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 البحث  ملخص

هدف البحث الحالي دراسةةةةةةةةةةةةةة العينة اربا ةةةةةةةةةةةةةرم  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مديريا   

،  الخدما  العامة  محافاة الدنهلفة، وغو  اربا ةةةةةةةةرم مو ييل سةةةةةةةةلو فا  ا
 
  دايلفا

 
لصةةةةةةةةمم الرناف    وطةةةةةةةة ها وسةةةةةةةةف ا

البفانا  األولفة  اسةةةةةرقدام ناسمة اسةةةةةرزصةةةةةاى  م  و  عها على  ( م ردا ، و م جمع356وأجري البحث على عفنة نوامها )

%(. ومو ييل اسةةةةرقدام 87.6( ناسمة  معدل اسةةةةرجا ة )312م ردا  العفنة، وبلغ عدد نواسم ا سةةةةرزصةةةةاى ال ةةةةحفحة )

    وطةةةةةةة  البحث حلى وجود عينة معنوية حيجا فة  وا حدراق الوظةةةةةةةفي  الرناف  PLS  الصةةةةةةةزري الج سفة أسةةةةةةةلوا ارر عا

وسةةلو فا  الصةةمم الرناف  ، و تل   م الروطةة  حلى معنوية العينة اربا ةةرم  وا حدراق الوظةةفي  الرناف   وا    ا   

 حلى أا سةةلو فا  الصةةمم الرناف    روسةة  العينة  
 
وا حدراق الوظةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   الو ف  ، حضةةافة

 للعاملوا  ارديريا  موضع الر بفق.

 ملفتاحيةالكلمات ا

 مديريا  الخدما  العامة. -  ا    ا  الو ف   -  الصمم الرناف   -  حدراق الوظفي  الرناف  
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 املقدمة ( 1)

ا ثوا، وهتا ا هرمام كاا نوفجة ملحاولة  الرناف   ييل العزديو األيو يو اهرمام الب   أثار مصةةةةةةةةة س  الوظةةةةةةةةةفي 

طةةةةةةةةةةةةةول حلى حجةةا ةةا   ةةديثةةة لوظةةةةةةةةةةةةةةاة   نةةديمةةة مثةة  معرفةةة الةةدوافع الحزفزفةةة ل فراد  ي ارنامةةا ، ومعرفةةة الو 

 حلى نارية املحافاة على اروارد
 
 The Conservation of مظةةةةةكبا   ثو  مو الظةةةةةلو فا  داي  ارنامة. واسةةةةةونادا

Resources Theory      الزفمةةةةةةة واملحةةةةةةدودم،    ؤ ةةةةةةد علىالت اروارد الرنافمفةةةةةةة  يظةةةةةةةةةةةةة ي لسحصةةةةةةةةةةةةةول على  أا ال رد 

راعا  ففما  وا األفراد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والظةةةةةةةةةةةةف رم علعلا، والعم  على  حزفق أنمةةةةةةةةةةةةتح اسةةةةةةةةةةةةر ادم م لا، ومو ثم  حد  الصةةةةةةةةةةةة 

الرنافمفةةة املحةةدودم، ومةةا يظةةةةةةةةةةةةةروبع  لةة  مو وجمةةاعةةا  العمةة  لسحصةةةةةةةةةةةةةول على النصةةةةةةةةةةةةةيةة  األ    مو  لةة  اروارد  

والظةةةةةةةةلو فا  الظةةةةةةةةفاسةةةةةةةةفة لرعافم ارنافع التا فة  شةةةةةةةةتح  ة لجوى البعض داي   يئة العم  حلى ارمارسةةةةةةةةا  رمف 

 . (AL-Abrrow, 2018)ال ر ، األمر التي ي     علفه آثار سلبفة على ارظرويو ال ردي والرناف    

و آثاره الظةةةةةلبفة الت  ند   اهفم الزاسبة عو  عض ارناما  على الرغم مو عر   م هوم الصةةةةةمم الرناف   مو ار 

ه ارنامةا ، ح  أنةه يكرح  ةالةة مو الخوةةةةةةةةةةةةةوق ونبول األمر الوانع لةدي العةاملوا  ي هةته   ؤثر على مظةةةةةةةةةةةةةرزبة  هةت

ح األفكار  ارناما ، ويمهد ال ريق لحا   الجمود الرناف  ، وغفاا أدوار اربادرم حلى الرزفو ، والع وف عو طر 

غلة  العةاملوا  ي ارنامةا   خةاطرم إل ةداى الرأي  جةاه نوةةةةةةةةةةةةةةايةا العمة . حا أوارز   ةا ، و جنة  ا قةا  موانل امل

يل زموا  ظةةةةلوق الصةةةةمم  جاه الزوةةةةايا الت   حد   ي العم ، والظةةةةك  يعود  ي  ل  حلى اعرزادهم أا أفكارهم 

د  أو  مةةةايةةةة ألن ظةةةةةةةةةةةةةهم مو النرةةةاس  الظةةةةةةةةةةةةةلبفةةةة الت  نةةة أو مز   ةةةا لم لو  حةةةد  أي يزو   ي األوضةةةةةةةةةةةةةةةاق الرنافمفةةةة،  

 (.2019؛ رياا وآيروا،  2015)الزرن ،    يرعرضوا لها نوفجة يعبو هم عو  ل  األفكار 

  ي غةايةة األهمفةة  عةد أا  ة  ةد مو نرةاس   
 
وُ عةد  حةث  ةاهرم ا    ا  الو ف    ي مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة أمرا

جرماعفة ليظةةةوا  من ي عو  ية والعاملوا  ي مجال الخدما  اإلنظةةةانفة وا  الدراسةةةا  الحديثة أا الو اسل اإلدار 

ورا كانم مديريا  الخدما  العامة مو ن اعا  الت   وة لع  دور  بو  ويرحم  مظةئولفا   ا    ا  الو ف  ،  

جظةةةةةةةةةةةةةفمةةة لةةدفع عملفةةة الرنمفةةة  ي مقرلل املجةةا   على مظةةةةةةةةةةةةةروي الةةدولةةة، فلي  هنةةاق ي ورم أ    على هةةته  

كلة  تح يرقت  دارية، و ر ها  ي يشخفص أو  زدير لحجم ارشديريا  مو حغ ال  عض الاواهر الظلو فة واإل ار 

 أا لي   ا  الو ف   عوان  سةةةةةةةةةةةةيئة وويفمة  ي ك  ا  جاها ،  
 
 شةةةةةةةةةةةة  لا الردا و  الي مة، ألنه مو الثا م علمفا

 (.    2003  ما فعلا جودم الخدمة )العرفب ، 

  ، والدور التي يمكو أا يزوم  ه ك  مو مام التي  اى  ه موضةةةةةةةةةوق حدراق الوظةةةةةةةةةفي  الرناف وبناى على ا هر 

ق الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف  ، وسةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةمم الرناف    ي انوشةةةةةةةةةةةار  اهرم ا    ا  الو ف  ، ف ا البحث  حدرا

لوا  ي مةديريةا   الحةالي يظةةةةةةةةةةةةة ى حلى  حلفة  العينةة  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   لةدي العةام

  هلفة، مع  ناول دور سلو فا  الصمم الرناف    الخدما  العامة  محافاة الدن
 
  دايلفا

 
 وسف ا

 
 وط ها مرزو ا

ر  وجةه عةام،  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي  لة  العينةة،  فةث ية مة  أا يظةةةةةةةةةةةةةاعةد نرةاس  هةتا البحةث مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة  ي مصةةةةةةةةةةةةة 

ا  على الونةايةة أو الحةد مو انوشةةةةةةةةةةةةةةار  ةاهرم ا     ومةديريةا  الخةدمةا  العةامةة  محةافاةة الةدنهلفةة  وجةه يةا   

و حدراق الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف  ، وانوشةةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةمم  الو ف  ، وما يظةةةةةةةةةةةروبع  ل  مو ضةةةةةةةةةةةرورم الحد م

 الرناف   ارديريا .
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و عرض البا ث ففما ي ي  اإلطار الناري، والدراسةةةةةةةةةةةةةا  الظةةةةةةةةةةةةةا زة، ومشةةةةةةةةةةةةةكلره ويظةةةةةةةةةةةةةاة  ه، وأهدافه، وأهمفره،  

ثبا   ي ارزايي  ارظرقدمة  ه، ثم عرض لنراس   وفروضه، يلي  ل   وضفح رنهجفة البحث، و زففم الصد  ال 

 محددا  البحث، و وجها  لبحو  مظرزبلفة.البحث،  
 
 ومنانشة لهته النراس  و  ظو ها، وأيو ا

 لبحثلاإلطار النظري ( 2)

 على النحو اآلي :  وففه يعرض البا ث م اهفم، وأ عاد مرزو ا  البحث، و ل 

 التسييس التنظيمي(  2-1)

و ل  لإل ةةةةةةارم   1961عام   Burnsاف   ألول مرم حلى األد فا  األكاديمفة  واسةةةةةة ة  لوظةةةةةةفي  الرن ندم مصةةةةةة س  ا

حلى دور الظةةلو فا  الظةةفاسةةفة داي  ارناما   ي العملفا  اررعلزة  الرزفو  والر وير الرناف  . و ي ضةةوى  ل   

عرف الوظةةةةةةةةفي  الرناف    ندمم العديد مو الدراسةةةةةةةةا  والبحو  العلمفة يعري ا  للوظةةةةةةةةفي  الرناف  ، فزد 

نحو هدف يع ي  ارصةةةسحة التا فة مو دوا مراعام مصةةةال  األيريو أو  على أنه "أفعال األفراد و صةةةرفا لم اررجه  

الرناف    ةةةةةة نةةةةةةه "اإلجراىا   Kacmar and Carlson, 1997مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  منامةةةةةةا لم" ) (،  ةةةةةةتلةةةةةة  عرف الوظةةةةةةةةةةةةةفي  

رنافمفة ارزبولة، والت   رقت لرع ي  ارصةةةةةةةةةةةال  الشةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةفة والرصةةةةةةةةةةةرفا  الت     روافق مع ارعايو  والزواعد ال 

، وعرف   نه "سةةةةلوق  و (Valle and Witt, 2001)عفنة مو األفراد، دوا مراعام ل هداف الرنافمفة"  ملجموعة م

 لرحظةةوا ويعافم ارصةةال  التا فة دوا مراعام مصةةال  اآليريو" 
ح
 Zhang and)  ثو  اجرماعي مصةةمم اسةة  ا فجفا

Lee, 2010)   مصةةةةةةةةةةةةالحهم الشةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةفة، أو  حزفق عواسد  ،  ما عرف   نه "سةةةةةةةةةةةةلوق العاملوا الهادف حلى  حزفق

 على  ظاا مصال  ارنامة ن ظها" )
 
 (.Luqman et al., 2015وفواسد على  ظاا اآليريو  ي ارنامة، وأ فانا

لوا و صةةةرفا لم الهادفة حلى وبناى على ما سةةةبق، يمكو الزول أا حدراق الوظةةةفي  الرناف   يشةةةو  حلى أفعال العام

و عو طريق وسةةةةةةةةةةةةةةاسةة  غو  رسةةةةةةةةةةةةةمفةةة، أو معةةايو  غو  مزبولةةة،  محةةاولةةة لرحزفق أهةةداف الرةة ثو   ي األعوةةةةةةةةةةةةةةاى اآليري 

ومصةال  خةخصةفة دوا مراعام رصةال  ارنامة، وسةوف يعرمد البحث الحالي على الرعريل التي ندمره دراسةة 

(Kacmar and Carlson, 1997اعرباره أ ث  ا  ) و 
 
، وبمراجعة العديد مو األد فار اهفم حيجا ا

 
  الظةةةةةةا زة  ةةةةةةمو 

للونوف على أ عاد الوظةةةفي  الرناف   ا وةةة  وجود مديلوا أسةةةاسةةةفوا لدراسةةةة الوظةةةفي  الرناف   األول ير   

على أسةةةةةةالف  و كرفكا  الوظةةةةةةفي  الرناف  ، أما اردي  الثان  فو    على أثر حدراق األفراد للوظةةةةةةي  الرناف    

 اردي  الثان   ي دراسة الوظفي  الرناف  .(، سوف يوبنح البحث الحالي  Rosen, 2006ي  يئة عملهم ) 

( ان   م يمظةةةةةةةةةة Kacmar and Ferris, 1991وففما يرعلق    عاد حدراق الوظةةةةةةةةةفي  الرناف    بوا أا دراسةةةةةةةةةة )

    أ عاد إلدراق الوظةةةةةةةةفي 
 
، ويظةةةةةةةةفي   الرناف   هي الظةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةيع  العام، والخوةةةةةةةةوق  الفا

 
للرزدم مظةةةةةةةةرزبي

 Kacmar)ا   ميى العم ، والظةةلو فا  الن عفة ) قدم التا (، ثم جاى  دراسةةة اركافآ  وال  نفا ، وسةةلو ف 

and Carlson, 1997)   عد مو أهم الدراسةةةةةةةةةةةةا  الت  ررةةةةةةةةةةةةخم ر هوم حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف
ُ
، و ف فة  والت  ي

 يروةمو ثي  أ عاد رسيظة 
 
ظةيع   فة لزفاح حدراق الوظةفي  الرناف    مثلم  ي الظةلوق ار نفاسةه، وندمم حطارا

، ويظةةةةةةةةةةفي  اركافآ  وال  نفا ، وند  افم هته األ عاد  الزبول  ي 
 
 للرزدم مظةةةةةةةةةةرزبي

 
العام، والخوةةةةةةةةةةوق  الفا

 Liang and Wang, 2016; Kwon)ا  لة  الدراسةةةةةةةةةةةةةا  أغلة  الكرةا ا  العملفةة الت   مةم  ي هتا املجةال، ومو  و

and Kim, 2017; Sun and Xia, 2018; Lam and  Xu, 2019; Sevik, 2020)   مع ما هو مربع  ي أغل 
 
، وانسةةةجاما
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الكرا ا  العلمفة سةةةةةةةةةفعرمد البحث الحالي على هته األ عاد الثيثة  ي نفاح حدراق الوظةةةةةةةةةفي  الرناف  ، و ي ما 

 ه األ عاد: ي ي   وضفح لهت

 General Political Behaviorsاملسّيس العام  السلوك  ( 21-1-) 

يشةةةةةةةةةةةةو  حلى  ل  الظةةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةةريحة الهادفة حلى يدمة التا  مو أج  ضةةةةةةةةةةةةماا  حزفق الرزدم  ي اركاسةةةةةةةةةةةة   

،  ما  
 
 وا ةةةحا

 
الشةةةخصةةةفة، ويظةةةود  ل  الظةةةلو فا  عند افرزار ارنامة للزواعد وأنامة العم  املحددم  حديدا

 للروجعلا  الظفاسفة وما   د  فث  ر ثر الزرار   داد عند ا قا  الزرارا   ي     روف  ا   عدم الر 
 
ا  وفزا

يظةروبعها مو  رمفة السجوى للرناور الظةفايةت   ي  يئة العم ،  تل   اهر  ل  الظةلو فا   ي    ارنافظةة على  

اروارد الرنافمفة النادرم والت    ضةت   دورها حلى  يئة يعرمد على الظةلو فا  الظةفاسةفة لسحصةول على النصةي   

 (. Kacmar and Carlson, 1997; Ahmad et al., 2017مو هته اروارد ) األ    

 (2-1-2 ) 
ً
 للتقدم مستقبل

ً
 Go Along to Get Along  الخضوع حاليا

يشةو  حلى  ل  الظةلو فا  الخ فة ارب نة وغو  اربا ةرم الت  يمارسةها األفراد   وظةاا ا مرفا ا  الشةخصةفة مو 

الظةةةةةةةةةةةةةلو فةا  مو ييل ال زام األفراد  ةالحفةاديةة، والظةةةةةةةةةةةةةلبفةة،  يريو، و اهر  لة   ييل انصةةةةةةةةةةةةةفةاق ال رد ألفعةال اآل 

 مع األطراف ارؤثرم داي  ارنامة، و ل  لرحزفق مصةةةةةةةةالحهم 
 
و جن  الديول  ي طةةةةةةةةراعا  مع اآليريو ياطةةةةةةةةة

 ند يركناه ال رد لرع ي
 
 ر ةةةةةةةةةةفدا

 
 سةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةا

 
   الشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةفة، ويري البعض أا هتا الظةةةةةةةةةةلوق ُيعد  ي  د  ا ه سةةةةةةةةةةلوكا

 Khan and Hussain, 2016; Bicer)عندما يدرق أنه يعم   ي  يئة  ا  طبفعة سةةةةفاسةةةةفة  مصةةةةالحه الشةةةةخصةةةةفة  

and Buyukyilmaz, 2019). 

 Pay and Promotion Policiesتسييس سياسات املكافآت والترقيات ( 2-1-3) 

سةةةةةةفاسةةةةةةا  اركافآ   عد أا يزصةةةةةةد  ه حع اى اركافآ  وال  نفا   ناى  على اعربارا  خةةةةةةخصةةةةةةفة، ففو ةةةةةة  هتا البُ 

عةةد األسةةةةةةةةةةةةةةاح اررج ي ملخرلل ممةةارسةةةةةةةةةةةةةةا  اروارد 
ُ
وال  نفةةا   ي ارنامةةة    زوم على أسةةةةةةةةةةةةة   زففم األداى الت  ي

الكشةةةةةرية،     زوم على أسةةةةة  غو  موضةةةةةوعفة  ي ارزام األول الت  يعرمد على وسةةةةةاس  الر ثو  اررمثلة  ي ارداهنة  

العةةاملوا  ةةارنامةةة على ا نقرال  ي  لةة  الظةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  لرحزفق  د يشةةةةةةةةةةةةةجع  والرملق واملحظةةةةةةةةةةةةةوبفةةة، األمر الةةتي نةة 

 (.2015رياا وآيروا،  ؛ Kacmar and Carlson, 1997أهدافهم الشخصفة )

أ د  الكرا ا  العملفة الت   ناولم حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   أا هناق ياطةةةةةةةةةةةةيروا أسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةيروا  ؤثراا على  

ألولي  ي ضةةةةةةةرورم النار حلى حدراق الوظةةةةةةةفي  الرناف   على  خاطةةةةةةةفة اعينره  موانل وسةةةةةةةلوق العاملوا.  رمث  ال

، فاسةةةرجا ة األفراد إلدراكا لم   Subjective   ةةةةةةةةةةةةةةةة أنه  زففم خةةةخصةةة 
 
 عو  الة موضةةةوعفة موجودم فعي

 
ولي  يعبو ا

للمونل ند  قرلل عو  زفزة ارونل ن ظةةةةةةةةةةه، أما الخاطةةةةةةةةةةفة الثانفة ف  لا يشةةةةةةةةةةو  حلى أا الوظةةةةةةةةةةفي  الرناف    

  وهةةتا يعنح أا ارمةةارسةةةةةةةةةةةةةةةا   ا ي ظةةةةةةةةةةةةةر أمةةا على أنةةه عةةامةة  م فةةد رصةةةةةةةةةةةةةةةال  ال رد أو عةةامةة  مؤ   وضةةةةةةةةةةةةةةةار لةةهيمكو أ

والظةلو فا  الت   اهر على أ لا  ا  طا ع سةفايةت  داي  ارنامة يمكو أا  وفر موانل معفنة   وظةاا منافع  

 
 
 .(Ferris et al., 1996; Ford, 2002)أو فر  محرملة، ويمكو أا يمث  يظارم أو  لديدا  محرملة أيوا
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 Organizational Silenceالصمت التنظيمي (  2-2)

( مو أواس  الدراسةةةةةةةةا  الت  ندمم مصةةةةةةةة س  الصةةةةةةةةمم الرناف  ،  Morrison and Miliken, 2000يعر   دراسةةةةةةةةة )

  و ل  لوطةةةةةةل  اهرم امرناق العاملوا عو  زديم ارعلوما  واألفكار ارر ب ة  زوةةةةةةايا العم ، وعدم ا هرمام أو 

 ,Acaray and Akturan, 2015; Yalcin and Baykal)اربةةةادرم  رزةةةديم مز   ةةةا  ل  مةةةا  الت   واجههةةةا ارنامةةةة  

. و ي ضةةةةوى  ل  ندمم العديد مو الدراسةةةةا  والبحو  العلمفة يعري ا  للصةةةةمم الرناف  ، فزد عرف  (2019

رعبو  عمةةةةا لةةةدألم مو أفكةةةةار، وآراى، الصةةةةةةةةةةةةةمةةةةم الرناف   على أنةةةه "دافعفةةةةة العةةةةاملوا اررجةةةةه نحو ا مرنةةةةاق عو ال 

، وعرف   نه "اروانل الت  يمرنع  (Van Dyne et al., 2003)ومعلوما   ا  طةةلة  زوةةايا العم   شةةك  مرعمد"  

فعلةةا العةةاملوا عو  زةةديم معلومةةا  نةةد  كوا م فةةدم للمنامةةة، سةةةةةةةةةةةةةواى كةةاا  لةة   شةةةةةةةةةةةةةكةة  مرعمةةد أو غو  مرعمةةد"  

(Tangirala and Ramanujam, 2008 و ،)  ةةةة نةةةةه "الظةةةةةةةةةةةةةلو فةةةةا  الظةةةةةةةةةةةةةلبفةةةةة للعةةةةاملوا اررجةةةةه نحو امرنةةةةاعهم عرف 

