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 البحث ممخص
ركزززززدراسة رسحزززززعاسةأحة زززززعااتززززز اأأززززز اسة   ززززز احرا

ةت تخصص نافياإ سرةاسألا حلااسةأحةيسةهح عافيا قتنحا
 جززحلاإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عاافززيبصزز عااح ززعا سةوززح ت نا

بحة  تكعابص عاخحصع.ا  توتقاهزاساسة   ز بابحةحزت  ا
-Workplace Aggreسةو زززلاسةوززز  سنيافزززيا جزززحلا

ssionاتززززز ا جزززززفاسةتأ  ززززز افزززززيا ن  زززززحراسألا زززززحلاا 
 توتبزززراسة رسحزززعاسةأحة زززعا زززناأ س زززلاسةخحصزززعابحة  تكزززع.ا

سة رسحززحراسةتززيا بيززرافززياهززاساسة   زز بااتزز ا حززت  ا
أ زززززحااتززززز اسة حزززززت  ا سةززززز  ناسةوربزززززيااح زززززع.اسة  تكزززززعا

سةوزززززحة ياافهنزززززح اتدس ززززز اة زززززحهرةاسةونززززز ااتززززز ا حزززززت  ا
سة جت وحرا أ  حاات ا حت  اسة ن  زحرا سألفزرس .اةزاسا

سة  ءااتز اسةحزت  ااإةيحءتن تقاسة رسحعاسةأحة عابه  ا
 أن سازززززفااتززززز ا جزززززفاسةتأ  ززززز اسةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززرا

سخزززززلا ن  ززززززحرا سة أت تزززززعا  حززززززببحتفا  رجزززززعات سجززززز  ا
بزززز أا سألا ززززحلاسةحززززو   ع.ا  ززززناهنززززحاات تزززز اسأل ززززراأنا

بتيزز  نان زز اتا يتززروا تنززح لابحة رسحززعا سةتأت ززلاسةبحأزز ا
بزز ناأربوزعا تا زرسرار  حزز عافزياهززاساسة أت تزعاةوالقزحراس

اال ززراسة بح ززراسةبأز ا هززيسا حزببحراسةحززت  اسةوز  سني
اا تا زرسراسةخت  زعال زراسة بح زراأنز سباسةحزت  اسةوز  سني

سة خص عا سة     عا سالجت حا عاةت   ز اا أخ زرسا  را
إ سرةاسة زز سر اسةب ززر عافززياسةتوح ززلا ززلاسةحززت  اسةوزز  سنيا

 تزززناتيززز  ناسةن ززز اتاسة بحززز ا.اتجزززح اسة ززز  ر ناةت ززز    ن
سة يتززززروا ززززنا ن تززززقا ززززنهداات ززززيا يزززز نااتزززز ا رسحززززعا

 نززززلاسةحززززت  اا–سآلثززززحراسة ترتبززززعا-سة حززززببحراسة أت تززززعا
سةن زز اتاسة يتززروااهززاسا فززيا زز ءال.اسةوزز  سنيافززياسةو زز

قح زززراسة رسحزززعاسةأحة زززعابحختبزززحراخ حزززعافزززر  ار  حززز عا
فززززيا حزززتيتعا  حزززز  عا تحبوززززع.ا أحزززز ررانتززززح داسة رسحززززعا

ازززناتأ  ززز ا حزززت  اسةحزززت  اسة زززقاسالحزززت الايا نهزززحا
فزززززياات سجززززز   أن سازززززفا  ززززز  اال زززززراسة بح زززززراسةوززززز  سني

أحززززززز ررافزززززززياسة زززززززقا اا. ن  زززززززحراسألا زززززززحلابحة  تكزززززززع
االقحراسالرتبح اب ناأن سباسةحزت  اسةتجر بيا نهحاات ا

 حززززببحتفا   حرحززززحراإ سرةاسة زززز سر اكززززلا ززززناسةوزززز  سنيا ا
سةب ر عاا تأ   اسالختالفحرافياأن سباسةحت  اسةوز  سنيا
ل ززززراسة بح ززززرابززززحختال ا تا ززززرسراسةخت  ززززعاسة خصزززز عا

تأ  زززز ااسة رسحززززعاا أخ ززززرس سة     ززززعا سالجت حا ززززعا أززززلا
تتوبززززززفاإ سرةاسة زززززز سر ااأن  كززززززناات حصزززززز لاسةزززززز  راسةززززززا 

ا.سةو  سنياةأ ا ناأ ا نلاسةحت  فياسسةب ر عا
 مفتاح الكممات

سة بح ززرااسةحززت  اسةوزز  سنيال ززرااسةوزز  سنيسةحززت  ا
سة بح راا حببحراسةحت  اسةو  سنيال راسة بح رااأن سبا
سةحت  اسةو  سنيال راسة بح را  قلاسةو زلااأ  سراإ سرةا

فزياسةأز ا زناأ ا نزلاسةحزت  اسةوز  سنياااسة  سر اسةب ر ع
 .سةحو   ع ن  حراسألا حلا
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Abstract 

The current study focuses on one of 

the most important topic now for spe-

cialists in business administration in 

general and workers in the field of hu-

man resources in the Kingdom in 

particular. In addition, regards to this 

topic, "aggressive behavior in the wo-

rkplace", is applied specifically in bus-

inesses in the Kingdom. At the global 

level, there is a growing phenomenon 

of violence at the community level and 

the level of organizations and individ-

uals. Therefore, the aim of the current 

study begins to shed light on the ag-

gressive behavior, types and causes in-

side Saudi Arabia businesses. Hence, it 

requires that we start providing a su-

ggested model with the study and an-

alysis of the relationships between the 

four main variables in this research, 

namely: the causes of aggressive beh-

avior, the types of aggressive behavior, 

personal, functional and social back- 

 

ground variables of the employee and, 

finally, the role of human resources ma-

nagement in dealing with the aggressive 

behavior of the staff. In light of the 

proposed model, the current study will 

test five major hypotheses. It is prop-

osed that the results of the study to 

determine the level and types of agg-

ressive behavior of business firms in 

the Kingdom, and finally determine the 

role that could be played by human res-

ources management to reduce or 

prevent this behavior. 

 

 

 

Key words: Direct aggressive beha-

vior, indirect aggressive behavior, 
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ااالمقدمة
 Workplace وتبراسةحت  اسةو  سنيافياسةو لا

Aggressionاب ثحبززعا ززحهرةاتتحززنابحةتدس زز اسة حززت را
هزززززاساف زززززالاازززززناك نهزززززحا ت زززززوبعاا أت زززززحا احة  زززززحا
اتزززز اسة زززز  ر نابصزززز عااح ززززعاا نباززززيسةج سنزززز ااةززززاسا

بص عاخحصعاسالهت حنابهحااسةب ر عسة  سر اا أخصح   
اسةأززح   سةتوح ززلا وهززحابحاتبحرهززحاأأزز اتأزز  حراسةيززرنا

اتزز ا رسحززعاهززاسااسةأززحةي سةو ززر ن.اةززاسا ركززداسةبأزز ا
ةحزت  اسةوز  سنيا    باهحنافياسة قراسةرسهنا هز اس

فززززياسةو ززززلا بصزززز عاخحصززززعاسةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززرا
 فياأ   اسة بح رافيا ن  حراسألا حلاسةحو   ع.ا

سةرح لاصت اسهللاات فا حتنااناأبياهر رةا"اسة حزتنا
 ناحتناسةنحسا زناةحزحنفا  ز  ".ا   ز راسةأز   اسةز ا
سةحت  اسةو  سنيال زراسة بح زراقبزلاسةحزت  اسةوز  سنيا

  اسةوزز  سنيافززيا جززحلاسةو ززلا  كززنافحةحززتسة بح ززر.ا
اإةززز تيحززز  فاأحززز اسة رسحزززحراسةحزززحبيعابصززز عااح زززعا

 ةكززززناتأت ززززلااال ززززرا بح ززززرحززززت  ا بح ززززرا احززززت  ا
سة رسحززحراسةحززحبيعافززياهززاساسة جززحلا  زز راإةزز ا جزز  ا
ن رةافيا رسححراسةحت  اسةوز  سنيال زراسة بح زرارلزنا
تدس  ا  حرحتفافيا ن  زحراسألا زحلا يحرنزعابحةحزت  ا

 توزز  ةافززيا ززرااهززاساف ززالااززنا جزز  ا رسحززحراسة بح
ةاسات جز افجز ةابأث زعاف  زحاسةحت  اسةو  سنياسة بح ر.ا

 توتقاب رسححراسةحت  اسةو  سنيال زراسة بح زراا هزاسا
  زناجحنز ا  حا أيقاق  عا  حفعاةت رسحزعاسةأحة زع.ا

آخززراانجزز اأناسةحززت  اسةوزز  سنياسة بح ززراا ززتنات ق ززلا
 ززناخززاللاةزز س  ااح ي تتيززاب ززكلا بح ززرسةويززح اات ززفا

   زز اعا حززبيحا  ززتناسة أححززبعاا سجززرسءسرا اي بززحر
ات زززززززفا زززززززناخالةهزززززززح.ا فزززززززيا زززززززلاتدس ززززززز اسة زززززززا  ا

 توززززر اةهززززحااسالقتصززززح  عااتزززز ا جززززفاسةتأ  زززز اسةتززززي
 تحزززززحربااسةأزززززحةيسة ززززز  ر نا سة    ززززز نافزززززياسة قزززززرا

اسةتزززززيسةتا زززززرسراسةتن    زززززعا سةب   زززززعا أززززز ةاسة نحفحزززززعا

ترتز ااتز ااةز ا يز اتتور اةهحا ن  حراسألا حلااف
كتززفاأزز   انتززح دا آثززحرا ززحرةابززحة جت لا سة ن  ززحرا

 زززحهرتيا تدس ززز اكزززلا زززنااتنزززح يا زززناخزززالل سألفزززرس ا
-Aggre سةحزززززززززت  اسةوززززززززز  سنياViolenceسةونززززززززز ا

ssionةزززززاة ا ت تززززز اسأل زززززرااق زززززحناس  سرةاسةوت زززززحا.ا 
فيا ن  زحراسألا زحلا    ر اإ سرسراسة  سر اسةب ر عا

 اةزز اعا ثززلاتتزز اسةتصززرفحرابززو  سراهح ززعافززيا  سجهزز
 سحزززتخ سنابحةأززز ا نهزززحاأ ا نوهزززحا زززناخزززاللات   ززز ا

سة ززززز سر ااسر   زززززح  ار  حززززز عات حرحزززززهحاإ سرااأن ززززز ع
 سةجا ااسالخت حرا سةتو ز ناااسالحتي ح اسةب ر عا ثل

اسةت ر  اا تي  ناسأل سء.ا
 مشكمة الدراسة

ت سجفاإ سرسراسة ز سر اسةب زر عاب ن  زحراسألا زحلا
بحة  تكززعاأحة ززحابحةو  زز ا ززناسة ززا  حراسالقتصززح  عا
  ززا  اسةو ززلا ززناأجززلاتخ زز  اأازز س اسةو حةززعاأ ا
سالحززززتانحءاانهززززحان ززززرساةأزززز   اسنخ ززززح اأززززح افززززيا
أحززززوحراسةبتززززر لااحة  ززززحا بحةتززززحةياأزززز   ااجززززدافززززيا
  سدنززززعاسة  ةززززعا تيتزززز ااسةصززززر ااتزززز اسةكث ززززرا ززززنا
سة  زززحر ل.ا ستجهزززراسة  تكزززعافزززيا زززلارؤ زززعاسة  تكزززعا

  ناا–إةززز اتن  زززلا صزززح را ختهزززحا س رس ستهزززحاا0202
 زناخزاللافزر ارحز نا-سالات ح اات اإ رس اسةبتر لا

ج  ززززز ةا سةتيت زززززلا زززززناسةوزززززال سراسة  ر زززززعاسال ززززززحف عا
سةحززززن  عاسة  ن أززززعاةتوززززح ت ن.ا  ززززناسة ت قززززلاأزززز   ا

ح ت نابحةي حباتوث را ت  ساات احت ك حراسألفرس اسةو
سةأك  يا سةخزحاا زناجزرسءاتتز اسة زا  حر.ا فزيا
 ززز ءانززز رةاأ اسنوززز سناسة رسحزززحراسة   سن زززعافزززيا جزززحلا
سةحزززت  اسةوززز  سنياةززز  اسةوزززح ت ناب ن  زززحراسألا زززحلا
بحة  تكززززززعا سةتخزززززز  اةزززززز  اسةبززززززحأث نا ززززززناسةت ززززززرقا
ةت   زز بابحززب اازز ناتزز سفراإأصززح  حراأصززالااززنا

ة اارلزززناتدس ززز اهزززاساسةحزززت  ااتززز ا جزززفاسةتأ  ززز ا كزززا
سة رسحزززززحراازززززناسةحزززززت  اسةوززززز  سنيابزززززحةت ب قااتززززز ا
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سألحزززززرةااأ اةززززز  اسال  زززززحلاأ اةززززز  اسة زززززرأةاأ اةززززز  ا
سة ال اا ن رةاسة رسحزحرابزحةت ب قااتز اسةوالقزعابز نا

 حازززز ساا-سة   زززز ا سة زززز  رافززززيا ن  ززززحراسألا ززززحل
بون سناا0202 رسحعا أ  ةا هيا رسحعاسةخن ر ااحنا

قتهززززحابحةحززززت  اسةوزززز  سنياسالتجحهززززحراسةتوصززززب عا اال
  ززززحا ززززجلاا-ةتوززززح ت نابحةي ززززحباسةصززززأيابحةر ززززح 

سةبحأز ااتزز ات ب ززقا   ز باسةحززت  اسةوزز  سنيااتزز ا
سة زز    ناب ززركحراسألا ززحلاة ورفزززعا ززحا زز  اتززز سفرا
 ثلاهاساسةحت  ا  حه عاأن سباسةحت  اسةو  سنياسةزا ا
 تنا  حرحزتفا  ز  ا ز تفا  زحاهز اسةز  راسةزا ا  كزنا

سراسة زز سر اسةب زر عابهززا اسة زركحراةتأزز اأناتتوبزفاإ سرا
 زززناأ ا نزززلاسةحزززت  اسةوززز  سنياةززز  اسة   ززز .ا فزززيا
 ززز ءاسةوزززر اسةحزززحبقاافصنزززفا  كزززناصززز حلعا  زززكتعا

 ةاتحزحؤالرار  حز عاسة رسحعاسةأحة عاأ  حافيا زكلااز
ا:عمى النحو التالييمكن تمخيصها 

سةوز  سنيال زراا رجزعا ز ةاسةحزت  أنز سبا ااهي حا -0
 بحة  تكع؟سألا حلااسة بح رافيا ن  حر

تحت  اسةو  سنيال راسة أت تعاة حببحراسةهياا ح -0
ا؟سألا حلابحة  تكعسة بح رافيا ن  حرا

اسربهزززحاإ سرايززز نا  كزززناأناتاسةتزززيهزززياسأل  سراا زززح -0
سة  سر اسةب ر عاةتأ ا ناأ ا نلاسةحت  اسةو  سنيا

 ب ن  حراسألا حلابحة  تكع؟
رتبززح ااسرا الةززعاإأصزززح  عاسهززلات جزز ااالقززحرا -2

بززززز ناأنززززز سباسةحزززززت  اسةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززراا
  حززززززببحراسةحززززززت  اسةوزززززز  سنيا   حرحززززززحراإ سرةا
 سة  سر اسةب ر عافياسةتوح لا لاسةحت  اسةو  سني؟

هلات ج اسختالفحرااسرا الةعا ون  زعافزياأنز سبا -5
سةحت  اسةو  سنيال راسة بح رابحختال ا تا رسرا
سةخت  زعاسة خصز عااسة     ززعاا سالجت حا زعا أززلا

 سة رسحع؟ا
 ا

 ةالدراس أهداف
       مجموعددددة تحقيدددد إلددددى  الحاليددددة الدراسددددة تهدددددف

    النحو التالي: عمى األهداف من
ل ززززززرااسةوززززز  سنياسةحززززززت  اأنززززز سبااتزززززز سةتوزززززر اا-0

اسة رسحع.ا ألاسة     ناا نعاة  سة بح را
ل ززززرااسةوزززز  سنياسةحززززت  ا حززززببحرااتزززز سةتوززززر ا-0

اسة     ن.ااة  سة بح را
ا  زح  ااز ةافزياسة     نا  ركحراات سةتور ا-0

ا ززززلاسةتوح ززززلافززززياسة زززز سر سراإ سرااةزززز  را أن زززز ع
اةت     ن.ل راسة بح رااسةو  سنياسةحت  

اأنز سبا زناكزلاب ناسالرتبح ااالقحراات سةتور ا-2
اسةحزت  ا حزببحراال راسة بح زراسةو  سنياسةحت  

افززياسةب ززر عاسة زز سر سراإ سراا  حرحززحراسةوزز  سنيا
اسةخت  زعا  تا زرسراسةوز  سنيااسةحزت  ا زلاسةتوح زل

ا ألاةت     نا سالجت حا عا سة     عاسة خص ع
اسة رسحع.

