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 مقدمةال

 عديد جائحة قد تكرن هي األعظم خطهاً على العالم منذ قهون  منذ شرور   العالم بأسره     يعيش

العمل    وبيئةالمنظمات    ى أداءوعلحياة البشرره   تمثلت في انتشررا  فيهوت تم تيررنيو  هر األخطه على

، وتباينت  دود أفعال البشرره نحر هذا الرباء وذلك  أي العين  كافة القطاعات والمناطقعلى  والداخلية 

(  Covid-19األفعال أو بيرر ة محددة اتااهات البشره أو العاملين نحر جائحة كر ونا  وكان لهدود 

تعهض جميع العراملين في شررررتى  بمرا كران لر  أجه جلي على كثيه من الظراهه التنظيميرة والتي منورا  

من أهم الضررر رط التي أجهت على  ضررر رط العمل  ت وكانمااالت الحياة للضررر رط واال تبال العا   

االنسرران على التحمل أقل مما كانت علي  في األحرال العادية أو   ةالحياة االقتيررادية والتي جعلت طاق

حتى في ظل بيئة تتسرررم ب خم األعمال، فمن العاملين من ترقن عن العمل ومنوم من تهل عمل  أو تم  

اد اآلجا  الناتاة  االسررت ناء عن  لترقن الحياة االقتيررادية بشرركل عا  في فتهة من الوتهات، ومع اشررتد 

عن انتشا  الويهوت وحيد أ واح الكثيهين ممن حرلنا ظوهت حالة ال هد في العمل وفقدان المسيهة 

بالعمل والتحرل نحر أشركال متعددة من العمل سرراء من اال تباط  نحر المسرتقبل بما أجه سرلباً على حالة 

 .المن ل عن بُعد(

ن ال يرا  المتكه  سررررراء كران و ادي أو بسرررربر   أترت الارائحرة وال وأتى معورا حرالرة مأن  ومرا 

اإلصرابة بالويهوت بما أجه على حالة االلت ا  التنظيمي وأنشرأت  ةبة في البقاء في المن ل أو التراجد 

االلت ا   شرر لت الباحت تأجه مسررتر   لتكرن النتياة التي  في العمل دون التراصررل مع أي من ال م ء

، وبما  الرصرررررل وليوا  على  كافة المنظمات في مختلن القطاعات التنظيمي والذي يعتبه ةاية تحهص 

حظ تلك الظراهه في جامعت  ويسرررتشرررعه أن تلك أن الباحت من العاملين بالاامعات الميرررهية وي 

بما قد يسجه    الاائحة قد أصرابت منسرربي المسسرسرات بالعديد من الضر رط سرراء كانت معلن  أو ضرمني 

 ه مستر  االلت ا  التنظيمي.على حالة اال تباط بالعمل وتأج

 يد  قلل ضرر رط العمل وتُ الد اسررة االسررتط عية أن االتااهات اإلياابية قد تُ  لوقد تبين من خ 

االلت ا  التنظيمي، ويحرد  العك  وذا   مسررررتر لتكرن النتيارة هي نمر    برالعمرلمن حراالت اال تبراط  

كانت االتااهات سرررلبية فيحد  اال تبال والتأجه وعد  القبرل لوذا الرضرررع بما يمثل حالة من حاالت 

زيرادة ضرررر رط العمرل وزيرادة احتمراالت انخوراض حرالرة اال تبراط برالعمرل فيقرل بردو   معردل االلت ا   

 ي ظل عيه يتسم بالت يه السهيع المت حق.التنظيمي الذي يمثل ال اية الحقيقية المهجرة ف

و ةبة من الباحت  وألن الاامعة من بين المسسررسررات التي تأجهت بشرركل جرههي بتلك الاائحة

اتااهات العاملين بالاامعات الميررهية نحر  في  صررد هذا الحد  واسررتيضرراح أبعاد  والتعه  على  

Covid-19  واال تباط بالعمل كمت يهين وسرريطين، وتحديد  ، وتحليل الدو  الممكن لكل من الضرر رط

بالاامعات محل البحت، فقد ترصل ولى   االلت ا  التنظيميت ييه مستر   حيري في   ما وذا كان لوم دو 

تحسرررين مسرررتر  االلت ا  التنظيمي لد  العاملين بالاامعات    من الممكن أن تقر  ودا ة الاامعات بأن

مع م يد من االهتما  بكل من ف  Covid-19الميرررهية محل البحت من خ ل تحسرررين اتااهاتوم نحر  

ترعية العاملين ب  بم يد من االهتما   وتم الترصرررية ،اال تباط بالعملبما ي يد من ضررر رط العمل تقليل  

تخويض االتاراهات السررررلبيرة نحر الارائحرة وتحقيق التعرايش اآلمن مع  باألزمة الحراليرة بمرا يسرررراهم في

تطر  تلك الاائحة وتبعاتوا للحد من القلق العا  الذي يسدي ولي الشرعر  بالرسررات القوهي والحهص 

  علي الحد من االضرطهابات والشرعر  بالكه  نتياة اجا  األزمات التي تعتبه جائح  كر ونا من بينوا

لتكرن النتيارة   اال تبراط برالعمرل  ه األجه في تقليرل ضرررر رط العمرل والعمرل على زيرادةممرا يكرن لر  أكب

 الحقيقية التي نحهص على تحقيقوا هي زيادة مستر  االلت ا  التنظيمي بالاامعات الميهية. 
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 والً: مصطلحات البحثأ

اتااهات العاملين نحر  والتي تتمثل في يتناول الباحت الميررررطلحات المسررررتخدمة في البحت 

Covid-19،فيمرا يلي يتم بيران كرل منوم على ( وضرررر رط العمرل، اال تبراط برالعمرل  ، االلت ا  التنظيمي

 :النحر التالي

 )المفهوم واألبعاد(: Covid-19اتجاهات العاملين نحو  .1

أنوا تسرب  أمهاضراً تتهاوح  تبين  فيريلة واسرعة االنتشرا     ذات (  Covid-19كر ونا  فيهوت  

 من ن الت البهد الشررررائعة ولى االعت الت األشررررد وطأة مثل مت زمة الشررررهف األوسرررر  التنوسررررية

(MERS)    2020،  منظمة اليرررحة العالمية -السرررا ت-ومت زمة االلتوا  الهئري الحاد الرخيم  ،

على   (Covid-19     ويهوت كر ونراالهةم من أن اآلجرا  طريلرة المرد  ل، وعلى  (2021قنشررررربر ،

الويهوت    اعتقراد برأن ترأجيهقنراعرة برأن ووال أنر  يرجرد لم يتم التعه  عليورا حتى اآلن األفهاد والمنظمرات  

على   مبنية، وبالتالي يا  أن تكرن خططنا المسررتقبلية  يمتد لألجل الطريلسرر  المسسررسرريةعلى الحياة 

ً   عا ضررراافتهاض أن التحدي الكبيه الذي نراجو  حاليا لي  حدجا    مطلر  جديداً  ولكن  يشررركل قواقعا

 .(2020Hatak &Carnevale ,   قالتعايش مع 

 ,.Covid-19)   Filimonau et al أبعراد اتاراهرات العراملين نحر    وقرد تم اإلشررررا ة ولى أن

إجهاءات  ك(  Covid-19اتااهات العاملين نحر  المبنية على   االسرررتاابة التنظيميةتتمثل في (  2020

تبني ج جة  من  لباحت امكن  تالد اسرات السرابقة  و  األدبيات   وباالط ع على،  وجهاءات مسرتقبليةو  حالية

 :تتمثل في والتي Covid-19أبعاد  ئيسية التااهات العاملين نحر 

يعه  بأن     والذي ( Obsessive- Compulsive Disorder  اضــــطراو الوســــوا  القهر  ▪

اضررطها  نوسرري ينتمي لطائوة اضررطهابات القلق التي يمكن أن تيرري  الوهد في أي مهحلة من 

حيات  ويل   لتشرخيير  ت امن مامرعة من األعهاض التشرخييرية الوا قة، والتي و دت في الدليل 

التشررخييرري واالحيررائي الخام  ل ضررطهابات النوسررية اليرراد  عن الامعية األمهيكية للط   

لرسراوت  ، ا-مثل ةسرل اليدين بيرر ة متكه ة-  أو ك هماأفعال قوهية أو   وسراوتوهي    سريالنو

ال تكرن الرسراوت واألفعال و،  -تسرت هف أكثه من سراعة يرمياو-واألفعال القوهية مسرتولكة للرقت 

 . (2020 أحمد،  القوهية نتياة للتأجيهات الويسيرلرجية لدواء أو لحالة طبية ما

:  ( PTSD- Posttraumatic Stress Disorder:  ما بعد اليررردمة النوسرررية  الكرواضـــطراو  ▪

( ولى اضرطها  ما بعد اليردمة على أن  الورضرى التي يمكن أن Reynolds, 1997أشرا   حيت 

،  أو االعتداءات الشررخيررية العنيوة اإل هابية     تحد  بعد تاهبة أو أحدا  تودد الحياة مثل األحدا

تتمثرل في تعهض الشررررخد لحراد  كمرا يمكن تعهيور  برأنر   د فعرل طبيعي ألحردا  ةيه طبيعيرة  

في  خطه أو وصرررابة بال ة أو توديد للذات أو ليخهين، وتكرن اسرررتاابة الشرررخد   واجو صررراد   

، ونتياة لذلك ييرا  الشرخد بأعهاض واسرتثا ة  لليردمة في شركل خر  شرديد أو عا  أو  ع  

 .(2017 محمد،  لم تكن مرجردة لدي  قبل تعهض  لليدمة

شررعر  عا  ةامض والذي يشرريه ولى    : (General Anxiety Disorder   اضــطراو القلا العام ▪

العيرررربية    ييررررحبواةيه سررررا  مملرء بالترج  والخر  والتحوي  والترته وحالة داخلية مسلمة  

 ت الاسردياحسراإلبوالترته والشرعر  بالههبة، يأتي في نربات تتكه  باسرتمها  ويكرن ميرحربا  

لقل  بسررب  التوديد ل العهف وزيادة ضررهبات اثالمختلن، ودائما يتيررن بع مات فسرريرلرجية م

 .(2017وشك االنسان في قد ت  على التعامل مع التوديدات بنااح  جردة، 

 ضغوط العمل/ الضغوط التنظيمية )المفهوم واألبعاد(: .2

سال ، لد جة أن الباحت لر قا  بستعهين محدد   وال يرجد استقها  على  تعهين الض رط  د تعد ي

ويمكن  من    بعدد من تسرأل   مختلوة  ات المحتمل أن تتلقى وجابفمن ...  الضر     عدد من األشرخاص عن  
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على الوهد، وومرا أنر    موهوضررررةتعهين الضرررر   بث جرة طهف فور ومرا أنر  مثيه بيئي كقرة خرا جيرة  

نرع من التواعل بين هذين الحدجين  يعبه عن  اسررررتاابة نوسررررية أو جسرررردية لذلك المثيه البيئي، أو أن  

 2014Ganster, & Ivancevich) ق، وقد كان لمسراهماتWalter Bradford Cannon أحد  كق

  عمل  المعهو  باسررم قاسررتاابة الكه أو 1932، حيت قد  عا   علمية حرل الضرر  البحر   واد ال

رلرجية سررهيعة يقر  الدما  الوهق والتي خليررت ولى أن  عند الشررعر  بخطه ما فتحد  ت يهات فسرري

للاواز العيررربي وال دد اليرررماء، ومن جم تحد  اسرررتاابة   باسرررتقبالوا وو سرررالوا كإشرررا ات توديد 

  (Hans Seley, 1982   في حين ترصرل،  مراجوة ميرد  التوديد أو الوهو  من فسريرلرجية تعمل 

نتياة موادها أن اسرررتاابة الكائن الحي للضررر رط تمه الضررر رطق ولى   أبر بحر  والذي يطلق علي  ق

 عبد الرها ،   اإلنذا ، جم مهحلة المقاومة، وأخيها مهحلة اإلنوالبث   مهاحل أسراسرية وهي مهحلة  

حالة الخلل في عملية التواعل بين الوهد والبيئة التي يعمل بوا   ( بأن2012 النقي ،  وأضا   ،  (2019

واسرتقه  ،  نتياة لتواعل خيرائد الوهد والعمل الذي يما سر  والذي ينعك  سرلبا على حالت  اليرحية

 Deniz et al., 2015  )  حالة تتواعل فيوا العرامل المهتبطة بالعمل على تعهين الضر رط باعتبا ها

يرلرجية بحيت يضرطه الشرخد ولى االنحها  عن األداء سرالنوسرية والوي  وملتت يه حالت  المرظوينمع 

ع ء وويمكن أن يشرتمل الضر   على ج جة أبعاد  ئيسرية وهي الدعم االجتماعي، السيطهة، ،  الطبيعي

 .عملال

 عبد الرها ، أشرررا     حيت ،  بعض المواهيم  عنبيرررر ة واضرررحة  موور  الضررر رط  ويختلف  

حرالرة ةيه محرددة للوهد تعبه عن عرد   يعبه عن    القلاأن  حيرت  يختلن عن القلق    ولى أنر   (2019

شرررعر   بالسرررعادة تاا  المسرررتقبل، وهر نتياة سررريكرلرجية لتعهض الوهد للضررر   ونقد اشرررباع  

ً أن  االخت   يتمثل في، ووج   الحاجات  لضرر   ل  ، وأن الظور  القلق  مباشررهاً   الضرر   يعتبه سررببا

الضر   لي  ماهد ، وأن  ياابي، بينما القلق يعبه عن الاان  السرلبي فق  للضر  اخه وجان  سرلبي و

في حين أن الضرررر   يعمرل بنو  الارانر  فق   فرالقلق يعمرل في الارانر  العراطويرة والنوسرررريرة  ،  قلق

 افة ولى الماال الوسيرلرجي.باإلض

وهد من اللعد  تمكن   باالختنافاإلحسرررات  الذي يشررريه ولى   اإلحباط  كما أوضرررن أن  يختلن عن

، حيرت أن وجر   الشررررعر  برالعا  الترا  عن القيرا  بهد فعرل يسدي لنتيارة مراويعبه عن    شرررريء  تحقيق

ً االخت   يتمثل في أن  ً   الضر   يمثل سرببا سرلبي   لضر   جان  وأن ل  لحدو  اإلحباط  ومباشرهاً    ئيسريا

فقدان الكواءة الذي يشرررريه ولى  التعب، ويختلن عن  اإلحباط عن الاان  السررررلبيويعبه    ياابياخه وو

، وينشرررأ التع  نتياة للماورد المسرررتمه والمكثن، ديوعد  الهةبة في القيا  بماورد عقلي أو جسررر

ميررررراد    أن  االخت   يتمثرل في، وتبين أن وجر   وينتوي أجه  بحيرررررل الوهد على الهاحرة والنر 

وعادة ما يترقن الوهد عن العمل  تع  الحقيقي للميررد  هر اللعمل لع ء ال ائد وأن التتنرع   الضرر  

ً بينما    ينتوي التع  بالحيرررررل على الهاحة والنر حال التعهض للتع ، كما  الضرررر     ما يكرن  ةالبا

 ستمه.م

عد  قد ة الوهد على تحمل أو مراجوة يختلن عن الضر رط حيت يعبه عن   اإلجهادويتضرن أن 

الاان  السرررلبي فق  وهر    نتياة فسررريرلرجية للضررر  وبالتالي فاإلجواد يمثل    الضررر رط التي تراجو 

  من الوهد فق  بينما ينشرأ الضر   من البيئةينشرأ جواد  اإلوأن    حالة فقدان لقر  الوهد وتعبه عن   للضر  

، ووشررررا ة للوهف بين الضرررر رط واالحتهاف الرظيوي يتضررررن أن عرة العمرل والوهد والمنظمرة وجمرا

الضرر رط ، وتبين أن  االحتهاف هر االسررتن ا  البدني واالنوعالي نتياة التعهض المسررتمه للضرر رط

الترافق، أي أنورا   قرد ة الوهد على وحردا  مههقرة وتتاراوز   العمرلتطلبرات  المونيرة تحرد  عنردمرا تكرن م

يتضررررن أن بينمرا  ،  قرد ة الوهد على االسررررتارابرةبين  العمرل ولبرات  طتالترازن بين م عرد  نتيارةتنشررررأ  

بحيت تظوه   تطلبات الرظيوةاالحتهاف النوسرري يمثل المهحلة النوائية في عا  الوهد عن التكين مع م
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واخه سررلبي   وياابيكبيهة، وةذا كانت الضرر رط يمكن أن يكرن لوا جان   أعهاض انوعالية وسررلركية  

ً  مادائما  الرظيوي االحتهاففإن   .يكرن سلبيا

بأن  (  Adeoti, 2020 ؛  2019 جمال الدين،  كل منيشريه   وفيما يتعلا بأبعاد ضـغوط العمل

، ظهو  العمل، ومة الدو ءم ، ع ء الدو ، صرررهاع الدو كل من  تتمثل فيأبعاد ضررر رط العمل 

؛  2020خهوفة، عبردي،    ؛2020 ،السرررولي العمهي،؛  2018سرررعيد، شرررع ن،    يه  اخهونبينما  

Manshor et al., 2004)  هاع الدو تتمثل في صرررأبعاد ضررر رط العمل أن  ويتوق معوم الباحت ب، 

 اإلبداع وفهص التهقي الرظيوي.والعمل، بيئة العمل المادية،  ع ءةمرض الدو ، 

 ط بالعمل )المفهوم واألبعاد(:االرتبا .3

  حرالرة ويارابيرة تعك  مرد  ا تبراط وحر  الوهد الشررررديرد لرظيوتر ولى  برالعمرل    طيشرررريه اال تبرا

 في حين اتوق،  (Tensay& Singh, 2020 ذات بعد محر ي في حيات  وفي تقديه  لذات  باعتبا ها  

 Hammedi et al., 2020; Ampofo, 2020  اال تباط النوسري بين  ( على أن اال تباط بالعمل هر

 ، واتوق كل منبالحيرية والحمات والتواني واالسررت هاف في العملالوهد ووظيوت ، حيت يشررعه الوهد 

،  االلت ا     عردد من األبعراد هي      تبراط برالعمرلعلى أن ل  (2020عشررررهي،  ؛  2012الم هبي،   

، االسرت هاف،  الرالء، تكامل األهدا ،  التهكي  على العم ء، األهدا ،  االتيراالت ،  االنحياز، السرلرل

( ولى أن األفهاد الذين لديوم ا تباط شرخيري  ; 2021Kahn, 1990اليرقيه،  وقد أشرا   ،  الشرهاكةو

هون أنوسرروم وخبهاتوم للقيا  بأدوا  مومة لميررلحة المسسررسررة، و تمثل هذ  تداخل المسسررسررات يُسررخن

، اال تباط المعهفي واإلد اكي،  اال تباط الاسرررردي والماديتتمثل في األدوا  بث جة أنمراط سررررلركيرة  

 اال تباط العاطوي.و

؛  ضررررران  2018؛ المنسرررري،  2013اتوراف بين عردد من البراحثين  مهزوف،  وتبين وجرد  

 الحمات، اإلخ ص و  التواني  على أن أبعاد اال تباط بالعمل تشرررتمل على(  2020؛ العشرررهي، 2018

في  االعتمراد عليورا، وهرذ  هي مت يهات اال تبراط برالعمرل التي سرررريتم  االن مرات  /االنومرال، والحيريرةو

 البحت.

 )المفهوم واألبعاد(: االلتزام التنظيمي .4
مسرتر     على  التي تسجهنوسرية بين المرظن والمنظمة والع قة ولى الااللت ا  التنظيمي    يشريه  

يحدد هرية    االلت ا  التنظيمي ، كما أن(Naderi ,2012   الوهد وبالتالي يتحسررن ونااز المنظمةانااز  
أن  ا تباط وجيق بأهدا  و(  Beni, Abazid, 2014 المرظن ومد  اشرررهاك  في قها ات المنظمة  

والميرل الهةبرة في برذل جورد معقرل نيرابرة عن المنظمرة،  مع  المنظمرة وقيمورا وقبرل األهردا  والقيم  
أبعاد أن (  2015 داود،  ، وأضررا   (2020 المراجدة،   االنتسررا  وليوالبقاء واالسررتمها  في ل  القري

العمل، باالسرتمها  في الرالء التنظيمي، المسرئرلية تاا  المسسرسرة، الهةبة   تتمثل فيااللت ا  التنظيمي  
 (.ةبالمسسسااليمان 

الررد اسرررررات    العررديررد من  اتوقررت   ,.Allen& Meyer, 1990; Dawley et al   بينمررا 
2005;Sloan et al., 2017; Kuriakose, 2020،)     ويتبنى الباحت وجوة نظههم أن أبعاد االلت ا

االلت ا   ، حيرت   االلت ا  العراطوي، وااللت ا  االسررررتمها ي، وااللت ا  المعيرا ي(التنظيمي تتمثرل في  
، العاطوي/ الرجداني يشريه ولى اال تباط العاطوي أو النوسري للوهد بالمنظمة وتماجل  معوا واندماج  فيوا

اد ال التكالين الميرراحبة بنى على سررتمها ي ولى والء الوهد للمنظمة والذي يُ اللت ا  االبينما يشرريه ا
ينبع من شررررعر   بااللت ا   والء الوهد للمنظمة  عن و  االلت ا  المعيا ي/ األخ قيالعمل، ويعبه   لتهل

 .(Allen & Meyer, 1990  تلك المنظمة األخ قي بالبقاء في
 :االستكشافيةثانياً: الدراسة 

 ً أن يسرتطلع  أي   حهص الباحت من خ ل تعايشر  مع الحد  والاائحة وما يحد  حرلنا جميعا
وتم التهكي  على البعرد المعهفي عن    (covid-19بعض من ال م ء ويتعه  على اتاراهراتوم نحر 
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، كما انشر ل ةيه الاائحة بما يسرتتبعوا من ميل للتان  أو التراصرل ومن جم التحرل نحر سرلرل دون  
الباحت بالتحاو  عن تأجيه تلك الاائحة على ما يشررعه ب  كل زميل بالاامعة من ضرر رط  وهل يمكن  
أن يسجه حام الض رط على حالة اال تباط بالعمل من عدم ، وكان من أهم محاو  النقاش في الد اسة 

 ل لت ا لميررررهية بالميل  االسررررتكشررررافية بيان ولى أي مد  يشررررعه ال م ء من العاملين بالاامعات ا
 .باعتبا   ُمتحكم في اإلناازبما يسجه على قد ة الاامعة على مراصلة مسيهتوا والتنظيمي 

العاملة اامعات البعدد من ال م ء مع  (1   المقاب ت الشررخيررية  ومن أجل ذلك تم وجهاء عدد من
ومدي تأجيه  على كل من ضر رط    (covid-19اتااهاتوم نحر كل من  وقد دا  الحرا  عن  في ميره 

العمل بما يسجه على حالة اال تباط بالعمل، ومد  تأجيه كل ذلك بيرر ة مباشرهة أو ةيه مباشرهة على 
 .االلت ا  التنظيمي باعتبا   عامل حاكم إلناازات الاامعة وخدمة الماتمع وتنمية البحت العلمي

قلل ض رط تُ   يمكن أن  (covid-19   ئحةبشكل عا  والخاصة باا  أن االتااهات اإلياابيةوتبين  
االلت ا  التنظيمي، ويحرد    مسررررتر لتكرن النتيارة هي نمر  برالعمرل يرد من حراالت اال تبراط  العمرل وتُ 

العك  وذا كانت االتااهات سرلبية فيحد  اال تبال والتأجه وعد  القبرل لوذا الرضرع بما يمثل حالة من 
حراالت زيرادة ضرررر رط العمرل وزيرادة احتمراالت انخوراض حرالرة اال تبراط برالعمرل فيقرل بردو   معردل 

 ي ظل عيه يتسم بالت يه السهيع المت حق.االلت ا  التنظيمي الذي يمثل ال اية الحقيقية المهجرة ف
وخلد الباحت ولى أن الع قات محل البحت يمكن أن تقد  قيم  مضرافة في ظل الضربابية التي 
تحي  برالارائحرة وتطر اتورا ال حقرة ومرا يمكن أن ينت  عنورا من اجرا  وأن المت يهات المطهوحرة من 

كمال الخطرات المنواية والتي بدأت بالتعه   خ ل البحت تسررتحق الد اسررة، وبذلك بدأ الباحت باسررت
 على الكتابات والد اسات السابقة، والتي سيهد بيانوا على النحر التالي.

