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ومداظهع استتتتهدال الدراستتتة الحالية قيان م ر ناع املنانة التنايمية نق الع قة اك ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية  
ر من رمضان. واستندي يف تحقيق هذا الهدف تت رية مبدينة العاشتت التكيفي االتطبيق نق رشكاي صنانة وانتاج األدوية الب 

، وااستتتادام قا ة استتتقتتتاج تع تجميا البياناي األولية املتعلقة مبتلداي الدراستتة من   ل نينة اىل تطوير    ة اروض

ركاي؛ حيث تع استادام اسلوب االنحدار البسيط يف التعرف نق طبيعة الع قة تتت اهذه ال   مفردة من العاملك 344قوامها 
كتححتد  -  SmartPLSاك ادراا األاراد لل تتتتاظعتاي التنايميتة ومداظهع التكيفي. ونا اإلصتتتتدار المتالتث للانتام  اإلحتتتتتاي

تع قيان مدي التجانس اك مستاراي الع قاي ملتلدي الدراستة املستتقا والتااا االنستبة   -تطبيقاي منوذج املعادلة الهيكلية

كتذلتا التعرف نق طبيعتة مستتتتار الع قتة اك ، و  لفئتاي املتلداي التدغواراايتة )والتي تضتتتتمنتل  النور، والعمر، والااة(

وتوصلل النتاظ  ندم وجود ن قة معنوية اك ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداظهع .  عةمتلداي الدراسة الم  ة مجتم
دل للمنتانتة التنايميتة نب الع قتة اك ادراا األاراد لل تتتتاظعتاي التنايميتة ومداظهع  التكيفي، كام ك تتتتفتل نن األ ر امل عتم

 قتة اك ادراا األاراد لل تتتتاظعتاي التنايميتة ومداظهع التكيفي، وكتذلتا وجود ا ت اتاي ذاي داللتة احتتتتتاظيتة يف طبيعتة الع
التكيفي كتدالتة يف اعف ائتاي املتلداي التدغوجراايتة. وا ت تمتل التدراستتتتة مبنتاق تتتتة النتتاظ  ودالالتهتا، وكتذلتا التطبيقتاي 
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لألاراد ليستتل   Adaptive Performance (AP)األداج التكيفي    موAdaptability مفاهيع مما التكيفية  
لحتاً؛ كتيستتتتجتااتة طبيعيتة للتفتان ي اجتديتدة يف األدايتاي  اإلداريتة، اال من االهتامم اتدراستتتتهتا اتاي مطلبتاً م 

الرستتتيعتة واملتتتاليتة التي تبتديهتا مكونتاي البيئتة التنايميتة، موت فرض نليهتا يف طريق الحتدا تة والتليد 
(Pulakos, et al., 2006) . 

نار ومتاذي القرار اندم  ال ل املعارصة تنامي حالة ال تحكد البيئي يف ايئة األنام  اقد مديميضتتاً،   كتفاج صتت 
؛ اتا اقط الحتاليتة مو املحتملتةو  ،اتحتتتتك املنامتة يف مواجهتة التهتديتداي التدا ليتة والاتارجيتة التنايمي

متمتتا ناع املنتتانتتة التنايميتتة ، (. وهنتتا2015وتعلع كيفيتتة اإلاتتادة منهتتا ميضتتتتتاً )نلوان وطتتالتت ، 
Organizational Immunity System (OIS)   الحتتاجز املنتتاني التتذي يقي املنامتتة وطتتحة املؤ راي

الاارجية، ويدنمها يف مواجهة ما يحيط اها من تحدياي دا لية، ويضتيف لها ميزة التفو  نق املنااستك؛ 
  (.   2017حال تفو  ناع منانتها نق تلا املتوارة لديهع )ادوز، 

 ستف منارطاً يف انتاج مو ستامر مو االشترتاا يف محاديث تقييميةويف ستيا  متتتا، الالباً ما يجد الجميا نف
تتعلق االعما نفستف مو طريقة مداهه نن طرف  الث اد موجود، ونملياً يكون من املفيد اا واملهع ان   

من يكون الفرد طراتاً يف تلتا الحواراي. اتالتعتامتا الفعتال ما الواقا التنايمي  -يكن من التتتتعت  تجنت 
من األاراد اإلملام االكمد من املعلوماي؛ واااصتة ذاي املضتمون التقييمي، ومن  ع يحر    املعقد يتطل 

الكمد من األاراد نق التقاط تلا املعلوماي ا تتكا اد رستتمي، اما لعدم صتتاهع نق التنقي  ننها، مو 
رة يطلق نليها ، هذه الااه (Foster, 2004)لعدم قدرتهع نق تحكيدها ستواج ا تكا مبارش مو اد مبارش 

 .   Organizational Gossip (OG)مسع ال اظعاي التنايمية 

واالراع من من ال اظعاي التنايمية متما محد منوار الحواراي الجانبية السلبية مو"اد املفيدة"، اال من هذا 
ة اجان  االنتقاد   يدم طوي ً، اال تاظعاي التنايمية هي ااألستان ستلوا معقد، لف وجف ووفاظف ايجااي

تلا الستتلبية املتواترة ننف، كام من مال  األستتباب املستتجلة لتداول ال تتاظعاي التنايمية ترجا ال جما 
املعلومتتاي، مو تتتحكيتتدهتتا، وتالو ال حتتد كبد من الحتتاجتتة نحو نيتتة التتتح د الستتتلبي نق ا  رين 

(Baumeister, et al., 2004; Beersma & Van Kleef, 2012). 

اقد اقرتن دور صتتتنانة األدوية كتتتتنانة استتترتاتيجية كاي تستتتهع يف تحقيق الستتت م   ويف ستتتيا  ، ر،

ري ازيادة معدالي دوران العاملة تتتتت اإلجتامني، ومتما محد روااد الادمة التتحية املقدمة للمواطن املتت 
حتدا اتالتدراستتتتة  متا، وهو  (2015)نبتد اللتف،   اارادهتااملتميزة اهتا، وتراجا مؤرشاي االاتكتاريتة واملرونتة لتدي 

، ومحاولة اإلرتقاج اف  الحالية ال املبادرة اتدارا امل تك ي املرتبطة ااألداج التكيفي لألاراد يف تلا التتنانة
نا دراستتتتة ن قتتف اتال تتتتاظعتاي التنايميتة، وذلتا تحتل مالتة ناع منتانتة تنايميتة اتانلتة وقتادرة نق 

تستتهدف الدراستة الحالية  ونق ذلاصتنانة األدوية.  انتاج و املاتلفة التي تواجف   التهديدايالتعاما ما  
يف   ومداههع التكيفيناع املنانة التنايمية نق الع قة اك ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية  م ر قيان  

 ر من رمضان.     تالعاشدينة مبرية تالب األدوية صنانة وانتاج ركاي تش
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2- 
الراع من تركيز مالبها نق منف امليدانية املتعلقة ااألداج التكيفي لألاراد ك ف تتبا العديد من الدراساي ا

 ,Stewart & Nandkeolyar)ومنهتا  الفرو  الفرديتة اك األاراد   -العوامتا الفرديتة املرتبطتة اهتذا املفهوم
تت التدري  نق ان الي   تت ، ومس (Pulakosm, et al., 2000)، ومتطلباي تنفيذه يف ايئة العما   (2006 اهه تت

 ,.Griffin, et al) املحفز لتف ، والتدنع اإلجتامني والتنايمي املت درا (Joung, et al., 2006)مو تطويره 
2010; Jundt, et al., 2015) وتحتديتداً ذاي  -، اال منهتا تجتاهلتل املحتدداي البيئيتة املرتبطتة اهتذا املفهوم

الع قة التي جمعل اك تلا املحدداي ومامرستة   ستيام يف ضتوجال ،   (2016التتلة مبنا  العما )الزهراين،  
  .الرسمية )التطونية( يف الواقا التنايمي األن طة اد

؛ وهام  املحدداي ذا ملفهوممكتفل األداياي االرستد الناري ملجمونتك من العواما املحددة له، اقد   ميضتاً 
وتضتتتمنتل  الاتتتتتاظة الفرديتة، ارام  التتدريت ، التدنع التنايمي املتدرا، واملحتدداي  Distalاألاعتد 
، والعوامتا املعرايتة )ممتا   وتضتتتمنتل  نوامتا التدااعيتة الفرديتة )ممتا  الكفتاجة التذاتيتة(  Proximalاألقرب

   . (Jundt, et al., 2015)التعلع واكتساب املهاراي( 

ناراط يف ستتلوا ما ومارجاي العما ال من الع قة اك اPradhan & Jena, 2017)ويري ارادهان وجينا )
واضتتتحتة ومتوقعتة، اال من التعمق يف ،ليتف حتدو هتا يتطلت  ادراا من األداج يجت  من يرتبط ليس اقط 

اا يج  من يتفانا ما مكوناي البيئة التنايمية، وتحديداً  –الستتتااق اإلشتتتارة اليها –ااملحدداي الفردية
يف التنبؤ مبارجاي   -من وجف نار تلا الدراستة  -وصتحة منا  العما؛ والتي ت عد األهعادراا مدي جودة 
اراز دور ادراا األاراد لل تتاظعاي اهذا الرمي نا  امليدانية    الدراستتاي دنمل. ولقد  1العما اد الرستتمي

 Wu, et)  امةيف حفز السلوكياي التطونية لألاراد دا ا املن  -ر املنا  التنايميتت كححد نناص  –التنايمية
al., 2018a; Tian, et al., 2019). 

وك تفل مراجعة األداياي اإلدارية من مال  ما تع تداولف نن مفهوم ال تاظعاي التنايمية هو اما حتتيلة 
لتف الكتاااي النارية الك ستيكية وامل ستتحد ة   ري نق تتتتت يف مجال نارية املنامة ، والتي اقتتت  –ما مصتل

 ;Kniffin & Wilson, 2005, 2010)التعريِّف اوفتاظف ال تتتتاظعتاي ومحتدداتهتا يف البيئتة التنايميتة 
Grosser et al., 2012) راف األ تار املحتملتة لهتا نق كتا من مطلقهتا ومتلقيهتا تتتتتتت ، وكتذلتا استتتت تتت

(Waddington & Fletcher, 2005; Farley et al., 2010; Grosser et al., 2010 ما تع استتتنتاجف ، مو  (
من دم  مو استقاط مضتمون ونتاظ  اعف املفاهيع والدراستاي اإلجتامنية املرتبطة مبفهوم ال تاظعاي نق 

 ,Duffy, et al., 2002; Kulik)املجتمعي   Mistreatmentالواقا التنايمي ؛ ممال  نارية ستوج التعاما  

 
 االعواما -الرسمي اد السلوا مشكال كححد –اإلستباقي األداج تح ر من( 2019) واسامنيا البنوي دراسة نتاظ  الية ذهبل ما ما الرمي هذا يتفق 1

 (.العما ا  قياي ادراا يف ومتملل) الفردية العواما من مكا ا كا( الوفيفة  تاظة وتحديداً ) التنايمية
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et al. 2008)  مو دراستاي نلع ستلوا اإلنستان املجتمعيKniffin & Wilson, Social Anthropology ) 
2010) . 

 & Noon)األول دراستتة نون وديلادج  ؛شتتهدي دراستتاي ال تتاظعاي التنايمية    ة محطاي اارزةكام 
Delbridge, 1993)  من وجود ال تتاظعاي التنايمية ي عد ممراً "جوهرياً" للتتتحة والفانلية   والتي مقرتحل

 & Kurland)التنايميتة، ودنتل ال دنع الجهود البحميتة يف هتذا اإلتجتاه. والمتانيتة دراستتتتة كدالنتد وايِّلتد  
Pelled, 2000)    والتي لفتل النار ال رضورة الدم  اك مفهوم النفوذPower   وشبكاي تداول املعلوماي

 د الرستتمية، كام قدمل مول محاولة لبناج اطار ناري لدراستتة ال تتاظعاي التنايمية. وم داً دراستتة اانا
والتي ك تتتفل نن من ، ار ال تتتاظعاي التنايمية ال  (Van Iterson & Clegg, 2008)الرتستتتون وكلي   

اي املاتلفة ر تتتتتت تتوقف اقط نند مستتتوي األداج الفردي مو مداج جامناي العما، اا متتد لت تتما املؤشتت 
 للألداج التنايمي ككا.

واالراع من االهتامم الذي ماداه الباحمون لدراستة ال تاظعاي التنايمية، اال من املتواار من الدراستاي نن 
م ر تلا ال تاظعاي نق ستلوا من توجف لهع ، مو ا لية التي يؤسستس نليها هذا الستلوا ما زالل ضتعيفة 

(Wu, et al., 2018a) واذا كانل طبيعة ال تتاظعاي التنايمية ت حفز نق دراستتة ن قتها مبؤرشاي األداج .
 )ممال  تناولل دراستتة وي  -الفردي اد الرستتمي، نجد من القليا جداً من الدراستتاي قد وجف لهذا اللرض

، كام تناولل  تنايميةن قة ال تتتاظعاي التنايمية استتتلوكياي املواطنة ال  (Wu, et al., 2018a)  وزم هه
مقارنًة االدراستاي التي   - ن قتها االستلوكياي اإلستتباقية لألاراد( al., 2018b) Wu, et  وزم ههدراستة وي 

من توجف لهع ال تاظعاي ومارجاتهع النفستية )التوتر،  ضتلوط العما،  وجهل نحو التعرف نق اتجاهاي
ما ، وهو األمر الذي مس  (Waddington & Fletcher, 2005; Farley, et al., 2010)ي(  تتتتت االحرتا  النفست 

لحة ملعالجة ندرة الدراساي يف هذا اإلتجاه.   رضورة احمية م 

ومبراجعة الدراستتتاي الستتتااقة املتعلقة اناع املنانة التنايمية، وجد من مالبها كان ذا طااا ناري، اهتع 
، وكتذلتا منتاق تتتتة  (Tracy, 1993; DeGeus, 1997)اتالتعرف نق متاهيتهتا ومكونتاتهتا من مناور اداري 

؛  (Wang, et al., 2010; Yang, et al., 2013)، ون قتها ااملجاالي البحمية األ ري   ، ووفاظفها  تتتاظتتتها
فم القليا منها لبيان ،لية نما تلا الناع  (2016ومنهتا  نارية اإلنتاج اإلجتامني الذا  )الستتتاندي،   ، ووج 

 .(Birkinshaw & Ridderstrale, 1999)يف مناامي األنامل 

، نجد منها كانل مقا من مميلتها ذاي  اوتحديداً العراية منه  – وااالنتقال ال الدراستتاي امليدانية نق قلتها
؛ ومنها  المقااة التنايمية  رد محدداي ناع املنانة التنايميةتتتتت ، وان تركز اهتاممها نق ست  الطااا الناري

(. اض ً 2009)الطاي،   Partneringراكة  ت، ال  (2017، االستلرا  الوفيفي )ادوز،   (2016)الطاي و، رون، 
( التي قامل اقيان األ ر 2016؛ ومنها  دراستة نبد املجيد ) نن الدراستاي التي تناولل نتاظجف )مارجاتف(

توسيط ناع   نا  -ر تاملباش  اد ، وكذلا األ ر  املبارش لناع املنانة التنايمية نق اسرتاتيجياي ادارة االزماي
 –املتدا ا( األ ر 2015الستتااقة. ميضتتاً تناولل دراستتة نلوان وطال  )املعلوماي االستترتاتيجية يف الع قة  
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ل رية نحو الحد من السلوكياي الضارة دا ا تلناع املنانة التنايمية يف توجيف املوارد الب   1وتحديداً امل عدم
 مو  ارج املنامة يف ضوج حاالي ندم التحكد البيئي.

 مية سواج نق املستوي الفلسفي تانة التنايتتع املنتترضل لناتتاي التي تعتتدرة الدراستتراع من نتالتتوا
رية، اال من رهية تضمينها يف البحوث اإلدارية ارتبطل تالسيام نق صعيد البيئة العراية واملت  -مو التطبيقي

 فاقتدرتهتا نق تنقيتة اتجتاه وقوة الع قتة اك متد  ي األداج التنايمي ومارجتاتتف من شتتتواظت  مهتدداتت 
 (. 2016لية والاارجية )الساندي، الدا 

   2 الدراسة االستطالعية -
راي املتعلقة اعدد من املامرستاي الستلوكية والجوان  تتتتت التوصتا لبعف املؤشت   تلا الدراستة  استتهدال

 2019ر من رمضان يف الفرتة ما اك اداية شهر اااير تتت نتاج األدوية االعاشا ركاي  تتت التنايمية يف مجتما ش
متدي ادراا األاراد لحجع وطبيعتة ال تتتتاظعتاي التنايميتة  وتحتديتداً اقتد نتاقا هتذا التدليتا ونهتايتتف. 

ومدي   ، ومدي قيام ناع املنانة التنايمية اوفاظفها يف ايئة العما  ، )اإليجااية مو الستتتلبية( يف ايئة العما
   مامرسة األاراد ملهام نملهع اطريقة تاز مداههع التكيفي. 