ا ززززززز ركحرافزززززززيسختالفززززززحراا جززززززز  ا ززززززز  تأ  زززززز ا-5
اتبوزززحل زززراسة بح زززرااسةوززز  سنياةتحزززت  اسة ززز    ن
ا سة     ززعاسة خصزز عاسةخت  ززعا تا ززرسراالخززتال 

اسةجزززززنسااسة رسحزززززعارسةو زززززراا أزززززلا سالجت حا زززززع
اسة حززززت  اسةخبززززرةااسة    زززعاااسةتوت  ززززياسة حزززت  
اسةححبيع(.اسةت ر ب عاسة  رسراسة    يا

اسة نححززززبعسةو ت ززززعاا سة يترأززززحراسةت صزززز حرتيزززز  نا-6
ا ززناسة بح ززرال ززراسةوزز  سنياسةحززت  ا ززلاةتتوح ززل
ا  ح  هززحاب ختتزز اسةب ززر عاسة زز سر سراإ سراا ن ز ر

  أن  تهح.
  أهمية الدراسة

اااااااتززززززززتتخااأه  ززززززززعا   ززززززززز باسة رسحززززززززعاسةأحة زززززززززعا
 نا ن تقاأ   اسةرح لاات فاسةصزالةا سةحزالناازنا
أبياهر رةا"اسة حزتنا زناحزتناسةنزحسا زناةحزحنفا  ز  ".ا
 هنحا ن بقاهاساسةأ   ااتز اسةحزت  اسةوز  سنيال زرا
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سة بح زززززرا سةحزززززت  اسةوززززز  سنياسة بح زززززرااأ ززززز اقززززز نا
سةرح لاات زفاسةصزالةا سةحزالناسةحزت  اسةوز  سنيال زرا

 بح ززر.ا  ززناجحنزز اسة بح ززرااززناسةحززت  اسةوزز  سنياسة
عددة أسدبا  إلي ترجع أهمية الدراسة الحالية آخراا
 رئيسية:

سة رسحزززززحراسةحزززززحبيعافزززززيا   ززززز باسةحزززززت  اانززززز رة-0
اتزززز ا حززززت  اسة  تكززززعااسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززر

سةورب ززعاسةحززو   عا بصزز عاخحصززعابززحةت ب قااتزز ا
ا    يا ن  حراسألا حل.ا

 رسحزززززعاسةحزززززت  اسةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززرااتوتبزززززر-0
جززززحالاخصززززبحا أزززز   انحززززب حاافهزززز اةززززنا أ زززز ا 

بحالهت ززحناسةكززحفيا ثت ززحاأزز  ا ززلاتدس زز اسالهت ززحنا
اتززززززز اسة حزززززززت  اابحةحزززززززت  اسةوززززززز  سنياسة بح زززززززر

ا.سةوحة ي
إ كحن زززززعاسالحزززززت ح ةا زززززنانتزززززح داسة رسحزززززعاسةأحة زززززعا-0

ةالرتيزززززحءابصنتحج زززززعاسة ززززز    نا تأحززززز ناأ سؤهزززززنا
اا ت   ر . سةو لاات اتأح نفا

هزززززاساا زززززن سةت ب ي زززززعااسالحزززززت ح ةاسةو ت زززززعإ كحن زززززعا-2
  ح  اإ سرةاسة  سر اسةب زر عا  حرحعاسة جحلافيا

ااتو ززززز نااسخت زززززحرسة توتيزززززعابححزززززتي ح ا جزززززا اا
اززز س اسة ززز    ن  ززززناأجزززلاسةأززز ا ززززناا تززز ر  ا سا

ا.اسةحت  اسةو  سنياأ ا نوفا ناخالةهح
 النظرياإلطار 

 تنزززح لاهزززاساسةجزززدءا زززناسةبأززز ا  هززز ناسةحزززت  ا
سةوزز  سنيااأنزز سباسةحززت  اسةوزز  سنياا حززببحراسةحززت  ا

دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع سةوز  سنياا
 السموك العدواني:

 (The مفهددددوم السددددموك العدددددوانيأوال: 
Aggressive Behavior): 

 وتبزززراسةحزززت  اسةوززز  سنيافزززياسةو زززلا زززناأأززز ا
سة    احراسةهح عا سةبحردةافزيا جزحلاإ سرةاسألا زحلا

بصزززززززز عااح ززززززززعاا سا سرةاسة زززززززز سر اسةب ززززززززر عا سةحززززززززت  ا
بصزززز عاخحصززززع.ا   كززززناتور زززز اسةحززززت  ااسةتن   ززززي

اWorkplace aggressionسةوزز  سنيافززياسةو زززلا
بونززززف"ا جهزززز  سرا ززززناجحنزززز اسألفززززرس ا ةأززززحقاسألا ا

ناسةززززا نا و تزززز ناأ اا تززز سا وهززززناأ اإةأززززحقابزززحآلخر 
سألا ابحة ن  ززحراسةزززا نا و تززز نابهزززحاأحة زززحاأ اكزززحن سا

-Neuman & Baron,1998,p) و تزز نابهززح"ا
.394). 

أنواع السدددددددددددددموك العددددددددددددددواني ثانيدددددددددددددا:
Dichotomies of Work-Place) 

Aggression) :ا
( فددي كتابددم المشددهور  عمددم Buss,1961صددنف  

نفدس السدموك العددواني  تصدرفات السدموك العدددواني 
 :التاليالبشرى إلى ثالث مجموعات عمى النحو 

السددموك  / Verbalالمفظدديالعدددواني  السدموك-1
ا:Physical الماديالعدواني 

 جهزز  سرا ةأززحقاسألا ااإةزز   زز راسةنزز باسأل لا
بحآلخر نا ناخاللاكت حراب الا ناأفوزحلاافزياأز نا

تصرفحرا حهرةابيصز ااإة اسة ح  اسةثحني   راسةن با
اإةأحقاسألا ابحة أ عاب كلا ح.

السددموك  /Directالعدددواني المباشدر السدموك-2
ا:Indirectالعدواني غير المباشر 

  ززززز راسةنززززز باسأل لاسة بح زززززراإةززززز ات ج زززززفاسألا ا
 بح ززرةاإةزز اسة ززأ عااأ زززحال ززراسة بح ززرافصنززفا ونززز ا
اااات ج ززززفاسألا ا ززززناخززززاللاتصززززرفحراأ ززززرس اآخززززر ن

ات اأ خحااأ اأ  حءااسرااسات سءسرأ ا ناخاللا
اق  عاةت أ ع.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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السددموك  / Activeالعدددواني النشددط السددموك-3
ا:Passiveالعدواني السمبي 

  ززز راسةنززز باسةن ززز اإةززز اأززز   اأا ا زززناخزززاللا
أ سءاحزززت  ا زززحاافزززياأززز نا زززؤ  اسةنززز باسةحزززتبياإةززز ا

 أ   اأا ا ةكنا ناخاللاأج اتصر ا ح.
 العدواني:مسببات السموك ثالثا: 

توزززز  را حززززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سنيافززززيا زززز ءا
 رسجوززعاسة رسحززحراسةحززحبيعافززياهززاساسة جززحلاافززبو ا
سة رسحزززحراركزززدرااتززز ا حزززببحراسجت حا زززعا   ق  زززعا
  خصزززز عاا ركززززداسةززززبو اسآلخززززرااتزززز اسةتا  ززززرسرا
سةتن    زززعااسةو سةزززعاسةتن    زززعااسالتجحهزززحراسةتوصزززب عا

ب عاةززز  اسةوزززح ت  نااسةثيحفزززعاسةورق زززعااسالتجحهزززحراسةحزززت
تجززح اسة ن  ززعاا أخ ززرساسةحززت  اسةح ححززياةتيح زز .ا قزز ا
ةزززز أ ا زززززنا رسجوزززززعاسة رسحززززحراسةحزززززحبيعافزززززيا جزززززحلا
 حزززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سنياأنهزززحا ت رقززززعا   ززززتتعا الا

 حزببحرااتصزن  تنا ج لاب نهحاتصن  ا سأ ااةاة ا
سةحززت  اسةوزز  سنيافززياهززا اسة رسحززعاإةزز اأربوززعاأقحززحنا

ااصزز عا سجت حا ززع خ هززيا حززببحرا أ ر ززعار  حزز عا
 .(0رج  لا سا سر عاا تن    ع

دور وممارسددددددات إدارة المددددددوارد رابعددددددا: 
لتعامددددل مددددع السددددموك فددددي االبشددددرية 
 العدواني:

ابوززز ا-ت ززز را  حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا
إة ا حاا–سةكتحبحراسةححبيعافياهاساسة جحلااسحتورس 

اتيززز نابزززفاإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا زززنا  زززح  ا أن ززز ع
تتوتقابحة  ر اسةب ر .ا بو اسةبأ اسة كتبيا سةتأت زلا
سةن ززر اب ززوناتتزز اسة  ززح  ا سة  حرحززحرافززيا جززحلا
إ سرةاسة زز سر اسةب ززر عاافيزز ات كززناسةبحأزز ا ززناأصززرا

تخ ززز  اسالأت حجزززحراا زززرا  حرحزززعا ت ززز لااإأززز  
تأت زززززززلا ت صززززززز  ا تصززززززز  ناسة  زززززززح  ااااسةب زززززززر ع

ااتن  ززززعسةتزززز ر  ا سةااسالخت ززززحرااسالحززززتي ح ا سةجززززا 
سةأزززز سفدا سة كحفزززز راا ززززر  اسةو ززززلااإ سرةاسة حززززحرا

اا سةته  عاسة ب   عسة    يااأن  عاسةتو   ااسةتو  نا
 .ا أخ رساتي  ناسأل سء

 الدراسات السابقة
 تنح لاهزاساسةجزدءا زناسةبأز اأصزرساةت رسحزحرا
سألجنب زززعا سةورب زززعاسةحزززحبيعا سة تخصصزززعافزززيا جزززحلا

 راسةوالقززعابزز ناسةحززت  اسةوزز  سنياةت زز    نا ززنا ن زز
(.ا قززز ات زززوبرا رسحزززحراسةحزززت  اسة   ززز -ارسة ززز  ر

سةوزز  سنيافززياازز ةا جززحالرا ززنا ن زز رااتززناسةززن ساا
.ا سهت رانحزبعاكب زرةا زناس  سرةاتناسالجت حباا اتنا

هزا اسة رسحززحراب رسحززعاسةحززت  اسةوز  سنيافززياأزز ااستززفا
 ناخاللا ورفعاأن سافا فقاكتحبحرا  ي حسا  ه را

ةي ززحساا(Buss & Perry,1992ر ززناق  ززفاكززلا
أهزناهزا اسة رسحزحرا   كناتتخ ااسةحت  اسةو  سني.ا

 زززلاتصزززن  هحا فيزززحاةوززز ةا وزززح  رات ززز لا ززز  اترك زززدا
سة رسحزززززعااتززززز ساأنززززز سباسةحزززززت  اسةوززززز  سنياا حزززززببحرا
سةحزززت  اسةوززز  سنياا أخ زززرسا  راإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا
ااافزززياسةتوح زززلا زززلاسةحزززت  اسةوززز  سنيابهززز  اسةأززز ا نزززفا

ا نوف.ااأ 
تصدددنيفات هدددذا الدراسدددات وفقدددا لهدددذا  يمددديوفيمدددا 

 المعايير: 
أوال: دراسدددددات تناولدددددت أندددددواع السدددددموك 

 العدواني: 
ترجلاب س عاسةكتحبحرافيا    باسةحت  اسةو  سنياا

بونزززززززز سناحزززززززز ك ة ج عاا(Buss,1961رإةززززززز اكتززززززززح ا
(اBuss&Perry,1992سةحززت  اسةوزز  سنياا  رسحززعار
  فيززحاةت رسحززعاسةحززحبيعاافيزز اةي ززحساسةحززت  اسةوزز  سني.ا

اززززناأربوززززعا يززززح  سا هززززياايسةتأت ززززلاسةوززززح تاأ هززززر
اسةحززت  اسةوزز  سنياسة ززح  ااسةحززت  اسةوزز  سنياسةت  ززيا
سةا ززز اا سةوززز سءابزززحةت ب قااتززز اا نزززعا ك نزززعا زززنا
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 زززنا زززال اسةكت زززحر.اكزززاة افيززز اسحززززتخ  راا0050
(ان ززساأنزز سباDemirtas-Madran,2013 رسحززعار

بززحةت ب قااتزز اا نززعا ك نزززعااسةحززت  اسةوزز  سنيا ةكززن
.اأ زززززحابخصزززز ااسة رقزززززعاي حةززززز اجززززح وا002 ززززنا

 (-Neuman&Barقززززز  هحااسةتزززززيسةبأث زززززعاسةن ر زززززعا

فيزز اركززدرااتزز اثالثززعاا س ززلاةتحززت  اااon,1998ر
ااس احقزززززعسةوزززز  سنيا هززززيساتوب ززززرسراسةوزززز سءااحززززت  ا

 سةحززززززت  اسةوززززززز  سنياسة زززززززحهر.اأ ززززززحاازززززززناسألحزززززززبح ا
سة أت تزززعاةتحزززت  اسةوززز  سنياافيززز اصزززن هحاإةززز اثالثزززعا
 ج  ازززززززززحرساسة أززززززززز  سراسالجت حا زززززززززعااسة  قززززززززز اا
 سة خصززز ع.ا هنزززح ا ج  ازززعاأخزززر ا زززناسة رسحزززحراا

(اةتصززززززن  اسةحززززززت  اWATQراسحززززززتبحنعسحززززززتخ  را
اسةحززززت  -سةتحززززح  ااسحزززتبحنعسةوززز  سنيا   تززززقاات هززززحا

 Workplace Aggression سةو زليافزياسةوز  سن
Tolerance Questionnaireا  تكززززززززززززز ناهزززززززززززززاسا.

حززؤسالا وبززرااززناث حن ززعاأنزز سبا ززناا08سة ي ززحسا ززنا
سةحت  اسةو  سني.ا  ناأهناسة رسححراسةتياسحزتخ  را

 ,Coombs &Holladay,2004)هزاساسةتصزن  ا
Sakellaropouls, et. al., 2011)اف زيا ز ءا.

ا(Buss and Perry,1961سةززا اق  ززفاراس  ززحر
 ززززناأجززززلا رسحززززعا زززز ركحراسة زززز    نانأزززز اسةحززززت  ا

 ي ززززززززززحسااس ززززززززززتيحقسةوزززززززززز  سنيابحةو ززززززززززلاافيزززززززززز اتززززززززززنا
WATQات اث حن زعاأنز سبا زناسةحزت  ااس ت ل سةا ا
ت ثزلاسة  زعاسأل ةز اأربوزعااف تز نا يح عاإةز ااسةو  سني

/اان ززززز ا-ا زززززح  ا- بح زززززررسة بح زززززرا زززززناسةحزززززت  ا
/ا بح زران ز -اة  زي- بح ر/احتبي-ا ح  - بح ر

 ت ثزززززلاسة  زززززعاسةثحن زززززعاأربوزززززعا زززززنااحزززززتبي(-اة  زززززي-
/ان زز ا-ا ززح  - بح ززرارل ززرسةحززت  ال ززراسة بح ززرا

-اة  ززي- بح ززرحززتبي/ل راا-ا ززح  ا- بح ززرل ززرا
   زحا الأز اا.حتبي(ا-اة  يا-/ال را بح راان  

اتزز ا و ززناهززا اسة رسحززحراهزز اترك دهززحااتزز اا نززحرا

بوكزساسة رسحزعاسةأحة ززعا زناسة زال ا ةز ساسة زز    نا
سةتياتركداات اأن سباسةحت  اسةو  سنيال زراسة بح زرا
اتززززز اا نزززززعا زززززناسة ززززز    نافزززززيا زززززركحراسألا زززززحلا

ا(.ا0رج  ل
ثانيددددا: دراسددددات ركددددزت عمددددى مسددددببات 

 السموك العدواني:
تنح ةززززززراهززززززا اسة ج  اززززززعا ززززززناسة رسحززززززحراازززززز ةا
 حزززززززززببحراةتحزززززززززت  اسةوززززززززز  سنياتتوتزززززززززقابزززززززززحةتا  رسرا
سةتن    زززززعااسةو سةزززززعاسةتن    زززززعاا أخ زززززرساسالتجحهزززززحرا

 & Baron)ا رسحزعسةتوصزب عاةز  اسة ز    ن.ا توز ا
Neuman,1996)ززناأهززناسة رسحززحراسةتززياتنح ةززراا 

 زززززنااسةوالقزززززعابززززز ناأنززززز سباسةحزززززت  اسةوززززز  سنيا اززززز  
 سةتا  رسراسةتن    ع.ا

 أجر زززراهزززا اسة رسحزززعااتززز اا نزززعا ك نزززعا زززنا
    زززززززحا و تززززززز نافزززززززيات زززززززك تعا سحزززززززوعا زززززززناا078

سة ن  زززحرافزززياكزززلا زززناسةي زززحا ناسةوزززحنا سةخزززحا.ا
 سات زز راسة رسحززعافززيابأززز اسةحززت  اسةوزز  سنيااتززز ا

(ا سةزا ا  زت لااتز اث حن زعاBuss, 1961 ي زحسار
ل.ا  ززناجحنزز اأنزز سبا ززناسةحززت  اسةوزز  سنيافززياسةو زز

آخززززراركززززدراهززززا اسة رسحززززعااتزززز اسةحززززت  اسةوزززز  سنيا
 االقتززفابثالثززعاا ززرا ززناسةتا  ززرسراسةتن    ززعاابززرا
فتزززرةاد ن زززعا ززز تهحاازززحن.ا كزززحنا زززناأه هزززحساتخ ززز  ا
سةو حةززعااسالحززتانحءاازززناسةو حةززعااتخ زز  اسة  دسن زززعاا

ااتنززز باسةو حةززعااح ححزززحرا ت ززز  ةاسةتكن ةززز جيسةتا ززرا
ااسألةزززز ج  ززز ةافززززياسةو ززززلاا تحبوززززعاسأل سءابحةأححزززز ا

سةهن حزززعاااإازززح ةسةه كتزززعاااإازززح ةااس  سرةسةتا  زززرافزززيا
تخ ززز  اأ اتج  ززز اسألجززز رااسةو حةزززعابوززز اسة قزززراا
سةت ززحر افززيا    ززعا سأزز ة.ا أ  ززأرانتززح داسة رسحززعا
اأناأ زززكحلاسةحزززت  اسةوززز  سنياسةت  زززيا سةحزززتبياكحنزززر
أكثزززراتكزززرسرسا زززناجحنززز اسة ززز    نا يحرنزززعابحأل زززكحلا
سة ح  ززعا سةن زز عاةتحززت  اسةوزز  سني.ا أحزز رراسةنتزززح دا
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اسرا الةزعاإأصزح  عااسرتبح أ  حاانا ج  ااالقحرا
بزز ناكززلا ززناتدس زز اتنزز باسةو حةززعااسةتا  ززرافززياس  سرةاا
تخ   حراأ اتج   اسألج رااسحتخ سنااح ت نابو ا

ةحززززت  اسةوزززز  سنيا ززززناسة قززززرا ززززناجحنزززز اا  تا ززززراس
اجحن اآخر.ا

ا
 

السموك  مسببات -تناولت أنواع السموك العدواني  التي: ممخص الدراسات السابقة (1جدول  
 إدارة الموارد البشرية في التعامل مع السموك العدواني لدى الموظفين دور -العدواني 

 الضلىك الؼذوانً( أنىاع 1) القبئن ببلذراصت م
( هضبببث الضلىك 2)

 الؼذوانً

( دور إدارة 3)