 :ثالثاً: الدراسات السابقة
تم تينين الد اسات السابقة ولي ست مامرعات تتضمن د اسات متعلقة بكل مت يه علي حدي  

مت يه واآلخه وتتمثل في د اسات خاصة باتااهات العاملين  ود اسات متعلقة بالع قات البينية بين كل  
، د اسات خاصة بااللت ا  التنظيمي، د اسات سابقة خاصة ض رط العمل، د اسات  (Covid-19  نحر

-Covid  املين نحرعد اسات سابقة خاصة بالع قة بين اتااهات الجم  سابقة خاصة باال تباط بالعمل،  
التنظيمي،    (19 التنظيمي،    تهتب سات  د او وااللت ا   وااللت ا   العمل  بين ض رط  وأخيهاً  بالع قة 

 : تناول كل منوم كما يليبالع قة بين اال تباط بالعمل وااللت ا  التنظيمي ويتم وجيقة اليلة د اسات 
 covid-19دراسات سابقة خاصة باتجاهات العاملين نحو  .1

في ظل   تراج  األفهاد والمنظمات التحديات التي قد  ب(  Carnevale & Hatak, 2020 اهتم  
الرذين وكران التهكي  علي المرظورن    ،( Covid-19   مع التهكي  على اآلجرا  المتهتبرة على  الارائحرة

من اليرهاع بين   خاصرةقد يراجورن أشركاالً    ومنولي  لديوم أطوال والمرظوين ةيه المت وجين حيت 
الشرعر   ولىيسدي  ذلك   ( ان;Picard, 1997  Swanberg et al., 2005وضرن  ، وأالعمل والحياة
 ,Achor, Kellerman   كل من فسه، كما  طه الرحدة ومشاعه اإلقياء االجتماعيبخبشكل خاص  

Reece & Robichaux,2018  ) بسرب  عد  وجرد  واب  عائلية مل مة، وشرعر  بعد    يتمذلك  أن
مثرل هرذ    ت ايرد   ولى  وري الرذي نراجومن المهجن أن يسدي التحردي الكبيه الحرال  ،وجرد هرد  والع لرة

 القضايا االجتماعية والنوسية.
المواجئ لاائحة كر ونا   الظور   ت ييهات طا ئة في  فقد  وفي ظل  الي  المنظمات  تعهضت 

، وفي ها اليدد  يه األعماليس تالظاههة للت ل  عليوا ومحاول   هذ أنظمة العمل ومحاول  التعايش مع 
مسشهات واضحة للعمل ووجرد    البطالةعلى ازدياد معدل    19كرفيد  تأجيه  (  2021 عما  ، تناول  ي

الحكرمات ولي تقليل  بعض  ستمه، وسعت  بشكل ممعدل الوقه    زيادةدو  في  أن للاائحة  القسهي كما  
علىاآلجا     هذ  أكثه    اعتماداً  وكان  واالعانات  الرظائن  علي  الحواظ  خ ل  من  اقتيادية  تدابيه 

 
صال  ندة اجراء الدراسةةا    اتجتنلحين  صال  وسةةل   التواصةة  نللدثا وتواصةة      53ذات األةةةصل)  الدراسةةا اتسةةتيةةةلىيا حلت نرللتي  ل تنفيذتم    -1

الُننثلا لعينا      ن  النوظفي  العلنلي  بللجلنعلت النصةةةريا20  حضةةةو ةي ا تدريس   15    2020ن   حلم    نلرس وأبري اتسةةةتيالحيا والتي تنت ىي 
  covid-19تجلةلت نلو تاإيلر يضةةم حدد ن  التسةةلاتت النبد يا يضةةم  ليث تم اتحتنلد حلت أثنلء تفسةةير النتل     2021وىي أيتوبر ن  حلم     البلث

   ي لللا اترتبلي بللعن  وندى تأثير ي  ذلك بصةةةورة نبلةةةةرة أو اير نبلةةةةرة حلت اتلتيام التنظينوبللتبعيا  حلت ي  ن  ضةةة وي العن     لوندي تأثيرة
 .إضلىا ليلب تفسير بعض النتل   لتلديد ندى ننيقيا تلك النتل  
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 ونا  رة كحأن جائ(  2021 البهاشدية،، واستكمل  هسميالةيه  العمل    المتضه ين هم العاملين بقطاع
أعمالوا التاا ية ول دياد الوهص نحر قطاع     قمن  من اتااهات مسسسات  يادة األعمال ولي    زادت قد  

 لهقمية.  يادة األعمال ا
عل الاائحة    أن  ( Shahin, 2021   وأكد  حيت    ىأجهت  التعليمي  بالقطاع  العاملين  اتااهات 

عد  تمكن هذا  عن بعد و  االجتماعيةكانت اتااهات أعضاء هيئة التد ي  سلبية نحر نظا  تعليم الخدمة  
، كما سراء بير ة كلية أو ج ئية  جتماعيةاال النظا  التعليمي من تحقيق ةالبية أهدا  تعليم الخدمة

  ، واهتم 19تأجيه في اتااهات العاملين نحر التعليم عن بعد في ظل كرفيد   الخبهةكان للسن وسنرات  
نحر كرفيد العاملين    هات اتاا ب  (2021،  قنشرب   العملهها على  وأج  19-باإلع    حيت ظوه    ،سيه 

  وضهو ة ولي نقد المعهفة،    باإلع  اتاا  جديد وضهو ي هر االع   العلمي، حيت تأجه العاملين  
ا في  للمختيين  المونية  والكواءة  القد ة  وتحسين  وتع ي   وتبعوم  العلمي    عإل بناء   السيسى ، 

في مدا ت   األزمات  استخدا  نظا  ادا ة  ضهو ة  في توسيه  (  2021العهيوان،  ؛2020الم اسي،  و
التعه  على اتااهات العاملين في خ ل  ، من  19-السعردية في ظل مراجوة كرفيد  المملكة العهبية

وترصلت الد اسة ولي أهمية ودا ة   ،األزمات   ودا ةكاديمي نحر مد  ترفه نظا   ألوااإلدا ي   الكاد 
والتي تمثلت  تمثلت أهميتوا في تطبيق أبعادها  و  نحرها  ة من خ ل التعه  على اتااهات العاملينمزاأل
 اكتشا  اإلنذا  المبكه. و ،والرقايةللنشاط، االستعداد  االستعداد احتراء الضه ، التعلم،  في

يعد د جة استثنائية من ال يقين المتعلق   19  -ون ما يرجو  العالم الير  عق  جائحة كرفيد حيت  
بال مرض فيما يخد تأجيهاتوا ومدي استمها يتوا وأبعاد انعكاساتوا سراء الحالية أو المستقبلية مما  

تسا ع التحرل ولي العرلمة والعمل  والتي تبدأ ب  في أنظمة العمل  ضهو يةت ييهات  ولى  يدعر الدول  
عن   بسهع   كما  ذي  عليوا  العرامل  على    الباحثرنأكد  قبل،  ترافه  القها ات    المسجهةضهو ة  في 

 ستهاتياية وتمثلت في اإلمكانات المادية والبشهية وسهع  تدفق المعلرمات وت يهها بشكل مستمهاال
   .  (2021علي،  ؛2020 شوهزاد وكشرط،

 دراسات سابقة خاصة بااللتزام التنظيمي  .2
( الع قة 2018 العتيبي،  تناول    حيت   االلت ا  التنظيميتناقش مستري  الد اسات التي    ت تتابعو

وبين االلت ا  (  المعنى، والكواءة، واالستق لية الذاتية، والتأجيه     اإلياابية بين التمكين النوسي بأبعاد 
كما   الباحت  التنظيمي،  العاطوي،أشا   بااللت ا   أكبه  بد جة  النوسي  التمكين  ا تباط  افتهضت و  ولى 

أن (  2019 الهشيدي،، ويه   الد اسة أن هذ  النتياة تعرد ال تباط االلت ا  العاطوي بالتحوي  الداخلي
التأجيه   ذلك   ( علىAziz et al., 2021   وأكد   طهديةع قة بين الدعم التنظيمي وااللت ا  التنظيمي  ال

 وبين ستمها ي/ االلت ا  األخ قي(   االلت ا  العاطوي/ االلت ا  االاللت ا  التنظيمي بأبعاد   بين  اإلياابي  
التنبس بمت يهات العمل كمعدل دو ان العمل،   يمكن االلت ا  التنظيمي  أن  الهضا الرظيوي، وأشا  ولى  
 Amri كد  حيت يسل لت ا  التنظيمي دو  داعم للمنظمات  ، كما تبين أن  وسلرل المراطنة التنظيمية

et al., 2021  اإلياابي لكل من االلت ا  التنظيمي ودوافع العمل واالنضباط في مكان ( على التأجيه
 العمل على أداء المرظن. 

من أهم العنراصرررره الحراكمرة ل لت ا  التنظيمي، ولرذلرك  نم  القيرادة السررررائرد في المنظمرة  وكران 
 الحهبي، حيت يرضن  أجه القيادة بأنماطوا المختلوة على االلت ا  التنظيمي،  الباحثرن  تناول العديد من  

 ل ( الع قة اإلياابية بين القيادة التحريلية وااللت ا  التنظيمي، وخاصرة بعد التأجيه المثالي الذي 2021
االلت  دو  هررا  القررائررد ولى  يرردفع  الررذي  البعررد  المرظوين، وهر  التنظيمي لررد   تحقيق االلت ا    ا   في 

الحتياجات العاملين على احتياجات   وضريل   بأخ قيات المونة، والقيا  بتيرهفات ذات طابع أخ قي، وت
الشررخيررية، وكذلك الع قة اإلياابية بين بعد االعتبا ات الوهدية وبين االلت ا  التنظيمي، ويهجع ذلك 

ا  اليرررعبة لألفهاد الذين لحهص القائد على المسررراواة ومهاعاة الوهوف الوهدية من خ ل اسرررناد المو
( وجرد ع قرة طهديرة بين القيرادة األخ قيرة  2021تنراول  ال بيردي،  ، كمرا  لرديوم قرد ة على ونارازهرا

بأبعادها الث جة المتمثلة في الخيرائد الشرخيرية األخ قية والع قات اإلنسرانية والسرلركيات اإلدا ية 
االلت ا  العاطوي وااللت ا  االسرررتمها ي،  المتمثلة في  األخ قية وبين االلت ا  التنظيمي بأبعاد  الث جة

   .(وااللت ا  المعيا ي
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 ضغوط العملترتبط بدراسات سابقة   .3
ه  بالمت يهات جوتأ موور  ض رط العمل، ود اسة ع قت     ىلي التعه  عل وبعض الد اسات    وتوتم
تناول    األخه  تم  مستقل  حيت  كمت يه  العمل  وض رط  أخه ،  تابع أحياناً  أحيان    تناول حيت    في 

 Ramlawati et al., 2021نية  ال و  ( أن للوهص البديلة الخا جية تأجيه كبيه على الهضا الرظيوي
 وتطهف، هل العمللتنية التهل العمل، بينما لم يكن لض   العمل تأجيه كبيه على الهضا الرظيوي أو ل
 Yang et al., 2021  )الهضا الرظيوي واألداء وكل من    ض رط العمل التي تراج  المرظوين  ىول

  ايران، وترصل الرظيوي كد اسة مقا نة بين اليناعات التقليدية واليناعات ذات التقنيات المتقدمة في ت
،  من الهضا الرظيوي واألداء الرظيوي  لولى وجرد ع قة عكسية بين ض رط العمل وبين كالباحثرن  
من  أت المال النوسي وض رط العمل   وجرد تأجيه مباشه لكل  على  (  Liu et al., 2021   كما أكد 

بينما يرجد تأجيه ةيه مباشه لض رط العمل على    ،والدعم االجتماعي المتير  على اإل هاف الموني
 اإل هاف من خ ل ترسي  الدعم االجتماعي المتير  و أت المال النوسي.

   يارابيرة بين ضرررر رط العمرل وعرد اإلع قرة  ال( ولى  Bhattacharya, 2021   تطهفكمرا  
العاملين الذين عانرا من عد  اسررتقها  العمل كانرا أكثه عهضررة   تبين أنحيت االسررتقها  في العمل، 

، وقد أكد من انخواض النشرراط بسررب  المشررك ت اليررحيةيعانرن  لضررعن اليررحة البدنية والعقلية، و
 Ramlah, 2021  )  قة ع في حين كانت ال  ع قة عكسرية بين التعريضرات ودو ان العملوجرد  على

 طهدية بين ض رط العمل ودو ان العمل.
على منرراا األخ قي  للسررررلبي    أجهرجرد  ب  (Aoeoti et al., 2020   البرراحثين  أحررد وأفرراد  

وبين االنحها    ع قة وياابية بين ع ء العمل وضرر   العملوأكد على وجرد    النحها  الشررخيرريا
للثقرافة التنظيميرة في ضرررر رط العمرل   دالرجرد تأجيه  ب(  2020 العقيرد،    يه، في حين  الشررررخيرررري

برأبعرادهرا  طبيعرة العمرل، خيرررررائد الردو ، النمر والتقرد  الموني، ظهو  العمرل المراديرة، البيئرة  
التنظيميرة(، وأن من أكثه األسرررربرا  التي تسدي ولى ضرررر رط العمل هي ند ة وجرد الوهص الحقيقية  

 .للنمر والتقد  الموني
 عملدراسات سابقة خاصة باالرتباط بال .4

( الردو  Raza et al., 2021 ، فتنراول  تنراول مت يه اال تبراط برالعمرلالتي الرد اسررررات    تعرددت 
  وتطهف،  اإلياابي ل  تباط بالعمل كمت يه وسررري  بين المسرررئرلية االجتماعية والسرررلركيات الطرعية

 He et al., 2021  ولى الع قة اإلياابية بين مما سرات المرا د البشرهية عالية األداء وبين اال تباط )
(  LMX   وترابعير برالعمرل في ظرل التمكين النوسرررري كمت يه وسرررري ، كمرا أن نظهيرة التبرادل بين القرائرد  

 النوهاوي،    ويرضررن، ع زت من التأجيه اإلياابي لمما سررات المرا د البشررهية على اال تباط بالعمل
الع قرة بين القيرادة األخ قيرة واال تبراط الرظيوي في ظرل ترسرررري  المنراا األخ قي في طبيعرة  (  2020

مباشرررره للقيادة األخ قية على ك  من المناا األخ قي والمعنري  التأجيه  حيت أكد علي ال  الع قة بينوم
اال تبراط الرظيوي في ظرل وجرد وجرد ترأجيه معنري للقيرادة األخ قيرة على  ، وتبين  واال تبراط الرظيوي

 المناا األخ قي كمت يه وسي .
ط الرظيوي وبين  ( ولى وجرد ع قرة ا تبراط طهديرة بين اال تبرا2021 اليررررقيه، وقرد أشررررا    

بين    معنرية، بينما ال ترجد ع قة ا تباط  اليررمت االجتماعي كأحد أبعاد اليررمت التنظيمي لد  القادة
اليرررمت اإلدا ي واليرررمت الدفاعي التنظيمي المتمثلة في   ت اليرررمأبعاد اال تباط الرظيوي وبين  

تناولت د اسرات أخه  اال تباط بالعمل كمت يه  كما  ،بيرر ة وجمالية لد  القادة  (واليرمت التنظيمي
ع قة طهدية بين أبعاد اسرتهاتيايات ودا ة اليرهاع وأبعاد وجرد  ولى (  2020 العشرهي، فتطهف تابع  

 Rasool et وأشرا   حيرية العاملين، تواني العاملين، انومال العاملين(.  ثلة في المتماال تباط بالعمل 
al., 2021  على اال تباط بالعمل، باالعتماد على نظهية    للمناا التنظيمي السررا ( ولى التأجيه العكسرري

الدو  الرسي  للدعم وتم التأكيد على  و فاهية المرظوين،    الحواظ على المرا د ونظهية الدعم التنظيمي
واال تباط بالعمل، وكذلك الع قة    السرررا   المناا التنظيميالتنظيمي و فاهية المرظوين في الع قة بين  

 اإلياابية بين كل من  فاهية المرظوين والدعم التنظيمي وبين اال تباط بالعمل.
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 وااللتزام التنظيمي  covid-19املين نحو خاصة بالعالقة بين اتجاهات العالقة سابالدراسات ال .5
وااللت ا  التنظيمي ود اسة الع قة    Covid-19اهتم الباحثرن بد اسة اتااهات العاملين نحر  

وااللت ا    Covid-19حرل جائحة  في د اسة  (  Filimonau et al., 2020   حيت  ك فيما بينوم،  
الالتنظيمي   على  الضيافة  وتأجيههما  لشهكات  التنظيمية  وبإسبانيامهونة  ا،  د جة  ولى بيان    ستاابتوا 

األمن الرظيوي وتحقيق    ، ومما سات المسسولية االجتماعية لتلك الشهكات Covid-19  أحدا  جائحة
ولى أن مستريات  وأشا   ،  مد  تأجيه تلك المت يهات على االلت ا  التنظيميبيان  لد  كبا  المديهين، و

  المهونة التنظيمية ومد  ترافه مما سات المسئرلية االجتماعية تع زان األمن الرظيوي لد  المديهين 
 محمد والوضيل، تناول  كما  ،  والذي بدو   يعمل على تع ي  االلت ا  التنظيمي لد  هسالء المديهون

كرفيد   2020 علي  التنظيمي  االلت ا   أجه  وكان    19- (  المستشويات   منويلوا  التنظيمي لت ا   لفي 
قيم جديدة كانت ةائبة عن القطاع مدة   لعملوم النبيل وللقرانين وظور العاملين بالمستشويات    واحتها 

با  كالشعر   التأجيه علي  أجه على  مما    بالقطاعو   بالنو   عت ازالا وء  الالرو  نتماءالكبيهة  في  النااح 
 يحي تاا  عملوم. ة واالتاا  االياابي للعاملين بالقطاع الحالاائ
 دراسات سابقة خاصة بالعالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي  .6

( ولى 2019 جمرال الردين،    فقرد تطهفولبيران الع قرة بين ضرررر رط العمرل وااللت ا  التنظيمي  
وجرد ع قة ا تباط سرلبية بين صرهاع الدو   كأحد أبعاد ضر رط العمل( وبين االلت ا  التنظيمي، في 

مرة الردو  وظهو  العمرل من جرانر   كرأحرد ءع قرة ا تبراط بين عر ء الردو  وم  تبين عرد  وجرد حين 
( الضرر رط الرظيوية من 2017،  نينةسرر أبر    تناول، كما أبعاد ضرر رط العمل( وبين االلت ا  التنظيمي

خ ل  ع ء العمل، بيئة العمل المادية، صرررهاع الدو ، ةمرض الدو ، تدني مسرررتر  فهص التقد  
وجرد ع قة عكسرية بين كل من  صرهاع الدو ، علي  تم التأكيد  وطبيعة العمل وصرعربت (  والرظيوي،  
أن ك  من  طبيعرة   تبين  مي، في حينو ، تردني فهص التقرد  الرظيوي( وبين الرالء التنظيد ةمرض الر

 كما تطهف،  على الرالء التنظيمي لد  العاملين  لي  لوم تأجيهالعمل وصرررعربت ، وبيئة العمل المادية( 
عكسرررية بين  صرررهاع الدو ، ع ء العمل، ظهو  العمل المادية، ولي الع قة ال(  2016 ع  الدين، 

 تبين عد  وجرد ظيمية وبين االلت ا  التنظيمي، بينما  النمر والتقد  الرظيوي( كأحد أبعاد الضرررر رط التن
حرالرة  (  2019 العقيرد،    د اسرررررة  تنراولرت ، كمرا  ع قرة ا تبراط بين تقييم األداء وبين االلت ا  التنظيمي

االلت ا  المعيرا ي، االلت ا  االسررررتمها ي،  المتمثلرة في     برأبعراد   االلت ا  التنظيمي كمت يه مسررررتقرل
طبيعة     بأبعاد   االلت ا  السرررلركي( وأجه  على ضررر رط العمل كمت يه تابع  العاطوي، وأخيهاً االلت ا   

( وتم الترأكيرد  العمرل، خيررررائد الردو ، النمر والتقرد  الموني، ظهو  العمرل المراديرة، البيئرة التنظيميرة
 وجرد تأجيه معنري ل لت ا  التنظيمي في شعر  العاملين بض رط العمل.على 
 ة خاصة بالعالقة بين االرتباط بالعمل وااللتزام التنظيمي دراسات سابق  .7

( وجرد ع قرة 2018 عطيرة،  ولبيران الع قرة بين اال تبراط برالعمرل وااللت ا  التنظيمي تنراول  
، ا تباط بين القيادة األخ قية وااللت ا  التنظيمي بشرركل ةيه مباشرره في ظل ترسرري  اال تباط بالعمل

  ( ولى وجرد ع قرة ويارابيرة بين اال تبراط الرظيوي وااللت ا  التنظيميÖngel, 2014   كمرا تطهف  
  (Albdour& Altarawneh, 2014; Agyemang& Ofei, 2013   كرل من  أكرد علير وهر مرا  

العراملين  رجرد ع قرة ويارابيرة ذات داللرة وحيررررائيرة بين اال تبراط برالعمرل وااللت ا  التنظيمي، وكران  ب
المسسرسرات الخاصرة يتمتعرن بمسرتر  أعلى من اال تباط بالعمل وااللت ا  التنظيمي مقا نة بمرظوي  ب

 المسسسات العامة.
 :االستفادة من الدراسات السابقة أوجه

واال تباط بالعمل    Covid-19تناولت العديد من الد اسات د اسة كل من اتااهات العاملين نحر  

التنظيمي   ت  كل  د اسةوتم  العمل    وض رط وااللت ا   المت يهات  على  وتأجيه     أجه مت يه من منظر  

 ما يلي:  أهم أوج  االستوادة التي خلد وليوا الباحت وكان من  األخه 

عددا من اآلجا  السبية مثل اليهاع بين الحياة والعمل، ولكن لي  فق     Covid-19يتهت  على   .1

و الرظيوية  االجتماعي   و بالحياة  واالقياء  بالع لة،  الشعر   ليشمل  يتخطى   2020Hatak ,نما 

&Carnevale) . 
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يرجد تأجيه مباشه لض رط العمل على اإل هاف الموني وتأجيه ةيه مباشه على اإل هاف الموني في   .2
 . (Liu et al., 2021حالة ترسي  الدعم االجتماعي المتير  و أت المال النوسي  

(.  Ramlawati et al., 2021ال يرجد تأجيه لض   العمل على الهضا الرظيوي أو نية تهل العمل   .3
حيت تم  (  Yang et al., 2021(، ود اسة  Bhattacharya, 2021وهر ما اختلن مع د اسة   

تأجيهاً   ولى أن لض رطالترصل   ً   العمل  ولى   سلبيا للعاملين، وضافة  والنوسية  الاسدية  على اليحة 
 ,Ramlahختلن مع د اسة  ، وهذ  النتيا  تالتأجيه السلبي على الهضا الرظيوي واألداء الرظيوي

 ( التي ترصلت ولى الع قة الطهدية بين ض رط العمل ودو ان العمل.2021
كأحد أبعاد اليمت -اال تباط الرظيوي وبين اليمت االجتماعي  وجرد ع قة ا تباط طهدية بين   .4

ً لة وحيائيا، بينما ال ترجد ع قة ا تباط د -التنظيمي بين اال تباط الرظيوي وبين اليمت اإلدا ي  ا
 . (2021واليمت الدفاعي واليمت التنظيمي بير ة وجمالية.  اليقيه، 

 . (2020يهاع وبين اال تباط بالعمل  العشهي،  ع قة طهدية بين استهاتيايات ودا ة التبين وجرد   .5
 . (2020ترجد ع قة طهدية بين القيادة األخ قية واال تباط الرظيوي  النوهاوي،  .6
مما سات المسئرلية االجتماعية تع زان األمن الرظيوي لد  المديهين،  ولمهونة التنظيمية  كل من ا .7

 . (Filimonau et al., 2020والذي بدو   يعمل على تع ي  االلت ا  التنظيمي  
التنظيمي   .8 االلت ا   وبين  الدو   بين صهاع  وجرد ع قة عكسية  على  الد اسات  من  العديد  اتوقت 

