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 بحثممخص ال 
يجؼ ىحا البحث برفة أساسية إلى تحديغ مدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ بالجامعات ي

مغ خالؿ تصػيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية السيسا الستعمقة الحكػمية والخاصة السرخية، 
تقييع مجى إدراؾ العامميغ )مجيخيغ، و  ذاؼباالغتخاب الػضيفي، لحا تع التقري والتحميل الستك

، مػضفيغ( لكل مغ السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية، واالغتخاب الػضيفي، واألداء الػضيفي
)تكػيغ التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية  ودراسة وتحميل

عمى األداء التصػيخ، التعػيزات والسكافآت، تقييع أداء السػارد البذخية( السػارد البذخية، التجريب و 
الػضيفي )أداء السيسة، الدمػؾ السراحب لألداء( في ضل وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي )فقجاف 

تع  األىجاؼ هالقػة، فقجاف السعشى، فقجاف السعاييخ، العدلة االجتساعية، اغتخاب الحات(. ولتحقيق ىح
ستقراء، وزعت عمى العامميغ بالجامعات الحكػمية )القاىخة، عيغ شسذ، حمػاف، اائسة ترسيع ق

أكتػبخ، مرخ لمعمـػ والتكشػلػجيا، البخيصانية( السرخية، وقج بمغ 6السشػفية(، والجامعات الخاصة )
(، وتع تحميل البيانات األولية باستخجاـ البخنامج اإلحرائي 243عجد السدتقرى مشيع )

((SPSS.V.22 إف الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية : الباحثة إلى الشتائج التالية، وتػصمت
الخاضعة لمجراسة تسارس وضائف إدارة السػارد البذخية بجرجة متػاضعة، وأف العاممػف بالجامعات 

، كسا تػصمت غتخاب الػضيفي عشج مدتػى فػؽ الستػسطالاالخاضعة لمجراسة يعانػف مغ الذعػر ب
جامعات الحكػمية والخاصة السرخية، كسا أنو األداء الػضيفي لمعامميغ بال ى مدتػ  ة إلى تػسطالباحث

 عمى أبعاد األداء السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخيةبعاد ػجج تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ ألي
عغ غيخ  ال أنو مغ السالحظ تفػؽ التأثيخ السباشخإ ي،غتخاب الػضيففى ضل أبعاد اال يالػضيف

 .السباشخ وذلظ عمى مدتػى كل مغ نتائج كل مغ الستغيخات الػسيصة والستغيخ التابع
 

Abstract 
This research aims mainly to improve the level of job performance of 

employees in Egyptian public and private universities, through the 

development of human resource management practices, especially those 

related to job alienation. Therefore, investigation and analysis were carried 

out to explore and evaluate the extent of awareness of employees (managers, 

employees) of each of the actual practices of human resources management, 

Job alienation, job performance, studying and analyzing the direct and 

indirect impact of the actual dimensions of human resource management 
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practices (human resource formation, training and development, 

compensation and rewards, evaluation of human resource performance) on 

job performance (task performance, behavior accompanying performance) 

in the presence of the dimensions of alienation Functional (loss of strength, 

loss of meaning, loss of standards, social isolation, self-alienation). To 

achieve these goals, a survey list was designed, and it was distributed to 

employees of public universities (Cairo, Ain Shams, Helwan, and 

Menoufia) and private universities (6 October, Misr University for Science 

and Technology, and the British University in Egypt) in Egypt, The survey 

participants reached (342), and the primary data were analyzed. Using the 

statistical program (SPSS.V.22), the researcher reached the following 

results: The Egyptian public and private universities under study practice 

the functions of human resource management to a modest degree, and that 

the employees of the universities surveyed suffer from a feeling of job 

alienation at an above-average level, The researcher concluded that there is 

an average performance level for the employees in egyptian public and 

private universities, also a direct and indirect effect of the dimensions of the 

actual practices of human resources management on the dimensions of job 

performance in the presence of the dimensions of job alienation. However, it 

is noticeable that the direct effect is superior to the indirect one at the level 

of each of the outcomes both intermediate and dependent variables. 
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 Introductionمقجمة  -1
في ضل تدايج االىتساـ بالسػارد البذخية في مشطسة القخف الحادي والعذخيغ، زادت الحاجة إلى 

ضخوؼ خالقة تداعجه أف ضل أف يعسل اإلنداف في مسارسات إدارة السػارد البذخية، و تأكيج أىسية 
ع مغ ىحا تعاني العجيج مغ ، وبالخغويطيخ ما يختدنو مغ قجرات وإمكانيات يفجخ شاقاتو اإلبجاعية

السشطسات مغ انخفاض مدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ ويطيخ ذلظ جميًا في العجيج مغ السؤشخات 
مشيا: زيادة حاالت عجـ الخضا، وضعف الػالء وااللتداـ التشطيسي، وزيادة مذاعخ االحتخاؽ الشفدي، 

وفقجاف الذعػر باألىسية والتأثيخ، ومغ ىحه  ،وفقجاف األمغ الػضيفي، واختفاء روح السبادرة والسدئػلية
التي تعاني مغ السؤشخات الدابقة التي تؤكج وجػد الطاىخة محل  السشطسات الجامعات السرخية
شطسات بذكل ممفت في الس تدايجىالػحظ  التيو ، Job Alienationالجراسة )االغتخاب الػضيفي( 

 في الفتخة األخيخة. السرخية
في معالجة ضاىخة مسارسات إدارة السػارد البذخية إلى دراسة دور  البحث اىح يدعىوبالتالي 

الجامعات االغتخاب الػضيفي بسا يؤدي إلى دعع األداء الػضيفي، وذلظ بالتصبيق عمى العامميغ ب
 الحكػمية والخاصة السرخية.

   Exploratory Studyالجراسة االستظالعية -2
ة إلساـ الباحثة بسػضػع البحث والتحجيج الجقيق تع إجخاء الجراسة االستصالعية بيجؼ زياد

لسذكمة البحث والسداعجة في بشاء فخوضو بذكل سميع، باإلضافة إلى التعخؼ عمى خرائز 
 مجتسع البحث، وتشقدع الجراسة اإلستصالعية إلى: 

 الجراسة االستظالعية السكتبية 2/1
ث، والتقاريخ، والشذخات، عمى السؤلفات والجوريات العمسية، والبحػ  تع فييا االشالع

، والتي والسؤتسخات، والخسائل العمسية، وكحلظ السػاقع العمسية عمى شبكة اإلنتخنت
 تجور حػؿ متغيخاتو:

شبيعة السسارسات اإلدارية إلدارة السػارد البذخية في الجامعات الحكػمية  -
 والخاصة السرخية.

ىع الشتائج الستختبة مطاىخ شعػر العامميغ باالغتخاب الػضيفي، وأسبابيا وأ  -
 عمييا.

 األداء الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية. -
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 الجراسة االستظالعية السيجانية 2/2
تع إجخائيا لمتأكج مغ وجػد الطاىخة والسذكمة في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية، 

 وتع تشاوليا عمى الشحػ التالي: 
 ستظالعيةاسمؾب الجراسة اال 2/3

إجخاء عجد مغ السقابالت الستعسقة خالؿ الفتخة الدمشية مغ شيخ عمى الباحثة  اعتسجت
مغ العامميغ بكل ( 33)عمى عيشة مكػنة مغ ، 3107يشايخ وحتى شيخ مارس مغ عاـ 

مغ الجامعات الحكػمية )جامعة السشػفية، جامعة القاىخة(، والجامعات الخاصة )جامعة 
( مغ 01و)( مشيع مغ القيادات في اإلدارة العميا, 5البخيصانية(، )أكتػبخ، الجامعة  6

( مغ السػضفيغ العامميغ بالجامعات السرخية، وذلظ 05مجيخي السػارد البذخية، و )
باعتبارىا عيشة لمسدتػيات اإلدارية السختمفة في الجامعات، مع األخح في اإلعتبار أف كل 

وقج وجيت الباحثة ليع بعس األسئمة  ،البذخية مجيخ في الجامعة يعتبخ مجيخًا لمسػارد
 التى تغصي السػضػعات التالية:

 السسارسات الفعمية إلدارة السػار البذخية بالجامعات الحكػمية والخاصة السرخية. -
 درجة والء وانتساء العامميغ بالجامعات. -
 مدتػى شعػر العامميغ بالخضا الػضيفي. -
 خاصة بالعسل.درجة السذاركة في اتخاذ القخارات ال -
 مدتػى الذعػر باألىسية والتقجيخ والقيسة. -
 مجى اإللتداـ بالسعاييخ لتحقيق األىجاؼ. -
 إدراؾ العامميغ لمعالقات اإلندانية في العسل.  -
 مدتػى أداء العامميغ بالجامعات محل الجراسة. -

 نتائج الجراسة االستظالعية 2/4
 ي: تػصمت الباحثة مغ الجراسة االستصالعية إلى ما يم

شعػر معطع العامميغ بغياب السشاخ الجامعي السشاسب )العالقات العمسية واإلندانية  -
والتشطيسية الدائجة في الجامعة( وذلظ بيغ األفخاد وبعزيع بعزا، وبيشيع وبيغ الخؤساء، 

 مسا يؤثخ بالدمب عمى اإلنتاجية واألداء.
 فقجاف قيستيع وأىسيتيع.يذعخ معطع أفخاد العيشة بعجـ التقجيخ، وبالتالي يذعخوف ب -
 يجرؾ معطع أفخاد العيشة افتقادىع لمحخية واالستقاللية في مسارسة وضائفيع. -
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يذعخ معطع العامميغ بديادة األعباء مسا يؤثخ عمى قياميع بػاجباتيع ومياميع عمى الػجو  -
 السصمػب.

يخى البعس أف الػسائل غيخ السذخوعة أصبحت مصمػبة وضخورية وأنيع بحاجة ليا  -
إلنجاز األىجاؼ، وأف السعاييخ الدائجة فقجت احتخاميا، األمخ الحي أفقجىا الديصخة عمى 

 الدمػؾ.
افتقار عسمية تقػييع أداء السػارد البذخية بالجامعات السرخية إلى السعاييخ السػضػعية  -

 الالزمة لتقػيع األداء.
ؿ عمى تػاجج ضيػر بعس الطػاىخ الدمػكية الدمبية باإلضافة إلى ماسبق والتي تج -

السذكمة مػضع الجراسة متسثمة في: انخفاض مدتػى الخضا الػضيفي، وانخفاض والء 
وانتساء العامميغ بالجامعات محل الجراسة مسا سيؤدي بالزخورة إلى شعػر العامميغ 
باالغتخاب الػضيفي، وىحا ما دفع الباحثة إلى إجخاء الجراسة الحالية وساعجىا في بمػرة 

 وصياغة الفخوض كسا سيتزح في األجداء التالية.مذكمة البحث، 
 Previous Studiesالجراسات الدابقة  -3

تسثل الجراسات الدابقة أساسًا ميسًا في إعجاد اإلشار الشطخي لمجراسة، كسا تذكل نتائجيا 
عاماًل مداعجًا لتبخيخ مذكمة الجراسة نطخيًا وصياغة أىجاؼ وفخوض البحث، لحلظ يتشاوؿ ىحا الجدء 

 راسات الدابقة السترمة بسػضػع الجراسة حيث أمكغ ترشيف ىحه الجراسات، عمى الشحػ التالي:الج
 .دراسات تشاولت االغتخاب الػضيفي 

   .دراسات تشاولت مسارسات إدارة السػارد البذخية 

 .دراسات تشاولت األداء الػضيفي 

  .دراسات تشاولت تحميل العالقة بيغ متغيخات الجراسة 
 يػضح عمى نحػ دقيق الجراسات واألبحاث في تدمدل زمشي كاآلتي: وفيسا يمي عخض

 الؾعيفي االغتخاب تشاولتدراسات  3/1
االغتخاب الػضيفي. ففي الجراسة التي قاـ  قامت الباحثة بجسع عجد مغ الجراسات التي تشاولت

 تشطيسي،ال االلتداـ عمى الػضيفي االغتخاب آثار ( بتحميل, Tummers, Laura den 2013)  بيا
األسخة، وتػصمت الجراسة إلى: وجػد تأثيخ معشػي لالغتخاب الػضيفي عمى االلتداـ التشطيسي،  وإثخاء

 وخرػصًا عشسا يذعخ العامميغ بأف عسميع غيخ مججي.
( دراسة استيجفت تحجيج تأثيخ الستغيخات التشطيسية والذخرية 3105كسا أجخت )ياسيغ،

غ أعزاء ىيئة التجريذ وأعزاء الييئة السعاونة في جامعة عمى مدتػى االغتخاب الػضيفي لكل م
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مجيشة الدادات، وتحجيج اإلختالفات لجييع وفقًا لخرائريع الذخرية "الشػع، الدغ، الحالة 
اإلجتساعية، الجرجة العمسية"، وقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: معاناة كل مغ أعزاء ىيئة 

االغتخاب الػضيفي داخل الجامعة، وأف مدتػى االغتخاب الػضيفي يختفع التجريذ والييئة السعاونة مغ 
 لجى أعزاء ىيئة التجريذ عغ مدتػى االغتخاب الػضيفي لجى الييئة السعاونة.

( تأثيخ أنساط القيادة والتجريب Behery and Al-Nasser, 2016بيشسا تشاولت دراسة )
مط( واالغتخاب الػضيفي كستغيخ وسيط، والتي عمى ثقة والتداـ السػضفيغ في وجػد التشسخ )التد

استيجفت دراسة وتحميل أنساط القيادة والتجريب التشطيسي وتأثيخىسا عمى السخخجات التشطيسية 
( 656والسعتقجات والدمػكيات الدمبية في مكاف العسل، وقج شبقت الجراسة عمى عيشة حجسيا )

وكيساويات، البشاء، العقارات، الشقل، الخجمات ( قصاعًا مختمفًا مغ قصاعات األعساؿ )كالبتخ 04ؿ)
السرخفية( في دولة اإلمارات العخبية الستحجة، وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا 
وجػد تأثيخ إيجابي لمتجريب التشطيسي عمى قيادة السعامالت، كسا لو تأثيخًا كبيخًا عمى االغتخاب 

د تأثيخ إيجابي لمتجريب عمى االلتداـ التشطيسي والدمػكيات الػضيفي، كسا تػصمت الجراسة إلى وجػ 
 غيخ السشتجة في مكاف العسل. 
( التي استيجفت تحيج العالقة بيغ التيكع التشطيسي واالغتخاب 3106وفي دراسة )الحجيجي،

في العسل بالتصبيق عمى ىيئة التجريذ ومعاونييع بجامعة السشرػرة، وتحجيج ما إذا كانت أبعاد 
كع التشطيسي واالغتخاب في العسل تختمف وفقَا لمستغيخات الجيسػغخافية ألعزاء ىيئة التجريذ، التي

وتػصمت الجراسة إلى وجػد تأثيخ معشػي إيجابي لمبعج السعخفي مغ التيكع التشطيسي عمى جسيع 
مغ  أبعاد االغتخاب في العسل، كسا تػصمت الجراسة إلى وجػد تأثيخ معشػي إيجابي لمبعج العاشفي

التيكع التشطيسي عمى فقجاف القػة واغتخاب الحات وفقجاف السعاييخ والعدلة اإلجتساعية، وتػصمت 
الجراسة أيزَا إلى وجػد تأثيخ معشػي إيجابي لمبعج الدمػكي مغ التيكع التشطيسي عمى فقجاف السعشى 

راء مفخدات العيشة وفقجاف السعاييخ، وبجانب ذلظ تػصمت الجراسة إلى وجػد اختالفات معشػية في آ
حػؿ متغيخات الجراسة وفقَا لكل مغ )العسخ، ومجة الخجمة، والجرجة الػضيفية(، في حيغ لع يثبت ذلظ 

 )لمشػع، واإلعتساد األكاديسي، وترشيف الكمية(.
( بجراسة دور القيادة الجاعسة والعجالة التشطيسية في الحج Elgamal,2018في حيغ قامت )
العسل، واستيجفت الجراسة إبخاز ضاىخة االغتخاب الػضيفي كأحج أىع الطػاىخ  مغ ضاىخة االغتخاب في

التي ليا تأثيخ عمى اإلنتاجية واألداء، وتحجيج الفخوؽ بيغ اتجاىات السدتجيبيغ فيسا يتعمق بسدتػى 
االغتخاب عغ العسل وفقًا لخرائريع الجيسػغخافية )العسخ، الشػع، الحالة االجتساعية، السدتػى 

ميسي، سشػات الخبخة(، وشبقت الجراسة عمى السسخضات العامالت بالسدتذفيات الجامعية في التع
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وسط الجلتا )السشػفية، ششصا، السشرػرة(، وقج تػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة سمبية بيغ كل مغ 
القيادة الجاعسة والعجالة التشطيسية واالغتخاب عغ العسل لجى السسخضات في السدتذفيات محل 

جراسة، كسا تػجج فخوؽ دالة احرائيًا بيغ اتجاىات عيشة الجراسة فيسا يتعمق بسدتػى االغتخاب في ال
 العسل مغ حيث الشػع، ومدتػى التعميع، والحالة االجتساعية، والعسخ.

