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اسة ) در و أداء املوارد البشرية األعنالاسرتاتيجية ريادة 
 ميداىية بكلية الرتبية اليوعية (

ىهوامىمصطفىىسالمى/دأ.ىىىارىىىىىــــ/حنانىحسنىىوش.دأ
    أستاذ  املناهج وطرق التدريس            ج ـــــــــــــــاملالبس والنسي أستاذ  

        كلية الرتبية النوعية جامعه املنوفية
 املشتخلص: 

وأةاْ املةىازة الشػةسيُ لي ًةُ     اٛىمةد  رتاتًحًُ زيةدةَ  هدفت هره الدزاضةُ ىل  العرةسع ى ةِ اضة    

ُ طشًةق  الرتلًُ النىىًُ، ولعرقًق ذلة  نةخ لةٚ  ت    لألردةهةد    الققدفةُ    اٛىمةد  زيةدةَ   اضةرتاتًحً

نةةخ  الدزاضةةُتيةةىجم دلعمةة  ، و)اإللةةداا السيةةدةّ  –الةةعرييا السيةةدةّ  -القًةةدةَ السيدةيةةُ –السيدةيةةُ 

جدنرةةُ املنىفًةةُ ،  –ُ اٙاعصةةدة املنةص  لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةُ   مجًة  الةةٚل الريساةةُ السالرةُ غةةرش  

مت تطةةةىيس اضةةةعشد ُ و ( الدلةةة   022واةةةد ل ةةةط ىةةةدة الةةةٚل هةةةره الػةةةرشُ     0202-0202ل رةةةدجل اعةةةدنرِ 

مخدضةةٌ  نىافةةق لػةةدَ، نىافةةق، نىافةةق ىل  ذةةد نةةد، وةةا نىافةةق، وةةا نىافةةق       ستقةةدينةةخ  الدزاضةةُ

وهٌ دلمىىةُ نقةديًظ فسىًةُ      اٛىمد اضرتاتًحًُ زيدةَ  ةلػدَ،( تعيىجم نخ نقديًظ ذى  ألرد

الققدفةةُ السيدةيةةُ، القًةةدةَ السيدةيةةُ، الرقةة      ك ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ      يف لطةةٚلذةةى  اهدهةةد  ا 

وتىصةة ت الدزاضةةُ ىل  ىةةدَ  عةةدٓخ أهميةةد   الصيةةدةَ لدزجةةُ واذةةدَ يف اٙهعمةةدجل        ( اإللةةداا السيدةٍ،

يةة٘ةّ ىل  شيةةدةَ يف أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ،   مةةد اٛىلألرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ 

لألردةهةد دلعمرةةُ نة  أةاْ املةةىازة الشػةسيُ تػةةا     اٛىمةةد نردنة  اٙزتشةةدني لةرت اضةةرتاتًحًُ زيةدةَ    

هةةةره النعًحةةةُ ىل  وجةةةىة ىٚاةةةُ ازتشدالًةةةُ نىجشةةةُ اىيةةةُ لةةةرت املةةةع ايخ  ةةةد يةةةد  ى ةةةِ تةةةأ ا        

 ى ِ أةاْ املىازة الشػسيُ يف ك ًُ الرتلًُ النىىًُ    د اٛىماضرتاتًحًُ زيدةَ 

     ،  ىلةازَ املىازة الشػسيُ   اٛىمد ، اضرتاتًحًُ زيدةَ  اٛىمد زيدةَ الي مد  املريعدذًُ   

The Entrepreneurship Strategy and the Performance of Human 
Resources in the Faculty of Specific Education 

Prof. Dr. Hanan Hosni Yashar & Prof. Dr. Hayam Mustafa Salem 
Abstract: 

This study aimed to identify the entrepreneurship strategy and the 
performance of human resources in the Faculty of Specific Education, and 
to achieve this through the application of the entrepreneurship strategy in its 
dimensions: (Entrepreneurial Culture - Entrepreneurial Leadership - 
Entrepreneurial Thinking - Entrepreneurial Creativity))Home Economics at 
the Faculty of Specific Education - Menoufia University, for the academic 
year 2020-2021, and the number of students in this division reached (200) 
students . The study questionnaire was developed from a five-year 
assessment (Strongly agree, agree, somewhat agree, disagree, strongly 
disagree), consisting of measures about the dimensions of the 
entrepreneurship strategy, which is a subset of measures on the students' 
attitudes in the Faculty of Specific Education (Entrepreneurial 
Culture,Leadership Entrepreneurial, Entrepreneurial Mind, Creativity))The 
study reached several results  the most important of which are: One degree 
increase in interest in the dimensions of the entrepreneurship strategy leads 
to an increase in the performance of human resources in the Faculty of 
Specific Education, the correlation coefficient between the entrepreneurship 
strategy in its combined dimensions with the performance of human 
resources This result indicates the existence of a strong positive correlation 
between the two variables This indicates the impact of the entrepreneurship 
strategy on the performance of human resources in the College of Specific 
Education 
Keywords;  Entrepreneurship ،Human Resource Management   ، Entrepreneurial 
Strategy 
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 :مقدمة 

غيد الردمل لٚ  القسجم احلدةٍ والرػسيخ ض ط ُ نخ الع اا  والعطىزا  

احلًةةدَ، وكةةدجم لةةره    اعىهسيةةُ الةةي مل يطةةشق لةةد نقًةة  فّحمًةة  دلةةدٙ      

الع اا  أ دزا الدلت مجً  القطدىد  ةوجم اضعقندْ  د جر  الشرث ىةخ العمًةص   

واإللةةةةداا ةةةةةسوزَ ذعمًةةةةُ ل شقةةةةدْ   وهةةةةرا ذةةةةع  ى ةةةةِ القطدىةةةةد  اإل عدجًةةةةُ   

واخلدنًُ ى ِ ذد ضىاْ ةسوزَ الرتكًص والشرث ىةخ جطةىز نننةُ تصة  نةخ      

يةةةدَ ل عمًةةةص نةةةخ لةةةٚ     لٚلةةةد هةةةره القطدىةةةد  ىل  لنةةةدْ اضةةةرتاتًحًد  جد    

تندضةة  نةة  ةةةساوَ املندفطةةُ     الطةةًطسَ واٙضةةعقمدز يف زأ دلةةد الرييةةسٍ  ةةد    

لةة  تىجيةةت اٛ حنةةدز سلةةى املةةىازة وةةا   الطةةدٓدَ يف  ةة  ااعصةةدة املرسفةةُ اعديةةد 

، وهةةرا ٙ اٛىمةةد امل مىضةةُ نعمق ةةُ لدإللةةداىد  والعحديةةد لعرقًةةق السيةةدةَ يف 

يةةسٍ والرتكًةةص ى ةةِ أهةة  نيى دتةة  وهةةى زأع  اضةةعقمدز زأع املةةد  الري يعةةأتِ ىلٙ

ترصيصهةد لػةي  ققةق     املد  الشػسٍ نخ لةٚ  اضةعاساد الطداةد  اليدننةُ فًة      

   اٛهداع املنػىةَ

 الةع اا  ذعةِ تشقةِ نننةُ نةخ      مل٘ضطةد  هره اٛيدجل أجم ا اخلرباْرعقد كمد ي

   ُ فًيةد،   الشًًُٔ واملندفطُ لًظ لدييد لًدز ضىّ زف  نطةعىّ أةاْاملةىازة الشػةسي

الةةي هرةة  املنحنمةةُ تطةةا يف السيةةق اإللةةداا واٙلعيةةدز والنمةةى واٙضةةعمسازيُ،     

وحتقق اٛةاْ اٛفض ، ذًث ىلجم السيدةَ تشرةث ىةخ احلدجةد  والسوشةد  ل مةىازة      

الشػةةسيُ فًيةةد، وترمةة  ى ةةِ ىلغةةشدىيد لطةةسل أفضةة  نةةخ لةةٚ  احلصةةى  ى ةةِ     

    ٙ لداىًةةةُ ل مةةةىازة  أكقةةةس جةةةىةَ وأاةةة  تي ريةةةُ نةةةخ لةةةٚ  اٙهعمةةةدجل اٛفيةةةدز ا

حتريص وتدى  ىدن ًيد لعقدي  أفيدز ىللداىًُ والرمة  ى ةِ    فدمل٘ضطد الشػسيُ، 

تطشًقيةةد، وةىميةة  لعرمةة  ملاةةدالسَ يف ضةةشً  دلةةدزاَ الع ةةًا يف اٛضةةىال ويف 

يةةأتٌ نةةخ  ىىًةةُ املةةىازة الشػةةسيُ الةةي   ييةةد        مل٘ضطةةد السوشةةد ، وأجم زلةةد  ا 

 امل٘ضطُ 

ُ الصةدةز ىةخ لس ةدنخ اٛنة  املعرةدَ ل عنمًةُ       ووفق تقسيةس العنمًةُ الشػةسي   

"ينش ٌ أجم ييىجم السجد  والنطدْ واٛالريد  ذلىز اإلهعمدجل، فًةع   طةخ العنمًةُ    

 ذى  الندع ولًظ الندع ذى  العنمًُ وذل  لٜجًد  احلدةسَ والقدةنُ" 

الةةةعرييا يف   اٛىمةةةد وا طٚاةةةد  ةةةد ضةةةشق ذكةةةسه، اصةةةشد لصانةةةد ى ةةةٌ زواة  

، وتةأنرت نطةعقش  أكقةس    جل نطةعدا  ىط ىل نخ أج  حتقًق مة ىلذداث الع ًا امل

اضعدانُ لٜىمد ،  د يضمخ احلريد  ى ِ الشًُٔ يف نػدزيري ، ولػي  يطي  

يف حتقًق تشدة  اٛفيدز والسٍٗ والعرسع ى ِ أفضة  املمدزضةد  يف هةرا ا ةد      

لةةةةدى  امل٘ضطةةةةد  يف ضةةةةرًيد إلجةةةةساْ الع ةةةةًاا  الٚشنةةةةُ لعصةةةةشد أىمةةةةدل       

 اٛىمةةد انُ، ولعطةةده  لعرقًةةق ااعصةةدةا نطةةعداجلق يف املطةةعقش ،أجم زيةةدةَ   نطةةعد

ترعةةرب أضةة ىلد أنقةة  ل عنمًةةُ اٙاعصةةدةيُ املطةةعدانُ يف واعنةةد الةةساهخ، ولدلعةةدلٌ  

أصةةةشد انةةةعٚز وذًةةةدشَ وضةةةدٓ  املرسفةةةُ لػةةةي  نىجةةة  ونةةةربنخ، واضةةةعقمدزهد  

    ُ العنمىيةُ الساهنةُ    ليريدَْ وفدى ًُ أنسًا نٚشنةًد ل عطةىز اٙاعصةدةٍ يف املسذ ة

  الي يػيدهد الردمل



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
17 
 

يف الىاةت   ل م٘ضطد أذد أةاوا  النحدَ  اٛىمد يرعرب تطشًق نشدةٖ زيدةَ   

       َ هرةة   العةةِ احلةةدلٌ، ذًةةث تعةةًد لةةد الشرةةث ىةةخ الطةةسل والىضةةدٓ  اعديةةد

املنحنمُ تطا يف السيق اإللةداا واٙلعيةدز والنمةى واٙضةعمسازيُ، وحتقةق اٛةاْ      

  اٛفض 

، ذًةةث  ع ةة   اٛىمةةد السيدةيةةُ ةآمةةد املقدنةةُ يف لًٔةةُ    امل٘ضطةةد   عةةوحت

العنةةةدو  لةةةرت نةةةد  ع يةةة  نةةةخ نشةةةدةزا  واةةةدزا  فنًةةةُ، وتيةةةع  لةةةدلعاطً            

إلضرتاتًحٌ وانعٚز السٗيُ القداشُ ٛهداع املنحنمُ السيدةيُ، ذًث  نريةد  ا

  الريسصُ ل ىصى  ىل  نسكص تندفطٌ

جل العنمًةة  املطةةعدان ، وتطةةدلقت الةةدو  ننةةر اجم اال قةةت اٙنةة  املعرةةده نرييةةىو

سلى تطشًةق هةرا املرييةىجل وفقةد ملةد يعىافةق نة  الشًرة  وهًية  ااعصةدةيدتيد، ى ةٌ            

السو  نخ اجم ذلدوز العنمً  املطعدان  واذةده وفقةد  ةد وةةرع  اٙنة  املعرةده،       

اٙ اجم اٙلعٚع فق  هى يف الً  العطشًق وفقد لسٗية  واضةرتاتًحً  كة  ةولة      

اعصةةدةٍ، اٙ ا ةة  هنةةد ضةةأتطسل لىاذةةد نةةخ اهةة  ذلةةدوز حتقًةةق        ووةةةريد اٙ

 .اٛىمد العنمً  املطعدان ، وهى زيدةه 

غةيد تنةدوٙ كةشاا لةٚ  الريةرته املدةةً         اٛىمةد  ٙغ  اجم نصةط د زيةدةه   

لةةةًظ فقةةة  ى ةةةٌ الصةةةرًد الرةةةدملٌ فرطةةة ، لةةة  ايضةةةد ى ةةةٌ الصةةةرًد املصةةةسٍ، 

اهعمدنةةد   اٛىمةةد  ةةر زيةةدةه  لدٙةةةدف  الةةٌ اجم كدفةة  الةةدو  اصةةشرت تةةىلٌ ن     

كشاا  د ينريظ ى ٌ حتقًقيد ل عنمً  املطعدان ، ويف هرا الطًدل فةدجم زيةدةه   

اصةةشرت دلةةدٙ اىيةةد ونرةةربا سلةةى حتقًةةق العنمًةة  املطةةعدان ، وهةةرا        اٛىمةةد 

 اٛىمةةد لدلعأكًةةد زاجةة  لقةةدزتيد ى ةةٌ ىلذةةداث تةةأ اا ىلتدلًةةد ةالةة  دلعمةة      

قدنة  نةخ االةسا جديةده لٚلعيةدز والعنمًة  ، واةدزتيد        الردملٌ، هرا لدٙةةدف  ملةد ت  

ى ٌ اجم تقدجل ذ ىٙ واارً  تعمدغِ ن  كدف  املػيٚ  والعرديد  اٙاعصدةي  

 .يف كدف  اطدىد  اٙاعصدة اٙجم ىدملًد

لعةش  أضةدلً  ذا  ألرةدة اضةرتاتًحًُ ل عردنة        امل٘ضطةد   ونخ هند لدأ ضرٌ 

جم تةةشرت  ةةد ٙ يقشةة  اعةةد  أجم اٙىعمةةدة  لرةةد أ نةة  نعط شةةد  الع ةةًا املردصةةسَ، 

ولمةد أجم   الي ٌ ى ِ املىازة املدةيُ واملدلًُ لخ حتقق النحد  واٙضعمساز لطةششرت 

هةةره املةةىازة تعنةةدال نةة  الةةصنخ، و د ًيمةةد أجم هةةره املةةىازة لةةًظ نةةخ الصةةر            

   تق ًدهد نخ اش  املندفطرت 

شرةةث ىةةخ الريسصةةُ(  والسيةةدةَ اإلضةةرتاتًحًُ هةةٌ تيدنةة  ننحنةةىز السيةةدةَ  ال  

واملنحنةةىز اإلضةةرتاتًحٌ  الشرةةث ىةةخ املًةةصَ(، لعصةةمً  وتنريًةةر اإلضةةرتاتًحًد      

وأغةةدز ل م٘ضطةةد  السيدةيةةُ الةةي ا ةةق السفدهًةةُ، وأجم هةةرا العيدنةة  ةةةسوزٍ    

Kyrgidou & Hughes , 2010:48)     ًُىل  ضةعُ ىندصةس ل سيةدةَ اإلضةرتاتًح )

لةةةداا، وتشنةةةةٌ املادالةةةةسَ،   وهةةةره الرندصةةةس هٌ حتديةةةد الريةةةةسو، والنمةةةةى، واإل   

( فأغةةدز ىل  ألرةةدة جديةةدَ  Kraus et al., 2011:63واملسو ةةةُ، والسٗيةةةُ(،أند  

ًٚ ىةةخ اٛلرةةدة الطةةدلقُ وهةةٌ  املىازة،والقةةدزا ، اإلضةةرتاتًحًُ، والسيةةدةٍ،      فضةة

ًٚ ىخ الًية  العنحنًمةٌ( والةي تطةي  يف ل ةق القًمةُ نةخ لةٚ           والشًُٔ، فض