 . (2016ع  الدين،   ؛2017أبر سنين ،   ؛2019 جمال الين، 
( على أن  ظهو  وطبيعة العمل ال تسجهان  2017 أبر سنين ،  و  (2019 جمال الدين،    كل مناتوقت   .9

 .(2016االلت ا  التنظيمي وهر ما اختلن مع د اسة  ع  الدين، على 
 ,Öngelوحيائية بين اال تباط بالعمل وااللت ا  التنظيمي  وجرد ع قة ا تباط طهدية ذات داللة   .10

2014) Albdour& Altarawneh, 2014; (Agyemang& Ofei, 2013; . 
الت .11 وااللت ا   األخ قية  القيادة  بين  ا تباط  ترسي   وجرد ع قة  في ظل  مباشه  ةيه  بشكل  نظيمي 

 . (2018اال تباط بالعمل  عطية، 
 : ابعاً: مشكلة البحثر

نت  عن  نشس  األعمرال ممرا ير  ةبرالت يه الرسهيع والمرستمه فري بيئر  الحالي  العريهفي ظل اتسا   
المنظمرة الراحردة وفري  متعرددة ومنورا توراقم ضر رط العمرل لرد  العراملين فري  مااالت اهتما  وقضايا  

وتعررد ضرر رط العمررل مررن الظررراهه الترري ال يمكررن تانبوررا فرري ،  مختلرن المررستريات التنظيميررة
سرراء   المنظمرة  أعرضاء  كافرة  علرى  ترسجه  أنورا  حيرت  الالمنظمرات  أاإلقيرادات  من  من  دا يرة  و 

لتلرك الرض رط بأسرالي  مختلورة  ، وحيت أن األفهاد يستايبرن  مهؤوسين ولكرن برد جات متواوترةال
ترردفع   وقرد  المنرشردة  األهردا   لتحقيرق  والاديرة  المثرابهة  ولري  الرض رط  تلرك  تدفعر   مرن  فمرنوم 

 . بعررضوم اآلخرره ولرري اإلحبرراط واليررأت وانخورراض اإلنتاجيررة وا تورراع دو ان العمررل
اوبالتالي   تراج فتكرن  المنظمات  أن  ً   لنتياة  نوقات    ا تواعا والبدنية    معالاةفي  النوسية  اآلجا  
ولررى االهتمررا  بطررهف تررساعد علررى    العيهيةاإلدا ة فرري المنظمررات    تميللررذا  ؛  لض رط العمل

رالء  تحمررل ض رط العمل لد  العاملين ومنوا تشايع العاملين والعمل علرى  ضراهم وتنميرة مرشاعه ال
وذلك لمرا ينرت  عرن ضر رط العمرل مرن اجرا  علرى سرلرل العراملين ومرررقووم تاررا   ،  التنظيمي لديوم

-covidالسبية في ظل جائحة  ، وفي ظل ت ايد اآلجا   (2020 العمهي، السولي،    عملوررم ومنظمرراتوم
  انعك معدالت القلق والذي    ا تواعتنرعت الض رط واألعباء لدي العاملين والذي نت  عنة  قد  ف   19

 بدو ة علي كواءة العاملين علي المستري الوهدي وعلي المستري التنظيمي. 
، ظوه لد  (سا توباء  ( أن  خ ل ظور  األوبئة السابقة مثل  Lee et al., 2007وأشا    

التواؤل والمهونة واإليثا  كما ازدادت    د جة  انخواض   ةاليحية العامة ظاههالعاملين في المسسسات  
-Covidأن  بعد انتشا  فيهوت  على    في حين أكد الباحثرن  ،الضيق والترته النوسيبأعهاض الشعر   

أ   19 العمل تبين  فهيق  ووجرد  واإل شادات  اليا مة  الرقائية  التدابيه  ذلك  في  بما  عرامل  عدة  ن 
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ااهات اإلياابية في مكان العمل واعتها  وتقديه ودا ة المسسسة لاوردهم ساعدتوم  المتماسك واالت
 .(2021 عبد الابا ،   اآلجا  السلبية للاائحةعلى مراجوة 

كر ونا    الخاصررة باائحة  االتااهات اإلياابيةأن  ووفق ما تبين من الد اسررة االسررتكشررافية من
التي نترقع   لتكرن النتيارة  برالعمرلاال تبراط  ة حرالربمرا يسرررراهم في زيرادة  قلرل ضرررر رط العمرل  تُ   يمكن أن

بما يسكد أن الع قات محل البحت يمكن أن تقد  قيم    االلت ا  التنظيمي  مسررتر نمر  حدوجوا تتمثل في 
مضرافة في ظل الضربابية التي تحي  بالاائحة وتطر اتوا ال حقة وما يمكن أن ينت  عنوا من اجا  وأن  

هات المطهوحة من خ ل البحت تسرتحق الد اسرة، وبذلك بدأ الباحت بيرياةة المشركلة البحثية  المت ي
 :التالي الهئيسي بعد مهاجعة ومعايشة الظراهه من خ ل التساؤل

لدى العاملين بالجامعات المصرية محل البحث من  تحسين مستوى االلتزام التنظيميهل يمكن "
 " ؟ضغوط العمل واالرتباط بالعمل  كل منفي ظل توسيط  Covid-19خالل تحسين اتجاهاتهم نحو 

  الوهعية التالية:التساؤالت  اإلجابة علىيمكن اإلجابة على ذلك التساؤل من خ ل و
المسرتر     وفقCovid- 19 نحراتااهات العاملين بالاامعات الميرهية    يرجد اخت   دال بينهل  .1

   اإلدا ي
وفق المسررررتر   برالارامعرات الميررررهيرة   ضرررر رط العمرل لرد  العراملين  يرجرد اخت   دال بينهرل  .2

   اإلدا ي
  وفقبرالارامعرات الميررررهيرة  لرد  العراملين  ا تبراط العراملين برالعمرلحرالرة  يرجرد اخت   دال بينهرل   .3

   المستر  اإلدا ي
المسرتر    وفقبالاامعات الميرهية  للعاملين  مسرتر  االلت ا  التنظيمي    يرجد اخت   دال بينهل  .4

   دا ياإل
اإليارابيرة    تاراهرات برالارامعرات الميررررهيرة اعتمراداً على اال االلت ا  التنظيمييمكن تنميرة حرالرة  هرل   .5

وضرر رط العمل اال تباط بالعمل  كل من  في ظل    Covid- 19لعاملين بالاامعات الميررهية نحر  ل
  ينوسيط ينكمت يه

اً: أهدا  البحث ين لالعا  يسرعى  تتمثل أهدا  البحت في هد  : خامـس لتعر  على مدى إمكانية تحـس
ــين  ــرـية مـحل البـحث من خالل تحســ الـجامـعات المصــ املين ـب ــتوى االلتزام التنظيمي ـلدى الـع مســ

ــغوط العـمل واالرتـباط ـبالعـمل  Covid-19اتـجاـهاتهم نحو   ــيط ضــ ، وذلرك من خ ل قفي ـظل توســ
 :ة التي تتمثل فيمحاولة تحقيق عدد من األهدا  الوهعي

 -Covid اتاراهات العراملين بالارامعرات الميررررهية نحر  يرجد اخت   دال بين بيران ولى أي مد  .1
  .المستر  اإلدا ي وفق19

وفق المستر   بالاامعات الميهية    ض رط العمل لد  العاملين  تحديد مد  وجرد اخت   دال بين .2
 .اإلدا ي

بالاامعات الميررررهية   لد  العاملين ا تباط العاملين بالعملحالة    التأكد من وجرد اخت   دال بين .3
  .المستر  اإلدا ي وفق

المسرتر    بالاامعات الميرهية وفقللعاملين  مسرتر  االلت ا  التنظيمي    د اسرة حالة االخت   بين .4
  .اإلدا ي وبيان مد  داللت 

  تااهات تماداً على االبالاامعات الميررررهية اع  االلت ا  التنظيميحالة    تحسررررينبيان مد  ومكانية   .5
اال تبراط برالعمرل كرل من  في ظرل    Covid- 19لعراملين برالارامعرات الميررررهيرة نحر  اإليارابيرة ل

 .ينوسيط ينوض رط العمل كمت يه

ــيات البحث ــاً: فرضـ ــادسـ  خم وتحقيق أهدا  البحت يتم بناء  ولإلجابة على تسررراؤالت البحت  :سـ

 :فهضيات نبينوا على النحر التالي

من حيت   مسررررترياتوم اإلدا يةال يرجد اخت   دال بين العاملين بالاامعات الميررررهية باخت     .1

 .Covid- 19اتااهات العاملين نحر 
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من حيت   مسررررترياتوم اإلدا يةباخت    ال يرجد اخت   دال بين العاملين بالاامعات الميررررهية   .2

 لديوم.مستر  ض رط العمل 

من حيت   مسررررترياتوم اإلدا يةباخت    ال يرجد اخت   دال بين العاملين بالاامعات الميررررهية   .3

 اال تباط بالعمل. حالة

من حيت   مسررررترياتوم اإلدا يةباخت    ال يرجد اخت   دال بين العاملين بالاامعات الميررررهية   .4

 مستر  االلت ا  التنظيمي لديوم.

  Covid- 19يرة بين اتاراهرات العراملين برالارامعرات الميررررهيرة نحر  ال ترجرد ع قرة ذات داللرة معنر .5

 .ينوسيط ينكمت يهاال تباط بالعمل ض رط العمل كل من االلت ا  التنظيمي في ظل وجرد بين و

ولى  البحت سررعى يبيرروة مبدئية من خ ل الود  العا  الذي  البحت تنبع أهمية    :البحثســابعاً: أهمية  

ــتوى االلتزام التنظيمي ـلدى الـعاملين تحقيقر  والمتمثرل في ــين مســ "التعر  على ـمدى إمـكانـية تحســ

ل البـحث من خالل   ة مـح ــرـي ات المصــ امـع الـج ة نحو  ـب ابـي اـهات اإليـج ا  االتـج في ـظل  Covid-19بـن

 يلي:فيما  البحت ، وبير ة توييلية تتمثل أهمية "ضغوط العمل واالرتباط بالعملكل من توسيط 

في  مسسررسررات التعليم العالين نتائ  البحت يمكن أن تسرراعد المسررئرلين في إمن الناحية العملية، ف .1

 .Covid-19القد ة على التكين مع أزمة وضع االستهاتيايات التي تكول 

-Covidاتااهات العاملين نحر  المسراعدة في تحديد طبيعة الع قات المباشرهة وةيه المباشرهة بين   .2

ضرر رط  كل من  االلت ا  التنظيمي في ظل ترسرري   وبين  في الاامعات الميررهية محل البحت   19

 العمل واال تباط بالعمل.

ضرررر رط العمرل، اال تبراط برالعمرل،  موراهيمبفيمرا يتعلق  اإلجهاء المعهفي  بنراء  هم البحرت في  ايسرررر .3

وااللت ا  التنظيمي والع قة بينوم، وبحيت تكرن نتائ  البحت الحالي معيا اً يساند بعض الد اسات 

لما يتضرمن  البحت من تناول التااهات العاملين  السرابقة أو تقديم ترصريات لد اسرات أخه  وذلك 

 .وع قتوا بااللت ا  التنظيمي Covid-19نحر 

ومحاولة النورض بالقطاع وخاصررة في   البحت أهمية خاصررة تنبع من أهمية قطاع التعليميكتسرر    .4

، باعتبا   قطاع يمثل ميرررد  النمر والهقي لألمم ويمثل محر  من محاو   Covid-19ظل أزمة 

 .2030التنمية المستدامة في استهاتياية ميه 

بما يسرمن  سسرسرات التعليم العالي التهكي  على أهمية تحقق المهونة للمسسرسرات التعليمية وخاصرة م .5

 .مسسساتناالتي تواجئ العيهية لتيدي لألزمات لما با

مع الاائحة التي يترقع المتخييرن استمها ها   وضررررع مررررنو  ودا ي متكامررررل للتعامررررلأهمية   .6

برررررشركل فعرررررال  واال تباط بالعمل ضر رط العمل  بينالترافق محاولة تحقيق  و  ولر بيرر  مختلوة

 التنظيمي. حالة االلت ا والعمرل علرى تقريرة 
 ثامناً: تصميم البحث:

أبعراد اتاراهرات العراملين    والتي تتمثرل في  الثرانريرةاعتمرد البحرت على كرل من البيرانرات   بـياـنات البـحث: .أ

من  االوليرة  والبيرانرات  ، وااللت ا  التنظيمي، وضرررر رط العمرل، واال تبراط برالعمرل Covid-19نحر 

تضرم    ضرافة ل عتماد على اسرتبانةوالمقاب ت الشرخيرية في مهحلة الد اسرة االسرتط عية،   خ ل

وليرة من العراملين بالارامعرات الميررررهية  تاميع البيرانات األالمت يهات الوهعيرة وعدد من العبرا ات ل

والتعه    وكذلك ضرر رط العمل التي يتعهضرررن لوا  Covid-19محل البحت عن اتااهاتوم نحر  

، وهي  الذي يضرمن تحقق وناازات الاامعة  بالعمل ومسرتر  االلت ا  التنظيميعلى حالة اال تباط  

 البيانات التي تم اخضاعوا للتحليل لتحقيق أهدا  البحت.
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  حيرت تضررررمن البحرت أ بعرة مت يهات تمثلرت في كرل من:  رات البـحث وطبيـعة العالـقة بينهممتغي .و

، وكرل من  مت يه ترابعكااللت ا  التنظيمي  ،  مت يه مسررررتقرلك  Covid-19تاراهرات العراملين نحر  ا

( عن أبعاد كل مت يه  1ين، ويعبه الشرركل  قم  وسرريط  ينمت يهكاال تباط بالعمل و ضرر رط العمل

 والع قة بين تلك المت يهات وذلك كما يلي:

 ( 1شكل رقم )

هملعالقة بينمتغيرات البحث وطبيعة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتمثل في قائمة االسرتقيراء، التي تم االعتماد عليوا في الحيررل على البيانات   أداة جمع البيانات: .ج
 على ما يلي: اً اعتماد  (، وقد تم تيميم االستقياء2020بمت يهات البحت  عيد،  المهتبطةاألولية 

ــا    .1 نحو  قي ــاملين  الع ــل(  Covid-19اتجــاهــات  ــتق على مقيررات    )متغير مســ اعتمرراداً  وذلررك 
 Filimonau et al., 2020)    عبا ة سررتة13بتيرره  لي ئم البيئة الميررهية والذي تضررمن )  

  الضطهابات الرسرات القوهي وأ بعة لكل من اضطهابات الكه  واضطهابات القلق. منوم
-Threeقيرراسررررر  عن طهيق االعتمرراد على مقيررات    وقررد تم  االلتزام التنظيمي )متغير تــابع(: .2

Component Model  ،)TCM   الذي قدم ،)Allen & Meyer, 1990   وعدل )Meyer, 
Allen & Smith, 1993   والرذي تضررررمن ج جرة مقرايي  فهعيرة لقيرات األبعراد الث جرة ل لت ا ،)

( عبرا ة  18التنظيمي  االلت ا  العراطوي، االلت ا  االسررررتمها ي، االلت ا  المعيرا ي(، وتكرن من  
ةتوا بما يتناسر  مع الماال التطبيقي وطبيعة  قسرمت بالتسراوي بين الث جة أبعاد، وقد تم وعادة صريا

 .البيئة الميهية
جمال الدين،    قدم من خ ل المقيات الذي   والتي تم قياسرروا  أول(: -ضــغوط العمل )متغير وســيط .3

يُقات  عبا ة بحيت    26( والذي يتكرن من 2020العمهي، السرررولي،  ؛Adeoti, 2020 ؛   2019
صررررهاع الدو ، ةمرض الدو ، بيئة العمل المادية، اإلبداع وفهص التقد  الرظيوي بخم   كل من 

  .( عبا ات 6بينما يقات ع ء العمل من خ ل   مت يهعبا ات لكل 
ــيط .4  ,Schaufeli& Bakkerعلى مقيرات  اً اعتمراد  ات  قروي    ـثاني(:  -االرتـباط ـبالعـمل )متغير وســ

( عبرا ة  17   خ ل  من من ج جة مقرايي  فهعيرة لقيرات أبعراد اال تبراط بالعمرلضرررر، والذي ت(2003
(  6( عبرا ات، االن مات  5اإلخ ص  و  ( عبرا ات، التوراني6الحيرية  و الحمرات اتتضررررمنرت قير

 عبا ات.

 المتغير المستقل

اتجاهات العاملين 
 covid-19نحو 

 

 االلتزام التنظيمي

 

ينوسيط ينمتغير  
التابعالمتغير   

 االرتباط بالعمل
 

 ضغوط العمل
 

 اضطها  الرسرات القوهي▪
اضطها  الكه  ما بعد اليدمة ▪

 النوسية
 اضطها  القل العا ▪

 االلت ا  العاطوي/ الرجداني▪

 االلت ا  االستمها ي/ البقائي▪

 االلت ا  المعيا ي/ األخ قي▪

 صهاع الدو ▪
 ةمرض الدو ▪
 ع ء العمل▪
 بيئة العمل المادية▪
االبدددداع وفدددهص الدددتدددقدددد  ▪

 الرظيوي

 اإلخ صو التواني▪
 الحيريةو الحمات▪
 االن ماتو االنومال▪

H1 

H2

2 

H3 

H4 

H5 
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  التي  ي ياالثبات في المق لبيان مد االعتمادية )الثبات( ألداة جمع البيانات )قائمة االســتقصــا (:  .د

تنويرذ  (، تم  2020المت يهات، ولتحرديرد د جرة جبرات المقيرات  عيرد،  األبعراد ولقيرات    البراحرت  ايتبنراهر

 الخطرات التالية:

بنرراًء علرررى الد اسرررات السرررابقة تحديرررد المت يررهات الهئيسرررية والمسرررتقلة وذلرررك الخطــوة األولـــي: 

والد اسررة االسررتط عية، ومررن جررم قيررا  الباحررت بمناقشررة كررل مت يرره مررع المختيررين والمونيررين 

ذوي الع قررة بمت يررهات البحررت، وذلررك للتأكررد مررن مررد  فوررم محتررر  العبررا ات ومررد  الترافررق 

 تر (.بين محتر  العبا ة وبين البعد الذي يتم قياس  من خ ل كل عبا ة  صدف المح

ــة: باختبررا  مررد  الثبررات فرري المقررايي  المسررتخدمة فرري البحررت وذلررك  قررا  الباحررت  الخطــوة الثاني

أن لرر  داللررة تاعلرر   ( باعتبررا Cronbach's-Alphaباسررتخدا  معامررل اال تبرراط ألوررا كهونبرراا  

فررري تقيررريم د جرررة التناسرررق الرررداخلي برررين محتريرررات جقرررة مررن أكثررره أسرررالي  تحليرررل االعتماديرررة 

تررائ  تحليررل االعتماديررة  الثبررات( لتحديررد قيمررة عررهض نوفيمررا يلرري ن، الخاضررع ل ختبررا المقيررات 

، وااللتررر ا  Covid-19اتااهرررات العررراملين نحرررر معرررام ت الثبرررات ألورررا كهونبررراا لكرررل مرررن 

 ، وذلك على النحر التالي:التنظيمي، وض رط العمل، واال تباط بالعمل
 ( 1جدول رقم )

 كرونباخ( ألفا  المعيار  ونتيجة تحليل الثبات للمتغيرات )باستخدام معامل ثباتالمتوسط واالنحرا   

 المتـــغير م
عدد  

 العبا ات
 المترس  

االنحها  

 المعيا ي
معامل  

 اال تباط 

معامل  

ألوا   جبات

 كهونباا 

 0.79    74 كافة قائمة االستقياء 1

 Covid-19 13 0,41 0,68 0.68 0.67اتااهات العاملين نحر  2

 0.64 0.71  0.41 5 اضطها  الرسرات القوهي (1 

اضرطها  الكه  ما بعد اليردمة   (2 

 النوسية
4 0.42 

 
0.68 0.66 

 0.83 0.66  0.40 4 اضطها  القل العا  (3 

 0.75 65. 0,79 0.404 26 ض رط العمل 3

 0.67 0.66  0.40 5 صهاع الدو  (1 

 0.68 0.67  0.39 5 ةمرض الدو  (2 

 0.69 0.53  0.41 6 ع ء العمل (3 

 0.81 0.55  0.42 5 بيئة العمل المادية (4 

 0.77 0.58  0.40 5 االبداع وفهص التقد  الرظيوي (5 

 0.788 0.65 0,78 0.267 17 اال تباط بالعمل 4

 0.73 0.68  0.28 6 التواني واإلخ ص (1 

 0.73 0.61  0.27 5 الحمات والحيرية (2 

 0.61 0.58  025 6 االنومال واالن مات  (3 

 0.68 0.71 0,81 0.267 18 االلت ا  التنظيمي  5

 0.75 0.63  0.25 6 االلت ا  العاطوي/ الرجداني (1 

 0.77 0.59  0.27 6 يااللت ا  االستمها ي/ البقائ (2 

 0.71 0.61  0.28 6 االلت ا  المعيا ي/ األخ قي  (3 
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تم االعتماد على التحليل العاملي  تقييم الـصالحية )الـصد ( للمقاييا المـستخدمة في البحثول

 مد  قد ة المقيات على قيات ما يُوتهض قياسررر  بدقة  لبيانفي اختبا  صررر حية المقيات المسرررتخد  

مد  كواية العينة ل عتماد على التحليل ، ولبيان  مسررتر  مهتوع من اليرر حيةولى لرصرررل  ب هض ا

وبيان مد  صرررر حية المت يهات السررررتخدا    (Kaiser-Meyer-Olkin) اختبا من خ ل  العاملي

اختبررا  العرراملي من خ ل  هررذين    بيرران نتررائ يتم    ،(Bartlett's Test of Sphericity   التحليررل 

 :(5، (4(، 3(،  2من خ ل جدول   كما يلياالختبا ين لكل مت يه على حدة وذلك 

 ( 2  جدول  قم

   (Covid-19  اتااهات العاملين نحراختبا  كواية العينة وص حية استخدا  التحليل العاملي مع 

  (Kaiser-Meyer-Olkin) Test  0.888 

Bartlett's Test of Sphericity 4342.51 2كا 

 211 د جات الحهية 

p-value 0.001 

 ( 3  جدول  قم

 ض رط العملاختبا  كواية العينة وص حية استخدا  التحليل العاملي مع 

(Kaiser-Meyer-Olkin) Test 0.841 

Bartlett's Test of Sphericity 4352.17 2كا 

 237 د جات الحهية 

p-value 0.003 

 ( 4  جدول  قم

 اال تباط بالعمل اختبا  كواية العينة وص حية استخدا  التحليل العاملي مع 

(Kaiser-Meyer-Olkin) Test 0.819 

Bartlett's Test of Sphericity 5301.55 2كا 

 314 د جات الحهية 

p-value 0.000 

 ( 5  جدول  قم

 االلت ا  التنظيمي اختبا  كواية العينة وص حية استخدا  التحليل العاملي مع 

(Kaiser-Meyer-Olkin) Test 0.853 

Bartlett's Test of Sphericity 4704.71 2كا 

 278 د جات الحهية 

p-value 0.004 
 نتائج التحليل اإلحصائي 

 

تقته  من الراحرد حيرت أنورا  و،  (1&0.5 ( تتهاوح بين  K-M-Oتبين أن قيمرة اختبرا     وقرد 

 Bartlett's   ( في اختبا value-pكما أن قيمة    ،كافية  األ بعةللمت يهات    العينةيتضن أن  اليحين  

Test  )ــر لبما    األ بعةللمت يهات   دالة معنريا ــتخدام التحليل العاملييؤش ، وفيما يلي يتم  صــالحية اس

 :(9، (8(، 7(، 6 بيان نتائ  التحليل العاملي لكل مت يه على حدة وذلك من خ ل جدول 
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 ( 6جدول  قم  
 ( Covid-19  تااهات العاملين نحرنتائ  التحليل العاملي ال

 المت يهات   
 العامل

 1) 
 العامل

 2) 
 العامل

 3) 
االحظ قد ة ال م ء على الت ل  على األفكا  السلبية التي تتعلق بأزمة  1

Covid-19. 
0.74 0.16 0.43 

 0.13 0.76 0.05 صعربة في النر  والتهكي   يال تراجون 2
 0.19 0.23 0.83 يحهص ال م ء على اتباع اإلجهاءات الرقائية بير ة ةيه مبال ة. 3
 Covid-19. 0.81 0.24 0.21يسرد شعر  لد  ال م ء بأن كل من حرلوم ميا  بويهوت  4
هر ماهد فيهوت يمكن ع ج  ولي  مهض  Covid-19لد  قناعة بأن  5

 خطيه
0.03 0.41 0.61 

 Covid-19 0.39 0.29 0.31يستطيع زم ئي الت ل  على فكهة اإلصابة الحتمية بويهوت   6
 0.12 0.72 0.23 أالحظ تمكن ال م ء من التحكم في انوعاالتوم.  7
 0.71 0.25 0.25 أالحظ قد ة ال م ء على اتخاذ قها ات مييهية دون خر  أو تهدد  8
 0.03 0.73 0.05 ال م ء للع لة في أوقات االستهاحة.أالحظ عد  وجرد ميل من قبل  9
 Covid-19. 0.05 0.77 0.13أشعه بالثقة في شواء عدد كبيه من مهضى فيهوت  10
 0.41 0.27 0.74  وال في حالة اإلصابة فق  Covid-19ال يلاأ ال م ء ولى أدوية فيهوت  11
 0.39 0.81 0.43 ال ألاأ لتناول األدوية المودئة 12
 0.76 0.15 0.14 عادة ال أشعه باإل هاف الشديد وال بمهو  وقت طريل من القيا  بعملي. 13

 18.9 19.8 26.8 نسبة التباين التي تم توسيهها لكل عامل مستخهج 
 65.5 46.6 26.8 النسبة المامعة للتباين الذي تم توسيه  للعرامل المستخهجة

 استخهاجوا من العرامل األصلية:العرامل التي تم 
 (.11، 4،  3، 1والذي يضم العبا ات   اضطها  الرسرات القوهي(: 1العامل المستخهج  قم   ▪
 (.12،  9، 7، 2يضم العبا ات   اضطها  الكه  ما بعد اليدمة النوسية(: 2العامل المستخهج  قم   ▪
 (. 13،  10، 8، 5با ات  والذي يضم الع  اضطها  القلق العا (: 3العامل المستخهج  قم   ▪

 0.6عن   ( النخواض معامل تحميل6 قم  امل وتم استبعاد الع
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

ة  ي عرامل  ئيسرر  ج جةتتضررمن   (Covid-19   اتااهات العاملين نحر( أن  6ويتبين من الادول  قم  
التحميرل على عرامرل واحرد فق  ( فرأكثه لكرل مت يه بشررررهط أن يكرن  0.6ووفق معرامرل تحميرل  

(، كما سرراهمت العرامل 0.6   عن   ( النخواض معامل تحميل6 امل (، تم اسررتبعاد الع2007 ود ي ،
من التباين الكلى في المت يهات التي خضرعت للتحليل، وتشريه هذ  (  %65.5توسره  المسرتخهجة في 

اسررتبعاد   مع، (Covid-19   اتااهات العاملين نحرالنتياة ولى نااح التحليل العاملي في اسررتخهاج عرامل  
 العرامل التي تتسم بعد  مرجرقية التحميل.

