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:ملخص

اؾتهضفذ هظه الضعاؾت ملغفت كالكت الاعجباغ وألازغ بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت بؤبلاصها كلى الاؾخلامت
 ولخدلُم الهضف جم جصمُم اؾدباهت الىتروهُت لغغض حمم، الخىـُمُت في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي
 وجم اكخماص اإلاىهج.اؾدباهت صالخت للضعاؾت70  وجم الخصىٌ كلى،البُاهاث جم جىػَلها بشيل كشىاثي
الىصفي الخدلُلي لخىطُذ ازغ اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت واؾخسضمذ الغػمت ؤلاخصاتُت
 جىصلىا الى مجمىكت مً الىخاتج أهمها وحىص كالكاث، لخدلُل بُاهاث الاؾدباهتspss v 21 للللىم الاحخماكُت
اعجباػُه وكالكت جؤزحر بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت والاؾخلامت الخىـُمُت
. اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت؛ الاؾخلامت الخىـُمُت ؛ حاملاث الشغق الجؼاتغي: كلماث مفخاحيت
M14 ,M13,I23: JELجصييفاث

Abstract:
the the study aimed to test the effect of Strategic leadership on organizational integrity of
Some universities in the east of Algeria. To achieve the objective ,a electronique
questionnaire was designed for the purpose of data collection, it was randomly distributed
and 70 valid questionnaires .The descriptive analytical approach was adopted to clarify the
effect of strategic leadership on organizational integrity, and the statistical package for
social sciences 21 spss v was used to analyze the questionnaire data. A number of results
have been reached, the most important of which is the existence of correlational
relationships between strategic leadership and organizational integrity, in addition to the
existence of an effect of strategic leadership on organizational integrity.
Keywords: strategic leadership; Organizational Integrity, Universities of the east algerian.
JEL Classification Codes: M14 ,M13,I23
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 .1ملدمت:
مً اإلالغوف خىٌ اللاصة الاؾتراجُجُحن امخالن عإٍت اؾتراجُجُت مؿخلبلُت إلاىاهبت الخؼىعاث والخغُحراث اإلاؿخمغة في
بِئت ألاكماٌ وحلضًل الخؼؽ ؤلاؾتراجُجُت خؿب ما ًدخاحه الىطم ،ختى ال جيىن الىخاتج في اإلاؿخلبل غحر مخىكلت وجظغ
باإلائؾؿت زاصت في ؿل اإلاىافؿت الشضًضة في الؿىق.
أما في الىكذ الخالي ومم حغحر اإلافاهُم وجؼىعها ؿهىع مفاهُم حضًض واصواع مخلضصة حلضث مهام اللاصة الاؾتراجُجُحن
الى الخؤزحر اإلاباشغ في الصفاث ألازالكُت واإلاؼاًا الؼُبت لرففغاص اللاملحن للغفم مجها والاعجلاب اها للىصىٌ الى اؾخلامت جىـُمُت
جخماش ى واإلاياهت الغوخُت وكضؾُت اللمل الفغصي والجماعي زالٌ أؾالُب وؾُاؾُاث مضعوؾت ًدبلها اللاصة للخؤزحر كلى
ؾلىهُاث اللامحن وحلضًلها وجىححهها واهدشاف كضعابهم ؤلابضاكُت واؾخغاللها ،وجفلُل عوح الجماكت واللمل الخلاووي
ومؿاكضة بلظهم البلع .فاللامل الجزًه واإلالتزم هى كُمت مظافت للمئؾؿت وٍمىً مً زالله الىصىٌ الى أكـم ػمىح.
حلض الاؾخلامت الخىـُمُت مً اإلافاهُم الخضًثت التي حؿعى الىثحر مً مىـماث ألاكماٌ جدلُلها ،فاالؾخلامت
الخىـُمُت جغجبؽ بالضعحت ألاولى بالصفاث الؿامُت واللُم ألازالكُت اللالُت لضي اللماٌ بشيل كام ،ومً بحن ألامىع التي كض
حؿهم في ججلي اؾخلامت اللاملحن هي مماعؾاث اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت بؤبلاصها اإلاسخلفت فاألؾالُب التي ٌلخمض كلحها اللاصة
ؤلاؾتراجُجُىن كض حؿاكض في الغفم مً مؿخىٍاث أصاب اللاملحن في اإلائؾؿت .ومً هىا ًمىً ػغح ؤلاشيالُت الخالُت:
كيف حضاهم الليادة إلاصتراجيجيت في الرفع مً مضخوى الاصخلامت الخىظيميت في بعع حامعاث الشرق الجسائري؟
ولإلحابت كلى ؤلاشيالُت جم ػغح ألاؾئلت الفغكُت الخالُت:
ما ولجي باللُاصة ؤلاؾتراجُجُت وما هي أهم مماعؾابها؟ما ولجي باالؾخلامت الخىـُمُت وما هي أهم ملىمابها؟هل هىان اعجباغ بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت الاؾخلامت الخىـُمُت في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي؟ما مضي جؤزحر اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت مخسلف أبلاصها كلى الاؾخلامت الخىـُمُت في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي؟فرطياث البحث
الفرطيت الرئيضيت ألاولى :جىحض كالكت اعجباغ طاث صاللت اخصاتُت كىض مؿخىي ملىىٍت  0.05بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت و
الاؾخلامت الخىـُمُت احماال وكلى مؿخىي ول بلض في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي.
الفرطيت الرئيضيت الثاهيتً :ىحض جؤزحر طو صاللت اخصاتُت ألبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت كىض مؿخىي
ملىىٍت  .0.05في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي.
الفرطيت الرئيضيت الثالثت :جىحض فروق ذاث صاللت اخصاتُت عىد مضخوى معىوي  0.05بين اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت
وأبلاصها مجخملت في كُىت البدث حلؼي إلاخغحر الجيـ والؿً والخبرة اإلاهىُت.
أهداف البحث  :وؿعى مً زال ٌ هظا البدث الى:
 الخلغف كلى واكم وأهمُت مخغحراث البدث في اإلائؾؿت اإلابدىزت؛ الخلغف كلى ػبُلت اللالكت بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت والاؾخلامت الخىـُمُت؛ ازخباع مضي جؤزحر اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت.أهميت البحث:
جىدؿب الضعاؾت الخالُت أهمُتها مً أهمُت مىطىق اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت وجضاكُابها كلى الاؾخلامت الخىـُمُت لرففغاص
اللاملحن ،وَلخبر مىطىق الاؾخلامت الخىـُمُت مً اإلاىاطُم الخضًثت في اإلاجاٌ الؿلىوي لرففغاص اللاملحن ،هما جخجلى أهمُت
اإلاىطىق مً أهمُت الىخاتج التي ؾىف هخىصل الحها ومً مسخلف الاكتراخاث والخىصُاث التي هسغج اها واإلابيُت كلى الضعاؾت
اإلاُضاهُت ،والتي كض حؿاهم في ػٍاصة وعي اللماٌ واللاصة ألهمُت جىفغ ؾماث الاؾخلامت الخىـُمُت كلى اإلاؿخىي اإلائؾؿت
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عالقة تاثري
عالقة ارتباط

