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  مكان في  االجتماعية  النفسية  للسالمة  مناخ توفير دور 
 التنظيمي  والتهكم للقيادة العمياء البقع بين العالقة  في العمل

 بمصر  النهري  للنقل العامة الهيئة على ميدانية دراسة

 إسماعيل  أحمد إيناس. د
 مدرس إدارة األعمال 
 اإلداريةمعهد الجيزة العالي للعلوم 

 المستخلص 
اختبرررالدااسةاارررقدااين رررقد رررميدااعنرررلدااي وررررةدالرررسداانرررري،د  رررر ا،داارررت   دااتل و ررر  د
  ررس إدىاررردةيا ررقدةررستدفررجامادفررد اد رورربد سمررسدةرريد داورربداا لررر دااتل و رر د  رردد

 ررر دااين رررقد رررميدااعنرررلدااي وررررةدا  ورررري،دد(PSC)دةلرررر دااةرررنةقداالالةررروقدا  ت ر ورررق
فرررر دااسةاارررقدا رررررداا ممرررقداايرةررررقدا لنررر داال ررررا د   رررا دد ُطعنررررإ اارررت   دااتل و ررر  د

ا ررداايررة ميد را ممرق د رئ قدااتن رةدد400فدزيلد دااتخسامداا دبدااح ادااشرة د
( د فدصرررر إدااسةاارررقدا   دارررقدةررريداالترررررئ د250اا رررراندةل ررررد) د(د280)داارررت رب

اارررت   دااتل و ررر د رررميداايررررة مي د  رررردد  رررديا عنرررلدااي وررررةدا  ورررري،دي ةد ررر دأنددأ   رررر
مد ررسد د  دPSCمد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د 

ي ةد ر دااين رقدار ددPSCند دار دأابترإدااسةاارقدأ اات   دااتل و  ددPSCان قد ميدد
 ارو د  تيمراددااتل و ر  د  تيمرادةيرسيد ر دااين رق ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اارت   دد

د.مؤاادا رداف رهد /أ د د،دااين ق اوط دأ دأو د
مناااخ السااالمة النفسااية البقااع العمياااء للقيااادة/ الااتهكم التنظيمااي/  :الكلماااا الدالااة

االتصااال التنظيمااي/ المشااارنة التنظيميااة/  /(PSCاالجتماعيااة فااي مكااان العماال  
 اإلدراكي للتهكم التنظيمي/ الهيئة العامة للنقل النهري.البعد 
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Abstract 

The role of providing psychosocial safety climate in 

workplace in the relationship between leadership blind spots 

and organizational cynicism 

A field study on the River Transport Authority in Egypt 

The study examined the relationship between the blind spots 

of leaders & organizational cynicism. It aimed to find out the 

effect of the availability of a new aspect of the organizational 

climate, the psychosocial safety climate (PSC), on the 

relationship between the blind spots of leadership & 

organizational cynicism. The study was applied to the Public 

Authority for River Transport in Egypt. The study find that 

leadership’s blind spots have a role in the occurrence of 

organizational cynicism, & there is significant relationship 

between blind spots of leaders & PSC; but there is no 

significant relationship between PSC & organizational 

cynicism, then the study demonstrated that PSC has a role in 

the relationship between blind spots of leadership & 

organizational cynicism. 

Key words: leadership’s blind spots/ organizational 

cynicism/ psychosocial safety climate (PSC)/organizational 

engagement/ Perceptual dimension/ River Transport 

Authority. 

 
 : مقادمة
مررا انر قدا ت ر ورقدةنبدارقد ر دة ت رلدداات   ددد ةةتةررـقد ر دد را  دةيملرق دـ 

يةررتخسمدأارر دبدااررت   دا ررردارربم دااتلررس ةد ااال ر ررق د دد، ة ت ررلدرخرراد  ررا  دةيرررماد
د  ررادااخ رر ا تالرراي دارريدااررلال د دداررم ق ىشررراقد ررددااوررحزد اا رر ا  دد  ررس داررري،

 اا يرورررر،دااالاي رررقددىارررردةشرررراادا اررر  إشررررة،ددـمررررادةعرشرررا د ا وتنرررريد شررر  دةورررحزد
ـ دةيدأنداات   د ش  دارمدـماد لررةد  رسدمرمرادارستدانخراييداااد ا  ت ر وق د ا ردد
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 س دىشرراقدا ةفورر د  ةراد  حس يدا ر زدااتخساة د س ندفةشرااداايوب دى دأند
د را ااةررق أارر دبد د  ي رر داا  رردي د االررإدا وتعرررهدىاررردأةررادةيمررريدي ندى روررقدأ دةةررر  

ارريدةشرر  قدأ د ورروقدة  ررقدأ دةيروررر، دةةررت ا، دا تيبمرراد طاينررقدةنبداررق ددساوتنررريد مررر
( د خرصقد ر د  رديداا را  دا  ت رري قد2017 اي   د سةد ش  دـمادةعرشاد)أ  ي

 ااةوراوقداا تةررةاقد اا رؤاا،دا ررديورر،داايررة ميد شر  د بمرا د ةرلدا ارتخسامدااشراهد
ةل ررررلدا تيبمررراداررريدااررراأ دداتطبونررررلد اررررئ دااتداصررر دا  ت ررررا  دااتررر داصرررعحإ

)ا ب /ا  ر  (د حايق د رإلضر قداطبويقدااشخ وقداا  ايقدااةرخا، دو رسدأند  ورلد
ااةرررطند ررر دان ورررقدا خمرررا، د  ندأةرررر يددىارررراايداةررر دف رفالرررإدإلخررراااد ررر هداا رررر ا،د

د.  داا ل  رلااي  د  ةدةيداا  ت ل د ل سداا ر ا،د سألدفتدا سد ف  اد
اانري،داتحم اف  د راة بدا رداا دبداإلياة، د يؤاادا ردد  ردفلي  دة رةارلدد

اا ط دبدد ااي  دـمادةلة  قد راش  د ااين رلد ميدا  اايد اا سمايي د ي ي د اقد
دفحم هددايددأا ردداا اةددفو دد  دنددداا  دداا ستددد( ديمثدىن2017)اا ورا د رخا ن دد

اانري، د فت ر ددةؤاا، ددادا بددا  داانرئسدددا تنرةدد  دد ضدًيرددا  راددااعنلددخرصقدالسد
د ا ل دددااالاي ددأاورةددف  ميدد  دد ر اًيردد يتنسددانخايي ديمثددا ردد تجاماهدداادا ددىار
د يولددمسما  ددمايس دىو ددةردد ي ددانخادا رددُ  باددة ردد لالة  ددااائوةوقدداانااةالددمتخ 
دداادا لددد  دد مل ر(ددااة طقدد الدض)ددأو دديًنردد   د  دد يتنسدداا ورمدد   ل  ددةرددا ردد مدًيا

دااي ورةددااعنلددىندددلاز دد د ةل(اآلخاييدداانااةالددافخرل)ددف رةرًدددةخت القدد طاينقددمت ا 
ىو رددأ يرا  ددأ ددأوالة  ددةؤيقدداانري،د  دد م ردد الش ددةدا فددة ايدداوةإ فتةلددد س ق د

ااي  د ةؤاةرف  د أادا    دددد  رددماتددداات دددااطاينقدد  دد ف دند اضحقد اانري،د اقد
ةتالر فقد ا و دةدا  ت رددد سة رلددفد سددأندد   يددااي ورةددااعنلددمسةكدأندداا   دد اانرئس

(Shaw,2016)ااعنل دد ااتل و دداا ل  ق دد ة رلددااي ورةدد فافعطد ددااساخ  ددديمثدأند
ا  وري،د إياة،دا ورددداا خت القدداناورلدد فافعطددااتحم  دداداة دد ددة سةدةئوة دا  دة

ا ورة د بجخ ددد نلدد  دةدددىارددااتينمسدديمثد سدمؤي دزيري،ددفندض ر ددأ دداايداة دد ت ز
ااتل و  داا ينسددددفافعطد رات  و ددااي ورةددااعنلدد  دا اتعرة دو سدأنددااتل و ددو ايق
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داالشطدداات  و دد  ردمؤي دد  ااتحم ددفيبمقدد ددد راتل و  ا  ل  رلد خرصقدااح دةوق دد
د.د(Christensen,2019) ا يدااخرصقد رانااةالددا ورةدأ ورد نلدىارد ااداا 

ةلر   Psychosocial Safety)ددPSCا  ت ر وقدددداالالةوقددااةنةقدد يتباد
Climateىاطرةددااتل و   دداا لر دد داوبددةيدد(د روب ا رد ددا  حقدددا  اديقدد ندمد

فل و  د  وري،دداالالةوق فيمماد خنيد ةيد دااةنةقدداتي ي ددااي وردداإلياة،ددا  د ف د
ا يرة ميدداالالةوق ا ادد Becher,2016&Dollard )دداإل ت ر وقد ةلر د ددد( د دد يتباد

ااة د ورلداا وري،داإلوتر وقد  ددددةيدد ن  دددا  ت را  دةيدشجو دأنددداالالة ددألةرنا
دا  ت ر وقدداالالةوقدداا خرطادديمثدفلطد د دد(Dollard,et al.,2017ة رندااي  د)

ددااةنةقددد  ددااي  ددابةدد  ددد ة  ددضاةدد  ددااتةببددايت راوقددا رددااي  ددة رندد  
ااةنةق ا رد فؤااد اات د س ة رد فد ادددداا  لوق ددااين وق د ددةيدددااد ر قددPSC يتط بد

اإلوتراددددةةر يقد  سا دداالالةوقدداإلياةيق د راةنةقدداا ةتديرلدداإل  ريد  د  ول
((Dollard & Bakker,2010دد ةدا فددد  و ددا  ت ر وقدداالالةوقدداا خرطادد د فتجاا

اسمددددا  ت را دداالالة ددااا رهدددف رهدددااي وردداإلياة، ةخرطاد فت ر زد يمثد ا  د ف د
دد بما،دد ا ت ر وقددا ت ري قددف راوفدداابسووق داتةبب رد  ددااةنةقددة ور ددPSC  ديدد
داا خرطادد ميددا ةفعرطددىاردداري،ًدددااي   د يشرةدد  دداالالةوقددااةنةقدد ةدةددةافعطق
اا  ل  ددداإل  ريدد را ددا يرة ددااين وقدد ااةنةقددااي  ددة رندد  ددا  ت ر وقدداالالةوق

داا افعطقدددااي  ددات راوفددا ينا دو ًاادد ر نًدددااس يدةاًضرددةيدداايسمسدداا  دُ يتباد  
اش ريدددد    دةل ر:ددااي   ددة رندد  ددا  ت ر وقدداالالةوقدد خرطاااددا حال ال  لركد

دااي   دف  و دزةنةدةلدااوعوالقدااين رلداا لخالض دااتح  داا افالل دااي  دابة
( ااتل و  د ااتاقورلد اا و  د  فةديدددد Dollard & Bakker,2010)ااد رئف د

 م ر دددأ اديقدداالالة ددااا رهدداات د د  دنددداا د الميدد ميدداانئ ددـماددااة دكددأش ري
دد ا يتاامدددااشخ وقدداارنقددا نساةددةت م دد لرةدد  رر قددا يرة ميددPSCدديمثد يتبا

د.دد(Hall,et al.,2010)اا ل  قدد  د   ملداا تعريي
د



 دور توفير مناخ للسالمة النفسية االجتماعية            ايناس احمد اسماعيل            تاريخ قبول النشر2021/3/20

309                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د
تختبر   لما سبق،  القادة وظاهرة    الدراسةوفقا  العمياء عند  البقع  بين  العالقة 
وتسعى   التنظيمي،  مدى  إلىالتهكم  جانب    تأثير  معرفة  جوانب  توفير  من  جديد 

التنظيمي والتهكم    PSC  وهو  المناخ  للقيادة  العمياء  البقع  بين  العالقة  في 
 منظمة حكومية.   هو الدراسة لتطبيق مجال أفضل أن الباحثة رأا وقد ،التنظيمي

 : للدراسة النظرية الخلفية: أوالا 
 Blindspots:  البقع العمياء للقيادة (1
 ماهية البقع العمياء •

ةيداالريوقدااالةمداد وق دااعنيقدااي ورةد  دةلطنقدا ردشرع وقداايرميدفالتنرادىاررد
اا ةتنبنلداات دفةت مبدا ودة د إلادارنطإدصردة،دا ررد ر هداا لطنرقد  ريدف  را د
 رر دا رر دااررلال  د ةررتخسمداا  ررط ندااررتيرة، د يت ررسدلاررزدا رررد  ررا،د  ررديدأ رر اةدةرريد

ةريدأو ررد اضرحقد  امرزداار ميد يا دولرر ددا ررداارـا د-أوالةلرد دوايسد عةرطقدةؤيت ررد
 روبدةريدااةر رلدااشخ روقد جو ردااعنلدااي ورةددJohari’swindow ُييا دو دلادد

 ر دـماداا يا  قدا  ال د ا ل ررد اضرحقداآلخرايي د فو رردم ر دفدضروندا ر اداال ردلاد
 & Luftة رالد قدفرابطد رميد ةرردويا ر داريدأوالةرلر د  ةررد يا ر دانخرا ندالرر دشر  د

Ingram,1955)):د
د
د
د
د
د
د
د
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 للبقع العمياء  Johari’s window( نموذج 1الشكل 

 
 ترجمة الباحثة  

Source: Luft, J. & Ingram, H. (1955) ‘The Johari window, a graphic model 
of interpersonal awareness’, Proceedings of the western training laboratory 

in group development. Los Angeles: UCLA. 
  رررد شررولدااررتخسامدةال رردمدااعنررلدااي ورررةداإلشرررة،دىارررداا لرررط دااترر د  رر د م رررد

ردف رررهد   ررقدو ررا   د براترررا دأ دشررخ داس رر دونطررقد   ررا ندالررريًادا شررخر د ار تررً
ا ورةد  دةلطنرقدةيملرق دارد د يررةضدااح ر داا ردفوق د يرسيضدا يارق د يرا ضد

ااعنرلدااي وررةدا  ورري،دفيلر دار د   ريدأندونرديدأندهد رج دطاينرق د ةريدفيمماد   قدو اد
ةرردمتالر دد  رد د(Karthikeyan,2017اسمد سة،داا سمادا رداال ادا رد ةاةدةؤيتر د)

ا عنلدااي وررةد جو ررددCompact English DictionaryدOxford رةد دةلدفيايفد
 Chambers 21st د ة رريد التنررادفورر دااشررخ دىاررردااتالررر  دأ دااحوررري  د  رررةدد

Century Dictionaryةدضرردالد د ةررتطولدااشررخ د   رر دأ دمرررا ضد جو رررد أ دد
 دا يدااعنيقدااي ورةدأ رادةريدة رايدونر د ر دااال ر  د  ر دفشر  د"يتردةحر اقد    

لاررزداإليةررر د ررجندااشررخ د دمايررسدفداررولد   رر دةرريدخررنيدا اررت رالدىارررد   رررلد
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 رجخات د  يلر دارسمدااحورريد ة رضدةحر ارقدااال ر د ااتحمرر داال رادأ دانةاةد طاينرقدأ د
د.انبديدأوداالدةيملقدةيداا ي دةرل

 ررررقدُاا ررررإدااعنررررلدااي ورررررةدا ررررردأو رررررد ةمرررر دةلررررت  دان ررررلدأ دة ررررضدةني  ررررسد
اا ي دةرررلدأ دانةاةدأ دا   رررةدة ررردمررؤي دىارررد شرر دااالررايد رر دااررتي  دأ دااتيممررادأ د

فدضرروند داورربد رر ادااتيايررف دد د ي  رري(,2007Blakeley)ااررت ر قدا تيمرراال اال رردد
مؤ سدا رداا م د اا لت   دىاردف ر ر داا ي دةررل د برراـا دأور دةريدااطبوير دأنددد،أوالا 

 دمرت  يداإلوةررندةريدةني رقد  ورلداا ي دةررلد ر د ممتر  د ا ريدىلاد شر د رارت ااةد
ورق د إور د  دةني قداا ي دةررلدلالداا ر ق دارداةد يتور رفر دااشخ روقدأ دااتل و 

ااعنرلدااي ورررةداوةرإدة رايدونرر د ةروطد ر داا يا ررق دد ثانيااا   رعندـمراد يرريد نرئررس د
 إو ررردف  رراد رر دةنر ةررقدااررتي   ديمررثدمد ررسداايسمررسدةرريداالنرررطدااي ورررةد رر د رر  ةد رر د

دشخ د)اان ا (د ف  اد  داايداطفدأ داا دا ف.
أوالةر  دأ د ضري  دد  رد صالإدااعنيقدااي وررةدا نرري،د جو ررد ةلطنرقد دمرا ند م رر

  دـ رةقداإلشرة،دىارردضريفد( دأ د Karthikeyan,2017 رات ااة ) ش  د ا ي دد
 إاحرررقددأ دف سمررسدـمررادةيتررا د رر دةرريد برر داانررري، د ارر داانررسة،دا ررردفنررديضدو ررري   

ااتيايررفداوةرررإددا رر ا  نررررددااعنررلدااي ورررة د(Shaw,2016) ااورراةد رانرئررسد ةل  تررر 
 يخت رفد ر ادااتيايرفدة ايدونرطدضريف د إو ررد ر دونررطدضريفدـمرادةيترا د  رر د

 يرضداإلخالر ررلد لتو رقدمتلرر يد داألولا عنلدااي ورةدايدةال دةميدرخراييدل دصر ق دد
 فتلرر يدا يرساغدـمراددBlack Swan Theoryدبنظرية البجعة الساوداءا رد ةر رد

 داورقدااي   د   دورية،د خرةاد رسة،داانرئرسدا ررداا تد يقد اات د  يبدااتلبؤد  رد 
ااتلبؤد ااتح  د م ردىارديسد بما د فخت فداريدااعنرلدااي وررةد ر د دو رردأ ررادشرمدًار د
 ي  رريدااتيررا دا م رررد رر ديررريدفرردا الداا ي دةرررلدااترر دفترروندا نرئررسدةؤيررقد ةيرا ررقد

دالعماى الظرفاي دالمفهاوم الثااني دىلادفر دااضر رد شر  دصرحونددااويفدأ داات سمرس 
  رر هديررر لداوةررإدةتطا ررقدةررر دأيررساغدااع يررقدااةرردياة د ا رريدا ررردفررجامادا ررردةلررلد
اارردا  د فحترررادىاررردااد ررإديتررردفت شررفدا يررساغ د ف  رراد ورورررلد سمررس، دامررت  يد
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اانرئررسدةرريدااح ررديدا ررردةؤيررقد اضررحقدفو ررردمتي رر د رررا د فداارر  دمدا  رر  د براترررا د
فخت رفدااعنرلدااي وررةداريددوبالتااليشرجدةريداادضرل د  داوةإدخطجدةيداانرئرس د ر دفل

و ايررقدااع يررقدااةرردياةدأ ديررر لدااي رررداا ا رر  ديمررثدفا رر دا ررردا خطرررةدـمرراد
اا لط وقدلالدا   وقداات دفةببدااواةدالسةرد الش داانري،د  دةؤيقدةررد ردد اضرند

نخررررايي دأةررررة   د أ ررررازد رررر هدااعنررررلدااي ورررررةد ررررددا تنررررةداانرئررررسداد ورررر د راتررررجاماد رررر دا
 يدضررندااشرر  دااترررا داا ال رردمدااةررر  دا عنررلدااي ورررةد رر دشرر  دة ررالد قدا ين ررقد ررميد

  ىيةاكداانرئسداشخ مت د  سةف دا ردف م دونرطد دف د ضيال :د

   البقع العمياء للقيادة مصفوفةدد( 2الشكل   

 
 ترجمة الباحثة  

Source: Shaw, R. B. (2016). The logic and limits of leadership 
blindspots. Leader to Leader, 2016(80), 12-17د

 ررراـا دة رررداررب  د ررإندااعنررلدااي ورررةداوةررإدة ررايديررر لد شرر د رر دةؤيررقداانررري،د
 والة  د أ يرا  د س قد نط د إو رردف  رادالرسداانرري،د ر دارس،د داورب د سا رقدةريد ورفد
مررسةكدشخ ررمت د فررجاماهدا ررردانخررايي د ونرررطداانررد،د ااورريفداررستد اينرر د ةل  ترر  د

 د نسدمل اد يضداانرري،دىارردأيرسدةاؤارو دو ر قد را لراقد ا اداقداات دمتلر  د م ر
أورر دةد رردبدأ ررراد  رمررادةرريداادا ررل دأ د ررسد الشرر دند رر دةؤيررقداإلة رورررلدـمرررادا رررد

اا ةررتي قد رر دانخررايي د ررندمررت دةررلح  د اصررقدا ل ررددااررد وال  د ررري،درخررا ند ح  رردند
 د نررسد يتنررسداانرئررسدأندةل  ترر د(Shaw,2016)   رررلدو ررادةشررد قدف رررهدةل  رررف  د

رد رر دفلالمرر دخطط ررر د رر ديررميد رردد دمرراتدأندةاؤاررو د نررر ةدند رر هدفحنرر د فنررسًةردار تررً
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ااخطرررط د يخبا وررر دأندا ةررردةدا رررردةرررردمررراام د  ررر د د نرررسةدنداارررسا داارررنزمدإلو رررر د
د.داا ل  ق

ىندااعنررلدااي ورررةد رر ةدةرريدااطبويررقداإلوةرررووق د فد ررسداررس داا  وررل دا رريدالررسةرد
 طق د إندلازدأةرادةخت رف د    رردزايلد رد،دف دنداستدا شخر داا د ديميد  دااة

ااشخ  دفرجاالديورر،درخراييد نااةافر  دو رًااد ندااعنرلدااي وررةدفوريفد شر  دخطمراد
 د يلرر دأندا خررتن دةررلدأ د  ررا،دد د  رر ا(Blakeley,2007)ا  وررقدصررللداانررااةد

داالنرطدااي ورةدةش  قد نطدالسةردفيم داات ورفف عند د ا يدفيل د  ديدونطقدا ورة
 د ف ررررعندةشرررر  قدأ بررررادةررررلدااتيمرررراال د ا وتعرررررهدىارررررداا ي دةرررررلد ا   رررررةداا سمررررس،

ردةترجخادا  ل  رلدالسةردف للداانرري،دةريداارتي   د ف ير د    ر دا بممرقداا حوطرقد أيورورً
ااين وررررقداناررررت ر ًقدا  تيمرررراالدداارررررامب  أ د ررررس   د ف  ررررادةرررريدخررررنيداررررسمدفحررررسمثد

   دـمادي م دا سملرةورلدااتلر ةوقد ر داا رلراق دااداضحق د افخرلد ااةالد لرًةدا رد
دة ردملت دال د رمادةيدا خطرة.