 ( 7جدول  قم  
 ض رط العملنتائ  التحليل العاملي ل

 المت يهات   
 العامل

 1) 
 العامل

 2) 
 العامل

 3) 
 العامل

 4) 
 العامل

 5) 
 0.41 0.15 0.25 0.43 0.74 أنا  أعماال بطهيقة اعتقد أنوا خاطئة 1
 0.28 0.19 0.46 0.77 0.51 مسئرلياتي الرظيوية ةيه محددة   2
 0.84 0.29 0.44 0.28 0.41 ال يرجد فهص للتهقية والتقد  في عملي الحالي   3
أجد نوسي أحيانا في أزف بين مديهي المباشه  4

 والمرظوين 
0.83 0.47 0.24 0.23 0.27 

اإلدا ة العليا ال تورض ص حيات واسعة إلنااز   5
 األعمال المكلوين بوا 

0.41 0.78 0.39 0.23 0.18 

بتضا   في بعض األعمال بين الموا  اشعه  6
 المطلربة واعتقاداتي الخاصة 

0.67 0.23 0.28 0.13 0.19 

ال أتمتع بالسلطات الكافية للقيان بالمسسوليات الملقاة   7
 على عاتقي 

0.13 0.62 0.44 0.37 0.38 

ما اتخذ  من قها ات ومراقن تسجه على ميالن   8
 اآلخهين من حرلي

0.69 0.24 0.47 0.35 0.30 
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 المت يهات   
 العامل

 1) 
 العامل

 2) 
 العامل

 3) 
 العامل

 4) 
 العامل

 5) 
 0.27 0.38 0.11 0.70 0.33 حدود ص حياتي ةيه واضحة.  9
أقر  بأداء أعمال تكرن مقبرلة عند شخد  10

 ومهفرضة عند اآلخهين. 
0.66 0.37 0.29 0.37 0.28 

حام العمل الذي أقر  ب  يستن   أوقات وضافية عن   11
 وقت العمل

30.4 0.34 420. 0.52 140. 

الت ا  بخطرط المهجعية في المنظمة التي ال يرجد  12
 اعمل بوا

0.37 0.72 0.06 0.22 0.37 

األعمال المطلربة اعتبهها صعبة وبعض األحيان   13
 معقدة 

0.44 0.21 0.69 0.46 0.29 

لم تمنحني اإلدا ة فهصة لتقديم األفكا  اإلبداعية  14
 لتطريه العمل 

0.31 0.19 0.23 0.34 0.67 

 0.21 0.15 0.83 0.25 0.35 استدعائي أيا  اجازتي بير ة كبيهة يتكه   15
اإلمكانات المادية والبشهية المطلربة إلنااز العمل   16

 ةيه مترفهة 
0.17 0.33 0.04 0.79 0.27 

 0.29 0.24 0.87 0.47 0.21 زيادة أعبائي في العمل مقا نة بال م ء  17
 0.24 0.66 0.45 0.29 0.38 لطبيعة عمليالضرضاء في مكتبي ةيه مناسبة  18
 0.39 0.38 0.74 0.23 0.37 وقت العمل اليرمي ال يسمن بأداء كل ما اكلن ب  19
 0.17 .770 0.53 0.14 0.71 األدوات واألجو ة المستخدمة في العمل ةيه مناسبة  20
وذا  ةبت أن اتهقى أعلى البد من البحت عن منظمة  21

 أخه  
0.43 0.23 0.38 0.33 0.83 

اتحمل مسئرلية عدة أعمال وواجبات منويلة عن   22
 بعضوا البعض 

0.01 0.21 0.77 0.13 0.04 

اإلضاءة والتورية في مكتبي تعتبه ةيه مناسبة   23
 لطبيعة عملي

0.40 0.16 0.43 0.77 0.42 

 0.67 0.30 0.36 0.37 0.27 ال تحدد وظيوتي مسا ا للتطر  الموني في المستقبل 24
طبيعة الديكر ات والتهتيبات داخل المكت  ةيه   25

 . مناسبة
0.42 0.23 0.19 0.69 0.17 

 .260 0.13 0.47 0.18 .920 ال تدفع المنظمة باتاا  تقديم االبداعات واالبتكا ات  26
 11 11.9 15.1 18.2 18.8 نسبة التباين التي تم توسيهها لكل عامل مستخهج 

 75 64 52.1 37 18.8 للتباين الذي تم توسيه  للعرامل المستخهجةالنسبة المامعة 
 العرامل التي تم استخهاجوا من العرامل األصلية:

 (. 10،8، 6، 4، 1والذي يضم العبا ات   صهاع الدو (: 1العامل المستخهج  قم   ▪
 (.12، 9،  7، 5، 2والذي يضم العبا ات   ةمرض الدو (: 2العامل المستخهج  قم   ▪
 (. 22،19،  17،  15، 13والذي يضم العبا ات   ع ء العمل(: 3العامل المستخهج  قم   ▪
 (. 25،23،  18،16والذي يضم العبا ات   بيئة العمل المادية(: 4العامل المستخهج  قم   ▪

 (.24،  21،  14، 3والذي يضم العبا ات   اإلبداع وفهص التقد  الرظيوي(: 5العامل المستخهج  قم  
 0.6( النخواض معامل تحميل  عن 11امل  استبعاد العوتم 

 ه من عاملثلتحميلوما على أك( 26،20 والعامل 
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

ة ووفق معامل يتتضررمن خمسررة عرامل  ئيسرر  ضرر رط العملن  أ( 7ويتبين من الادول  قم  

التحميرل على عرامرل واحرد فق  ( لكرل مت يه بشررررهط أن يكرن  0.6 يسررررراوي أو ي يرد عن  تحميرل  

 كرل من العرامرلو  (0.6   عن   النخوراض معرامرل تحميلر(  11امرل  تم اسررررتبعراد العر  (،2007 ود ي ،

(  %75توسره  ، كما سراهمت العرامل المسرتخهجة في على أكثه من مت يه  تحميل كل منومل(  26،20 

من التباين الكلى في المت يهات التي خضررعت للتحليل، وتشرريه هذ  النتياة ولى نااح التحليل العاملي 

 ، وتم استبعاد العرامل التي تتسم بعد  مرجرقية التحميل.ض رط العمل أبعاد في استخهاج 
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 ( 8جدول  قم  
 نتائ  التحليل العاملي ل  تباط بالعمل 

  
 المت يرهات األصليرة

عامل 
 1) 

عامل 
 2) 

عامل 
 3) 

 0.69 0.14 0.33 أشعه بالسعادة عندما ي يد على ع ء العمل  1
 0.01 0.13 .700 عندما استيقظ صباحا أشعه بالهةبة في الذها  للعمل 2
 0.03 0.71 0.26 أنا فخر  بالعمل الذي أقر  ب   3
 0.19 0.41 0.84 االستمها  في العمل لوتهات طريلة من الرقت أستطيع 4
 0.93 0.27 0.34 أنا أناه / أستهسل عندما أعمل  5
 0.24 0.13 0.75 أجابه في عملي حتى وون كانت النتائ  ماورلة 6
 0.39 0.72 0.27 أجد أن العمل الذي أقر  ب  ذو معنى وقيمة  7
 0.85 0.19 0.27 بعملي أنسى كل شيء حرليعندما أقر   8
 0.21 0.14 0.92 اشعه بالقرة والنشاط أجناء العمل  9
 0.77 0.34 0.45 ال اشعه بمهو  الرقت عندما أعمل 10
 0.03 0.87 0.38 أجد أن عملي يلومني 11
 0.36 0.39 0.89 أشعه أن طاقتي تندفع بقرة عند قيامي بعملي  12
 0.76 0.17 0.26 باالست هاف الشديد في عمليأشعه  13
 .190 0.29 60.8 اشعه بالتوتن الذهني أجناء العمل  14
 0.28 0.77 0.25 أشوه بالحمات تاا  عملي  15
 0.63 0.18 0.29 أجد من اليعربة فيل نوسي عن عملي  16
 0.11 0.68 0.34 بالنسبة لي فإن عملي ب  نرعا من التحدي   17
 15.9 18.7 29.3 تم توسيه  لكل عامل مستخهج. الذينسبة التباين   
 63.9 48 29.3 تم توسيه  لاميع العرامل المستخهجة يالنسبة المتامعة للتباين الذ 

 العرامل التي تم استخهاجوا من العرامل األصلية:
 (.12، 9، 6، 4والذي يضم العبا ات   التواني واإلخ ص(: 1العامل المستخهج  قم   ▪
 (. 15،  11، 7، 3والذي يضم العبا ات   الحمات والحيرية(: 2العامل المستخهج  قم   ▪
 (. 16،13،  8، 5، 1والذي يضم العبا ات   االنومال واالن مات(: 3العامل المستخهج  قم   ▪

   0.6عن   ( النخواض معامل تحميل2 قم  مل اوتم استبعاد الع
   لتحميل  على أكثه من عامل( 14 واستبعاد العامل 

 العاملي.تحليل الالمصدر: نتائج 

ة ووفق معامل يعرامل  ئيسرررر  ج جةتضررررمن  ي  اال تباط بالعمل( أن  8ويتبين من الادول  قم  
( لكرل مت يه بشررررهط أن يكرن التحميرل على عرامرل واحرد فق  0.6 يسررررراوي أو ي يرد عن  تحميرل  
واسررتبعاد العامل  0.6عن     ( النخواض معامل تحميل2مل  قم  االعتم اسررتبعاد  لذا(،  2007 ود ي ،

من التباين  (  %63.9توسره  ، كما سراهمت العرامل المسرتخهجة في لتحميل  على أكثه من عامل(  14 
للتحليل، وتشرريه هذ  النتياة ولى نااح التحليل العاملي في اسررتخهاج  ةضررعاخالالكلى في المت يهات 

 م استبعاد العرامل التي تتسم بعد  مرجرقية التحميل.تو، اال تباط بالعمل أبعاد 
 ( 9جدول  قم  
 ل لت ا  التنظيمي نتائ  التحليل العاملي 

 المت يهات  
 العامل

 1 ) 

 العامل

 2 ) 

 العامل

 3 ) 

 0.39 0.24 0.79 لدي  ةبة في قضاء بقية حياتي المونية في هذ  اإلدا ة  1

 0.27 0.73 0.18 يشعه ال م ء بالهةبة الشخيية في االستمها  في اإلدا ة  2

 0.19 0.37 0.64 يشعه بعض العاملين بعد  االنتماء لإلدا ة 3

 0.63 0.33 0.31 يشعه بعض العاملين بالقلق عند تهل العمل  4

 0.44 0.37 0.21 يشعه كافة العاملين باإلدا ة بأنوم عائلة واحدة  5

أالحظ أن بعض العاملين يشعهون بعد  االلت ا  بالعمل مع اإلدا ة   6

 الحالية 
0.35 0.27 0.69 
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 المت يهات  
 العامل

 1 ) 

 العامل

 2 ) 

 العامل

 3 ) 

مشك توم  يسرد شعر  لد  العاملين بأن مشك ت العمل هي  7

 الشخيية 
0.71 0.32 0.31 

 0.31 0.73 0.26 كثيه من العاملين ال يستطيع االست ناء عن العمل في اإلدا ة  8

يشعه بعض العاملين با تبال شديد في حياتوم عند تهل العمل  9

 باإلدا ة
0.39 0.69 0.21 

 0.11 0.37 0.74 أحيانًا ال أشعه باال تباط النوسي تاا  اإلدا ة التي أعمل بوا 10

يسرد لد  العاملين شعر  بعد  الهةبة في تهل اإلدا ة بسب  ما   11

 بذلر  من جود في تطريه أعمالوم الحالية 
0.28 0.75 0.33 

يشعه العاملرن بأن الت اموم تاا  ال م ء هر ما يمنعوم من تهل   12

 العمل
0.53 0.37 0.87 

 0.21 0.15 0.28 لإلدا ة قيمة كبيهة لدي  13

يحهص بعض العاملين على البقاء في عملوم  ةم قناعتوم بأن من  14

 ميلحتوم ت ييه عملوم والعمل في ودا ة أخه  
0.47 0.16 0.68 

يسرد لد  العاملين شعر  بيعربة الحيرل على وظيوة أخه  عند   15

 تهل العمل
0.33 0.69 0.51 

 0.77 0.47 0.43 يسرد لد  العاملين شعر  بالرالء للعمل 16

تعتبه قلة الوهص المتاحة للعمل هي أهم عائق يحرل دون االنتقال  17

 لعمل اخه 
0.38 0.83 0.52 

 0.04 0.13 0.01 يسرد لد  العاملين شعر  بأنوم يدينرن لمكان العمل بالكثيه  18

 16.5 24.5 33.5 نسبة التباين التي تم توسيهها لكل عامل مستخهج 

 73.5 57 33.5 للتباين الذي تم توسيه  للعرامل المستخهجة النسبة المامعة 

 العرامل التي تم استخهاجوا من العرامل األصلية: 

 (.10، 7، 3، 1والذي يضم العبا ات  االلت ا  العاطوي/ الرجداني (: 1العامل المستخهج  قم   ▪

 (.17،15، 11، 9، 8، 2والذي يضم العبا ات  االلت ا  االستمها ي/ البقائي (: 2العامل المستخهج  قم   ▪

 (.16،14، 12، 6، 4والذي يضم العبا ات   االلت ا  المعيا ي/ األخ قي(: 3العامل المستخهج  قم   ▪

 0.6( النخواض معامل التحميل لكل منوم عن 18،13،5وتم استبعاد العرامل  قم  
 اإلحصائي المصدر: نتائج التحليل 

ة ووفق معامل يعرامل  ئيسررر  ج جةتضرررمن  ي  االلت ا  التنظيمين  أ( 9ويتبين من الادول  قم  

( لكرل مت يه بشررررهط أن يكرن التحميرل على عرامرل واحرد فق  0.6 يسررررراوي أو ي يرد عن  تحميرل  

  النخواض معامل التحميل لكل منوم عن(  18،13،5 تم اسررررتبعاد العرامل  قم  فقد (،  2007 ود ي ،

من التباين الكلى في، وتشررريه هذ  (  %73.5توسررره  (، كما سررراهمت العرامل المسرررتخهجة في 0.6 

اسررتبعاد العرامل التي تم   وقد ،  أبعاد االلت ا  التنظيميالنتياة ولى نااح التحليل العاملي في اسررتخهاج  

 بعد  مرجرقية التحميل. اتسمت 

البحــث .ه البحررت على  :  (1)مجتمع  لكبه حام  تم وجهاء  ونظهاً  في ميرررره،  العرراملررة  الاررامعررات 

موهدة من أعضرررراء هيئرة الترد ي  والكراد  العرا ( فقرد تم االختيرا  العشرررررائي    379000الماتمع 

ث   جرامعرات تمثرل مختلن جقرافرات الماتمع الميررررهي والمتمثرل في جرامعرات جنر  ميرررره  ل

دي لاامعة مدينة السرررادات ختيا  العمال، وتم اوجامعات القاههة الكبه  وجامعات شرررمال ميررره

 لاامعة أسرريرط لتمثل جامعات جنر  ميررهواالختيا  العشرررائي  لتمثل جامعات القاههة الكبه  

، وتم ترزيع االسرررتبيان  العشررررائي لاامعة اإلسررركند ية لتمثل جامعات شرررمال ميرررهختيا   الوا

 
  2020لتت 2014العللي ن  حلم    التعليم  بناسةةةسةةةلت  ونعلونيهم  التدريس  ةي ا  اسةةةتنلدام لنل يتواىر لدى البللث ن  بيل  بأحداد أحضةةةلء   -1

ا   106577تيايد ن     والذي العلنلي  بللجلنعلت النصةةريا ن  اليلدر العلم ليصةة  إلت    وانصفض حدد حضةةوام    126000   إلت  حضةةوم
   بلصتالف نستويلتهم اإلداريا.253000 
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وبلغ حام الماتمع   (1 الارامعرات عشرررررائيراً وفق نسرررربرة تمثيرل كرل فئرة لإلجمرالي وبرالتسرررراوي بين 

( من  253000( و %33( عضررررر هيئرة ترد ي  بنسرررربرة  126000   ( موهدة منوم379000 

 (.%67  المرظوين بنسبة

تم االعتماد على العينة الطبقية العشررائية وقد  وعي نسربة تمثيل كل فئة   عينة البحث:نوع وحجم  .و

الاامعات الميرررهية ولى جامعات حكرمية وجامعات خاصرررة  ولى اإلجمالي، وقا  الباحت بتقسررريم  

االعتماد على  تم   حجم العينةولتحديد  ، وأخه  أجنبية، وتم سرررح  جامعتين عشررررائياً من كل فئة

 (:2020المعادلة التالية لتحديد حام العينة  عيد، 

 

 

 

 
 العينةحيت أن: ع = حام 

 ، 1.96=  وهي %، 95ت = الد جة المعيا ية المقابلة لد جة الثقة  
 %50  = نسبة النااح في الترزيع، وحيت أن الترزيع طبيعي فإن نسبة النااح= نسبة الوشل= 

Δ  = 5=  وهينسبة الخطأ المسمرح ب  والمنتشه على طهفي الترزيع بمقدا  متساوي % 
 وباستخدا  المعادلة السابقة يتضن أن حام العينة: ، ن = حام الماتمع

 

 ( 10جدول رقم )

  توزيع عينة أعضا  هيئة التدريا واإلداريين بكل جامعة 
 بيان

 الوئة
 حام
 الماتمع 

 النسبة % حام العينة

 % 33 127 126000 عدد الكاد  الخاص 

 % 67 257 253000 عدد الكاد  العا  

 % 100 384 379000 وجمالي

 
الكاد  الخاص والكاد  العا  من العاملين بالاامعات، مع مهاعاة  أعضاء  تتمثل في    وحدة المعاينة: .ز

 ئي  الارامعرة والنرا  والعمرداء ، وقرد تم اعتبرا  أن كرل من  تقسرررريم كرل فئرة لمسررررتريرات ودا يرة
إدارة ( يمثلرن  واألسراتذة وأمين عا  الاامعة ووك ء الكلية و ؤسراء األقسرا  العلمية ومد اء العمر 

أو ودا ة   إـشرافيةإدارة  ( يمثل  األسراتذة المسراعدين والمد سرين، ومديهي اإلدا ات ، وكل من  عليا
(  المد سرين المسراعدين والمعيدين ومديهي اإلدا ات و ؤسراء األقسرا  اإلدا ية وسرطى، وكل من  

 .التوهقة بين مرطن الاامعة ، دونأو تش يلية إدارة تنفيذيةيمثل 
ا : .ح وذلرك   مت يه مسررررتقرلك  Covid-19اتاراهرات العراملين نحر  عتمرد البحرت على مقيرات  ا  القـي

مقيررات   على  التنظيمي  ومقيررات    (Filimonau et al., 2020 اعتمرراداً  تررابعكااللت ا     مت يه 

 & Allen(، الرذي قردمر   Three-Component Model  ،)TCMاالعتمراد على مقيرات  بر

Meyer, 1990   وعدل )Meyer, Allen & Smith, 1993  ،)تم االعتماد على مقياسررررين  و

، ومقيات  (2020لعمهي، السررررولي،  اضرررر رط العمل مقيات  للمت يهين الرسرررريطين، حيت كانا  

 .كمت يهين وسيطين  Schaufeli& Bakker,2003مقيات  وفق  اال تباط بالعمل

 
جامعة  ل  لكل من جامعة أدوووييج مجامعة االدووو، قريةا متم االختيار الع ق  الجامعات بطريقة االختيار العشووويابا بادوووتلقاا القاوووايوووات الير ية  اختيار  تم  - 1

 مت اثلة( اتكتابة كل جامعة فا  ااي تم حيث ) مقي ة السادات

 ف( –1× ن × ف )2ت 

Δ2 + ف( –1ف )2ت ن 
 ع =

 

     

 1.96(2 *379000  ×0,50  1 – 0.50) 

 0.05)2 ×379000  +1.96)2  ×0.50  1 – 0.50) 
 مفردة 384= 
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تحليل التباين    اعتمد الباحت على :واالختبارات اإلحصــــائية المصــــاحبة أســــاليب تحليل البيانات .ط

وتم اسرتخدا   المسرتر  اإلدا ي( لد اسرة االخت   بين العاملين وفق  ANOVA أحادي االتاا   

للتحقق من د جرة الثقررة   (Alpha Correlation Coefficientمعررامرل اال تبرراط ألوررا   وذلرك 

مة، وأسرررلر  تحليل االنحدا  وتحليل اال تباط المتعدد الختبا   واالعتمادية في المقايي  المسرررتخد 

تم  كما،  (2020 عيد،   ، وتحليل المسرا  باسرتخدا  تحليل امرتالبحت   ات طبيعة الع قة بين مت يه

االعتمراد على اختبرا    (، ومعرامرل جبرات ألورا كهونبراا، ومعرام ت بيترا ومعرامرل التحرديرد المتعردد 

 2R)   كمرا تم االعتمراد على اختبرا ،Olkin)-Meyer-(Kaiser    واختبراBartlett's Test of 

Sphericity  اختبرا  العتمراد علىا كمرا تم   مرد  كورايرة العينرة ل عتمراد على التحليرل العراملي( لبيران  

 Sobel)   لقيرات معنرية التأجيهات ةيه المباشررررهة للمت يه المسررررتقل على المت يه التابع في ظل

 عيد،  وبيان مد  صر حية المت يهات الرسريطة وصر حية النمرذج المقتهح   وجرد مت يه وسري 

2020). 

