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سية لسجتسع وتشلذئػن خجمة االتجارة  ل كميةيكوو  األعسال إدارة بقدع جاعأستاذ مد ،ىفتحي مػس عسارد/  1

ثية: حبله اغ جامعة مجيشة الدادات، مغ اهتساماتلجكتػراه ما عمي درجة حاصل –ت امعة مجيشة الداداج -البيئة 
 لسؤسدي ،التسيد ا، ةيبػ ؿيادة األلػضيؽية، اللحياة اجػدة ا الدسعة التشطيسية، طيسية،التش عة، البخايةدالشفالدعادة 

، التمعيب ، إستخاتيجيةيةت الجػهخ اججار ال الػباء التشطيسي ، ة،الشخجدي ادة، الؿيجمخةتشطيسية ، الؿيادة الساعة الشالس
 م.إدمان العسل، األداء السدتجا

ة إدارة شعب -لجولية لمهشجسة وعمػم األعالممجرس إدارة األعسال باألكاديسية ا ،دعج سعجبهاءالجيغ مد/  2
لثقة بحثية ، الذفاؼية اإلدارية ،اشسذ ، مغ اهتساماته الحاصل عمي درجة الجكتػراه مغ جامعة عيغ  –االعسال 

، االداء التشطيسي، االرتباط الػضيفي سي ، الفخخ التشطيسيلسػاششة التشطيسية ، التهكع التشطيالتشطيسية ، سمػكيات ا
. ػل العسالءسية، الؿيادة االستخاتيجية ، التسيد السؤسدي ، سمػكيات تحيادة االستخاتيجية، الجيشات التشطي، الخ 
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 :  البحثممخز   -1
الجامعتتات فتتي  تخاتيجيةاإلستتالخيتتادة بتتيغ  وقتتػة العالقتتة بتحجيتتج عتتػ  الحتتاليإهتتتع البحتتث    

 واألداء السدتتجام العسل إدمان،وعػ  وقػة العالقة بيغ  واألداء السدتجام السرخية محل الجراسة
واألداء  التتتػضيفي اإلرتبتتتاطوقتتتػة العالقتتتة بتتتيغ  ، وعتتتػ الجامعتتتات السرتتتخية محتتتل الجراستتتةفتتتي 

 اإلستتخاتيجيةخيتادة لاقتة بتيغ قتػة العال، وعتػ  و  راستةالجامعات السرخية محل الجفي  السدتجام
الخيتتتادة عالقتتتة بتتتيغ ، وعتتتػ  وقتتتػة الالعستتتل إدمتتتانو  الجامعتتتات السرتتتخية محتتتل الجراستتتةفتتتي 

، والتعتتخع عمتتي التتجور التتػضيفي اإلرتبتتاطو  الجامعتتات السرتتخية محتتل الجراستتةفتتي  اإلستتتخاتيجية
ل معتتات السرتتخية محتتجاالفتتي  يةخاتيجاإلستتتالخيتتادة فتتي العالقتتة بتتيغ  العستتل دمتتانإلالػستتي  
فتتي العالقتتة بتتيغ  لإلرتبتتاط التتػضيفيي التتجور الػستتي  متت، والتعتتخع عواألداء السدتتتجام الجراستتة
، ولتحقيت  ذلتظ تتع  واألداء السدتجام الجامعات السرخية محل الجراسةفي  اإلستخاتيجيةالخيادة 

 مفخدة مغ 362امها تخجام عيشة قػ االعتساد عمي قائسة االستقراء لجسع البياعات األولية باس
مدتتتػ   أن، وقتتج أضهتتخت الشتتتائ   جامعتتات السرتتخية محتل الجراستتةالتتتجريذ بالأعزتاء هيئتتة 

، التػضيفي اإلرتباط إرتفا ، و متػس   الجامعات السرخية محل الجراسةفي  اإلستخاتيجيةالخيادة 
 جراستةال لسرتخية محتلت االجامعتافتي  األداء السدتتجام، كستا أن مدتتػ  العستل إدمتان إرتفا و 

الخيتتادة اإلستتتخاتيجية ئية بتتيغ رتبتتاط شتتخد  وذات داللتتة إحرتتاإ ووجتتػد عالقتتة كتتان متػستت  ،
 التتػضيفي اإلرتبتتاطوذات داللتتة إحرتتائية بتتيغ  شتتخد ، و وجتتػد عالقتتة إرتبتتاط واألداء السدتتتجام
واألداء  ستلالع إدمتانبتيغ إحرائية  وذات داللة عكدي طجػد عالقة إرتبا، وو واألداء السدتجام

 اإلرتبتاطو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة وذات داللة إحرائية بيغ  شخد إرتباط  وجػد عالقة،و امالسدتج
 إدمتانو  خاتيجيةالخيتادة اإلستتباط شخد  وذات داللة إحرائية بتيغ ، ووجػد عالقة إرت الػضيفي
واألداء  تخاتيجيةستاإلالخيتادة العالقة بيغ  دور الػساشة الجدئية في العسل إدمان، ولعب  العسل

الخيتتتادة  دور الػستتتاشة الجدئيتتتة فتتتي العالقتتتة بتتتيغ التتتػضيفي اإلرتبتتتاط ، كستتتا لعتتتبامالسدتتتتج
مجسػعتتتة متتتغ التػصتتتيات والتتتتي تتتتع  إلتتتي الباحثتتتانوتػصتتتل  ،واألداء السدتتتتجام اإلستتتتخاتيجية

ة لجراسية بقصا  اا تتعم  الثاعترشيفها إلى مجسػعتيغ، األولى تتعم  بالجاعب األكاديسي، بيشس
 اإلرتبتتتاط، والتػصتتتيات الخاصتتتة باإلستتتتخاتيجيةالخيتتتادة ات الخاصتتتة بلتتتظ متتتغ حيتتتث التػصتتتيوذ

 داء السدتتتتتجامبتتتتاأل، والتػصتتتتيات الخاصتتتتة العستتتتل إدمتتتتانبػصتتتتيات الخاصتتتتة ، والتالتتتتػضيفي
داء واأل الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدمانو  اإلستخاتيجيةالخيادة ،والتػصيات الخاصة بالعالقة بيغ 

 .امالسدتج
 :  ةجممق  -2

والتججيج عطخًا لمتغيخات التكشػلػجية الستدارعة والتي أجبخت السشطسات عمي ضخورة التحجيث     
الكػارد البذخية التي تستمظ األدلة السقشعة حػل  إلي،ويحتاج هحا التحجيث والتججيج خالسدتس

يعة التججيج بصخيقة بحيغ يدتصيعػن تػضيح شمالالقادة  إليمشصؿية ومبخرات التججيج، كسا يحتاج 
قة بالسػضػعية، عمي أن يتع ذلظ برػرة مدتسخة ومتػاصمة وفي صػرة مبادرات غيخ مدبػ  تتدع

(Brent&Davies,2020) . 
داعسًا قػيًا لمتججيج الحاتي في السؤسدات السعاصخة، حيث  اإلستخاتيجيةة ويعج مجخل الخياد      
 أساليبلتحقي  السدايا التشافدية مغ خالل إبتكار  اديةسوالفي السػارد البذخية اإلستثسار  إلييجعػ 
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عسالئها الجاخمييغ والخارجييغ )عبجالمصيف، إبجاعية قادرة عمي تقجيع خجمة متسيدة ل
 (.2118عمي،
غ يشطخ فهشاك مغ السػضفيغ م وتعج عالقة األفخاد بػضائفهع مغ العالقات غيخ محجدة السعالع،   
لمحرػل عمي السختب تشحرخ أهسيتها في أعها مرجر  ج مشهبأعها شخ ال الػضيفة عمي إلي

، وهشاك مغ (Taylor et al.,2019)والحػافد التي تداعجه في مسارسة أعذصة حياته السختمفة 
عغ العسل ذهشيًا حتي وإن في عسمه وغيخ قادر عمي عدل عفده  غارق تساماً  السػضفيغ مغ هػ
ة عمي عالقاته اإلجتساعية جيجوعػاقب سمبية ع لظ مغ تجاعياترغع ما لحإبتعج عشه جدجيًا 

كان  ولقج، (Fernandez-Serrano et al.,2016)وسعادته الذخرية وصحته البجعية 
مغ  واع   لمتقجم التكشػلػجي والح  مكغ السػضف مغ العسل في أ  وقت ومغ أ  مكان عريب  

 .(Aziz et al.,2017)العسل  إدمانالسداهسة في إعتذار ضاهخة 
قبل الباحثيغ في مجال إدارة السػارد  مغ ساممديج مغ اإلهت الػضيفي اإلرتباطضػ  قي مػ وال  

كسا ، البذخية، حيث أن السػضف السختب  يدتخجم كل شاقاته وإمكاعياته لتحقي  أهجاع السشطسة
 ػضفيغ السختبصيغحيث أن السزيادة مذاركة مػضفيها في العسل، إليتدعي السشطسات جاهجة 

، لكشهع غالبًا ما يتجاهمػن اآلثار السهسة لمتػازن اتهع هع مػضفػن أكثخ إعتاجيةمشطسو هع بػضائف
 ، كسا ضهخ مفهػم(Znidarsic&Bernik,2021)عمي السذاركة في العسل  األسخةبيغ العسل و 

ضيفي حمقة الػصل بيغ الػ  اإلرتباط، حيث يعج الػضيفي باعتباره دافعًا لشجاح السشطسات اإلرتباط
ػالء، عة، والحفاظ عمي العامميغ، والشطيسية مثل الدسوبيغ العجيج مغ الستغيخات الت السشطسة

 .(Tran,2018)عتاجية، ورضا العسالء واإل 
 مغ في عسمية االعتقال إلى شتتكل أكثخ استتتجامة كبيخة يةل مدؤولالسشطسات تتحس وعطخًا ألن  

ويجب عميها َدْم  مسارستتات ها، لسدتجام لااألداء  ة لتحقي ض لزغػط هائمفإعها تتعتتخ   ؛التشسية
ها وعسمياتها السختمفة إستخاتيجياتة، والبيئية، واإلجتساعية( في اإلقترادي)األعسال السدتتتجامة

.(Zaid et al., 2018; Rahman, 2019) 
خع عمي شبيعة عالت إليري والتحميل التقالل يدعي مغ خ إليلبحث الح  فإن االسشصم هحامغ   

 دمانإ كانتحجيج ما إذا  إليهحا باإلضافة  ،األداء السدتجامو  اإلستخاتيجيةالخيادة ة بيغ قالعال
داء واأل اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ  لعالقةالستغيخ الػسي  في ن دور اسيمعبا يفيالػض اإلرتباطو  العسل

 .السدتجام
   البحث:مذكمة ة و عيالالجراسة االستص -3

 العسل إدماناؼية حػل ستكذإعمي بياعات  حرػلت الفعية استهجصالستإبجراسة  الباحثانقام     
فتتي  ثتتانالباحمدتتاعجة  إلتتيباإلضتتافة  ،واألداء السدتتتجام اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة و  التتػضيفي اإلرتبتتاطو 

شتتتسمت إوقتتج  ،دؾيقتتة لفخوضتته  صتتياغة إلتتيوالتػصتتل  ،بحتتث المذتتكمة وتدتتاؤالت  تحجيتتج وبمتتػرة
 إدمتانالثاعػية الستعمقة بكتل متغ تع فيها جسع البياعات  ،ة يسة مكتبية عمي دراالعستصالجراسة اإل

غ السقتابالت جد متعت إلتيإلضافة اب، تجامء السدواألدا اإلستخاتيجيةالخيادة و  يالػضيف اإلرتباطو  العسل
 أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخيةمغ  عزػاً  61ػائية تزسشت عسقة مع عيشة عذالست

الجامعتتات العتتامميغ ب راكدإ ضتتعفالعية عمتتي ستتتصراستتة اإللجا  أكتتجت عتتتائج وقتت،  محتتل الجراستتة
% 51وبشدتبة  ،متغ العيشتة 31إلجابتات وفقتًا ) العستل إدمان ادهػم وأبعفسل السرخية محل الجراسة

ػم هتومف (% 66,6وبشدتبة  ،متغ العيشتة  41 إلجابتاتوفقتًا ) التػضيفي اإلرتبتاط(، ومفهػم وأبعاد 
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هتتػم وأبعتتاد ومف% ( 63,3وبشدتتبة ،  شتتةيمتتغ الع 38جابتتاتإل فقتتاً ) و  اتيجيةستتتخ اإلالخيتتادة  وأبعتتاد
الخيتادة قتة بتيغ وضتػح العال جموعت % ( 51ة بشدب، و  مغ العيشة 31تإلجابا قاً فو  األداء السدتجام
( وعتتجم وضتتػح % 65وبشدتتبة   ،متتغ العيشتتة  39) وفقتتًا إلجابتتات  امالسدتتتج واألداء اإلستتتخاتيجية

،  (%61متغ العيشتة وبشدتبة  36بتات ) وفقتًا إلجا العستل إدمتانو  اإلستتخاتيجيةادة خيتالبيغ  العالقة
متغ العيشتة ،  35جابتات) وفقتًا إل التػضيفي اإلرتبتاطو  اإلستتخاتيجيةالخيادة غ بيعالقة لاجم وضػح عو 

 التتػضيفي اإلرتبتتاطو  العستتل إدمتتانه ؤديتتي يسكتتغ أن ر التتح الػضتتػح لمتتجو  وعتتجم% ( 58,3وبشدتتبة 
) وفقتًا إلجابتات   واألداء السدتتجام اإلستتخاتيجيةالخيتادة ع العالقتة بتيغ تجعيفي  يغوسيص يغكستغيخ 
 % ( . 63,3وبشدبة  ،يشة مغ الع 38
، كستتا  لاكغ السذتتعجيتتج متتلا محتتل الجراستتة أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ فتتي الجامعتتات السرتتخيةويػاجتته  

؛ 2117)بدصػيدتتي، :لطتتػاهخا حههت عأهتت ومتتغية لطتتػاهخ الدتمبػعتة متتغ امجس إلتتي الباحثتتانتػصتل 
 (2121ػسف وآخخون،؛ ي2121؛ أبػالعد وآخخون،2118بكخ،
 عخبيةوعطخائهع في الجامعات ال لعمسي بيشهعضعف التػاصل ا. 
  مدتتػيات   إرتفتافتي ضتل  ةصتخا عزتػ هيئتة التتجريذيحرل عميه  إعخفاض السختب الح

 ر.األسعا
 لتجريذ هيئة اعزاء األكاديسية أل حتياجاتإلب ء تمبية الجامعة ل. 
 وتجاخمها . تعجد مهام عزػ هيئة التجريذ بيغ مهام إدارية وأكاديسية 
 البحػث العمسية.خ وعذإجخاء لإلعفاق عمي الالزمة  الساليةررات خسال عقز 
  ل وخارج العسلوالتػتخ السدتسخ داخ شعػر أعزاء هيئة التجريذ بالزغ. 
  جهارغبة البعس لمعسل في أماكغ أخخ  داخل مرخ وخار . 
 ضعف إستخجام التكشػلػجيا الحجيثة في التعميع والتعمع. 
  ج ال يتحق  مشها عفتع ممستػس عمتي التجريذ ق ألعزاء هيئةعجد كبيخ مغ األبحاث العمسية

 السدتػ  التصبيقي .
  زتتتاء هيئتتتة التتتتجريذ بحزتتتػر التتتتي يسكتتتغ أن تدتتتسح ألع الساليتتتةضتتتعف السخررتتتات

 السؤتسخات العمسية.
 معطتع الجامعتات السرتخية مشاختًا فخديتًا بعيتجًا عتغ مشتاخ لعمسي الدائج في يعج مشاخ البحث ا

لعمسية والفكخية بيغ أعزاء هيئة التتجريذ متغ المقاءات اعجرة  إلية البحث الجساعي ،إضاف
 ذو  اإلختراص الػاحج.

  يتؤد  ء هيئتة التتجريذ فتي عفتذ التخرتز، األمتخ التحأعزارال بيغ ات اإلتضعف قشػ  
 هع ومغ ثع يقل التعاون، ويزعف اإلعتاج العمسي.إلعفرال بيشالتباعج وا إلي

معتات الجافتي  هيئتة التتجريذ أداء أعزتاء  تػ فتي مدت ستمباً  تقتج أثتخ  لسطاهخامظ ت أن  شظوال
متغ  هتاإليصتل لتػ وليتة التتي تتع افتإن الشتتائ  األ  ،ستب  وبشاءًا عمي متا ، السرخية محل الجراسة

 التتػضيفي اإلرتبتتاطو  العستتل إدمتتانقرتتػر فتتي فهتتع دور  وجتتػد إلتتيتصالعية تذتتيخ ستتالجراستتة اإل
يتختب عميها مغ  ماو  ، واألداء السدتجام يجيةاإلستخاتالخيادة لعالقة بيغ يصيغ في استغيخيغ و سك

دور ماستة لجراستة  هشتاك حاجتةلتحلظ فتإن  ، جتستعالعتامميغ والذتخكات والسعتائ  هامة لكتل متغ 
واألداء  اإلستتخاتيجيةالخيتادة قتة بتيغ لعالا فتيصيغ يوسغ خيتغيكس الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدمان

 .  السدتجام
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 : التاليتي يسكغ شخحها عمي الشحػ الت الالتداؤ ًا مغ جدع ةلسذكميخ هحه اثوت     
واألداء  جامعات السرخية محل الجراسةلافي  اإلستخاتيجيةخيادة لاالعالقة بيغ عػ  وشبيعة ما  (1)

  ؟  جامالسدت
الجامعات السرخية محل  في مواألداء السدتجا العسل إدمانلعالقة بيغ اعػ  وشبيعة ما  (2)

 ؟  الجراسة
ية محل الجامعات السرخ في  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطبيغ  ةالعالقعػ  وشبيعة ما  (3)

 ؟  الجراسة
 سةخية محل الجراالجامعات السرفي  اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ القة الععػ  وشبيعة ما  (4)

  ؟ العسل إدمانو 
 سةمعات السرخية محل الجراالجافي  اإلستخاتيجيةالخيادة غ بيالعالقة عػ  وشبيعة ما  (5)

 ؟  يالػضيف اإلرتباطو 
الجامعات في  اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ العال في ثخأن يؤ  العسل دمانإلكيف يسكغ  (6)

 ؟   واألداء السدتجام ية محل الجراسةالسرخ 
جامعات لافي  اإلستخاتيجيةالخيادة غ العالقة بي ؤثخ فيي نأ يفيلإلرتباط الػضسكغ كيف ي (7)

  ؟  دتجامواألداء الس السرخية محل الجراسة
 أهجاع البحث:  -4
  اآلتي: ػحهجاع، عمى الشغ األمجسػعة مبحث إلى تحقي  هحا ال مغ خالل الباحثانيدعى    

 السرخية محل الجراسة معاتالجافي  اإلستخاتيجيةالخيادة عالقة بيغ الة وقػ   عػ تحجيج   (1)
 . واألداء السدتجام

الجامعات السرخية محل  في السدتجامواألداء  العسل إدمانالعالقة بيغ    وقػةتحجيج عػ  (2)
 . الجراسة

الجامعات السرخية في  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطيغ بة قالعال   وقػةتحجيج عػ  (3)
  .محل الجراسة

 الجامعات السرخية محل الجراسةفي  اإلستخاتيجيةدة الخياالعالقة بيغ ػة قو   ػ عتحجيج  (4)
 .العسل إدمانو 

 راسةالجامعات السرخية محل الجفي  اإلستخاتيجيةالخيادة  يغالقة بالعػة وق  عػ  تحجيج (5)
  .الػضيفي اإلرتباطو 

في  اإلستخاتيجيةخيادة لا عالقة بيغلا في العسل دمانإلػسي  ر العمي الجو  التعخع  (6)
 . ألداء السدتجاموا راسةلجمحل ارخية الجامعات الس
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في  اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ في العال يفيلإلرتباط الػض  الجور الػسي يعمع التعخ  (7)
 . واألداء السدتجام محل الجراسة السرخية الجامعات

  :   خ ر الشطشااإل -5  
ػم فهوم، العسل ماندإعاد وأب فهػم، وماإلستخاتيجيةالخيادة اد وأبعيذسل اإلشار الشطخ ؛ مفهػم      
 تي:اآلمى الشحػ ظ عوذل،  دتجاماألداء الس ومفهػم وأبعاد ،الػضيفي اإلرتباطد وأبعا
 : اإلستخاتيجيةالخيادة وأبعاد  مهػ مف -5/1   

إلى كتابات كل  تحجيجاً  ۹۱۱۱تخجع بجاياته إلى عام  هي حقل حجيث ججاً  اإلستخاتيجيةالخيادة    
(. إال أن االهتسام األكاديسي بهحا Covin & Miles, 1999, Zahra et al 1999مغ ) 

تحت  Strategic Management Journalبإصجار مجمة  ۱۰۰۹عام  الحقل ضهخ رسسيا في
 (.Genic,2012) اإلستخاتيجيةالخيادة عشػان 

، إال اإلستخاتيجيةوعمى الخغع مغ كثخة عجد البحػث والجراسات التي تعاممت مع مػضػ  الخيادة    
التفديخ السشصقي و الػصػل إلى مفهػم مقبػل مغ قبل الباحثيغ عسػمأ ما زال بعيج عغ السشال ن أ

 تشاولػا السػضػ  جاؤوا مغ خمؽيات عمسية متشػعة، وكل لهحه الحالة  هػ كػن الباحثيغ الحيغ
ن عكدها في مفهػمه. فهشاك باحثػ اإلستخاتيجيةواحج مشهع كان يحسل أفكارًا معيشة عغ الخيادة 

وية السشطػر تشاولػا هحا السرصمح مغ زاوية السشطػر الخياد ، وهشاك مغ تشاوله مغ زا
تشاوله مغ زاوية مشطػر  اك مغشوهطخية التعقيج، االستخاتيجي، وهشاك مغ تشاوله مغ زاوية ع

 (. Sokolova, Liubov, 2011ة ) اإلقتراديالدياسة 
قجمها الباحثػن والسهتسػن بالجراسة في  اتيجيةاإلستخ وععخض ؼيسا يمي عجة تعاريف لمخيادة     

، عذاط رياد  يأخح بعيغ االعتبار السشطػر االستخاتيجيا هحا السجال فقج عخفت بأعه
Hoskisson & Lreland, 2007)  )، تكامل الدسات الخيادية مع الدسات كسا عخفت بأعها

ثخوة، حيث تبحث ات عمى خم  التداعج السشطس ريادية إستخاتيجياتلترسيع وتصبي   اإلستخاتيجية
اإلبجا  ججيجة لخم  الثخوة والؿيسة مغ خالل العمع، والبحث، و  إستخاتيجياتتمظ السشطسات عغ 

 (. Hitt, et al ,2001االبتكار )و 
لسخاشخة عها تسييد الفخص واالستعجاد الستغاللها وتقبل اأ( بFeldman, 2005بيشسا عخفها )

شسا ركد ستغالل الفخص، بيإارد لتػليج السيدة التشافدية لتبشي وإدارتها وتشطيع وتشدي  السػ 
(Morris & kuratko,. 2001في مفهػمه لمخيادة عمى ) وات والسفاـيع االبتكار باستخجام األد

يادة ( بأعها التكامل بيغ الخ Robert & Hit, 2007، كسا عخفها )اإلستخاتيجيةالستاحة في 
صبي  عسال الدعي لمسيدة( ووجهات الشطخ لترسيع وتأ) اتيجيةاإلستخ )أعسال الدعي إلى الفخص( و 

 الخيادية التي تػلج الثخوة.
جاد تػليفة ججيجة مغ خالل تقجيع سمع أو خجمات أو عسميات يإعمى العسل كسا عخفت بأعها    

   ججيجة مغ السشطساتججيجة أو تحجيج أسػاق أو مرادر تجهيد ججيجة أو خم  أعػا
(BelousOva ,2008  &Gailly ). 

والجهػد االدارية بقرج تحجيج أفزل  اإلستخاتيجيةارات عسمية مػجهة لمقخ وعخفت أيزا بأعها    
 ,Akande) اإلستخاتيجيةالعائج الستػقع األعمى( الستثسارها مغ خالل الترخفات  )ذات الفخص
لفخص ة اتاحإعسمية إعذاء شيء ججيج ذ  ؾيسة لمسشطسة، مغ خالل ( وتعخع أيزا بأعها 2012

والكذف عغ الفخص السدتقبمية ، بهجع رفع مدتػى  لمعامميغ فيها لمؿيام بجهػدهع الخيادية ،
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إلى تحديغ مدتػى الخبحية ودعع السخكد التشافدي  ية والتشافدية لمسشطسة وصػالً بتكار ت االالقجرا
زا بأعها وعخفت أي ،( 2116خخون آ)جالب و  والسختؿبة الحاليةلمسشطسة في أسػاق مشتجاتها 

مشطسات األعسال ومجيخوها لبشاء السخكد السشاسب في مجسػ  األعذصة والسسارسات التي تعتسجها 
فخص وإستثسار السػارد بصخق يرعب عمى السشافديغ فهسها أو تقميجها )الغالبي م  الػق وخالد

عسال ( بأعها ضاهخة ججيجة االعتذار بيغ مشطسات األ2117(،بيشسا عخفها)عريخ 2116 وآخخون،
تعسل ، و اإلستخاتيجيةسع بيغ خرائز الخيادة وخرائز اإلدارة بسختمف أشكالها وأحجامها تج

ريادية تداعج السشطسات عمى خم  ؾيسة لسختمف الفئات السدتفيجة مغ  إستخاتيجياتعذاء عمى إ
 .أعسالها وتحقي  أداء متسيد لها 

اعات عخض مغ خاللها سمدمة اإلبج( بأن الخيادة لها أشكال تDess et al, 2012كسا يخ )   
 التشافدية.شطسية لمحرػل عمى السيدة الس
ق لمجامعات هي مجسػ  األعذصة والصخ اإلستخاتيجية( أن الخيادة 2118سعج، ، اشع ويخ  )ه    

والسسارسات التي تعتسجها الجامعات والسدؤولػن فيها، لبشاء السخكد السشاسب في السجتسع، وخم  
سشافديغ فهسها أو تقميجها، وتختكد الخيادة السػارد الؿيسة بصخق يرعب عمى ال الفخص، واستثسار

اإلبجا  واالبتكار والتفخد والسخاشخة  إستخاتيجياتامعات عمى تصبي  ى تذجيع الجعم اإلستخاتيجية
القخارات، وكحلظ القجرة عمى التشافذ  إتخاذوالسبادأة ، وكحلظ تذجيع أفخاد السجتسع األكاديسي عمى 

 وتحقي  السيدة التشافدية. 
 إليط رياد  يهجع بأعها عذا اإلستخاتيجيةة لمباحثان تعخيف الخياد فات الدابقة يسكغالتعخيمغ    
ستثسار السشطسة لدمػكياتها السختمفة كاإلبجا  واالبتكار واالستباؾية والسغامخة والتشافدية وتقبل إ

رات متسيدة عغ بتكاإدية التي تعسل عمى تقجيع خياال ستخاتيجياتة لتشفيح اإلليالسخاشخة واالستقإل 
التشافدي لمسشطسة في أسػاقها  ودعع السخكد دتػى الخبحيةالسشافديغ مسا يداهع في تحديغ م

 والسختؿبة. الحالية
في السشطسات  اإلستخاتيجية( أن الخيادة 2119فيخ )شامي،   اإلستخاتيجيةأما عغ أهسية الخيادة  

غيخ السخجومة، أو التي ال تتعامل  جات العسالء غيخ السذبعة واألسػاقتداعج عمي اكتذاع حا
تصػيخ الخجمات و ة إذا كاعت السذاريع الججيجة عاجحة، إليئج استثسار عتحقي  عػاو ة، معها السشطس

تصػيخ عالقات و والسشتجات الججيجة ، واضافة ؾيسة ججيجة لقدع البحث والتصػيخ في السشطسة،
تخؽيس درجة السخاشخ بفزل و ها، قامة التحالفات معإاألخخى مغ خالل  األعسال مع السشطسات

 لججيجة. لتكشػلػجية اوجػد التصػيخات ا
 اإلستخاتيجيةختمف الباحثػن في تحجيج أبعاد الخيادة إفقج  اإلستخاتيجيةأما عغ أبعاد الخيادة    

ية، الؿيادة الخيادية، وادارة الفصشة الخيادية ، الثقافة الخيادفسشهع مغ أشار إلى أعها تتكػن مغ 
تتكػن مغ تحجيج الفخص، أى بأعها مشهع مغ ر و  ، وتصبي  األفكار وتصػيخ االبجا ستخاتيجياً إرد ػاالس

تف  العجيج مغ الباحثيغ عمى أن إؼيسا ، واالبجا ، وقبػل السخاشخة، السخوعة، والخؤية، والشسػ
إدارة لخيادية، فة الخيادية، الؿيادة ابعاد: الثقاهي أربعة أ اإلستخاتيجيةاألبعاد الخئيدة لمخيادة 

، تفاقاً إاألكثخ عطخًا لكػعها هحه األبعاد  اإلعتساد عميتع ( و إدارة السػارد الخياديةالخيادية،  الفخص
 كسا يمي: 

 
 



  

 8 

 :Entrepreneurial Cultureالثقافة الخيادية  (1)
، وتدهع وتحسل السخاشخةبجا  اإلي ذجع عمالتي تالثقافة الخيادية هي واحجة مغ األفكار الججيجة و 

مى إلدارية عخصاء أو الفذل، والتخوي  لمتعمع وتحفيد العسمية اس األفي تذجيع التدامح عغ بع
، كسا Hitt  &(Hoskisson,2011 (خار باإلبجا  واعتبار التغييخ الستحخك باتجاه الفخصاالستس

 ريادة األعسال واالقتراد السعاصخ دة مغ ركائدثقافة الخيادية هي ركيال أن( 2119يخ  )الشسخاو  ،
االعفتاح عمي أوجه التقشيات  إليتذيخ كسا لسقجرة والسيدة التشافدة ، وهي داعسة لتسكيغ ورفع ا

التأكيج عمي االستعجاد لتقجيع سمع وخجمات  إليالسشطسة إضافة  أعذصة إليالحجيثة بػية عقمها 
سشطسة لمقبػل بشدب لمفذل استعجاد ال إليضافة البيئي باإلتتدع بالجػدة والسخوعة وتقبل التغييخ 

 .  (Wheelen&Hunger,2004 ) لشجاحلمتػسع واواالخفاقات أثشاء سيخها 
ويتف  العجيج مغ الباحثيغ في أن الثقافة الخيادية تعكذ عطام الؿيع السذتخكة )أ  ما هػ مهع(   

ها لمسشطسة واإلجخاءات ألعزائ كل التشطيسيالتي تريغ الهي (واالعتقادات )أ  كيف تعسل األشياء
 (. Mohutsiwa, Moshe  2012) (مػكية )أ  شخيقة إكسال العسللػضع السعاييخ الد

ستخاتيجيًا، إذ تتزسغ األفكار إوتتسيد الثقافة الخيادية الفاعمة بتدهيل جهػد السشطسة إلدارة السػارد 
اإلبجاعات بالسشت  و/أو العسمية  لتعمع وتبشيالججيجة وتذجيع السخاشخة أو تحسل الفذل وتخوي  ا

دمػكيات الداعية وراء دامشة لمسية الستمغ خالل األه ،دارة والتغييخ السدتسخ كشاقل لمفخصواإل
الفخصة والسيدة، ولهحا الدبب تتبشى الثقافة الخيادية وتجعع البحث السدتسخ عغ الفخص الخيادية 

 Macmillan,2000).)السدتجامة  السسكغ استغاللها مع السيدة التشافدية
شار السشافدة والح  ًا ضسغ إأساسي ئاً د الثقافة الخيادية في السشطسة الستعمسة يعج شيوجػ إن    

يداعج في االبتكار وسخعة االستجابة لمتصػرات التكشػلػجية والستغيخات البيئية لتحقي  ججارة 
ة، يجاد مهارات ومػارد محجودالتشطيسي إل ديشاميكية تشافدية والسشطسات الخيادية تدتخجم التعمع

 هيعخع مغ خالل ست خرائز أن الثقافة الخيادية ت Ireland  &(Simon,  2003) ويخ  
عسمية تعمع كيؽية  اختخا ، اكتذاع، تصػيخ مغ قبل مجسػعة معيشة،،  افتخاضات مذتخكة أساسية

ج لسا يعتقجون أعه عسل بذكل جيالتعامل مع مذكمة التكيف الخارجي وشخق التكامل الجاخمي، ال
ػعة، الشطخ لمخؤية ألعزاء الججد في السجسيسكغ تجريذ هحه الدمػكيات والترخع ل صحيح،
 حيحة والتفكيخ والذعػر بعالقات تمظ السذاكل. الر
حثان أن الثقافة الخيادية تكسغ في دعع وتذجيع  العامميغ عحػ اوبشاء عمي ما تقجم يخ  الب   

السصمػب والسعدز بالسعخفة والتقشيات مغ خالل الػعي اعتهازها الل الفخص و البحث عغ واستغ
 عمي تحقي  مدايا تشافدية كبيخة.بل السشطسة بسا يداعج الحجيثة لمتخصي  لسدتق

 :Entrepreneurial Cultureالؿيادة الخيادية ( 2)
أن تكػن شطسات ويجب الؿيادة الخيادية هي ذلظ الفعل الح  يحجد الهجع واالتجاهات والخصػط لمس

 Kimuli  &(Nakyegwe, 2011)،ويخ  ( House, Morten, 2000ية ) ذات رؤية مدتقبم
مغ أجل التأكيج  اً ستخاتيجيإالؿيادة الخيادية هي القجرة عمى التأثيخ عمى اآلخخيغ إلدارة السػارد  أن

ق  ؿيادة ليذ فعمى البحث عغ الفخصة وسمػكيات البحث عغ السيدة التشافدية ،وتحتاج هحه ال
ات والثقافة بادرة في عقمية السشطسغخس الس واالبتكار الجحر  ولكغ أيزاً  االعتساد عمى اإلبجا 

ودون هحا الجعع االستخاتيجي والثقافي سيكػن هشاك سبب لمتقميج في وحجات األعسال  الخيادية،
 Dess et)ر اشأ،كسا  ) Urban& Boris, 2010واألعطسة السدتقبمية ) الحاليةوالسذاريع 
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al,2007) واإلدارة ، هي ) الخؤية تذتسل عمي ثالث سسات ؿيادة الخيادية أن سسات ال إلي
 .قجيع االفزل(وااللتدام بت، السباشخة 

السال البذخ   بخأس ماإلهتساوبشاء عمي ما تقجم يخ  الباحثان أن الؿيادة الخيادية تخكد عمي  
 ي  السيدة التشافدية. مخيادة وتحقوتصػيخه واالستفادة مشه مغ أجل الػصػل ل

 :Entrepreneurial opportunities Management ة الفخص الخياديةار إد( 3)
السختمفة التفكيخ  أساليبشخق و والتي تدتخجم  العقمية الخياديةيتع إدارة الفخص الخيادية مغ خالل 

 تخاتيجيةساإلالخيادة  الػعي الخياد  الزخور  إلدارة السشطسة وؾيادتها في تصبي  ،ومغ خالل
العقمية  (Dhliwao&van,2007)ي  األهجاع السخجػة مشها، ويعخع تتكفل بتحق التاليوب ،عسمياً 

التفكيخ والتعامل بصخيقة ريادية وكحلظ استغالل الفخص  عها الصخيقة التي مغ خاللها يتعأالخيادية ب
شخي   سدتقبل عغستذخاع الإ ن العقمية الخيادية تتزسغإف التاليضسغ حالة عجم التأكج، وب

ومغ ثع  لهاستغال إبهجع عيل الدمػكيات الخاصة بها وتحجيجها الخيادية وتفكتذاع الفخص إ
 تشافدية . مدايا إليتحػيمها 

 :Entrepreneurial Resources Management إدارة السػارد الخيادية( 4)
لسػجػدات السمسػسة ػعيغ هسا )امػجػدات السشطسة التي يسكغ تقديسها إلى عتذيخ السػارد إلى 

والسراعع والسعجات  والسباعيممسػسة(، والسػارد السمسػسة، هي أشياء مادية مثل األرض والغيخ 
أما غيخ السمسػسة هي أشياء غيخ  ،عسميات وتػافخ السػاد الخامالتكشػلػجيا والوشاقة السرشع و 

مة التجارية، والثقافة صػرة العال مادية تػجج عغ شخي  القادة والعامميغ مثل ثقة السدتهمظ،
,  2008مػن والسمكية الفكخية )سعة السشطسة، ومهارة اإلدارة، والسعخفة التي يستمكها العاموس

Hill & ,Jones  ويؤكج ،)(Lassen,2007) لمسػارد هي عسمية  اإلستخاتيجيةأن االدارة  إلي
  جل إيجاد عػ أة العميا مغ جهػد اإلدار والبذخية واالجتساعية بذكل فعال مع  الساليةرب  السػارد 

فإن  التاليمجهػلة أخخ  وب كتذاع مجاالتإلمدػق و  ليامغ التػازن ؼيسا بيغ التػجه الح
ن تزع إدارة سميسة لهحه السػارد أعمي مػاردها يجب عميها ن تحافظ أالسشطسات التي تخيج 

 وتعديدها والتقميل مغة عقاط القػ جل تحجيج أبسختمف أعػاعها واستثسارها بذكل جيج وتقييسها مغ 
 التاليوالسدتقبمية وب الحاليةها هجافأتحجيج  إليتؤد   التاليط الزعف والعسل عمي تقميرها وبعقا

 جامة.تحقي  ميدة تشافدية مدت
في تحقي   اإلستخاتيجية( التعخع عمي كيؽية مداهسة الخيادة 2121عمي،استهجفت دراسة )و    

وضع ترػر  إلي، وقج تػصمت الجراسة ؤسدات التعميسية جامة في السالسيدة التشافدية السدت
  .في تحقي  السيدة التشافدية اإلستخاتيجيةمقتخح لتفعيل دور الخيادة 

سات السشطسات الدػرية العاممة سار ؾياس درجة م إلي( 2121كحلظ هجفت دراسة ) العباس،     
عجة عتائ  مغ أهسها  إليالجراسة  خ  ، وتػصمتكسجخل تصػي اإلستخاتيجيةفي تخكيا ألبعاد الخيادة 

فخاد ألج   اإلستخاتيجيةلدػرية ألبعاد الخيادة الكمي لجرجة مسارسة السشطسات االستػس    ارتفا 
  العيشة وخاصة ؼيسا يتعم  ببعج العقمية الخيادية. 