ئلم وأفكارهم اررعلزة  الزوايا ال نفة أو الظلو فة  ي مكاا عملهم والي مة مو أج  وححجامهم عو مشار ة آرا

انوشةةةةةةةةةةةةةةار و ةةةةةةةةةةةةةفوق  ةالةة مو ا  ر ةا    ، وعرف  ة نةه"(Wang and Hsieh, 2013)عملفةا  الرحظةةةةةةةةةةةةةوا والر وير"  

م، أو اإليبةار عو  رشةةةةةةةةةةةةةةار ةة أو  زةديم اآلراى وارز   ةا  لرةسةةةةةةةةةةةةةةائلمةا  أو ححجةام العةاملوا  ي ارنامةة عو ا ةارعلو 

 م لم مو أي ردود فع  أو نراس  سلبفة ند       على  ل " )رياا، وآيروا،  
 
 (.2019ارشكي ،  قوفا

ظةةةةةةةةةةةلبفة للعاملوا اررجه نحو  وبناى على ما سةةةةةةةةةةةبق، يمكو الزول أا الصةةةةةةةةةةةمم الرناف   يشةةةةةةةةةةةو  حلى الظةةةةةةةةةةةلو فا  ال 

ما ، أو مز   ا  مرعلزة  ارنامة ومشةةكي لا الحالفة   زديم معلو   امرناعهم عو الرعبو  وارشةةار ة   فكارهم، أو 

 ألي ردود أفعةةةال أو نرةةةاس  سةةةةةةةةةةةةةلبفةةةة نةةةد     ةةة  على  لةةة ، وسةةةةةةةةةةةةةوف يعرمةةةد البحةةةث الحةةةالي على  
 
أو اررونعةةةة  جنبةةةا

، وبمراجعةةة Wang and Hsieh, 2013الرعريل الةةتي نةةدمرةةه دراسةةةةةةةةةةةةةةة )
 
 و ةةةةةةةةةةةةةمو 

 
(  ةةاعربةةاره أ ث  ار ةةاهفم حيجةةا ا

اسةةةةةةةةةةةا  للونوف على أ عاد الصةةةةةةةةةةةمم الرناف   ا وةةةةةةةةةةة  يعدد وجها  نار البا ثوا  شةةةةةةةةةةة ا أ عاد  العديد مو الدر 

(  عديو أسةةةةاسةةةةفوا للصةةةةمم الرناف   هما  Pinder and Harlos, 2001الصةةةةمم الرناف  ، فزد  دد  دراسةةةةة )

 م )ا جاه العاملوا نحو حج  أفكارهم ومعلوما لم ا طمم الخووق
 
لم أ لم غو  ررعلزة  زوايا األعمال اعرزادا

نادريو على الر ثو   ي مجريا  األمور  ارنامة(، وطةةةمم الدفاق )ا جاه العاملوا نحو ا مرناق اررعمد للمشةةةار ة  

 مو ردود األفعال العكظةةةةةةةةةةفة ار   بة عل
 
( Van Dyne et al., 2003ى  ل (، أما دراسةةةةةةةةةةة ) آرائلم ومعلوما لم يوفا

اف    رمث   ي طةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةوق والحماية )ححجام العاملوا عو  ف و ةةةةةةةةةحم أا هناق ثيثة أ عاد للصةةةةةةةةةمم الرن 

ارشةةةةةةةةةةةةةار ةة  ةآرائلم وأفكةارهم  عرزةادهم  ة  لةا لو يظةةةةةةةةةةةةةاعةد  ي يزفو  الزرارا  الرنافمفةة  ي  يئةة العمة (، وطةةةةةةةةةةةةةمةم 

ريح   فكارهم ومعلوما لم  ماية ألن ظةةةهم مو أي أضةةةرار مادية أو  ةةةةةةةةةةةةةةةة العاملوا عو الرصةةة الدفاق والحماية )امرناق 

وية ند يرعرضةةةةةةةةةةةوا لها نوفجة لتل (، وطةةةةةةةةةةةمم ال  ا   ا جرماعي )امرناق العاملوا عو الرحد  ففما يرعلق  معن 

  زوايا العم   شك  مرعمد للمحافاة على العينا  الجفدم مع ارنامة، و ميى العم (.

الي يظةةةفلدف  الح  عرض  عض األد فا  الت   ناولم  صةةةنفل أ عاد الصةةةمم الرناف  ، ورا كاا البحثضةةةوى و ي 

 ,Pinder and Harlos)دراسةةةة الظةةةلو فا  الظةةةلبفة داي  ارناما ، سةةةوف يعرمد البحث على  صةةةنفل دراسةةةة  

 سةةةةةلبف  (2001
 
 يحد  داي  التي  ناول الصةةةةةمم الرناف   )طةةةةةمم الخوةةةةةوق، وطةةةةةمم الدفاق(  وطةةةةة ه سةةةةةلوكا

 
ا

صةةةةةةةةةةةةنف ا  األيري الت   ناولم طةةةةةةةةةةةةمم ال  ا   ارناما  ويؤدي حلى العديد مو النراس  الظةةةةةةةةةةةةلبفة، على عك  الر 



 وا    ا  الو ف   وسف  الصمم الرناف    ي العينة  وا حدراق الوظفي  الرناف   
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 يزوم على اإليثةةار والرعةةاوا  جةةاه اآليريو والةةتي ي 
 
 حيجةةا فةةا

 
عود  ةةالن ع على اآليريو ا جرمةةاعي  وطةةةةةةةةةةةةة ةةه سةةةةةةةةةةةةةلوكةةا

 ,.Hye-Jin et al)شةةةةةة ا  مو الدراسةةةةةةا  الظةةةةةةا زة  ي هتا ال ، وهتا ما اعرمد  علفه العديد  ةوارنامة  صةةةةةة ة عام

2016; Kwon and Kim, 2017; Jahanzeb et al., 2018; Abied and Khalil, 2019)  لتا سةةفعرمد البحث الحالي ،

 اح الصمم الرناف  ، وففما ي ي   وضفح لهتيو الُبعديو:  على ُ عدي طمم الخووق وطمم الدفاق  ي نف 

 Acquiescent Silenceن ع واإلذعاصمت الخضو (  2-2-1) 

يشةةةةةةةةةةةةةو  حلى الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الةةتي يسجةة  العةةاملوا حلفةةه عنةةدمةةا يةةدركوا أ لم غو  نةةادريو على ح ةةدا  يزو ا   ي مجريةةا   

م وآرائلم لو  ؤثر  ي الزرارا  الرنافمفةة ولو  األمور واأل ةدا  داية  ارنامةة، واعرزةادهم أا أفكةارهم ومز   ةا ل

  مو ثم فهم يرزبلوا الوضةةةةةةةةةةةةةع الزةةةاسم إلةةةا، ويهجموا عو ح ةةةداى آرائلم ففمةةةا يرعلق  حةةةد  أي يزو   ي ارنامةةةة، و 

 الزوةةايا الرنافمفة، لتا يوطةةل هتا النوق مو الصةةمم  صةةمم ا سةةوظةةيم أو اليمبا م، ولي  طةةمم الخوف 

(Beheshtifar et al., 2012; Acaray and Akturan, 2015.) 

 Defensive Silenceصمت الدفاع والحماية (  2-2-2) 

ُيع   عو الصةةةةةةةةةةةةةمةم الةتي يسجة  العةاملوا حلفةه لحمةايةة أن ظةةةةةةةةةةةةةهم مو النرةاس  الظةةةةةةةةةةةةةلبفةة )مثة : فزةداا الو ف ةة، أو  

نوفجةةة يعبو هم عو  الرعرض لسج اىا  أو الخصةةةةةةةةةةةةةومةةا ، أو فزةةداا مكةةانفلم  ي ارنامةةة( الت  نةةد يرعرضةةةةةةةةةةةةةوا لهةةا  

فهم يجدوا  ي الصةةةةةةةمم األماا التي يحمعلم مو  آرائلم أو مز   ا لم ففما يرعلق  الزوةةةةةةةايا الرنافمفة، ومو ثم

ظةفة، لتا يوطةل هتا النوق مو الصةمم   نه الصةمم الهاد  أو الظةا و،  أي  لديدا  مرونعة أو ردود فع  عك

 (.Akcin et al., 2018 ؛2018ففاض،    ؛أو طمم الخوف )أ و ارعاط 

   Job Burnout  االحتراق الوظيفي( 2-3)

و لةة  مو ييل   Herbert Freudenbergerى عةةالم الن    صةةةةةةةةةةةةة س  ا    ا  الو ف   حليعود البةةدايةةا  اربكرم ر 

دراسةةةةةةةةةةةةةا ةه راةاهر ا سةةةةةةةةةةةةةرجةا ةة للوةةةةةةةةةةةةةزول الت  يرعرض لهةا العةاملوا  ي ن ةاق ارهو الخةدمفةة، ثم جةاى  البةا ثةة 

Christina Maslach    ديمهةةا   ي ثمةةانفةةا  الزرا ارةةااةةةةةةةةةةةةةت  ونةةامةةم  ةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة و  وير  ةةاهرم ا    ا  الو ف    رزةة

(. و ي ضةةةةةةةوى  ل  ندمم العديد مو Yang et al., 2017; Barajas, 2019العديد مو الدراسةةةةةةةا   ي هتا الشةةةةةةة ا )

الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  والبحو  العلمفةة يعري ةا  لي   ا  الو ف  ، فزةد عرف ا    ا  الو ف    ة نةه "أعراض ن ظةةةةةةةةةةةةةفةة 

 ركوا هته ا سةةةةةةةةرجا ة مو ثيثة   حد  اسةةةةةةةةرجا ة لعوام  ضةةةةةةةةاغ ة  ي الو ف ة نوفجة للعينا  الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةفة و 

(، Maslach et al., 2001 " )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة داا الرعام  اإلنظةةةةةةةان ، و دن  اإلنجا  الشةةةةةةةخصةةةةةةة أ عاد هي اإل لاق العاط  ، وفز

 مع مرور ال مو اسةةةةةةةةةةرجا ة حلى الوةةةةةةةةةةزول  
 
وعرف   نه " ةةةةةةةةةةك  مو أ ةةةةةةةةةةكال الوةةةةةةةةةةزول ار منة الت   ر ور  دريجفا

ارظةةةةةةةةةةةةةر فديو أو    ن سةةةةةةةةةةةةةت ، وموانل سةةةةةةةةةةةةةلبفة، ويشةةةةةةةةةةةةةاةم مو العاملوا  جاهالعالفة ل   ا  طويلة ي     علعلا يل  

(،  مةةا عرف  ةة نةةه "فزةةداا ال رد الحمةةاح للعمةة  نوفجةةة  Skinner, 2005اررعةةاملوا، و جةةاه العمةة   وجةةه عةةام" )

الوةةةةةةةةةةةةةزول الت  يرعرض لهةةا  ي العمةة  و ةةةةةةةةةةةةةعوره ار زايةةد  ةةاإل لةةاق والظةةةةةةةةةةةةةلبفةةة وعةةدم الرغبةةة  ي العمةة " )محمود،  

اط  ، وفزداا الشةةةةةةةةةعور اإلنظةةةةةةةةةان ، و دن  اإلنجا  " ةةةةةةةةةعور ال رد   عراض اإل لاق الع   تل  عرف   نه(، 2011

الشةةخمةةت ، النا   عو اإلجهاد ارركرر  قاطةةة العم  الفوم  التي يؤثر  شةةك  مبا ةةر على   اىم وجودم العم "  

(Guan et al., 2017.) 
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فزداا شو  حلى  عور ال رد   عراض اإل لاق العاط  ، و وبناى على ما سبق، يمكو الزول أا ا    ا  الو ف   ي 

الرعام  اإلنظةةةةةةةةةةةةةان ، و دن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةةةةت  نا   عو الوةةةةةةةةةةةةةزول ار زايدم  ي العم  الت  ي     علعلا موانل 

سةةةةةةةةةلبفة  جاه اررعاملوا مع ارنامة، و جاه العم   وجه عام، وسةةةةةةةةةوف يعرمد البحث الحالي على الرعريل التي  

، وبمراجعةة مكث ةة للةدراسةةةةةةةةةةةةةا     (  ةاعربةاره أ ث  ار ةاهفمMaslach et al., 2001نةدمرةه دراسةةةةةةةةةةةةةة )
 
 و ةةةةةةةةةةةةةمو 

 
حيجةا ا

 ,Maslach and Jackson)والبحو  الظةةةةا زة للونوف على أ عاد ا    ا  الو ف   ا وةةةة  أا الدراسةةةةا  الراسدم  

1981; Maslach et al., 1996; Maslach et al., 2001)    عةةد مو أهم الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا
ُ
الت  ررةةةةةةةةةةةةةخةةم لهةةتا ار هوم ( ي

 مرعدد ا
 
أل عاد يحروي على ثيثة أ عاد رسيظةةةةةةفة هي اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةةان    وطةةةةةة ة مرزو ا

) بلد ارشةةةاعر(، والشةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةخمةةةت ، و بوا اعرماد أغل  الدراسةةةا  العلمفة الحديثة وارعاطةةةرم  

 Kaya et al., 2016; Swartz)ها لي   ا  الو ف  ، ومو  وا هته الدراسةةا على هته الدراسةةا   ي  ناولها ونفاسةة 

and Potgieter, 2017; Makhdoom et al., 2017; Abied and Khalil, 2019; Srivastava et al., 2019)  
 
، وانسجاما

ا    ا  الو ف  ،  األ عاد الثيثة  ي نفاح    ما هو مربع  ي أغل  الدارسا  الظا زة سفعرمد البحث الحالي هته

  عاد:ي ي   وضفح لهته األ و ي ما

 Emotional Exhaustionاإلنهاك العاطفي   ( 2-3-1) 

يشةةةةو  حلى اإلجهاد الرام واسةةةةررزاف موارد ال رد العاط فة والجظةةةةدية، وير ب  هتا الُبعد  افرزار ال رد حلى  ةةةةعور 

 ةاررعةاملوا مع الت  يعفنةه على ا هرمةام والعنةايةة  الثزةة  ةالةتا ، وانق ةاض الروح ارعنويةة، وفزةدانةه حلى ال ةانةة  

 مو العم   محاولة رواجهة ضةةةةةةةةةةةةزوطا  العم   
 
 وعزلفا

 
ارنامة، األمر التي يظةةةةةةةةةةةةهم  ي انسةةةةةةةةةةةةحاا ال رد ن ظةةةةةةةةةةةةفا

ار زايدم، ومو األعراض الشةةةةالعة لإل لاق العاط    ةةةةعور ال رد  الرهبة وال  ق  وا الر كو   التهاا حلى العم   

 .(Maslach and Leiter, 2016; Taylor, 2018) طباح ك  يوم

  Depersonalizationفقدان التعامل اإلنساني )تبلد املشاعر(   ( 2-3-2) 

ا جاها  ال رد الظةةةةةلبفة نحو اآليريو، ومعاملره للمظةةةةةر فديو سةةةةةواى مو داي  ارنامة أو مو يارجها   حلىيشةةةةةو   

ة  الزظةةةوم  ي الرعام ، والوشةةةاةم، و ث م ا نرزاد،     ةةةفاى مادية ولي    خةةةخا ، ويرصةةةل ال رد  ي هته الحال 

عك  على فلظةةةةةةةةةة ة ال رد  ي اروانل  والفلكم والسةةةةةةةةةةخرية  جاه ال ميى واررعاملوا مع ارنامة. وهتا الشةةةةةةةةةةعور ين 

املخرل ة داي   يئة العم  مث  ا نسةةةةةةحاا مو العم ، والسجوى حلى الرا ة ل   ا  طويلة، أو املحادثا  ار ولة  

 (.   Barajas, 2019 ؛2017يى، أو اسرقدام مص سحا  فنفة معزدم  ي العم  )رضواا،  مع ال م

 Reduced Professional Accomplishmentالشعور بتدني اإلنجاز الشخص ي ( 2-3-3) 

يشةةةةةةةو  حلى  ةةةةةةةعور ال رد  انق اض الك اىم، وفزداا اإلنجا   ي العم ، وال شةةةةةةة   ي الر اع  مع اآليريو، ويحد   

يام يشةةةةعر ال رد   زداا ا ل زام الشةةةةخمةةةةت   ي عينا  العم . و ي هته الحالة يشةةةةعر ال رد أا ك  أ   ل  عندما

الزفام   عمال    مث  نفمة  النظةةةةةةةةةبة له، وأنه مهما  تل   العم  مرهزة، ويجد ن ظةةةةةةةةةه يزضةةةةةةةةةتح معام الونم  ي

 مو رةسةةةةةةةةةةةةةةاسةه  ي العمة ، أو  ميسةه، أو ا
 
 أو اسةةةةةةةةةةةةةرحظةةةةةةةةةةةةةةانةا

 
ررعةاملوا مع ارنامةة ) را ، مو جهةد فلو يلز   زةديرا

 (.Coban and Sarikaya, 2016؛ 2015
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 السابقةالدراسات  (  3)

يعرض البا ث  ي الدراسةا  الظةا زة أهم الدراسةا  والكرا ا  العلمفة  ا  الصةلة اربا ةرم  مرزو ا  البحث،  

 لهته
 
 موج ا

 
 الدراسا : ويمكو  صنفل هته الدراسا   ي أر ع مجموعا  رسيظة، وففما يلي عرضا

 لصمت التنظيميالدراسات التي تناولت العلقة بين إدراك التسييس التنظيمي وا( 3-1)

،  حدراق الوظةفي  الرناف   والصةمم الرناف   أجريم العديد مو الدراسةا   عرض  حديد طبفعة العينة  وا 

  ا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  ( حلي وجود عينةةة حيجةةا فةةة معنويةةة  وKhalid and Ahmed, 2016فزةةد  وطةةةةةةةةةةةةةلةةم دراسةةةةةةةةةةةةةةة )

، ويظةةةفي  سةةةفاسةةةا  اركافآ  وال  نفا (  
 
 للرزدم مظةةةرزبي

 
الرناف   )الظةةةلوق ارظةةةيع  العام، والخوةةةوق  الفا

 Liang)وأ عاد الصةةةةةمم الرناف   لدي أعوةةةةةاى هفئة الردر    ي ح دي الجامعا   با ظةةةةةراا، ووجد  دراسةةةةةة 

and Wang, 2016)  على سةةةةةةةةةةةةةلو فةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةم   ؤثر   ث   رناف  أا حدراق العةاملوا أل عةاد الوظةةةةةةةةةةةةةفي  ال 
 
 طرديا

 
و ا

الرناف  ، وأ د  الدراسة ن ظها على الدور الوسف  إلدراق الوظفي  الرناف    ي العينة  وا جودم العينة 

للعاملوا  ز اعا  مقرل ة  ي الصةةةةةةةةوا، وأو ةةةةةةةةحم  وا الرسي  ومرةوسةةةةةةةةفه وبوا سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف    

على الصةةةةةةةةةةةمم الرناف      الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف  وجود   ثو  معنوي حيجا   أل عاد  (  Hye-Jin et al., 2016)دراسةةةةةةةةةةةة 

 Kwon) ي كوريا الشةةةةةمالفة،  ما  وطةةةةةلم دراسةةةةةة )طةةةةةمم الخوةةةةةوق، وطةةةةةمم الدفاق( للعاملوا  ز اق ال و اا 

and Kim, 2017)    ا  وبو  الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف  وجود عينةةة حيجةةا فةةة معنويةةة  وا أ عةةاد  حلى نرةةاس   ةةةةةةةةةةةةةكفةةه م ةةادهةةا

 .  م الرناف   )طمم الخووق، وطمم الدفاق( للعاملوا  ز اق الصناعا  الزتاسفة  ي كوريا الشمالفةصمال 

 على  Ai-Hua et al., 2018دراسة )وأ هر  نراس   
 
 طرديا

 
( أا حدراق العاملوا أل عاد الوظفي  الرناف    ؤثر   ثو ا

ظةةةفي  الرناف    ي العينة  وا اإل ةةةراف  لو اق اإلدر الصةةةمم الرناف  ، وبفنم الدراسةةةة ن ظةةةها الدور الوسةةةف  

وجود  (Sun and Xia, 2018)دراسةةة    وأثبوم،  للعاملوا  ارناما  املخرل ة  ي الصةةواارسةةت ى والصةةمم الرناف    

الرناف   وأ عاد الصةةةةةةةةمم الرناف   للعاملوا  ز اعا  مقرل ة  ي   عينة حيجا فة معنوية  وا حدراق الوظةةةةةةةةفي 

 لسحالصةةةوا، وأ د  الدر 
 
   اعلفا

 
 وسةةةف ا

 
د مو  ل   اسةةةة ن ظةةةها أا الدور الهام للهوية الرنافمفة  وطةةة ها مرزو ا

    أا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةفي  الرناف  (  AL-Abrrow, 2018)  العينة، وأو ةةحم دراسةةة
 
   ؤثر   ثو ا

 
طرديا

والصةةةةةةةةةمم    في  الرناف  وظةةةةةةةةة ال ، وأ د  على أا الفلكم الرناف   يروسةةةةةةةةة  العينة  وا  على الصةةةةةةةةةمم الرناف  

حلى وجود   ثو  معنوي   (Lam and Xu, 2019)  ما  وطةةةلم دراسةةةةالرناف   للعاملوا  ز اق ال ةةةحة  ي العرا ، 

، ويظةةةةةةةةةةةفي    الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف   )الظةةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةةيع  العام، والخوةةةةةةةةةةةوقحيجا   أل عاد  
 
 للرزدم مظةةةةةةةةةةةرزبي

 
 الفا

مم الدفاق( للعاملوا  ارناما     )طةةةةةمم الخوةةةةةوق، وطةةةةة على الصةةةةةمم الرناف سةةةةةفاسةةةةةا  اركافآ  وال  نفا (  

الوظةةةةةةةةةفي  الرناف    وجود   ثو  معنوي حيجا   أل عاد  (  Sevik, 2020) املخرل ة  ي الصةةةةةةةةةوا، وبفنم نراس  دراسةةةةةةةةةة

 مم الدفاق(  للعاملوا  ارناما  الحكومفة والخاطة  ي  ر فا.على الصمم الرناف   )طمم الخووق، وط

 لقة بين إدراك التسييس التنظيمي واالحتراق الوظيفيي تناولت العالدراسات الت( 3-2)

،  الرناف   وا    ا  الو ف     حدراق الوظةةةفي أجريم العديد مو الدراسةةةا   عرض  حديد طبفعة العينة  وا  

 Makhdoom et al., 2015دراسةةةةةةةةة )فزد  وطةةةةةةةةلم  
 
 ( حلى أا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةةةةةةةفي  الرناف   يؤثر   ثو ا

 على ا    ا  الو ف   )مة يو   صةةةةةةةةةةةةةورم حجمةالفةة( لةدي ارةدر 
 
سةةةةةةةةةةةةةوا  ي مةدارح الز ةاق الحكوم  والخةا   طرديةا
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لن   الدراسةةةة أا ُ عدي الظةةةلوق ارظةةةيع  العام، ويظةةةفي  سةةةفاسةةةا    با ظةةةراا، و شةةة م النراس  الر صةةةفلفة  

  ي ُ عةةد اإل لةةاق العةةاط  ،  ةةتلةة   فنةةم
 
 للرزةةدم    اركةةافةةآ  وال  نفةةا  يؤثراا حيجةةا فةةا

 
أا ُ عةةدي الخوةةةةةةةةةةةةةوق  ةةالفةةا

  ي ُ عد  دن  اإلنجا  الشةةةخمةةةت ، وبفنم در 
 
، ويظةةةفي  سةةةفاسةةةا  اركافآ  وال  نفا  يؤثراا حيجا فا

 
ة اسةةة مظةةةرزبي

(Naseer et al., 2016   ( وجود عينة معنوية حيجا فة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف  )الظةةةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةةةيع

 للرزدم  
 
، ويظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا ( واإل لاق العاط      د أ عاد  العام، والخووق  الفا

 
مظرزبي

( حلى Kaya et al., 2016)  ما  وطةةةةةةةلم دراسةةةةةةةةاعا  مقرل ة  ي  ا ظةةةةةةةراا،  ا    ا  الو ف   لدي العاملوا  ز 

 على    أا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةةةةفي  الرناف  
 
 طرديا

 
دراسةةةةةة ن ظةةةةةها د  ال ، وأ ا    ا  الو ف  يؤثر   ثو ا

للعاملوا  الرناف    ي العينة  وا الزفادم الخادمة وبوا ا    ا  الو ف      على الدور الوسف  إلدراق الوظفي 

  ز اعا  مقرل ة  ي  ر فا.