( التي استيجفت التعخؼ عمى العالقة بيغ العجالة التشطيسية 3109أما في دراسة )شبل،
لة التػزيعية، العجالة اإلجخائية، العجالة التفاعمية( واالغتخاب الػضيفي بأبعاده بأبعادىا السختمفة )العجا

السختمفة )انعجاـ القػة، انعجاـ السعشى، فقجاف السعاييخ، العدلة االجتساعية، اغتخاب الحات(، لجى 
وقج اعتسج البحث عمى مشيج  ،أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع مغ جية والسػضفيغ مغ جية أخخى 

( 79لسدح االجتساعي عغ شخيق العيشة بجانب استخجامو السشيج السقارف، وشبقت الجراسة عمى )ا
( مػضفًا، وتػصمت نتائج الجراسة إلى ارتفاع درجة 25عزػ ىيئة تجريذ ومعاوف، باالضافة إلى )

العجالة التشطيسية لجى أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع وتػسصيا لجى السػضفيغ، في حيغ ضيخت 
رجة متػسصة لكل مشيسا في مقياس االغتخاب الػضيفي، وقج ضيخ بعج العدلة االجتساعية في د

السختبة األولى في كل مغ أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع والسػضفيغ أيزًا، كسا أضيخت الشتائج 
 العالقة العكدية بيغ العجالة التشطيسية واالغتخاب الػضيفي.  

 ارة السؾارد البذخيةمسارسات إد تشاولتدراسات  3/2
قامت الباحثة بجسع عجد مغ الجراسات التي تشاولت مسارسات إدارة السػارد البذخية ففي 

استيجفت دراسة وتحميل الػضع الخاىغ لمسسارسات الخاصة لمعامميغ مغ  التي( 3103)ماىخ، دراسة 
غ القػة والزعف ىيئة التجريذ واإلدارييغ في التعميع قبل الجامعي في مرخ لمتعخؼ عمى مػاش

والتحجيات السختمفة، وتػصمت الجراسة إلى تحجيج مػاضع القػة في السسارسات الستبعة في التعميع قبل 
الجامعي أىسيا: استخالص بعس التجارب الشاجحة مغ الجوؿ السختمفة فيسا يخز الدياسات 

ختبارات قبل اإللتحاؽ والسسارسات الخاصة بالعامميغ )إنذاء ىيئة لزساف الجػدة واألداء، إجخاء ا
بالػضيفة أو عشج التخقي، زيادة اإلنفاؽ عمى التجريب، إنذاء نطاـ كادر السعمع(، وتػافخ فخص 
لمتجريب وتصػيخ أداء العامميغ لمتعميع قبل الجامعي، وجػد محاوالت فعمية لخفع أداء السعمسيغ 

ى تحجيج مػاشغ الزعف لمتعميع ما كسا تػصمت الجراسة إل ،واإلدارييغ في قصاع التعميع قبل الجامعي
، وعجـ وجػد عالقة تخبط ـ الحجيث إلدارة السػارد البذخيةقبل الجامعي أىسيا: نقز السعخفة بالسفيػ 

نتائج التقييع بالتجريب والحػافد أو التخقية، وال يػجج آلية أيزًا لخبط رضا السدتفيج مغ الخجمة بتقييع 
 لعسل(.أداء األفخاد )مغ الصالب أو زمالء ا
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فقج استيجفت دراسة دور مسارسات إدارة السػارد البذخية  (Mutua, et al.,2012)أما دراسة 
في أداء الذخكات في كيشيا، ولتحقيق اليجؼ مغ الجراسة فقج تع اتباع السشيج الشطخي التحميمي مغ 

األداء مغ خالؿ خالؿ التصخؽ إلى الشساذج والشطخيات الستعمقة بسسارسات السػارد البذخية، وتشاوؿ 
وقج أوضحت نتائج الجراسة أف  ،تقديع مقاييدو إلى قدسيغ: السقاييذ السالية، والسقاييذ غيخ السالية

 مسارسات إدارة السػارد البذخية تديع في رفع مدتػى األداء. 
( التي أجخيت بيجؼ تحجيج مدتػى مسارسات إدارة السػارد 3103في دراسة )بشي حسج،و 

لسػارد البذخية، التػضيف، التجريب والتشسية، تقييع األداء، السكافآت والتعػيزات، البذخية )تخصيط ا
التسكيغ(، وشبقت الجراسة عمى العامميغ بالجامعات الخاصة في األردف، وتػصمت الجراسة إلى 
ارتفاع مدتػى مسارسات إدارة السػارد البذخية في الجامعات الخاصة األردنية بذكل عاـ، وأف 

تػضيف )التعييغ( جاءت في السختبة األولى لمسسارسات التي تػلييا إدارة الجامعة اىتسامًا مسارسة ال
كبيخًا ألنيا تدعى إلى تػفيخ وتأميغ أفزل العشاصخ البذخية بسا تحسمو مغ خبخات، وكفاءات، 
ومؤىالت، وتتع ىحه العسمية مغ خالؿ لجاف متخررة تدتخجـ أساليب متشػعة وعادلة لالختبار 

والتعػيزات،  افآتثع تمتيا )مسارسة السك ،ػضيف، كسا تدتشج جسيع التعيشات عمى أساس الججارةوالت
مسارسة تخصيط السػارد و مسارسة التسكيغ، و مسارسة التجريب والتصػيخ، و مسارسة تقييع األداء، و 

سسارسات البذخية( عمى التػالي مغ حيث السدتػى واألىسية التي تػلييا الجامعات الخاصة األردنية ل
 إدارة السػارد البذخية. 

، إلى قياس أثخ مسارسات إدارة السػارد (Scheible, Bastos,2013)كسا سعت دراسة 
البذخية عمى تخسيخ االلتداـ التشطيسي في واحجة مغ مشطسات تكشػلػجيا السعمػمات البخازيمية، 

ع مسارسات إدارة السػارد وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيغ جسي
 البذخية واإللتداـ التشطيسي، وكانت أقػاىا مع التجريب والتصػيخ.  

( التي استيجفت تصػيخ إدارة السػارد البذخية بالجامعات 3104أما في دراسة )معػض،
السرخية في ضػء أصالة الفكخ اإلسالمي والستغيخات السعاصخة، وتػصمت الجراسة إلى أنو بالخغع 

ف عشو واقع الخصط اإلستخاتيجية ومذخوعات التصػيخ إلدارة السػارد البذخية، إال أف ىشاؾ ما كذ
مذكالت مشيا: ىخمية الدمصة والعالقات بيغ العامميغ، وضعف أساليب تقييع األداء، وضعف بخامج 

 وضعفتشسية السػارد البذخية، وعجـ التػصيف الجقيق لبعس الػضائف، وقمة الكػادر الفشية السجربة، 
 نطع التحفيد.

( بجراسة استيجفت برفة أساسية إلى تحديغ مدتػى أداء 3109)رضػاف،  في حيغ قاـ
الجامعات السرخية مغ خالؿ االستفادة مغ عشاصخ رأس الساؿ الفكخي )رأس الساؿ البذخي، رأس 
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 6وجامعة الساؿ الييكمي، رأس ماؿ العسالء(، وتع التصبيق عمى جامعة القاىخة، وجامعة السشػفية، 
أكتػبخ، وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة إيجابية بيغ كافة عشاصخ رأس الساؿ الفكخي ومدتػى 
أداء الجامعات، وأف رأس الساؿ البذخي ىػ أكثخ عشاصخ رأس الساؿ الفكخي تأثيخًا في مدتػى أداء 

ع وتشسية البيئة(، الجامعات بأبعاده )مدتػى جػدة الخخيج، السداىسة في البحث العمسي، خجمة الجتس
 يميو رأس الساؿ الييكمي وأخيخًا رأس ماؿ العسالء. 

 دراسات تشاولت األداء الؾعيفي 3/3
ففي  ،قامت الباحثة بجسع عجد مغ الجراسات التي اىتست بجراسة أداء العامميغ في السشطسات

لسػارد البذخية ( سعت إلى التعخؼ عمى محجدات أداء إدارة اDavis, 2008الجراسة التي قاـ بيا )
في مؤسدات القصاع العاـ بسقاشعات فمػريجا األمخيكية، وأشارت الشتائج إلى أف التعػيزات واألجػر 

 وتقييع األداء تعتبخ أىع محجدات األداء الػضيفي وأنيا تعسل عمى تحديغ أداء إدارة السػارد البذخية.
يغ سمػكيات السػاششة ( بجراسة استيجفت تػضيح العالقة ب3100في حيغ قامت )الصيب،

التشطيسية وفاعمية األداء الػضيفي في ضػء مجركات العجالة التشطيسية بذقييا )العجالة التػزيعية 
والعجالة اإلجخائية( عمى العامميغ بجامعة عيغ شسذ، وتػصمت الجراسة إلى أف العجالة التػزيعية 

 شطيسية وفاعمية األداء الػضيفي.والعجالة اإلجخائية تعجؿ العالقة بيغ سمػكيات السػاششة الت
( إلى التعخؼ عمى Jankingthong & Rurkkhum, 2012بيشسا ىجفت دراسة كل مغ )

العػامل السؤثخة عمى األداء الػضيفي، وكذفت نتائج الجراسة أف العجالة التشطيسية، والسذاركة في 
 ػضيفي.العسل، والجافع، والقيادة التحػيمية ليا أثار مباشخة عمى األداء ال

( بجراسة استيجفت دراسة تأثيخ االحتخاؽ الػضيفي عمى جػدة أداء 3105في حيغ قامت )عيدػي،
أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الخاصة السرخية، وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباط 

ضيفي معشػية عكدية ذات داللة إحرائية بيغ الستغيخات السدتقمة الستسثمة في أبعاد اإلحتخاؽ الػ 
وىي )اإلنياؾ العاشفي، الذعػر بالدمبية في العالقات، تجني اإلنجاز(، وبيغ إجسالي متغيخ جػدة 

األداء والستسثمة في )تػافخ القجرة، الجقة في أداء الػضيفة، اإللساـ الػضيفي، اإللتداـ الػضيفي، اإلبجاع 
 واإلبتكار(.

  سةمتغيخات الجرا تحميل العالقة بيؽ تشاولتدراسات  3/4
قامت الباحثة بجسع عجد مغ الجراسات التي تشاولت تحميل العالقة بيغ متغيخات الجراسة، 

بجراسة استيجفت تصػيخ أداء السػضفيغ ذوي  (Aroge, Hassan,2011)حيث قاـ كل مغ 
السيارات السشخفزة مغ خالؿ إدارة السػارد البذخية, وشبقت الجراسة عمى العامميغ في القصاع 

عاـ( في نيجيخيا، وتػصمت الجراسة إلى: ضخورة تجريب السػضفيغ ذوي السيارات الحكػمي )ال
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السشخفزة داخل السؤسدات الحكػمية عمى السدتػى الجاخمي والخارجي، كسا تػصمت الجراسة إلى 
ضخورة االستعانة بإدارة السػارد البذخية وذلظ نتيجة لديادة عجد السػضفيغ داخل ىحا القصاع وذلظ 

لخبخة وتحديغ األداء، باإلضافة إلى تحفيد وتذجيع السػضفيغ عمى التجريب وتصػيخ الكدابيع ا
 األداء.

التي استيجفت دراسة تأثيخ كل مغ )التجريب، واألجػر،  (Mercy ,2011)أما في دراسة 
وترسيع الػضيفة، وفخص العسل(، عمى أداء السػضفيغ في مؤسدات التعميع العالي في كيشيا، 

إلى أف األجخ السختبط باألداء كاف لو األثخ األكبخ في رفع مدتػى أداء العامميغ،  وتػصمت الجراسة
كسا أف التجريب وتسكيغ العامميغ أيزًا لو تأثيخ عمى زيادة مدتػى أداء العامميغ، أما ترسيع 

 .الػضيفي الػضيفة واألمغ الػضيفي فيػ األقل تأثيخًا عمى األداء
( سعت إلى قياس أثخ التجريب أثشاء Sarboland, et al.,2012وفي دراسة أخخى قاـ بيا )

الخجمة عمى تحديغ أداء السػضفيغ، وشبقت الجراسة عمى العامميغ في مكاتب الزساف اإلجتساعي 
العخاؽ، وأشارت الشتائج إلى وجػد عالقة معشػية بيغ التجريب أثشاء الخجمة وكل بفي محافطة أربيل 

 السعخفة التخررية لمسػضفيغ، وتذجيع الشسػ لجييع( . مغ )أداء السػضفيغ، وزيادة مدتػى 
بجراسة استيجفت التعخؼ عمى تأثيخ  (Lajara, Carcia,2013)في حيغ قاـ كل مغ 

مسارسات إدارة السػارد البذخية )االختيار، والتػضيف، التجريب( عمى أداء العامميغ، وشبقت الجراسة 
سبانية، وتػصمت الجراسة إلى أف ىشاؾ عالقة بيغ عمى العامميغ في شخكات الفشادؽ الدياحية اإل

مسارسات إدارة السػارد البذخية وأداء العامميغ في شخكات الفشادؽ الدياحية اإلسبانية، وجاء التجريب 
 في مقجمة السسارسات التي ليا األثخ األكبخ في تحديغ أداء العامميغ.