ؤسدات ( فقج استهجفت تحميل شبيعة مبادرات التججيج الحاتي بس2121خاشخ ،ما دراسة )أ  
الجامعي  تعميع قبليع قبل الجامعي ،والتعخع عمي واقع تصبي  أبعاد هحا السجخل بسؤسدات الالتعم

ع عجة عتائ  أهسها أن مبادرات التججيج الحاتي في مؤسدات التعمي إليفي مرخ، وتػصمت الجراسة 
ة خل الخيادمجن أ، و والستػقعة الحاليةجخائية لسذكالت وحاجات الشطام التعميسي إتسثل حمػاًل 
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طيسية داعسة لمخيادة يجعع االتفاق بيغ الجاعب اإلدار  والؿياد  ، مع إيجاد ثقافة تش اإلستخاتيجية
لمسؤسدات  تشافديةال، وإدارة السػارد استخاتيجيًا، وكل ذلظ يسثل السحخك االساسي لتحقي  السيدة 

 التعميسية .
 اإلستخاتيجيةلستغيخ الخشاقة   جور الػسيدراسة ال (2121ستهجفت دراسة)بػربيع ،إفي حيغ     

عجة عتائ   إلي، وتػصمت الجراسة  اإلستخاتيجيةعمي تحقي  الخيادة  ياالستخاتيجألثخ الحكاء 
 اإلستخاتيجيةوكل مغ الخيادة  ياالستخاتيجرتباط قػية ومػجبة بيغ الحكاء إعالقة  أهسها وجػد
والخيادة  اإلستخاتيجيةة جبة بيغ الخشاققػية ومػ اط رتبإوكحلظ وجػد عالقة ، اإلستخاتيجيةوالخشاقة 

احرائية لسؤشخات الحكاء االستخاتيجي في تحقي   ، ووجػد أثخ مػجب ذو داللةاإلستخاتيجية
 .اإلستخاتيجيةالخيادة 
السػاهب في الجامعات  إلدارةستهجفت وضع ترػر مقتخح إ( فقج 2121أما دراسة ) الذسخ ،    

دارة إعمي درجة مسارسة  التعخع، مغ خالل  ستخاتيجيةإلا  الخيادة الدعػدية كسجخل لتحقي
أعزاء هيئة مغ وجهة عطخ  اإلستخاتيجيةة ػدية كسجخل لتحقي  الخيادالسػاهب في الجامعات الدع

أن درجة مسارسة إدارة السػاهب في الجامعات الدعػدية  إلياإلدارييغ، وتػصمت الجراسة التجريذ و 
جاءت متػسصة في جسيع االبعاد ، وكحلظ جاءت إدارة  جيةاإلستخاتية كسجخل لتحقي  الخياد

إدارة السػاهب في الجامعات  جاءت درجة معػقاتكسا ػدية كبيخة ، السػاهب في الجامعات الدع
وجػد فخوق ذات  إليكبيخة، كسا اشارت الشتائ   اإلستخاتيجيةجخل لتحقي  الخيادة الدعػدية كس

  .عيشة حػل مسارسة إدارة السػاهب ات أفخاد الداللة إحرائية بيغ استجاب
 :  لعسلا إدمان وأبعادمفهػم  -5/2
العسل  إدمان، حيث عخع  (Oates,1971)العسل" أول مخه بػاسصة  إدمانمح "يع مرصتع تقج   

ته الذخرية ضصخابًا ممحػضًا في صحة العامل وسعادإبجرجة تخم   بأعه الحاجه السفخشة لمعسل
السجمغ لمعسل الذخز  (Spence&Robbins,1992) ي، كحلظ عخعئه االجتساعوعالقاته وأدا

غػط داخمية، بيشسا عخع  عحػ عسمه بدبب ض هعسمه ويذعخ بجافعي بأعه الذخز السدتغخق في
(porter,1996)  د  إلهسال عػاحي ق السفخط في العسل والح  يؤ العسل بأعه االستغخا إدمان

 Schaufeli et)الػضيفة ، أما  دراسة  ليذ متصمباتأخخ  بالحياة بدبب دافع داخمي و 
al.,2008)   مبات الػصف الػضيفي لمفخد عسل برػرة تفػق متصالعسل بأعه ال إدمانفقج عخفت

يعسل لجيهع في حيغ يخ  كال مغ   وبحله لمسديج مغ الجهج برػرة تفػق تػقعات مغ يعسل معهع أو
(Snir& Harpaz,2012)  ػن ار في العسل الذاق وال يكمغ االستثس العسل هػ عػ  إدمانأن

مغ  ،  ل فقج عخع كالً ل، وبالسثالعس إدمانارجية أو شػف بالعسل ولكغ مرجره دوافع خ
(Brady, et al., 2008; Krudler, 2010; Sussman, 2012)   مجمغ العسل بأعه 

مع ، ويتجاخل  اً ممحػض اً حاجته إلى العسل مفخشة لجرجة أعه يخم  اضصخاب الذخز الح  أصبحت
 Brady, et)اته الذخرية ، ومع أدائه االجتساعيدجية ، وسعادته الذخرية ، وعالقصحته الج

al., 2008; Krudler, 2010; Sussman, 2012) . دراسة   تعخفهكسا( Clark et 
al.,2016) بالجافعية عحػ عسمه عتيجة واز  داخمي ،والتفكيخ السدتسخ في عػر الفخد عمي أعه ش

لستػقع رغع العػاقب الدمبية يبتعج عشه بعس الػقت ، والعسل بذكل يفػق ا ل حتي عشجماالعس
 .السحتسمة
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قج  (Oates,1971)العسل عمى الشحػ الح  اقتخحه  إدمانويجب التأكيج عمى أن تعخيف    
 .دبيات أن هشاك اآلن ثالث شخق لمشطخ في هحه الطاهخةة ، وتطهخ مخاجعة األخزع لتغييخات كبيخ 

و تخكد هحه السفاـيع بذكل  (Oates,1971)هػ استسخار لمشه  الح  اعتسجه ألولالسشطػر ا   
 دمانمع ذلظ ، فهي ال تذسل جسيع خرائز اإلو  ،عمى أعخاض اإلكخاه والػسػاس رئيدي

 (Robinson,1998)ويخ  , (Griffiths,2005a,2005b,2005c)السػصػفة في األدبيات 
القهخ  ، وعجم القجرة كاإلرهاق :ةالتاليمغ الرفات  عمى مجسػعة العسل يشصػ   إدمانأيزًا إن 

وإهسال العالقات  إلفخاط في العسل الستبعاد أعذصة الحياة الخئيدية ،عمى محاكاة عادات العسل ، وا
له عػاقب  إدمانالعسل هػ  إدمانبأن  هذ وجهة الشطخ القائموقج تبشي عف ،مع العائمة واألصجقاء
،   ، (Porter ,1996)،  (Killinger,1991)ئته كال مغ الستزخر وبيسمبية عمى الذخز 

Paluchowski & Hornowska, 2007). ) 
العسل هػ سمػك إيجابي ، عمى عكذ أعػا   إدمانويؤكج عمى الخأ  القائل بأن  السشطػر الثاعي   
 قبلغ العسل م دمان، وتع تقجيع هحا التعخيف إلهاألخخى ، التي لها آثار ضار  دماناإل

(Cantarow, 1979) كحلظ تبشت ،التفاعي في العسلى أعه ، الح  عخفه عم (Machlowitz, 
مغ مطاهخ الحاجة الجاخمية لمعسل  مطهخاً العسل  إدمانوجهة الشطخ ، فهي تخى عفذ  (1980

 يجعع,و، وهػ عذاط يدتسج مشه مجمغ العسل متعة حؿيؿية. ةولداعات شػيم الجاد
Friedman&lobel,2003) ن يكػن ميدة لمسؤسدة ، إذا العسل يسكغ أ إدمانة أن ( أيًزا فكخ
 .وفًقا لشطام ؾيع الذخز تع تعجيل العسل بذكل مفخط

عمى عػ   اً ، اعتسادالعسل عمى أعه سمػك "إيجابي" أو "سمبي"  إدمانشطخ إلى ي السشطػر الثالث    
الحيغ  ، )  (Scott, Moore, and Miceli,1997  كال مغ  أوقج قجم هحا الخ ، مجمغ العسل
حيث  ، ل السػجه عحػ اإلعجازومجمغ العس ليايغ مجمغ العسل القهخ  ومجمغ العسل السثيفخقػن ب

 اً عدى أيزمغ الخرائز التي ت   اً عجد لياخ  ومجمغ العسل السثتتزسغ تعخيفات مجمغ العسل القه
يسا ا ؼسيسال(Griffiths,2005a,2005b,2005c)اإلخالص في العسلواضصخابات  دمانإلى اإل

 ميل  أو التػؾف. يتعم  بسحاولة  التق
في العسل دون تػؾف  عزػ هيئة التجريذ إعهساك بأعهإدمان العسل يعخع الباحثان ومسا سب     

و تػاججه في العسل، وتججه في لحطات ، ألمعسل  أثشاء مسارسته إالأو ممل بل ال يجج راحته 
، ويشتطخ رجػعه إلى عسمه اً متػتخ  اً ه كئيبمبعجه عغ عستفخض عميه  السخض أو األجازات التي

 .ؼيه بذػف مبالغ
لدابقة واالدبيات العسل الػاردة في الجراسات ا إدمانتعجدت ترشيفات أبعاد  ولقج 

(Robinson,1999;Spence&Robbins,1992;Schaufelietal.,2009; 
Andreassen et al.,2012; Aziz et al.,2013; Wojdylo et al.,2013)  كغ ، ول

 ;Spence and Robbins,1992)،العسل دمانأبعاد إل أربعةمي وجػد تفقػا عإباحثيغ قج ال
Russo & Waters,2006; Santos et al.,2018)   إال أعهع يختمفػن بيشهع حػل أسساء

                       الح  قجمه العسل إدمانعمي أحجث مقاييذ  الحاليةاسة الجر  إستشجتوقج ،  األبعادتمظ 
 (Spence & Robbins, 1992)    واستخجمه (Loscalzo&Giannini,2019)  وتتسثل

 ا يمي: هحه األبعاد ؼيس



  

 02 

شج ويعبخ عغ درجة إحداس الفخد بالستعة والفخحة أثشاء العسل، وع اإلستستا  بالعسل: (1)
فخد تعكذ يعسل ؼيه ال شاء أداء العسل أو السجال الح   أثلعسل، فاإلستستاالتفكيخ في ا

 ي العسل.تاجيته وإبجاعه وتصػره فإع
مختبصة بالعسل ، صة قزاء الفخد معطع وقته في أعذ إلي: ويذيخ االفخاط في العسل (2)

ومسارسته ألكثخ مغ عسل في عفذ الػقت وشعػره بأعه في سباق ضج عقارب الداعة 
 سمه.إلعجاز ع

ت غ أ  شخز تحهػ كل عسل أو خجمة يتع الحرػل عميها م:العسل بذكل إجبار   (3)
أ  الحاالت التي يجبخ فيها الفخد  تهجيج عقػبة  والتي لع يعخض عميها عفده شػاعية،

 مغ خالل إستخجام العشف أو التهجيج ،أو بػسائل أكثخ عشفًا.سل عمي الع
سختبصة بالقم ، تتسيد بأفكار بات الشفدية العػ  مغ اإلضصخا هػالػسػاس القهخ  لمعسل:  (4)

تكخار بعس الترخفات بذكل إجبار ، في  إلي  مشصؿية، تؤدومخاوع وهػاجذ غيخ 
 هخ  لمعسل واعيغ بحؿيقةبعس األحيان يكػن األشخاص السرابػن بالػسػاس الق

لذعػر ترخفاتهع الغيخ مشصؿية ويحاولػن تجاهمها أو تغييخها، لكغ هحه السحاوالت تديج ا
 بالزي  والقم  .

العسل وكل مغ صخا   إدمانقة بيغ ز العال( فح2121، وآخخون ستهجفت دراسة ) العباسي وإ  
العسل عمي كل مغ صخا  العسل مع  إدمانواالستشداع العاشفي ، وتحجيج تأثيخ  األسخةالعسل مع 

 األسخة، باالضافة لمتحق  مغ تأثيخ الػساشة السحتسل لرخا  العسل مع واالستشداع العاشفي األسخة
وجػد ارتباط ايجابي  إليوتػصمت الشتائ  ع العاشفي ،العسل واالستشدا إدمانمي العالقة بيغ ع

واالستشداع العاشفي ، باإلضافة لػحػد  األسخةالعسل وكل مغ صخا  العسل مع  إدمانمعشػ  بيغ 
ي، واالستشداع العاشف األسخةالعسل عمي كل مغ صخا  العسل مع  إدماناد تأثيخ مباشخ معشػ  ألبع

 . األسخةصخا  العسل مع  ع العاشفي عشج تػسي شدامي االستالعسل ع إدمانويتدايج تأثيخ أبعاد 
 إدمانبتػصيف العالقة بيغ  اهتستفقج   (Elsabbaugh&Shalan,2020) أما دراسة   

االختالفات بيغ ادراكات  تقييع إليالعسل واألداء الػضيفي لمسجيخيغ بالجامعات السرخية ، باإلضافة 
لبعس الستغيخات الجيسػجخاؼية ، وكحلظ  اً ل شبقالعس إدمان البحث ألبعادالسجيخيغ بالجامعات محل 

عجم وجػد  إلي، وتػصمت الجراسة بالجامعات تقييع االختالفات في األداء الػضيفي لمسجيخيغ
 لبعس الستغيخات العسل شبقاً  إدماندراك السجيخيغ بالجامعات محل البحث ألبعاد إاختالع في 

في مدتػ  األداء الػضيفي لمسجيخيغ محل البحث  وجػد اختالعالجيسػجخاؼية ، كسا أضهخت الشتائ  
 العسل واألداء الػضيفي . إدمانيغ أبعاد وجػد عالقة معشػية ب إليكسا تػصمت الجراسة  ،

العسل  إدمانالكذف عغ شبيعة العالقة بيغ  (2121ستهجفت دراسة ) عبج الخازق،إفي حيغ 
رتباط سالبة بيغ الجرجة الكمية إعالقة وجػد  إلية بالدعادة الشفدية ، وتػصمت الجراس والذعػر
 العسل والتسكغ البيئي . إدمانلستغيخ 

 :  ػضيفيال اإلرتباطاد مفهػم وأبع -5/3
هػ  (Goffman) ويعتبخ الػضيفي مغ السرصمحات الحجيثة في األدبيات التشطيسية؛ اإلرتباطيعتبخ 

دسى "التعم " م تحتها إليأشار و  1961الػضيفي  في سشة  اإلرتباطأول مغ شخح فكخة 
(Attachmentن( "بالعسل وتغييب )عكخا)  يعج الفزل إلدراج  عرهارها في العسل"، بيشساإالحات أو

في أدبيات الدمػك التشطيسي وإبخازه كسفهػم أساسي في ضب  الدمػك التشطيسي " اإلرتباطمفهػم "
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اتي" الح طاإلرتبامح "( باستخجامه مرصKahn,1990العادل والسخضي لمصخفيغ إلى )
"Personal Engagement عخخاط إيذيخ إلى الذخري والح   اإلرتباط" الح  عبخ عشه بأعه

 اإلرتباط( فيخى بأن Schaufeliأما ) ،اإلرتباطفي أدوار عسمهع مغ خالل  األفخاد العامميغ
الػضع الدمػكي هػ عبارة عغ "سمػك تكيفي يهجع إلى خجمة هجع تشطيسي، سػاء لمجفا  عغ 

أو تغييخ و/أو تعديد التغييخ استجابة حسايته استجابة لمتهجيجات الفعمية أو الستػقعة  غ أوالخاه
فعمية أو الستػقعة". يخكد هحا التعخيف عمى السطاهخ السخئية لالرتباط الػضيفي ويداعج ألحجاث الل

هخة كي كطاالدمػ  اإلرتباطلكغ ال يسكغ حرخ  (John ,2014)عمى تػضيح أهسيته لمسؤسدات
لعكذ فهػ يشبث  تساما مغ ذات الفخد دمػك التشطيسي الشاشئة مغ السحفدات الخارجية؛ بل بامل

ال تشحرخ مدؤولية  التاليالػضيفي لجيه، وب اإلرتباطمدؤوليته لتعديد  جب إحداسه بسج بسػ 
سية فق ؛ الػضيفي الحاتي أو کسجسػعات تشطي اإلرتباطاإلدارة في إعذاء محي  لمسػضف في عسمية 

 يجب عميها أن تتعامل مع مػضفيها كػحجات مشفرمة. لب
حات مختمفتة، فسشهتا بسرتصم اإلرتباطاستات العمسية مفهتػم وقتج تشاولتت العجيج متغ االبحاث والجر    

رتباط إل والح  يذيخ   ”Personal Engagement“الذخري:  اإلرتباطمتغ استتخجم مرتصمح" 
وتتشاول  (Kahn,1990)ر العسل الح  يقػمػن به واأدالسشطسة بالخرائز الذخرية ألعزاء 

 &Macey). والح  يخ   ”Employee Engagement“اط السػضف رتبإا مرصمح "بعزه
Schnaider,2008;Robinson,et al.,2004)   مغ السفاـيع الدابقة  إلثشيغأعه تصػيخ

 التشطيسية.االلتدام التشطيسي ، وسمػك السػاششة هسا 
رضا السػضف عغ  مثل:فيخ  أعه ضهخ عتيجة تصػر مفاـيع سابقة   (Dyah,et al.,2018) أما 

الدمػك التشطيسي لمسػضف ألعه يعبخ بذكل أكثخ وضػحا عغ عسمية  ،العسل ، التدام السػضف
واهتع بعزها  ،لسشطسة عمى حج سػاءبسا يحق  ربحية السػضف وا القبػل مغ جاعب السػضف

 ,Schaufeli,. 2002والح  يخاه ) Work Engagementبالعسل" اطاإلرتبباستخجام مرصمح "
et al2004ػضيفي، ويعخفه )( أعه السفهػم السعاكذ لالحتخاق ال , Bakker &(Schaufeli 

شػاحي العقمية والرحة الشفدية أعه حالة عقمية تتدع باإليجابية والتفاؤل واإلعجاز وأعه يتعم  بال
صمح اه العسل والحفد الجاخمي. واستخجم كثيخا مشها مرإليجابية تجوكحلظ باالتجاهات والدمػكيات ا

بأعه عالقة ) Daniel, 2004والح  عخفه ) Job Engagementالػضيفي ":  اإلرتباط" 
آلخخ ويجعع كل مشهسا إيجابية بيغ السػضف ومشطسته فكال الصخفيغ عمى دراية بحاجة الصخع ا

إيجابية مختبصة بالعسل يذعخ مغ حالة  ( بأعه(Schaufeli, et al., 2002اآلخخ . بيشسا عخفه 
هي الحيػية، والتفاعي  الل ثالثة أبعادخد بأن العسل يسأله ، ويسكغ وصفها مغ خخاللها الف
أعزاء السؤسدة  تدخيخ»الػضيفي بأعه  اإلرتباط( فقج عخع Wafald,2008أما ) ،واالستغخاق

 وذهشياً  فده جدجياً يعبخ عغ عيدتخجم و  اطاإلرتبأعفدهع في أدوار العسل، فالفخد مغ خالل 
الػضيفي هػ  اإلرتباطن أ إلي (Jesuth-alen,2003)بيشسا أشار  ،ورهوعاشؽيا أثشاء أداء د

 ليحق  أهجاع السؤسدة. هحهالتراق الفخد بسؤسدته وبأن يبحل الفخد أقرى ج
ػضف هيغ بيغ السعالقة إيجابية في اتجاالػضيفي بأعه  اإلرتباط( Chiumentoخع )كسا يع   

اآلخخ  لخاصة والصخيقة التي يجعع بها كل مشهساغ احتياجاتهسا اومؤسدته، حيث يجرك كال الصخفي
ان الفائجة الستبادلة الشاتجة وبتعاون السػضف ومؤسدته يتع ضس مغ أجل الػفاء بتمظ االحتياجات،

غ خالل الػضيفي م طاإلرتبا،كسا يعبخ عغ )  (Michael , 2006ستثسار في تمظ العالقةعغ اال
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ػ عبارة عغ راءهع وزمالئهع والسشطسة بذكل كبيخ، فهالفخص لألفخاد العامميغ لمتػاصل مع مج خم 
حفدهع لتحقي  أهجافهع ورغباتهع، واالهتسام بذكل كبيخ بأداء ل وتإعذاء بيئة تذجع السػضفيغ ب

(، 2117اب، سدتسخ )الخذالسخوعة والتغييخ والتحديغ ال اإلعتبارفي لػضيفة، مغ خالل األخح ا
ضيفي في الػ  اإلرتباطسرصمحات السدتخجمة لسػضػ  غ تعجد الويخى الباحثان أعه عمى الخغع م
عمى ضػء التعخيفات و رتباط السػضف بػضيفته، إي بذكل عام درجة الجراسات الدابقة إال أعها تعش

التي تخب   بيغ  ة اإليجابيةالػضيفي عمى أعه تمظ العالق اإلرتباطبقة ؼيسكغ لمباحثان تعخيف الدا
تجاه مشطسته،  اً وعاشؽي لتدام العامل عقمياً إتي تشت  مغ عسل بها، الالسػضف والسشطسة التي ي
 هسشطسة وسعيرى الجهػد لتحقي  أهجافه ورغباته وكحلظ أهجاع الورغبته الذجيجة لبحل أق

 حها والخغبة في البقاء في السشطسة.لشجا
يد السشطسات بعزها بذخية تعتبخ مغ أهع األصػل التي تسالسػارد ال ( أن2114يخ ) العابج ، و  

فدية، لمسيدة التشا مرجراً  تعج اي السشطسة كػعهعغ بعس، كسا إعها مغ أهع أصػل أ  عسل ف
فسغ الزخور  عمى كل مشطسة أن تػجج الصخيقة السشاسبة  لالستفادة مغ القػى العاممة  التاليوب

ا لمجسع بيغ هحهمب مغ السشطسة أن تبحل قرارى جسدتسخ، فيتصبهجع االكتفاء والتصػيخ ال
امميغ أن تغخس شعػر االعدجام والػحجة بيغ الععقالعي والدمػك الذعػر  سػيًا، فعميها الدمػك ال

 لخؤية ورسالة السشطسة الح  قج يكػن مسكغ عشج تحػيل جهػدهع بصخيقة عاجحة إلى مبجأ االلتدام.
ة أن يتحجث إليحتسد ارتباط السػضف بػضيفته كمسا زادت اأعه كمسا زا( فيخ  2114أما)ماضي،    
الػضيفي مسا  تصػيخ عالمتها التجارية ورفع االعتساء أشياء إيجابية عغ السشطسة مسا يداهع فيب

يؤد  إلى تخؽيس عدبة دوران العسل، والح  يؤد  بجوره إلى بحل السديج مغ الجهػد مغ قبل 
ت الخجمة ورضا العسالء وارتفا  اإلعتاجية وزيادة السبيعا با عمى جػدةالسػضف والح  يشعكذ إيجا

 الػضيفي يعج مؤشخاً  اإلرتباطأن  إلي Sara, et al),. 2016كحلظ فقج  أشارت دراسة ) ،واألرباح
هاما لألداء في مختمف السخاكد التشطيسية والح  يداعج عمى تحفيدهع لمبقاء بالسشطسة وتحقي  

 الػضيفي. بة مغ الخضاالسدتػيات السصمػ 
هشاك فػائج غيخ مجركة لالرتباط أن  في دراسته (Garber,2008)وفي عفذ الدياق فيخ  

 يفي في السشطسة تتسثل في:الػض
  زيادة الخضا الػضيفي لمسػضفيغ، التي تأتي عتيجة شعػر السػضفيغ بأعهع مدئػليغ عغ

السػضفيغ  شطسة واحداسوضائفهع وأعسالهع وبأعهع يبحلػن أقرى جهػدهع لشجاح الس
 ؾيسة. يذعخ السػضفيغ بأعهع ذو التاليبإعجازاتهع، وب

 خ الجسيع بسديج مغ الخاحة.يخم  بيئة عسل أكثخ إيجابية ؼيذع 
 .خم  تشدي  أفزل لألهجاع، ؼيعسل السػضفيغ بتعاون أكثخ لمػصػل لألهجاع السذتخكة 
 جػد اتراالت بدبب عجم و  ن تالشي الثقة تكػن أة، حيث إلييخم  بيئة عسل ذات ثقة ع

 لسشطسة.واضحة وصادقة في ا
 هشي. الشسػ والتصػر في الجاعب الذخري والس ىميداعج السػضفيغ ع 
  يخم  رواب  أقػى وأمتغ بيغ السشطسة ومػضفيها، فيخون السشفعة الستبادلة لشجاحهسا

 ويعسمػن باستسخار لتحقي  الهجع.
 هع أكثخ  يغ السختبصيغ وضيؽياً يل، فالسػضفالفائجة الكبخى هي كيؽية تخجستها إلى العس

 مع السشطسةعسالء والتأكج مغ استسخارهع بالتعامل لاالتدامًا بتمبية احتياجات 
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بيئة العسل إلختالع  الػضيفي وتبايشت األبعاد عطخاً  اإلرتباطتشاولت دراسات عجيجة أبعاد و    
ها لحالة التي يمتدم بعه اي عمى أالػضيف اإلرتباط( تشاول (Hewit,2004والسشطسة، ففي دراسة 

 عاد أساسية وهيإلى ثالثة أب اإلرتباطوأعزائها، فقدع  بالسشطسة وعاشؽياً  فكخياً  الفخد العامل
 اإلرتباط( إلى أن أبعاد (Macey & Schneider,2008وأشارت دراسة ،القػل والبقاء والدعي
 السعخفي أو اإلدراكي. طاإلرتباي، و الدمػك اإلرتباطالعاشفي، و  اإلرتباطالػضيفي األساسية هي 

 اإلرتباطأن  (Amanda et al. 2013; Stan et al.,2015)  يخ  الدياق  وفي عفذ   
 يسثل لمفخد بشية تحفيدية كامشة متعجدة األبعاد لتحقي  التسيد، وهي كاآلتي:الػضيفي 

لصاقة غ اة مإلييات علمسػضف الح  يتسيد بسدتػ (: تذيخ إلى الحالة اإلدراكية Vigorالحيػية ) -
  ػاجهة السذاكل والعؿبات.والسخوعة واالستعجاد الستثسار الجهج والسثابخة في م

(: يتسيد بحساسة السػضف وفخخه بالعسل، والذعػر بالحرػل عمى Dedicationالتفاعي ) -
 اإللهام والذعػر العام باألهسية السختبصة بالعسل.

