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 ف ظل جائحة كورونا   دراسة العالقة بني الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف الوظيفي 

 رةبالتطبيق على جامعة القاه العمل فيالدور الوسيط لالزدهار 

 د. دعاء محمد رستم حسان

 ملخص البحث: 

 في   الوظيفيالقدرة على التكيف  والشخصية االستباقية    العالقة بينيهدف هذا البحث الى تحديد  

من أعضاء الهيئة المعاونة مفردة    221وتم اجراء الدراسة على  .  لالعم  في  الوسيط لالزدهار ظل الدور  

القاهرةبالكليات   بجامعة  االعتماد    .النظرية  اوتم  االجتماعية  على  للعلوم  اإلحصائية   IBMلحزمة 

SPSS V.26،  البنائيةو بالمعادالت  النمذجة  وخلصت   البيانات.تحليل    في Smart PLS برنامج 

وجود   الى  بين  ةموجب  يةمعنو  عالقةالدراسة  االستباقيةا  مباشرة  التكيف و  لشخصية  على  القدرة 

عالقة الشخصية االستباقية والقدرة   فييلعب دور الوساطة الجزئية    العمل  فياالزدهار  وأن    ،الوظيفي

ة معنوية موجبة مباشرة بين الشخصية االستباقية كما أظهرت النتائج وجود عالق  .الوظيفيعلى التكيف  

ومن ثم حققت الدراسة  .الوظيفيالعمل والقدرة على التكيف   فيبين االزدهار و العمل،  فيواالزدهار 

النموذج   أثبتت صحة  حيث  علمية،  أوضحتالنظرياضافة  كما  خاللها ت  التيالكيفية      ،  من  ؤثر 

، كمتغير وسيط  العمل  فياالزدهار  ، من خالل  الوظيفيالقدرة على التكيف  على    الشخصية االستباقية

 اختبار الفروض، واقتراح التوصيات والبحوث المستقبلية. وانتهت الى مناقشة نتائج 

المفتاحية:الكلمات   

 جائحة كورونا  –العمل  فيالزدهار ا - الوظيفيالقدرة على التكيف  -الشخصية االستباقية 

 المقدمة: .1

، وتطورات  ظل بيئة متغيرة  فيتعيش منظمات األعمال بصفة عامة، والجامعات بصفة خاصة  

والتكنولوجية. واالقتصادية، واالجتماعية، والعلمية،    السياسية، والقانونية،:  شتى المجاالت  فيمتالحقة  

البقاء    .الخ العولمة    فيوحتى يمكن  المتغيرات وظل  بتلك  التنبؤ  ، وذلك هاالتكيف مع  كان البد من 

 Zhang) ستدامة، وزيادة قدرة الجامعات على المنافسة، وارتفاع تصنيفها عالميلملتحقيق التنمية ا

et al.,2021)  .   كما أدى انتشار فيروس كورونا، والتحول الى الفصول الدراسية االفتراضية عبر

الباحثين بصفة عامة،   انتباه  لفت  الى  المنزل،  العمل من  الجامعية بصفة االنترنت، وأداء  والقيادات 

   .(Chen et al., 2020)ومواجهة صعوبات التحول الوظيفيالقدرة على التكيف خاصة الى أهمية 

 

الدراسات السابقة  وأظهرت  الوظيفيالقدرة على التكيف بمحددات  عدد من الباحثين ولقد اهتم

 . بيئة العمل فيأن الشخصية االستباقية أكثر قدرة على التكيف مع التحوالت والتغيرات 

(Pan et al., 2018;  Hameed et al., 2020;  Haynie et al., 2020;  Wang et al.,  

2021; Wu et al.,    2020; Hu et al., 2021; Vashisht et al., 2021) 
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 فيالدراساات وجود عالقة معنوية موجبة بين الشاخصاية االساتباقية واالزدهار عدد من كما أظهرت 

 ,.Mushtaq et al., 2017; Alikaj et al., 2020; Arooj, 2020; Zhang et al).العمل

العمال   فيبين االزدهاار  وجود عالقاة معنوياة موجباة    Jiang   (2017) دراسااااة  وأظهرت  (2021

ولقد                                                                                                              .الوظيفيوالقدرة على التكيف  

المباشاااارة بين الشااااخصااااية تناولت العالقة  التيالحظ الباحث أنه على الرغم من تعدد الدراسااااات 

تناولت العالقة   التيالدراساات   في، اال أن هناك ندرة نسابية  الوظيفيالقدرة على التكيف  واالساتباقية  

  .( (Jiang , 2017; Wibowo & Permana , 2019 غير المباشرة من خالل متغيرات وسيطة

بين الشخصية    غير المباشرةالمباشرة والعالقة    دراسة  هيومن ثم فان بؤرة اهتمام هذا البحث  

وذلك   تفسيريالعمل كمتغير وسيط    فيمن خالل االزدهار    الوظيفيعلى التكيف    والقدرةاالستباقية  

 في   تحديات واجهته من  خاصة مع ما    جامعة القاهرةالنظرية بكليات  البالتطبيق على الهيئة المعاونة ب

 كورونا. ظل تداعيات انتشار فيروس 

 :  والدراسات السابقة وتنمية الفروض النظريطار اإل .2

 الوظيفي تناولت الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف   التيالدراسات  .2.1

أول من تناول مفهوم الشخصية االستباقية حيث عرفها   Bateman & Crant (1993)يعتبر  

 Mushtaq(. وعرفها  (Hu et al., 2021البيئة    فيبأنها الميل الى القيام بتصرفات من شأنها التأثير  

et al.(2017)     المحيطين. وعرفها    فيتميل الى نهج سلوك مبادر للتأثير    التيبأنها الشخصيةWang 

et al.(2017)   التغيير. كما   إلحداثالى المبادرة الغتنام الفرص واتخاذ التدابير الالزمة    بأنها الميل

البيئة ،ب  االهتمامبأنها    Haynie et al. (2020)عرفها   لبناء مستقبل   فيوالرغبة   مراقبة  تغييرها 

أنها موجهة   االستباقية:اتفاق التعريفات السابقة على العناصر االتية للشخصية    تقدمأفضل. ويتضح مما  

 التغيير، وتهتم بابتكار طرق وحلول بناءة.   إلحداثبالتغيير، وتبحث عن فرص 

 17مقياس للشخصية االستباقية يتكون من  الى Bateman & Crant (1993)ولقد توصل  

 طالبا جامعيا  130، و  282من  والثانية  عبارة، حيث تم اجراء الدراسة على ثالث عينات: األولى  

  0.87بين    ، وتراوح معامل ألفا ماالمهنيطالبا من طالب الماجستير   148، والثالثة من  التواليعلى  

موظفا يعملون بوظائف   496دراسة على      Seibert et al. (1999). على حين أجرى    0.89، و

المقياس السابق تتكون من   عبارات   10مختلفة بمنظمات متعددة، وتوصل الى نسخة مختصرة من 

وسيعتمد الباحث على المقياس السابق باعتباره أكثر استخداما، والرتفاع درجة   0.86  بلغ معامل ألفاو

 الثقة نسبيا. 

ولقد أظهرت الدراسات السابقة أهمية الشخصية االستباقية لما لها من تأثير على النتائج الفردية 

والتنظيمية، حيث تبين وجود عالقة معنوية موجبة بين الشخصية االستباقية وكل من : اتجاهات العمل 

اهية، واالزدهار ، والرفالوظيفيالمحتمل، والنجاح    الوظيفيالعمل، والنمو    فيالموجبة، واالنخراط  

 Wang et al., 2017; Pan et al.,2018; Wang et)  الوظيفيالعمل، والقدرة على التكيف    في

al., 2021; Zhang et al., 2021)  
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،  الوظيفيأول من اقترحاا مفهوم القادرة على التكيف    Super & Knasel (1981)يعتبر  و

تلاك   فيدواره الوظيفياة اذا حادثات تغيرات  أداء أ  فيوعرفااهاا باأنهاا قادرة الفرد على تحقيق توازن  

يعكس    اجتمااعيبأنهاا بنااء نفسااااى    Savickas (1997). وعرفهاا (Chen et al., 2020)األدوار 

قد تؤثر على اندماجه   والتيموارد الفرد لمسااااايرة المهام الحالية والمسااااتقبلية والتحديات الوظيفية،  

بأنها القدرة  Hu et al. (2021)كما عرفها  ;Wang et al., 2021)  (Zacher, 2014االجتماعي

الوظيفاة الحاالياة ، أو وظيفاة أعلى تم الترقياة اليهاا ، أو   في  تحاديااتأو    اتتطور  أيعلى التوافق مع  

وظيفة أقل تم االنتقال اليها. ونظرا ألن ساااالساااالة التكيف تتكون من حلقات متكاملة تبدأ باالسااااتعداد  

، ونظرا ألن (Johnston, 2018)ة للتكيف، ثم نتاائج التكيفللتكيف، ثم موارد التكيف، فااالسااااتجاابا 

ألنه يتناول تلك  الموارد.   Savickas (1997)الباحث سايركز على موارد التكيف، فسايتبنى تعريف  

تسااعد الفرد على التكيف مع التغيرات وتختلف تلك الموارد من  التيويقصاد بموارد التكيف، الموارد  

على    القادرةويختلف مفهوم      .(Johnston, 2018) السااااتجااباة للتغيير.درجاة ا  وباالتاالي،  آلخرفرد  

  اسااااتبااقي بعاد    الوظيفيالقادرة على التكيف    ميعتبر مفهوعن مفهوم المروناة، حياث    الوظيفيالتكيف  

تمكن الفرد من التكيف مع التغيير عنادماا يحادث مسااااتقبال، بينماا    التيللتغيير، يشااااير الى الموارد  

 Bimrose)مع التغيير بعد حدوثه  الوظيفيالقدرة على التكيف    ىتشاااير الالمرونة رد فعل للتغيير،  

& Hearne, 2012).      الى نظرية الحفاظ على الموارد.   الوظيفيويستند مفهوم القدرة على التكيف

وتشاير الى ساعى األفراد نحو الحفاظ على الموارد الحالية، واكتسااب موارد جديدة لمواجهة الضاغوط 

 Haynie et )والتحديات، وتمثل البيئة فرصاااا أمام األفراد لخلق الموارد، أو عائقا يحول دون ذلك

al., 2020) .  

