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 الممخص

الدراسػ  تدددػد ر ػر الطػالت التيظ   ػ  استهدفت 
لالت ا ػػػل التيظ  ػػػا عالػػػا الإدرػػػ  فػػػدف  دراؾ ا فػػػراد 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل فػػا  لالتسػػد س التيظ  ػػا لاه
سػػتيدت  لػػ  تطػػل ر  ال دال ػػات ح دافظػػ  الةػػرر   ت لاه

. لحاسػتدداـ را  ػ  استاءػام تػـ رربإ  فرلض ر  سػ  
راسػ   ػف دػدؿ تت  ع الف ايات ال تإالا  ح تادػرات الد

 فردة  ف الإػا الدف  453عدي  طحا   عةلا    رلا ها 
ددػػػػػث تػػػػػػـ اسػػػػػتددـ رسػػػػػػاللبا فػػػػػ  مػػػػػذ؛ اللدػػػػػػدات   

اإليدػػػػػػػػػػػدار الحسػػػػػػػػػػػ د لتدالدػػػػػػػػػػػل التحػػػػػػػػػػػادف ال تإػػػػػػػػػػػدد 
MANOVA  فػػػا  دتحػػػار الفػػػرض ا لؿ لالدراسػػػ  ت

لتفدف لتلد عدرػات ذات دللػ   دءػا    فػدف  دراؾ 
تتامات هـ يدل فد   الإ ل ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه

دادػػل ف ػػات الت ا ػػل التيظ  ػػا ا ربإػػ  فػػا ال دال ػػات 
ح دافظػػػ  الةػػػرر   ت ت ػػػا اسػػػتدد ت الدراسػػػ  ي ػػػلذج 

 Structure Equation Modelال إادل  اله تال ػ  

(SEM)  لدتحػػار الفػػرلض ال ػػايا لال الػػث لالراحػػع ت
 الطالت التيظ     تتلسد لرلطدت اليتا ج رف 

 
 

 
 

 دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػا الإدرػػػػػػػػ  فػػػػػػػػدف 
تتاماتهـ يدل فد   الإ ل ت لتذلؾ فإف الطالت   لاه

التيظ     تدعـ الإدر  السالح  )رلتُػيظـ الإدرػ ب فػدف 
 لت ا الهـ التيظ  ا  دراؾ اإلفراد لالتسد س التيظ  ا 

فػػػػا ال دال ػػػػات ح دافظػػػػ  الةػػػػرر    يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل
دتلسػػػد الإدرػػػ  الت ا ػػػل التيظ  ػػا حالطػػاف   لػػػ  رف 

تتامػاتهـ يدػل  فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه
ت لعالػ  ذلػؾ رسػه ت الدراسػ  فػا تطػل ر  فد   الإ ل

ي ػػػػلذج سفدػػػػرس لز ػػػػدت؛س لاسػػػػع اإليتةػػػػار فػػػػا مػػػػذا 
الذي   ل ردػد  -ال تاؿ عفر تطل ر  فهـل الس طرة 

فػا طػلم  -رمـ ال تادرات اللس ط  فا مذا الي لذج 
ر ػػػػػػ  ال لرف ػػػػػػ  لالطػػػػػػالت لالتلافػػػػػػ .  افتراطػػػػػػات اليظ

لردتت ػػػػػػت الدراسػػػػػػ   ح يارةػػػػػػ  اليتػػػػػػا ج لدللتهػػػػػػػا ت 
لالتطف اات الدار    لالدراس  ت لددلدما ت لالدراسػات 

 ال ستافال  .
 دراؾ التسػد س التيظ  ػا ت  مصطمحات أساسية:

الطػػػالت التيظ   ػػػ  ت الت ا ػػػل التيظ  ػػػا ت  تتامػػػات 
ا فػػراد ت الرطػػام الػػلظ فا ت اللتػػزاـ التيظ  ػػا ت ي ػػ  

 ترؾ الإ ل.
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Abstract  

This study aimed to determine the e-

ffect of organizational stress and identi-

fication on the relationship between e-

mployees’ perception of organizational 

politics and their attitudes towards work 

environment. Four main hypotheses 

were developed, and a questionnaire w-

as used to collect data from a stratified 

random sample consisting of 342 empl-

oyees working in local governance unit-

s in Sharkeya governorate. Simple regr-

ession and MANOVA were used to test 

the first hypothesis and results showed 

that there is a significant relationship b-

etween employees’ perception of organ-

izational politics and their attitudes to-

wards work environment inside the four 

categories of Sharkeya local governan-

ce employees’ organizational identifica-

tion. Structure Equation Model (SEM) 

was used to test the second, third, and f-

ourth hypotheses; results showed that o-

rganizational stress mediates the relati-

onships between employees’ perception 

of organizational politics and their attit- 

 

 

 
 
 

 
udes towards work environment. In ad-

dition, organizational stress strengthens 

(organizes) the negative relationship be-

tween employees’ perception of organi-

zational politics and organizational ide-

ntification. Moreover, organizational i-

dentification moderates the relationship 

between employees’ perception of orga-

nizational politics and their attitudes to-

wards work environment.  Therefore, t-

his study contributed in improving  fa-

mous "Ferris et al"  model through dev-

eloping the concept of perceived contr-

ol – which represents one of the most i-

mportant mediator variable in this mod-

el- in the light of cognitive theory of st-

ress and coping premises. Finally, resu-

lts were discussed, empirical implicati-

ons were formulated, managerial appli-

cations were presented, and limitations 

and future researches were suggested. 

Keywords: organizational politics p-

erception, organizational stress, organi-

zational identification, employees’ attit-

udes, job satisfaction, organizational c-

ommitment, turnover intensions. 
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 مقدمة
لاهعػػػػادة تػػػػدل ر  ةػػػػهدت يظر ػػػػ  ال يظ ػػػػ  ظهػػػػلر

الإددد  ف ال فام ـ حارض تدادػ  فهػـ رر ػر لطػلدا  
لالظلامرالتيظ   ػػػػػػ  ت لتاػػػػػػد ـ تفسػػػػػػدرات رر ػػػػػػر ةػػػػػػ لل  
للارإ ػػػػ  لالسػػػػاللؾ الفػػػػردي لالتيظ  ػػػػا. لت  ػػػػل دراسػػػػ  

 Organizational Politics)التسػد س التيظ  ػا 

OP)  ددي ال داللت التػا تسػتهدؼ تدددػد الػدلافع 
ألفػػػػػراد  ػػػػػف لرام الا ػػػػػاـ فػػػػػحإض الدا ا ػػػػػ  لالدف ػػػػػ   ل

ا يةط  ت لتذلؾ  إرف   سفحات الإددد  ف الاػرارات 
رل السػػػػاللت ات دادػػػػل ال يظ ػػػػ  ت ل سػػػػ  ا ريػػػػ  حػػػػات 
   ػػػل ردػػػد الداػػػا   التػػػا ل تافػػػل التػػػدؿ فػػػا اللارػػػع 

 . (0202)حسن،  التيظ  ا
لترتػػع فػػدا ات تيػػالؿ التسػػد س ت فهػػـل ذل رحإػػاد 

ف ال اطػا ت لذلػؾ عيػد ا تيظ      ل   ستدي ات الار 
ب اسػػػػػتدداـ ا فػػػػػراد لاػػػػػػدراتهـ Burnsيػػػػػارش )فدريػػػػػز 

 ال ػػات ال تإالاػػػ  الذات ػػ  ت ػػلارد ت لتػػػك در ذلػػؾ فػػػا الإ
 Vigoda-Gadot)التيظ  ػػا ر حػػالتاددر لالتطػػل 

and Talmud, 2010).  لتػامت فتػرة السػحإدي ات
ليةػػػػػر لتإ دػػػػػ  مػػػػػذا ال فهػػػػػـل فػػػػػا حدػػػػػلث السػػػػػاللؾ 

 لػػػػػ   الي ػػػػػػلذج الس اسػػػػػػا  التيظ  ػػػػػا عفػػػػػػر اإلةػػػػػػارة
Political Model  لإ ال   اتداذ الارارت ل ا رةػت ل

عال ػػػػػ   ػػػػػف فيػػػػػلد فرع ػػػػػ    تطػػػػػ يت   دارة الءػػػػػراع 
لاليفػػػػػػلذ فػػػػػػا  دارة  Powerالتيظ  ػػػػػػا ت دلر الاػػػػػػلة 

الإدرػػػػػػات التيظ   ػػػػػػ  ت  يػػػػػػالرات تدادػػػػػػ  ال ءػػػػػػال  
الةدءػػػػػػػ   فػػػػػػػا ظػػػػػػػل  ددلد ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػلارد ال تادػػػػػػػ  

(Drory, 1993.)     
لتةػػػفت  راتإػػػ  الرتاحػػػات ا راد   ػػػ  ت لتػػػػذلؾ 
يتػا ج الدراسػات ال دداي ػػ   ر ػر  ػف رربإػػ  عاػلد  لػػ  
عدـ لطلح  فهـل التسد س التيظ  ا ت لعدـ اتسػاؽ 
يتا تػػػ  ت لداتتػػػ   لػػػ   ال ز ػػػد  ػػػف التهػػػلد الحد  ػػػ  
(Drory and Vigoda-Godat, 2010 ; 

Cacciattolo, 2015)    ت لرػػػػد درتػػػػع ذلػػػػؾ  لػػػػ
  السػػػػػاللؾ الس اسػػػػػا يفسػػػػػ    لالػػػػػذي دتءػػػػػ  طف إػػػػػ

حالتفػػالت دسػػظ الظػػرؼ الفد ػػا الػػرامف ت فطػػد  عػػف 
 Gandz and)التيػػػػلع الػػػػذي ةػػػػ ل  دادالػػػػ  

Murray, 1980)،     ل يطالاات  الحد(Farrell 

and Petersen, 1982). حةػػػتل عػػػاـ  ةػػػدر و
 ت لعػػػػػػػ   ػػػػػػػف س فهػػػػػػػـل التسػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػا  لػػػػػػػ  

السػػػػػاللت ات رلا يةػػػػػط  التك در ػػػػػ   درالرسػػػػػ    التػػػػػا 
-Self  سػتدد ها ا فػػراد لتإظػ ـ  ءػػالدهـ الذات ػػ  

Serving   رلل لاتهػػ  ال دػػاطر لالتدػػد ات ال د طػػ
فهػػػـت سػػػلام تػػػػاف ذلػػػؾ عالػػػا دسػػػػاظ ال يظ ػػػ  التػػػػا 

  إ اللف فها رل ز د هـ فا الإ لس. 
الدا ا ػ  ل  الت تسإدي ات الاػرف ال اطػا الفدا ػ  

لظهلر فهػػػػػػػػػـل  دراؾ ا فػػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػػا 
Perception of Organization Politic 

(POP) ت لذلػػؾ حإػػد ا طػػرح )فدػػرس(Ferris   مػػذا
ال فهػػػـل تإتتػػػا؛ حد ػػػا تددػػػد فػػػا الدراسػػػات ال تإالاػػػ  

 Ferris and)حالسػػػػػاللؾ الس اسػػػػػا لألفػػػػػراد

Kacmar, 1992)  تالػػا اإلتتامػػات التػػا تياللػػت
تلءػػػد    ارسػػػات  ت رل تالػػػؾ التػػػا سػػػإت تكءػػػدال  ل 

 لػ   تػػكطدر  ددداتػ  ل درتاتػػ  فػا الفد ػػ  التيظ   ػػ  
(Mishra, et al., 2016) . ددػػػث دهػػػتـ مػػػذا

لسػػػاللت ات  Subjectiveال فهػػػـل حػػػالتاد ـ الةدءػػػا 
رل   ارسػات اخدػر ف فػا فد ػػ  الإ ػل لتاػددر تك درمػػا 

عالػػػا اخدػػػر ف ت للػػػ س  -حةػػػتل ذاتػػػا  -ال دت ػػػل 
راسػػ  لارػػع   ارسػػات لسػػاللت ات التسػػد س فػػا عفػػر د

 .(Rosen, 2006)ال يظ   
حػػػػػػكف سػػػػػػاللت ات  Lewin)للفاػػػػػػا  لطػػػػػػرح )لػػػػػػل ف 

ا فػػػراد تتدػػػدد لفاػػػا  إلدرارهػػػـ  لاللارػػػع ال دػػػ د للػػػ س 
 individual respond based …"لاللارػع يفسػ  

on their perception of  reality not reality 
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per se …"  ت فطػػػػد  عػػػػف   اتردػػػػات )فػػػػلرتر
Porterالتػػا تػػذمظ  لػػ  رللل ػػ  الإ ػػل عالػػا دراسػػ   ب
ا دػػػػػػػػداث التيظ   ػػػػػػػػ  س لحةػػػػػػػػتل دػػػػػػػػاص  لتفسػػػػػػػػدر

ال  ارسػػػػػات الس اسػػػػػ   س  ااريػػػػػ   فدراسػػػػػ  لفهػػػػػـ  ل ػػػػػ  
ت ( (Ferris, et al., 1996  ارسات تالؾ ا دداث

اإلترا    ال تإالاػ  حا ػاس اليظر   ل لتذلؾ الءإلحات 
 ,Rong and Cao)سػػد س التيظ  ػػا سػػاللؾ الت

 دراؾ التسػػػػػػػػد س  فسػػػػػػػػلؼ    ػػػػػػػػل  فهػػػػػػػػـل ؛ (2015
سػادت  التيظ  ا  دلر  مت اـ الدراس  الدال  . ددػث

دالػػػ   ػػػف التلافػػػ  فػػػػدف الحػػػاد دف عالػػػا لءػػػ  مػػػػذا 
ال فهػػػػـل فإعتحػػػػار؛ ستادػػػػػ ـ ذاتػػػػا لألدػػػػداث التيظ   ػػػػػ  
ػػا  ح فهػػػل ا الُسػػالط  لالتػػك درت ددتالػػػ   ال تإالاػػ   رساس 
حطف إتػػػػػ   ػػػػػف فػػػػػرد خدػػػػػرت لُ إػػػػػد ال فسػػػػػر الر  سػػػػػا 
لسػػػػػاللت ات دد ػػػػػػ  الػػػػػػذات لػػػػػد  رعطػػػػػػام ال يظ ػػػػػػ س 

 . (0200)شريف و سعيد، 
اؾ التسد س التيظ  ػا لفاػا  لالتإر ػ  ل تط ف  در 

 العام التسييس سموك الساف   د   رحإاد ت لمـ  ُحإد
General political behavior  ل  سػػإا ل ةػػدراه

فػا طػلم الإا الدف يدل تدادػ   ءػالدهـ الةدءػ   
لاطػػ  ل دػػدد دػػيظـ   فتاػػار الفد ػػ  التيظ   ػػ  لػػرلتدف

قووودم الخضووووع حاليلووا لمت ُحإػػد الإ ػػل ت حاإلطػػاف   لػػ 
ل يطػلي  Going along to get ahead مسوتقبالل 

عالا تتيظ الإا الدف اليدرات فا   ارسات التسد س 
التيظ  ا  ترتا  فهدؼ تداد   ءالدهـ الةدءػ   ت 

 Pay and تسوييس الماافو ت والترقيوات لرددػر ا ُحإػد

promotion policies   لالػػػػػػػػػػػػػػػذي  ةػػػػػػػػػػػػػػػدر  لػػػػػػػػػػػػػػػ
لتػػػرل ج تك درالس اسػػػات لاإلتػػػرامات التيظ   ػػػ  عالػػػ  ا

 ل  ارسات التسد س التيظ  ا . 
ل ػػػػع تيػػػػا ا الحدػػػػث فػػػػا  طػػػػار اخ ػػػػار السػػػػالف   
إلدراؾ ا فػػراد لالتسػػد س التيظ  ػػا ت رلطػػدت يتػػػا ج 
الإددػػػػد  ػػػػف الدراسػػػػات التدالدال ػػػػ  تيػػػػلع يػػػػلاتج الإ ػػػػل 

ال ترتح  عال   ت ل سػ  ا  تتامػات الإػا الدف يدػل فد ػ  
 فا تالإ ػػػل   لالتػػػا  إػػػد  ػػػف رم هػػػا الرطػػػام الػػػلظ 

 .e.g)لاللتػػػػػزاـ التيظ  ػػػػػا ت لي ػػػػػ  تػػػػػرؾ الإ ػػػػػل 

Miller, et al., 2008)  فطػد  عػف تحػادف يتػا ج ؛
 .(Ferris, et al., 2002) تالؾ الدراسات

ل  فتػػلة حد  ػػ  رساسػػ   فػػا  لمػػل ا  رالػػذي  ةػػدراه
التػػا داللػػت  تفرزمػػا  ددلد ػػ  الدراسػػاتمػػذا ال تػػاؿ 

 Meisler and) تفسدر تيػلع لتحػادف تالػؾ الإدرػات

Vigoda-Gadot, 2014) ، ل فرررم    فذؿ ال ز ػد
 ف التهلد فا  دالل  تفسدرمذا التحادف عفر تط دف 

فػػػػػػػػا  interveningعػػػػػػػػدد  ػػػػػػػػف الإلا ػػػػػػػػل الفدي ػػػػػػػػ  
 طار سػػػار تالػػػؾ الإدرػػػات ت لالتػػػا افتاػػػد ر الفهػػػا  لػػػ   

 ػػػػع  contingencyالدديا  ت ػػػػ  رلالتفاعػػػػل ال ػػػػلرفا 
 تف رف دتددها حتفػامة التفاعػل لالتا   الفد   ال د ط 

فػػدف تػػػل  ػػف  سػػػتل ات الطػػالت التيظ   ػػػ  لطف إػػػ  
الت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػػا فػػػػػػا  طػػػػػػار الإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف  دراؾ 
تتامػػػػػات ا فػػػػػراد يدػػػػػل فد ػػػػػ   التسػػػػػد س التيظ  ػػػػػا لاه
الإ ػػل. لعالػػ  ذلػػؾ تسػػتهدؼ الدراسػػ  الدال ػػ   تدالدػػل 
ر ػػػػر الطػػػػػالت التيظ   ػػػػػ  لالت ا ػػػػػل التيظ  ػػػػػا عالػػػػػ  

ف  دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػا الإدرػػػػػػػػ  فػػػػػػػػد
تتاماتهـ يدل فد   الإ ل.   لاه

لداءػ  ال دال ػات  -مذا ل إد الاطاع الدتػل ا 
فػػا الدراسػػات التػػا تتيػػالؿ  تػػال   ياسػػحا  لالتطفدػػ   -

 Gandz and)التسػػػد س التيظ  ػػػا حةػػػتل عػػػاـ

Murry, 1980; Aslam, 2017 Sowmya 

and Panchanatham, 2016).  ددػث رةػارت
 ,.e.g., Miller et al)ا ج الإددد  ػف الدراسػات يت

2008; Vigoda-Gadot and Meisler, 

 لػػػػػػػػػػ   زد ػػػػػػػػػػاد  دراؾ الإػػػػػػػػػػا الدف لالتسػػػػػػػػػػد س  (2010
التيظ  ػػػػػا فػػػػػا الاطػػػػػاع الدتػػػػػل ا  ااريػػػػػ   حالاطػػػػػاع 
الدػػػػاص   لذلػػػػؾ إلدتػػػػلام الاطػػػػاع الدتػػػػل ا عالػػػػا 
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دز ػػ   تااد ػػ   ػػف الاػػلايدف لالالػػلا   التػػا تادػػد فػػرص 
فػا الت دػز ت لتدػد  ػف ط ػلدهـ فػا التررػا  الإا الدف

ت   ػػػا ددالػػػ  فد ػػػ   ياسػػػح  ل  ارسػػػات دد ػػػ  الػػػذات 
)التسػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػاب ت ل تسػػػػػػػظ الدراسػػػػػػػ  رم  ػػػػػػػ  

 تطف ا   تطاؼ  ل  رم دتها اليظر  .    
لفا طلم  اسف  ت تسإا الدراسػ  الدال ػ    لػ   
تلطػػػػ   ر ػػػػر تػػػػل  ػػػػف الطػػػػالت اللظ ف ػػػػ  لالت ا ػػػػل 

الإدرػػػ  فػػػدف  دراؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س  التيظ  ػػػا عالػػػ 
تتامػػػػػػػػاتهـ فػػػػػػػػا ال دال ػػػػػػػػات ح دافظػػػػػػػػ   التيظ  ػػػػػػػػا لاه
الةرر  . ددث فدرت الدراس  حإػرض الدالف ػ  اليظر ػ  
لال تادػػػػرات لتطػػػػل ر الفػػػػرلض ت تالػػػػا ذلػػػػؾ ءػػػػ ا   
 ةتال  الدراس  لرمدافها ل فرراتهػا ت  ػـ لءػ   ػيهج 

سػػػ  الدراسػػ  لتدالدػػل ف اياتهػػا ا لل ػػ  ت لادتت ػػت الدرا
ح يارةػػػػ  يتػػػػا ج  دتحػػػػار الفػػػػرلض لعػػػػرض الػػػػدللت 
الإال  ػػػ  لالإ ال ػػػ  ذات الءػػػال  ت لتػػػذلؾ تإدػػػدف دػػػدلد 
الدراسػػػػ  لتلءػػػػ اتها لا حدػػػػاث ال سػػػػتافال   ال رتحطػػػػ  

 فها.
 مشامة الدراسة

ُ إػػػػػػػػد  فهػػػػػػػػـل  دراؾ التسػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػف 
ال لطػػػػلعات الها ػػػػ  فػػػػا  تػػػػاؿ السػػػػاللؾ التيظ  ػػػػا 
سلام عالػا  سػتلي التػكطدر اليظػري لارتحاطػ  حالإددػد 
 ف ال فام ـ اإلدار   ت رل  ستلي ال إالتػ  التطف ا ػ  
لتػػػك درة عالػػػا عػػػدد تفدػػػر  ػػػف ال درتػػػات التيظ   ػػػ . 

ـ الإدرػات فهل  فهـل را ـ فإػد  ت ل تتسػد فػا  إظػ
التيظ   ػػ  لبداءػػ   دػػر الرسػػ     يهػػا ت لتػػذلؾ فػػا 
تافػػػػ  الر ايػػػػات التيظ   ػػػػ  ت لسػػػػ  ا فػػػػا ال يظ ػػػػات 

 .(0200)شريف وسعيد، الدتل     يها 
للاػػد تفػػدف  ػػف دػػدؿ  راتإػػ  يتػػا ج الإددػػد   ػػف 
الدراسػػات ال تإالاػػػ  فحدػػػث طف إػػػ  الإدرػػػ  فػػػدف  دراؾ 

تتاما تهـ يدل فد   الإ ل ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه

لحةػػػػػػػتل دػػػػػػػاص الرطػػػػػػػام الػػػػػػػلظ فا ت لاللتػػػػػػػزاـ  –
عػػػدـ اتسػػػاؽ ت فػػػل  –التيظ  ػػػا ت لي ػػػ  تػػػرؾ الإ ػػػل 

لتحادف  الدلظ فػا يتػا ج تالػؾ الدراسػات ت فطػد  عػف 
الإددد  ف التلء ات التا تدعل  لػ  فػذؿ ال ز ػد  ػف 
التهػػػػلد لرءػػػػػد مػػػػذا التحػػػػػادف لتفسػػػػدر  ل ػػػػػ   ددل ػػػػػ  
(Miller, et al., 2008; Meisler and 

Vigoda-Gadot, 2014). 

لفػػػا  طػػػار السػػػإا يدػػػل تفسػػػدر التحػػػادف السػػػاف  
اإلةػػػػػارة  ل ػػػػػ  ت تيػػػػػا ا ا مت ػػػػػاـ فدراسػػػػػ  عػػػػػدد  ػػػػػف 
ال تادرات التا   تػف رف تالإػظ ردلارا   تإػددة   سػلام 

 Moderatingت رل ُ يظ ػ    Mediatingلسػ ط  
فػػػػػػػا تفسػػػػػػػدر تحػػػػػػػادف الإدرػػػػػػػ  فػػػػػػػدف  دراؾ التسػػػػػػػد س 
تتامػات ا فػراد يدػل الإ ػل. فإالػا سػػفدل  التيظ  ػا لاه

دلرالس طرة  Ferris, et al.(1996)ال  اؿ  رلط  
Perceived Control  لالفهػػـUnderstanding 
 دراؾ التسػػػػد س التيظ  ػػػػا فػػػػا تلسػػػػد الإدرػػػػ  فػػػػدف 

تتامات ا فػراد )لحةػتل دػاص الاالػ  التيظ   ػاب ت لاه
دلرالرتحػػػػػات  Karatepe (2013)ر طػػػػػا  فػػػػػد ف 

الػػػػػلظ فا ت تادػػػػػػر لسػػػػػػ د فػػػػػػا الإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف  دراؾ 
التسػػد س التيظ  ػػا ليػػلاتج الإ ػػل فػػا حإػػض الفيػػادؽ 
ذات ا ربإػػػػػ  لالد سػػػػػػ  يتػػػػػػـل فػػػػػا  دػػػػػػراف ت لرلاػػػػػػ  

Rong and Cao (2015)  الطػػلم عالػػ  دلر
الػػػدعـ التيظ  ػػػا ال ػػػدرؾ ت تادػػػر ُ ػػػيظـ فػػػا الإدرػػػ  

 دراؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لاتتامػػػاتهـ ت  فػػػدف
عػػف رف  دراؾ التسػػد س  Saleem (2015)لتةػ  

التيظ  ػػا دتلسػػد الإدرػػ  فػػدف ري ػػات الا ػػادة ال دتالفػػ  
    Haslina, etلالرطػػػػػػػػػػػػام الػػػػػػػػػػػػلظ فا ت لتيػػػػػػػػػػػػالؿ

al.(2017)  الدلراللسػػػػػ د لػػػػػحإض السػػػػػ اتTraits 
التيظ  ػػا الةدءػ   فػػا الإدرػػ  فػػدف  دراؾ التسػػد س 

لالرطػػػػػام الػػػػػػلظ فا فػػػػػػا حإػػػػػض  يظ ػػػػػػات الاطػػػػػػاع 
 الداص فا  الدز ا.
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لعالػػػػا الػػػػر ـ  ػػػػف تكردػػػػد  يتػػػػا ج تالػػػػؾ الدراسػػػػات 
رم  ػػػػػػ  ت فػػػػػػل لدت  ػػػػػػ  لتػػػػػػلد  تادػػػػػػرات فدي ػػػػػػ  فػػػػػػا 
 طارالإدرػػػػ  فػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػراد التسػػػػد س التيظ  ػػػػػا 

ت  ل ريهػػػػا لػػػػـ لال درتػػػػات التيظ   ػػػػ  ال ترتحػػػػ  عال ػػػػ  
رالػػػذي   تػػػف رف تالإحػػػ  الطػػػالت تتطػػػرؽ لتدالدػػػل الدل 

التيظ   ػػ  لالت ا ػػل التيظ  ػػا فػػا  طػػار الإدرػػ  فػػدف 
تتاماتهـ يدل فد ػ    دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه

 الإ ل. 
    Ferris, et al.(2002)ر طػػا  ت فاػػد رلطػػ  

رف تراتػع لتحػادف رػ ـ  إػا دت  Rosen (2006)ل 
لالإددػػد  ػػف اإلرتحػػات لتػػذلؾ  سػػتلي  إيل تهػػا حاليسػػح  

ال تادرات الفدي ػ  )  ػاؿ  الرتحػات لاللتػزاـ لتيظ  ػاب 
ت  فػػرض طػػرلرة تػػلدا الدػػػذر عيػػد  داللػػ  تفسػػػدر 
يتػػػػا ج الدراسػػػػات السػػػػاحا  ت ل ػػػػدعل  لػػػػ  اإلسػػػػػتتاح  
لالتلءػػ ات التػػا تػػدعل  لػػ  تطػػ دف  تادػػرات تددػػدة 

 ػف دػدؿ الإ ػل ت  تالؾ الإدر  فا )0202صقر، )
عالػػػػػا تطػػػػػل ر ال فهػػػػػـل اليظػػػػػري رلاإلترا  ػػػػػ  لػػػػػحإض 

التػػػػػػا عرفتهػػػػػػا الدراسػػػػػػات ذات الءػػػػػػال  ت ال تادػػػػػػرات 
 . (Poon, 2004)ل يها   فهـل الس طرة 

لفػػػا طػػػلم ا دػػػذ فػػػا العتحػػػار ل  ػػػار اليات ػػػ  
عػػػف  دالػػػ  التيػػػارض فػػػدف رمػػػداؼ لدءػػػا ص الفػػػرد 
ال يظ ػػػػػ   ػػػػػف   ارسػػػػػات   تػػػػػف رف تطػػػػػر حػػػػػا دام 

لفػػردي لالتيظ  ػػا  إػػا  ت دتإػػل  ػػف تطػػ دف الت ا ػػل ا
التيظ  ػػػا لربطػػػ  حالطػػػالت التيظ   ػػػ  دطػػػل؛ ما ػػػ  

ل د   تحاديها فا الفد    يدل فهـ طف إ  يلاتج الإ ل
التيظ   ػػ  الس اسػػ   لمػػل  ػػا لػػـ دتطػػرؽ  ل ػػ  ري  ػػف 
الحاد دف فا  طار دراس  الإدر  فػدف  دراؾ التسػد س 

تتامات ا فر   اد يدل فد   الإ ل. التيظ  ا لاه
حاإلطػػاف   لػػ  يتػػا ج الحدػػث ال تتفػػا لالدراسػػات ل 

الساحا  ت استيدت الدراسػ  الدال ػ   لػ    تػرام دراسػ  
 فػػػردة  54عديػػػ   سػػػتاراف   رلا هػػػا  عالػػػا سػػػتطدع   

 ػػػف  فػػػردات  تت ػػػع الدراسػػػ    لذلػػػؾ لتدددػػػد  ػػػد  
تػػػػػلافر  تةػػػػػرات  تادػػػػػرات الدراسػػػػػ  فػػػػػا  طػػػػػار مػػػػػذا 

توضووويا موووا أسوووترت عنوووو نتوووائ  ويماووون ال تت ػػع. 
 في النقاط التالية : (0)الدراسة اإلستطالعية 

 رتفاع  تةرات  دراؾ التسد س التيظ  ا فػا مػذ؛   -
%  ػػػف ا فػػػراد فػػػا 86ال رارػػػز   ددػػػث  تفػػػدف رف 

ال رارػػز  دػػل الدراسػػ  دػػدرتلف لتػػلد مػػذا ال فهػػـل 
 فا فد   الإ ل.