 .2الليادة إلاصتراجيجيت
 .1.2مفهوم الليادة الاصتراجيجيت:
اللُاصة هي كملُت جؤزحر اللاتض لخدلُم ألاهضاف اإلاغغىبت ) (-Brent, 2008, p. 15هما أنها الخؤزحر كلى كملُت وطم
ألاهضاف والاؾتراجُجُاث ،والخؤزحر كلى مضي الالتزام اها وجىحُه ؾلىهُاث ألافغاص لخدلُم هظه ألاهضاف والخؤزحر كلى مضي
جمؿً الجماكت اها والخىخض ملها والخؤزحر كلى زلافت اإلاىـمت (شهُض و بىؾهمحن ،صفدت .)235
ؤلاؾتراجُجُت هي جدضًض ألاهضاف والغاًاث ػىٍلت اإلاضي للمئؾؿت وجىُُف مؿاعاث اللمل وجسصُص اإلاىاعص
الالػمت لخىفُظ هظه ألاهضاف فهي مجاٌ الخُاعاث التي ًدضص مً زاللها ػبُلت واججاه اإلاىـمت (،Hugh M. McKinney
 ،2007صفدت )14وغاًابها .
ٌلخبر مفهىم اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت مً اإلافاهُم الخضًثت وؿبُا في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت ،طلً أن الجظوع ألاولى لهظا اإلافهىم
اهدضعث مً أصىٌ كؿىغٍت اال اهه ؾغكان ما خـي بؤهمُت اؾخثىاتُت في كالم ألاكماٌ الُىم أهثر مً وكذ مض ى ،وللل الؿبب
الغتِس ي في طلً ٌلىص الى الخغحراث البُئُت اإلادؿاعكت ،فظال كً الخللُض اإلاتزاًض مً حاهب مىـماث ألاكماٌ هفؿها (ػٍغن و
عهىحن  ،2018 ،صفدت  ،)1103خُث اهؼللذ مباصة الفىغ الاؾتراجُجي وجؼىعث بشيل مدؿاعق كبل ما ًلاعب  400كام كبل
اإلاُالص وىاخض مً فىىن الخغب اهضان وػىاٌ جلً اإلاضة وصىال الى الللىص ألازحرة ألالفُت الثاهُت بلض اإلاُالص ؿهغ مصؼلح
اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى ًض ول مً hambrick and masonؾىت 1984اط لم ًغهؼ كلى فلؽ كلى ما ًئزغ كلى مسغحاث
اإلاىـمت واهما كلى الغمىػ في اإلاىـمت ،والهُيلُت الاحخماكُت ووشاػاث ؤلاصاعٍحن والخىفُظًحن ؾُما طوي اإلاىاصب الللُا
وجدضًضا كلى اللىامل التي جؼٍض مً كضعة اإلاىـمت كلى ألاصاب واإلاىافؿت
 اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت بؤنها اللُاصة اللاصعة كلى وطم جصىع اؾتراجُجي واضح ومالتم ومبجي كلى أهضاف اؾتراجُجُتوفم زلافت جىـُمُت مالتمت مً احل اخضار حغُحر وجؼىٍغ الياصع البشغي ،والظي ًدؿم باللُم وألازالق والابخياع واإلاغوهت التي
حلمل كلى اخضار حغُحر وجؼىٍغ مؿخمغ ًئصي الى الخمحز والخفغص كلى اإلاؿخىي اإلادلي واللالمي (،april 2018 ،alzahrani
صفدت .)207
هما أنها اللضعة كلى الخىكم والخيبئ ببصحرة مؿخلبلُت واإلادافـت كلى زلافت اإلاىـمت وكُمها وجىىحن اللاملحن كلى اخضارالخغُحر الظغوعي مً زالٌ الاهخمام بخؼىٍغ عأؽ مالها البشغي واللمل كلى حلؼٍؼ اإلاماعؾاث ألازالكُت واؾخضامت اإلاىاعص
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للبلاب والىمى والاػصهاع ( مدمض هاصع و كبض الخؿً حاؾم ،2019 ،صفدت  )229هما كبر كجها كابغ بؤنها اللُاصة اإلاؿئولت
كً مغاكبت البِئت بما فحها مً فغص والخدلم في هلاغ اللىة والظلف إلخغاػ حغحر اؾتراجُجي (خؿً كبض ،2016 ،صفدت
.)319
هما كغفها باصٌـ بؤنها كضعة الفغص كلى الخفىحر الاؾتراجُجي والخصغف والخؤزحر في آلازغًٍ كلى الىدى الظي ًمىًللمىـمت مً الخصىٌ كلى محزة جىافؿُت ػىٍلت ألامض (ػٍغن و عهىحن  ،2018 ،صفدت  .)1104فهي اللضعة كلى وطم الغإٍت
وجىطُدها لللاملحن الشغواب واللضعة كلى جدفحز آلازغًٍ ليي ًئمىىا اها وٍفهمىها لخدلُم اإلاحزة الخىافؿُت.
اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت هي ههج جدلُلي مالتم إلؾتراجُجُت وهُيل وأهـمت اإلاىـمت فهي اإلاضًغ اللام لهظه اإلاىـمت،Duursema( , ،2013صفدت )50
 .2.2أبعاد الليادة إلاصتراجيجيت
.1.2.2جحدًد الرؤيا إلاصتراجيجيت:
جىمً الخؼىة إلؾتراجُجُت ألاولى للملُت ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في صُاغت عإٍا شاملت للمىـمت ،اط ًجب أن ًيىن ليل
مىـمت فلؿفت وفىغ زاصً ،محزها كً اإلاىـماث ألازغي وَلغفها ول مً  Thompson& Stricklandالغإٍت ؤلاؾتراجُجُت
وىنها زاعػت مؿخلبلُت للمىـمت وجؼوصها باإلاللىماث خىٌ الؼبىن والخلىُت واإلاىؼلت الجغغافُت واإلاىخج الظي حؿتهضفه
اإلاىـمت الظي جداوٌ ؤلاصاعة الى اًجاصها (ػٍغن و عهىحن  ،2018 ،صفدت  .)1104هما ًغاها  Johnson &Scholesالغإٍت
ؤلاؾتراجُجُت بؤنها اإلاؿخلبل اإلاغغىب الظي حؿعى اإلاىـمت الى جدلُم ،وجمثل الؼمىح الظي يهخم اإلاضًغ الخىفُظي اها وٍدفؼ
ألافغاص اللاملحن في اإلاىـمت خىلهً .لىٌ الؼغبي .وان عإٍت اؾتراجُجُت واضخت ممحزة بمثابت حجغ الؼاوٍت في بىاب وجدلُم