   سيدةيُ واإلضرتاتًحًُ الي تداز نخ لٚ  ىلةازَ املىازةاعم  لرت الرندصس ال



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
18 
 

الي تةداز نةخ   وادنت الشدذقعدجم لعرديد ألردة جديدَ ٙضرتاتًحًُ السيدةَ   

الةعرييا السيةدةّ    –القًدةَ السيةدةَ   –وهِ   الققدفُ السيدةيُ  لٚ  ىلةازَ املىازة

 اإللداا (  –

السٗيةةةُ السيدةيةةةُ ا ةةةق  ( ىل  أجمBhardwajet al.,2011:194غةةةدز أ واةةةد

امل ةةةدنسَ اعديةةةدَ الةةةي  يةةةخ جةةة  نةةةخ لٚلةةةد امليدضةةة  ل ريسيةةةق السيةةةدةٍ        

اعديةةةدَ، وىللداىًةةةُ املنةةةعخ   اٛىمةةةد ول منحنمةةةُ وهةةةٌ امل ةةةدنسا  اعديةةةدَ، و  

واخلدنُ، وىللداىًُ الرم ًُ، والعحديد الراتٌ، وتةش  املاةدالسَ، واٙضةعشداًُ،    

ًٚ ىخ زأ ع املةد  اٙجعمةدىٌ ، فٚلةد أجم تيةىجم السٗيةُ      والعندفطًُ الػديدَ، فض

  نرييىنُ وضي ُ و د يىذٌ لإلفساة لداف  ٛةاْ الرم  

وترةد السيدةيةةُ  ةةدهسَ نرقةدَ ونعرةةدةَ اٛلرةةدة ويرعمةد العرسيةةر احلةةديث    

ملرييىجل السيدةيُ ى ِ اإلالةدز الةرٍ يةع  نةخ لٚلة  تنةدو  نرنةِ السيدةيةُ ، فقةد          

ٌ ، أو ااعصةةةةدةٍ ، أو ىلةازٍ ، وٙ  ضةةةة  ينشقةةةةق املرييةةةةىجل ىةةةةخ ننحنةةةةىز اجعمةةةةدى

لعرسيةةر نىذةةد فدلسيدةيةةةُ وةةا نستشطةةُ لى ًريةةةُ ، أو نينةةُ ، أو ى ةة  نرةةةرت       

(Hisrich,et,al 2005:8)   ُولةةدأ  يةةىز نرييةةىجل زيدةيةةُ امل٘ضطةة(Corporate 

Entreprenurship)  ملىجُ نةخ الةع اا     امل٘ضطد  عًحُ لعرسض  (1985)يف

 ٙ   العينىلىجًةةُ واٙجعمدىًةةُ واٙاعصةةدةيُ الةةي   الطةةسيرُ يف رلع ةةر ا ةةد

 & Covin)واةدجل   ن٘ضطةدتيد  ةفرعيد ىل  ةسوزَ ىليقةد  الةسو  السيدةيةُ ةالة      

Slevin)   لدإلغةدزَ ىل  ىلجم  مل٘ضطةد   نرييىجل املىار اٙضرتاتًحٌ السيةدةٍ ةةمخ ا

القةةةسازا  اإلضةةةرتاتًحًُ وف طةةةريُ اإلةازَ كٚهمةةةد يعضةةةمخ تسكًةةةص زيةةةدةٍ    

السيدةيُ هى دلمىا اإلجساْا  الٚشنُ إلتةدة غةٌْ رلع ةر     ويسّ أجم نرييىجل

ذٍ اًمةةُ نةةخ لةةٚ  تيةةسيظ الىاةةت واعيةةد الٚشنةةرت لةةرل  نةة  اٛلةةر لنحنةةس  

الرنديُ املادالسَ املصدذشُ لةرل  ول رصةى  ى ةِ نيعطةشد  ندةيةُ أو حتقًةق       

السةةةد الريسةٍ وهةةرا املرييةةىجل يعيةةىجم نةةخ تريدىةة  نةةصيخ نةةخ الرندصةةس وكمةةد يف    

ىل  أهمًةةةةُ زلةةةة  السيةةةةدةَ   2992يف ىةةةةدجل  (,Covin&Slevin)( وأغةةةةدز 2الػةةةةي   

 صط د نريدهًمٌ نستش  لدلطة ىز لرةدَ أضةشدل ننيةد ىلجم الريدى ًةُ السيدةيةُ       

، وىلجم مةةىذد السيةةدةَ ي٘كةةد ى ةةِ الطةة ىكًد  ،  مل٘ضطةةُتقةةدع نةةخ لةةٚ  أةاْ ا

ويداز الطة ىز نةخ لةٚ  تىلًةد اضةرتاتًحًد  ننحنمًةُ واخلضةىا ل مةدالٚ          

 ةازيُ  اإل

فقةد ذكةسا لةأجم السيدةيةُ     0222يف ىةدجل   (Vankataraman&Sarasvathy)نةد  ا

واإلضرتاتًحًُ  وجيدجم لرم ةُ واذةدَ( في عدهمةد تسكةصاجم ى ةِ ل ةق القًمةُ         

أجم السل  لةرت السيدةيةُ واإلضةرتاتًحًُ أصةشد      0222ىدجل  (Hitt)ونخ    اضعنعخ 

   ً ًٙ ، ىلذ ااةةرت  تضةةمرت اإلةازَ اإلضةةرتات والقةةسازا   اٛىمةةد حًُ يف أكقةةس تةةداو

واٙلعصانةةد  املصةةممُ لعرقًةةق املًةةصَ العندفطةةًُ واحلصةةى  ى ةةِ ىدٓةةدا  فةةىل 

املرةةد   والطةة ىز السيةةدةٍ حتعدجةة  مجًةة  املنحنمةةد  لعىاكةة  العطةةىز يف لًٔةةُ   

(  اضعرم  هرا املصط د ٛكقس Entrepreneurshipغديدَ العندفظ  السيدةَ  

السيدةيةةُ نػةةعقُ نةةخ   اٛىمةةد دةزا  الريسةيةةُ و( ىةةدجل، ىلذ أجم ك مةةُ املشةة022نةةخ  

ك مد  فس طةًُ وترة   لةرت(، ولةرل  فةبجم املشةدةز أو السيةدةٍ يألةر نيد ةًد لةرت           
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ا يةةصيخ والصلةةدٓخ أو املنةةعحرت والصلةةدٓخ، وفةةةٌ الةىاةةةت ذاتةة  يعشنةةةِ املادالةةةسَ     

(  ترة   Hitt et al.,2009: 5لعرقًةةق النحةةد    ونةةةةخ هةةةرا الةمنط ةةق ىسفةيةةد        

والصلدٓخ نةخ لةٚ  اكعػةدع     اٛىمد القًدجل لأ ػطُ فسيدَ لع شًُ اذعًدجد  

الريةةةسو واضةةةع ٚلد لرق ًةةةُ اضةةةعشداًُ وتةةةش  املاةةةدالسَ ا طةةةىلُ لعرقًةةةق   

اٛزلةةد   السيةةدةَ هةةٌ الريرةة  الةةسًٓظ الةةرٍ ي٘كةةد ى ةةِ اإللةةداا ، واٙ عدجشةةُ،        

 والرم ، والنمى اٙاعصدةٍ  

( لأ ة  الػةال الةرٍ    Hisrich, 2005,5(  يرسف   Entrepreneurالسيدةٍ  

، نةة  تةةش  املاةةدالسَ لعرقًةةق الس ًةةُ، واةةد    اٛىمةةد يطةةعطً  تنحنةةً  وىلةازَ 

ىسف  الطيدز  ، ى ِ ا   الػال الرٍ تيىجم لدي  نقدزَ ىدلًُ ى ِ اٙزلةدش ،  

( لةةأجم السيةةدةٍ هةةى ىل طةةدجم وةةا تق ًةةدٍ، والةةرٍ  McClellandنق مةةد أغةةدز ىللًةة   

لطسيقُ  ًصَ ونشعيسَ  فدلسيةدةٍ النةدجد يحنيةس اةدزَ ىدلًةُ       ىمد دٛيقىجل ل

ى ِ في  ذلًط  ويعردن  ن  اٝلسيخ لبتدلًةُ، واضةعقمدز أفضة  نةد لةديي       

  نخ ادزا  

    

 (   نرييىجل السيدةيُ وند يستش  ل  نخ نريدهً 2غي   

ّ   اٛىمد ولندْا ى ٌ ذل ، اصشد نرييىجل زيدةه  تطةعيدف    يستش  لدلةدوز الةر

الدولةةُ فةةِ لططيةةد اٙضةةرتاتًحًُ، ىلذ يةةستش  لب ػةةدْ نػةةسوىد  جديةةدَ ذا     

أفيةةدز رلع ريةةُ ترعمةةد ى ةةِ اٙلعيةةدز واإللةةداا، وىلتةةدة ذ ةةى  نشعيةةسَ ملػةةيٚ    

ادٓمُ يف الطىل؛ ضىاْ نخ لٚ  تقدي  ننعخ جديةد أو نردعةُ أوجة  القصةىز     

ملطعدانُ اصشد يف نصةس  فِ ننعخ ادٓ ، وٙغ  اجم وٙغ  أجم حتقًق العنمًُ ا

ًُ يف       اٛىمةد  نستش  لعطىيس لًُٔ زيدةَ    لة  وأصةشد ذلة  أنةسا ةةسوزيد لدصة

 ةةة  اٙضةةةعقساز اٙاعصةةةدةٍ ولطةةة  العنمًةةةُ اٙاعصةةةدةي  الةةةي لةةةدأتيد الدولةةة   

املصةةسي  لةةٚ  اخلمطةة  اىةةىاجل املدةةةً  والةةي لةةدأ  نٚذليةةد تحنيةةس اكقةةس يف     

 .022٢ ىفمرب االدز تطشًق نصس لإلصٚ  اٙاعصدةٍ يف 

 نرييىجل

 السيدةيُ

 اإللداا

 تأضًظ

 املنحنمُ

 ل ق

 القًمُ

 ننحنمُ

ًُز   

 النمى

 العمًص

 اإلجساْا 

 السيدةيىجم
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يرعرب أةاْ املىازة الشػسيُ نىزةًا نيمًد يف أٍ ن٘ضطُ نخ أهة  نىازةهةد، ونةخ    

أهةةة  اٛصةةةى  الةةةي   ييةةةد، ىلذ ٙ  يةةةخ حتقًةةةق زلةةةد  أٍ ننحنمةةةُ وحتقًةةةق     

أهدافيد لدوجم املةىازة الشػةسيُ الةي تة  ى ةِ املنحنمةُ أجم تطةرِ لػةي  كةشا          

دزا  نىازةهةةد الشػةةسيُ ذعةةِ   لٚهعمةةدجل ليةةد، وتطةةرِ لٚضةةعقمدز يف تنمًةةُ نيةة    

تصةةةشد اةةةدةزَ ى ةةةِ حتقًةةةق أهةةةدافيد وتطةةةدىدهد يف نىاجيةةةُ مجًةةة  الةةةع اا    

   (Ghale et al., 2017)  والعرديد  املاع ريُ

  الدراسة:أوال: مشكلة  

 حنةةةسًا  اٛىمةةةد ا طٚاةةةًد  ةةةد ضةةةشق نةةةخ تىجيةةةد  ىدملًةةةُ لٚهعمةةةدجل لسيةةةدةَ   

فةةِ ةةةىْ العطةةىزا  الر مًةةُ  ،   اٛىمةةد ل ردجةةُ امل رةةُ لعشنةةِ نىةةةىا زيةةدةَ  

اٛصةةةى   ّهةةةى أذةةةد أجم املةةةىازة الشػةةةسيُ ونةةةخ  دذًةةةُ ألةةةسّ تةةةشرت ل شدذقعةةةدجم 

 ةةةِ املرسفةةةُ ذًةةةث مل ترةةةد كمًةةةُ    ىاحلًىيةةةُ يف اٙاعصةةةدة احلةةةديث القةةةدٓ     

املر ىند  املعدذُ تػي  أذد زكدٓص املندفطُ، فدملر ىند  تعدفق لٚ ذدوة ونةخ  

ملةد   مل٘ضطَُ اٛضدضًُ هٌ كًريًُ ىلةازَ ارلع ر املصدةز، ل  أصشرت السكًص

     ي  نخ نردزع ونيدزا 

تطةةىيس ى ةةِ  اٛىمةةد ملرسفةةُ ةوز اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ    لةةرا ضةةرت الشدذقعةةدجم  

ك ًةُ   لدّ الةٚل  أةاْ املىازة الشػسيُ لعطده  يف زف  نطعىّ نريدهً  السيدةَ

شةدةزَ لب ػةدْ   ى ةِ امل  اٛىمةد  الرتلًُ النىىًةُ، ذًةث ترعمةد اضةرتاتًحًُ زيةدةَ      

أىمد  جديةدَ ، ىةخ السيةق اٙضةعريدةَ نةخ املةىازة املعدذةُ ،  ةد ية٘ةّ ىل  شيةدةَ           

اةةةدزَ الي ًةةةُ ى ةةةِ املندفطةةةُ نةةةخ لةةةٚ  حتطةةةرت اعةةةىةَ ، وتقةةةدي  ننعحةةةد      

 ولدند   ًصَ ل محعم  

الطةة٘ا  الةةسًٓظ   ىةةخجدلةةُ إلونةةخ هنةةد تنشةة  نػةةي ُ الدزاضةةُ نةةخ لةةٚ  ا     

    العدلٌ

 أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ يف ك ًةةةُ  يف  اٛىمةةةد زيةةةدةَ ًُ ةوز اضةةةرتاتًحد هةةةى نةةة

 ؟ والرٍ تنشقق ىن  العطدٗٙ  العدلًُجدنرُ املنىفًُ  –الرتلًُ النىىًُ 

 ًُ؟ندهى ةوز الققدفُ السيدةيُ يف أةاْ املىازة الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىى 

 ؟ لنىىًُندهى ةوز القًدةَ السيدةيُ يف أةاْ املىازة الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ ا 

 ًُ؟ ندهى ةوز العرييا السيدةٍ يف أةاْ املىازة الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىى 

 ًُ؟ ندهى ةوز اإللداا  السيدةٍ يف أةاْ املىازة الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىى 
   َوأةاْ املةىازة   اٛىمةد  ه  تىجد ىٚاُ ازتشدالًُ لرت ألردة اضرتاتًحًُ زيةدة

 ُ؟الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىىً

 الدراسة:هداف أ 

 تيدع الدزاضُ احلدلًُ ىل  

  َالقًةةدةَ  –  الققدفةةُ السيدةيةةُ  اٛىمةةد العرةةسع ى ةةِ ةوز اضةةرتاتًحًُ زيةةدة

اإللداا السيدةّ ( يف أةاْ املةىازة الشػةسيُ لي ًةُ     –العرييا السيدةّ  -السيدةيُ

 جدنرُ املنىفًُ  –الرتلًُ النىىًُ 
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  ونطةةعىّ أةاْ  اٛىمةةد ًُ زيةةدةَ نرسفةةُ نطةةعىّ تطشًةةق نريةةدهً  اضةةرتاتًح

 جدنرُ املنىفًُ  –املىازة الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىىًُ 

  : أهنية الدراسة 

 تنش  أهمًُ الدزاضُ نخ  

   واخلصةدٓل السيدةيةُ    اٛىمةد  زيةدةَ   وة  تصىز لدّ املديسيخ ذةى  ألرةدة

 كمريدهً  ذديقُ يف الرييس اإلةازّ  ل طٚل فِ امل٘ضطد  الرتلىيُ 
 يف حتطةةرت أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ يف ك ًةةد    اٛىمةةد ضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ ةوز ا

 الرتلًُ النىىًُ   
 الطٚل إل عةدد املػةسوىد  وحتقًةق املًةصَ      اٛىمد اضرتاتًحًُ زيدةَ طد د ت

 العندفطًُ  
     ُتقدجل الًد  ىم  ترصيص نخ ادزَ املىازة الشػسيُ يف ك ًةُ الرتلًةُ النىىًة

 ةزَ ى ِ اذداث العندفظ  ى ِ ىلتدة لًُٔ  قدفًُ اد
   وشيةدةَ اٙضةعقمدز وةوزهةد يف تقةدجل     حتقًق اٙلداا فِ املػسوىد  و املنعحد