الباحثون   اختلف  مقي  فيولقد  التكيف  تحديد  على  للقدرة  البعض   الوظيفياسا  اقترح  حيث   :

التكيف   على  القدرة  لقياس  والمراهقين    الوظيفيمقاييسا  اقترح    كالتاليللطلبة   :Hirschi et 

al.(2009)    من اقترح   4مقياسا  كما  والثقة.  واالكتشاف،   ، والتخطيط  االستعداد،  وهى:  أبعاد 

Savickas & Porfeli (2012)     قام    اوالثقة. كمأبعاد وهى : االنتباه، والفضول،    3مقياسا من 

Nota et al. (2012) التكيف    بثالث على  للقدرة  مقياسا  لتطوير  للمراهقين،   الوظيفيدراسات 

 ,Johnston).وهى: االهتمام، والسيطرة، والفضول، والثقة    عبارة  50أبعاد، تغطى    4وتوصلوا الى  

االخر    (2018 البعض  اقترح  التكيف    مقياسا    بينما  على  اقترح كالتاليللبالغين    الوظيفيللقدرة   :

Savickas (1997)   مقياسا من ثالثة أبعاد وهى: التوجه بالتخطيط، واكتشاف الذات والبيئة، وصنع

ى: أبعاد وه   4مقياسا من     Savickas (2005) قرارات التكيف، ثم قام بتطوير مقياسه حيث اقترح 

قام  (Chen et al., 2020)االهتمام، والسيطرة، والفضول، والثقة    Savickas & Porfeli، ثم 

للقدرة   دوليدولة بهدف التوصل الى مقياس    13باحثا من    13دراسة بالتعاون مع    بإجراء  (2012)

ها الى عبارة ، وانتهت عمليات االختبار والتحليل الى تخفيض  55، وتم اقتراح    الوظيفيعلى التكيف  

 .  0.92عبارة تغطى أربعة أبعاد، ويندرج تحت كل بعد ست عبارات، وكان معامل ألفا  24
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من الفرنسيين واأللمان البالغين   2800بدراسة على  Maggiori et al. (2017)وأخيرا قام 

الى نسخة مختصرة من مقياس   عبارة   12تتكون من    Savickas & Porfeli (2012)وتوصلوا 

السابق من خالل   الدوليوقام باحثون من دول مختلفة بتوطين المقياس     تغطى نفس األبعاد األربعة.

فعلى   بالدهم،تبعاد البعض االخر ليتناسب مع ثقافة  اعادة صياغة بعض العبارات واضافة البعض واس

طالبا بالجامعات الصينية، وطوروا نسخة    289بدراسة على     Hou et al.(2012)سبيل المثال قام  

طالبا بالجامعات الكورية، وتوصلوا الى   278بدراسة على    Tak (2012)صينية للمقياس. كما قام  

 للمقياس.النسخة الكورية 

المقاييس   تباين  الى  الباحث مما سبق  المعاينة    التييخلص  الباحثون بحسب وحدة  استخدمها 

ضوء ذلك سيعتمد الباحث على مقياس  فيو فتهم.قاوث)الطلبة والمراهقين، و البالغين(، وحسب بيئتهم 

Savickas & Porfeli (2012)    التكيف القدرة على  المقياس يقيس موارد  عند   الوظيفيحيث أن 

كما أنه يتصف بدرجة عالية من الثبات فقد بلغ معامل ألفا   .  يتفق مع هدف البحث  البالغين، وهو ما

األتية:   باإلضافة،  92% األربعة  األبعاد  على  المقياس  ويشتمل  وانتشارا.  استخداما  األوسع  انه  الى 

لمستقبله   التخطيط  الى  اهتمامه  الفرد  يوجه  أن  ويعنى  االستعداد   بما  المهنياالهتمام،  من  يمكنه 

. الفضول، ويعنى المهنيللتحوالت. السيطرة، وتعنى أن يقوم الفرد بتشكيل ذاته وبيئته لبناء مستقبله  

كفاءته   فيأن يهتم الفرد باكتشاف الذات والظروف المتوقعة والعالم من حوله. الثقة، وتعنى ثقة الفرد  

 (Chen et al., 2020).قعاتالتوالذاتية وقدرته على مواجهة الصعوبات ومقابلة 

 

، وتوصلت بعض الوظيفيولقد اهتمت الدراسات السابقة بمحددات ونتائج القدرة على التكيف 

، وخصائص الشخصية،  الوظيفيمحددات وهى: القيادة التطويرية، والتفاؤل  الالدراسات الى عدد من 

، والتوجه بالمستقبل، واألمل، والتفاؤل، والجدارة الوظيفية، والشخصية الذاتيوالكفاءة الذاتية، والتقييم  

 & Rudolph et al., 2017; Alkhemeiri et al., 2020; Delle)   االستباقية

Searle,2020)        للتكيف الى وجود دور  االخر  البعض  رفع مستوى   في  الوظيفيبينما توصل 

والرضا  الوظيفياالنخراط   والنجاح  الوظيفي،  والنمو  الوظيفي،  على   الوظيفي،  والقدرة  المحتمل، 

 Pan et al., 2018; Federici et al.,2021; Lee et )التوظف، وخفض مستوى  نية ترك العمل

al., 2021; Wang et al., 2021)        وعالقتها  على الشخصية االستباقية    الحالي وسيركز البحث

 .الوظيفيالمباشرة وغير المباشرة بالقدرة على التكيف 

 

السياق    فيو هاما  هذا  دورا  تلعب  االستباقية  الشخصية  أن  السابقة  الدراسات    في أوضحت 

مساعدة الفرد على فهم البيئة من حوله واكتشاف الفرص واالستفادة منها، مما يساعده على التكيف 

 207جراء دراسة على  إب  Pan et al. (2018)   فقد قام    .(Vashisht et al., 2021) الوظيفي

العالقة بين الشخصية االستباقية  في الوظيفيطالبا جامعيا بالصين بهدف تحديد الدور الوسيط للتكيف 

 ، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط ، كما أظهرت وجود عالقة معنوية موجبة بين  الوظيفيوالنجاح  

التكيف   مع   Hameed et al. (2020)دراسة    ت . واتفقالوظيفيالشخصية االستباقية والقدرة على 

على   الدراسة  أجريت  حيث  السابقة  يعملون    297الدراسة  مغتربا  مختلفة   فيموظفا  تخصصات 

ا تحديد  بهدف  الوسيط  بباكستان  والذكاء  للدور  االستباقية   في  الثقافيلمرونة  الشخصية  بين  العالقة 
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، ووجود الثقافي، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط للمرونة والذكاء  الوظيفيوالقدرة على التكيف  

 . الوظيفيعالقة معنوية موجبة متوسطة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف 

مع نتائج الدراسات السابقة حيث أجريت الدراسة    Haynie et al.(2020)كما اتفقت دراسة    

كيف مفردة بالواليات المتحدة األمريكية بهدف تحديد الدور الوسيط لكل من القدرة على الت 177على 

العالقة بين الشخصية االستباقية وأداء المهمة، وأظهرت النتائج وجود   في  الوظيفيواالنخراط    الوظيفي

دور وسيط، كما أظهرت وجود عالقة معنوية موجبة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف 

دراسة  الوظيفي نتائج  اتفقت  كما   .Wu et al. (2020)  السابق الدراسات  نتائج  أجريت مع  حيث  ة 

 في  الوظيفيبهدف تحديد الدور الوسيط للقدرة على التكيف  ،  طالبا جامعيا بالصين  576الدراسة على  

للتعلم الشخصية االستباقية والحافز  النتائج وجود دور وسيط ، كما أظهرت   ،العالقة بين  وأظهرت 

 . الوظيفيتكيف وجود عالقة معنوية موجبة قوية بين الشخصية االستباقية والقدرة على ال

طالبا جامعيا بالصين بهدف   610دراسة على    Hu et al. (2021)أجرى    سياق متصل  فيو

العالقة بين الشخصية االستباقية  في التنظيميالمدرك والتماثل  االجتماعيتحديد الدور الوسيط للتأييد 

المدرك والتماثل   االجتماعي، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط للتأييد  الوظيفيوالقدرة على التكيف  

التكيف التنظيمي على  والقدرة  االستباقية  الشخصية  بين  متوسطة  موجبة  معنوية  عالقة  ووجود   ،

دراسة   54لعدد    تجميعيتحليل    بإجراء  Vashisht et al.(2021). وعلى نفس المنوال قام  الوظيفي

الذكاء   من  كل  بين  العالقة  التكيف    العاطفيحول  على  والقدرة  الشخصية،  . الوظيفيوخصائص 

، ووجود الوظيفيوالقدرة على التكيف    العاطفيوأظهرت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بين الذكاء  

 .  الوظيفياالستباقية والقدرة على التكيف  عالقة معنوية موجبة متوسطة الى قوية بين الشخصية

مع نتائج الدراسات السابقة حيث أجريت الدراسة    Wang et al (2021)كما اتفقت دراسة  

والقدرة   العاطفيطالبا جامعيا بالصين، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط لكل من االجهاد    903على  

المتوقع، كما أظهرت النتائج   الوظيفيباقية والنمو  العالقة بين الشخصية االست  في  الوظيفيعلى التكيف  

على حين   .الوظيفيوجود عالقة معنوية موجبة قوية بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف  

مع نتائج الدراسات السابقة، حيث أجروا الدراسة      Alkhemeiri et al. (2020)اختلفت نتائج دراسة

بقاءهم    400على   مدة  سنوات    فيموظفا  خمس  من  أقل  تحديد   باإلماراتالوظيفة  بهدف  العربية 

، وأظهرت النتائج الوظيفيالعالقات بين الشخصية االستباقية والجدارات الوظيفية والقدرة على التكيف  

توجد عالقة   ، بينما ال الوظيفيت الوظيفية والقدرة على التكيف  وجود عالقة معنوية موجبة بين الجدارا

ذلك الى اختالف البيئة   فيوقد يرجع السبب    .الوظيفيبين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف  

 العربية عن البيئات االخرى.

مباشرة  يخلص الباحث الى: اتفاق معظم الدراسات السابقة على وجود عالقة معنوية موجبة  

، على حين أظهرت نتائج دراسة واحدة عدم الوظيفيالشخصية االستباقية والقدرة على التكيف    بين

 : كالتالي ضوء ذلك يمكن صياغة الفرض األول وفروضه الفرعية  فيووجود عالقة. 

 .الوظيفيالشخصية االستباقية والقدرة على التكيف توجد عالقة معنوية مباشرة بين  1ف

 الشخصية االستباقية واالهتمام. القة معنوية مباشرة بين توجد ع 1/1ف 
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 الشخصية االستباقية والسيطرة.توجد عالقة معنوية مباشرة بين  2/1ف

 الشخصية االستباقية والفضول. توجد عالقة معنوية مباشرة بين  3/1ف 

 الشخصية االستباقية والثقة.توجد عالقة معنوية مباشرة بين  4/1ف 

 العمل:  فيتناولت الشخصية االستباقية واالزدهار  التيالدراسات  .2.2

الباحثون على تعريف واحد لالزدهار   العمل، حيث عرفوه بأنه حالة نفسية موجبة    فياتفق 

 (Porath et al., 2012; Elahi et al., 2020; Zhang et al., 2021) والتعلمتتصف بالحيوية 

االزدهار    . أهمية  الى مساهمته    فيوترجع  العمل،   و،  االبداع  زيادة مستوى  فيالعمل  الرضا عن 

األداء  التنظيميوااللتزام   وتحسين  واالبداع،  واالبتكار،  المواطنة،  وسلوك   التنظيمي و  الفردي، 

 Elahi et al., 2020; Alikaj)ونية ترك العمل  الوظيفيالى تخفيض مستوى االحتراق    باإلضافة

et al., 2020; Jiang et al., 2020; Shahid et al., 2020).      يساهم زيادة سلوك   فيكما 

 تمحددا   Kleine et al. (2019)   فصن  ولقد( .  2021المواطنة الموجه بالتغيير) حامد و اخرون.،  

، الذاتي ، التقييم  النفسيالعمل الى محددات مرتبطة بالخصائص الفردية مثل: رأس المال    فياالزدهار  

العاطفة، الضغوط المدركة، االنخراط   . ومحددات مرتبطة بالعالقات الوظيفيالشخصية االستباقية، 

التمكينية القيادة  الزمالء،    والعالقات،  مثل:  التحويلية،  ومع  القائد والقيادة  بين  المتبادلة  العالقات 