 وقد مسفري نتاظ  الدراسة االستط نية نن املؤرشاي التالية  
راي اإلجاملية لل اظعاي اإليجااية والسلبية معاً نن من تتتت ، اقد ك فل املؤش االنسبة لل اظعاي التنايمية

 تاظعاي ملحوظ لليف الدراستة قد ستجلوا ندم انتقادهع اوجود   % تقريباً من اجامل املفرداي امل ترتكة83

% من اجامل املفرداي امل ترتكة يف الدراستة 5.5و %5.11اينام ستجا    تستتهدف تقييع مداههع يف العما.
ويعرض الجدول   .يف ايئة العما انونيها  مرتفا لل تتاظعاي، ووجود   انتقادهع اوجود متوستتط نق التوال

 . اعد اإلجامل السااق لها - راي ال اظعاي التنايمية يف ايئة العماتتفتي ً ملؤش 1رقع 

 

 

 

 
  ي عدل املتلد هذا وجود من مبعني  ،  والتااا  املستتتتقا املتلدين اك الع قة نق قوي رشطي تح د لف املتلد من نارياً  Moderate امل عدل األ ر يعني 1

  املتلداي نن املتلد هتذا طبيعتة تاتلف ميضتتتتاً  املعني لهتذا وواقتاً (. 2017  العتا،،) التدراستتتتة متلدي اك األصتتتتليتة الع قتة طبيعتة من ي ناع مو

  املتدا ا ااأل ر امل عدل مو  الوستتيط األ ر يستتمي ومعاً  ، التااا املتلد نق ذاتف الوقل يف وتؤ ر املستتتقا ااملتلد تتح ر التي Mediators الوستتيطة

intervening  . 
نق استلوب املقاا ي ال تاتتية املتعمقة ما   -والتي تضتمنل  ليطاً من األستئلة ذاي النهاياي املفتوحة واملللقة  –انتمدي الدراستة االستتط نية 2

ر من  تتتت عاشيف مراعة من الرشكاي امل نتجة لألدوية مبدينة ال اجراظها ، وتع مفردة من مجتما الدراسة 45نينة استقرااية من مجتما الدراسة قوامها 

 ، رشكة مينا اارم للتناناي الدواظية رشكة الدلتا للتناناي الدواظية )دلتا اارما( ،  ، وهع  الرشكة املرصية الدولية للتناناي الدواظية )ايبيكو( رمضان

 (.BIG، رشكة اسيو اوريجينال للتناناي الدواظية )
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 راي الدراسة االستط نية املتعلقة اال اظعاي التنايمية ت نتاظ  مؤش     1جدول 

 ال اظعاي التنايمية 
ال توجد  
 شاظعاي 

توجد شاظعاي ادرجة  
 متوسطة 

توجد شاظعاي ادرجة  
 كبدة 

 %8 %16 %76 ال اظعاي اإليجااية
 %4 %7 %89 ال اظعاي السلبية 

املؤرشاي اإلجامليتة لفحة متدي ادراا األاراد لحجع وطبيعتة  ال اتفتا الجتدول الستتتتااق  ت تتتد نتتاظ و 
ال تتاظعاي التنايمية ما املؤرشاي التفتتتيلية لل تتاظعاي ستتواج اإليجااية منها مو الستتلبية يف ايئة العما. 
      ابتالنستتتبتة إلدراا األاراد ملتدي وجود ال تتتتاظعتاي التنايميتة من نتدمهتا يف واقعهع التنايمي، اقتد نّا 

    من اجامل املفرداي امل تتترتكتة يف التدراستتتتة نن نتدم اا اهع اوجود حواراي تقييميتة% 89% و76

 تتعلق احداههع الوفيفي سواج سلبية مو ايجااية نق التوال. )شاظعاي تنايمية( 

% من اجامل املفرداي امل ترتكة يف الدراستة يدركون 7% و16ك تفل نتاظ  الجدول الستااق نن من  كذلا  
ا تكا متوستط يف واقا نملهع نق التوال. وم داً   - الستلبية  ستواج اإليجااية مو  - ال تاظعاي التنايميةوجود 

% من 4% و8، اقد نّا  ابالنستتبة إلدراا األاراد لوجود ال تتاظعاي التنايمية ا تتكا مرتفا يف ايئة العما
اظعاي اإليجااية موالستلبية نق اجامل املفرداي امل ترتكة يف الدراستة نن تلا النتيجة ستواج االنستبة لل ت 

 التوال.

، تاهر مؤرشاي الدراستتة االستتتط نية اإلجاملية والتفتتتيلية املتعلقة اال تتاظعاي التنايمية من  واجامالً
، ومن مفرداتف تهتع اعملها اقط دون التطر  ال  مجتما الدراستتتة اليعتاين ا تتتكتا كبد من تلتا الااهرة

اتدرجتاي  - ، اال منهتا كاتاهرة تنايميتة موجودة يف واقا مجتما التدراستتتتة األ ريناصتتتتدار األحكتام نق 
 متفاوتف، وهو ما يستوج  دراسة تح دها نق األداج الفردي.

% من املفرداي 65، اقد مفهري مؤرشاي الدراستة االستتط نية مامرستة   واالنستبة لناع املنانة التنايمية
وفتاظف ناع املنتانتة يف البيئتة التنايميتة اتدرجتة كبدة. اينام اينتل النتتاظ  امل تتترتكتة يف التدراستتتتة لكتااتة 

% من املفرداي امل تتترتكة يف الدراستتتة لكااة وفاظف ناع الرقااة يف البيئة التنايمية 5% و30مامرستتتة  

ا تتكا متوستتط وضتتعيف نق التوال. ولقد ناي املفرداي امل تتاركة يف الدراستتة نن ادراكهع لطبيعة 
تت وفاظف ناع املنمامرساي  تت انة التنايمية يف مجتما التت تت تعليق  دراسة ناتت تت اتهع نق مسئتت ؛  لة الدراسةتت

 والتي تضمنل ما يق  
اتالنستتتبتة للتعليقتاي التدالتة نق اليقاتة واإلدراا املنتاني للمهتدداي التدا ليتة والاتارجيتة اقتد تضتتتمنتل  

يف ارتة الموراي  Benefitsللحوااز ، وطبقل ناع جديدة  ركة يف داا روات  املوففكتتتتتت "استتتمري ال تت 
ركة ال راا اسعار تت ، "  تسا ال  ركاي منااسة"تت ركة ال شتت حفافح نق سمعتها ، ولضامن ندم تركهع ال 
،  ، "توستعل الرشتكة يف اتم متتانا جديدة يف مماكن جديدة الدواج كام اعلل مال  الرشتكاي الحكومية"

 نق مستوي مبيعاتها".   اً ، وحفاف وتجهيزاتها ااستمرار ملواجهة املنااسةاض ً نن تطوير معاملها 
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االنستتبة للتعليقاي الدالة نق الداار املناني اقد تضتتمنل  "نّدلل الرشتتكة ا تتكا إيا ناع ادارتها 
ة ، "لدي الرشتتك كام حدث يف مزمة الدواج األ دة"  - ، اضتت ً نن ناع ت تتليلها ملواجهة امل تتك ي الدا لية

املنتاني اقتد   اتحنوانهتا". اتالنستتتبتة للتعليقتاي التدالتة نق االستتتتقرار  والتهتديتداي ااج يف مواجهتة األزمتاي 
، "الرقااة الذاتية  األاراد االرشتتكة ا تتكا دوري نق مهمية الرقااة الذاتية والوقاظية"  تضتتمنل  "يؤكد مدير 

ال يتعرض للمستتؤولية". االنستتبة للتعليقاي ، "كا زميا يراق  نملف حتي   والوقاظية متما مستتلوب حياتنا"
 E-mail، "كا   الدالة نق الذاكرة املنانية اقد تضتمنل  يتع تو يق التعام ي اليومية للمديرين ااستتمرار"

 ، للوقوف نق األ طاج ومعالجتها".   ي رسا ال املتعاملك ما الرشكة يتع حفاف ومراجعتف

% من األاراد 59اقد ك تتفل مؤرشاي الدراستتة االستتتط نية نن توجف ،   واالنستتبة لألداج التكيفي لألاراد
% من املفرداي امل ترتكة يف الدراستة نن 38، اينام نّا  نحو مامرستاي األداج التكيفي يف نملهع ا تكا كبد

تتت مامرستهع لألداج التكيفي يف ايئة العما ا ك % من اجامل األاراد امل اركك 3، وم داً موضم   ا متوسطتتت
 الدراسة نن ندم مامرستهع للسلوا التكيفي يف ايئة نملهع.  يف

واوضتتا تلا املؤرشاي ما املؤرشاي األ ري املتعلقة اال تتاظعاي التنايمية وناع املنانة التنايمية تاهر 

راي ال تاظعاي التنايمية تزايد كا تتتتت تتاح  تراجا مؤشت ي؛ حيث   م مم ن قة تجما اك املتلداي الم  ة
مؤرشاي األداج التكيفي لألاراد وكذلا مامرستتتة وفاظف ناع املنانة التنايمية يف مجتما الدراستتتة. من  

راي ت  تجا نق اجراج احة مقنن للتعرف نق شتكا وطبيعة الع قة امليدانية تتتتت واالتال اين تلا املؤشت 
  اينهع .

ا تحن متلداي الدراستة ال امكانية   نتاظ  مراجعة األداياي النارية والدراستة االستتط نية  ، ت تد واجامالً
 تلا الااهرة مبجتما الدراسة  ادراا، اقد ك فل النتاظ  نن  استتنتاج مايق  االنسبة لل اظعاي التنايمية

   ، كام مارزي النتاظ  ميضتتتاً ندرة الدراستتتاي التي تناولل ن قتها ااألداج التطوني  احجع دون املتوستتتط –

ميا  املؤرشاي، مفهري  )اد الرستمي( نق مستتوي البيئتك العراية واألجنبية. وايام يتعلق ااألداج التكيفي
ندم وجود دراستاي   ، كذلا اينل النتاظ  يزيد نن املتوستط ملااهر مامرستة هذا األداج يف مجتما الدراستة

ناق تتتل الع قة اك هذا املفهوم ومحدداي املنا  التنايمي )وتحديداً ال تتتاظعاي التنايمية( نق الراع 
 من وجودها الواضم يف واقا مناامي األنامل.

، تلا  وموضحل النتاظ  ميضاً وجود فاهر وقوي ملامرسة وفاظف ناع املنانة التنايمية يف مجتما الدراسة
يف الدراستتاي التي ناق تتل هذا املفهوم نق مستتتوي البيئة األجنبية نامة  هشتتديد  ندرهاحبها النتيجة صتت 

؛ حيث رصدي  ، وكذلا م مم ن قة تجما هذا املفهوم ومتلدي الدراسة رية  اصةً تت والبيئة العراية واملت

راي األداج تتتتت الدراستة االستتط نية وجود قوي ملامرستة وفاظف ناع املنانة ا تكا متزامن ما مرتفار مؤشت 
لنتاظ  لجميا اامليدانية  راي  تتتتت املؤشت راي ال تاظعاي التنايمية. وم داً تفاوتل تتتتت التكيفي وانافاض مؤشت 

   ، والااة(. ، والعمر  ورائاي الن  السااقة نق مستوي املتلداي الدغوارااية )وتحديداً 
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ناع املنانة  م ر  هو  ، غكن صتتيااة م تتكلة الدراستتة يف التستتاهل الرظيس التال  ما وتحستتيستتاً نق ما ستتبق
ركاي األدوية تتتتتتت التنايمية نق الع قة اك ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية ومداههع التكيفي يف شتتت 

 ر من رمضان؟تمبدينة العاشالبرشية 

 غكن اإلجااة نق التساهل السااق نا اإلجااة نق التساهالي الفرنية التالية  حيث 
  ؟ما هي طبيعة الع قة اك ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي -
ناع املنانة التنايمية نق الع قة اك ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية املتدا ا ل  تح دطبيعة ال  ما هو -

)مبعني ها ناع املنانة التنايمية تعما كمتلد متلد وستتيط مم م عدل يف اطار تلا   هع التكيفيومداه 
  الع قة(؟

ال مي متدي توجتد ا ت اتاي ذاي داللتة احتتتتتاظيتة يف طبيعتة الع قتة اك ادراا األاراد لل تتتتاظعتاي  -
  ؟لنور والعمر والااةفئاي اواقاً ل - التنايمية ومداههع التكيفي

3- 

، والتي ال يكاد يالوا من وجودها مي  تكتست  الدراستة الحالية مهميتها من طبيعة املتلداي التي تتضتمنها
واقا تنايمي. حيث متما دراستتتة الع قة اك ال تتتاظعاي التنايمية واألداج التطوني لألاراد )ومنف األداج 

       وا تتكا  ا  -  (Wu, et al., 2018a)امي  ي للمناتتتتتت التكيفي( محد مهع ،لياي دنع التوجف التنااستت 
 ، واالتال غكن تتتتور (2015يف ضتتوج تواار ناع للمنانة التنايمية تتتتتف االتنايع والقدرة )الستتاندي،  

 مهمية الدراسة العلمية والعملية يف ضوج ما يق    

، اتاملنامتة ليستتتتل ناتامتاً  مناامي األنامل الحتالغمتا نتدم التتحكتد البيئي العنوان األارز لواقا نمتا  -
، واملؤكد منهتا تتواجد وستتتط محيط يحمتا معتف ماتاطر وتهتديداي وار  دا ليتة قبتا من تكون  مللقتاً 

نا تحصتيا وتحليا مفهوم   – ، ولذلا ينبلي نق الجهود البحمية ان تواك  املعطياي الستااقة  ارجية
، وم اكلف  ، واارازاتف ر تتتت  التعاما الكفج ما واقا األنامل املعاص، للمساهمة يف ناع املنانة التنايمية

 اإلدارية واملالية.

ت عد الدراستة الحالية اضتااة ال األداياي اإلدارية يف هذا املجال ملا يق  الندرة ال تديدة يف الدراستاي   -
، وكذلا  العراية التي قامل نق تحصتيا وقيان مفهومي ناع املنانة التنايمية وال تاظعاي التنايمية

ع قة اك ال تاظعاي التنايمية قلة الدراستاي األجنبية التي اهتمل ارصتد الانعدام الدراستاي العراية و 
، وم داً ندم وجود دراستتاي اهتمل االتعرف نق طبيعة الع قة التي تراط اك  وماعاد األداج التكيفي

 .ناع املنانة التنايمية وال اظعاي التنايمية واألداج التكيفي لألاراد
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وتتتتتنيا الدواج نق رشكاي انتاج الدواج العراية اوجف   اااتكارستتتاهمل التحدياي املتزايدة املتعلقة   -
، وهو األمر  للقدراي املتميزة ه؛ اا وطارد نام واملرصية اوجف  ا  يف  لق ايئة تنايمية اد م جعة

، اضت ً نن  لق منا   الذي يتطل  من صتانعي القرار رضورة العما نق دنع مرونة وااتكارية األاراد

ركاي القدرة نق البقاج واملنااستة )نبد اللف، تتتتت ناع مراقبة وضتبط تتيم لتلا ال ت ، و  تنايمي صتحي
2015   .) 

،  من الطبيعي يف من يلجح األاراد ال اط   ال تتتاظعاي التنايمية اال تتتكا التي يتناستتت  ما ناداتهع -
ادرجة دقها مو ؛ ا  غكن التحكع  ، ودرجة تعتتتبهع. ايذا ما تع اط   ال تتاظعة وتع تناقلها وتوقعاتهع

واالتال يتتتتبم املحمول من نتاظ  الدراستتتة الحالية من (Kong, 2018).   مبحتواها يف الواقا التنايمي
،  املحتما لل تاظعاي التنايمية يف التح د نق األداج التكيفي لفاراد  تستهع يف توجيف اإلنتباه نحو الدور

  حال وجوده. - واقرتاح كيفية اإلااده من تح ده

مبعني زيادة ندد املتتانا لستد   - ركاي األدوية اتتفة نامة يف اإلمتداد األاقيتتتتت رابة مستؤول شت ان   -
والذي يعتمد ااألستتان نق راا الكفاجة   - ، نق حستتاب التوستتا الرمي اإلحتياجاي املحلية من الدواج

تلا الدراستة. ( يضتيف مهمية م ري ل2014الدين،    البرشتية واالهتامم االتدري  املتاتتة لألاراد )ادر
، ومامرستتة الن تتاطاي  ، والعما تحل الضتتلوط  حيث ي عد التدري  نق مفاهيع مما األداج التكيفي

 رتقاج اتلا التنانة القومية الهامة.ال الرسمية  محد مشكال ا التطونية مواد

4- 
 ،  متل صيااة مهداف الدراسة الحالية نب النحو التيىل   يف ضوج م كلة الدراسة 
 ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي.التعرف نق طبيعة الع قة اك  -
ادراا األاراد لل تتتتاظعتاي التنايميتة لناع املنتانتة التنايميتة نق الع قتة اك  األ ر املتتدا تاقيتان  -

 .ومداههع التكيفي
ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية احة مدي وجود ا ت ااي ذاي داللة احتتتتاظية يف الع قة اك   -

 واقاً للمتلداي الدغوارااية.   ومداههع التكيفي

5- 

، والتدانع األستتتتاي لألداج الجامني  استتتتقرار املناامينق الراع من من األداج الفردي غمتا محتد منمتدة 
، اال من الدراستتاي ذاي التتتلة قد مشتتاري ال ندم وجود اتفا  لدي املهتمك اهذا  والتنايمي اوجف نام

 – (. ومؤ راً تطوري منتاذج تعريف وقيتان األداج الفردي2016املفهوم نق تعريف محتدد لتف )الزهراين، 
، هع  مداج  رظيستفلت تما مراعة ماعاد   – عة "التح د والعمق" التي مصتاال ايئة العماكدالة يف التلداي واست 
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، واألداج التاريبي  Adaptive، واألداج التكيفي   Contexual، واألداج الستتياقي   Task Performanceاملهام 
Counterproductive (Allworth &  Hesketh, 1996; Hesketh, et al., 1996; Campbell, 1999; 

Hesketh & Neal, 1999; Ilgen & Pulakos, 1999; Murphy & Jackson, 1999; Pulakos, et al., 
2000, 2002, 2006; Koopmans, et al., 2014) .  

؛ كونف غما استتتجااة مرنة ملا تتستتع اف  وي عد األداج التكيفي لألاراد محد التوجهاي امل لحة يف هذا الستتيا 
 ار ، وتحتديتاي، وفروف نتدم التتحكتد مقتارنتًة ابتاقي األاعتاد يف الوقتل الراهنالبيئتة املحيطتة من 

(Allworth & Hesketh, 1999; Griffin, et al., 2007;  Johnson, 2001; Shossal, et al., 2012) . 