كدًا ومشذغاًل التي يكػن فيها السػضف مخ  الة الحهشية(: يجل عمى الحAbsorptionاالعغساس ) -
ى يتع قزاء الػقت في العسل بجون الح  يتع استيعابه في عسمه يختب  به حتفالفخد  ،ججًا بعسمه
 يػاجه الفخد صعػبة في االعفرال عغ العسل. دخعة، كساممل وب
:  ة مكػعات هيأعه يتكػن مغ ثالث ,Olusola & Adepeju) 2018يخى كل مغ )بيشسا     

الػضيفي  اإلرتباطأبعاد ( ۱۰۹۱ومكػن ماد ، ويحجد )السغخبي، مكػن إدراكي، ومكػن عاشفي، 
ػضف داخل السشطسة يكػن عمى دراية بأهجاع مشطسته اإلدراكي: والح  يذيخ إلى أن الس في: البعج

 تي يترل بها  يذيخ إلى الكيؽية الودوره مغ أجل تحقي  هحه األهجاع والبعج العاشفي: والح
مشطسته وضخوع عسمه، والبعج بسجيخه وزمالئه في العسل وشعػره تجاه  وفكخياً  السػضف عاشؽياً 

 Kimأما دراسة   ،هػضف مغ أجل مشطستذيخ لمسجهػد غيخ العاد  الح  يبحله السالدمػكي: وي
et al,2009) الشذاط ي الحساس والذعػر بالػضيفي والتي تتسثل ف اإلرتباط(  فقج حجدت أبعاد

 كامل عشج أداءه العسل.شطسة، واالعهساك واعتباه الفخد اليػية، والتفاعي واالعتداز بالسوالح
 ,.Bakker et al ,2010; Schaufeli, et al)ات الدابقة معطع الجراس تفقتإفي حيغ    

2002; Wang et al., 2016; عمى (. 2118السشدي،  ;2117جػدة،  ;2112، السغخبي
لجراسة الػضيفي والتي سيتع االعتساد عميها في ا اإلرتباطلؿياس  ةالتاليسغ األبعاد السؿياس الستز

 :التالي، وهي كالحالية
: ويعشي السذاركة بقػة في العسل والحساس والذعػر بالفخخ واإللهام، في العسل  اإلخالص (1)

 إلخالص الدمػككسا إن سمػك السػاششة التشطيسية هػ أحج عتائ  اإلخالص، ؼيعتبخ ا
ذو يكافي عميها السػضف، كسا إن السػضفيغ  ػضف الح  يكػن تقجيخ  والالفخد  لمس
عػن عهع يكتدبػن الخبخات بذكل كبيخ بل ويكػ متسيدون عغ غيخهع كػ  إلياإلخالص الع

 Schaufeli et al.,2002).ومتحسديغ وفخػريغ بعسمهع )ممهسيغ 
ة مغ إلييد بسدتػيات عالح  يتسضف مسػ : وتذيخ إلى الحالة اإلدراكية لالعسل  في الحيػية (2)

ت، كسا ج والسثابخة في مػاجهة السذاكل والعؿباالصاقة والسخوعة واالستعجاد الستثسار الجه
( تعكذ الجوافع الذخرية والسخوعة Schaufeli et al,.2004 ) إن الحيػية في عسػذج

 لمسػضف.
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قت حج، وأن الػ ويعشي أن يكػن السػضف مدتغخق في عسل وا: في العسل  االعهساك (3)
دتسخ بالتفكيخ ه عغ العسل ؼييسزي بدخعة حيث ال يدتصيع السػضف أن يفرل تفكيخ 

فهػ مختب  بالشػاحي  التاليام الخسسي لمعسل والحهاب لمسشدل، بحتى بعج اعتهاء وقت الجو 
 Schaufeli et)  لمسػضفيغشؽية معًا، كسا إعه أحج مقػمات اإلبجا  العقمية والعا

al.,2002)  
( تحميل الجور السعجل لمخرائز الجيسػجخاؼية في التأثيخ 2119صفي ، راسة )مرستهجفت دإ    

الػضيفي وذلظ بالتصبي  عمي العامميغ بقصا  البشػك  اإلرتباطو  األسخةالستبادل لمرخا  بيغ العسل و 
خ كستغيخ مدتقل له تأثي األسخةصخا  العسل مع ن أ إليبسحافطة بشي سػيف ، وتػصمت الجراسة 

لمعامميغ مغ الستػقع  تغيخ تابع ،وأن العػامل الجيسػجخاؼيةالػضيفي كس اإلرتباطخ عمي سمبي مباش
  .هحا التأثيخان تعجل مغ شبيعة 

( فقج استهجفت التعخع عمي مدتػ  التسكيغ الػضيفي 2121،الساضي ، الذشيفي)أما دراسة      
غ م الػضيفي اإلرتباطدتػ  خياض ومال ةلج  السػضفات اإلداريات في الػزارات الحكػمية بسشصق

 اإلرتباطي عمي ها ، وكحلظ التعخع عمي أثخ التسكيغ الػضيفيوجهة عطخ السػضفات االداريات ف
مدتػ  متػس  مغ التسكيغ الػضيفي  أهسها تػافخعتائ  مغ ة عج إليالػضيفي، وتػصمت الجراسة 

الػضيفي، كسا اتزح  اإلرتباطغ م إلي، وكحلظ مدتػ  متػس  مغ تفػيس الدمصة ، ومدتػ  ع
 .الػضيفي  اإلرتباطيؤثخ عمي  الػضيفي بكل ابعاده ن التسكيغأ يزاً أ

 اإلرتباطو  األخالؾية( اختبار العالقة بيغ الؿيادة 2121ستهجفت دراسة )الشفخاو ،إكحلظ      
هع في العالقة بيش األخالقيالػضيفي بذكل مباشخ وغيخ مباشخ ، مغ خالل تػسي  السشاخ 

عخبية الدعػدية ، بية الخاصة بسجيشة السجسعة بالسسمكة العمي العامميغ بالسخاكد الص بالتصبي 
 اإلرتباطي و رتباط معشػ  بيغ كل مغ الؿيادة االخالؾية والسشاخ األخالقإوجػد  إليوتػصمت الجراسة 

القي السشاخ األخلمؿيادة األخالؾية عمي  الػضيفي ، كسا أضهخت الشتائ  وجػد تأثيخ معشػ  مباشخ
معشػ  مباشخ لمسشاخ األخالقي الػضيفي ، كسا أضهخت الشتائ  وجػد تأثيخ  اإلرتباطوأيزا عمي 

ئيًا في العالقة بيغ جد  األخالقي  السشاخ الػضيفي ،وكحلظ أسفخت الشتائ  عغ تػس اإلرتباطعمي 
 خاكد الصبية محل الجراسة.الػضيفي في الس اإلرتباطالؿيادة األخالؾية و 

أعساط إدارة  ستهجفت التعخع عمي أثخإوالتي  (2121ة ) العخادة ، سػدان ، دراس وكحلظ     
) السذاركة واالرضاء(  عسصيأن  إلي، وتػصمت الجراسة الػضيفي اإلرتباطالرخا  التشطيسي عمي 

 الػضيفي. اإلرتباطبعاد أعمي جسيع  يؤثخان تأثيخًا إيجابيًا ومعشػياً 
 اإلرتباطجفت دراسة تأثيخ أبعاد الؿيادة الخوحية عمي استه ( فقج2121،عأما دراسة ) سب     
لعسل وذلمظ بالتصبي  عمي العامميغ بذخكة شسال الجلتا لتػزيع الكهخباء في مرخ ، وتػصمت با
 بالعسل . اإلرتباطوجػد عالقة ارتباط معشػية بيغ أبعاد الؿيادة الخوحية وأبعاد  إليجراسة ال

الػضيفي  اإلرتباط( الكذف عغ العالقة بيغ 2121،الرقيخدراسة ) جفتستهإفي حيغ      
رتباشية دالة إعالقة  عجم وجػد إليت التشطيسي لج  قادة السجارس ، وتػصمت الجراسة والرس

 .الػضيفي والرست التشطيسي  اإلرتباطاحرائيا بيغ 
متغيخًا  لعسل بػصفها( فقج قامت باختبار أثخ الستعة في مكان ا2121،أما دراسة ) عذخ      

 اإلرتباطعمي  الشفدي االيجابي بػصفه وسيصًا تفاعمياً  الورأس الس ، األبعادمدتقاًل متعجد 
جػد و  إليالػضيفي لج  معاوعي أعزاء هيئة التجريذ بجامعة السشرػرة ، وتػصمت الجراسة 
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 تباطر اإل اليجابي و عالقة معشػية مباشخة بيغ الستعة في مكان العسل وكل مغ رأس السال الشفدي ا
ابي وجػد عالقة معشػية مباشخة بيغ رأس السال الشفدي االيج إليالػضيفي ، كسا تع التػصل 

الستعة في  وجػد أثخ لخأس السال الشفدي االيجابي في العالقة بيغ إليالػضيفي باالضافة  اإلرتباطو 
 الػضيفي. اإلرتباطمكان العسل و 

 :  جامالسدت األداء عادبوأ مهػ مف -5/4
هجاع تتجاوز السفاـيع التقميجية، وال أتحقي   إلي اإلستجامهشطسات الباحثة عغ الس تدعي   

يتجدأ مغ السبادرات البيئية ال  جدءً  زاً أيعها إ، بل إليتقترخ عمى أهجاع التسيد التذغيمي والس
 ع ليذسلبل تػس الساليةسستاز مجعػما فق  بالسدائل فمع يعج اداء السشطسات ال ،تساعيةواالج
  .(Akrivoli, 2014جتساعية )شطػرات البيئية واالالس
و  Fessa Tennantلجى السشطسات عشجما قام مجسػعه رواد بؿياده  اإلستجامهمفهػم  ضهخ   

Make Companale في السسمكة الستحجة وPeter Kinder  في الػاليات الستحجة وMarc 
De Souse في كشجا وRobert Rosen  الح  سعى  ة )قخار ريج(برياغه مدػد أستخاليافي

ية السدتجامة بأبعادها ه السشطسات حػل العالع إلى الرمة بيغ اداء السشطسات والتشسعتباإلمفت 
ػر مفهػم التشسية حيث أد  ضه، (2118تساعية، والبيئية )عبج الحكيع،ة، واالجاإلقترادي

لسدتجامة في تشسية ابعاد الأ اجدمإعمى السشطسات مغ أهسها  فخض عجة تحجيات إليالسدتجامة  
عسال أستخاتيجية إجدءا مغ  اإلستجامه(، وجعل Martinez, 2014سة )مسارسات السشط

يتصمب  ذلظ و (، Diana, 2013فػائج األساسية )السشطسات وذلظ مغ أجل الحرػل عمى ال
 ية، فاألداءة واالجتساعية والبيئاإلقترادياء السشطسات مقارعة بالخرائز خات جحريه في أدتغيي

عمى أن السشطسة تتحخك في االتجاه الرحيح، ألعه  صي مؤشخاً داء حؿيقي والح  يعأالسدتجام هػ 
ستخاتيجية شػيمة األجل يتػقعها ويجيخها اصحاب إداء مدتسخ ومتػقع في السدتقبل ومتكامل في أ
 .(Couckuyt et al.2018,لسشطسة )ا

يػجج  مجال األداء السدتجام، إال أعه ال والبحػث في وعمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ الجارسات   
( بأعه قجرة السشطسة (Pakwihok, et al., 2012تعخيف مػحج تع االتفاق عميه، فقج عخفه  

عغ ثالث سشػات، كحلظ عخفه امة أدائها الستسيد خالل فتخة مغ الدمغ وال تقل عمى استج
دتػى ها الستاحة لجيها عمى متها ومهاراتستخجام قجار إالسشطسة عمى  ( بأعه قجرة2114)بخيذ،
، مع ومدتؿبالً  حالياً والسجسػعة والسشطسة مغ أجل تمبية حاجات ورغبات أصحاب السرمحة الفخد 

بأعه  ( ؼيعخفه2117،)القخيذيأما  ،ة والبيئية واالجتساعية لمسشطسةاإلقتراديتحقي  األهجاع 
ة اإلقترادياالهتسام بالجػاعب ب اتاالحتياج خ والسدتقبل، حيث تتسثل هحهحتياجات الحاضإتمبية 

 البيئية واالجتساعية. و 
يسة لمسداهسيغ سمػب عسل يخم  ؾأن األداء السدتجام هػ إجػعد لالستجامة فووفقًا لسؤشخ داو    

ة اإلقتراديالسخاشخ الشاجسة عغ التصػرات  ةالفخص وإدار  ستغاللإعمى السجى الصػيل مغ خالل 
كحلظ عخع   Kocmnanov & SirnberovK) 2013,ة )جتساعيوالبيئية واإل

(2022,Warhurst )  اء السشطسة الح  يستج إلى ما وراء حجود تمظ أد بأعهاألداء السدتجام
اهسيغ، بل يستج ليذسل مخاعاة وتعطيع السشفعة لمسد الساليةتشاول فق  الشتائ  السشطسة، وال ي
   .يعية وكحلظ األجيال السدتقبمية صبالوالبيئة  امميغ، والسجتسع، والعسالء ،مرالح األفخاد الع
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ومغ خالل ما سب  يسكغ تعخيف األداء السدتجام بأعه الصخق الستبعة في األعسال التجارية    
ة والبيئية اإلقتراديتحقي  األهجاع  مغ أجل خم  ؾيسة عمى السجى القريخ والصػيل، مع لمسشطسة

 ة لمسشطسة.واالجتساعي
لية الكبخى التي تقع عمى مغ السدؤو األداء السدتجام تشبع ة سي( أن أه2117ويخ )القخيذي ،

ميل مغ استهالك بخ في االقتراد العالسي، وتدهع في التقعات  السشطسات ألعها تذكل الجدء األك
لحياة القزاء عمى التمػث البيئي مغ أجل تحديغ مدتػى االصاقة وهجر السػارد الصبيعية و 

 عامميغ واالحتفاظ بهع . الل وجحب أفز لمسجتسع الح  تعسل ؼيه
دائها السدتجام عمى الشتائ  وليذ أ( أن عمى السشطسة أن تخكد في Chen,2015خ  )يو      

السشتجات )الدمع  لشطخية )اشالق الؿيسة السزافة( فأن السخخجات هيالسخخجات فق ، فػفقًا 
لمجسهػر  اقب بالشدبةعػ الأو سشافع أو ال اآلثارات والشتائ  هي والخجمات( التي تقجمها السشطس

ن التخكيد فق  عمى الشتائ  ال تػجج زيادة في الؿيسة إف التاليالسخخجات آلجمة وب والتي صسست
 اإلقتراد األداء األداء السدتجام هػ مدي  مغ  إن( لحلظ فDubey,(2016العامة لمسشطسة 

، وتساسكها بػاسصة هثثال بعاده الأبسشطػر شسػلي يهجع إلى التكامل بيغ واالجتساعي والبيئي، و 
 (. Kocmanova & Lova, 2011الثالث)  األبعادتخب  بيغ  هعساذج سببي

 تي :عدتش  مغ التعاريف الدابقة لألداء السدتجام اال و  
  جتساعي، البيئي(.، اإلاإلقتراد مفهػم متعجد األبعاد والتي تذسل )هػ 
 سشطسة.داء وليذ عمى مخخجات الالتخكيد عمى عتائ  األ 
  بالتشسية السدتجامة. األداء  مفهػم تبيخ 

 ( أن عسمية ؾياس األداء السدتجام لمسشطسات تسخ بثالث مخاحل وهي: 2117)القخيذي ،  يخ و 
 :دية ات الخئياالهتسامهي مخحمة يتع فيها تقجيع إشار مػضح ؼيه  السخحمة األولى

 األهجاع.  حهبهلاللتدام لمسشطسة، وأهجافها، ثع يتع اختبار السقاييذ التي تجفعها 
 :لتشفيح، ويتع في هحه السخحمة تكامل السقاييذ مع البجء با هي مخحمة السخحمة الثاعية

 إجخاءات األعسال واستخالص الشتائ  التي تػضح تفػق األداء. 
 :ؾبة األداء، عغ شخي  التغحية السختجة.جعة ومخافيها مخايتع  السخحمة الثالثة 

 ي:ثالث أبعاد ه إليها الكتاب والباحثيغ دسيقلسدتجام ؼأما عغ أبعاد االداء ا
وهػ قجرة السشطسة عمى تحقي  األهجاع ، مغ خالل زيادة رضا السداهسيغ  :اإلقتراد البعج  (1)

هي األساس  الساليةهجاع وأن األسارهع، وأصحاب السرمحة وذلظ بتحقي  معجالت مخضية الستث
ة يبيغ عتائ  األداء السدتجام لجى السشطس عها إليافة لمسشطسة، باإلض اإلقتراد لؿياس البعج 

يداعج في ؾياس أداء السشطسة السدتجام وذلظ مغ  اإلقتراد وتشفيح خص  التحديغ، وأن البعج 
األمج الصػيل )القخيذي، ها عمى ج قجارتمحجدة، وتحجيخالل مقارعة مؤشخات التشافذ في صشاعة 

لألداء السدتجام يتسثل في  تراد قاإلأن البعج (  Sarkis &Bai 2014,(،كحلظ يخ  )2117
دتػى استخجام مػاردها، ويتسثل س الح  تحققه السشطسة جخاء تعطيع عتائجها مع  تخؽيس مالفائ

لعسالء، السخوعة، حاجات ا ة وتمبيةهحا األداء بخسدة مجاالت رئيدة هي )السػثػؾية، االستجاب
والتي  مغ السؤشخات الكسية والشػعية،ة ػعد عمى مجسإذ يسكغ تقييسه باالعتسا التسػيل، الجػدة (

الػضع  ة لمسشطسة، وتخكد عمى كيؽية تغييخاإلقتراديغصي األمػر السختبصة بالتعامالت ت
 .(Ali & Searcy, 2014لألشخاع أصحاب السرمحة ) اإلقتراد 
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ر الح  لمسشطسة ولكغ مع التصػ  إليعت السؤشخات تدسح بؿياس األداء السلداب  كاوفي ا   
عغ  ام، ضهخت إلى الػجػد مؤشخات أخخى فزالً اء السدتجالسشطسات في تبشي مفهػم األده جتشه

بفخض ؾياس مجى  (ة لمسشطسةاإلقترادي)والتي تدسح بؿياس االسهامات  الساليةالسؤشخات 
 ة، فسغ خاللها يسكغ الحكع عمى تأثيخ السشطسة في االقترادة السدتجامييخ التشسيتها لسعامخاعا

 (.Heng et al,.2012فخاد والسجتسع )ألا وفي حياة
 (: 2117السدتجام لمسشطسة مغ خالل اآلتي )قبمي ، اإلقتراد يع األداء تقي ويتع
 األجل .  عدب الديػلة وذلظ بقجرة السشطسة عمى الػفاء بااللتدامات قريخة -
العائج عمى و  ل،عمى األصػعدب األرباح  ويقرج بها قجرة السشطسة عمى تػليج الهامر، والعائج  -

 ع. حقػق السداهسيغ، وربحية الده
ستثساراتها عمى الجيػن، وبحلظ إويقرج بها مجى اعتساد السشطسة في تسػيل  إليعدب الخفع الس -

 الصػيل.  عمى السجى ه الجائشيغتجاقجرة السشطسة عمى الػفاء بالتداماتها 
 وأصػلها السختمفة.  ليةسااللسػاردها عدب الشذاط ويقرج بها كفاءة استخجام السشطسة  -
يقرج باألداء االجتساعي عجاح السشطسة في تحقي  أهجافها االجتساعية  تساعي:البعج االج( 2)

القات مع و العأسع والتي تدهع في تحديغ جاعب مهع مغ السجت السػضػعة والسحجدة مدبقاً 
 يعاـت تبشي مف(، ولحلظ عمى السشطساCouckuyt et al., 2018مجتسعات أخخى )

أهجافها االجتساعية والبيئية التصػعية في عسمياتها  تقػم خاللها الذخكات بجم  إستخاتيجياتو 
السالك االجتساعي إلى قدسيغ داخمي وخارجي، حيث يختب  األداء الجاخمي ب التجارية ويقدع االداء

 .(Randhawa,2017ا الخارجي فيختب  بالعسالء، السجتسع السحمي، الحكػمة )لعسال، أموا
شطسة لظ األداء الح  يؿيذ بجقة مسارسة السعمى أعه ذ اإلجتساعي األداءكسا يعخع    

السػارد البذخية في السشطسة ويخكد عمى احتخام  فعاليةلسدؤولياتها حيال مػضفيها ، وهػ يؿيذ 
العشاصخ  جػدة والرحة والدالمة السهشية التي تؤشخ العسل حيث أن أحجمعاييخ الاالعدان، حقػق 

تػفخ  اآلمشةوالذخكة ، الرحة والدالمة السهشية سة في االداء االجتساعي هػ أعطسة ادارة سهال
ة جػر، تشسيفخص عسل متكاممة لمجسيع، عالقات العسل )التعػيس العادل لمعسال( مغ خالل األ

جريب ام لمتحفيد والتشػيع في الحػافد السقجمة، تػفيخ فخص لمتترسيع عط د مغ خاللاألفخا
(,2011 Kocranova &Lova) (  2012،وفي عفذ الدياق يخ.,Maletit et al أن )

ة وما يحققه السػضف والسجتسع ، مغ اإلقتراديجتساعي يتسثل في السػائسة بيغ الشتائ  اإل األداء
غيخ الستججدة، لديادة التشسية االجتساعية الشاشئة مغ لستججدة و لصبيعية اخالل استخجام السػارد ا

العقػبات في هحا السجال، لحلظ يتصمب بحلظ تتجمى العجيج مغ القػاعيغ والمػائح و ، اتاء السشطسأد
ية األداء االجتساعي الخب  بيغ استخاتيجية األعسال التشافدية في السشطسات وبيغ اإلدارة االجتساع

العسالء غ احتياجات وتػقعات ورغبات أصحاب السرمحة وبيغ متصمبات لتػازن بيل تحقي  امغ أج
 جساعي.خجمات أو السشتجات عمى السدتػى الفخد  والالغ م
ستجامة السشطسات الشاجحة والتي حاولت بمػرة إيطهخ البعج البيئي بػضػح في  . البعج البيئي :3

 ستخجام أعطسة إ(، وهحا يتصمب Martinez 2014,البيئي )التي تحق  تقييع جيج ألدائها  اآلليات
عذصة االعتاجية مع التخكيد عمى األ مغ أجل حساية البيئة ، ظ ذلالبيئية و كفاءة في االدارة ذات 

الدياسة البيئية أل  مشطسة بسثابة  وذلظ لمحج مغ آثارها الدمبية في البيئة و السجتسع، إذ تعج
 2014,يتعم  بالتػجه البيئي ألعذصتها ) ستبعة ؼيساالقػاعج الاعالن السشطسة حػل عػاياها و 
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Chenغ تأثيخاتها البيئية السشطسة الؿياس والتقخيخ عشي أعه يجب عمى تعت ة السشطسا(، فاستجام
ة بػضع اعطسة لإلدارة اإلقتراديبصخيقة مشاسبة وشفافة ومغ أجل تحقي  ذلظ تقػم السشطسة 

إذ تسثل هحه السػاصفات  ISO 14001 الجولية سيةالبيئية مدتعيشة في ذلظ بالسػاصفات الؿيا
اصفة األداء في تحديغ األداء البيئي إذ عخفت هحه السػ  جمتخالدوات تدلمسشطسات جسمة مغ ا

بالتحكع في الجػاعب  اإلرتباطمى أعه الشتائ  القابمة لمؿياس لشطام البيئة في السشطسة ذات البيئي ع
(،وفي عفذ الدياق فيخ )بمحاج 2002ت البيئية )العداو  ،البيئية الشاتجة عغ األهجاع والدياسا

تدامات والتقجيخ الكفء لالل ةيتسثل  في التفديخ الجقي  ألعذصة البيئ ئيبيالبعج ال ( أن2116، 
البيئية، بسعشى أن تعسل السشطسة بصخيقة االستخجام األمثل لمسػارد، لتقميل الشفايات والتخمز 

صاقة، تقميل السخاشخ، الخدائخ والتغصية التأميشية، تدػي  مشتجات مشها، االستخجام السالئع لم
 ة.كفاية البيئية لمسشطسالبيئية، اإلفراح البيئي، أهسية تحقي  الة ار مشة، اإلدآ

مع السسارسات التجارية، تصيل مغ عسخ  اإلستجامهويتزح مسا سب  أن دم  مبادئ     
الصػيل، باإلضافة إلى التسيد بيغ مشافديها السشطسة، وتديج مغ حرتها الدػؾية عمى األجل 

الخ  األساسي يغ أهجافها السمسػسة والغيخ ممسػسة وبيغ ب زن قي  التػا،كػعها تعسل مغ خالل تح
البيئي(، وهحا مغ أهجاع جسيع السشطسات الجاخمية والخارجية و ،عياواإلجتس،اإلقتراد ) الثالثي

 في الحاضخ والسدتقبل.
اء ( التعخع عمي عالقة التأثيخ بيغ التذارك السعخفي واألد2121)سػاد  ،ة سااستهجفت در      
 .السدتجام األداءوجػد تأثيخ ايجابي لتذارك السعخفة في  إليمسشطسة ، وتػصمت الجراسة ل امالسدتج
في  (فقج استهجفت تػضيح دور اإلدارة اإللكتخوعية لمسػارد البذخية2121)حسادة،ما دراسة أ    

قة بيغ السدتجام بذخكة مصار القاهخة الجولي مغ خالل اختبار مج  وجػد عال األداءتحديغ 
 إلي، وتػصمت الجراسة السدتجام  واألداءلمسػارد البذخية خ الخئيدية لإلدارة اإللكتخوعية اصعشال

إللكتخوعية لمسػارد البذخية رتباط معشػية ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ اإلدارة اإوجػد عالقة 
 وبيغ تحديغ االداء لمذخكة .

والتأثيخ بيغ البخاعة التشطيسية  تباطر اإل عالقة عة شبيبتحجيج ( 2121)دمحم  كسا إهتست دراسة  
 إليوتػصمت الجراسة ، واألداء السدتجام بالتصبي  عمي عيشة مغ الجامعات في محافطة دهػك 

تجام ، ووجػد تأثيخ معشػ  لمبخاعة خاعة التشطيسية واألداء السدرتباط معشػية بيغ البإعالقة وجػد 
 .دهػكت عاكميات جامالتشطيسية في األداء السدتجام في 

 فخوض الجراسة:  -6
 ;Gorgievski & Bakker, 2010)ء غيخ واضحةالعسل واألدا إدمانال تدال العالقة بيغ      

Krulder, 2010)   حيث يخ  كال مغ ،Peiperl & Jones 2001; Clark, et 
al., 2014; Gorgievski, et al., 2014). يخ   حيغفي ، ن مجمشي العسل مشتجيغ لمغاية أ

تي بثسغ مختفع لكل ، ويأ اً وقج يكػن ضعيف جيجاً مجمشي العسل لغ يكػن بالزخورة  أن أداء ون خخ آ
غيخ مهع العسل كست إدمان (Scott et al., 1997)مغ األفخاد والسؤسدات، في حيغ حجدت

 عسل. عمى عػ  سمػك السجمغ عمى ال اً عتسادإالعسل لألداء الػضيفي  دمانخحت عجة تأثيخات إلواقت
لعسل الجاد بذكل مفخط العسل باعتباره) السيل إلى ا إدمانخاء أول دراسة حػل العالقة بيغ إج تع   

 Schaufeli  بػاسصة (جور اإلضافي واألداء الػضيفي والستسثل في) الجور وال -بصخيقة قهخية 
& Colleagues ,2006))  ءكابحأن مجمشي العسل يعسمػن بجج وليذ  إليوتػصمت الجراسة  ،
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وال يقػمػن بالتفػيس. ، ويتدسػن بالرالبة وعجم السخوعة صعػبات لدمالئهع في العسل ػن خمقوي
خ  وبيغ الجور خط والعسل القهوجػد عالقة ايجابية ضعيفة بيغ العسل السف إليكسا تع التػصل  

 & Mudrack) ة إلى ذلظ ، أشارباإلضاف ،اإلضافي ، ولكغ لع تطهخ عالقة مع أداء الجور
Naughton 2001)   في  ،مشه اً العسل إن لع يكغ جدء إدمانب إلى أن أداء الجور اإلضافي يختب

ب  بذكل سمبي أن األداء  يخت إلي (Shimazu and Schaufeli,2009)  مغ حيغ تػصل كالً 
بذكل كبيخ  اً إال أعهع وججوا أن عشرخ العسل القهخ  فق  كان مختبص ،العسل إدمانمع عيف ض

العسل واألداء الػضيفي  إدمانوجػد  عالقة سمبية بيغ  إليتع التػصل  لشػاالسعمى عفذ ، و باألداء
 .اتبالح  وجج أن سمػك مجمغ العسل ال يختب  بديادة الخو  (Burke, 2001) مغ قبل

العسل عمي  إدمانبجراسة تأثيخ (Sandrin et al.,2019)  قامت دراسة  ذ الدياق وفي عف   
مفخده مغ رجال 1128اع العاشفي عمي عيشة قجرها ستشد اإل ل تػسي األداء الػضيفي مغ خال 

ستشداع العسل يؤثخ سمبيًا عمي األداء الػضيفي عشج تػسي  اإل إدمانأن  إلي، وتػصمت اإلشفاء
 عاشفي.ال
األداء الزعيف لسجمشي العسل مغ خالل حؿيقة أعهع يقزػن وقًتا أشػل في  غ تفديخويسك   

ألن مجمشي العسل  اً بسخور الػقت، عالوة عمى ذلظ ، عطخ  اً يراكوإد اً عاشؽيعسمهع مسا قج يخهقهع 
لى ة بذكل غيخ معقػل ، مسا يؤد  إإلييذاركػن بذجة في عسمهع ، فإن لجيهع معاييخ أداء ع

 ،(Shimazu & Schaufeli, 2009)عغ قجرات الفخد وأدائهرػرات الدمبية مديج مغ الت
، كحلظ  ( Krulder,2010العسل واألداء ) إدمانيغ كػسي  ب يسكغ لسصالب العسل هحه أن تعسلو 

 دمانأعه مغ بيغ الشتائ  التشطيسية إل إلي( (Loscalzo & Giannini,2019مغ  تػصل كالً 
والدمػكيات العجواعية في مكان  أكبخ بدبب السخض ،العسل ، وغياب عخفاض في أداء العسل اال 

مغ خالل السخاجعة الذاممة لألدبيات أعه ال  غبية، كسا تالعسل ، وسمػك أقل في السػاششة التشطيسي
 العسل واالداء السدتجام. إدمانتػجج أ  دراسة تشاولت شبيعة العالقة بيغ 

 Breevaart,Bakker)واألداءالػضيفي  اإلرتباط قة بيغات بتشاول العالقامت العجيج مغ الجراسو   
et al.,2015;Rich,Lepine et al.,2010) القة اسات وجػد علجر ه اخالل هح ،وتبيغ مغ

والتي تخ  أن  (Levinson,2007)وكحلظ دراسة الػضيفي واالداء الػضيفي، اإلرتباطايجابية بيغ 
يجعمهع فإن والء العسيل عسالء مخمريغ، خ احتسال لخم  السػضف الدعيج في وضيفته هػ أكث

يزًا أأشار ، كسا يزاً لسشطسة أعامل مع ايكخرون التعامل مخة أخخى، كسا يقتخحػن ألصجقائهع الت
لمبقاء في السشطسة، حيث تػصمت  إلى أن السػضفيغ الدعيجيغ في وضيفتهع هع أكثخ احتساالً 

ختبصيغ بػضيفتهع ضفيغ السمغ السػ  %85أن ( إلى Blessing White, 2008إحراءات )
في البقاء  % مغ السػضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع يخغبػن في41ن أ، كسا يخصصػن لمبقاء فيها 

 شطسة إذا كاعت السشطسة تشاضل مغ أجل بقائهع.الس
هسية قػة و  ػضيفي عبارة عغال اإلرتباط( إلى أن (Macey & Schneider,2008يذيخ كسا 

 51111ة مغ األداء، كسا أشارت الجراسة التي أجخيت عمى إليتحفد الفخد لتحقي  مدتػيات ع
% مغ السػضفيغ الغيخ مختبصيغ 21ة شدبع أعمى بمػضف بأن أداء السػضفيغ السختبصيغ بػضيفته

 (.Corporate leadership Council, 2004بػضيفتهع )
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عغ  ضفيغ السختبصيغ بػضيفتهع يكػعػن األكثخ دفاعاً سػ الأن  إلي  (Penna, 2006)كسا يذيخ 
 ن السشطسات التي تحتػ  عمىأتها وخجماتها، كسا السشطسة التي يعسمػن بها والتخوي  لسشتجا

 عزسام لمسشطسة.لإل  اآلخخيغتبصيغ بػضيفتهع يقمل مغ فخص مخ  غيخمػضفيغ 
سختبصيغ سػضفيغ المغ أن ال  Luthans & Peterson) 2002,وهػ ما أكجته دراسة )

والشجاح، ويداعج  ليابػضيفتهع أكثخ استجابة لستصمبات مجيخهع الح  بجوره يشعكذ عمى األداء الع
ؤد  إلى زيادة الكفاءة اإلعتاجية لمسجيخ، وأن ا يمس وعجاح يةفعالالسجيخ عمى أن يكػن أكثخ 
ة مبادريغ في عسمهع لياالحاتية العاد ذو الكفاءة بأداء العسل، فاألفخ  الكفاءة الحاتية مختبصة إيجابياً 

الػضيفي  اإلرتباطيخ قج تعدز ة لتحقي  أهجافهع، والكفاءة الحاتية لمسجليابجهج وعديسة ع
 لمسػضفيغ.