ؤلاؾتراجُجُت الفلالت ،اط ال ٌؿخؼُم اإلاضًغ مماعؾت صوعه اللُاصي واجداصه كغاعاجه في ؿل غُاب مفهىم الخىحه اإلاؿخلبلي
لليشاغ الظي ًخظمً أمىعا كضًضة مجها اخخُاحاث الؼباتً التي ًجب اشباكها واإلاغهؼ الؿىقي الظي ًجب جدلُله في مىاحهت
اإلاىافؿحن ،طلً الن الغإٍت كاصعة كلى جىحُه كملُت اجساط اللغاعاث ،وجدضًض مالمذ اؾتراجُجُت للمىـمت ،وهظلً ٌؿهم في
جدلُم كُمت خلُلُت للمىـمت (ػٍغن و عهىحن  ،2018 ،صفدت .)1105
.2.2.2جؼوير الرأش املال البشري:
خضص  Kelly,2006عأؽ اإلااٌ البشغي بؤهه اإلالاعف واإلاهاعاث اللابلُاث اإلاخجؿضة لضي اللاملحن وجلىص الى جدلُم اإلاحزة
الخىافؿُت وهى اإلاىحىص ألاهثر أهمُت في اإلاىـمت وهى الظي ًدضص ػبُلتها وٍئزغ في كضعبها كلى ألاصاب وٍمثل كاكضبها اإلالغفُت
وكبر كىه Hitt et al,أن جؼىع الصىاكت في أمغٍيا ٌلؼي الىثحر مىه الى مؿاهمت عأؽ اإلااٌ البشغي اإلائزغة ومم اػصًاص خضة
اإلاىافؿت فان ؤلافغاص ٌلخبرون اإلاصضع الثابذ للمحزة الخىافؿُت لظلً وحب كلى ؤلاصاعة الللُا وجضعٍب وجدضًث مهاعاث ألافغاص
(خؿً كبض ،2016 ،الصفداث .)323-322
.3.2.2املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت:
جخؤلف الثلافت الخىـُمُت مً زلُؽ مللض مً ؤلاًضًىلىحُاث ،الغمىػ ،واللُم اإلاشترهت اإلاخباصلت صازل اإلاىـمت التي
جؤزغ في أصائها لللمل ،وبؿبب أن الثلافت جئزغ في أصاب اإلاىـمت ألكمالها وهظلً جئزغ في جىـُم ومغاكبت جصغفاث اللاملحن ،فبنها
حلض همصضع للمحزة الخىافؿُت للمىـمت وهىظا فالثلافت الخىـُمُت حشيل اإلادُؽ الظي ًخم في اػاعه صُاغت وجىفُظ
اؾتراجُجُاث اإلاىـمت ،ألامغ الظي ٌلجي أن حشىُل زلافت جىـُمُت هي اإلاهمت اإلاغهؼٍت لللاصة الاؾتراجُجُحن ( اللامغي،2010 ،
صفدت )62فاللاصة ؤلاؾتراجُجُىن ًللبىن صوعا عتِؿُا في حلؼٍؼ زلافت اإلاىـمت ( dess et alفاإلصاعة الللُا أو مئؾـ اإلاىـمت
هم أوٌ مً ًظم اللبىاث ألاولى لبىاب زلافت جىـُمُت كض جغفم بلع الشلاعاث وجدبجى كُم الاهجاػ والشفافُت واإلاباصعة
واإلاشاعهت في اجساط اللغاع الؿلُم( (خؿً كبض ،2016 ،صفدت .)323
.4.2.2الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت :ألازالق هي مجمىكت اللىاكض واإلاباصة واللُم ألازالكُت التي حؿُؼغ كلى ؾلىن
الصخص أو اإلاجمىكت فُما ًخللم فُما هى صخُذ أو زؼا ،حُض أو غحر حُض  daftوأزالق اللمل هي جيامل كُم عتِؿُت
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مخباصلت في الخلامل بحن اإلاضًغ الفغص اللامل مثل ألاماهت والثلت والاخترام واللضالت فظال الؿُاؾُاث واإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت
اإلاخبلت وصىال الى اجساط اللغاع ألازالقي صازل اإلاىـمت (خؿً كبض ،2016 ،صفدت .)323
ًىاحه ؤلاؾتراجُجُىن جدضًا هبحرا ًخللم بؼٍاصة اخخمالُت اهدشاع وؾُاصة الثلافت ألازالكُت الؿلبُت في اإلاىـمت التي ٌلملىن
اها ،وهىان وؾُلت واخضة ًمىً الاكخماص كلحها في هظا الجاهب اال وهي الاؾخدؿان بسصىص البضب ببرهامج عؾمي formal
 programإلصاعة ألازالق في اإلاىـمت وبصىعة كامت ٌؿخؼُم اللاصة أن ًؼىعون زلافت جىـُمُت أزالكُت مً زالٌ ألاحي:
 صُاغت واًصاٌ أهضاف مدضصة جخللم باإلالاًحر ألازالكُت للمىـمت؛ الخدضًث والخىلُذ اإلاؿخمغ للخصغفاث ؾىاب لللاملحن في اإلاىـمت أو أصخاب اإلاصالح؛ وسخ جصغفاث أصخاب اإلاصالح وحللها في خالت الاوسجام مم اإلالاًحر ألازالكُت للمىـمت؛ جؼىٍغ وجىفُظ ػغق واحغاباث مً احل اؾخسضامها في جدلُم اإلالاًحر ألازالكُت للمىـمت؛ اؾخسضام أهـمت ميافآث هلضًت لخلؼٍؼ الؿلىهُاث ألازالكُت ( اللامغي ،2010 ،صفدت .)62 :3الاصخلامت الخىظيميت
.1.3مفهوم الاصخلامت الخىظيميت
الاؾخلامت مصؼلح الجُجي ٌلجي "الخفىق" وهى مً الفظاتل حلبر كً اللىاكض طاث الؼابم ألازالقي لخدفؼ وجىحه
الؿلىن هدى نهاًت الىـام ألازالقي كلى مؿخىي اإلاىـمت لدؿاهم بلض طلً في صكم ألاوشؼت الفاطلت مً كاصاث وعغباث
واحغاباث جخظمً جصغف ؤلافغاص والجماكاث بصىعة باؾخمغاع اإلاىـمت بخلؼٍؼ اللالكاث الفاطلت بِذ أكظائها بل وجدفؼها
أًظا كلى حمُم اإلاؿخىٍاث لدؿاهم بلض طلً في الىجاح في جدلُم ألاهضاف ( أبى ػبُش ،2019 ،صفدت .)156
الاؾخلامت جدـى بخؤًُض اًجابي وجغهحز كلى عفم الىخاتج وازغابها ( الصخماوي و الخاهاقي ،2018 ،صفدت .)233الاؾخلامت هي اللاصاث والغغباث وألافلاٌ التي جسلم الخحر الفغصي والاحخماعي )(Sharda Singh, 2018, p. 90هما ًدضصها  Cameron et alأن كُاؽ الاؾخلامت الخىـُمُت مً زالٌ جلُُم مؿخىٍاث الخفاإٌ والثلت والغخمت والجزاهتوالدؿامذ في اإلاىـمت )، )(Sharda Singh, 2018, p. 90ما ًؼمذ الُه اإلاىؿفىن واإلائؾؿت كىضما ًيىهىن في أفظل خاالبهم
