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 ممخص البحث

اسملكأػػػػػة  اسػػػػت دلت اسدراسػػػػة اساسسأػػػػػة  أػػػػسس   ػػػػر
 اسنفسػػػأة  لػػػػة اسنبل ػػػػة صػػػةف  قبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرار
استنظأمػػػػص ئق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص 
سؤللراد لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ، 
ئستا ةػػذ ذسػػؾ ل ػػد  مػػدت اسدراسػػة سسػػة تطػػئ ر سػػ نة 

. ئ سستقداـ  سفمػة است  ػست تػـ تعمأػ  لرئض رفأسة
رات اسدراسػة مػف قػبلؿ اسصأسنست األئسأة اسمتنل ة  متغة
مفردة مف اسنػسملةف  356 ةنة ط  أة  شئافأة  ئام س 
اةػػػػث تػػػػـ اسػػػػتقدـ اسػػػػلئ ص لػػػة  ػػػػذش اسمستشػػػػفأست   

اإلناػػػػػدار اس سػػػػػأ  ئاسمتنػػػػػدد لػػػػػص اقت ػػػػػسر اسفػػػػػرئض 
اسقمػػس األئسػػة سلدراسػػة ، ئتصػػةف ئعػػئد  بل ػػست ذات 
دالسػػة سا ػػسفأة صػػةف سدراؾ األلػػراد ألقبل أػػة  ػػنس ة 

مػػص ئكػػذسؾ ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسملكأػػة اس ػػرار استنظأ
اسنفسأة مف نساأة ،  سإلضسلة سسػة ئعػئد  بل ػة ذات 
دالسػػػػػػػة سا ػػػػػػػسفأة صػػػػػػػةف اسملكأػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػأة ئاسسػػػػػػػلئؾ 
االسػػػت س ص سؤللػػػراد لػػػص  ػػػذش اسمستشػػػفأست مػػػف نساأػػػة 
 قػػػػػػػػػػر  ،   أضػػػػػػػػػػسن اسػػػػػػػػػػتقدمت اسدراسػػػػػػػػػػة صرنػػػػػػػػػػسم  

WarpPLS (v.5)  لػػػػػػػص سطػػػػػػػسر نمػػػػػػػئذج اسمنسدسػػػػػػػػة
 Structure Equation Model (SEM)اس أكلأة 

  اسسس   ، ئ ئضاتالقت سر اسفرضةف اسسسدس ئ 

  
اسملكأة اسنفسأة تئسطت اسنبل ة صةف سدراؾ اسنتسف   ف 
مػػػػػػدي  قبل أػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس ػػػػػرار استنظأمػػػػػػص األلػػػػػراد س

ػػػػسئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد   ، كمػػػػس تئسػػػػطت  أضن
اسنبل ػػػة صػػػةف ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئاسسػػػلئؾ االسػػػت س ص 

 لػػػػص  ػػػػذش اسمستشػػػػفأست ، كمػػػػس  صػػػػرزت اسػػػػدئر سؤللػػػػراد
األكصػػر سمتغةػػػر ق ػػػسفص اسئظأفػػة لػػػص استػػػ  ةر  لػػػص 
اسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد  صر اسملكأة اسنفسػأة م سرنػةن 
 متغةػػػر مػػػدي سدراؾ  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس راراستنظأمػػػص 
لص معتمػ  اسدراسػة. ئ لػة ذسػؾ  سػ مت اسدراسػة لػص 

بلؿ تطػػػػئ ر تطػػػػئ ر  دصأػػػػست اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة مػػػػف قػػػػ
اسدئراسئسػػأ  سلملكأػػة اسنفسػػأة  ةئضػػ  اقت ػػسر نمػػئذجئ 

  لة اسنبل ة صػةف مػدي سدراؾ  قبل أػة  ػنس ة اس ػرار
استنظأمػػػػص ئق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص 
 .سؤللراد لص اسمستشػفأست اساكئمأػة  ماسلظػة اسشػر أة
ئاقتتمت اسدراسػة  منس شػة اسنتػسف  ئدالالت ػس ، ئكػذسؾ 

دار ػػة  سنتػػسف  اسدراسػػة ، ئ قةػػران اػػدئد س استطصأ ػػست اال
 ئاسدراسست اسمست صلأة اسمنص  ة  ن س.

،  اسملكأػػة اسنفسػػأة سلنػػسملةف مصطططمح أ اس سطط   
ق سفص اسئظأفػة   نس ة اس رار استنظأمص األقبل ص ،

 اسمستشفأست اساكئمأة.  ، اسسلئؾ االست س ص ،
 

    

   جملة كلية التجارة للبحوث العلمية               

    1029 يناير  –مسو  اخلو  السادس اجمللد - األولالعدد                                       كلية التجارة                        
 جامعة اإلسكندرية                    

 

         
  البنوى دمحممها  /د

 مدرس إدارة األعمال 
 الزقازيقجامعة  – التجارةكلية 
 شريف سعيد متوىلد/ 

 مدرس إدارة األعمال
 الزقازيقجامعة  –كلية التجارة 

الدور الوس ط لمممك   النفس   في إط ر العالق  
بين إدراك اخالق   صن ع  القرار التنظ مي 

 اإلستب قي لألفراد وخص ئص الوظ ف  والسموك
"دراس  ميدان   عمي المستشف  أ الحكوم   

 بمح فظ  الشرق  "
 

 



  اشذقس اشكسيط شصعصريث اشؽفسيث في إطاس اشعالجث بيػ إدساخ......شريف سعيد متوىل               ،د/ مها دمحم البنوى د/ 

2 

 

 
Abstract 
 

The current study aimed at assessing 

the effect of employees’ psychological 

ownership on the relationship between 

ethical decision making, job characteri-

stics, and proactive behavior of emplo-

yees in governmental hospitals in Shar-

keya governorate. Seven hypotheses ha-

ve been developed and a questionnaire 

has been used to collect data from 356 

employees from governmental hospitals 

in Sharkeya governorate. Simple and 

multiple regressions have been used to 

test the first five hypotheses. Results s-

howed that there are significant relati-

onships between employees’ perception 

of ethical decision making and employ-

ees’ psychological ownership, job char-

acteristics and employees’ psychologic-

al ownership, and employees’ psychol-

ogical ownership and employees’ proa-

ctive behavior. Structure Equation Mo-

del (SEM) – throught WarpPls (v.5) pr-

ogramme - has been used to test the six-

th and seventh hypotheses. Results sho-

wed that employees’ psychological o- 

 

 

 

 

 

wnership mediates the relationship bet-

ween ethical decision making and proa-

ctive behavior. employees’ psychology-

cal ownership also mediates the relatio-

nship between job characteristics and p-

roactive behavior of employees in gov-

ernmental hospitals in Sharkeya gover-

norate. Also job characteristics had a g-

reater influence on proactive behavior t-

hroght psychological ownership than e-

thical decision making did. Therefore, 

this study contributed in developing lit-

erature of employees' psychological o-

wnership through presenting a model of 

its mediating role on the relationship b-

etween ethical decision making, job ch-

aracteristics, and proactive behavior of 

employees in governmental hospitals in 

Sharkeya governorate. Discussion, em-

pirical, and practical implications have 

been presented. Based on the study’s li-

mitations, several future researches ha-

ve been suggested.  

Keywords: Employees Psychological 

Ownership, Ethical Decision Making, 

Job Characteristics, Proactive Behavior, 

Governmental Hospitals. 
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 مقدم 
اسفلسػػػفست ئاسمػػػداقا اسمنس ػػػرة لػػػص سدارة  شػػػ دت

استػػص ئ ػػفت –اسندةػػد مػػف استغةػػرات  اسمػػئارد اس شػػر ة
 سسعئ ر ػػػػة   ئذسػػػػؾ كنتةعػػػػة م سشػػػػرة سلتاػػػػئالت استػػػػص 
  ػػػػػػسصت اسن ػػػػػػئد اسػػػػػػئاتف اإلعتمس أػػػػػػة  ئ اسنفسػػػػػػأة  

اسمنظمػػة ئمػػف أنملػػئف اسُمنظمػػة سنبل ػػست اسنمػػا صػػةف 
تلػؾ استغةػرات اسػت دلت  سألسػسس ا طػست لر ػة  ص س.

لػػػػص سدارة   كصػػػػر سمشػػػػسركة األلػػػػراد كمػػػػبلؾ  ئ شػػػػركست
 بل ػػست استئظػػ    ن ػػسرة  قػػري تطػػئ ر اسمنظمػػة ،  ئ

 سسشكا اسذي ةتػأ  سلمػئرد اس شػري اإلنت ػسؿ مػف معػرد 
تنفةػػػػػذي اسػػػػػص مسسػػػػػؾ  ئ شػػػػػر ؾ   ُأسػػػػػم  سػػػػػ   ار ػػػػػة 
اإلطػػػػبلع  لػػػػػص اسمنلئمػػػػست ئتػػػػػدائس س ، لضػػػػبلن  ػػػػػف 
اسمشسركة لص تطئ ر الئؿ مصتكرة سمشكبلت اسمنظمة 

 ,Shukla and Singh)، ئتامػا    ػست تنفةػػذ س 

2015). 

ل د عذب اسشذ استنظأمص مػف ئلص  ذا اسسأسؽ ، 
Psychologicalمف ػػػػػػػػػػػػػػػـئ اسملكأػػػػػػػػػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػػػػػػػػػأة   

Ownership (PO)  نت ػػسش اسندةػػد مػػف األكػػسدأمةةف 
 –ئاستنفةػػػػػػذةةف ك اػػػػػػد مافػػػػػػزات اسسػػػػػػلئؾ استنظأمػػػػػػػص 

اإلةعػػػػػػسصص  -Discretionaryئ قس ػػػػػػة استطػػػػػػئ ص 
داقا اسمنظمست ، ئ أضسن ك اد   ػـ لسأػست ل ػـ كةػ  

ئظػػػػػػػسفف ـ ئسمنظمػػػػػػػست ـ ةػػػػػػػرت    ئ ةنعػػػػػػػذب األلػػػػػػػراد س
(Dawkins, et al. , 2017).  اةػػث  ػد اسك ةػػر

مػن ـ  ػذا اسمف ػـئ كئااػػد مػف  سػس استمةػز استنظأمػػص 
غةػػػػػػر است لةدأػػػػػػة ، ئ أضػػػػػػسن كمػػػػػػئرد اسػػػػػػتراتةعص غةػػػػػػر 
ملمػػػػئس أمكػػػػف  أسسػػػػة ، ئاإلسػػػػت مسر لأػػػػ  ، ئتا ةػػػػذ 

أاتػػسج اسمنسلسػػئف  - صػػر تنمةتػػ   -نعساػػست م سشػػرة 
ئاسترتة ػػػػػػست سللاػػػػػػسؽ ص ػػػػػػس اسػػػػػػص اسك ةػػػػػػر مػػػػػػف اسئ ػػػػػػت 
(Pierce, et al., 2003). 

مف ئمػسن تند اسملكأة   ف Etzioni (1991) ئ ر  
Dual نػػػػػػسفص اسُ نػػػػػػد   Creation ،  ل ػػػػػػص  ػػػػػػد تكػػػػػػئف

ا أ أػػػػة ااسملكأػػػػة اس سنئنأػػػػة سؤلشػػػػأست   ئ نفسػػػػأة الػػػػص 
اسن ا ل      لكمس أشنر اسفرد  سسملكأة سؤلشػأست استػص 

 سسملكأػػة سؤلشػػأست استػػص ال  أضػػسن  أملك ػػس ، ر مػػس أشػػنر
أملك س. اةث تنكػس اسملكأػة اسنفسػأة ئل ػسن س ػذا اسػر   
ئ ػػػص ئ لكػػػسر ئمنت ػػػدات اسفػػػرد ناػػػئ اسشػػػةت مئضػػػئع 
اسملكأػػة ، ئ ػػئ مػػس ةدلنػػ  اسػػص تامػػا مسػػ سأست  نػػض 

اسم ػػػػػػسـ تنظأمأػػػػػػة كداسػػػػػػة لػػػػػػص ا ت ػػػػػػسدش   األنشػػػػػػطة  ئ
 مسػػػػػػػػػػػ ئسةت   ػػػػػػػػػػػف تلػػػػػػػػػػػؾ استكلأفػػػػػػػػػػػست ، ئ س ت ػػػػػػػػػػػسد 

 –سػػ   Perceived broader role اسدئر"األئسػػ "
 ,Parkerلص اسمنظمة  -ك اد اسمبلؾ  ئ اسمس ئسةف 

et al., 2010).) 

ئتمتد عذئر مف ػـئ اسملكأػة اسنفسػأة لػص األدصأػست 
مػػف قػػبلؿ  ف اسشػػنئر  سسملكأػػة سػػدي اسفػػرد  ػػص لطػػرة 

تسػػتكما ئ ػػ  ا أ ػػة  Innately Human شػػر ة 
 –اسنشسط اإلنسسنص اسنسـ مف قبلؿ  بل أة "  ف تفنػا 

 .(Pierce, et al. , 2003) ف تملػؾ"  – ف تكػئف 
ئ لػػػص اسػػػرغـ مػػػف  ػػػدـ ئعػػػئد  دسػػػة تطصأ أػػػة ت كػػػد  ف 
تنفػػػػص اسطػػػػرح اسسػػػػسصذ   سال  نػػػػ  شػػػػ د  صػػػػئالن ئاسػػػػنسن ، 
صإ ت سر  ف  ذا اسمف ـئ نشػ   سألسػسس إلشػ سع  نػض 

اس شر ة   استػص ةت ػ   نضػ س   نػ  لطػري  اساسعست
 صةنمس ةت   اآلقر   ن  سعتمس ص. 

ئكشػػػػػػفت مراعنػػػػػػة األدصأػػػػػػست اسمتنل ػػػػػػة  سسملكأػػػػػػة 
اسنفسأة سؤللراد  ف  ف  غلب اسدراسست استطصأ أة استص 

 ػػد ركػػزت  لػػص  - لػػص  لت ػس  –تنسئسػت  ػػذا اسمف ػػـئ 
تنةػػػػػةف نئاتعػػػػػ  اسفردأػػػػػة ئاستنظأمأػػػػػة ام ػػػػػسؿف األستػػػػػزاـ 

نظأمػػػػػػػػػػػص ، سػػػػػػػػػػػلئكأست اسمئاطنػػػػػػػػػػػة استنظأمأػػػػػػػػػػػة ، است
 , .Brown, et al)اإلتعس ػست ، األدات   نئا ػ   

كػػذسؾ  ل ػػات تلػػؾ اسنتػػسف   ػػف  ف اس لةػػا ،  (2014
مػػػػػػف اسدراسػػػػػػػست  ػػػػػػد ئعػػػػػػػ  سلتنػػػػػػرؼ  لػػػػػػػص اسسػػػػػػػأسؽ 

Context  ئاسماػػددات استػػص تػػرئج س ػػذا اسمف ػػـئ صػػةف 
األلػػػػراد لػػػػص منظمػػػػست األ مػػػػسؿ ،  أضػػػػسن لػػػػإف اسشػػػػذ 
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دانص  ئ استعر صص لص تلؾ اسدراسست كػسف   ػا مػف اسمة
 ,Chatterjee and Shukla) نظةػػػرة اسنظػػػري 

ئلص ضئت غأسب اسدراسست اسممتدة لػص  ػذا  .(2018
اسمعسؿ ، تز دت اساسعػة ناػئ اسمز ػد مػف اسع ػئد لػص 
سطسر تطئ ر اسنمسذج  استص تفسر اآلسأػست استػص تنمػا 

ئات  اسنمػا مف قبلس س اسملكأػة اسنفسػأة  لػة تا ةػذ نػ
  (.(Dawkins, et al ., 2017اسمرغئب لة س 

لنلػػػص اسػػػرغـ ممػػػس  دمتػػػ  األدصأػػػست مػػػف ماػػػددات 
سلملكأػة اسنفسػأة  –سئات سدار ة  ئ تنظأمأػة  –متنئ ة 

سؤللػػػػػراد ام ػػػػػسؿف اسنداسػػػػػة استنظأمأػػػػػة ،  نمػػػػػسط اس أػػػػػسدة 
سال  ف  ، (Ibrahim, 2016)اسمقتلفة ، االست بلسأة  

اسف ػػـ األئسػػ  س ػػذا اسمف ػػـئ  ػػد تطلػػب تئعأػػ  اس اػػث 
ناػػئ ر ػػد ماػػددات عدةػػدة تت ػػ   سسشػػمئؿ م سرنػػةن 

 Park, et) مس تـ دراسػت  لػص األدصأػست ذات اس ػلة 

al., 2013, 2015).  ئلص  ذا اسسأسؽ ، ل د  ست دلت
اسدراسة اساسسأة استنرؼ  لػص   ػر سدراؾ األلػراد سمػدي 

راراستنظأمص ، ئق سفص اسئظأفػة  قبل أة  نس ة اس 
Job Characteristics  لػص تئسةػد اسملكأػة اسنفسػأة 

 سلؤللراد.
 أضػػسن سػػػنت اسدراسػػة اساسسأػػػة اسػػص استنػػػرؼ  لػػػص 
طصأنة اسنبل ة صةف اسملكأة اسنفسأة ئاسسلئؾ استنظأمص 
استطػػػػػػئ ص سؤللػػػػػػراد   ئ قس ػػػػػػة اسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص 

Proactive فػػػص مةػػػا ، لػػػص ئسػػػةلة من ػػػس ست كةػػػد  ئ ن
صإتعس ػػػػست  - شػػػػكا  ػػػػسـ  – ػػػػذا اسمف ػػػػـئ سؤلرت ػػػػسط 
 (Mayhew, et al., 2007)األلراد م سرنةن  سػلئك ـ 

ئذسػػػػػػػؾ  ػػػػػػػسستطصةذ  لػػػػػػػص اسمستشػػػػػػػفأست اساكئمأػػػػػػػة  ،
 ماسلظػػػػػػة اسشػػػػػػر أة. ئ سإلعمػػػػػػسؿ ، تسػػػػػػنص اسدراسػػػػػػة 
           اساسسأػػػػػػػػة اسػػػػػػػػص استنػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػص طصأنػػػػػػػػة اسنبل ػػػػػػػػست 

صػػةف سدراؾ مػػدي  قبل أػػة اسم سشػػرة   ا اسم سشػػرة ئغةػػر
 نس ة اس رار استنظأمص ئق سفص اسئظأفة ئاسسلئؾ 
 اإلست س ص سؤللراد لص سطسر مف ـئ اسملكأة اسنفسأة.

ئتصػػػػد  اسدراسػػػػة  نػػػػرض مشػػػػكلة ئ  ػػػػداؼ ئ  مأػػػػة 
،  اسدراسة ، ئاسقلفأة اسنظر ة ئتطئ ر لرئض اسدراسة

 ػػػـ ئ ػػػ  مػػػن   اسدراسػػػة ئتالةػػػا صأسنست ػػػس األئسأػػػة ، 
ت اسدراسػػػػة  منس شػػػػة نتػػػػسف  سقت ػػػػسر اسفػػػػرئض ئاقتتمػػػػ

ئ ػػػػػرض اسػػػػػدالالت اسنلمأػػػػػة ئاسنملأػػػػػة ذات اس ػػػػػلة ، 
ئكػػػػذسؾ تنةػػػػةف اػػػػدئد اسدراسػػػػة ئاأل اػػػػسث اسمسػػػػت صلأة 

 .اسمنص  ة  ن س
 مشكم  الدراس 

تنػػػسمة ا تمػػػسـ األكػػػسدأمةةف ئاسممسرسػػػةةف  سس اػػػث 
لػػػص معػػػسؿ اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  منظمػػػست األ مػػػسؿ لػػػص 

ئس ػد  ( ،(Dawkins, et al., 2017 األئنػة األقةػرة
تصػػػةف مػػػف قػػػبلؿ مراعنػػػة األدصأػػػست ذات اس ػػػلة  لػػػة 
اسدراسػػػػػست اسمةدانأػػػػػة استػػػػػص تنسئستػػػػػ  لػػػػػص م سصػػػػػا تلػػػػػؾ 
اسنظر ػػػة  شػػػكا  ػػػسـ ، لضػػػبلن ف تركػػػز اس اػػػث  لػػػة 
نئات  اسملكأة اسنفسأة لص م سصا اسماددات استػص تػرئج 

;Park, et al., 2013, 2015) س ػس سػد  األلػراد

Chatterjee and Shukla, 2018). 

لفص اسئ ت اسذي تراكـ لأػ  اس اػث لػص سطػسرنئات  
اسملكأػػة اسنفسػػأة  لػػة ستعس ػػست األلػػراد ، ئمن ػػس  لػػة 

 e.g., Dyne and)اإلستػزاـ استنظأمػص سػصةا اسم ػسؿف

pierce, 2004; Han, et al., 2009, 2010) ، 
 ;e.g., Avey, et al ., 2012)اسرضػست اسػئظأفص 

Peng and Pierce,  p, et al  2014;Knap

 ,.e.g., Ramos, et al)األرت سط اسئظأفص  ، 2015

 Zhu et ;2017ئنأػة اس  ػست لػص اسنمػا  ، (2014

al., 2018) ,et al. e.g.,Woon,، )  لت اسدراسست 
استػػص ركػػزت  لػػػة نػػئات  اسملكأػػػة اسنفسػػأة اسسػػػلئكأة ، 
ئاستػػػص ركػػػزت صػػػدئر س  لػػػة  نػػػض سػػػلئكأست  اسنمػػػا 

 ,Rau)ستطئ أة   ئمن سف اسسلئؾ االصتكسري سؤللراد ا

et al., 2018) ،ئاسسػػػػػػػػػػػػػلئؾ اسر ػػػػػػػػػػػػػسدي سلمػػػػػػػػػػػػػدةر ف 
(Mustafa, et al , 2016)،  ئسػلئكأست اسمئاطنػة
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 سسم سرنػػة  )et al., 2015 Poutsma(استنظأمأػػة 
 سسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص ، ئاسػػػػذي أم ػػػػا ماػػػػئر اسدراسػػػػة 

 اساسسأة .
ئ ػػػػسسرغـ مػػػػف  لػػػػة اسدراسػػػػست استػػػػص  ملػػػػت  لػػػػة 
تنةػػػػةف ماػػػػددات اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة سؤللػػػػراد ، سال  ن ػػػػس 
ا ترات  ددان مف ماددات س ، ئاستػص تضػمنتف اس أػسدة 

ئاس أػػسدة  ، (Kim and Beehr, 2017)استمكةنأػة 
ئاس أػػػػػػسدة اسعػػػػػػدةرة  ، (Ibrahem, 2016) األقبل أػػػػػػة
 al., (e.g., Alok, 2014; Vem, et سس  ػػة 

) ,Yildiz and Yildizئاس أسدة اسقسدمػة  , (2017

دراؾ  داسػة استئظةػ  ،  (2015  Olckers and)ئا 

Van Zyl, 2016) ،  ئممسرسػػػست ادارة اسمػػػػئارد
 ئاسنداسة استنظأمأػة ، )Liu, et al., 2017(اس شر ة 

Butt, 2015).( 
ئ ػػػسسرغـ مػػػف تركةػػػز اسندةػػػد مػػػف اسدراسػػػست  لػػػة 
 نػػػػػػػػض ق ػػػػػػػػسفص اسئظأفػػػػػػػػة األسسسػػػػػػػػأة منف ػػػػػػػػلة 
كماػػػػػػػددات سلملكأػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػأة ، ئمن ػػػػػػػس االسػػػػػػػت بلسأة 

(Henssen, et al .,2014، )  ئتنػػػػػػػػػػػػػئع اسئظأفػػػػػػػػػػػػػة
Brown, et al., 2014)، )  سال  ف  ي مػػف تلػػؾ

اسدراسػػػست سػػػـ تتطػػػرؽ اسػػػص تنػػػسئؿ ق ػػػسفص اسئظأفػػػة 
ملكأػػػة اسنفسػػػأة سؤللػػػراد.  سإلضػػػسلة معتمنػػػة كماػػػدد سل

اسػػػص ذسػػػؾ ، ل ػػػد الت ػػػرت األدصأػػػست سسػػػة تفسػػػةر اآلسأػػػة 
استػػػص تػػػ  ر مػػػف قبلس ػػػس اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  لػػػة نػػػئات  

  ممػس ةصػرز اساسعػة  1ااسنما ئقس ة استطئ أة من ػس 
سصذؿ اسمز د مف اسع ئد نائ تطػئ ر نمػسذج سماػددات 

et al ., Dawkins ,ئنئات  اسملكأة اسنفسػأة سؤللػراد 

2017).) 

                                                 
(1)

 e.g., Ibrahem, 2016)) اجدصررش طررشد اادبيرراج 

ااخالجررري ذةشيرررث ظلفرررضت شصسرررصكخ اشعففررركض اشدررري خؽاقشرررح 

اإلسرررردةاجي مصرررري ظففرررركض اشحيررررادت ااخالجيررررث ، قدقغ   ررررث 

ظلررراقتج خرررزذششدععيث اشةلرررا فررري ـرررزا اشعففررركض شي رررعس 

دقساشفصسفاج ااخالجيث اشعخدصفث في مالج ظ رالج خشاجع 

 كمي مصي حذ سكاء.  ااداء اششسعى قاشدط

ئلص سأسؽ مت ا ، ل ػد تزاةػدت األ مأػة اسنملأػة 
ئاسنلمأة  شكا متطرد نائ دئر نس ة اس راراستنظأمػص 
 لػػص  سػػػسس  قبل ػػص لػػػص دئؿ اسشػػرؽ األئسػػػ  ئمػػػف 
صةن ػػػس م ػػػر لػػػص اسن ػػػئض  ػػػسألدات استنظأمػػػص  شػػػكا 
 ػػسـ ، ئذسػػؾ استطػػئ ص  ئ اإلسػػت س ص  شػػكا قػػسص   

اسم شػر اسنػسـ إلدراؾ اسفسػسد السأمس لص ضػئت ارتفػسع 
االداري لػػػص اسمعتمػػػ  اسم ػػػري   اةػػػث سػػػعا ناػػػئ 

م سرنػػةن  2˒7صز ػػسدة صلغػػت  2212قػػبلؿ  ػػسـ  46˒2
ااإلسػػتراتةعأة اسئطنأػػة سمكسلاػػة  2229 مسػػتئاش  ػػسـ 

  ،  أضسن ل د اتسمت ماسلظة اسشر أة 2218اسفسسد، 
. كمػػػس 63˒5  رتفػػػسع  ػػػذا اسم شػػػر ص ػػػس   اةػػػث صلػػػ  

اسقدمست اس ػاأة مركػزا مت ػدمس لػص  ػذا  ااتا  طسع
 45˒1اس ػػدد   اةػػث صلػػ  م شػػر اسفسػػسد االداري  ػػ  
  ، 2212ام شر سدراؾ اسفسػسد اإلداري لػص ج.ـ.ع، 

 طػػسع  تػػزامف منػػ  تراعػػ  م شػػرات األدات اسطصػػص لػػص
اسقدمست اس اأة اسم ري  شػكا  ػسـ ئاسمستشػفأست 

. ئ لػص ذسػؾ ، سػئؼ تركػز  2ااساكئمأة  شكا قسص
دراسة اساسسأة  لػة  أػسس   ػر اسملكأػة اسنفسػأة  لػة اس

اسنبل ة صةف ق ػسفص اسئظأفػة ئمػدي سدراؾ  قبل أػة 
 ػػنس ة اس ػػرار استنظأمػػص ئاسسػػلئؾ االسػػت س ص سؤللػػراد 

  لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة.
 الدراس  االستطالع  

 سإلضػػسلة سسػػة نتػػسف  اس اػػث اسمكتصػػص سلدراسػػست ئ 
، ا تمدت اسدراسة االستطبل أة  لص  سػلئب اسسس  ة 

اسم ػػػػس بلت اسشق ػػػػأة اسمتنم ػػػػة مػػػػ   ةنػػػػة اسػػػػت راصأة 
مفػػػػردة مػػػػف سعمػػػػسسص األلػػػػراد لػػػػص قمػػػػس  52 ئام ػػػػس 

                                                 
(2)

ظعرررذز اشعشاررري اشع رررادس ػ مررررر خشاجرررع ظ  رررش    

شعسد ررررفياج اشحطرررراي اشلررررركظي طةحرررراو ش جسرررراض اشطةيررررث ق 

اشععصيررراج اشدررري  ررردط خؽفيرررزـا خشاجرررع  داء اشخذظرررث اشصرررليث 

باشعسد فياج اشلركظيث )اشؽ شت اشسؽك ث إلحصاء اشخرذظاج 

 ؛  اشردرررال اشسرررؽك  ش حصررراء، 2115اشصرررليث بعصرررش، 

2115.) 
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مستشػػػفأست اكئمأػػػػة  ماسلظػػػة اسشػػػػر أة ، تضػػػػمنتف 
كصةػر ، صلصػأس ، منأػس اس مػ  ، لػس ئس ،  مستشفة  صئ

تػػػـ  –ئ  أػػػس   اةػػػث تمػػػت تلػػػؾ اسدراسػػػة  صػػػر دسةػػػا 
 – ػػػػػػدادة سةتئالػػػػػػذ مػػػػػػ  تئع ػػػػػػست اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػة س 

ةتضػػػػػمف لػػػػػص  غل ػػػػػ   سػػػػػفلة ذات ن سأػػػػػست مفتئاػػػػػ  ، 
تسػػػػػػػػػػت دؼ استكشػػػػػػػػػػسؼ لرات  ئسػػػػػػػػػػلئكأست األلػػػػػػػػػػراد 
 سسمستشػػفأست اساكئمأػػة  ماسلظػػة اسشػػر أة لػػص اسفتػػرة 

ئاتػػػػص ن سأػػػػة ةئنأػػػػ   2218مػػػػس صػػػػةف منت ػػػػ  مػػػػسةئ 
 ، ئذسؾ ستادةد مسةلص  ف 2218

مدي  قبل أة  نس ة اس ػرار مدي سدراؾ األلراد س  -1
 استنظأمص.

 ئا   ق سفص ئظسف  األلراد لص صةفة اسنما.  -2
مسػػتئي ملكأػػػة األلػػػراد اسنفسػػػأة سمعػػػسؿ  مل ػػػـ ،   -3

 ئ س سب ذسؾ مف ئع ة نظر ـ.
اسسػػلئؾ االسػػت س ص ا ي األدئار استطئ أػػة قػػسرج   -4

نطػػػػػػػػسؽ اسنمػػػػػػػػا اسرسػػػػػػػػمص  سؤللػػػػػػػػراد لػػػػػػػػص تلػػػػػػػػؾ 
 اسمستشفأست.

   سططط  االسطططتطالع   وقطططد اسطططفرأ نتططط ئ  الدرا
 عن المؤشراأ الت ل   

ف م  يتعمق بمدى إدراك اخالق    صطن ع  القطرار 
 كسػػػػػػت اقتأػػػػػػسرات مفػػػػػػردات اسدراسػػػػػػة التنظ مططططططي  

اإلسػػػػػتطبل أة  شػػػػػكا  ػػػػػسـ سدراؾ متئسػػػػػ  ألقبل أػػػػػة 
% لػػص ئا ػػ  62 ػػنس ة اس ػػرار استنظأمػػص صلػػ  اػػئاسص

اسمستشػػفأست اساكئمأػػة  ماسلظػػة اسشػػر أة مػػف قػػبلؿ 
ر ة ػػـ لػػص اسعئانػػب اسمقتلفػػة اسمتنل ػػة   قبل أػػة  سصػػدات

  نس ة اس رار استنظأمص ، ئذسؾ  لة اسنائ استسسصف
   انقفػػػسض م شػػػر اسنداسػػػة ئاسمسػػػسئاش   اةػػػث تصػػػةف

% ل ػػػػ  مػػػػف مفػػػػردات اسنةنػػػػة ةػػػػدركئف مػػػػدي 32 ف
 داسػػة ئ ػػدـ تاةز ملأػػة  ػػنس ة اس ػػرار استنظأمػػص. 

اةػث  أضسن  رتفػسع م شػر اسئ ػئسأة ئاسماسػئ أة   

% مػػػػف مفػػػػردات اسنةنػػػػة أنت ػػػػدئف  ف 82ظ ػػػػر  ف 
 ػػػنس ة اس راراستنظأمػػػص تشػػػ د تراعنػػػسن سلمئضػػػئ أة 

 م سصا سأسدة اسماسئ أة.
  ، سأسدة  أمتص مرا سة زمبلت اسنما  نضػ ـ سػ نض

 سالضسلة سسة س بلت م لاة اسنما  لص اسم ػسس  
 %  لص استئاسص.61% ئ66اسشق أة صنس ة 

كشػفت م شػرات فط   ف م  يتعمق بخصط ئص الوظ 
 ػػػػف سدراؾ  – شػػػػكا  ػػػػسـ  –اسدراسػػػػة اإلسػػػػتطبل أة 

لػػئؽ اسمتئسػػ  س ػػذش اسق ػػسفص صػػةف مفػػرادت اسنةنػػة 
% سلق ػػػػسفص اساسسأػػػػة سئظػػػػسفف ـ ، 72صلػػػػ  اػػػػئاسص 

ئكذسؾ  دئار ـ اسئظأفأة داقا اسمستشػفأست اساكئمأػة 
  ماسلظة اسشر أة   اةث تصةف مس ةلص ف 

   ف ئظػػػػػسفف ـ % مػػػػػف مفػػػػػرادات اسنةنػػػػػة 75أنت ػػػػػد 
اساسسأػػػة  ػػػد مكنػػػت ـ مػػػف سكتسػػػسب م ػػػسرات ئقصػػػرات 
عدةػػػػدة  ، ال سػػػػأمس لػػػػص ضػػػػئت تنػػػػس ص اإلمكسنػػػػست 

 .  1ا اسمسدأة ئاست نأة سكسلة اسمستشفأست اساكئمأة
  مػػػف مفػػػردات اسنةنػػػة  ػػػف  ف 62كشػػػ  اػػػئاسص %

ت ػػمأـ ئظػػسفف ـ اساسسأػػة  ػػد  ت ػػ    ػػدر منسسػػب 
 دات  مػػػػػػػف اسمرئنػػػػػػػة ئاإلسػػػػػػػت بلسأة ستادةػػػػػػػد طر  ػػػػػػػة

% مػػػف 61تكلأفػػػست ـ اسئظأفأػػػة. كمػػػس سمػػػس اػػػئاسص 
 لػػص  –مفػػردات اسنةنػػة ت ػػدةران ئاضػػاسن مػػف زمبلف ػػـ 

لأمػػس ةتنلػػػذ    مأػػة  دئار ػػػـ اسئظأفأػػػة  –اػػد سػػػئات 
 ئمس أ دمئن  مف مسس مست لص اسنما. 

 شػػػسرت ف مططط  يتعمطططق بمفمطططوم الممك ططط  النفسططط    
م شرات اسدراسة اإلستطبل أة اسص تئع  متئس  ةز د 

% صػػػػةف مفػػػػردات اسنةنػػػػة نائاسشػػػػنئر سسملكأة 55 ػػػػف 
اسنفسػػأة تعػػسش ئظػػسفف ـ  ئ اسمستشػػفأست استػػص أنملػػئف 

                                                 
(1)

محررا اشعذ ررذ ظررػ ظفررشداج اشعيؽررث مصرري ـررزا اشةؽررذ برر غ  

اصد ررراد  مرررذاد اشعشاررري فورررالو مرررػ خؽررركي ااظرررشا   ق 

اإلصاباج اشدي  عاؼكغ ظؽفا جذ سراـط فري خؽعيرث ظعراسففط ، 

قخطرركسـط ظفؽيرراو ب رررس ذةيررش حدرري ظررع خشاجررع اإلظراؼيرراج 

 اشعاد ث.
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% مػػػػػػػف األلػػػػػػراد لػػػػػػص  ػػػػػػػذش 45ص ػػػػػػس. كمػػػػػػس  ئضػػػػػػ  
اسمستشػػػفأست  سػػػ سب  ػػػدـ شػػػنئر ـ  سسملكأػػػة اسنفسػػػأة 

ماسػػػئ أة داقػػػا لأمػػػس ةلػػػصف سػػػأسدة مظػػػس ر اسفسػػػسد ئاس
اسػذي  -اسم سس  لأػ   -اسمستشفص ، اسرئتةف اساكئمص 

أ ةػػػػد  ي شػػػػػنئر  سسملكأػػػػة اسنفسػػػػػأة ، غأػػػػسب اسنداسػػػػػة 
استنظأمأػػػػة ااإلعرافأػػػػة ئاستئز نأػػػػة ئاستفس لأػػػػة   شػػػػكا 
كصةػػػػر ،  ػػػػدـ است ػػػػدةر مػػػػف عسنػػػػب اسر سػػػػست   ئاسػػػػذي 

  شماف ئظسف  األلراد ئ دئار ـ داقا اسمستشفص.
 صػػرت سططموك االسططتب قي لألفططراد  ف مطط  يتعمططق ب ل

اسم شػػرات  ػػف تئعػػ   ػػئي عػػدان صػػةف األلػػراد ةز ػػد  ػػف 
اإلسػػػػػػػت س أة  ئ  % ناػػػػػػػئ اسمشػػػػػػػسركة لػػػػػػػص األدئار92

 -استطئ أة.  سالضسلة سسة ذسؾ لإف  ػذا استئعػ  أنػد 
داسػػػة لػػػص  ػػػدة  -ئل ػػػسن سمضػػػمئف لرات  ػػػ الت األلػػػراد 

اسسػػمست اسشق ػػأة  مثطط   موضططوعي ئامػػا  نضػػ س 
Personality traits  سمفػػردات اسدراسػػة  ئ سطصأنػػة

اإلعػػراتات اإلدار ػػة ئاستنظأمأػػة استػػص تنت ع ػػس سدارات 
  (1)؛ مثطط ل  شخصططياسمستشػفأست ، ئ نضػػ س األقػر 

استنػػػػػسط  مػػػػػ  اسمرضػػػػػص سسػػػػػئت  اػػػػػئا  ـ اسمنأشػػػػػأة 
ئاال ت ػػسدأة ، اسمسػػ ئسأة األقبل أػػة ، اسرغ ػػة لػػص  ف 

   لأ  األف. أكئف اسؿ اسمستشفص  لضا ممس  ص
صنػػست  لػػة مػػس ت ػػدـ ، ئلػػص ضػػئت مػػس  سػػفرت  نػػ  
نتػػػسف  اسدراسػػػست اسسػػػس  ة مػػػف لعػػػئة  ا أػػػة ، ئكػػػذسؾ 
اسدراسة االستطبل أة استص كشفت  ف م شػرات لعػئة 

أمكػػػػف  ػػػػأسغة مشػػػػكلة تطصأ أػػػػة لػػػػص  ػػػػذا اسمعػػػػسؿ ، 
مطط   ططو اسدراسػػة لػػص سطػػسر استسػػس ؿ اسػػرفأس استػػسسصف 

مططد  عالقطط  بططين اثططر الممك طط  النفسطط    عمططي ال
صططططططن ع  القططططططرار التنظ مططططططي    إدراك اخالق طططططط 
الوظ فططططط    والسطططططموك االسطططططتب قي  وخصططططط ئص

                                                 
(1)

اشذساسررررث خصررررد ااظمصررررث ظررررػ قاجررررع ظ رررراسذث ظفررررشداج  

 اإلسدطالميث.

لألفطططراد فطططي المستشطططف  أ الحكوم ططط  بمح فظططط  
 ؟الشرق   

ئأمكػػػػػػف استنصةػػػػػػر  ػػػػػػف  ػػػػػػذا  استسػػػػػػس ؿ مػػػػػػف قػػػػػػبلؿ 
 اسفر أة استسسأةفاس ا أة استسس الت 

سدراؾ  قبل أػة مس  ػص طصأنػة اسنبل ػة صػةف مػدي   -1
 نس ة اس ػرار استنظأمػص ئاسملكأػة اسنفسػأة سؤللػراد 
 لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟

مػدي سدراؾ  قبل أػة مس  ػص طصأنػة اسنبل ػة صػةف   -2
 نس ة اس راراستنظأمص ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللػراد 
 لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟

ة ق ػػسفص اسئظأفػػمػػس  ػػص طصأنػػة اسنبل ػػة صػػةف   -3
ئاسملكأػػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػػأة سؤللػػػػػػػػراد لػػػػػػػػص اسمستشػػػػػػػػفأست 

 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟
مػػػػػس طصأنػػػػػة اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف ق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة   -4

ئاسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص سؤللػػػػػػراد لػػػػػػص اسمستشػػػػػػفأست 
 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟

اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة مػػػػس  ػػػػص طصأنػػػػة اسنبل ػػػػة صػػػػةف   -5
ئاسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص سؤللػػػػػػراد لػػػػػػص اسمستشػػػػػػفأست 

 ئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟اساك
مػػػس  ػػػئ   ػػػر اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  لػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف   -6

مػػػػػػػدي سدراؾ  قبل أػػػػػػػة  ػػػػػػػنس ة اس راراستنظأمػػػػػػػص 
ئاسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص سؤللػػػػػػراد لػػػػػػص اسمستشػػػػػػفأست 

 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟
مػػػس  ػػػئ   ػػػر اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  لػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف   -7

ص ق سفص اسئظأفة ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد ل
 اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة ؟

 ا م   الدراس  
تسػػػػػػتمد اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػة   مةت ػػػػػػس مػػػػػػف طصأنػػػػػػة 
اسمتغةػػرات استػػص تتنسئس ػػس ، ئاستػػص تلنػػب كػػا من ػػس دئران 
مائر ػػػسن لػػػص اسئا ػػػ  اإلداري اسمنس ػػػر  اةػػػث أمكػػػف 
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اإلشػػػسرة سسػػػة األ مأػػػة األكسدأمأػػػة ئاستطصأ أػػػة سلدراسػػػة 
  لة اسنائ استسسصف 

 األ م   األك د م  
ركزت األدصأػست لػص معػسؿ اسملكأػة اسنفسػأة سؤللػراد  -

 لػػػػػة نئاتعػػػػػػ  ئ شػػػػػكا قػػػػػػسص ستعس ػػػػػست األلػػػػػػراد 
 سسم سرنػػػة  سػػػلئكأست ـ السػػػػأمس استطئ أػػػة من ػػػس مػػػػف 

ئسػػػػت نساأػػػػة ، لضػػػػبلن  ػػػػف  لػػػػة اسدراسػػػػست استػػػػص تنس
تنةػػػةف مادداتػػػ  مػػػف نساأػػػة  قػػػر .  سالضػػػسلة سسػػػة 
 ن س الت ػرت سسػة تفسػةراآلسأة استػص تػ  ر مػف قبلس ػس 
اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة  لػػػػة نػػػػئات  اسنمػػػػا ، ممػػػػس ةصػػػػرز 
اساسعػػػػة سمز ػػػػد مػػػػف اسع ػػػػئد ناػػػػئ تطػػػػئ ر نمػػػػسذج 
سماػػػػػػػػػػددات ئنػػػػػػػػػػئات  اسملكأػػػػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػػػػأة سؤللػػػػػػػػػػراد 

Dawkins, et al ., 2017)(. 

