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دور االستقواء بني العاملني مبصلحة الضرائب املصرية يف العالقة بني السمات
الشخصية واالنفصال النفسي
أ .أماين أحمد الشيمى

د .أمري عيل شوشة
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كلية التجارة -جامعة دمياط

سعع هذه الدراسعة إىل اسعتصاعا األثر املبارش للسعت الشعصاعية للعاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية عىل قدرتهم عىل االنفاعال
النفسع ف أثنا تواجدهم خارج مكان العمل ،وكذلك اختبار ما إذا كان االسععتصوا ف مكان العمل يتوس ع العالقة بني السععت
س  .واعتمد الدراسعة عىل أسعلو االنةدار املتعدد الختبار أثر السعت الشعصاعية عىل االنفاعال
الشعصاعية واالنفاعال النف ع
النفسع ،وتاعميم مجموعة من مناذج االنةدار املتعدد وفصا للمنهجية التي أوضعةها بارون وكينى )(Baron and Kenny, 1986
س  .واعتمد الدراسعة عىل
الختبار الدور الوسعي لالسعتصوا ف مكان العمل ف العالقة بني السعت الشعصاعية واالنفاعال النف ع
اسعتترة اسعتصاعا لجمع البيانا عن متغريا الدراسعة من عينة قوامها  384مفردة .وأوضعة نتابج الدراسعة وجود أثر سعلبى
معنوي لكل من االنبسعايية والصبول واالنفتاح عىل الجديد عىل التعرض لالسعتصوا ف مكان العمل ،كت أوضعة وجود أثر إيجايب
معنوي للعاععابية عىل التعرض لالسععتصوا ف مكان العمل ،وتوصععل أيضععا إىل وجود أثر إيجايب معنوي ليصظة الضععمري عىل قدرة
العامل عىل االنفاععال النفسعع عن عمله ف أثنا أوقا الراحة ،وأثر سععلبى معنوي للعاععابية عىل قدرة العامل عىل االنفاععال
النفس عن عمله أثنا أوقا الراحة ،كت أوضعة النتابج أن التعرض لالسعتصوا ف مكان العمل يتوسع بشعكل جزيئ العالقة بني
ع
النفس عن عمله ف أثنا أوقا الراحة .وانته الدراسعة مبجموعة
ع
كل من يصظة الضعمري والعاعابية وقدرة العامل عىل االنفاعال
النفس والةد من سعلوكيا
ع
من التوصعيا لاعانعي الصرار ف ماعلةة الرضعاب املرصعية بغرض تعزيز قدرة العامني عىل االنفاعال
االستصوا ف مكان العمل ،وتوصيا بدراسا مستصبلية.
الكلت املفتاحية :االستصوا ف مكان العمل ،الست الشصاية ،االنفاال النفس.
-

سعععى العديد من العلت املصتاععني ف دراسععة السععلوم التنظيمي وإدارة املوارد البرععية عىل مر السععنني إىل
دراسععععة ورشح دور بيلعة العمعل وعالقعاتعه وتعأثريهعا عىل أدا وسعععلوكيعا الععاملني .وجعا االهتتم وال كيز عىل
دراسعععة االسعععتصوا ف مكان العمل نظرا ملا يسعععببه من مصاير عىل صع ع ةة املوظف وبالتايل عىل أدا املنظمة
وإنتاجيتها ).(Devonish, 2013
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إن االسععتصوا هو املضععايصة أو االيذا واسععتبعاد شععصا اجتتعيا والتأثري سععلبا عىل عمله ()Agervold, 2007
ويعترب االسعععتصوا ف مكان العمل ماعععدر قل لكاري من العاملني ف حياتهم اليومية باملنظت التي يعملون
بهعا ،إذ ينتج عن االسعععتصوا ععدد من ااثعار السعععلبيعة عىل الععاملني كعالصل واالكتلعا والتغيع وترم العمعل
).(Thomas, et al., 2013
وترى دراسععة نيلسععن وكناردهل ) (Nielsen and Knardahl, 2015أن السععت الشععصاععية (كأحد مصدما
االسعععتصوا ف مكعان العمعل) موضعععوت نعال اهتتم كاري من البعاحاني ،فصعد حعاو النظريعا والنتذج املتعلصعة
بالشعصاعية باهتتم كبري .فشعصاعية الفرد تتضعمن مواقفه ومواهبه وتفضعيالته ومظهره الصارجي وعالقاته مع
األخرين سعوا ف العمل أو خارجه ،باختاعار هي تفسعري لةياة الفرد بأكملها ،ومعرفة شعصاعية الفرد وتةديد
نوعهعا ووري جعدا من أجعل فهمعه وتةعديعد الاريصعة املاىل للتععامعل مععه ) .(Karaman, et al., 2010ويععد
منوذج السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية الذي وضععه كوسعتا وماكري من أهم النتذج التي حدد سعت
الشعصاعية ف الوق الةاو ،فضعال عن أنه يعترب تاعنيفا شعامال ودقيصا لوصعف الشعصاعية اإلنسعانية ،فهو من أكرث
مناذج الشعصاعية انتشعارا ) .(Agymang, et al., 2016وعرف كوسعتا وماكري ))McCrae and Cost, 1991
منوذج الست الصمسة الكربى للشصاية بأنه "منوذج يصوم عىل تاور مؤداه أنه ميكن وصف الشصاية وصفا
كامال من خالل خمس سععت أسععاسععية هي االنبسععايية والصبول والعاععابية ويصظة الضععمري واالنفتاح عىل
الجديد".
واالنفاععال النفسعع كأحد النواتج اإليجابية يتال أن يتوقف العامل عن الصيام بأي أنشععاة ترتب بعمله ف
أثنا تواجده خارج هذا العمل ،فاالنفاععال النفسعع يتجاوو أو يتصاى مجرد الغيا الجسععدي عن العمل إىل
االمتنات عن الصيام بأي مهام تتعل بالعمل ف أثنا أوقا الراحة ) .(Shimazu, et al., 2016ولذلك فاالنفاال
النفسععع عن العمعل ف أثنعا أوقعا الراحعة يعترب أمرا هعامعا لجععل الععامعل يتععاا من اإلجهعاد والتعع اللعذين
يواجهت ف أثنا عمله ).(Sonnentag and Kruel, 2006
وعرف شعيتوو وومالهه ) (Shimazu, et al., 2016االنفاعال النف عس ععععع ي بأنه "قدرة العامل عىل التوقف عن
الصيعام بعأي مهعام تصا عملعه أو التفكري فيعه ف أثنعا أوقعا الراحعة" .فعنعدمعا يصوم الععامعل بعاالمتنعات عن التفكري
ف عمله ف أثنا أوقا الراحة فإنه بذلك يتمكن من نسعيان خربا العمل املجهدة مال الرصعاعا التي تةد
ف مكعان العمعل ،وبعالتعايل يتمكن من االسعععتمتعات بةيعاتعه االجتتعيعة واالنعدمعاج ف أنشعععاعة ال تتعل بعالعمعل
(.)Sonnentag, et al., 2013
ولصد تم االسععتدالل عىل "مشععكلة الدراسععة" من خالل ما أظهرته الدراسععة االسععتاالعية بأن العاملني مباععلةة
الرضععاب املرصععية مبناصة شععتل الدلتا رري قادرين عىل فاععل أنفسععهم عن عملهم ف أثنا تواجدهم خارجه
وتشعععغلهم مشعععاكل عملهم ورري قادرين عىل االسعععتمتات بأوقا راحتهم ،مت ينعكس بالسعععل عليهم وعىل
املالةة التي يعملون بها.
النفس ععع ع ي ،أما هذه
وقد ركز أرل الدراسعا السعابصة عىل دراسعة املةددا التنظيمية واملوقفية لالنفاعال ع
الدراسعة فسع كز عىل العوامل الشعصاعية والنفسعية ف دراسعة االنفاعال النف عس ععععع ي ،باإلضعافة إىل معرفة دور
االستصوا ف مكان العمل كأحد املتغريا التنظيمية ف العالقة بني الست الشصاية واالنفاال النفس ع ي .وا
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هذا السعيا تسعتهدف هذه الدراسعة اسعتصاعا أثر السعت الشعصاعية عىل االنفاعال النف عس ععععع ي مع توسعي
االسععتصوا ف مكان العمل .وتم اختيار ماععلةة الرضععاب املرصععية مبناصة شععتل الدلتا كمجال للتابي نظرا
ألهمية هذا الصاات.
وتنبع أهمية هذه الدراسعة من أن االنفاعال النفسع أصعبم عامل ووري لت يسعتعيد العامل نشعايه ويتعاا
من املجهود املبذول داخل بيلة العمل .وأصعبم هنام دليل واضعم عىل أن االجهاد الوظيفي الناتج عن ضعغوط
العمل من املمكن أن ي اكم ويؤدى مبرو الوق إىل حدو مشععاكل صععةية للعاملني .وبالتايل ،فإن التعاف من
اجهاد العمل ووري ملنع االثار السعلبية لضعغوط العمل ،فاالنفاعال النف عس ععععع ي سعيمكن العاملون من حتية
مواردهم الداخلية وياقتهم ويجعلهم واثصون ف أنفسهم وبةالة ذهنية جيدة(Allen, et al., 2015( .
-