ت دراسة االغتخاب الػضيفي استيجف التي( , Shantz and others 2015) أما في دراسة
مغ خالؿ فحز كامل لشسػذج متكامل مغ االغتخاب الػضيفي عغ شخيق فحز أربعة مدببات 
لإلغتخاب الػضيفي مغ الشاحية الشطخية في وقت واحج، وتأثيخ االغتخاب عمى االنحخاؼ واألداء، 

الػضيفي، وأف السػضف  وتػصمت الجراسة إلى: أف ىػية وتشػع السيسة يختبط ارتباط سمبي باالغتخاب
الحي يذعخ باالغتخاب الػضيفي يترخؼ بصخيقة سمبية كسا أف اداؤه في العسل يكػف أقل مغ ىؤالء 

 السػضفيغ الحيغ ال يذعخوف باالغتخاب.
عجـ  عجد،التأثيخ أبعاد االغتخاب الػضيفي ) (Valikhani , 2015) بيشسا تشاولت دراسة

مقارنة مع الدمػؾ الستعارؼ عميو لتعامل الفخد  أفخاد السشطسة واالغتخاب الحاتي( عمى سمػؾ الفيع،
لمدمػؾ الستعارؼ األشخاص  مع السشطسة، وتػصمت الجراسة إلى: أف ىشاؾ تأثيخ إيجابي بيغ فيع
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تكػف  السػضفيغ في العسل إلختيارالجيػد التشطيسية  عميو بيغ الفخد والسشطة واألداء الػضيفي، وأف
 ا الدمبية  عمى االغتخاب الػضيفي.تخفس مغ آثارىو فعالة 

( التي تشاولت دراسة العالقة بيغ Al-Nasser and Behery, 2015أما في دراسة )
التجريب التشطيسي وسمػكيات العسل الدمبية )التشسخ التشطيسي أو التدمط، واالغتخاب الػضيفي( في 

جة، وقج شبقت الجراسة عمى عيشو وجػد السشاخ التشطيسي كستغيخ وسيط بجولة اإلمارات العخبية الستح
( قصاعًا مختمفًا مغ قصاعات األعساؿ، وتػصمت الجراسة 04( مشطسة في )39( ؿ )656حجسيا )

إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: وجػد عالقة ارتباط سمبية وغيخ معشػية بيغ التجريب وجسيع أبعاد 
ضعيفة بيغ التجريب التشطيسي  سمػكيات العسل الدمبية، كسا تػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة

ومعطع أبعاد الستغيخ الػسيط ) السشاخ التشطيسي(، كسا تػجج عالقة قػية بيغ كل مغ التشسخ 
 التشطيسي واالغتخاب الػضيفي.

( بجراسة استيجفت دراسة تأثيخ التحفيد بذقيو السعشػي والسادي عمى 3107كسا قاـ )كخيع،
عمى خسذ عيشات شبقية عذػائية مغ العامميغ تزسشت تحديغ أداء العامميغ، وشبقت الجراسة 

أساتحة ومجرسيغ ومحاضخيغ وباحثيغ وإدارييغ في جامعة السخقب بميبيا،  وتػصمت الجراسة إلى أف 
واقع نطاـ التحفيد السادي والسعشػي في جامعة السخقب متػسط، وأف ىشاؾ عالقة ذات داللة 

ية وبيغ مدتػى تحديغ أداء العامميغ في الجامعة، إحرائية بيغ التحفيد السادي والسعشػي مغ ج
 كسا أنو ىشاؾ ارتباط شخدي كبيخ بيغ الحػافد السادية والسعشػية وبيغ تحديغ األداء في الجامعة.

(، بجراسة استيجفت معخفة مجى تصبيق مسارسات إدارة 3131في حيغ قاـ )عبج الجػاد،
يب، التعػيزات، مذاركة العامميغ، تقييع األداء(، السػارد البذخية )تخصيط السػارد البذخية، التجر 

وتأثيخىا عمى أداء السػضفيغ، وشبقت الجراسة عمى العامميغ بالسرخؼ التجاري الػششي بميبيا، 
وتػصمت الجراسة إلى ارتفاع مدتػى القياـ بسسارسات إدارة السػارد البذخية في السرخؼ التجاري 

 إيجابي عمى أداء السػضفيغ. الػششي، وأف ىحه السسارسات ليا تأثيخ
 التعميق عمى الجراسات الدابقة ومداىسة الجراسة الحالية:

لع تتشاوؿ أي دراسة مغ رغع تشاوؿ العجيج مغ الجراسات لسػضػع االغتخاب الػضيفي، إال أنو 
الجراسات الدابقة دور االغتخاب الػضيفي كستغيخ وسيط في العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد 

خية ومدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ بالجامعات الحكػمية والخاصة السرخية، عالوة عمى أف البذ
ىحه الجراسة تدتيجؼ تقجيع مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ أف تداىع في تخفيس حجة السذاعخ 

نية الدمبية لإلغتخاب الػضيفي وبالتالي تحديغ مدتػى األداء الػضيفي وكحلظ تفعيل العالقات اإلندا
  ، مغ خالؿ تصػيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية.بالجامعات محل التصبيق
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  Research Problem and Questionمذكمة وأسئمة البحث -4
في ضػء الجراسة االستصالعية؛ والجراسات الدابقة لمبحث فقج تبيغ أف ىشاؾ حاالت مغ 

بغياب السشاخ الجامعي  ىعػر شعاالغتخاب الػضيفي لجى العامميغ بالجامعات السرخية، بدبب 
 وانخفاض والء وانتساء العامميغ، ،وانخفاض مدتػى الخضا الػضيفي، والرخاعات التشطيسية، السشاسب

إمكانيات وقجرات الفخد في الجامعة، وبالتالي تعػقو عغ تحقيق ذاتو ويذعخ الفخد  يعػؽ األمخ الحي 
 ،اع حاجاتو اإلجتساعية والشفدية الستعجدةبأنو يعير في عالع غيخ مشاسب لو، وغيخ قادر عمى إشب

ذلظ أف مغ زح يتكسا يذعخ بأف ىشاؾ فجػة ىائمة بيغ ما يجب أف يكػف وما ىػ واقع بالفعل، و 
ضاىخة االغتخاب في العسل ماىي إال محرمة مجسػعة مغ الستغيخات أو السحجدات التي تؤدي إلى 

ستصالعية إلى انخفاض مدتػى أداء العامميغ . كسا أشارت الجراسة االالذعػر باالغتخاب في العسل
بالجامعات مػضع الجراسة، وذلظ باعتبار أف مدتػى أداء العامميغ ناتج لكل السؤشخات الدابقة، 

ومدتػى شعػر العامميغ باالغتخاب  مسارسات إدارة السػارد البذخيةباالضافة إلى غسػض العالقة بيغ 
مسارسات إدارة السػارد البذخية تأثيخ ىحه الجراسة لسعخفة  لحلظ جاءت الػضيفي وتأثيخه عمى أدائيع.

الجامعات الحكػمية والخاصة ب لمعامميغاالغتخاب الػضيفي في وجػد مدتػى األداء الػضيفي عمى 
 السرخية.

البحث، مذكمة اىحه الشتائج تثيخ عجدًا مؽ التداؤالت، التي تسثل في ضؾء ما تقجم فإن 
  الي: ويسكؽ طخحيا عمى الشحؾ الت

ما مجى السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية، ومجى الذعػر باالغتخاب الػضيفي،  4/0
في الجامعات الحكػمية والخاصة  )مجيخيغ، مػضفيغ( ومدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ

 السرخية )الخاضعة لمجراسة( ؟
عمى األداء الػضيفي في ضل تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية  ما 4/3

 وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية ؟
 التداؤؿ الدابق إلى التداؤليغ الفخعييغ التالييغ: تقديعوتع 

في  أداء السيسةتأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى  ما 4/3/0
 غتخاب الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية؟ضل وجػد أبعاد اال

الدمؾك السراحب تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى  ما 4/3/3
في ضل وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة  لألداء

 السرخية؟
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 Research Objectivesأىجاف البحث  -5
استيجفت الجراسة الحالية تحديغ أداء العامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية، 
مغ خالؿ تصػيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية السيسا الستعمقة باالغتخاب الػضيفي، وعمى وجو 

 التفريل تيجؼ الجراسة إلى: 
مية إلدارة السػارد البذخية، تقييع مجى إدراؾ العامميغ  لكل مغ: السسارسات الفع 5/0

واالغتخاب الػضيفي، واألداء الػضيفي في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية الخاضعة 
 لمجراسة وذلظ مغ خالؿ تػصيف اتجاىاتيع.

دراسة وتحميل التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد  5/3
لبذخية، التجريب والتصػيخ، التعػيزات والسكافآت، تقييع أداء السػارد )تكػيغ السػارد االبذخية 

عمى األداء الػضيفي )أداء السيسة، الدمػؾ السراحب لألداء( في ضل وجػد أبعاد البذخية( 
االغتخاب الػضيفي )فقجاف القػة، فقجاف السعشى، فقجاف السعاييخ، العدلة االجتساعية، اغتخاب 

 الحات(.
  Research Hypothesisفخوض البحث  -6

البحث، وباإلعتساد عمى التأصيل الشطخي مغ الجراسات في ضػء مذكمة، وتداؤالت، وأىجاؼ 
 الفخض الخئيدي التالي:قامت الباحثة برياغة الدابقة والجراسة االستصالعية، 

في يػجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى األداء الػضيفي  ال 6/0
وتع ، ضل وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية

 الفخضيغ الفخعييغ التالييغ: إلىالفخض الدابق  تقديع
 أداء السيسةيػجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى  ال 6/0/0

امميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة فى ضل وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي لمع
 السرخية.

الدمؾك يػجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى  ال 6/0/3
في ضل وجػد أبعاد االغتخاب الػضيفي لمعامميغ في الجامعات  السراحب لألداء

 الحكػمية والخاصة السرخية.
 (.1السبيؽ بالذكل رقؼ )ويسكؽ تؾضيح فخوض الجراسة عمى الشسؾذج 
 

 



 

 

 77 

 (1شكل رقؼ )  
 السقتخح لمعالقة بيؽ مسارسات إدارة السؾارد البذخية نسؾذج الجراسة

 واألداء الؾعيفي بتؾسيط االغتخاب الؾعيفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Research Significanceأىسية ومبخرات البحث   -7
 تتسثل أىسية الجراسة الحالية في عجة عػامل تتسثل فيسا يأتي:

  ،مغ الشاحية العمسية: نجرة الجراسات التي تشاولت ضاىخة االغتخاب الػضيفي بذكل عاـ
وشبيعة عالقة كل مغ مسارسات إدارة السػارد البذخية ومذاعخ االغتخاب الػضيفي ومدتػى 

 األداء بذكل خاص. 

  ة السداعجة في تحجيج شبيعة العالقات السباشخة وغيخ السباشخة بيغ كل مغ مسارسات إدار
في  –السػارد البذخية واألداء الػضيفي بتػسيط االغتخاب الػضيفي. حيث لع تجج الباحثة 

دراسة تشاولت تأثيخ االغتخاب الػضيفي كستغيخ  –حجود عمسيا وما تػفخ لجييا مغ دراسات 
 وسيط عمى العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية واألداء الػضيفي.

  ع في إثخاء األدبيات العخبية في مجاؿ إدارة السػارد البذخيةىحه الجراسة يسكغ أف تدي، 
   واالغتخاب الػضيفي برفة خاصة. ،والدمػؾ التشطيسي برفة عامة
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  مغ الشاحية العسمية: فإف معخفة أسباب ومرادر الذعػر باالغتخاب يديل عمى السجيخيغ
عمى األفخاد، وكحلظ عمى  ثاره الدمبيةآايجاد الحمػؿ لسعالجة ىحا الذعػر لمتخفيف مغ حجة 

 السشطسات.

  اف معالجة ىحه السذاعخ الدمبية لالغتخاب الػضيفي يحقق بذكل فعاؿ آثار إيجابية تشعكذ
 رشعػ عمى كل مغ األفخاد والسشطسات، حيث يؤدي إلى ارتفاع مدتػيات األداء وزيادة 

غ أفخاد التشطيع، كحلظ سشطسة، باإلضافة إلى زيادة التعاوف بيلمبالػالء واالنتساء  العامميغ
 يؤدي إلى انخفاض معجالت الغياب ودوراف العسل.

  Research Limitationحجود البحث  -8
 تذسل حجود البحث الحجود التالية:

تقترخ الجراسة عمى دراسة حالة قصاع التعميع الجامعي بجسيػرية مرخ العخبية،  8/0
خة، جامعة عيغ شسذ، جامعة والستسثل في الجامعات الحكػمية السرخية )جامعة القاى

جامعة مرخ  أكتػبخ، 6لجامعات الخاصة السرخية )جامعة حمػاف، جامعة السشػفية(، وا
 لمعمـػ والتكشػلػجيا، الجامعة البخيصانية(.

تقترخ الجراسة عمى دراسة وتحميل دور االغتخاب الػضيفي كستغيخ وسيط في العالقة  8/3
األداء الػضيفي لمعامميغ في الجامعات الحكػمية بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية 

، حيث رأت 3109وحتى عاـ  3108والخاصة السرخية، خالؿ الفتخة الدمشية مغ بجاية عاـ 
 الباحثة أف ىحه الفتخة الدمشية كافية لتغصي متصمبات التحميل اإلحرائي.

والخاصة  اقترخت الجراسة عمى آراء السجيخيغ والسػضفيغ بالجامعات الحكػمية 8/2
 السرخية.