 

الارامعرات الميررررهيرة محرل البحرت وتحرديرداً كرل من  برالعراملين البحرت على  اقتيرررره  ـحدود البـحث: . 

اتااهات  تناول  ، كما تم  مسرتريات ودا يةواإلسركند ية مع تقسريموم ل،  جامعة مدينة السرادات، أسريرط

اضرطها  الرسررات القوهي، اضطها  الكه  ما بعد اليدمة بأبعاد     Covid-19العاملين نحر  

ومت يه االلت ا     ( بتيرررره Filimonau et al., 2020 (، النوسرررريرة، اضررررطها  القلق العرا 

، الرذي قردمر   (TCM)، (Three-Component Model)على مقيرات    اً اعتمراد برأبعراد     التنظيمي

 Allen & Meyer, 1990   وعدل )Meyer, Allen & Smith, 1993  والذي تضررررمن ،)

االلت ا    العرراطوي،  التنظيمي  االلت ا   ل لت ا   الث جررة  األبعرراد  لقيررات  فهعيررة  مقررايي   ج جررة 

مقيات  اعتماداً على   أول - ت يه وسري كمومت يه ضر رط العمل ،  االسرتمها ي، االلت ا  المعيا ي(

صهاع الدو ، ةمرض  خم  أبعاد تتمثل في كل من  ( والذي يتكرن من  2020ي،  العمهي، السول

مت يه  تم تنراول ، وأخيهاً  عر ء العمرلوالردو ، بيئرة العمرل المراديرة، اإلبرداع وفهص التقرد  الرظيوي 

 &Schaufeliاعتمراد اًعلى مقيرات    التوراني، الحمرات، االن مراتاال تبراط برالعمرل برأبعراد   

Bakker, 2003.) 

كمرا يتم االعتمراد على المسررررتر  اإلدا ي في د اسررررة االخت   نظهاً ولى ترأكيرد الرد اسررررة 

االسررررتط عيرة على أن نرع ملكيرة الارامعرة لي  عرامرل حراكم فيمرا يتعلق براتاراهرات العراملين نحر  

 Covid-19) 

 

 ملخص هيكل ومنهجية البحث:  .ك

ً لبحت متضررمنالعا  لويكل اليتم عهض   البحت، األهدا ، الوهضرريات، المت يهات،   تسرراؤالت   ا

لتكامل بين  لبيان ا، أسررالي  التحليل واالختبا ات اإلحيررائية الميرراحبة لكل أسررلر  تحليل  المقيات

 ( التالي:11أج اء البحت وذلك من خ ل الادول  قم  
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 ( 11جدول  قم  

 هيكل ومنواية البحت 
  

 المت يهات  الوهضيات األهدا   التساؤالت 
أسالي  

 التحليل

االختبا ات  

 اإلحيائية

1 

اتاراهات   يرجد اخت   دال بينهل 
 العاملين بالاامعات الميررهية نحر

Covid- 19الررمسررررررتررر     وفررق
   اإلدا ي

بيان ولى أي مد  يرجد اخت   دال بين  
بالاامعات الميررهية اتااهات العاملين 

الررمسرررررتررر   Covid- 19 نررحررر وفررق 
  .اإلدا ي

العرراملين  بين  دال  اخت    يرجررد  ال 
برراخت     الميررررهيررة  بررالاررامعررات 
مسترياتوم اإلدا ية من حيت اتااهات 

 .Covid- 19 العاملين نحر

 تاراهرات نحرالا
Covid- 19. 

الررمسرررررتررريررات  
 .اإلدا ية

تررحررلرريررل 
الررترربررايررن 
أحرررررادي  
 االتاا .

 اختبا    (
 اختبا  تركي

2 
ضرر رط   يرجد اخت   دال بينهل 

العرراملين لررد   بررالاررامعررات   العمررل 
   وفق المستر  اإلدا يالميهية 

بين   دال  اخت    وجرد  مررد   تحررديررد 
ضرر رط العمل لد  العاملين بالاامعات  

 .الميهية وفق المستر  اإلدا ي
 

العرراملين  بين  دال  اخت    يرجررد  ال 
الميررررهيررة   برراخت    بررالاررامعررات 

مسرترياتوم اإلدا ية من حيت مسرتر   
 .ض رط العمل لديوم

 ض رط العمل.
الررمسرررررتررريررات  

 .اإلدا ية

تررحررلرريررل 
الررترربررايررن 
أحرررررادي  
 االتاا .

 اختبا    (
 اختبا  تركي

3 

حررالررة    يرجررد اخت   دال بينهررل  
بررالرعرمررل الرعررامرلريرن  لررد     ا تربرراط 

 بالاامعات الميرررهية وفق العاملين
   المستر  اإلدا ي

الترأكرد من وجرد اخت   دال بين حرالرة  
ا تبراط العراملين برالعمرل لرد  العراملين  
بالاامعات الميررررهية وفق المسررررتر   

 .اإلدا ي

العرراملين  بين  دال  اخت    يرجررد  ال 
برراخت     الميررررهيررة  بررالاررامعررات 
مسررررتريراتوم اإلدا يرة من حيرت حرالرة 

 .اال تباط بالعمل

 اال تباط بالعمل.
تررريررات  الررمسررررر 
 .اإلدا ية

تررحررلرريررل 
الررترربررايررن 
أحرررررادي  
 االتاا .

 اختبا    (
 اختبا  تركي

4 

مسررتر    يرجد اخت   دال بينهل 
الرترنرظريرمري   لرلرعررامرلريرن  االلرتر ا  

المسرتر   بالاامعات الميرهية وفق
   اإلدا ي

د اسررررة حرالرة االخت   بين مسررررتر   
االلت ا  التنظيمي للعراملين برالارامعرات  

المسرتر  اإلدا ي وبيان الميرهية وفق 
 .مد  داللت 

العرراملين  بين  دال  اخت    يرجررد  ال 
برراخت     الميررررهيررة  بررالاررامعررات 
مسرترياتوم اإلدا ية من حيت مسرتر   

 .االلت ا  التنظيمي لديوم

االلرررررررتررررررر ا  
 التنظيمي.

الررمسرررررتررريررات  
 .اإلدا ية

تررحررلرريررل 
الررترربررايررن 
أحرررررادي  
 االتاا .

 اختبا    (
 اختبا  تركي

5 

حررالررة  هررل   ترنرمريررة  االلرتر ا  يرمركرن 
برالارامعرات الميررررهيرة    التنظيمي

اإليارابيرة    تاراهراتاعتمراداً على اال
لعاملين بالاامعات الميرررهية نحر ل

Covid- 19    ظررل مررن فرري  كررل 
اال تبراط برالعمرل وضرررر رط العمرل 

  ينوسيط  ينكمت يه

بيان مد  ومكانية تحسرررين حالة االلت ا  
التنظيمي بالاامعات الميرررهية اعتماداً 
للعرراملين  اإلياررابيررة  االتارراهررات  على 

 Covid- 19بالاامعات الميرهية نحر  
بررالرعرمررل  اال تربرراط  مرن  كررل  ظررل  فري 

 وض رط العمل كمت يهين وسيطين.

ال ترجرد ع قرة ذات داللرة معنريرة بين 
بررالراررامرعررات الرعررامرلريرن   اترارراهررات 

وبين   Covid- 19الميررررهيرة نحر  
االلت ا  التنظيمي في ظرل وجرد كرل 
من ضرررر رط العمرل اال تبراط برالعمرل  

 كمت يهين وسيطين.

 تاراهرات نحرالا
Covid- 19. 

 
 ض رط العمل
 اال تباط بالعمل
االلرررررررتررررررر ا  

 التنظيمي.

تررحررلرريررل 
 المسا 
 . امرت(

 لتحديدامعامل  

 اختبا  سربل

 اختبا  ت.  

 اختبا   .

 G.F.I.) 

 A.G.F.I) 
 RMSEA 

 

 وفيما يلي يتم تناول كل مرضرع على حدة، وذلك على النحر التالي:
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الفروض وتحليل نتائج الدراســة الميدانية: ويتم تناول الموضــوع في خما نقاط  تاســعاً: اختبارات

 :هي على النحو التالي
اتجاهات العاملين من حيث  وفا مســتوياتهم اإلدارية  بالجامعات المصــرية  العامليناالختال  بين  .1

 .Covid-19نحو 
تااهات  الامن حيت   اإلدا يالمسرتر   وفق   يةميرهالبين الاامعات لد اسرة مد  وجرد اخت    

تم االسررررتعرانرة بكرل من الرسرررر   وفير   ،  ، والرذي ياير  على التسرررراؤل األول للبحرت Covid-19نحر 
، وأمكن الترصرررل F، اختبا   Tالحسرررابي، االنحها  المعيا ي، تحليل التباين، اختبا  تركي، اختبا   

  (، وذلك على النحر التالي:13 ، و(12 لبعض النتائ  والتي نرضحوا من خ ل بيانات الادول  قم 
 ( 12جدول رقم )

 Covid-19اتجاهات العاملين نحو نتائج تحليل  

 الجامعة  المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 قيمة
F 

الوسط   مستوى المعنوية 
 الحسابي 

االنحرا   
 المعيار 

 اتجاهات العاملين 

 Covid-19نحو  

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.37 
0.41 
0.45 
0,41 

0.54 
0.57 
0.33 
0.68 

5.61 0.117 

اضطراو الوسوا   

 القهر  

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.40 
0.38 
0.43 
0,41 

0.73 
0.85 
0.19 
0.44 

4.42 0.301 

اضطراو الكرو ما بعد  

 الصدمة النفسية 
 اإلدا ة العليا

 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.38 
0.40 
0.46 
0.42 

0.38 
0.47 
0.51 
0.29 

6.51 0.411 

 اإلدا ة العليا اضطراو القل العام 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.42 
0.41 
0.37 
0.40 

0.38 
0.44 
0.37 
0.35 

3.77 0.321 

 Fطبقاً الختبا   0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند             0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند  ** 
 ( 13جدول رقم )

 Covid-19تجاهات العاملين نحو نتائج اختبار توكي ال 

 اإلدارة التنفيذية  اإلشرافية اإلدارة  اإلدارة العليا  الجامعة  المتغير 

 اتجاهات العاملين 

 Covid-19نحو  

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.073 
0.104 

- 
 - 

0.301 

 - 
 - 
 - 

اضطراو الوسوا   

 القهر  

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.354 
0.430 

- 
 - 

0.245 

 - 
 - 
 - 

اضطراو الكرو ما بعد  

 الصدمة النفسية 

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.221 
0.129 

 - 
 - 

0.352 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا اضطراو القل العام 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.316 
0242 

 - 
 - 

0.532 

 - 
 - 
 - 

 Tukey يطبقاً الختبا  ترك 0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند      0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند ** 

 ( يتبين عدد من الاران  والتي منوا:12وفي ضرء بيانات الادول  قم  
  (،% 41(،  %37(، في حين بلغ  %41وجمراالً    Covid-19اتاراهرات العراملين نحر    مترسرررر بلغ   ▪

على التهتير ، وهرذا يشرررريه    اإلدا ة التنويرذيرةو  اإلشررررهافيرةاإلدا ة  و  اإلدا ة العليرا( لكرل من  45% 
 .Covid-19ل  تواع النسبي في االتااهات السلبية لد  المستريات اإلدا ية الث   نحر 

وتبين أيضراً عد  داللة ،  وجماال Covid-19اتااهات العاملين نحر  االخت   حرل  عد  داللة  اتضرن ▪
على حردة، واالخت    Covid-19االخت   برالنسرررربرة لكرل بعرد من أبعراد اتاراهرات العراملين نحر  

هر اخت   طوين يويرد برأن األجه السررررلبي لرد  جميع المسررررتريرات اإلدا يرة تقهيبرا بنو   المرجرد  
 .  الد جة
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والذي يرضرررن أن الوهوف   ( Tukeyاختبا   وللتأكد من عد  معنرية الوهوف تم االعتماد على نتائ    ▪
بيررررر ة    Covid-19اتاراهرات العراملين نحر كرافرة المسررررتريرات اإلدا يرة لكرافرة أبعراد  دالرة بين  ةيه 

 (.%5أو  %1  عند مستر  معنرية سراء وجمالية ولكل بُعد على حدة
يشيه  والذي   بير ة وجمالية ولكل بُعد على حدة  لوهض األولتم بيان  يتقه  قبرل اوفي ضرء ما  

من   مسررررترياتوم اإلدا يةال يرجد اخت   دال بين العراملين بالارامعات الميررررهية باخت      ن قولى أ
 ق.Covid- 19حيت اتااهات العاملين نحر 

ــتوياتهم اإلدارية من حيث  .2 ــتوى  االختال  بين العاملين بالجامعات المصــرية وفا مس ضــغوط مس

 العمل.

وفق المسررتر  اإلدا ي   يةميررهالاامعات العاملة العاملين بال  بينلد اسررة مد  وجرد اخت    و
أمكن الترصرل لبعض فقد  للبحت   الثاني، والذي ياي  على التسراؤل  ضر رط العملمسرتر   من حيت  
  التالي:(، وذلك على النحر 15 ، و(14 من خ ل بيانات الادول  قم  الُمبينةالنتائ  

 ( 14جدول رقم ) 
 ضغوط العملمستوى نتائج تحليل  

 الجامعة  المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 قيمة
F 

الوسط   مستوى المعنوية 
 الحسابي 

االنحرا   
 المعيار 

 اإلدا ة العليا مستوى ضغوط العمل 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.31 
0.39 
0.53 
0.41 

0.54 
0.73 
0.85 
0.66 

4.77 0.022 * 

 اإلدا ة العليا صراع الدور
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.40 
0.49 
0.31 
0,40 

0.75 
0.58 
0.57 
0.42 

6.35 0.042 * 

 اإلدا ة العليا غموض الدور
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.46 
0.39 
0.32 
0.39 

0.59 
0.29 
0.65 
0.73 

4.77 0.011 * 

 اإلدا ة العليا عب  العمل
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.47 
0.40 
0.36 
0.41 

0.86 
0.91 
0.89 
0.91 

6.78 0.049 * 

 اإلدا ة العليا بيئة العمل المادية
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.55 
0.34 
0.37 
0,42 

0.65 
0.95 
0.29 
0.64 

5.23 0.044 * 

ــدم   ــق ــت ال ــرت  وف االبــداع 

 الوظيفي

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.40 
0.47 
0.33 
0,40 

0.37 
0.44 
0.83 
0.52 

6.44 0.026 * 

 Fطبقاً الختبا   0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند             0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند  ** 
 ( 15جدول رقم )

 مستوى ضغوط العملنتائج اختبار توكي ل 

 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة اإلشرافية  اإلدارة العليا  الجامعة  المتغير 

 اإلدا ة العليا مستوى ضغوط العمل 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.113 
0.002 ** 

- 
 - 

0.011 * 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا صراع الدور 
 اإلشهافيةاإلدا ة 

 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.45 
0.71 

- 
 - 

0.031 * 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا غموض الدور 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.201 
0.001 ** 

 - 
 - 

0.219 

 - 
 - 
 - 
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 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة اإلشرافية  اإلدارة العليا  الجامعة  المتغير 

 اإلدا ة العليا عب  العمل 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.413 
0.007 ** 

 - 
 - 

0.333 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا العمل المادية بيئة 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.013 ** 
0.124 * 

- 
 - 

0.14 

 - 
 - 
 - 

االبداع وفرت التقدم  

 الوظيفي 

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.421 
0.322 

- 
 - 

0.011 * 

 - 
 - 
 - 

 Tukey يطبقاً الختبا  ترك 0.05تشيه ولى داللة وحيائية عند *      0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند ** 

 :أنهيتبين ( 15) ا مالجقمل ر م(14مفا ضيء بيانات الجقمل ر م )
( لكل من  %53   (،%39(،  %31(، في حين بلغ  %41وجماالً  مسرتر  ضر رط العمل  بلغ مترسر   ▪

اإلدا ة العليا واإلدا ة اإلشررهافية واإلدا ة التنويذية على التهتي ، وهذا يشرريه ل  تواع النسرربي في 
المسرتريات اإلدا ية  ةم ا تواعوا بشركل ملحرظ لد  بيروة عامة ولكافة  مسرتر  ضر رط العمل 

 .ائحة كر وناالعاملين بمستر  اإلدا ة التنويذية نظهاً لتحملوم الع ء األكبه في تلك المهحلة من ج
،  % 5عند مسرررتر  معنرية    بيرررر ة وجمالية دال ضررر رط العملمسرررتر   تبين أن االخت   حرل   ▪

ــورة إجماليةو يتبين أن االخت   يميل ليررررالن اإلدا ة التنويذية الذين يعانرن من مسررررتر    بصــ
ضررر رط أعلى من ةيههم على حسرررا  كل من اإلدا ة اإلشرررهافية يليوا منسرررربي اإلدا ة العليا، 

والذي   (Tukey وللتحقق من معنرية الوهوف وميررررد  االخت فات فقد تم اسررررتخدا  اختبا  تركي  
(، وأن  %1ن كل من اإلدا ة التنويذية واإلدا ة العليا عند مسرتر  معنرية  يرضرن أن الوهوف دالة بي

 (.%5الوهوف بين اإلدا ة التنويذية واإلدا ة اإلشهافية دالة عند مستر  معنرية  
على حدة فقد تبين وجرد اخت   ذو داللة معنرية فيما    ضرررر رط العمل من أبعاد  أما بالنسرررربة لكل   ▪

 على حدة كما يلي: بُعد ، وفيما يلي يتم تناول معنرية الوهوف لكل ض رط العمليتعلق بكافة أبعاد 
ــراع الدور − اإلدا ة اإلشررهافية  (، يتبين أن االخت   يميل ليررالن  %5عند مسررتر  معنرية   :ص

، وللتحقق من معنرية الوهوف  التنويذيةعلى حسررررا  كل من اإلدا ة العليا يليوا منسررررربي اإلدا ة 
( والذي يرضررن أن الوهوف دالة بين  Tukeyوميررد  االخت فات فقد تم اسررتخدا  اختبا  تركي  

 (.%5عند مستر  معنرية  اإلشهافية  ةاإلدا ة التنويذية واإلدا  كل من
على   العليا(، يتبين أن االخت   يميل ليررالن اإلدا ة %5عند مسررتر  معنرية  : غموض الدور −

، وللتحقق من معنرية الوهوف وميرررد  التنويذيةيليوا اإلدا ة  اإلشرررهافيةحسرررا  كل من اإلدا ة 
  ( والذي يرضرررن أن الوهوف دالة بين كل منTukeyاسرررتخدا  اختبا  تركي  االخت فات فقد تم  

 (.%1العليا عند مستر  معنرية   ةاإلدا ة التنويذية واإلدا 
على   العليا(، يتبين أن االخت   يميل ليرررالن اإلدا ة %5عند مسرررتر  معنرية  و  :عب  العمل −

، وللتحقق من معنرية الوهوف وميرررد  التنويذيةيليوا اإلدا ة  اإلشرررهافيةحسرررا  كل من اإلدا ة 
  ( والذي يرضرررن أن الوهوف دالة بين كل منTukeyاالخت فات فقد تم اسرررتخدا  اختبا  تركي  

(، ومن البند السرررابق وهذا البند نخلد %1العليا عند مسرررتر  معنرية   ةاإلدا ة التنويذية واإلدا 
 ولى أن ةمرض الدو  يسدي ل يادة ع ء العمل.

وصررلرا لرعي تا  باميع  الذين  العلياتبين أن االخت   يميل ليررالن اإلدا ة :  المادية بيئة العمل −
التنويرذيرة الرذين من ةيههم على حسررررا  كرل من اإلدا ة  نراحي بيئرة العمرل المراديرة برد جرة أعلى  

انتواًء   يقبلرن الرضررع الحالي من مت يهات بيئة العمل المادية على حالت  فهحاً بانتسررابوم للاامعة
اإلشررهافية الذين بدأوا يوكهون في ت ييه بيئة العمل ويحاولرن النقل لعمل اخه منسررربي اإلدا ة  ب

، وللتحقق من معنرية الوهوف وميرررد  االخت فات فقد تم  بعد فتهة من قبرل الرضرررع على حالت 
ويرذيرة  والرذي يرضررررن أن الوهوف دالرة بين كرل من اإلدا ة التن  (Tukey اسررررتخردا  اختبرا  تركي  

دالة  العلياواإلدا ة اإلشرهافية  (، وأن الوهوف بين اإلدا ة  %5واإلدا ة العليا عند مسرتر  معنرية  
 (.%1عند مستر  معنرية  
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يهةبرن  الذين   اإلشرهافيةتبين أن االخت   يميل ليرالن اإلدا ة : االبداع وفرت التقدم الوظيفي −
العليرا الرذين من ةيههم على حسررررا  كرل من اإلدا ة  في التهقي لمنراصرررر  أعلى برد جرة أعلى  

التنويذية  منسرربي اإلدا ة اسرتقهت أمر هم في مكانة متمي ة واسرتقه قبرلوم للرضرع الحالي انتواًء ب
رصرلوم  الحالي لحين اتاحة الوهصة ل  قبرل الرضع  مع  مازالرا يبدأون مسيهة عملوم المونيالذين  

، وللتحقق من معنرية الوهوف وميررررد  االخت فات فقد تم اسررررتخدا  اختبا   لمكانة وظيوية أعلى
اإلدا ة اإلشرررهافية ووالذي يرضرررن أن الوهوف دالة بين كل من اإلدا ة التنويذية    (Tukey تركي  

 (.%5عند مستر  معنرية  
تم ▪ جم  الوهض    ومن  أنرر ق  الثرراني فض  يند على  العرراملين  والررذي  بين  دال  اخت    يرجررد  ال 

ق، وذلك من حيت مسرتر  ضر رط العمل لديوم مسرترياتوم اإلدا يةبالاامعات الميرهية باخت    
 .ولكل بُعد على حد  ( بير ة وجمالية%5بعد أن تبين وجرد اخت   دال عند مستر  معنرية  

ــرـية   .3 ــتوـياتهم اإلدارـية من حـيث  االختال  بين الـعاملين ـبالـجامـعات المصــ ـحاـلة االرتـباط وفا مســ
 العمل.ب

بين الاامعات العاملة في ميرره وفق المسررتر  اإلدا ي من حيت لد اسررة مد  وجرد اخت   
الترصرررل لبعض النتائ  والتي   أمكن للبحت  الثالت ، والذي ياي  على التسررراؤل  حالة اال تباط بالعمل

  (، وذلك على النحر التالي:17 ، و(16 نرضحوا من خ ل بيانات الادول  قم 
 ( 16جدول رقم ) 

 حالة االرتباط بالعملنتائج تحليل  

 الجامعة  المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 قيمة
F 

الوسط   مستوى المعنوية 
 الحسابي 

االنحرا   
 المعيار 

 اإلدا ة العليا االرتباط بالعمل حالة 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.31 
0.16 
0.34 
0.27 

0.67 
0.54 
0.59 
0.69 

7.44 0.019 * 

 اإلدا ة العليا التفاني واإلخالت
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.22 
0.27 
0.35 
0,28 

0.46 
0.39 
0.31 
0.37 

5.13 0.011 * 

 اإلدا ة العليا الحما  والحيوية
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.30 
0.17 
0.34 
0.27 

0.35 
0.48 
0.69 
0.34 

4.41 0.025 * 

 اإلدا ة العليا االنهماك واالنغما 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.25 
0.20 
0.30 
0.25 

0.45 
0.68 
0.41 
0.33 

4.17 0.001 ** 

 Fطبقاً الختبا   0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند             0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند  ** 
 ( 17جدول رقم )

 حالة االرتباط بالعمل  نتائج اختبار توكي ل  
 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة اإلشرافية  اإلدارة العليا  الجامعة  المتغير 

 اإلدا ة العليا اال تباط بالعمل حالة 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.094 
0.004 ** 

- 
 - 

0.010 ** 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا التواني واإلخ ص
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.354 
0.030 * 

- 
 - 

0.15 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا الحمات والحيرية
 اإلدا ة اإلشهافية