يعترب ايتزون ) (Etizon, et al., 1998أول من صعا ماعالم االنفاعال النفسع ليصوم بوصعف العاملني الذين
لديهم الصدرة عىل عدم االرتباط النفسعع بعملهم ف أثنا تواجدهم خارجه ). (Sonnentag, et al., 2013وا
هذا السعيا اهتم سعوننتاج وكرول ) (Sonnentag and Kruel, 2006بدراسعة كيفية اسعتغالل العاملني لوق
فرارهم لت يتمكنوا من التغلع عىل اإلجهعاد املرتب بعملهم ،وشعععةن يعاقتهم مرة أخرى .وحظيع األبةعا
املتعلصة باسعععتعادة النشعععاط باهتتم الكاري من الباحاني ،وذلك بسعععب الدور الةيوي السعععتعادة النشعععاط ف
مسععاعدة العاملني عىل إدارة حياتهم العملية بكفا ة ،وبالفعل فإن االنفاععال النفسع عععع ع ي هو جز من عملية
اسعتعادة النشعاط ( .)Boekhorst, et al., 2017ويعترب االنفاعال النفسع واحدا من األبعاد الربيسعية للتغل
النفس ععع ع ي عن عملهم
عىل التوتر النفسع ،وتةسعني صعةة ورفاهية العامل ،والعاملون الذين ميارسعون االنفاعال ع
لديهم الصدرة عىل التمتع مبزاج أفضعل ،وال يعانون من التوتر والصل  .ويعد االنفاعال النفسع عن العمل مباابة
اسع اتيجية ناجةة للتكيف مع ضعغوط العمل فهو ميكن الفرد العامل من شعةن ياقته مرة أخرى قبل الذها
لعمله ).(Moreno-Jimenez, et al., 2009; Smit, 2016
ومن الرضععوري معرفة أن االنفاععال النفسعع هو أكرث من مجرد ابتعاد العامل جسععديا عن عمله ،فهو ال يصوم
هاتفية،
بأي مهام تتعل بعمله ف أثنا تواجده خارجه .عىل سبيل املاال أن يصوم العامل بعمل اتااال
أو استكتل مهام متعلصة بعمله ف أثنا تواجده باملنزل فإن ذلك يجعل االنفاال النفسعع ي شيلا شبه مستةيل،
لذا فمن الرضععوري أن ينفاععل العامل عن عمله نفسععيا وال يرتب به نهابيا أثنا تواجده خارج هذا العمل مت
يسعتدعي قيام العامل بالتوقف عن التفكري ف الصضعايا املتعلصة بالعمل ف أثنا تواجده ف منزله (Sonnentag
) .and Kruel, 2006وبعبارة أخرى ميكن النظر إىل االنفاعال النفسع عىل أنه انفاعال العامل جسعديا ونفسعيا
عن عمله ،أو االنصراط ف أي أنشعععاة تتعل بعمله وعدم التفكري ف كل ما يصا عمله ف أثنا تواجده خارج
هذا العمل.
وتناول سعععوننتاج وكرول ) (Sonnentag and Kruel, 2006ضعععغوط العمل واالسعععتغرا الوظيفي والكفا ة
الذاتية كمصدما لالنفاععال النفسعع .ووجد الدراسععة أن هنام عالقة سععلبية بني ضععغوط العمل واالنفاععال
النفسع ع وأن العاملني ذوي االسعععتصرار الوظيفي العايل والكفا ة الذاتية املنصفضعععة ال يتمكنون من االنفاعععال
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النفسعع عن وظابفهم ف أثنا أوقا فرارهم .واق ح الدراسععة إدارة ضععغوط العمل وويادة الكفا ة الذاتية
النفس ععع ع ي .وا مةاولة لتفسعري
لتمكني العاملني من التغل عىل ضعغوط العمل وويادة قدرتهم عىل االنفاعال ع
العالقة بني ضعغوط العمل واالنفاعال النفسع فصد قام سعوننتاج وومالهه ) (Sonnentag, et al., 2010باختبار
الدور الوسعي لالنفاعال النفسع بني ضعغوط العمل والةدود الزمانية واملكانية للعمل داخل املنزل من ناحية
وبني اإلجهعاد الععايفي والةعاجعة إىل الراحعة من نعاحيعة أخرى .وأظهر النتعابج أن ضعععغوط العمعل واإلجهعاد
النفس ععع ع ي عن العمل ف أثنا
العايفي وإمكانية العمل داخل املنزل ترتب ايجابيا بعدم الصدرة عىل االنفاعال ع
أوقا الراحة .وتوصعل الدراسعة أيضعا إىل أن عدم قدرة العامل عىل االنفاعال النف عس ععععع ي تؤدى إىل اإلجهاد
العايفي .كت أكد الدراسعة عىل أن االنفاعال النفسع يتوسع بشعكل جزيئ العالقة بني ضعغوط العمل والتوتر
النفس.
وركز أيضعا دراسعة سعوننتاج وومالهه ) )Sonnentag, et al., 2013عىل اختبار الدور الوسعي لالنفاعال النفسع
ف العالقة بني الرصعاعا ف مكان العمل والراحة النفسعية .وتوصعل الدراسعة إىل أن العاملني الذين يعانون من
رصاعا تتعل بعملهم يفتصرون إىل الراحة النفسعية .وتوصعل أيضعا إىل أن االنفاعال النف عس ععععع ي عن العمل
يصفف من العالقة السعلبية بني الرصعات والراحة النفسعية وأن االنفاعال النف عس ععععع ي عن العمل ف أثنا التواجد
خارجه يرتب إيجابيا بالراحة النفسعية للعاملني .وأوصع الدراسعة ب عض ععع ع رورة تشعجيع العاملني عىل االنفاعال
النفس عن عملهم خالل أوقا الراحة.
أما دراسعة شعيتوو وومالهه ) (Shimazu, et al., 2016فصد اتجه نةو معرفة ما إذا كان املسعتوى املرتفع من
االنفاععال النفس ع خالل أوقا الراحة يرتب بتةسععن الاععةة البدنية والجسععدية للعامل ،وأيضععا هدف إىل
س واالرتباط الوظيفي .وتوصعل الدراسعة إىل أن هنام عالقة بني االنفاعال
معرفة العالقة بني االنفاعال النف ع
النفس والاةة النفسية واالرتباط الوظيفي للعاملني ،فالاةة النفسية تتةسن عند ويادة االنفاال النفسععع ي،
وأظهر النتابج أن املستويا العالية من االرتباط الوظيفي ترتب مبستويا متوساة من االنفاال النفس.
النفس ععع ع ي توصعل إىل وجود عالقة ارتباط إيجابية بينه
يتضعم مت سعب أن الدراسعا التي تناول االنفاعال ع
وبني الععديعد من املتغريا منهعا عىل سعععبيعل املاعال :الراحعة النفسعععيعة ،الكفعا ة العذاتيعة ،والاعععةعة النفسعععيعة
) ،(Shimazu, et al., 2016; Sonnentag, et al., 2013وعالقة ارتباط سلبية بينه وبني ضغوط العمل واإلجهاد
العايفي(Sonnentag & Kruel, 2006; Sonnentag, et al., 2010).
وأكد دراسعة نارص وومالهه ) (Naseer, et al., 2012أن االنفاعال النفسع عن العمل ف أثنا أوقا الراحة ال
يعتمد فص عىل العوامل املرتباة بالعمل ،بل إن االختالفا الفردية بني العاملني توضعععم قدرة بعل العاملني
عىل فاعععل أنفسعععهم عن عملهم ف أثنا تواجدهم خارج هذا العمل ،وأن هنام غخرين رري قادرين عىل ذلك.
وبالتايل سعتصوم الدراسعة باسعتصاعا أثر السعت الشعصاعية للعاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية عىل قدرتهم عىل
االنفاال النفس عن عملهم ف أوقا الراحة.
وقبل أن نتعرف عىل مفهوم السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية فإن من الرضعوري معرفة ما هية الشعصاعية،
والتي عرفها باترعا وكونجغان ) (Patchara and Kongchan, 2016عىل أنها "مجموعة من السعت املوجودة
داخل الفرد والتي تكون قادرة عىل تةديد سلوكه" ،كت أشار أيضا إىل أن الشصاية هي" عوايف الفرد وأفكاره
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وأمنايه السعلوكية" .وأضعاف بووينلو) (Bozionelo, 2004أن الشعصاعية تعنى" األمناط املعرفية والسعلوكية التي
تتسعم باالسعتصرار مبرور الوق واملواقف" ،لذلك من املناصي أن تؤثر السعت الشعصاعية عىل الصيم واملواقف
الشصاية.
وعرف وولف و كيم ( (Wolff and Kim, 2012السعت بأنها حجر األسعاس ف شعصاعية الفرد وتشعري إىل أمناط
مسععتصرة تبني يريصة تفكري الفرد وإحسععاسععه وتاعع عععع ع رفاته ،وعىل الررم من وجود مناذج متعددة للسععت
الشععصاععية إال أن منوذج السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية قد حاععل عىل إجتت العلت كنموذج ياععف
الجوان األكرث برووا للست الشصاية.
وقدميا قسععم الباحاون الشععصاععية بار مصتلفة حيث قسععمها ) (Alloprt, et al., 1965إىل عوامل ثانوية،
عامة ،مركزية ،وأسعاسعية ،أما ) (Cattel, 1966فصسعمها إىل سعتة عرع عامال أسعاسعيا وخمسعة عوامل ثانوية ،وجا
( (Hysenck, 1975وقسعععمها إىل ثالثة عوامل فص  :هي االنبسعععايية ،والعاعععابية ،واملزاجية واعترب أن هذه
العوامل كافية لوصعف شعصاعية الفرد ،وبعد ذلك جا ) (Goldberg, 1992وقسعمهت إىل خمسعة سعت  ،وأيل
عليهت السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية ،وتعترب هذه السععت هي األكرث قبوال بني الباحاني للتعبري عن
شصاية الفرد (Hussain, et al., 2012).
وماكرى،
وسوف تعتمد الدراسة الةالية عىل منوذج الست الصمسة الكربى للشصاية الذي قدمه كوستا
حيث تناولته العديد من الدراسععا ف مجال السععلوم التنظيمي وعلم النفس االجتتعي مال (Bozionelos,
) 2004; Karaman, et al., 2010; Agyemang, et al., 2016; Santos, et al., 2016وحاو قبوال واسعععا ف
األبةا والدراسا السابصة كت ساعد عىل فهم الشصاية والسلوكيا داخل مكان العمل.
وأشعار وولف وكيم ( (Wolff and Kim, 2012إىل أن سعت االنبسعايية والصبول هت املسعياران عىل سعلوم
الفرد ،وأن سعمة االنفتاح عىل الجديد تتعل بالةياة الفكرية للفرد ،أما يصظة الضعمري فهي سعمة شعصاعية تتعل
باالنصراط ف التوجه باملهام ،واالسععتصرار العايفي هو سععمة شععصاععية عكس العاععابية وتتعل بتجار الفرد
العايفية ومشاعره.
وبعد االيالت عىل العديد من الدراسععا السععابصة والتعريفا الصاصععة بالسععت الصمسععة الكربى للشععصاعية
توصعل الدراسعة إىل الصاعابا التي يز األفراد ف كل سعمة من السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية وهي كت
ييل:
 االنبسعايية ) :(Extraversionيتاعف أصعةا هذه السعمة بالنشعاط وح االختالط بااخرين والاموحوالرربة ف العمل والتفاهل والاصة بالنفس والبةث عن اإلثارة والتةد كاريا والتعامل بوضوح مع ااخرين
والتععايف معهم وامليعل إىل الةزم واسعععتغالل الفرا املتعاحعة أمعامهم .أمعا األشعععصعاا العذين يةتلون مرتبعة
منصفضع ة ف هذه السععمة يكونون أكرث تةفظا ،ويشعععرون بعدم االرتياح عند التعامل مع الغربا  ،ومييلون
للبعد عن الغري والام والصضوت لآلخرين والصجل ).)Karaman, et al., 2010
 الصبول ) :(Agreeablenessهو سععمة شععصاععية بداخل الفرد تجعله مةبا لآلخرين ومسععاعد لهم ومة ماملشععاعرهم ،وهذه السععمة كن الفرد من حل املشععكال التي تواجهه من خالل الوصععول إىل حل ير
جميع األيراف ،وذلك التاععافه باملرونة والتسععامم والتواضععع والود والصدرة عىل التفاوض وامليل لتةصي
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التعاون واالنسعجام االجتتعي واإلياار وتغلي املاعلةة العامة عىل املاعلةة الصاصعة .وعىل الجان ااخر
مييل األشععصاا الذين يةتلون مرتبة منصفضععة ف هذه السععمة إىل األنانية وعدم االهتتم بااخر والشععك
املستمر ،كت يتافون أيضا بالةصد والغرية ).(Kozako, et al., 2013
 يصظة الضععمري ) :(Conscientiousnessتؤثر سععمة يصظة الضععمري عىل النجاح الوظيفي ف أي منظمة فهويعمل ما ميليه عليه ضعععمريه ،فاألشعععصاا حاملو هذه الاعععفة مييلون إىل توخى الةذر بشعععأن خااهم
املسععتصبلية ،ولديهم الصدرة عىل وضععع جداول للعمل ،ويفضععلون العمل ف بيلة خالية من العيو  .فكل
يش يتم بشعكل صعةيم .وذلك ألن الفو تسعب لهم ضعغاا نفسعيا رهيبا ،إذ يتميزون بالنظافة واألناقة
ووضع كل يش ف مكانه املناس واالنضباط الذايت واالجتهاد واملبادرة ف حل املشكال وامليل إىل املشاركة
ف األنشعععاة التي تتجاوو مسعععلولياتهم .وعىل الجان ااخر فاألشعععصاا الذين يةتلون مرتبة منصفضعععة
يتاعععفون بعاإلهتل والالمبعاالة والفو وععدم االلتزام بعالصواععد وععدم الجعديعة وعملهم ميل بعاألخاعا
).)Bozionelos, 2004
 العاعابية ) :(Neuroticismيتاعف األشعصاا حاملو هذه السعمة باإلحباط والغضع واالكتلا والضعغالنفسععع واللوم الذايت ورهية كل ما هو سعععلبي وصععععوبة التواف مع متالبا الةياة والشععععور الدابم
بالصل وعدم الرضععع ا عن النفس .أما األشعععصاا الذين يةتلون مرتبة منصفضعععة ف هذه السعععمة يكونون
أكرث تفعاهال واسعععتصرارا من النعاحيعة الععايفيعة ،ولديهم قوة داخليعة ملواجهعة املواقف العاعععيبعة ولديهم أمل
وفعاعليعة ذاتيعة وسعععيارة أكرب عىل مشععععاعرهم .فعاألشعععصعاا العاععععابيون يفتصرون للعذكعا الععايفي وا
الغال يفشععلون ف تةصي النجاح ف حياتهم العملية .أما األشععصاا رري العاععابيني فيكونون أكرث تفاهال
واسعععتصرارا ععايفيعا وأكرث نضعععجعا ف أثنعا التععامعل مع املشععععاكعل ولعديهم الصعدرة عىل السعععيارة عىل
أنفسهم ).(Hussian, et al., 2012; Agyemang et al., 2016
 االنفتاح عىل الجديد ) :(Openness to experienceمييل األشعصاا الذين ميتلكون هذه السعمة إىل اإلبداتوالصدرة عىل تةليل األمور بشعععكل مصتلف ،ويهتمون مبعرفة األشعععيا الصفية والتفكري خارج الاعععندو ،
ويصدرون الفنون مبصتلف أشععكالها وميتاوون بصدرتهم عىل تصبل األفكار الجديدة واملرونة ف التفكري وامليل
لتاوير األفكار واألهداف ولديهم التزام تجاه عملهم وارتباط به وكأنه سعاحة لل فيه عن فضعولهم ورربتهم
ف اكتشععاف كل ما هو جديد ،كت مييلون لتاوير أي نشععاط يصومون باملشععاركة فيه .أما األشععصاا الذين
يفتصرون لهذه السعمة فيميلون إىل التمسعك بالروتني واألمور التصليدية ويكرهون التنوت والتغيري ويتسعمون
بالجمود ف التفكري).(Migliore, 2011
وال ميكننا دراسعة العالقة بني السعت الشعصاعية للعاملني وقدرتهم عىل االنفاعال النفسع بدون توسعي ظروف
العمل ومناخه وبيلته .وقد ظهر حدياا ماععالم االسععتصوا ف مكان العمل لياععف السععلوكيا السععلبية التي
يتعرض لها العاملون ف مكان عملهم وتتسب ف احدا أذى نفس وجسدي لضةايا هذه السلوكيا .
ومن جعانع غخر ،ظهر األبةعا املتعلصعة بعدراسععععة االسعععتصوا ف نهعايعة الاتنينعا من الصرن املعا  ،وأشععععار
الباحث السعويدي هكم ليتن إىل ظاهرة االسعتصوا عىل أنها امتداد لظاهرة االسعتصوا بني األيفال ف املدارس،
وعرفها بأنها تفاعل اجتتعي يتم من خالله تعرض شععصا أو أكرث ملجموعة من السععلوكيا السععلبية من قبل
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شعصا غخر أو أكرث بشعكل يومي وملدة عدة أشعهر ،مت يجعل الشعصا املسعتهدف ف موقف رري قادر فيه عىل
الدفات عن نفسه (.)Agervold, 2007
والتعرض لالسعتصوا داخل مكان العمل يتسعب ف تدا الاعةة العامة للموظف املسعتهدف ،وأيضعا عىل مسعتوى
املنظمعة يتسعععبع ف انصفعاض كعل من األدا واإلنتعاجيعة واإلبعدات واالرتبعاط الوظيفي ،وارتفعات مععدال الغيعا
ودوران العمل(Einarsen, et al., 2016).
ولذلك ،فإنه من ماعلةة صعاح العمل أن يسعاعد ف منع حدو سعلوكيا االسعتصوا للةد من نتابجه السعلبية
سعوا عىل مسعتوى الفرد أو مسعتوى املنظمة .وبالررم من أن سعلوكيا االسعتصوا مرتباة بشعصاعية األيراف
املعنية ،إال أن اإلدارة الوقابية لاعععاح العمل والتي تتمال ف وجود منان تنظيمي جيد وسعععياسعععا وقواعد
إلدارة النزات داخل مكان العمل من شأنها أن تةد من هذه الظاهرة السلبية ).)Einarsen, et al., 2016
إن االسعتصوا هو املضعايصة أو االيذا واسعتبعاد شعصا اجتتعيا والتأثري سعلبا عىل عمله ،ولت يتم اعتبار سعلوم
ما بأنه اسعتصوا فيج أن يةد هذا السعلوم بشعكل متكرر ومنتظم (أسعبوعيا) وعىل مدى ف ة ومنية (حوايل
سعتة أشعهر) ،فاالسعتصوا عملية متاعاعدة تهدف إىل وضعع الشعصا املسعتهدف ف وضعع متدنه ياعري فيه هدفا
لسعععلوكيا سعععلبية .ممنهجة .وميكن تصسعععيم مفهوم االسعععتصوا إىل جز ين :جز يتعل بالتةديد املوضعععوعي
للسعلوكيا التي تعترب اسعتصوا وجز يتعل بإدرام الشعصا لتعرضعه لالسعتصوا  .فوفصا للجز األول ،فاالسعتصوا
هو عبارة عن تفاعل اجتتعي يسععتصدم فيه املرسععل التواصععل اللفظي ورري اللفظي بشععكل منتظم (أسععبوعيا
وملدة سعتة أشعهر عىل األقل) ويتعرض فيه الشعصا املسعتهدف إىل سعلوكيا سعلبية وعدابية تسعتهدف شعصاعيته
واح امه لذاته ،أما فيت يتعل بالجز الااين فالشعصا يدرم ويشععر أنه يتعرض لالسعتصوا عندما يواجه بشعكل
منتظم مضايصا من خالل اتااال لفظية ورري لفظية سلبية ال تهديدا لشصاه (.)Agervold, 2007
وحدد ارمسع ونج رومريو ( )Armstrong-Romero, 2017يرف االسعتصوا  :الشعصا املعتدى (الشعصا الذي
ميارس االسعتصوا ) ،والذي يبدأ باالعتدا ودااا ما ي عس ععععع ي اسعتصدام السعلاة أو الصوة ،وهو شعصا ال ية م
ااخرين وال يصدر احتياجاتهم ورري صعبور ودابم االنتصاد .والشعصا املسعتهدف من االسعتصوا (الضعةية) ،وهنام
نوعان من الضععةايا ،النوت األول هو الشععصا السععلبي ويتاععف بالهدو ويسععهل تصويفه ولديه اح ام متدنه
لذاته كت يتسعم بالةسعاسعية تجاه ااخرين وهو أقل اسعتصاللية وال يتمتع باالسعتصرار النفسع ،أما النوت الااين فهو
الشصا االستباقى فعندما يتعرض لالستصوا فإنه يصوم بردود فعل عنيفة مت يفصده دعم االخرين.
والحظ شعرييله و كونتانني ( (Chirila and Contanin, 2013أن أرل مفاهيم االسعتصوا تتشعابه ف مضعمونها،
حيث يتم تعريف االستصوا ف مكان العمل من خالل عدد من السلوكيا السلبية التي تادر من شصا تجاه
النفس ععع ع ي أو األخالقي به ،كت تاعف الشعصا املسعتهدف
شعصا غخر أو أكرث بهدف إلةا األذى الجسعدي أو ع
من االسعتصوا (الضعةية) بأنه رري قادر عىل الدفات عن نفسعه ،ولذلك ي.عرف االسعتصوا ف مكان العمل بأنه رصات
ال ينتهي أي أنه رصات متاعععاعد ،أما الرصعععاعا أو الةواد الفردية النادرة الةدو فهي ال تعترب اسعععتصوا ،
ولكنها تعترب كذلك إذا تكرر  .وبالتايل توصعل الباحاون إىل أول خاصعية لالسعتصوا ف مكان العمل وهي التكرار
أي حدو السلوم السلبي بشكل متكرر ومستمر (عىل األقل مرة واحدة أسبوعيا).
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وا هذا السعيا أوضعم سعامناا وسعن ( )Samnani and Singh, 2012أن االسعتصوا له أربع خاعابا وهي
التكرار ،والابعا  ،والععدوانيعة ،واختالل ميزان الصوة .فعالتكرار يشعععري إىل ععدد املرا التي يتعرض فيهعا املوظف
لسععلوكيا سععلبية من شععصا أو أشععصاا غخرين بشععكل مسععتمر (مرة واحدة أو مرتني أسععبوعيا) .أما الابا
عش ععع ع ر
فيشعري إىل املدة الزمنية التي يتعرض فيها املوظف لسعلوكيا سعلبية وهي إما ملدة سعتة أشعهر أو اثني ع
شعهرا .أما العدوانية فتشعري إىل مدى سعلبية هذه السعلوكيا والعدا الكامن من ورابها .أما اختالل ميزان الصوة
فيشري إىل التفاو ف الصوة بني املوظف املستهدف من هذه السلوكيا والشصا الذي يستهدفه ،وهذه الصوة
قد تأخذ عدة أشكال فصد تكون قوة مادية أو قوة اجتتعية وبالتايل فهي ال تصتاعر فص عىل الصوة الهرمية.
وتشعري العديد من الدراسعا ;(Bartlett and Bartlett, 2011; Glambek, et al., 2014; Einarsen, 2005
) Einarsen, et al., 2009; Rai and Agarwal, 2017إىل وجود بعدين لالستصوا ف مكان العمل وهت:
 االستصوا املوجه نةو العمل ) :(Work related bullyingوتعنى السلوكيا السلبية التي توجه نةو عملاملوظف الضعةية (املسعتهدف) مال عدم إعاا املوظف أوقاتا مناسعبة إلنجاو عمله مع حج للمعلوما
عنه ،وتعرضععه ألعبا عمل ال ميكنه السععيارة عليها ،ومراقبته بشععكل مفرط وإسععناد مهام أقل من قدراته
الوظيفية له ،ووضععع اهداف رري واقعية صعععبة التةصي بهدف إفشععاله ،ومنعه من فرا ال قي وتصييمه
وانتصاده بشععكل رري عادل ،وتةميله مسععلولية النتابج السععلبية التي قام بها ااخرون ،باإلضععافة إىل تذكريه
بشكل متكرر ومةب بأخاابه ،وتجاهل غرابه.
 االسعتصوا املوجه نةو الشعصا ) :(Person related bullyingوينصسعم إىل اسعتصوا مبارش واسعتصوا رريمبارش ،فاالسعتصوا املبارش هو اتاعال مبارش بني الجاين والضعةية ففيه يصوم الجاين بإوعاج الضعةية واهانته
وتهديده وتوجيه اعتدا ا لفظية له وانتصاده بشععكل مسععتمر ومتعمد واالسععتهزا به ،أما االسععتصوا رري
املبارش فهو تفاعل بني الجاين وغخرين ممن يرضعون الضعةية بشعكل رري مبارش ويتضعمن سعلوكيا سعلبية
كالتجاهل والعزل واإلقاعا وتوجيه االتهاما بالكذ ونرع الشعابعا وعدم الرد عىل الضعةية هاتفيا أو
من خالل الربيد اإللك وين.
وتعرض الععاملني لالسعععتصوا ف مكعان العمل وقدرتهم عىل االنفاعععال النفسععع عن عملهم ف أثنا تواجدهم
خارج هذا العمل بدون دراسعة السعت الشعصاعية التي يتاعف بها العامل والتي تؤثر عىل احتتلية تعرضعه
لالسعتصوا ف مكان عمله ،فالفرو الفردية بني العاملني تعترب أحد املصدما لةدو االسعتصوا ف مكان العمل
) ،(Garrosa, et al., 2009ولذلك ال ميكننا تجاهل الفرو الفردية لدراسعة وتفسعري ظاهرة االسعتصوا ف مكان
العمل وكذلك قدرة العاملني عىل فال نفسهم نفسيا وجسديا عند مغادرتهم ملكان عملهم.
فصد أوضعم اينارسعني وومالهه ) (Einarsen, et al., 2003أن شعصاعية الضعةية من املمكن أن ترتب باحتتلية
تعرضعععه لالسعععتصوا ف مكان العمل من خالل عدة جوان  :فسعععت الشعععصا من املمكن أن تؤثر عىل مدى
اختياره ليكون هدفا لسعلوكيا االسعتصوا ف مكان العمل ،وأيضعا السعت الشعصاعية تلع دورا ف مدى إدرام
الشععصا لكونه ضععةية لسععلوكيا االسععتصوا ف مكان العمل .فالسععت الشععصاععية تعترب إحدى مصدما
االستصوا ف مكان العمل ).(Pallesen, et al., 2017
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لذلك اسعععتهدف دراسعععتي) (Nielsen and Knardahl, 2015; Podsiadly and Gamian, 2016معرفة
العالقة بني سعت الشعصاعية والتعرض لالسعتصوا ف مكان العمل .وتوصعل الدراسعتان إىل وجود عالقة سعلبية
بني كل من االنبسعععايية والصبول والتعرض لالسعععتصوا ف مكان العمل ،وعالقة إيجابية بني كل من العاعععابية
ويصظة الضعمري والتعرض لالسعتصوا ف مكان العمل ،وتوصعلوا أيضعا لعدم وجود عالقة بني االنفتاح عىل الجديد
والتعرض لالسعتصوا ف مكان العمل .واتفص معهم دراسعة باليسعن وومالهه ) (Pallesen, et al., 2017ف كل
ما توصععلوا إليه ما عدا العالقة بني يصظة الضععمري واالسععتصوا ف مكان العمل ،فصد توصععل دراسععة باليسععن
وومالهه ) (Pallesen, et al., 2017إىل وجود عالقة سعععلبية بني يصظة الضعععمري والتعرض لالسعععتصوا ف مكان
العمل.
وتوصعل دراسعة جالسعو وومالهه ) (Glaso, et al., 2007إىل وجود عالقة سعلبية بني كل من االنبسعايية والصبول
ويصظعة الضعععمري واالنفتعاح عىل الجعديعد والتعرض لالسعععتصوا ف مكعان العمعل ،وعالقعة إيجعابيعة بني العاععععابيعة
والتعرض لالستصوا ف مكان العمل.
أما دراسعة اوجيدوكن وومالهه ) (Ojedokun, et al., 2014فاسعتهدف العالقة بني سعت الشعصاعية وارتكا
سعععلوكيا االسعععتصوا ف مكان العمل ،وتوصعععل إىل أن هنام عالقة سعععلبية بني كل من االنفتاح عىل الجديد
والصبول ويصظة الضعمري واالنبسعايية وارتكا سعلوكيا االسعتصوا ف مكان العمل ،وأن هنام عالقة إيجابية بني
العاابية وارتكا سلوكيا االستصوا ف مكان العمل.
أما دراسعة بالدو وومالهه ) (Balducci, et al., 2011فصد ركز فص عىل سعمة العاعابية وعالقتها بالتعرض
لالسععتصوا ف مكان العمل ،كت توصععل إىل وجود عالقة إيجابية بني العاععابية والتعرض لالسععتصوا ف مكان
العمل.
وبنا عىل ما سب  ،ترى الدراسة الةالية وورة دراسة الست الشصاية كمصدمة لالستصوا ف مكان العمل.
وفيت يتعل بالعالقة بني االسعتصوا ف مكان العمل واالنفاعال النف عس ععععع ي فصد وتوصعل دراسعة ألن وومالهه
) (Allen, et al., 2015إىل وجود عالقة سعلبية معنوية بني التعرض لالسعتصوا داخل مكان العمل وقدرة العامل
عىل االنفاععال النفسعع .فضععغوط العمل وتعرض العامل ليهانة يجعله رري قادر عىل فاععل نفسععه عن هذه
الضغوط أثنا وصوله ملنزله ،أما فيت يتعل بالعالقة بني الست الشصاية واالنفاال النفسعععع ي فصد توصل
دراسععة نارص وومالهه ) (Nasser, et al., 2012إىل أن األشععصاا الذين يتاععفون بسععت االنبسععايية والصبول
ويصظة الضعععمري لديهم الصدرة عىل االنفاعععال النفسعع عن العمل ف أثنا أوقا الراحة ،أما األشعععصاا الذين
يتافون بالعاابية واالنفتاح عىل الجديد رري قادرين عىل االنفاال النفس عن العمل ف أثنا أوقا الراحة.
وبنا عليه ،فالدراسعة الةالية تهدف إىل معرفة أثر السعت الشعصاعية عىل قدرة العامل عىل االنفاعال النفسع
عن عمله ف أثنا أوقا الراحة ،وهل يتوسع التعرض لالستصوا ف مكان العمل العالقة بني الست الشصاية
واالنفاال النفس.
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يتضم من عرض الدراسا السابصة ما ييل:
 توصعل دراسعة نيلسعني وككدهل ) (Nielsen and Knardahl, 2015أن السعت الشعصاعية كأحدمصدما االستصوا ف مكان العمل موضوت ماري للجدل.
 وأشار دراسة اوجدكون وومالهه ) (Ojedokun, et al., 2014إىل وجود ارتباط معنوي بني الستالصمسة الكربى للشصاية واالستصوا ف مكان العمل.
 وأشار دراسة نارص وومالهه ) (Naseer, et al., 2012إىل أن األفراد الذين ميتلكون صفة االنبساييةوالصبول ويصظة الضعمري لديهم الصدرة عىل االنفاعال النفسع عن العمل ف أثنا أوقا الراحة ف حني
األفراد الذين ميتلكون صععفة العاععابية واالنفتاح عىل الصربة يجدوا من الاععع فاععل أنفسععهم عن
العمل ف أثنا أوقا الراحة.
 وقام دراسععة تامبور وفادى ) (Tambur and Vadi, 2012بتصديم مجموعة من التوصععيا ملنعوإدارة االسععتصوا ف مكان العمل وهي إعداد ناععوا قانونية تةد من مترسععة االسععتصوا ف مكان
العمعل ،وعمعل حمال توعيعة لنرععع الوعي حول يبيععة االسعععتصوا ف مكعان العمعل وكيفيعة الوقعايعة
والةد من هذه الظاهرة ،وتدري املديرين ملعرفة كيفية إدارة االسعععتصوا ف مكان العمل ،ووضعععع
برامج وقابية عىل مستوى املنظمة وعىل مستوى الدولة ككل للةد من هذه الظاهرة.
 قلة الدراسععا العربية ف مجال االسععتصوا ف مكان العمل واالنفاععال النفس ع عىل حد علم الباحاةمصارنة بالدراسععا األجنبية ،وهو ما أدى إىل االعتتد عىل الدراسععا األجنبية مع وجود اختالف بني
البيلتني حيث أن الدراسععا األجنبية ف بيلة تصتلف عن البيلة املرصععية .واناالقا من ذلك تأ
هذه الدراسة كمةاولة لسد الفجوة بني الدراسا العربية واألجنبية.
ومن ثم فعإنعه ال يوجعد ف – حعدود علم البعاحاعة -دراسععععا تنعاولع التعأثري املبعارش ورري املبعارش للعالقعة بني
الست الصمسة الكربى للشصاية واالنفاال النفس من خالل توسي االستصوا ف مكان العمل.
-