  ا عم   وتنمًُ
       قدي  دلمىىُ نخ العىصًد  الي نخ غأ يد أجم تطةده  يف ترصيةص الىصةى

نةخ لةٚ  شيةدةَ العىجة  سلةى اضةع ٚ  الداةد  زأع املةد           اٛىمد ىل  زيدةَ 

  ًد  اعدنرُ جبمً  كالرييسٍ 

  :فروض الدراسة 

  يخ وة  الريسوض العدلًُ لإلجدلُ ى ِ نػي ُ الدزاضُ وهِ  

 ُلألردةهةةد  اٛىمةةد اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ ذو ةٙلةةُ ىلذصةةدًُٓ لةةرت  تىجةةد ىٚاةة      

اإللةداا السيةدةّ (    –الةعرييا السيةدةّ    -القًدةَ السيدةيُ –  الققدفُ السيدةيُ 

سيُ لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ ىنةةد نطةةعىّ ةٙلةةُ     وحتطةةرت أةاْ املةةىازة الشػةة  

0.05≥α  

   ًُينشقق نخ هره الريسةًُ الريسةًد  العدل 

 ُالققدفُ السيدةيُ و أةاْ املةىازة الشػةسيُ   ذو ةٙلُ ىلذصدًُٓ لرت  تىجد ىٚا

  α≤0.05لي ًُ الرتلًُ النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ 
 ُذو ةٙلُ ىلذصةدًُٓ لةرت    تىجد ىٚا  ُ و أةاْ املةىازة الشػةسيُ   القًةدةَ السيدةية

  α≤0.05لي ًُ الرتلًُ النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ 

 ُالةعرييا السيةدةّ و أةاْ املةىازة الشػةسيُ     ذو ةٙلُ ىلذصدًُٓ لرت  تىجد ىٚا

  α≤0.05لي ًُ الرتلًُ النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ 

 ُذو ةٙلُ ىلذصةدًُٓ لةرت    تىجد ىٚا    ُ  اإللةداا السيةدةّ و أةاْ املةىازة الشػةسي

  α≤0.05لي ًُ الرتلًُ النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ 
   ُ ألرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ   ذو ةٙلةةُ ىلذصةةدًُٓ لةةرت    تىجةةد ىٚاةةُ ازتشدالًةة

و أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ ىنةةد نطةةعىّ ةٙلةةُ     اٛىمةةد 

0.05≥α  
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 : مصطلحات الدراسة 

   األعنالريادة  Entrepreneurship 

( لأ يةد " ىم ًةُ ةيندنًيًةُ ل سٗيةُ     Kuratko & Aurdretsch،0229  يرسع 

والع ًا واخل ق   اٙلعيدز( وتقعضِ وجىة الداُ وىدالريةُ سلةى ىل ػةدْ وتنريًةر     

أفيةةدز جديةةدَ وذ ةةى  نشعيةةسَ ، وامليى ةةد  اٛضدضةةًُ تػةةم  اٙضةةعرداة ملىاجيةةُ  

 املادالس ا طىلُ ، ووة  فسيق  دجد ل مػسوا ، ولندْ لطُ ىم  واةرُ 

( ىل   السيةةةةةدةَ لأ يةةةةةد" مج ةةةةةُ 0221 2٢0،الرةةةةةدنسّ وال ةةةةةدلشِ  ػةةةةةا كمةةةةةد ي

والعاطةً  لةد وتنحنًميةد     اٛىمد اخلصدٓل وأ ىاا الط ىز املعر قُ لدلعًدز 

 وحتم  رلدالسهد، وحتعدد ىل  اإللداا فِ ىلةازتيد  

العةِ  تعضةةمخ حتديةةد واضةةع ٚ    اٛىمةةد ىلجسآًًد "لأ يةةد  عةةدجموترسفة  الشدذق 

الريةةسة ملةةد يعةةىفس لديةة  نةةخ نيةةدزا  واةةدزا   ينةة  نةةخ لةةدْ     الريةةسو واضةةعقمدز

  نػدزي  ىم   ًث حتقق الرتاىًد أو العيدزًا 

  األعنالاسرتاتيجية ريادة : 

تنةةةعخ ىةةةخ الةةةدنخ لةةةرت السيةةةدةَ واملرسفةةةُ لةةةدإلةازَ اإلضةةةرتاتًحًُ يرةةةسع         

 Mintzberg,et,al َتشنِ ى ِ كة  غةٌْ جديةد     اٛىمد ( أجم اضرتاتًحًُ زيدة

ًدجل لدٙلعيدز والقدزَ ى ِ العيًر، وكرل  القدزَ ى ِ العندفظ وحتقًق والق

 املًصَ العندفطًُ  

الي تػح  ى ِ لرد واذةد او دلمىىةُ      يخ ترسير ىلضرتاتًحًُ السيدةَ 

نخ ألردة إلضرتاتًحًُ السيدةَ  كدإللداا، واٙلعيةدز، والعمًةص، وتقشة  املاةدالس،     

ر ن  الشًُٔ واضةرتاتًحًُ  السيةدةَ الةي تىةة      واملشدةأَ( لقصد املندفطُ والعيً

 نخ اش  فسة اىٍ العرييا 

لد يةةةد ت ةةة  اإلضةةةرتاتًحًُ الةةةي تعشندهةةةد   لأ يةةةد ىلجسآًًد " عةةةدجمالشدذق دوترسفيةةة

الي ًُ ل شرث ىخ الريسو املندضةشُ ل عمًةص ، نةخ لةٚ  اٙضةعريدةَ نةخ الطةٚل        

  ُ نةةةةة  الشًٔةةةةةُ   لقصةةةةةد املندفطةةةةةُ والعيًةةةةةر   واملىهةةةةةىلرت واةةةةةدزاتي  السيدةيةةةةة

، الةةي تةة٘ةّ ىل  واضةةرتاتًحًُ  السيةةدةَ الةةي تىةةة  نةةخ اشةة  فةةسة اةةىٍ الةةعرييا 

حتقًةةةق العمةةةديص ل ي ًةةةُ نةةةخ لةةةٚ  تطةةةىيس اةةةدزا  ونيةةةدزا  الطةةةٚل ةةةةمخ  

 ف طريُ اٙضعقمدز لدملىازة الشػسيُ  

 إدارة املوارد البشرية . 

الشػةسيُ،   لقد الع ريت وجيد  النحنس يف حتديةد نرييةىجل نىذةد إلةازَ املةىازة    

ذًةث  يةةخ العمًًةةص لةةرت وجيةةي  حنةس رلع ريةةعرت وهمةد العق ًديةةُ واحلديقةةُ     

يةةسّ أصةةةردل النحنةةةسَ العق ًديةةةُ أجم ىلةازَ املةةةىازة الشػةةةسيُ نةةةد هةةةٌ ىلٙ  ػةةةدني  

            زوتةةً  يػةةم  ى ةةةِ  ةةىاذٌ تنريًريةةُ، كرريةةت ن ريةةد  وضةةحٚ  الرةةدن رت     

وجيةُ النحنةس احلديقةُ،  ةأ     أنةد أصةردل      (34،و0222   حنمِ غردةَ وألةسوجم ،  

ىلةازَ املةةىازة الشػةةسيُ ترعةةرب ىلذةةدّ الى ةةدٓر اٛضدضةةًُ يف امل٘ضطةةُ ولةةد  ريةةظ  
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املدلًةةُ( وذلةة  ٛهمًةةةُ   -،  العمىيةة -العطةةىيقأهمًةةُ ت ةة  الى ةةدٓر   اإل عةةدد،   

 )0223زاويُ ذطخ   الشػسٍ ى ِ اليريديُ اإل عدجًُ ل م٘ضطُ الرنصةس

"اٙضةةعريدةَ نةةخ الطةةٚل واملىهةةىلرت  لد يةةد  يةةد لأىلجسآًًد " عةةدجمالشدذق دوترسفيةة

،و الي ت٘ةّ ىل  حتقًق العمةديص  لقصد املندفطُ والعيًر ن  الشًُٔ  وادزاتي  

ل ي ًةةُ نةةخ لةةٚ  تطةةىيس اةةدزا  ونيةةدزا  الطةةٚل نةةخ لةةٚ  تطىيساملةةىازة         

 الشػسيُ  

  : الدراسات الشابقة 

ِ أهةة  املىةةةىىد  لرةةا الدزاضةةد  الطةةدلقُ، ل ىاةةىع ى ةة عةةدجمالشدذق تتندولةة

الي تندولعيد، والعرسع ى ِ اٛضدلً  واإلجساْا  ، والنعدٓخ الي تىص ت ىللًيد، 

 :لشًدجم الريحىَ الشرقًُ وند يعمًص ل  الشرث احلدلٌ

 ُلرنةةةىاجم "ةوز ألرةةةدة السيةةةدةَ  ) :0202(املصةةةسٍ ،  ضةةةد  غةةةشد  جةةةٚ   ةزاضةةة

ُ اٙضرتاتًحًُ يف ترصيص الراكسَ العنحنًمًُ  ةزاضُ نًدا   ًُ ى ِ غةسك

أوزيدو ف ططرت لٚتصدٙ  اخل ىيُ"، هدع الشرث ا  نرسفُ ةوز السيةدةَ  

  اإلضرتاتًحًُ يف ترصيص الراكسَ العنحنًمًُ
 ىل  ىةةدَ  عةةدٓخ نةةخ أهميةةد  أجم املعىضةة  احلطةةدلٌ النطةة     لدزاضةةُا تىصةة ت

َ  اإلضرتاتًحًُألردة السيدةَ  فقسا عمً   لعنحنًمًةُ، وتةشرت أجم   ا والةراكس

اا  املةةة٘ سَ ى ةةةِ الةةةراكسَ العنحنًمًةةةُ ولػةةةي  فرةةةد  هةةةٌ  القًةةةدةَ     املةةةع 

   السيدةيُ، العرييا اٙضرتاتًحٌ

 لرنىاجم "أ ةةس الرىان  السيدةيةُ يف حتقًةق العمًةةةةةص    ( 0221  (ال ى  لدض  زاضُة

لسيدةيةةةُ ا امل٘ضطةةةٌ" هةةةدفت هةةةره الدزاضةةةُ ىل  العرةةةسع ى ةةةِ أ ةةةس الرىانةةة   

  حتقًق العمًةةةةص امل٘ضطٌ
 ىل  ىةةدَ  عةةدٓخ نةةخ أهميةةد  أجم نطةةعىّ اهدهةةد  الرةةدن رت   الدزاضةةُ تصةة ىت

املدلًةُ ذةى  ىىانة  السيةدةَ كةدجم نستريرةًد،        لةٜوزال لدّ غسكد  الىضدالُ 

وجىة ىٚاُ ازتشدالًُ السةيُ ذا  ةٙلُ ىلذصدًُٓ لرت مجً  ألردة السيةدةَ  

  والعمًص امل٘ضطٌ

   ُةزاضة (Mehdi & Daniel,2016 )  سيةدةٍ ىةخ أةاْ املةىازة    لرنةىاجم "السةةد ال

ىةخ   اٛىمةد  الشػسيُ،" هدفت الدزاضُ ىل  نرسفُ نةدّ زةةد السيةدةيرت يف    

  أةاْ املىازة الشػسيُ
 ى ةةِ  اٛىمةةد ىل  ىةةدَ  عةةدٓخ نةةخ أهميةةد  زةةةد ىةةخ زيةةدةَ   الدزاضةةُ تىصةة ت

السو  نخ ىلنيد ًُ حتطةرت  دزضةد  ىلةازَ املةىازة الشػةسيُ أيضةد أ ة  فػة ت        

ولدصةُ الػةسكد  الصةة اَ واملعىضةطُ احلحةة  يف     رديةد نةخ الػةةسكد   ال

  اٙضعريدةَ نخ أفض   دزضد  ىلةازَ املىازة الشػسيُ

  ُةزاضةة (Lei & Tsai, 2016)العرةةسع ى ةةِ أهمًةةُ اٙلعيةةدز   ت ىل  هةةدف

اٙلعيةةدز العرةةدو ٌ نةةخ    د، ذًةةث  يةةخ أجم يطةةدى  اٛىمةةد العرةةدو ٌ يف زيةةدةَ  

لريةةسو املعدذةةُ ل ػةةسكد    لةةٚ  نػةةدزكُ اٛفيةةدز واملرسفةةُ واخلةةربَ وا    

  اإلضرتاتًحًُ اٛىمد زيدةَ  الص اَ واليشاَ ى ِ املػدزكُ لنحد  يف
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 جم مجًريةةد لةةد تةةأ ا ىلتةةدلٌ  أىل  ىةةدَ  عةةدٓخ نةةخ أهميةةد    الدزاضةةُ تىصةة ت

  ى ِ أةاْ اٙلعيدز لي  نخ امل٘ضطُ املىجيُ ل شرث والػسكد  الندغُٔ 

 : التعقيب على الدراسات الشابقة 

خ لةٚ  اضةعرساض الدزاضةد  الطةدلقُ، أ ة  اتريقةت مجًة  الدزاضةد          تشرت نة 

لدزاضةةةد  الطةةةدلقُ االطةةةدلقُ ى ةةةِ ىلتشةةةدا املةةةنيخ الىصةةةريٌ العر ً ةةةٌ، ومجًةةة     

اضةةةعادنت اٙضةةةعشد ُ كةةةأةاَ زًٓطةةةُ عمةةة  الشًد ةةةد ، وهةةةدفت ىل  تىةةةةًد    

 السيةةدةَ كةةأةاَ فردلةةُ يف العةةأ ا ى ةةِ أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ،اضةةرتاتًحًُ أهمًةةُ 

لدلسيةةدةَ، وليةةخ  امل٘ضطةةد  واملنحنمةةد وأكةةد  الدزاضةةد  الطةةدلقُ ى ةةِ اهعمةةدجل 

أةاْ  اٛىمةد  زيةدةَ  ااضةرتاتًحًُ  ل ت الدزاضد  الرسلًُ نخ لًةدجم الرٚاةُ لةرت    

 املىازة الشػسيُ، وهرا ند تعمًص ل  الدزاضُ احلدلًُ

 :اإلطار اليظرى 

لىاةةت احلدةةةةس ٛجم  يرعةةرب نىةةةىا السيةةدةَ نةةةخ ا ةةدوز امليمةةُ ىدملًةةةًد فةةِ ا      

السيةةةدةَ تةةةدف  النمةةةى اٙاعصةةةدةّ لػةةةي  كةةةشا لعيةةةسيظ الىضةةةدٓ  واٛةوا        

َ نةةخ الحنةةىاهس   اٛىمةةد ُترةةد زيةةدةَ  وواملصةةدةز املعةةىفسَ ،   الةةي تطةةده    املعحةةدة

، أنةةةد اٛىمةةةد يف رلع ةةةر دلةةةدٙ   املشةةةدىرتاملشعيةةةسيخ و اٛفةةةساةلدإلغةةةدزَ ىل  

السيةةدةيىجم  طةةدل   ذًةةث اهةةع ،ق ةةُضةةظ السيةةدةَ ترةةىة ىل   حنسيةةُ اذعيةةدز ال  أ

 القةسازا  دذ ااة اٛضردز واليمًد  اخلدصُ لدملنعحد  الي ضىع تنعخ؛ نخ أجة   

ُ     اٛىمةد  اكعطةشت زيةدةَ   ، واملندضشُ لد لطةش    ،دلمىىةُ نةخ املريةدهً  املعنىىة

تأ سهد لدملدازع الرييسيةُ اإلةازيةُ الةي ةزضةعيد لنةًدْ ى ةِ  حنسيةد  كة  ننيةد،          

اع حتقًةةق اٙلعيةةدز واإللةةداا والةةسلد الةةي غةةي ت جةةصًْا نةةخ     فعنىىةةت لةةرت أهةةد 

ىندصس الرم ًُ اإل عدجًةُ الةي تطةرِ ىل  اضةعمسازيُ      فػم تىندصس اإل عدد، 

 (  Mateus,et.al.2019د   املنحنمد  و ًصه

  :الريادة: أواًل :Entrepreneurship  

، حتمةة  اليةةقا نةةخ املرةةد ِ   Entrepreneurship)أصةةشرت ك مةةُ السيةةدةَ  

واد اضعادنت الرديد نخ الي مد  كمساةفد  ملرنِ السيدةَ ، ليخ اٙصة  أ يةد   

 ,Under Takes (Wickhamك مةةُ فس طةةًُ أغةةعقت نةةخ ك مةةعرت همةةد      

2006.5 )  

