إدمان العمل واإلرتباط الوظيفي كمتغيرين وسيطين في العالقة بين
الريادة اإلستراتيجية واألداء المستدام للجامعات المصرية

(دراسة تطبيقية )
إعداد
عمار فتحي موسي إسماعيل
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بهاء الدين مسعد سعد

2

 1د /عسار فتحي مػسى ،أستاذ مداعج بقدع إدارة األعسال ووكيل كمية التجارة لذئػن خجمة السجتسع وتشسية
البيئة  -جامعة مجيشة الدادات – حاصل عمي درجة الجكتػراه مغ جامعة مجيشة الدادات ،مغ اهتساماته البحثية:
الدعادة الشفدية ،الب اخعة التشطيسية ،الدسعة التشطيسية ،جػدة الحياة الػضيؽية ،الؿيادة األبػية ،التسيد السؤسدي ،
ججارت الجػهخية ،إستخاتيجية التمعيب،
السشاعة التشطيسية  ،الؿيادة السجمخة ،الؿيادة الشخجدية ،الػباء التشطيسي  ،ال ا
إدمان العسل ،األداء السدتجام.
 2د /بهاءالجيغ مدعج سعج ،مجرس إدارة األعسال باألكاديسية الجولية لمهشجسة وعمػم األعالم -شعبة إدارة
االعسال – حاصل عمي درجة الجكتػراه مغ جامعة عيغ شسذ  ،مغ اهتساماته البحثية  ،الذفاؼية اإلدارية ،الثقة
التشطيسية  ،سمػكيات السػاششة التشطيسية  ،التهكع التشطيسي  ،الفخخ التشطيسي ،االداء التشطيسي ،االرتباط الػضيفي
.
 ،الخيادة االستخاتيجية ،الجيشات التشطيسية ،الؿيادة االستخاتيجية  ،التسيد السؤسدي  ،سمػكيات تحػل العسالء

 -1ممخز البحث:

إهتتتع البحتتث الحتتالي بتحجيتتج عتتػ وقتتػة العالقتتة بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتات
السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام ،وعػ وقػة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء السدتتجام
فتتتي الجامعتتتات السرتتتخية محتتتل الجراستتتة ،وعتتتػ وقتتتػة العالقتتتة بتتتيغ اإلرتبتتتاط التتتػضيفي واألداء
السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراستة  ،وعتػ وقتػة العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية
فتتتي الجامعتتتات السرتتتخية محتتتل الجراستتتة وإدمتتتان العستتتل ،وعتتتػ وقتتتػة العالقتتتة بتتتيغ الخيتتتادة
اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتات السرتتخية محتتل الجراستتة واإلرتبتتاط التتػضيفي ،والتعتتخع عمتتي التتجور
الػستتي إلدمتتان العستتل فتتي العالقتتة بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتات السرتتخية مح تل
الجراستتة واألداء السدتتتجام ،والتعتتخع عم تي التتجور الػستتي لإلرتبتتاط التتػضيفي فتتي العالقتتة بتتيغ
الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام  ،ولتحقيت ذلتظ تتع
االعتساد عمي قائسة االستقراء لجسع البياعات األولية باستخجام عيشة قػامها  362مفخدة مغ
أعزتاء هيئتتة التتتجريذ بالجامعتتات السرتتخية محتل الجراستتة  ،وقتتج أضهتتخت الشتتتائ أن مدتتتػ
الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة متػس  ،وإرتفا اإلرتباط التػضيفي،
وإرتفا إدمتان العستل ،كستا أن مدتتػ األداء السدتتجام فتي الجامعتات السرتخية محتل الجراستة
كتتان متػس ت  ،ووجتتػد عالقتتة إرتبتتاط شتتخد وذات داللتتة إحرتتائية بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية
واألداء السدتتتجام ،و وجتتػد عالقتتة إرتبتتاط شتتخد وذات داللتتة إحرتتائية بتتيغ اإلرتبتتاط التتػضيفي
واألداء السدتجام ،ووجػد عالقة إرتباط عكدي وذات داللة إحرائية بتيغ إدمتان العستل واألداء
السدتجام،ووجػد عالقة إرتباط شخد وذات داللة إحرائية بيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط
الػضيفي  ،ووجػد عالقة إرتباط شخد وذات داللة إحرائية بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية وإدمتان
العسل  ،ولعب إدمان العسل دور الػساشة الجدئية في العالقة بيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء
السدتتتتجام ،كستتتا لعتتتب اإلرتبتتتاط التتتػضيفي دور الػستتتاشة الجدئيتتتة فتتتي العالقتتتة بتتتيغ الخيتتتادة
اإلستتتتخاتيجية واألداء السدتتتتجام ،وتػصتتتل الباحثتتتان إلتتتي مجسػعتتتة متتتغ التػصتتتيات والتتتتي تتتتع
ترشيفها إلى مجسػعتيغ ،األولى تتعم بالجاعب األكاديسي ،بيشسا تتعم الثاعية بقصا الجراسة
وذلتتتظ متتتغ حيتتتث التػصتتتيات الخاصتتتة بالخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية ،والتػصتتتيات الخاصتتتة باإلرتبتتتاط
التتتتػضيفي ،والتػصتتتتيات الخاصتتتتة بإدمتتتتان العستتتتل ،والتػصتتتتيات الخاصتتتتة بتتتتاألداء السدتتتتتجام
،والتػصيات الخاصة بالعالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل واإلرتباط الػضيفي واألداء
السدتجام.

 -2مقجمة:

عط اًخ لمتغيخات التكشػلػجية الستدارعة والتي أجبخت السشطسات عمي ضخورة التحجيث والتججيج
السدتسخ،ويحتاج هحا التحجيث والتججيج إلي الكػارد البذخية التي تستمظ األدلة السقشعة حػل
مشصؿية ومبخرات التججيج ،كسا يحتاج إلي القادة المحيغ يدتصيعػن تػضيح شبيعة التججيج بصخيقة
تتدع بالسػضػعية ،عمي أن يتع ذلظ برػرة مدتسخة ومتػاصمة وفي صػرة مبادرات غيخ مدبػقة
). (Brent&Davies,2020
ويعج مجخل الخيادة اإلستخاتيجية داعساً قػياً لمتججيج الحاتي في السؤسدات السعاصخة ،حيث
يجعػ إلي اإلستثسار في السػارد البذخية والسادية لتحقي السدايا التشافدية مغ خالل إبتكار أساليب
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إبجاعية قادرة عمي تقجيع خجمة متسيدة لعسالئها الجاخمييغ والخارجييغ (عبجالمصيف،
عمي.)2118،
وتعج عالقة األفخاد بػضائفهع مغ العالقات غيخ محجدة السعالع ،فهشاك مغ السػضفيغ مغ يشطخ
إلي الػضيفة عمي أعها شخ البج مشه تشحرخ أهسيتها في أعها مرجر لمحرػل عمي السختب
والحػافد التي تداعجه في مسارسة أعذصة حياته السختمفة ) ،(Taylor et al.,2019وهشاك مغ
السػضفيغ مغ هػ غارق تساماً في عسمه وغيخ قادر عمي عدل عفده عغ العسل ذهشياً حتي وإن
إبتعج عشه جدجياً رغع ما لحلظ مغ تجاعيات وعػاقب سمبية عجيجة عمي عالقاته اإلجتساعية
وسعادته الذخرية وصحته البجعية )، (Fernandez-Serrano et al.,2016ولقج كان
لمتقجم التكشػلػجي والح مكغ السػضف مغ العسل في أ وقت ومغ أ مكان عريب واع مغ
السداهسة في إعتذار ضاهخة إدمان العسل ).(Aziz et al.,2017
والقي مػضػ اإلرتباط الػضيفي مديج مغ اإلهتسام مغ قبل الباحثيغ في مجال إدارة السػارد
البذخية ،حيث أن السػضف السختب يدتخجم كل شاقاته وإمكاعياته لتحقي أهجاع السشطسة ،كسا
تدعي السشطسات جاهجة إلي زيادة مذاركة مػضفيها في العسل،حيث أن السػضفيغ السختبصيغ
بػضائفهع ومشطساتهع هع مػضفػن أكثخ إعتاجية ،لكشهع غالباً ما يتجاهمػن اآلثار السهسة لمتػازن
بيغ العسل واألسخة عمي السذاركة في العسل ) ،(Znidarsic&Bernik,2021كسا ضهخ مفهػم
اإلرتباط الػضيفي باعتباره دافعاً لشجاح السشطسات ،حيث يعج اإلرتباط الػضيفي حمقة الػصل بيغ
السشطسة وبيغ العجيج مغ الستغيخات التشطيسية مثل الدسعة ،والحفاظ عمي العامميغ ،والػالء،
واإل عتاجية ،ورضا العسالء ).(Tran,2018
وعط اًخ ألن السشطسات تتحسل مدؤولية كبيخة في عسمية االعتقال إلى شتتكل أكثخ استتتجامة مغ
التشسية؛ فإعها تتعتتخض لزغػط هائمة لتحقي األداء السدتجام لها ،ويجب عميها َد ْم مسارستتات
األعسال السدتتتجامة(اإلقترادية ،والبيئية ،واإلجتساعية) في إستخاتيجياتها وعسمياتها السختمفة
).(Zaid et al., 2018; Rahman, 2019
مغ هحا السشصم فإن البحث الحإلي يدعي مغ خالل التقري والتحميل إلي التعخع عمي شبيعة
العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،هحا باإلضافة إلي تحجيج ما إذا كان إدمان
العسل واإلرتباط الػضيفي سيمعبان دور الستغيخ الػسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام.

 -3الجراسة االستصالعية ومذكمة البحث:

قام الباحثان بجراسة إستصالعية استهجفت الحرػل عمي بياعات إستكذاؼية حػل إدمان العسل
واإلرتبتتاط التتػضيفي والخيتتادة اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام ،باإلضتتافة إلتتي مدتتاعجة الباحثتتان فتتي
تحجيتتج وبمتتػرة مذتتكمة وتدتتاؤالت البحتتث  ،والتػصتتل إلتتي صتتياغة دؾيقتتة لفخوضتته  ،وقتتج إشتتتسمت
الجراسة اإلستصالعية عمي د ارسة مكتبية  ،تع فيها جسع البياعات الثاعػية الستعمقة بكتل متغ إدمتان
العسل واإلرتباط الػضيفي والخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،باإلضافة إلتي عتجد متغ السقتابالت
الستعسقة مع عيشة عذػائية تزسشت  61عزػاً مغ أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية
محتتل الجراستتة  ،وق تج أكتتجت عتتتائ الجراستتة اإلستتتصالعية عمتتي ضتتعف إدراك العتتامميغ بالجامعتتات
السرخية محل الجراسة لسفهػم وأبعاد إدمان العستل (وفقتاً إلجابتات  31متغ العيشتة ،وبشدتبة %51
) ،ومفهػم وأبعاد اإلرتبتاط التػضيفي (وفقتاً إلجابتات  41متغ العيشتة  ،وبشدتبة  ) %66,6ومفهتػم

3

وأبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية ( وفق تاً إلجابتتات 38متتغ العيشتتة  ،وبشدتتبة  ) %63,3ومفهتتػم وأبعتتاد
األداء السدتجام وفقاً إلجابات 31مغ العيشة  ،وبشدبة  ) %51وعتجم وضتػح العالقتة بتيغ الخيتادة
اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام ( وفق تاً إلجابتتات  39متتغ العيشتتة  ،وبشدتتبة  ) %65وعتتجم وضتتػح
العالقة بيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية وإدمتان العستل ( وفقتاً إلجابتات  36متغ العيشتة وبشدتبة ، )%61
وعجم وضػح العالقة بيغ الخيادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي ( وفقتاً إلجابتات 35متغ العيشتة ،
وبشدتتبة  ) %58,3وعتتجم الػضتتػح لمتتجور التتح يسكتتغ أن يؤديته إدمتتان العستتل واإلرتبتتاط التتػضيفي
كستغيخيغ وسيصيغ في تجعيع العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء السدتتجام ( وفقتاً إلجابتات
 38مغ العيشة  ،وبشدبة . ) %63,3
ويػاجتته أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ فتتي الجامعتتات السرتتخية محتتل الجراستتة العجيتتج م تغ السذ تاكل  ،كستتا
تػصتل الباحثتتان إلتتي مجسػعتة متتغ الطتػاهخ الدتمبية ومتتغ أهتع هتحه الطتػاهخ( :بدصػيدتتي2117،؛
بكخ2118،؛ أبػالعد وآخخون2121،؛ يػسف وآخخون)2121،
 ضعف التػاصل العمسي بيشهع وعطخائهع في الجامعات العخبية.
 إعخفاض السختب الح يحرل عميه عزتػ هيئتة التتجريذ خاصتة فتي ضتل إرتفتا مدتتػيات
األسعار.
 ب ء تمبية الجامعة لإلحتياجات األكاديسية ألعزاء هيئة التجريذ .
 تعجد مهام عزػ هيئة التجريذ بيغ مهام إدارية وأكاديسية وتجاخمها .
 عقز السخررات السالية الالزمة لإلعفاق عمي إجخاء وعذخ البحػث العمسية.
 شعػر أعزاء هيئة التجريذ بالزغ والتػتخ السدتسخ داخل وخارج العسل.
 رغبة البعس لمعسل في أماكغ أخخ داخل مرخ وخارجها .
 ضعف إستخجام التكشػلػجيا الحجيثة في التعميع والتعمع.
 عجد كبيخ مغ األبحاث العمسية ألعزاء هيئة التجريذ قج ال يتحق مشها عفتع ممستػس عمتي
السدتػ التصبيقي .
 ضتتتعف السخررتتتات الساليتتتة التتتتي يسكتتتغ أن تدتتتسح ألعزتتتاء هيئتتتة التتتتجريذ بحزتتتػر
السؤتسخات العمسية.
 يعج مشاخ البحث العمسي الدائج في معطتع الجامعتات السرتخية مشاختاً فخديتاً بعيتجاً عتغ مشتاخ
البحث الجساعي ،إضافة إلي عجرة المقاءات العمسية والفكخية بيغ أعزاء هيئة التتجريذ متغ
ذو اإلختراص الػاحج.
 ضعف قشػات اإلترال بيغ أعزاء هيئتة التتجريذ فتي عفتذ التخرتز ،األمتخ التح يتؤد
إلي التباعج واإلعفرال بيشهع ومغ ثع يقل التعاون ،ويزعف اإلعتاج العمسي.
وال شظ أن تمظ السطاهخ قتج أثتخت ستمباً فتي مدتتػ أداء أعزتاء هيئتة التتجريذ فتي الجامعتات
السرخية محل الجراسة ،وبشاءاً عمي متا ستب  ،فتإن الشتتائ األ وليتة التتي تتع التػصتل إليهتا متغ
الجراستتة اإلس تتصالعية تذتتيخ إلتتي وجتتػد قرتتػر فتتي فهتتع دور إدمتتان العستتل واإلرتبتتاط التتػضيفي
كستغيخيغ وسيصيغ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،وما يتختب عميها مغ
عتائ هامة لكتل متغ العتامميغ والذتخكات والسجتستع  ،لتحلظ فتإن هشتاك حاجتة ماستة لجراستة دور
إدمان العسل واإلرتباط الػضيفي كستغيخيغ وسيصيغ فتي العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء
السدتجام .
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وتثيخ هحه السذكمة عجداً مغ التداؤالت التي يسكغ شخحها عمي الشحػ التالي:

( )1ما عػ وشبيعة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء
السدتجام ؟

( )2ما عػ وشبيعة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل
الجراسة ؟

( )3ما عػ وشبيعة العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل
الجراسة ؟

( )4ما عػ وشبيعة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الج ارسة
وإدمان العسل ؟

( )5ما عػ وشبيعة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الج ارسة
واإلرتباط الػضيفي ؟

( )6كيف يسكغ إلدمان العسل أن يؤثخ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات
السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام ؟

( )7كيف يسكغ لإلرتباط الػضيفي أن يؤثخ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات
السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام ؟

 -4أهجاع البحث:

يدعى الباحثان مغ خالل هحا البحث إلى تحقي مجسػعة مغ األهجاع ،عمى الشحػ اآلتي:

( )1تحجيج عػ وقػة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة
واألداء السدتجام.

( )2تحجيج عػ وقػة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل
الجراسة .

( )3تحجيج عػ وقػة العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية
محل الجراسة.

( )4تحجيج عػ وقػة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة
وإدمان العسل.

( )5تحجيج عػ وقػة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة
واإلرتباط الػضيفي.

( )6التعخع عمي الجور الػسي

إلدمان العسل في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في

الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام .
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( )7التعخع عمي الجور الػسي لإلرتباط الػضيفي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في
الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام .

 -5اإلشار الشطخ :