ومن ثم سيركز هذا البحث على الشخصية االستباقية   والثقة.المدرك،    التنظيميالدعم  ووالمرؤوسين،  

 العمل. فيكأحد المحددات المرتبطة بالشخصية وعالقتها باالزدهار 

 Trait activationالسمات  العمل الى عدة نظريات وهى: نظرية    فيويستند مفهوم االزدهار  

theory ضوء سمات   فيتفترض أنه يتم االدراك واالستجابة للمواقف والظروف واألحداث    والتي

. ونظرية تسيير  (Arooj, 2020) الشخصية، وتتوقف االستجابة على أهمية السمات وقوة الموقف 

االتجاهات   والتي  Goal facilitation theoryاألهداف   توجه  الشخصية  االهداف  أن  تفترض 

اليومية   تلك لألفرادوالسلوكيات  لبلوغ  مساعدا  عامال  االجتماعية  البيئة  تكون  وقد   ،

 .  (Coetzee, 2019)األهداف

 

توصلوا   Porath et al.(2012)العمل، نجد أن    في  االزدهاروبمراجعة األدبيات حول مقاييس  

عبارات. واعتمد معظم   5: الحيوية، والتعلم، ويندرج تحت كل بعد  الى مقياس يتكون من بعدين وهما

العمل، بينما استند البعض االخر الى هذا المقياس   فيقياس االزدهار    فيالباحثون على المقياس السابق  

نسخة    Pierce et al.(2001)تطوير نسخة تتناسب مع ثقافة كل منهم، فعلى سبيل المثال اقترح    في

 Porath عبارات. وسيعتمد الباحث على مقياس  6س البعدين، وان كانت تشتمل على  صينية تتضمن نف

et al. (2012)    والتعلم الحيوية  االزدهار    فيببعديه:  باعتباره    فيقياس  شيوعالعمل،   ا األكثر 

الثبات الحيوية، مكون    .واستخداما والرتفاع درجة  ببعد  بالطاقة والنشاط    عاطفيويقصد   فييتعلق 

مكون   التعلم،  ببعد  يقصد  بينما  بالنمو    معرفيالعمل.  المعرفة    الشخصييتعلق  تطوير  خالل  من 

 ( 2021داوود،  Coetzee, 2019 ;) والقدراتوالمهارات 

. 
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العمل، فقد قام    فيتناولت عدد من الدراسات العالقة بين الشخصية االستباقية واالزدهار    ولقد

Mushtaq et al.(2017)    على بالقطاع    221بدراسة  يعملون  بباكستان   الخدميموظفا  بالهور 

المدرك   التنظيمي وأظهرت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بين كل من الشخصية االستباقية والدعم  

االزدهار  وا ، و  المشرف  التنظيمية وتأييد  العدالة  دراسة    فيدراك   .Alikaj et alالعمل. وأيدت 

موظفا يعملون بتسع منظمات بالقطاع   438نتائج الدراسة السابقة، حيث أجروا دراسة على  (2020)

عالقة  ال  فيالعمل    فيوالمعلومات بشرق الصين بهدف تحديد الدور الوسيط لالزدهار    والصحي  المالي

بين الشخصية االستباقية وسلوك االبداع ، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط للشخصية االستباقية،  

 العمل. فيكما أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بين الشخصية االستباقية واالزدهار 

موظفا يعملون بمشروعات    251دراسة على    Arooj (2020)أجرى    وعلى نفس المنوال 

العالقة بين الشخصية االستباقية وأداء   فيالعمل    فيتان، بهدف تحديد الدور الوسيط لالزدهار  بباكس 

لالزدهار   دور وسيط  النتائج وجود  وأظهرت  معنوية   فيالمشروع،  تبين وجود عالقة  كما  العمل، 

ئج نتا    Zhang et al. (2021)العمل. وأيدت دراسة    فيموجبة بين الشخصية االستباقية واالزدهار  

موظفا يعملون بالصين بهدف تحديد الدور الوسيط   332الدراسات السابقة ، حيث أجريت الدراسة على 

االستباقية كمتغير   ةودور الشخصيالعمل ،    فيالعالقة بين القيادة واالزدهار    فيدرجة االنتماء المدركة  ل

العمل، وأظهرت النتائج وجود دور وسيط   فيالعالقة بين درجة االنتماء المدركة واالزدهار    فيمعدل  

لدرجة االنتماء المدركة، ودور معدل للشخصية االستباقية، كما أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية 

 العمل.  فيموجبة بين الشخصية االستباقية واالزدهار 

الدراسات    اتفاق  الى:  الباحث  بين   موجبة مباشرةالسابقة على وجود عالقة معنوية  يخلص 

 العمل. فيالشخصية االستباقية واالزدهار 

 : كالتاليوفروضه الفرعية  الثانيضوء ذلك يمكن صياغة الفرض  فيو

   العمل. فيالشخصية االستباقية واالزدهار  توجد عالقة معنوية مباشرة بين 2ف

 . والتعلمالشخصية االستباقية بين  معنوية مباشرةتوجد عالقة  1/2ف 

 الشخصية االستباقية والحيوية.بين  معنوية مباشرةتوجد عالقة  2/2ف

   الوظيفيالعمل والقدرة على التكيف  فيتناولت االزدهار   التيالدراسات  .2.3

العمل والقدرة على التكيف   فيتناولت العالقة بين االزدهار    التي الحظ الباحث ندرة الدراسات  

الصين   فيموظفا يعملون    364أجراها على    والتي   Jiang (2017)فقد أظهرت دراسة      ،الوظيفي

وجود  والتدريب..الخ،  القانونية،  والخدمات  والتطوير،  والبحوث  المبيعات،  مثل:  متنوعة  بوظائف 

 Wibowo. وأيدت دراسة  الوظيفي  العمل والقدرة على التكيف  فيعالقة معنوية موجبة بين االزدهار  

& Permana (2019)     من العاملين على   352على  نتائج الدراسة السابقة، حيث أجريت الدراسة

العمل على   في موجب مباشر لالزدهار    معنويوأظهرت وجود أثر    ،ا بإندونيسيمنصات عبر االنترنت  

 . الوظيفيالقدرة على التكيف 
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 : كالتاليضوء ذلك يمكن صياغة الفرض الثالث وفروضه الفرعية  فيو

 .الوظيفيالعمل والقدرة على التكيف  فيتوجد عالقة معنوية مباشرة بين االزدهار  3ف

 الوظيفي العمل والقدرة على التكيف  فيتوجد عالقة معنوية مباشرة بين أبعاد االزدهار  1/3ف

 .الوظيفيأ توجد عالقة معنوية مباشرة بين التعلم والقدرة على التكيف  1/3ف 

 . الوظيفيب توجد عالقة معنوية مباشرة بين الحيوية والقدرة على التكيف  1/3ف

 . الوظيفيالعمل وأبعاد القدرة على التكيف  فيتوجد عالقة معنوية مباشرة بين االزدهار  2/3ف

 العمل واالهتمام.  فيباشرة بين االزدهار عالقة معنوية م  أ توجد 2/3ف

 العمل والسيطرة.  فيب توجد عالقة معنوية مباشرة بين االزدهار  2/3ف

 العمل والفضول.  فيج توجد عالقة معنوية مباشرة بين االزدهار  2/3ف

 العمل والثقة. فيد توجد عالقة معنوية مباشرة بين االزدهار  2/3ف

واالزدهار    التيالدراسات   .2.4 االستباقية  الشخصية  التكيف    فيتناولت  والقدرة على  العمل 

 الوظيفي 

من خالل   الوظيفيالشخصية االستباقية والقدرة على التكيف  تناولت عدد من الدراسات العالقة بين       

الوسي دراسة     فيلالزدهار    طالدور  أظهرت  حيث  مباشر   Jiang (2017)العمل  غير  أثر  وجود 

التكيف    فيالعمل    فيلالزدهار   على  والقدرة  االستباقية  الشخصية  بين  أن  الوظيفيالعالقة  كما   ،

تفاعليا   دورا  تلعب  االستباقية  االزدهار    فيالشخصية  بين  التكيف   فيالعالقة  على  والقدرة  العمل 

ية العمل يكون أقوى بالنسبة للعاملين أصحاب الشخصية االستباق  في، حيث أن تأثير االزدهار  الوظيفي

  . دراسة  فيواألقل  السياق توصلت  الشخصية   الى   Wibowo & Permana (2019)  نفس  أن 

العمل يتوسط   في ، وأن االزدهار  الوظيفيالقدرة على التكيف    فيمن التغير    0.19االستباقية تفسر  

 . الوظيفيالعالقة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف 

 

وجود عالقة معنوية موجبة غير مباشرة    اتفاق عدد من الدراسات على يخلص الباحث الى   

، العمل   فيلالزدهار    طالدور الوسيمن خالل    الوظيفياالستباقية والقدرة على التكيف    بين الشخصية

رغبة   وأن الشخصية االستباقية تمتلك موارد ذاتية تجعلها تقبل على العمل بنشاط وحيوية، وتتولد لديها

التعلم الكتساب مهارات وقدرات ومعارف تتناسب مع التغيرات البيئية المتالحقة، ومن ثم يزداد    في

والتوافق مع أى تطورات أو   التغيرات،العمل، وتزداد قدرتها على التكيف مع    فيمستوى االزدهار  

   .الحاليةالوظيفة  فيتحديات 

 : كالتاليضوء ذلك يمكن صياغة الفرض الرابع وفروضه الفرعية  فيو

التكيف    4ف   الشخصية االستباقية والقدرة على  بين  من   الوظيفيتوجد عالقة معنوية غير مباشرة 

 العمل كمتغير وسيط.  في خالل االزدهار
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 في  ل االزدهارخالتوجد عالقة معنوية غير مباشرة بين الشخصية االستباقية واالهتمام من    1/4ف  

 العمل كمتغير وسيط. 

 في  خالل االزدهارتوجد عالقة معنوية غير مباشرة بين الشخصية االستباقية والسيطرة من    2/4ف  

 العمل كمتغير وسيط. 

 في   خالل االزدهارتوجد عالقة معنوية غير مباشرة بين الشخصية االستباقية والفضول من    3/4ف  

 . كمتغير وسيطالعمل 

العمل   في  خالل االزدهارتوجد عالقة معنوية غير مباشرة بين الشخصية االستباقية والثقة من    4/4ف  

 كمتغير وسيط. 

 مشكلة البحث: .3

 :اآلتي تبينمراجعة الدراسات السابقة، من خالل 

بالرغم من اهتمام الدراسات السابقة بالعالقة المباشرة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف   •

المباشرة    التيالدراسات    فيأن هناك ندرة    ، االالوظيفي العالقة غير   فيظل االزدهار    فيتناولت 

 العمل كمتغير وسيط. 