 لركدااتنريد جنداا وري،داا مس،دفندمدا ردأندا  اايدمتي  دندةيدف رةب  د  ردأندد
 د ي رر دندىارررداادضررلدا  ورر دةرريدخررنيدااد ررإةررلدةررا ةدد-خرصررقدأخطرررئ  دد-

ةيدأوداالدااعنلدااي ورة د رات ابقداوةرإديرندفير ش  دةلدوترئ دخورةاف   د  اد يسدودالد
ارررحاير د إو ررررداانرررري،دا  ررررادةدمعرررقد ا  وررر د ررر دا  رررراداارررتيساًيادا رررتي  دا دا  رررقد

مررراداا تد يرررقد  ( Shaw,2016 رارررت ااةد)ااتحرررس رلداا ينرررس،د اا تيمررراالداا تيرررسي،دـ 
 ا ريد رسدف  راد   اد د يل دأنداإلاتاا د راعنلدااي ورةد اادا د  رد  ي  رردفختالر  د

دةا،دأخاتد  د  إد ي د  دةد فدرخا د ش  درخا.د
أندااعنررلدااي ورررةداوةررإديائ رررداررممقد ي رربدااررتخ  دةل ررر د إو ررردداا ررسماد رارر  ا

 يضدااعنلدااي وررة د ر د يرضداا دا رف دا ررد روربدا  رر  د رد د رلال د رسةداا روربد
ااة ب  ديمثدف دندةت والقد فخسمداانرئرسد مرًسا د رانرري،داار ميدمؤةلردند ر ةائ  دااخرصرقد

ةؤيرت   د  ت  ردندأيورورردونررطداسة قدة رضد   ررلداال راداا خراالرقدااتر د دفتالر دةرلد
اانرد،داانزةرقدا ل رر  د و ر دمؤةلردند رجندارسم  د رسة،دا رردفحنمر داا ةرتحم  د براترررا د
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 ح ر رررقداانرئرررسدةررريدااشرررز د فس يررر دىارررردا ةررررمد ررر دةدا  رررقدد لررررفنررردمدااعنرررلدااي وررررةد
ااتحس رلداات دفدا   د ةل  ت  د  رد   يدأندفة ندا د رادصديدىارردأا رر دفوحنر د

ر دالررسةردفةررراسهد رر دااحالرررر دا رررداارنررقد رررالال د نداال ةررررلدأ  رررادة رررد رررندة  لرررً
  ردأندااعنلدااي ورةدااخرصقد ؛فيتبادةؤ تقد اوةإدةؤشاادا رد سة،دااالايدا رداا وري،

 رارنقداا ائس،دا رد رئس،دأخات ديمثد  م داالرر دىارردافعررالدأ امرزداار ميدمتح ردند رارنرقد
بدند  دة رةاقداالالدلدا ردانخايي دار ادو رسدأند  داالال  د يرندند  د  سةاف  د يـا

اارر ميد  دوررردندأ رررادوا ةررروق د أ رررادانرررقد رر دأوالةررر  د    رررلدو رررا  دااخرصررق د ررر د
 ررعحداد ررري، د رارنررقد رر دااررلال  ديتررردارردد روررإدةالاطررق دفحررسغدا   ررادي ررًرد رر دأند 

د(.Shaw,2016 اً رد  دةيد نديد ةيدمتعلد)
ند لررركدير ررقدىارررداا دازوررقد ررميداارنررقد ااشررز ديمررثدف يرربدأدوةررتلت دةرريدااةررر  

ااعنلدااي ورةدي ةاد  دااتدارطد رميداارنرقد ررالال د ااشرزداار اف  د رانرئرسداار  دمد رسد ر د
اسيد بماد ًسادةيدااعنلدااي ورةد   يدأند  دند ااًنرد رمًاادةيدوالة داسة قداايطاارق د

اس ر دارسيد  مر د رًسادةريدااعنرلدااي وررةدة رد  ي  دةياضًردا خطا د  ردأنداانرئسداا  د
 ررسد  رردندأ رر دةؤيررق د ا رريدأ رررادي رررد رر دااتي رربدا ررردااي عرررلد اال ةرررل د براترررا د

اا ةرررت ا،د رررميد ررر ميدااطرررا ميدداا يا رررق  رررسدةررريد  ررر د ولورررقدا ررر دااعنرررلدااي وررررةد ررر د
ندا دصديدا وري،د ش  دأ راد يراوق د او دةيدااة  داادصديدا  ادااتدازنداا ينسد 

اارنرررقد ااشرررزدـراعرررًردةررررد  دوررررندخ ررردم د  ررر دةل  ررررد ةررريردا  ي رررقدانخرررا د  رررردأند
ااتدازنداا حوند ميداارنرقد ااشرزد خت رفد ررختن دااحرر لد اا طراربداا حرسي،دااتر د

 فطاي رداا دا فدا رداانرئس.د
يةا ررقد رررراعنلداا  رر دأندفشررت  د ررر هداااؤيررقدأند  رردنداررر دةؤيررق د  ررسد رئررسدىندأ د

اوةرت ادو رير  د ييت رسدلارزدا ررد ردي،داارنر رقداا بلورقدا ررد ردي،داات داس ر ددددااي ورة
ااين ررررل داا يت رررسهدا ررررد ررردي،دا ف رررري داررر ادو رررسدأند لرررركدأشررر ريدشررررئيقدا عنرررلد

د–ااتحمررر د ررر دافخررررلداانرررااةالدد–ااي وررررةد  ررر :دااخرصرررقد رررراتحم د)ااتحمررر دااوررر ل د
 ااخرصرقد ر ف رري د ااخرصرقد رالالةروق دااتحم د  دااتنمو داا اف (د فيتبادا اراوق د



 دور توفير مناخ للسالمة النفسية االجتماعية            ايناس احمد اسماعيل            تاريخ قبول النشر2021/3/20

315                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردا ررر هدا شررر ريد  ااخرصرررقد رات رررا د)ااةررر د وق( د ي ررربدا ررررداانرئرررسدأند  ررردند ن رررً
(Karthikeyan,2017) :د، ويمكن توضيحها فيما يلي

شرررررئيقد  دفررررافعطد رررر  رةدااالررررايددالبقااااع العمياااااء الخايااااة بااااالتحيز  األساسااااية(
ساةدأي رررم دىندأصررحربدااعنررلدااي ورررةداراوررقد ايتااةرر دا افرر د  سةفرر دااالي وررقدا ررردىصرر

ااتحمرر د رر دا  رررادااضررقدات ر رر دو رروحقداارر ةنةدأ دااخبررااة د  رر دا  رر دااضرررقد
ا تي  دةيدااتسةيبداا  د   يدأند حةريدةريد ردي،د رااةاف   د و ر د يتنرس ندأو ر دأ ر د

لدانخررايي دفحمررً ادةرريدانخررايي د براترررا د رر دأ رر دي ررقد رر دفنمررو د ررسةاف  د رالةررعقدانررسةا
أمااا د؛(,.Scopelliti. et alد2015انخرراييد) يةررت يدند سة ررقدأ رر دىاررردو رروحقد

  رر دفداررسدادا رربد خو ررقديمررثدفشرردهدااح رر  د فةررراسدا رررددالبقااع العمياااء الساالونية
افخررررلداانرررااةالدااالرارررس، د فن ررر دةررريدااررردا  د ُفلشررر دأارررساةد فرررسةادااد ررررئفد ُفخرررابد

  ر دف  رادالرسةرد النرسداانرري،دااتداصر ددالعميااء التواياليةأماا البقاع  وترئ دا ا ري دد
ةلدةيد ندي و   دو ًااداي ات  داا ت امس،د  دة ررفب   دةرلد صردا  دىارردلة ،دة لرت   د

 ةرريدأ رررادا اررعربد؛ فو رردنداررسم  داررسيدأ رر دةرريدا  ررااند)صررحعقدةي نررق(د  ررد،دأ بررا
 ااتيرةر دةرلداا رااال ديمرثدد:دااخبرا، داا رو  البقع العميااء النفسايةشمدًارد  د  ردةد

   ررريدأند  ررردنداا رررااالدصرررحًورد ررر دااين ررررلد اا ل  ررررلدااتررر دأقو رررإدا ررررداارنرررق د
 ايتاامد   رلداال اداا تلداق دةلدفش ولدااتي  د ا  ت ررة د ةلر شرقداانورر رد شر  د
 لرررة دا رريدالررسةردف رردندااطبويررقدااعشررايقداايراعررقد رر دااا عررقد رر دااررس رالدارريدااح ررقد

ر د  رررعنداا رررااالدةرررسةاًا ديمرررثدفتحرررديدااطر رررقداإل  ر ورررقداةرررراعقد فوررريفد ااالررردزد  ررر
اارنق د يت دى  ريدااتيرطفد ااع ما،د ااتيرة دةلداا ي دةرلدااداةي،دةيدخنيداسارقد
ةرررررررردورررررررؤةيد ررررررر د وايرررررررسه د انخررررررراييد ررررررر داايرررررررس دااررررررر  د  ررررررربدأند  ررررررردندةخطررررررر د

(Nancy,2014).د
م دان رقد رر وحاا داارد وال دةريد  ا د  سد  سدأندا عنلدااي وررةدااخرصرقد رراتح

ااشخ ررروق دصررريدبقدقورررري،دااالايررر  د صررريدبقدااتيممرررادا د خرررنيد)ةشرررر  دااين ررررل
ة رةاررقدد فرلي   دااررد وال دااورم (  ااتد ر د  د ااالشر د ر دفحنمرر دا  رسا اات ورف
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ارسمداادصرديدانو ررزداا تد رل دة ررد  ير دةل  ررف  دفالنرسددا رراانري،داتحم اف  دار عًرد
ااالرررا  د  رررردأندارررسمدي ررر داانرررري،دا رررردا ةررردةد شررر  دارررريي د فنمرررو   دداا رمرررادةررري

اآلخرررراد ررررس ندة ررررساقوقد رفوررررق دمررررؤاادارررر عًردا ررررردااين رررررلدااشخ رررروقد ررررميدا  رررراايد
 اا ررسمايي د ي يررر د ررراقدااي رر دـمرررادةلةررر  قد راشرر  داا ط ررردب د رإلضرررر قدىارررردأند

اف  د شرر  دـمرراد ا يرر  داررسمدفنبرر داانررري،دا تررسةيبد فطرردياد ررسةاف  دوتو ررقدفنمررو   دارر 
  ي  رر د دمت والرردادةررلداا ةررت سالدااترر دفالاز رررد ممررقدااي رر داا تيمررا، د وررًندارريداررسمد

دد.(2017 ضلدااح ديداات دفتلرابد ي  داا ش  قد)اا ورا د رخا ن د
الرسدااتيرةر دةرلداا ي دةررلدااتر د رسدوشرد  رددد  ردف  ادااعنرلدااي وررةدااتداصر وق

 داا لطد ررقأ دون ي رررد وا ورر ردأ د دوني  رررداوةررإدة ررايداا ي دةرررلداا  تدبررقدأ د
 ا ررريداا ي دةررررلدااتررر دف  ررراد ررر داررر د ورلدأ داداطرررفدانخرررايي ديمرررثد دمنيررر د
داانرررري،داا  رررر دند رررراعنلدااي وررررةدااخرصرررقد راتداصررر د اا ي دةررررل دااوررر لوقد ررر دةي ي

اةر د    دىو ر د الشر دند ر دةني رقدىشررةالدد ااير ةرقأ يريدااآلخاييدا ردا يساغد
ايقداا ةرسدااتر دفشرمادىارردا  ت ررمدأ داارا ضدأ داانبردي د را ي دةررلدفد رسد ر د ر د
ردةرررردف ررردند ررر هدااعنرررلدااي وررررةد ة ررررند  دفت  ررررد ررر دشررر  دةيا ررر دصررراين داررر ادـراعرررً

دةيملقدةيداا ي دةرلدا ال دةلرداا اف .ةتجص قد  داات سمسداا  دف ر  دأوداالد
ىندةشرر  قدااعنررلدااي ورررةداررو د رر د  دي ررر د ا رريد رر داا مرر دىاررردا تررااضدأورر د د
مد ررسدةرررد   رريد ي رر ديورا ررر د  يلررردأندة ررضداارر ميد شرري دندةلرصرربدقوري ررقدانبررديد
اإلاتاا د عني  دااي ورة دي  دااديمسد دداوت رةدةيمر د رؤ ة د  رددير دفور دةورويقد

مرراد يررري ديمررثد   رريدأند حررسغداا رمررادةرريدااورراةد رر د رر هدا الرررة د ندا د رر إدـ 
 .ا  اايد اا ل  رلد اا  ت يرلد ج    ردفيرو دةيد ااةدلاز

  نردال ايرقدااتل رو  دمد رسداةفعررطد رميدااعنرلدااي وررةد ااتل رو داارساخ  دا  ل  رق د
 دااتحمررر مرررقداداةررر د ااتل رررو د رررددفيبمرررقدااتحمررر  ديمرررثد ةررر  دااتل رررو داارررساخ  د ررر دفيب

ندزيرري،دااتينمرسد ااترساخ د فسا داناورلداا خت القدا  ل  قدف زداايداة دأ دفندض ر د د
فررافعطدااعنررلدااي ورررةد رارنر ررقدااتل و وررق د ةحررر  لد دد  رردةدااعنررلدااي ورررة مررؤي دىارررد
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  ديدااتيمماد اإلصرن دااحسمررق د ند يرضداا  ررلدااالرا رقد اا شرر  د ااح رديدمرت د
ردا ورررة د  رردمررؤي داات رر و دفل و   ررد بيورر رد  ريبدفل و رر  د ا خمرراد خ ر دونرطررً

د.(Christensen,2019)االشطد ااداا دىاردااعنلدااي ورة د ا يد  ي  رد رةلقد

 Organizational Cynicism: التهكم التنظيمي (2
 النشأة والمفهوم •

اانراندااخررة د بر د يديدأص داات   د  سةارقد  ايرقدىاررداامدوررنداانس  رقدخرنيد
اا رررمني د  رررادا رررردمرررسدة  دارررقدةررريدااالنارررالقدااةررررخايي د رورررإداررر ت  دارررسمداارنرررقد
 ا زيةاةد االنررررسدف رررررهداا ؤاةرررررلدااسملوررررقد ااح دةوررررقد ااتنرامررررسدا  ت ر وررررقد رررر دلاررررزد

ردةريدخرنيداا  ررة ةريد   رقدو رادةيافورق د رإند ؛ااد إ د ف دااتيبمراداريد  را  دا لرً
  ةررررال  دةبلرررر دا ررررردأةبيررررقدأ يررررريد رررر :داا  رةاررررق د ةيرررررممادد رررر اداا ال رررردمد جارررر دب

اا نيوق د اا و دا اراوق د اا عريئدااتجاوةوقدااتر دفيبرادال ررداا الرة رق دار ازدالرسد
يةااررررقدااررررت   د رررر دة رررررندااي رررر د  ررررسدةرررريدأخرررر داا روعرررررنداالالةرررر د ا  ت رررررا د رررر د

اةررر دكدااتل و ررر  دااحةرررعرن د ند  رررديهد را ل  ررررلد  رررر دفحرررسً رد ررر دة رررريديةاارررقدا
ما رلد، و ةفعرط د   ر لدةر دا ر دا  ت ررالد ا ر داارلال د ا ورا بداد ورردااتل و ورق

 د ر د1960فرةيخدااسةاارلدا  ارداات دفلر اإدااين قد رميداارت   د ااي ر دىاررداررمد
اارررت   د ررر دةؤاةررررلدااشررراطقد ررر دد(ديررردي,Niederhofferد1967يةاارررقد ررررمد  ررررد)

ومديدةك د ةل دلازدااحمي دفطدةلدااسةااررلد  رورإدا ارتلتر رلد ر :دالرسةرد  ردند
استدااي ريدىيةاكدأ باداتورةبداانردت د  ردند لرركد  رديدأ برادا رت   د مرل   د    ررد
زايدةال رردمدا ةرريد رر دااي رر  د  مرر دااررت   دىاررردا وخالرررض د  ررردأند لررركدان ررقد ررميد

ي،د ااررت   د رر د رر د  ررديداارنررقد اا ررااالد اايسااررقدااتل و وررقداا ت رردة، دة ررردمررسيداا وررر
د.(,.Robledo. et alد2018ا ردأنداا وري،دةتيمادفلبؤ دة  دا ت   دااتل و  د)

ف رررهددارر ب ااررت   دااتل و رر د ررددةد ررفدد((Dean et al., 1998ديةررب
اتنرريد رجنداا ل  رقدفالتنرادىاررداا ل  قد يت دندوتو قدأيسدا ارعربداارنارقدااتراورق دا 

اال ا ررررق دأ داا شررررراادااةرررر بوقدف رررررهداا ل  ررررق دأ داا مرررر دىاررررردااةرررر د ورلدااةرررررخطقد
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 جورر دد(Nair&Kamalanabhan,2010) ااحا رقدف رررهداا ل  ررق د  ررددةررردمتالرر دةررلد
ةد فدةيداسمدااديدف رهداا ل  رقد ةرببدارسمداات اة رر د ةحر ات رردااسائ رقدىارردخرساالد

شريدةدد(دا ردأور ,.Ozler. et alد2011 تنرةدىاردا ةروق د  رداا   د)ةد الم رد ا 
ارر ب دا الررايدةررر داررسمداااضرررد ا ضررطاابد ااوررج دف رررهداا ل  ررقد ةد الم ررر د يحررسغد
الررسةرد النررسداا د الرردنداارنررقد رر دااتل ررو  د يشرريا ندأورر د د   رريدا ات ررريدا رررد رر هد

داا ل  ق.د
قدفتيمرراد  ررا ةدااد ررإد يةرربداا د ررف د  رررد يتبررادااررت   دااتل و رر ديراررقدارر د و