)Krischer  et al., 2000;  ,Neal, 1999; Pulakos األداج التكيفي    تعريفيف ضوج املحاوالي املتعددة لو 

)et al., 2017 ,Pradhan ;et al., 2015 ,; Kanten& Witt, 2010   الدراستة الحالية ال هذا املفهوم  تنار
رية تتتتت ، وترتبط اقدرة املوارد الب ت  تتاطي األداج الرستمي ملهام الوفيفةالتي  ستلوكياي  ندداً من الاينتباره  

نف غكن ينب تعديا ستتلوكياتها املرتبطة احداج مدوارها كيستتتجااة للتلداي الحاد ة يف ايئة العما. كذلا ا
، وذلا  ((Jundt, et al., 2015اإلسرتشاد مبا تواتري نليف األداياي من ذكر لاتاظة مفهوم األداج التكيفي  

 نق النحو التال  
 ، والتي قد تتضتمن التلداي يف الهيكا التنايميي مو االتلداي يف ايئة العمايرتبط األداج التكيفي مستاستاً 

ا هتذا املفهوم  التلداي يف واجبتاي الوفيفتة رمستتتيتاً مو ماقيتاً  ، مو التكنولوجي ستتتتجتااتة كتي، ومن  ع ي فعتل
جوهره نق ا عدي والذي يعتمد يف    –غما األداج التكيفيميضتتاً   للتلداي الحالية واملتوقعة يف ايئة العما.

، تستتتهدف  مجمونة من الستتلوكياي مو األن تتطة ذاي الطااا التطوني )اد الرستتمي(  - املبادرة والتفانا
    ، ومبا يؤدي اىل املحاااة نب مستوياي األداج التنايمي. والتلداي يف ايئة العما)اإلنسجام( التوااق 

؛  مول من اقرتح منوذج شتتتتامتا لألداج التكيفي الفردي (Pulakos, et al., 2000)اوالكون وزم هه  ي عتدو
 ;Ilgen, 1994) قتاموا مبراجعتة التدراستتتتاي املاتلفتة امل ستتتجلتة يف مجتال األداج الفردي والتكيفحيتث 

Allworth & Hesketh, 1996; Hollenbeck, et al., 1996; Hesketh & Neal, 1999; Murphy & 
Jackson, 1999) تضتمنل مواقف نما جديدة تطلبل التي  الحالة الحرجة   العديد منليا  ،  ع قاموا اتح

، واقرتحوا يف النهاية مثانية ماعاد لألداج التكيفي  تعدي ي ستلوكية من قمبا نستبة من امل تاركك يف الدراستة
 الفردي. 

-Charonnier)  وروستيا  ل دراستة شتاروند؛ حيث ك تف ناً ميدانياً جري نق النتاظ  الستااقةاال من تحستيِّ 
Voirin & Roussel, 2012)   استتتناًدا اىل الاتتتاظة  لألاعاد الستتااقةنن ا ت ف األهمية النستتبية لهذه
، اضتتً  نن التدا ا ايام اك اعف هذه األاعاد )نب ستتبيا املمال  التدا ا  التنايمية مو املهنية للوفيفة

، وهو ما استتدني دم   ، والتعاما ما حاالي ندم التحكد( اك ا عدي التعاما ما الحاالي الحرجة واألزماي
اضتتت ً نن تقلية ندد الفقراي التي تقيس كا ،   األاعاد المامنية لألداج التكيفي الفردي يف  مستتتة ماعاد

نبارة مقسمة نق  مسة ماعاد تقيس األداج التكيفي الفردي يف  19ر والبالغ  تتت ا عد، لياهر املقيان املاتت
، حتا امل تتتك ي اطريقتة  التعتامتا ما حتاالي نتدم التتحكتد والحتاالي اد املتوقعتة، تتممتا يف   األناملايئتة 
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، القتدرة نب تطوير الع قتاي املهنيتة والتكيف  ، القتدرة نب تبني اإلتجتاهتاي الحتديمتة يف الوفيفتة ااتدانيتة
 ، ادارة ضلوط العما. المقايف

ارج ادجذب مفهوم   ، وشتتاظا للتكاما اك شتتبكاي  ، وارني رستتمي ال تتاظعاي التنايمية االهتامم كم 
؛  ال سيام نق املستوي التطبيقي  ، يف الواقا التنايمي Grapevineتداول املعلوماي الرستمية واد الرستمية  

جتامنية ، ومدي ناراً إلتتتتالف ااألاراد ومجموناي العما يف موضتتوناي تتعلق ا لية حدوث املقارناي اإل 
 ;Dunbar, 1996, 2004). ، ودوره يف انتاج الهويتة الفرديتة والتنايميتة  تتح ده نق ستتتمعتة من تحتاا لتف

Wert & Salovey, 2004)  ؛ ايمتداد جذور هذا املفهوم نا العديد من املدا ا  املستتتتوي التنادي  مو
لجح األاراد ال امل تاركة يف مترير ال تاظعاي البحمية قد وجف الجهود البحمية نحو رضورة اهع "كيف وملاذا ي

 .(Berger, 2005; Elias & Scotson, 1994)  ، اض ً نن التعاما ما الرصاناي الناشئة ننها" التنايمية

طرحتف اتينتبتاره حتديتث  نب (Kurland & Pelled, 2000; Foster, 2004)ولقتد درج رواد هتذا املفهوم 
يحتما تقييع ايجايب مو ستلبي( من محد األشتاا  يف املنامة ال شتاة ، ر مو ، وتقييمي )مي   اد رستمي

، تطوري النارة ال ذلتا املفهوم اتينتبتاره  مكرث يف نفس املنامتة يتنتاول زميتا  تالتث اد موجود. وحتديمتاً 
 ، ويعتمد ااألسان نق صيااة )وليس ستلوا اردي ينطوي نق تقييع لستلوا مو ستمعة ا  رين يف املنامة

توجيف القيع   استتيعاب مو  تعما نق اناج مو  value-ladenا ت  ( م طلق ال تاظعة ملعلوماي تحما قيمة  
 Storyتعتمد ال تتاظعاي التنايمية استتلوب الرواية   ؛ كذلا مو الستتمعة ومن  ع األحداث دا ا املنامة

Telling واالباً ما تتواجد يف مساحة تنايمية   يتع ادارتها اكفاجة  يف طرحها ،(Brady, et al., .2017).    

، غكن ايجاز مارز  تاظة هذا املفهوم ايام يق  موالً ال اظعاي التنايمية ينبلي من  وواقاً للعرض السااق
يتعلق اعملف يف ، متما تقييامً لستتتلوا مو ستتتمعة شتتتاة يف حدث ما  تحتوي نق معلوماي ذاي قيمة

، ممتا الحتديتث نن حقتاظق تنايميتة ممتا  طط  فف املرتبتاي مواجراجاي الافف التنايمي  املنامتة
Downsizing  ر التقييع ننها تتتتتتت مو وقاظا مرض محد الزم ج مم ً ا  متما شتتتاظعة تنايمية للياب ننتتتت

(Beersma & Van Kleek, 2012) 

؛ اا ت تتتنف اانتبارها محد وستتاظا  اإلتجاه  Dyadic انياً ان ال تتاظعاي التنايمية ال تتطل  تواصتتا  ناي  

اإلتتتال متعدد الستلستلة احادي اإلتجاه. وهو ما يعني من االشترتاا يف تناقلها يعد ممراً محفوااً ااملااطر ملا 
نق مستتتتقبلها مو املقتتتتود منها  ، مو نتاظ  اد مراواة تؤ ر  قد تتضتتتمنف من محتوي )وصتتتف( نداي

(Brady, et al., 2017)  .  وهو االمر الذي يتطل  وجود درجة ليستتل االقليلة من المقة والقبول املتبادل
 .(Grosser, et al., 2010)سلسلة تداول ال اظعة  اك انضاج

؛  يتحستتس نق ركيزتك  – يف جوهره  – من مفهوم ال تتاظعاي التنايمية (Foster, 2004) الماً موضتتم اوستترت  
 (Kurland & Pelled, 2000)والتي مطلق نليها كدالند وايلِّد    – ال تتاظعة Valenceاألول مفهوم  ناظية  
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، وت تد ال من ال تاظعة التنايمية هي منت  ينطوي نق  ااي شتاتتية تحما محد  Signمتتطلم األ ر 
ستلوا شتاة مو مجمونة من األشتاا  يف ايئة العما. والماين   / ايجايب مو ستلبي" تجاه ستمعة  "             تقييمك

 ، ويهتع االتعرف نق من ت حاا لف ال اظعة سواج الرهساج مو الزم ج. موضور ال اظعة

 Gossipاك البتاحمك حول مفهومي الحواراي الجتانبيتة  وك تتتفتل األدايتاي نن الكمد من اإل ت اتاي 
 1Rumors وال تتاظعاي

، واستتتادامهام  يف ايئة العما. اعق الراع من  روج املفهومك من اوتقة واحدة 
، اال من قطاناً نريضتتاً منهع قد رمي وجوب النار لكا منهام  (Brady, et al., 2017)لنفس ،لية االنت تتار 

 ,Noon & Delbridge, 1993; Foster, 2004; DeFonzo & Bordia)اانتباره مفهوماً مستتتق ً اذاتف  
2007)   

مو              ال اظعاي اانتبارها اارتاضاي نن محداث   (Rosnow, 2001)، اقد نرف روزنو   ويف هذا السيا 
، ارضها األساي  رنيةتتت ، وتفتقر ال اإل باي مو ال  التيقك من صحتها  مواقف مو مشاا    يتع تحكيدها مو

، واانمها األستتتاي هو اما الرابة يف جعا األحداث  ليس حفظ األإار وممنا نرشتتتها ااوستتتا نطا  ممكن
. ونق (Ben-Ze'ev, 1994)مة ا تكا موضتم، مو التوااق ما ا  رين ا تكا مإر ومو ق  التنايمية مفهو 

، تري الدراستتة الحالية اعدم واقعية الطرح القاظا اي ت ف املفهومك. اما االنرتاف اوجود ا ت ااي  ذلا
مستتتوي املن تتح مو الطريقة ، اال من التدا  ي الكمدة اينهام نق 2حقيقية اينهام ستتواج يف املعني والبانث

 & Michelson). التمييز اينهام  املتبعة يف تناقا املعلوماي مو النتاظ  املحققة جعلل من التتع  نملياً 
Suchitra-Mouly, 2004)   

،  ، استتوف تتعاما الدراستتة الحالية ما املفهومك كمرتاداان تحل مستتع ال تتاظعاي التنايمية ونق ذلا
،  ، هع  مطلق ال تاظعة ي التنايمية اد الرستمية والتي تنطوي نق مطراف    ة( اإلتتتاال 1والتي تتتف )

توجف ل تاة مو لعدة مشتاا  وليس   والتي  ، والطرف المالث موضتور ال تاظعة ومتلقي مو متلقك ال تاظعة
( تتتتتف احنها ذاي طااا تقييمي ااألستتان ستتواج 2لحدث مو موضتتور حتي لو كان لف صتتفة تنايمية. )

،  ( تحدث يف ستتيا  مو ايئة اجتامنية )تحديداً يف املنامة(3، ) التنايمية مو للستتلوا التنايميللستتمعة  
نن   - ولها استتان  - ( تهتع اتداول معلوماي تاة العما4ويكون الهدف منها معروف ملطلقها ومتلقيها. )

 ,.Hafen, 2004; Wu, et al)، والف النار نن درجتة  التيقن من محتواهتا.  طرف  تالتث اد موجود
2018) .  

، اقد صتتنف رواد الفكر التنايمي ال تتاظعاي كححد مشتتكال اإلنحراف الذي غارستتف األاراد يف ايئة  وتاريااً 
يف مي مقيان يتناول ستلوكياي اإلنحراف التنايمي الفردي   – الدا ة  – العما. وضتمنوه كححد البنود/األاعاد

 
عجع واقاً  1  .  شواظا مو شاظعاي وجمعها ، (ر.ي.ش) املتدر من م تق وهو". ايف تمبل وال ينترش الذي الاا" ال ال اظعة لفاة ت د ، الوسيط للم 
ما ا  رين البتانتث الحقيقي لتتداول الحواراي الجتانبيتة   وان ج املكتانتة اإلجتامنيتة من   ل املقتارنتاي اإلجتامنيتة Egoمتمتا الرابتة يف الاهور  2

(Michelson & Suchitra-Mouly, 2004). 
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(Robinson & Bennett, 1995) 1  الرهية تعارضتل ما توجهاي ندد ال يستتهان اف من الدراستاي . تلا
 ,.Brady, et al)رورة معاملة ال تاظعاي التنايمية كمفهوم مستتقا اذاتف تتتتت ، واملتعلقة اضت  ذاي التتلة

ال ندداً من  ، كام منها مافلل من مهمية هذا املفهوم تتاطي األ ار الستتتلبية املحتملة من وجوده (2017
، ودااعتف هو رابتة األاراد يف التعرف  ( اإل بتار1، والتي غكن اجاملهتا يف  ) يتة املرتبطتة اتفاملنتااا اإلجتامن

، وهنا تتتبم ال تاظعة التنايمية مبمااة العملة التي يتع اها مقايضتة  نق واقعهع التنايمي ا تكا ماضتا
 ,Foster)، وتوقيتها  ها، و تتتتوصتتتيت ، وكذلا درجة ندرتها ، واقاً ألهميتها لدي متلقيها املعلوماي الهامة

التي  2 النفوذ ، ودااعتف قيتادة الرمي العتام التنايمي ، والتتحكيتد نق ن قتة الستتتيطرة مو ( التتح د2. )(2004
، اال تاظعة يف  ( املتعة3. )(Ben - Ze'ev, 1994; Kurland & Pelled, 2000) غتا اها من يتتو  ال تاظعة  

 .(Ferrari, 2015)حد ذاتها وسيلة للرتايف والتسلية مو إلن ج قيمة من يتحد ون اها دا ا املنامة 

الذي  منها هو  ، اال من القليا نق الراع من تعدد الدراستاي التي ناق تل مارجاي ال تاظعاي التنايمية

؛ وتحديداً ستلوكياتهع الفردية التطونية ذاي  تكريستف ملعراة م رها نق األاراد املستتهداك من اط قهاتع 
.  (Pulakos, et al., 2000; Michelson & Suchitra-Mouly, 2004) الطبيعة "التكيفية" يف ايئة العما

طار مرجعي يف اهع ،لية تح د كي 3 وتري الدراستتتة الحالية ايمكانية اإلستتترتشتتتاد انارية اإلتستتتا  الذا 
، واااصتة التكيفي منف. وذلا ألن ادراا الفرد كونف  ال تاظعاي التنايمية نق الستلوا اد الرستمي لألاراد

؛ كام من تلا النارية تعما اطريقة تتفق ما  مستتتهدف من اط   ال تتاظعاي هو تجراة ذاتية ااألستتان
، تعني اتالتبعيتة  ال تتتتاظعتاي نق التتح د يف ادراا األاراد التذا  ، وهتذا يعني من قتدرة اإلدراا التذا  لألاراد

قدرتها نق التح د يف ستلوكهع مو توجيهف. وم داً يتستق هذا اإلسترتشتاد من استتادام نارية اإلتستا  الذا  
يف العديد من الدراستتتاي الستتتااقة املتعلقة اتفستتتد اعف ستتتلوكياي ضتتتحايا الت تتتويف يف ايئة العما 

(Aquino & Thau, 2009) . 

؛ حيتث يؤستتتس  وتقرتح تلتا الناريتة من ادراا األاراد ألنفستتتهع يتتح ر اتدرجتة كبدة مبكتانتهع يف املجتما
األاراد صتتتورتهع نن منفستتتهع كتدالتة يف انتقتادهع للكيفيتة التي يراهع اهتا األ رون مو يعتقتدون منهع 
يتتتدقونها ننهع. وا تتكا م تتااف اين احرتامهع وتقديرهع ألنفستتهع هو امتداد طبيعي ملدي شتتعورهع 

 . (Leary, et al., 1995)اقيمتهع يف مجتمعاتهع 

 
، ويف اعف األحيان ااتيال ال تاتتية. واالتال امن املتوقا من   ، وا ت   األحداث يري رواد هذا اإلتجاه من ال تاظعاي التنايمية معنية مستاستاً االنقد  1

، الاوف من   تقييع والظاي األاراد يف ايئة العما ستتواج ااقياً مو رمستتياً   ؛ ممال  ، اما مقتتتودة  التنايمي ال نوات  ستتلبيةيؤدي وجودها يف الواقا 

؛ ممال  مترير معلوماي   ، مو اد مقتتتودة تاري  ستتمعة الفرد مو صتتورتف الذهنية دا ا نملف ،  اقدان املكانة التنايمية لتتتالم محد املنااستتك

 .(Michelson & Suchitra-Mouly, 2004)، انهيار الروح املعنوية   ، تكوين انطباناي سلبية ار الوقل، ضي مللوطة
 the aim of gossip could be either reform …"" من اللرض من ال اظعاي هو التحكع يف ا  رين مو اإلاادة من زالتهع" )Cox, (1970اسّك  2

or to stigmatize the Sinner… " 
يف من حامية حالة اإلتستا  اك اتجاهاي األاراد وستلوكياتهع اضت ً نن دنمها يفرض   Consistency -Self الدا ق اإلتستا  نارية جوهر يتلاة 3

 .(korman, 1976)نق األاراد من ي رتكوا يف مامرساي تتفق اجامالً ما صورتهع الذهنية نن منفسهع  
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، يقودهع ال اإلحسان اعدم مهميتهع،  لتدين مؤرشاي احرتامهع دا ا ايئة نملهع، اين ادراا األاراد  وهنا
مو تراجا تلا األهمية نق مقا تقدير، وهو ما يؤدي ال اناراطهع يف مامرستاي تو صتف االداانية )ولكن 

ا ا ، اضتت ً نن التقليا من ستتلوكياتهع التطونية كدالة يف شتتعورهع االراف د ال غكن وصتتفها ااملرونة(
 .(Anthony, et al., 2007)مجتمعاتهع 

تراجا مامرستاي الستلوا التكيفي املتتاح    محد مااهر   - واااصتة الستلبية  – ومتما ال تاظعاي التنايمية
، وقد ارر مندرستتون  ، وستتيادة حالة ندم التحكد يف واقا العما لتفيشتت الرصتتاناي والضتتلوط التنايمية

رية درجل نق "رد اإلستاظف تتتتت هذا التوجف احن الطبيعة الب ت   (Anderson & Pearson, 1999)وادستون  
؛ حيث منها تتتتتف االعلنية  نفستتف تاتلف يف حالة تداول ال تتاظعاي التنايمية  ، اال من ،لية األمر  مبملها"

رر منها ال  تتتتت ، واالتال يلجح املتضت  ، مام يجعا من املستتحيا تتبا متتدرها وكذلا اموض ستلستلة تداولها
،  ، مو حتي ااداج مراج )مقرتحاي( اد تقليدية مو مبتكرة الحد من الاهور مو االناراط يف األن تطة التطونية

، والعكس صتتتحيم متتامتاً  ما االكتفتاج اتالعمتا يف فتا الروتك التنايمي القتاظع حتي يتدرن  طواتتف القتادمتة
 ما املستفيد منها. 