  Research Methodology ترسيؼ ومشيجية البحث -9
اعتسج ىحا البحث عمى السشيج الػصفي اإلستقخائي، بغخض الػصف الجقيق لخرائز 

تتزسغ مشيجية البحث أنػاع ومرادر البيانات التي تع االعتساد متغيخات البحث، والعالقات بيشيا، و 
 ى الشحػ السبيغ أدناه.ومجتسع وعيشة البحث، وذلظ عم ،عمييا

 أنؾاع ومرادر البيانات 9/1
قج تع اإلعتساد في ىحه الجراسة عمى أسمػب الجراسة السكتبية )الشطخية(، وأسمػب الجراسة 

 السيجانية لتحقيق أىجاؼ البحث كسا يمي:
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  الجراسة السكتبية 
ىجاؼ البحث، تدتيجؼ الجراسة السكتبية الحرػؿ عمى البيانات الثانػية الالزمة لتحقيق أ 

وقج تع اإلعتساد عمى الجراسة الػثائقية لكل مغ الخسائل العمسية واألبحاث والجوريات 
والسؤتسخات والسجالت، العمسية العخبية واألجشبية الستخررة والتي تشاولت مػضػع الجراسة 

 .أو أحج جػانبو، والكتب العخبية واألجشبية، وكحلظ شبكة السعمػمات العالسية )اإلنتخنت(
 الجراسة السيجانية 

تدتيجؼ الجراسة السيجانية الحرػؿ عمى البيانات األولية الالزمة لتحقيق أىجاؼ البحث، 
وقج تع اإلعتساد عمى أسمػب السقابالت الذخرية وقػائع اإلستقراء لجسع البيانات مغ 

 مفخدات العيشة.
 Research Population and Sampleمجتسع وعيشة البحث  9/2

 باحثة مجتسع وعيشة الجراسة عمى الشحػ التالي:تشاولت ال
 

 مجتسع البحث 9/2/1
ىػ جسيع السفخدات التي تسثل ضاىخة معيشة ييتع بيا مػضػع البحث وتذتخؾ في صفة و 
أكثخ ومصمػب جسع البيانات حػليا. وبشاًء عمى ما سبق تشاولو في حجود البحث فإف مجتسع ىحا 

، ولكغ نطخًا لزخامة حجع جامعات الحكػمية والخاصة السرخيةالبحث يتسثل في جسيع العامميغ بال
السجتسع ومغ ثع القيػد الخاصة بالػقت والتكمفة فإنو تع اختيار ثالث جامعات حكػمية بإقميع القاىخة 

، وىي جامعة السشؾفيةباإلضافة إلى )جامعة القاىخة، جامعة عيؽ شسذ، جامعة حمؾان(، الكبخى 
أكتؾبخ،  6)جامعة وتع اختيار ثالث جامعات خاصة عذػائيًا  ؛الباحثةالجامعة التي تعسل بيا 

كسػاقع لمجراسة السيجانية، وىي عيشة تسثل  جامعة مرخ لمعمؾم والتكشؾلؾجيا، الجامعة البخيظانية(
مغ مجتسع الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية وباعتبارىا حالة مساثمة لمجامعات في  1774%

ونغخًا ألن ىحا البحث ييتؼ بجراسة تأثيخ مسارسات إدارة السؾارد البذخية  .ةجسيػرية مرخ العخبي
عمى األداء الؾعيفي في وجؾد االغتخاب الؾعيفي كستغيخ وسيط في الجامعات الحكؾمية والخاصة 

 السرخية، لحا فإن مجتسع البحث يجب أن يذتسل عمى:
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، مجيخي القيادات اإلداري والستسثل فيالجياز اإلداري لمجامعة:  -أ  ة )مجيخي العسـػ
قيادي في الجامعات الحكػمية  (1157)اإلدارات، رؤساء األقداـ(، والبالغ عجدىع 

 قيادي في الجامعات الخاصة.  (198)محل الجراسة، و
جسيع السػضفيغ بالجامعات الحكػمية محل الجراسة ي والستسثل ؼالجياز التشفيحي:  -ب 

بالجامعات الخاصة محل الجراسة  (، وجسيع السػضفيغ447485)والبالغ عجدىع 
 (. 27453)والبالغ عجدىع 

( البيانات الدابقة ألعجاد السجيخيغ والسػضفيغ في الجامعات 0ويعخض الججوؿ رقع )
 السختارة لسجتسع البحث كسا يمي:

 (1ججول رقؼ )
 الجامعات السختارة بسجتسع البحثفي  سؾعفؾن بيان بأعجاد السجراء وال

 عيفيالسدتؾى الؾ        
 الجامعات

السؾعفؾن  السجراء )الجياز اإلداري(
)الجياز 
 التشفيحي(

مجيخي  مجراء العسؾم
 اإلدارات

رؤساء 
 األقدام

 اإلجسالي

 أواًل: الجامعات الحكؾمية:

 01769 532 328 344 40 جامعة القاىخة

 08902 301 - 067 42 جامعة عيؽ شسذ

 6485 096 - 069 37 جامعة حمؾان

 8208 338 - 085 42 لسشؾفيةجامعة ا

 ثانيًا: الجامعات الخاصة:

 951 85 45 29 0 أكتؾبخ 6جامعة 

جامعة مرخ لمعمؾم 
 والتكشؾلؾجيا

6 21 35 60 0111 

 511 53 30 37 4 الجامعة البخيظانية فـي مرخ

 .3107خاصة محل الجراسة، إعجاد الباحثة وفق بيانات إدارة اإلحراء والسعمػمات في الجامعات الحكػمية والالسرجر: 
 تع حداب مغ حيث تكمفة جسع البيانات، لػجػد تبايشات بيغ فئات الجراسة بذكل كبيخ نطخاً و 

 (. 3، كسا في الججوؿ رقع )بعامل التكمفة مجتسع الجراسة مخجحاً 
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 ( 2ججول رقؼ )
 تؾزيع مفخدات مجتسع الجراسة بعج التخجيح بعشرخ التكمفة 

 الجيازنؾع 
 الجامعة

 سجراء ال
 )الجياز اإلداري(

 السؾعفؾن 
 )الجياز التشفيحي(

 ياإلجسال

 حكؾمية
% 

375 
9,1 

3008 
69,1 

2393 
 

 خاصة
% 

94 
2,0 

582 
08,9 

677 

 3373 2731 369 ياإلجسال
 إعجاد الباحثة.السرجر:     

 عيشة البحث 9/2/2
ػقت وارتفاع تكمفة والقيػد الخاصة بال ،العتبارات القيػد الخاصة بكبخ حجع مجتسع البحث

الػصػؿ إلى كل مفخداتو، وصعػبة اإلعتساد عمى أسمػب الحرخ الذامل لجسع البيانات األولية، 
، وقج Stratified Random Sampleفقج استخجمت الباحثة أسمػب السعايشة العذػائية الصبقية 

 :يجاء ذلظ عمى الشحػ التال
  بحثحداب عيشة ال 9/2/2/1

 يوذلظ عمى الشحػ التال ،ستخجمت الباحثة أسمػب الشدبةلتحجيج حجع العيشة ا
 :(0994)عاشػر،سالع،

 عشجما يكؾن الدحب بإرجاع  البحثحداب عيشة  9/2/2/2
 بالتعػيس فى السعادلة التالية:

n0=Z2*P*Q/d2 
 حيث أن: 

 .  :    ( n0 )حجع العيشة عشجما يكػف الدحب بإرجاع
 .((Z(0.025)=1.96  :Z( ، α/2صبيعى عشج )قيسة الجرجة السعيارية تحت السشحشى ال

وقج تع اعتبارىا  ،ةالسقتخحة مغ قبل الباحث -السفتخضة– الشدبة الستعارؼ عمييا بالسجتسع
(P=0.5لك  )تحقق أكبخ حجع عيشة مسكغ ي( :P.) 

 (.(Q=1-P    :Qالشدبة السكسمة حيث 
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 .d= 5% :(d)خصأ السعايشة وقج افتخاضو  
 .( no=384)لة الدابقة تػصمت الباحثة الى أف  وبالتعػيس فى السعاد

 عشجما يكؾن الدحب بجون إرجاع  البحثحداب عيشة  9/2/2/3
 بالتعػيس فى السعادلة التالية:

n=no/(1+no/N) 
 :حيث أن

 (.n: )حجع العيشة عشجما يكػف الدحب بجوف إرجاع
   n0).: )حجع العيشة عشجما يكػف الدحب بإرجاع

 (.N: )(2171( والحي يداوي 3) الى بالججوؿ رقعحجع السجتسع )اإلجس
حجع عيشة الجراسة عشجما يكػف الدحب  :وبالتعػيس بالسعادلة الدابقة تع التػصل الى أف

 .341=  (n)بجوف إرجاع 
وذلظ لخغبة الباحثة في تجشب حجوث خصأ ، مفخدة 353وتع زيادة حجع العيشة  لتداوي 

 العيشة.
 البحثتؾزيع عيشة  9/2/2/4

لػجػد درجة  وذلظ نطخاً  Optimal Allocation سمػب التػزيع األمثلأ ةالباحث تاستخجم 
عالية مغ التبايغ مغ حيث التكمفة، وبإفتخاض ثبات التبايغ عمى مدتػى الفئات األربعة تع تحجيج 

تػزيع العيشة عمى  (2رقع )ويعخض الججوؿ   ،(Richard. L., and other, 1990) األنربة
 .ات األربعةمدتػى الفئ

 ( 3ججول رقؼ )
 بإستخجام التؾزيع األمثل البحثبيان بتؾزيع عيشة 

 الجيازنؾع 
  الجامعة

 السجراء 
 )الجياز اإلداري(

 السؾعفؾن 
 )الجياز التشفيحي(

 ياإلجسال

 حكؾمية
% 

32  
971 

241 
6879 

273 
7873 

 خاصة
% 

 11 
371 

66  
1879 

77 
2273 

 ياإلجسال
% 

 43 
1273 

337  
8777 

353 

133 
 اعتسادًا عمى بيانات الججوؿ الدابق. إعجاد الباحثةالسرجر : 
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 (4)رقع والججوؿ وقج تع تػزيع قػائع االستقراء بصخيقة عذػائية عمى مفخدات عيشة البحث، 
القػائع السػزعة، وعجد وندبة القػائع الرحيحة السدتخدة مغ العامميغ بالجامعات الحكػمية يعخض 

الجياز نػع و  ،خاصة(، )حكػمية حدب كل مغ نػع الجامعةمحل الجراسة، والخاصة السرخية 
 . تشفيحي(إداري، )

 (4ججول رقؼ )
 الفعمية الجراسةبيان بتؾزيع عيشة 

 الجيازنؾع 
 الجامعة

 السجراء 
 )الجياز اإلداري(

 السؾعفؾن 
 ياإلجسال )الجياز التشفيحي(

 حكؾمية
% 

32 
133(1) 
11,9(2) 

237 
98,3(1) 
88,1(2) 

269 
78,6 

 خاصة
% 

11 
133(1) 
15,1(2) 

62 
93,9(1) 
84,9(2) 

73 
21,4 

 ياإلجسال
% 

43 
133(1) 
12,6(2) 

299 
97,4(1) 
87,4(2) 

342 
97,7 
133 

 .إعجاد الباحثةالمصدر : 
 .(2)ججوؿ رقع  –تع احتداب الشدبة كشدبة مغ العيشة السػزعة  (0)
 الرف. يجسالإتع احتداب الشدبة كشدبة مغ  (3)

مغ جسمة االستقراءات  %9777أف ندبة الخدود بمغت ( 4رقع )الججوؿ  يتزح مغ
وتعتبخ ندبة الخدود ىحه عالية، ويخجع ذلظ إلى اإلىتساـ الكبيخ مغ جانب الفئات السختمفة السػزعة، 

لمعامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية )الخاضعة لمجراسة( بسػضػع االستقراء، 
 ألسئمة التي اشتسل عمييا االستقراء. وكحلظ وضػح وسيػلة ا

 Variables and Measurementالستغيخات والقياس  -13
إعتسجت الباحثة في جسع البيانات األولية عمى إجخاء دراسة ميجانية حػؿ متغيخات البحث 

 والتي أمكغ قياس خرائريا مغ خالؿ مجسػعة مغ السقاييذ الستشػعة كسا ىػ مبيغ أدناه.
  Research Variablesحث متغيخات الب 13/1

في إشار السخاجعة االستصالعية السكتبية لمسخجعيات العمسية وفقًا لمجراسات الدابقة، 
عمى مذكمة وتداؤالت الجراسة، تسكشت الباحثة مغ تحجيج متغيخات الجراسة، والتي تتسثل  وبشاءً 

بذخية )تػصيف الػضائف، في: متغيخات مدتقمة: مسارسات إدارة السػارد البذخية تكػيغ السػارد ال
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التعػيزات و التجريب والتصػيخ، و ختيار والتعييغ(، ستقصاب، االتخصيط القػى العاممة، اال
)فقجاف القػة، فقجاف  ومتغيخ وسيط: اإلغتخاب الػضيفيتقييع أداء السػارد البذخية، و والسكافآت، 

ومتغيخ تابع: األداء  السعشى، فقجاف السعاييخ، العدلة االجتساعية، االغتخاب عغ الحات(،
 )أداء السيسة، الدمػؾ السراحب لألداء(. الػضيفي

 السقاييذ السدتخجمة في الجراسة 13/2
 يسكغ تػضيح كيفية قياس متغيخات البحث الخاضعة لمجراسة كسا يمي:

 مسارسات إدارة السؾارد البذخيةمدتؾى  قياس  -أ 

( متغيخًا، 50ػارد البذخية )بمغ إجسالي عجد الستغيخات الخاصة بسسارسات إدارة الس
وقج أمكغ تشسية مجسػعة مغ الستغيخات مغ خالؿ السخاجعة الذاممة لمجراسات الدابقة ذات 

، (Birasnav, Rangnekar, 2009)العالقة معتسجًا في ذلظ عمى دراسة كل مغ: 
((Khatibi, et. al., 2012،(، 3103(، )الحػري،3103(، )بشي حسج،3103، )ماىخ

(Raj, Srivastava, 2014،(. 3105(، )الشطاري،3105(، )الزابط،3104، )معػض
 مع إجخاء بعس التعجيالت عمييا بسا يتػافق مع شبيعة البحث الحالي ومجاؿ التصبيق.

ولقياس اتجاىات السدتقرى مشيع نحػ مسارسات إدارة السػارد البذخية في 
لباحثة عمى مقياس ليكخت الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية محل الجراسة اعتسجت ا

( لمسػافقة أو عجـ السػافقة والسكػف مغ خسذ درجات، حيث Likert Scaleالخساسي )
( إلى غيخ مػافق تسامًا مع وجػد 0( إلى مػافق تسامًا، بيشسا يذيخ الخقع )5يذيخ الخقع )

درجة حيادية في السشترف. وقج استخجـ ىحا السقياس في قائسة اإلستقراء )الدؤاؿ 
 وؿ(.األ

 االغتخاب الؾعيفيمدتؾى قياس  -ب 

فيسا يتعمق بأبعاد االغتخاب الػضيفي  Seemanلقج تبشت الباحثة وجية نطخ 
الخسذ نطخأ لذسػليتيا ندبيًا، ولكػنيا تسثل األساس الحي انصمقت مشو معطع دراسات 

( بأف ىحه األبعاد ىي األندب (Erbas, 2014االغتخاب، وأيزًا استجابو لسا ذكخه 
 صبيق في مجاؿ التعميع.لمت

( متغيخًا، وقج 21وقج بمغ إجسالي عجد الستغيخات الخاصة باالغتخاب الػضيفي )
أمكغ تشسية مجسػعة مغ الستغيخات مغ خالؿ السخاجعة الذاممة لمجراسات الدابقة ذات 

(، 3111، )نجع،Seeman,1959)العالقة معتسجًا في ذلظ عمى دراسة كل مغ: )
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(، Aboul-Ela,2015(، )3102(، )شبات،3102جي،(، )تامي3116)دمحم،
 (.3106(، )الحجيجي، 3105)ياسيغ،

وقامت الباحثة  Mottaz,1981) , (Dean, 1961)وتع قياسو باستخجاـ مقياسي )
باالعتساد عمييسا بإعتبارىسا السقياسيغ األكثخ شيػعًا في معطع الجراسات التي اشمعت 

الػضيفي في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية  عمييا الباحثة، ولقياس درجة االغتخاب
( لمسػافقة أو Likert Scaleمحل الجراسة اعتسجت الباحثة عمى مقياس ليكخت الخساسي )

( إلى مػافق تسامًا، بيشسا 5عجـ السػافقة والسكػف مغ خسذ درجات، حيث يذيخ الخقع )
ة في السشترف. وقج استخجـ ( إلى غيخ مػافق تسامًا مع وجػد درجة حيادي0يذيخ الخقع )

ىحا السقياس في قائسة اإلستقراء )الدؤاؿ الثاني( لقياس مجى تػاجج ضاىخة االغتخاب 
 الػضيفي لجى العامميغ في الجامعات محل الجراسة.