 Swartz and Potgieter, 2017وأو ةةةةةةةةةةةةةحم دراسةةةةةةةةةةةةةة )
 
( أا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   يؤثر   ثو ا

 على أ
 
الحكوم   جنوا أفريزفا، و وطةةةةةةةةةةةةةلم دراسةةةةةةةةةةةةةة  عاد ا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مناما  الز اق  حيجا فا

(un and Chen, 2017S   حلى وجود عينةةةة معنويةةةة حيجةةةا فةةةة  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   واإل لةةةاق العةةةاط )

 ي ن ةةةةاعةةةةا  مقرل ةةةةة    ةةةة  ةةةةد أ عةةةةاد ا    ا  الو ف   األمر الةةةةتي يؤدي حلى انق ةةةةاض األداى الرسةةةةةةةةةةةةة   للعةةةةاملوا

( على أا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةةةةةةةةفي  الرناف   يؤثر  Makhdoom et al., 2017 الصةةةةةةةةةوا، وأ د  دراسةةةةةةةةةة )

 على أ عاد ا    ا  الو ف   األمر التي يؤدي حلى انوشةةةةةةةةةار الظةةةةةةةةةلو فا  ارعونة لإلنرا  لدي اردرسةةةةةةةةةوا  ي 
 
حيجا فا

معنوية  ( حلى وجود عينة Ko, 2017 ما أ ةةةةةةةةةار  نراس  دراسةةةةةةةةةة )مدارح الز اق الحكوم  والخا   با ظةةةةةةةةةراا،  

وا    ا  الو ف   للعةةةةاملوا  ةةةةال نةةةةاد   ي  ةةةةايواا، وأ هر  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    حيجةةةةا فةةةةة  وا أ عةةةةاد  

(Labrague et al., 2017  وجود   ثو  معنوي حيجا   أل عاد )    على ا    ا  الو ف   )اإل لاق الوظةةةةةةةةةفي  الرناف

  ( لدي هفئة الرمريض  ارظوش فا   ي ال لبوا.ةص  اإلنجا  الشخط  ، وفزداا الرعام  اإلنظان ، و دن العا

 الدراسات التي تناولت العلقة بين الصمت التنظيمي واالحتراق الوظيفي (  3-3)

د ، فزة الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف   وا    ا  الو ف  أجريةم العةديةد مو الةدراسةةةةةةةةةةةةةا   عرض  حةديةد طبفعةة العينةة  وا  

( حلى عدم وجود عينة معنوية  وا الصةةةةةةمم الرناف   وا    ا  الو ف  ،  Ciftci et al., 2015 وطةةةةةةلم دراسةةةةةةة )

 ي  وا  وطةةةةةةةةةةةةةلةم الةدراسةةةةةةةةةةةةةة ن ظةةةةةةةةةةةةةهةا حلى معنويةة العينةة  وا أ عةاد ا    ا  الو ف   ونفةة  رق العمة  للعةاملوا  

وجود  (Coban and Sarikaya, 2016)وبفنةم دراسةةةةةةةةةةةةةة  مرا   ال   فةة والرة هفة  الرةا عةة لل   فةة والرعلفم  ي  ر فةا،  

عينةةة حيجةةا فةةة معنويةةة  وا ُ عةةدي الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف   )طةةةةةةةةةةةةةمةةم الخوةةةةةةةةةةةةةوق، وطةةةةةةةةةةةةةمةةم الةةدفةةاق( وُ عةةدي ا    ا  

 ( ألعوةةةةةةةاى هفئة الردر    ي ح دي الجامعا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الو ف   )فزداا الرعام  اإلنظةةةةةةةان ، و دن  اإلنجا  الشةةةةةةةخصةةةةةةة 

وجود   ثو  معنوي حيجا   أل عاد الصةةةةمم  ( حلى Akin and Ulusoy, 2016ة )الحكومفة     فا،  ما  وطةةةةلم دراسةةةة 

الرناف   على ا    ا  الو ف   لةةدي األكةةاديمفوا العةةاملوا  ةةالجةةامعةةا  الحكومفةةة  ي  ر فةةا، و وطةةةةةةةةةةةةةلةةم دراسةةةةةةةةةةةةةةة  

ى  حلى وجود   ثو  معنوي حيجا   أل عاد الصةمم الرناف   )طةمم الخوةوق، وطةمم الدفاق( عل (2017رضةواا، )

رظةةةةةةةوشةةةةةةة فا  العامة الرا عة لو ارم ال ةةةةةةةحة    دي املحافاا   ي مصةةةةةةةر،  ي  وا ا    ا  الو ف   للعاملوا  ا

  فنم عدم معنوية   ثو  طمم ال  ا   ا جرماعي على ا    ا  الو ف  .
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  ا  وجود عينةة معنويةة حيجةا فةة  وا ُ عةد طةةةةةةةةةةةةةمةم الةدفةاق وأ عةاد ا    (2017النبوي،  وأ هر  نرةاس  دراسةةةةةةةةةةةةةةة )

 فا  جامعة ال نا يق  ي مصةةر،  ي  وا أثبوم الدراسةةة ن ظةةها عدم وجود عينة الو ف   لدي األطباى  مظةةوشةة 

 (Paksirat and Taheri, 2018)معنوية  وا طةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةوق وبوا أ عاد ا    ا  الو ف  ، وأو ةةةةةةةةةحم دراسةةةةةةةةةة 

اى ألمر الةةتي يؤدي حلى انق ةةاض األدوجود عينةةة معنويةةة حيجةةا فةةة  وا الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف   وا    ا  الو ف   ا

 ,Al-Rousan and Omoush)الو ف   للمدرسةةةةةةةةوا    دي مؤسةةةةةةةةظةةةةةةةةا  الرعلفم  ي حيراا، وأ هر  نراس  دراسةةةةةةةةة 

وجود  ةةة ثو  معنوي حيجةةةا    وا أسةةةةةةةةةةةةةبةةةاا الصةةةةةةةةةةةةةمةةةم الرناف   )أسةةةةةةةةةةةةةبةةةاا حداريةةةة و نافمفةةةة، ونلةةةة الخ  م،    (2018

العينةةا   ي العمةة ( وبوا  جرمةةاعفةةة، والخوف مو اإلضةةةةةةةةةةةةةرار مو  ومقةةاوف  رعلق  ةةالعمةة ، والخوف مو الع لةةة ا  

على وجود   (Abied and Khalil, 2019)أ عاد ا    ا  الو ف   للعاملوا  ز اق فناد   ي األردا، وأ د  دراسةة 

عينةةةةة معنويةةةةة حيجةةةةا فةةةةة  وا أ عةةةةاد الصةةةةةةةةةةةةةمةةةةم الرناف   وأ عةةةةاد ا    ا  الو ف   )اإل لةةةةاق العةةةةاط  ، وفزةةةةداا  

 ( لدي األطباى وهفئة الرمريض  ارظةةوشةة فا  الرا عة لجامعة عوا  ةةةةةةةةةةةةةةةة صةة   اإلنظةةان ، و دن  اإلنجا  الشةةخالرعام

حلى وجود   ثو  معنوي سةةلب  أل عاد الصةةمم    (Srivastava et al., 2019) ةةم   ي مصةةر،  ي  وا  وطةةلم دراسةةة  

 الرناف   على ا    ا  الو ف   للعاملوا  ز اعا  مقرل ة  ي الهند.

 الدراسات التي تناولت الدور الوسيط للصمت التنظيمي   (3-4)

ا عدد مو الدراسةةةةةةةةةةةةا  الدور الوسةةةةةةةةةةةةف  للصةةةةةةةةةةةةمم الرناف    وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   و عض اررزو ا  وع   

  ( حلى معنوية الدور الوسةةف  الردايلي للصةةمم الرناف   Hye-Jin et al., 2016)الرنافمفة، فزد  وطةةلم دراسةةة 

 ي العينة  وا حدراق العاملوا أل عاد الوظةةفي  الرناف   وك  مو نوايا  رق    الدفاق( م)طةةمم الخوةةوق، وطةةم

أا  (Naseer et al., 2016) ي كوريا الشةةةةةةةةةةةةمالفة، وأو ةةةةةةةةةةةةحم دراسةةةةةةةةةةةةة   ز اق ال و اا  العم ، وا ل زام الرناف    

، و شةةةةةةةك  مبا ةةةةةةةر  ي درجة اإل   حدراق العاملوا أل عاد الوظةةةةةةةفي  الرناف  
 
لاق العاط      د أ عاد  يؤثر حيجا فا

 ز اعا   لظةةلو فا  ا سةةرزواى  ي مكاا العم   و شةةك  غو  مبا ةةر مو ييل الدور الوسةةف     ا    ا  الو ف  ، 

أا الرمكوا الن سةةةةةةت  يروسةةةةةة  العينة  وا   (un and Chen, 2017Sدراسةةةةةةة )،  ما ووجد  مقرل ة  ي  ا ظةةةةةةراا

  الو ف  ، وهو مةةا يؤدي حلى انق ةةاض    ةةد أ عةةاد ا    ااإل لةةاق العةةاط    ةة الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وبوا    حدراق

 األداى الرس   للعاملوا  ي ن اعا  مقرل ة  الصوا.

الصةةةةةةةةةةمم الرناف   )طةةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةةوق، وطةةةةةةةةةةمم الدفاق(  ( أا Kwon and Kim, 2017وأ هر  نراس  دراسةةةةةةةةةةة )

،  لرناف   )الظةةةةةةلوق ارظةةةةةةيع  العام، والخوةةةةةةوق  حدراق الوظةةةةةةفي  ا  يروسةةةةةة  العينة  وا
 
 للرزدم مظةةةةةةرزبي

 
الفا

 ز اق الصةةةةةةةناعا  الزتاسفة  ي كوريا  كافآ  وال  نفا ( ونوايا  رق العم  لدي العاملوا  ويظةةةةةةةفي  سةةةةةةةفاسةةةةةةةا  ار 

  ( حلى أا طةةةةمم الدفاق يروسةةةة  العينة  وا النبت  ي مكاا Jahanzeb et al., 2018دراسةةةةة )، و وطةةةةلم  الشةةةةمالفة

ة  ي  ةةةا ظةةةةةةةةةةةةةرةةةاا،   ا  الو ف   للعةةةاملوا  ز ةةةاعةةةا  يةةةدمفةةةة مقرل ةةة العمةةة  واإل لةةةاق العةةةاط    ةةة  ةةةد أ عةةةاد ا   

( أا طةةةةةةةةةمم الدفاق يروسةةةةةةةةة  العينة  وا النبت  ي مكاا العم   Jahanzeb and Fatima, 2018وأ د  دراسةةةةةةةةةة )

وا  ز اعا  يدمفة مقرل ة  ي واإل لاق العاط  ، والتي  دوره يؤدي حلى انوشةةةةةةةةةار الظةةةةةةةةةلو فا  الظةةةةةةةةةلبفة للعامل 

  ا ظراا.  



 2021يناير  –ل العدد األو  –( 58للعلوم اإلدارية© املجلد ) مجلة جامعة اإلسكندرية 

 

[263] 

  ص البا ث مو العرض الظةةةا ق لإلطار الناري والدراسةةةا  الظةةةا زة حلى أا العديد مو الدراسةةةا  الظةةةا زةقل وي 

 ناولم العينا  اربا ةةةرم فز   وا ك  مرزو يو مو مرزو ا  البحث الحالي، فرناولم  عض الدراسةةةا  العينة 

 ;Liang and Wang, 2016)لدراسةا   اربا ةرم  وا حدراق الوظةفي  الرناف   والصةمم الرناف   ومو  وا هته ا

Kwon and Kim, 2017; AL-Abrrow, 2018) دراسةةةةةةةةةا  العينة اربا ةةةةةةةةةرم  وا حدراق ،  ما  ناولم العديد مو ال

 ;Kaya et al., 2016; Makhdoom et al., 2017)الوظفي  الرناف   وا    ا  الو ف   ومو  وا هته الدراسا   

Labrague et al., 2017)    الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  على  حةديةد طبفعةة العينةة اربةا ةةةةةةةةةةةةةرم  وا الصةةةةةةةةةةةةةمةةم    ر     عض ،  ينمةا

الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةا   الرناف   وا    ا  الو ف   ومو    ,Coban and Sarikaya, 2016; Abied and Khalil) وا هةةةةةته 

2019)  
 
  دايلفا

 
 وسةف ا

 
،  تل   بوا محدودية الدراسةا  الظةا زة الت   ناولم الصةمم الرناف    وطة ه مرزو ا

Mediating Effect  الرناف   و عض اررزو ا  الرنافمفة مث  نوايا  رق العم      ي العينة  وا حدراق الوظةةةةةةةةفي

(Kwon and Kim, 2017(   وا ل زام الرناف ،)Hye-Jin et al., 2016   أما الدراسا  الت   ناولم الدور الوسف ،)

ناف   وا    ا  الرناف   على نحو محةةةدد الرةةةدايلي للصةةةةةةةةةةةةةمةةةم الرناف    ي العينةةةة  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الر 

 أي دراسة  ناولم  ل  العينة. -   ي  دود علمه - فلم يرطد البا ث ويا 

وبناى على العرض الظةةا ق يروةة  أا البحث الحالي يقرلل عو الدراسةةا  والبحو  الظةةا زة   نه يشةةم  معام 

يم حطار مز  ح للعينة  وا حدراق الوظةةةةةفي   اررزو ا  الت   ةةةةةملفلا الدراسةةةةةا  الظةةةةةا زة  شةةةةةك  ج ل  و ل   رزد

(  ي محاولة ل هم طبفعة العينا   1رناف  ، والصةةةمم الرناف  ، وا    ا  الو ف   وارو ةةة   الشةةةك  رنم )ال 

اربا رم وغو  اربا رم  وا مرزو ا  البحث مو ييل  وسف  الصمم الرناف    ي العينة  وا حدراق الوظفي   

ديريةةةا  الخةةةدمةةةا  العةةةامةةةة  بيئةةةة عربفةةةة  الو ف  ،  ةةةتلةةة  يرموز هةةةتا البحةةةث  ر بفزةةةه  ي مةةة الرناف   وا    ا   

مقةةال ةةة للبيئةةة الزربفةةة الت   مةةم فعلةةا غةةالبفةةة األد فةةا  الظةةةةةةةةةةةةةةا زةةة األمر الةةتي نةةد يظةةةةةةةةةةةةةهم  ي  بن  م هوم وأ عةةاد  

عو الز ةةاعةةا  الت  مرزو ا  البحةةث الحةةالي  ز ةةاعةةا  جةةديةةدم  قرلل  ي طبفعفلةةا و روفهةةا البف فةةة املحف ةةة إلةةا 

 و  الظا زة.أجريم فعلا الدراسا  والبح
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   بحثالمشكلة وتساؤالت  (  4)

الرناف   ح  أنه لو ظ محدودية الدراسةةةةةةةةةةةةةا     اهرمم العديد مو الكرا ا  العلمفة  دراسةةةةةةةةةةةةةة حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي 

أثر  لةة   ي  ةةةةةةةةةةةةةعور العةةاملوا  األجنكفةةة الت   نةةاولةةم دور هةةتا اررزو   ي انوشةةةةةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف   و 

وجه عام والبيئة   ا    ا  الو ف   داي  ارناما  املخرل ة، مع ندرم مث  هته الدراسةةةةةةةةةةةةةا   ي البيئة العربفة   

وهو ما يظةةةةةةردعي البحث وا سةةةةةةرزصةةةةةةاى ل هم طبفعة الدور التي    -   ي  دود علم البا ث - ارصةةةةةةرية  وجه يا 

    ي انوشةةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةمم الرناف  ، وأثرهما على ا    ا  يمكو أا يزوم  ه حدراق الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف 

نةةةام   فةةةة  ي ح ةةةدي محةةةافاةةةا  جمهوريةةةة مصةةةةةةةةةةةةةر العربفةةةة، ومو هةةةتا ارن لقالو ف   للعةةةاملوا  ةةةارنامةةةا  الخةةةدم

( م ردم مو العةاملوا  مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة  ي 19البةا ةث  ة جراى دراسةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةر يعفةة على عفنةة نوامهةا )

ر )ال   فة والرعلفم، والشةةةةةؤوا ال ةةةةةحفة والظةةةةةكاا، والروةةةةةامو ا جرماعي، واإلسةةةةةكاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نهلفة  مصةةةةة محافاة الد

 على حطةةار للمزةةا لةةة الةةتي  م واررافق، والرمويو والرجةةارم الةةدايلفةةة(، و م حجراى مزةةا ي  خةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةفةة 
 
ة اعرمةةادا

سفةةة عو مةةدي حدراق حعةةداده  ي ضةةةةةةةةةةةةةوى األد فةةا  الظةةةةةةةةةةةةةةا زةةة اررعلزةةة  موضةةةةةةةةةةةةةوق البحةةث؛ و لةة  لركويو فكرم مبةةد

رم  الوظةفي  الرناف  ، ودرجة انوشةار سةلو فا  الصةمم الرناف   لدي ار ردا  موضةع الر بفق، واإلرام  ااه

لى الدور التي يمكو أا  زوم  ه سةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةمم الرناف    ي العينة ا    ا  الو ف  ،  تل  الرعرف ع

 عاملوا  رل  ارديريا . وا حدراق الوظفي  الرناف   وا    ا  الو ف   لل 

 وند  ش م هته الدراسة ا سر يعفة عو مجموعة مو ارؤ را  األولفة  مثلم أهمها  ي:

لدراسةةةةة مو  فث حدرا هم لظةةةةلو فا  الوظةةةةفي  الرناف  ،  وجود   او   وا العاملوا  ي ارديريا  موضةةةةع ا –

والن و   ي ارديريا  موضةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةة فزد أ ةةةةةةةةار عدد مو العاملوا حلى  مرع  عض ال ميى  ي العم   الزوم  

الت   حزق مصةةةةةةال   وعدم الزدرم على  جاو هم  ي ا قا  الزرارا ، و ملق البعض رةسةةةةةةائلم لرمرير أفكارهم

 اا مصسحة ارديرية  وجه عام.  نلة محدودم على  ظ

ياهر  ي انوشةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةمم  وا العاملوا  ي  يئة عم  ارديريا  موضةةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةةة و ل   ي  ةةةةةةةةةك    –

زادهم    لا لو  حد  أي امرناق العاملوا  زديم أفكار أو مز   ا   رعلق   وضةةةةةةةةاق العم  أو مشةةةةةةةةكي ه  عر 

 حلى ححجامهم عو 
 
 مو  وجفه ا نرزاد لهم أو مو يزو   ي ارديريا ، حضةةةةةةةةافة

 
الرصةةةةةةةةريح   فكارهم وآرائلم يوفا

 النراس  الظلبفة الت  ند يرعرضوا لها. 