ننةةةر ننعصةةةر القةةةسجم     Entrepreneurship)وازتةةةش  نصةةةط د السيةةةدةَ    

طةِ ، ىلذ  القدنخ ىػس  رييىجل السيدةّ ، والرّ تسج  جروزه ىل  اٙاعصةدة الريس  

ذلةةة  الريةةةسة الةةةرّ يعةةةى     Entrepreneurship)يقصةةةد لدلي مةةةُ الريس طةةةًُ   

نػةةسوىًد أو  ػةةدالًد نيمةةًد ، و ع ةةر نرييةةىجل السيةةدةَ تشرةةًد  ةةدةا  ىةةدَ يعر ةةق    

الشرا ننيد لدلققدفُ ، والشرا اٛلةس لةد عم  أو اٙاعصةدة ، ونةد يةستش  ليةد       

( السيةدةَ لأ يةد   (Wickham,2006,410فًرةسع   نخ صريد   ًص أفساة ا عم   

املريعةةةةد  ليطةةةة  املصايةةةةد العندفطةةةةًُ وحتقًةةةةق العريةةةةىل ى ةةةةِ املندفطةةةةرت ، واغةةةةدز  

Bolton,2000,224 )   ىل  السيدةَ لأ يد ذل  املصط د الرّ ييع  لػي  كةشا  )
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 رييةةةىجل اٙلةةةداا وىلتةةةدة ننعحةةةد  جديةةةدَ مل تيةةةخ نىجةةةىةَ ضةةةدلقد  وحتطةةةرت    

 ننعحد  نىجىةَ  

 يادة :اسرتاتيجية الر 

خ أجة   نة املعنىىةُ   اٛىمةد  ييع  لعأضةًظ    ػدني يد أل اٛىمد سفت زيدةَ ى

 ةةىا جديةةد نةةخ   خل ةةقاةةدالسَ املرتتشةةُ ى ةةِ ذلةة    ملحتقًةةق الةةسلد نةة  تقةةديس ا  

الةةي مل يطةةشق اًةةدجل نق ةةيد، أو تطةةىيس  ػةةأَ ادٓمةةُ لأىمدلةةد وتطةةاا    املنحنمةةد 

ىل العيةدزٍ ونطةعردث   الريسو املعدذُ لعطىيس هره املنػةأَ والعقةدجل ليةد لأضة     

لًنمةةةد يعطةةةىز ذقةةة  السيةةةدةَ واإلضةةةرتاتًحًُ لػةةةي  نطةةةعق  لةةةٚ  الرقةةةىة   ،و

اٛلاَ ، ذص ت الرديد نخ العطىزا  الي ألر  نىاريد لأهده املمدشجُ لةرت  

كٚ املنحنىزيخ ، أ شعت الدزاضةد  يف دلةد  اإلةازَ اإلضةرتاتًحًُ ىةخ الرٚاةُ      

 &Mintzberg, 1973  ،)Convinترةىة ىل     لرت اإلضرتاتًحًُ والسيدةَ والةي 

Slevin,1989        ّاٙزتشةدني لةرت ذقة  السيةدةَ واإلةازَ اإلضةرتاتًحًُ ، ذًةث يةس )

اعديةدَ ،   اٛىمةد  أجم ك  ذقة   يةخ أجم يةعر   نةخ اٛلةس نةخ لةٚ  تيةىيخ         

 اٙلعيدز ، الشرث ىخ الريسو وواهد  

خ ل م٘ضطد  أجم حتدة ىلجم اضرتاتًحًُ السيدةَ تػم  ىلجساْا  زيدةيُ ، فًمي

( كةةرل  Ireland,Hitt Sirmon,2003الريةةسو ولينيةةد ٙ  ينيةةد اضةةع ٚلد  

فبجم امل٘ضطد  الي لدييد ذدلًًد نصايد تندفطًُ وليخ لةًظ لةدييد فةسو جديةدَ     

ملرسفةةةُ واضةةةع ٚ  ت ةةة  املصايةةةد ترةةةسض  ريطةةةيد ملاةةةدالسَ نعصايةةةدَ ذًةةةث حتةةةد  

ُ والشقةةةدْ  ويةةةدى  اليةةةقا نةةةخ  ت ةةةًاا  املندفطةةةُ نةةةخ اةةةدزتيد ى ةةةِ اٙضةةةعدان  

املرييسيخ فيسَ أجم ىلضرتاتًحًد  السيةدةَ ترنةِ لعطةىيس نيةدزا  امل٘ضطةُ ، ولنةدْ       

 وىلىداة الربانخ اعديدَ لػي  أفض  وأضسا نخ املندفطرت 

  األعنالاسرتاتيجيات الريادة يف: 

اوة ترسيةةةر ىلضةةةرتاتًحًُ   اٛىمةةةد اشةةة  حتديةةةد اضةةةرتاتًحًد  السيةةةدةَ يف    

 يد اإلضرتاتًحًُ الي تقىجل نخ لٚلد املنحنمةد  لعطةىيس واضةع ٚ     لد اٛىمد 

السيدةيةةُ لدضةةع ٚ  الريةةسو الةةي    اٛىمةةد نصايدهةةد العندفطةةًُ احلدلًةةُ وةىةة   

السيدةيُ هةٌ   اٛىمد تطدىد ى ِ ل ق املًصَ العندفطًُ ل منحنمُ يف املطعقش  و

ةيةُ واضةع ٚلد   الةي تقةىجل نةخ لٚلةد املنحنمةُ لعرديةد الريةسو السيد        اٛىمد 

وٙضةةًمد ت ةة  الريةةسو الةةي مل ينعشةة  الًيةةد املندفطةةىجم او يريػةة ىجم يف اضةةع ٚلد    

ونرييةةىجل السٗيةةُ ةةةمخ ىلضةةرتاتًحًُ السيةةدةَ لةةدلرتكًص ى ةةِ السٗيةةُ احلدلًةةُ     

 ل منحنمُ سلى املطعقش  

ىل  نرييةةىجل املسو ةةُ ةةةمخ فيةةسَ ىلةازَ   ( :Eisenhardt et al,2000)أغةةدز 

م ًةةد  اضدضةةًُ لعصةةشد السيةةدةَ  دزضةةُ ىلضةةرتاتًحًُ     الع ةةًا وااةةرت  ضةةت ى  

اًدضًُ ، وهره الرم ًد  تػم   العرطةرت ، والعيًةر ، واٙصةٚ  ، والعحديةد ،     

لةأجم ىلضةرتاتًحًُ    (Hitt et al,2009:479)ويةسّ   والعحسية  ، واطةٌ الىاةت(    

السيدةَ هةٌ العيدنة  لةرت السيةدةَ  اىمةد  الطةرٌ ىل  الريسصةُ( واإلضةرتاتًحًُ         
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مد  الطرٌ ل مًصَ( ووجيد  النحنس لعصةمً  وتطشًةق السيدةيةُ الةي ا ةق       اى

 القسوَ 

اجم ىلضةرتاتًحًُ السيدةيةُ تػةا ىل      ( :Ireland et al,2003)وكرل  ذكس 

ضرٌ املنحنمد  لٚةاْ املعريىل نخ لٚ  اٙضعرمد  اٝ ةٌ ل سيدةيةُ  الطةرٌ ىل     

َ( ، أٍ اضةعرمد  كة  نةخ    الريسصُ( والنػدالد  اإلضرتاتًحًُ  الطرٌ ىل  املًص

 السيدةَ والنػدالد  اإلضرتاتًحًُ لػي  نعىافق

" ىم ًةةُ ةيندنًيًةةُ ل ةةع ا واٙلعيدزوتقعضةةِ    السيةةدةَأجم  عةةدجموتةةسّ الشدذق

وجةىة الداةةُ وىدالريةُ سلةةى تنريًةةر أفيةدز جديةةدَ ونشعيةسَ ، وكةةرل  اضةةع ٚ      

املةةىازة والريةةسو املعدذةةُ ولنةةدْ لطةةُ ىمةة  واةةةرُ واضةةعرداث السآةةق ىمةة      

اعةصْ  ويرعرب جديدَ لعقةدي  ننعحةد  جديةدَ تقةىة ىل  لنةدْ ااعصةدةّ جديةد        

السيةةدةٍ نةةخ اإلضةةرتاتًحًُ السيدةيةةُ يعمقةة  يف ىم ًةةُ حتديةةد الريةةسو الةةي      

 يخ اضع ٚلد نخ لٚ  اإللداا ، يف ذرت يعمق  اعةصْ اٙضةرتاتًحٌ لرم ًةُ    

  حتديد الطسيقُ اٙفض  إلةازَ جيىة اإللداا يف املنحنمُ 

العريسة وترعمد ى ةِ   هِ  اٛىمد اضرتاتًحًُ زيدةَ والاا  يخ القى  لأجم 

النمةةةدذد اعديةةةدَ ولةةةًظ الرةةةدةا  املعشرةةةُ نةةةخ اجةةة  احلصةةةى  ى ةةةِ ننعحةةةد     

لندْ وىللعيدز غةٕ ذا اًمةُ نةخ ٙغةٕ و لةًظ ىلتشةدا        فيِ ولدند  لطسل فسيدَ، 

ملةىازة واإللعةصاجل   واإلضعمسازيُ فِ ىلوعندجل الريسو لندْ ى ِ ا ند يرير   اٝلسوجم 

 لدلسٗيد وكرل  اٛلر لدإلىعشدز ىنصس املادالسَ   

  األعنالاملهارات املطلوبة السرتاتيجية ريادة  : 
  يخ تصنًر امليدزا  املط ىلُ فِ  ٚ ُ أ ىاا زًٓطًُ وهِ  

 ُاٛىمةةد ىلةازَ  –وتعمقةة  فةةِ   القةةدزَ ى ةةِ اٙتصةةد     امليةةدزا  العينىلىجًةة 

 –لنةدْ الرٚاةد  والػةشيد      –القدزَ ى ةِ العنحنةً     –تينىلىجًُ  –العقنًُ 
 الرم  ةمخ فسيق (  

  َصةةن   –وتعمقةة  فةةِ   وةةة  اٛهةةداع والعاطةةً       اٛىمةةد نيةةدزا  ىلةاز

 الس  املنعخ(   –العريدوض  –السادلُ  –ا دضشُ  –املدلًُ  –القساز 
  دالسَ ألر املا –امليدزا  السيدةيُ الػاصًُ وتعمق  فِ   السادلُ واإللعصاجل

 يسكص ى ِ الع ًا(  –زٗيُ اًدةيُ  –القدزَ ى ِ العنريًر  –اإللداا  –

  األعنالأهنية اسرتاتيجية ريادة : 
لطمةى  والدافرًةةُ لةةدّ السآةد تقةةىةه ىل  لنةةدْ ننحنمةُ أو غةةسكُ، السٗيةةُ    ا

لداىمةةُ والقىيةةُ  ا زالردنةةُ أو اٛهةةداع الةةي تطةةرِ املنػةةأَ لعرقًقيةةد لدٛفيةةد     

السيةدةَ  ةدهسَ جةديسَ لدٙهعمةدجل والسىديةُ ،  حنةسًا        ،لرا فأجمالريسيدَ نخ  ىىيد 

ٛهمًعيد الرحنمِ فِ العنمًُ العةِ تطةرِ ىللًيةد رلع ةر ا عمرةد  واخلةسود       

لأجًةةةد  يةةةدزكىجم الريةةةسو، ويشةةةدةزوجم فةةةِ تشنًيةةةد ، و ع يةةةىجم زو  اٙلعيةةةدز     

واإللةةةداا ، ويطةةةعقمسوجم املةةةىازة املعدذةةةُ لطسيقةةةُ ننحنمةةةُ نةةةخ أجةةة  اخلةةةسود     

 .Wiklund ,Jي   دجرُ حتقق ل  أهدافي  فةِ حتقًةق الةسلد والنمةى      ػدز

& Sheperd ,D) Kyrgidou P.Lida Hughes M2005).(2010  ) 
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 & .Bolton, B) (،299٢ 6يىةةةةد كةةة  نةةةخ   غًطةةةرت وألةةةسوجم ،   و    

Thompson, J., (2000), Luke,2009,   لأجم السيدةَ تعط   الرم  لػي  كةشا

احلت والعينىلىجًد املعقدنةُ وىلمةد تة  أنةعٚز اةىَ       ىلذ ٙ ييعريِ  ى ِ ذطخ

ىم  ندهسَ اةدةزَ ى ةِ حتمة  املطةٔ٘لًُ وااةدذ القةسازا  ، واةىَ الرمة  تة           

 تر ًميد وتدزيشيد  ل عريىل ى ِ املندفطرت  و يخ حتديد أهمًُ السيدةَ لدٛتِ  

  سيدةَ ىلذداث الع ًا والعرى  ، ىلذ يرد اإللداا نخ أه  اخلصدٓل املمًصَ ل 

    ، ىلتةةدة الرديةةد نةةخ املػةةسوىد  العةةِ ترةةد نيمةةُ لعطةةىيس اٙاعصةةدة وتنمًعةة

 حتطرت الىة  املد   
   ُ تىفا املصيد نخ فسو الرم  العِ تسةِ وتندض  القىَ الردن 
    تى ًر اٛلسيخ فِ و دٓر ودلشد ند تيىجم أفض  ل 
   ًُتطىيس املصيد نخ الصندىد  ، لدصُ فِ املندالق السيري 
 ػحً  ى ِ تصنً  املىاة ا  ًُ فِ صىزَ ننعحد   يدًُٓ  الع 
   ىلذعمدلًُ ىلةلد  العيدز جرزّ يرتز أ سًا ىلتدلًًد فِ اٙاعصدة لػي  كدن 
   ِ العػحً  ى ِ لندْ وتقدي  ننعحد  جبىةَ أى 
   َاتدة أضىال جديد 
  َاٛىمد تق ً  هحسَ املىاه  لعىفا نندخ جديد لسيدة    

 األعنالة ريادة أهداف اسرتاتيجي : 

تيع  لعنمًُ القدزَ ى ِ تىفا و ًريُ ل را  ولٜلسيخ نةخ   اٛىمد زيدةَ 

لٚ  ىلادنُ نػسوىد  زيدةيُ جديدَ تعط  لدٙلداا واٙلعيدز ، فقد ييةىجم نةخ   

الةةةدجل أجم يةةةع  ترير ًيةةةد حتةةةت نحن ةةةُ ن٘ضطةةةد  العر ةةةً  الرةةةد  لًعمينةةةىا نةةةخ     

    ٛ فيةةدز نةةخ لةةٚ  العر ةةً  السيةةدةّ     اضةةعرداث اٛفيةةدز السيدةيةةُ وتشنةةِ هةةره ا

 ُ طةةده  املػةةدزي  السيدةيةةُ يف زفةة  املطةةعىّ   وت ،لعصةةشد نػةةدزي  زيدةيةةُ ننعحةة

والرةةدن رت يف ننحنمعةة  وتنمًةةُ اٙاعصةةدة ، ونةةند املةةىازة     اٛىمةةد  لسآةةداملةةدةٍ 

نةةخ لةةٚ  تةةىفا فةةسو الرمةة ، وتنمًةةُ      الةةى ًريِالشػةةسيُ الػةةرىز لدلسةةةد   

 لدضعمساز  الصندىد  القدٓمُ وحتديقيد

كمد يرم  السيدةيىجم ى ِ زف  نطعىّ الدل  القىنٌ الةرٍ يقةىة ىل  زفة     

نطعىّ النمى اٙاعصدةٍ، ول ق لًُٔ تندفّطًُ لرت املنحنمد  القدٓمُ، ولدلعدلٌ 

 Steve Mariotti 2007 ,Rieva 2008:   دة املنعحةد  ذا  اعةىةَ اٛى ةِ    تة ىل

Lesonsky،) (Ireland et,al,2003 ) ،( Donald,2002)( Kraus ,et,al 

2011)) 

زيدةَ اضرتاتًحًُ وفِ ةىْ ند تقدجل  يخ ىسض أه  اٛهداع العِ تطرِ 

 ىل  حتقًقيد وهِ     اٛىمد 
  َاٛىمد تىفا املردزع املعر قُ لسيدة   

   اٛىمد لندْ امليدزا  الٚشنُ إلةازَ املػسوىد  السيدةيُ وىلىداة لط   
 نمًُ املىاه  السيدةيُ   حتديد الدواف  وىل دزتيد وت 
    الرم  ى ِ ت ًا اهدهد  مجً  فٔد  ا عم 
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     ٙوسع  قدفُ الرم  احلس فِ رلع ر ا د 
   ًٚ  ىلىطدْ تىجً  ىدجل يع  فِ ىلالدزه وة  اهداع أكقس حتديدًا وتريصً
    املطةةدىدَ فةةِ حتديةةد اٛ ػةةطُ السًٓطةةًُ والريسىًةةُ لعرقًةةق اٛهةةداع ذا