 التنويذيةاإلدا ة 

 - 
0.010 * 
0.314 

 - 
 - 

0.001 ** 

 - 
 - 
 - 

 اإلدا ة العليا االنومال واالن مات 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.420 
0.222 

 - 
 - 

0.000 ** 

 - 
 - 
 - 

 Tukey يطبقاً الختبا  ترك 0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند      0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند ** 
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تهتيبراً  (  %34(،  %16(،  %31(، في حين بلغ  %27وجمراالً    حرالرة اال تبراط برالعمرلبلغ مترسرررر   ▪

حالة  النسربي في    نخواض لكل من اإلدا ة العليا واإلدا ة اإلشرهافية واإلدا ة التنويذية، وهذا يشريه ل 

بشرركل   بالعمل  حالة اال تباط  العمل بيرروة عامة ولكافة المسررتريات اإلدا ية  ةم ا تواعاال تباط ب

رصرررررلوم لمسررررتر  ودا ي يدعر  للتمسررررك نظهاً ل العلياملحرظ لد  العاملين بمسررررتر  اإلدا ة 

برظرائووم والحوراظ عليورا بمرا يبه  ا توراع نسرررربرة ا تبراطوم برالعمرل، وتبين أن العراملين بمسررررتر   

هم الذين قضررا اإلدا ة التنويذية يتمسركرن برظائووم ويميلرن ل  تباط بالعمل بد جة أكثه من ةيه

وقت في العمل وانتقلرا لمسررررتر  اإلدا ة اإلشررررهافية، كما تبين أن العاملين في مسررررتر  اإلدا ة 

اإلشررهافية يميلرن للتحرل لعمل اخه أو السرروه أو اإلعا ات ألسرربا  عديدة تخهج عن نطاف هذا 

 .البحت ولكنوا كانت المبه  الحقيقي النخواض د جة ا تباطوم بالعمل دون ةيههم

،  % 5بيررررر ة وجمراليرة دال عنرد مسررررتر  معنريرة    حرالرة اال تبراط برالعمرلتبين أن االخت   حرل و ▪

العاملين في   على حسا  كل منالتنويذية  يتبين أن االخت   يميل ليالن اإلدا ة  بصورة إجماليةو

، وللتحقق من معنرية الوهوف وميرررد   اإلشرررهافيةيليوا منسرررربي اإلدا ة العليا اإلدا ة مسرررتر   

العليا والذي يرضرن أن الوهوف دالة بين اإلدا ة   (Tukey االخت فات فقد تم اسرتخدا  اختبا  تركي  

 .(%1عند مستر  معنرية  ، وبين اإلدا ة اإلشهافية واإلدا ة التنويذية التنويذيةاإلدا ة و

حدة فقد تبين وجرد اخت   ذو داللة معنرية فيما يتعلق  على  كل   العملاال تباط ب  بعاد أما بالنسبة أل ▪

  بعدين من أبعاد اال تباط بالعمل  التواني واإلخ ص& االنومال واالن مات( عند مسرتر  معنريةب

، وفيما يلي يتم تناول  (%1عند مسرررتر  معنرية    ( وأن االخت   حرل الحمات والحيرية دال5% 

 حدة كما يلي:معنرية الوهوف لكل بُعد على 

  التنويذية(، يتبين أن االخت   يميل ليرالن اإلدا ة %5عند مسرتر  معنرية   :التفاني واإلخالت −

، وللتحقق من معنرية الوهوف  العليااإلدا ة  العاملين بيليوا    اإلشررهافيةعلى حسررا  كل من اإلدا ة 

يرضررن أن الوهوف دالة بين  ( والذي Tukeyوميررد  االخت فات فقد تم اسررتخدا  اختبا  تركي  

 (.%5عند مستر  معنرية   العليا ةاإلدا ة التنويذية واإلدا  كل من

التنويذية  (، يتبين أن االخت   يميل ليرالن اإلدا ة %5عند مسرتر  معنرية    :الحما  والحيوية −

وللتحقق من معنرية الوهوف وميررد    اإلشررهافية،يليوا اإلدا ة   العلياعلى حسررا  كل من اإلدا ة 

بين    معنريرة( والرذي يرضررررن أن الوهوف Tukeyاختبرا  تركي    االعتمراد علىاالخت فرات فقرد تم  

(، وأن الوهوف بين العاملين  %5عند مسرررتر  معنرية    اإلدا ة العليا واإلدا ة اإلشرررهافية كل من

 (.%1عند مستر  معنرية   اإلشهافية ةاإلدا ة التنويذية واإلدا ب

(، يتبين أن االخت   يميرل ليررررالن اإلدا ة %1عنرد مسررررتر  معنريرة    :االنهـماك واالنغـما  −

وللتحقق من معنرية الوهوف    اإلشرررهافية،يليوا اإلدا ة  العلياعلى حسرررا  كل من اإلدا ة التنويذية  

( والرذي يرضررررن أن الوهوف  Tukeyاختبرا  تركي   االعتمراد علىوميررررد  االخت فرات فقرد تم  

 (.%1اإلشهافية عند مستر  معنرية   ةاإلدا ة التنويذية واإلدا  بين كل من معنرية

بين  ال يرجرد اخت   دال    وفي ضرررررء مرا تقرد  يتم  فض الوهض الثرالرت والرذي يند على أنر ق ▪

ق، وذلك اال تباط بالعمل حالةمن حيت    مسرترياتوم اإلدا يةالعاملين بالاامعات الميرهية باخت    

بعردي التوراني  ( بيررررر ة وجمراليرة ول%5بعرد أن تبين وجرد اخت   دال عنرد مسررررتر  معنريرة  

 ( ل نومال واالن مات.%1  واإلخ ص والحمات والحيرية، ودال عند مستر 
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االلتزام مســـتوى  االختال  بين العاملين بالجامعات المصـــرية وفا مســـتوياتهم اإلدارية من حيث  .4

 .التنظيمي

مـستوى  بين الاامعات العاملة في ميره وفق المسرتر  اإلدا ي من لد اسرة مد  وجرد اخت   

من   الُمبينةأمكن الترصرل لبعض النتائ   ، للبحت  الهابع، والذي ياي  على التسراؤل  االلتزام التنظيمي

  (، وذلك على النحر التالي:19 ، و(18 خ ل بيانات الادول  قم 

 
 ( 18جدول رقم ) 

  االلتزام التنظيميمستوى  نتائج تحليل 

 الجامعة  المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 قيمة
F 

الوسط   مستوى المعنوية 
 الحسابي 

االنحرا   
 المعيار 

 اإلدا ة العليا االلتزام التنظيمي مستوى 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.30 
0.18 
0.33 
0.27 

0.46 
0.78 
0.91 
0.86 

7.34 0.000 ** 

 اإلدا ة العليا االلتزام العاطفي/ الوجداني 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.25 
0.30 
0.20 
0.25 

0.77 
0.53 
0.64 
0.72 

6.35 0.031 * 

االلتزام االستمرار /  

 البقائي 
 اإلدا ة العليا

 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.27 
0.18 
0.36 
0.27 

0.91 
0.63 
0.57 
0.68 

4.43 0.040 * 

 اإلدا ة العليا االلتزام المعيار / األخالقي 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.35 
0.26 
0.23 
0,28 

0.58 
0.71 
0.79 
0.85 

4.28 0.049 * 

 Fطبقاً الختبا   0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند             0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند  ** 
 ( 19جدول رقم )

  االلتزام التنظيميمستوى ل ينتائج اختبار توك 

 التنفيذية اإلدارة  اإلدارة اإلشرافية  اإلدارة العليا  الجامعة  المتغير 

 اإلدا ة العليا مستوى االلتزام التنظيمي 
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.094 
0.023 * 

- 
 - 

0.000 ** 

 - 
 - 
 - 

االلتزام العاطفي/  

 الوجداني 

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.354 
0.435 

- 
 - 

0.030 * 

 - 
 - 
 - 

االستمرار /  االلتزام 

 البقائي 

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.650 
0.413 

 - 
 - 

0.000 ** 

 - 
 - 
 - 

االلتزام المعيار /  

 األخالقي 

 اإلدا ة العليا
 اإلدا ة اإلشهافية
 اإلدا ة التنويذية

 - 
0.163 
0.002 ** 

 - 
 - 

0.102 

 - 
 - 
 - 

 Tukey يطبقاً الختبا  ترك 0.05* تشيه ولى داللة وحيائية عند      0.01تشيه ولى داللة وحيائية عند ** 

( لكل %33(،  %18(،  %30(، في حين بلغ  %27وجماالً    االلت ا  التنظيميبلغ مترسر  مسرتر    ▪
النسربي    نخواض يشريه ل بما  من اإلدا ة العليا واإلدا ة اإلشرهافية واإلدا ة التنويذية على التهتي ، 

االلت ا     تواع، وتبين الد  المسرتريات اإلدا ية الث   بيروة عامة  االلت ا  التنظيميفي مسرتر   
ن األعبراء  موتحملوم لكثيه  طبيعرة عملوملرد  العراملين بمسررررتر  اإلدا ة التنويرذيرة نظهاً ل  التنظيمي

في تلك من العمل ه يتحملوم لع ء كباإل ادي، و  التنظيمي  الونية التي ال ييرلن معوا سرر  االلت ا 
تبين أن االلت ا  لرد  اإلدا ة العليرا يلي ذلرك في د جرة الترافه نظهاً المهحلرة من   عملوم، كمرا 

  اإل ادي، كمرا تبين أن ضررررعن اال تبراط  ألقردميتوم التي تردعرهم ل  تبراط برالعمرل والميرل ل لت ا
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بالعمل لد  العاملين باإلدا ة اإلشررهافية أد  النخواض مسررتر  االلت ا  التنظيمي لديوم لألسرربا  
 .التي ذكهناها حال مناقشة أسبا  انخواض اال تباط بالعمل لد  فئة اإلدا ة اإلشهافية

ألبعاد ول  %1دال عند مسرتر  معنرية    يةبيرر ة وجمال  مسرتر  االلت ا  التنظيميتبين أن اخت   و ▪
يتبين أن االخت   يميل ليررالن اإلدا ة   بصــورة إجمالية، و%5دال عند مسررتر  معنرية  الوهعية  

التنويذية على حسررا  اإلدا ة العليا يليوا منسررربي اإلدا ة اإلشررهافية، وللتحقق من معنرية الوهوف 
  عند مسررتر  معنريةدالة   اإلدا ة التنويذيةوأن الوهوف بين اإلدا ة العليا   تبينوميررد  االخت فات  

 .(%1عند مستر  معنرية  دال   ة التنويذية (، وبين اإلدا ة اإلشهافية واإلدا5% 
 على حدة كما يلي:من أبعاد االلت ا  التنظيمي وفيما يلي يتم تناول معنرية الوهوف لكل بُعد   ▪

(، يتبين أن االخت   يميل ليرالن اإلدا ة %5عند مسرتر  معنرية    :االلتزام العاطفي/ الوجداني −
، وللتحقق من معنرية  التنويذيةاإلدا ة  العاملين بيليوا  العليا على حسرا  كل من اإلدا ة   اإلشرهافية

( والذي يرضررن أن الوهوف  Tukeyالوهوف وميررد  االخت فات فقد تم اسررتخدا  اختبا  تركي  
 (.%5عند مستر  معنرية  التنويذية  ةواإلدا اإلشهافية  اإلدا ة دالة بين كل من

(، يتبين أن االخت   يميل ليررررالن %5عند مسررررتر  معنرية  :  االلتزام االســــتمرار / البقائي −
وللتحقق من معنرية   اإلشرررهافية،يليوا اإلدا ة  العلياعلى حسرررا  كل من اإلدا ة التنويذية  اإلدا ة 

( والرذي يرضررررن أن Tukeyاختبرا  تركي   االعتمراد علىالوهوف وميررررد  االخت فرات فقرد تم  
 (.%1اإلدا ة التنويذية عند مستر  معنرية  واإلدا ة اإلشهافية  بين كل من معنريةالوهوف 

(، تبين أن االخت   يميل ليرالن اإلدا ة %5عند مسرتر  معنرية   :االلتزام المعيار / األخالقي −
وتبين عند توسريه تلك النتياة أن البعد   ،التنويذيةيليوا اإلدا ة اإلشرهافية على حسرا  اإلدا ة  العليا

وللتحقق  األخ قي ي يد مع زيادة المستر  الرظيوي كما أن  يُتهجم الخر  على المكانة الرظيوية،  
( والرذي  Tukeyاختبرا  تركي    االعتمراد علىفرات فقرد تم  من معنريرة الوهوف وميررررد  االخت 

 (.%1عند مستر  معنرية   العليا ةاإلدا ة التنويذية واإلدا  بين كل من معنريةيرضن أن الوهوف 
ال يرجرد اخت   دال بين    والرذي يند على أنر ق  الهابعوفي ضرررررء مرا تقرد  يتم  فض الوهض   ▪

من حيت مسرررتر  االلت ا  التنظيمي   مسرررترياتوم اإلدا يةالعاملين بالاامعات الميرررهية باخت    
بيررررر ة وجمالية، في (  %1ق، وذلك بعد أن تبين وجرد اخت   دال عند مسررررتر  معنرية   لديوم

 .( لألبعاد الوهعية%5حين كان االخت   دال عند مستر   
 

ــغوط  دور   .5   Covid-19اتـجاـهات الـعاملين نحو  في تفعـيل العالـقة بين    العـمل واالرتـباط ـبالعـملضــ
 بالجامعات المصرية. االلتزام التنظيميوبين 

 ض رط العمل واال تباط بالعملوقبرل كل من    بيان مد  ص حيةوحهصاً من الباحت على  
  فقد تم االعتماد على بين االلت ا  التنظيمي  و   Covid-19اتااهات العاملين نحر  بين    ينوسيط   ينكمت يه 
لقيات معنرية التأجيهات ةيه المباشهة للمت يه المستقل على المت يه التابع في     ( Sobel Test   اختبا  

،  ينوسيط   ينمت يهض رط العمل كمت يه مهحلي يسجه على اال تباط بالعمل باعتبا هما  ظل وجرد  
اعتبا    مد   لبيان  مهحلية  كخطرة  تحوذلك  د لنتائ   امرت  عدم لة  ايل  أنمن  ولى  ونشيه   تحليل   ، 

 Sobel Test   يهتك  على قيمة ،)Value-Z ) وهي القيمة الادولية  ( 1.96 حيت أنوا وذا تااوزت
( دل ذلك  0.05 انخوضت عن  ( فإذا  value -pدل ذلك على معنرية النمرذج، كما يهتك  على قيمة  

بيانات التحليل  Kaiser, 1974على معنرية النمرذج   يقبل    نويد (، وفي ضرء  ض رط  بأن النمرذج 
وك هما ذات   يتاجه بالض رط  وسي كمت يه    اال تباط بالعمل ب  كمت يه وسي  مهحلي وجيق اليلة  العمل

، وتعتمد ودال  تأجيه حقيقيللمت يهين الرسيطين    أي أن التأجيه ةيه المباشهتأجيه على االلت ا  التنظيمي،  
بين كل من   (  Z-Valueقيمة   للع قة  المعيا ية  المعيا ية واألخطاء  على معام ت االنحدا  ةيه 

، وكذلك معام ت االنحدا  ةيه المعيا ية  االلت ا  التنظيميبين  و  Covid-19اتااهات العاملين نحر  
ويبين ذلك ،  بين االلت ا  التنظيميو  Covid-19اتااهات العاملين نحر  والخطأ المعيا ي للع قة بين  

 (.20الادول  قم  



- 30 - 
 

 ( 20جدول  قم  

 Sobel Testنتائ  اختبا  سربل 

 مسار المتغير الوسيط 
 األجه

Effect 

 الخطأ 

 SEالمعيا ي

 قيمة 

Z-Value 

مستر   

 المعنرية

P-Value 

 ( 19- )كوفيداتجاهات العاملين نحو 

 ضغوط العمل                         االرتباط بالعمل 

 االلتزام التنظيمي 

 

0.139      

 

.0394 4.613 0.000 

 (.AMOSالمصدر: نتائج تحليل المسار )

مقبرل كرل من ضرررر رط العمرل واال تبراط برالعمرل  ( أن  Sobel Testويتبين من نترائ  تحليرل  

مع وجرد تأجيه دال ةيه مباشرررره لنمرذج البحت، وقد بل ت قيمة سررررربل   معنريكرسرررري  وذات أجه 

( في ظرل  P-Value  ).0039( عنرد مسررررتر  معنريرة  Z-Valueوالتي تعبه عن قيمرة   (2.880 

ضرر رط العمل والتي تسجه على اال تباط  ويترسررط     Covid-19اتااهات العاملين نحر  تأجيه يبدأ من 

 للعاملين بالاامعات الميهية. مستر  االلت ا  التنظيميب هض تحسين بالعمل 

وبين قد ة الاامعات على تحسين    Covid-19اتااهات العاملين نحر  ولبيان طبيعة الع قة بين  

كل من     يترسربو  Covid-19اتااهات العاملين نحر  في ظل تأجيه يبدأ من    االلت ا  التنظيميمسرتر   

فقرد تم  المت يهات الع قة المبراشررررهة وةيه المبراشررررهة بين  تحليرل  وضرررر رط العمرل واال تبراط بالعمرل 

بناء اتااهات  بود  التأكد من صررر حية االعتماد على    (path analysesاسرررتخدا  تحليل المسرررا   

تقليرل ضرررر رط العمرل من خ ل    االلت ا  التنظيميفي تحسررررين مسررررتر      Covid-19نحر  ويارابيرة  

( على ذلك، كما Sobel Testوقد أكد  وتحسرين حالة اال تباط بالعمل كمت يهين وسريطين مهحليين.  

للترأكرد   (R.M.R   ،(RMSEA)،  (C.F.I)، (G.F.I)تم االسررررتعرانرة بمحرددات جردة النمرذج اختبرا 

  معنرية نمرذج امرت والتأكد ، ولبيان  (2008& صرديق، 2020 عيد، من صر حية ع قات النمرذج

المباشرررهة بين  في ظل الع قات المباشرررهة وةيه   (P Valueصررر حيت ، تم االعتماد على قيمة  من

 ( التالي:3المت يهات، وذلك كما هر ُمبين بالشكل  قم  
 ( 3م )ق شكل ر

 نتائج تحليل آمو  للعالقة بين متغيرات البحث وفا النموذج الوصفي المقترح 
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( وبرالترالي يتم االعتمراد على النمرذج بكرافرة %10( أكبه من P.Valueوتبين أن جميع قيم  

قيم جرههية،  بالنمرذج  مت يهات  دون اسررررتبعراد مت يهات وفق طبيعرة التحليرل ولذا تم اعتبرا  كافة القيم  

ويمكن ويضرررراح طبيعرة الع قرة بين مت يهات نمرذج تحليرل المسررررا   امرت( ومرد  معنريرة كرل منورا 

 ( التالي: 21  وذلك من خ ل الادول  قم
 ( 21جدول رقم )

 العالقة بين متغيرات نموذج تحليل المسار )آمو ( 

 المتغير التابع 

 المتغيرات المستقلة
 االرتباط بالعمل ضغوط العمل

من  االلتزام التنظيمي
الضغوط واالرتباط  خالل 

 بالعمل 

المتغيرات 
نوع  المتغيرات الفرعية الرئيسية

 العالقة

معنوية  
معامل 
 المسار

 نوع العالقة 
معنوية  
معامل 
 المسار

 ة ق نوع العال
معنوية  
معامل 
 المسار 

اتجاهات  
العاملين  
نحو  

Covid-
19 
 

 إجمالي
 . *59 مباشر **0.55 مباشر **0.54 مباشر
غير  
 . *69 غير مباشر  * 0.59 غير مباشر  ---  مباشر

ــراو   ــطــــ اضــــــــ
 . *36 مباشر غير  . **20 مباشر *0.33 مباشر الوسوا  القهر 

اضطراو الكرو ما 
ــدمــة   الصــــ بــعــد 

 النفسية
 مباشر

0.21* 
 . *29 غير مباشر  . *16 مباشر

قــل  اـل راو  اضــــــط
 . **22 غير مباشر  . *21 مباشر *0.18 مباشر العام

  *0.34 مباشر  لعملضغوط ا
 **0.53 مباشر  االرتباط بالعمل

 T- Testطبقاً الختبا  ت  0.05، * مستر  الداللة عند 0.01** مستر  الداللة عند 

 

  Covid-19اتاراهرات العراملين نحر ( برجرد ع قرة دالرة بين 21   وتشرررريه بيرانرات الاردول  قم

بالاامعات الميرهية، كما التي يتعهض وليوا العاملين    ضر رط العملوجماالً ولكل بُعد على حد  وبين  

وأن ترأجيههمرا ماتمعين    حرالرة اال تبراط برالعمرل  وبين  ضرررر رط العمرليتبين وجرد ع قرة دالرة بين  

( في بعض الع قات  %1   دال عند مسررتر  معنري  االلت ا  التنظيميعلى تحسررين مسررتر     ومنوهدين

 (.21  ( لع قات أخه  كما هر مبين بالادول  قم%5و 

وجماالً ولكل بُعد   Covid-19تااهات العاملين نحر  ال  تأجيه ةيه مباشررره ودالكما يتبين وجرد 

( من %69تبين أن حيت ،  االلت ا  التنظيميعلى تحسرين مسرتر    الميرهية على حد  قد ة الاامعات 

، وبذلك ييربن  Covid-19تااهات العاملين نحر  يهجع ال  االلت ا  التنظيمينسربة الت يه في مسرتر   

كل من تأجهاً ب  االلت ا  التنظيميعلى مستر   Covid-19اتااهات العاملين نحر  ن تأجيه  األجه النات  ع

اتااهات العاملين نحر  ملحرظ وأكبه من تأجيه  ين  وسررريط  ينكمت يه  ضررر رط العمل واال تباط بالعمل

Covid-19   حالة  و  كل من ضر رط العملبيرر ة مباشرهة بدون تدخل   االلت ا  التنظيميعلى مسرتر

، وهذا المت يهين الرسرريطين( عن التأجيه نتياة تدخل %10( بوا ف  % 59والذي يبلغ  اال تباط بالعمل

حالة  و  كل من ضرر رط العملبأن ق   الخام ، وبذلك يتحقق الود   الخام يشرريه ولى  فض الوهض 

  Covid-19اتاراهرات العراملين نحر تسرررراهم بشرررركرل جرههي في توعيرل الع قرة بين   اال تبراط برالعمرل

 بالاامعات الميهيةق. االلت ا  التنظيمي بمختلن المستريات اإلدا يةوتحسين 

ويسكد على ما سربق مسشرهات جردة نمرذج تحليل  امرت( والتي تسكد على صر حية النمرذج 

في توسرررريه الت يهات في مسررررتر     Covid-19اتاراهرات العراملين نحر وومكرانيرة االعتمراد على أبعراد 

، ويمكن عهض حرالرة اال تبراط برالعمرلو  ترسرررري  كرل من ضرررر رط العمرلظرل  في    االلت ا  التنظيمي

 التالي: (22( من خ ل الادول  قم  2020مسشهات جردة نمرذج تحليل امرت  عيد، 
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 ( 22جدول  قم  
اتااهات في الع قة بين  حالة اال تباط بالعملو كل من ض رط العملمسشهات جردة نمرذج تحليل المسا  لترسي   

 بين االلت ا  التنظيمي و Covid-19العاملين نحر 

 التوسيه قيمة االختبا   اختبا  جردة النمرذج  

1 
(G.F.I) 

The Goodness of Fit Index 

0.899 
 مسشه  
 الاردة( 

لمت يهات صرررر حيرة ادليرل  كراالختبرا   سررررتخرد   وي 
المسررررتقلرة في توسرررريه الت يهات في المت يه الترابع 

 تقته  القيمة من الراحد اليحين.ويوضل أن 

2 
(RMSEA) 

The Root Mean square 
Error of Approximation 

0.014 
 النمرذج ذو  
 داللة معنرية( 

يسرررتخد  االختبا  للحكم على مد  معنرية النمرذج 
( أو أقرل دل ذلرك على 0.05حيرت أنر  وذا كران  

 معنرية أو أن الع قات المرضحة ب  جرههية.ال

3 
(RMR) 

The Root Mean Square Residual 
0.010 

 النمرذج ذو  
 داللة معنرية( 

دل ذلك  ( فاقل0,05كلما صرر هت قيمة المسشرره  
على ترافق أكبه، وبرذلرك يتضررررن لنرا جردة النمرذج 

 المقد .