 الوىارد البشرٌت

فً التؼبهل هغ 

 الضلىك الؼذوانً

 أوال: دراصبث ركزث ػلى أنىاع الضلىك الؼذوانً:

1 Buss and Perry, 

1961 

انًاااب ٘ل انه، اااٙل ان  اااتل 

 ٔانعداء

  

2 Buss and Perry, 

1992 

انًاااب ٘ل انه، اااٙل ان  اااتل 

 ٔانعداء

  

3 Neuman & Bar-on, 

1998 

يجبشااسل رٛااس يجبشااس، يااب ٘ل 

 ن، ٙ ، َشطل سهجٙ

يسااااااااد اد اخ ًب ٛااااااااخل 

 يٕقفل شخصٛخ 

 

4 Coombs & Holl-

aday-,2004 

يجبشااسل رٛااس يجبشااس، يااب ٘ل 

 ن، ٙ ، َشطل سهجٙ

  

5 Sakellaropouls, 

et.al-,2011 

يجبشااسل رٛااس يجبشااس، يااب ٘ل 

 ن، ٙ ، َشطل سهجٙ

  

6 Demirtas-Madran,-

2013 

يجبشااسل رٛااس يجبشااس، يااب ٘ل 

 ن، ٙ ، َشطل سهجٙ

  

 ثبنٍب: دراصبث ركزث ػلى هضبببث الضلىك الؼذوانً:

1 Baron and Neum-

an,1996 

  

 ان  ٛٛساد ان ُ ًٛٛخ
 

2 Neuman & Baron, 

1998 

يساااااااااججبد اخ ًب ٛاااااااااخل  

 يٕق،ٙ شخصٛخ

 

3 St-Pierre & Holl-

es, 2010 

  

 ان ُ ًٛٛخانعدانخ 
 

4 Miranda, et., al., 

2012 

ان  ٛاااااااااااس ان ُ ًٛاااااااااااٙل  

االتدبْااابد انساااهجٛخ تدااابِ 

انًُ ًاااااااااااخل انساااااااااااهٕ  

 انسٛبسٙ نهقبئد

 

االتدبْبد ان عصجٛخ نادٖ   2114انخُ،سٖ ل  5

 انعبيهٍٛ

 

6 Galin and Avrah-

am, 2009 

انثقبفااااااخ انعسفٛااااااخ ناااااادٖ  

 انًٕظ،ٍٛ

 

 الوىارد البشرٌت فً التؼبهل هغ الضلىك الؼذوانً:ثبلثب: دراصبث ركزث ػلى دور إدارة 

1 Oostrom & Mi-

erlo,2008 

 ٔز ثاااسايح ان ااادزٚت   

فٙ ان عبيم يع انسهٕ  

 انعدٔاَٙ
 
 
 

ا
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 (.Miranda.etا رسحزع  ناجحن اآخرااهنح ا
أجر ززراباززر ا ورفززعاسةوالقززعا سةتززيااal., 2012ر

سةوزز  سنيافززياسةو ززلا سةتا  ززراسةتن   ززي.ابزز ناسةحززت  ا
 زززناسةوزززح ت نافزززيا هزززنا000 س زززت تراسةو نزززعااتززز ا

 ختت ززعاا تزززناسحزززتخ سنا ي ززحساةتحزززت  اسةوززز  سنيافزززيا
حزززززؤسلافزززززيا ززززز ءا رسحزززززحراا05سةو زززززلا كززززز نا زززززنا

(Vicente & D'Oliveira, 2011,Workplace 
Aggression Scale-WAS)ا أ  أراسة رسحعاا.

 ج  ااالقحراسرتبح احتب عااسرا الةعاإأصح  عابز نا
سةحزززززت  اسةوزززززز  سنيافززززززياسةو ززززززلا كززززززلا ززززززناسةحززززززت  ا

ةتيح ززز ااسالتجحهزززحراسةحزززتب عاتجزززح اسةتن ززز نااايسةح ححززز
  نززحااسةتا  زززراسةتن   ززي.اك زززحاأحزز رراهزززا اسة رسحزززعا

  جبزززززززعااسرا الةزززززززعااسرتبزززززززح ازززززززنا جززززززز  ااالقزززززززحرا
راسةحزززززتب عاتجزززززح اسة ن  زززززعابززززز ناسالتجحهزززززحاإأصزززززح  ع

  نززززحااسةتا  ززززراسةتن   ززززي.ا  ززززناسة الأزززز اأناهززززا ا
اتززز ابأززز اسةوالقزززعابززز ناسةحزززت  ااسقتصزززررسة رسحزززعا

سةوززززززز  سنيافزززززززياسةو زززززززلا بوززززززز ا تا زززززززرسراسةتا  زززززززرا
اسةتن   يافي .اا

اا(St-Pierre&Holmes,2010 رسحززززعاراأ ززززحا
سةوالقززعابزز ناسةو سةززعاسةتن    ززعا سةحززت  ااتنح ةززرافيزز ا

سةو  سنيافياسةو ل.ا أجر راها اسة رسحعاسةن ر عافيا
  ءا رسجوعاسأل ب حراسةححبيعافياسة    با   ترا
سةكت ااق ساز اسةب حنزحرا  يزحالرا ن ز رةافزيا جزالرا

-0962ربززززز نااات  زززززعاتزززززناأصزززززرهحافزززززياسة تزززززرةا زززززح
نزززز ا نا(.ا تزززناتيحزززز ناسةو سةززززعاسةتن    زززعاإةزززز ا0229

ه حساسةو سةعاسة يحرنعا سةو سةعاسالجرس  زع.ا تزنافزياهزاسا
سةبأززز اسةن زززر ا نحق زززعاسةوالقزززحراسةتزززيا رحزززرابززز نا
سةو سةزززززعاسةتن    زززززعا سةحزززززت  اسةوززززز  سنيافزززززياسةو زززززل.ا
 أ  ز اهززاساسةبأزز اأه  ززعاأ  سراسة زز  ر نافززياتزز ف را
 سة أحف عاات اثيحفعااح ةزعا  نصز ع.ا  زناسة س ز ا

هاساف الااناترك د ااب ب وتفاسةبأ ان ر ااأناهاس

اتززز ااح زززلا سأززز افيززز ا هززز اسةو سةزززعاسةتن    زززعافزززيا
ااالقتفابحةحت  اسةتن   يافياسةو ل.

(ا سةتزيا0202اارسةخن زر  رسحزعا أخ رسااهنح ا رسحعا
أجر رابار ا ورفعا ب وعاسةوالقزعابز ناسالتجحهزحرا
سةتوصزززب عا سةحزززت  اسةوززز  سنياةززز  اسةوزززح ت نابحةي زززحبا

ب   نزززعاسةر زززح .ا بتزززياأجزززناسةو نزززعا أزززلااسةصزززأي
سةوزززح ت نااس نزززح  زززناا79ا زززناسةزززاك راا080اسة رسحزززع

بزززززز   سنا دسرةاسةصززززززأع.ا تززززززناسحززززززتخ سنانزززززز ا نا ززززززنا
سة يزززززززح  سا ه زززززززحسا ي زززززززحساسالتجحهزززززززحراسةتوصزززززززب عاا
  ي حساسةحت  اسةو  سني.ا أح ررانتح داسة رسحعاانا
 جززز  ااالقزززعاق  زززعااسرا الةزززعاإأصزززح  عابززز ناأنززز سبا

ةتوصزز ا بزز ناأنزز سباسةحززت  اسةوزز  سنياةزز  اكززالا ززناس
سةززاك را س نزززح .اك زززحاأ هزززرراسة رسحزززعا جززز  افزززر قا

بز ناا2.20اسرا الةعاإأصزح  عاانز ا حزت  ا ون  زعا
فزززززياسةحزززززت  اا س نزززززح  ت حززززز حرا رجزززززحراسةزززززاك را

اسةا زز -سةجحزز  ارسةوزز  سنسةوزز  سنيا أبوززح  اسةززثال ا
فزززيا(.اك زززحاأ  زززأراسة رسحزززعا جززز  افر قزززحاسةوززز سء-

سةحزت  اسةوزز  سنيا رجزلاةتجززنسا اةز اةصززحة اسةززاك را
اازحناا22.افحةزاك راأقزلا زناحزنس نزح ات اأحزح ا

سةوزز  سنيا سةتوصزز ااسةحززت  كززحن ساأكثززرافززياسحززتخ سنا
اززحناف ززحافزز قاكززحن ساا22 سةوزز سءااأ ززحاسةززاك را ززناحززن

أقزززززلاا  سن زززززع.ا  زززززناجحنززززز اآخزززززراا  هزززززراسةحزززززت  ا
 حززززت سهنااسةوززز  سنياب زززكلاكب ززززراانززز اسةززززاك راسةزززا ن

 زززناسةزززاك رااأكثزززر ت حززز اس ا  ناسة ت حززز ااسةوت زززي
ف زحافز ق.اأ زحابحةنحزبعااجزح وياسةوت يسةا نا حت سهنا
سةوززز  سنياب زززكلاكب زززراانززز ااسةحزززت  ةإلنزززح اا  هزززرا

سة ت حزززز اأ ا ززززحا  نااسةوت ززززي ززززناسة حززززت  ااس نززززح 
اسةوت ززززي ززززناسة حززززت  ااس نززززح سة ت حزززز اأكثززززرا ززززنا

ا.اسةجح وي
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إدارة  عمددددى دورثالثددددا: دراسددددات ركددددزت 
المددددوارد البشددددرية فددددي التعامددددل مددددع 

 السموك العدواني: 
تتصززز اهزززا اسة ج  ازززعا زززناسة رسحزززحرابحةنزززز رةاا

رلناأه  تهحافيا ورفعا  راإ سرةاسة ز سر اسةب زر عافزيا
سةأ ا ناسةحت  اسةو  سنياأ ا نوفا نا جحلاسةو زل.ا

-Oostrom & Mie قز اأجر زراإأز  اسة رسحزحراا
rlo ,2008وززززززر ااتزززززز ا زززززز  افوحة ززززززعاباززززززر اسةتاا
 خصززززززااةتتوح ززززززلا ززززززلاسةحززززززت  ااتزززززز ر بيبرنززززززح دا

سةوزز  سني.ا تززنات ب ززقاسة رسحززعااتزز اا نززعا ك نززعا ززنا
 زززناسة  زززحرك نافزززيابرنزززح داسةتززز ر  .ا ت صزززتراا08

سة رسحزززعاإةززز اأناسةتززز ر  ااتززز اسةتوح زززلا زززلاأ اإ سرةا
فززيا  سجهززعاافوحةززعسةحززت  اسةوزز  سنياقزز ا كزز نا حزز تعا

ا.اسةون افيا جحلاسةو ل
 فيا  ءاسالحتورس اسةححبقاةت رسحزحراسةحزحبيعا
فيا جحلاأنز سباسةحزت  اسةوز  سنياا  حزببحراسةحزت  ا
سةو  سنياا   راإ سرةاسة  سر اسةب ر عافياسةأ ا زناأ ا
 نلاسةحت  اسةو  سنياافي اأح ةراسة رسحعاسةأحة زعاأنا
تركزززدااتززز ا رسحزززعابوززز اسةج سنززز اسةهح زززعا وزززحافزززيا

ص عاخحصزعاأنز سباسةحزت  ا جحلاسةحت  اسةو  سنيا ب
 وززززززززحاأ  سراإ سرةاسة زززززززز سر اسةب زززززززر عاا–سة حزززززززببحراا–

 اةزز ابزز الا ززنا رسحززعاكززلاجحنزز ا ززناهززا ا جت وززعا
اززززنا رسحززززعاازززز ةااسةج سنزززز ااتزززز اأزززز  .اهززززاساف ززززال

 حببحرا أت تعاةتحت  اسةوز  سنيا وزحا ةز ساسةترك زدا
اتز ا ج  ازعا سأز ةا زناسة حزببحر.ا أخ زرسااسةترك ززدا

فيااسةحت  اسةو  سنيال راسة بح را سةتو قافيا رسحع
 جززحلاسةو ززلا فززيا ن  ززحراسألا ززحلاسةحززو   عااتزز ا
 جفاسةخص اان رساأله  تفا قتزعاسةترك زداات زفافزيا

احة  ززززحا  أت ززززحا يحرنززززعابحةحززززت  ااسة رسحززززحراسةحززززحبيع
سة بح زرا سةزا ا زتنا وحقبزعاسةيززح نابزفا زناخزاللاةزز س  ا

ا.سةوي بحرافياكلا ناسة ن  حراسةخحصعا سةوح ع

 من الدراسات السابقة: استخالص
أ هززرراسة رسحزززحراسةحززحبيعافزززيا جززحلاسةحزززت  ا

نز رةاا جز  -اتز ا جزفاسةتأ  ز ااةت ز    ن -سةوز  سني
فززياهززا اسة رسحززحرابحة ن يززعاسةورب ززعا بخحصززعا زز   ةا

فياسة  تكعاسةورب عاسةحزو   عااهزاساف زالاازناترك زدا
اإازز س ب رجززعاكب ززرةااتزز اسةحززحبيعاسة رسحززحراسألجنب ززعا

 يزززززح  ساةي زززززحساسةحزززززت  اسةوززززز  سنيا بزززززحةترك دااتززززز ا
.اس  سر اةتحزززززت  اسةوززززز  سني ةززززز سااسةن حزززززيسةجحنززززز ا

  زززح اإةززز ااةززز ا جززز  انززز رةا ززز   ةافزززياسة رسحزززحرا
سة ن زز رةاسةتززياتركززدااتزز ا  راإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عا
فياسةتوح لا زلا سا سرةاسةحزت  اسةوز  سنيا حاز سا رسحزعا

 سةتزياتنح ةزراا(Oostrom and Mierlo, 2008ر
سةحززت  اسةوززز  سني.اا  سرةفوحة ززعابززرس داسةتزز ر  افيزز ا

ةاساح  اتركداسة رسحعاسةأحة عافزياسة زقاسأل لا نهزحا
اتزز اسةتوززر ااتزز اأنزز سبا  رجززحراسةحززت  اسةوزز  سنيا
ل راسة بح رةاسةحح  ةاب نا زركحراسألا زحلاسةحزو   عا
  حببحتفااثناتركدافياسة قاسةثحنيا نهحااتز ا رسحزعا

قحراب نا تا رسراسةبأز اسةر  حز عا هزيافزر  اسةوال
ا–سةحت  اسةو  سنيال راسة بح راا–تتوتقابحة حببحرا

 وحةجزززعاسآلثزززحراسة ترتبزززعاات زززفا زززناخزززاللا  حرحزززحرا
ح  اتركزداإ سرسراسة  سر اسةب ر ع.ا  ناجحن اآخرا

اتز ا  راإ سرةاسة ز سر اسةب زر عااأ  زحسة رسحعاسةأحة عا
نياةت زززز    نافززززيافززززياسةتوح ززززلا ززززلاسةحززززت  اسةوزززز  س

ا سالحزززتي ح اسالخت زززحر جزززحالرااززز ةا ثزززلساسةجزززا ا
 ززززتناسةي ززززحنا أ  ززززحاسأل سء.ا سةتو زززز نااسةتزززز ر  ااتي زززز نا

فيا لاحز حقا ب  زعاارب زعا ختت زعاازنابها اسة رسحعا
ب  حراسة رسححراسألجنب عا لاإ خحلابوز اسة تا زرسرا

 سة     عافياسة رسحزعاسةأحة زعاا سالجت حا عسة خص عا
سالختالفززززززحرافززززززياسةحززززززت  اسةوزززززز  سنيال ززززززراة ورفززززززعا
 سة بح ر.ا
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 النموذج المقترح:
ةتأ  زززز ااسةتززززحةيتيتززززرواسة رسحززززعاسةأحة ززززعاسةن زززز اتا

 هزززززز اأ  سراإ سرةااسةر  حززززززي حززززززت  اسة تا ززززززراسةتززززززحبلا
سة  سر اسةب ر عافياسةتوح لا لاسةحت  اسةو  سنيال را
سة بح راةت     ناتجح اسآلخر نا االقحتفابزحة تا رسرا

سةحزززت  اسةوززز  سنيااا هزززيسا حزززببحريتعاسةزززثال اسة حزززت

أنزززز سباسةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززراا  تا ززززرسرا
اسةخت  عاسة خص عا سة     عا سالجت حا ع.ا

بمكوناتدم  ( نموذج الدراسة1ويوضح شكل  
-Antecedents-consequen)الددددددددددددثالث

ces-prevention of workplace ag-
gression):

ا

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اطر  التعامل مع السموك العدواني  –أنواع السموك العدواني –المسببات نموذج  (: 1 شكل 
 

 الدراسةفروض 
نتزززح داسة رسحزززحراسةحزززحبيعااسحزززتورس فزززيا ززز ءا
اافصنزززفا  كزززناسحزززتنتحجحر زززنااإة زززف  زززحاتزززناسةت صزززلا

بحة حززببحراسة توتيززعاصزز حلعافززر  اسة رسحززعاسةأحة ززعا
 أنززز سباسةحزززت  اسةوززز  سنيال زززراسة بح زززرا أ  سراإ سرةا
سة ززز سر اسةب زززر عافزززياسةأززز اأ ا نزززلاسةحزززت  اسةوززز  سنيا

اسةنأ اسةتحةيسال راسة بح را اة اات 
ت جزز ااالقززحراسرتبززح ا ون  ززعا: (H1 األول الفددرض 

 اسرا الةعاإأصح  عاب ناأن سباسةحت  اسةو  سنيا
سةوززز  سنيال زززرال زززراسة بح زززرا  حزززببحراسةحزززت  ا

 سة بح ر.
ت جز ااالقزحراسرتبزح ا ون  زعا: (H2 الثداني الفرض 

ا اسرا الةعاإأصح  عاب ناأن سباسةحت  اسةو  سني

ل ززززراسة بح ززززرا أ  سراإ سرةاسة زززز سر اسةب ززززر عافززززيا
ا ناس ا نلاسةحت  اسةو  سنيال راسة بح ر.اسةأ 

 ون  ززعافززيااسختالفززحرسات جزز ا(H3الفددرض الثالددث  
 حببحراسةحت  اسةو  سنيال راسة بح رابزحختال ا
 تا ززززززززززززرسراسةخت  ززززززززززززعاسة خصزززززززززززز عا سة     ززززززززززززعا

ااسةتوت  ي سالجت حا عساسةو رااسةجنسااسة حت  ا
ااسة حززززت  اسةزززز    يااسةزززز  رسراسة    ززززعااسةخبززززرة
اسةت ر ب عاسةححبيع.