 رتفػػػػػػػػػػاع  تةػػػػػػػػػػرات  دراؾ الإػػػػػػػػػػا الدف لالطػػػػػػػػػػالت   -
التيظ   ػػػػ  فػػػػا مػػػػذ؛ ال رارػػػػز ت فطػػػػد  عػػػػف تحػػػػادف 

% 67 دراؾ ا فراد لهذ؛ ال تةرات. ددث تفدف رف 
 ػػػػف ا فػػػػراد فػػػػا مػػػػذ؛ ال رارػػػػز  إػػػػايلف  ػػػػف مػػػػػذ؛ 

% ل  إػػايا  يهػػػا ت 32الطػػالت فػػػا  اافػػل يدػػػل 
%  ػػػػف ا فػػػػراد 34فدي ػػػػا تػػػػامت  سػػػػتتاحات يدػػػػل 

.   داددة يدل مذا  ال فهـل
 يدفػػاض  دراؾ ا فػػراد لالت ا ػػل التيظ  ػػا فػػا مػػذ؛   -

ال رارػػػز ت حاإلطػػػاف   لػػػ  تفػػػالت  درارهػػػـ  لالت ا ػػػل 
التيظ  ػا فػا مػذ؛ ال رارػػز حةػتل عػاـ. ددػث تفػػدف 

% دػػػدرتلف ت ػػػا الهـ  ػػػع  تػػػاف الإ ػػػل ت فػػػا 27رف
%  ػػػػػػػػيهـ ت لتػػػػػػػػامت 24دػػػػػػػػدف ل ددرتػػػػػػػػ  يدػػػػػػػػل 

ذا %  ػػػػف ا فػػػػراد  دادػػػػدة يدػػػػل مػػػػ82 سػػػػتتاحات 
.  ال فهـل

 يدفػػػػػاض الرطػػػػػام الػػػػػلظ فا لالألفػػػػػراد فػػػػػا مػػػػػذ؛   -
ال رارػػػز ت  فطػػػد  عػػػف تحػػػادف  سػػػتل ات   فػػػا تالػػػؾ 

%  ػف ا فػراد  ةػإرلف 34ال رارز. ددث تفدف رف 
                                                 

(1)
حمممج اءمممثاا اىاتاذمممت افذمممخةالعيت زممم   مرمممت  ثاممممح  

بمحازظممت اىقممثقيت ؛ :ممميج   ثمممح ً اانممت اىحقمماجا  ، 

مبيث ،  ثممح ىييما ،  ثممح  زماقٌخ ،  ثممح  ثمح أبٌ 

بيبمميد. بٌاقمما ثماعيممت عمما ييم زمم  مممو  نيمما ، ًبىممل زمم  

. ًىقما 11/2112/ 21ًحخمى   1/11/2112اىفخثة  م 

حممج حٌجامما اذخقتمماا حضمممم عممائاة  ممم ا ذمم يت ىقيممماخ 

 خغيمممثاث اىاتاذمممت ؛ حيممم  طميمممت  مممم اىمفمممثئاث  حمممو 

 اىاتاذت اإلذخةالعيت اذخيفاؤه باحياة.
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يدل لعػػػػػدـ رطػػػػػامحالرطػػػػػام الإػػػػػاـ عػػػػػف الإ ػػػػػل ت 
%  ػػػػػػيهـ 56%  ػػػػػػيهـ ت لتػػػػػػامت  سػػػػػػتتاحات 56

 .   داددة يدل مذا ال فهـل
التيظ  ػػػػا  لألفػػػػراد  فػػػػا مػػػػػذ؛  يدفػػػػاض ا لتػػػػزاـ   -

ال رارز ت حالطاف   ل  تحادف  ستل ات   ف  ا فديهـ 
%  ػػيهـ   ةػػإرلف 44حةػػتل عػػاـ. ددػػث تفػػدف رف 

حػػػػا لتزاـ التيظ  ػػػػا يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل ت فػػػػا دػػػػدف 
%  ػػيهـ ت لتػػامت  سػػتتاحات 55ل ةػػإر حػػ  يدػػل 

34.  %  ف ا فراد  داددة يدل مذا ال فهـل
تػرؾ الإ ػل  ف  ػا فػدف ا فػراد  تحادف  ستل ات  ي    -

%  ػػف مػػتلم 44فػػا مػػذ؛ ال رارػػز. ددػػث تفػػدف رف 
 ,6ا فػػػػراد لػػػػددهـ الي ػػػػ  يدػػػػل تػػػػرؾ الإ ػػػػل ت فدي ػػػػا 

%  ػػػػػػيهـ لػػػػػػ س لػػػػػػددهـ تالػػػػػػؾ الي ػػػػػػ  ت لتػػػػػػامت 46
%   ػػف ا فػػراد  دادػػدة يدػػل مػػذا 6,46 سػػتتاحات 
.  ال فهـل

ل تطػػػػػ   ػػػػػػف  راتإػػػػػػ  يتػػػػػا ج ال سػػػػػػ  ال تتفػػػػػػا 
حإدرػػػ   دراؾ التسػػػد س التيظ  ػػػا  لالدراسػػػات ال تإالاػػػ 

تتامػػات ا فػػراد يدػػل فد ػػ  الإ ػػل ت حالطػػاف   لػػ    لاه
يتا ج الدراسػ  اإلسػتطدع   لالتػا سػف  الةػارة  لدهػا 
لتػػػػلد فتػػػػلة حد  ػػػػ  ت  الػػػػت فػػػػا تزادػػػػد  دراؾ ا فػػػػراد 
ل  ارسات التسد س التيظ  ا فا ال دال ات ح دافظ  

تتامػػػات الةػػػرر   فطػػػد عػػػف التحػػػادف اللاطػػػ   فػػػا  
الإػػػا الدف يدػػػل فد ػػػ  الإ ػػػل فػػػا ال دال ػػػات ح دافظػػػ  
الةرر   )الرطام اللظ فا ت ي   ترؾ الإ ل ت ا لتزاـ 
التيظ  ػػاب. لالػػذي  ةػػدر فلطػػلح  لػػ    تاي ػػ  لتػػلد 
درتػػػػات  دتالفػػػػ   ػػػػف تالػػػػؾ ال تادػػػػرات فػػػػا عدرتهػػػػا 
حػػال تادر ال سػػتال ) دراؾ التسػػد س التيظ  ػػاب ت لح ػػا 

ال تتفا لالدراسات الساحا  ذات  دتف   ع يتا ج الحدث
الءػػال . ر طػػا  تُػػرت   تةػػرات الدراسػػ  اإلسػػتطدع   
لتػػػػػػػلد  سػػػػػػػتل ات  دتالفػػػػػػػ  ل تحاديػػػػػػػ   ػػػػػػػف  تادػػػػػػػري  
الطػػالت التيظ   ػػ  لالت ا ػػل التيظ  ػػا فػػدف  فػػردات 

عديػػػ  الدراسػػػ  السػػػتطدع    ت لمػػػل  ػػػا دتلافػػػ   ػػػع 
 الطرح اليظري لالدراس  فإ تاي   تلسطه ا لالإدر  فدف
 دراؾ ا فػػػػػػػػػػػراد ل  ارسػػػػػػػػػػػات التسػػػػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػػػػا 
تتامػػػػػاتهـ يدػػػػػل الإ ػػػػػل فػػػػػا ال دال ػػػػػات ح دافظػػػػػ   لاه

 الةرر  .
 مشووامةلتكس سػػا  عالػػا  ػػا سػػف  ت   تػػف ءػػ ا   

 ػػػػػا : فػػػػػا  طػػػػار التسػػػػػاتؿ الر  سػػػػا التػػػػػالا الدراسووووة
ملر رالطػػػػػالت التيظ   ػػػػػ  لالت ا ػػػػػل التيظ  ػػػػػا عالػػػػػا 

  ػػػػػػػػا الإدرػػػػػػػػ  فػػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س التيظ
تتامػػػػػاتهـ يدػػػػػل الإ ػػػػػل فػػػػػا ال دال ػػػػػات ح دافظػػػػػ   لاه

 الةرر  ؟
ل  تػػف التإفدػػر عػػف مػػذا  التسػػاتؿ الر  سػػا  ػػػف 

 ددؿ التساتلت الفرع   التال     
 ػػػػػػا مػػػػػػا طف إػػػػػػ  الإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػراد   -0

تتامػػػاتهـ يدػػػل الإ ػػػل  فػػػا لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لاه
 ال دال ات ح دافظ  الةرر  ؟

ظ   ػػ  عالػػ  الإدرػػ  فػػدف  ػػا مػػل ر رالطػػالت التي  -0
تتامػاتهـ يدػل   دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ػا لاه

 فد   الإ ل فا ال دال ات ح دافظ  الةرر  ؟
 ػػا مػػل ر ػػر الت ا ػػل التيظ  ػػا عالػػ  الإدرػػ  فػػدف  -3

تتامػاتهـ يدػل   دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ػا لاه
 فد   الإ ل فا ال دال ات ح دافظ  الةرر  ؟

التيظ   ػ  عالػ  الإدرػ  فػدف  ا مل ر ر الطػالت  -2
 دراؾ ا فػػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػػا لت ػػػػػػػػػا الهـ 
التيظ  ػػػػػػػا يدػػػػػػػل فد ػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػل فػػػػػػػا ال دال ػػػػػػػات 

 ح دافظ  الةرر  ؟
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 أىداف الدراسة 
فػػػػػا طػػػػػلم التسػػػػػاتلت السػػػػػاحا   ت ػػػػػت ءػػػػػ ا   

 رمداؼ الدراس  الدال   عال  اليدل التإل    
التإػرؼ عالػا  طف إػ  الإدرػ  فػدف  دراؾ ا فػراد   -1

تتامػػػاتهـ يدػػػل الإ ػػػل  فػػػا لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لاه
 ال دال ات ح دافظ  الةرر  .

ر ػػاس  سػػتل ات الطػػالت التيظ   ػػ  ت لالتإػػرؼ   -2
 دراؾ ا فػػػػػػراد عالػػػػػػا دلرمػػػػػػا فػػػػػػا الإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف 

تتامػػػاتهـ يدػػػل الإ ػػػل فػػػا  لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لاه
 ال دال ات ح دافظ  الةرر  .

ر ػػاس ر ػػر الت ا ػػل التيظ  ػػا ت تادػػر لسػػ د فػػا   -3
 دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س  طػػػػػػػػار الإدرػػػػػػػػ  فػػػػػػػػدف 

تتامػػػػػػاتهـ يدػػػػػػل فد ػػػػػػ  الإ ػػػػػػل فػػػػػػا  التيظ  ػػػػػػا لاه
 . ال دال ات ح دافظ  الةرر  

ر اس ر ر الطالت التيظ   ػ  عالػ  الإدرػ  فػدف   -4
هـ  دراؾ ا فػػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػػا لت ػػػػػػػػػا ال

التيظ  ػػػػػػػا يدػػػػػػػل فد ػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػل فػػػػػػػا ال دال ػػػػػػػات 
 ح دافظ  الةرر  .
 أىمية الدراسة 

تسػػػػػت د الدراسػػػػػ  الدال ػػػػػ   رم دتهػػػػػا  ػػػػػف طف إػػػػػ  
ال تادػػرات التػػا تتياللهػػا ت لالتػػا تالإػػظ تػػل  يهػػا دلرا  
 دلر ػػػا  فػػػا اللارػػػع اإلداري ال إاءػػػر  ددػػػث   تػػػف 
 اإلةػػارة  لػػ  ا م  ػػ  ا راد   ػػ  ل التطف ا ػػ  لالدراسػػ 

 عال  اليدل التالا 
 األىمية األكاديمية

عالػػػػػػا الػػػػػػر ـ  ػػػػػػف اليتةػػػػػػار اللاسػػػػػػع ل  ارسػػػػػػات   -
التسػػػػد س التيظ  ػػػػا فػػػػا لارػػػػع  يظ ػػػػات ا ع ػػػػاؿ 

لالدف ػػ   -ال ءػػر   لالإرب ػػ  ت لردلارمػػا ال تإػػددة  
فػػػػػا ءػػػػػياع  الاػػػػػرار التيظ  ػػػػػا ت  ل رف تادػػػػػ ـ  -

 زا امػػػػا لعدلبهػػػػا ت رل استرةػػػػاؼ عدرتهػػػػا فيػػػػلاتج 

الإ ػػػػل الفػػػػردي لالتيظ  ػػػػا لػػػػـ تالػػػػ  حإػػػػد ا مت ػػػػاـ 
. (0202)حسوووون، الرػػػافا  ػػػػف الدراسػػػ  لالتدالدػػػػل 

  ػػػا  ةػػػدر  لػػػ  رف حػػػاظ التتهػػػاد  ػػػا زاؿ  فتلدػػػا  
ر ػػػاـ الحػػػاد دف لتاػػػد ـ دراسػػػات رر ػػػر ع اػػػا  تتيػػػالؿ 
طف إ  الإدر  فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا 

تتاماتهـ يدل فد   الإ ل.  لاه
الف   الإظ ا  ف ا دف ػات فػا مػذا ال تػاؿ  ف الا  -

ُ إد يتػاج تهػلد الحػاد دف فػا الػدلؿ الارب ػ    ل ػف 
ميا تتفرز الدات  ل ز د  ف الحدث فا مذا ال تاؿ 
فا دلؿ الةرؽ ا لسػد ل ػف فديهػا  ءػر  لسػ  ا 
فػػػػا طػػػػلم الداتػػػػ   لػػػػ  تطػػػػل ر دا ػػػػرة ال ءػػػػدار   

 ػػ  لاليتػػا ج ال دداي External Validityالدارت ػػ  
التا تـ الدءلؿ عال   فػا الاػرظ داءػ  فػا ظػل 

 ظرلؼ فد    ل ااف    اادرة.
ُ تسػػػظ الػػػربد فػػػدف  سػػػتل ات الطػػػالت التيظ   ػػػ    -

لدديا  ت ػػػ  ع ػػػل الت ا ػػػل التيظ  ػػػا عالػػػا الإدرػػػ  
تتامػػػاتهـ  فػػػدف  دراؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لاه
يدػػل فد ػػػ  الإ ػػل ُحإػػػدا  تددػػػدا  فػػا ا م  ػػػ  الإال  ػػػ  

الدراسػػػ  ت  ذ ريػػػػ   ػػػا زالػػػػت طف إػػػ  مػػػػذ؛  ل لطػػػلع
الإدرػػ   دػػر لاطػػد  ت للػػػـ تتطػػرؽ الدهػػا ر   ػػػف 

 الدراسات الساحا  فا مذا ال تاؿ .
 التطبيقية األىمية

ت  ػػل ال دال ػػات فػػا  ءػػر  ل سػػ  ا فػػا  دافظػػ    -
 د طػػا  دتسػػـ حالفتاػػار  لػػ  ال اػػ   ال تإالاػػ   الةػػرر  

حدتػػػػظ ال إالل ػػػػات ت لتػػػػديا  سػػػػتل ات اللطػػػػلح 
لالةفاف   ت لتػذلؾ ز ػادة  سػتل ات الءػراع لالتػلتر 
لال ػػػػت ر ف سػػػػالف  ا عالػػػػ   ا دام الفػػػػردي لالتيظ  ػػػػا 

ت ل ف  ػـ    ػل  لطػلع الدراسػ   (0200)تيامي،
الدال ػػػػػػ   ردػػػػػػد ال ػػػػػػدادل الها ػػػػػػ  التػػػػػػا   تػػػػػػف رف 

يتهتها الاػا  دف فػا يطػاؽ ال دال ػات فػا  دافظػ  د



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

9 

 

الةػػرر   فػػا تدسػػدف رداتم ال تسسػػا ت فطػػد  عػػف 
الدػػػػػػد  ػػػػػػف ا  ػػػػػػار السػػػػػػالف   ل  ارسػػػػػػات التسػػػػػػد س 
رتفاع  ستل ات الطالت التيظ     ت  التيظ  ا ت لاه
لتراتع  تتامات ا فراد يدل الإ ل فدل   ػف ترتهػا 

 تتفارـ دلف  إالت .
طفدػػ   رػػايلف الدد ػػ  ال دي ػػ  حالطػػاف   لػػ  رف ت  -

سػػػػػدترتظ عال ػػػػػ   تػػػػػداع ات  3427لسػػػػػي   92ررػػػػػـ 
 –ل سػػػػت حالاالدالػػػػ  عالػػػػا ال يظ ػػػػات الداطػػػػإ  لػػػػ  

   يهػػػػػػا  دػػػػػػرؽ فيػػػػػػلد الإاػػػػػػد ب 2) ل يهػػػػػػا ال دال ػػػػػػات
الاد ـ  ػا  Social Contractاإلتت اعا لاليفسا 

فػػػػػػػدف ال يظ ػػػػػػػ  لرفرادمػػػػػػػا ت لتللدػػػػػػػد فد ػػػػػػػ   لات ػػػػػػػ  
 ػػا ت لتراتػػع تفدػػر فػػا ل  ارسػػات التسػػد س التيظ 

درت  الت ا ل فدف مل   الفرد ل تاف ع الػ  لحالتػالا 
تػػػػديا ا دام ال تسسػػػػا . ل ػػػػف ميػػػػا ُتسػػػػهـ يتػػػػا ج 
الدراس  الدال    فا تدددد ري  تالت تػلدة د ػاة 
الإ ػػل تدتػػاج  لػػ   تطػػل ر    ػػا ُ  تػػف  ػػف تػػلفدر 
 ياخ تيظ     ياسظ دتدي  ل  تطػل ر تػلدة ردام 

    .الدد ات الدتل 
 الخمتية النظرية وتطوير فروض الدراسة

العالقووووة بووووين إدراك األفووووراد لمتسووووييس  -0
تجاىاتيم في بيئة العمل  التنظيمي وا 

تفدف  ف ددؿ  راتإػ  يتػا ج الدراسػات ال دداي ػ  
التا  مت ت حػالتإرؼ عالػا طف إػ  الإدرػ  فػدف  دراؾ 
تتامػاتهـ فػا الفد ػ  التيظ   ػ  عػدـ  ا فراد لالتسد س لاه
تتامهػػػػا  رتسػػػػاؽ ت فػػػػل لتيػػػػلع   ةػػػػ ل رػػػػلة الإدرػػػػ  لاه

 ;Ferris, et al., 2002)ل سػػتلي  إيل تهػػا 

                                                 
(1)

ا اى   ؤ:ثاث اىاتاذت اإلذخةالعيت.   اذخنائة

 

 

 

 

Miller, et al., 2008) ، تػف اإلةػارة  لػ  للاػد ر
 تالؾ الإدرات عال  اليدل التال  

العالقوووووة بوووووين إدراك التسوووووييس التنظيمووووووي 
 والرضاء الوظيتي

 ةدر  فهـل الرطػام الػلظ فا  لػ  دالػ  ةػإلر   
 دتاف   تتللد لدي الفرد  ػف دػدؿ تاد  ػ  للظ فتػ  رل 

. (Locke 1976) تيتػػاج لدفرتػػ  فػػا تالػػؾ اللظ ف ػػ 

رردت حإض الدراسات لتلد عدرػ   لفا اللرت الذي
سػػػػػػػػالف   ل إيل ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػدف  دراؾ التسػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػا 

 ,e.g, Bodla and Danish)لالرطػام الػلظ فا 

Javed et al., 2009, Abbas, et al., 2012; 

Salam, 2016) ;2014  يتػا ج ر طػا  ت فاد تةػفت
الإددػػػػػػػد  ػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات عػػػػػػػف  تةػػػػػػػرات  تيارطػػػػػػػ  

inverse د س التيظ  ػػػا ح سػػػتلي لإدرػػ   دراؾ التسػػػ
ر طػا   (.(Miller, et al., 2008الرطام الػلظ فا 

فػػإف  إػػا دت ا رتحػػات لتالػػؾ الدراسػػات ةػػهدت عػػدـ 
ب فػػػػا 4.2 سػػػتارار  لتػػػػرالح  ػػػداما لرلتهػػػػا  ػػػا فػػػػدف )

ب -4.82 ل  ) Larwood, et al. (1998)دراس  
  .Vigoda (2001)فا دراس  

العالقوووووة بوووووين إدراك التسوووووييس التنظيمووووووي 
 االلتزام التنظيميو 

 Meyerتسػػتيد الدراسػػ  الدال ػػ    لػػ  تإر ػػ  

and Allen ( 1991)   لدلتػػزاـ التيظ  ػػا تدالػػ
س تلللت   تةػدر  لػ   رػلة تػدادل الفػرد  ػع ال يظ ػ  
لاسػػػػتارار   فهػػػػػا ت لالتػػػػػا تػػػػػت ر فػػػػػدلرما عالػػػػػ   ػػػػػد  
است رار عطل ت  فها. لعالػ  الػر ـ  ػف تػلف ا لتػزاـ 

إػػػػػػػػدد ا حإػػػػػػػػاد )الإػػػػػػػػاطفا ت التيظ  ػػػػػػػػا  فهل ػػػػػػػػا   ت
ت ال سػػت رب ت  ل رف الدراسػػ  الدال ػػ  سػػلؼ ال إ ػػاري 

رتفارػا   ػع اإلتتػا؛   aggregativeتيالل  حةتل تالػا 
السا د فا الدراسات التا ت إت فػدف  دراؾ التسػد س 



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

11 

 

 , .Miller, et al)التيظ  ػا لا لتػزاـ التيظ  ػا 

2008). 

تػػػا لفػػػا مػػػذا السػػػ اؽ ت فػػػإف ر الػػػظ الدراسػػػات ال
تياللػػػػػت عدرػػػػػ   دراؾ التسػػػػػد س التيظ  ػػػػػا ح سػػػػػتلي 
اللتػػػػػػػػزاـ التيظ  ػػػػػػػػا رػػػػػػػػد ررػػػػػػػػدت سػػػػػػػػالف   اإلرتحػػػػػػػػات 

 ;e.g., Vigoda, 2003; Innes, 2004)فديه ػا

Miller, et al. , 2008; Indartono, 2009; 

Indartono, et al. , 2011; Utami et al., 

2014; Indartono, 2016) ،  ل رف  ػدي مػذا 
فػػػػػػػا دراسػػػػػػػ   ب-4.24رػػػػػػػد تفػػػػػػػالت  ػػػػػػػف )الرتحػػػػػػػات 

Vigoda-Gadot, et al. (2003) (  ب 4.85 لػ
فاػػػػد ر طػػػػا  ت  Indartono (2016)فػػػػا دراسػػػػ  

تةػػفت عػػدد  ػػف الدراسػػات عػػف لتػػلد عدرػػ   دتاف ػػ  
 e.g., Khumar and) إيل ػػػػػ  فديه ػػػػػا

Ghadially, 1989; Cropanzano et al. 

لرددػػرا  رلطػػدت يتػػا ج عػػدد  ػػف الدراسػػات  ، (1997
عػػػػدـ لتػػػػلد عدرػػػػ   إيل ػػػػ  فػػػػدف مػػػػاذدف ال تادػػػػر ف 
(e.g., Cropanzano et al. 1997; Randall 

et al. 1999) . 