 األداء الؾعيفيمدتؾى قياس  -ج 
( متغيخًا، وقج أمكغ تشسية 32بمغ إجسالي عجد الستغيخات الخاصة باألداء الػضيفي )

عة مغ الستغيخات مغ خالؿ السخاجعة الذاممة لمجراسات الدابقة ذات العالقة معتسجًا مجسػ 
،  (Khatibi, 2012)( ، Suthiphan, 2010في ذلظ عمى دراسة كل مغ: )

 (.3106(، )التػيجخي،3106)الزالعي،
ولقياس مدتػى أداء العامميغ في الجامعات محل الجراسة اعتسجت الباحثة عمى 

( لمسػافقة أو عجـ السػافقة والسكػف مغ خسذ Likert Scaleلخساسي )مقياس ليكخت ا
( إلى غيخ مػافق 0( إلى مػافق تسامًا، بيشسا يذيخ الخقع )5درجات، حيث يذيخ الخقع )

تسامًا مع وجػد درجة حيادية في السشترف. وقج استخجـ ىحا السقياس في قائسة 
في لمعامميغ في الجامعات الحكػمية اإلستقراء )الدؤاؿ الثالث( لقياس األداء الػضي

 والخاصة السرخية.
 أساليب تحميل البيانات واختبار فخوض البحث  -11

في ضػء مذكمة البحث وأىجافو، تع االستعانة ببعس األساليب اإلحرائية 
 السشاسبة سػاء لتحميل البيانات أو اختبار الفخوض إحرائيًا، وذلظ عمى الشحػ التالي:

الؾصفية كالستؾسظات )كأحج مقاييذ الشدعة السخكدية(، واالنحخاف السقاييذ االحرائية  -
والتي تدتخجـ  :السعياري، والخظأ السعياري، ومعامل االختالف، )كأحج مقاييذ التذتت(

 لتحميل وتػصيف عيشة البحث.
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لمتحقق مغ مدتػى : Alpha Correlation Coefficientأسمؾب معامل االرتباط ألفا  -
لثبات لبشػد كل نػع مغ السقاييذ الخاضعة لمجراسة "مسارسات إدارة االتداؽ الجاخمي وا

 السػارد البذخية، االغتخاب الػضيفي، األداء الػضيفي".
 الرجؽلمتحقق مغ مدتػى االتداؽ الجاخمي و  لبيخسؾن:الخظي البديط معامل االرتباط  -

بذخية، االغتخاب لبشػد كل نػع مغ السقاييذ الخاضعة لمجراسة "مسارسات إدارة السػارد ال
 الػضيفي، األداء الػضيفي".

 والحي يدتخجـ: Structural Equation Model (SEM)نسؾذج السعادالت الييكمية  -
ختبار مجى مالئسة الشسػذج باعتباره مشيجية بحثية الختبار الشساذج اإلدارية كسيًا ال

الئسة الشسػذج مع باستخجاـ السشيج العمسي الختبار الفخوض البحثية، والتأكج مغ مجى م
بيانات العيشة السدتخجمة وأنيا تقيذ فعاًل ما وضعت مغ أجل قياسو، كسا أنو يعسل عمى 
تحقيق فيسًا أفزل لمعالقات السعقجة بيغ الستغيخات اإلدارية باستخجاـ أحج البخامج التالية: 

LISREL, AMOS, R, EQS.وغيخىا ، 
 تقييؼ الثبات والرجق في مقاييذ الجراسة -12

مغ  مفخدة 53الباحثة بإجخاء دراسة استصالعية )استكذافية( عمى عيشة مكػنة مغ  قامت
مجتسع البحث، وذلظ بيجؼ التعخؼ عمى مجى الرالحية واإلعتسادية عمى أداة البحث واستخجاميا 

 فى قياس متغيخات البحث وكحلظ تصػيعيا فى التحقق مغ فخضيات البحث.
اقية والثبات/ الثقة اإلتداؽ الجاخمي والحي يعتسج عمى وقج استخجمت الباحثة في تقييع السرج

 Alpha Correlationكل مغ: معامل االرتباط الخصي البديط لبيخسػف، ومعامل االرتباط ألفا 

Coefficient .وحتى يتدشى تقييع صجؽ السقاييذ السدتخجمة في الجراسة، ومغ أجل  عمى التختيب
ىيع السفتخض قياسيا وليذ شيئًا آخخ، ولتفادي حجوث أخصاء التأكج مغ أف ىحه السقاييذ تقيذ السفا

 القياس السشتطسة والعذػائية، فإف الباحثة قامت بأكثخ مغ شخيقة وذلظ عمى الشحػ التالي:
 Face Validityالتأكج مؽ الرجق الغاىخي  12/1

سدتخجمة في شبقًا ليحه الصخيقة قامت الباحثة بالسخاجعة الجقيقة لكافة بشػد السقاييذ ال   
الجراسة، والتي تحتػي عمييا قائسة االستقراء، باإلضافة إلى عخض القائسة عمى بعس األكاديسييغ 

في بعس بشػد السقاييذ، ومغ إلبجاء وجية نطخىع بيا، وبشاًء عميو تع إجخاء عجد مغ التعجيالت 
 أمثمة تمظ التعجيالت تع استبعاد بعس العبارات وإضافة عبارات أخخى مغ القائسة.
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   Content Validityالتأكج مؽ صجق السحتؾى  12/2
 لمتأكج مغ صجؽ السحتػى قامت الباحثة بسجسػعة مغ الخصػات، والتي تتسثل فيسا يمي: 

 ختمفة لكل مقياس بذكل دقيق.القياـ بتحجيج وتعخيف البشػد الس 
  مخاجعة الجراسات الدابقة التي أجخيت في مجاؿ إدارة السػارد البذخية، واالغتخاب

 الػضيفي، واألداء الػضيفي بسا يداعج عمى تشسية السقاييذ السختمفة.

  إجخاء دراسة استصالعية عمى بعس العامميغ في الجامعات السرخية، لمسداعجة
 راسة.في تحجيج متغيخات الج

  تع عخض القائسة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ في مجاؿ
 التخرز إلبجاء وجية نطخىع في محتػياتيا. 

  ،تع اختبار قائسة االستقراء ميجانيًا، وذلظ بعخضيا عمى عجد مغ السجيخيغ
والسػضفيغ بالجامعات الخاضعة لمجراسة، حيث تع إبالغ السدتقرى مشيع بأف 

مغ ىحا اإلجخاء ىػ اختبار القائسة حتى ال يتخددوا في ذكخ أي مالحطات  اليجؼ
 أو كتابة أي تعميقات تفيج في الترسيع الشيائي لمقائسة. 

  واستكسااًل لسا سبق فقج تع تصبيق معامل االرتباط الخصي البديط لبيخسػف، وأسمػب
، واالغتخاب معامل االرتباط ألفا عمى مقياس مسارسات إدارة السػارد البذخية

الػضيفي، واألداء الػضيفي وذلظ برػرة إجسالية لمسقياس الػاحج ككل، ولكل مجػعة 
بشػد )متغيخات( مغ السجسػعات التي يتكػف مشيا كل مقياس عمى حجة. كسا تع 
فحز معامالت االرتباط لجسيع الستغيخات التي يتكػف مشيا كل مقياس عمى 

 معامل ألفا بذكل إجسالي. 
 الثقة/ الثبات  و  عمى تقييؼ السرجاقية تعميق عام -

في ضػء الشتائج الدابقة التي تػصمت إلييا الباحثة والخاصة بتقييع السرجاقية والثقة/ 
الثبات في السقاييذ السدتخجمة في ىحه الجراسة يسكغ االعتساد عمى متغيخ لقياس 

تغيخ لقياس ( عبارة، وم50السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية مكػف مغ )
(، ومتغيخ 35( عبارة، وذلظ بعج ححؼ العبارة رقع )37االغتخاب الػضيفي مكػف مغ )

( عبارة، حيث أنيا جسيعًا تتستع بجرجة عالية مغ 32لقياس األداء الػضيفي مكػف مغ )
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السرجاقية والثقة/ الثبات واالتداؽ الجاخمي بيغ محتػياتيا، ويسكغ االعتساد عمييا في 
 حقة مغ التحميل في ىحه الجراسة. السخاحل الال

 نتائج الجراسة السيجانية واختبار الفخوض -13
 تعخض الباحثة في ىحا الجدء نتائج الجراسة واختبار فخوضيا، وذلظ عمى الشحػ التالي:

 تؾصيف عيشة البحث 13/1
بعس الخرائز الجيسػجخافية لعيشة الجراسة مغ العامميغ  (5رقع )يعخض الججوؿ 

 .ضفيغ(، بالجامعات السرخية الخاضعة لمجراسة)مجيخيغ، مػ 
 (5ججول رقؼ )

 لجراسةلبعض الخرائص الجيسؾجخافية لعيشة ا يوالشدب ي التؾزيع التكخار 

 الجامعات                         
 بعض      

 الجيسؾجخافية الخرائص 
 جامعات خاصة جامعات حكؾمية

 الؾعيفة الجامعية -1
 مجيخ عام -

% 
 مجيخ ادارة -

% 
 ئيذ قدؼر  -

% 
 مؾعف -

% 

 
15 
5,6 
13 
4,8 
4 

0,5 
237 
88,0 

 
4 

5,5 
5 

6,8 
2 

3,7 
62 

84,9 
 سشؾات الخبخة  -2
 سشؾات 13أقل مؽ  -

% 
- 13 – 

% 
- 23- 

% 
 عام فأكثخ33 -

% 

 
45 

06,7 
139 
41,5 
73 

37,0 
42 

05,6 

 
35 

47,9 
33 

45,3 
4 

5,5 
1 

0,4 
 مغ إعجاد الباحثة.السرجر: 
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ي الخاصة بالتداؤؿ األوؿ لمجراسة، تع تصبيق األساليب ولمتحقق مغ نتائج التحميل اإلحرائ
اإلحرائية الػصفية مسثمة في الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري في تحميل البيانات الخاصة 

 باتجاىات السدتقرى مشيع، وذلظ عمى الشحػ التالي:
 تؾصيف متغيخات الجراسة 13/2
 ة السؾارد البذخية مسسارسات الفعمية إلدار التحميل الؾصفي ل 13/2/1

تع تقييع اتجاىات العامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية )الخاضعة لمجراسة( 
نحػ مسارسات إدارة السػارد البذخية باستخجاـ الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري، ويعخض الججوؿ 

األبعاد الجاخمية نتائج الػصف اإلحرائي واألىسية الشدبية وذلظ عمى مدتػى كافة  (6رقع )
 لمسسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية، وقج جاءت الشتائج عمى الشحػ التالي:

 (6ججول رقؼ )
 واألىسية الشدبية ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية ينتائج الؾصف اإلحرائ

أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة  م
 السؾارد البذخية

 الؾسط
 *الحدابي

 اإلنحخاف
 السعياري 

 معامل اإلختالف
 التختيب %

 2 32,84 3,945 2,876 تكؾيؽ السؾارد البذخية -1
 1 25,86 3,855 3,335 التجريب والتظؾيخ -2
 4 36,78 3,925 2,516 التعؾيزات والسكافآت -3
 3 36,43 3,998 2,741 تقييؼ أداء السؾارد البذخية -4

 ية الستؾسط العام لمسسارسات الفعم
 - - 37931 27859 إلدارة السؾارد البذخية

تسثل أسمػب القياس السدتخجـ في مقياس ليكخت الخساسي لمسػافقة أو عجـ السػافقة السكػف مغ خسذ درجات حيث  *
( إلى السػافقة التامة مع وجػد درجة حيادية في 5( إلى عجـ السػافقة السصمقة بيشسا يذيخ الخقع )0يذيخ الخقع )

 السشترف.

 ( عمى ما يمي:6رقؼ )ججول الأكجت نتائج 
  إف معطع الستػسصات الحدابية تقع قخيبة مغ متػسط السقياس لسسارسات إدارة

السػارد البذخية في الجامعات الحكػمية والخاصة مجاؿ التصبيق، وبػصفيا 
متغيخًا رئيديًا في الجراسة، والستسثمة في: تكػيغ السػارد البذخية، والتعػيزات 

فآت، وتقييع أداءالسػارد البذخية، بيشسا تسيل لإلرتفاع لبعج التجريب والسكا
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(، وانحخافًا 27859والتصػيخ، حيث حققت بسجسػعيع وسصًا حدابيًا عامًا )
(، مسا يجؿ عمى أف الجامعات الحكػمية والخاصة 37931معياريًا عامًا )

ة بجرجة السرخية )الخاضعة لمجراسة( تسارس وضائف إدارة السػارد البذخي
متػاضعة، ومغ خالؿ ذلظ تعسل عمى إعجاد عشرخًا بذخي عمى درجة متػسصة 
مغ التسيد، وتقـػ بػضائف التجريب، والتخقية، والتعػيس والتحفيد بسا يتشاسب مع 
أدائيع. خرػصًا أف قيسة الػسط الحدابي العاـ ليحه السساراسات مقارب 

 ت(.( وفق السقياس الستبع )ليكخ 2) لمستػسط الفخضي
  تأتي مسارسة وضيفة التجريب والتصػيخ لمسػارد البذخية في السختبة األولى، بيشسا

تأتي مسارسة تكػيغ السػارد البذخية في السختبة الثانية، وبالشدبة لتقييع أداء 
كسا تأتي وضيفة التعػيزات والسكافآت في ، السػارد البذخية فتحتل السختبة الثالثة

 .السختبة األخيخة
  يبعاد اإلغتخاب الؾعيفالتحميل الؾصفي أل 13/2/2

تع تقييع اتجاىات العامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية )الخاضعة لمجراسة( 
نحػ االغتخاب الػضيفي باستخجاـ الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري. وذلظ عمى مدتػى كافة 

 الشتائج عمى الشحػ التالي:األبعاد الجاخمية ألبعاد اإلغتخاب الػضيفي، وقج جاءت 

 (7ججول رقؼ )
 يواألىسية الشدبية ألبعاد اإلغتخاب الؾعيف ينتائج الؾصف اإلحرائ

 الؾسط  أبعاد اإلغتخاب الؾعيفى م
 *الحدابي

 اإلنحخاف 
 السعياري 

 معامل اإلختالف
 التختيب %

 5 33,97 3,992 2,921 فقجان القؾة )العجد( -1
 1 26,24 3,872 3,324 فقجان السعشى  -2
 2 31,88 1,344 3,275 فقجان السعاييخ  -3
 3 33,21 3,973 3,222 العدلة اإلجتساعية  -4
 4 32,15 3,951 2,959 إغتخاب الحات  -5

 - - 3,966 3,143 الستؾسط العام ألبعاد االغتخاب الؾعيفي
السػافقة السكػف مغ خسذ درجات حيث يذيخ  * تسثل أسمػب القياس السدتخجـ في مقياس ليكخت الخساسي لمسػافقة أو عجـ

 ( إلى السػافقة التامة مع وجػد درجة حيادية في السشترف.5( إلى عجـ السػافقة السصمقة بيشسا يذيخ الخقع )0الخقع )
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 ( تبيؽ ما يمي:7) رقؼ وبالشغخ إلى الججول
 ( 3,143بمغ الػسط الحدابي لالغتخاب الػضيفي ككل) وبانحخاؼ معياري عاـ ،