 ون  زززعافزززيااسختالفزززحرسات جززز ا(H4 الرابدددع الفدددرض 
نيال زززراسة بح ززرابزززحختال اأنزز سباسةحزززت  اسةوزز  س

 تا ززززززززززززرسراسةخت  ززززززززززززعاسة خصزززززززززززز عا سة     ززززززززززززعا
 سالجت حا عساسةو رااسةجنسااسة حت  اسةتوت  ياا

سة حززززت  اسةزززز    يااسةزززز  رسرااسة    ززززعااسةخبززززرةا
 سةت ر ب عاسةححبيع.

 هضبببث الضلىك 

الؼذوانً   

 غٍر الوببشر

 أنىاع الضلىك 

الؼذوانً    

 غٍر الوببشر

البشرٌت الوىارد إدارة دور  

الضلىك هغ التؼبهل فً  

 الؼذوانً

(غٍر الوببشر)  

  هتغٍراث الخلفٍت الشخصٍت

للوىظف والىظٍفٍت واالجتوبػٍت  
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 ون  زعافزيااسختالفزحرت ج اا:(H5 الخامس الفرض 
اسةب ززر عابززحختال   ززح  ا أن زز عاإ سرةاسة زز سر ا

سةخت  ززززززززززززعاسة خصزززززززززززز عا سة     ززززززززززززعاا تا ززززززززززززرسر
 سالجت حا عساسةو رااسةجنسااسة حت  اسةتوت  ياا

ااسة حززززت  اسةزززز    يااسةزززز  رسراسة    ززززعااسةخبززززرة
 .سةت ر ب عاسةححبيع

 لمبحث المنهجياإلطار 
ايسالحززززززتنبح تتبززززززلاسة رسحززززززعاسةأحة ززززززعاسة ززززززنهدا      

سة ص ياة ورفعاأن سباسةحت  اسةو  سنيال راسة بح زرا
سةحززززح  ابزززز نا ن  ززززحراسألا ززززحلابحة  تكززززعاا سةتوززززر ا
اتزز ا حزززببحتفاا ب زززحنا  راإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عافزززيا
سةتوح زززلا وزززفا زززناخززززاللاسة  زززح  ا سألن ززز عاسةتززززيا
ت حرحزززززهح.ا   زززززت لاهزززززاساسةجزززززدءا زززززناسة رسحزززززعااتززززز ا

ق زحساك   عارسحعاا جت لا ا نعاسة رسحعاا تا رسراسة 
سة تا ززززززرسراسة حززززززتخ  عااصزززززز قا ثبززززززحراسة يززززززح  سا

  ات اسةنأ اسةتحةيساس أصح ي أ  سراسةتأت لا
 

 مجتمع البحث وعينة الدراسة
 تكزززز نا جت ززززلاسة رسحززززعا ززززنااج  ززززلاسة زززز    ناا
سةوزززح ت نافزززيا جزززحلا ختتززز ان زززح حراإ سرةاسة ززز سر ا
سةب ززر عافزززيا ن  ززحراسألا زززحلاسةحززو   عافزززيا   نزززعا
ج ةااا ن رًساة خح عاا  اتت اسة ن  حرافزيا   نزعا
جزز ةابحاتبحرهززحا ركززدًساسقتصززح  حا د هززرًسافززياسة  تكززعاا

 فيزززززًحا(ا ن  زززززعا6222  صزززززلااززززز  هحاألكثزززززرا زززززنار
ةإلأصح  حراسةصح رةاازنارسةارفزعاسةتجحر زعافزياجز ةا

(اإالاأنالحةب تهززززززززززحاسةو  زززززززززز ا0206/0207ةتوززززززززززحنا
(ا نهزززحاتوززز ا زززناسة ن  زززحراصزززا رةا5222 بأززز   ار

(ا    ززًحااا52سةأجززناسةتززيا يززلاازز  ا نحزز ب هحااززنار
 فزززياسةاحةززز افتززز ساةززز  هحاإ سرةا تخصصزززفابزززحة  سر ا

 اسة ن  زززحراسةب زززر عاا ةهزززاسافيززز اركزززدراسة رسحزززعااتززز
اسراسةأجززززناسةكب ززززرا سةتززززياةزززز  هحاإ سرسرا تخصصززززعا

(اا ن  زززززعاا0222ةت ززززز سر اسةب زززززر عا هزززززيابأززززز   ار

(ا022222  يتززززززر اازززززز  ا نحزززززز ب هحا ززززززناأزززززز سةيار
(ا   زز ا0222   زز اا  و ززلا ززنهنا ززحا يززحر ارا

سخت زحراا نزعافيا جحلاإ سرةاسة  سر اسةب زر ع.ا قز اتزنا
 ززززلابتاززززرا%(ا ززززناأفززززرس اسة جت00بنحززززبعارا زززز س  عا

    ززًحا     ززعا ززلا رساززحةاأناتكزز ناسةو نززعاا(222ر
 حزززززت  حراتوت   زززززعا سا سر زززززعا زززززح تعاةتجنحززززز نا  زززززنا

(اسحززتبحنعا زززنا002.ا تززناسحززترجحبار ت ح تززع أا ززحرا
%(ا ست زززز ا82ا ت ززززعات د ززززلاسالحززززتبحنحرا بنحززززبعار

(اسحززتبحنعا نهززحال ززرا كت تززعاسةب حنززحراا20الأيززًحاأنار
سةتأت زلاس أصزح ي.ا قز ا  حاأ  اإة اسحتبوح هحا نا

بتزززززززيااززززززز  اسالحزززززززتبحنحراسة كت تزززززززعاسةيحبتزززززززعاةتتأت زززززززلا
(اسحززززززززتبحنعا ززززززززكترا ززززززززحانحززززززززبتفا077س أصززززززززح يار

%(ا ززززنا جت ززززلاسة رسحززززعاا هززززيانحززززبعا يب ةززززعا9,5ر
(اسةز سر االأيززحا0    زز اسةجز  لارقززنار.اكو نزعا  ثتزع

فزززياهزززا اسة رسحزززعاخصزززح اا ت د زززلا  زززر سراسةو نزززعا
اةها اسة رسحع.
 اسة وقياس المتغيراتأداة الدر 

سة رسحززززعاةي ززززحسا تا ززززرسرااسحززززتبحنعتززززناتصزززز  نا
اتززززز اأربوزززززعاأقحزززززحنار  حززززز عااتززززز اسةنأززززز ا س زززززت ترا

 زززنهنااأنززز سبااسة حتيصزززيساب حنزززحرااح زززعاازززناسةتزززحةي
سةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززراا حززززببحراسةحززززت  ا
سةوززز  سنيال زززراسة بح زززراا   راإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا

 ف  زززحافززياسةتوح زززلا زززلاسةحزززت  اسةوززز  سنياةت ززز    ن.ا
اس ك   عاق حساكلا نهحاب حناب تا رسراسة رسحعا تي

 اشددتممت المتغيددرات المسددتقمة:مقدداييس أوال: 
ع ومسدددددببات السدددددموك المتغيدددددرات عمدددددى أندددددوا

العددددددواني غيدددددر المباشدددددر ومتغيدددددرات الخمفيدددددة 
الشخصية والوظيفيدة واالجتماعيدة وعمدى النحدو 

 :التالي
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        السددددددددددموك العدددددددددددواني  مقيدددددددددداس أنددددددددددواع-1
االمباشر(:   غير

حززؤسلاتززناا05س ززت لاهززاساسة ي ززحسااتزز اازز  ا
سةحززززت  ا-سحززززتخ س هحا ززززناقبززززلافززززيا ي ززززحساسةتحززززح  

 WATQ- Workplace)سةوزززززززز  سنيافززززززززياسةو ززززززززل

Aggression Tolerance Questionnaire)ا
 سةا اتناسةتأيقا زناصز قفا ثبحتزفافزيااز ةا رسحزحرا

 Buss and Perry,1961, Coombs)حزحبيعا
&Holladay,2004, Sakellaropouls, et. al., 

 اةزززززز ابوزززززز اسةي ززززززحنابترج ززززززعاسة ي ززززززحسا ززززززناا(2011
سالنجت د ززعاسةزز اسةورب ززعاثززناساززح ةاترج تززفا ززناسةورب ززعا
سةززز اسالنجت د زززعاةتتأيزززقا زززناحزززال عا  قزززعاسةترج زززع.ا
ا5 س ززت لاكززلاحززؤسلااتزز ا ي ززحساة كززحررا كزز نا ززن

(انزح رسا زحا0 رجحراا ترس أرا رجحراسة ي زحسا زنار

أزز اكب ززرا(اتتكززرراسةوبززحرةاسةزز ا5سةوبززحرةاسةزز اراتتكززرر
ج سا اة اة ورفعا   اتكرسراكلاابزحرةااتز اسةوالقزعا

تدم تقسديم السدموك العددواني و . ب ناسة    ا سة   ر
أندواع أربعدة غير المباشر فدي الدراسدة الحاليدة الدى 

 ( وهي:2  شكل
ن  ا تكز ناا- ح  ا–رأ(احت  اا  سنيال را بح ر

ا ناحتعاأح تع.
حززززتبياا- ززززح  ا–ر (احززززت  اازززز  سنيال ززززرا بح ززززر

ا تك نا ناحؤسة ن.
ن ززززز اا-ة  زززززيا–رت(احزززززت  ااززززز  سنيال زززززرا بح زززززر

ا تك نا ناأربوعاأح تع.
احزززززتبيا–ة  زززززيا-ر (احزززززت  ااززززز  سنيال زززززرا بح زززززر

ا تك نا ناثالثعاأح تع.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 السموك العدواني غير المباشر محل الدراسة ( أنواع2شكل  

 
 

السددددموك العدددددواني غيددددر  مقيدددداس مسددددببات-2
حززؤسالااتزز اا06 تكزز ناسة ي ززحسا ززناا:المباشددر

 ي حساة كحررا ناخ زسا رجزحراب س زعا زنا"االا
إة ا"اتن بزقاب رجزعاكب زرةاا0تن بقاسةوبحرةا"ارقنا

 رجززززحر.ا فززززيا زززز ءا رسجوززززعاا5جزززز سا"ا توخززززاا
تقسدديم المسددببات إلددى  فقددد تددمسة رسحزحراسةحززحبيعا

 هززيا حززببحرا خصزز عا سجت حا ززعااأقسددامأربعددة 
  سا سر عا تن    عاات اسةنأ اسةتحةيس
 ت ز لاتيتز ااا أ( مسببات تتعم  بسياسة الشركة:

أ اتخ ززز  ااززز  اسةوزززح ت نااسالحزززتانحءاازززناازززح ت ناا
تخ   ززززحراسة  دسن زززززعاا أخ ززززرساتخ   زززززحراأ اتج  ززززز ا

اسةر ست .ا

 الضلىك الؼذوانً 

(غٍر الوببشر)  

 سهٕ  ن، ٙ  سهٕ  يب ٘ 

َشط يب ٘ سهجٙ يب ٘   ن، ٙ َشط 

 نشط 

 ن، ٙ سهجٙ
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 ت زززز لاسةت زززز راسةحززززر لافززززياامسددددببات بيئيددددة:ا  (
سةتين ززززعاات ب ززززقان ززززحناسة وززززح الراسالة كتر ن ززززعاا

ا  ر  اسةو لال راسة  ست ع.
 ت زز لاازز ناا سةززعاسة وح تززعااامسددببات فرديددة:ا ج(

اسجت حا زعا ناا سةزعاسألجزرا سة كحفز را  زر  ا
ا اح ت ع.

 ت ز لاسةتا  زرافزياإجززرسءسراامسدببات تنظيميدة:ا د(
تا  زززرسرافزززياإ سرةاا ق ساززز ا ح ححزززحراسةت   ززز ا

سة ركعار  رسءاج  افيا نحص اهح ع(ااتا  رسرا
فززززيان ززززحنا أحززززت  اسةو ززززلااأركززززعاتززززنيالرافززززيا
سة  ززح  ااثبززحراسة زز رسءاة تززرسرا   تززعابحةو ززلاا

ا ا ناسةتا  رافيان حنا أحت  اسةو ل.اا
الخمفيدددددددة الشخصدددددددية  مقيددددددداس متغيدددددددرات -3

 تكزززززز ناسة ي ززززززحسا ززززززناث حن ززززززعاواالجتماعيددددددة: 
بحةن باراكر/أنثز (اا ت  لاأح تعاتتوتقا  تا رسر
سةأحةززززززعاسالجت حا ززززززعاااازززززز  اسةحززززززن سر(رسةو ززززززرا
سة    عاسةأحة عاراإ زرسف ع/ل رااا تد ت(ارأاد /

إ رسف ع(اا  ةاسةخبرةارا  اسةحن سر(ااأحناسال سرةا
سة زز سر اتتزز ة ا ززؤ ناسة زز    نا سةوززح ت نارسةتززيا

سةب زززر عااسألفزززرس اا زززؤ ناسةوزززح ت نااأخر (ااززز  ا
سة  رسراسةت ر ب عافيا جزحلاس سرةاسة ز سر اسةب زر عا

اا. حت  اسةتوت نرا  اسة  رسرارق  ح(ا أخ رسا
مقيددددددددداس أدوار إدارة المدددددددددوارد ثانيدددددددددا: 
حززؤسلاتززناسازز س  ا ززناقبززلاا05ت زز ل  ااسالبشددرية
بو  سراإ سرةاسة  سر اسةب ر عاسألح تعاتوتقاسةبحأ ا ت

افزززياسةتوح زززلا زززلاسةحزززت  اسةوززز  سنيال زززراسة بح زززر
سة ي زززحسا زززناتكززز نا  اا.اةت ززز    ناتجزززح اسة ززز  ر ن

سةأزز سفدااا سةتن  ززعاحززبوعا  حرحززحرات زز لاسةتزز ر  
سةو زززلااإ سرةاسة حزززحرا أن  زززعا سة كحفززز راا زززر  ا

 سةته  ززززززعاسةزززززز    يااأن  ززززززعاسةتوزززززز   ااسةتو زززززز نا
 ااتي  ناسأل سء.ااسة ب   ع

 صد  أداة الدراسة
تدددم قيددداس صدددد  أداة الدراسدددة مدددن خدددالل تطبيددد  

 االجراءات التالية:
 صد  المحتوى أو الصد  الظاهري:  ( أ 

اعتمدددت الدراسددة الحاليددة عمددى ثالثددة مقدداييس ااااا
 حززززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سنياأن سباسةحززززت  اارئيسددددية:

إ سرةاسة زز سر اسةب ززر عافززياسةتوح ززلا ززلااسةوزز  سنياا  ر
سةحت  اسةو  سني.ابحةنحبعاةت حببحراسة أت تعاةتحزت  ا

سةبحأزززز ابززززصجرسءاأصززززرا ززززح لااسةوزززز  سنياافيزززز اقززززحن
ةت حززززببحرا ززززناسة رسحززززحراسةحززززحبيعااثززززناتززززناتصزززز  بهحا
 سا رسجهززحافززياأ سةاسة رسحززعاأ اسالحززتبحنعا كززاة اسةأززحلا
بحةنحززبعاأل  سراإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عافززياسةتوح ززلا ززلا
سةحزززت  اسةوززز  سنيا زززناخزززاللاأصزززرا  حرحزززحراإ سرةا
سة زززز سر اسةب ززززر ع.ا ةتتأيززززقا ززززناصزززز قا أتزززز  اأ سةا

 رسحزززعا سةتوكززز ا زززناسنهزززحاتخززز ناأهززز س اسة رسحزززعااتزززناسة
ار زززززهحااتززززز ا ج  ازززززعا زززززناسالحزززززحتاةاسة أك ززززز نا
 سة تخصصزززززز نافززززززيا جززززززحلاإ سرةاسة زززززز سر اسةب ززززززر عا

(Focus Group)ج  اززعاسخززر ا ززناسال سر زز ناا  
 (Pilotسةوح ت نافياإ سرسراسة  سر اسةب ر عاأ اسألفرس ا

Test) بز سءارأ هزناف هزحااا   ت اإة هنا رسحزعاسأل سةا سا
 ناأ ز ا ز  ا نححزبعاسة يزرةاةت أتز  اا  تز اإةز هنا
سةن زززرافزززيا ززز  اك ح زززعاأ سةاسة رسحزززعا زززناأ ززز ااززز  ا
سة يزززرسراا ززز  ة تهحا تنززز با أت سهزززحاا تيززز  نا حزززت  ا
سةصززز حلعاسةتا  زززعاأ اأ ا الأ زززحرا ر نهزززحا نححزززبعا

أزززا ا فزززقا زززحاف  ززحا توتزززقابحةتوززز  لاأ اسةتا  زززراأ اسة
 ززرس اسة أكززناالد ززح.ا قززحناسةبحأزز اب رسحززعا الأ ززحرا
سة أك  نا  يترأزحتهنا أجزر اسةتوز  الراسةالد زعا زنا
سال حفعا سةأا ا سةتصأ  اات اأ سةاسة رسحعاتأي يحا

اةص قاسة أت  .اا
 صد  االتسا  الداخمي لفقرات االستبانة:  (   

اتناسةتأيقا ناص قاسالتححقاسة سختياةونحصراااااا
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أ سةاسة رسحعا كلابوز ا زناأبوح هزحا  ز  اسرتبزح اهزا ا
سة يززرسراأ اانحصززراسالحززز تعاسة ك نززعاةهزززحا ززناخزززاللا
إ جززززح ا وززززح الراسالرتبززززح ابححززززتخ سنا وح ززززلاسرتبززززح ا

 بيرسون عمى النحو التالي:
أوال: معدددددامالت ارتبددددداط مقيددددداس أندددددواع 

   ززز االسدددموك العددددواني غيدددر المباشدددر: 
اااااا/أ(ا وزززززززح الراسالرتبزززززززح ابززززززز ناانحصزززززززرا0جززززززز  لار

ا05أ افيرسرا ي حساأن سباسةحزت  اسةوز  سنيا از  هحا
حزززؤسلاا   هزززران زززساسةجززز  لاأنهزززحا وزززح الراسرتبزززح ا

/ (ا0   هزززراجززز  لار2.20 ون  زززعاب حزززت  ا الةزززعا
 وززززززح الراسالرتبززززززح ابزززززز ناأبوززززززح اسةحززززززت  اسةوزززززز  سنيا