  لدي العاملوا  ي ارديريا  موضةةةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةةةة، فزد أ د عدد مو العاملوا      ا  الو ف انوشةةةةةةةةةةار  اهرم ا –

نة الت  يعف لم على ا هرمام  ةةةةةةةةةةعورهم  اإلجهاد واسةةةةةةةةةةررزاف مواردهم العاط فة والجظةةةةةةةةةةدية، وفزدا لم لل ا

 حلى فزدا لم   اآليريو )رةسةةةةاى أو  ميى أو مرعاملوا(، و ةةةةعورهم   زداا الزدرم على حنجا  أعمالهم، حضةةةةا
 
فة

 الشعور اإلنظان  عند الرعام  مع اآليريو، ومعاملفلم  ظلبفه ونظاوم.

لوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف  ، وسةةةةةةةةةةةلو فا  عدم الوضةةةةةةةةةةةوح الكا ي للدور الهام التي يمكو أا يزوم  ه ك  مو حدراق ا –

موضةةةةةةةةةةةةةع  الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف    ي انوشةةةةةةةةةةةةةار  ةاهرم ا    ا  الو ف   لةدي العةاملوا  مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة 

 الدراسة.
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و ي ضةةةةةةةةةوى ما  زدم ف ا مشةةةةةةةةةكلة البحث  رمث   صةةةةةةةةةورم رسيظةةةةةةةةةة  ي الكشةةةةةةةةةل عو الدور التي يمكو أا  زوم  ه 

 وسف 
 
  ي العينة  وا حدراق الوظفي  الرناف   وا    ا  سلو فا  الصمم الرناف    وط ها مرزو ا

 
  دايلفا

 
ا

أمكو معةةه حيجةةا    الةةتيالةةدنهلفةةة  مصةةةةةةةةةةةةةر، وهو األمر الو ف   للعةةاملوا  مةةديريةةا  الخةةدمةةا  العةةامةةة  ي محةةافاةةة  

 الوظاةل الرسي  اآلي :

  ما أثر إدراك التسييس 
ً
 تداخليا

ً
 وسيطا

ً
، والصمت التنظيمي بوصفه متغيرا

ً
 مستقل

ً
التنظيمي بوصفها متغيرا

 على االحتراق الوظيفي للعاملين في مديريات الخدمات العامة موضع التطبيق؟ 

 ل رعفة اآل فة:ةل الرسي  األسئلة اوينكثق مو هتا الوظا

  الصةةةةمم الرناف    ي مديريا  الخدما  العامة ه  يؤثر حدراق الوظةةةةفي  الرناف    ي انوشةةةةار سةةةةلو فا( 4-1)

 موضع الر بفق؟   

ما أثر حدراق الوظةةةةةةةةفي  الرناف   على الشةةةةةةةةعور  ا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مديريا  الخدما  العامة ( 4-2)

 بفق؟موضع الر 

الشةةةةةةةةعور   علىما أثر انوشةةةةةةةةار سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف    ي مديريا  الخدما  العامة موضةةةةةةةةع الر بفق  ( 4-3)

  ا    ا  الو ف   للعاملوا  رل  ارديريا ؟

  ي ( 4-4)
 
  دايلفا

 
 وسةةةةف ا

 
ما طبفعة الدور التي يمكو أا  زوم  ه سةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف    وطةةةة ها مرزو ا

ق الوظةةةةةفي  الرناف    ي مديريا  الخدما  العامة موضةةةةةع الر بفق والشةةةةةعور  ا    ا  العينة  وا حدرا

 املوا  رل  ارديريا ؟الو ف   للع

 بحثالأهداف  (  5)

  ناى  على العرض الظا ق رشكلة ويظاة   البحث ف ا أهداف البحث  رمث   ي اآلي :

م الرناف    ي مديريا   شةةةةةةةةار سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمالرناف    ي انو   الكشةةةةةةةةل عو مدي   ثو  حدراق الوظةةةةةةةةفي ( 5-1)

 الخدما  العامة موضع الر بفق.

الرعرف على أثر حدراق الوظةةةةفي  الرناف    ي الشةةةةعور  ا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مديريا  الخدما  ( 5-2)

 العامة موضع الر بفق.

  على  بفق  العامة موضةةةةةةةع الر  مديريا  الخدما   حديد مدي أثر انوشةةةةةةةار سةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةمم الرناف    ي( 5-3)

 الشعور  ا    ا  الو ف   للعاملوا  رل  ارديريا .

الكشةةةةةةةةةةةةل عو طبفعة الدور الوسةةةةةةةةةةةةف  لظةةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةةمم الرناف    ي العينة  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي   ( 5-4)

ملوا  رلةةة   الرناف    ي مةةةديريةةةا  الخةةةدمةةةا  العةةةامةةةة موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق والشةةةةةةةةةةةةةعور  ةةةا    ا  الو ف   للعةةةا

 يا .اردير 
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 بحث الأهمية  ( 6)

 يظرمد البحث أهمفره مو عدم اعربارا  علمفة وعملفة  فا لا ففما ي ي :

 األهمية العلمية(  6-1)

الرناف   مو أهم اروضةةةةةةوعا  الت  نالم اهرمام البا ثوا  ي اآلونة األيو م.    يعر   موضةةةةةةوق حدراق الوظةةةةةةفي  –

 مو ال 
 
 محدودا

 
 ظةةة  ما  وافر   -دراسةةةا  الظةةةا زة  ي البيئة الزربفةو ي  دود علم البا ث ف ا هناق عددا

هما م الرناف  ، ودور الت   ناولم دور حدراق الوظةةةفي  الرناف    ي انوشةةةار سةةةلو فا  الصةةةم  -لدي البا ث

 ي ا    ا  الو ف  ، مع غفةاا رثة  هةته الةدراسةةةةةةةةةةةةةا   ي البيئةة العربفةة  وجةه عةام، والبيئةة ارصةةةةةةةةةةةةةريةة  وجةه 

الحالي حلى سد ال جوم  وا الدراسا  العربفة واألجنكفة للرعرف على دور سلو فا   يا ، لتا يظ ى البحث  

 
 
  دايلفا

 
 وسةةةةةةةةةةةةف ا

 
حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا   ي العينة  وا    الصةةةةةةةةةةةةمم الرناف    وطةةةةةةةةةةةة ها مرزو ا

 الو ف  .

  ا  الو ف  ،  حلزاى ار يد مو الوةةةةةةوى على حدراق الوظةةةةةةفي  الرناف   وسةةةةةةلو فا  الصةةةةةةمم الرناف   وا   –

للرعرف على طبفعةةةة العينةةا      مةةةا يظةةةةةةةةةةةةةةةاعةةد على فرح املجةةةال أمةةام البةةةا ثوا ر يةةد مو الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة والرحلفةةة  

 ا  البحث مو ييل  وسةةةةف  سةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف    ي العينة  وا  اربا ةةةةرم وغو  اربا ةةةةرم  وا مرزو

  طةةةةةةةةةةةةناعفة، أو يدمفة أيري  قرلل  ي حدراق الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا  ي ن اعا

 طبفعفلا ويصاسصها عو مديريا  الخدما  العامة موضع الر بفق.

 األهمية العملية (  6-2)

أ د   أهمفره العملفة مو أهمفة مجال الر بفق اررمث   ي مديريا  الخدما  العامة  وط هايظرمد البحث  –

  و رحم  مظةةةةؤولفا  جظةةةةفمة أهمها دفع عملفة  أهم الز اعا  الخدمفة  ي مصةةةةر، والت   وةةةة لع  دور  بو

لجمفع   حنظةانفةصةادية وا جرماعفة وال ةحفة والرعلفمفة حلى األمام، وان رادها  رزديم يدما  الرنمفة ا نر 

الت    -ارواطنوا  ي مجا   مرعددم، األمر التي ي رض ضةةةةةةرورم  وطةةةةةةفل  عض الاواهر الظةةةةةةلو فة واإلدارية

وا قةةا  الرةةدا و    -لرناف   وسةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف   وا    ا  الو ف  مو  ف لةةا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  ا

 وجودم عالفروا.  ىمالي مة  ش  لا  ما ُيمكو هتا الز اق مو  زديم يدما ه  ك ا

يظاعد نراس  هتا البحث  ي  وعفة ارظئولوا والعاملوا  مديريا  الخدما  موضع الر بفق  م هوم، وأ عاد  –

ف  ، و فل يمكو ا سةةةر ادم مو النراس  الت  يكشةةةل ع لا البحث  ي الحد مو حدراق حدراق الوظةةةفي  الرنا

لشةك  التي ينعك  على  زلف   ةعور العاملوا  لرناف    االوظةفي  الرناف  ، وانوشةار سةلو فا  الصةمم ا

  ا    ا  الو ف   إلته ارديريا .

 بحثالفروض (  7)

 حلى ايربار مدي صحة ال روض اآل فة: ي ضوى مشكلة البحث وأهدافه ف ا البحث يظ ى  

  ي سةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف   للعةةاملوا     ؤثر أ عةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي (  7-1)
 
 حيجةةا فةةا

 
 معنويةةا

 
الرناف    ةة ثو ا

 )طمم الخووق، وطمم الدفاق(  مديريا  الخدما  العامة موضع الر بفق.
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 حي (  7-2)
 
 معنويةةةةةا

 
الرناف    ةةةةة ثو ا أ عةةةةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي   للعةةةةةاملوا )اإل لةةةةةاق  ؤثر    ي ا    ا  الو ف   

 
جةةةةةا فةةةةةا

 (  مديريا  الخدما  العامة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عام  اإلنظةةةةةةةان ، والشةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةخصةةةةةةة ، وفزداا الر العاط  

 موضع الر بفق.

  ي ا    ا  الو ف   للعاملوا )اإل لاق العاط  ،  ( 7-3)
 
 حيجا فا

 
 معنويا

 
 ؤثر سةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةمم الرناف     ثو ا

لخدما  العامة موضةةةةةةةةةع  (  مديريا  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة زداا الرعام  اإلنظةةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةة وف

 الر بفق.

 روسةة  سةةلو فا  الصةةمم الرناف   العينة  وا حدراق الوظةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا  ( 7-4)

 (  مديريا  الخدما  ةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةخصةةةة )اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةان ، والشةةةةعور  ردن  اإلنجا  ال 

 العامة موضع الر بفق.

 بحثالمنهجية (  8)

 روةةةةةةةةةةةمو منهجفة البحث عدم عناطةةةةةةةةةةةر  رمث   ي منها البحث، وأنواق البفانا  ار لوبة ومصةةةةةةةةةةةادرها، ومرزو ا  

البحةث والزفةاح، ومجرمع وعفنةة البحةث، وأدام البحةث وطريزةة جمع البفةانةا ، وأسةةةةةةةةةةةةةالفة  الرحلفة  اإل صةةةةةةةةةةةةةال   

 مة، وففما يلي يظرعرض البا ث هته العناطر على النحو اآلي :ارظرقد

 البحثمنهج  (8-1)

الةةةتي يزوم على وطةةةةةةةةةةةةةل و حلفةةة  الاةةةاهرم محةةة  البحةةةث   اعرمةةةد البحةةةث الحةةةالي على ارنها الوطةةةةةةةةةةةةة   الرحلفلي 

  مع  نةةاول دور سةةةةةةةةةةةةةلو فةةا     حلفةة  العينةةة  وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف    والةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة، وهى

  ي  ل  العينة، و ل   مراجعة األد فا  والدراسا  الظا زة الصمم الرناف    وط 
 
  دايلفا

 
 وسف ا

 
ها مرزو ا

لبنةةاى اإلطةةار الناري، و صةةةةةةةةةةةةةمفم نةةاسمةةة اسةةةةةةةةةةةةةرزصةةةةةةةةةةةةةةاى يز   الجوانةة  اررعلزةةة  مرزو ا  البحةةث لجمع البفةةانةةا   

حلف  النراس   ما يقدم  ضةةةةةفا  البحث، ومو ثم   ي مة لإلجا ة على فر ار لوبة، وحجراى ا يربارا  اإل صةةةةةاسفة ال 

 (.2008أهداف البحث )حدر  ،  

 أنواع البيانات املطلوبة ومصادر الحصول عليها( 8-2)

البفةانةا     اعرمةد البحةث الحةالي نوعوا مو البفةانةا  همةا البفةانةا  الثةانويةة واألولفةة، ونةد  م جمع النوق األول مو

مكو مو   طةةةةف  ار اهفم، وحعداد اإلطار الناري للبحث،  حلفة والعارفة  ما ي الدوريا  العلمفة املمو ارراجع، و 

 حلى البفانا  والرزارير الصادرم عو مديرية الرنافم واإلدارم  محافاة الدنهلفة
 
 ي مصر، أما النوق الثان    حضافة

ام  دراسة ارفدانفة  اسرقدم لم ارظفلدفوا  ي ال   ىةةةةةةةةةةةة مو البفانا  )البفانا  األولفة( فزد  م جمعها مو ارظرزص

 أسلوا ا سرزصاى.  

 والقياس البحثمتغيرات ( 8-3)

 رعلق البفةةانةةا  األولفةةة الي مةةة لهةةتا البحةةث  مجموعةةة مو اررزو ا  الرسيظةةةةةةةةةةةةةفةةة، واعرمةةد البحةةث  ي نفةةاح هةةته  

لزفةةاح كةة     لةةا مجموعةةة مو العبةةارا اررزو ا  وأ عةةادهةةا ال رعفةةة على مجموعةةة مو ارزفةةاح الت  ا رو  كةة  م

نفاح الو ا النظةةةةةةةةةةةةةب  لك  عبارم  اسةةةةةةةةةةةةةرقدام مزفاح لفكر  الخمايةةةةةةةةةةةةةت   فث  راو م موافزة   مرزو ، وسةةةةةةةةةةةةةيرم
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( حلى )1ارظةةةةةةةةةةرزمةةةةةةةةةةت  م لم على عبارا  ك  مزفاح مو )
 
(، وففما يلي  وضةةةةةةةةةةفح 5= غو  موافق  ماما

 
= موافق  ماما

 لعلا هتا البحث:ررزو ا  البحث وارزايي  الت  اعرمد  ع

 إدراك التسييس التنظيمي )متغير مستقل(  ( 8-3-1) 

الةةةةةةتي طور ةةةةةةه دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) ارزفةةةةةةاح  هةةةةةةتا اررزو  على  البحةةةةةةث  ي نفةةةةةةاح  (، Kacmar and Carlson, 1997اعرمةةةةةةد 

 ,Kwon and Kim, 2017; Sun and Xia)واسةةةةةةةةةةةرقدمره العديد مو الدراسةةةةةةةةةةةا  األجنكفة م لا على سةةةةةةةةةةةكف  ارثال  

2018; Lam and Xu, 2019; Sevik, 2020)  ،محمةةد،    ؛2015،  ةةتلةة  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةا  العربفةةة م لةةا )ريةةاا، وآيروا

( عبةارم مو عةة 12 لةا، ويركوا مو )( على اعربةار أا هةتا ارزفةاح مو أ ث  ارزةايي  الت  ثكةم طةةةةةةةةةةةةةدنهةا وثبةا2016

( 5على ثيثةة أ عةاد يعك  حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف  ، م لةا عبةار وا لزفةاح ُ عةد الظةةةةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةةةةيع  العةام، و)

، و)عب 
 
 للرزدم مظةةةةةةةةةرزبي

 
( عبارا  لزفاح ُ عد يظةةةةةةةةةفي  سةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةا  اركافآ   5ارا  لزفاح ُ عد الخوةةةةةةةةةوق  الفا

د عبار وا  م طةةةةةةفاغفلما   ريزة عكظةةةةةةفة هما " منح اركافآ  رو يظةةةةةةرحق  وال  نفا ، وا رو  عبارا  هتا الُبع

 لحجم الجهد اربتول"، و" منح ال  نفا   شك  عادل ألصحاا األداى
 
 اررموز". وفزا

 الصمت التنظيمي )متغير مستقل/وسيط تداخلي( ( 8-3-2) 

( واسةةةةةةةةةةةةرقدمره  Van Dyne et al., 2003اعرمد البحث  ي نفاح هتا اررزو  على ارزفاح التي طور ه دراسةةةةةةةةةةةةة )

 Akin and Ulusoy, 2016; Paksirat and)العديد مو الدراسةةةةةا  مو الدراسةةةةةا  األجنكفة م لا على سةةةةةكف  ارثال  

Taheri, 2018; Abied and Khalil, 2019)  ،( على  2017النبوي،  ؛ 2017،  تل  الدراسةةا  العربفة م لا )رضةةواا

( عبارا   5( عبارم م لا )10أ ث  ارزايي  الت  ثكم طدنها وثبا لا، و م ا عرماد على )اعربار أا هتا ارزفاح مو  

 اق.( عبارا  لزفاح ُ عد طمم الدف5لزفاح ُ عد طمم الخووق، و)

 االحتراق الوظيفي )متغير تابع( ( 8-3-3) 

( واسةةةةةةةةةةةةةرقةةدمرةةه Maslach et al., 1996اعرمةةد البحةةث  ي نفةةاح هةتا اررزو  على ارزفةةاح الةتي طور ةه دراسةةةةةةةةةةةةةةة )

 Makhdoom et al., 2017; Abied and)العديد مو الدراسةةةةةةةةةا  مو الدراسةةةةةةةةةا  األجنكفة م لا على سةةةةةةةةةكف  ارثال  

Khalil, 2019; Srivastava et al., 2019)  ،( على  2017؛ النبوي،  2017،  تل  الدراسةةةةةةةا  العربفة م لا )رضةةةةةةةواا

 للعاملوا  اعربار أا هتا ارزفاح مو أ ةةةهر ارزايي  الت  ثك 
 
م طةةةدنها وثبا لا،  ما طةةةمم هتا ارزفاح يصةةةفصةةةا

( عبةارا   9م لةا )( عبةارم مو عةة على ثيثةة أ عةاد يعك  ا    ا  الو ف  ،  22 ي ن ةاق الخةدمةا ، ويركوا مو )

( عبةةارا  لزفةةاح ُ عةةد  8( عبةةارا  لزفةةاح ُ عةةد فزةةداا الرعةةامةة  اإلنظةةةةةةةةةةةةةةان ، و)5لزفةةاح ُ عةةد اإل لةةاق العةةاط  ، و)

 Maslachإلنجا  الشةخمةت ، و م طةفاغة جمفع عبارا  هتا الُبعد   ريزة عكظةفة، لتل  أ د  دراسةة ) دن  ا

et al., 1966  د على درجا     ا  الو ف   يرمث   ي  الة  صةةةةةول ال ر ( أا  ةةةةةعور العاملوا  درجة عالفة مو ا

رجا  منق وةةةةةةة على مزفاح عالفة  ي ك  مو مزفاح اإل لاق العاط  ، ومزفاح فزداا الرعام  اإلنظةةةةةةان ، ود

  دن  اإلنجا  الشخمت .  

 بحثالمجتمع وعينة ( 8-4)

 ي دواويو مديريا   اركركفة(  )الرقصةةةصةةةفة، وال نفة، و   يشةةةم  مجرمع البحث جمفع العاملوا  مقرلل الو اسل

 4890( مديرية. ويوةةةةم هتا املجرمع )11الخدما  العامة  محافاة الدنهلفة  ي مصةةةةر، والبالغ عددها )
 
( مو  ا
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 رر   ارعلوما   مديرية الرنافم واإلدارم  ي محافاة الدنهلفة لعام  
 
( عدد  1، ويو ةةة  الجدول رنم )2018وفزا

 للمجموعا  الو 
 
 رديريا  موضع الر بفق. ف فة  ي االعاملوا وفزا

 وفق مديريات الخدمات موضع التطبيق البحثتوزيع مجتمع  : 1جدول 

 املديريات  م
الوظائف  

 التخصصية 

الوظائف  

 الفنية

الوظائف  

 املكتبية

حجم 

 املجتمع

 345 168 76 101 الشباا والرياضة 1

 327 114 37 176 ال   البف ري  2

 489 130 213 146 ال ارعة 3

 443 234 83 126 الروامو ا جرماعي 4

 214 96 35 83 الرنافم واإلدارم 5

 862 201 219 442 ال   فة والرعلفم  6

 443 190 130 123 اإلسكاا واررافق 7

 509 197 61 251 الرمويو والرجارم الدايلفة  8

 232 127 22 83 الزوي العاملة والهجرم  9

 751 122 231 398 الشؤوا ال حفة والظكاا 10

 275 88 138 49 ال ر  والنز   11

 4890 1667 1245 1978 املجموق             

 .2018محافاة الدنهلفة،    حعداد البا ث  ي ضوى  فانا  مر   ارعلوما ، مديرية الرنافم واإلدارم،  ارصدر:   

 حلى نفود الونم، والرك
 
 لك   حجم املجرمع وانوشةةةةةةةةةةةار م ردا ه، حضةةةةةةةةةةةافة

 
ل ة ارصةةةةةةةةةةةا بة للوطةةةةةةةةةةةول حلي جمفع  ونارا

ا العفنا  لرجمفع البفانا  ار لوبة إل مام البحث، لهتا رةةةحبم  م ردا  املجرمع، فزد  م ا عرماد على أسةةةلو 

، و م  حديدها  اسرق356عفنة عشواسفة طبزفة مكونة مو )
 
عند    Sample Size Calculatorدام  رنام   ( مو  ا

على أسةةةةلوا الرو  ع النظةةةةب  التي  %(، و م  و  ع هته العفنة  ا عرماد  95%(، و دود ثزة )5مظةةةةروي معنوية )

ية يةت  ي اعربةاره الربةايو  وا عةدد العةاملوا  كة  مةديريةة، و مثلةم و ةدم ارعةاينةة  ي ارو ل الحكوم  الةتي ينر    

  العةةامةةة  )الرقصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةفةةة، وال نفةةة، واركركفةةة(  ي دواويو مةةديريةةا  الخةةدمةةا  ف فةةة املخرل ةةةحلى املجموعةةا  الو 

  محافاة الدنهلفة.