)(Remy Magnier-Watanabe, ,2017, p. 630
جخجلى مـاهغ الاؾخلامت في ألاوشؼت الفغصًت أو اللمل الجماعي وكض جدؿبب زلافت اإلاىـمت في جيشُؽ الؿلىن
اإلاؿخلُم أو حلؼُله .جغجبؽ الاؾخلامت ب زالر ؾماث مغهؼٍت :الخؤزحر البشغي؛ ألازالق الؼُبت ،ؤلاصالح الاحخماعي (،Nair
 ،.2016صفدت )666
 .فاألزالق الؼُبت جمثل ول ما هى حُض وصخُذ وحضًغ بؼعاكخه .اما ألازالق الؼُبت فهي مغجبؼت ب الاػصهاع الفغصي و
شخصِخه ألازالكُت .في خحن أن ؤلاصالح الاحخماعي هى ججاوػ اإلاىفلت الفغصًت وزلم كُم احخماكُت جداوي الغغباث الظاجُت
( أبى ػبُش ،2019 ،صفدت .)04
هما أنها حلجي اكخماص ألافغاص اللاملحن في حلـُم جصغفابهم وؾلىهُابهم الفغصًت بفلالُت مً زالٌ الاهخمام بجمُم
أهىاق ألاخضار صازل مىـمابهم ،هخدمل مؿئولُاث اللمل وخظىع اليشاػاث اإلاخظافغة التي ججلل الخؤزحر اًجابُا" كلى
أصائهم ( .هضًغ خمُض الصغاف ،2019 ،صفدت )292
فاالؾخلامت الخىـُمُت هي جلً الصفاث الخمُضة مً هؼاهت وجفاإٌ والتزام وغحرها مً ألازالق الؼُبت والتي ججلل ألافغاص فيأفظل خاالبهم وحؿاهم في عقي اإلائؾؿت وجدؿحن أصابها.
.2.3أهميت الاصخلامت الخىظيميتٌ :شحر  Kooshki&Zeinabadi,2016,8أن الاؾخلامت الخىـُمُت لها صوع في حلؼٍؼ الصخت
اإلاىـمُت ،وجمىم الخؼغف في ألافلاٌ وألاكىاٌ واإلاشاكغ والؿلىن هما أنها جئصي الى اعجفاق أصاب ألافغاص واإلاىـماث كلى خض
ؾىاب ،مم اعجفاق وؿبت ؾلىن اإلاىاػىت الصالخت اإلاىـمُت للفغص اللامل .هما جـهغ الاؾخلامت الخىـُمُت اللضًض ن اإلاؼاًا
الفغصًت والخىـُمُت ،فللى مؿخىي الفغصي حؿاكض ألافغاص اللاملحن كلى الىمى والخؼىع بشيل أؾغق ،هما ًدضر ػٍاصة في
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اللىاػف واإلاشاكغ الىبُلت ،واللضعة كلى مىاحهت جدضًاث جـهغ أزىاب اللمل ،اط أنها حلمل كلى جدؿحن الصخت اللىة البضهُت
واللللُت لرففغاص اللاملحن ،واًجابُت في بِئت اللمل مً زالٌ جلضًم ػاكت اًجابُت في ألاصاب والتي بضوعها جغفم التزام ألافغاص
اللاملحن بمىـمابهم وجسفع صوعان اللمل وجغههم لهم ( هضًغ خمُض الصغاف ،2019 ،صفدت .)294
هما ًمىً جلخُص فىاتض الاؾخلامت كلى الىدى الخالي (الصغاف ،.2019 ،الصفداث :)295-294
 جىفغ كىة صازلُت للؿلىن اللالي بؤصاب حُض ،مً بُجها الخىمت ،ؤلاوؿاهُت ،كلالهُت في اللمل في جدضًض ول ما هىحُض؛
 حؿاكض كلى جلاعب اللُم بحن ألافغاص اللاملحن؛ ػاكت ملُاعي لدشىُل اإلاىاكف والؿلىن بحن ألافغاص اللاملحن؛ مؿخىي مغجفم للجىصة في اللغاعاث وملالجت اإلاللىماث والىىاجج؛ كىة جدفؼ ألافغاص اللاملحن كلى اللمل مم "طمً هؼاق مهماث مترابؼت باإلطافت الى جؼىٍغ أهفؿهم وجلهمهم لضمجالغإٍت الخلاعبُت مً زالٌ الشلىع وجدمل اإلاؿئولُت؛
 الاؾخلامت الخىـُمُت ججلل الخفىحر ألازالقي وصىم اللغاع ألازالقي أؾهل ،مما ٌؿاكض كلى اصضاع أخيام أزالكُتؾلُمت ،مم صعحت مً الاهخمام للخللُضاث الـغفُت؛
 جدلم اإلاىافم بمؿخىي أكلى بىثحر مً زالٌ الاهخمام بىالب اللمالب والاخخفاؾ اهم بؿبب حضوه الخضمت اإلالؼاةلهم؛
 جؼٍض مً عطا ألافغاص اللاملحن وأزالكهم في كملهم ،هما أنها جىلض ػاكت اًجابُت في ألاهـمت وجؼٍض مً همى الىـاموخُىٍخه لضي ،وحلؼػ خالت ألاصاب الاًجابي بشيل غحر كاصي؛
 مؿخىي اكلي مً الابخياع في لللاملحن وجىؾُم مضًاث جىمُت عأؽ اإلااٌ الاحخماعي والؼٍاصاث في الؿلىهُاثالاحخماكُت وؤلاوؿاهُت.
.3.3أبعاد الاصخلامت الخىظيميت
ما ًمحز مجخملىا الخالي هى اإلالغفت خُث ًدؿم باالبخياع والخللُض اإلاتزاًضًً باؾخمغاع  ،ان عفاهُت اإلاىؿفحن أمغ
طغوعي لِـ فلؽ لخدؿحن خُابهم ولىً ً
أًظا للمىـماث والتي ًجب كلحها أن جبخىغ وجخدىٌ باؾخمغاع مً أحل البلاب هظه
البِئت اإلاظؼغبت ،مما ٌؿخىحب كلحها أن بهخم باؾخلامتها اإلاخمثلت في كُمها وملخلضابها واهخمامها بمؼاًا مىؿفحها وعفاهُتهم
التي جئزغ كلى ألاصاب الىؿُفي الفغصي وأصاب اإلاً اإلاىـمت ،واال فؿُىحه اإلاىؿفىن ػاكاهم الىفؿُت الى ميان آزغ وبالخالي
اولضام ؤلابضاق والابخياع.
وكض أوضح اللضًض مً الباخثحن مجمىكت مً ألابلاص الخاصت باالؾخلامت الخىـُمُت مجها الجزاهت الىفابة ،الخفاإٌ،
الؼهض ،الخفاإٌ ،الاكتراف ،اللىة وغحرها.
وكض جم ازخُاع ألابلاص اإلاخفم كلحها واإلاخىغعة كىض اغلب الباخثحن وأًظا التي جخماش ى مم البِئت الجؼاتغٍت واإلاخمثلت في (الثلت؛