سف اسغسسصأة اسنظمص مػف األدصأػست لػص  ػذا اسمعػسؿ  -
ُتند نتػسج ع ػئد اس ػسا ةف لػص اسػدئؿ اسغر أػة   ئمػف 

اساسعة سمز د مف اس اث لػص  ػذا اسمعػسؿ  تصرز نس 
لص دئؿ اسشرؽ األئسػ  ئمػف صةن ػس م ػر  السػأمس 
لػػػػص ضػػػػئت اساسعػػػػة سسػػػػة تطػػػػئ ر دافػػػػرة اسم ػػػػدا أة 

سمةدانأػػػة سلنتػػػسف  ا External Validityاسقسرعأػػػة 
استص تـ اسا ئؿ  لأ  لػص اسغػرب قس ػة لػص ظػا 

 ظرئؼ صةفأة ئ  سلأة مغسةرة.
ُأكسب اسر   صةف   ر اسملكأة اسنفسػأة سؤللػراد  لػص  -

ؾ  قبل أػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػنس ة اس ػػػػػػػػػرار ادرااسنبل ػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػةف 
، ئق ػسفص اسئظأفػة ئاسسػلئؾ االسػت س ص استنظأمػص

 سؤللراد لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة
ُ ندان عدةدان لص األ مأة اسنلمأػة سمئضػئع اسدراسػة ، 
سذ  ن  مس زاست طصأنػة  ػذش اسنبل ػة غةػر ئاضػاة ، 
ئسـ تتطرؽ اسة س    مف اسدراسػست اسسػس  ة لػص  ػذا 

 اسمعسؿ .
 ف اس  ئر اسشدةد اسذي أنػسنص منػ  اسئا ػ  اسنر ػص  -

صئعػػػ   ػػػسـ ئاسم ػػػري صئعػػػ  قػػػسص لػػػص اسدراسػػػست 

رارات استنظأمأػػػة  لػػص  سػػػسس اسمتنل ػػة   ػػػنس ة اس ػػ
 قبل ػػػػػص ئ بل ت ػػػػػس  ػػػػػسسنئات  اسفردأػػػػػة ئاستنظأمأػػػػػة ، 
 –ئكػػذسؾ ا ت ػػسر معػػسالت تطصةػػذ تلػػؾ اسدراسػػست 

 لػػػػػص طػػػػػبلب اسعسمنػػػػػست كنةنػػػػػة  -سفتػػػػػرة طئ لػػػػػة 
  ،  ػػػػػد د ػػػػػس 2227إلعػػػػػرات اسدراسػػػػػست امامػػػػػئد، 

اسم تمةف ص ذا اسمعسؿ اسػص س ػسدة اسنظػر لػص تطصةػذ 
متنل ػػػػة ص ػػػػذا اسمف ػػػػـئ  لػػػػص اسدراسػػػػست اسمةدانأػػػػة اس
، ئلػػص صةفػػست  مػػا  اسفنلةػػةف ةنػػست مػػف اسنػػسملةف 

 سنتسعأة  ئ قدمأة مقتلفة.
 التطب ق   األ م  

 فأست اساكئمأػة لػص ماسلظػة اسشػر أةم لت اسمستش -
ماأطػػسن ةتسػػـ صتراعػػ  عػػئدة  دات  -ئسفتػػرة طئ لػػة  –

  اسنشػرة اسسػنئأة 2224اسقػدمست اس ػاأة اامةػد، 
  ، 2215اسقدمػػػة اس ػػػاأة  م ػػػر، إلا ػػػسفأست 

ئمػػػػػف  ػػػػػـ أم ػػػػػا مئضػػػػػئع اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػػة   اػػػػػد 
اسمػػداقا اس سمػػة استػػص أمكػػف  ف ةنت ع ػػس اسمسػػ سئف 

ستاسػػػػػػػةف  داف ػػػػػػػس   ػػػػػػػذش اسمستشػػػػػػػفأست لػػػػػػػص نطػػػػػػػسؽ
اسم سسص لص ضػئت  لػة اسمػئارد اسم ػساب ستنػسمص 

 اسعست األلراد لص  ذش اسمستشفأست.
استػػػرئ   سلملكأػػػة  ُتسػػػ ـ نتػػػسف  اسدراسػػػة اساسسأػػػة لػػػص -

لػػػص  ػػػذش اسمستشػػػفأست ممػػػس ةػػػد ـ سلنػػػسملةف اسنفسػػأة 
سػػلئكأست اسدئراإلضػػسلص السػػأمس اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص 

ـ ، سؤللػػػراد  زا تػػػػ د  االس ة مػػػ ةػػػ  ر  لػػػ ذي  سػػػ ئا
سؿ    سمعػ ذا ا سم سسص س ـ لص  ػ سم نص ئا ا

سالت  مػػ عػػ  اات ـ ترا ف  ػػ اػػدئث  قطػػست  ػػد ئمػػ
 تئدي  اأسة  اسمرضة.

 ف  سػػػػتقداـ مفػػػػػس أـ سدار ػػػػػة م ػػػػا س ػػػػػسدة ت ػػػػػمأـ  -
ق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة ئاسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة لػػػػػص افػػػػػز 
اسسػػػلئكأست استطئ أػػػة ااإلضػػػسلأة  سؤللػػػراد ال سػػػأمس 
اإلسػػػت س أة من ػػػػس ، أم ػػػا مقػػػػرج س ػػػنسع ئمتقػػػػذي 
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اس ػػػػػػػػرار استنظأمػػػػػػػػص لػػػػػػػػص ت ػػػػػػػػدأـ ائالزغةرت لةدأػػػػػػػػة 
ئمسػػػتدامة سؤللػػػراد سلمسػػػس مة لػػػص األرت ػػػست  ػػػسألدات 

م سسص سلمستشفأست اساكئمأػة  ماسلظػة اسشػر أة اس
لػػػص ظػػػا استراعػػػ  اسملاػػػئد سلػػػد ـ اسمػػػسدي اسمئعػػػ  

 س س.
 ا داف الدراس 

لص ضئت مشكلة اسدراسة ،  تمت  أسغة   داؼ 
 اسدراسة اساسسأة  لة اسنائ استإسةف

سدراؾ األلػػػػػػراد تادةػػػػػػد  طصأنػػػػػػة اسنبل ػػػػػػة صػػػػػػةف  -1
ألقبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرار استنظأمػػػػص ئاسملكأػػػػة 
اسنفسػػػػػأة سؤللػػػػػراد لػػػػػص اسمستشػػػػػفأست اساكئمأػػػػػة 

 . ماسلظة اسشر أة
سدراؾ  قبل أػػػػػػة طصأنػػػػػػة اسنبل ػػػػػػة صػػػػػػةف تادةػػػػػػد  -2

 ػػػػػػنس ة اس راراستنظأمػػػػػػص ئاسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص 
سؤللػػػػراد لػػػػص اسمستشػػػػفأست اساكئمأػػػػة  ماسلظػػػػة 

 اسشر أة.
ق ػػسفص اسئظأفػػة طصأنػػة اسنبل ػػة صػػةف تادةػػد  -3

ت ئاسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة سؤللػػػػػػراد لػػػػػػص اسمستشػػػػػػفأس
 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة.

ق ػػسفص اسئظأفػػة طصأنػػة اسنبل ػػة صػػةف تادةػػد  -4
ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد لػػػػص اسمستشػػػػفأست 

 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة.
اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة تادةػػػػد طصأنػػػػػة اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف  -5

ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد لػػػػص اسمستشػػػػفأست 
 اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة.

اسنفسػػػأة  لػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف   ػػػر اسملكأػػػة  أػػػسس  -6
سدراؾ  قبل أػة  ػػنس ة اس راراستنظأمػػص ئاسسػػلئؾ 
اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد لػػػص اسمستشػػػفأست اساكئمأػػػة 

 . ماسلظة اسشر أة

 أػػػسس   ػػػر اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  لػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف  -7
ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد 
 لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة.

 نظري  وتطوير فروض الدراس الخمف   ال
 الممك   النفس  

 (Pierce, et al., 2001) رؼ صةػرس ئزمػبل ش 

اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة  لػػػػة  ن ػػػػس اسسػػػػة  ئ قصػػػػرة نفسػػػػأة ، 
أطػػػػػػػػػػئر اسفػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف قبلس ػػػػػػػػػػػس مشػػػػػػػػػػس ر استملػػػػػػػػػػػؾ 

Possession  سؤلشػػػػأست  ئ عػػػػزت من ػػػػس سػػػػئات كسنػػػػت
مسدأة  ئ غةر مسدأة ام سؿف اسمنظمػة ، اسئظأفػة استػص 
أنمػػػا ص ػػػس ، مشػػػرئع  ئ لكػػػرة عدةػػػدة ، ت ػػػئر عدةػػػد 

ئلػػص غأػػسب  ي مطسس ػػست سملكأػػة  -ستنفةػػذ استكلأفػػست  
ئمػػػػف  ػػػػـ  -تلػػػػؾ األشػػػػأست  شػػػػكا رسػػػػمص  ئ  ػػػػسنئنص 

   أشنر  ن س ملؾ س . 
 سسملكأػػػػة عػػػػئ ر مف ػػػػـئ اسملكأػػػػة  ئأم ػػػػا اسشػػػػنئر

اسنفسأة سؤللراد   اةث ُأنصر  ف  ذا اسمف ـئ  كلمست 
م ػػػػا"ملكص ، ةق ػػػػػنص ، ملكنػػػػس" ، ئ ػػػػػئ مػػػػس أنكػػػػػس 
اسرا طػػػػػػة  ئ اسنبل ػػػػػػة اسئطةػػػػػػدة صػػػػػػةف اسفػػػػػػرد ئاسشػػػػػػصت 
مئضػػػئع اسملكأػػػة ، لمػػػس أملكػػػ  اسفػػػرد  ئ أشػػػنر ناػػػئش 
 سألنعػػػذاب لػػػص مشػػػس رش اسقس ػػػة  ئ لػػػص   لػػػ  ُأنػػػد 

 Pierce)عػزت مػف اسنظػرة األئسػ  سشق ػةت   أضػسن 

and Rodgers, 2004) . كػػػػػػػػذسؾ تنطػػػػػػػػئي اسملكأػػػػػػػػة
اسنفسأة  لػص اسندةػد مػف اسنػئااص اسسػلئكأة ئاإلدراكأػة 
ئاسئعدانأػػػة ، لمػػػف اسنساأػػػة اسسػػػلئكأة نعػػػد  ف شػػػنئر 
اسفػػػػرد  سسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة ناػػػػئ شػػػػصت مػػػػس ةدلنػػػػ  اسػػػػص 
ر األنقػػػػػراط لػػػػػص اسسػػػػػلئكأست اسمترت ػػػػػة  لػػػػػص اسشػػػػػنئ 

 ((Territorial Brown, et al. , 2005a سستملػؾ 
، ئمػػػػف اسنساأػػػػة اإلدراكأػػػػة نعػػػػد  ف اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة 
ُتظ ػػػر ئ ػػػػص األلػػػراد ئ  تمػػػػسم ـ اسمسػػػتند اسػػػػص  لكػػػػسر 
ئمنت ػػػدات متنئ ػػػة ناػػػئ اسشػػػصت مئضػػػئع اسملكأػػػة ، 
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اسُمنتمػػػػػػد  لػػػػػػص  –ئ قةػػػػػػران ةػػػػػػدل  اسعسنػػػػػػب اسئعػػػػػػدانص 
، سشػػػنئرش صئعػػػئد  اسفػػػرد سلسػػػنسدة –اسعسنػػػب اإلدراكػػػص 

   .  2216ساسسس استملؾ لص اد ذات  از رب، 
ئلص سأسؽ مت ا ، تنتصر اسملكأة اسنفسأة مف ـئ 
متندد األ نسد   اةث تنش  اسملكأػة اسنفسػأة كػص تشػ   
كا مف اسدئال  االعتمس أة ئاسفطر ة سلطصأنػة اس شػر ة 

ف ضػػػػرئة تػػػػئالر  1اسلفػػػػرد ، ئسػػػػذسؾ لتتضػػػػمف   نسد ػػػػس
سؤللػػػراد كداسػػػة لػػػص  Self-Efficacyتأػػػة اسكفػػػستة اسذا

شنئر ـ  سسسأطرة ، ئ ػدرت ـ  لػص ساػداث استغةػر لػص 
صةفػػػػت ـ ، ئ ػػػػئ مػػػػس ةقلػػػػذ سػػػػدة ـ سستػػػػزاـ  مةػػػػذ تعػػػػسش 
اسشػػػػػصت مئضػػػػػئع اسملكأػػػػػة   اةػػػػػث تػػػػػرت   مشػػػػػس ر 
اسملكأػػػة اسػػػص اػػػد كصةػػػر  اسعػػػة األلػػػراد اسػػػص امػػػتبلؾ 
اسكفػػػػػػػػػػػستة ،  أضػػػػػػػػػػػسن تػػػػػػػػػػػئالر كػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف اإلنتمػػػػػػػػػػػست 

Belongingness  ئاس ئأػػػػػػػػػػػة اسذاتأػػػػػػػػػػػةPersonal  

Identification  ئ تكئنػػػسف سػػػدي األلػػػراد مػػػف قػػػبلؿ
تفػػػػس ل ـ مػػػػ  ممتلكػػػػست ـ سػػػػئات اسا أ أػػػػة  ئ اسنفسػػػػػأة 
ئأمػػػػػػػ بلف منػػػػػػػسن امتػػػػػػػدادان نفسػػػػػػػأسن  ئسػػػػػػػ  سشق ػػػػػػػةت ـ 

(Pierce, et al., 2001, 2003).   
ا  Avey, et al.(2009)ئ ػػػػد ا تػػػػرح  سضػػػػسلة  نػػػػدن

سضػػػػػػػػػػسلأنس سلملكأػػػػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػػػػأة ةتضػػػػػػػػػػمف اسماسسػػػػػػػػػػ ة 
Accountability األلػػػػراد سمشػػػػس ر ـ  ئتننػػػػص تصر ػػػػر

                                                 
(1)

مرػ اشعذ رذ  -ظفاـيعيراو   – خدصف ظففكض اشعصريث اشؽفسريث  

ظرررػ اشعفررراـيط اإلداس رررث ، قرشرررد مصررري اشرررش ط ظرررػ خ رررابؿ 

اشعلفرررضت شفرررط ؛ حيرررا  اعرررذ ااشدرررضاض  Motivesاشةكامرررا 

اشدؽظيعرري إجابررث مررػ اشدسررايز اشدرراشي ب شعررارا  ؽة رري مصرري 

( فري اشعؽظعرث " ب ، اشفشد  غ  لراف  مصري مورك دؿ )بحا رؿ

إجابث مػ اشدسايز اشداشي ب  في حيػ خاعذ اشفك ث اشدؽظيعيث ،

ظرررػ  ؼرررا " ب ، ذرررزشد  اعرررذ ااؼرررذظاج اشرررك يفي إجابرررث مرررػ 

اشدسرايز اشدرراشي ب ظرا ـرري ظرذ   ـعيررث اشك يفرث  ظررػ قجفررث 

ؼظرش ظ د فررا " ب،   وراو  اعررذ اششارراء اشرك يفي إجابررث مررػ 

حرريط /  لرررط اشفررشد مصرري اشدسررايز اشدرراشي ب ذيررف  عرررػ  غ  

ق يفدررؿ" ب ،  ظررا اشعصريررث اشؽفسرريث فداعررذ إجابررث مررػ اشدسررايز 

اشدرراشي ب اشرري    ظررذ    ررعش اشفررشد  غ اشعؽظعررث  ق ظررراغ 

، ق خيرشاو  اعرذ اشدعررريػ اشرك يفي إجابررث   اشععرس ظصرد شررؿ" ب

مػ اشدسايز اشداشي ب اشي    ظذ    رعش اشفرشد  ؼرؿ جرادس ق 

َعّرػ  (Van Dyne and Pierce, 2004)في معصؿ" ب  ظا

ئمنت دات ـ سػئات  شػكا  ػر    ئ ضػمنص ، ئ ػئ مػس 
 ةئسد سدة ـ تامػا اسمسػ سأة اسم تػرف  مشػس ر اسملكأػة.

 ف مػس ا تراػ    Dawkins, et al., (2017) ئ ػر  
Avey, et al. (2009) نػض اسشػةت  ػف  ةناػرؼ 

 ,Pierce    نسد اسملكأة اسنفسأة اس بل ة استػص ا ترا ػس

et al., (2001, 2003) اةػث  شػسر سسػة  ف كػا ؛
مػػػف اسملكأػػػة اسنفسػػػأة ئاسماسسػػػ ة أمػػػ بلف لػػػص اسا أ ػػػة 

Distinctاسالت متمسةزة   states   ئ ف اسماسس ة تنش
ا س ػػػػس.    ػػػػف اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة ئال تم ػػػػا مكئننػػػػس  ئ  نػػػػد 

رغـ مف ذسؾ ، لسئؼ تسػتند اسدراسػة اساسسأػة سسػة ئ سس
 .Pierce, et al  نػسد اسملكأػة اسنفسػأة استػص طئر ػس 

ئاستػص  Avey, et al., 2009ئ   (2003 ,2001)
تركةػػػػػػػز اسندةػػػػػػػد مػػػػػػػف  ماػػػػػػػئر –معتمنػػػػػػػة  -م لػػػػػػػت 

 ;e.g., Pierce, et al., 2009)اسدراسػست اسسػس  ة

Brown, et al., 2014)  

ئلػػػػص سػػػػأسؽ مت ػػػػا ، ل ػػػػد ا تراػػػػت اسندةػػػػد مػػػػف 
 ,.e.g. O’Dirscoll, et al)األدصأػست ذات اس ػلة 

2006; Mayhew, et al., 2007; Bernhard 

and O'Driscoll, 2011)  سمكسنأة ت نة  اسملكأة
اسنفسأة لص سطػسر اسملكأػة اسنفسػأة سلئظأفػة ، ئاسملكأػة 

ئااػدة ،  اسنفسأة سلمنظمة ئاسلذةف أنتصرا ئع ػةف سنملػة
السػػػػأمس  ف اسػػػػدئر استنظأمػػػػص سلفػػػػرد ُأاػػػػدد لػػػػص سطػػػػسر 

 (.1999Banse ,) ئظأفت  لص اسمنظمة

 Avey, et al. (2009, 2012) أضػسن ، ا تػرح 
نمطػػػػػةف سلملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة ، ئ مػػػػػس اسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة 

ئاسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة اسئ سفأػػػػػة  ، Promotiveاسمافػػػػػزة 
Prenetive ،  ئأسػػػػػتند  ػػػػػذا است ػػػػػنة  سسػػػػػة نظر ػػػػػة

 Regulatory Focusاستركةػػػػػػػػز  لػػػػػػػػص استنظػػػػػػػػأـ 

Theory  (Higgins, 1997, 1998)  ئاستص ت تػرح
– Self ف سػػػػػػد  األلػػػػػػراد نظػػػػػػسمةف سلتنظػػػػػػأـ اسػػػػػػذاتص 

regulatory syste،  ةركػػػزاف  لػػػة كأفأػػػة تادةػػػد ـ
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أل دال ـ اسشق أة. لفص اػةف ةتنلػذ األئؿ ااستكةػ  
 سالنعػػػػػسزات ئاسطمئاػػػػػست ، ةركػػػػػز اسػػػػػذاتص اسمافػػػػػز  

اس ػػػػػسنص ااستكةػػػػػ  اسػػػػػذاتص اسئ ػػػػػسفص   لػػػػػة اسئاع ػػػػػست 
ئاالستزامػػست ستقفػػأض  ئ تعنػػب ااتمػػسالت اسن ػػسب ، 

Alok (2014)ئ ػػػػػػػد  ئضػػػػػػػ   ف  ػػػػػػػذةف اسنظػػػػػػػسمةف   
ا ، ئمػف  ػـ سػئؼ  متمسةزاف ، ئالأشكبلف مف ئمنس ئاادن
تركػػز اسدراسػػة اساسسأػػة  لػػة اسملكأػػة اسنفسػػأة اسمافػػزة 

 اس  ة اسذاتأة ، ئاس ئأة اسذاتأػةتص تتم ا   نسد س لص ئاس
 ، ئاالنتمست ، ئاسماسس ة.
ا سسػػػػػػػة            Pierce, et al (2001,2003)ئاسػػػػػػػتنسدن

ةتئسد  ػف اسملكأػة  Dyne and Pierce (2004)  ق
تتضػػػػػمفف  Pathsاسنفسػػػػػأة سؤللػػػػػراد  بل ػػػػػة مسػػػػػسرات 

اسر س ة  لة اسمنظمة ، اإلسمسـ  سسمنرلة  ف اسمنظمػة 
، اسػػػت مسر اسػػػذات لػػػص اسمنظمػػػة .ئ مننػػػة لقػػػر لػػػإف 
اس درة  لة اسر س ػة  لػة اسمنظمػة مػف قػبلؿ االرت ػسط 
ص ػػس ئاال تأػػسد  لة ػػس ا مننػػص منرلت ػػس  ، ئمػػف قػػبلؿ 
اسػػػػػػػػػػػت مسرطس ة األلػػػػػػػػػػػراد ئئ ػػػػػػػػػػػت ـ ئع ػػػػػػػػػػػد ـ تئسػػػػػػػػػػػد 

ة سؤللػػػراد ناػػػئ اسمنظمػػػة. تلػػػؾ اسشػػػنئر سسملكأة اسنفسػػػأ
اسمسسرات تم ا اسمدقا نائ دراسة كػا مػف ماػددات 
 ئنتسف   ذا اسمف ـئ  صر األدصأست اإلدار ة اسمقتلفة.

 محدداأ الممك   النفس  
 التنظ مي  اخالق   صن ع  القرار -اوالا 

 - شػػػػكا متطػػػػرد  –اإلداري  تزاةػػػد   تمػػػػسـ اسفكػػػػر
صداأة  Business Ethics مئضئع  قبل أست اسنما 

مػػػػف سػػػػػ نةنأست اس ػػػػػرف اسمسضػػػػص ئاتػػػػػص األف ، ئمػػػػػس 
أاتسعػػػ  اسفػػػرد سكػػػص ةػػػدرؾ  ػػػذا األ تمػػػسـ  ػػػئ معػػػرد 
اسنظػػػر اسػػػص   ػػػداد اسكتس ػػػست ااسنسمػػػة ئاسمتق  ػػػػة  
ئاسمػػػ تمرات ئاسنػػػدئات استػػػص نس شػػػت  ػػػذا اسمئضػػػئع ، 

    ئذسػػػػػػؾ 2214لضػػػػػػبلن  ػػػػػػف تنئ  ػػػػػػس ام ػػػػػػطفص،
سح سأسػػتس طرلػػص سنطبل ػػسن مػػف ئا ػػ   ف األقػػبلؽ ئاألر ػػ

ن ػػأض ، صػػا ئ ف األسػػسس األقبل ػػص س ػػنس ة ئ تقػػسذ 
اس ػػػػرارات استنظأمأػػػػة أم ػػػػا مكئنػػػػسن  سمػػػػسن سلنعػػػػسح لػػػػص 

   . (Loe, et al., 2000)األعا اسطئ ا
ئأاما مف ـئ األقبلؽ منسنص ئمضسمةف مقتلفػة 
، تدئر منظم س اػئؿ  ئا ػد اسسػلئؾ األنسػسنص  شػكا 

 ػػص  سػػدي اسفػػرد  ػػسـ   مػػف اةػػث مػػس  ػػئ م صػػئؿ ا قبل
 قبل ػػص  سػػدة ـ.  ئاسمنظمػػة منػػسن  ئغةػػر م صػػئؿ اغةػػر

ئلػػػػص  ػػػػذا اسسػػػػأسؽ ، ةرتكػػػػز سدراؾ  ػػػػذا اسمف ػػػػـئ لػػػػص 
منظمػػست األ مػػسؿ  لػػص  ر نػػة ماػػسئر رفأسػػة ،  ػػـف 
اس أػػػػػػسـ  سأل مػػػػػػسؿ اس سدلػػػػػػة ،  ػػػػػػدـ سساػػػػػػسؽ اسضػػػػػػرر 
 ػػػػسألقر ف ،  ػػػػدـ اسقػػػػداع لػػػػص  ي تنػػػػسمبلت ،  ػػػػدـ 

لػػص اس أػػسـ  ػػ ي  Justice ئاسنداسػػة Fairnessاستاةػػز 
ممسرسػػة س ػػسس  طػػرؼ دئف طػػرؼ لقػػر ااسمراأػػست، 

2211  .  
 ػػػػػذا ، ئُأنػػػػػػد استنػػػػػػرؼ  لػػػػػص مس أػػػػػػة اسمئضػػػػػػئع 

ئاس ػػػرار األقبل ػػػص اسصداأػػػة  Moral Issueاألقبل ػػػص 
اسمنسسػػ ة سدراسػػة مف ػػـئ سدراؾ األلػػراد سمػػدي  قبل أػػة 
اس رار استنظأمص ئاسمضسمةف اسمتنل ة  ػ . اةػث ةنظػر 

Jones (1991, P: 367)  اسػص اسمئضػئع األقبل ػص
دئف  -صإ ت ػػػػسرش " ي  ػػػػرار  ئ نشػػػػسط أ ػػػػـئ  ػػػػ  اسفػػػػرد 

ئ ترتػػػػب  لأػػػػ  نتػػػػسف  تمػػػػس اآلقػػػػر ف ، سمػػػػس  –سع ػػػػسر
 :Jones (1991, P سسفسفدة  ئ اسضرر" ، صةنمػس ةػري 

األقبل ػػػػص  كػػػػا مػػػػفف  اتمأػػػػة  ت ػػػػسؼ اس ػػػػرار (368
Moralاسشػػػػر أة ، ئ ف تاظػػػػص اسفلسػػػػفة األقبل أػػػػة   

Philosophies ئاس .   1اس أسغت    صئؿ سعتمس ص 
 ئ لفػػػػػت مضػػػػػمئف اسمئضػػػػػئع األقبل ػػػػػص ئاس ػػػػػرار
األقبل ػػػص اسنظراسػػػص ن ػػػسط عئ ر ػػػة لػػػص ت ةػػػأـ األلػػػراد 

                                                 
(1)

 ؽة ري اإل راست اشري  غ شفظرث إجدعرامي خدورعػ اشخصفيرث  

اإلجدعاميررث )ظماز اشعةررادا ، ااخررالت ، اشدؽ رردث( شصفررشد ، 

باإلاررافث اشرري ظؽظكظررث اشعؽررا  ااخالجرري )ظمرراز  اشحرركاؼيػ 

قاامررررشاو ، قاشععررررا يش اشعفؽيررررث( اشسررررا ذت فرررري اشعؽظعررررث 

(Treviño, et al., 2006). 
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سمػػػػػػػدي  قبل أػػػػػػػة اس راراستنظأمػػػػػػػص ، من ػػػػػػػسف  ف  ك ػػػػػػػر 
استنر فػػػػػػػػست ئاستئ ػػػػػػػػأفست استػػػػػػػػص سػػػػػػػػس ت س األدصأػػػػػػػػست 
ألقبل أة اس رار استنظأمص  تت مف  كػسدمةةف صػدالن مػف 

 ، (Nonaka, 1997) ف تػػ تص مػػف األلػػراد  نفسػػ ـ 
ئ ف اس لةا مف اسدراسست  ص استص تمت سمنرلة سذا مس 

تـ األ تمسـ ص س ئ  طس  ػس كسنت اس أـ األقبل أة سلفرد ة
اسطس   اسم سسػص لنػؤلن  ـ ال،  ئ  ن ػسرة  قػري  غفلػت 
اسدراسػػػػست ذات اس ػػػػلة استنسمػػػػا مػػػػ   قبل أػػػػة اس ػػػػرار 
استنظأمػػػػػػص كداسػػػػػػة لػػػػػػص اسمنظئمػػػػػػة األقبل أػػػػػػة سلفػػػػػػرد 

 . (Treviño, et al., 2006)ئاسمنظمة منسن 
 أضػػػػػػسن ركػػػػػػزت  غلػػػػػػب اسدراسػػػػػػست اسمنشػػػػػػئرة لػػػػػػص 

اػػػػػئث األقػػػػػبلؽ  لػػػػػص اسمػػػػػدقا اسمرااػػػػػا األئسػػػػػص س 
اسمنأسري ااسم سسص  سلمنسةةر األقبل أػة ، ئاسػذي غػسب 
 ن  كا مفف ل ـ اسطصأنة استفس لأة صةف سدراؾ األلػراد 

ئاستص ةتـ لص ضئت س  -سلفلسفست األقبل أة اسمقتلفة 
 ػػػػػػػػنس ة ئ تقػػػػػػػػسذ اس ػػػػػػػػرارات استنظأمأػػػػػػػػة ، ئ نػػػػػػػػض 
 اسمتغةػػػػػرات اسمئ فأػػػػػة ام ػػػػػسؿف   سلػػػػػة اسفػػػػػرد ئماأطػػػػػة
اإلعتمػػػػس ص ، اس  سلػػػػة اسم سسػػػػأة اسسػػػػسفدة  ، ئكػػػػذسؾ 
  ت ػػػسرات اسممسرسػػػة اسفنلأػػػة لػػػص صةفػػػة اسنمػػػا  ئ  دات 
األلراد  نفس ـ ئ نط س ست ـ  ف مف ـئ األقػبلؽ  نةػدان 

 ,Jung) س ػػػػػػػس Obstruct  ػػػػػػػف األلكػػػػػػػسر اسمعػػػػػػػردة

2002). 

ئالا ػػػسن ،   تمػػػدت اسمئعػػػػست األك ػػػر ادا ػػػة مػػػػف 
 اػػػػػػئث  قبل أػػػػػػة اس ػػػػػػرار استنظأمػػػػػػص  لػػػػػػص اسمػػػػػػدقا 

ااأل ا تعػردان  ، ئاسػذي ةتضػمف  Positiveاألةعسصص 
تئظةػػػػػػ  اسفلسػػػػػػفست األقبل أػػػػػػة لػػػػػػص  ملأػػػػػػست ت ةػػػػػػأـ 
اس ػػرارات األقبل أػػة ئتنػػدةا اسسػػلئؾ اسم سسػػص ، لػػص 
ـئ ضئت اسقطػئط األقبل أػة اسنسمػة. اةػث أشػةر مف ػ

اسفلسفست األقبل أة اسص اس ئا د ئاسم سدئ استص ةرا ة س 
اسفرد  ند اتقسذش اس رارات ، ئذسؾ سلتمةةػز صػةف مػس  ػئ 
 قبل ػػػػص ا ي  ػػػػئاب  ئمػػػػس  ػػػػئ غةػػػػر  قبل ػػػػص ا ي 

ئ نػػػػػػس   .145، صف 2214ا ػػػػػػئاد ئراشػػػػػػد، قطػػػػػػ   
 ف اسفلسػفست  Hunt and Vitell (1986)أضػة  
تم ػا  -ك اد م ػسةأس استئعػ  األقبل ػص  -األقبل أة 

م  را رفأسسن  ئماػتمبلن س ػن  اس ػرار   ػ غة  قبل أػة. 
 Reidenbach andئلػػص  ػػذا اسسػػأسؽ ، ل ػػد  ػػد 

Robin (1990)  مػػػػػػػدقلةف    مػػػػػػػس األك ػػػػػػػر شػػػػػػػةئ سن
 ػػػػػئ اسمػػػػػدقا  األولسدراسػػػػػة اسفلسػػػػػفست األقبل أػػػػػة ، 

 ػػػػػػئ اسمػػػػػػدقا  لثطططططط نيوا Deontologicalاسمعػػػػػػرد 
 . Teleologicalاسغسفص 

ئ ركػػػػز مػػػػدقا األقػػػػبلؽ اسمعػػػػردة  لػػػػص اسػػػػدئال  
اسماركػػػػػة سلت ػػػػػرؼ  غػػػػػض اسنظػػػػػر  ػػػػػف است نػػػػػست ، 

ةت ػػرلئف مػػف منطلػػذ  Deontologistلػػسألقبل ةةف 
مػػػػػسةن غص  ف أكػػػػػئف ، ئ  منػػػػػئف  ػػػػػ ف اسسػػػػػلئؾ أكػػػػػئف 
 اأاسن ل   سذا كسنت مرتكزات  ػنس ة اس ػرار ذات ػس 

 ػػرؼ اسنظػػر  ػػف اس أمػػة اسما  ػػة مػػف  ػػاأاة ، ئ 
 ػػذا اس ػػرار. ئ لػػص اسنكػػس مػػف اسنظر ػػست استػػص تركػػز 
 لػػػػص اسنتػػػػسف  ، لػػػػإف  ن ػػػػسر  ػػػػذا اسمػػػػدقا ة منػػػػئف 

 –اسنداسػػػػػػة  –اسا ػػػػػػئؽ  – مفػػػػػػس أـ م ػػػػػػاف اسئاع ػػػػػػست 
ائتشػةر اسػص  Idealismاسم سسأة األقبل أة  –األستزاـ 
اسػػػػذي ةركػػػػز اسفػػػػرد مػػػػف قبلسػػػػ   لػػػػص رلس أػػػػة  اسمػػػػدي

قر ف  ، ئ ف  قبل أة  نس ة اس رار داسة لص مدي اآل
تئال ػ  مػ  اس ئا ػد ئاسم ػسدئ األقبل أػة اسنسمػة اسسػػس  ة 

  .  2227امامئد، 
 مػػػس مػػػدقا اسغسفأػػػة لةركػػػز  لػػػص ت نػػػست اسسػػػلئؾ 
اسمتنلػػػذ  سسمئضػػػئع األقبل ػػػص   اةػػػث ة كػػػد  ن ػػػسر 
اسغسفأػػػة  ف اسسػػػلئؾ أكػػػئف  قبل أػػػسن  نػػػدمس ةػػػ دي اسػػػص 

   ػػف اسضػػرر م سرنػػةن  ػػ ي صػػدةا لقػػر مةػػا  كصػػر سلنفػػ
متػسح ، ئ غػض اسنظػر  ػػف استصر ػر األقبل ػص اسمعػػرد 

ئأمكػػػػػػف اس ػػػػػػئؿ صئعػػػػػػئد  .(Jung, 2002)سلت ػػػػػػرؼ 
للسفتةف  قبل ةتػةف انص  تػس مػف اسر أػة اسغسفأػة ، ئ مػسف 

ئاسنفنأػػػػػػػة األقبل أػػػػػػػة  Egoismاألنئأػػػػػػػة األقبل أػػػػػػػة 
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Utilitarianism ػػػػػ ف  نمػػػػػسط   1ا. ئتػػػػػ مف األنئأػػػػػة 
اسسػػػلئؾ األنسػػػسنص غسس ػػػسن مػػػس تكػػػئف مئعػػػ   سسم ػػػلاة 
اسذاتأػػة ، ئ سستػػسسص ُأنػػد اسسػػلئؾ " قبل أػػسن"  نػػدمس تز ػػد 
نتسفعػ  مػف اسمنػػسل  ئت لػا مػف األضػػرار  سسنسػ ة سلفػػرد 

Reidenbach and Robin, 1991).) 
ئ لػػػص اسعسنػػػب اآلقػػػر ، ت ػػػتـ اسنفنأػػػة األقبل أػػػة 

ةتػػػػػ  ر  ػػػػػسس رار  ئ   سسم ػػػػػلاة اسكلأػػػػػة ا ي كػػػػػا مػػػػػف
اسسػػػػػلئؾ    ئ ػػػػػري  ن ػػػػػسر  ػػػػػذش اسفلسػػػػػفة  ف اس ػػػػػرار 
استنظأمص أ    " قبل أسن"  ندمس أ ػدـ نتػسف  ات نػست  
 ك ػػر نفنػػػسن مػػف اسصػػػدافا اآلقػػري اسمتساػػػة ألغلػػب مػػػف 

  ,Reidenbach and Robin)ةت  رئف مف ت نست  

ئ ػػػػػػػرت   مف ػػػػػػػـئ اسفلسػػػػػػػفة اسغسفأػػػػػػػة  .(1991 ,1990
 مف ػػػػػػػػػػػػػـئ اسنسػػػػػػػػػػػػػصأة األقبل أػػػػػػػػػػػػػة  ارت سطػػػػػػػػػػػػسن ئ أ ػػػػػػػػػػػػػسن 

Relativism  ئلة ػػس ةػػرلض األلػػراد ئعػػئد منػػسةةر ،
 قبل أػػػػػة  سمػػػػػة كمرشػػػػػد سلت ةػػػػػأـ األقبل ػػػػػص سل ػػػػػرارات 
استنظأمأػػػة   لػػػإذا كػػػسف األلػػػراد مرتفنػػػئا اسنسػػػصأة لػػػإن ـ 
أمةلػػػئف اسػػػص ت ةػػػأـ  قبل أػػػة اس ػػػرارات استنظأمأػػػة صنػػػستن 

أػػػة  ئ  لػػػص ر  ػػػت ـ األقبل أػػػة اسقس ػػػة اسػػػئاتف اسنفن
األنئأػة  ئ اسمعػػردة  ، ئاسنكػس  ػػاأ  مػ    ػػاسب 

 ,Pekdemir and Turan)اسنسػػصأة اسمنقفضػػة 

2015). 

سف اساكػػػػػـ األقبل ػػػػػص اسنسشػػػػػ   ػػػػػف األ ت ػػػػػسرات 
اسمعردة ئاسغسفأػة أم ػا ن طػة اسسػمة لػص تكػئ ف اسنأػة 

ااتمسسأػػة ست ػػسع  -صػػدئر س  -األقبل أػػة ، ئاستػػص تػػرع  
سػػػػػلئؾ لػػػػػردي  ئ تنظأمػػػػػص ةتنسسػػػػػب مػػػػػ  اسمئضػػػػػئع 

ئ لص اسرغـ مف ممةزات  .(Jones, 1991)األقبل ص 
دي ستصر ػػػػػػر مػػػػػػ -  Platformكمرتكػػػػػػز –اسمػػػػػػدقلةف 

                                                 
(1)

( ؼكمرررراو ظررررػ ااؼك ررررث 2114مررررشو مرررركاد قسا ررررذ ) 

 Illuminateااخالجيررررث  سررررعي بااؼاؼيررررث اشعسرررردؽيشت 

Egoism  قفيرررررؿ  شامررررري اشفرررررشد بااؼررررراؼيب ظصرررررصلث ،

اآلخش ػ في اآلجس اشحصيش قرشد ب ش  خلحيرث ظصراشلث 

 اش خصيث في ااجس اشطك س.

 قبل أة اس رارت استنظأمأػة ،  ػدـ اس ػسا ةف اسندةػد مػف 
 Hunt and ئعػػ  اسن ػػد سلمػػدقلةف كػػا  لػػص اػػدا 

Vitell ,1986)، )  مف تصنص  -سأس ل    -ئاذرئا
 لػصف  مػذكئر  اد مس  مفػردش ، صػا ئطػئرئا نمػسذج ا

(Beu, et al., 2003  ئم ػسةأس(Reidenbach 

and Robin, 1990)  مقتلطػػة تا ػذ استئالػذ صػػةف
اسننس ػػػػر األسسسػػػػأة سلفلسػػػػفتةف  نػػػػد  ػػػػن  األاكػػػػسـ 

 األقبل أة.
 خص ئص تصم م الوظ ف   -ث ن  ا 

ركػػػػػػزت اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػة لػػػػػػص تنسئس ػػػػػػس سمف ػػػػػػـئ 
ق ػػػسفص اسئظأفػػػة  لػػػة نمػػػئذج ق ػػػسفص ت ػػػمأـ 

  Hackmanاسئظأفػة اسػذي طػئرش  سكمػسف ئ ئسػد سـ 

and Oldham (1975) ةر ت مأـ ص دؼ دراسة ت  
اسئظأفػػػة  لػػػة دالنأػػػة اسمئظػػػ  ئ دافػػػ  ئرضػػػسف   ػػػف 
 ملػػ    ئذسػػؾ سنػػدة  سػػ سب ، من ػػسف  نػػ  أنػػد اسنمػػئذج 
األك ػػر شػػةئ نس ئاسػػتقدامسن لػػص معػػسؿ ت ػػمأـ اسئظأفػػة 

 سإلضسلة سسة ( ، (Grant, et al., 2011اتص األف 
 نػػ   لػػة اسػػرغـ مػػف تنػػدد ماػػسئالت اس ػػسا ةف ستطػػئ ر 

 ,e.g., Parker)ص اسئظأفػة نمػسذج  قػري سق ػسف

et al., 2001; Morgeson and Campion, 

2003; Fried, et al., 2007, 2008) ،  سال  ف
 غلص ػػػػس كػػػػسف ذا طػػػػس   نظػػػػري ، غػػػػسب  ن ػػػػس است ةةػػػػد 
اسمةػػػػػدانص  ئ اسُ نػػػػػد اسمػػػػػئ فص لػػػػػص ت ػػػػػمأـ اسئظػػػػػسف  

(Wegman, et al., 2018).   
ئأسػػتند صنػػست  ػػذا اسنمػػئذج سسػػة التػػراض مػػ داش  ف 
است داؼ ز سدة استافةػز اسػداقلص سلنمػا ةتطلػب ت ةفػة 
اسالت / ظرئؼ قس ة لص اسنما ت دي سسػة شػنئر 
اسفػػرد  سسمسػػ سأة  نػػد  دافػػ  سنمػػا ذي مننػػة ، ئتػػئلر 
سػػػ  اسمنلئمػػػست اسمرتػػػدة  ػػػف لنسسأػػػة  دافػػػ  اسػػػئظأفص. 