 ور داوي رر دا  شرراادااةر بوقدف ررهداانداارسد ااي  وررلد ي  يداارتح  د م ررد ان  رر دد
 ااةورارلد اإل ااةالداات دفةرتخسة رداا ل  رق دأ دالرسةرد شرياداايررة ميدأنداإلياة،د

لدخلورقدااي وردفالتنرادىاررداا رسقد اإلخرن  د  دفت را د ل ا رقدف رر   د ا رردا لرسا
( د ارا  داارت   دااتل و ر د ر دضردةداا  ردنداايررطال د,.Brandes. et alد2000)

 جو دشيدةد نسةدةرد ردد  را دأ دة  دارقدةتلدارقدةريداا شرراادااةر بوقدةرر دااورم د
 اايوبد ا زيةاةدف اد رايرة ميدالسدااتال ماد  دةل  ررف   د يت ردندةريدانارقدأ يرريد

قد ااةرر د وق د يررؤااد رر د يررسدةرريدا  يررريداارناررقدا رررد رر :دا  يررريداايرطلوررقد اإليةا ورر
 (.,.Rehan. et alد2017ا ياةداايرمدا  د فد  دان قدا ةوقد)

(داا ررررت   د جورررر د ةرررريداس رررر دااا عررررقد رررر داررررسمد2018 يررررا  د) رررررةد دأ ةررررالدةي دد
اات ررررسم د ررررر دصرررررسقدااخمرررررادةررررريداارررررس ا لد اإل رررررااةالدااعشرررررايق  داررررر ادو رررررسدـرابورررررقد

ر دـمررادةاضررميدارريدةل  رررف  د شرر  دارررم د اررسم  دشرريدةد ررجنداا ت   ررميد رر دأشررخ
اا ل  رلد دفال د دادي رد فخدو  د طاقدةخت الرق د  رددةررد  رر دخراقدا ينرسداالالةر د

د.(,.Rehan. et alد2017اا  دمؤااد ش  دا ةدا ردأيائ   د يةببداات   د)
ا قد  د  ورلداا ل  ررل د لتو رقد و د  رد يتباداات   دأيا،دا تح م دااتل و   د

األيرررساغداا يرصرررا، ديمرررثدفيبرررادالررر داا سةارررقدااباـا رفورررقد)اادا عورررق(د جوررر داوخرررااطد
 دملشا ندةيدخنا رداات   داا ال ر د جار دبدا ت ورفدة رةارل اورةداا ل  قد  دد

  رررددأيا،د مرررس،دةرررلداا الرة ررررلد ااتلر وررررل د لارررزد رررميداان رررسد ا ةف رررري د براتررررا د
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ااي  رررر دا  ت رررررا  د ااتح مرررر دااتل و رررر داسةااررررقدخطرررراد اا الرة ررررقدااال ايررررق  ددا تح مرررر 
خرصقدةلداسمد  ديدااتنااة دفوجف د  ال دمدزا د و دم ت د  د د اهد راوريفد رميد

د.(Hoyle & Wallace, 2008)االوقد االتو قد  دااي  د ا اتخسامداااشم دا يقد
ارر د روررربدد  رردوقدةخت الررق دييررسدااررت   دارروفدل ديررسميدا ررردارر دةررريدرارررةدارر د  د

ى ساا دةيدخنيدفلشطدااتال ما د رراـا دةريدأور دمرؤي دىارردة يرسدةريداا رااال د  لرركد
أشررر ريدةتيرررسي،دا تعرررري لداات   ورررق د ارررو د نرررطدف رررزدااتررر دفلطرررد دا ررررداايوررربدأ د

ارر بوق  د ارر د دائررسدةيافوررقد ارر د وق ددةاررراقااررتخسامد ةيلرررديا رر دى  ررر  داتدصررم د
ايرةررررقدا رررت   د ررررسدفحالررر دا ررررردفدامرررسدا   رررررةد ااررراؤت دأ دي ررررديديمرررثدأندا شررر ريدا

ا  شرررر  د طاينررررقد سمررررس،د ةالمررررس، د نداررررو د رررر دأشرررر ريدااتعررررري لدااةرررررخا،دأارارررر رد
اايورربدااةرررخط د إو رررد يرراضداالنررسدة رررد  يرر داا ررخد  رررة دوشرررطدا ررب دزائررس د

ند  وررلد خرصررقدا شررخر داا ياضررميدا ررت   دةنر رر داات ررايحرلداا ررري ق دو ررًااد 
أش ريداات   دفلطد دا ردون دةيلردةحسيد راتخسامدايقدفسيدا رردااي ر  د براتررا د
  ررللدةالرررمو دةتلر وررق دارر ازد ررإند لرررةدأ دورردالدةرريدأوررداالدااررت   د ةيرا ترر د ةررت  مد
ا اترراا د ر   رررةداا تعرملررقد ااتد مرر د مل ررر دة رررد  يرر دااررت   دةوةرراادةحررت نداإل ررساالد

 براترا د حرسيداارت   دااتل و ر دف  الرقدااين ررلد)أ داا رااالد رميدا ند روب دااتعريي د
ا شرخر (د  نرردايرةر داارنرقد رميداا ررت   د اا ت نر داار  د ن ر دةريداا رااال د ا لرر د د

د(.,Huang & Galinskyد2015م ايد ة ند تي ي داإل ساالد)
داات   دااتل و ر د  رر ا،دفداصر  د رددأةرادشررئل د  ردد رلال داانرسةدةريدا   ورق

  ررردمتي رر د ر يتاافوررقداا ل  ررق ددأاورررة اات ررااةدا خطررربداا لررت  داارر  د حررسغد ررميد
اا  لوررقد رر دة ررريدااةرر دكدااتل و رر  د يةررتلسدىاررردو ايرررلدااتعرررييدا  ت رررا  دااترر د
فتشرررررةكد م ررررردا يررررساغدلالدااطبويررررقداايرطلوررررقد اا يافوررررقد ااةرررر د وق ديمررررثدمررررافعطد

المررادااي ررريد رر داا داورربداايرطلوررقد اإليةا ورررقد راتشرررؤمدااتل و رر  داارر  د رردداررببدفل
 ااة د وقداا افعطقد  شراادااي   د ارسمد  رديدةيلررد ر دااي ر د ااا عرقد ر دااي ارقد
ةرريد ررروب   دارر ادو ررسد لررركدان ررقد ررميدااررت   دااتل و رر د ااةرر د ورلدـمررادا خنقوررقد
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تيرسيدا  يرري دا ردةةتدتداإلياة، د رات   د  دة ريدااة دكدااتل و  د يتبادةال دمدة
مرررت دفوررر ديةررر داا يتنرررسالد اايداطرررفد ااةررر د ورلدااتررر دف رررر داا و ررر داارناررر دا ي ررر  د
 فش  د  ًةادةيدو ايقداا دا ف د اات دف دااتخساة رد راالير دا ورر داارت   دااتل و ر د

د(.,.Robledo. et alد2018)
اف ررررهداررررمدالرررسةردمرررسةكداايررررة ميد  رررديد  ررر دأ دلشرررجدااتررردفادياخررر داا ل  رررقد ي

دمرؤي دىارر د اار  د رسد رت   دوتو رقدار ازاا د رفدااددفو  ادد ر   رةد اسمداا شرة ق 
رد فررجامادضرررةداررو د نررطدا ررردوترررئ داا ل  رررلدااترر دفتررجااد م رررداإلوتر وررق د ا رريدأ وررً

 براترررا دمتررا  د رر داإليةاكدااررت   دةررافعطد رررايداطف دد ن داالالةرروقدا يرررة مي ررحقداا
فو رررردمتي ررر د ررررإليةاكدف ررررهدةررريد  ررررة دااد ررررئفد رررائو دأ دةرررسما د رررإند ااةررر دك د
ف  رادرانرئرس د فو رردمتي ر د راةر دك د رإندا ارااضد  نرسانداارنرقدف  اد  ددا اااضدد

ا ةفعرررطدةررلدزةررنةدااي رر دانخررايي د ااترر دمررديالد م رررداا د ررفدةد الرر دااةرررخا دد رر 
د(.,.Robledo. et alد2018ا دبدةيدااشيدةد ااتال ماد) يلن د  ادا 

ف امررسدااحر ررقداتشرر ولد فطرردياد ممررقدا رر دفيرر زدةدا ررفداايرررة ميداإل  ر وررقدف رررهد
اا ل  رررق د را ل  ررررلد  وروررررلدا ت ر ورررقدةد  رررقدوحررردداا رررس  دة ررر  قدا رررردأو ررررد

رمد سةااررقدأو  ررقدوشرررطدةلةررنقد شرر  دةتي ررسدةافعطررقد رابممررقدااخرة وررق دارر ادمررت دا  ت رر
ااررت   دااتل و رر د ورر دةد ررفد  والرر دملطررد دا رررداإليعرررطد ة  داررقدةرريداا شرررااد
ااةرر بوقدف رررهداويررسامداارنررقداررستدشررخ دأ دة  داررقدأ د ورررن د رررات   دااتل و رر د يررسد
 ايررسدةررريدأ ررر داا دا رررفدااتررر دفرررؤاادةعرشررا،دا رررردأو ررررطداررر دكداايررررة ميدوحرررددفحنمررر د

د.(Abouel-Ela,2011)ا  سا د
 وأنواع التهكم التنظيمي أبعاد •

د:   يدفنةو دأ يريداات   دااتل و  دىارداناقدأ يريدةئوةوق
ااعيررررسداا يا رررر :دااتال مررررادااةرررررخاد يررررت داختعرررررةهدةرررريدخررررنيداإليةاكدأ داررررسمد ▪

د.اات سم دا ردااس ا لداا ي لق
د.  شرااداإليعرطد خمعقدا ة د ااعيسداايرطال :د دداا  دنداايرطال دا ت    ▪
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 ر دةدا رفدااتردةطدد يترا  دىاررد ااة د  :دمتي  د راي ر دأ داالورقدا ي ر ااعيسدد ▪
 .داسمدااا عقد  دا ات ام..دااخ ددااد وال دنـتااباي ا لداسائوقد د

  ررردىنداا دا ررفداا ت   ررقدوحرردداا ل  ررقد   رريداند  رردندا رررداارررةد يمررس،داا ررستد
 دار بوق دةرر دا رد  دةيداا ل  قد اايررة ميد ر دشر  دار د ورلدا راب دأندل اورد

اسمدا ات امد راي  د ااسا لداا لخالضد اانةعر ،د ا اتنراقد ااوج د ااشرزد ا يتنررة د
ووفقاا لاكلي كمكان    ادةردمؤي دااردار د ورلدـمراداخنقورقد رميداا رد الميدأوالةر   د

د وال /اا  ل  دااردااشخ ر  داارت    اارت   :دأناواععادة تقسيم التهكم التنظيمي إلى 
د Ela-(Abouel,(2011دا  ت ررا  ااي ر  داارت    ادااتل و ر  دف  ر ااتيممردف  ر 

 ي  رريدفدضرروح رد  ررردم رر :د د(2014)ااالررتن   د( ,.Robledo. et alد2018)
 يتبرادوترراد وت رركدااينرسداالالةر د رميدااالرايد اا  ت رل دددالتهكم االجتماعي/المؤسسي
اا افعطد   رةاقداا  يداا خت القد اا يا قداا حرسي،دا  رةارقدددوالتهكم الوظيفي/المهني

اا رافعطد راشرريدةد يرسمدااونررميداالرر  دارريددوالااتهكم تجااات الت ييار التنظيمااي ر دةرل   د
 شرررر د  ررررديدااتيممررررا د  ررررددملطررررد دا ررررردفشرررررؤمدفل و رررر دف رررررهدو ررررر دااتيممرررراد رررر د

مرادفل و ر دةريدفنرس  داا ل  ق دا اد  ربدا ررداا رسماييداار ميد ندةردند رإ ااةدأ دفيم
  ررددارر قد طايررقددوالااتهكم الشخصاايارراضد اضررند ةنلررلدمدضررندااحر ررقدا تيممررا د

  دد يتباددأما تهكم العملةةت ا،د يي  داال ا،دااة بوقدا ة دكدااعشا د ميدا  ااي د
دااتاافو وقدا تج   دةلداابممقداا حوطق.د

دداسباب التهكم التنظيمي •
ةرريدةةرربعرلدااررت   دااتل و رر داالالرررقدااتل و رر  د ااتد يرررلداايراوررقدـمرراداادا عوررقد
 خمعررررقدا ةررررر  د فررررررةيخدةحررررر  لدااتيممرررررادااالرشررررر ق د اوت ررررركدااينرررررسداالالةررررر  د ا ياةد
ااتل و ررر دااةررر ةدةرررر دفةرررايندااي رررريد ااتيديوررررلدـمررراداا لرارررعق د ونررر داال ا رررقد

 د اا رسق د ارسمد  رديدانرقد ا  تنررةدا رسا دااتل و وق د اا   د ا  تنرةدىارداإلخن
اا ؤاةرررر  د فيمرررراداا ررررو دا خنقوررررقدياخرررر داارنر ررررقدااتل و وررررق د داررررسمداارنررررقد اا  رررر  د
 ااتشرررؤمدااتل و ررر  د رر دةرررردارررب دمررؤي دىاررررداوخالررررضدةةررتديرلدا اتررر امدااتل و ررر  د
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-Abouel)ااررر  د رررس ةهد خالرررضدةررريداااضررررداارررد وال د ي يرررسدةررريداارررت   دااتل و ررر د
Ela,2011)د  رررردأنداا ل  ررررلدااتررر د دفا ررر دا رررردااتطررردياداارررد وال دا د الم رررر د 

 ب رررردارررسمدةةرررر ا، د فشرررر ولدا   رةاررررلدـمرررادا خنقورررق د براترررررا د  ررررد ةرررري د رررر د
( د ررر ا د ييتبررراد,.Rehan. et alد2017ةل  ررررلدةشررر يقدا رررت   دااتل و ررر د)

يد ررر دأشررر ريدةخت الرررقداإل  رررريد رررددااةرررببداا ررر ة دا رررت   دااتل و ررر  د يرررجف داإل  رررر
د(.Nafei & Kaifi,2013 بةببداا رمادةيداايداة دااساخ وقد ااخرة وقد)

  ردأندةيدااعربداارت   دااتل و ر  دا اتنرريد جور دفر دااتورحوقد  عرريئداا رسقد
 اال ا رررقد اإلخرررن د اارنرررق داتي يررر داا  ررررانداا افورررقدارررإلياة،دااي ورررر د براتررررا د  ررردند

إلياة، د اإل ااةالد ااندااسد ا و  ق د ي  رادةت ةرسًاد ر داات   دةد  دضسدأارامبدا
اويررسامداارنررقد ا زيةاةدوحررددفطبمرر داانرررودن د  نررسانداارنررقد ا يترراامد اررسمداااضررردارريد
اا ل  ق دا ادا ررداا ل  ررلدارسمداوت رركدااينرسداالالةر داار  دمدارسداارت   دااتل و ر  د

ل  ررررقد ةيرا ت رررررد جارررراالد  ررررإد ةتر يررررقدارررر د ورلدااي رررر دااةرررر بوقداا د رررردي،د رررر داا 
د.(2014)ااالتن   د

ة رررردارررب دو رررسدأنداارررت   دااتل و ررر دةد رررديدا ررررد  ورررلداا ةرررتديرل د ارررريً،دةررررد
  رردندارر دأةبررلدأ ررسا دةئوةرروق:دفحررس داإلياة، د ي ررلدااحررس ي د فطرردياداارنر ررق د فنررس  د

أمدار بوًر دداإلـراق د ي لوفداات   دااتل و  دىارد مرلدةخت الق ديةبدااتعرةهدى  ر ًور
  رر د صرر دىاررردةةررتدتداإلـر ررق د ااترر دفيتبررادـمررادةنبداررقد رر دة رررندااي رر دأمد  د
ردار بممي دى دأو  رردةرردزا د رريةييد  ا رداارـا دةريدأنداارت   د اإلـر رقد يتبرااندو ايرً
ا ردفحنم د يضدأ سا   ر د   يدأندف ردندااال ر رقدةرري،دفشرحو دضرا ةيقد ر دة ررند

  تةرررةقد  يرر دارربةدااي رر دخلوررفداارردزن دا رريدااخررن دااي رر  ديمررثدأندىضررالرةدا
راًعردةردُ يتباداات   دـمرادةلراربد  لرديديدش  دااسار قداا نبداقد  دة رندااي   دـ 
  دة رندااي   ديمثدأو دااضقد ش  دخر دا تالةمادااخرط د  دةي  دا يوررن د

 روررررررقد  دمؤخرررررر د ررررررراا  دااترررررر د  ررررررسد  رررررررد يررررررؤل داا شررررررراادأ د شررررررياداالررررررر د رإل
(Anderson,2015).د
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ارر اد  رربدا رررداإلياة،داإلاترراا د ررجندف  رر دااتل و رر دارر دادا رربد بمررا، د ةفعرطرر د
  الرررمو دأخرراتدةررر داااضررردااررد وال د ا اترر امدااتل و رر  د ا ورر د  رربدفي مرر داايسااررقد

ا  ت رررررمد راتررررسةيب د ةلر شررررقداا دا ررررفدااترررر دفررررؤاادا رررررداا ل  ررررقدةررررلد دااتل و وررررق د
قورررر د  رررردملعيررر دقداناررررةد  رررما،د طدي رررقدا  ررر دا رررت   دااتل و ررر  داايررررة مي د زااررر

د.(Nafei & Kaifi,2013) ش  دي ة دشيدةداا د الميد
 :مناخ السالمة النفسية االجتماعية (3

  Psychosocial Safety Climate (PSC)       
 السالمة النفسية االجتماعية ماهية مناخ  •

 يررًساد سمررسادةرريدأ يررريداا لررر دااتل و رر  د ييررا دا رررد  رر دااتحسمررسددPSC يررسد
 ررراتحاةدةرريدا لتداالالةرر  د براترررا د رردد رر د ررد اهددريلرر ُد جورر دةلررر دا خسةررق د  رردد

دPSC يشرمادة رط ند ( Dollard,et al.,2012) ة ور دارنةقدةلرر داررا دااس رق
اح ر ررقد في يررر دااةررنةقداالالةررروقد اإل ررااةالدااتل و ورررقدىارررد ااةورارررلد اا  رةاررررلد

ددDollard&Bakker,2010))د(Flin&Yule,2004 ااا رموررررررررررررررررررررررررررررقدا يرررررررررررررررررررررررررررررة مي )
(Dollard,etal.,2012()Bailey&Dollard,201  رررردد ا اتنررررريداارررر  )مررررؤةيد رررر دد

اايرررة ميد ررجندارررنةت  د ة ررر   دةح مررردند ررسا داإلياة،دااي ورررر  د يررت دلارررزدةرريدخرررنيد
مرررر دخطررررادا لتداالالةرررر د ا  ت رررررا دا رررررداايرررررة مي دخ رررر د ممررررقدرةلررررقدوالةررررور داتن 

رد  ةشررررة قدةررريداإلياة،دااي ورررردإلاطررررةدا  اديرررقدا  رررحقداالالةررروقد يتط ررربد ررر اداات اةرررً
ات  رررررميداايررررررة ميدةررررريداارررررتخسامداا رررررداةيداا تريرررررقدا ةرررررراسف  دا رررررردف بورررررقدةطرررررراب  د

(Becher,2016د&Dollard  د يةرب )دPSCد را  دااي ر د)اا طراربد اا رداةي(د 
 ررريةدا ررردااتةررببد رر دضرراةدوالةرر د ا ت رررا دةرريدخررنيددPSCارر اد ررإنداوخالرررضد

ةؤشراددPSC يتبراد د  ررد(Dollard & Bakker,2010)فرجاماهدا ررداداةر دأخراتد
ةئوة د رئ دا ردااين قد ميد را  دااي ر د اا رحقدااين ورقدا يررة مي د يةرراسدا ررد
ا اتساةقدااتل و وقدةيدخنيد لرةدةأ دةريد شا داد  د ااحرسدةريد نرسانداإلوتر ورقد
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 & Bailey)دpresenteeism ااحوردةداا ردة ددabsenteeism ةرببداايورربد
Dollard,2019).د
ردا  دPSC رر ا د ييررسد ل  ررقد بلوررقدة مرر ،دا ررر د  رردد  رردةيدفل و رر دةةررؤاوقدة  ررً

خرا ررقداررإلياة،دااي وررر د ي رر داات اة رررد را شرررة قد ااتشررر ةدا د ر ررقدةرريداإل  ررري د  رردد
ةد فدةتداص دةيداإلياة،ديديدقو قداا حقد ااةنةقداالالةوقد  دااي ر د فحةرمل ر د

ختن دقو داإلياة، د ميداا ل  رل د ااديسال د  اقدااي   د ر PSC  براترا د خت ف
 ت دييدةلر دا ةرن د ُينتا دااتخساة د يرناد ررةيد يت رريد  ردالدددPSC  ردمافعطدد

يررردايغد إصرررر رلد ررر دة ررررندااي ررر د ةرررببداا خررررطاداا ةرررس ق د  وررر د ي ررر دةد رررفد
اإلياة،ديررديدقو ررقد أ اديررقداا ررحقد ااةررنةقداالالةرروقد ا  ت ر وررقدا يرةرر د رر دة رررند

اايراوقد   ا ندا ات امد راد ر قدةيدضيدطدااي ر  دد PSC ممقااي   د إنداانري،د  د
 في ي داا رحقداالالةروقدا يررة مي د  رددةرردمتط ربدةشررة قد  ورلدةةرتديرلداا ل  رق د
 را رررحقداالالةررروقد لرررردأ اديرررقدالرررسداإلياة،دااي ورررردفنرررفدا ررررد رررسمداا ةرررر ا،دةرررلدأ رررسا د

ف د ةررردمتورر ل ردةرريدفحسمررسداإلوترررا د  نداإلياة،دااي وررردةةررؤ اقدارريدف رر و دااد رررئ
اا طراررربد اا رررداةيداا رةلرررقدا د والرررق دفرررو  يدا  ررراةدأندمتلعرررجد  رررا  دااي ررر داالالةررروقد

ةرريدخررنيدةيا ررقداا ةررتد دااتل و رر دا اا رر دااخررسةرلدا  ت ر وررقدياخرر دةل  ررقدةررر د
 يرة دخطادوالة دا ت را د رةز د نداسمد PSC اايرةقدا يرة مي دا ازدُمل ادىار

 & Dollard)  دضاةدةيدخرنيدفرجاماهدا ررداداةر دفل و ورقدأخراتد  ديهدمتةببد
Bakker,2010)د(Hall,et al.,2010)د(Dollard,et al.,2012). 