يذسل اإلشار الشطخ ؛ مفهػم وأبعاد الخيادة اإلستخاتيجية ،ومفهػم وأبعاد إدمان العسل ،ومفهػم
وأبعاد اإلرتباط الػضيفي ،ومفهػم وأبعاد األداء السدتجام  ،وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 -1/5مفهػم وأبعاد الخيادة اإلستخاتيجية :
الخيادة اإلستخاتيجية هي حقل حجيث ججاً تخجع بجاياته إلى عام  ۹۱۱۱تحجيجاً إلى كتابات كل
مغ (  .)Covin & Miles, 1999, Zahra et al 1999إال أن االهتسام األكاديسي بهحا
الحقل ضهخ رسسيا في عام  ۱۰۰۹بإصجار مجمة  Strategic Management Journalتحت
عشػان الخيادة اإلستخاتيجية (.)Genic,2012
وعمى الخغع مغ كثخة عجد البحػث والجراسات التي تعاممت مع مػضػ الخيادة اإلستخاتيجية ،إال
أن الػصػل إلى مفهػم مقبػل مغ قبل الباحثيغ عسػمأ ما زال بعيج عغ السشال والتفديخ السشصقي
لهحه الحالة هػ كػن الباحثيغ الحيغ تشاولػا السػضػ جاؤوا مغ خمؽيات عمسية متشػعة ،وكل
واحج مشهع كان يحسل أفكا اًر معيشة عغ الخيادة اإلستخاتيجية عكدها في مفهػمه .فهشاك باحثػن
تشاولػا هحا السرصمح مغ زاوية السشطػر الخياد  ،وهشاك مغ تشاوله مغ ازوية السشطػر
االستخاتيجي ،وهشاك مغ تشاوله مغ زاوية عطخية التعقيج ،وهشاك مغ تشاوله مغ زاوية مشطػر
الدياسة اإلقترادية ( .)Sokolova, Liubov ,2011
وععخض ؼيسا يمي عجة تعاريف لمخيادة اإلستخاتيجية قجمها الباحثػن والسهتسػن بالجراسة في
هحا السجال فقج عخفت بأعها عذاط رياد يأخح بعيغ االعتبار السشطػر االستخاتيجي،
)، )Hoskisson & Lreland, 2007كسا عخفت بأعها تكامل الدسات الخيادية مع الدسات
اإلستخاتيجية لترسيع وتصبي إستخاتيجيات ريادية تداعج السشطسات عمى خم الثخوة ،حيث تبحث
تمظ السشطسات عغ إستخاتيجيات ججيجة لخم الثخوة والؿيسة مغ خالل العمع ،والبحث ،واإلبجا
واالبتكار (.)Hitt, et al ,2001
بيشسا عخفها ( )Feldman, 2005بأعها تسييد الفخص واالستعجاد الستغاللها وتقبل السخاشخة
وإدارتها وتشطيع وتشدي السػارد لتػليج السيدة التشافدية لتبشي إستغالل الفخص ،بيشسا ركد
( )Morris & kuratko,. 2001في مفهػمه لمخيادة عمى االبتكار باستخجام األدوات والسفاـيع
الستاحة في اإلستخاتيجية ،كسا عخفها ( )Robert & Hit, 2007بأعها التكامل بيغ الخيادة
(أعسال الدعي إلى الفخص) واإلستخاتيجية (أعسال الدعي لمسيدة) ووجهات الشطخ لترسيع وتصبي
الخيادية التي تػلج الثخوة.
كسا عخفت بأعها العسل عمى إيجاد تػليفة ججيجة مغ خالل تقجيع سمع أو خجمات أو عسميات
ججيجة أو تحجيج أسػاق أو مرادر تجهيد ججيجة أو خم أعػا ججيجة مغ السشطسات
(.) Gailly & BelousOva ,2008
لمقخرات اإلستخاتيجية والجهػد االدارية بقرج تحجيج أفزل
وعخفت أيزا بأعها عسمية مػجهة ا
الفخص (ذات العائج الستػقع األعمى) الستثسارها مغ خالل الترخفات اإلستخاتيجية ( Akande,
 )2012وتعخع أيزا بأعها عسمية إعذاء شيء ججيج ذ ؾيسة لمسشطسة ،مغ خالل إتاحة الفخص
لمعامميغ فيها لمؿيام بجهػدهع الخيادية  ،والكذف عغ الفخص السدتقبمية  ،بهجع رفع مدتػى
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القج ارت االبتكارية والتشافدية لمسشطسة وصػالً إلى تحديغ مدتػى الخبحية ودعع السخكد التشافدي
لمسشطسة في أسػاق مشتجاتها الحالية والسختؿبة (جالب و آخخون  ، )2116وعخفت أيزا بأعها
مجسػ األعذصة والسسارسات التي تعتسجها مشطسات األعسال ومجيخوها لبشاء السخكد السشاسب في
الدػق وخم الفخص وإستثسار السػارد بصخق يرعب عمى السشافديغ فهسها أو تقميجها (الغالبي
وآخخون،)2116 ،بيشسا عخفها(عريخ  )2117بأعها ضاهخة ججيجة االعتذار بيغ مشطسات األعسال
بسختمف أشكالها وأحجامها تجسع بيغ خرائز الخيادة وخرائز اإلدارة اإلستخاتيجية ،وتعسل
عمى إعذاء إستخاتيجيات ريادية تداعج السشطسات عمى خم ؾيسة لسختمف الفئات السدتفيجة مغ
أعسالها وتحقي أداء متسيد لها .
كسا يخ ( )Dess et al, 2012بأن الخيادة لها أشكال تعخض مغ خاللها سمدمة اإلبجاعات
السشطسية لمحرػل عمى السيدة التشافدية.
ويخ (هاشع  ،سعج )2118 ،أن الخيادة اإلستخاتيجية لمجامعات هي مجسػ األعذصة والصخق
والسسارسات التي تعتسجها الجامعات والسدؤولػن فيها ،لبشاء السخكد السشاسب في السجتسع ،وخم
الفخص ،واستثسار السػارد الؿيسة بصخق يرعب عمى السشافديغ فهسها أو تقميجها ،وتختكد الخيادة
اإلستخاتيجية عمى تذجيع الجامعات عمى تصبي إستخاتيجيات اإلبجا واالبتكار والتفخد والسخاشخة
والسبادأة  ،وكحلظ تذجيع أفخاد السجتسع األكاديسي عمى إتخاذ الق اخرات ،وكحلظ القجرة عمى التشافذ
وتحقي السيدة التشافدية.
مغ التعخيفات الدابقة يسكغ لمباحثان تعخيف الخيادة اإلستخاتيجية بأعها عذاط رياد يهجع إلي
إستثسار السشطسة لدمػكياتها السختمفة كاإلبجا واالبتكار واالستباؾية والسغامخة والتشافدية وتقبل
السخاشخة واالستقإل لية لتشفيح اإلستخاتيجيات الخيادية التي تعسل عمى تقجيع إبتكارات متسيدة عغ
السشافديغ مسا يداهع في تحديغ مدتػى الخبحية ودعع السخكد التشافدي لمسشطسة في أسػاقها
الحالية والسختؿبة.
أما عغ أهسية الخيادة اإلستخاتيجية فيخ (شامي )2119 ،أن الخيادة اإلستخاتيجية في السشطسات
تداعج عمي اكتذاع حاجات العسالء غيخ السذبعة واألسػاق غيخ السخجومة ،أو التي ال تتعامل
معها السشطسة ،وتحقي عػائج استثسار عإلية إذا كاعت السذاريع الججيجة عاجحة ،وتصػيخ الخجمات
والسشتجات الججيجة  ،واضافة ؾيسة ججيجة لقدع البحث والتصػيخ في السشطسة،وتصػيخ عالقات
األعسال مع السشطسات األخخى مغ خالل إقامة التحالفات معها ،وتخؽيس درجة السخاشخ بفزل
وجػد التصػيخات التكشػلػجية الججيجة.
أما عغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية فقج إختمف الباحثػن في تحجيج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية
فسشهع مغ أشار إلى أعها تتكػن مغ الفصشة الخيادية  ،الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية ،وادارة
السػارد إستخاتيجياً ،وتصبي األفكار وتصػيخ االبجا ومشهع مغ رأى بأعها تتكػن مغ تحجيج الفخص،
واالبجا  ،وقبػل السخاشخة ،السخوعة ،والخؤية ،والشسػ ،ؼيسا إتف العجيج مغ الباحثيغ عمى أن
األبعاد الخئيدة لمخيادة اإلستخاتيجية هي أربعة أبعاد :الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية ،إدارة
الفخص الخيادية ،إدارة السػارد الخيادية) وتع اإلعتساد عمي هحه األبعاد عط اًخ لكػعها األكثخ إتفاقاً،
كسا يمي:
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( )1الثقافة الخيادية :Entrepreneurial Culture
الثقافة الخيادية هي واحجة مغ األفكار الججيجة والتي تذجع عمي اإلبجا وتحسل السخاشخة ،وتدهع
في تذجيع التدامح عغ بعس األخصاء أو الفذل ،والتخوي لمتعمع وتحفيد العسمية اإلدارية عمى
االستسخار باإلبجا واعتبار التغييخ الستحخك باتجاه الفخص)  ،(Hoskisson & Hitt,2011كسا
يخ (الشسخاو  )2119،أن الثقافة الخيادية هي ركيدة مغ ركائد ريادة األعسال واالقتراد السعاصخ
وهي داعسة لتسكيغ ورفع السقجرة والسيدة التشافدة  ،كسا تذيخ إلي االعفتاح عمي أوجه التقشيات
الحجيثة بػية عقمها إلي أعذصة السشطسة إضافة إلي التأكيج عمي االستعجاد لتقجيع سمع وخجمات
تتدع بالجػدة والسخوعة وتقبل التغييخ البيئي باإلضافة إلي استعجاد السشطسة لمقبػل بشدب لمفذل
واالخفاقات أثشاء سيخها لمتػسع والشجاح ). ( Wheelen&Hunger,2004
ويتف العجيج مغ الباحثيغ في أن الثقافة الخيادية تعكذ عطام الؿيع السذتخكة (أ ما هػ مهع)
واالعتقادات (أ كيف تعسل األشياء) التي تريغ الهيكل التشطيسي لمسشطسة واإلجخاءات ألعزائها
لػضع السعاييخ الدمػكية (أ شخيقة إكسال العسل) (.) Mohutsiwa, Moshe 2012
وتتسيد الثقافة الخيادية الفاعمة بتدهيل جهػد السشطسة إلدارة السػارد إستخاتيجياً ،إذ تتزسغ األفكار
الججيجة وتذجيع السخاشخة أو تحسل الفذل وتخوي التعمع وتبشي اإلبجاعات بالسشت و/أو العسمية
واإلدارة والتغييخ السدتسخ كشاقل لمفخص ،مغ خالل األهسية الستدامشة لمدمػكيات الداعية وراء
الفخصة والسيدة ،ولهحا الدبب تتبشى الثقافة الخيادية وتجعع البحث السدتسخ عغ الفخص الخيادية
السسكغ استغاللها مع السيدة التشافدية السدتجامة (.(Macmillan,2000
إن وجػد الثقافة الخيادية في السشطسة الستعمسة يعج شيئاً أساسياً ضسغ إشار السشافدة والح
يداعج في االبتكار وسخعة االستجابة لمتصػرات التكشػلػجية والستغيخات البيئية لتحقي ججارة
ديشاميكية تشافدية والسشطسات الخيادية تدتخجم التعمع التشطيسي إليجاد مهارات ومػارد محجودة،
ويخ ( (Simon & Ireland , 2003أن الثقافة الخيادية تعخع مغ خالل ست خرائز هي
افتخاضات مذتخكة أساسية  ،اخت اخ  ،اكتذاع ،تصػيخ مغ قبل مجسػعة معيشة ،عسمية تعمع كيؽية
التعامل مع مذكمة التكيف الخارجي وشخق التكامل الجاخمي ،العسل بذكل جيج لسا يعتقجون أعه
صحيح ،يسكغ تجريذ هحه الدمػكيات والترخع لألعزاء الججد في السجسػعة ،الشطخ لمخؤية
الرحيحة والتفكيخ والذعػر بعالقات تمظ السذاكل.
وبشاء عمي ما تقجم يخ الباحثان أن الثقافة الخيادية تكسغ في دعع وتذجيع العامميغ عحػ
البحث عغ واستغالل الفخص واعتهازها مغ خالل الػعي السصمػب والسعدز بالسعخفة والتقشيات
الحجيثة لمتخصي لسدتقبل السشطسة بسا يداعج عمي تحقي مدايا تشافدية كبيخة.
( )2الؿيادة الخيادية :Entrepreneurial Culture
الؿيادة الخيادية هي ذلظ الفعل الح يحجد الهجع واالتجاهات والخصػط لمسشطسات ويجب أن تكػن
ذات رؤية مدتقبمية ( ،) House, Morten ,2000ويخ ((Nakyegwe & Kimuli, 2011
أن الؿيادة الخيادية هي القجرة عمى التأثيخ عمى اآلخخيغ إلدارة السػارد إستخاتيجياً مغ أجل التأكيج
عمى البحث عغ الفخصة وسمػكيات البحث عغ السيدة التشافدية ،وتحتاج هحه الؿيادة ليذ فق
االعتساد عمى اإلبجا واالبتكار الجحر ولكغ أيزاً غخس السبادرة في عقمية السشطسات والثقافة
الخيادية ،ودون هحا الجعع االستخاتيجي والثقافي سيكػن هشاك سبب لمتقميج في وحجات األعسال
والسذاريع الحالية واألعطسة السدتقبمية (، ( Urban& Boris ,2010كسا أشار (Dess et
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) al,2007إلي أن سسات الؿيادة الخيادية تذتسل عمي ثالث سسات هي ( الخؤية  ،واإلدارة
السباشخة  ،وااللتدام بتقجيع االفزل).
وبشاء عمي ما تقجم يخ الباحثان أن الؿيادة الخيادية تخكد عمي اإلهتسام بخأس السال البذخ
وتصػيخه واالستفادة مشه مغ أجل الػصػل لمخيادة وتحقي السيدة التشافدية.
( )3إدارة الفخص الخيادية :Entrepreneurial opportunities Management
يتع إدارة الفخص الخيادية مغ خالل العقمية الخيادية والتي تدتخجم شخق وأساليب التفكيخ السختمفة
،ومغ خالل الػعي الخياد الزخور إلدارة السشطسة وؾيادتها في تصبي الخيادة اإلستخاتيجية
عسمياً ،وبالتالي تتكفل بتحقي األهجاع السخجػة مشها ،ويعخع ) (Dhliwao&van,2007العقمية
الخيادية بأعها الصخيقة التي مغ خاللها يتع التفكيخ والتعامل بصخيقة ريادية وكحلظ استغالل الفخص
ضسغ حالة عجم التأكج ،وبالتالي فإن العقمية الخيادية تتزسغ إستذخاع السدتقبل عغ شخي
إكتذاع الفخص الخيادية وتفعيل الدمػكيات الخاصة بها وتحجيجها بهجع إستغال لها ومغ ثع
تحػيمها إلي مدايا تشافدية .
( )4إدارة السػارد الخيادية :Entrepreneurial Resources Management
تذيخ السػارد إلى مػجػدات السشطسة التي يسكغ تقديسها إلى عػعيغ هسا (السػجػدات السمسػسة
والغيخ ممسػسة) ،والسػارد السمسػسة ،هي أشياء مادية مثل األرض والسباعي والسراعع والسعجات
وشاقة السرشع والتكشػلػجيا والعسميات وتػافخ السػاد الخام ،أما غيخ السمسػسة هي أشياء غيخ
مادية تػجج عغ شخي القادة والعامميغ مثل ثقة السدتهمظ ،صػرة العالمة التجارية ،والثقافة
وسسعة السشطسة ،ومهارة اإلدارة ،والسعخفة التي يستمكها العاممػن والسمكية الفكخية (, 2008
 ،) Jones & ,Hillويؤكج ) (Lassen,2007إلي أن االدارة اإلستخاتيجية لمسػارد هي عسمية
رب السػارد السالية والبذخية واالجتساعية بذكل فعال مع جهػد اإلدارة العميا مغ أجل إيجاد عػ
مغ التػازن ؼيسا بيغ التػجه الحالي لمدػق وإكتذاع مجاالت مجهػلة أخخ وبالتالي فإن
السشطسات التي تخيج أن تحافظ عمي مػاردها يجب عميها أن تزع إدارة سميسة لهحه السػارد
بسختمف أعػاعها واستثسارها بذكل جيج وتقييسها مغ أجل تحجيج عقاط القػة وتعديدها والتقميل مغ
عقاط الزعف والعسل عمي تقميرها وبالتالي تؤد إلي تحجيج أهجافها الحالية والسدتقبمية وبالتالي
تحقي ميدة تشافدية مدتجامة.
واستهجفت دراسة (عمي )2121،التعخع عمي كيؽية مداهسة الخيادة اإلستخاتيجية في تحقي
السيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدات التعميسية  ،وقج تػصمت الجراسة إلي وضع ترػر
مقتخح لتفعيل دور الخيادة اإلستخاتيجية في تحقي السيدة التشافدية.
كحلظ هجفت دراسة ( العباس )2121 ،إلي ؾياس درجة مسارسات السشطسات الدػرية العاممة
في تخكيا ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية كسجخل تصػيخ  ،وتػصمت الجراسة إلي عجة عتائ مغ أهسها
ارتفا الستػس الكمي لجرجة مسارسة السشطسات الدػرية ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية لج أفخاد
العيشة وخاصة ؼيسا يتعم ببعج العقمية الخيادية.
أما دراسة (خاشخ  )2121،فقج استهجفت تحميل شبيعة مبادرات التججيج الحاتي بسؤسدات
التعميع قبل الجامعي ،والتعخع عمي واقع تصبي أبعاد هحا السجخل بسؤسدات التعميع قبل الجامعي
في مرخ ،وتػصمت الجراسة إلي عجة عتائ أهسها أن مبادرات التججيج الحاتي في مؤسدات التعميع
تسثل حمػالً إجخائية لسذكالت وحاجات الشطام التعميسي الحالية والستػقعة ،وأن مجخل الخيادة
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اإلستخاتيجية يجعع االتفاق بيغ الجاعب اإلدار والؿياد  ،مع إيجاد ثقافة تشطيسية داعسة لمخيادة
 ،وإدارة السػارد استخاتيجياً ،وكل ذلظ يسثل السحخك االساسي لتحقي السيدة التشافدية لمسؤسدات
التعميسية .
في حيغ إستهجفت دراسة(بػربيع  )2121،دراسة الجور الػسي لستغيخ الخشاقة اإلستخاتيجية
ألثخ الحكاء االستخاتيجي عمي تحقي الخيادة اإلستخاتيجية  ،وتػصمت الجراسة إلي عجة عتائ
أهسها وجػد عالقة إرتباط قػية ومػجبة بيغ الحكاء االستخاتيجي وكل مغ الخيادة اإلستخاتيجية
والخشاقة اإلستخاتيجية ،وكحلظ وجػد عالقة إرتباط قػية ومػجبة بيغ الخشاقة اإلستخاتيجية والخيادة
اإلستخاتيجية ،ووجػد أثخ مػجب ذو داللة احرائية لسؤشخات الحكاء االستخاتيجي في تحقي
الخيادة اإلستخاتيجية.
أما دراسة ( الذسخ  )2121،فقج إستهجفت وضع ترػر مقتخح إلدارة السػاهب في الجامعات
الدعػدية كسجخل لتحقي الخيادة اإلستخاتيجية  ،مغ خالل التعخع عمي درجة مسارسة إدارة
السػاهب في الجامعات الدعػدية كسجخل لتحقي الخيادة اإلستخاتيجية مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة
التجريذ واإلدارييغ ،وتػصمت الجراسة إلي أن درجة مسارسة إدارة السػاهب في الجامعات الدعػدية
كسجخل لتحقي الخيادة اإلستخاتيجية جاءت متػسصة في جسيع االبعاد  ،وكحلظ جاءت إدارة
السػاهب في الجامعات الدعػدية كبيخة  ،كسا جاءت درجة معػقات إدارة السػاهب في الجامعات
الدعػدية كسجخل لتحقي الخيادة اإلستخاتيجية كبيخة ،كسا اشارت الشتائ إلي وجػد فخوق ذات
داللة إحرائية بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل مسارسة إدارة السػاهب .
 -2/5مفهػم وأبعاد إدمان العسل :
تع تقجيع مرصمح "إدمان العسل" أول مخه بػاسصة ) ، (Oates,1971حيث عخع إدمان العسل
بأعه الحاجه السفخشة لمعسل بجرجة تخم إضصخاباً ممحػضاً في صحة العامل وسعادته الذخرية
وعالقاته وأدائه االجتساعي ،كحلظ عخع) (Spence&Robbins,1992الذخز السجمغ لمعسل
بأعه الذخز السدتغخق في عسمه ويذعخ بجافعيه عحػ عسمه بدبب ضغػط داخمية ،بيشسا عخع
) (porter,1996إدمان العسل بأعه االستغ اخق السفخط في العسل والح يؤد إلهسال عػاحي
أخخ بالحياة بدبب دافع داخمي وليذ متصمبات الػضيفة  ،أما دراسة (Schaufeli et
) al.,2008فقج عخفت إدمان العسل بأعه العسل برػرة تفػق متصمبات الػصف الػضيفي لمفخد
وبحله لمسديج مغ الجهج برػرة تفػق تػقعات مغ يعسل معهع أو يعسل لجيهع في حيغ يخ كال مغ
) (Snir& Harpaz,2012أن إدمان العسل هػ عػ مغ االستثسار في العسل الذاق وال يكػن
مرجره دوافع خارجية أو شػف بالعسل ولكغ إدمان العسل ،وبالسثل فقج عخع كالً مغ ،
) (Brady, et al., 2008; Krudler, 2010; Sussman, 2012مجمغ العسل بأعه
الذخز الح أصبحت حاجته إلى العسل مفخشة لجرجة أعه يخم اضصخاباً ممحػضاً  ،ويتجاخل مع
صحته الجدجية  ،وسعادته الذخرية  ،وعالقاته الذخرية  ،ومع أدائه االجتساعي (Brady, et
) .al., 2008; Krudler, 2010; Sussman, 2012كسا تعخفه دراسة ( Clark et
) al.,2016عمي أعه شعػر الفخد بالجافعية عحػ عسمه عتيجة واز داخمي ،والتفكيخ السدتسخ في
العسل حتي عشجما يبتعج عشه بعس الػقت  ،والعسل بذكل يفػق الستػقع رغع العػاقب الدمبية
السحتسمة.
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ويجب التأكيج عمى أن تعخيف إدمان العسل عمى الشحػ الح اقتخحه ) (Oates,1971قج
خزع لتغييخات كبيخة  ،وتطهخ مخاجعة األدبيات أن هشاك اآلن ثالث شخق لمشطخ في هحه الطاهخة.
السشطػر األول هػ استسخار لمشه الح اعتسجه) (Oates,1971و تخكد هحه السفاـيع بذكل
رئيدي عمى أعخاض اإلكخاه والػسػاس ،ومع ذلظ  ،فهي ال تذسل جسيع خرائز اإلدمان
السػصػفة في األدبيات ), (Griffiths,2005a,2005b,2005cويخ )(Robinson,1998
أيزاً إن إدمان العسل يشصػ عمى مجسػعة مغ الرفات التالية:كاإلرهاق القهخ  ،وعجم القجرة
عمى محاكاة عادات العسل  ،واإلفخاط في العسل الستبعاد أعذصة الحياة الخئيدية  ،وإهسال العالقات
مع العائمة واألصجقاء ،وقج تبشي عفذ وجهة الشطخ القائمه بأن إدمان العسل هػ إدمان له عػاقب
سمبية عمى الذخز الستزخر وبيئته كال مغ )، ،(Porter ,1996) ،(Killinger,1991
). )Paluchowski & Hornowska, 2007
السشطػر الثاعي ويؤكج عمى ال أخ القائل بأن إدمان العسل هػ سمػك إيجابي  ،عمى عكذ أعػا
اإلدمان األخخى  ،التي لها آثار ضاره ،وتع تقجيع هحا التعخيف إلدمان العسل مغ قبل
) ،(Cantarow, 1979الح عخفه عمى أعه التفاعي في العسل ،كحلظ تبشت (Machlowitz,
)1980عفذ وجهة الشطخ  ،فهي تخى إدمان العسل مطه اًخ مغ مطاهخ الحاجة الجاخمية لمعسل
الجاد ولداعات شػيمة ،وهػ عذاط يدتسج مشه مجمغ العسل متعة حؿيؿية .و,يجعع
أيزا فكخة أن إدمان العسل يسكغ أن يكػن ميدة لمسؤسدة  ،إذا
)ً )Friedman&lobel,2003
وفقا لشطام ؾيع الذخز.
تع تعجيل العسل بذكل مفخط ً
السشطػر الثالث يشطخ إلى إدمان العسل عمى أعه سمػك "إيجابي" أو "سمبي"  ،اعتساداً عمى عػ
الخ كال مغ ) ، ( Scott, Moore, and Miceli,1997الحيغ
مجمغ العسل ،وقج قجم هحا أ
يفخقػن بيغ مجمغ العسل القهخ ومجمغ العسل السثالي ومجمغ العسل السػجه عحػ اإلعجاز ،حيث
تتزسغ تعخيفات مجمغ العسل القهخ ومجمغ العسل السثالي عجداً مغ الخرائز التي تعدى أيزاً
إلى اإلدمان واضصخابات اإلخالص في العسل)(Griffiths,2005a,2005b,2005cالسيسا ؼيسا
يتعم بسحاولة التقميل أو التػؾف.
ومسا سب يعخع الباحثان إدمان العسل بأعه إعهساك عزػ هيئة التجريذ في العسل دون تػؾف
أو ممل بل ال يجج راحته إال أثشاء مسارسته لمعسل  ،أو تػاججه في العسل ،وتججه في لحطات
متػتخ ،ويشتطخ رجػعه إلى عسمه
اً
السخض أو األجازات التي تفخض عميه بعجه عغ عسمه كئيباً
بذػف مبالغ ؼيه.
ولقج تعجدت ترشيفات أبعاد إدمان العسل الػاردة في الجراسات الدابقة واالدبيات
;(Robinson,1999;Spence&Robbins,1992;Schaufelietal.,2009
) ، Andreassen et al.,2012; Aziz et al.,2013; Wojdylo et al.,2013ولكغ
الباحثيغ قج إتفقػا عمي وجػد أربعة أبعاد إلدمان العسل(Spence and Robbins,1992; ،
) Russo & Waters,2006; Santos et al.,2018إال أعهع يختمفػن بيشهع حػل أسساء
تمظ األبعاد  ،وقج إستشجت الجراسة الحالية عمي أحجث مقاييذ إدمان العسل الح قجمه
) (Spence & Robbins, 1992واستخجمه ) (Loscalzo&Giannini,2019وتتسثل
هحه األبعاد ؼيسا يمي:
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( )1اإلستستا بالعسل :ويعبخ عغ درجة إحداس الفخد بالستعة والفخحة أثشاء العسل ،وعشج
التفكيخ في العسل ،فاإلستستا أثشاء أداء العسل أو السجال الح يعسل ؼيه الفخد تعكذ
إعتاجيته وإبجاعه وتصػره في العسل.
( )2االفخاط في العسل :ويذيخ إلي قزاء الفخد معطع وقته في أعذصة مختبصة بالعسل ،
ومسارسته ألكثخ مغ عسل في عفذ الػقت وشعػره بأعه في سباق ضج عقارب الداعة
إلعجاز عسمه.
( )3العسل بذكل إجبار :هػ كل عسل أو خجمة يتع الحرػل عميها مغ أ شخز تحت
تهجيج عقػبة والتي لع يعخض عميها عفده شػاعية ،أ الحاالت التي يجبخ فيها الفخد
عمي العسل مغ خالل إستخجام العشف أو التهجيج ،أو بػسائل أكثخ عشفاً.
( )4الػسػاس القهخ لمعسل :هػ عػ مغ اإلضص اخبات الشفدية السختبصة بالقم  ،تتسيد بأفكار
ومخاوع وهػاجذ غيخ مشصؿية ،تؤد إلي تكخار بعس الترخفات بذكل إجبار  ،في
بعس األحيان يكػن األشخاص السرابػن بالػسػاس القهخ لمعسل واعيغ بحؿيقة
ترخفاتهع الغيخ مشصؿية ويحاولػن تجاهمها أو تغييخها ،لكغ هحه السحاوالت تديج الذعػر
بالزي والقم .
وإستهجفت دراسة ( العباسي وآخخون  )2121،فحز العالقة بيغ إدمان العسل وكل مغ ص اخ
العسل مع األسخة واالستشداع العاشفي  ،وتحجيج تأثيخ إدمان العسل عمي كل مغ ص اخ العسل مع
األسخة واالستشداع العاشفي ،باالضافة لمتحق مغ تأثيخ الػساشة السحتسل لر اخ العسل مع األسخة
عمي العالقة بيغ إدمان العسل واالستش ادع العاشفي ،وتػصمت الشتائ إلي وجػد ارتباط ايجابي
معشػ بيغ إدمان العسل وكل مغ ص اخ العسل مع األسخة واالستشداع العاشفي  ،باإلضافة لػحػد
تأثيخ مباشخ معشػ ألبعاد إدمان العسل عمي كل مغ ص اخ العسل مع األسخة واالستشداع العاشفي،
ويتدايج تأثيخ أبعاد إدمان العسل عمي االستش ادع العاشفي عشج تػسي ص اخ العسل مع األسخة .
أما دراسة ) (Elsabbaugh&Shalan,2020فقج اهتست بتػصيف العالقة بيغ إدمان
العسل واألداء الػضيفي لمسجيخيغ بالجامعات السرخية  ،باإلضافة إلي تقييع االختالفات بيغ ادراكات
السجيخيغ بالجامعات محل البحث ألبعاد إدمان العسل شبقاً لبعس الستغيخات الجيسػجخاؼية  ،وكحلظ
تقييع االختالفات في األداء الػضيفي لمسجيخيغ بالجامعات ،وتػصمت الجراسة إلي عجم وجػد
اختالع في إدراك السجيخيغ بالجامعات محل البحث ألبعاد إدمان العسل شبقاً لبعس الستغيخات
الجيسػجخاؼية  ،كسا أضهخت الشتائ وجػد اختالع في مدتػ األداء الػضيفي لمسجيخيغ محل البحث
 ،كسا تػصمت الجراسة إلي وجػد عالقة معشػية بيغ أبعاد إدمان العسل واألداء الػضيفي .
في حيغ إستهجفت دراسة ( عبج الخازق )2121،الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ إدمان العسل
والذعػر بالدعادة الشفدية  ،وتػصمت الجراسة إلي وجػد عالقة إرتباط سالبة بيغ الجرجة الكمية
لستغيخ إدمان العسل والتسكغ البيئي .
 -3/5مفهػم وأبعاد اإلرتباط الػضيفي :
يعتبخ اإلرتباط الػضيفي مغ السرصمحات الحجيثة في األدبيات التشطيسية؛ ويعتبخ ( )Goffmanهػ
أول مغ شخح فكخة اإلرتباط الػضيفي في سشة  1961وأشار إليها تحت مدسى "التعم "
(" )Attachmentبالعسل وتغييب (عك اخن) الحات أو إعرهارها في العسل" ،بيشسا يعج الفزل إلدراج
مفهػم "اإلرتباط" في أدبيات الدمػك التشطيسي وإبخازه كسفهػم أساسي في ضب الدمػك التشطيسي
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العادل والسخضي لمصخفيغ إلى ( )Kahn,1990باستخجامه مرصمح "اإلرتباط الحاتي"
" "Personal Engagementالح عبخ عشه بأعه اإلرتباط الذخري والح يذيخ إلى إعخخاط
األفخاد العامميغ في أدوار عسمهع مغ خالل اإلرتباط ،أما ( )Schaufeliفيخى بأن اإلرتباط
الدمػكي هػ عبارة عغ "سمػك تكيفي يهجع إلى خجمة هجع تشطيسي ،سػاء لمجفا عغ الػضع
الخاهغ أو حسايته استجابة لمتهجيجات الفعمية أو الستػقعة أو تغييخ و/أو تعديد التغييخ استجابة
لألحجاث ال فعمية أو الستػقعة" .يخكد هحا التعخيف عمى السطاهخ السخئية لالرتباط الػضيفي ويداعج
عمى تػضيح أهسيته لمسؤسدات) (John ,2014لكغ ال يسكغ حرخ اإلرتباط الدمػكي كطاهخة
لمدمػك التشطيسي الشاشئة مغ السحفدات الخارجية؛ بل بالعكذ فهػ يشبث تساما مغ ذات الفخد
بسػجب إحداسه بسج مدؤوليته لتعديد اإلرتباط الػضيفي لجيه ،وبالتالي ال تشحرخ مدؤولية
اإلدارة في إعذاء محي لمسػضف في عسمية اإلرتباط الػضيفي الحاتي أو کسجسػعات تشطيسية فق ؛
بل يجب عميها أن تتعامل مع مػضفيها كػحجات مشفرمة.
وقتج تشاولتت العجيج متغ االبحاث والجراستات العمسية مفهتػم اإلرتباط بسرتصمحات مختمفتة ،فسشهتا
متغ استتخجم مرتصمح" اإلرتباط الذخري “Personal Engagement” :والح يذيخ إلرتباط
الخرائز الذخرية ألعزاء السشطسة بأدوار العسل الح يقػمػن به ) (Kahn,1990وتتشاول
بعزها مرصمح "إرتباط السػضف ” . “Employee Engagementوالح يخ &(Macey