 ,.Zellars, et al) املستم الذي اجرتف دراستة زيلرز و، رون ولقد وجد هذا التاير من يرجحف ميدانياً نا 
ميا األاراد ال الحد من الستلوكياي اإليجااية اد الرستمية مقااا تلا الرستمية من ال   والتي ذهبل (2002

، وتعما  يف ايئة العما  تهع؛ اهي تؤ ر ااألستان نق  تتوصتي نند تعرضتهع لل تاظعاي التنايمية الستلبية
؛ ومبا ينعكس  ، وكذلا ت تويف ستمعتهع وصتورتهع الذهنية لدي ا  رين ت كا احستاستهع االستيطرةنق  

الرستمية )وتحديداً تلا التي تتطل  املرونة   اإليجااية اد  لألن تطة ظهعستلباً نق مستتوي التزامهع تجاه مدا
 .(Eisenberger, et al., 2010)مكان نملهع  يفاالاتكار(  مو

ررين من ال تتاظعاي الستتلبية ال تقلية ستتلوكيتهع التكيفية غما محد مشتتكال تتتتتت ملتضتت ايضتتاً اين لجوج ا
املريحتة التي تكفتا لهع الب عتد نن امل تتتك ي اتدون التعرض ملاتاطر العقتاب الرستتتمي مو  اإلستتتتجتااتاي

ان تع الك تف ننف. ان هذا الستلوا هو رستالة موجهة من    – رة ما متتدر ال تاظعةتتتتت املواجهاي املباشت 
ال ي تعر  ، حتي رر اال تاظعة ال األ رين "اللد معلومك" ارابتف يف اإلاتعاد نن املامرستاي العامةتتتتت املتضت 

 ال االحرتام وتقرتب من اإلهانف.  ااالحراج مو الراف ممن تعاملوا معف اطريقة تفتقر 

،  نجتد دنامً ، ر لع قتة ال تتتتاظعتاي التنايميتة اتاألداج التكيفي 1واتالرجور ال ناريتة الحفتاظ نق املوارد 
حتاولون الحفتاظ نق اتاقي متا اتاألاراد التذين يعتانون من قلتة مواردهع )ستتتواج  التذاتيتة مو اإلجتامنيتة( ي

      وحيث من ال تتتاظعاي التنايمية Hopfoll, 2001). ، وندم اهداره يف مامرستتتاي اد رستتتمية ) غلكوه
ي اك تتتتت ، اين املترضتترين منها االباً ما ي تتعرون االوهن النفستت  متما محد اشتتكال استتتنفاذ املوارد املتاحة

   ، وهو متا يتداعهع ال استتتتمامر مقتا قتدر ممكن من مواردهع املحتدودة  زم ههع ويف محيط نملهع

 
هو صتتتتعواتة حيتاة األاراد يف      Conservation of Resource Theory (COR)جوهر ناريتة الحفتاظ نق املواردمن  Hopfoll), (2001يري  1

 الحتول نق  مجتمعاتهع ادون امت كهع موارد كااية تعيلهع. واالتال اين دوااعهع الحقيقية املوجهة لسلوكياتهع االباً ما تفرس كدالة يف رابتهع يف

 ، وم داً العما نق تعزيزها. األاقاج نليها، وكذلا  موارد قيمة
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)كتتالحتتد من من تتتطتهع التطونيتتة( كتتيستتتتجتتااتتة مبتتارشة لل تتتتتاظعتتاي التنايميتتة التي تؤ ر نق 
    (Chandra & Robinson, 2009).سمعتهع

  ، غكن صيااة الفرض التال  ويف ضوج ما سبق
 اظعاي التنايمية ومداههع التكيفيتتت داللة احتاظية اك ادراا األاراد لل وجد ن قة ذاي تتت تالفرض األول   

 يف ايئة العما

 اً ، مارزي الدراستاي النارية وامليدانية نق حد ستواج دوراً ملحوفاً للفئاي املاتلفة لعدد ويف ستيا  متتتا
من األداج التكيفي لألاراد  ، والااة يف التنبؤ اكتا ؛ وتحتديتداً  العمر، والنور من املتلداي التدغواراايتة

(Pulakos, et al., 2000, 2002; Charbonnier-Voirin, et al., 2010) وال تتتتتاظعتتاي التنايميتتة ،
(Michelson & Suchitra-Mouly, 2000, 2004) حيث ك تتفل نن من الدااعية نحو التليد تتناقة  .

مكا نق التكيف مقتارنًة احصتتتحاب العمر ما تقتدم العمر، ومن األاراد يف منتتتتتف العمر ياهرون قدرة 
الوفيفي املتوستتط مو او  املتوستتط يحملون اتجاهاي ستتلبية  املتقدم ، كذلا اين األاراد مبراحا العمر 

، مو يف  تجاه اكتستاب الاااي الجديدة اينتبارها جاظل يف وقل اد مناست  )مي يف ، ر حياتهع الوفيفية

. ميضتتتاً (Morrison & Hall, 2001)ف مولوية يف حياتهع الوفيفية(  وقل ال متما الحاجة ايف نحو التكي
اقد مفهري نتاظ  الدراستاي امليدانية ايام يتعلق ايدراا األاراد لل تاظعاي التنايمية الستلبية وجود ن قة 

 .(Kong, 2018; Wu, et al., 2018a, b)معنوية تجمعها والفئاي املاتلفة للعمر  ارتباط موجبف واد

لهع قدرة مكا نق   – يف املتوستتط – اإلناث، اقد مفهري نتاظ  العديد من الدراستتاي من   بة للنورواالنستت 
 اإلناث، ومن تلا القدرة هي ما تزيد من ادراا  افهار التعاطف وقرمة امل تتانر اد املعلنة مقارنًة االرجال

،  )مبعني التكيف( الناجم ما الواقا التنايمي داظع التلد. ويف املقااا  ، وت تجعهع نق اإلندماج لجدارتهع
 Harassmentsيف البيئة التنايمية غكن من تتتاحبف مضتايقاي   اإلناثاقد موضتحل الدراستاي من اندماج  

مو متييز يحتد من مرونتهع مو قتدرتهع نق مداج تكليفتاتهع الرستتتميتة مو حتي مامرستتتتاتهع التطونيتة واد 
، وهو ما م ار التستتتاهل الرظيس يف هذا   (Gottschalk & Danzinger, 2005)مية مقارنًة االرجالالرستتت 
يف   - واااصتة النستاج  - ، واملتعلق مبا اذا كان ا ت ف النور من شتحنف تحستك القدرة التكيفة لألاراد الستيا 

التي تتدنع التمييز اك . واتالراع من األطروحتاي (O'Connell, et al., 2008)العمتا مم ينتقة منهتا 
-Michelson & Suchitra)  العمايف ادراا مو تداول ال تاظعاي يف ايئة   - لتتالم الرجال  - واإلناثالرجال 

Mouly, 2000; Watson, 2012)  وت حكد نق ندم وجود دنع  نتاظ  ، ري تنقف الطرح الستتااق ، تساز ،
 . (Michelson & Suchitra-Mouly, 2004)ميداين للع قة اك النور وال اظعاي التنايمية 

،  اقد موضتتحل الدراستتاي منف اينام متما طول ارتة اقاج الفرد يف وفيفتف  واالنستتبة لفرتة البقاج يف العما
؛  املامف مبفرداي الروتك التنايمي الستاظد نن تعزيز ، اضت ً   ارصتة إلكتستااف املزيد من املهاراي والاااي

، اين اقاج الفرد يف وفيفتف لفرتاي طويلف ستوف  وهو ما يستها نليف االندماج والتكيف ما واقعف املحيط
، لفقدانف ا تبار مواقف وفيفية ماتلفف  ، من   ل منعف من اكتستتتاب  ااي متجدده يؤ ر نليف ستتتلباً 



 قيان م ر ناع املنانة التنايمية نب الع قة اك ادراا ال اظعاي ....    د. رشيف سعيد متول، د. مها محمد البنوي 
 

 

16 

(. ميضتتتاً اقد مفهري نتاظ  الدراستتتاي امليدانية ايام يتعلق ايدراا O'Connell, et al., 2008ومتنونة )
معنوية تراطها ما الفئاي املاتلفة  وجود ن قة ارتباط موجبف واد  ةاألاراد لل تتاظعاي التنايمية الستتلبي

 .(Kong, 2018; Wu, et al., 2018a, b)لدرجة الااة 

  ، غكن صيااة الفرض التال ويف ضوج ما سبق
توجد ا ت ااي ذاي داللة احتاظية اك ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي   الفرض الماين  

 ، الااة(. ، النور يف ايئة العما ايام يتعلق ااملتلداي الدغلرااية )العمر 

البداية الحقيقية للنقاشتتتاي التي تناولل مفهوم ناع املنانة   ) (DeGeus, 1997ت عد دراستتتة دي جيون  
، وحاميتة قيمهتا التدا ليتة  كتححتد نوات  محتاوالي املنامتة التكيف ما محيطهتا التدا ق والاتارجي  التنايميتة

، اال من ندداً قلي ً من الباحمك هو  والجوهرية من اال رتا . ونق الراع من حدا ف هذا املفهوم النستتتبية
 Wang, et)، ونتدداً مقتا هو التذي حتاول التعرف نق ،ليتف نملتف دا تا املناامي  التذي تتتتتتدي لتعريفتف

al., 2010) ,  ؛ ومنها  التعلع والتليد التنايمي  االي البحمية ذاي التتلةمو تحصتيلف كمفهوم مستتقا نن املج
Morris & Moore, 2000) (Ginsberg & Buchholtz, 1990;   والحوكمة ،(Gomez-Mejia, et al., 

 & Delios)، والتدقيق الدا ق   (Robertson & Gatignon, 1998)والتحالفاي اإلستتترتاتيجية    , (2001
Henisz, 2003)  واالاتكاراي ،(Dougherty & Hardy, 1996)   . 

منتف غكن النار ال هتذا املفهوم اتانتبتاره ناتام يف  ما طرح العتديتد من البتاحمك التدراستتتتة الحتاليتة وتتفق
دار ذاتياً  رف والتجدد تتت ، متتلا القدرة نق التت ، يتضمن شبكة رسمية واد رسمية من األاراد والعملياي م 

، والعما نق اإلاادة  وتذكرها 1 اهدف التعرف نق العواما الضتارة دا لياً و ارجياً ا تكا مرن ومستتمر،  
، وتحتينها  اي مداظهاتت ا انحرااتت ، وتقلي اتت اظ نق صحتهتت اج اقدرة املنامة يف الحفتت ، واإلرتق اتت ا مو ازالتهتت منه

 . (Birkinshaw & Ridderstrale 1999; Watkins, 2007) يف واقا تحوطف املااطر والتهديداي

، غكن النار ال ناع املنانة التنايمية اانتبارها ناامك متكاملك  واتستتاقاً ما مضتتمون التعريف الستتااق
، ويعما االطريقة ذاتها يف كا مرة  ، األول  ناام مناني امطري مواد محدد (2016يعم ن معاً )الستاندي،  

، وياهر تح ده يف األحداث الطارظة ا تتتكا  الاارجية(  )الدا لية مو  التهديدايتتعرض ايها املنامة لنفس  
،  ، ومقتتتتود من منفتذه ، والمتاين ناتام منتاني ذو طبيعتة تكيفيتة رد اعتا نفوي )دون قتتتتتد( من منفتذه

 يها املنامة لتهديد. يتجدد ويتحسن ااستمرار يف كا مرة تتعرض ا

 
    واملوردين وامل قرضتتتك والوكاالي  ؛ هام  العواما الضتتتارة الاارجية وت تتتتما نق املنااستتتك ت تتتتنف التهديداي/العواما الضتتتارة يف مجمونتك 1

          راك/املديرين وجامناي العما واألقستتتامتتتتتتت وامل تتت والعواما الضتتتارة الدا لية وتنطوي نق امل تتتك ي املرتبطة ااألاراد  الحكومية واملحاكع.

             وتتضتتتتمن تقتادم منامتة العمتا مو اجراجاتتف  - كجزج من العوامتا التدا ليتة –التنايمي  Agingاملاتلفتة. ونوامتا الهرم )ال تتتتياو تة(  اإلداريتة

 . al., 2010; Tracy, 1993 (Wang, et) مو نملياتف
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كتذلتا غكن القول من قتدرة الناتام املنتاني التنايمي نق القيتام اتاملهتام املكلف اهتا متمتا دالتة يف امكتانيتة 
، واعبارة م ري غكن تستمية  مستة وفاظف  اإلستتباقية املتكررة تنقلف اك ندد من الستلوكياي الداانية مو

(  اإلدراا 2017؛ ادوز،   2016، جري حرصتتهع ايام يق )الستتاندي،   التنايمية)مهام( رظيستتف لناع املنانة 
، ويقتتد اف نملية "رصتد وايجاد والحكع" نق املااطر املهددة للمنامة ليستت تعر اها املستؤولك  املناني

كام منها ال   ، التضتمك يف الروتك التنايمي  نا اإلزالة مو – ، ايتتتدون لها نن ت تليا ناع املنانة التنايمية
  (Yang, et al., 2013).، اا متتد السترشاف تلا املستقبلية  الحالية اقط التهديداينق  ر تتقتت

، هع  التناستتت   ، ويتضتتتمن  مس نملياي التي تع ادراكها التهديداي، وياتة ايزالة كااة   الداار املناني
Cloning التهديداي، واإلزالة. ان الطبيعة الداانية لناع املنانة تستتهدف   ، والتنستيق ، واال تيار ، والتليد 
اتدالً من تضتتتمينهتا يف الروتك  التالة منهتاناع املنتانتة  حتال اقرار  – مواد املعرواتةالتقليتديتة   /املعرواتة 
  .(,.Wang, et al  (2010، مو دا ا اجراجاي الناام املناني نفسف سواج دا ا او  ارج املنامة  – التنايمي

، وهي تلا الوفيفة املستؤلة نن "تستجيا وجما وحفظ وتوزيا واسترتجار" الاااي املتوارة  ذاكرة املنانة
، اتا تتتذكر التجتارب  نن اجراجاي املراقبتة والتداتار املنتاني. اهي من نتاحيتة ال تتتذكر التجتارب النتاجحتة اقط

، ومن ناحية م ري اهي تهتع مبراجعة البياناي املتواارة نن الناام املناني نفستتتف.  الفاشتتتلة لفاادة منها
 (. 2016كذلا اهي تهتع مبتااعة الفر  واملااطر الدا لية والاارجية التي تهدد املنامة )الساندي، 

لية من ، وذلا نا التنستتيق اك التناقضتتاي الدا  ، ويتضتتمن الضتتبط الدا ق للمنامة االستتتقرار املناني
 نتاحيتة ونوامتا نتدم اإلنستتتجتام من نتاحيتة ا ري. اعق ستتتبيتا املمتال  يبتادر اعف األاراد اتالقيتام اتحدوار

،  ، وهنا اين الحالتك متم ن وضتا يتتتف اعدم اإلنستجام راف مبكراً تتتتت نتت ال ، يف حك يفضتا ، رون ا تطونية
؛ حيث تحتاج  . الرقااة املنانية (Simmons, 2009)  اال من األول غكن تنستتيقها والمانية ال اد من محاراتها

، وكذلا النتاظ  املرتتبة نق  املتوقا يف ايااها  ررتتتتت ؛ وذلا ناراً لحجع الضت  املنامة ال مراقبة ناع منانتها
ريعة والطارظة يف فروف العما دا لها و ارجها. وتتلاة مدوار الرقااة يف وضا تتتت السو التلداي املستمرة 

راي تتتتت ، وكذلا راط املعلوماي مو املؤشت  مراقبة املنامة ااستتمرار وواق  طة مدروستة مستبقاً ،لية تتيم  
امل تحتتا نليها من الاطوة األول احجهزة انذار مبكر لتنبف صتنار ومتاذي القراراي للم تك ي واملااطر 

 .(Tonello, 2007)قبا وقونها 

دد مال  ، وهنا اقد نس  مناق تة اقستامها يف املنامةويقود الوصتف الستااق ملهام ناع املنانة التنايمية ال 
، والناتام املنتاني  ، هع  الناتام املنتاني املركزي املهتمك اهتذا املفهوم    تة مكونتاي )اقستتتتام( رظيستتتتة لتف

در" تق وتعزز اعضتها  املتاتتة )الوفيفي( ، والناام املناني لألطراف. تلا املكوناي تعما مجتمعة "كج 
اعضتتتتاً لتنفيتذ مهتام ناع املنتانتة التنايميتة، اال من لكتا مكون ارني تكليفتاتتف املحتددة التي يجت  الواتاج 