و را،دةتيرسي،داا ةرتديرلديرديدضريدطدااي ر دااتر دف  رلد رميد PSC   رردأندارر
 داورربدااتل ررو د ااد رررئفد اا ةررتدتدااالرراي  د براترررا دارر دةال رردمدةتيررسيداا ةررتديرل د

ملعرررلدةررريدا ي اةد اا ةرررؤ اورلداا خت الرررقداألشرررخر دا رررردةخت رررفداا ةرررتديرلد وررر د
ياخ داا ل  ق د ي ردةةتدتداإلياة،دااي ورد  دند عررةداا رسماييدةةرؤ اميداريدفطردياد

 دا رررردةةرررتدتداإلياةالدااتلالم  رررقدPSCاوراررررلد إ رررااةالداا ل  رررقدفو رررردمتي ررر د ررررد
هدااةوراررلد اإل رااةالدىاررد ا رلد  دنداا سما ند اا شا دندةةؤ اميدايدفا  رقد ر 
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ا  ررررر  د ا ررررررد رررررنداا ةرررررتديمي دمرررررت دى رررررااةداختوررررررةالدفو رررررردمتي ررررر د راةوراررررررلدأ د
اإل ررررااةالدأ داا  رةارررررلدااترررر د  رررربدفلالمرررر  ر د اا عررررري لدااترررر دفررررت د ررررميدااةررررنةقد

د(.Loh,et al.,2018 اإلوتر وقد)
براتررا د يتبراد رسا لدا ر دةريدةةررةالداا رحقد ةةررةالدااتحالمر  د دددPSC ي  دد

PSCة  ررردا ين ررقدايررسيدةرريدااةرر د ورلد اا دا ررفدد ةيس ًد/رًداألاررعرب د  ارروطدعرًد ارربد
اا   ررقد رر دة رررندااي رر  د  رررد رر دلاررز دااررا  داا يلديررقد ااررت   د اا شرررة قد ا اترر امد

ي نداا ةررتدتدا ةررر د رر داا ل  رررلد ج اديررق ددPSCد ااتيمررب..دىاررخ دارر اد ررإند  رردي
طررررقد   ررريدأندمررررؤي دىارررررديرررس غداوخالرررررضدفررررسةي  دارررألياة د زيررررري،داات ررررراوفداا افع

(دWinwood,etal.,2013 ااتيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديضد) رةفالررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالداإلصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر قد
(Bailey&Dollard,2019د.)د

ةلرر دا ةررن د و مر د ر د ر اد  حنر أوالا ةلر درةريدةريدارس،د داورب دددPSC يسدد
اا  ررريد ررميداا لررر دااتل و رر د اا لررر داالالةرر  ديمررثدمد ررسدخ ررطد بمرراد رر دا ي ورررلد

لرررر دفل و ررر دأمدةلرررر دوالةررر  د يشرررماداإلياةيرررقد  رررردىلاد ررررند لررررةدةلرررر دا ةررررند رررددة
اا لررر داالالةرر دىارررداات رردةالدااالاي ررقدابممررقدااي رر  ديمررثد حررر يداايرررة ميداارررتلعرطد

ااي  ورقد لررًةدا رردمور ر داا يا رقد ا يتور ررلد اا رو  دا ررد ر اداا يلردةيدف ررةب  د
بدأنداالحرد د يتبرراداا لرر داالالةرر دة  ورقدا الرراي داروورًرد حنرر دةلرر دااةررنةق ديمرثد  رر

ا دكدااةنةق د مد ادىشرةالدا  رد الميدفو رردمتي ر د ةر دكدأةررنداارس ةدددPSC ةب دد
د(Hall,et al.,2010). اا ط دبد

 ررددةؤشرراد رررةزد ةنسةررقدا رردي،ديوررر،دااي رر د يررر لددPSCدة رررداررب  دو ررسدأن
في يرر داإلوتر وررق ديمرررثدأندااد رررئفداراورررقدااورريطد)لالداا طراررربداايراوررقد اارررتح  د

اد رئفدلالدا خرتنيداايررا د ر دة ر رج،داا  رسد)اا  ر ر لد دفتلراربداا لخالض( د ا
ةرررلدةطراررربدااد والرررق(دا رررردفرررجاماداررر ب دا ررررداا رررحقداالالةررروقد اا ةرررس قد)ةرررر دزيرررري،د
أةرررااضداان ررربد ا   ورررقدااسةديرررق(د ود ورررقدااحورررر،داا افعطرررقد را رررحق د ي  ررريدفحنمررر د

اات  ر داا رح داا  ترس ددالرسدأخر دPSCفحةميد بماد  يريد  داإلوتر ورقدةريدخرنيد
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 ةةرةالدااتحالم داا دايقد ر دا اتعررة دةريدخرنيدفن مر دااوريدطرلدالرسدة رسة رد
  (. Becher,2016&Dollard  فحةميد ا  دااي  د)

  ررحقداايرررة ميد ة ررر    د حمررثددPSCم ررت داا ررسما ند رر دأةررر يدااي رر داراوررقد
مررت دف رر و د  رررئفدا ررردةطرارربد   رريدااررتح  د م رررد ةررداةيد رفوررق د رر ديررميدفيطرر د

ا  اديرقداإلوتر ورقد  رما،دا  ر دا ررددPSCاإلياة،دااي ورد  دأةر يدااي  دةلخالوقد
اا حقداالالةوقدا يرة مي د يت دف  و دااد رئفدةلدةطراربدوالةروقد ارطلورقد د   ريد

 يت سدا ردااطاينقداات دمرت د  رردف ر و دااد ررئف ددPSCا م ر د و ًااد نددااةوطا،دد
دPSC  رررددةررريداالريورررقدااي  ورررقد يرررسدةنسةرررقدال ايرررقداإل  رررريداارررد وال  ديمرررثدمتلعرررجد

 را شرررر  داالالةررروق دةرررر دا  تمرررربد ا ضرررطاابداالالةررر د اإلة ررررقداايررررطال  د راةرررببد
دPSCاا تريررق د الرر داررور رلدد را ررحقدااين وررقد رردد ررا  دااي رر دPSC ةاةداةفعرررطد

اايراوررقدوتد ررلدأندمررسةكداا ررسما نداا خرررطادااترر دف ررسيداا ررحقدااين وررق دةررر دضررريطد
ااي ررر د ااتل ررراد اررررارلدااي ررر دااطدي رررقد ااي ارررقدا  ت ر ورررق د براتررررا دمرررت دف ررر و د
ااي رر دا حررسدةرريد رر هداا خرررطا دأ دفررد مادةررداةيدىضرررفوقدا يرررة ميديتررردمت  لرردادةرريد

ب د ي  رريدأندفشرر  داا ررداةيدزيررري،دةا وررقدااي رر  د ااررتح  د رر دااد رررئف دىياة،داا طرارر
 ااررسا دا  ت رررا د فحةررميدا  رردةد)ة رررد ةرررراسد رر د لرررةداا ررداةيدااشخ رروق( داررر اد
مت تلداايرة دند  حقدان وقد مس، د ةةتديرلدةلراعقدةيداايورب د ااحرسدا يورردةريد

الورق دأند را  دااي ر داا لخ PSC  ر ديرميدو رسد ر دارور رل، ااحوردةداا ردة د
فرررررؤاادا ررررررداايررررررة ميدةررررريدخررررررنيدا ـتررررراابداارررررد وال  د اا رررررحقدااين ورررررقدااةررررررممق د
 ا وةرررحربداا افالررررلد)زيررررري،داايوررررربد ااحوررردةداا رررردة د ي ةاندااي رررر ( د إصررررر رلد

 & Baileyيد ةطراعررلدااتيرديضدةافاليرقد د   وي رردفرؤاادا ررداإلوتر ورقد)اايررة م
Dollard,2019).د

 سالمة النفسية االجتماعية النظرية مناخ  •
ر ددPSCمررت دفطبمرر دو ايررقد أي الد   ررسدُأ ررادةرريد برر داايسمررسدةرريداا ل  رررلدي اوررً

 ا لرقداا رحقدد(BAUA)ةيد ب داا ي سدااالمسةاا دا ا رو دا  حقد ااةنةقداا  لوقد
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 & Bailey)دComcare Australia(د MHCC)ااين ورررررقد ررررر د لرررررساد
Dollard,2019) ررسدأ ايررإداايسمررسدةرريدااسةاارررلد ختعرررةدو ايررقدد  PSCد  روررإد 

ايررا،د بمررا،د رر داال ايرررلد ارا ررإد د(Dollard & Bakker,2010)داررريةااررقدأ يد
درًدة  ردرًد ا  وردرًدا  وداًداات دةبطإد ميدةلر دااةنةقد ضيدطدااي   دة رد  ي  ردىو رزد

  داررررمدةرررلدأطرررادااي ررر د ااةرررنةقداا  لورررقد االالةررروق د فت رشررررد شرررد ررر دأيبدصرررحق
اا ررررحقدااتل و وررررقدااترررر دفؤ ررررسدا ررررردااتررررجاماداا  رررر دا  لررررر دااتل و رررر دا ررررردف رررر و د

ارررريدةلررررر دا ةرررررند ورررر دما رررر دا رررررداا خرررررطاداالالةرررروقددPSC يخت ررررفددااد رررررئف 
 ا  ت ر وررقد رررسً دةررريداا خررررطاداا ةرررس ق د ا ررررداا رررحقداالالةررروقد رررسً دةررريداا رررحقد

  .(Dollard,et al.,2012اابسووقد)
ا ررد را  دااي ر دددPSCيمرثدمرؤااددمتعددة المساتوياا،    PSCتعتبر نظرية  

 ررر ددPSCاالالةررروقد ا  ت ر ورررقد وتررررئ دااي ررر دابرررادةةررررةال د  رررسدفررر د ضرررلدو ايرررقد
مرررافعطداررر ًعرددPSCما ررر دا ررررداات  ررر داا رررح داا  ترررس د يؤ رررسد رررجندداألولةةررررةيي د

اايراورررقدفرررؤي د رررس ة ردىاررررداات  ررر د  طراررربدااد والرررق د  يلرررردااد والرررقدلالداا طراررربد
اا ح  د اوخالرضداإلوتر وقد ةببد ررا،داايورربداا اضر د ا ـتراابداارد وال د..ىارخد

 متلرررر يدةةررررةدااتحالمررر داا  ترررسديمرررثدمؤ رررسدا رررردأنددالثاااانيةررريدةشرررر  دوالةررروق دأةررررد
PSCمرررافعطدى  ر ورررًرد ررررا داةي د  يلرررردأند   رررردزايدااتحالمررر د)  ررردةيدا  د رررف(دةرررر دد
ا شرة قدأ دزايدااسا لدا ي   دمافعطدلارزد شر  دى  رر  د  يرري،داإلوتر ورقد ةرببدزيري،دا
اال ردلادااتررا دد( د يدضن Becher,2016&Dollard ا ياةد فن م داايوربد)زيري،د

اا  رر د (The Australian Workplace Barometer)دAWBا ارر داال را دال ردلاد
  .(Dollard,et al.,2012االالةوقد ا  ت ر وقد)ال دلادةلر داا حقد
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 PSCلا دالنموذج النظري  AWB ( نموذج3الشكل  

 ترجمة الباحثة  
Source: Dollard, M. F., Bailey, T., McLinton, S., Richards, P., McTernan, 
W., Taylor, A., & Bond, S. (2012). The Australian Workplace Barometer: 
Report on PSC & worker health in Australia. Centre for Applied 

Psychological Research, University of South Australia. 
اا طرارربد اا ررداةيدااد ولوررق دااترر ددا ررردو ايررقدPSC يت ررسداال رردلاداال ررا دارررد

فيت رررسدا رررردو ررررلاداإل  رررريد ررر دااي ررر  د   نرررًردا ررر هداال ايرررقد   ررريدف رررلوفداداةررر د
ااي  داالالة دا  ت ررا دةريديمرثدةطراربدااد والرقد)ا شرورةدااتر د  ربداا وررمد  رر(د

أنددPSC اا داةيدااد ولوقد)ا شورةداات دفةراسد  دفحنم دأ سا دااي  ( د ي  يدارد
ن  دةيدةطرابدااي  د)ةر دابةدااي   د اا طرابداايرطلورق د ااتل را(دابرادةةررةد 

اات   داا ح  د راتيرة دةلدةطرابدااي  داا  ةلقدمؤي دىاردف  ر دايتوررط دااطر رقد
اررستداايرةرر  د  رر اد ررس ةهدمررؤي دىاررردةي يد يرر دارر بوقد)ةررر دااورررئنقداالالةرروق( د ا رررد

)ةر دا  تمرب(د ةشر  دصحوقد)ةر دأةااضداا ستدااطدي داإلصر قد جةااضدوالةوقد
د ررددةةرررةدااتحالمرر دمررت د ةرريدخنارر دفحالمرر داا ررداةيداان ررب( د فنتررا داال ايررقدةةرررةدارررن 

اا رفوررقد)ةررر داا  ر رر لد اايسااررقداإل اائوررق( د يطرر دلاررزدوترررئ دفل و وررقدى  ر وررقدةررر د
الداا رحقد(دىندااا ا طداا تنرطيقد ميدةةررةدDollard,et al.,2012فحةميدا ياةد)

 ااتحالم دفيرسدة  رقدةريداالريورقداال ايرقد ااي  ورقد و رردفالةرادااين رقد رميدأياةدااي ر د



 دور توفير مناخ للسالمة النفسية االجتماعية            ايناس احمد اسماعيل            تاريخ قبول النشر2021/3/20

329                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا نرررمو دااخرصررقد رر دةرريد  ررلدةخت ررفددAWBاد  ررسدأخرر دو رردل د صررحقداايرررة مي
د(:Dollard,et al.,2012)د فت دندةياا نرمو دااةو دةتايقداا يتا د  ردي اوًر د

د(PSC) دا  ت ر وقةلر دااةنةقداالالةوقد ▪
د)ضيطدااي   داابسو  داايرطال (د-ةطرابدااد والقد ▪
ددد(WFC) دااتيممادااتل و   د ااتحاشد ااتل ا د اا ااالد ميدااي  د ا اا، ▪
د(اانااة)فنسماداا  رةال دا طقدافخرلدد-ااتح  د  دااد والقد ▪
د)ااسا دا  ت را دا يرة مي داايسااق داا  ر  ل(د-اا داةيد ▪
د)اإلة رقداايرطال د دااوم داالالة د دا  تمرب(د-وقداا حقدااين  ▪
د)اا حقداايرةق(.د-اا حقداابسووقد ▪
د)اإلوتر وقد دااتيمبد دةطراعرلداإل  ري(د دد-وترئ دااي  د ▪
 .)ااح ر د ااتالرو د ا ةت ر (د-اا شرة قد ▪

 السالمة النفسية االجتماعيةمكوناا مناخ  •
ةةرتدتديار د ااتر امداإلياة،دااي وررد  لرلدأ دااد ر رقدد ر :أةبيرقدأ يرريد PSC  ش  

ةررررريداإل  رررررري د إاطررررررةداإلياة،دا  اديرررررقدا  رررررحقد ااةرررررنةقداالالةررررروقدةنر ررررر دأ رررررسا د
اإلوتر وررق د ااتداصرر دااتل و رر دصرريدياد  بدطررر د اا شرررة قدااتل و وررقداتشرر  د  وررلد

(دDollard & McTernan,2011)د (Hall,et al.,2010)اا ل  ررقةةررتديرلد
(Dollard,et al.,2012(د)Dollard,et al.,2017.) 
 أهمية وفوائد توفر مناخ السالمة النفسية االجتماعية في مكان العمل •

 ااررتح  دفورر دهد ررر ا،دفحررسغد ةرريدأا ررردىاررردأاررال   ديمررثدمررت دفحسمررس دPSCدىن
 دداا ةرةدا دد ااحالر دا ردأا ردةةتديرلدهةيد ب داإلياة،دااي وردا  ل  ق د ند لرة

ابحوررق د رررا د الدنداارر ميدمت تيرردند تررد ادةلررر دا رر دااةررر داورر رندااحالررر دا ررردا 
( دWinwood,et al.,2013) أ ورر  د ندةرردند راي رر د  الرررة،دأ برراد ج رر دااخةرررئا

د اات راوفدا  ت ر وق:دPSC  يدضنداال دلادااترا دااين قد مي
د
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 والتكاليف االجتماعية PSCعمل العالقة بين  ( نموذج4الشكل  

 ترجمة الباحثة  
Source: Bailey, T., & Dollard, M. (2019). Mental health at work & the 

corporate climate: implications for worker health & productivity. 
مرد ادة  داررقدةريدااالدائررسدفحةريداا ررحقدااين ورقد االالةرروقددPSC  رردأنداةفالرررالد
 يرررري،د ي  دا رررردوتررررئ داإلوتر ورررق ديمرررثدفرررلخالضداات رررراوفد فرررلد ررر دة ررررندااي ررر  

PSCةررريداارررعربد نرررساندىوتر ورررقد د داد رررديدان رررقد رررميد نرررسانداإلوتر ورررقد اات رررراوف د
( دabsenteeismاا د ررفد)ااوررم داالالةرر (د ف  رراداات ررراوفد رر دشرر  داايوررربد)

 & Bailey(د)Dollard,et al.,2017(د)presenteeism ااحوردةداا ردة د)
Dollard,2019). 