 الةززعاسأصززح  عاسألربوززعاا   هززرا نززفاأنهززحاكتهززحااسرا
ا2.20 ون  عاب حت  ا ون  عا

 /أ(: معامالت االرتباط بين أسئمة أنواع السموك العدواني غير المباشر2جدول  
 الضلىك أنىاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 الؼذوانً
0.870 0.878 0.894 0.930 .918 0.828 0.839 0.920 0.922 0.867 0.867 0.901 0.881 0.928 1 1 

0.900 0.897 0.976 0.929 0.937 0.868 0.877 0.890 0.928 0.900 0.892 0.915 0.899 1  2 

0.873 0.991 0.910 0.925 0.948 0.929 0.916 0.889 0.957 0.914 0.898 0.925 1   3 

0.895 0.925 0.924 0.938 0.952 0.880 0.897 0.916 0.950 0.929 0.945 1    4 

0.869 0.890 0.901 0.911 0.931 0.856 0.877 0.881 0.919 0.905 1     5 

0.872 0.908 0.900 0.935 0.950 0.890 0.890 0.856 0.950 1      6 

0.911 0.948 0.936 0.959 0.987 0.918 0.896 0.917 1       7 

0.889 0.888 0.906 0.911 0.913 0.875 0.892 1        8 

0.849 0.922 0.885 0.914 0.916 0.952 1         9 

0.870 0.923 0.885 0.917 0.927 1          10 

0.926 0.939 0.948 0.973 1           11 

0.906 0.919 0.940 1            12 

0.917 0.910 1             13 

0.872 1              14 

1               15 

ا2.20 وح الراسرتبح ا ون  عاب حت  ا
ااألربعةالسموك العدواني  غير المباشر( أبعاد معامالت االرتباط بين  / (:2جدول  

(4) 

صلىك ػذوانً غٍر 

 صلبً –لفظً  -هببشر

(3) 

صلىك ػذوانً غٍر 

 نشط –لفظً  -هببشر

(2) 

صلىك ػذوانً غٍر 

 صلبً–هبدي  -هببشر

(1) 

صلىك ػذوانً غٍر 

 نشط-هبدي -هببشر 

 هكىنبث الضلىك

 الؼذوانً

 غٍر الوببشر

 و

   1 
سهٕ   دٔاَٙ رٛس 

 َشط-يب ٘  -يجبشس 
1 

  1 1 
سهٕ   دٔاَٙ رٛس 

 سهجٙ –يب ٘  -يجبشس
2 

 1 0.965** 0.967** 
سهٕ   دٔاَٙ رٛس 

 َشط –ن، ٙ  -يجبشس
3 

1 0.960** 0.967** 0.966** 
سهٕ   دٔاَٙ رٛس 

 سهجٙ –ن، ٙ  -يجبشس
4 

ا2.20 ون  اا ا الةعاب حت  ااسرتبح ** وح لا
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ثانيددا: معددامالت ارتبدداط مقيدداس مسددببات 
   ززز ااالسدددموك العددددواني غيدددر المباشدددر:

/أ(ا وزززززح الراسالرتبزززززح ابززززز ناانحصزززززراأ ا0جززززز  لار
ا06فيرسرا ي حسا حزببحراسةحزت  اسةوز  سنيا از  هحا

حزززؤسلاا   هزززران زززساسةجززز  لاأنهزززحا وزززح الراسرتبزززح ا

/ (ا0   هزززراجززز  لار2.20 ون  زززعاب حزززت  ا الةزززعا
 وززززززح الراسالرتبززززززح ابزززززز ناأبوززززززح ا حززززززببحراسةحززززززت  ا

را الةززعاسةوزز  سنياسألربوززعاا   هززرا نززفاأنهززحاكتهززحااس
ا2.20سأصح  عا ون  عاب حت  ا ون  عا

 /أ(: معامالت االرتباط بين أسئمة مسببات السموك العدواني غير المباشر3جدول  

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 هضببببببببث
 الضببببببلىك
   الؼذوانً

0.724 0.729 0.842 0.868 0.895 0.813 0.859 0.880 0.854 0.863 0.887 0.896 0.921 0.924 0.924 1 1 

0.772 0.723 0.882 0.896 0.889 0.829 0.878 0.861 0.835 0.920 0.927 0.941 0.925 0.911 1  2 

0.770 0.732 0.880 0.873 0.872 0.840 0.872 0.872 0.858 0.888 0.885 0.915 0.900 1   3 

0.744 0.756 0.800 0.913 0.920 0.874 0.850 0.851 0.879 0.914 0.913 0.934 1    4 

0.759 0.722 0.815 0.856 0.883 0.856 0.825 0.838 0.859 0.902 0.924 1     5 

0.826 0.740 0.853 0.873 0.932 0.868 0.882 0.868 0.885 0.910 1      6 

0.794 0.757 0.876 0.934 0.936 0.911 0.909 0.884 0.893 1       7 

0.781 00.772 0.842 0.914 0.939 0.931 0.904 0.929 1        8 

0.766 0.789 0.885 0.894 0.918 0.879 0.907 1         9 

0.795 0.805 0.899 0.892 0.943 0.874 1          10 

0.774 0.789 0.797 0.906 0.946 1           11 

0.822 0.832 0.870 0.928 1            12 

0.773 0.749 0.853 1             13 

0.774 0.712 1              14 

0.729 1               15 

1                16 

ا2.20 وح الراسرتبح ا ون  عاب حت  ا
ااألربعةالسموك العدواني  غير المباشر( أبعاد مسببات معامالت االرتباط بين  / (:3جدول  

(4)  

تُ ًٛٛخيسججبد   

(3)  

 يسججبد فس ٚخ

(2)  

 يسججبد ثٛئٛخ

(1)  

 يسججبد ت عهق ثسٛبسخ انشسكخ

 أبؼبد هضبببث الضلىك الؼذوانً

 )غٍر الوببشر(
 و

 1 يسججبد ت عهق ثسٛبسخ انشسكخ 1   

 2 يسججبد ثٛئٛخ **0.966 1  

 3 يسججبد فس ٚخ **0.915 **0.926 1 

تُ ًٛٛخيسججبد  **0.928 **0.947 **0.966 1  4 

ا2.20 ون  اا ا الةعاب حت  ااسرتبح ** وح لا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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ا

ثالثدددددا: معددددددامالت ارتبددددداط مقيدددددداس أدوار إدارة 
المددددوارد البشددددرية فددددي التعامددددل مددددع السددددموك 

/أ(ا2   زززز اجزززز  لارالعدددددواني غيددددر المباشددددر: 
 وززززح الراسالرتبززززح ابزززز ناانحصززززراأ افيززززرسرا ي ززززحسا
أ  سراس سرةاسة  سر اسةب ر عاة  سجهزعاسةحزت  اسةوز  سنيا

حززؤسلا تززناسحززتبوح احززبوعاا07ل ززراسة بح ززرا ازز  هحا

أحز تعاةزناتجتزحداسختبززحراسة الةزعاسالأصزح  عاسة ون  ززعاا
    هران ساسةج  لا وح الراسالرتبح اسة ون  عا

/ (ا وزح الرا2   هراج  لار2.20 الةعاب حت  ا
سالرتبززح ااسراسة الةززعاسالأصززح  عاسة ون  ززعابزز ناأبوززح ا
  حرحززززحراس سرةاسة زززز سر اسةب ززززر عاا كتهززززحااسرا الةززززعا

 2.20ب حت  ا ون  عا
 
 
 

 /أ(4جدول  
 لمواجهة السموك العدواني غير المباشرمعامالت االرتباط بين أسئمة أدوار إدارة الموارد البشرية 

 ادارة هوبرصبث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 البشرٌت الوىارد

0.680 0.701 0.769 0.675 0.737 0.684 0.661 0.783 0.718 0.715 0.703 0.586 0.728 0.739 0.976 0.913 1 1 

0.704 0.688 0.745 0.608 0.731 0.690 0.627 0.725 0.740 0.636 0.655 0.576 0.730 0.714 0.903 1  2 

0.693 0.711 0.784 0.698 0.731 0.682 0.655 0.820 0.730 0.709 0.711 0.586 0.732 0.733 1   3 

0.897 0. 0.958 0.773 0.949 0.912 0.866 0.922 0.898 0.870 0.948 0.840 0.934 1    4 

0.968 0.970 0.938 0.808 0.957 0.927 0.880 0.949 0.921 0.889 0.898 0.860 1     5 

0.870 0.805 0.849 0.865 0.856 0.853 0.950 0.856 0.898 0.945 0.899 1      6 

0.861 0.907 0.943 0.869 0.887 0.899 0.930 0.919 0.905 0.916 1       7 

0.872 0.833 00.920. 0.943 0.882 0.875 0.966 0.936 0.934 1        8 

0.922 0.864 0.956 0.886 0.922 0.891 0.929 0.933 1         9 

0.916 0.916 0.968 0.893 0.925 0.890 0.895 1          10 

0.868 0.842 0.909 0.930 0.871 0.877 1           11 

0.907 0.893 0.906 0.808 0.881 1            12 

0.945 0.898 0.939 0.768 1  .           13 

0.771 0.781 0.889 1              14 

0.902 0.902 1               15 

0.915 1                16 

1                 17 

ا2.20 وح الراسرتبح ا ون  عاب حت  ا
االسموك العدوانيالبشرية لمواجهة أبعاد ممارسات إدارة الموارد معامالت االرتباط بين / (: 4جدول  

(7)  

تقٛٛى 

 اال اء

(6)  

ان عٍٛٛ 

ٔان ٓٛئخ 

 انًجدئٛخ

(5)  

أَ ًخ 

 ان عٕٚض

(4)  

ا ازح 

انًسبز 

 انٕظٛ،ٙ

(3)  

ظسٔف 

ٔاَ ًخ 

 انعًم

(2)  

انسٕافص 

 ٔانًكبفآد

(1)  

ان دزٚت 

 ٔان ًُٛخ

أبؼبد هوبرصبث إدارة 

الوىارد البشرٌت 

لوىاجهت الضلىك 

 الؼذوانً غٍر الوببشر

 و

 1 ان دزٚت ٔان ًُٛخ 1      

 2 .انسٕافص ٔانًكبفآد 0.883 1     

 3 ظسٔف ٔاَ ًخ انعًم 0.718 0.922 1    

 4 ا ازح انًسبز انٕظٛ،ٙ 0.703 0.899 0.913 1   

 5 أَ ًخ ان عٕٚض 0.763 0.950 0.982 0.908 1  

 6 ان عٍٛٛ ٔان ٓٛئخ انًجدئٛخ 0.710 0.923 0.893 0.893 0.903 1 

 7 تقٛٛى اال اء 0.708 0.915 0.916 0.907 0.915 0.915 1

 2.20 ون  اا ا الةعاب حت  ااسرتبح ** وح لا

 
ا
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  ثبات أداة الدراسة
أ سةاسة رسحزززعااتزززنااسةتأيزززقا زززناثبزززحر  زززناأجزززلاااااا

 .Cronbach's Alphaسحتخ سنا وح لاكر نب اأة حا
ثبزززززحراكر نبززززز اأة زززززحاا(ا وزززززح الر5   ززززز اجززززز  لر ا

ساتحزززززززتخ  هحاسة رسحزززززززعاف  زززززززحا توتزززززززقا ةثالثزززززززعا يزززززززح 
بحة حززززببحرا أنزززز سباسةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززرا
   راإ سرةاسة زز سر اسةب زززر عافزززياسةتوح ززلا زززلاسةحزززت  ا

 ناهزاساسة وح زلابز ناأكبزرا وح زلاقزسةو  سني.ا تتزرس وا ا
 أصزارار ي حساأن سباسةحت  اسةوز  سني(ا2.99 ق ر ا

ر ي زززززززحساأ  سراس سرةاسة ززززززز سر ا2.89قززززززز ر ا وح زززززززلا ا
سةب زززززر ع(ا سة ي زززززحساسةثحةززززز اهززززز ا حزززززببحراسةحزززززت  ا

 كتهزززززحا وزززززح الرا(ا2.98سةوززززز  سنيار وح زززززلا قززززز ر ا
  زززحا ززز لااتززز ااب زززحرقاكب زززرا2.5 رت وزززعا تد ززز اازززن

اثبحراسة يح  ساسة حتخ  ع.ا

 الثالث المستخدمة في الدراسةييس معامالت ثبات المقا (:5جدول  
 ػذد ػنبصر الوقٍبس

Cronbach's 

Alphaهؼبهل 
 الوقٍبس

 م

 1 يقٛبض إَٔاع انسهٕ  انعدٔاَٙ )رٛس انًجبشس( 3..19 15

 2 يقٛبض يسججبد انسهٕ  انعدٔاَٙ )رٛس انًجبشس( 4..19 16
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يقٛبض  ٔز إ ازح انًٕاز  انجشسٚخ فٙ ان عبيم يع  ...19

انعدٔاَٙ )رٛس انًجبشس(انسهٕ    

3 

اسئهخ  بيخ.سؤال+ .4  يدًٕع االسئهخ 
 

 :الي  اإلحصائية المستخدمةاألس
التحميدددل  اسدددتخدام ثالثدددة مجموعدددات مدددن أدواتتدددم 

  اإلحصائي التالية في الدراسة الحالية:
أ  سراسالأصززززززززززززحءاسة صزززززززززززز يا ثززززززززززززلاات ب ززززززززززززقا-0

سة ت حزززززز حراسةأحززززززحب عا سةتكززززززرسرسرا سالنأززززززرس ا
 حززببحراسةحززت  اسةوزز  سنيااأنزز سباااتزز سة و ززحر ا

سةحت  اسةو  سنيا أ  سراإ سرةاسة  سر اسةب زر عافزيا
سةتوح ززلا ززلاسةحززت  اسةوزز  سنياا تا ززرسراسةخت  ززعا

اسة خص عا سةخت  عاسة     عا سالجت حا ع.
(اة رسحزززززززعارب رحززززززز ن وح زززززززلاسالرتبزززززززح ااتأت زززززززلا-0

بزز نا حززببحرا أنزز سباسةحززت  اسة أت تززعاسةوالقززحرا
سةوززززززز  سنيال زززززززراسة بح زززززززرا أ  سراإ سرةاسة ززززززز سر ا

اسةب ر عافياسةتوح لا لاسةحت  اسةو  سني.ا
ة ورفززعاسالختالفززحراا ANOVAالتبددايناتأت ززلا-0

فززززززيا حززززززببحرا أنزززززز سباسةحززززززت  اسةوزززززز  سنيال ززززززرا
سة زززز سر اسةب ززززر عابززززحختال اسة بح ززززرا أ  سراإ سرةا

 تا ززززززززززززرسراسةخت  ززززززززززززعاسة خصزززززززززززز عا سة     ززززززززززززعا
  سالجت حا ع.

 نتائج الدراسة الميدانية
  إلددى أربعددة أقسددام رئيسددية هددذا النتددائج تددم تقسدديم 
 :التاليعمى النحو 

االوصفي: اإلحصاءنتائج تحميل  أوال:
نتدددددائج تحميدددددل متغيدددددرات الخمفيدددددة  يمددددديفيمدددددا  ( أ 

مدددددنهم  لممستقصددددديالشخصدددددية واالجتماعيدددددة 
 (:6  جدول

 ت زز ا ززناسةجزز  لاأنانحززبعاسةززاك را ززنا :النددوع -0
%اا بتاززرانحززبعا85.9بتاززرااسة حتيصززيا ززنهن

 %.02.0س نح 
 ت ززززز اأناسة  زززززعاسةو ر زززززعاسةاحةبزززززعا زززززنااالعمدددددر: -0

حززنعاا02-02بزز ناسة زز    نا سة    ززحراهززيا ززح
 %.66.2 بتارانحبتهحا
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جززز  لاأناسةأحةزززعاسة   ززز اا:االجتماعيدددةالحالدددة  -0
سالجت حا ززعاة تززد تاكحنززراسةاحةبززعا بتاززرانحززبتهحا

ا%.00.2%اا ل را تد تا77.6
اس  رسف ع ت  اأناسة  ح  ال راانوع الوظيفة: -4

%اا بتازززرا79.0كحنزززراسةاحةبزززعا بتازززرانحزززبتهحا
 %.02.9اس  رسف ع

 ت ززز اأناحزززن سراسةخبزززرةااعدددد سدددنوات الخبدددرة: -5
سةاحةبززززعا بتاززززرانحززززبتهحااحززززن سر(اكحنززززرا02-5ر

أززز نابتازززراحزززن سراسةخبزززرةارأقزززلااي%اافززز22.2
 %.09.7نحبعااحن سر(ا5 نا

  ت ززز اأنا حززز  اإ سرةا زززؤ ناامسدددمى اإلدارة: -6
%اافزيا29.8سةوزح ت ناةزفاسةنحزبعاسةاحةبزعا بتازرا

%اا09.6أزززز نابتززززيا حزززز  اإ سرةاسألفززززرس انحززززبعا
 بتزززززززززيا حززززززززز  اإ سرةاسة ززززززززز سر اسةب زززززززززر عانحزززززززززبعا

02.0.% 
وارد عدددد الدددورات التدريبيددة فددي مجددال إدارة المدد -7

  ت زززز اأنانحززززبعا ززززناأ ززززر سا  رةااالبشددددرية:
%اا نحززبعا ززناةززنا أ ززرا52.9ت ر ب ززعا سأزز ةا

%اا نحززززززبعا ززززززناأ ززززززراثززززززال ا00.0  رةااأ 
%اا  ززززززناأ ززززززرا  رتززززززحنا05.0  رسرافززززززوكثرا

ا%.ا02.8نحبعا
 ت ززززز اأنانحزززززبعاسة ؤهزززززلاا:التعميمددددديالمؤهدددددل  -8

ا%.06.7%اا سة بت ناسة ت ح ا52.0اسةجح وي

 والوظيفيةنتائج تحميل متغيرات الخمفية الشخصية واالجتماعية  (:6جدول  
 النضبت الوئىٌت % الؼذد الفئبث الوتغٍر

 

 الجنش

 .59. .23 ذكس

 1491 .3 أَثٗ

 
 

 الؼور

21- 31 1.4 6694 

 2495 .6 41إنٗ  31يٍ 

 796 21 51إنٗ اقم يٍ  41يٍ

 194 4 فؤكثس 51يٍ 

 

 الحبلت االجتوبػٍت

 7796 215 ي صٔج

 2294 62 أ صة

 

 نىع الىظٍفت

 7.91 .21 رٛس إشسافٛخ

 .219 .5 إشسافٛخ

 

 

 هذة الخذهت

 3.97 111 سُٕاد 5اقم يٍ 

 4194 112 11إنٗ اقم يٍ  5يٍ 

 1592 42 15إنٗ اقم يٍ  11يٍ 

 497 13 سُخ فؤكثس 15

 

 

 هضوى اإلدارة

 1191 .2 إ ازح انًٕاز  انجشسٚخ

 2.96 2. األفسا 

 .4.9 .13 إ ازح شئٌٕ انًٕظ،ٍٛ ٔانعبيهٍٛ

 1195 .2 أخسٖ

 

 

 التذرٌب

 2391 64 ال شٙء

 .519 141  ٔزح ٔازدح

 .119 31  ٔزتبٌ

 1592 42 ثالث  ٔزاد فؤكثس

 

 الوؤهل التؼلٍوً

 1293 34 ثبَٕ٘ ٔاقم

 2697 74  ثهٕو ي ٕسط

 5192 .13 خبيعٙ

 .119 31  زاسبد  هٛب
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  ( نتائج تحميل المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة: 
(اسة ت ح حرا سالنأرسفحراسة و حر عاةت تا رسراسة حتيتعا سةتحبوعافياسة رسحعاسةأحة عا سةتيا7را    اج  ل

اسسةتحةي  كناتتخ صهحاات اسةنأ ا
ا(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممتغيرات الرئيسية والفرعية بالدراسة7جدول  

 الوتىصط االنحراف الوؼٍبري
 الحذ

 األػلى

 الحذ

 األدنى
 م الوتغٍراث الرئٍضٍت الوتغٍراث الفرػٍت

 َشط -يب ٘ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس  1 5 294.1 19561

  

ك 
ى
ضل

ال
ع 

ىا
أن

ً
ان
و
ؼذ

ال
 

ر(
ش

بب
لو

 ا
ٍر

غ
( 
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 سهجٙ –يب ٘  -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس 1 5 294.1 19561

 َشط –ن، ٙ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس 1 5 29611 19411

 سهجٙ –ن، ٙ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس 1 5 29415 19511

 انً ٕسط انعبو نهسهٕ  انعدٔاَٙ رٛس انًجبشس - - 29512 -

193.3 

19211 

1973. 