ومداهسة مغ  ( أن السػضفيغ يكػعػن أكثخ إعتاجاً Levinson, 2007)اسةر وججت د في حيغ 
 اإلرتباطعالقة بيغ ا أوضحت بػجػد غ بػضيفتهع، كسإذا شعخوا بأعهع مختبصي الساليةالشاحية 

 .ستسخار السػضفيغإالعسالء وبقاء و  ضيفي والخبحية مغ خالل زيادة اإلعتاجية والسبيعات ورضاالػ 
 :ةالتالية الرػر  في ةوض الجراسخ ف صياغةت تس   ا سب ،بسخشاًدا ستاو 

 الجامعات  في تخاتيجيةاإلسالخيادة غ يبلة إحرائية دال ت اػجج عالقة ذت : األوللفخض ا
 .   ء السدتجامداواأل السرخية محل الجراسة

  في  واألداء السدتجام العسل إدمانغ بي اللة إحرائيةػجج عالقة ذات دت : عيالثاالفخض 
 .محل الجراسةة رخيالسجامعات لا

 واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطة بيغ ة إحرائيلتػجج عالقة ذات دال  : الثالث فخضلا  
 ة محل الجراسةالجامعات السرخيفي 

 الجامعات في  اإلستخاتيجيةالخيادة  بيغائية لة إحرتػجج عالقة ذات دال :  الخابعض فخ ال
 .لالعس إدمانو  جراسةالسرخية محل ال

 الجامعاتفي  اإلستخاتيجيةالخيادة داللة إحرائية بيغ  ذات تػجج عالقة:  مذخاال الفخض 
  الػضيفي اإلرتباطو  لجراسةمحل ا السرخية

  الخيادة  العالقة بيغخ في اشيخ مبشػيًا غتأثيخًا مع العسل إدمان يؤثخ :ادسالدض الفخ
 . تجامالسدواألداء  الجامعات السرخية محل الجراسةفي  اإلستخاتيجية

  الخيادة  غبي قةالعالي خ فباشًا غيخ متأثيخًا معشػي الػضيفي اإلرتباط يؤثخ: الدابعالفخض
 . واألداء السدتجام سةلجراسرخية محل االجامعات الفي  اإلستخاتيجية

 :  حثمشهجية الب -7
ية تبكمراسة ى دعم الباحثانعتسج إحث، الب أهجاع هحاحقي  مة لتز ت الال بياعالمحرػل عمى ال

 ي:تأيسا ييغ ؼاستَ جر لا تػضيح هاَتيغ كغوي س ،ةميجاعية اسر دو 
 الجراسة السكتبية: -7/1

عية، ستتصالاستة اإلغ الجر ضتس الباحثتانا م بهتي قتاتتالكذتاؼية تسبية اإلتالسك جراسةمل االً ستكسإ     
، ه، وأهجافتتت البحتتثوتدتتاؤال ةذتتكم: مكتتل متتغ تحجيتتجحيتتث  غمتتبحتتث )لع التزتتحت معتتاإوبعتتج أن 

حا البحتث، قتام هت عأهتجاة لتحقيت  ير زتخو ال ةيتالبياعتات الثاعػ ى ل الحرػل عمأج غوم ضه(،فخو و 
مقتتتة ستعالثاعػيتتتة ال غ البياعتتتاتمتتتج ستتتع السديتتتفت جستتتتهجإ، اً قتتتعس خثتتتكأ يتتتةة مكتببجراستتت الباحثتتتان



  

 23 

غ ن متتادر، كتاة مرتعمتى عتج الباحثتان عتستتجإ ،ياعتاته البولمحرتػل عمتى هتح ،ات البحتثبسػضتػع
 .ػثيات، والبحت، والجور قاالية، والسعمسال لفاتؤ أهسها: الس

 ية:سة السيجاعلجراا -7/2
مى تداؤالت عابة إلجة لزمة الال يلو البياعات األ  يلحمتو سع عية جلسيجاستهجفت الجراسة اإ     
 افه.قي  أهجتح؛ َثع ومغ البحث، حة فخوض/ عجم ص صحةختبار إ لبحث، إضافة إلىا
 : حثحجود الب -8
خالل  غم األداء السدتجام ععخص دخاز أهسية وففي إب ا البحثحه امهسمغ إ عغعمى الخ    
ي لسحجدات التبعس اهشاك  ، فإن فيالػضي اإلرتباطو  لعسلا إدمانو  اإلستخاتيجيةالخيادة بهتسام اإل

ة وعسمي، عصاقهبسػضػ  البحث و وهى السحجدات السختبصة ، هاإلية ار اإلش جبوي بحثبال تحي 
حيث تتسثل أهع هحه ،يحهت تشفإجخاءابترسيع البحث و بصة تخ ة السالدمشي اتدجلسحا ظ، وكحلياسالؿ

 :  ا يميسيالسحجدات ؼ
الخيادة ة دفو فمػل ضاهخة أل أكاديسي حداؤلصخح ت ألولىرجة ابالج ليذ معجاً هحا البحث (1)

 يجتحجال هعمى وج يتشاولما  بقجر  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدمانو  اإلستخاتيجية
 اإلستخاتيجيةالخيادة ة بيغ في العالق يغوسيص يغستغيخ ك الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدماندور 
ث يعتبخ حمغ حجود الب ن هحا الشصاقأإلى  الباحثانجال يذيخ ى هحا السفو  ، تجامء السدواألدا

، السدتجامء ادواأل يةاإلستخاتيجالخيادة بيعة العالقة بيغ وش عػ ي عم التعخعية في و احجخ الد 
واألداء  لالعس إدمانو ، ضيفيالػ  اإلرتباطو  اإلستخاتيجيةالخيادة ، و العسل إدمانو  اإلستخاتيجيةالخيادة و 

يجب أن تبجأ بها  يتالقاعجة األساسية ال زاً أي وهػ، واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطو ، تجامالسد
 .وغيخه مغ األدوار   رو جلاحا ه يمسة ومحاولة التعخع عراد جشع الجامعات السرخية

الجامعات أداء  يعقػ لت هاً يذ مػججود البحث ، فإن هحا البحث لمغ حداب  صاق البالش اشاً رتبإ( 2)
 ىبقجر ما يدعى إل الجامعاتل عس إلى تقييع مجاالتجع يه ال ثع، ومغ ةحل الجراسالسرخية م

الخيادة غ ة بيقعالال فيغ يصسيو  يغخ يكستغ الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدماندور التعخع عمي 
ي ف لتجريذهيئة اأعزاء  كاتامى تحميل إدر ع الباحثانعتسج إلحلظ  ،واألداء السدتجام اإلستخاتيجية

 الجامعاتهحه جى استعجاد ملبحث و هحا ا متغيخات ؾيع حػل ة محل الجراسةالجامعات السرخي
، في الػضيفي اإلرتباطو  العسل نماإدو  لسدتجاماألداء او  اإلستخاتيجيةالخيادة لقبػل مفاـيع ومبادئ 

وضع  لمث ػيعية التقعسم ية إلتسامهجسشلا عشاصخليج مغ امب العجتصي الجامعاتع أداء ػيقغ أن تحي
ومالحطات  تا، مقابالت ، مذاهج)دليل مشهجي يعقيلمت عةػ متش أساليب، و تقػيعاممة لممعاييخ ش

ؾيادات ث )ة( ، مجتسع متكامل لمبحميفع  وثائو  ةممدج ياعاتدر بمرا ، عةميجاعية عمى الصبي
 . ( يغأكاديسية، أعزاء هيئة تجريذ، أعزاء هيئة معاوعة، عامم

حجود  هعأ Perceptual Measuresية دراكقاييذ اإلستخجام السإ ىعمعتساد إلعتبخ ا( ي3) 
 تعته نجب أوي قجيخ ،في الت ءخصاراكية مغ التحيد و األدث تعاعى السقاييذ اإلالبحث ، حي اهح

 خاصعش يقي إلىالتصبع اقالػ ل ج عمى تحػيضػعية تعتسمػ  مقاييذباستخجام ت السدتقبمية الجراسا
 والخصأ . ديغ فخص التحقمل مقع وتحا الػاه فعالً تعكذ  خجحةيع مت ؾاذ
ي ف الجامعات السرخية محل الجراسة األشخاع العاممة فيية مذاركة كل سلخغع مغ أها ى( عم4) 
 اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ قة العالغ في صيسيغ و يخيكستغ  الػضيفي اإلرتباطو  سللعا ناإدمر و دييع تق

 فق  ، وهػ أعزاء هيئة التجريذراكات دإل تحمي ترخ عمىالبحث  اقهحا  ، فإن لسدتجامواألداء ا
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ها ميع غ ثع فإن الشتائ  الستختبةمو ج ، ر واحجرممغ  ميهاالحرػل ع عتأن البياعات قج ما يعشى 
 .Common Bias لذائعا ا يدسى الخصأسأثخ بتتا سبر 
تاح أول ع إفتحيث ت، الجراسةرخية محل الس معاتالجافي  ثلسكاعية لمبحود اجحلاسثل ( وتت5)

مجت م عشجعا د  1924م ، وإستسخ العسل بها حتي 1918ديدسبخ  21جامعة أهمية في مرخ يػم 
م ،وفي سشة 1925سرخية سشة ال ةعماجال إلي ألهمية،وتحػلتالسجارس العميا في الجامعة ا

ة أعذئت جامع م1951ي سشة ( وفحالياً )جامعة اإلسكشجرية  جامعة فاروق األولم أعذئت 1942
إفتتاح  لياػط، وبعج ذلظ التاريخ وحتي اآلن تػ م أعذئت جامعة أسي1975شسذ،وفي سشة يغ ع

جامعة  27 يإل م2121م االجامعات في مرخ الػاحجة تمػ األخخ  حتي وصل عجدها في ع
) البػابة اإللكتخوعية لمسجمذ األعمي  جامعات أهمية 4جامعة خاصة ،وعجد  21وحكػمية 
 (.2121،تلمجامعا

 : البحث ةوعيشسع مجت -9
  بحث:لا عمجتس -9/1
 السفخدات التي تسثل الطاهخةيذيخ مجتسع البحث مغ وجهة الشطخ اإلحرائية عمى أعه جسيع  

أو أكثخ، ومصمػب جسع البياعات حػلها، وفي ضػء ذلظ  عيشةم صفة تخك فيذمػضػ  البحث، وت
 ،، وأساتحة مداعجيغيغالتجريذ ) مجرسيذتسل مجتسع هحا البحث عمى مجتسع أعزاء هيئة 

،  ، ومجيشة الداداتخ الذيخ، وكف، والسشػؼية، والدقازي جامعات القاهخة، واإلسكشجريةبوأساتحة( 
  .ذ ريجتهيئة  ػعز 31196والبالغ عجدهع 

لمجامعات التي سػع يتع سحب عيشتة  عة لتبخيخ إختيارهالتاليعمي السعاييخ  انولقج اعتسج الباحث
 السعاييخ هي : سة مشها ، وهحهالجرا

تيتتار أهسيتتة إخ انالباحثتت  التتػزن الشدتتبي ألعزتتاء هيئتتة التتتجريذ ، حيتتث رأ السعيتتار األول :
 جريذ .لتا ةئزاء هيعالجامعات التي تتزسغ العجد الكبيخ مغ أ

: البعتج الدمشتي والتح  يعكتذ عستخ الجامعتة ، ويحدتب بتتاريخ إعذتاء الجامعتة ،  السعيار الثتاعي
أربتتتع  إلتتتيامعتتتات الحكػميتتتة والخاصتتتة متتتغ حيتتتث عسخهتتتا الدمشتتتي لجا انصتتتشف الباحثتتتولقتتتج 

 ن و الخائتجة والتتي يتجتاوز عسخهتا الدمشتي خسدتػمجسػعات، األولي تسثل الجامعات العخيقتة أ
عتات التتي تقتع فتي مشترتف دورة الحيتاة وعسخهتا سجسػعة الثاعيتة تتسثتل فتي الجامال، و  عاماً 

،والسجسػعتتة الثالثتتة متتغ غ خسدتتػن عامتتًا عامتتًا وأقتتل متت22الدمشتتي يتتتخاوح بتتيغ أكبتتخ متتغ 
ذخيغ عامًا وأكبخ مغ خسذ خحمة الشسػ وعسخها الدمشي أقل مغ اثشيغ وعالجامعات تقع في م
ايتتتة دورة الحيتتاة وهتتي ثتتل فتتي الجامعتتات التتتي تقتتع فتتي بجتست ةعتتالخاب ةستتشػات ، والسجسػعتت

 . سشػات فأقل عذخالجامعات التي يبمغ عسخها الدمشي 
: البعج السكاعي والح  يعكذ السػقع الجغخافي الح  تتػاجج ؼيه الجامعة وتقجم  الثالسعيار الث

 ة والبحثية لمسدتفيجيغ مشها .خجماتها التعميسي
باختيار جامعات القاهخة، واإلسكشجرية ،  اني تع تحجيجها قام الباحثالتيخ يالسعا ءوفي ضػ      

 ت.اداالدخ ، ومجيشة ، وكفخ الذي، والسشػؼيةوالدقازي 
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 عيشة البحث:  -9/2
كتل مفخداتته ، فقتج تتع االعتستاد  إلتيعطخا لكبخ حجع مجتسع البحث ، وارتفا  تكمفة الػصتػل 

تتتتع حدتتتاب  وقتجة لمجراسة السيجاعيتة فتي هتحا البحتث ، زمال ال ياعاتالبعمي أسمػب العيشات لتجسيع 
 استتة وفقتتتتاً ػميتتة مػضتتع الجر ت السرتتخية الحكحجتتتتتتع عيشتتتتتة أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ فتتي الجامعتتا

 (2116)إدريذ، ة : التاليلمسعتتتادلة 

 
 

 حيث :  
   = حجع العيشة 

  1,96= ى ه: ، و  95ت = الجرجة السعيارية السقابمة لجرجة الثقة 
 :51ع = عدبة الشجاح في التػزيع ، ومغ ثع فإن عدبة الشجاح= عدبة الفذل= 

Δ  5لتػزيع بسقجار متداو  وهى = ى شخفي ابه والسشتذخ عم= عدبة الخصأ السدسػح : 
 ن = حجع السجتسع .

 وباستخجام السعادلة الدابقة يتزح أن حجع العيشة :
  
 
 
يشات، تع تػزيع حجع العيشة عمى الصبقات ب( لمعلشدا قةيصة )شخ ديبتصبي  الصخيقة البو 

 يػضح ذلظ :  التاليالسدتهجفة في الجراسة والججول 
 (1رقع ) ولجج

 عيشة عمى الجامعات السرخية الحكػمية السكػعة لسجتسع البحثع التػزي

عجد أعزاء هيئة  الجامعة
 التجريذ 

ع الرحيحة القػائ حجع العيشة  %
 السدتخدة

 149 151 %41 12385  خة اهلقاجامعة 
 72 79 %21 6515 جامعة اإلسكشجرية 
 81 83 %22 6762 جامعة الدقازي   

 38 41 %11 3511 ية السشػؼجامعة 
 15 17 %4,5 1419 جامعة كفخ الذيخ

 8 8 %1,5 614 جامعة مجيشة الدادات  
 362 379 %111 31196  جسالياإل

 م .2121ديدسبخ ، ةالسرخيت السرجر : دليل الجامعا 

وتتسثل وحجة السعايشة في أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات محل الجراسة ) مجرس ، وأستاذ  
 .اعج ، وأستاذ ( مد

 

 

 

 

 

    = 

(1,96)2 ×31196  ×1,51(1 – 1,51) 

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

  

   عزػ هيئة تجريذ 379  = 

 

 ف ( – 1ف ) × ن ×  2ت 

 2Δ ف ( – 1ن )  2ن + ت 
 ع =

 



  

 26 

قائسة، حيث بمغت عدبة الخدود  362هحا وقج بمغت قػائع اإلستقراء الرالحة لمتحميل اإلحرائي 
95,5.% 
 :مةتخجَ يذ السدياث والسقحبات المتغيخ  -11

 ث، التتيات البحتتتع جسعهتا حتػل متغيتخ لتي ا ة،يت األوللبياعاا ية عمىاسة السيجاعر جال سجتتاع     
متى ظ عالل مجسػعة مغ السقاييذ الس تشػ ِّعة، وذلغ خا ميهتذتسل عم يتلز ارائلخؾياس اغ أمك

 ػضح أدعاه:لسا الشحػ
 ت البحث:  يخامتغ -11/1
  :اتعػ مجس ثثال بحث إلىلا أبعادف شيغ تري سك     

ادة إدارة الفخص الخيادية، إدارة السػارد الخيادية، الثقافة الخيادية، الؿي ) اإلستخاتيجيةالخيادة  أبعاد ( أ)
 .(الخيادية

الػسػاس القهخ  العسل بذكل إجبار ، ي العسل، ، اإلفخاط فاإلستستا  بالعسل)العسل إدمان ( ب)
 .(لمعسل

 (.في العسل عهساكاإل ، لعسلا في ةيػ حيال ،في العسل اإلخالص) الػضيفي اإلرتباط أبعاد ( ج)
 .( البيئيء ، األدااإلقتراد ، األداء اإلجتساعياألداء  ) األداء السدتجام)د( أبعاد 

 إدمان، اإلستخاتيجيةالخيادة ت البحث )ب ، ي سكغ تػضيح عسػذج تحميل متغيخاعمى ما سوبِّشاًء      
 .(1رقع )كل لذا لغ خال م(،  األداء السدتجام، الػضيفي اإلرتباط، عسلال

 (1)رقع شكل 
 لبحثت ايخاغ متغقة بيالعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تسررايَيَت الرٍبدة اإل
 ص الرٍبدٍت.إدارة الفر - -

 الموارد الرٍبدٍت. إدارة - -

 الثقبفت الرٍبدٍت. - -

 ٍت.القَبدة الرٍبد - -

 لعمل إدمبن ا
 .لاإلتسرمربع ببلعم -

 . اإلفراط فٌ العمل -

 العمل بشكل إجببرً . -

 . لوتسواس القهرً للعمل ا -
 

 

 َفٌ اإلريببط الوظ
 . فٌ العمل  اإلخالص - -

 .فٌ العمل  الحَوٍت - -

 .فٌ العمل  اإلنهمبك - -

 م األداء المسردا
 .اإلجرمبعٌاألداء  - -

 .اإلقرصبدًاألداء  - -

 . َئٌالباألداء  - -
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     جمة في البحث:   السقاييذ السدتخ -11/2
 : اإلستخاتيجيةالخيادة ؾياس  -11/2/1
مع  –تي تع إستخجامها الذ مسقاييجاعي لميح مدبعج إجخاء          لؿياس  – الباحثانعمى َحج عِّ
إعتسج ، اإلستخاتيجيةالخيادة ب ع السؿياس الخاصفي دراسات سابقة، ولترسي اتيجيةخ تساإلة ادخيال

( 21مغ ) والسكػن  (Kimuli,2011مته دراسة )قج  مى السؿياس الحبرفة أساسية ع الباحثان
إدارة السػارد ،  إدارة الفخص الخياديةثل في )رئيدية تتس أربعة أبعادكػن مغ لح  يتواة ار عب
لجسيع  1,76ي معامل الثبات ألفا كخوعباخ حيث تخص (الؿيادة الخيادية، افة الخياديةقثلا، خياديةال

 ساب ضافة؛يل والححع واإل، مع إجخاء بعس التعجتساعيةجاإلمػم جة مقبػلة في العاألبعاد وهي در 
تع ،  اإلستخاتيجيةالخيادة البحث ، ولؿياس أبعاد  مشهع في هحاة السدتقرى مع شبيعتشاسب ي
ن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة س  ل( اLikert Scaleم مؿياس "ليكخت" )اجختاس كػ 

د مع وجػ ، مةتاإلى السػافقة ال 5ع تامة، بيشسا أشار الخقفقة الإلى عجم السػا 1 )حيث أشار الخقع
 خصالفرة إداعج عبارات لؿياس ب   5عبارة ) 21س (. وقج تزسغ السؿيام حايجة في السشترفدرجة 

، الثقافة الخياديةعج عبارات لؿياس ب   5، وارد الخياديةإدارة السػ عج عبارات لؿياس ب   5، و اديةخيال
 (.الؿيادة الخياديةب عج عبارات لؿياس  5و

 : العسل إدمانؾياس  -11/2/2
 لؿياس – الباحثانمع عمى َحج عِّ  –لتي تع استخجامها بعج إجخاء مدح ميجاعي لمسقاييذ ا     

ى عم الباحثانتسج عإ،  العسل إدمانب صالسؿياس الخيع الترسو  في دراسات سابقة، سلعلا إدمان
حيث  عبارة( 21) والسكػن مغ (Spence&Robbins,1992) دراسة هتجمالح  ق سالسؿيا
لجسيع األبعاد وهي درجة  (1,72بيغ )ا م خالسدتخجم ألفا كخوعبا اسؿيات لمسعامل الثببمغ م

مع اسب شتي ساب ضافة؛واإليل والححع ، مع إجخاء بعس التعجيةاعستجاإلػم مقبػلة في العم
استخجام مؿياس تع ،  العسل إدمانالبحث ، ولؿياس أبعاد  مشهع في هحاة السدتقرى شبيع

ن مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة )حيث أشار الخقع س  ل( اLikert Scale"ليكخت" ) كػ 
في يجة م حاد درجة وجػ  عم، مةتاإلى السػافقة ال 5ع الخق راشأا شس، بيتامةإلى عجم السػافقة ال 1

 5، و اإلستستا  بالعسلعج عبارات لؿياس ب   5عبارة ) 21س (. وقج تزسغ السؿياالسشترف
عبارات  5، والعسل بذكل إجبار  عج عبارات لؿياس ب   5، واإلفخاط في العسلعج عبارات لؿياس ب  

 (.لمعسل الػسػاس القهخ  لؿياس ب عج 
 :الػضيفي اإلرتباط سؾيا -11/2/3
مع  عمى –ع استخجامها جاعي لمسقاييذ التي تميح دم ءخاإجج عب      س لؿيا – الباحثانَحج عِّ

عتسج إ، فيالػضي اإلرتباطبؿياس الخاص سات سابقة، ولترسيع السار دفي  الػضيفي اإلرتباط
 ةبار ( ع16) مغن كػلساو  (Wang et al, 2016) دراسةقجمته  السؿياس الح عمى  الباحثان

 ثالث أبعاد . والح  يتكػن مغ1,76اخ سدتخجم ألفا كخوعبلا سؿياسملات ثبال معامل بمغ ثيح
ع والحح لجيس التعمع إجخاء بع، (اإلعهساك في العسل، الحيػية في العسل، اإلخالص في العسل)

، الػضيفي اطبتر اإل ؿياس لو ، البحثعة السدتقرى مشهع في هحا يبشمع ب اسشا يتسبضافة؛ واإل
ن مغ خسذ درجات لمLikert Scale) "تيكخ مؿياس "ل تخجامتع اس جم افقة وعسػ ( الس كػ 

، ةامافقة التإلى السػ  5 ار الخقعشأ تامة، بيشسالاة فقإلى عجم السػا 1ع السػافقة )حيث أشار الخق
عج ب   سايلؿارات بع6: ةر عبا 17تزسغ السؿياس  وقج ،(فرشتلسا يف جةياجة م حجػد در مع و 
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عج ب  لؿياس عبارات  6، و ػية في العسلحيالعج ب  اس ت لؿياعبار  5، واإلخالص في العسل
 .اإلعهساك في العسل

 : األداء السدتجام ؾياس -11/2/4
لؿياس  – الباحثانمع عِّ  عمى َحج – التي تع استخجامهايجاعي لمسقاييذ بعج إجخاء مدح م     

 اناحثالبعتسج إ،  تجاماء السدداألبياس الخاص ؿسع السيرتلو ، قةابس تاسار د في األداء السدتجام
مغ عبارة حيث ب (12( والسكػن مغ )Yong et al,2020دراسة )   قجمتهالح السؿياسعمى 

داء األأبعاد ) ثالثة ح  يتكػن مغلوا 1,83خجم ألفا كخوعباخ السدت معامل الثبات لمسؿياس
ة؛ بسا واإلضاف ححعجيل وال( ، مع إجخاء بعس التع يئبيلداء ا، األاإلقتراد اإلجتساعي، األداء 

 ستخجام، تع ا األداء السدتجام سلبحث، ولؿياا ارى مشهع في هحلسدتقيعة امع شب تشاسبي
 أشار ثة )حيجم السػافقخسذ درجات لمسػافقة وع ن مغػ  ( الس كLikert Scaleمؿياس "ليكخت" )

ة رجة م حايجوجػد د معالتامة،  إلى السػافقة 5خقع لا رشايشسا أ، بالسػافقة التامة مجلى عإ 1 قعلخ ا
 4و ،األداء اإلجتساعيعج ب  ات لؿياس ر اعب 5:ة عبارا 12السؿياس  قج تزسغترف(. و ي السشف
 .األداء البيئيعج ب  ؿياس ارات لعب 3، واإلقتراد األداء عج ب   لؿياسارات عب
 ث:حبوض الخ عات واختبار فل البياتحمي أساليب -11
 عارات إحرتائية؛ تتشاستب وتتػافت  متبتتخجام عتجة اخاستث بض البحباختبار فخو  الباحثانم قا     

 (.SPSS) دةاهالجة ئيحراإلا البخام ل حدمة ، وذلظ مغ خال تخجمةالسدميل تحلا أساليب
 البياعات:تحميل  أساليب -11/1
 :التاليخض علا لمغ خال  راسةجسدتخجمة في الاعات التحميل البي أساليبي سكغ تػضيح      

 : Alpha Correlation Cofficientألفا  اإلرتباطمعامل )أ( أسمػب 
 يفتبتات والث اإلعتساديتةة درج غالتحق  م ألفا وذلظ بغخض اإلرتباطمعامل ػب أسم خجامتسع ات    

  ستلتشاايتده عمتي درجتة ئي لتخكمػب االحرتا  ، ولقج تع اختيار هتحا األستالسحتػ  ذ متعجدةالسقايي
 ختبار .اللسؿياس الخاضع الا ات التي يتكػن مشهخ غيبيغ الست يماخالج

 Multiple Regression/ Correlationدستعتتجال اإلرتبتتاطو  جارحتتتحميتتل االع ي)ب( أستتمػب
Analysis : 

كغ مغ حيث يس التشبؤية ،االحرائية  ساليبالستعجد مغ األ اإلرتباطر و االعحجا ليحمت مػبيأسج يع 
 يتع استخجام أسمػبو  ،خات السدتقمة غيستساس ؾيع عجد مغ الأ يتابع عملا خغيبالست تشبؤلخالله ا

ة هد جاالية ائحراإل  مة البخامهحا البحث مغ خالل حد د في ستعجال اإلرتباطو  جارحتحميل االع
(SPSS)، الخيادة  لعالقة بيغتحجيج عػ  ودرجة قػة استخجامه هػ إمغ الهجع ث كان حي

عمى  امغ متغيخاته خيوكل متغ إجساليذكل ب مأخػذاً  األداء السدتجام داعبأمغ  كل  و  اإلستخاتيجية
 اً مأخػذ العسل إدمانأبعاد  مغل كو  اإلستخاتيجيةالخيادة ػة العالقة بيغ ق رجةػ  ودتحجيج ع ، كحلظحجه

ة الخيادغ العالقة بي جة قػة  ودر جيج عػ حتكحلظ ، همى حجعمتغيخاته  غمتغيخ مل وك إجساليبذكل 
عمى  متغيخاتهمتغيخ مغ  كلو  إجساليكل ذب اً ذمأخػ  الػضيفي اإلرتباطأبعاد مغ  وكل   يةجتياإلستخا
ل بذك مأخػذاً  األداء السدتجاممغ أبعاد وكل   العسل إدمانبيغ قة عالة الػ وقػ  ع ، وتحجيجهحج

 مغ كل  و  ػضيفيال اإلرتباطغ وقػة العالقة بي ج عػ يحجوت عمى حجه، اتهمتغيخ  كل متغيخ مغ، و إجسالي
 .هحجى عم تهاخ خ مغ متغيوكل متغي إجساليبذكل  ذاً مأخػ   األداء السدتجامأبعاد 
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 :  Path Analysisار دسال ميلحت مػبأس ()ج
تػصل ال إلي، حيث يهجع جدعالست اإلرتباطو  مي االعحجارميتح ييعتسج أسمػب تحميل السدار عم  
 الدببية بيغ تعساذج لمعالقا ذاءعإبوذلظ  جةسذاهال اإلرتباطعالقات قبػل لديخ متف إلي
 خات :يالستغغ م ػعيغع عػذج مالشس ل هحاامعتحيث يتغيخات، لسا

 مها يث يتع تػصي،حة مقيخات مدتمل معها الشسػذج بػصفها متغويتعا الخارجية :خات تغيسلا
 ة .عالقة إرتباشي سا بيشهاؼي قةعالأن ال عميمشحشية لمجاللة  طبخصػ  هاببعز

 ارجيةت الختغيخاالس ي ضػءفديخها فت فيت التي عخغب ا: وهي الستغيخ  ميةخاجخات الغيالست 
سباشخة وغيخ السباشخة عميها مغ ثار الوتحجيج اآلشها بي ببدقة الالعغ ع ذفمكلظ لوذ

 ل السدار .ماعم خالل

 باطاإلرتو  العسل إدمانفي ) يتسثالن يغسيصو  يغيخ تغم دألسمػب وذلظ لػجػ اهحا  جامستخع اتو 
ل جأكشة مغ ست السقاعالال لك ةه ، ودراسحج عدل كل متغيخ عميغبة في ،مع الخ ( يفيالػض
الخيادة  ، وكحلظ عالقةواألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ    مغ عػ  العالقةالتحق

يج حجت ،وأيزاً  فيالػضي اإلرتباطو  اإلستخاتيجيةالخيادة ، وكحلظ عالقة العسل إدمانو  اإلستخاتيجية
، وتحجيج واألداء السدتجام اإلستخاتيجية الخيادةقة بيغ ي  عمي العاليخ وسكستغ العسل إدمانخ يأثت

 .تجامألداء السدوا اإلستخاتيجيةالخيادة ي  عمي العالقة بيغ يخ وسكستغ ػضيفيال اإلرتباطتأثيخ 
 حث:فخوض الباختبار  أساليب -11/2
تتتب ا ؛رتتتائيةحإلت ااراختبتتتاال متتتغ اً عتتتجد الباحثتتتانجم تخاستتت خجمة السدتتتت التحميتتتل أستتتاليبلتتتتي ت شاسِّ
ض حرتائية لفتخو إلات رااختبتاال وتتسثتل، اختبتار فتخوض هتحا البحتث لجتمغ أ ؛ وذلظاهتػاف  معتو 

 البحث في:
بان راالس   T-Testت اختبار و  F-Testع اختبار )أ(   اإلرتباطحجار و تحميل االع يبألسمػ حِّ
 :Multiple Regression/ Correlation Analysis ستعجدال
حيتث يتعمت  ، والخابع والختامذ والثالث  يعوالثال واأل الفخوض  راختبهسا بهجع اوقج تع استخجام 
سرتتخية محتتل الجامعتتات الفتتي  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة بتتيغ  عالقتتةيتتج عتتػ  وقتتػة التحجل بواأل لفتتخض ا
واألداء  العسل ماندإ غبي قةالعلوقػة ا  يج عػ بتحجاعي الث الفخض  تعميو  ، واألداء السدتجام لجراسةا

 قتةالثالتث بتحجيتج عتػ  وقتػة العفتخض اللا  تعمتو ي، محل الجراستة جامعات السرخيةلافي  السدتجام
 الخابعفخض لا  معتيو ، جراسةالجامعات السرخية محل الفي  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطغ يب

 ختامذلافتخض لا  تعمتي ، وػضيفيالتط واإلرتبتا الخيتادة اإلستتخاتيجيةبتيغ  قتةالالع بتحجيج عتػ  وقتػة
 إدمتتانو  الجامعتات السرتتخية محتتل الجراستتةفتتي  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة  بتيغ ةقتتالالع عتتػ  وقتتػةبتحجيتج 
 .العسل

 ار : سدللسراحبة ألسمػب تحميل اا لشسػذجب( مؤشخات جػدة ا)
 Goodness of Fit Index(GFI)السصابقتة  ةمؤشتخ جتػد ات فتيحيتث تسثمتت هتحه السؤشتخ   
 اقي ي لمبػ خ الجحر التخبيعشؤ م، و Comparative Fit Index( CFI)ارن السق ةسصابقال خشؤ مو 

Root Mean Square Residual (RMR) .غ يخضتار الفلتظ بهتجع اختبتام ذاستتخج عوقتج تت 
 الدادس والدابع .
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 مغ مدتػى الثبات / اإلعتسادية في السقاييذ: التحق   -12
ة ستتخجامها فتي قائستبتات والرتجق فتي السقتاييذ التتى تتع إالثميتل دء عتائ  تحيشاقر هحا الج     

 سيجاعية ، وذلظ كسا يمى: البياعات الخاصة بستغيخات الجراسة ال االستقراء لجسع
 :  التحق  مغ مدتػ  الثبات/ اإلعتسادية في السقاييذ -12/1
ؿيتاس السدتتخجم السبها التي يتستع يذيخ مفهػم الثبات أو اإلعتسادية  في الؿياس إلى الجرجة    

ئمة متعتتجدة ، ولكتتغ لؿيتتاس عفتتذ شػعتتة ومدتتتقمة ألستتقة فتتي ضتتل ضتتخوع متفتتي تتتػفيخ عتتتائ  متدتت
 جسػعة السدتقرى مشهع .الخاصية أو السػضػ  محل االهتسام وبإستخجام عفذ م

 اإلعتساديتة ألفا مغ أكثتخ الصتخق السدتتخجمة فتي تقيتيع الثبتات / اإلرتباطمعامل ويعتبخ أسمػب    
دتاق أو التػافت  ى ؾياس درجة االتمغ حيث قجرته عم ة مغ الجقةإليياس ، ويتدع بجرجة عالؿفي 

 Composite)كتتب ؼيستتا بتتيغ السحتػيتتات الستعتتجدة لمؿيتتاس السدتتتخجم ، ومعامتتل الثبتتات السخ 
Reliability)  ( أن ؾيستة معامتل2مغ مج  تخاب  عبارات كل مؿياس، ويػضتح جتجول رقتع)لمتأكج 

اييذ جل عمتي ثبتات السقت، وهتػ متا يت 1,71 اخ  ومعامل الثبات السخكب أكبخ متغوعبا كخ الثبات ألف
 (Hair et al.,2010) الحاليةالسدتخجمة في الجراسة 

 (2ججول رقع)
 متغيخات البحث وعتائ  إختبار الرجق والثبات

 السعامالت السعيارية عبارة ال م
     اإلستخاتيجيةالخيادية 

 1,751 . فةؾيسة مزاالخيادية عمي أساس أعها  فخصة لملجامعدارة اتشطخ إ 1
 1,795 إدارة الجامعة مع الفخص الخيادية إعتسادًا عمي خبخاتها الدابقة. ملعاتت 2
 1,745 .تختار إدارة الجامعة الفخص الخيادية التي تمبي سػق العسل 3
 1,768 .ميةدتقبالعػائج الستفزل إدارة الجامعة التعامل مع الفخص الخيادية ذات  4
 1,782 .خيادية الستاحةػء الفخص السشاسبة في ضال اإلستخاتيجيةبجائل تذخز إدارة الجامعة ال 5

، معامل ألفا 1,15: جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ   إلدارة الفخص الخياديةعتائ  إختبارات الرجق والثبات 
 1,694التبايغ=  تػس وم، 1,785ت السخكب = ، معامل الثبا1,759كخوعباخ = 