 PSCالعوامل التي تساعد على تحقيق   •
و ًااد   وقدانارةداالر  قدايداسمدفد اه د ن سدةريديةاارقداايداةر دااتر د   ريد
أندفن رر دةرريد رر ادااتررجامادا رررداا داورربدااد ولوررق د ااترر دفةررراسدا ررردفحنمرر دأ ررسا د

االالةرروقدا  ت ر وررقدمل رراددااي رر د في يرر دااتل وررقدااشخ رروق دفعررراـا دةرريدأندااةررنةق
 ر د رمرادةرريددPSCىام ررد الرئرس،داختورةيرقداتي ير دا ياةداا  رررا د ااتل و ر  دى دأند

ااب ررساندأصررعندضررا ة،دةررر دةلررر دااةررنةقداابسووررق د ا ررردةةررتدتداانرررودن دفرر دىيرراازد
وحدد  ديدىطرةدفشايي دإلياة،داا خررطاداالالةروقد ا  ت ر ورقدفنسمد  د يضدااب ساندد
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رد  د رربدفشرراييرلداا ررحقد ااةررنةقداا  لوررقد رر دة  رررندااي رر ديمررثدفرر دىا اةرر د رودوررً
  يلرردأور دار د يرسداختورةيرًر دد& Bakker,2010) (Dollard  ا ربدأي ررمداااار رقد

 ةررريدا ةر رررقدا رررردا رررردااداررررئ داتررر د   ررريدةررريدخنا رررردفحةرررميداا رررحقداالالةررروقد
د(: Becher,2016 &Dollardا يرة ميد)

داالشرطداابسو د  دةد لدااي   ااة د ▪
د ااة دااتسةيبد ااتد و د)فسةيبداا ا وق( ▪
  ااة داايناداا يا  دا ة دكداا يت سدا رداايدي،دىاردااي   ▪
 ااالح دااس ة دا ا رهداالالةوقدةلدااالحدصرلداا حوق ▪
 فش ولدةشرة قداا د فد ▪

 داريدPSC  رد   ريدفحةرميدىوتر ورقداا ل  ررلد صرحقداايررة ميدةريدخرنيدفحةرمي
 (: Becher,2016 &Dollard طاي د)

د.فحسمسدأ اديرلدااتسا ماداا    قداتي ي د ي ر قداا حقداالالةوقدا يرة مي ▪
فن مر د ررا  دااي رر دااترر دف مرر داا رحقداالالةرروقدااةررممق دةررر داا طرارربداا الاطررقد ▪

د. ضيطدااي   د اسمد الر قدااسا د ااتح  د  دااد والق
لدةع را،دا  خررطاداا تي نرقد لتررئ داا رحقدلارزدةؤشرااد ديمثدمد ا PSCةااقعق ▪

د.االالةوقدااةممق
د.فش ولدةشرة قداا د فد  دفطدياد ا  دااي  دانةلقدا  حقداالالةوق ▪
 فطديادأو  قدا ف ري. ▪
 مخاطر عدم توفر مناخ السالمة النفسية االجتماعية في مكان العمل •

ىة روورقدااتةرببد رر دفلطرد داا خررطاداالالةروقدا  ت ر ورقد ر دة ررندااي ر دا ررد
قو قدىضرفوقدفت رر زد PSC   اضاةد سدمؤاادا رداا حقدااين وقد اا ةس ق دا اد ًد

ة وررر دااةررنةقداابسووررق د   رر د  رردنداا لرررر دااتل و رر دةالمررس د  رربدأند  رردندةا ررر  د
رددPSC شرر  دااررتاافو  د ةلررر داشرر ةدةررر  دارر اد يررسد  راةررنةقدةلرخررًردةحررسًياد خرصررً

داد رررردياإلصررررر قداالالةرررروق ددتدتدااتحرررراةدةرررريدااخررررد د ا لتدأ اا يلوررررقد  ةرررر االالةرررروق
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 يشرررةد، ف رراوفدا ت رري قد ا ت ر وررقد بمرا،دةافعطررقد ةردةداا ررحقداالالةروقد رر دااي ر 
اررريً،دىاررردا ةفعرررطد ررميداا خرررطاداالالةرروقدا  ت ر وررقد اا ررحقدااين وررقدا يرةرر د رارر د

قدفتي رر د را ررحقد ااةررنةقداإل  ررريداا  لرر  داارر  دُ يتبرراد رر داايسمررسدةرريداارربنيدةشرر  
رد رر ًندا تنمرو د ااتنردي  دار ازدم ر مدافخررلدفرسا ماد اا  لوق د ييتباداإل  رريداا  لر دةاضرً
اتحسمرررسد فنمرررو د ةااقعرررقداا خررررطاداالالةررروقدا  ت ر ورررقدااتررر دةررريداا حت ررر دأندفةرررببد

اا  لورررقد ةلرررر دا ةررررن  داد رررديدضررراةًادوالةررروًر د يط ررر دا رررردةلرررر داا رررحقد ااةرررنةقد
د.د(Hall,et al.,2010)ن قد ميداإل  ريداا  ل د ااةنةقداا  لوقدا

ىندةلر دااةنةقداا يل د  شر  داا حقداابسووقد اإلصر رل د سدا تةبدا ت رةرًرد
 با ديمثد لركدضا ة،دا ت ر ورقدأدرًدمتط بدا ت رةدPSC بمًااد  داا ل  رل د ا يد

اإلياة،د  دفحنم دة رموقداايرة ميداالالةوق دمؤيتد أخنقوقد  رودووقداد ديه د ند ش دد
ااين رررقد رررميداا طراررربداايرطلورررقد االتررررئ دمرررسماددPSCدىارررردف  ررر داا رررحق داررر ادو رررس

 ةر طقدا د يرا دااترجامادااةر ب د داا حوقداالالةوق د ا ل دا د خالفدضيطدااي   د و
ي،دي ةد ر د  رردأندا  ورر د(Dollard & Bakker ,2010)فخررلداانرااةد اا لخالورقد

د ي ر دPSCا  ت ررمد رردد نااين قد ميداا لر داايرطال داإل  ر  د ا ياةدااتل و ر  د
 دااةر بوقد ر دااي ر    رسةد ررةيدا ةر د ورلددPSC ي ر د  رد   سةديا دارا  دد

  والررقد  رئوررقد فحةررملوقدا تيرةرر دةررلدضرريدطدااي رر  د براترررا د  رردددPSC  رررد يتبرراد
 د.(Dollard & McTernan,2011 س د حسدلاف د)

 : للدراسة المنهجي الجزء: ثانياا 
 :الدراسةمشااكالااة  .1

ةحر اقداا وريالدااتيرة دةلدةش نلدااحرضراد  اوررلداا رضر دارداةدوتو رقدىندد
ؤي دىارررررد  رررردةداايسمررررسدةرررريدأوررررداالدااتحمرررر  دمررررطبويررررقدشخ رررروقداانررررري،دأ دا و  ررررق د

 رررؤ ةداانرررري،د ةشررر  دااتداصررر  داارر  د رررس ةهدمل ررر داا ررااارلداا رررايحقد ااورر لوق د
ااررت    د ااةررخايقد شرر  دُةالرراطد رر ددأارر دبس لداايرررة ميد اررتخسمدفرر نررلدا ورررة داررسم  د

أيريمر  د فيرةنف  داامدةوق د دام قدـمرادةعرشا،دا تيرة دةلداا شر   د  رإياة،دةرل  د
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ا ورريدطدا  ت ر وررقد رر دة ررررندااي رر  د براترررا د  ررعنداارررت   دطاينررًقداسائوررقدضرررسد
 دااتل و  داا رمادةيدا  ت رمدا ردا تةبداات    سدداايمرادُةتخلوقد  داعر دُيار ق دد

د ةستدااةلدالداا رضوقدخرصقدةلد  ديدةدا لدااتداص دا  ت را د اا داففداا  وق
ةيدخنيدان ت رداا عرشا،دد يمثد سةدمؤاادلازد ش  دةعرشادا رد ممقدااي  داا  وق

ماداا عرشا،دةرلدـما رردةريداا دا رفداا   رقدااائوةروقدةرر داااضررداارد وال د ا  اتر امدـ 
مرت دةريدخنار دىار امداإلياة،دد  (PSC) ددا ادفنتا دااسةااقدفبل دو  د سمسااتل و   د

رد ر د رمرادةريد ااي ورد  ااار،د ا  دااي  داالالةوقدا  ت ر وق ديمثدمت دىا اةر د رودورً
ةش  قدااسةاارقد براترا د   يد  دة،د، ااس ي د  د بدفشاييرلد أي رمدااةنةقداا  لوق

مااا ماادى قاادرة المنظماااا علااى إدارة ظاااهرة الااتهكم التنظيمااي اترررا :دااتةرررؤيداد رر 
 رر ادااتةرررؤيدديررجف  د؟،  PSCالناااجم عاان البقااع العمياااء للقيااادة ماان  ااالل  لااق 

د  د ادا ش  قدااسةااقدوتو قد لراقدااعريرقدا  اوقد  ردم  :
 أندا  ولدأوداالداا وريالد  داا ل  رلد نلدا ورةد)و و قد شايق(. ▪
 ررر ا،دااررت   د) ب ررقد شررايق(د د   رريداانورررةدا م ررر د  رر د رر ةدةرريداارنر ررقدأند ▪

 اا  ت عوقداات داوتن إد س ة ردىاردة رندااي  .
 .ا  وري،دأند ر ا،داات   دااتل و  دفت امسدالسد  ديدااعنلدااي ورة ▪
د. ادا ب رداات   دااتل و  د إياة،د ر ا،اا وري،دةيداسمدا ت رمد  ديد ▪

فاي مجموعاة تساا الا ساتحاول الباحثاة   الدراساةاغة مشاكلة  عليه، كمكن يايد
 ، وهي نما يلي:للدراسةاإلجابة عليها من  الل الجزء النظري والتطبيقي  

 ين قد ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و  ؟ااددةردطبويق .1
  د   يداد ديدةلر دااةنةقداالالةروقدا  ت ر ورقد ر دة ررندااي ر دةريدىيرساغد .2

 ااين قد ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و  ؟فيماد  د
د
د
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 :الدراسةأهداف  .2
 إلى تحقيق األهداف التالية: الدراسة عىتس
 د  ر دااعنرلدااي وررةدو راًاداحرساات رددفجصم دةالرمو دةتيماالدااسةااقد أ يري ر .1

دPSC ا  وررررري،د)اا تيمرررراداا ةررررتن ( دااررررت   دااتل و رررر د)اا تيمررررادااتررررر ل( د
د)اا تيمادااداوط/اا يسي(.

 .يةااقد فح م دااين رلد ميدةتيماالدااسةااق .2
فنس  د يضدااتدصورلد لرةدا ردةردف دااتدص دىاو دةيدوترئ  د اات د   يد .3

و رر  دةرريدخررنيدفةرر وطدااورردةدا ررردأندفةرر  د رر دىياة،د ررر ا،دااررت   دااتل 
 .PSCأ  وقدخ  د د دااعنلدااي ورةدا  وري،

 :الدراسةأهاامااياااة  .4
 لرررر د ي ررر دوالررر دااي ررر دفو رررردمتي ررر داإلياةيرررقدااخرصرررقد دوررررلي ا  ررر ددورررسة، لرررركد

   رررريدد-(د2010ااررر  د  رررادا لررردةد ررر د)د-د(PSC)ااةرررنةقداالالةررروقدا  ت ر ورررق
اإلياة،دااي وردةيدفخلوفدى  ريدااي ر د فدا ير دةريدةخررطاد   يدةيدخنا دأندفل ند

 دخرصرقد يرسد  ردةد زاة،دااةريري،د ر دي ارقدوالةوقد ا ت ر وقدا ردار د ورلداايررة مي
اابورقد ر داإلةررةالداا تحررس، د  ر د زاة،دفيلررد تطبمر د رر اداا لرر د قورار  دار ادفررجف د

  ر داارت   دااتل و ر ددمراالةتيااررنغدةريدخرنيداارابطد رميددا سةاارقددا   وقدااي  وقدد
 د ااتر د ر ديرس يدا ر دااعريررقد يترردPSC  تيمادا د   د ااعنرلدااي وررةدا  ورري، د 

ااس ارقديدا ت ررم دفد مإداالشادا د ةب دأندف دااابطد مل   دأةردا   وقدااي  وقد تجف دة
دبرا ممرررقداايرةرررقدا لنررر داال ررراتد رانطررررالدااح ررردة دارةرررق د دد تطررردياد فحةرررميداايررررة مي

 يةاارق دااةررب داا الم رقد تحنمرر دي ة رررد جيررسد اررئ دااتطرردةداا د ةرت دا س اررق د دخرصرق
ااتل رررررد دان ت رررررري د  ارررررو رد ررررر د ررررر دااتحرررررس رلداا يرصرررررا،دااتررررر دفدا ررررر دة ت يلررررررد
اا  ررا  د ضررا ة،دةدا  ت رررد ح ررديدى سا وررقدـمررادفن مس ررق دفااارر داا ررا  دااحورفوررق د

د ممررقد اوررق دارر ازد  رربدا  ت رررمد وررا ة،دفحةررمي اا تيمرراالداا ح وررق د اإل  و وررق د ااس
د.راالن داال اتد  دة ا دايدطاي داإل ت رمد  ا  دااي  د اايرة ميد  
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 :الدراسةمت يراا  .5
فلر ا دةيدخرنيدتم  :PSCمناخ السالمة النفسية االجتماعية في مكان العمل  •

ا ف رريدااتل و ر  د اا شررة قدااتل و ورق د أ اديررلداإلياة، د يار د ااتر امدددأ يري:
 ,Dollard & McTernan)د(Hall, et al., 2010)اإلياة،دااي ورر دف شروردةرلد

 (.Dollard, et al., 2017(د)Dollard, et al., 2012(د)2011
تحمر دااور ل د رراتحم د)اادااخرصرق ااي وررة ااعنرلد:هأ يرريد:للقياادة العميااء البقع •

 ر ف رري د ااخرصرق دااتحمر د ر دااتنمرو داار اف ( دد–ااتحم د  دافخرلداانرااةالدد–
 (.Karthikeyan, 2017اا دا ف د لازد  نردارد)د  داات ا  داالالةوق د د
 د  نررررردارررررد)ااالررررتن   دقاإليةاك د ااةرررر دك د اايرطالرررردأ يررررريه:د:الااااتهكم التنظيمااااي •

 (.,.Robledo. et alد2018)د(Abouel-Ela, 2011)د(2014
 الدراسة المقترح ( نموذج  5  رقم الشكل

 
 من إعداد الباحثة 
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 :الدراسةفروض  .6
 : ر د را ضدخ ةقدااسةااقددفختبا  دضدةداا ش  قد ا  سا دااةر  دطاي ر دد

اعنررلدااي ورررةدا  ورررري،د ررميدافد ررسدان ررقدفررجامادلالدي ارررقدىي رررئوقدد : األول الفاارض
 . اات   دااتل و   د

داعنررلدااي ورررةدا  وررري،افد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدد : الفاارض الثاااني
د. ةلر دااةنةقداالالةوقدا  ت ر وقد  دة رندااي   د

ةلرر دااةرنةقداالالةروقدفد رسدان رقدفرجامادلالدي ارقدىي ررئوقد رميددد :  الفرض الثالا 
د. اات   دااتل و   دا  ت ر وقد  دة رندااي  د

ةلر دااةنةقداالالةوقدا  ت ر وقد ر دة ررندااي ر د ر دااين رقدمؤااد د: الرابع  الفرض
د. ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و   

ااخ رررررررئ د رررررررختن ددارررررر دكدااررررررت   دااتل و رررررر ت ررررررفد خ د : الخااااااام  الفاااااارض
 .ااس  د اافوقدا يرة مي 

 :الدراسة والعينةمجتمع  .7
    :مجتمع الدراسة -أ

اا ممررقداايرةررقدا لنرر داال ررا د   ررا د  رر د رر دد راسةااررقداا مساووررقااعريرررقدد رةررإ
 د   ررقد1979اةررلقدد474 ممررقدفر يررقدارردزاة،داالنرر  د اوشررمإد رررانااةداا   رردةتدة رر د

فنرررردمد إصررررساةدفررررااخو دىوشرررررةد دةيلوررررقد  ر ررررقدصررررلرارلداالنرررر داال رررراتد ررررردة ررررا د
ااديرررسالداايرة رررقد دفدو رررا د ـرررااضدشرررحيد فالايررر دااعوررررئل دو إارررتخسامدةملرة/ةصررر

د ا طن دااخرصقد تةمما ر د يت دنداا و  دااتل و  دا  ممقدةي: ل اداالم د
ار:دةا ر داا ي دةررل د ااشرمدنداانرودوورق د ااتخطروطدىدفلنة إدارة رئاسة الهيئة:   •

 ا ةي د ااين رلداايرةق د ااتل و د ا ياة، د خسةرقداا رداطلمي د ااتالترواداا ررارد
  اإلياةت.

 ضررلدفخطرروطدشرررة دا طرراقداإلدارة المرنزيااة للشاائون الفنيااة، وتقااوم بمااا يلااي:  •
اا تي نررقدداا رئوررق د  ر ررقدا ا ررريداا ررلر وقداا تي نررقد  ررر د اابررااة د اا شررا ارل
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 إوشرررررةد فحةررررميد فطررررديادااطرررراقداا نيوررررق د صرررروروقدا  داررررقداا نرةررررقدا م رررررد
 ا و روو وق. فطديا ر د فلنة داارداا لساقداا سووقد اا لساقدا

فلالمررر داانرررداوميداإلدارة المرنزياااة للشااائون المالياااة واإلدارياااة، وتقاااوم بماااا يلاااي:  •
 اا دائند ااتي و رلداا رية،دفو ردمتي  د راشمدنداا راورق د فلالمر داانرداوميداا ل  رقد

داشمدنداايرة مي د فلنة دىا دشمدندةراوقد دشمدندىياةيق.
سدا ررررردةةررررتدتدة رررراد أ اي وررررردااديمررررد رررردالمعهااااد االقليمااااي للنقاااال النهااااري:  •

 شررررا الد  د1976اا تخ ررر د ررررردفررررسةيبدااي راررررقداال ايررررق دةلرررر دى تتريرررر دارررررمد
ةشررتاكد ررميدة رراد باورررة دااتل وررقدااتررر لداألةرر داا تحررس،د ةل  ررقدااي رر دااس اوررقد

 د ة حرر د رر داا سةاررقداارروديررقداا ررلر وقد1972  د رربدىفالرقوررقدفرر دفدقوي ررردارررمد
 مد يتردانن.1980ةداااللوقدةل دارمدا لن داال اتداتخاي داا داي

 فلنةرر دىارر :دااتررااخو داا نيوررقد ااتشرريم داإلدارة المرنزيااة للشاائون المالحيااة،  •
  ااا ر قداال ايقد إياة،دشمدنداا لرط .