ئت نظر ػػػة اةػػػث عػػػري تطػػػئ ر  ػػػذا اسنمػػػئذج لػػػص ضػػػ
ئكػػػػػػػذسؾ  ، Expectency Theoryنظر ػػػػػػػة استئ ػػػػػػػ  
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 Two-Factors Motivationنظر ة ذات اسنسملةف 

Theory. 

ئتنطػػػئي ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئل ػػػسن س ػػػذا اسنمػػػئذج 
 لػػػص قمػػػس ق ػػػسفص  سسسػػػأة سلئظأفػػػة تػػػ  ر لػػػص 
 ػػػبلث اػػػسالت نفسػػػأة تػػػ دي سسػػػة اسندةػػػد مػػػف اسنػػػئات  

منظمػػة ، اإلةعسصأػػة  لػػة مسػػتئ  كػػا مػػف اسفػػرد  ئ اس
تتضمفف اسرضست اسئظأفص ئاإلنعػسز ئتراعػ  منػدالت 
اسغأػػسب. ئسػػئؼ ةػػتـ تنػػسئؿ متغةػػرات نمػػئذج ت ػػمأـ 

 اسئظأفة  لة اسنائ استسسصف
 *خص ئص او ابع د الوظ ف  

أ تػػػرح اسنمػػػئذج ئعػػػئد قمػػػس ق ػػػسفص  سسسػػػأة 
سلئظأفة  ت  ر  لة اساسالت اسسأكئسئعأة  استص سةتـ 

 ئتشػةر تنوع الممط راأاالشسرة اسة س ، ئاستص تتضػمفف 
سسة مس تتطل   اسئظأفة مف  نشػطة  ئ مئا ػب مقتلفػة 

ئتنطئي  لص مد  مس تتأا   واالستقالل  إلنعسز س ، 
سػػت بلسأة ئار ػػة ت ػػرؼ  ئ تػػئلرش اسئظأفػػة سلفػػرد مػػف ا

وا م طططط  لػػػػص عدئسػػػػة اسنمػػػػا  ئتادةػػػػد طػػػػرؽ  دافػػػػ  ، 
ئتتضمف مد  ت  ةر م ػسـ اسئظأفػة لػص اأػسة الوظ ف  

اآلقػػر ف ئ نشػػطت ـ سػػئات داقػػا  ئ قػػسرج اسمنظمػػة ، 
ئتشػةر سسػة مػد  مػس تتطل ػ  اسئظأفػة  و و   الوظ ف 

ػس من ػس ،  ي انعػسز  مف اتمسـ اسم سـ اسمقتلفة  ئ  نضن
، ملمئسػة ئظأفة مف صداةت س سسة ن سةت س صنتػسف م سـ اس

ئتشػػػػػتما  لػػػػػص مػػػػػد   واخيطططططراا المعمومططططط أ المرتطططططد 
ا ػػئؿ اسفػػرد  لػػة منلئمػػست ئاضػػاة ئم سشػػرة  ػػف 
 لنسسةتػػػ   دات األنشػػػطة اسمقتلفػػػة استػػػص ةتطلص ػػػس انعػػػسز

 ئظأفت .
 *الح الأ الس كولوج   لموظ ف  

أ تػػرح اسنمػػئذج  ف اسق ػػسفص اسقمػػس األسسسػػأة 
أفػة تئسػػد  ػػبلث اػػسالت نفسػػأة ةترتػػب  لة ػػس  ػػدد سلئظ

مػػػف اآل ػػػسر االةعسصأػػػة استػػػص تافػػػز اسفػػػرد ناػػػئ تطػػػئ ر 

 داف  لص اسمسػت صا ، ئتتضػمفف اسشػنئر  ف اسنمػا ذئ 
مننػػة ئ أمػػة ئعػػدةر  سال تمػػسـ ، ئاسشػػنئر  سسمسػػ سأة 
 ػػػف نتػػػسف  اسنمػػػا ، ئ قةػػػرنا اسمنرلػػػة  سسنتػػػسف . اةػػػث 

أطة صػػةف ق ػػسفص تم ػػا تلػػؾ اساػػسالت متغةػػرات ئسػػ
 اسئظأفة ئنئات  اسنما.

 *مق  س قو  الدافع   المحتمم 
 Hackman  and Oldham (1975) ا تػرح

سمكسنأػة دمػ  اسق ػػسفص اسئظأفأػة اسقمػس سلا ػػئؿ 
 Motivational لة م أسس اس ئة اسدالنأة اسماتملة 

potential  score  استص تتمت  ص س اسئظأفة مف قبلؿ
 :اسمنسدسة استسسأة

  اسمنلئمست اسمرتدة  ػػػػئة اسدالنأػػػػة اسماتملػػػػة   

االست بلسأة  تنئع اسم سرات  ئأة اسئظأفة   مأة اسئظأفة)   
 

) 

ئتننص سشسرة اسعمػ  لػص  ػذش اسمنسدسػة  ف اسنبل ػة 
صػػةف اسق ػػسفص اسػػ بلث األئسػػة  ػػص  بل ػػة تكسمػػا ، 
 مننػػة  ف غأػػسب  ئ ن ػػص ااػػدا س أنئضػػ  ئعػػئد  ئ 
 ػػػئة اسقس ػػػةتةف األقةػػػرتةف ، ئ شػػػكا ال ةػػػ  ر عػػػذر نس 
 لػػػص اساسسػػػة اسسػػػأكئسئعأة األئسػػػة ئاستػػػص تشػػػةر سسػػػة 

ئال  لػة  ػئة االاسسس   ف اسنمػا ذئ مننػة ئ أمػة ، 
اسدالنأة استص تتمتػ  ص ػس اسئظأفػة.  مػس  بل ػة اسضػرب 
لػػػص اسمنسدسػػػة صػػػةف اسق ػػػسفص اسػػػ بلث األئسػػػة  مػػػف 
نساأػػة ئاسقس ػػأة اسرا نػػة استػػص تشػػةر سسػػة االسػػت بلسأة 
ئاسقس ػػػػػأة اسقسمسػػػػػة استػػػػػص تشػػػػػةر سسػػػػػة اسمنلئمػػػػػست 
اسمرتػػػدة مػػػف نساأػػػة  قػػػر   تشػػػةر سسػػػة  نػػػ  لػػػص اسسػػػة 

 ذش اسمكئنست اس بل ػة سػئؼ انقفسض   ي مكئف مف 
ةقفػػػض مػػػف  ػػػئة اسدالنأػػػة اسداقلأػػػة استػػػص تتمتػػػ  ص ػػػس 

 اسئظأفة. 
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 *المتغيراأ المعدل  
أ تػػػػػػػرح اسنمػػػػػػػئذج  ف اسفػػػػػػػرئؽ اسفردأػػػػػػػة ، ئاستػػػػػػػص 
تتضػػػمفف  ػػػئة اساسعػػػة سلنمػػػئ ئاستػػػص تشػػػةر سسػػػة رغ ػػػة 
اسفػػرد لػػػص اشػػ سع اسعػػػست اسنمػػئ ئاستطػػػئر مػػف قػػػبلؿ 

اسمنلئمػػػػػست ئاسم ػػػػػسرات استػػػػػص  دات ظأفتػػػػػ  ، ئكػػػػػذسؾ 
تنكس اس درة  لة األدات ، ئ قةرنا متغةر اسرضست  ف 
صةفػػػػة اسنمػػػػا ئاسػػػػذي ةلقػػػػص مسػػػػتئ  رضػػػػست شػػػػسغا 
اسئظأفػػػة  ػػػف اسصةفػػػة استػػػص أمػػػسرس لػػػص سطسر ػػػس م ػػػسـ 
ئظأفتػػ    ئمن ػػس اسرضػػست  ػػف األعػػئر ئ ف اسنبل ػػست 
لأمػس صػػةف زمػػبلت اسنمػػا ئاالشػػراؼ تم ػػا متغةػػرا منػػدالن 

لػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئنػػػئات  ةػػػ  ر  
اسنمػػا مػػف نساأػػة ،  ئ ػػةف تلػػؾ اساػػسالت اسسػػأكئسئعأة 

 ئاسنئات  مف نساأة  قر .
 *النوات 

أ تػػػرح اسنمػػػػئذج  ف اسمتغةػػػػر استػػػس   لػػػػص اسنمػػػػئذج 
اسؿ تػئالر  –أشةر سسة نئات  اسنما ، ئاستص تتضمف 
 Antecedentsمسػػػػػػػتئأست مرتفنػػػػػػػة مػػػػػػػف م ػػػػػػػدمست 

نأػػػػػة داقلأػػػػػة مرتفنػػػػػة ، ئ دات مرتفػػػػػ  دال -اسنمػػػػػئذج 
اسعػػػػئدة ، ئمسػػػػتئ  مرتفػػػػ  مػػػػف اسرضػػػػست اسػػػػئظأفص ، 
عمػػػػػسالن ، سػػػػػئؼ  ئمسػػػػػتئي دئراف  مػػػػػا مػػػػػنقفض. ئا 
تركػػز اسدراسػػة اساسسأػػة  لػػة  أػػسس ق ػػسفص  ئ  نػػسد 

 ت مأـ اسئظأفة كمكئف كلص.
 نوات  الممك   النفس  
 السموك اإلستب قي لألفراد

 ف م ػػسـ  Wu and Parker (2017)ةػػري 
اسمطلئ ػػػػة مػػػػف األلػػػػراد سػػػػـ تنػػػػد  –است لةدأػػػػة  –اسنمػػػػا 

 سفمػػػػػػػػػة  ئسئأػػػػػػػػػست نعػػػػػػػػػسح  ئ  -دافمػػػػػػػػػسن  -تت ػػػػػػػػػدر 
تمةزاسمنظمػػػػست ، الن ػػػػس ص سػػػػسطة نتػػػػسج تئ نػػػػست صةفػػػػة 
 مػػػا تتسػػػـ  سس  ػػػست ئاسئضػػػئح ، ئأمكػػػف استنصػػػ  ص ػػػس. 
ئلػص  ػذا اسسػػأسؽ ، ل ػد  سػدست دةنسمأكأػػة صةفػة اسنمػػا 

 ست اسمسػػػتمرة لػػػص منػػػسةةر ئتادأستػػػ  ، ئكػػػذسؾ استاػػػدة
عئدة األدات اسسػتسر لص األدئار اسكبلسػأكأة ئاسمتئ نػة 
مف اسمػئرد اس شػري س ػسس  تفنةػا اسم ػسدرات اسذاتأػة ، 

ناػػئ استغةةػػر اإلةعػػسصص لػػص   1ائاستئع ػػست  استطئ أػػة 
صةفػة اسنمػا  ئ لػػص األلػراد ذات ػـ لأمػػس ُأنػرؼ  سسسػػلئؾ 

 . PB) )Proactive Behaviorاإلست س ص
 .Mayhew, et alئلص سأسؽ مت ػا ، كشػ  

 شػػػػػػ ف  -ل ػػػػػػ   - ػػػػػػف  ف اسمتفػػػػػػذ  لأػػػػػػ   (2007)
م ػػطل  اسسػػلئكأست استطئ أػػة  ػػئ  ن ػػس ع ػػئد غةػػر 
رسػػػػمأة ، ئ ف اسسػػػػلئؾ اإلضػػػػسلص ائتادةػػػػدان اسسػػػػلئؾ 
اإلسػػػػت س ص  ئسػػػػلئكأست اسمئاطنػػػػة استنظأمأػػػػة أمػػػػ بلف 

ستنسدان اسص   Van)اسننئاف األش ر س ذا اسم طل . ئا 

Dyne, et al., 1998; Mustafa, et al., 

لػػػػإف اسنظػػػػرة األشػػػػما سلسػػػػلئكأست استطئ أػػػػة  (2015
تتطلػػب اسنظػػر اسػػص اسشػػ ةف اسلفظػػص ا ػػئت األلػػراد  
ئاسسػػلئكص ام ػػسدرات ـ  لػػص تلػػؾ اسسػػلئكأست ، ئ ػػئ مػػس 

ئل ػػػػػسن ستنر فػػػػػ   –ةرشػػػػػ  مف ػػػػػـئ اسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص 
اسػػػػػص استنصةػػػػػر ف تلػػػػػؾ اسسػػػػػلئكأست لػػػػػص  –اإلعرافػػػػػص 

 دراسة اساسسأة.  اس
ئئل سن سؤلدصأست ذات اس ػلة ، ل ػد تنػددت  شػكسؿ 
اسسلئكأست اإلست س أة لص صةفة اسنما ، لكسنػت اسصداأػة 

 Ashford and Cumming (1983)لػص دراسػة 
ئاستص تنسئسػت  اػد اسسػلئكأست اإلسػت س أة ئ ػئ اس اػث 
 ف استغذأة اسنكسأة  ئ اسمنلئمست اسمرت طػة  سسنمػا. 

 ػػػػػدة س ػػػػػذا اسمف ػػػػػـئ ، من ػػػػػسف تسػػػػػئ ذ  تبل ػػػػػس نمػػػػػسذج
اسمئضػػػئ ست اس سمػػػة  ئ اساسسسػػػة اسػػػص متقػػػذ اس ػػػرار 

                                                 
(1)

 غ اشسرصكخ اإلسردةاجي  Parker, et al. (2006)سجر   

ؼعط سرصكذي فري حرذ راخرؿ ؛ ق ؼعرا ـرك ظسردك  شر داء  شير

اشدرصيفاج ، قباشداشي فرنغ ذرس اادقاس اشعطصركل  دايـرا ظرػ 

 ق اإلاررررافيث ،  In-Roleاافررررشاد سرررركاء داخررررس اشععررررس 

خطكميث  ق  يش خطكميث ،  عرػ  دايـا بعسدك  ظشخفع  ق 

 ظؽخفض ظػ اإلسدةاجيث.



  اشذقس اشكسيط شصعصريث اشؽفسيث في إطاس اشعالجث بيػ إدساخ......شريف سعيد متوىل               ،د/ مها دمحم البنوى د/ 

16 

 

(Dutton and Ashford, 1993) ،   استكةػ  مػ
 ,Ashford and black)ظػرئؼ اسنمػا اسعدةػدة 

 Van)اسلفظػػص سؤللػػراد  Voiceاستنصةػػر  ، (1996
Dyne and LePine, 1998) ،  تامػا مسػػ ئسأة

، (Morrison and Phelps, 1999) صداأػة استغةةػر

ت ػػػػدأـ اسم ػػػػسدرات ساػػػػا اسمشػػػػكبلت اساسسأػػػػة  ئتئ ن ػػػػس 
(Parker, et al., 2006) ،  اسم ػػػسدرات اسفردأػػػة

(Hartog and Belschak, 2007) . ئكنتةعػػة
ستنػػػػػئع اسمنطل ػػػػػست ئاسمػػػػػدارس اسفكر ػػػػػة استػػػػػص تنسئسػػػػػت 
اسسػػلئؾ اإلسػػػت س ص ، تن ػػد  ػػػذا اسمف ػػـئ ، ئ ػػػست مػػػف 

نر ػػ  نظػػري ماػػدد سئ ػػ  اس ػػنب اسئ ػػئؼ  لػػص ت
 .(Crant, 2000)  نسدش 

ئ نص ػػػػذ اسمضػػػػمئف اسفكػػػػري سلسػػػػلئكص اإلسػػػػت س ص 
سؤللػػػػراد مػػػػف منظػػػػئر  لػػػػـ اسػػػػنفس استفػػػػس لص ، ئاسػػػػذي 
أفتػػػػرض  ف ماػػػػسئالت تغةةػػػػر اسصةفػػػػة تم ػػػػا داسػػػػة لػػػػص 
ق ػػػػػػسفص اسصةفػػػػػػة ئاسمئ ػػػػػػ  استنظأمػػػػػػص ئاسم ػػػػػػسدرات 

ئ ف ، (Bateman and Crant, 1993) اسفردأػػة
تلؾ اسمتغةرات تعمػ  صةػن ـ  بل ػست تفس ػا دةنسمأكأػة 
ئت سدسأة مستمرة. ئ سستسسص لإف اإلست س أة تم ا طر  ػة 
ت ػػػرؼ ئسػػػلئؾ  ك ػػػر مػػػف كئن ػػػس سػػػمة شق ػػػأة  ئ 
مةػػا  ػػسـ سلتغةةػػر ةزكأ ػػ   ػػدـ است ةػػد  ػػسس ئي اسقسرعأػػة 

 Parker, 2000; Wu).اسػذي أمةػز  نػض األلػراد 

and Parker, 2013) 

عمػػػس ألن ، ُأنػػػرؼ سػػػلئؾ اسنمػػػا اإلسػػػت س ص   نػػػ  ئا 
 مػػا ذاتػػص ، ذئ تئعػػ  مسػػت صلص ، ةتصنػػص لأػػ  األلػػراد 

صػػدالن  -اسػػدئراسفس ا ئاسم ػػسدرة لػػص ن ع ػػـ تعػػسش اسنمػػا 
مػػف استكةػػ  اسسػػلصص مػػ  األئضػػسع اساسسأػػة ، ئ  ػػدؼ 
  2ا اسػػص ساػػداث تغةةػػر أشػػما كػػا مػػف اسئضػػ  اساػػسسص

                                                 
(2)

خ ييرررش اشكارررع اشلررراشي  ؽ ررر  ذذاشرررث فررري  رررعكس اشفرررشد  

باشسررريطشت  ق اشررردلرط فررري بيدرررث معصرررؿ، ظعرررا   عصرررؿ  دةؽررري 

 Parker and)ظكاجررف شلعا ررث  ق خلسرريػ بيدررث معصررؿ 

Collins, 2010) قمصررري اشعررررر ،   عدحرررذ .Searle 

رؽ عدةػػػػػدة  ئ اسمسػػػػػت صلص سلنمػػػػػا ام ػػػػػسؿف سدقػػػػػسؿ طػػػػػ
سلنمػػا ، طػػرح  لكػػسر  ك ػػر مرئنػػ  ستنفةػػذ استكلأفػػست ، 
س تػػػراح تاػػػدة ست عئ ر ػػػة  لػػػص  نػػػض سسػػػتراتةعأست 

اسفػػػػرد ذاتػػػ  ام ػػػػسؿف اسسػػػنص ناػػػػئ  اسنمػػػا   ئ تطػػػئ ر
قصرات  ئ م ػسرات عدةػدة ، اسنمػا  لػص س ػسدة تادةػد 

 ,Crant, 2000)دئر اسفػرد  ئ مكسنتػػ  لػص اسنمػػا 
P:435; Bindl and Parker, 2010, P:4) 

ئت سأسػػسن  لػػص مػػػس سػػصذ ، ةتم ػػػا عػػئ ر اسسػػػلئؾ 
-selfاإلست س ص سؤللراد لصف اسصداأة  ئاسم ػسدرة اسذاتأػة 

starting ، ئضػػػػػسع اسسأػػػػػة  ئاسشػػػػػرئع لػػػػػص  ستغةةػػػػػر 
 ، change the situationت سػأس  ئضػسع عدةػدة 

ص ػػػػدؼ استاسػػػػةف ئاسا ػػػػػئؿ  لػػػػص ئضػػػػ  مسػػػػػت صلص 
 ,.future orientation (Parker, et al لضػا 

2010).  
نطبل سن مف  ذا اسطرح   Parker  فقطد عطر ف ئا 

and Collins (2010)  السموك اإلسطتب قي لألفطراد
،  إجرائ ط ا فططي األبعطط د الت ل ط   اوالا تحمطط  المسططؤول  

ئتُنرؼ   ن س ع د تطئ ص مدرئس ، مئع   سألسسس 
ستا ةػػػػذ تغةػػػػرات ئتاػػػػدة ست ئظأفأػػػػة تتنلػػػػذ صتاسػػػػةف 

 ,Morrison and Phelps) دات استكلأفست اسئظأفأة 

1999, P: 403) ،  ئ لػػػػػػػػص ذسػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػإف اسم ػػػػػػػػسدرات
صػا  ػد  -ئاسم تراست استص تقتلػ   ػف مػس  ػئ منتػسد 
ث ن طططط ا نػػػػد. تتاػػػػداش ، تم ػػػػا عػػػػزتن   ػػػػأبلن مػػػػف  ػػػػذا اس 

ئ ػػػئ ن ػػػأض اس ػػػمت استنظأمػػػص ،  – صطططوأ األفطططراد
ت ػسالت غةػر رسػمأة ،  ئ تضمف رسسفا تنصةر ػة ،  ئا 
ئتطئ أة ، تنطئي  لص لرات  ئ س ترااست  ئ مقسئؼ 
اػػػئؿ اس ضػػػسأس اسمتنل ػػػة  سسنمػػػا ، ةػػػتـ منس شػػػت س مػػػ  
 ػػػػػػػػػػنسع  ئ متقػػػػػػػػػػذي اس ػػػػػػػػػػرار ، ص ػػػػػػػػػػدؼ ساػػػػػػػػػػػداث 

 قتلفػػػػػػػت  استغةةراسمػػػػػػػرت    سستاسػػػػػػػةف ، ئاتػػػػػػػص ئسػػػػػػػئ
                                                             

 غ اافررشاد ظررػ اشععرررػ  غ  عاسسرركا اشسررصكذياج  (2011)

يطشخفط مصري بيدرث معصفرط اإلسدةاجيث ذ حذ   رراز فرش  سر

 . ق إسدعادتـا
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األطرئاست اسم دمة م  األرات اسسسفدة لص صةفة اسنما 
 Van Dyne and) ئ سػـ تلػذ تراة ػسن مػف اآلقػر ف 

LePine, 1998, P: 854). 

، ئُتنػػػػرؼ  مةػػػػا األلػػػػراد  ث لثططط ا إبططططداع أ األفططططراد
 شػػػكا م  ػػػئد ست ػػػدأـ  لكػػػسر  ئ طػػػرؽ مصتكػػػرة ستنفةػػػذ 

 ,Parker and Collins, 2010اسم ػسـ اسئظأفأػة 

P: 637)، )  ئ نس ةتشس    ػذا اسُ نػد مػ  ُ نػدي تامػا
اسمس ئسأة ئ ئت األلراد لص استئع  نائ استاسػةف ، 
سال  نػػػػ  ةقتلػػػػػ   ن مػػػػػس لػػػػػص تركةػػػػػزش  لػػػػػص مف ػػػػػئمص 

ئ قةػران اسئ سأػة  (.(Searle, 2011األ ػسسة ئاسادا ػة 
مػػػف اسمشػػػسكا ، ئُ نظػػػر سسة ػػػس  لػػػص  ن ػػػس  مػػػا ذاتػػػص 

استنصػ    ئ اسمشػكبلت استئع  ،  سفـ  لػص تئ ػ  اػدئث
 ,Frese and Fay).ص س ،  ئاسنما  لص من  ادئ  س

 2001, P: 145) ئلػص  ػذا اسسػأسؽ ،  ك ػدParker 

and Collins (2010)  لػص  ف عػػئ ر سػػلئكأست 
اسنمػػػا اإلسػػػت س ص  ػػػئ استقطػػػأ  سلمسػػػت صا ، استركةػػػز 
 لص استادأست اسماتملة ، ئاسعذئراسمسػص ة سلمشػكبلت 

 ، ئاستنسما من س.
العالق  بطين إدراك مطد  اخالق ط  صطن ع  
 القرار التنظ مي والممك   النفس   لألفراد 
كشػػفت  غلػػب اسنمػػسذج استػػص   تمػػت   قبل أػػة  ػػنس ة 

 ػػرار استنظأمػػص ا لػػص سػػصةا اسم ػػسؿف نمػػئذج تفس لأػػة اس
ئاسنمػئذج اسنػسـ  ((Treviño, 1986اسفػرد  –اسمئ ػ  

 ( (Hunt and Vitell, 1986سؤلقبل أست استسئأ أة
 ػػف  (Jones, 1991)اسمئ ػػ   –ئنمػػئذج اسمئضػػئع 

 ف اسفلسػػػػػفست األقبل أػػػػػة تم ػػػػػا اعػػػػػر األسػػػػػسس لػػػػػص 
اساكػػػـ  لػػػص  قبل أػػػة اس ػػػرار استنظأمػػػص   ئئل ػػػسن ستلػػػؾ 
 -اسنمػسذج ، ةن غػص  ف تتعلػػص مظػس ر تلػؾ اسفلسػػفست 

لػػػػػص  ػػػػػأسغة اسمنػػػػػسخ اسمػػػػػ دي  - شػػػػػكا ماسػػػػػئس 
س نس ة اس رارات  ئ لص اإلستعس ة سلمئضئ ست ذات 

سدراؾ األلػػراد اسطصأنػػة األقبل أػػة ، ئ  مػػس ةػػ دي اسػػص 
 ػػػػػ ف  نػػػػػسؾ نمػػػػػئذج  قبل ػػػػػص ئاضػػػػػ  أاكػػػػػـ اس ػػػػػرار 

   .(Mulki, et al., 2008)استنظأمص 
  2211ئذ ػػب اسك ةػػر مػػف اس ػػسا ةف ااسمراأػػست، 

اسص  ف  مذ ئ تن د مف ػـئ  قبل أػة اس ػرار استنظأمػص 
أفػػػػرض تصنػػػػص مػػػػدقا مقػػػػتل  لػػػػص  أػػػػسس  ئ تشػػػػكةا 
د س ػػػػػنس ة تلػػػػػؾ  مفػػػػػردات اسمنػػػػػسخ األقبل ػػػػػص اسماػػػػػد 
  1ااس ػػػرارت مػػػػف ئع تػػػػص اسنظػػػػر اسفردأػػػػة ئاسم سسػػػػأة 

منسن.  ذا اسمدقا ةن غص  ف أ قػذ لػص ا ت ػسرش كػا مػف 
نظر ػػست اسمػػدقا األقبل ػػص اسمعػػرد ، ئمن ػػسف نظر ػػة 
اسا ئؽ ئاسئاع ست ، نظر ة اسنداسة ، نظر ة استئ نست 
،  ئ نظر ػػػػست اسمػػػػدقا األقبل ػػػػص اسغػػػػسفص ، ئمن ػػػػسف 

اسنسػػػصأة ، نظر ػػػة األنئأػػػػة نظر ػػػة اسمنفنػػػة ، اسنظر ػػػػة 
 Robin (1990) Reidenbachاسمسػتنةرة. ئ ردؼ

and  ةعػػػدر استنصأػػػ   ف شػػػةئع  ػػػذا اسطػػػرح سػػػػأس   نػػػ
 ػػػػػسألمر اسعدةػػػػػد لػػػػػص األدصأػػػػػست ذات اس ػػػػػلة ، ل ػػػػػذش 
اسمػػػػداقا سأسػػػػت معػػػػرد للسػػػػفست اصنػػػػستات   قبل أػػػػة 
مسػػت رة ئمت سطنػػػة لاسػػػب ، ئ نمػػػس س ػػػس   ػػػئؿ دةنأػػػة 

س  مػػػػػذ ئعػػػػػدانص  ػػػػػسسمص ، ئتسر قأػػػػػة ، ممػػػػػس أنطة ػػػػػ
ئ عنػػػػا من ػػػػس اسصداأػػػػة اسم سسأػػػػة سدراسػػػػة سدراؾ األلػػػػراد 

 ألقبل أست اس رارات استنظأمأة. 

                                                 
(1)

قاسررردرعاتم شعررررا خررررط اإل رررراست إشيررررؿ ،  قاررررلح دسقصت  

(  غ ـؽررراخ  رررةؿ  خفرررات بررريػ ظؽظرررش  313، ص  2114)

قاشرز    ريش اشري ب...بيدرث   –ظففكض ظؽا  اشععس ااخالجري 

اشععس ذعا  ذسذفا اافشاد ق د راسذكـا ، قظرا خدورعؽؿ ظرػ 

فط ظرررررػ اشدعاظرررررس ظرررررع ؼظرررررط ظعياس رررررث قاارررررلث خعرؽرررررؽ

  –اشعكاكماج راج اشةعذ ااخالجي داخس ظراغ اشععس...ب 

مصرري  ؼررؿ  عمررس داشررث فرري جرراؼةيػ ، اتقز فررشد   ق ؽطررك  

مصي اشعفشداج ااخالجيث اشدي  لعصفرا اافرشاد ق عاسسركؼفا 

إسرردؽاداو اشرري اشدؽ رريث اإلجدعاميررث قاشد رراسل اشدرري خعشارركا 

صررري اشحررريط ااخالجيرررث شفرررا ، قاشمررراؼي خؽطيعررري  ق  ررردعس  م

قاشععررا يش قاشعكاجرررف قاشع رررامش قاشسررصكذاج اشسرررا ذت فررري 

برريػ اتفررشاد اشدرري  دعرراظصكغ   -قاشعدكافررث مصيفررا -اشعؽظعررث 

 بفا  ق لصكغ اشع رالج اسدؽادا اشيفا. 
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 Avey, et)ئلػص سػػأسؽ مت ػػا ، ل ػػد  ئضػػ  

al., 2009, 2012)  ف شمئسأة دراسػة مف ػـئ اسملكأػة 
اسنفسأة سؤللراد ةتطلب اسنظر سسأ  صإ ت سرة صنست متنػدد 
األ نػػػػػػسد ام ػػػػػػسؿف اسنداسػػػػػػة ، اسماسسػػػػػػ ة ، األنتمػػػػػػست ، 
اس ئأة ، اسكفستة اسذاتأػة ، اسشػنئر  سسمسػ ئسأة  ، تلػؾ 

اسمنسسػػػػ ة ستافةػػػػز  Routesاأل نػػػػسد تم ػػػػا اسمسػػػػسرات 
. ئ لػػػص ذسػػػؾ تفتػػػرض ئت ئأػػػة  ػػػذا اسشػػػنئر ةف األلػػػراد

اسدراسة اساسسأػة  ف ئعػئد م شػرات ئاضػاة سلفلسػفست 
تػػ  ر  شػػكا  -األقبل أػػة لػػص ئا ػػ  اسمنػػسخ استنظأمػػص 

م سشر  لػص مسػسرات دراسػة اسملكأػة اسنفسػأة ، سػئؼ 
ةدل   ػسأللراد ناػئ األنقػراط لػص  ػذا اسشػنئر   اةػث 
  تمدت اسدراسػة اساسسأػة  لػص  نػض تئع ػست نظر ػة 

 Theory of Planned Behaviorط  اسسلئؾ اسمق

(TPB) (Ajzen, لػػػػص تصر ػػػػر اسنبل ػػػػة صػػػػةف  (1991 
سدراؾ األلػػػػػراد ألقبل أػػػػػة اس ػػػػػرار استنظأمػػػػػص ئملكةػػػػػت ـ 

 اسنفسأة. 
ئئل سن ستلؾ اسنظر ة ، لإف اسسلئؾ استنظأمص أم ػا 
داسػة لػػص نئاأػػس  دات  ػػذا اسسػػلئؾ ، ئاستػػص تم ػػا صػػدئر س 
داسة لص كا مفف اإلتعس ست ائتننص ت ةأـ تئع  اسفرد 
نائ اس أػسـ  سػلئؾ مػس  ، ئاس ػأـ اسمعتمنأػة ائتشػةراسص 
ت ةػػػأـ اسفػػػرد سلضػػػغئط اسمعتمنأػػػة ، ئاستػػػص  ػػػد تدلنػػػ  

اس أػسـ  سػلئؾ مػس  ، ئاسشػنئر  سسسػأطرة سل أسـ  ئ  ػدـ 
 لػػػص اسسػػػلئؾ  ئ اس ػػػدرة  لػػػص  دا ش ائ تضػػػمف ت ةػػػأـ 
اسفػػرد سمػػدي تمكة نػػ  مػػف  دات تكلةػػ  مػػس ، لضػػبلن  ػػف 

 Shin and)مػػدي سػػ ئسة  ئ  ػػػنئ ة  أسمػػة  ػػ  

Kim, 2015) . 

لػػإدراؾ األلػػراد س أمػػة اسنداسػػة لػػص تادةػػد ا ػػئ  ـ 
ستزامػػػػست ـ    اػػػػد مظػػػػس ر سػػػػئات  شػػػػكا مطلػػػػذ اك -ئا 

اسفلسػػػفة األقبل أػػػة اسمعػػػردة   ئ  شػػػكا نسػػػصص اك اػػػد 
داقػػا صةفػػة اسنمػػا سػػئؼ  -مظػػس ر اسفلسػػفة اسغسفأػػة  

ُةد ـ ُ ند اسشنئر  سسمس ئسأة ، ئاسذي مف شػ ن  قلػذ 

ستعس ػػػػػست سةعسصأػػػػػة تئسػػػػػد سػػػػػدة ـ اسسػػػػػة مػػػػػف اسشػػػػػنئر 
 سسسػػػػأطرة  لػػػػص اسشػػػػصت مئضػػػػئع اسملكأػػػػة ، ئتنػػػػزز 

سنفسػػػػأة  لأػػػػ . ئ لػػػػػص  شػػػػكا م سشػػػػر مػػػػف ملكةػػػػػت ـ ا
اسنكػػػس لػػػإف  ي ممسرسػػػة سدار ػػػة  ئ تنظأمأػػػة أ أم ػػػس 
األلػػػراد  لػػػص  ن ػػػس سقػػػبلالن   أمػػػة اسنداسػػػة لأمػػػس ةتنلػػػذ 
 ا ػػئ  ـ  ئئاع ػػست ـ داقػػػا صةفػػة اسنمػػػا سػػئؼ تػػػ دي 

 اسص سر ة شنئر ـ  سسملكأة اسنفسأة. 
لنلص سػصةا اسم ػسؿ ت تضػص ممسرسػة  أمػة اسنداسػة 

 ال ةػػػػتـ اسػػػػت نسد  ي لػػػػرد مػػػػف لػػػص اسئا ػػػػ  استتنظأمػػػػص 
اسنمػػػػا لػػػػص مئ ػػػػ  مػػػػس  ئ لػػػػص لكػػػػرة مػػػػس سفتػػػػرة طئ لػػػػة 
 ئ مع ػػئد ئاضػػ  صػػدئف تصر ػػر ئاضػػ  ، ئكػػذسؾ ت ػػدةر
 ئضػػػػ  سمع ػػػػػئدش  لػػػػػص مػػػػػس تػػػػـ سسزامػػػػػ   ػػػػػ  ، ئذسػػػػػؾ 

اسنفسػص  Exhaustionسلتقفة  مف شػنئرة  سألع ػسد 
ئل ػػداف اسسػػأطرة اسنػػست   ػػف غأػػسب اسشػػفسلأة ، ئاسػػذي 

 Avey, et)شنئرش  سسملكأػة اسنفسػأة  أغةب  لص   رش

al., 2012)  . 

 أضػػػسن لػػػػإف سدراؾ األلػػػراد سسػػػػأسدة ُ نػػػد اسماسسػػػػ ة 
اك اػػػػػد مظػػػػػػس ر اسمػػػػػدقا اسمعػػػػػػرد ئتادةػػػػػدان نظر ػػػػػػة 
اسا ػػػئؽ ئاسئاع ػػػست  ئل ػػػسن سلػػػنظـ اسمنأسر ػػػة اسسػػػسفدة ، 

ئضغئط معتمنأة تري   ف اسفػرد  Normsتقلذ  أـ 
ئكػذسؾ اسئسػسفا استػص  مسداـ ُماسس سن  لػص نتػسف   ملػ 

 دت سسأػػػ  ، لةن غػػػص  ف تتػػػئلر سػػػ  اسئسػػػسفا ئاسا ػػػئؽ 
 ,.Avey, et al)استػػص ُتشػػرع ألقبل أػػة مسػػستست  

ئ لص ذسؾ لإف تكسملأة اسا ئؽ م  اسئاع ست  .(2009
لػػػػص ضػػػػئت ُ نػػػػد اسمسػػػػستسة مػػػػف شػػػػ ن  قلػػػػذ "شػػػػر أة 

األلػػراد  سسسػػأطرة ئاسػػتاكـ  معتمنأػة" تنػػزز مػػف شػػنئر
 سسشػكا اسػذي  -ؼ داقا صةفػة اسنمػا ، ئار ة است ر 

أمكػػػػن ـ مػػػػف تنفةػػػػذ تكلأفػػػػست ـ ، ئ ػػػػد ـ مػػػػف شػػػػنئر ـ 
 ,Brown) سسملكأػة اسنفسػأة  مػس  ػـ مسػ ئسةف  نػ  

et al., 2005b). 
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 ف تػئالر  (Park, et al., 2015)ئ قةػر  ، ةػري 
ُ نػػد اإلنتمػػست اك اػػد مظػػس ر اسمػػدقا اسغػػسفص ئتادةػػدان 

األلػػػػػراد  سسملكأػػػػػة  األنئأػػػػػة اسمسػػػػػتنةرة  أافػػػػػز شػػػػػنئر
 –اسنفسػػأة لػػص صةفػػة اسنمػػا. ل ػػسن  اس ػػرار اسػػذي ة ػػتـ 

 سػػػمسع مئظفأػػػ  ، ئ تنػػػسطص سةعسصأػػػسن مػػػ   - سسػػػتمرار
مشسكل ـ ، ئ عت د لص تندةا مفػردات اس  سلػة اسسػسفدة 
سسػػتعس سن سم تراػػست ـ   ُأنلػػص مػػف  أمػػة األنتمػػست سػػدة ـ 
ف لػػص اسئا ػػ  استنظأمػػص. لمػػس أسػػت مرش  ػػسن  اس ػػرار مػػ

ئ ػت  ئ مع ػػئد لػػص اآلعػػا اس  ػػةر  ئ اسمتئسػػ  لػػص 
اسنمػػا  لػػص رلس أػػ  مئظفأػػ  ئاألرت ػػست  مسػػتئي عػػئدة 
اأػػػست ـ داقػػػا اسنمػػػا ، سػػػػئؼ ةز ػػػد مػػػف سنتمػػػػسف ـ ، 
ئشػػػػػػػنئر ـ   ػػػػػػػدرت ـ  لػػػػػػػص  دات تكلأفػػػػػػػست ـ  سسكفػػػػػػػستة 
اسمطلئ ة   ئُ نت    سلة تنظأمأة متمةػزة تػد ـ اسشػنئر 

ص اسا ػػػػػػئؿ  لػػػػػػص  سسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة ، ئأسػػػػػػس ـ لػػػػػػ
 Pierce and)مقرعػست لردأػة ئتنظأمأػة تنسلسػأة  

Rodgers, 2004). 