العمل،    فيالشخصية االستباقية واالزدهار  بالرغم من اهتمام عدد من الدراسات السابقة بالعالقة بين   •

ندرة   هناك  أن  االزدهار    التيالدراسات    فياال  بين  العالقة  التكيف   فيتناولت  على  والقدرة  العمل 

 -على حد علم الباحث   – الوظيفي

تناولت العالقة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف   التيتركيز معظم الدراسات السابقة   •

النشاط   الوظيفي بقطاعات  العاملين  تناولت دراسات محدودة  بينما  المدارس والجامعات،  على طلبة 

على حد علم    -دراسة الى الهيئة المعاونة بالجامعات كوحدة معاينة  أيالمختلفة، على حين لم تتطرق  

 .ةوالعملي . ومن ثم يخلص الباحث الى ضرورة القيام بهذه الدراسة لسد الفجوة العلمية-الباحث 

 :اآلتياتضح  الدراسة االستكشافيةومن خالل 

قام الباحث بدراسة استكشافية بهدف التعرف على مدى قدرة أعضاء الهيئة المعاونة بالكليات  

وما اذا كان لذلك عالقة بالشخصية االستباقية واالزدهار   ،الوظيفيالنظرية بجامعة القاهرة على التكيف  

ة ميسرة قوامها  العمل. وتم اجراء الدراسة من خالل مقابالت متعمقة، واتصاالت تليفونية مع عين  في

 : اآلتي فيمفردة، وتمثلت األسئلة  30

 هل تمتلك دائما القدرة على احداث التغيير؟  •

 لألداء؟ هل تبحث دائما عن أفضل الطرق  •

  بتنفيذه؟ما تقوم   بشيءهل اذا اقتنعت  •

  للتعلم؟قدراتك ومهاراتك نتيجة  فيهل تشعر بتحسن  •

  لعملك؟هل تشعر بالحيوية والنشاط عند أدائك  •

  للمستقبل؟ما مدى قوة تطويرك للقدرة على االستعداد  •

 أفعالك؟ما مدى قوة تطويرك للقدرة على تحمل مسئوليات  •

   بك؟ما مدى قوة تطويرك للقدرة على استكشاف ما يحيط  •
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  الشخصي؟ما مدى قوة تطويرك للقدرة على البحث عن فرص للنمو  •

 المشاكل؟ ما مدى قوة تطويرك للقدرة على حل  •

 لت الدراسة االستكشافية الى:  وقد توص •

 تمتع أعضاء الهيئة المعاونة بقوة تمكنهم من احداث التغيير.  •

 اهتمام أعضاء الهيئة المعاونة بأفضل الطرق ألداء المهام التعليمية والبحثية. •

 اهتمام أعضاء الهيئة المعاونة بالتعلم لتحسين معارفهم ومهاراتهم.  •

 المعاونة بالحيوية والنشاط أثناء أداء العمل.شعور أعضاء الهيئة  •

البيئة   • واستكشاف  للمستقبل،  باالستعداد  يتعلق  فيما  قدراتهم  بتطوير  المعاونة  الهيئة  أعضاء  قيام 

 ، وحل المشاكل.الشخصيالمحيطة، والبحث عن فرص للنمو 

أعضاء الهيئة المعاونة قدرة  زيادةعن  تعبر المظاهراتتوصل الباحث الى وجود بعض  كما

 :  كالتاليظل جائحة كورونا   فيخاصة  الوظيفيعلى التكيف 

قيام أعضاء الهيئة المعاونة باالستجابة لقرارات الجامعة بمناقشة الخطط المقدمة للتسجيل لدرجات  •

 الكترونيا.   مناقشة الرسائلوكذلك  والدكتوراة،الماجستير 

تم عقدها بمركز تنمية قدرات أعضاء   التيبالدورات التدريبية    قيام أعضاء الهيئة المعاونة بااللتحاق •

 .  Webex meetingهيئة التدريس باستخدام برنامج 

وقاموا   الثالث،التحول الى جامعة ذكية من الجيل    فياستجابة أعضاء الهيئة المعاونة لرغبة الجامعة   •

عقدتها الجامعة للتعامل مع منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية   التيبااللتحاق بالدورات التدريبية  

Black board  . 

وبثها عبر منصة جامعة القاهرة    إلكترونية  محاضرات  بإعدادقام أعضاء الهيئة المعاونة بكل كلية   •

 التعليمية الذكية.

 . إلكترونياتنفيذ خطة األنشطة الطالبية  يفساعدت الهيئة المعاونة الجامعة  •

 ( 2020)موقع جامعة القاهرة،   

فقد حصلت    –  2021عدد من التصنيفات الدولية لعام    فيعلى الرغم من تقدم جامعة القاهرة  و

، األمريكي   Us- Newsتصنيف    في  392، ومركز  الهولندي  Leidenتصنيف    في   308على مركز  

الفئة من   التايمز    شنغهايتصنيف    في  500  -401وتواجدت ضمن  ، واحتلت اإلنجليزيوتصنيف 

اال   –  2021– 2020وذلك وفقا لموقع جامعة القاهرة،    األشبانيتصنيف ويبومتركس    في  598مركز  

ة جمهورية مصر العربية،  حضارعراقتها، ويتناسب مع تاريخها، و  أنه الزال مركزها منخفضا بما ال

القيادات الجامعية وضع خطة واضحة واستراتيجية محددة، وتوفير كافة االمكانيات   مما يحتم على 

التصنيفات الدولية، ومن بين هذه الموارد،   فيوالموارد، بهدف تحقيق تقدم مسبوق لجامعة القاهرة  

 .الجامعيتمثل اللبنة األولى لبناء األستاذ  التيالموارد البشرية، وبصفة خاصة الهيئة المعاونة 

قرارات سيادية بتعطيل الدراسة بالجامعات،  ترتب عليها من    وما،  كورونا  ةظهور أزمأدى  و

الى توجيه أنظار الباحثين والقيادات الجامعية   إلكترونيا،واالتجاه نحو التعليم عن بعد وبث المحاضرات  

وأهمية اكتشاف   الوظيفية،تمتع الهيئة المعاونة بموارد تمكنهم من التكيف مع التحديات  نحو ضرورة  

 . الوظيفيالتكيف تزيد من قدرة الهيئة المعاونة على  التيوتحديد العوامل 
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صياغة الدراسة االستكشافية، فانه يمكن  ونتائجضوء مراجعة الدراسات السابقة،  فيو     

:  التالي البحثيالسؤال  فيالفجوة البحثية   

 الوظيفيعلى التكيف قدرة الولشخصية االستباقية ا ية بينمعنو عالقةما مدى وجود  " 

  ؟"هذه العالقة فيالعمل، كمتغير وسيط  فياالزدهار   هو دور وما

 :كالتاليويندرج تحت هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية 

 ؟الوظيفيالتكيف القدرة على ولشخصية االستباقية بين ا ةمباشر يةمعنو عالقةما مدى وجود  •

 العمل؟ فيزدهار اال ولشخصية االستباقية بين ا ةمباشرية معنو عالقةما مدى وجود  •

 ؟الوظيفيالتكيف  القدرة علىوالعمل  فيالزدهار بين ا ةمباشر يةمعنو عالقةما مدى وجود  •

 الوظيفيالتكيف  القدرة على  ولشخصية االستباقية  بين ا  ةغير مباشر  يةمعنو  عالقةما مدى وجود   •

 وسيط؟العمل كمتغير  في خالل االزدهارمن 

 

  البحث:أهداف  .4

 .الوظيفيالتكيف  القدرة علىو لشخصية االستباقيةبين ا ةالمباشر تحديد العالقة •

 العمل. فيزدهار االوشخصية االستباقية بين ال ةالمباشر تحديد العالقة •

 .الوظيفيالتكيف القدرة على والعمل  فياالزدهار بين  ةالمباشر عالقةتحديد ال •

 خالل االزدهار ن  م  الوظيفيالتكيف  القدرة على  ولشخصية االستباقية  بين ا   ةغير المباشر  عالقةبيان ال •

 كمتغير وسيط.  العمل في

التوصيات   • من  مجموعة  الى  تساعد    التيالتوصل  أن  المعاونة  يمكن  مستوى الهيئة  زيادة  على 

قدر   العمل،  في  االزدهار من    الوظيفيالتكيف  على  تهم  ا ورفع  يمكن  الوظيفية،  بما  أهدافهم  تحقيق 

 واالرتقاء بمستوى الجامعة وتصنيفها عالميا. 

 

 أهمية البحث:  .5

مساهمته   • خالل  من  أهميته  البحث  العلمية    فييستمد  الفجوة  مراجعة   التيتضييق  من  ظهرت 

 التنظيميفعلى حين اهتمت كثير من الدراسات بالشخصية االستباقية كمحدد لألداء  الدراسات السابقة،  

، الوظيفي  على التكيف  والقدرةالفعال، اهتم عدد محدود من الدراسات بالعالقة بين الشخصية االستباقية  

غير المباشرة من خالل   اتتناولت العالق  التي  -على حد علم الباحث –الدراسات    فيبينما هناك ندرة  

المقترح للبحث يعد اضافة    النظري، ومن ثم فان اختبار النموذج  العمل كمتغير وسيط  فياالزدهار  

 سد الفجوة البحثية.  فيعلمية ويساهم 

العمل بشكل عام دون التطرق الى أبعاده،   فيتناولت عدد من الدراسات السابقة متغير االزدهار   •

القدرة العمل والمتغير التابع    فيبدراسة العالقة بين كل بعد من أبعاد االزدهار    الحاليبينما يهتم البحث  

 األبعاد أكثر تأثيرا. أيلتحديد  الوظيفيعلى التكيف 

تقوم به الجامعات لتقديم الخدمة   الذي، نظرا للدور  الجامعاتويستمد البحث أهميته العملية من أهمية   •

العلم    التعليمية واجراءكافة    فيلطالب  وخدمةالبحوث    المجاالت،  لمعالجة   العلمية  وذلك  المجتمع 

 . الحياة مناحيكافة  في الحضاريواضحة للمستقبل وتحقيق التقدم والتطور ى المشاكل وتقديم رؤ
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البحث أهميته من أهمية قطاع   • تعد    التطبيق،كما يستمد  القاهرةحيث  الجامعات    ثاني  جامعة  أقدم 

  باإلضافة معهدا،    2كلية، وعدد    24، وتضم عدد  1908معة األزهر، تأسست عام  المصرية بعد جا

والوحدا المراكز  بهاالى  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  ويبلغ  البحثية.  عضوا،   14518ت 

بما فيها طالب المعاهد والمراكز   – طالبا  207853موظفا، وعدد الطالب    12158وعدد الموظفين  

مجلة،   45  اإللكترونيةطالبا، وعدد المجالت العلمية    6963، وعدد الطالب الوافدين  والوحدات البحثية

) موقع   ألف طالبا، وحصل ثالثة من خريجيها على جائزة نوبل  155عن    دما يزيويتخرج منها سنويا  

 .( 2020جامعة القاهرة، 

ألعضاء   الوظيفييف التكعلى  والقدرةالعمل  فيزيادة مستوى االزدهار  فيتقديم توصيات تساعد  •

المعاونة   أزمة كورونا    فيخاصة    –الهيئة  التعليمية   في يساهم    بما  -ظل  العملية  بمستوى  االرتقاء 

 العالمي.التصنيف  فيومن ثم تقدم الجامعة  والبحثية،

 نموذج البحث:  .6

اقتراح ضوء    في يمكن  البحث،  السابقة وصياغة فروض  الدراسات  نتائج  أسفرت عنه  ما 

 للبحث:   التاليالنموذج 

 المتغير المستقل                المتغير الوسيط                    المتغير التابع

 الوظيفي القدرة على التكيف العمل             فيالشخصية االستباقية          االزدهار 

 (: نموذج البحث 1شكل )

من واقع الدراسات السابقة وفروض البحث. *المصدر: من اعداد الباحث  
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 : منهج البحث .7

 مجتمع وعينة البحث: .7.1

ويبلغ    بالكليات النظرية بجامعة القاهرةجميع أعضاء الهيئة المعاونة    فييتمثل مجتمع البحث  