( حجم عفنةةة البحةةث و و  ع م ردا لةةا، وعةةدد ا سةةةةةةةةةةةةةرجةةا ةةا  ال ةةةةةةةةةةةةةحفحةةة مو مةةديريةةا  2ويو ةةةةةةةةةةةةة  الجةةدول رنم )

 الخدما  العامة  محافاة الدنهلفة موضع الر بفق.
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 وعدد االستجابات الصحيحة وفق مديريات الخدمات موضع التطبيق  بحثالتوزيع عينة  : 2جدول 

 ات املديري م

الوظائف  

 التخصصية 
 حجم العينة الوظائف املكتبية الوظائف الفنية

 االستجابة  العينة االستجابة  العينة االستجابة  العينة االستجابة  العينة

 17 25 8 12 4 6 5 7 الشباا والرياضة 1

 18 25 7 9 5 3 6 13 ال   البف ري  2

 30 36 9 10 12 15 9 11 ال ارعة 3

 26 32 13 17 5 6 8 9 ماعيالروامو ا جر 4

 13 14 5 6 3 3 5 5 الرنافم واإلدارم 5

 61 64 15 15 15 16 31 33 ال   فة والرعلفم 6

 27 32 11 14 8 9 8 9 اإلسكاا واررافق 7

 33 36 13 14 4 4 16 18 الرمويو والرجارم  8

 17 18 9 10 2 2 6 6 العاملة والهجرم 9

 51 53 9 9 15 16 27 28 الشؤوا ال حفة   10

 19 21 6 7 9 10 4 4 ال ر  والنز  11

 312 356 105 123 82 90 125 143 املجموق       

 .حعداد البا ثارصدر: 

 وجمع البيانات  البحثأداة ( 8-5)

 مثلم أدام البحث  ي ناسمة ا سةةةةةرزصةةةةةاى والت   م  صةةةةةمفمها و  ويرها  ي ضةةةةةوى الدراسةةةةةا  الظةةةةةا زة، و م جمع 

ولفةة الي مةة للةدراسةةةةةةةةةةةةةة ارفةدانفةة مو ييل أسةةةةةةةةةةةةةلوا ا سةةةةةةةةةةةةةرزصةةةةةةةةةةةةةاى، ونةد نةام البةا ةث  رو  ع نةاسمةة  البفةانةا  األ 

ا ةةةةةرم، واسةةةةةرزرنم عملفة جمع البفانا  سةةةةةرة أ ةةةةةهر  م مو م ردا  العفنة   ريزة مب ا سةةةةةرزصةةةةةاى على ك  م رد

زصةةةةاى ال ةةةةحفحة الت   م ، وبلغ عدد نواسم ا سةةةةر 2020حلى  لاية يونفو   2020و ل  ييل ال   م مو  داية يناير  

 %(. 87.6( ناسمة  معدل اسرجا ة )312الحصول علعلا )

 بحثالأساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة في ( 8-6)

 - The Partial Least Square م ايربار نمو   وفروض البحث  اسةةةةةةةةةةةرقدام طريزة ارر عا  الصةةةةةةةةةةةزري الج سفة  

PLS   عةةد أ ةةد أسةةةةةةةةةةةةةةالفةة  نمةةا   ارعةةاد   ا
ُ
، ويعرمةةد على  Structural Equation Modeling- SEM  لهفكلفةةةالت  ي

سةةةةةةةةةةةالف  واسةةةةةةةةةةةعة ا نوشةةةةةةةةةةةار للرزففم  درجا  الربايو  وا مرزو ا  البحث، وُ عد هتا األسةةةةةةةةةةةلوا اإل صةةةةةةةةةةةال  مو األ 

 Discriminant، وطةةةةةةةةةةةةةد  الرماي   Convergent Validity، وطةةةةةةةةةةةةةد  الرزارا  Reliabilityار زامو لك  مو الثبا   

Validity  مزالل( يي  ارظرقدمة  ي دراسةRingle et al., 2012.) 

 على  Hair et al., 2010واعرمد البحث  ي  حلف  البفانا  ارفدانفة على مدي  الخ و وا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
 
( التي يعرمد أو 

 على الرحلف   
 
ايربار نمو   الزفاح مو ييل  زففم الصةةةةةةد  والثبا  للمزايي  ارظةةةةةةرقدمة  ي البحث اعرمادا

الرو فدي، يوبع  ل   زففم وايربار النمو   الهفكلي للبحث للونوف على ال ةةةةةةةةةةةحة أو عدم ال ةةةةةةةةةةةحة  ي   العاملي
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 ,.Warp PLS 4.0 (Hair et alيربةار  ي النمو جوا  ةاسةةةةةةةةةةةةةرقةدام  رنةام   كة  فرض مو فروض البحةث، ونةد  م ا

2010.) 

 تقييم الصدق والثبات في املقاييس    ( 9)

، نةةام البةةا ةةث  ةة جراى  لزةةاسمةةة ا سةةةةةةةةةةةةةرزصةةةةةةةةةةةةةةاى ونبةة  ا عرمةة  عةةد الزفةةام  ةةالرصةةةةةةةةةةةةةمفم اربةةدل   
 
  لةةاسفةةا

 
اد علعلةةا اعرمةةادا

 فاح(، و ل  على النحو اآلي :ايربارا  الصد  والثبا  علعلا )ايربار نمو   الز

 تقييم صدق املقاييس  (  9-1)

أا هته  لبفاا مدي طةةةةةةةد  عبارا  ناسمة ا سةةةةةةةرزصةةةةةةةاى  ي نفاح ما طةةةةةةةممم مو أجله، و اسةةةةةةةرقدم هتا ا يربار  

ه البا ث، واعرمد البحث  ي حجراى ايربار  العبارا  يع ى للمظةةةةةةةةرزمةةةةةةةةت  منه ن   ارعنح وار هوم التي يزصةةةةةةةةد

 الصد  على ما ي ي :  

   Content Validityصدق املحتوى  ( 9-1-1) 

ناسمة ا سةةةةرزصةةةةاى سةةةةواى مو النا فة العلمفة والر بفزفة  فث  م عرضةةةةه على  للر  د مو طةةةةد  عبارا  و ل   

 حلى )مجم
 
  ي مةديريةا  الخةدمةا  ( مو 12وعةة مو أسةةةةةةةةةةةةةا ةتم اإلدارم  كلفةا  حدارم األعمةال  ي مصةةةةةةةةةةةةةر، حضةةةةةةةةةةةةةافةة

 
 ةا

وند   العامة  محافاة الدنهلفة، وند  م حجراى هتا ا يربار اربدل  مو ييل مزا ي  خةةةةةةخصةةةةةةفة مع املحكموا، 

عبارا  ا سةةةةةةةةةرزصةةةةةةةةةاى، ونام البا ث  أ دي هؤ ى املحكموا مجموعة مو اري اا  على  عض األل ا  الواردم   

 لهته اري اا .
 
  رعدي  الزاسمة وفزا

   Confirmatory Factor Analysisأسلوب التحليل العاملي التوكيدي  ( 9-1-2) 

ا سةةةةرقدام لرزففم اررزو ا  مرعددم األ عاد وارؤ ةةةةرا ، والزادر على  وُ عد هتا األسةةةةلوا مو األسةةةةالف   ةةةةالعة 

، ولزد اسةةةةةةةةةةةةةرقدم هتا األسةةةةةةةةةةةةةلوا لزفاح ك   مو طةةةةةةةةةةةةةد  الرزارا،  وفو  أدام نفاح أعل
 
 ويعمفما

 
 وثبا ا

 
ى طةةةةةةةةةةةةةدنا

 ماي  ررزو ا  البحث، ويمكو  وضفحهما كاآلي :وطد  الر 

 Convergent Validityصدق التقارب  (9-1-2-1)

ا  البحث، ويشةةةةو  و ل  لزفاح مدي الروافق  وا العبارا  أو األ عاد اررعددم الت  يشةةةةملها ك  مرزو  مو مرزو   

(، وأا جمفع  0.7لجمفع العبةارا  أ    مو )  Factor loadings( أا نفم ارعةامي  ارعفةاريةة  3نرةاس  الجةدول رنم )

عبارا   ارزايي  ارظةةةةةةةةةةرقدمة  ي البحث الحالي،    (، ماعدا ثي 0.05هته الزفم معنوية عند مظةةةةةةةةةةروي معنوية )

 مو انرزام اآليريو )رةسةةةةةةةةاى،  ميى( م لم" مو  مثلم العبارم األولى  ي " جن  ال ميى ال 
 
رصةةةةةةةةريح عو آرائلم يوفا

 ، والعبارم الثانفة هي "ا  ر ا   األفكار اررعلزة  ح  مشةةةةةةةكي  العم  لعدم  زدير  مزفاح الوظةةةةةةةفي  الرناف 

مو األ فاى   لك اىي  التا فة" مو مزفاح الصمم الرناف  ، أما العبارم الثالثة فرمثلم  ي "حنجا  الكثو     ةةةةةةةةةة رسيظ

و م اسةةةةةةةةةةةةةوبعةةاد  لةة  العبةةارا  الثي ،    ارهمةةة والجةةديرم  ةةالرزةةدير  ي عملي الحةةالي" مو مزفةةاح ا    ا  الو ف  ، 

(، 0.5لك  مرزو  أ    مو )  Average Variance Extracted (AVE ما ا وة  أا نفمة مروسة  الربايو ارظةرقر  )

  (.Hair et al., 2010)ويدل  ل  على أا أدام البحث  رصل  صد  الرزارا 
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 بحثالنتائج التحليل العاملي التوكيدي واالتساق الداخلي ملتغيرات : 3جدول 

 العبارات  
املعاملت 

 املعيارية

التباين 

املستخرج  

(AVE ) 

معامل  

ألفا  

  لكرونباخ

(α) 

الثبات 

املركب 

(CR ) 

   
اف
رن
 ال
 
في
ظ
الو
ق 
ا در
ح

 

 0.804 0.831 0.569 السلوك املسّيس العام  -

اولة  عض ال ميى  ناى أن ظةةةةةةةةهم عو طريق يشةةةةةةةةويه طةةةةةةةةورم حم

 اآليريو.
0.775 

   

 مرع  عض ال ميى  ةةةةةالن و  والزوم  ي العمةةةةة   مةةةةةا يجعةةةةة  مو 

 الصع  أل د  جاو هم.
0.716 

   

-  
ً
 للتقدم مستقبل

ً
 0.717 0.827 0.614 الخضوع حاليا

و امريق  عض ال ميى الزدرم على  ملق الرةسةةةةةةةاى  ما يؤدي م

 نبول أفكارهم.
0.807 

   

امرنةةةاق ال ميى عو الرحةةةد   ي كةةةافةةةة نوةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةا العمةةة   منر ح  

 الصرا ة.  
0.725 

   

 مو انرزةةةام اآليريو  
 
 جنةةة  ال ميى الرصةةةةةةةةةةةةةريح عو آرائلم يوفةةةا

 )رةساى،  ميى( م لم. 
0.239 

   

يظةفلدف الرزو ا   ي سةفاسةا  العم   حزفق مصةال  نلة على 

 مة  ك .   ظاا مصسحة ارنا
0.736 

   

 صةةةةةةةةول  عض ال ميى على ما يريدوا   سةةةةةةةةالف لم الخاطةةةةةةةةة و  

 مواجهفلم.يوجد مو يرغ   ي 
0.709 

   

 0.744 0.768 0.643 تسييس سياسات املكافآت والترقيات -

 مو الجةدارم  ي  حةديد  
 
ا عرمةاد على املحظةةةةةةةةةةةةةوبفةة واملحةا ام  د 

 مو يظرحق اركافآ  وال  نفا .
0.856 

   

 لحجم الجهد اربتول.
 
    0.763 منح اركافآ  رو يظرحق وفزا

    0.761 منح ال  نفا   شك  عادل ألصحاا األداى اررموز. 

مع   مةكةةةةةةةافةةةةةةة م  ة ةريةزةةةةةةةة    ةرةوافةق  الة مةيى عةلةى   صةةةةةةةةةةةةةول  ةعةض 

 الظفاسا  ارعلنة.
0.774 

   

 للمصال  الشخصفة. 
 
    0.832   بفق سفاسا  اركافآ  وال  نفا  وفزا

 على     
 
 نراس  الرحلف  اإل صال . أد فا  البحث و ارصدر: حعداد البا ث اعرمادا
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 بحثالنتائج التحليل العاملي التوكيدي واالتساق الداخلي ملتغيرات : 3تابع جدول 

 العبارات  
املعاملت 

 املعيارية

التباين 

املستخرج  

(AVE ) 

معامل  

ألفا  

  لكرونباخ

(α) 

الثبات 

 املركب

(CR ) 

   
اف
رن
 ال
م
صم

ال
 

 0.754 0.872 0.593 صمت الخضوع واإلذعان -

ا مرناق عو  زديم مز   ا   رعلق  رحظوا أوضاق العم   

 أل لا لو  كوا موضع اهرمام رسيست .
0.867 

   

ا  ر ا   األفكار اررعلزة  ح  مشكي  العم  ألا اآليريو  

 )ال ميى، أو الرةساى( سفزوموا  تل .   
0.798 

   

ا مرناق عو  زديم مز   ا   رعلق  ر وير أوضاق العم  

 لو يرزو . 
 
 لزناعت    ا  يئا

0.766 
   

ا  ر ا   األفكار اررعلزة  ح  مشكي  العم  لعدم  زدير 

 رسيست  لك اىي  التا فة. 
0.351 

   

 جن  الحديث  ول نوايا العم  الهامة ألا رةسال  لو  

 آراى  قص  ل . يرزبلوا أي أفكار أو 
0.839 

   

 0.769 0.851 0.608 صمت الدفاع والحماية  -

 
 
ا مرناق عو الرصريح  األفكار اررعلزة   وضاق العم  يوفا

 مو األضرار الت  ند  سحق    )مث  فزداا الو ف ة(.
0.846 

   

ا مرناق عو مشار ة ارعلوما  اررعلزة  زوايا العم   

 مو  وجفه اللوم مو 
 
 اآليريو. يوفا

0.794 
   

 مو أا 
 
حي اى  عض الحزاسق والونالع اررعلزة  العم  يوفا

 يسحق    الورر مو نب  رةسال . 
0.784 

   

 
 
 جن  اإلفصاح عو مز   ا  لرحظوا أوضاق العم   جنبا

 لينرزاد مو اآليريو.  
0.755 

   

 على مصسحت   
 
  وف  الصمم  ي  ثو  مو األ فاا   ا ا

 الشخصفة.
0.738 

   

   
 ف
لو
  ا

  ا
  
ا

 

 0.810 0.764 0.622 اإلنهاك العاطفي  -

  يظررزفن  الشعور   ا العم 
 
 / ن ظفا

 
    0.798 عاط فا

    0.888 الشعور  الرع  واإل لاق  ي  لاية يوم العم .  

    0.779 الشعور  اإلرها  عند ا سوفزا   ي الصباح.  

    0.844 وم يظك  لي الرو ر.الرعام  مع ارراجعوا طوال الف

    0.816 الشعور  اإلجهاد  ي العم .

 على  
 
 نراس  الرحلف  اإل صال . أد فا  البحث و ارصدر: حعداد البا ث اعرمادا
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 بحثالنتائج التحليل العاملي التوكيدي واالتساق الداخلي ملتغيرات : 3جدول تابع 

 

 العبارات 
املعاملت 

 املعيارية

التباين 

تخرج  املس

(AVE ) 

معامل  

ألفا  

  لكرونباخ

(α) 

الثبات 

املركب 

(CR ) 

   
 ف
لو
  ا

  ا
  
ا

 

    0.771 الشعور  اإل بال مو الو ف ة.

  ي هته الو ف ة.
 
    0.882 الشعور   جهاد الن    ثو ا

  ثو م.
 
    0.766 العم  مبا رم مع ارراجعوا يظك  ضزوطا

    0.731 ضزول العم .الشعور  ا  لفار ونرا ال لاية  ظك  

 0.783 0.727 0.589 فقدان التعامل اإلنساني  -

    0.871 الرعام  مع اآليريو  ي العم  معاملة غو  حنظانفة.

أ ث  نظةةةةةةةةةةةةةوم على اآليريو منةةت أا  ولفةةم هةةته   الشةةةةةةةةةةةةةعور  ةة نن 

 الو ف ة.
0.797 

   

الشةةةةعور  الزلق مو هته الو ف ة الت  جعلرن  نايةةةةت  ارشةةةةاعر 

  جاه اآليريو.
0.728 

   

ا هرمةام  مةا يحةد  لبعض مو أيعةامة  معهم الشةةةةةةةةةةةةةعور  عةدم  

  ي العم .
0.759 

   

 
 
الشةةةةةةةةةةةةةعور أا  عض األخةةةةةةةةةةةةةخةا   ي العمة  يانوا أنن  سةةةةةةةةةةةةةكبةا

 لبعض مشكي لم.
0.759 

   

 0.726 0.803 0.628 الشعور بتدني اإلنجاز الشخص ي  -

الزدرم على فهم مشةةةةةةةةةةةةةاعر اررعاملوا م ي  جاه  عض األمور  ي  

 العم .
0.786 

   

الرعام  مع ارشةةةةةةةةةكي  الت  يظةةةةةةةةةب لا اآليروا  ي العم   ك اىم 

 عالفة.
0.799 

   

 على اآليريو  ي العم .
 
    0.712 الزدرم على الر ثو  حيجا فا

    0.811 م . الشعور  النشال والحفوية ييل الع

الزةةةةدرم على  لفئةةةةة الجو ارنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة  وارريح أثنةةةةاى الرعةةةةامةةةة  مع 

 اآليريو.
0.792 

   

    0.834 الشعور  الظعادم عند الرعام  مع اآليريو  ي العم . 

حنجةةةا  الكثو  مو األ ةةةةةةةةةةةةةفةةةاى ارهمةةةة والجةةةديرم  ةةةالرزةةةدير  ي عملي 

 الحالي.
0.308 

   

    0.754    ي العم  إلدوى  ام.الرعام  مع ارشكي  الت   حد

 على 
 
 نراس  الرحلف  اإل صال .أد فا  البحث و ارصدر: حعداد البا ث اعرمادا

   Discriminant Validity صدق التمايز ( 9-1-2-2)

و ل  لزفاح عدم يشةةةةةةةةةةةةا ه اررزو ا  وأا ك  مرزو  يمث  ن ظةةةةةةةةةةةةه، و م  ظةةةةةةةةةةةةا ه مو ييل الجتر ال   ف ي لزفمة   

(،  فةث يجة  أا يكوا نفمةة هتا الجةتر ال   ف ي أ    مو معةامي  ا ر بةال AVEيو ارظةةةةةةةةةةةةةرقر  )مروسةةةةةةةةةةةةة  الربةا
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( أا نفمة الجتر ال   ف ي لزفمة مروسةة   4 وا اررزو  ن ظةةه وبا ي اررزو ا  األيري. و و ةة  نراس  الجدول رنم )

  على أا أدام البحث  األيري، ويدل  ل  الربايو ارظةةةةةةةةةةةةرقر  أ    مو معامي  ا ر بال  وا اررزو  وبا ي اررزو ا 

 رصةةةةةةةةةةةةةل  صةةةةةةةةةةةةةةد  الرمةةاي ،  مةةا  ؤ ةةد هةةته النوفجةةة على عةةدم وجود ا ر بةةال اررعةةدد أو ارشةةةةةةةةةةةةة  ق  وا مرزو يو  

Multicollinearity  (Hair et al., 2010.) 

 وصدق التمايز   البحثمعاملت االرتباط بين متغيرات : 4جدول 

 ارصدر: حعداد البا ث مو نراس  الرحلف  اإل صال .    