1924. 

19515 

26965 

3612 

262 

3623 

26.4 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 هضبببث تتؼلك بضٍبصت الشركت:

 -تقهٛص أٔ تخ،ٛض  د  انعبيهٍٛ

 -االس  ُبء  ٍ  بيهٍٛ

 -تخ،ٛ بد انًٛصاَٛخ 

 -تخ،ٛ بد أٔ تدًٛد انسٔاتت  

:ً
ان
و
ؼذ

ال
ك 

ى
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ث 

بب
ضب

 ه
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194.5 

19511 

19514 

19611 

29724 

2971 

2973 

2974 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

 هضبببث بٍئٍت:

 ان طٕز انسسٚع فٙ ان قُٛخ-

 تطجٛق َ بو انًعبيالد االنٛك سَٔٛخ -

 رٛس يٕاتٛخظسٔف  ًم  -

1936. 

1945. 

1933. 

19434 

39252 

3922 

3933 

3921 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

 هضبببث فردٌت:

  دو  دانخ انًعبيهخ-

  دو  دانخ األخس ٔانًكبفآد-

 ظسٔف اخ ًب ٛخ ٔ بئهٛخ -

19413 

19467 

1976. 

194.1 

19566 

19437 

19497 

29.4. 

29.7 

2976 

2975 

29.2 

3912 

2977 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 هضبببث تنظٍوٍت:

ت ٛٛااااااس اخااااااساءاد ٔقٕا ااااااد ٔسٛبساااااابد  -

 ان ٕظٛف

 ت ٛٛساد فٙ إ ازح انشسكخ -

 ت ٛٛساد فٙ َ بو ٔاسهٕة انعًم -

 زسكخ تُقالد فٙ انٕظبئف -

 ثجبد انًدزاء ن، سح طٕٚهخ -

  دو ان  ٛٛس فٙ َ بو ٔأسهٕة انعًم-
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 ان دزٚت ٔان ًُٛخ 1 5 .2934 19436

 انسٕافص ٔانًكبفآد 1 5 .2961 19361

 أَ ًخ ٔظسٔف انعًم 1 5 29.14 19414

 إ ازح انًسبز انٕظٛ،ٙ 1 5 39541 19363

 أَ ًخ ان عٕٚض 1 5 39162 19547

 ان عٍٛٛ ٔان ٓٛئخ انًجدئٛخ 1 5 29741 19471

 تقٛٛى اال اء 1 5 29761 19452
 
 
 

ت ز رااالسموك العددواني غيدر المباشدر: أنواع-1
سةنتح داإة اأناأكبرا ت ح اةتنز باسةثحةز ارحزت  ا

  يززززز سر اان ززززز (-ة  زززززي-اززززز  سنيال زززززرا بح زززززر
فززياأزز نابتززياأقززلا ت حزز اةتنزز باسةرسبززلااا0.600

احزززتبي(ا-ة  زززيا-رحزززت  ااززز  سنيال زززرا بح زززر

.اأ زززززحاسة ت حزززز اسةوزززززحناةتحزززززت  ا0.205  يزززز سر ا
ب رجززعااأ ا0.520سةوزز  سنيال ززراسة بح ززرافهزز ا

ا. ناجحن اسة    اتجح اسة   را ت ح ع
ت زز راسةنتززح داإةزز ا: السددموك العدددواني مسددببات-2

أنا ت حززززز حراسة حزززززببحراكحنزززززرااتززززز اسةترت ززززز ا
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اا  حزززببحرا(0.050رساسة حزززببحراسة ر  زززعاسةتزززحةي
تن    ززززعااا  حززززببحرا(0.965رح ححززززعاسة ززززركعا

(.ا0.702اا أخ ززززززرسا حزززززززببحراب   زززززززعار(0.828ر
سة حزببحراسة ر  زعااتز ااسحزتأ سا    رااةز اإةز ا

اتزز اأقززلانحززبع.ا  ونزز ااةزز اأكبززرانحززبعا سةب   ززعا
أناسة حزززززببحراسة ر  زززززعارسالجت حا ززززززع(اأهزززززنا ززززززنا

(افزززيات حززز راسةحزززت  ارسة ح  زززعسة حزززببحراسةب   زززعا
 ن  زززحراسألا زززحلافزززيااسةوززز  سنيال زززراسة بح زززر

تحميددل لنتددائج المسددببات  يمدديوفيمددا .اسةحززو   ع
 الرئيسية والفرعية حس  الترتي :

سا كحنرابحةترت  ااز ناا سةزعاالمسببات الفردية2-1
سألجرا سة كحف رااثناا ناا سةعاسة وح تعاا أخ رسا

ا سةوح ت ع.اسالجت حا عسة ر  ا
سا س زززت ترامسدددببات تتعمددد  بسياسدددة الشدددركة2-2

ااااا ااتزززززز اتخ   ززززززحراسة  دسن ززززززعااتيتزززززز ابحةترت زززززز
أ اتخ زز  اازز  اسةوززح ت نااتخ   ززحراأ اتج  زز ا

اسةر ست اا أخ رساسالحتانحءاانااح ت ن.
   تراثبحراسة  رسءااتا  راامسببات تنظيمية:2-3

 ق ساززز ا ح ححزززحرااأركزززعاتزززنيالرااإجزززرسءسرفززيا
ا أحزززت  فزززياسة  زززح  اااززز ناسةتا  زززرافزززيان زززحنا

سة زركعا أخ زرساتا  زرسرااإ سرةسةو لااتا  رسرافزيا
افيان حنا أحت  اسةو ل.اا

  ززز ترا زززر  اا زززلال زززراامسدددببات بيئيدددة:ا2-2
  ست ززززعاات ب ززززقان ززززحناسة وززززح الراسالة كتر ن ززززعاا

ا أخ رساسةت  راسةحر لافياسةتين ع.
    فدددي مندددع ممارسدددات إدارة المدددوارد البشدددرية دور-0

اأو الحددد مددن السددموك العدددواني غيددر المباشددر:
نتزززززح داتأت زززززلاسة ت حززززز حراإةززززز اترت ززززز ات ززززز را

سة  حرحززحراسةتحة ززعاتنحدة ززحا ززناأ زز اسأله  ززعافززيا
 نلاأ اسةأ ا ناسةحت  اسةو  سنيال زراسة بح زرسا

ااأن  ززززززززززززززعا(0.52رسةزززززززززززززز    ياإ سرةاسة حززززززززززززززحرا

(ااتي ز نا0.92سةو زلر(اا زر  ا0.26سةتو   ر
ااسةتو ززززززززززز نا سةته  زززززززززززعاسة ب   زززززززززززعا(0.76سأل سءار

ااسةتزز ر  ا(0.62رحفزز را سة ك(ااسةأزز سفدا0.72ر
 ت  زززز اهززززا اسةنتززززح دا زززز  اا(.0.02ر سةتن  ززززعا

أه  عا  حرححراإ سرةاسة  سر اسةب زر عاب زكلاازحنا
فززززيا نززززلاأ اسةأزززز ا ززززناسةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززرا
سة بح زززرافزززيا ن  زززحراسألا زززحلا ةكزززنابززز رجحرا

اسة حتيصزي ت ح تع.ا ت هراها اسةنتح دا  ركحرا
 ززنهناة زز  اأه  ززعاكززلا    ززعا ززنا  ززح  اإ سرةا
سة  سر اسةب ر عافياسةتوح لا لا سةأ ا ناسةحت  ا

فزززياسةو ززززل.اا زززز رسءهنسةوززز  سنياةت زززز    ناتجزززح ا
 ت ز راهززا اسةنتزح داإةزز اأناأهزنا    ززعاهززياإ سرةا
سة حززززحراسةزززز    يااتت هززززحاإ سرةاأن  ززززعاسةتوزززز   ا
 سألجززراب ززكلاج زز ا ززحا حززحا افززياسةأزز ا ززناأ ا

سةحت  اسةوز  سني.اهزاسا قز اأصزتراسة    زعاا نل
 رجززززززززحرااا5 ززززززززناا0.5سأل ةزززززززز ااتزززززززز ا رجززززززززعا
 رجزززحراا5تير بزززحا زززناا0 أصزززتراسةثحن زززعااتززز ا

%اةتثحن عاات ا60اةأل ة ا%ا72 بنحبعااأ  حا
اةززز ا زززناأ ززز اسةترت ززز ا زززر  ااسةتززز سةي.ا بوززز 

اا%(55رسأل سءااتي زززززززززز ن%‘58سةو ززززززززززلابنحززززززززززبعا
سةأززززززز سفداا%(ا52سةتو ززززززز نا سةته  زززززززعاسة ب   زززززززعار

 ت ززززز راهزززززا اسةنتزززززح داسةززززز اا.%(50ر سة كحفززززز را
 ززززر رةاتزززز ف را ن  ززززعاسألا ززززحلاة ززززرااسةن زززز ا

اسة    يا سةترق عا سالحتيرسراسة    ي.ا
 االرتبددداط:: نتدددائج تحميدددل عالقدددات ثانيدددا

تتنح لاها اسةنتح دااالقحراسالرتبح ابز ناكزلا زنا
أنزززز سبا  حزززززببحراسةحزززززت  اسةوززززز  سنيا زززززناجهزززززعاا

ح ابززز ناأنززز سباسةحزززت  اسةوززز  سنيا االقزززحراسالرتبززز
ل زززراسة بح زززرا   حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا

ا ناجهعاأخر .
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    العدددددددواني ( العالقددددددة بددددددين أنددددددواع السددددددموك  أ
العددواني  غير المباشدر( ومسدببات السدموك 

(ا وززح الرا8   زز اجزز  لار المباشددر(: غيددر 
أنززززز سباسةحزززززت  اسةوززززز  سنيارل زززززراسالرتبزززززح ابززززز نا

سة بح ززززر(ا  حززززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سني.ا ت زززز را
ق  عااسرا الةعااسرتبح سةنتح داإة ا ج  ااالقحرا

بززز ناا2.20إأصزززح  عا ون  زززعا ب حزززت  ا ون  زززعا
أنزززز سباسةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززراسألربوززززعا
 بن ا هحاسة زح  ا سةت  زياا سةن ز ا سةحزتبيا كزلا

ةوززز  سنياسألربوزززعاسة توتيزززعا زززنا حزززببحراسةحزززت  اس
بح ححزززززعاسة زززززركعااسة حزززززببحراسةب  زززززعااسة حزززززببحرا

 الأز ااتزز اا   ززحسة ر  زعا سة حززببحراسةتن    زع.ا
هززا اسةنتززح داأنا وززح الراسالرتبززح اكحنززرا رت وززعا

فياج  لاسةأحالر.ا ك حا الأز اا2.7 تد  اانا
أناسة حببحراسةتن    عاق اأييراأات ا وح الرا

ةوزز  سنيا ززلاأنزز سباسةحززت  اساسرتبززح ا  جبززعا ق  ززع
ا–ا2.77سألربوزززززعا تتزززززرس وابززززز ناال زززززراسة بح زززززر

ا2.70 كزززحناأقزززلا وح زززلاسرتبزززح ا قززز ر ااا2.78
بزز ناسة حززببحراسة ر  ززعا سةنزز باسةرسبززلا ززناسةحززت  ا

  ونزياسةو  سنيال زراسة بح زرا سةت  زيا سةحزتبي.ا
اةززز اأنزززفاكت زززحادس راسة حزززببحراسألربوزززعاةتحزززت  ا

كت ززززززززحادس اسةحززززززززت  ااسةوزززززززز  سنيال ززززززززراسة بح ززززززززرا
سةوززز  سنيال زززراسة بح زززرابون سازززفاسألربوزززعاأ  زززح.ا
 ت زززز راهززززا اسةنتززززح داإةزززز اتأيززززقاسة ززززر اسأل لا

 سا حا تي سةا ا نااات ا(ا0ر كلا
ت جزز ااالقززحراسرتبززح ا ون  ززعا: (H1 األول الفددرض 

 اسرا الةعاإأصح  عاب ناأن سباسةحت  اسةو  سنيا
ل زززرا  حزززببحراسةحزززت  اسةوززز  سنياال زززراسة بح زززر

 سة بح ر.

 أنواع السموك العدواني غير المباشر                       مسببات السموك العدواني غير المباشر
ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: العالقات بين مسببات السموك العدواني غير المباشر وأنواعم األربعة3شكل  
 

 

 صٍبصت الشركت 

 هضبببث بٍئٍت 

 هضبببث فردٌت 

 هضبببث تنظٍوٍت 

صلىك غٍر 

1هببشر  

صلىك غٍر 

2 هببشر  

صلىك غٍر 

3هببشر   

صلىك غٍر 

4هببشر   
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أنواع السموك العدواني  غير المباشر( ومسببات السموك معامالت االرتباط بين  (:8جدول  
االمباشر(:  غيرالعدواني 

(4) 

يسججبد 

 تُ ًٛٛخ

(3) 

يسججبد 

 فس ٚخ

(2) 

 يسججبد

 ثٛئٛخ

(1) 

يسججبد ت عهق 

 ثسٛبسخ انشسكخ

                     هضبببث الضلىك الؼذوانً             

 غٍر الوببشر                 

 الؼذوانً أنىاع الضلىك

 غٍر الوببشر     

 و

 1 َشط  -يب ٘ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس  **19721 **19723 **19716 **197.3

 2 سهجٙ  –يب ٘ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس **19721 **19723 **19716 **197.3

 3 َشط –ن، ٙ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس **19713 **19731 **19716 **..197

 4 سهجٙ –ن، ٙ -سهٕ   دٔاَٙ رٛس يجبشس **19721 **.1973 **19711 **19777

ا2.20 ون  اا ا الةعاب حت  ااسرتبح ** وح لا
 

  (العالقددة بددين أنددواع السددموك العدددواني غيددر 
المباشددددر وممارسددددات إدارة المددددوارد البشددددرية 
المتعامددل مددع السددموك العدددواني غيددر المباشددر:

بززز ناأنززز سباا(ا وزززح الراسالرتبزززح 9   ززز اجززز  لار
أربوزززززعاسةحزززززت  اسةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززرا اززززز  هحا

   حرحززززززحراإ سرةاسة زززززز سر اسةب ززززززر عاةتتوح ززززززلا ززززززلا
 هززززيااحر  حرحزززحززززبوعا اززز  هحااسةحزززت  اسةوزززز  سني

 سة كحفززززز راااسةأززززز سفدا(0راا سةتن  زززززعسةتززززز ر  ا(ا0ر
(اإ سرةاسة حززززززحرا2رسةو ززززززلاا ززززززر  اأن  زززززعا ا(ا0ر

(اسةتو ززززززز نا6(اأن  زززززززعاسةتوززززززز   اار5رسةزززززز    ياا
سةنتززح دا.ا ت زز راسأل سءا(اتي زز ن7اار سةته  ززعاسة ب   ززع

اسرا الةزززعاإأصززززح  عااسرتبززززح إةززز ا جزززز  ااالقزززحرا
ب ناأنز سباسةحزت  اسةوز  سنياا2.20ب حت  ا ون  عا

 ززنا  حرحززحرافيزز ال ززراسة بح ززراسألربوززعا خ حززعا
إ سرةاسة زز سر اسةب ززر عاةتتوح ززلا ززلاسةحززت  اسةوزز  سنيا

سةأززززززززززز سفداا(0اار(اسةتززززززززززز ر  ا سةتن  زززززززززززع0 هزززززززززززيار
إ سرةا(ا2راأن  ززعا  ززر  اسةو ززلا(ا0اار سة كحفزز ر

.ا تتزززرس واأن  زززعاسةتوززز   (ا5راسة حزززحراسةززز    يا
أ ا.ا2.8اا2.2ان زززحابززز ق  زززعا وزززح الراسالرتبزززح ا

أ ززززحااززززنا وززززح الراسالرتبززززح ابزززز نا2.0أكبززززرا ززززنا
سألنزززز سباسألربوززززعاةتحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززرا
 بي عا  حرحزحراإ سرةاسة ز سر اسةب زر عافصنهزحاةزناتكزنا

نززيااةزز اسناكززلا  واسرا الةززعاإأصززح  عا ون  ززع.ا
ن با ناأن سباسةحت  اسةو  سنيال راسة بح را  كزنا
 نوزفاأ اسةأزز ا نززفا ززناخززاللاسة  حرحززحراسةخ ززس.ا

جد  زززحااسةثزززحنيسة زززر ااسجت زززحد تؤكززز اهزززا اسةنتزززح دا
الختبززززحراسة الةزززززعاسالأصززززح  عابززززز ناأنزززز سباسةحزززززت  ا
سةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززراسألربوزززززعااا سة  حرحزززززحرا

ااا حا تيسات اايسةخ س.ا  نااسة ر اسةثحن
ت جز ااالقزحراسرتبزح ا ون  زعا: (H2الثداني  الفرض 

ا اسرا الةعاإأصح  عاب ناأن سباسةحت  اسةو  سني
ل ززززراسة بح ززززرا أ  سراإ سرةاسة زززز سر اسةب ززززر عافززززيا

ا ناس ا نلاسةحت  اسةو  سنيال راسة بح ر.اسةأ 
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أنواع السموك العدواني غير المباشر وممارسات إدارة الموارد  بيناالرتباط معامالت  (:9جدول  
 البشرية لمتعامل مع السموك العدواني غير المباشر:

(2)  

تقٍٍن 

 االداء

(6)  

 التؼٍٍن

(5)  

أنظوت 

 التؼىٌض

(4)  

ادارة 

الوضبر 

 الىظٍفً

(3)  

أنظوت 

وظروف 

 الؼول

(2)  

الحىافز 

 والوكبفآث

(1)  

التذرٌب 

 والتنوٍت

     هوبرصبث إدارة          

 الوىارد           

 البشرٌت

 أنىاع الضلىك

 الؼذوانً غٍر الوببشر

 م

19162 19146 
19417 

** 

19.57 

** 

19.4. 