4 
)C.F.I  

Comparative Fit Index 

0.883 
 النمرذج ذو  
 داللة معنرية( 

تشررريه القيمة وتتهاوح قيمت  بين اليررروه والراحد،  
المهتوعرة بين هرذا المردي  اليرررروه، الراحرد( ولى 

 تطابق أفضل للنمرذج مع بيانات العينة.

النمرذج الرصروي المقتهح لد اسرة الع قات بين مت يهات البحت   ويتضـ  للباحث بصـورة جليه أ     

في   Covid-19اتاراهرات العراملين نحر  ذات داللرة معنريرة ويسكرد على صرررر حيرة االعتمراد على أبعراد 

حالة اال تباط  و ترسررري  كل من ضررر رط العملفي ظل   االلت ا  التنظيميتوسررريه الت يه في مسرررتر   

 .ينالرسيط ينلنمرذج المقتهح يعطي نتائ  أفضل في ظل المت يهبأن ا يعطي داللة، بما بالعمل

( وفيما يتعلق بتحليل الع قات المتبادلة بين المت يهات المسررتقلة بنمرذج تحليل المسررا   امرت

نبين أن التحليل يوتهض أن كل مت يه مسررتقل يسجه على كافة المت يهات الوهعية للمت يهات المسررتقلة 

  Covid-19تاراهرات العراملين نحر  ال ترأجيهاً بينيراً(، وللترأكرد من وجرد ع قرة بين المت يهات الوهعيرة 

ليتحقق األجه المسررتود    من جم حالة اال تباط بالعملو  ضرر رط العملبما ي يد من د جة تأجيهها على 

، سررراء تم ذلك بيررر ة وجمالية أو منوهدة  االلت ا  التنظيميمسررتر   قياسررة والذي يتمثل في تحسررين  

وذلك    Covid-19تااهات العاملين نحر  اليتم تناول التأجيه المتبادل بين المت يهات الوهعية    وفيما يلي

 اآلتي: (23من خ ل الادول  قم  
 ( 23جدول  قم  

 ( لد جة اال تباط المتبادل بين المت يهات المستقلةAmosنتائ  تحليل المسا   

 الع قة المتبادلة بين المت يهات المستقلة  
 اال تباط المتبادل
 بين المت يهات 

P. Value 

 ** 0.000 0.83 اضطراو الكرو ما بعد الصدمة النفسية&  اضطراو الوسوا  القهر  1
 ** 0.005 0.81 اضطراو القل العام &  القهر اضطراو الوسوا   2
 ** 0.001 0.80 اضطراو القل العام&  اضطراو الكرو ما بعد الصدمة النفسية 3

       T-Testطبقاً الختبا  0.01تشيه الى داللة وحيائية عند ** 

  (% 1عند مسرررتر  داللة    ( أن  ترجد ع قة بينية متبادلة23ويتضرررن من بيانات الادول  قم  

وذات تأجيه    ،بير ة مباشهة ض رط العملبما ي يد من    Covid-19تااهات العاملين نحر  ابين أبعاد 

تأجيه  وكان البضر رط العمل،   ةيه مباشره على اال تباط بالعمل تأجهاً معنري مباشره باال تباط بالعمل و

نتياة لألجه على ضررر رط العمل جم  بشررركل ةيه مباشررره و  االلت ا  التنظيميمسرررتر   مباشررره ودال ب

( للبعض %5( لبعض الع قات و %1، كما أن هذ  الع قات معنرية عند مسررررتر   اال تباط بالعمل

 األخه بما ي يد من قرة األجه للنمرذج بشكل وجمالي وتمتع  بالي حية بشكل تا .

ال ترجرد ع قرة ذات داللرة معنريرة بين اتاراهرات  ق القرائرل برأنر   الخرام  فض الوهض    جم يتم  منو      

ض رط  كل من  االلت ا  التنظيمي في ظل وجرد  بين  و  Covid- 19العاملين بالاامعات الميهية نحر  

وجرد ع قة ، وبالتالي يتم قبرل الوهض البديل للتأكيد على  ينوسرريط  ينالعمل اال تباط بالعمل كمت يه

االلت ا  التنظيمي    مسررررتر بين  و  Covid-19تاراهرات العراملين نحر  اذات داللرة وحيرررررائيرة بين  

 ينوسيط ينض رط العمل اال تباط بالعمل كمت يهكل من وجرد في ظل  الميهية لاامعات با
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  ترصررريةيتناول الباحت في هذا الاان  كل نتياة على حدة متضرررمنة    .: النتائج والتوصـــياتاً شـــراع

  وذلك على النحر التالي:النتائ  وجيقة اليلة ب ضمن خطة عمل تنويذية

 أ. نتائج البحث:

حيت كان  العمل  وبين نسرر  ضرر رط  Covid-19تبين وجرد ترافق بين االتااهات السررلبية نحر   .1

ا توراع يعراني من    (0.45 اإلدا ة التنويرذية  المسررررتر  صرررراح  االتاراهات السررررلبيرة بد جة أكبه

وكان من المترقع أن يقابل ذلك ،  (0.53 اإلدا ة التنويذية   بشررركل أكبهالعمل   ضررر رط  مسرررتر   

كبه كرانرت لرديوم أ  حرالرة اال تبراط برالعمرلانخوراض في كرل من اال تبراط برالعمرل وااللت ا  وال أن  

وبسرسال الوئات المسرتودفة عن سب  ذلك تبين أن   نسر  الدالة على االلت ا  التنظيمي،المترافقة مع و

ذلك يهجع لطبيعة العمل واخت   المسرررتر  اإلدا ي حيت تحملت اإلدا ة التنويذية الع ء األكبه 

ويبين ذلرك الاردول   ممرا زاد من حرالرة اال تبراط برالعمرل والرذي نت  عنر  زيرادة حرالرة االلت ا  التنظيمي

 ( التالي:24   قم
( 24جدول  قم     

 الع قة التكاملية بين مت يهات البحت

 الجامعة  المتغير 

 الوصف اإلحصائي 
 قيمة

F 
الوسط   مستوى المعنوية 

 الحسابي 

االنحرا   

 المعيار 

 اتجاهات العاملين 

 Covid-19نحو  

 اإلدا ة العليا

 اإلدا ة اإلشهافية

 التنويذيةاإلدا ة 

 وجمالي

0.37 

0.41 

0.45 

0,41 

0.54 

0.57 

0.33 

0.68 

5.61 0.117 

 اإلدا ة العليا مستوى ضغوط العمل 

 اإلدا ة اإلشهافية

 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.31 

0.39 

0.53 

0.41 

0.54 

0.73 

0.85 

0.66 

4.77 0.022 * 

 اإلدا ة العليا االرتباط بالعمل حالة 

 اإلشهافيةاإلدا ة 

 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.31 

0.16 

0.34 

0.27 

0.67 

0.54 

0.59 

0.69 

7.44 0.019 * 

 اإلدا ة العليا مستوى االلتزام التنظيمي 

 اإلدا ة اإلشهافية

 اإلدا ة التنويذية

 وجمالي

0.30 

0.18 

0.33 

0.27 

0.46 

0.78 

0.91 

0.86 

7.34 0.000 ** 

  F- Testطبقاً الختبا    0.05* تشيه الى داللة وحيائية عند     F- Testطبقاً الختبا    0.01** تشيه الى داللة وحيائية عند 

 ةيه دالرة نظهاً ألن الارائحرة  وجمراالً   Covid-19اتاراهرات العراملين نحر  االخت   حرل    وتبين أن .2

االخت   طوين كان  ، والعاملين بالاامعات الميرررهيةكانت بمثابة صررردمة ووباء مواجئ لاميع  

 يويد بأن األجه السلبي لد  جميع المستريات اإلدا ية تقهيبا بنو  الد جة. 

وكان العاملرن باإلدا ة   معنريتبين أن االخت   حرل مسررتر  ضرر رط العمل بيررر ة وجمالية  .3

 وأقلوم  (%39  اإلدا ة اإلشرهافية( بد جة أكبه من  %53التنويذية أكثه من تَعهض لضر رط العمل  
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يعتبه مقبرل  ا تواعوا بشكل ملحرظ لد  العاملين بمستر  اإلدا ة التنويذية  و،  (%31   اإلدا ة العليا

 ر ونا.نظهاً لتحملوم الع ء األكبه في تلك المهحلة من جائحة ك

 وأقلومكل من اإلدا ة العليا   يلي صررهاع الدو  هم أكثه من يعاني من اإلدا ة اإلشررهافية  أن وتبين   .4

في تلك الوتهة  مرض الدو أكثه من تعهض ل  التنويذية، بينما كانت اإلدا ة العليامنسررربي اإلدا ة 

الذين   التنويذيةاإلدا ة   وأقلوم فئة  اإلشررررهافيةاإلدا ة   يلي   نظهاً لضرررربابية المرقن في ظل الاائحة

على حسا  كل من  العليااإلدا ة  أكبه لد  ع ء العملوبذلك كان  ،  ينوذون الموا  التي تكليووم بوا

ةمرض الردو  يسدي ل يرادة عر ء برأن  وأمكننرا القرل  ،  التنويرذيرةيليورا اإلدا ة    اإلشررررهافيرةاإلدا ة  

 العمل.

من وصررررلرا لرعي ترا  باميع نراحي بيئرة العمرل المراديرة برد جرة أعلى    العليرااإلدا ة  واتضررررن أن   .5

مت يهات بيئة العمل المادية و ةالحالي  طبيعة البيئةل  رقببالتنويذية  اإلدا ة    واتسرررم منسرررربيةيههم  

اإلشرهافية الذين بدأوا يوكهون في ت ييه  منسرربي اإلدا ة ب  انتواءً  على حالت  فهحاً بانتسرابوم للاامعة

، وتم تهجمرة ذلك في بيئرة العمرل ويحراولرن النقرل لعمرل اخه بعرد فتهة من قبرل الرضررررع على حالتر 

 اإلشررررهافيةاإلدا ة وفيوا تبين أن   فهص التقد  الرظيويب هض تحقيق  بداع ا تواع د جة الميل لإل

من ةيههم على حسررررا  كرل من أعلى برد جرة أعلى  ميلوم  صرررر   يهةبرن في التهقي لمنراالرذين  

العليرا الرذين اسررررتقهت أمر هم في مكرانرة متمي ة واسررررتقه قبرلوم للرضررررع الحرالي انتوراًء  اإلدا ة  

التنويذية الذين مازالرا يبدأون مسريهة عملوم الموني مع قبرل الرضرع الحالي لحين منسرربي اإلدا ة ب

 .ظيوية أعلىاتاحة الوهصة لرصرلوم لمكانة و

من  مسرترياتوم اإلدا يةاخت   دال بين العاملين بالاامعات الميرهية باخت    وبذلك يتبين وجرد   .6

 بير ة وجمالية ولكل بُعد على حد .حيت مستر  ض رط العمل 

   (  % 34 كان العاملرن باإلدا ة التنويذية هم األكثه ا تباطاً بالعمل  حالة اال تباط بالعملوفيما يتعلق ب .7

لكرل من اإلدا ة العليرا واإلدا ة اإلشررررهافيرة، وهرذا يشرررريه  تهتيبراً  (،  %16(،  %31في حين بلغ  

  العمل بيرروة عامة ولكافة المسررتريات اإلدا ية  ةم ا تواعحالة اال تباط بالنسرربي في   نخواض ل 

رصررلوم لمسرتر  نظهاً ل العليابشركل ملحرظ لد  العاملين بمسرتر  اإلدا ة  حالة اال تباط بالعمل

للتمسرك برظائووم والحواظ عليوا بما يبه  ا تواع نسربة ا تباطوم بالعمل، وتبين أن   همودا ي يدعر

 جة أكثه من العاملين بمسرررتر  اإلدا ة التنويذية يتمسررركرن برظائووم ويميلرن ل  تباط بالعمل بد 

ةيههم الذين قضرررا وقت في العمل وانتقلرا لمسررتر  اإلدا ة اإلشررهافية، كما تبين أن العاملين في 

مسرتر  اإلدا ة اإلشرهافية يميلرن للتحرل لعمل اخه أو السروه أو اإلعا ات ألسربا  عديدة تخهج 

،  لعمرل دون ةيههم عن نطراف هرذا البحرت ولكنورا كرانرت المبه  الحقيقي النخوراض د جرة ا تبراطوم برا

وكان   اإلشرررهافيةاإلدا ة يليوم   تواني ووخ ص أكثه الوئات   التنويذيةاإلدا ة وخلد الباحت ولى أن  

التنويرذيرة أكثه الوئرات من اإلدا ة  وكران العراملرن في    ،العليرااإلدا ة  العراملين بر  أقلوم توراني ووخ ص 

، اإلشرررهافيةاإلدا ة    أقلوم كان منسرررربيو العليااإلدا ة يليوم العاملرن في   الحمات والحيريةحيت 

  االنومال واالن ماتالتنويذية يميلرن بيرر ة و ادية أو ُمابهين على  اإلدا ة  وت َحظ أن العاملين ب

 .اإلشهافيةاإلدا ة وكان أقلوم مستر   العليااإلدا ة في العمل يليوم منسربي 

من  مسرترياتوم اإلدا يةاخت   دال بين العاملين بالاامعات الميرهية باخت    وبذلك يتبين وجرد   .8

 بير ة وجمالية ولكل بُعد على حد . اال تباط بالعمل حالةحيت 
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(،  %30في حين بلغ     (  %33 وتبن أن العراملين باإلدا ة التنويرذية كانرا أكثه الوئرات الت اماً بالعمرل  .9

النسبي في مستر     نخواض ل وهذا يشيه    ،العليا واإلدا ة اإلشهافيةلكل من اإلدا ة  تهتيباً  (،  18% 

تبين  بتوسريه ذلك ، وفي فتهة الاائحة  لد  المسرتريات اإلدا ية الث   بيروة عامة  االلت ا  التنظيمي

طبيعرة عملوم وتحملوم  لرد  العراملين بمسررررتر  اإلدا ة التنويرذيرة نظهاً ل  االلت ا  التنظيمي   توراعا

تحملوم  ، وأو اإلجبا  لكثيه من األعباء الونية التي ال ييررلن معوا سررر  االلت ا  التنظيمي اإل ادي

، كمرا تبين أن االلت ا  لرد  اإلدا ة العليرا يلي ذلرك في د جرة فتهة الارائحرةفي  من العمرل  ه يلعر ء كب

والميررل ل لت ا  اإل اديالتراف بررالعمررل  ترردعرهم ل  تبرراط  التي  ألقرردميتوم  والتوكيه في   ه نظهاً 

، كما تبين أن ضررعن اال تباط بالعمل الحهص على بقاء واسررتمه العمل وتقديم الخدمات التعليمية

 .لد  العاملين باإلدا ة اإلشهافية أد  النخواض مستر  االلت ا  التنظيمي لديوم

 وأقلوماإلدا ة العليرا    كران أكثه يلير اإلدا ة التنويرذيرة  لرد       االلت ا  التنظيميمسررررترتبين أن  و .10

بد جة    الت ا  عاطوي/ وجدانياإلشرهافية كان لديوم  اإلدا ة ، وتبين أن منسرربي اإلدا ة اإلشرهافية

االلت ا  االسررررتمها ي/  وفيمرا يتعلق بر،  التنويرذيرةاإلدا ة  وأقلوم كران الت ا   العليرا  اإلدا ة    أكبه من

اإلدا ة   العليرا جماإلدا ة    كران منسررررربي اإلدا ة التنويرذيرة  أعلى المسررررتريرات الت امرا يليوم  البقرائي

اإلدا ة  يليوم العليرااإلدا ة  برد جرة أكبه لرد   االلت ا  المعيرا ي/ األخ قي، وأخيهاً كران  اإلشررررهافيرة

 .التنويذيةاإلدا ة  وأقلوم كان منسربياإلشهافية 

من  مسرترياتوم اإلدا يةاخت   دال بين العاملين بالاامعات الميرهية باخت    وبذلك يتبين وجرد   .11

 .بير ة وجمالية ولكل بُعد على حد . ق حيت مستر  االلت ا  التنظيمي لديوم

االلت ا  في تحسرين مسرتر      Covid-19نحر  بناء اتااهات وياابيةصر حية االعتماد على   اتضرن .12

تقليل ض رط العمل وتحسين الة اال تباط بالعمل كمت يهين وسيطين مهحليين.  من خ ل   التنظيمي

في حين    (%34   ضر رط العملع قة للترسري  انسربةً  اال تباط بالعمل  مسرتر   نسربة الت يه في   تبلغ

 تباط  بين ضر رط العمل واالع قة االلت ا  التنظيمي نسربةً لترسري  المسرتر   كانت نسربة الت يه في 

  .(%53بالعمل  

تأجيه ةيه مباشرره  رجد نظهاً ل  االلت ا  التنظيمي( من نسرربة الت يه في مسررتر   %69 يمكن توسرريه   .13

 كرل من ضرررر رط العمرل واال تبراط برالعمرلترأجهاً ب  Covid-19تاراهرات العراملين نحر  ال  ودال

على مسررتر   Covid-19أكبه من تأجيه اتااهات العاملين نحر  ، وهي  ملحرظين  وسرريط  ينكمت يه

والذي  حالة اال تباط بالعملو  كل من ضر رط العملبيرر ة مباشرهة بدون تدخل   االلت ا  التنظيمي

 .المت يهين الرسيطين( عن التأجيه نتياة تدخل %10( بوا ف  %59  يبلغ

تأجيهها سررررلبراً بمرا ي يد من   Covid-19تاراهات العراملين نحر  ابين أبعراد   ترجد ع قة بينيرة متبرادلة .14

ليتحقق األجه   من جم حالة اال تباط بالعملو  ضرررر رط العملالقيمة واالتاا  على     أو ويااباً حسرررر

سرراء تم ذلك بيرر ة وجمالية   االلت ا  التنظيميمسرتر   المسرتود  قياسر  والذي يتمثل في تحسرين  

 .أو منوهدة

( من الضرر رط التي يعاني منوا العاملين بالاامعات الميررهية بمختلن مسررترياتوم  %54تبين أن   .15

، كما أمكن توسررريه  Covid-19اإلدا ية ومسرررمياتوم الرظيوية ميرررد ها اتااهاتوم السرررلبية نحر  

  Covid-19في اتاراهرات العراملين نحر  ( من الت يه في حرالرة اال تبراط برالعمرل وفق الت يه  0.55 

بيررر ة مباشررهة وفق طبيعة تلك االتااهات عما وذا كانت وياابية أو سررلبية، في حين كانت القد ة 

(، بما يويد بأن التأجيه  0.59على االلت ا  التنظيمي بيرر ة مباشرهة   Covid-19التوسريهية لتأجيه  

الاامعات الميرررهية كان أكبه على االلت ا   السرررلبي التااهات أعضررراء هيئة التد ي  والعاملين ب

 التنظيمي  يلي  التأجيه على اال تباط  بالعمل، وأخيها التأجيه على ض رط العمل.
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( وكانت اال تباط  0.34ويويد الراقع بأن ض رط العمل تسجه على حالة اال تباط بالعمل بما يعادل   .16

العمل يحتاج ولى االهتما  بميررراد  عكسررري بما يدل على أن الحهص على زيادة معدل اال تباط ب

بما يعادل   Covid-19ضررر رط العمل وكانت في تلك الوتهة ميرررد ها االتااهات السرررلبية نحر  

 0.54.) 

( من حرالرة االلت ا  التنظيمي من خ ل االهتمرا   0.53كمرا أنر  يمكن التحكم بيررررر ة مطلقرة في   .17

بينوما طهدي بما ياعل متخذي القها ات   بأسررربا  زيادة حالة اال تباط بالعمل، وتبين أن اال تباط

يميلرن أكثه ل يرادة مبه ات وأسرررربرا  ا تبراط العراملين برالعمرل  ةبرة في زيرادة حرالرة االلت ا   

 التنظيمي.

من خ ل تأجيه هذ    Covid-19تبين أن اال تبراط بالعمرل يتأجه باالتااهات السررررلبية للعاملين نحر   .18

 -مع مهاعاة أن اال تباط في هذ  الحالة كان عكسرياً   -مل االتااهات السرلبية على زيادة ضر رط الع

 ( بما يويد بأنوا ذات أهمية كبيهة لل اية.0.59وأن هذ  النسبة بير ة مطلقة بل ت  

تبين أن اضرطها  الرسررات القوهي يسجه على االلت ا  التنظيمي بيرر ة مباشرهة بد جة أكبه من   .19

 ( على اال تباط بالعمل.0.20وكان تأجيه  أقل   (0.33( وبلغ تأجيه  على ض رط العمل  0.36 

اختلوت قد ة اضرطها  الكه  ما بعد اليردمة النوسرية على توسريه الت يه في المت يهين الرسريطين   .20

( على ضرررر رط  0.21( على االلت ا  التنظيمي، و 0.29والمت يه الترابع، فكران الترأجيه المطلق  

برالعمرل وكران الترأجيه على اال تبراط وااللت ا  في هرذ  ( فق  على اال تبراط  0.16العمرل بينمرا كرانرت  

 الحالة عكسياً وكان طهدياً في ع قت  بض رط العمل.

(، واال تباط  0.18كانت قد ة اضرطها  القلق العا  على توسريه الت يه في كل من ضر رط العمل   .21

أبعراد المت يهين اآلخهين  (، ولكن كرانرت أقرل من قرد ة  0.22(، وااللت ا  التنظيمي  0.21برالعمرل  

في توسريه الت يه في كل من ضر رط العمل واال تباط وااللت ا  التنظيمي بشركل عا  وأكثههم قد ة  

كان اضررررطها  الرسرررررات القوهي، مع مهاعاة أن التأجيه على اال تباط وااللت ا  في هذ  الحالة 

 عكسياً وكان طهدياً في ع قت  بض رط العمل.

-Covidالعمل زاد من القد ة التوسيهية المطلقة التااهات العاملين نحر    اتضن أن ترسي  ض رط .22

( في حين زادت القرد ة التوسرررريهيرة المطلقرة  0.59( ولى  0.55على اال تبراط برالعمرل من    19

وااللت ا  بالعمل من   Covid-19لترسري  كل من ضر رط العمل واال تباط بالعمل في الع قة بين  

بين بأن القد ة التوسررريهية ت يد في ظل المت يهين الرسررريطين وتترافق  ( بما ي0.69( ولى  0.59 

 (.Sobel Test  اختبا  سربلهذ  النتياة مع ما خلد ولي  

 و. توصيات البحث:
 

ويقتهح البراحرت أن تلرك النترائ  يمكن أن تثمه مامرعرة من الترصرررريرات في شرررركرل خطرة عمرل  

 ( التالي:25 تنويذية تتمثل أبعادها في محتريات الادول  قم 
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 ( 25  جدول  قم
 لترصيات البحت  الخطة التنويذية

 جهة التنفيذ  إجرا ات التنفيذو متطلبات التنفيذ التوصية م
 حالة التنفيذ 

 معايير اإلنجاز  معايير األدا 
 مستمر  مؤقت

ترعيرة العراملين براألزمرة الحراليرة بمرا  1

االتارراهررات  في تخويض  يسررررراهم 

وتحقيق   الاررائحررة  نحر  السررررلبيررة 

ترلررك   ترطرر   مرع  اآلمرن  الرترعررايرش 

القلق   للحرد من  الارائحرة وتبعراتورا 

الشررررعر    ولي  يسدي  الررذي  العررا  

بالرسرررات القوهي والحهص علي  

الحد من االضرررطهابات والشرررعر  

برالكه  نتيارة اجرا  األزمرات التي  

 تعتبه جائح  كر ونا من بينوا

وفرورم  ▪ تررعريررة  برهامر   تيررررمريرم 

لألزمة وكيويرة التعرامل معورا لكرل 

التررد ي   هيئررة  أعضرررررراء  من 

 والعاملين بالاامعات.  

وعرداد كراد  ترد ير  يتسررررمرن   ▪

ليايردوا التعرامرل مع  براإليارابيرة  

العراملين الرذين يعرانرن من اآلجرا  

 السلبية للاائحة.