) Schnaider,2008;Robinson,et al.,2004أعه تصػيخ إلثشيغ مغ السفاـيع الدابقة
هسا االلتدام التشطيسي  ،وسمػك السػاششة التشطيسية.
أما ) (Dyah,et al.,2018فيخ أعه ضهخ عتيجة تصػر مفاـيع سابقة مثل :رضا السػضف عغ
العسل  ،التدام السػضف ،الدمػك التشطيسي لمسػضف ألعه يعبخ بذكل أكثخ وضػحا عغ عسمية
القبػل مغ جاعب السػضف بسا يحق ربحية السػضف والسشطسة عمى حج سػاء ،واهتع بعزها
باستخجام مرصمح "اإلرتباط بالعسل" Work Engagementوالح يخاه (Schaufeli, ., 2002
 )et alأعه السفهػم السعاكذ لالحتخاق الػضيفي ،ويعخفه ((Schaufeli & Bakker, 2004
أعه حالة عقمية تتدع باإليجابية والتفاؤل واإلعجاز وأعه يتعم بالشػاحي العقمية والرحة الشفدية
وكحلظ باالتجاهات والدمػكيات اإليجابية تجاه العسل والحفد الجاخمي .واستخجم كثي اخ مشها مرصمح
" اإلرتباط الػضيفي " Job Engagement :والح عخفه (( Daniel ,2004بأعه عالقة
إيجابية بيغ السػضف ومشطسته فكال الصخفيغ عمى دراية بحاجة الصخع اآلخخ ويجعع كل مشهسا
اآلخخ  .بيشسا عخفه ) )Schaufeli, et al., 2002بأعه حالة إيجابية مختبصة بالعسل يذعخ مغ
خاللها الفخد بأن العسل يسأله  ،ويسكغ وصفها مغ خالل ثالثة أبعاد هي الحيػية ،والتفاعي
واالستغخاق ،أما ( )Wafald,2008فقج عخع اإلرتباط الػضيفي بأعه «تدخيخ أعزاء السؤسدة
أعفدهع في أدوار العسل ،فالفخد مغ خالل اإلرتباط يدتخجم ويعبخ عغ عفده جدجياً وذهشياً
وعاشؽيا أثشاء أداء دوره ،بيشسا أشار ) (Jesuth-alen,2003إلي أن اإلرتباط الػضيفي هػ
التراق الفخد بسؤسدته وبأن يبحل الفخد أقرى جهحه ليحق أهجاع السؤسدة.
كسا يعخع ( )Chiumentoاإلرتباط الػضيفي بأعه عالقة إيجابية في اتجاهيغ بيغ السػضف
ومؤسدته ،حيث يجرك كال الصخفيغ احتياجاتهسا الخاصة والصخيقة التي يجعع بها كل مشهسا اآلخخ
مغ أجل الػفاء بتمظ االحتياجات ،وبتعاون السػضف ومؤسدته يتع ضسان الفائجة الستبادلة الشاتجة
عغ االستثسار في تمظ العالقة )،( Michael , 2006كسا يعبخ عغ اإلرتباط الػضيفي مغ خالل
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خم الفخص لألفخاد العامميغ لمتػاصل مع مجراءهع وزمالئهع والسشطسة بذكل كبيخ ،فهػ عبارة عغ
إعذاء بيئة تذجع السػضفيغ بل وتحفدهع لتحقي أهجافهع ورغباتهع ،واالهتسام بذكل كبيخ بأداء
الػضيفة ،مغ خالل األخح في اإلعتبار السخوعة والتغييخ والتحديغ السدتسخ (الخذاب،)2117 ،
ويخى الباحثان أعه عمى الخغع مغ تعجد السرصمحات السدتخجمة لسػضػ اإلرتباط الػضيفي في
الجراسات الدابقة إال أعها تعشي بذكل عام درجة إرتباط السػضف بػضيفته ،وعمى ضػء التعخيفات
الدابقة ؼيسكغ لمباحثان تعخيف اإلرتباط الػضيفي عمى أعه تمظ العالقة اإليجابية التي تخب بيغ
السػضف والسشطسة التي يعسل بها ،التي تشت مغ إلتدام العامل عقمياً وعاشؽياً تجاه مشطسته،
ورغبته الذجيجة لبحل أقرى الجهػد لتحقي أهجافه ورغباته وكحلظ أهجاع السشطسة وسعيه
لشجاحها والخغبة في البقاء في السشطسة.
ويخ ( العابج  )2114 ،أن السػارد البذخية تعتبخ مغ أهع األصػل التي تسيد السشطسات بعزها
عغ بعس ،كسا إعها مغ أهع أصػل أ عسل في السشطسة كػعها تعج مرج اًر لمسيدة التشافدية،
وبالتالي فسغ الزخور عمى كل مشطسة أن تػجج الصخيقة السشاسبة لالستفادة مغ القػى العاممة
بهجع االكتفاء والتصػيخ السدتسخ ،فيتصمب مغ السشطسة أن تبحل قرارى جهحها لمجسع بيغ
الدمػك العقالعي والدمػك الذعػر سػياً ،فعميها أن تغخس شعػر االعدجام والػحجة بيغ العامميغ
لخؤية ورسالة السشطسة الح قج يكػن مسكغ عشج تحػيل جهػدهع بصخيقة عاجحة إلى مبجأ االلتدام.
أما(ماضي )2114 ،فيخ أعه كمسا ازد ارتباط السػضف بػضيفته كمسا زادت احتسإلية أن يتحجث
بأشياء إيجابية عغ السشطسة مسا يداهع في تصػيخ عالمتها التجارية ورفع االعتساء الػضيفي مسا
يؤد إلى تخؽيس عدبة دوران العسل ،والح يؤد بجوره إلى بحل السديج مغ الجهػد مغ قبل
السػضف والح يشعكذ إيجابا عمى جػدة الخجمة ورضا العسالء وارتفا اإلعتاجية وزيادة السبيعات
واألرباح ،كحلظ فقج أشارت دراسة ( (Sara, et al., 2016إلي أن اإلرتباط الػضيفي يعج مؤش اًخ
هاما لألداء في مختمف السخاكد التشطيسية والح يداعج عمى تحفيدهع لمبقاء بالسشطسة وتحقي
السدتػيات السصمػبة مغ الخضا الػضيفي.
وفي عفذ الدياق فيخ ) (Garber,2008في دراسته أن هشاك فػائج غيخ مجركة لالرتباط
الػضيفي في السشطسة تتسثل في:
 زيادة الخضا الػضيفي لمسػضفيغ ،التي تأتي عتيجة شعػر السػضفيغ بأعهع مدئػليغ عغ
وضائفهع وأعسالهع وبأعهع يبحلػن أقرى جهػدهع لشجاح السشطسة واحداس السػضفيغ
بإعجازاتهع ،وبالتالي يذعخ السػضفيغ بأعهع ذو ؾيسة.
 يخم بيئة عسل أكثخ إيجابية ؼيذعخ الجسيع بسديج مغ الخاحة.
 خم تشدي أفزل لألهجاع ،ؼيعسل السػضفيغ بتعاون أكثخ لمػصػل لألهجاع السذتخكة.
 يخم بيئة عسل ذات ثقة عإلية ،حيث أن تالشي الثقة تكػن بدبب عجم وجػد اتراالت
واضحة وصادقة في السشطسة.
 يداعج السػضفيغ عمى الشسػ والتصػر في الجاعب الذخري والسهشي.
 يخم رواب أقػى وأمتغ بيغ السشطسة ومػضفيها ،فيخون السشفعة الستبادلة لشجاحهسا
ويعسمػن باستسخار لتحقي الهجع.
 الفائجة الكبخى هي كيؽية تخجستها إلى العسيل ،فالسػضفيغ السختبصيغ وضيؽياً هع أكثخ
التداماً بتمبية احتياجات العسالء والتأكج مغ استسخارهع بالتعامل مع السشطسة
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وتشاولت دراسات عجيجة أبعاد اإلرتباط الػضيفي وتبايشت األبعاد عط اًخ إلختالع بيئة العسل
والسشطسة ،ففي دراسة ) )Hewit,2004تشاول اإلرتباط الػضيفي عمى أعه الحالة التي يمتدم بها
الفخد العامل فكخياً وعاشؽياً بالسشطسة وأعزائها ،فقدع اإلرتباط إلى ثالثة أبعاد أساسية وهي
القػل والبقاء والدعي،وأشارت دراسة ) )Macey & Schneider,2008إلى أن أبعاد اإلرتباط
الػضيفي األساسية هي اإلرتباط العاشفي ،واإلرتباط الدمػكي ،واإلرتباط السعخفي أو اإلدراكي.
وفي عفذ الدياق يخ ) (Amanda et al. 2013; Stan et al.,2015أن اإلرتباط
الػضيفي يسثل لمفخد بشية تحفيدية كامشة متعجدة األبعاد لتحقي التسيد ،وهي كاآلتي:
 الحيػية ( :)Vigorتذيخ إلى الحالة اإلدراكية لمسػضف الح يتسيد بسدتػيات عإلية مغ الصاقةوالسخوعة واالستعجاد الستثسار الجهج والسثابخة في مػاجهة السذاكل والعؿبات.
 التفاعي ( :)Dedicationيتسيد بحساسة السػضف وفخخه بالعسل ،والذعػر بالحرػل عمىاإللهام والذعػر العام باألهسية السختبصة بالعسل.
االعغساس ( :)Absorptionيجل عمى الحالة الحهشية التي يكػن فيها السػضف مخك اًد ومشذغالًججاً بعسمه ،فالفخد الح يتع استيعابه في عسمه يختب به حتى يتع قزاء الػقت في العسل بجون
ممل وبدخعة ،كسا يػاجه الفخد صعػبة في االعفرال عغ العسل.
بيشسا يخى كل مغ ( (Olusola & Adepeju, 2018أعه يتكػن مغ ثالثة مكػعات هي :
مكػن إدراكي ،ومكػن عاشفي ،ومكػن ماد  ،ويحجد (السغخبي )۱۰۹۱ ،أبعاد اإلرتباط الػضيفي
في :البعج اإلدراكي :والح يذيخ إلى أن السػضف داخل السشطسة يكػن عمى دراية بأهجاع مشطسته
ودوره مغ أجل تحقي هحه األهجاع والبعج العاشفي :والح يذيخ إلى الكيؽية التي يترل بها
السػضف عاشؽياً وفكخياً بسجيخه وزمالئه في العسل وشعػره تجاه مشطسته وضخوع عسمه ،والبعج
الدمػكي :ويذيخ لمسجهػد غيخ العاد الح يبحله السػضف مغ أجل مشطسته ،أما دراسة Kim
) )et al,2009فقج حجدت أبعاد اإلرتباط الػضيفي والتي تتسثل في الحساس والذعػر بالشذاط
والحيػية ،والتفاعي واالعتداز بالسشطسة ،واالعهساك واعتباه الفخد الكامل عشج أداءه العسل.
في حيغ إتفقت معطع الجراسات الدابقة (Bakker et al ,2010; Schaufeli, et al.,
; 2002; Wang et al., 2016السغخبي ;2112 ،جػدة ;2117 ،السشدي .)2118 ،عمى
السؿياس الستزسغ األبعاد التالية لؿياس اإلرتباط الػضيفي والتي سيتع االعتساد عميها في الجراسة
الحالية ،وهي كالتالي:
( )1اإلخالص في العسل :ويعشي السذاركة بقػة في العسل والحساس والذعػر بالفخخ واإللهام،
كسا إن سمػك السػاششة التشطيسية هػ أحج عتائ اإلخالص ،ؼيعتبخ اإلخالص الدمػك
الفخد لمسػضف الح يكػن تقجيخ وال يكافي عميها السػضف ،كسا إن السػضفيغ ذو
اإلخالص العإلي متسيدون عغ غيخهع كػعهع يكتدبػن الخبخات بذكل كبيخ بل ويكػعػن
ممهسيغ ومتحسديغ وفخػريغ بعسمهع (.(Schaufeli et al.,2002
( )2الحيػية في العسل  :وتذيخ إلى الحالة اإلدراكية لمسػضف الح يتسيد بسدتػيات عإلية مغ
الصاقة والسخوعة واالستعجاد الستثسار الجهج والسثابخة في مػاجهة السذاكل والعؿبات ،كسا
إن الحيػية في عسػذج ( )Schaufeli et al., 2004تعكذ الجوافع الذخرية والسخوعة
لمسػضف.
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( )3االعهساك في العسل  :ويعشي أن يكػن السػضف مدتغخق في عسل واحج ،وأن الػقت
يسزي بدخعة حيث ال يدتصيع السػضف أن يفرل تفكيخه عغ العسل ؼيدتسخ بالتفكيخ
حتى بعج اعتهاء وقت الجوام الخسسي لمعسل والحهاب لمسشدل ،بالتالي فهػ مختب بالشػاحي
العقمية والعاشؽية معاً ،كسا إعه أحج مقػمات اإلبجا لمسػضفيغ (Schaufeli et
)al.,2002
إستهجفت دراسة (مرصفي  )2119 ،تحميل الجور السعجل لمخرائز الجيسػجخاؼية في التأثيخ
الستبادل لمر اخ بيغ العسل واألسخة واإلرتباط الػضيفي وذلظ بالتصبي عمي العامميغ بقصا البشػك
بسحافطة بشي سػيف  ،وتػصمت الجراسة إلي أن ص اخ العسل مع األسخة كستغيخ مدتقل له تأثيخ
سمبي مباشخ عمي اإلرتباط الػضيفي كستغيخ تابع ،وأن العػامل الجيسػجخاؼية لمعامميغ مغ الستػقع
ان تعجل مغ شبيعة هحا التأثيخ.
أما دراسة (الساضي  ،الذشيفي )2121،فقج استهجفت التعخع عمي مدتػ التسكيغ الػضيفي
لج السػضفات اإلداريات في الػ ازرات الحكػمية بسشصقة الخياض ومدتػ اإلرتباط الػضيفي مغ
وجهة عطخ السػضفات االداريات فيها  ،وكحلظ التعخع عمي أثخ التسكيغ الػضيفي عمي اإلرتباط
الػضيفي ،وتػصمت الجراسة إلي عجة عتائ مغ أهسها تػافخ مدتػ متػس مغ التسكيغ الػضيفي
 ،وكحلظ مدتػ متػس مغ تفػيس الدمصة  ،ومدتػ عإلي مغ اإلرتباط الػضيفي ،كسا اتزح
أيزاً أن التسكيغ الػضيفي بكل ابعاده يؤثخ عمي اإلرتباط الػضيفي .
كحلظ إستهجفت دراسة (الشفخاو  )2121،اختبار العالقة بيغ الؿيادة األخالؾية واإلرتباط
الػضيفي بذكل مباشخ وغيخ مباشخ  ،مغ خالل تػسي السشاخ األخالقي في العالقة بيشهع
بالتصبي عمي العامميغ بالسخاكد الصبية الخاصة بسجيشة السجسعة بالسسمكة العخبية الدعػدية ،
وتػصمت الجراسة إلي وجػد إرتباط معشػ بيغ كل مغ الؿيادة االخالؾية والسشاخ األخالقي واإلرتباط
الػضيفي  ،كسا أضهخت الشتائ وجػد تأثيخ معشػ مباشخ لمؿيادة األخالؾية عمي السشاخ األخالقي
وأيزا عمي اإلرتباط الػضيفي  ،كسا أضهخت الشتائ وجػد تأثيخ معشػ مباشخ لمسشاخ األخالقي
عمي اإلرتباط الػضيفي ،وكحلظ أسفخت الشتائ عغ تػس السشاخ األخالقي جدئياً في العالقة بيغ
الؿيادة األخالؾية واإلرتباط الػضيفي في السخاكد الصبية محل الجراسة.
وكحلظ دراسة ( العخادة  ،سػدان  )2121 ،والتي إستهجفت التعخع عمي أثخ أعساط إدارة
الر اخ التشطيسي عمي اإلرتباط الػضيفي ،وتػصمت الجراسة إلي أن عسصي ( السذاركة واالرضاء)
يؤثخان تأثي اًخ إيجابياً ومعشػياً عمي جسيع أبعاد اإلرتباط الػضيفي.
أما دراسة ( سبع )2121،فقج استهجفت دراسة تأثيخ أبعاد الؿيادة الخوحية عمي اإلرتباط
بالعسل وذلمظ بالتصبي عمي العامميغ بذخكة شسال الجلتا لتػزيع الكهخباء في مرخ  ،وتػصمت
الجراسة إلي وجػد عالقة ارتباط معشػية بيغ أبعاد الؿيادة الخوحية وأبعاد اإلرتباط بالعسل .
في حيغ إستهجفت دراسة (الرقيخ )2121،الكذف عغ العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي
والرست التشطيسي لج قادة السجارس  ،وتػصمت الجراسة إلي عجم وجػد عالقة إرتباشية دالة
احرائيا بيغ اإلرتباط الػضيفي والرست التشطيسي .
أما دراسة ( عذخ  )2121،فقج قامت باختبار أثخ الستعة في مكان العسل بػصفها متغي اًخ
مدتقالً متعجد األبعاد  ،ورأس السال الشفدي االيجابي بػصفه وسيصاً تفاعمياً عمي اإلرتباط
الػضيفي لج معاوعي أعزاء هيئة التجريذ بجامعة السشرػرة  ،وتػصمت الجراسة إلي وجػد
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عالقة معشػية مباشخة بيغ الستعة في مكان العسل وكل مغ رأس السال الشفدي االيجابي واإلرتباط
الػضيفي  ،كسا تع التػصل إلي وجػد عالقة معشػية مباشخة بيغ رأس السال الشفدي االيجابي
واإلرتباط الػضيفي باالضافة إلي وجػد أثخ لخأس السال الشفدي االيجابي في العالقة بيغ الستعة في
مكان العسل واإلرتباط الػضيفي.
 -4/5مفهػم وأبعاد األداء السدتجام :
تدعي السشطسات الباحثة عغ اإلستجامه إلي تحقي أهجاع تتجاوز السفاـيع التقميجية ،وال
تقترخ عمى أهجاع التسيد التذغيمي والسإلي ،بل إعها أيزاً جدًء ال يتج أد مغ السبادرات البيئية
واالجتساعية ،فمع يعج اداء السشطسات السستاز مجعػما فق بالسدائل السالية بل تػسع ليذسل
السشطػرات البيئية واالجتساعية (.)Akrivoli, 2014
ضهخ مفهػم اإلستجامه لجى السشطسات عشجما قام مجسػعه رواد بؿياده  Fessa Tennantو
 Make Companaleفي السسمكة الستحجة و Peter Kinderفي الػاليات الستحجة و Marc
 De Souseفي كشجا و Robert Rosenفي أستخاليا برياغه مدػدة (قخار ريج) الح سعى
لمفت إعتباه السشطسات حػل العالع إلى الرمة بيغ اداء السشطسات والتشسية السدتجامة بأبعادها
اإلقترادية ،واالجتساعية ،والبيئية (عبج الحكيع ،)2118،حيث أد ضهػر مفهػم التشسية
السدتجامة إلي فخض عجة تحجيات عمى السشطسات مغ أهسها إدماج أبعاد التشسية السدتجامة في
مسارسات السشطسة ( ،)Martinez ,2014وجعل اإلستجامه جدءا مغ إستخاتيجية أعسال
السشطسات وذلظ مغ أجل الحرػل عمى الفػائج األساسية ( ،)Diana, 2013ويتصمب ذلظ
تغييخات جحريه في أداء السشطسات مقارعة بالخرائز اإلقترادية واالجتساعية والبيئية ،فاألداء
السدتجام هػ أداء حؿيقي والح يعصي مؤش اًخ عمى أن السشطسة تتحخك في االتجاه الرحيح ،ألعه
أداء مدتسخ ومتػقع في السدتقبل ومتكامل في إستخاتيجية شػيمة األجل يتػقعها ويجيخها اصحاب
السشطسة (.)Couckuyt et al.,2018
وعمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ الجارسات والبحػث في مجال األداء السدتجام ،إال أعه ال يػجج
تعخيف مػحج تع االتفاق عميه ،فقج عخفه ) )Pakwihok, et al., 2012بأعه قجرة السشطسة
عمى استجامة أدائها الستسيد خالل فتخة مغ الدمغ وال تقل عغ ثالث سشػات ،كحلظ عخفه
(بخيذ )2114،بأعه قجرة السشطسة عمى إستخجام قجارتها ومهاراتها الستاحة لجيها عمى مدتػى
الفخد والسجسػعة والسشطسة مغ أجل تمبية حاجات ورغبات أصحاب السرمحة حالياً ومدتؿبالً ،مع
تحقي األهجاع اإلقترادية والبيئية واالجتساعية لمسشطسة ،أما (القخيذي )2117،ؼيعخفه بأعه
تمبية إحتياجات الحاضخ والسدتقبل ،حيث تتسثل هحه االحتياجات باالهتسام بالجػاعب اإلقترادية
والبيئية واالجتساعية.
ووفقاً لسؤشخ داوجػعد لالستجامة فإن األداء السدتجام هػ أسمػب عسل يخم ؾيسة لمسداهسيغ
عمى السجى الصػيل مغ خالل إستغالل الفخص وإدارة السخاشخ الشاجسة عغ التصػرات اإلقترادية
 (Kocmnanov & SirnberovKكحلظ عخع
والبيئية واإلجتساعية (,2013
( )Warhurst,2022األداء السدتجام بأعه أداء السشطسة الح يستج إلى ما وراء حجود تمظ
السشطسة ،وال يتشاول فق الشتائ السالية وتعطيع السشفعة لمسداهسيغ ،بل يستج ليذسل مخاعاة
مرالح األفخاد العامميغ ،والسجتسع ،والعسالء  ،والبيئة الصبيعية وكحلظ األجيال السدتقبمية .
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ومغ خالل ما سب يسكغ تعخيف األداء السدتجام بأعه الصخق الستبعة في األعسال التجارية
لمسشطسة مغ أجل خم ؾيسة عمى السجى القريخ والصػيل ،مع تحقي األهجاع اإلقترادية والبيئية
واالجتساعية لمسشطسة.
ويخ (القخيذي  )2117،أن أهسية األداء السدتجام تشبع مغ السدؤولية الكبخى التي تقع عمى
عات السشطسات ألعها تذكل الجدء األكبخ في االقتراد العالسي ،وتدهع في التقميل مغ استهالك
الصاقة وهجر السػارد الصبيعية والقزاء عمى التمػث البيئي مغ أجل تحديغ مدتػى الحياة
لمسجتسع الح تعسل ؼيه وجحب أفزل العامميغ واالحتفاظ بهع .
ويخ ( )Chen,2015أن عمى السشطسة أن تخكد في أدائها السدتجام عمى الشتائ وليذ
السخخجات فق  ،فػفقاً لشطخية (اشالق الؿيسة السزافة) فأن السخخجات هي السشتجات (الدمع
والخجمات) التي تقجمها السشطسات والشتائ هي اآلثار أو السشافع أو العػاقب بالشدبة لمجسهػر
والتي صسست السخخجات آلجمة وبالتالي فإن التخكيد فق عمى الشتائ ال تػجج زيادة في الؿيسة
العامة لمسشطسة ) )Dubey,2016لحلظ فإن األداء السدتجام هػ مدي مغ األداء اإلقتراد
واالجتساعي والبيئي ،وبسشطػر شسػلي يهجع إلى التكامل بيغ أبعاده الثال ثه ،وتساسكها بػاسصة
عساذج سببيه تخب بيغ األبعاد الثالث( .)Kocmanova & Lova ,2011
وعدتش مغ التعاريف الدابقة لألداء السدتجام اال تي :
 هػ مفهػم متعجد األبعاد والتي تذسل (اإلقتراد  ،اإلجتساعي ،البيئي).
 التخكيد عمى عتائ األداء وليذ عمى مخخجات السشطسة.
 يختب مفهػم األداء بالتشسية السدتجامة.
ويخ (القخيذي  )2117،أن عسمية ؾياس األداء السدتجام لمسشطسات تسخ بثالث مخاحل وهي:
 السخحمة األولى :هي مخحمة يتع فيها تقجيع إشار مػضح ؼيه االهتسامات الخئيدية
لمسشطسة ،وأهجافها ،ثع يتع اختبار السقاييذ التي تجفعها لاللتدام بهحه األهجاع.
 السخحمة الثاعية :هي مخحمة البجء بالتشفيح ،ويتع في هحه السخحمة تكامل السقاييذ مع
إجخاءات األعسال واستخالص الشتائ التي تػضح تفػق األداء.
 السخحمة الثالثة :يتع فيها م اخجعة وم اخؾبة األداء ،عغ شخي التغحية السختجة.
أما عغ أبعاد االداء السدتجام ؼيقدسها الكتاب والباحثيغ إلي ثالث أبعاد هي:
( )1البعج اإلقتراد  :وهػ قجرة السشطسة عمى تحقي األهجاع  ،مغ خالل زيادة رضا السداهسيغ
وأصحاب السرمحة وذلظ بتحقي معجالت مخضية الستثسارهع ،وأن األهجاع السالية هي األساس
لؿياس البعج اإلقتراد لمسشطسة ،باإلضافة إلي اعه يبيغ عتائ األداء السدتجام لجى السشطسة
وتشفيح خص التحديغ ،وأن البعج اإلقتراد يداعج في ؾياس أداء السشطسة السدتجام وذلظ مغ
خالل مقارعة مؤشخات التشافذ في صشاعة محجدة ،وتحجيج قجارتها عمى األمج الصػيل (القخيذي،
،)2117كحلظ يخ ( )Bai & Sarkis ,2014أن البعج اإلقتراد لألداء السدتجام يتسثل في
الفائس الح تحققه السشطسة جخاء تعطيع عتائجها مع تخؽيس مدتػى استخجام مػاردها ،ويتسثل
هحا األداء بخسدة مجاالت رئيدة هي (السػثػؾية ،االستجابة وتمبية حاجات العسالء ،السخوعة،
التسػيل ،الجػدة ) إذ يسكغ تقييسه باالعتساد عمى مجسػعة مغ السؤشخات الكسية والشػعية ،والتي
تغصي األمػر السختبصة بالتعامالت اإلقترادية لمسشطسة ،وتخكد عمى كيؽية تغييخ الػضع
اإلقتراد لألشخاع أصحاب السرمحة (.)Ali & Searcy, 2014
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وفي الداب كاعت السؤشخات تدسح بؿياس األداء السإلي لمسشطسة ولكغ مع التصػر الح
شهجته السشطسات في تبشي مفهػم األداء السدتجام ،ضهخت إلى الػجػد مؤشخات أخخى فزالً عغ
السؤشخات السالية (والتي تدسح بؿياس االسهامات اإلقترادية لمسشطسة) بفخض ؾياس مجى
مخاعاتها لسعاييخ التشسية السدتجامة ،فسغ خاللها يسكغ الحكع عمى تأثيخ السشطسة في االقتراد
وفي حياة األفخاد والسجتسع (.)Heng et al.,2012
ويتع تقييع األداء اإلقتراد السدتجام لمسشطسة مغ خالل اآلتي (قبمي :)2117،
 عدب الديػلة وذلظ بقجرة السشطسة عمى الػفاء بااللتدامات قريخة األجل . عدب األرباح ويقرج بها قجرة السشطسة عمى تػليج الهامر ،والعائج عمى األصػل ،والعائج عمىحقػق السداهسيغ ،وربحية الدهع.
 عدب الخفع السإلي ويقرج بها مجى اعتساد السشطسة في تسػيل إستثساراتها عمى الجيػن ،وبحلظقجرة السشطسة عمى الػفاء بالتداماتها تجاه الجائشيغ عمى السجى الصػيل.
 عدب الشذاط ويقرج بها كفاءة استخجام السشطسة لسػاردها السالية وأصػلها السختمفة.( )2البعج االجتساعي :يقرج باألداء االجتساعي عجاح السشطسة في تحقي أهجافها االجتساعية
السػضػعة والسحجدة مدبقاً والتي تدهع في تحديغ جاعب مهع مغ السجتسع أو العالقات مع
مجتسعات أخخى ( ،)Couckuyt et al., 2018ولحلظ عمى السشطسات تبشي مفاـيع
وإستخاتيجيات تقػم خاللها الذخكات بجم أهجافها االجتساعية والبيئية التصػعية في عسمياتها
التجارية ويقدع االداء االجتساعي إلى قدسيغ داخمي وخارجي ،حيث يختب األداء الجاخمي بالسالك
والعسال ،أما الخارجي فيختب بالعسالء ،السجتسع السحمي ،الحكػمة (.)Randhawa,2017
كسا يعخع األداء اإلجتساعي عمى أعه ذلظ األداء الح يؿيذ بجقة مسارسة السشطسة
لسدؤولياتها حيال مػضفيها  ،وهػ يؿيذ فعالية السػارد البذخية في السشطسة ويخكد عمى احتخام
حقػق االعدان ،معاييخ الجػدة والرحة والدالمة السهشية التي تؤشخ العسل حيث أن أحج العشاصخ
السهسة في االداء االجتساعي هػ أعطسة ادارة الرحة والدالمة السهشية  ،والذخكة اآلمشة تػفخ
فخص عسل متكاممة لمجسيع ،عالقات العسل (التعػيس العادل لمعسال) مغ خالل األجػر ،تشسية
األف اخد مغ خالل ترسيع عطام لمتحفيد والتشػيع في الحػافد السقجمة ،تػفيخ فخص لمتجريب
(، )Lova& Kocranova ,2011وفي عفذ الدياق يخ ( )Maletit et al.,2012أن
األداء اإلجتساعي يتسثل في السػائسة بيغ الشتائ اإلقترادية وما يحققه السػضف والسجتسع  ،مغ
خالل استخجام السػارد الصبيعية الستججدة وغيخ الستججدة ،لديادة التشسية االجتساعية الشاشئة مغ
أداء السشطسات ،بحلظ تتجمى العجيج مغ القػاعيغ والمػائح والعقػبات في هحا السجال ،لحلظ يتصمب
األداء االجتساعي الخب بيغ استخاتيجية األعسال التشافدية في السشطسات وبيغ اإلدارة االجتساعية
مغ أجل تحقي التػازن بيغ احتياجات وتػقعات ورغبات أصحاب السرمحة وبيغ متصمبات العسالء
مغ الخجمات أو السشتجات عمى السدتػى الفخد والجساعي.
 .3البعج البيئي  :يطهخ البعج البيئي بػضػح في إستجامة السشطسات الشاجحة والتي حاولت بمػرة
اآلليات التي تحق تقييع جيج ألدائها البيئي ( ،)Martinez ,2014وهحا يتصمب إستخجام أعطسة
ذات كفاءة في االدارة البيئية وذلظ مغ أجل حساية البيئة  ،مع التخكيد عمى األ عذصة االعتاجية
وذلظ لمحج مغ آثارها الدمبية في البيئة و السجتسع ،إذ تعج الدياسة البيئية أل مشطسة بسثابة
اعالن السشطسة حػل عػاياها والقػاعج الستبعة ؼيسا يتعم بالتػجه البيئي ألعذصتها (,2014
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 ،)Chenفاستجامة السشطسات تعشي أعه يجب عمى السشطسة الؿياس والتقخيخ عغ تأثيخاتها البيئية
بصخيقة مشاسبة وشفافة ومغ أجل تحقي ذلظ تقػم السشطسة اإلقترادية بػضع اعطسة لإلدارة
البيئية مدتعيشة في ذلظ بالسػاصفات الؿياسية الجولية  ISO 14001إذ تسثل هحه السػاصفات
لمسشطسات جسمة مغ االدوات تدتخجم في تحديغ األداء البيئي إذ عخفت هحه السػاصفة األداء
البيئي عمى أعه الشتائ القابمة لمؿياس لشطام البيئة في السشطسة ذات اإلرتباط بالتحكع في الجػاعب
البيئية الشاتجة عغ األهجاع والدياسات البيئية (العداو ،)2002،وفي عفذ الدياق فيخ (بمحاج
 )2116 ،أن البعج البيئي يتسثل في التفديخ الجقي ألعذصة البيئة والتقجيخ الكفء لاللتدامات
البيئية ،بسعشى أن تعسل السشطسة بصخيقة االستخجام األمثل لمسػارد ،لتقميل الشفايات والتخمز
مشها ،االستخجام السالئع لمصاقة ،تقميل السخاشخ ،الخدائخ والتغصية التأميشية ،تدػي مشتجات
آمشة ،اإلدارة البيئية ،اإلفراح البيئي ،أهسية تحقي الكفاية البيئية لمسشطسة.
ويتزح مسا سب أن دم مبادئ اإلستجامه مع السسارسات التجارية ،تصيل مغ عسخ
السشطسة ،وتديج مغ حرتها الدػؾية عمى األجل الصػيل ،باإلضافة إلى التسيد بيغ مشافديها
،كػعها تعسل مغ خالل تحقي التػازن بيغ أهجافها السمسػسة والغيخ ممسػسة وبيغ الخ األساسي
الثالثي (اإلقتراد ،واإلجتساعي،والبيئي) ،وهحا مغ أهجاع جسيع السشطسات الجاخمية والخارجية
في الحاضخ والسدتقبل.
درسة (سػاد  )2121،التعخع عمي عالقة التأثيخ بيغ التذارك السعخفي واألداء
استهجفت ا
السدتجام لمسشطسة  ،وتػصمت الجراسة إلي وجػد تأثيخ ايجابي لتذارك السعخفة في األداء السدتجام.
أما دراسة (حسادة)2121،فقج استهجفت تػضيح دور اإلدارة اإللكتخوعية لمسػارد البذخية في
تحديغ األداء السدتجام بذخكة مصار القاهخة الجولي مغ خالل اختبار مج وجػد عالقة بيغ
العشاصخ الخئيدية لإلدارة اإللكتخوعية لمسػارد البذخية واألداء السدتجام  ،وتػصمت الجراسة إلي
وجػد عالقة إرتباط معشػية ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ اإلدارة اإللكتخوعية لمسػارد البذخية
وبيغ تحديغ االداء لمذخكة .
كسا إهتست دراسة (دمحم  )2121بتحجيج شبيعة عالقة اإلرتباط والتأثيخ بيغ البخاعة التشطيسية
واألداء السدتجام بالتصبي عمي عيشة مغ الجامعات في محافطة دهػك  ،وتػصمت الجراسة إلي
وجػد عالقة إرتباط معشػية بيغ البخاعة التشطيسية واألداء السدتجام  ،ووجػد تأثيخ معشػ لمبخاعة
التشطيسية في األداء السدتجام في كميات جامعات دهػك.