(Tracy, 1993; Wang, et al., 2010)  يوج  . كذلا اين توستتتيا داظرة الفهع لناع املنتانة التنايميتة
 ,Simmons) واملعراة اصية املحاولة   ؛ هع  تاظة مساسية  ةمراع  ، والتي تنطوي نق تاظتها    تعريف
والتنايع  الردو ، و ا، التنور واإلنت تتارية   (Tonello, 2007)  و اصتتية االستتتق لية والناامية،   (2009

 (.2016الذا  )الساندي، 
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لفنهاا  ، وم راً اد  اف   نكستتتل املناق تتتاي التي تناولتها األجزاج الستتتااقة دوراً ملحوفاً لتقدير الذاي
يف صتتيااة وتوجيف الع قة اك ال تتاظعاي التنايمية واألداج التكيفي  Emotional Exhaustion  النفستت 

، تقرتح الدراسة الحالية دوراً م ااهاً لناع املنانة التنايمية يف التح د نق الع قة  لألاراد. ويف نفس اإلتجاه
؛ من   ل اإلجااة نق التستتتاهل التال  ال مي مدي يستتتاهع ادراا األاراد لوجود وفاظف ناع  الستتتااقة

ي حال تتتت ، والحد من شعورهع ااإلنهاا النفس املنانة التنايمي دا ا ايئة العما يف دنع تقديرهع لذاتهع
  تعرضهع لل اظعاي التنايمية؟

-Organizational Based Self املتدنوم تنايميتاً األاراد لتذاتهع  ي عتد مفهوم تقتدير ،  ويف هتذا الستتتيتا 
Esteem (OBSE)  ؛ حيث يعكس ادراا الفرد لقيمتف كعضتتو يف  صتتيلة  اصتتة من مفهوم تقدير الذاي

ن محد مهع محدداي القيام االعديد من املامرستاي و نده الكمد و ،   (Pierce & Gardner, 2004)املنامة  
ارتاضتتتاي ا  . واتستتتاقاً ما(Van Dyne & Pierce, 2004)التطونية مقارنًة مبفهوم التقدير الذاي العام 

اين انتقاد األاراد احن زم ههع يتحد ون ننهع ا تتكا  (Leary, et al., 1995)مفهوم القيان اإلجتامني  
ريعاً نق تراجا تتت اد الظق )مبعني يطلقون ال اظعاي التنايمية و اصة السلبية منها( سوف ياهر م ره س

ذلا          ، اين   ، ايذا ما استمر الرتاجا يف مستوي تقديرهع الذا  املرتبط االعما تقييمهع الذا  ألنفسهع
 ,Ferris)سوف يؤ ر دون شا نق مساهامتهع اد الرسمية )ممال  مداههع التكيفي( يف واقا هذا العما  

et al., 2009, 2012) . 

التذاي املرتبط اتالعمتا اتالعتديتد من مؤرشاي  ، رجحتل نتتاظ  العتديتد من التدراستتتتاي ارتبتاط تقتدير  ونمليتاً 
 Van Dyne & Pierce, 2004; Xiong) التطوني )اد الرستمي( ا تكا  ا ، واألداج  األداج ا تكا نام

Chen & Aryee, 2007) ميضاً اين الع قة اك ال اظعاي التنايمية واألداج التكيفي لألاراد غكن تفسدها .
  ,.Cropanzano, et al)، والذي ي تتد ال حالة مزمنة من نفاذ امل تتانر  يف ضتتوج مفهوم اإلنهاا النفستت 

نجز املوارد النفستتتيتة لألاراد نن تلبيتة استتتتحقتاقتاي الع قتاي البينيتة دا تا محيط العمتا  ، مو (2003
(Halbesleben & Bowler, 2007) . 

رة تتتتت ، واالباً ما ال يرتت  نليف منااا مباشت  ومبا من الستلوا التكيفي لألاراد هو ستلوا تطوني واد رستمي
ر لبعف تتت كح ر مباش  - يتتت ، الالباً ما غيا من يعانون من اإلنهاا النفس(Pulakos, et al., 2000) ملامرسيف 

اقا قدر ممكن من مواردهع  ال استتمامر  –املامرستاي الستلبية يف ايئة العما )ومنها ال تاظعاي التنايمية(
 .(Tourigny, et al., 2013)، وتوجيهها ال ا ري تستحق  يف تلا املامرساي

قد نبف البعف ال مدوار اضتتتااية لناع املنانة تهتع اتحفيز ستتتلوا األاراد نحو مداج ،   تتتتاويف ستتتيا  مت
ا )نبد تتوااج اهتترتتبة نق ندم التتانونية املتت، حتي يف فا امتياز اياب املسؤولية الق مامرساي اد رسمية

(. حيث ك تتتفل مراجعة الدراستتتاي التي تناولل م ر ; Välikangas & Merlyn, 2005      2016املجيد،  
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، اقد  وفاظف ناع املنانة التنايمية نق الستلوا واألداج الفردي نام يق  االنستبة لوفيفة الرقااة املنانية
وجود ن قة ارتباط معنوية اك اجراجاي    (Gichuhi, et al., 2016)رجحل دراستتة جيم تتوهي وزم هه  

 اإلستتتباقية وانلامن األاراد يف العما. تلا النتيجة غكن تفستتدها ادور لتنايميةا Surveillanceالرقااة  
الرقااة "املنانية" يف الحد من اإلنهاا النفست لألاراد )ا  غكن تحل مي فرف من يجما شتاة واحد اك 

 االرتقاج الرقااة يف اإلنجذاب ال تتعوري واإلنهاا النفستت( يف ايئة العما. ميضتتاً ترجم تلا الدراستتة دور
ر، ا  غكن من ينلمس الفرد يف مداج تكليفاي تت ولو ا كا اد مباش  – مبفهوم تقدير الذاي املدنوم تنايمياً 

قدر مو من ما يؤديف من مامرساي ذاي قيمة.  تطونية واد رسمية ما   ي عر منف م 

( ندة مهام للتلذية 2005اليامي )ال دراستتتة  ، القد نرل  واالنستتتبة لوفيفتي الداار واالستتتتقرار املناني
رًة يف تعايع تقديراألاراد لذاتهع تت اشتتتت   مبتت تت  – ااقتكتتتت وفيفتك الستتتت ال ر تت والتي متما جوه  – كسيةتت الع
، تحستتتك ادراا  العتاداي الستتتلوكيتة اإليجتاايتة لتدي األاراد تعزيز   القتدرة نق وهام ،   التنايمي الواقا يف

 ، وكذلا مساندتهع يف الحفاظ نق السلوا الهادف واملداومة نليف.  واسباب ا لهعاألاراد انجاحاتهع 

ا ر  (Dawood & Abbas, 2018)، اقد ناق تتل دراستتة داوود ونبان واالنستتبة لوفيفة اإلدراا املناني

الواضم إلدراا ، وافهري النتاظ  الدور   نق األداج الت ليق لبعف البنوا  1  االسرتاتيجية Vigilanceاليقاة  
، والاتارجيتة  األاراد لطبيعتة وحجع التحتديتاي التدا ليتة )املتعلقتة اتالمقتااتة والروتك التنايمي الستتتتاظتد(

)املتعلقة االتلداي يف التكنولوجيا واذوا  املستتتهلكك وحدة املنااستتة( نق تحستتن مستتتوي مرونتهع 
،  ذ تكليفاتهعتت دية يف تنفيتت لول اد تقليتت ديع حتت تقارتهع يف تت ور مهتت اً تنتت ميضو ،   اتهعتت وتكيفهع يف مداج تكليف

 مو اعبارة م ري تزايد مداههع التكيفي.

، ت عطي النتيجة الستتتااقة مؤرشاي مبدظية حول  واالراع من الندرة ال تتتديدة للدراستتتاي يف هذا املجال
نانة يف طبيعة الحالة النفستتتية وال تتتعورية لألاراد املتتتتاح  لتنامي ادراكهع اوجود ناع ن تتتطة للم

املنامة. حيث تعكس الع قة الستااقة مستتوي مرتفا من تقديرهع لذاتهع ومنافضة من انهاكهع النفس 
؛ والذي فهري ، اره واضتحًة يف درجة املرونة التي يتمتعون اها  كدالة يف شتعورهع االتكمك يف ايئة نملهع

ومبا يجي  نن   ، األنامل  التقليدية لتستتيدستتتعداد اإلدارة إلستتتيعاب مقرتحاتهع اد  ا، و  يف مداج تكليفاتهع
وليس  امل عدلاملتدا ا )وتحديداً  الستؤال الذي طرحتف الدراستة الحالية يف اداية هذا الجزج املتعلق االدور  

مي التدرجتاي املاتلفتة لتواجتد الوفتاظف الامس مجتمعتة يف الواقا )لناع املنتانتة التنايميتة الوستتتيط( 
 اك ادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداظهع التكيفي. التنايمي( يف صيااة الع قة

  ، غكن صيااة الفرض التال ويف ضوج ما سبق

 
، وتقوم نق رصد مية معلومة مو اشارة يف محيط   املفهوم اانتباره نملية استباقية تستهدف اقاج واستمرار املنامة وضامن تنااسيتهاي نار ال هذا  1

 .(Dawood & Abbas, 2018)املنامة لتجن  التهديداي الدا لية والاارجية، اض ً نن تقليا حالة ندم التحكد يف ايئة العما 
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   الع قة اك ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية ومداههع   نقناع املنتانة التنايمية   تؤ ر   الفرض المتالث  
 التكيفي يف ايئة العما.

6- 
تطوير مجمونة من الفروض ، وذلا من   ل  لتحقيق مهدااهااستتتندي الدراستتة اىل املنه  االستتتنباطي  

مرتبطتف اتلتا وذلتا اتاالستتتتنتاد اىل  لفيتة ناريتة  - الع قتة اك متلداي التدراستتتتةاتفستتتد التي تتعلق 
 .(2017)العا،، تها يف مجتما الدراسة مدى صح التحقق من  ع املتلداي،

 القا ك جميا األارادراً شام ً لتت حت، وهع غملون   ملف مفردة تقريباً 13يتحلف مجتما الدراسة الحال من  
ا تت الغ نددهتت والب  ؛1انتت ر من رمضتت مبدينة العاشرية  تت الب اج األدوية تت ركاي صنانة وانتتت ا شتت ا يف جميتت االعم

ع تتت ، ويستند هذا الحج مفردة 400نينة الدراسة الحالية اعدد  وحداي تع تحديد حجع ركاي. ولقد  تتت ش 6
ننتد درجتة  قتة   - Sample Size Calculationال متا ي تتتد اليتف تحتديتد حجع العينتة اتاستتتتاتدام ارنتام   

من من الحجع املناستت  للعينة يف حالة اذا ما اللل مفرداي مجتما   - %5%، ومدي  طح مستتموح اف  95
مفردة  400 مفردة اىل 375؛ حيث تع زيادة هذا العدد من   مفردة 375ملف مفردة تقريباً هو 13استتة الدر 

    لت يف احتامالي تراجا معدالي اإلستجااة.

رية الستف تتتت ركاي العاملة يف صنانة وانتاج األدوية الب تتتت ولقد جري تنفيذ الدراسة الحالية نق كااة ال 
طريقة التوزيا ة واقاً لركتتتتتت شتت اكا   الااصتتةالعينة   انداد وحداي تحديد ؛ كذلا تع مبجتما الدراستتة

، وكذلا ندد القواظع  ركةتتتتت يعرض منداد وحداي العينة محا الدراستة اكا شت  2، والجدول رقع  تناست امل
 املستوااة ومعدالي اإلستجااة.

 344والبالغ نددهع  – الدراستة الحاليةنتاظ  التكراراي الوصتفية للم ترتكك يف  3، يلاة الجدول رقع  ميضتاً 
االنستتتبة لفئاي املتلداي الدغوارااية الم  ة. حيث ت تتتد النتاظ  التي يعرضتتتها ال تنور متميا   - مفردة

، مام يعكس مستوي  ي منهعتتتت نداد ونس  البياناي ال اتية للمستقتأل استتناداً   – ائاي وحداي العينة
، ويرجم اىل حد كبد امكانية تعميع تلا النتاظ  نق كاما مجتما  سةمرتفا للتد  الاارجي لنتاظ  الدرا

 الدراسة.

 

 

 
، ما  2013وذلا واقاً ملوستونة ودليا مدينة العارش من رمضتان يف  - الدراستة نق الرشتكاي العاملة يف قطار األدوية البرشتية اقطاقترصت مجتما  1

، وانتبارها مجاالً لبحوث   رية ومستتتحرضتتاي التجميا واملستتتلزماي الطبيةتتتتتت استتتبعاد تلا العاملة يف مجال األدوية البيطرية واملبيداي الح تت 

 مستقبلية.  
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 نينة الدراسة ومعدالي اإلستجااة     2جدول  

 .2018ركاي محا البحث يف ديسما تاملتدر  سج ي العاملك اال  

 التكراراي الوصفية لوحداي نينة الدراسة     3جدول  

 النسبة  العدد  ائة املتلد  املتلد 

 النور 
 % 8.62 216 ذكر
 % 2.37 128 منمي

 العمر 

 % 1.29 100 30اىل مقا من  21من 
 % 9.41 124 40اىل اقا من  30من 
 % 8.19 68 50اىل مقا من  40من 
 % 7 24 60اىل مقا من  50من 
 % 2.2 8 سنة احكرث 60

 مدة البقاج يف العما 

 % 9.20 72 سنواي  5مقا من 
 % 8.12 44 سنواي.   10اىل مقا من  5من 
 % 4.38 132 سنة.  15اىل مقا من  10من 
 % 4.17 60 سنة.  20مقا من  15من 

 % 5.10 36 سنة. 20مكرث من 
 

لناع املنانة التنايمية يف اطار الع قة اك ادراا األاراد  األ ر املتدا ااستتتهدال الدراستتة الحالية قيان  
، اقد تضمنل مراعة منوار من املتلداي،  لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي يف ايئة العما. ونب ذلا

 املتلد، و  لألارادالتااا  األداج التكيفي    املتلد، و  املتلد املستتتتقا  ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية هع 

 م 
 منداد  الرشكاي 

العاملك      
 نينة 

الدراسة     
 القواظع 
 املستوااه 

معدل  
 اإلستجااة 
 )%( 

 85 51 60 1980 رشكة راميدا اارما لألدوية  1

 89 82 92 2973 الدلتا للتناناي الدواظية )دلتا اارما(رشكة  2

 83 133 160 5159 ( الرشكة املرصية الدولية للتناناي الدواظية )ايبيكو 3

 1372 44 42 95 (BIG)رشكة ايو اوريجينال للتناناي الدواظية  4

 89 25 28 879 رشكة مينا اارم لألدوية 5

 69 11 16 532 رشكة ايلواارم لألدوية  6

 86 344 400 12895 اإلجامل  



 قيان م ر ناع املنانة التنايمية نب الع قة اك ادراا ال اظعاي ....    د. رشيف سعيد متول، د. مها محمد البنوي 
 

 

22 

ل( رة البقاج تتت ، ات   العمر، النور)الدغوارااية(  املتلداي الضااطة، و    ناع املنانة التنايميةاملتدا ا )امل عدم
 .)الااة( يف الوفيفة

راً لفروضتها يف ضتوج الع قاي التي تعكستها تتتتت ، ويقدم نرضتاً ماتتت  يعرض منوذج الدراستة 1وال تكا رقع 
 النموذج.مساراي هذا 

 

 

 

 

 

 اروض الدراسة ملاة
 ( يناقا معنوية مسارالع قة اك ال اظعاي التنايمية واألداج التكيفي لألاراد.1ف )

واألداج التكيفي لألاراد يف ضتتتوج ائاي ( يناقا مدي تباين مستتتاراي الع قة اك ال تتتاظعاي التنايمية  2ف )
 املتلداي الدغوارااية.

( ينتاقا معنويتة مستتتتارالع قتة اك ال تتتتاظعتاي التنايميتة واألداج التكيفي لألاراد يف اطتار ناع املنتانتة 3ف )

 التنايمية.
                                                  

 منوذج الدراسة الحالية     1شكا  
 

استتندي الدراستة يف قيان متلد ادراا األاراد لل تاظعاي التنايمية نق املقيان الذي قدمتف دراستة  -
؛  ، والذي تضتتمن تستتا نباراي م تتتنفة يف مجمونتك رظيستتتك ,.Brady, et al)  (2017ارادي وزم هه  

، اينام   ايئة العمايف اشتتملل األول نق مجمونة نباراي ادراا األاراد لل تاظعاي التنايمية اإليجااية
انطوي المانية نق مجمونة نباراي ادراا األاراد لل تتتاظعاي التنايمية الستتتلبية يف ايئة العما. كام 

، وينتهي نند  (1وتح ذ القيمة )مشتتتما املقيان نق تدري  ستتباني يبدم من "وال مرة   ل ال تتهر"  
 . (7وتح ذ القيمة ) "مكرث من مرة يف اليوم"

 Constructواضتتلل الدراستتة الحالية االنتامد نق هذا املقيان الرتفار مؤرشاي  باتف وصتتدقف البناي  
Validity ومبا يت يف محد مهع امل تك ي الستيكومرتية التي وقا ايها  ، وكذلا كونف مقيان متعدد األاعاد ،
ت قان من   ل نبارة مونبارتك نق ؛   ؛ وتتممتا يف التعتاما ما هذا املفهوم كاتاهرة احادية الب عتد ستتتااقيتف

 .   (Wu, et al., 2018a, b) األكرث

 ال اظعاي التنايمية  األداج التكيفي لألاراد 

 ناع املنانة التنايمية 
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كذلا استتندي الدراستة الحالية يف قيان متلد األداج التكيفي لألاراد ال املقيان الذي طوره شتاراوند  -
(Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012) وروستتتيتا والتذي ي عتد  –؛ حيتث ينطوي هتذا املقيتان 

التي قدمها اوالكون وزم هه   Job Adaptability Inventory (JAI)تطويراً لقا ة التكيف الوفيفي  

(Pulakos, et al., 2000) –   نبارة مقستمة نق  مستة ماعاد ماتتتتة لقيان األداج التكيفي19نق  ،
، وينتهي نند  (5ح ذ القيمة )تتت وتمن"موااق متاماً"  ي يبدم  تتت استتت ولقد مشتما املقيان نق تدري   م

 . (1وتح ذ القيمة ) "اد موااق نق االط  "

وتحديداً التتتد    - ، اقد مفهري قياستتاي التتتد  راي الستتيكومرتية لهذا املقيانتتتتت وايام يتعلق ااملؤشتت 
،  املعيارية الدالة نق التتد راي مرضتية تاطل جميعها القيع  تتتتت لعباراي األاعاد الامستة مؤشت   - التقاريب

من األ طاج، املقيان   لو  نن  - (2016يف البيئتك األجنبية والعراية )الزهراين،    -  باتفك تفل مؤرشاي  كام 
 وص حيتف لقيان ما مند من مجا قياسف. 

