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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرحمن الرحيم

    7اآلية إبراهيم، سهرة} ََلَِزيَدنَُّكم َشَكرُتم َلِئن {تعالى قال (             
 عرفانو  شكر                                   

عمى انجاز  أعانشيالذي  والشعساء،والجهد  والبقاء،والعزة  صاحب العطاء، الحسد هلل العمي العظيم     
العمي  (هللا)ودليمي عشد حيرتي اشكر  شدتي،فيه سشدي، وعدتي عشد  الشهر، وإخراجو إلى العسل،ىذا 

ىذا العسل الستهاضع مع رجائي ان يتقبمو مشي، ويجعمو خالرًا  بإتسامعمى تهفيقو  اواًل واخيراً القدير 
ناصر  سبق،والخاتم لسا  أغمق،الفاتح لسا والرالة والدالم عمى سيد السرسمين نبيشا دمحم  الكريم،لهجيو 
 وإيساناً  ،أجسعينالشجاة وحبل هللا الستين عمييم الدالم  أبهابوعمى آلو الطيبين الطاىرين  بالحق،الحق 

بالذكر الجزيل والثشاء  أتقدمني إالسعروف ف ألصحاببفزل االعتراف بالجسيل وتقديم الذكر واالمتشان 
صاحب االفكار السسيزة  واخص بالذكر والتقدير االطروحةالعظيم لكل من ساعد في انجاز ىذه 

الدكتهر  األستاذومذرفي الفاضل  أستاذي أطروحتيوالبرسة العمسية التي كان ليا االثر الهاضح في 
و وجيده وعمسو الذيء الكثير من وقت وإعطائي ،أطروحتيعمى  اإلشرافعمى قبهلو  احسان دهش جالب

 والسداندةلمهصهل إلى السدتهى العمسي الالئق، وغسرني بتهجيياتو ونرائحو، فهجدت مشو كل الدعم 
 أشعلكسا أتقدم بالذكر الجزيل والعرفان إلى كل من  ،الجزاءعشي خير (هللا)طيمة فتره الدراسة فجزاه 
إلى أساتذتشا والى من وقف عمى السشابر وأعطى من حريمة فكرة ليشير دربشا  شسعو في دروب عسمشا

عمى كسا أتقدم بالذكر واالمتشان إلى الدادة رئيس لجشة السشاقذة وأعزائيا السحترمين لسهافقتيم  ،الكرام
إلى  ،جزاء( سبحانو وتعالى خير الجزاىم)هللاوالحكم عمييا وإثرائيا بسالحظاتيم الدديدة  الرسالة،مشاقذو 

بالذكر إلى من زرعها  أتقدمويتطمب واجب االحترام ان  زمالئي في الدراسة )مريم، صدام، سيف(.
واخص والسعمهمات ربسا دون ان يذعروا بدورىم بذلك  واألفكار ةالتفاؤل في دربشا وقدمها لشا السداعد

  فزل(.عبد  بالذكر صديقتي )خيرية
                                               



 مستخلصال

 المستخلص
وسمهكيات الفعاظة  ،والتأثيخ بين القيادة الدامة الى اختبار عالقة االرتباطالحالي ييجف البحث 

من خالل الجور السمطف لذغف العسل لعيشة من أعزاء السالك التجريدي والتعميسي في  ،في العسل
( مجرسة 56)مهزعين عمى  ،ا  ومجرس ا  معمس (812)السجارس االىمية لسخكد محافعة الجيهانية البالغ عجدىم 

أبعاد ىي: )االشخاف  ةاذ يزم متغيخ القيادة الدامة خسد ابتجائية ، ومتهسطة، وثانهية، واعجادية .
الديء، والقيادة الدمطهية، والشخجدية، والتخويج )االعتداز بالحات(، وعجم القجرة عمى التشبؤ(، اما متغيخ 
الفعاظة في العسل فقج تشاول أربع ابعاد ىي: )العجاء، وانتياك الخرهصية، والشسيسة، والدمهك 

ىي: التي ربعة بعاده األأخ ممطف من خالل االندحابي(، وبالشدبة لذغف العسل فقج اُستعسل كستغي
البيئة ان  )االستستاع بالعسل، والجافع الحاتي، واليهية الحاتية، واالحداس بالتعمم(. وتجور فكخة البحث حهل

متسثمة في الفعاظة  ،تتدبب في خمق سمهكيات سمبية ومشحخفة لجى االفخاد الدامة الستسثمة بهجهد قائج سام
ىحا الذغف سهف يديم في تقميل  فإنفخاد لسدتهيات من شغف العسل الك ىؤالء األفي العسل، وعشج امت

ىمية لسخكد التأثيخ لستغيخ القيادة الدامة عمى سمهكيات الفعاظة في العسل عمى مدتهى السجارس األ
من األساليب اإلحرائية في التعامل مع نتائج استسارة  ا  محافعة الجيهانية. وقج استخجم البحث عجد

، والتحميل العاممي، وأساليب التحميل االحرائي (Pearson)االستبيان السيسا معامل االرتباط البديط 
  (AMOS.V.23، باستخجام بخامج إحرائية مثلSEM)الهصفي، ونسحجة السعادلة الييكمية )

لفخضيات التي عمى أساسيا تم التهصل الى مجسهعة من ، وقج أثبت البحث صحة ا SPSS.V.2).و
، فزال  عن الجور الحي معتجل  لىإلعل من أبخزىا تهافخ متغيخات البحث بسدتهى مشخفض االستشتاجات 

ة في ظاعوسمهكيات الف ،سمطف لعالقة التأثيخ بين القيادة الدامةك االربعةشغف العسل بأبعاده لعبو 
 األخح بيا.  مضهء االستشتاجات صيغت تهصيات البحث، والتي تعج ذات قيسة إذا ما ت يوف العسل.

 األىمية.القيادة الدامة، الفعاظة في العسل، شغف العسل، السجارس  الكلمات الدالة:
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 قائمة احملتويات
 الصفحة المهضهع

 أ اإلهداء 
 ب شكر وعرفان 
 ت المدتخلص 

 ج - ث قائمة المحتهيات 
 خ –ج  قائمة الجداول

ذ -د قائمة األشكال    
 ذ قائمة المالحق

 2-1 المقدمة
 33-3 والجههد المعرفية الدابقة   ه مميوتص بحثمنهجية الالفصل األول: 

 9-4   بحثالمبحث األول: منيجية ال
  19 – 10 المبحث الثاني: ترميم البحث وإجراءاتو

 33-20 الجيهد المعرفية الدابقةبعض المبحث الثالث: 
 96-34   بحثاإلطار النظري لل الثاني:الفصل 
 61-35 القيادة الدامة   األول:المبحث 
 76-62 العمل الثاني: شغفالمبحث 
 90-77 في العمل الثالث: الفعاظةالمبحث 
 96-91  البحثبين متغيرات  الرابع: العالقةالمبحث 
 163-97 بحثالتطبيقي لل الثالث: الجانبالفصل 
 121-98 والتحقق من صدق المقاييس وثباتيا بحثفحص بيانات ال األول:المبحث 
 136-122 وتحليليا وتفديرىا   البحثعرض نتائج  اإلحرائي:الهصف  الثاني:المبحث 
 163-137 البحثاختبار فرضيات  الثالث:المبحث 
 171-164 االستنتاجات والتهصيات  الرابع:الفصل 

 168-165 االستنتاجات األول:المبحث  
 171-168 والمقترحات المدتقبليةالتهصيات  الثاني:المبحث 

 188-173 المصادر  
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  المالحق
 - المدتخلص باللغة االنكليزية 

 

 قائمة اجلداول
 الصفحة عنهان الجدول الجدول

 10 التعاريف اإلجرائية لمتغيرات البحث 1
 13 مقاييس البحث 2
16-14 عدد االستمارات المهزعة والمدترجعة والمدتبعدة بحدب المدارس المبحهثة 3  
 17 وندب االستمارات المهزعة بحدب النهع االجتماعيتكرارات  4
 19 ملخص لهسائل وأدوات التحليل اإلحرائي المدتخدمة في البحث 5
 23-20 بعض الجيهد المعرفية الدابقة الخاصة بالقيادة الدامة 6
 27-24 الجيهد المعرفية الدابقة الخاصة بذغف العمل 7
 31-27 بالفعاظة في العملالجيهد المعرفية الدابقة الخاصة  8
 98 متغيرات البحث ترميز وتهصيف 9

 99 استكذاف فقدان بعض البيانات 10
 101 وابعاده البحثاختبار اعتدالية البيانات لمتغيرات  11
 104 اختبار كفاية العينة ووجهد االرتباط بين المتغيرات 12
 105-104 (1-5)العهامل من نتائج التحليل العاملي لمقياس القيادة الدامة 13
 107 اختبار كفاية العينة ووجهد االرتباط بين المتغيرات 14
 108-107 (1-4نتائج التحليل العاملي لمقياس شغف العمل )العهامل من  15
 109 اختبار كفاية العينة ووجهد االرتباط بين المتغيرات 16
-4نتائج التحليل العاملي لمقياس الفعاظة في مكان العمل )العهامل من  17

1) 
110 

 112 مؤشرات وقاعدة جهدة المطابقة لمعادلة النمذجة الييكلية 18
 115 تقديرات نمهذج متغير جهدة القيادة الدامة 19
 117 تقديرات نمهذج متغير شغف العمل 20
 120 مكان العملتقديرات نمهذج متغير الفعاظة في  21
 121 داة القياسألثبات البنائي ال 22
 123المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  23
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 الترتيبية لبعد االشراف الديء
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  24

 الترتيبية لبعد القيادة الدلطهية
124 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  25
 الترتيبية لبعد النرجدية.

125 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  26
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المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية المتهسطات الحدابية واالنحرافات  27
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127 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االجابة واالىمية  28
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127 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  29
 الترتيبية لبعد االستمتاع بالعمل  

129 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  30
 الترتيبية لبعد الدافع الذاتي

129 

االجابة واالىمية  المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى  31
 الترتيبية لبعد اليهية الذاتية

130 

المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتهى االجابة واالىمية  32
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34 
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 الترتيبية لألبعاد الرئيدة لمتغير الفعاظة
 137 بحدب فئاتو تفدير مدتهى معامل االرتباط 39
مرفهفة معامالت االرتباط بين سلهكيات القيادة الدامة بأبعاده ومتغير  40

 شغف العمل.
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 مكان العمل
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ومتغير الفعاظة  ،نمهذج التأثير بين ابعاد متغير القيادة الدامةأتقديرات  48
 في مكان العمل

158 

ومتغير الفعاظة في مكان  ،نمهذج التأثير بين متغير شغف العملأتقديرات  49
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 Lipman (2005) 57 الدامو بحدب ترهر ةنمهذج القيادأ 3
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 128 حدب المتهسط الحدابيبمخطط يهضح مدتهى ابعاد متغير القيادة الدامة  14
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 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
154 

 156المدار االنحداري الخاصة بالفرضية الرئيدة الداسة وفق اسلهب نمذجة  21



  ذ                                                                                                                       المحتويات   
 

 المعادلة الييكلية
الخاصة بالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيدة الدادسة  المدار االنحداري  22

 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
158 

 159 االنمهذج التفاعلي والعالقة التفاعلية بين المتغيرات  23
المدار االنحداري للتفاعل )المتغير المدتقل والمتغير التفاعلي والمتغير  24

 المعادلة الييكلية اسلهب نمذجة المعتمد باعتماد
160 

المدار االنحداري الخاص بنمهذج التفاعل )المتغير المدتقل والمتغير  25
 المعتمد ومتغير التفاعل وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية

161 

الدور التفاعلي شغف العمل في تخفيض تأثير القيادة الدامة في الفعاظة  26
 في مكان العمل.

163 

 

 قائمة املالحق
 المهضهع رقم الملحق

 أسماء الدادة المحكمين الستمارة االستبانة 1
 أنمهذج االستبانة  2

 
 



                                                                                                                             المقدمة                 1
 

 

 المقدمة

ؼ آلفقج تؼ تظؾيخ ا ،كانت القيادة نقظة محؾرية في األبحاث اإلدارية لعقؾد طؾيمة مؽ الدمؽ 
والسؾاقف  ،السقاالت والعجيج مؽ الشغخيات والسشاىج حؾؿ مؾضؾع القيادة التي تؼ التخكيد فييا عمى الدمؾكيات

والتابعيؽ بقرج  ،مؽ خالؿ التفاعل بيؽ القائج، لتي تيجؼ الى تظؾيخ القائج السثالي لتحقيق الشتائج اإليجابيةا
مؽ السيؼ لمسجيخيؽ أف يتستعؾا ؛ تحقيق الشتائج السخضية، ففي السشغسات بذكل عاـ والتعميسية بذكل خاص

ات مؽ تأثيخ كبيخ عمى اإلبجاع والتظؾيخ وتشسية شخرية برفات قيادية مؽ أجل بمؾغ التعاوف، لسا لتمػ الرف
 فخاد العامميؽ.األ

ف القادة سيئؾف ويؤدوف الى نتائج سمبية ويزخوف بالسشغسة. أي أمظمقًا  يؤخح بشغخ االعتبارولؼ  
سا السيو ف نخى مشاىج أخخى لمقيادة يكؾف ليا تأثيخ سمبي عل االتباع وبيئة العسل، أخخ يسكؽ آلعمى الجانب ا

ديا اليؾـ في العجيج مؽ السشغسات.  والتي تؼ وصفيا نمتسالدسية في القيادة التي تعج حقيقة شائعة يسكؽ اف 
نو بالخغؼ مؽ أال إ (السجمخة، االستبجادية، السديئة، السغمسة، والدامة )عجة مرظمحاتبمؽ قبل الباحثيؽ 

السشغسات والتي يسكؽ اف تؤدي الى اختالؼ السدسيات فأنيا ترف نفذ الغاىخة التي تحجث في بعض 
وقج  ،ومؾاقفيؼ وسمؾكياتيؼ ،إدراؾ االتباع فيوبالتالي تؤثخ  ،استيالؾ الظاقات الجدجية والشفدية لالتباع

قل أنؾاع أنيا أتجفعيؼ الى مسارسة سمؾكيات سؾء السعاممة والتي يظمق عمييا الفغاعة، وعمى الخغؼ مؽ 
اًل عؽ السؾاقف العجوانية السؤثخة، والتي بجورىا زف تؤدي إلى حجوث صخاع فال انيا يسكؽ أٳالدمؾكيات ضخرًا 

ىساؿ إ ففٳلحا  ؛تديج مؽ اإلرىاؽ العاطفي لألفخاد والتؾتخ، وبالتالي، تحج مؽ دافعية االتباع وقجراتيؼ وانتاجيتيؼ
جسيع  فيف تؤثخ ف تؤدي بالشياية الى عؾاقب وتكاليأجديسة يسكؽ  اً ضخار أمثل ىحه الدمؾكيات قج يدبب 

 .(فسعغؼ الشار مؽ مدترغخ الذخر)مفاصل السشغسة، 

عساؿ، جعمت مؽ بيئة العسل معقجة بذكل ألف وجؾد مثل ىحه الزغؾط والدمؾكيات في بيئة اأو  
ولالستجابة بفاعمية ليحه الزغؾط تحتاج  ،إلى ارتفاع مدتؾى اإلجياد واإلرىاؽ بيؽ االتباع تؤديمتدايج، 

ألنو يعج أحج السرادر السيسة الكتداب ميدة  السشغسات الى التخكيد بذكل أكبخ عمى رأس ماليا البذخي؛
تحتاجيا السشغسة، وذلػ الف جحب واستقظاب افخاد  متسيدةىؤالء االتباع مؾىب يستمػ تشافدية مدتجامة، اذ 

عمييؼ يعج مؽ أبخز عؾامل الشجاح السظمؾبة لمتغمب عمى التحجيات البيئية،  شغؾفيؽ تجاه عسميؼ والسحافغة
فخاد ليكؾنؾا ألف الذغف بالعسل انسا ىؾ الذعؾر الحي يجفع األ ،وزيادة القجرة عمى االبجاع، وتدخيع وتيخة األداء

فخاد ألظاب اأف يداعج استق ويسكؽ ،أكثخ كفاءة، وانتاجية، ويقؾدىؼ الى تؾعيف قجراتيؼ عؽ طيب خاطخ
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بيئة عسل قادرة عمى التغمب عمى التحجيات التي  تؾليجالحيؽ لجييؼ شغف في العسل والسحافغة عمييؼ؛ في 
فخاد العامميؽ الذغؾفيؽ عمى وذلػ عشجما ُيشغخ إلى األ ،عساؿألفخضتيا السشافدة السفخطة الشاجسة عؽ عؾلسة ا

 التفاؤؿ وااليجابية.  أنيؼ أشخاص نذيظؾف ومتحسدؾف، ويسكشيؼ التؾاصل ونذخ

 امؽ خالليا تقميل الفغاعة في مكاف العسل، يدعى ىحيسكؽ في محاولة لفيؼ الدبل التي و ومؽ ثؼ،  
شغف العسل في تقميل الفغاعة في العسل، وذلػ بؾجؾد الدسات مداىسة  في امكانيةالبحث لمتحقق تجخيبيًا 

العسل، وإذا كاف األمخ كحلػ، فسا ىي اآلليات التي والدمؾكيات الدامة التي تترف بيا القيادة في مكاف 
 ؟يسكؽ أف تفدخ ىحه الغاىخة

تحجيج مدتؾى تؾافخ أي مؽ متغيخات البحث واستكذاؼ  الى ىسع البحث الحالي فإفووفقًا لسا تقجـ 
 وذلػ ،طبيعة العالقة بيؽ القيادة الدامة والفغاعة في العسل مؽ خالؿ استخجاـ شغف العسل كستغيخ ممظف

بتظبيقيا عمى إحجى شخائح السجتسع الؾاعية والسثقفة والستسثمة بعيشة مؽ أعزاء الييئة التجريدية في السجارس 
البحث بأربعة فرؾؿ، تزسؽ الفرل األوؿ مشيجية البحث والجيؾد  وقج جاء ،ىمية بسخكد محافغة الجيؾانيةألا

لبحث الستسثمة بػ )مذكمة البحث وأىجافو عخض األوؿ مشيجية ا ،مباحث ةالسعخفية الدابقة مؽ خالؿ ثالث
وكحلػ أىؼ الؾسائل  ،وأىسيتو وفخضياتو، والسبحث الثاني تزسؽ ترسيؼ البحث وإجخاءاتو ووصف لعيشتو

واألدوات اإلحرائية السدتخجمة بيجؼ اختبار فخضياتو( وتزسؽ السبحث الثالث الجراسات الدابقة ذات 
رص السبحث األوؿ لتقجيؼ ني فقج تؼ تقديسو إلى أربعة مباحث خُ أما الفرل الثا ،الرمة بستغيخات البحث

وتشاوؿ السبحث الثاني عخض لؾجيات نغخ بعض الباحثيؽ حؾؿ مؾضؾع ، تأطيخ نغخي حؾؿ القيادة الدامة
أما السبحث الثالث فتزسؽ مفيـؾ الفغاعة في العسل. أما  ،شغف العسل وتأثيخاتو االيجابية عمى االتباع

رص الفرل الثالث مؽ البحث لمجانب التظبيقي وخُ ، فقج تزسؽ العالقة بيؽ متغيخات البحث السبحث الخابع
في ثالثة مباحث، تزسؽ السبحث األوؿ فحص بيانات البحث والتحقق مؽ صجؽ وثبات أدوات القياس 

وتفديخىا أما السبحث الثاني فقج تؼ فيو عخض نتائج البحث التظبيقية وتحميميا  ،السعتسجة في البحث الحالي
جسيع فقخات أداة البحث، لوذلػ مؽ خالؿ استعخاض آراء االتباع عيشة البحث التي كذفت عشيا استجاباتيؼ 

وتشاوؿ السبحث الثالث اختبار فخضيات البحث. أما الفرل الخابع واألخيخ فقج خرص لعخض مجسؾعة مؽ 
نيا ججيخة أبحث التي تخى الباحثة ومجسؾعة مؽ تؾصيات ال ،االستشتاجات التي تؾصل إلييا البحث الحالي

 بحل مذكمة البحث.                                                  

 الباحثة                                                                                       



 

                              

الجهود املعرفية بعض و  ةوتصميملبحث منهجية ا

 السابقة

      

              بحثمنهجية ال :املبحث ألاول 

  الثاني: تصميم البحث املبحث

              السابقة      الجهود املعرفيةبعض الثالث:  املبحث
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 المبحث االول
 منهجية البحث

 توطئة
يتزسغ التعخيف بالسذكمة السعخفية والسيجانية  فيػيشاقر ىحا السبحث السشيجية العمسية لمبحث 

لمبحث في السشطسات مجار البحث، واالىسية، واالىجاف، والستغيخات، وبشاء السقاييذ، والسخصط 
 الفخضي، والفخضيات الخئيدة والفخعية.

 -للبحث: الفكرية  واًل: المذكلةأ
ن أوالتي يسكغ  ،وأقل إنتاجية فاعمةبدبب ما تػلجه القيادة الدامة مغ خمق بيئة عسل غيخ 

عجيجه مثل )التشسخ، والعجوان في مكان العسل، والتيكع التشطيسي، وعجم  ةيشتج عشيا سمػكيات سمبي
ىي محػر  التيالتعاون مع االخخيغ، والتأخيخ عغ العسل، واالندحاب الشفدي، والفطاضة في العسل 

 تجاه تقميل ىحه الدمػكيات في السشطساتبحل السديج مغ التحقيق العمسي لحلظ البج مغ  .بحثشا

(Ortega,2019)سباب التي تػقج مثل ىحه الدمػكيات في أل. ويكػن ذلظ مغ خالل البحث ومعخفة ا
تداىع ألنيا  ؟مغ تأثيخ ىحه الدمػكيات ستخف وأوماىي الطخوف التي يسكغ ان تديج  ،مكان العسل

ة والفكخية واالجتساعية التي يسكغ وضعيا بذكل في خمق بيئة عسل معادية وتدتيمظ "السػارد العاشفي
وبشاء العالقات وتؤثخ في  ،في الشذاط اإلنتاجي وتؤثخ بذكل سمبي عمى التفاعل بيغ األشخاص أفزل

 .(Ricciotti,2016)الشياية عمى األداء الفخدي والتشطيسي 

 اذ ،الديئةمغ الػاضح أن معطع سمػكيات الفطاضة في العسل ىػ نتيجة القيادة يكػن لحا 
مغ أجل تحجيج  ،يربح السذخفػن أو القادة غيخ قادريغ في مثل ىحه الحاالت عمى استشياض حكستيع

فأن اتداع نصاق الدسية في العسل الى  وعميو ،(Baig& Zaid,2020:688) وجػد ومجى الفطاضة
التشطيسية وىحا  فخاد يدتمدم مغ السشطسة إدراك خصخ التزاؤل في الشتائجاأل فيجانب تأثيخه الدمبي 

فخاد لأل يسكغ يةيتصمب تػافخ وتصػيخ إستخاتيجيات، ولتصػيخ مثل ىحه االستخاتيجيات البج مغ فيع كيف
قاومة تأثيخ القيادة الدامة وكيفية اتخاذ اجخاء وقائي لمديصخة عمى الدمػك الدمبي في بيئة م

الستغيخات  إحجى. ومغ ضسغ ىحه اإلجخاءات ىػ تبشي البحث الحالي )(Tavanti, 2011العسل
والفطاضة في العسل والحي يتسثل بذغف  ةن تفدخ العالقة بيغ القيادة الدامأاإليجابية التي مغ السؤمل 

لية إشارت أوىػ أحج السذاعخ اإليجابية التي يؤدي الى خمق تجارب إيجابية بشاء عمى ما  ،العسل
وما يستمكو مغ خرائز تسكشو مغ مػاجية التحجيات السعقجة  ،حػث حػل أىسية الذغفالعجيج مغ الب

 واالحجاث غيخ الستػقعة في العسل. 
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 -:ثانيًا: المذكلة الميدانية للبحث
، وجػد مشاخ ارسالبيئة التعميسية بجػانبيا السختمفة العمسية والتخبػية والسيسا بيئة السج شيجت

 فيالتي قج تؤثخ  ،التي قج تجفع نحػ مسارسة عجد مغ الدمػكيات الدمبيةمميء بالزغػط والتحجيات 
 أشخاف العسمية التعميسية.

نسط مغ القيادة يعخف بالقيادة  ذات االتجاه الدمبي ضيػرولعل مغ أبخز ىحه الدمػكيات 
 .ئة العسلثار الدمبية ليحا الشػع مغ القيادة ومجى تأثيخىا في بيآلغمب الجراسات اأ كجت أ إذ ،الدامة

عمى سبيل السثال )االلتدام،  لمسجارسويشعكذ ىحا التأثيخ سمبًا في السخخجات الدمػكية والسػقفية 
(. ومغ جانب اخخ لمقيادة الدامة تأثيخ سمبٌي في بعس السخخجاتوالخضا الػضيفي، واألداء، و 

تتدبب بالعجيج مغ الدمػكيات الدمبية مثل، التشسخ،  أنيا إذالدمػكيات والسػاقف في مكان العسل، 
والعجوان في مكان العسل، والتيكع التشطيسي، وعجم التعاون مع اآلخخيغ، والتأخيخ عغ العسل، 

 والتي ىي محػر بحثشا.   ،واالندحاب الشفدي، والفطاضة في العسل
ات الدمبية لبخوز أنساط وما يؤيج ذلظ ىػ ما ذىبت اليو بعس الجراسات التي تشاولت التأثيخ 

الباحثة مغ  إليوما تػصمت  حاىو فخاد واتجاىاتيع وسمػكياتيع، ألسمبية مغ القيادة تؤثخ في مػاقف ا
في مخكد  ىميةالسالكات التعميسية العاممة في السجارس األعل  تع تػزيعياالتي االستبانة  اجابات خالل 

ىمية لدمػكيات لمباحثة مسارسة العجيج مغ اإلدارات السجرسية األ ذ تبيغ  ٳ(، 2)مجيشة الجيػانية السمحق
و السجرسيغ في محاولة إلرضاء السدتثسخيغ دون االكتخاث لتأثيخىا في أالقيادة الدامة تجاه السعمسيغ 

ن معطع السعمسيغ أالباحثة  التسدتوبالسقابل  ،الصالبلسعمسيغ والسجرسيغ الفطة تجاه اسمػكيات 
مدتػى معيغ مغ االستستاع بالعسل، والجافع الحاتي نحػ اإلنجاز، والدعي نحػ تحقيق  عيوالسجرسيغ لجي

ن اغمب ىؤالء السعمسيغ والسجرسيغ ىع مغ الذباب الحيغ لع اليػية الحاتية، واالحداس بالتعمع، وذلظ أل
 تدتػعبيع مؤسدات الجولة.

 وعميو يسكغ تجديج مذكمة البحث الحالي بالتداؤل االتي:
ن مسارسة سمػكيات القيادة الدامة في البيئة السجرسية مغ شأنو ان يكخس سمػكيات أىل 

امتالك االتباع مدتػى معيغ مغ شغف العسل يسكغ ان يخفف مغ  يكػن الفطاضة في العسل؟ وىل 
 ذلظ؟

 -البحث: ثانيًا: أهمية 
السػضػعات الحيػية والسيسة في الفكخ  ىحجإتتجمى أىسية البحث الحالي مغ خالل تشاولو 

الحي يتجدج بالتخكيد عمى تأثيخ القيادة الدامة في خمق سمػكيات سمبية متسثمة بالفطاضة في  ،اإلداري 
ويسكغ بيان ، العسل مغ جية، والجور الحي يمعبو شغف العسل في تمصيف ذلظ التأثيخ مغ جية أخخى 

 اآلتي:بأىسية البحث 
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ة، ) القيادة الدامحاولة باتجاه تعخيف اإلدارات السجرسية بالسفاهيع اإلدارية يسثل البحث الحالي م .1
إذا ارادت تمظ اإلدارات تحقيق  ،التي يتعيغ االىتسام بيا( شغف العسل، الفطاضة في العسل

 الشجاح.
ن ىحا البحث يعج مغ أل ،يعج ىحه البحث إضافة نػعية لمسكتبة العخبية بحدب عمع الباحثة .2

و الفطاضة في أو الذغف في العسل أاألبحاث السحمية والعخبية الخائجة في تشاول القيادة الدامة 
 العسل، ويحدب ليحا البحث الجسع بيغ ىحه السفاهيع السيسة.

يداىع ىحا البحث في جحب اىتسام اإلدارات السجرسية لالنتباه الى الجػانب السطمسة في القيادة او  .3
ػكيات االتباع، والكيفية التي يسكغ مغ خالليا استثسار الجػانب السذخقة لجى ىؤالء االتباع سم

 لمتخفيف مغ التأثيخ الدمبي لبعس الجػانب السطمسة.
تذخيز مدتػى مسارسة واىتسام العيشة بستغيخات البحث ودرجة تػافخىع مع تحجيج أي ابعادىع  .4

 .أكثخ مسارسة واىتسام
ػضيف القيادة الدامة في الفطاضة بذكل مباشخ ودور الذغف في مكان التعخف عمى مدتػى ت .5

 العسل في الفطاضة.
تذخيز قجرة مجيخي السجارس عمى تػجيو القيادة الدامة في الفطاضة بسكان العسل، الجور  .6

 .السمصف لذغف العسل 
 -: ثالثًا: أهداف البحث

بعاد شغف العسل في تمصيف أن اليجف الخئيذ لمبحث الحالي يتسثل بسعخفة وبيان دور إ
في تخفيس  الكبخى العالقة بيغ القيادة الدامة والفطاضة في العسل، واي مشيا سيكػن لو السداىسة 

مدتػى الفطاضة في العسل، وتمصيف تأثيخ القيادة الدامة في الفطاضة في العسل. ويشبثق عغ ىحا 
 يجازىا باآلتي:  إىجاف فخعية أخخى يسكغ أ اليجف 

لدمػكيات القيادة الدامة مغ وجية نطخ السعمسيغ  مجيخي السجارسى امتالك تحجيج مدتػ  .1
 والتعخف عمى مجى تأثيخ تمظ الدمػكيات عمى عيشة البحث. ،والسجرسيغ

ن سمػكيات الفطاضة في العسل التي ػ ن والسعمسػ الكذف عغ السجى الحي يسارس فيو السجرس .2
 .نتجت بفعل الدمػكيات الديئة لمقيادة الدامة

 يل وتذخيز مدتػى الذغف في العسل الحي يستمكو السعمسيغ والسجرسيغ.تحم .3
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بػجػد  ،بعاد الفطاضة في العسلأبعاد القيادة الدامة و أاختبار عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ  .4
 و بجونو، وتػضيح تمظ العالقة.أشغف العسل 

 سل.اختبار عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ ابعاد القيادة الدامة وشغف الع .5
 اختبار عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ ابعاد شغف العسل والفطاضة في العسل. .6

 -: المخطط الفرضي للبحثرابعًا: 
وفقًا لسا تع التصخق اليو في مشيجية البحث مغ تحجيج مذكمة البحث وأىجافيا، وفي ضػء نتائج 

بيغ متغيخات البحث، اذ يجدج الجراسات الدابقة تع اعجاد مخصط البحث الفخضي لمتعبيخ عغ العالقة 
 ىحا السخصط عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ متغيخات البحث وكاآلتي:

)االشخاف الديء، والقيادة  السختمفة الستغيخ السدتقل: ويتسثل بالقيادة الدامة بأبعادىا .1
 الدمصػية، والتخويج الحاتي، والشخجدية، وعجم القجرة عمى التشبؤ(

)االستستاع بالعسل، والجافع الحاتي، السختمفة الستغيخ السمصف: ويتسثل بذغف العسل بأبعاده  .2
 واليػية الحاتية، واإلحداس بالتعمع(.

)الشسيسة، والعجاء، والدمػك السختمفة الستغيخ التابع: ويتسثل بالفطاضة في العسل بأبعادىا   .3
 االندحابي، وانتياك الخرػصية(  

  :الستقجمةضح السخصط الفخضي لمبحث بحدب الستغيخات يػ  (1)والذكل    
 

 
 

   
 

 
  

       
 
 
 

 عالقة ارتباط              
           عالقة تأثيخ مباشخ                    

 شغف العمل
 االستمتاع بالعمل. 