(، ويجؿ ذلظ عمى أف العامميغ بالجامعات الحكػمية والخاصة 3,966قجاره )م
مغ  –عشج مدتػى فػؽ الستػسط  -السرخية )الخاضعة لمجراسة( يعانػف 

اغتخابيع الػضيفي مغ خالؿ فقجانيع لمقػة، وفقجاف السعشى، وفقجاف السعاييخ، 
الحدابي العاـ  والعدلة االجتساعية، واغتخاب الحات. خرػصًا أف قيسة الػسط

 .( وفق السقياس الستبع )ليكخت(2) ليحه السساراسات أعمى مغ الستػسط الفخضي
 بيشسا يأتي فقجاف السعاييخ في السختبة ، يأتي فقجاف السعشى في السختبة األولى

في حيغ أف اغتخاب ، وبالشدبة لمعدلة االجتساعية فتحتل السختبة الثالثة الثانية،
في مخاتب متأخخة، بحيث حققػا السختبة الخابعة  ءواجا الحات ثع فقجاف القػة

 عمى التػالي. مدةاوالخ
 ياألداء الؾعيف التحميل الؾصفي ألبعاد 13/2/3

تع تقييع اتجاىات العامميغ في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية )الخاضعة لمجراسة( 
وذلظ عمى مدتػى كافة لسعياري. نحػ بعجي األداء الػضيفي باستخجاـ الػسط الحدابي واالنحخاؼ ا

 :يوقج جاءت الشتائج عمى الشحػ التال ي،األبعاد الجاخمية ألبعاد األداء الػضيف
 (8ججول رقؼ )

 نتائج الؾصف اإلحرائي واألىسية الشدبية ألبعاد األداء الؾعيفي 

 أبعاد األداءالؾعيفي م
 الؾسط 
 *الحدابي

 اإلنحخاف 
 السعياري 

 معامل اإلختالف
% 

 ختيبالت

 2 26,64 3,862 3,237 أداء السيسة  -1
 1 25,73 3,914 3,552 الدمؾك السراحب لألداء  -2

 - - 3,888 3,395 الستؾسط العام ألبعاد األداء الؾعيفي
* تسثل أسمػب القياس السدتخجـ في مقياس ليكخت الخساسي لمسػافقة أو عجـ السػافقة السكػف مغ خسذ درجات حيث 

( إلى السػافقة التامة مع وجػد درجة حيادية في 5( إلى عجـ السػافقة السصمقة بيشسا يذيخ الخقع )0يذيخ الخقع )
 السشترف.
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 ( ما يمي:8رقؼ )ويؾضح الججول 
  لمعامميغ بالجامعات  الػضيفي داءألاإلجسالي لسدتػى ابمغ الػسط الحدابي

ره عاـ مقجا ، وبانحخاؼ معياري (37395) الحكػمية والخاصة السرخية
وىحا يذيخ إلى أف مدتػى أداء العامميغ متػسط في الجامعات ، (37888)

التػافق بيغ العامميغ بالجامعات الخاضعة ويجؿ ذلظ عمى الخاضعة لمجراسة، 
لمجراسة عمى أىسية أداء السيسة مغ حيث: الجػدة في األداء، والفعالية في 

لساـ الػضيفي، واإللتداـ األداء، والكفاءة في األداء، واإلبجاع في العسل، واإل
التشطيسي، وعمى أىسية الدمػؾ السراحب لألداء مغ حيث: العالقة مع زمالء 

. خرػصًا أف قيسة الػسط العسل، والخغبة في األداء، والخغبة في البقاء بالػضيفة
( وفق السقياس 2الحدابي العاـ ليحه السساراسات أعمى مغ الستػسط الفخضي )

  .الستبع )ليكخت(
 في السختبة األولى حيث حقق وسصًا حدابيًا  الدمػؾ السراحب لألداءي يأت

 .في حيغ جاء أداء السيسة في السختبة الثانيةمختفعًا، 
 اختبار فخوض البحث  13/3

 SEM))Structuralي الشسػذج الييكم أمكغ اختبار الفخض الخئيدي لمجراسة باستخجاـ
Equation Model   :تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد "اليؾجج ، والحي يشز عمى

لمعامميؽ في الجامعات  يغتخاب الؾعيفعل وجؾد أبعاد االي ف ياألداء الؾعيفالبذخية عمى 
  ، والحي تع تقديسو إلى مايمي:"الحكؾمية والخاصة السرخية

أداء السيسة اليؾجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى " 02/2/0
 . "ي لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخيةغتخاب الؾعيففى عل وجؾد أبعاد اال

  تؾصيف الشسؾذج -أ 
بياف الستغيخات السشػشة بشسػذج مغ حيث  لمشسػذج اً تػصيف (9)رقع الججوؿ  يعخض

 ضيفى )أداء السيسة(الػ  عمى أبعاد األداء تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية
 اآللي. ومخمدة حدب اإلدخاؿ بالحاسب مػصفة حدب شبيعة األداء بالشسػذج
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 (9ججول رقؼ )
 تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية تؾصيف نسؾذج
 الؾعيفى )أداء السيسة( عمى أبعاد األداء 

 بيان بالستغيخات
التخميد حدب اإلدخال 

 يبالحاسب اآلل
عة األداء بالحاسب طبي

 ياآلل
 :أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية -1
 تكػيغ السػارد البذخية  -
 التجريب والتصػيخ -
 التعػيزات والسكافآت  -
 تقييع أداءالسػارد البذخية -

 
X1_1t 
X1_2t 
X1_3t 
X1_4t 

 
 
 

 متغيخات مدتقمة

  ي:غتخاب الؾعيفأبعاد اال -2
 فقجاف القػة )العجد(  -
 ف السعشى فقجا -
 فقجاف السعاييخ  -
 جتساعية العدلة اال -
 غتخاب الحات ا  -

 
X2_1t 
X2_2t 
X2_3t 
X2_4t 
X2_5t 

 
 

 متغيخات وسيصة

 :يأبعاد األداءالؾعيف  -3
 أداء السيسة -

 
X3_1t 

 
 متغيخ تابع

 مغ إعجاد الباحثة، لتخميد البيانات إلدخاليا لمحاسب اآللي.  السرجر:
 نتائج الشسؾذج السقجر -ب 

لتأثيخ أبعاد  السقجرتع التػصل الى أف الشسػذج  ،جسػعة مغ السحاوالتبإجخاء م
وجػد )أداء السيسة( فى ضل  يالػضيف السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى أبعاد األداء

 (. 3رقع )يأخح الذكل ال بج أف  ي،غتخاب الػضيفأبعاد اال
، وفيو تع (1الشسؾذج رقؼ ) : (SEM)استخجاـ نسػذج السعادالت الييكمية عغ  تجن

 ،تكػيغ السػارد البذخيةاختيار جسيع أبعاد الستغيخ السدتقل: مسارسات إدارة السػارد البذخية )
(، كسا تع اختيار ثالثة أبعاد تقييع أداءالسػارد البذخية ،التعػيزات والسكافآت ،التجريب والتصػيخ

، العدلة االجتساعية، اغتخاب الحات(، لمستغيخ الػسيط االغتخاب الػضيفي )فقجاف السعاييخ
 والستغيخ التابع: أداء السيسة. 



 

 

 777 

 

 

حيث أكج عمى ذلظ قيسة  ،أكجت الشتائج عمى قػة وأداء الشسػذج عمى الذكل السصمػبوقج 
( مسا يؤكج عمى عجـ داللتيا اإلحرائية وذلظ بجرجات حخية 37239=2كا( والتى بمغت )2كااختبار )

 . التي تع تجسيعيا ػافق الشسػذج مع البيانات الحقيقيةيعكذ مجى ت وىػ ما ،(6)
 (2)شكل رقؼ 

 نتائج الشسؾذج السقجر لتأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية
 يغتخاب الؾعيف)أداء السيسة( فى عل أبعاد اال يأبعاد األداءالؾعيفعمى 
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 نتائج السعالؼ السقجرة -أ 

السعالع السقجرة الخاصة بشسػذج تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية نتائج  (13)ع رقيعخض الججوؿ 
 ي.غتخاب الػضيفإلدارة السػارد البذخية عمى أبعاد األداءالػضيفى )أداء السيسة( فى ضل أبعاد اال

 (13ججول رقؼ )
رد البذخية عمى نتائج السعالؼ السقجرة الخاصة بشسؾذج تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾا

 يغتخاب الؾعيف)أداء السيسة( فى عل أبعاد اال أبعاد األداءالؾعيفى
 قيؼ اختبارات السعالؼ قيؼ السعالؼ السقجرة السدــار م

(C.R) مدتؾى الجاللة 

 نتائج التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخ
0- X1_1t ػػX2_3t 17223 57809 17111(1710عشج  ة)دال 
3- X1_2t ػػX2_4t -17086 -37079 17139(1715عشج  ة)دال 
2- X1_1t ػػX2_4t 17070 07970 17149(1715عشج  ة)دال 
4- X1_3t ػػX2_4t 17052 37154 17141 (1715)دالو عشج 
5- X1_4t ػػX2_4t -17169 -17913 17267 (ة)غيخ دال 
6- X2_3t ػػX2_4t 17570 047265 17111(1710عشج  ة)دال 
7- X1_4t ػػX2_5t 17353 47010 17111(1710عشج  ة)دال 
8- X1_2t ػػX2_5t -17002 -07582 17002(ة)غيخ دال 
9- X2_4t ػػX2_5t 17331 47333 17111(1710عشج ة )دال 

01- X2_3t ػػX2_5t 17281 77758 17111(1710عشج  ة)دال 
00- X2_5t ػػX3_1t -17084 -27458 17111(1710عشج  ة)دال 
03- X2_4t ػػX3_1t -17176 07442 17049( دالغيخ)ة 
02- X2_3t ػػX3_1t 17266 77108 17111(1710عشج  ة)دال 
04- X1_4t ػػX3_1t 17160 -17879 17279( ةدالغيخ) 
05- X1_2t ػػX3_1t 17333 37699 17117(1710عشج  ة)دال 
06- X1_1t ػػX3_1t 17379 27493 17111(1710عشج  ة)دال 

 العالقات الجاخمية بالشسؾذجنتائج 
07- X1_1tػ ػX1_2t 17655 007658 17111(1710عشج  ة)دال 
08- X1_1t ػػX1_3t 17669 007349 17111(1710عشج  ة)دال 
09- X1_1t ػػX1_4t 17752 007545 17111(1710عشج  ة)دال 
31- X1_2tػ ػX1_3t 17552 017614 17111(1710عشج  ة)دال 
30- X1_2tػ ػX1_4t 17657 007392 17111(1710عشج  ة)دال 
33- X1_3t ػػX1_4t 17731 007275 17111(1710عشج  ة)دال 

 مغ إعجاد الباحثة، اعتسادًا عمى نتائج التحميل اإلحرائي. السرجر:
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أربعة عمى معشػية جسيع السعالع الخاصة بالشسػذج بإستثشاء  (01رقع )أكجت الشتائج بالججوؿ 
ىي: بيغ تقييع إدارة السػارد البذخية والعدلة االجتساعية، وبيغ التجريب والتصػيخ مدارات فقط و 

واغتخاب الحات، وكل مغ )تقييع أداء السػارد البذخية والعدلة االجتساعية( وأداء السيسة، في حيغ 
مدارات فقط جاءت معشػية عشج  ةستثشاء ثالثاب 1710جاءت جسيع السعالع معشػية عشج مدتػى 

 فقط. 1715 مدتػى 
  مؤشخات حدؽ السظابقة -أ 

تأثيخ أبعاد  حدغ السصابقة الخاصة بشسػذجمؤشخات نتائج  (11رقؼ )يعخض الججوؿ 
ضل أبعاد  ي)أداء السيسة( ف يالسسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى أبعاد األداءالػضيف

 ي.غتخاب الػضيفالا
 (11ججول رقؼ )

 خاصة بشسؾذج تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية مؤشخات حدؽ السظابقة ال نتائج
 يغتخاب الؾعيفال)أداء السيسة( فى عل أبعاد ا يالؾعيف أبعاد األداءإلدارة السؾارد البذخية عمى 

 التعميق القيسة السثمى القيسة السؤشخات م
 تحقق السظابقة 2أقل مغ  17244 (Cmin/dfمؤشخ ) -1
 تحقق السظابقة 1791أكبخ مغ  17998 (GFI) مؤشخ حدؽ السظابقة -2

3- 
 ير متؾسط مخبعات البؾاقحمؤشخ ج

(RMR) 17118  تحقق السظابقة 1715أقل مغ 

 مظابقة كاممة 1795أكبخ مغ  0711 (CFI) مؤشخ السظابقة السقارن  -4
 مغ إعجاد الباحثة، اعتسادًا عمى نتائج التحميل اإلحرائي.السرجر: 

عمى تحقيق جسيع السؤشخات الخاصة بالشسػذج بذكل  (00رقع )أكجت الشتائج بالججوؿ 
 واضح األمخ الحى يعكذ دقة الشسػذج.