 1,714 .الدشػية الساليةة غيخ السشتجة مغ مػازعتها اع األعذصامعة بإيقارة الجتقػم إد 6
 1,783 .تهتع إدارة الجامعة بتصػيخ رأس مالها الفكخ   7
 1,892 .عسال الخياديةتخكد إدارة الجامعة عمي تحجيث البشية التحتية لها بسا يخجم األ 8
 1,798 .خيادية السختمفةمعة خصصًا إلدارة السػارد الالجا ارةإد تزع 9
 1,786 .ػ أخفقت في تجارب أخخ  ي لتدسح إدارة الجامعة بخػض تجارب ريادية ججيجة حت 11

 معامل ألفا ،1,15: جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ   خياديةإلدارة السػارد الالثبات عتائ  إختبارات الرجق و 
 1,698التبايغ= ، ومتػس  1,812= ، معامل الثبات السخكب 1,781اخ = وعبكخ 
 1,711 .ة واسعة مغ الرالحيات في العسلتسشح إدارة الجامعة أعزاء هيئة التجريذ بها درج 11
 1,715 .القخارات إتخاذتذجع إدارة الجامعة األسمػب العمسي في  12
 1,752 ييغ مغ أعزاء هيئة التجريذ.يادالخ تحفد أداء  يء إدارة الجامعة بيئةته 13
 1,741 زاء هيئة التجريذ ذو  األداء الستسيد.الجامعة أع تكافئ إدارة 14
 1,769 .تتسدظ إدارة الجامعة بالسبادئ األخالؾية في إدارة مػاردها الخيادية 15

، معامل ألفا 1,15ية عشج مدتػ  عشػ ة مت السعياري: جسيع السعامال لمثقافة الخياديةوالثبات عتائ  إختبارات الرجق 
 1,711، ومتػس  التبايغ= 1,854عامل الثبات السخكب = ، م1,816وعباخ = كخ 
 1,851 ضهػر الفخصة.تستمظ إدارة الجامعة القجرة عمي الترخع بجخأة عشج  16
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 1,714 تستمظ إدارة الجامعة القجرة عمي تحميل السخاشخ السحتسمة. 17
 1,811 . اإلستخاتيجيةقي  خصتها لتي تدهع في تحة الفخص الخيادية اامعالجبشي إدارة تت 18
 1,748 .تتدع إدارة الجامعة باإلستباؾية في التعامل مع الفخص 19
 1,791 عتائ  خػض أعزاء هيئة التجريذ أ  تجارب ريادية.تتحسل ؾيادات الجامعة  21

ألفا  ، معامل1,15دتػ  ت السعيارية معشػية عشج مالسعاماليع جس : يةالخياد لمؿيادةثبات عتائ  إختبارات الرجق وال
 1,698س  التبايغ= ، ومتػ 1,811، معامل الثبات السخكب = 1,742كخوعباخ = 

   العسل  إدمان
 1,869 .أقزي معطع ساعات يػمي في العسل في الجامعة 1
 1,859 .أتحجث عغ عسمي في الجامعة في معطع األوقات 2
 1,789 . أداء عسمي الخاحة أثشاءا و لخضشعخ باأ 3
 1,857 ي وإن كان تخفيهيًا.ساس ومشافدة حتأعسل كل شيء بح 4
 1,912 .أشعخ بحساس تجاه عسمي أكثخ مغ حساسي بالبقاء مع عائمتي 5

فا أل امل، مع1,15ػ  : جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدت لإلستستا  بالعسلوالثبات عتائ  إختبارات الرجق 
 1,719ومتػس  التبايغ=  ،1,882السخكب =  ، معامل الثبات1,859كخوعباخ = 

 1,752 .إليصالت في إتسام بعس أعسأستغل األجازات والع 6
 1,814 .وعيأمارس مهام إضاؼية ألعي أعتقج أن العسل ال يسكغ إعجازه بج 7
 1,916 أر  أعه مغ الصبيعي أن أعسل لداعات شػيمة. 8
 1,859 هج.أعسل بكل ج ج عسمي في الجامعة إن لعػع أن أفقالخخ بأشع 9
 1,787 ن أتػؾف عغ العسل في الجامعة وأفعل شيئًا آخخ.أشعخ بالتػتخ حيغ يصمب اآلخخيغ مشي أ 11

 معامل ألفا ،1,15: جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ   ط في العسللإلفخاعتائ  إختبارات الرجق والثبات 
 1,658غ= التباي، ومتػس  1,789= ، معامل الثبات السخكب 1,781=  اخعبو كخ 
 1,759 . ساعة عسل أسبػعياً  41أعسل في الجامعة أكثخ مغ  11
 1,841 ًا عمي العسل.إدماعالعسل بذكل قدخ  لداعات شػيمة يػلج  12
 1,888 واألقارب. هلاأل وإعصػاء عغ عتيجة لمعسل ساعات شػيمة في الجامعة فأعا في حالة عدلة 13
 1,772 العسل وإن لع يكغ مستع. قزيه فيوقتي أ العسل فكليجة لزغ  عت 14
 1,794 دم به في الجامعة أقل مغ الػقت السحجد إلعجاز هحا العسل.حجع العسل السم 15
، معامل ألفا 1,15ػ  مدتمعشػية عشج : جسيع السعامالت السعيارية  لمعسل بذكل إجبار  ائ  إختبارات الرجق والثبات تع

 1,682لتبايغ= ، ومتػس  ا1,819لسخكب = ، معامل الثبات ا1,746كخوعباخ = 
 1,758 أفكخ في العسل أثشاء الؿيادة أو عشج إستعجاد  لمشػم. 16
 1,781 أضصخ أحياعًا لمعسل وأعا أتشاول الصعام. 17
 1,912 سخار بالقم  مغ مدتقبمي الػضيفي.أشعخ باست 18
 1,783 ػضيفة.اإلستسخار في ال عزباط في العسل مغ أجل ضسانمي اإل ص عأحخ  19
 1,721 أشعخ بعجم الخضا والقم  إن لع أعجد عسمي في الػقت السشاسب. 21

، معامل 1,15سعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  : جسيع ال خ  لمعسلس القهلمػسػاعتائ  إختبارات الرجق والثبات 
 1,688التبايغ=  تػس ، وم1,769معامل الثبات السخكب =  ،1,859كخوعباخ =  ألفا

   الػضيفي اإلرتباط
 1,881 .أشعخ أعي أؤد  عسمي في الجامعة بكل شاقتي 1
 1,765 في الجامعة.أشعخ بالقػة والشذاط عشج أداء عسمي  2
 1,799 .عسمي في الجامعة إليأستيقظ في الرباح بشذاط وسعادة ألعي ذاهب  3
 1,743 ذلظ. إليجة ػيمة إن دعت الحاالعسل في الجامعة لفتخات ش ةممػاص ششييسك 4
 1,768 في عسمي في الجامعة أعا مخن وعقالعي. 5
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 1,722 أثشاء تأديه عسمي في الجامعة أكػن مثابخًا. 6
، معامل ألفا 1,15تػ  شج مدشػية عرية معامالت السعيا: جسيع السع لإلخالص في العسلعتائ  إختبارات الرجق والثبات 

 1,659، ومتػس  التبايغ= 1,786كب = ل الثبات السخ عام، م1,751خوعباخ = ك
 1,849 يء بالسعاعي واألهجاع.يأر  أن عسمي في الجامعة مم 7
 1,751 أشعخ بالحساس أثشاء عسمي في الجامعة. 8
 1,811 عسمي في الجامعة يمهسشي لإلبجا  واإلبتكار. 9
 1,777 خ به.امعة مهع لي وأفتخالجفي  أعتبخ عسمي 11
 1,796 لعسمي في الجامعة. وتحج  في أدائي أجج متعة حؿيؿية 11

، معامل ألفا 1,15: جسيع السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ   لمحيػية في العسلرجق والثبات عتائ  إختبارات ال
 1,665= ايغالتب، ومتػس  1,816، معامل الثبات السخكب = 1,791كخوعباخ = 

 1,769 بالجامعة بدخعة.يسزي الػقت في العسل  12
 1,781 عشجما أبجأ في أداء العسل أعدي كل ما يحي  بي. 13
 1,784 بالدعادة عشجما أكػن مشهسكًا في عسمي. أشعخ 14
 1,815 عسالهع.أأعزاء هيئة التجريذ في الجامعة مشغسدػن في  15
 1,793 الجامعة.في سمي ل أدائي لعأتحسذ ججًا خال  16
 1,758 معة أن يفرمػا أعفدهع عغ أعسالهع.في الجاتجريذ أعزاء هيئة المغ الرعب عمي  17

، معامل ألفا 1,15امالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  ع السع: جسي لإلعهساك في العسلعتائ  إختبارات الرجق والثبات 
 1,617يغ=   التباتػس، وم1,785خكب = معامل الثبات الس 1,764كخوعباخ = 

 م األداء السدتجا
 1,881 لجامعة في عسمية التحديغ السجعي لمسجتسع.تداهع ا 1
 1,755 حكع الخشيج.التقجم في التجعع الجامعة  2
 1,718 عدان.تجعع الجامعة مبادرات مكافحة الفداد ومعاييخ حقػق اإل  3
 1,831 ة.شسػيتجتساعية الالثقة اإل رعاية تداهع الجامعة في 4
 1,731 السجتسع.تساعية في الدياسات اإلجتداهع الجامعة في تشسية  5

، معامل ألفا 1,15عشج مدتػ  : جسيع السعامالت السعيارية معشػية  اعيلألداء اإلجتسعتائ  إختبارات الرجق والثبات 
 1,674 ، ومتػس  التبايغ=1,819معامل الثبات السخكب =  1,778= كخوعباخ 

 1,788 لتحديغ جػدة خجماتها. بالبحث عغ شخق ججيجةػم الجامعة قت 6
 1,711 زيادة حرتها الدػؾية. تدعي الجامعة إلي 7
 1,834 مات متشػعة تمبي إحتياجات الفئات السدتهجفة.قجم الجامعة خجت 8
 1,733 تمتدم الجامعة بتقجيع الخجمات الستشػعة وف  سياسة الجػدة السػضػعة. 9

، معامل ألفا 1,15السعامالت السعيارية معشػية عشج مدتػ   : جسيع اإلقتراد لألداء لرجق والثبات تبارات اعتائ  إخ
 1,668، ومتػس  التبايغ= 1,821=  مل الثبات السخكبمعا 1,765كخوعباخ = 

ها ياتسمع غشفايات الستػلجة عتقػم الجامعة بتصػيخ اإلجخاءات الستعمقة بالحج مغ كسية ال 11
 ختمفة.الس

1,776 

 1,864 تعسل الجامعة عمي الحج مغ مخاشخ الحػادث البيئية. 11
 1,811 سرادر شاقة متججدة.تدتبجل الجامعة مرادر الصاقة التقميجية ب 12
عباخ خو ك ، معامل ألفا1,15امالت السعيارية معشػية عشج مدتػ  : جسيع السع يالبيئت الرجق والثبات لألداء باراإخت عتائ 
 1,695 ، ومتػس  التبايغ=1,819معامل الثبات السخكب =  1,816= 
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 تقييع صجق السقاييذ : -12/2
 إعتسج الباحثان في إختبار الرجق عمي ما يمي :  
اإلستقرتتاء،  عبتتارات قائستتة : وذلتظ لمتأكتتج متتغ صتتجقContent Validity( صتجق السحتتتػ  1)

عتخض اإلستقرتاء عمتي  جق السحتتػ  تتعغ صتولمتأكتج مت ،سػاء مغ الشاحيتة العمسيتة أو التصبيؿيتة
 42مغ أساتحة إدارة األعسال بكميات التجارة في الجامعات السرخية، فزاًل عغ عخضها عمتي  عجد

 ةمقابمتتة الدتتاد خية الحكػميتتة محتتل الجراستتة، وقتتج تتتعلسرتتعزتتػ هيئتتة تتتجريذ فتتي الجامعتتات ا
قراء، ومغ ثع بقائسة اإلست ػدةارات السػجبالسحكسيغ وروعيت مالحطاتهع عمي بعس األلفاظ والع

 عمي تمظ السالحطات . عجلت بشاء
متتج  تقتتارب عبتتارات  إلتتي:يذتتيخ صتتجق التقتتارب Convergent Validity( صتتجق التقتتارب 2)

أن السقتاييذ  إلييذيخ  غيخ عفده، كساا مع بعس عشج ؾياس الب عج أو الستعزهالسؿياس وتػاف  ب
قت  متغ ؾتيع ويتتع ذلتظ متغ ختالل  التحػاقتع العسمتي، ال مختبصتة فتي ن السختبصة عطخيًا يجب أن تكػ

، 1,71التي يجب أن ال تقل عتغ  Factor Loadingsمعامالت التذبع أو السعامالت السعيارية 
 Average Variance Extracted(AVE)تػس  التبايغ السدتخخج ة مكسا يجب أن تكػن ؾيس
أن ؾتيع السعتامالت  إلتي( 2رقع )ول . ويذيخ جج(Hair et al.,2010)1,51لكل متغيخ أكبخ مغ 

، 1,15، وجسيع هحه الؿيع معشػية عشج مدتػ  معشػية  1,71السعيارية لجسيع العبارات أكبخ مغ 
أداة  لمجاللتة عمتي أن عبتارات 1,51لكتل متغيتخ أكبتخ متغ  خخجكسا أن ؾيسة متػس  التبايغ السدتت

ابصتة فتي الػاقتع ارب وأعهتا متخ لتقتترتف برتجق اتالجراسة السدتخجمة فتي ؾيتاس متغيتخات الجراستة 
 ي.التصبيق

: وذلتظ لؿيتاس التباعتج أو عتجم تذتابه الستغيتخات Discriminant Validity( صتجق التستايد 3)
ذاتته، وتتع  ل متغيخ مغ متغيخات الجراستة، وأن كتل متغيتخ يسثتلس كبيغ السقاييذ السدتخجمة لؿيا

حدتابه متغ ختالل الجتحر يتتع   لتحا Fornell-Larckerحداب صجق التسايد عغ شخيت  معامتل 
-Fornell، حيتث يجتب أن يكتػن ؾيستة معامتل  AVEالتخبيعي لستػس  ؾيسة التبايغ السدتتخخج 

Larcker  ستغيتخات األختخ  عفدته وبتاقي اليتخ بتيغ الستغ اإلرتبتاطأكبتخ متغ معتامالت(Hair et 
al.,2010)( أن ؾيستتتة معا12،11،8،6،4، وتذتتتيخ الجتتتجاول أرقتتتام )متتتل Fornell-Larcker 

بيغ الستغيخ وباقي الستغيخات األخخ  في الرفػع واألعستجة، ويتجل ذلتظ  اإلرتباطأكبخ مغ معامالت 
م وجتػد تتخاب  متتجاخل أو مذتتخك عتج عمي أن أداة الجراسة تترف برجق التسايد ، كسا يؤكج عمي

 ة.سبيغ متغيخات الجرا
 التحميل الػصفي:  -12/3

، ويطهتخ الجتجول   (SPSS V.23)ستة باستتخجام اعتات الجرالبيميل وصفي تحقام الباحثان بإجخاء 
 ( ؾيع الػس  الحدابي واإلعحخاع السعيار  لستغيخات الجراسة.3رقع )

 (3ججول رقع )
 اسةالسعيار  لستغيخات الجر  خاعالػس  الحدابي واإلعح

 اإلعحخاع السعيار   بي االػس  الحد الستغيخ 
 1,94 3,14 إدارة الفخص الخيادية

 1,61 3,12 ارد الخياديةالسػ  ةار إد
 1,57 3,11 الثقافة الخيادية
 1,61 3,27 الؿيادة الخيادية

 1,44 3,11 اإلستخاتيجيةالخيادة متغيخ  إجسالي
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 1,45 3,98 اإلستستا  بالعسل
 1,47 3,84 اإلفخاط في العسل

 1,49 3,82  ل إجبار  العسل بذك
 1,48 3,97 لمعسل اإلخالص في العسل

 1,38 3,85  العسل  إدمانمتغيخ  اليإجس
 1,46 3,81 اإلخالص في العسل
 1,61 3,88 الحيػية في العسل
 1,54 3,79 اإلعهساك في العسل

 1,46 3,82    الػضيفي اإلرتباطمتغيخ  إجسالي
 1,47 3,12  األداء اإلجتساعي

 1,55 3,13 اإلقتراد ء األدا
 1,62 3,14  األداء البيئي
 1,45 3,12 األداء السدتجام  غيخمت إجسالي

 ( ما يمي :3ويتزح مغ الججول رقع )
مغ الستػس  العتام  قخيب ججاً وأبعادها األربعة  اإلستخاتيجيةلمخيادة أن الػس  الحدابي  (1)

فتتي الجامعتتات  متػستتصة اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة ظ أن درجتتات( ، ويعشتتي ذلتت 3اس )سؿيتتلم
 . هيئة التجريذ بها خ أعزاءعط وجهةاسة مغ السرخية الحكػمية محل الجر 

 3األربعة أكبخ مغ الستػس  العام لمسؿياس ) العسل وأبعاده دمانإلأن الػس  الحدابي  (2)
الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة  فتتي أعزتتاء هيئتتة التتتجريذدرجتتات( ، ويعشتتي ذلتتظ أن 

 . شي العسلممج
م لمسؿياس العا  سػ لستمغ ا بخلإلرتباط الػضيفي وأبعاده الثالثة أكلحدابي أن الػس  ا (3)

الػضيفي لج  أعزاء هيئة التتجريذ  اإلرتباطإرتفا  مدتػ  درجات( ، ويعشي ذلظ  3)
 .السرخية الحكػمية محل الجراسة  الجامعات في 

عتتام متتغ الستػستت  ال قخيتتب جتتجاً لتتألداء السدتتتجام وأبعتتاده الثالثتتة  ابيأن الػستت  الحدتت (4)
عتتات السرتتخية الحكػميتتة لمجام جامسدتتتء الداألا أندرجتتات( ، ويعشتتي ذلتتظ  3لمسؿيتتاس)

 مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها.متػس   محل الجراسة 
 :ةيسة السيجاعراجالئ  عتا -13
 :  ألداء السدتجاما و جيةاإلستخاتيالخيادة غ قة بيعالال -13/1
حا لهتت األولال رتتائي الخاصتتة باإلجابتتة عمتتي الدتتؤ اإلح يشتتاقر هتتحا الجتتدء عتتتائ  التحميتتل        
متتغ  واألداء السدتتتجام اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة لبحتتث والتتح  يتعمتت  بتحجيتتج عتتػ  ودرجتتة العالقتتة بتتيغ ا

 األولختبار صحة الفخض وإ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات السرخية محل الجراسة،
 اإلستتخاتيجيةالخيتادة قتة ذات داللتة إحرتائية بتيغ عالوجػد مغ فخوض الجراسة والح  يشز عمي 

متتغ وجهتتة عطتتخ أعزتتاء هيئتتة التتتجريذ بالجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة محتتل  ألداء السدتتتجاموا
 الجراسة .

جد لمتحق  مغ عػ  ودرجة واإلعحجار الستع اإلرتباطولتحقي  ذلظ فقج تع تصبي  أسمػب تحميل 
لجراسة ا حلالحكػمية  مفي الجامعات السرخية  داء السدتجامواأل اإلستخاتيجيةالخيادة العالقة بيغ 

بيخسػن بيشهسا وذلظ بغخض التعخع عمي قػة وإتجاه ومعشػية  اإلرتباط، كسا تع حداب معامل 



  

 35 

بيغ  اإلرتباطويسكغ تػضيح معامالت ،  داء السدتجامواأل اإلستخاتيجيةالخيادة العالقة بيغ أبعاد 
ل الجراسة مغ محة خية الحكػميفي الجامعات السر واألداء السدتجام تخاتيجيةاإلسالخيادة أبعاد 

 :التاليخالل الججول 
 (4ججول رقع)

خية محل في الجامعات السر واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ أبعاد  اإلرتباطمعامالت     
 الجراسة 

 5 4 3 2 1 لستغيخاتا
     1,89 إدارة الفخص الخيادية

    1,81 **1,74 سػارد الخياديةإدارة ال
   1,82 **1,77 **1,69 ةيقافة الخيادالث

  1,87 **1,73 **1,76 **1,72 الؿيادة الخيادية
 1,88 **1,79 **1,69 **1,71 **1,77 األداء السدتجام

 %1ػ  معشػية باط معشػية عشج مدتمعامالت إرت **
 Average Variance Extracted(AVE)تخبيعي لؿيسة متػس  التبايغ الجحر الممحػضة: القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل   

يتزح ما  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ أبعاد  اإلرتباطومغ خالل مرفػفة معامالت 
 يمي :
  ( و 1,69تتتتخاوح بتتيغ ) السدتتتجامواألداء  ةاإلستتتخاتيجيلخيتتادة ابتتيغ  اإلرتبتتاطأن معتتامالت

 %.1 دتػ  معشػيةالسعامالت ذات داللة إحرائية عشج م ن جسيع هحه(  وأ1,79)
 1عشج مدتػ  داللة إحرائية  اإلستخاتيجيةالخيادة رتباشًا معشػيًا بيغ جسيع أبعاد هشاك إ %

فتتي  ستتتخاتيجيةاإلالخيتتادة أبعتتاد  األمتتخ التتح  يؤكتتج صتتجق السؿيتتاس السدتتتخجم فتتي ؾيتتاس
، وأن هشتتاك إتدتتاق بتتيغ جسيتتع  عاحيتتة الجامعتتات السرتتخية الحكػميتتة محتتل الجراستتة متتغ

 مغ عاحية أخخ  . اإلستخاتيجيةالخيادة اس مة لسؿيلسسثالجاخمية ا األبعاد
  امواألداء السدتتج اإلستتخاتيجيةالخيتادة هشاك إرتباشًا شخديًا ذو داللتة إحرتائية بتيغ أبعتاد  ،

واألداء  اإلستتخاتيجيةالخيتادة كأحج أبعاد  إدارة الفخص الخياديةبيغ  اإلرتباط حيث بمغ معامل
الخيتادة كأحتج أبعتاد  إدارة السػارد الخياديتةبيغ  اإلرتباطامل يشسا بمغ مع( ، ب1,77)السدتجام

كأحتتج  ديتتةالثقافتتة الخيابتتيغ  اإلرتبتتاط(، وبمتتغ معامتتل 1,71)واألداء السدتتتجام  اإلستتتخاتيجية
بتتتيغ  اإلرتبتتتاطل (، وأخيتتتخًا بمتتتغ معامتتت1,69)واألداء السدتتتتجام  اإلستتتتخاتيجيةيتتتادة الخ أبعتتتاد 

 (.1,79)واألداء السدتجام  اإلستخاتيجيةة خيادالحج أبعاد كأ الؿيادة الخيادية
 اإلستتخاتيجيةالخيادة وفي ضػء ما تقجم، يتزح أن هشاك إرتباشًا شخديًا ذو داللة إحرائية بيغ 

واألداء ( يتتتةالؿيتتتادة الخياد، الثقافتتتة الخياديتتتة، إدارة الستتتػارد الخياديتتتة، ةلفتتتخص الخياديتتتدارة اإ)
سػع يتزتح متغ ختالل  األداء السدتجامعمي  اإلستخاتيجيةادة الخيأبعاد  ، إال أن تأثيخالسدتجام

 :التاليتصبي  أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد ، وذلظ عمي الشحػ 
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 (5ججول رقع )
  األداء السدتجامعمي  اإلستخاتيجيةيادة الخ أثخ 

معامل  اإلستخاتيجيةالخيادة متغيخات 
 عحجاراال 

β   

معامل 
  اإلرتباط

R   

معامل 
 التحجيج
R  

 1,59 1,77 *1,38   لفخص الخياديةإدارة ا -1
 1,49 1,71 *1,21 .  إدارة السػارد الخيادية -2
 1,48 1,69 *1,32 .  الثقافة الخيادية -3
 1,62 1,79 *1,42 .خياديةالؿيادة ال -4
 R 1,74في الشسػذج  اإلرتباطمعامل 

 R2 1,55لشسػذج معامل التحجيج في ا
 62,86 ػبة ؾيسة ع السحد

 357،4   خيةالح درجات
 1,111 مدتػ  الجاللة اإلحرائية 

الخيتتادة ولقتتج تتتع تصبيتت  أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار الستعتتجد وذلتتظ بغتتخض التحقتت  متتغ أثتتخ أبعتتاد 
 ة، ويسكغ تػضيح عتتائ  تصبيت  أستمػب تحميتلإجساليبرػة  السدتجام األداءعمي  خاتيجيةاإلست

 جول يتزح ما يمي :الجالل ( ومغ خ5ججول رقع)اإلعحجار الستعجد مغ خالل ال
 يل اإلعحجار الستعجد أن هشاك عالقة مػجبة ذات داللة أضهخت عتائ  أسمػب تحم

هة عطخ أعزاء هيئة مغ وج داء السدتجاماألو  اإلستخاتيجيةالخيادة إحرائية بيغ 
فقًا % )و 74العالقة تسثل  هحهوأن  التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة ،

 تعجد(.الس باطاإلرتلسعامل 
   وفقًا لسعامل التحجيج ( 55) حػالييسكغ أن يفدخ  اإلستخاتيجيةالخيادة أن مدتػ %

في الجامعات  عزاء هيئة التجريذأل األداء السدتجاممغ التبايغ الكمي في مدتػ  
 السرخية محل الجراسة.

 كثخاأل  اإلستخاتيجيةيادة الخ إلعحجار الستعجد أن أبعاد أضهخت عتائ  أسمػب تحميل ا 
(، 1,42) الخياديةالؿيادة تتسثل في  األداء السدتجاميخًا لإلختالع في مدتػ  تفد

 رد الخياديةوإدارة السػا( ، 1,32) الخيادية الثقافة(، و 1,38) إدارة الفخص الخيادية
 . األداء السدتجامها وبيغ ( والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيش1,21)

ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ ر رفس فخض العجم القائل "خ تق ي ضػء ما تقجم فقجوف
ي الجامعات مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ ف واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة 
ة ذات داللة عالق وجػد وقبػل الفخض البجيل الح  يشز عمي "محل الجراسة "،  السرخية

مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في  داء السدتجامواأل اإلستخاتيجيةادة الخيحرائية بيغ إ
 "،وذلظ بعج أن أضهخ عسػذج تحميل االعحجار الستعجد أن هشاكالجامعات السرخية محل الجراسة

دة الخيا) وفقًا إلختبار ع( بيغ أبعاد  1,11مدتػ  داللة إحرائية عالقة جػهخية عشج 
ض العجم وقبػل الفخض البجيل لجسيع أبعاد خ س ف، كسا تقخر رفتجامواألداء السد اإلستخاتيجية

ادة الؿي، الثقافة الخيادية، إدارة السػارد الخيادية، إدارة الفخص الخيادية)  اإلستخاتيجيةالخيادة 
كستغيخ  داء السدتجاماألة إحرائية بيشهع وبيغ يخات مدتقمة لػجػد عالقة ذات دالل( كستغالخيادية

 1,11تػ  معشػية تابع عشج مد
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 :  األداء السدتجامو  الػضيفي اإلرتباطالعالقة بيغ  -13/2
  ا البحث والحلهح ثاعيالجابة عمي الدؤال ائي الخاصة باإلرالتحميل اإلح تائ دء عجلهحا ايشاقر     

 أعزاء هيئةطخ عمغ وجهة  السدتجام واألداء الػضيفي اإلرتباطرجة العالقة بيغ   ودج عػ جيحت  بيتعم
راسة والح  فخوض الج مغ الثاعيوإختبار صحة الفخض ، محل الجراسة عات السرخيةمالتجريذ في الجا

ات الجامع في السدتجامواألداء  الػضيفي طاإلرتباة بيغ تػجج عالقة ذات داللة إحرائي: عمي  يشز
تحق  جد لمعالستواإلعحجار  اإلرتباطحميل فقج تع تصبي  أسمػب ت   ذلظحقيولت،  رخية محل الجراسةالس

ا ، كس الجامعات السرخية محل الجراسةفي  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطبيغ القة مغ عػ  ودرجة الع
العالقة بيغ  ػيةإتجاه ومعشقػة و  يلتعخع عماض ذلظ بغخ بيشهسا و ػن خسبي اإلرتباطتع حداب معامل 

اء واألد الػضيفي اإلرتباطبيغ  تباطاإلر  ، ويسكغ تػضيح معامالت واألداء السدتجام ػضيفيال اإلرتباط
 :التاليجراسة مغ خالل الججول حل المفي الجامعات السرخية  سدتجامال

 (6ل رقع)جوج
  الجراسةمحل  ةيمعات السرخ الجاي ف ء السدتجامواألدا الػضيفي اإلرتباطبيغ  اإلرتباطمعامالت 
 4 3 2 1 خات الستغي

    1,76 ي العسلاإلخالص ف
   1,68 *1,42      في العسل الحيػية

  1,67 *1,46 *1,54   اإلعهساك في العسل
 1,81 *1,65 *1,52 *1,56     األداء السدتجام

 %5ج  مدتػ  ية عشػ شمعامالت إرتباط مع *
 Average Variance Extracted(AVE)الجحر التخبيعي لؿيسة متػس  التبايغ سثل الخئيدي لمسرفػفة يممحػضة: القصخ 
 يتزح ما يمي : واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطبيغ  اإلرتباطعامالت ممرفػفة  خاللغ وم

  ( و 1,52) يغتتتتتخاوح بتتت واألداء السدتتتتجام التتتػضيفي اإلرتبتتتاطغ بتتتي اإلرتبتتتاطأن معتتتامالت
 .% 5 لسعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ  معشػيةهحه ا (  وأن جسيع1,65)

 5 دتتػ  داللتة إحرتائية عشتج م التػضيفي اإلرتباطاد عبأجسيع رتباط معشػ  بيغ هشاك إ %
، حيتةعا متغ التػضيفي اإلرتبتاطفي ؾيتاس أبعتاد تخجم اس السديخ الح  يؤكج صجق السؿاألم

متغ عاحيتة  التػضيفي اإلرتبتاط سياؿلجاخمية السسثمة لسا األبعادجسيع  غوأن هشاك إتداق بي
 أخخ  .