العالقوة بووين إدراك التسوييس التنظيمووي ونيووة 
 ترك العمل  

عالػػ  الػػر ـ  ػػف تإػػدد  دػػاللت تإر ػػ  ي ػػ  تػػرؾ 
تسػػػتيد  لػػػ  تإر ػػػ  ل رف الدراسػػػ  الدال ػػػ   الإ ػػػل ت 

(Jacobs and Roodt (2007  ت لالػػذي  ةػػدر
 لػػػػػ  ريهػػػػػا  دراؾ الفػػػػػرد ل ػػػػػد  ادت ػػػػػاؿ السػػػػػت رارفا 

فاػػػػػػػػد لفػػػػػػػػا مػػػػػػػػذا السػػػػػػػػ اؽ ت اللظ فػػػػػػػػ  رل ترتهػػػػػػػػا.  
ررتفػاع ي ػ   illusionلز ػدت؛ب  لػ   لمػـ  رةار) دالر

ترؾ الإ ل ال ءادظ إلدراؾ التسد س التيظ  ػا فػا 
  ددػػث  Miller, et al. (2008) تػػاف الإ ػػل 

 تةفت يتا ج الإددد  ف الدراسات عف ا  ر ال لتظ
(e.g. Valle and Perrewe, 2000)   لتػذلؾ

 ,.e.g. Hochwater, et alعػػدـ لتػػلد تػػك در

 ,e.g. Larwood) لرددػرا  اخ ػر السػالظ ((1999

et al., 1998)  .تػذلؾ فاػد  لالإدرػ  فػدف ال تادػر ف
تػػػدرتت  إػػػا دت ا رتحػػػات فػػػدف مػػػاذدف ال تادػػػر ف ت 

ب فػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػ  -4.64لتػػػػػػػػرالح  ػػػػػػػػداما  ػػػػػػػػا فػػػػػػػػدف )
Larwood, et al. (1998) (  ب فػػا 4.74 لػػ

 .Vigoda (2001)دراس  
  ـ    ل  فاتػكة لالر دػر ف الحػاد دفمذا التيارض ل

ددػػث ُ إػػد   تػػدادا  لإػػدـ اإلتسػػاؽ الػػذي عرفتػػ  ر الػػظ 
ال سد   التا  Meta-Analysisدال   الدراسات التدال

يارةت طف إ  الإدرات فدف لارع   ارسػات التسػد س 
تتامػػات ا فػراد رل يػػلاتتهـ السػاللت   فػػا  التيظ  ػا لاه

لتػػذلؾ  ت  (Cacciattolo, 2015) تػاف ع الهػـ
لإػػػدـ لتػػػلد  تاحػػػ  لاطػػػد  دػػػلؿ التسػػػاتؿ ال تإالػػػ  
حافلؿ ا فراد ا يدرات فا ا يةط  لال  ارسات ذات 
الطف إػػػػ  الس اسػػػػ   دادػػػػل اللارػػػػع التيظ  ػػػػا ت لذلػػػػؾ 
عالػػػا الػػػر ـ  ػػػف ال يػػػاخ الإػػػاـ الػػػرافض ل  ارسػػػاتها ت 
لالءلرة الذمي ػ  السػد   عيػ  ت لتػذلؾ اخ ػار السػالف   

رطػػػػػػام الػػػػػػلظ فا لا لتػػػػػػزاـ لهػػػػػػا عالػػػػػػا  سػػػػػػتل ات ال
 التيظ  ا لا يتات   ت ل ف  ـ الربد  ؟ 

ت ػػػػػػال  ت فإالػػػػػػا الػػػػػػر ـ  ػػػػػػف اسػػػػػػتدداـ ر الػػػػػػظ  لاه
الدراسػػػػات التػػػػػا تياللػػػػػت دراسػػػػػ  الإدرػػػػػ  فػػػػػدف  دراؾ 
تتامػػػػػػات ا فػػػػػػراد فػػػػػػا الفد ػػػػػػ  التيظ  ػػػػػػ    التسػػػػػػد س لاه

ل دػػػر  Inconclusiveل فػػػردات   ػػػل   دػػػر داسػػػـ 
دف الػػذي ةػػػهدت  تالػػػؾ  سػػتار لالتإفدػػػر عػػف دتػػػـ التحػػػا

ت  ل رف  الفدتها  (Miller, et al., 2008)الإدر  
حاػض اليظػر عػف  –رد رت  لػ س فاػد لتػلد عدرػ  

طف إتهػػػػا ت فػػػػل لر طػػػػا  دت  ػػػػ  لتػػػػلد  تادػػػػر لسػػػػ د 
 ,.Ferris, et al)لتفسػػدر  سػػفحات مػػذا التحػػادف 

ددث دفزت يدرة الدراسات الإرب ػ  فػا مػذا  .(2002
ت لتػػػػذلؾ تيػػػػارض يتػػػػا ج  (0202)صووووقر، ال تػػػػاؿ 

الدراسػػػػػػات فػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػراد لالتسػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػا 
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تتامػػاتهـ فػػا  تػػاف ع الهػػـ الدراسػػ  الدال ػػ   عالػػا  لاه
فدػػص تالػػؾ الإدرػػ  ت لالتإػػرؼ عالػػا طف إتهػػا ل ػػدي 
ادت اتها  لػ  لتػلد  تادػرات لسػ ط  فػا لارػع الفد ػ  

 ال ءر  .
وفووي ضوووء مووا سووب  ، يماوون صوويا ة التوورض 

 ى:الالت
توجد عالقات ذات داللة إحصائية  الترض األول:

تجاىووواتيم  بووين إدراك األفوووراد لمتسووييس التنظيموووي وا 
نحوووو بيئوووة العمووول داخووول فئوووات التماثووول التنظيموووي 

 .(0) األربعة
       الضوووغوط التنظيميوووة امتغيووور وسوووي   -0

فوووي إطوووار العالقوووة بوووين إدراك األفوووراد 
تجاىوواتيم نحووو  لمتسووييس التنظيمووي وا 

 بيئة العمل
ُتإػػػػد الطػػػػالت ردػػػػد رفرزا دػػػػداث التػػػػا ل  تػػػػاد 
ددالل  يها اللارع التيظ  ا لاإلداري ت لالتا ل   تػف 
ر فالهػػػا فلءػػػفها ردػػػد رمػػػـ  دفػػػزات تإاػػػد ال يظ ػػػات 
لتػػػػذلؾ ردػػػػػد رمػػػػـ يتػػػػػا ج مػػػػػذا التإاػػػػد. لحػػػػػالر ـ  ػػػػػف 
التفػػػػالت الاػػػػا ـ فػػػػدف ا رػػػػاد  ددف لال  ارسػػػػدف دػػػػلؿ 

ف اليظػر  ت ػال   لػ   ام   مذا ال فهـل ت  ل ري    تػ
الطػػػػػالت التيظ   ػػػػػ  فإعتحارمػػػػػا  تتربػػػػػ  ذات ػػػػػ  ذات 
طف إػػػػػػ  دديا  ت ػػػػػػ  ت تيطػػػػػػلي عالػػػػػػا  ت لعػػػػػػ   ػػػػػػف 
ال  دػػػػرات )الفػػػػرص رلالادػػػػلد رلال طالػػػػظ / الترال فػػػػات 
التيظ    ب ال سػ لل  عػف تلت ػ  ردلد رفإػاؿ ا فػراد ت 

                                                 
(1)

حخمثو حيل اىف اث ز  اىنمظ "اىمخماثو" ، ًاىنمظ "غيمث   

اىمخماثممممو ، "ًاىممممنمظ "اىمحاامممما" ، ًاىممممنمظ "اىمخةبممممة ". 

ًذممٌي اممخج اىمعمم ا عيمم  بمممثىج باىخفتمميو زمم  اىفممث  

اىثاى   م اىاتاذمت اىحاىيمت ، ًذمبت بممث ا عمماط زم  ىمةا 

أعيمما  ثيمممج ا ذمماخ اىمممةئ حممج زممم   ممٌ و حقرممميج اىفممث  

احعاىمماث ا زممثائ زمم  اىمحييمماث باىقممثقيت ، ثممج تبةيمما بعمما 

 بىل بإئتاك اىخرييد اىخنظيم 

لالتػػك در عالػػدهـ ت فػػا ظػػرلؼ تتسػػـ حػػالا لض لعػػدـ 
يةا  تالؾ ا دداث  ف  ءػادر دادال ػ  التكرد   ددث ت

رل دارت ػػػ  ت لتتػػػرؾ   ػػػارا  تتػػػدرج  ػػػف اإلدتاف ػػػ   لػػػ   
السػػالف   عالػػا الفػػرد يفسػػ  رل ال يظ ػػ  التػػا  إ ػػل فهػػا 

 . (0202)الدوسري، 
ل تػػػػػػظ اإلةػػػػػػارة  لػػػػػػ  رف عدرػػػػػػ  الفػػػػػػرد حالفد ػػػػػػ  

Person -Environmentالتيظ       (P-E)   لتفاعال
التيظ  ػا ت لال فسػر   إها مػا تلمر فهػـل الطػالت

الدا اا لتيػلع  درتاتػ  الفرد ػ  لالتيظ   ػ  فػا  تػاف 
ع الػػػ  ت لذلػػػؾ  سػػػتيادا   لػػػ  درتػػػ  درتػػػ  تادػػػ ـ تالػػػؾ 
الإدرػػػػ   ػػػػف تايػػػػظ الفػػػػرد تا  ػػػػ   طػػػػاف  ل سػػػػتلي 

ر طػا   (.Schuler, 1980) رفامدتػ  دادػل ال يظ ػ 
فػػػػإف  ت لعػػػػ  الفػػػػرص لالتهددػػػػدات لال طالػػػػظ التػػػػا 
تدػػػدث عيهػػػا التإر ػػػ  السػػػاف  رةػػػارت فلطػػػلح  لػػػ  
  تاي ػػػػػػ  تيػػػػػػلع  سػػػػػػتتاحات ا فػػػػػػراد تتػػػػػػا؛ الطػػػػػػالت 
التيظ   ػػػػ   ػػػػا فػػػػدف  دتاف ػػػػ  رل سػػػػالح  ت لذلػػػػؾ عالػػػػا 
عتػػس التءػػلر السػػػا د حػػكف الطػػالت  الحػػػا   ػػا ُتللػػػد 

 ُ رطػ   فاػد درتات فرد   لتيظ     سػالح  رل  در 
(O'Driscoll and Dewe, 2001).  

لفا مذا الس اؽ ت فاد ةهد  يتء  التسػإدي ات 
 ف الارف ال اطا رمت ا ا   طردا  حالتإا ل  ع  فهـل 
 دراؾ التسػػػد س التيظ  ػػػا تكدػػػد ال ءػػػادر ال دت الػػػ  
لالطػػػالت ت لذلػػػؾ  يطدرػػػا   ػػػف التةػػػاح  الرفدػػػر فػػػدف 

ـ ال فهل ػاف الطالت لالتسد س التيظ  ػا   ددػث رػد
فرءا   ت ا ال  لالتادـ لالي ل رل لالتهددػدات لالدسػا ر ت 
تػػػػذلؾ فػػػػإف ال درتػػػػات الفرد ػػػػ  لالتيظ   ػػػػ  ال تإالاػػػػ  
حآ ػػػار الطػػػالت فػػػا الفد ػػػ  التيظ   ػػػ  الس اسػػػ   رمػػػف 
فتادػػ ـ الفػػرد لطف إػػ  الفد ػػػ  التػػا  إ ػػل فهػػا ت لتػػػذلؾ 
 ػػػػدي ردرتػػػػ  عالػػػػا الػػػػتدتـ فهػػػػا رل تطل ػػػػع  فرداتهػػػػا 

لرددػػػػرا  فػػػػإف ظػػػػرلؼ عػػػػدـ التكرػػػػد   الػػػػت  لءػػػػالد  ت
 دػػػػددا  رساسػػػػ ا  إلل ػػػػ  ع اله ػػػػا لل سػػػػتتاحات ا فػػػػراد 



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

12 

 

  ال ػر الػذي  (Miller, et al., 2008)تتػامهـ 
ددي حالحإض  ل  ءإلح  التفررػ  فديه ػا  ترا  ػا  فػا 

 .(Danish, et al., 2014)اللارع التيظ  ا 
للاػػػػػد ردتفػػػػػرت الإددػػػػػد  ػػػػػف الدراسػػػػػات ال دداي ػػػػػ  

 إػػػ  الإدرػػػ  فػػػدف  دراؾ التسػػػد س التيظ  ػػػا لعػػػدة طف
 .e.g)رةػػػتاؿ لألدػػػداث الطػػػا ط  ت   ػػػل  التػػػلتر

Vigoda, 2000a) ، ا رمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ لالاالػػػػػػػػػػػػػػػػػ(e.g. 

Vigoda, 2000b, 2002)  ت لرةػػػارت ر الػػػػظ
يتا تها  ل  رلة الراحد فدف ال فهل دف ت فطػد  ا  ػار 

 ت ثيظ     الس اس   عالا تالؾ ا دداالسالف   لالفد   الت
تػػػػػذلؾ تةػػػػػفت  راتإػػػػػ  يتػػػػػا ج الدراسػػػػػات التػػػػػا 
يارةػػت الإدرػػ  ال حاةػػرة فػػدف  دراؾ ا فػػراد لالتسػػد س 
لالطالت فا الفد   التيظ   ػ  عػف تحػادف  الدػلظ فػا 
رتتػػػا؛ ل إيل ػػػ  تالػػػؾ الإدرػػػ  ت تتالػػػت  د دػػػ  ف  ػػػا 

 e.g. Valle and)دالػا  عدرػات  إيل ػ   لتحػ  

Perrewe, 2000)   لردػػري  إيل ػ  سػػالح(e.g. 

Ferris, el al., 1993)   ل ال ػ  ل سػت ذات دللػ
 ، (e.g. Hochwater, et al., 1999) إيل ػ  

ر طػػػا  فػػػإف مػػػذا التحػػػادف ةػػػ ل رػػػلة ا رتحػػػات يفسػػػ  ت 
 .Ferris, et al)فا دراس   4.42لالذي تدرج  ف 

 .Ferris, et al)فػا دراسػ   4.67 لػ   (1993 

اد دف  لػػػ   ا  ػػػر الػػػذي دعػػػا الإددػػػد  ػػػف الحػػػ. (1996
. equivocalلء  تالؾ الإدر  حا فهاـ لالا لض 

عالا رف عدر   Rashid, et al. (2013)لميا ررد 
التسػػد س حالطػػالت دالػػ  فػػا رػػدرة الفػػرد عالػػا التلافػػ  
 ع ا دداث الطا ط  ت لريها تدتاج  ل  ال ز د  ف 
الدراسػػػػات لالرةػػػػ  عػػػػف  ام ػػػػ  تالػػػػؾ الاػػػػدرة رل ل ػػػػات 

 التلاف  ال اترد .   
  Mayes and Ganster (1988)لتإد دراس  
 Ferris and Kacmar (1992)لتػذلؾ دراسػ  

 داللػػت تفسػػدر مػػذا التحػػادف ػػف رلا ػػل الدراسػػات التػػا 

 ػػػػػػف دػػػػػػػدؿ اإلةػػػػػػارة  لػػػػػػػ   رف  سػػػػػػتتاحات ا فػػػػػػػراد 
 –)لتتط ف  ت ال   الساللؾ الفإالا رلال دل الساللتا 

اإلتتامػػػػػاتب تتػػػػػاة الطػػػػػالت فػػػػػا الفد ػػػػػ  التيظ   ػػػػػ  
الس اسػػػػػ   ل   تػػػػػف دءػػػػػرما فػػػػػا تػػػػػرؾ ال يظ ػػػػػ  ت 
لحةػػػتل دػػػاص فػػػا ظػػػل اللارػػػع الػػػذي  إتػػػس تراتػػػع 
فػػرص الدءػػلؿ عالػػا لظػػا    ياسػػح . لري ػػا   تػػف 
لألفػػػراد الحاػػػام للرػػػف  ػػػع ادػػػدي  سػػػتتافتدف ت تتإالػػػ  

ت لتتإالػػػ  ال اي ػػػ  ا للػػػا حالحاػػػام  ػػػع  داللػػػ  التاددػػػر
 ظ. حالحاام  ع عدـ الرطام رل عدـ التءر   حالاط

لميا دتلرع  ف ا فراد الذدف تتفالت ردلد رفإػالهـ 
تتػػا؛ الطػػالت رف تتفػػالت ر طػػا   سػػتتاحاتهـ الفرد ػػ  
لالتيظ   ػػػػ  فػػػػا الفد ػػػػ  الس اسػػػػ   التيظ   ػػػػ   ػػػػا فػػػػدف 
 دتاف   ل سالف  . لعالا ذلؾ ت فإف تحادف الإدرػ  فػدف 
التسػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػا ل درتاتػػػػػػػ     ػػػػػػػل دالػػػػػػػ  فػػػػػػػا 

فػػػ . لمػػػذا  ػػػا رةػػػارت  ل ػػػ   سػػػتل ات الطػػػالت ال دتال
 Mayes and Gansterاليتػا ج ال دداي ػ  لدراسػ  

 ػػف تفػػػالت فػػا  تتامػػػات ا فػػراد )الرطػػػام  (1988)
ا لتػػػػػػػزاـ الػػػػػػػلظ فاب فػػػػػػػا فد ػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػل  –الػػػػػػلظ فا 

 التيظ      ستتاح  ل  ارسات التسد س الاا   .
   Bozewman, et al. (2001)ر طػا  رةػػار 

 لػػ   رف  سػػتتاحات ا فػػراد تتػػا؛  Poon (2004)ل
الطػػػػالت فػػػػػا الفد ػػػػػ  التيظ   ػػػػ  الس اسػػػػػ   تلسػػػػػطها 

 ،  Perceived Control فهػـل السػ طرة )الػتدتـب 
لالػػذي رةػػار  لػػ   اعتاػػػاد الفػػرد رل دت ػػ  الةدءػػػا 
حادرت  عالا التك در فا التادرات التا تدػدث فػا فد ػ  

 ,Ferrisع الػ  حةػتل  إظػـ  ءػالد . لميػا ررتػرح 

et al. (2002)   رف ا فػراد الػذدف  ةػإرلف حطػإ
سػػػػػػػػ طرتهـ سػػػػػػػػلؼ  ا  ػػػػػػػػلف الطػػػػػػػػالت ال ءػػػػػػػػادح  
لال  ارسػػات الس اسػػ   فػػا اللارػػع التيظ  ػػا فإعتحارمػػا 

لمػػػػل  ػػػػا سػػػلؼ دػػػػت ر سػػػػالحا  عالػػػػا ت  ءػػػدرا  لالتهددػػػػد 
 درتاتهـ الفرد   لالتيظ    . فدي ا  ا ـ ا فػراد الػذدف 
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 ةػػإرلف حسػػ طرتهـ الطػػالت ال ءػػادح  لال  ارسػػات 
الس اس   فػا اللارػع التيظ  ػا فإعتحارمػا فرءػ  دتػظ 
اسػػػػػػتادلها ت لمػػػػػػل  ػػػػػػا سػػػػػػلؼ دػػػػػػت ر  دتاحػػػػػػا  عالػػػػػػا 

  درتاتهـ الفرد   لالتيظ    . 
لمذا  ا دع ت  اليتا ج ال دداي   التا رةػارت  لػ  
تفػػالت لاطػػ  فػػا  تتامػػات ا فػػراد )لحةػػتل دػػاص  

ا رتحػػػػػات  –ي ػػػػػ  تػػػػػرؾ الإ ػػػػػل  –لػػػػػلظ فا الرطػػػػػام ا
لا لتػػػػػػزاـ الػػػػػػلظ فاب تدالػػػػػػ  فػػػػػػا تفػػػػػػالت  سػػػػػػتل ات 
الدسػػػػػػػاس حالسػػػػػػػ طرة لالػػػػػػػتدتـ فػػػػػػػا فد ػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػل  

(Bozewman, et al., 2001; Poon, 2004). 
لفػػػػػا سػػػػػ اؽ  تءػػػػػل ت تإػػػػػد اليظر ػػػػػ  ال إرف ػػػػػ  

 Cognitive Theory of Stressلالطالت لالتلاف 

and Coping  الها ػ  لػ س فاػد فػا ردػد ال دطػات
تفسػػػػػدر التحػػػػػادف فػػػػػػدف ا دػػػػػداث الطػػػػػا ط  )  ػػػػػػاؿ  
  ارسات التسد سب لالطالت فا الفد ػ  التيظ   ػ  ت 
فل ر طا  فا تا در ذلؾ التحادف عالا تحادف ال درتات 
الفرد   لالتيظ   ػ  ال ترتحػ  عالػا ذلػؾ التحػادف   ددػث 
يظػػرت تالػػؾ اليظر ػػ   لػػ  الطػػالت فإعتحارمػػا  عدرػػ  

-Biدديا  ت ػػػػ  ت لتحادل ػػػػ   Transactionalتفاعػػػػل 

direction   فػدف الفػرد ل يظ تػ(Alkan, 2004). 
لررتردػػػت اليظر ػػػ  ع الدتػػػدف فديدتػػػدف تلسػػػطتا الإدرػػػ  
سػػتتاحات ا فػػراد فػػا فد ػػ   فػػدف ا دػػداث الطػػا ط  لاه

 Cognitiveالإ ل ت م ا ع الدتا  التادػ ـ ال إرفػا 
Appraisal   ت لع ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التلافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػCoping 

(Folkman, et al. 1986 a,b) . 
لرةارت ع ال   التاد ـ ال إرفا  ل    ت لع   ف 
الإ ال ػػات التػػا  ادػػ ـ الفػػرد  ػػف ددلهػػا  ػػا  ذا تايػػػت 
ا دػػداث الطػػا ط  )التسػػد س التيظ  ػػاب  ياسػػح  رل 

ردات؛ دادػػل الإ ػػل   ددػػث   دػػر  ياسػػح  لرفامدتػػ  رل
ريطػػػػػلت تالػػػػػؾ الإ ال ػػػػػ  عالػػػػػا  سػػػػػتل دف  ػػػػػف التادػػػػػ ـ 

لف ػػػػػ    Primaryدرارػػػػا ت م ػػػػا  التادػػػػ ـ ا للػػػػا اإل

دتإػػرؼ الفػػرد عالػػا  ام ػػ  ا دػػداث الطػػا ط  التػػا 
 –تلاتهػػػػ  )لتتطػػػػ ف ردػػػػد ا ةػػػػتاؿ التال ػػػػ    يػػػػافع 

دسا ر / طررب ت ل ا ـ  دي   -فرص   –تدد ات 
تك درمػػػػا عالػػػػا رفامدتػػػػ  دادػػػػل  تػػػػاف ع الػػػػ . لالتادػػػػ ـ 

د ل يػػػػػارش  ػػػػػدي اعتاػػػػػاد الفػػػػػر  Secondaryال ػػػػػايلي 
حك تدر  ال ػلارد رل اللسػا ل التػا ت تيػ   ػف التإا ػل 

 يػػػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػػػع ا دػػػػػػػػػػداث  –)لتتطػػػػػػػػػػ ف   تدطػػػػػػػػػػا 
ر ػا ع ال ػػ   . (Dewe, et al., 2012)الطػا ط 

التلاف  فكيطلت عالػا  ت لعػ   ػف التهػلد السػاللت   
رلالتدطػػدر   التػػا  اػػـل فهػػا ا فػػرد  ػػف لتهػػ  يظػػرمـ 
ا فهػػػػدؼ  دارة الطػػػػالت  حالةػػػػتل الػػػػذي  دػػػػاف  عالػػػػ

ءػػػػػػػػد  الإدرػػػػػػػػات التحادل ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػدف الفػػػػػػػػرد لالفد ػػػػػػػػػ  
(Folkman, et al., 1986b). 

ل تللد عف ع الدتػا التادػ ـ ا لل ػ  لال ايل ػ   د ػ  
 سػػػػتل ات  ػػػػف تادػػػػ ـ ا فػػػػراد لألدػػػػداث الطػػػػا ط  ت 

  لمػػػػل تادػػػػ ـ ا فػػػػراد فػػػػإف ا دػػػػداث المسووووتوي األول
التيظ   ػػػ  )فػػػا مػػػذ؛ الدالػػػ  التسػػػد س التيظ  ػػػػاب ل 
ت  ػػػػػػػل طػػػػػػػاطا  عالػػػػػػػدهـ ت لذلػػػػػػػؾ لتػػػػػػػزالج  سػػػػػػػتل ات 

 المسووووتوي  يدفطػػػػ   ػػػػف التادػػػػ ـ ا للػػػػا لال ػػػػايلي. 
ل تط ف تاد ـ ا فراد فإف ا دداث التيظ      الثاني:

ت  ػػػل  سػػػتلي  تلسػػػد  ػػػف الطػػػالت ت لذلػػػؾ لتػػػزالج 
 ات  رتفإػػػ   ػػػف التادػػػ ـ ا للػػػا  ػػػع  سػػػتل ات  سػػػتل 

 يدفطػػػػػ   ػػػػػػف التادػػػػػ ـ ال ػػػػػػايلي لالإتػػػػػس ت لتػػػػػػذلؾ 
 سػػػػتل ات  يدفطػػػػ   ػػػػف التادػػػػ ـ ا للػػػػا  ػػػػع  دػػػػري 

 المسوووووتوي الثالووووووث: رتفإػػػػػ   ػػػػػف التادػػػػػ ـ ال ػػػػػايلي. 
ل تط ف تاد ـ ا فراد لألدداث الطا ط  حكيها ت  ػل 
 طػػاطا  عالػػدهـ ت لذلػػؾ لتػػزالج  سػػتل ات  رتفإػػ   ػػف

 التاد ـ ا للا لال ايلي  إا .
لميػػا تاتػػرح الدراسػػ  الدال ػػ   سػػتلل   ال سػػتل ات 
ال د ػػػ  السػػػاحا  عػػػف تفسػػػدرالتحادف الػػػذي رةػػػارت  ل ػػػ  
يتػػػػا ج الدراسػػػػات السػػػػاحا  ف  ػػػػا دتإالػػػػ  حالإدرػػػػ  فػػػػدف 
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ا دداث الطا ط  )تالتسد س التيظ  اب لالطػالت 
فػػػػدي التيظ   ػػػػ  ليتػػػػا ج الإ ػػػػل   ف ػػػػف ال تلرػػػػع رف د

 فػػردات ال سػػتلي ا لؿ  تتامػػات تتءػػ  حاإلدتاف ػػ  
تتػػػػػا؛ التسػػػػػد س التيظ  ػػػػػا ت فدي ػػػػػا ُدتلرػػػػػع رف دفػػػػػدي 
 فػػردات ال سػػتلي ال ػػايا  تتامػػات تتءػػ  حالد ػػاد ت 
ر ا  فردات ال ستلي ال الث ف ف ال تلرع رف تتءرؼ 
حةتل  إتس  تتاماتها السالف   يدل فد   الإ ل. للاد 

 Mishra and ػػػػػػػ  لدراسػػػػػػػ  رَدػػػػػػػدت اليتػػػػػػػا ج ال دداي

Spreitzer (2008)  تاي ػػ  العت ػػاد عالػػا تالػػؾ  
اليظر ػػػػػ  فػػػػػا تفسػػػػػدر تحػػػػػادف الإدرػػػػػ  فػػػػػدف ع ال ػػػػػات 

تتامػات ا فػراد  Downsizingالدفض التيظ  ػا  لاه
  –فػػػػا الفد ػػػػػ  التيظ   ػػػػػ  )  ػػػػػاؿ  الرطػػػػػام الػػػػػلظ فا 

 الللم التيظ  اب.
 .Danish, et al)لفا طلم  ا سف  ت  ةدر  

لتػػلد الإددػػد  ػػف ا دلػػ  التػػا تػػدعـ رػػلة   لػػ  (2014
الرتحػػػػػػػات فػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػراد التسػػػػػػػد س لالتيظ  ػػػػػػػا 
لالطػػػالت التيظ   ػػػ  ت فػػػل لرف الطػػػالت التيظ   ػػػ  
  تػػػػف رف تالإػػػػظ دلر ا فػػػػا  طػػػػار الإدرػػػػ  فػػػػدف  دراؾ 
التسػػػػد س التيظ  ػػػػا ل درتاتػػػػ . لعالػػػػ  ذلػػػػؾ تاتػػػػرح 