شررريم د ةتر يرررقدأياةدأ دارررقدااطايررر داا نيرررردت دفنررردم :اإلدارة العاماااة للتشااا يل •
فاارقداالدبرةيرق( د ةااقعرقديا رقدااديرسالدد-اار لسةيقد)ااايرر دااعحمراتدد-اانر ا،دد

داا رة،د  ر.
   الهيئة العامة للنقل النهري بمصرالعاملين ب –مجتمع الدراسة   (1جدول رقم  

 عدد العاملين  اإلدارة م

 66 اإلدارة المركزية للشئون الفنية 1

 36 اإلدارة العامة للهندسة المدنية 

 30 الميكانيكية والكهربائيةاإلدارة العامة للهندسة  

 148 اإلدارة المركزية للشئون المالحية 2

 37 اإلدارة العامة للتراخيص المالحية 

 25 اإلدارة العامة للرقابة النهرية 

 86 اإلدارة العامة للتشغيل 

 137 اإلدارة المركزية للشئون المالية واالدارية  3

 64 اإلدارة العامة للشئون المالية 

 73 اإلدارة العامة للشئون االدارية 
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    الهيئة العامة للنقل النهري بمصرالعاملين ب –مجتمع الدراسة  (1جدول رقم  تابع 

   الباحثة إعداد  من
 2019 النهري، للنقل  العامة الهيئة اإلدارية،  للشئون  العامة  اإلدارة على باالعتماد 

اا الرراي،دااترر دفد رر دىام رررد رئ ررقدا اتن رررة د ةرريدارر  دد رر  وحاادة المعاينااة: -ب
د  داايرة ميد را ممق.د  هدااسةااق إند يس،داا يرملقد  د

د 400  رعندارسيداايررة ميدفنايعرردداا وريال يسدااتعيريدد:  حجم ونوع العينة -ل
  رئ قدااتن رة.د400فدزيلد براتخسامداا دبدااح ادااشرة دف د

 :البح  منهج .8
ااسةاارررررقد اختعرررررةد ا ضررررر رداات ررررسلدااعريررررررقدا رررررداا رررررل  ددا ررررسا اتحنمرررر د •

ت ردييداإلطرررةداال را دااخررر د راسةاارق د رةررإدااعريرررقد ااادصرال دااتح م رر  د
اا تررررربد اا اا ررررررلداايابوررررررقد:د ررررررإلطنالدا رررررررداا ترررررر دةرررررريداا  رررررريةدااتراوررررررق

مررراداا لشررردة، د د ا  لبورررق لداا نرررر لد اارررس ةير د دااااررررئ دااي  ورررقداا لشررردة،دـ 
 شع قداإلوتاوإ. د داا تخ  قد االشاال

اات سلدااعريرقدا ردأا دبدا اتن رةد  د  لداابورورلدااخرصقد راسةاارق د •
ةررريدخررررنيدف رررر و د إاررررسايد رئ ررررقدااتن رررررةد)ةا نررررق(د رررر دضرررردةداايسمررررسدةرررريد

فوررر لت ردأي وررررلدااسةاارررق دةرررلدى رررااةدفيرررسمنلدفتلراررربدةرررلدد ااسةااررررلدااتررر
ة ريدااتطبم  د حمثدفد ر دىاررد يرسالداا يرملرقدااخرصرقد رايملرق دا ح رديد
ا رررداابورورررلداانزةررقدا تحنرر دةرريدااالررا ض د اادصررديدىاررردأ ررسا دااسةااررق د

د   دة دوقدةيدأةبيقدأ ةرم د   يدفدضوح ردفو ردم  :

 عدد العاملين  اإلدارة م

 181 رئاسة الهيئة 4

 24 اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

 15 اإلدارة العامة للشئون القانونية 

 142 إدارة رئاسة الهيئة 

 33 المعهد االقليمى للنقل النهرى  5

 565 العدد اإلجمالي للعاملين  
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  ررررديدااعنررررلدااي ورررررةد رررر داارررر دبد ررررري،ددرة رختعرررر خررررت ددالقساااام األول: -
(د عررة، دشرر  إدا  يررريد25 ررر د يت ردندةرريد)ااا عحردامي د ةررستدىيةا  ر د

 دااتحمررر (د عررررةا،دفخررر د15ا ةبرررلدا عنرررلدااي وررررةدا  ورررري، ديمرررثدفوررر د)
(د5 د )االالةرررروق(د عرررررةالدفخرررر د5 د )ا ف ررررري(د عرررررةالدفخرررر د5 )

 .داات ا د  داا دا ف عرةالدفخ د
 خت د  ور دىيةاكد ااتخسامداايرة ميداات دش  ت  داملرقددد:ثانيالالقسم   -

(د عرررررة، دشرررر  إد15 ارررر دبدااررررت   دااتل و رررر  د يت رررردندةرررريد)دااسةااررررق
ااعيررسد(د عرررةالدفخرر د5ا  يررريداارررنغدا ررت   دااتل و رر  ديمررثدفورر د)

(د5 د )ااعيررررسدااةرررر د  دا ررررت   (د عرررررةالدفخرررر د5ا ررررت    د )داإليةا رررر 
د.ااعيسداايرطال دا ت    عرةالدفخ د

 خررت د  وررر دةررستدىيةاكداايرررة ميداارر ميدطعنررإدا ررم  دد:الثالاا القساام  -
(د عرررة، دشرر  إدا  يررريدا ةبيررق د22 يت رردندةرريد)د PSCااسةااررقد تررد اد
(د عررررررةالد5 د )ا ف رررررريدااتل و ررررر (د عررررررةالدفخررررر د6يمرررررثدفوررررر د)

(د6 د )أ اديررلداإلياة،د(د عررةالدفخر 5 د )اا شررة قدااتل و ورقفخ دد
 .يا د اات امداإلياة،دااي ور عرةالدفخ د

فرر دفالايرر د رردائ دا اتن رررةداا ررراحقدا تح مرر د ف ديررس ر ديمررثدفرر دا اررت ر قد •
( د  رددةررد  رر د400(دةريدى  ررا د)250(د  رنداا رراندةل ررد)280ا رد)
فشررريم د فح مررر داابوروررررلدا  اورررقدااتررر دفررر دد( داررر دفررر %62.5)داارررت ر قوةرررعقد

 (.ددSPSS–Version 22ف  وي رد ر اتيروقد باورة د)
 :محدداا الدراسة •
(دىاررردةرررة د2019مدامرردد)دةرريااسةااررقد رر دااالتررا،ددف ررإدالحاادود الزمانيااة: -

(2020.) 
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فر داارتعيريد ر دةريد شري د  والرقدقوري رقدا رردةةرتدتد ر دددالحدود البشرية: -
 د اإلياة،داادارررررطر د اإلياة،داإلشررررراافوقد)ةؤاررررررةدا  ةررررررمدةررررريداإلياة،دااي ورررررر

 .( د لازداتحنم دةتط عرلدااسةااق ااديسال
  رد ددااحريد  دةي ر دااسةااررلداا مساوورق د نرسد ا  رقدددالحدود التطبيقية: -

ااعريرررررقدةشرررر  قدفرررراييد ة ررررضد يررررضداايرررررة ميداإلاررررت ر قد اررررتوالرةد رئ ررررقد
ارررسمد    رررر داارررس م دا حتديررررلد رئ ررررقدا اتن ررررة دىةررررد ةررررببدخرررد    دأ د

ا اتن رررةد ةررببدااررتخسامدة ررط حرلدأ ري  وررق دأ داوررم دااد ررإداررسم   د
 أ دايسمدا  ت رمد اسمدا يةر د راالرئس،.

د الميدانيةثالثاا: الدراسة 
دااتح م داإلي رئ  دم ر دلارزفتلر يدااعريرقد  د  اداا  ةدفح م د فالةمادوترئ د

 داررراضد ةلر شرررقدوتررررئ دااسةاارررق داررر دفنترررا دااعريررررقد ررر داختعررررةد رررا ضدااسةاارررق داررر
د   رررريداا ممررقداايرةرررقدا لنررر داال رررا د   رررااال ر ررقدة  دارررقدةررريدااتدصرررورلدفخررر د

فطبمرر دااسةااررق د فدصررورلدفخرر داا ل  رررلداا شررر  ق د فدصررورلدفخرر دااعحرردغد
داا ةتنب وق د ردضدةدااش داال ا د ااتطبون دا سةااق.د

   يي  المستخدمة في الدراسةا تبار ثباا ويدق المقا •
فتلر يدااعريرقدفو ردم  دوترئ داختعرةداارعررلد اا رسقدا نررمو دااسةاارق د  رسدفر د

 ديمررثدمترراا  دقو ررقدةيرةرر دأاالررردAlpha Cronbacااررتخسامدطاينررقد أاالرررد ا وعررر  د
 د يتررردمت تررلداا  وررر د رارعرررلد  رربدأ د نرر دقو ررقداا يرةرر داا ررالا د اادايررس( ررميد)
د( د يدضنداا س يدااترا داالترئ :0.70)ايد

 قيم معامل ألفا نرونباخ لمقايي  الدراسة (2جدول رقم  
 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المتغير 

 0.966 30 البقع العمياء للقيادة 

 0.818 15 التهكم التنظيمي 

 0.898 22 مناخ السالمة النفسية واالجتماعية في مكان العمل 
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اا بملقد  داا س يدااةر  دىاردأنددددفشما أاالرد ا وعر دفنتابدددقو االترئ د ةيرة د
د( د بلرًةدا ردلازد   يداانديد جنداا نرمو دفتة د رارعرلدااساخ  .د1.0ةيد)
 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية لمت يراا الدراسة  •

داال:دد نسمداا س يدااترا دااضًردالترئ داات ر رلداملقدااسةااقد  يريداا تيم
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجاباا العينة لمت يراا   (3جدول رقم  

دالدراسة 

 متغيرات الدراسة 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 0.898 3.50 البقع العمياء للقيادة 

 0.912 3.49 البقع العمياء الخاصة بالتحيز 

 0.979 3.51 التحيز الضمنى 

 0.974 3.48 القرارات التحيز فى اتخاذ 

 1.017 3.47 التحيز فى التقييم الذاتى 

 0.951 3.50 البقع العمياء الخاصة باالتصال 

 1.042 3.55 البقع العمياء الخاصة بالنفسية 

 1.022 3.51 البقع العمياء الخاصة بالتصرف فى المواقف 

 0.532 3.41 التهكم التنظيمي 

 0.822 3.38 البعد اإلدراكى 

 0.797 3.47 البعد السلوكى 

 0.565 3.39 البعد العاطفى 

PSC 3.25 0.725 

 0.796 3.40 االتصال التنظيمى 

 1.018 3.20 المشاركة التنظيمية 

 1.167 3.17 أولويات اإلدارة 

 0.617 3.20 دعم اإلدارة العليا 

 بتحليل بياناا الجدول السابق، تتضح النتائج التالية: 
ايترررر دةتيمرررراد ااعنررررلدااي ورررررةدا  وررررري، داا ا رررر دا  يدةرررريديمررررثدااررررت ر قداملررررقد -

ةتيمرررا اات   ددة( د ررر ديرررميد رررر3.50ااسةاارررق ديمرررثد  ررر داا تدارررطدااحةرررر  د)
( دأةرردةتيمراد3.41ااتل و   د  داا ا  داارررو  ديمرثد  ر داا تدارطدااحةرر  د)

 PSC(3.25 د نسد رةد  داا ا  دا خماد  تداطديةر  د.) 
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 رالةررعقداتافمرربدأ يررريدةتيمرراد ااعنررلدااي ورررةدا  وررري، د  نررردا  تداررطدااحةررر   د نررسد -
 رةد يسد ااعنلدااي ورةدااخرصقد رالالةوق د  داا ا  دا  يدةيديمثدا ارت ر ق د

 يررسد ااعنررلدااي ورررةدفررنهد يررسد ااعنررلدااي ورررةدااخرصررقد رات ررا د رررداا دا ررف دارر د
 ااخرصقد ر ف ري د أخمااد ااعنلدااي ورةدااخرصقد راتحم  .

 رالةرعقداتافمربدأ يرريد اارت   دااتل و ر  د  نرردا  تدارطدااحةرر   د نرسد ررةد ااعيرسد -
 ةيديمثدا ات ر ق دفنهد ااعيسداايرطال  د أخمااد ااعيسداإليةا   .دااة د   دأ  

 د  نررررردا  تداررررطدااحةررررر   د نررررسد رررررةد يررررسدPSC رالةررررعقداتافمرررربدأ يررررريدةتيمرررراد  -
 ا ف ريدااتل و   د  داا ا  دا  يدةريديمرثدا ارت ر ق دفرنهد يرسد اا شررة قد

 يرلداإلياة، .ااتل و وق دا د يسد يا داإلياة،دااي ور د أخمااد دأ ادد

 إ تبار الفروض  •
توجااد عالقااة تااأثير ذاا داللااة إحصااائية بااين البقااع العمياااء  : ا تبااار الفاارض األول

 :ااالا ضدااالا وقدااتراوقدفنةو  دىار  ختعرةهدف د  دللقيادة والتهكم التنظيمي
فد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدأ يررريدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااعيررسد ▪

 ا  دا ت   دااتل و  .اإليةد
فد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدأ يررريدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااعيررسد ▪

 ااة د  دا ت   دااتل و  .
فد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدأ يررريدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااعيررسد ▪

 اايرطال دا ت   دااتل و  .

 Multiple Regressionااعريررررقدفح مررر دا وحرررساةداا تيرررسيد)داارررتخسةإ
Analysisداا  دمدضندان قدأ يريداا تيماداا ةرتن د ية رقدفجاما رردا ررد ر د يرسد)

دةيدأ يريداا تيمادااتر ل د ف  اداالترئ د  داا س يدااترا :دد
د
د
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دوالتهكم التنظيميائج اإلنحدار المتعدد بين البقع العمياء للقيادة نت( 4جدول رقم  

المتغير 

 التابع

المتغير 

 المستقل 

B 

T-Test F-Test 

2R  البقع

العمياء  

 للقيادة 

 معنوية  قيمة  معنوية  قيمة 

ي 
ظيم

هكم التن
الت

 

 0.031 2.175 0.282 التحيز 

4
6

.4
7
8

 

0
.0

0
0

 

0
.4

3
1

 

 0.773 0.288 0.028 االتصال 

 0.518 0.648 0.061 النفسية 

 0.001 3.363 0.324 التصرف  

هكم  
ي للت

إلدراك
البعد ا

ي 
ظيم

التن
 

 0.010 2.613 0.344 التحيز 

4
2

.7
5

7
 

0
.0

0
0

 

0
.4

1
1

 

 0.686 -0.405- -0.039- االتصال 

 0.245 1.164 0.111 النفسية 

 0.009 2.618 0.256 التصرف  

ي  
وك

سل
البعد ال

ي 
ظيم

هكم التن
للت

 0.339 0.958 0.125 التحيز  

4
5

.5
6
9

 

0
.0

0
0

 

0
.4

2
7

 

 0.179 1.348 0.129 االتصال 

 0.354 0.929 0.087 النفسية 

 0.000 3.709 0.358 التصرف  

هكم  
ي للت

طف
البعد العا

ي 
ظيم

التن
 

 0.489 0.693 0.119 التحيز 

0
.2

3
5

 

0
.9

1
8

 

0
.0

0
4

 

 0.708 -0.375- -0.047- االتصال 

 0.361 -0.915- -0.113- النفسية 

 0.779 0.281 0.036 التصرف  

ااةر   اا س يد ا ين قد ميددد   اد ااتحسمسد اإلوحساةد ااتعرميد ةيرة د فح م د وترئ د
أ يريداا تيماداا ةتن د)ااعنلدااي ورةدا  وري،(د أ يريداا تيمادااتر لد)اات   دااتل و  ( د

د اات دا  الدةردم  :د
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 رات را د ررداا دا رف(ددقااخرصردااعنرلدااي وررةدا  ورري،أند يسداا تيماداا ةرتن د) -
ارر دفررجامادةيلررد دا رررد يررس دااررت   دااتل و رر د)اإليةا رر د ااةرر د  (ديمررثد نرر د

 (.0.05)اا يلديقدايددةةتدتد
 راتحم (دار دفرجامادةيلرد دقدأند يسداا تيماداا ةتن د)ااعنلدااي ورةدا  وري،دااخرص -

د(.0.05ا رد)ااعيسداإليةا  دا ت   (ديمثد ن دةةتدتداا يلديقدايد)
(دة ت يرقدارو دا رردفرجامادةيلرد دااعنرلدااي وررةدا  ورري،أ يريداا تيماداا ةتن د)ددأن -

 (.0.05)اا يلديقدايددا رد)ااعيسداايرطال دا ت   (ديمثدم يسدةةتدتد
(دااخرصرقد) رراتحم  د ا ف رري دااعنرلدااي وررةدا  ورري،أندأ يريداا تيمراداا ةرتن د) -

د د  دا رت   (ديمرثدم يرسدةةرتدتد االالةوق(داو دا ردفجامادةيلد دا ررد)ااعيرسدااةر
 (.0.05)اا يلديقدايد

(دااخرصقد رد)ا ف ري د االالةوق(دااعنلدااي ورةدا  وري،أندأ يريداا تيماداا ةتن د) -
اا يلديرقدداو دا ردفرجامادةيلرد دا ررد)ااعيرسداإليةا ر دا رت   (ديمرثدم يرسدةةرتدتد

 (.0.05)ايد
قو ررررقديااررررقدىي رررررئوًر د(دا ل رررردلاداا  رررر د  رررر د0.000أند)ةةررررتدتداا يلديررررقد د -

(دفررؤاادا رررداا تيمررادااعنررلدااي ورررةدا  وررري، براترررا د ررإندأ يررريداا تيمرراداا ةررتن د)
ااخرصررقددااعنررلدااي ورررةدا  وررري،( د ا رريدمتوررندأند يررس دااررت   دااتل و رر ااتررر لد)

) ر ف رررري د برالالةررروق(دارررو دا  رررردفرررجامادةيلرررد دا ررررداا تيمرررادااترررر لد)اارررت   د
( د  ررردفدضررنداالتررررئ دأند0.05)اا يلديررقداررريددااتل و رر ( ديمررثدم يرررسدةةررتدتد

ااتعررررميد ررررددةررريد%43.1(دفالةرررادااعنرررلدااي وررررةدا  ورررري،أ يرررريداا تيمررراداا ةرررتن د)
 (.اات   دااتل و  اا تيمادااتر لد)

 د  رددةررد يلر دأور دالفارض األول جزئياا قباول ردةرداب دةريدوتررئ  دمرت د لرًةدا
مد ررسدان ررقدفررجامادلالدي اررقدىي رررئوقد ررميدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااررت   دااتل و رر  د

الفارض الفرعاي الثالا  نلياا،  رفا  فو رد خ دوترئ داختعرةدااالا ضدااالا ورق دمرت دد
 والفروض الفرعية األول والثاني جزئيا.
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 عنرلدااي وررةدا  ورري،دي ةد ر ديرس غداارت   دااتل و ر د رميداداالتررئ دىارردأنداشمف
ااخرصررقد) ررراتحم  د اات ررا د رررداا دا ررف( د   ررردااعنررلدااي ورررةد خرصررقد داايرررة مي

ااخرصرررررقد عنررررلدااي وررررررةدارررررو دا ررررررانااةال د ررررر ديررررميددااعيررررساندل  دااين رررررقداا عرشررررا،
   دااتل و رر (د   ررردااعيررسانداا  رررنند)ا ف ررري د االالةرروق(دفررجامادةيلررد دا رررد)ااررت

  ررردو ررسدأورر د دفررؤاادااعنررلدااي ورررةدا  وررري،دا ررردااعيررسداايرررطال ددا ين رررلدااشخ رروق 
ا ررت   دااتل و رر  د  رر اد شررمادىاررردأندااررت   داررو دارررطال  د إو ررردىيةا رر د ارر د   د

د يتجااد راعنلدااي ورةدلالداا  قد راي  د اوةإدااشخ وق.

البقاع العميااء تاأثير ذاا داللاة إحصاائية باين توجاد عالقاة     :الفارض الثاانيا تبار  
 ختعررةهدفرر دفنةررو  د؛  مناااخ السااالمة النفسااية االجتماعيااة فااي مكااان العماالو  للقيااادة

 :ااالا ضدااالا وقدااتراوقىارد
 ا ف رريددااعنرلدااي وررةدا  ورري،فجامادلالدي اقدىي رئوقد ميدأ يريدفد سدان قدد ▪

 .ااتل و  
 اا شررة قددااعنلدااي وررةدا  ورري،فجامادلالدي اقدىي رئوقد ميدأ يريدفد سدان قدد ▪

 ااتل و وق.
 أ اديررلددااعنرلدااي وررةدا  ورري،فجامادلالدي ارقدىي ررئوقد رميدأ يرريدفد سدان قدد ▪

 اإلياة،.
 ياررر ددااعنرررلدااي وررررةدا  ورررري،فرررجامادلالدي ارررقدىي ررررئوقد رررميدأ يرررريدفد ررسدان رررقد ▪

 اإلياة،دااي ور.