 -6فخوض الجراسة:

ال تدال العالقة بيغ إدمان العسل واألداء غيخ واضحة ;(Gorgievski & Bakker, 2010
) Krulder, 2010حيث يخ كال مغ Peiperl & Jones 2001; Clark, et ،
 al., 2014; Gorgievski, et al., 2014).أن مجمشي العسل مشتجيغ لمغاية  ،في حيغ يخ
آخخون أن أداء مجمشي العسل لغ يكػن بالزخورة جيجاً وقج يكػن ضعيفاً  ،ويأتي بثسغ مختفع لكل
مغ األفخاد والسؤسدات ،في حيغ حجدت) (Scott et al., 1997إدمان العسل كستغيخ مهع
واقتخحت عجة تأثيخات إلدمان العسل لألداء الػضيفي إعتساداً عمى عػ سمػك السجمغ عمى العسل.
تع إجخاء أول دراسة حػل العالقة بيغ إدمان العسل باعتباره( السيل إلى العسل الجاد بذكل مفخط
بصخيقة قهخية  -واألداء الػضيفي والستسثل في( الجور والجور اإلضافي ) بػاسصة Schaufeli
) )& Colleagues ,2006وتػصمت الجراسة إلي أن مجمشي العسل يعسمػن بجج وليذ بحكاء ،
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ويخمقػن صعػبات لدمالئهع في العسل ،ويتدسػن بالرالبة وعجم السخوعة وال يقػمػن بالتفػيس.
كسا تع التػصل إلي وجػد عالقة ايجابية ضعيفة بيغ العسل السفخط والعسل القهخ وبيغ الجور
اإلضافي  ،ولكغ لع تطهخ عالقة مع أداء الجور ،باإلضافة إلى ذلظ  ،أشار & (Mudrack
)Naughton 2001إلى أن أداء الجور اإلضافي يختب بإدمان العسل إن لع يكغ جدءاً مشه ،في
حيغ تػصل كالً مغ ) (Shimazu and Schaufeli,2009إلي أن األداء يختب بذكل سمبي
ضعيف مع إدمان العسل ،إال أعهع وججوا أن عشرخ العسل القهخ فق كان مختبصاً بذكل كبيخ
باألداء ،وعمى عفذ السشػال تع التػصل إلي وجػد عالقة سمبية بيغ إدمان العسل واألداء الػضيفي
مغ قبل ) (Burke, 2001الح وجج أن سمػك مجمغ العسل ال يختب بديادة الخواتب.
وفي عفذ الدياق قامت دراسة ) (Sandrin et al.,2019بجراسة تأثيخ إدمان العسل عمي
األداء الػضيفي مغ خال ل تػسي اإلستشداع العاشفي عمي عيشة قجرها 1128مفخده مغ رجال
اإلشفاء ،وتػصمت إلي أن إدمان العسل يؤثخ سمبياً عمي األداء الػضيفي عشج تػسي اإلستشداع
العاشفي.
وقتا أشػل في
ويسكغ تفديخ األداء الزعيف لسجمشي العسل مغ خالل حؿيقة أعهع يقزػن ً
عطخ ألن مجمشي العسل
عسمهع مسا قج يخهقهع عاشؽياً وإدراكياً بسخور الػقت ،عالوة عمى ذلظ  ،اً
يذاركػن بذجة في عسمهع  ،فإن لجيهع معاييخ أداء عإلية بذكل غيخ معقػل  ،مسا يؤد إلى
مديج مغ الترػرات الدمبية عغ قجرات الفخد وأدائه)،(Shimazu & Schaufeli, 2009
ويسكغ لسصالب العسل هحه أن تعسل كػسي بيغ إدمان العسل واألداء (  ، )Krulder,2010كحلظ
تػصل كالً مغ ) )Loscalzo & Giannini,2019إلي أعه مغ بيغ الشتائ التشطيسية إلدمان
العسل اال عخفاض في أداء العسل  ،وغياب أكبخ بدبب السخض  ،والدمػكيات العجواعية في مكان
العسل  ،وسمػك أقل في السػاششة التشطيسية ،كسا تبيغ مغ خالل السخاجعة الذاممة لألدبيات أعه ال
تػجج أ دراسة تشاولت شبيعة العالقة بيغ إدمان العسل واالداء السدتجام.
وقامت العجيج مغ الجراسات بتشاول العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء (Breevaart,Bakker
)، et al.,2015;Rich,Lepine et al.,2010وتبيغ مغ خالل هحه الجراسات وجػد عالقة
ايجابية بيغ اإلرتباط الػضيفي واالداء الػضيفي،وكحلظ دراسة ) (Levinson,2007والتي تخ أن
السػضف الدعيج في وضيفته هػ أكثخ احتسال لخم عسالء مخمريغ ،فإن والء العسيل يجعمهع
يكخرون التعامل مخة أخخى ،كسا يقتخحػن ألصجقائهع التعامل مع السشطسة أيزاً ،كسا أشار أيزاً
إلى أن السػضفيغ الدعيجيغ في وضيفتهع هع أكثخ احتساالً لمبقاء في السشطسة ،حيث تػصمت
إحراءات ( )Blessing White, 2008إلى أن  %85مغ السػضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع
يخصصػن لمبقاء فيها  ،كسا أن  %41مغ السػضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع يخغبػن في البقاء في
السشطسة إذا كاعت السشطسة تشاضل مغ أجل بقائهع.
كسا يذيخ ) )Macey & Schneider,2008إلى أن اإلرتباط الػضيفي عبارة عغ قػة وهسية
تحفد الفخد لتحقي مدتػيات عإلية مغ األداء ،كسا أشارت الجراسة التي أجخيت عمى 51111
مػضف بأن أداء السػضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع أعمى بشدبة  %21مغ السػضفيغ الغيخ مختبصيغ
بػضيفتهع (.)Corporate leadership Council, 2004
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كسا يذيخ ) (Penna, 2006إلي أن السػضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع يكػعػن األكثخ دفاعاً عغ
السشطسة التي يعسمػن بها والتخوي لسشتجاتها وخجماتها ،كسا أن السشطسات التي تحتػ عمى
مػضفيغ غيخ مختبصيغ بػضيفتهع يقمل مغ فخص اآلخخيغ لإل عزسام لمسشطسة.
وهػ ما أكجته دراسة ( (Luthans & Peterson ,2002مغ أن السػضفيغ السختبصيغ
بػضيفتهع أكثخ استجابة لستصمبات مجيخهع الح بجوره يشعكذ عمى األداء العالي والشجاح ،ويداعج
السجيخ عمى أن يكػن أكثخ فعالية وعجاح مسا يؤد إلى زيادة الكفاءة اإلعتاجية لمسجيخ ،وأن
الكفاءة الحاتية مختبصة إيجابياً بأداء العسل ،فاألفخاد ذو الكفاءة الحاتية العالية مبادريغ في عسمهع
بجهج وعديسة عالية لتحقي أهجافهع ،والكفاءة الحاتية لمسجيخ قج تعدز اإلرتباط الػضيفي
لمسػضفيغ.
في حيغ وججت دراسة( )Levinson, 2007أن السػضفيغ يكػعػن أكثخ إعتاجاً ومداهسة مغ
الشاحية السالية إذا شعخوا بأعهع مختبصيغ بػضيفتهع ،كسا أوضحت بػجػد عالقة بيغ اإلرتباط
الػضيفي والخبحية مغ خالل زيادة اإلعتاجية والسبيعات ورضا العسالء وبقاء وإستسخار السػضفيغ.
خشادا بسا سب  ،تست صياغة فخوض الجراسة في الرػرة التالية:
واست ً
 الفخض األول  :تػجج عالقة ذات دال لة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات
السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام .
 الفخض الثاعي  :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في
الجامعات السرخية محل الجراسة.
 الفخض الثالث  :تػجج عالقة ذات دال لة إحرائية بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام
في الجامعات السرخية محل الجراسة
 الفخض الخابع  :تػجج عالقة ذات دال لة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات
السرخية محل الجراسة وإدمان العسل.
 الفخض الخامذ  :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات
السرخية محل الجراسة واإلرتباط الػضيفي
 الفخض الدادس :يؤثخ إدمان العسل تأثي اًخ معشػياً غيخ مباشخ في العالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام .
 الفخض الدابع :يؤثخ اإلرتباط الػضيفي تأثي اًخ معشػياً غيخ مباشخ في العالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الج ارسة واألداء السدتجام .

 -7مشهجية البحث:

لمحرػل عمى البياعات الال زمة لتحقي أهجاع هحا البحث ،إعتسج الباحثان عمى دراسة مكتبية
استيغ ؼيسا يأتي:
هاتيغ الجر َ
ودراسة ميجاعية ،ويسكغ تػضيح َ
 -1/7الجراسة السكتبية:
إستكساالً لمجراسة السكتبية اإلستكذتاؼية التتي قتام بهتا الباحثتان ضتسغ الجراستة اإلستتصالعية،
وبعتتج أن إتزتتحت معتتالع البحتتث (م تغ حيتتث تحجيتتج كتتل متتغ :مذتتكمة وتدتتاؤالت البحتتث ،وأهجاف ته،
وفخوضه) ،ومغ أجل الحرػل عمى البياعتات الثاعػيتة الزتخورية لتحقيت أهتجاع هتحا البحتث ،قتام
الباحثتتتان بجراستتتة مكتبيتتتة أكثتتتخ عسقتتتاً ،إستتتتهجفت جستتتع السديتتتج متتتغ البياعتتتات الثاعػيتتتة الستعمقتتتة
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بسػضتػعات البحتث ،ولمحرتػل عمتى هتحه البياعتات ،إعتستتج الباحثتان عمتى عتجة مرتادر ،كتان متغ
أهسها :السؤلفات العمسية ،والسقاالت ،والجوريات ،والبحػث.
 -2/7الج ارسة السيجاعية:
إستهجفت الجراسة السيجاعية جسع وتحميل البياعات األولية الال زمة لإلجابة عمى تداؤالت
البحث ،إضافة إلى إختبار صحة  /عجم صحة فخوض البحث ،ومغ َثع؛ تحقي أهجافه.
 -8حجود البحث:
عمى الخغع مغ إسهام هحا البحث في إبخاز أهسية وفخص دعع األداء السدتجام مغ خالل
اإلهتسام بالخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل و اإلرتباط الػضيفي  ،فإن هشاك بعس السحجدات التي
تحي بالبحث ويجب اإلشارة إليها ،وهى السحجدات السختبصة بسػضػ البحث وعصاقه ،وعسمية
الؿياس ،وكحلظ السحجدات الدمشية السختبصة بترسيع البحث وإجخاءات تشفيحه،حيث تتسثل أهع هحه
السحجدات ؼيسا يمي :
()1هحا البحث ليذ معجاً بالجرجة األولى لصخح تداؤل أكاديسي حػل ضاهخة أو فمدفة الخيادة
اإلستخاتيجية وإدمان العسل واإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام بقجر ما يتشاول عمى وجه التحجيج
دور إدمان العسل واإلرتباط الػضيفي كستغيخيغ وسيصيغ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية
واألداء السدتجام  ،وفى هحا السجال يذيخ الباحثان إلى أن هحا الشصاق مغ حجود البحث يعتبخ
الدوية في التعخع عمي عػ وشبيعة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام،
حجخ ا
والخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل ،والخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ،وإدمان العسل واألداء
السدتجام ،واإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام ،وهػ أيزاً القاعجة األساسية التي يجب أن تبجأ بها
الجامعات السرخية عشج د ارسة ومحاولة التعخع عمي هحا الجور وغيخه مغ األدوار .
( )2إرتباشاً بالشصاق الداب مغ حجود البحث  ،فإن هحا البحث ليذ مػجهاً لتقػيع أداء الجامعات
السرخية محل الجراسة ،ومغ ثع ال يهجع إلى تقييع مجاالت عسل الجامعات بقجر ما يدعى إلى
التعخع عمي دور إدمان العسل واإلرتباط الػضيفي كستغيخيغ وسيصيغ في العالقة بيغ الخيادة
إدركات أعزاء هيئة التجريذ في
اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،لحلظ إعتسج الباحثان عمى تحميل ا
الجامعات السرخية محل الجراسة حػل ؾيع متغيخات هحا البحث ومجى استعجاد هحه الجامعات
لقبػل مفاـيع ومبادئ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام وإدمان العسل واإلرتباط الػضيفي ،في
حيغ أن تقػيع أداء الجامعات يتصمب العجيج مغ العشاصخ السشهجية إلتسام عسمية التقػيع مثل وضع
معاييخ شاممة لمتقػيع ،وأساليب متشػعة لمتقييع (دليل مشهجي ،مقابالت  ،مذاهجات ومالحطات
ميجاعية عمى الصبيعة  ،مرادر بياعات مدجمة ووثائ فعمية)  ،مجتسع متكامل لمبحث (ؾيادات
أكاديسية ،أعزاء هيئة تجريذ ،أعزاء هيئة معاوعة ،عامميغ ) .
( )3يعتبخ اإلعتساد عمى إستخجام السقاييذ اإلدراكية  Perceptual Measuresأهع حجود
هحا البحث  ،حيث تعاعى السقاييذ اإلدراكية مغ التحيد و األخصاء في التقجيخ  ،ويجب أن تهتع
الجراسات السدتقبمية باستخجام مقاييذ مػضػعية تعتسج عمى تحػيل الػاقع التصبيقي إلى عشاصخ
ذات ؾيع مخجحة تعكذ فعالً هحا الػاقع وتقمل مغ فخص التحيد والخصأ .
( )4عمى الخغع مغ أهسية مذاركة كل األشخاع العاممة في الجامعات السرخية محل الجراسة في
تقييع دور إدمان العسل واإلرتباط الػضيفي كستغيخيغ وسيصيغ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية
واألداء السدتجام  ،فإن هحا البحث اقترخ عمى تحميل إدراكات أعزاء هيئة التجريذ فق  ،وهػ
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ما يعشى أن البياعات قج تع الحرػل عميها مغ مرجر واحج  ،ومغ ثع فإن الشتائ الستختبة عميها
ربسا تتأثخ بسا يدسى الخصأ الذائع .Common Bias
( )5وتتسثل الحجود السكاعية لمبحث في الجامعات السرخية محل الجراسة ،حيث تع إفتتاح أول
جامعة أهمية في مرخ يػم  21ديدسبخ 1918م  ،وإستسخ العسل بها حتي 1924م عشجعا دمجت
السجارس العميا في الجامعة األهمية،وتحػلت إلي الجامعة السرخية سشة 1925م ،وفي سشة
1942م أعذئت جامعة فاروق األول (جامعة اإلسكشجرية حالياً) وفي سشة 1951م أعذئت جامعة
عيغ شسذ،وفي سشة 1975م أعذئت جامعة أسيػط ،وبعج ذلظ التاريخ وحتي اآلن تػالي إفتتاح
الجامعات في مرخ الػاحجة تمػ األخخ حتي وصل عجدها في عام 2121م إلي  27جامعة
حكػمية و 21جامعة خاصة ،وعجد  4جامعات أهمية ( البػابة اإللكتخوعية لمسجمذ األعمي
لمجامعات.)2121،
 -9مجتسع وعيشة البحث:
 -1/9مجتسع البحث:
يذيخ مجتسع البحث مغ وجهة الشطخ اإلحرائية عمى أعه جسيع السفخدات التي تسثل الطاهخة
مػضػ البحث ،وتذتخك في صفة معيشة أو أكثخ ،ومصمػب جسع البياعات حػلها ،وفي ضػء ذلظ
يذتسل مجتسع هحا البحث عمى مجتسع أعزاء هيئة التجريذ ( مجرسيغ ،وأساتحة مداعجيغ،
وأساتحة) بجامعات القاهخة ،واإلسكشجرية ،والدقازي  ،والسشػؼية ،وكفخ الذيخ ،ومجيشة الدادات ،
والبالغ عجدهع  31196عزػ هيئة تجريذ .
ولقج اعتسج الباحثان عمي السعاييخ التالية لتبخيخ إختيارهع لمجامعات التي سػع يتع سحب عيشتة
الج ارسة مشها  ،وهحه السعاييخ هي :
السعيتتار األول  :التتػزن الشدتتبي ألعزتتاء هيئتتة التتتجريذ  ،حيتتث أر الباحثتتان أهسيتتة إختيتتار
الجامعات التي تتزسغ العجد الكبيخ مغ أعزاء هيئة التجريذ .
السعيار الثتاعي  :البعتج الدمشتي والتح يعكتذ عستخ الجامعتة  ،ويحدتب بتتاريخ إعذتاء الجامعتة ،
ولقتتتج صتتتشف الباحثتتتان الجامعتتتات الحكػميتتتة والخاصتتتة متتتغ حيتتتث عسخهتتتا الدمشتتتي إلتتتي أربتتتع
مجسػعات ،األولي تسثل الجامعات العخيقتة أو الخائتجة والتتي يتجتاوز عسخهتا الدمشتي خسدتػن
عاماً  ،والسجسػعة الثاعيتة تتسثتل فتي الجامعتات التتي تقتع فتي مشترتف دورة الحيتاة وعسخهتا
الدمشتتي يت تخاوح بتتيغ أكبتتخ متتغ 22عام تاً وأقتتل م تغ خسدتتػن عام تاً ،والسجسػعتتة الثالثتتة متتغ
الجامعات تقع في مخحمة الشسػ وعسخها الدمشي أقل مغ اثشيغ وعذخيغ عاماً وأكبخ مغ خسذ
ستتشػات  ،والسجسػع تة الخابع تة تتسثتتل فتتي الجامعتتات التتتي تقتتع فتتي بجايتتتة دورة الحيتتاة وهتتي
الجامعات التي يبمغ عسخها الدمشي عذخ سشػات فأقل .
السعيار الثالث  :البعج السكاعي والح يعكذ السػقع الجغخافي الح تتػاجج ؼيه الجامعة وتقجم
خجماتها التعميسية والبحثية لمسدتفيجيغ مشها .
وفي ضػء السعاييخ التي تع تحجيجها قام الباحثان باختيار جامعات القاهخة ،واإلسكشجرية ،
والدقازي  ،والسشػؼية ،وكفخ الذيخ  ،ومجيشة الدادات.
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 -2/9عيشة البحث:
عط اخ لكبخ حجع مجتسع البحث  ،وارتفا تكمفة الػصتػل إلتي كتل مفخداتته  ،فقتج تتع االعتستاد
عمي أسمػب العيشات لتجسيع البياعات الال زمة لمجراسة السيجاعيتة فتي هتحا البحتث  ،وقتج تتتتع حدتتتاب
حجتتتتتتع عيشتتتتتة أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ فتتي الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة مػضتتع الجراستتة وفقتتتتاً
لمسعتتتادلة التالية ( :إدريذ)2116 ،
ع=

ت × 2ن × ف (  – 1ف )
 Δ2ن  +ت 2ن (  – 1ف )

حيث :
= حجع العيشة
ت = الجرجة السعيارية السقابمة لجرجة الثقة  ، : 95وهى = 1,96
ع = عدبة الشجاح في التػزيع  ،ومغ ثع فإن عدبة الشجاح= عدبة الفذل= :51
 = Δعدبة الخصأ السدسػح به والسشتذخ عمى شخفي التػزيع بسقجار متداو وهى = : 5
ن = حجع السجتسع .
وباستخجام السعادلة الدابقة يتزح أن حجع العيشة :
()1,51 – 1(1,51 × 31196× 2)1,96

=  379عزػ هيئة تجريذ

()1,51 – 1(1,51 × 2)1,96(+ 31196 × 2)1,15

و بتصبي الصخيقة البديصة (شخيقة الشدب) لمعيشات ،تع تػزيع حجع العيشة عمى الصبقات
السدتهجفة في الجراسة والججول التالي يػضح ذلظ :
=
ججول رقع ()1
تػزيع العيشة عمى الجامعات السرخية الحكػمية السكػعة لسجتسع البحث
الجامعة

عجد أعزاء هيئة

القػائع الرحيحة

%

حجع العيشة

جامعة القاهخة

12385

%41

151

149

جامعة اإلسكشجرية

6515

%21

79

72

جامعة الدقازي

6762

%22

83

81

جامعة السشػؼية

3511

%11

41

38

جامعة كفخ الذيخ

1419

%4,5

17

15

جامعة مجيشة الدادات

614

%1,5

8

8

31196

%111

379

362

اإلجسالي


التجريذ 

السرجر  :دليل الجامعات السرخية  ،ديدسبخ2121م .

السدتخدة

وتتسثل وحجة السعايشة في أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات محل الجراسة ( مجرس  ،وأستاذ
مداعج  ،وأستاذ ) .
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هحا وقج بمغت قػائع اإلستقراء الرالحة لمتحميل اإلحرائي  362قائسة ،حيث بمغت عدبة الخدود
.%95,5
تخجمة:
 -11متغيخات البحث والسقاييذ السد َ
اعتسجت الجراسة السيجاعية عمى البياعات األولية ،التي تتع جسعهتا حتػل متغيتخات البحتث ،التتي
أمكغ ؾياس الخرائز التي تذتسل عميها مغ خالل مجسػعة مغ السقاييذ الس ِّ
تشػعة ،وذلظ عمتى
الشحػ السػضح أدعاه:
 -1/11متغي اخت البحث:
يسكغ ترشيف أبعاد البحث إلى ثالث مجسػعات:
(أ) أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية ( إدارة الفخص الخيادية ،إدارة السػارد الخيادية ،الثقافة الخيادية ،الؿيادة
الخيادية).
(ب) إدمان العسل(اإلستستا بالعسل ،اإلفخاط في العسل ،العسل بذكل إجبار  ،الػسػاس القهخ
لمعسل).
(ج) أبعاد اإلرتباط الػضيفي (اإلخالص في العسل ،الحيػية في العسل ،اإل عهساك في العسل).
(د) أبعاد األداء السدتجام ( األداء اإلجتساعي ،األداء اإلقتراد  ،األداء البيئي) .
ِّشاء عمى ما سب  ،يسكغ تػضيح عسػذج تحميل متغي اخت البحث (الخيادة اإلستخاتيجية ،إدمان
وب ً
العسل ،اإلرتباط الػضيفي ،األداء السدتجام ) ،مغ خال ل الذكل رقع (.)1
شكل رقع ()1
العالقة بيغ متغي اخت البحث
إدمبن العمل

الرٍبدة اإلتسررايَيَت
-

 اإلتسرمربع ببلعمل. اإلفراط فٌ العمل . العمل بشكل إجببرً . -الوتسواس القهرً للعمل .

 إدارة الفرص الرٍبدٍت. إدارة الموارد الرٍبدٍت. الثقبفت الرٍبدٍت. -القَبدة الرٍبدٍت.

األداء المسردام
  -األداء اإلجرمبعٌ.  -األداء اإلقرصبدً. - -األداء البَئٌ .

اإلريببط الوظَفٌ
  -اإلخالص فٌ العمل .  -الحَوٍت فٌ العمل . - -اإلنهمبك فٌ العمل .
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 -2/11السقاييذ السدتخجمة في البحث:
 -1/2/11ؾياس الخيادة اإلستخاتيجية:
بعج إجخاء مدح ميجاعي لمسقاييذ التي تع إستخجامها – عمى َحج ِّعمع الباحثان – لؿياس
الخيادة اإلستخاتيجية في دراسات سابقة ،ولترسيع السؿياس الخاص بالخيادة اإلستخاتيجية ،إعتسج
الباحثان برفة أساسية عمى السؿياس الح قجمته دراسة ( )Kimuli,2011والسكػن مغ ()21
عبارة والح يتكػن مغ أربعة أبعاد رئيدية تتسثل في (إدارة الفخص الخيادية  ،إدارة السػارد
الخيادية ،الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) حيث تخصي معامل الثبات ألفا كخوعباخ  1,76لجسيع
األبعاد وهي درجة مقبػلة في العمػم اإلجتساعية ،مع إجخاء بعس التعجيل والححع واإلضافة؛ بسا
يتشاسب مع شبيعة السدتقرى مشهع في هحا البحث  ،ولؿياس أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية  ،تع
استخجام مؿياس "ليكخت" ( )Likert Scaleالسكػن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة
(حيث أشار الخقع  1إلى عجم السػافقة التامة ،بيشسا أشار الخقع  5إلى السػافقة التامة ،مع وجػد
درجة محايجة في السشترف) .وقج تزسغ السؿياس  21عبارة ( 5عبارات لؿياس بعج إدارة الفخص
الخيادية  ،و 5عبارات لؿياس بعج إدارة السػارد الخيادية ،و 5عبارات لؿياس بعج الثقافة الخيادية،
و 5عبارات لؿياس بعج الؿيادة الخيادية).
 -2/2/11ؾياس إدمان العسل :
بعج إجخاء مدح ميجاعي لمسقاييذ التي تع استخجامها – عمى َحج ِّعمع الباحثان – لؿياس
إدمان العسل في دراسات سابقة ،ولترسيع السؿياس الخاص بإدمان العسل  ،إعتسج الباحثان عمى
السؿياس الح قجمته دراسة ) (Spence&Robbins,1992والسكػن مغ ( )21عبارة حيث
بمغ معامل الثبات لمسؿياس السدتخجم ألفا كخوعباخ ما بيغ ( )1,72لجسيع األبعاد وهي درجة
مقبػلة في العمػم اإلجتساعية ،مع إجخاء بعس التعجيل والححع واإلضافة؛ بسا يتشاسب مع
شبيعة السدتقرى مشهع في هحا البحث  ،ولؿياس أبعاد إدمان العسل  ،تع استخجام مؿياس
"ليكخت" ( )Likert Scaleالسكػن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة (حيث أشار الخقع
 1إلى عجم السػافقة التامة ،بيشسا أشار الخقع  5إلى السػافقة التامة ،مع وجػد درجة محايجة في
السشترف) .وقج تزسغ السؿياس  21عبارة ( 5عبارات لؿياس بعج اإلستستا بالعسل  ،و5
عبارات لؿياس بعج اإلفخاط في العسل ،و 5عبارات لؿياس بعج العسل بذكل إجبار  ،و 5عبارات
لؿياس بعج الػسػاس القهخ لمعسل).
 -3/2/11ؾياس اإلرتباط الػضيفي:
بعج إج اخء مدح ميجاعي لمسقاييذ التي تع استخجامها – عمى َحج ِّعمع الباحثان – لؿياس
اإلرتباط الػضيفي في دارسات سابقة ،ولترسيع السؿياس الخاص باإلرتباط الػضيفي ،إعتسج
الباحثان عمى السؿياس الح قجمته دراسة ) (Wang et al, 2016والسكػن مغ ( )16عبارة
حيث بمغ معامل الثبات لمسؿياس السدتخجم ألفا كخوعباخ  .1,76والح يتكػن مغ ثالث أبعاد
(اإلخالص في العسل ،الحيػية في العسل ،اإلعهساك في العسل) ،مع إجخاء بعس التعجيل والححع
واإلضافة؛ بسا يتشاسب مع شبيعة السدتقرى مشهع في هحا البحث ،ولؿياس اإلرتباط الػضيفي،
تع استخجام مؿياس "ليكخت" ( )Likert Scaleالسكػن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم
السػافقة (حيث أشار الخقع  1إلى عجم السػافقة التامة ،بيشسا أشار الخقع  5إلى السػافقة التامة،
مع وجػد درجة محايجة في السشترف) ،وقج تزسغ السؿياس  17عبارة 6:عبارات لؿياس بعج
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عبارت لؿياس بعج الحيػية في العسل  ،و 6عبارات لؿياس بعج
ا
اإلخالص في العسل ،و5
اإلعهساك في العسل.
 -4/2/11ؾياس األداء السدتجام :
ِّ
بعج إجخاء مدح ميجاعي لمسقاييذ التي تع استخجامها – عمى َحج عمع الباحثان – لؿياس
األداء السدتجام في دراسات سابقة ،ولترسيع السؿياس الخاص باألداء السدتجام  ،إعتسج الباحثان
عمى السؿياس الح قجمته دراسة ( )Yong et al,2020والسكػن مغ ( )12عبارة حيث بمغ
معامل الثبات لمسؿياس السدتخجم ألفا كخوعباخ  1,83والح يتكػن مغ ثالثة أبعاد (األداء
اإلجتساعي ،األداء اإلقتراد  ،األداء البيئي )  ،مع إجخاء بعس التعجيل والححع واإلضافة؛ بسا
يتشاسب مع شبيعة السدتقرى مشهع في هحا البحث ،ولؿياس األداء السدتجام  ،تع استخجام
مؿياس "ليكخت" ( )Likert Scaleالسكػن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة (حيث أشار
الخقع  1إلى عجم السػافقة التامة ،بيشسا أشار الخقع  5إلى السػافقة التامة ،مع وجػد درجة محايجة
في السشترف) .وقج تزسغ السؿياس  12عبا ارة  5:عبارات لؿياس بعج األداء اإلجتساعي ،و4
عبارات لؿياس بعج األداء اإلقتراد  ،و 3عبارات لؿياس بعج األداء البيئي.
 -11أساليب تحميل البياعات واختبار فخوض البحث:
قام الباحثان باختبار فخوض البحث باستخجام عتجة اختبتارات إحرتائية؛ تتشاستب وتتػافت متع
أساليب التحميل السدتخجمة ،وذلظ مغ خال ل حدمة البخام اإلحرائية الجاهدة (.)SPSS
 -1/11أساليب تحميل البياعات:
يسكغ تػضيح أساليب تحميل البياعات السدتخجمة في الجراسة مغ خال ل العخض التالي:
(أ) أسمػب معامل اإلرتباط ألفا :Alpha Correlation Cofficient
تع استخجام أسمػب معامل اإلرتباط ألفا وذلظ بغخض التحق مغ درجة اإلعتساديتة والثبتات فتي
السقاييذ متعجدة السحتػ  ،ولقج تع اختيار هتحا األستمػب االحرتائي لتخكيتده عمتي درجتة التشاست
الجاخمي بيغ الستغيخات التي يتكػن مشها السؿياس الخاضع لالختبار .
(ب) أستتمػبي تحميتتل االعح تجار واإلرتبتتاط الستعتتجد Multiple Regression/ Correlation
:Analysis
يعج أسمػبي تحميل االعحجار واإلرتباط الستعجد مغ األساليب االحرائية التشبؤية  ،حيث يسكغ مغ
خالله التشبؤ بالستغيخ التابع عمي أساس ؾيع عجد مغ الستغيخات السدتقمة  ،و تع استخجام أسمػبي
تحميل االعحجار واإلرتباط الستعجد في هحا البحث مغ خالل حدمة البخام اإلحرائية الجاهدة
( ،)SPSSحيث كان الهجع مغ إستخجامه هػ تحجيج عػ ودرجة قػة العالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية وكل مغ أبعاد األداء السدتجام مأخػذاً بذكل إجسالي وكل متغيخ مغ متغيخاتها عمى
حجه ،كحلظ تحجيج عػ ودرجة قػة العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية وكل مغ أبعاد إدمان العسل مأخػذاً
بذكل إجسالي وكل متغيخ مغ متغيخاته عمى حجه ،كحلظ تحجيج عػ ودرجة قػة العالقة بيغ الخيادة
اإلست اختيجية وكل مغ أبعاد اإلرتباط الػضيفي مأخػذاً بذكل إجسالي وكل متغيخ مغ متغيخاته عمى
حجه ،وتحجيج عػ وقػة العالقة بيغ إدمان العسل وكل مغ أبعاد األداء السدتجام مأخػذاً بذكل
إجسالي ،وكل متغيخ مغ متغيخاته عمى حجه ،وتحجيج عػ وقػة العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي وكل مغ
أبعاد األداء السدتجام مأخػذاً بذكل إجسالي وكل متغيخ مغ متغياخته عمى حجه.
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(ج) أسمػب تحميل السدار : Path Analysis
يعتسج أسمػب تحميل السدار عمي تحميمي االعحجار واإلرتباط الستعجد ،حيث يهجع إلي التػصل
إلي تفديخ مقبػل لعالقات اإلرتباط السذاهجة وذلظ بإعذاء عساذج لمعالقات الدببية بيغ
الستغيخات ،حيث يتعامل هحا الشسػذج مع عػعيغ مغ الستغيخات :
 الستغيخات الخارجية  :ويتعامل معها الشسػذج بػصفها متغيخات مدتقمة ،حيث يتع تػصيمها
ببعزها بخصػط مشحشية لمجاللة عمي أن العالقة ؼيسا بيشها عالقة إرتباشية .
الستغيخت التي عخغب في تفديخها في ضػء الستغي اخت الخارجية
ا
 الستغيخات الجاخمية  :وهي
وذلظ لمكذف عغ عالقة الدبب بيشها وتحجيج اآلثار السباشخة وغيخ السباشخة عميها مغ
خالل معامل السدار .
وتع استخجام هحا األسمػب وذلظ لػجػد متغيخيغ وسيصيغ يتسثالن في (إدمان العسل واإلرتباط
الػضيفي) ،مع الخغبة في عدل كل متغيخ عمي حجه  ،ودراسة كل العالقات السسكشة مغ أجل
التحق مغ عػ العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،وكحلظ عالقة الخيادة
اإلستخاتيجية وإدمان العسل ،وكحلظ عالقة الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ،وأيزاً تحجيج
تأثيخ إدمان العسل كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،وتحجيج
تأثيخ اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام.
 -2/11أساليب اختبار فخوض البحث:
استتتتخجم الباحثتتتان عتتتجداً متتتغ االختبتتتا ارت اإلحرتتتائية؛ التتتتي ت ِّ
شاستتتب أستتتاليب التحميتتتل السدتتتتخجمة
وتتػاف معها؛ وذلظ مغ أجتل اختبتار فتخوض هتحا البحتث ،وتتسثتل االختبتا ارت اإلحرتائية لفتخوض
البحث في:
(أ) اختبار ع  F-Testواختبار ت  T-Testالسرا ِّحبان ألسمػبي تحميل االعحجار واإلرتباط
الستعجد :Multiple Regression/ Correlation Analysis
وقج تع استخجامهسا بهجع اختبار الفخوض األول والثاعي والثالث والخابع والختامذ  ،حيتث يتعمت
الفتتخض األول بتحجيتتج عتتػ وقتتػة العالقتتة بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتات السرتتخية محتتل
الجراسة واألداء السدتجام  ،ويتعم الفخض الثاعي بتحجيج عػ وقػة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء
السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراستة ،و يتعمت الفتخض الثالتث بتحجيتج عتػ وقتػة العالقتة
بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة ،ويتعم الفخض الخابع
بتحجيج عتػ وقتػة العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي ،و يتعمت الفتخض الختامذ
بتحجيتج عتتػ وقتتػة العالقتة بتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتات السرتتخية محتتل الجراستتة وإدمتتان
العسل.
(ب) مؤشخات جػدة الشسػذج السراحبة ألسمػب تحميل السدار :
حيتث تسثمتت هتحه السؤشتخات فتي مؤشتخ جتػدة السصابقتة )Goodness of Fit Index(GFI
ومؤشخ السصابقة السقارن ) ،Comparative Fit Index( CFIومؤشخ الجحر التخبيعي لمبػاقي
) .Root Mean Square Residual (RMRوقتج تتع استتخجام ذلتظ بهتجع اختبتار الفخضتيغ
الدادس والدابع .
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 -12التحق مغ مدتػى الثبات  /اإلعتسادية في السقاييذ:
يشاقر هحا الجدء عتائ تحميتل الثبتات والرتجق فتي السقتاييذ التتى تتع إستتخجامها فتي قائستة
االستقراء لجسع البياعات الخاصة بستغيخات الجراسة السيجاعية  ،وذلظ كسا يمى:
 -1/12التحق مغ مدتػ الثبات /اإلعتسادية في السقاييذ :
يذيخ مفهػم الثبات أو اإلعتسادية في الؿياس إلى الجرجة التي يتستع بها السؿيتاس السدتتخجم
فتتي تتتػفيخ عتتتائ متدتقة فتتي ضتتل ضتتخوع متشػعتتة ومدتتتقمة ألستئمة متعتتجدة  ،ولكتتغ لؿيتتاس عفتتذ
الخاصية أو السػضػ محل االهتسام وبإستخجام عفذ مجسػعة السدتقرى مشهع .
ويعتبخ أسمػب معامل اإلرتباط ألفا مغ أكثتخ الصتخق السدتتخجمة فتي تقيتيع الثبتات  /اإلعتساديتة
في الؿياس  ،ويتدع بجرجة عإلية مغ الجقة مغ حيث قجرته عمى ؾياس درجة االتدتاق أو التػافت
ؼيستتا بتتيغ السحتػيتتات الستعتتجدة لمؿيتتاس السدتتتخجم  ،ومعامتتل الثبتتات السخكتتب (Composite
) Reliabilityلمتأكج مغ مج تخاب عبارات كل مؿياس ،ويػضتح جتجول رقتع( )2أن ؾيستة معامتل
الثبات ألفا كخوعباخ ومعامل الثبات السخكب أكبخ متغ  ، 1,71وهتػ متا يتجل عمتي ثبتات السقتاييذ
السدتخجمة في الجراسة الحالية )(Hair et al.,2010
ججول رقع()2
متغيخات البحث وعتائ إختبار الرجق والثبات
العبارة