ئ سسػػتنراض اسدراسػػست استػػص تنسئسػػت اسنبل ػػة صػػةف 
سدراؾ األلػػػػػػراد ألقبل أػػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس ػػػػػػرار استنظأمػػػػػػص 

سػػـ تكػػف  – سإلعمػػسؿ  –ئاسملكأػػة اسنفسػػأة ، نعػػد  ن ػػس 
ذات طصأنة نظر ة ل   ، ئ نمػس  غفلػت  أضػسن استطػرؽ 

سػػص اآلسأػػست اسنفسػػأة استػػص تفسػػر كأفأػػة تافةػػز سدراؾ ا
األلػػػراد ستػػػئالر مظػػػس ر اسفلسػػػفست األقبل أػػػة لػػػص صةفػػػة 

 اسنما سمسسرات دراسة اسملكأة اسنفسأة. 
ئكنتةعػػة سمػػس سػػصذ ، سعػػ ت اسدراسػػة اساسسأػػة اسػػص 
لاػػػػػػػص اسنبل ػػػػػػػة اسمةدانأػػػػػػػة صػػػػػػػةف  نس ػػػػػػػر اسمنػػػػػػػسخ 

   1ا أػػػػةاستنظأمػػػص األقبل ػػػػص ائتادةػػػػدان اس أػػػػسدة األقبل

                                                 
(1)

 غ اشحيرادت  Brown, et al. (2005b, P: 120) رش   

ذت فري ااخالجيث خعمس ؼعرط ظخدصرف مرػ  ؼعراط اشحيرادت اشسرا 

اادبيرراج اإلداس ررث ؛ حيررا  د رررس ـررزا اشررؽعط مؽررذظا  ظفررش 

ظدخررررز  اشحررررشاس اشدؽظيعرررري بعظفررررش اش ررررخ  ااخالجرررري 

قاشعرررذ ش ااخالجررري. قخعمرررس ااخصررراتج هؽا يرررث اإلخ ررراؾ ، 

قاشدشذيرررض مصررري اشةعرررذ اإلؼسررراؼي فررري اشعالجررراج ، قاإلداست 

ئاسملكأة اسنفسأة "ك سترشسد" سمس أمكف  ف تكػئف  لأػ  
طصأنػػػة اسنبل ػػػة صػػػةف مػػػدي  قبل أػػػة اس ػػػرار استنظأمػػػص 

 لػػص ماػػدئدةت س  –ئاسملكأػػة اسنفسػػأة.  تلػػؾ اسدراسػػست 
(Avey, et al., 2012) –  كشػػػػػفت  ػػػػػف ئعػػػػػئد

 ,Park) بل ست  رت سط مننئأة تترائح صةف اسمتئس  

et al., 2015)   ئلئؽ اسمتئس(Ibrahim, 2016) 

صػػػةف اس أػػػسدة األقبل أػػػة ئاسملكأػػػة اسنفسػػػأة ، تنتمػػػد لػػػص 
األسػػسس  لػػص تػػ  ةر اس أػػسدة األقبل أػػة  لػػص منظئمػػة 
اس ػػأـ اسمعتمنأػػة اسسػػسفدة ، ئاستػػص ت ػػئي صػػدئر س شػػنئر 
األلػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػسستاكـ ئاسسػػػػػػػػأطرة داقػػػػػػػػا صةفػػػػػػػػة اسنمػػػػػػػػا 

 سأة.كمسسررفأس أافز ئأ ئي اسشنئر  سسملكأة اسنف
وتأس سططط ا عمطططي مططط  سطططبق    مكطططن صططط     

 الفرض الت لي 
تئعػػد  بل ػػة ذات دالسػػة سا ػػسفأة  الفططرض األول 

صػػةف سدراؾ األلػػراد القبل أػػة  ػػنس ة اس ػػرار استنظأمػػص 
 ئاسملكأة اسنفسأة لص صةفة اسنما. 

العالق  بطين  إدراك مطد  اخالق ط  صطن ع  
 التنظ مي والسموك اإلستب قي لألفراد القرار

 ف  Aslan, et al. (2014, P: 155)ةػري 
األقبلؽ   سرة  ف معمئ ة مف األنشطة استػص تركػز 
 لػػػػػص تالةػػػػػا اسمنػػػػػسةةر األقبل أػػػػػة سكػػػػػا مػػػػػف اسفػػػػػرد 
ئاسمعتم  ، ئ س سب تفضةا تلؾ اسمنػسةةر دئف غةر ػس 
، ئكػػػػػذسؾ لاػػػػػص ت  ةر ػػػػػس ئمقرعست ػػػػػس  لػػػػػص اسئا ػػػػػ  

سصذ ، اساأػػستص ئاستنظأمػػص سؤللػػراد. ئئل ػػسن سلتنر ػػ  اسسػػ
أمكف ت ئر طصأنة اسنبل ة صػةف سدراؾ مػدي  قبل أػة 
 نس ة اس رار استنظأمص ئاسمقرعست اسسلئكأة سؤللػراد 
سسػػتنسدان اسػػص سلتراضػػست نظر ػػة است ػػسدؿ اإلعتمػػس ص ، 

 . Reciprocityئلػػػػػص اس لػػػػػب من ػػػػػس مف ػػػػػـئ است سدسأػػػػػة
                                                             
برراششظكص راج اشصررة ث ااخالجيررث  ـررط  دقاج اشدرر هيش مصرري 

 شيقسيػ.   اشع
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ئعػػػػػػئد  -صإةعػػػػػػسز  –اةػػػػػػث تفتػػػػػػرض تلػػػػػػؾ اسنظر ػػػػػػة 
ئاسمنظمػػة ، ةلتػػـز  مئعص ػػس  بل ػست ت سدسأػػة صػػةف اسفػػرد 

اسفػػػػرد صػػػػد ـ اسمنظمػػػػة ئاسنمػػػػا  لػػػػص سنعسا ػػػػس م سصػػػػا 
تئلةراسمنظمػػػة سػػػ  منػػػسخ تنظأمػػػص ائأشػػػتما عػػػزت منػػػ  
 لػػػص صنأػػػ   قبل أػػػة  ةػػػد ـ ع ػػػئدش لػػػص تا ةػػػذ تلػػػؾ 

 اسغسأة.  
 لػػص  ف  Avey, et al. (2012)ئ نػػس ة كػػد 

رغ ة األلراد لص سنت ػسج  ي مػف اسسػلئكأست اإلضػسلأة 
لص صةفة اسنما  ػئ داسػة لػص تػئالر منػسخ تنظأمػص "ذئ 

 صػػػػر سػػػػػأسدة  ػػػػأـ م ػػػػػاف  – ػػػػ غة  قبل أػػػػة" أسػػػػػم  
اسنداسػػػػػػة اسنسػػػػػػصأة ئاسمئضػػػػػػئ أة ئاسشػػػػػػفسلأة ئمرا ػػػػػػػسة 

صإنت ػػػسد اإلعػػػراتات  ئ اسسأسسػػػست اسسػػػسفدة  –اآلقػػػر ف 
تطصةػػػػػذ   ئ ػػػػست تاػػػػػت  ي دئف تئ أػػػػ  عػػػػزاتات  ئ 

مسػػػػمص ، ئأشػػػػع   لنػػػػسن اسماػػػػسئالت اسفردأػػػػة إلدقػػػػسؿ 
تاسػػةنست  ئ  صتكػػسرات سؤلرت ػػست  سسنمػػا ، ئال ةتعس ػػا 

استػػػػػػص  ػػػػػػد  –ذات اسطػػػػػػس   األقبل ػػػػػػص  –اإلنت ػػػػػػسدات 
ةئع  س  سن  اس راراستنظأمص  ئ اسزمبلت ألي ممسرسة 
تنظأمأة غةر منسس ة ، صا ئ ػتـ است كةػد  لػص استنسمػا 

 ػػس رمػػزان  ئ لنػػبلن ، لػػإف ذسػػؾ مػػف شػػ ن  د ػػـ تئعػػ  من
 األلراد نائ سلئكأست اسنما استطئ أة ئاإلست س أة.

 Walumbwa and Schaubroeckئأضػػة 

 ف سػػػػأسدة منػػػػسخ تنظأمػػػػػص ةتسػػػػـ  سس ػػػػػ غة  (2009)
األقبل أة لػص صةفػة اسنمػا ، سػئؼ أ ػب م سشػران لػص 

نمػا ز سدة شنئراأللراد  سسسأطرة ئاستاكـ داقػا صةفػة اس
، ئ سستػػػػػسسص ةن ػػػػػرؼ   ػػػػػرش  لػػػػػص عمأػػػػػ  اسممسرسػػػػػست 
استنظأمأػػػة األقبل أػػػة  ئغةر ػػػس. ئ ن ػػػسرة  قػػػري ، لػػػإف 
سدراؾ األلػػػػراد ستػػػػئالر اس ػػػػأـ األقبل أػػػػة داقػػػػا ماػػػػأ  
اسنما سئؼ أشػعن ـ  لػص  ف ال ةتئ ػ  دئر ػـ  نػد 
اػػدئد اس أػػسـ  ػػسألدئار ذات اسطصأنػػة األقبل أػػة ل ػػ  ، 

ممسرسػػػست سسػػػت س أة صػػػا سػػػئؼ ةتسػػػ  األمػػػر سأشػػػما 

ئتطئ أػة اكت ئر شػما سلػدئر األقبل ػص  سؤللػراد لػػص 
 صةفة اسنما.

عرافأػػسن ، ل ػػد اقتصػػرت اسندةػػد مػػف اسدراسػػست   ػػر  ئا 
 .e.g)سػػػػػػػأسدة اس ػػػػػػػأـ األقبل أػػػػػػػة لػػػػػػػص صةفػػػػػػػة اسنمػػػػػػػا 

Turnipseed, 2002; Baker, et al., 2006; 
Aslan, et al., 2014)  ئاس أػسدة األقبل أػة(e.g. 

Avey, et al., 2012; Liu, et al., 2013; Lu, 

2014;  Ibrahim, 2016)  ئاسمنسخ األقبل ص(e.g. 

Leung, 2008)  ئاسفلسػػػػػػػػػػػػػفست األقبل أػػػػػػػػػػػػػة(e.g. 

Schlenker, 2008; Pekdemir and Turan, 

 لػػص كػػا مػػف سػػلئكأست اسمئاطنػػة استنظأمأػػة  (2015
ئاسسػػػلئكأست اإلضػػػسلأة ئاستطئ أػػػة سؤللػػػراد ، ئ شػػػسرت 

ئ ف تػػػدرعت  -ئعػػػئد  بل ػػػست  رت ػػػسط عمأن ػػػس اسػػػص 
 أمة منسمبلت ػس صػةف مػف دئف اسمتئسػ  اسػص اسمتئسػ  

ذات دالسػػػػة سا ػػػػسفأة صػػػػةف تلػػػػؾ اسمفػػػػس أـ. ئلػػػػص   -
ضػػئت مسسػػصذ ، أمكػػف سلدراسػػة اساسسأػػة ت ػػئر ئعػػئد 
 بل ػػػة صػػػةف سدراؾ  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار استنظأمػػػص 
ئاسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص سؤللػػػػػراد ، ئاسػػػػػذي  صػػػػػرت  نػػػػػ  

اسػػست اسسػػس  ة لػػص  ػػأ  ا نشػػطة  مقتلفػػة داقػػا اسدر 
 صةفة اسنما.

وتأس سططط ا عمطططي مططط  سطططبق    مكطططن صططط     
 الفرض الت لي 
تئعػد  بل ػة ذات دالسػة سا ػسفأة  الفرض الثط ني 

استنظأمػص ئاسسػلئؾ  سدراؾ  قبل أػة  ػنس ة اس ػرار صةف
 اإلست س ص سؤللراد لص صةفة اسنما.

والممك ط  العالق  بين خص ئص الوظ ف   
 النفس   لألفراد

تنػػس ش اسدراسػػة لػػص اسعػػزت استػػسسص طصأنػػة اسنبل ػػة صػػةف 
اسق ػػسفص اسقمػػػس األسسسػػػأة سلئظأفػػة استػػػص طئر ػػػس 

Hackman and Oldham (1975) -  صر نمئذج 
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ئمسػػػػػػسرات اسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة ،  -ت ػػػػػػمأـ اسئظأفػػػػػػة 
ا تسػػػػػنص ناػػػػػئ اإلعس ػػػػػة  لػػػػػة  ئ شػػػػػكا  ك ػػػػػر تادةػػػػػدن
استسس سةف استسسةةفف  ا ت دي ق ػسفص اسئظأفػة سسػة 
تئسةد اسملكأة اسنفسأة ، ئ صر  ي مف مسسرات اسملكأػة 
اسنفسػػأة اس بل ػػة أاػػدث ذسػػؾ؟ ئذسػػؾ مػػف قػػبلؿ اسػػر   

 ػػػر مػػػف صػػػةف كػػػا مػػػف  ػػػذش اسق ػػػسفص ئئااػػػد  ئ  ك
مسػػسرات اسملكأػػة اسنفسػػأة سؤللػػراد ، ئذسػػؾ  لػػة اسناػػئ 

 استسسصف 
  ) خصطط ئص الوظ فطط  والرق بطط  )السطط طر

 عمى الوظ ف  
تم ػػػػػا اسػػػػػت بلسأة اسئظأفػػػػػة  اػػػػػد   ػػػػػـ ق ػػػػػسفص 
اسئظأفػػػة استػػػص تػػػ  ر  لػػػة دالنأػػػة األلػػػراد لػػػص سطػػػسر 
مف ػػػػػػػػػػػػـئ اسر س ػػػػػػػػػػػػة ااسسػػػػػػػػػػػػأطرة   لػػػػػػػػػػػػة ئظػػػػػػػػػػػػسفف ـ 
(Yamauchi, et al., 1999;  Tanaka and 

Yamauchi, 2000;  Pierce, et al., 2004) 
ئاستص ال ُتفػرض  لػة ـ صئاسػطة اس ةراركأػة  ئ تسلسػا 
اسسػػػػلطة اسرسػػػػمأة   اةػػػػث ةػػػػئلر  ػػػػذا اسُ نػػػػد سؤللػػػػراد 
لر ة ممسرسة ار ة اتقسذ اس رارات اسمتنل ة  سسئظأفة 
، ئمن ػػسف عدئسػػة اسنمػػا ، ئتادةػػد سعػػراتات استنفةػػذ   
ممس ةئسػد اسفر ػة الشػ سع اساسعػست اسمرت طػة  سسػذات 

سدال   لص اإلنعػسز ، ئتطػئ ر اسػذات ااس  ة اسذاتأة ، ا
اسم ػػػػػػػساب سلشػػػػػػػنئر "  نػػػػػػػس اسسػػػػػػػصب". ئ ػػػػػػػد  كػػػػػػػدت 
اسم شرات استطصأ أة اسنبل ست صةف االست بلسأة ئاسر س ة 
 لػػػػػػة اسئظأفػػػػػػة ، ئكػػػػػػذسؾ اسنبل ػػػػػػة صػػػػػػةف اسر س ػػػػػػة  ئ 
اسسػػػػػػأطرة  لػػػػػػة اسئظأفػػػػػػة ئاسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة سؤللػػػػػػراد 
(Brass, 1985; Tanaka and Yamauchi, 

2000; Pierce et al., 2004)  ، ئ لػػة ذسػػؾ
أفتػػػرض  ف االسػػػت بلسأة سػػػئؼ تئسػػػد اسملكأػػػة اسنفسػػػأة 
مػػػػػف قػػػػػبلؿ ت  ةر ػػػػػس  لػػػػػة اسر س ػػػػػة ااسسػػػػػأطرة   لػػػػػة 

 اسئظأفة ك اد مسسرات اسملكأة اسنفسأة.

   خصطط ئص الوظ فطط  والمعرفطط  المرتبططط
 ب لوظ ف 

تػػػػػػرئج  اسمنلئمػػػػػػست اسمرتػػػػػػدة ك اػػػػػػد ق ػػػػػػسفص 
تفس ػػػةا اسنمػػػا ، ئ كػػػذا اسئظأفػػػة سلمنرلػػػة اسمتنل ػػػة ص

لػػػػػإف اسئظػػػػػسف  استػػػػػص ت ػػػػػمـ  سسشػػػػػكا اسػػػػػذي ةػػػػػئلر 
سممسرسص األدئار اسمقتلفة قبلس ػس اسمنلئمػست اسمرتػدة 
اػػػئؿ كأفأػػػة  داف ػػػس سػػػئؼ تػػػ دي سسػػػة تطػػػئ ر منرلػػػة 

 ,e.g., Hackman and Oldham)األلراد صئظسفف ـ 

1975;  Hackman, 1987)  ، كمػػػػػػػػس تػػػػػػػػئلر  ئأػػػػػػػػة
سسػػة لر ػػة  دات اسنمػػا ككػػا ئاستػػص تشػػةر  -اسئظأفػػة 

سؤللػراد  - ئ عزت من  لص سطسر صداأة ئن سأػة منط أػة 
لر ػػة تادةػػد تتػػس   اسم ػػسـ ، ئمػػف  ػػـ ل ػػـ اسنبل ػػست 

 لأمس صةن س. 
ئمف اسماتما  ف تد ـ است بلسأة اسئظأفة مستئ  
ئ مػػػذ ل ػػػـ األلػػػراد سئظػػػسفف ـ   ئذسػػػؾ مػػػف قػػػبلؿ مػػػس 

ت تعمأػػػ  تتأاػػػ  االسػػػت بلسأة مػػػف لػػػرص تنمأػػػة م ػػػسرا
ئتشػػغةا منلئمػػست متنئ ػػة  ن ػػس ، ممػػس أسػػس د ـ لػػص 
ستقػػسذ اسندةػػد مػػف اس ػػرارات اسمتنل ػػة ص ػػس. كمػػس تسػػس ـ 
 ذش االسػت بلسأة لػص تئسةػد اسمنػسرؼ اسمقتلفػة ، ئاستػص 
ا  لػة ئظػسفف ـ ،  أ    صئاسطت س األلراد  ك ر ا تأسدن

ئ كػذا ُأ تػرح  ف ق ػسفص اسئظأفػة  .ئ  ة  ند  داف ػس
 كا مفف اسمنلئمست اسمرتػدة ، ئ ئأػة اسم ػسـ  اسمتنل ة

، ئاالست بلسأة أمكن س استػرئ   سلملكأػة اسنفسػأة سؤللػراد 
مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػبلؿ ل ػػػػػػػػػـ ئتطػػػػػػػػػئ ر اسمنرلػػػػػػػػػة اسمرت طػػػػػػػػػة 

 (.Pierce, et al (2009 , سسئظأفة
  خصطططط ئص الوظ فطططط  واسططططتثم ر الطططط اأ

 خالل الوظ ف   
خصطط ئص الوظ فطط  وفقطط ا ةن غػػص اإلشػػسرة سسػػة  ف 
 -وتحديطداا ارععط  منمط   –لنمو ج   كم ن واولد  م 

تطططؤثر عمطططى مطططدى اسطططتثم ر األفطططراد ألنفسطططمم خطططالل 
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ا ي م ػدار مػس ةنف ػئش مػفف ئ ػت ، ئطس ػػة ،  وظط ئفمم
سسة اسدرعة استص   و   الوظ ف ئم سراة . اةث تشةر 

تتطلب قبلس س  اسئظأفة مػف اسفػرد انعػسز اسنمػا ككػا 
ماػػػدد منػػػ    ممػػػس أننػػػص  ف األلػػػراد أضػػػأفئا   ئ عػػػزت

اسك ةػػر سسػػة اسمنػػت  اسن ػػسفص. ئمػػف اسماتمػػا  ف أسػػ ـ 
ك اػد ق ػسفص اسئظأفػة  لػص تطػئ ر  تنوع المم راأ

اسمد  اسذي أست مر اسفرد ذات  قبلؿ اسئظأفة   اةث 
ةتطلػػػػب تنػػػػئع اسم ػػػػسرات  ف ةػػػػ دي األلػػػػراد  ػػػػدد مػػػػف 

ة مػػف األنشػػطة اسمتنئ ػػة مػػف قػػبلؿ تئظةػػ  معمئ ػػ
اسم ػػػسرات ئاسمئا ػػػب   ئ كػػػذا ةتطلػػػب تنػػػئع اسم ػػػسرات 
اسػػػػػت مسر األلػػػػػراد  نفسػػػػػ ـ  شػػػػػكا  كصػػػػػر قػػػػػبلؿ  دات 

اسطططططتقالل   ئظػػػػػسفف ـ.  سالضػػػػػسلة سسػػػػػة  نػػػػػ  تتطلػػػػػب 
 ف أفكر ممسرسص األدئار اسمقتلفة سلئظػسف   الوظ ف 

لأمػػػس ةتنلػػػذ  ػػػسالعراتات اسمقتلفػػػة ستنفةػػػذ س ، ئكػػػذسؾ 
  ئ سستػػػػػسسص تتطلػػػػػب  اػػػػػا اسمشػػػػػكبلت اسمرت طػػػػػة ص ػػػػػس

اسئظػػسف  استػػص تتسػػـ  سالسػػت بلسأة  ف أسػػت مر األلػػراد 
 لكػػسر ـ ئمنت ػػدات ـ ئسػػأس طس ػػست ـ اسمسدأػػة ل ػػ  لػػص 

 ا م طط  المممطط سطػػسر  داف ػػـ ئظػػسفف ـ ، ئ قةػػرنا تشػػةر 
سسػة اسدرعػة استػص أكػئف سلئظأفػة قبلس ػس تػ  ةر ا أ ػػص 
  لة اأست ـ  سالضسلة سسة اس اة اسنفسأة سآلقر ف.

 Hackman and Oldham (1975)ئأ تػرح 

 ف   مأػػػة اسئظأفػػػػة ،  سالضػػػػسلة سسػػػة تنػػػػئع اسم ػػػػسرات 
ئ ئأػػػػة اسئظأفػػػػة تػػػػػ  ر لة درعػػػػة سدراؾ األلػػػػراد  ػػػػػ ف 

 Pierce, et )ئظسفف ـ ذات مننة ئ دؼ ، ئ تئ   
)2009 al. بل ػة سةعسصأػة صػةف   مأػة اسئظأفػػة  ئعػئد 

ئاست مسر األلراد  نفس ـ ئقس ػة  سسنسػ ة سؤللػراد ذئي 
اإلتعس ػػست اإلةعسصأػػة ناػػئ اآلقػػر ف ، لػػسأللراد اسػػذةف 
ةػػػػدركئف  ف اآل ػػػػسر اسمترت ػػػػة  لػػػػة ع ػػػػئد ـ  سػػػػئؼ 
تػػ  ر  لػػة سػػنسدت ـ ئ لػػة اس ػػاة اسنفسػػأة سػػزمبلف ـ 

مػػػػف لػػػص اسنمػػػا سػػػػئؼ ةعت ػػػدئف لػػػػص  دات ئظػػػسفف ـ 
قبلؿ تئظة   كصر سم سرات ـ ئ درات ـ ، ئ ذؿ اسمز ػد 

مف اسع ئد ستا ةػذ عػئدة األدات   إلدراك ػـ  ف نتػسف  
 داف ػػػـ سػػػئؼ ت ػػػن  لػػػسرؽ ا أ ػػػص سآلقػػػر ف. ئ لػػػة 
ذسػػػػػؾ ُأ تػػػػػػرح  ف تنػػػػػػئع اسم ػػػػػػسـ ، ئتنػػػػػػئع اسم ػػػػػػسرات ، 
ئاالسػػػت بلسأة ، ئ  مأػػػة اسئظأفػػػة سػػػئؼ تػػػرئج سلملكأػػػة 

ؿ مسسر است مسر اسذات قبلؿ اسنفسأة سؤللراد مف قبل
 اسئظأفة.

طط  عمططى مطط  سططبق مططن عالقطط  األبعطط د  وتأس سا
الخمسطططططط  لخصطططططط ئص الوظ فطططططط  بمسطططططط راأ 
الممك ططططط  النفسططططط   الثالثططططط  لألفطططططراد  مكطططططن  

 ص     الفرض الت لي  
تئعػد  بل ػة ذات دالسػة سا ػسفأة  الفرض الث لطث 

صػػةف ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسملكأػػة اسنفسػػأة سؤللػػراد لػػص 
  فأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة. اسمستش

العالق  بطين خصط ئص الوظ فط  والسطموك 
 االستب قي لألفراد

أمكػػػػف ت ػػػػنة  اسنئامػػػػا اسمػػػػ  رة  لػػػػة اسسػػػػلئؾ 
االسػػػت س ص سؤللػػػراد لػػػص سطػػػسر معمػػػئ تةف ، تتضػػػػمف 

Individual األئسة اسفرئؽ اسفردأة   differences ،

لػػػػػػص اػػػػػػػةف تشػػػػػػةر اس سنأػػػػػػػة سسػػػػػػة اسنئامػػػػػػػا اسمئ فأػػػػػػػة 
Contextual  2012; Shin and Kim, Wade,(

ئ ػػػػد تركػػػػز اس اػػػػث لػػػػص سطػػػػسر اسمعمئ ػػػػة ،  2015(
األئسص ئاسمتنل ة صتنةةف اسنئاما اسمػ  رة  لػة اسسػلئؾ 
اإلسػػػػػػت س ص لػػػػػػص ضػػػػػػئت اسفػػػػػػرئؽ اسفردأػػػػػػة ، ال سػػػػػػأمس 
اسشق ػػػػػػػػأة اسم ػػػػػػػػػسدرة م سرنػػػػػػػػػة   سسنئامػػػػػػػػػا اسمئ فأػػػػػػػػػة 

(Wade, 2012؛ )  ئاستػص أنػد مػف   م ػس ق ػسفص
);Shinand Kim,  Wade, 2012مأـ اسئظأفة ت 

)2015 . 

ئكمس تـ اإلشسرة مػف  صػا ، ل ػد اسػتندت  اسدراسػة 
اساسسأة سسة ق سفص ت مأـ اسئظأفة األسسسأة استص 

 Hackman and Oldham (1975)ا ترا ػػس 
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 س ت سر ػػس األك ػػػر لنسسأػػػة ئاسػػػتقدامنس لػػػص  ػػػذا اسسػػػأسؽ 
(Musadieq, et al., 2018-Al.)  اةػث ركز ػدد

سػػػػػأس  سس لةػػػػػا مػػػػػف األدصأػػػػػست  لػػػػػة تئضػػػػػأ  طصأنػػػػػة 
اسنبل ػػػػػػػة صػػػػػػػةف  نػػػػػػػض  ػػػػػػػذش اسق ػػػػػػػسفص ئاسسػػػػػػػلئؾ 
اإلست س ص سؤللراد السػأمس اسػت بلسأة اسئظأفػة ،  ئمػدي 
اسر س ة  لة س   اةث  كدت  ن ػس تم ػا   ػـ ق ػسفص 

 ,.e.g)اسئظأفة اسم  رة  لة اسسلئؾ االست س ص سؤللراد

Ohly and Fritz, 2010; Sonnentag and 

Spychala, 2012; Knies and Leisink, 

Shin and Kim, 2015) 2014;   لػص اػةف دمػ
اس نض اآلقر صةف است بلسأة اسئظأفة ئتنئع استكلأفست 

(Oldham and Hackman, 2010) ،  ئ صةن ػس 
ئ ػػػػػةف   مأػػػػػة اسئظأفػػػػػة ئاسسػػػػػلئؾ االسػػػػػت س ص سؤللػػػػػراد 

(Piccolo, et al., 2010) ،  ئ قةران ل د ركػز اسػ نض
 لػػػة اسمنلئمػػػست اسمرتػػػدة كماػػػدد سلسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص 

 ((Salanova and Schaufeli, 2008سؤللراد 
كذسؾ تعدر اإلشسرة سسػة   مأػة تػ  ةر اسق ػسفص 
اسقمس األسسسأة ست مأـ اسئظأفػة  لػة دالنأػة اسفػرد 
امػػػدي اسػػػتندادش سصػػػذؿ ع ػػػد اضػػػسلص     اةػػػث  كػػػد  

Humphery, et al. (2007)  لػص  ػذا اسمضػمئف 
استػص  Meta-Analysisمف قبلؿ اسدراسة اسمسػاأة 

دراسػػػػػة امػػػػػسصةف نظر ػػػػػة ئمةدانأػػػػػة  ،  259تضػػػػػمنت 
ئ ئضػػػػػػات  ف  ػػػػػػأـ منػػػػػػسمبلت األرت ػػػػػػسط صػػػػػػةف  ػػػػػػذش 
اسق ػػػػػسفص ئاسدالنأػػػػػة ناػػػػػئ اسنمػػػػػا كسنػػػػػت اةعسصأػػػػػة 

.  أضسن ل ػد ˒45 -˒26ئمننئأة   ئترائات لأمس صةف 
سسػػة  ف   Agarwal and Gupta(2018) شػػسر 

 ػػػذش اسق ػػػسفص تئسػػػد اسدالنأػػػة سػػػد  األلػػػراد ، ئاستػػػص 
تػػػد ـ صػػػدئر س  ػػػئر األدات اسمقتلفػػػة السػػػأمس اسسػػػلئؾ 
االسػػػت س ص   ممػػػس ةصػػػرز   مأػػػة تئضػػػأ  اسنبل ػػػة صػػػةف 
اسق ػػػػػػسفص األسسسػػػػػػأة اسقمػػػػػػس ست ػػػػػػمأـ اسئظأفػػػػػػة 

 معتمنة ئاسسلئؾ االست س ص سؤللراد. 

ططط  عمطططى مططط  سطططبق  مكطططن  صططط      وتأس سا
 الفرض الت لي  
تئعػػد  بل ػػة ذات دالسػػة سا ػػسفأة  الفططرض الرابطط  

صةف ق سفص اسئظأفة ئاسسلئؾ االست س ص سؤللراد لص 
 اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة .

العالقططط  بطططين الممك ططط  النفسططط   والسطططموك 
 اإلستب قي لألفراد

نس شػػػت اسندةػػػد مػػػف اسدراسػػػست اسنبل ػػػة صػػػةف اسملكأػػػة  
 ,.e.g)  1ا ئؾ استطػػػػػػػػػئ ص سؤللػػػػػػػػػراداسنفسػػػػػػػػػأة ئاسسػػػػػػػػػل

Vandewalle, et al., 1995; Van Dyne and 

Pierce, 2004; O'Driscoll, et al., 2006; 

Bernhard and O'Driscoll, 2011; Peng 

and Pierce, 2015; Ibrahim, 2016)  ،
ئرعاػػػػػت  غلص ػػػػػس ئعػػػػػئد  بل ػػػػػست سرت ػػػػػسط مننئأػػػػػة ، 

ئ لص اسرغـ مف اسػدئراسملائد  ئمتئسطة اس ئة صةن مس.
سمف ػػـئ اسملكأػػة اسنفسػػأة لػػص استنصػػ  صػػ نض اسمقرعػػست 
استنظأمأػػػػػة سؤللػػػػػراد ام ػػػػػاف اسسػػػػػلئكأست استطئ أػػػػػة  ئ 
األدئار اإلضػػػػػسلأة لػػػػػص صةفػػػػػة اسنمػػػػػا  ، لػػػػػإف اسئا ػػػػػ  
استطصأ ػػص ئ ػػ   نػػد اػػدئد اإلقت ػػسرات اسمةدانأػػة ستلػػؾ 

ُسػػس اسنبل ػػة ، ئسػػـ أسػػ  سسػػص تصر ر ػػس ،  ئ تطػػئر األ
 Van Dyne and)اسنظر ػػة سلػػر   صػػةف مكئنست ػػس 

Pierce, 2004; Mayhew, et al., 2007).  
ئلػػص ذات اسسػػأسؽ ، ل ػػد  سػػتندت اسدراسػػة اساسسأػػة لػػص 
تصر ر ػػػػػس سلنبل ػػػػػة صػػػػػةف اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة ئاسسػػػػػلئكأست 
 –استطئ أػػػػػة سؤللػػػػػراد ائتادةػػػػػدان اسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص  

  اسسػػػػػػلئؾ سسػػػػػػص نمػػػػػػئذج ماػػػػػػددات ئنػػػػػػئات -عزفأػػػػػػسن 
ػػػػا  سسسػػػػ  اسنظػػػػػري  اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد ، ئاسػػػػػذي    

                                                 
(1)

 .Mayhew, et al خفحرررح اشذساسرررث اشلاشيرررث ظرررع  

في  سدخذاض ؼدرا   بعرض اشذساسراج اشدري خلرذهح  (2007)

مػ سصكخ اشعكاطؽث اشدؽظيعي بذع  ش شصسصكخ اشدطكميب 

 في مالجدؿ باشعصريث اشؽفسيث ش فشاد في بيدث اشععس.
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Crant  نػػػد  – ػػػـ  مػػػا  لػػػص استا ػػػذ منػػػ   (2000) 
 ػػػػػسركر ئزمػػػػػبل ش  –سدقػػػػػسؿ  نػػػػػض استنػػػػػدأبلت  لأػػػػػ  

Parker, et al. (2006).   
ئئل ػػػسن س ػػػذا اسنمػػػئذج ، لإنػػػ  تئعػػػد معمئ ػػػة مػػػف 
اسمتغةػػػػػػػرات تُػػػػػػػد ص "اسمئا ػػػػػػػ  / اساػػػػػػػسالت اسدالنػػػػػػػة 

Cognitive-Motivational  2ااسُمدركػة"  States ، 
أنمػػػا تئالر ػػػس لػػػص اسئا ػػػ  استنظأمػػػص  لػػػص اسػػػر   صػػػةف 

 سسملكأة اسنفسأة اسمرت طة  مسػسرات  مقرعست اسشنئر
ئاسرغ ػػػػة لػػػػص سنت ػػػػسج األلػػػػراد سسػػػػلئكأست   3اتكئ ن ػػػػس 

 تنظأمأة ذات طس   تطئ ص م سد .   
لنلػػػص سػػػصةا اسم ػػػسؿ ، لػػػإف ُمقػػػرج اسسػػػة اسملكأػػػة 

سػػػأة اسمػػػرت    مسػػػسر اسكفػػػستة اسذاتأػػػة سؤللػػػػراد،  ئ اسنف
 ن ػػسرة  قػػري لػػػإف مسػػسراسكفستة اسذاتأػػػة سؤللػػراد ئاسػػػذي 
تئسػػػد  نػػػ  شػػػنئر ـ  سسملكأػػػة اسنفسػػػأة سػػػئؼ ةعنل ػػػـ 
 ك ػػػػػػر  ػػػػػػدرة  لػػػػػػص استئالػػػػػػذ صإةعسصأػػػػػػة مػػػػػػ  استغةػػػػػػرات 
اسمتنس  ة لص صةفة اسنما ، لضبلن  ف اقتأػسر ـ سم ػسـ 

دي م سرنػػػػةن صػػػػزمبل  ـ ئتكلأفػػػػست  ك ػػػػر  ػػػػنئ ة ئتاػػػػ
(Crant, 2000) ،  أضسن  كػد Campbell (2000) 

اسفػػػػرد  سسكفػػػػستة ئاألستػػػػزاـ اسػػػػذي ةتئسػػػػد مػػػػف   ف شػػػػنئر
شػػػػنئرش  ملكةتػػػػ  "نفسػػػػأسن" سمكػػػػسف  ملػػػػ  ةعنلػػػػ  ةتصنػػػػص 
 –سسػػػػتراتةعأست تت ػػػػػ   سسم سدفػػػػة ، من ػػػػػسف استطػػػػػئع 

س تػػػػػػػراح استطػػػػػػػئ ر ئاستاسػػػػػػػةف   -اسم ػػػػػػػسدرة  ػػػػػػػسستغةةر 
(Parker and Collins, 2010). 

                                                 
(2)

خدوررعػ خصررد اشلرراتج خكسرريع اشررذقس اشعررشخةط باشرفرراءت  

، خحيريط ظسردك   Role breadth self-efficacyاشزاخيرث 

اشرردلرط فرري اشك يفررث   ق فرري بيدررث اشععررس ، اشدكجررؿ برراشد ييش 

 flexible roleقخحةررس ااخطرراء ، اشدكجررؿ بعشقؼررؿ اشررذقس 

(Parker, et al., 2006). 
(3)

س ػ فحررررط ظررررػ سذررررضج اشذساسررررث اشلاشيررررث مصرررري ظسررررا 

اشعسرراساج اشعكشررذت شلاشررث اشعصريررث اشؽفسرريث ، قـعررا  اشرفرراءت 

اشزاخيرررث قاش رررعكس باشسررريطشت فررري بيدرررث اشععرررس فررري ظلاقشرررث 

سبطفعررا باشلرراتج اشذافعررث اشع د ررث اشرري اشسررصكخ اإلسرردةاجي 

 ش فشاد ، قرشد شكجكد دمط ؼظش  قظيذاؼي شفعا.

اسسػػػة اسملكأػػػة اسنفسػػػأة اسمػػػرت    نػػػست  أضػػػسن لػػػإف 
 مسػػػػػسرت ةأـ األلػػػػػراد سمػػػػػدي سػػػػػأطرت ـ  لػػػػػص م ػػػػػدرات 
ئظػػػػػػػػسفف ـ  ئ صةفػػػػػػػػة  مل ػػػػػػػػـ سػػػػػػػػئؼ ةترتػػػػػػػػب  لأػػػػػػػػ  
شنئر مةذ  سسمس ئسأة مف عسنص ـ تعػسش مكػسف  مل ػـ 
 ئ اسشػػصت مئضػػئع اسملكأػػة ،  ػػذا اسشػػنئر مػػف شػػ ن  

  اسمتساػػة  ئ اسممكنػػ   دلن ػػـ اسػػص اس اػػث  ػػف اسئسػػسفا
نعسا    ,Parker)ا سئات  لنسؿ  ئ   ئاؿ  سامسةت  ئا 

et al., 2006) ،  ئ ػدـ اسئ ػئؼ  نػد مرالػة اإل ػبلغ
 ئ  ي مػػػػػػػف  whistle-blowing ػػػػػػػف اسمقسسفػػػػػػػست 

 ,.Mayhew, et al) سسسةب استئالذ اسسلصص األقري 

ئ ن ػػػسرة  قػػػري لػػػإف شػػػنئر األلػػػراد  سسملكأػػػة  .(2007
اسنفسػػأة اسمسػػتمد مػػف تاكم ػػـ لػػص صةفػػة  مل ػػـ سػػئؼ 
ةئسػػد سػػدة ـ اسرغ ػػة لػػص استػػداقا  نمػػذ إلاػػداث تغةةػػر 
صنػػػػػػػست ص ػػػػػػػس  ئ ستاػػػػػػػدة  س  سسػػػػػػػتمرار، ئ ػػػػػػػد ـ ئعػػػػػػػئد 
سلئكأست سست س أة ئتطئ أة إلنعسح مػس أشػنرئف   نػ  

 ;Van Dyne and Pierce, 2004)ملك ػػـ 

Avey, et al., 2012) . ئلػػػػػػص  ػػػػػػذا اسسػػػػػػأسؽ ، ل ػػػػػػد
 ئضػػػػػػػػػػػػػات نتػػػػػػػػػػػػػسف   اػػػػػػػػػػػػػد اسدراسػػػػػػػػػػػػػست اسممتػػػػػػػػػػػػػدة 

Longitudinal  ف شػػػنئر/ ت ةػػػأـ األلػػػراد  سسسػػػأطرة 
سػت س أة  لص صةفة  مل ـ أ ػسا   سػلئكأست تطئ أػة ئا 

 Frese and)مػن ـ إلنعػسح مػس  ػـ مسػ ئسئف  نػ  

Fay, 2001) . 

نفسػػػػأة سعمػػػػسالن ، لػػػػإف شػػػػنئر األلػػػػراد  سسملكأػػػػة اس
اسػػػػػػػئات اسنػػػػػػػست   ػػػػػػػف اسكفػػػػػػػستة اسذاتأػػػػػػػة  ئ اسشػػػػػػػنئر 
 سسسػػػػػأطرة  تعػػػػػػسش شػػػػػصت مػػػػػػس ةػػػػػدلن ـ اسػػػػػػص اسشػػػػػػنئر 
 سسمس ئسأة تعس   ، ئ سستسسص  ػدـ استئ ػ   نػد اػدئد 
 دات اسم ػػػسـ اسرسػػػمأة اسمتنل ػػػة  ػػػ  ، صػػػا ةتسػػػ  األمػػػر 
سأشػػػػػما اسرغ ػػػػػة لػػػػػص سنعساػػػػػ  ،  صػػػػػر اس أػػػػػسـ  ػػػػػ دئار 

سأػػة  ئ االرت ػػست  مػػس سضػػسلأة  ئ سسػػت س أة سضػػمسف اسام
  .(Ibrahim, 2016) ئ ملؾ س ـ 
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وتأس سططط ا عمطططي مططط  سطططبق    مكطططن صططط     
 الفرض الت لي

تئعػػػػػػد  بل ػػػػػػة ذات دالسػػػػػػة  الفططططططرض الخطططططط مس 
سا ػػػػسفأة صػػػػةف اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص  

 سؤللراد لص صةفة اسنما. 
       اثططططططر الممك طططططط  النفسطططططط   عمططططططى العالقطططططط  

 اخالق ططط  صطططن ع  القطططراربطططين إدراك مطططد  
     التنظ مطططططي والسطططططموك اإلسطططططتب قي لألفطططططراد 

 في بيئ  العم 
رعات األدصأػست ذات اس ػلة تػ  ةر سدراؾ األلػراد 
سمػػػدي  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار استنظأمػػػص  لػػػص افػػػز 

 ,.e.g., Avey, et al)شػنئر ـ  سسملكأػة اسنفسػأة 

ئ ن ػػػػػسرة  قػػػػػري لػػػػػإف سدراؾ األلػػػػػراد  .(2012 ,2009
ر مظػػس ر اسفلسػػفست األقبل أػػة سػػئات اسمعػػردة  ئ ستػػئال

اسغسفأػػػػة لػػػػص اسمنػػػػسخ استنظأمػػػػص اسسػػػػسفد سػػػػئؼ ةػػػػد ـ 
مشػػس ر اسملكأػػة اسنفسػػأة سػػدة ـ سسػػتنسدان اسػػص مػػس أافػػزش 
ئعئد مفردات تلؾ اسفلسػفست مػف مسػسرات اماػددات  

ئاستػػص ةػرت   ئعئد ػػس  - سسكفػػستة اسذاتأػة  م ػا اسشػنئر
كداسػػػػة لػػػػص  -ئضػػػػئح  سػػػػأسدة  ػػػػأـ م ػػػػا اسشػػػػفسلأة ئاس

اسمنرلػػة اسئ أ ػػة  سسشػػصت اسمملػػئؾ نفسػػأسن ، لضػػبلن  ػػف 
است مسر األلراد سلك ةر مف اسئ ت ئاسع د لص صنست  ذا 
اسشػػػػػػػصت  ئ تطػػػػػػػئ رش   ئكػػػػػػػذسؾ مف ػػػػػػػئمص اسمسػػػػػػػستسة 

ئاسػذي ةػرت   ئعئد مػس  مظػس ر اسنداسػة  –ئاسماسس ة 
ئاسػػذي أسػػس ـ لػػص قلػػذ  –سػػئات اسمطل ػػة  ئ اسنسػػصأة 

أطرة األلراد داقا صةفة اسنما ، تتئسػد  لػص نئع مف س
  رش اسسة مف استئ   اسذاتص صإف األلراد أملكئف مس  ػـ 

 مس ئسئف  ن   ئ متاكمئف   .
ئكنتةعة سمس سصذ ، تتاػئؿ اسملكأػة اسنفسػأة سلفػرد 

سػػأس ل ػػ  اسػػص  –لػػص ضػػئت سػػأسدة اس ػػأـ األقبل أػػة  –

 اد لسأست شنئر اسفرد  سستمةزا سست دةر  داقا ماػأ  
 ملػػػػػػ  ، صػػػػػػا اسػػػػػػص  اػػػػػػد  شػػػػػػكسؿ تمس لػػػػػػ  األقبل ػػػػػػص 

Ethical  Identification  مػػػػػػػ  اسئا ػػػػػػػ  استنظأمػػػػػػػص
 اسسسفد.