الطالت  الدراس  الدال     تاي   تلسد ع ال ات تاد ـ
تتامػاتهـ فػا  لالإدر  فدف  فام ـ التسد س ال دتالفػ  لاه

  تاف ع الهـ.
وفووي ضوووء مووا سووب  ، يماوون صوويا ة التوورض 

 لى:االت
تتوسوووو  الضووووغوط التنظيميووووة  التوووورض الثوووواني:

 العالقوووووة بوووووين إدراك األفوووووراد لمتسوووووييس التنظيموووووي
تجاىاتيم نحو بيئة العمل.  وا 

 
  

       المتداخمووووووة )التتاعميووووووة( العالقووووووات  -4
دراك األفراد  بين الضغوط التنظيمية ، وا 
لمتسووووووووييس التنظيمووووووووي ، وتموووووووواثميم 
تجاىوووواتيم نحووووو بيئووووة  التنظيمووووي ، وا 

  العمل
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذظ  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـل الت ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التيظ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

Organizational  Identification (OI)  ا مت اـ
ت تػػػاؿ حد ػػػا تددػػػد فػػػا عالػػػـل السػػػاللؾ التيظ  ػػػا ت 
لر طػػػػػا  تطػػػػػرلرة ُ الدػػػػػ    يظػػػػػرا ل ػػػػػا تةػػػػػهد؛ الفد ػػػػػ  
اإلدار ػػ   ػػف تادػػرات   تتالػػت  ظامرمػػا فػػا  ريتهػػاؾ 
فيلد الإاددف اليفسا لاإلتت اعا فدف الفػرد لال يظ ػ  
تيتدتػػػػ   حاةػػػػرة لتدالػػػػا الإددػػػػد  ػػػػف ال يظ ػػػػات عػػػػف 

لتفطػػدالها لالإاػػلد رءػػدرة عاػػلد الإ ػػل طل الػػ  ا تػػل 
ت رتسػػاع سػػلؽ الإ ػػل لظهػػلر ( 0202)دمحم، ا تػػل 

رػػػ ـ لعػػػادات لرمػػػداؼ تددػػػدة ءػػػادفت ز ػػػادة درتػػػ  
فػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػلارد الحةػػػػػػػػػر    -ت ػػػػػػػػػا  لت فػػػػػػػػػا   -التيػػػػػػػػػلع 
 .(0222)مسمم،

لالػػذي  سػػت د تػػذلرة  ػػػف  -ل   ػػل مػػذا ال فهػػـل 
ردػد اإلتتامػات الددد ػ   -يظر   الهل   اإلتت اع   

سػػػ  الإدرػػػ  فػػػدف الطػػػالت ال رتحطػػػ  حالفد ػػػ  فػػػا درا
التيظ   ػػػػػػػػػ  الس اسػػػػػػػػػ   ليتػػػػػػػػػا ج ا ع ػػػػػػػػػاؿ الفرد ػػػػػػػػػ  
 لالتيظ    . ددث   تف تءي ف  تكدػد  ل ػات التفر ػر
لا ريػػػػػاع التػػػػػا ُتسػػػػػهل اليظػػػػػر لألمػػػػػداؼ التيظ   ػػػػػ  

 .(Abu Amra, 2015)لتكيهػا رمػداؼ ةدءػ   
ت ال  ت  ةػدرمذا ال فهػـل  لػ   الدرتػ  التػا ُ إػرؼ  لاه
فها عطل ال يظ   يفس  حاستدداـ يفس الدءػا ص 
التػػا  إتاػػد ريهػػا تءػػ   يظ تػػ   ت رل الدرتػػ  التػػا 
 إرؼ ا عطػام ريفسػهـ  ػف دػدؿ الءػفات ال  دػزة 
التػػا  إتاػػد مػػل رل مػػا ريهػػا ت دػػز ال يظ ػػ  ت لرددػػرا  



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

15 

 

فػػرد ل ػػدي تةػػاح  مل تػػ   إفرمػػذا ال فهػػـل عػػف تادػػ ـ ال
Identity   عبووووووود الوىوووووووا ،  ػػػػػػػع مل ػػػػػػػ   يظ تػػػػػػػ(
0222). 

لفػػا مػػذا السػػ اؽ ت فػػإف ارتةػػاؼ  زا ػػا التػػدادل 
لرعحام عدـ التاارظ فدف مل تا الفرد لال يظ ػ  عالػا 
ال درتػػػػات التيظ   ػػػػ  رػػػػد   ػػػػار  لتػػػػ  تددػػػػدة  ػػػػف 
الدراسػػات ل فهػػـل الت ا ػػل التيظ  ػػا تتدطػػا تػػكطدرة 

ت   لػ   داللػ  التإػرؼ عالػا رةػتاؿ رل دراس   دددا
 دػػػػػػري لالتاػػػػػػارظ فػػػػػػدف الهل ػػػػػػ  الفرد ػػػػػػ  لالتيظ   ػػػػػػ  

(Parker and Haridakis, 2008).  ددػػث
فػػػدرت  ت لعػػػ   ػػػف ا سػػػ ال  فػػػا الظهػػػلر ت ل يهػػػا  
 لػػػػػ   ري  ػػػػػػدي دػػػػػدرؾ الفػػػػػػرد دتػػػػػـ اإلدػػػػػػتدؼ رل 
الءػػراع فديػػ  لبػػدف  يظ تػػ ؟ ت مػػل   تػػف رف ُ إػػرؼ 

ز ا  ع  يظ تػ ؟ ت ل ػا ر ػر الفرد يفس  حالتطاف  الت
ذلػػػػػؾ عالػػػػػػا ال درتػػػػػػات الفرد ػػػػػ  لالتيظ   ػػػػػػ ؟ تالػػػػػػؾ 
التسػػػػاتلت دعػػػػت  لػػػػ  ا عتاػػػػاد فػػػػإف الطر اػػػػ  التػػػػا 
ُ إرؼ فها الفػرد درتػ  ت ا الػ   ػف ال يظ ػ  لػف ترػلف 
لادػػدة حك ػػ  دػػاؿ ت فػػل ريػػ   ػػف ال  تػػف تلرػػع رةػػتاؿ 
 دػػػػري  ػػػػف الت ا ػػػػل التيظ  ػػػػا فػػػػدف الهل ػػػػ  الفرد ػػػػ  

تيظ   ػػػػػػػ  تػػػػػػػت ر حالتكردػػػػػػػد عالػػػػػػػا طف إػػػػػػػ  لالهل ػػػػػػػ  ال
ال درتات الفرد   لالتيظ     لفاا  لدرت  مذا الت ا ل 

(Kreiner and Ashforth, 2004). 
لتةػػػفت يتػػػا ج الدراسػػػات ال دداي ػػػ  التػػػا يارةػػػت 
مذا الطرح  ل  لتلد رربإ  رةتاؿ  يفءػال  ل دتالفػ  
 ػػف الت ا ػػل فػػدف مل ػػ  الفػػرد لمل ػػ  ال يظ ػػ  ت مػػـ  

لف ػػػػػ   Neutralالاػػػػػلي ت الت ا ػػػػػل ال دادػػػػػد الت ا ػػػػػل 
 تلف للم الفرد للظ فت  رل لدلر؛ فا ال يظ   فاد ت 

 Ambivalentالت ا ػػػل ال تذفػػػذظ رل  دػػػر ال سػػػتار 
لتتةػػارؾ ف ػػ  دءػػا ص مل ػػ  الفػػرد  ػػع دءػػا ص 
مل ػػػ  ال يظ ػػػ  لر طػػػا  تدتالػػػ   إهػػػا فػػػيفس الاػػػدرت 

ل ةدر  ل   Disidentificationلعدـ لتلد ت ا ل 

دـ تةػػارؾ مل ػػ  الفػػرد  ػػع مل ػػ  ال يظ ػػ  فػػا ري عػػ
 ,Kreiner and Ashforth) ػف دءا ءػها 

2004; Mullins, et al. , 2010). 
لرلطدت  يتا ج الدراس  التػا رػاـ فهػا )رةػفلرث 

لالتإػػرؼ عالػػا درتػػ   .Ashforth, et al)لز ػػدت؛ 
 Occupational Identificationال هيػا الت ا ػل 

)لتةػػػػػدر  لػػػػػ  ال ػػػػػدي الػػػػػذي تإفػػػػػر ف ػػػػػ  دءػػػػػا ص 
اللظ ف  التا  إ ل فها الفرد رل الػدلر الػذي  اػـل حػ  
عف دءا ء  الةدءػ  ب عػف   تاي ػ  الت ددػز فػدف 
رربإػػػػ  رةػػػػتاؿ  ت ػػػػادزة فػػػػدف دءػػػػا ص مل ػػػػ  الفػػػػرد 
لدءػػا ص مل ػػػ   هيتػػػ  عالػػا  ػػػرار دراسػػػ  الت ا ػػػل 

مذ؛ التيظ  ا  ةفلرث لز دت؛ ت  ل رف  ا رطافت  
الدراس  تط ف   تاي   اليظر  ل   تحادف ال درتػات 

ا دتػػػػػراؽ  –الفرد ػػػػ  لالتيظ   ػػػػػ  )ي ػػػػػ  تػػػػرؾ الإ ػػػػػل 
الرطػػام الػػلظ فا  –الطػػالظ التيظ   ػػ   –الػػلظ فا 

سػػاللؾ ال لاطيػػ  التيظ  ػػاب لألفػػراد تدالػػ  فػػا تالػػؾ  –
ا ةػػػػتاؿ. ح إيػػػػا لتػػػػلد رةػػػػتاؿ  دتالفػػػػ   ػػػػف تالػػػػؾ 

الت ا ػػػػل  ال درتػػػػات دادػػػػل تػػػػل ةػػػػتل  ػػػػف رةػػػػتاؿ
 . (Ashforth, et al., 2013)ال هيا

لفػػػػا طػػػػلم  ػػػػا سػػػػف  ت تاتػػػػرح الدراسػػػػ  الدال ػػػػ  
ا ةػػتاؿ ال دتالفػػ  لالت ا ػػل التيظ  ػػا ت تادػػر لسػػ د 
فػػػػدف  دراؾ ا فػػػػراد لالطػػػػػالت فػػػػا الفد ػػػػ  التيظ   ػػػػػ  
تتامػاتهـ فػا فد ػ  الإ ػل ت لذلػؾ  سػتيادا   الس اس   لاه

اليفسػػػ     لػػػ    طػػػ لف اليظر ػػػ  ال إرف ػػػ  لالطػػػالت
لالتلافػػػػ . فإالػػػػا سػػػػفدل ال  ػػػػاؿ ت َرد ػػػػد تادػػػػ ـ ا فػػػػراد 
لألدػػػػػػداث الطػػػػػػا ط  )التسػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػاب  ػػػػػػف 
ةػػػػإلرا فراد حالسػػػػػ طرة لالػػػػػتدتـ فػػػػػا فد ػػػػػ  الإ ػػػػػل ت 
لع ػل عالػػا دػػرؽ فيػػلد الإاػػد اإلتت ػػاعا  فػػدف الفػػرد 

لتيتدتػػ  لهػػذا التادػػ ـ ت  .(0222)السوويد، ل يظ تػػ  
فػػا  -راسػػات ال دداي ػػ   ذمفػػت يتػػا ج الإددػػد  ػػف الد

 لػػ  يػػزلع ا فػػراد ل سػػتتاح   -طػػلم يظر ػػ  التػػلازف 
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فػػإترامات عااف ػػ  فػػا  داللػػ   ػػيهـ إلدػػداث تػػلازف 
فإاؿ  ع  دتلٍي ا لتزا ات التػا تػـ دررهػا ت لر طػا  

 لػ   -فا طلم يظر   الإدالػ   -ذمفت تالؾ اليتا ج 
ز ػػػػادة  دػػػػاللت ا فػػػػراد إلسػػػػتإادة الإدالػػػػ  ال فاػػػػلدة 
يتدتػػػػ  دػػػػرؽ فيػػػػلد الإاػػػػد اإلتت ػػػػاعا حاسػػػػتراتدت ات 
تلافا ػػػػ    تطػػػػ يت تاالدػػػػل اإلسػػػػها ات ا دتاف ػػػػ  رل 
اإلرػػداـ عالػػا سػػاللت ات ع ػػل  طػػادة ل يتات ػػ  ت رل 
ري  ف فيلد اإليسػداظ السػاللتا رل اليفسػا اخدػري 

 .  (0202)دمحم، 
  Morrison and Robinson (1997)للء 

الإاػػػػد اإلتت ػػػػاعا فإعتحػػػػار؛ الدالػػػػ  الُ  الػػػػا للءػػػػ  
الإدرػػػػػ  فػػػػػدف الفػػػػػرد لال يظ ػػػػػ  عفػػػػػر رسػػػػػـ اإلطػػػػػار 
ا ددرػػػػا لالفالسػػػػفا لر ف ػػػػ  تيفدػػػػذ ت الػػػػ  ا لتزا ػػػػات 
لالتإهػػػدات ال تحادلػػػ  فػػػدف الفػػػرد لال يظ ػػػ . لحالتػػػإل  
فػػإف عػػدـ التلافػػ  فػػدف اإلتػػرامات الفإال ػػ  لتيفدػػذ مػػذا 

)رل  ػا  سػ ا دػرؽ الإاػد  الإاد فػا اللارػع التيظ  ػا
اليفسػػػاب لالفالسػػػف  التػػػا تليػػػت مػػػذا الإاػػػد  ػػػف ةػػػاي  
التػػػك در لػػػ س فاػػػد عالػػػا  دراؾ الفػػػرد لهل ػػػ  ال يظ ػػػ  
(Thompson and Hart, 2006;  Edwards 

and Karau, 2007) ،  فػػل ر طػػا  عالػػا تفػػالت
 تتامػػػات ا فػػػراد لسػػػػاللت اتهـ فػػػا اللارػػػع التيظ  ػػػػا 

(Zaidman and Elisha, 2016).  
 Mishra and Spreitzerللفاا  ليتا ج دراس  

فاػػػػػد دفإػػػػػت سػػػػػد   اإللتزا ػػػػػات التإارد ػػػػػ   (1998)
ا فػػػػراد  ال تحادلػػػػ   ػػػػع ال يظ ػػػػ  )الإاػػػػد اإلتت ػػػػاعاب

الػػذدف  ا  ػػلف ا دػػداث التيظ   ػػ   فإعتحارمػػا ل سػػت 
 ءػػدرا  لالطػػالت  لػػ  الةػػإلر حالإدالػػ  لالتػػلازف فػػدف 
 ػػػا  اػػػد ل؛ لبػػػدف  ػػػا  دءػػػاللف عال ػػػ  ت لدػػػاف  عالػػػا 
الءػػػػلرة الذمي ػػػػ  لال يظ ػػػػ  لػػػػدي ا فػػػػراد ت لحالتػػػػإل  
رزدادت درتػػػ  ريت ػػػػاتمـ لررتحػػػاطهـ حال يظ ػػػػ . لفػػػػا 

 سػػػػتلي ت ػػػػا الهـ  إهػػػػا رل طػػػػلم ذلػػػػؾ دتلرػػػػع ز ػػػػادة 

اللءػػلؿ  لػػ   ةػػتل الت ا ػػل الاػػلي. للاػػد رلطػػدت 
فػػػػػػا طػػػػػػلم تادػػػػػػ  هـ  -يتػػػػػػا ج الدراسػػػػػػ  رف ا فػػػػػػراد 

رػد  -لألدداث التيظ     فإعتحارما ل ت  ل طػالطا  
فطاللا ايتهاج استراتدت ات تلافا ػ  فيػام؛ ت يػتج عيهػا 
  تتامات ل درتات  دتاف   فا الفد   التيظ    .     

 ف ال  ارسات   Rosen, et     al. (2009)ل ري 
ل ػػػا ريطػػػلت عال ػػػ   –الس اسػػػ   فػػػا اللارػػػع التيظ  ػػػا 

 ف درؽ لفيلد الإاػد ا تت ػاعا فػدف الفػرد لال يظ ػ  
رػػد رتفػػر ا فػػراد عالػػا ا يدػػرات فػػا رسػػالدظ  دارة  -

 ػػا سػػفظ لهػػـ دالػػ   ػػف اإللهػػام  ت لمػػل ا يطحاعػػات
ض  ػػػػف  سػػػػتلي عػػػػف ردام  هػػػػا هـ ا ءػػػػال   ت لدفػػػػ

دافإدتهـ ال  زلج فتراتع  ستلي ررتحػاطهـ حال يظ ػ . 
 لػ  رف  Erkutlu and Chafra (2016)لرةار 

ريدفػػاض  سػػتلي ررتحػػات ا فػػراد  ػػع ال يظ ػػ  تإالهػػـ 
دراتإػػػػػلف  ػػػػػػدي الت ا ػػػػػػل فػػػػػػدف دءا ءػػػػػػهـ الذات ػػػػػػ  
)مػػػػػل تهـ الةدءػػػػػ  ب ل ػػػػػا رػػػػػد ل؛ لال يظ ػػػػػ  لعدالػػػػػ  

ءػها )مل تهػاب تإا ل ال يظ    إهـ فا طلم دءا 
ال إاليػػ  ت لرتػػ  تادػػ  هـ لالإدرػػ  فػػدف مػػل تهـ لمل ػػ  

ت  Disidentification  يظ تػػػػػػػػػػ  حإػػػػػػػػػػدـ الت ا ػػػػػػػػػػل
لحالتحإ ػػػ  فػػػإف مػػػذا التادػػػ ـ ر ػػػر سػػػالحا  عالػػػا  تتػػػامتهـ 

  ت ال  يدل ال يظ  . 
 Bedi andر طػػػػػػا  فاػػػػػػد ذمفػػػػػػت يتػػػػػػا ج دراسػػػػػػ  

Schat (2013)  لػػ  رف ال  ارسػػات الس اسػػ   فػػا 
الفد ػػػػػػػػػ  التيظ   ػػػػػػػػػ  دفإػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػالحإض  لػػػػػػػػػ  تفيػػػػػػػػػا 
اسػػتراتدت ات تلافػػ  تطػػ يت تتيػػظ  ةػػتدت الإ ػػل 

اليسػػػػػػداظ يفسػػػػػػ ا   ػػػػػػف اللارػػػػػػع التيظ  ػػػػػػا. مػػػػػػذ؛  رل
ال  ارسات  ػف ةػكيها رف تػت ر عالػا الءػلرة الذمي ػ  
لال يظ   عيد ا فراد ت لر طا  درت  ا رتحات فديه ػا ت 

تسػػػػامـ فػػػػا رطػػػػطراظ الإدرػػػػ  فػػػػدف مػػػػل تهـ  لتػػػػذلؾ
الةدءػػػ   لمل ػػػ   يظ ػػػتهـ ت لتػػػلتههـ  لػػػ   ةػػػتل 

ت لحالتػػػػػػػػػػػإل   فػػػػػػػػػػػإف  Naturalالت ا ػػػػػػػػػػػل ال دادػػػػػػػػػػػد 
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 -الستراتدت ات التلافا   التا سلؼ ديتهتها ا فػراد 
سلؼ تدال   تتامات  داددة دادل  -فا طلم ذلؾ 

 اللارع التيظ  ا. 
ت ػػال  ت فإالػػػا الػػػر ـ  ػػف يػػػدر  ة الدراسػػػات التػػػا لاه

ربطت فػدف  دراؾ ا فػراد لالفد ػ  التيظ   ػ  الس اسػ   ت 
لالت ا ػػل التيظ  ػػا تةػػدر يتا تهػػا  لػػ  تحػػادف  الدػػلظ 
فا طف إ  تالؾ الإدرػ    دػل  لػ  عػدـ الت ا ػل اليػاتج 
 ػػػػػف اخ ػػػػػار السػػػػػالف   الإددػػػػػدة لالتسػػػػػد س فػػػػػا اللارػػػػػع 

  ػػا دفرزالداتػػ   لػػ   ز ػػد  ػػف التهػػلد  ، التيظ  ػػا
  Chafra, 2016)  ػػػػػػ  فػػػػػػا مػػػػػػذا الءػػػػػػددالحد

Erkutlu and) . 

ػػػػا عالػػػػا  ػػػػا سػػػػف  ت دالإػػػػظ  تادػػػػ ـ ا فػػػػراد لتكس س 
لالطالت التػا تفرطػها الفد ػ  ذات الطف إػ  الس اسػ   
دلر ا رساسػ  ا فػا تدددػد  سػتل ات الت ا ػل التيظ  ػا ت 
لتػػذلؾ يتػػا ج الإ ػػل ال ترتحػػ  عالػػا تالػػؾ ال سػػتل ات. 

الت ا ػػل التيظ  ػػا فػػدف الفػػرد ل  تػػف الاػػلؿ حػػكف درتػػ  
لال يظ   ت  ل دال  فػا درتػ   رتحػات الفػرد حال يظ ػ  
لحالتػػػػالا  سػػػػتلي التهػػػػد الػػػػذي   تػػػػف رف دفذلػػػػ   ػػػػف 
رتالهػػػػا ت لالػػػػذي    ػػػػل فػػػػدلر؛ دالػػػػ  فػػػػا  ػػػػدي تاد  ػػػػ   
لالفد ػػػػػ  التيظ   ػػػػػ  الس اسػػػػػ   فإعتحارمػػػػػا  ءػػػػػدرا    ػػػػػا 
لالفػػػػػػػػرص ت رلال تاسػػػػػػػػظ ال دت الػػػػػػػػ  ت رل لالتهددػػػػػػػػدات 

 لاعها.حكي
يماوون صويا ة الترضووين  ،  وفوي ضووء مووا سوب

 :التاليين
يتوس  التماثول التنظيموي العالقوة  الترض الثالث:

تجاىووواتيم  بووين إدراك األفوووراد لمتسووييس التنظيموووي وا 
 نحو بيئة العمل.

تعمول الضوغوط التنظيميوة امتغيور  الترض الرابو::
منظم فوي إطوار العالقوة بوين إدراك األفوراد لمتسوييس 

 التنظيمي  وتماثميم التنظيمي نحو بيئة العمل. 
  مني  الدراسة

اسػػػتيدت الدراسػػػ   لػػػ  ال ػػػيهج السػػػتيحاطا الػػػذي 
 اـل عال  تطل ر  ت لع   ف الفػرلض  التػا تتإالػ  

الدراسػ   لذلػؾ حطف إ  الإدرػ  فػدف ال تادػرات  دػلر 
حالسػتياد  لػ  دالف ػػ  يظر ػ  فػا مػػذا ال تػاؿ   ل  ػػف 

  ـ الإ ل عال  ادتحار  د  ءد  مذ؛ الفرلض .
 مجتم: وعينة الدراسة

دتكل   تت ع الدراس  الدالا  ف ت  ػع الإػا الدف 
فلدػػػدات اإلدارة ال دال ػػػػ  ح دافظػػػ  الةػػػػرر   لعػػػػددما 

 رتػػز ل دديػػ    ددػػث فالػػت دتػػـ  تت ػػع الدراسػػ   28
 فػػردة. للاػػد اعت ػػدت الدراسػػ  عالػػا رسػػاللظ  :2695

الإدي  الطحا   الإةلا    فا سدظ عدي  الإا الدف  ف 
 تت ػػع الدراسػػ    لذلػػؾ يظػػر ا لتحػػادف رعػػداد الإػػا الدف 
فا تل طحا  ) رتز رل  ددي بس. ددث تري تدددػد 

ح سػػتل   اػػ   - فػػردة  487دتػػـ الإديػػ  لالػػذي فالػػت 
حاسػػتدداـ   -% 6% ت لدػػدلد دطػػك  سػػ لح حػػ  6:

ل لطػػػ   .Sample Size Calculatorفريػػػا ج 
ب التلز ع ال تياسػظ لإػدد الإػا الدف فػا 2التدلؿ ررـ )

  تت ع لعدي  الدراس  ت لتذلؾ يسظ اإلستتاح .
مػػػػذا ت لرػػػػد تػػػػـ اسػػػػتحإاد  دديػػػػ  ءػػػػاف الدتػػػػرت 
ل يةػػكة رفػػل ع ػػر  يظػػرا  لطػػآل  دتػػـ الإديػػ  فػػا تػػل 

اللادػػػد الءػػػد   ت  ذ فالاػػػت رر ػػػا  ررػػػل  ػػػف  - يه ػػػا 
لبالت  إدؿ الستتاح  الت ال  عال   سػتل  لدػدات 

 %  . 2:الدارة ال دال   ح دافظ  الةرر   يدل 
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 ( مجتم: وعينة الدراسة0جدول رقم ) 
 

القوائم  عينة الدراسة أعداد العاممين المدن والمراكز م
 المستوفاه

نس  اإلستجابة 
)%( 

 7: 3: 7: 5465 مراز ومدينة الزقازي  0
 7: 54 56 2:47 مراز ومدينة منيا القما 0
 244 : : 475 مراز ومدينة مشتول السوق  3
 97 44 46 2572 مراز ومدينة بمبيس 2
 94 34 35 2445 مراز ومدينة أبو حماد 2
 :9 28 :2 946 مراز ومدينة ىييا 2
 244 29 29 859 مراز ومدينة  أبو ابير 7
 85 25 :2 894 مراز ومدينة اتر صقر 2
 244 : : 4:6 مراز ومدينة أوالد صقر 9
 92 44 48 2674 مراز ومدينة فاقوس 02
 :9 27 29 874 مراز ومدينة الحسينية 00
 99 33 36 2454 مراز ومدينة دير  نجم 00
 244 : : 484 مراز ومدينة االبراىيمية 03
 244 7 7 383 مدينة القنايات 02
 244 3 3 94 مدينة صان الحجر 02
 244 2 2 65 منش ة أبو عمر 02
 244 5 5 2:4 مدينة القرين 07

 2: 453 487 :2695 اإلجمإلى
 

 .3428ال ءدر   دارة اإلدءام ح رتز  إالل ات  دافظ  الةرر   ت د س فر 
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 متغيرات الدراسة
 سػػػػتهدفت الدراسػػػػ  الدال ػػػػ  ر ػػػػاس ر ػػػػر تػػػػل  ػػػػف 
 الطالت التيظ     لالت ا ل التيظ  ا عالا الإدر  

 

 
 

تتامػاتهـ يدػل  فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه
 ب دلط  ي لذج الدراس . 2فد   الإ لت لالةتل ررـ )

 

 نموذج الدراسة (0شال رقم )
 

، فقوووود تضوووومنت الدراسووووة الحاليووووة   وعمووووى ذلووووك
 أربعة أنواع من المتغيرات ، وىي :

 دراؾ التسػػػػػػػػػد س  المتغيووووووووورات المسوووووووووتقمة: -0
 التيظ  ا.

 تتامػػػػػػػات ا فػػػػػػػراد ت  المتغيووووووورات التابعوووووووة:  -0
لتط يت  الرطام اللظ فا ت ي   تػرؾ الإ ػل ت 

 ا لتزاـ التيظ  ا.
الطػالت التيظ   ػ  )فػا  المتغيرات الوسويطة: -3

الفػػػػػػػرض ال ػػػػػػػاياب ت لالت ا ػػػػػػػل التيظ  ػػػػػػػا )فػػػػػػػا 
 الفرض ال الثب.