 تقييم ثبات املقاييس                                                                   ( 9-2)

اسةةةةةةةةةةرقدم هتا ا يربار لزفاح مدي حمكانفة ا عرماد على ناسمة ا سةةةةةةةةةةرزصةةةةةةةةةةاى  ي الحصةةةةةةةةةةول على  فانا   وظةةةةةةةةةةم 

كةةة  مو معةةةامةةة  أل ةةةا   نةةةد  م حجراى هةةةتا ا يربةةةار للمزةةةايي  ارظةةةةةةةةةةةةةرقةةةدمةةةة  ي البحةةةث  ةةةا عرمةةةاد على ةةةالثبةةةا ، و 

ل   وزه على ا يظةةةا  الدايلي  وا محرويا  ك  مزفاح ياضةةةع لييربار، ومعام    Cronbach’s Alphaلكرونباخ  

اهر نرةةاس  الجةةدول رنم للرةة  ةةد مو مةةدي  را   عبةةارا  كةة  مزفةةاح، و    Composite Reliabilityالثبةةا  ارر ةة   

( وهو ما يدل على ثبةا  0.7( أ    مو )CRومعةام  الثبةا  ارر   )(،  α( أا نفمةة ك  مو معةام  الثبةا  أل ةا )3)

 (.Hair et al., 2010) ارزايي  ارظرقدمة  ي البحث

 بحث النتائج ( 10)

 بار فروض البحث على النحو اآلي :يمكو  وضفح النراس  الت   م الروط  حلعلا  ي ضوى الرحلف  اإل صال  واير 

التعرف على طبيعةة تةيثير إدراك التسةةةةةةةةةةةةييس التنظيمي في سةةةةةةةةةةةةلوكيةات الصةةةةةةةةةةةةمةت التنظيمي (  10-1)

 للعاملين بمديريات الخدمات العامة موضع التطبيق

 م طةةةةةةةةةةةةةفةاغةة ال رض األول مو فروض هةتا البحةث الةتي ينص على أنةه " ؤثر أ عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    

 
 
  ي سةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةمم الرنا  ثو ا

 
 حيجا فا

 
ف   للعاملوا )طةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةوق، وطةةةةةةةةةمم الدفاق(  مديريا   معنويا

الخدما  العامة موضةةةةةةةةةةع الر بفق"، وي فد ايربار مدي صةةةةةةةةةةحة هتا ال رض  ي  حزفق الهدف األول مو أهداف 

 8 7 6 5 4 3 2 1 م

        0.75 ظيع  العام الظلوق ار-1

2- 
 
 للرزدم مظرزبي

 
       0.78 0.41 الخووق  الفا

      0.80 0.27 0.39 يظفي  سفاسا  اركافآ   -3

     0.77 0.38 0.47 0.52 طمم الخووق -4

    0.78 0.22 0.31 0.63 0.48 طمم الدفاق  -5

   0.79 0.51 0.36 0.41 0.40 0.44 اإل لاق العاط   -6

  0.76 0.47 0.32 0.33 0.26 0.41 0.42 الرعام  اإلنظان  زداا ف -7

 0.79 0.33 0.38 0.40 0.29 0.32 0.57 0.55  دن  اإلنجا  الشخمت  -8

                         0.05جمفع الزفم معنوية عند مظروي 

 .Average Variance Extracted- AVEن ر ارص وفة يمث  الجتر ال   ف ي لزفمة مروس  الربايو 
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ع سةةةةةلو فا  الصةةةةةمم  هتا البحث.، وللونوف على أهمفة وعينة ك  ُ عد مو أ عاد حدراق الوظةةةةةفي  الرناف   م

(، ويمكو  5طمم الدفاق( ك  على  ده، فزد أجري الرحلف  الوارد  الجدول رنم )الرناف   )طمم الخووق، و 

  وضفح هته النراس  على النحو اآلي :

 أثر إدراك التسييس التنظيمي في الصمت التنظيمي باملديريات موضع التطبيق  : 5جدول 

 املتغير التابع  املتغير املستقل 
 تيثيرات املباشرةال

 ( Pقيمة ) ( βاملباشر )معامل املسار 

 الظلوق ارظيع  العام
طمم 

 الخووق 

0.361 0.023 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.004 0.257 الخووق  الفا

 0.011 0.228 يظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا  

 الظلوق ارظيع  العام

 طمم الدفاق

0.268 0.027 

 للرزدم 
 
 الخووق  الفا

 
 0.005 0.235 مظرزبي

 0.009 0.309 سفاسا  اركافآ  وال  نفا   يظفي 

 الظلوق ارظيع  العام
الصمم 

 الرناف  

0.372 0.001 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.034 0.212 الخووق  الفا

 0.017 0.256 يظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا  

 لدراسة ارفدانفة.ارصدر: نراس  الرحلف  اإل صال  لبفانا  ا        

ففما يرعلق  العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةفي  الرناف   وطةةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةةوق    د أ عاد الصةةةةةةةةةةمم الرناف  ،  

( وجود  ة ثو ا  مبةا ةةةةةةةةةةةةةرم حيجةا فةة أل عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    ي 5فة  هر  نرةاس  الرحلفة   ةالجةدول رنم )

د طةةةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةةةوق لدي العاملوا  ي رم على الرنبؤ  ُبعُ عد طةةةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةةةوق، و بوا أا أ ث  األ عاد أهمفة وند

 رعامي  ارظار هو ُ عد 
 
، يلفه ُ عد الخووق 0.361 الظلوق ارظيع  العامارديريا  موضع الر بفق و ل  وفزا

 
 
 للرزدم مظةةةرزبي

 
 ُ عد يظةةةفي 0.257 الفا

 
، وجمفعها معنوية عند  0.228سةةةفاسةةةا  اركافآ  وال  نفا     ، وأيو ا

 .0.05  مظروي 

لعينةة  وا أ عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وطةةةةةةةةةةةةةمةم الةدفةاق  ة  ةد أ عةاد الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف  ،  ل   أمةا  ةالنظةةةةةةةةةةةةةبةة

عد  ( وجود   ثو ا  مبا ةةرم حيجا فة أل عاد حدراق الوظةةفي  الرناف    ي  ُ 5ف ثبوم نراس  الرحلف   الجدول رنم )

لعلا  ي الرنبؤ  مظةةةةةةةروي طةةةةةةةمم الدفاق لدي العاملوا  طةةةةةةةمم الدفاق، و بوا أا أ ث  األ عاد الت  يمكو ا عرماد ع

 رعامي  ارظار هو ُ عد 
 
، يلفه ُ عد  يظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا  ي ارديريا  موضع الر بفق و ل  وفزا

 للرز، ثم ُ عد الظةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةيع  العام
 
 الخوةةةةةةةةوق  الفا

 
، 0.309 فث  لزم نفمة معامي  ارظةةةةةةةةار   دم مظةةةةةةةةرزبي

 .0.05على ال   ي ، وجمفعها معنوية عند مظروي  0.235، 0.268

أما ففما يرعلق  العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةفي  الرناف   وسةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف   للعاملوا )م يو م   

( وجود 5ق، ف  هر  نراس  الرحلف   الجدول رنم ) صورم حجمالفة(  ي مديريا  الخدما  العامة موضع الر بف 

الصمم الرناف   للعاملوا  ي مديريا   سلو فا     ة مبا رم أل عاد حدراق الوظفي  الرناف   على  ثو ا  معنوي 
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موضةةةةع الر بفق، و بوا أا أ ث  األ عاد أهمفة وندرم على   ظةةةةو  سةةةةلوق اررزو  الرا ع )الصةةةةمم الرناف  ( و ل   

 رعامي 
 
  في  سةةةةةةفاسةةةةةةا  اركافآ  وال  نفا  يظةةةةةة ، يلفه ُ عد  0.372 الظةةةةةةلوق ارظةةةةةةيع  العام  ارظةةةةةةار هو ُ عد وفزا

 ُ عد   0.256
 
 ، وأيو ا

 
 للرزدم مظةةرزبي

 
،  تل  ا وةة   0.05وجمفعها معنوية عند مظةةروي    0.212  الخوةةوق  الفا

وهو ما يعن  أا   0.01وية  % عند مظةةةةةةةةةروي معن 42مو نراس  الرحلف  اإل صةةةةةةةةةال  أا نفمة معام  الرحديد  لزم  

%  ي   ظةةةو  الربايو  ي سةةةلو فا  الصةةةمم الرناف   للعاملوا  42 نظةةةبة أ عاد حدراق الوظةةةفي  الرناف   يظةةةهم  

  ارديريا  موضع الر بفق، والنظبة ارربزفة  رجع ررزو ا  أيري.

ل(  10-2) الوظيفي  االحتراق  في  التنظيمي  التسةةةةةةةةةةةةييس  إدراك  تةةةةةةيثير  لعةةةةةةاملين التعرف على طبيعةةةةةةة 

 بمديريات الخدمات العامة موضع التطبيق

ض الثةان  مو فروض هةتا البحةث الةتي ينص على أنةه " ؤثر أ عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف     م طةةةةةةةةةةةةةفةاغةة ال ر 

  ي ا    ا  الو ف   للعةاملوا )اإل لةاق العةاط  ، وفزةداا الرعةامة  اإلنظةةةةةةةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةةةةةةعور 
 
 حيجةا فةا

 
 معنويةا

 
 ة ثو ا

ر مدي صةةةةةحة هتا ال رض  الشةةةةةخمةةةةةت (  مديريا  الخدما  العامة موضةةةةةع الر بفق"، وي فد ايربا ردن  اإلنجا   

ُ عةةةةةد مو أ عةةةةةاد حدراق   ي  حزفق الهةةةةةدف الثةةةةةان  مو أهةةةةةداف هةةةةةتا البحةةةةةث، وللونوف على أهمفةةةةةة وعينةةةةةة كةةةةة  

والشةةةةةةةةةةةةعور   الوظةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   مع ا    ا  الو ف   للعاملوا )اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةةةةةةةةان ، 

(، ويمكو  وضةةةةةةةةةةةةةفح هةته  6  الوارد  ةالجةدول رنم ) رةدن  اإلنجةا  الشةةةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةةةةت ( كة  على  ةده، فزةد أجري الرحلفة 

 النراس  على النحو اآلي :

الرناف   واإل لةةاق العةةاط    ةة  ةةد أ عةةاد ا    ا  الو ف  ،     ةةالعينةةة  وا أ عةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي   ففمةةا يرعلق

اف    ي ( وجود  ة ثو ا  مبةا ةةةةةةةةةةةةةرم حيجةا فةة أل عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرن 6فة  هر  نرةاس  الرحلفة   ةالجةدول رنم )

ق هو األ ث  أهمفةة ونةدرم على الرنبؤ  ُبعةد اإل لةا  الظةةةةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةةةةيع  العةامُ عةد اإل لةاق العةاط  ، و بوا أا ُ عةد  

العةاط   للعةاملوا  ي ارةديريةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق، يلفةه ُ عةد يظةةةةةةةةةةةةةفي  سةةةةةةةةةةةةةفةاسةةةةةةةةةةةةةا  اركةافةآ  وال  نفةا ، ثم ُ عةد  

  فث  لزم نفمة معامي 
 
 للرزدم مظرزبي

 
على ال   ي  وجمفعها    0.184، 0.193،  0.217  ارظار الخووق  الفا

 . 0.05معنوية عند مظروي 

أمةا  ةالنظةةةةةةةةةةةةةبةة للعينةة  وا أ عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وفزةداا الرعةامة  اإلنظةةةةةةةةةةةةةةان   ة  ةد أ عةاد ا    ا  

ق الوظةةةةةةةةةةةةفي   وجود   ثو ا  مبا ةةةةةةةةةةةةرم حيجا فة أل عاد حدرا (6 الجدول رنم )  الو ف  ، ف و ةةةةةةةةةةةةحم نراس  الرحلف  

همفة وندرم على الرنبؤ  ُبعد فزداا الرعام   الرناف    ي ُ عد فزداا الرعام  اإلنظةةةةةةان ، و بوا أا أ ث  األ عاد أ

 رعامي  ارظةةةةةةةةةار هو ُ عد الظةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةيع  العام 
 
اإلنظةةةةةةةةةان  للعاملوا  ي ارديريا  موضةةةةةةةةةع الر بفق و ل  وفزا

 0.233ال  نفا   ، يلفه ُ عد يظةةةةةةةفي  سةةةةةةةفاسةةةةةةةا  اركافآ  و 0.269
 
 للرزدم مظةةةةةةةرزبي

 
 ُ عد الخوةةةةةةةوق  الفا

 
، وأيو ا

 .0.05معنوية عند مظروي  ، وجمفعها  0.215
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 أثر إدراك التسييس التنظيمي في االحتراق الوظيفي باملديريات موضع التطبيق  : 6جدول 

 املتغير التابع  املتغير املستقل 
 التيثيرات املباشرة

 ( Pقيمة ) ( βمعامل املسار املباشر )

 الظلوق ارظيع  العام

 اإل لاق العاط   

0.217 0.002 

 الخووق  
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.016 0.184  الفا

 0.001 0.193 يظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا 

 الظلوق ارظيع  العام
فزداا الرعام   

 اإلنظان 

0.269 0.028 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.001 0.215 الخووق  الفا

 0.019 0.233 ي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا يظف

 الظلوق ارظيع  العام
الشعور  ردن   

 اإلنجا  الشخمت 

0.247 0.020 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.007 0.289 الخووق  الفا

 0.001 0.358 يظفي  سفاسا  اركافآ  وال  نفا 

 الظلوق ارظيع  العام

 ا    ا  الو ف   

0.365 0.001 

 الخووق  ال
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.04 0.330 فا

 0.003 0.314 سفاسا  اركافآ  وال  نفا  يظفي 

 ارصدر: نراس  الرحلف  اإل صال  لبفانا  الدراسة ارفدانفة.      

     د أ عاد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ففما يرعلق  العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةفي  الرناف   والشةةةةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةة 

حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي     وجود  ةة ثو ا  مبةةا ةةةةةةةةةةةةةرم أل عةةاد  (6 ةةالجةةدول رنم )   ثبوةةم نرةةاس  الرحلفةة  ا    ا  الو ف  ، فةة 

الشةةةةةةعور ، وا وةةةةةة  أا أ ث  األ عاد أهمفة وندرم على الرنبؤ  ُبعد  الرناف    ي الشةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةخمةةةةةةت 

 رعامي  ارظةةةةةةةةة   ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةت 
 
ار هو ُ عد يظةةةةةةةةةفي   للعاملوا  ي ارديريا  موضةةةةةةةةةع الر بفق و ل  وفزا

 0.358اسةةةةةةةةةةةةا  اركافآ  وال  نفا   سةةةةةةةةةةةةف 
 
 للرزدم مظةةةةةةةةةةةةرزبي

 
، ثم ُ عد الظةةةةةةةةةةةةلوق  0.289، يلفه ُ عد الخوةةةةةةةةةةةةوق  الفا

 .0.05، وجمفعها معنوية عند مظروي  0.247ارظيع  العام 

صةةةةةةةةةةةةةورم  أ عةةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعةةةاملوا )مةة يو    أمةةا ففمةةةا يرعلق  ةةالعينةةة  وا  

( وجود   ثو ا   6يريا  الخدما  العامة موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق، فبفنم نراس  الرحلف   الجدول رنم )حجمالفة(  ي مد

معنوية مبا ةةةرم أل عاد حدراق الوظةةةفي  الرناف   على ا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مديريا  موضةةةع الر بفق،  

ا    ا  الو ف  ( هو ُ عد الظلوق  وق اررزو  الرا ع )وا و  أا أ ث  األ عاد أهمفة وندرم على الرنبؤ و  ظو  سل 

 يظةةةةفي  سةةةةفاسةةةةا  اركافآ  وال  نفا   فث  
 
، وأيو ا

 
 للرزدم مظةةةةرزبي

 
ارظةةةةيع  العام، يلفه ُ عد الخوةةةةوق  الفا

،  ما  بوا مو نراس   0.05، وجمفعها معنوية عند مظةةةةةةةةةةروي 0.314، 0.330،  0.365 لزم نفمة معامي  ارظةةةةةةةةةةار 

وهو ما يعن  أا أ عاد حدراق   0.01% عند مظروي معنوية  29م  الرحديد  لزم  إل صال  أا نفمة معاالرحلف  ا

%  ي   ظةةةو  الربايو  ي ا    ا  الو ف  ، والنظةةةبة ارربزفة  رجع ررزو ا  29الوظةةةفي  الرناف   يظةةةهم  نظةةةبة 

 أيري. 
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ين تراق الوظيفي للعةاملالتعرف على طبيعةة تةيثير سةةةةةةةةةةةةلوكيةات الصةةةةةةةةةةةةمةت التنظيمي في االح(  10-3)

 بمديريات الخدمات العامة موضع التطبيق

 
 
 م طةةةةفاغة ال رض الثالث مو فروض هتا البحث التي ينص على أنه " ؤثر سةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف     ثو ا

  ي ا    ا  الو ف   للعةاملوا )اإل لةاق العةاط  ، وفزةداا الرعةامة  اإلنظةةةةةةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةةةةةةعور  رةدن   
 
 حيجةا فةا

 
معنويةا

الشةةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةةةت (  مديريا  الخدما  العامة موضةةةةةةةةةةةةع الر بفق"، وي فد ايربار مدي صةةةةةةةةةةةةحة هتا ال رض  ي اإلنجا  

 حزفق الهةةةةدف الثةةةةالةةةةث مو أهةةةةداف هةةةةتا البحةةةةث، وللونوف على أهمفةةةةة وعينةةةةة كةةةة  ُ عةةةةد مو أ عةةةةاد الصةةةةةةةةةةةةةمةةةةم  

 ردن  اإلنجا   والشةةةةعور   الرناف   مع ا    ا  الو ف   للعاملوا )اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةان ، 

(، ويمكو  وضةةةةفح هته النراس  على النحو  7الشةةةةخمةةةةت ( ك  على  ده، فزد أجري الرحلف  الوارد  الجدول رنم )

 اآلي :

 أثر الصمت التنظيمي في االحتراق الوظيفي باملديريات موضع التطبيق  : 7جدول 

 املتغير التابع  املتغير املستقل 
 التيثيرات املباشرة

 ( Pقيمة ) ( βاملسار املباشر )معامل 

 طمم الخووق 
 اإل لاق العاط   

0.207 0.000 

 0.001 0.289 طمم الدفاق

فزداا الرعام    طمم الخووق 

 اإلنظان 

0.226 0.009 

 0.002 0.301 طمم الدفاق

الشعور  ردن    طمم الخووق 

 اإلنجا  الشخمت 

0.299 0.006 

 0.001 0.286 طمم الدفاق

 الخووق طمم 
    ا  الو ف   ا  

0.293 0.005 

 0.000 0.315 طمم الدفاق

 ارصدر: نراس  الرحلف  اإل صال  لبفانا  الدراسة ارفدانفة.                 

ففمةةةا يرعلق  ةةةالعينةةةة  وا سةةةةةةةةةةةةةلو فةةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةةم الرناف   واإل لةةةاق العةةةاط    ةةة  ةةةد أ عةةةاد ا    ا  الو ف  ،  

( وجود   ثو ا  مبا ةةةةةةةةرم حيجا فة لظةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف    ي ُ عد  7الرحلف   الجدول رنم )ف  هر  نراس   

اإل لاق العاط  ، فزد ا وةةةةة  أا أ ث  األ عاد أهمفة وندرم على الرنبؤ اإل لاق العاط   هو ُ عد طةةةةةمم الدفاق،  

د   ي ، وجمفعها معنوية عن على ال     0.207، 0.289يلفه ُ عد طةةةمم الخوةةةوق  فث  لزم نفمة معامي  ارظةةةار  

 .0.01مظروي  

   د أ عاد ا    ا  الو ف  ،  وفزداا الرعام  اإلنظةان   أما  النظةبة للعينة  وا سةلو فا  الصةمم الرناف    

( وجود   ثو ا  مبا ةةةةةةةةرم حيجا فة لظةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف    ي ُ عد  7ف  هر  نراس  الرحلف   الجدول رنم )

 رعامي   وا وةةةةة  أا أ ث  أل عاد    فزداا الرعام  اإلنظةةةةةان ، 
 
أهمفة  ي   ظةةةةةو  ُ عد فزداا الرعام  اإلنظةةةةةان  وفزا

 .0.01، وجمفعها معنوية عند مظروي 0.226، يلفه ُ عد طمم الخووق  0.301ارظار ُ عد طمم الدفاق  
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ا    ا  والشةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةخمةةةةةت     د أ عاد   سةةةةةلو فا  الصةةةةةمم الرناف     العينة  واففما يرعلق  

رناف    ي ( وجود  ة ثو ا  مبةةا ةةةةةةةةةةةةةرم لظةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةم ال 7 ةالجةةدول رنم )وةم نرةةاس  الرحلفةة   الو ف  ، فة ثب 

فزةةد  بوا أا أ ث  األ عةةاد نةةدرم على الرنبؤ  ُبعةةد الشةةةةةةةةةةةةةعور  رةةدن  اإلنجةةا  الشةةةةةةةةةةةةةعور  رةةدن  اإلنجةةا  الشةةةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةةةةت ،  

  0.286، 0.299نفمة معامي  ارظةةار   الشةةخمةةت  هو ُ عد طةةمم الخوةةوق، يلفه ُ عد طةةمم الدفاق،  فث  لزم

 .0.01على ال   ي ، وجمفعها معنوية عند مظروي 

سةلو فا  الصةمم الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا )م يو   صةورم حجمالفة(  أما ففما يرعلق  العينة  وا  

ود  ة ثو ا  معنويةة  ( وج7 ي مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق، فبفنةم نرةاس  الرحلفة   ةالجةدول رنم )

رم لظةةةلو فا  الصةةةمم الرناف   على ا    ا  الو ف   للعاملوا  ي مديريا  موضةةةع الر بفق، وا وةةة  أا مبا ةةة 

أ ث  األ عاد أهمفة وندرم على الرنبؤ و  ظةةةةةةةةةةةو  سةةةةةةةةةةةلوق اررزو  الرا ع )ا    ا  الو ف  ( هو ُ عد طةةةةةةةةةةةمم الدفاق،  

على ال   ي ، وجمفعها معنوية عند    ، 0.293، 0.315  ارظار  يلفه ُ عد طمم الخووق  فث  لزم نفمة معامي 