ةيدأ  دأختعرةدااالاضدااررو د  ا ض دااالا وق د رةرإدااعريررقد رارتخسامدفح مر د
د ف  اداالترئ د  داا س يدااترا :د ا وحساةداا تيسي

د
د
د
د
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 PSCو ائج اإلنحدار المتعدد بين البقع العمياء للقيادةنت (5جدول رقم  

المتغير 

 التابع

المتغير 

 المستقل 
B 

T-Test F-Test 
2R 

البقع العمياء 

 للقيادة 
 معنوية  القيمة  معنوية  القيمة 

PSC 

 0.000 -4.002- -0.639- التحيز 

9
.5

5
9

 

0
.0

0
0

 

0
.1

3
5

 

 0.545 0.606 0.071 االتصال 

 0.000 6.007 0.692 النفسية 

 0.556 -0.589- -0.070- التصرف  

ل 
صا

الت
ا

ي 
ظيم

التن
8 0.001 -3.427- -0.551- التحيز  

.5
9

2
 

0
.0

0
0

 

0
.1

2
3

 

 0.917 -0.104- -0.012- االتصال 

 0.000 5.626 0.652 النفسية 

 0.722 -0.356- -0.042- التصرف 

شاركة  
الم

ظيمية 
التن

 0.001 -3.236- -0.529- التحيز  

6
.2

2
5

 

0
.0

0
0

 

0
.0

9
2

 

 0.458 0.743 0.090 االتصال 

 0.000 4.673 0.551 النفسية 

 0.255 -1.140- -0.139- التصرف  

ت  
ويا

أول

إلدارة 
ا

4 0.036 -2.105- -0.349- التحيز  
.3

7
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

6
7

 

 0.903 0.121 0.015 االتصال 

 0.000 4.146 0.496 النفسية 

 0.368 -0.901- -0.111- التصرف 

إلدارة  
عم ا

د

العليا 
 

 0.000 -4.779- -0.767- التحيز 

8
.8

4
6

 

0
.0

0
0

 

0
.1

2
6

 

 0.136 1.496 0.177 االتصال 

 0.000 5.203 0.602 النفسية 

 0.320 0.996 0.119 التصرف 

وترررئ دفح مرر داإلوحررساةد ااتعرررميد ةيرةرر دااتحسمررسدا ين ررقد ررميدد  رراداا ررس يدااةررر   ُد
د( د اات دا  الدةردم  :PSCأ يريدةتيماد)ااعنلدااي ورةدا  وري،(د أ يريدةتيماد)

أند يررس دااعنررلدااي ورررةدا  وررري،دااخرصررقد) ررراتحم  د االالةرروق(دا  ررردفررجامادةيلررد د •
 (.0.05اا يلديقدايد)(ديمثد ن دةةتدتدPSCا رد  ولدأ يريد)

أند يس دااعنلدااي ورةدا  وري،دااخرصقد) ر ف ري د اات ا د رداا دا ف(داو د •
(ديمررثدم يررسدةةررتدتداا يلديررقدارريدPSCا  ررردفررجامادةيلررد دا رررد  وررلدأ يررريد)

(0.05.) 
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(د  ر دقو رقدياارقدىي ررئوًر د0.05أندةةتدتداا يلديقدا ل دلاداا   دأ  دةريد)د •
(دة ت يررقدفررؤاادا ررردااعنررلدااي ورررةدا  وررري،ا تيمرراداا ةررتن د) براترررا د ررإندأ يررريدا

ااعنررلدااي ورررةد( د  ررردفدضررنداالترررئ دأندأ يررريداا تيمرراداا ةررتن د)PSCاا تيمرراد)
 .(PSC)ةتيمادااتعرميد رددةيد%13.5(دفالةادا  وري،

 د  رددةررد يلر دأور دالفارض الثااني جزئياا قبول لرًةدا ردةرداب دةيدوترئ  دمت د
 د فو رررردPSCد دفرررجامادلالدي ارررقدىي ررررئوقد رررميدااعنرررلدااي وررررةدا  ورررري،دمد رررسدان رررق

الفااروض الفرعيااة الثاااني والرابااع،  رفاا  خرر دوترررئ داختعرررةدااالررا ضدااالا وررق دمررت د
 .الفروض الفرعية األول والثال   وقبول

منااخ الساالمة تاأثير ذاا داللاة إحصاائية باين "توجاد عالقاة  :  ا تبار الفرض الثال 
فرر د رر ادااالرراضد ختعرررةد  دالنفسااية االجتماعيااة فااي مكااان العماال والااتهكم التنظيمااي

 :الا ضدااالا وقدااتراوقفنةو  دىارداا
  ااعيسداإليةا  دا ت   .دPSCفجامادلالدي اقدىي رئوقد ميدأ يريدفد سدان قد ▪
  ااعيسدااة د  دا ت   .دPSC ميدأ يريددلالدي اقدىي رئوقدفد سدان قدفجاما ▪
  ااعيسداايرطال دا ت   .دPSCفجامادلالدي اقدىي رئوقد ميدفد سدان قد ▪

ةيدأ  دأختعرةدااالاضداارراثد  ا ض دااالا وق د رةإدااعريررقد رارتخسامدفح مر د
دا وحساةداا تيسي د ف  اداالترئ د  داا س يدااترا :

د 
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دوالتهكم التنظيمي  PSCائج اإلنحدار المتعدد بين نت (6جدول رقم  
ع 
المتغير التاب

المتغير  

 المستقل 

B 

T-Test F-Test 

2R 

PSC  المعنوية  القيمة 

القيمة 
المعنوية  

 

هكم  
الت

ي 
ظيم

التن
 

 

 0.807 0.245 0.022 االتصال 

0
.6

6
5

 

0
.6

1
7

 

0
.0

1
1

 

 0.147 -1.456- -0.170- المشاركة  

 0.210 1.258 0.131 ولويات األ

 0.721 -0.357- -0.027- دعم  ال

ي  
إلدراك

البعد ا
 

 

 0.583 -0.549- -0.049- االتصال 

1
.1

8
2

 

0
.3

1
9

 

0
.0

1
9

 

 0.102 -1.641- -0.190-   المشاركة

 0.180 1.344 0.140 ولويات األ

 0.785 0.273 0.021 دعم  ال

ي  
وك

سل
البعد ال

 

 

 0.495 0.683 0.061 االتصال 
0

.8
5

1
 

0
.4

9
4

 

0
.0

1
4

 

 0.113 -1.591- -0.185- المشاركة  

 0.097 1.664 0.174 ولويات األ

 0.996 0.005 0.000 دعم  ال

البعد
 

ي 
طف

العا
 

 

 0.599 0.526 0.047 االتصال 

0
.6

8
6

 

0
.6

0
2

 

0
.0

1
1

 

 0.613 0.506 0.059 المشاركة  

 0.460 -0.739- -0.077- ولويات األ

 0.159 -1.414- -0.108- دعم  ال

د   اداا س يدااةر  دوتررئ دفح مر داإلوحرساةد ااتعررميد ةيرةر دااتحسمرسدا ين رق
أندةةرتدتداا يلديرقدا ل ردلاد(د أ يريد)اات   دااتل و ر ( د  رسد  رادPSC)دد ميدأ يري

(د  رر دقو ررقدـمرراديااررقدىي رررئوًر د براترررا د ررإندأ يررريدةتيمرراد0.05اا  رر دأ بررادةرريد)
(PSCدد)د بلررًةدا ور د)اارت   دااتل و ر (ة ت يقد ةلال  قد دفؤاادا ردأ يريدةتيماد 

 د  رددةررد يلر دارسمدخاياة باهالفرض الثال  وجمياع الفاروض الفرعياة ال  رف مرت دد
د اات   دااتل و  .دPSC  ديدان قدفجامادلالدي اقدىي رئوقد ميد

د

د
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 :ا تبار الفرض الرابع
: "يؤثر مناخ السالمة النفسية االجتماعية في مكان العمل في العالقة الفرض الرابع

 .بين البقع العمياء للقيادة والتهكم التنظيمي"
دModerator رإنداا تيمراداا يرسيددBaron and Kenny (1986) حةربد

مرررررؤاادا رررررداف رررررهد /أ د رررررد،دااين ررررقد رررررميدةتيمررررادةةرررررتن دداارررر   ررررددلاررررزداا تيمررررراد
Independentةتيمررادفررر لدد Dependentد ةرريدارر د إورر د   رريدفدضررونداال رردلاد 

دا  تيماداا يسيد  ردم ر:ددConceptual Modelاا الرمو ردد
 المفاهيمي للمت ير المعدلنموذج ال( 6  رقم الشكل

د
د

اريد  رديدفرجامادا  تيمراداا يرسي دد-ىي رئوردد- يدضندااش  دااترارد ولوقداا شفد
 لارزدةريدخررنيدى رااةدفح مرر دا وحرساةداا تيرسي ديمررثدفور داا تيمرراالداا ةرتن قد ررند
ةررريداا تيمررراداا ةرررتن دا اراررررد اا تيمررراداا يرررسيداا حت ررر د ةتيمرررادااتالراررر د مل  ررررد

Interactionمرررسيدا رررردفرررجاماداا تيمررراداا يرررسيد رررددةيلديرررقدةتيمرررادااتالراررر دد ااررر   د
(Field 2013).د

د
د
د
د
د
د
د
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 نموذج ا تبار وجود تأثير للمت ير المعدل  (7 رقم الشكل 
د

 :صياغتين التاليتينوفقا لل مرتين تومن ثم، ال تبار الفرض الرابع تم ا تبار 
 ررر ددمعااادلكمت يااار ةلرررر دااةرررنةقداالالةررروقدا  ت ر ورررقد ررر دة ررررندااي ررر دمرررؤااد ▪

 ااين قد ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و  .
 ررر ددوسااايطكمت يااار ةلرررر دااةرررنةقداالالةررروقدا  ت ر ورررقد ررر دة ررررندااي ررر دمرررؤااد ▪

دااين قد ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و  .

يااااؤثر مناااااخ السااااالمة النفسااااية والااااكي ياااانص على:" ،بالصااااياغة األولااااىالفاااارض 
فااي العالقااة بااين البقااع العمياااء للقيااادة  نمت ياار معاادلاالجتماعيااة فااي مكااان العماال 

حررساةداا تيررسي دفرر داختعرررةهدىي رررئوردةرريدخررنيدى ررااةدفح مرر دا ووالااتهكم التنظيمااي"، 
(دااعنرلد1 اارت   دااتل و ر   د اا تيمراالداا ةرتن قد رر:د حمثد رنداا تيمادااترر لد ردد

 يدضرررررنداا رررررس يدااترررررراردوتررررررئ د(دااتالراررررر د مل  رررررر د3 دPSC(د2ااي وررررررةدا  ورررررري،د 
دااتح م :

د
د
د
د
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 الرابع نتائج تحليل االنحدار المتعدد ال تبار الفرض الفرعي األول للفرض  (7جدول  

معامالا   المت يراا المستقلة 
 االنحدار 

T-Test 
 المعنوية  القيمة 

 0.000 11.486 0.422 البقع العمياء للقيادة 
PSC 0.001 0.0310.975د 

 PSC) 0.230 3.035 0.003×  البقع العمياءالتفاعل  
  المعنوية الكلية للنموذج:

 44.35 المحسوبة  (F)قيمة  
د0.000 (.Sig)المعنوية 

  القوة التفسيرية:
 2R) 0.453معامل التحديد  

 R) 0.673معامل االرتباط المتعدد   

 ومن الجدول السابق يتضح ما يلى:
ىاررررردأندو رررردلادا وحررررساةددF-testأشرررررةلدوتو ررررقدمعنويااااة نمااااوذج االنحاااادار:  ▪

اا تيررسيد يتبررادةيلديرررد لادي اررقدىي رررئوق ديمررثدىندةةررتدتداا يلديررقدأ رر دةرريد
د(.0.05)

 دأتدأند0.453دR)2(  يرررإدقو رررقدةيرةررر دااتحسمرررسدالقاااوة التفسااايرية للنماااوذج:  ▪
 ةتيمراددPSC دااعنلدااي وررةدا  ورري،)اا تيماالداا ةتن قداا تو لقد رداال دلادد

( د ب يإداات   دااتل و  اا تيمادااتر لد)ااتعرميد رددةيدد%45.3(دفالةاددااتالرا 
اةفعررررطدفشرررمادىاررررد  رررديدان رررقد د د0.637د(R)قو رررقدةيرةررر دا ةفعررررطداا تيرررسيد

د.اا تيمادااتر لةلددة ت يقدد ديقد ميداا تيماالداا ةتن ق
) ختعرةدةيلديرقد ر دةتيمراددT-test الح دوترئ د  معنوية المت يراا المستقلة: ▪

د:م  ةةتن دا رديس،(دفبميدةرد
يمرثدىند( داات   دااتل و ر )  ميدااعنلدااي ورةدا  وري،دددفد سدان قدةيلديق -

 د  ررسد  يررإدقو ررقدةيرةرر د0.05أ رر دةرريددTقو ررقدةةررتدتداا يلديررقد ختعرررةد
 فشمادىاردأندااين قد ميداا تيماييدطاي ق.د    د0.422ا وحساةد
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يمررررثدىندقو ررررقد( دااررررت   دااتل و رررر ) دPSC ررررميددفد ررررسدان ررررقدةيلديررررق د -
 .0.05أ بادةيددTدد ختعرةةةتدتداا يلديقد

دPSC ااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ررميدةتيمررادااتالرارر د ررميددفد ررسدان ررقدةيلديررق -
أ رر دةرريددTيمررثدىندقو ررقدةةررتدتداا يلديررقد ختعرررةد( دااررت   دااتل و رر ) 

 د ةريدار د دأتدأندةتيمادااتالرا دا دفجامادةيلدتدا رداا تيمادااتر ل0.05
ااعنرلدااي وررةدا  ورري،د دمؤاادا ردااين قد ميداا تيمراداا ةرتن د دPSC إند 

د .اات   دااتل و   د د اا تيمادااتر لد
داألولااى،الرابااع بالصااياغة قبااول الفاارض  بلرررًةدا رررداالترررئ دااةررر نق د إورر دمررت د

 ررر دااين ررقد رررميدااعنرررلدااي وررررةددكمت يااار معااادلدPSCمرررؤاادمرررل دا رررردأورر د د اارر  د
د .دا  وري،د اات   دااتل و  

يااؤثر مناااخ السااالمة النفسااية  ، والااكي ياانص علااى:"بالصااياغة الثانيااةأمااا الفاارض 
فاي العالقاة باين البقاع العميااء للقياادة  نمت يار وسايطاالجتماعية فاي مكاان العمال 

رارتخسامدطراينتمي:دفح مر دا وحرساةد فح مر دف داختعرةهدىي رئورد والتهكم التنظيمي "،  
د د ي  يدفدضوندلازدفو ردم  :Path Analysisاا ةرةد

 رإنداا تيمرادااداروطددBaron & Kenny (1986) حةربددر:أوال: تحليال اإلنحادا
mediatorدو رلادانوحساة:د3خنيدد   يداختعرةهدةيد
دو دلادا وحساةداا  د ختبادان قداا تيمادااتر لد را ةتن . .1
دو دلادا وحساةداا  د ختبادان قداا تيمادااداوطد را ةتن . .2
و رررردلادا وحررررساةداارررر  د ختبررررادان ررررقداا تيمررررادااتررررر لد  رررر دةرررريداا تيمرررراد .3

داا ةتن د ااداوط.
  رررربدأندمررررؤااداا تيمررررادد(1   رررر :دفختبرررراد رررر هداال رررررلادشررررا طداادارررررطقدا ةبيررررقد

  رربدأندمررؤااداا تيمررادد(2 اا ةررتن دةيلديررردا رررداا تيمررادااتررر لد رر داال رردلادا  ي د
  بدأندمرؤااداا تيمرادد(3 اا ةتن دةيلديردا رداا تيمادااداوطد  داال دلادااررو  د
  رربدأند  رردندفررجامادد(4 اادارروطدةيلديرررد رر داا تيمررادااتررر لد رر داال رردلاداارراررث د 
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اا تيماداا ةتن دا ررداا تيمرادااترر لدأ ر د ر داال ردلادااررارثدةلر د ر داال ردلادا  يد
(Field, 2013). 

دفو ردم  دااضدوترئ دفح م دا وحساةدااعةوط:نتائج النموذج األول:  •
 نتائج تحليل االنحدار للنموذج األول (8الجدول  

 معامل اإلنحدار  المتغير المستقل 
T-Test 

 القيمة  المعنوية 

 13.426 0.000 0.649 البقع العمياء للقيادة 

 F 180.244قيمة 

 0.000 المعنوية 
2R 0.421 

 المت ير التابع: التهكم التنظيمي
دةيداا س يدأانه د   يدا اتلترادأن:د

فشرماداالتررئ دىارردأندو ردلادا وحرساةدةيلرد ديمرثدقو رقدمعنوية النموذج نكل:  
 د0.421(د رر دR2(.د قو ررقدةيرةرر دااتحسمررسد)0.05اا يلديررقدأ رر دةرريد)ةةررتدتد

د%دةيدااتعرميد  داا تيمادااتر ل.د42.1أ دأنداا تيماداا ةتن د الةاد
أند لرركدان رقدةيلديرقد رميددT-Testأ  رالدوتررئ ددمعنوية المت ير المساتقل:  

اتل و رر  ديمررثداا تيمرراداا ةررتن د ااعنررلدااي ورررةدا  وررري، د اا تيمررادااتررر لد ااررت   دا
( د أندقو قدةيرة داإلوحساةداا نرسة،د0.05 روإدقو قدةةتدتداا يلديقدأ  دةيد)

د دة رد شمادىاردأنداا تيماييدةافعطرند ش  دى  ر  .0.649  د
ا لااكلي، ككااون الشاارط األول قااد تحقااق وهااو " كجااب أن يااؤثر المت ياار  ➢ وفقااا

 المستقل معنويا على المت ير التابع ".
دوترئ دفح م دا وحساةدااعةوط:دفو ردم  الثاني: نتائج النموذج  •

 نتائج تحليل االنحدار للنموذج الثاني  (9الجدول  
 معامل اإلنحدار  المتغير المستقل 

T-Test 

 القيمة  المعنوية 

 -0.151- 0.880 0.010 البقع العمياء للقيادة 

 F 0.023قيمة 

 0.880 المعنوية 
2R 0.000 

 مناخ السالمة النفسية االجتماعية في مكان العملالمتغير التابع: 
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دةيداا س يدأانه د   يدا اتلترادأن:
فشماداالترئ دىارردأندو ردلادا وحرساةداايررمدـمرادةيلرد  دمعنوية النموذج نكل:  

( د قو رررقدةيرةررر دااتحسمرررسد0.05يمرررثد رورررإدقو رررقدةةرررتدتداا يلديرررقدأ برررادةررريد)
(R2د  د)داا ةتن د د الةادااتعرميد  داا تيمادااتر ل. دأ دأنداا تيماد0.000

اررسمد  ررديدان ررقدةيلديررقددT-Testأ  ررالدوترررئ دمعنويااة المت ياار المسااتقل: 
ااعنرررلدااي وررررةدا  ورررري،د د اا تيمررراددلالدي ارررقدىي ررررئوقد رررميداا تيمررراداا ةرررتن د 

( د قو ررقدةيرةرر د0.05 ديمررثدقو ررقدةةررتدتداا يلديررقدأ بررادةرريد)دPSCدااتررر لد 
د دة رد شمادىارد  ديداةفعرطدضعوف.0.010اا نسة،د  دددا ةفعرط

ا لاكلي، ككاون الشارط الثااني لام يتحقاق وهاو " ➢ كجاب أن ياؤثر المت يار دوفقاا
 المستقل معنويا على المت ير الوسيط ".

دوترئ دفح م دا وحساةدااعةوط:دفو ردم   نتائج النموذج الثال : •
 للنموذج الثال  نتائج تحليل االنحدار  (10الجدول  

 المتغير المستقل 
معامل  

 اإلنحدار 

T-Test 

 القيمة  المعنوية 

PSC 
0.650 

0.492 -0.688- 

 13.404 0.000 البقع العمياء للقيادة 

 F 90.168قيمة 

 0.000 المعنوية 
2R 0.422 

 المتغير التابع: التهكم التنظيمي

دةيداا س يدأانه د   يدا اتلترادأن:د
فشماداالترئ دىاردأندو ردلادا وحرساةداايررمدةيلرد ديمرثدقو رقدمعنوية النموذج نكل: 

 دأ د0.422(د ر دR2(د أندقو رقدةيرةر دااتحسمرسد)0.05ةةرتدتداا يلديرقدأ ر دةريد)
د%دةيدااتعرميد  داا تيمادااتر ل.د42.2أنداا تيماالداا ةتن قدفالةاد
 م  :ةرددT-Testأ  الدوترئ دمعنوية المت ير المستقل: 

فد سدان قدةيلديقد رميداا تيمراداا ةرتن د ااعنرلدااي وررةدا  ورري، د اا تيمرادااترر لد ▪
 (.0.05 اات   دااتل و   ديمثدقو قدةةتدتداا يلديقدأ  دةيد)
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 د اا تيمرررادااترررر لد اارررت   دPSC دفد رررسدان رررقدةيلديرررقد رررميداا تيمررراداا ةرررتن د  ▪
 (.0.05ااتل و   ديمثدقو قدةةتدتداا يلديقدأ بادةيد)

رداررر از د  ررردندااشررراطدااررارررثد اااا رررلداد رررديدةتيمررراد اررروطداررر دمتحنررر د   ررررد ➢   نرررً
   ربدأندمررؤااداا تيمرراداادارروطدةيلديرررد ر داا تيمررادااتررر لد رر داال رردلاداارراررث د
 ي بدأند  دندفجاماداا تيماداا ةتن دا رداا تيمادااتر لدأ  د رد،د ر داال ردلاد

 اارراثدةل د  داال دلادا  ي .
فاي ال كعتبار مت يارا وسايطا  وبالتالي، فإن مناخ السالمة النفساية االجتماعياة   ➢

 العالقة بين البقع العمياء للقيادة والتهكم التنظيمي.