الجزاهت ،الالتزام؛ الخلاػف والتراخم).
1.3.3الثلت الخىظيميت:
حشحر الثلت الخىـُمُت الى مىار كام مً اإلاجاملت والىـغ والاخترام خُث ًمىً الاكخماص كلى بلظهم بلع وهظلً
ؤلاصاعة الللُا ( أبى ػبُش ،2019 ،صفدت .)157
.2.3.3النزاهت الخىظيميت:
كضعة اإلاىـمت في الخلامل مم ألافغاص اللاملحن بشفافُت ومً زالٌ مىابمتها مم ألاهضاف اإلاللىت واللُم اإلاشترهت
والخمخم بالخصاتص التي جبجي الثلت واإلاصضاكُت مم أصخاب اإلاصلخت Ponomarenkoهما أنها امياهُت الخدىم في الضوافم
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الؿلىهُت ،وكض جضفم الى اخضار ؾلىهُاث كضواهُت فخدخاج اإلاىـماث الى ججىُض ألافغاص طهىُا هدى اإلاصضاكُت والشفافُت
كىض اجساط اللغاع بدُث ًيىهىن مؿخلغًٍ وفي حمُم ألاوكاث ( هضًغ خمُض الصغاف ،2019 ،صفدت )296
.3.3.3الالتزام الخىظيمي:
هى خالت هفؿُت واحخماكُت جضٌ كلى جؼابم أهضاف اللاملحن مم أهضاف اإلاىـمت وشلىع ول ػغف بىاحباجه اججاه
الؼغف آلازغ والخمؿً بلُم وأهضاف اإلاىـمت والشلىع اللىي باالهخماب الحها والضفاق كجها والغغبت في الاؾخمغاع فحها
(كاشىعي ،بضون طهغ ؾىت اليشغ ،صفدت )63
.4.3.3الخعاػف والتراحم:
ًخللم الخلاػف الخىـُمي بؿُاق جىـُمي ٌشلغ فُه اإلاىؿفىن بالللم اػاب بلظهم البلع ،خُث حؿىص أكماٌ
الغخمت والخلاػف بحن اإلاىؿفحن ( أبى ػبُش ،2019 ،صفدت .)158هما اهه مؿاكضة ألافغاص اللاملحن الظًً كض ًيىهىن
طلفاب في ألاصاب أو في جلضًم لهم ؿغوف اًجابُت لللمل ،وهظلً الظًً ٌلاهىن مً بلع الؿلىهُاث غحر مؿخلغة ؾىاب
أواهذ هفؿُت أو احخماكُتاط أن اإلاىـمت كاصة ما جفلل الىثحر مً ألامىع لتهضتت أولئً ألافغاص غحر اإلاؿخلغًٍ في اللمل أو
الظًً ٌلاهىن مً الـغوف الاحخماكُت والىفؿُت اإلاظؼغبت الخاصت ب هاو أنهم ٌلاهىن مً ؤلاحهاص اإلاؿخمغ طاث صلت
باللمل وٍىلىـ هظا الخلاػف كلى الخىـُمي كلى ألافغاص اللاملحن الظًً يهخمىن ًبلظهم البلع ( هضًغ خمُض الصغاف،
 ،2019صفدت .)296
 .4الؼرق وألادواث
.1.4مىهجيت الدراصت
بىابا كلى ػبُلت الضعاؾت وألاهضاف التي ٌؿعى الى جدلُلها ،فلض اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،الظي
ٌلخمض كلى صعاؾت ؿاهغة باالكخماص كلى الضعاؾاث واإلايشىعاث الؿابلت ،ومً زم حمم البُاهاث باالكخماص كلى الاؾدباهت التي
جم اكضاصها زصُصا لهظه الضعاؾت ،ومً زم جدلُل البُاهاث مً احل ازخباع الفغطُاث وجدضًض أهم الىخاتج وجلضًم أهم
الخىصُاث للماٌ الجاملاث الشغق الجؼاتغي.
1.1.4مجخمع وعيىت الدراصت
ٌشخمل مجخمم الضعاؾت كلى بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي (ؾىُىضة؛ كؿىؼُىت؛ كىابت).
الجدول ركم ()01جوزيع أفراد عيىت الدراصت
الخكرار اليضبت
املخغير الفئت
%36.4
52
الجيط طهغ
%63.6
18
أهثى
%0.7
1
الضً 30-20
%28
40
40-31
%16.8
24
50-41
50فما فىق
%3.5
05
%2.1
الخبرة اكل مً  5ؾىىاث 03
%19.6
28
مً 10-5
%21
30
مً 15-11
%4.9
07
مً20-16
%1.4
02
أهثر مً 20ؾىت
%100
70
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 .2.1.4أداة الدراصت وأصاليب اللياش
جمثل ؤلاؾدباهت اإلاصضع الغتِـ الظي اكخمضث كلُه الضعاؾت الخالُت في ؤلاحابت كً الدؿاإالث وجدلُم ألاهضاف
ُ
اإلادضصة،وكض أكخمض كلى ؤلاؾدباهت ألنها آلان ألاهثر شُىكا واؾخسضاما ،وكض كؿمذ كلى حؼأًً أؾاؾحن هما:
 الجسء ألاول :للمللىماث الضًمىغغافُت لللاملحن :وشملذ (الجيـ -الؿً  -الخبرة الىؿُفُت)؛
 الجسء الثاويً :ظم ( )27كباعة طاث احاباث ملُضة ملؿمت الى اإلاداوع الخالُت:
املحور ألاولً :ظم (ً)19غهؼ هظا اإلادىع كلى اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت للىكىف كلى ػبُلت وأبلاصها اإلاخىفغة في بلع حاملاث
الشغق الجؼاتغي.
املحور الثاويً :ظم (ً)08غهؼ هظا اإلادىع كلى الاؾخلامت الخىـُمُت باٌلاها لخدضًض مضي جىفغها لضي الفئت اإلاضعوؾت.
وحشحر الباخثت الى أهه كض جم الاؾخلاهت بملُاؽ لُىغث الخماس ي ( )5 -1( )5-point Likert Scaleخُث ٌشحر الغكم ( )1الى
غحر مىافم جماما ،بِىما ٌشحر الغكم ( )5الى أكص ى صعحاث اإلاىافلت ،وكض جم خؿاب ػىٌ الخلُت في اإلالُاؽ وطلً بدؿاب
اإلاضي بحن صعحاث اإلالُاؽ ،والخضوص الللُا والضهُا للفئاث (،)4=1-5زم جلؿُمه كلى ()5لُصبذ ػىٌ الخلُت الصخُذ
()0.80=4/5وبلض طلً ًخم اطافت هظه اللُمت الى أكل كُمت في ملُاؽ لُىغث الخماس ي(بضاًت اإلالُاؽ وهى الىاخض
ُ
الصخُذ) ،والجضوٌ عكم (ً )02ىضح ؾلم اإلالُاؽ اإلاؿخسضم في الضعاؾت.
الدرحت