الجامعات   مفردة،  1130عددهم   بين  األولى  المرتبة  تحتل  أنها  الى  القاهرة  جامعة  اختيار  ويرجع 

حيث   من  وتضم  المصرية  األزهر،  جامعة  بعد  المعاونة  الهيئة  أعضاء  اجمالى   %11.4أعداد  من 

أكبر ويرجع اختيار الكليات النظرية ألنها تضم    أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية المصرية،

طالبا   116124  عدد من الطالب مقارنة بالكليات العملية، حيث يتراوح عدد الطالب بالكليات النظرية

وفقا للنشرة السنوية للجهاز المركزى طالبا    45010 عدد الطالب بالكليات العملية  على حين يتراوح

  ، واالحصاء  العامة  ثم    2020-2019للتعبئة  ومن  االزدهار  .  مستوى  ارتفاع  لدى   فيفان  العمل 

المعاونة   الهيئة  القاهرة،  أعضاء  جامعة  النظرية  تكيفهم  بالكليات  درجة  سينعكس   الوظيفيوارتفاع 

أعضاء الهيئة المعاونة،    فيوحدة المعاينة  وتتمثل    الجامعة.بالضرورة على شريحة عريضة من طالب  

بداية حياتهم الوظيفية، حتى   في للعاملين    الوظيفيعلى التكيف  القدرة  همية  ذلك الى أ  فيويرجع السبب  

، واغتنام الفرص الوظيفية، ومجابهة التحديات بما ينعكس الوظيفييمكنهم تخطيط وتطوير مسارهم  

  (Alkhemeiri et al., 2020)، واالرتقاء بمستوى الجامعة وتصنيفها عالميا. الوظيفيعلى النجاح 

فقد تم االعتماد على أسااالوب العينات العتبارات  (  ةمفرد  1130)  ونظرا لكبر حجم المجتمع 

ونظرا لتوافر اطاار معاايناة لجميع مفردات مجتمع البحاث، يكون اساااالوب الوقات والجهاد والتكلفاة،  

 فيالعينات االحتمالية هو المناساااب. ونظرا ألن الدراساااة االساااتطالعية أظهرت عدم وجود فروق 

اجابات مفردات العينة وفقا للعوامل الديموجرافية) النوع، والعمر، ومدة البقاء بالمنشاااأة( ونظرا ألنه 

ات بين أعضاااااء الهيئة المعاونة ) معيدين ومدرسااااين مساااااعدين( وفقا لقانون تنظيم  ال توجد اختالف

الجاامعاات من حياث: التعيين، والترقياة، والنقال، والواجباات، والتاأدياب...الخ، فااناه يمكن أن نزعم باأن 

مجتمع الدراساااة متجانس، ومن ثم سااايتم االعتماد على العينة العشاااوائية البسااايطة. وحيث أن حجم 

  %5ومساااتوى معنوية   %95، فان حجم العينة المناساااب عند درجة ثقة ةمفرد  1130البحث    مجتمع

 مفردة  300حدود  فييكون  

بواقع   %73.7  فيوتمثلت نسبة االستجابة    (.1996، وبازرعة )  Hashim(  (2010  لا  طبقا  

 مفردة.  221

 حجم المجتمع والوزن النسبى وحجم العينة:  ويوضح الجدول التالى
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حجم المجتمع والوزن النسبى وحجم العينة ألعضاء الهيئة المعاونة بالكليات   (1جدول )

 النظرية جامعة القاهرة 

 حجم العينة الوزن النسبى  حجم المجتمع بيان

 40 % 13 152 االقتصاد

 29 % 9.7 110 االعالم

 21 % 7 74 االثار

 87 % 29 323 التجارة 

 66 % 22 252 االداب

 15 % 5 56 الحقوق

 18 % 6 67 التربية النوعية

 18 % 6 73 دار العلوم 

 6 % 2 23 الطفولة المبكرة

 300 % 100 1130 االجمالى

 . 2020-2019لنشرة السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، *المصدر: ا 

 قياسها:  فيمتغيرات البحث والمقاييس المستخدمة  .7.2

 قياسها  فيمتغيرات البحث وأنواعها والمقاييس المستخدمة  (2جدول )

 المصدر: من اعداد الباحث من واقع الدراسات السابقة.

 

 

  المتغير 

 

 نوع المتغير 

 

 المقياس 

الشخصية    

 االستباقية 

  – 1: من اتعبار10من خالل   هحيث تم قياس  .Seibert et al( 1999مقياس  ) متغير مستقل

10 

 :كالتالي بعدين من خالل  هحيث تم قياس   Porath et al.(2012)مقياس    متغير وسيط  العمل  فياالزدهار 

 15 – 11العبارات منالتعلم، 

 20 – 16العبارات من الحيوية، 

 عكسيبشكل  18، و14مع مالحظة ادخال العبارات 

التكيف  على  القدرة 

 الوظيفي

قياس    Savickas & porfeli (2012) مقياس متغير تابع  أبعاد    ه من خاللحيث تم  أربعة 

 :كالتالي

 26 – 21من   اتعبارال، الوظيفياالهتمام 

 32 – 27السيطرة، العبارات من 

 38 – 33 الفضول، العبارات من

 44  – 39الثقة، العبارات من 
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 وسائل جمع البيانات األولية:تصميم  .7.3

أقسام:   أربعةتم تجميع البيانات األولية من خالل قائمة استقصاء هيكلية، وتم تقسيم القائمة الى  

منهم   المستقصيعبارات تقيس أبعاد متغيرات الدراسة، حيث يقوم    الثالثتتناول األقسام من األول الى  

مكون من خمس مسافات، تتراوح   فئويوالمحددة على مقياس    آرائهمتعبر عن    التيباختيار االجابة  

الشخصية االستباقية ، وذلك بالنسبة لمتغيرات  1طالق =  االعلى  ، وغير موافق    5بين موافق تماما =  

لمتغير بالنسبة    1=    وليست قوية على االطالق،    5=  األقوى  ، وتتراوح بين    العمل  فيواالزدهار  

الالوظيفيالتكيف  على    ةالقدر القسم  يتناول  بينما  لمفردات   رابع.  بيانات شخصية ووظيفية  واألخير 

 للمستقصيو ارسالها من خالل رابط      Google formsالعينة. وتم تصميم القائمة باالعتماد على  

 منهم . 

 للبيانات واختبار فروض البحث:  اإلحصائيالتحليل  .8

التحليل   البحث  الدراسةيتناول هذا الجزء من  لبيانات  التحليل تم  ،  اإلحصائي  البدء في  وقبل 

وجود تحيز في   ىاختبار مدفحص البيانات للتأكد من عدم وجود أي قيم مفقودة أو متطرفة وكذلك  

الكشف عن هذه المشكلة من خالل  وتم. Common Method Bias (CMB)البيانات أو ما يسمي 

للتباين   ، Harman’s single-factorاختبار التجميعية  للنسبة  المستخرجة  القيمة  كانت  إذا  بحيث 

من   أقل  المشكلة% 50المفسر  وجود  عدم  علي  دليل  هذا  فإن   ،(MacKenzie &  Podsakoff, 

رة من التباين سأنه ال توجد مشكلة تحيز في البيانات وذلك ألن النسبة المفالى    وتشير النتائج   (2012

 : لآلتي للبيانات واختبار الفروض وفقا    اإلحصائيوتم التحليل  .    %50( وهي أقل من  %39.19تساوي )

الديموغرافية للمتغيرات  المئوية  والنسب  التكرارات  بالمعادالت ثم    ،حساب  النمذجة  أسلوب  تطبيق 

، حيث تم  Partial Least Squares (PLS)الجزئية  الصغرىالبنائية باستخدام طريقة المربعات  

حساب اإلحصاءات الوصفية   يلى ذلك  ،القياس للتأكد من صدق وصالحية مقاييس الدراسةتقييم نموذج  

وض اختبار الفر  وأخيرا،  لمحاور الدراسة للتعرف علي خصائص هذه المتغيرات  االرتباطومعامالت  

 برنامجيوتقييم النموذج الهيكلي للدراسة للتأكد من جودة المطابقة والتنبؤ للنموذج، حيث تم استخدام  

(IBM SPSS V.26 & SmartPLS V. 3.2.7). 

 اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة .8.1

)يوضح   للوظيفة   التالي(  3جدول  وفقا  الديموغرافية  للمتغيرات  المئوية  والنسب  التكرارات 

 .يةالعمرالفئة ومدة العمل والنوع و
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 ( التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية3جدول )

 % التكرار  الفئة المتغير

 أشغل وظيفة
 %38.9 86 معيد 

 %61.1 135 مدرس مساعد

 بالكليةمدة العمل 

 بالسنوات 

 %37.1 82 فأقل  5

6 – 10 107 48.4% 

11- 15 30 13.6% 

 %0.9 2 فأكثر 16

 النوع
 %67.0 148 أنثى

 %33.0 73 ذكر

 العمريةة الفئ

 %12.2 27 سنه 25 - 21

 %52.0 115 سنه 30 - 26

 %29.9 66 سنه 35 - 31

 %5.9 13 سنة فأكثر 36

 واقع تفريغ قوائم االستقصاء. المصدر: من اعداد الباحث من  •

 

  تقييم نموذج القياس .8.2

يتطلب ذلك تقييم  و نموذج القياس.  من خالل اختبار  في هذا الجزء تم اختبار الصدق والثبات

التمييزي. التقاربي، والصدق  الداخلي، والصدق  اإلحصاءات (  4يوضح جدول )و  موثوقية االتساق 

يشمل   حيث  الدراسة  لعبارات  واالنحراف الوصفية  اتجاه  المتوسط،  لمعرفة  وتشتت ،  المعياري 

معامل   :استجابات أفراد العينة. كما يشمل نتائج تقييم نموذج القياس من خالل االتساق الداخلي ويشمل

كرونباخ   المركبة  rho_Aومعامل    Cronbach’s Alpha (CA)ألفا   Compositeوالموثوقية 

Reliability (CR) و طريق حساب  ،  عن  التقاربي  التباين :    الصدق  ومتوسط  التحميل  معامل 

 . Average Variance Extracted (AVE)المستخرج 
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 نموذج القياس الخاص بالدراسة واإلحصاءات الوصفية تقييم (4جدول )
 Item Mean SD  معامل التحميل CA rho_A CR AVE 

الشخصية  

 االستباقية 

PP1 4.57 0.634 0.602 

0.817 0.827 0.859 0.406 

PP2 3.71 0.904 0.626 

PP3 4.67 0.566  تم الحذف 

PP4 3.82 0.895 0.528 

PP5 3.98 0.809 0.681 

PP6 3.99 0.96 0.509 

PP7 3.69 0.922 0.719 

PP8 4.39 0.697 0.614 

PP9 3.71 0.938 0.675 

PP10 3.36 0.931 0.74 

0 

LE1 3.86 0.958 0.826 

0.843 0.874 0.891 0.628 

LE2 4.24 0.859 0.879 

LE3 4.23 0.867 0.904 

LE4 4.62 0.758 0.518 

LE5 3.99 0.871 0.775 

 الحيوية

VI1 3.52 1.06 0.898 

0.906 0.915 0.931 0.731 

VI2 3.52 1.029 0.916 

VI3 3.46 1.256 0.725 

VI4 3.5 0.927 0.881 

VI5 3.73 1.007 0.843 

 االهتمام 

IN1 4.27 0.851 0.802 

0.901 0.903 0.924 0.671 

IN2 4.38 0.714 0.778 

IN3 3.93 0.863 0.844 

IN4 3.89 0.869 0.773 

IN5 3.92 0.894 0.853 

IN6 4.1 0.873 0.859 

 السيطرة 
CO1 3.84 1.017 0.675 

0.846 0.85 0.887 0.568 
CO2 4.14 0.798 0.812 
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CO3 4.44 0.734 0.823 