% عند مظةةةةةةةروي  33،  تل  ا وةةةةةةة  مو نراس  الرحلف  اإل صةةةةةةةال  أا نفمة معام  الرحديد  لزم  0.01مظةةةةةةةروي  

%  ي   ظةةةةةةةةو  الربايو  ي ا    ا  33وهو ما يعن  أا سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف   يظةةةةةةةةهم  نظةةةةةةةةبة   0.01معنوية 

 أيري. رربزفة  رجع ررزو ا  الو ف  ، والنظبة ا

التعرف على طبيعة الدور الوسةةةةةةةةيط للصةةةةةةةةمت التنظيمي في العلقة بين إدراك التسةةةةةةةةييس (  10-4)

 التنظيمي واالحتراق الوظيفي للعاملين بمديريات الخدمات العامة موضع التطبيق

 م طةةةةةةةةفاغة ال رض الرا ع مو فروض هتا البحث التي ينص على أنه " روسةةةةةةةة  سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم الرناف    

للعةةةةةاملوا )اإل لةةةةةاق العةةةةةاط  ، وفزةةةةةداا الرعةةةةةامةةةةة  العينةةةةةة   الرناف   وا    ا  الو ف     وا حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  

 بفق"، وي فد ايربار مدي اإلنظان ، والشعور  ردن  اإلنجا  الشخمت (  ي مديريا  الخدما  العامة موضع الر 

الوسةةةف  للصةةةمم الرناف    صةةةحة هتا ال رض  ي  حزفق الهدف الرا ع مو أهداف هتا البحث، و يربار الدور 

( لرحزفق الوسةةاطة ررزو  ما  وا  Baron and Kenny, 1986رول الت  ندمفلا دارسةةة )ةةةةةةةةةةةةةةة فزد أيت  ي ا عربار الشةة 

معنويةةة  وا اررزو يو ارظةةةةةةةةةةةةةرزةة  والوسةةةةةةةةةةةةةف . )ا( وجود عينةةة  ةة ثو   مرزو يو آيريو وهي: )أ( وجود عينةةة  ةة ثو   

. ) ( وجود عينةة  ة ثو  معنويةة  وا اررزو يو الوسةةةةةةةةةةةةةف  والرةا ع. )د( عنةد  معنويةة  وا اررزو يو ارظةةةةةةةةةةةةةرزة  والرةا ع

ل أثرها  حديال اررزو  الوسةةةةف   صةةةةبح العينة  وا اررزو  ارظةةةةرز  والرا ع غو  معنوية )وسةةةةاطة كلفة(، أو يوةةةةع

اق ( نرةاس   حلفة   وسةةةةةةةةةةةةةف  الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف    ي العينةة  وا حدر 8)وسةةةةةةةةةةةةةاطةة ج سفةة(، ويو ةةةةةةةةةةةةة  الجةدول رنم )

 الوظفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا  ارديريا  موضع الر بفق.  
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باملديريات   نتائج توسيط الصمت التنظيمي في العلقة بين إدراك التسييس التنظيمي واالحتراق الوظيفي: 8جدول 

 موضع التطبيق 

 املتغير املستقل 
املتغير  

 الوسيط 

املتغير  

 التابع

 الوسيط التيثيرات بدون 
التيثيرات مع وجود  

 الوسيط 

معامل 

املسار  

 ( βاملباشر)

 ( Pقيمة )

معامل 

غير  املسار 

 ( β)املباشر

 ( Pقيمة )

 الظلوق ارظيع  العام
الصمم 

 الرناف  

اإل لاق  

 العاط   

0.217 0.002 0.208 0.001 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.000 0.151 0.016 0.184 الخووق  الفا

 0.036 0.142 0.001 0.193 كافآ  يظفي  سفاسا  ار

 الظلوق ارظيع  العام
الصمم 

 الرناف  

فزداا  

الرعام   

 اإلنظان 

0.269 0.028 0.184 0.026 

 
 
 للرزدم مظرزبي

 
 0.015 0.190 0.001 0.215 الخووق  الفا

 0.001 0.176 0.019 0.233 يظفي  سفاسا  اركافآ  

 الظلوق ارظيع  العام
الصمم 

 ناف  الر

 دن   

اإلنجا  

 الشخمت  

0.247 0.020 0.211 0.000 

 للرزدم  
 
 الخووق  الفا

 
 0.001 0.203 0.007 0.289 مظرزبي

 0.009 0.274 0.001 0.358 يظفي  سفاسا  اركافآ  

 الظلوق ارظيع  العام
الصمم 

 الرناف  

ا    ا   

 الو ف  

0.365 0.001 0.281 0.000 

 للرزدم
 
   الخووق  الفا

 
 0.000 0.195 0.04 0.330 مظرزبي

 0.001 0.174 0.003 0.314 سفاسا  اركافآ   يظفي 

 ارصدر: نراس  الرحلف  اإل صال  لبفانا  الدراسة ارفدانفة.

الرناف   واإل لاق   ففما يرعلق  روسةةةةةةةةةةف  سةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةمم الرناف    ي العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةفي 

 العينة  وا  8اس  الرحلف   الجدول رنم )العاط  ، ف  هر  نر 
 
( أا سةةةلو فا  الصةةةمم الرناف    روسةةة  ج سفا

أ عةةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   واإل لةةةاق العةةةاط    فةةةث انق وةةةةةةةةةةةةةةةم نفمةةةة معةةةامي  ارظةةةةةةةةةةةةةةةار أل عةةةاد حدراق 

 للر 0.208حلى   0.217الظةةةةلوق ارظةةةةيع  العام مو الوظةةةةفي  الرناف   )ُ عد  
 
 ، وُ عد الخوةةةةوق  الفا

 
زدم مظةةةةرزبي

 . 0.05(، وجمفعها معنوية عند  0.142حلى  0.193، وُ عد يظفي  سفاسا  اركافآ  مو 0.151حلى  0.184مو 

اف   وفزداا أما ففما يرعلق  روسةةةةف  سةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف    ي العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةفي  الرن 

  8الرعام  اإلنظةةةةةةةةةةةان ، ف ثبوم نراس  الرحلف   الجدول رنم )
 
( أا سةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةمم الرناف    روسةةةةةةةةةةة  ج سفا

العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةفي  الرناف   وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةان   فث انق وةةةةةم نفمة معامي  ارظةةةةةار 

  0.184حلى   0.269ام مو الظةةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةةيع  العأل عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةفي  الرناف   )ُ عد  
 
، وُ عد الخوةةةةةةةةةةةوق  الفا

 مو 
 
(، وجمفعها  0.176حلى   0.233، وُ عد يظةةةةةةةةةةةةفي  سةةةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةةةا  اركافآ  مو 0.190حلى   0.215للرزدم مظةةةةةةةةةةةةرزبي

 .0.05معنوية عند  
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ففما يرعلق  روسةةةةةةةف  سةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةمم الرناف    ي العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةفي  الرناف   والشةةةةةةةعور 

م الرناف    روسةةةةةةةةة   ( أا سةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةم8جا  الشةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةت ، ف ثبوم نراس  الرحلف   الجدول رنم ) ردن  اإلن 

 العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةفي  الرناف   والشةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةخمةةةةةةةت   فث انق وةةةةةةةم نفمة  
 
ج سفا

، وُ عد  0.211لى ح  0.247الظةةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةةيع  العام مو معامي  ارظةةةةةةةةةةار أل عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةفي  الرناف   )ُ عد  

 مو  
 
 للرزدم مظرزبي

 
(، 0.274حلى   0.358، وُ عد يظفي  سفاسا  اركافآ  مو  0.203حلى   0.289الخووق  الفا

   .   0.05وجمفعها معنوية عند  

أما ففما يرعلق  روسةف  سةلو فا  الصةمم الرناف    ي العينة  وا أ عاد حدراق الوظةفي  الرناف   وا    ا  

ا  الصةةةةةةمم الرناف    ( أا سةةةةةةلو ف 8و   صةةةةةةورم حجمالفة(، ف  هر  نراس  الرحلف   الجدول رنم )الو ف   )م ي

 العينة  وا أ عاد حدراق الوظةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف    فث انق وةةةم نفمة معامي  
 
 روسةةة  ج سفا

، وُ عد الخوةةةةةةةةوق 0.218حلى   0.365الظةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةيع  العام مو ارظةةةةةةةةار أل عاد حدراق الوظةةةةةةةةفي  الرناف   )ُ عد  

 مو 
 
 للرزدم مظرزبي

 
(، وجمفعها  0.174حلى    0.314عد يظفي  سفاسا  اركافآ  مو ، و ُ 0.195حلى    0.330 الفا

أ عةاد ،  ةتلة   بوا أا ديول سةةةةةةةةةةةةةلو فةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف    مرزو  وسةةةةةةةةةةةةةف   ي العينةة  وا  0.01معنويةة عنةد  

لى ار  اق معنوية النمو   و يادم نفمة معام  الرحديد مو أدي ح  حدراق الوظةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف  

  نظةةةةةبة  %48% حلى 29
 
، وهو ما يعن  أا حدراق الوظةةةةةفي  الرناف   وسةةةةةلو فا  الصةةةةةمم الرناف   يظةةةةةهماا معا

 %  ي   ظو  الربايو  ي ا    ا  الو ف  ، والنظبة ارربزفة  رجع ررزو ا  أيري.48

 وتفسيرها   بحثال  مناقشة نتائج ( 11)

 ا على النحو اآلي : وط  البحث الحالي حلى مجموعة مو النراس ، يمكو  ناولها و  ظو ه

–  
 
 وطةةةةةةةةةةةةةلةم نرةاس  ايربةار ال رض األول مو فروض البحةث حلى أا أ عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    ؤثر  ة ثو ا

  ي سةةلو فا  الصةةمم الرناف   )م يو م  صةةورم حجمالفة(، وعلى 
 
 حيجا فا

 
ارظةةروي الر صةةفلي أ هر  معنويا

  ي ُ عدي الصةةةةةةةةةةةمم نراس  الرحلف  اإل صةةةةةةةةةةةال  أا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةفي  ال 
 
 حيجا فا

 
 معنويا

 
رناف    ؤثر   ثو ا

  صةةةورم فردية(،    الرناف   )طةةةمم الخوةةةوق، وطةةةمم الدفاق( للعاملوا  ارديريا  موضةةةع الر بفق
 
)م يو ا

 ، أما ُ عدالظةةةةةةةةةلوق ارظةةةةةةةةةيع  العامطةةةةةةةةةمم الخوةةةةةةةةةوق هو ُ عد  وا وةةةةةةةةة  أا أ ث  األ عاد ندرم على   ظةةةةةةةةةو  ُ عد  

وهو مةا يظةةةةةةةةةةةةةةاعةد على  فةا  فربوا أنةه األ ث  نةدرم على الرنبؤ  ُبعةد طةةةةةةةةةةةةةمةم الةدفةاق،  يظةةةةةةةةةةةةةفي  اركةافةآ  وال  ن

اسةةرنرا  أنه كلما  اد حدراق العاملوا أل عاد الوظةةفي  الرناف   سةةاعد  ل  على انوشةةار سةةلو فا  الصةةمم  

ت  الر بفق. و ر ق  ل  النراس  مع ما  وطةةةةةةةةةلم حلفه غالبفة الدراسةةةةةةةةةا  الظةةةةةةةةةا زة ال  داي  ارديريا  موضةةةةةةةةةع

أ ةد  على وجود  ة ثو  معنوي حيجةا   أل عةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    ي سةةةةةةةةةةةةةلو فةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف    

(Hye-Jin et al., 2016; Kwon and Kim, 2017; Sun and Xia, 2018; Lam and Xu, 2019; Sevik, 2020). 

 عض ال ميى  الن و  والزوم  ي ويشةةةةةو  هته النراس  حلى أا حدراق العاملوا  ارديريا  موضةةةةةع الر بفق  رمرع  

سةةةةةةةةةةةةةةاى،  يئةةة العمةة ، ومحةةاولفلم  نةةاى أن ظةةةةةةةةةةةةةهم مو ييل يشةةةةةةةةةةةةةويةةة طةةةةةةةةةةةةةورم اآليريو، ونةةدر لم على  ملق الرة 

و صةةةةةةةةولهم على ما يريدوا   سةةةةةةةةالف لم الخاطةةةةةةةةة، وال زامهم الحفادية والظةةةةةةةةلبفة وا نصةةةةةةةةفاق ألفعال اآليريو، 

 للمصةةةةةةةةةةةةةال  الشةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةفةة، واعرمةادهةا على  وحدراق العةاملوا  ة ا سةةةةةةةةةةةةةفةاسةةةةةةةةةةةةةا  اركةافةآ  وال  نفةا
 
    بق وفزةا
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انوشةةةار سةةةلو فا  الصةةةمم  املحظةةةوبفة واملحا ام  ي  حديد مو يظةةةرحزها، ك   ل  مو  ةةة نه أا يظةةةاعد على  

داية  ارةديريةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق  ي  ةةةةةةةةةةةةةكة  ياهر  ي امرنةاق وححجةام العةاملوا عو  زةديم أفكةار أو مز   ةا   

 عرزةادهم  ة  لةا لو  ؤثر  ي الزرارا  الرنافمفةة ولو  حةد  أي يزو   ي  رعلق  ة وضةةةةةةةةةةةةةاق العمة  أو مشةةةةةةةةةةةةةكي ةه  

 حلى امرناق العاملوا عو الرصةري 
 
 مو  وجفه اللوم وا نرزاد لهم أو  ارديريا ، حضةافة

 
ح   فكارهم وآرائلم يوفا

نفلم  ي النراس  الظةةةةةةةةةلبفة الت  ند يرعرضةةةةةةةةةوا لها )مث : الرعرض لسج اىا  أو الخصةةةةةةةةةوما ، أو فزداا مكامو 

 ارنامة(.  

–  
 
  وطةةةةةةةةةةةةةلم نراس  ايربار ال رض الثان  مو فروض البحث حلى أا أ عاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    ؤثر   ثو ا

  صةةةةةةةةةةةةةورم حجمةالفةة(، وعلى ارظةةةةةةةةةةةةةروي الر صةةةةةةةةةةةةةفلي أ هر  نرةاس   
 
  ي ا    ا  الو ف   )مة يو ا

 
 حيجةا فةا

 
معنويةا

  ي ا    ا  الو ف    الرحلفةةة  اإل صةةةةةةةةةةةةةةةال  أا أ عةةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف 
 
 حيجةةةا فةةةا

 
 معنويةةةا

 
    ؤثر  ةةة ثو ا

نجا  الشةةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةةةت ( للعاملوا  ارديريا   )اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةةةةةعور  ردن  اإل 

  صةةةةورم فردية(، وا وةةةة  أا أ ث  األ عاد ندرم على   ظةةةةو  ُ عدي اإل لاق العاط  ،    موضةةةةع الر بفق
 
)م يو ا

،  ينما  بوا أا ُ عد يظةةةةةفي  اركافآ  وال  نفا   الظةةةةةلوق ارظةةةةةيع  العاماإلنظةةةةةان  هو ُ عد    وفزداا الرعام  

وهو ما يظةةةةةةةةاعد على اسةةةةةةةةرنرا  أنه كلما  ،  عد الشةةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةخمةةةةةةةةت هو األ ث  ندرم على الرنبؤ  بُ 

   داي  ارديريا   أدرق العاملوا أ عاد الوظةةةةةفي  الرناف   سةةةةةاعد  ل  على انوشةةةةةار  اهرم ا    ا  الو ف 

موضةةةةةةةع الر بفق. و ر ق  ل  النراس  مع ما  وطةةةةةةةلم حلفه غالبفة الدراسةةةةةةةا  الظةةةةةةةا زة الت  أ د  على وجود 

 ;Kaya et al., 2016)و  معنوي حيجةةا   أل عةةاد حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف    ي ا    ا  الو ف   للعةةاملوا   ة ث 

Ko, 2017; Swartz and Potgieter, 2017; Makhdoom et al., 2017). 

 ة ا أفعةال  عض ال ميى  رجةه نحو   ويشةةةةةةةةةةةةةو  هةته النرةاس  حلى أا حدراق العةاملوا  ةارةديريةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق

يع ي  هدف ارصةةةةةةةةةةسحة التا فة، وامري هم الزوم والن و   ما يجع  مو الصةةةةةةةةةةع   جاو هم، وسةةةةةةةةةة ى البعض  

العمة  ومشةةةةةةةةةةةةةكي ةه، و ةةةةةةةةةةةةةعورهم  ة ا    نحو  ملق الرةسةةةةةةةةةةةةةاى، وانصةةةةةةةةةةةةةفةاعهم وال زامهم  ةالحفةاديةة  جةاه نوةةةةةةةةةةةةةايةا

ة محدودم دوا  حزفق الصال  العام، وأا سفاسا  الرزفو ا  الت   رم  ي سفاسا  العم   حزق مصال  نل 

 للمحظةةةوبفة وارصةةةال  الشةةةخصةةةفة دوا مراعام ل داى اررموز أو الجهد اربتول 
 
  اركافآ  وال  نفا    بق وفزا

 اهرم ا    ا  الو ف    ي ارديريا  موضةةةةةع الر بفق مو ييل ك   ل  مو  ةةةةة نه أا يظةةةةةاعد على انوشةةةةةار  

اد واسةةررزاف مواردهم العاط فة والجظةةدية، وافرزارهم حلى الشةةعور  الثزة  ي التا ،  ةةعور العاملوا  اإلجه

ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وفزدا لم لل انة الت  يعف لم على ا هرمام  اآليريو )رةسةةةةةةةةةةةةاى أو  ميى أو مرعاملوا(، وفزدا لم للعنصةةةةةةةةةةةة 

،  ةةتلةة   ةةدن   ان   ي الرعةةامةة  مع اآليريو، و كنعلم للزظةةةةةةةةةةةةةوم والوشةةةةةةةةةةةةةةاةم وعةةدم اربةةا م  جةةاه اآليريواإلنظةةةةةةةةةةةةةة 

  عورهم  الك اىم  ي العم ، واإلنجا  ألعمالهم، أو   اعلهم مع اآليريو. 

–  
 
 وطةةةةةةةةةةةةةلةم نرةاس  ايربةار ال رض الثةالةث مو فروض البحةث حلى أا سةةةةةةةةةةةةةلو فةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةم الرناف    ؤثر  ة ثو ا

 ح
 
  صةةةةةةةةةةةةةورم حجمةالفةة(، وعلى ارظةةةةةةةةةةةةةروي الر صةةةةةةةةةةةةةفلي أ معنويةا

 
  ي ا    ا  الو ف   )مة يو ا

 
هر  نرةاس   يجةا فةا

  ي
 
 حيجةةا فةةا

 
 معنويةةا

 
ا    ا  الو ف   )اإل لةةاق    الرحلفةة  اإل صةةةةةةةةةةةةةةال  أا أ عةةاد الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف    ؤثر  ةة ثو ا

ملوا  ارديريا  موضةةةةةةةةع   ( للعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةة 

  صةةةورم فردية(، وا وةةة  أا أ ث  األ عاد ندرم
 
على   ظةةةو  ُ عدي اإل لاق العاط  ، وفزداا   الر بفق)م يو ا



 وا    ا  الو ف   وسف  الصمم الرناف    ي العينة  وا حدراق الوظفي  الرناف   
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،  ينما  بوا أا ُ عد طمم الخووق هو األ ث  ندرم على الرنبؤ  ُبعد  طمم الدفاقالرعام  اإلنظان  هو ُ عد 

عد على اسةةةةةةةةةرنرا  أنه كلما انوشةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةمم وهو ما يظةةةةةةةةةا،  الشةةةةةةةةةعور  ردن  اإلنجا  الشةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةت 

رم ا    ا  الو ف   داي  ارديريا  موضةةةةةةةةةةع الر بفق، و ر ق هته  الرناف   سةةةةةةةةةةاعد  ل  على انوشةةةةةةةةةةار  اه

 Coban and Sarikaya, 2016; Paksirat and)النوفجة مع نراس   عض الدراسةةةةةةةةا  الظةةةةةةةةا زة  ي هتا الشةةةةةةةة ا 

Taheri, 2018; Abied and Khalil, 2019)  م لةةةةةةا دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   نرةةةةةةاس   عض  مع  ،  ي  وا  قرلل 

(Srivastava et al., 2019   الت  أو ةةةةةةةةةحم وجود   ثو  معنوي سةةةةةةةةةلب  أل عاد الصةةةةةةةةةمم الرناف   على ا    ا )

 الو ف   للعاملوا  ز اعا  مقرل ة  ي الهند.

اق اررعمد للمشةةةةار ة  آرائلم ومعلوما لم  أا ا جاه العاملوا نحو  بن  سةةةةلو فا  ا مرن ويشةةةةو  هته النراس  حلى 

 مو ردود األفعال العكظةةةةةةةةةفة
 
، أو  ماية ألن ظةةةةةةةةةهم مو أي أضةةةةةةةةةرار مادية أو معنوية ند       على  ل ،  يوفا

 م لم أ لم غو  نادريو على الر ثو  
 
وا جاههم نحو حج  أفكارهم اررعلزة  زوةةةةةةةةايا العم  ومشةةةةةةةةكي ه اعرزادا

ريا   ك   ل  مو  ةةةة نه أا يظةةةةاعد على انوشةةةةار  اهرم ا    ا  الو ف    ي اردي ة   ي مجريا  األمور  ارديري 

موضةةةةةةةةةع الر بفق مو ييل  ةةةةةةةةةعور العاملوا  اإلجهاد واسةةةةةةةةةررزاف مواردهم العاط فة والجظةةةةةةةةةدية، وفزدا لم  

زداا لل انة الت  يعف لم على ا هرمام  اآليريو )رةسةةةةاى أو  ميى أو مرعاملوا(، و ةةةةعورهم  عدم الك اىم وف

 حلى  دن  العينا  الشةةةخصةةةفة وفزد
 
ا لم الشةةةعور اإلنظةةةان  عند الرعام   الزدرم على حنجا  أعمالهم، حضةةةافة

 مع اآليريو، ومعاملفلم  ظلبفه ونظاوم. 