** 

19.36 

** 

19.51 

** 

صلىك ػذوانً غٍر 

 هببشر

نشط -هبدي  -  

1 

19162 19146 
19417 

** 

19.57 

** 

19.4. 

** 

19.36 

** 

19.51 

** 

صلىك ػذوانً غٍر 

 هببشر

صلبً –هبدي  -  

2 

19157 19134 
1941. 

** 

19.61 

** 

19.76 

** 

19.6. 

** 

19.71 

** 

صلىك ػذوانً غٍر 

 هببشر

نشط –لفظً  -  

3 

1916. 19146 
1941. 

** 

19.63 

** 

19.51 

** 

19.37 

** 

19.47 

** 

صلىك ػذوانً غٍر 

 هببشر

صلبً –لفظً  -  

4 

ا2.20 ون  اا ا الةعاب حت  ااسرتبح ** وح لا
ا
ا

 ANOVAرابعدددا: نتدددائج تحميدددل التبددداين 
 في اتجاا واحد:

أ هززراتأت ززلاسةتبززح نا زز  ا ون  ززعاسالختالفززحراااااا
ةحززززززت  اسةوزززززز  سنياا  حززززززببحراسةحززززززت  افززززززياأنزززززز سباس
ةتتوح زززلا ززززلااسةب زززر عا   سراإ سرةاسة ززز سراسةوززز  سنياا أ

 تا زززرسرابزززحختال ال زززراسة بح زززرااسةحزززت  اسةوززز  سني
سةخت  زززعاسة خصززز عا سة     زززعا سالجت حا زززع.ا    ززز ا

(ا تخصزززززحاةنتزززززح داسةتأت زززززلااتززززز اسةنأززززز ا02جززززز  لر
اسسةتحةي

  (:11جدول  
 مدى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية معنوية بين متغيرات الخمفية ومتغيرات الدراسة

 متغيرات الدراسة           م
 متغيرات الخمفية

أنواع السموك 
 العدواني

مسببات السموك 
 العدواني

 ممارسات إدارة الموارد البشرية

ات ج اسختالفحرااالاسةجنسا0
ا*سختالفحرافياسةتو  نات ج ااسختالفحرااالات ج اسةو را0
اسختالفحرات ج ااالاسةأحةعاسالجت حا عاا0
اسختالفحرات ج ااالاسة    عاسةأحة عا2
ا*سختالفحرافياسةتو  نات ج اا*سختالفحراات ج اسةخبرةاا5
ا*سختالفحرافياسةت ر  ا سةتو  نت ج اا**سختالفحراات ج اسة ح  اسة    يا6
ا*اسختالفحرافياسةت ر  ا سةتو  نت ج اا**سختالفحراات ج ا حت  اسةت ر  ا7
ا* سةتو  نسةت ر  ا لاسختالفحرات ج اا**اسختالفحراات ج اااسةوت يسة ؤهلاا8

 1911ل ** اخ الفبد ثًس ٕٖ يعُٕٚخ 1911* اخ الفبد ثًس ٕٖ يعُٕٚخ 
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ا

أ  زززز اسةتأت ززززلاازززز نا جزززز  اا:النددددوعمتغيددددر  -0
 ون  زززعافزززياكزززلا زززناأنززز سباسةحزززت  ااسختالفزززحر

سةوززززززززززز  سنياا  حزززززززززززببحراسةحزززززززززززت  اسةوززززززززززز  سنياا
   حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عاة نزززلاسةحزززت  ا

 سةو  سنيابحختال ا تا راسةجنس.
أ حررانتح داسةتأت زلاإةز ا جز  اامتغير العمر: -0

فزززياا2.20 ون  زززعاب حزززت  ا ون  زززعااسختالفزززحر
ة نزززلا تا زززرسرا  حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا

سةحزززت  اسةوززز  سنياراتززز ا جزززفاسةتو ززز نا سةته  زززعا
 سة ب   ع(ابحختال ا تا راسةو ر.ا

أ هززرراسةنتززح داامتغيددر الحالددة االجتماعيددة: -0
 ون  زعافزياكزلا زناأنز سبااسختالفزحرا نا ج  ا

سةحززت  اسةوزز  سنياا  حززببحراسةحززت  اسةوزز  سنياا
   حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عاة نزززلاسةحزززت  ا

 ال ا تا راسةأحةعاسالجت حا ع.سةو  سنيابحخت
أ  زززأراسةنتزززح داا:متغيدددر الوظيفدددة الحاليدددة -2

 ون  زعافزياكزلا زناأنز سبااسختالفزحرا نا ج  ا
سةحززت  اسةوزز  سنياا  حززببحراسةحززت  اسةوزز  سنياا
   حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عاة نزززلاسةحزززت  ا

 سةو  سنيابحختال ا تا راسة    عاسةأحة ع.
 دا جز  اسختالفزحراأ هرراسةنتحا:متغير الخبرة -5

فياكلا زناأنز سبا2.20 ون  عاب حت  ا ون  عا
سةحززت  اسةوزز  سنياا  حززببحراسةحززت  اسةوزز  سنياا

 زززنا  حرحزززحراإ سرةاسة ززز سر اسةب زززر عا  حرحزززعا ا
رسةتو زززززززز نا سةته  ززززززززعاسةوزززززززز  سنياة نززززززززلاسةحززززززززت  ا

 سة ب   ع(ابحختال ا تا راسةخبرة.ا
متغيددددددرات المسددددددمى الددددددوظيفي  مسددددددتوى  -6

  ززأراسةنتززح داأ: العممدديل التدددري   المؤهدد
 ون  زعا حزح  ا ج  اسختالفحرا ون  عاب حزت  ا

صزززز رافززززياكززززلا ززززناأنزززز سباسةحززززت  اسةوزززز  سنياا
 ززززناا  حرحززززت ن  حززززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سنياا ا

  حرحززززحراإ سرةاسة زززز سر اسةب ززززر عاة نززززلاسةحززززت  ا
سةتو زززز نا سةته  ززززعا سةتن  ززززعاارسةتزززز ر  اسةوزززز  سنيا

سة ب   عا(ابحختال اسة ح  اسة    ياا  حزت  ا
 .سةوت يسةت ر  اا سة ؤهلا

 فززززيا زززز ءاتأت ززززلاهززززا اسةنتززززح دابحة يحرنززززعا ززززلاااااا
سة ززر  اسةثحةزز ا سةرسبززلا سةخززح ساافززصنا  كززناسةيزز لا

اسرا الةززززعاإأصززززح  عااسختالفزززحرب زززكلااززززحناب جزززز  ا
ل زززراا ون  زززعافزززيا تا زززرسراأنززز سباسةحزززت  اسةوززز  سني

اا حببحراسةحت  اسةو  سنيا بو ا  حرححراسة بح ر
إ سرةاسة زززززز سر اسةب ززززززر عابززززززحختال ا تا ززززززرسراسةخت  ززززززعا
سة خصززززز عا اتززززز ا جزززززفاسةتأ  ززززز اسةخبزززززرةااسة حززززز  ا

ا حت  اسةت ر  ا سة ؤهلاسةتوت  ي.ااسة    يا
 النتائج:مناقشة 

ت ززز رانتزززح داسة رسحزززعاسةأحة زززعاإةززز اأناسة ت حززز اااااا
فزززيا ن  زززحرا  سنيال زززراسة بح زززراسةوزززحناةتحزززت  اسةوززز

 زززناا0.5قززز ابتزززياسالا زززحلاسةحزززو   عا أزززلاسة رسحزززعا
 رجحراا ب ونز اأنزفاب رجزعا ت حز عا ةز ساا5أصلا

 رت وززحاأ ا نخ  ززح.ا  ززناجحنزز اآخززراا  زز راتأت ززلا
 حببحراسةحت  اسةوز  سنياإةز ا ز  اأه  زعاسة حزببحرا
سة ر  زززعافزززياإأززز س اسةحزززت  اسةوززز  سنيال زززراسة بح زززرا

سة ززززا  اسةتزززيا توززززر اةهزززحاسة زززز  ر ناارب زززحابحزززب 
 سة    ززز نافزززياأا زززحةهنااتززز اأززز احززز سء.اأ زززحاازززنا
  حرحززحراإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عاةتتوح ززلا ززلاأ اسةأزز ا
 ناسةحت  اسةو  سنيال راسة بح راافي ا جز اأناإ سرةا
سة حزحراسةز    ياب ززكلاج ز اقز ا حززحا افزياسةأز ا ززنا

وززح ت ناسةحززت  اسةوزز  سنيان ززرساة  زز واسةرؤ ززعاأ ززحناسة
بخصزززز اا حززززحرهناسةزززز    يا حززززتيبال.اك ززززحات زززز را
نتزززح داهزززا اسة رسحزززعاإةززز ا جززز  ااالقزززحراسرتبزززح ااسرا
 الةعاإأصح  عاب ناسألنز سباسألربوزعاةتحزت  اسةوز  سنيا
 سة حززببحراسألربوززعاةتحززت  اسةوزز  سنيال ززراسة بح ززر.ا
 بتأت ززلانتززح داسة رسحززعانجزز اأناسة حززببحراسةتن    ززعا
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ن سباسةحزت  اسةوز  سنياسألربوزع.ابزواسرتبح زحكحنراأكثزرا
اسرا الةزززعااسرتبزززح هزززاساف زززالاازززنا جززز  ا وزززح الرا

إأصززززح  عابزززز نا حززززببحراسةحززززت  اسةوزززز  سنيا بوزززز ا
 ة ساكلا  حرححراإ سرةاسة  سر اسةب ر عاةتتوح لا زلا
سةحزززززت  اسةوززززز  سنيال زززززراسة بح زززززر.ا  ونززززز ااةززززز اأنا
بوزززز ا  حرحززززحراإ سرةاسة زززز سر اسةب ززززر عاةهززززحااالقززززعا

ةحززت  اسةوزز  سنيال ززراسة بح ززرا ةزز ساكززلاب حززببحراس
 ها اسة  حرححر.ا

وبمقارنة ما توصمت إليم الدراسة الحالية مدن       
 الأ انتائج الدراسات السابقة في نفس الموضوع  

 زززز  است ززززحقاسة رسحززززعاسةأحة ززززعا ززززلا رسحززززتياكززززلا ززززنا
Baron and Neuman,1996ا(Miranda, 

et.al.,2012)ناأ  اأه  عاسة حزببحراسةتن    زعاا 
فياسأ س اسةحت  اسةو  سنيال راسة بح را ات ا جفا
سةتأ  ززززز اسةتا  زززززرسراسةتن    زززززعا.ا  زززززناأ ززززز اأنززززز سبا
سةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززراات صززززتراسة رسحززززعا
سةأحة زعاسةزز ا جز  ان ززساأنز سباسةحززت  اسةوز  سنيال ززرا

 ززحساسة بح ززراسألربوززعابحة ن  ززحراسةحززو   عا فززقاسة ي
 Buss)سة حتخ نافياسة رسحعاسةأحة عا فيا رسححرااا

and  Perry,1961, Coo-mbs &Hollad-
ay,2004, Sakellaropouls, et. al., 2011ا.

ك زززززززحاتت زززززززقانتزززززززح داسة رسحزززززززعاسةأحة زززززززعا زززززززلا رسحزززززززعا
(افززياأه  ززعابززرس دا(Oostrom &Mierlo,2008ر

سةتزز ر  افززياسةتوح ززلا ززلاسةحززت  اسةوزز  سني.ا تختتزز ا
سةأحة زززعاا زززحاحزززبقافزززياإ زززحفعاأ  سراأخزززر ااسة رسحزززع

  سرسراسة  سر اسةب ر عابخال اسةتز ر  ار ثزلابزرس دا
سةأزز سفدا سة كحفزز رااتأحزز ناأن  ززعا  ززر  اسةو ززلاا
سةترك زززززدااتززززز اسة حزززززحراسةززززز    ياةتوزززززح ت ناات ج زززززفا
سالهت حنانأ اأن  عاسةتو   ا سةر ست ا سةو لااتز ا

ت   ززز ااتي ززز نات   رهزززحااسةتو ززز نا سةته  زززعاسة ب   زززعاة

أ ا نزلاسةحززت  ااااسال سءاب زكلا   زز اي(اةتأز ا ززن
 سةو  سنيال راسة بح ر.

الدراسدددددددة الحاليدددددددة و ليدددددددات توصددددددديات 
 :تنفيذها

 ززززززنانتززززززح دااإة ززززززفتززززززناسةت صززززززلاافززززززيا زززززز ءا ززززززحاااا
فزياال زراسة بح زرابخص اا حهرةاسةحت  اسةو  سني

 ن  حراسألا حلاسةحزو   عاا يتزرواسةبحأز ا ج  ازعا
فزززيا ززز ءاسةنتزززح داسةتزززياتزززناسةت صزززلا زززناسةت صززز حرا

اسسةتحةيات اسةنأ اسة هحا
ف  ززحا توتززقابنتززح داسة رسحززعاسةأحة ززعابخصزز اااأوال 

أنزززززز سباسةحززززززت  اسةوزززززز  سنيال ززززززراسة بح ززززززرافززززززيا
 ن  زززززحراسألا زززززحلاسةحزززززو   عاافيززززز ابتزززززيا رجزززززعا

 رجززحر(ا ززناأ زز اا5 ززناأصززلاا0.5 ت حزز عار
 زز  ات سجزز  ابخصح صززفاسالربوززعارسة ززح  اال ززرا
سة زززززح  ااسةن ززززز ا ل زززززراسةن ززززز (.ا أيزززززقاسةنززززز با
ايسةثحةززززز ارحزززززت  ااززززز  سنيال زززززرا بح زززززرا ة  ززززز

 رجزحر(اا5 زناأصزلاا0.6 ن  (اأات ا رجزعار
%.ا ت زززز راهززززا اسةنحززززبعاسةزززز ا جزززز  ا50بنحززززبعا

سةحززززت  اسةوزززز  سنيال ززززراسة بح ززززرابزززز ناسة   زززز ا
 ر  حفافياسةو زلاا  زحا ت تز ا وزفاسةبأز اازنا

ب نه زززحاابززززراا بزززح رسراةتأحززز نا ت   زززز اسةوالقزززع
أن زززززز عاسجت حا ززززززعا ر ح زززززز عا تثي   ززززززعا   ن ززززززعا
  نححززبحراق   ززعا أا ززح ااةيززحءسرا  ر ززعا ح ححززعا
سةبزززززح اسة  تززززز وا سجت حازززززحراةت  زززززحركعا تبزززززح لا

اسآلرسءا سألفكحر.اا
أ هزززررانتزززح داسة رسحزززعاسةأحة زززعا جززز  اأربوزززعاثانيدددا  

 ج  اززززززحرا ززززززناسة حززززززببحراسةر  حزززززز عاةتحززززززت  ا
سةو  سنيال راسة بح راا ب رجحرا ت ح تزعا كزاة ا
 جزز  ااالقززحرااسرا الةززعاسأصززح  عا ون  ززعابزز نا
سة حززززززببحراسالربوززززززعا أنزززززز سباسةحززززززت  اسةوززززززز  سنيا
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ا0.05سالربوزززع.ا بتزززيا حزززت  اسة حزززببحراسة ر  زززعا
 بي عاسة حببحراب رجعاأقزل.اا رجحرا5 ناأصلا

بوناتي ناإ سرةاسة  سر اسةب ر عاةاسا  صياسةبحأ ا
فززيا ن  زززحراسألا ززحلابتأت زززلا حززببحراسةحزززت  ا
سةو  سنيا  أح ةعا وحةجتهحات ح  زحاةأز   احزت  ا
از  سنيال زرا بح زرا زلاسةترك زدااتز اسة حززببحرا

بح  حفعاإة اسة حببحراسة توتيعابح ححعااسة ر  عا
 هكززاسا.اسةتن    ززعةب  ززعاأ اسة حززببحراسة ززركعاأ اس

قزز ا ت تزز اسأل ززراإجززرسءا رسحززعا تأت ززلات صزز تيا
ة ورفزززززعاسألحزززززبح اأ الاثزززززناسةت زززززرقاسةززززز ا زززززرقا
االجهززحاثحن ززح.اأ ا يتززرواسازز س اقح  ززعابحألحززبح ا

(اأحززز ا زززحا ر افزززياCheck Listسة أت تزززعار
سحززززززتبحنعاسة رسحززززززعاسةأحة ززززززعا بححززززززتخ سناخر  ززززززعا

(.ا رب زززززززززززحاFishbone diagramسة حزززززززززززببحرار
 ت تززز اسأل زززراساززز س ا بزززح رسراة  سجهزززعاسةحزززت  ا
ااسةو  سنيا فيحاةن ا عاكلا ج  اعا ناسألحبح .ا