CO4 4.36 0.766 0.737 

CO5 4.48 0.651 0.714 

CO6 4.26 0.832 0.749 

 الفضول 

CU1 4.01 0.879 0.789 

0.899 0.901 0.923 0.666 

CU2 4.12 0.866 0.829 

CU3 4.24 0.768 0.821 

CU4 4.18 0.765 0.857 

CU5 4.04 0.825 0.799 

CU6 4.02 0.881 0.799 

 الثقة 

CF1 4.28 0.688 0.769 

0.883 0.886 0.911 0.631 

CF2 4.39 0.656 0.767 

CF3 4.19 0.761 0.802 

CF4 4.17 0.888 0.759 

CF5 3.96 0.803 0.846 

CF6 4 0.76 0.819 

من  و أكبر  التحميل  معامالت  قيم  جميع  أن  النتائج  من  هذه   0.4يتبين  علي صدق  يدل  مما 

و معامل   CA. كما نالحظ أن قيم  (Hair et. al, 2017)العبارات في قياس المحور الخاص بها   

rho_A    وCR    وقيم    0.7كانت أكبر منAVE    االستباقية عدا قيمته لمتغير الشخصية    0.5أكبر من 

أكبر من   AVEأنه تقبل قيم    Lam (2012)( وهي أيضا مقبولة؛ حيث ذكر  0.406فإنها تساوي )

قيمة  0.4) إذا كانت   )CR  ( أكبر من  المتغير  العبارة   و(.0.6لهذا  تم حذف  أنه  إلي  اإلشارة  تجدر 

(PP3  لكي تتحسن قيمة )AVE  ( حيث كانت هذه العبارة هي األقل في 0.406( إلي )0.383من )

الدراسة.  0.489يل )التحم المقاييس المستخدمة في  تم و(. مما سبق نستدل علي تحقق صدق وثبات 

التمييزي الصدق  طريق    اختبار  عن  الدراسة  الركر  معيارلمحاور  فورنل    Fornell-Larckerي 

يقوم معيار فورنل الركر بمقارنة الجذر التربيعي و  .Hetrotrait-Monotrait (HTMT)  ومعيار

 AVEللمتغير، حيث يجب أن تكون قيمة الجذر التربيعي لقيم    األخرىالرتباطات  مع ا  AVEلقيم  

ويتبين من النتائج    (Henseler et al., 2015)لكل متغير أكبر من أعلي ارتباط له مع أي متغير آخر

 االرتباطاتعلي القطر الرئيسي هي أعلي من قيم    AVE( أن قيم الجذر التربيعي لقيم  5في جدول )

فيما يخص معيار   أما  المتغيرات.  بقية  أن تكون    HTMTللمتغير مع   0.9أقل من    قيمتهفإنه البد 

(Henseler et al., 2015 وهذا أيضا تحقق مما يدل ،)للمحاور. التمييزيالصدق  على 
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 ( اختبار الصدق التمييزي 5جدول )

 معيار 

Fornell-

Larcker 

 السيطرة  الحيوية  الثقة  التعلم  اإلهتمام  المتغير 
الشخصية  

 االستباقية 
 الفضول 

       0.819 االهتمام 

      0.793 0.567 التعلم 

     0.794 0.591 0.708 الثقة 

    0.855 0.514 0.622 0.533 الحيوية 

   0.753 0.535 0.713 0.574 0.7 السيطرة 

  يةص الشخ

 االستباقية 
0.593 0.428 0.631 0.467 0.502 0.637  

 0.816 0.628 0.731 0.536 0.787 0.562 0.749 الفضول 

 معيار 

HTMT 

 الشخصية االستباقية  السيطرة  الحيوية  الثقة  التعلم  االهتمام  

      0.647 التعلم 

     0.674 0.792 الثقة 

    0.566 0.7 0.584 الحيوية 

   0.607 0.823 0.682 0.8 السيطرة 

الشخصية  

 االستباقية 
0.669 0.468 0.711 0.522 0.573  

 0.707 0.836 0.59 0.878 0.635 0.832 الفضول 

 بين محاور الدراسة واالرتباطاتاإلحصاءات الوصفية   .8.3

ان المتوسط الحسابي   تبينو(  6تم حساب اإلحصاءات الوصفية لمحاور الدراسة في جدول )

 االلتواءحيث قيم  ابعادها، ومن    منهم لجميعلجميع متغيرات البحث يعكس ميول او قبول المستقصي  

بالنسبة لقيم   (  3تعد في الحدود المقبولة لقيم االلتواء والتفرطح حيث )±  والتفرطح للمتغيرات، نجد أنها

مؤشرا ومن ثم يعد ذلك    (Kline, 2011; Byrne, 2013 )حالتفرط  بالنسبة لقيم    (  10االلتواء، )±

الطبيعي. التوزيع  تتبع  المتغيرات  هذه  أن  بين   علي  العالقات  لقياس  االرتباطات  حساب  تم  وكذلك 

 (. 0.92) قوية إلى( 0.37( حيث تراوحت العالقات بين متوسطة )7) جدولالمتغيرات كما في 
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 ( اإلحصاءات الوصفية 6جدول )

 االرتباط  ( مصفوفة7) جدول

 0.001معنوية عند  االرتباطيع قيم مج

 

 

 

 المتغير

Notation  نوع

 المتغير

Type 

 المتوسط

Mean 

االنحراف 

 المعياري 

SD 

معامل 

 االختالف

CV 

 االلتواء

Skewness 

 التفرطح 

Kurtosis 

الشخصية  

 االستباقية 

PP  مستقل 
3.913 0.54872 14.02% -0.518 0.424 

في    االزدهار

 العمل

PAW 

 وسيط 

3.8674 0.70905 18.33% -0.701 0.375 

 LE 4.1873 0.68079 16.26% -1.031 1.218 التعلم

 VI 3.5475 0.89633 25.27% -0.565 0.072 الحيوية

  على القدرة  

 التكيف الوظيفي 

JA 

 تابع 

4.1501 0.57475 13.85% -1.015 1.944 

 IN 4.0814 0.69187 16.95% -1.01 1.235 االهتمام 

 CO 4.2534 0.59979 14.10% -1.177 1.764 السيطرة

 CU 4.1003 0.67728 16.52% -0.967 1.922 الفضول 

 CF 4.1652 0.60344 14.49% -0.719 0.791 الثقة

  
الشخصية  

 االستباقية 
 الثقة  الفضول  السيطرة  االهتمام  الحيوية التعلم 

  االزدهار

 في العمل 

  علىالقدرة  

التكيف  

 الوظيفي 

الشخصية  

 االستباقية 
1 .375 .441 .563 .471 .601 .595 .458 .625 

 638. 865. 588. 554. 582. 563. 610. 1  التعلم 

 589. 925. 505. 528. 550. 524. 1   الحيوية

 892. 602. 710. 748. 708. 1    االهتمام 

 874. 627. 709. 728. 1     السيطرة 

 915. 600. 780. 1      الفضول 

 891. 602. 1       الثقة 

 679. 1        في العمل  االزدهار

  علىالقدرة  

 التكيف الوظيفي 
        1 
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 تقييم النموذج الهيكلي .8.4

التنبؤية  والقدرة  المتغيرات  بين  العالقات  دراسة  الهيكلي من خالل  النموذج  تقييم  عملية  تتم 

حجم و  التحديد،معامل    اإلحصائية، و  الخطي، والداللة مشكلة التداخل  تقييم كل من  للنموذج، وتشمل  

 Hair et al.( 2017)لا وفقا  التوالي، على المالئمة التنبؤيةو، التأثير 

 الدراسة وضاختبار فر  .8.4.1

نتائج   األوليتبين من  الرئيسي  )  الفرض  للشخصية  8في جدول  المباشر  التأثير  أن عالقة   )

 𝛽هي عالقة موجبة ذات داللة إحصائية حيث أن قيمة  القدرة علي التكيف الوظيفي  علي    االستباقية

الداللة أقل من    0.427تساوي   وض وعليه فإننا نقبل الفرض األول. كما نجد أن الفر  0.05وقيمة 

معنوية   مستوي  عند  مقبولة  جميعها  األول  الفرض  عن  المتفرعة  تأثير   0.05األربعة  كان  حيث 

التابع كالتالي: علي بعد    االستباقيةالشخصية   المتغير  أبعاد  𝛽)  االهتمامعلي كل من  = 0.384) ،

السيطرة  ع بعد  𝛽)لي  = الفضول  (0.248 بعد  علي   ،(𝛽 = الثقة (0.434 بعد  علي   ،

(𝛽 = 0.439). 
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 للدراسة ( نموذج القياس 2شكل )
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الدراسة  وض( اختبار فر3شكل )
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 االستباقية، نستنتج أن عالقة التأثير المباشر للشخصية  الفرض الرئيسي الثانيفيما يخص نتائج  و

وقيمة الداللة    0.5تساوي    𝛽هي عالقة موجبة ذات داللة إحصائية حيث أن قيمة  في العمل    االزدهارعلي  

مقبولة عند مستوي معنوية   ية الفرعوض  وعليه فإننا نقبل الفرض الثاني. كما نجد أن الفر  0.05أقل من  

تعلم علي بعد الكالتالي:   العمل  فياالزدهار  علي كل من أبعاد    االستباقيةحيث كان تأثير الشخصية   0.05
(𝛽 = 𝛽)، و علي بعد الحيوية (0.434 = 0.47). 

القدرة علي    علىفي العمل    لالزدهارموجب    معنوي  علي أنه يوجد تأثير  نتائج الفرض الثالثتشير  

𝛽)التكيف الوظيفي حيث أن  =  وعليه فإننا نقبل الفرض الثالث. 0.05، وقيمة الداللة أقل من (0.471

بتأثير  أما   المتعلقة  الفرعية  العمل    االزدهارأبعاد  الفروض  الوظيفي  علىالقدرة    علىفي  نجدها   التكيف 

𝛽)  التعلم  كان تأثير : كالتاليجميعها مقبولة  = 𝛽)  الحيوية ، وتأثير (0.347 = كما نجد أن    .(0.18

أبعاد المتغير التابع جميعها مقبولة كالتالي: علي    علىفي العمل  االزدهارالمتعلقة بتأثير   وض الفرعيةالفر

𝛽)  االهتمامبعد   = 𝛽)، علي بعد السيطرة  (0.614 = 𝛽)، علي بعد الفضول (0.645 = 0.612) ،

𝛽)علي بعد الثقة   = 0.622). 