م
الخيادية اإلستخاتيجية
1,751
 1تشطخ إدارة الجامعة لمفخص الخيادية عمي أساس أعها ؾيسة مزافة .
1,795
 2تتعامل إدارة الجامعة مع الفخص الخيادية إعتساداً عمي خبخاتها الدابقة.
1,745
 3تختار إدارة الجامعة الفخص الخيادية التي تمبي سػق العسل.
1,768
 4تفزل إدارة الجامعة التعامل مع الفخص الخيادية ذات العػائج السدتقبمية.
1,782
 5تذخز إدارة الجامعة البجائل اإلستخاتيجية السشاسبة في ضػء الفخص الخيادية الستاحة.
عتائ إختبارات الرجق والثبات إلدارة الفخص الخيادية  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,759معامل الثبات السخكب =  ،1,785ومتػس التبايغ= 1,694
1,714
 6تقػم إدارة الجامعة بإيقاع األعذصة غيخ السشتجة مغ مػازعتها السالية الدشػية.
1,783
 7تهتع إدارة الجامعة بتصػيخ رأس مالها الفكخ .
1,892
 8تخكد إدارة الجامعة عمي تحجيث البشية التحتية لها بسا يخجم األعسال الخيادية.
1,798
 9تزع إدارة الجامعة خصصاً إلدارة السػارد الخيادية السختمفة.
1,786
 11تدسح إدارة الجامعة بخػض تجارب ريادية ججيجة حتي لػ أخفقت في تجارب أخخ .
عتائ إختبارات الرجق والثبات إلدارة السػارد الخيادية  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,781معامل الثبات السخكب =  ،1,812ومتػس التبايغ= 1,698
1,711
 11تسشح إدارة الجامعة أعزاء هيئة التجريذ بها درجة واسعة مغ الرالحيات في العسل.
1,715
 12تذجع إدارة الجامعة األسمػب العمسي في إتخاذ الق اخرات.
1,752
 13تهيء إدارة الجامعة بيئة تحفد أداء الخيادييغ مغ أعزاء هيئة التجريذ.
1,741
 14تكافئ إدارة الجامعة أعزاء هيئة التجريذ ذو األداء الستسيد.
1,769
 15تتسدظ إدارة الجامعة بالسبادئ األخالؾية في إدارة مػاردها الخيادية.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لمثقافة الخيادية  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,816معامل الثبات السخكب =  ،1,854ومتػس التبايغ= 1,711
1,851
 16تستمظ إدارة الجامعة القجرة عمي الترخع بجخأة عشج ضهػر الفخصة.
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1,714
 17تستمظ إدارة الجامعة القجرة عمي تحميل السخاشخ السحتسمة.
1,811
 18تتبشي إدارة الجامعة الفخص الخيادية التي تدهع في تحقي خصتها اإلستخاتيجية .
1,748
 19تتدع إدارة الجامعة باإلستباؾية في التعامل مع الفخص.
1,791
 21تتحسل ؾيادات الجامعة عتائ خػض أعزاء هيئة التجريذ أ تجارب ريادية.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لمؿيادة الخيادية  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,742معامل الثبات السخكب =  ،1,811ومتػس التبايغ= 1,698
إدمان العسل
1,869
 1أقزي معطع ساعات يػمي في العسل في الجامعة.
1,859
 2أتحجث عغ عسمي في الجامعة في معطع األوقات.
1,789
 3أشعخ بالخضا والخاحة أثشاء أداء عسمي .
1,857
 4أعسل كل شيء بحساس ومشافدة حتي وإن كان تخفيهياً.
1,912
 5أشعخ بحساس تجاه عسمي أكثخ مغ حساسي بالبقاء مع عائمتي.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لإلستستا بالعسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,859معامل الثبات السخكب =  ،1,882ومتػس التبايغ= 1,719
1,752
 6أستغل األجازات والعصالت في إتسام بعس أعسإلي.
1,814
 7أمارس مهام إضاؼية ألعي أعتقج أن العسل ال يسكغ إعجازه بجوعي.
1,916
 8أر أعه مغ الصبيعي أن أعسل لداعات شػيمة.
1,859
 9أشعخ بالخػع أن أفقج عسمي في الجامعة إن لع أعسل بكل جهج.
1,787
 11أشعخ بالتػتخ حيغ يصمب اآلخخيغ مشي أن أتػؾف عغ العسل في الجامعة وأفعل شيئاً آخخ.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لإلف اخط في العسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,781معامل الثبات السخكب =  ،1,789ومتػس التبايغ= 1,658
1,759
 11أعسل في الجامعة أكثخ مغ  41ساعة عسل أسبػعياً .
1,841
 12العسل بذكل قدخ لداعات شػيمة يػلج إدماعاً عمي العسل.
1,888
 13عتيجة لمعسل ساعات شػيمة في الجامعة فأعا في حالة عدلة وإعصػاء عغ األهل واألقارب.
1,772
 14عتيجة لزغ العسل فكل وقتي أقزيه في العسل وإن لع يكغ مستع.
1,794
 15حجع العسل السمدم به في الجامعة أقل مغ الػقت السحجد إلعجاز هحا العسل.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لمعسل بذكل إجبار  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,746معامل الثبات السخكب =  ،1,819ومتػس التبايغ= 1,682
1,758
 16أفكخ في العسل أثشاء الؿيادة أو عشج إستعجاد لمشػم.
1,781
 17أضصخ أحياعاً لمعسل وأعا أتشاول الصعام.
1,912
 18أشعخ باستسخار بالقم مغ مدتقبمي الػضيفي.
1,783
 19أحخص عمي اإل عزباط في العسل مغ أجل ضسان اإلستسخار في الػضيفة.
1,721
 21أشعخ بعجم الخضا والقم إن لع أعجد عسمي في الػقت السشاسب.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لمػسػاس القهخ لمعسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل
ألفا كخوعباخ =  ،1,859معامل الثبات السخكب =  ،1,769ومتػس التبايغ= 1,688
اإلرتباط الػضيفي
1,881
 1أشعخ أعي أؤد عسمي في الجامعة بكل شاقتي.
1,765
 2أشعخ بالقػة والشذاط عشج أداء عسمي في الجامعة.
1,799
 3أستيقظ في الرباح بشذاط وسعادة ألعي ذاهب إلي عسمي في الجامعة.
1,743
 4يسكششي مػاصمة العسل في الجامعة لفتخات شػيمة إن دعت الحاجة إلي ذلظ.
1,768
 5في عسمي في الجامعة أعا مخن وعقالعي.
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1,722
 6أثشاء تأديه عسمي في الجامعة أكػن مثاب اًخ.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لإلخالص في العسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,751معامل الثبات السخكب =  ،1,786ومتػس التبايغ= 1,659
1,849
 7أر أن عسمي في الجامعة ممييء بالسعاعي واألهجاع.
1,751
 8أشعخ بالحساس أثشاء عسمي في الجامعة.
1,811
 9عسمي في الجامعة يمهسشي لإلبجا واإلبتكار.
1,777
 11أعتبخ عسمي في الجامعة مهع لي وأفتخخ به.
1,796
 11أجج متعة حؿيؿية وتحج في أدائي لعسمي في الجامعة.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لمحيػية في العسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  ،1,791معامل الثبات السخكب =  ،1,816ومتػس التبايغ= 1,665
1,769
 12يسزي الػقت في العسل بالجامعة بدخعة.
1,781
 13عشجما أبجأ في أداء العسل أعدي كل ما يحي بي.
1,784
 14أشعخ بالدعادة عشجما أكػن مشهسكاً في عسمي.
1,815
 15أعزاء هيئة التجريذ في الجامعة مشغسدػن في أعسالهع.
1,793
 16أتحسذ ججاً خال ل أدائي لعسمي في الجامعة.
1,758
 17مغ الرعب عمي أعزاء هيئة التجريذ في الجامعة أن يفرمػا أعفدهع عغ أعسالهع.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لإلعهساك في العسل  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  1,764معامل الثبات السخكب =  ،1,785ومتػس التبايغ= 1,617
األداء السدتجام
1,881
 1تداهع الجامعة في عسمية التحديغ السجعي لمسجتسع.
1,755
 2تجعع الجامعة التقجم في الحكع الخشيج.
1,718
 3تجعع الجامعة مبادرات مكافحة الفداد ومعاييخ حقػق اإل عدان.
1,831
 4تداهع الجامعة في رعاية الثقة اإلجتساعية التشسػية.
1,731
 5تداهع الجامعة في تشسية الدياسات اإلجتساعية في السجتسع.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لألداء اإلجتساعي  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  1,778معامل الثبات السخكب =  ،1,819ومتػس التبايغ= 1,674
1,788
 6تقػم الجامعة بالبحث عغ شخق ججيجة لتحديغ جػدة خجماتها.
1,711
 7تدعي الجامعة إلي زيادة حرتها الدػؾية.
1,834
 8تقجم الجامعة خجمات متشػعة تمبي إحتياجات الفئات السدتهجفة.
1,733
 9تمتدم الجامعة بتقجيع الخجمات الستشػعة وف سياسة الجػدة السػضػعة.
عتائ إختبارات الرجق والثبات لألداء اإلقتراد  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا
كخوعباخ =  1,765معامل الثبات السخكب =  ،1,821ومتػس التبايغ= 1,668
1,776
 11تقػم الجامعة بتصػيخ اإلجخاءات الستعمقة بالحج مغ كسية الشفايات الستػلجة عغ عسمياتها
السختمفة.
1,864
 11تعسل الجامعة عمي الحج مغ مخاشخ الحػادث البيئية.
1,811
 12تدتبجل الجامعة مرادر الصاقة التقميجية بسرادر شاقة متججدة.
عتائ إختبا ارت الرجق والثبات لألداء البيئي  :جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ،1,15معامل ألفا كخوعباخ
=  1,816معامل الثبات السخكب =  ،1,819ومتػس التبايغ= 1,695
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 -2/12تقييع صجق السقاييذ :
إعتسج الباحثان في إختبار الرجق عمي ما يمي :
( )1صتجق السحتتتػ  :Content Validityوذلتظ لمتأكتتج متتغ صتتجق عبتتارات قائستتة اإلستقرتتاء،
سػاء مغ الشاحيتة العمسيتة أو التصبيؿيتة ،ولمتأكتج متغ صتجق السحتتػ تتع عتخض اإلستقرتاء عمتي
عجد مغ أساتحة إدارة األعسال بكميات التجارة في الجامعات السرخية ،فزالً عغ عخضها عمتي 42
عزتتػ هيئتتة تتتجريذ فتتي الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة محتتل الجراستتة ،وقتتج تتتع مقابمتتة الدتتادة
السحكسيغ وروعيت مالحطاتهع عمي بعس األلفاظ والعبارات السػجػدة بقائسة اإلستقراء ،ومغ ثع
عجلت بشاء عمي تمظ السالحطات .
( )2صتتجق التقتتارب :Convergent Validityيذتتيخ صتتجق التقتتارب إلتتي متتج تقتتارب عبتتارات
السؿياس وتػاف بعزها مع بعس عشج ؾياس البعج أو الستغيخ عفده ،كسا يذيخ إلي أن السقتاييذ
السختبصة عطخياً يجب أن تكػن مختبصتة فتي الػاقتع العسمتي ،ويتتع ذلتظ متغ ختالل التحقت متغ ؾتيع
معامالت التذبع أو السعامالت السعيارية  Factor Loadingsالتي يجب أن ال تقل عتغ ،1,71
كسا يجب أن تكػن ؾيسة متػس التبايغ السدتخخج )Average Variance Extracted(AVE
لكل متغيخ أكبخ مغ  .(Hair et al.,2010)1,51ويذيخ ججول رقع ( )2إلتي أن ؾتيع السعتامالت
السعيارية لجسيع العبارات أكبخ مغ  ، 1,71وجسيع هحه الؿيع معشػية عشج مدتػ معشػية ،1,15
كسا أن ؾيسة متػس التبايغ السدتتخخج لكتل متغيتخ أكبتخ متغ  1,51لمجاللتة عمتي أن عبتارات أداة
الجراسة السدتخجمة فتي ؾيتاس متغيتخات الجراستة تترتف برتجق التقتارب وأعهتا متخابصتة فتي الػاقتع
التصبيقي.
( )3صتجق التستايد  :Discriminant Validityوذلتظ لؿيتاس التباعتج أو عتجم تذتابه الستغيتخات
بيغ السقاييذ السدتخجمة لؿياس كل متغيخ مغ متغيخات الجراستة ،وأن كتل متغيتخ يسثتل ذاتته ،وتتع
حداب صجق التسايد عغ شخيت معامتل  Fornell-Larckerالتح يتتع حدتابه متغ ختالل الجتحر
التخبيعي لستػس ؾيسة التبايغ السدتتخخج  ، AVEحيتث يجتب أن يكتػن ؾيستة معامتل Fornell-
 Larckerأكبتخ متغ معتامالت اإلرتبتاط بتيغ الستغيتخ عفدته وبتاقي الستغيتخات األختخ (Hair et
) ،al.,2010وتذتتتيخ الجتتتجاول أرقتتتام ( )12،11،8،6،4أن ؾيستتتة معامتتتل Fornell-Larcker
أكبخ مغ معامالت اإلرتباط بيغ الستغيخ وباقي الستغيخات األخخ في الرفػع واألعستجة ،ويتجل ذلتظ
عمي أن أداة الجراسة تترف برجق التسايد  ،كسا يؤكج عمي عتجم وجتػد تتخاب متتجاخل أو مذتتخك
بيغ متغيخات الج ارسة.
 -3/12التحميل الػصفي:
قام الباحثان بإجخاء تحميل وصفي لبياعتات الج ارستة باستتخجام ) ، (SPSS V.23ويطهتخ الجتجول
رقع ( )3ؾيع الػس الحدابي واإلعحخاع السعيار لستغيخات الجراسة.
ججول رقع ()3
الػس الحدابي واإلعحخاع السعيار لستغيخات الجراسة
الػس الحدابي اإلعحخاع السعيار
الستغيخ
إدارة الفخص الخيادية
1,94
3,14
إدارة السػارد الخيادية
1,61
3,12
الثقافة الخيادية
1,57
3,11
الؿيادة الخيادية
1,61
3,27
1,44
3,11
إجسالي متغيخ الخيادة اإلستخاتيجية
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3,98
3,84
3,82
3,97
3,85
3,81
3,88
3,79
3,82
3,12
3,13
3,14
3,12

اإلستستا بالعسل
اإلفخاط في العسل

العسل بذكل إجبار

اإلخالص في العسل لمعسل

إجسالي متغيخ إدمان العسل
اإلخالص في العسل
الحيػية في العسل

اإلعهساك في العسل

إجسالي متغيخ اإلرتباط الػضيفي
األداء اإلجتساعي

األداء اإلقتراد
األداء البيئي

1,45
1,47
1,49
1,48
1,38
1,46
1,61
1,54
1,46
1,47
1,55
1,62
1,45

إجسالي متغيخ األداء السدتجام
ويتزح مغ الججول رقع ( )3ما يمي :
( )1أن الػس الحدابي لمخيادة اإلستخاتيجية وأبعادها األربعة قخيب ججاً مغ الستػس العتام
لمسؿي تاس ( 3درجتتات)  ،ويعشتتي ذل تظ أن الخيتتادة اإلستتتخاتيجية متػستتصة فتتي الجامعتتات
السرخية الحكػمية محل الجراسة مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها .
( )2أن الػس الحدابي إلدمان العسل وأبعاده األربعة أكبخ مغ الستػس العام لمسؿياس (3
درجتتات)  ،ويعشتتي ذلتتظ أن أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ فتتي الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة
مجمشي العسل .
( )3أن الػس الحدابي لإلرتباط الػضيفي وأبعاده الثالثة أكبخ مغ الستػس العام لمسؿياس
( 3درجات)  ،ويعشي ذلظ إرتفا مدتػ اإلرتباط الػضيفي لج أعزاء هيئة التتجريذ
في الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة .
( )4أن الػس ت الحد تابي لتتألداء السدتتتجام وأبعتتاده الثالثتتة قخيتتب جتتجاً متتغ الستػس ت العتتام
لمسؿيتتاس( 3درجتتات)  ،ويعشتتي ذلتتظ أن األداء السدتتتجام لمجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة
محل الجراسة متػس مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها.
 -13عتائ الج ارسة السيجاعية:
 -1/13العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و األداء السدتجام :
يشتتاقر هتتحا الجتتدء عتتتائ التحميتتل اإلحرتتائي الخاصتتة باإلجابتتة عمتتي الدتتؤال األول له تحا
البحتتث والتتح يتعم ت بتحجيتتج عتتػ ودرجتتة العالقتتة بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام متتغ
وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات السرخية محل الجراسة ،وإختبار صحة الفخض األول
مغ فخوض الجراسة والح يشز عمي وجػد عالقتة ذات داللتة إحرتائية بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية
واألداء السدتتتجام متتغ وجهتتة عطتتخ أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ بالجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة محتتل
الجراسة .
ولتحقي ذلظ فقج تع تصبي أسمػب تحميل اإلرتباط واإلعحجار الستعجد لمتحق مغ عػ ودرجة
العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة
 ،كسا تع حداب معامل اإلرتباط بيخسػن بيشهسا وذلظ بغخض التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية
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العالقة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،ويسكغ تػضيح معامالت اإلرتباط بيغ
أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة مغ
خالل الججول التالي:
ججول رقع()4
معامالت اإلرتباط بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل
الجراسة

الستغيخات
إدارة الفخص الخيادية
إدارة السػارد الخيادية
الثقافة الخيادية
الؿيادة الخيادية
األداء السدتجام

1

1,89
**1,74
**1,69
**1,72
**1,77

2

3

1,81
**1,77
**1,76
**1,71

1,82
**1,73
**1,69

4

1,87
**1,79

5

1,88

** معامالت إرتباط معشػية عشج مدتػ معشػية %1

ممحػضة :القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل الجحر التخبيعي لؿيسة متػس التبايغ )Average Variance Extracted(AVE

ومغ خالل مرفػفة معامالت اإلرتباط بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام يتزح ما
يمي :
 أن معتتامالت اإلرتبتتاط بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام تت تخاوح بتتيغ ( )1,69و
( )1,79وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%1
 هشاك إرتباشاً معشػياً بيغ جسيع أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية عشج مدتػ داللة إحرائية %1
األمتتخ التتح يؤكتتج صتتجق السؿيتتاس السدتتتخجم فتتي ؾيتتاس أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي
الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة محتتل الجراستتة متتغ عاحيتتة  ،وأن هشتتاك إتدتتاق بتتيغ جسيتتع
األبعاد الجاخمية السسثمة لسؿياس الخيادة اإلستخاتيجية مغ عاحية أخخ .
 هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللتة إحرتائية بتيغ أبعتاد الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء السدتتجام ،
حيث بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء
السدتجام( ، )1,77بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة السػارد الخياديتة كأحتج أبعتاد الخيتادة
اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام( ،)1,71وبمتتغ معامتتل اإلرتبتتاط بتتيغ الثقافتتة الخياديتتة كأحتتج
أبعتتتاد الخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية واألداء السدتتتتجام( ،)1,69وأخيتتت اًخ بمتتتغ معامتتتل اإلرتبتتتاط بتتتيغ
الؿيادة الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام(.)1,79
وفي ضػء ما تقجم ،يتزح أن هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستتخاتيجية
(إدارة الفتتتخص الخياديتتتة ،إدارة الستتتػارد الخياديتتتة ،الثقافتتتة الخياديتتتة ،الؿيتتتادة الخياديتتتة) واألداء
السدتجام ،إال أن تأثيخ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية عمي األداء السدتجام سػع يتزتح متغ ختالل
تصبي أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد  ،وذلظ عمي الشحػ التالي:
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متغيخات الخيادة اإلستخاتيجية

ججول رقع ()5
أثخ الخيادة اإلستخاتيجية عمي األداء السدتجام

 -1إدارة الفخص الخيادية
 -2إدارة السػارد الخيادية.
 -3الثقافة الخيادية.
 -4الؿيادة الخيادية.
معامل اإلرتباط في الشسػذج R
معامل التحجيج في الشسػذج R2
ؾيسة ع السحدػبة
درجات الحخية
مدتػ الجاللة اإلحرائية

معامل
اال عحجار
β

*1,38
*1,21
*1,32
*1,42

معامل
اإلرتباط
R

1,77
1,71
1,69
1,79
1,74
1,55
62,86
4،357
1,111

معامل
التحجيج
R

1,59
1,49
1,48
1,62

ولقتتج تتتع تصبيت أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتتجد وذلتتظ بغتتخض التحقت متتغ أثتتخ أبعتتاد الخيتتادة
اإلستخاتيجية عمي األداء السدتجام برػة إجسالية ،ويسكغ تػضيح عتتائ تصبيت أستمػب تحميتل
اإلعحجار الستعجد مغ خالل الججول رقع( )5ومغ خالل الججول يتزح ما يمي :
 أضهخت عتائ أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن هشاك عالقة مػجبة ذات داللة
إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و األداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة
التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،وأن هحه العالقة تسثل ( %74وفقاً
لسعامل اإلرتباط الستعجد).
 أن مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ حػالي ( %55وفقاً لسعامل التحجيج )
مغ التبايغ الكمي في مدتػ األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات
السرخية محل الجراسة.
 أضهخت عتائ أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األ كثخ
تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ األداء السدتجام تتسثل في الؿيادة الخيادية (،)1,42
إدارة الفخص الخيادية ( ،)1,38والثقافة الخيادية ( ، )1,32وإدارة السػارد الخيادية
( )1,21والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء السدتجام .
وفي ضػء ما تقجم فقج تقخر رفس فخض العجم القائل "ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ
الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات
السرخية محل الجراسة " ،وقبػل الفخض البجيل الح يشز عمي " وجػد عالقة ذات داللة
إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في
الجامعات السرخية محل الجراسة"،وذلظ بعج أن أضهخ عسػذج تحميل االعحجار الستعجد أن هشاك
عالقة جػهخية عشج مدتػ داللة إحرائية  ( 1,11وفقاً إلختبار ع) بيغ أبعاد الخيادة
اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،كسا تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد
الخيادة اإلستخاتيجية ( إدارة الفخص الخيادية ،إدارة السػارد الخيادية ،الثقافة الخيادية ،الؿيادة
الخيادية) كستغيخات مدتقمة لػجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيشهع وبيغ األداء السدتجام كستغيخ
تابع عشج مدتػ معشػية 1,11
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 -2/13العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام :
يتعم

يشاقر هحا الجدء عتائ التحميل اإلحرائي الخاصة باإلجابة عمي الدؤال الثاعي لهحا البحث والح

بتحجيج عػ ودرجة العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة

التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة ،وإختبار صحة الفخض الثاعي مغ فخوض الجراسة والح

يشز عمي  :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات

السرخية محل الجراسة  ،ولتحقي

ذلظ فقج تع تصبي

أسمػب تحميل اإلرتباط واإلعحجار الستعجد لمتحق

مغ عػ ودرجة العالقة بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،كسا
تع حداب معامل اإلرتباط بيخسػن بيشهسا وذلظ بغخض التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية العالقة بيغ

اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام  ،ويسكغ تػضيح معامالت اإلرتباط بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء

السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع()6

معامالت اإلرتباط بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة
الستغيخات
اإلخالص في العسل
الحيػية في العسل
اإلعهساك في العسل
األداء السدتجام