 . الدافع الذاتي
 . الهىية الذاتية

 . االحساس بالتعلم
 

 القيادة السامت
 . االشزاف السيء

 . القيادة السلطويت

 . التزويج الذاتي

 ت. النزجسي

 . عدم القدرة على التنبؤ
 

 العملالفظاظة يف 

 . النميمة 
 . العداء 

 . السلىك اإلنسحابي

 . انتهاك الخصىصية 

 

 

 (1الذكل )                 المردر: اعداد الباحثة
 الفرضي للبحث المخطط         
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 -:فرضيات البحثخامدًا: 
  فرضيات االرتباط .1

بيغ سمػكيات القيادة الدامة  معشػيةذات داللة عكدية / تػجج عالقة ارتباط  الفرضية الرئيدة االولى
 :اآلتيةوشغف العسل وتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية 

 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واالستستاع بالعسل. معشػيةذات داللة عكدية تػجج عالقة ارتباط  .أ 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والجافع الحاتي. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .ب 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واليػية الحاتية. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .ج 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واالحداس بالتعمع. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .د 

بعاد شغف العسل أبيغ  معشػية/ تػجج عالقة ارتباط عكدية ذات داللة الفرضية الرئيدة الثانية
 ة:اآلتيوتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية  ،والفطاضة في العسل

 بيغ الذغف بالعسل والعجاء. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .أ 
 بيغ الذغف بالعسل والشسيسة معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .ب 
 بيغ بيغ الذغف بالعسل وانتياك الخرػصية. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة ارتباط  .ج 
 بيغ الذغف بالعسل والدمػك االندحابي. معشػية ذات داللة إ عكديةتػجج عالقة ارتباط  .د 

بيغ سمػكيات القيادة الدامة  معشػية: تػجج عالقة ارتباط شخدية ذات داللة الفرضية الرئيدة الثالثة
 ة:اآلتيوتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية  ،والفطاضة في العسل

 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والعجاء. معشػيةتػجج عالقة ارتباط شخدية ذات داللة  .أ 
 ة الدامة والشسيسة.بيغ سمػكيات القياد معشػية تػجج عالقة ارتباط ذات داللة .ب 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة وانتياك الخرػصية. معشػيةتػجج عالقة ارتباط ذات داللة  .ج 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والدمػك االندحابي. معشػيةتػجج عالقة ارتباط ذات داللة  .د 
 فرضيات التأثير .2

بيغ سمػكيات القيادة الدامة  معشػية/ تػجج عالقة تأثيخ عكدية ذات داللة  الفرضية الرئيدة الرابعة
 وتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية التالية: ،وشغف العسل

 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واالستستاع بالعسل. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة تأثيخ  .أ 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والجافع الحاتي. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة تأثيخ  .ب 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واليػية الحاتية. معشػيةذات داللة  عكديةج عالقة تأثيخ تػج .ج 
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 بيغ سمػكيات القيادة الدامة واالحداس بالتعمع. معشػيةذات داللة  عكديةتػجج عالقة تأثيخ  .د 

بعاد شغف العسل أبيغ  معشػية/ تػجج عالقة تأثيخ عكدية ذات داللة الفرضية الرئيدة الخامدة
 ة:اآلتيوتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية  ،والفطاضة في العسل

 بيغ الذغف بالعسل والعجاء. معشػيةذات داللة  عكدية تػجج عالقة تأثيخ .أ 
 بيغ الذغف بالعسل والشسيسة معشػية ذات داللة عكديةتػجج عالقة تأثيخ  .ب 
 بيغ بيغ الذغف بالعسل وانتياك الخرػصية. معشػيةذات داللة  عكدية تػجج عالقة تأثيخ .ج 
 بيغ الذغف بالعسل والدمػك االندحابي. معشػيةداللة  ذات عكدية تأثيختػجج عالقة  .د 

بيغ سمػكيات القيادة الدامة  معشػية: تػجج عالقة تأثيخ شخدية ذات داللة الفرضية الرئيدة الدادسة
 ة:اآلتيوتشبثق عشيا الفخضيات الفخعية  ،والفطاضة في العسل

 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والعجاء. معشػيةذات داللة شخدية تػجج عالقة تأثيخ  .أ 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والشسيسة معشػيةذات داللة  شخدية تػجج عالقة تأثيخ .ب 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة وانتياك الخرػصية. معشػيةذات داللة  شخديةتػجج عالقة تأثيخ  .ج 
 بيغ سمػكيات القيادة الدامة والدمػك االندحابي. معشػيةذات داللة  شخديةتأثيخ تػجج عالقة  .د 

 التأثير التفاعلي )الملطف(. فرضية 3
يداىع شغف العسل في تمصيف التأثيخ الدمبي لدمػكيات القيادة الدامة في الفرضية الرئيدة الدابعة: 

 الفطاضة في العسل.
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 السبحث الثاني

  ترسيػ البحث 

مؽ خالل اإلشارة الى  ،جخاء البحث وتشفيحهٳرشاد حؾل كيفية إيعسل ىحا السبحث بسثابة دليل 
ال عؽ عخض زف ،االعتبارات الخاصة بعيشة البحث وخرائريا والتعاريف اإلجخائية لستغيخات البحث

يؾضح وسائل معالجة البيانات واختبار  وقياسيا انوالسحتؾى الفكخي لعسمية جسع البيانات وطخيقة تحميميا 
 الفخضيات وتحقيق أىجاف البحث.  

 -:رائية أواًل: التعاريف اإلج
تعرراريف رئيدررة  ةيعررخض الجررجول أدنرراه التعرراريف اإلجخائيررة الخاصررة بستغيررخات البحررث الترر  تزررؼ  ال رر    

 أدناه:الحي ف  وعمى الشحؾ 
 (1)الجدول 

 التعاريف اإلجرائية لستغيرات البحث

 التعريف الوتغير ث

 القيادة الساهت 0

والسبتعدة عؼ معايير  ،الزارةمجسؽعة مؼ الدسات الذخرية والدلؽكيات القيادية 
التي تؤدي الى خلق بيئة عسل غير ايجابية تدؽدها عادات عسل غير  الدلؽك،

وتفعل فعلها في انخفاض الروح  ،صحية تتدبب في ايذاء العامليؼ مهشيا ونفديا
السعشؽية وانخفاض االنتاجية وعدم الذعؽر بالرضا الذي بدوره يشعكس سلبًا على 

 شعيسي.تحقيق الشجاح الت

 االشخاف الد ء 2

ىؾ أحج أسباب الدمؾكيات السشحخفة ف  أحج الدمؾكيات السختبظة بالكيادة الدامة و 
مكان العسل، الت  تتؾلج نتيجة لذعؾر التابعيؽ بعجم االحتخام والتقجيخ والدخخية 
وغيخىا مؽ الدمؾكيات الفغة مؽ قبل القائج والت  قج يشتج عشيا ردود أفعال انتقامية 

قبل التابعيؽ قج تتسثل باالندحاب اوتخك مكان العسل او الترخف بظخيقة عجوانية  مؽ
 تزخ بخفالية ونجاح السشغسة.

 الشخجدية 3

بأنيا تمػ الذخرية الت  تتدؼ برفات نادرة مثل: الغخور، والسبالغة ف  تقجيخ 
الحات، وتجاىل آراء االخخيؽ، والبحث عؽ فخص االىتسام واالعجاب، وذلػ لغخض 
تعؾيض اإلحداس بالشقص، والتغظية عمى مؾاطؽ الزعف مؽ خالل اعيار التسيد 

ة قج يتؾلج عشيا شعؾر بالخضا والقؾة لحساية تمػ السذاعخ، وىحه الرفات الذخري
عؽ الحات عشج تحقيق الشجاح أو الذعؾر بالقمق والعجوان تجاه التابعيؽ عشج الفذل. 

 وف  كمتا الحالتيؽ تذكل مرجر قمق لمفخد 

 الكيادة الدمظؾية 4
ترؾر القادة أن التابعيؽ بحاجة مدتسخة لألشخاف السباشخ وف  جسيع األوقات، 
والتأكج مؽ التداميؼ بتشفيح األوامخ والتعميسات دون مشاقذة واالمتثال لألوامخ والظاعة 

 انتياجف  الشياية ٳلى  يؤديالعتقادىؼ بأن تخك التابعيؽ لمعسل بذكل مدتقل 
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 سمؾكيات غيخ مشتجة. 

 الحات التخويج  5

ىؾ سسة شخرية لمقائج الدام يحاول فييا تقجيؼ نفدو لألخخيؽ بأفزل صؾرة مسكشة 
وتسجيج أعسالو ومشجداتو ميسا كانت بديظة إضافة الى عدو ىحه االعسال والسشجدات 
وندبيا الى نفدو وليذ ٳلى اآلخخيؽ، ويخكد عمى االىتسام بشفدو، وعجم االىتسام 

مؽ تأ يخ  ضافة الى عجم اندعاجيؼإء القادة بالغخور، بالتابعيؽ مسا يعدز شعؾر ىؤال
سمؾكيؼ والحي يشعكذ سمبا عمى التابعيؽ مؽ خالل شعؾرىؼ بعجم الخضا واألمؽ 
الؾعيف ، وتجخدىؼ مؽ الثقة واالنجفاع نحؾ تقجيؼ األفزل، وبالتال  التقميل مؽ 

 السخخجات الجيجة ف  بيئة العسل.  

6 
عجم القجرة عمى 

 التشبؤ

يختبط بعجم التأكج الحي يذيخ الى مؾاقف او سمؾكيات تتزسؽ معمؾمات غيخ معخوفة 
أو غيخ تامو وأن ىحه السؾاقف تختبط باختيار قخار او نتائج ذلػ القخار الت  ال يؾجج 
ليا تفديخات او معاٍن واضحة، وىؾ ما يؤدي الى عجم معخفة الدمؾك الستؾقع؛ وذلػ 

الدام مؽ سمؾكيات وسسات تجعل مؽ الرعب عمى  الن جسيع ما يتسيد بو القائج
التابعيؽ التكيؽ بخدود أفعال ىؤالء القادة، وان بيئات العسل السزظخبة ىحه ستخمق 

 السديج مؽ عجم القجرة عمى التشبؤ.

 شغف العسل 7

حالة مدتسرة ومتجذرة في هؽية الفرد تشطؽي على الذعؽر بالستعة والحساس 
والتفاؤل والدافع، ويتؽلد عؼ هذه الحالة السزيد مؼ الطاقة والحيؽية والشذاط 

اإليجابية تتجاوز حب القيام بالعسل الى بذل جهؽد استثشائية في أداء العسل 
وتحديؼ عسلية االبداع مؼ خالل الخروج بأفزل األفكار وتطؽير بيئة عسل ودية 

 وشغؽفة.

8 
االستستاع 
 بالعسل

الفخد سعيجا ومخحا ف  عسمو ويغيخ ىحا الدمؾك عمى انو ذاك الذعؾر الحي يجعل 
مؽ خالل انتياج الفخد سمؾكًا إيجابيًا والشغخ الى الجانب السذخق مؽ الرعاب 
والتحجيات بسا يستمكو مؽ طاقة مزاعفة تجعمو وا قا بشفدو وأكثخ انتاجية ونجاحًا 

 وابجاعًا وحساسًا.

 الجافع الحات  9
لتحقيق أىجافو وااللتدام بيا، مسا يجعمو أكثخ ايسانا ىؾ تمػ القؾة الت  تجفع الذخص 

بقجراتو، ومؽ  ؼ الذعؾر بالسديج مؽ الخضا حؾل ما يسكشو الكيام بو وى  بحلػ تعج 
 مياره ميسو تسكؽ الذخص مؽ التحكؼ ف  العجيج مؽ جؾانب حياتو.

 اليؾية الحاتية 10

ى  تفخد الذخص بسجسؾعة مؽ الخرائص والرفات الحي تسيده مؽ غيخه والت  
دراك أفكاره ومذاعخه إيظؾرىا الذخص مؽ خالل الخبخة، والتفاعل مع البيئة، وفيؼ و

وكيفية التعبيخ عشيا، وىؾ ما يجعمو أكثخ قجرة عمى فيؼ عسمو واالبجاع فيو، والحي 
 يعكذ صؾرتو ف  عيؾن اآلخخيؽ.

 اإلحساس بالتعلم 11

بأنو شعؾر الفخد بالخغبة ف  التعمؼ والتؾجو نحؾ امتالك السيارات والسعارف الزخورية 
ألداء العسل وتظؾيخه، والعسل عمى تحجيثيا فزاًل عؽ االستعجاد لمسداىسة ف  طخح 

 األفكار الجيجة وتجديجىا ف  الؾاقع العسم  والتعمؼ مؽ األخظاء.
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 الفعاظة في العسل 12

سلؽكيات ناجسة عؼ نية غامزة تشتهغ القؽاعد وتشطؽي على مجسؽعة مؼ 
الدلؽكيات غير السرغؽبة التي تقلل مؼ احترام االخريؼ، وتزيد مؼ مدتؽى الزغؽط 
الشفدية، واالدالء بتعليقات مهيشة، وحجب السعلؽمات الزرورية، وغيرها وبالتالي 

مؽاقف االفراد الديئة تجاه  تؤدي الى مجسؽعة مؼ الشتائج الدلبية بسا في ذلغ
 وظائفهػ وزمالئهػ مسا يشعكس سلبا في خلق بيئة عسل غير مالئسة.

 العجاء 13
مجسؾعة مؽ الدمؾكيات الدمبية غيخ األخالقية وغيخ القانؾنية الرادرة مؽ قبل فخد 

األذى باألفخاد االخخيؽ او حتى بالسشغسة نفديا  او مجسؾعة مؽ األفخاد بقرج الحاق
 وقج يكؾن ىحا األذى نفديًا أو جدجًي.

 انتياك الخرؾصية 14

التظفل والتجخل غيخ السبخر ف  الحياة الذخرية لألفخاد دون مؾافقتيؼ ومحاولة 
معخفة تفاصيل عؽ حياتيؼ والتعجي عمى خرؾصيتيؼ والكذف العمش  عؽ تمػ 

لؾ تؼ الكذف عشيا قج تدبب حخجًا لألفخاد أو ضخرًا يؤ خ ف  حياتيؼ السعمؾمات الت  
 السيشية والذخرية.

 الدمؾك اإلندحاب  15
نسط مؽ الدمؾك الحي يتسيد بالعدلة وتجشب التفاعل االجتساع  وابتعاد الفخد مؽ 
الكيام بسيامو وعجم الذعؾر بالسدؤولية والفذل ف  االشتخاك باألنذظة واالفتقار 

 لمتؾاصل االجتساع  السباشخ وغيخ السباشخ.

 الشسيسة 16

عاىخه اجتساعية ووسيمة لجسع ونذخ معمؾمات وتسخيخىا بيؽ االفخاد والسجسؾعات، 
وقج تكؾن ىحه السعمؾمات سمبية يكخه الشاس افذاؤىا لغخض تحقيق مرمحة ذاتية 

الؾقت أو تكؾن معمؾمات إيجابية تدعى السشغسة  ضاعةإوتؤدي الى خمق صخاعات و
 لشذخىا، لحاجة تقتزييا مرمحة السشغسة.

 عداد الباحثةإالسردر: مؼ 
 

    -:ثانيًا: طرائق جسع البيانات
كسررا ، اعتسررج البحررث فرر  جانبيررو الشغررخي والسيررجان  عمررى عررجد مررؽ األدوات لجسررع البيانررات والسعمؾمررات    
 :يأت 

 . الجانب الشعري:1
الحرال  عمرى العجيرج مرؽ السررادر العمسيرة مرؽ  لمبحرثاعتسجت الباحثة ف  تغظيرة الجانرب الشغرخي 

اًل عررررؽ البحررررؾث زرررركتررررب ومجررررالت ودوريررررات وأطرررراريح ورسررررائل أجشبيررررة ذات صررررمة بسؾضررررؾع البحررررث، ف
 والسقاالت األجشبية الت  تؼ الحرؾل عمييا عؽ طخيق االنتخنيت.

 . الجانب السيداني: 2
ممحرق علث  اسثترا ا اتسثتب اأ اث راا    سثع ليرثا ب ابثا  البحث  للبحث  السيجان  عتسج الجانب ا 

متغيررررخات رئيدررررة باإلضرررررافة إلررررى الجرررردء الخرررراص بالبيانرررررات   ررررالثوتتكررررؾن أداة قيرررراس البحررررث مرررررؽ  .(2)
االعتسررراد فررر  فقرررخات أداة الكيررراس عمرررى عرررجد مرررؽ الجراسرررات ذات الررررمة  وقرررج ترررؼ   ،الجيسؾغخافيرررة والؾعيفيرررة

بستغيخاتيا إذ تؼ عخض الشسرؾذج األولر  ألداة الكيراس عمرى عرجد مرؽ الخبرخاء فر  حقرل االخترراص لسعخفرة 
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ؼ بيئرة العسرل و قافرة مجتسرع ئروقج تست إعادة صياغتو وفقا آلرائيؼ بسا يال ،آرائيؼ ومالحغاتيؼ حؾل فقخاتيا
 تؾضيح لكل مكياس مؽ مقاييذ البحث: ف  مايأت و وعيشتو،  البحث
لتحجيررج مدررتؾى مسارسررة  Schmidt (2008)اسررتخجم البحررث مكيرراس  مقياااس القيااادة الدااامة: . أ

سررمؾكيات الكيررادة الدررامة فرر  السررجارس األىميررة الررحي اعتسررج مررؽ قبررل العجيررج مررؽ الجراسررات الدررابقة 
 ضمررجرج قيرراس ليكررخت الخساسرر  )مررشخف فقررخة بحدررب( 03الررحي يتكررؾن مررؽ خسدررة أبعرراد وبؾاقررع )

 عاٍل ججًا(.–ججًا 
لغخض قياس مدتؾى الذغف لجى السعمسيؽ والسجرسيؽ ف  السجارس االىمية  مقياس شغف العسل: . ب

، ويتكرؾن ىرحا Johri et al (2016)استخجم البحرث مكيراس الذرغف الرحي صرسسو و  ،عيشة البحث
 –خة بحدب مجرج قياس ليكرخت الخساسر  )مرشخفض جرجًا ( فق77السكياس مؽ أربعة ابعاد وبؾاقع )

 ججًا(. عالٍ 

لغرخض  Martin& Hine (2005) مكيراس : اعتسرجت الباحثرة عمرى مقياس الفعاظة في العسل  . ت
وىرحا السكيراس يتكرؾن مرؽ  البحرث،قياس مدتؾى الفغاعة لجى السعمسيؽ ف  السجارس االىمية عيشة 

 عاٍل ججًا(. –ججًا  ض( فقخة بحدب مجرج قياس ليكخت الخساس  )مشخف02أربعة ابعاد وبؾاقع )

 

( يعخض مقاييذ أداة الكياس وعجد الفقخات الخاصة بكل متغيخ والسرادر السقتبدة مشيا كسا 2والججول ) 
 ورد ف  االستبانة.

 (2الجدول )
 مقاييس البحث 

عذد  نىعها الوتغيراث ث

 الفقراث

هصذر القياس 

 الوستخذم

خصائص  بياناث شخصيت ووظيفيت 1

 شخصيت

 هن إعذاد الباحث 2

2 

 

 ,Schmidt هستقلهتغير  القيادة الساهت

2008 
 6 فرعي  االشزاف السيء

 5 فرعي  القيادة السلطىيت

 4 فرعي النزجسيت

التزويج )االعتشاس( 

 بالذاث
 4 فرعي

 6 فرعي القذرة على التنبؤعذم 

   هتغير هلطف شغف العول 2

Johri et al., 5 فرعي االستمتاع بالعمل 
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 2016 3 فرعي الذافع الذاتي

 
 3 فرعي الهىيت الذاتيت

 3 فرعي اإلحساص بالتعلن

 & Martin هتغير تابع الفظاظت في العول 3

Hine,2005  
 3 فرعي العذاء

 4 فرعي الخصىصيتانتهاك 

 6 فرعي نسحابيالسلىك اال

 3 فرعي النميمت

 الباحثت إعذادالوصذر9 هن     

 
 -:البحث مجتسعثالثًا: وصف 

 البحث مجتسعوصف  .1
 الررىجررل تحقيررق حالررة االندررجام مررع طبيعررة أىررجاف البحررث ومزرراميشو الشغخيررة لجررأت الباحثررة أمررؽ 

 ضررؼ السجتسررعلمبحررث الحررال . وقررج كسجتسررع اختيررار جسيررع السررجارس االىميررة فرر  مخكررد محافغررة الجيؾانيررة 
وحاولررت الباحثررة شررسؾل أكبررخ قررجر مسكررؽ مررؽ الكررادر  ،مجرسررة أىميررة مؾزعررة عمررى مخكررد السحافغررة (65)

( استسارة استعيج 962عة )ؾز ذ بمغ عجد استسارات االستبيان السٳىمية ألالتجريد  العامل ف  ىحه السجارس ا
وعررجد  ،ىميررةألالسررجارس ا يؾضررح أسررساء (3)( اسررتسارة صررالحة لمتحميررل اإلحرررائ . الجررجول 812مشيررا )

 االستسارات السؾزعة والسدتخجعة والسدتبعجة. 
 (3الجدول )

 دد االستمارات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة بحسب المدارس المبحوثةع 

 وصف العيشة اسػ السدرسة ت
 االستساراتعدد 

 السدتبعد  السدترجعة السؽزعة
 2 8 01 ؾن معمس يؾسف الرجيق االبتجائية  .0
 1 8 9 ؾن معمس نؾر الفؾاطؼ االبتجائية  .1
 1 9 01 ؾن معمس الفاتح االبتجائية  .2

 0 9 9 ؾن معمس نؾر السرظفى االبتجائية  .3

 0 9 01 ؾن معمس السدخات االبتجائية  .4

 0 4 5 ؾن معمس بالدي االبتجائية  .5

 3 25 28 ؾن معمس بخاعؼ االمل االبتجائية  .6
 2 9 00 ؾن معمس الذسخي  جكتؾرة تساضخالمؤسدة   .7
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 3 9 02 ؾن معمس عم  ابؽ اب  طالب االبتجائية  .8
 1 7 8 ؾن معمس طيبة االبتجائية  .01
 1 9 9 ؾن معمس الخافجيؽ االبتجائية  .00

 2 08 21 ؾن معمس مشابع العمؼ االبتجائية  .01
 2 9 00 ؾن معمس االبتجائيةابؽ سيشا   .02
 1 00 00 ؾن معمس واحة التسيد االبتجائية  .03
 2 03 05 ؾن معمس انؾار الفخات االبتجائية   .04
 0 00 02 ؾن معمس الرباح االبتجائية  .05
 1 05 05 ؾن معمس ضفاف العمؼ االبتجائية  .06
 6 03 09 ؾن معمس السرظفى االبتجائية  .07
 3 01 03 ؾن معمس انامل الخحسة االبتجائية  .08
 1 01 01 ؾن معمس الفؾاطؼ االبتجائية  .11
 0 9 01 ؾن معمس نؾر هللا االبتجائية  .10
 0 07 08 ؾن معمس الخسالة االبتجائية  .11
 1 9 9 ؾن معمس الشؾارس االبتجائية  .12
 1 03 03 ؾن معمس االمل االبتجائية  .13
 0 9 9 ؾن معمس الرجى االبتجائية  .14
 9 21 31 ؾن معمس التفؾق االبتجائية  .15

 5 25 31 ؾن معمس العمؼ االبتجائيةمشاىل   .16

 0 01 00 ؾن معمس الحخميؽ االبتجائية  .17

 0 8 8 ؾن معمس االلق االبتجائية  .18
 2 00 03 ؾن معمس ابؽ رشج االبتجائية  .21
 1 01 01 ؾن معمس السؾاىب االبتجائية  .20
 1 03 03 ؾن معمس السؾدة االبتجائية  .21
 2 8 01 ؾن معمس بيارق العمؼ االبتجائية  .22
 0 9 9 ؾن معمس االبتجائيةالتقى   .23
 3 31 34 ؾن معمس رحاب العمؼ االبتجائية  .24
 1 8 8 ؾن معمس الدجاد االبتجائية  .25

 1 5 5 ؾن معمس ابؽ خمجون االبتجائية  .26
 0 9 01 ؾن معمس عيؽ الجيؾانية التخبؾية  .27
 4 8 02 ؾن معمس الخياحيؽ االبتجائية  .28
 4 6 01 ؾن معمس رواس  العمؼ االبتجائية  .31

 1 8 8 ؾن معمس العمؼ االبتجائيةراية   .30
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 0 7 7 ؾن معمس ب  الدىخاء االبتجائيةأ  .31
 8 18 26 ؾن مجرس متؾسظة رحاب العمؼ  .32

 0 5 5 ؾن مجرس متؾسظة الؾطؽ  .33

 2 16 08 ؾن مجرس متؾسظة الخحسؽ  .34
 5 14 09 ؾن مجرس متؾسظة الشيخيؽ  .35

 1 13 04 ؾن مجرس متؾسظة اور  .36

 0 8 8 ؾن مجرس متؾسظة انؾار الفخات  .37

 0 15 05 ؾن مجرس متؾسظة عم  بؽ اب  طالب  .38

 3 7 01 ؾن مجرس متؾسظة مشابع العمؼ  .41

 3 19 22 ؾن مجرس متؾسظة الجؾاديؽ  .40

 5 25 31 ؾن مجرس  انؾية السعارف  .41

 4 22 26 ؾن مجرس  انؾية بغجاد  .42

 2 17 09 ؾن مجرس  انؾية السرظفى  .43

 3 20 23 ؾن مجرس  انؾية مشاىل العمؼ  .44

 7 20 27 ؾن مجرس  انؾية التفؾق   .45

 5 16 20 ؾن مجرس  انؾية االمخاء  .46

 3 15 08 ؾن مجرس  انؾية الخسالة  .47

 6 14 21 ؾن مجرس  انؾية ضفاف العمؼ  .48

 3 20 23 ؾن مجرس  انؾية السعال   .51

 9 14 23 ؾن مجرس  انؾية االبجاع  .50

 1 6 7 ؾن مجرس  انؾية البالغة  .51

 7 13 21 ؾن مجرس  انؾية الشجاح  .52

 0 10 01 ؾن مجرس  انؾية التخاث  .53

 7 15 22 ؾن مجرس  انؾية الحكسة  .54

 148 812 961   السجسؽع

 المصدر: من اعداد الباحثة       
 

 السدتجيبيؼ بحدب الشؽع االجتساعي والعسر والتحريل الدراسي مجتسعوصف  .2
ولغرخض إعظراء صرؾرة واضرحة عرؽ  ،بعج عسمية جسع البيانات وتفخيغيرا مرؽ االسرتسارات الررالحة

( كسررا مؾضررح 4فقررج اقتخحررت الباحثررة تؾصرريفيا بالجررجول ) ،البحررث لسجتسررع التخكيبررة الجيسغخافيررة والؾعيفيررة
 أدناه:
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 (4الجدول )                                    
 تكرارات وندب االستسارات السؽزعة بحدب الشؽع االجتساعي             

 الشدب التكرارات الفئات السدتهدفة الستغيرات ت

 الشؾع االجتساع  1
 %34 077 ذكخ
 %66 535 انثى

 %111 812 السجسؽع

 الفئة العسخية 2

 %3 07 23اقل رأ 
24 -31 068 33% 
30-37 448 55% 

 %9 69 فرا فوق 38رأ
 %111 812 المجموع

 التحريل الجراس  3

 %78 752 دبمؾم
 %78 630 بكالؾريؾس
 %3 00 ماجدتيخ
 %7 8 راتو اه
 %111 112 المجموع

 
 ( االت :4يالحظ مؽ الججول )
فرخاد ألالبحرث مرؽ مجسرؾع ا لسجتسرعتبريؽ مرؽ الجرجول أعراله بران الشدربة الغالبرة  أ. الشؽع االجتساعي:

 %(.34)%( ف  حيؽ كانت ندبة الحكؾر اقل وتقجر ب 66السبحؾ يؽ كانت مؽ االناث وتقجر )
البحث كان ضسؽ الفئة  مجتسعيغيخ مؽ خالل الججول ان أكثخ تكخار لعسخ  ب. الفئة العسرية:

 %(.55(، اذ حرمت عمى ندبة )37-37العسخية )
لفيؼ مكؾنات  ؛البحث مجتسعف  مجال اختيار  اً ميس اً : يعج السؤىل العمس  مؤشخ ج. السؤهل العلسي  

البحث  مجتسعفخاد أن اغمب أنالحظ  (4)مؽ الججول و االستسارة وكيفية التعامل معيا بذكل صحيح. 
 %(.78كانؾا مؽ حسمة شيادة البكالؾريؾس اذ حرمت ىحه الفئة عمى ندبة )
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 (2الذكل )

 البحثمجتسع ندب تؽزيع خرائص  
 

 رابعًا. حدود البحث:
 مجاالت كسا يأت : ةتسثمت حجود البحث ف  أربع

 الحدود البذرية: -1
ىمية ف  مخكد محافغة والسجرسيؽ ف  السجارس األ ،السعمسيؽمجتسع اقترخت الحجود البذخية لمبحث عمى 

 الجيؾانية.
 الحدود السكانية: -2

 ىمية ف  مخكد محافغة الجيؾانية. ألتحجد البحث مكانيًا بالسجارس ا
 الحدود الزمانية:  – 3

 ولغايررة شرريخ حديررخان (2021) امتررجت الحررجود الدمشيررة لمجانررب العسمرر  لمبحررث فرر  شرريخ نيدرران
 .2021، اذ تؼ تؾزيع االستسارات وجسعيا خالل األشيخ )نيدان، أيار، حديخان((2021)

 

34% 

66% 

  النوع االجتماعي

 ذاو 

 ابا 

3% 

33% 

55% 

9% 

 الفئة العمرية

 اقل رأ   23

24  -30 

31 -37 

 فرا فوق 38

18% 

78% 

3% 1% 

 التحصيل الدراسي

 ربلوم

 باالو  وس

 رايست  

 راتو اه
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 خامدًا. أساليب تحليل البيانات 
ىرجاف البحرث وفخضرياتو، أ تزسؽ البحث استخجام العجيج مؽ الؾسائل االحرائية السشاسبة لظبيعرة 

مثررل التحميررل غيررخ الخظرر ، والتحميررل العررامم  التؾكيررجي وتحميررل االنحررجار وغيخىررا مررؽ الؾسررائل االحرررائية 
ص طبيعرة بيانرات ولرى تتعمرق بتذرخيألن ىحه الؾسائل تتؾزع حؾل أربع فئات أساسية، الفئة اٳوبذكل عام ف

نيرا تتشراول عسميرة ٳعيشة البحث، والفئة الثانيرة تتعمرق ببشراء وتظرؾيخ ادوات قيراس البحرث، امرا الفئرة الثالثرة ف
ن لكرررل وسررريمة ٳخيرررخًا تتعمرررق الفئرررة الخابعرررة بعسميرررة اختبرررار الفخضررريات. وبرررال شرررػ فرررأحررررائ  و إلالؾصرررف ا

يؾضرررح الؾسرررائل  (5)لتشفيرررحىا، والجرررجول  حررررائ  او معادلرررة او طخيقرررة معيشرررةإاحررررائية ىشالرررػ بخنرررامج 
لييررا والبخنررامج أو السعادلررة أو الظخيقررة االحرررائية السدررتخجمة ٳحرررائية السدررتخجمة والفئررة الترر  تشتسرر  إلا

                لتشفيحه. 

 (5) جدولال

 ملخص لوسائل وأدوات التحليل اإلحصائي المستخدمة في البحث

السدتخدم أو السعادلة البرنامج  التحليل اإلحرائي الفئة
 أو الطريقة

 SPSS V.25 اختبار فقجان البيانات وشحوذىا واعتجاليتيا فحص بيانات البحث

تقؾيؼ وتظؾيخ أدوات قياس 
 البحث

 التحميل العامم  االستكذاف  والتؾكيجي
 كخونباخ الفا

SPSS V.25 
Amos V23 

 الؾصف االحرائ 
 

الؾسط الحداب  واالنحخاف السعياري 
 واالىسية الشدبية

SPSS V.25 

 SPSS V.25 معامل ارتباط بيخسؾن  اختبار الفخضيات
Amos V23 نسحجة السعادلة الييكمية 
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 المبحث الثالث

 الجههد المعرفية الدابقة بعض

 -:تهطئة

نسؾذجيا أدراسة في بشاء  ةأي ليياإالجالئل السخشجة التي تدتشج  ىحجإتعج الجيؾد السعخفية الدابقة 
الحالي التي تؼ ترشيفيا  البحثالفكخي، وقج ركد ىحا السبحث عمى الجراسات واألبحاث ذات الرمة بسؾضؾع 

الثانية الجراسات الخاصة و تتشاول السجسؾعة األولى الجراسات الخاصة بالكيادة الدامة،  ،في ثالث مجاميع
 الخاصة بالفغاعة في العسل.ما السجسعة الثالثة فقج تشاولت الجراسات أبذغف العسل، 

 -:أوال. بعض الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بالقيادة الدامة 

 ( ما تيدخ الحرؾل عميو مؽ دراسات تخص الكيادة الدامة6يعخض الججول )

 (6الجدول )

 بعض الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بالقيادة الدامة

 Schmidt  (2008) 1الدراسة 

 Development and validation of the toxic leadership scale عنهان الدراسة 
 تطوير والتحقق من مقياس القيادة السامة

 تطوير والتحقق من مقياس القيادة السامة،  .1 هدف الدراسة

 تقميل الغسؾض في تحجيج واكتذاف الكيادة الدامة.  .2
مؽ االفخاد الحيؽ يعسمؾن في مجسؾعة متشؾعة مؽ  218تكؾنت عيشة الجراسة الشيائية مؽ  عينة الدراسة

 الخعاية الرحية، واالتراالت، والحكؾمة.و الرشاعات بسا في ذلػ التجدئة والتسؾيل، 
شخاف الديء، والشخجدية، والكيادة إلابعاد التالية ألالحي يتزسؽ اSchmidt  (2008)مكياس مقياس الدراسة

 ( بالحاتاالعتشاسالدمظؾية، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والتخويج )
 استعسال الؾسط الحدابي والتبايؽ ومعادلة االنحخاف السعياري ومعادلة الشسحجة الييكمية األساليب اإلحرائية 

ابعاد، وان  ةبعاد يتكؾن مؽ خسدألالكيادة الدامة ىؾ بشاء متعجد ا كذفت الجراسة إن مكياس هم نتائج الدراسةأ
إلى األدبيات الحالية. وقج ساىؼ السكياس  افبشية الكيادة الدامة السحجدة حجيًثا والسقاييذ تز

بذكل كبيخ في التشبؤ بشؾايا الجوران، والخضا الؾعيفي، والخضا عؽ السذخف حتى بعج التحكؼ 
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 في الكيادة التحؾيمية أو جؾدة العالقة بيؽ القائج والتابع.
 Hitchcock (2015) 2الدراسة 

 The Relationship Between Toxic Leadership, Organizational عنهان الدراسة 

Citizenship, and Turnover Behaviors Among San Diego Nonprofit Paid 

Staff 

والسؾاطشة التشغيسية وسمؾكيات دوران السؾعفيؽ مجفؾعة األجخ غيخ  العالقة بيؽ الكيادة الدامة
 الخبحية في سان دييغؾ 

الكذف عؽ دور سمؾكيات الكيادة الدامة في كل مؽ سمؾكيات السؾاطشة والجوران بؾجؾد  هدف الدراسة
 االلتدام التشغيسي كستغيخ ضابط 

 السؾعفيؽ غيخ الخبحييؽ في سان دييغؾ االمخيكيةمذارًكا في االستظالع مؽ عيشة مؽ  471 عينة الدراسة
شخاف الديء، والشخجدية، والكيادة إلا :بعادألالحي يتزسؽ ا Schmidt  (2008)مكياس مقياس الدراسة

 الدمظؾية، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والتخويج )االعتداز بالحات(
واختبار  Tالؾسط الحدابي، نساذج االنحجار، معامل االرتباط، االختبارات الخاصة ب اختبار  األساليب اإلحرائية 

Fاستخجام ،SPSS وAMOS .لتحميل البيانات والشسحجة 
طبيعة العالقة بيؽ سمؾكيات الكيادة الدامة مؽ جية وكل مؽ  فيااللتدام التشغيسي يؤثخ  هم نتائج الدراسة أ

 سمؾكيات الجوران وسمؾكيات السؾاطشة التشغيسية مؽ جية أخخى 
 Bell (2017) 3الدراسة 

 The dysfunction junction: the impact of toxic leadership on follower عنهان الدراسة 

effectiveness 

 فاعمية التابعيؽ فيالخمل الؾعيفي: تأثيخ الكيادة الدامة  ممتقى
فحص العالقة بيؽ الكيادة الدامة بأبعادىا وفاعمية التابعيؽ الستسثمة باالرتباط الشذط والتفكيخ  هدف الدراسة

 الشقجي 
مفخدة مؽ طمبة الجراسات العميا بالقظاع السيشي بجامعة ريشجيشت  203شسمت عيشة الجراسة  عينة الدراسة

 بالؾاليات الستحجة االمخيكية 
شخاف الديء، والشخجدية، إلا :بعاد التاليةألالحي يتزسؽ ا Schmidt  (2008)مكياس مقياس الدراسة

 )االعتداز( بالحاتوالكيادة الدمظؾية، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والتخويج 
 استعسال الؾسط الحدابي والتبايؽ ومعادلة االنحخاف السعياري ومعادلة الشسحجة الييكمية األساليب اإلحرائية 

تؾصمت الجراسة الى عجم وجؾد عالقة ارتباط بيؽ الكيادة وبعجي االرتباط الشذط والتفكيخ  هم نتائج الدراسة أ
ذ اشارت الجراسة الى وجؾد عالقة عكدية بيشو وبيؽ إالشقجي ماعجا بعج التخويج الحاتي، 
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 االرتباط الشذط.
 Ince (2018) 4الدراسة 

 Toxic leadership as a predictor of perceived organizational cynicism عنهان الدراسة 

 انقٍادة انسايت كًتُبئ بانتهكى انتُظًًٍ انًذرك 
 العالقة بيؽ الدخخية التشغيسية والكيادة الدامة  تحجيج نؾع وطبيعة هدف الدراسة
 معمًسا يعسمؾن في مجرسة ثانؾية في سيميفكي، مخسيؽ، تخكيا 150 عينة الدراسة

بعاد التالية )عجم التقجيخ، الشفعية، األنانية، أل. الحي يتزسؽ اÇelebi et al (2015) مقياس الدراسة
 والزعف الشفدي(

 Tالؾسط الحدابي، نساذج االنحجار، معامل االرتباط، االختبارات الخاصة ب اختبار  األساليب اإلحرائية 
 .Fواختبار

تؾصمت الجراسة الى ان الكيادة الدامة بأبعادىا الفخعية )الشفعية، األنانية، والزعف الشفدي(  هم نتائج الدراسة أ
التشغيسي باستثشاء بعج )عجم التقجيخ( لؼ يحث أي تأثيخ في  التيكؼ فيتؤثخ بذكل ايجابي 
 الدخخية التشغيسية. 