 لمشسؾذج السقجر التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخنتائج  -ب 
والخاص  السباشخ لمشسػذج السقجر السباشخ وغيخ نتائج التأثيخ (12رقؼ )يعخض الججوؿ 

)أداء  يالػضيف رد البذخية عمى أبعاد األداءبشسػذج تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السػا
 ي.غتخاب الػضيفالالسيسة( فى ضل أبعاد ا
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السسارسات الفعمية بعاد عمى وجػد تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ أل (03)أكجت الشتائج بالججوؿ 
ال إ ي،غتخاب الػضيف)أداء السيسة( فى ضل أبعاد اال يالػضيف عمى أبعاد األداء إلدارة السػارد البذخية

غيخ السباشخ وذلظ عمى مدتػى كل مغ نتائج كل مغ  مىع مغ السالحظ تفػؽ التأثيخ السباشخ أنو
 .الستغيخات الػسيصة والستغيخ التابع

، والحي األول مؽ الفخض الخامذ يمؽ العخض الدابق يسكششا رفض صحة الفخض الفخع
خية عمى أداء السيسة فى عل اليؾجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذ"يشص عمى 

، وقبؾل صحة "لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخية يغتخاب الؾعيفوجؾد أبعاد اال
تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى أداء السيسة فى الفخض البجيل بؾجؾد 

 .الحكؾمية والخاصة السرخيةلمعامميؽ في الجامعات  يغتخاب الؾعيفعل وجؾد أبعاد اال
اليؾجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة : "الثانياختبار الفخض الفخعي  13/3/2

ي غتخاب الؾعيففى عل وجؾد أبعاد اال الدمؾك السراحب لألداءالسؾارد البذخية عمى 
 ".لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخية

الثاني لمبحث، ات الدابقة في اختبار الفخض الفخعي قامت الباحثة بإجخاء الخصػ 
لتأثيخ أبعاد السسارسات  السقجرتع التػصل الى أف الشسػذج  ،بإجخاء مجسػعة مغ السحاوالتو 

( فى ضل الدمػؾ السراحب لألداء) يالػضيف الفعمية إلدارة السػارد البذخية عمى أبعاد األداء
 (.2رقع )أخح الذكل البج أف ي ي،غتخاب الػضيفأبعاد االوجػد 

، (2الشسؾذج رقؼ )التػصل إلى  (SEM):استخجاـ نسػذج السعادالت الييكمية تج عغ ن
تكػيغ السػارد وفيو تع اختيار جسيع أبعاد الستغيخ السدتقل: مسارسات إدارة السػارد البذخية )

، كسا تع اختيار (تقييع أداءالسػارد البذخية ،التعػيزات والسكافآت ،التجريب والتصػيخ ،البذخية
بعجيغ فقط لمستغيخ الػسيط: االغتخاب الػضيفي )فقجاف السعاييخ، العدلة االجتساعية(، والستغيخ 

 التابع: الدمػؾ السراحب لألداء.   
أكجت الشتائج عمى قػة وأداء الشسػذج عمى الذكل السصمػب حيث أكج عمى ذلظ قيسة وقج 

يؤكج عمى عجـ داللتيا اإلحرائية وذلظ بجرجات  ( مسا47181=2كا( والتى بمغت )2كااختبار )
 .التي تع تجسيعيا يعكذ مجى تػافق الشسػذج مع البيانات الحقيقية وىػ ما ،(2حخية )
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 (3)شكل رقؼ 
األداء أبعاد نتائج الشسؾذج السقجر لتأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى 

 يغتخاب الؾعيف( فى عل أبعاد االالدمؾك السراحب لألداء) يالؾعيف
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 كسا يمي: لمشسؾذج السقجر التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخنتائج وعيخت  -
 (13ججول رقؼ )

والخاص بشسؾذج تأثيخ أبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد  السباشخ التأثيخ السباشخ وغيخ نتائج
 يغتخاب الؾعيفال( فى عل أبعاد السراحب لألداءالدمؾك ا) يالؾعيف أبعاد األداءالبذخية عمى 

 
 مدتقمة

 ووسيظة

 جسالى التأثيخإ التأثيخ غيخ السباشخ التأثيخ السباشخ
 تابع متغيخات وسيظة تابع متغيخات وسيظة تابع متغيخات وسيظة

X2_3t X2_4t X3_2t X2_3t X2_4t X3_2t X2_3t X2_4t X3_2t 

X1_4t 37333 -
37369 

37333 37333 37333 -37331 37333 -
37369 

-
37331 

X1_3t 37344 37153 37333 37333 37325 37313 37344 37178 37313 

X1_2t 37333 
-

37186 37256 37333 37333 -37332 37333 
-

37186 37253 

X1_1t 37299 37171 37378 37333 37173 37376 37299 37341 37154 
X2_3t 37333 37571 37242 37333 37333 37336 37333 37571 37248 
X2_4t 37333 37333 37311 37333 37333 37333 37333 37333 37311 
 مغ إعجاد الباحثة، اعتسادًا عمى نتائج التحميل اإلحرائي. السرجر:

السسارسات بعاد عمى وجػد تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ أل (02)رقع أكجت الشتائج بالججوؿ 
ضل أبعاد  ي( فالدمؾك السراحب لألداء) يالػضيف عمى أبعاد األداء خيةالفعمية إلدارة السػارد البذ

ال أنو مغ السالحظ تفػؽ التأثيخ السباشخ مقارنة بالتأثيخ غيخ السباشخ وذلظ إ ي،غتخاب الػضيفاال
 كل مغ الستغيخات الػسيصة والستغيخ التابع. عمى مدتػى كل مغ نتائج

والحي  ،مؽ الفخض الخامذ يالثان يالفخعمؽ العخض الدابق يسكششا رفض صحة الفخض 
"اليؾجج تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى الدمؾك السراحب يشص عمى 

، "ي لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخيةغتخاب الؾعيفعل وجؾد أبعاد اال يف لألداء
السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى  تأثيخ ألبعادوقبؾل صحة الفخض البجيل بؾجؾد 

ي لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية غتخاب الؾعيفعل وجؾد أبعاد اال يف الدمؾك السراحب لألداء
 والخاصة السرخية.

يؾجج  ال، والحي يشص عمى "وبذكل عام يسكششا رفض صحة الفخض الخامذ وبذكل مظمق
عل وجؾد أبعاد ي ف ياألداء الؾعيفارة السؾارد البذخية عمى تأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلد
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وقبؾل صحة الفخض  "،لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخية يغتخاب الؾعيفاال
عل ي ف ياألداء الؾعيفتأثيخ ألبعاد السسارسات الفعمية إلدارة السؾارد البذخية عمى البجيل بؾجؾد 
 .لمعامميؽ في الجامعات الحكؾمية والخاصة السرخية يغتخاب الؾعيفوجؾد أبعاد اال

 Results and Recommendationsالشتائج والتؾصيات  -14
 الباحثة في ىحا الجدء أىع نتائج الجراسة التي تع التػصل إلييا، وكحلظ أىع التػصيات تتشاول

لسرخية محل التي تدتحق الجراسة واالىتساـ مغ جانب اإلدارة في الجامعات الحكػمية والخاصة ا
 الجراسة، وتتمخز أىع ىحه الشتائج فيسا يأتي:

 Results الشتائج  14/1
 تػصمت الباحثة لسجسػعة مغ الشتائج أىسيا ما يمي:

 عالقة ارتباط معشػية بيغ كل بعج مغ أبعاد مسارسات إدارة السػارد البذخية وبعزيا  وجػد
والتصػيخ، السكافآت والتعػيزات، البعس والستسثمة في )تكػيغ السػارد البذخية، التجريب 

تقييع أداء السػارد البذخية(، في كل مغ الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية محل 
 لكػنياىحا يخجع إلى شبيعة مسارسات إدارة السػارد البذخية وتخى الباحثة أف الجراسة، 

 مشطػمة متكاممة تدعى لتحقيق رسالة السشطسة وأىجافيا.  
 تكػيغ السػارد البذخية، ة العالقة بيغ أبعاد مسارسات إدارة السػارد البذخية بالخغع مغ معشػي(

تػاضع إال أف ىشاؾ التجريب والتصػيخ، السكافآت والتعػيزات، تقييع أداء السػارد البذخية(، 
مدتػى مسارسات إدارة السػارد البذخية في كل مغ الجامعات الحكػمية والخاصة في 

 :تخى الباحثة أف ذلظ قج يعدى إلى عجة أسباب مغ ضسشياو  السرخية محل الجراسة،
تزخع الجامعات القجيسة وخاصًة )الجامعات الحكػمية(، برػرة يرعب معيا إدارتيا إدارة 
فعالة وقياـ اإلدارة العميا بخجمة وتمبية كافة السجاالت فييا، وكحلظ ضعف شعػر العامميغ 

غ، ويخجع ذلظ لغياب الذفافية والخؤية باإلنتساء والسمكية وخاصًة مغ صغار العاممي
السحجدة وعجـ السذاركة في صشع القخار، باإلضافة إلى سيصخة حاالت التػتخ والرخاع بيغ 

لغياب معيار واضح فيسا يتعمق بتػزيع السياـ والحػافد السالية وذلظ أفخاد الجياز اإلداري، 
     والتي تذكل ندبة مؤثخة في الجخل لتدييخ السعيذة.       

 العامميغ بالجامعات الحكػمية والخاصة السرخية  كسا تػصمت الجراسة إلى معاناة
، وتخى الباحثة غتخاب الػضيفي عشج مدتػى فػؽ الستػسطالاالخاضعة لمجراسة مغ الذعػر ب
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عجـ اىتساـ اإلدارة بتشسية العالقات اإلندانية  :أف ذلظ قج يعدى إلى عجة أسباب مغ ضسشيا
لسخؤوسيغ, وضعف نطاـ الحػافد، وكحلظ انخفاض السذاركة في نقل بيغ الخؤساء وا

 الخبخات والسعخفة، باإلضافة إلى الخمل في تقاريخ كفاية األداء.
   عامة يعتبخ مدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ بالجامعات الحكػمية والخاصة  برفة

عجة أسباب مغ السرخية الخاضعة لمجراسة متػسط، وتخى الباحثة أف ذلظ قج يعدى إلى 
األماف الػضيفي الكامل الحي يدبب استخخاء العامميغ وعجـ مبادرتيع بالتصػيخ،  :ضسشيا

مسارسة التعػيزات والسكافآت  وضعفوكحلظ ضعف مسارسات إدارة السػارد البذخية، 
وعجـ ربصيا بسدتػى األداء الػضيفي لمعامميغ، باإلضافة إلى شعػر العامميغ في الجامعات 

محل الجراسة باالغتخاب الػضيفي، وخاصًة شعػرىع بفقجاف السعشى وأف عسميع السرخية 
 القيسة  لو.

 عمى أبعاد  السسارسات الفعمية إلدارة السػارد البذخيةبعاد تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ أل وجػد
ال أنو مغ السالحظ تفػؽ التأثيخ إ ي،غتخاب الػضيففى ضل أبعاد اال  يالػضيف األداء

غيخ السباشخ وذلظ عمى مدتػى كل مغ نتائج كل مغ الستغيخات الػسيصة عغ  السباشخ
 .والستغيخ التابع

 :بعج دراسة أىع الستغيخات السؤثخة في الجراسة تع التػصل إلى الشسػذجيغ التالييغ 
  :الحي قاـ بجوره باختيار الستغيخات التالية:الشسؾذج األول 

 :تكػيغ السػارد مسارسات إدارة السػارد البذخية ) تع اختيار جسيع أبعاد الستغيخات السدتقمة
 (.تقييع أداءالسػارد البذخية ،التعػيزات والسكافآت ،التجريب والتصػيخ ،البذخية

 :تع إختيار ثالثة أبعاد لالغتخاب الػضيفي )فقجاف السعاييخ، العدلة  الستغيخ الؾسيط
 اإلجتساعية، اغتخاب الحات(.

 :داء السيسة )الجػدة في األداء، والفعالية في األداء، والكفاءة الستسثل في أ الستغيخ التابع
 في األداء، واإلبجاع واإلبتكار في العسل، واإللساـ الػضيفي، وااللتداـ التشطيسي(.

معشػية جسيع السعالع  كسا تػصل البحث مغ خالؿ الشسػذج األوؿ إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا،
  مدارات فقط وىي:أربعة الخاصة بالشسػذج بإستثشاء 

 والعدلة االجتساعية.         بيغ تقييع إدارة السػارد البذخية         عجـ معشػية العالقة  -
 واغتخاب الحات.           بيغ التجريب والتصػيخ               عجـ معشػية العالقة  -
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 أداء السيسة.و                  تقييع أداء السػارد البذخية عجـ معشػية العالقة بيغ  -
 وأداء السيسة.                        العدلة االجتساعيةعجـ معشػية العالقة بيغ  -
  :الحي قاـ بجوره باختيار الستغيخات التالية:الشسؾذج الثاني 

 :تكػيغ السػارد تع اختيار جسيع أبعاد مسارسات إدارة السػارد البذخية ) الستغيخات السدتقمة
 (.تقييع أداءالسػارد البذخية ،التعػيزات والسكافآت ،تصػيخالتجريب وال ،البذخية

 :تع اختيار بعجيغ فقط لالغتخاب الػضيفي )فقجاف السعاييخ، العدلة  الستغيخ الؾسيط
 االجتساعية( ، وىػ ما يصمق عميو باالغتخاب االجتساعي.

 :ل، والخغبة الستسثل في الدمػؾ السراحب لألداء )العالقة مع زمالء العس الستغيخ التابع
 في األداء، والخغبة في البقاء بالػضيفة(.

معشػية معطع السعالع  وتػصل البحث مغ خالؿ الشسػذج الثاني إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا،
 وىي: ستثشاء بعس السدارات السحجودةاالخاصة بالشسػذج ب

لتعػيزات مسارسات إدارة السػارد البذخية الستسثمة في: )اعجـ معشػية العالقة بيغ  -
 وفقجاف السعاييخ.                          والسكافآت، وتقييع آداء السػارد البذخية(

 والعدلة االجتساعية.      تقييع أداء السػارد البذخية         عجـ معشػية العالقة بيغ  -
 ؾ السراحب لألداء.والدمػ        تكػيغ السػارد البذخية           عجـ معشػية العالقة بيغ -
  والدمػؾ السراحب لألداء.        العدلة االجتساعية            عجـ معشػية العالقة بيغ  -

 Recommendationsالتؾصيات  14/2
في ضػء نتائج الجراسة السيجانية وتحميميا، فقج تػصمت الباحثة إلى مجسػعة مغ التػصيات 

دارية في الجامعات الحكػمية والخاصة السرخية العسمية والتي يسكغ أف تداعج القيادات اإل
)الخاضعة لمجراسة( ومثيالتيا مغ الجامعات، عمى تحديغ مدتػى األداء الػضيفي مغ خالؿ تحديغ 
مسارسات إدارة السػارد البذخية، ومعالجة األثار الدمبية لالغتخاب الػضيفي، مع ضخورة األخح بسشيج 

بارىا ضاىخة حتسية، والتي ال يسكغ تبشي مشيج القزاء عمييا إدارة ضاىخة االغتخاب الػضيفي باعت
وخرػصًا في ضل الخرائز السعقجة لمسشطسات السعاصخة، وكحلظ تعقج بيئة العسل الجاخمية 

 ، ويسكغ إيجاز التػصيات فيسا يأتي:والخارجية التي يعسل مغ خالليا األفخاد
لبذخية في تحديغ مدتػى ضخورة االستفادة مغ مسارسات إدارة السػارد ا 04/3/0

 األداءالػضيفي لسا لو مغ أثخ في الحج مغ مدتػى شعػرىع باالغتخاب الػضيفي.
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ضخورة العسل عمى تغييخ مدسى إدارة شئؾن العامميؽ بالجامعات الحكؾمية إلى  04/3/3
يف اإلدارة العامة لمسؾارد البذخية عمى أن تزؼ اإلدارات التخررية التالية:) إدارة تخظيط وتؾع

السؾارد البذخية، إدارة تشسية وتأىيل السؾارد البذخية، إدارة تعؾيض السؾارد البذخية، إدارة تقؾيؼ 
 ومتابعة السؾارد البذخية، إدارة صيانة السؾارد البذخية(، وذلػ مؽ خالل: 

 .إصجار كافة القػانيغ والزػابط واالجخاءات السشطسة ليحه اإلدارة 
 ذخية عمى مدتػى الكميات والسعاىج والسخاكد التابعة لمجامعة.فتح فخوع إلدارة السػارد الب 
 .)تػضيح كافة الػاجبات والسدئػليات والرالحيات الخاصة بيحه اإلدارة )التػصيف الػضيفي 
 .تػفيخ كافة السدتمدمات السالية والسادية 
 .إدراجيا ضسغ الييكل التشطيسي لمجامعة 

بة الحتياجات العامميؽ والؾعيفة وبذكل تشغيؼ دورات تجريبية مالئسة ومشاس 04/3/2
مدتسخ، وذلػ مؽ أجل تظؾيخ قجرات وخبخات الستجربيؽ لتحديؽ أدائيؼ الؾعيفي بذكل خاص، 