، نجد أن هناك تأثيرا  الفرض الرابع" في العمل في االزدهار فيما يخص تحليل المتغير الوسيط "و

 في  االزدهارمن خالل  التكيف الوظيفي    علىالقدرة    على  االستباقيةموجبا غير مباشرا للشخصية  معنويا  

𝛽𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡)العمل   = ، وعليه فإننا نقبل الفرض  0.05، حيث أن قيمة الداللة اإلحصائية أقل من  (0.236

في تقليل أنه عند دخول المتغير الوسيط في النموذج، ساهم هذا المتغير    إلىاالشارة    وتجدر.  الرئيسي الرابع

الشخصية   بين  المباشرة  الوظيفي،  علىوالقدرة    االستباقيةالعالقة  بين   التكيف  المباشرة  العالقة  أن  وبما 

جزئية   وساطة  أمام  فنحن  معنوية  المباشرة  غير  والعالقة  معنوية  والتابع  المستقل   Partial)المتغير 

Mediation)  االستباقيةيتوسط جزئيا العالقة بين الشخصية  العمل    في  االزدهارفنستنتج أن متغير    وعليه 

التكيف الوظيفي. والختبار الوساطة في الفروض الفرعية، نجد أن جميعها مقبولة عند مستوي    علىوالقدرة  

  واالهتمام   االستباقيةفي العالقة بين كال من: الشخصية  العمل    في  االزدهار؛ وهي توسط  0.05معنوية  

𝛽𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡)حيث   = حيث  (0.31 والسيطرة  اإلستباقية  الشخصية   ،(𝛽𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 0.326) ،

𝛽𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡)الشخصية اإلستباقية والفضول حيث   = ، وأخيرا بين الشخصية اإلستباقية والثقة (0.309

𝛽𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡)حيث   = 0.314). 
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 الدراسة فروض  ( اختبار8جدول )

*P< 0.05; **P<0.01; ***P<0.001 

 B t-statistic P-value الفروض
95% CI 

 القرار 
LL UL 

 األثر المباشر

 قبول  0.543 0.304 ***0.000 6.722 0.427 < القدرة علي التكيف الوظيفي -االستباقية  الشخصية : 1ف

 قبول  0.512 0.254 ***0.000 5.778 0.384 االهتمام< -الشخصية االستباقية : 1/1ف

 قبول  0.401 0.09 **0.002 3.092 0.248 < السيطرة -الشخصية االستباقية : 2/1ف

 قبول  0.558 0.3 ***0.000 6.487 0.434 < الفضول-االستباقية الشخصية : 3/1ف

 قبول  0.571 0.302 ***0.000 6.406 0.439 < الثقة -الشخصية االستباقية : 4/1ف

 قبول  0.602 0.374 ***0.000 8.707 0.5 العمل في  االزدهار< -الشخصية االستباقية : 2ف

 قبول  0.553 0.285 ***0.000 6.222 0.434 < التعلم -الشخصية االستباقية : 1/2ف

 قبول  0.559 0.35 ***0.000 8.92 0.47 < الحيوية-االستباقية  ةالشخصي :2/2ف

 قبول  0.584 0.331 ***0.000 7.505 0.471 < القدرة علي التكيف الوظيفي -العمل  في االزدهار: 3ف

 قبول  0.498 0.192 ***0.000 4.365 0.347 التكيف الوظيفي  < القدرة علي-التعلم أ:  1/3ف

 قبول  0.301 0.083 ***0.001 3.22 0.18 < القدرة علي التكيف الوظيفي-الحيوية ب:  1/3ف

 قبول  0.707 0.485 ***0.000 10.848 0.614 االهتمام< -العمل  في االزدهار أ:  2/3ف

 قبول  0.727 0.538 ***0.000 13.387 0.645 < السيطرة -العمل   في االزدهارب:  2/3ف

 قبول  0.7 0.477 ***0.000 11.013 0.612 < الفضول-العمل  في االزدهار ج:  2/3ف

 قبول  0.712 0.486 ***0.000 11.028 0.622 < الثقة -العمل   في االزدهارد:  2/3ف

 األثر غير المباشر

 قبول  0.328 0.153 ***0.000 5.256 0.236 < القدرة علي التكيف الوظيفي-العمل    في  االزدهار<  -الشخصية االستباقية  :  4ف

 قبول  0.405 0.197 ***0.000 5.612 0.31 االهتمام <  -العمل  في االزدهار< -الشخصية االستباقية : 1/4ف

 قبول  0.414 0.214 ***0.000 6.222 0.326 < السيطرة -العمل  في االزدهار< -الشخصية االستباقية : 2/4ف

 قبول  0.406 0.191 ***0.000 5.514 0.309 < الفضول -العمل  في االزدهار< -الشخصية االستباقية : 3/4ف

 قبول  0.408 0.189 ***0.000 5.576 0.314 < الثقة -العمل  في االزدهار< -الشخصية االستباقية : 4/4ف
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 معايير تقييم النموذج الهيكلي للدراسة  .8.4.2

( جدول  في  النتائج  بالدراسة،  9توضح  الخاص  الهيكلي  النموذج  تقييم  معايير  لمعاملف(   بالنسبة 

  0.10أن قيمة معامل التحديد يجب أن تكون أكبر من    Hair et al.(2017( أوضح )R Squareالتحديد )

مقبولة   المعدل  2Rو    2R(، نالحظ أن جميع معامالت  9من خالل نتائج جدول )وحتى تكون قيمة مقبولة.  

معنوية ومقبولة من الناحية   f square معامالت األثر  جميع( أنه  9احصائيا. ويتضح أيضا من جدول )

القيم أكبر من ) يوضح لنا أهمية   وهذا  Hair et al. (2017)  لا وفقا    (0.02اإلحصائية حيث أن جميع 

 وجود هذه العالقات في النموذج. 

، مما يعني عدم وجود مشكلة التعدد الخطي  5نالحظ أن جميع القيم أقل من    VIFفيما يخص قيم  و

 Predictiveفيما يخص نتائج معياري المالئمة التنبؤية  .و   Hair et al. (2017)  لاوفقا    في النموذج

 )2(Q Relevance  جودة المطابقة  وfit (GOF) -of-Goodness  2، تشير قيمQ    أكبر من الصفر لمتغير

(. وكما يتضح من جدول Hair et al, 2017معين إلى القدرة التنبؤية لنموذج المسار لبناء المتغير التابع )

معنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية ألنها أكبر من الصفر، مما يدل على أن  2Qمعامالت  ( فإن جميع  9)

حسن  ل  GOFمعيار    لديها قدرة عالية على التنبؤ. أخيرا،جميع المتغيرات الموجودة في نموذج الدراسة  

المعيار هي "أكبر من   Wetzels et al.( 2009)لا  وفقا  فالمطابقة   لهذا  المقبولة احصائيا  القيمة  تعتبر 

يدل على جودة هذا  ف،  0.36وهي أكبر من    0.495للنموذج تساوي    GOFقيمة معامل ". وحيث أن  0.36

 .الدراسة، أي يمكن االعتماد على نتائج هذا النموذج بثقة ألنه مقبول احصائياالمطابقة لنموذج 
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 ( معايير تقييم النموذج الهيكلي 9جدول )

 

 

 

   

 المتغير 
الشخصية  

 االستباقية 

  االزدهار

 العمل  في
 الحيوية  التعلم 

R 

Square 

R Square 

Adjusted 
Q² 

 العمل  في االزدهار
f square 0.334    

0.25 0.247 0.135 
VIF 1    

 التعلم 
f square 0.24    

0.193 0.19 0.112 
VIF 1    

 الحيوية 
f square 0.287    

0.223 0.219 0.158 
VIF 1    

 االهتمام 
f square 0.216 0.605   

0.492 0.485 0.322 
VIF 1.338 1   

 السيطرة 
f square 0.084 0.714   

0.454 0.446 0.237 
VIF 1.338 1   

 الفضول 
f square 0.292 0.598   

0.518 0.511 0.334 
VIF 1.338 1   

 الثقة 
f square 0.314 0.63   

0.542 0.535 0.324 
VIF 1.338 1   

التكيف    علىالقدرة  

 الوظيفي 

f square 0.349 0.421 0.18 0.046 
0.614 0.609 0.301 

VIF 1.345 1.334 1.734 1.8 
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 مناقشة نتائج اختبار الفروض:   

العمل    فياالزدهار  وأظهرت أن    النظريققت الدراسة اضافة علمية، حيث أثبتت صحة النموذج  ح

    ، كما أوضحت.الوظيفيعالقة الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف    فييلعب دور الوساطة الجزئية  

 في زدهار  المن خالل ا الوظيفيعلى التكيف  الشخصية االستباقية على القدرة  ؤثر من خاللها  ت  التيالكيفية  

 :التاليالعمل كمتغير وسيط وذلك على النحو 

أظهرت النتائج صحة الفرض األول وفروضه الفرعية، حيث اتضح وجود عالقة معنوية موجبة مباشرة  •

 دراساتنتائج بأبعاده األربعة، ويتفق ذلك مع  الوظيفيالتكيف بين الشخصية االستباقية والقدرة على 

Panel et al. (2018),  Hameed et al. (2020),  Haynie et al. (2020), Wang et al. 

(2020), Wu et al. (2020), Hu et al.(2021), Vashisht et al. (2021). 

، حيث توجه أهداف الشخصية االستباقية ألعضاء نظرية تسيير األهداف ضوء فيويمكن تفسير ذلك 

   دراسةاختلفت النتائج مع  ابينم .الوظيفيمن التكيف   متمكنهنحو اكتساب موارد اتجاهاتهم   الهيئة المعاونة

Alkhemeiri et al. (2020)   حيث ة المعاين وحدهو ، البيئةذلك الى اختالف  فيو قد يرجع السبب

 فيكما تبين اختالف  . أجريت الدراسة على عينة من العاملين بأنشطة متنوعة بدولة االمارات العربية

 كمتغير تابع، الوظيفيالقدرة على التكيف مستوى تأثير الشخصية االستباقية كمتغير مستقل على أبعاد 

طبيعة  ذلك الى فيأكثر األبعاد تأثرا بالشخصية االستباقية. وقد يرجع السبب  هيوأن الثقة والفضول 

  معالية من الفضول والثقة حتى يمكنه التمتع بدرجةهم على وحرصالمهام الوظيفية للهيئة المعاونة، 

 التكيف مع المتطلبات البحثية والتدريسية.