  يتث ، حواألداء السدتتجام يالتػضيف اإلرتبتاطاد بيغ أبعذو داللة إحرائية  شخدياً أن هشاك إرتباشًا
 واألداء السدتتتجام التتػضيفي اإلرتبتتاطاد كأحتتج أبعتت اإلختتالص فتتي العستتلبتتيغ  اإلرتبتتاطمعامتتل بمتتغ 
 التتػضيفي اإلرتبتتاطعتتاد كأحتتج أب يتتة فتتي العستتلالحيػ بتتيغ  اإلرتبتتاطمعامتتل  متتغب ستتاشيب( ، 1,56)

كأحتتج أبعتتاد  فتتي العستتل اإلعهستتاكبتتيغ  اإلرتبتتاطامتتل مع بمتتغوأخيتتخًا ، (1,52) مواألداء السدتتتجا
 .(1,65) واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباط

 التػضيفي اإلرتبتاطد ذو داللة إحرتائية بتيغ أبعتا شخدياً  اً إرتباش، يتزح أن هشاك موفي ضػء ما تقج
هستاك اإلع، الحيػيتة فتي العستل، لعستلاإلخالص فتي ا)الػضيفي اإلرتباطعس، وبيغ أبعاد البوبعزها 
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ستتػع  األداء السدتتتجامعمتتي  التتػضيفي اإلرتبتتاطال أن تتتأثيخ أبعتتاد إ، ء السدتتتجامواألدا (فتتي العستتل
 : التاليحػ جد ، وذلظ عمي الشتعاإلعحجار الس أسمػب تحميل ي بصل تال خيتزح مغ 

 اإلرتبتتاط غ أثتخ أبعتادمت وذلتظ بغتخض التحقت  جديتل اإلعحتجار الستعتتع تصبيت  أستمػب تحملقتج تتو 
  أستتمػب تحميتتل ويسكتتغ تػضتتيح عتتتائ  تصبيتت ،ةإجساليتتبرتتػة  األداء السدتتتجامعمتتي  ضيفيالتتػ 

 : التالي ولالججاإلعحجار الستعجد مغ خالل 
 (7جول رقع )ج

  ألداء السدتجاماعمي  فيالػضي اإلرتباطثخ أ
معامل    الػضيفي اإلرتباطت متغيخا

 عحجاراال 

β   

معامل 
  اإلرتباط

R   

معامل 
 جيجحالت

R  
 1,31 1,56 *1,35 الص في العسلاإلخ -1
 1,27 1,52 *1,33  الحيػية في العسل -2
 1,42 1,65 *1,31  اإلعهساك في العسل -3
 R 1,63 جفي الشسػذ اإلرتباطمعامل 

 R2 1,41الشسػذج  معامل التحجيج في
 62,86 سحدػبة ال ع ةؾيس

 358،3 درجات الحخية 
 1,111 ائية راإلحمدتػ  الجاللة 
 يمي :ما  يتزحل الججول الداب  خال  ومغ
  اللتتتة ذات د مػجبتتةة عالقتتت هشتتاك نأتحميتتل اإلعحتتتجار الستعتتجد ب أستتتمػ  أضهتتخت عتتتائ

، محل الجراسةلسرخية معات االجافي  واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطية بيغ إحرائ
 د(.الستعج اإلرتباط% )وفقًا لسعامل 63ل ثعالقة تسال هحه وأن

   غم التحجيج (وفقًا لسعامل  %41) حػاليأن يفدخ  يسكغ الػضيفي اإلرتباطأن مدتػ 
 محل الجراسة.رخية الجامعات السفي  دتجاماألداء السي مدتػ  ف يغ الكميالتبا

 تفدتيخاً األكثتخ  الػضيفي اإلرتباط بعادجد أن ألستعر ااسمػب تحميل اإلعحجأائ  تضهخت عأ 
(، 1,35) عستتتلي الاإلختتتالص فتتتتتسثتتتل فتتتي  اء السدتتتتجاماألدفتتتي مدتتتتػ  ع تاللإلختتت

والتتي تتستتع دون غيخهتا  (1,31) اإلعهستاك فتي العستلو (، 1,33) الحيػية في العسلو 
 . املسدتجاألداء اوبيغ  اؼيسا بيشه مػجبة معشػية بعالقة
ة بتيغ ئياللتة إحرتات دتػجتج عالقتة ذاال  " قائتل جم الالع قجم فقج تقخر رفس فخضوفي ضػء ما ت

فتخض البتجيل "، وقبتػل ال راستةرتخية محتل الجلست ااعتالجامفتي  تجامسداألداء الو  الػضيفي اإلرتباط
 فتتي جامالسدتتتواألداء  التػضيفي اإلرتبتتاطة بتيغ إحرتتائي ةتػجتتج عالقتة ذات داللتت " يالتح  يتتشز عمت

د أن هشتاك ستعتجلعحتجار اج تحميتل اال أضهتخ عستػذوذلتظ بعتج أن "، لسرتخية محتل الجراستةالجامعات ا
 لتػضيفيا اإلرتبتاط بيغ أبعاد ع( تبارًا إلخ) وفق1,11 ة ة إحرائيلمدتػ  دال  عالقة جػهخية عشج
 الػضيفي اإلرتباطد ع أبعالجسي ، كسا تقخر رفس فخض العجم وقبػل الفخض البجيل واألداء السدتجام

 عالقتة تقمة لػجتػدكستغيتخات مدت (اإلعهستاك فتي العستل، الحيػيتة فتي العستل، إلخالص في العسلا) 
 1,11عشج مدتػ  معشػية  عبكستغيخ تا داء السدتجاماأل وبيغ عهشبية إحرائي ذات داللة
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 :  األداء السدتجام و العسل إدمانالعالقة بيغ  -13/3
  لهحا البحث والح الثالثعمي الدؤال  ابةلخاصة باإلجحميل اإلحرائي االت ائ تدء علجهحا ااقر يش    
أعزاء هيئة طخ وجهة ع غم جامتالسد ءادواأل العسل إدمانقة بيغ رجة العال  ودعػ م  بتحجيج يتع

 ح سة والار مغ فخوض الج ثالثال، وإختبار صحة الفخض محل الجراسة التجريذ في الجامعات السرخية
عات الجامفي   امواألداء السدتج العسل إدمانغ اللة إحرائية بيت دالقة ذاال تػجج ع عمي :يشز 

ق  لستعجد لمتحواإلعحجار ا اإلرتباطحميل ب تي  أسمػ ج تع تصبقف لظذولتحقي  ،  السرخية محل الجراسة
 ، كسا تع محل الجراسة ةالسرخي الجامعاتفي  واألداء السدتجام العسل إدمانبيغ القة غ عػ  ودرجة العم

 إدمانغ القة بيعػية اله ومعشقػة وإتجا ميع عالتعخ ذلظ بغخض بيشهسا و خسػن بي اإلرتباطحداب معامل 
في  واألداء السدتجام العسل إدمانغ بي اإلرتباطمعامالت  يحضكغ تػ ، ويسامسدتجاء الداألو  العسل

 :التاليلججول ل اجراسة مغ خال محل الالجامعات السرخية 
 (8ججول رقع)

  الجامعات السرخية محل الجراسةي ف واألداء السدتجام سلالع إدمانبيغ  اإلرتباطمعامالت 
 5 4 3 2 1 الستغيخات

     1,75   بالعسلاإلستستا
    1,66 *1,44 إلفخاط في العسلا

   1,74 *1,51 *1,48 العسل بذكل إجبار  
  1,65 *1,36 *1,38 *1,39 الػسػاس القهخ  لمعسل 

 1,69 *1,46- *1,31- *1,36- *1,42- األداء السدتجام
 %5ج  مدتػ  ية عشػ شمعامالت إرتباط مع *

 Average Variance Extracted(AVE)لؿيسة متػس  التبايغ ي الجحر التخبيعيسثل حػضة: القصخ الخئيدي لمسرفػفة مم
يتزح ما  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ أبعاد  اإلرتباطومغ خالل مرفػفة معامالت 

 يمي :
 و  (1,31-تتتخاوح بتيغ ) مالسدتتجاواألداء  اإلستتخاتيجيةالخيتادة بتيغ  اإلرتبتاطالت أن معام

 %.5عشج مدتػ  معشػية  اً لة إحرائيادامالت سعن جسيع هحه ال(  وأ1,46-)
  األمتخ 5عشج مدتػ  داللتة إحرتائية  عسلال إدمانبيغ جسيع أبعاد هشاك إرتباشًا معشػيًا %

امعتات السرتخية في الج عسلال إدمانفي ؾياس أبعاد صجق السؿياس السدتخجم  الح  يؤكج
األبعتاد الجاخميتة السسثمتة ع هشاك إتدتاق بتيغ جسيتعاحية ، وأن  ة محل الجراسة مغالحكػمي
 مغ عاحية أخخ  . العسل إدمانلسؿياس 

  حيتتث بمتتغ  واألداء السدتتتجام العستتل إدمتتانبتتيغ أبعتتاد  دال إحرتتائياً عكدتتيًا هشتتاك إرتباشتتًا ،
( 1,42-)اء السدتتجامواألد العستل إدمتانكأحج أبعتاد  بالعسلاإلستستا  بيغ  باطاإلرتمعامل 

واألداء  العستتتل إدمتتتانكأحتتتج أبعتتتاد  اإلفتتتخاط فتتتي العستتتل يغبتتت اإلرتبتتتاطغ معامتتتل ، بيشستتتا بمتتت
  العسل إدمانكأحج أبعاد  العسل بذكل إجبار  بيغ  اإلرتباط(، وبمغ معامل 1,36-)السدتجام

كأحتج ل الػستػاس القهتخ  لمعستبتيغ  اإلرتبتاطل معام(، وأخيخًا بمغ 1,31-)واألداء السدتجام
 .(1,46-)داء السدتجامواأل  العسل إدمانأبعاد 

اإلستتستا  ) العستل إدمانبيغ  دال إحرائياً  عكدياً وفي ضػء ما تقجم، يتزح أن هشاك إرتباشًا 
، إال واألداء السدتجام (الػسػاس القهخ  لمعسل بالعسل، اإلفخاط في العسل، العسل بذكل إجبار ،
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يتل حمخالل تصبي  أستمػب تسػع يتزح مغ  األداء السدتجام عمي العسل إدمانأن تأثيخ أبعاد 
 :التالياإلعحجار الستعجد ، وذلظ عمي الشحػ 

 (9ججول رقع )
  األداء السدتجامعمي  العسل إدمانأثخ 

معامل  العسل  إدمانمتغيخات 
 جاراالعح
β   

معامل 
  اإلرتباط

R   

معامل 
 التحجيج
R  

 1,132 1,42- *1,34- اإلستستا  بالعسل. -1
 1,148 1,36- *1,29- اإلفخاط في العسل. -2
 1,136 1,31- *1,31- كل إجبار .العسل بذ -3
 1,153 1,46- *1,35- الػسػاس القهخ  لمعسل . -4
 R -1,54في الشسػذج  اإلرتباطمعامل 

 R2 1,29الشسػذج  معامل التحجيج في
 62,86 سحدػبة ال ؾيسة ع

 357،4 درجات الحخية 
 1,111 ية مدتػ  الجاللة اإلحرائ

 العستل إدمانتعجد وذلظ بغخض التحق  مغ أثخ أبعاد إلعحجار السأسمػب تحميل اولقج تع تصبي  
ار ة، ويسكتتغ تػضتتيح عتتتائ  تصبيتت  أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجإجساليتتبرتتػة  األداء السدتتتجامعمتتي 

 ( ومغ خالل الججول يتزح ما يمي :9قع)ل ر الستعجد مغ خالل الججو
 اً ائيدالة إحرو  ةعكدياك عالقة يل اإلعحجار الستعجد أن هشأضهخت عتائ  أسمػب تحم 

مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ في  األداء السدتجامو  العسل إدمانبيغ 
% )وفقًا لسعامل 54-ل العالقة تسث هحه، وأن الجامعات السرخية محل الجراسة

 الستعجد(. اطاإلرتب
   غ وفقًا لسعامل التحجيج ( م %29) حػالييسكغ أن يفدخ  العسل إدمانأن مدتػ

ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات  األداء السدتجام مي في مدتػ  التبايغ الك
 السرخية محل الجراسة.

  األكثخ تفديخًا  ان العسلإدمأضهخت عتائ  أسمػب تحميل اإلعحجار الستعجد أن أبعاد
(، 1,35-) عسلالػسػاس القهخ  لمختالع في مدتػ  األداء السدتجام تتسثل في لإل

، واإلفخاط في العسل ( 1,31-) والعسل بذكل إجبار  ، (1,34-) العسلواإلستستا  ب
 بيغ األداء السدتجام .ؼيسا بيشها و  سالبةبعالقة معشػية والتي تتستع  (1,29-)
ذات داللة إحرائية بيغ  ال تػجج عالقةالقائل " فخض العجم رفستقجم فقج تقخر وفي ضػء ما 

ة التجريذ في الجامعات السرخية محل عطخ أعزاء هيئمغ وجهة  واألداء السدتجام العسل إدمان
 إدمانحرائية بيغ تػجج عالقة ذات داللة إ عمي "الفخض البجيل الح  يشز  وقبػلالجراسة "، 

السرخية محل  ئة التجريذ في الجامعاتمغ وجهة عطخ أعزاء هي سدتجامواألداء ال العسل
ة عكدية ذات داللاك عالقة الستعجد أن هش"،وذلظ بعج أن أضهخ عسػذج تحميل االعحجار الجراسة
، كسا واألداء السدتجام إدمان العسل ) وفقًا إلختبار ع( بيغ أبعاد 1,11عشج مدتػ   إحرائية

اإلستستا  بالعسل،  ) العسل إدمانيع أبعاد لعجم وقبػل الفخض البجيل لجستقخر رفس فخض ا



  

 40 

( كستغيخات مدتقمة لػجػد عالقة عسل  لماإلفخاط في العسل، العسل بذكل إجبار ، الػسػاس القهخ 
 1,11كستغيخ تابع عشج مدتػ  معشػية  األداء السدتجامبيغ ة إحرائية بيشهع و ذات دالل

 :   الػضيفي اإلرتباط و اإلستخاتيجيةدة ايالخ  العالقة بيغ -13/4
البحتث  هتحال الخابتعدتؤال عمتي ال ابتةئي الخاصتة باإلجالتحميتل اإلحرتا تتائ دء عهحا الج شاقري    
ة جهتمتغ و   التػضيفي اإلرتبتاطو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة قتة بتيغ ال  بتحجيتج عتػ  ودرجتة الع  يتعموالح
 خابتعالة الفتخض حار صت، وإختبت راستةمحتل الج خيةرتات السأعزاء هيئة التجريذ فتي الجامعتطخ ع

 خاتيجيةستتاإلالخيتادة اللة إحرائية بتيغ د ذات عالقةتػجج : عمي راسة والح  يشز مغ فخوض الج
حميل ي  أسمػب تتصبفقج تع ولتحقي  ذلظ  ،الػضيفي اإلرتباطو  الجامعات السرخية محل الجراسةفي 

 اإلرتبتتاطو  اإلستتتخاتيجية الخيتتادةالقتتة بتتيغ ػ  ودرجتتة الععتت غحقتت  متتمتار الستعتتجد لواإلعحتتج اإلرتبتتاط
بيشهستتا ستػن خ يب طاإلرتبتتا، كستا تتتع حدتاب معامتل  السرتخية محتل الجراستتة معتتاتالجافتي  التػضيفي

، لتػضيفيا اإلرتبتاطو  اإلستخاتيجيةالخيادة العالقة بيغ  ػيةشعمي قػة وإتجاه ومع التعخعلظ بغخض ذو 
فتتتي الجامعتتتات  يفيالتتتػض رتبتتتاطاإل و  اإلستتتتخاتيجيةالخيتتتادة بتتتيغ  اإلرتبتتتاط معتتتامالت ويسكتتتغ تػضتتتيح

 :التاليول جراسة مغ خالل الججمحل الالسرخية 
 (11)ججول رقع

  محل الجراسة الجامعات السرخيةفي  الػضيفي اإلرتباطو  ستخاتيجيةاإلالخيادة بيغ  اإلرتباطمعامالت 
 5 4 3 2 1 الستغيخات 

     1,89   إدارة الفخص الخيادية
    1,81 **1,74    اديةسػارد الخيإدارة ال
   1,82 **1,77 **1,69   فة الخياديةالثقا

  1,87 **1,73 **1,76 **1,72    الؿيادة الخيادية
 1,81 *1,65 *1,63 *1,54 *1,52     ضيفيالػ  اإلرتباط

 %5ج  مدتػ  ية عشػ شمعامالت إرتباط مع *
 Average Variance Extracted(AVE)تػس  التبايغ يسة مالجحر التخبيعي لؿممحػضة: القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل 

 تزح ما يمي :ي الػضيفي اإلرتباطو  جيةاإلستخاتيالخيادة بيغ  اإلرتباطت رفػفة معامالم خالل مغو 
 و ( 1,52يغ )تتتخاوح بت التػضيفي اإلرتبتاطو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة بتيغ  اإلرتبتاطعامالت أن م

 %.5 مدتػ  معشػيةة عشج يلة إحرائت دال (  وأن جسيع هحه السعامالت ذا1,65)
  5 حرائيةلة إال عشج مدتػ  د اإلستخاتيجيةة يادالخ جسيع أبعاد بيغ  معشػ  هشاك إرتباط %

فتتي  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة عتتاد ؾيتتاس أبفتتي اس السدتتتخجم يتتؤكتتج صتتجق السؿ  ياألمتتخ التتح
اد الجاخميتة األبعتغ جسيتع دتاق بتيتمغ عاحية، وأن هشاك إ الجامعات السرخية محل الجراسة

 عاحية أخخ  .غ م اإلستخاتيجيةلخيادة ا ياسالسسثمة لسؿ
 اإلرتبتتتاطو  اإلستتتتخاتيجية الخيتتتادةبعتتتاد بتتتيغ أ ةئيرتتتاحذو داللتتتة إ يتتتاً شخدإرتباشتتتًا شتتتاك أن ه 

الخيتتتادة كأحتتتج أبعتتتاد  إدارة الفتتتخص الخياديتتتةغ بتتتي اإلرتبتتتاطعامتتتل م ، حيتتتث بمتتتغالتتتػضيفي
ستتػارد إدارة البتتيغ بتت اطاإلرتبتتمعامتتل بمتتغ  ستتايش( ، ب1,52) يالتتػضيف اإلرتبتتاطو  اإلستتتخاتيجية

 اإلرتبتاطمعامتل غ وبمت ،(1,54) الػضيفي طاإلرتباو  تخاتيجيةاإلسالخيادة عاد أبج كأح الخيادية
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يتخًا ، وأخ(1,63) التػضيفي اإلرتبتاطو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة اد كأحتج أبعت خياديتةالثقافتة الغ بتي
 التػضيفي اإلرتبتاطو  إلستخاتيجيةاالخيادة كأحج أبعاد  لخياديةادة االؿيبيغ  اإلرتباطمعامل بمغ 
(1,65). 

الخيتتادة بتتيغ أبعتتاد حرتتائية إداللتتة و ذ شخديتتاً ًا اشتتبهشتتاك إرت قتتجم، يتزتتح أنوفتتي ضتتػء متتا ت
 (الؿيتتادة الخياديتتة، الثقافتتة الخياديتتة، إدارة الستتػارد الخياديتتة ،إدارة الفتتخص الخياديتتة)اإلستتتخاتيجية

ستتػع  التتػضيفي اإلرتبتتاطعمتتي  اإلستتتخاتيجيةيتتادة الخ أبعتتاد  ، إال أن تتتأثيخ يفيالتتػض اإلرتبتتاطو 
  :التاليحػ شلذلظ عمي ااإلعحجار الستعجد ، و  يلتحمتصبي  أسمػب ل غ خال يتزح م
الخيتتادة متتغ أثتتخ أبعتتاد  قتت تحالوذلتتظ بغتتخض  جدحتتجار الستعتتتصبيتت  أستتمػب تحميتتل اإلع تتتع حيتتث

ػب تحميل عتائ  تصبي  أسم يسكغ تػضيحة، و إجساليبرػة  فيالػضي اإلرتباطعمي  اإلستخاتيجية
 : التاليالججول جد مغ خالل تعاإلعحجار الس

 (11رقع )ل جوج
 ضيفيػ ال اإلرتباطعمي  ستخاتيجيةاإلالخيادة أثخ 

معامل   اإلستخاتيجيةالخيادة  متغيخات
 االعحجار

β   

معامل 
  اإلرتباط

R   

مل معا
 التحجيج
R  

 1,27 1,52 *1,38   خياديةخص الإدارة الف -1
 1,29 1,54 *1,27  اديةارة السػارد الخيإد -2
 1,41 1,63 *1,31  الثقافة الخيادية -3
 1,43 1,65 *1,28   الؿيادة الخيادية -4
 R 1,58الشسػذج  في اإلرتباطمعامل 

 R2 1,34 معامل التحجيج في الشسػذج
 62,86 ع السحدػبة  ؾيسة

 357،4 درجات الحخية 
 1,111 الجاللة اإلحرائية  مدتػ  

 يتزح ما يمي :لداب  لججول اا خالل مغو 
 ت داللتتتة ذا بتتةمػجأن هشتتاك عالقتتتة  ستعتتجدحتتتجار الل اإلعيتتتحمئ  أستتتمػب أضهتتخت عتتتا

محتتل ية ت السرتتخ الجامعتتافتتي  التتػضيفي اإلرتبتتاطو  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة غ إحرتتائية بتتي
 جد(.الستع اإلرتباطلسعامل  اً )وفق% 58 العالقة تسثل هحه، وأن الجراسة

   عامتل التحجيتج (لس قتاً وف %34) حػاليدخ غ أن يفيسك اإلستخاتيجيةخيادة الأن مدتػ 
 .محل الجراسةالجامعات السرخية في  يفيالػض اإلرتباطػ  في مدتلكمي التبايغ اغ م

 خاألكثتت اإلستتتخاتيجيةيتتادة الخ ستعتتجد أن أبعتتاد الستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار ضهتتخت عتتتائ  أأ 
 إدارة الفتتتخص الخياديتتتة تتسثتتتل فتتتي التتتػضيفي اإلرتبتتتاط  فتتتي مدتتتتػ لإلختتتتالع ًا تفدتتتيخ 

وإدارة السػارد الخياديتة   (1,28)يادة الخياديةالؿ(، و 1,31) الثقافة الخياديةو (، 1,38)
 . الػضيفي اإلرتباطبيشها وبيغ مػجبة ؼيسا  بعالقة معشػيةي تتستع لتوا( 1,27)

اللتة إحرتائية بتيغ د ذات تػجتج عالقتة ال"  لعتجم القائتلا س فتخضفتء ما تقجم فقج تقخر ر في ضػ و 
، وقبتتػل الفتتخض " التتػضيفي اإلرتبتتاطو  ةستتالجرا خية محتتلالجامعتتات السرتتفتتي  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة 

 الجامعتاتفتي  اإلستتخاتيجيةالخيتادة داللة إحرائية بتيغ  اتذ تػجج عالقة يشز عمي "البجيل الح  
جار الستعتجد أن ج تحميتل االعحتأن أضهخ عستػذ وذلظ بعج"، ػضيفيال اإلرتباطو  خية محل الجراسةالسر
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الخيتتادة  بتتيغ أبعتتاد ع( ) وفقتتًا إلختبتتار1,11ئية احرتتلتتة إػهخيتتة عشتتج مدتتتػ  دال جهشتتاك عالقتتة 
 عتادلجسيتع أبل عتجم وقبتػل الفتخض البتجيلاقخر رفتس فتخض كسا ت ، الػضيفي اإلرتباطو  اإلستخاتيجية

الؿيتتتادة ، الثقافتتتة الخياديتتتة، إدارة الستتتػارد الخياديتتتةالفتتتخص الخياديتتتة، إدارة )  اإلستتتتخاتيجيةلخيتتتادة ا
كستغيخ  الػضيفي اإلرتباطهع وبيغ ت داللة إحرائية بيشقة ذاػد عالجقمة لػ تد( كستغيخات مالخيادية

 1,11عشػية متابع عشج مدتػ  
 :   العسل انإدم و اإلستخاتيجيةالخيادة لعالقة بيغ ا -13/5
لهتحا البحتث  خامذالباإلجابة عمي الدؤال  رائي الخاصةيل اإلحالتحم ائ تدء علجهحا ايشاقر     
طتخ ة عمتغ وجهت لالعست إدمتانو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة قتة بتيغ الة العدرجتو   حجيتج عتػ   يتعمت  بتوالح

 متغ الختامذبتار صتحة الفتخض وإخت ،محل الجراستة أعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية
فتي  اإلستتخاتيجيةالخيتادة  بيغلة إحرائية تػجج عالقة ذات دال :  عميشز ح  يراسة والالج فخوض

حميتتل ت يتت  أستتمػبفقتتج تتتع تصبقيتت  ذلتتظ ولتح، العستتل إدمتتانو  استتةية محتتل الجر رتتخ جامعتتات السلا
الجامعتات فتي  اإلستتخاتيجية خيتادةالغ القتة بتيجة العتحق  مغ عػ  ودر عجد لمر الستجاواإلعح اإلرتباط

 ذلتظ بغتخضبيشهسا و خسػن بي اإلرتباطتع حداب معامل ا ، كس العسل إدمانو  ةسرخية محل الجراسال
ح ، ويسكتغ تػضتي العستل إدمتانو  اإلستتخاتيجيةالخيادة العالقة بيغ ة ػيمعشإتجاه و ػة و ق ميتعخع علا

جراستة متغ محتل الفي الجامعات السرخية  العسل إدمانو  اإلستخاتيجيةالخيادة يغ ب اإلرتباطمعامالت 
 :التاليخالل الججول 

 (12ل رقع)ججو
  العسل إدمانو  الجراسةالجامعات السرخية محل في  اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ  اإلرتباطمعامالت 

 5 4 3 2 1 خات تغيالس
     1,89   إدارة الفخص الخيادية
    1,81 **1,74    إدارة السػارد الخيادية

   1,82 **1,77 **1,69   يةالثقافة الخياد
  1,87 **1,73 **1,76 **1,72    خياديةالؿيادة ال
 1,68 **1,39- **1,28- **1,38- **1,52-    العسل إدمان

 %1معشػية عشج مدتػ  معشػية  طمالت إرتباا** مع
 Average Variance Extracted(AVE)الجحر التخبيعي لؿيسة متػس  التبايغ ممحػضة: القصخ الخئيدي لمسرفػفة يسثل 

 يتزح ما يمي : الػضيفي اإلرتباطو  اإلستخاتيجيةادة الخيغ بي اإلرتباطامالت مرفػفة مع لومغ خال 
 ( و1,28-يغ )تتتتخاوح بتت العستتل إدمتتانو  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة بتتيغ  اطاإلرتبتت التامأن معتت      

 %.1ية معشػ  ية عشج مدتػ  عامالت ذات داللة إحرائلس(  وأن جسيع هحه ا1,52-)
 1ػ  داللة إحرائية عشج مدت اإلستخاتيجيةالخيادة عاد جسيع أبػ  بيغ معشك إرتباط هشا %

فتتي  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة أبعتتاد  فتتي ؾيتتاسدتتتخجم اس السيتتح  يؤكتتج صتتجق السؿالتتاألمتتخ 
ميتة ع األبعتاد الجاخمغ عاحية، وأن هشاك إتدتاق بتيغ جسيت الجامعات السرخية محل الجراسة

 . ية أخخ  مغ عاح اإلستخاتيجيةالخيادة  سلسؿيامة السسث
  لعستلا إدمتانو  اإلستتخاتيجيةالخيتادة لة إحرائية بتيغ أبعتاد ال ذو د عكدياً تباشًا أن هشاك إر ،

 إدمتانو  اإلستخاتيجيةالخيادة كأحج أبعاد  إدارة الفخص الخياديةبيغ  اإلرتباطمعامل  حيث بمغ
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لخيتادة اكأحتج أبعتاد  ػارد الخياديتةإدارة الست بيغ اإلرتباطمعامل بمغ  ، بيشسا (1,52-) العسل
كأحتتج  الثقافتتة الخياديتتةبتتيغ  اإلرتبتتاطعامتتل موبمتتغ  ،(1,38-) العستتل إدمتتانو  اإلستتتخاتيجية

الؿيتادة بتيغ  اإلرتباطمعامل يخًا بمغ ، وأخ(1,28-) العسل إدمانو  اإلستخاتيجيةخيادة الاد بعأ
 .(1,39-) العسل إدمانو  اإلستخاتيجيةالخيادة كأحج أبعاد  الخيادية

الخيتتادة بتتيغ أبعتتاد ئية ذو داللتتة إحرتتا عكدتتياً  اً تباشتتر إك يتزتتح أن هشتتاوفتتي ضتتػء متتا تقتتجم، 
 (الؿيتتادة الخياديتتة، الثقافتتة الخياديتتة، إدارة الستتػارد الخياديتتة ،ةالخياديتتإدارة الفتتخص )اإلستتتخاتيجية

متتغ  ستتػع يتزتتح العستتل إدمتتاني متتع اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة ، إال أن تتتأثيخ أبعتتاد  العستتل إدمتتانو 
 : التاليشحػ وذلظ عمي العحجار الستعجد ، اإل  حميلػب تمسأخالل تصبي  

الخيتتادة اد أبعتت ذلتتظ بغتتخض التحقتت  متتغ أثتتخو  جدعتتت  أستتمػب تحميتتل اإلعحتتجار السبيتتتصتتتع  حيتتث
تتتائ  تصبيتت  أستتمػب تحميتتل ع ة، ويسكتتغ تػضتتيحإجساليتتبرتتػة  العستتل إدمتتانعمتتي  اإلستتتخاتيجية

 : التاليججول لاغ خالل الستعجد م عحجاراإل 
 (13ل رقع )جوج

 العسل إدماني عم اإلستخاتيجيةالخيادة خ أث
معامل   اإلستخاتيجيةالخيادة  غيخاتمت

 عحجاراال 

β   

معامل 
  اإلرتباط

R   

معامل 
 التحجيج
R  

 1,27 1,52- *1,24-   إدارة الفخص الخيادية -1
 1,14 1,38- *1,29-  إدارة السػارد الخيادية -2
 1,18 1,28- *1,21-  فة الخياديةالثقا -3
 1,15 1,39- *1,35-   الخيادية الؿيادة -4
 R -1,48الشسػذج في  اإلرتباطمعامل 

 R2 1,23الشسػذج  يج فيجمعامل التح
 62,86 ؾيسة ع السحدػبة 

 357،4   درجات الحخية
 1,111 ائية حرمدتػ  الجاللة اإل
 :يمي  يتزح ماب  خالل الججول الدا ومغ
 داللتتة اتذ عكدتتيةن هشتتاك عالقتتة أ جار الستعتتجداإلعحتتتحميتتل عتتتائ  أستتمػب  ختأضهتت 

 العستل إدمتانو  ل الجراستةحمرخية الجامعات السفي  اإلستخاتيجيةالخيادة إحرائية بيغ 
 الستعجد(. اإلرتباط% )وفقًا لسعامل 48سثل قة تالالع هحه، وأن 

  متتغ  عامتتل التحجيتتج (لس قتتاً وف %23)يفدتتخ يسكتتغ أن  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة دتتتػ  مأن
 محل الجراسة.معات السرخية الجافي  العسل إدمانغ الكمي في مدتػ  بايتال

 األكثتتخ  اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة ستعتتجد أن أبعتتاد ار الاإلعحتتج يتتلستتمػب تحمضهتتخت عتتتائ  أأ
وإدارة (، 1,35-) دة الخياديةالؿيال في سثتت لالعس إدمانفي مدتػ  تفديخًا لإلختالع 

      الخياديتتتتة ، والثقافتتتتة  (1,24-)الفتتتتخص الخياديتتتتة إدارةو (، 1,29-) د الخياديتتتتةالستتتتػار 
 . العسل إدمانشها وبيغ يسا بيؼ عكدية يةبعالقة معشػ لتي تتستع وا( 1,21-)

 بتيغئية ة إحرتاال تػجتج عالقتة ذات داللت" ل جم القائتالعت خضفتفتس تقخر ر وفي ضػء ما تقجم فقج 
"، وقبتػل الفتخض البتجيل  العستل إدمتانو  محتل الجراستةامعتات السرتخية الجفي  اإلستخاتيجيةة الخياد

الجامعتتتات فتتي  خاتيجيةتاإلستت الخيتتادة بتتيغإحرتتائية ة تػجتتج عالقتتة ذات داللتت "التتح  يتتشز عمتتي 
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ك د أن هشتاميل االعحجار الستعجج تحخ عسػذعج أن أضهب وذلظ"، العسل إدمانو  السرخية محل الجراسة
الخيتتتتادة  بتتتتيغ أبعتتتتاد ع( بتتتتارخت) وفقتتتتًا إل1,11لتتتتة إحرتتتتائية   دال يتتتتة عشتتتتج مدتتتتتػ ة جػهخ عالقتتتت

 . لعسلا إدمانو  اإلستخاتيجية
 : واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةيادة الخ  يغكستغيخ وسي  ب العسل إدمانر دو  -13/6
 :Sobel Testل إختبار سػب -13/6/1

مغ لستغيخ الػسي  مغ خالل ال عمي الستغيخ التابع وذلظ غيخ السدتقتة أثخ الستعتبخ دراس
لؿياس معشػية بل بار سػ تتخجم إخ، ويداإلجتساعيةفي الجراسات  كثخ إعتذاراً األ  ضػعاتالسػ 

األداء ) ابععمي الستغيخ الت (اإلستخاتيجيةالخيادة لمستغيخ السدتقل ) اشخةسبالتأثيخات غيخ ال
 جوللجمغ خالل اذلظ ػضيح ، ويسكغ ت(العسل إدمانسي  )تغيخ الػ ضل وجػد الس( في السدتجام
 :التالي

 (14ل رقع )ججو
 Sobel Testج إخرببر نربئ
 لؿيسةا اختبار جػدة الشسػذجمؤشخ 

 Effect                                          درجة التأثيخ
Degree 

1,1852 

 Standard Error 1,1193                                      لسعيار الخصأ ا
 The Value of Calculated Z 4,458             ػبة      السحد Z ةؾيس
 The Value of Indexed Z 1,96                        جوليةالج Z ةؾيس
 P Value                                                      P 1,111سة ؾي

 ة:التاليدلة إختبار سػبل مغ خالل السعامي عتيجة ويسكغ الحرػل ع
z-value = a*b/SQRT (b2*sa

2 + a2*sb
2) 

 جػذسهػ ع فإن الشسػذج 1,96يستها أكبخ مغ اإلختبار، فإذا كاعت ؾ ؾيسة إلي (Z)د ويذيخ الخم
خ جار لمعالقة بيغ الستغيامل اإلعحمع (a)، حيث ي أن التأثيخ غيخ السباشخ حؿيقمتغيخ وسي  أ  

لستغيخ تغيخ الػسي  واالقة بيغ السر لمعجال اإلعحتسثل معام (b)والستغيخ الػسي ، وأن  السدتقل
   ػسي  ، وأنال خستغيللمعالقة بيغ الستغيخ السدتقل واتسثل الخصأ السعيار    (sa ) نابع، وأالت

(sb )   ميل خالل التحوالستغيخ التابع، ومغ  يخ الػسي الستغالقة بيغ لمع تسثل الخصأ السعيار
 :السدار هػ ول وأن اسة األ لشسػذج الجر  مباشخخ ػيًا غيأثيخًا معشالداب  يتزح أن هشاك ت

 املسدتجااألداء            العسل إدمان             اإلستخاتيجيةالخيادة 
واألداء  اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ لعالية في ادور الػساشة الجدئ بيمع العسل إدمانأ  أن 
 :التاليحػ لشة وذلظ عمي اػذج الػساشل عسخال ، حيث يتزح ذلظ مغ  تجامالسد
 :Partially Mediation Modelلػساشة الجدئية سػذج اع -13/6/2
 : التاليل ججووذلظ مغ خالل ال لجدئيةػساشة اذج الػ شسللتصاب  ػدة امؤشخات جتػضيح  يسكغ
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 (15ججول رقع )

  جدئيةجػدة التصاب  لشسػذج الػساشة المؤشخات 
 مؤشخات جػدة ؿيسةال ػذجالشسة مؤشخ اختبار جػد م

 لسصابقةا
1 X2/Degree of Freedom 5,116  5أكبخ مغ 
2 P. Value 1,111 5 أقل مغ% 
3 Goodness of Fit Index (GFI) 1,845 1,9بخ مغ أك 
4 Normed Fit Index (NFI) 1,914  1,9مغ أكبخ 
5 Comparative Fit Index (CFI) 1,912 1,9كبخ مغ أ 
6 Relative Fit Index (RFI) 1,927 1,9مغ  بخأك 
7 Incremental Fit Index (IFI) 1,893  1,9أكبخ مغ 
8 Tuker-Lewis Index (TLI) 1,875  1,9أكبخ مغ 
9 Root Mean Square Residual (RMR) 1,125 1,1مغ  أقل 
11 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 1,121  1,1أقل مغ 
/ درجات الحخية( والتي 2ا ك) ةأن ؾيس إلي الشتائ  تذيخن ول الداب  يتزح أل الججخال ومغ  