ُ
الجدول ركم ( )02صلم امللياش املضخخدم في الدراصت
اليضبت املئويت
املخوصؽ الحضابي

املضخوى

1

مً 1.80 -1

مً %36 -%20

طعيف حدا

2

مً  -1.81أكل مً 2.60

مً %52 -%37

طعيف

3

مً  -2.61أكل مً 3.40

مً %68 -%53

مخوصؽ

4

مً  -3.41أكل مً 4.20

مً %84 -%69

مرجفع

5

مً 5.00 -4.21

مً %100 -%85

مرجفع حدا
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 .3.1.4ثباث أداة البحث:
مً أحل الخؤهض مً زباث أصاة البدث (ؤلاؾدباهت) ،جم خؿاب ملامل ألفاهغوهبار ( ،)Cronbach’s Alfaبدُث ًيىن
ً
ملبىال اطا واهذ كُمخه مؿاوٍت أو أهبر مً ( )0.70خؿب ما اكترح ( ،]26[)Hair et al,2010وباإلػالق كلى هخاتج ؤلازخباع
كاٌ ،خُث بلغ ( ،)0.958وهى ما ًضٌ كلى أن ؤلاؾدباهت ًخمخم بضعحت كالُت
ؤلاخصاثي جبحن أهملامل الثباث اللام لإلؾخبُان ٍ
مً الثباث.
.4.1أصاليب املعالجت إلاحصائيت
 معامل ألفا كروهباخ (:)Cronbach's Alphaللخدلم مً زباث أصاة البدث؛
 جحليل إلاهحدار البضيؽ ( :)Simple Regressionإلزخباع جؤزحر اإلاخغحر اإلاؿخلل وأبلاصه كلى اإلاخغحر الخابم؛
 إلاهحدار املخعدد ( :)Multiple Regressionإلزخباع جؤزحر ول مخغحر مؿخلل لىخضه كلى اإلاخغحر الخابم؛
 ئخخبار ( )Tفي حالت عييخين ( )Independent Samples T-Testإلالغفت ما اطا وان هىان فغوكاث طاث صاللت اخصاتُت
بحن مجمىكخحن مً البُاهاث اإلاؿخللت؛
 ئخخبار جحليل الخباًً ألاحادي (One WayAnalysis of Variance – ANOVA
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.2.4هخائج الدراصت
.2.2.4إلاحصاء الوصفي ملخغيراث الدراصت:
للخلغف كلى مؿخىي ول مً اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت بؤبلاصها (جدضًض الغإٍا ؤلاؾتراججُت ،جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي،
اإلادافـت كلى زلافت جىـُمُت فاكلت ،الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت) والاؾخلامت الخىـُمُت بؤبلاصها (الثلت ،الجزاهت،
الالتزام ،الخلاػف والتراخم)
الجدول ركم ( :)03املخوصؼاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت ألبعاد الليادة إلاصتراجيجيت وأبعاد الاصخلامت الخىظيميت.
املخوصؽ الحضابي الاهحراف املعياري مضخوى
الابعاد
الاحابت
مخىؾؽ
1.2138
3.2456
جحدًد الرؤيا الاصتراجيحيت
جؼوير الراش املال البشري
مغجفم حضا
1.5111
4.2417
مخىؾؽ
1.4211
ملحافظت على جلافت جىظيميت فاعلت 3.1789
مغجفم حضا
1.4759
4.3581
الخاكيد على املمارصاث الاخالكيت
مغجفم
املعدل العام للليادة الاصتراجيجيت 3.7561
مغجفم
املعدل العام للليادة الاصتراجيجيت 3.7508
مغجفم حضا
1.4900
4.3971
الثلت
مخىؾؽ
1.3194
3.2147
النزاهت
مخىؾؽ
1.2929
3.0856
الالتزام
مغجفم حضا
1.3330
4.4121
الخعاػف والتراحم
مغجفم
املعدل العام لالصخلامت الخىظيميت 3.7773

جرجيب مضخوى
الاحابت
3
2
4
1

2
3
4
1
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ًخطح مً الجضوٌ جباًً ألاوؾاغ الخؿابُت والاهدغافاث اإلالُاعٍت لللُىت اإلابدىزت ،اط بلغ الىؾؽ الخؿابي لللُاصة
ؤلاؾتراجُجُت  3.7561ووان الاهدغاف اإلالُاعي مما ٌشحر أن هظا اإلاخغحر خصل كلى مؿخىي احابت مغجفم لضي اللُىت
اإلابدىزت ،هما وخصل بلض الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت كلى اكلي مؿخىي احابت اط بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي  4.3581ووان
الاهدغاف اإلالُاعي  1.4759أي بمؿخىي مغجفم حضا مً ؤلاحابت والاهخمام هظا ًضٌ كلى ووحىص اهخمام كالي مً كبل أفغاص
اللُىت اهظا اإلاخغحر وهظا ًضٌ كلى أن اإلائؾؿت مدل الضعاؾت جمخلً كُاصة اؾتراجُجُت هما أؾالُب جؼىٍغ اإلاىاعص بملضٌ
مغجفم حضا . 4.2417
هما وبلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي لالؾخلامت الخىـُمُت و 3.7773وان الاهدغاف اإلالُاعي مما ٌشحر الى أن هظا اإلاخغحر له
مؿخىي احابت مغجفم لضي كُىت البدث هما وخصل بلض الخلاػف والتراخم كلى مخىؾؽ خؿابي كضعه  4.4121هؤكلى احابت
أي بمؿخىي احابت مغجفم حضا .وهظا ما ًضٌ كلى وحىص اهخمام كالي مً كبل أفغاص اللُىت بخدلُم الاؾخلامت الخىـُمُت.
.3.4عرض الىخائج ومىاكشتها في طوء فرطياث الدراصت
 ازخباع الفغطُت الغتِؿُت ألاولى :جىحض كالكت اعجباغ طاث صاللت اخصاتُت بحن اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت و الاؾخلامت
الخىـُمُت احماال وكلى مؿخىي ول بلض كىض مؿخىي ملىىٍت  0.05في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي
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الجدول ركم ( :)04مصفوفت معامالث الارجباغ بين أبعاد الليادة إلاصتراجيجيت والاصخلامت الخىظيميت
املخغيراث

جحدًد الرؤيا إلاصتراجيجيت
جؼوير الرأش املال البشري
املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت
الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت
الاصخلامت الخىظيميت

جحدًد الرؤيا جؼوير الرأش املحافظت على الخأكيد
الاصتراجيحيت املال البشري
ثلافت جىظيميت املمارصاث
ألاخالكيت
فاعلت
1
1
0.609
1
0.496
0.512
1
0.603
0.488
0.503
0.563
0.631
0.519
0.489