 Bakkal et al (2019) 5الدراسة 

 Toxic leadership and turnover intention: Mediating role of job عنهان الدراسة 

satisfaction 

 جور الؾسيط لمخضا الؾعيفيال: الجورانالكيادة الدامة ونية 
الخضا الؾعيفي ونية الجوران وكحلػ فيؼ ما  فياختبار الشسؾذج الحي يكيؼ تأثيخ الكيادة الدامة  هدف الدراسة

إذا كان الخضا الؾعيفي لمسسخضات ومؾعفي السدتذفى لو تأثيخ وسيط بيؽ ترؾرات الكيادة 
 الدامة )عجم التقجيخ، الشفعية، األنانية، والزعف الشفدي( ونية دوران.

مسخًضا.  298ًضا إدارًيا ومسخ  71مؾعًفا وبؾاقع  664شارك في ىحه الجراسة ما مجسؾعو  عينة الدراسة
يعسمؾن في مجال الخعاية الرحية في ثالث مدتذفيات عامة وثالث مدتذفيات خاصة في 

 اسظشبؾل، تخكيا.
الحي يتزسؽ االبعاد التالية )عجم التقجيخ، الشفعية، األنانية،  Çelebi et al. (2015) مقياس الدراسة

 والزعف الشفدي(
( الختبار الفخضيات، واختبار سؾبل لمتحقق مؽ SEMام معادلة الشسحجة الييكمية )تؼ استخج األساليب اإلحرائية 

 صحة الستغيخات الؾسيظة، الؾسط الحدابي، نساذج االنحجار، معامل االرتباط.
اشارت نتائج الجراسة إلى الجور الؾسيط الرالح لمخضا الؾعيفي بيؽ ثالثة أبعاد لمكيادة الدامة  هم نتائج الدراسة أ
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 م التقجيخ، الشفعية، والزعف الشفدي( ونية دوران.)عج
  Abbas& Saad (2020) 6الدراسة 

 An Empirical Investigation of Toxic Leadership Traits Impacts on عنهان الدراسة 

Workplace Climate and Harassment 

 مشاخ مكان العسل والتحخش في مكان العسل  فيدراسة تجخيبية لتأثيخات سسات الكيادة الدامة 

تدميط الزؾء عمى تأثيخ سمؾك الكيادة الدامة في مشاخ مكان العسل بتؾسيط التحخش في  هدف الدراسة
 مكان العسل

ألشخاص العامميؽ في صشاعات الشديج في السجن الخئيدة في البشجاب، في مؽ ا مؾعًفا 351 عينة الدراسة
 باكدتان.

شخاف الديء، والشخجدية، والكيادة إلابعاد التالية ألالحي يتزسؽ ا Schmidt (2008)مكياس  الدراسةمقياس 
  الدمظؾية، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والتخويج )االعتداز( بالحات

 الؾسط الحدابي، نساذج االنحجار، معامل االرتباط، معادلة الشسحجة الييكمية األساليب اإلحرائية 
أعيخت الشتائج أن سمؾك الكيادة الدامة لو تأثيخ سمبي عمى مشاخ مكان العسل مسا يؤدي إلى  اهم نتائج الدراسة 

انخفاض درجة أداء السؾعف، ونقص الحافد والتغيب عؽ العسل. كسا ان سمؾكيات الكيادة 
 العسل.مخ الحي يؤدي إلى خمق مشاخ سمبي في مكان ألا ،الدامة تديج مؽ مدتؾى التحخش
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 ثانيًا. بعض الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بذغف العمل 

 ( بعض الجيؾد السعخفية الدابقة الخاصة بذغف العسل 7يعخض الججول )

 (7الجدول )

 الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بذغف العملبعض 

 Vallerand et al (2010) 1الدراسة 

 On the Role of Passion for Work in Burnout: A Process Model عنهان الدراسة 

 : نسؾذج العسميةاالحتخاقحؾل دور شغف العسل في 
 التعخف عمى الجور الحي يمعبو شغف العسل في اإلرىاق هدف الدراسة
تؼ اختبار ىحا الشسؾذج في دراستيؽ مع مسخضات مؽ ثقافتيؽ. باستخجام ترسيؼ السقظع  عينة الدراسة

جسيًعا في السدتذفيات  يعسمؽ ة( مسخض97الجراسة األولى كان حجؼ العيشة )العخضي، في 
( مسخضة يعسمؽ جسيًعا في 258الفخندية في فخندا، وفي الجراسة الثانية كان حجؼ العيشة )

 السدتذفيات الفخندية الكشجية في مقاطعة كيبيػ في كشجا.
الذي يتكون من نوعين من الشغف   Vallerand et al (2010)استخجمت الجراسة مكياس  مقياس الدراسة

 )الشغف المتناغم ، الشغف االستحواذي(.
 الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط، تحميل السدار، اختبارات سؾبل. األساليب اإلحرائية 

اشارت نتائج الجراسة الى ان العاطفة الستشاغسة تؤدي الى زيادة في الخضا عؽ العسل  هم نتائج الدراسةأ
وانخفاض في الرخاع واالرىاق. عمى العكذ مؽ ذلػ، تشبأ الذغف االستحؾاذي بديادة الرخاع 

 واالرىاق. في السقابل، ال عالقة لو بالخضا الؾعيفي. 
 Srivastava (2012) 2الدراسة 

- Work Place Passion as a Moderator for Workplace Deviant Behaviour عنهان الدراسة 

Job Satisfaction Relationship: A Comparative study between Public 

Sector and Private Sector Managers 

عالقت انزضا بانىظٍفت:  -نهسهىك انًُحزف فً يكاٌ انعًم  كًهطفانشغف بًكاٌ انعًم 

 دراست يقارَت بٍٍ يذٌزي انقطاع انعاو وانقطاع انخاص

 

معخفة العالقة بيؽ الدمؾك السشحخف في مكان العسل والخضا الؾعيفي وتحميل التأثيخ السعتجل  هدف الدراسة
اًل عؽ زالعام والخاص، فلمذغف في مكان العسل عمى ىحه العالقة عمى مجيخي القظاع 

 معخفة الفخوق بيؽ الجشديؽ بيؽ القظاعيؽ.
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 في اليشج. مجيخًا لمقظاع الخاص 156مجيخًا لمقظاع العام و 124تكؾنت العيشة مؽ  عينة الدراسة
 مكياس احادي يتكؾن مؽ عذخ عشاصخ مقياس الدراسة

لتحميل البيانات. الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط،  SPSSاستخجام  األساليب اإلحرائية 
 معامل االنحجار.

أعيخت الجراسة بؾضؾح أن ىشاك عالقة سمبية بيؽ الخضا الؾعيفي والدمؾك السشحخف عؽ  هم نتائج الدراسة أ
ىحا يعشي أن السؾعف غيخ الخاضي سيذارك في أنذظة مشحخفة في العسل، وان  العسل.

 غف العسل يعسل عمى تيجئة العالقة بيؽ االنحخاف التشغيسي والخضا الؾعيفي.ش
 Johri et al (2016) 3الدراسة 

 Work Passion: Construction of Global Busines Review Reliable and عنهان الدراسة 

Valid Measurement Scale in the Indian Context 

 بو وصالح في الدياق اليشجيشغف العسل: إنذاء مكياس مؾثؾق 

 تظؾيخ والتحقق مؽ مكياس شغف العسل في اليشج هدف الدراسة
 مؽ مؾعفي قظاع الخجمات العامميؽ في مشظقة دليي / إن سي آر في اليشج فخداً  177  عينة الدراسة

)االستستاع الحي يتكؾن مؽ أربعة ابعاد  Johri et al (2016)استخجمت الجراسة مكياس  مقياس الدراسة
 بالعسل، والتحفيد الحاتي، واليؾية الحاتية، والذعؾر بالتعمؼ(.

 AMOSالؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، االرتباط، تحميل االنحجار، استخجام بخنامج  األساليب اإلحرائية 
وىؾ  اً عشرخ  17ويذسل شغف العسل ىؾ بشاء متعجد االبعاد يتكؾن مؽ أربعة ابعاد  إن مكياس اهم نتائج الدراسة 

إجخاء قريخ ومؾثؾق وصالح وسيل اإلدارة يحسل إمكانية االستخجام في األبحاث والسسارسات 
 .السدتقبمية

 Gulyani (2017) & Bhatnagar 4الدراسة 

 :Mediator analysis of passion for work in Indian millennials عنهان الدراسة 

Relationship between protean career attitude and proactive work 

behavior 

تحميل وسيط لذغف العسل في جيل األلفية اليشجي: العالقة بيؽ التؾجو نحؾ السدار الؾعيفي 
 وسمؾكيات العسل االستباقية. السقمؾب

ية والتأكج مسا دراسة العالقة بيؽ تؾجيات السدار الؾعيفي الستقمب وسمؾكيات العسل االستباق   هدف الدراسة
 إذا كان الذغف بالعسل بسثابة وسيط بيشيسا.

مؾعًفا مؽ جيل األلفية يعسمؾن في صشاعات متشؾعة في اليشج )مثل تكشؾلؾجيا  255 عينة الدراسة
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 السعمؾمات، والخجمات السرخفية والتعميؼ(.
من نوعين من الشغف الذي يتكون  Vallerand et al (2010)استخجمت الجراسة مكياس  مقياس الدراسة

 )الشغف المتناغم، الشغف االستحواذي(.
الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، االرتباط، تحميل االنحجار، تحميل سؾبل، استخجام  األساليب اإلحرائية 

 .AMOSبخنامج 
كذفت الجراسة أن الذغف بالعسل ىؾ قؾة دافعة لدمؾك السؾعفيؽ ويتؾسط بذكل كامل في  هم نتائج الدراسة أ

العالقات السفتخضة بيؽ السدار الؾعيفي الستقمب وسمؾك العسل االستباقي، وان السدار 
ال يؤثخ بذكل مباشخ في سمؾك العسل االستباقي، وانسا يؤثخ بذكل غيخ  السقمؾبالؾعيفي 
عمى الخغؼ مؽ أن األفخاد يغيخون انو ادة الذغف بالعسل. ىحا يعشي مؽ خالل زي فيومباشخ 

مؾقًفا مجفؾًعا ذاتًيا، ولكؽ سمؾكيؼ االستباقي يعتسج عمى مجى شغفيؼ في العسل أيًزا، تؼ 
التعخف عمى الذغف بالعسل كسرجر حاسؼ لمسيدة التشافدية، التي يسكؽ لمسشغسات أن تكدبيا 

 ذغؾفيؽ.مؽ خالل االحتفاظ باالفخاد ال
 Srijaya et al (2020) 5الدراسة 

 The Work Passion Effect on PT. XYZ’s Employees Performance in عنهان الدراسة 

Jakarta 

 في جاكختا PTوXYZأداء مؾعفي  فيتأثيخ شغف العسل 
 PT. XYZ اليجف مؽ ىحه الجراسة ىؾ فيؼ شغف العسل وتأثيخه في أداء العامميؽ في شخكة هدف الدراسة

 في جاكختا في إنجونيديا
في قدؼ األمؽ وبيئة الدالمة الرحية السؾجؾد في  PT. XYZ مؽ العامميؽ في شخكة 162 عينة الدراسة

 جاكختا في إنجونيديا
الحي يتكؾن مؽ أربعة ابعاد )االستستاع  Johri et al (2016)استخجمت الجراسة مكياس  مقياس الدراسة

 الحاتي، واليؾية الحاتية، والذعؾر بالتعمؼ(.بالعسل، والتحفيد 
 .AMOSالؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، االرتباط، تحميل االنحجار، استخجام بخنامج  األساليب اإلحرائية 

، وأن البعج الحي كان PT. XYZأداء السؾعف في  فين شغف العسل يستمػ التأثيخ األىؼ إ هم نتائج الدراسة أ
 اط باألداء ىؾ ُبعج اليؾية الحاتية.لو أعمى ارتب

 
 Ramzan et al (2021) 6الدراسة 

 Teachers’ Work Passion and Students’ Performance: Mediating Role عنهان الدراسة 

of Psychological Empowerment 
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 شغف السعمسيؽ بالعسل وأداء الظالب: الجور الؾسيط لمتسكيؽ الشفدي

تذخيص مدتؾى شغف عسل السعمسيؽ في السؤسدات التعميسية في باكدتان لسعخفة نؾع  هدف الدراسة
 السذاعخ التي تعظي أداًء جيًجا لمظالب.

 مؽ السعمسيؽ والسجرسيؽ والظالب  281بمغ حجؼ العيشة  عينة الدراسة
يتكؾن مؽ نؾعيؽ ، لكياس الذغف لجى السذاركيؽ والحي Vallerand et al (2003مكياس ) مقياس الدراسة

 )الذغف الستشاغؼ، الذغف االستحؾاذي(.
 .SPSSالؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط، معامل االنحجار، استخجام  األساليب اإلحرائية 

كذفت الجراسة عؽ وجؾد تأثيخ كبيخ وإيجابي لذغف العسل الستشاغؼ عمى أداء الظالب، وكان  هم نتائج الدراسة أ
تأثيخ الذغف االستحؾاذي عمى العكذ مؽ ذلػ، أي ان ىشاك عالقة معشؾية وسمبية بيؽ 

 شغف االستحؾاذ بالعسل وأداء الظالب.

 

 ثالثًا. بعض الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بالفظاظة في العمل 

 ( بعض الجيؾد السعخفية الدابقة الخاصة بالفغاعة في العسل8يعخض الججول )

 (8الجدول )

 الجههد المعرفية الدابقة الخاصة بالفظاظة في العملبعض 

 Martin & Hine (2005) 1الدراسة 

 Development and Validation of the Uncivil Workplace Behavior عنهان الدراسة 

Questionnaire 

 تظؾيخ والتحقق مؽ صحة استبيان الدمؾك الفع في مكان العسلال
 الجراسة الى تظؾيخ والتحقق مؽ صحة مكياس ججيج لمفغاعة في العسلىجفت  هدف الدراسة
مؽ األستخالييؽ العامميؽ بجوام جدئي أو بجوام كامل في  925تسثمت عيشة الجراسة ب  عينة الدراسة

الرشاعات السختمفة الرشاعات: البشاء، والتسؾيل والتأميؽ، وخجمات األعسال، اإلدارة 
والتعميؼ، والرحة، وخجمات السجتسع في نيؾ ساوث ويمد، كؾيشدالنج، الحكؾمية والجفاع، 
 وفيكتؾريا، أستخاليا.

)العجاء، وانتياك الخرؾصية،  والحي يتكؾن مؽ أربعة ابعاد Martin & Hine (2005) مقياس الدراسة
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 ، والشسيسة(.ندحابيوالدمؾك اإل
، AMOS، االرتباط، تحميل االنحجار، استخجام بخنامج الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري  األساليب اإلحرائية 

spss 
عؾامل قابمة لمتفديخ )العجاء،  4أسفخ تحميل السحؾر الخئيذ لـ مكباس الفغاعة في العسل عؽ  هم نتائج الدراسةأ

، والشسيسة(. وقج كذفت الجراسة أن السقاييذ الفخعية ندحابيوانتياك الخرؾصية، والدمؾك اإل
وتغيخ صالحية جيجة متقاربة ومتبايشة ومتدامشة. ومؽ الشتائج التي  اً عالي اً داخمي اً تستمػ اتداق

تؾصمت إلييا الجراسة أيزا ىي ان كؾنػ ىجًفا لمفغاعة يختبط بانخفاض الخضا عؽ زمالء 
ؽ، ومدتؾيات أعمى لالندحاب مؽ العسل، ومدتؾيات أعمى مؽ الزيق يالعسل والسذخف

 خفاه الشفدي والخضا الرحي.الشفدي، وانخفاض مدتؾيات ال
 Shim (2010) 2الدراسة 

 the relationship between workplace incivility and the intention to share عنهان الدراسة 

knowledge: the moderating effects of collaborative climate and 

personality traits 

 

لمسشاخ  السمظفةالعالقة بيؽ الفغاعة في مكان العسل والخغبة في مذاركة السعخفة: اآلثار 
 الذخرية. والدساتالتعاوني 

الغخض مؽ ىحه الجراسة ىؾ استكذاف العالقة بيؽ تجخبة الفغاعة في مكان العسل والخغبة  هدف الدراسة
لتبادل السعخفة. باإلضافة إلى ذلػ استكذفت ىحه الجراسة، التأثيخ السعتجل لمسشاخ التعاوني 

 العالقة بيشيسا. فيوسسات الذخرية الفخدية 
صشاعات الكيساويات، والتأميؽ، وتكشؾلؾجيا  مؽ العامميؽ في السشغسات في مجال 476 عينة الدراسة

 السعمؾمات، والترشيع، والتسؾيل، والبحث والتظؾيخ، في كؾريا الجشؾبية 
 تست إعادتيا، مع التخكيبة الدكانية لمعيشة

)العجاء، وانتياك الخرؾصية،  والحي يتكؾن مؽ أربعة ابعاد Martin & Hine (2005) مقياس الدراسة
 والدمؾك اإلقرائي، والشسيسة(.

الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معادلة االنحجار الستعجد، اختبارات السؾثؾقية  األساليب اإلحرائية 
  ANOVA، وتحميل التبايؽ CFAواالرتباطات، و

بيؽ تجخبة الفغاعة في مكان العسل ونؾايا تبادل  أعيخت نتائج الجراسة ان ىشاك عالقة سمبية هم نتائج الدراسة أ
السعخفة، وان السشاخ التعاوني يزبط العالقة بيؽ تجخبة الفغاعة في مكان العسل ونؾايا تبادل 
السعخفة، أي يكؾن لمفغاعة عالقة سمبية أضعف مع نؾايا مذاركة السعخفة لألفخاد الحيؽ 
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مكان العسل سيكؾن ليا عالقة سمبية  وأن تجخبة الفغاعة في يعيذؾن في مشاخ تعاوني.
 أضعف مع نؾايا تبادل السعخفة لألفخاد ذوي الدسات الذخرية مثل الزسيخ الحي.

 
 

 Reio & Reio(2011) 3الدراسة 

 Workplace Incivility in Schools عنهان الدراسة 

 فغاعة العسل في السجارس

انتذار فغاعة زميل العسل والسذخف في سياق السجارس ىجفت ىحه الجراسة الى البحث في  هدف الدراسة
 وارتباط الفغاعة والتدام السعمسيؽ بالسجرسة ونية الجوران.

معمًسا في أربع مجارس إعجادية مؽ مشظقة  94تؼ جسع البيانات عبخ استظالعات رأي مؽ  عينة الدراسة
 مجرسية حزخية في الغخب األوسط مؽ الؾاليات الستحجة االمخيكية.

 Cortina et al (2001) تؼ استخجام السكياس األحادي ل مقياس الدراسة
 الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط، االنحجار الستعجد األساليب اإلحرائية 

وارتبظت أشارت الشتائج إلى ارتباط فغاعة زميل العسل ارتباًطا وثيًقا وسمبًيا بالتدام السعمسيؽ  هم نتائج الدراسة أ
بذكل إيجابي بشية دوران السعمسيؽ وبالسثل، ارتبظت فغاعة السذخف سمًبا بااللتدام ولكشيا 
ارتبظت بذكل إيجابي بشية الجوران وأخيًخا، كان االلتدام ونية الجوران مختبظيؽ سمًبا، مسا يذيخ 

 السعمسيؽ. مشظكًيا إلى أن االلتدام األكبخ بالسجرسة كان مختبًظا بقمة معجل نؾايا دوران
 Bibi et al (2013) 4الدراسة 

 :Workplace Incivility and Counterproductive Work Behavior عنهان الدراسة 

Moderating Role of Emotional Intelligence 

 انفظاظت فً يكاٌ انعًم وسهىك انعًم غٍز انًُتج: انذور انًعذل نهذكاء انعاطفً 

ىجفت ىحه الجراسة الى فحص الجور السعجل لمحكاء العاطفي في العالقة بيؽ الفغاعة في  هدف الدراسة
)سؾء السعاممة وانحخاف اإلنتاج والتخخيب والدخقة وسمؾك  العكديمكان العسل وسمؾك العسل 

 االندحاب(.
والخاص في مجرًسا جامعًيا في سبع جامعات مؽ القظاعيؽ العام  (160ضست العيشة ) عينة الدراسة

 باكدتان.
)العجاء، وانتياك الخرؾصية،  الحي يتكؾن مؽ أربعة ابعاد Martin & Hine (2005) مقياس الدراسة

 ، والشسيسة(.ندحابيوالدمؾك اإل
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 الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط، معادلة االنحجار الستعجد. األساليب اإلحرائية 
يخت الشتائج أن ىشاك عالقة إيجابية بيؽ الفغاعة وسمؾك العسل غيخ السشتج وعالقة سمبية أع هم نتائج الدراسة أ

 وقج عيخ الحكاء العاطفي كؾسيط ميؼ بيؽ ،بيؽ الحكاء العاطفي وسمؾك العسل غيخ السشتج
الفغاعة في مكان العسل وسمؾك العسل الحي يؤدي إلى نتائج عكدية، اذ أن الحكاء العاطفي 

السشتج وتبيؽ ايزًا ان  خًسا في تعجيل العالقة بيؽ الفغاعة وسمؾك العسل غيلعب دوًرا مي
الحيؽ يتستعؾن بجرجة عالية مؽ الحكاء العاطفي تسيمؾن إلى فيؼ مذاعخىؼ والتحكؼ فييا بظخيقة 

سمؾكيات  أفغل بكثيخ مؽ األشخاص ذوي الحكاء العاطفي السشخفع والحيؽ يذاركؾن في
 .مؽ نغخائيؼ بذكل متكخر أكثخ الفغاعة

 Harold& Holtz (2015) 5الدراسة 

 The effects of passive leadership on workplace incivility عنهان الدراسة 

 تأثٍز انقٍادة انسهبٍت عهى انفظاظت فً يكاٌ انعًم 
األولى دراسة آثار الكيادة الدمبية عمى الفغاعة في مكان العسل عبخ دراستيؽ الجراسة  هدف الدراسة

فحرت العالقات بيؽ الكيادة الدمبية والفغاعة في عيشة ثشائية السؾعف والسذخف، والجراسة 
 الثانية فحرت ىحه العالقات في عيشة ثشائية السؾعف وزمالء العسل.

مؾعًفا ومذخًفا مؽ العجيج  270و الجراسة الثانية عمى122اشتسمت عيشة الجراسة االولى عمى  عينة الدراسة
جاالت السيشية )مثل البيع بالتجدئة، والخعاية الرحية، والسحاسبة، والخجمات العامة( في الس

 في الؾاليات الستحجة االمخيكية.
 السكؾن مؽ سبعة عشاصخ. Cortina et al (2001) تؼ استخجام السكياس األحادي ل مقياس الدراسة

 SPSSوساط الحدابية، استخجام بخنامج االنحخافات السعيارية، واالرتباطات، األ األساليب اإلحرائية 
الفغاعة الدمؾكية  فيتذيخ نتائج ىحه الجراسات إلى أن الكيادة الدمبية ليا تأثيخ مباشخ ميؼ  هم نتائج الدراسة أ

وتأثيخ غيخ مباشخ مؽ خالل الفغاعة السختبخة. عالوة عمى ذلػ، اشارت الشتائج إلى أن 
العالقة بيؽ الفغاعة السختبخة والفغاعة الدمؾكية مذخوطة بسدتؾى الكيادة الدمبية، بحيث 

الكيادة الفغاعة الدمؾكية أقؾى في السدتؾيات العميا مؽ  فييكؾن تأثيخ الفغاعة السختبخة 
 الدمبية.

 
 Hoon Ko et al (2021) 6الدراسة 

 Compassion and Workplace Incivility: Implications for Open عنهان الدراسة 

Innovation  
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 االبجاع السفتؾح فيالعظف والفغاعة في مكان العسل: اآلثار الستختبة 
 فيكان الغخض مؽ ىحه الجراسة ىؾ دراسة آليات تأثيخ العظف الحي يذعخ بيا السؾعفؾن  هدف الدراسة

الفغاعة في مكان العسل. واستكذاف تأثيخ الؾساطة السددوجة لمعاطفة اإليجابية والكيادة عمى 
 ة مكان العسل.عالعالقة بيؽ العظف وفغا

 ع في السشاطق الحزخية في كؾريا الجشؾبية.شخكة تق15مؽ العامميؽ في 304كان حجؼ العيشة عينة الدراسة
 لكياس الفغاعة في العسل. Cortina et al (2001) تؼ استخجام السكياس األحادي ل مقياس الدراسة

 الؾسط الحدابي، االنحخاف السعياري، معامل االرتباط، معادلة االنحجار الستعجد األساليب اإلحرائية 
الحيؽ يذعخون بالتعاطف في العسل ىؼ أقل عخضة لالنخخاط في الفغاعة في ن السؾعفيؽ إ هم نتائج الدراسة أ

مكان العسل. لحلػ، خمرت ىحه الجراسة إلى أن التعاطف، يؾلج مذاعخ إيجابية في 
األعزاء، وبالتالي تداىؼ ىحه السذاعخ اإليجابية في التقميل مؽ الفغاعة في مكان العسل، 

 داخل السشغسات.والحي بجوره يديل االبتكار السفتؾح 

 
 -الدابقة:رابعًا. مناقذة الجههد المعرفية 

ا مجسؾعة مؽ الحقائق السيسة التي يان مخاجعة الباحثة لمجيؾد السعخفية الدابقة وضعت امام
 لييا في اتخاذ بعض القخارات السيسة في البحث، وعمى الشحؾ التالي:إاستشجت 

)الكيادة الدامة، وشغف العسل، والفغاعة في العسل( قج الحغت الباحثة أن جسيع متغيخات البحث  .1
اختبخت في بيئات ثقافية مختمفة مثل الؾاليات الستحجة االمخيكية، وفخندا، وكؾريا الجشؾبية، 
وباكدتان، واليشج، وتخكيا وىحا يؾضح إمكانية تظبيقيا في البيئة العخاقية أي أن ىحه الستغيخات يسكؽ 

 الثقافات. تظبيقيا في بيئات متعجدة
الحغت الباحثة في بعض الجراسات الدابقة ان متغيخ شغف العسل يسكؽ أن يمعب دور الستغيخ  .2

 التفاعمي او السمظف الحي يغيخ اتجاه وحجؼ العالقة بيؽ متغيخيؽ 
ستغيخات وىحا يعشي ان استعسال االستبانة ىي الخيار الاغمب الجراسات استخجمت االستبانة لكياس  .3

 ات البحث كؾنيا األداة التي اتفق عمييا الشدبة األكبخ بيؽ الجراسات الدابقة.األندب لستغيخ 



 20                                                            بعض الجهىد المعرفية السابقة      –الفصل األول: المبحث الثالث      
 
 

شاىجت الباحثة ان اغمب الجراسات ىي دراسات نغخية وعسمية وىؾ ان دل عمى شيء فيؾ يجل عمى  .4
أىسية تمػ الستغيخات ودرجة االىتسام بيا، وىؾ ما دفع الباحثة الى اتباع واكسال نيج الجراسات 

 ي عسمية البحث عؽ تمػ السؾضؾعات ومشاقذتيا.الدابقة ف
بالشدبة لستغيخ الكيادة  Schmidt (2008). ركدت اغمب الجراسات الدابقة عمى استخجام مكياس 5

الدامة فقج تكخر استخجامو في اغمب الجراسات وىحا يبخر إمكانية اتراف ىحه السقاييذ بالرجق والثبات 
يخ الفغاعة في العسل عمى الخغؼ مؽ اعتساد معغؼ الجراسات عمى العالييؽ. وكحلػ الحال بالشدبة لستغ

ولكؽ لسا كان ليحا السكياس مؽ عيؾب فقج قام بعض  Cortina et al (2001)السكياس األحادي 
الحي قام بالتظؾيخ والتحقق مؽ  Martin and Hine( 2005الباحثيؽ بتحؾيخ ىحا السكياس ومشيؼ )

لحي اعتسجه البحث الحالي. اما فيسا يخص مكياس شغف العسل فقج الرجق والثبات ليحا السكياس وا
، وىي السحاولة األولى لكياس الذغف، Vallerand et al (2003استخجمت بعض الجراسات الدابقة )

وعمى الخغؼ مؽ أن ىحا ىؾ السكياس األكثخ استخجاًما والسقبؾل لمذغف حتى اآلن، إال أن تظبيقو في 
وىؾ الحي  Johri et al.,2016اتجيت بعض الجراسات الى استخجام مكياس  سياق العسل محجود. لحا

 اعتسجه البحث الحالي.
الحغت الباحثة ان اغمب الجراسات اشارت الى إمكانية تظبيق جسيع متغيخات البحث )الكيادة الدامة،  .5

مؽ وجؾد بيئة  وشغف العسل، والفغاعة في العسل( في قظاع التعميؼ، وىحا يعشي ان بيئة السجرسة تعاني
 سامة وسمؾكيات فغة، مسا شجع الباحثة الى الدعي الكتذاف وجؾد ىحه الستغيخات في بيئة السجرسة.

 -: ادة من الجههد المعرفية الدابقةفمجاالت اال. خامداً 
 البحثساىست الجراسات الدابقة في بشاء إطار فكخي يسثل نقظة االنظالق لخسؼ، وبيان تؾجيات مالمح  .1

مؽ السعمؾمات الجاىدة إضافة الى تحجيج السخاجع ّ الحالي واغشاء الجانب الشغخي، مؽ خالل تؾفيخ كؼً 
 والسرادر التي يسكؽ االستفادة مشيا.