أبزززردرانتززح داسة رسحزززعاأه  زززعاسحزززتخ سنابوززز ا ثالثدددا 
  حرحززحراإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عافززياسةأزز ا ززناأ ا
 نززلاأنزز سباسةحززت  اسةوزز  سنيال ززراسة بح ززرا هززا ا

(اسةتز ر  ا0  ز سارسة  حرححراهياات ا جفاسةتأ
(اأن  ززززعا0(اسةأزززز سفدا سة كحفزززز راار0 سةتن  ززززعاار

(اإ سرةاسة حزززززحراسةززززز    ياا2  زززززر  اسةو زززززلاار
(اسةتو زززززز نا سةته  ززززززعا6(اأن  ززززززعاسةتوزززززز   اار5ر

(اتي ززز ناسال سء.اةزززاسات صزززياسة رسحزززعا7سة ب   زززعاار
ب رسجوزززعا زززحاتي  زززفاإ سرسراسة ززز سر اسةب زززر عا زززنا

ة ززعاتأت ززلانيززح اأن زز عاةتوززح ت نابهززحا سحززتخ سناآ
سةي ةا سة و ا تي  ناسة يترأحراسةتزيا زنا زونهحا
تي  نا حاتي  فا ناأن ز عاتتوتزقاببزرس داسةتز ر  ا
سال سر افزززيا   ززز باسةحزززت  اسةوززز  سنياات ب زززقا
ن حنا    اياةتأ سفدااا سةزعاسألجزرا سةأزحفداا
تزز ف را ززر  اا ززلا ال  ززعااتزز ف رابززرس داأ زززنا

ف راخزز  حرا حززال عاان ززحنا ززكح  اسةوززح ت نااتزز ا
صززأ عا سجت حا ززعا نححززبعاافززت ا حززحرسراسةتزز رتا
سةزززززززز    ياات ب ززززززززقاح ححززززززززعاسةبززززززززح اسة  تزززززززز واا

ا     ا عان حناتي  ناسال سء.ا
 مقترحات لدراسات مستقبمة:

بحةت حزززززلافزززززيا رسحزززززحراسةأحة زززززعاسة رسحزززززعاتيتزززززروا -0
سة بح ززززرا ل ززززراسة بح ززززرا وززززحاسةحززززت  اسةوزززز  سنيا

بحة ن يززعاسةورب ززعا سا ززحفعا تا ززرسراأخززر اج  زز ةا
 ثززلاسةو سةززعاسةتن    ززعا سةثيحفزززعان ززرساة ززحات زززه  ا

 زحل عاا سقتصح  عسة ن يعا نا ر  اح حح عا
رب حاتؤثرافياحت ك حرافيا و ناسةبت سناسةورب عا

سة ززززز    نا بخحصزززززعاسةحزززززت  اسةوززززز  سنيات ه ززززز سا
ة نزززززلاأ اسةأززززز ا زززززنا تخصصزززززعابزززززرس داا اززززز س 
 ةو  سنياسة بح را ل راسة بح ر.سةحت  اس

بحةت حزززلات زززجلاسة رسحزززعاسةأحة زززعاسةبزززحأث ناس  زززحا -2
ارب ززززحافززززياإجززززرسءاسة د زززز ا ززززنا رسحززززحرا يحرنززززعا
ةتحزززت  اسةوززز  سنيافزززيااززز ةا  لا فزززياق حازززحرا
ن ح ا ختت عا  تن اعا ة ساسةترك دااتز اق زحبا

سةي زحبا زنا ثزلاأ اا نزعا سأز ةان ح ا سأ افي ا
في اك حاه اسةأزحلافزياأ اق حباسةتوت نااسةصأي

  و ناسة رسححراسألجنب ع.ا
 المراجدع

االمراجع العربيةاواًل:
(ااسالتجحهزحرا0202ر أ ز ااسةخن ر اافرستا سفياا-

سةتوصزززب عا االقتهزززحابحةحزززت  اسةوززز  سنياسةوزززح ت نا
بحةر ززززح اارحززززحةعا حجحززززت راااسةصززززأيبحةي ززززحبا

كت ززعاسةوتزز ناسالجت حا ززعا سال سر ززعااجح وززعانززح  ا
اسةورب عاةتوت ناسأل ن عااسةر ح .

سةن ززرةاس أصززح  عاةتارفززعاسةتجحر ززعاسةصززنحا عافززياا-
اهز0206/0207ج ةاةتوحنا

ا
ا
ا
ا
ا
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  دددددددددالمالح

 
 
 
 

 ةددددددددستبانا
 

ا.الفاضمةاألخ الفاضل /األخت 

اسةحالناات كنا رأ عاسهللا بركحتفا بو                            ا

ا ي ناسةبحأ ابصجرسءا رسحعابون سنسا

ا  دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع السموك العدواني لمموظفين بالمممكة 

أنزز سباااح ززعابرجززحءاسالجحبززعااتزز اأحزز تعاسالحززتبحنعاسةتززياتززناتيحزز  هحاإةزز اأربوززعاأقحززحنار  حزز عا هززيساب حنززحراا

سةحززت  اسةوزز  سنيال ززراسة بح ززراا حززببحراسةحززت  اسةوزز  سنياا   راإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عافززياسةأزز ا ززناأ ا نززلا

راهزززا اسالحزززتبحنعاحزززر عا الاتحزززتخ ناسالاسةحزززت  اسةوززز  سنيا زززناجحنززز اسة ززز    ناتجزززح اسة ززز  ر ن.ا توتبزززراب حنزززح

افي اااسةوت يأللرس اسةبأ ا

ا

 الشكر ولكم جزيل  تمنياتيمع خالص                                              

 الباحث                                                 
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 عامة:بيانات  األول:القسم 
ا.....................أنث ....(ا0رااااااااااااااا.....................(ااكرا0راالنوع:-0
ا............ا29إة ا22 ناا(ا0راااااااااااااااحنعا........ا22(اأقلا نا0راالعمر:-0

ااا......حنعافوكثرا.......ا62(ا2رااااااااااااااا.........ا59إة اا52(ا نا0راااااااااا
ا
ا..............(ا تد تا.......0راااااااااااااا(اأاد ا.......0رااالجتماعية: الحالة-0
ا.....إ رسف عا...(ا    عال را0راااااااااااااإ رسف عا...(ا    عا0سارالحالية الوظيفة-2
احن سرا........ا0(اأقلا نا0راالخبرة:-5

 حن سرا......ااااا5حن سراإة اأقلا ناا0(اأكثرا نا0رااااااااااا
 .....حن سراا02حن سراإة اأقلا ناا5(اأكثرا نا0راااااااااا
احن سرافوكثرا.............................ا02(ا2رااااااااااا

اسااإلدارة التي تتولى شؤون الموظفين والعاممين لديكم اسم-6
ا(اإ سرةاسة  سر اسةب ر عسا........ااا0راااااااااااااااااا
 ةاسألفرس ساا...............ااا(اإ سرا0راااااااااااااااااا
ا(اإ سرةا ؤ ناسةوح ت نسا........اااا0رااااااااااااااااا
ا.أخر سا....................(اا2رااااااااااااااااا

 تدريبية حصمت عميها في مجال إدارة الموارد البشرية:  دورات-7ا
ا.........  ج ااا........ا(ااال0رااااااااااااااااا
ا....  رسرافوقلا..........ا0(ا0رااااااااااااااااا

ا  رسرا..........ا0(اأكثرا نا0رااااااااااااااااا
ااالتعميم: مستوى-8

 .................. أقلا....اثحن  (ا0رااااااااااااااااا
ا(ا بت ناب ناسةثحن  عا سةجح وع........0رااااااااااااااااا
 ...................(ا هح ةاجح و عا.0رااااااااااااااا
ا كت رس ا..............(ا حجحت راأ ا2رااااااااااااااا

 : أنواع السموك العدواني في العمل: الثانيالقسم 
 ززناا سة زز  ر ن.تتكززرراسةوبززحرسراسةتحة زعااتزز اسةوالقززحرابزز ناسة زز    ناابرجزحءاتأ  زز اإةزز اأ ا زز  اتتكززرراأ اال

سالجحبعاسة ال  عافياأأ اسة ربوزحرااتز ا حزحراكزلاابزحرةا فيزحاة رجزعاتكزرسراهزاساا(اأ حن√رف ت ا لااال عا
 سةتحة عساااااةت رجحراسةخ سسةحت  ا ناجحن اسة     نا  فيحا
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ا(اتتكرراب رجعا ت ح ع.0رااا(اتتكرراإة اأ ا و  .0رااااااااتتكرر.ا(انح رسا ح0ر
اج س.(اتتكرراإة اأ اكب را5رااكب رس.(اتتكرراإة اأ ا2را

(5) 

تتكرر إلى حذ 

 كبٍر جذا

(4) 

تتكرر إلى 

 حذ كبٍر

(3) 

تتكرر 

بذرجت 

 هتىصطت

(2) 

تتكرر إلى حذ 

 ضؼٍف

(1) 

نبدرا هب 

 تتكرر

            درجت تكرار           

 الؼببرة              

 الؼببراث

 م البؼذ

 ٚشِٕ سًعخ انشسكخ     

سهٕ   دٔاَٙ 

-رٛس يجبشس

 َشط-يب ٘

. 

     
فااٙ انًاإاز  ٚسااسف 

 انًطهٕثخ نهعًم
11 

     
ٚخ،اااااااااٙ انًااااااااإاز  

 انًطهٕثخ نهعًم
11 

     

ٚخااااسة فااااٙ يٕقااااع 

انعًاااااام )ٚكسااااااس أٔ 

 ٚعطم شٙء يب(

12 

     
ٚؤخااااااار اشاااااااٛبء  ٌٔ 

 ٔخّ زق أٔ اس ئراٌ
13 

     
ٚسااااااسة يعهٕياااااابد 

 سسٚخ  ٍ انشسكخ
14 

     

ٚ عًاااد ان اااؤخٛس  اااٍ 

اخ ًب بد ٕٚخاد ثٓاب 

 دٔاَٙ سهٕ   انًدٚس

-رٛس يجبشس

 سهجٙ-يب ٘ 

15 

     

ٚاااااااااااؤخس انعًااااااااااام 

انًطهاإة ز ااٗ ٚجاادٔ 

انًاااادٚس فااااٙ يٕقااااف 

 سٙء

16 

     
ٚس   أشٛبء سٛئخ  ٍ 

 انًدٚس َ،سّ

سهٕ   دٔاَٙ 

-رٛس يجبشس

 َشط-ن، ٙ

17 

     
ُٚشاااااااااس إشاااااااااب بد 

 ي سضخ  ٍ انًدٚس
1. 

     

ٚجاادٖ تعهٛقاابد سااٛئخ 

ثخصاااااااااااااإ   زاء 

 انًدٚس

1. 

     
يعبيهخ أصادقبء ٚسئ 

 انًدٚس
21 

     

ال ٚسساام انًعهٕياابد 

ان ااااٙ ٚس اااابج إنٛٓاااااب 

 انًدٚس
 –سهٕ   دٔاَٙ 

-رٛس يجبشس

 سهجٙ –ن، ٙ 

21 

     

ال ُٚجاااّ انًااادٚس إناااٗ 

ٔخاااااااااإ  يشااااااااااكهخ 

 يس ًهخ

22 

     
ال ٚكااااارة شاااااابئعبد 

 شائ،خ  ٍ انًدٚس
23 
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 القسم الثالث : مسببات السموك العدواني غير المباشر:
تن بززقاأ اتن بززقاسة حززببحراسةتحة ززعاةتحززت  اسةوزز  سني.ا ززناف ززت ا ززلااال ززعاابرجزحءاتأ  زز اإةزز اأ ا رجززعاال

 سالجحبعاسة ال  عافياأأ اسة ربوحراات ا ححراكلاابحرةا فيحاةت رجحراسةخ ساسةتحة عساا(اأ حن√ر
ا ت ح ع.ا(اتن بقاب رجع0راااااااا.ب رجعا و  ع(اتن بقا0رااااااااا(االاتن بقات ح ح.0ر
ا(اتن بقاب رجعاكب رةاج س.5رااااااكب رة.(اتن بقاب رجعا2ر
اا

(5) 

تنطبك 

بذرجت 

 كبٍرة جذا

(4) 

تنطبك 

بذرجت 

 كبٍرة

(3) 

تنطبك 

بذرجت 

 هتىصطت

(2) 

تنطبك 

بذرجت 

 ضؼٍفت

(1) 

ال 

تنطبك 

 توبهب

 درجت انطببق               

 الؼببرة            

 الوضبببث

 الوحتولت

 الؼذوانًللضلىك 

تصنٍف 

 الوضبببث
 م

     
تقهاااٛص أٔ تخ،اااٛض  اااد  

 انعبيهٍٛ
يسججبد ت عهق 

ثسٛبسخ 

 انشسكخ:

24 

 25 االس  ُبء  ٍ  بيهٍٛ     

 26 تخ،ٛ بد انًٛصاَٛخ     

     
تخ،ٛ ااااااااابد أٔ تدًٛاااااااااد 

 انسٔاتت
27 

 ان طٕز انسسٚع فٙ ان قُٛخ     

 يسججبد ثٛئٛخ:

2. 

     
انًعاااابيالد تطجٛااااق َ اااابو 

 االنٛك سَٔٛخ
2. 

 31 ظسٔف  ًم رٛس يٕاتٛخ     

  دو  دانخ انًعبيهخ     

يسججبد 

 فس ٚخ:

31 

     
 ااااااااادو  داناااااااااخ األخاااااااااس 

 ٔانًكبفآد
32 

 33 ظسٔف اخ ًب ٛخ ٔ بئهٛخ     

     

ت ٛٛاااااااس فاااااااٙ إخاااااااساءاد 

ٔقٕا ااااااااااااد ٔسٛبساااااااااااابد 

 ان ٕظٛف

 

 

يسججبد 

 تُ ًٛٛخ:

34 

     

انشاسكخ  ت ٛٛساد فٙ إ ازح

)ياادزاء خااد  فااٙ يُبصاات 

 ْبيخ(

35 

     
ت ٛٛساد فٙ َ بو ٔأسهٕة 

 انعًم
36 

     
زسكااااااااخ تااااااااُقالد فااااااااٙ 

 انٕظبئف
37 

     
ثجااااابد انًااااادزاء ن، اااااساد 

 طٕٚهخ ثبنعًم
3. 

     
 اااادو ان  ٛٛااااس فااااٙ َ اااابو 

 ٔأسهٕة انعًم
3. 
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 السموك العدواني من جان  الموظفين:القسم الرابع: دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع 
تززؤثرا  حرحززحراإ سرةاسة زز سر اسةب ززر عاسةتحة ززعاب ززركتكنافززياسةأزز ا ززناأ ا نززلاسةحززت  ااأن   كززنامدددىاأ إةزز ا

اسةو  سنيا ناجحن اسة     ناتجح اسة   ر ن؟
ا(اا اتوث را ت ح 0راااااااااااتوث را و  ا (اا0راااااااا(اة ساةهحاتوث راات اسال الق0ر
ا(اا اتوث راكب راج س5رااااااااااااااااااااااتوث راكب را (اا2ر
ا

(5) 

رو تؤثٍر 

 كبٍر جذا

(4) 

رو تؤثٍر 

 كبٍر

(3) 

رو تؤثٍر 

 هتىصط

(2) 

رو تؤثٍر 

 ضؼٍف

(1) 

لٍش لهب 

 تؤثٍر

   هوبرصبث إدارة الوىارد البشرٌت للحذ

 هن أو هنغ الضلىك الؼذوانً للوىظفٍن
 م البؼذ

     
تااادزٚت يُبساااجخ فاااٙ انساااهٕ  تقااادٚى ثاااسايح 

التذرٌب  انعدٔاَٙ فٙ انعًم ٔكٛ،ٛخ يٕاخٓ ّ

 والتنوٍت

43 

 41 تقدٚى ثسايح ان ًُٛخ اال ازٚخ نهقٛب اد     

     
تسدٚد انسٕافص ٔانًكبفآد ثشاكم يٕضإ ٙ 

 فٙ ضٕء تقٛٛى األ اء
الحىافز 

 والوكبفآث

42 

 43 انعدانخ فٙ تٕشٚع انسٕافص ٔانًكبفآد     

 44 تقدٚى يصاٚب إضبفٛخ نهًٕظ،ٍٛ ٔانعبيهٍٛ     

     
تاااإفٛس ظااااسٔف  ًاااام يب ٚااااخ ٔاخ ًب ٛااااخ 

 َٔ،سٛخ يالئًخ

ظروف 

 الؼول

45 

 46 تٕفٛس انخديبد ٔانس بٚخ انصسٛخ انًُبسجخ     

 42 إ دا  َ بو ن هقٗ ٔزم شكبٖٔ انعبيهٍٛ     

     
تطجٛق انقٕا د ٔانهإائر انًُ ًاخ نساهٕكٛبد 

 انًٕظ،ٍٛ فٙ انعًم
4. 

     
اتجاابع سٛبسااخ االَ، بذ،انجاابة انً، اإذ نسااام 

 شكبٖٔ انًٕظ،ٍٛ ٔانس   هٗ اس ،سبزاتٓى
49 

 53 ا دا  ٔتٕفٛس ثسايح أيٍ ٔساليخ نهًٕظ،ٍٛ     

     
تاااإفٛس فااااس  انًُاااإ اناااإظٛ،ٙ ٔان سقٛااااخ 

 ٔاالس قساز انٕظٛ،ٙ
إدارة الوضبر 

 الىظٍفً
51 

 ٔاألخس انًُبست نطجٛعخ انعًم فع انساتت      

أنظوت 

 التؼىٌض

52 

     
تقدٚى شٚب اد يسضٛخ فاٙ األخاس ياٍ خبَات 

 انشسكخ
53 

     
ان اااصاو انشاااسكخ ثااادفع يسااا سقبد انعااابيهٍٛ 

 انًبنٛخ فٙ يٕا ٛدْب
54 

     
يساخعخ يؤْالد ٔخجساد انًٕظ،ٍٛ انداد  

 ٔا دا  ثسايح ن ٓٛئ ٓى ٔتعسٚ،ٓى ثبنًُ ًخ

التؼٍٍن 

والتهٍئت 

 الوبذئٍت

55 

     
إخساء تقٛٛى أل اء انعبيهٍٛ ثشكم يٕضٕ ٙ 

 ٔ ب ل
 56 تقٍٍن األداء

 
ا 