–   
 
 وطةةةةةةلم نراس  ايربار ال رض الرا ع مو فروض البحث حلى أا سةةةةةةلو فا  الصةةةةةةمم الرناف    روسةةةةةة  ج سفا

  صةةةةةةةةورم حجمالفة( للعاملوا  ي مديريا  العينة  وا حدراق الوظةةةةةةةةفي  ال 
 
  رناف   وا    ا  الو ف   )م يو ا

الخدما  العامة موضةةةةةةةةةةةع الر بفق، و بوا أا ديول سةةةةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةةةةمم الرناف    مرزو  وسةةةةةةةةةةةف   ي  ل   

%، وعلى ارظةروي الر صةفلي  48% حلى 29العينة أي حلى ار  اق معنوية النمو   و يادم معام  الرحديد مو 

 العينةة أ هر   
 
ة  وا حدراق نرةةاس  الرحلفةة  اإل صةةةةةةةةةةةةةةةال  أا سةةةةةةةةةةةةةلو فةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةم الرناف    روسةةةةةةةةةةةةة  ج سفةةا

الوظةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعاملوا )اإل لاق العاط  ، وفزداا الرعام  اإلنظةةةةةةةةان ، والشةةةةةةةةعور 

  صورم فردية(
 
تي يعن  أا حدراق وهو األمر ال ،   ردن  اإلنجا  الشخمت (  ارديريا  موضع الر بفق )م يو ا

 على  العاملوا أل عاد الوظةةةةةفي  الرناف   ي يد مو  كنعلم لظةةةةةل 
 
و فا  الصةةةةةمم الرناف   مما ينعك  حيجا فا

انوشةةةةةار  اهرم ا    ا  الو ف   داي  ارديريا  موضةةةةةع الر بفق. و ر ق نوفجة هتا البحث مع ما  وطةةةةةلم  

أا سةةةةةةةةلو فا  الصةةةةةةةةمم  ، (Kwon and Kim, 2017) حلفه نراس  معام الدراسةةةةةةةةا  الظةةةةةةةةا زة، ف  د  دراسةةةةةةةةة

الوظفي  الرناف   ونوايا  رق العم  لدي العاملوا  ز اق الصناعا   الرناف    روس  العينة  وا حدراق  

أا طةةةةةةةةةةةةةمةم الةدفةاق  (Jahanzeb and Fatima, 2018)الزةتاسفةة  ي كوريةا الشةةةةةةةةةةةةةمةالفةة، وأ هر  نرةاس  دارسةةةةةةةةةةةةةة 

واإل لةةةةاق العةةةةاط   للعةةةةاملوا  ز ةةةةاعةةةةا  يةةةةدمفةةةةة مقرل ةةةةة  ي يروسةةةةةةةةةةةةة  العينةةةةة  وا النبةةةةت  ي مكةةةةاا العمةةةة   

  ا ظراا.  

أا حدراق العاملوا  ارديريا  موضةع الر بفق ملحاولة  عض ال ميى  ناى أن ظةهم عو ويشةو  هته النراس  حلى 

طريق يشةةويه طةةورم اآليريو، و مرعهم  الزوم والن و   ي  يئة العم ، وندر لم على  ملق الرةسةةاى لسحصةةول  

   سةةةةفاسةةةةا  اركافآ  وال  نفا ى ما يريدوا، و ةةةةعورهم أا  عل
 
للمحظةةةةوبفة وارصةةةةال  الشةةةةخصةةةةفة    بق وفزا
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أا يدفع العاملوا حلى  بن  سةةةةلو فا  الصةةةةمم   ك   ل  مو  ةةةة نه  دوا مراعام ل داى اررموز أو الجهد اربتول 

 مو الرناف   داي   يئة العم   ي  ةةةةةك  ياهر  ي امرناعهم وححجامهم عو ارشةةةةةار ة  
 
  فكارهم وآرائلم يوفا

 ميئلم،  تل  ا جاههم نحو عدم الرصةةةةةةةةريح   فكارهم ففما يرعلق   ردود األفعال العكظةةةةةةةةفة مو رةسةةةةةةةةائلم أو 

   لا لو يرم األيت إلا ولو  حد  أي يزو   ي ارديريا ، وهو األمر التي  زوايا العم  ومشكي ه  عرزادهم 

حلى انوشةةةةةةةةةةةةةةةةةار  ةةةةةاهرم ا    ا  الو ف     مو ييل  ةةةةةةةةةةةةةعور العةةةةةاملوا  ةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةررزاف مواردهم العةةةةةاط فةةةةةة يؤدي 

ر اإلنظةةةةةان   ي الرعام  مع اآليريو ومعاملفلم  ظةةةةةلبفة ونظةةةةةاوم، وانق اض ةةةةةةةةةةةةةةةةةة وافرزارهم للعنصةةةةة   والجظةةةةةدية، 

 ندر لم على حنجا  األعمال اروكلة حلعلم و دن   عورهم  الك اىم  ي العم .

 بحث ال توصيات ( 12)

حلعلا البحث الحالي، ومو ييل ا طيق على نراس  عديد مو الدراسا  الظا زة  ا     ي ضوى النراس  الت   وط  

دم مو ان  ا ا   ي  ل  الصةةةةدد، يمكو  زديم  عض الروطةةةةفا  الت  يمكو أا 
ُ
الصةةةةلة  موضةةةةوق البحث، وما ن

ظةةةةةةةةفي   انوشةةةةةةةةار ك  مو ممارسةةةةةةةةا  الو يظةةةةةةةةهم  ي الرزلف  مو  اهرم ا    ا  الو ف   و ل  مو ييل الحد مو 

الرناف  ، وسةةةةلو فا  الصةةةةمم الرناف    ي مديريا  الخدما  العامة موضةةةةع الر بفق، وففما ي ي  عرض ألهم 

 هته الروطفا :  

ضةةرورة توجيه مزيد من االهتمام نحو الحد من انتشةةار ممارسةةات التسةةييس التنظيمي في (  12-1)

 على النحو اآلتي:  ق، وتعطيل مسبباتها، وذلكمديريات الخدمات العامة موضع التطبي

ال زام ارديريا  موضةةةع الر بفق  رحزفق ار يد مو الشةةة اففة والوضةةةوح  ي  يئة عملها، مع ضةةةرورم ارراجعة   –

ارظةةةةةةةةةةةرمرم لظةةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةةا  وممارسةةةةةةةةةةةا  العم ، والر  د مو   بفق اللواسح والزرارا  اإلدارية على الجمفع دوا 

 عو ضةةةةةةةةةةةرورم حمداد العاملوا  ارعلوما
 
عو م  را  ا قا  الزرارا     الدنفزة والصةةةةةةةةةةةادنة  اسةةةةةةةةةةةرعناى، فوةةةةةةةةةةةي

 و  ظو ا لا  ي محاولة جادم لرحزفق ارظاوام والعدالة  ي العم   مقرلل مظرويا ه. 

ال زام ارديريا  موضةةةةةةع الر بفق و   فدها على حنامة ننوا  ا صةةةةةةال م رو ة و ل   عزد اللزاىا  الداسمة  –

 ، و وضةةةفح نزال عدم ا   ا   شةةةك  معلو ل األفكار وارعلوماوالندوا  ارظةةةرمرم مع العاملوا  زرض  باد

 عو ضةةةةةةةرورم ح ةةةةةةةراق العاملوا  ي السجاا الرنافمفة املخرل ة سةةةةةةةواى على  
 
ففما يرعلق  زوةةةةةةةايا العم ، فوةةةةةةةي

مظةةةةةةةةةةةةةروي اإلدارم أو ارةديريةة للمشةةةةةةةةةةةةةار ةة  ي طةةةةةةةةةةةةةنع وا قةا  الزرارا  اررعلزةة  و ةاس هم  مةا ُيمكو مو  حزفق  

 .على مظروي ارديرية الصال  العام

حعةادم النار  ي ناةام اركةافةآ  وال  نفةا   ةارةديريةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق  مةا يحزق العةدالةة و عك  الك ةاىم  ي  –

األداى، ويمكو  حزفق  ل  مو ييل وضةةةةةةةةةع آلفا  رنح اركافآ  والحواف   ناى  على  زففما  األداى الوانعفة 

 ع
 
الشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةفة داي  ارديرية، مع ضةةةةةةةةةرورم   و الجوان  والعينا العادلة، ووفق حسةةةةةةةةةهاما  العاملوا  عفدا

 اسرحدا  ناام لل  نفة يعرمد على الك اىم ووضع آلفا   ومو اروضوعفة والحفادية  ي ايرفار الك اىا .

 ر وز جهود اإلدارم العلفةةةا  ي ارةةةديريةةةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق على رفع مظةةةةةةةةةةةةةروي الو ى وا نرمةةةاى للعةةةاملوا إلةةةا،  –

ح ا الرناف  ، و لةة  مو ييل حدارم الصةةةةةةةةةةةةةراعةةا  الت  يمكو أا  حةةد  مةةاىا  ال ئويةةة، والر و  ريةةم ا نر 
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داي  ارديرية على ايريف أنواعها  الشةةةةةةةك  التي ُيمكو مو ا سةةةةةةةر ادم مو حيجا فا لا والحد مو سةةةةةةةلبفا لا،  

على نفم  تل  العم  على  نمفة الظةةةةةةةةةةلو فا  األيينفة للعاملوا  وضةةةةةةةةةةع سةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةة أيينفة وا ةةةةةةةةةةحة  بنح  

 ع على الظلوق األيي ي الزويم داي  ارديرية.ومعايو  يشج

يشةةةةةةةةةةةةةجفع العةاملوا على اإل ي  عو الظةةةةةةةةةةةةةلو فةا  وارمةارسةةةةةةةةةةةةةا  الخةادمةة للةتا  الت   حةد   ي ارةديريةة، و لة   –

 عو 
 
  م نفلم  دراسةةةةةةةةةةةة  ل  الظةةةةةةةةةةةلو فا   عناية واهرمام، والر  فد على ندرم ارديرية على  مايفلم، فوةةةةةةةةةةةي

شةةةةةةر  درجة  بو م  ي ارديرية، فظةةةةةةرعة الردي   نو ة  ل  الظةةةةةةلو فا  نب  أا   سةةةةةةرعة الردي  رعالج ضةةةةةةرورم

مو اإلدارم  لةدف حلى حرسةةةةةةةةةةةةةال رسةةةةةةةةةةةةةالةة وا ةةةةةةةةةةةةةحةة لجمفع العةاملوا أا هةته الظةةةةةةةةةةةةةلو فةا     روافق مع ارعةايو  

 يزوم إلا.    عمووالزواعد الرنافمفة ارزبولة، ولو يرم الوظاه  معها و زض النار  

الهتمام الكافي نحو الحد من انتشةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةلوكيات الصةةةةةةةةةةمت التنظيمي في ضةةةةةةةةةةرورة توجيه ا(  12-2)

مديريات الخدمات العامة موضةةع التطبيق، والقضةةاى على املحددات املسةةببة له، وذلك  

 على النحو اآلتي:

 بفق و ل  مو  ر وز اإلدارم العلفا على  ناى و رسةةةفد ودعم مظةةةروي الحرية للعاملوا  ي ارديريا  موضةةةع الر  –

للزفةةةادم الةةةتي ير   على الروجفةةةه فز  والرحول حلى ال   وز على نم    ييل الرقلي عو النمو   الرزلفةةةدي 

الزفةةةةادم الوشةةةةةةةةةةةةةةةةار فةةةةة،  ةةةةتلةةةة  العمةةةة  على  وعفةةةةة العةةةةاملوا  حزونهم وواجبةةةةا لم الو ف فةةةةة مع  نةةةةاى ناةةةةام 

ا  مدي مظةةةةةةةةةاهمفلم  ي  رنفة العاملوللمظةةةةةةةةةاىلة واملحاسةةةةةةةةةبة و ماية ح داى الرأي  ما يح ظ  زونهم، ورب  

    ارشكي  و ن فت الخ   وال  ام  الر ويرية للمديرية.

 حةديةد آلفةا   ةدعم سةةةةةةةةةةةةةلوق الرعبو  لةدي العةاملوا  ي ارةديريةا  موضةةةةةةةةةةةةةع الر بفق، و لة  مو ييل  و فل   –

وا  ال رطةةةةةةةةة للعامل وسةةةةةةةةاس  الرواطةةةةةةةة  ا جرماعي، واروانع اإللك  ونفة، واسةةةةةةةةرقدام ال  يد اإللك  ون  إل ا ة 

الصةةةةةةةةةةامروا ممو يقشةةةةةةةةةةوا البوح  آرائلم ألا يرسةةةةةةةةةةلوا ما لدألم مو آراى ومز   ا  و ةةةةةةةةةةكاوي  ي سةةةةةةةةةةرية  امة، 

 تل  يشةكف  لجاا مرقصةصةة إلجراى اسةر يعا  للرأي  صة ة دورية أو دراسةة ارز   ا  وارشةكي  الت  

مو حجراىا  وناسفة وعيجفة  قا  ما يل م    رح مو نب  العاملوا والعم  على  حلفلها ومنانشةةةةةةةةةةةة نراسجها وا

  حول دوا  جاه  األطوا  أو حج لا عو الزفادا . 

ا هرمام  رصةةةةةةةةةةةةمفم و ن فت مجموعة مو ال  ام  الردريكفة الت  يظةةةةةةةةةةةةهم  ي الرق فل مو انوشةةةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةةةلو فا    –

مهةةةارا لم  ي   الصةةةةةةةةةةةةةمةةةم الرناف  ، ويمكو  حزفق  لةةة   ةةة لحةةةا  الزفةةةادا   ي ارةةةديريةةةة    ام   ةةةدريكفةةةة لرنمفةةةة

اإلنصةةةةةةةةةةةةةا  وا سةةةةةةةةةةةةةرمةاق ال عةال، واألسةةةةةةةةةةةةةالفة  الةديمزراطفةة  ي الزفةادم  مةا يحزق يزفو  ارعرزةدا  الوةةةةةةةةةةةةةمنفةة  

الخةةةاطئةةةة الت  يركنو لةةةا  فةةةال سةةةةةةةةةةةةةلوق طةةةةةةةةةةةةةمةةةم ويعبو  العةةةاملوا معهم،  ةةةتلةةة   ةةةدريةةة  العةةةاملوا على مهةةةارا   

م ارصةةةةةةةةةةةةةسحةة العةامةة على  لى أهمفةة  زةدي ا  صةةةةةةةةةةةةةال واإلننةاق ويع ي  روح الو ى الو ف   للمةديريةة والرة  فةد ع

 ارصال  الشخصفة.  

العم  على رفع مظةةةةروي الثزة  ي  يئة عم  ارديريا  موضةةةةع الر بفق، ويمكو  حزفق  ل  عو طريق  وفو   –

الشةةةةةةةةةةةةةعور  ةةةاألمو الو ف   للعةةةاملوا مو ييل ال   فةةة   ةةةارعلومةةةا  ارر ةةةدم وح ةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةة روح ا    ام دايةةة  

عرض وجها  نارهم  تح وحا كانم مقال ة لرةسةةةةةائلم دوا الخوف   العاملوا على  ارديرية،  تل  يشةةةةةجفع
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مو ردود ال ع  الظلبفة أو اسوظيم ل مر الوانع، مع الر  فد على ضرورم مبادرم الرةساى للعم  على حيجاد 

 فر  للر اع  اربا ر وغو  الرس   مع العاملوا وعدم اسرقدام أسالف  الزمع أو الرقويل.

 وتوجهات لبحوث مستقبلية  بحثالحددات  م( 13)

  ي العينة  وا  
 
  دايلفا

 
 وسةةةةةف ا

 
سةةةةةل  البحث الحالي الوةةةةةوى على سةةةةةلو فا  الصةةةةةمم الرناف    وطةةةةة ها مرزو ا

 ي    حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف   وا    ا  الو ف   للعةاملوا  ي مةديريةا  الخةدمةا  العةامةة  محةافاةة الةدنهلفةة  

والدراسةا  العربفة  ي ارظةرزب ، وند  م حعداد البحث  ي ضةوى   د مو البحو مصةر، وهو موضةوق يظةرحق ار ي 

 عدد مو املحددا  الت  يمكو  وضفحها، ومو ثم ان  اح  عض البحو  ارظرزبلفة على النحو اآلي :

 ر    الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة الر بفزفةةة لهةةتا البحةةث على دواويو )اررا   الرسيظةةةةةةةةةةةةةفةةة( مةةديريةةا  الخةةدمةةا   ي محةةافاةةة  –

حلى الو ةدا  ال رعفةة الرةا عةة لكة  مةديريةة  ي مقرلل أنحةاى املحةافاةة، ومو ثم ُيز  ح   دوا الر ر    الةدنهلفةة

أو دراسةةةةةةةةةةةةةةة   حجراى ار يةةد مو البحو  لر وير مجةةال الر بفق  حفةةث يمرةةد ليشةةةةةةةةةةةةةمةة  هةةته الو ةةدا  ال رعفةةة، 

يمكو    ر، و تل ةةةةةةةةةةةة مصاررزو ا  الت   وم لا البحث الحالي  ي مديريا  الخدما  العامة  محافاة أيري  ي 

يزفو  مجال الر بفق ن اعا  أيري مث  البنوق، و ةةةركا  ا  صةةةا  ، والجامعا ، وارظةةةوشةةة فا  واررا   

 ال بفة.  

 نةةاول البحةةث اررزو ا  الت  ا ةةةةةةةةةةةةةرمةة  علعلةةا اإلطةةار ارز  ح للبحةةث واررمثلةةة  ي حدراق الوظةةةةةةةةةةةةةفي  الرناف  ،   –

  ، ومو ثم ُيز  ح حعةةةادم النار  ي مرزو ا  هةةةتا البحةةةث  وسةةةةةةةةةةةةةلو فةةةا  الصةةةةةةةةةةةةةمةةةم الرناف  ، وا    ا  الو ف 

كم الرناف  ، وارهارا  ليشةةم  دراسةةة مرزو ا  وسةةف ة أيري  قيف سةةلو فا  الصةةمم الرناف   مث  الفل

الظةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةفة، وسةةةةةةةةةةلو فا  ا سةةةةةةةةةةرزواى  ي مكاا العم ،  ما يمكو أا يروةةةةةةةةةةمو البحث مجموعة جديدم مو 

ا  الو ف   مثةة  ا غ  اا الو ف  ، وا ر بةةال الو ف  ، ونوايةةا  رق العمةة ،  اررزو ا  الرةةا عةةة  قيف ا     

 وسلو فا  العم  ارعونة لإلنرا .

ي  ي ايربار صةةةةةحة فروضةةةةةه على ارسةةةةة  ارفدان   اسةةةةةرقدام نواسم ا سةةةةةرزصةةةةةاى، والت   م اعرمد البحث الحال –

ال نفةة، واركركفةة(  مةديريةا   جمعهةا والحصةةةةةةةةةةةةةول علعلةا مو العةاملوا  ي مقرلل الو ةاسل )الرقصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةفةة، و 

على   مع اسةوبعاد العاملوا  الخدما  ارعاونة لوةماا الزدرم الخدما  العامة  ي محافاة الدنهلفة  ي مصةر 

حلى   2020، و ل  ييل ف  م  منفة محددم  مو  داية يناير  اسةةةةوف اى  فانا  ناسمة ا سةةةةرزصةةةةاى  شةةةةك  سةةةةلفم

  على وجها   نار هؤ ى ارظرزمتح  رل   ةةةةةة ث معرمد  شك  رسيظ، ومو ثم يبزى هتا البح2020 لاية يونفو  

 Longitudinalعةةةانبةةةة أو مقرل ةةةة  ارةةةديريةةةا ، ومو ثم ُيز  ح حجراى  حو  ودراسةةةةةةةةةةةةةةةا   مرةةةد ل   ا   منفةةةة مر 

Research  و ل  ر يد مو الروضةةةفح وال هم للعينا   وا حدراق الوظةةةفي  الرناف  ، وسةةةلو فا  الصةةةمم ،

   الو ف   إلته ارديريا .الرناف   وا    ا
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Mediating Organizational Silence in the Relationship between Perceived 

Organizational Politics and Job Burnout: An Empirical Study on Service 

Districts Employees in Dakahleya Governorate 

Dr. Mahmoud Abdelaziz Elmansi 

Abstract  

The study aimed to examine the direct relationship between the perceived 

organizational politics and job burnout among service districts employees in 

dakahleya governorate, and the indirect role of organizational silence as a mediator 

variable. Primary data was collected based on a questionnaire collected from a 

sample consisting of 356 Employees, among them was 312 valid surveys with a 

response rate of 87.6%. Partial least square (PLS) was used to validate and test the 

measurement and structural models. The findings revealed a significant positive 

impact for the perceived organizational politics on job burnout among employees 

and their organizational silence behaviors. The result also showed that 

organizational silence mediated the relationship between the perceived 

organizational politics and job burnout among service districts employees in 

dakahleya governorate. 
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