 Path Analysisثانيا: تحليل المسار: 
 د لازد راتخسامد اورة دPath Analysis ختعرةدااالاضدااالاا دااررو  دف دفطبم د

AMOSدالترئ دااتح م د  داا س يدااترا :د د فو ردم  دااضد
 نتائج تحليل المسار ال تبار الفرض الفرعي الثاني  (11جدول  

 المعنوية  .C.R المعامل  المسار 

التهكم      البقع العمياء للقيادة

 التنظيمي 
.384 13.458 0.000 

منععععا    البقععععع العميععععاء للقيععععادة  

 السالمة النفسية االجتماعية في مكان العمل
-.008 -.151 .880 

منا  السالمة النفسية واالجتماعية في مكان  

 التهكم التنظيمي العمل  
-.024 -.691 .489 

دةيداا س يدأانه د   يدااتلترادااترا :ددد
أ  الداالترئ داسمد  رديد: PSCالمسار األول: من البقع العمياء للقيادة إلى   •

 ديمررثدPSCان ررقدةيلديررقدلالدي اررقدىي رررئوقد ررميد ااعنررلدااي ورررةدا  وررري، د  
-( د قو ررررقدةيرةرررر داا ةرررررةداا نررررسة،د0.05قو ررررقدةةررررتدتداا يلديررررقدأ بررررادةرررريد)

دةافعطرن. دة رد شمادىاردأنداا تيماييدـماد008.
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أ  رالداالتررئ د: المسار الثاني: من البقع العمياء للقيادة إلى التهكم التنظيمي •
أو دفد سدان قدةيلديقدلالدي اقدىي رئوقد رميد ااعنرلدااي وررةدا  ورري، د  اارت   د

 (.0.05ااتل و   ديمثدقو قدةةتدتداا يلديقدأ  دةيد)
الداالترررئ داررسمد  ررديدأ  رر: إلااى الااتهكم التنظيمااي PSCالمسااار الثالاا : ماان  •

 د  ااررررت   دااتل و رررر  دقو ررررقددPSCدان ررررقدةيلديررررقدلالدي اررررقدىي رررررئوقد ررررميد 
 دة ررد024.-( دقو رقدةيرةر داا ةررةداا نرسة،د0.05ةةرتدتداا يلديرقدأ برادةريد)

د شمادىاردأنداا تيماييدـمادةافعطمي.
 النموذج الهيكلي المقترح  (8الشكل  

 
ااررتلرًيادىارررداالترررئ دااةررر نقدةرريدأارررامبدفح مرر دا وحررساةد فح مرر داا ةرررة د   رريد

تداررطدااين ررقد ررميدااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااررت   دااتل و رر  د دمدPSCا اررتلترادأند
ردارر از د مررؤااد"اارر  دمررل دا ررر:و الثانيااة، الصااياغةالفاارض الرابااع ب رفاا  مررت    نررً

PSC دااين قد ميدااعنلدااي ورةدا  وري،د اات   دااتل و  دنمت ير وسيط  ." 

نمت يار تظهر نتائج الفرض الرابع أن لمناخ السالمة النفسية االجتماعية دور  
 .في العالقة بين البقع العمياء للقيادة والتهكم التنظيمي معدل

الخصاائص كختلف سالو  الاتهكم التنظيماي باا تالف د"" ال: ا تبار الفرض الخام 
د:  ردم   ختعرةد  ادااالاضدف دفنةو  دىارد ا ضد ا وقد،  الدكموجرافية للعاملين"
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 ختعررةهدد"الناوع  ال كختلاف سالو  الاتهكم التنظيماي باا تالف"دد:الفرض الفرعي األول
د:دم   د  روإداالتو قد  رد(دايملتميدةةتن تميدT-Testف دااتخسامد)د
 ( لمقارنة سلو  التهكم التنظيمي  T-Testنتائج    (12جدول  

 بين العاملين با تالف النوع  

 المتغير 

  T-Test إناث ذكور 

 المتوسط 
االنحراف  

 المعيارى
 المتوسط 

االنحراف  

 المعيارى
 المعنوية  القيمة 

 0.548 -0.601- 0.563 3.44 0.507 3.40 التهكم 

اررر دكداارررت   دمتورررندةررريداا رررس يدااةرررر  دأوررر د دمد رررسد ررراقدةيلرررد دةررريديمرررثد 
(دا  تيمررادأ بررادT-Testااتل و رر د رررختن داالرردال ديمررثدأندقو ررقدةةررتدتدةيلديررقد)

( د  ددةرد يل دأند ر ادااالراقد رميداا   رداتميدـمرادةيلردت د بلررًةدا ررد0.05ةيد)
د.قبول الفرض الفرعي األوللازد إو دمت د

 ختعرةهدددد"،با تالف السن"ال كختلف سلو  التهكم التنظيمي  دد:الفرض الفرعي الثاني
ااتعرميد) فح م د ااتخسامد االتو قF-Test(د )ددANOVAف د أو د دفد سدددد( د  روإد

فشماد  وقد يمثد ااي ا د ااتل و  د رختن د اات   د ا دكد يمثد ةيد ةيلديقد  ا قد
 د  ددةرد يل دأند  هدااالا قدد(0.05)(دا  تيمادأ بادةيددF-Testةةتدتدةيلديقد)

فيد ا ةبلد ااالمرلد مت دد ميد ةيلديق د براترا د ـماد الثانيتباد الفرعي  الفرض   ددقبول 
د:ددااترا دةيداا س يدااةر  لازديتوند د

د 
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 لمقارنة سلو  التهكم التنظيمي F-Test و  ANOVAنتائج  (13جدول  
 بين العاملين با تالف العمر 

المتغير 
 

أقل من 

 سنة 30

إلى   30من 

 40أقل من 

 سنة 

إلى   40من 

 50أقل من 

 سنة 

سنة  50

 فأكثر 
F-Test 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

القيمة 
المعنوية  

 

هكم
الت

 
 

3
.5

0
 0

.4
3
9

 

3
.4

4
 0

.5
1
5

 

3
.3

9
 0

.5
4
0

 

3
.3

8
 0

.5
7
1

 

0
.4

2
1

 

0
.7

3
8

 

المساااتوى  ال كختلاااف سااالو  الاااتهكم التنظيماااي باااا تالف": الثالااا الفااارض الفرعاااي 
( د  رورررإدF-Test(د )دANOVAفررر داارررتخسامدفح مررر دااتعررررميد) ختعررررةهدد"،التعليماااي

د:دم  داالتو قد  ر
 لمقارنة سلو  التهكم التنظيمي F-Test و  ANOVAنتائج  (14جدول  

 بين العاملين با تالف المستوى التعليمي 

المتغير 
 F-Test فوق الجامعي  جامعي  دون الجامعي  

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

القيمة 
المعنوية  

 

هكم
الت

 

3
.4

7
 0

.5
4
6

 

3
.4

2
 0

.6
2
6

 

3
.3

3
 0

.2
7
7

 

1
.1

9
7

 

0
.3

0
4

 

متوررندةرريداا رررس يدااةررر  دأورر د دفد رررسد ررا قدةيلديررقدةررريديمررثدارر دكداارررت   د
(دF-Testااتل و ررر د ررررختن داا ةرررتدتدااتي و ررر  ديمرررثدأندقو رررقدةةرررتدتدةيلديرررقد)

 د  ررددةرررد يلرر دأند رر هدااالررا قد ررميدااالمرررلداارررنغدـمرراد(0.05)ا  تيمررادأ بررادةرريد
د.الثال قبول الفرض الفرعي ةيلديق د براترا دمت د
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ال كختلاااف سااالو  الاااتهكم التنظيماااي باااا تالف المساااتوى  د:الراباااعالفااارض الفرعاااي 
 د يدضرررنداا رررس يد(دايملترررميدةةرررتن تميدT-Testفررر داارررتخسامد)د ختعررررةهد  دالاااوظيفي

داالتو ق:ددااترا 
 ( لمقارنة سلو  التهكم التنظيمي بين العاملين   T-Testنتائج    (15جدول  

 با تالف المستوياا الوظيفية  

 المتغير 

  T-Test إدارة تشغيلية  إدارة متوسطة 

 المتوسط 
االنحراف  

 المعيارى
 المتوسط 

االنحراف  

 المعيارى
 المعنوية  القيمة 

التهكم  

 التنظيمي 
3.48 0.680 3.40 0.484 0.810 0.421 

متورررندةررريداا رررس يدااةرررر  دأوررر د دمد رررسد ررراقدةيلرررد دةررريديمرررثداررر دكداارررت   د 
(ددT-Testااتل و رر د رررختن داا ةررتديرلدااد ولوررق د  ررردأندقو ررقدةةررتدتدةيلديررقد)

 د  ددةرد يل دأند  ادااالاقد ميداا   داتميدـمرادةيلردتد(0.05)ا  تيمادأ بادةيدد
مادلتدي اقدىي رئوق د براترا دمت د د.الرابعقبول الفرض الفرعي ـ 

ال كختلااف ساالو  الاتهكم التنظيمااي باا تالف ماادة العماال ": الفارض الفرعااي الخاام 
  رورررإد( دF-Test(د )دANOVAفررر داارررتخسامدفح مررر دااتعررررميد) ختعررررةهدد"، الخبااارة(

د:دم  داالتو قد  ر
د
د
د
د
د
د
د
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 لمقارنة سلو  التهكم التنظيمي F-Test و  ANOVAنتائج  (16جدول  
 بين العاملين با تالف الخبرة  

المتغير 
 

 5أقل من 
إلى أقل من   5

10 

سنوات  10

 فأكثر 
F-Test 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

ط 
س

المتو
ف   

حرا
الن

ا

ى
المعيار

 

القيمة 
المعنوية  

 

هكم 
الت

 

3.48 0.607 3.34 0.380 3.47 0.629 1.816 0.165 

اات   دد ا دكد يمثد ةيد ةيلديقد فد سد ا قد أو د د ااةر  د اا س يد ةيد متوند
ااخبا، ديمثدأندقو قدةةتدتدةيلديقد) أ بادF-Testااتل و  د رختن د ا  تيماد (د

مادلالدي اقدد(0.05)ةيدد  د  ددةرد يل دأند  هدااالا قد ميدااالمرلدـمادةيلديقدـ 
د.دقبول الفرض الفرعي الخام ىي رئوق د بلرًةدا ردلازد إو دمت د

قبااول الفاارض الخااام   لرررًةدا رر دةررردفرر دااتدصرر دىاورر دةرريدوترررئ  د إورر دمررت د
اررر دكداارررت   د د  رررددةررررد يلررر د د خت رررفدوجمياااع الفاااروض الفرعياااة الخاياااة باااه

اافوقدا يرة مياا د.تل و  د رختن دااخ رئ دااس  ـد

 ناتااااائاج وتوياياااااااا الاااادراساااةرابعاا: 
 نتاااائج الااادراسااااااااة: 
ةتيمررراد ااعنرررلدد رررجف   يرررريدةتيمررراالدااسةاارررق دداايررررة ميد را ممرررقةررريديمرررثدىيةاكد •

ةتيمرررا اات   دااتل و ررر  د ررر دداا ا ررر دا  ي د ررر ديررميد ررررة ررر دااي ورررةدا  ورررري، د
 لارزد  نرردا رردد  د نرسد ررةد ر داا ا ر دا خمراPSC اا ا  دااررو  دأةردةتيمراد 

 .اا تيماالأشرةلدىاو داالترئ د راتخسامدااداطدااحةر  داتافمبد
 رررميداايررررة مي د خرصرررقدداارررت   دااتل و ررر ي ةد ررر ديرررس غد عنرررلدااي وررررةدا  ورررري،دا •

( د   رررردااعيرررساندل  داات رررا د ررررداا دا رررف  د د رررراتحم)ااخرصرررقدااعنرررلدااي وررررةد
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)ا ف رررري دااخرصرررقد عنرررلدااي وررررةداارررو د ررررانااةال د ررر ديرررميددااين رررقداا عرشرررا،
   رردااعيرسانداا  ررنندا ين ررلددفجامادةيلد دا رد)اارت   دااتل و ر ((دداالالةوق د

 رت   دا رردااعيرسداايررطال داااعنلدااي ورةدا  وري،د د  ردو سدأو د دفؤاادااشخ وق
 د  ررر اد شرررمادىارررردأنداارررت   دارررو داررررطال  د إو رررردىيةا ررر د اررر د   دااتل و ررر 

د يتجااد راعنلدااي ورةدلالداا  قد راي  د اوةإدااشخ وق.
 د.PSC دمد سدان قدفجامادلالدي اقدىي رئوقد ميدااعنلدااي ورةدا  وري، •
 .تل و   اات   داادPSCان قدفجامادلالدي اقدىي رئوقد ميد  ديدفبميداسمد •
ي ةد رررر دااين ررررقد ررررميدااعنررررلدااي ورررررةدا  وررررري،د ااررررت   دااتل و رررر  دارررر ددPSCىند •

 .مؤاادا رداف رهد /أ د د،دااين ق د  دد او د  تيماد اوط  تيمادةيسيد
د ررختن  ميداايرة ميد  داا ممقدةح دااسةااقدا دكداات   دااتل و  د د خت فدد •

اافوررررقدا يرررررة مي  د  ررررددةررررردمتالرررر دةررررلد لراررررقدااعريرررررقدا  اوررررقدااخ رررررئ دااس  ـد
 ااتر د رراـا دةريدأو رردد(,.Robledo. et al 2018) يخت رفدةرلدوتررئ ديةاارقد

ف دى ااة رد  دةل  رلدة ايقد نسد روإداالترئ دا ردااي ر دف رةررد رراـا دةريد
 فبايادااعريثد جند  هد  داارنر قداا  ايق.

  اياا الاااادراساااةتاويااااا 
دفنترا ةردف دااتدص دىاور دةريدوتررئ  د د  دضدةدااش داال ا د ااي   دا سةااق د

اا ل  ررررررلدااعريررررررقدة  دارررررقدةررررريدااتدصرررررورلدااتررررر دفخررررر دة رررررريدااتطبمررررر د  ررررر د
د   ا د فدصورلدأخاتدفتي  د راسةاارلداا ةتنب وق.ااح دةوقد

د

د

د

د

د
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 : الهيئة العامة للنقل النهري توياياااااا تخص إدارة 

 آلياا التنفيك التويياا 

ا ررررردةةررررتدتددPSCفبلرررر د
اارررررتاافو  د  ررررر ةدأاراررررر د
ةررررررررررريداارنر رررررررررررقدااتل و ورررررررررررقد

دا  ممق.د

االالةرررروقد ا  ت ر وررررقداررررسم رداانررررسة،د ااا عررررقد رررر دخ رررر داابممررررقداختورررررةدقوررررريالد -
داا لراعقداايرة مي.دد

 يا  ررردا اررتاافو   دةرريدخررنيدىيةاكدااالدائررسددPSCىاترر امداا وررري،د  تط عرررلد -
 حنن ر.د اا حت  قداات د   يداندد

 د ااحرررا دا ررررداشررراا   د ررر دا  ورررقدصرررلراقد افخررررلداررر رالدصررردلداايررررة مي -
 .داانااة

 .دPSC اورارلد  دااسدةي لقد ةدانقداتحنم ددددادائن د ا ااةال د ضلدد -
د.دPSCي و دانر قدداصساةد ئحقدياخ وقدةال  قدات -
د.دPSCددفد اقور ددددةيدخنا دف  و د اورة دةت رة د   ي -

وشرررادانر رررقداارررتي  داا ةرررت اد
ا  رررررررسةاةد اايررررررررة ميد فنبررررررر د
  ررررررررررا،دأندااتيممررررررررررادارررررررررر قد
ااي رررادا تيرةررر دةرررلدااعنرررلد

د.دااي ورةدا  وري،

ايخرررريداانرررري،د اا رررسماييدارررس ةالدفرررسةيبدفطديايرررقد لورررقد لافورررق دا يا رررقد ورررفد -
 ات لب ر.دددلاف  دد  ددااي ورةددااعنلددفنمو د   ي

 د را ممرررق فاليمررر د لررردالداإلف رررريداا خت الرررقددف ررر و داا و ررر دااتل و ررر دفحةرررمي -
مرررراداااارررر وق د  رررررد ةرررر ند تعرررررييداا ي دةرررررل د في د  دااين رررررلديررررداااارررر وقدـ 

 تش لدااي  د ا  دااالاي دا   حقدااي  .داااشخ وقدفو رد مل  دد
دااتداصرر وقد ررااة دفسةيبوررقد  ررالقدةةررت ا،داتل وررقداا  رررةالفخطوطد فلالمرر د فنمررو د -

د را ممق.د ااة د وقدا يرة ميدد

اا التررد دددااعررربدداوراقدداات ري
إلياة،داررررررررررررررررررررر دكداارررررررررررررررررررررت   د

د.دااتل و  

شرر ايقد اطررررةداايرررة ميد اصررقداالررتنديررداةدةرررلدد/دأارربد وقدا ت رارررلى ررااةد -
 اا وريال.د

 اا رررؤاا،دا رررردة ررر حقدااي ررر دأ داايررررة ميدةلر شرررقدا   ررررةد ا يرررساغدانوورررقد -
   دضد وق.د

ةتر يقدةدا لدااتداص دا  ت را د ةدا  قداايرة ميد را شر  داات دفرر دااررت   د -
دا م رد ياضدي  رد او دفجومب  .د
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 :تويياا تخص الدراساا المستقبلية
 رر ددااتل و رر ااعنررلدااي ورررةدا  وررري،د ااررت   د رر دااين ررقد ررميددPSCي ةديةااررقد •

 .فر يقدا نطرالدااخر ةل  رلدد
ااررررت   د فررررجامادلاررررزدا ررررردد ررررراعنلدااي ورررررةدا  وررررري،يةااررررقدان ررررقدأو رررررطداا وررررري،د •

 .ددااتل و  
  اانسة،دااتلر ةوقدا  ل  ق.دPSCيةااقدأااد •
 . راتساةقداا داةيدااعشايقدPSCيةااقدان قد •
 . رايسااقدااتل و وقدااعنلدااي ورةدا  وري،يةااقدان قد •
د. رات   دااتل و  يةااقدان قداااضردااد وال دد •

 الااااااااااااااماراجااااااااع 
 أوالا: المراجع العربية

)د • ش لرزد رض د يرف د أي س د رةايند اا سةكد2017خوما د ااتل و  د ااسا د ( د
ااسورومادد ة  قد ااتل و   د اات   د خالضد ر ا،د اا  ل د أاا  رد  د دد- ااتدا  د

د.د325-287 ددد د 10اايااق داايسيدد
( دا د ورلدااي  دااة بوقداالرشمقدايدد2014ااالتن   دا  دابسدااحةيد عر د) •

اات   دااتل و  د اوي را ردا ردةا وقدة رةارلداا داةيدااعشايق دةاراقدي تدةا،د
  رةيقد ابنة.دد-ةلشدة، د  وقداإلياة،د ا  ت ريدد

خايق دةنريدة2017 اي   دأ  يد سةد) • لشدةد  د ايس،داا سملقد( داو داد و قدااةُّ
 .دد2017/دد09/ددد11 ترةيخدا الميد

اال ا د   ادد • ا لن د اايرةقد ا  ممقد اااا  د اإلا تا و د ةط دددد–اا د لد ـأ
 .د2019
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( دد2017اا ورا  دير  دأيةدو د اا بدة  ديمسةد را د اايطد  دة لسدي مسد) •
ا ا ري ا ل  رلد ااد وال د ا وحاا د ااي ورةد فجاما رد  د قد  وقددة   ددااعنلد

 (.د21ااتابوقدا بلرلدا ي دمدا وةرووق داايسيد)
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