بمغت ؾيسة مؤشخ قج احية أخخ  فعمغ و  معشػية، Pة (، وأن ؾيس5مغ )وهي أكبخ  5,116بمغت 
مؤشخ ،  و 1,914 (NFI)ظ مؤشخ السصابقة السعيار  وكحل 1,845 (GFI) جػدة العالقة

 ابقةسصل، ومؤشخ ا1,927 (RFI)بي شدمؤشخ السصابقة ال، و 1,912 (CFI)السصابقة السقارن 
لمبػاقي  يعيخبخ الجحر الت، ومؤش1,875  (TLI)، ومؤشخ تػكخ لػيذ 1,893 (IFI)الستدايج 
(RMR) 1,125 خصأ س  مخبعات الستػ ل، ومؤشخ الجحر التخبيعي(RMSEA) 1,121 

 كستغيخ مدتقل اإلستخاتيجيةيادة الخ اد عأبعالقة غيخ مباشخة بيغ  وجػد تؤكج السؤشخات الدابقةو 
   .وسيكستغيخ  العسل إدمانكستغيخ تابع مغ خالل  جامواألداء السدت

 مغ واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة أبعاد عالقات بيغ الػية معشتحجيج شكل و  -13/6/3
 كستغيخ وسي : العسل إدمانخالل 

كستغيخ وسي   العسل إدمان تأثيخعحػ  AMOS, Version 23ج ائ  عسػذعتسكغ تػضيح ي  
 :التاليمغ خالل الججول  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة يغ أبعاد ي العالقة بعم
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 (16ع)جول رقج

  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةادة لخيااد ي العالقة بيغ أبعكستغيخ وسي  عم العسل إدمانتأثيخ 
المرغَر 

 رببعلا
 المرغَر المسرقل

 اإلريببط

 الكلي

معبمل 

 ٍدالرحد

R
2 

عبمل م

 االنحدار

B 

رأثَر ال

 المببشر

الرأثَر 

الغَر 

 مببشر

الرأثَر 

 يالكل

 مسروى

 الداللت

وى مسر

 عنوٍتالم

   العمل إدمان

إدارة الفرص 

  الرياديت
-1,52 

0,32 

-42,0 -42,0 
- 

 معنوي  *424,0 42,0-

إدارة الموارد 

  رياديتال
-1,38 -42,9 -42,9 

- 
 يمعنو *42499 42,9-

 معنوي  *,,424 42,4- - 42,4- 42,4- 1,28- الثقافت الرياديت

 معنوي  **42440 4293- - 4293- 4293- 1,39-  القيادة الرياديت

األداء 

   المستدام

إدارة الفرص 

  الرياديت
1,77 

0,55 

 معنوي  **42444 4299 42443- 4290 4290

إدارة الموارد 

  يتادالري
 ويمعن *42400 4209 42440- 42,0 42,0 1,71

 وي معن **42449 ,,42 42404- ,429 ,429 1,69 الثقافت الرياديت

  معنوي *42430 42,0 42400- ,420 ,420 1,79  ياديتالقيادة الر

   العمل إدمان
1,54 
 

42,9, 42,9, - 42,9, 424,0* 
  معنوي

 زح ما يمي:جول الداب  يتالج ومغ
  عحجار اإل مالت ، وأن معا امواألداء السدتج اتيجيةاإلستخ الخيادة بعاد درجة تػاف  بيغ أجج يػ

كل جدئي عمي يخ وسي  بذتأث له العسل إدمانأن ج عمي مخ الح  يؤكمختفعة السعشػية، األ
 . رخية محل الجراسةالجامعات السفي  تجامواألداء السد اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ العال

  إدارة السػارد الخيادية،،إدارة الفخص الخيادية) ةاإلستخاتيجيالخيادة  ألبعاد السباشخ ثيخالتأأن 
، 1,32، 1,21، 1,38 بمغت ء السدتجاماألداعمي ( اديةالؿيادة الخي، الثقافة الخيادية

، كسا بمغ 1,15و  1,11ػ  معشػية شج مدتع وجسيعها دال إحرائياً  التػاليمي ع 1,42
مدتػ   عشج إيجابيمعشػ   وهػ تأثيخ 1,292 األداء السدتجام عمي سلالع إدمانتأثيخ 
 1,15معشػية 

  واألداء  اإلستخاتيجيةالخيادة  يغالقة بكستغيخوسي  في الع العسل إدمانلقج دعع وجػد
 اإلستخاتيجيةالخيادة يخ أبعاد تأث مغ الجامعات السرخية محل الجراسة في السدتجام

ج تأثيخ معشػ  ، حيث يػجتابع كستغيخ  األداء السدتجام مدتػ   ييخات مدتقمة عمكستغ
 دتجامداء السواأل يةاإلستخاتيجالخيادة ة بيغ ي العالقعمكستغيخ وسي   العسل دمانإل سمبي
  1,15و 1,11مدتػ  معشػية  عشج

 إدمانل مغ خال  جامواألداء السدت اإلستخاتيجيةالخيادة عاد خحة بيغ أبالعالقة السقتكغ تػضيح ويس
 : التاليذلظ مغ خالل الذكل و  AMOS ,Version 23  امكستغيخ وسي  باستخجام بخع العسل
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 (2قع )شكل ر 

 وسي كستغيخ  لالعس إدمانو  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةلخيادة ابيغ  عالقةلم السقتخحالشسػذج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذج السفتخض مغ مخخجات سػذج السقتخح مع الشسػ شػية الشؤشخات معم كسا تع الحرػل عمي
 :التاليل شخات الججوؤ مالل حرائي مغ خاإل لالتحمي

 (17ججول رقع )
واألداء  اإلستخاتيجيةالخيادة   في العالقة بيغ كستغيخ وسي العسل دمانإلالشسػذج جػدة  ؤشخاتم

   السدتجام
شخات جػدة ؤ م الؿيسة لشسػذجاار جػدة مؤشخ اختب م

 السصابقة
1 X2/Degree of Freedom 4,111 5بخ مغ أك 
2 P. Value 1,111 5مغ  أقل% 
3 Goodness of Fit Index (GFI) 1,966  1,9أكبخ مغ 
4 Normed Fit Index (NFI) 1,916  1,9أكبخ مغ 
5 Comparative Fit Index (CFI) 1,913  1,9مغ أكبخ 
6 Relative Fit Index (RFI) 1,945  1,9أكبخ مغ 
7 Incremental Fit Index (IFI) 1,911  1,9أكبخ مغ 
8 Tuker-Lewis Index (TLI) 1,928  1,9أكبخ مغ 
9 Root Mean Square Residual (RMR) 1,111  1,1أقل مغ 
11 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 1,148  1,1أقل مغ 

 إدمانعاد يخ أبتأثخ ويجعع التأثيخ الػسي  يفدخ العالقة بذكل أكب أن  الججول الداب يتزح مغ
عمي فإن ذلظ يجل  بػلة ،وعميهة ومقػذج جسيعها جيجة الشسات جػدمؤشخ عتائ  ، حيث أن العسل

 ر.سػذج السقجحلظ يتزح لشا جػدة الشتػاف  أفزل، وب

e3 

0,32 

e8 

 

 األداء المسردام 

 

 إدمبن العمل 

e15 

e2 

e1 

e12 

 

 إدارة السػارد الخيادية

 

 الثقافة الخيادية
 

 ادة الخياديةيالؿ

0,32 

0,33 

0,32 

-0,30 

-0,32 

-0,30 

-0,25 

 

 إدارة الفخص الخيادية
0,22 
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 يخشػيًا غتأثيخًا مع العسل مانإدؤثخ يال  "عجم القائللافخض  رفس وفي ضػء ما تقجم، فقج تقخر
 "جامواألداء السدت لجراسةرخية محل اات السالجامعي ف اإلستخاتيجيةالخيادة  ة بيغعالقالخ في مباش

خ في يخ مباشًا غيشػ تأثيخًا مع العسل إدمانيؤثخ  مي أعه "الح  يشز عالفخض البجيل ، وتع قبػل 
"، حيث   واألداء السدتجام السرخية محل الجراسةالجامعات في  اإلستخاتيجيةالخيادة  العالقة بيغ

و  1,11 خية عشج مدتػ  معشػيةمباشخة جػهة غيخ أضهخ عسػذج تحميل السدار أن هشاك عالق
 اإلستخاتيجيةالخيادة أبعاد  لجسيعخض البجيل وقبػل الف خض العجمتقخر رفس ف سا، ك 1,15
 اهئية بيشاللة إحراخ مباشخة ذات دقة غيالسقتخح وذلظ لػجػد عال الشسػذجخات مدتقمة في  كستغي
و  1,11مدتػ  معشػية ي  عشج سكستغيخ و  لالعس إدمان في ضل وجػد األداء السدتجاموبيغ 
1,15. 
 : واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة كستغيخ وسي  بيغ  ضيفيالػ  اإلرتباطدور  -13/7
 :Sobel Testإختبار سػبل  -13/7/1

بع وذلظ مغ خالل الستغيخ الػسي  مغ الستغيخ السدتقل عمي الستغيخ التاراسة أثخ تعتبخ د
ة ياس معشػيم إختبار سػبل لؿجيدتخو ، اإلجتساعيةخ إعتذارًا في الجراسات ثات األكضػعالسػ 

األداء تابع )عمي الستغيخ ال (اإلستخاتيجيةالخيادة دتقل )سالتأثيخات غيخ السباشخة لمستغيخ ال
 مغ خالللظ ذ، ويسكغ تػضيح (يالػضيف اإلرتباطػد الستغيخ الػسي  )( في ضل وجالسدتجام
 :التاليالججول 

 (18رقع ) ججول
 Sobel Test رنربئج إخربب

 الؿيسة تبار جػدة الشسػذجاخ شخؤ م
 Effect                                          درجة التأثيخ

Degree 
1,1928 

 Standard Error 1,1241                                    أ السعيار  الخص
 The Value of Calculated Z 4,685               ػبة    سحدال Z ؾيسة
 The Value of Indexed Z 1,96                        يةججوللا Z ؾيسة
 P Value                                                      P 1,111ؾيسة 

 ة:التاليخالل السعادلة  غ الحرػل عمي عتيجة إختبار سػبل مغويسك
z-value = a*b/SQRT (b2*sa

2 + a2*sb
2) 

ج ذالشسػذج هػ عسػ  فإن 1,96أكبخ مغ ختبار، فإذا كاعت ؾيستها اإل ةيسؾ إلي (Z)خمد لويذيخ ا
بيغ الستغيخ معامل اإلعحجار لمعالقة  (a)ث ، حيباشخ حؿيقي خ السغيمتغيخ وسي  أ  أن التأثيخ 

غيخ الػسي  والستغيخ بيغ الستقة حجار لمعالمل اإلعمعا تسثل (b)ي ، وأن السدتقل والستغيخ الػس
   الػسي  ، وأندتقل والستغيخ سة بيغ الستغيخ الثل الخصأ السعيار  لمعالقتس  (sa )لتابع، وأن ا

(sb ) تابع، ومغ خالل التحميل يغ الستغيخ الػسي  والستغيخ اللمعالقة ب عيار  أ السخصتسثل ال
 ػ :هول وأن السدار سة األ ذج الجرالشسػ يخ مباشخ شػيًا غمع ح أن هشاك تأثيخاً الداب  يتز

 األداء السدتجام        الػضيفي اإلرتباط         اتيجيةإلستخ ا الخيادة
واألداء  يجيةاإلستخاتالخيادة ر الػساشة الجدئية في العالقة بيغ دو  يمعب الػضيفي اإلرتباطأ  أن 
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 :التالي لشحػامغ خالل عسػذج الػساشة وذلظ عمي ، حيث يتزح ذلظ  السدتجام
 

 Partially Mediation Modelعسػذج الػساشة الجدئية  -13/7/2
 : التاليل ججوال ذج وذلظ مغ خالللتصاب  لهحا الشسػ مؤشخات جػدة ايح سكغ تػضي

 (19ججول رقع )
 ساشة الجدئية جػدة التصاب  لشسػذج الػ مؤشخات 

جػدة  مؤشخات الؿيسة ذجتبار جػدة الشسػ اخمؤشخ  م
 السصابقة

1 X2/Degree of Freedom 5,235  5أكبخ مغ 
2 P. Value 1,111 5مغ  أقل% 
3 Goodness of Fit Index (GFI) 1,928 1,9غ أكبخ م 
4 Normed Fit Index (NFI) 1,954  1,9أكبخ مغ 
5 Comparative Fit Index (CFI) 1,974  1,9أكبخ مغ 
6 Relative Fit Index (RFI) 1,982  1,9أكبخ مغ 
7 Incremental Fit Index (IFI) 1,915  1,9أكبخ مغ 
8 Tuker-Lewis Index (TLI) 1,965  1,9أكبخ مغ 
9 Root Mean Square Residual (RMR) 1,122 1,1مغ ل أق 
11 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 1,117  1,1 مغأقل 
/ درجات الحخية( والتي 2ا )كيسة أن ؾ إلييخ ذتأن الشتائ   الججول الداب  يتزح ومغ خالل 
مغت ؾيسة مؤشخ بمعشػية، ومغ عاحية أخخ  فقج  Pسة وأن ؾي (،5خ مغ )بوهي أك 5,235 تبمغ
،  ومؤشخ 1,954 (NFI)وكحلظ مؤشخ السصابقة السعيار   1,928 (GFI) ػدة العالقةج

صابقة الس ، ومؤشخ1,982 (RFI)الشدبي ، ومؤشخ السصابقة 1,974 (CFI)سقارن الالسصابقة 
شخ الجحر التخبيعي لمبػاقي ، ومؤ 1,965  (TLI)كخ لػيذ تػ شخ ؤ ، وم1,915 (IFI)الستدايج 
(RMR) 1,122ستػس  مخبعات الخصأ ل حر التخبيعي، ومؤشخ الج(RMSEA) 1,117 

قل تتغيخ مدسك اإلستخاتيجيةالخيادة د مباشخة بيغ أبعاخ الدابقة وجػد عالقة غيتؤكج السؤشخات و 
 كستغيخ وسي  . ػضيفيال اطاإلرتبكستغيخ تابع مغ خالل  السدتجامواألداء 
مغ  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة أبعاد بيغ  معشػية العالقاتتحجيج شكل و  -13/7/3

 وسي : كستغيخ الػضيفي اإلرتباطخالل 
 خكستغي ضيفيػ ال اإلرتباطعحػ تأثيخ  AMOS, Version 23 عتائ  عسػذج يسكغ تػضيح  

 :التاليمغ خالل الججول  واألداء السدتجام تخاتيجيةاإلس ةالخيادالعالقة بيغ أبعاد  يوسي  عم
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 (21ججول رقع)
  واألداء السدتجام إلستخاتيجيةاالخيادة ي العالقة بيغ أبعاد يخ وسي  عمتغسك الػضيفي اإلرتباطتأثيخ 

المرغَر 

 الرببع
 المسرقل المرغَر

 اإلريببط

 الكلي

عبمل م

 دالرحدٍ

R
2 

معبمل 

 االنحدار

B 

 الرأثَر

 بشرالمب

الرأثَر 

الغَر 

 مببشر

 الرأثَر

 الكلي

 مسروى

 الداللت

مسروى 

 المعنوٍت

 اإلرتباط

  الوظيفي

الفرص إدارة 

  الرياديت
1,52 

0,20 

4290 4290 
- 

 معنوي  **42444 4290

إدارة الموارد 

  الرياديت
1,54 42,2 42,2 

- 
 يمعنو *42430 42,2

 معنوي  *42490 4290 - 4290 4290 1,63 الرياديتالثقافت 

 معنوي  *4243 42,0 - 42,0 42,0 1,65  القيادة الرياديت

داء األ

   المستدام

إدارة الفرص 

  الرياديت
1,77 

0,55 

 معنوي  **42444 42000 42030 42903 42903

إدارة الموارد 

  الرياديت
 معنوي **42449 42990 420,0 42,00 42,00 1,71

 معنوي  **42440 42090 42023 429,0 429,0 1,69 الثقافت الرياديت

 معنوً  **42444 42000 42,00 420,0 420,0 1,79  ياديتالقيادة الر

  الوظيفي اإلرتباط
1,68 
 

423,4 423,4 - 423,4 42444** 
  يمعنو

 الداب  يتزح ما يمي:ججول ومغ ال
 عحجار ، وأن معامالت اإل  املسدتجداء اواأل اإلستخاتيجيةلخيادة ابيغ أبعاد   درجة تػاف يػجج

ثة مجتسعة لها الثال  بأبعاده يفيالػض اإلرتباطمخ الح  يؤكج عمي أن األ ة،مختفعة السعشػي
في  سدتجامواألداء ال اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ العال تأثيخ وسي  بذكل جدئي عمي

 . الجراسةلسرخية محل الجامعات ا
  إدارة السػارد إدارة الفخص الخيادية) ستخاتيجيةاإلة الخيادبعاد ألالتأثيخ السباشخ أن ،

، 1,214، 1,385بمغت  لسدتجاماألداء ا ( عميالؿيادة الخيادية، ة الخياديةالثقاف، الخيادية
، 1,15و  1,11وجسيعها دال إحرائيًا عشج مدتػ  معشػية  التػالي 1,426، 1,321

عشج  مػجبػ  عشموهػ تأثيخ  1,52 جامتاألداء السدعمي  الػضيفي تباطاإلر بمغ تأثيخ سا ك
 1,11مدتػ  معشػية 

 واألداء  اإلستخاتيجيةلخيادة اكستغيخوسي  في العالقة بيغ  الػضيفي اإلرتباطعع وجػد لقج د
 اإلستخاتيجيةالخيادة تأثيخ أبعاد  ، مغ الجامعات السرخية محل الجراسةفي  سدتجامال

خ معشػ  ييػجج تأث يث، حغيخ تابع كست مااألداء السدتجػ  دتممة عمي تقكستغيخات مد
األداء و  اإلستخاتيجيةالخيادة ة بيغ سي  عمي العالقكستغيخ و  الػضيفي لإلرتباط إيجابي
حيث عجج أن التأثيخ السباشخ ألبعاد ،  1,15و 1,11شػية عشج مدتػ  مع السدتجام
عج ب، و 1,385يتا بحيث بمغت ؾيسة  لفخص الخياديةإدارة اعج )ب هي اإلستخاتيجيةالخيادة 
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، وبعج الثقافة الخيادية حيث بمغت ؾيسة بيتا 1,426ؾيسة بيتا حيث بمغت  الؿيادة الخيادية
ع أثيخهوقج إرتفع ت( 1,214بمغت ؾيسة بيتا دارة السػارد الخيادية حيث ، وبعج إ1,321
مي ( ع1,11 تػ  معشػيةج مدعش 1,388، و 1,496، و1,644، و 1,414 إليالكمي 
 .التختيب 

 اإلرتباطمغ خالل  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة  عادتخحة بيغ أبة السققكغ تػضيح العالويس
 : التاليخالل الذكل  ذلظ مغو  AMOS ,Version 23تغيخ وسي  باستخجام بخعام  كس الػضيفي

 (3شكل رقع )
كستغيخ  الػضيفي باطاإلرتو  داء السدتجامواأل ستخاتيجيةاإلالخيادة بيغ قة لمعال السقتخح سػذجالش

 وسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذج السفتخض مغ مخخجات لشسػ ع اح متخ كسا تع الحرػل عمي مؤشخات معشػية الشسػذج السق
 :التاليل ؤشخات الججوالل مخاإلحرائي مغ ل التحمي

 (21ججول رقع )
 اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ العالقة  غيخ وسي  فيكست فياط الػضيتبلإلر الشسػذج جػدة مؤشخات 

   واألداء السدتجام
دة جػ  مؤشخات الؿيسة مؤشخ اختبار جػدة الشسػذج م

 لسصابقةا
1 X2/Degree of Freedom 4,118 5 غأكبخ م 
2 P. Value 1,111  5أقل مغ% 
3 Goodness of Fit Index (GFI) 1,954 1,9مغ  أكبخ 
4 Normed Fit Index (NFI) 1,921  1,9أكبخ مغ 
5 Comparative Fit Index (CFI) 1,972 1,9بخ مغ كأ 
6 Relative Fit Index (RFI) 1,969 1,9مغ  أكبخ 
7 Incremental Fit Index (IFI) 1,919  1,9أكبخ مغ 
8 Tuker-Lewis Index (TLI) 1,919  1,9أكبخ مغ 

e3 

0,53 

e8 

 

 األداء المسردام 

 

 اإلريببط الوظَفٌ 

e15 

 

 إدارة الفخص الخيادية
1,40 

e2 

e1 

e12 

 

 إدارة السػارد الخيادية

 

 الثقافة الخيادية
 

 يادة الخياديةالؿ

0,20 

0,50 

0,20 

0,20 

0,30 

0,23 

0,30 
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9 Root Mean Square Residual (RMR) 1,114 1,1ل مغ أق 
11 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 1,112  1,1أقل مغ 

 اإلرتباطعاد بجعع تأثيخ أكل أكبخ ويخ العالقة بذالػسي  يفد أثيخالتأن يتزح مغ الججول الداب  
ي عمذلظ يجل جيجة ومقبػلة ،وعميه فإن  ػذج جسيعهاة الشس، حيث أن عتائ  مؤشخات جػدالػضيفي

 شسػذج السقجر.بحلظ يتزح لشا جػدة الف  أفزل، و اتػ 
 اً ثيخًا معشػيأت الػضيفي اإلرتباط يؤثخ ال "فقج تقخر رفس فخض العجم القائل  وفي ضػء ما تقجم،

واألداء  ية محل الجراسةالجامعات السرخ في  اإلستخاتيجيةالخيادة  بيغ لعالقةافي  اً باشخ غيخ م
يخ ًا غشػيتأثيخًا مع الػضيفي اإلرتباط يؤثخمي أعه " الح  يشز ع بجيلالالفخض ل ع قبػ"، وتالسدتجام

 واألداء السدتجام اسةخية محل الجر الجامعات السرفي  اإلستخاتيجيةالخيادة  بيغ العالقةفي  اً باشخ م
شخة جػهخية عشج مدتػ  معشػية يخ مباقة غحيث أضهخ عسػذج تحميل السدار أن هشاك عال "،

الخيادة أبعاد  لجسيعل يلعجم وقبػل الفخض البجر رفس فخض اتقخ  سا، ك 1,15و  1,11
ت داللة وذلظ لػجػد عالقة غيخ مباشخة ذا السقتخح ذجت مدتقمة في  الشسػ كستغيخا اإلستخاتيجية

كستغيخ وسي  عشج مدتػ   يفيالػض اإلرتباطفي ضل وجػد  األداء السدتجامة بيشهع وبيغ حرائيإ
 .1,15و  1,11ية ػ معش
  :ت الجراسة الودالت ايتػصلئ  والشتاا -14

 : يسا يأتيؼئ  تتسثل مغ الشتاجسػعة م مغ خالل هحا البحث إلى الباحثانتػصل 
ستثسار السشطسة لدمػكياتها السختمفة إ إليياد  يهجع ط ر عذا هي اإلستخاتيجيةة الخياد (1)

فيح ة لتشليتقإل االسكاإلبجا  واالبتكار واالستباؾية والسغامخة والتشافدية وتقبل السخاشخة و 
رات متسيدة عغ السشافديغ مسا يداهع بتكاإالخيادية التي تعسل عمى تقجيع  ستخاتيجياتاإل

 الحاليةتشافدي لمسشطسة في أسػاقها ال ودعع السخكد دتػى الخبحيةفي تحديغ م
 والسختؿبة.

ة ثقافالهي  اإلستخاتيجيةتف  العجيج مغ الباحثيغ عمى أن األبعاد الخئيدة لمخيادة إ (2)
 .إدارة السػارد الخياديةالخيادية،  إدارة الفخصلخيادية، الؿيادة ا الخيادية،

و ممل بل ال يجج في العسل دون تػؾف أ عزػ هيئة التجريذ إعهساكإدمان العسل هػ  (3)
و تػاججه في العسل، وتججه في لحطات السخض أو ، ألمعسل  أثشاء مسارسته إالراحته 

، ويشتطخ رجػعه إلى عسمه بذػف اً متػتخ  اً غ عسمه كئيبجه عتفخض عميه بع األجازات التي
 .ؼيه مبالغ

، إجبار   العسل بذكل، االفخاط في العسل، اإلستستا  بالعسلتتسثل أبعاد إدمان العسل في  (4)
 .الػسػاس القهخ  لمعسل

تمظ العالقة اإليجابية التي تخب   بيغ السػضف والسشطسة التي يعسل  هػاإلرتباط الػضيفي  (5)
لتدام العامل عقميًا وعاشؽيًا تجاه مشطسته، ورغبته الذجيجة لبحل ي تشت  مغ إالت بها،

شجاحها والخغبة أقرى الجهػد لتحقي  أهجافه ورغباته وكحلظ أهجاع السشطسة وسعيه ل
 ي السشطسة.في البقاء ف

في  االعهساك، العسل في الحيػية، في العسل  اإلخالصتتسثل أبعاد اإلرتباط الػضيفي في  (6)
 .لالعس
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الصخق الستبعة في األعسال التجارية لمسشطسة مغ أجل خم  ؾيسة عمى  هػلسدتجام األداء ا (7)
 والبيئية واالجتساعية لمسشطسة.السجى القريخ والصػيل، مع تحقي  األهجاع اإلقترادية 

 البعج اإلجتساعي، البعج البيئي.، اإلقتراد البعج تتسثل أبعاد األداء السدتجام في  (8)
اإلستخاتيجية وأبعادها األربعة قخيب ججًا مغ الستػس  العام  ابي لمخيادةالحدأن الػس   (9)

لجامعات درجات( ، ويعشي ذلظ أن الخيادة اإلستخاتيجية متػسصة في ا 3سؿياس )لم
 . السرخية الحكػمية محل الجراسة مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة التجريذ بها

 3س  العام لمسؿياس )بخ مغ الستػ ة أكأن الػس  الحدابي إلدمان العسل وأبعاده األربع (11)
في الجامعات السرخية الحكػمية مجمشي  درجات( ، ويعشي ذلظ أن أعزاء هيئة التجريذ

 . العسل
 3رتباط الػضيفي وأبعاده الثالثة أكبخ مغ الستػس  العام لمسؿياس )أن الػس  الحدابي لإل  (11)

يذ في  هيئة التجر  عزاءدرجات( ، ويعشي ذلظ إرتفا  مدتػ  اإلرتباط الػضيفي لج  أ
 . الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة

ابي لألداء السدتجام وأبعاده الثالثة قخيب ججًا مغ الستػس  العام أن الػس  الحد (12)
درجات( ، ويعشي ذلظ أن األداء السدتجام لمجامعات السرخية الحكػمية محل  3لمسؿياس)

 .ذ بهاتجريالجراسة  متػس  مغ وجهة عطخ أعزاء هيئة ال
( و 1,69تخاوح بيغ )عامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام تأن م (13)

 %.1ئية عشج مدتػ  معشػية (  وأن جسيع هحه السعامالت ذات داللة إحرا1,79)
هشاك إرتباشًا شخديًا ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واألداء السدتجام ،  (14)

ة واألداء اط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجيعامل اإلرتبمغ محيث ب
ػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة ( ، بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ إدارة الس1,77السدتجام)

 بعاد(، وبمغ معامل اإلرتباط بيغ الثقافة الخيادية كأحج أ1,71اإلستخاتيجية  واألداء السدتجام)
تباط بيغ الؿيادة الخيادية (، وأخيخًا بمغ معامل اإلر 1,69ستخاتيجية  واألداء السدتجام)الخيادة اإل

 (.1,79ء السدتجام)كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية  واألدا
جبة ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية و األداء السدتجام مغ عالقة مػ وجػد  (15)

العالقة  هحهامعات السرخية محل الجراسة ، وأن جريذ في الجالت وجهة عطخ أعزاء هيئة
 .% )وفقًا لسعامل اإلرتباط الستعجد(74تسثل 

لتحجيج ( مغ % وفقًا لسعامل ا55) حػالييفدخ  أن مدتػ  الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن (16)
خية التبايغ الكمي في مدتػ  األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السر

 .محل الجراسة
أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األكثخ تفديخًا لإلختالع في مدتػ  األداء السدتجام تتسثل  تتسثل (17)

( ، 1,32(، والثقافة الخيادية )1,38الفخص الخيادية ) ، إدارة(1,42في الؿيادة الخيادية )
داء ها وبيغ األبيش ( والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا1,21وإدارة السػارد الخيادية )

 . السدتجام
( و 1,52أن معامالت اإلرتباط بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام تتخاوح بيغ ) (18)

 % .5ذات داللة إحرائية عشج مدتػ  معشػية  لسعامالت(  وأن جسيع هحه ا1,65)
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جام، لسدتأن هشاك إرتباشًا شخديًا ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد اإلرتباط الػضيفي واألداء ا (19)
غ معامل اإلرتباط بيغ اإلخالص في العسل كأحج أبعاد اإلرتباط الػضيفي واألداء حيث بم

حيػية في العسل كأحج أبعاد اإلرتباط ( ، بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ ال1,56السدتجام )
أحج (، وأخيخًا بمغ معامل اإلرتباط بيغ اإلعهساك في العسل ك1,52ي واألداء السدتجام )الػضيف

 (.1,65باط الػضيفي واألداء السدتجام )أبعاد اإلرت
عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ اإلرتباط الػضيفي واألداء السدتجام في وجػد  (21)

% )وفقًا لسعامل اإلرتباط 63العالقة تسثل  هحه، وأن محل الجراسةلسرخية ات االجامع
 .الستعجد(

% وفقًا لسعامل التحجيج ( مغ 41) ػاليحن يفدخ أن مدتػ  اإلرتباط الػضيفي يسكغ أ (21)
 .التبايغ الكمي في مدتػ  األداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسة

اط الػضيفي األكثخ تفديخًا لإلختالع في مدتػ  األداء السدتجام تتسثل أبعاد اإلرتب تتسثل (22)
العسل في إلعهساك (، وا1,33(، والحيػية في العسل )1,35في اإلخالص في العسل )

 . دتجام( والتي تتستع دون غيخها بعالقة معشػية مػجبة ؼيسا بيشها وبيغ األداء الس1,31)
-( و )1,31-واألداء السدتجام تتخاوح بيغ ) إدمان العسلأن معامالت اإلرتباط بيغ  (23)

 %.5(  وأن جسيع هحه السعامالت دالة إحرائيًا عشج مدتػ  معشػية 1,46
ل إحرائيًا بيغ أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام ، حيث بمغ يًا دارتباشًا عكدهشاك إ (24)

( ، 1,42-ل واألداء السدتجام)ط بيغ اإلستستا  بالعسل كأحج أبعاد إدمان العسمعامل اإلرتبا
     بيشسا بمغ معامل اإلرتباط بيغ اإلفخاط في العسل كأحج أبعاد إدمان العسل واألداء السدتجام

إلرتباط بيغ العسل بذكل إجبار  كأحج أبعاد إدمان العسل  واألداء اوبمغ معامل (، 1,36-)
خ  لمعسل كأحج أبعاد إدمان وأخيخًا بمغ معامل اإلرتباط بيغ الػسػاس القه (،1,31-السدتجام)

 (.1,46-العسل  واألداء السدتجام)
خ طم مغ وجهة ععالقة عكدية ودالة إحرائيًا بيغ إدمان العسل و األداء السدتجا وجػد (25)

% 54-العالقة تسثل  هحهأعزاء هيئة التجريذ في الجامعات السرخية محل الجراسة، وأن 
 .)وفقًا لسعامل اإلرتباط الستعجد(

% وفقًا لسعامل التحجيج ( مغ التبايغ 29) حػاليإدمان العسل يسكغ أن يفدخ أن مدتػ   (26)
لسرخية محل اي الجامعات الكمي في مدتػ  األداء السدتجام ألعزاء هيئة التجريذ ف

 .الجراسة
لعسل األكثخ تفديخًا لإلختالع في مدتػ  األداء السدتجام تتسثل في أبعاد إدمان ا تتسثل (27)

      (، والعسل بذكل إجبار  1,34-(، واإلستستا  بالعسل )1,35-) الػسػاس القهخ  لمعسل
ا وبيغ بيشهة ؼيسا ( والتي تتستع بعالقة معشػية سالب1,29-( ، واإلفخاط في العسل )1,31-)

 . األداء السدتجام
( و 1,52رتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي تتخاوح بيغ )أن معامالت اإل  (28)

 %.5ع هحه السعامالت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ  معشػية (  وأن جسي1,65)
الػضيفي،  تباطة واإلر هشاك إرتباشًا شخديًا ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتيجي (29)

غ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط حيث بمغ معامل اإلرتباط بي
بمغ معامل اإلرتباط بيغ بإدارة السػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة ( ، بيشسا 1,52الػضيفي )
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افة الخيادية كأحج أبعاد الثقاط بيغ (، وبمغ معامل اإلرتب1,54اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي )
(، وأخيخًا بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة 1,63ستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي )الخيادة اإل

 (.1,65أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتباط الػضيفي ) الخيادية كأحج
ي في فط الػضيهشاك عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية واإلرتبا (31)