انتمدي الدراستتة يف قيان متلد ناع املنانة التنايمية نق املقيان الذي قدمتف دراستتة الستتاندي  -
ولقد مشتتما املقيان ،   التنايميةلناع املنانة   فنبارة تقيس  مس وفاظف رظيست  21؛ وتضتمن  (2015)

 ، وينتهي ننتد "اد موااق نق االط  " (5وتتح تذ القيمتة )نق تتدري   امي يبتدم من"موااق متتامتاً" 
 . (1وتح ذ القيمة )

 هذا املقيان ال صتدقف و باتفيف الدراستاي التي جري اها استتادام  ولقد مشتاري املؤرشاي الستيكومرتية  
، تراوحل قيع معام ي ارتباط العباراي املاتلفة دا ا كا وفيفة  . ابالنستبة للتتد (2015)الستاندي،  

، وذلا اضتت ً نن صتتدقف الااهري وصتتد  مضتتمونف.  (9.0( و)8.0من وفاظفة الامستتة نق حدا ما اك )
، اقد اللل قيمة معاما االنتامدية "ملفا" لكرونبا  للوفاظف الامستة يف املتوستط حوال  للمبايواالنستبة  

(83.0). 

، وناع  ،  تتتتل الم  ة األول منها لقيان ال تاظعاي التنايمية اشتتملل مداة اال تبار نق مراعة مقستام
التكيفي لألاراد نق الرتتي . اينام  تتتة القستتع الرااا لقيان ائاي املتلداي ، واألداج  املنانة التنايمية

 ، العمر، الااة.  ؛ والتي تضمنل  النور الدغوارااية

؛ تضتمنل األول نرض مستودة اإلستتقتتاج  حيث تع ا تبار صتد  مداة اال تبار يف ضتوج مرحلتك متكاملتك
، ملتمستتك منهع   )العاملك يف قطار األدوية مبجتما الدراستتة(نق ندد من املحكمك األكادميك واملهنيك

، اضتتت ً نن التتحكد من صتتتتدقهتا الاتاهري وصتتتتد   مراجعتة املقتاييس التي مشتتتتملتل نليهتا مداه القيتان
نن تعديا صتيااة   . ولقد مستفر هذا اال تبار content validity (Sekaran & Bougie, 2016)مضتمونها

  العباراي.وترتي  اعف 
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 Confirmatory Factor Analysisق التوكيدي  تتتت اينام قامل المانية نق استادام اسلوب التحليا العام
للتحقق من التتتد  البناي ملقاييس متلداي   SmartPLSالانام  اإلحتتتاياإلصتتدار المالث من يف ضتتوج  

تبار العباراي دا ا كا ا عد صتادقة اذا غكن ان (Castro, et al., 2017)الدراستة. وواقاً لكسترتو وزم هه  
وهنا اقد ستتجلل مؤرشاي الت تتبا االنستتبة لعباراي ا عد ال تتاظعاي   ، (7.0تاطي معاما ت تتبعها قيمة )

، يف حك تراوحل قيع مؤرشاي الت تبا لعباراي ا عد  (98.0 –  97.0التنايمية اإليجااية قيامً تراوحل اك )
لكا (. واالنستتبة للعباراي املوجودة ااألاعاد الامستتة  97.0 –  93.0ال تتاظعاي التنايمية الستتلبية ما اك )

هتذا ملعتامتا الت تتتبا يف  القيمتة املعيتاريتةاقتد تاطتل جميعهتا األداج التكيفي  و ناع املنتانتة التنايميتة  من 
 (. 7.0اال تبار وقدرها )

استتتيعاب ، اين مؤرشاي ا تبار التتتد  العامق التوكيدي قدمل دلي ً قوياً نق   وتحستتيستتاً نق ما ستتبق
 .النارية لألاعاد والعباراي التي انطوي نليها امل تلداي امل قاسةاملقاييس املستادمة يف الدراسة للداللة 

الدا ق يف ا تبار  باي املقاييس التي تضتمنتها مداة جما البياناي   انتمدي الدراستة نق استلوب اإلتستا 
يف تقدير مدي التجانس اك نباراي كا ا عد دا ا كا   ؛ حيث تع استتتادام معاما "ملفا" لكرونبا  األولية

 يعرض نتاظ  هذا اال تبار. 4مقيان من مقاييس متلداي الدراسة. والجدول رقع 

 نتاظ  ا تبار المباي ملتلداي الدراسة     4جدول  

 ندد العباراي لكا متلد  ماعاد املتلداي  متلداي الدراسة 
قيمة معاما المباي  

 "ملفا" 

 ال اظعاي التنايمية 
 99.0 5 اإليجااية
 98.0 4 السلبية 

ناع املنانة  
 التنايمية 

 94.0 4 اإلدراا املناني 
 94.0 4 الداار املناني 
 95.0 4 الذاكرة املنانية

 96.0 4 اإلستقرار
 96.0 5 الرقااة املنانية 

 األداج التكيفي لألاراد 

 95.0 4 التعاما ما حاالي ندم التحكد 
 93.0 4 حا امل ك ي اطريقة اادانية
تبني االتجاهاي الحديمة يف  

 الوفيفة
4 93.0 

تطوير الع قاي املهنية والتكيف  
 المقايف 

4 94.0 

 93.0 3 ادارة الضلوط 
 

حيث مشتاري مراجعة نتاظ  ا تبار المباي ملتلداي الدراستة ال ارتفار مستتوي اإلتستا  الدا ق للمقاييس 

؛ حيث تاطل قيمة معام ي األنتامدية "ملفا" لتلا  ، ووصتتولها جميعاً ال مستتتوياي ممتازه املستتتادمة
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جة يف حالة انادة استتتادامها ، ومبا ي تتد ال من هذه املقاييس ستتوف ت عطي نفس النتي (90.0املقاييس )
 ، اض ً نن وضوحها و لوها من األ طاج الع واظية ال حد كبد. مرة م ري

 

 

7- 
استتندي الدراستة الحالية ال استلوب االنحدار البستيط يف التعرف نق طبيعة الع قة اك متلدي الدراستة 

كححد تطبيقاي   - SmartPLS اإلحتتتاي  انام اإلصتتدار المالث من الاملستتتقا والتااا. كام انتمدي نق 
التجانس اك مستتتاراي   يف قيان مدي  -Structure Equation Model (SEM) منوذج املعادلة الهيكلية  

للتعرف نق ، و  الع قاي ملتلدي الدراستتة املستتتقا والتااا االنستتبة لفئاي املتلداي الدغوارااية الم  ة
لة والتااعة م جتمعة.    طبيعة مسار الع قة اك متلداي الدراسة املستقلة وامل عدم

يف ا تبار اروضها كام   االسالي  اإلحتاظية املستادمةراي جودة تتتت كذلا قامل الدراسة االتو ق من مؤش
اك متلدي  Normal P-P Plot، اقد نا شتكا االنت تار الاطي  البستيط يق  االنستبة الستلوب االنحدار

، كام ك تفل قيمة ا تبار  الدراستة املستتقا والتااا ا تكا تفتتيق واجامل نن تجانس مجتما الدراستة

Watson-Durbin 1  اللتل اك ال تتتتاظعتاي التنايميتة اإليجتاايتة والستتتلبيتة واأل نك معتاً ما األداج والتي
  واالنستتبة لانام  نق التوال نن ندم وجود ارتباط ذا  اك األ طاج الع تتواظية.  2.2  ،  1.2 ،  2.2التكيفي  

2SmartPLS  ،    2011اقد موضتتتم هد وزم هه), et al. ,Hair(  من متااعة اال تباراي املتعلقة ادراستتتة
، وكذلا تكوين منوذج املعادلة الهيكلية غما دالة يف مدي م  ة  مستتاراي الع قاي اك متلداي الدراستتة

لحق اف القيمة املعيارية   رايتتت يقدم نرضاً لتلا املؤش 5راي ذاي التلة. والجدول رقع  تتت ندد من املؤش ، م 
 ر.تامل قدرة لكا مؤش

راي م  ة منوذج املعادلة الهيكلية ال جودة املقاييس والع قاي اك تتتتت ، ت تد نتاظ  احة مؤشت  واجامالً
راي منوذج املعادلة تتتتت نا تاطي جميا قيمها املحستواة للقيع املعيارية ملؤشت   متلداي الدراستة املاتلفة

اراي من   ل األنتقتال ال دراستتتتة وامكتانيتة متتااعتة اال تبت ومبتا يعني ،  5الهيكليتة الواردة اتالجتدول رقع 
 .مساراي الع قاي اك تلا املتلداي

  
 مؤرشاي جودة )م  ة( منوذج املعادلة الهيكلية        5جدول  

 
 (2002 )ناشور وسا ، درجة1.5 اال تبار لهذا امل قدرة املعيارية القيمف تبلغ 1
 .et al. ,(Ringle, (2015 وزم هه رنجا تطويرها نق نما التي الانام  نساة استادام تع 2
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 متلداي 
 الدراسة 

 ماعاد متلداي 
 الدراسة 

 معاما "ملفا" 
 لكرونبا  

املو وقية  
 ( (CRاملركبة  

متوسط التباين  
املفرس   

(AVE ) 

معاما  
 التحديد 

R² 
ال اظعاي  
 التنايمية 

 61.0 86.0 97.0 99.0 اإليجااية
 75.0 64.0 94.0 98.0 السلبية 

ناع املنانة  
 التنايمية 

 68.0 55.0 96.0 92.0 اإلدراا املناني 
 60.0 77.0 93.0 92.0 الداار املناني 
 50.0 81.0 94.0 93.0 الذاكرة املنانية
 86.0 81.0 94.0 94.0 اإلستقرار

 87.0 83.0 95.0 96.0 الرقااة املنانية 

 
األداج التكيفي  

 لألاراد

التعاما ما حاالي ندم  
 التحكد 

92.0 96.0 84.0 68.0 

حا امل ك ي اطريقة  
 اادانية 

87.0 94.0 80.0 75.0 

 72.0 82.0 95.0 90.0 التعلع وتطويراملهاراي 
 70.0 92.0 98.0 92.0 القدرة نق التكيف

 66.0 82.0 93.0 90.0 الضلوط ادارة  
 (7.0)مكامنComposite Reliability   (CR)القيمة املعيارية امل قدرة ملعام ي املو وقية املركبة

 (7.0القيمة املعيارية امل قدرة ملعاما "ملفا" لكرونبا  )مكامن
 (5.0)مكامن Average Variance Extracted (AVE)القيمة املعيارية امل قدرة ملتوسط التباين املفرس 

وحتي  25.0صتتد  اناي مقبول،  75.0وحتي   50.0،  ااكرث صتتد  اناي قوي 7.0القيمة املعيارية امل قدرة ملعاما التحديد )
 صد  اناي ضعيف( 50.0

 

8- 
،  النتاظ  التي تع التوصتا اليها يف ضتوج التحليا اإلحتتاي للبياناي األوليةمن الدراستة  يوضتم الجزج التال 

 ، وذلا نب النحو التال   وا تبار اروض  الدراسة

ال تتاظعاي  دراستتة تح د، ومن   ل  البستتيطتع ا تبار هذا الفرض انتامداً نق استتلوب االنحدار الاطي  
، تق ذلا احة التح د اإلجامل  نق األداج التكيفي لألاراد – كا نق حدا  – التنايمية اإليجااية والستتتلبية

 يلاة نتاظ  ا تبار تلا الع قاي. 6، والجدول رقع  التااا لل اظعاي التنايمية ا قيها نق املتلد

 نتاظ  ا تبار الفرض األول ااستادام اسلوب االنحدار الاطي البسيط     6جدول  

 الع قاي موضور الدراسة 
معاما  
 االرتباط 

R 

 التحديد   معاما 
R² 

 Fقيمة  
 املحسواة 

 مستوي املعنوية 
P value 

واألداج   -ال اظعاي التنايمية اإليجااية 
 التكيفي 

10.0 )+( 09.0 165.3 07.0 
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واألداج   -ال اظعاي التنايمية السلبية 
 التكيفي 

031.0 (-) 006.0 333.0 564.0 

 163.0 957.1 03.0 )+( 08.0 واألداج التكيفي  -ال اظعاي التنايمية 

 96.2متوسط ال اظعاي التنايمية اإليجااية يف مجتما الدراسة  
 41.3  متوسط ال اظعاي التنايمية السلبية يف مجتما الدراسة 

 1.3              متوسط ال اظعاي التنايمية يف مجتما الدراسة 
 0 .05       مستوي املعنوية الذي تقبلف الدراسة الحالية هو     

 

اين اشتارة معاما االرتباط اك ال تاظعاي التنايمية اإليجااية واألداج التكيفي  6وواقاً لنتاظ  الجدول رقع  
؛ حيث  ، وان كانل ضتعيفة ، وهو ما يعكس ن قة ارتباط طردية اك املتلدين موجبةلألاراد يف ايئة العما  

تلتا القيمتة م ري نق تراجا قيمتة معتامتا التحتديتد يف هتذه  ، 10.0اللتل قيمتة معتامتا االرتبتاط اينهام 
تفستتد ما نق   %. وهو ما يعني من املتلد املستتتقا )ال تتاظعاي التنايمية اإليجااية( قادر9الع قة ليبلغ  

% من التبتاينتاي 91، ومن حوال  % تقريبتاً من التبتاين يف املتلد التتااا )األداج التكيفي لألاراد( اقط9قتدره 
يف املتلد التااا ترجا ال نواما م ري   يك ف ننها هذا اال تبار. كذلا اقد ك فل نتاظ  الجدول رقع 

، ومبا يزيد  تقريباً  07.0املحستواة  Fمعنوية قيمة  ؛ حيث الغ مستتوي   نن ندم معنوية الع قة الستااقة 6
   . نن مستوي املعنوية املقبول يف الدراسة الحالية

ال من اشتتارة معاما االرتباط اك ال تتاظعاي التنايمية الستتلبية واألداج  6نتاظ  الجدول رقع    ميضتتاً ت تتد
 ضتتعيفة جداً اك املتلدينو ، وهو ما يعكس ن قة ارتباط نكستتية   التكيفي لألاراد يف ايئة العما ستتالبة

تلا القيمة م ري نق الرتاجا ال تتديد   ، 031.0؛ حيث اللل قيمة معاما االرتباط اينهام  املستتتقا والتااا

نق تفستتد ما ه  %، وهو ما يعني من ال تتاظعاي التنايمية الستتلبية قادر  6.0لقيمة معاما التحديد ليبلغ  
% من التلتاير يف املتلد التتااا ترجا ال 4.99 ومن،  % اقط من التبتاين يف األداج التكيفي لألاراد 6.0قتدره 

تقتا نتدم معنويتة الع قتة اك املتلدين املستتت  6نوامتا م ري اد معرواتة. كام مفهري نتتاظ  الجتدول رقع 
، ومبا يزيد كمداً نن مستتتوي املعنوية  تقريباً  56.0 املحستتواة   F؛ حيث الغ مستتتوي معنوية قيمة   والتااا

   . املقبول يف الدراسة الحالية

 –اك ال تتتاظعاي التنايمية    واد معنوي  وجود ن قة ارتباط ضتتتعيف 6وم داً ت اهر نتاظ  الجدول رقع 
، 08.0 ؛ حيتث اللتل قيمتة معتامتا االرتبتاط اينهام حوال واألداج التكيفي لألاراد يف ايئتة العمتا – ا تتتقيهتا

 %. وهو ما يعني من املتلد املستقا قادر3ولقد اتسق ذلا ما انافاض قيمة معاما التحديد ليبلغ حوال

% من التباين يف املتلد التااا يرجا ال 97، ومن   املتلد التااا اقط% من التباين يف  3نق تفستتد ما قدره  
تقريباً.  163.0املحستواة   Fالغ مستتوي معنوية قيمة  كام  نواما م ري   تك تف ننها الدراستة الحالية.  

، والذي يقول اوجود ن قة ذاي داللة احتاظية  ، غكن القول اراف الفرض األول للدراسة ويف ضوج ما سبق
   .يف ايئة العماادراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي اك 
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دا ا اإلصتدار المالث من الانام    Path Analysisااستتادام استلوب تحليا املستارا تبار هذا الفرض  تع 
قيع معتام ي مستتتتاراي الع قاي اك وذلا نا قيتان مدي معنوية الفرو  اك  ،    SmartPLSاإلحتتتتتاي

ما األداج التكيفي لألاراد اتالنستتتبتة لفئتاي  – كتا نق حتدا  – ال تتتتاظعتاي التنايميتة اإليجتاايتة والستتتلبيتة
 يعرض ملاتاً لنتاظ  ا تبار ذلا الفرض. 7والجدول رقع املتلداي الدغوارااية الم  ة. 