املا ععع ع رية مبناصة
ع
وفصا للدراسعة االسعتاالعية فصد ال مشعكلة الدراسعة ف تعرض العاملني مباعلةة الرضعاب
شععتل الدلتا ملترسععا االسععتصوا وعدم قدرتهم عىل مواجهة ضععغوط العمل مت أثر بالسععل عىل حياتهم
الشصاية نتيجة عدم قدرتهم عىل االنفاال النفس ،األمر الذي ياري التساهال التالية:
 ما تأثري الست الصمسة الكربى للشصاية عىل التعرض لالستصوا مبالةة الضععع راب املاععع رية مبناصةشتل الدلتا؟
 ما تأثري االسعتصوا ف مكان العمل عىل االنفاعال النفسع للعاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتلالدلتا؟
 ما تأثري الست الصمسة الكربى للشصاية عىل االنفاال النفس للعاملني مبالةة الض ع راب املا ع ريةمبناصة شتل الدلتا؟

138

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية © – املجلد ( - )57العدد األول – يناير 2020

 ما تأثري السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل االنفاعال النف عس ععععع ي للعاملني عند توسعي االسعتصواف مكان العمل مبالةة الرضاب املرصية مبناصة شتل الدلتا؟
-

تسعى هذه الدراسة إىل تةصي األهداف التالية:
 .1التعرف عىل نوت ويبيعة العالقة بني السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية والتعرض لالسععتصوا ف مكان
العمل واالنفاال النفس.
 .2استكشاف التأثري املبارش للست الصمسة الكربى للشصاية عىل التعرض لالستصوا ف مكان العمل.
 .3تةديد التأثري املبارش لالستصوا ف مكان العمل عىل االنفاال النفس للعاملني.
 .4قياس التأثري املبارش للست الصمسة الكربى للشصاية عىل االنفاال النفس للعاملني.
النفس ععع ع ي للعاملني عند توسعي
 .5بيان التأثري رري املبارش للسعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل االنفاعال ع
االستصوا ف مكان العمل.
-