وفروضه الفرعية، حيث تبين وجود عالقة معنوية موجبة مباشرة   الثانيئج صحة الفرض  وأظهرت النتا •

واالزده  بين االستباقية  نتائج   في ار  الشخصية  مع  النتائج  تلك  وتتفق  المختلفة،  بأبعاده  العمل 

 .Mushtaq et al. (2017), Alikaj et al. (2020), Arooj (2020), Zhang et alدراسات

نظرية السمات، حيث توجه سمات الشخصية االستباقية لعضو ضوء    فيويمكن تفسير ذلك        (2021)

  ه نحو االيجابية ومراقبة البيئة واكتشاف الفرص واالستفادة منها، مما يولد داخلالهيئة المعاونة اتجاهاته  

بناءة غير تقليدية للمشاكل   الحلو  بإيجاد  اوكذلك اهتمامشعورا بالحيوية عند ممارسة األنشطة الوظيفية،  

كما تبين أن بعد  العمل.  في نحو التعلم ، ومن ثم يزداد مستوى االزدهار  والتغلب على العقبات، مما يدفعه
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ذلك الى تركيز الدراسة على فئة    فيالحيوية أكثر األبعاد تأثرا بالشخصية االستباقية، وقد يرجع السبب  

 ( والذين يتميزون بالنشاط والحيوية. من العمر  تايات والثالثينيالعشرين فيالشباب ) 

 

تبين وجود عالقة معنوية موجبة  كما   • الفرعية، حيث  الثالث وفروضه  الفرض  النتائج صحة  أظهرت 

تلك النتائج مع نتائج   المختلفة وتتفقبأبعادهم    الوظيفيالقدرة على التكيف  و العمل    فيمباشرة بين االزدهار  

اختالف  .     Jiang (2017)دراسة   تبين  أبعاكما  على    فياالزدهار    دتأثير  التكيف  العمل  على  القدرة 

التعلم  الوظيفي بعد  أن  اتضح  حيث  ذلك    تأثيرا،كثر  األ،  تفسير  التعلم    في ويمكن  أهمية  تنمية    في ضوء 

وظيفته بقدرته على التعلم والحصول على    فيرد  للهيئة المعاونة، وارتباط بقاء الف  الوظيفيوتطوير المسار  

يساعدها    الذيالتعلم  ، ومن ثم تحرص الهيئة المعاونة على  درجات علمية أعلى خالل مدة زمنية محددة

العمل على    فيبينما يتقارب مستوى تأثير االزدهار    .الوظيفيالتكيف  من  ا  تمكنه  التياكتساب الموارد  على  

 ، فالعالقات جميعها معنوية موجبة متوسطة.الوظيفي أبعاد القدرة على التكيف 

 

مباشرة غير صحة الفرض الرابع وفروضه الفرعية، حيث تبين وجود عالقة معنوية موجبة  اتضحكما  •

العمل كمتغير    فيبأبعاده المختلفة من خالل االزدهار    الوظيفيالتكيف  بين الشخصية االستباقية والقدرة على  

أهمية   في      Jiang (2017), Wibowo & Permana (2019)وسيط، ويتفق ذلك مع نتائج دراسات  

ويمكن تفسير ذلك   للعاملين.  الوظيفيدعم موارد التكيف    فيالعمل ،    فيالشخصية االستباقية واالزدهار  

الموارد  في على  الحفاظ  نظرية  خاصة  ضوء  الموارد،    وبصفة  استثمار  العاملين مبدأ  أن  مؤداه  والذى 

،  الكرداوي أصحاب الموارد يكونوا أكثر قدرة على استثمار موارد أكبر وتكوين مخزون من الموارد )  

يمتلكون موارد ذاتية، ومن الذين يتمتعون بشخصية استباقية  الهيئة المعاونة    اءعضأ  ( ومن ثم فان2013

تمكنهم من التكيف  اضافية  أجل الحصول على موارد    يكونوا أكثر ميال نحو تنمية الحيوية والتعلم منثم  

  .الوظيفي
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 توصيات البحث:  .9

مباشرة وغير  موجبة  فيما يتعلق بوجود عالقة معنوية  توصلت اليها الدراسة    التيضوء النتائج    في 

العمل كمتغير وسيط،    فيمن خالل االزدهار    الوظيفيمباشرة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف  

 :باآلتييوصى الباحث 

 

قانون تنظيم الجامعات بحيث تشتمل شروط التعيين  بعض مواد    فيالنظر    بإعادةقيام السلطة التشريعية   •

بعثات   فيوظيفة معيد على شرط التمتع بالشخصية االستباقية، وأن تشتمل معايير ايفاد الهيئة المعاونة  في

 . داخلية أو خارجية على نفس الشرط

 

أن    رة علىمزدهتوفير هيئة معاونة    تحقيق هدف  ادارة الجامعة بصياغة استراتيجية تساعد على  قيام •

الجامعة   بذلك،  والكليات  تشتمل رؤية ورسالة  بالكليات  االدارة  تكليف  الداخلية  مع  البيئة  وتحليل  دراسة 

من خالل تفجير    الوظيفيتعزيز وتنمية موارد التكيف  و  .  الضعف  نواحيالقوة والتغلب على    نواحيوتدعيم  

ستطرأ على وظائف    التيتكليف رؤساء األقسام العلمية بدراسة وتحليل التغيرات  و  .الطاقات والتوجه بالتعلم

وما تخلقه من فرص وقيود وظيفية، واعداد برامج  -كانعكاس للتغيرات البيئية الخارجية  -الهيئة المعاونة 

منصات للتواصل وخطط وبرامج عمل للتكيف مع تلك ولقاءات دورية ودورات تدريبية و المهني لإلرشاد

 التغيرات. 

  

للهيئة المعاونة العمل    فيبتعزيز الشخصية االستباقية واالزدهار  موضع الدراسة  الكليات  بدارة  االقيام   •

وينتج  ،  ويتم ذلك من خالل تقييم أعضاء الهيئة المعاونة،  الوظيفيعلى التكيف    رفع قدرتهابما يمكن من  

 عن ذلك أحد أمرين:  

الشخصية االستباقية واالزدهار    هيئة معاونةأعضاء    األول:  العمل،    فيتتمتع بدرجة عالية من 

 : اآلتي من خاللم يمكن دعمهو، الوظيفيعلى التكيف  ترتفع قدرتهمومن ثم 
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التعلم • تدريبية ومنح مجانية    توفير موارد وخدمات  داخلية وخارجيةمن دورات  مؤتمرات   و  وبعثات 

 .المهني لإلرشادوبرامج علمية 

دورية • تميز  ومكافات  حوافز  ومعنوية  صرف  علىلتشجيعهم    مادية  يساعد  التكيف    بما  موارد  تنمية 

 . الوظيفي

 العلمي والتطوير لخدمة البحث    باإلبداعتكوين فرق بحثية للقيام باألعمال المرتبطة    في  االستفادة منهم •

 وحل المشاكل المجتمعية. 

 العمل ويمكن  فيتتمتع بدرجة منخفضة من الشخصية االستباقية واالزدهار  هيئة معاونة  أعضاء  الثاني:     •

 :اآلتيخالل  دعمهم من

المعاونة  تمكين • للمشاركة    الهيئة  لهم  الفرصة  واستراتيجيتها    في واتاحة  كليتهم  أهداف  اتخاذ ووضع 

برامج تدريبية، وورش عمل تتعلق بالتوجيه، ب  الحاقهمخالل    تأهيلهم منويمكن  القرارات المرتبطة بعملهم،  

 الذات.  تنميةو المعلومات،وصنع القرار، والبحث عن 

المناخ   • الهيئة    الذي  التنظيميتوفير  أعضاء  لدى  والحيوية  االستباقية،  الشخصية  تنمية  على  يساعد 

 ونشر ثقافة التعلم. المعاونة،

المعاونة للوقوف على   • الهيئة  ومقترحاتهم    أراءهمعقد لقاءات وعمل استبيانات بصفة دورية ألعضاء 

 لتحسين مستوى الحيوية والنشاط وتنمية التعلم.

العمل، من  فيمراعاة أن تشتمل معايير تقييم األداء على معيار االزدهار مع  المعاونة،ادارة أداء الهيئة  •

القوة   نواحيالوقوف على    يمكن منالتغذية المرتدة، بما  على    صالمستمر. والحرخالل الحيوية والتعلم  

العمل ومن  فيلزيادة االزدهار  سبابها، واتخاذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الحيوية والتعلماو والضعف،

 . الوظيفيثم القدرة على التكيف 

 

 حدود الدراسة والبحوث المستقبلية: .10

والتكلفة، ويوصى   • الوقت والجهد  القاهرة العتبارات  النظرية بجامعة  الكليات  الدراسة على  اقتصرت 

 القيام بنفس الدراسة على جميع الكليات النظرية والعملية. بإعادةالباحث 
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كأقدم جامعة حكومية بعد جامعة األزهر، ويوصى الباحث بالقيام اقتصرت الدراسة على جامعة القاهرة  •

 النتائج. فيوتحديد مدى وجود اختالفات معنوية  وخاصة،حكومية  ةدراسة بالتطبيق على جامعبنفس ال

بداية حياتهم    فيللعاملين    الوظيفياقتصرت الدراسة على أعضاء الهيئة المعاونة نظرا ألهمية التكيف   •

بالتطبيق على   الدراسة  بالقيام بنفس  الباحث  التدريس والهالوظيفية، ويوصى   المعاونة،يئة  أعضاء هيئة 

 النتائج وفقا للعمر، والدرجة الوظيفية، ومدة البقاء بالمنشأة.  فيوتحديد مدى وجود اختالفات معنوية 

 في  الوظيفيتم دراسة العالقة المباشرة وغير المباشرة بين الشخصية االستباقية والقدرة على التكيف   •

  العمل كمتغير وسيط، ويوصى الباحث باختبار النموذج بعد ادخال متغيرات تفاعلية معدلة   فيظل االزدهار  

المدرك،  التنظيميالدعم رافية، والعوامل الديموجمتغير المستقل والوسيط مثل: قد تؤثر على العالقة بين ال

 االسالم. فيعمل أخالقيات الو، المدرك االجتماعيوالتأييد 

تم االقتصار على الشخصية االستباقية كمتغير مستقل، ويوصى الباحث باختبار نفس النموذج مع استخدام   •

 العمل عالية المشاركة.  نظم، التمكينية ، القيادة النفسيمتغيرات مستقلة اخرى مثل: رأس المال 

وسيط، ويوصى الباحث باختبار نفس النموذج باستخدام    كمتغير  العمل  في  االزدهارتم االقتصار على   •

 .النفسيالضغط  متغيرات وسيطة اخرى مثل:

التكيف   • على  القدرة  على  االعتماد  النموذج   الوظيفيتم  نفس  باختبار  الباحث  ويوصى  تابع،  كمتغير 

 . التنظيمي، واألداء الوظيفيابعة اخرى مثل: أداء المهمة، والنجاح باستخدام متغيرات ت
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Studying the relationship between proactive personality 

and career adaptability During Covid-19 Pandemic  

The mediating role of thriving at work Applying to Cairo University 

By Dr. Doaa Mohamed Rostom 

Research Summary: 

This research aims to determine the relationship between proactive 

personality and career adaptability in light of the mediating role of thriving at 

work. By reviewing previous studies, and the results of the exploratory study, it 

was possible to formulate the research gap in the following main research 

question: 

“What is the significance of the relationship between proactive personality 

and career adaptability, and what is the role of thriving at work, as a mediating 

variable in this relationship?” 

The research scientific importance is to narrow the gap that exists due to 

the scarcity of research about the relationship between “proactive personality” 

and “career adaptability” and the indirect role of “thriving at work”. On the other 

hand, the research practical importance lies behind the idea of enhancing the 

education institutions in Egypt (Universities) as they contribute to building the 

minds of the youth, who eventually serve the community as a whole. 

     Additionally, the recommendations the research provides can contribute 

to the betterment of career adaptability of demonstrators and teacher assistants -

especially in light of Covid-19 crisis - and to help Cairo University reach a higher 

grade in the international classification.  The study was conducted on a simple 

random sample of 221 individuals working in the theoretical faculties at Cairo 
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University. Data analysis and hypothesis testing were conducted through IBM 

SPSS V.26 and Smart PLS modeling program. 

The study concluded that: there is a direct positive significant relationship 

between proactive personality and career adaptability. Moreover, a direct 

positive significant relationship between proactive personality and thriving at 

work was discovered. Finally, a direct positive significant relationship between 

thriving at work and career adaptability, while thriving at work plays a partial 

mediating role in the relationship between proactive personality and career 

adaptability.  

Accordingly, the research made a scientific contribution as it proved the 

validity of the theoretical model, and also clarified how the proactive personality 

affects career adaptability, through thriving at work as a mediating variable. The 

research ended with a discussion of the results of the hypothesis testing, and 

finally suggesting recommendations for future research. 

Key words:                   

proactive personality- thriving at work - career adaptability. Covid 19 

 

 