مػف  ف ( leung, 2008)ئلص ضئت مس  كد  لأ  
اسسػلئؾ اإلسػػت س ص أم ػا  سألسػػسس    ػست غةػػر رسػػمأة 

ش ئظػػػػػػػسفف ـ  ئ غةػػػػػػػر ت لةدأػػػػػػػة سؤللػػػػػػػراد تعػػػػػػػس  ئ  دئر
منظمػػست ـ ، لإنػػ  مػػف اسمتئ ػػ   ف تمةػػا ماػػددات  ػػذا 
اسسػػػلئؾ اسػػػص  ف تكػػػئف  ػػػص األقػػػري غةػػػر رسػػػمأة ، 
ئمػػف  ػػذا اسمنطلػػذ ل ػػد ا تمػػت اسندةػػد مػػف اسدراسػػست 

(e.g., Ibrahim, 2016)  صتضمةف اس أػسدة األقبل أػة
ا اػػػػد م شػػػػرات  قبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرار استنظأمػػػػص  

 اإلست س ص سؤللراد.  رسمص سلسلئؾ كمادد غةر
ئ مراعنػػة نتػػسف  اسدراسػػست ذات اس ػػلة ل ػػد  شػػسر 
 غلص ػػس اسػػص مننئأػػة األرت ػػسط صةن مػػس ، ئضػػنف  سأضػػسن 
(e.g., Aslan, et al., 2014; Pekdemir and 

Turan, 2015)  ، ئ ئ االمػر اسػذي  سػتد ص مف ػـئ
اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة ستئسػػػػػ  اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف سدراؾ مػػػػػدي 

 ػرار استنظأمػص ئاسسػلئؾ اإلسػت س ص  قبل أػة  ػنس ة اس
سؤللراد ، صئ ف   اد اإلعس ست اسماتملة  لص  س سب 
ضن   ػأـ منػسمبلت األرت ػسط صةن مػس  صػر اسدراسػست 
اسسس  ة ، ئإل ت سرش  اد اسمافػزات ااسػدئال   اإلدراكأػة 

 ؛ Crant (2000)سلسػػلئؾ اإلسػػت س ص ئل ػػسن سنمػػئذج 
ا م سشػر مػ  لضبلن  ػف  رت ػسط مسػسرات دراسػت   شػك
 اسفلسفست األقبل أة لص صةفة اسنما. 

وتأس سططط ا عمطططي مططط  سطططبق    مكطططن صططط     
 الفرض الت لي 

تتئسػ  اسملكأػة اسنفسػأة اسنبل ػة  الفرض السط دس 
صػػػةف سدراؾ  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس راراستنظأمػػػص ئاسسػػػلئؾ 

 اإلست س ص سؤللراد لص صةفة اسنما.
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         اثطططططططر الممك ططططططط  النفسططططططط   عمطططططططى العالقططططططط 
 بين خص ئص الوظ ف  والسموك االستب قي 
كشػػػػػفت مراعنػػػػػة األدصأػػػػػست لػػػػػص معػػػػػسؿ ت ػػػػػمأـ 
اسئظسف   ف تركةز  غلص س  لص األ ػسر اسم سشػرة س ػذا 
اسمف ـئ  لػصف اإلتعس ػست ئاسػدئال  ئسػلئكأست األلػراد 
، لػػص اػػةف سػػـ تلػػذ اسنملأػػة  ئ اآلسأػػة استػػص ةػػ  ر مػػف 

السػػػػػػأمس لػػػػػػص سطػػػػػػسر  -قبلس ػػػػػػس ت ػػػػػػمأـ اسئظػػػػػػسف  
 لػػة نػػئات  األدات لأمػػس  -سػػأكئسئعأة ت ػػمأـ اسنمػػا 

) ,.Ohly et alةتنلػػذ  ػػسسفرد  سال تمػػسـ اسكػػسلص ، 

Al Musadieq, et al., 2108); 2006 

 Morgeson andكػػػػػػذسؾ ل ػػػػػػد انت ػػػػػػدت دراسػػػػػػة 

Campion (2003)  نمػػػئذج ت ػػػمأـ اسئظأفػػػة اسػػػذي
اةػث ؛ Hackman and Oldham (1975) طئرش 

 شػػػػسرت سسػػػػػة  نػػػػ   ػػػػػد تضػػػػػمف  ػػػػددان مػػػػػف اسنملأػػػػػست 
اسسػػػأكئسئعأة غةػػػر اسضػػػرئر ة ، ئاستػػػص  ػػػد تػػػر   صػػػةف 
ت ػػػمأـ اسئظأفػػػة ئنئاتعػػػ  ل ػػػ    ممػػػس ةصػػػرز اساسعػػػة 
ناػػػػئ تطػػػػئ ر استفسػػػػةر اسنظػػػػري سكأفأػػػػة تكػػػػئ ف نػػػػئات  
ت ػػػػػمأـ اسئظأفػػػػػة. ئ ػػػػػد  كػػػػػد  لػػػػػص ذسػػػػػؾ اسمضػػػػػمئف 

Humphrey, et al. (2007)  مػف قػبلؿ دراسػت ـ
 .اسممتدة ألدصأست ت مأـ اسئظأفة

ئمػػف  ػػـ ل ػػد ركػػز اس ػػسا ئف مػػ قرنا  لػػة األدئار 
اسئسػػأطة سنػػدد مػػف اسمتغةػػرات لػػص سطػػسر اسنبل ػػة صػػةف 
ق سفص ت مأـ اسئظأفة ئاألدات سستنسدا سسػة نمػسذج 
(Parker, et al., 2001; Parker and Turner, 

ئاستػػػػػػػػػص ا تراػػػػػػػػػت  ف ق ػػػػػػػػػسفص ت ػػػػػػػػػمأـ  (2002
اسئظأفػػػػة األسسسػػػػأة  ػػػػد تػػػػ  ر  شػػػػكا م سشػػػػر ئ غةػػػػر 
م سشػػر  لػػة اسنػػئات   لػػة مسػػتئ  اسفػػرد ، ئذسػػؾ مػػف 
قػػػبلؿ ت  ةر ػػػس  لػػػة  ػػػدد مػػػف اسمتغةػػػرات اسئسػػػأطة ، 

 ئمن س استنلـ ئتئسأ  اسدئر.
 Fuller, et al (2006)سػػة اةػث  شػػسرت درا

ةػػػر اسصنػػػست أنػػػد سسػػػة  ف اسشػػػنئر  سسمسػػػ سأة ناػػػئ استغة

متغةػػػػران ئسػػػػأطسن لػػػػص سطػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف ق ػػػػسفص 
اسئظأفػػػػة ئاسسػػػػلئؾ االسػػػػت س ص سؤللػػػػراد ، كمػػػػس  كػػػػدت 

 لػػص  ف  Knies and Leisink (2014)دراسػػة 
األستزاـ استنظأمص أند متغةر ئسأ  لػص سطػسر اسنبل ػة 
صػػػةف ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئسػػػلئكأست اسػػػدئر سالضػػػسلص 

role behaviour-xtraE ،  ت دراسة ئ شسرShin (

)2015 Kim and  سسػػػػػػة تػػػػػػ  ةر كػػػػػػا مػػػػػػف اسر س ػػػػػػة
اسسػػلئكأة اسمدركػػة ئاسنأػػة  لػػة اسنبل ػػة صػػةف اسػػت بلسأة 
اسئظأفة ئاسسلئؾ االست س ص سؤللراد ، ئا تراػت دراسػة  

2018) Gupta and Agarwal(  ف االرت ػػػػػػػػػػػػػػػػسط 
اسػػػئظأفص أنػػػد متغةػػػرا ئسػػػأطس لػػػص سطػػػسر اسنبل ػػػة صػػػةف 

 .ق سفص اسئظأفة ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد.
لضػػػػػػبلن  ػػػػػػف  نػػػػػػ  لػػػػػػص ماسئسػػػػػػة تبللػػػػػػص  ئ منسسعػػػػػػة 
اإلنت ػػسدات استػػص تنػػرض س ػػس نمػػئذج ت ػػمأـ اسئظأفػػة  

سسػة   مأػة تئظةػ   ,et al. (2009) Pierce  شػسر
تطئ ر  ذا اسنمئذج   اةث اسملكأة اسنفسأة لص سطسر 

 شػػػػسر سسػػػػة  ف اسق ػػػػسفص اس أكلأػػػػة سلئظأفػػػػة تػػػػرئج 
سمشػػس ر اسملكأػػة اسنفسػػأة سؤللػػراد ئاستػػص تػػ دي صػػدئر س 
سسة مد  ئاسػ  مػف اسنػئات  استػص تتضػمف دئالػ  ئمػف 

  ـ سلئكأست األلراد.
 Hackman and Oldham (1975) ئ ئض  

 ف ق ػػػسفص ت ػػػمأـ اسئظأفػػػة األسسسػػػأة تئسػػػد نفػػػس 
نػػػػػئات    ممػػػػػس ةصرز  مأػػػػػة تفسػػػػػةر لسأػػػػػة تكػػػػػئ ف  ػػػػػذش اس

اسنئات  مف قبلؿ اسدئراسئسأ  سلملكأػة اسنفسػأة سؤللػراد 
لػػػػص سطػػػػػسر اسنبل ػػػػػة صػػػػةف ق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة ئ ػػػػػذش 

  ئس ػػد  صػػرزت  )et al., 2009)Pierce ,اسنػػئات  
اسم شػػػػرات اسمةدانأػػػػة اسنبل ػػػػة اإلةعسصأػػػػة صػػػػةف اسملكأػػػػة 
اسنفسأة ئمد  ئاس  مػف اسنػئات   لػة مسػتئ  اسفػرد ، 
ئمن ػػسف سػػلئكأست اسدئراإلضػػسلص. اةػػث  كػػدت اسندةػػد 
مػػػف اسدراسػػػست اسنبل ػػػة صػػػةف اسملكأػػػة اسنفسػػػأة سؤللػػػراد 

 ;e.g., Pierce, 2015) ئسلئكأست اسػدئر االضػسلص 
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Ibrahim, 2016)  السأمس اسسلئؾ االست س ص سؤللراد
 Mustafa, et al. (2015)  ئس ػد تئ ػلت دراسػة 

سسة ئعئد  بل ة سةعسصأة مننئأػة صػةف اسملكأػة اسنفسػأة 
سؤللػػػػػػراد ئاسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػت س ص س ػػػػػػـ ئاسػػػػػػذي ةتضػػػػػػمف 

ئسػػػػلئكأست  ،سػػػػلئكأست اسػػػػدئر االضػػػػسلص اسمسػػػػس دة 
 .اسدئر االضسلص اسمتنل ة  سستنصةر  ف اسر ي

ططط  عمطططى مططط  سطططبق  مكطططن  صططط      وتأس سا
 الفرض الت لي  
تتئسػػ  اسملكأػػة اسنفسػػأة اسنبل ػػة  الفططرض السطط ب  

صػػةف  ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد 
 لص اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اسشر أة .

 مجتم  وعين  الدراس 
 األلػراد عمأػ  مػف اساػسسص اسدراسػة معتم  ةت س 
 اساكئمأػػة اسمستشػػفأستعمأػ   لػػص  سسنمػػا اس ػسفمةف

  لػص ئاسسػكسف اس ػاة ئزارة  ػسـ سػدةئاف استس نػة
 ماسلظة اسشر أة. مراكز مستئي 
 تحديطد فطي الدراسط  مجتم  طب ع  س  مأ ولقد
متكط ممتين   مطرحمتين ضطو  فطي الدراسط  عينط  حجم
 سسة ئتشةر سلدراسة األسسسأة اسنةنة تادةد اوالا   و م 
 اسدراسة، ةتضمن س معتم  استص اسمستشفأست مف  ةنة
 اسنةنة ئادات  ئ سلدراسة اس سنئأة اسنةنة تادةد وث ن  ا 
 مفردات سسة تنتمص استص األلراد مف سسص  ةنة ئتشةر
  .2217 اسنس ص،( سلدراسة  االسسسأة اسنةنة

وفططي ضططو  مطط  سططبق   فقططد تططم سططح  عينتططي 
 الدراس  وفق ا لإلجرا اأ الت ل    

منسدسة تادةد اعـ اسنةنة ا نػسنص عري استقداـ  -1
  ستادةػػػػػػد  ػػػػػػدد اسمستشػػػػػػفأست 2212ئمئسػػػػػػص، 

اسمطلػػئب سػػاص س مػػف سعمػػسسص  ػػدد اسمستشػػفأست 
استس نػػػػػػػة سػػػػػػػدةئاف  ػػػػػػػسـ ئزارة اس ػػػػػػػاة ئاسسػػػػػػػكسف 

مستشػػػػفص.  24 مراكزماسلظػػػػة اسشػػػػر أة ئاس سسغػػػػة 
اةث صل   ػدد اسمستشػفأست اسمسػائ ة ئل ػسن ستلػؾ 

ر  ػػػػػسن مػػػػػف % ت 52 ي -مستشػػػػػفص 12اسمنسدسػػػػػة 
سعمػػػسسص اعػػػـ اسمستشػػػفأست اساكئمأػػػة  ماسلظػػػة 

% ، ئدرعػة قطػ  95اسشر أة    ند منسمػا   ػة 
 %.22مسمئح    

تػػػـ اسػػػتقداـ طر  ػػػة استئز ػػػ  اسمتنسسػػػب اشػػػػلصص،  -2
ستادةػد  -اسقطئة األئسػص  نتةعة لص  -  2222

 ػػػػػػػػػدد اسمستشػػػػػػػػػفأست اسمطلػػػػػػػػػئب سػػػػػػػػػاص س مػػػػػػػػػف 
سمة است نأفست االر نة سلمستشفأست اساكئمأة ا 

ااػسدي استق ػػص   –مركػزي ب  –مركػزي    –
استس نة سدةئاف  سـ ئزارة اس اة ئاسسكسف  مراكػز 

  ةئضػػػػ  1ئاسعػػػػدئؿ ر ػػػػـ ا -ماسلظػػػػة اسشػػػػر أة 
نتةعة  ذا اإلعرات. تلػص ذسػؾ االقتأػسر اسنشػئافص 
سلمستشػػػفأست اسمطلػػػئب سػػػاص س ئل ػػػسن سلت ػػػنأفست 

مػػػف  -مستشػػػفص  12ئ ػػػدد س  –االر ػػػ  اسسػػػس  ة 
 ػػػػػػدد اسمستشػػػػػػفأست  مراكػػػػػػز ماسلظػػػػػػة سعمػػػػػػسسص 

اسشػػػػر أة ، ئذسػػػػؾ كمػػػػس ةتضػػػػ  لػػػػص اسعػػػػدئؿ ر ػػػػـ 
  .1ا
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 (1جدول رقم )
 وصف العين  األس س   في ضو  التصن ف أ المختمف  

 لممستشف  أ الحكوم   بمراكز مح فظ  الشرق  
 

 المطمو  سحبهالعدد  النسب  عدد المستشف  أ نوع المستشفي
 مستشفص ئاادة %8 2 ع م

 مستشفتسف %16 4 مركز  ا
 مستشفأست 7 %62 14 مركز   

 مستشفتسف %16 4 اح د  التخصص
 مستشفص 12 %122 24 اإلجم لي

 

   ، مدةر ة اس اة ئاسسكسف  ماسلظة اسشر أة.2218اسم درف مركز منلئمست اسطب اسنبلعص ا
 
 

 422تـ تادةد اعـ اسنةنة اس سنئأة سلدراسة  ندد  -3
مفػػػردة. ئأسػػػتند  ػػػذا اساعػػػـ اسػػػص مػػػس أشػػػةر سسأػػػ  

 Sampleتادةػد اعػـ اسنةنػة  سسػتقداـ صرنػسم  

Size Calculation -  95 نػد درعػة   ػة ، %
مػػػف  ف اساعػػػـ  -% 5ئمػػػدي قطػػػ  مسػػػمئح  ػػػ  

اسمنسسػػب سلنةنػػة لػػص اسسػػة سذا مػػس صلغػػت مفػػردات 
مفردة.  372 ئ  1امفردة  9722 معتم  اسدراسة

مفػػردة اسػػص  372اةػػث تػػـ ز ػػسدة  ػػذا اسنػػدد مػػف 
مفػػػردة ستبللػػػص ااتمػػػسالت تراعػػػ  منػػػدالت  422

 اإلستعس ة.
تػػػـ اسػػػتقداـ طر  ػػػة استئز ػػػ  اسمتنسسػػػب اشػػػػلصص،  -4

  ستئز ػػػػ  اعػػػػـ اسنةنػػػػة اس سنئأػػػػة اسػػػػذي تػػػػـ 2222
تادةػػػدش لػػػص اسقطػػػئة اس سس ػػػة  لػػػص اسكئادراس بل ػػػػة 

                                                 
(1)

 ا ررررردعصح اشعسد رررررفياج اشلركظيرررررث بعشاذرررررض ظلافظرررررث 

اش شجيث مصي هالهث  ؼكاي ظػ اشركادس )اافرشاد( اشحرا عيػ 

باشععرررس بفرررا )ظشذرررض اشععصكظررراج قدمرررط اخخرررار اشحرررشاس، 

( ، قـط  ذادس ااطةاء ق ةصغ إجعراشي مرذد  فرشادؾ 2118

ظفرررشدؾ ، قذرررادس اشدعرررش ض ق ةصرررغ مرررذد  فرررشادؾ  2739

ظفرررشدؾ ، قاشررررادس اإلداس  ق ةصرررغ مرررذد  فررررشادؾ  5359

زشد  ةصررررغ إجعرررراشي ح ررررط ظ دعررررع ظفررررشدؾ ، قبرررر 1612

 ظفشدؾ.  9711اشذساسث ظػ ظفشداج اشركادس اشمالهث 

نمػا لػص اسمستشػفأست اساكئمأػة  شػكا اس سفمة  سس
سعمػسسص ، ئكػػذسؾ ستئز ػ  ا ػػة كػا كػػسدراُمقرج 
اسقطػػػػئة اسسػػػػس  ة م سشػػػػرةن   شػػػػكا متنسسػػػػب لػػػػص 

 12مستشػػػفأست اسنةنػػػة األسسسػػػأة ئاس ػػػسس   ػػػدد س 
  أنػػػػػرض استئز ػػػػػ  2مستشػػػػػفص. ئاسعػػػػػدئؿ ر ػػػػػـ ا

اسمتنسسػػػب سئاػػػدات اسنةنػػػة  لػػػص اسكػػػئادر اس بل ػػػة 
، ئكػػػػػػذسؾ نسػػػػػػب   سسمستشػػػػػػفأست ماػػػػػػا اسدراسػػػػػػة

 اإلستعس ة  كا كسدر لص كا مستشفص.
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 عيُخ انذساعخ انثبَىيخ وَغت اإلعتدبثخ (2خذول سلى )
 

 إخًبني انعذد نكم كبدس األفشاد انًغتشفي
َغجخ اإلعتدبثخ  حدى انعيُخ

 انًغتىفبح انًطهىثخ )%(

 انضلبصيك )عبو(

 87.5 21 24 416 األطجبء

 93.5 29 31 454 انتًشيض

 84.6 11 13 234 اإلداسييٍ

 حًيبد فبلىط

 )احبدي انتخصص(

 111 2 2 19 األطجبء

 111 4 4 54 انتًشيض

 111 2 2 21 اإلداسييٍ

طت وخشاحخ 

 انعيىٌ

 )احبدي انتخصص(

 66.6 4 6 89 األطجبء

 111 4 4 61 انتًشيض

 111 2 2 15 اإلداسييٍ

 ثهجيظ

 )يشكضي أ(

 83.3 15 18 222 األطجبء

 76,5 13 17 256 انتًشيض

 83.3 5 6 98 اإلداسييٍ

 يُيب انمًح

 )يشكضي أ(

 71 7 11 161 األطجبء

 86.4 19 22 315 انتًشيض

 111 3 3 47 اإلداسييٍ

 ههيب

 )يشكضي ة(

 81 8 11 164 األطجبء

 87 27 31 449 انتًشيض

 87.5 7 8 136 اإلداسييٍ

 أثى كجيش

 )يشكضي ة(

 111 8 8 148 األطجبء

 91.1 11 11 191 انتًشيض

 83.3 5 6 114 اإلداسييٍ

 كفش صمش

 )يشكضي ة(

 111 4 4 61 األطجبء

 92.5 25 27 362 انتًشيض

 81 4 5 86 اإلداسييٍ

 انحغُيخ

 )يشكضي ة(

 81 4 5 75 األطجبء

 88.2 15 17 251 انتًشيض

 111 3 3 56 اإلداسييٍ

 أثى حًبد

 )يشكضي ة(

 85.7 6 7 124 األطجبء

 95.8 23 24 344 انتًشيض

 111 4 4 76 اإلداسييٍ

 ديشة َدى

 )يشكضي ة(

 85.7 12 14 197 األطجبء

 111 17 17 181 انتًشيض

 87.5 7 8 135 اإلداسييٍ

 اإلثشاهيًيخ

 )يشكضي ة(

 111 4 4 65 األطجبء

 111 17 17 287 انتًشيض

 83.3 5 6 68 اإلداسييٍ

 89 356 411  اإلخًبني
 

 انًصذس:

 ( ، ظذ ش ث اشصلث قاشسراغ بعلافظث اش شجيث.2118ظشذض ظعصكظاج اشطا اشعالجي ) -1

 ( ، ظذ ش ث اشصلث قاشسراغ بعلافظث اش شجيث.2118ظشذض اشععصكظاج قدمط اخخار اشحشاس ) -2
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ئ مراعنػػػػة تكػػػػرارات اسصأسنػػػػست اسئ ػػػػفأة سئاػػػػدات 
، ل ػػد صلغػػت نسػػ ة  ف مطط  يتعمططق بطط لنوع ةنػػة اسدراسػػة 

امطط  ف مطط  يتعمططق % . 63%  ئاإلنػػسث ا37اسػػذكئر ا
سػػنة  32، ل ػػد صلغػػت نسػػ ة مػػف  ػػـ   ػػا مػػف بطط لعمر

 42سػػنة اسػػص   ػػا مػػف  32%  ، ئمػػف  ػػـ صػػةف 19ا
سػنة اسػص   ػا مػف  42%  ، ئمػف  ػـ صػةف 42سنة ا
سػػػػنة  52%  ، ئمػػػػف  ػػػػـ  ك ػػػػر مػػػػف 25سػػػػنة ا 52
 % .  14ا

، ل ػػد  يتعمططق بمططد  البقطط   فططي العمطط  أضػػس لأمػػس 
 5صلغػػت نسػػ ة مػػف انػػتظـ لػػص اسنمػػا سمػػدة   ػػا مػػف 

%  ، ئمف انتظـ لػص اسنمػا لتػرة تتػرائح 18سنئات ا
%  ، 18سػػنئات ا 12سػػنئات اسػػص   ػػا مػػف  5صػػةف 

 سػػنئات 12ئمػػف انػػتظـ لػػص اسنمػػا لتػػرة تتػػرائح صػػةف 
%  ، ئمػػػف انػػػتظـ لػػػص 32سػػػنة ا 15اسػػػص   ػػػا مػػػف 

 22سػػػنة اسػػػص   ػػػا مػػػف  15اسنمػػػا لتػػػرة تتػػػرائح صػػػةف 
%  ، ئمف انتظـ لص اسنمػا لتػرة  ك ػر مػف 22سنة ا
،  وف م  يتعمق ب لمؤ   الدراسطي% . 14سنة ا 22

ل ػػػػد صلغػػػػت نسػػػػ ة اساس ػػػػلئف  لػػػػص م  ػػػػا مػػػػس  صػػػػا 
%  ، 53%  ، ئم  ػػػػػػػػا عػػػػػػػػسمنص ا18اسعػػػػػػػػسمنص ا
%  ، ئدرعػػػة اسمسعسػػػتةر 14سػػػست  لأػػػس ائدصلػػػـئ درا

 % . 4%  ، ئدرعة اسدكتئراش ا11ا
جمطططط ال ، لػػػػإف طر  ػػػػة سػػػػاب كػػػػا مػػػػف اسنةنػػػػة  وا 

األسسسػػػػأة ئاس سنئأػػػػة ، ئكػػػػذسؾ مسػػػػتئي تم ةػػػػا لفػػػػست 
ئاػػػػػػدات اسنةنػػػػػػة ئل ػػػػػػس سنسػػػػػػب اسصأسنػػػػػػست اسشق ػػػػػػأة 
سلمست  ص من ـ تم ا م شران  سمسن سل دؽ اسقػسرعص 

ئتػػػػػرع  سسػػػػػة اػػػػػد كصةػػػػػر سنتػػػػػسف  اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػػة ، 
 تلؾ اسنتسف   لص معتم  اسدراسة. إمك ن   تعم م

 متغيراأ الدراس 
سسػػػػػت دلت اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػػة  أػػػػػسس اسدئراسئسػػػػػأ  
سلملكأة اسنفسأة لص سطسر اسنبل ػة صػةف سدراؾ اقبل أػة 
 ػػػػػػػنس ة اس ػػػػػػػرار استنظأمػػػػػػػص ئق ػػػػػػػسفص اسئظأفػػػػػػػة 

  أنكػس 1ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد ، ئاسشكا ر ـ ا
  بل ست نمئذج اسدراسة.

 

 
 (1شكم سلى )

 ًَىرج انذساعخ

 ئ لص ذسؾ ، ل د تضمنت اسدراسة اساسسأة اسمتغةرات استسسأةف
 سدراؾ األلراد ألقبل أة  نس ة اس رار استنظأمص  ئق سفص اسئظأفة. المتغيراأ المستقم   -1
 اسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد.  المتغيراأ الت بع    -2
 اسملكأة اسنفسأة سؤللراد. المتغيراأ الوس ط   -3
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 ق  س متغيراأ الدراس 
ا تمػػػدت اسدراسػػػة اساسسأػػػة لػػػص  أػػػسس متغةػػػر سدراؾ   -

األلػػػػراد ألقبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرار استنظأمػػػػص  لػػػػص 
 Reidenbach and Robinاسم أسس اسذي  دم  

ئاسػػػػػذي عػػػػػري ت ػػػػػمأم  ئل ػػػػػسن سم أػػػػػسس  ، (1991)
اةػث  ؛ Semantic Differentialتمسةز اسمنسنص 

ةتضمف  مسنأة  زئاج مف اس ػفست ئ كسػ س تنكػس 
 بل ػػػػػة ا نػػػػػسد رفأسػػػػػة س ػػػػػذا اسم أػػػػػسس ، ئ ػػػػػـف ُ نػػػػػد 

 Broad-basedاست ػػئراسنسـ سلنداسػػػة األقبل أػػة 

Moral  Equity  ائتضػػػػػػػػػػػػػمف  ػػػػػػػػػػػػػفست م ػػػػػػػػػػػػػاف
 –ر متاةػػػػػػػػػزش متاةزش/غةػػػػػػػػػ – سدسػػػػػػػػػة/غةر  سدسػػػػػػػػػة 

اقبل أة/غةراقبل أػػػػة  ، ئ ُ نػػػػد اسنسػػػػصأة االقبل أػػػػة 
Relativistic  ائتضمف  فست م اف م صئس /غةر

م صئسػػػ  ئل ػػػسن سمػػػس ا تػػػسدت اإلدارة  لػػػص ستقػػػسذش لػػػص 
مئا ػػػ  ممس لػػػة سػػػس  ة  ، ئ ُ نػػػد ااتػػػراـ استنس ػػػدات 

مػػػػػػػػػػػ  األلػػػػػػػػػػػراد  Contractualismاإلعتمس أػػػػػػػػػػػة 
ت ػػؾ اإلتفس ػػست ائتضػػمف  ػػفست م ػػاف تنت ػػؾ/ال تن

 اسضمنأة اغةر اسمكتئ ة  صةف اسمنظمة ئاأللراد .
ئ ػػد لضػػلت اسدراسػػة اساسسأػػة اال تمػػسد  لػػص  ػػذا 
اسم أػػػػػسس سلندةػػػػػد مػػػػػف االسػػػػػ سب ، من ػػػػػسف  ف مف ػػػػػـئ 
اقبل أػػػػػة  ػػػػػنس ة اس ػػػػػرار استنظأمػػػػػص  مةػػػػػذ ئمن ػػػػػد 

ئ سستػػػسسص لمػػػف اس ػػػنب  ، (Jones, 1991) طصأنتػػػ  
ة لػػػص  أسسػػػ  ام ػػػسؿف اسػػػتقداـ اس ػػػأ  ااسدأػػػة اسن ػػػسر 

اقبل ص/غةر اقبل ص  استص ا تمدت  لة س اسندةد مػف 
 Reidenbach and Robin)اسدراسست ذات اس لة

 أضػػسن ل ػػد  مػػد مطػػئري  ػػذا اسم أػػسس اسػػص  .(1991,
تائ ا مضمئف اسفلسفست االقبل أة اسئاتف اسمنأسر ة 
 ئ اسغسفأة   ئاستص تاظص صإعمػسع  ػسـ  صػر اس  سلػست 

فست ئاسفػػػسد ئا نأػػػة ، تت ػػػ   سػػػ ئسة اسمقتلفػػػة س ػػػ
اسف ػػػـ ئاستطصةػػػذ. ئ قةػػػران ل ػػػد ترائاػػػت  ػػػأـ منػػػسمبلت 

  ,71ااال تمسدأػػة سؤل نػػسد اس بل ػػة س ػػذا اسم أػػسس صػػةف 
  ، ئ ػػئ ,82ا  ،  منػػدؿ   ػػست متئسػػ   ػػدرش ,92ئ ا

مػػػػػس ةػػػػػرع  قلػػػػػئ اسم أػػػػػسس مػػػػػف األقطػػػػػست. ئ سسنسػػػػػ ة 
  –ئقس ػػػػػة اس ػػػػػدؽ استمةةػػػػػزي  –س ػػػػػدؽ اسم أػػػػػسس 

لكػػػسف ُمػػػرض  ئل ػػػسن س ػػػأـ منػػػسمبلت األرت ػػػسط ئمسػػػتئي 
 ، (Reidenbach and Robin ,1991)مننئ ت ػس 

ممس أشص صإف اسم أسس  سس  س أسس مس   د مػف  عػا 
 .  أسس 

ق ػػػػػسفص  ا تمػػػػػدت اسدراسػػػػػة لػػػػػص  أػػػػػسس متغةػػػػػر  -
اسئظأفػػػػة  لػػػػص تطئ راسم أػػػػسس اسػػػػذي  دمػػػػ  سػػػػأمز 

ئأسػػػػػػػتند  ػػػػػػػذا  ، Sims, et al. (1976)ئلقػػػػػػػرئف 
س سفمػػػػػػة ق ػػػػػػسفص  -  1الػػػػػػص  غل ػػػػػػ   –اسم أػػػػػػسس 

 Hackmanاسئظأفػػػة ئنتػػػسف  اسنمػػػا استػػػص اصتكر ػػػس 

and Lawler (1971)  ئطئر ػػسHackman 

and Oldham (1974) . اةػػػػػػػػث ةتضػػػػػػػػمف  ػػػػػػػػػذا
  سرة م سمة  لص قمسة   نسد ،  ـف  17اسم أسس 
ائتضػػػمف  ر نػػػة   ػػػسرات ، من ػػػسف  االسػػػت بلسأةُ نػػػد 

 -تتػػػػػسح سػػػػػص ار ػػػػػة تادةػػػػػد طر  ػػػػػة  دافػػػػػص سنملػػػػػص 
أمكننػػػػػػػػص تنفةػػػػػػػػذ م ػػػػػػػػسمص اسئظأفأػػػػػػػػة دئف اسرعػػػػػػػػئع 

تنػئع م ػسرات   ، ئُ ند اسمستمر اسص رفأسص اسم سشر
من ػػػسف ةتضػػػمف ائتضػػػمف  ر نػػػة   ػػػسرات ،  اسنمػػػا

 -  ملػػػػص  ػػػػػددان مػػػػف اسم ػػػػػسـ ئاسئاع ػػػػست اسمقتلفػػػػػة
تتطلب اسممسرسة اسك ت سم سمص اسئظأفأة امتبلكص 

 استغذأػػة اسمرتػػدةسم ػػسرات ئقصػػرات متنئ ػػة  ، ئُ نػػد 
ائتضػػػمف  بل ػػػة   ػػػسرات، من ػػػسف  تل ػػػص اسندةػػػد مػػػف 
 اسمبلاظست ائؿ مدي عئدة مس   ـئ    لص  ملػص

تنػػػػرؼ  لػػػػص ن ػػػػسط ُأمكننػػػػص نظػػػػسـ  ملػػػػص مػػػػف اس -
 ئأػة  ئتص ئضنفص لص  دات مس   كل      ، ئُ ند 

ائتضػػمف  بل ػػة   ػػسرات، من ػػسف سف ئظأفتػػص اسنمػػا 
                                                 

(1)
اسدؽذج اشذساسرث اشلاشيرث فري خطك شمةراساج باعرذ  ـعيرث  

 (.1997اشععس اشي دساسث اشرالبي )
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م ػػػممة  شػػػكا معػػػز  ، ئ مػػػس ال أسػػػم  سػػػص  ػػػ دات 
ان ػص  ػسدةن  - م سمص كسملة مف صداةت س اسص ن سةت س

 ي تكلةػػػػػػػ   صػػػػػػػد ش صنفسػػػػػػػص ، ئدئف مشػػػػػػػسركة مػػػػػػػف 
ائتضػػػػمف  بل ػػػػة    مأػػػػة اسنمػػػػااآلقػػػػر ف  ، ئُ نػػػػد 
 ري  ف نتسف   ملػص تػ  ر  شػكا ال   سرات، من سف 

غنػػػص  نػػػ   لػػػص نتػػػسف  اسنمػػػا  سسشػػػركة ئم شػػػرات 
تػػػػػ  ر نتػػػػػسف   ملػػػػػص  لػػػػػص زمبلفػػػػػص لػػػػػص  - داف ػػػػػس 

 . ئس ػػػد  شػػػتما اسم أػػػسس األ سػػػسـ األقػػػري  سسشػػػركة
 لػػص تػػػدر   قمسسػػص ةصػػػد  مػػػف "غةػػر د ةػػػذ  ػػػسسمرة" 

 ئ نت ص  ند "د ةذ تمسمسن". 
سػػػ ة سلم شػػػرات اسسػػػأكئمتر ة ، ل ػػػد  ظ ػػػرت ئ سسن

 أسسػػػست اس ػػػدؽ س ػػػذا اسم أػػػسس م شػػػرات مرضػػػأة   
سػػئات مػػف اةػػث  أمػػة منػػسمبلت األرت ػػسط  ئ مسػػتئي 
مننئ تػػػػ  ، كمػػػػس صلغػػػػت  أمػػػػة منسمػػػػا اال تمسدأػػػػة سػػػػ  

 (Sims, et al., 1976)لػص اسصةفػة األعنصأػة   ,72ا
لػػػػػػػص   ,82ا، صةنمػػػػػػػس تقطػػػػػػػت تلػػػػػػػؾ اس أمػػػػػػػة اػػػػػػػسعز 

اسدراسػػػػػػست اسنر أػػػػػػة ذات اس ػػػػػػلة ام ػػػػػػسؿف اسكبلصػػػػػػص، 
1997.  

اسػتندت اسدراسػة لػص  أػسس متغةػر اسملكأػة اسنفسػػأة   -
 Shukla)سؤللراد  لص اسم أسس اسذي  دمت  دراسة 

and Singh, 2015) ،  ػسرة  12ئاسػذي تضػمف  
مئز ة  لص  بل ة ا نسد رفأسة ،  ـف ُ ند اسمشػس ر 

Affection من ػػػػػػسف  ائتضػػػػػػمف  ر نػػػػػػة   ػػػػػػسرات ،
 -انظػػػػر اسػػػػص مكػػػػسف  ملػػػػص صإ ت ػػػػسرة صةتػػػػص اس ػػػػسنص 

  ، ئُ نػد اشنر  ننص عزت مف اسشركة استص ا ما ص س
 مكػػػػػػػػػػػػسف اسنمػػػػػػػػػػػػا  Connectednessاالرت ػػػػػػػػػػػػسط 

ائتضػػػمف  ر نػػػػة   ػػػسرات ، من ػػػػسف  اػػػب اف  م ػػػػا 
 -اسشػػػػركة  نػػػػد استنسمػػػػا مػػػػ  األطػػػػراؼ اسقسرعأػػػػة 

 تنسما م  مشػكبلت اسنمػا كمػس سػئ كسنػت مشػسكلص 
ائتضمف  Obligationاسشق أة  ، ئُ ند األستزاـ 

 ر نػػة   ػػسرات ، من ػػسف  تكةػػ  مػػ  ظػػرئؼ اسنمػػا 

صإتقػػػػسذ    ػػػػسدر –م مػػػػس تطلػػػػب االمػػػػر لػػػػص شػػػػركتص 
اإلعػػػراتات است ػػػاأاأة  نػػػد اػػػدئث  ي قلػػػا لػػػص 
اسنما . ئ شتما اسم أسس  لػص تػدر   قمسسػص ةصػد  
مػػػػف "غةػػػػر مئالػػػػذ  لػػػػػص االطػػػػبلؽ" ئ نت ػػػػص  نػػػػػد 

 تمسمسن"."مئالذ 
ئلضػػػػػلت اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػػة اال تمػػػػػسد  لػػػػػص  ػػػػػذا 
اسم أػػسس م سصػػا اسم أسسػػةف األشػػ ر سلملكأػػة اسنفسػػأة   

 Van Dyne and Pierce (2004)ئ مػسف م أػسس 
سبلس سب استسسأػةف  – Avey, et al. (2009)ئم أسس 

 رتفػػسع م شػػرات   ػػست  ػػذا اسم أػػسس   اةػػث تقطػػت 
د اس بل ػػػة اسسػػػس  ة  ػػػأـ منسمػػػا " سفػػػس" سكرئن ػػػسخ سؤل نػػػس

اسداسػة  لػص  - Eigen  ، كمس ذادت  أـ  ةعػف ,82ا
ستلؾ األ نسد  ف اسئااد اس اأ  ، ئ ػئ مػس  -اس  ست 

أشػػػةر اسػػػص قلػػػئ  ػػػذا اسم أػػػسس مػػػف األقطػػػست.  أضػػػسن 
 Construct شػػسرت نتػػسف  اقت ػػسرات  ػػدؽ اسصنأػػة 

Validity  اسػػػػػص اقػػػػػتبلؼ م أػػػػػسس اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة
عرافأػػػػسن   ػػػػف م ػػػػسةأس اسمفػػػػس أـ استنظأمأػػػػة  انظر ػػػػسن ئا 

اآلقري م اف استمس ا استنظأمػص ، سػلئكأست اسمئاطنػة 
استنظأمأة ، األستزاـ استنظأمص ، ئ ئ مس ةرع   ف  ذا 
اسم أسس أ أس مس   د مف  عا  أسس .  قةران لإف  ػذا 
اسم أسس  ما  لػص اس أػسس اسم سشػر ئاسمتنػدد األ نػسد 

اسمشكبلت اسسأكئمتر ة سلملكأة اسنفسأة ، ئ مس ةتبللص 
ئاإلعرافأة استص ئ   لة ػس سػس  أ    ئتادةػدان تلػؾ استػص 
تتنلػػػذ  ػػػسسنظر اسػػػص اسملكأػػػة اسنفسػػػأة كظػػػس رة ساسدأػػػة 

شػػنئري ل ػػ   ،  ئ  –اس نػػد ا ي مػػف منظػػئر دراكػػص 
استػػػص تتنلػػػذ  مشػػػكبلت ترعمػػػة اسم أػػػسس  شػػػكا غةػػػر 
مف ػػػػػػـئ  ئ مكػػػػػػرر ،  ئاستػػػػػػص تنسئسػػػػػػت اس أػػػػػػسس غةػػػػػػر 

 Shukla and)ف ػػـئ اسملكأػػة اسنفسػػأة اسم سشػػر سم

Singh, 2015). 