ف ضعو ما تم اسعتعراضعه من خالل الدراسعا السعابصة املتعلصة مبتغريا الدراسعة ،وكذلك مشعكلة الدراسعة التي
اتضععم من خاللها تعرض العاملني مباععلةة الرضععاب املرصععية مبناصة شععتل الدلتا ملترسععا االسععتصوا وعدم
قدرتهم عىل مواجهة ضعغوط العمل مت أثر بالسعل عىل حياتهم الشعصاعية نتيجة عدم قدرتهم عىل االنفاعال
النفس ،وبنا عىل ما سب ميكن صيارة الفروض الدراسة:
 يوجد أثر معنوي للعوامل الدميوررافية عىل االنفاال النفس. يوجد أثر معنوي للسعت الصمسعة الكربى للشعصاعية (االنبسعايية ،والصبول ،ويصظة الضعمري ،والعاعابية،واالنفتاح عىل الجديد) عىل التعرض لالسعععتصوا (االسعععتصوا املوجه نةو العمل ،واالسعععتصوا املوجه نةو
الشصا) بني العاملني مبالةة الرضاب املرصية مبناصة شتل الدلتا
 يوجد أثر معنوي للسعت الصمسعة الكربى للشعصاعية (االنبسعايية ،والصبول ،ويصظة الضعمري ،والعاعابية،واالنفتاح عىل الجديد) عىل قدرة العامل عىل االنفاال النفس ف أثنا تواجده خارج مكان العمل.
 يوجد أثر معنوي للتعرض لالسعتصوا ف مكان العمل عىل قدرة العامل عىل االنفاعال النف عس ععع ع ي ف أثناتواجده خارج مكان العمل.
 يوجد أثر معنوي للسععت الصمسععة الكربى للشععصاععية عىل االنفاععال النفسع ععععع ي عند توسععي التعرضلالستصوا ف مكان العمل للموظف لدى العاملني مبالةة الرضاب املرصية مبناصة شتل الدلتا.
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وف ضو ما سب ميكن عرض منوذج الدراسة ف الشكل رقم  1التايل:
االستصوا ف مكان العمل
 االستصوا املوجه نةو العمل -االستصوا املوجه نةو الشصا

الست الصمسة الكربى
للشصاية
 االنبسايية الصبول يصظة الضمري العاابية -االنفتاح عىل الجديد

االنفاال النفس

املادر :من إعداد الباحاان اعتتدا عىل الدراسا السابصة.
شكل  :1منوذج يوضم العالقة بني متغريا الدراسة
-

تنصسم أهمية الدراسة إىل أهمية علمية وأهمية تابيصية ،وتشمل ما ييل:
تتمال أهمية هذه الدراسة عىل املستوى العلمي فيت ييل:
 ال هذه الدراسععة إضععافة علمية جديدة ف حصل االدارة نتيجة تناولها أبعاد جديدة م يتم تناولها منقبل وفتم غفا جديدة ملزيد من البةو والدراسا ف هذه املجعع عع اال – عىل حد علم الباحاان ف
مرص.
 تسعاهم هذه الدراسعة ف الصا الضعو ولف أنظار الباحاني إىل االتجاها االدارية الةدياة التي سعوفيتم تناولها من خالل الدراسة واملتمالة ف (االستصوا ف مكان العمل ،واالنفاال النفس).
 تسعاهم هذه الدراسعة ف سعد الفجوة البةاية بني الدراسعا العربية واالجنبية ف هذا املجال باعتبارهاأحد الدراسععععا الصليلعة التي تنعاول العالقا املبعارشة ورري املبعارشة بني السعععت الصمسععععة الكربى
للشصاية واالستصوا ف مكان العمل واالنفاال النفسعي– ف حدود علم الباحاان.
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تتمال أهمية هذه الدراسة عىل املستوي التابيصي فيت ييل:
 تسعاهم نتابج هذه الدراسعة ف تصديم إيار نظري مص ح يسعاهم ف الصا الضعو عىل االسعتصوا ا مكانالعمل داخل الصاات مةل الدراسة.
 تسعهم هذه الدراسعة ف مسعاعدة املديرين ف الةد من ظاهرة االسعتصوا ف مكان العمل داخل ماعلةةالرضاب املرصية مبناصة شتل الدلتا وضتن بيلة عمل مناسبة وصةية.
 تسعهم هذه الدراسعة ف معرفة سعت الشعصاعية التي تجعل العامل ضعةية ملترسعا االسعتصوا ف مكانالعمل.
 توضعم هذه الدراسعة العالقة بني السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية والتعرض لالسعتصوا ف مكان العملوأثرهم عىل قدرة العاملني عىل االنفاال النفس.
-

ف ما ييل تتناول الدراسعة منهج الدراسعة ومجتمع الدراسعة وعينتها ومواصعفاتها ،وأداة جمع البيانا وما تشعمله
من مصعاييس ملتغريا الدراسععععة واختبعار ثبعا تلعك املصعاييس وصععععدقهعا ،ومناذج االنةعدار الالومة الختبعار التعأثري
املبارش للسعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل االنفاعال النفسع وقياس أثر االسعتصوا ف مكان العمل عىل
االنفاعال النفسع ،والدور الوسعي لالسعتصوا ف مكان العمل ف العالقة بني السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية
واالنفاال النفس.
سوف تصوم الدراسة باالعتتد عىل املنهج الوصفي التةلييل لوصف وتةليل املتغريا والعالقا فيت بينهت.
يتمال مجتمع الدراسعة ف جميع العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا ويبل عددهم 3053
عامال والتي تشعععتمل عىل أوال :الرضعععاب العامة وتشعععمل  17مأمورية مصسعععمة إىل ثال مناي هي :مناصة
دقهلية أول وتضععم  6مأموريا باإلضععافة إىل العاملني باملناصة ويبل إجتيل العاملني بها  863عامال ،ومناصة
دقهلية ثاين وتضععم  6مأموريا باإلضععافة إىل العاملني باملناصة ويبل إجتيل العاملني بها  850عامال ،ومناصة
دمياط وتضعم  5مأموريا باإلضعافة إىل العاملني باملناصة ويبل إجتيل العاملني بها  850عامال ،ثانيا :الرضعاب
عىل املبيعا وتتضعععمن مناصة واحدة هي :مناصة شعععتل الدلتا وتضعععم  5مأموريا باإلضعععافة إىل العاملني
باملناصة ويبل إجتيل عدد العاملني بها  490عامال ،وذلك حسع أحد حرصع ألعداد العاملني مبركز التصاي
واملتابعة وتنظيم املعلوما مبالةة الرضاب املرصية.
لتوافر
اعتمد الدراسة الةالية عىل أسلو العينة العشوابية البسياة ف اختيار مفردا العينة نظرا
حجم املجتمع و اثل خاعاباعه ،وفيت يتعل بةجم العينة فابصا لدراسعة سعوندرس وومالهه (Saunders, et
) al., 2016فإن الةد األدا لعينة الدراسعة  384مفردة .وبنا عليه لضعتن الوصعول لذلك الةد ،فصد تم توويع
 450اسعتترة اسعتصاعا  ،وتم توويعهم واسعتعادة  400اسعتترة مبعدل اسعتجابة يص من  ،%89وذلك خالل
141

دور االستصوا بني العاملني مبالةة الرضاب املرصية .........أ.أماين أحمد الشيمى ،د .أمري عيل شوشة

شعععهري معايو ويونيو من ععام  ،2019وعنعد مراجععة االسعععتترا املسعععتععادة قبعل إدراجهعا ف برنعامج الةزمعة
اإلحاعععابيعة للعلوم االجتتعيعة واملعروف اختاعععارا  SPSSتبني أن هنام 16اسعععتترة رري مسعععتوفاة فتم
استبعادها لتابم االستترا الاالةة للتةليل  384وميال ذلك العدد عينة الدراسة.
وي.لصا الجدول  1مواصععفا عينة الدراسععة من حيث .التكرارا والنسعع امللوية ،وذلك فيت يتعل بأربعة
متغريا دميوررافيعة .ولصعد تم تجعديعد تلعك املتغريا لغرضعععني :هت وصعععف العينعة وإدراج تلعك املتغريا
كمتغريا ضاباة عند تاميم مناذج االنةدار بغرض اختبار فرضيا الدراسة.
جدول:1خاابا عينة الدراسة
التكرار النسبة امللوية

املتغريا
الجنس
ذكر
اناى
العمر
أقل من 30سنة
من  30سنة حتى أقل من  40سنة
من  40سنة حتى أقل من  50سنة
أكرب من  50سنة
مدة الصدمة
أقل من  5سنوا
من  5سنوا حتى أقل من  10سنوا
من  10سنوا حتى أقل من  15سنة
أكرث من  15سنة
مستوى التعليم
مؤهل متوس
مؤهل جامعي
دراسا عليا (دبلوم عايل-ماجيستري-دكتوراه)
إجتيل مفردا العينة

248
136

65%
35%

25
160
116
83

7%
42%
30%
21%

17
136
87
144

4%
35%
23%
38%

16
294
74
384

4%
77%
19%
100%

وياعععف الجعدول  1عينعة العدراسععععة املكونعة من  384مفردة معا يصر من  %65منهم من العذكور والبعاقي من
اإلنا  .ومن حيث .الفلة العمرية فإن نسعبة  %42من املشعاركني ف الدراسعة ت اوح أعترهم بني  30سعنة وأقل
من  40سععنة ،وكان الفلة العمرية التالية من حيث الوون النسععبي فلة األعتر من  40سععنة حتى أقل من 50
سنة ،ف حني كان الفلة األقل من املشاركني من هم أقل من  30سنة .ومن حيث .مدة الصدمة فإن نسبة %38
من املشعاركني كان مدة خدمتهم أكرث من  15سعنة ،يليهم بنسعبة  %35من قضعوا ف الصدمة  5سعنوا حتى
أقل من  10سعنوا  ،ف حني كان الفلة األقل من املشعاركني من قضعوا ف الصدمة أقل من  5سعنوا بنسبة .%4
وكان نسعععبة املشعععاركني من حاميل املؤهل الدرا الجامعي هي النسعععبة العليا بنسعععبة  ،%77يليها نسعععبة
املشعاركني من حاميل مؤهال دراسعية فو مسعتوى التعليم الجامعي  ،%19وكان الفلة األقل من املشعاركني
من حاميل املؤهل الدرا املتوس .%4
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اعتمد الدراسععة عىل تاععميم اسععتترة لجمع البيانا وذلك عن املتغريا الربيسععية للدراسععة وهي العوامل
الصمسعة الكربى للشعصاعية ،واالسعتصوا ف مكان العمل ،واالنفاعال النفسع .عالوة عىل ذلك ،اشعتمل االسعتترة
عىل مجموعة من األسعللة الشعصاعية شعمل متغريا الجنس ،والعمر ،ومدة الصدمة ،ومسعتوى التعليم .وكان
الغرض من تلك املتغريا الشععصاععية وصععف عينة الدراسععة ،وكذلك إدراجها ف منوذج انةدار مبديئ باعتبارها
متغريا ضعاباة .وبالنسعبة ملصاييس العوامل الصمسعة الكربى للشعصاعية واالسعتصوا ف مكان العمل واالنفاعال
النفس ع ينبغي التأكد من جودة تلك املصاييس ،كصاوة وورية سععابصة عىل التةليل اإلحاععايئ تسععهم ف دعم
الاصعة ف النتعابج وقعابليتهعا للتعميم .ولصعد تم تنفيعذ تلعك الصاوة من خالل اختبعارا الابعا والاععععد لتلعك
املصاييس ،وهذا ما سوف توضةه الدراسة ف الفصرا التالية.

1-3-7مصياس الست الصمسة ال كربى للشصاية (املتغري املستصل)
املا ععع ع رية مبناصة شعتل
ع
ويصيس السعت الشعصاعية املوجودة داخل كل عامل من العاملني مباعلةة الرضعاب
الدلتا والتي قد تكون قادرة عىل وصععف وتةديد سععلوكهم ،وقد اسععتعان الدراسععة مبصياس اكيتنج وومالهه
) (Agyemang, et al., 2016لكونه مصياسعا يتسع مع املفهوم الذي تبنته الدراسعة للسعت الصمسعة الكربى
للشععصاععية ،والذي تناول السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية وهى :االنبسععايية ،والصبول ،ويصظة الضععمري،
والعاععابية ،واالنفتاح عىل الجديد .باإلضععافة إىل إعادة صععيارة العبارا مبا يتال م مع البيلة املرصععية وأهداف
الدراسععة الةالية ،وقد اشععتمل هذا املتغري عىل ( )30عبارة تصيس السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية ،وتم
تصسيمها إىل خمسة ست كالتايل:
 العبارا من ( )6-1تصيس سمة االنبسايية. العبارا من ( )12-7تصيس سمة الصبول. العبارا من ( )18 :13تصيس سمة يصظة الضمري. العبارا من ( )24-19تصيس سمة العاابية. العبارا من ( )30-25تصيس سمة االنفتاح عىل الجديد.وقد اسعتعان الباحاة مبصياس ليكر الصت  ،حيث تراوح فصراته ما بني (مواف اما – مواف -رري متأكد
 رري مواف  -رري مواف عامعا) ،وقم تم إعاعا كعل عبعارة درجعة لتتم مععالجتهعا إحاععععابيعا عىل النةو التعايل:مواف اما ( )5مواف ( )4رري متعأكد( )3رري مواف ( )2رري مواف اما ( ،)1وللتةص من الاععععد والابعا
للسعت الصمسعة الكربى للشعصاعية تم اسعتصدام معامل ألفا كرونبان ،ومعامل التةميل ،ويوضعم الجدول 2
نتابج اختبار الاد العاميل لبنود مصياس الست الصمسة الكربى للشصاية.
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جدول  :2نتابج اختبار الاد العاميل ملصياس الست الصمسة الكربى للشصاية
الفصرة
االنبسايية
-1أرى نفس متةد جيد.
-2أنا شصا مفعم بالااقة والنشاط.
-3أمتلك الكاري من الةتس.
-4أميل إىل الهدو .
-5أعترب نفس شصاية حاومة.
(ت)
-6أشعرف بعل األحيان بأنني خجول.
الصبول
(ت)
-7أميل إىل البةث عن أخاا األخرين.
-8أحرا عىل مساعدة األخرين وال أتاف باألنانية.
(ت)
-9أسعى إىل بد املشاحنا مع األخرين.
-10أعترب نفس شصا متسامم.
-11أفضل التعاون مع األخرين.
(ت)
-12أميل أحيانا إىل الفظاظة ف التعامل مع األخرين.
يصظة الضمري
-13أهتم بإنجاو أعتيل بدقة.
(ت)
-14أنا شصا رري منظم.
(ت)
-15ا بعل األحيان أتاف باإلهتل.
-16أنا شصا ميكن االعتتد عليه ف العمل.
-17أقوم بأدا عميل بكفا ة.
-18أقوم بوضع الصا وأتعاون مع األخرين لتنفيذها.
العاابية
-19أشعر باالكتلا .
(ت)
-20أشعر ف عميل بالراحة وأعالج إجهادي باريصة جيدة.
-21أرى نفس شصا قل .
(ت)
-22أنا مستصر عايفيا وليس من السهل مضايصتي.
-23أشعر بأين متصل املزاج.
(ت)
-24أستايع أن أكون هادئ حتى وأن كان الوضع من حويل متوتر.
االنفتاح عىل الجديد
-25أسعى إىل يرح األفكار الجديدة.
-26أميل إىل معرفة كل ما هو جديد ف الفن واملوسيصى واألد .
-27أرى نفس شصا بارت وقادر عىل التفكري بعم .
-28أمتلك خيال نش .
-29أنا شصا مبتكر.
-30أقدر الفن والجتل.
(ت) تشري لكون الفصرة عكسية