الطػػػػالت  المتغيوووورات المةنظمووووة )المةعدلووووة(: -2
 ب.التيظ     )فا الفرض الراحع

 
 

 قياس متغيرات الدراسة
إدراك التسوييس اعت دت الدراس  فا ر اس  تادػر   -

 Kacmar andعالػػػػػا  ا ػػػػػاس التنظيمووووي

Carlson (1997)  عحػػػػارة  25لالػػػػذي تطػػػػ ف
تػػػدلردلؿ  د ػػػ  رحإػػػاد فرع ػػػ  ت لمػػػا  ُحإػػػد سػػػاللؾ 
التسػػػػد س الإػػػػاـ ت لالػػػػذي تطػػػػ يت  دػػػػد  عحاراتػػػػ  
عالػػػ  سػػػفدل ال  ػػػاؿ   سػػػإا حإػػػض ال ػػػلظفدف  لػػػ  
فيام ريفسهـ عالا دساظ ز د هػـ ت فػا دػدف ت  ػل 
الإحارة  الء ت ددرا  لا  ف  لاتهػ  ذلي السػالط  

ارات ُحإػػػد الدطػػػلع لالتػػػك در فػػػا ع الػػػا  دػػػد  عحػػػ
دال ػػػػػػػا  لالتاػػػػػػػدـ  سػػػػػػػتاحد . لت  ػػػػػػػل الإحػػػػػػػارة  تالإػػػػػػػظ 
ال ءػػػػػػػال  لال داحػػػػػػػاة دلرا   حاةػػػػػػػرا  فػػػػػػػا الدػػػػػػػلافز 
لالترر ػػػػات  دػػػػد  عحػػػػارات ُحإػػػػد تسػػػػد س ال تكفػػػػآت 

  لالترر ات.

الضغوط 

 التنظيمية

إتجبهبت األفراد 

 في بيئة العمل

التمبثل 

 التنظيمي

إدراك األفراد 

 للتسييس التنظيمي

 2ف

 3ف

 4ف

 1ف
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للاد رةارت ال تةرات الس تل تر   لهذا ال ا ػاس 
 لػػػػػػػػػػػػػػ   رتفػػػػػػػػػػػػػػاع  سػػػػػػػػػػػػػػتل ات ءػػػػػػػػػػػػػػدر  الت ددػػػػػػػػػػػػػػزي 

Discriminant  با لالتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارConvergence ت
لتذلؾ  ستلي  حات    ددث فالاػت ر  ػ   إا ػل سرلفػاس 

ب ت فطد  عػف ترت تػ   لػ  الإددػد  ػف ,:9ترليحاخ )
الالاات    يها الإرب    لاإلفادة فيتا تػ  فػا رر ػر  ػف 

ت ر طػػػػا  فاػػػػد تػػػػـ ( 0200)شووووريف و سووووعيد، دللػػػػ 
اسػػتدداـ مػػذا ال ا ػػاس عالػػ  يطػػاؽ لاسػػع فػػا الإددػػد 

لسػػاحا  رتسػػـ ددلهػػا ح إػػا دت  حػػات  ػػف الدراسػػات ا
 رتفإ    ترالدػت فدهػا ر  ػ   إا ػل ا عت اد ػ  سرلفػاس 

 ,e.g. Ogungbamila) ب,95ب ل ),92)  ػا فػدف

2013; Sowmya and Panchanatham, 

2017)  
 سػػتيادا  لػػ  الضووغوط التنظيميووة   تادػػرتػػـ ر ػػاس   -

 ؛Peacock and Wong  (1990) ا ػػاس 
لالػذي تطػػ ف ر ػػاس التادػ ـ ا للػػا لالتادػػ ـ ال ػػايلي 

لعػػػددما  -  ددػػث يارةػػت عحػػارات التادػػ ـ ا للػػا 
 ػػدي  ػػا ت  الػػ  طر اػػ  الإ ػػل  ػػف  -سػػت  عحػػارات 

 ءػػػػادر دتالف  لالطػػػػالت اللظ ف ػػػػ  ت فإالػػػػ  سػػػػفدل 
ال  ػػػاؿ  رري رف طر اػػػ  لتػػػل الإ ػػػل    ػػػل حاليسػػػح  

ت  رةلػا  ءػػدرا  لالةػػإلر حالطػرر رل ردت ػػاؿ الدسػػا
لعػددما  –فا دػدف يارةػت عحػارات التادػ ـ ال ػايلي 

اللسا ل ال تاد  لالإا الدف ل لاتهػ   – د   عحارات 
تالػػؾ الطػػالت ت فإالػػ  سػػفدل ال  ػػاؿ   ر تالػػؾ تفػػامة 
 الدز   ل لاته  الطالت التا تفرزما فد   ع الا. 
للاد رةارت ال تةرات الس تل تر   لهذا ال ا ػاس 

  ل حاتػػػػ  ت فطػػػػد  عػػػػف  لػػػػ  ررتفػػػػاع  سػػػػتل ات ءػػػػدر
 ؛ Construct Validityءػػػػدؽ لت اسػػػػؾ فيدتػػػػ  

ددث تري استدد   عال  يطاؽ لاسع فا الإددد  ف 
الدراسػػػات السػػػاحا  ت لالتػػػا رتسػػػـ ددلهػػػا ح إػػػا دت 

  (Peacock and Wong, 1990) حات  رتفإ 

ت تلسػػػػد   التماثوووول التنظيمووووي تػػػػـ ر ػػػػاس  تادػػػػر  -
 لدرتػػػػػ  اإلتاحػػػػػ  عػػػػػف السػػػػػتالدف الالػػػػػذدف ارترده ػػػػػا 

Bergami and Bagozzi (2000) ددػػث ؛ 
تط ف الستاؿ ا للا ت  دل ف ايا دتط ف دا ػرتدف 
ت ت  ػػل ا للػػا مل ػػػ  الفػػرد فػػا دػػػدف ت  ػػل ال اي ػػػ  
مل ػػ  ال يظ ػػ . لُطالػػظ  ػػف ال ستاءػػا  يػػ  تدددػػد 
 ػػدي التػػدادل فػػدف مل تػػ  لمل ػػ   تػػاف ع الػػ  عفػػر 
سحإ  رةتاؿ  دتالف  لالتدادل. فدي ػا تطػ ف السػتاؿ 

ةػر  ػدي ال ايا تدددد  ال ستاء   ي   حةػتل  حا
ت ا ل ةإلر؛ حالذات )مل ت  الةدءػ  ب  ػع ةػإلر؛ 
فهل ػػػ   تػػػاف ع الػػػ  )مل ػػػ  ال يظ ػػػ ب عفػػػر ر ػػػاس 
سحاعا ت دتػدرج  ػف ل دلتػد ت ا ػل عالػا اإلطػدؽ 
 لػػػػػػػ   دلتػػػػػػػد ت ا ػػػػػػػل تػػػػػػػاـ. لحاليسػػػػػػػح  لال تةػػػػػػػرات 
السػػ تل تر   فاػػد رفػػرزت ر اسػػات الءػػدؽ التاػػاربا 

ا الػػػػ  لهػػػػذا ال ا ػػػػاس  ػػػػع الإددػػػػد  ػػػػف ال اػػػػاد س ال  
 تةػػرات  رطػػ   لالاا ػػ  ت تػػرالح فدهػػا ر  ػػ   إا ػػل 

 Mullins, et) 4.93ل  4.89ا رتحػػات فػػدف 

al., 2010)   ت ت ػا فالاػت ر  ػ   إا ػل العت اد ػ
 .(0222)مسمم، فا الفد   الإرب    5:.4ل  
المتيووم العوام رستيدت الدراسػ  الدال ػ  فػا ر ػاس   -

Global لػػػ   ال ا ػػػاس الػػػذي الرضووواء الووووظيتي  
لالػػذي تطػػ ف  Agho, et al. (1992)ارتردػ  

د ػػػس عحػػػارات   لت  ػػػل الإحػػػارة  رتدػػػدث فإدتاف ػػػ  
لحاليسػػح   عػػف ع الػػا  دػػد  عحػػارات مػػذا ال ا ػػاس.

ل تةػػػػرات ال ا ػػػػاس السػػػػ تل تر   فاػػػػد فالػػػػت  إا ػػػػل 
فاػػػػد تػػػػـ اسػػػػتددـ مػػػػذا  ب ت ر طػػػػك  ,4: حاتػػػػ  سرلفػػػػاس )

ال ا اس عال  يطاؽ لاسع فا الإددد  ػف الدراسػات 
لسػػػاحا  ت لاتسػػػـ ددلهػػػا ح إػػػا دت  حػػػات  رتفإػػػ  ا

(Agho, et al., 1992) . 
حإحػػارة  نيووة توورك العموولتػذلؾ فاػػد تػػـ ر ػػاس  تادػػر   -

ا  لػػ  التءػػػلر الػػػذي  Single-Itemلادػػدة  اسػػػتياد 
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ددػث تػـ سػتاؿ  ؛ Guimaraes (1997)ارتردػ  
ال ستاءػا  يػػ  عػػف  ػػدي  لافاتػػ  عالػػا ا سػػت رار 
فػػػػا ع الػػػػ  فػػػػا دالػػػػ  تػػػػلافر فرءػػػػ  ع ػػػػل ادػػػػري 

  ياسح . 
ا  اإللتووزام التنظيموويلرددػػر ا تػػـ ر ػػاس  تادػػر   - اسػػتياد 

 Mowday, et al. (1979) لػػػ   ا ػػػاس 
ال دتءرذل التسع عحارات ت لت  ل الإحػارة   درتػع 

ر حػػػػ   دػػػػد  حاػػػػا ا فػػػػا ع الػػػػا لالطػػػػرلرة للػػػػ س لال
 مػػػػذا ال ا ػػػػاس رتسػػػػـ عحػػػػارات مػػػػذا ال ا ػػػػاس. للاػػػػد
عيػػد تطف اػػ  عالػػا  ح إػػا دت  حػػات  رتفإػػ  يسػػف  ا

عديػػات  دتالفػػ  فػػا الفد ػػ  الارب ػػ    ددػػث ترالدػػت 
ب ,4:ب ل ),93 إا دتػػػ  لال حػػػات سرلفػػػػاس  ػػػا فػػػػدف  )

(Mowday, et al., 1982. 
 اختبار صدق وثبات أداة جم: البيانات

ءدؽ ل حػات رداة ت ػع الف ايػات  ادتفرت الدراس 
ا لل ػػػػػ  عاػػػػػظ التءػػػػػ  ـ ال فػػػػػد   لهػػػػػا عالػػػػػ  اليدػػػػػل 

 التالا 
 اختبار صدق االستقصاء

تػػػػػـ ادتحػػػػػار ءػػػػػدؽ رداة ت ػػػػػع الف ايػػػػػات ا لل ػػػػػ  
)العاصوي، حاستدداـ طر اػ  ةػ لل    دتػل  ال ا ػاس 

  ددػػث تػػـ عػػرض  سػػلدة الستاءػػام عالػػا (0207
لالسػػػػػاللؾ  عػػػػػدد  ػػػػػف ال دت ػػػػػدف  ػػػػػف رسػػػػػاتذة اإلدارة

ت لتػػػػػػذلؾ عػػػػػػدد  ػػػػػػف ب2)التيظ  ػػػػػػا ل يػػػػػػامج الحدػػػػػػث

                                                 
(1)

 ممم  11حممج عممث   رممٌئة افذخقتمماا اىمبمما   عيمم    

اىمحنمييم ا مائ ييم  م أذاحةة ائاتة ا عمماه ً نماى  

ت ، اىبحممممم  زمممممى ءا عممممماث  اىحقممممماجا  ، ًاإلذمممممماعييي

 ًافجىث اىقثاف.

 

 

 

 

 

 

الإػػػػػػػا الدف فلدػػػػػػػدات ال دال ػػػػػػػات ح دافظػػػػػػػ  الةػػػػػػػرر   
 الت سدف  يهـ  راتإػ  ال اػاد س التػا رةػت الت عالدهػا 

 Faceردا؛ الا ػػاس ت لالتكرػػد  ػػف ءػػدرها الظػػامري 
Validity  لءػػدؽ  طػػ ليها ) دتلامػػاب. للاػػد رسػػفر

لإحػػارات ت مػػذا الدتحػػار عػػف تإػػددل ءػػ ا   حإػػض ا
طاف  لد ج حإض الإحارات.  فطد  عف دذؼ لاه

 اختبار ثبات االستقصاء
رعت ػػػدت الدراسػػػ  فػػػا ردتحػػػار  حػػػات  اػػػاد س رداة 

ت لل   عالا رسػاللظ اإلتسػاؽ الػدادالات ع الف ايات ا 
لذلؾ لتاد ـ درت  لطلح  ااد س الدراس  لداللما  ف 

  ددػػػػث تػػػـ اسػػػػتدداـ  (0207)العاصوووي، ا دطػػػام 
 إا ػػػػػل سرلفػػػػػاس لررليحػػػػػاخ فػػػػػا التإػػػػػرؼ عالػػػػػا  ػػػػػدي 
التتػػػػػايس فػػػػػدف عحػػػػػارات تػػػػػل  ا ػػػػػاس حةػػػػػتل عػػػػػاـ. 

 ب  إرض يتا ج مذا الدتحار.3لالتدلؿ ررـ )
للاػػػػػػد رةػػػػػػارت  راتإػػػػػػ  يتػػػػػػا ج ادتحػػػػػػار ال حػػػػػػات 
ل تادػػػػػػرات الدراسػػػػػػ  الػػػػػػا ررتفػػػػػػاع  سػػػػػػتلي ا تسػػػػػػاؽ 

هػػا الػػا الػػدادالا لال اػػاد س ال سػػتدد   ت للءػػلؿ ر الف
 سػػتل ات تز ػػد عػػف ال رطػػ   لتءػػل الػػا  سػػتل ات 
  تػػػازة   ددػػػث ترالدػػػت ر  ػػػ   إػػػا دت ا عت اد ػػػ  

ب ت لح ػػػا ,5: – ,:8سرلفػػػاس لتالػػػؾ ال اػػػاد س  ػػػا فػػػدف )
 ةػػػػدر الػػػػا رف مػػػػذ؛ ال اػػػػاد س سػػػػلؼ ُتإطػػػػا يفػػػػس 
اليتدت  فا دال   عادة استددا ها  رة ردري ت فطػد  

لػػا دػػد تفدػػر ت عػػف لطػػلدها لداللمػػا  ػػف ا دطػػام ا
لحإحػػػػارة ردػػػػري فػػػػإف  اػػػػاد س الدراسػػػػ  الدال ػػػػ  تتسػػػػـ 

 حال حات.
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 (0جدول رقم )
  نتائ  اختبار الثبات لمتغيرات الدراسة

 قيمة معامل الثبات عدد البنود (0) المتغيرات
 ,2: 25 إدراك التسييس التنظيمي
 ,:8 7 التقييم األولي لمضغوط
 ,5: 4 التقييم الثانوي لمضغوط
 ,96 6 الرضاء الوظيتي
 ,4: 3 التماثل التنظيمي
 ,3: : األلتزام التنظيمي

 

أسووالي  تحميوول البيانووات واختبووار فووروض 
 الدراسة

اسػػتيدت الدراسػػ  فػػا تدالدػػل ف اياتهػػا ا لل ػػ   لػػ  
عػػدد  ػػف  ا سػػالدظ الدءػػا     حاسػػتدداـ  فريػػػا ج 

SPSS v.22  ددػػػث اسػػػُتددـ رسػػػاللبا اإليدػػػدار  
فػػػا  MANOVAالحسػػػ د لتدالدػػػل التحػػػادف ال تإػػػدد 

ادتحػػػػػار الفػػػػػرض ا لؿ لالدراسػػػػػ . ت ػػػػػا تػػػػػـ اسػػػػػتدداـ 
 Structure Equationي ػلذج ال إادلػػ  اله تال ػ  

Model (SEM)  فػا فريػا جSmartPLS (V.3) 
لالتإرؼ عالا  سار الإدرات فدف  تادػرات الدراسػ  ت 

 للدتحار الفرطدف ال ايا لال الث. 
 نتائ  الدراسة الميدانية

  تػف تلطػ   اليتػا ج التػا تػـ التلءػل  لدهػا فػا 
طػػلم التدالدػػل اإلدءػػػا ا لالف ايػػات لادتحػػار فػػػرلض  

 الدراس  عال  اليدل التالا  
 اختبار الترض األول لمدراسة

توجوووووود  دػػػػػػيص الفػػػػػػرض ا لؿ لالدراسػػػػػػ  عالػػػػػػا س
 د راوووك األفان إدر ووووة بيوووداللة إحصائيات ذات وووعالق
 

 
تجاىوواتيم نحووو بيئووة العموول  لمتسووييس التنظيمووي  وا 

ددػػػث تػػػـ ". داخووول فئوووات التماثووول التنظيموووي األربووو:
   ادتحار مذا الفرض فا طلم الدطلات التال    

لالتػػا فالاػػت  -تءػػيد   فػػرات عديػػ  الدراسػػ  تػػـ 
 فػػػػردة ت لفاػػػػا  لدرتػػػػ  ت ػػػػا الهـ التيظ  ػػػػا فػػػػا  453

رربإ   ت لعات س ت ادزةس اعت ادا  عالػا يتػا ج تدالدػل 
السػػػػػتاؿ الدػػػػػا س  ػػػػػف را  ػػػػػ  اإلستاءػػػػػام ت لذلػػػػػؾ 
لالتإػػػػرؼ عالػػػػا طف إػػػػ   تتامػػػػات ا فػػػػراد يدػػػػل فد ػػػػ  
 الإ ل الس اس   حةتل تفءدالا دادل تل  ت لع  ت

 ب  إرض يتا ج مذا التءيد .4لالتدلؿ ررـ )
ب ت فاد ساد ةإلرعاـ 4للفاا  ليتا ج التدلؿ ررـ )

حإػدـ الت ا ػل التيظ  ػػا فػدف  فػػردات عديػ  الدراسػػ    
ددػػػػث  ةػػػػت الت الف ػػػػات س دػػػػر ال ت ا ػػػػلس لسال دادػػػػدس 

 3: فػػػػػػػردة ل 86 فػػػػػػػردة ل 87لسال تذفػػػػػػػذظس عالػػػػػػػا 
ل  ت فإت ػػػػإل   يسػػػػح    ػػػػف  %82 فػػػػردة عالػػػػا التػػػػلاه

 ت ػػػإل   دتػػػـ عديػػػ  الدراسػػػ  ت فػػػا دػػػدف تطػػػ يت 
%  ػػػف :3 فػػػردة فاػػػد ت فيسػػػح   ::الف ػػػ  س ت ا ػػػلس 

  ت إل   دتـ عدي  الدراس .

 
(2)

 .ىج اخج اىخحق   م ثباث  خغيث عيت حثك اىعمو ىخنٌعو  م عباتة ًاحاة زقظ 



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

23 

 

 (3جدول رقم )
  الدراسة وفقال لدرجة تماثميم التنظيمينتائ  تصنيف متردات عينة 

 المتماثل
  فردة ::
3: % 

 المتذبذ 
  فردة 3:
38 % 

 المحايد
  فردة 86
33 % 

  ير المتماثل
  فردة 87
33 % 

 
ليظػػػػػرا   ف الاػػػػػرض الر  سػػػػػا  ػػػػػف  تػػػػػرام مػػػػػذا 
التءػػيد  مػػل تللدػػد ف ػػات ) ت لعػػاتب  دتالفػػ   ػػف 
اإلتتامات   تف  إها ارتةاؼ رلة ل إيل   الرتحػات 
فديهػا لبػدف ال تادػرات ال سػػتاال  دادػل تػل  ت لعػػ  ت 
فاد را ت الدراسػ  الدال ػ  فدراسػ  طف إػ  اإلدتدفػات 

لإ ػػػل لفاػػػا  لف ػػػات فػػػدف  تتامػػػاتهـ ا فػػػراد يدػػػل فد ػػػ  ا
ت ا الهـ التيظ  ا ت لتذلؾ ترتدظ الفيلد ال سػفح  لهػذا 

اإلدػػتدؼ تدطػػػلة رللػػػا ُت هػػد لالتإػػػرؼ عالػػػا طف إػػػ  
الإدرػػػ  فػػػدف  تادػػػرات الدراسػػػ  ال سػػػتاال  لاإلتتامػػػات 
دادػػػل تػػػل ف ػػػ   ػػػف ف ػػػات الت ا ػػػل. ددػػػث اسػػػتدد ت 
الدراسػػػ  اسػػػاللظ تدالدػػػل التحػػػادف ال تإػػػدد لألسػػػ ال  ررػػػـ 

ب  ػػف را  ػػ  اإلستاءػػام ت لذلػػؾ ت ػػا 7ل) ب5ب ل)4)
 ب.5دتط   ف يتا ج التدلؿ ررـ )

 

 (2جدول رقم )
 نتائ  اختبار تحميل التباين المتعدد إلتجاىات األفراد
  نحو بيئة العمل وفقال لدرجات تماثميم التنظيمي

اإلختالفات بين درجات التماثل 
 R²معامل التحديد  Fمستوي معنوية  Fقيمة  المتغير التاب:فيما يتعم  ببنود 

 ,49 ,442ررل  ف  538,:3 الرضاء الوظيتي
 ,69 ,442ررل  ف  74,246 األلتزام التنظيمي
 ,45 ,442ررل  ف  35,247 نية ترك العمل

 
ب فإيػػػػػػػ  تلتػػػػػػػد 5للفاػػػػػػػا  ليتػػػػػػػا ج التػػػػػػػدلؿ ررػػػػػػػـ )

 دتدفػػػات ذات دللػػػ   إيل ػػػ  فػػػدف  تتامػػػات ا فػػػراد 
ال دسػػػلح   Fيدػػػل فد ػػػ  الإ ػػػل   ددػػػث فالاػػػت ر  ػػػ  

للدلتػػػػػػػزاـ التيظ  ػػػػػػػا  538.:3لالرطػػػػػػػام الػػػػػػػلظ فا 

لت  إهػػػػػػػا  35.247للي ػػػػػػ  تػػػػػػرؾ الإ ػػػػػػل  74.246
ت لمػػل  ػػا  ةػػدر  ,442 إيل ػػ  عيػػد  سػػتلي ررػػل  ػػف 

فلطػػػلح  لػػػ   لتػػػلد درتػػػات  دتالفػػػ   ػػػف  تتامػػػات 
ا فراد دادل فد   الإ ل ت رل حإحارة ردري رػدرة ف ػات 
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الت ا ػػل ا ربإػػ  عالػػا الت ددػػز فػػدف  سػػتل ات  دتالفػػ  
  ف  تتامات ا فراد دادل فد   الإ ل.

ب 5ر طػػػػَا رةػػػػارت  راتإػػػػ  يتػػػػا ج التػػػػدلؿ ررػػػػـ )
ف  تتامػػات ا فػػراد  لػػػ   لال تإالاػػ  فتفسػػدر التحػػادف فػػػد

رللل   اللتزاـ التيظ  ا دال   الرطام اللظ فا لرددرا  
ي   ترؾ الإ ل فا تفسػدر مػذا التحػادف   ددػث فالاػت 

ل  ,)49ل ) ,)69رػػػػ ـ  إا ػػػػل التدددػػػػد لرػػػػل  ػػػػيهـ )
عالا التلالا ت   ا  إيػا رف اإلدتدفػات فػدف  ,)45)

 تتامػػػػات ا فػػػػراد فػػػػا ال دال ػػػػات ح دافظػػػػ  الةػػػػرر   
%  يهػػػػػػا يتدتػػػػػػ  لتحػػػػػػادف اللتػػػػػػزاـ 69  تػػػػػػف تفسػػػػػػدر

اللتػػػزاـ  التيظ  ػػا )ري لتػػػلد  سػػػتل ات  دتالفػػػ   ػػػف
% 49التيظ  اب فا  تت ع الدراس  ت ل  تف تفسػدر

 يهػػػا يتدتػػػ  لتحػػػادف  سػػػتل ات الرطػػػام الػػػلظ فا فػػػا 
%  يهػػػػا يتدتػػػػ  45 تت ػػػػع الدراسػػػػ ت ل  تػػػػف تفسػػػػدر

ت راسػ لتحادف  ستل ات ي   ترؾ الإ ل فػا  تت ػع الد
ر ػػػا تفسػػػدر حػػػارا اإلدتدفػػػات فػػػدف  تتامػػػات ا فػػػراد 

 فترتع  ل    تادرات ردر .
للالتإػػرؼ عالػػا طف إػػ  الإدرػػ  فػػدف  دراؾ ا فػػراد 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل فػػا  لالتسػػد س التيظ  ػػا لاه

ت  بشال تتصيميتل ف    ف ف ات الت ا ل التيظ  ا 
فاػػػػػد اسػػػػػتدد ت الدراسػػػػػ  اسػػػػػاللظ تدالدػػػػػل اإليدػػػػػدار 

ب  ػف 7ب ل)5ب ل)4ب ل)2حس د عالا ا س ال  ررـ )ال
را  ػػػػ  اإلستاءػػػػام ت لذلػػػػؾ ت ػػػػا دتطػػػػ   ػػػػف يتػػػػا ج 

 ب. 6التدلؿ ررـ )
 ب حاليسح  لالف  6ددث رةارت يتا ج التدلؿ ررـ )

 ل   لتلد عدر  سالح  ل رل   فػدف  دراؾ  "المحايد"
ا فراد لالتسد س التيظ  ا لتل  ف الرطام الػلظ فا 

ظ  ا   ددث فالات ر ـ  إا ػل الرتحػات  لاللتزاـ التي
ب عالػا التػػلالا. ت ػا سػػتالت -,72ب ل )-,89فديهػا )

ررػػػػػل  ػػػػػف  سػػػػػتل ات  إيل ػػػػػ  الإدرػػػػػ  فديه ػػػػػا ر  ػػػػػا  
. فدي ػػػػػا رةػػػػػارت اليتػػػػػا ج  لػػػػػ   لتػػػػػلد عدرػػػػػ  ,442

سػػػػػػػػالح  ل طػػػػػػػػإ ف  فػػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س 
التيظ  ػا لي ػػ  تػرؾ الإ ػػل   ددػث فالػػت ر  ػ   إا ػػل 

ب ت ػػػػا رف الإدرػػػػ  تايػػػػت -,43ات  فديهػػػػا   )الرتحػػػػ
 دػػػػر دالػػػػ   إيل ػػػػا  ت  ذ فالػػػػت ر  ػػػػ   سػػػػتلي  إيل ػػػػ  

 ب.,:4الإدر  فديه ا )
ب حاليسػػح  6تػػذلؾ رلطػػدت يتػػا ج التػػدلؿ ررػػـ )

س لتػػػلد عدرػػػ  سػػػالح  ل رل ػػػ  فػػػدف المتذبوووذ لالف ػػػ  س
 دراؾ ا فػػراد لالتسػػػد س التيظ  ػػػا لتػػل  ػػػف الرطػػػام 

يظ  ا   ددث فالات ر ـ  إا ػل اللظ فا لا لتزاـ الت
ل   ت -,67ب ل )-,:7ا رتحػػػات فديهػػػا ) ب عالػػػا التػػػلاه