على الاصخلامت
الخىظيميت

1
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ًبحن الجضوٌ عكم وحىص كالكت اعجباغ كىٍت ومىحبت وبشيل صاٌ اخصاتُا بحن أبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت ومخغحر
الاؾخلامت الخىـُمُت كىض مؿخىي ملىىٍت α≤0.05في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي.
ملامل الاعجباغ بحن جدضًض الغإٍا الاؾتراجُجُت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ  0.489وهى صاٌ اخصاتُا كىض مؿخىيالضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت ألنها وكلذ بحن (.)0.50-0.31
 ملامل الاعجباغ بحن جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ 0.519وهى صاٌ اخصاتُا كىض مؿخىيالضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت ألنها وكلذ بحن (.)0.50-0.31
 ملامل الاعجباغ بحن اإلادافـت كلى زلافت جىـُمُت فاكلت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ 0.631وهى صاٌ اخصاتُا كىضمؿخىي الضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت حضا ألنها اهبر مً .0.50
 ملامل الاعجباغ الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ 0.563وهى صاٌ اخصاتُا كىض مؿخىيالضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت حضا ألنها اهبر مً .0.50
_ الىخاتج ؤلاخصاتُت الؿابلت جئهض صخت الفغطُت الغتِؿُت ألاولى والتي جىص كلى "وحود عالكت ذاث داللت ئحصائيت بين
الليادة إلاصتراجيجيت وئبعادها (جحدًد الرؤيا إلاصتراجيجيت ،جؼوير الرأش املال البشري ،املحافظت على ثلافت جىظيميت
فاعلت ،الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت) والاصخلامت الخىظيميت في بعع حامعاث الشرق الجسائري عىد مضخوى
معىويت ."0.05
 اخخبار الفرطيت الرئيضيت الثاهيتً :ىحض جؤزحر طو صاللت اخصاتُت ألبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت
كىض مؿخىي ملىىٍت  0.05في بلع حاملاث الشغق الجؼاتغي.
الجدول ركم) :( 05هخائج جحليل الاهحدار املخعدد ألثر أبعاد الليادة إلاصتراجيجيت (جحدًد الرؤيا الاصتراجيجيت  ،جؼوير
الرأش املال البشري ،املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت ،الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت ) على الاصخلامت الخىظيميت
املخغيراث املضخللت
جحدًد الرؤيا الاصتراجيجيت
جؼوير الرأش املال البشري
املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت
الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت
كيمت
معامل الخحدًد أو الخفضير
مضخوى داللت

بيخا املعياريت
0.536
0.541
0.522
0.597
152.25
0.421
0.000
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ًبحن الجضوٌ عكم )F( 05أن كُمت اإلادؿىبت واهذ صالت اخصاتُا كىض مؿخىي ملىىٍت  α≤0.05خُث بلغذ 152.25
مما ٌشحر الى وحىص الضاللت اإلالىىٍت في جفؿحر اإلاخغحر الخابم (الاؾخلامت الخىـُمُت ) مً زالٌ أبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت
جدضًض الغإٍا ؤلاؾتراجُجُت ،جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي ،اإلادافـت كلى زلافت جىـُمُت فاكلت ،الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث
ألازالكُت.
أن ملامل الخدضًض بلغ 0.421مما ٌلجي أن اإلاخغحر اإلاؿخلل ًفؿغ ما وؿبخه  %42.1في اإلاخغحر الخابم أما اليؿبت الباكُت فترحمالى كىامل أزغي لم ًدىاولها اإلاىطىق.
– وان الاؾخلامت الخىـُمُت جخؤزغ بشيل اًجابُا وبشيل صاٌ اخصاتُا بيل مً بلضابلاص اللُاصة الاؾتراجُجي جدضًض الغإٍا
الاؾتراجُجُت ( )B=0.536α≤0.05جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي(  ، B=0.541 α≤0.05اإلادافـت كلى زلافت جىـُمُت فاكلت
(B=0.522 α≤0.05الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت .B=.α≤0.05597
باالكخماصكلى الىخاتج الؿابلت ًمىً الخؤهُض كلى وحىص ازغ اًجابي صو صاللت اخصاتُت كىض مؿخىي ملىىٍت  α≤0.05بينأبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت والاؾخلامت الخىـُمُت وهى ما ًضكم صخت الفغطُت الغتِؿُت الثاهُت التي هصذ كلى وحىص ازغ صو
حاللت اخصاتُت كىض مؿخىي ملىىٍت α≤0.05ألبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت في اإلائؾؿت اإلابدىزت.
 الفرطيت الرئيضيت الثالثت :جىحض فروق ذاث صاللت اخصاتُت عىد مضخوى معىوي  0.05بين اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت
وأبلاصها مجخملت في كُىت البدث حلؼي إلاخغحر الجيـ والؿً والخبرة اإلاهىُت.
وإلزخباع هظه الفغطُت جم خؿاب ازخباع ( )Tللُيخحن مؿخللخحن ،وهى ازخباع مللمي ًصلح إلالاعهت مخىؾؼي مجمىكخحن مً
البُاهاث .هظلً جم اؾخسضام ازخباع الخباًً ألاخاصي إلالغفت ما اطا وان هىان فغوق طاث صاللت اخصاتُت ،وٍمىً جىطُذ
طلً مً زالٌ الفغطُاث الفغكُت الخالُت:
الجدول ركم ( :)06هخائج ئخخبار ( )Tلعييخين مضخللخين للكشف عً داللت الفروق بين اججاهاث املبحوثين حول اثر
أبعاد الليادة إلاصتراجيجيت على الاصخلامت الخىظيميت حعسى ملخغير الجيط
املخغير
جحدًد الرؤيا الاصتراجيجيت
جؼوير الرأش املال البشري
املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت
الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت
ألابعاد مجخمعت

كيمت فيشر املحضوبت
1.154
1.232
0.825
1.321
0.512

مضخوى املعىويت
0.221
0.322
0.237
0.525
0.414
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ًخطح مً الىخاتج الىاعصة في الجضوٌ ( )06أن اللُمت الاخخمالُت اإلاغجبؼت بلُم ( )Fأهبر مً مؿخىي الضاللت
()α≤0.05ليل ألابلاص مىفغصة وهظلً مجخملت ملا؛ وبظلً ًمىً اؾخيخاج أهه ال جىحض فغوق طاث صاللت اخصاتُت كىض
مؿخىي ملىىٍت ( )α≤0.05بحن اججاهاث اإلابدىزحن ازغ أبلاص اللُاصة الاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت حلؼي إلاخغحر
الجيـ.
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الجدول ركم ( :)07هخائج جحليل الخباًً ( )Fللكشف عً داللت الفروق بين اججاهاث املبحوثين حول اثر أبعاد الليادة
إلاصتراجيجيت على الاصخلامت الخىظيميت حعسى ملخغير الضً.
املخغير
جحدًد الرؤيا الاصتراجيجيت
جؼوير الرأش املال البشري
املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت
الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت
ألابعاد مجخمعت