معامل التةميل
)(0.541
0.405
0.367
0.379
0.627
0.507
0.607
)(0.710
0.721
0.668
0.655
0.683
0.630
0.657
)(0.862
0.847
0.842
0.842
0.829
0.826
0.847
)(0.892
0.874
0.865
0.875
0.870
0.881
0.872
)(0.522
0.816
0.482
0.418
0.413
0.420
0.435

يتبني من الجعدول  2أن قيمعة ألفعا كرونبعان تراوحع بني ( )0.892-0.710لسعععت الصبول ويصظعة الضعععمري
والعاععابية ،وبالتايل تعد هذه الصيم مصبولة بالشععكل الذي يعكس توافر الابا للسععت الاالثة ،حيث أوضععم
هنكن ) (Hinkin, 1995أن الةد األدا املصبول لابا أي مصياس  .0.7وبصاعععوا صعععد مصياس السعععت
الصمسعة الكربى للشعصاعية ،أوضعة نتابج اختبار الاعد العاميل أن كافة معامال فصرا السعت الاالثة
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تجعاوو الةعد األدا ملععدل تةميعل الفصرة عىل املتغري وهو  )Hinkin, 1995( 0.4وبعذلعك تم االحتفعاج بجميع
الفصرا للسعععت الاالثة لكون كل فصرة تضعععيف قيمة وتدعم جودة املصياس .أما قيم ألفا كرونبان لسعععمتي
االنبسعايية واالنفتاح عىل الجديد هت عىل ال تي ( )0.522-0.541وهم أقل من  0.7ولذلك تم حذف العبارة
رقم ( 4أميل إىل الهدو ) والعبارة رقم ( 6أشععر ف بعل األحيان بأنني خجول) من سعمة االنبسعايية وذلك ألن
 corrected item-total correlationبعالسععععالع  ،وحعذف العبعارة رقم  25من سعععمعة االنفتعاح عىل الجعديعد
(أسعى إىل يرح األفكار الجديدة) وأصبة النتابج كت هو موضم ف الجدول .3
جدول :3نتابج اختبار الاد العاميل لسمتي االنبسايية واالنفتاح عىل الجديد بعد الةذف
الفصرة
االنبسايية
-1أرى نفس متةد جيد.
-2أنا شصا مفعم بالااقة والنشاط.
-3أمتلك الكاري من الةتس.
-5أعترب نفس شصاية حاومة.
االنفتاح عىل الجديد
-26أميل إىل معرفة كل ما هو جديد ف الفن واملوسيصى واألد .
-27أرى نفس شصا بارت وقادر عىل التفكري بعم .
-28أمتلك خيال نش .
-29أنا شصا مبتكر.
-30أقدر الفن والجتل.

معامل
التةميل
)(0.796
0.782
0.637
0.649
0.847
)(0.877
0.904
0.840
0.834
0.828
0.840

يتبني من الجعدول رقم  3أن قيمعة ألفعا كرونبعان لسعععمعة االنبسععععاييعة واد من  0.541إىل  0.796بععد حعذف
العبعارتني رقم  4،6وتععد هعذه الصيمعة مصبولعة ،كعذلعك قيمعة ألفعا كرونبعان لسعععمعة االنفتعاح عىل الجعديعد واد من
 0.522إىل  0.877بعد حذف العبارة رقم  25وتعد هذه الصيمة ممتاوة .وبالتايل جميع الصيم أصعععبة مصبولة
بالشكل الذي يعكس توافر الابا ملتغري الست الصمسة الكربى للشصاية ،وباإلشارة إىل قيم معامل التةميل
وجد الدراسة أن جميع الصيم للست الصمسة تتعدى ( )0.40وبالتايل فإنها تاب صد املصياس.

 2-3 -7مصياس االستصوا ف مكان العمل (املتغري الوسي )
اعتمد الدراسعععة عىل مصياس راى واجرول ) (Rai and Agarwal, 2017املكون من  22عبارة ،ويتناول هذا
املصياس بعدين لالسععتصوا وهت :االسععتصوا املوجه نةو العمل ،واالسععتصوا املوجه نةو الشععصا ،وعندما تم
عرض املصياس عىل السععادة املةكمني من أسععاتذة املوارد البرععية قاموا بتاويره واضععافة بعل العبارا وهت
(يتم التشعكيك ف كفا تك املهنية ،يتم تةميلك مسعلولية النتابج السعلبية للعمل الذى قام به ومالهم ،يتم تصييم
أدابك بشعكل سعلبى ،يتم اسعتبعادم من املناصع ذا الشعأن ،و يتم منعك من تلصى التدريبا وفرا ال قي)
اعتتدا عىل مفهوم االسعتصوا ف مكان العمل ،وأصعبم املصياس بعد تاويره مكونا من  24عبارة ،فالعبارا من
 12 :1تصيس بععد االسعععتصوا املوجعه نةو العمعل ،والعبعارا من  24-13تصيس بععد االسعععتصوا املوجعه نةو
الشصا.
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وقد اسعتعان الدراسعة مبصياس ليكر الصت الذي يوضعم دميومة تعرض املوظف لالسعتصوا ف مكان العمل،
وتم إعاا كل عبارة درجة لتتم معالجتها احاابيا عىل النةو التايل :ال اتعرض ابدا ( – )1نادرا ( - )2شهريا ()3
أسعععبوعيا( - )4يوميا( .)5وللتأكد من جودة املصياس اخترب ثباته وصعععدقه .وقد أظهر نتابج اختبار الابا أناملصياس يتسم بالابا حيث .بل معامل ألفا كرونبان لب.عد االستصوا املوجه نةو العمل  ،0.943ولب.عد االستصوا
املوجه نةو الشعصا  .0.966ويوضعم جدول  4معامال الاعد لفصرا ب.عدى مصياس االسعتصوا ف مكان
العمل وجمي .عها تجاوو معيار الاد املصبول علميا ،الذي سبص اإلشارة إليه.
جدول  :4نتابج اختبار الاد العاميل ملصياس االستصوا ف مكان العمل
الفصرة
االستصوا املوجه نةو العمل
-1شصا ما يةج معلوما تؤثر عىل أدابك.
-2يٌدبر أمر ما ،لتؤدي عملك مبستوى أقل من كفا تك.
-3يتم تجاهل أرابك املتعلصة بالعمل.
-4ت ٌكلف مبهام مواعيد االنتها منها رري مناسبة بصاد إفشالك.
-5تتعرض للتدخل املفرط ف عملك.
 -6يتم تةميلك بأعبا عمل ياع عليك إدارتها تهدف إىل تعجيزم.
-7يتم التشكيك ف كفا تك املهنية.
-8يتم تةميلك مسلولية النتابج السلبية للعمل الذي قام به ومالبك.
-9يتم حذف مهامك الربيسية وتٌستبدل مبهام تافهة وأقل من قدراتك.
-10يتم تصييم أدابك بشكل سلبي.
-11يتم استبعادم من املناص ذا الشأن.
-12يتم منعك من تلصى التدريبا وفرا ال قي.
االستصوا املوجه نةو الشصا
-13تتعرض ليذالل والسصرية ف عملك.
-14تتعرض للنميمة ونر شابعا تتعل بك.
-15يتم تجاهلك وإقاابك.
-16تسمع عبارا مهينة ومسيلة لشصاك ولةياتك الصاصة.
-17تتعرض لتذكري متكرر ومةب ألخاابك.
 -18تتعرض للتجاهل أو لرد فعل عدايئ عند التعامل مع ومالبك ف العمل.
-19تتعرض لالنتصاد بشكل مستمر وخاصة عندما تصوم بصاأ ما.
-20تتعرض الدعا ا مسيلة لك.
 -21هنام أشصاا ليسوا عىل وفا معك يصومون بإصدار نكا عنك ملضايصتك.
-22يتم الةديث معك باو مرتفع والرصان ف وجهك.
 -23تواجه سععلوكيا تصويف مال :انتهام حياتك الصاصععة ،إشععارا مهينة ،الدفع ،واع اض
يريصك.
 -24تتعرض لتهديدا بالعنف أو اإليذا البدين أو اإلسا ة الفعلية.
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معامل التةميل
)(0.943
0.938
0.938
0.936
0.936
0.937
0.936
0.937
0.942
0.941
0.936
0.940
0.936
)(0.966
0.964
0.962
0.963
0.962
0.961
0.963
0.964
0.962
0.963
0.962
0.964
0.965
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 3 -3 -7مصياس ا النفاال النفس (املتغري التابع)
يصيس قدرة العامل مباععلةة الرضععاب املرصععية مبناصة شععتل الدلتا عىل فاععل نفسععه نفسععيا ف أثنا تواجده
خارج عمله وعدم التفكري ف مشععاكل تصا هذا العمل .وقد اسععتعان الدراسععة مبصياس شععيتوو وومالهه
) (Shimazuet, al., 2016املكون من أربع عبارا وتم إعادة صعععيارة العبارا مبا يتال م مع البيلة املرصعععية
وأهداف الدراسععة الةالية ،وبعد الرجوت ارا السععادة املةكمني فصد تم إضععافة عبارتني وهت "حالتي املزاجية
خارج ناا العمل تتأثر بظروف عميل" " ،خارج ناا العمل تؤثر ظروف العمل عىل قراريت الشصاية".
وللتأكد من جودة املصياس تم اختبار ثباته وصعدقه .ولصد أظهر نتابج اختبار الابا أن املصياس يتسعم بالابا
حيث بل معامل ألفا كرونبان  .0.701أما نتابج الاعععد العاميل فصد تم رصعععدها ف الجدول  5وفاق جميع
معامال التةميل معيار الاد املصبول علميا .وهكذا أكد تلك النتابج جودة مصياس االنفاال النفس.
جدول  :5نتابج اختبار الاد العاميل ملصياس االنفاال النفس
معامل التةميل
)(0.710

الفصرة
االنفاال النفس
-1حالتي املزاجية خارج ناا العمل تتأثر بظروف عميل.
-2تشغلنى مشاكل عميل أثنا تواجدي خارجه.
-3خارج أوقا العمل ،أفكر ف مهام عميل.

(ت)

0.682

(ت)

0.567

(ت)

0.703

-4خارج أوقا العمل ،أتةد مع الزمال بشأن ظروف ومهام عميل.
-5أتستمتع بأوقا الراحة بعيدا عن متالبا عميل.
-6خارج ناا عميل ،تؤثر ظروف عميل عىل قراريت الشصاية.

(ت)

0.573
0.633

(ت)

0.598

(ت) تشري لكون الفصرة عكسية

تعتمد الدراسعة عىل أسعالي اإلحاعا الوصعفي من خالل اسعتصدام الوسع الةسعايب واالنةراف املعياري ومعامل
ارتباط بريسعون لوصعف متغريا الدراسعة ومعامال االرتباط فيت بينها .كذلك تعتمد الدراسعة عىل تاوير عدة
مناذج انةدار لدراسة تأثري الست الشصاية عىل االنفاال النفس ،وكذلك تأثري االستصوا ف مكان العمل عىل
االنفاععال النف عع ،وكذلك اختبار االسععتصوا ف مكان العمل إذا ما كان يتوسعع تلك العالقة .ومن أجل إدراج
البيانا ف ملف املدخال عىل برنامج الةزمة اإلحاابية للعلوم االجتتعية املعروف اختاارا ب ،SPSSوتاميم
مناذج االنةدار املتعدد الالومة الختبار فرضععيا الدراسععة ،فصد تم ترميز متغريا الدراسععة الةالية عىل النةو
املوضم ف جدول .6

147

دور االستصوا بني العاملني مبالةة الرضاب املرصية .........أ.أماين أحمد الشيمى ،د .أمري عيل شوشة
جدول  :6ترميز متغريا الدراسة
اصاالح املتغري بالعربية
االنبسايية
الصبول
يصظة الضمري
العاابية
االنفتاح عىل الجديد
االنفاال النفس
االستصوا املوجه نةو العمل
االستصوا املوجه نةو الشصا
الجنس
العمر
مدة الصدمة
مستوى التعليم

اصاالح املتغري باإلنجليزية
Extraversion
Agreeableness
Conscientiousness
Neuroticism
Openness to experience
Psychological detachment
Work related bullying
Person related bullying
Gender
Age
Tenure
Educational Level

رمز املتغري
EXT
AGR
CON
NEU
OPE
PD
WB
PB
GEN
AGE
TEN
EL

وا ضععو هذه الرموو ،والختبار فروض الدراسععة صععمم مجموعة من مناذج االنةدار املتعدد صععمم منوذج
انةدار مبديئ لصياس أثر املتغريا الضعععاباة عىل املتغري التابع أي أثر الجنس والعمر ومدة الصدمة ومسعععتوى
التعليم عىل االنفاععععال النفسععع .وقعد حعدد بعارون وكيني ) (Baron and Kenny, 1986ثالثعة منعاذج انةعدار
الختبار الدور الوسعي  :األول يصيس انةدار املتغري املسعتصل عىل املتغري الوسعي أي انةدار السعت الصمسعة
الكربى للشععصاععية عىل االسععتصوا ف مكان العمل .والااين يصيس انةدار املتغري املسععتصل عىل املتغري التابع أي
انةدار السععت الصمسععة الكربى للشععصاععية عىل االنفاععال النفسعع .والاالث يصيس انةدار املتغري املسععتصل
واملتغري الوسعي عىل املتغري التابع أي انةدار السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية واالسعتصوا املوجه نةو العمل
عىل االنفاعال النفسع .واشع ي تلك املنهجية أن تكون مناذج االنةدار الاالثة معنوية ،والختبار الدور الوسعي
أوضعة تلك املنهجية أنه يج مصارنة قيمة معامل بيتا للمتغري املسعتصل (السعت الشعصاعية) ف النموذجني
الااين والاالث ،فإذا أصعععبم معامل بيتا للمتغري املسعععتصل ف النموذج الاالث رري معنوي كان املتغري الوسعععي
(االسععتصوا املوجه نةو العمل ،االسععتصوا املوجه نةو الشععصا) وسععياا كليا وإذا انصفض ع قيمة معامل بيتا
وظل معنوية كان املتغري الوسي وسياا جزبيا.
وفيت ييل منوذج انةدار املتغريا الدميوررافية عىل االنفاعال النف عس ععععع ي ،ومناذج االنةدار املتعدد الختبار أثر
السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل االسعتصوا ف مكان العمل (االسعتصوا املوجه نةو العمل ،االسعتصوا
املوجه نةو الشصا) ،واختبار أثر الست الصمسة الكربى للشصاية عىل االنفاال النفس:
)(A1
)(A2
)(A3