للرردعم   ▪ النوسرررري تاوي  محتري 

   .للعاملين بالاامعات

التي تررد يبررة  الدو ات  الرر   تنويررذ ▪

األزمررة  عرلرىتسرررررراعررد    فرورم 

 .وكيوية التعامل معوا  واستيعابوا

مرن  ▪ الرعرلريررا  اإلدا ة 

تنميررة   خ ل مهك  

قد ات أعضاء هيئة 

الترد ي  والعراملين 

 .بالاامعة

اإل شرررررراد   ▪ مرهاكر  

بركرلريررات   الرنروسرررري 

و آلدا  االررتررهبرريررة 

والمتخيرريررة في  

 السلرلعلم نو  

√ 

 

مكثن  

وقت 

 األزمة

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

استعداداً 

وتانباً  

 ألزمات 

 قادمة 

 ةدو (  2   عررردد ▪

ترد يبرة كرل شرررروه  

 وقت األزمة.

دو ة 1عررردد   ▪  )

كل شوهين   تد يبية

اسرررتعداداً لمراجوة 

 األزمات.

نردوة كرل شرررروهين   ▪

اإلياررابيررة   لتنميررة 

الحررالرة  و تحسررررين 

بيئرة  في  النوسرررريرة  

 العمل 

ا تواع نسررربة الرعي لدي  

العاملين بالاامعة بنسررربة  

وزيرادة القرد ة على    50%

مراجورة األزمرات بمرا ال 

وتحسررررن   %60يقرل عن  

حرالرة اإليارابيرة بمرا يعرادل 

20%  ً   سنريا

كررل بتوعيررل وحرردة ودا ة األزمررات   2

الحالي   الراقع  هصررردبتقر   لجامعة 

والمترقع ووعررداد سررررينررا يرهررات  

األزمررات  مرع  لرلرترعررامررل  جرراهر ة 

في كل أزمة  المسررررتادة أو التطر  

، مع يتعهض لوا العاملرن بالاامعة

بشرهح طبيعة كل أزمة بما   االهتما 

الناتاة عن  السرررلبية يقلل من األجا  

الموراجئرة وبمرا يسرررراهم في الحرد من  

 ضبابية المرقن في ظل األزمات

توعيرل دو  وحردة ودا ة األزمرات   ▪

د اسررررة كرل أزمرة   علىوالعمرل  

    ل ستوادة منوا مستقب ً.  وتبعاتوا

د اسررة كل أزمة حالية أو مترقع  ▪

تقهيه  دو ي  الحرردو ، وتقررديم 

كريروريررة  لر   طرهف  واقرترهاحعرنروررا  

لحد  للتعامل معوا  ا وسرربل اتانبو

 من اجا ها السلبية

ودا ة  وحررررررردة   ▪

 األزمات

المسررررتمه   ▪ √  الترردفق 

لبيرانرات عن  كرافرة ال

الرحررالري   الررضررررع 

 والترقعات.

دو ية  يه  اتقتقديم   ▪

طربريرعررة  حسرررررر  

الحراليرة أو األزمرات  

  المترقعة.

كررل  ▪ يرتربرع  ترقرهيره 

حالة ل ستوادة منوا  

 مستقب ً 

عرلرى   الرقررد ة  ترحسرررررن 

لرألزمررات  االسرررررترعررداد 

الرررحررراالت   ومرررراجرررورررة 

الطرا ئرة بمرا ال يقرل عن  

50% 

 

اهتمرا  ادا ة الارامعرة بترزيع عر ء  3

أكثه من فئرة بمرا يحقق   علىالعمرل  

فاعلية التعامل والتيرررردي للاائحة  

الرصررررن الرظيوي  بطاقةتوعيل   ▪

بمرا يحقق    للعراملين برالارامعرات

 الترازن في ترزيع العمل

الرررارررامرررعرررة    ودا ة ▪

برالتنسرررريق مع أمين 

بررطرراقررة   ▪ √  ترررزيررع 

الرصرررن الرظيوي 

الررعررامررلرريررن    عررلررى

فري  ترخروريرض   ▪ االخرتر   

الررعررمررل   برريررن  عرر  
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 جهة التنفيذ  إجرا ات التنفيذو متطلبات التنفيذ التوصية م
 حالة التنفيذ 

 معايير اإلنجاز  معايير األدا 
 مستمر  مؤقت

فئرة دون    على  جهوعرد  تاراهرل األ

أخهي وخراصرررررة اإلدا ة التنويرذيرة 

سررررراعرد مومر  في تنويرذ  مبراعتبرا ه

 موا  الاامعة

وفق   ترزيع المورا  بين العراملين ▪

وترقسرررريرم  والرخربرهات،  الرقررد ات 

المختلوررة   علىالعمررل   اإلدا ات 

 بالاامعة

الرررارررامرررعرررة   عرررا  

 العمر  يومديه

الررررمرررررا د   ▪ ودا ة 

 البشهية

بمختلن  برالارامعرة  

 فئاتوم.

الترازن بين   ▪ تحقيق 

 العملموا  حام 

المسرتريات اإلدا ية بما  

 %20ال ي يد عن 

 ضرررا مسرررتر   زيادة   ▪

عرر ء   عرنالرعررامرلريرن  

يرقررل   الرعرمررل ال  برمررا 

ً  %20عن  سنريا

الركرلريررات   4 عرمررداء  اهرترمررا   تررجريرر  

والمديهين في مختلن المسرررتريات  

بتحسررررين بيئرة العمرل المراديرة بمرا 

يسرررراهم في الحرد من معردل دو ان  

العمرل أو الميرل والهةبرة في تهل 

العمل أو السرروه للعمل بالخا ج بما 

الرخرردمررة   أداء  جرردة  عرلري  يرسجره 

 التعليمية

التحسرررين المسرررتمه لبيئة العمل  ▪

 المادية

ترفيه الردعم النوسرررري والمرادي  ▪

   .للعاملين بالاامعات

 . زيادة الحراف  المادية والمعنرية ▪

الراررامرعررة   ▪  ئرير  

وعررمررداء   ونرررابرر  

 الكليات

 مديهي العمر  ▪

الررررمرررررا د    ودا ة ▪

 البشهية

تحسررين بيئة   بهام  ▪ √ 

 األداء اإلدا ي.

مسرررررابقررات منرراا   ▪

العمل وأحسن نظا   

 بيئي

الررمرر ايررا  ▪ بررهامرر  

المراليرة ت  آالمكرافر و

 والمعنرية

انخوراض معردل دو ان   ▪

بررالراررامرعررة   الرعررامرلريرن 

ً  %20بنسبة    سنريا

مسرابقة سرنرية ألفضرل   ▪

وودا ة  عرلرمري  قسرررررم 

 مونية

مسرتر  الهضرا  تحسرن  ▪

عن الم ايرا بمرا ال يقرل 

 سنريا %20عن 

تحقيق الشروافية في خهيطة المسرا    5

الرترقررد    فرهص  وبريرران  الررظريروري 

الميررل لإلبررداع   يرردعم  الرظيوي بمررا 

دعمراً لتقرد  الارامعرات في    واالبتكرا 

وترحسررررريرن   الرقرطرراعررات  مرخرترلرن 

 التينين الدولي

سررالي  التهقي و سررم  أترضررين   ▪

خهيطة السررررلم الرظيوي، وتقديم  

الردعم لرذو الخبهات والمورا ات 

 من العاملين بالاامعة  

تقرديم التهقيرات وفقرا المسررررتري   ▪

الرظيوي ووفق الخبهات العمليرة 

الوهصرررررة   واترراحررة  والعلميررة، 

الرعررامرلريرن بررالرتسرررررراوي   بريرن 

بررالاررامعررات وأعضررررراء هيئررة 

 التد ي  

قطراع الرد اسرررررات   ▪

 العليا والبحر .

الررررمرررررا د   ▪ ودا ة 

 البشهية.

االبررترركررا   ▪ مررهكرر  

 بالاامعة

جررردة  ▪ √  تررحسررررريررن 

 البحت العلمي.

جررردة  ▪ تررحسررررريررن 

 المسا  الموني.

 تحسن مناا العمل. ▪

الرمركررافرر  ▪ ت  آ ترقررديرم 

لرررلرررمررربررردعررريرررن  

 والمتمي ين

فرري   ▪ ميرررررره  دخرررل 

الرردولري  الرتيرررررنريرن  

 للاامعات

 ضررا العاملين تحسررن  ▪

المسررا  الموني بما  عن  

 %75ال يقل عن

الميررل   زيررادة  ▪ حرراالت 

لردي   واالبتكرا برداع  إلل

  %25العراملين بنسرررربرة  

 نتياة الشعر  بالتقديه

تيررميم فاعليات وانشررطة تحد من   6

 ً العمررل الرظيويررة تحقيقررا   ضرررر رط 

لليررررحرة المونيرة لاميع العراملين 

ترهفريروريررة   ▪ برهامر   تيرررررمريرم 

ترثرقريروريررة  وواحرترورراالت   نرردوات 

  .للعاملين

 الع قات العامة. ▪

الررررمرررررا د   ▪ ودا ة 

 البشهية

 

 

وقرامرة حورل في كرل  ▪ √

وطنية أو   ةمناسررررب

 عام 

ضرررر رط  ▪ حرردة  تقليررل 

 %50  العمل بنسبة
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 جهة التنفيذ  إجرا ات التنفيذو متطلبات التنفيذ التوصية م
 حالة التنفيذ 

 معايير اإلنجاز  معايير األدا 
 مستمر  مؤقت

برالارامعرات الميررررهيرة براخت   

 فئاتوم الرظيوية

 االجتمرراعيبررالاررانرر     االهتمررا  ▪

  ومشررررا كرة العراملين في حيراتوم 

 الشخيية

ترركررهيررم   ▪ حررورر ت 

للعراملين بعرد تقرديم 

عمرل هرا  أو اناراز 

 مشهوع بالاامعة

عرر ء  ▪ فرري  الررترررازن 

العمل بنسربة ال تقل عن  

75% 

محاولة د اسرررة أسررربا  ومبه ات  7

برالعمرل ومرا وذا كرانرت    اال تبراطحرالرة  

و ادية لظهو  خاصررة أو أسرربا  

ومسررررترري   الرعرمررل  بربريرئررة  ترهتربر  

  علىجبا  الضر رط التنظيمية أو اإل

 .االنومال واالن مات في العمل

ون سشرررر لالنوسرررري دو  الر توعيرل   ▪

 .العاملين

العرراملين في اتخرراذ  ▪ مشرررررا كررة 

 القها ات

تنمية  وح االندماج اإل ادي في  ▪

 العمل

الررررمرررررا د ودا ة   ▪

 البشهية

جميع فئرات اإلدا ة   ▪

 بالاامعة

اإليراررابريررة   ▪ ترنرمريررة 

 والعمل اإل ادي

√ 

لتحقيق  

الهصد  

 الدو ي 

√ 

لتحقيق  

التحسن  

المستمه  

في 

 الحمات

االجتمراعرات الردو يرة  

  مراع مقتهحرات السررررت

ترحرقريرق  والرعررامرلريرن  

نررظرر  فرري  ه الرراررديررة 

 العاملين شكاو 

   تبرراط اال  تحسررررن حررالررة

ال   بالعمل بنسرربة  اإل ادي

وذلرك من   %80تقرل عن  

الرحرمررات   حررالررة  خر ل 

وزيرادة د جرة اإلخ ص 

الررعررامررلرريررن  وانرر ررمررات 

 طراعية في موا  العمل.

تحقيق كرل مرا يردعر   علىالحهص   8

 يادة االلت ا  التنظيمي وخاصررررة  ل

ترركرررن  والررذي  اإل ادي  االلررترر ا  

جليررة في تحسررررين جردة   نتررائارر 

فنتيارة الهةبرة    ،الخردمرة التعليميرة

مر اإل اديررة   ترحرمررل  مرن هري   يررد 

البقاء   علىاألعباء العمل والحهص  

واالسرتمها  في العمل خاصرة وأن  

العميرل برالارامعرة طرالر  يقرد  بعرد 

ميع خردمرات للماتمع في ج  تخهجر 

 قطاعات 

الردعم النوسرررري والمرادي  ▪ تقرديم 

برترحرمررل   عرلرىلرلرمررديرهيرن   الرقريررا  

 أعباء العمل

  لإلدا ة  تنميرة الشررررعه براالنتمراء ▪

 واال تباط النوسي

بررالراررامرعررة،   ▪ الرعررامرلريرن  ترمركريرن 

والمشررا كة في اتخاذ القها ات،  

تكهيم   اإلناررازات   علىوتقررديم 

وبنراء قيمرة   التي يحققورا العراملين

 للعمل لديوم

الراررامرعررة   ▪  ئرير  

وعررمررداء   ونرررابرر  

 الكليات

 مديهي العمر  ▪

الررررمرررررا د    ودا ة ▪

 البشهية

الرررعررر قرررات  ▪ ودا ة 

 العامة

√ 

يهتب   

بكل 

 قها  

 

 

 

 

 

√ 

لبناء  

جقافة 

 التمكين 

المشرا كة في اتخاذ  ▪

 القها ات

جررورررد  مرركررافررأة   ▪

 .العاملين

 .حو ت تكهيم ▪

االلت ا  مسرتر   تحسرن  ▪

يرعررادل  برمررا  الرترنرظريرمري 

25%  ً  سنريا

الرمسررررترمره  ترحسرررريرن  الر  ▪

الخرردمررة  ل بمررا ال اردة 

 سنريا. %25يقل عن 

حولررة واحرردة سررررنريرراً   ▪

 لتكهيم المتمي ين

االلت ا    9 حررالررة  في  الترازن  تحقيق 

العمررل  فئررات  جميع  بين  التنظيمي 

طبيعرة العمرل    أن  حيرتبرالارامعرة  

برالارامعرة تهاكميرة تتطلر  أن يكرن 

مسررررتري مخهجرات كرل مسررررتري 

برنرور   الرورئررات  ولرمرخرترلرن  ودا ي 

مسررررتري مخهجرات المسررررتريرات  

الترازن بين جميع المسررررتريرات   ▪

 اإلدا ية بالاامعة

الردعم لكرافرة المسررررتريرات  تقرديم   ▪

برترطرريره    واالهرترمررا   واإلدا ات

 التكنرلرجيا المستخدمة

التكررامررل بين موررا    ▪ ةهت  وح 

 وأعمال المستريات اإلدا ية

الراررامرعررة   ▪  ئرير  

وعررمررداء   ونرررابرر  

 الكليات

 ؤسرررراء األقسررررا   ▪

 العلمية وأعضائوا.

 ؤسررراء األقسرررا     ▪

 اإلدا ية

المهاجعة المستمهة   ▪ √ 

لبطراقرة الرصررررن  

 الرظيوي

بررأحررد   ▪ الررعررمررل 

مسررتر  تكنرلرجي  

عرراملين ال  تررأهيررلو

 جرررررردة  ا تررررروررررراع ▪

التهاكميررة  اإلناررازات 

ال تقل   بالاامعة بنسررربة

أول   %50  عرررن فررري 

و لركررل    %10عررامريرن، 

 يعا  تال
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 جهة التنفيذ  إجرا ات التنفيذو متطلبات التنفيذ التوصية م
 حالة التنفيذ 

 معايير اإلنجاز  معايير األدا 
 مستمر  مؤقت

أن    ولىمهاعرراة    األخه اإلدا يررة  

مخهجرات كرل فئرة تمثرل مردخ ت 

  األعلى أو األقل. للمستري اإلدا ي

وفق احتيراجرات كرل 

 مستري ودا ي

ا تواع مسررررتري جردة  ▪

مرة المقردمرة نتيارة  دالخر 

والرخربرهات   الرمروررا ات 

بنسرربة ال تقل المكتسرربة  

ً  %25عن   سنريا

المسررررسولين بالاامعات    علىيا    10

بيررر ة مطلقة   االهتما الميررهية  

الرترنرظريرمري   االلرتر ا برمسرررررترري  

األنشرررررطررة  بركررافررة  واالهرتررمررا  

والوراعليرات التي ت يرد من حراالت 

برالعمرل والحرد من كرافرة    اال تبراط

ل وذلك تحقيقاً  ميراد  ضر رط العم

 ل ستقها  في الاامعات 

 

 

تيرررميم بهام  مرجوة للحد من  ▪

الحد    علىالضرر رط والتي تهك   

الحد  من خ ل من صرهاع الدو   

الرردو  ةرمررض  ترحرقريرق و  مرن 

الرعررمررل عرر ء  بريررن    الرترررازن 

 للمستريات اإلدا ية.

المرراديررةا ▪ العمررل  ببيئررة   الهتمررا  

عهض واالبرداع،  دعم مبراد ات  لر 

فهص التقرد  الرظيوي والبهام  

مرن  تر يررد  الرتري  والرمشررررررا يرع 

من اال تبراط برالعمرل لمرا لكليومرا  

تحسررررين   علي  واضررررن  تررأجيه 

 مستري االلت ا  التنظيمي

الراررامرعررة   ▪  ئرير  

وعررمررداء   ونرررابرر  

 الكليات

 مديهي العمر  ▪

الررررمرررررا د    ودا ة ▪

 البشهية

مهك  تنميرة قرد ات   ▪

هرريررئررة  أعضرررررراء 

 التد ي  والعاملين

  تنمريرة   بهام   تنويرذ ▪ √ 

  ودا ي   مستربكل 

  عرلرىلرلرتشررررراريرع  

الرارمرراعري   الرعرمررل 

فررري  واإلخررر ص 

وبررت  وح    العمررل

  لررلررعررمررل  الرررالء

   واالنتماء

و ش عمررل تنويررذ   ▪

تحقيق    علىتسرراعد  

بررريرررن  الرررترررعررراون 

 العاملين  

 االلت ا مسرتري   تحسرن ▪

منسرررربي  لدي اإل ادي  

ال تقل   بنسربة الاامعات

ً  %20عن   سنريا

  اال تباط   تحسن مستر  ▪

لارامعرة لردي  العمرل برابر 

خر ل  مرن  الرعررامرلريرن 

  برراالنرترمرراء الشرررررعرر   

الرعرمررل اإل ادي   لربريرئررة 

  %20بنسربة ال تقل عن  

 ً  سنريا

 : يقتهح الباحت استوادة من القيا  بوذا البحت عدد من الد اسات والبحر  المستقبلية والتي منوا: حاد  عشر: توصيات ببحوث ودراسات مستقبلية 

 االلت ا  التنظيمي على تحسين جردة الخدمة التعليمية بالاامعات الميهي. تأجيه  .1

 تحسين حالة اال تباط بالعمل. محددات جردة التنظيم اإلدا ي وتأجيه  على   .2

 فاعلية وحدة ودا ة األزمات بالاامعات الميهية وتأجيهها على تحسين مستر  االلت ا  التنظيمي.  .3

 مناا العمل وبين جردة الخدمة التعليمية.  بين جردةتأجيه االلت ا  التنظيمي كمت يه وسي  في الع قة  .4

 .بالعمل  طاال تباحالة  الع قة بين فاعلية مناا العمل وتحسين دو  الترج  الهيادي في .5

 مسسسي للاامعات الميهية.تأجيه الترازن في ع ء العمل على الع قة بين جردة المسا  الرظيوي وفاعلية األداء ال .6
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 لمراجعا

(. الض رط الرظيوية وأجهها على الرالء التنظيمي لد  العاملين في وزا ة 2017أبر سنين ، منال سليمان محمرد،   .1

 الداخلية الولسطينية.  سالة ماجستيه. جامعة القدت.

الررذات وخوض أعهاض  ( فرراعليررة الع ج  2020أحمررد،  أفررت   .2 المعهفي بررالقبرل وااللت ا  في تحسررررين موور  

(، العدد  3  المالد، مالة جامعة حماة، مسرتشروى المراسراة بدمشرقبد اسرة اكلينيكية ،  اضرطها  الرسررات القوهي

 17.) 

التحريليرة وع قتورا  (. د جرة ممرا سررررة قرادة المردا ت الثرانريرة للقيرادة  2021الحهبي، حمردان بن محمرد دخيرل )،   .3

برااللت ا  التنظيمي: من وجورة نظه المعلمين والمعلمرات في مردينرة مكرة المكهمرة. مالرة كليرة التهبيرة براإلسررررمراعيليرة.  

 .243 -206(، ص49العدد  

د اسررة تطبيقية ، (. الدعم التنظيمي وع قت  بالعدالة التنظيمية وااللت ا  التنظيمي2019ضرربيان،    يعل  الهشرريدي، .4

(، 39المالد  ،  المالة العهبية لإلدا ة،  ألطباء العاملين في بعض المسررتشررويات الحكرمية في مدينة الهياض.على ا

 (.3العدد  

(. د جة مما سرررة قادة مدا ت التعليم العا  بمحافظة الحاهة للقيادة 2021ال بيدي، مشرررعل بن عبيد بن وبهاهيم،   .5

 .360 -333ن. مالة القهاءة والمعهفة. ص األخ قية وع قتوا بااللت ا  التنظيمي للمعلمي

(. اال تباط الرظيوي وع قت  باليرمت التنظيمي لد  قادة المدا ت 2021عبد )،   -اليرقيه، عبد المحسرن محمد .6

 (.6(، العدد  6في منطقة القييم. مالة شبا  الباحثين في العلر  التهبرية للد اسات العليا بسرهاج. المالد  

(. التمكين النوسرري وع قت  بكل من االلت ا  التنظيمي واالندماج في العمل لد  2018العتيبي، سررعد بن مهزوف،   .7

 (.4(، العدد  38العاملين في شهكات التأمين الخاصة بمدينة الهياض. المالة العهبية لإلدا ة. المالد  

ع التنظيمي على اال تباط بالعمل: د اسررة  (. أجه اسررتهاتيايات ودا ة اليررها2020العشررهي، محمد حسررن محمد،   .8

تطبيقية على العاملين بالمسرتشرويات والمهاك  الطبية باامعة المنيرر ة. المالة العلمية للد اسرات التاا ية والبيئية.  

 (، الا ء األول.3(، العدد  11المالد  

وأجه  في ضرر رط العمل بمدينة    ( شررعر  العاملين بالمطاعم السررياحية بااللت ا  التنظيمي2019العقيد، مهزوف،   .9

 عمان. مالة المثقال للعلر  االقتيادية واإلدا ية، عمان.

د اسررررة تطبيقية في فنادف الخم  نار  -( الثقافة التنظيمية وأجهها في ضرررر رط العمل 2020العقيد، مهزوف،   .10

 (.2(، العدد  26بمدينة عمان. مالة المنا ة للبحر  والد اسات، المالد  

( أجه ضر رط العمل على د جة الرالء التنظيمي د اسرة  2020مد بن سرعيد، السرولي، عبيد سرعرد،  العمهي، مح .11

ميردانيرة على العراملين في منظمرات القطراع الخراص بمردينرة الهيراض. مالرة العلر  اإلنسررررانيرة واالجتمراعيرة. جرامعرة  

 (.39االما  محمد بن سعرد اإلس مية. عدد  

. أجه جردة الع قة التبادلية بين القائد ومهؤوسررري  على اال تباط الرظيوي: (2018المنسررري، محمد عبد الع ي ،   .12

الدو  الرسري  لهأت المال النوسري: د اسرة تطبيقية على هيئة التمهيض في المسرتشرويات والمهاك  الطبية باامعة 

 (.2(، العدد  55كلية التاا ة. المالد    -المنير ة. مالة كلية التاا ة للبحر  العلمية. جامعة اإلسكند ية

(. الع قة بين االلت ا  التنظيمي ألعضررراء الويئة التد يسرررية وتحقيق أهدا   2020المراجدة، حمادة على حماد،   .13

التنميرة البشررررهيرة في الارامعرات الحكرميرة األ دنيرة، الامعيرة األ دنيرة للعلر  التهبريرة، المالرة التهبريرة األ دنيرة، 

 .278: 253، ص 1م ، ع

(. ترسري  المناا األخ قي في الع قة بين القيادة األخ قية واال تباط  2020النوهاوي، أحمد عبد السر    ج ،   .14

 (.4(، العدد  50الرظيوي: د اسة تطبيقية. المالة العلمية ل قتياد والتاا ة. المالد  

لعمل وع قتوا باالنتماء الرظيوي: (. العرامل التنظيمية المسرببة لضر   ا2012النقي ، مسيد عبد الكهيم شراكه،   .15

د اسرة ميدانية لعينة من المسسرسرات اليرحية بمحافظة األنبا . مالة جامعة األنبا  للعلر  االقتيرادية واإلدا ية، 

 .167: 147(، ص 9(، عدد  4العهاف. مالد  
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