* معامالت إرتباط معشػية عشج مدتػ %5

1
1,76
*1,42
*1,54
*1,56

2

3

1,68
*1,46
*1,52

1,67
*1,65

4

1,81

ممحػضة :القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل الجحر التخبيعي لؿيسة متػس التبايغ )Average Variance Extracted(AVE

ومغ خالل مرفػفة معامالت اإلرتباط بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام يتزح ما يمي :
 أن معتتتامالت اإلرتبتتتاط بتتتيغ اإلرتبتتتاط التتتػضيفي واألداء السدتتتتجام تتتتتخاوح بتتتيغ ( )1,52و
( )1,65وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية . %5
 هشاك إرتباط معشػ بيغ جسيع أبعاد اإلرتباط التػضيفي عشتج مدتتػ داللتة إحرتائية %5
األمخ الح يؤكج صجق السؿياس السدتخجم في ؾيتاس أبعتاد اإلرتبتاط التػضيفي متغ عاحيتة،
وأن هشاك إتداق بيغ جسيع األبعاد الجاخمية السسثمة لسؿياس اإلرتبتاط التػضيفي متغ عاحيتة
أخخ .
 أن هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد اإلرتبتاط التػضيفي واألداء السدتتجام ،حيتث
بمتتغ معامتتل اإلرتبتتاط بتتيغ اإلختتالص فتتي العستتل كأحتتج أبعتاد اإلرتبتتاط التتػضيفي واألداء السدتتتجام
( ، )1,56بيشستتا بمتتغ معامتتل اإلرتبتتاط بتتيغ الحيػيتتة فتتي العستتل كأحتتج أبعتتاد اإلرتبتتاط التتػضيفي
واألداء السدتتتجام ( ،)1,52وأخي ت اًخ بمتتغ معامتتل اإلرتبتتاط بتتيغ اإلعهستتاك فتتي العستتل كأحتتج أبعتتاد
اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام (.)1,65
وفي ضػء ما تقجم ،يتزح أن هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرتائية بتيغ أبعتاد اإلرتبتاط التػضيفي
وبعزها البعس ،وبيغ أبعاد اإلرتباط الػضيفي(اإلخالص فتي العستل ،الحيػيتة فتي العستل ،اإلعهستاك
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فتتي العستتل) واألداء السدتتتجام ،إال أن تتتأثيخ أبعتتاد اإلرتبتتاط التتػضيفي عمتتي األداء السدتتتجام ستتػع
يتزح مغ خال ل تصبي أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد  ،وذلظ عمي الشحػ التالي:
ولقتج تتع تصبيت أستمػب تحميتل اإلعحتجار الستعتجد وذلتظ بغتخض التحقت متغ أثتخ أبعتاد اإلرتبتتاط
التتػضيفي عمتتي األداء السدتتتجام برتتػة إجسالي تة ،ويسكتتغ تػضتتيح عتتتائ تصبي ت أستتمػب تحميتتل
اإلعحجار الستعجد مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع ()7
أثخ اإلرتباط الػضيفي عمي األداء السدتجام

متغي اخت اإلرتباط الػضيفي

معامل
اال عحجار
β
*1,35
*1,33
*1,31

 -1اإلخالص في العسل
 -2الحيػية في العسل

 -3اإلعهساك في العسل

معامل اإلرتباط في الشسػذج R
معامل التحجيج في الشسػذج R2
ؾيسة ع السحدػبة
درجات الحخية
مدتػ الجاللة اإلحرائية

معامل
اإلرتباط
R
1,56
1,52
1,65

1,63
1,41
62,86
3،358
1,111

معامل
التحجيج
R
1,31
1,27
1,42

ومغ خال ل الججول الداب يتزح ما يمي :
 أضهتتخت عتتتائ أستتتمػب تحميتتل اإلعحتتتجار الستعتتجد أن هشتتاك عالقتتتة مػجبتتة ذات داللتتتة
إحرائية بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة،
وأن هحه العالقة تسثل ( %63وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
 أن مدتػ اإلرتباط الػضيفي يسكغ أن يفدخ حػالي ( %41وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ
التبايغ الكمي في مدتػ األداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة.
 أضهخت عتائ أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن أبعاد اإلرتباط الػضيفي األكثتخ تفدتي اًخ
لإلختتتتالع فتتتي مدتتتتػ األداء السدتتتتجام تتسثتتتل فتتتي اإلختتتالص فتتتي العستتتل (،)1,35
والحيػية في العسل ( ،)1,33واإلعهستاك فتي العستل ( )1,31والتتي تتستتع دون غيخهتا
بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء السدتجام .
وفي ضػء ما تقجم فقج تقخر رفس فخض العجم القائتل " ال تػجتج عالقتة ذات داللتة إحرتائية بتيغ
اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام فتي الجامعتات السرتخية محتل الجراستة " ،وقبتػل الفتخض البتجيل
التح يتتشز عمتي " تػجتتج عالقتة ذات داللتة إحرتتائية بتيغ اإلرتبتتاط التػضيفي واألداء السدتتتجام فتتي
الجامعات السرتخية محتل الجراستة "،وذلتظ بعتج أن أضهتخ عستػذج تحميتل اال عحتجار الستعتجد أن هشتاك
عالقة جػهخية عشج مدتػ دال لة إحرائية  (1,11وفقاً إلختبار ع) بيغ أبعاد اإلرتبتاط التػضيفي
واألداء السدتجام  ،كسا تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد اإلرتباط الػضيفي
( اإلخالص في العسل ،الحيػيتة فتي العستل ،اإلعهستاك فتي العستل) كستغيتخات مدتتقمة لػجتػد عالقتة
ذات داللة إحرائية بيشهع وبيغ األداء السدتجام كستغيخ تابع عشج مدتػ معشػية 1,11
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 -3/13العالقة بيغ إدمان العسل و األداء السدتجام :
يشاقر هحا الجدء عتائ التحميل اإلحرائي الخاصة باإلجابة عمي الدؤال الثالث لهحا البحث والح
يتعم بتحجيج عػ ودرجة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة
التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة ،وإختبار صحة الفخض الثالث مغ فخوض الجارسة والح
يشز عمي  :ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في الجامعات
السرخية محل الجراسة  ،ولتحقي ذلظ فقج تع تصبي أسمػب تحميل اإلرتباط واإلعحجار الستعجد لمتحق
مغ عػ ودرجة العالقة بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،كسا تع
حداب معامل اإلرتباط بيخسػن بيشهسا وذلظ بغخض التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية العالقة بيغ إدمان
العسل واألداء السدتجام ،ويسكغ تػضيح معامالت اإلرتباط بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في
الجامعات السرخية محل الجراسة مغ خال ل الججول التالي:
ججول رقع()8

معامالت اإلرتباط بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة
الستغيخات

اإلستستا بالعسل
اإلفخاط في العسل
العسل بذكل إجبار
الػسػاس القهخ لمعسل
األداء السدتجام

1

2

1,75
1,66
*1,44
*1,51
*1,48
*1,38
*1,39
*1,36- *1,42-

3

4

1,74
*1,36
*1,31-

1,65
*1,46-

5

1,69

* معامالت إرتباط معشػية عشج مدتػ %5

ممحػضة :القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل الجحر التخبيعي لؿيسة متػس التبايغ )Average Variance Extracted(AVE

ومغ خالل مرفػفة معامالت اإلرتباط بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام يتزح ما
يمي :
 أن معامالت اإلرتبتاط بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واألداء السدتتجام تتتخاوح بتيغ ( )1,31-و
( )1,46-وأن جسيع هحه السعامالت دالة إحرائياً عشج مدتػ معشػية .%5
 هشاك إرتباشاً معشػياً بيغ جسيع أبعاد إدمان العسل عشج مدتػ داللتة إحرتائية  %5األمتخ
الح يؤكج صجق السؿياس السدتخجم في ؾياس أبعاد إدمان العسل في الجامعتات السرتخية
الحكػمية محل الجراسة مغ عاحية  ،وأن هشاك إتدتاق بتيغ جسيتع األبعتاد الجاخميتة السسثمتة
لسؿياس إدمان العسل مغ عاحية أخخ .
 هشتتاك إرتباش تاً عكدتتياً دال إحرتتائياً بتتيغ أبعتتاد إدمتتان العستتل واألداء السدتتتجام  ،حيتتث بمتتغ
معامل اإلرتباط بيغ اإلستستا بالعسل كأحج أبعتاد إدمتان العستل واألداء السدتتجام()1,42-
 ،بيشستتتا بمتتتغ معامتتتل اإلرتبتتتاط بتتتيغ اإلفتتتخاط فتتتي العستتتل كأحتتتج أبعتتتاد إدمتتتان العستتتل واألداء
السدتجام( ،)1,36-وبمغ معامل اإلرتباط بيغ العسل بذكل إجبار كأحج أبعاد إدمان العسل
واألداء السدتجام( ،)1,31-وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتبتاط بتيغ الػستػاس القهتخ لمعستل كأحتج
أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام(.)1,46-
وفي ضػء ما تقجم ،يتزح أن هشاك إرتباشاً عكدياً دال إحرائياً بيغ إدمان العستل (اإلستتستا
بالعسل ،اإلفخاط في العسل ،العسل بذكل إجبار  ،الػسػاس القهخ لمعسل) واألداء السدتجام ،إال
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أن تأثيخ أبعاد إدمان العسل عمي األداء السدتجام سػع يتزح مغ خالل تصبي أستمػب تحميتل
اإلعحجار الستعجد  ،وذلظ عمي الشحػ التالي:
ججول رقع ()9
أثخ إدمان العسل عمي األداء السدتجام

متغيخات إدمان العسل

معامل
االعحجار
β

*1,34*1,29*1,31*1,35-

 -1اإلستستا بالعسل.
 -2اإلفخاط في العسل.
 -3العسل بذكل إجبار .
 -4الػسػاس القهخ لمعسل .
معامل اإلرتباط في الشسػذج R
معامل التحجيج في الشسػذج R2
ؾيسة ع السحدػبة
درجات الحخية
مدتػ الجاللة اإلحرائية

معامل
اإلرتباط
R
1,421,361,311,46-

1,541,29
62,86
4،357
1,111

معامل
التحجيج
R

1,132
1,148
1,136
1,153

ولقج تع تصبي أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد وذلظ بغخض التحق مغ أثخ أبعاد إدمان العستل
عمتتي األداء السدتتتجام برتتػة إجسالي تة ،ويسكتتغ تػضتتيح عتتتائ تصبي ت أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار
الستعجد مغ خالل الججول رقع( )9ومغ خالل الججول يتزح ما يمي :
 أضهخت عتائ أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن هشاك عالقة عكدية ودالة إحرائي ًا
بيغ إدمان العسل و األداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في
الجامعات السرخية محل الجراسة ،وأن هحه العالقة تسثل ( %54-وفقاً لسعامل
اإلرتباط الستعجد).
 أن مدتػ إدمان العسل يسكغ أن يفدخ حػالي ( %29وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ
التبايغ الكمي في مدتػ األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات
السرخية محل الجراسة.
 أضهخت عتائ أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن أبعاد إدمان العسل األكثخ تفدي اًخ
لإلختالع في مدتػ األداء السدتجام تتسثل في الػسػاس القهخ لمعسل (،)1,35-
واإلستستا بالعسل ( ،)1,34-والعسل بذكل إجبار ( ، )1,31-واإلفخاط في العسل
( )1,29-والتي تتستع بعالقة معشػية سالبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء السدتجام .
وفي ضػء ما تقجم فقج تقخر رفس فخض العجم القائل "ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ
إدمان العسل واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل
الجراسة " ،وقبػل الفخض البجيل الح يشز عمي " تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ إدمان
العسل واألداء السدتجام مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل
الجراسة"،وذلظ بعج أن أضهخ عسػذج تحميل االعحجار الستعجد أن هشاك عالقة عكدية ذات داللة
إحرائية عشج مدتػ  ( 1,11وفقاً إلختبار ع) بيغ أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام ،كسا
تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد إدمان العسل ( اإلستستا بالعسل،
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اإلفخاط في العسل ،العسل بذكل إجبار  ،الػسػاس القهخ لمعسل) كستغيخات مدتقمة لػجػد عالقة
ذات داللة إحرائية بيشهع وبيغ األداء السدتجام كستغيخ تابع عشج مدتػ معشػية 1,11
 -4/13العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و اإلرتباط الػضيفي :
يشاقر هحا الجدء عتتائ التحميتل اإلحرتائي الخاصتة باإلجابتة عمتي الدتؤال الخابتع لهتحا البحتث
والح يتعم بتحجيتج عتػ ودرجتة العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي متغ وجهتة
عطخ أعزاء هيئة التجريذ فتي الجامعتات السرتخية محتل الجراستة  ،وإختبتار صتحة الفتخض الخابتع
مغ فخوض الجراسة والح يشز عمي  :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية
في الجامعات السرخية محل الجراسة واإلرتباط الػضيفي ،ولتحقي ذلظ فقج تع تصبي أسمػب تحميل
اإلرتبتتاط واإلعحتتجار الستعتتجد لمتحق ت م تغ ع تػ ودرجتتة العالقتتة بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية واإلرتبتتاط
التػضيفي فتي الجامعتتات السرتخية محتل الجراستتة  ،كستا تتتع حدتاب معامتل اإلرتبتتاط بيخستػن بيشهستتا
وذلظ بغخض التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي،
ويسكتتتغ تػضتتتيح معتتتامالت اإلرتبتتتاط بتتتيغ الخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية واإلرتبتتتاط التتتػضيفي فتتتي الجامعتتتات
السرخية محل الجراسة مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع()11

معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي في الجامعات السرخية محل الجراسة
الستغيخات

إدارة الفخص الخيادية

إدارة السػارد الخيادية
الثقافة الخيادية

الؿيادة الخيادية

اإلرتباط الػضيفي

1

1,89

3

2

**1,74

1,81

**1,72

**1,76

**1,69
*1,52

**1,77

1,82

*1,54

*1,63

**1,73

4

1,87

*1,65

5

1,81

* معامالت إرتباط معشػية عشج مدتػ %5

ممحػضة :القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل الجحر التخبيعي لؿيسة متػس التبايغ )Average Variance Extracted(AVE

ومغ خالل مرفػفة معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي يتزح ما يمي :
 أن معامالت اإلرتبتاط بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي تتتخاوح بتيغ ( )1,52و
( )1,65وأن جسيع هحه السعامالت ذات دال لة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%5
 هشاك إرتباط معشػ بيغ جسيع أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية عشج مدتػ دال لة إحرائية %5
األمتتخ التتح يؤكتتج صتتجق السؿي تاس السدتتتخجم فتتي ؾيتتاس أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي
الجامعات السرخية محل الجراسة مغ عاحية ،وأن هشاك إتدتاق بتيغ جسيتع األبعتاد الجاخميتة
السسثمة لسؿياس الخيادة اإلستخاتيجية مغ عاحية أخخ .
 أن هشتتتاك إرتباشتتتاً شخديتتتاً ذو داللتتتة إحرتتتائية بتتتيغ أبعتتتاد الخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية واإلرتبتتتاط
التتتػضيفي ،حيتتتث بمتتتغ معامتتتل اإلرتبتتتاط بتتتيغ إدارة الفتتتخص الخياديتتتة كأحتتتج أبعتتتاد الخيتتتادة
اإلستتتخاتيجية واإلرتبتتاط التتػضيفي ( ، )1,52بيشستتا بمتتغ معامتتل اإلرتبتاط بتتيغ بتإدارة الس تػارد
الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ( ،)1,54وبمتغ معامتل اإلرتبتاط
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بتيغ الثقافتة الخياديتة كأحتج أبعتاد الخيتادة اإلستتخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي ( ،)1,63وأخيت اًخ
بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتبتاط التػضيفي
(.)1,65
وفتتي ضتتػء متتا تقتتجم ،يتزتتح أن هشتتاك إرتباش تاً شخدي تاً ذو داللتتة إحرتتائية بتتيغ أبعتتاد الخيتتادة
اإلستتتخاتيجية(إدارة الفتتخص الخياديتتة ،إدارة الستػارد الخياديتتة ،الثقافتتة الخياديتتة ،الؿيتتادة الخياديتتة)
واإلرتبتتاط التتػضيفي  ،إال أن تتتأثيخ أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية عمتتي اإلرتبتتاط التتػضيفي ستتػع
يتزح مغ خال ل تصبي أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد  ،وذلظ عمي الشحػ التالي:
حيتتث تتتع تصبيت أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتجد وذلتتظ بغتتخض التحقت متتغ أثتتخ أبعتتاد الخيتتادة
اإلستخاتيجية عمي اإلرتباط الػضيفي برػة إجسالية ،ويسكغ تػضيح عتائ تصبي أسمػب تحميل
اإلعحجار الستعجد مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع ()11
أثخ الخيادة اإلستخاتيجية عمي اإلرتباط الػضيفي

متغيخات الخيادة اإلستخاتيجية

معامل
االعحجار
β
*1,38

 -1إدارة الفخص الخيادية

*1,27
*1,31
*1,28

 -2إدارة السػارد الخيادية
 -3الثقافة الخيادية

 -4الؿيادة الخيادية

معامل اإلرتباط في الشسػذج R
معامل التحجيج في الشسػذج R2
ؾيسة ع السحدػبة
درجات الحخية
مدتػ الجاللة اإلحرائية

معامل
اإلرتباط
R
1,52
1,54
1,63
1,65

1,58
1,34
62,86
4،357
1,111

معامل
التحجيج
R
1,27
1,29
1,41
1,43

ومغ خالل الججول الداب يتزح ما يمي :
 أضهتتخت عتتتائ أستتتمػب تحميتتل اإلعحتتتجار الستعتتجد أن هشتتاك عالقتتتة مػجبتتة ذات داللتتتة
إحرتتائية بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية واإلرتبتتاط التتػضيفي فتتي الجامعتتات السرتتخية محتتل
الجراسة ،وأن هحه العالقة تسثل ( %58وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
 أن مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ حػالي ( %34وفقتاً لسعامتل التحجيتج )
مغ التبايغ الكمي في مدتػ اإلرتباط الػضيفي في الجامعات السرخية محل الجراسة.
 أضهتتخت عتتتائ أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتتجد أن أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية األكث تخ
تتيخ لإلختتتتالع فتتتي مدتتتتػ اإلرتبتتتاط التتتػضيفي تتسثتتتل فتتتي إدارة الفتتتخص الخياديتتتة
تفدت اً
( ،)1,38والثقافة الخيادية ( ،)1,31والؿيادة الخيادية( )1,28وإدارة السػارد الخياديتة
( )1,27والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ اإلرتباط الػضيفي .
وفي ضػء ما تقجم فقج تقخر رفتس فتخض العتجم القائتل " ال تػجتج عالقتة ذات داللتة إحرتائية بتيغ
الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتات السر تخية محتتل الج ارس تة واإلرتبتتاط التتػضيفي " ،وقبتتػل الفتتخض
البجيل الح يشز عمي " تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية فتي الجامعتات
السرخية محل الجراسة واإلرتباط الػضيفي "،وذلظ بعج أن أضهخ عستػذج تحميتل االعحتجار الستعتجد أن
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هشتتاك عالقتتة جػهخيتتة عشتتج مدتتتػ دال لتتة إحر تائية  (1,11وفق تاً إلختبتتار ع) بتتيغ أبعتتاد الخيتتادة
اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي  ،كسا تقخر رفتس فتخض العتجم وقبتػل الفتخض البتجيل لجسيتع أبعتاد
الخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية ( إدارة الفتتتخص الخياديتتتة ،إدارة الستتتػارد الخياديتتتة ،الثقافتتتة الخياديتتتة ،الؿيتتتادة
الخيادية) كستغيخات مدتقمة لػجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيشهع وبيغ اإلرتباط الػضيفي كستغيخ
تابع عشج مدتػ معشػية 1,11
 -5/13العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و إدمان العسل :
يشاقر هحا الجدء عتائ التحميل اإلحرائي الخاصة باإلجابة عمي الدؤال الخامذ لهتحا البحتث
والح يتعمت بتحجيتج عتػ ودرجتة العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية وإدمتان العستل متغ وجهتة عطتخ
أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراستة ،وإختبتار صتحة الفتخض الختامذ متغ
فخوض الجراسة والح يشز عمي  :تػجج عالقة ذات دال لة إحرائية بيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية فتي
الجامعتتات السرتتخية محتتل الجراستتة وإدمتتان العستتل ،ولتحقي ت ذلتتظ فقتتج تتتع تصبي ت أستتمػب تحميتتل
اإلرتباط واإلعحجار الستعجد لمتحق مغ عػ ودرجة العالقتة بتيغ الخيتادة اإلستتخاتيجية فتي الجامعتات
السرخية محل الجراسة وإدمان العسل  ،كسا تع حداب معامل اإلرتباط بيخسػن بيشهسا وذلتظ بغتخض
التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية العالقة بيغ الخيادة اإلستتخاتيجية وإدمتان العستل  ،ويسكتغ تػضتيح
معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل في الجامعات السرخية محتل الجراستة متغ
خالل الججول التالي:
ججول رقع()12

معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة وإدمان العسل

الستغيخات

إدارة الفخص الخيادية
إدارة السػارد الخيادية
الثقافة الخيادية

الؿيادة الخيادية

إدمان العسل

1

1,89

3

2

**1,74

1,81

**1,72

**1,76

**1,69
**1,52-

**1,77

1,82

**1,38-

**1,28-

**1,73

4

1,87

**1,39-

5

1,68

** معامالت إرتباط معشػية عشج مدتػ معشػية %1

ممحػضة :القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل الجحر التخبيعي لؿيسة متػس التبايغ )Average Variance Extracted(AVE

ومغ خال ل مرفػفة معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي يتزح ما يمي :
 أن مع تامالت اإلرتب تاط بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية وإدمتتان العستتل تت تخاوح ب تيغ ( )1,28-و
( )1,52-وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%1
 هشاك إرتباط معشػ بيغ جسيع أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية عشج مدتػ داللة إحرائية %1
األمتتخ ال تح يؤكتتج صتتجق السؿي تاس السدتتتخجم فتتي ؾيتتاس أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي
الجامعات السرخية محل الجراسة مغ عاحية ،وأن هشاك إتدتاق بتيغ جسيتع األبعتاد الجاخميتة
السسثمة لسؿياس الخيادة اإلستخاتيجية مغ عاحية أخخ .
 أن هشاك إرتباشاً عكدياً ذو دال لة إحرائية بتيغ أبعتاد الخيتادة اإلستتخاتيجية وإدمتان العستل،
حيث بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمتان
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العسل ( ، )1,52-بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الستػارد الخياديتة كأحتج أبعتاد الخيتادة
اإلستتتخاتيجية وإدمتتان العستتل ( ،)1,38-وبمتتغ معامتتل اإلرتبتتاط بتتيغ الثقافتتة الخياديتتة كأحتتج
أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل ( ،)1,28-وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بتيغ الؿيتادة
الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل (.)1,39-
وفتتي ضتتػء متتا تقتتجم ،يتزتتح أن هشتتاك إرتباش تاً عكدتتياً ذو داللتتة إحرتتائية بتتيغ أبعتتاد الخيتتادة
اإلستتتخاتيجية(إدارة الفتتخص الخياديتة ،إدارة الستػارد الخياديتتة ،الثقافتتة الخياديتتة ،الؿيتتادة الخياديتتة)
وإدمتتان العستتل  ،إال أن تتتأثيخ أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية عمتي إدمتتان العستتل ستتػع يتزتتح متتغ
خالل تصبي أسمػب تحميل اإل عحجار الستعجد  ،وذلظ عمي الشحػ التالي:
حيتتث تتتع تصبيت أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتجد وذلتتظ بغتتخض التحقت متتغ أثتتخ أبعتاد الخيتتادة
اإلستتتخاتيجية عمتتي إدمتتان العستتل برتتػة إجساليتة ،ويسكتتغ تػضتتيح عتتتائ تصبيت أستتمػب تحميتتل
اإل عحجار الستعجد مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع ()13
أثخ الخيادة اإلستخاتيجية عمي إدمان العسل

متغيخات الخيادة اإلستخاتيجية

معامل
اال عحجار
β
*1,24-

 -1إدارة الفخص الخيادية

*1,29*1,21*1,35-

 -2إدارة السػارد الخيادية
 -3الثقافة الخيادية

 -4الؿيادة الخيادية

معامل اإلرتباط في الشسػذج R
معامل التحجيج في الشسػذج R2
ؾيسة ع السحدػبة
درجات الحخية
مدتػ الجاللة اإلحرائية

معامل
اإلرتباط
R
1,521,381,281,39-

1,481,23
62,86
4،357
1,111

معامل
التحجيج
R
1,27
1,14
1,18
1,15

ومغ خالل الججول الداب يتزح ما يمي :
 أضه تخت عتتتائ أستتمػب تحميتتل اإلعح تجار الستعتتجد أن هشتتاك عالقتتة عكدتتية ذات داللتتة
إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراستة وإدمتان العستل
 ،وأن هحه العالقة تسثل ( %48وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
 أن مدتتتػ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية يسكتتغ أن يفدتتخ ( %23وفقتاً لسعامتتل التحجيتتج ) متتغ
التبايغ الكمي في مدتػ إدمان العسل في الجامعات السرخية محل الجراسة.
 أضهتتخت عتتتائ أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتتجد أن أبعتتاد الخيتتادة اإلستتتخاتيجية األكثتتخ
تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ إدمان العسل تتسثل في الؿيادة الخيادية ( ،)1,35-وإدارة
الستتتتػارد الخياديتتتتة ( ،)1,29-وإدارة الفتتتتخص الخياديتتتتة( ، )1,24-والثقافتتتتة الخياديتتتتة
( )1,21-والتي تتستع بعالقة معشػية عكدية ؼيسا بيشها وبيغ إدمان العسل .
وفي ضػء ما تقجم فقج تقخر رفتس فتخض العتجم القائتل " ال تػجتج عالقتة ذات داللتة إحرتائية بتيغ
الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعتات السرتخية محتل الجراستة وإدمتان العستل " ،وقبتػل الفتخض البتجيل
التتح يتتشز عمتتي " تػجتتج عالقتتة ذات داللتتة إحرتتائية بتتيغ الخيتتادة اإلستتتخاتيجية فتتي الجامعتتتات
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السرخية محل الجراسة وإدمان العسل "،وذلظ بعج أن أضهخ عسػذج تحميل االعحجار الستعجد أن هشتاك
عالقتتتتة جػهخيتتتتة عشتتتتج مدتتتتتػ دال لتتتتة إحرتتتتائية  (1,11وفقتتتتاً إلختبتتتتار ع) بتتتتيغ أبعتتتتاد الخيتتتتادة
اإلستخاتيجية وإدمان العسل .
 -6/13دور إدمان العسل كستغيخ وسي بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام :
 -1/6/13إختبار سػبل :Sobel Test
تعتبخ دراسة أثخ الستغيخ السدتقل عمي الستغيخ التابع وذلظ مغ خالل الستغيخ الػسي مغ
السػضػعات األ كثخ إعتذا اًر في الجراسات اإلجتساعية ،ويدتخجم إختبار سػبل لؿياس معشػية
التأثيخات غيخ السباشخة لمستغيخ السدتقل (الخيادة اإلستخاتيجية) عمي الستغيخ التابع (األداء
السدتجام) في ضل وجػد الستغيخ الػسي (إدمان العسل) ،ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خالل الججول
التالي:
ججول رقع ()14

نربئج إخرببر Sobel Test

الؿيسة
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج
1,1852 Effect
درجة التأثيخ
Degree
1,1193 Standard Error
الخصأ السعيار
4,458 The Value of Calculated Z
ؾيسة Zالسحدػبة
1,96 The Value of Indexed Z
ؾيسة Zالججولية
1,111 P Value
ؾيسة P

ويسكغ الحرػل عمي عتيجة إختبار سػبل مغ خالل السعادلة التالية:

)z-value = a*b/SQRT (b2*sa2 + a2*sb2

ويذيخ الخمد ) (Zإلي ؾيسة اإلختبار ،فإذا كاعت ؾيستها أكبخ مغ  1,96فإن الشسػذج هػ عسػذج
متغيخ وسي أ أن التأثيخ غيخ السباشخ حؿيقي  ،حيث ) (aمعامل اإلعحجار لمعالقة بيغ الستغيخ
السدتقل والستغيخ الػسي  ،وأن ) (bتسثل معامل اإلعحجار لمعالقة بيغ الستغيخ الػسي والستغيخ
التابع ،وأن ) ( saتسثل الخصأ السعيار لمعالقة بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ الػسي  ،وأن
)  (sbتسثل الخصأ السعيار لمعالقة بيغ الستغيخ الػسي والستغيخ التابع ،ومغ خالل التحميل
الداب يتزح أن هشاك تأثي اًخ معشػياً غيخ مباشخ لشسػذج الجراسة األول وأن السدار هػ :
األداء السدتجام
إدمان العسل
الخيادة اإلستخاتيجية
أ أن إدمان العسل يمعب دور الػساشة الجدئية في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام  ،حيث يتزح ذلظ مغ خال ل عسػذج الػساشة وذلظ عمي الشحػ التالي:
 -2/6/13عسػذج الػساشة الجدئية :Partially Mediation Model
يسكغ تػضيح مؤشخات جػدة التصاب لشسػذج الػساشة الجدئية وذلظ مغ خالل الججول التالي:
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ججول رقع ()15
مؤشخات جػدة التصاب لشسػذج الػساشة الجدئية
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج

الؿيسة

5,116 X2/Degree of Freedom
1,111 P. Value
)1,845 Goodness of Fit Index (GFI
)1,914 Normed Fit Index (NFI
)1,912 Comparative Fit Index (CFI
)1,927 Relative Fit Index (RFI
)1,893 Incremental Fit Index (IFI
)1,875 Tuker-Lewis Index (TLI
)1,125 Root Mean Square Residual (RMR
)1,121 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

ومغ خال ل الججول الداب

مؤشخات جػدة
السصابقة
أكبخ مغ 5
أقل مغ %5
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أقل مغ 1,1
أقل مغ 1,1

يتزح أن الشتائ تذيخ إلي أن ؾيسة (كا  /2درجات الحخية) والتي

بمغت  5,116وهي أكبخ مغ ( ،)5وأن ؾيسة  Pمعشػية ،ومغ عاحية أخخ فقج بمغت ؾيسة مؤشخ

جػدة العالقة ) 1,845 (GFIوكحلظ مؤشخ السصابقة السعيار )،1,914 (NFI

ومؤشخ

السصابقة السقارن ) ،1,912 (CFIومؤشخ السصابقة الشدبي ) ،1,927 (RFIومؤشخ السصابقة
الستدايج ) ،1,893 (IFIومؤشخ تػكخ لػيذ ) ،1,875 (TLIومؤشخ الجحر التخبيعي لمبػاقي

) ،1,125 (RMRومؤشخ الجحر التخبيعي لستػس مخبعات الخصأ )1,121 (RMSEA

وتؤكج السؤشخات الدابقة وجػد عالقة غيخ مباشخة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية كستغيخ مدتقل

واألداء السدتجام كستغيخ تابع مغ خالل إدمان العسل كستغيخ وسي .
 -3/6/13تحجيج شكل ومعشػية العالقات بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ
خالل إدمان العسل كستغيخ وسي :
يسكغ تػضيح عتائ عسػذج  AMOS, Version 23عحػ تأثيخ إدمان العسل كستغيخ وسي
عمي العالقة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ خالل الججول التالي:

46

ججول رقع()16
تأثيخ إدمان العسل كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام
المرغَر
الرببع

إدمان العمل

األداء
المستدام

معبمل
الرحدٍد
R2

الرأثَر
الغَر
مببشر

مسروى
المعنوٍت

معبمل
االنحدار
B

الرأثَر
المببشر
42,0-

-

42,9-

*424,,

معنوي

المرغَر المسرقل

اإلريببط
الكلي

إدارة الفرص
الرياديت

1,52-

42,0-

إدارة الموارد
الرياديت

1,38-

42,9-

42,9-

-

الثقافت الرياديت

1,28-

42,4-

42,4-

-

42,4-

القيادة الرياديت

1,39-

4293-

4293-

-

4293-

**42440

إدارة الفرص
الرياديت

1,77

4290

4290

42443-

4299

**42444

معنوي

إدارة الموارد
الرياديت

1,71

42,0

42,0

42440-

4209

*42400

معنوي

الثقافت الرياديت

1,69

429,

429,

42404-

42,,

**42449

معنوي

القيادة الرياديت

1,79

420,

420,

42400-

42,0

*42430

معنوي

42,9,

42,9,

-

42,9,

*424,0

إدمان العمل

1,54

0,32

0,55

الرأثَر
الكلي

مسروى
الداللت

42,0-

*424,0

معنوي

*42499

معنوي
معنوي

معنوي

ومغ الججول الداب يتزح ما يمي:
 يػجج درجة تػاف بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،وأن معامالت اإل عحجار
مختفعة السعشػية ،األمخ الح يؤكج عمي أن إدمان العسل له تأثيخ وسي بذكل جدئي عمي
العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة .
 أن التأثيخ السباشخ ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية (إدارة الفخص الخيادية،إدارة السػارد الخيادية،
الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) عمي األداء السدتجام بمغت ،1,32 ،1,21 ،1,38
 1,42عمي التػالي وجسيعها دال إحرائياً عشج مدتػ معشػية  1,11و  ،1,15كسا بمغ
تأثيخ إدمان العسل عمي األداء السدتجام  1,292وهػ تأثيخ معشػ إيجابي عشج مدتػ
معشػية 1,15
 لقج دعع وجػد إدمان العسل كستغيخوسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة مغ تأثيخ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية
كستغيخات مدتقمة عمي مدتػ األداء السدتجام كستغيخ تابع  ،حيث يػجج تأثيخ معشػ
سمبي إلدمان العسل كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام
عشج مدتػ معشػية 1,11و 1,15
ويسكغ تػضيح العالقة السقتخحة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ خال ل إدمان
العسل كستغيخ وسي باستخجام بخعام  AMOS ,Version 23وذلظ مغ خالل الذكل التالي:
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شكل رقع ()2
الشسػذج السقتخح لمعالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام وإدمان العسل كستغيخ وسي
0,22
e8

إدارة الفخص الخيادية

األداء المسردام

0,30-

0,32
0,33

0,32

e3

0,32

إدارة السػارد الخيادية

e2

0,320,30-

e15
0,25-

الثقافة الخيادية
الؿيادة الخيادية

e1
e12

إدمبن العمل
كسا تع الحرػل عمي مؤشخات معشػية الشسػذج السقتخح مع الشسػذج السفتخض مغ مخخجات
التحميل اإلحرائي مغ خالل مؤشخات الججول التالي:
ججول رقع ()17
مؤشخات جػدة الشسػذج إلدمان العسل كستغيخ وسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام
الؿيسة مؤشخات جػدة
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج
م
السصابقة
أكبخ مغ 5
أقل مغ %5
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أقل مغ 1,1
أقل مغ 1,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
يتزح مغ الججول الداب أن التأثيخ الػسي يفدخ العالقة بذكل أكبخ ويجعع تأثيخ أبعاد إدمان
العسل ،حيث أن عتائ مؤشخات جػدة الشسػذج جسيعها جيجة ومقبػلة ،وعميه فإن ذلظ يجل عمي
تػاف أفزل ،وبحلظ يتزح لشا جػدة الشسػذج السقجر.
4,111 X2/Degree of Freedom
1,111 P. Value
)1,966 Goodness of Fit Index (GFI
)1,916 Normed Fit Index (NFI
)1,913 Comparative Fit Index (CFI
)1,945 Relative Fit Index (RFI
)1,911 Incremental Fit Index (IFI
)1,928 Tuker-Lewis Index (TLI
)1,111 Root Mean Square Residual (RMR
)1,148 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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وفي ضػء ما تقجم ،فقج تقخر رفس فخض العجم القائل" ال يؤثخ إدمان العسل تأثي اًخ معشػياً غيخ
مباشخ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام"
 ،وتع قبػل الفخض البجيل الح يشز عمي أعه " يؤثخ إدمان العسل تأثي اًخ معشػياً غيخ مباشخ في
العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام " ،حيث
أضهخ عسػذج تحميل السدار أن هشاك عالقة غيخ مباشخة جػهخية عشج مدتػ معشػية  1,11و
 ، 1,15كسا تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية
كستغيخات مدتقمة في الشسػذج السقتخح وذلظ لػجػد عالقة غيخ مباشخة ذات داللة إحرائية بيشها
وبيغ األداء السدتجام في ضل وجػد إدمان العسل كستغيخ وسي عشج مدتػ معشػية  1,11و
.1,15
 -7/13دور اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام :
 -1/7/13إختبار سػبل :Sobel Test
تعتبخ دراسة أثخ الستغيخ السدتقل عمي الستغيخ التابع وذلظ مغ خالل الستغيخ الػسي مغ
السػضػعات األكثخ إعتذا اًر في الجراسات اإلجتساعية ،ويدتخجم إختبار سػبل لؿياس معشػية
التأثيخات غيخ السباشخة لمستغيخ السدتقل (الخيادة اإلستخاتيجية) عمي الستغيخ التابع (األداء
السدتجام) في ضل وجػد الستغيخ الػسي (اإلرتباط الػضيفي) ،ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خالل
الججول التالي:
ججول رقع ()18

نربئج إخرببر Sobel Test

الؿيسة
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج
1,1928 Effect
درجة التأثيخ
Degree
1,1241 Standard Error
الخصأ السعيار
4,685 The Value of Calculated Z
ؾيسة Zالسحدػبة
1,96 The Value of Indexed Z
ؾيسة Zالججولية
1,111 P Value
ؾيسة P

ويسكغ الحرػل عمي عتيجة إختبار سػبل مغ خالل السعادلة التالية:

)z-value = a*b/SQRT (b2*sa2 + a2*sb2

ويذيخ الخمد ) (Zإلي ؾيسة اإلختبار ،فإذا كاعت ؾيستها أكبخ مغ  1,96فإن الشسػذج هػ عسػذج
متغيخ وسي أ أن التأثيخ غيخ السباشخ حؿيقي  ،حيث ) (aمعامل اإلعحجار لمعالقة بيغ الستغيخ
السدتقل والستغيخ الػسي  ،وأن ) (bتسثل معامل اإلعحجار لمعالقة بيغ الستغيخ الػسي والستغيخ
التابع ،وأن ) ( saتسثل الخصأ السعيار لمعالقة بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ الػسي  ،وأن
)  (sbتسثل الخصأ السعيار لمعالقة بيغ الستغيخ الػسي والستغيخ التابع ،ومغ خالل التحميل
الداب يتزح أن هشاك تأثي اًخ معشػياً غيخ مباشخ لشسػذج الج ارسة األ ول وأن السدار هػ :
األداء السدتجام
اإلرتباط الػضيفي
الخيادة اإلستخاتيجية
أ أن اإلرتباط الػضيفي يمعب دور الػساشة الجدئية في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
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السدتجام  ،حيث يتزح ذلظ مغ خالل عسػذج الػساشة وذلظ عمي الشحػ التالي:
 -2/7/13عسػذج الػساشة الجدئية Partially Mediation Model
يسكغ تػضيح مؤشخات جػدة التصاب لهحا الشسػذج وذلظ مغ خالل الججول التالي:
ججول رقع ()19
مؤشخات جػدة التصاب لشسػذج الػساشة الجدئية
الؿيسة
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

5,235 X2/Degree of Freedom
1,111 P. Value
)1,928 Goodness of Fit Index (GFI
)1,954 Normed Fit Index (NFI
)1,974 Comparative Fit Index (CFI
)1,982 Relative Fit Index (RFI
)1,915 Incremental Fit Index (IFI
)1,965 Tuker-Lewis Index (TLI
)1,122 Root Mean Square Residual (RMR
)1,117 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

ومغ خالل الججول الداب

مؤشخات جػدة
السصابقة
أكبخ مغ 5
أقل مغ %5
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أقل مغ 1,1
أقل مغ 1,1

يتزح أن الشتائ تذيخ إلي أن ؾيسة (كا  /2درجات الحخية) والتي

بمغت  5,235وهي أكبخ مغ ( ،)5وأن ؾيسة  Pمعشػية ،ومغ عاحية أخخ فقج بمغت ؾيسة مؤشخ

جػدة العالقة ) 1,928 (GFIوكحلظ مؤشخ السصابقة السعيار )،1,954 (NFI

ومؤشخ

السصابقة السقارن ) ،1,974 (CFIومؤشخ السصابقة الشدبي ) ،1,982 (RFIومؤشخ السصابقة
الستدايج ) ،1,915 (IFIومؤشخ تػكخ لػيذ ) ،1,965 (TLIومؤشخ الجحر التخبيعي لمبػاقي

) ،1,122 (RMRومؤشخ الجحر التخبيعي لستػس مخبعات الخصأ )1,117 (RMSEA

وتؤكج السؤشخات الدابقة وجػد عالقة غيخ مباشخة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية كستغيخ مدتقل

واألداء السدتجام كستغيخ تابع مغ خالل اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي .
 -3/7/13تحجيج شكل ومعشػية العالقات بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ
خالل اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي :
يسكغ تػضيح عتائ عسػذج  AMOS, Version 23عحػ تأثيخ اإلرتباط الػضيفي كستغيخ
وسي عمي العالقة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ خالل الججول التالي:
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ججول رقع()21
تأثيخ اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام
المرغَر
الرببع

اإلرتباط
الوظيفي

األداء
المستدام

معبمل
الرحدٍد
R2

الرأثَر
الغَر
مببشر

معبمل
االنحدار
B

الرأثَر
المببشر

4290

4290

-

42,2

42,2

-

42,2

4290

-

4290

*42490

-

42,0

*4243

معنوي

42000

**42444

معنوي

**42449

معنوي
معنوي

معنوً

المرغَر المسرقل

اإلريببط
الكلي

إدارة الفرص
الرياديت

1,52

إدارة الموارد
الرياديت

1,54

الثقافت الرياديت

1,63

4290

القيادة الرياديت

1,65

42,0

42,0

إدارة الفرص
الرياديت

1,77

42903

42903

42030

إدارة الموارد
الرياديت

1,71

42,00

42,00

420,0

42990

الثقافت الرياديت

1,69

429,0

429,0

42023

42090

**42440

القيادة الرياديت

1,79

420,0

420,0

42,00

42000

**42444

423,4

423,4

-

423,4

**42444

اإلرتباط الوظيفي

1,68

0,20

0,55

مسروى
المعنوٍت

الرأثَر
الكلي

مسروى
الداللت

4290

**42444

معنوي

*42430

معنوي
معنوي

معنوي

ومغ الججول الداب يتزح ما يمي:
 يػجج درجة تػاف بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،وأن معامالت اإل عحجار
مختفعة السعشػية ،األمخ الح يؤكج عمي أن اإلرتباط الػضيفي بأبعاده الثال ثة مجتسعة لها
تأثيخ وسي بذكل جدئي عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في
الجامعات السرخية محل الجراسة .
 أن التأثيخ السباشخ ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية (إدارة الفخص الخيادية ،إدارة السػارد
الخيادية ،الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) عمي األداء السدتجام بمغت ،1,214 ،1,385
 1,426 ،1,321التػالي وجسيعها دال إحرائياً عشج مدتػ معشػية  1,11و ،1,15
كسا بمغ تأثيخ اإلرتباط الػضيفي عمي األداء السدتجام  1,52وهػ تأثيخ معشػ مػجب عشج
مدتػ معشػية 1,11
 لقج دعع وجػد اإلرتباط الػضيفي كستغيخوسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،مغ تأثيخ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية
كستغيخات مدتقمة عمي مدتػ األداء السدتجام كستغيخ تابع  ،حيث يػجج تأثيخ معشػ
إيجابي لإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام عشج مدتػ معشػية 1,11و  ، 1,15حيث عجج أن التأثيخ السباشخ ألبعاد
الخيادة اإلستخاتيجية هي (بعج إدارة الفخص الخيادية حيث بمغت ؾيسة بيتا  ،1,385وبعج
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الؿيادة الخيادية حيث بمغت ؾيسة بيتا  ،1,426وبعج الثقافة الخيادية حيث بمغت ؾيسة بيتا
 ،1,321وبعج إدارة السػارد الخيادية حيث بمغت ؾيسة بيتا  )1,214وقج إرتفع تأثيخهع
الكمي إلي  ،1,414و  ،1,644و ،1,496و  1,388عشج مدتػ معشػية  )1,11عمي
التختيب .
ويسكغ تػضيح العالقة السقتخحة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام مغ خالل اإلرتباط
الػضيفي كستغيخ وسي باستخجام بخعام  AMOS ,Version 23وذلظ مغ خالل الذكل التالي:
شكل رقع ()3
الشسػذج السقتخح لمعالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام واإلرتباط الػضيفي كستغيخ
وسي
1,40

األداء المسردام

e8

0,20

0,20
0,50

0,53

0,20

إدارة الفخص الخيادية
إدارة السػارد الخيادية

e3

e2

0,30
0,23

e15
0,30

الثقافة الخيادية
الؿيادة الخيادية

e1
e12

اإلريببط الوظَفٌ
كسا تع الحرػل عمي مؤشخات معشػية الشسػذج السقتخح مع الشسػذج السفتخض مغ مخخجات
التحميل اإلحرائي مغ خالل مؤشخات الججول التالي:
ججول رقع ()21
مؤشخات جػدة الشسػذج لإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية
واألداء السدتجام
الؿيسة مؤشخات جػدة
مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج
م
1
2
3
4
5
6
7
8

4,118 X2/Degree of Freedom
1,111 P. Value
)1,954 Goodness of Fit Index (GFI
)1,921 Normed Fit Index (NFI
)1,972 Comparative Fit Index (CFI
)1,969 Relative Fit Index (RFI
)1,919 Incremental Fit Index (IFI
)1,919 Tuker-Lewis Index (TLI
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السصابقة
أكبخ مغ 5
أقل مغ %5
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9
أكبخ مغ 1,9

9
11
يتزح مغ الججول الداب أن التأثيخ الػسي يفدخ العالقة بذكل أكبخ ويجعع تأثيخ أبعاد اإلرتباط
الػضيفي ،حيث أن عتائ مؤشخات جػدة الشسػذج جسيعها جيجة ومقبػلة ،وعميه فإن ذلظ يجل عمي
تػاف أفزل ،وبحلظ يتزح لشا جػدة الشسػذج السقجر.
وفي ضػء ما تقجم ،فقج تقخر رفس فخض العجم القائل " ال يؤثخ اإلرتباط الػضيفي تأثي اًخ معشػياً
باشخ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء
غيخ م اً
السدتجام" ،وتع قبػل الفخض البجيل الح يشز عمي أعه " يؤثخ اإلرتباط الػضيفي تأثي اًخ معشػياً غيخ
باشخ في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية محل الجراسة واألداء السدتجام
م اً
" ،حيث أضهخ عسػذج تحميل السدار أن هشاك عالقة غيخ مباشخة جػهخية عشج مدتػ معشػية
 1,11و  ، 1,15كسا تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد الخيادة
اإلستخاتيجية كستغي اخت مدتقمة في الشسػذج السقتخح وذلظ لػجػد عالقة غيخ مباشخة ذات داللة
إحرائية بيشهع وبيغ األداء السدتجام في ضل وجػد اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي عشج مدتػ
معشػية  1,11و .1,15
 -14الشتائ والتػصيات ودالالت الجراسة :
تػصل الباحثان مغ خالل هحا البحث إلى مجسػعة مغ الشتائ تتسثل ؼيسا يأتي:
( )1الخيادة اإلستخاتيجية هي عذاط رياد يهجع إلي إستثسار السشطسة لدمػكياتها السختمفة
كاإلبجا واالبتكار واالستباؾية والسغامخة والتشافدية وتقبل السخاشخة واالستقإل لية لتشفيح
اإلستخاتيجيات الخيادية التي تعسل عمى تقجيع إبتكارات متسيدة عغ السشافديغ مسا يداهع
في تحديغ مدتػى الخبحية ودعع السخكد التشافدي لمسشطسة في أسػاقها الحالية
والسختؿبة.
( )2إتف العجيج مغ الباحثيغ عمى أن األبعاد الخئيدة لمخيادة اإلستخاتيجية هي الثقافة
الخيادية ،الؿيادة الخيادية ،إدارة الفخص الخيادية ،إدارة السػارد الخيادية.
( )3إدمان العسل هػ إعهساك عزػ هيئة التجريذ في العسل دون تػؾف أو ممل بل ال يجج
راحته إال أثشاء مسارسته لمعسل  ،أو تػاججه في العسل ،وتججه في لحطات السخض أو
متػتخ ،ويشتطخ رجػعه إلى عسمه بذػف
اً
األجازات التي تفخض عميه بعجه عغ عسمه كئيباً
مبالغ ؼيه.
( )4تتسثل أبعاد إدمان العسل في اإلستستا بالعسل ،االفخاط في العسل ،العسل بذكل إجبار ،
الػسػاس القهخ لمعسل.
( )5اإلرتباط الػضيفي هػ تمظ العالقة اإليجابية التي تخب بيغ السػضف والسشطسة التي يعسل
بها ،التي تشت مغ إلتدام العامل عقمياً وعاشؽياً تجاه مشطسته ،ورغبته الذجيجة لبحل
أقرى الجهػد لتحقي أهجافه ورغباته وكحلظ أهجاع السشطسة وسعيه لشجاحها والخغبة
في البقاء في السشطسة.
( )6تتسثل أبعاد اإلرتباط الػضيفي في اإلخالص في العسل ،الحيػية في العسل ،االعهساك في
العسل.
)1,114 Root Mean Square Residual (RMR
)1,112 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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أقل مغ 1,1
أقل مغ 1,1

( )7األداء السدتجام هػ الصخق الستبعة في األعسال التجارية لمسشطسة مغ أجل خم ؾيسة عمى
السجى القريخ والصػيل ،مع تحقي األهجاع اإلقترادية والبيئية واالجتساعية لمسشطسة.
( )8تتسثل أبعاد األداء السدتجام في البعج اإلقتراد  ،البعج اإلجتساعي ،البعج البيئي.
( )9أن الػس الحدابي لمخيادة اإلستخاتيجية وأبعادها األربعة قخيب ججاً مغ الستػس العام
لمسؿياس ( 3درجات)  ،ويعشي ذلظ أن الخيادة اإلستخاتيجية متػسصة في الجامعات
السرخية الحكػمية محل الجراسة مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها.
( )11أن الػس الحدابي إلدمان العسل وأبعاده األربعة أكبخ مغ الستػس العام لمسؿياس (3
درجات)  ،ويعشي ذلظ أن أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية الحكػمية مجمشي
العسل.
( )11أن الػس الحدابي لإل رتباط الػضيفي وأبعاده الثالثة أكبخ مغ الستػس العام لمسؿياس (3
درجات)  ،ويعشي ذلظ إرتفا مدتػ اإلرتباط الػضيفي لج أعزاء هيئة التجريذ في
الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة.
( )12أن الػس الحدابي لألداء السدتجام وأبعاده الثالثة قخيب ججاً مغ الستػس العام
لمسؿياس( 3درجات)  ،ويعشي ذلظ أن األداء السدتجام لمجامعات السرخية الحكػمية محل
الجراسة متػس مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها.
( )13أن معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام تتخاوح بيغ ( )1,69و
( )1,79وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%1
( )14هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،
حيث بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام( ، )1,77بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة السػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة
اإلستخاتيجية واألداء السدتجام( ،)1,71وبمغ معامل اإلرتباط بيغ الثقافة الخيادية كأحج أبعاد
الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام( ،)1,69وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة الخيادية
كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام(.)1,79
( )15وجػد عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و األداء السدتجام مغ
وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،وأن هحه العالقة
تسثل ( %74وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
( )16أن مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ حػالي ( %55وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ
التبايغ الكمي في مدتػ األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية
محل الجراسة.
( )17تتسثل أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األكثخ تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ األداء السدتجام تتسثل
في الؿيادة الخيادية ( ،)1,42إدارة الفخص الخيادية ( ،)1,38والثقافة الخيادية (، )1,32
وإدارة السػارد الخيادية ( )1,21والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء
السدتجام.
( )18أن معامالت اإلرتباط بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام تتخاوح بيغ ( )1,52و
( )1,65وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية . %5
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( )19أن هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام،
حيث بمغ معامل اإلرتباط بيغ اإلخالص في العسل كأحج أبعاد اإلرتباط الػضيفي واألداء
السدتجام ( ، )1,56بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ الحيػية في العسل كأحج أبعاد اإلرتباط
الػضيفي واألداء السدتجام ( ،)1,52وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بيغ اإلعهساك في العسل كأحج
أبعاد اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام (.)1,65
( )21وجػد عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في
الجامعات السرخية محل الجراسة ،وأن هحه العالقة تسثل ( %63وفقاً لسعامل اإلرتباط
الستعجد).
( )21أن مدتػ اإلرتباط الػضيفي يسكغ أن يفدخ حػالي ( %41وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ
التبايغ الكمي في مدتػ األداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة.
( )22تتسثل أبعاد اإلرتباط الػضيفي األكثخ تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ األداء السدتجام تتسثل
في اإلخالص في العسل ( ،)1,35والحيػية في العسل ( ،)1,33واإلعهساك في العسل
( )1,31والتي تتستع دون غيخها بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء السدتجام.
( )23أن معامالت اإلرتباط بيغ إدمان العسل واألداء السدتجام تتخاوح بيغ ( )1,31-و (-
 )1,46وأن جسيع هحه السعامالت دالة إحرائياً عشج مدتػ معشػية .%5
( )24هشاك إرتباشاً عكدياً دال إحرائياً بيغ أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام  ،حيث بمغ
معامل اإلرتباط بيغ اإلستستا بالعسل كأحج أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام(، )1,42-
بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ اإلفخاط في العسل كأحج أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام
( ،)1,36-وبمغ معامل اإلرتباط بيغ العسل بذكل إجبار كأحج أبعاد إدمان العسل واألداء
السدتجام( ،)1,31-وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بيغ الػسػاس القهخ لمعسل كأحج أبعاد إدمان
العسل واألداء السدتجام(.)1,46-
( )25وجػد عالقة عكدية ودالة إحرائياً بيغ إدمان العسل و األداء السدتجام مغ وجهة عطخ
أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة ،وأن هحه العالقة تسثل %54-
(وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
( )26أن مدتػ إدمان العسل يسكغ أن يفدخ حػالي ( %29وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ التبايغ
الكمي في مدتػ األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل
الجراسة.
( )27تتسثل أبعاد إدمان العسل األكثخ تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ األداء السدتجام تتسثل في
الػسػاس القهخ لمعسل ( ،)1,35-واإلستستا بالعسل ( ،)1,34-والعسل بذكل إجبار
( ، )1,31-واإلفخاط في العسل ( )1,29-والتي تتستع بعالقة معشػية سالبة ؼيسا بيشها وبيغ
األداء السدتجام.
( )28أن معامالت اإل رتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي تتخاوح بيغ ( )1,52و
( )1,65وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%5
( )29هشاك إرتباشاً شخدياً ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي،
حيث بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط
الػضيفي ( ، )1,52بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ بإدارة السػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة
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اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ( ،)1,54وبمغ معامل اإلرتباط بيغ الثقافة الخيادية كأحج أبعاد
الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ( ،)1,63وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة
الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي (.)1,65
( )31هشاك عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي في
الجامعات السرخية محل الجراسة  ،وأن هحه العالقة تسثل ( %58وفقاً لسعامل اإلرتباط
الستعجد).
( )31أن مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ حػالي ( %34وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ
التبايغ الكمي في مدتػ اإلرتباط الػضيفي في الجامعات السرخية محل الجراسة.
( )32تتسثل أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األكثخ تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ اإلرتباط الػضيفي
تتسثل في إدارة الفخص الخيادية ( ،)1,38والثقافة الخيادية ( ،)1,31والؿيادة
الخيادية( )1,28وإدارة السػارد الخيادية ( )1,27والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا
بيشها وبيغ اإلرتباط الػضيفي.
( )33أن معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل تتخاوح بيغ ( )1,28-و
( )1,52-وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ معشػية .%1
( )34هشاك إرتباشاً عكدي ًا ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل ،حيث
بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل
( ، )1,52-بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة السػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة
اإلستخاتيجية وإدمان العسل ( ،)1,38-وبمغ معامل اإلرتباط بيغ الثقافة الخيادية كأحج أبعاد
الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل ( ،)1,28-وأخي اًخ بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة الخيادية
كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل (.)1,39-
( )35هشاك عالقة عكدية ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية
محل الجراسة وإدمان العسل  ،وأن هحه العالقة تسثل ( %48وفقاً لسعامل اإلرتباط الستعجد).
( )36أن مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ ( %23وفقاً لسعامل التحجيج ) مغ التبايغ
الكمي في مدتػ إدمان العسل في الجامعات السرخية محل الجراسة.
( )37تتسثل أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األكثخ تفدي اًخ لإلختالع في مدتػ إدمان العسل تتسثل
في الؿيادة الخيادية ( ،)1,35-وإدارة السػارد الخيادية ( ،)1,29-وإدارة الفخص الخيادية
( ، )1,24-والثقافة الخيادية ( )1,21-والتي تتستع بعالقة معشػية عكدية ؼيسا بيشها وبيغ
إدمان العسل.
( )38إدمان العسل يمعب دور الػساشة الجدئية في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام.
( )39وجػد عالقة غيخ مباشخة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية كستغيخ مدتقل واألداء السدتجام
كستغيخ تابع مغ خالل إدمان العسل كستغيخ وسي
( )41وجػد درجة تػاف بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،وأن معامالت اإل عحجار
مختفعة السعشػية ،األمخ الح يؤكج عمي أن إدمان العسل له تأثيخ وسي بذكل جدئي عمي
العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة
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( )41التأثيخ السباشخ ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية (إدارة الفخص الخيادية،إدارة السػارد الخيادية،
الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) عمي األداء السدتجام بمغت 1,42 ،1,32 ،1,21 ،1,38
عمي التػإلي وجسيعها دال إحرائياً عشج مدتػ معشػية  1,11و  ،1,15كسا بمغ تأثيخ
إدمان العسل عمي األداء السدتجام  1,292وهػ تأثيخ معشػ إيجابي عشج مدتػ معشػية
1,15
( )42اإلرتباط الػضيفي يمعب دور الػساشة الجدئية في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء
السدتجام.
( )43وجػد عالقة غيخ مباشخة بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية كستغيخ مدتقل واألداء السدتجام
كستغيخ تابع مغ خالل اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي .
( )44وجػد درجة تػاف بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام  ،وأن معامالت اإلعحجار
مختفعة السعشػية ،األمخ الح يؤكج عمي أن اإلرتباط الػضيفي له تأثيخ وسي بذكل جدئي
عمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة.
( )45التأثيخ السباشخ ألبعاد الخيادة اإلستخاتيجية (إدارة الفخص الخيادية ،إدارة السػارد الخيادية،
الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) عمي األداء السدتجام بمغت ،1,321 ،1,214 ،1,385
 1,426التػالي وجسيعها دال إحرائياً عشج مدتػ معشػية  1,11و  ،1,15كسا بمغ تأثيخ
اإلرتباط الػضيفي عمي األداء السدتجام  1,52وهػ تأثيخ معشػ مػجب عشج مدتػ معشػية
1,11
وفي ضػء الشتائ الدابقة ععخض ؼيسا يمي تػصيات البحث والتي يسكغ ترشيفها إلى مجسػعتيغ:
األولى تتعم بالجاعب األكاديسي ،بيشسا تتعم الثاعية بقصا الجراسة وذلظ مغ حيث التػصيات
الخاصة بالخيادة اإلستخاتيجية ،والتػصيات الخاصة باإل رتباط الػضيفي ،والتػصيات الخاصة بإدمان
العسل ،والتػصيات الخاصة باألداء السدتجام ،والتػصيات الخاصة بالعالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية وإدمان العسل واإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام  ،وسػع يتشاول الباحثان ؼيسا يمي
التػصيات التي يسكغ إقتخاحها في كل مجال عمي حجه وذلظ عمي الشحػ التالي:
أوالً :تػصيات تتعم بالجاعب األكاديسي:
( )1تعسيت الفهتتع بسػضتتػعات الخيتتادة اإلستتتخاتيجية واألداء السدتتتجام وإدمتتان العستتل واإلرتبتتاط
الػضيفي في ضل وجػد خم وعجم فهع واضح لهع وألبعتادهع السختمفتة ،وعتجم وجتػد إتفتاق
بيغ الباحثيغ حتى اآلن عمى األبعاد األساسية لهع.
( )2ترتتتسيع مقتتتاييذ تتستتتتع بالثقتتتة  /الثبتتتات و ِّ
السرتتتجاؾية ،وذلتتتظ لؿيتتتاس مدتتتتػ الخيتتتادة
اإلستخاتيجية في كل مغ السشطسات الحكػمية والسشطسات الخاصة؛ بهجع تحجيج عقاط القتػة
وأوجه الزعف بذكل دور  ،وبالتالي؛ إتخاذ الق اخرات التعديديتة والترتحيحية السشاستبة فتي
الػقت السشاسب.
( )3ترسيع مقاييذ تتستع بالثقة  /الثبات وا ِّ
لسرجاؾية ،وذلظ لؿياس مدتػ األداء السدتتجام
في كل مغ السشطسات الحكػمية والسشطسات الخاصة ،بهجع تحجيج متغي اختها اإليجابية التي
يمدم تعديدها ،والدمبية التي يجب الحج مشها.
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( )4ترسيع مقاييذ تتستع بالثقة  /الثبات و ِّ
السرجاؾية ،وذلظ لؿياس مدتػ اإلرتباط الػضيفي
فتتي كتتل متتغ السشطستتات الحكػميتتة والسشطستتات الخاصتتة ،به تجع تحجيتتج تأثيخاتهتتا الدتتمبية
وكيؽية التعامل معها .
( )5ضخورة االهتسام بسدتػ الخيادة اإلستخاتيجية لسا لها مغ تأثيخات ايجابيتة لديتادة مدتتػ
األداء السدتجام .
( )6ضخورة االهتسام بسدتػ اإلرتباط الػضيفي لسا له مغ تأثيخ إيجابي لديادة مدتػ األداء
السدتجام .
( )7ضخورة خفس مدتػ إدمان العسل لج أعزاء هيئة التجريذ لسا له مغ آثار سمبية
عمي األداء السدتجام لهع .
ثاعي تاً :تػص تيات تتعم ت بكيؽيتتة تحدتتيغ مدتتتػ األداء السدتتتجام متتغ ختتالل اإلهتس تام بالخيتتادة
اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي والحج مغ إدمان العسل:
يتشتتاول الباحثتتان التػصتتيات التتتي أمكتتغ التػصتتل إليه تا م تع عتتخض هتتحه التػصتتيات ومجالهتتا
ومتصمبات تشفيحها والسدئػل عغ تشفيحها في شكل خصة عسل تشفيحيتة عمتي الشحتػ السبتيغ فتي
الججول رقع (. )22
ججول رقع ()22
الخصة التشفيحية السقتخحة لتحديغ مدتػ األداء السدتجام مغ خالل االهتسام بالخيادة
اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي والحج مغ إدمان العسل
متصمبات التشفيح