 أضسن ا تمدت اسدراسة اساسسأة  لص اسم أػسس اسػذي   -
لػص  أػسس  Parker and Collins (2010) دمػ  
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متغةر اسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد. اةث تضمف  ػذا 
  ػػسرة مئز ػػة  لػػص  ر نػػة ا نػػسد أطلػػذ 13اسم أػػسس 

سلسػػلئكأست  High-order لأػ  است ػػنة  األشػما 
اسئ سأػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػت س أة سؤللػػػػػػػػراد ، ئ ػػػػػػػػـف ُ نػػػػػػػػد 

 قطػ  ائتضمف  بل ػة   ػسرات ، من ػسف  اسمشكبلت
 اػػسئؿ   -سمنػػ  ئ ػػئع اسمشػػكبلت لػػص معػػسؿ  ملػػص 

استئ ػػػػا اسػػػػػص األسػػػػ سب اسعذر ػػػػػة سلمشػػػػكبلت لػػػػػص 
ائتضػػػػمف  بل ػػػػة  سصػػػػدا ست األلػػػػراد  ، ئُ نػػػػد  ملػػػػص

دةػػػػػػدة  رئج ستنفةػػػػػػذ االلكػػػػػػسر اسع  ػػػػػػسرات ، من ػػػػػػسف 
  ،   ترح الكسر مصتكرة لػص معػسؿ  ملػص - سزمبلفص
ائتضػػػػػػمف  ر نػػػػػػة  األلػػػػػػراد Voice ػػػػػػئت ئُ نػػػػػػد 

 نػػسدي    مأػػة طػػرح الكػػسر عدةػػدة   ػػسرات ، من ػػسف 
  ػػػػسدر صت ػػػػدأـ  –ستغةةػػػػر سعػػػػراتات اسنمػػػػا اسسػػػػسفدة 

م تراػػػػست سلتنسمػػػػا مػػػػ   ضػػػػسأس اسنمػػػػا اتػػػػص ئسػػػػئ 
مػا تا . ئ قةران ُ ند تنسرضت م  تئع ست اآلقر ف

 اػػسئؿ ائتضػػمف  بل ػػة   ػػسرات ، من ػػسف  اسمسػػ ئسأة
سرسػػػػػػست اسػػػػػػسسةب  ك ػػػػػػر لنسسأػػػػػػة لػػػػػػص  دات م ػػػػػػسمص 

 اسئؿ تنفةذ  ددان مف اسالػئؿ اسم تراػة  - اسئظأفأة
 . ئس ػػد  شػػتما اسم أػػسس سمشػػكبلت اسنمػػا  اسارعػػة

 لػػػػص تػػػػػدر   قمسسػػػػص ةصػػػػػد  مػػػػف "ال ةتكػػػػػرر  لػػػػػص 
 االطبلؽ" ئ نت ص  ند "ةتكرر عدان".

سرت اسم شرات اسسأكئمتر ة س ذا اسم أػسس ئس د  ش
سسػػػػة  رتفػػػػسع مسػػػػتئأست   ستػػػػػ  ، لضػػػػبلن  ػػػػف  ػػػػػدؽ 

 ( ؛(Parker and Collins, 2010ئتمسسػؾ صنةتػ  
م  لػػص اسندةػػد مػػف اسدراسػػست اسػػتقدسكػػذسؾ ل ػػد عػػري 

اسنر أػػػة ، ئ تسػػػـ قبلس ػػػس  منػػػسمبلت   ػػػست مرتفنػػػة   

  سعمأػػػػػ  ,79اتقطػػػػػت لة ػػػػػس  أمػػػػػة " سفػػػػػس" سكرئن ػػػػػسخ 
  .2217  نسدش ااسنطئي ئ اساسةنص، 

 اختب ر صدق وثب أ ادا  جم  الب  ن أ
اقتصػػرت اسدراسػػة اساسسأػػة  ػػدؽ ئ  ػػست  داة عمػػ  
اسصأسنػػػست األئسأػػػة   ػػػب است ػػػمأـ اسمصػػػدفة س ػػػس  لػػػة 

 اسنائ استسسصف
 اختب ر صدق ادا  جم  الب  ن أ

أشػػػػػةر مف ػػػػػـئ  ػػػػػدؽ اس أػػػػػسس ص سػػػػػسطة اسػػػػػص  ف 
استص تـ س ػداد س س أػسس  –رات ئمف  ـ اسن س –األ نسد 

. ئمف  ػذا اسمنطلػذ  مف ـئ مس ت أس لنبلن  ذا اسمف ـئ
تـ اقت سر  دؽ  داة عم  اسصأسنست األئسأػة لػص ضػئت 
مػػرالتةف متكػػسملتةف    مػػس األئسػػص ل ػػد ا تمػػدت  لػػص 

    2217طر  ة شمئسأة ماتئ  اسم أسس ااسنس ص، 
ئاستػص تضػمنت  ػرض مسػػئدة اإلست  ػست  لػص  ػػدد 

اسماكمةف األكسدمةةف ئاسم نةةف ا ي مفػردات مػف  مف
ئاػػػدات اسنةنػػػة  ، ملتمسػػػةف مػػػن ـ مراعنػػػة اسم ػػػسةأس 
استػػص  شػػتملت  لة ػػس  داش اس أػػسس ، لضػػبلن  ػػف است كػػد 

ئ ػػػػدؽ  Face Validityمػػػف  ػػػد  س اسظػػػػس ري 
مضػػمئن س اماتئا ػػس . ئس ػػد  سػػفر  ػػذا االقت ػػسر  ػػف 

 تندةا  أسغة ئترتةب  نض اسن سرات.
اس سنأػػػة  ل ػػػد  نطػػػئت  لػػػص اسػػػتقداـ اسػػػلئب  مػػػس 

 Confirmatoryاستالةػػػػػا اسنػػػػػػسملص استئكةػػػػػدي 

Factor Analysis   سستقداـ صرنسم WarpPLS 

(version 5)  ئذسػػػػػؾ  غػػػػػرض است كػػػػػد مػػػػػف م شػػػػػرات
 –ئتادةػػػػػػدان اس ػػػػػػدؽ است ػػػػػػػسر ص  –اس ػػػػػػدؽ اسصنػػػػػػسفص 

  ةئضػػػ  نتػػػسف  3سم ػػػسةأس اسدراسػػػة ، ئاسعػػػدئؿ ر ػػػـ ا
 تطصةذ  ذا األسلئب  لص متغةرات اسدراسة.

 
   

 

 



  اشذقس اشكسيط شصعصريث اشؽفسيث في إطاس اشعالجث بيػ إدساخ......شريف سعيد متوىل               ،د/ مها دمحم البنوى د/ 

34 

 

 (3خذول سلى )

 َتبئح اعهىة انتحهيم انعبيهي انتىكيذي

 انتمبسثي نًمبييظ يتغيشاد انذساعخنميبط انصذق 
 

يتغيشاد 

 انذساعخ

األثعبد انتي يتضًُه 

 كم يتغيش

يعبيالد انتحًيم 

)انتشجع( نعجبسد 

 كم ثُعذ يب ثيٍ

انًىثىليخ 

انًشكجخ 

CR)) 

يتىعظ 

انتجبيٍ 

انًفغش  

(AVE) 

انعجبساد 

انتي تى 

 حزفهب

خصبئص 

 انىظيفخ

  كجذت  ˒612 ˒875 ˒844  - ˒651 اتسدحالشيث

 مةاست قاحذت ˒522 ˒711 ˒842  - ˒777 خؽكي ظفاساج اشععس

 ت  كجذ ˒612 ˒825 811  - ˒747 اشد ز ث اشعشخذت

 مةاست قاحذت ˒518 ˒719 ˒781  - ˒735 ـك ث اشععس

 مةاست قاحذت ˒511 ˒716 ˒794  - ˒728  ـعيث اشععس

أخالليخ 

انمشاس 

 انتُظيًي

 مةاست قاحذت ˒513 ˒712 ˒797  - ˒651 اشعذاشث ااخالجيث

 ت  كجذ ˒752 ˒856 ˒867  - ˒867 اشؽسةيث ااخالجيث

 ت  كجذ ˒832 ˒918 ˒912  - ˒912 احدشاض اشدعاجذاج

انًهكيخ 

 انُفغيخ

 ت  كجذ ˒672 ˒871 ˒815  - ˒773 اشع امش

 ت  كجذ ˒527 ˒816 ˒774  - ˒663 اتسخةاط بعراغ اشععس

 ت  كجذ ˒516 ˒724 ˒689  - ˒517 اإلشدضاض

انغهىن 

 اإلعتجبلي

 ت  كجذ ˒761 ˒915 ˒911  - ˒846 اشكجا ث ظػ اشع رالج

 ت  كجذ ˒799 ˒923 ˒911  - ˒885 ابذاماج اافشاد

 ت  كجذ ˒651 ˒881 ˒881  - ˒717 صكج اافشاد

 مةاست قاحذت ˒531 ˒715 ˒864   - ˒861 خلعس اشعس قشيث
 

  ل ػد تػـ اػذؼ قمسػة 3ئئل ػسن سنتػسف  اسعػدئؿ ر ػـ ا
  ػػػػػػسرات داقػػػػػػا األ نػػػػػػسد اسمقتلفػػػػػػة سمتغةػػػػػػرات اسدراسػػػػػػة 
إلنقفػػسض  ػػأـ منػػسمبلت تامػػةل ـ ائأ ػػأس مػػدي ارت ػػسط 
اسن ػػػػسرات داقػػػػا كػػػػا ُ نػػػػد   ػػػػف اس أمػػػػة اسمنأسر ػػػػة س ػػػػذا 

 ,Kock)  ˒5اسمنأػػػسر ئتصلػػػ  ا كصػػػر مػػػف  ئ أسػػػسئي 

 أضػػػػسن  شػػػػسرت اسنتػػػػسف  اسػػػػص  رتفػػػػسع مسػػػػتئأست  .(2017
اإلتسػسؽ اسػػداقلص ااس  ػػست  سلن ػػسرات داقػػا كػػا ُ نػػد مػػف 
  نػػػسد متغةػػػرات اسدراسػػػة   اةػػػث تقطػػػت  ػػػأـ منػػػسمبلت 

اس أمػػة  Composite Reliabilityاسمئ ئ أػػة اسمرك ػػة 
  ˒7اسمنأسر ػة س ػػذا اسمنأػػسر ئتصلػػ  ا كصػػر مػػف  ئ أسػػسئي 

(Kock, 2017). ضسن كشفت اسنتسف   ف  دؽ صنأػة  أ
م ػػسةأس متغةػػرات اسدراسػػة   اةػػث تقطػػت  ػػأـ متئسػػػ  

 Average Variance Extractedاست ػػسةف اسمفسػػر 
اسػػداؿ  لػػص مػػدي االرت ػػسط صػػةف األ نػػسد اسمقتلفػػة داقػػا 

اس أمػػة اسمنأسر ػػػة س ػػذا اسمنأػػػسر ئتصلػػ  ا كصػػػر  كػػا متغةػػػر
عمػسالن ، ت. (Kock, 2017)  ˒5مػف  ئ أسػسئي  نكػس ئا 

اسنتػػػػػػسف  اسسػػػػػػس  ة مػػػػػػدي  ػػػػػػبلاأة اسم شػػػػػػرات اسم سسػػػػػػة 
ئكفسةت ػػػس ئاسػػػتأنسص س سلدالسػػػة اسنظر ػػػة سؤل نػػػسد ئاسن ػػػسرات 
استػػػػص تضػػػػمنت س  داة اس أػػػػسس ،  ئ  ن ػػػػسرة  قػػػػري تنكػػػػس 

اسنتسف  اسسس  ة  دؽ اسم سةأس استص استقدمت س اسدراسػة 
 اساسسأة.

 اختب ر ثب أ ادا  جم  الب  ن أ
منػػػػػػسف متنػػػػػػددة ، من ػػػػػػسف اسد ػػػػػػة س  ػػػػػػست اس أػػػػػػسس 

مكسنأػػػػػة استنصػػػػػ  ئاال تمسدأػػػػػة ااسمئ ئ أػػػػػة   ئاسضػػػػػ   ئا 
ئاإلتسػػػػػػسؽ. ئس ػػػػػػد   تمػػػػػػدت اسدراسػػػػػػة  لػػػػػػص  سػػػػػػلئب 
اإلتسػػػسؽ اسػػػداقلص لػػػص اقت ػػػسر   ػػػست اسم ػػػسةأس استػػػص 
تضمنت س  داة عم  اسصأسنست األئسأة ص دؼ ت ةأـ درعة 
ئضػػئح م ػػسةأس اسدراسػػة ئمػػدي قلئ ػػس مػػف األقطػػست 

    اةػػػػث تػػػػـ اسػػػػتقداـ 2217فأة ااسنس ػػػػص، اسنشػػػئا
منسمػػػػػا " سفػػػػػس" سكرئن ػػػػػسخ لػػػػػص استنػػػػػرؼ  لػػػػػص مػػػػػدي 
استعػػػػسنس صػػػػةف سعمػػػػسسص   ػػػػسرات كػػػػا م أػػػػسس  شػػػػكا 

  أنػػػػػػػرض نتػػػػػػػسف   ػػػػػػػذا 4. ئاسعػػػػػػػدئؿ ر ػػػػػػػـ ا 1ا ػػػػػػػسـ
 االقت سر. 

                                                 
(1)

خررط إجررشاء اخدةرراس اشمةرراج مصرري صررافي اشعةرراساج اشخاصررث  

اشسرابث برس ظد يش ، قرشد بعذ اسردةعاد اشعةراساج اشخعسرث  

 اإل است إشيفا في اخدةاس صذت ظد يشاج اشذساسث.
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  نت ئ  اختب ر الثب أ لمتغيراأ الدراس  (4جدول رقم )
 ق م  مع م  الثب أ "الف " عدد العب راأ لك  متغير الدراس متغيراأ 

 ,73 8 اخالق   صن ع  القرار التنظ مي
 ,78 17 خص ئص الوظ ف 
 ,82 12 الممك   النفس  

 ,87 13 السموك اإلستب قي لألفراد
 

ئس ػػػػػػد  شػػػػػػسرت مراعنػػػػػػة نتػػػػػػسف  اقت ػػػػػػسر اس  ػػػػػػست 
اسػػػػػػص  رتفػػػػػػسع مسػػػػػػتئي اإلتسػػػػػػسؽ  سمتغةػػػػػػرات اسدراسػػػػػػة

اسػػداقلص سلم ػػسةأس اسمسػػتقدمة ، ئئ ػػئؿ  غلص ػػس اسػػص 
مسػػتئأست تز ػػد  ػػف اسمرضػػأة ئت ػػا اسػػص مسػػتئأست 
ممتػػػسزة   اةػػػث ترائاػػػت  أمػػػة منػػػسمبلت األ تمسدأػػػة 

  ، ئ مػػػس ,87 – ,73" سفػػػس" ستلػػػؾ اسم ػػػسةأس مػػػس صػػػةف ا
أشػػػػةر اسػػػػص  ف  ػػػػذش اسم ػػػػسةأس سػػػػئؼ ُتنطػػػػص نفػػػػس 

اسسة س سدة استقدام س مرة  قري ، لضػبلن اسنتةعة لص 
 ف ئضئا س ئقلئ س مف األقطست اسنشئافأة اسص اػد 
كصةػػػر   ئ ن ػػػسرة  قػػػري لػػػإف م ػػػسةأس اسدراسػػػة اساسسأػػػة 
تتسػػػـ  سس  ػػػست ، ئت ػػػل  س أػػػسس مػػػس   ػػػدت مػػػف  عػػػا 

  أسس .
      األسطططططططط لي  اإلحصطططططططط ئ   المسططططططططتخدم  

 في اختب ر فروض الدراس 
استندت اسدراسة اساسسأة لص اقت سر لرئضػ س سسػة 
 ػػػدد مػػػف األسػػػسسةب االا ػػػسفأة. اةػػػث تػػػـ اسػػػُتقدـ 

 Simple andاسػلئ ص االناػػدار اس سػػأ  ئاسمتنػػدد 

Multiple Regression -  صرنػػػػػسم  مػػػػف قػػػػبلؿ
SPSS v.25 -  لػص اقت ػسر اسفػرئض مػف األئؿ اسػص

 WarpPLS اسقػػسمس . كمػػس تػػـ اسػػتقداـ صرنػػسم 

(V.5) -  ك اػد تطصأ ػػست نمػئذج اسمنسدسػػة اس أكلأػػة- 
لػػػص استنػػػرؼ  لػػػص مسػػػسرات اسنبل ػػػست صػػػةف متغةػػػرات 

اسدراسػػػػػػة ُمعتمنػػػػػػة ، ئالقت ػػػػػػسر اسفرضػػػػػػةف اسسػػػػػػػسدس 
 ئاسسس  .

ئلػػص سػػأسؽ مت ػػا ، ل ػػد ا تمػػت اسدراسػػة  سست كػػد 
 مػف م شػرات عػػئدة االسػسسةب اإلا ػسفأة اسمسػػتقدمة
اػػػػئ لػػػػص اقت ػػػػسر لػػػػرئض اسدراسػػػػة ، ئذسػػػػؾ  لػػػػص اسن

استسسصف  سسنس ة السػلئ ص االناػدار اس سػأ  ئاسمتنػدد ، 
   ف تػػػػػئالر منسدسػػػػػة 2222 ئضػػػػ   سشػػػػػئر ئسػػػػػسسـ ا

اناػػػػػدار  ػػػػػسدرة  لػػػػػص استنصػػػػػ    أمػػػػػة اسمتغةػػػػػر استػػػػػس   
 منلئمأػػة متغةر ئ ػػدة متغةػػرات مسػػت لة ةتطلػػب اسئلػػست 

  سإلشتراطست استسسأةف
است كػػد مػػف تعػػسنس معتمػػ  اسدراسػػة ، ئ نػػس لػػإف   -1

 Normal P-P Plotنتشػػسر اسقطػػص شػػكا اال
اسذي تتعم  لأ  ن سط االنتشسر اػئؿ اسقػ  اسػذي 
أنصػر ف اسنبل ػػة صػػةف اسمتغةػػرات استس نػػة ئاسمسػػت لة 

اس سػػأ   – لػػص مسػػتئي كسلػػة اقت ػػسرات االناػػدار 
استػػػص تمػػػت لػػػص اسدراسػػػة اساسسأػػػة  ػػػد  -ئاسمتنػػػدد 

اشسر اسص  ف معتم  اسدراسة ةت    سستعسنس ، 
 ئ ف مفردات  تت   استئز   اسطصأنص. ئاستادةد ، 

است كد مف  دـ ئعئد ارت سط ذاتػص صػةف األقطػست   -2
  ، ئس ػػػػػػػد تػػػػػػػـ Residualsاسنشػػػػػػػئافأة ااسصػػػػػػػئا ص 

 Durbin-Watsonاال تمسد  لػص  أمػة اقت ػسر 
 -  ئاستػػػص تقطػػػت لػػػص كسلػػػة اقت ػػػسرات االناػػػدار

استػػص اعرت ػػس اسدراسػػة اساسسأػػة  -اس سػػأ  ئاسمتنػػدد 
، ئ ػئ 1.5اس أمة اسمنأسر ة س ذا االقت سر ئ ػدر س 
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األمػػر اسػػذي رعػػػ   ػػدـ ئعػػئد ارت ػػػسط ذاتػػص صػػػةف 
 األقطست.

است كػػد مػػف  ػػدـ ئعػػئد مشػػسكا األزدئاج اسقطػػص   -3
Multicollinearity رد ئاستنسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ئاستفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Singularity  ئ نػػػػس ل ػػػػد كشػػػػفت نتػػػػسف  كسلػػػػة ،
استػػػص  -اس سػػػأ  ئاسمتنػػػدد  –اقت ػػػسرات االناػػػدار 

 عرت ػػػػس اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػة  ػػػػػف  ف  أمػػػػة منسمػػػػػا 
 ػػػػػػػػد تقطػػػػػػػػػت اسئااػػػػػػػػد اس ػػػػػػػػػاأ   VIFاستكصةػػػػػػػػر

ئانقفضػػت  ػػف اسدرعػػة اسمنأسر ػػة س ػػذا االقت ػػسر 
.  أضػػػػػػػػسن  ئضػػػػػػػػات نتػػػػػػػػسف  اقت ػػػػػػػػسر 12ئتصلػػػػػػػػ  

رعػػػػػػػػة االرت ػػػػػػػػسط صػػػػػػػػةف االناػػػػػػػػدار اسمتنػػػػػػػػدد  ف د

اسمتغةػػػػػػػػر ف اسمسػػػػػػػػت لةف اسدراؾ مػػػػػػػػدي  قبل أػػػػػػػػة 
 نس ة اس رار استنظأمص ئق ػسفص اسئظأفػة  سػـ 
ةصلػػ  اسئااػػد اس ػػاأ   ئ اس ػػفر، ئ ػػئ مػػس ةنفػػص 

 ئعئد مشكلتص استفرد ئاستنسمد  لص استئاسص.
  ل ػػػػد  WarpPLS (v.5)ئ سسنسػػػػ ة سصرنػػػػسم  

 ف سمكسنأػػػػػػػة متس نػػػػػػػة  Kock (2011) ئضػػػػػػػ  
 ػػػسرات اسمتنل ػػػة صدراسػػػة مسػػػسرات اسنبل ػػػست صػػػةف االقت

متغةرات اسدراسة ، لضبلن  ف تكئ ف نمػئذج اسمنسدسػة 
ئل ػػسن س ػػذا اسصرنػػسم  ، أم ػػا داسػػة لػػص مػػدي  –اس أكلأػػة 

عػػػػئدة ئمبلفمػػػػػة  ػػػػػدد مػػػػػف اسم شػػػػػرات ذات اس ػػػػػلة. 
   أ دـ  رضسن ستلؾ اسم شراتف5ئاسعدئؿ ر ـ ا

 
 

   WarpPLSمؤشراأ جود  برن م   (5ول رقم )جد

 
  ، ل ػػػػػد انطػػػػػئت 5ئئل ػػػػػسن سنتػػػػػسف  اسعػػػػػدئؿ ر ػػػػػـ ا

 لػػص اسمسػػسرات  WarpPLSم شػػرات عػػئدة صرنػػسم  
اس بل ػػػة استػػػص تػػػـ اقت سر ػػػس لػػػص اسدراسػػػة اساسسأػػػة  لػػػص 
 ر نػػػػػػة م شػػػػػػرات ، ئ ػػػػػػـف متئسػػػػػػ  منسمػػػػػػا اسمسػػػػػػسر 
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Average Path Coefficient  ئأ ػػػأس عػػػئدة
اسنبل ػػة اسسػػصصأة استػػص ةتضػػمن س كػػا مسػػسر مػػف قػػبلؿ 
م سرنػػػػة مسػػػػػتئي مننئأػػػػة  أمػػػػػة منسمػػػػا اسمسػػػػػسر مػػػػػ  

  س ػذا ,25مستئي اسمننئأة اسمنأسري ائ صلػ    ػا مػف 
 Averageاالقت ػسر.  أضػسن متئسػ  منسمػا استادةػد 

R-Squared  ئأ ػػأس اس ػػئة استفسػػةر ة اسُمعمنػػة  لػػص
اسئسػػػأطة  ػػػـ استس نػػػة داقػػػا كػػػا مسػػػسرمف اسمتغةػػػرات 

قبلؿ م سرنة مستئي مننئأة  أمة منسما اسمسػسر مػ  
  س ػذا ,25مستئي اسمننئأة اسمنأسري ائ صلػ    ػا مػف 

 االقت سر. 
 Averageكذسؾ متئسػ   أمػة منسمػا استضػقـ 

VIF  ئأ ػػػػػػأس مشػػػػػػسكا االرت ػػػػػػسط اسمرتفػػػػػػ  ئاالزدئاج
ة اسقطػػػػص داقػػػػا كػػػػا مسػػػػسر مػػػػف قػػػػبلؿ م سرنػػػػة  أمػػػػ

ئ   ا  5منسما استضقـ   أـ منأسر ة ائتصل    ا مف 
 . ئاقةػػػػػػػػػػران مسػػػػػػػػػػتئي عػػػػػػػػػػئدة االقت ػػػػػػػػػػسر 3.3مػػػػػػػػػػف 

Goodness of Fit  ئأ ػأس مسػتئي عػئدة م شػرات
اسمسػػػسر  شػػػػكا  ػػػػسـ ئذسػػػػؾ مػػػف قػػػػبلؿ م سرنػػػػة اس ػػػػأـ 
اسماسئ ة س ذا اسمسسر   أـ منأسر ة ، ئ ئ مػس أ ػ  
 عػػػػػئدة اسمسػػػػػسر مػػػػػس صػػػػػةف  ػػػػػغةرة اسػػػػػص كصةػػػػػرة مػػػػػرئران 

  سسمتئسطة.

  أظ ػر صئضػػئح 5ئ مراعنػة نتػسف  اسعػدئؿ ر ػـ ا
 صػػر م سرنػػة اس ػػأـ اسماسػػئ ة  سسعدئسأػػة سلم شػػرات  -

عئدة صأسنست اسدراسة  - WarpPLSاألر نة سصرنسم  
اساسسأػػػػة ، ئ سستػػػػسسص سمكسنأػػػػة متس نػػػػة االقت ػػػػسرات مػػػػف 
قػػػبلؿ االنت ػػػسؿ اسػػػص دراسػػػة  مسػػػسرات اسنبل ػػػست صػػػةف 

 تلؾ اسمتغةرات. 
 نت ئ  الدراس  الميدان   

أمكػف تئضػأ  اسنتػسف  استػص تػـ استئ ػا سسة ػس لػص 
ضػػئت استالةػػا اإلا ػػػسفص سلصأسنػػست ئاقت ػػسر لػػػرئض  

 اسدراسة  لة اسنائ استسسص ف
 اختب ر الفرض األول لمدراس 

ينص الفرض األول لمدراس  عمي "توجطد عالقط  
 اأ داللطططط  إحصطططط ئ   بططططين إدراك األفططططراد ألخالق طططط  

التنظ مطي والممك ط  النفسط   فطي بيئط   القرار صن ع 
اةػػث تػػـ اقت ػػسر  ػػذا اسفػػرض ا تمػػسدان  لػػص  ".العمطط 

ئتنفةػػػػذش  لػػػػػص  اسػػػػلئب االناػػػػػدار اسقطػػػػص اس سػػػػػأ  ،
اسسػػػػػػ اسةف األئؿ ئاسرا ػػػػػػ  مػػػػػػف  سفمػػػػػػة اإلست  ػػػػػػست ، 

   ةلقص نتسف  اقت سر تلؾ اسنبل ة.6ئاسعدئؿ ر ـ ا

 

 نت ئ  اختب ر الفرض األول ب ستخدام االنحدار الخطي البس ط (6رقم )جدول 
 

 مستو  المعنو   المحسوب   Fق م   R²مع م  التحديد   مع م  االرتب ط
122˒ 3% 5.335 221˒ 

 
  اسػػػػص لػػػػإف سشػػػػسرة 6ئئل ػػػسن سنتػػػػسف  اسعػػػػدئؿ ر ػػػػـ ا

صػػػػػػةف سدراؾ األلػػػػػػراد ألقبل أػػػػػػة  Rمنسمػػػػػػا االرت ػػػػػػسط 
استنظأمص ئاسملكأة اسنفسأة س ـ لص صةفة   نس ة اس رار

اسنما مئع ة ، ئ ػئ مػس أنكػس  بل ػة ارت ػسط طردأػة 
ف كسنػػػت ضػػػنأفة   اةػػػث صلغػػػت  صػػػةف اسمتغةػػػر ف ، ئا 

صةن مس. تلؾ اس أمة   رت  ˒122 أمة منسما االرت سط 

نبل ػة لػص  ػذش اس R² لص تراع   أمة منسما استادةػد 
% ، ئ ػػػػػئ مػػػػػس أننػػػػػص  ف اسمتغةػػػػػر اسمسػػػػػت ا 3سةصلػػػػػ  

اسدراؾ مػػػػػػدي  قبل أػػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس ػػػػػػرار استنظأمػػػػػػص  
% ت ر  ػػسن مػػف است ػػسةف لػػص 3 ػػسدر لص تفسػػةر مػػس  ػػدرش 

اسمتغةر استس   ااسملكأػة اسنفسػأة سؤللػراد  ، ئ ف اػئاسص 
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% مػػػف است سةنػػػست لػػػص اسمتغةػػػر استػػػس   ترعػػػ  اسػػػص 97
 س  ذا االقت سر. ئاما  قري سـ أكش   ن 

ئ لػػػص اسػػػرغـ مػػػف تراعػػػ   أمتػػػص منسمػػػا االرت ػػػسط 
ئاستادةػػد صػػةف طرلػػص تلػػؾ اسنبل ػػة ، ل ػػد كشػػفت نتػػسف  

   ػػػف مننئأػػػة تلػػػؾ اسنبل ػػػة   اةػػػث 6اسعػػػدئؿ ر ػػػـ ا
ئ ػػص مننئأػػة  نػػد  5.335اسماسػػئ ة  Fصلغػػت  أمػػة 

، ئ ػػػػػئ مػػػػػس أشػػػػػةر اسػػػػػص  ف  ˒25مسػػػػػتئي   ػػػػػا مػػػػػف 
نس ة اس راراستنظأمػص االرت سط صػةف متغةػري  قبل أػة  ػ

ئاسملكأة اسنفسأة أمكف تفسةرش   نػ  ا أ ػص ، ئال ةرعػ  
 اسص  ئاما اس دلة.

ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
االئؿ سلدراسة ، ئاسذي ةػري صئعػئد  بل ػة ذات دالسػة 

سا ػػػسفأة صػػػةف سدراؾ األلػػػراد سمػػػدي  قبل أػػػة  ػػػنس ة 
 لص صةفة اسنما.اس رار استنظأمص ئ اسملكأة اسنفسأة 

 اختب ر الفرض الث ني لمدراس 
يطططنص الفطططرض الثططط ني لمدراسططط  عمطططي " توجطططد 

إدراك اخالق طططط   عالقطططط   اأ داللطططط  إحصطططط ئ   بططططين
التنظ مي والسطموك اإلسطتب قي لألفطراد  صن ع  القرار
اةث تـ اقت سر  ذا اسفرض ا تمسدان  ".في بيئ  العم 

ئتنفةػذش  لػص   لص اسلئب االنادار اسقطص اس سأ  ،
اسسػػػػػ اسةف اس ػػػػػسنص ئاسرا ػػػػػ  مػػػػػف  سفمػػػػػة اإلست  ػػػػػست ، 

   ةلقص نتسف  اقت سر تلؾ اسنبل ة.7ئاسعدئؿ ر ـ ا

 

 نت ئ  اختب ر الفرض الث ني ب ستخدام االنحدار الخطي البس ط (7جدول رقم )
 

 مستو  المعنو   المحسوب   Fق م   R²مع م  التحديد   مع م  االرتب ط
 ˒221  ا مف  14.274 4% ˒197

 
  اسػػػػص لػػػػإف سشػػػػسرة 7ئئل ػػػسن سنتػػػػسف  اسعػػػػدئؿ ر ػػػػـ ا

منسمػػا االرت ػػسط صػػةف سدراؾ األلػػراد ألقبل أػػة  ػػنس ة 
اس راراستنظأمص ئاسسلئؾ اإلست س ص س ـ لص صةفػة اسنمػا 
مئع ػػػػػة ، ئ ػػػػػئ مػػػػػس أنكػػػػػس  بل ػػػػػة ارت ػػػػػسط طردأػػػػػة 
ئضػػنأفة صػػةف اسمتغةػػر ف   اةػػث صلغػػت  أمػػة منسمػػا 

. تلؾ اس أمة   رت  لػص تراعػ  ˒197 االرت سط صةن مس
% ، 4 أمػػػة منسمػػػا استادةػػػد لػػػص تلػػػؾ اسنبل ػػػة سةصلػػػ  

ئ ػػػػئ مػػػػس أننػػػػص  ف اسمتغةػػػػر اسمسػػػػت ا اسدراؾ األلػػػػراد 
سمػػػػػػدي  قبل أػػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس راراستنظأمػػػػػػص   ػػػػػػسدر لص 

غةػػػر لػػػص اسمتغةػػػر % ت ر  ػػػسن مػػػف است4تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرش 
استػػس   ااسسػػلئؾ اإلسػػت س ص  ، ئ ف  ػػس ص استغةػػرات لػػص 

ترعػػػ  اسػػػص  -% 96ئتصلػػػ  اػػػئاسص  –اسمتغةػػػر استػػػس   
    ئاما  قري.

ئ لػػػص اسػػػرغـ مػػػف تراعػػػ   أمتػػػص منسمػػػا االرت ػػػسط 
ئاستادةػػػد صػػػةف طرلػػػص اسنبل ػػػة اسسػػػس  ة ، ل ػػػد كشػػػفت 

   ػػػف مننئأػػػة تلػػػؾ اسنبل ػػػة   7نتػػػسف  اسعػػػدئؿ ر ػػػـ ا
ئ ػػػػػػص  14.274اسماسػػػػػػئ ة  Fاةػػػػػػث صلغػػػػػػت  أمػػػػػػة 

، ئ ػئ مػس أشػػةر  ˒221مننئأػة  نػد مسػتئي   ػػا مػف 
اسػػػص  ف االرت ػػػسط صػػػةف متغةػػػري سدراؾ مػػػدي  قبل أػػػػة 

استنظأمػػص ئاسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد  نس ة اس ػػرار ػػ
 ةت     ن  ا أ ص ، ئال ةرع  اسص لرض اسنشئافأة.
ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
اس سنص سلدراسة ، ئاسذي ةري صئعػئد  بل ػة ذات دالسػة 
سا ػػػسفأة صػػػةف سدراؾ األلػػػراد سمػػػدي  قبل أػػػة  ػػػنس ة 

 س ص س ػػػػـ لػػػػص صةفػػػػة اس ػػػػرار استنظأمػػػػص ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت
 اسنما.
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 الفرض الث لث لمدراس  اختب ر
يطططنص الفطططرض الث لطططث لمدراسططط  عمطططي " توجطططد 
عالق   اأ داللط  إحصط ئ   بطين خصط ئص الوظ فط  

اةػث تػـ اقت ػسر  ". والممك   النفس   في بيئ  العمط 

 ػػذا اسفػػرض ا تمػػسدان  لػػص اسػػلئب االناػػدار اسقطػػص 
ئتنفةػػػذش  لػػػص اسسػػػ اسةف األئؿ ئاس سسػػػث مػػػف  اس سػػػأ  ،

  ةلقػػص نتػػسف  8 سفمػػة اإلست  ػػست ، ئاسعػػدئؿ ر ػػـ ا
 اقت سر تلؾ اسنبل ة.

 

 الفرض الث لث ب ستخدام االنحدار الخطي البس طنت ئ  اختب ر  (8جدول رقم )

 
  اسػػص ئعػػئد  بل ػػة 8ئتشػػةر نتػػسف  اسعػػدئؿ ر ػػـ ا

ارت ػػػػسط طػػػػردي ، أمةػػػػا مسػػػػػتئي  ئتػػػػ  اسػػػػص اسدرعػػػػػة 
اسمتئسػػػطة صػػػةف ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئاسملكأػػػة اسنفسػػػأة 
سؤللػػػراد لػػػص صةفػػػة اسنمػػػا   اةػػػث صلغػػػت  أمػػػة منسمػػػا 

. اتسػػػذ ذسػػػؾ مػػػػ  ˒47)+(  صةن مػػػس اػػػػئاسصاالرت ػػػسط 
 رتفػػػسع  أمػػػة منسمػػػا استادةػػػد لػػػص  ػػػذش اسنبل ػػػة سةصلػػػ  

% ، ئ ػػػػػػػػػئ مػػػػػػػػػس أننػػػػػػػػػص  ف اسمتغةػػػػػػػػػر اسمسػػػػػػػػػت ا 22
% 22اق ػػسفص اسئظأفػػة   ػػسدر لص تفسػػةر مػػس  ػػدرش 

ت ر  سن مف است ػسةف لػص اسمتغةػر استػس   ااسملكأػة اسنفسػأة 
% مػػػػػػػف است سةنػػػػػػػست لػػػػػػػص 78سؤللػػػػػػراد  ، ئ ف اػػػػػػػئاسص 

سمتغةػػػر استػػػس   ترعػػػ  اسػػػص  ئامػػػا  قػػػري سػػػـ أكشػػػ  ا
  ن س  ذا االقت سر.

   ػػف 8 أضػػسن ، ل ػػد كشػػفت نتػػسف  اسعػػدئؿ ر ػػـ ا
 Fمننئأػػػػػػة اسنبل ػػػػػػة اسسػػػػػػس  ة   اةػػػػػػث صلغػػػػػػت  أمػػػػػػة 

ئ ػػص مننئأػػة  نػػد مسػػتئي   ػػا  98.897اسماسػػئ ة 
، ئ ػػػػئ مػػػػس أشػػػػةر اسػػػػص  ف االرت ػػػػسط صػػػػةف  ˒221مػػػػف 

اسنفسػػأة سؤللػػراد متغةػػري ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسملكأػػة 
أمكػف تفسػػةرش   نػػ  ا أ ػص ئذئ مننػػص ، ئال ةرعػػ  اسػػص 

  ئاما اس دلة.
ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
اس سسث سلدراسة ، ئاسذي ةري صئعئد  بل ػة ذات دالسػة 
سا ػػػسفأة صػػػةف ق ػػػسفص اسئظأفػػػة ئاسملكأػػػة اسنفسػػػأة 

 سؤللراد لص صةفة اسنما.
 لمدراس الفرض الراب   اختب ر

ينص الفرض الراب  لمدراس  عمطي "توجطد عالقط  
 اأ داللططططط  إحصططططط ئ   بطططططين خصططططط ئص الوظ فططططط  

اةث تـ  ".والسموك اإلستب قي لألفراد في بيئ  العم 
اقت ػػػسر  ػػػذا اسفػػػرض ا تمػػػسدان  لػػػص اسػػػلئب االناػػػدار 

ئتنفةػػػػػذش  لػػػػػػص اسسػػػػػ اسةف اس ػػػػػػسنص  اسقطػػػػػص اس سػػػػػػأ  ،
  9ئؿ ر ػػػـ ائاس سسػػػث مػػػف  سفمػػػة اإلست  ػػػست ، ئاسعػػػد

 ةلقص نتسف  اقت سر تلؾ اسنبل ة.
 

 نت ئ  اختب ر الفرض الراب  ب ستخدام االنحدار الخطي البس ط (9جدول رقم )
 

 مستو  المعنو   المحسوب   Fق م   R²مع م  التحديد   مع م  االرتب ط
 ˒221  ا مف  85.512 22% ˒441

 

 مستو  المعنو   المحسوب   Fق م   R²مع م  التحديد   مع م  االرتب ط
 ˒221  ا مف  98.897 22% ˒467
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  اسػػػػص لػػػػإف سشػػػػسرة 9ئئل ػػػسن سنتػػػػسف  اسعػػػػدئؿ ر ػػػػـ ا
منسمػػػػا االرت ػػػػسط صػػػػةف ق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة ئاسسػػػػلئؾ 
اإلسػػت س ص سؤللػػراد لػػص صةفػػة اسنمػػا مئع ػػة ، ئ ػػئ مػػس 
أنكس  بل ة ارت سط طردأة تمةا اسػص اسمتئسػطة صػةف 
 اسمتغةر ف   اةث صلغػت  أمػة منسمػا االرت ػسط صةن مػس

.  أضػػسن  ئضػػات اسنتػػسف  اسسػػس  ة  رتفػػسع  أمػػة ˒441
% ، ئ ئ مػس أننػص  ف 22منسما استادةد سةصل  ائاسص

اسمتغةػػػػػر اسمسػػػػػت ا اق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة  لػػػػػص تلػػػػػؾ 
% ت ر  ػػػسن مػػػف 22اسنبل ػػػة  ػػػسدر لص تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرش 

استغةر لص اسمتغةر استػس   ااسسػلئؾ اإلسػت س ص سؤللػراد  
ئتصلػػػػ   –اسمتغةػػػػر استػػػػس   ، ئ ف  ػػػػس ص استغةػػػػرات لػػػػص 

    ترع  اسص  ئاما  قري. -% 82ائاسص 
ئلص ذات اسسأسؽ ، ل د كشفت نتسف  اسعدئؿ ر ػـ 

 F   ػػف مننئأػػة تلػػؾ اسنبل ػػة   اةػػث صلغػػت  أمػػة 9ا
ئ ػػص مننئأػػة  نػػد مسػػتئي   ػػا  85.512اسماسػػئ ة 

، ئ ػػػػئ مػػػػس أشػػػػةر اسػػػػص  ف االرت ػػػػسط صػػػػةف  ˒221مػػػػف 

ؾ اإلست س ص سؤللراد متغةري ق سفص اسئظأفة ئاسسلئ 
أنكػػػػػػػس  بل ػػػػػػػة ا أ أػػػػػػػة ، ئال ةرعػػػػػػػ  اسػػػػػػػص لػػػػػػػرض 

 اسنشئافأة.
ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
اسرا   سلدراسة ، ئاسػذي ةػري صئعػئد  بل ػة ذات دالسػة 
سا سفأة صةف ق ػسفص اسئظأفػة ئاسسػلئؾ اإلسػت س ص 

 سؤللراد لص صةفة اسنما. 
 الفرض الخ مس لمدراس  اختب ر

الفطططرض الخططط مس لمدراسططط  عمطططي "توجطططد  يطططنص
عالقطط   اأ داللطط  إحصطط ئ   بططين الممك طط  النفسطط   

اةث تـ  ".والسموك اإلستب قي لألفراد في بيئ  العم 
اقت ػػػسر  ػػػذا اسفػػػرض ا تمػػػسدان  لػػػص اسػػػلئب االناػػػدار 

ئتنفةذش  لص اسس اسةف األئؿ ئاس ػسنص  اسقطص اس سأ  ،
  ةلقػػص 12مػػف  سفمػػة اإلست  ػػست ، ئاسعػػدئؿ ر ػػـ ا

 نتسف  اقت سر تلؾ اسنبل ة.