 ال ندم وجود ا ت ااي اك األداج التكيفي للذكور 7ع  ، اقد مشتاري نتاظ  الجدول رق االنستبة ملتلد النور
؛ حيث الغ مستتوي معنوية الفرو    واإلناث نند تعرضتهع لل تاظعاي التنايمية انونيها اإليجااية والستلبية

اك ائتي النور واقاً ملستاراي الع قة اك ال تاظعاي التنايمية اإليجااية والستلبية واألداج التكيفي لألاراد 
نق التوال. وهو متا ي تتتد ال منتف الف النار نن متدي تتح ر التذكور مو اإلنتاث  07.0و  86.0 تقريبتا

 ، و  يتلد كدالف يف مقدار هذا التح ر. ، اال من مداههع التكيفي فا متجانس اال اظعاي التنايمية انونيها

 نتاظ  ا تبار الفرض الماين ااستادام اسلوب تحليا املسار     7جدول  

 تلداي امل 
 الدغوارااية 

 املقارنة  ائاي 

مستوي معنوية الفر   
اك ائتي املقارنة واقاً  
للع قة اك ال اظعاي  
التنايمية اإليجااية  
 واألداج التكيفي لألاراد 

مستوي معنوية الفر   
اك ائتي املقارنة واقاً  
للع قة اك ال اظعاي  
التنايمية السلبية  
 واألداج التكيفي لألاراد 

 07.0 855.0 اإلناث  –الذكور  النور 

 1العمر

 812.0 216.0 40اىل اقا من  30من  - 30اىل مقا من  21من 
 040.0 001.0 50اىل مقا من  40من  - 30اىل مقا من  21من 
 096.0 013.0 60اىل مقا من  50من  - 30اىل مقا من  21من 
 097.0 001.0مقا من  50اىل مقا من   40من  -  40اىل اقا من  30من 
 234.0 008.0 60اىل مقا من   50من  -  40اىل اقا من  30من 
 697.0 103.0 60اىل مقا من  50من  - 50اىل مقا من  40من 

 الااة

 02.0 81.0 10اىل مقا من   5من  - سنواي  5مقا من 
 05.0 82.0 15اىل مقا من   10من  - سنواي  5مقا من 
 02.0 04.0 20مقا من  15من  - سنواي  5مقا من 
 03.0 05.0 20مكرث من  - سنواي  5مقا من 

 84.0 42.0 15اىل مقا من  10من  -  10اىل مقا من  5من 
 60.0 01.0 20اىل مقا من  15من  -  10اىل مقا من  5من 
 70.0 02.0 20مكرث من  -10اىل مقا من  5من 
مقا اىل   15من  -سنة 15اىل مقا من  10من 
 20من

001.0 155.0 

 26.0 02.0 20مكرث من  -سنة  15اىل مقا من  10من 
 64.0 37.0 20مكرث من  -20اىل مقا من  15من 

 

 
 نتدد اللتل حيتث ؛ التحليتا لبتدج الألزم العتدد نن مفرداتهتا حجع إلنافتاض ، اال تبتار نتتاظ  من اتحكرث ستتتتنتة 60 العمر ائتة احتذف اال تبتار قتام 1

 .   اقط مفرداي 8 الدراسة نينة من منتسبيها مفرداي
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ستنة وحتي مقا من  21نن من ائتي العمر من  7، اقد ك تفل نتاظ  الجدول رقع  واالنستبة ملتلد العمر 
األكرث متايزاً مقارنًة اباقي ائاي العمر يف اطار تح ر ستتنة كانتا  40ستتنة وحتي مقا من   30ومن  ،   ستتنة 30

واااصتتة اإليجااية. حيث الغ مستتتوي معنوية الفرو  اك ائتي   – مداوهع التكيفي اال تتاظعاي التنايمية
واقاً ملستتاراي الع قة اك ال تتاظعاي التنايمية اإليجااية واألداج التكيفي لألاراد ما الفئاي األ ري  العمر 
، وهو متا ي تتتد اجامالً ال تتح ر األداج التكيفي للفئتاي  نق التوال 008.0،  001.0، مقتا من  013.0،  001.0

ا تتتكا مكا من الفئاي العمرية   - واااصتتتة اإليجااية  – العمرية األصتتتلر ايجااياً اال تتتاظعاي التنايمية
 األ ري.

من مفرداي الدراستة ذاي مستتوياي الااة األقا  7واالنستبة ملتلد الااة، اقد اينل نتاظ  الجدول رقع  
قد مادي مداهها التكيفي تح راً ملحوفاً اال تتتاظعاي التنايمية  –ستتتنواي 5وتحديداً ائة الااة مقا من   –

تلا الفئة واقاً ملستاراي الع قة   معنوية الفرو   ؛ حيث الغ مستتوي الستلبية مقارنًة افئاي الااة األ ري
 03.0،   02.0،   05.0،   02.0 اك ال تتاظعاي التنايمية الستتلبية واألداج التكيفي لألاراد وااقي الفئاي األ ري

نق التوال. ميضاً اقد ك فل النتاظ  نن تح ر األداج التكيفي للمفرداي صاحبة مستوياي الااة املتوسطة 
اال تتتاظعاي  – ستتتنة 15ال مقا من   10، ومن   ستتتنواي 10ال مقا من   5وتحديداً من    – واو  املتوستتتطة

الفرو  اك ائتي الااة واقتاً ؛ حيتث الغ مستتتتوي معنويتة  التنايميتة اإليجتاايتة مقتارنتًة اتالفئتاي األ ري
،  01.0 ري  ملستتتاراي الع قة اك ال تتتاظعاي التنايمية اإليجااية واألداج التكيفي لألاراد وااقي الفئاي األ 

نق التوال. تلا النتيجة ت تد ال من الفئاي األقا  اة يتح ر مداهها التكيفي ستلباً ما  02.0،   001.0،   02.0
، اينام يتح ر األداج التكيفي للفئاي صتاحبة الااة املتوستطة واو   تواتر ال تاظعاي التنايمية الستلبية نليف
قبول  7واجامالً تاهر نتاظ  الجدول رقع    نايمية اإليجااية نليها.املتوستتطة ايجاااً ما تواتر ال تتاظعاي الت

ادراا األاراد لل اظعاي اوجود ا ت ااي ذاي داللة احتاظية اك    يقول، والذي   جزي للفرض الماين للدراسة
    العما.، والعمر، والااة( يف ايئة  واقاً للمتلداي الدغوارااية )النورالتنايمية ومداههع التكيفي 

؛ حيث تع احة الع قة اك ال تاظعاي التنايمية  ااستتادام استلوب تحليا املستارتع ا تبار هذا الفرض   
 ، تق ذلا احة األ ر 1الستلبية  ع اإليجااية نق األداج التكيفي يف اطار الع قة ما ناع املنانة التنايمية  

ناع املنانة   التااا يف اطار ما املتلد  - معاً   – اإلجامل لل تتتاظعاي التنايمية ا تتتقيها اإليجايب والستتتلبي
 .التنايمية

 ا تبار الع قة اك ال اظعاي السلبية وناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي  1- 3- 8
الع قة اك ال تتاظعاي  وقيمة املتوستتط ملستتار  Tمن مستتتوي معنوية قيمة  8مفهري نتاظ  الجدول رقع 

، وهو ما 08.0  قد الغ نق التوال 079.0و1.755التنايميتة الستتتلبيتة واألداج التكيفي لألاراد واللتذان اللتتا  

 
  وليس م عدل كمتلد  املستتار تحليا استتلوب يف التنايمية املنانة ناع متلد اد ال نق الفرض هذا تحليا اداية منذ الحالية الدراستتة حرصتتل 1

 .للدراسة المالث الفرض تطوير ضؤها يف تع التي النارية الالفية ما اتساقاً  وسيط كمتلد
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،  ندم معنوية مستار تلا الع قة  مو،   يعني ندم وجود ن قة حقيقية اك متلدي الدراستة املستتقا والتااا
 الع قة العكسية اك متلدي الدراسة  ننكام ك فل اإلشارة السالبة لقيمة املتوسط يف مسار هذه الع قة  

 .املستقا والتااا

 

 

 

 

 

 نتاظ  ا تبار الع قة اك ناع املنانة التنايمية وال اظعاي التنايمية السلبية    :8جدول  
 SmartPLS v.3 واألداج التكيفي يف ايئة العما ااستادام ارنام   

 Tقيمة   قيمة املتوسط  املساراي 
مستوي  
 املعنوية 

 08.0 1.755 (-) 079.0 < األداج التكيفي لألاراد -ال اظعاي التنايمية السلبية 
 .001مقا من  13.345 )+( 59.0 < األداج التكيفي لألاراد-ناع املنانة التنايمية 

< ناع املنانة التنايمية  -ال اظعاي التنايمية السلبية
 < األداج التكيفي -

 .001مقا من  5.556 (-) 24.0

اك ناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي لألاراد؛   ذاي داللة معنويةميضاً اقد مارزي النتاظ  وجود ن قة  
نق التوال 345.13و  0.59ملستتتار الع قة اك املتلدين   Tحيث الغ مستتتتوي معنوية قيمتي املتوستتتط و

املتلد ناع املنتانتة التنايميتة و ، وهو متا ي تتتد ال وجود ن قتة ذاي معني اك  001.0مستتتتوي مقتا من 
ل  معنوية مسار تلا الع قة. كام مفهري اشارة قيمة املتوسط املوجبة األ ر التااا مو  اإليجايب للمتلد امل عدم

  .نق املتلد التااا

عتدل  كتذلتا موضتتتحتل النتتاظ  من اد تال ناع املنتانتة التنايميتة   يف اطتار الع قتة اك ال تتتتاظعتاي كمتلد م 

نق تافيف األ تار الستتتلبيتة التي غتارستتتهتا املتلد  التنايميتة الستتتلبيتة واألداج التكيفي لألاراد قتد ترتت 
ملستار  T. حيث الغ مستتوي معنوية قيمتي املتوستط و)معنوي(  التااا ا تكا حقيقي  املستتقا نق املتلد

نق التوال  556.5و  0.24الع قة اك ال اظعاي التنايمية السلبية وناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي  
ناع املنانة ، كام فهري قيمة املتوستط ايشتارة ستالبة ، وهو ما ي تد ميضتاً ال قدرة  001.0مستتوي مقا من  

 عدل نق تافيف م ر ال اظعاي السلبية نق األداج التكيفي.متلد م  التنايمية ك

 ا تبار الع قة اك ال اظعاي اإليجااية وناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي 8-3-2
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الع قة اك ال تتتاظعاي  وقيمة املتوستتتط ملستتتار Tمن مستتتتوي معنوية قيمة   9اينل نتاظ  الجدول رقع  
، وهو 111.0 قتد الغ نق التوال 078.0 و1.595التنايميتة اإليجتاايتة واألداج التكيفي لألاراد واللتذان اللتتا 

، اال من اإلشتتتارة  ما يعني ندم معنوية مستتتار تلا الع قة. ونق الراع من ندم معنوية الع قة الستتتااقة
املستتتتقا   الع قة الطردية اك متلدي الدراستتتة  تعكساملوجبة لقيمة املتوستتتط يف مستتتار هذه الع قة  

طردية اك ناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي و   معنويةميضتتتاً اقد مارزي النتاظ  وجود ن قة    والتااا.
نق  170.12و   0.50ملستتار الع قة اك املتلدين   T؛ حيث الغ مستتتوي معنوية قيمتي املتوستتط و لألاراد

 ، وهو ما ي د ال معنوية مسار تلا الع قة.  001.0التوال مستوي مقا من 

 

 

 

 نتاظ  ا تبار الع قة اك ناع املنانة التنايمية وال اظعاي التنايمية اإليجااية      9جدول  
 SmartPLS v.3 واألداج التكيفي يف ايئة العما ااستادام ارنام   

 مستوي املعنوية  Tقيمة   قيمة املتوسط  املساراي 
 111.0 1.595 )+( 078.0 < األداج التكيفي لألاراد -ال اظعاي التنايمية اإليجااية 

 001.0مقا من  12.170 )+( 50.0 < األداج التكيفي لألاراد-ناع املنانة التنايمية 
< ناع املنانة التنايمية  -ال اظعاي التنايمية اإليجااية

 < األداج التكيفي -
189.0 )+( 3.325 001.0 

عتدل وك تتتفتل النتتاظ  نن من اد تال ناع املنتانتة التنايميتة   يف اطتار الع قتة اك ال تتتتاظعتاي كمتلد م 
اإليجتاايتة التي غتارستتتهتا املتلد  التنايميتة اإليجتاايتة واألداج التكيفي لألاراد قتد ترتت  نق زيتادة األ تار

ملستتار  Tمعنوية قيمتي املتوستتط والتااا ا تتكا دال احتتتاظياً. حيث الغ مستتتوي    املستتتقا نق املتلد
نق  325.3و 0.189الع قتة اك ال تتتتاظعتاي التنايميتة اإليجتاايتة وناع املنتانتة التنايميتة واألداج التكيفي 

، ومبا يعني من ال تاظعاي اإليجااية يزيد  ، كام فهري قيمة املتوستط ايشتارة موجبة 001.0التوال مستتوي  
 د يف فا وجود ناع املنانة التنايمية. تح دها نق األداج التكيفي لألارا

 ا تبار الع قة اك ال اظعاي التنايمية وناع املنانة التنايمية واألداج التكيفي 8-3-3

والستلبية معاً نق األداج التكيفي لألاراد  اإلجامل لل تاظعاي األيجااية ا تاي الدراستة يف هذا الجزج األ ر 
يعرض نتاظ  ا تبار تلا  2، وال تتكا رقع   هذه الع قةمتدا ا يف  يف وجود ناع املنانة التنايمية كمتلد  

اين ال تاظعاي التنايمية ترتبط اع قة طردية اد معنوية ما األداج التكيفي  2الع قة. وواقاً لل تكا رقع 
تقريباً.  09.0ومستوي معنوية املسار البالغ   078.0ارة قيمة معاما املسار والباللة )+(  ، تعكسها اش لألاراد

،  ونق العكس من ذلتا ترتبط ناع املنتانتة التنايميتة اع قتة طرديتة دالتة معنويتاً ما األداج التكيفي لألاراد
  .001.0ومستوي معنوية مقا من  547.0تعكسها اشارة قيمة معاما املسار والباللة )+( 
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 نتاظ  ا تبار الع قة اك ناع املنانة التنايمية وال اظعاي التنايمية    :2شكا  
 SmartPLS v.3 واألداج التكيفي يف ايئة العما ااستادام ارنام   

تراط ال تتتاظعاي الع قة التي   معنويةندم  نن   نتاظ  الدراستتتة  ، اقد ك تتتفل املتدا ا واالنستتتبة لأل ر 
 ، واالتال تقريباً  87.0  اينهام   الع قة  معنوية مستار؛ حيث الغ مستتوي   املنانة التنايميةالتنايمية ما ناع 

اين اياب تح ر ناع املنانة التنايمية كمتلد متدا ا اال تتتاظعاي التنايمية كمتلد مستتتتقا تجعا من 
داج التكيفي(. وما )األ   انتبار ناع املنانة التنايمية متلد وستتيط اك املتلدين املستتتقا والتااا  التتتع 

اشتارة قيمة معاما املستار  افهرتهاوجود ن قة نكستية    امليدانية اينلالنتاظ    ، تجدر اإلشتارة ال من ذلا
، ومبا يعني من زيادة ال تاظعاي التنايمية يرتبط اضتعف وفاظف ناع املنانة التنايمية  01.0(  -والباللة )

  والعكس صحيم.

ل يف مستتارموضتتم ال تتكا الستتااق من اد ال نو  عدم الع قة اك املتلدين   اع املنانة التنايمية كمتلد م 

، كام دلل اشارة قيمة معاما املسار 001.0املستقا والتااا قد سجا قيمة معنوية اللل مستوي مقا من  
ل يف التقليتا من م ر  222.0(  -والبتاللتة )  ال تتتتاظعتاي التنايميتة نق األداج التكيفي نق دور املتلد امل عتدم

واعبتارة م ري ينافف التتح د الستتتلبي لل تتتتاظعتاي التنايميتة نق األداج التكيفي لألاراد يف فتا ؛  لألاراد
   وجود ناع املنانة التنايمية. 