كيمت فيشر املحضوبت
1.213
1.506
4.559
2.799
2.935

مضخوى املعىويت
0.328
0.104
0.107
0.556
0.412
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ًخطح مً الىخاتج الىاعصة في الجضوٌ ( )07أن اللُمت الاخخمالُت اإلاغجبؼت بلُم ( )Fأهبر مً مؿخىي الضاللت
()α≤0.05ليل ألابلاص مىفغصة وهظلً مجخملت ملا؛ وبظلً ًمىً اؾخيخاج أهه ال جىحض فغوق طاث صاللت اخصاتُت كىض
مؿخىي ملىىٍت ( )α≤0.05بحن اججاهاث اإلابدىزحن خىٌ ازغ أبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت حلؼي إلاخغحر
الؿً.
الجدول ركم ( :)08هخائج جحليل الخباًً ( )Fللكشف عً داللت الفروق بين اججاهاث املبحوثين حول اثر أبعاد الليادة
إلاصتراجيجيت على الاصخلامت الخىظيميت حعسى ملخغير الخبرة املهىيت.
املخغير
جحدًد الرؤيا الاصتراجيجيت
جؼوير الرأش املال البشري
املحافظت على ثلافت جىظيميت فاعلت
الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت
ألابعاد مجخمعت

كيمت فيشر املحضوبت
1.245
1.352
3.245
4.236
2.147

مضخوى املعىويت
0.321
0.235
0.012
0.542
0.232

املصدر :مً اكضاص الباخثت باالكخماص كلى مسغحاث spss v 21
ًخطح مً الىخاتج الىاعصة في الجضوٌ ( )08أن اللُمت الاخخمالُت اإلاغجبؼت بلُم ( )Fأهبر مً مؿخىي الضاللت
()α≤0.05ليل ألابلاص مىفغصة وهظلً مجخملت ملا؛ وبظلً ًمىً اؾخيخاج أهه ال جىحض فغوق طاث صاللت اخصاتُت كىض
مؿخىي ملىىٍت ( )α≤0.05بحن اججاهاث اإلابدىزحن ازغ أبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت حلؼي إلاخغحر
الخبرة اإلاهىُت.
.5الىخائج والخوصياث
الىخائج:
 جىصلذ الضعاؾت مً زالٌ الىخاتج الىـغٍت الى أن الاؾخلامت الخىـُمُت هي جلً الصفاث الخمُضة مً هؼاهت وجفاإٌوالتزام وغحرها مً ألازالق الؼُبت والتي ججلل ألافغاص في أفظل خاالبهم وحؿاهم في عقي اإلائؾؿت وجدؿحن أصابها؛
 بُيذ الضعاؾت أن اإلاؿخىي اللام للمخىؾؽ الخؿابي لللُاصة ؤلاؾتراجُجُت في اإلائؾؿت اإلابدىزت بلغ  3.7508أيكُمت مغجفلت ،هما جدصلذ الخأكيد على املمارصاث ألاخالكيت على مخوصؽ حضابي كدره  4.3581وهي كُمت
مغجفلت حضا ،وجغجبؽ اعجباػا وزُلا باالؾخلامت الخىـُمُت والتي حلخبر مً اإلاماعؾاث ألازالكُت؛
 بُيذ الضعاؾت أن اإلاؿخىي اللام للمخىؾؽ الخؿابي لالؾخلامت الخىـُمُت كضع بـ 3.7773وهي كُمت مغجفلت وحلبركلى أن الاؾخلامت الخىـُمُت مخىفغة فللُا في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت وواهذ اهبر كُمت في ألابلاص اإلالخمضة في
الضعاؾت لبلض الثلت بمخىؾؽ خؿابي كضعه  4.3971جلحها الخلاػف والتراخم  4.4121جلحها الجزاهت بمخىؾؽ خؿابي
كضعه  3.2147وفي ألازحر الالتزام بمخىؾؽ خؿابي كضعه  ،3.0856فالىخاتج ولها حلبر كً جىفغ أبلاص الاؾخلامت
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دور الليادة إلاصتراجيجيت في جفعيل الاصخلامت الخىظيميت دراصت حالت بعع حامعاث الشرق الجسائري
الخىـُمُت في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت بملضالث ملخبرة وهظا ًضٌ كلى اهخمام اإلائؾؿت باألزالق الخمُضة والؼبُت
لضي ألافغاص اللاملحن؛
 جىصلذ الضعاؾت الى ان ملامل الاعجباغ بحن جدضًض الغإٍا الاؾتراجُجُت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ  0.489وهىصاٌ اخصاتُا كىض مؿخىي الضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت ألنها وكلذ بحن ()0.50-0.31؛
 جىصلذ الضعاؾت الى أن ملامل الاعجباغ بحن جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ 0.519وهىصاٌ اخصاتُا كىض مؿخىي الضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت ألنها وكلذ بحن ()0.50-0.31؛
 جىصلذ الضعاؾت الى أن ملامل الاعجباغ بحن اإلادافـت كلى زلافت جىـُمُت فاكلت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ0.631وهى صاٌ اخصاتُا كىض مؿخىي الضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت حضا ألنها اهبر مً
0.50؛
 جىصلذ الضعاؾت الى أن ملامل الاعجباغ الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت ومخغحر الاؾخلامت الخىـُمُت بلغ0.563وهى صاٌ اخصاتُا كىض مؿخىي الضاللت α≤0.05مما ٌشحر الى وحىص كالكت اعجباغ كىٍت حضا ألنها اهبر مً
0.50؛
 وان الاؾخلامت الخىـُمُت جخؤزغ بشيل اًجابُا وبشيل صاٌ اخصاتُا بيل مً بلضأبلاص اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت جدضًضالغإٍا الاؾتراجُجُت ( )B=0.536α≤0.05جؼىٍغ الغأؽ اإلااٌ البشغي(  ، B=0.541 α≤0.05اإلادافـت كلى زلافت
جىـُمُت فاكلت (B=0.522 α≤0.05الخؤهُض كلى اإلاماعؾاث ألازالكُت B=.α≤0.05597؛
 ال جىحض فغوق طاث صاللت اخصاتُت كىض مؿخىي ملىىٍت ( )α≤0.05بحن اججاهاث اإلابدىزحن خىٌ ازغ أبلاص اللُاصةؤلاؾتراجُجُت كلى الاؾخلامت الخىـُمُت حلؼي إلاخغحر الؿً والجيـ.
الخوصياث:
 الاؾخمغاع في جبجي مماعؾاث اللُاصة ؤلاؾتراجُجُت في مسخلف حاملاث الشغق الجؼاتغي بؼٍاصة الاهخمام بخؼىٍغالغأؾماٌ البشغي واإلاماعؾاث ألازالكُت وجدضًض الغإٍا ؤلاؾتراجُجُت؛
 جغؾُش أهمُت الاؾخلامت الخىـُمُت وطغوعة جىفغ أبلاصها كلى مؿخىي ول ؤلافغاص اللاملحن ألنها بمثابت آلالُتاإلادللت للخفىق وجدلُم أهضاف اإلائؾؿت؛
 ميافؤة ول كامل مؿخلُم في اإلائؾؿت وٍخمحز باألزالق الؼُبت والخمُضة مً التزام وهؼاهت وغحرها وهظا لخث الازغًٍللخدلي اها؛
 الاهخمام بخؼىٍغ كضعاث ألافغاص اللاملحن وخثهم كلى ؤلابضاق واللمل الابخياع وجلضًم اللمل بؤلُاث ووؾاتل جدؿمبالخضازت والخفغص لخدلُم الخمحز الضاتم.
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