وضعت الجراسات الدابقة بيؽ يجي الباحثة مجسؾعة مؽ السقاييذ العمسية ذات السرجاقية والثبات   .2
الحالي الستزسشة )الكيادة الدامة،  البحثلكياس متغيخات  العالييؽ، والتي يسكؽ استخجاميا وتؾعيفيا

 وشغف العسل، والفغاعة في العسل(.
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ساىست الجراسات الدابقة في تقجيؼ ترؾر واضح حؾل األدوات والؾسائل اإلحرائية السشاسبة لغخض  .3
 .البحثاختبار فخضيات 

مؽ خالل االستجالل  البحثساعجت الجراسات الدابقة الباحثة تجاه معخفة العالقة السشظكية بيؽ متغيخات   .4
عمى الجور السمظف والسعجل الحي تمعبو الستغيخات اإليجابية في السداىسة في تخفيف حجة الدمؾكيات 

 السشحخفة.
تيا، اذ تؼ اختيار السعمسيؽ والسجرسيؽ في ارشجت الجراسات الدابقة الباحثة لتحجيج العيشة التي سيتؼ دراس .5

السجارس لتحجيج مدتؾى شغف العسل لجييؼ، ومجى فاعميتو في تخفيف الفغاعة في العسل الشاتجة عؽ 
الكيادة الدامة، كؾنو السكان األكثخ وضؾحًا لفحص الدسية، وكحلػ لسا لذغف السعمسيؽ مؽ تأثيخ في 

 أدائيؼ.
 اهم المجاالت التي تميز البحث الحالي عن الدراسات الدابقة  سادسًا:
انيا اول دراسة تتشاول العالقة بيؽ الكيادة الدامة والفغاعة في العسل مؽ خالل استخجام شغف  .1

 العسل كستغيخ ممظف. 
عسقًا وشسؾاًل لسؾضؾع شغف العسل وابعاده في  أكثخحاول البحث الحالي تقجيؼ تؾجيات بحثية  .2

 عض اثار الدمؾكيات الدمبية.تخفيف ب
نجرة الجراسات التي اىتست بتظبيق ي نالحع تظبيق ىحه الستغيخات في بيئة تعميسية في الؾقت الح .3

 تعميسة.ىكحا متغيخات في بيئة 



  

                                   

 بحثاإلطار النظري لل
     

                     القيادة السامة  :األول املبحث       

       شغف العمل  :الثاني املبحث      

  في العمل  ةظا ظالثالث: الفاملبحث         

 البحث املبحث الرابع: العالقة بين متغيرات        
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 السبحث األول

 الكيادة الدامة

 تؾطئةاواًل. 

يشطخ الى الؿيادة عمى انيا القجرة عمى التأثيخ في سمػك االخخيغ، ولكغ قج ال يكػن ىحا التأثيخ 
وان ىحا الشػع مغ الؿيادة غيخ اإليجابية يسارس في بيئة  الدامة،ما يعخف بالؿيادة وىػ ، دائسا ايجابيا  

اذ يبادر ىحا القائج الدام الى استغبلل الدمصة لسجخد  ووضيؽيا ،العسل ويتع مغ خبللو إيحاء العامميغ نفديا  
وقج خرز ىحا السبحث ليتشاول مفيػم الؿيادة  سمبي،شعػره بالديصخة وبالتالي يشعكذ عمى االفخاد بذكل 

 نبحة تاريخية ومفيػم لمؿيادة الدامة فزبل عغ عػاقبيا وابعادىا وبعس نساذجيا. الدامة،لمؿيادة  كسجخل

  -الدامة: الكيادة ونغخياتيا كسجخل لمكيادة ثانيًا. 

الؿيادة ىي واحجة مغ أكثخ عسميات التأثيخ االجتساعي التي تع بحثيا بذكل ممفت لبلنتباه في 
نجاح جسيع األنطسة االقترادية والدياسية والتشطيسية يعتسج عمى الجور الحي العمػم الدمػكية. وذلظ ألن 

 يسارسو القادة في ىحه األنطسة، لحا فإن أحج العػامل الحاسسة لفيع نجاح السشطسة ىػ دراسة سمػك قادتيا
(Parris & Peachey,2013:2)جاف ىأل. فالؿيادة عسمية التأثيخ مغ جانب القادة في التابعيغ لتحقيق ا

 .الؿيادية نساشيعأىجافو وغاياتو عمى قادة السشطسة و أ اذ يعتسج الشجاح التشطيسي في تحقيق  ،التشطيسية
(Voon et al.,2011:24) 

حػل الؿيادة، وقج سعى بعس  مغ ىحه االساليب البجيمة والستشافدة دبيات بعجد كبيخ  أللقج جادت ا
، )(Bush & Glover,2003:11السفاـيع في عجد مغ السػضػعات والشساذج  مختمفالكتاب الى تجسيع 

امتمكيا مغ الدسات التي لتتخح فاتخحت السجاخل التاريخية لمؿيادة مغ مشطػر الدسات ميجانا  رحبا  ليا 
اذ رأى السشطخون االوائل أن ،  )(Lord & Hall,2005:592القادة أساسا  لطيػر الؿيادة وترػراتيا

خرائز غيخ قابمة لمتغييخ كانت مػجػدة عشج والدة القائج. غيخ أن تخكيد ىحا  تكسغ فيقائج سسات ال
السشطػر قج تػسع في الشرف األول مغ القخن العذخيغ ليذسل جسيع الرفات الثابتة ندبي ا التي تسيد 

ا عغ الدسات عمى أنيا صفات وراثية بحتة، بػصفيا أنساشا  مالقادة  غ غيخىع ويعكذ ىحا التحػل بعيج 
متساسكة ومتكاممة ندبي ا لمخرائز الذخرية، مسا يعكذ مجسػعة مغ االختبلفات الفخدية، والتي تعدز 

 .(Zaccaro,2007:7)فاعمية الؿيادة الستدقة عبخ مجسػعة متشػعة مغ السػاقف الجساعية والتشطيسية 
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ن األشخاص الحيغ ألكان التخكيد في دراسة القادة الشاجحيغ مشربا  عمى تحجيج تمظ الدسات،  لقج
وبالتالي فإن نطخية الدسات تجور حػل الرفات في  ،لجييع ىحه الدسات يسكغ أن يربحػا قادة عطساء

فدخ جسيع جػانب عسمية القائج إما مػروثة أو مكتدبة بسخور الػقت. ومع ذلظ فإن نطخية الدسات لع ت
 . )Mothilal(2010:7,ما أدى الحق ا إلى تصػيخ نطخية الؿيادة الدمػكيةوىحا الؿيادة، 

االعتقاد بأن القادة العطام يرشعػن ال يػلجون. وتخكد  الى الؿيادة شطخيات الدمػكية فيتدتشج ال
أو الحاالت الجاخمية لمقادة.  ىحه الشطخيات عمى ترخفات القادة وليذ عمى الرفات البجنية او الفكخية

 وفق ا لسشصق الشطخيات الدمػكية، يسكغ لمشاس أن يتعمسػا أن يربحػا قادة مغ خبلل التجريب والسخاؾبةو 

2015:8)et al.,(Amanchukwu   ولعل مغ أشيخ الشطخيات الدمػكية في الؿيادة الشطخية القائمة
، واعتساد أي مغ ىحه األساليب (الشسط الحخالجيسقخاشية، والدمصػية، ) وىيبػجػد ثبلثة أساليب لمؿيادة 

 اتخاذ القخارات الجساعية، والثشاء والشقج )التغحية العكدية(، وإدارة ميام السجسػعة )إدارة السذخوع( فييؤثخ 
(kumar,2020:5)  ، درجة وأضيخت الجراسات ان التابعيغ الحيغ يعسمػن مع قادة ديسقخاشييغ يستمكػن

عالية مغ الخضا واإلبجاع والتحفيد، والعسل بحساس وشاقة كبيخيغ بغس الشطخ عغ حزػر أو غياب 
ن بذكل أساسي عمى كسية ػ ل مع القائج ، بيشسا ركد القادة الدمصػيزفالقائج، والحفاظ عمى عبلقات أ

 .(Khan et al.,2016:2)أكبخ مغ اإلنتاج 

ا لمؿيادة في السشطسات، لع تقجم نطخيات الدسات أو الشطخيات ال وىػ دمػكية تفديخات مخضية تسام 
مثل ىحه الشطخيات تخى أن الؿيادة الشاجحة تعتسج  ،لمؿيادة ةما دفع الباحثيغ إلى تصػيخ نطخيات مػقؽي
الشطخيات السػقؽية في  وتخكد .(Champoux,2017:406)عمى حالة القائج والطخوف التي تػاجيو 

الؿيادة عمى متغيخات معيشة تتعمق بالبيئة والتي قج تحجد أسمػب الؿيادة األندب لحالة عسل معيشة، بأنو ال 
الؿيادة الفاعمة عمى درجة  اعتسادعمى  نرتوكحلظ  ،يػجج أسمػب ؾيادة واحج يشاسب جسيع السػاقف

  et (Amanchukwuصمبيا مػقف معيغالتػافق بيغ صفات القائج وأسمػب الؿيادة التي يت
2015:8)al.,.  معيشة،  ةوفق ا لشطخية الؿيادة السػقؽية، يكػن الذخز قائجا  فاعبل  في ضخوف أو بيئو

ولكغ قج ال يكػن الذخز نفدو القائج في ضخوف أو بيئات أخخى. وبالسثل، فإن أسمػب الؿيادة الحي كان 
فاعبل  في الساضي قج ال يكػن كحلظ اليػم. وىشاك نساذج ساىست في بمػرة نطخية الؿيادة السػقؽية لعل مغ 

Hersey-نسػذج الؿيادة الطخؼية أاليجف، و -، ونطخية السدارFiedlerـأبخزىا، الشطخية السػقؽية ل
Blanchard Uslu,2019:167)(. 
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ثع كذفت التغييخات في مجال اإلدارة أن ىحه األساليب التقميجية في الؿيادة لع تظ كاؼية، ليرار 
، عشجما تع تقجيع نطخية الؿيادة 1978الى تصػيخ مشاىج ججيجة في مجال الؿيادة وخاصة بعج عام 

 ،)(Max Weber's Sirin et al,2018:2009ات عالع االجتساع األلساني الكاريدمية في ضػء شخوح
بة استثشائية بامتبلكيع جاذبية التي تسكشيع مغ تحفيد اتباعيع  الحي اقتخح ان بعس القادة لجييع مـػ
لتحقيق االداء الستسيد، وان ىحه الكارزمة ترػر لمقائج بأنو قادر عمى لعب دور حيػي في احجاث التغييخ 

Gibson ,2009:351) ( . ولعل مغ أشيخ ىحه الشساذج او االشكال الؿيادية التي تع شخحيا في ىحه
السجة الدمشية ىي الؿيادة التحػيمية والؿيادة التبادلية. فالقائج لكي يكػن تحػيميا يجب ان يتستع بالقجرة عمى 

لستابعة الػصػل الى ىحه الخؤية.  تزسيغ االخبلق والثقة ومتصمبات االتباع في رؤية السشطسة ثع التػجيو
ا  ودور القائج التحػيمي ال يعصي اإلليام فقط فيػ يعشي ذلظ القائج الحي يجب أن يكػن حاضخ ا ومتاح 

ن القائج التحػيمي ىػ الذخز الحي يميع ٳوبحلظ ؼ، إلقشاع التابعيغ وتػجيييع حتى يرمػا إلى رؤيتيع
ن فانيع دائس ا ما ػ قادة التبادلي، اما ال(Sultana et al,2015:1)التابعيغ إليو لتحقيق نتائج محىمة 

ويسكغ لمسبادلة ان تتخح عجد مغ األشياء بسا في  ،عمى استعجاد لسبادلة التابع مقابل انؿياده ليع ن يكػنػ 
جخ أو تخؾية أو مدؤوليات ججيجة أو تغييخ مخغػب في الػاجبات. ألذلظ مخاجعة أداء جيجة أو زيادة في ا

ُتعخف الؿيادة التبادلية بأنيا الؿيادة التي تخكد عمى دور اإلشخاف والتشطيع وأداء السجسػعة، ويعخض وعميو 
يسكغ أن يكػنػا فاعميغ لمغاية في  غن أحيان ا سسات أو سمػكيات القادة الكاريدمييغ الحيػ القادة التبادلي

 .((Kabeyi,2018:191مغ الطخوف كثيخال

جفع إلى األمام بذكل أكثخ كفاءة عغ شخيق تػضيح متصمبات الجور الؿيادة التبادلية، وت وتػجو
والسيسة ثع ربصيا بالسكافآت والعقػبات. كسا يسكغ ان تسثل سسات الؿيادة التبادلية دافع لتذجيع اإلبجاع 
ا مغ الػصف الػضيفي، فقج أضيخت  ا واضح  في ضخوف عجم التأكج السيسا عشجما يكػن االبجاع جدء 

دون درجة كبيخة مغ الجعع مغ القادة في السػاقف مغ تحقيق الشتائج اإلبجاعية  صعػبةبقة الدا الجراسات
السعقجة والغامزة، ففي ضل ضخوف غيخ مؤكجة، يتصمع األتباع إلى قادتيع لمسداعجة في تحجيج األىجاف 

 .(Ma&Jiang,2018:5)واألولػيات 

ىا مسغ لع يتع ذكخه ىػ تحجيج ما يتسيد لقج كان اليجف مغ ىحه األساليب الؿيادية الستقجمة وغيخ 
"، قائجبو القائج السثالي، وكان ُيشطخ دائس ا إلى أن القادة سيحققػن نتائج إيجابية. ألنو عشجما تع ذكخ كمسة "

يؤدون إلى نتائج سمبية أو قج كان "القادة اإليجابيػن" يخصخ بباليع دائس ا ولع ُيفكخوا مصمق ا في أن القادة 
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، iklar,2019:8)ş(Çelmeçe & Iيزخون بالسشطسة التي يقػدونيا او أتباعيع بالقخارات التي يتخحونيا 
ذلظ ىػ ان العمػم االجتساعية تسيل إلى اتخاذ وجية نطخ أحادية الجانب لمؿيادة مغ خبلل  ومسا يؤيج

 .(Hoffman & Sergio,2020:27) التخكيد بذكل أساسي عمى جػانبيا اإليجابية

ن ُيشطخ إلى البحث في الؿيادة مغ مشطػر إيجابي بذكل مفخط، أوعمى الخغع مغ ان السعتاد ىػ   
فإن االنتياكات األخيخة لمدمصة في مجسػعة مغ مشطسات األعسال والدياسة والتعميع والجير قج أحيت 

ا بعسو  (Dobbs & Do(2019:6,االىتسام بالجانب السطمع لمؿيادة أنػاع  الحؿيقة ىي أن ىشاك أيز 
 & Hadadia) ىحه األنػاع مغ الؿيادة ىي نساذج لمدمػكيات غيخ السشتجة في السشطساتو  .الؿيادة الديئة

Zarei, 2016:84) .ما لػحع في نطخيات الؿيادة التي تع التحقيق فييا في األدبيات بأن ىشاك قادة  حاوى
القادة يؤثخون سمب ا عمى السشطسات  غ وعخضة لمعسل والتػاصل السفخط وأن ىؤالءيغ لمغاية ومزصخبيقسعي

؛ Gedikoğlu, 2015 ،Güney,2015؛ Celep, 2014واألتباع بدمػكياتيع ومػاقفيع وقخاراتيع )
Yıldız,2015العجيج مغ الرفات الدمبية وأصبح مفيػم  وإعادة تػحيج (. ونتيجة ليحه األبحاث تع مدج

، والحي ىػ أحج انػاع الؿيادة  iklar, 2019:8)ş& I "(Çelmeçeالؿيادة الشاتج يدسى "الؿيادة الدامة
 الديئة.

ا مغ األسساء السختمفة مع مخور الػقت  مثل انحخاف الؿيادة  أتخحت الؿيادة الديئة عجد 
leadership derailment (1983) McCall and Lombardo  أو الؿيادة الدمبية أو الذخيخة أو ،

 toxic، والؿيادة الدامة negative or evil or dark leadership (Conger(1990السطمسة 
leadership (Lipman-Blumen(2005 والؿيادة الدمصػية ،despotic leadership Bass 

and Stogdill1990ػن ئ،القادة الديabusive leaders (,Tepper2000 Tepper et al2009 ،)
 narcissistic leaders الشخجديػن القادة  ،bad leadership (Kellerman(2004الؿيادة الديئة 

(Rosenthal and Pittinsky(2006  والقادة البلاخبلقييغ،unethical leaders (Treviño et 
al(2003 والؿيادة السكخوىة ، aversive leadership Bligh and Hess(2007)  والؿيادة ،

 ن في الذخكاتػ الشفدي، والسخضى destructive leadership (Einarsen et al(2007 السجمخة

corporate psychopaths  (Boddy et al2015 2017 (Boddy . 

مغ جػانب الؿيادة  ا  رئيد ا  الى الؿيادة الدامة، بػصفيا جانب تصخق ال الحالي تع البحث فيو 
ي "تشتذخ بذكل خبيث وال ُتكتذف مثل الدع الحي ال يمػث األفخاد فقط انسا يؤثخ عمى الفخق ىالسطمسة، و 
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-Bhandarker&Rai,2019:65)مى السشطسة بأكسميا في الشياية "عمى حج تعبيخ بعس الباحثيغ وع
66). 

ي تتجدج تالو  لمسشغسةساسية ألوبشاء عمى ما سبق يسكؽ ان نعخف الكيادة بأنيا أحج الجعائؼ ا
القائج  شخرية ساس وىؾألمؽ خالل العشرخ ا ،في قؾة التأثيخ والتحفيد والتؾجيو لألفخاد أو الجساعات
وقج يأخح ىحا التأثيخ سمؾكيات ومسارسات ليدت الحي يستمػ الدسات والسيارات والقجرة عمى التأثيخ 

 بالزخورة ان تكؾن إيجابية في جسيع الغخوف.

 -:ثانيًا. الكيادة الدامة: نبحة تاريخية ومفيؾم

و الدام مغ الؿيادة، ويعتقج السيتسػن بالؿيادة أكخس العمساء مؤخخا  اىتساما  متدايجا  بالجانب الديء 
ن يتبشػا وجية نطخ أكثخ صجقا  وشسػلية تعتخف بالجانب السطمع أان الباحثيغ والسسارسيغ يجب الدامة 

القادة ذوي التأثيخ جل مفيػم اوسع لمؿيادة يتزسغ استكذاف ألمصبيعة البذخية. ويجادل السحققػن مغ 
يج مغ عمساء الؿيادة يعتقج ان القادة يجب ان يكػنػا اخبلقييغ ويخجمػن ومثل العج ،الزار بالتابعيغ

امالع  . )Hackman & Johnson, 14-(2013 :15الرالح 

 Wicker (Green, 19: 2014))) 1996ضيخ مرصمح "الدعيع الدام" ألول مخة في عام 
لثبلثة أنػاع مختمفة مغ القادة  Marcia Wickerقامت بو في األصل الى تحميل والحي تخجع صياغتو 

االنتقالي" )الزػء األصفخ(، و "الدام )الزػء "في السشطسات وىع: "ججيخ بالثقة" )الزػء األخزخ(، 
وغالب ا ما يكػنػن حاقجيغ  ساخصيغ، مشطسيغ،غيخ  فخادالدامػن ىع "أ القادة انوىي تخى  األحسخ(

البخاعة في يستمكػن و  ،اىعمدتػ بجال  مغ رفع  عمييع، والديصخة االتباع تفخيقوخبيثيغ" يشجحػن عغ شخيق 
ا   ،Wicker بشاء عمى عسلو  .)(Tavanti,128:2011إخفاء الخجاع" استعسل الجير األمخيكي أيز 

أكجت الكمية الحخبية لمجير األمخيكي عمى أن القادة الداّميغ ىع قادة يفتقخون اذ . مفيػم الؿيادة الدامة
السشاخ التشطيسي، وتحفد  فيإلى االىتسام بخفاـية اآلخخيغ، ويطيخون سمػكيات شخرية تؤثخ سمب ا 

  . )(Hinshaw, 2020:16 سيئػن بصبيعتيع وغيخ قابميغ لئلصبلح السرمحة الحاتية، وىع

أوائل الباحثيغ في مجال الؿيادة الدامة، اذ تشاولت  مغ   Blumen-Lipman(2005وكانت )
أفكارىا حػل القادة مغ حيث مدتػى الدسية، قائمة إن جسيع القادة يسكغ أن يكػنػا ساميغ في مخحمة ما 

غ يأتػن بأشكال ودرجات ي، فيي تخى بأن القادة الدامHinshaw,2020:16)- (17مغ حياتيع السيشية
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وىع يعسجون إلى إلحاق األذى باآلخخيغ أو تعديد أنفديع عمى حداب اآلخخيغ ، بيشسا يتدبب مختمفة 
 عغ عجم زبل  فالقادة الدامػن عغ غيخ قرج في إلحاق ضخر جديع مغ خبلل الدمػك الستيػر ، 

ا عمى  عبلقة كفاءتيع التي تتدبب في تعقيج األمػر، كسا يبجو القادة مختمفيغ في مدتػى سسيتيع، اعتساد 
وتسيد  .(Blumen,2005:2الفخد بيع وبالتالي قج يكػن قائجي الدام ىػ بصمظ والعكذ صحيح  )

Blumen  األتيةالحي يستمظ صفة شخرية واحجة او أكثخ مغ الرفات  الفخدالدام بانو القائج ايزا 
5)-(Blumen,2010:4: 

. شسػح ال يذبع 2. االفتقار إلى الشداىة التي تكذف أن القادة متذائسػن أو فاسجون أو غيخ مػثػق بيع 1
. الغخور اليائل الحي يعسي القادة عغ 3يجفع القادة إلى وضع القػة والسجج والثخوات فػق رفاه أتباعيع 

خسة التي تسشع القادة الداّميغ مغ . الغص4عمى التججيج الحاتي ع مغ قجرتي يحجعيػبيع الذخرية وبالتالي 
. تجني السدتػى األخبلقي عمى الشحػ الحي 5االعتخاف باألخصاء، وبجال  مغ ذلظ، تؤدي إلى لػم اآلخخيغ 

. الجذع الحي يجفع القادة إلى 6يجعل مغ الرعب عمى القادة الداميغ التسييد بيغ الرػاب والخصأ 
. تجاىل متيػر لتكاليف أفعاليع لآلخخيغ وكحلظ 7ستيع وضع السال وما يسكغ شخاؤه بو في أعمى قائ

الفذل في فيع شبيعة السذاكل ذات  .9الجبغ الحي يقػدىع إلى التخاجع عغ الخيارات الرعبة .8أنفديع 
 الرمة وعجم الترخف بكفاءة وفاعمية في السػاقف التي تتصمب الؿيادة. 

، (مفاـيسي يعخف ب )السثمث الدامإشار عسل وزمبلؤىا في تقجيع    Padillaكسا ساىست
تشبع الؿيادة اتية، اذ ؤ ن، واألتباع، والبيئات السػ جػانب ميسة ىي: القادة الدام ةلػصف العبلقة بيغ ثبلث

بذكل عام مغ تفاعل دافع الفخد وقجرتو عمى الؿيادة، ورغبة التابعيغ في التػجيو والدمصة، واألحجاث التي 
يتػافق مع مشطػر األنطسة الحي يخكد عمى التقاء القادة واألتباع والطخوف ىحا الخأي و . تدتجعي الؿيادة

)Doriane ومغ جانبو وضح  ،) et al.,Padilla:2007 (179فقط  بجال  مغ خرائز القادة الفخدييغ
& Manon,2013:25) الخرائز التي  عشاصخ او مكػنات ىي: ةان السثمث الدام يدتشج الى ثبلث

يتستع بيا القادة )الكاريدما( والتي يسكغ أن تؤدي إلى "الدسية". والعشرخ الثاني الحي يػضح العبلقة بيغ 
القائج اليجام وأتباعو ومدتػى التأثيخ عمى بعزيع البعس. ويدمط العشرخ الثالث مغ السثمث الدام 

 ."القادة "الدامة سمػكيات فيالزػء عمى عػامل البيئة التي تؤثخ 

ان الؿيادة الدامة ىي بشية مسيدة ومحجدة ال تتزسغ سػء إدارة بديط أو نػايا  Schmidt افتخضو 
يتستع بعس األشخاص  قجو يتخح القادة العطساء قخارات خاشئة،  شخيخة أو ضعف الرحة العقمية، فقج

ا بقجرات ؾيادية فائقة، ويسكغ لمقادة الحيغ يعانػن مغ القمق و / أو اضصخابات الذخرية  أو األكثخ سػء 
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الؿيادة الدامة عالسي ا  Schmidtشمب العبلج مغ السيشييغ السخخريغ. واستشادا  الى ذلظ وصف كمييسا 
 السجسػعة التابعة بصخائق ال يسكغ التشبؤ بيا في كسجسػعة فخيجة مغ سمػكيات الؿيادة التي تؤثخ سمب ا

 )Schmidt,2008:3( 

أو حتى تعخيف مقبػل عمى نصاق واسع لمؿيادة الجيجة أو  شاملان محاوالت العثػر عمى تعخيف 
إلى االستذياد بجسيع تعخيفات الؿيادة الذائعة التي شػرىا  ن ػ لحلظ يمجأ الباحث ،حؿيؿيةتعج مذكمة ؛ الديئة

احتسال أن يكػن ىشاك تعخيف محجد  ولكغ ،األكاديسيػن وقادة األعسال والدياسيػن والخبخاء العدكخيػن 
أكثخ أىسية مغ تعخيف آخخ يعتسج عمى الدياق الحي تع إنذاء التعخيف لتػضيحو، سػاء كان يخكد عمى 

 Leet,2011: 22)-يةى العسمية أو يخكد عمى األشخاص أو يخكد عمى االستخاتيجالسيسة أو يخكد عم
23) . 

وفي الشياية  - باالفخادنيا نيج ؾيادي يزخ الؿيادة الدامة بأ Whicker (1996)فقج عخفت 
ا  الدامػن يشذخ القادة اذ  مغ خبلل تدسيع الحساس واإلبجاع واالستقبللية والتعبيخ السبتكخ، -السشطسة أيز 

ا ال يعشي ان ان  فزبل  عغ) .Wilson(2003:2, سسػميع مغ خبلل الديصخة السفخشة ا محجد  ا واحج  سمػك 
انسا العبخة بالتأثيخ التخاكسي لمدمػك السحبط عمى الػحجة والخوح السعشػية والسشاخ بسخور  الذخز سام ا؛

والذخرية  االىتسام الػاضح بخفاـية التابعيغ،عجم  الدام ىي لمقائجالػقت. وىشاك ثبلثة عشاصخ متبلزمة 
السشاخ التشطيسي، واقتشاع التابعيغ بأن الجافع الخئيذ  فيأو أسمػب التعامل مع اآلخخيغ التي تؤثخ سمبا  

 (.Reed, 2004:67لمقائج ىػ السرمحة الحاتية )

فقج عخفت الؿيادة الدامة بأنيا "عسمية يقػم فييا القادة ، مغ خبلل  Blumen )2005) اما
ألفخاد، ، بإحجاث تأثيخ سام خصيخ ودائع عمى ااو كمييساسمػكيع السجمخ أو خرائريع الذخرية السختمة 

بتػسيع ىحا   Williams(2005ن قام )أوما لبث  ،حتى السجتسعات بأكسميابل  والعائبلت ، والسشطسات ،
زخر بػم مغ خبلل مبلحطة أن الؿيادة الدامة تطيخ بسدتػيات بجءا  مغ الجاىميغ الحيغ يتدببػن السفي

 . )(Green,2014:19جديسة أضخاربشؽيف إلى الذخ الحي يتدبب في 

فقج تبشى وجية نطخ مختمفة قميبل  فيػ يخى ان الؿيادة الدامة ىي مديج مسيد  (Schmidt) ماأ
التي تعتسج عمى الشخجدية والسبالغة في تقجيخ الحات واالنخخاط في سمػكيات  مغ سمػكيات الؿيادة الدمبية

 .(Schmidt,2008:3) شخاف الديء واالستبجادإليرعب التشبؤ بيا مغ التدمط وا
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مشيجي متكخر مغ قبل قائج أو  ٌأنيا سمػكب( الؿيادة الدامة (Pelletier,:2010:375ووصف 
لمسشطسة مغ خبلل تقػيس أو تخخيب أىجاف السشطسة  مذخف أو مجيخ يشتيظ السرمحة السذخوعة

 ورأى أو جسيع ذلظ ومياميا ومػاردىا وفاعميتيا أو الجافع والخفاـية أو الخضا الػضيفي مغ التابعيغ
(Hitchcock,2015:6)  الؿيادة الدامة تشصػي عمى عجم الكفاءة اإلدارية، والتيجيج، والديصخة، ان

ألفخاد باالزخر لحاق إوالدمػكيات غيخ القانػنية، واإلساءة الجدجية وغيخ الجدجية التي تتعسج العجائية أو 
 والجساعات. 

ع غيخ ان الؿيادة الدامة ىي قاتل صامت ألنو يرػر القادة عمى أني Indradeviبيشسا اعتقج 
الؿيادة الدامة بيحه  .ويحفد عمى عخقمة ومعاؾبة أولئظ الحيغ يذككػن في مثل ىحه القجرة السصمقة خصخيغ

 ألنيا تجمخ األفخاد والجساعات والسشطسات وحتى الجول ،الذاكمة ىي ضاىخة مكمفة
,2016:109)Indradevi( . وصف كساJowers  ا مغ السػاقف القادة الداميغ بأنيع يستمكػن مديج 

والجوافع والدمػكيات الستسحػرة حػل الحات التي تؤثخ سمب ا عمى التابعيغ وأداء السيسة والسشطسة 
)2017: 37Burns,(. 

ا لمؿيادة الدامة وأشاروا إلى أن الؿيادة الدامة ف وزمبلؤه Websterوأخيخا  قجم  ي بحثيع تعخيف ا عام 
األفخاد الحيغ يسيمػن إلى إضيار الدمػكيات السخيفة، والستغصخسة، وغيخ األخبلؾية تجاه مغ حػليع  ترف

بصخيقة مشيجية ومتكخرة. وفي الػقت نفدو يتستع القادة الدامػن بأسمػب اترال متكخر ذاتي ا، اذ يذاركػن 
االجتساعات والسحادثات معخفتيع حػل أساس الدخية أو ما يحتاجػن إلى معخفتو، وإجخاء العجيج مغ 

 .(Öztokatli,2020:21) الياتؽية غيخ السدتيجفة

ن نعخف الكيادة الدامة بأنيا مجسؾعة مؽ الدسات أعاله يسكؽ أالسفاليؼ  ةوبشاء عمى مخاجع
لى خمق بيئة عسل غيخ ايجابية إالذخرية والدمؾكيات الكيادية الزارة وغيخ األخالقية التي تؤدي 

وتفعل فعميا في انخفاض  ،يخ صحية تتدبب في ايحاء التابعيؽ ميشيا ونفدياتدؾدىا عادات عسل غ
الخوح السعشؾية وانخفاض االنتاجية وعجم الذعؾر بالخضا والحي بجوره يشعكذ سمبًا عمى تحقيق الشجاح 

 التشغيسي.
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 جخائي لمكيادة الدامة قياميا عمى عجد مؽ األسذ ىي:إليالحظ مؽ التعخيف ا

يتستع بيا القائج كالشخجدية مثال التي تشظؾي عمى حب الحات، واالحداس سسات شخرية  .1
بالعغسة، والخغبة في البخوز بيؽ االخخيؽ، والدعي لمحرؾل عمى احتخام االخخيؽ وتقجيخىؼ 

 خخيؽ وآرائيؼ.آلوعجم االكتخاث لؾجيات نغخ ا
ؽ السيسا الغزب، مجسؾعة مؽ الدمؾكيات العجائية التي يغيخىا القائج الدام تجاه التابعي .2

السرمحة الذخرية عمى  وتفزيلوالدخخية مؽ التابعيؽ، والتدمط عمييؼ، والتقميل مؽ شأنيؼ، 
 االخخيؽ.