 اٛولىيُ  
 سادلُ اإلةازيُ نخ لٚ  املرديا املػةعقُ نةخ اٛهةداع املطةعادنُ     تطيً  ال

 فِ تقًً  اٙةاْ الي ِ 
أجم هندز أةواز زًٓطةًُ يقةىجل ليةد       (Bolton & Thompson, 2000 )أوةد 

 السيدةّ نخ أج  حتقًق اٛهداع العِ يطرىجم ىل  حتقًقيد وهِ    

   اع ر العٚفًد جىهسيًد ىمد يقىجل ل ًٙ  اٛلسوجم  ي٘ةوجم أىمد

   يعمعرىجم لدخل ق واٙلعيدز 
   يدزكىجم الريسو ويطعقمسو يد 
  يىفسوجم املىازة الٚشنُ ٙضعقمدز الريسو 
   لدزىىجم فِ تيىيخ غشيد  نخ الرٚاد  ن  اٛلسيخ 
   ُادةزوجم ى ِ نىاجيُ اٛذداث وا املعىار 
   يطعطًرىجم ىلةازَ املادالس 
    جم زوٗع اٛنةةةىا  العةةةِ  يضةةةرىجم شلةةةدٓني  فةةةِ نقدنةةةُ أولىيةةةدتي      قةةةى

 قعدجىجم ىللًيد  

  األعنالمميزات اسرتاتيجية ريادة Benefits of Entrepreneurship: 

يف القطدىةةد  اٙاعصةةدةيُ املعنىىةةُ يػةةي  أهمًةةُ     اٛىمةةد ىلجم وجةةىة زيةةدةَ  

اإلضرتاتًحٌ لرل   كشاَ ذًث تطده  لدلعأ ا ى ِ اٙاعصدة والرييس اإلةازٍ

 .Dess, G )حمىىُ نخ املمًةصا  وهةٌ أوجةص كة  نةخ        اٛىمد تعّمًص زيدةَ 

Gregory & Lumpkin, G. T. (2003)   العةِ  يةخ    ملمًةصا  دلمىىةُ نةخ ا

 وهِ     اٛىمد اضرتاتًحًُ زيدةَ حتقًقيد نخ لٚ  

 نخ نلًد  العطىيس اٙضرتاتًحٌ اٛىمد زيدةَ  ترد  
  قةةةسازا  جةةةصًْا نةةةخ نةةةدلٚ  اّتاةةةدذ ال   اٛىمةةةد  زيةةةدةَ اضةةةرتاتًحًُ تػةةةي

خ أجة  الىصةى  ىل  تةىفا لدنةُ     نة املستشطُ لدضعاداجل املىازة لػي  أفضة   

  أو ننعخ جديد
  ى ةةةِ اضةةةعاداجل أضدضةةةًد  اإلةازَ ىنةةةد   اٛىمةةةد زيةةةدةَ اضةةةرتاتًحًُ ترعمةةةد

  العًدز النم  اخلدو لدلط ىز السيدةٍ
 ى ِ حتقًق اٛزلد  اٛىمد زيدةَ  اضرتاتًحًُطدىد ت 
    الةةسلد:(Profit عرةةةسز نةةةخ اًةةىة الستةةة  املرًدزيةةةُ ل رمةةة  الةةةى ًريِ  ىةةةرب ال

 العق ًدّ   

  َاٙضعقٚلًُ  اٛىمد حتقق اضرتاتًحًُ زيدة:(Independence)    ٚنخ لة

 العرسز نخ اإلغساع واىاىد العنحنًمد  الشاواساالًُ 
 دٛندجم ندّ احلًدَ تيع  ل:(Satisfying way of life)   ىخ السيق العرسز نةخ

 مل  ، ة ىني احلًدَ السوترت ، العر ، ا
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  خصائص الريادىEntrepreneurial Characteristic :  
 Boton, B. and ), (Cassis, Youssef ,2005  )ةةةد كةة  نةةخ  و

Thompson, J. 2000 )  )(  Katz, J. A. 2002)  " قةة   اٛىمةةد أجم زآةةد

اٛفيدز اعديدَ ، رلط  ، قطخ العصسع ، اندو ل ريسو ، نشدا ، ٙ ي  ة   

الةعرييا الرةدالريِ ، يعريةدٓ ىجم فةِ ىم ًةُ ىلاةدذ القةساز ، يعمًةصوجم لدلققةُ          ى ً  

 فًمد ي ِ     اٛىمد فِ النريظ  وفِ ةىْ ند تقدجل تعمق  أه  لصدٓل زواة 
  لأزاةَ اىيُ لعرقًةق نةد يصةشى الًة  ، زوشةُ فةِ        اٛىمد اإلزاةَ   يعمع  زآد

 النحد   

    جديةةد تعط ةة  نةةخ الريةةسة   الةةعري  الةةراتِ   الةةدال ِ (   ىلجم نيمةةُ لةةدْ ىمةة

السيدةّ أجم ييةىجم لدية  ىل ةدجم لدملطةعقش  وأ ة  اةدةز ى ةِ الضةش  والطةًطسَ          

 ى ِ الرىان  اخلدزجًُ امل٘ سَ ل  
         الققةُ لةدلنريظ   السيةةدةّ هةى الػةال الةةرّ يشةدأ الرمة  احلةةس  ًةث ييةةىجم

ندفىىًد  مدع ٛزلدشه ، لدي  الققُ لدلنريظ العِ تقىةه ىل  كطة  املصيةد   

 صلدٓخ والعردن  ن  العريدصً  الرينًُ  نخ ال
  ل مشدةزَ وااعندو الريسو   اٛىمد نشدةز   يطرِ زآد 
       اٙضةةعرداة لعرمةة  املاةةدالس  هنةةدز رلةةدالس فةةِ أّ ىمةة  وٙ تىجةةد ةةةمد

تدنةةةُ لةةةأجم الرمةةة   ةةةدجد ، وليةةةخ املاةةةدالسَ ا طةةةىلُ تطةةةدىد ى ةةةِ حتقًةةةق 

 النحد  
    ية٘نخ لأ ة   يةخ أجم يستية       اٛىمةد  القدزَ ى ِ العر   نخ العحسلةُ  زآةد

 اٛلطدْ، وليخ ي٘نخ لدزجُ أكرب لضسوزَ اٙ تعيسز اٛلطدْ  
   الداف  الراتِ املطعمس   هى نريعد  النحد ، ويعىالد الداف  إلكمد  الرم 
     ِالقدزَ ى ِ اادذ القساز والعاطً    القدزَ ى ِ اادذ القةساز املندضة  فة

 ِ  ةةة  لًٔةةةُ نرقةةةدَ نع ااتيةةةد كةةةقاَ   الىاةةةت املندضةةة  نط ةةة  أضدضةةةِ فةةة

 وضسيرُ ، والعاطً  لي  نساذ  أىمدل  
      القةةدزَ ى ةةِ الةةعري  الةةراتِ   واٙىعقةةدة لةةأجم نصةةاه  قدةو ةة  لأ ريطةةي

وقشىجم اٙضعقٚلًُ وىلةازَ أ ريطي    تعط ة  نيمةُ الشةدْ لدلرمة  السيةدةّ      

دىد  جيةةىةًا ىحنًمةةُ نةةخ الرمةة  الػةةدل واملضةةنِ ، فدإلصةةساز ى ةةِ الرمةة  ضةة   

ضةدىُ أضةشىىًًد ٙ يقةدز ى ًة  ىلٙ نةخ تةىافسا  لديةُ         12الىي ُ اةد تصة  ىل    

  ُ املطعىّ املستري  نخ الطداُ 
    اًدةّ ةاف  اٙزلدش لدي  اىّ، ٛ   لدزا ونعريىل  عدز الحنسوع العةِ تةىفس

ل  النحد  فِ ىم ة  الةرّ يعصةر لدلعرةدّ واٛهةداع الصةرشُ لًرقةق ليةد         

 ةزجد  ىدلًُ نخ السةد 
  ِاإلصساز والعصمً   ى ِ تنريًر نػسوىُ  ًث ييىجم ن مىع وواار 
          نسو ُ العرييا   الرمة  واضةعرداة لقشةى  ذةدٙ  الريػة  ونةخ  ة  العصةرًد

 وت ًا اخلط  لدضعمساز  

  الريادية:  األعنالأىواع  
السيدةيةةُ واملشةةدةزا  الريسةيةةُ العةةِ تصةةنر أىمةةد   اٛىمةةد  يةةخ أجم  صةةنر 

 ِ  ٚ ةةُ أ ةةةىاا وهةةةِ   فةةةديص مجرةة  ، ىشةةةد الطةةةعدز ذلمةةةد    ىللداىًةةُ وزيدةيةةةُ فةةة

 (  26 و022٢ 
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    ُيقةةىجل املشةةدةز والسيةةدةّ لنقةة  الرييةةسَ اعديةةدَ ىل   أىمةةد  ىللعيدزيةةُ  قًةة

   اٛىمد ننعخ جديد ويشنِ  ػدالد جديدا فِ ىدمل 
       َيقةةىجل أىمةةد  ىللعيدزيةةُ نطةةىزَ نةةخ أفيةةدز ونر ىنةةد  وتينىلىجًةةد نعةةىفس

لعأضةةةةًظ أىمةةةةد  زيدةيةةةةُ لنةةةةدْ ى ةةةةِ أفيةةةةدز ونر ىنةةةةد    املشةةةةدةز والسيةةةةدةّ 

وتينىلىجًةةةد نعةةةىفسَ ، ذًةةةث يقةةةىجل املشةةةدةز لعى ًةةةر العينىلىجًةةةد املطةةةىزَ      

 ٛوساض اصصًُ فِ أىمد  ودلدٙ  ألسّ رلع ريُ  
    ُيرعرب هرا الىة  أا  أ ىاا اإللداا أو السيدةَ ذًةث  امل يًُ ٛىمد  ىللعيدزي

 ُ أو  ع ةةة  ىمةةةٚ ، فدحلدجةةةُ لإللةةةداا   ىلجم الػةةةال املشةةةدةز يػةةةرتّ ن٘ضطةةة

واإللعيدز أا  فِ هرا الىة  لين  ضىع يعرم  املادالسَ املدلًةُ ويقعنصةِ   

 الريسو  

  األعنالالغرض مً تعله ريادة  : 

ا طٚاًد نةخ   اٛىمد ى ِ تر   اٛصى  املينًُ لسيدةَ  اٛىمد قسو زآد 

    ) .(Katz, J. A: 1991) ،)Lynskey, M. J. :2000 أذد اٛضشدل العدلًُ

  ٙ اكعػدع ذات  لًعرسع ى ِ ندّ اضعرداةه أجم ييىجم زآد أىمد  أجل 

         ِالعرسع ى ِ ند يعةىافس لدية  نةخ اخلصةدٓل الػاصةًُ والطة ىكًُ العة

  اٛىمد يعط  ليد زآد 
   اةزاز ند ي صنُ لًيىجم زآد أىمد  ذلرتع 
     ّتر   كًريًُ حتىي  الرييسَ ملػسوا زيدة 
 عاطً  لنمى املػسوا ننر الشدايُ ذعِ نساذ  العنريًر  ةزاضُ ضش  ال 
  ةزاضُ ألًد  هن  اٛشند  اش  ذدو يد وكًريًُ اٙضعرداة ملىاجيعيد ذرت

 ذدو يد   

  األعنالريادة اسرتاتيجية أبعاد: 

َ  هداع اٙاعصدةيُ اٛ لعرقًق الدو  تطرِ ، فريةٌ الةدو    ىخ السيةق السيةدة

ىد  والعريسة، أنةد يف الةدو  الندنًةُ فدلسيةدةَ     املعقدنُ فدلسيدةَ تستش  لدٙلرتا

وتيةةع  زيةةدةَ   ىل ػةةدْ غةةٌْ جديةةد نةةخ لةةٚ  زو  املشةةدةزَ وحتمةة  املاةةدالس     هةةٌ

، لعرصيةةص العنطةةًق لةةرت الرم ًةةُ اإل عدجًةةُ واعيةةد املشةةرو  يف الرمةة      اٛىمةةد 

 Mehdi )ونني   اٛىمد هع  اليقا نخ اليعدل واملرييسيخ لقًدع زيدةَ كمد أ

& Daniel,( Mateus et. al., 2019 ) ،(Javad et. al., 2015) ،(tsai & Lei, 

ونةخ  ة     اٛىمةد  ٙضةرتاتًحًُ زيةدةَ    ىخ السيق اضةعاداجل ىةدَ ألرةدة    ( (2016

   ُ طشًةق العحديةد اٙضةرتاتًحٌ    نةخ لةٚ  ت   حتقًق أهةداع العنمًةُ اٙاعصةدةي

ُ  اٛىمةةد لسيةةدةَ   الي ًةةُاحلدلًةةُ ذًةةث  ع ةة   وهةةى نةةد اىعمةةد  ى ًةة  الدزاضةة

الرديد نخ املىازة الةي تطةعادنيد لعرطةرت نطةعىيد  اٝةاْ، ونةخ  ة  حتقًةق،        

 –الةةعرييا السيةةدةّ  -القًةةدةَ السيدةيةةُ –    الققدفةةُ السيدةيةةُ وهةةره اٛلرةةدة هةةٌ
   (Clark,2004:361)اإللداا السيدةّ 

   ، ًُمةُ  واملشدةٖ املي اٛىمد  وتػم الققدفُ السيدةيُ  تررب الققدفُ العنحنًم

يف املنحنمةةُ، وتعضةةمخ حتمةة  املاةةدالسَ، وترصيةةص الطةة ىز السيةةدةٍ، وتسكةةص  
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القةةىَ والضةةرر يف و قةةدني لريةةسو والعيديةةدا ، اى ةةِ نطةةد لًٔةةُ املنحنمةةُ  

وترةةد كةةٚ نةةخ اٛفيةةدز واملرعقةةدا  واٙهدهةةد  والقةةً  جةةصًْا نةةخ     املنحنمةةُ

 الققدفُ السيدةيُ 
 املسو ُ  ونساىدَىا  والعصىز لقًدةَ السيدةيُ  تر  ادل ًُ السيدةٍ ى ِ العا

لةةةع اا  الةةةي ا ةةةق  ا، والرمةةة  نةةة  اٝلةةةسيخ لشةةةدْ   اضةةةرتاتًحًًدوالةةةعرييا 

املطعقش ، وترعمد ى ةِ جةرل وتنطةًق املةىازة وتىجًييةد ٙضةعاداجل اٛفضة         

، كمد  ةنري  الققةُ لأ ريطةي  ذعةِ ييى ةىا زيةدةيرت،       سلى حتقًق اٛهداع

جًةةةُ ول ةةةق  ةةةىزَ ذقًقًةةةُ يف     ويطةةةدهمىا يف ىل ػةةةدْ أىمةةةد  وأ ػةةةطُ ىل عد    

 ا عم  
    ٍكدملسو ةةُ اٙفةةساة يعصةةر لةة  الةةرٍ الرق ةةِ النمةةى  يقصةةدالرقةة  السيةةدة 

  عةة واخل ةةق واٙلةةداا املطةةعمس والعحديةةد، وذعةةِ يف  ةةسوع ىةةدجل العأكةةد  

ذوٍ الرق  السيدةٍ تػاًل واضةع ٚ  الريةسو كةى ي   ع يةىجم      اٛفساة

ُ  القدزا  ى ةِ حتىية  أفيةدزه  اإللداىًةُ     ، وكةرل  اةدزَ الطةٚل    املرسفًة

ىل  وااةة  ىم ةةِ ن مةةىع وهةةرا ك ةة  نةةد  يةةخ أجم ينةةعخ كريةةدْا  واةةدزا        

فردلُ تطمد ل طٚل لأجم ييى ىا لٚارت ونشدىرت وترصيةص اٛةواز القًدةيةُ   

وامل٘ضطةةةًُ الةةةي تةةةدف  ىح ةةةُ العنمًةةةُ نةةة  ىل د نةةةد الرمًةةةق لدٙذرتافًةةةُ     