 وأداء الجامعات بذكل عام، وإضافة ميارات ججيجة لمستجربيؽ، وذلػ مؽ خالل:  
 سشػية حدب احتياجات الجامعة. –إعجاد خصة تجريبية فرمية 
  التجريبية لكل دورة تجريبية.تحجيج البخامج 
 .تحجيج مجاؿ الجورة التجريبية 
 .تحجيج الستجربيغ بسػضػعية وشفافية 
  التشديق مع جيات التجريب الجاخمية والخارجية لسعخفة إمكانات التجريب الستاحػة لػجييع ومقارنتيػا

 بستصمبات الجورة التجريبية.
   .تخريز مخررات مالية تذجيعية لكل متجرب 

لعسل عمى الحج مؽ ارتفاع مدتؾى الذعؾر باالغتخاب الؾعيفي لجى العامميؽ ا 14/2/4
 بالجامعات الحكؾمية والخاصة السرخية بتحديؽ مسارسات إدارة السؾارد البذخية، وذلػ مؽ خالل: 

  ضػػخورة معالجػػػة األسػػػباب السؤديػػػة إلػػػى انتذػػػار مطػػػاىخ فقػػػجاف القػػػػة )العجػػػد( التػػػي يعػػػاني مشيػػػا
السرػػػػخية، عػػػػغ شخيػػػػق إتاحػػػػة الفخصػػػػة لمعػػػػامميغ لتقػػػػجيع آرائيػػػػع وأفكػػػػارىع  العػػػػامميغ بالجامعػػػػات

ومقتخحػػاتيع فػػي مجػػاؿ عسميػػع، االىتسػػاـ بدياسػػة تذػػجيع قشػػػات االترػػاؿ السفتػػػح بػػيغ العػػامميغ 
والخؤسػػاء فػػي اتخػػاذ القػػخار، زيػػادة تسكػػيغ العػػامميغ حيػػث أنػػو يديػػج مػػغ الخضػػا الػػػضيفي وااللتػػداـ 
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مغ التحكع والديصخة في عسميع، كسا أنو يعج ضخورة أخالقية تعدز مغ  التشطيسي ويسشحيع مديجاً 
  .الكفاءة الحاتية لمعامميغ وتقمل مغ الذعػر بالعجد في العسل

  اىتساـ اإلدارة بتصػيخ الػصف الػػضيفي الػحي يػضػح واجبػات ومدػئػليات العػامميغ وأىسيتيػا فػي
 سعشى لمعامميغ بالجامعة.تحقيق أىجاؼ السشطسة، وذلظ لتقميل مدتػيات فقجاف ال

  ضخورة العسل عمى تقػية الخوابط والعالقػات اإلندػانية بػيغ العػامميغ وبعزػيع الػبعس فػي إشػار
 الحج مغ العدلة االجتساعية.

  ،ضػػخورة التأكيػػج عمػػى إقامػػة مجتسػػع جػػامعي يػػخفس الفدػػاد ويػػؤمغ بقػػيع العػػجؿ والذػػفافية والشداىػػة
 العامميغ، وذلظ لحل مذكمة فقجاف السعاييخ. ومخاعاة تحقيق العجؿ وعجـ التسييد بيغ

العسل عمى تحديؽ مدتؾى أداء العامميؽ بالجامعات الحكؾمية والخاصة  04/3/5
 السرخية وذلػ مؽ خالل تخفيض مدتؾى الذعؾر باالغتخاب الؾعيفي لجييؼ، وذلػ مؽ خالل: 

 عالية في األداء.دعع العامميغ في الجامعة لتحقيق أعمى مدتػيات الجػدة والكفاءة والف 
  .تذجيع العامميغ عمى إنتاج أفكار ججيجة وغيخ مألػفة مختبصة بأسمػب تأدية مياميع الػضيفية 
  تدويػػج العػػامميغ بالسعمػمػػات الكافيػػة ألداء وضػػائفيع وضػػخورة إلسػػاميع بأحػػجث األسػػاليب والتقشيػػات

 السختبصة بالعسل.
 يخز العسل بالجامعة. تذجيع وحث العامميغ عمى االلتداـ التشطيسي لكل ما 
  ضخورة تذجيع اإلدارة لمعػامميغ عمػى العسػل الجسػاعي والتعػاوف مػع زمػالء العسػل، ومػع الخؤسػاء

 والسخءوسيغ.
  مخاعػػاة الحالػػة الشفدػػية لمعػػامميغ وزيػػادة حساسػػيع ألداء وضػػائفيع، وزيػػادة والئيػػع وانتسػػائيع لمجامعػػة

 ورغبتيع في البقاء بيا.
  يغ في الجامعة مغ تحميػل السذػكالت واتخػاذ القػخارات، وذلػظ لتػشيػج زيادة فخص مذاركة العامم

 عالقة العامميغ بالجامعة التي يعسمػف بيا، األمخ الحي يؤثخ إيجابًا عمى فاعمية األداء الػضيفي. 
  قياـ القيادات اإلدارية بالسحافطة عمى روح التعاوف الستػاججة بيغ العامميغ في الكميات واإلدارات

 معشػيًا مسا يؤثخ عمى بث روح الػد بيغ السػضفيغ ورفع مدتػى أدائيع الػضيفي. وتذجيعيع 
  العسػػل عمػػى تػعيػػة العػػامميغ لمتخكيػػد عمػػى الجػانػػب اإليجابيػػة لمػضيفػػة دوف الشطػػخ إلػػى الجػانػػب

 الدمبية مسا يشتج عشو حخص العامميغ عمى أداء وضائفيع بجقة عالية.



 

 

 777 

 

 

مؽ إدارة الجامعات وكحلػ إدارة السؾارد البذخية ضخورة بحل مديج مؽ الجيج  04/3/6   
بيحه الجامعات في تحديؽ وتظؾيخ مقاييذ أداء العامميؽ، بحيث تربح أكثخ مؾضؾعية وعجالة 
في قياس مدتؾى األداء الؾعيفي، والعسل عمى تفديخ نتائج ىحه التقييسات لمخخوج بسؤشخات 

 عامة تعكذ إرتفاع أو تحدؽ األداء أو انخفاضو. 
 Future Researchتؾصيات ببحؾث مدتقبمية   14/2

أسيع البحث الحالي في معخفة اتجاىات العامميغ بالجامعات الحكػمية والخاصة السرخية 
نحػ كل مغ: مسارسات إدارة السػارد البذخية، واالغتخاب الػضيفي، واألداء الػضيفي، والتأثيخ السباشخ 

رد البذخية عمى أبعاد األداء الػضيفي في ضل وجػد أبعاد وغيخ السباشخ ألبعاد مسارسات إدارة السػا
اإلغتخاب الػضيفي، إال أف نصاؽ ىحه الجراسة واألساليب السدتخجمة والشتائج التي تػصل إلييا تذيخ 
إلى وجػد مجاالت لجراسات أخخى مدتقبمية ال تقل أىسية عسا نحغ برجدىا، ومغ أىع ىحه 

 السجاالت ما يمي:
 اإلستخاتيجية إلدارة السػارد البذخية عمى األداء الػضيفي  تأثيخ السسارسات

 األداء السؤسدي.وانعكاساىا عمى 
  عمى سمػؾ العامميغ ونتائج  السسارسات اإلستخاتيجية إلدارة السػارد البذخيةأثخ

 العسل مغ خالؿ الجعع السجرؾ لمسشطسة.
 أثخ مشاخ العسل األخالقي في الذعػر باالغتخاب الػضيفي. 

 ػدة الحياة العسمية لمتشبػء باالغتخاب الػضيفي.دور ج 

 .دور االغتخاب التشطيسي في الحج مغ السخاشخ الػضيفية 

 .دور االغتخاب الػضيفي كػسيط لمعالقة بيغ الطمع التشطيسي وااللتداـ التشطيسي 

 قائسة السخاجع

 العخبية بالمغة: السخاجع أوالً 
، "اإلبجاع اإلداري وعالقتو باألداء الػضيفي لمعامميغ اإلدارييغ (3106التػيجخي، ىيمة دمحم، ) -

، الدعػدية، رسالة الخميج العخبيفي كمية التخبية ببخيجة في جامعة القريع: دراسة ميجانية"، 
 .010-79(، ص 041) (، العجد27) السجمج



 

 

 777 

 :عسل(، "التيكع التشطيسي واالغتخاب في ال3106الحجيجي، إسالـ عمي عبج الدالـ، ) -
رسالة ماجدتيخ غيخ بالتصبيق عمى أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بجامعة السشرػرة"، 

 ، كمية التجارة، جامعة السشرػرة.مشذؾرة

(، "تقييع مسارسات إدارة السػارد البذخية في الجامعات 3103الحػري، سميساف إبخاىيع، ) -
 ف اإلسالمية، الدػداف.، جامعة أـ درمارسالة ماجدتيخ مشذؾرةالخاصة في األردف"، 

(، "أثخ مسارسات إدارة السػارد البذخية عمى تصػيخ أداء 3105الزابط، يػسف إبخاىيع دمحم، ) -
، كمية االقتراد والعمـػ رسالة ماجدتيخ مشذؾرةالعامميغ في البشػؾ اإلسالمية األردنية"، 

 اإلدارية، جامعة اليخمػؾ، األردف.

"دور اإلدارة اإلستخاتيجية لمسػارد البذخية في تحديغ  (،3106) الزالعي، سامي أحسج دمحم، -
رسالة ماجدتيخ غيخ دراسة تصبيقية عمى الجامعات الحكػمية اليسشية"،  :أداء العامميغ

 ، كمية التجارة، جامعة السشػفية.مشذؾرة

(، "العالقة بيغ سمػكيات السػاششة التشطيسية 3100بخيل، إالصيب، أسساء عصا هللا دمحم، ) -
مية األداء الػضيفي في ضػء مجركات العجالة التشطيسية: دراسة تصبيقية عمى العامميغ وفاع

 .476-459( ،  ص 63، السجمج )مرخ -مجمة فكخ وإبجاعبجامعة عيغ شسذ"، 

(، "دور إدارة السػارد البذخية في تشسية رأس الساؿ 3105الشطاري، فػاز أحسج أحسج دمحم، ) -
، كمية رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرةجامعات الحكػمية اليسشية"، الفكخي: دراسة تصبيقية عمى ال

 التجارة، جامعة السشػفية.

(، "تقييع مسارسات إدارة السػارد البذخية في الجامعات 3103بشي حسج، حديغ أحسج، ) -
، جامعة أـ درماف اإلسالمية، معيج بحػث رسالة ماجدتيخ مشذؾرةالخاصة في األردف"، 
 مي. ودراسات العالع اإلسال
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دراسة  :(، "أثخ التسكيغ الشفدي في االغتخاب الػضيفي3102تاميجي، كخيغ مرصفى، ) -
جامعة  ،مجمة تشسية الخافجيؽاستصالعية آلراء رؤساء األقداـ العمسية في جامعة دىػؾ"، 

 . 250 -220ص، (002(، العجد )25السجمج ) السػصل، كمية اإلدارة واالقتراد،

االغتخاب الػضيفي كستغيخ وسيط في العالقة (، "3131،ايخيشرضػاف، عالء فخج حدغ، ) -
عمى شخكات مياه الذخب والرخؼ  : دراسة تصبيقيةبيغ تسكيغ العامميغ وتحديغ األداء

، كمية التجارة، جامعة السجمة العمسية لمبحؾث التجارية"، الرحي بسشصقة وسط الجلتا
 .429-410(، ص0(، العجد )7السشػفية، الدشة )

(، "االغتخاب الػضيفي وعالقتو بالستغيخات الذخرية في 3102ؿ إسساعيل، )شبات، جال -
جسعية  ،مجمة البحؾث والجراسات اإلندانية الفمدظيشيةدراسة حالة"،  :الجامعات الفمدصيشية

-95(، ص31، العجد )جامعة القجس السفتػحةالبحػث والجراسات اإلندانية الفمدصيشية، 
020. 

(، "العجالة التشطيسية واالغتخاب الػضيفي: دراسة مقارنة 3109ل، شبل، بيكار دمحم، )إبخي -
(، 2(، العجد )79جامعة القاىخة، السجمج )مجمة كمية اآلداب، سػيف"، بجامعة بشي 

 . 375-339ص

، مكتبة "مقجمة لشغخية العيشات"(، 0994عاشػر، سسيخ كامل، سالع، سامية أبػ الفتػح، ) -
 جامعة القاىخة.

(، "مجى تصبيق مسارسات إدارة السػارد البذخية 3131ج الدالـ دمحم، )يػنيػ، عبج الجػاد، عب -
وتأثيخىا عمى أداء السػضفيغ: دراسة ميجانية عمى عيشة مغ السػضفيغ العامميغ بالسرخؼ 

، جامعة السخقب، مجمة آفاق اقتراديةليبيا"،  -التجاري الػششي في نصاؽ بمجية البيزاء
 .38-0(، ص03لعجد )كمية االقتراد والتجارة، ا
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حتخاؽ الػضيفي عمى جػدة أداء تأثيخ اال"(، 3105عيدػي، نيفيغ سعيج بيػمي، )يشايخ،  -
، ، السجمة العمسية لإلقتراد واإلدارة"أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الخاصة السرخية

  .378-348العجد األوؿ، ص 

ء العامميغ في السشطسات (، "التحفيد وأثخه في أدا3107كخيع، شعباف أحسج، )سبتسبخ،  -
كمية ، مجمة القخاءة والسعخفةالتعميسية: دراسة ميجانية عمى العامميغ في جامعة السخقب"، 

 .023-019(، ص090، العجد )التخبية، جامعة عيغ شسذ

(، "تقػيع مسارسات إدارة السػارد البذخية في التعميع قبل 3103ماىخ، آيو مرصفى، )أكتػبخ، -
كمية االقتراد والعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، السجمج جمة الشيزة، مالجامعي في مرخ"، 

 .66-29(، ص4(، العجد )02)

"تحميل عالقة السشاخ التشطيسي باالغتخاب الػضيفي، دراسة  (،3116) دمحم، رىاـ إبخاىيع، -
يخاف لمغدؿ والشديج، وشخكة تخاست لمسشدػجات إميجانية عمى العامميغ بذخكة مرخ 

 ، كمية تجارة اإلسساعمية، جامعة قشاة الدػيذ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة القصشية"،

"متصمبات تصػيخ إدارة السػارد البذخية  (،3104معػض، فاشسة عبج السشعع دمحم، )ابخيل،  -
مجمة كمية  بالجامعات السرخية في ضػء الفكخ اإلداري اإلسالمي ومتغيخات العرخ"،

 .346-099، ص (0(، ج )98جد )(، الع35، السجمج )التخبية ببشيا

 :العالقة بيغ العجالة التشطيسية واالغتخاب في العسل"(، 3111نجع، عبج الحكيع أحسج، ) -
السجمة السرخية لمجراسات دراسة تصبيقية عمى العامميغ بجيػاف عاـ محافطة الجقيمية"، 

 .248-230كمية التجارة، جامعة السشرػرة، ص  التجارية،

(، "تأثيخ الستغيخات الذخرية والتشطيسية عمى مدتػى 3105محسػد، ) ياسيغ، ربيعة دمحم -
 ، كمية التجارة، جامعة مجيشة الدادات.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرةاالغتخاب الػضيفي"، 
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