PD = α+ β1GEN+ β2AGE+β3TEN+β3EL+ ε
WB = α+ β1 GEN+ β2 AGE+β3 TEN+β4 EL+ β5 EXT+ β6 AGR+
β7 CON+ β8 NEU+ β9 OPE + ε
PB = α+ β1 GEN+ β2 AGE+β3 TEN+β4 EL+ β5 EXT+ β6 AGR+
β7 CON+ β8 NEU+ β9 OPE + ε
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)(A4

PD= α+ β1 GEN+ β2 AGE+β3 TEN+β4 EL+ β5 EXT+ β6 BAGR+
β7 CON+ β8 NEU+ β9 OPE + ε

فيت ييل مناذج االنةدار املتعدد الختبار أثر التعرض لالستصوا ف مكان العمل عىل االنفاال النفس:
)(C1
)(C2
وفيت ييل مناذج االنةدار املتعدد الختبار أثر السعت الشعصاعية عىل االنفاعال النفسع واختبار الدور الوسعي
لالستصوا ف مكان العمل ف تلك العالقة:

PD= α+ β1 WBW + ε
PD= α+ β1 WBW+ β1WBP+ ε

)(B1
)(B2
)(B3
)(B4
)(B5
)(B6

PD= α+ β1 CON+ ε
PD= α+ β1 CON+ β2 WB+ ε
PD= α+ β1 CON+ β2 PB+ ε
PD= α+ β1 NEU+ ε
PD= α+ β1 NEU+ β2 WB+ ε
PD= α+ β1 NEU+ β2 PB+ ε

-

ياععف الجدول  7ملصا اإلحاععا الوصععفي بني متغريا الدراسععة حيث .يوضععم الوس ع الةسععايب واالنةراف
املعياري ملتغريا السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية واالسعتصوا ف مكان العمل واالنفاعال النفسع .كت يعرض
ماععفوفة االرتباط بني تلك املتغريا  ،وذلك باسععتصدام معامل ارتباط بريسععون ،والتي أوضععة معنوية جميع
معامال االرتباط وذلك عند مستوى معنوية .%1
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جدول  :7الوس الةسايب واالنةراف املعياري ومافوفة االرتباط بني متغريا الدراسة
الوس
الةسايب

االنةراف
املعياري

االستصوا
املوجه
نةو
العمل

2.478

1.035

1

2.304

1.104

**0.886

االنبسايية

3.413

0.623

**0.527-

الصبول

2.203

0.237

**0.445-

يصظة الضمري

4.089

0.664

**0.496-

العاابية

3.145

1.054

**0.684

3.341

0.912

**0.587-

2.541

0.979

**0.467-

املتغريا
االسععععتعصعوا
املعوجععه نعةعو
العمل
االسععععتعصعوا
املعوجععه نعةعو
الشصا

االنفتعاح عىل
الجديد
االنفاال
النفس

االستصوا
املوجه
نةو
الشصا

االنبسايية

الصبول

يصظة
الضمري

العاابية

االنفتاح
عىل
الجديد

االنفاال
النفس

1
**0.573
**0.404
**0.518
**0.724
**0.609
**0.497

1
**0.481

1

**0.647

**0.565

1

**0.586-

**0.417

**0.599

**0.656

**0.413

**0.590

**0.312

**0.229

**0.398

1
**0.621
**0.564

1
**0.382

1

** تشري إىل معنوية االرتباط عند مستوى معنوية %1

يتضم من بيانا الجدول  7ما ييل:
بل الوسع الةسعايب لسعلوكيا االسعتصوا املوجه نةو العمل ( )2.478بانةراف معياري ( ،)1.035وهو ما يعرب
عن مسعتوى متوسع من التعرض لهذا النوت من السعلوكيا  ،ويتضعم من ذلك أن العاملني مباعلةة الرضعاب
املرصعية مبناصة شعتل الدلتا يتعرضعون للتدخل املفرط ف عملهم ويتةملون أعبا عمل ياعع عليهم إدارتها
ويتم تكليفهم مبهام تكون مواعيد االنتها منها رري مناسعععبة بشعععكل شعععهري ،ونادرا ما يتم اسعععتبدال مهامهم
الربيسية مبهام تافهة وأقل من قدراتهم.
وبل الوسع الةسعايب لسعلوكيا االسعتصوا املوجه نةو الشعصا ( )2.304بانةراف معياري ( ،)1.104ويتضعم
من ذلك أن العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا يتعرضعون شعهريا للنميمة ونرع شعابعا
تتعل بهم ويتم تجاهلهم وإقاعاههم ،ونادرا ما يواجهوا سعلوكيا تصويف كانتهام حياتهم الصاصعة أو التهديد
بالعنف أو االيذا البدين
بل الوس ع الةسععايب لسععمة االنبسععايية ( )3.413بانةراف معياري ( ،)0.623مت يشععري إىل أن أرل مفردا
العينة يرون أنفسهم متةدثني جيدين ولديهم الكاري من الةتس ومفعمني بالااقة والنشاط.
كت بل الوسع الةسعايب لسعمة الصبول ( )2.20.3بانةراف معياري( ،)0.237مت يشعري إىل حرا مفردا العينة
من العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا عىل مسعاعدة ومالبهم واتاعافهم بالتسعامم وعدم
الرربة ف افتعال مشاكل مع ااخرين.
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وبل الوسعع الةسعععايب لسعععمة يصظة الضعععمري ( )4.089بانةراف معياري ( ،)0.664مت يشعععري إىل أن الغالبية
العظمى من العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا يرون أنفسعهم قادرين عىل العمل بكفا ة
ويصومون بوضعععع الصا ويتععاونون مع ومالههم لتنفيعذهعا وكعذلعك فهم منظمون ويهتمون بعإنجعاو أعتلهم
بدقة.
كت بل الوسع الةسعايب لسعمة العاعابية ( )3.145بانةراف معياري ( ،)1.054مت يشعري إىل أن أرل العاملني
مبالةة الرضاب املرصية مبناصة شتل الدلتا مييلون إىل الشعور بالصل والغض واالكتلا والتوتر.
كت بل الوسعع الةسععايب لسععمة االنفتاح عىل الجديد ( )3.341بانةراف معياري ( ،)0.912مت يشععري إىل أن
العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا رري متأكدين من امتالكهم لصيال نشع ولصدرتهم عىل
التفكري بعم .
وبل الوسع الةسععايب ملتغري االنفاععال النفسع ( )2.541بانةراف معياري ( ،)0.979مت يشععري إىل أن العاملني
مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا رري قادرين عىل فاعل أنفسعهم عن عملهم ف أثنا تواجدهم
خارجه وتشغلهم مشاكل عملهم ورري قادرين عىل االستمتات بأوقا راحتهم.
يوجد ارتباط سععلبي ضعععيف بني االنبسععايية وكل من االسععتصوا املوجه نةو العمل واالسععتصوا املوجه نةو
الشعصا مبعامال ارتباط ( )-,573 ،-,527عىل التوايل عند مسعتوى معنوية  ،0.05ويعنى ذلك أنه كلت اتاعف
الشععصا بالةيوية والنشععاط والتفاهل والرربة ف العمل واإلنجاو والاصة بالنفس كلت قل تعرضععهم لسععلوكيا
االستصوا ف مكان العمل.
يوجد ارتباط معنوي سععلبي قوى بني كل من الصبول ويصظة الضععمري واالنفتاح عىل الجديد وكل من االسععتصوا
املوجه نةو العمل واالسعتصوا املوجه نةو الشعصا ،ويعنى ذلك انه كلت اتاعف املوظف باعفا كالتعايف
مع ومالبعه وتصعديرهم وتجنع الرصعععاععا معهم ورربتعه العدااعة ف التعلم وتجربعة كعل معا هو جعديعد وتصعديره
لألفكار رري التصليدية وانضععبايه الذايت ومشععاركته ف األنشععاة التي تتجاوو حدود مسععلولياته كلت قل تعرضععه
لسلوكيا االستصوا السلبية.
يوجد ارتباط معنوي إيجايب قوى بني العاععابية وكل من االسععتصوا املوجه نةو العمل واالسععتصوا املوجه نةو
الشعععصا ،ويعنى ذلك انه كلت اتاعععف املوظف بالصل الزابد والصوف والغضع ع وعدم الاصة ف النفس كلت
اوداد تعرضه ملترسا االستصوا املوجه نةو شصاه واملوجه نةو عمله.
ويتضعم من النتابج أن العاعابية أكرث عوامل الشعصاعية ارتبايا بكل من االسعتصوا املوجه نةو العمل واالسعتصوا
املوجه نةو الشعصا يليها االنفتاح عىل الجديد ثم االنبسعايية ثم يصظة الضعمري ،وأقل عوامل الشعصاعية ارتبايا
هو الصبول.
يوجد ارتباط معنوي سعلبي قوى بني االنفاعال النفسع وكل من االسعتصوا املوجه نةو العمل واالسعتصوا املوجه
نةو الشعععصا ،ويعنى ذلك أنه كلت واد تعرض املوظف لسعععلوكيا االسعععتصوا السعععلبية املوجهة نةو العمل
واملوجهة نةو الشعصا كلت قل قدرته عىل االنفاعال النفسع عن عمله وسعا حالته النفسعية وأثر ظروف
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عمله عىل قراراته الشعصاعية وفشعل ف االسعتمتات بأوقا فراره ف أثنا تواجده خارج عمله ،ويتضعم من النتابج
أن االستصوا املوجه نةو الشصا أكرث ارتبايا باالنفاال النفس عن االستصوا املوجه نةو العمل.
ويعرض الجدول  8نتابج تةليل االنةدار املتعدد الختبار أثر املتغريا الدميوررافية عىل االنفاعال النف عس ععععع ي
(منوذج  ،(A1وأثر السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل االسعتصوا ف مكان العمل (االسعتصوا املوجه نةو
العمل (منوذج  ،(A2االسعتصوا املوجه نةو الشعصا) منوذج  ،)A3وأثر السعت الصمسعة الكربى للشعصاعية عىل
االنفاال النفس )منوذج .)A4
جدول  :8نتابج تةليل االنةدار املتعدد لنتذج الدراسة
املتغريا
مناذج االنةدار
الااب ) )α
الجنس )(GEN
العمر )(AGE
مدة الصدمة ()TEN
مستوى التعليم ((EL
االنبسايية )(EXT
الصبول )(AGR
يصظة الضمري)(CON
العاابية )(NEU
االنفتاح عىل الجديد)(OPE
معنوية النموذج )F(sig
الصدرة التفسرييةR2

االنفاال النفس
)(PD
منوذج ()A1
)T(sig
1.566
0.018
**-0.270
**0.457
0.075

**8.206
7%

االستصوا املوجه نةو العمل
)(WB
منوذج ()A2
)T(sig
**3.848
-0.041
**0.213
**-0.247
-0.048
-0.064
**-0.155
0.054
**0.436
**-0.207
**50.970
54%

االستصوا املوجه نةو الشصا
)(PB
منوذج ()A3
)T(sig
**3.493
*-0.065
**0.226
**-0.332
*-0.069
**-0.127
-0.057
0.038
**0.449
**-0.190
**66.738
60.7%

االنفاال النفس
)(PD
منوذج ()A4
)T(sig
**3.594
-0.033
-0.107
0.094
0.071
-0.097
-0.038
*0.135
**-0.515
0.059
**21.478
32.5%

الحظ* :معنوي عند  0.05؛ و ** معنوي عند 0.01

النفس ععع ع ي .أوضعة نتابج
باسعتعراض نتابج تةليل االنةدار املتعدد لنتذج الدراسعة املتعلصة ببعد االنفاعال ع
اختبعار النموذج ( )A1أن هعذا النموذج معنوي وتف ععع املتغريا العدميوررافيعة  %7من التغري العذي يةعد ف
قدرة العامل عىل االنفاعال النفسع عن عمله ف أثنا تواجده خارجه .كذلك أظهر النتابج أن بعل املتغريا
الدميوررافية كان لها تأثري عىل قدرة العامل عىل االنفاععال النفسعع ،فهنام تأثري سععلبي للعمر عىل االنفاععال
النفس ،أما مدة الصدمة ف مالةة الرضاب فتؤثر تأثريا إيجابيا عىل قدرة العامل عىل االنفاال النفس ع ي ،وم
تؤثر متغريا الجنس ومستوى التعليم عىل قدرة العامل عىل االنفاال النفس.
وتشعععري نتعابج اختبعار النموذج ( )A2إىل معنويعة النموذج وقعدرتعه عىل تفسعععري  %54من التبعاين بني مفردا
العينة فيت يتعل بتعرضععهم لالسععتصوا املوجه نةو عملهم .وأوضععة النتابج أن هنام تأثريا إيجابيا لكل من
العاعابية والعمر عىل التعرض لالسعتصوا املوجه نةو العمل ،وهنام تأثري سعلبي لكل من مدة الصدمة واالنفتاح
عىل الجديد والصبول عىل التعرض لالسعععتصوا املوجه نةو العمل .وم تؤثر متغريا الجنس ومسعععتوى التعليم
واالنبسايية واليصظة الضمري عىل التعرض لالستصوا املوجه نةو العمل.
وأوضعة نتابج اختبار النموذج ( )A3إىل معنوية النموذج وقدرته عىل تفسعري  %60.7من التباين بني مفردا
العينة فيت يتعل بتعرضعهم لالسعتصوا املوجه نةو الشعصا .وأوضعة النتابج أن هنام تأثري إيجايب لكل من
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العاعععابية والعمر عىل التعرض لالسعععتصوا املوجه نةو الشعععصا ،وهنام تأثري سعععلبي لكل من مدة الصدمة
واالنفتاح عىل الجديد واالنبسعايية ومسعتوى التعليم والجنس عىل التعرض لالسعتصوا املوجه نةو الشعصا .وم
تؤثر متغريا الصبول ويصظة الضمري عىل التعرض لالستصوا املوجه نةو الشصا.
وأوضعععةع نتعابج اختبعار النموذج ( )A4إىل معنويعة النموذج وقعدرتعه عىل تفسعععري  %32.5من التبعاين بني
مفردا العينة فيت يتعل بصدرتهم عىل االنفاععال النفسعع عن عملهم ف أثنا تواجدهم خارجه .وأوضععة
النتابج أن هنام تأثريا سعلبيا للعاعابية عىل قدرة العامل عىل االنفاعال النفسع ،وأن هنام تأثريا إيجابيا ليصظة
الضععمري عىل قدرة العامل عىل االنفاععال النفسعع .وم تؤثر متغريا الجنس والعمر ومدة الصدمة ومسععتوى
التعليم واالنبسايية والصبول واالنفتاح عىل الجديد عىل قدرة العامل عىل االنفاال النفس.
وبالتايل سعععتصوم الدراسعععة باختبار الدور الوسعععي لالسعععتصوا ف مكان العمل (االسعععتصوا املوجه نةو العمل،
واالسععتصوا املوجه نةو الشععصا) ف العالقة بني السععت الشععصاععية (العاععابية ويصظة الضععمري) واالنفاععال
النفس.
ويعرض الجدول  9نتابج تةليل االنةدار املتعدد لالستصوا ف مكان العمل عىل االنفاال النفس
جدول  :9نتابج تةليل منوذج االنةدار املتعدد لالستصوا ف مكان العمل عىل االنفاال النفس
املتغريا
مناذج االنةدار