 الىاذد  واملطٔىلًُ واإللداا والرم  لسو  الريسيق

   َاإللداا  وير  العحديد لىصري  ىلىدةَ تػيً  أو ىلىدةَ ىم  اٛفيدز اعديةد

ٙضةةعرداث غةةٌْ جديةةد، ويةةع  العىصةة  ىل  ذةة  لٚصةةُ ملػةةي ُ نةةد، أو ىل   

وىلجم اإللداا هةى اعةصْ امل مةىع املةستش  لدلعنريًةر أو       فيسَ جديدَ وتطشًقيد،

ْ العنمًةةةُ احلقًقًةةةُ ،كمةةةد يطةةةي  يف لنةةةدالعرىيةةة  نةةةخ الرييةةةسَ ىل  املنةةةعخ 

 املندفطُ وتطىيس السصًد املرسفِ ى ِ نطعىّ الي ًُ وا عم  

 :ثاىيًا: أداء املوارد البشرية 
ىلجم اٙهعمدجل لدملىازة الشػسيُ وزىديعيد يرد أه   دهسَ تػة   لةد  املطة٘ولرت    

ى ِ الطىاْ يف واعند احلدةس، ويسجة  هةرا اٙهعمةدجل ىل  كةىجم املةىازة الشػةةسيُ       

  أهة  ىندصس اإل عدد ونصدز العمًص والعريىل ل م٘ضطُ قة  

لةةرل  فةةبجم ذلدولةةُ ةزاضةةُ كًريًةةُ ىلةازَ املةةىازة الشػةةسيُ الردن ةةُ ليريةةةدَْ،   

أصةشد   ةةسوزيُ وذًىيُ، وهةر ا قةع  تىاجةد ىلةازا  وأجيةصَ نةىازة لػةسيُ       

نعاصصةُ  اع ةر امل٘ضطةد  إلىةداة ضًدضةد  ولةسانخ نةىازة لػةسيُ جًةدَ      

مًةةُ و ًريةةُ ىلةازَ املةةىاة الشػةةسيُ نةةخ أهمًةةُ الةةدوز اٛضدضةةٌ الةةرٍ       وتةةأتٌ أه

  ت رشة  فةٌ  يةرت امل٘ضطُ نخ ل ىغ أهدافيد ليريدَْ وفردلًُ

 مفهوو األداء : 
قصد  رييىجل اٛةاْ املاسجد  واٛهداع الي تطةرِ املنحنمةُ ىل  حتقًقيةد    ي

ًٚ نةةةخ اٛهةةةد  ىةةةخ السيةةةق الرةةةدن رت فًيةةةد، ولةةةرل  فيةةةى نرييةةةىجل  اع يريةةةظ كةةة

ولةةرت النػةةدني والىضةةدٓ  الٚشنةةُ لعرقًقيةةد، أٍ أ ةة  نرييةةىجل يةةسل  لةةرت أوجةة     

حتقًقيد ىخ السيق نيدجل وواجشةد  يقةىجل ليةد     اٛهداع الي تطرِ املنحنمد  ىل 

 (   (Ghalem et. al., 2017 الردن ىجم يف ت   املنحنمد  
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 تعريف إدارة املوارد البشرية . 

جل نىذةد إلةازَ املةىازة الشػةسيُ،    لقد الع ريت وجيد  النحنس يف حتديةد نرييةى  

ذًةث  يةةخ العمًًةةص لةةرت وجيةةي  حنةس رلع ريةةعرت وهمةد العق ًديةةُ واحلديقةةُ     

يةةسّ أصةةةردل النحنةةةسَ العق ًديةةةُ أجم ىلةازَ املةةةىازة الشػةةةسيُ نةةةد هةةةٌ ىلٙ  ػةةةدني  

            زوتةةً  يػةةم  ى ةةةِ  ةةىاذٌ تنريًريةةُ، كرريةةت ن ريةةد  وضةةحٚ  الرةةدن رت        

 (34،و0222   حنمِ غردةَ وألسوجم ، 

أنةةد أصةةردل وجيةةُ النحنةةس احلديقةةُ،  ةةأ ىلةازَ املةةىازة الشػةةسيُ ترعةةرب ىلذةةدّ    

الى ةةدٓر اٛضدضةةًُ يف امل٘ضطةةةُ ولةةد  ريةةةظ أهمًةةُ ت ةةة  الى ةةدٓر   اإل عةةةدد،      

الشػةةسٍ ى ةةِ اليريديةةُ    املدلًةةُ( وذلةة  ٛهمًةةةُ الرنصةةةس   -،  العمىيةة -العطةةىيق

 )0223زاويُ ذطخ   اإل عدجًُ ل م٘ضطُ

ُ   يرسع كدضًى  الةي نةخ     (Process )ىلةازَ املىازة الشػسيُ ى ةِ أ يةد الرم ًة

لٚلد تيري  امل٘ضطُ اٙضعاداجل الريدىة  ل رةدن رت  ةد ققةق أهةداع امل٘ضطةُ       

 )0220,والردن رت فًيد   ذند  صس اهلل

وتعريق الشدذقعدجم ى ةِ ترسيةر ىلةازَ املةىازة الشػةسيُ   لأ يةد مجًة  اٛ ػةطُ        

اذعًدجةةد  امل٘ضطةةُ نةةخ املةةىازة الشػةةسيُ ، وتنمًةةُ     اإلةازيةةُ املستشطةةُ لعرديةةد 

اةةدزاتيد وزفةة  كريدْتيةةد وننريةةد السىديةةُ اليدن ةةُ والعرريًةةص وتصويةةده   ةةد      

قعةةدجىجم ىللًةة  نةةخ زأّ ونػةةىزَ نةةخ اشةة  امل٘ضطةةُ يف ضةةشً  حتقًةةق أهةةداع       

 امل٘ضطُ   الي ًُ(  

عرقًةق  أجم اٛةاْ لةًظ هةدفًد يف ذةد ذاتة  وىلمةد هةى وضةً   ل        عةدجم الشدذق تسّو

  أ   اعيد ىل ضًع  النحنس ىل  اٛةاْ الدزاضُهره  وٛوساضوديُ هٌ النعدٓخ، 

اٛةاْ  ويقةةدعنةةخ أجةة  حتقًةةق هةةدع نررت، الي ًةةُةالةة   الطدلةة الةةرٍ يشرلةة  

 الطدل  ى ِ أضدع النعدٓخ الي ذققيد 

  : ميهجية البحح وإجراءاته 

    ُ ىةةخ تطةةدٗٙ    يعضةةمخ هةةرا اعةةصْ وصةةريًد لإلجةةساْا  العةةِ اتشرةةت لإلجدلةة

 الشرث ويػم   

 :ميهج البحح 

   اضعادنت الشدذقعدجم املنيخ الىصريِ العر ً ِ املًدا ِ    فر ِ صرًد املةنيخ

الىصةةريِ مت اٙالةةٚا ى ةةِ الدزاضةةد  والشرةةىث النحنسيةةُ واملًدا ًةةُ لش ةةىزَ     

اٛضظ الي يقىجل ى ًيد اإلالدز النحنسّ فِ حتديد الرةدة اضةرتاتًحًُ زيةدةَ    

، والىاىع ى ِ اه  الدزاضد  الطدلقُ  أةاْ املىازة الشػسيُ لعرطرت  اٛىمد 

لعر ً  الشًد د  نةخ لةٚ  اإلجدلةُ ىةخ أضةٔ ُ الدزاضةُ والعشةدز فسةةًعيد         

لدٙىعمةةةدة ى ةةةِ فقةةةسا  أةاَ الدزاضةةةُ   اٙضةةةعشد ُ(  صةةةممت ل ديةةةد  هةةةره     

الدزاضةةُ اةةدجل لعطىيسهةةد الشدذقعةةدجم واضةةعاداجل الطةةسل اإلذصةةدًُٓ املندضةةشُ    

 هره املر ىند  لإلجدلُ ىخ أضٔ ُ الدزاضُ  لعر ً 
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 املتغري التابع ( األعنالاملتغري املشتقل ) اسرتاتيجية ريادة 

         ومت تصمً  اضعشد   ةةمخ املىاصةريد  القًدضةًُ املرعمةدَ  ًةث تيةىجم ىةدة

قًةةةدع ننطدلقةةةُ ل مقةةةديًظ اٛكقةةةس اضةةةعادانًد نقةةة    وأوشا يةةةداإلجدلةةةد  

  وتػم  اٙضعشد ُ املر ىند  اليدفLikert Scaleًُ)   خلمدضٌ لًيس  ا
   ُ اىعمةةةدةًا ى ةةةِ اإلالةةةدز النحنةةةسٍ والةةةد ازضةةةد      الدزاضةةةُمت تطةةةىيس اضةةةعشد

مخدضةٌ   سالطدلقُ يف املىةىا، وادزَ اٙضعشد ُ ى ِ اضعاداجل نقًدع تقدي

 نىافق لػدَ، نىافق، نىافق ىل  ذد ند، وا نىافق، وا نىافةق لػةدَ،( ومت   

ُ تصمً  أةاَ الدزاضُ يف لندٓيد ى ِ الدزاضد  ضىع تعيةىجم أةاَ   نةخ   الدزاضة

وهةةٌ دلمىىةةُ نقةةديًظ   اٛىمةةد اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ  نقةةديًظ ذةةى  ألرةةدة

الققدفةةةةُ ك ًةةةةُ الرتلًةةةةُ النىىًةةةةُ     يف لطةةةةٚلفسىًةةةةُ ذةةةةى  اهدهةةةةد  ا 

  ( اإللداا السيدةيُ، القًدةَ السيدةيُ، الرق  السيدةٍ،

 سة وثباتها :صدق أداة الدرا 

    الصةةةدل الحنةةةدهسّ   مت ىةةةسض اٙضةةةعشد د  ى ةةةِ دلمىىةةةُ نةةةخ ا يمةةةرت

   املنةةةةةدهخ والةةةةةسل  –اٙاعصةةةةةدة املنةةةةةص   – اٛىمةةةةةد نعاصصةةةةةرت يف   ىلةازَ 

تدزيظ ( واد  ةت ترةدي  اٙضةعشد د  وفقةد ٛزاْ ا يمةرت ولةرل  لسجةت        

 (  2اٙضعشد د  يف صىزتيد النيدًُٓ كمد نىةد لدمل رق  
   أةاَ الدزاضُ  مت اضعاداجل اٙتطدل الدال ِ كسو شدخ ألريد   شدCronbach 

Alpha  لقًةةدع نةةدّ العندضةةق يف ىلجدلةةد  الطةةٚل ىةةخ اٛضةةٔ ُ املىجةةىةَ يف )

( لأ يد نردن  القشد  الدال ِ Alphaاٙضعشد د  ، كمد  يخ تريطا نردن   

ىلذ أجم احلصةى   لرت اإلجدلد  ، ويد  ازتريدا اًمع  ى ِ ةزجُ ازتريدا القشةد  ،  

واةةد ادنةةت    (Sekaran, 2003)%( ونةةد فةةىل تيةةىجم نقشىلةةُ   ٢2ى ةةِ اًمةةُ   

ل سض العرقق نخ  شد  أةاَ الدزاضُ  Cronbach Alphaالشدذقعدجم لعطشًق 

 ( يشرت  عدٓخ أةاَ القشد     2واعدو   
 (  نردن   شد  اٙتطدل الدال ِ ٛلردة اٙضعشد     نقًدع كسو شدخ ألريد(2جدو   

 اًمُ ألريد  ىدة الريقسا    اٛىمد ألردة اضرتاتًحًُ زيدةَ  2 

 094 2 ٢ الققدفُ السيدةيُ  -2
 110 2 ٢ القًدةَ السيدةيُ  -0

 021 2 6 الرق  السيدةّ  -4

 029 2 3 اإللداا  -3

 اًمُ ألريد ىدة الريقسا  ألردة أةاْ املىازة الشػسيُ  0 

 ٢94 2 3 ىللداا املنعخ  

 029 2 3 اعىةَ  

 الققدفُ السيدةيُ 

أةاْ املىازة 

 الشػسيُ 

 القًدةَ السيدةيُ 

 اٙلداا السيدةّ 

 العرييا السيدةّ 
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( ٛلردة اضرتاتًحًُ زيدةَ 094 2( اً  القشد  تساوذت لرت   2يىةد اعدو  

( كرةد أة ةِ وهةرا يةد      021 2وألردة أةاْ املىازة الشػسيُ  كرد أى ةِ    اٛىمد 

ى ةةةِ  عةةة  اٙضةةةعشد ُ  ردنةةة   شةةةد  ىةةةد  ولقةةةدزتيد ى ةةةِ حتقًةةةق أوةةةساض   

 الدزاضُ  

  :جمتنع البحح وعييته 
نةةخ مجًةة  الةةٚل الريساةةُ السالرةةُ غةةرشُ اٙاعصةةدة   يعيةةىجم دلعمةة  الشرةةث

واةد   0202-0202جدنرُ املنىفًُ ، ل ردجل اعدنرِ  –املنص  لي ًُ الرتلًُ النىىًُ 

 ( الدل   022ل ط ىدة الٚل هره الػرشُ   

 : عرض اليتائج وتفشريها  
ترسض الشدذقعدجم   النعةدٓخ  العةِ مت العىصة  ىللًيةد نةخ لةٚ  تطشًةق أةوا         

املردعةةُ اإلذصةةدًُٓ لنعدٓحيةةد ، وذلةة  نةةخ لةةٚ  ىةةسض فسةةةًد        الشرةةث و

 الشرث والنعدٓخ املستشطُ لي  فسةًُ   

  :اختبار صحة الفرض األول 

ذو ةٙلةةةةةُ ىلذصةةةةةدًُٓ لةةةةةرت  تىجةةةةةد ىٚاةةةةةُيةةةةةنل الريةةةةةسض اٛو  ى ةةةةةِ   

ُ  –لألردةهةةد   الققدفةةُ السيدةيةةُ    اٛىمةةد اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ    -القًةةدةَ السيدةيةة

اإللداا السيدةّ ( وأةاْ املىازة الشػسيُ لألردةهد   ىللةداا املنةعخ    –ةّ العرييا السيد

  α≤0.05املشدةزَ( لي ًُ الرتلًُ النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ  -اعىةَ –

املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  ل عرقةةةق نةةةخ صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل  و

 ٛىمةةد األرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ يىةةةد  (0واعةةدو     واٙسلسافةةد  املرًدزيةةُ

   وحتطرت أةاْ املىازة الشػسيُ

وألردة أةاْ املىازة  اٛىمد ( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ ٛلردة اضرتاتًحًُ زيدةَ 0جدو   

 الشػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىىًُ 

  الستشُ اٙسلساع املرًدزّ  املعىض  احلطدلِ   اٙلردة  السا 

 4 ٢10 2 62 3 القًدةَ السيدةيُ  2

 2 ٢12 2 ٢0 3 الققدفُ السيدةيُ   0

 0 396 2 ٢2 3 العرييا السيدةّ  4
 3 392 2 40 3 اإللداا  3

 - ٢61 2 3٢ 3 اٛىمد املعىض  الردجل  ٛلردة اضرتاتًحًُ زيدةَ 
 0 960 2 66 4 املشدةزَ  2

 4 962 2 31 4 اعىةَ 0

 2 1٢0 2 ٢6 4 ىللداا املنعخ 4

 - 09 2 ٢٢ 4 ٛلردة أةاْ املىازة الشػسيُ املعىض  الردجل  

-٢0 3جم املعىضةةطد  احلطةةدلًُ اةةد تساوذةةت نةةدلرت   أ( 0ويعضةةد نةةخ جةةدو   

يف املستشُ اٛو  لةأى ِ نعىضة      الققدفُ السيدةيُ( 2)الشرد ذًث جدْ  ( 40 3

 لشرةد يف املستشُ القد ًُ، لًنمةد جةدْ ا  ( والشرد  العرييا السيدةّ(٢0 3 ذطدلٌ ل ط  

، ول ةةط املعىضةة   (40 3( يف املستشةةُ اٛلةةاَ و عىضةة  ذطةةدلٌ ل ةةط     3  إللةةدااا

نرًةةدزٍ  ( وىلسلةةساع3٢ 3كيةة    اٛىمةةد ٛلرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ   احلطةةدلٌ 

ُ  وهةةةةرا يرةةةة  لةةةةأجم    (٢61  لعىىًةةةةُ الطةةةةٚل   تيةةةةع  ك ًةةةةُ الرتلًةةةةُ النىىًةةةة