ت ا ستالت  ستل ات  إيل   الإدر  فديه ا ر  ا  ررل 
. فدي ػػا رةػػارت اليتػػا ج  لػػ   لتػػلد عدرػػ  ,442 ػػف 

 لتحػػػػػػػ  ل طػػػػػػػإ ف  فػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػد س 
التيظ  ػػػا لي ػػػ  تػػػرؾ الإ ػػػل ت  ذ فالػػػت ر  ػػػ   إا ػػػل 

+ب ت ت ا رف الإدر  تايت  دػر ,49حات فديهـ )ا رت
دالػػػ   إيل ػػػا  ت  ذ فالػػػت ر  ػػػ   سػػػتلي  إيل ػػػ  الإدرػػػ  

 ب.,734فديه ا )
ب 6ر طػػػػػا  فاػػػػػد رلطػػػػػدت يتػػػػػا ج التػػػػػدلؿ ررػػػػػـ )

س لتػػلد عدرػػ   لتحػػ  المتماثوول  يوورحاليسػػح  لالف ػػ  س
ل تلسط  الالة فدف  دراؾ ا فػراد لالتسػد س التيظ  ػا 

الإ ػل لا لتػػزاـ التيظ  ػا   ددػػث لتػل  ػف ي ػػ  تػرؾ 
+ب ل ,68فالاػػػػػػػػت رػػػػػػػػ ـ  إا ػػػػػػػػل ا رتحػػػػػػػػات فديهػػػػػػػػػا )

+ب عالػػػػػا التػػػػػلالا ت ت ػػػػػا سػػػػػتالت  سػػػػػتل ات ,442)
ب ل ,442 إيل ػػػػػ  الإدرػػػػػ  فديه ػػػػػا ر  ػػػػػا  ررػػػػػل  ػػػػػف )

ل  . فدي ػػػا رةػػػارت يتػػػا ج الدراسػػػ  ,42) ب عالػػػا التػػػلاه
 لػػ  لتػػلد عدرػػ  سػػالح  لطػػإ ف  فػػدف  دراؾ ا فػػراد 

يظ  ػا لالرطػام الػلظ فا ت  ذ فالػت ر  ػ  لالتسػد س الت
ب ت ت ػػػا رف الإدرػػػ  -,39 إا ػػػل ا رتحػػػات فديه ػػػا  )

تايػػػت  دػػػر دالػػػ   إيل ػػػ    ددػػػث فالػػػت ر  ػػػ   سػػػتلي 
 ب.  ,249 إيل   الإدر  فديه ا )
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س فاػػػػػد رةػػػػػارت يتػػػػػا ج المتماثوووووللحاليسػػػػػح  لالف ػػػػػ  س
ب  لػػػػػػ   لتػػػػػػلد عدرػػػػػػ   لتحػػػػػػ  ل 6التػػػػػػدلؿ ررػػػػػػـ )

ؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س التيظ  ػػػا طػػػإ ف  تػػػدا  فػػػدف  درا
لتػػل  ػػػف ي ػػػ  تػػػرؾ الإ ػػل لالرطػػػام الػػػلظ فا ددػػػث 

+ب ل ,282فالاػػػػػػػت رػػػػػػػ ـ  إا ػػػػػػػل ا رتحػػػػػػػات فدػػػػػػػيهـ )
+ب عالػػػػا االتػػػػلالا ت ت ػػػػا سػػػػتالت  سػػػػتل ات ,442)

ب ,:3 إيل ػ  الإدرػ  فديه ػا  ر  ػػا   دػر دالػ  فالاػػت )

ب عالػػػػا االتػػػػلالا . لفػػػػا ذات السػػػػ اؽ ت فاػػػػد ,::ل )
ل   لتلد عدر  سالح  لطإ ف  تدا  رةارت اليتا ج  

فػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػا لاللتػػػػػػػزاـ 
التيظ  ػػا ت ددػػث فالػػت ر  ػػ   إا ػػل ا رتحػػات فديه ػػا 

ب ت ت ا رف الإدر  تايػت  دػر دالػ   إيل ػا  ت -,47)
 ب.,79 ذ فالت ر     ستلي  إيل   الإدر  فديه ا )

 

 (2قم )جدول ر 
لمتسييس  نتائ  اختبار اإلنحدار البسي   التتصيمي بين إدراك األفراد

تجاىاتيم نحو بيئة العمل في فئات التماثل التنظيمي األرب:   التنظيمي وا 
 مستوي المعنوية معامل التحديد معامل االرتباط إتجاىات األفراد فئات التماثل

 المتماثل

 ,:: ,42 )+ب ,442 الرضاء الوظيتي
 ,79 ,445 ب-) ,47 األلتزام التنظيمي
 ,:3 ,44 )+ب ,282 نية ترك العمل

 المحايد

 ,442ررل  ف  ,43 ب-) ,89 الرضاء الوظيتي
 ,442ررل  ف  ,43 ب-) ,72 األلتزام التنظيمي
 ,:4 ,24 ب-) ,43 نية ترك العمل

 المتذبذ 

 ,442ررل  ف  ,59 ب-) ,:7 الرضاء الوظيتي
 ,442ررل  ف  ,42 ب-) ,67 التنظيمياأللتزام 

 ,734 ,448 )+ب ,49 نية ترك العمل

  ير المتماثل

 ,249 ,49 ب-) ,39 الرضاء الوظيتي
 ,42 ,33 )+ب ,58 األلتزام التنظيمي
 ,442 ,43 )+ب ,68 نية ترك العمل

 
للالتإػػرؼ عالػػا طف إػػ  الإدرػػ  فػػدف  دراؾ ا فػػراد 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل فػػا  لالتسػػد س التيظ  ػػا لاه

ت  بشوال إجموإلىتل ف    ف ف ات الت ا ػل التيظ  ػا 
فاػػػػػد اسػػػػػتدد ت الدراسػػػػػ  اسػػػػػاللظ تدالدػػػػػل اإليدػػػػػدار 

ب  ػف 7ب ل)5ب ل)4ب ل)2الحس د عالػا ا سػ ال  ررػـ )
را  ػػػػ  اإلستاءػػػػام ت لذلػػػػؾ ت ػػػػا دتطػػػػ   ػػػػف يتػػػػا ج 

ب. للاد رةػارت  راتإػ  يتػا ج التػدلؿ 7التدلؿ ررـ )
 ب  ل    ا دالا 7ررـ )
تفالت رػلة  إػا دت ا رتحػات فػدف  دراؾ ا فػراد   -0

تتامػػاتهـ فػػا فد ػػ  الإ ػػل   لالتسػػد س التي ظ  ػػا لاه
ددث ستل  إا ل ارتحػات فرسػلف ر  ػ   تلسػط  
الاػػػلة لسػػػالح  فػػػا ف ػػػ  الت ا ػػػل سال تذفػػػذظس فالاػػػت 
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ب ت لر     تلسػط  الاػلة ل لتحػ  فػا ف ػ  -,62)
+ب. فػا دػدف ,68الت ا ل س در ال ت ا لس فالاػت )

ارتفإػت ر  ػ   إا ػػل الرتحػات  لػػ    سػتلي فػػلؽ 
ب فػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػ  الت ا ػػػػػػػػػل -,:7)ال تلسػػػػػػػػػد لتفالػػػػػػػػػت 

سال داددس. لتراتإت ر     إا ػل الرتحػات فديه ػا 
+ب فػػػػا ف ػػػػ  الت ا ػػػػل ,:4 لػػػػ  دػػػػد تفدػػػػر لتفالػػػػت )

 سال ت ا لس.

   

 (2جدول رقم )
 لى  بين إدراك التسييس التنظيميانتائ  اختبار اإلنحدار البسي   اإلجم

تجاىات األفراد نحو بيئة العمل    وفقال لدرجات التماثل التنظيمي األربعة وا 

 مستوي المعنوية معامل التحديد طمعامل األرتبا درجات التماثل

 ,442 ,43 )+ب ,68  ير متماثل
 ,442ررل  ف  ,59 ب-) ,:7 محايد
 ,442 ,37 ب-) ,62 متذبذ 
 ,654 ,2 )+ب ,:4 متماثل

 
رلطدت ر ـ  سػتل ات  إيل ػ  ي ػلذج اإليدػدار  -0

الحسػػػػ د فػػػػدف  تادػػػػري الدراسػػػػ  ال سػػػػتال لالتػػػػاحع 
لتػػلد عدرػػ   إيل ػػ  فػػدف  دراؾ ا فػػراد لالتسػػد س 
تتامػػاتهـ فػػا فد ػػ  الإ ػػل فػػا ف ػػات  التيظ  ػػا لاه
الت ا ل س در ال ت ا لس لسال داددس لسال تذفػذظس   

 سػتل ات ال إيل ػ  لتالػؾ الف ػات ر  ػا   ددث فالاػت
ب ,442ب ل),442ب ل)ررػػػػػػل  ػػػػػػف ,442تسػػػػػػالي )

عالػػػػػػا التػػػػػػلالا . فدي ػػػػػػا رةػػػػػػارت ر  ػػػػػػ   سػػػػػػتلي 
ال إيل ػػػػ  لي ػػػػلذج اإليدػػػػدار الحسػػػػ د  لػػػػ   عػػػػدـ 
لتػػلد عدرػػ   إيل ػػ  فػػدف  دراؾ ا فػػراد لالتسػػد س 
التيظ  ػػػا لاتتامػػػاتهـ فػػػا فد ػػػػ  الإ ػػػل فػػػا ف ػػػػ  

 ذ سػػػػػتالت ر  ػػػػػ   سػػػػػتلي الت ا ػػػػػل سال ت ا ػػػػػلس ت 
 ب.,654 إيل   الإدر  فديه ا )

رةػػػػارت رػػػػ ـ  إا ػػػػل التدددػػػػد  لػػػػ   رػػػػدرة  دراؾ  -3
ا فراد لالتسد س التيظ  ا عالا تفسدر التحادف فا 

 تتامػػػػاتهـ يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل فػػػػا ر الػػػػظ ف ػػػػات 
% فػػا الف ػػ  س دػػر 43الت ا ػػل   فػػدرتات رػػدرما 

% 37% فػػػا الف ػػػ  ال دادػػػد ت ل59 ت ا ػػػلس ت ل
% فػػػػػػػػػا الف ػػػػػػػػػ  2فػػػػػػػػػا الف ػػػػػػػػػ  سال تذفػػػػػػػػػذظس ت ل

سال ت ا ػػػػلس. ر ػػػػا حػػػػارا التحػػػػادف فاػػػػد درتػػػػع   لػػػػ   
  تادرات ردري.

ستيادا   ل  تحادف  تتامات ا فراد  ت ػال  دادػل  لاه
بب ت لتػذلؾ تحػادف 5ف ات الت ا ل )ُ درج تدلؿ ررـ )

درتات رلة ل إيل   ا رتحات لتذلؾ يلعػ  فػدف  دراؾ 
تتاماتهـ يدل فد   الإ ل ا فراد لالتسد س ال تيظ  ا لاه

فا ال دال ات ح دافظ  الةرر   )سلام حةتل تفءدالا 
بقبوول رل  ت ال ب دادل ف ات الت ا ل ت   تف الالؿ 

 لالدراس  الدال  . الترض األول
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 مؤشرات جودة نموذج المعادلة الييامية
رفل الفدم فا ادتحار حارا فػرلض الدراسػ   ت تػـ 

ي ػػلذج  Fitالتكرػػد  ػػف ال تةػػرات الدالػػ  عالػػا تػػلدة 
ال إادلػػػػ  اله تال ػػػػ  ت لالتػػػػا تيػػػػارش  ت ػػػػال   تةػػػػرات 
ءػػػدؽ ل حػػػات  اػػػاد س الدراسػػػ  ت فطػػػد  عػػػف تادػػػ ـ 

لداءػ  ال سػتاال   -ر را رتحات فدف  تادرات الدراسػ  
حع فهػا. لالتػدلؿ ررػػـ فػا تفسػدر تحػادف ال تادػػر التػا -
 ب  إرض  الدءا   مـ تالؾ ال تةرات. 8)

ب الػػػػػػا ررتفػػػػػػاع 8لتةػػػػػػدر يتػػػػػػا ج التػػػػػػدلؿ ررػػػػػػـ )
 سػػػػػػػتل ات ا تسػػػػػػػاؽ الػػػػػػػدادالا )ال حػػػػػػػاتب ل اػػػػػػػاد س 
 تادػػرات الدراسػػ    ددػػث فالاػػت رػػ ـ تػػل  ػػف  إا ػػل 
سرلفػػاس لررليحػػاخ اإلت ػػالا لتػػذلؾ  إػػا دت ال ل لر ػػ  

اللادػد الءػد    Composite Reliabilityال رتح  
رل ر  ػػا  تاتػػرظ  ػػف اللادػػد الءػػد   لمػػا ررفػػر  ػػف 

ب ˒8اليسػػح  ال إ ار ػػ  لهػػذا ال إ ػػار لتفالػػت )ررفػػر  ػػف 
(Hair, et al., 2011) . ر طا  تةدر يتػا ج التػدلؿ

ب الػا ءػدؽ في ػ   اػاد س  تادػرات الدراسػ    8ررـ )
 Averageددػػػػث فالػػػػت  تلسػػػػد التحػػػػادف ال فسػػػػر 

Variance Extracted  الػػػػػداؿ عالػػػػػا الءػػػػػػدؽ
التاػػػػاربا اللادػػػػد الءػػػػد   لرافػػػػ   اػػػػاد س  تادػػػػرات 
الدراسػػ  ت لمػػا ر  ػػ  رعالػػا  ػػف الا  ػػ  ال إار ػػ  لهػػذا 

 ,.Hair, et al)ب ˒6ال إ ػػار لتفالػػت )ررفػػر  ػػف 

2011). 

 

 (7جدول رقم )
  مؤشرات جودة )مالئمة( نموذج المعادلة الييامية

الموثوقية  معامل "ألتا" لكرونباخ الدراسةمتغيرات 
 ((CRالمرابة 

متوس  التباين 
 (AVEالمتسر  )

معامل تضخم 
 ((VIFالتباين  

إدراك التسييس 
 التنظيمي

:2˒ 0.22 0.22 0.22 

 0.22 0.22 0.22 ˒5: - ˒:8 الضغوط التنظيمية
 0.22 0.22 0.22 ˒4: التماثل التنظيمي
 0.22 0.22 0.22 ˒3: -˒4: -˒96 إتجاىات األفراد

 
ب دالػػػػل 8لرددػػػػرا  رلطػػػػدت يتػػػػا ج التػػػػدلؿ ررػػػػـ )

عدرػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػ   ػػػػػػػػف ظػػػػػػػػامرة ا زدلاج الدطػػػػػػػػا 
Multicollinearity   رل حإحػػػارة ردػػػري عػػػدـ لتػػػلد

عدرات ررتحات  تطد   ) در عاد  ب فػدف  تادػرات 
حػػػػادف الدراسػػػػ  ال سػػػػتاال  ت ددػػػػث فالاػػػػت رػػػػ ـ  إا ػػػػل ت

اللادػػد الءػػد   لمػػا ررػػل  ػػف الا  ػػ   VIFالتطػػدـ 
ال إ ار ػػػػ  )لتإيػػػػا رفػػػػلؿ فػػػػرض عػػػػدـ لتػػػػلد رزدلاج 

دطػػػػا    ذ رالػػػػت رػػػػ ـ  إػػػػا دت ا رتحػػػػات فػػػػا مػػػػذا 
  . (Hair, et al., 2011)ب 6ا دتحار عف 

ت ػػػال  ت تةػػػدر يتػػػا ج فدػػػص  تةػػػرات  د  ػػػ   لاه
ي ػػػػػػػلذج ال إادلػػػػػػػ  اله تال ػػػػػػػ  الػػػػػػػا تػػػػػػػلدة ال اػػػػػػػاد س 
لالإدرػػات فػػدف  تادػػرات الدراسػػ  ال دتالفػػ  ت لاه تاي ػػ  
 تاحإػػػ  الدتحػػػارات  ػػػػف دػػػدؿ ا يتاػػػػاؿ الػػػا دراسػػػػ   

  سارات الإدرات فدف تالؾ ال تادرات.
 



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

28 

 

 اختبار الترض الثاني لمدراسة
تتوسووووو  دػػػػػيص الفػػػػػرض ال ػػػػػايا لالدراسػػػػػ  عالػػػػػا س

الضوووووغوط التنظيميوووووة العالقوووووة بوووووين إدراك األفوووووراد 
تجاىواتيم نحوو بيئوة العمول".  لمتسييس التنظيموي وا 

حاستدداـ اساللظ تدالدػل ددث تـ ادتحار مذا الفرض 
لالػػػذي ُ إػػػد ردػػػد رسػػػالدظ ي ػػػلذج ال إادلػػػ  ت ال سػػػار

اله تال ػػ  ال إي ػػ  حػػالتإرؼ عالػػا طف إػػ  تػػك در  تادػػر 
عالػػا  -رل  يفءػػل سػػلام  تءػػل  - سػػتال رل رر ػػر

 تادػػػػر تػػػػاحع رل رر ػػػػر ت فطػػػػد  عػػػػف  سػػػػارات مػػػػذا 
للاػػػػػػد تػػػػػػـ تيفدػػػػػػذ مػػػػػػذا  التػػػػػػك در ل سػػػػػػتلي  إيل تهػػػػػػا.
ب 5ب ل)4ب ل)3ب ل)2السػػػاللظ عالػػػا ا سػػػ ال  ررػػػـ )

ب 9ب  ػػػػف را  ػػػػ  اإلستاءػػػػام ت لالتػػػػدلؿ ررػػػػـ )7ل)
 دالدص يتا ج ادتحار تالؾ الإدر .

 ب ت  إتػػػس  سػػػتلي 9لفاػػا  ليتػػػا ج التػػػدلؿ ررػػـ )ل 
 إيل ػػػػػ   سػػػػػارالإدر  فػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػراد لالتسػػػػػد س 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل لتػػذلؾ  ةػػارة  التيظ  ػػا لاه
ر    ال تلسد لتلد عدر  سالف   ذات دللػ   إيل ػ  

ت ر طػػػا   ةػػػدر  ,442فديه ػػػا عيػػػد  سػػػتلي ررػػػل  ػػػف 
 سػػػػػػتلي  إيل ػػػػػػػ   سػػػػػػػارالإدر  فػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػراد 

    لتذلؾ  ةارة لالتسد س التيظ  ا لالطالت التيظ 
ر  ػػػػػ  ال تلسػػػػػد لتػػػػػلد عدرػػػػػ   لتحػػػػػ  ذات دللػػػػػ  

. ,442 إيل ػػػػػػػ  فديه ػػػػػػػا عيػػػػػػػد  سػػػػػػػتلي ررػػػػػػػل  ػػػػػػػف 
ل    سػػػػارالإدر  فػػػػدف الطػػػػالت التيظ   ػػػػ   لحػػػػاليظراه
تتامػػػات ا فػػػراد يدػػػل فد ػػػ  الإ ػػػل دلطػػػ   سػػػتلي  لاه
ال إيل ػػ  لتػػذلؾ  ةػػارة ر  ػػ  ال تلسػػد لتػػلد عدرػػ  

عيد  ستلي ررػل  ػف سالف   ذات دلل   إيل   فديه ا 
442,  . 

 

 (2جدول رقم )
دراك األفراد   نتائ  اختبار العالقة بين الضغوط التنظيمية وا 

تجاىاتيم نحو بيئة العمل باستخدام نموذج المعادلة الييامية   لمتسييس التنظيمي وا 
 مستوي المعنوية Tقيمة  قيمة المتوس  المسارات

 ,442ررل  ف  6.444 ب-) ,548 إتجاىات األفراد <-التسييس التنظيمي 
 ,442ررل  ف  24.683 ,779 الضغوط التنظيمية  <-التسييس التنظيمي 

 ,442ررل  ف  44:.4 ب-) ,465 إتجاىات األفراد  <-التنظيمية  الضغوط
 ,442ررل  ف  :4.93 ب-) ,354 اإلتجاىات <-الضغوط  <-التسييس 

 
دراؾ  لحاليسػػح  لالإدرػػ  فػػدف الطػػالت التيظ   ػػ  لاه
تتامػػػػاتهـ يدػػػػل فد ػػػػ   ا فػػػػراد لالتسػػػػد س التيظ  ػػػػا لاه
الإ ػػػػػػل ت ف ةػػػػػػدر  سػػػػػػتلي  إيل تهػػػػػػا  لػػػػػػ   تلسػػػػػػد 
الطػػػػالت التيظ   ػػػػ  لالإدرػػػػ  فػػػػدف  تادػػػػري الدراسػػػػ  

ت تػذلؾ  ,442ال ستال لالتاحع عيد  سػتلي ررػل  ػف 
تةدر  ةارة التدالدل  ل  رف الطالت التيظ     تدعـ 
الإدرػػػػػػػػ  الإتسػػػػػػػػ   فػػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػد س 

تتامػاتهـ يدػل فد ػ  الإ ػل فػا ال دال ػات  التيظ  ا لاه
 ح دافظ  الةرر  . 

لحاليسػػػػػػح  ل تةػػػػػػرات الاػػػػػػلة التفسػػػػػػدر   ل سػػػػػػارات 
ب  لػػػػػػ  رف 3الإدرػػػػػػ  السػػػػػػاحا    ف ةدرالةػػػػػػتل ررػػػػػػـ )

ال سػػػتال اسػػػتطاع  ح فػػػرد؛ تفسػػػدر  ػػػا رػػػدر؛ ال تادػػػر 
%  ػػػػػػػف التحػػػػػػػادف فػػػػػػػا ال تادػػػػػػػر اللسػػػػػػػ د ت لرف 56
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ال تادر ف ال سػتال لاللسػ د  إػا  رسػتطاعا تفسػدر  ػا 
 %  ف التحادف فا ال تادر التاحع.                                                 59ردر؛ 

 –لتتػػػػدر اإلةػػػػارة  لػػػػ  رف الطػػػػالت التيظ   ػػػػ  
لإفػػػػت دلر ال تادػػػػر  -ليتػػػػا ج التػػػػدلؿ السػػػػاف  لفاػػػػا  

اللسػػػػ د حتفػػػػام؛   ددػػػػث تػػػػك رت حػػػػال تادر ال سػػػػتال 
لر ػػرت حإػػد ذلػػؾ فػػا ال تادػػرت التػػاحع. ر ػػا عيػػد ا تػػـ 

 ددالهػػا فػػا التدالدػػل فإعتحارمػػا  تادػػر  ػػيظـ )ُ إػػدؿ 
إلتتػػا؛ الإدرػػ ب فػػإف الإدرػػ  فػػدف ال تادػػرات ال د ػػ  

قبوووول التووورض  تايػػػت  دػػػر  إيل ػػػ . لمػػػل  ػػػا  إيػػػا
 لالدراس  الدال  .الثاني 

 

 

 (0شال رقم )
 مؤشرات القوة التتسيرية لمتسييس التنظيمي في عالقتو

تجاىات األفراد نحو بيئة العمل بال من الضغوط التنظيمية  وا 
 

 اختبار الترض الثالث والراب: لمدراسة
يتوسووووو  الفػػػػرض ال الػػػػػث لالدراسػػػػ  عالػػػػػا سدػػػػيص 

التماثل التنظيمي العالقة بين إدراك األفراد لمتسييس 
تجاىاتيم نحو بيئوة العمول س. فدي ػا دػيص التنظيمي وا 

تعمل الضغوط التنظيمية الفرض الراحع لالدراس  عالا س
امتغيووور مووونظم )مةعووودل( فوووي إطارالعالقوووة بوووين إدراك 

التنظيموي نحوو  األفراد لمتسييس التنظيمي وتمواثميم

س ددػث تػـ ادتحػار تالػؾ الفػرلض حاسػتدداـ بيئة العمل
يفػػػس  تػػػرامات الفػػػرض السػػػػاف   ػػػف دػػػدؿ رسػػػػاللظ 
تدالدػػػل ال سػػػار ت للاػػػد تػػػـ تيفدػػػذ مػػػذا السػػػاللظ عالػػػا 

ب  ػػػف 7ب ل)6ب ل)5ب ل)4ب ل)3ب ل)2ا سػػ ال  ررػػػـ )
ب دالدػػص يتػػا ج :را  ػػ  اإلستاءػػام ت لالتػػدلؿ ررػػـ )

 ادتحار تالؾ الإدر .

 

 

 

 



  أثث اىضغٌط اىخنظيميت ًاىخماثو اىخنظيمى عيى اىعالقت........                 بنوىال دمحمد/ شريف سعيد متوىل،د/ مها 

31 

 

 (9جدول رقم )
دراك األفراد   نتائ  اختبار العالقة بين الضغوط التنظيمية والتماثل التنظيمي وا 

تجاىاتيم نحو بيئة العمل باستخدام نموذج المعادلة الييامية  لمتسييس التنظيمي وا 
 

 مستوي المعنوية Tقيمة  قيمة المتوس  المسارات
 ,442ررل  ف  5.46 ب-) ,459 < التماثل التنظيمي-التنظيمي التسييس 

 ,442ررل  ف  4:.5 ب-) ,3:5 < إتجاىات األفراد-التسييس التنظيمي 
 ,442ررل  ف  6.69 ب-) ,:64 التماثل التنظيمي< -التنظيمية  الضغوط

 ,442ررل  ف  :8.3 )+ب ,628 < إتجاىات األفراد-التماثل التنظيمي 
 ,442ررل  ف  :4.7 ب-) ,288 < اإلتجاىات-التماثل  <-التسييس 
 ,442ررل  ف  5.42 ب-) ,:24 < اإلتجاىات-< التماثل -الضغوط 
< -< التماثل -< الضغوط -التسييس 

 اإلتجاىات
 ,46 2.98 ب-) ,465

 

ب ت  إتػػػس  سػػػتلي :للفاػػا  ليتػػػا ج التػػػدلؿ ررػػـ )
 سػػػػػػارالإدر  فػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػراد لالتسػػػػػػد س  إيل ػػػػػػ  

التيظ  ػػػػػا لت ػػػػػا الهـ التيظ  ػػػػػا لتػػػػػذلؾ  ةػػػػػارة ر  ػػػػػ  
ال تلسػػػػػد لتػػػػػلد عدرػػػػػ  سػػػػػالف   ذات دللػػػػػ   إيل ػػػػػ  

. ل إتػػس  سػػتلي ,442فديه ػػا عيػػد  سػػتلي ررػػل  ػػف 
ال إيل ػػػػػ   سػػػػػارالإدر  فػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػراد لالتسػػػػػد س 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل لتػػذلؾ  ةػػ ارة التيظ  ػػا لاه

ر    ال تلسد لتػلد عدرػ  سػالف   ذات دللػ   إيل ػ  
. ر طػػػػا   ةػػػػدر ,442فديه ػػػػا عيػػػػد  سػػػػتلي ررػػػػل  ػػػػف 

 ستلي ال إيل    سارالإدر  فدف الطػالت التيظ   ػ  
تتامػػػػػاتهـ يدػػػػػل فد ػػػػػ  الإ ػػػػػػل تػػػػػذلؾ  ةػػػػػارة ر  ػػػػػػ   لاه
ال تلسػػػػػد لتػػػػػلد عدرػػػػػ  سػػػػػالح  ذات دللػػػػػ   إيل ػػػػػ  

ل   . ,442فديه ػػػػػا عيػػػػػد  سػػػػػتلي ررػػػػػل  ػػػػػف  لحػػػػػاليظراه
تتامػػات ا فػػراد   سػػارالإدر  فػػدف الت ا ػػل التيظ  ػػا لاه
يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل دلطػػػػ   سػػػػتلي ال إيل ػػػػ  لتػػػػذلؾ 
 ةػػارة ر  ػػ  ال تلسػػد لتػػلد عدرػػ   لتحػػ  ذات دللػػ  

 .,442 إيل   فديه ا عيد  ستلي ررل  ف 

دراؾ  لحاليسػػػح  لالإدرػػػ  فػػػدف الت ا ػػػل التيظ  ػػػا لاه
تتاماتهـ يدل فد   الإ ل ا فراد لالتسد س التيظ  ا  لاه

ت ف ةػػػػػػدر  سػػػػػػتلي  إيل تهػػػػػػا  لػػػػػػ   تلسػػػػػػد الت ا ػػػػػػل 
التيظ  ػػػػػا لالإدرػػػػػ  فػػػػػدف  تادػػػػػري الدراسػػػػػ  ال سػػػػػتال 

ت تػػػذلؾ تةػػػدر  ,442لالتػػػاحع عيػػػد  سػػػتلي ررػػػل  ػػػف 
 ةػػػػػارة التدالدػػػػػػل  لػػػػػ   رف الت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػا دػػػػػػدعـ 
الإدر  الإتس   فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ػا 

تتامػػات هـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل فػػا ال دال ػػات ح دافظػػ  لاه
 الةرر  . 

الإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف  ت ػػػػػػا دتلسػػػػػػد الت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػػا
تتامػػػػػات ا فػػػػػراد يدػػػػػل فد ػػػػػ  الطػػػػػالت التيظ   ػػػػػ   لاه

  ددث  ةدر  ستلي  إيل   الإدر   ل  تلسد الإ ل
الت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػػا لالإدرػػػػػػ  فػػػػػػدف  تادػػػػػػري الدراسػػػػػػ  

ت تػػذلؾ  ,442ال سػتال لالتػػاحع عيػػد  سػتلي ررػػل  ػػف 
تةػػدر  ةػػارة التدالدػػل  لػػ  رف الت ا ػػل التيظ  ػػا دػػدعـ 
تتامػػات  الإدرػػ  الإتسػػ   فػػدف الطػػالت التيظ   ػػ  لاه
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ا فػػػػراد يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل فػػػػا ال دال ػػػػات ح دافظػػػػ  
 الةرر  . 

للدتحػػار ا  ػػر الُ ػػيظـ لالطػػالت التيظ   ػػ  عالػػا 
الإدر  فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لت ػا الهـ 

ظ  ػػػا ت را ػػػت الدراسػػػ  فتاسػػػ ـ ال تادػػػر ال سػػػتال التي

 لػػػػػ    سػػػػػتل دف ) رتفػػػػػع ل ػػػػػيدفضب لتػػػػػذلؾ تاسػػػػػ ـ 
الت ا ػػل التيظ  ػػا  لػػ    سػػتل دف ) رتفػػع ل ػػيدفضب 
لذلػػؾ دتػػا   تػػف رسػػـ ا  ػػر الُ ػػيظـ )الُ إػػدؿب عالػػا 

لالػػذي  ءػػلر؛ ةػػتل  ((Plots-two Waysطر اػػ  
 ب.4ررـ )

 
 

 

 (3شال رقم )
 الدورالمةنظم لمضغوط التنظيمية في إطار العالقة بين
 إدراك األفراد لمتسييس التنظيمي وتماثميم التنظيمي

 

الضوووغوط التنظيميوووة للفاػػػا  لالةػػػتل السػػػاف  فػػػإف 
تقوي العالقة السالبة بين المتغير المستقل والمتغير 

 الوسي . 
ب اليتدتػػ  السػػاحا    :لتتتػػد يتػػا ج التػػدلؿ ررػػـ )

 – لػػػ  التػػػك درات السػػػالح   Tددػػػث تةػػػدر  ةػػػارة ر  ػػػ  
لال تادػػػػػػػػػػرالُ يظـ )الطػػػػػػػػػػالت التيظ   ػػػػػػػػػػ ب  - ت ػػػػػػػػػػال  

لال تادراللس د )الت ا ػل التيظ  ػاب عالػا الإدرػ  فػدف 

تتاماتهـ يدل فد ػ    دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه
 افظ  الةرر  الإ ل فا ال دال ات ح د

ر طػػا  دع ػػت ر  ػػ   سػػتلي  إيل ػػ  الإدرػػ  فػػدف 
ب الدالف ػػػػػ  : تادػػػػػرات الدراسػػػػػ  لفاػػػػػا  لالتػػػػػدلؿ ررػػػػػـ )

اليظر ػػػ  لالدراسػػػ    ددػػػث تػػػيظـ الطػػػالت التيظ   ػػػ  
الإدر  فدف  دراؾ ا فراد لالتسد س التيظ  ا لت ػا الهـ 

 ب. ,46التيظ  ا ح ستلي  إيل   ردر؛ )
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 (2شال رقم )
 مؤشرات القوة التتسيرية إلدراك لمتسييس التنظيمي في عالقتو 

تجاىات األفراد نحو بيئة العمل  بال من الضغوط التنظيمية والتماثل التنظيمي وا 
 

حاليسػػػػػػح  ل تةػػػػػػرات الاػػػػػػلة التفسػػػػػػدر   ل سػػػػػػارات ل 
ب  لػػػػػػ  رف 5الإدرػػػػػػ  السػػػػػػاحا    ف ةدرالةػػػػػػتل ررػػػػػػـ )

ال تادػػػػر ال سػػػػتال اسػػػػتطاع ح فػػػػرد؛ تفسػػػػدر  ػػػػا رػػػػدر؛ 
%  ػػػػػػػف التحػػػػػػػػادف فػػػػػػػػا ال تادػػػػػػػػر اللسػػػػػػػػ د ت لرف 73

ال تادػػػر ف ال سػػػتال لالُ ػػػيظـ لاللسػػػ د  إػػػا  رسػػػتطاعا 
لتػاحع ت %  ف التحادف فا ال تادر ا67تفسدر  ا ردر؛ 

ر ػػػا حػػػارا التحػػػادف فػػػا ال تادػػػر التػػػاحع فاػػػد درتػػػع  لػػػ  
تػػل  بقبووول تادػػرات ردػػري. لعالػػا ذلػػؾ   تػػف الاػػلؿ 

 لالدراس  الدال  . و الترض الراب:  الترض الثالث ف 
 مناقشة دالالت نتائ  الدراسة

دهػػدؼ مػػذا التػػزم  لػػ    لاػػام الطػػلم عالػػا يتػػا ج 
فيتػػػا ج الدراسػػػات الدراسػػػ  ال دداي ػػػ  لدللمػػػا  ااريػػػ   

السػػاحا  ت لتػػذلؾ  ازامػػا ف  ػػا دتإالػػ  فلارػػع  تادػػرات 
الدراسػػ  فػػا ال دال ػػات ح دافظػػ  الةػػرر  . لف  ػػا دالػػا 

 مذ؛ اليتا ج 
إدراك  زيووادةرلطػػدت يتػػا ج الدراسػػ  ال دداي ػػ   -0

العووواممين لممارسوووات التسوووييس التنظيموووي فوووي 

  ددػػػػث رةػػػػارت المحميووووات بمحافظووووة الشوووورقية 
 – فػػػػراد لالتسػػػػد س التيظ  ػػػػا  تلسػػػػطات  دراؾ ا

رف عػػػػدد  –ب 24لال لطػػػػد  فػػػػا التػػػػدلؿ ررػػػػـ )
 453%ب  ػػػف  ت ػػػإل   82 فػػػردة )فيسػػػح   354

 فردة ت  ل عدي  الدراس  ازدادت  تلسطاتها عف 
ب 4الا  ػػ  ال تلسػػط  فػػا الدراسػػ  الدال ػػ  لتفالػػت )

فػػػػػػا  د ػػػػػػ  ف ػػػػػػات لالت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػػا ت لمػػػػػػـ  
ل ت ا ػػػلس. فدي ػػػا سال دادػػػدس لسال تذفػػػذظس لس دػػػر ا
 فػردة )فيسػح   :: يدفطت  ر    ال تلسطات ؿ

%ب فاد  ف  ت إل  دتـ عديػ  الدراسػ  عػف :3
 ر    ال تلسد فا ف   الت ا ل سال ت ا لس.

لتفػػدف  ػػف دػػدؿ مػػذ؛  اليتدتػػ  ريػػ  رػػد ءػػادظ 
ز ػػػػػػػاد؛  دراؾ ا فػػػػػػػراد لتلاتػػػػػػػد   ارسػػػػػػػات التسػػػػػػػد س 
التيظ  ػػػػػا حةػػػػػتل  ت ػػػػػإل    يدفػػػػػاض  إيػػػػػلي فػػػػػا 

تتامػػػاتهـ يدػػػل فد ػػػ  الإ ػػػل ت لمػػػل ا  ػػػر الػػػذي رػػػد  
 فسػػر حإػػض رسػػحاظ تػػدملر ا دام التيظ  ػػا لتػػذلؾ 
تزادػػػػد   ارسػػػػات دد ػػػػ  الػػػػذات فػػػػا لارػػػػع ال دال ػػػػات 
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؛ تيوووامي، 0220)أبوووو أدريوووس، ح دافظػػػ  الةػػػرر   
0200). 

حةػػػػػػػتل  -ب 24رةػػػػػػارت يتػػػػػػا ج تػػػػػػػدلؿ ررػػػػػػـ ) -0
تبوووواين إتجاىووووات األفووووراد فووووي  لػػػػ   -إل  ت ػػػػ

بمحافظوة الشورقية نحوو بيئوة العمول المحميوات 

ددػػث تفالتػػت رػػ ـ ال تلسػػطات فػػدف ررفػػر  ػػف ؛
ب فػػػػا ف ػػػػ  الت ا ػػػػل 4ر  ػػػػ  ال تلسػػػػد )الحالاػػػػ  

س ت ا ػػػلس ت فدي ػػػا  يدفطػػػت  رػػػ ـ ال تلسػػػطات 
 لػػػػػ   ررػػػػػل  ػػػػػف ال تلسػػػػػد فػػػػػا ف ػػػػػات الت ا ػػػػػل 

 سال داددس ل سال تذفذظس لس در ال ت ا لس.
 

 (02جدول رقم )  
 متوسطات المتغيرات المستقمة والتابعة      

 

 متوسطات المتغيرات فئات التماثل التنظيمي
 

مستوي 
 المعنوية

 
مستويات 
 المتردات عدد التئات الضغوط

إدراك األفراد 
التسييس 
 التنظيمي

إتجاىات األفراد 
 نحو بيئة العمل

 منختض ,654 5.42 3.28 :: المتماثل
 متوس  ,442ررل  ف  3.67 :4.5 86 المحايد
 متوس  ,442 6:.3 4.23 3: المتذبذ 

 مرتت: ,442 :3.4 4.92 87  ير المتماثل
  ,442ررل  ف  ::.3 4.47 453 اإلجمإلى

 

سووووويادة ب 24رلطػػػػػدت يتػػػػػا ج التػػػػػدلؿ ررػػػػػـ ) -3
درجات عدم التماثل التنظيمي بوين األفوراد فوي 
المحميوووات بمحافظوووة الشووورقية مقابووول تمووواثميم 

. ددػػػػث فالاػػػػت التنظيمووووي موووو: ماووووان عمميووووم
 فػػردة  354درتػػات عػػدـ الت ا ػػل ال د ػػ  عػػدد 

 فػػردة ت  ػػل  453%ب  ػػف  ت ػػإل  82)فيسػػح  
 فػػػػػػردة )فيسػػػػػػػح   ::عديػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  ت  اافػػػػػػل 

%ب  ػػف  ت ػػإل  دتػػـ عديػػ  الدراسػػ    الػػت :3
 تػػػػػػاف دالػػػػػ  الت ا ػػػػػػل التيظ  ػػػػػػا لألفػػػػػػراد  ػػػػػػع 

ع الهػػػـ. لتتفػػػ  تالػػػؾ اليتدتػػػ   ػػػع يتػػػا ج دراسػػػ  
لتفسػػػػػر يتا تهػػػػػا ال تإالاػػػػػ   (0200)تيوووووامي، 

فتػػػػػػػػػػديا  تةػػػػػػػػػػرات ا دام الفػػػػػػػػػػردي لالإػػػػػػػػػػا الدف 
حال دال ػػػػػػػػػات ح دافظػػػػػػػػػ  الةػػػػػػػػػرر     فالت ا ػػػػػػػػػل 

التيظ  ػػػػا  اػػػػـل فدلرال رةػػػػد رل ال لتػػػػ  لإ ػػػػل 
ال يظ ػػػػات ت ل ػػػػف ددلػػػػ    تػػػػف اليظػػػػر  لػػػػ   

اؼ ةدءػػػػػ   ت رمػػػػػداؼ ال يظ ػػػػػ  لتكيهػػػػػا رمػػػػػد
ت ػػػػا تةػػػػدر  –لحالتػػػػإل   فػػػػإف تراتإػػػػ  رل  احػػػػ  

دػػػت ر لل ةػػػؾ عالػػػا ا دام  -اليتػػػا ج الدال ػػػ   
 الفردي ل ف  ـ التيظ  ا. 

 – ت ػػػػال   –ب 24رةػػػػارت يتػػػػا ج تػػػػدلؿ ررػػػػـ ) -2
 لػػػ  لتػػػلد عدرػػػ   إيل ػػػ  لعتسػػػ   فػػػدف  دراؾ 
تتاماتهـ يدػل فد ػ   ا فراد لالتسد س التيظ  ا لاه

ت ح دافظػ  الةػرر     ددػث الإ ل فػا ال دال ػا
ءػػػػػػػادظ  زد ػػػػػػػاد ر  ػػػػػػػ   تلسػػػػػػػطات ال تادػػػػػػػر 
ال سػػتال فػػا ف ػػات الت ا ػػل ال دتالفػػ  عػػف ر  ػػ  

ب  يدفػاض فػا  تلسػطات ال تادػر 4ال تلسد )
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التػػػػػػاحع فػػػػػػا يفػػػػػػس ف ػػػػػػات الت ا ػػػػػػل عػػػػػػف ر  ػػػػػػ  
ب لالإتػػػػس ءػػػػد  . للاػػػػد ررػػػػدت 4ال تلسػػػػد )

ب تالػػؾ اليتدتػػ  حةػػتل رر ػػر 6يتػػا ج تػػدلؿ ررػػـ )
ددػػػػػػػث تفالتػػػػػػػت ر  ػػػػػػػ   إػػػػػػػا دت  تفءػػػػػػػ د   

الرتحػػات فػػدف  دراؾ ا فػػراد لالتسػػد س التيظ  ػػا 
لرطػػاتمـ الػػػلظ فا فػػػا ف ػػات الت ا ػػػل ا ربإػػػ  

ب ت ت ػا رف الإدرػ  -,89+ب  لػ   ),442 ف )
فديه ػػا تايػػت  إيل ػػ  فػػا حإػػض ف ػػات الت ا ػػل 

 ل در  إيل   فا الحإض اخدر.
لالتسػد س ر طا  ةػهدت الإدرػ  فػدف  دراؾ ا فػراد 

لتػػػػػزا هـ  التيظ  ػػػػػا فػػػػػا ف ػػػػػات الت ا ػػػػػل  التيظ  ػػػػػا لاه
ا ربإػػػ  تحاديػػػا   الدلظػػػا  تػػػدرتت ف ػػػ  ر  ػػػ   إػػػا دت 

ب ت ت ػػػا -,72+ب  لػػػ   ),58الرتحػػػات  فديه ػػػا  ػػػف )
رف الإدرػػػػ  فديه ػػػػا تايػػػػت  إيل ػػػػ  فػػػػا حإػػػػض ف ػػػػات 
الت ا ػػػػل ل دػػػػر  إيل ػػػػ  فػػػػا الػػػػحإض اخدػػػػر. ر طػػػػا  

دراؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س ردتالفػػت طف إ ػػػ  الإدرػػػ  فػػدف  
التيظ  ػػػػػا ليدػػػػػتهـ لتػػػػػرؾ الإ ػػػػػل فػػػػػا ف ػػػػػات الت ا ػػػػػل 
ا ربإػػػػ    ددػػػػث تفالتػػػػػت ر  ػػػػ   إػػػػا دت اإلرتحػػػػػات 

ب ت ت ػػا رف الإدرػػ  -,43+ب  لػػ   ),49فديه ػػا  ػػف )
فديه ػػا تايػػت  إيل ػػ  فػػا حإػػض ف ػػات الت ا ػػل ل دػػر 
 إيل ػػػ  فػػػا الػػػحإض اخدػػػر. تالػػػؾ اليتدتػػػ  تتفػػػ   ػػػع 

الدراسػػػػػات السػػػػػاحا  فػػػػػا تفػػػػػالت يتػػػػػا ج الإددػػػػػد  ػػػػػف 
 تتامػػػػػات ا فػػػػػػراد يدػػػػػػل  دراؾ   ارسػػػػػػات التسػػػػػػد س 

لسػػػالح  رالتيظ  ػػػا فػػػا فد ػػػ  الإ ػػػل  ػػػا فػػػدف  دتاف ػػػ  
ف تايػػت  رل دادػػدة لتػػذلؾ  إيل ػػ  ل دػػر  إيل ػػ  ت لاه

  ت دػػل فػػا ال ت ػػل  لػػ   رف ترػػلف  إيل ػػ  لسػػالح
(e.g. Ferris, et al., 2002; Miller, et al., 

2008; Bedi and Schat, 2013) 
إتسواق الطورح ب 24رظهرت يتا ج تػدلؿ ررػـ ) -2

النظري م: النتائ  الميدانية فيما يتعمو  بعالقوة 
تجاىات األفراد نحوو  إدراك التسييس التنظيمي وا 

. فاػػػد بيئوووة العمووول داخووول فئوووات التماثووول األربووو:
ءػػػػػػػػادظ  رتفػػػػػػػػاع  تلسػػػػػػػػطات  دراؾ التسػػػػػػػػد س 

ات ب فػػػػا الف ػػػػ4التيظ  ػػػػا عػػػػف ر  ػػػػ  ال تلسػػػػد )
سال داددس لسال تذفذظس لس در ال ت ا ػلس  يدفػاض  
  ا ل فػا  تلسػطات  تتامػات ا فػراد يدػل فد ػ  

ب ت 4الإ ل فا يفس الف ات عف ر  ػ  ال تلسػد )
ت ػػػا رف رػػػ ـ  سػػػتل ات  إيل ػػػ  تالػػػؾ الإدرػػػ  فػػػدف 
ال تادػػػػػر ف ال سػػػػػتال لالتػػػػػاحع تايػػػػػت ذات دللػػػػػػ  

ب ل ,442 إيل ػػػػػػ  عيػػػػػػد  سػػػػػػتل ات )ررػػػػػػل  ػػػػػػف 
 ب عالا التلالا .,442ب ل),442)
حاليسح  لف   الت ا ل سال ت ا لس فإالػا الػر ـ  ػف  -2

رف  يدفػػػػػػػاض  تلسػػػػػػػد  دراؾ ا فػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػد س 
ب رػػػد ءػػػادح  4التيظ  ػػػا عػػػف ر  ػػػ  ال تلسػػػد )

 رتفػػػاع فػػػا  تلسػػػد  تتامػػػات ا فػػػراد يدػػػل فد ػػػ  
ب لح ػػا دتياسػػظ  ػػع 4الإ ػل عػػف ر  ػػ  ال تلسػػد )

ف تالػػػػػؾ الإدرػػػػػ  الطػػػػػرح اليظػػػػػري لالدراسػػػػػ  ت  ل ر
تايت  در  إيل     ددث سػتل  سػتلي  إيل ػ  
الإدرػػػػ  فػػػػػدف ال تادػػػػػر ف ال سػػػػػتال لالتػػػػػاحع ر  ػػػػػ  

ب. لتةػػػػدر تالػػػػؾ اليتدتػػػػ  فلطػػػػلح  لػػػػ  رف ,654)
دلر الت ا ػػل التيظ  ػػا فػػا التػػك در عالػػا ال تادػػر 
التػػاحع تػػاف ررفػػر  ػػف دلر  دراؾ ا فػػراد لالتسػػد س 

ادر دادل تالؾ التيظ  ا فا التك در عالا مذا ال ت
الف   رل حإحارة ردر  فإف تدسف  تتامات ا فػراد 
 ت ػػػػػال  يدػػػػػل فد ػػػػػ  الإ ػػػػػل درتػػػػػع  لػػػػػ    رتفػػػػػاع 
 ستلي الت ا ل فدف مل تا الفػرد لال يظ ػ  للػ س 
إليدفػػػاض  دراؾ ا فػػػراد لالتسػػػد س التيظ  ػػػا فػػػا 
فد   الإ ل. لعالا ذلػؾ تالفػت تالػؾ اليتدتػ  اليظػر 

ر الت ا ل التيظ  ا يدل طرلرة  اإليتحا؛  ل   دل 
فػػػػا التػػػػك در عالػػػػا  تتامػػػػات ا فػػػػراد فػػػػا الفد ػػػػ  
التيظ     الس اس   ت رل طػرلرة تطػ دف الت ا ػل 
التيظ  ا تكدد ال تادػرات التػا   تػف رف تتلسػد 
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تتامػػات  الإدرػػ  فػػدف  دراؾ التسػػد س التيظ  ػػا لاه
 ا فراد يدل فد   الإ ل.

توسو   رسه ت الدراس  الدال ػ    فػا تلطػ    -7
ضوووغوط التنظيميوووة العالقوووة بوووين إدراك األفوووراد ال

تجاىوووواتيم نحووووو بيئووووة  لمتسووووييس التنظيمووووي وا 
. تػػػػػذلؾ فاػػػػػد  سػػػػػتطاعت تطػػػػػل ر  فهػػػػػـل العمووووول

الػذي  Percieved Controlالسػ طرة )الػتدتـب 
رلتػػػػت لػػػػ  الر دػػػػػر  ػػػػف الدراسػػػػات ذات الءػػػػػال  
(e.g. Poon, 2004; Rosen, 2006) 

لالفػرد  Contengenceyل ة ل الإدر  ال لرف ػ  
 ع الفد   ال د ط  فا تاددر درت  س طرت  عالا 
لارإػػػػػ  رل تدددػػػػػد؛ ل سػػػػػتلي الطػػػػػالت التػػػػػا رػػػػػد 
دتإرض لها   ددث رف الإدر  فدف  دراؾ ا فػراد 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل  لالتسػػد س التيظ  ػػا لاه
تتءػػػػػػػ  ع ل ػػػػػػػا  حالتإادػػػػػػػد ت لت  ػػػػػػػل الطػػػػػػػالت 

 ط  التػػػػػا التيظ   ػػػػ  ردػػػػػد رمػػػػػـ ال تادػػػػرات اللسػػػػػ
رتػػػػزت عالدهػػػػا الإددػػػػد  ػػػػف ا دف ػػػػات فػػػػا تفسػػػػدر 
تحػػػػػػػػػػػػػادف التتامػػػػػػػػػػػػػات يدػػػػػػػػػػػػػل فد ػػػػػػػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػػػػػػػل  

(Bozeman, et al., 2001) . 
مسوتويات  ستر ال  لالفيد الساف  ت فاػد تفالتػت  -2

الضووغوط التنظيميووة داخوول فئووات التماثوول وبمووا 
يتت  م: الطرح النظري لمدراسوة الحاليوة ؛حيوث 

ال سػػػػػػتل ات  ال يدفطػػػػػػ   ػػػػػػف  دراؾ  تبووووووين أن 
التسػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػا رػػػػػػػد ءػػػػػػػادفها  سػػػػػػػتل ات 
 يدفطػػػ   ػػػف الطػػػالت التيظ   ػػػ    ػػػا  يإتػػػس  
ر ػػر؛ فػػا  سػػتل ات  رتفإػػ   ػػف  تتامػػات ا فػػراد 
اإلدتاف ػػ  يدػػػل فد ػػ  الإ ػػػل حال دال ػػات ح دافظػػػ  
الةرر   لالإتس ءد    ع ال سػتل ات ال رتفإػ  

   ػػػػػف التسػػػػػد س  ػػػػػف  دراؾ ال سػػػػػتل ات ال رتفإػػػػػ
 التيظ  ا  

رسػػػػػػػػػه ت الدراسػػػػػػػػػ  الدال ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػا تلطػػػػػػػػػػ    -9
دلرالطػػػػػػػػػػػػػالت التيظ   ػػػػػػػػػػػػػ  ت تادػػػػػػػػػػػػػر لسػػػػػػػػػػػػػ د 

Mediator  فػػػػدف ال تادػػػػر ف ال سػػػػتال لالتػػػػاحع ت
فػػا لتػػلد الت ا ػػل  Moderatorلت تادػػر ُ ػػيظـ 

التيظ  ػػا ت تادػػر لسػػ د فػػا الإدرػػ  فػػدف  دراؾ 
تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ   ا فػػراد لالتسػػد س التيظ  ػػا لاه

لإ ػػػل. ددػػػث   تػػػف تفسػػػدر تحػػػادف دلرالطػػػػالت ا
التيظ   ػػ  فػػا الفرطػػدف ال ػػايا لال الػػث حءػػإلح  
تدددػػػػػد رللل ػػػػػ  التػػػػػك در رلالتػػػػػك ر فػػػػػدف الطػػػػػالت 
دراؾ التسد س التيظ  ػا ت ف ػف تهػ   التيظ     لاه
  تػػف رف  تػػلف ا لؿ يتدتػػ  لال ػػايا ت ل ػػف تهػػ  
 دػػػري   تػػػف رف دػػػتدي ا لؿ  لػػػ  دت  ػػػ  لتػػػلد 

رام دفػاعا رل تكدػد  لػ  ردلات دد ػ  ال ايا تإت
الػػذات فػػا اللارػػع التيظ  ػػا. لتتفػػ  مػػذ؛ اليتدتػػ  

 .Ferris, et al ع الطرح اليظري الػذي رد ػ  

للـ دتـ التدا   يهػا ،  فا مذا الس اؽ  (1996)
  ل عفر يتا ج الدراس  الدال  .