مجال التػصية

التػصية

تحديغ

 -1/1بشاء وتشسية ثقافتة تشطيسيتة تدتتهجع

 ورش عستتتل تذتتتاركيه  مجمذ الجامعة.

دعع الخيادة اإلستخاتيجية .

لبيتتتان إهتستتتام الجامعتتتات  مجمذ الكمية.

الخيادة
 -2/1دع تع وتعديتتد ستتبل تحد تيغ مدتتتػ
الخيتتادة اإلستتتخاتيجية عمتتى عح تػ أكثتتخ فعاليتتة
اإلستخاتيجية مغ جاعب إدارة السػارد البذخية.
 -3/1عقتتج ش تخاكات متتع بيتتػت الخبتتخة متتغ
ذو التجتتتتارب الشاجحتتتتة فتتتتي مجتتتتال الخيتتتتادة
اإلستخاتيجية.
 -4/1تبشي عطتام لمحتػافد والسكافتتت الساديتة
والسعشػيتتتة لتذتتتجيع أعزتتتاء هيئتتتة التتتتجريذ
والجامعات عمي تبشي الخيادة اإلستخاتيجية.

 -5/1العستتل عمتتي تتتػفيخ الستصمب تات الال زمتتة
لتفعيل الخيادة اإلستخاتيجية .

 -6/1ضتتتخورة إهتستتتام الجامعتتتات السرتتتخية
بالتػجهتتات الخياديتتة ،وتتتػفخ السشتتاخ السشاستتب

والجاعع لها .
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السدئػل عغ التشفيح

بالسبتتجعيغ وكيؽيتتة تبشتتي  مجتتتتتتتتتالذ األؾيتتتتتتتتتام
إبجاعهع .

 وضتتع ق تػاعييغ تتعم ت

العمسية .

 مخكتتتد تشسيتتتة قتتتجرات

بتتتتتتتتتتالحػافد السسشػحتتتتتتتتتتة أعزاء هيئة التجريذ .
ألعزتتتاء هيئتتتة التتتتجريذ

السبتتتجعيغ وفخصتتتهع فتتتي

التخؾية.

 دورات تجريبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
داخميتتتة وخارجيتتتة وورش

عستتتتتتل ألعزتتتتتتاء هيئتتتتتتة
التتتتجريذ خاصتتتة ببشتتتاء

وتشسيتتتتة ثقافتتتتة تشطيسيتتتتة

تدتتتتتهجع دعتتتتع الخيتتتتادة

اإلستخاتيجية.

تحديغ
درجة
اإلرتباط

عزػ

 -1/2مشح

هيئة

بالجامعات السرخية مديجاً مغ الحخية في

شخح األفكار والسذاركة في العسمية اإلدارية
اإلرتباط الػضيفي لجيه .

 -عجوات تثؿيؽية دوريتة  مخكتتتد تشسيتتتة قتتتجرات

وإتخاذ القخارات بسا يحق
إحجاث

التػاف

رفع مدتػ

الػضيفي
ألعزاء

الجامعة والكمية التي يعسل بها .

التجريذ

وخارجيتتتتتتة وورش عستتتتتتل  مجمذ الكمية.

لمعامميغ خاصة باإلرتبتاط  مجتتتتتتتتتالذ األؾيتتتتتتتتتام

-2/2

هيئة

التجريذ

 -دورات تجريبي تة داخميتتة  مجمذ الجامعة.

بيغ

األهجاع

الذخرية ألعزاء هيئة التجريذ وأهجاع

 -3/2ضخورة مشح عزػ هيئة التجريذ

الػضيفي .

عتتتتغ اإلرتبتتتتاط التتتتػضيفي أعزاء هيئة التجريذ.
وفػائجه.

 -ورش عستتتتل ألعزتتتتاء

هيئتتتتتتة التتتتتتتجريذ حتتتتتتػل

الجعع التشطيسي الالزم  ،لسا له مغ دور فعال

الصتتخق الفخديتتة السشاستتبة

 -4/2دعع وتعديد سبل تحديغ مدتػ

.

في األداء السدتجام له.

اإلرتباط الػضيفي عمى عحػ أكثخ فعالية مغ

جاعب إدارة السػارد البذخية.
 -5/2إدراج بخعام
أهع البخام

اإلرتباط الػضيفي كأحج

التجريبية الخاصة بالؿيادات

الجامعية لسا له مغ أثخ واضح في عسمية

ارت .
التفكيخ وإتخاذ القخ ا
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العمسية .

لتحقي اإلرتباط التػضيفي

-1/3

الحج مغ
إدمان العسل

تػعية

أعزاء

هيئة

التجريذ

بالجامعات السرخية بالجاعب الدمبي إلدمان

العسل.

 -2/3إعذاء وحجة لمعالج الشفدي تتبع كل
جامعة تكػن مهستها عالج إدمان العسل .

-3/3

تجريب

أعزاء

هيئة

التجريذ

بالجامعات السرخية عمي إدارة ضغػط العسل.

 -عتتجوات تثؿيؽيتتة دوريتتة  مجمذ الجامعة .

عغ مخاشخ إدمتان العستل  مجمذ الكمية.

عمتتتتتتتي الفتتتتتتتخد واألستتتتتتتخة  مجتتتتتتتتتتتالذ األؾيتتتتتتتتتتتام
والسجتسع .

العمسية .

الشفدي .

أعزاء هيئة التجريذ

 إعذتتتاء وحتتتجة لمعتتتالج  مخكتتتتد تشسيتتتتة قتتتتجرات -ورش عستتتتل ألعزتتتتاء

 -4/3إلدام أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات

هيئتتتتتتة التتتتتتتجريذ حتتتتتتػل

السداعجيغ بالكمية.

إلدارة ضغػط العسل .

السرخية بتفػيس بعس السهام لمسجرسيغ

الصتتخق الفخديتتة السشاستتبة

 -5/3ؾيام كل جامعة بترسيع وإعجاد خصة

 -دورات تجريبيتتة داخميتتة

العسل

هيئ تة التتتجريذ خاصتتة

لتخؽيس مدتػ

اإلحتخاق الػضيفي لج

أعزاء هيئة التجريذ ،وتذكيل فخي

القادر عمي متابعة تشفيح هحه الخصة .

وورش عستتتتتتل ألعزتتتتتتاء
بتليتات وشتتخوط تفتتػيس
الدمصات.

وأسفخت مشاقذة عتائ الجراسة الحالية عغ وجػد بعس الجالالت عمي مدتػ الشطخيتة والتصبيت
تتزح ؼيسا يمي :
(أ) عمي مدتػ الشطخية  :أكجت الجراسة الحالية عمي الجور الهام لمخيادة اإلستخاتيجية في تجعيع
األداء السدتجام  ،وأضافت هحه الجراسة إدمان العسل كستغيخ وسي في العالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة ،كسا أضافت هحه الجراسة
اإلرتباط الػضيفي كستغيخ وسي في العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في
الجامعات السرخية محل الجراسة  ،ومغ ثع فإن الجراسة الحالية تزيف إلي األدبيات القميمة
عدبياً والستاحة في هحا السجال – حيث لع يخصج الباحثان أ سب في هحا الرجد في بيئة إدارة
السػارد البذخية السرخية -مغ البحث  ،بسا يعسل عمي تػسيع قاعجة البحث في هحا الجاعب مغ
دراسات إدارة السػارد البذخية  ،كسا أن إتفاق عتائ هحه الج ارسة ؼيسا يتعم بسدتػ الخيادة
اإلستخاتيجية ومدتػ إدمان العسل ،ومدتػ اإلرتباط الػضيفي ،ومدتػ األداء السدتجام مع
عتائ دراسات عجيجة تع إجخاؤها في دول عخبية وأجشبية  ،يجل عمي وجػد مسارسات عامة في
إدارة السػارد البذخية مع اختالع الثقافات .
(ب) عمي مدتػ التصبي  :تعتبخ عتائ الجراسة الحالية وبسا أكجته مغ وجػد عالقة ذات داللة
احرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة ،
ووجػد دور هام إلدمان العسل واإلرتباط الػضيفي كستغيخيغ وسيصيغ في العالقة بيغ الخيادة
اإلستخاتيجية واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة  ،تعصي دال لة عمي أن سبل
تحديغ األداء السدتجام تعتسج عمي الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي والحج مغ إدمان
العسل،حيث بإرتفا مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية ( إدارة الفخص الخيادية  ،إدارة السػارد الخيادية،
الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) وبإعخفاض مدتػ إدمان العسل (اإلستستا بالعسل ،اإلفخاط
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في العسل ،العسل بذكل إجبار  ،اإلخالص في العسل) يختفع مدتػ األداء السدتجام عمي
السدتػ الكمي ولكل بعج مغ أبعادها (األداء اإلجتساعي ،األداء اإلقتراد  ،األداء البيئي) عمي
حجه ،وبإرتفا مدتػ الخيادة اإلستخاتيجية ( إدارة الفخص الخيادية  ،إدارة السػارد الخيادية،
الثقافة الخيادية ،الؿيادة الخيادية) وإرتفا مدتػ اإل رتباط الػضيفي (اإلخالص في العسل،
الحيػية في العسل ،اإلعهساك في العسل) يختفع مدتػ األداء السدتجام عمي السدتػ الكمي
ولكل بعج مغ أبعاده (األداء اإلجتساعي ،األداء اإلقتراد  ،األداء البيئي) عمي حجه
 -15البحػث السدتقبمية:
تجدا متغ السجتاالت التتي َتدت ِّ
تتح االهتستام والجراستة والتحميتل متتغ
أضهتخت عتتائ هتحا البحتث عت ً
جاعب الباحثاعيغ والس ِّ
هتسيغ بعجة قزايا حيػية ،ومغ أهع هحه القزايا – مغ وجهتة عطتخ الباحثتان
– قزتتية الخيتتادة اإلستتتخاتيجية ،وقز تية إدمتتان العستتل  ،وقزتتية اإلرتبتتاط التتػضيفي ،وقزتتية األداء
السدتجام.
 -1/15البحػث السدتقبمية الستعمقة بالخيادة اإلستخاتيجية:
 دور السشاعتتتة التشطيسيتتتة كستغيتتتخ وستتتي فتتتي العالقتتتة بتتتيغ الخيتتتادة اإلستتتتخاتيجية واألداء
التشطيسي .
 دور الخيادة اإلستخاتيجية في تجعيع الرحة الشفدية.
 محجدات الخيادة اإلستخاتيجية والشتائ الستختبة عميها.
 دور الخيادة اإلستخاتيجية في تحقي التسيد السؤسدي .
 -2/15البحػث السدتقبمية الستعمقة بإدمان العسل :
 محجدات إدمان العسل لمعامميغ في السشطسات الخجمية.
 دور الجعع التشطيسي السجرك في الحج مغ إدمان العسل .
 -3/15البحػث السدتقبمية الستعمقة باإلرتباط الػضيفي :
 دور اإلرتباط الػضيفي في تحديغ التسيد السؤسدي.
 محجدات اإلرتباط الػضيفي والشتائ الستختبة عميها .
 أثخ التغمب عمى اإلرتباط الػضيفي في تصػيخ الرحة الشفدية لمعامميغ.
 -3/15البحػث السدتقبمية الستعمقة باألداء السدتجام :
 دور الرحة التشطيسية في تحقي األداء السدتجام.
 دور السشاعة الشفدية في تحقي األداء السدتجام .
 دور السخوعة الشفدية في تحقي األداء السدتجام .
 -16السخاجع :
 -1/16الس اخجع العخبية:
( )1إدريذ  ،ثابت عبج الخحسغ ( ،)2116بحػث التدػي  :أساليب الؿياس والتحميل واختبار
الفخوض ،الجار الجامعية ،اإلسكشجرية.
( )2الخذاب ،فهج بصي ( ، )2117أثتخ الخضا في اإلرتباط الػضيفي لجى العامميتغ في رئاسة
التػزراء لجولة الكػيت ،رسالة ماجدتيتخ مشذػرة ،جامعة آل البيت ،األردن.
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( )3الرقيخ  ،عبج السحدغ بغ دمحم بغ عبجهللا( ، )2121اإلرتباط الػضيفي وعالقته بالرست
التشطيسي لج قادة السجارس في مشصقة القريع  ،مجمة شباب الباحثيغ في العمػم التخبػية ،
كمية التخبية  ،جامعة سػهاج  ،العجد الدادس .
( )4العباس  ،مشي العمي( ، )2121دور الخيادة اإلستخاتيجية كسجخل تصػيخ لمسشطسات  ،دراسة
تصبيؿية عمي السشطسات الدػرية العاممة في تخكيا ،مخكد فكخ لمجراسات والتصػيخ.
( )5العباسي  ،إيشاس دمحم دمحم ؛ أحسج  ،أسامة الديج ؛ سميسان  ،حساده عيج (، )2121تأثيخ
إدمان العسل عمي االستشداع العاشفي بتػسي ص اخ العسل مع األسخة بالتصبي عمي أعزاء
هيئئة التجريذ بجامعات اقميع الجلتا،مجمة الجراسات التجارية السعاصخة  ،كمية التجارة
،جامعة كفخ الذيخ  .العجد التاسع .
( )6العبيج ،عبج الػهاب( )2116أثتخ تسكيتغ العامميتغ في اإلرتباط الػضيفي لجى مػضفي بيت
التسػيل الكػيتي ،رسالة ماجدتيتخ مشذػرة .السفخق :جامعة آل البيت.
( )7العخادة  ،عثسان سالع ؛ سػدان ،عبج الشاصخعبج الخحسغ ( ،)2121أثخ أعساط إدارة الر اخ
التشطيسي في اإلرتباط الػضيفي ،دراسة ميجاعية عمي الهيئة التسخيزية في مدتذفي هيئة
مأرب وكخ العام  ،السجمة العمسية لجامعة إقميع سبأ ،جامعة أقميع سبأ ،العجد الثاعي.
( )8العشقخ  ،عبج العديتد سمصان؛ والسغخبي ،عبج الحسيج عبج الفتاح )2112( .أثتخ األعساط
الؿيادية عمى اإلرتباط التػضتيتفتي لتجى التعتامتمتيتتتغ بتسترتخع التخاجتحتي بالسشصقة التغتخبتيتة
بالسسمكة التعتخبتيتة التدتعتػديتة »،الستجتمتة السرخية لمجراسات التجارية ،عجد  36م 3
( )9المػقان ،دمحم بغ فهاد ( ،)2121إدارة السػاهب في الجامعات الدعػدية كسجخل لتحقي
الخيادة اإلستخاتيجية  ،مجمة التخبية  ،كمية التخبية  ،جامعة االزهخ.
( )11السغخبتتتتي ،عبتتتتج الحسيتتج عبتتتتج الفتتتتتاح )2112( ،أثتتتتخ الثقافتتتتة التشطيسيتتة عمتتتتى اإلرتبتتاط
الػضيفي بالتصبي عمتتى األجهدة الحكػميتة الدتعػدية ،السجمتة السرتخية لمجراستتات التجاريتة،
كمية التجتارة ،جامعتة السشرتػرة36)3(، ،
( )11السشدتتتتتي ،محستتتتتػد عبتتتتتج العديتتد )2118( ،أثتتتتتخ جتتتتتػدة العالقتتتتتة التبادليتتة بتتبغ القائتتتتتج
ومخؤوسيه عمتتتى اإلرتبتاط التػضيفي :التجور الػستي لتتخأس الستتال الشفدتتي ) دراستتة تصبيؿيتة
عمتتتى هيئتتة التستتخيس فتتتي السدتذتتؽيات والسخاكتتتد الصبي تتة بجامعتتتة السشرتتتػرة ،مجمتتتة كمي تة
التجتارة لمبحتػث العمسية ،كمية التجتارة ،جامعتة اإلسكشجرية.،
( )12الشف تخاو  ،أحستتج عبتتج الدتتالم رجتتب ( ،)2121تػستتي السشتتاخ األخالقتتي فتتي العالقتتة بتتيغ
الؿيادة األخالؾية واإلرتباط الػضيفي :دراسة تصبيؿية ،السجمة العمسية لالقتراد والتجارة ،كمية
التجارة  ،جامعة عيغ شسذ  ،العجد الخابع .
( )13الهتتتاد  ،ؼيفتتتخ دمحم( ، )2121إدمتتتان العستتتل وعالقتتتته بالذتتتعػر بالدتتتعادة الشفدتتتية فتتتي
مجاالت مهشية مختمفة  ،مجمة الخجمة الشفدية ،جامعة عيغ شسذ  ،كمية اآلداب.
( )14بػربيتتتع  ،صتتتارة ( ،)2121التتتجور الػستتتي لستغيتتتخ الخشتتتاقة اإلستتتتخاتيجية ألثتتتخ التتتحكاء
االستتتخاتيجي عمتتي تحقي ت الخيتتادة اإلستتتخاتيجية  ،مجمتتة البذتتائخ اإلقترتتادية  ،كميتتة العمتتػم
اإلقترادية والعمػم التجارية وعمػم التدييخ  ،جامعة شاهخ دمحم .
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( )15جتتتػدة ،عبتتتج السحدتتتغ عبتتتج السحدتتتغ )2117(،العالقتتتة بتتتتيغ العقتتتج الشفدتتتي واإلرتبتتاط
الػضيفي بتالتصبي عمتتتى العتامميغ بذتخكات قصتا األعستال العتام بسحافطتة الجقهميتة ،السجمتة
السرخية لمجراسات التجارية ،كمية التجتارة ،جامعة السشرػرة.41)1(، ،
( )16حستتاده ،حدتتام أحستتتج عمتتي أحستتتج ( ،)2121دور إدارة الستتػارد البذتتتخية االلكتخوعيتتة فتتتي
تحدغ األداء السدتجام لمسشطستة "بتالتصبي عمتي شتخكة ميشتاء القتاهخة الجػ "،مجمتة البحتػث
السالية والتجارية  ،كمية التجارة ،جامعة بػرسعيج .
( )17ختتاشخ  ،دمحم إب تخاـيع عبتتج العديتتد إب تخاـيع ( ،)2121الخيتتادة اإلستتتخاتيجية  :متتجخل لتتجعع
مبتتادرات التججيتتج التتحاتي بسؤسدتتات التعمتتيع قبتتل الجتتامعي فتتي مرتتخ  ،مجمتتة كميتتة التخبيتتة ،
جامعة بشي سػيف .
( )18ستتشية دمحم أحستتج ستتميسان ستتبع  ،تتتأثيخ الؿيتتادة الخوحيتتة عمتتي اإل رتبتتاط بالعستتل  ،دراستتة
تصبيؿية عمي العامميغ بقصا شخكة شسال الجلتا لتػزيع الكهخباء في مرتخ ،السجمتة العمسيتة
لمجراسات التجارية والبيئية  ،كمية التجارة باإلسساعمية  ،جامعة قشاة الدػيذ.2121 ،
( )19س تػاد  ،أمتتل فخحتتان ( ، )2121تتتأثيخ التذتتارك السعخف تي فتتي األداء السدتتتجام  :دراستتة
تصبيؿيتتة فتتي الذتتخكات العامتتة لألستتسجة الجشػبيتتة  ،مجمتتة العمتتػم اإلقترتتادية  ،كميتتة اإلدارة
واالقتراد  ،جامعة البرخة  ،العجد الدابع والخسدػن .
( )21شتتامي  ،صتتميحة (  )2119إليتات تشسيتتة وتتتجعيع الخيتتادة التشطيسيتتة فتتي السشطستتة (دراستتة
حالة مشطسة سيع لمرشاعات الغحائية) .أبعاد اقترتادية ،السجمتج(9العتجد )1الرتفحات-214
239
( )21عبجالمصيف ،سسخ عبجهللا؛ عمتي ،وليتج دمحم عبتجالحميع( ،)2118حتجائ التكشػلػجيتا متجخل
لتعديد الخيادة اإلستخاتيجية بجامعة بشتي ستػيف :رؤيتة مقتخحتة ،مجمتة كميتة التخبيتة ،جامعتة
ششصا.3،)71( ،
( )22عذخ  ،تامخ إبتخاـيع الدتيج (، )2121رأس الستال الشفدتي االيجتابي كػستي بتيغ الستعتة
فتي مكتان العستل واإلرتبتتاط التػضيفي بتالتصبي عمتي معتتاوعي أعزتاء هيئتة التتجريذ بجامعتتة
السشرتتػرة  ،السجمتتة العمسيتتة لألقترتتاد والتجتتارة  ،كميتتة التجتتارة  ،جامعتتة عتتيغ شتتسذ،العجد
الخابع .
( )23عمي  ،عادية حدغ الديج( ، )2121الخيتادة اإلستت اختيجية متجخل لتحقيت السيتدة التشافدتية
السدتجامة في السؤسدات التعميسية  ،السخكد العخبي لمتعميع والتشسية .
( )24دمحم  ،شتتتتميخ عبتتتتج التتتتخحسغ عمتتتتي( ، )2121دور البخاعتتتتة التشطيسيتتتتة فتتتتي تحقيتتتت األداء
السدتتتجام  ،دراستتة استتتتصالعية آلراء عيشتتة متتتغ التجريدتتييغ فتتتي عيشتتة متتتغ الجامعتتات فتتتي
محافطة دهػك  ،مجمتة تكخيتت لمعمتػم اإلداريتة واإلقترتادية ،كميتة االدارة واالقترتاد  ،العتجد
الثالث والخسدػن.
( )25مرتتصفي ،أبتتػ بكتتخ فكتتخ ( ، )2119تحميتتل التتجور السعتتجل لمخرتتائز الجيسػجخاؼيتتة فتتي
التتتأثخ الستبتتادل لمرتت اخ بتتيغ العستتل واألستتخة واإلرتبتتاط التتػضيفي  ،مجمتتة الجراستتات الساليتتة
والتجارية  ،جامعة بشي سػيف  ،العجد األول .
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Workaholism and Job Engagement as Mediating Variables in the
Relationship Between Strategic Entrepreneur and Sustainable Performance
of Egyptian Universities
)An Applied Study(

Abstract :
The current research is concerned with determining the type and
strength of the relationship between strategic Entrepreneur and
sustainable performance. Also, the type and strength of the relationship
between Workaholism and sustainable performance. In addition to that,
the type and strength of the relationship between job engagement and
sustainable performance.
Moreover, the type and strength of the relationship between Strategic
Entrepreneur and Workaholism, and the type and strength of the
relationship between strategic Entrepreneur and job engagement, and
identifying the mediating role of Workaholism in the relationship
between strategic Entrepreneur and sustainable performance, and
identifying the mediating role of job engagement in The relationship
between strategic Entrepreneur and sustainable performance in the
Egyptian universities under study.
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To achieve this, it was relied on the questionnaire to collect primary
data using a sample of 362 members of the teaching staff in the Egyptian
universities under study.
The sustainable performance in the Egyptian universities under study
was average, and there was a positive statistically relationship between
strategic Entrepreneur and sustainable performance, and a positive and
statistically relationship between job engagement and sustainable
performance, and an inverse and statistically relationship between
Workaholism and sustainable performance, as well as a direct and
statistically significant relationship between strategic Entrepreneur and
job engagement, and existence of a positive and statistically significant
relationship between strategic Entrepreneur and Workaholism.
Moreover, Workaholism played a partial mediation role in the
relationship between strategic Entrepreneur and sustainable
performance, and job engagement played a partial mediating role in the
relationship between strategic leadership and sustainable performance.
The second relates to the study sector in terms of recommendations
related to strategic entrepreneur, recommendations for job engagement,
recommendations for Workaholism, recommendations for sustainable
performance, and recommendations for the relationship between
strategic entrepreneurship and Workaholism, job engagement and
sustainable performance.
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