، ياهر التح د املعنوي لناع املنانة التنايمية كمتلد ٌمعدل وليس كمتلد وستيط  ويف ضتوج النتاظ  الستااقة
؛ ستواج اتافيف األ ر الستال  )كام يف  ال تاظعاي التنايمية ومداههع التكيفيادراا األاراد نق الع قة اك  

ي( مو اتحستك األ ر حالة الع قة اك ال تاظعاي التنايمية الستلبية مو ال تاظعاي التنايمية واألداج التكيف

واتالتتال غكن القول اقبول املوجت  )كام يف حتالتة ال تتتتاظعتاي التنايميتة اإليجتاايتة نق األداج التكيفي(. 
الع قتة اك ادراا األاراد  نقناع املنتانتة التنايميتة  تؤ ر " ، والتذي ينة نق الفرض المتالتث للتدراستتتتة

 ".لل اظعاي التنايمية ومداههع التكيفي يف ايئة العما
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9- 
التي ناق تل تح د ال تاظعاي التنايمية   - العراية واألجنبية  – ت عد الدراستة الحالية من اواكد الدراستاي -

نق األداج التكيفي لألاراد. ومشتتتاري النتاظ  ال ندم وجود ن قة تح د معنوي لل تتتاظعاي التنايمية 
مبدينة العارش البرشتية  اإليجايب والستلبي نق األداج التكيفي لألاراد يف مجتما صتنانة األدوية انونيها  

من رمضتان. وغكن ارجار تلا النتيجة ال محد ستببك ؛ األول ويتضتمن "الوجود املتوستط" لل تاظعاي 
متوستتتط ال من قيمتة  6؛ حيتث مشتتتتاري نتتاظ  الجتدول رقع  التنايميتة انونيهتا يف مجتما التدراستتتتة

( درجة ، يف حك اللل قيمة متوستتط ال تتاظعاي التنايمية 1.3ال تتاظعاي التنايمية اإلجامل اللل )
، وتلتا القيع جميعهتا تقتا نن قيمتة  ( درجتة نق التوال41.3درجتة و) (96.2اإليجتاايتة والستتتلبيتة )

تلا  ( درجة.5.3)املتوستتط الحستتايب للمقيان ستتباني التدري  املستتتادم يف قيان هذا املتلد، ويبلغ  
ا تكا نهاي استتناداً ال  هاانتامد  يتتع النتيجة وان اتستقل ما مؤرشاي الدراستة االستتط نية ، اينف  

 . 6التي يعرضها الجدول رقع  القيع الحالية للمتوسط الحسايب لل اظعاي التنايمية انونيهانتاظ  

ن قة اك ال اظعاي  دراسة من ندم وجودلل والماين ي تما نق ما ك فل ننف نتيجة ا تبار الفرض األول
واألداج التكيفي لألاراد يف مجتما الدراستتة. ونق الراع من من تلا النتيجة   ة اإليجااية والستتلبيةالتنايمي

، وكتذلتا إل ت اهتا ما  ت عتد اد متوقعتة إل ت اهتا ما الطرح الناري املؤستتتس للفرض األول للتدراستتتتة
 ,.Kuo, et al)واألداج التطوني لألاراد  انونيها  ال تتاظعاي التنايمية  اك  راطلالدراستتاي الستتااقة التي  

 Tian, et)الستلوا اإلستتباقي لألاراد    ، مو (Wu, et al., 2018a)، مو ستلوكياي املواطنة التنايمية   (2015
al., 2019) البتاحمك الذين محد الدراستتتاي الدانمتة للتوجف الذي تبنتاه قطتار من    ، اال منهتا يف النهتاية تعتا

اال ت ااي الفردية ا تكا مكا مقارنًة ااتتاظة املنا    انتاوا من الستلوا التطوني دالة يف الاتتاظة مو
 التنايمي. 

املتعلقة افحة مدي وجود ا ت ااي يف الع قة اك ال تاظعاي التنايمية واألداج التكيفي   النتيجةت عد   -
واراايتة من األدلتة امليتدانيتة القليلتة التي تع رصتتتتدهتا يف هتذا لألاراد ايام يتعلق افئتاي املتلداي التدغ

دي وجود مب  املتعلقةالستتيا . حيث ك تتف البحث املكتبي للدراستتاي ذاي التتتة نن تباين النتاظ  
،  ا ت ف اك ال تاظعاي التنايمية مو األداج التكيفي لألاراد االنستبة ملتلداي مما النور والعمر والااة

قامل نق دراستتتتة مدي وجود ا ت ااي يف   - يف حدود نلع البتاحمتان – ااحتاثجود  اضتتت ً نن ندم و 
 طبيعة تلا الع قة كدالة يف تلا املتلداي.

اتين التبتاين امل  تتتتار اليتف متمتا يف وجود دراستتتتاي قتدمتل دنامً ناريتاً  ، استتتتكامالً للبنتد الستتتتااق -
(Charbonnier-Voirin, et al., 2010)  نملياً  ، و، ر(O'Connell, et al., 2008)   لوجود ا ت ااي

األداج التكيفي ايام يتعلق ابعف ائاي املتلداي الدغوارااية الم  ة. ميضاً    اك ال اظعاي التنايمية مو
 ,Michelson & Suchitra-Mouly)فل الدراستاي نن نتاظ  ذهبل ال ندم وجود دنع ناري  ك ت 
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ل  ت ااي اك ال تتاظعاي التنايمية مواألداج التكيفي   (O'Connell, et al., 2008)  ميداين  ، مو (2004
 ايام يتعلق ابعف ائاي املتلداي الدغوارااية الم  ة.

الحالية محد موجف الدنع الناري والعمق ألهمية اعف ائاي متلدي العمر اذا ما تع انتبار الدراستتة  -
، اين نتاظجها متما رستتاظا  والااة نند دراستتة الع قة اك ال تتاظعاي التنايمية واألداج التكيفي لألاراد

ها من مبا ل  مجتما الدراسةرية احن صعواة منا ال اظعاي التنايمية يف تت للقا ك نق ادارة املوارد الب 
يتطل  األهتامم اتفعيا ناع   -  اة  نق األاراد األصتتلر ستتناً مو األقا  - ، ار ليستتل يف امل جما ايجااية

 املنانة التنايمية كوسيلة لحامية مداج األاراد املستهداك من ال اظعاي التنايمية. 

اي التنايمية ال تتوقف قدمل الدراستتة الحالية دلي ً ميدانياً نق من الحد من ا  ار الستتلبية لل تتاظع -

، اا موضتتحل من ناع املنانة  (Wu, et al., 2018b)ال تتاتتتية لألاراد   Traitsاقط نق الستتامي 
ل التنايميتة تعمتا كمتلد عتدم يف اطتار الع قتة اك ال تتتتاظعتاي التنايميتة انونيهتا  - وليس وستتتيط - م 
 واألداج التكيفي لألاراد.

، لذا اين  مجتما الدراستتتةالدراستتتة الحالية من ال تتتاظعاي التنايمية فاهرة ال غكن تجنبها يف   ترجم -
ر منطق الع قة اك ال تاظعاي التنايمية تتتتت انفا  الجهد نق وضتا تتتوراي ملتلداي وستيطة تفست 

د طر  واألشتكال املاتلفة من الستلوكياي التطونية لألاراد ينبلي من يتتاحبف جهد مام ا يتعلق اييجا
اإليجايب  ، ال ستيام من الدور للحد من ، ارها الستلبية نق الستلوكياي التنايمية الرستمية واد الرستمية

الذي قامل اف ناع املنانة يف تقلية األ ار الستلبية لل تاظعاي التنايمية نق األداج التكيفي غكن من 

 يتكرر ما مي مامرسة سلبية تحدث تجاه األاراد يف ايئة العما.

10- 

تح دها  ، والتي يتاطي ت عد ال تاظعاي التنايمية محد الاواهر اإلجتامنية الطبيعية يف الواقا التنايمي -
تت الجوان  ال عورية واإلدراكية ال الجوان  السلوكية لألاراد. ويف ذلا السيا  تنبف النت تت اظ  الحتت الية تت

 ال رضورة مراناة ما يق  
من جان  صتانا القرار التنايمي  Grapevineرضورة توستيا استتل ل شتبكاي االتتتاالي اد الرستمية   -

؛ نا ايتتال  ت يف األ ار الستلبية لل تاظعاي التنايميةل  -احذر  – يف رشكاي األدوية االعارش من رمضتان
 العدالة. اقرار، و اك األارادتفعيا املحاسبة رساظا مفادها الرابة املؤسسية يف 

، يستتوج  من  ان النتاظ  املتعلقة اتح ر الفئاي األصتلر يف العمر والااة اال تاظعاي التنايمية الستلبية -
إلحتواج تح دها السلبي نق ،   افهار الوجف اإلنساين واإلجتامني للقيادةكاي اتلا الرش القراراي   متاذي
  الفردي والتنايمي.  األداج 

ي عد احتياج مفهوم األداج التكيفي ملراجعة دورية مو لتتتتتور )اروتوكول( شتتتاما ايام يتعلق اتعريفف  -
، اضتتت ً نن كونف  الناري مو ااستتتلوب قياستتتف من مارز التحدياي التي تواجف الباحمك يف ذلا املجال
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لحاً. االتلدِّ الذي يتتتاح  صتتنانة األدوية يف مرصتت لمطلباً نم 1ياً م 
ما املحفز الرظيس وراج والذي غ  - 

، كام  ، يتتتف االديناميكية ستواج من حيث مدي التليد مو زمنف هو تعبد اضتفاض  - تبني هذا املفهوم
 من متطلباتف وماعاده دا ي التمدد كدالة يف التليداي الحاد ة ااملجتما الذي يطبق ايف.

،  ايهع  ، مو االستتمامر األاراد   ااتف لتدري ناع   ، يتتبم من اد امل جدي اقتتتادياً اقرار ويف ذاي الستيا  -
واسترشاف   - يف ايئة ديناميكية تفرض قراجة متجددة  ROIمو حتي قيان العاظد من وراج ذلا االستمامر  

Foresight -  .ألاعاد األداج التكيفي 

الذي  يط موليس ااإلجراج البست لرشتكاي األدوية  ان تضتمك األداج التكيفي يف المقااة التنايمية القا ة  -
، اا يتطل  الرشتتور يف تنفيذ حزمة من املامرستتاي تتضتتمن  اناج ناع  يجري تنفيذه يف وقل قتتتد

،  ، اإلدارة الكفج للمعراتة ، التدنع اإلجتامني لألاراد ، تفعيتا القيتادة التحويليتة حاميتة تنايميتة قتادرة
)ومنها    الضتتتارة تنايمياً  التنايمي من الاواهر ، التنقية املستتتتمرة للمنا    ت تتتجيا التعلع التنايمي

 ). ، والتعت  ، والتمييز، والتحرش اإلستقواج

اكستتتاب األاراد االمكاناي ال زمة لتقديع  ناتلا املامرستتتاي من شتتتحنها النهوض ااألداج التكيفي لألاراد  
، ويف  يف فا الضتتلوط ، وكذلا زيادة مستتتوي جداراتهع نق العما   حلول ااتكارية للم تتك ي التنايمية
 .موقاي األزماي وحاالي ندم التحكد

، موتضتتمينها يف  ، موصتتيانة ناع املنانة ، موادارة تنبف الدراستتة ال من القراري املتعلقة ااالستتتمامر يف اناج -
؛  من رجال اإلدارة العليا ، يتعلق اتتنار ومتاذي القراري المقااة والروتك التنايمي هي شتحن مؤستست 

التذي غكن من  حتي لو ستتتتاهع ايتف اتاقي األاراد مببتادراي ارديتة. كام تلفتل اإلنتبتاه ال مهميتة التدور
 التهتديدايتلعبتف الذاكرة التنايميتة يف حفظ الحوادث التنايميتة وانادة تنايمهتا واهرستتتتهتا ملواجهتة 

 املت ااهة. ، اض ً نن التمييز اك الحوادث واال طار الد يلة

، والعمتا نق انتاج شتتتبكتاي رمن املال اإلجتامني من نواما  املبكر  يف منامتة االنذار يعتا االستتتتمامر -
، اضتتت ً نن المقتااتة  حتتاج ال الكمد من الوقتل والتكلفتةتان تتتتاظهتا مراحتا ، اال من  نجتاح ناع املنتانتة

نق   ممة للمنانةعس متاتتتتتتة واد م    والروتك التنايمي الدانع. ومن هنا كان اإلقرتاح اتتتتميع ناع
، تاتة ان تاط مو ايدارة واحدة مو مكرث يحددها صتانا القرار، وتراني  رشكاي مجتما الدراستة  مستتوي

 .منهاانتباراي التكلفة والمقااة الساظدة اكا 

رشكاي قطار ، تقرتح نتاظ  الدراستتة )االستتتط نية وامليدانية( رضورة انتامد  واستتتكامالً للبند الستتااق -
، األول  ارجي مو استتباقي للوقاية  األدوية االعارش نونك من مستتوياي الحامية )املنانة( املتاتتتتة

، وذو تكلفتة  ، وانتقتاي داتاني من التهتديتداي املحتملتة مو لفاتادة منهتا. ممتا املستتتتوي المتاين اتدا ق مو

 
، وكذلا هجرة العاملة   ، واجراجاي االندماج مواإلستتتحواذ يف مجال صتتنانة األدوية وتح د ذلا نق تتتتميع الوفاظف العاملة Diversityي عد تنور  1

رشكاي القطار الاا  اعف امملة هذا التليد يف مجتما الدراستة )ادر واقاً لناام املعاش املبكر من العما يف رشكاي صتنانة الدواج الحكومي ال 

 (.2014الدين، 
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نياً( يف حالة وصتول تهديداي شتديدة مواد ، ويستها دنمف )مالياً وادارياً وتق ومتطلباي مقا من ستااقف
 تقليدية للمنامة متاطية املستوي األول.

( يف امكانية تقوية ناع املنانة نا التعزيز 2016)  تتفق الدراستة ما ما ذهبل اليف دراستة نبد املجيد -
 املؤسس للمامرساي التالية 

 امل ك ي دا ا املنامة.انادة تتميع الوفاظف ا كا يفرض امل اركة يف حا  -
 ، والتعلع من الف ا.  Errors Managementارساج  قااة ادارة اال طاج  -
  اتسنب ف  األداج التنايميومارجاي مؤرشاي  متكنف من مراقبة  التي ااملهاراي  التحكد من املام متاذ القرار -

 . ، واسترشاف املستقبا   Attuned؛ مما  التفهع  ذكاجو 

11-  

  تنفيذ الدراسة الحالية يف ضوج القيود التاليةتع 
  . Cross-Sectionتع جما البياناي األولية استناداً ال مد ا الدراساي املقطعية  -
   تتطر  الدراسة اىل ا تبار تح د العواما الدغوجرااية نب الع قة اك متلداي الدراسة. -
حاولة تفستتد الع قة اك التنايمية ملمتما يف ناع املنانة  ؛   ل وحيدعدم اقترصتتي الدراستتة نب متلد م   -

 دراا األاراد لل اظعاي التنايمية ومداظهع التكيفي. ا 
ومنها  ؛   السياقية  تتطر  الدراستة اىل توضتيم طبيعة الع قاي اك متلداي الدراسة يف ضوج املتلداي  -

 . دورة حياة املنامة
الناام ؛ وهو  محد ماعادها الم  ةناع املنانة التنايمية نق تقييع  اقترصتي الدراستة الحالية يف تقييع   -

 . املناني الوفيفي اقط

12-  

   تتمما يف؛ والتي  ندًدا من توجهاي البحث املستقبق ، تقرتح الدراسة يف ضوج النتاظ  الحالية
 (Laboratoryالتجريبة )وتحديداً املعملية  و اصتة   - الدراستايتقرتح الدراستة الحالية اجراج املزيد من   -

قطاناي م ري  ، مو نق القطار الحكومي لتتتتتنيا األدوية -Quasi Experiment شتتتبف التجريبية  ، و 
؛ وذلا إلجراج تقييع موستتا لحستتاستتية الع قاي التي   دمية مو انتاجية ستتواج استتتمامرية مو حكومية

 ؛ اض ً نن توسيا داظرة املتداقية الاارجية لنتاظجها. الحاليةتناق ها الدراسة 
املتلداي من    قيتان الع قاي اك متلداي الدراستتتة يف ضتتتوج ائاي متباينةتقرتح الدراستتتة الحتاليتة   -

  .الحالية ايئة العمالوحداي العينة يف الدغوارااية 
لتفستتد تباين األداج التكيفي لألاراد يف   "كمحدداي"  تتتتلمتقرتح الدراستتة البحث نن ،لياي جديدة   -

، األمنتاط  ، وذلتا نا التدم  اك املتلداي الفرديتة )ومنهتا  الاتتتتتاظة واال ت اتاي الفرديتة ايئتة العمتا
الوفيفة( لتحقيق ومتلداي  تتاظة ومنا  العما )ومن مهمها  انادة تتتميع  ،    املاتلفة لل تاتتية(

  ذلا الهدف. 
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ترتبط القدراي املنانية للمنامة ا تكا و يق ما كا  دورة حياتها وكفاجة تتتميع هيكلها التنايمي.  -
ومن هنا كانل الحاجة لبذل الجهود نحو التعرف نق طبيعة الع قاي التي تناق تتها الدراستتة الحالية 

 وما يتاحبها من تليداي مقرتحة يف تتميع هيكلها.،  يف ضوج املراحا املاتلفة لدورة حياة املنامة
در األنامة املنانيةقيان    ي قرتح من تتناول البحوث املستقبلية - الناام املناني املركزي ، وتحديداً  ااقي ج 

  .الناام املناني لألطرافو 
لعبف ناع تقرتح الدراستتتة الحالية اجراج املزيد من البحوث للتعرف نق طبيعة الدور الذي غكن من ت -

التوجف  ، ابالراع من من Coroprate Governanceاملنانة التنايمية يف نجاح جهود حوكمة الرشتكاي 
حدا ة )ممال  النمط العضتتوي( ي عد من   لها ااألمناط األكرثااتقلية الهداركياي التقليدية مقااا استتتبد

، ويزيد من م تتكلة ادارة  الحوكمة  ، اال منف يؤ ر نق اعالية نملية محفزاي ونواما نجاح ناع املنانة
  Earnings Management.األرااح 
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Abstract 

This study aimed at measuring the effect of Organizational Immunity 

Systems (OIS) on the relationship between Organizational Gossip (OG) 

and Employees’ Adaptive Performance (AP). Three Hypotheses were 

developed; required data were collected through a questionnaire that 

was provided to 344 employees working in Pharmaceutical companies 

in 10th of Ramadan city. Simple regression analysis has been employed 

to explore the relationship between organizational gossip and 

employees’ adaptive performance. Structure Equation Model – throught 

SmartPLS (v.3) programme - has been used to determine how 

homogenous the relationships between organizational gossip and 

employees’ adaptive performance for each of the demographic group 

(i.e. gender, age, and experience), and determining the relationships 

among ALL the research's variables. Results demonstrated that there is 

no relationship between organizational gossip and employees’ adaptive 

performance. Moreover, OIS plays a moderating role in this relationship; 

finally there are significant differences among some of the demographic 

groups concerning the relationship between organizational gossip and 

employees’ adaptive performance. Results have been discussed, 

scientific and practical implications have been extracted. Based on 

limitations, several future researches have been suggested. 

Keywords: Immunity System Organizational, Organizational Gossip, 

Adaptive Performance, Pharmaceutical Companies. 
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