   اٛىمد لدضرتاتًحًُ زيدةَ 
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( جم اًمةةةُ 0فًػةةةا جةةةدو      زة الشػةةةسيُأةاْ املةةةىاوفًمةةةد يعر ةةةق  ةةةع ا    -

 املعىض  الردجل عمً  الريقسا  ل  ت

احلةدوة الر ًةد ل دزجةُ املعىضةطُ اضةعندةا ىل  نقًةدع        ىوتقرتل سلة    ٢٢ 4  

وهرا يد  ى ةِ أجم الرةدن رت يةسوجم أجم ننحنمةدتي        املطعادجل يفلًيس  اخلمدع 

ُ       تعمع  لدلسيدةَ  ى ةِ تقةدزل   (0.682  وةلةت اًمةُ اٙسلةساع املرًةدزٍ والشدل ة

نزآي  لدزجُ كةشاَ ى ةِ اةً  املعىضةطد  احلطةدلًُ ل ريقةسا  اخلدصةُ لية          

( ٢6 4  اد اذع  املستشُ اٛو  لىض  ذطةدلٌ ل ةط   ىللداا املنعخلرد يعشرت أجم لرد 

أند اةً  اٙسلةساع   (  9  20  لدملستشُ اٛلاَ لىض  ذطدلٌ ل ط املشدةزَوجدْ لرد 

 ةةد  ( 1٢0 2-962 2  فقةةد كد ةةت نعد ًةةُ وتساوذةةت لةةرت املرًةةدزٍ عمًةة  اٛلرةةدة

ك ًةُ الرتلًةُ   نةد تعمعة  لة     ودّ اهعمةدجل  نة ذةى    الطةٚل يد  ى ِ تقدزل نزاْ 

 حتطرت أةاْ املىازة الشػسيُ نخ النىىًُ 

وٙلعشدز هره الريسةةًُ مت اضةعاداجل حت ًة  اٙسلةداز املعرةدة ل عرقةق نةخ        

 -القًةةدةَ السيدةيةةُ –الققدفةةُ السيدةيةةُ    اٛىمةةد أ ةةس ألرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ  

اإللةةةداا السيةةةدةّ ( يف حتطةةةرت أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ   –الةةةعرييا السيةةةدةّ 

 (4الرتلًُ النىىًُ ، كمد نىةد لدعدو    

يف حتطرت أةاْ  اٛىمد (  عدٓخ العشدز حت ً  اٙسلداز املعردة لعأ ا ألردة اضرتاتًحًُ زيدةَ 4جدو   

 شػسيُ لي ًُ الرتلًُ النىىًُ املىازة ال

 –ةيةُ    الققدفةُ السيد  اٛىمد ( ألردة اضرتاتًحًُ زيدةَ 4يعضد نخ جدو   
اإللةةداا السيةةدةّ ( يف حتطةةرت أةاْ املةةىازة   –الةةعرييا السيةةدةّ  -القًةةدةَ السيدةيةةُ

املشةةدةزَ(   -اعةةىةَ –الشػةةسيُ لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ لألردةهةةد   ىللةةداا املنةةعخ       

لي ًةةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ، ىلذ أ يةةس   عةةدٓخ العر ًةة  اإلذصةةدِٓ وجةةىة تةةأ ا ذو   

   ُ يف حتطةةةرت أةاْ املةةةىازة   اٛىمةةةد زيةةةدةَ  ةٙلةةةُ ىلذصةةةدًُٓ ٛلرةةةدة اضةةةرتاتًحً

 أنةد نردنة    α≤0.05ىنةدّ نطةعىّ   (0.648) الشػةسيُ ،ىلذ ل ةط نردنة  اٙزتشةدني     

نةخ أةاْ املةىازة الشػةسيُ يف     (0.419)، أٍ أجم ند اًمعة   (0.419)العرديد فقد ل ط 

 اٛىمةةد ك ًةُ الرتلًةةُ النىىًةةُ ،  ةةدتخ ىةةخ الةةع ا يف الرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ  

( 3٢3 2ل ققدفةةُ السيدةيةةُ،   (0.566)ةهةةد ، كمةةد ل  ةةت اًمةةُ ةزجةةُ العةةأ ا   لألرد

( لإل لةداا السيدةّ وهةرا يرنةِ    40٢ 2( ل عرييا السيدةّ،  000 2ل قًدةَ السيدةيُ،  

املع ا 

 العدل  

(R) 

 اٙزتشدني  

(R2) 

نردن  

   العرديد

(F)  

  ا طىلُ

DF  

  ةزجد  احلسيُ

Sig  

نطعىّ 

 الدٙلُ 

Β 

  نردن  اٙسلداز

T 

 ا طىلُ 

نطعىّ 

 الدٙلُ 

 

 

 

أةاْ املىازة  

 الشػسيُ 

 

 

 

0.648 

 

 

 

 

 

 

0.419 

 

 

 

 

18.239 

لرت 

 ا دنً 

الققدفُ  222 2 6

 السيدةيُ

2 6٢٢ 6 ٢٢0 2 220 

القًدةَ  262 الشىااِ 

 السيدةيُ

2 3٢3 3 099 2 222 

 ا مىا 

 

 

 

 

 

العرييا  266

 السيدةّ

2 000 0 043 2 22٢ 

اإللداا 

 السيدةّ

2 40٢ 0 99٢ 2 222 
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ية٘ةّ   اٛىمةد  أجم الصيدةَ لدزجُ واذةدَ يف اٙهعمةدجل لألرةدة اضةرتاتًحًُ زيةدةَ      

  ُ الرتلًةةُ النىىًةةُ ، وي٘كةةد هةةرا اشةةى     ىل  شيةةدةَ يف أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ لي ًةة

 الريسةًُ السًٓطًُ  

 لجاىىاختبار صحة الفرض ا : 

ُ ى ةِ     القةةد ِيةنل الريةسض    الققدفةةُ ذو ةٙلةُ ىلذصةةدًُٓ لةرت    تىجةةد ىٚاة

السيدةيةةةُ و أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ الرتلًةةةُ النىىًةةةُ ىنةةةد نطةةةعىّ ةٙلةةةُ  

0.05≥α  

املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  ل عرقةةةق نةةةخ صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل  و

لرةد الققدفةُ السيدةيةُ و أةاْ املةىازة     يىةةد   (3واعدو     واٙسلسافد  املرًدزيُ

   الشػسيُ

 ( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ لشرد الققدفُ السيدةيُ وأةاْ املىازة الشػسي3ُجدو   

 -٢00 4   أجم املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ اةةةد تساوذةةةت نةةةد لةةةرت ( 3 يةةةشرت اعةةةدو  

( تسضخ الي ًةُ القةً  الداىمةُ ل ىصةى  ىل      2( ، ذًث جدْ  الريقسَ زا   420 4

اٛةاْ السيةةةةدةّ اإلزلةةةةدش يف امليةةةةدجل يف الرتتًةةةة  اٛو  لةةةةأى ِ نعىضةةةة  ذطةةةةدلِ  

( تطةرِ الي ًةُ   0(، لًنمةد جةدْ  الريقةسَ زاة       001 2( وىلسلساع نرًدزّ  ٢00 4 

ىل  حتقًةةق العمًةةص لعيةةىيخ فةةسل الرمةة  السيةةدةّ يف الرمةة  يف الرتتًةة  القةةد ِ     

(،وى ةةةِ العةةةىالٌ تطشًةةةق 013 2( وىلسلةةةساع نرًةةةدزّ  ٢00 4دلِ   عىضةةة  ذطةةة

الي ًُ العر   لدٙاساجم لدغرتاز الطةٚل السيةدةيرت نة  الةٚل ألةسيخ ٙذةداث       

نةد املستشةُ   أ (،96٢ 2( وىلسلةساع نرًةدزّ    660 4ىم ًُ العر    عىضة  ذطةدلِ    

الر مًةةُ  ( تنػةس الي ًةةُ الققدفةةد  السيدةيةُ لةةرت اٛاطةةدجل  ٢ اٛلةاَ الريقةةسَ زاةة  

  السيدةيُ لدلققدفُ تيع وهرا ير  لأجم لدّ اإلةازَ الر ًد املاع ريُ ، 

  الجالحاختبار صحة الفرض : 

ُ  ى ةِ     القدلةث ينل الريةسض   االقًةدةَ  ذو ةٙلةُ ىلذصةدًُٓ لةرت     تىجةد ىٚاة

السيدةيةةةُ و أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ الرتلًةةةُ النىىًةةةُ ىنةةةد نطةةةعىّ ةٙلةةةُ  

0.05≥α  

املعىض   الريقسا  السا 

 احلطدلِ

اٙسلساع 

 املرًدزّ

اًمُ 

 T) 

نطعىّ  الستشُ

 اٙهمًُ

تسضخ الي ًُ القً  الداىمُ ل ىصى   2

 ىل  اٛةاْ السيدةّ اإلزلدش يف امليدجل

 نستريرُ 2 266 21 001 2 ٢00 4

تطرِ الي ًُ ىل  حتقًق العمًص  0

 لعيىيخ فسل الرم  السيدةّ يف الرم 

 نعىضطُ 0 122 23 013 2 ٢00 4

تطشًق الي ًُ العر   لدٙاساجم  4

از الطٚل السيدةيرت ن  الٚل لدغرت

 ألسيخ ٙذداث ىم ًُ العر   

4 660 2 96٢ 

 نعىضطُ 4 232 23
 ند الي ًُ الطٚل املعريىارت   3

 ذلريصا  ندةيُ ونرنىيُ  

4 32٢ 2 929 

 

 نستريرُ 6 012 29

تعردن  الي ًُ ن  الطٚل ذوّ  6

 القدزا  املعمًصَ ى ِ أضدع الققُ 

4 330 2 922 

 ىضطُنع 3 411 26

تنػس الي ًُ الققدفد  السيدةيُ لرت  ٢

 اٛاطدجل الر مًُ املاع ريُ

4 420 2 042 

 نعىضطُ ٢ ٢69 2٢
لققدفُ  املعىض  احلطدلِ واٙسلساع املرًدزّ

 السيدةيُ

4 62 2 90    
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املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل ل عرقةةةق نةةةخ و

لرد القًةدةَ السيدةيةُ وحتطةرت أةاْ    يىةد  (6واعدو     واٙسلسافد  املرًدزيُ

   املىازة الشػسيُ

 ( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ لشرد القًدةَ السيدةيُ وأةاْ املىازة الشػسي6ُجدو   

 -٢63 4   أجم املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ اةةةد تساوذةةةت نةةةد لةةةرت ( 6 يةةةشرت اعةةةدو  

( تضةة  الي ًةةُ زٗيةةُ وزضةةدلُ نعمًةةصَ يف    2( ، ذًةةث جةةدْ  الريقةةسَ زاةة     420 4

(، لًنمةد  102 2( وىلسلةساع نرًةدزّ    ٢63 4ىض  ذطدلِ  الرتتً  اٛو  لأى ِ نع

( وىلسلةةساع ٢22 4( نيةةسز  عىضةة  ذطةةدلِ   6(، زاةة   0جةةدْ  االريقستةةدجم زاةة   

( ى ةةِ العةةىالٌ  ونضةةمىجم الريقستةةدجم همةةد    تيةةدفٕ الي ًةةُ 119 2(  93٢ 2نرًةةدزّ  

  ِ  الطةةٚل املعمًةةصيخ (،  تعردنةة  الي ًةةُ نةة  الطةةٚل ذوّ القةةدزا  املعمًةةصَ ى ةة

أضةدع الققةُ( وهةرا يةةد  ى ةِ ةىة  الي ًةُ ل طةةٚل املعمًةصيخ  ، وى ةِ العةةىالٌ         

تطرِ الي ًُ ىل  تطشًق الع ةًاا  والعطةىزا  احلديقةُ يف ا ةدٙ  املاع ريةُ      

نةد املستشةُ اٛلةاَ الريقةسَ     أ (،926 2( وىلسلساع نرًدزّ  629 4 عىض  ذطدلِ  

ٜ  6 زاةة  فةةساة ذوّ املىاهةة  السيدةيةةُ،   ( تطةةرِ الي ًةةُ ىل  العةةدزي  لدضةةعمساز ل

 وهرا يرنِ لأجم اإلةازَ لدلي ًُ تعمع   طعىّ نستري  نخ القًدةَ السيدةيُ    

  الرابعاختبار صحة الفرض : 

ُ ى ةةِ    السالة  يةنل الريةةسض   الةةعرييا ذو ةٙلةةُ ىلذصةدًُٓ لةةرت   تىجةةد ىٚاة

   ُ  السيةةةدةّ و أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ الرتلًةةةُ النىىًةةةُ ىنةةةد نطةةةعىّ ةٙلةةة

0.05≥α  

املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  ل عرقةةةق نةةةخ صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل  و

 ُ لرةد الةعرييا السيةدةّ و أةاْ املةىازة     يىةةد   (٢واعةدو      واٙسلسافد  املرًدزية

   الشػسيُ

 -100 4   أجم املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ اةةةد تساوذةةةت نةةةد لةةةرت( ٢ يةةشرت اعةةةدو   

 ًةةةةُ العمًةةةةص يف املاسجةةةةد   ( حتقةةةةق الي2( ، ذًةةةةث جةةةةدْ  الريقةةةةسَ زاةةةة    32٢ 4

 ( 100 4ِ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعر ًمًُ املطعيدفُ يف الرتتً  اٛو  لأى ِ نعىض  ذطدل

املعىض   الريقسا  السا 

 طدلِاحل

اٙسلساع 

 املرًدزّ

اًمُ 

 T) 

نطعىّ  الستشُ

 اٙهمًُ

 نستريرُ  2 016 2٢ 102 2 ٢63 4 تض  الي ًُ زٗيُ وزضدلُ نعمًصَ  2

 نستريرُ 0 220 23 119 2 ٢22 4 تيدفٕ الي ًُ الطٚل املعمًصيخ  0

تطرِ الي ًُ ىل  تطشًق الع ًاا   4

والعطىزا  احلديقُ يف ا دٙ  

 املاع ريُ 

4 629 2 926 

 نعىضطُ 4 144 21
تض  الي ًُ لط  لدي ُ ملردعُ   3

 املػيٚ  اش  واىىيد   

4 609 2 0٢4 

 

 نستريرُ 3 002 26

تعردن  الي ًُ ن  الطٚل ذوّ  6

 القدزا  املعمًصَ ى ِ أضدع الققُ 

4 ٢22 2 93٢ 

 نستريرُ نيسز0 424 26

تطرِ الي ًُ ىل  العدزي  لدضعمساز  ٢

 ىاه  السيدةيُ لٜفساة ذوّ امل

4 420 2 042 

 نعىضطُ  6 ٢69 2٢
ل قًدةَ  املعىض  احلطدلِ واٙسلساع املرًدزّ

 السيدةيُ
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 ( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ لشرد العرييا السيدةّ وأةاْ املىازة الشػسي٢ُجدو   

 ّ ( تضةة  الي ًةةُ لطةة    0(، لًنمةةد جةةدْ  االريقةةسَ زاةة      102 2وىلسلةةساع نرًةةدز

ٙكعطدل الطٚل املرسفُ وامليدزا  واٙهدهد  اعديةدَ واملعطةىزَ  عىضة     

( ، وى ةِ العةىالٌ تقةىجل الي ًةُ جبمة       013 2( وىلسلساع نرًدزّ  ٢00 4ذطدلِ   

( وىلسلةساع  ٢22 4املر ىند  وحتديقيد لعىاك  ضىل الرم     عىضة  ذطةدلِ    

( اةةدزَ الي ًةةُ ى ةةِ ىل عةةدد   6 نةةد املستشةةُ اٛلةةاَ الريقةةسَ زاةة   أ (،119 2نرًةةدزّ  

 ع ةةة   ىلةازَ الي ًةةةُهةةةرا يرةةة  لةةةأجم لةةةسانخ جديةةةدَ ملىاكشةةةُ ضةةةىل الرمةةة  ، و 

يةع  لةدلرتكًص ى ةِ الريةسو السيدةيةُ اشة  واهةد نةخ         ت يدالعرييا السيدةٍ، وأ 

 لرت ك ًد  اعدنرُ  تندفطًُكى يد  نريد نًصَ  الي ًد  املند سَا

  اخلامصاختبار صحة الفرض : 