 مؽ شأنيا ان تؤدي الى:ة ليو مؽ سمؾكيات ضار إوما استشج  ،ان الدسات الذخرية لمقائج .3
السشغسة او خمق بيئة عسل غيخ إيجابية تجفع التابعيؽ الى مسارسة سمؾكيات ال تخجم  .أ 

 السجسؾعة وأىجافيا.
نخخاط في أل ورغبتيؼ با ،وروحيؼ السعشؾية ،ودافعيتيؼ ،التأثيخ سمبا عمى رضا التابعيؽ .ب 

 و الجساعي.أالعسل الفخدي 
مخ الحي يشعكذ عمى عجد السبادرات واألفكار ألاوىؾ  ،تثبيط مدتؾى االبجاع لجى التابعيؽ .ج 

 عسل الفخد والسجسؾعة والسشغسة.البشاءة السقجمة لحل السذاكل التي تؾاجو 

 -:ثانيًا. تأثيخات )عؾاقب( الكيادة الدامة

وأقل  فاعمةالؿيادة الدامة ىي ضاىخة مػجػدة في السشطسات السعاصخة تؤدي إلى بيئة عسل غيخ 
وأماكغ عسل سيئة إلى  ومشاخ وثقافيشتج عشو الحي و إنتاجية، وقج أدى االفتقار الدائج لمؿيادة اإليجابية 

تأكيج بعس الباحثيغ عمى أن الؿيادة الدامة حؿيقة مغ حقائق الحياة التشطيسية، وغالب ا ما تكػن الؿيادة 
ا ال يتجدأ مغ الخرائز العامة لـسكان العسل السعاصخ وجج  فقج. Ortega,2019:1)) الدامة جدء 

لمؿيادة الدامة في مكان العسل، لكل مغ التابعيغ الباحثػن تأثيخات سمبية مختمفة ناتجة مغ مسارسات 
ولعل مغ بيغ أبخز اآلثار الدمبية لمؿيادة الدامة عمى األتباع: االلتدام التشطيسي  ،والسشطسة عمى حج سػاء

 فقج. ((Garcia,2020:19، وانخفاض الخضا الػضيفي، وانخفاض األداء الفخديسفالعاشفي السشخ
ا (Webster et al.,2011:1) وصف بسا في ذلظ  ،عمى السدتػى التشطيسيمغ الشتائج الدمبية  عجد 

سمبيات  تسثمتالفخدي  وعمى السدتػى  ،وانخفاض رضا السػضفيغ والتداميع ؼيو،الجوران غيخ السخغػب 
 & Mehtaوكحلظ يذيخ  واإلنياك. واالكتئاب، والقمق، الحات،احتخام  نخفاضبا، الؿيادة الدامة
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Maheshwari, 2014:21) ) تأثيخ الؿيادة الدامة عمى السدتػييغ التشطيسي  عمىاألدلة الى العجيج مغ
ونية  السشتج،وسمػك العسل غيخ  التشطيسي،والفخدي. تذسل الشتائج التشطيسية التأثيخ الدمبي عمى األداء 

لسػضفيغ ليا عبلقة إيجابية مع نػايا تغييخ ا الدامةأن الؿيادة فعمى السدتػى الفخدي  اما ،دوران أعمى
 التشطيسيالحج مغ االلتدام و وانخفاض احتخام الحات، وتقميل الخضا الػضيفي،  ،وضغػط السػضفيغ

)Middleton,2018:1( تذسل كحلظ الؿيادة الدامة سمػكيات مثل االستخفاف والدخخية وتثبيط . و
، البلئقة االجتساعية، واستبعاد األعزاء مغ الفئات القزاء عمى مغ يشافدو مغ االفخادوتجاىل التابعيغ، 

 ) &Hadadianوحخمان األعزاء مغ حقػقيع االجتساعية والدياسية وكحلظ حقيع في االختيار
2018:137)Sayadpour, ، عمى الخغع مغ ىحه الدسات والدمػكيات الدمبية السختبصة بالقادة الداميغ، و

   :Matos,2018) .501 (ىػ متػقعإال أنيع أكثخ شيػع ا مسا 

 -: الدامةبعاد الكيادة أرابعًا: 

ىشاك عجد محجود مغ الجراسات في األدبيات التي تيجف إلى تصػيخ مقاييذ لمتحقيق في الجانب 
بعاد السختمفة لمؿيادة الدامة عمى ألفقج تشاول العجيج مغ الباحثيغ ا .(Yavaş,2016:269) السطمع لمؿيادة

 يءتتكػن مغ بعجيغ ىسا: االشخاف الدن الؿيادة الدامة أ Whicker (1996)سبيل السثال رأت
بػجػد بعجيغ لمؿيادة الدامة ىسا: االشخاف الديء والديصخة  Wilson-Starks (2003)وأقخ .والشخجدية

ان الؿيادة الدامة تشصػي عمى االشخاف الديء، والديصخة  فتخى   Blumen (2005)ما أعمى التابعيغ. 
 بعجيغ لمؿيادة الدامة ىسا: االشخاف الديء، والشخجدية Reed (2004)عمى التابعيغ ، والشخجدية، وحجد 

(Schmidt,2008:73). 

صسع مؿياس الصػيان الرغيخ في السشطسات الستكذاف جػانب  فقج (Ashforth,1997:127)ما أ
الؿيادة غيخ الفاعمة وفق ستة أبعاد ىي: التعدف وتعطيع الحات، واالستخفاف بالتابعيغ، وعجم االىتسام، 

الؿيادة ( (Lubit,2004:5سمػب الجبخي لحل الشداعات، والسبادرة السثبصة، والعقاب غيخ السخيح. وقدع واأل
 ، وجامج، وضعيف. و، وعجوانيوالدامة إلى أربعة ابعاد: نخجدي

ا لمؿيادة الدامة ساىع بذكل كبيخ في التشبؤ بشػايا دوران التابعيغ  Schmidt (2008) وقجم مؿياس 
بعاد ىي: أوتكػن ىحا السؿياس مغ خسدة  (Burns,2017:40) والخضا عغ السذخف والخضا الػضيفي،

شخاف الديء، والشخجدية، والؿيادة الدمصػية، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والتخويج او االعتداز بالحات إلا
(Schmidt,2008:74) وباالعتساد عمى مؿياس .SchmidtشػرÇelebi et al., (2015)    أربعة



 67                                                                  الكيادة الدامة –الفرل الثاني: السبحث االول   

 

 

 

 باألنانية، وعجم تقجيخ االخخيغ، والسرمحة الحاتية والحالة الخوحية الدمبيةلمؿيادة الدامة تتسثل  ابعاد
al,2017:15 Özer et( 

 Schmidt (2008)ن البحث الحالي سيعتسج عمى السكياس الحي طؾره ٳووفقا لسا تقجم ف
مع متغيخات مة ءاألكثخ مالكؾنو والحي يتكؾن مؽ خسدة ابعاد. ويعؾد سبب اعتساد ىحا السكياس 

 بعاد:ألوفيسا يأتي تؾضيح لكل بعج مؽ ىحه ا ،البحث الحالي

 Abusive Supervision االشخاف الديء .1

كسا يتزح مغ آالف الجراسات التي  ،تعج الؿيادة اإلشخاؼية مػضػع ا ميس ا في أدبيات اإلدارة
ىحه الطاىخة، ومغ بيغ ىحه الجيػد البحثية، ىشاك مجسػعة مغ األبحاث ركدت عمى الدمػكيات  تتشاول

. اذ تعج العبلقات التي يؿيسيا السػضفػن مع مذخفيع أكثخ حيػية (Poon,2011:65)اإلشخاؼية السديئة 
 .(Ahmad&Omar,2013:126)مغ العبلقات الذخرية األخخى التي يتع تصػيخىا في مكان العسل 

ترػرات "التابعيغ"  بأنو "Tepper (2000 ) مغ قبلشخاف الديئ والحي تع تعخيفو إلوىػ ما يدسى با
لسجى انخخاط السذخفيغ بذكل مدتسخ لمدمػكيات العجائية المفطية وغيخ المفطية، باستثشاء االترال 

 .((Tepper,2000:178الجدجي 

اإلشخاف الديئ ىػ تقييع شخري، مسا يعشي أن أحج  أن Tepper (2000; 2007) ووجج
يخى اآلخخ ذلظ، كسا يذيخ اإلشخاف  في حيغالتابعيغ قج يشطخ إلى إجخاء إشخافي عمى أنو تعدفي، 

الديء إلى "العخض السدتسخ" لمدمػكيات الخقابية الدمبية، مسا يعشي أنو ليذ مجخد حجث لسخة واحجة، 
يات المفطية وغيخ المفطية العجائية، ولكغ ال يذيخ إلى االترال ويذيخ اإلشخاف الديء إلى الدمػك

 الجدجي، أخيخ ا ال تذيخ الدمػكيات اإلشخاؼية الديئة إلى نػايا األفعال، بل تذيخ فقط إلى الدمػكيات نفديا
(Hamid et al,2016:193).  وكحلظ يخىTepper (2000 ان اإلشخاف الديئ ىػ شكل مغ أشكال )

ي في مكان العسل. اذ يعخَّف االنحخاف الذخري عمى أنو سمػك شػعي يشتيظ القػاعج االنحخاف الذخر
 (Mawritz et al,2012:10). التشطيسية اليامة وييجد رفاـية عزػ أو أكثخ مغ أعزاء السشطسة

األساسي، فحرت العجيج مغ الجراسات اآلثار الزارة لترػرات  Tepperوتأسيدا  عمى مقال 
اإلشخاف الديء عمى مجسػعة مغ نتائج التابعيغ والسشطسات، وقج أثبتت ىحه السجسػعة مغ الجراسات أن 

 & Burtonىشاك عبلقات ميسة بيغ اإلشخاف الديء ومتغيخات الشتائج التشطيسية اليامة مثل العجوان )
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Hoobler (2011، لسػاششة التشطيسية )وا(Rafferty & Restubog, 2011،  واألداء الثانػي
(Tepper, Moss & Duffy, 2011( وانحخاف مكان العسل ،)Mitchell & Ambrose2007 وأن .)

ىحه الشتائج مختبصة بشجاح السشطسات وبقائيا باإلضافة إلى صحة ورفاـية مػضفييا. وبالتالي، فإن ىحه 
 ,Martinko et al)ذات أىسية كبيخة لكل مغ السسارسيغ والباحثيغ التشطيسييغالسجسػعة مغ األبحاث 

2013:120). 

ن سػء ٳواإلشخاف الديئ يديج مغ الدمػك الدمبي، وتحجيجا  انحخاف السػضف في مكان العسل، اذ 
 & Mitchell) السعاممة بيغ األشخاص )مثل اإلشخاف الديء( يذجع عمى االنتقام والعجوان

mbrose,2007:1160)التابعيغ بذكل سمبي عمى سػء  . وىشاك أدلة تجخيبية وافخة تذيخ إلى أن رد
 ,.Ambrose et al) في الدمػكيات الزارة بالسشطسة وأعزائيا معاممة السذخف مغ خبلل االنخخاط

2002; Aquino;Bies and Tripp, 1998; Mitchell and Ambrose, 2007; Skarlicki and 
Folger, 1997). ) (Thau et al.,2008:1. 

كسا نبيت العجيج مغ الجراسات الى وجػد عبلقات سمبية بيغ اإلشخاف الديء والخضا الػضيفي، و 
ن عبلقة سمبية بيغ اإلشخاف ػ كسا وجج الباحث  ،(Martinko et al., 2013: 128)األداء الػضيفي 

. أي أن العامميغ الحيغ يذعخون  (Simon, 2011: 28)والخضا الػضيفي واالنغساس الػضيفي  ءالدي
 أشار و، (Kedharnath, 2014: 3)إلى إضيار عجم الخضا الػضيفي  ن بأن السذخف يديء إلييع يسيمػ 

Tepper والخضا الػضيفي، وااللتدام السعياري والعاشفي  ءإلى وجػد عبلقة سمبية بيغ اإلشخاف الدي- 
 (Burton,2012:5) .مع الجوران الػضيفي والتشطيسي

اذ  Tepper (2007)قبل وبعج  ءويزاف الى ذلظ  األبحاث التي أجخيت عمى األشخاف الدي
 ةتبيغ مغ  تجخبة التابعيغ الحيغ يعتقجون أنيع ضحايا االشخاف الديء انيع يعانػن مغ أثار نفدية ضار 

والتي تع دراستيا ىي التػتخ واإلجياد العاشفي  ،  جخاء ىحا الشسط، ومغ بيغ الشتائج الشفدية األكثخ شيػعا
(Martinko et  al., 2013: 127) ،عاني االتباع الحيغ يتعخضػن لسعاممة سيئة مغ قبل السذخفيغ ي و

اذ ، (Inness,2005:732)مغ عجد مغ الشتائج الدمبية ، بسا في ذلظ األفكار والسذاعخ الدمبية أيزا  
ا الى مثمة ىحه أسػء السعاممة العاشؽية أو الشفدية السصػلة لمتابعيغ. ولعل مغ  يذيخ اإلشخاف الديء أيز 

الدمػكيات الدخخية العامة، وانتياك الخرػصية، وإلقاء المػم بذكل غيخ الئق، والػقاحة، ونقس الػعػد، 
، وحجب واألفعال الستيػرة، والسعاممة الفاتخة )البخود في العبلقة(، والدخخية مغ التابعيغ أمام اآلخخيغ
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والتيجيجات وشتى أساليب التخػيف ، السعمػمات السيسة، واستخجام لغة مييشة في السخاشبة
(Kemper,2016:14-15)  

أيزا  ةوانسا تذسل عػاقب مالي ،عمى ما مخ ذكخه فقط ءوال تتػقف عػاقب االشخاف الدي ،ىحا
ػ مذكمة تشطيسية واسعة ومكمفة ى ء، اذ أضيخت األبحاث بأن االشخاف الديعامةفيػ يعج مكمفا لمسشطسة 

مميار دوالر سشػيا ، بسا في ذلظ زيادة تكاليف الخعاية  (23.8)اذ انو يكمف السشطسة ما ؾيستو حػالي 
مع . ما مخ ذكخه يتفق (Kemper, 2016: 26)الرحية، واالندحاب في مكان العسل وفقجان اإلنتاجية 

ألنو يذسل  ،في ان االشخاف الديء يختبط ارتباشا  وثيقا  بالؿيادة الدامة (Schmidt,2008:7)رؤية 
 الدمػكيات السجمخة والستعسجة واالساءات المفطية. 

يشظؾي عمى العجيج مؽ العؾاقب الدمؾكية مثل  ءبأن االشخاف الدي يالحظوفقًا لسا تقجم 
ف في مكان العسل، والتشسخ، في العسل، وضعف سمؾكيات السؾاطشة التشغيسية، وانحخا الفغاعة)

الخضا الؾعيفي، وضعف االنغساس الؾعيفي، والعجائية، والشسيسة( والعؾاقب السؾقفية مثل )انخفاض 
اإلجياد، وانفعال ( والعؾاقب الشفدية )وتجني األداء التشغيسي، واالندحاب التشغيسي، وتخك العسل

وصخاع  ،واالكتئاب  ،الجدجية  ى والذكاو  ،والتؾتخ الؾعيفي  ،واإلرىاق العاطفي ،والقمق ،التابعيؽ 
العجيج مؽ نتائج السشغسة  فيليا تأثيخ  ةعؾاقب مالي والرحة الشفدية والبجنية ( ،العسل / العائمة 

بأنو االشخاف الديء  ومؽ ىشا يسكؽ وصفسؾاء ما يتعمق مشيا بالفخد أو ما يتعمق بالسشغسة ككل. 
التي  ،ىؾ أحج أسباب الدمؾكيات السشحخفة في مكان العسلبظة بالكيادة الدامة و أحج الدمؾكيات السخت

ة مؽ قبل فغتتؾلج نتيجة لذعؾر التابعيؽ بعجم االحتخام والتقجيخ والدخخية وغيخىا مؽ الدمؾكيات ال
العسل  التي قج يشتج عشيا ردود أفعال انتقامية مؽ قبل التابعيؽ قج تتسثل باالندحاب اوتخك مكانو القائج 

 او الترخف بظخيقة عجوانية تزخ بخفالية ونجاح السشغسة.

    Narcissism الشخجدية .2

وتعػد نذأت الشخجدية الى الذخرية األسصػرية اليػنانية نخجذ، وىػ شاب وسيع كان مشذغبل  
ا بشفدو لجرجة أنو ر  اآلخخيغ في بيئتو، وبجال  مغ ذلظ وقع في حب انعكاسو في الساء. يػضح ىحا  سفجج 

الػصف األسصػري بالفعل إحجى الدسات السسيدة لمشخجدية، وىي كيف يسكغ لبلنذغال بالحات أن يؤثخ 
حر قرة )نخجذ( في األساشيخ اذ تح (. ,George & Short(2018:1,سمب ا عمى العبلقة مع اآلخخيغ

غ مخاشخ حب الحات السفخط، ألنو كخس نفدو لئلعجاب السدتسخ بالشفذ، كسا ادى تزخع اليػنانية م
الثقة بالشفذ لجى )نخجذ( إلى الذعػر بالتفػق عمى اآلخخيغ وانو يدتحق الحرػل عمى معاممة خاصة، 
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فالشخجدية ىي بشية معقجة تتزسغ  (،(Hook,2007:16 بغس الشطخ عغ التكمفة التي يتحسميا اآلخخون 
سسات مثل الغصخسة، والحدم، والذعػر بالدمصة، واالستحقاق، واالستعخاض، واالستغبلل، والقػة، والفاعمية 

 . (Holtzman & Donnellan, 2015: 479) االجتساعية لبلمتراص الحاتي
وفي اليػنان القجيسة، تع تحجيج ىحا الشػع مغ الدمػك عمى أنو غصخسة. فيشاك العجيج مغ 

الشخجدية ىي بشاء خفاء أصابتيع الغصخسة وقادوا مجتسعيع في الشياية إلى الجمار. فالقرز عغ أناس ش
ديشاميكي محجد اجتساعي ا يتكػن مغ عشرخيغ أساسييغ ىسا: نطخة إيجابية ومزخسة وفاعمة لمحات، 

ن بذكل واستخاتيجية التشطيع الحاتي لمحفاظ عمى ىحه الشطخة الحاتية اإليجابية وتعديدىا. ويعتقج الشخجديػ 
مختمف أنيع مسيدون وفخيجون، وأنيع يدتحقػن نتائج إيجابية في الحياة أكثخ مغ اآلخخيغ، وأنيع أكثخ 

ل مغ غيخىع في سسات مثل الييسشة، والقػة زفذكاء  وجاذبية جدجي ا مسا ىع عميو في الػاقع، وأ
al,2004:298) (Campbell et . الشخجدية وكيف يشبغي وقج اختمف الباحثػن حػل ماـية الؿيادة

ؾياسيا، وتع تقديع السشذػرات الشطخية حػل ىحا السػضػع بيغ أولئظ الحيغ رأوا الؿيادة الشخجدية كإيجابية 
 ,Judge( وأولئظ الحيغ رأوىا ضارة )Deluga,1997; Kets de Vries & Miller, 1985محتسمة )

LePine Rich, 2006&, Kets de Vries, 1999 الباحثيغ أن الؿيادة الشخجدية (. كسا رأى بعس
ترػر آخخون الؿيادة الشخجدية عمى أنيا تتجاخل مع ـياكل الؿيادة الخاسخة،  بيشساأسمػب ؾيادة متسيد 

مثل الؿيادة الكاريدمية. وىكحا تتسثل السذكمة الخئيدة في التسييد بيغ القادة الشخجدييغ )األشخاص الحيغ 
رادف أن يكػنػا في مشاصب ؾيادية(، والؿيادة الشخجدية ىي يتستعػن بجرجة عالية مغ الشخجدية وي
ولكغ عمى الخغع مغ العجيج مغ القزايا التي لع يتع حميا والتي  ،أسمػب ؾيادة محجد يتسيد بدسات نخجدية

 تحيط بالعبلقة بيغ الشخجدية والؿيادة، يبجو مغ الػاضح أن الشخجدية عشرخ ميع لمؿيادة الدامة
(Schmidt,2008:10) ، مغ الستػقع أن يشتيي السصاف بالعجيج مغ األشخاص الشخجدييغ، بدبب و

حاجتيع إلى الدمصة والييبة والدحخ، الى الحرػل مشاصب ؾيادية. وإن إحداسيع بالجراما وقجرتيع عمى 
ا في الحياة التشطيسية " وغالبا  التبلعب باآلخخيغ ومػىبتيع في إقامة عبلقات سخيعة وسصحية يخجميع جيج 

يكػن ىشاك شعػر باإلثارة مغ الكاريدما الدصحية لمدعيع الشخجدي في البجاية، إال أن الجانب السطمع  ما
مغ شخريتو الشخجدية السفخشة يتع الكذف عشو في الشياية بصخيقة مختمة أو حتى مجمخة، اذ يتخاجع 

 (Camm,2014:2) .ىؤالء القادة ويعػدون إلى عالسيع الخاص

داري مميء بأمثمة عمى التأثيخ الدمبي لمؿيادة الشخجدية، بسا إلاألدب ا ان Fatfoutaوقج الحع 
في ذلظ مبادرات االستثسار عالية السخاشخ، واإلشخاف الديء، وعجم الخضا عغ عسل التابعيغ، فاألفخاد 
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الشخجديػن لجييع انصباعات إيجابية عمى السجى القريخ، ولكشيع عمى السجى البعيج عجوانيػن عمى الخغع 
أن الشخجدييغ ُيشطخ إلييع في البجاية بػصفيا شخرية ذات رؤية وجاذبية، اال ان ىحه الترػرات  مغ

وجيدة عمى الؿيادة وىحا يعشي انو  حتى لػ حافع الشخجديػن عمى  مجةتسيل إلى التبلشي بعج مخور 
وم القادة الشخجديػن يقا، اذ (Fatfouta,2018:4)جاذبيتيع الؿيادية، فإنيع يؤثخون سمب ا عمى أداء فخيقيع 

في الشجاحات أكثخ مسا تدتحق ، ويمػمػن اآلخخيغ عمى  لفزالاقتخاحات السدتذاريغ ، ويشدبػن ليع 
غخات في الحكع السيشي والدمػك الذخري ، ثإخفاقاتيع وأوجو قرػرىع. كسا أنيع معخضػن بذجة لـ 

مغ ثع ثقة، و  بأقل، فإن الشخجدييغ يرجرون أحكاميع وقخاراتيع الديئة شعػرىع بالعطسةوبدبب دافعيع و 
 Rosenthal,2006: 619) &. (Pittinsky بتأثيخ أكبخ مغ القادة األقل نخجدية

ويترف القادة الشخجديػن بحب الحات وىع يفتقخون إلى التعاشف، ويديئػن العبلقة مع األتباع 
الخاصة، فأنيع يػلػن اىتسام ا أقل لؤلتباع، ويتسحػرون حػل بسخور الػقت وبدبب حخصيع عمى أفكارىع 

. وغالب ا ما تؤدي ىحه الخرائز (Liao et al.,2019:3) الحات مسا يؤثخ عمى الثقافة التشطيسية
الشخجدية لمقادة إلى إساءة استخجام سمصتيع والتأثيخ سمب ا عمى اآلخخيغ. عمى سبيل السثال، يعتجي 

بسجخد أن يذعخوا أن غخورىع يمػح في األفق وأحيان ا يياجسػن دون استفداز،  الشخجديػن عمى اآلخخيغ
ويطيخون سمػكيات غيخ أخبلؾية. ىحه الشدعات في الترخف بصخيقة مييسشة ومتعجخفة قج تجفعيع إلى 
االنخخاط في سمػكيات تعج ىجامة ومديئة بذكل عام، و الشخجدية مفيجة لمشخجدييغ ولكشيا سيئة لآلخخيغ، 

وتذسل ىحه الشتائج الدمبية ذات الرمة  ،التالي، يبجو أن نخجدية القادة ليا تأثيخ سمبي عمى التابعيغوب
ضخوف عسل مديئة، وتحفيد الدمػكيات  ايجادانخفاض الخضا الػضيفي، وانعجام الثقة في السذخف، و 

. وقج تجفعيع أفعاليع إلى قخارات سيئة تؤدي عمى األقل إلى حجوث  (Mousa et al.,2020:2)العكدية 
ا غيخ أخبلؾية و / أو تزخ باألداء السدتقبمي لمسشطسة. زفصخاع  باإلضافة إلى ذلظ، بل  عغ كػنيا أيز 

يسكغ أن تكػن تأثيخات العسل مع شخز نخجدي حالة غيخ مخيحة ومجمخة لآلخخيغ، عمى السدتػى 
 .(Shurden,2014:19)سا يؤدي إلى القميل مغ الخضا الػضيفي السيشي والذخري، م

ووفقًا لسا مخ ذكخه يسكؽ ان نرف الشخجدية بأنيا تمػ الذخرية التي تتدؼ برفات نادرة 
 ،والبحث عؽ فخص االىتسام واالعجاب ،راء االخخيؽآوتجاىل  ،والسبالغة في تقجيخ الحات ،الغخور :مثل

والتغظية عمى مؾاطؽ الزعف مؽ خالل اعيار التسيد والقؾة  ،وذلػ لغخض تعؾيض اإلحداس بالشقص
لحساية تمػ السذاعخ، وىحه الرفات الذخرية قج يتؾلج عشيا شعؾر بالخضا عؽ الحات عشج تحقيق 
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قمق  و الذعؾر بالقمق والعجوان تجاه التابعيؽ عشج الفذل. وفي كمتا الحالتيؽ تذكل مرجرأالشجاح 
 . عامةلمفخد والسشغسة 

    Authoritarian leadership الكيادة الدمظؾية 3.

وتدسح  ،وسمصة السشرب ،يدتخجم السذخفػن أساليب ؾيادية مختمفة لسسارسة سمصتيع الخسسية
الؿيادة الدمصػية، كأحج ىحه األساليب، لمقادة باتخاذ قخارات أحادية الجانب والتغمب عمى التابعيغ. استجابة 

ن، التػجييات ويمتدمػن بستصمبات الػضيفة، لكشيع يتجاىمػن بذكل عام ػ لحلظ، سػف يتبع التابع
 .(Zhang&Xie,2017:147) الدمػكيات التقجيخية الخارجية

لؿيادة الدمصػية" بأنيا "سمػك القائج الحي يؤكج الدمصة السصمقة والديصخة عمى التابعيغ وُتعّخف "ا
 ويتصمب شاعة ال ججال فييا مغ التابعيغ، والؿيادة الدمصػية ىي بشية أخخى تتعمق بالؿيادة الدامة تعَّ 

استعسال الؿيادة الدمصػية في الريغ كجدء مغ فحز أكبخ لمؿيادة األبػية، ومغ خبلل الشطخ الى 
 .(Schmidt,2008:11)ن تكػن سامة أو مجمخة أالدمصػية بػصفيا ليذ بالزخورة 

وتذيخ الؿيادة الدمصػية إلى سمػك القائج الستسثل في تأكيج الدمصة السصمقة والديصخة عمى التابعيغ 
والقادة الحيغ يطيخون سمػكيات استبجادية  ،واألمخ بالصاعة السصمقة مغ خبلل فخض انزباط صارم عمييع

التابعيغ الحيغ ال يتبعػن اإلجخاءات والقػاعج أن نجج يتحكسػن بذكل عمشي في الييكل ويبجأونو، فسثبل  
القادة إلى جعل اتباعيع حخؼيا يعاقبػن بذجة، ومغ خبلل إصجار التيجيجات والتخىيب، ويدعى ىؤالء 

 (Guo et al.,2018:221) .خاضعيغ لتحقيق األىجاف التشطيسية
ان لمؿيادة الدمصػية أربعة أنػاع مغ  Farh and Cheng( 2000بيشسا يخى بعس الباحثيغ مثل )

 : (Wang et al.,2019:14-15) الدمػك وىي
ولمحفاظ عمى  ،الخزػع ببل شظيسارس قادة الدمصة سيصخة صارمة عمى تابعييع ويصمبػن مشيع  . أ

باإلضافة إلى ذلظ،  ،ـيسشتيع السصمقة في السشطسات، ال يخغب ىؤالء القادة في تسكيغ مخؤوسييع
 يتبادلػن معمػمات قميمة ندبي ا مع التابعيغ ويتبشػن أسمػب اترال مغ أعمى إلى أسفل.

غ عسج ويشدبػن الشجاح يسيل القائجة الدمصػيػن إلى تجاىل اقتخاحات وإسيامات التابعيغ ع  . ب
 ألنفديع والفذل إلى التابعيغ.

ويتحكسػن في السعمػمات ، القائجة الدمصػيػن كثيخ ا عمى كخامتيع ويطيخون الثقة دائس ا ج. يخكد
 والحفاظ عمييا مغ خبلل التبلعب. ،وإنذاء صػرة جيجة ،ويتبلعبػن بيا لمحفاظ عمى ميدة مدافة القػة
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أداء داخل السشطسة وأن يتخحوا جسيع القخارات السيسة  لفزأد. يصمب ىؤالء القادة أن يحقق تابعييع 
 باإلضافة إلى ذلظ، فإنيع يعاقبػن التابعيغ برخامة عمى األداء الزعيف. ،في فخيقيع

ى أداء سمػك التابعيغ وأن ليا آثار ا ضارة عم فيكسا اقتخح البعس أن الؿيادة الدمصػية تؤثخ سمب ا 
ومغ ناحية أخخى، كذفت األبحاث أن الؿيادة الدمصػية مختبصة بسػاقف وضيؽية إيجابية وتداىع  ،السيام

الدمػكيات  فييخى البعس انيا تؤثخ سمب ا و ،(Bodla et al.,2019:583) في تعديد أداء الذخكات
الدمػكيات الدمبية الستعمقة بالعسل  الستعمقة بالعسل، مثل أداء السيام وتؤثخ إيجاب ا عمىلمتابعيغ اإليجابية 

  (Latif et al.,2017:332) .مثل الدمػك السشحخف في مكان العسل

يسيل القادة الستدمصػن إلى لحا  ،الدسة الخئيدة لمؿيادة الدمصػية ىي الييسشة السصمقة لمقادة
ما يصبقػن انزباش ا  وغالب ا ،مسارسة الديصخة مغ خبلل إصجار القػاعج والتيجيج بالعقاب عمى العريان

وعشجما يصبق القادة عمى أتباعيع بشيج  ،صارم ا عمى عسل التابعيغ ويطيخون سمصتيع في اتخاذ القخار
وقج يػاجو السخؤوسػن مذاعخ سمبية  ،سمصػي، ُيصمب مغ التابعيغ االمتثال لصمبات القادة دون معارضة

ػية مختبصة بعجم الخضا الػضيفي لمتابعيغ، وعشجما األبحاث الدابقة أن الؿيادة الدمص أضيختو تجاه القادة. 
مثل التغيب، الدمػكيات السشحخفة في العسل ن غيخ راضيغ عغ وضائفيع، فقج يطيخون ػ يكػن التابع

الحفاظ عمى السدافة . كسا يدعى ىؤالء القادة الى (Jiang et al.,2017:3) والعشف سفواألداء السشخ
بيشيع وبيغ وأتباعيع، وتؤكج ىحه الدمػكيات سمصة القائج عمى اتجاه السجسػعة وتسشحو الديصخة الكاممة 

العجيج مغ العمساء أن سمػكيات الؿيادة الدمصػية تذيخ إلى تجاىل  ولقج أكجعمى الشتائج والسػارد السخجػة، 
 الدمصػيػن إلى تجاىل اقتخاحات أتباعيع وتقميل مداىستيع شجيج لسرالح ومشطػر تابعييع، اذ يسيل القادة

(Schuh et al.,2013:632-633) ا في االعتبار الرخاخ والتخػيف والتيجيج . يأخح ىؤالء القادة أيز 
ويصالب ىؤالء القادة  التابعيغ لبجء العسل مع ضػابط صارمة دفعوىجفيع ىػ  ،وأثارة الخػف في تابعييع

( ويسكغ أن تخمق الؿيادة Huang et al.2015ولجييع دائس ا معاييخ عسل عالية )بالدمصة واالحتخام 
الدمصػية أحيان ا مػاقف مغ التػتخ والقمق بيغ التابعيغ ألن السدؤوليات األخخى لمسػضف )أي األسخة( ال 

متكخرة مع  ألن القادة، أثشاء مسارستيع ألسمػب الؿيادة الدمصػي، ال يقػمػن بتفاعبلت ؛تؤخح في االعتبار
(. بيحه الصخيقة، Van Vugt et al. ،2004التابعيغ في العسل، ونادر ا ما يذخكػنيع في صشع القخار )

ولكغ  ،ن ىحه التفاعبلت السحجودة والزػابط الرارمة ال يسكغ أن تؤدي فقط إلى أداء عسل ضعيفٳؼ
ا القجرة عمى  يسيل . و (Kanwal et al.,2019:7) ذعػر بالعدلة في العسل بيغ التابعيغال تعديدأيز 

القادة الدمصػيػن إلى تجاىل اقتخاحات األتباع وتجاىل مداىستيع السمحػضة، فسغ السخجح أن يشطخ 
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ن إلى ىحه الدمػكيات الدمصػية عمى أنيا عبلمات عمى عجم االحتخام، وقج وتؤدي ىحه الدمػكيات ػ التابع
مػكيات العسل السفيجة. ونطخ ا ألن القادة يسثمػن الى تحفيد ردود فعل انتقامية، وتسيل إلى حجب س

سمػك التابعيغ تجاه السشطسة. وبالتالي، إذا كان ُيشطخ  فيالسشطسة، غالب ا ما تؤثخ أفعاليع بذكل مباشخ 
إلى القادة عمى أنيع يقممػن مغ شأن مرالح أتباعيع، فسغ السخجح أن يؤدي ذلظ إلى تجىػر حافد 

، وعمى ما يبجو لمقائجد الجور والجور اإلضافي لمدمػكيات التي تخكد عمى الحات التابعيغ لمسذاركة في جيػ 
التابعيغ في ضل ىحه الطخوف، مغ السخجح أن يخكد التابعيغ عمى مرالحيع  فيأنو يقمل مغ تأثيخه 

 .(Schuh et al.,2013:633) الخاصة وبالتالي تقميل استثساراتيع في األنذصة السػجية نحػ السجسػعة

التابعيؽ بحاجة أن انيا ترؾر القادة عمى الكيادة الدمظؾية  تعخيفيسكؽ  مّـتقجا لسا وفق
والتأكج مؽ التداميؼ بتشفيح األوامخ والتعميسات دون  ،مدتسخة لألشخاف السباشخ وفي جسيع األوقات

في الشياية  يؤديمشاقذة واالمتثال لألوامخ والظاعة العتقادىؼ بأن تخك التابعيؽ لمعسل بذكل مدتقل 
 نتياج سمؾكيات غيخ مشتجة. ألى ٳ

 self-promotion التخويج الحاتي .3

يحجث التخويج الحاتي في العجيج مغ مجاالت العبلقات االجتساعية الخسسية وغيخ الخسسية، وىػ 
ا يتستعػن بسكانة أعمى ، اذ ىع عميو مسا مشتذخ بذكل خاص في الحاالت التي يػاجو فييا األفخاد أشخاص 

يفتخض مشطػر التخويج الحاتي أن الخغبة اإلندانية األساسية ىي أن يشطخ إلييا اآلخخون عمى أنيا جيجة 
ويخى الكثيخ ان الدمػك االجتساعي البذخي مذابو ، أخبلؾيا ، وتستمظ كفاءة التعامل مع اآلخخيغ، ومحبػبة

سبلت عبلقات عامة نيابة عغ لحسمة إعبلنية عغ مشتج تجاري، اذ يعسل الشاس كػكبلء دعاية يجيخون ح
ويحاول السخوج الحاتي جعل  ،مع تقميل أوجو القرػر لجييع ائميعفزأنفديع، ويدمصػن الزػء عمى 

أو ميارات محجدة  في أبعاد القجرة العامة اآلخخيغ يعتقجون أنو مؤىل سػاء
(Gtacalone&Rosenfeld,2001:321-322) ،ا ُيعمغ السخوج الحاتي عغ إنجازاتو ويحس و ل أيز 

 & Paltu1) في عسل اآلخخيغ وإلقاء المػم عمييع وإبعاد السدؤولية عغ األخصاء لفزال
Brouwers,2020:3)، ا، يتستع ىؤالء األفخاد بتقجيخ مختفع ندبي ا ألنفديع وىع  وبذكل أكثخ تحجيج 

ات أقل إيجابية حداسػن لمتيجيجات التي تيجد احتخاميع لحاتيع مثل التذكيظ في أفعاليع أو تقجيع مبلحط
ويكػن ىؤالء األفخاد أكثخ عخضة لتجخبة الغزب واإلحباط، والتي تؤدي إلى انتقادىع لآلخخيغ  ،عغ أدائيع

 (Milosevic et al.,2019:3) واالنخخاط في سمػكيات مديئة بذكل عام
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ومػاىبيع، وىػ شكل والتخويج الحاتي السسارسة التي يسيل فييا األفخاد إلى التأكيج عمى نقاط قػتيع 
مغ أشكال إدارة االنصباع الحي ييجف إلى تحديغ صػرة الفخد وحالتو، ويدتخجم بذكل خاص في 
الدياقات التشافدية، ومغ أمثمة التخويج الحاتي اإلشارة بفخخ إلى إنجازات السخء أو تدميط الزػء عمى 

التأكيج عمى الجػانب اإليجابية ألنفديع بجال  إنجازاتو الجاخمية بجال  مغ الخارجية، واالعتداز بسداىساتيا، و 
. والقادة الحيغ يخوجػن لسرالحيع الخاصة ييجدون (Deschacht & Maes,2017:2) مغ الدمبية

في  يخيغالسشافديغ أو التابعيغ الحيغ قج يتستعػن بسيارات غيخ عادية، وىحه الخاصية شائعة بيغ السج
 Zaabi) قادة الدامػن مدتػاىع التشطيسي لتحقيق مكاسبيع األنانيةيدتخجم الاذ السدتػيات العميا لمسشطسة 

et al.,2018:376)  و يقػم القائج الشخجدي بالتخويج لشفدو لبلرتقاء فػق أي شخز آخخ ومحاولة أخح
في الشجاحات وإلقاء المػم عمى اآلخخيغ لفذمو، ويشتيج القائج الدام سمػكيات اإلدارة العميا التي  لفزالكل 
وبالتالي تجعل اإلدارة العميا تعتقج أن القائج الدام لجيو مجسػعة السيارات البلزمة في إدارة  ،ج ذاتي اتخوّ 

ا سام ا فقط عشجما يقتخن بالدمػكيات األربعة  الفخيق. والتخويج الحاتي وحجه ليذ سام ا، ولكغ يُعج سمػك 
تكػن مرحػبة بأفعال تخخيبية تجاه األخخى لمدعيع الدام، وتربح عسمية التخويج الحاتي سامة عشجما 

 اآلخخيغ، جشب ا إلى جشب مع الدمػكيات السحجدة األخخى التي تُعج سامة في بيئة العسل
(Maxwell,2015:28). 