االنفاال النفس
منوذج ()C1
)T(sig
*3.636
*-0.442

الااب ()α
االستصوا املوجه نةو العمل)) WB
االستصوا املوجه نةو الشصا)(PB
*106.587
معنوية النموذج )F(sig
0.216
الصدرة التفسريية R2
** معنوية عند مستوى  * ،0.01معنوية عند مستوى 0.05

االنفاال النفس
منوذج ()C2
)T(sig
*3.556
*-0.441
*125.276
0.245

شعمل منوذج االنةدار ) (C1أثر االسعتصوا املوجه نةو العمل عىل االنفاعال النفسع ،ويتضعم من النتابج وجود
أثر معنوي سعععلبي لالسعععتصوا املوجه نةو العمل عىل االنفاعععال النفسععع ،وقد بلغ قيمة ف املةسعععوبة
( )106.587عند مسععتوى معنوية ( ،)0.05كت بلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( )0.216مت يشععري اىل أن
االستصوا املوجه نةو العمل يفسعر ( )%21.6من التغري الذي يةد ف قدرة املوظف عىل االنفاال النفس.
شعمل منوذج االنةدار )(C2أثر االسعتصوا املوجه نةو الشعصا عىل االنفاعال النفسع ،ويتضعم من النتابج وجود
أثر معنوي سععلبي لالسععتصوا املوجه نةو الشععصا عىل االنفاععال النفسع ععععع ي ،وقد بلغ قيمة ف املةسععوبة
( )125.276عند مسععتوى معنوية ( ،)0.05كت بلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( )0.245مت يشععري اىل أن
االستصوا املوجه نةو الشصا يف ( )%24.5من التغري الذي يةد ف قدرة املوظف عىل االنفاال النفس.
ويعرض الجدول  10نتابج تةليل االنةدار بغرض اختبار األثر املبارش لسعععمة العاعععابية ويصظة الضعععمري عىل
االنفاال النفس واختبار الدور الوسي لالستصوا ف مكان العمل ف تلك العالقة.
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جدول  :10نتابج تةليل االنةدار الختبار أثر سمة العاابية ويصظة الضمري عىل االنفاال النفس واختبار الدور الوسي
لالستصوا ف مكان العمل
املتغريا
مناذج االنةدار
الااب ()α
يصظة الضمري)(CON
العاابية )(NEU
االستصوا املوجه نةو العمل)(WB
االستصوا املوجه نةو الشصا )(PB
معنوية النموذج

االنفاال النفس
منوذج
()B1
)T(sig
0.144
**0.398

منوذج
()B2
)T(sig
**2.052
**0.220

االنفاال النفس
منوذج
()B3
)T(sig
**2.196
**0.192

منوذج
()B4
)T(sig
**4.188

منوذج
()B5
)T(sig
**4.241

منوذج
()B6
)T(sig
**4.175

**0.564-

**0.460**0.153-

**0.430-

**0.358**71.842

%15.6
الصدرة التفسريية
الحظ * :معنوي عند 0.05؛ و ** معنوي عند 0.01

**65.108

**0.398**71.870

**178.309

%25.1

%27

31.8%

**94.090

**0.186**95.808

%32.7

%33.1

وأوضععة نتابج اختبار النموذج ( )B1الذي يضععم أثر يصظة الضععمري عىل االنفاععال النفسعع دون توسععي
االسععتصوا ف مكان العمل ،ويتضععم من النتابج وجود أثر معنوي إيجايب ليصظة الضععمري عىل قدرة املوظف عىل
االنفاععال النفسعع ،وقد بلغ قيمة ف املةسععوبة ( )71.842عند مسععتوى معنوية ( ،)0.01كت بلغ قيمة
تفس ععع ع ر
معامل التةديد للنموذج ( )0.156مت يشعري إىل أن يصظة الضعمري كأحد السعت الصمسعة للشعصاعية ع
( )%15.6من التغري الذي يةد ف قدرة املوظف عىل االنفاال النفس.
ويوضعم منوذج ( )B2الذى يضعم أثر يصظة الضعمري عىل االنفاعال النف عس ععععع ي عند توسعي االسعتصوا املوجه
النفس ععع ع ي عند توسعي
نةو العمل ،ويتضعم من النتابج وجود أثر معنوي إيجايب ليصظة الضعمري عىل االنفاعال ع
من
االستصوا املوجه نةو العمل ،حيث انصفض قيمة معامل بيتا ليصظة الضمري مع وجود املعنوية
( 0.398إىل  ،)0.220مت يدل عىل أن توسع االسعتصوا املوجه نةو العمل توسع جزيئ وفصا لدراسعة (Baron
) ،and Kenny, 1986كت بلغ قيمة ف املةسعععوبة ( )65.108عند مسعععتوى معنوية ( ،)0.01وبلغ قيمة
معامل التةديد للنموذج ( ،)0.251مت يشعععري إىل أن يصظة الضعععمري تف ع ع ( )%25.1من التغري ف االنفاعععال
النفس عند توسي االستصوا املوجه نةو العمل.
ويضعم منوذج ( )B3أثر يصظة الضعمري عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو الشعصا ،ويتضم
من النتابج وجود أثر معنوي إيجايب لليصظة الضعمري عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو
الشصا ،حيث انصفض قيمة معامل بيتا ليصظة الضمري مع وجود املعنوية من (  0.398إىل  ،)0.192مت يدل
عىل أن توسعع االسععتصوا املوجه نةو الشععصا توسعع جزيئ  ،كت بلغ قيمة ف املةسععوبة ( )71.870عند
مسعتوى معنوية ( ،)0.01وبلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( ،)0.270مت يشعري إىل أن يصظة الضعمري تف ع
( )%27من التغري ف االنفاال النفس عند توسي االستصوا املوجه نةو الشصا.
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أما منوذج ( )B4فيضعم أثر العاعابية عىل االنفاعال النفسع دون توسعي االسعتصوا ف مكان العمل ،ويتضعم من
النتابج وجود أثر معنوي سعععلبي للعاعععابية عىل قدرة املوظف عىل االنفاعععال النفسععع ،وقد بلغ قيمة ف
املةسعععوبة ( )178.309عند مسعععتوى معنوية ( ،)0.01كت بلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( )0.316مت
يشعري إىل أن العاعابية كأحد السعت الصمسعة للشعصاعية تف عس ععععع ر ( )%31.6من التغري الذي يةد ف قدرة
املوظف عىل االنفاال النفس.
ويشعري منوذج ( )B5إىل أثر العاعابية عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو العمل ،ويتضعم
من النتابج وجود أثر معنوي سعلبى للعاعابية عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو العمل،
حيث انصفضع قيمة معامل بيتا لسعمة العاعابية مع وجود املعنوية من (  0.564إىل  ،)0.460مت يدل عىل أن
توسع االسعتصوا املوجه نةو العمل توسع جزيئ ،كت بلغ قيمة ف املةسعوبة ( )94.090عند مسعتوى معنوية
( ،)0.05وبلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( ،)0.327مت يشعري إىل أن العاعابية تف ع ( )%32.7من التغري
ف االنفاال النفس عند توسي االستصوا املوجه نةو العمل.
ويضعم منوذج ( )B6أثر العاعابية عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو الشعصا ،ويتضعم من
النتابج وجود أثر معنوي سعلبى للعاعابية عىل االنفاعال النفسع عند توسعي االسعتصوا املوجه نةو الشعصا،
حيث انصفضع قيمة معامل بيتا لسعمة العاعابية مع وجود املعنوية من (  0.564إىل  ،)0.430مت يدل عىل أن
توس ع االسععتصوا املوجه نةو الشععصا توس ع جزيئ ،كت بلغ قيمة ف املةسععوبة ( )95.808عند مسععتوى
تفسعععع ر ()%33.1
معنوية ( ،)0.01وبلغ قيمة معامل التةديد للنموذج ( ،)0.331مت يشعري إىل أن العاعابية ع
من التغري ف االنفاال النفس عند توسي االستصوا املوجه نةو الشصا.
وبنا عىل النتابج السععابصة ووفصا لدراسععة ( )Baron and Kenny, 1986التي أوضععة رشوط الدور الوسععي
للمتغري الوسي ف العالقة بني املتغري املستصل واملتغري التابع ،فصد كان هذه الروط كالتايل:
 أن يؤثر املتغري املسعععتصل عىل التابع ،وهو ما ثب صعععةته من خالل الفرض الاالث للدراسعععة ،حيث كانللست الشصاية (العاابية ويصظة الضمري) األثر املعنوي عىل االنفاال النفس.
 أن يؤثر املتغري املسععتصل عىل الوسععي  ،وهو ما ثب صععةته من خالل الفرض الااين للدراسععة ،حيث كانللست الشصاية األثر املعنوي عىل االستصوا ف مكان العمل.
 أن يؤثر املتغري الوسعععي عىل التعابع ،وهو معا ثبع صعععةتعه من خالل الفرض الرابع للعدراسععععة ،حيعث كعانلالستصوا ف مكان العمل األثر املعنوي عىل االنفاال النف .
وبتةص هذه الرعوط الاالثة فإنه من املف ض وفصا لدراسعة)  (Baron and Kenny, 1986أن يصل أثر املتغري
املسععتصل عىل التابع ف وجود املتغري الوسععي وهو ما يةص التوسع الجزيئ ،أو إلغا أثر املتغري املسععتصل عىل
التعابع ف وجود املتغري الوسعععي وهو ما يةص التوسععع الكيل ،وبالتابي عىل نتعابج التةليعل السععععابصعة فإن
االسعتصوا ف مكان العمل كان له الدور الوسعي ف خفل أثر السعت الشعصاعية (العاعابية ويصظة الضعمري)
عىل قدرة العاملني عىل االنفاال النفس مةصصا التوس الجزيئ نتيجة تصليا األثر.
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أظهر نتابج الدراسة الةالية ما ييل:
 وجود أثر إيجايب للعاابية كأحد الست الشصاية عىل االستصوا ف مكان العمل ،واتفص هذه النتيجةمع معا توصعععلع اليعه دراسععععا (Glaso, et al., 2007; Balducci, et al., 2011; Nielsen and
).Knardahl, 2015; Podsiadly and Gamian, 2016
وميكن تفسري تلك النتابج ف ضو نظرية الست حيث تؤثر الست الشصاية عىل تاورا األفراد وتصييمهم
للبيلعة املةياعة بهم ويريصعة تفسعععريهم لألحعدا من حولهم وقعدرتهم عىل تابي أو إظهعار دوافعهم تجعاه
املجتمع بوجعه ععام ومكعان عملهم بوجعه خعاا .فصعد أوضعععةع األدبيعا التي تنعاولع العالقعة بني السعععت
الشععصاععية واالسععتصوا ف مكان العمل أن سععمة العاععابية تشععري إىل التكيف مصابل عدم االسععتصرار العايفي،
وتعاى مؤرشا إىل ما إذا ما كان الفرد مييل إىل االسع ع خا واالسعععتصرار أو مييل إىل الصل والتوتر .فاألفراد الذين
لديهم درجة عالية من العاعابية هم أكرث عرضعة لتجربة ردود الفعل السعلبية كالصل والغضع والغرية والشععور
بالذن واالكتلا  .وترى الدراسععة الةالية ان العالقة اإليجابية بني العاععابية واالسععتصوا ف مكان العمل ترجع
إىل سعععلوم وترصعععفا األفراد ،مبعنى أن األفراد الذين يعانون من ارتفات درجة العاعععابية يتسعععمون بالصل
واالضعارا مت يجعل ااخرين ينظرون إىل هذه السعلوكيا عىل أنها اسعتفزاوية وبالتايل يتعرض هؤال األفراد
إىل خار متزايد بتعرضهم لسلوكيا االستصوا بسب أنهم يترصفون باريصة تاري العدوان من جان ااخرين.
 وتوصعل الدراسعة أيضعا إىل وجود أثر سعلبي لالنفتاح عىل الجديد عىل االسعتصوا ف مكان العمل ،واتفصهذه النتيجة مع ما توصعل اىل دراسعة جالسعو وومالهه ) ،(Glaso, et al., 2007واختلف مع ما توصعل
اىل دراسعة كل من ) (Nielsen and Knardahl, 2015; Podsiadly and Gamian, 2016الذين توصعلوا
إىل ععدم وجود عالقعة بني االنفتعاح عىل الجعديعد والتعرض لالسعععتصوا ف مكعان العمعل .وميكن تفسعععري هعذه
النتيجة عىل أسعاس أن الشعصا الذي ميتلك سعمة االنفتاح عىل الجديد هو شعصا اسعتباقي ويهتم بالتعرف
عىل كل ما هو جديد ومتسعامم مع ومالبه ويتاعف باإلبدات والرربة ف التاوير واكتشعاف كل ما هو جديد
وبالتايل يتمتع باح ام جميع رهسعععابه وومالبه ف مكان العمل ،ولذلك فهذه الاعععفا تصلل من تعرضعععه
لسلوكيا االستصوا ف مكان العمل.
 كت توصععل الدراسععة أيضععا إىل وجود أثر سععلبي لسععمة االنبسععايية عىل االسععتصوا املوجه نةو الشععصا،واتفص هذه النتيجة مع ما توصععل إليه دراسععا (Nielsen and Knardahl, 2015; Podsiadly and
) ،Gamian, 2016; Pallesenet, et al., 2017; Glaso, et al., 2007وميكن تفسعععري هعذه النتيجعة بعأن
الشعععصا االنبسعععايي يتاعععف بالرربة ف العمل والتفاهل والتعايف مع االخرين وح العمل الجتعي
ومييل بابيعته إىل تفسعععري األحدا باريصة أكرث إيجابية ،وبالتايل فهذه الاعععفا تصلل من تعرضعععه إىل
سلوكيا االستصوا ف مكان العمل.
 وبالنسعبة لألثر السعلبي للصبول عىل االسعتصوا املوجه نةو العمل ،فصد اتفص هذه النتيجة مع ما توصعلاليه دراسعا (Nielsen and Knardahl, 2015; Podsiadly and Gamian, 2016; Pallesenet, et al.,
) ،2017; Glaso, et al., 2007وميكن تفسعري هذه النتيجة من خالل الاعفا التي يتسعم بها الشعصا الذي
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ميتلك هذه الاعفة وهي ح االخرين ومسعاعدتهم واح ام مشعاعرهم والرربة ف الوصعول دااا إىل حلول
تر جميع األيراف ،وبعالتعايل فهو ال يتعرض ملضععععايصعا ويتمتع بةع جميع ومالبعه ،وال يتم مترسععععة
سلوكيا االستصوا ضده.
 وكذلك توصعععلع الدراسعععة الةعالية إىل وجود أثر معنوي سعععلبي لكل من االسعععتصوا املوجه نةو العملواالسعتصوا املوجه نةو الشعصا عىل االنفاعال النفسع .واتفص هذه النتيجة مع ما توصعل اليه دراسعة
الني وومالهه ) .)Allen, et al., 2015فضععغوط العمل وتعرض املوظف ليهانة تجعله رري قادر عىل فاععل
نفسعه عن مشعاكل عمله ف أثنا وصعوله إىل منزله .وميكن تفسعري تلك النتيجة بأنه كلت واد تعرض املوظف
لسععلوكيا االسععتصوا السععلبية املوجهة نةو العمل كةج املعلوما التي تؤثر عىل أدابه وتجاهل غرابه
وتةميله أعبا عمل ياعع عليه إداراتها ،كلت قل قدرته عىل االنفاعال النفسع عن عمله وسعا حالته
النفسععية وفشععل ف االسععتمتات بأوقا فراره ف أثنا تواجده خارج عمله ،وأيضععا كلت واد تعرض املوظف
لسعلوكيا االسعتصوا السعلبية املوجهة نةو شعصاعه مال تعرضعه للنميمة وانتصاده بشعكل مسعتمر وسعتعه
لعبارا مهينة ومسععيلة لشععصاععه وحياته الصاصععة ،كلت قل قدرته عىل فاععل نفسععه ذهنيا عن عمله ف
أثنا تواجده خارج هذا العمل.
النفسعععع ي ،وعالقة إيجابية بني
 كذلك أوضعة النتابج أن هنام عالقة سعلبية بني سعمة العاعابية واالنفاعال عسععمة يصظة الضععمري واالنفاععال النفسعع .واتفص هذه النتيجة مع ما توصععل اليه دراسععة نارص وومالهه
).(Nasser, et al., 2012
وميكن تفسععري تلك النتيجة ف ضععو نظرية السععت حيث إن الفرو الفردية بني األشععصاا تؤثر عىل قدرتهم
عىل الفاعل بني حياتهم الشعصاعية وحياتهم العملية ،فهنام أشعصاا قادرون عىل فاعل أنفسعهم عن عملهم ف
أثنا تواجدهم خارج هذا العمل وهنام أخرون رري قادرين عىل ذلك .وتف عع الدراسععة الةالية األثر السععلبى
لسعمة العاعابية عىل االنفاعال النفسع من خالل أن هذه السعمة تةلل التكيف العايفي للشعصا وقدرته عىل
التعامل مع املواقف العاعيبة ،فاألشعصاا الذين ميتلكون صعفة العاعابية يكونون رري ناضعجني عايفيا ولديهم
مسععتويا عالية من الصل وانعدام األمان واالكتلا والغضعع واالشععملزاو ولذلك فإنهم يعانون من ضععغوط
ومشعاكل وظيفية وعابلية عىل حد سعوا  ،وذلك يجعلهم يفكرون ف املشعاكل املتعلصة بعملهم ف أثنا تواجدهم
خارج هذا العمل مت يجعل من الاعع عليهم فاعل أنفسعهم عن عملهم ،ومبا أنهم أيضعا يضعيعون الكاري من
الوق ف أثنا تواجدهم داخل مكان العمل ف األفكار السعلبية فلذلك يجدون أنفسعهم مضعارين ألدا عملهم
ف مناولهم وبالتايل ال يتمكنوا من االسعتمتات بأوقا الراحة .أما بالنسعبة لألثر اإليجايب لسعمة يصظة الضعمري عىل
االنفاععال النفسع فيمكن تفسععريها من خالل أن يصظة الضععمري هي سععمة تتعل بتةصي األهداف واملوثوقية
والكفا ة والعمل بجد وتةمل املسععلولية والتصاي الجيد .فاألشععصاا ذوو الضععمري اليصظ يظهرون أدا عاليا
ولديهم رضعععا عن حياتهم الوظيفية وحياتهم باعععفة عامة وقادرون عىل اسعععتكتل مهام عملهم مت يجعلهم
يتمتعون مبزاج جيد وذلك يسععاعدهم عل التمكن من االسعع خا عصليا ونفسععيا عند عودتهم ملناولهم .ونتيجة
قدرتهم عىل االسعتفادة من وقتهم وأدا واجباتهم فهم قادرون عىل إدارة الرصعات بني العمل واأل ة مت يجعل
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ومنفالني عن مكان عملهم خالل تواجدهم خارج هذا
ع
من السعهل عليهم الةفاج عىل أنفسعهم مسع خني عصليا
العمل.
 وتوصعل أيضعا الدراسعة الةالية إىل عدم وجود أثر معنوي لكل من سعت االنبسعايية والصبول واالنفتاحعىل الجديد عىل االنفاععال النفسعع ،واختلف هذه النتيجة مع دراسععة نارص وومالهه (Nasser, et al.,
) 2012فعدراسععععة نعارص وومالهه ) (Nasser, et al., 2012توصعععلع إىل وجود عالقعة إيجعابيعة بني كعل من
االنبسععايية والصبول واالنفاععال النفسع وعالقة سععلبية بني االنفتاح عىل الجديد واالنفاععال النفسعع ،ومن
املمكن أن يرجع هذا االختالف اىل يبيعة البيلة املرصية ويبيعة العاملني التي يبص عليهم الدراسة.
 وبالتايل فصد قام الدراسعة بصياس أثر كل من العاعابية ويصظة الضعمري عىل االنفاعال النفسع عند توسعياالستصوا املوجه نةو العمل واالستصوا املوجه نةو الشصا.
 وتوصعل الدراسعة الةالية إىل أن االسعتصوا املوجه نةو العمل واالسعتصوا املوجه نةو الشعصا يتوسعاانجزبيا العالقة بني كل من سعمة العاعابية ويصظة الضعمري واالنفاعال النفسع ،مت يشعري إىل أن العالقة بني كل
من سعمة العاعابية وسعمة يصظة الضعمري واالنفاعال النفسع عالقة رري مبارشة ،وأن هنام متغريا أخرى
تتوس تلك العالقة وميكن تفسريها بها.
-