% )وفقًا لسعامل اإلرتباط 58العالقة تسثل  هحه، وأن الجامعات السرخية محل الجراسة 
 .الستعجد(

( مغ % وفقًا لسعامل التحجيج 34) حػاليتخاتيجية يسكغ أن يفدخ أن مدتػ  الخيادة اإلس (31)
 .محل الجراسةالتبايغ الكمي في مدتػ  اإلرتباط الػضيفي في الجامعات السرخية 

عاد الخيادة اإلستخاتيجية األكثخ تفديخًا لإلختالع في مدتػ  اإلرتباط الػضيفي أب تتسثل (32)
(، والؿيادة 1,31ة الخيادية )(، والثقاف1,38) تتسثل في إدارة الفخص الخيادية

ؼيسا  ( والتي تتستع بعالقة معشػية مػجبة1,27(  وإدارة السػارد الخيادية )1,28الخيادية)
 . يفيوبيغ اإلرتباط الػض بيشها

( و      1,28-أن معامالت اإلرتباط بيغ الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل تتخاوح بيغ ) (33)
 %.1ت ذات داللة إحرائية عشج مدتػ  معشػية سيع هحه السعامال(  وأن ج1,52-)
العسل، حيث جية وإدمان هشاك إرتباشًا عكديًا ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد الخيادة اإلستخاتي (34)

ل اإلرتباط بيغ إدارة الفخص الخيادية كأحج أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية وإدمان العسل بمغ معام
بيغ إدارة السػارد الخيادية كأحج أبعاد الخيادة  مل اإلرتباط( ، بيشسا بمغ معا1,52-)

كأحج أبعاد  فة الخيادية(، وبمغ معامل اإلرتباط بيغ الثقا1,38-اإلستخاتيجية وإدمان العسل )
(، وأخيخًا بمغ معامل اإلرتباط بيغ الؿيادة الخيادية 1,28-اإلستخاتيجية وإدمان العسل ) الخيادة

 (.1,39-وإدمان العسل ) إلستخاتيجيةكأحج أبعاد الخيادة ا
هشاك عالقة عكدية ذات داللة إحرائية بيغ الخيادة اإلستخاتيجية في الجامعات السرخية  (35)

 .% )وفقًا لسعامل اإلرتباط الستعجد(48القة تسثل الع هحهالعسل ، وأن اسة وإدمان محل الجر 
امل التحجيج ( مغ التبايغ % وفقًا لسع23أن مدتػ  الخيادة اإلستخاتيجية يسكغ أن يفدخ ) (36)

 .الكمي في مدتػ  إدمان العسل في الجامعات السرخية محل الجراسة
ل تتسثل دمان العسلإلختالع في مدتػ  إثخ تفديخًا أبعاد الخيادة اإلستخاتيجية األك تتسثل (37)

      (، وإدارة الفخص الخيادية1,29-(، وإدارة السػارد الخيادية )1,35-في الؿيادة الخيادية )
( والتي تتستع بعالقة معشػية عكدية ؼيسا بيشها وبيغ 1,21-)( ، والثقافة الخيادية 1,24-)

 . إدمان العسل
واألداء  اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ لعالا ية فيالجدئ دور الػساشة بيمع العسل إدمان (38)

 .تجامالسد
 اء السدتجامواألدقل تتغيخ مدسك اإلستخاتيجيةالخيادة د مباشخة بيغ أبعاخ وجػد عالقة غي (39)

 كستغيخ وسي  إدمان العسلكستغيخ تابع مغ خالل 
عحجار اإل  مالتوأن معا،  امواألداء السدتج اإلستخاتيجيةالخيادة بعاد درجة تػاف  بيغ أ وجػد (41)

كل جدئي عمي يخ وسي  بذتأث له العسل إدمانمخ الح  يؤكج عمي أن فعة السعشػية، األمخت
 رخية محل الجراسةالجامعات السفي  تجامواألداء السد اإلستخاتيجيةالخيادة قة بيغ العال
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ادية، لسػارد الخيلفخص الخيادية،إدارة ابعاد الخيادة اإلستخاتيجية )إدارة األالتأثيخ السباشخ  (41)
 1,42، 1,32، 1,21، 1,38الخيادية، الؿيادة الخيادية( عمي األداء السدتجام بمغت  الثقافة

، كسا بمغ تأثيخ 1,15و  1,11عشج مدتػ  معشػية عمي التػإلي وجسيعها دال إحرائيًا 
ابي عشج مدتػ  معشػية وهػ تأثيخ معشػ  إيج 1,292إدمان العسل عمي األداء السدتجام 

1,15 
واألداء  اإلستخاتيجيةالخيادة ر الػساشة الجدئية في العالقة بيغ دو  عبيم الػضيفي اطاإلرتب (42)

 .السدتجام
 واألداء السدتجامقل تتغيخ مدسك اإلستخاتيجيةلخيادة اد مباشخة بيغ أبعاخ وجػد عالقة غي (43)

 .كستغيخ وسي  الػضيفي اإلرتباطكستغيخ تابع مغ خالل 
واألداء السدتجام ، وأن معامالت اإلعحجار  اإلستخاتيجية عاد الخيادةدرجة تػاف  بيغ أب وجػد (44)

  بذكل جدئي وسي له تأثيخمختفعة السعشػية، األمخ الح  يؤكج عمي أن اإلرتباط الػضيفي 
 . واألداء السدتجام في الجامعات السرخية محل الجراسةعمي العالقة بيغ الخيادة اإلستخاتيجية 

دارة الفخص الخيادية، إدارة السػارد الخيادية، ستخاتيجية )إالخيادة اإل التأثيخ السباشخ ألبعاد (45)
، 1,321، 1,214، 1,385الثقافة الخيادية، الؿيادة الخيادية( عمي األداء السدتجام بمغت 

، كسا بمغ تأثيخ 1,15و  1,11ائيًا عشج مدتػ  معشػية وجسيعها دال إحر التػالي 1,426
خ معشػ  مػجب عشج مدتػ  معشػية وهػ تأثي 1,52ء السدتجام اإلرتباط الػضيفي عمي األدا

1,11 
 :يغػعتجسم ىإلكغ ترشيفها يس ت البحث والتيعخض ؼيسا يمي تػصياة عابقي ضػء الشتائ  الدوف

مغ حيث التػصيات  اسة وذلظا  الجر بقصاعية لثام  ا تتعسيش، بب األكاديسيبالجاععم  تت األولى
 إدمان، والتػصيات الخاصة بالػضيفي رتباطاإل ة بصات الخا، والتػصييةاإلستخاتيجالخيادة ب الخاصة
يادة الخ غ يبالعالقة ب،والتػصيات الخاصة  األداء السدتجاماصة ب، والتػصيات الخالعسل

 ؼيسا يمي الباحثانل و، وسػع يتشا واألداء السدتجام الػضيفي اإلرتباطو  العسل إدمانو  اإلستخاتيجية
 : التاليحجه وذلظ عمي الشحػ  عمي المجكل  إقتخاحها فيي يسكغ التػصيات الت

 : سياديتتعم  بالجاعب األكػصيات ت :أوالً 
 اإلرتبتتاطو  وإدمتتان العستتل داء السدتتتجامواأل اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة  تسيتت  الفهتتع بسػضتتػعاتع  (1)

ق تفتاإ م وجتػدوعتجة، لسختمفتا عوألبعتاده عله ضحع وام فهم  وعجضل وجػد خ في الػضيفي
 .عاألساسية له بعاداأل ىمى اآلن عحت يغالباحثبيغ 

الخيتتتادة مدتتتتػ  س االسِّرتتتجاؾية، وذلتتتظ لؿيتتتثبتتتات و ال / ترتتتسيع مقتتتاييذ تتستتتتع بالثقتتتة  (2)
القتػة عقاط ة؛ بهجع تحجيج لخاصت اػمية والسشطساشطسات الحككل  مغ السفي  اإلستخاتيجية

 يفتة السشاستبة ييححة والترتارات التعديديتخ الق إتخاذ؛ التاليبل  دور ، و بذك فعالز وأوجه
 لسشاسب.الػقت ا

 ألداء السدتتجاما   مدتػ لؿياس ؾية، وذلظ لسِّرجابات وا/ الث ع مقاييذ تتستع بالثقةترسي  (3)
ي جابية التاإلي اهتع تحجيج متغيخابهج صة،السشطسات الخاحكػمية و سشطسات المغ ال في كل  

 شها.م لحجاب لتي يجا يةيدها، والدمبتعد دم يم
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 الػضيفي اإلرتباطمدتػ  لؿياس  رجاؾية، وذلظت والسِّ ثبالالثقة / اع بتسييذ تتترسيع مقا (4)
 الدتتمبية خاتهتتا ثيتأيتتج جع تحجخاصتتة، بهتتشطستتات الالحكػميتتة والسلسشطستتات ا متتغ فتتي كتتل  

 ا .وكيؽية التعامل معه
 مدتتػ  لديتادة ة غ تأثيخات ايجابيتلها م لسا اإلستخاتيجيةالخيادة  بسدتػ  هتسام اال ضخورة  (5)

 . جاملسدتألداء اا
األداء تػ  ديادة مدلجابي يإيخ له مغ تأث لسا اإلرتباط الػضيفيبسدتػ  الهتسام ا ضخورة (6)

 .  السدتجام
سل لج  أعزاء هيئة التجريذ لسا له مغ آثار سمبية ضخورة خفس مدتػ  إدمان الع (7)

 عمي األداء السدتجام لهع .
خيتتادة الام بهتستتختتالل اإلمتتغ  دتتتجاملساألداء امدتتتػ   تحدتتيغ بكيؽيتتة  ات تتعمتت يتػصتت :ثاعيتتاً 

  :إدمان العسلوالحج مغ  واإلرتباط الػضيفي اإلستخاتيجية
لهتتا االتػصتتيات ومج ع عتتخض هتتحهمتتا هتتإليلتػصتتل ا التػصتتيات التتتي أمكتتغ الباحثتتانول يتشتتا

الشحتػ السبتيغ فتي  يحيتة عمتيصة عسل تشفخها في شكل تشفيح ػل عغومتصمبات تشفيحها والسدئ
 ( .22ول رقع )الجج

 (22ع )رقججول 
الخيادة بم اتسالهخالل اغ م األداء السدتجامتػ  غ مديلتحدسقتخحة ة الفيحيخصة التشال

  العسل إدمانحج مغ وال الػضيفي اإلرتباطو  اإلستخاتيجية

 فيحتشعغ الالسدئػل  متصمبات التشفيح صيةالتػ  التػصية لمجا

تحديغ 

الخيادة 

  اإلستخاتيجية

 

 

 

 

جع تهشطيسيتة تدتة تسية ثقافتوتش اءبش  -1/1
 .  اإلستخاتيجيةالخيادة دعع 
يغ مدتتتػ  تعديتتد ستتبل تحدتتع و دعتت   -1/2

 فعاليتتةػ أكثتتخ عمتتى عحتت اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة 
 .ةدارة السػارد البذخيإب مغ جاع

عقتتج شتتخاكات متتع بيتتػت الخبتتخة متتغ   -1/3 
ذو  التجتتتتارب الشاجحتتتتة فتتتتي مجتتتتال الخيتتتتادة 

 .اإلستخاتيجية
الساديتة والسكافتتت  طتام لمحتػافدتبشي ع -1/4
هيئتتتة التتتتجريذ عشػيتتتة لتذتتتجيع أعزتتتاء سوال

 .والجامعات عمي تبشي الخيادة اإلستخاتيجية
 زمتتة ال ات الالعستتل عمتتي تتتػفيخ الستصمبتت -1/5

 .اإلستخاتيجية  ةلتفعيل الخياد
ضتتتخورة إهتستتتام الجامعتتتات السرتتتخية  -1/6

بالتػجهتتات الخياديتتة، وتتتػفخ السشتتاخ السشاستتب 
 .اعع لها والج

  ركيه رش عستتتل تذتتتاو
لبيتتتان إهتستتتام الجامعتتتات 

وكيؽيتتة تبشتتي بالسبتتجعيغ 
 إبجاعهع .

   وضتتع قتتػاعييغ تتعمتت
سشػحتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتالحػافد الس

ذ ألعزتتتاء هيئتتتة التتتتجري
السبتتتجعيغ وفخصتتتهع فتتتي 

 التخؾية.
 بيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تجريورات د
ش ور خميتتتة وخارجيتتتة و دا

ألعزتتتتتتاء هيئتتتتتتة عستتتتتتل 
ء شتتتابب صتتتة خا التتتتجريذ

 ة تشطيسيتتتتةفتتتتوتشسيتتتتة ثقا
لخيتتتتادة ادتتتتتهجع دعتتتتع ت

 مجمذ الجامعة. 
 .مجمذ الكمية 
  مجتتتتتتتتتالذ األؾيتتتتتتتتتام

 . العمسية
  مخكتتتد تشسيتتتة قتتتجرات

 أعزاء هيئة التجريذ .
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 .ستخاتيجيةاإل

يغ تحد

رجة د

اإلرتباط 

الػضيفي 

ألعزاء 

هيئة 

   التجريذ 

هيئة التجريذ عزػ مشح    -2/1
بالجامعات السرخية مديجًا مغ الحخية في 

اإلدارية ي العسمية والسذاركة فشخح األفكار 
وإتخاذ القخارات بسا يحق  رفع مدتػ  

 . اإلرتباط الػضيفي لجيه 
ألهجاع إحجاث التػاف  بيغ ا -2/2

ء هيئة التجريذ وأهجاع الذخرية ألعزا
 .الجامعة والكمية التي يعسل بها 

 ضخورة مشح عزػ هيئة التجريذ -2/3
ر فعال ، لسا له مغ دو  الالزمالجعع التشطيسي 

 تجام له.ألداء السدفي ا
مدتػ  ديغ وتعديد سبل تحعع د -2/4

مغ  فعاليةكثخ ػ أعح عمى اإلرتباط الػضيفي
 .السػارد البذخيةإدارة جاعب 

كأحج  اإلرتباط الػضيفيراج بخعام  إد -2/5
 لخاصة بالؿياداتيبية االتجر  أهع البخام 

اضح في عسمية لسا له مغ أثخ و ة الجامعي
 .  ت االقخار  تخاذإفكيخ و تال

ميتتة ة داخرات تجريبيتتو د -
 عستتتتتتل وخارجيتتتتتتة وورش

باإلرتبتاط اصة خ مميغلمعا
 . الػضيفي

عجوات تثؿيؽية دوريتة   -
 اإلرتبتتتتاط التتتتػضيفيعتتتتغ 

 وفػائجه.
ش عستتتتل ألعزتتتتاء ور  -

هيئتتتتتتة التتتتتتتجريذ حتتتتتتػل 
الصتتخق الفخديتتة السشاستتبة 
 لتحقي  اإلرتباط التػضيفي

. 

 مجمذ الجامعة. 
 .مجمذ الكمية 
 الذ األؾيتتتتتتتتتاممجتتتتتتتتت 

 . العمسية
  مخكتتتد تشسيتتتة قتتتجرات

 .أعزاء هيئة التجريذ
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يتة والتصبيت  عمي مدتػ  الشطخ  تالالوجػد بعس الج عغ الحاليةعتائ  الجراسة وأسفخت مشاقذة 
 :  ا يميؼيس تزحت
 جعيعفي ت اإلستخاتيجية لمخيادةر الهام جو عمي ال الحاليةة الجراسجت أك طخية :لشمدتػ  اعمي  ( أ)

الخيادة القة بيغ ي  في العكستغيخ وس لعسلا إدمانأضافت هحه الجراسة ، و  السدتجام ءاألدا
جراسة هحه ال كسا أضافت ، ت السرخية محل الجراسةالجامعافي  واألداء السدتجام اإلستخاتيجية

في  واألداء السدتجام اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ  قةالعال يتغيخ وسي  فكس الػضيفي اإلرتباط
ألدبيات القميمة ا إلي تزيف الحاليةراسة ن الجثع فإ ومغ ، سرخية محل الجراسةات الالجامع
رة إدائة أ  سب  في هحا الرجد في بي الباحثان صجحيث لع يخ  –ا السجال حالستاحة في هو  عدبياً 
 مغ ا الجاعبفي هحالبحث  ل عمي تػسيع قاعجةيعسبسا ث ، بحغ الم -ةرخيسال ػارد البذخيةالس

الخيادة   بسدتػ  عمتا يسة ؼيسراالجائ  هحه عت تفاقإ ا أنارد البذخية ، كسالسػ  إدارةدراسات 
مع  اماألداء السدتج ومدتػ   ،الػضيفي اإلرتباط  ، ومدتػ العسل إدمانومدتػ   اإلستخاتيجية

مسارسات عامة في وجػد  ة ، يجل عميوأجشبي ةيعخب في دولع إجخاؤها تجيجة ئ  دراسات عاعت
 تالع الثقافات .اخ مع بذخيةػارد السإدارة ال

داللة ت أكجته مغ وجػد عالقة ذاسا وب الحالية ائ  الجراسةعت تعتبخ   :يدتػ  التصبعمي م ( ب)
 ، اسةية محل الجر الجامعات السرخ ي ف لسدتجامواألداء ا اإلستخاتيجيةالخيادة بيغ  ةرائياح

الخيادة قة بيغ في العال يغصوسي يغكستغيخ  الػضيفي اإلرتباطو  سلالع دمانإلد دور هام ووجػ 
بل أن س ة عميلدال  تعصي،  الجامعات السرخية محل الجراسةفي  األداء السدتجامو  اإلستخاتيجية

 إدمان والحج مغ يالػضيف اإلرتباطو  اإلستخاتيجيةالخيادة تعتسج عمي  األداء السدتجامغ تحدي
، إدارة السػارد الخيادية،  إدارة الفخص الخيادية)  اإلستخاتيجيةالخيادة  مدتػ   ا إرتفحيث ب،لالعس

اإلستستا  بالعسل، اإلفخاط ) العسل إدمانمدتػ   وبإعخفاض (دة الخياديةالؿيا، الثقافة الخيادية

 

 غالحج م

  إدمان العسل 

 

تػعية أعزاء هيئة التجريذ  -3/1
لجاعب الدمبي إلدمان بالجامعات السرخية با

 .العسل
كل تتبع فدي عالج الشلمإعذاء وحجة   -3/2

 . إدمان العسل تكػن مهستها عالج  جامعة
 يئة التجريذتجريب أعزاء ه -3/3

 السرخية عمي إدارة ضغػط العسل. بالجامعات
إلدام أعزاء هيئة التجريذ بالجامعات  -3/4

السرخية بتفػيس بعس السهام لمسجرسيغ 
 .يغ بالكميةالسداعج

خصة بترسيع وإعجاد  ةكل جامع مؾيا -3/5
لتخؽيس مدتػ  اإلحتخاق الػضيفي لج  

لعسل فخي  اكيل تذو ، أعزاء هيئة التجريذ
 .حه الخصة ه حتابعة تشفيمي لقادر عما

عتتجوات تثؿيؽيتتة دوريتتة  -
عغ مخاشخ إدمتان العستل 
عمتتتتتتتي الفتتتتتتتخد واألستتتتتتتخة 

 والسجتسع .
إعذتتتاء وحتتتجة لمعتتتالج   -
 . شفديال
ش عستتتتل ألعزتتتتاء ور  -

هيئتتتتتتة التتتتتتتجريذ حتتتتتتػل 
الصتتخق الفخديتتة السشاستتبة 

 إلدارة ضغػط العسل .
جريبيتتة داخميتتة تدورات  -

ألعزتتتتتتاء وورش عستتتتتتل 
خاصتتة   ة التتتجريذ هيئتت
يس تفتتػ  ات وشتتخوط بتليتت

 الدمصات.

 مجمذ الجامعة . 
 .مجمذ الكمية 
  مجتتتتتتتتتتتالذ األؾيتتتتتتتتتتتام

 . العمسية
  مخكتتتتد تشسيتتتتة قتتتتجرات

 أعزاء هيئة التجريذ
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 يمع السدتجامداء األتػ  ختفع مدي (في العسل، العسل بذكل إجبار ، اإلخالص في العسل
عمي  (األداء اإلجتساعي، األداء اإلقتراد ، األداء البيئيا )عادهج مغ أبالكمي ولكل بعالسدتػ  

، إدارة السػارد الخيادية،  إدارة الفخص الخيادية ) اإلستخاتيجيةالخيادة   مدتػ  إرتفا ، وبحجه
ص في العسل، اإلخال) يفيرتباط الػضوإرتفا  مدتػ  اإل ( خياديةالؿيادة ال، الثقافة الخيادية

الكمي  عمي السدتػ   األداء السدتجامتػ  يختفع مد (العسل الحيػية في العسل، اإلعهساك في
 ( عمي حجهاألداء اإلجتساعي، األداء اإلقتراد ، األداء البيئي) هغ أبعادولكل بعج م

 تقبمية: ث السدبحػ لا -15
ل متتغ لتحميتم والجراستة واااالهتست  تتي َتدتتتحِّ ت الاللسجتااا متغ ا البحتث عتتجدً هتح ائ خت عتتهتأض     
 لباحثتاناعطتخ مغ وجهتة  –ا لقزايا هع هحهومغ أ ،يةجة قزايا حيػ يغ بعيغ والس هتس ِّ الباحثاعجاعب 

األداء ، وقزتتية التتػضيفي اإلرتبتتاط، وقزتتية  العستتل إدمتتانية وقزتت، اإلستتتخاتيجيةالخيتتادة قزتتية  –
 .السدتجام

 :   اإلستخاتيجيةدة الخيابمقة تعالسية قبمسدتالالبحػث  -15/1
 ءواألدا اإلستتتتخاتيجيةالخيتتتادة غ بتتتي العالقتتتةفتتتي كستغيتتتخ وستتتي   يسيتتتةاعتتتة التشطشسال دور 

 .التشطيسي 
  الرحة الشفديةع تجعيفي  اإلستخاتيجيةالخيادة دور.  
  تبة عميها.والشتائ  الستخ  اإلستخاتيجيةالخيادة محجدات 
 ؤسديسيد السالتتحقي   في ةاإلستخاتيجيالخيادة  دور . 
     : العسل إدمانبتعمقة سة الميدتقبلساالبحػث  -15/2

 خجميةفي السشطسات ال ميغلمعام العسل إدمانات دمحج. 
  العسل  إدمانالحج مغ في  الجعع التشطيسي السجركر دو. 

 
  :    الػضيفي اإلرتباطبقة عمتة الستقبميبحػث السدال -15/3

  سؤسديال التسيدفي تحديغ  فيلػضيا اإلرتباطدور. 
 لستختبة عميهاوالشتائ  ا الػضيفي اإلرتباطحجدات م . 
  معامميغفي تصػيخ الرحة الشفدية ل الػضيفي اإلرتباطأثخ التغمب عمى. 
 :     األداء السدتجامبلستعمقة سدتقبمية االبحػث ال -15/3

  األداء السدتجامقي  في تح ة التشطيسيةالرحدور. 
  تجامداء السداألتحقي  في  الشفدية شاعةالسدور . 
  األداء السدتجامفي تحقي   السخوعة الشفديةدور . 

 ع :لسخاجا -16     
 :العخبية جعالسخا -16/1
ل واختبار الؿياس والتحمي أساليبلتدػي : بحػث ا(، 2116) ، ثابت عبج الخحسغ يذإدر  (1)

 اإلسكشجرية. معية، الجا، الجار خوضلفا
اإلرتباط الػضيفي لجى العامميتغ في رئاسة  أثتخ الخضا في، ( 2117الخذاب، فهج بصي ) (2)

 األردن. ،بيتجامعة آل ال ،التػزراء لجولة الكػيت ،رسالة ماجدتيتخ مشذػرة
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( ، اإلرتباط الػضيفي وعالقته بالرست 2121الرقيخ ، عبج السحدغ بغ دمحم بغ عبجهللا) (3)
العمػم التخبػية ، جمة شباب الباحثيغ في التشطيسي لج  قادة السجارس في مشصقة القريع ، م

 كمية التخبية ، جامعة سػهاج ، العجد الدادس .
ادة اإلستخاتيجية كسجخل تصػيخ  لمسشطسات ، دراسة ( ، دور الخي2121العباس ، مشي العمي) (4)

 تصبيؿية عمي السشطسات الدػرية العاممة في تخكيا، مخكد فكخ لمجراسات والتصػيخ.
( ،تأثيخ 2121امة الديج ؛ سميسان ، حساده عيج )دمحم دمحم ؛ أحسج ، أسالعباسي ، إيشاس  (5)

مع األسخة بالتصبي  عمي أعزاء إدمان العسل عمي االستشداع العاشفي بتػسي  صخا  العسل 
هيئئة التجريذ بجامعات اقميع الجلتا،مجمة الجراسات التجارية السعاصخة ، كمية التجارة 

 تاسع .،جامعة كفخ الذيخ . العجد ال
( أثتخ تسكيتغ العامميتغ في اإلرتباط الػضيفي لجى مػضفي بيت 2116ػهاب)العبيج، عبج ال (6)

 تخ مشذػرة. السفخق: جامعة آل البيت.التسػيل الكػيتي، رسالة ماجدتي
(، أثخ أعساط إدارة الرخا  2121العخادة ، عثسان سالع ؛ سػدان، عبج الشاصخعبج الخحسغ ) (7)

عمي الهيئة التسخيزية في مدتذفي هيئة  لػضيفي، دراسة ميجاعيةالتشطيسي في اإلرتباط ا
 .ميع سبأ، العجد الثاعيمأرب وكخ  العام ، السجمة العمسية لجامعة إقميع سبأ، جامعة أق

( أثتخ األعساط 2112العشقخ ، عبج العديتد سمصان؛ والسغخبي، عبج الحسيج عبج الفتاح. ) (8)
تسترتخع التخاجتحتي بالسشصقة التغتخبتيتة تجى التعتامتمتيتتتغ بالؿيادية عمى اإلرتباط التػضتيتفتي ل

 3م    36جراسات التجارية، عجد الستجتمتة السرخية لم« بالسسمكة التعتخبتيتة التدتعتػديتة،
(، إدارة السػاهب في الجامعات الدعػدية كسجخل لتحقي  2121المػقان ،دمحم بغ فهاد ) (9)

 جامعة االزهخ. خبية ، كمية التخبية ،الخيادة اإلستخاتيجية ، مجمة الت
(  أثتتتتخ الثقافتتتتة التشطيسيتتة عمتتتتى اإلرتبتتاط 2112السغخبتتتتي، عبتتتتج الحسيتتج عبتتتتج الفتتتتتاح،  ) (11)

الػضيفي بالتصبي  عمتتى األجهدة الحكػميتة الدتعػدية، السجمتة السرتخية لمجراستتات التجاريتة، 
 36(3كمية التجتارة، جامعتة السشرتػرة، ،)

أثتتتتتخ جتتتتتػدة العالقتتتتتة التبادليتتة بتتبغ القائتتتتتج  (2118العديتتد، ) تتتتتي، محستتتتتػد عبتتتتتجالسشد (11)
ومخؤوسيه عمتتتى اإلرتبتاط التػضيفي: التجور الػستي  لتتخأس الستتال الشفدتتي ( دراستتة تصبيؿيتة 

 ةبجامعتتتة السشرتتتػرة، مجمتتتة كميتت تةيتتعمتتتى هيئتتة التستتخيس فتتتي السدتذتتؽيات والسخاكتتتد الصب
 ، جامعتة اإلسكشجرية،.، كمية التجتارةجتارة لمبحتػث العمسيةالت

(، تػستتي  السشتتاخ األخالقتتي فتتي العالقتتة بتتيغ 2121، أحستتج عبتتج الدتتالم رجتتب ) الشفتتخاو   (12)
الؿيادة األخالؾية واإلرتباط الػضيفي: دراسة تصبيؿية ،السجمة العمسية لالقتراد والتجارة ،كمية 

 الخابع . التجارة ، جامعة عيغ شسذ ، العجد
إدمتتتان العستتتل وعالقتتتته بالذتتتعػر بالدتتتعادة الشفدتتتية فتتتي  ( ،2121فتتتخ دمحم)، ؼي الهتتتاد  (13)

 مجاالت مهشية مختمفة ، مجمة الخجمة الشفدية، جامعة عيغ شسذ ، كمية اآلداب.
ألثتتتخ التتتحكاء  اإلستتتتخاتيجية، التتتجور الػستتتي  لستغيتتتخ الخشتتتاقة (2121)صتتتارة ، بػربيتتتع  (14)

ة ، كميتتة العمتتػم اإلقترتتاديمجمتتة البذتتائخ ،  اإلستتتخاتيجيةخيتتادة االستتتخاتيجي عمتتي تحقيتت  ال
 .ة والعمػم التجارية وعمػم التدييخ ، جامعة شاهخ  دمحم اإلقترادي
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 اإلرتبتتاطالعقتتتج الشفدتتتي و  غيت( العالقتتتة بتتت2117جتتتػدة، عبتتتج السحدتتتغ عبتتتج السحدتتتغ،) (15)
السجمتة  عتام بسحافطتة الجقهميتة،الا  األعستال تتتى العتامميغ بذتخكات قصتالػضيفي بتالتصبي  عم

 .41(1رية، كمية التجتارة، جامعة السشرػرة،  ،)السرخية لمجراسات التجا
، دور إدارة الستتػارد البذتتتخية االلكتخوعيتتة فتتتي (2121)أحستتتج حدتتام أحستتتج عمتتي ، حستتاده (16)

بي  عمتي شتخكة ميشتاء القتاهخة الجػ "،مجمتة البحتػث سدتجام لمسشطستة "بتالتصتحدغ األداء ال
 .التجارة ،جامعة بػرسعيج والتجارية ، كمية  ليةالسا

: متتجخل لتتجعع  اإلستتتخاتيجية، الخيتتادة (2121)دمحم إبتتخاـيع عبتتج العديتتد إبتتخاـيع ،  ختتاشخ (17)
مبتتادرات التججيتتج التتحاتي بسؤسدتتات التعمتتيع قبتتل الجتتامعي فتتي مرتتخ ، مجمتتة كميتتة التخبيتتة ، 

 .امعة بشي سػيف ج
العستتل ، دراستتة ب رتبتتاطاإل الؿيتتادة الخوحيتتة عمتتي  ستتشية دمحم أحستتج ستتميسان ستتبع ، تتتأثيخ (18)

تصبيؿية عمي العامميغ بقصا  شخكة شسال الجلتا لتػزيع الكهخباء في مرتخ، السجمتة العمسيتة 
 .2121والبيئية ، كمية التجارة باإلسساعمية ، جامعة قشاة الدػيذ،  لمجراسات التجارية

: دراستتة  ي فتتي األداء السدتتتجامعخفتت، تتتأثيخ التذتتارك الس( 2121)أمتتل فخحتتان ، ستتػاد   (19)
ة ، كميتتة اإلدارة اإلقترتتاديتصبيؿيتتة فتتي الذتتخكات العامتتة لألستتسجة الجشػبيتتة ، مجمتتة العمتتػم 

  .اد ، جامعة البرخة ، العجد الدابع والخسدػن واالقتر
عيع الخيتتادة التشطيسيتتة فتتي السشطستتة )دراستتة ات تشسيتتة وتتتجإليتت( 2119) صتتميحة ،  شتتامي (21)

-214( الرتفحات1العتجد9قترتادية، السجمتج)عاد اائية(. أبالغح مرشاعاتل ة سيعحالة مشطس
239  

التكشػلػجيتا متجخل (، حتجائ  2118لمصيف، سسخ عبجهللا؛ عمتي، وليتج دمحم عبتجالحميع)عبجا (21)
قتخحتة، مجمتة كميتة التخبيتة، جامعتة بجامعة بشتي ستػيف :رؤيتة م اإلستخاتيجيةلتعديد الخيادة 

 .3(،71صا، )شش
الستعتة رأس الستال الشفدتي االيجتابي كػستي  بتيغ ،( 2121)بتخاـيع الدتيج تامخ إ، خ  عذ (22)

التػضيفي بتالتصبي  عمتي معتتاوعي أعزتاء هيئتة التتجريذ بجامعتتة  اإلرتبتتاطن العستل و فتي مكتا
لتجتتارة ، كميتتة التجتتارة ، جامعتتة عتتيغ شتتسذ،العجد السشرتتػرة ، السجمتتة العمسيتتة لألقترتتاد وا

 .الخابع 
متجخل لتحقيت  السيتدة التشافدتية  تيجيةاإلستتخا، الخيتادة  (2121)يجعادية حدغ الد، عمي  (23)

 .ية ، السخكد العخبي لمتعميع والتشسية مة في السؤسدات التعميسالسدتجا
ء ، دور البخاعتتتتة التشطيسيتتتتة فتتتتي تحقيتتتت  األدا (2121)عبتتتتج التتتتخحسغ عمتتتتيشتتتتميخ ، دمحم  (24)

امعتتات فتتتي متتتغ الجالسدتتتجام ، دراستتة استتتتصالعية آلراء عيشتتة متتتغ التجريدتتييغ فتتتي عيشتتة 
ة ،كميتة  االدارة واالقترتاد ، العتجد اإلقترتاديك ، مجمتة تكخيتت لمعمتػم اإلداريتة و دهػ  محافطة

 .الثالث والخسدػن 
، تحميتتل التتجور السعتتجل لمخرتتائز الجيسػجخاؼيتتة فتتي  (2119)أبتتػ بكتتخ فكتتخ   ،مرتتصفي (25)

 الساليتتةلجراستتات التتػضيفي ، مجمتتة ا اإلرتبتتاطو  األستتخةل لمرتتخا  بتتيغ العستتل و التتتأثخ الستبتتاد
 . األولشي سػيف ، العجد ارية ، جامعة بوالتج
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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. 
 
 