إن دافع القادة لمحاجة إلى االعتخاف والقػة والتخويج الحاتي يؤدي في البجاية إلى زيادة اإلنتاج 
اإلدارة العميا إلى تذجيع  لفزاألفع الشاتج السحدغ ونتائج السشطسة التشطيسي ويؤدي إلى نسػ متدارع ويج

صافي أرباح السشطسة ويبجأ  فيىؤالء القادة الحيغ يػاصمػن ىحا الشػع مغ الؿيادة، حتى يبجأ التأثيخ 
وفق ا ليحه الخاصية  (.(Mehta1&Maheshwari,2014:22 السخؤوسػن الجيجون في تخك السشطسة

لمقادة الداميغ والتي بجورىا تذسل السػقف األناني، والشيج الستسخكد حػل الحات، واإلخبلص، والعجوانية 
مػاقف التابعيغ ويؤدي في الشياية  فيوسػء السداج، ال يجعميع يذعخون بالزيق مغ سمػكيع أو تأثيخىع 

والقادة الستػجيػن نحػ تخويج الحات  ،التابعيغإلى جيل غيخ مقرػد تجاه التػجيو والتجريب وتصػيخ 
ا بأعزاء فخيقيع أو أتباعيع  ةفزمشخييتسػن فقط بأنفديع وييتسػن بجرجة   :Abbas& Saad)جج 

2020:2318). 
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غ تجعميع يشخخشػن في سمػكيات مختمفة عمى حداب ين سسة التخويج الحاتي لمقادة الدامٳوبحا ؼ
ا معاؾبة األخصاء، وتقييج التػاصل مع التابعيغ، وحل السذكبلت التابعيغ لتحقيق ما يخيجون السيس

 .(Liță,2018:42)الدصحية، وإضاعة الػقت 
غالب ا ما يثيخ األشخاص الحيغ يخوجػن ألنفديع االستياء  (Schmidt,2014:49)كسا يخى 

والغيخة ؼيسغ حػليع، فسغ السشصقي أن القادة الحيغ يخوجػن ألنفديع قج يحخضػن عمى مثل ىحه السذاعخ 
 لىإمؤشخ  لفزأفي السكاسب السذتخكة. والتخويج الحاتي ىػ  لفزالفي مخؤوسييع، خاصة عشج أخح 

تساسظ  لىإمؤشخ  لفزأشطيسية، وىػ يختبط بعجم القجرة عمى التشبؤ باعتباره الخضا الػضيفي والثقة الت
 لفزأانو يختبط بكل مغ عجم القجرة عمى التشبؤ واإلشخاف الديء لكػنو و السجسػعة وإنتاجية السجسػعة، 

تػجيا  االلتدام التشطيسي. واقتخحت ىحه الشتائج غيخ الستػقعة أن التخويج الحاتي يجب أن يكػن م لىإمؤشخ 
، يقمل القادة الحيغ COR الحفاظ عمى السػارد بذكل أكبخ لمبحث حػل الؿيادة الدامة. ومغ مشطػر نطخية

يذاركػن في التخويج الحاتي مغ السػارد السحتسمة )االعتخاف والسكافآت ومذاعخ اإلنجاز / الكفاءة( مغ 
وفي الػقت الحي  ،بذكل مباشخ مغ الشتائج السفيجة التي بحرل عمييا التابعيغ وبالتالي ىع يقممػن التابعيغ 

تقمل ؼيو جسيع أبعاد الؿيادة الدامة مغ السػارد الشفدية والعاشؽية، فإن التخويج الحاتي لو إمكانات فخيجة 
ما إلى ذلظ( لتقميل السػارد السمسػسة بذكل مباشخ )عمى سبيل السثال، السكافآت السالية، والتخؾيات، و 

 بالشطخ إلى ىحه الصخيقة، فميذ مغ السدتغخب أن يكػن التخويج الحاتي ىػ األكثخ تشبؤية لؤلبعاد الخسدة.
ذخرية لمقائج الدام يحاول فييا تقجيؼ نفدو الدسة الان التخويج الحاتي ىؾ  يالحظومؽ ىشا 

إضافة الى عدو ىحه  صؾرة مسكشة وتسجيج أعسالو ومشجداتو ميسا كانت بديظة لفزبألألخخيؽ 
وعجم االىتسام  ،ويخكد عمى االىتسام بشفدو ،خخيؽآللى اٳاالعسال والسشجدات وندبيا الى نفدو وليذ 

مؽ تأثيخ سمؾكيؼ والحي  عجم اندعاجيؼ فزاًل عؽ ،بالتابعيؽ مسا يعدز شعؾر ىؤالء القادة بالغخور
وتجخدىؼ مؽ الثقة واالنجفاع  ،مؽ الؾعيفيأليشعكذ سمبا عمى التابعيؽ مؽ خالل شعؾرىؼ بعجم الخضا وا

 وبالتالي التقميل مؽ السخخجات الجيجة في بيئة العسل.   ،لفزاألنحؾ تقجيؼ 

 unpredictability .عجم القجرة عمى التشبؤ5

مجسػعة متشػعة مغ الدمػكيات التي  اذ تتزسغعجم القجرة عمى التشبؤ صفة لمقادة الديئيغ، وُبعج 
نػبات  يحا الرشف مغ القادة، ول(Zaabi et al.,2018:376)قج تشصػي عمى تغيخات متكخرة في السداج 

شغسة الرػت ومشاخ بن يسكغ لسداجيع الحالي التأثيخ ػ والقادة الدام ،مذاعخ التابعيغ فيانفجارية تؤثخ 
 (.Hinshaw, 2020: 152عيغ ألسباب غيخ معخوفة )مكان العسل، ويعبخون عغ غزبيع عمى التاب



 77                                                                  الكيادة الدامة –الفرل الثاني: السبحث االول   

 

 

 

ونػبات الغزب السفاجئة وعجم  ؟ا؟ ولساذسمػكيعليذ لجى التابعيغ فكخة عغ متى سيغيخ قادتيع 
االتداق في الدمػكيات اليػمية ىي مغ الدسات الخئيدة لمقادة الداّميغ، ويحكخ أن ُبعج السداج العقمي 

م لمقائج الحالي عمى بيئة العسل، وال يخيج أحج االقتخاب مشو عشجما يكػن عشجما يؤثخ السداج الدا ىيالدمبي 
ويشعكذ ىحا السداج في نبخة / شجة صػتو في ُبعج السداج العقمي  ،غاضب ا ومتزايق ا، أو في مداج اكتئابي

ن وفق ا لسداج القائج الدام. عبلوة عمى ذلظ، في ىحا البعج، ىشاك تزارب وعجم ػ الدمبي، يترخف التابع
الدام "يمػث" بيئتيع وأن عسمية  القائج ألن، )(Öztokatli,2020:38استقخار في سمػك القادة الداّميغ

عػر ا جخعات صغيخة تذبو السعالجة السثمية مغ األنذصة الدامة ألنيا تثيخ ش“التمػث قج تكػن بصيئة مثل 
. (Heppell,2014:243)"بعجم الثقة، والخػف، وعجم التأكج، وعجم القجرة عمى التشبؤ، والخصخ، والتيجيج

ومغ خبلل أفعاليع ىحه، فإن القادة الداميغ يجعمػن التابعيغ خائفيغ ويقطيغ، اذ يترخف ىؤالء القادة 
تػقعة باستسخار في استدبلم ىع في الجػار وتتدبب أفعاليع غيخ السؤ بذكل مختمف عشجما يكػن رؤسا

 .(Paltu & Brouwers,2020:3) مخؤوسييع، والذعػر بالعجد عغ حساية أنفديع
إلى عجم القجرة عمى التشبؤ لتكػن أكثخ أبعاد الؿيادة  CORالحفاظ عمى السػارد  وتذيخ نطخية

الدامة الخسدة تجميخا . اذ تتصمب التغييخات الدمػكية غيخ الستػقعة التي يعخضيا القادة الدامػن مغ 
ن إلى أن يكػنػا ػ التابعيغ إنفاق السديج مغ السػارد وأن يكػنػا في حالة تأىب دائع. وبالتالي سيحتاج التابع

ا فخصة لمتخمي عغ ححرىع. وفي كتابيسا  لمتعاملمدتعجيغ  مع التقمبات في أي لحطة، ولغ تتاح ليع أبج 
الرعػبة الذجيجة لتحسل الغسػض السدتسخ  Hodgson and White( 2001عغ عجم التأكج، وصف )

ل في العسل، خاصة مغ جانب القادة. وأكجوا أن القادة يجب أن يػفخوا ضسانات لمتابعيغ مغ خبلل تحػي
، CORعجم التأكج إلى نتائج يسكغ التشبؤ بيا. بالشطخ إلى ىحا البحث والتشبؤات التي اقتخحتيا نطخية 

افتخضت ىحه الشطخية أن عجم القجرة عمى التشبؤ سيكػن لو تأثيخ أكبخ مغ أبعاد الؿيادة الدامة األربعة 
 .(Schmidt,2014:19) األخخى 

ئج ما سبب ا لمتػتخ وعجم الخاحة بيغ التابعيغ. وتفتخض يسكغ أن يكػن عجم القجرة عمى التشبؤ بقا
ا  معطع األبحاث حػل مجال الؿيادة الدامة أن القائج يترخف بصخيقة معيشة باستسخار، حتى لػ كان سمػك 
سام ا، ومع ذلظ، في الػاقع، يتأرجح بعس القادة بيغ الحالة السداجية والدسات الدمػكية بذكل غيخ 

ا عمى التابعيغ االستعجاد والخد بصخائق معيشةمتدق، مسا يجعل مغ ا والخسائل غيخ الستدقة  ،لرعب جج 
التي يخسميا قائج سام تؤدي إلى الغسػض واالرتباك، ويربح مغ الرعب تحجيج أولػيات السيام وفي 

 .(Savas,2019:38) الشياية تبجأ السشطسة في العسل بكفاءة دون السدتػى األمثل
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ان عجم القجرة عمى التشبؤ يختبط بعجم التأكج الحي يذيخ الى مؾاقف او مسا تقجم يسكؽ القؾل 
ن ىحه السؾاقف تختبط باختيار قخار او نتائج أو  وسمؾكيات تتزسؽ معمؾمات غيخ معخوفة أو غيخ تام

 ؛ما يؤدي الى عجم معخفة الدمؾك الستؾقعوىؾ  ،واضحة ذلػ القخار التي ال يؾجج ليا تفديخات او معان  
ن جسيع ما يتسيد بو القائج الدام مؽ سمؾكيات وسسات تجعل مؽ الرعب عمى التابعيؽ التكيؽ وذلػ ال 

وان بيئات العسل السزظخبة ىحه ستخمق السديج مؽ عجم القجرة عمى التشبؤ.  ،بخدود أفعال ىؤالء القادة
متؾتخيؽ وغيخ ن السعخفة عؽ التشبؤ بالسؾاقف او الدمؾكيات الدمبية يربحؾن ؾفعشجما ال يسمػ التابع

وبالتالي فانيؼ يدتدمسؾن ويربحؾن عاجديؽ عؽ حساية أنفديؼ ويكؾن  ،قادريؽ عمى التعامل معيا
 يؤدي الى فخض القيؾد عمى أداء السشغسة وقجرتيا التشافدية.  وىؾ ما ،الجسيع في تؾتخ طؾل الؾقت

 -:رابعًا. نساذج الكيادة الدامة 
مخ الحي أسيع في ألاوىػ غ الجراسات الستعمقة بالؿيادة، في الدشػات األخيخة، تع نذخ العجيج م

 : وؼيسا يأتي عجد مغ نساذجيا ،حج ىحه الشساذج ىػ الؿيادة الدامةأبخوز نساذج ؾيادية ججيجة. و 
  Lipman-Blumen (2005) أنسؾذج .1

لجراسة الؿيادة الدامة، وىي  ا  مغ أوائل الباحثيغ الحيغ اقتخحػا أنسػذج Lipman-Blumenتعج 
تخى انو غالبا ما يتع التعامل مع الؿيادة عمى أنيا أفعال يقػم بيا القائج تجاه اآلخخيغ أو ضجىع. وبذكل 

ألنو ربسا يكػن ما يجور بيغ  ،أكثخ مبلءمة يجب أن نشطخ إلى الؿيادة عمى أنيا تفاعل بيغ القادة وأتباعيع
يخ لسدار التاريخ مغ مجخد ما يفعمو القادة مع األتباع، فشحغ ال نفذل فقط القادة وأنرارىع أكثخ أىسية بكث

 في تػضيح التفاعل الحاصل بيغ القائج والتابع، بل غالب ا ما نتجاىل األتباع تسام ا
(Blumen,2005:41)ومغ جانبيا تقتخح . Blumen ىسا: أداء القائج،  ان لمؿيادة الدامة جانبيغ

واستجابة أتباعو. اذ تذيخ إلى أن األتباع يسكشيع في الشياية السداعجة والتحخيس عمى الؿيادة الدامة. 
لمدسية عمى الشطخ إلى األتباع في سياق  Lipman-Blumenلحلظ، يذجع إشار العسل السفاـيسي لـ 

والدياق االجتساعي التاريخي الحي نعير ؼيو، مكػنات ىي: احتياجاتشا ومخاوفشا الشفدية والػجػدية،  ةثبلث
والتفاعل بيغ قجراتشا وخبخاتشا الفخدية مغ جية، والبيئة التي نعسل فييا مغ جية أخخى. عبلوة عمى ذلظ، 
فإن التفاعل بيغ أداء القائج واستجابة التابعيغ يػفخ السجال لتصػر الؿيادة الدامة 

(Heppell,2016:245( والذكل .)يػضح ان3 ) سػذجBlumen 
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 استجابة التابع أداء القائج الكيادة الدامة

 سمؾك معارض سمؾك مؤيج 

 

 

 

 

 

                    

 من خالل انتفاعم بين أداء انقائذ واستجابت انتابع ينتج                                  

 

 

 

                         

 تطىر انقيادة انسامت                                   تخفيض انقيادة انسامت                         

  
 عجاد الباحثةٳ لسرجر: مؽ ا

 (3الذكل )
 Lipman(2005) بحدب ترػر ةالدام ةنسػذج الؿيادأ

 (Padilla et al.,2007) أنسؾذج السثمث الدام .2
ا لخمق بيئة مجمخة ذات عػاقب وخيسة  Padillaاقتخح  وزمبلؤه مثمث ا سام ا يجب أن يكػن مػجػد 

(Ortega,2019:23)، قػى سمبية وىي: زعيع سام،  والسثمث الدام يطيخ عشجما تتػافخ في السشطسة ثبلث
ويقدع االتباع  (Maghi,2019:139) )مذجعة( وبيئة مػاتية حداسػن او سخيعي التاثخ،واتباع 

 الحداسػن الى : 
 اتباع مشفخجػن وىع الحيغ يدسحػن بحجوث الؿيادة الدامة بجافع الخػف. -
السجمخة ويتباركػن بشذاط في اجشجة  ةاتباع مؤمشيغ حؿيقيغ ويشزسػن الى سمػكيات الؿياد -

 القائج السجمخ لتحقيق مكاسب شخرية مغ خبلل عبلقتيع بيحا القائج السجمخ) الدام(
 (:4في الذكل )  وكسا
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 (4الذكل )
 السثمث الدام

Source: Padilla, Art Robert Hogan, and Robert B. Kaiser, (2007) “The Toxic Triangle: 

Destructive Leaders, Susceptible Followers, and Conducive Environments,” The 

Leadership Quarterly18, no. 3, P:180 

 
 خسذ سسات لمؿيادة السجمخة ىي: نسػذجاال ويقتخح
ىشاك نتائج جيجة وسيئة في معطع  ، بلتكػن الؿيادة السجمخة مجمخة بذكل مصمق أو كمينادرا  ما  .أ 

 السػاقف الؿيادية.
 تشصػي عسمية الؿيادة اليجامة عمى الييسشة واإلكخاه والتبلعب بجال  مغ التأثيخ واإلقشاع وااللتدام. .ب 
 أكثخ مغ احتياجات السجسػعة.عسمية الؿيادة اليجامة ليا تػجو أناني يخكد عمى احتياجات القائج  .ج 

 البيئات السؾاتية

 . عجم االستقخار
 . التيجيج السترؾر

 . الكيؼ الثقافية
االفتقار الى الزؾابط والتؾازنات . 

 والسؤسدات غيخ الفعالة

 حداسؾن اوسخيعي التاثخاتباع 
 الستؾاطئؾن           السظابقؾن 

 طسؾحؾن           احتياجات غيخ ممباة
 التكيسات الحاتية الدمبية     .متذابيؾن 
         عجم الشزج الشفدي  أساسية احتياجات 

 . قيؼ سيئة.
 قيؼ ومعتقجات مظابقة. 
 

 القادة السجمخون 
 . الكاريدما

 . قؾة الذخرية
ةي. الشخجد  

 . مؾضؾعات الحياة الدمبية
 . ايجيؾلؾجية الكخالية

. 
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وتشتقز مغ أىجاف السشطسة  ،إن تأثيخات الؿيادة اليجامة ىي نتائج تقػض نػعية الحياة لمسكّػنيغ .د 
 الخئيدة.

ا نتاج أتباع  .ه  الشتائج التشطيسية السجمخة ليدت حرخي ا نتيجة سمػكيات القادة السجمخيغ، ولكشيا أيز 
  (Padilla et al.,2007:179) .حداسيغ وبيئات مػاتية

 لمدمؾك الكيادي اليجام والبشاء (Einarsen et al.,2007أنسؾذج  .3
ىػ أنسػذج مفاـيسي لدمػك الؿيادة يقتخح بعجيغ مشفرميغ لدمػك الؿيادة اليجام ىسا الدمػك 

 Einarsen et)السػجو نحػ التابعيغ والدمػك السػجو نحػ أىجاف وميام وفاعمية السشطسة 
al.,2007:211)،  فيػ يؤكج عمى حؿيقة أن الؿيادة اليجامة نادرا  ما تكػن مصمقة، اذ أن جسيع القادة

وقج ال يسارس القائج اليجام الدمػك اليجام في جسيع  ،سيسارسػن الؿيادة اإليجابية والدمبية إلى حج معيغ
 .خى السػاقف وتجاه جسيع التابعيغ، ولكشو يبجو مجمخ ا في بعس السػاقف وبشاء في حاالت أخ

(Nybråten&Pedersen,2018:5) 
يتخاوح سمػك الؿيادة مغ الدمػك السعادي لمتابعيغ الى الدمػك السؤيج ليع. والدمػك وفقا  لمشسػذج 

السشاىس لمتابعيغ يقػض بذكل غيخ شخعي أو يخخب الجافع أو الخفاه أو الخضا الػضيفي ليع، ومغ ىحه 
اما الدمػك السؤيج لمتابعيغ فيػ يعدز الجافع  ،ة التابعيغالدمػكيات التشسخ أو السزايقة، وإساءة معامم

وقج يتخاوح الدمػك  ،والخفاـية والخضا الػضيفي ليع، بسا في ذلظ رعايتيع ودعسيع وفق سياسات السشطسة
ا مغ الدمػك السعادي لمسشطسة إلى الدمػك السؤيج ليا، فالدمػك السعادي  السػجو نحػ السشطسة أيز 

رمحة السذخوعة لمسشطسة عبخ العسل عمى معارضة األىجاف والؿيع واالستخجام األمثل لمسشطسة يشتيظ الس
ما الدمػك السػجو نحػ صالح السشطسة فيػ أىجافيا، أ و تذػيو أدخقة مغ السشطسة، اللمسػارد، مغ خبلل 

ودعسيا يعسل عمى تحقيق أىجاف السشطسة، وتحجيج أىجاف واضحة وغامزة، واتخاذ القخارات االستخاتيجية 
 .(Aasland et al.,2010:440) وتشفيح التغييخ التشطيسي لمسذخوع

نسػذج أربع فئات مغ سمػكيات الؿيادة، ثبلث مشيا مجمخة االومغ خبلل تقاشع البعجيغ، يقجم 
تقػض الجافع أو الخفاه أو الخضا الػضيفي لمتابعيغ دون عخقمة تحقيق  (وىي: سمػك الؿيادة االستبجادي

سي(، وسمػك الؿيادة السشحخف )تعخض الؿيادة السشحخفة سمػكيات معادية لمتابعيغ ومعادية اليجف التشطي
 غيخ السػالية )مخاعاة رفاـية السخؤوسيغ مع انتياك مرالح السشطسة(، -لمسشطسة(، وسمػك الؿيادة الجاعسة 

 Einarsen et) أخيخا تتزسغ الؿيادة البشاءة الدمػك البشاء لكل مغ السخؤوسيغ والسشطسة
al.,2007:212)يسكغ أن تشصػي عمى أعسال  والتي ،. ويقجم الشسػذج صػرة دؾيقة لطاىخة الؿيادة اليجامة
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القػة الجدجية )عمى سبيل السثال، الجفع، ورمي األشياء، وضخب بؿبزة اليج عمى مكتب، والتحخش 
في تدويج التابعيغ بسعمػمات  الجشدي(، واألفعال الدمبية مثل الفذل في حساية رفاـية التابعيغ، أو الفذل

 .(Pelletier,2010:375) السشاسبة ميسة أو ردود الفعل
 سمؾك مؤيج لمسخؤوس

 
 قيادة داعسة                 قيادة بشاءة        

 غيخ مؾالية                                  
 

 مؾك مزاد لمسشغسةس                                                       مؾك مؤيج لمسشغسةس
 الكيادة                            قيادة                              
 مشحخفو                           مدتبجة                             

 
 

 سمؾك مزاد لمسخؤوس                                       
 

 (5الذكل )
(Einarsen et al.,2007 ) ـالسلىك القيادي الهدام والبناء ل  

Source: Einarsen, S., Aasland, M. S., & Skogstad, A. (2007). Destructive leadership 

behaviour: A definition and conceptual model. The Leadership Quarterly, 18(3), p:211 

 

 للقيادة السامت  Schmidt (2014)أنمىذج  .6

يغصي العجيج مغ األبعاد الستسيدة ذات الرمة بالؿيادة الدامة، وكل ُبعج أنسػذج  Schmidt اقتخح
فالتخويج الحاتي، واإلشخاف الديء،  بعاد يجدج بذكل فخيج سمػكيات الؿيادة الدمبية السحجدة،ألمغ ىحه ا

ويخى  ،والؿيادة االستبجادية كميا سسات لشسػذج الؿيادة الدامة ،وعجم القجرة عمى التشبؤ، والشخجدية
Schmidt  ،في أنسػذجو أن الؿيادة الدامة تؤثخ في تساسظ السجسػعة، والحي بجوره يؤثخ في نتائج العسل

مخ الحي مغ شأنو أن يقمل مغ نتائج العسل )الخضا ألفالؿيادة الدامة تقمل مغ تساسظ السجسػعة، ا
   (Schmidt,2014:14) .والثقة التشطيسية، وااللتدام العاشفي التشطيسي، وإنتاجية السجسػعةالػضيفي، 

ويطيخون  ،ويتشسخون عمى أقخانيع القادة الدامػن بذكل عام يقممػن مغ شأن التابعيغ ويػبخػن و
التعاشف لمغاية، ويعتدمػن ابخاز صػرتيع الحاتية لآلخخيغ، وىع محخومػن مغ  ن ػ أنفديع عمى انيع ناجح
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والحداسية واإلندانية واليأس، االمخ الحي يؤدي الى زيادة السذكبلت الرحية لمتابعيغ، وانخفاض أدائيع، 
الى وجػد عبلقة إيجابية وىامة بيغ الؿيادة  Schmidtورضاىع الػضيفي والتداميع التشطيسي. كسا تػصل 

وان ىشاك عبلقة  ،  (Akca,2017:288)قة الدامة ودوران العسل بيشسا كانت سمبية بالخضا وااللتدام والث
وكحلظ وجج ان  (Bakkal etal.,2019:90) عكدية وذات مغدى بيغ الؿيادة الدامة والخضا الػضيفي

ا عمى مدتػى  ،االلتدام التشطيسي عمى السدتػى الفخدي الؿيادة الدامة ال تؤثخ فقط عمى ولكغ أيز 
 Schmidt( يبين انمىرج 6وانشكم )(Paltu& Brouwers,2020:3) السجسػعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشكم )6(

(Schmidt,2o14) نمىرج انقيادة انسامت بحسب وجهت نظرأ   

Schmidt, A. A. (2014). An examination of toxic leadership, job outcomes, and the impact 

of military deployment (Doctoral dissertation) p.92 

 

 ابعاد الكيادة الدامة
 التخويج الحاتي

 االشخاف الديء
 عجم القجرة عمى التشبؤ

 الشخجدية
 الؿيادة الدمصػية 
 الؿياة الدمصػية

 تساسظ السجسػعة

 االنتذار العدكخي 

 نتائج العسل

 الخضا الػضيفي

 إنتاجية السجسػعة

 االلتدام التشطيسي

 الثقة التشطيسية 
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 السبحث الثاني

 شغف العسل

 واًل. تهطئةأ

و نذاط أ ،و ميشوأ ،و شيءأ ،الذغف ىؾ شعؾر قؾي بالستعة واالثارة والجاذبية تجاه شخص ما 
وان يزع طاقتو  ،لمسعاناة مؽ اجل تحقيق رغباتو ا  ن يكؾن الذخص مدتعجألجرجو  ،قؾية ةويراحبو رغب

في شيء أكثخ مسا ىؾ مظمؾب مشو أي ان يؤمؽ بسا يسكؽ ان يعسمو وىؾ بحلػ يكؾن أكثخ استعجادا 
الشتيجة الشيائية بذكل إيجابي ويعج  فيلسؾاجيو التحجيات والفذل والرخاع ويربح مؽ الديل عميو التأثيخ 

 ،تؾجيات فخيجة لجى االفخاد لمعسلسا يؤدي إلى تكؾن فخاد لمعسل مألشغف العسل أحج أسباب تحفيد ا
الى مدتؾيات أعمى لحا ويؤدي الذغف بالعسل  ،العسل عؽ الخضا وزيادة العسل وبالتالي إنجاز السديج مؽ

خص السشغسات لحا تح ،مؽ األداء واالبجاع والثقة بيؽ االفخاد وتقميل مدتؾيات التؾتخ في بيئة العسل
التغمب عمى التحجيات التي بسختمف أنؾاعيا عمى استقظاب اشخاص شغؾفيؽ ومتحسديؽ قادريؽ عمى 

ن ىحا السبحث سؾف يخكد عمى دراسة مؾضؾع شغف ٳومؽ ىحا السشظمق ف ،تفخضيا تغييخ طبيعة العسل
 بعاده.أىسيتو و أ العسل مؽ حيث مفيؾمو و 

 -:ثانيًا. مفيهم شغف العسل 

اال أن مفيؾم شغف العسل قج حغي  ،الباحثؾن مؽ مختمف التخررات الذغف لعجة قخون تشاول  
 ) Johri etبقجر كبيخ مؽ االىتسام مؽ خبلل تشاولو في الرحافة الذعبية والبحؾث الشغخية والتجخيبية

al.,2014:1)التي تؤكج عمى قيسة شغف العسل، وكيف  .  بعج ذلػ تدايجت السقاالت مؽ قبل السسارسيؽ
 .  )(Violet Ho et al.,2011:3يسكؽ لمسشغسات االستفادة مؽ وجؾد مؾعفيؽ شغؾفيؽ

اىتؼ الفبلسفة بسفيؾم الذغف مع عيؾر مؾقفيؽ متسيديؽ، يفتخض األول أن الذغف يدتمدم فقجان  
لذغف عمى أنيؼ سمبيؾن، كعبيج لذغفيؼ، العقل والديظخة، ووفق ا ليحا السشغؾر، ُيشغخ إلى األفخاد ذوي ا

وشغفيؼ يديظخ عمييؼ. أما السشغؾر الثاني ىؾ األكثخ إيجابية، والحي يرؾر الشاس عمى أنيؼ أكثخ نذاط ا 
وغالب ا ما يدتخجم الشاس كمسة "شغف" ،  )et al.,2003:756 Vallerand-(757فيسا يتعمق بذغفيؼ

ما. وبذكل عام، يشدب األشخاص خرائص مختمفة )مثل لمتعبيخ عؽ مجى استستاعيؼ أو حبيؼ لذيء 
كؾنيؼ أكثخ إبجاع ا وانزباط ا وتفاني ا وعسل دؤوب ا وإليام ا( لؤلفخاد الحيؽ يغيخون شغف ا تجاه عسميؼ 

(Rabie,2019:26). 

https://spmvvejftlqorthyag7pdfods4-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Job_satisfaction
https://spmvvejftlqorthyag7pdfods4-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Job_satisfaction
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ن أنفديؼ. لحلػ، مؽ الستؾقع ؾ ويعتسج أداء العسل بذكل جيج عمى الذغف الحي يستمكو العامم

باإلضافة  ،ن قادريؽ عمى التكيف مع مختمف السؾاقف والغخوف الججيجة والرعبةؾ يكؾن العاممالحق ا أن 
إلى التحفيد الحي مؽ الستؾقع أن يكؾن قادر ا عمى زيادة مدتؾى األداء والقجرة عمى تقجيؼ نتائج أداء جيجة، 

وي الذغف الكبيخ في ُيشغخ إلى العامميؽ ذ لحا ) .(Srijaya et al.,2020:544وفق ا ألىجاف السشغسة
التي تتظمبيا السشغسة ألن شغف العسل يسكؽ أن  (franchise talent) العسل عمى أنيؼ مؾلبة االمتياز

ا مسا يسكشيؼ مؽ أن يكؾنؾا مؾردا  قيس ا  ،إنتاجيةيجفع العامميؽ ليكؾنؾا أكثخ  وأكثخ كفاءة وأكثخ اجتياد 
ا باالنجماج . وكحلػ (Indriasari &Setyorini,2018:26) لمسشغسة يخمق الذغف بؾعيفة الفخد إحداس 

 Baum&Locke,2004;(Vallerand etمع الؾعيفة، وبالتالي يبشي ىؾية مسيدة في السشغسة )
al,2009 وفي مثل ىحه البيئة  ا  مستع العسل، يربح العسل مشاخعبلقة متشاغسة مع  تؾجج. وعشجما

 Pradhan et) حاالتيؼ لفزأخون بالخغبة في األداء في ن عمى اإلشباع ويذعؾ السؾاتية، يحرل العامم
al.,2017:7). 