 

  نت ئ  اختب ر الفرض الخ مس ب ستخدام االنحدار الخطي البس ط (11جدول رقم )
 مستو  المعنو   المحسوب   Fق م   R²مع م  التحديد   مع م  االرتب ط

 ˒221  ا مف  52.993 16% ˒355
 

  اسص ئعئد  بل ػة 12ئتشةر نتسف  اسعدئؿ ر ـ ا
ارت ػػػػػػػسط طػػػػػػػردي ، تمةػػػػػػػا  ئتػػػػػػػ  اسػػػػػػػص اسدرعػػػػػػػة دئف 
اسمتئسػػػطة صػػػةف اسملكأػػػة اسنفسػػػأة ئاسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص 
سؤللػػػراد لػػػص صةفػػػة اسنمػػػا   اةػػػث صلغػػػت  أمػػػة منسمػػػا 

. اتسػػػذ ذسػػػؾ مػػػػ  ˒36)+(  االرت ػػػسط صةن مػػػس اػػػػئاسص
منسمػػػا استادةػػػد لػػػص تلػػػؾ اسنبل ػػػة سةصلػػػ    رتفػػػسع  أمػػػة

% ، ئ ػػئ مػػس أننػػص  ف اسمتغةػػر اسمسػػت ا ااسملكأػػة 16
% ت ر  ػػػسن مػػػف 16اسنفسػػػأة   ػػػسدر لص تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرش 

است سةف لص اسمتغةر استس   ااسسلئؾ اإلسػت س ص سؤللػراد  
% مػف است سةنػست لػص اسمتغةػر استػػس   84، ئ ف اػئاسص 

 ن ػػػػػس  ػػػػػذا ترعػػػػػ  اسػػػػػص  ئامػػػػػا  قػػػػػري سػػػػػـ أكشػػػػػ  
 االقت سر.

   ػف 12 أضسن ، ل د كشفت نتػسف  اسعػدئؿ ر ػـ ا
 Fمننئأػػػػػػة اسنبل ػػػػػػة اسسػػػػػػس  ة   اةػػػػػػث صلغػػػػػػت  أمػػػػػػة 

ئ ػػص مننئأػػة  نػػد مسػػتئي   ػػا  52.993اسماسػػئ ة 
، ئ ػػػػئ مػػػػس أشػػػػةر اسػػػػص  ف االرت ػػػػسط صػػػػةف  ˒221مػػػػف 

متغةػػري ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسملكأػػة اسنفسػػأة سؤللػػراد 
أمكػػػػف ئ ػػػػف    نػػػػ  ا أ ػػػػص ، ئال ةرعػػػػ  اسػػػػص  ئامػػػػا 

 اس دلة.
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ئلػػػص ضػػػئت مػػػس سػػػصذ ، أمكػػػف اس ػػػئؿ   صػػػئؿ اسفػػػرض 
اسقػػػسمس سلدراسػػػة ، ئاسػػػذي ةػػػري صئعػػػئد  بل ػػػة ذات 
دالسػػػػػػػة سا ػػػػػػػسفأة صػػػػػػػةف اسملكأػػػػػػػة اسنفسػػػػػػػأة ئاسسػػػػػػػلئؾ 

 اإلست س ص سؤللراد لص صةفة اسنما.
 الفرض الس دس لمدراس  اختب ر

يططنص الفططرض السطط دس لمدراسطط  عمططي "تتوسططط 
الممك   النفس   العالقط  بطين إدراك اخالق ط  صطن ع  

التنظ مي والسموك اإلستب قي لألفراد فطي بيئط   القرار
اةػػث تػػـ اقت ػػسر  ػػذا اسفػػرض ا تمػػسدان  لػػص  ".العمطط 

 WarpPLSاسلئب تالةا اسمسسر  سستقداـ صرنػسم  

  مػػػف 4  ئ ا2  ئ ا1ئتنفةػػػذش  لػػػص األسػػػفلة ر ػػػـ ا ،
  أنػرض نتػسف  11 سفمة اإلست  ست ، ئاسعدئؿ ر ـ ا

 اقت سر  ذا اسمسسر.

 

 (11جدول رقم )
 عين اخالق   صن ع  القرار التنظ مي والممك   النفس   المس ر نت ئ  تحمي  

  WarpPLSوالسموك اإلستب قي لألفراد في بيئ  العم  ب ستخدام برن م  
 السموك اإلستب قي الممك   النفس   اخالق   القرار التنظ مي 

    اخالق   القرار التنظ مي
    ˒218ا  **˒136 الممك   النفس  
  ***˒342  ˒156**  ا˒157 السموك اإلستب قي

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

  ، أمكػف 11ئ سسػتنراض مكئنػست اسعػدئؿ ر ػـ ا
تعػػػسش اسنبل ػػػة صػػػةف اسمتغةػػػرات استػػػص  سعمػػػسؿ طصأنػػػة ئا 

 أاتئ  س اسمسسر اسسسصذ لأمس ةلصف 
 ف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر   -1

اسمسػػػػػت ا ا قبل أػػػػػة  ػػػػػنس ة اس ػػػػػرار استنظأمػػػػػص  
 ˒136ئاسمتغةر اسئسأ  ااسملكأة اسنفسأة  ئاس ػسس  
ئ ػئ  ˒11ذئ دالسة مننئأة  ند مستئي   ػا مػف 

مػػس أشػػةر اسػػص ئعػػئد  بل ػػة مننئأػػة اذات مننػػص  
س ػػػػذاةف اسمتغةػػػػر ف داقػػػػا اسمسػػػػسر اسػػػػذي تنكسػػػػ  

 اسنبل ة اسسس  ة.
كػػػػذسؾ لػػػػإف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف   -2

اسمتغةػػر اسئسػػأ  ااسملكأػػة اسنفسػػأة  ئاسمتغةراستػػس   
ذئ  ˒342ااسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد  ئاس ػػػػػسس  

، ئ ػئ ˒111 ػا مػف دالسة مننئأػة  نػد مسػتئي  
مػػػػس أشػػػػةر صئضػػػػئح اسػػػػص ئعػػػػئد  بل ػػػػست ا أ أػػػػة 
ئسأسػػػػػت مػػػػػف  صػػػػػا اس ػػػػػدلة صػػػػػةف متغةػػػػػري  ػػػػػذا 

 اسمسسر.
 ف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر   -3

اسمسػػػػػت ا ا قبل أػػػػػة  ػػػػػنس ة اس ػػػػػرار استنظأمػػػػػص  
ئاسمتغةػػػػػػر استػػػػػػػس   ااسسػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػػت س ص  مػػػػػػػرئران 

 ˒157س   سسمتغةراسئسػػػأ  ااسملكأػػػة اسنفسػػػأة  ئاس ػػػس
ئ ئ  ˒21ذئ دالسة مننئأة  ند مستئي   ا مف  

مس أشةر اسص مننئأة ت  ةر اسمتغةر اسمسػت ا  لػص 
اسمتغةػػػػػر استػػػػػس   مػػػػػف قػػػػػبلؿ اسمتغةػػػػػر اسئسػػػػػأ  ، 
ئ ن ػػػػسرة  قػػػػري تشػػػػةر تلػػػػؾ اسنتةعػػػػة سضػػػػسلة اسػػػػص 
اسنتةعتػػةف اسسػػػس  تةف اسػػػص مننئأػػة كسلػػػة اسنبل ػػػست 
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 ئ  استػػػص أشػػػػمل س  ػػػػذا اسمسسرسػػػػئات  شػػػػكا لػػػػردي
 ُمعم . 

اسػػػتكمسالن ئت كةػػػدان سلصنػػػد اسسػػػسصذ ، ل ػػػد تاسػػػنت   -4
 أمػػة منسمػػا استادةػػد لػػص  ػػذا اسمسػػسر ند منس شػػة 
اسنبل ػػػة صػػػةف اسمتغةػػػر اسمسػػػت ا ئاستػػػس    قػػػذا لػػػص 
اال ت ػػػػػػسر سلمتغةػػػػػػر اسئسػػػػػػأ  ، م سرنػػػػػػةن  منس شػػػػػػة 
اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر ف اسمسػػػػت ا ئاستػػػػس   ل ػػػػ . 

مة   اسص  ف  أ7اةث  شسرت نتسف  اسعدئؿ ر ـ ا
منسما استادةد لص  بل ة  قبل أة  ػنس ة اس ػرار 

% 4استنظأمػػص  سسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد صلغػػت 
ل   ،  ذش اس أمة تاسػنت  نػدمس تػـ  قػذ اسملكأػة 
اسنفسأة لص اال ت سر   ستصل   أمة منسمػا استادةػد 

% لػػص  بل ػػة  قبل أػة  ػػنس ة اس ػػرار 16اػئاسص 
مػػف قػػبلؿ استنظأمػػص  سسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد 

 اسملكأة اسنفسأة.
  2نفػػػس اسنتةعػػػة اسسػػػس  ة أنكسػػػ س اسشػػػكا ر ػػػـ ا  -5

ئاسػػػػػػػػذي ةئضػػػػػػػػ   ف  قبل أػػػػػػػػة  ػػػػػػػػنس ة اس ػػػػػػػػرار 
% 16استنظأمػػػص  ػػػد  سػػػتطس ت تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرة 

مػػف استغةػػر لػػص اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص  نػػدمس  قػػذت 
لص ا ت سر س   ر اسملكأة اسنفسأة.  ئ  ن ػسرة  قػري 

ف  لإف ئعئد اسملكأة اسنفسأة لص  ذا اسمسسر د اس 
مػػػف كفػػػستة اسنبل ػػػة صػػػةف  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار 

 استنظأمص ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد.
 

           
 (2شكم سلى )  

 يؤششاد انمىح انتفغيشيخ ألخالليبد صُبعيخ انمشاس انتُظيًي 

 اإلعتجبلي في ثيئخ انعًمفي عاللته ثكم يٍ انًهكيخ انُفغيخ وانغهىن 
 

ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
اسسسدس سلدراسة ، ئاسذي ةري صتئس  اسملكأػة اسنفسػأة 
سلنبل ػػػػة مػػػػس صػػػػةف  قبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرار استنظأمػػػػص 

 ئاسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد لص صةفة اسنما.
 الفرض الس ب  لمدراس  اختب ر

يطططنص الفطططرض السططط ب  لمدراسططط  عمطططي "تتوسطططط 
الممك ططط  النفسططط   العالقططط  بطططين خصططط ئص الوظ فططط  

اةث تـ  ".والسموك اإلستب قي لألفراد في بيئ  العم 
اقت ػػػػسر  ػػػػذا اسفػػػػرض ا تمػػػػسدان  لػػػػص اسػػػػلئب تالةػػػػا 

ئتنفةػػػػػػذش  ، WarpPLSاسمسػػػػػػسر  سسػػػػػػتقداـ صرنػػػػػػسم  
  مػػػػػػف  سفمػػػػػػة 4  ئ ا3  ئ ا1 لػػػػػػص األسػػػػػػفلة ر ػػػػػػـ ا

  ةلقػػػػػػص نتػػػػػػسف  12  ػػػػػػست ، ئاسعػػػػػػدئؿ ر ػػػػػػـ ااإلست
 اقت سر  ذا اسمسسر.
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 عين خص ئص الوظ ف  والممك   النفس   المس ر نت ئ  تحمي   (12جدول رقم )
 WarpPLSوالسموك اإلستب قي لألفراد في بيئ  العم  ب ستخدام برن م  

 

 اإلستب قيالسموك  الممك   النفس   خص ئص الوظ ف  
    خص ئص الوظ ف 

    ˒225ا  ***˒474 الممك   النفس  

  ***˒226  ˒245***  ا˒371 السموك اإلستب قي
 P<0.001;  ** P<0.01 ;  * P<0.05 *** 

 

  ، أمكػف 12ئ سسػتنراض مكئنػست اسعػدئؿ ر ػـ ا
تعػػػسش اسنبل ػػػة صػػػةف اسمتغةػػػرات استػػػص  سعمػػػسؿ طصأنػػػة ئا 

 أاتئ  س  ذا اسمسسر لأمس ةلصف 
 ف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر   -1

اسمسػػت ا اق ػػسفص اسئظأفػػة  ئاسمتغةػػر اسئسػػأ  
ذئ دالسػة مننئأػة  ˒474ااسملكأة اسنفسأة  ئاس سس  

ئ ػػئ مػػس أشػػةر اسػػص  ˒111مػػف   نػػد مسػػتئي   ػػا
ئعػػئد  بل ػػة ذات مننػػص سمتغةػػري اسنبل ػػة داقػػا 

  ذا اسمسسر.
 أضػػػػسن لػػػػإف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف   -2

اسمتغةػػر اسئسػػأ  ااسملكأػػة اسنفسػػأة  ئاسمتغةراستػػس   
ذئ  ˒226ااسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد  ئاس ػػػػػسس  
، ئ ػئ ˒111دالسة مننئأػة  نػد مسػتئي   ػا مػف 

صئضػػػػئح اسػػػػص ئعػػػػئد  بل ػػػػست ا أ أػػػػة مػػػػس أشػػػػةر 
ئسأسػػػػػت مػػػػػف  صػػػػػا اس ػػػػػدلة صػػػػػةف متغةػػػػػري  ػػػػػذا 

 اسمسسر.
 ف  أمػػػػة منسمػػػػا مسػػػػسر اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر   -3

اسمسػػػػت ا اق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة  ئاسمتغةػػػػر استػػػػس   
ااسسػػػػػػػػلئؾ اإلسػػػػػػػػت س ص  مػػػػػػػػرئران  سسمتغةراسئسػػػػػػػػأ  

ذئ دالسػة مننئأػة  ˒371ااسملكأة اسنفسأة  ئاس سس  
ئ ػػئ مػس أشػػةر اسػػص  ˒221   نػد مسػػتئي   ػا مػػف

مننئأػػػػة تػػػػ  ةر اسمتغةػػػػر اسمسػػػػت ا  لػػػػص اسمتغةػػػػر 
استس   مف قبلؿ اسمتغةر اسئسأ  ، ئ ن ػسرة  قػري 

تشػػػػػػػةر تلػػػػػػػؾ اسنتةعػػػػػػػة سضػػػػػػػسلة اسػػػػػػػص اسنتةعتػػػػػػػةف 
اسسس  تةف اسص مننئأة كسلة اسنبل ست استص أشمل س 

  ذا اسمسسرسئات  شكا لردي  ئ ُمعم . 
تاسػػػػنت  أمػػػػة  سإلضػػػػسلة اسػػػػص مػػػػس سػػػػصذ ، ل ػػػػد   -4

منسمػػػػا استادةػػػػد لػػػػص  ػػػػذا اسمسػػػػسر  نػػػػد منس شػػػػة 
اسنبل ػػػة صػػػةف اسمتغةػػػر اسمسػػػت ا ئاستػػػس    قػػػذا لػػػص 
اال ت ػػػػػػسر سلمتغةػػػػػػر اسئسػػػػػػأ  ، م سرنػػػػػػةن  منس شػػػػػػة 
اسنبل ػػػػة صػػػػةف اسمتغةػػػػر ف اسمسػػػػت ا ئاستػػػػس   ل ػػػػ . 

  اسص  ف  أمة 9اةث  شسرت نتسف  اسعدئؿ ر ـ ا
فػػػة منسمػػػا استادةػػػد لػػػص  بل ػػػة ق ػػػسفص اسئظأ

% ، تلػػػؾ 22 سسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد صلغػػػت 
اس أمة تاسنت  ندمس تـ  قذ اسملكأػة اسنفسػأة لػص 
اال ت ػػػسر ستصلػػػ   أمػػػة منسمػػػا استادةػػػد لػػػص  بل ػػػة 
ق ػػػسفص اسئظأفػػػة   سسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد 

 %.25مف قبلؿ اسملكأة اسنفسأة ائاسص 
  نفػػس اسنتةعػػة اسسػػس  ة    3 كػس اسشػػكا ر ػػـ ا  -5

تطس ت ق ػػػسفص اسئظأفػػػة تفسػػػةر مػػػس اةػػػث اسػػػ
% مػػػف استغةػػػر لػػػص اسسػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص 24 ػػػدرة 

 نػدمس  قػػذت لػص ا ت سر ػػس   راسملكأػة اسنفسػػأة.  ئ 
 ن ػػسرة  قػػري لػػإف ئعػػئد اسملكأػػة اسنفسػػأة لػػص  ػػذا 
ف مف كفستة اسنبل ػة صػةف ق ػسفص  اسمسسر د اس 
اسئظأفػػػػة ئاسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص سؤللػػػػراد لػػػػػص صةفػػػػػة 

 اسنما.
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 (3شك  رقم )
 مؤشراأ القو  التفسيري  لخص ئص الوظ ف 

 في عالقتم  بك  من الممك   النفس   والسموك اإلستب قي في بيئ  العم 
 

ئلص ضئت مس سصذ ، أمكػف اس ػئؿ   صػئؿ اسفػرض 
اسملكأػػة اسنفسػػأة اسسػػس   سلدراسػػة ، ئاسػػذي ةػػري صتئسػػ  

سلنبل ة مس صةف ق سفص اسئظأفة ئاسسلئؾ اإلست س ص 
 سؤللراد لص صةفة اسنما

 من قش  دالالأ نت ئ  الدراس 
اقتصرت اسدراسة لػص اس سػـ اسسػسصذ سػ نة لػرئض 
تنكػػس اسنبل ػػست اسم سشػػرة ئغةػػر اسم سشػػرة صػػةف سدراؾ 
 قبل أة  نس ة اس رار استنظأمص ئق ػسفص اسئظأفػة 

مسػػػػػػت لةف  ئاسملكأػػػػػػة اسنفسػػػػػػأة اكمتغةػػػػػػر اكمتغةػػػػػػر ف 
ئسػػػأ   ئاسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد اكمتغةػػػر تػػػس   . 
ئلػػػػص  ػػػػذا اس سػػػػـ تاػػػػسئؿ سس ػػػػست اسضػػػػئت  لػػػػص نتػػػػسف  
اسمةدانأػة ئدالالت ػس م سرنػػةن صنتػسف  اسدراسػست اسسػػس  ة ، 
ئكذسؾ مغزا س لأمس ةتنلػذ صئا ػ  متغةػرات اسدراسػة لػص 

 شر أة.اسمستشفأست اساكئمأة  ماسلظة اس
تنتصػػػر اسدراسػػػة اساسسأػػػة مػػػف صػػػئاكةر اسدراسػػػست  -1

استػػص  سمػػت  لػػص دراسػػة اسنبل ػػة صػػةف سدراؾ األلػػراد 
سمػػػدي  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار استنظأمػػػص ئاسملكأػػػة 
اسنفسأة لػص صةفػة اسنمػا. ئاتسػس سن مػف اسصنػست اسنظػري 

اسذي تـ  لص  سسس  صنست تلؾ اسنبل ة ، ل د  شسرت 
نتسف  اسدراسػة اسػص ئعػئد  بل ػة مننئأػة صػةف  ػذاةف 
اسمتغةػػر ف. تلػػؾ اسنتةعػػة تتفػػذ مػػ  نتػػسف  اسندةػػد مػػف 
اسدراسػػست ذات اس ػػلة استػػص درسػػت طصأنػػة اسنبل ػػة 

 .e.g)صػػػةف اس أػػػسدة األقبل أػػػة ئاسملكأػػػة اسنفسػػػأة 

Ibrahim, 2016; Stander and Coxen, 

ئقل ػػػػػػت اسػػػػػػص  ف اسمف ػػػػػػـئ األقبل ػػػػػػص  ، (2017
أ ػػػل  كماػػػدد سلملكأػػػة اسنفسػػػأة ، ئ ف سػػػأسدة اس ػػػأـ 

كسسنداسػػػػػػػة ئ ػػػػػػػدـ استاةػػػػػػػز ، ئت ػػػػػػػدأـ  –االقبل أػػػػػػػة 
لػػػص  -م ػػػلاة اسنمػػػا  لػػػص اسم ػػػسس  اسشق ػػػأة 

 ملأػػة  ػػنس ة اس ػػرارات استنظأمأػػة  ػػد سػػس مت لػػص 
ئتامػػا  Controlقلػذ اسسػػة مػف اسشػػنئر  ػسستاكـ 

 ئسأة ئاإلستػػزاـ مػػف عسنػػب األلػػراد  مكػػف من ػػس اسمسػػ
 استنص   ملكةت ـ اسنفسأة لص صةفة اسنما.

ئ لػػػػػص اسػػػػػرغـ مػػػػػف مننئأػػػػػة اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف سدراؾ 
 قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار استنظأمػػػص ئاسملكأػػػة اسنفسػػػأة 
سؤللراد ، سال  ف اسنبل ة صةن مس كسنػت ضػنأفة   اةػث 

 تفػػذ% ، ئت3صلػػ   أمػػة منسمػػا تادةػػد تلػػؾ اسنبل ػػة 
نتةعػػػة  أضػػػسن مػػػ  نتػػػسف   نػػػض اسدراسػػػست ذات تلػػػؾ اس
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 ,e.g. Walumbwa and Schaubroeck)اس لة 

2009; Park, et al., 2015)  مػف  ف  قبل أػست
ال  -كعػػػزت مػػػف اس  سلػػػة استنظأمأػػػة اسسػػػسفدة  -اسنمػػػا 

أمكػػػػػف  ف تنمػػػػػا  مفرد ػػػػػس كماػػػػػدد سلتنصػػػػػ   سسملكأػػػػػة 
اسندةد مف اسنفسأة سؤللراد ، صا ةعب  ف أشترؾ من س 

اسنئامػػػػػػا استنظأمأػػػػػػة ئاإلعػػػػػػراتات اإلدار ػػػػػػة اسبلزمػػػػػػة 
ستنز ز  ػذا اسشػنئر. ئ ن ػسرة  قػري لػإف متغةػر سدراؾ 
مدي  قبل أة  نس ة اس رارات استنظأمأة ئادش سأسػت 
اسنن ػػر اساػػسكـ  ئ األ ػػـ لػػص تنز ػػز اسشػػنئر سسملكأة 

 اسنفسأة لص صةفة اسنما.
اسماػػػسئالت  أضػػسن م لػػت اسدراسػػػة اساسسأػػة  اػػدي   -2

اس لةلػػة الستكشػػسؼ طصأنػػة اسنبل ػػة صػػةف سدراؾ مػػدي 
كصنػست تنظأمػص  – قبل أػة  ػنس ة اس ػرار استنظأمػص 

ئاسسػػػػػلئؾ  –ةصتنػػػػد  ػػػػف مف ػػػػػـئ اس أػػػػسدة األقبل أػػػػة 
اإلسػػػػت س ص  ئ استطػػػػئ ص سؤللػػػػراد لػػػػص صةفػػػػة اسنمػػػػا. 
ئاتسس سن مػ  التراضػست نظر ػة است ػسدؿ اإلعتمػس ص ، 

اساسسأػػػػة ئعػػػػئد  بل ػػػػة  ل ػػػد رعاػػػػت نتػػػػسف  اسدراسػػػػة
ا أ أة ئداسة صةف متغةري اسدراسػة اسمسػت ا ئاستػس  . 
تلػؾ اسنتةعػة اتف ػػت مػ  نتةعػة اسندةػػد مػف اسدراسػػست 
ذات اس ػػػػػػػػػػػلة لػػػػػػػػػػػص سمكسنأػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتقداـ اس ػػػػػػػػػػػأـ 

 (e.g. Aslan, et al., 2014)األقبل أػػػة
 e.g. Pekdemir and)ئاسفلسػػػفست األقبل أػػػة 

Turan, 2015) ئاس أػسدة األقبل أػة (e.g. Den 

Hartog and Belschak, 2012; Kwak 

and Shim, 2017)  كماددات سلتنص   سسندةد مػف
 –اسسلئكأست استطئ أة ، م ػاف اسمئاطنػة استنظأمأػة 

اسسلئكأست اسم سدفة. ئقل ت اسص  – ئت األلراد 
 ف سدراؾ تئالراأل نسد األقبل أة س نس ة اس رار شكا 

أمػػص  ػػد سػػس د لػػص  ػػسـ داقػػا اس  سلػػة ئاسمنػػسخ استنظ
سػػأسدة مفػػردات م ػػاف اإلستػػزاـ ، تامػػا اسمسػػ ئسأة ، 
اسرغ ػػػة لػػػص امسأػػػة مكػػػسف اسنمػػػا ئتػػػ مةف نعساػػػ  ، 

ئ ػػئ مػػس ئلػػر د ػػـ ا أ ػػص سبللػػراد سل أػػسـ  سػػلئكأست 
غةػػػػر رسػػػػمأة ت ػػػػػب لػػػػص قسنػػػػػة االرت ػػػػست  ػػػػػسألدات 

 ئتاسةن  لص معتم  اسدراسة.
ئ ػػسسرغـ مػػف اسنتةعػػة اسسػػس  ة ، ل ػػد شػػ د منسمػػا 

%. تلػػؾ 4تادةػػد تلػػؾ اسنبل ػػة تراعنػػسن ملائظػػسن سةصلػػ  
اسنتةعػػػة تتفػػػذ  أضػػػسن مػػػ  اسندةػػػد مػػػف اسدراسػػػست ذات 
اس ػػلة مػػف  ف طصأنػػػة االرت ػػسط صػػػةف  نػػض اسمفػػػس أـ 

 (Leung, 2008)م ا اسمنسخ األقبل ػص  –اسقبل أة 

  -( (Schlenker, 2008، اسفلسػػػػػػػػػػػفست األقبل أػػػػػػػػػػػة 
تئسػػػػ  اسػػػػص ت رعاػػػػت درعػػػػة  ئت ػػػػس مػػػػس صػػػػةف دئف اسم

اسمتئس  .  أضسن تم ا اسنتةعة اسسس  ة امتدادان سلنتةعة 
استص  ل    ن س اسصنػد اسسػسصذ   اةػث ت كػد صئضػئح 
 لػػص  ػػدـ  ػػدرة متغةػػر سدراؾ مػػدي  قبل أػػة  ػػنس ة 
اس ػػػػػرار  مفػػػػػردة  لػػػػػص استنصػػػػػ   سسسػػػػػلئكأست اإلسػػػػػت س أة 
سؤللػػػػػراد. كمػػػػػس ت كػػػػػد اسنتةعػػػػػة استػػػػػص  ل ػػػػػات  ن ػػػػػس 

 أة  ػػػػ ف اسسػػػػلئؾ استطػػػػئ ص غةػػػػر اسدراسػػػػة االسػػػػتطبل
اسرسػػػػػمص سؤللػػػػػراد داسػػػػػة لػػػػػص اسندةػػػػػد مػػػػػف اسمتغةػػػػػرات 
اسشق أة ائمن سف نم  اسشق أة  ئسأس ل   متغةر 
سدراؾ مدي  قبل أة  نس ة اس رار استنظأمص ، صا  ف 
 ػػذا األقةػػر أامػػا اسػػئزف األ ػػا صػػةف تلػػؾ اسمتغةػػرات 
لػػػص استػػػ  ةر  لػػػص اسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد ، ئذسػػػؾ 

 مس ةتض  مف  أمة منسما استادةد لص تلؾ اسنبل ة.ك
اتف ػػػػت نتػػػػسف  اسدراسػػػػة اساسسأػػػػة مػػػػ  مػػػػس طراػػػػ   -3

Pierce, et al., (2009)  صئعػئد  بل ػة سةعسصأػة
ئمننئأة صةف ق سفص اسئظأفػة ئاسملكأػة اسنفسػأة   
اةػػث تئسػػػد  ػػػذش اسق ػػسفص اسملكأػػػة اسنفسػػػأة  صػػػر 
مسػػػسرات س اس بل ػػػة مػػػف قػػػبلؿ ارت ػػػسط كػػػا مػػػف  ػػػذش 
اسق ػػػسفص صئااػػػد  ئ  ك ػػػر مػػػف مسػػػسرات اسملكأػػػة 

 اسنفسأة.
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كشفت نتسف  اسدراسة اساسسأػة  ػف ئعػئد  بل ػة  -4
اةعسصأػػة ئمننئأػػة صػػةف ق ػػسفص اسئظأفػػة ئاسسػػلئؾ 
االسػػػػػػت س ص   ئر مػػػػػػس ةرعػػػػػػ  ذسػػػػػػؾ سسػػػػػػة  ف تػػػػػػئلةر 
اسمستشػػػػػػػػفأست اساكئمأػػػػػػػػة  سسشػػػػػػػػر أة سلق ػػػػػػػػسفص 
األسسسػػأة لػػص اسئظػػسف   ػػد   ػػسر تاػػدأست األلػػراد   
ممػػس د ػػـ سػػدة ـ اسشػػنئر  سسمسػػفئسأة ناػػئ االنقػػراط 

شكسؿ اسمقتلفة سلئكأست األدات ،  أضسن لمػف لص األ
اسممكػػػف  ف تكػػػػئف ق ػػػػسفص اسئظأفػػػة  ػػػػد رئعػػػػت 
 شػػكا غةػػر م سشػػر سسػػة تئع ػػست  اسػػدئر اسم ػػسدر  
ئمف  ـ تئسدت اسدالنأة سدي األلػراد ناػئ صػذؿ مز ػد 
اسع ػػػػد لػػػػص سطػػػػسر سػػػػلئكأست اسدئراالضػػػػسلص ئمن ػػػػس 

 اسسلئؾ االست س ص. 
ضػػػػػسلأسن  لػػػػػص  ػػػػػدمت اسدراسػػػػػة اساسسأػػػػػة دسػػػػػأبلن س -5

مننئأػػػػػة اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة ئاسسػػػػػلئؾ 
اإلسػػت س ص سؤللػػػراد لػػص صةفػػػة اسنمػػػا. ئلػػص ذسػػػؾ ل ػػػد 
د مػػػػت نتػػػػسف  اسدراسػػػػة اساسسأػػػػة اسدراسػػػػست اسسػػػػس  ة 
(e.g. Peng and Pierce, 2015; Ibrahim, 

لص  بلاأة اسملكأة اسنفسأة كمادد سلتنص   (2016
سن ل ػػد د مػػت تلػػؾ  سسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد.  أضػػ

نمػػئذج ماػددات ئنػػئات  اسسػػلئؾ  -عزفأػػسن  –اسنتةعػة 
لػػػػص كػػػػئف مقرعػػػػست  (Grant, 2000)اإلسػػػػت س ص 

اسملكأة اسنفسأة سؤللراد تم ػا  اػد مافػزات مسأسػمص 
" ػػػسسمئا   اسدالنػػػة اسمدركػػػة"، ئاستػػػص ةػػػ دي تئالر ػػػس 
اسص قلذ اسنئاأػس ئاسسػلئكأست اسم سدفػة غةػر اسرسػمأة 

 أة مس  ئ م ـ  ئملؾ س ـ.سئلنعسح  ئ سامس

 سإلضػػػسلة اسػػػص ذسػػػؾ ، ل ػػػد  شػػػسرت  أمػػػة منسمػػػا 
استادةد لص تلؾ اسنبل ة اسص دئر سأس  سس لةا سلملكأػة 
اسنفسػػػػأة لػػػػص استػػػػ  ةر لص اسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد 
م سصػػا اسدئراسػػذي  ػػسـ  ػػ  سدراؾ مػػدي  قبل أػػة  ػػنس ة 
اس ػػػرار استنظأمػػػص   اةػػػث اسػػػتطسع األئؿ تفسػػػةر مػػػػس 

% مػػف است ػػسةف لػػص اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص م سصػػا 16 ػػدرش 
% ل ػػػ   ػػػسـ ص ػػػس  ػػػذا اآلقةػػػر ، ئ ػػػئ األمػػػر اسػػػذي 4

ة كػػػػػػد   مأػػػػػػة اسملكأػػػػػػة كماػػػػػػدد ذئ ئزف لػػػػػػص استنصػػػػػػ  
  سسسلئؾ اإلست س ص سؤللراد لص صةفة اسنما.

 ئضػػػػػػات نتػػػػػػسف  اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػة  ف ئعػػػػػػئد  -6
ػف مػف  بل ػة  اسملكأة اسنفسأة كمتغةر ئسأ   ػد اس 

اؾ مػػػػػػدي  قبل أػػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس ػػػػػػرار استنظأمػػػػػػص سدر 
ئق ػػػػسفص اسئظأفػػػػػة  سسسػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص سؤللػػػػػراد 
سػػئات  شػػكا لػػردي  ئ تكػػسملص ، ئذسػػؾ كمػػس ةتضػػ  

 ممس ةلصف
 ئضػات نتػسف  عػدئؿ ر ػـ  ، بشك  فرد  -6/1
   ف ئعػػػئد اسملكأػػػة اسنفسػػػأة لػػػص مسػػػسر اسنبل ػػػة 13ا

زاد مػػف صػػةف اسمتغةػػر ف اسمسػػت لةف ئاسمتغةػػر استػػس    ػػد 
كفػػػستة اسمتغةػػػػر ف اسمسػػػػت لةف لػػػص تفسػػػػةر است ػػػػسةف لػػػػص 
اسمتغةر استس  . اةث  ئضات نتػسف   ػذا اسعػدئؿ  ف 
 قبل أة  نس ة اس رار استنظأمص استطس ت تفسةر مس 

% مػف استغةػر لػص اسسػلئؾ اإلسػت س ص سؤللػراد 16 درة 
 ػػػػػف  قػػػػػذ اسملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة اكمتغةػػػػػر ئسػػػػػأ   لػػػػػص 

% 4 لػػػص تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرش  اال ت ػػػسر ، م سصػػػا  ػػػدرت س
ل ػػ  مػػف است ػػسةف لػػص اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص  نػػدمس كسنػػت 

 تنما  مفرد س.
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                       نت ئ  القو  التفسيري  لمتغير  الدراس  المستقمين (13جدول رقم )
 لمتغير الوس طوالمتغير الت ب  في ح لتي وجود او عدم وجود ا ك  عمي حدا

 

 ق م  مع م  التحديد شك  العالق  بين متغيراأ الدراس 
 %4 < السموك اإلستب قي–اخالق   صن ع  القرار التنظ مي 

 %16 < السموك اإلستب قي-< الممك   النفس   –اخالق   صن ع  القرار التنظ مي 
 %22 < السموك اإلستب قي–خص ئص الوظ ف  

 %25 < السموك اإلستب قي-الممك   النفس   < –خص ئص الوظ ف  
 

 أضػػػػػػػسن  ئضػػػػػػػات نتػػػػػػػسف  اسعػػػػػػػدئؿ اسسػػػػػػػسصذ  ف 
ق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة  ػػػػد  سػػػػتطس ت تفسػػػػةر مػػػػس  ػػػػدرش 

% ت ر  ػػػػػسن مػػػػػف است ػػػػػسةف لػػػػػص اسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص 25
سؤللراد  ندمس تئسطت تلػؾ اسنبل ػة اسملكأػة اسنفسػأة ، 

% ل ػ  مػف است ػسةف لػص 22م سصا  درت س  لص تفسػةر 
ؾ اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص  نػػدمس كسنػػت تنمػػا  مفرد ػػس. تلػػ

ف  تف ت م  اسندةد مف اسدراسست اسسس  ة  -اسنتةعة  ئا 
 ;Avey, et al., 2012)2216ز ػػػرب، (

Ibrahim, 2016;  ت كػػػػد  لػػػػص   مأػػػػة اسملكأػػػػة ،
اسنفسػػػػػػأة "ك اػػػػػػد اسمافػػػػػػزات اسمننئأػػػػػػة" استػػػػػػص تػػػػػػد ـ 
اسسلئكأست اإلةعسصأة غةر اسرسمأة داقا اسمستشػفأست 
نػػ  لػػص ظػػا اسشػػك ئي اساكئمأػػة  ماسلظػػة اسشػػر أة. ئا 

اسدافمػػػػة مػػػػف ن ػػػػص اسمػػػػئارد اسمئعػػػػ  ستافةػػػػز األلػػػػراد 
سدار ػػػػػػػػػػػةف  داقػػػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػػػؾ  –تمػػػػػػػػػػػر ض  –ا ط ػػػػػػػػػػست 

اسمستشػػػػػفأست   أمكػػػػػف اال تمػػػػػسد  لػػػػػص مافػػػػػز م ػػػػػا 
ناػئ  - شػكا معػسنص  –اسملكأة اسنفسػأة سػدل  األلػراد 

اسمسس مة سئات  طرح  لكسر سعذب ئتنمأة اسمػئارد  ئ 
تمةػػػزش ،  اسنمػػػا ئاسسػػنص ناػػئ ت ػػدأـ م ػػسدرات ستطػػئ ر

ئ ئ مس سئؼ ةػننكس   ػرش  شػكا م سشػر  لػص األدات 
 لص اسمستشفأست اساكئمأة  شكا  سـ. 

، ل د صةنت نتسف  اسعػدئؿ وبشك  تك ممي  -6/2
   ػػئة اسدئراسئسػػأ  لػػص تاسػػةف اسنبل ػػة صػػةف 14ر ػػـ ا

اسمتغةػػػػػر ف اسمسػػػػػت لةف ئاسمتغةػػػػػر استػػػػػس   لػػػػػص اسدراسػػػػػة 
سػػسصذ اسػػتطسع سدراؾ اساسسأػػة. لإمتػػدادان سنتةعػػة اسصنػػد اس

مػػػػػدي  قبل أػػػػػة  ػػػػػنس ة اس راراستنظأمػػػػػص ئق ػػػػػسفص 
% مػػػف است ػػسةف لػػػص 25اسئظأفػػة منػػسن تفسػػػةر مػػس  ػػدرة 

اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد  نػػدمس تضػػمف مسػػسر تلػػؾ 
اسنبل ة ئعػئد اسملكأػة اسنفسػأة كمتغةػر ئسػأ  ، ئذسػؾ 

 –ئ ػػػدئف متغةػػػر ئسػػػأ   –لػػػص م سصػػػا  ػػػدرت مس منػػػسن 
% ت ر  ػػػسن مػػػف است ػػػسةف لػػػص 22  لػػػص تفسػػػةر مػػػس  ػػػدرش

اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد. تلػػؾ اسنتةعػػة ت كػػد   مأػػة 
 –ال غنػص  نػػ   –ئعػئد اسملكأػة اسنفسػأة كماػدد  ػسـ 

لػػػػػص استنصػػػػػ   سسسػػػػػلئؾ اإلسػػػػػت س ص سؤللػػػػػراد لػػػػػص ئا ػػػػػ  
 اسمستشفأست اساكئمص  ماسلظة اسشر أة.