رسػػػه ت الدراسػػػ  الدال ػػػ  حةػػػتل تددػػػد لػػػـ  -02
تتطػػرؽ  ل ػػ  ري  ػػف الدراسػػات السػػاحا    ػػف رفػػل 

ربوو  الضوغوط التنظيميووة والتماثوول التنظيمووي فػا 
امتغيرات وسويطة فوي العالقوة بوين إدراك األفوراد 
تجاىاتيم نحو بيئة العمل  لمتسييس التنظيمي وا 

وأن الضغوط التنظيمية تدعم العالقوة السومبية ت 
راك األفوراد لمتسووييس التنظيموي وتموواثميم بوين أد

. ددػػث رلطػػدت يتػػا ج الدراسػػات ذات التنظيمووي
الءػػػال  ل التػػػا  دتفػػػرت ي ػػػلذج )فدػػػرس لز ػػػدتة 

Ferris ب  ف ياد ػ  رل التػا تياللػت الإدرػ  فػدف
 دراؾ التسػػد س التيظ  ػػا لاليػػلاتج ال ترتحػػ  عال ػػ  

 ,.Bozeman, et al) ػػف ياد ػػ  ردػػر   

2001; Ferris, et al., 2002; Rosen, 

رف يتا ج تلسد  فهـل الس طرة )التدتـب  (2006
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تتامػػات  لالإدرػػ  فػػدف  دراؾ التسػػد س التيظ  ػػا لاه
ا فػػػػراد تايػػػػت  دػػػػر لاطػػػػد  ت تػػػػذلؾ فػػػػإف رػػػػلة 
 إػػا دت اإلرتحػػات دػػف مػػذا ال تادػػر اللسػػ د فػػا 
عدرت  حال تادر ف ال ستال لالتػاحع تايػت طػإ ف  

ات. ا  ػػر الػػذي ل دػػر  إيل ػػ  فػػا حإػػض الدراسػػ
رتػػػػػ  طػػػػػرلرة لتػػػػػلد  تادػػػػػرات لسػػػػػ ط  ردػػػػػر  
حاإلطاف   ل  الطالت التيظ     تتلسد الإدرػ  

 فدف ال تادر ف ال ستال لالتاحع.   
لتتفػػػ  تالػػػؾ اليتدتػػػ   ػػػػع  ػػػا ذمفػػػت  ل ػػػ  دراسػػػػ  

(Erkutlu and Chafra (2016  فا طرلرة رف
دالإػػظ الت ا ػػل التيظ  ػػا دلرا  فػػا الإدرػػ  فػػػدف  دراؾ 
تتامػػػػػاتهـ يدػػػػػل فد ػػػػػ   ا فػػػػػراد لالتسػػػػػد س التيظ  ػػػػػا لاه
الإ ػػػػلت  ل رف الدراسػػػػ  الدال ػػػػ  رطػػػػافت رف الت ا ػػػػل 

الإدرػػ   يتوسوو  وال يةوونظمالتيظ  ػػا ح فػػردة   تػػف رف 
ب رف الطػػػػالت 4السػػػػاحا    ددػػػػث دفػػػػدف ةػػػػتل ررػػػػـ )

ةػػػػترتت  ػػػػع  دراؾ ا فػػػػراد لالتسػػػػد س التيظ   ػػػػ  رػػػػد  
%  ػػف التحػػادف فػػا 59التيظ  ػػا فػػا تفسػػدر  ػػا رػػدرة 

 تتامػػات ا فػػػراد يدػػػل فد ػػ  الإ ػػػل.  ل رف الدءػػػلؿ 
عالػػػا تفسػػػدرات رر ػػػر لطػػػلدا  لتالػػػؾ الإدرػػػ  دتطالػػػظ 
 طػػاف   تادػػر  دػػر لمػػل الطػػالت التيظ   ػػ . تػػذلؾ 
فػػػػإف الطػػػػالت فػػػػا دػػػػد ذاتهػػػػا ت  ػػػػل  تادػػػػرا  لسػػػػ طا  

تتامػػػػػات لالإدرػػػػػ   فػػػػػدف  دراؾ التسػػػػػد س التيظ  ػػػػػا لاه
ا فػػراد ت  ل ريػػ   إ ػػل ت تادػػر ُ ػػيظـ )ُ إػػدؿ إلتتػػا؛ 
الإدرػػػ ب  ذا  ػػػا تػػػـ د تػػػ  فػػػا الإدرػػػ  فػػػدف الت ا ػػػل 
تتامػػػػػػات  التيظ  ػػػػػػا ل  دراؾ التسػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػا لاه

ب رف تػل  ػف الطػالت 5ا فراد ت ل ظهر ةتل ررػـ )
رتا  ػػػػع  دراؾ التيظ   ػػػػ  لالت ا ػػػػل التيظ  ػػػػا رػػػػد رةػػػػت

% 67ا فػػراد لالتسػػد س التيظ  ػػا فػػا تفسػػدر  ػػا رػػدرة 
 . ف التحادف فا  تتامات ا فراد يدل فد   الإ ل

رسػػػه ت الدراسػػػ  الدال ػػػ  فػػػا  داللػػػ  تطػػػل ر  -00
لاسػع اإليتةػار فػا مػذا  –ي لذج فدػرس لز ػدت؛ 

 Ferris,et)حإػد التإػددل ال ػايا لػػ   –ال تػاؿ 

al., 2002) لذج رف التحادف ددث فدف مذا الي  ؛
فػػػػػػػا ال درتػػػػػػػات التيظ   ػػػػػػػ  )لالتػػػػػػػا تطػػػػػػػ يت 
 تتامػػات لسػػاللؾ ا فػػرادب درتػػع  لػػ   تادػػر ف ت 
م ػا  فهػـ طف إػػ  الفد ػ  ال د طػػ  ل ػدي السػػ طرة 
)التدتـب فا تالؾ الفد  . للاػد رفطػت الإددػد  ػف 

 ,e.g. Rosen)الدراسػات ال دداي ػ  مػذا الطػرح 

فػػا طػػلم عػػدـ  إيل ػػ   فهػػـل السػػ طرة  (2006
ت تادرلسػػ د ت لرفػػػلؿ  تادػػػر فهػػـ طف إػػػ  الفد ػػػ  

 ال د ط  للرف ح إا دت  رتحات طإ ف . 
لميػػا ع الػػت الدراسػػ  الدال ػػ  عالػػ  تلسػػ ع  فهػػـل 
السػػػػ طرة لربطػػػػ  حالفد ػػػػ  ال د طػػػػ  ت تادػػػػر ُ إػػػػدؿ ت 

تتطػل ر ل فهػػـل  –لرلطػدت رف الطػالت التيظ   ػ  
ػػا لُحإػػددف ت م ػػا   ػػد  تإػػرض تتدػػد -السػػ طرة  د لفا 

الفرد لالطالت لتػذلؾ  درارػ  إل تاي اتػ   لردراتػ  فػا 
. ر طا  ع الت الدراس  عالػا تطػل ر مػذا التإا ل  إها

الي لذج  ػف دػدؿ  طػاف  الت ا ػل التيظ  ػا ت تادػر 
لسػػػػػػػػػ د فػػػػػػػػػدف  دراؾ ا فػػػػػػػػػراد لالتسػػػػػػػػػد س التيظ  ػػػػػػػػػا 

تتامػػاتهـ يدػػل فد ػػ  الإ ػػل. للاػػد رلطػػدت اليتػػ ا ج لاه
ال دداي ػػػػ  حال دال ػػػػات فػػػػا  دافظػػػػ  الةػػػػرر     تاي ػػػػ  
 رػػػرار تالػػػؾ اإلطػػػافات عالػػػا ي ػػػلذج فدػػػرس لز ػػػدت؛ 

 تدطلة فا طر   تدسدف ردارت  التيفت  .
 التطبيقات اإلدارية لنتائ  الدراسة

فػػػا طػػػلم اليتػػػا ج التػػػا رظهػػػرت  رتفػػػاع لاطػػػ  
إلدراؾ ا فراد ل  ارسػات التسػد س التيظ  ػا لسػ ادة 

يإتاس ذلؾ عالػا الةإلر  حإدـ الت ا ل التيظ  ا ت لاه
تحػػػادف ل تراتػػػػع  تتامػػػات ا فػػػػراد يدػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل 
حال دال ػػػات ح دافظػػػػ  الةػػػرر   ت دتطػػػػ  طػػػػرلرة رف 
تطػػػػػػػطالع ال يظ ػػػػػػػات فػػػػػػػدلرما لالتإا ػػػػػػػل  ػػػػػػػع تالػػػػػػػؾ 

 الساللت ات عالا اليدل التإل    
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الإ ػػػػػػػل عالػػػػػػػا تدتػػػػػػػ ـ   ارسػػػػػػػات التسػػػػػػػد س  -0
فا ال دال ػات ت التيظ  ا لالإلا ل ال سفح  لها 

لتذلؾ  دارة تالؾ الظامرة حالةتل الػذي ددفػض 
 ػػف دػػدة اخ ػػار السػػالف   ال ترتحػػ  عالدهػػا  لذلػػؾ 
 ف دػدؿ الإددػد  ػف الياػات ل يهػا عالػ  سػفدل 

 ال  اؿ    
   التػػػػػػػػرل ج ل ػػػػػػػػددل التاذ ػػػػػػػػ  الإتسػػػػػػػػ   لال لظػػػػػػػػ 

Employee feedback approach  لالػػػذي
دتسـ حالمت اـ رل الترتدػز عالػ  ال إالل ػات ال رتػدة 

لتلتدهها يدل  ف رفل الإا الدف يدل ررارات الدارة 
تدسػػػػػػدف ا دام ح دتالػػػػػػ  ءػػػػػػ ا  ل سػػػػػػتل ات  فػػػػػػا 
ال دال ػػػات ت لح ػػػا  طػػػ ف تدفػػػ ض  درتػػػات عػػػدـ 
اللطػػػلح ت لتدادػػػ   ز ػػػد  ػػػف اإليفتػػػاح  لالةػػػفاف    

 ري ات الساللؾ الفإاؿ. دعـ لحالتالا
    اسػػػػػػتدداـ  لػػػػػػ  ردلات ال تافػػػػػػكت لالدػػػػػػلافز لفػػػػػػ

 إػػػػػػاددر  سػػػػػػتدااؽ عادلػػػػػػ  ُ إاليػػػػػػ  ت لحإدػػػػػػدا  عػػػػػػف 
 ال داحا؛ رلال ءال  رلاليفلذ فا ال دال ات.

   دتػػػػػػػػػظ تفإدػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػاللؾ  ةػػػػػػػػػارت  ال إالل ػػػػػػػػػات
Information- Sharing   ػػػف دػػػدؿ تلظدػػػ 

 ػددل اإلدارة ال ةػارت  فػا  طػار تفإدػل اتءػالت 
ؾ  ػػػػف  دػػػػدؿ فػػػػت  ريػػػػلات الحػػػػاظ ال فتػػػػلح   لذلػػػػ

ال اػاحدت  اتءالت  تإػددة  ػع الإػا الدف ت ل يهػا 
الةدء   ت لعاد اتت اعات دلر   ل يارةػ   را هػـ 

 .ل اترداتهـ دلؿ رطا ا الإ ل ال دتالف 
   ال راتإػػ  الدا  ػػ  ل تةػػرات اله تػػل التيظ  ػػا فػػا

ال دال ات ت لحةتل داص درت  ال رتز   لالرس    
عػػػػػف  ررارس اسػػػػػ  التػػػػػدل ر لالتدءءػػػػػ   ت فطػػػػػد  

Rotation   لتدفػػ ض فػػرص ترػػل ف  رارػػز لالسػػالط
  در الرس    فا فد   الإ ل.

  عاد اللرش لاليدلات دلؿ  رساظ ا فراد  ا  س ا
سحال هػػارات الس اسػػ  س   ددػػث ت  ػػل تالػػؾ ال هػػارات 

ردػػد ءػػلر التلافػػ   ػػع ال لارػػ  التػػا تيطػػلي عالػػا 
 طػػػػالت رل  سػػػػال ات رل عػػػػدـ لطػػػػلح ت رل ردػػػػد
رةػػػػػػتاؿ اإلفػػػػػػادة  ػػػػػػف دػػػػػػدؿ تدادػػػػػػ  ال درتػػػػػػات 
ال ستهدف    ف ال يظ   رل تدف ض ا  ار االسالف   
ال ترتحػػػػػػ  عالػػػػػػ     ارسػػػػػػات التسػػػػػػد س فػػػػػػا لارػػػػػػع 

 ال دال ات ح دافظ  الةرر  . 
    تةػػت ع ا فػػراد عػػف اإلحػػدغ عػػف   ارسػػات دد ػػ

الذات التا رد  اـل فها ا در ف فا لارع ال دال ػات 
ت لسرع  التددل لدراس  الةتالي ح دافظ  الةرر   

ال تإالاػػػػػ  فهػػػػػا ت لالإ ػػػػػل عالػػػػػا  إالتتهػػػػػا رفػػػػػل رف 
 ستةػػػػري ر رمػػػػا لتءػػػػح  ي لذتػػػػا  ُ دتػػػػذي حػػػػ  فػػػػدف 

 اخدر ف.
 حال دال ػات الإ ػل عالػا ال سػتللدف عالػ  ديحاػا  -0

التطػاف  التيظ  ػا  رل  سػتل ات الت ا ػل تطػل ر
 فدف ا فراد ل تاف ع الهـ  ف ددؿ 

    تفيا رساللظ التهد   الدا ا   لاللظ فRealistic 
Job Preview (RJP)  ، (0222)عبود الوىوا 

لتطػػػل ر تلظ فػػػػ    حددػػػػث دتطػػػ ف فػػػػرا ج رسػػػػ    
 لتفػػاعدت  دػػر رسػػ    تهػػدؼ  لػػ  تإر ػػ  ا فػػراد
حالءػػػفات لالدءػػػا ص ا ساسػػػ   لال  دػػػزة ل تػػػاف 
ع الهػػػػـ للػػػػدلر؛ ت لالإ ػػػػل عالػػػػا تػػػػر دفهـ لتػػػػدر فهـ 

 اف   ع ر    ل لافت .عالا التل 
 ا فػػػػػػراد ت  لر حػػػػػػات دلري لداتػػػػػػات  سػػػػػػ  ع ػػػػػػل

 ع ا مداؼ الُ إالي  ل تػاف   يها دتلاف   ا لتداد 
 الإ ل. 

   لرػ ـ  ال يظ ػ  رػ ـ فػدف لاليسػتاـ التلافػ  تدادػ
ا فػػػػػػراد فػػػػػػا ال دال ػػػػػػات ت  ػػػػػػف دػػػػػػدؿ  ل إتاػػػػػدات

التيظ   ػ  فػا  تػاف  فلارػع  ال ػلس لالإدالػ مـ ةإلر 
 الإ ل.

رظهػػػػرت ال تةػػػػرات ال دداي ػػػػ  لالدراسػػػػ  الدال ػػػػ    -3
 رتفاع  تةرات الطالت التيظ     ت لالتا ت  ل 
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دالػػػػ  فػػػػا ز ػػػػادة   ارسػػػػات التسػػػػد س التيظ  ػػػػا. 
لفا مذا الس اؽ  اع عالا ال يظ ات عػظم الدػد 
 ػػػػػف الطػػػػػالت حالةػػػػػتل الػػػػػذي ر ػػػػػر سػػػػػالحا  عالػػػػػا 

اد يدػػػػل فد ػػػػ  الإ ػػػػل حال دال ػػػػات  تتامػػػػات ا فػػػػر 
  عفر

  للظا   ت لالذي دهدؼ  ل   إرفػ  طف إػ  تدالدل ا
لدرتػػ  الطػػالت فػػا اللظػػا   ال دتالفػػ   لحالتػػإل  
 سػػيادما لألفػػراد ال ياسػػفدف  ػػع  ػػيدهـ الءػػدد ات 
ال ياسػػػح . تالػػػؾ اإلتػػػرامات ت تػػػف  ػػػف لطػػػع يظػػػاـ 

دتسػـ حالإدالػ  تدف  ػا لال داحػاة  لتاد ـ ا دام لالدلافز
 لاستادؿ اليفلذ. 

  التيظ  ػػا تإطػػاف   سػػتل    عػػادة تءػػ  ـ اله تػػل
تيظ  ػػػػا تددػػػػد رل تدفػػػػ ض  سػػػػتل  اإلةػػػػػراؼ رل 
د ج اللظا   ت ل طاؼ  ل  ذلؾ   تاي   تلظدػ  
الإدرػػات التيظ   ػػ  فػػدف اإلدارات ت لاهعػػادة تءػػ  ـ 
 ترامات الإ ل لتحس طها ت لمل  ػا  ةػ ع تػل  ػف 
اإليطحات فدف ال سػتل ات اإلدار ػ  ال دتالفػ  ل فتإػد 

لذ فػػا تيفدػػذ ال هػػاـ لالترال فػػات ت عػػف اسػػتادؿ اليفػػ
ل ز ػػػد  ػػػف ةػػػإلر ا فػػػراد حاإليت ػػػام الػػػلظ فا الػػػذي 

 ددفض  ف ددة الطالت لددهـ.
 حدود الدراسة

تـ ت ع الف ايات ا لل   لالدراس  الدال ػ  اعت ػادا    -0
عالػػػػػا  ػػػػػددل الدراسػػػػػات الإرطػػػػػ   )ال اطإ ػػػػػ ب 

Cross-Section . 
رتػػػػزت الدراسػػػػ  عالػػػػ  ر ػػػػر تػػػػل  ػػػػف الطػػػػالت   -0

التيظ   ػػػ  لالت ا ػػػل التيظ  ػػػا عالػػػ  الإدرػػػ  فػػػدف 
تتامػػػػاتهـ   دراؾ الإػػػػا الدف لالتسػػػػد س التيظ  ػػػػا لاه
 يدل فد   الإ ل فا ال دال ات ح دافظ  الةرر   

رتػػػػزت الدراسػػػػ  عالػػػػ   تتامػػػػات الإ ػػػػل فاػػػػد ت   -3
لالتا تطػ يت فػدلرما الرطػام الػلظ فا لاللتػزاـ 

لي ػػػػػػػ  تػػػػػػػرؾ الإ ػػػػػػػل تيػػػػػػػلاتج إلدراؾ التيظ  ػػػػػػػا 
 التسد س التيظ  ا .

لػػػـ تتطػػػرؽ الدراسػػػ   لػػػ  ادتحػػػار تػػػك در الإلا ػػػل   -2
 الد  لتراف   عال  الإدر  فدف  تادرات الدراس . 

 مقترحات الدراسات المستقبمية 
  تف تدع ـ التلايػظ اليظر ػ  لالتطف ا ػ  لالدراسػ  
الدال ػػػػػػ   ػػػػػػف دػػػػػػدؿ عػػػػػػدد  ػػػػػػف تلتهػػػػػػات الحدػػػػػػث 

 الا ت لالتا تت  ل ف  ا دال   ال ستاف
اسػػػتدداـ الدراسػػػات ال  تػػػدة ت رل التتر ف ػػػ  ت رل  -1

ا  ةح  التتر ف   لالتلءل  لػ  تفسػدر رر ػر لطػلد 
 لالرلاحد السفف   فدف  تادرات الدراس  .

 ترام دراسات  ةػافه  لعالػ  عديػات تفدػرة يسػف  ا  -2
فا  طار ال ااري  فدف رطاعات ردػر  دد  ػ  رل 

  رل دتل  ػػ  ت دتػػ    تػػف  يتات ػػ  سػػلام داءػػ
التلءػػػػل  لػػػػ  تادػػػػ ـ رلسػػػػع لدساسػػػػ   الإدرػػػػات 
ال سػػػػتدد   فػػػػا الدراسػػػػ  الدال ػػػػ    فطػػػػد  عػػػػف 

 تلس ع دا رة ال ءدار   الدارت   ليتا تها.
 اتػػرح رف تتطػػ ف الدراسػػات ال سػػتافال    تادػػرات  -3

لسػػػػ ط  ردػػػػر  فػػػػا  داللػػػػ  لتفسػػػػدرالإدر  فػػػػدف 
الإا الدف يدػل  دراؾ التس س التيظ  ا لاتتامات 

فد ػػ  الإ ػػل ت ل يهػػا عالػػ   سػػفدل ال  ػػاؿ  الػػذتام 
الإاطفا ت لالس ات الد س الرفر  لالةدءػ   ت 

 ال هارات الس اس  .
 اتػػػػػػػرح رف تتطػػػػػػػرؽ الدراسػػػػػػػات ال سػػػػػػػتافال    لػػػػػػػ   -4

الترتدػػػػز عالػػػػ  حإػػػػض  تتامػػػػات الإ ػػػػل ا دػػػػر  
الػػػػػػػػػػلظ فا ت رل السػػػػػػػػػػتاراؽ    ػػػػػػػػػػل  الرتحػػػػػػػػػػات

ا تيػػػػػلاتج إلدراؾ ت رلا  تػػػػػراظ الػػػػػلظ فالػػػػػلظ فا
 التسد س التيظ  ا .

ت ػػا  اتػػرح رف ترتػػػز الدراسػػات ال سػػتافال   عالػػػ    -5
حإػػػػػػػػض سػػػػػػػػاللت ات الإ ػػػػػػػػل ل يهػػػػػػػػا  سػػػػػػػػاللت ات 
ال لاطيػػػػػػ  التيظ   ػػػػػػػ   رل سػػػػػػػاللت ات اليدػػػػػػػراؼ 
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الداري رل سػػػاللت ات الإ ػػػل ال طػػػادة ل يتات ػػػ  
 تيلاتج إلدراؾ التسد س التيظ  ا . 

تافال   عال  ادتحار  اترح رف ترتز الدراسات ال س  -6
تػػػػك در الإلا ػػػػل الد  لتراف ػػػػ  عالػػػػ  الإدرػػػػ  فػػػػدف 
 تادػػػرات الدراسػػػ    لذلػػػؾ لالرةػػػ  عػػػف الفػػػرلؽ 
الفرد ػػػػػػ  فػػػػػػدف الإػػػػػػا الدف ف  ػػػػػػا دتإالػػػػػػ  ح تادػػػػػػرات 
 الدراس  ت ل التا رد تإزل  ل  مذ؛ ال تادرات. 

 : ووراجوالم
      ( ،0220أبوووووو أدريوووووس ، دمحم العوووووزازي أحمووووود )  -
ال  ارسػػػػػػػات اإلدار ػػػػػػػ  لالتسػػػػػػػدظ الػػػػػػػلظ فا فػػػػػػػا  "

ا تهػػػزة ال دال ػػػ   دراسػػػ  تطف ا ػػػ س  تالػػػ  الحدػػػلث 
ت ص ص   2ت الإػػػػػػػػدد  34التتار ػػػػػػػػ  ت ال تالػػػػػػػػد 

347-443  . 
 ،(0202، مبارك بن فالا بون مبوارك )الدوسري   -

سطالت الإ ل لعدرتهػا حالرطػام الػلظ فا لألفػراد 
ال دديػػ  الإػػا الدف فػػا  رارػػز دػػرس الدػػدلد ح يطاػػ  

ال يػػلرةس ت رسػػال   اتسػػتدر  دػػر  يةػػلرة ت تا إػػ  
ياد  الإرب   لالإالـل اإلدار   ت تال   الدراسات الإال ا 

 ت رسـ  دارة ا ع اؿ ت الر اض ت السإلد  .
س الإاػػد اليفسػػا  ( ،0222السوويد ، محمووود دمحم )  -

فػػػػدف الفػػػػرد لال يظ ػػػػ س ت لررػػػػ  ع ػػػػل  اد ػػػػ  الػػػػا 
ف  دارة ال ػلارد الحةػر   ال ػتت ر الإربػا ا لؿ حإيػلا

اإلتتامػػػػات ال إاءػػػػرة لالددد ػػػػ س  لال يإاػػػػد فػػػػا  –
ةػػػـر الةػػػد. ت ج .ـ .ع ت ال يظ ػػػ  الإرب ػػػ  لالإالػػػـل 

 اإلدار   ت الاامرة. 
 ( ،0207العاصوووووي ، شوووووريف أحمووووود شوووووريف )  -

 يامج الحدث الإال ا فا  تاؿ ا ع اؿ ت الاامرةت 
 دار الفتر لاليةر لالتلز ع. 

        ( ،0200بيا اليووووووادي )تيووووووامي ، خالوووووود صوووووو  -
س ي ػػػػػػػػلذج  اتػػػػػػػػرح لتطفدػػػػػػػػ   ػػػػػػػػيهج اإلدارة عالػػػػػػػػا 
ال تةػػػػلؼ فػػػػا لدػػػػدات اإلدارة ال دال ػػػػ  ح دافظػػػػ  
الةػػػرر   س ت رسػػػال   اتسػػػتدر  دػػػر  يةػػػلرة ت تال ػػػ  

 تا إ  الزراز   ت  ءر. –التتارة 

س ر ر التسػد س  ( ،0202حسن ، حسن عباس )  -
  عالػػػػا التيظ  ػػػػا عالػػػػا ا دام ال تسسػػػػا حػػػػالتطفد

مد ػػ  سػػػتؾ دددػػػد السػػلدافس ت رسػػػال  دتتػػػلرا؛  دػػػر 
 يةػػػػلرة ت تال ػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػد    ت تا إػػػػ  رـ 

 در اف ت السلداف.
شووووريف ، أثيوووور أنووووور ؛ سووووعيد ، ىووووديل اوووواظم   -
س دلر ا ي ػػػػات الا اد ػػػػ  فػػػػا التسػػػػد س  ( ،0200)

التيظ  ا  دراس  لءف   تدالدال   لإدي   ف  تاحػات 
راعػ  ا يحػارس ت  تالػ  تا إػ  الإا الدف فا  ددر ػ  ز 

ا يحار لالإالـل اإلرتءاد   لاإلدار ػ  ت ال تالػد الراحػع 
 .386-354ت الإدد الساحع ت ص ص   

س تػػػػك در  ( ،0202صووووقر، زاووووي محمووووود زاووووي )  -
الاالػػ  التيظ  ػػػا ت تادػػػر لسػػ د عالػػػا الإدرػػػ  فػػػدف 
التسػػػد س التيظ  ػػػا ل إلرػػػات الإ ال ػػػ  ا فترار ػػػ   

تال  الإال    لدرتءاد لاإلدارةت دراس   ااري  س ت ال 
 .638-592الإدد الراحع ت ص ص   

   ( ،0222عبد الوىا  ، دمحم أبو القمصوان دمحم )  -
س الإدرػػ  فػػدف دءػػا ص الهل ػػ  التيظ   ػػ  لالتلدػػد 
لاللتػػػزاـ التيظ  ػػػا  دراسػػػ  تطف ا ػػػ  عالػػػا ا طحػػػام 
حال ستةػػػػػف ات الدتل  ػػػػػ  ح دديػػػػػ  تفػػػػػر الةػػػػػد. س ت 

لت ل ػػل ت الإػػدد اللؿ ت ص ص    تالػػ  التتػػارة لا
35:-422. 

س دلر  ( ،0202دمحم ، عبد الناصر طو إبراىيم )  -
دػػػػرؽ الإاػػػػد اليفسػػػػا ت تادػػػػر لسػػػػ د فػػػػا عدرػػػػػ  
الإلا ػػػػػػػػل الد سػػػػػػػػ  الرفػػػػػػػػري لالةدءػػػػػػػػ   حالهل ػػػػػػػػ  
التيظ   ػػػػػػ   دراسػػػػػػ  تدالدال ػػػػػػ  س ت ال تالػػػػػػ  الإال  ػػػػػػ  

-:22ت ص ص    :6لتا إػػػػ  رسػػػػدلت ت الإػػػػدد 
274. 

الهل ػػ  س  ( ،0222عبوود اليووادي )مسوومم ، عمووي   -
ي ػػػػلذج يظػػػػري  : التيظ  ػػػػا التيظ   ػػػػ  لالتلدػػػػد

لادتحػػػػػػػار تتر فػػػػػػػا عالػػػػػػػ  عديػػػػػػػ   ػػػػػػػف ال يظ ػػػػػػػات 
ست  تالػ  التتػارة لالت ل ػل ت الإػدد ا لؿت  السإلد  
 .244-64ص ص  
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