تشاول  وبشية تحفيدية خاصة بسجال عمؼ الشفذ االجتساعي،  بؾصفو وقج تست دراسة الذغف
سياقات مختمفة وىي: )سياق األنذظة، و سياق ريادة  ةن مفيؾم الذغف عمى نظاق واسع في ثبلثؾ الباحث

طؾر فقج في سياق األنذظة ، ف)(Johri et al.,2016:148االعسال و سياق العسل( 
(2003)Vallerand  ا لمعاطفة اذ يقتخح شكميؽ متسيديؽ مؽ الذغف ىسا: الذغف أوزمبلؤه ا مددوج  نسؾذج 

.ويسكؽ تسييدىسا مؽ حيث كيفية استيعاب الفخد  (Gilal et al.,2019:1)االستحؾاذي والذغف الستشاغؼ 
الذغف الستشاغؼ مؽ االستيعاب الحاتي السدتقل، وبالتالي يشتج عشو تأثيخ إيجابي  لمشذاط العاطفي، اذ يشذأ

ىؼ السذّكمؾن الشذظؾن  ؾن العامماذ يذكل  .(Egan et al.,2017:4)ورفالية ، وزيادة التخكيد والتجفق 
ة لبيئة عسميؼ ألن الذغف الستشاغؼ ُيعّخف عمى أنو مذاركة مدتقمة في نذاط محبؾب وذو قيسة عالي

عشجما يكؾن السعمسؾن شغؾفيؽ بذكل متشاغؼ لمتجريذ، فإنيؼ يشخخطؾن في عسميؼ بذعؾر فوتحجيج لمحات 
وبالتالي، فإن العسال الذغؾفيؽ بذكل متشاغؼ يستمكؾن القجرة عمى التحكؼ في  ،مؽ االستقبللية والخضا

ألن ىحه الخرائص الؾعيفية تدسح بالتعبيخ عؽ االستقبللية  الؾعائف، والجعؼ اإلداري، وعبء عسل أقل
الذغف اما  (Lavigne et al.,2014:258) والتي ميدت مذاركتيؼ القؾية تجاه ىحا الشذاط الحاتي -

فعمى الخغؼ مؽ إعجاب الذخص بالشذاط، إال أنو يذعخ بأنو ممدم بالسذاركة فيو بدبب  االستحؾاذي
، لحا فيؾ يشبع مؽ  )Fernández et al.,2017:403(الزغط عميو الغخوف الجاخمية التي تسارس

ما يؤدي إلى تأثيخ سمبي وىحا استيعاب داخمي محكؾم، وبالتالي يسكؽ أن يكؾن غيخ قادر عمى التكيف، 
 .(Egan et al.,2017:4) ووجؾد جامج
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في و عمى العشرخ العاطفي لمذغف فقط.  الباحثيؽما في سياق الذغف الخيادي، فقج ركد معغؼ أ 

 Cardon, Wincent, Singh andوقت الحق، تظؾر مفيؾم شغف ريادة األعسال مع دراسات
Drnovsek (2009) مذاعخ  تؼ دمج السكؾن التحفيدي والذغف، وتؼ تعخيف الذغف الخيادي بانو عشجما

يسكؽ الؾصؾل اليو بؾعي مؽ خبلل السذاركة في أنذظة ريادة االعسال السختبظة بأدوار ة إيجابية مكثف
 ذات مغدى وبارزة في اليؾية الحاتية لخائج االعسال. 

شغف العسل بأنو "حالة نفدية تتسيد بتجخبة  Perttula (2004)صؾر وفي سياق العسل،  
ىحا  ويعجاليادف تجاه" العسل ".  باالرتباطالذعؾر السذاعخ اإليجابية الذجيجة، والجافع الجاخمي لمعسل، و 

ن  الترؾر لذغف العسل أنو حالة تتكؾن مؽ كل مؽ السكؾن العاطفي )الفخح والحيؾية الحاتية( والسكؾّ 
إلى  meaningful connectionذ يذيخ االرتباط اليادفٳالسعخفي )االترال اليادف والجافع الجاخمي(. 

يعكذ الجافع الجاخمي شغف االفخاد القؾي تجاه عسميؼ. بيشسا يتعامل و عسمو"،  "كيف تتذابػ ىؾية الفخد مع
السكؾن العاطفي مع ُبعج الفخح في شغف العسل الحي يمبي مذاعخ الستعة والدعادة والحب تجاه العسل. 

) Johri etمؽ ناحية أخخى، تذيخ الحيؾية الحاتية إلى الذعؾر بالظاقة والحيؾية في العسل 
al.,2016:148). 

بتفخده عؽ بعض البشى األخخى ذات الرمة مثل الجافع الجؾىخي أيزا  ويتسيد شغف العسل 
(motivation)واالنخخاط ،(engagement)والتجفق ،(flow)وادمان العسل ،)workaholism( فيسا .

ا مؽ ىؾية الفخد، ولو تأثيخ طؾيل  األمج عمى حياة يخص الجافع فان الذغف ىؾ اعتقاد راسخ ويربح جدء 
الحي يقؾم بتؾجيو العبلقة بيؽ الفخد ومؾقف  دافعا  ذاتيا  الجافع الجاخمي  يعجذ ٳعشج مقارنتو بالجافع.  الفخد

) Pradhan etمعيؽ، بيشسا يعسل الذغف كجافع ألنو يبشي الحساس والؾلع لتحقيق األىجاف 
al.,2017:6)،  شغف السعمسيؽ بالتعميؼ والسعخفة يتظؾر يحكخ العجيج مؽ السؤلفيؽ أن عمى سبيل السثال

(، Day, 2004; Day, et al., 2007; Elliot & Crosswell, 2002نتيجة لبعض التعمق العاطفي )
اذ يعسل التعمق العاطفي كجافع جؾىخي يقؾد الخغبة الذخرية والجافع. ويؾلج مثل ىحا االرتباط بالخغبة 

 بيؽ العسل ومدتؾى االلتدام الذخري لؤلفخادوالجافعية الذغف الحي يذكل رابظ ا حاسس ا 
(Dasan,2019:23) الجافع، ويعدز الخفالية، ويؾفخ السعشى في الحياة  ويسكؽ لمذغف مؽ تغحية

ن تسام ا في عسميؼ، بسدتؾيات عالية مؽ السثابخة ويتجاوز أداؤىؼ ؾ ن الذغؾفؾ اذ يشغسذ العامم ،اليؾمية
 .(Stoia,2018:6) السدتؾيات الستؾقعة

االنخخاط في العسل فيؾ حالة ذىشية إيجابية مؽ اإلنجاز السختبط بالعسل، بأبعاده الخئيدة ما أ 
اذ يتسيد التحمي بالحيؾية بسدتؾيات عالية مؽ الظاقة  ،وىي: التحمي بالحيؾية، والتفاني، واستيعاب السيام
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لفخخ والسذاركة في الؾعيفة والسثابخة في إنجاز السيسة. ويذيخ التفاني إلى مذاعخ الحساس واإلليام وا

ويذيخ االستيعاب إلى حالة مؽ االىتسام الكامل والتخكيد عمى السيسة ويذتخك االستيعاب مع االنخخاط في 
 ((Salessi et al.,2017:167-168 طبيعتيسا التحفيدية، فيسا يقجمان اختبلفات أساسية وىي:

ا أساسي ا مؽ ىؾية الفخد ومفيؾمو الحاتي،  .1 يفتخض الذغف كذخط ال مفخ مشو أن يكؾن العسل جدء 
 وال يتؼ مبلحغة ىحا الذخط بالزخورة بيؽ العسال السختبظيؽ. 

لقج أبخزت األدلة التجخيبية الؾفيخة أن االرتباط ىي حالة عابخة ندبي ا وليدت مدتقخة وتجخبة دائسة  .2
 .دائسة غيخ متقمبة في العسليؾ رغبة فاما الذغف 

وُيعخَّف التجفق  ،ومؽ ناحية أخخى، فإن التجفق ىؾ بشاء آخخ مختبط يجب تسييده عؽ شغف العسل 
في سياق العسل بأنو تجخبة قريخة االمج تتسيد بالسذاركة الكاممة واالنغساس السظمق في العسل والعؾاطف 

(. وبشاء  عمى ىحا التعخيف، يذتخك الذغف Bakker, 2008اإليجابية والخبخة السستعة أثشاء السيسة )
والتجفق في تجارب الستعة والتحفيد واالىتسام بالشذاط. ولكؽ مؽ السسكؽ أن تكؾن تجخبة التجفق أثشاء 

يتؼ تقجيخ الشذاط  ذٳنذاط العسل ليدت ضخورية وذات أىسية كبيخة في حياة الفخد بالسقارنة مع الذغف 
بيخ مؽ قبل الفخد الحي يجمجو في ىؾيتو، ويقزي قجر ا كبيخ ا مؽ الؾقت والظاقة في )مثل العسل( بذكل ك

الكيام بو. إلى جانب ذلػ، فقج ثبت أن التجفق ىؾ تجخبة مؤقتة مقارنة بالذغف التي ىي حالة نفدية 
 .(Stoia,2018:26) مدتسخة بسخور الؾقت

ا إلدمان العسل، يخجع ذلػ إلى حج   Schaufeliكبيخ إلى تعخيف  شغف العسل مذابو أيز 
وزمبلئو إلدمان العسل عمى أنو مكؾن مؽ قزاء ساعات عجيجة في العسل، وعجم القجرة عمى االنفرال 

) &Birkelandعؽ العسل. اال انو يجب مبلحغة االختبلفات بيؽ شغف العسل وإدمان العسل: 
2015:9) Buch, 

ا في شغف يحب مجمشؾ العسل بالزخورة طبيعة عسميؼ أو يدتستعؾ  .1 ن بيا، وىؾ أمخ ميؼ جج 
 العسل.

العسل يعسمؾن بقمق شجيج وبذكل مفخط، لكشيؼ ال يحبؾن عسميؼ اما الذغؾفؾن يؾاجيؾن  ؾ. مجمش2 
 .صعؾبة في االنفرال عؽ العسل، لكشيؼ يفعمؾن ذلػ ألنيؼ يحبؾن 

قيسة الذغف بالعسل، كسا يتجمى في انتذاره في الخظاب الذعبي والتجخيبي عمى الخغؼ مؽ زيادة  
) Chen etمؾثؾق ومرادق عميو بذكل جيجلو نو يفتقخ إلى إجساع عمسي عمى تعخيف ٳف

al.,2019:1) عخفو، ومع ذلػ Smilor (1997)  عمى أنو "الحساس والفخح وحتى الحيؾية التي تأتي مؽ
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. ووصف  )Johri et al.,2016:148-(150ىجف ججيخ بالتحجي ورفيع الدعي الشذط والثابت لتحقيق

Vallerand (2003)  الذغف بأنو ميل قؾي نحؾ نذاط يحبو الشاس، ويججون أنو ميؼ، وزمبلؤه
ويدتثسخون فيو الؾقت والظاقة. وبالتالي، لكي يسثل نذاط ما شغف ا لؤلفخاد، يجب أن يكؾن ميس ا في 

 (Vallerand et al.,2003:757) وشيئ ا يقزؾن فيو الؾقت بذكل مشتغؼحياتيؼ، وشيئ ا يحمؾ ليؼ، 

شغف العسل لجى الفخد كإحداس بالخفالية يشتج عشو فقج عخفؾا  وزمبلؤه Zigarmi (2009)اما  
بالعسل الحي يقؾم بو مؽ خبلل عسمية شغؾفا  نؾايا وسمؾكيات عسل بشاءة، بسعشى أن الذخص يربح 

   .(t al.,2011:199Zigarmi e(التقييؼ العقمي

 .شغف العسل عمى أنو "مذاعخ الحب والتعمق والذؾق  ((Baum & Locke,2004:588واعتقج 

بانو شعؾر قؾي يسخ بو السخء عشج أداء نذاط لو مغدى الذغف  وزمبلؤه  Cardon (2005)وعخف 
 .  )(Pradhan et al.,2017:6عسيق ليؾية الفخد

بأن شغف العسل ىؾ إرادة قؾية لشذاط أو عسل يجبخ الفخد عمى االستعجاد  Forest (2010صخح )و 
 .(Indriasari & Setyorini, 2018:27)الستثسار وقتو وطاقتو 

وزمبلؤه فقج عخفؾا "الذغف" بأنو الذعؾر القؾي بالتحفيد والتشفيح السدتسخ  Clercq (2013) اما 
) & Gulyaniلمخظط الستعمقة بعسل معيؽ يتزسؽ تحقيق اليجف الخاص والكيؼ الستؾافقة 

Bhatnagar,2017:53) . ووصف)Hardgrove&Howard,2015:17(  شغف العسل "عمى أنو
ل التي تأتي مؽ االنخخاط في العسل الستعمق بالتؾعيف، ويشتج عشو الحالة العاطفية اإليجابية لمفخد العام

ما يؤدي إلى اندجام متشاغؼ مع حياة العامل وىؾ مذاركة مدتسخة ومشتجة في األنذظة الستعمقة بالعسل، 
 .خارج مكان العسل

مذاعخ إيجابية شجيجة مؽ  السجى الحي يسخ بو السؾعف وزمبلؤه شغف العسل بأنو  Johriوعخف 
في العسل مثل الذعؾر بالبيجة والحساس والحيؾية العالية )االستستاع بالعسل(، الذعؾر بالتحفيد الحاتي 
لمكيام بعسل الفخد )الجافع الحاتي(، ورؤية ىؾية الفخد مؽ خبلل ارتباط ىادف بالعسل )اليؾية الحاتية(، 

 . ) al.,2016:148Johri et-(150والخغبة في التعمؼ والتحديؽ السدتسخ )الذعؾر بالتعمؼ(

 االفخادتجعل التي عاطفة القؾي و اليسان السمحة وإالخغبة ال فيلذغف يخون أن ا ويخى اخخون 
 ) Purbaعشجما تكؾن لجيو الخغبة والشية لتحقيق ذلػ لفخدمشزبظيؽ لتحقيق رؤيتيؼ. ويسكؽ تحقيق حمؼ ا

et al.,2018:265)، 
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عشاصخ أساسية ىي: التأثيخ  ةثبلثشغف العسل مؽ خبلل  )(Chen et al.,2019:3وعخف  

ا ميس ا مؽ ىؾية الفخد، والتحفيد عمى االنخخاط في  اإليجابي تجاه االنخخاط في العسل، واعتبار العسل جدء 
أنو "الحالة الشفدية التي يتعخف فييا الفخد عمى بإلى الذغف  (Gilal et al.,2019:1) وأشار العسل.

 .يدتستع بو، ويججه ميس ا، ويشخخط فيو بذكل مشتغؼ"ل، و فغنذاطو الس

حالة مؽ الخفالية السدتسخة واإليجابية عاطفيا  بشاء  عمى السعشى السذتق مؽ شغف العسل  و
 ) Fuadتقييسات لسختمف األعسال والسؾاقف التشغيسية، مسا يؤدي إلى نؾايا وسمؾكيات عسل متدقة وبشاءة

et al.,2020:83). 
 ةجاء في أعاله يسكن ان نعرف شغف العسل بأنو حالة مدتسرة ومتجذرة في ىهي بشاًء عمى ما 

الفرد تشطهي عمى الذعهر بالستعة والحساس والحيهية والشذاط والتفاؤل والدافع، ويتهلد عن ىذه الحالة 
دين السزيد من الطاقة اإليجابية تتجاوز حب القيام بالعسل الى بذل جيهد استثشائية في أداء العسل وتح

 .ةاألفكار وتطهير بيئة عسل ودية وشغهف لفزبأمن خالل الخروج  ،عسمية االبداع

 -:ثالثًا. أىسية شغف العسل

 الحع كل مؽ الباحثيؽ والقادة التشغيسييؽ أىسية الذغف الفخدي في مكان العسل 
(Stoia,2018:11)( اذ أكج السسارسؾن عمى الفؾائج الذخرية لمذغف تجاه الؾعيفة ،Anderson, 

1995; Boyatzis, McKee, & Goleman, 2002 ولعل مؽ أبخز السكاسب التشغيسية التي تجشييا )
 ن اآلتي: ؾ ن شغؾفؾ السشغسات التي لجييا مؾعف

عمى السدتؾى الذخري، عمى سبيل السثال، يؤدي الذغف في العسل إلى انخفاض مدتؾيات  .1
(، وتحديؽ Vallerand, Paquet, Philippe, & Charest, 2010اإلرىاق الؾعيفي )

 Anagnostopoulos)(، وكحلػ زيادة الخضا Philippe et al., 2010العبلقات الذخرية )
et al.,2016:3). 

الذغؾفؾن يرشعؾن نجاحيؼ، ويربحؾن مشتجيؽ، ويحققؾن أنفديؼ. وقج ذكخ الذغف  فخاداأل .2
لذغؾفيؽ التي تعكذ الحيؾية كؾاحج مؽ القؾى الجافعة وراء نسؾ السذاريع، مع صفات األشخاص ا

ويؾفخ الذغف  ،وكحلػ العسل بؾجؾد الحؾاجد والتحجيات ،والحساس، وتسكيشيؼ مؽ مؾاجية الفخص
ويديل األفخاد  ،الجافع والذجاعة البلزمة لمتغمب عمى الحؾاجد الذخرية واالجتساعية والتشغيسية

ا التعمؼ التشغيسي السدتسخ مؽ خبلل تدخيخ األ  فكار الجيجة والحكسة اإلستخاتيجيةالستحسدؾن أيز 
(Lajom,2016:1)  
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 ;Forest et al., 2011يؤدي شغف العسل إلى تعديد تجخبة التأثيخ اإليجابي لمعامميؽ ) .3

Donahue et al., 2012( وسمؾك السؾاطشة التشغيسية في العسل )Astakhova, 
2015;Burke et al., 2015( وقج يؤدي إلى تحديؽ اداء العامميؽ ،)Ho et al., 2011; 

Bélanger et al., 2013; Burke et al., 2015( وكحلػ رفاىيؼ )Zigarmi et al., 
2009; Birkeland, 2014) ( Jingjing Li et al.,2017:1). 

 Perttulaمؽ مشغؾر السشغسات، تؤدي القؾى العاممة الذغؾفة إلى زيادة إبجاع وفاعمية العامميؽ )) .4
& Cardon, 2011 وإلى أداء أعمى في عل السؾاقف الرعبة ،)(Anagnostopoulos et 

al.,2016:3). 
"شغف العسل" ضخوري لتحقيق  نألان وجؾد افخاد لجييؼ شغف العسل سسة مخغؾبة لمسشغسة،  .5

جادل العجيج مؽ الباحثيؽ بأن مفتاح  ،أقرى قجر مؽ التحديؽ السدتسخ في األداء التشغيسي
والخفالية شغف العسل وليحه األسباب بجأت السشغسات في التخكيد أكثخ األداء والشسؾ التشغيسي 

فخادىا مؽ أجل تعديد رضاىؼ، واالحتفاظ بيؼ، والتداميؼ، وتحديؽ أفأكثخ عمى تشسية الذغف بيؽ 
تؤدي السذاعخ اإليجابية إلى األداء األمثل في العسل في الؾقت وكحلػ التشغيسي،  االداء

الحاضخ وعمى األمج البعيج. وبالتالي، فإن تجخبة السذاعخ اإليجابية، مثل الذغف، تؤدي إلى 
األداء األمثل لمعامميؽ، وتعديد انتاجية وسعادة العامميؽ في جسيع السشغسات 

Stoia,2018:11)(. 
وتجفق السذاعخ اإليجابية في  ،يجابية مثل تحديؽ الخفالية الشفديةيذتسل الذغف عمى نتائج إ .6

مكان العسل أثشاء السذاركة في السيام، والرحة البجنية، والخضا الؾعيفي، وااللتدام العاطفي تجاه 
ا الحج مؽ اإلرىاق السيشي مثل اإلرىاق العاطفي  العسل، كسا يسكؽ ليحا الذكل مؽ الذغف أيز 

al.,2014:21)et  Gonçalves( 
وخالصة لسا مر ذكره من أىسية لذغف العسل يسكن القهل بأن شغف العسل يعهد بالفائدة عمى  

ن الذغف في العسل يزفي عمى الفرد صفة اإليجابية ٳالفرد والسجسهعة والسشظسة، فعمى مدتهى الفرد ف
ن ٳعمى مدتهى السجسهعة فما أ ،في التعامل مع نفدو ومع اآلخرين فيكهن راضيًا، ومشدفعًا، ومهالياً 

األعزاء الذغهفين في العسل يجعمهن من مجسهعتيم متساسكة، ومشتجة، وتدهدىا عالقات إيجابية 
ن تهافر ٳتكاممية تشعكس عمى جهدة األفكار السطروحة لحل السذاكل والتحديات التي تهاجييا. واخيرًا ف

سة من تحقيق أىدافيا واالنتفاع األمثل في السشظسة يأتي ثساره في تسكين السشظ ةمهارد بذرية شغهف
 من مهاردىا التشظيسية.
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 -: ومقاييدوبعاد شغف العسل أثالثًا. 

وقج تؼ الفخد الدابقة عؽ وجؾد عجد قميل مؽ السقاييذ لكياس شغف العسل لجى  الجراساتكذفت  
، ويخكد ىحا السكياس عمى Vallerand et al (2003إجخاء السحاولة األولى لكياس الذغف بؾاسظة )

سؾاء كانت بذكل متشاغؼ أو  - الفخدقياس كيفية ارتباط تجخبة الذغف بالجؾانب األخخى مؽ حياة 
استحؾذي. وعمى الخغؼ مؽ أن ىحا ىؾ السكياس األكثخ استخجام ا والسقبؾل لمذغف حتى اآلن، إال أن 

سل فيؾ يتعامل مع قياس مالية الذغف اما السكياس الثاني لذغف الع ،تظبيقو في سياق العسل محجود
واالترال  ،وكيف يتؼ تجخبتو في مكان العسل مع التخكيد عمى أربعة أبعاد ىي: الفخح، والحيؾية الحاتية

، وىحا السكياس يجدج عشرخيؽ لذغف العسل: Perttula (2004اليادف بالعسل، والجافع الجاخمي )
العاطفة واإلدراك. ونغخ ا ألن ىحا السكياس تؼ تظؾيخه في بيئة العسل الكشجية ولؼ يتؼ تظبيقو في أي بيئة 

لحا طؾر  . )(Johri et al.,2016:149آخخى حتى اآلن، فإن صحة ىحا السكياس تغل مؾضع شػ
(2016) Johri ىؾ طخيقة بجيمة لكياس شغف العسل، ويدتشج ىحا السكياس وزمبلؤه مكياس لذغف العسل و

التعخيف التذغيمي لذغف العسل الحي يتكؾن مؽ أربعة أبعاد: االستستاع بالعسل، والتحفيد الحاتي،  الى
واليؾية الحاتية، والذعؾر بالتعمؼ، وىحه األبعاد تشجرج إلى ثبلثة مكؾنات: العاطفية، والسعخفية، والدمؾكية 

18:51)Stoia,20(  وسيعتسج البحث الحالي ابعادJohri لمبحث الحالي.مة ءاألكثخ مبل الكؾني 

  Work enjoyment.االستستاع بالعسل 1

مستعا  أو  جؾىخي ا نفدو ألنيؼ يججون العسل ،االستستاع بالعسل الجرجة التي يعسل بيا األفخاديسثل 
ويختبط  ،عمى طبيعة العسل بجال  مؽ فعل العسل مفخحا ، اذ يدعى السجيخون الى اضفاء الستعة أو االىتسام

مؾاقف العسل السحدشة، والتعمؼ، فزبل  عؽ التستع بالعسل بديادة التأثيخ اإليجابي، والتكيف، والخفالية، 
ويرف االستستاع بالعسل شعؾر الفخد  .(Graves et al.,2012:1656) والقجرة عمى التكيف، واألداء

) Srijaya etيسكؽ قياسو مؽ خبلل مجى إحداس الفخد بالستعة والحي  ،بالدعادة تجاه عسمو
al.,2020:545) ذعؾر الفخد بالخاحة في العسل الحي يثيخ حساسو لمعسل ويداعج ك، فاالستستاع بالعسل

يجعميؼ  ا  ويخى االفخاد الحيؽ يدتستعؾن بعسميؼ ىحه العكبات تحجي ،عمى تحليل العكبات في أداء واجباتو
يفكخون بذكل إيجابي، فالسذاعخ اإليجابية مثل الفخح والحب واإلعجاب واالمتشان واألمل والخغبة في 

ا لشجاح الفخد وقج تؾصمت اغمب األبحاث الى أن بعج الجافع الجؾىخي ىؾ مفتاح  ،التقجم ميسة جج 
سل بو األفخاد ألنيؼ يججونو لحلػ، تؼ تعخيف التستع بالعسل عمى أنو السجى الحي يع ؛االستستاع بالعسل

. ووجج ايزا (Erdianza et al.,2020:68)عسبل مثيخا لبلىتسام أو مستعا مؽ خبلل الجافع الجؾىخي 
فعادة ما  ،إن االستستاع بالعسل يختبط بستابعة أنذظة العسل ألنيا تجخبة مستعة بظبيعتيا أو مثيخة لبلىتسام
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يجفع الفخد الى الذعؾر بالستعة بذكل إيجابي، ويخبظؾنو ن اإلدمان عمى العسل ألى ٳن ؾ يشغخ الباحث

بسفاليؼ اخخى مثل االحداس بالتعمؼ، والعاطفية، والؾالء، اذ تخبط نتائج الجراسات التستع بالعسل مع تقميل 
فالجافع الجؾىخي،  ،التؾتخ وتعديد الخفاه العاطفي والسؾاقف األكثخ مبلءمة تجاه الدمبلء والؾعيفة والسشغسة

ي يشظؾي عمى االنخخاط   في نذاطات العسل ىؾ نذاط مثيخ لبلىتسام أو مستع شخريا، ويبجو أنو الح
التستع بالعسل مكؾن عاطفي و . (:Graves, et al, 2012 (1660جانب ميؼ مؽ جؾانب التستع بالعسل

شيؾع ا يذسل الذعؾر بالعؾاطف اإليجابية الذجيجة فقج أعيخت مخاجعة األدبيات أن السؾضؾع األكثخ 
السختبط بالذغف الذعؾر بالعؾاطف اإليجابية الذجيجة مثل االستستاع والدعادة والحب واإلعجاب والذعؾر 
بالظاقة والحساس والحيؾية في العسل. ويجخب الفخد الذغؾف بالعسل ىحه السذاعخ اإليجابية الذجيجة أثشاء 

  ) .(Stoia,2018:51تجاه العسلعسمو متحسذ لو نتيجة لحلػ يداعج الذغف في بشاء مؾقف إيجابي 

ويعبخ االستستاع بالعسل عؽ االحداس بالتعمؼ في العسل، والتي تذيخ إلى حالة ذىشية إيجابية 
تحكيقو عشج تشفيح ميام عسميؼ  لؤلفخادومخضية تتكؾن مؽ الشذاط، والتفاني، واالمتراص، الحي يسكؽ 

لمعسل بذكل عام أو فيؼ معشى العسل لجيو، ففيو ويسكؽ أن يستج التستع بالعسل إلى كيفية إدراك الفخد 
 إشارة إلى الذعؾر بالؾفاء االجتساعي والشفدي السدتسج مؽ العسل. وىحا يتشاقض مع الشغخة التقميجية لمعسل

(Choi  et al., 2018:3)  باإلضافة لحلػ يختبط التستع بالعسل بذكل إيجابي مع االنخخاط العاطفي في
الؾعيفية والتسكؽ مؽ السؾاقف السعقجة ، في حيؽ يختبط انخفاض التستع بالعسل  العسل، وزيادة السعخفة

أن يكؾن السؾعفؾن الحيؽ يتستعؾن بسدتؾيات أعمى مؽ التستع بالعسل أكثخ  شبغياذ ي بانخفاض االبتكار،
قجرة عمى التعخف عمى فخص صياغة الؾعائف، في حيؽ أن أولئػ الحيؽ لجييؼ مدتؾيات أقل مؽ التستع 

بالتالي نتؾقع مؽ  ،بالعسل قج ال يعتخفؾن بيحه الفخص أو قج يكؾنؾا جاىديؽ لمسذاركة في صياغة الؾعائف
 ) ,Laurenceأولئػ الحيؽ لجييؼ مدتؾيات أعمى مؽ التستع بالعسل االنخخاط في زيادة صياغة الؾعائف

et al.,2020:3)  

انو ذاك الذعهر الذي يجعل الفرد  وبشاء عمى ما تقدم باإلمكان تعريف االستستاع بالعسل عمى
والشظر الى الجانب  اً إيجابي اً سعيدا ومرحا في عسمو ويظير ىذا الدمهك من خالل انتياج الفرد سمهك

 ةالسذرق من الرعاب والتحديات بسا يستمكو من طاقة مزاعفة تجعمو واثقا بشفدو وأكثر انتاجي
 ونجاحًا وابداعًا وحساسًا.
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  Self- motivation. الدافع الذاتي 2 
يذيخ الجافع الحاتي الى مجسؾعة مؽ السيارات لتحديؽ الخوح السعشؾية الخاصة بالفخد، والخضا 

 .(Zimmerman, 2006:3)الؾعيفي، واألداء مؽ خبلل السؾاقف الخاصة بو، والسخونة والستانة العقمية 
الكيام بو بغض الشغخ عؽ كيف  نو القجرة عمى تحفيد الشفذ عمى فعل ما يجبأوعخف الجافع الحاتي ب

 (.(Werner, 2008: 3يذعخ الفخد 

اذ  ،الفخد وتؾجييو واستسخاره في الجيج نحؾ تحقيق اليجف intensityوالجافع عسمية تفدخ مثابخة
أن ُبعج السثابخة يكيذ  Robbins et al (2011ويخى ) ،تيتؼ السثابخة بسجى صعؾبة محاولة الذخص

ويبقى األفخاد الذغؾفؾن في ميسة طؾيمة بسا يكفي  السجة التي يسكؽ لمفخد أن يحافع فييا عمى جيجه
في أن األفخاد  McClelland (1992)وىحا ما تؤكج عميو نغخية الحاجات التي قجميا  لتحقيق ىجفيؼ

(، وبالتالي (Ncube, & Zondo, 2018:2 مجفؾعؾن بثبلث حاجات أساسية: اإلنجاز، واالنتساء، والقؾة
الجافع الحاتي لتحفيد اإلنجاز لجى االفخاد العامميؽ لو تأثيخ ميؼ عمى أدائيؼ ورضاىؼ، فيؾ متجحر في  نٳف

وىحا يعشي ان بعض األفخاد يتستعؾن بسدتؾى عاٍل مؽ الجافع الحاتي لتحقيق اإلنجاز  ،الظبيعة البذخية
ال يحتاجؾن عادة  إلى  فخادلحا فأن ىؤالء األ ،في نفذ الؾعيفة فضخمشبيشسا يتستع اخخون بسدتؾى 

ألن لجييؼ بالفعل الخغبة في الكيام بحلػ. كسا  ؛استخجام حؾافد خارجية لحثيؼ عمى العسل لتحقيق أىجافيؼ
الجافع الحاتي سؾف يبحثؾن عؽ السيام الرعبة ويعسمؾن بجج لتحقيق الشجاح فييا، فيؼ  يبحث أصحاب

طبيعي لحلػ، فإن االفخاد الحيؽ يستمكؾن  فخديختارون السيام الرعبة لمغاية التي ال يتؾقع أن يشجح أي 
 isty, (Aloysius & Chrحافد ا ذاتي ا أعمى لئلنجاز سؾف يسيمؾن إلى الخضا الكبيخ عؽ الؾعيفة

2012:1) . 

ن مؽ الخظأ القؾل "إن ميسة السجيخ تحفيد االفخاد "فالجافع ليذ شيئا يسكششا أن أوىشاك مؽ يخى 
نعظيو ألي شخص أو نفعمو لذخص ما، بل ان الجافع الحاتي ما يذعل الفخد الستعمؼ، فيؾ الرؾت 

ويسكششي التأثيخ عمى الجاخمي الحي يقؾل: "أنا شخص مدتقل لجي سمظة عمى اختياراتي وأفعالي، 
  (Emerson,2012:5)التغييخات اإليجابية في حياتي إذا عسمت لرالحيؼ

 ةفي أنسؾذج تعديد السفيؾم الحاتي لجى الفخد ىشاك أربع ((Silvia,   & Duval, 2004:3ويخى 
 أنؾاع مؽ الجوافع الحاتية وىي:

وحساية مفاليسيؼ الحاتية مؽ  ،الحاتيةالجافع لتعديد الحات يجفع االفخاد الى رفع إيجابية ترؾراتيؼ  -أ 
السعمؾمات الدمبية، وتحجيج الرفات اإليجابية مؽ حيث قجرات الفخد، وعدو الفذل إلى أسباب 

 خارجية والشجاح إلى أسباب داخمية.
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الجافع لتقييؼ الحات يجفع االفخاد الى الحرؾل عمى تقييؼ دقيق تؾافقي لمحات السيسا عشجما يدعى  -ب 

لحرؾل عمى معمؾمات تذخيرية بغض الشغخ عؽ آثارىا اإليجابية أو الدمبية عمى االفخاد الى ا
 وبغض الشغخ عسا إذا كانت السعمؾمات تؤكج أو تتحجى مفاليؼ الحات الحالية.   ،الحات

والسعمؾمات الججيجة  ،فخاد إلى الحفاظ عمى االتداق بيؽ ترؾراتيؼ الحاتيةأليقؾد الجافع الحاتي ا -ج 
 ذات الرمة بالحات.  

فخاد إلى "تحديؽ سساتيؼ، وقجراتيؼ، ومياراتيؼ، والحالة الرحية، أو ألالجافع لتحديؽ الحات يجفع ا -د 
 ىحا يحفدىؼ عمى تحديؽ حكيقي ونسؾ الذخرية.   و  ،الخفاه

ع الذخص لتحقيق ن الدافع الذاتي ىه تمك القهة التي تدفأوفقًا لألفكار الدابقة يسكن القهل 
ومن ثم الذعهر بالسزيد من الرضا حهل ما يسكشو  ،أىدافو وااللتزام بيا، مسا يجعمو أكثر ايسانا بقدراتو

 القيام بو وىي بذلك تعد مياره ميسو تسكن الذخص من التحكم في العديد من جهانب حياتو.