تنبغي اإلشععععارة إىل أن هعذه العدراسععععة اعتمعد عىل عينعة عشعععوابيعة بسعععياعة ،كت أنهعا دراسععععة عرضعععيعة
) (Cross sectionalحيث تم اسععتاالت ارا مفردا العينة فيت يتعل بسععتتهم الشععصاععية وقدرتهم عىل
االنفاععال النفس ع ومدى تعرضععهم لسععلوكيا االسععتصوا ف مكان العمل ف لةظة ومنية معينة .ولذلك ينبغي
التعامل مع تعميم نتابج الدراسعة بءع من الةذر ،كت ينبغي التنويه ألهمية تكرار هذه الدراسعة عىل عينا
أخرى وألكرث من مرة وذلك للتأكيد عىل ما توصل إليه تلك الدراسة من نتابج.
-

 أشعار نتابج الدراسعة إىل أن العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا رري قادرين عىل فاعلأنفسعععهم عن عملهم ف أثنا تواجدهم خارجه وتشعععغلهم مشعععاكل عملهم ورري قادرين عىل االسعععتمتات
بأوقا راحتهم ،ومن ثم توىص الدراسعة برضعورة تةسعني الوعي بني العاملني بأهمية االنفاعال النفسع وأن
االنفاعال النفسع يرتب مبجموعة من النواتج اإليجابية كالاعةة العامة والرفاهية النفسعية واألدا واالرتباط
الوظيفي ،وتص ح الدراسة غلية التنفيذ التالية:
 عصد دورا تدريبية لكل من الرهسا واملر وسني لزيادة وعيهم بأهمية االنفاال النفسع ي وكيفيةإدارة الوق لت يتمكنوا من انجاو أعتلهم املوكلة إليهم داخل مكان العمل بكفا ة وفاعلية.
 عصعد دورا تعدريبيعة لتوعيعة الععاملني برضعععورة إدارة أعبعا عملهم وويعادة الكفعا ة العذاتيعة لتمكنيالعاملني من التغل عىل ضغوط العمل وويادة قدرتهم عىل االنفاال النفس.
 التوعية بأهمية االنفاعال النفسع عن العمل ف أثنا أوقا الراحة ،ومسعاعدة العاملون عىل إدارةحياتهم العملية ووورة الفال بني العمل والةياة الشصاية.
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 االهتتم بالتنمية البرععية والاععةة النفسععية للعاملني ،من خالل برامج التوعية الصاصععة بالاععةةالنفسية وكيفية التعامل مع البيلة املةياة.
 كت اتضعم من نتابج الدراسعة أن العاملني مباعلةة الرضعاب املرصعية مبناصة شعتل الدلتا ميتلكون سعتشعصاعية يزهم عن بعضعهم البعل ،ومن ثم توىص الدراسعة برضعورة عمل دورا تدريبية للرهسعا بشعأن
وورة االهتتم بالفرو الفردية للعاملني وكيفية التفرقة بني السععت الشععصاععية املصتلفة وأيضععا كيفية
التعامل مع أصةا كل سمة.
 وا ضعو ما أسعفر عنه نتابج الدراسعة ،من أن هنام تأثريا سعلبيا للعاعابية عىل قدرة العامل عىل االنفاعالالنفسعع ،توىص الدراسععة برضععورة إعاا العاملني الذين ميتلكون سععمة العاععابية مجموعة من الدورا
لتدريبهم عىل كيفية إدارة ضععغوط العمل ومسععاعدتهم عىل ويادة قدرتهم عىل االنفاععال النفس ع وكيفية
التصلا من الصل واالكتلا  ،وتسعاعد هذه الدراسعة إدارة ماعلةة الرضعاب ف وضعع وتابي اسع اتيجيا
االستصاا واالختيار لشغل الوظابف اإلدارية والصيادية.
 وأوضة أيضا نتابج الدراسة أن هنام تأثريا إيجابيا ليصظة الضمري عىل قدرة العامل عىل االنفاال النفس،ولذلك فيج عىل املديرين إعاا العاملون ذوو الضعمري اليصظ دورا مةوريا ف مجموعا العمل لصدرتهم
عىل الصيادة وتنفيذ املهام.
 واتضععم كذلك من نتابج الدراسععة أن العاملني مباععلةة الرضععاب املرصععية مبناصة شععتل الدلتا يتعرضععونلسلوكيا االستصوا ف مكان عملهم كالتدخل املفرط ف عملهم وتةملهم أعبا عمل ياع عليهم إدارتها
ويتم تكليفهم مبهام مواعيد االنتها منها رري مناسعبة ويتعرضعون للنميمة ونرع شعابعا تتعل بهم ويتم
تجاهلهم وإقااههم ،ولذلك توىص الدراسة برضورة اتصاذ كافة اإلجرا ا الوقابية للةد من هذه الظاهرة،
وتص ح الدراسة غلية التنفيذ التالية:
 وورة عصد دورا للعاملني لنرعع الوعي حول ظاهرة االسععتصوا ف مكان العمل ومظاهرها ويرالوقاية منها ،وكيف يترصف العامل ف حال تعرضه ملال هذه السلوكيا .
 كت يج تاوير إجرا ا عملية ملةاربة ظاهرة االسععتصوا وتدري العاملني عىل كيفية التعامل معهذه الظاهرة وتفعيل اإلرشععاد النفس ع واالجتتعي وتفعيل األنشععاة التي تهدف إىل إقامة عالقا
صةية بني العاملني.
 عمل رحال اجتتعية ترفيهية للعاملني لتوييد العالقا بينهم وتعزيز أوارص املودة واملةبة. يج عىل املديرين وورة معاملة العاملني باح ام وعدالة ومراعاة مشعععاعرهم وعدم تجاهل األخذبرأيهم من أجعل انعكعاس ذلعك عىل مععاملتهم بني ومالبهم وأدابهم ف العمعل والعمعل عىل إقعامعة منعان
عمل أخالقي يساعد عىل تجن حدو االستصوا ف مكان العمل.
 انشعععا نظام عادل لتصديم الشعععكاوى ميكن من خالله حل النزاعا التي تةد داخل مكان العملووضعععع حوافز للععاملني املشععععاركني ف حعل النزاععا مع املعديرين فهعذا النظعام يؤدى لرفع الروح
املعنوية للعاملني نتيجة مشاركتهم ف حل مشاكل العمل.
 كت تنوه الدراسعع ة الةالية عىل أهمية الةد من ظاهرة االسععتصوا ف مكان العمل ودور سععياسععاالدولة للصضا عىل هذه الظاهرة.
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وا ضعو ما توصعل إليه الدراسعة من نتابج توىص الدراسعة مجتمع الباحاني بدراسعا مسعتصبلية عن االنفاعال
 وأثر السعياسعا التنظيمية املدركة عىل االنفاعال.النفسع وأثره عىل األدا ونوايا ترم العمل واإلبدات الوظيفي
. كذلك ينبغي دراسة متغريا وسياة مال ع العمل ورموض الدور والاصافة التنظيمية.النفس
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Abstract
This study aimed to investigate the impact of personality traits of Egyptian
Tax Authority’s workers on their psychological detachment by testing the
mediated role of workplace bullying. The study relied on the multiple
regression method, as well as the methodology outlined by (Baron and
Kenny, 1986) to test the mediated role of workplace bullying in the
relationship between personality traits and psychological detachment. The
study used a questionnaire to collect data from a sample of 384 workers.
The results showed a significant negative effect of extraversion,
agreeableness, and openness to experience on the exposure to bullying in
the workplace. Also, the results showed a significant positive effect of
neuroticism on the exposure to bullying in the workplace, showed a
significant positive effect of conscientiousness on psychological
detachment, and showed a significant negative effect of neuroticism on
psychological detachment. In addition, the results showed that exposure to
bullying in the workplace partially mediates the relationship between
conscientiousness and neuroticism and the psychological detachment of
workers during off time jobs. The study ended with a set of
recommendations for decision makers to enhancing the ability of the
workers’ psychological detachment and reducing the behaviors of bullying
in the workplace, and recommendations for future studies.
Key words: workplace bullying, personality traits, and psychological
detachment.
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