 

 

 

 

 

 



  اشذقس اشكسيط شصعصريث اشؽفسيث في إطاس اشعالجث بيػ إدساخ......شريف سعيد متوىل               ،د/ مها دمحم البنوى د/ 

48 

 

 نت ئ  القو  التفسيري  لمتغير  الدراس  المستقمين مع ا  (14جدول رقم )
 

 ق م  مع م  التحديد شك  العالق  بين متغيراأ الدراس 
 %19.6 < السموك اإلستب قي–اخالق   صن ع  القرار التنظ مي و خص ئص الوظ ف  

< -< الممك   النفس   –اخالق   صن ع  القرار التنظ مي و خص ئص الوظ ف  
 اإلستب قيالسموك 

25% 

 

 سإلضػػػػسلة اسػػػػص مػػػػس سػػػػصذ ، ت ةػػػػر اسنتةعػػػػة استػػػػص  -7
  اسك ةر مف األ تمػسـ 4كش   ن س اسشكا ر ـ ا

كُ نػػد تطصأ ػػص سلدراسػػة اساسسأػػة لػػص اسمستشػػفأست 
اساكئمأػػة  ماسلظػػة اسشػػر أة. ل مراعنػػة مسػػتئي 
مننئأػػػػػة سدراؾ مػػػػػدي  قبل أػػػػػة  ػػػػػنس ة اس ػػػػػرار 

لػػص  بل تػػ   كػػا مػػف اسملكأػػة اسنفسػػأة  استنظأمػػص
  2ئاسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد لػػص اسشػػكا ر ػػـ ا
 ˒21نعد س  بل ة مننئأة  ند مستئي   ػا مػف 

س ػػػذا اسمتغةػػػر مػػػ  كػػػبل اسمتغةػػػر ف. تلػػػؾ اسنبل ػػػة 
اسػػػػص غةػػػػر  -  4ئل ػػػػسن سلشػػػػكا ر ػػػػـ ا –تائسػػػػت 

مننئأػػػػػة  نػػػػػدمس تػػػػػػـ دراسػػػػػة  بل ػػػػػة اسمتغةػػػػػػر ف 
سػتئي اسنبل ػة مػ  اسملكأػة اسمست لةف منسن  لػص م

   ئ ˒42اسنفسػػأة اسػػعا مسػػتئي اسمننئأػػة  أمػػة 
مسػػػتئي اسنبل ػػػة مػػػ  اسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص سؤللػػػراد 

تلػػػؾ اسنتةعػػػة   .˒11اسػػػعا مسػػػتئي اسمننئأػػػة  
 تنكس  دة ملائظست  سمةف

 

 (4شك  رقم )
     وخص ئص الوظ ف   التنظ مي القرار مؤشراأ القو  التفسيري  إلدراك اخالق   صن ع 

 مع ا في عالقتمم  ب لسموك اإلستب قي عبر الممك   النفس   في بيئ  العم 
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تراعػػػػػ  سدراؾ األلػػػػػراد لػػػػػص معتمػػػػػ  اسدراسػػػػػة  -7/1
سمػػػدي  قبل أػػػة  ػػػنس ة اس ػػػرار استنظأمػػػص ،  ئ ن ػػػسرة 

اساكئمأػػػػة أشػػػػػنرئف  قػػػػري لػػػػإف  لػػػػراد اسمستشػػػػفأست 
استنظأمص  صدرعة تدئرائؿ اسمتئس   ف  نس ة اس رار

تػػتـ  طر  ػػة  قبل أػػة ، ئ ػػذا مػػس ة كػػدش  أمػػة اسمتئسػػ  
ئاس ػػػسس   –اساسػػػسصص س ػػػذا اسمتغةرلػػػص معتمػػػ  اسدراسػػػة 

لضبلن  ف مس  رشدت    نتسف  اسدراسػة  –ت ر  سن  3.1
اإلستطبل أة لص  ذا اسسأسؽ. اةث   رت تلؾ اس أمػة 

ص  بل ػػػػة سدراؾ مػػػػدي  قبل أػػػػة  ػػػػنس ة اس ػػػػرارت  لػػػػ
استنظأمأة  كا مف اسملكأة اسنفسأة ئاسسلئؾ اإلست س ص 
، لنلص اسرغـ مػف  ف اسنبل ػة صةػن ـ كسنػت مننئأػة سال 
 ن س ش دت تراعنسن كصةران لص منسما االرت سط ئاستادةػد 
صةن ـ اصل  منسما استادةد صػةف اسمتغةػر اسمسػت ا ئكػبل 

 %  لص استئاسص . 4% ئ 3أ  ئاستس   اسمتغةر ف اسئس
اسػػػػػػػػت ند االقت ػػػػػػػػسر تػػػػػػػػ  ةر سدراؾ  قبل أػػػػػػػػة  -7/2

 ػػػػػػنس ة اس ػػػػػػرارات استنظأمأػػػػػػة ئ   ػػػػػػص  لػػػػػػص متغةػػػػػػر 
ق سفص اسئظأفة ل    كننئاف ستلؾ اسنبل ة ، ئذسؾ 
 ندمس تـ سضسلة  ذا اآلقةرلص استالةا سأشسرؾ سدراؾ 

كأػػة  قبل أػػة اس ػػرارت استنظأمأػػة لػػص استػػ  ةر  لػػص اسمل
اسنفسػػأة ئاسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص. ئ ػػػذا مػػػس ت كػػػدة اسنتػػػسف  

% لػص 25اسسس  ة   اةث صلغت  أمة منسما استادةد 
مسػػػػػسر بل ة ق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة  كػػػػػا مػػػػػف اسملكأػػػػػة 

  , كمػس 13اسنفسأة ئاسسلئؾ اإلست س ص امقرج عدئؿ 
%  أضػػسن لػػص مسػػسر بل ة  قبل أػػة  ػػنس ة 25صلغػػت 

منػػػسن كػػػا مػػػف  اس ػػػرار استنظأمػػػص ئق ػػػسفص اسئظأفػػػة
اسملكأػػة اسنفسػػأة ئ اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص امقػػرج عػػدئؿ 

  . 4ئشكا ر ـ  14ر ـ 
اسرسػػػػػػػمأة  سف اسسػػػػػػػلئكأست اإلسػػػػػػػت س أة غةػػػػػػػر -7/3

سؤللػػراد ال تم ػػا داسػػة لػػص اسمنػػسخ األقبل ػػص س ػػنس ة 
إلن ػػػس  ػػػسألاري غةػػػر مئعػػػئدة  –اس ػػػرارات استنظأمأػػػة 

  شػػكا ئاضػػ  لػػص اسمستشػػفأست اساكئمأػػة  سسشػػر أة ،
م سصػػػػػا مػػػػػػس م لتػػػػػ  تلػػػػػػؾ اسسػػػػػػلئكأست مػػػػػف داسػػػػػػة لػػػػػػص 
ق سفص اسئظأفة ، ئاستػص مػف اسئاضػ   ن ػس  تسػمت 
 سأل مأػػػػػة ئاإلسػػػػػت بلسأة ئاسمرئنػػػػػة اسكسلأػػػػػة سصػػػػػد  تلػػػػػؾ 
اسسػػػلئكأست ئاسافػػػسد  لة ػػػس سػػػدي األلػػػراد لػػػص معتمػػػ  
اسدراسػػػػة ، ئذسػػػػؾ كمػػػػس تػػػػـ االسترشػػػػسد  ػػػػ  مػػػػف نتػػػػسف  

عمػػسالن لػػإف ا سنتأاػػة اسسػػس  ة اسدراسػػة االسػػتطبل أة. ئا 
تشةر صئضئح اسػص  ف تػس ةر ق ػسفص اسئظأفػة  لػص 
اسسلئؾ اإلستصل ص سؤللراد سئات  شكا م سشر  ئ غةػر 
م سشػػر  كصػػػر ئ  ػػـ مػػػف تػػ  ةر مػػػدي  قبل أػػة  ػػػنس ة 
اس رار استنظأمص  لػص اسسػلئؾ اإلسػت س ص سػئات  شػكا 

 م سشر  ئ مف قبلؿ اسملكأة اسنفسأة.
ق سفص اسئظأفة  لص اسرغـ مف  ف متغةر  -7/4

 ظ ػػر  ػػػئة تفسػػػةر ة  لضػػػا سلت ػػػسةف  سسنسػػػ ة سكػػػا مػػػف 
اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة ئاسسػػػػلئؾ اإلسػػػػت س ص سؤللػػػػراد م سرنػػػػةن 
 متغةر سدراؾ مػدي  قبل أػة  ػنس ة اس ػرار استنظأمػص 
، سال  ف  أمة منسما تادةد مس سئات  شكا لػردي  ئ 

 ضػنف مس لػص استنصػ  ص ػذاةف  -سعمػسالن  –تكسملص تشص 
ر ف ، ممػػػػػػس أفػػػػػػت  اس ػػػػػػسب ناػػػػػػئ اس اػػػػػػث  ػػػػػػف اسمتغةػػػػػػ

ست ػسةف   1اماددات  قري ت دـ تفسػةرات  ك ػر ئضػئاسن 
 متغةري اسدراسة اسئسأ  ئاستس  .

 التطب ق أ اإلداري  لنت ئ  الدراس 
لػػػص ضػػػػئت اسنتػػػسف  استػػػػص  ظ ػػػرت سدراؾ متئسػػػػ  
ألقبل أست  نس ة اس ػرار استنظأمػص ئ لػئؽ اسمتئسػ  
ننكػػػػػسس ذسػػػػػؾ  لػػػػػص تزاةػػػػػد  سق ػػػػػسفص اسئظأفػػػػػة ، ئا 
اسشػػنئر  سسملكأػػة اسنفسػػأة ئمػػف  ػػـ اسسػػلئؾ اإلسػػت س ص 
سػػػػدي األلػػػػراد لػػػػص صةفػػػػة اسنمػػػػا ، ةتضػػػػ  ضػػػػرئرة  ف 
تضػػػػػػطل  سدارات اسمستشػػػػػػفأست اساكئمأػػػػػػة  ماسلظػػػػػػة 

                                                 
(1)

سكو  ردط خحيريط دسجرث اشكاركد بكاسرطث  جيعرث ظعاظرس  

اشدلذ ررذ فرري مالجررث اشعلررذداج اشعحدشحررث برررس ظررػ اشعصريررث 

 اشؽفسيث قاشسصكخ اإلسدةاجي ش فشاد.
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شػػر أة صػػدئر س سلتنسمػػا مػػ  تلػػؾ اسنتػػسف   لػػص اسناػػئ اس
 استإسةف 

لػػػػػص اسصداأػػػػػة ، مػػػػػف اسضػػػػػرئري  ف تنػػػػػص سدارات  -1
اسمستشػػػفأست اساكئمأػػػة لػػػص اسشػػػر أة  ػػػ ف انغمػػػسس 
األلػػػػػراد  سسسػػػػػلئكأست استطئ أػػػػػة  ئ اسم سدفػػػػػة أم ػػػػػا 
م ػػػدران سمسن سضػػػمسف لنسسأػػػة اسنمػػػا ئنعساػػػ . ئمػػػف 

دة مسػػسرات  عػػا تا ةػػذ تلػػؾ اسغسأػػة ، لػػإف  نػػسؾ  ػػ
ةن غص  ف تسلك س اإلدارات مػف  عػا تنز ػز اسسػلئؾ 
اإلست س ص لص مكسف اسنما   لقػذا لػص اإل ت ػسر  ف 
 ي سلئؾ  ئ ما لة اسرغ ػة لػص ممسرسػت  ئكػذسؾ 

 اس درة  لص ممسرست ف
د ـ اسرغ ة لص ممسرسة اسسلئؾ اإلسػت س ص ،  -1/1

ئذسػػػػػػؾ  صػػػػػػػر سدراج تلػػػػػػػؾ اسسػػػػػػلئكأست ضػػػػػػػمف نظػػػػػػػـ 
اػػػئالز اسمنمػػػئؿ  ػػػ  لػػػص اسمستشػػػفأست ، اسمكسلػػػوت ئاس

ستلػػػػؾ  - ػػػػئالن ئرمػػػػزان  –لضػػػػبلن  ػػػػف استشػػػػعأ  اسم سشػػػػر
اسممسرسػػػست لػػػص صةفػػػة اسنمػػػػا ، ئعنل ػػػس  اػػػد  شػػػػكسؿ 

 استمسةز صةف األلراد.
مػػػػف اسطصأنػػػػص  ف تت ػػػػسةف  ػػػػدرات ئامكسنػػػػست  -1/2

األلػػػػراد لػػػػص اس أػػػػسـ  سسسػػػػلئكأست اإلسػػػػت س أة لػػػػص صةفػػػػة 
تػػ تص د ػػـ اس ػػدرة  لػػػص اسنمػػا ، ئمػػف  ػػذا اسمنطلػػذ ة

ممسرسة اسسلئؾ اإلست س ص لص صةفة اسنما مف قػبلؿف 
داقا ئقسرج  –ت مأـ اسصرام  استدر صأة اسمتق  ة 

ذات اسنبل ة صد ـ اسسلئكأست اسم سدفة  -اسمستشفأست 
ئاسنما استطئ ص غةر اسرسمص ،  أضػسن تنز ػز ئسػسفا 

 ئتطػئ ر م ػسرات ـ -اسذاتص ئاسم سسص  –تنلـ األلراد 
، ئاسنمػػػػػػػػا  لػػػػػػػػص ز ػػػػػػػػسدة اسػػػػػػػػت مسرات اسمستشػػػػػػػػفأست 

 اساكئمأة ص ـ. 
ت ةفػػػة اسفر ػػػة سممسرسػػػة اسسػػػلئؾ اإلسػػػت س ص  -1/3

لػػػػص اسمستشػػػػفأست ،  صػػػػرف اسنمػػػػا  لػػػػص قلػػػػذ منػػػػسخ 
تنظأمػػػػص  ػػػػسفـ  لػػػػص تمكػػػػةف األلػػػػراد ئا  طػػػػسف ـ ار ػػػػة 

است ػػػرؼ ئاسسػػػأطرة  لػػػص  دات   مل ػػػـ ، لضػػػبلن  ػػػف 
مػػػة ، ئاستئسػػػ  لػػػص سشػػػراك ـ لػػػص اتقػػػسذ اس ػػػرارات اس س

تقئ ػػا اس ػػبلاأست س ػػـ ،  أضػػسن قلػػذ منػػسخ ةت ػػ  
سئات  لػص اسمسػتئي اسفػردي  ئ  – سستادي ئاسمنسلسة 
ستػئلةر اسفػرص اسمنسسػ ة ستئسةػد  –مستئي لػرؽ اسنمػا 
 اسسلئكأست اإلست س أة.

سف تراعػػػػػػ  سدراؾ اسمفػػػػػػس أـ األقبل أػػػػػػة س ػػػػػػنس ة  -2
لػػػص اس ػػػرارات استنظأمأػػػة صػػػةف األلػػػراد ،  ػػػد لػػػرض  

سدارات اسمستشػػػػفأست اساكئمأػػػػة  سسشػػػػر أة  ف تئعػػػػ  
ا تمسم س  سسنما  لص قلػذ صةفػة  مػا تتسػـ  سػأسدة 
اسمفس أـ األقبل أة   اةث تتفذ اسدراسػة مػ   نػض 

  لص سمكسنأة تا ةػذ ذسػؾ 2227تئ أست مامئد ا
 مف قبلؿف 

است كةػػػػػػػػد  لػػػػػػػػص اسعئانػػػػػػػػب األقبل أػػػػػػػػة لػػػػػػػػص  -2/1
ممسرسػػػست سدارة اسمػػػئارد اس شػػػر ة ، ئذسػػػؾ مػػػف قػػػبلؿ 

 استركةز  لص اسمضسمةف استسسأةف
   اسػػػتصداؿ اسماسػػػئ أة ئاال ت ػػػسرات اسشق ػػػأة غةػػػر

اسمئضئ أة  سست  ةا اسنلمص ئاسنملػص كشػرط سشػغا 
 اسئظسف  اسشسغرة.

  دئرة اسنما  لص سساػسؽ األلػراد لػص صداأػة تنةةػن ـ صػ
إلطبل  ػػػـ  لػػػص ا ػػػئ  ـ  Orientationتئعة أػػػة 

ئئاع ست ـ ، ئاأل ػـ   اسسػأسؽ األقبل ػص استػص تنمػا 
 لص ضئتش اسمستشفص.

   ف أكػػػئف مػػػدي اإلستػػػػزاـ األقبل ػػػص  اػػػد اسمنػػػػسةةر 
اس سمػة لػػص ت ةػػأـ  دات األلػراد ، لضػػبلا  ػػف امػػداد ـ 

 صتغذأة مرتدة دافمة  ف  داف ـ األقبل ص.  
  د  لػػػص  سػػػس مئضػػػئ أة ، ئاضػػػاة ، س س ػػة األلػػػرا

ئمنلنػػػػة ، تصتنػػػػد  ػػػػف اسذاتأػػػػة ، ئتتضػػػػمفف اسع ػػػػد 
 ئاسكفستة ئاألصداع.
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   ت لةػػػػا اال تمػػػػسد  لػػػػص األ دمأػػػػة ،  ئ استفضػػػػأبلت
اسنفسأة سمتقذ اس رار كمنسةةر  سسسأة  لص استر أست 
، م سصػػػا ا تمػػػسد اسشػػػفسلأة ئاس ػػػدرات اسفردأػػػة اسئا ػػػدة 

 كم ئغ سلتر ص.
   األقبل ػػػػػػػػص ، ئاسمفػػػػػػػػس أـ اسنظر ػػػػػػػػة عنػػػػػػػػا اس نػػػػػػػػد

األقبل أػػػػػة ئكأفأػػػػػة ترعمت ػػػػػس اسػػػػػص سػػػػػلئؾ  قبل ػػػػػص 
 سسمستشفأست عزت   ةا لص ت مأـ ئتنفةذ اسصػرام  

 استدر صأة سؤللراد.
 أػسـ اسمستشػفأست  شػكا دئري   أػسس ئت ةػػأـ  -2/2

رسػػػسست س اسمنلنػػػة  ػػػف   سلت ػػػس ئمفردات ػػػس األقبل أػػػة ، 
اسػتراتةعةت س ئا ػدال س سلئ ئؼ  لػص مػدي اتسػس  س مػ  

 ئطرؽ  مل س اسمنلنة.
اساػػػرص  لػػػص ئعػػػئد مة ػػػسؽ  مػػػا  قبل ػػػص  -2/3

Ethics Code ،  ئكػػذسؾ سأسسػػة  قبل أػػة ئاضػػاة
سلعمأػػ  ، أمػػ بلف منػػسن مظلػػة تاكػػـ كسلػػة اسسػػػلئكأست 

 داقا ئقسرج اسمستشفص.
األ تمػػسـ صتاسػػةف عػػئدة اأػػسة األلػػراد داقػػا  -2/4

كػػػا اسئسػػػسفا  ف اسُ نػػػد اسمستشػػػفأست ، ئاست كةػػػد  صػػػر 
ك ػػػػدؼ م ػػػػـ  ألي سدارة ت اػػػػث  ػػػػف  –اال ت ػػػػسدي 

ال ةتنػػػػػسرض مػػػػػ  اسُ نػػػػػد األقبل ػػػػػص   صػػػػػا  –اسنعػػػػػسح 
 ةد م . 

اساػػػػػػػػرص  لػػػػػػػػص  ف ت ػػػػػػػػ   اإلدارة ذات ػػػػػػػػس  -2/5
نمئذعسن ئ دئة سلسػلئؾ األقبل ػص ، ئذسػؾ  صػر استسكةػد 
 – لػصف اإلستػزاـ  ػػسألكئاد األقبل أػة داقػا اسمستشػػفص 

س ، ئت ػػػػػػدأـ اسػػػػػد ـ اسمػػػػػػسدي ئاسمننػػػػػػئي اػػػػػسؿ ئعئد ػػػػػػ
سلسػػلئكأست األقبل أػػة ، ئكػػذاسؾ مئاع ػػة اسممسرسػػػست 
 غةر األقبل أة داقا مكسف اسنما  اـز ئئضئح. 

اسملكأػػػة اسنفسػػػأة ك اػػػد اسماػػػددات  مػػػ  صػػػزئغ دئر -3
ئاسمافػػػػػزات اسمننئأػػػػػة "اسمعسنأػػػػػة" ستنز ػػػػػز اسسػػػػػلئؾ 
اإلسػػػت س ص لػػػص مكػػػسف اسنمػػػا ، أمكػػػف سلمستشػػػفأست 

 ػػػذا اسمف ػػػـئ  صػػػر د ػػػـ مسػػػسرات  لػػػص ئا ػػػ  ارسػػػست 
اسمستشػػػػػفأست اساكئمأػػػػػة  ماسلظػػػػػة اسشػػػػػر أة  لػػػػػص 

 اسنائ استسسصف
    ضػرئرة   ػد اسنػدئات ئاسل ػستات اسدئر ػة مػ  عمأػػ

األلراد داقا اسمستشػفأست ، سلسػمسع مػن ـ ئاستنػرؼ 
 لػػػػص لراف ػػػػـ ، ئتئضػػػػأ  سمػػػػسذا أ ئمػػػػئف  سأل مػػػػسؿ 

 ئسأس ل   كة  أ ئمئف ص س.
  أللػػػػػػراد  ػػػػػػ  مةت ـ ئ  مأػػػػػػة األدئار استػػػػػػص اشػػػػػػنسر ا

 أ ئمئف ص س لص مكسف  مل ـ.
   االسػػػػػػت مسر لػػػػػػص األلػػػػػػراد  صػػػػػػر استػػػػػػدر ب ئاسػػػػػػتنلـ

 اسمستمر ، ئكذسؾ د ـ اسنمئ اسذاتص س ـ.
   ، افػػز األلػػراد  لػػص االسػػت مسر لػػص مكػػسف  مل ػػـ

مف قبلؿ ترغةص ـ لص ت دأـ م تراست تد ـ تطػئ ر 
 ػػػسـ ، ئاشػػػراك ـ ئظػػػسفف ـ  ئ مكػػػسف  مل ػػػـ  شػػػكا 

لػػص تنفةػػذ س  ئ اسمشػػسركة لػػص اإلشػػراؼ  لػػص استنفةػػذ 
 اسؿ سعسزت س مف اإلدارة اسنلأس.

   مػػػػس  –اسسػػػػمسح   ػػػػدر مػػػػف اسمرئنػػػػة ئاإلسػػػػت بلسأة 
سؤللػػػػػػراد لػػػػػػص  دات  –ةتنسسػػػػػػب مػػػػػػ  سػػػػػػئاف  اسنمػػػػػػا 

تكلأفػػػػست ـ ، لضػػػػبلن  ػػػػف ضػػػػرئرة استمتػػػػ   سسراس ػػػػة 
 اسبلزمة سلتنسطص م  ااتأسعست ـ.

مس  ظ رتػ  نتػسف  اسدراسػة اسمةدانأػة مػف لص ضئت  -4
رضػػػػست ئاػػػػدات اسنةنػػػػػة  ػػػػف ق ػػػػسفص ئظػػػػػسفف ـ 
اساسسأة ، ئكذسؾ مس كشفت  ن  مػف اسنبل ػست ذات 
اسػػػئزف استػػػػص عمنػػػت  ػػػػذا األقةػػػر ص ػػػػس ص متغةػػػػرات 
اسدراسػػػة ، تئ ػػػص اسدراسػػػة  ضػػػرئرة تنز ػػػز رضػػػست 
األلػػػػػػراد  ػػػػػػف ق ػػػػػػػسفص ئظػػػػػػسفف ـ اساسسأػػػػػػة لػػػػػػػص 

سشػػػر أة  صػػػر اإلعػػػراتات اسمستشػػػفأست اساكئمأػػػة  س
 استسسأةف

    ئ لػػػػص مسػػػػتئي  -سعػػػػرات مسػػػػ  سعمأػػػػ  اسئظػػػػسف
داقػػػػػػػػػػػػا اإلدارات اسمقتلفػػػػػػػػػػػػة  -عمأػػػػػػػػػػػػ  األلػػػػػػػػػػػػراد 

سلمستشفأست  ماسلظة اسشر أة سمنرلػة مػئاطف اس ػئة 
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ئاسضػػػػن  لػػػػص ق ػػػػسفص ئظػػػػسفف ـ  صػػػػر األدئات 
اسمتساة سذسؾ ، ئاستص تتنسسب م  طصأنة اسنما لص 

 سشػػػػػر أة ام ػػػػػسؿف م شػػػػػراسمستشػػػػػفأست اساكئمأػػػػػة  س
 Job Diagnosticتشػػقأص ق ػػسفص اسئظأفػػة 

Index (JDI)  اسمنص ػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػف نمػػػػػػػػئذج  سكمػػػػػػػػسف
ئائسػػػػد سـ سق ػػػػسفص اسئظأفػػػػة    اةػػػػث ُتنػػػػد  ػػػػذش 
اسمنرلػػة  مػػػران عةػػدان لػػػص سػػػصةا د ػػـ ع ػػػئد تقطػػػأ  

 اسئظسف  ئتطئ ر س. 
   نػػػػد سعػػػػرات  ػػػػذا اسمسػػػػ  ، ةن غػػػػص  ف ةػػػػتـ ت ةفػػػػة 

ت مأـ ئظسفف ـ ، سكص ةتف مػئا األلراد سنملأة س سدة 
اتػػػػص لػػػػص ظػػػػا درعػػػػة  –  مأػػػػة استغةةػػػػر ئاسػػػػ س   

رضػػػػس  ـ اسنػػػػسسص  نػػػػ  كمػػػػس صةنػػػػت نتػػػػسف  اسدراسػػػػة 
اسمةدانأػػة ،  صػػا اسصػػد  لػػص تنفةػػذش  ئ سستػػسسص أنػػسئنئف 

  لص سنعسا .
   تنز ػػز مف ػػـئ اسملكأػػة اسنفسػػأة سػػدي األلػػراد ، لمػػف

ئ نػض  مس ال شؾ لأ   ف اسنبل ة صػةف  ػذا اسمف ػـئ
ئ شػػكا قػػسص ُ نػػػدي  –  نػػسد ق ػػسفص اسئظأفػػة 
تت ػػػػػػػػػػػػػػػػ   سست سدسأػػػػػػػػػػػػػػػػة  –اس ئأػػػػػػػػػػػػػػػة ئاسسػػػػػػػػػػػػػػػػأطرة 

Reciprocal  ئأغػػػذي  نضػػػ س  نضػػػسن ، ئأ ػػػنب
 منرلة  ة ـ ةصد  است  ةر  لص اآلقر.

   لػػػػص ظػػػػا اسشػػػػكئي اسدافمػػػػة استػػػػص اصػػػػدت س مفػػػػردات
اسدراسػػة االسػػتطبل أة مػػف اسصةرئ راطأػػة استػػص تاكػػـ 

 غػػػػص  ف ةتسػػػل  اس ػػػػسفـ  لػػػػص سعػػػراتات اسنمػػػػا ، لةن
 Illuminateاتقػػػػسذ اس ػػػػرارت صنػػػػئع مػػػػف االسػػػػتنسرش 

ئاساكمػػة استػػص تمكنػػ  مػػف تا ةػػذ درعػػة م صئسػػة مػػف 
اسمرئنػػػػػػة لػػػػػػص سدارة اسنمػػػػػػا تاػػػػػػت  ةػػػػػػئد اسػػػػػػرئتةف 
اساكػػػػئمص اسسػػػػسفد.  قػػػػذا لػػػػص اال ت ػػػػسر  ف نظر ػػػػة 
ت ػػػػمأـ ق ػػػػسفص اسئظػػػػسف   ػػػػص ع ػػػػد سػػػػػلئكص 

األلػػراد ناػػئ  سألسػػسس ، اسغػػرض منػػ  دلػػ  ئتافةػػز 
اس أػػػػسـ  م ػػػػسم ـ  شػػػػكا  ك ػػػػر لنسسأػػػػة مػػػػف اسع ػػػػئد 

 األ دـ ام سؿف األ رات اسئظأفص  ذات اس لة.

حططططدود الدراسطططط    والتوجمطططط أ البحث طططط  
 المستقبم   المنبثق  عنم  

تـ تعمأ  اسصأسنست األئسأة اسمسػتقدمة لػص  أػسس   -1
اسنبل ػػػػست اسم سشػػػػرة ئغةػػػػر اسم سشػػػػرة صػػػػةف متغةػػػػرات 
اسدراسػػػػة اساسسأػػػػة ا تمػػػػسدان  لػػػػص اسػػػػلئب اسدراسػػػػست 

كصػػػدأبلن  ػػػف اسػػػلئب  cross-sectionalاسم طنأػػػة 
ئسػػػذسؾ ت تػػػرح . Longitudinalاسدراسػػػست اسممتػػػدة 

ت اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػػة سعػػػػػػػرات اسمز ػػػػػػػد مػػػػػػػف اسدراسػػػػػػػس
استطصأ أة  ئ استعر صأة  لص نفس اس طػسع اسمسػتقدـ 
لػػػص اسدراسػػػة اساسسأػػػة ، مػػػ  تغةةػػػر اسنةنػػػة األسسسػػػأة 
سسػػػػػة مستشػػػػػفأست اس طػػػػػسع اسقػػػػػسص  ئ مستشػػػػػفأست 
اس طػػػسع االسػػػت مسري ،  ئاسػػػتقداـ  طس ػػػست  قػػػري 
نتسعأػػة. ئذسػػؾ ست ةػػأـ  ئسػػ  سطصأنػػة  سػػئات قدمأػػة  ئا 

أػػػة ، لضػػػبل اسنبل ػػست استػػػص تفترضػػػ س اسدراسػػػة اساسس
  ف تئسأ  دافرة اسم دا أة اسقسرعأة ستلؾ اساسسأة.
 أضػسن ةصنغػػص اإلشػػسرة اسػػص  نػ   لػػص اسػػرغـ مػػف  ف 
اسلئب اسدراسة اسم طنأة ةئلر ل    بل ست ارت سطأػة 
صةف متغةرات اسدراسػة ، سال  ف اسػلئب تالةػا اسمسػسر 
اسػػػػػػذي ات نتػػػػػػ  اسدراسػػػػػػة اساسسأػػػػػػة  سسػػػػػػتقداـ صرنػػػػػػسم  

WarpPLS  ـ لػػػص تئ ػػػة  اسنبل ػػػست صػػػةف  ػػػد سػػػس
  1ا Causalityاسمتغةرات  طر  ة ت ترب مف اسسصصأة 

ئاستػػص تنتصػػر اسسػػصب اسػػرفأس لػػص اس أػػسـ  سسدراسػػست  –
 اسممتدة.

ا ت ػػػرت معػػػسؿ اس اػػػػث لػػػص اسدراسػػػة اساسسأػػػػة  -2
 لػػة متغةػػري مػػدي سدراؾ  قبل أػػة   ػػنس ة اس ػػرار 
استنظأمػػػص ئق ػػػسفص ت ػػػمأـ اسئظأفػػػة كماػػػددات 
سلملكأػة اسنفسػأة ،  سالضػػسلة سسػة استركةػػز  لػة  اػػد 

                                                 
(1)

براشش ط ظرػ  ـعيرث اسرصكل خلصيرس اشعسراس فري اتجدررشال  

 Experimentationظػ اشسةةيث ،  ةحي اشعرؽف  اشد ش ةري 

ـررك اشعسررصد اشكحيررذ اشحررادس مصرري خكشيررذ اشعالجرراج اشسررةةيث 

 اشراظصث بيػ ظد يشاج اشذساسث.
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اسنػػػػػئات  اسسػػػػػلئكأة سلملكأػػػػػة اسنفسػػػػػأة ئاسمتم لػػػػػة لػػػػػص 
اةػػػث ُتنػػػد  ػػػذش اسدراسػػػة مػػػف  -اسسػػػلئؾ االسػػػت س ص 

اكةر اسدراسػػػػست استػػػػص تنسئسػػػػت  ضػػػػأة  قبل أػػػػست صػػػػئ 
اسنمػػػػػػا  شػػػػػػكا  ػػػػػػسـ ، ئ قبل أػػػػػػة  ػػػػػػنس ة اس ػػػػػػرار 

 استنظأمص  شكا قسص. 
ئاتػػػػص ئ ػػػػت س ػػػػداد  ػػػػذش اسدراسػػػػة مسزاسػػػػت  ػػػػئة 
االقتبللػػػػػست تتسػػػػػ  صػػػػػةف اسكتػػػػػسب اػػػػػئؿ مس أػػػػػة تلػػػػػؾ 
اسمفػػس أـ ، ئطصأنػػة اسمنسةةر ئاسفلسػػفست استػػص تاػػد س ، 

نػػس تػػ تص   مأػػة صػػذؿ لضػػبلن  ػػف كأفأػػة  أسسػػ س. ئمػػف  
اسمز ػػػد مػػػف اسع ػػػئد اس ا أػػػة سلئ ػػػئؼ  لػػػص مضػػػسمةف 

ت ػػػػػػ  صئضػػػػػػئح تلػػػػػػؾ اسمفػػػػػػس أـ ،  Global سمػػػػػػة 
ئتاسئؿ استنرؼ  لػص  ػدرت س  لػص استنصػ   سسسػلئكأست 

  ئ اسظئا راسفردأة ئاستنظأمأة لص صةفة اسنما. 
ك اػػػػػد   ػػػػػـ  Controlُأ ػػػػػن  مف ػػػػػـئ اسػػػػػتاكـ   -3

دراسػػة اسملكأػػة اسنفسػػأة ، كمػػس  نػػ   Pathsمسػػسرات 
ُأنػػد ماػػددان  سمػػسن سلتنصػػ   سسسػػلئؾ اإلسػػت س ص سؤللػػراد 
لػػػص صةفػػػة اسنمػػػا. ئلػػػص  ػػػذا اسسػػػأسؽ ، تن ػػػ  نتػػػسف  
اسدراسػػػة اساسسأػػػػة اسػػػص ضػػػػرئرة تكػػػر س اسمز ػػػػد مػػػػف 
اسع ػػػػػئد ناػػػػػئ دراسػػػػػة طصأنػػػػػة اسنبل ػػػػػة صػػػػػةف تلػػػػػؾ 
اسمتغةػػػػرات سػػػػئات  شػػػػكا تطصأ ػػػػص  ئ تعر صػػػػص ، ال 

ص ضئت اسضػن  اسئاضػ  سمنػسمبلت تادةػد سأمس ل
كا مف سدراؾ مدي  قبل أة  ػنس ة اس راراستنظأمػص 
ئق سفص اسئظأفػة ، ئكػذسؾ اسػن ص اسملاػئد لػص 
األدصأست اإلدار ة استص تنسئست  سسدراسة اسنبل ة صػةف 
مف ػػػـئ اسػػػتاكـ ئكػػػا مػػػف متغةػػػري اسملكأػػػة اسنفسػػػأة 

 ئاسسلئؾ اإلست س ص.
 
 
 
  

أة ماددات  قري سمف ػئمص ت ترح اسدراسة اساسس -4
اسسػلئؾ اإلسػت س ص سؤللػراد ئاسملكأػة اسنفسػأة صقػبلؼ 
اسماددات استنظأمأة  ئاإلدار ة استص تنرضػت س ػس ، 
من ػػػس  لػػػص سػػػصةا اسم ػػػسؿف اسشق ػػػأة اإلسػػػت س أة ، 
ئتطصأ ػػػػػػػػػػػػػػػست مف ػػػػػػػػػػػػػػػـئ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػت سمة استنظأمأػػػػػػػػػػػػػػػة 

Organizational  Virtuousness  لػػػػػػػػػػص صةفػػػػػػػػػػة
نظأمأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اسنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، ئنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسمنس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة است

Organizational Immunie System.  
ت ترح اسدراسة اساسسأة سعرات اسمز د مف اسدراسست   -5

ص ػػػػػػػدؼ استنػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػص تػػػػػػػ  ةر لفػػػػػػػست اسمتغةػػػػػػػرات 
اسشق ػأة ااسدأمئغرالأػػة   لػػص طصأنػة اسنبل ػػة صػػةف 
ماػػػػددات اسملكأػػػػة اسنفسػػػػأة ئنئاتع ػػػػس ، ئذسػػػػؾ لػػػػص 
ضئت مس رعات  نتسف  اس اث اسمكتصص مف سقػتبلؼ 

اسمست  ػػػص مػػػن ـ  سسنسػػػ ة سمتغةػػػرات  تعس ستاسػػػ
 ,.e.g)اسدراسػة لأمػػس ةتنلػذ  كػػا مػفف متغةراسنمػػر 

Peterson, et al., 2001) ،  ئذسػؾ اسػتنسدان اسػص
نظر ػػة استطػػئر األقبل ػػص اسمنرلػػص ، ئمتغةػػر اسنػػئع 

  ئ أضػػػػػػسن 2227  مامػػػػػػئد،  2222ام ػػػػػػسؿف  ، 
(e.g. Franke, et al., 1997; Ibrahim, 

ئذسؾ استنسدان اسص كا مف نظر ػة استنشػفة  ، (2016
 Sexشصرذقساالعتمس أػة ئت ػئرات است ةفػة اسنئ أػة 

Role Socialization ، لتػػػرة اس  ػػػست لػػػص  ئمتغةػػػر
 اسئظأفة / اسقصرة. 
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 المراج 
 اوالا  المراج  العرع  

  (2118االستراتيج   الوطن   لمك فح  الفس د ) -
مركػػػػػز اسمنلئمػػػػػست ئد ػػػػػـ اتقػػػػػسذ اس ػػػػػرار  معلػػػػػس 

 اسئزرات ، اس س رة.
منس    (  2117الع صي  شريف احمد شريف ) -

اس اػػث اسنلمػػصف منظػػئر سداري تسػػئأ ص ، اس ػػس رة ، 
 دار اسفعر سلنشر ئاستئز  . 

العطططو   عطط مر عمططي حسططين؛ الحسططيني  كمطط ل  -
"دئر   سلػػػػػػة سدارة اسقطػػػػػػ  لػػػػػػص  (  2117كطططططط ظم )
سػػػلئؾ اسنمػػػا اإلسػػػت س ص مػػػف قػػػبلؿ اسػػػدئر تنز ػػػز 

اسئسػػػػأ  سلملكأػػػػة اسنفسػػػػأة" ،  معلػػػػة اسغػػػػري سلنلػػػػـئ 
 اإلدار ة ئاال ت سدأة،  اث م صئؿ سلنشر.

اسع ػػػسز  (  2115الكتططط   السطططنو  لإلحصططط   ) -
 اسمركزي سلتنصفة اسنسمة ئاإلا ست ، اس س رة.

"اسنبل ػػة  (.1997الكالبططي  سططعد بططن عبططد   ) -
لاػػػػص  –اسئظأفػػػػة ئنتػػػسف  اسنمػػػا صػػػةف ق ػػػسفص 

عزفص سنمئذج  سكمػسف ئ ئسػد سـ" ، اإلدارة اسنسمػة ، 
اسمعلد اسسػس   ئاس بل ػئف ، اسنػدد األئؿ ، ص صف 

1-45. 
"  ػػر  (  2116المرا طط أ  ر ططد  ع بططد عططط    ) -

 قبل أػػست اسنمػػا سلمنظمػػة  لػػص اسسػػلئؾ األقبل ػػص 
ةنػػة ئ دات رعػػسؿ اسصأػػ  سلمنتعػػست اس ػػةدالنأة لػػص مد

 مػػػػسف " ، رسػػػػسسة مسعسػػػػتةر غةػػػػر منشػػػػئرة ، كلأػػػػة 
 األ مسؿ ، عسمنة اسشرؽ األئس .

النشر  السنو   إلحص   الخدم  الصح   بمصطر  -
اسع ػػػػػػػػسز اسمركػػػػػػػػزي سلتنصفػػػػػػػػة اسنسمػػػػػػػػة  (  2115)

 ئاالا ست ، اس س رة.
 (  2114حميطططططد  امطططططط  احمطططططد   عبططططططد   ) -

ستطصةذ "تسئ ذ اسقدمست اس اأةف دراسة مةدانأة  س

 لػػػػػص اسمستشػػػػػفأست  ماسلظػػػػػة اسشػػػػػر أة" ،  رسػػػػػسسة 
عسمنػػػػػة  –دكتػػػػػئراش غةػػػػػر منشػػػػػئرة ، كلأػػػػػة استعػػػػػسرة 

 اسز سز ذ.
"  ػػػػر منػػػػسخ  (  2114دروز   سططططوزان صطططط ل  ) -

اسنمػػا األقبل ػػص لػػص اسشػػنئر  ػػسالغتراب اسػػئظأفصف 
دراسػػػة تطصأ أػػػة  لػػػص ئزارة استنلػػػأـ اسنػػػسسص ئاس اػػػث 

ألردنأػػػػػػػة لػػػػػػػص سدارة اسنلمػػػػػػػص األردنأػػػػػػػة" ، اسمعلػػػػػػػة ا
 297، ص صف 2، اسنػدد  12األ مسؿ ، اسمعلػد 

– 316. 
"اسػػػدئر  (  2116زعطططر   نضططط ل حسطططن خميططط  ) -

اسئسأ  سلملكأة اسنفسػأة تعػسش اسئظأفػة  لػص اسنبل ػة 
صػػةف ممسرسػػست استسػػئ ذ اسػػداقلص ئسػػلئؾ اسمئاطنػػة 
استنظأمأػػة لػػص اسم سسػػست األكسدأمأػػة اسفلسػػطةنأة" ،  
 -رسػػػػسسة مسعسػػػػتةر غةػػػػر منشػػػػئرة ، كلأػػػػة استعػػػػسرة 

 اسعسمنة األسبلمأة  غزة. 
اإلا ػػػػػػست  (  2112شططططططمبي  عثمطططططط ن عمططططططي ) -

ص ، اسعػػػػػػػزت األئؿ ، اسز ػػػػػػػسز ذ ، اسمكت ػػػػػػػة استطصأ ػػػػػػػ
  اسنلمأة.

ع شور  سمير ك م ؛ سط لم  سط م   ابطو الفتطوح  -
اسنرض ئاستالةا االا سفص  سسػتقداـ  (  2112)

SPSS  ، "اسعػػػػػػزت األئؿ "اسمػػػػػػدقا ئاالسسسػػػػػػأست ،
 غةر مادد مكسف اسنشر، غةر مادد دار اسنشر.

السطيد عن ني    عبد السم  ؛ موسي  مد حط   -
 سسسػػػػػػػػػػأست اإلا ػػػػػػػػػػست استطصأ ػػػػػػػػػػص ،  (  2111)

 اسز سز ذ ، مكت ة اسمدةنة.
عواد  عمرو   احمد؛ راشد  ش م   عمي فري   -
"اسرضست  ف األعر كمتغةر ئسأ  لص  (  2114)

اسنبل ػػة صػػةف اس أػػسدة األقبل أػػة ئاسسػػلئؾ األقبل ػػصف 
،  ة  لة اسشركة اسم ر ة سبلت سالت"دراسة تطصأ أ

، ، اسنػدد األئؿ32، اسمعلػد معلة اس ائث اإلدار ة 
  . 199 -131ص صف 
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" دراسػػػة سػػػ نض  (  2112  عمطططي حسطططين )   -
اسنئامػػا اسماػػددة سمئا ػػ  اسنػػسملةف تعػػسش  قبل أػػست 
اسنمػػػػػا لػػػػػص منظمػػػػػست اسنمػػػػػا اسكئ تأػػػػػة"، اسمعلػػػػػة 

،  3، اسنػػػػدد  9اسنر أػػػػة سلنلػػػػـئ اإلدار ػػػػة ، اسمعلػػػػد 
 .355 -335ص صف 

"  ر  (  2117محمود  عال  الدين عبد الغني ) -
االقتبللػػػػست اس  سلأػػػػة ئاسفردأػػػػة  لػػػػص  ػػػػن  اس ػػػػرار 
األقبل ػػػػػػػػص  ػػػػػػػػسستطصةذ  لػػػػػػػػص  نػػػػػػػػض اسمنظمػػػػػػػػست 
اساكئمأػػػة  ماسلظػػػة صنػػػص سػػػئ  "، اسمعلػػػة اسنلمأػػػة 
سلتعػػػػػسرة ئ اال ت ػػػػػسد ، اسنػػػػػدد اس ػػػػػسنص ، ص صف 

371- 429. 
 (  2118مركز المعموم أ ودعطم اتخط   القطرار ) -

 مدةر ة اس اة ئاسسكسف  ماسلظة اسشر أة.
 (  2118مركطططططز معمومططططط أ الطططططط  العالجطططططي ) -

 مدةر ة اس اة ئاسسكسف  ماسلظة اسشر أة 
 (  2114مصطططططططفي  اسطططططط م  عبططططططد الحمطططططط م ) -
لػػص معػػسؿ اسنمػػاف سطػػسر  ػػسـ تكػػسملص  األقبل أػػست"

م تػػػػػرح ستنمأػػػػػة صةفػػػػػة اسنمػػػػػا األقبل أػػػػػة" ،  معلػػػػػة 
، ص 2، اسنػػػػػػدد 36اس اػػػػػػئث استعسر ػػػػػػة ، اسمعلػػػػػػد 

 .34 -15صف 
مؤشر إدراك الفس د اإلدار  في جمموريط  مصطر  -

مركػز اسمنلئمػػست ئد ػػـ اتقػػسذ  (  2111العرع طط  )
 اس ػػػػرار  معلػػػػس اسػػػػئزرات ، اسسػػػػنة اسرا نػػػػة ، اسنػػػػدد

 اسرا   ، اس س رة.
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