ُ ى ِ    اخلدنظينل الريسض  اإللةداا  ذو ةٙلةُ ىلذصةدًُٓ لةرت     تىجد ىٚاة

السيةةةدةّ و أةاْ املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ الرتلًةةةُ النىىًةةةُ ىنةةةد نطةةةعىّ ةٙلةةةُ    

0.05≥α  

املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  ل عرقةةةق نةةةخ صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل  و

لرةةد اإللةةداا السيةةدةّ و أةاْ املةةىازة  يىةةةد  (1واعةةدو    سافةةد  املرًدزيةةُواٙسل

   الشػسيُ

( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ لشرد اإللداا السيدةّ وأةاْ املىازة الشػسي1ُجدو   

املعىض   الريقسا  السا 

 احلطدلِ

اٙسلساع 

 املرًدزّ

اًمُ 

 T) 

نطعىّ  الستشُ

 اٙهمًُ

 نستريرُ  3 411 26 922 2 330 4 تعرسع الي ًُ ى ِ الريسو السيدةيُ   2

تقىجل الي ًُ جبم  املر ىند   0

 وحتديقيد لعىاك  ضىل الرم   

 نستريرُ 4 220 23 119 2 ٢22 4

حتقق الي ًُ العمًص يف املاسجد   4

 العر ًمًُ املطعيدفُ 

4 100 2 102 

 ُنسترير 2 012 29
تض  الي ًُ لط  ٙكعطدل   3

الطٚل املرسفُ وامليدزا  واٙهدهد  

 اعديدَ واملعطىزَ 

4 ٢00 2 013 

 نستريرُ 0 222 26 

ادزَ الي ًُ ى ِ ىل عدد لسانخ جديدَ  6

 ملىاكشُ ضىل الرم   

4 32٢ 2 929 

 نعىضطُ 6 122 23

 املعىض  احلطدلِ واٙسلساع املرًدزّ

 ل عريياالسيدةيُ

     

املعىض   الريقسا  السا 

 احلطدلِ

اٙسلساع 

 املرًدزّ

اًمُ 

 T) 

نطعىّ  الستشُ

 اٙهمًُ

ةى  ةآ  ونطعمس لٜفيدز  يىجد 2

 اعديدَ واحل ى  املشعيسَ  

 نستريرُ 2 012 29 109 2 100 4

هعيد الي ًُ يف تقدي  مدذد  0

 ىللداىًُ ىخ الٚل ضدلقرت  

 نعىضطُ 3 122 23 929 2 32٢ 4

حتسو ى ِ اٙضع ٚ  اٛنق   4

ل ىات واعيد لعرطرت أضدلً  

 الرم  اعديدَ

4 660 2 96٢ 

 نعىضطُ 4 232 23
ترصش الي ًُ ذلدوٙ  الطٚل   3

 اإللداىًُ   

4 ٢00 2 013 

 

 نستريرُ 0 222 26

ل شرد  املعىض  احلطدلِ واٙسلساع املرًدزّ

 اإللداا السيدةّ
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 -100 4   أجم املعىضةةطد  احلطةةدلًُ اةةد تساوذةةت نةةد لةةرت      ( 1 يةةشرت اعةةدو    

نطةعمس لٜفيةدز اعديةدَ    ( يىجد ةى  ةآة  و 2( ، ذًث جدْ  الريقسَ زا   32٢ 4

( وىلسلةساع  100 4واحل ى  املشعيسَ  يف الرتتًة  اٛو  لةأى ِ نعىضة  ذطةدلِ      

( ترةةصش الي ًةةُ ذلةةدوٙ  الطةةٚل   0(، لًنمةةد جةةدْ  االريقةةسَ زاةة     109 2نرًةةدزّ

( ، وى ِ العىالٌ 013 2( وىلسلساع نرًدزّ  ٢00 4اإللداىًُ    عىض  ذطدلِ   

ل ىاةةةت واعيةةةد لعرطةةةرت أضةةةدلً  الرمةةة     حتةةةسو ى ةةةِ اٙضةةةع ٚ  اٛنقةةة   

نةةةد املستشةةةُ  أ (،96٢ 2( وىلسلةةةساع نرًةةةدزّ   660 4اعديةةةدَ   عىضةةة  ذطةةةدلِ   

( هعيةةد الي ًةةُ يف تقةةدي  مةةدذد ىللداىًةةُ ىةةخ الةةٚل     3 اٛلةةاَ الريقةةسَ زاةة  

 يةد السيدةٍ، وأ القدزَ ى ِ اٙلداا  ع    ىلةازَ الي ًُهرا ير  لأجم ضدلقرت  ، و

تئًةةُ الريةةسو ل مشةةدىرت نةةخ الطةةٚل وتةةىفا الشًٔةةُ     ى ةةِ  يةةع  لةةدلرتكًص ت

املندضةةشُ واملطةةدىدَ لإللةةداا السيةةدةّ ل عيةةىجم  ًةةصَ لةةرت واهةةد نةةخ ك ًةةد           

 اعدنرُ    

  الشادضاختبار صحة الفرض : 

ذو ةٙلةةُ ىلذصةةدًُٓ  تىجةةد ىٚاةةُ ازتشدالًةةُى ةةِ    الطةةدةعيةةنل الريةةسض 

املةةةىازة الشػةةةسيُ لي ًةةةُ الرتلًةةةُ و أةاْ  اٛىمةةةد ألرةةةدة اضةةةرتاتًحًُ زيةةةدةَ لةةةرت 

  α≤0.05النىىًُ ىند نطعىّ ةٙلُ 

املعىضةةةطد  احلطةةةدلًُ ،  ل عرقةةةق نةةةخ صةةةرُ هةةةرا الريةةةسض مت اضةةةعاداجل  و

    اًدع أةاْ املىازة الشػسيُيىةد  (0واعدو     واٙسلسافد  املرًدزيُ

الشػسيُأةاْ املىازة لقًدع ( املعىضطد  احلطدلًُ واٙسلسافد  املرًدزيُ 0جدو   

 ( 13 4 -13 3 املعىضةةةطد  احلطةةدلًُ اةةد تساوذةةةت نةةد لةةةرت   ( 0  يةةشرت اعةةدو   

( والةي تةنل ى ةِ اضةع   واعةِ اٙضةع ٚ  اٛنقة          2   ذًث جدْ  الريقةسَ زاة  

( لًنمةد جةدْ  الريقةسَ    13 3لأىمد  نريًدَ يف املستشُ اٛو  و عىض  ذطةدلِ    

( والةي  4( ألط  أ ندْ ىم ِ إل عدد  أفيدز جديدَ، وجدْ  الريقسَ زا   0زا   

( 22  ا لًنمد جدْ  الريقسَ زلداُ وجىةَ ىدلًُ،   اٛىمد تنل ى ِ يع  ىلزلدش 

لدملستشةةُ اٛلةةةاَ  و صةةيد القةةدزَ ى ةةِ ذةة  املػةةيٚ  والع  ةة  ى ةةِ املرىاةةد          

ى ةِ أجم نطةعىّ   ( وهرا يةد   2٢6 2( وىلسلساع نرًدزّ  13 4  و عىض  ذطدلٌ

نسترية ، و عةدش أةاٗهة  لةدعىةَ      ك ًُ الرتلًُ النىىًةُ  أةْ املىازة الشػسيُ يف 

املعىض   الريقسا  السا 

 احلطدلِ

اٙسلساع 

 املرًدزّ

 الستشُ

 0 ٢٢6 2 33 3 ألط  أ ندْ ىم ِ إل عدد  أفيدز جديدَ   2

 2 6٢6 2 13 3 اضع   واعِ اٙضع ٚ  اٛنق   لأىمد  نريًدَ     0

 3 6٢6٢ 2 0٢ 3 أجًد اضعاداجل نيدزا  االعىاص   الريرد   4
 ٢ 101 2 20 3 عدزيشًُ لعرطرت أضدلً  الرم  اعديدَأغدزز يف الدوزا  ال 3

 4 1٢4 2 42 3 لداُ وجىةَ ىدلًُ    اٛىمد يع  ىلزلدش  6

 0 9٢0 2 9٢ 4 يعىفس لدّ الطٚل نرسفُ تدنُ لقىاىد وضًدضد  الي ًُ  ٢

 1 941 2 20 3 تًد الطٚل العىاص  وىلادنُ ىٚاد  ن  ا عم  ا ً  لدلي ًُ 1

 9 120 2 93 4  زٗيُ وزضدلُ الي ًُيػدزز يف 0

 2٢6 2 13 4 القدزَ ى ِ ذ  املػيٚ  والع    ى ِ املرىاد   9
22 

 6 032 2 00 3  عدز الطٚل اخلطىا  املندضشُ لعنريًر امليدجل املىك ُ ىللًي   22
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العدنُ لأضدلً   ىىًي ى فُ ىل لػي  نستري ، لدٙةدواإللداا وكمًُ اٙزلدش 

 أةاْ القةةدزَ ى ةةِ و واواإلجةةساْا   املندضةةشُ لعنريًةةر امليةةدجل املىك ةةُ ىللةةًي  الرمةة  

   أىمدل  لي  كريدَْ وفدى ًُ

 عةةدٓخ العشةةدز ىٚاةةُ اٙزتشةةدني لةةرت اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ     يىةةةد  (9جةةدو    

   و أةاْ املىازة الشػسيُ اٛىمد 

  و أةاْ املىازة الشػسيُ اٛىمد اٙزتشدني لرت اضرتاتًحًُ زيدةَ  (  عدٓخ العشدز ىٚا9ُجدو   

 اٛىمةةد ( لةةرت ألرةةدة اضةةرتاتًحًُ زيةةدةَ 9يػةةا نردنةة  اٙزتشةةدني يف جةةدو   

ىل  وجىة ىٚاُ ازتشدالًُ نىجشُ اىيُ ذا  ةٙلُ نرنىيُ ىند نطةعىّ ةٙلةُ   

( ى ةِ  120 2 -1٢6 2 -191 2 -100 2ا    ( ذًث ل ط نردن  اٙزتشدني لرت املع ا22 2  

لألردةهةةةد  اٛىمةةةد العةةةىالٌ ، ول ةةةط نردنةةة  اٙزتشةةةدني لةةةرت اضةةةرتاتًحًُ زيةةةدةَ     

( وتػةا هةره   22 2( ىنةد نطةعىّ ةٙلةُ      063 2دلعمرُ ن  أةاْ املىازة الشػةسيُ    

النعًحُ ىل  وجىة ىٚاُ ازتشدالًُ نىجشُ اىيُ لةرت املةع ايخ  ةد يةد  ى ةِ      

ى ةةِ أةاْ املةةىازة الشػةةسيُ يف ك ًةةُ الرتلًةةُ   اٛىمةةد رتاتًحًُ زيةةدةَ تةةأ ا اضةة

 النىىًُ    

  : التوصيات 

 ِاٛىمد عدى  تر   الطٚل وانعٚكي  لسيدةَ ل تئًُ املندخ العنحنًم    

       َاٛىمةةد تشنةةِ اعدنرةةُ اضةةرتاتًحًُ نعيدن ةةُ لشنةةدْ وتنمًةةُ  قدفةةُ زيةةدة 

الةةةربانخ اٙكدة ًةةةُ ووةةةا  ىل  وااةةة  ىم ةةةِ فةةةِ اٛىمةةةد وحتىيةةة  زيةةةدةَ 

 اٙكدة ًُ فِ اعدنرُ   
       َاٛىمةد  ينش ِ اًدجل اعدنرد  وامل٘ضطةد  العر ًمًةُ لةدى  اٙلعيةدز وزيةدة 

فًيد نخ تشنةِ اضةرتاتًحًُ نعيدن ةُ تعضةمخ      اٛىمد و يرت نسكص زيدةَ 

ىل   قدفةةُ و دزضةةُ    اٛىمةةد  اةواز نػةةدزكد  اعدنرةةد  لعرىيةة  زيةةدةَ    

  دٙ  والقطدىد   تػم  كدفُ ا
    ِىلىدةَ النحنس فِ العًدز وتنحنً  ذلعىّ املقسزا  الدزاضًُ والرتكًةص  ى ة

وذل  ٙزتشداليد لدلرديد نخ امليدزا  السيدةيةُ   اٛىمد لرا دلدٙ  زيدةَ 

  واإللداىًُ الٚشنُ ل معر   
   ىلىةةدةَ النحنةةس فةةِ لةةسانخ ىلىةةداة املر مةةرت ،  ًةةث ترمةة  ى ةةِ تصويةةد املر مةةرت

الٚشنةةُ لةة  فةةِ ذًةةدتي  الًىنًةةُ       اٛىمةةد  عىّ املط ةةىل نةةخ زيةةدةَ    لدملطةة 

 واملينًُ   
     َلةةةدّ الةةةٚل املسذ ةةةُ    اٛىمةةةد ةزاضةةةُ نرىاةةةد  اكعطةةةدل نيةةةدزا  زيةةةدة

 الدزاضًُ الر ًد   

 Sig أةاْ املىازة الشػسيُ   اٛىمد ألردة اضرتاتًحًُ زيدةَ  السا 
 222 2 100 2 الققدفُ السيدةيُ 2

 222 2 191 2 القًدةَ السيدةيُ 0

 222 2 16٢ 2 العرييا السيدةّ 4
 222 2 120 2 اإللداا السيدةّ 3

 222 2 063 2 ةاْ املىازة الشػسيُأ 
  α≤0.01 نردن  ازتشدني لاضىجم ىند نطعىّ ةٙلُ 
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          ِتققًةةر الرةةدن رت لأهمًةةُ تشنةةِ ضةة ىكًد زيدةيةةًد  يةةني  نةةخ العريةةىل ى ةة

 سيدةّ  املندفطرت نخ لٚ  صًدوُ ىلضرتاتًحًُ العطىل ال
       َترمًق الىىِ لدّ الطٚل ذى  الرٚاةُ لةرت ىندصةس اضةرتاتًحًد  السيةدة

 وىللداا املنعخ  
    ُ ُ  ىلادنةةةُ النةةةدوا  واملةةة٘ سا  الر مًةةة ذةةةى  زيةةةدةَ   وىقةةةد ةوزا  تدزيشًةةة

 ػةةس  قدفةةُ السيةةدةَ والعىجةةُ سلةةى حتطةةرت أةاْ     ، يةةع  نةةخ لٚلةة     اٛىمةةد 

  مد اٛىليدع ل ق جً  نخ زواة  املىازة الشػسيُ
     شيةةةدةَ جيةةةىة الي ًةةةُ يف نةةةند ذلريةةةصا  ندةيةةةُ ونرنىيةةةُ جًةةةدَ ٛصةةةردل

 اإللداىد  لضمدجم ا دفحنُ ى ِ القدزَ العندفطًُ  

 املراجع: 
ُ  الرىانة   أ ةةةس (  0221  (ال ةى   لدض  - ٌ  العمًةةةةةص  حتقًةق  يف السيدةية ُ  :امل٘ضطة ُ  ةزاضة ٌ  ذدلة  نةى ري

 اعةدنرةةةةةةةةةةةُ ننػةةةىزَ وةةةا ندجطةةةعا زضةةةدلُ ف طةةةطرت، يف املدلًةةةُ لةةةٜوزال الىضةةةدالُ غةةةسكد 

 وةةصَ اٙضٚنًُ،

 الةةةراكسَ ترصيةةةص يف اٙضةةةرتاتًحًُ السيةةةدةَ ألرةةةدة وز) :0202( املصةةةسٍ  ضةةةد  ، غةةةشد  جةةةٚ  -

 اعدنرُ دل ُ اخل ىيُ، لٚتصدٙ  ف ططرت أوزيدو غسكُ ى ِ نًدا ًُ ةزاضُ :العنحنًمًُ

  62- و و0، الردة00،  دا  واإلةازيُ، اٙاعصدةيُ ل دزاضد  اٙضٚنًُ
ُ  املةىازة  ىلةازَ(   0222 احل ة   زيةدض  الشدغةد،  ذلمةد  اعًىغةٌ،  ذلمةد  غةردةَ،   حنمٌ -  ةاز ، الشػةسي

   و .34 اٛزةجم، ، ىمدجم والعىشي ، ل نػس صريدْ

-  ُ ُ  ضةعقش ًُ،الداز  َ جل زٍٗ الشػةسيُ،  املةىازة  َ ىلةاز(  0223 ذطةخ  زاوية  ل نػس،اإلضةيندزيُ،  اعدنرًة
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