 Self-identity . اليهية الذاتية3

الحات عسمية مشغسة ولجت مؽ التأمل الحاتي، في حيؽ أن اليؾية ىي األداة )أو في بعض تعج      
وتقجيؼ صؾرتيؼ لمعالؼ  ،الحاالت ربسا الفكخة( التي يرشف األفخاد أو الجساعات أنفديؼ فييا

(Owens,2006: 206)، مجةما اليؾية الحاتية فيي نتاج سمدمة مؽ الخظؾات التي تدخي عمى مجى أ 
 (:(Bailey , 2003: 385طؾيمة مؽ الدمؽ، اذ تتزسؽ ست خظؾات ىي 

 الخظؾة األولى تؾليفة بيؽ طبيعة اإلندان الثابتة والظبيعة السكتدبة السدتسخة.  . أ
الخظؾة األولى، وتفديخ التجارب، والذعؾر بالتفاعبلت الخظؾة الثانية اختيار جؾانب معيشة مؽ  . ب

مع اآلخخيؽ في بشاء مشغؾمة الكيؼ. تتكؾن مشغؾمة الكيؼ مؽ مفاليؼ مجخدة تسثل غاية اعتداز 
أن كبل الشؾعيؽ ليسا تأثيخ كبيخ في تحجيج  ا  الفخد باستحقاقو وتظمعاتو الؾاقعية األغمى لجيو، عمس

 لتي تخسؼ شكل حياتو.قخارات الفخد بخرؾص القزايا ا
نسؾذج ألحدب األولؾية لتذكل فمدفة الحياة، مع كؾن ابج. الخظؾة الثالثة فتختب قيؼ الخظؾة الثانية  

 أو الكيسة العميا.  –األصمي ىؾ جؾىخىا 
 الخظؾة الخابعة تذكيل سسات شخرية الفخد عمى وفق فمدفتو في الحياة.  . د

الخظؾة الخامدة ترسيؼ شخرية الفخد عمى وفق طبيعتو، في عل التأثيخ القؾي لخدود الفعل  . ه
 السمحؾعة مؽ التفاعبلت مع العالؼ الخارجي. 

 الخظؾة الدادسة إنتاج الييئة الشيائية )اليؾية( مؽ شخرية الفخد وطبيعتو بعج تذكميسا. . و

في العمل :  الفظاظةالقيادة السامة وثأثيرها في سلوكيات 

 الدور امللطف لشغف العمل
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أساس نغخية اليؾية، التي ترؾر الحات ليذ ان اليؾية الحاتية مبشية عمى  وتؾصمت الجراسات الى

ككيان نفدي متسيد، ولكؽ كبشاء اجتساعي، وتخى بعض الجراسات وجؾد مكؾنات متسيدة مؽ الحات لكل 
مؽ السؾاقف والجور الحي تذغمو، لحلػ يتؼ ترؾر الحات كسجسؾعة مؽ اليؾيات التي تعيج األدوار التي 

ن مخكد نغخية اليؾية يتسثل في الخأي القائل بأن الفيؼ او الفعل مؽ وا ،يذغميا الفخد في البشية االجتساعية
فيؼ الدمؾك والتشبؤ بو، ومؽ الزخوري إدراك ان ترؾر الحات والبشية  فيالشاحية الشفدية يؤثخ بذكل أكبخ 

باإلضافة إلى كؾنيا غيخ متدامشة مع البشية االجتساعية  ،االجتساعية تختبط مع ببعزيا ارتباطا وثيقا
. :Terry et al.,1999)ألوسع، وبحلػ فان الحات يسكؽ ترؾرىا كشذاط مبجع لمدمؾك االجتساعيا

ويتؼ تحجيج اليؾية الحاتية مؽ خبلل تحجيج طخيقة التفكيخ، والتي تشظؾي عمى وجية نغخ معيشة  (226
وجية الشغخ  وتؾصف اليؾية الحاتية مؽ خبلل ،طخيقة معيشة لمحجيث عشيا حؾل طبيعة اليؾية الحاتية، او

فإذا أخحنا وجية الشغخ السعقجة، فشجج انيا  ،السعقجة" اومؽ خبلل طخيقة اخخى وىي طخيقة الكبلم السقتخحة
 غمب الباحثيؽ في حيؽ ان الظخيقة السقتخحة لمحجيث قج يتؼ تعديدىا إلى حج ماأ مؽ قبل  ةغيخ محبح

(Parfit, 1971:684). 

واالتداق بدبب دمج الذعؾر بالحات مع الغخض  ،ة بالشفذتحقيق اليؾية الحاتية الفخد الثق يسشح
وىحا يتيح الكيادة االجتساعية، والسخونة، والتؾاصل التي تدتسج مؽ تعخيف ذاتي  ،في مدار مدتقبمي ممتدم

آمؽ يدسح بالكذف الذخري. في السؾاقف االجتساعية، ومؽ السخجح أن يكؾن بعض االفخاد الحيؽ حققؾا 
 يةفي السخاقبة الحات يؽفزمشخاليؾية أكثخ واقعية واتداقا في تقجيسيؼ الحاتي لآلخخيؽ أي أن يكؾنؾا 

(Kumru & Thompson, 2003:2)  ،ؽ يخون يالذغؾف العامميؽخمص العجيج مؽ الباحثيؽ إلى أن  و
Perttula (2004 ،)عسميؼ عمى أنو ىؾية ذات مغدى بالشدبة ليؼ، وبالتالي فإن عسميؼ ىؾيتيؼ. وفق ا

ط العاطفي في اذ تعج عسمية استيعاب الشذا ،الذغف حكؼ معخفي حؾل كيفية تخابط ىؾية الفخد مع عسموو 
، وحجيثا  ىشاك مؽ  )(Stoia,2018:52حياة الفخد وىحه األنذظة ذات مغدى وتشتسي إلى اليؾية الحاتية

ان اليؾية الحاتية تترل باالعتخاف الحاتي بالعسل الحي يتؼ تشفيحه ويسكؽ أن يشعكذ في مجى ارتباط  رأى
 ) Srijayaاالفخاد بالعسل الحي يقؾمؾن بو بحيث يكؾن لجييؼ عشج قياميؼ بعسميؼ شعؾر بالفخخ مؽ داخميؼ

et al.,2020:545). 

وبسا مجسهعة من الخرائص والرفات  تسشح الفردن اليهية الذاتية أمسا تقدم يسكن القهل ب
دراك أفكاره ومذاعره إطهرىا من خالل الخبرة، والتفاعل مع البيئة، وفيم وت يعسل عمىغيره  عنسيزه ي

والذي يعكس صهرتو في عيهن  ،عمى فيم عسمو واالبداع فيو ةما يجعمو أكثر قدر  ،وكيفية التعبير عشيا
 خرين.آلا
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 sense of learningحداس بالتعمم إل.ا4

وصف التعمؼ بأنو "جانب ال يتجدأ وال يشفرل عؽ السسارسة االجتساعية" الحي يشظؾي عمى بشاء   
اليؾية مؽ خبلل تغييخ أشكال االحداس بالتعمؼ في السجتسعات السختمفة، الستسثمة بـ العسميات األساسية 

محؾر التعمؼ القائؼ الحي يتؼ مؽ حداس بالتعمؼ عمى أنو ألويرؾر ا ،لمسذاركة، وبشاء اليؾية والسسارسة
ان االحداس بالتعمؼ ال يذيخ فقط األحجاث السحمية  لىٳشارت البحؾث وأ ،خبللو تظؾر اليؾية والسسارسات

لمسذاركة في أنذظة معيشة مع أشخاص معيشيؽ، ولكؽ إلى عسمية أكثخ شسؾال  تتسثل بسسارسات 
السجتسعات االجتساعية وبشاء اليؾيات فيسا يتعمق بيحه السجتسعات وبالتالي، فإن االحداس بالتعمؼ ليذ 

(.  (Handley et al, 2006: 3 عمى كل مؽ العسل واالترال مجخد عسل أو حجث مادي فيؾ يشظؾي 
فخاد الستعمسيؽ مؽ خبلل التساسػ، والخوح، والثقة، والتفاعل، والتخابط، ألتحجيج وتقييؼ مذاعخ ا ويسكؽ

بجوره يعكذ التخابط الفخعي لسذاعخ الستعمسيؽ فيسا يتعمق بالتساسػ  والحي ،السذتخكةواألىجاف التعميسية 
باإلضافة لحلػ يشتج عؽ االحداس بالتعمؼ تفاعل الستعمسيؽ مع  ،لثقة واالعتساد الستبادلوالخوح وا

حداس بالتعمؼ بالثقة واالنتساء والجعؼ الستبادل في إلالسذاركيؽ اآلخخيؽ في العسل. وتتجمى خرائص ا
 (.(Shea,2006:37الدعي لتحقيق األىجاف السذتخكة 

والتحديؽ السدتسخ لتقجيؼ  ،بالتعمؼ الجانب الدمؾكي لمذغف عبخ الخغبة في التعمؼ حداسأليسثل ا
ولجييؼ تؾجو عاٍل لمتعمؼ وتحجيث مياراتيؼ، ألنيؼ  ؾليؾن فزما لجييؼ، فاألفخاد الذغؾفؾن  لفزأاالفخاد 

الييا شارت أ، وىحا السفيؾم يتساشى مع الفكخة التي  )(Stoia,2018:52ميتسؾن لمغاية بسا يفعمؾنو
أنو مؽ األىسية بسكان أن يكؾن الستعمؼ شغؾفا  لمغاية الكتداب فيؼ أكثخ شسؾال  لسفيؾم ما البحؾث وىي 

ا عمى "مدتؾى ٳوىحا االمخ ال يؤدي  لى فيؼ الجؾانب الشغخية بذكل أكثخ عسق ا فحدب، بل إنو يؤثخ أيز 
ومختبظة بسداج  ،ن تكؾن مؾجؾدةوالسفتاح ىشا أن الجافع أو الخغبة يجب أ ،تظبيق اكتداب السعخفة

مؽ شأنيا زيادة التي لسختمف البخامج أو األنذظة التعميسية، وخاصة تمػ  يبلتيؼفزتالستعمسيؽ أو 
وأحج االعتبارات األساسية الجور الحي يمعبو التشغيؼ الحاتي في  ،مذاركتيؼ السعخفية وإنجازاتيؼ التعميسية

ؽ يفالستعمسؾن الحيؽ يخزعؾن لمتشغيؼ الحاتي أو السؾجيؾن ذاتي ا يكؾنؾن شغؾف ،اكتداب السعخفة وتظبيقيا
الجافع  يسثلفالذغف ،  )(Lillie&Zhou,2011:21ؽ بذأن نيجيؼ في بخامج التعميؼ السيشييوعاطفي

ذ ٳويختبط الذغف ارتباط ا وثيق ا بالتعمؼ وتجخبة األفكار الججيجة  ،والبحث عؽ الججيج واالستعجاد لمتعمؼ
والذغف ال غشى عشو لمتعمؼ والتعميؼ  ،يبحث عؽ األفكار الججيجة وتجخبتيا و ،يقتخن الذغف بالجافع لمعسل

( االفخاد 1993) Zehm and Kottler. يخى ؾلجىسافيؾ يديل التعمؼ والخغبة والحساس المحيؽ ي
ويمتدم  ،الفاعلالجيج  فالذغف ضخوري لمتعمؼ ،الذغؾفؾن أنيؼ أولئػ الحيؽ يحبؾن العسل الحي يقؾمؾن بو
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ويداىؼ الذغف في  ،وزيادة إمكانات التعمؼ لجى االخخيؽ ةبيئة تعميسية مؤاتي بأيجادفخاد الذغؾفؾن ألا

ويسكشيؼ بديؾلة  ،اإلبجاع، وبالتالي يتستع السعمسؾن الذغؾفؾن بسديج مؽ ميارات التفكيخ والخغبة في التعمؼ
 .(Serin,2017:60) إنتاج أفكار ججيجة

اإلحداس بالتعمم بأنو شعهر الفرد بالرغبة في التعمم والتهجو  معرفةوفقًا لسا ورد أعاله يسكن 
اًل عن زفالزرورية ألداء العسل وتطهيره، والعسل عمى تحديثيا  رفةنحه امتالك السيارات والسع

 األخطاء.االستعداد لمسداىسة في طرح األفكار الجيدة وتجديدىا في الهاقع العسمي والتعمم من 

 Self-determination theory in رابعًا. نظرية تقرير السرير في شغف العسل
passion for work 

 نغخية الجافعية السعخوفة باسؼ تقخيخ السريخ Deci & Ryan)1995طؾر )
(Perlman,2013:31) ومؽ بيؽ العجيج مؽ نغخيات الجافعية، حغيت ىحه الشغخية باىتسام خاص في ،

 Orsini et) خيخة، وولجت أدلة عبخ العجيج مؽ السجاالت، مثل التعميؼ والرحة وعمؼ الشفذالدشؾات األ
al.,2016:1) تؾفخ نغخية تقخيخ السريخ، الستجحرة في عمؼ الشفذ االجتساعي، رؤى تتعمق بالعشاصخ .

ختبخون نذاط ا الشفدية التي يجب أن تكؾن في مكانيا حتى يذعخ األفخاد باالرتباط الشفدي بسا يفعمؾنو، وي
ا ذاتي ا مجفؾع ا بإحداسيؼ الجاخمي باليؾية والخغبة  (Landry et al.,2018:3) محجد 

نغخية كمية لمجوافع البذخية التي تبحث في  يميةفزوالتنغخية تقخيخ السريخ وفقا لمسعاممة الخاصة 
استقبللية الدمؾك البذخي مع مخاعاة السحجدات الذخرية والدياقية لتقخيخ السريخ الفخدي. وتخكد 

عمى جؾدة الجافع السدتقل ضج الجافع الخاضع لمخقابة، بجال  مؽ مجى التحفيد  يميةفزوالتالسعاممة الخاصة 
 .(Rabie,2018:53) الشذاطات، مقتخح مؽ قبل نغخيات الجافعية البجيمة فخاد تجاه بعضألالحي يختبخه ا

وتقتخح نغخية تقخيخ السريخ شكميؽ شامميؽ مؽ الجافعية ىسا: الجافع الجؾىخي الجاخمي ويذيخ إلى الكيام 
بشذاط ما لحاتو بجافع الستعة والفائجة، والجافع الخارجي والحي يذيخ إلى الكيام بشذاط مؽ أجل أسباب 
مفيجة. عمى الخغؼ مؽ أن الجافع الخارجي الدائج في سياق العسل، إال أنو يسكؽ أن يتخح أشكاال  مختمفة، 

، يسكؽ أن يعكذ الجافع الخارجي الخغبة في الحرؾل عمى السكافآت أو يميةفزوالتوفق ا لمسعاممة الخاصة 
حنب، وتحقيق ىجف شخري قيؼ تجشب العقاب )التشغيؼ الخارجي(، أو تعديد األنا أو تجشب الذعؾر بال

)تحجيج اليؾية(، أو التعبيخ عؽ إحداس السخء بالحات )التكامل(. يشظؾي تحجيج اليؾية والتكامل عمى 
 مدتؾى عاٍل مؽ اإلرادة إلى جانب الجافع الجاخمي، وبالتالي فيسا يعجان شكبل  مؽ أشكال التشغيؼ السدتقل

(Meyer&Gagne,2008:60). 
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أن الذعؾر الجاخمي أو اإلدراك باإلرادة  يميةفزوالتلمسعاممة الخاصة  وفقا   ،تفتخض ىحه الشغخية

يحفد األفخاد عمى أفعاليؼ، عمى سبيل السثال، داخل بيئة السجرسة، قج يجرك السعمؼ الذغؾف مدتؾى أعمى 
فعشج العسل انظبلقا  ، (Perlman,2013:31) مؽ الديظخة عمى ما يسكؽ تجريدو داخل الفرل الجراسي

مؽ دافع جؾىخي في ميسة ما، فإن خبخة األشخاص تتسثل في وجؾد خيار وتأييج كامل لسا يفعمؾنو وىؼ ال 
يذعخون بالديظخة أو اإلجبار مؽ قبل قؾى خارجية أو حتى مؽ خبلل الديظخة عمى القؾى الجاخمية التي 

ا قائس ا عمى التقييؼ يذخح كي.(Deci& Ryan,2008:4)تظمب وتكخه فية صياغة شغف فيي تقجم نيج 
العسل لجى األفخاد، وتفتخض أن إرضاء ثبلث احتياجات إندانية نفدية أساسية )الكفاءة، والعبلقة، 

     (Landry et al.,2018:1) .واالستقبللية( أمخ ضخوري لؤلفخاد لكي يددىخوا في العسل
ا مدتجام ا ووفقا  يؾلجىحا  نٳفمؽ الكفاءة والعبلقة واالستقبللية الفخد وعشج تمبية احتياجات  دافع 

بالحات ويخافقو مذاعخ  الفخدمؽ إحداس  لمشغخية، ُيظمق عمى الجافع السدتجام "االستقبللية" ألنو يشبثق
لحلػ، فإن السجيخيؽ والسشغسات التي تجعؼ تمبية ىحه االحتياجات األساسية ستحقق  ،الخغبة والسذاركة

 .(Deci& Ryan,2008:4)مكاسب في اإلنتاجية مؽ خبلل خمق حافد "مدتقل"
ىحه الشغخية أن العؾامل الفخدية مختبظة بشتائج السدتؾى الفخدي الخئيذ مؽ خبلل  وكحلػ تفتخض

الجافع الجاخمي، وإن وجؾد دافع جؾىخي لمعسل )مثل الذغف( يعدز تحقيق اليجف ويذجع عمى سمؾكيات 
فعشجما يذعخ السؾعفؾن بجوافع جؾىخية لمعسل، فإنيؼ  ،العسل اإليجابية مثل الدمؾك االستباقي في العسل

يذخعؾن في تحقيق أكثخ األىجاف أىسية، اذ تذيخ الشغخية إلى أن السؾعفيؽ ذوي الجوافع الجؾىخية أكثخ 
وتتأثخ . (Gulyani &Bhatnagar,2016:54)عخضة لمسباشخة في إنجاز األىجاف السيشية والتشغيسية 

الخارجية، مثل الحرؾل عمى جائدة أو الذعؾر بالزغط إلكسال ميسة ما، الجوافع الخارجية بالعؾامل 
االفخاد الحيؽ ال يشخخطؾن في الدمؾك  لجىوُيشغخ إلى التحفيد عمى أنو نقص الجافع أو الخغبة كسا واضح 

يسكؽ وضع أشكال التحفيد عمى سمدمة و  ،يتؼ تؾفيخ العجيج مؽ السظالبات الخارجيةو  ،ميسا كانت الظخيقة
باإلضافة إلى ذلػ، كمسا اقتخب الفخد مؽ الشياية  ،رمة مع وجؾد دافع خارجي بيؽ الجؾىخ والتحفيدمت

 .(Perlman,2013:31)الجؾىخية لمظيف زاد دافع تقخيخ السريخ لجيو 

ا إلى ىحه الشغخية يكؾن لجى البذخ ميل طبيعي الستيعاب بعض األنذظة داخل أنفديؼ.  استشاد 
ا عمى أىسية وق ا مؽ ىؾية الفخد وبالتالي، إذا كان اعتساد  يسة ىحه األنذظة والتي يسكؽ أن تحتل جدء 

ي يربح أ ،قيسة عالية وأصبح جانب ا ميس ا مؽ ىؾية الفخد، فإن الشذاط يحجد ىؾية الذخص االشذاط ذ
 الشذاط مرجر شغف لمفخد مؽ خبلل عسميتيؽ ىسا: التقييؼ، واستيعاب الشذاط في ىؾية الفخد

Stoia,2018:14)(. 
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 السبحث الثالث

 الفعاظة في مكان العسل

 أوال. تؽطئة

كيتشاقض مع السفاليؼ  ،بذكل عاـ الى االفتقار الى قؾاعج التحزخ الفغاعةمرظمح  يذيخ
يؾلج  كىؾ مادب كعجـ االحتخاـ كالتجاكز عمى االخخيؽ األ ةمثل قم ةكيتسثل بدمؾكيات مبتحل ،السجنية

ك السعخفي حؾؿ األشياء أكبالتالي يؤدي الى انعجـ التؾافق العاطفي  ،فخادألتؾاصل غيخ حزاري بيؽ ا
بيئة عسل  يؾلجف شيؾع مثل ىحه الدمؾكيات يسكؽ اف يؤثخ في جسيع مجاالت الحياة مسا أكالسؾاقف. ك 

كىحا بجكره  ،مدتؾيات عالية مؽ انعجاـ الثقة بيؽ االفخاد كزيادة التؾتخ في بيئة العسلسمبية تشظؾي عمى 
في العسل كتأثيخاتيا  الفغاعةكقج خرص ىحا السبحث ليتشاكؿ مفيـؾ  ،مؽ مدتؾيات األداء كاالبجاع يقمل

 في العسل.  الفغاعةال عؽ نغخية زفكابعادىا 

 -:في العسل الفعاظةثانيًا. مفيؽم 

في العقجيؽ الساضييؽ، عيخت الدمبية في مكاف العسل كسؾضؾع محؾري في أدبيات سمؾؾ 
ج شيجت الدشؾات األخيخة زيادة في الجراسات حؾؿ فق. (Schilpzand et al., 2014:58)السشغسة 

ك سؾء  ،(Cortina, 2008: 55)في مكاف العسل  فخادالسغاىخ غيخ السادية لدؾء السعاممة بيؽ األ
 ،كيستج عبخ جسيع الثقافات ،السعاممة في مكاف العسل ىؾ مؾضؾع كاسع االنتذار كمتشؾع في طبيعتو

يسكؽ أف تتخاكح مؽ األعساؿ الخفية ذات الحج األدنى مؽ الذجة إلى االعتجاء كاالغتراب كالقتل، كأدت ك 
دراسات سؾء السعاممة إلى انتذار السفاليؼ الستسيدة السدعؾمة التي يبجك أف ليا خرائص مذتخكة كىي 

العاطفية، كالسزايقات، تذسل، عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، اإليحاء، كالتقؾيض االجتساعي، كاإلساءة 
 الفغاعة، كاإلشخاؼ السديء، ك فخادكالتحخش الجشدي، كالعشف في مكاف العسل، كالتشسخ، كالرخاع بيؽ األ

Connolly,2017:36)(،  ،كاف ىشاؾ اىتساـ متدايج بيؽ العمساء مؤخًخا لمتخكيدك مؽ بيؽ ىحه السفاليؼ 
 ، كعمى (Raaj& Anju,2018:80)في مكاف العسل الفغاعةك  ،عمى اقل األشياء شجة مؽ سؾء السعاممة

دنى مؽ سؾء السعاممة في مكاف العسل لكشيا أكثخ الدمؾكيات غيخ الىي الحج ا الفغاعةالخغؼ مؽ أف 
 في مجاالت ؼ اكتذافياتقج ك  .)(Bibi et al.,2013:318السجنية شيؾًعا كاألكثخ انتذاًرا في السشغسات 

  )tan & Davoudi,2015:37)şTaكالتسخيض، مثل الدمؾؾ التشغيسي، كاإلدارة، كالتعميؼ، ةمختمف
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في مكاف العسل كسجاؿ ججيج  الفغاعةمفيـؾ  Andersson and Pearson (1999)قجـ 
. بؾصفيا شكل (Schilpzand et al.,2014:60) ضسؽ البحث عؽ الدمؾكيات الدمبية في مكاف العسل

 الفغاعةAndersson and Pearson (9111 ). كصؾر فخادالسعاممة بيؽ األمسيد مؽ أشكاؿ سؾء 
في مكاف العسل كسجسؾعة فخعية مؽ سمؾؾ العسل غيخ السشتج، كىؾ مرظمح شامل يذيخ إلى الدمؾؾ 
الحي يزخ السشغسات كأعزاءىا. كتسيل سمؾكيات العسل ذات الشتائج العكدية إلى االختالؼ في عجة 

دمؾكيات التي تؼ أبعاد، بسا في ذلػ نية الجاني لإليحاء، كاليجؼ، كنؾع انتياؾ السعاييخ، كشجة كاتداع ال
  )(Lim&Lee,2011:96سشيا

تختمف عؽ األشكاؿ األخخى لمدمؾكيات الدمبية في مكاف العسل باالستشاد الى  الفغاعةك 
كىي: انتياؾ السعاييخ، كالشية  Andersson and Pearsonالتي حجدىا  فغاعةالخرائص الثالث لم

يذيخ انتياؾ السعاييخ إلى ، اذ )tan & Davoudi,2015:37)şTaة فغالغامزة، كالذجة السشخ
ال تعسل كل مشغسة فقج  (Bayne,2015:6) الدمؾكيات التي تخل باالحتخاـ الستبادؿ في مكاف العسل

بشفذ الظخيقة ، كلكؽ كل مشغسة ليا معاييخىا كتؾقعاتيا الخاصة لسا يعج سمؾكًا تفاعميًا مقبؾاُل بيؽ 
  ,Tarraf, 2012كتعظل رفاه السشغسة كرفاه مؾعفيياالسؾعفيؽ، كإف أعساؿ التحخيض تقؾض ىحا الفيؼ 

اما الشية الغامزة فتعشي انو ال تؾجج نية كاضحة لإليحاء بجاًل مؽ الشية السباشخة لإليحاء، فقج  (،(2
ة فتذيخ زفما الذجة السشخأ ،يترخؼ الفخد بذكل غيخ حزاري ألسباب أخخى، مثل الجيل أك الذخرية

ىحه الخرائص تسيد الدمؾؾ . كاف (Bayne,2015:6) إلى السدتؾى الستجني لمدمؾؾ غيخ الحزاري 
غيخ الحزاري مؽ الشاحية السفاليسية عؽ األشكاؿ األخخى لدؾء السعاممة بيؽ األشخاص مثل التشسخ، 

  ق: ائثالث طخ  مؽ خالؿ  (Anderson,2013:27) خال..........االيحاء، االشخاؼ الديء، كالتيجؼ
. عمى الخغؼ مؽ أف ياً ترف الدمؾكيات السؾجية نحؾ فخد آخخ، كليذ السشغسات. ثان الفغاعةأكاًل. 

تشتيػ القؾاعج التشغيسية، فإف االنحخاؼ يقترخ عمى األفعاؿ البديظة مثل تجشب أك إىانة زميل  الفغاعة
 .(Estes& Wang,2013:227) . ال ُيقرج مؽ الدمؾكيات غيخ السجنية اإلضخاراً عسل. ثالث
مؾاقف  فيشكل بديط مؽ أشكاؿ سؾء السعاممة، كلكؽ يسكؽ أف تؤثخ بذكل كبيخ  الفغاعةك 

كشؾع مؽ السزايقات الشفدية  الفغاعةالسؾعف كسمؾكياتو تجاه السشغسة. بذكل عاـ، يتؼ التعخؼ عمى 
ـ الستبادؿ، يتسيد بؾقاحة الدمؾكيات كالعجكاف العاطفي الحي يعظل القاعجة السثالية في مكاف العسل لالحتخا

التي  الفغاعةالفغة كغيخ السيحبة التي تغيخ عجـ احتخاـ اآلخخيؽ، كالؾقاحة ىي سسة ميسة مؽ سسات 
 .(Abid et al.,2015:6307)ما يقمل األداء الحًقا كىؾ  ،تؤدي إلى انخفاض الجعؼ في مكاف العسل

في مكاف العسل ىي مرظمح عاـ لمدمؾؾ االجتساعي الشفدي كيفتقخ إلى  الفغاعةأف سمؾكيات 
  & Guptaالتعقل كحدؽ الخمق كالكياسة، كالؾقاحة كقمة االحتخاـ كالتخخيب مؽ خالؿ الدمؾؾ الدمبي

Kumari, 2020:)1639) ،  ،بظخائق  اذ يكمف السشغسات الكثيخكعجـ احتخاـ العامميؽ لبعزيؼ البعض
عمى الخغؼ مؽ أف الدمؾكيات غيخ السجنية تحجث بذكل شائع، إال أف العجيج مؽ خفية كمشتذخة، ف
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السشغسات تفذل في التعخؼ عمييا، كالقميل مشيا يفيؼ آثارىا الزارة، كمعغؼ السجيخيؽ كالسجيخيؽ التشفيحييؽ 
 Andersson and. كسا يخى  (Pearson & Porath, , 2005: 7غيخ مجيديؽ لمتعامل معيا

Pearson في مكاف العسل تكؾف كاضحة في الدمؾكيات التي تغيخ عجـ احتخاـ اآلخخيؽ في  الفغاعةف أ
 .(Bartlett et al.,2008:1)مكاف العسل، كالدمؾكيات التي تؾصف بأنيا فغة اك غيخ مؤدبة 

سمؾكيات مثل اإلدالء بترخيحات متعالية، كالتيجيجات السدتتخة، كالتعبيخ عؽ  الفغاعةكتتزسؽ 
ما كىؾ اإلىانات في شكل كمسات كلغة الجدج، كنذخ الثخثخة، كتجاىل طمبات زمالء العسل، أك العكذ، 

. بذكل عاـ تذيخ (Selamat et al.,2019:358) يجؿ عمى عجـ احتخاـ اآلخخيؽ في مكاف العسل
الى عجـ االىتساـ بخفالية االخخيؽ كتتعارض مع الظخيقة التي يتؾقع االفخاد اف يعاممؾا  غاعةالفسمؾكيات 

 .((Zauderer, 2002: 38بيا
عمى إنتاج حالة قؾة  تحثفي مكاف العسل يشتج عشو سمؾكيات  الفغاعةالحي يعاني مؽ الفخد كأف 

اج أك اإلذالؿ غيخ متكافئة يذعخ فييا الزحية أنو يتعخض بذكل غيخ عادؿ لإلحخ 
  ,2019:7)Carvalho .) 

يسكؽ أف تتحؾؿ بديؾلة إلى  الفغاعةالسشغسة بأكسميا ألف أىجاؼ  td الفغاعةيسكؽ أف تؤثخ 
عشجما يذعخ السدتيجفؾف بالسعاممة غيخ العادلة، فإنيؼ يذعخكف بالحاجة إلى التؾازف كالترخؼ  ،محخضيؽ

بذكل غيخ متحزخ. كإذا اقترخت ىحه األفعاؿ عمى أفعاؿ غيخ مجنية مثل التجاىل أك السقاطعة أك 
الحخكة المؾلبية كمع ذلػ، قج تتدبب ىحه  ،االنتقاد العمشي، فإنيا ستدعج السشاخ كلكؽ يسكؽ التدامح معيا

في اتخاذ إجخاءات أكثخ عجكانية مثل السالحغات الؾقحة أك اإلىانة الديئة أك حتى التيجيج باالعتجاء 
 . )(Keçeci & Turgut,2018:433الجدجي

مؽ الباحثيؽ في مكاف العسل نتيجة لعجد مؽ األسباب التي ركد عمييا العجيج  الفغاعةكقج تتؾلج 
ؾامل التشغيسية كاإلدارية )أي الشؾع التشغيسي كالييكل، كالتغييخ التشغيسي، مع إيالء اىتساـ خاص لمع

كنغاـ االتراالت، كترسيؼ العسل، كسياسات السشغسة، كاإلشخاؼ السديء، كما إلى ذلػ(، كالعؾامل 
 الفخدية )أي خرائص الذخرية كالتخكيبة الدكانية كاإلجياد كالعؾامل الشفدية كاالجتساعية كما إلى ذلػ(،

كالعؾامل الغخفية مثل الثقافة التشغيسية، كالسشاخ التشغيسي، كنغاـ السكافآت، كالعجالة التشغيسية، كما إلى 
العسل االستبجادية، كعخكؼ  ةبيئأيزا الى  الفغاعةككحلػ قج ُيعدى كجؾد ، (Taştan,2015:38)ذلػ(

ذ يكؾف السذخؼ ىؾ الذخص ٳالعسل الرعبة، كمكاف العسل السميء بالقمق في بيئة العسل االستبجادية، 
لى تؾفخ عخكؼ العسل الرعبة ٳباإلضافة  الفغاعةكيسكشو خمق بيئة تجعؼ  ،الؾحيج الحي يتستع بالدمظة
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 Bartlett et) في مكاف العسل داخل السشغسة عةالفغاكسؾء مشاخ العسل أيًزا يخمق بيئة تداعج عمى 
al.,2008:4.) 

جدء مؽ ثقافة السشغسة، مسا يؤدي إلى بيئة عسل غيخ كدية، ككقحة،  الفغاعةكسا يسكؽ أف تكؾف 
كاف السدؤكؿ  ،كعربية كمخىقة، كتقمل مؽ التعاكف كالتفاىؼ الستبادؿ، كتديج مؽ مذاعخ العدلة كالغخبة

الخئيذ عؽ مشع الدمؾكيات غيخ السجنية كالثقافة التشغيسية غيخ الحزارية القائج، كعشجما يفذل القائج في 
 .) (Keçeci & Turgut,2018:445الفغاعةالتجخل في الدمؾكيات غيخ الستسجنة، قج تبجأ دكامة 

 الفغاعةبيؽ نؾعيؽ مختمفيؽ مؽ  Caza and Cortina( 7002كميد بعض الباحثيؽ مثل )
مؽ أعمى إلى أسفل إلى مؾاجية  الفغاعةالجانبية. اذ تذيخ  الفغاعةمؽ أعمى إلى أسفل، ك  الفغاعةكىي: 

 الفغاعةأك األشخاص اآلخخيؽ ذكي السكانة األعمى، في حيؽ تذيخ  سمؾؾ غيخ ميحب مؽ السذخفيؽ
يسكؽ أف يكؾف لمفغاعة مرادر متعجدة أي  ألقخافالجانبية إلى الدمؾؾ غيخ الحزاري مؽ الدمالء أك ا

 .)(Jiménez et al.,2018:160 ف ؾ داخل بيئة العسل، بسا في ذلػ زمالء العسل كالقادة أك السذخف

لمفغاعة في مكاف العسل األساس السذتخؾ  Andersson & Pearson (1999)شكل تعخيف 
يعج التعخيف األكثخ قبؾاًل، في الجراسات التي تست كبالتالي،  لجسيع الجراسات التي تست مخاجعتيا تقخيًبا

( عمى Andersson & Pearson,1999:457فقج أكج ). (Vagharseyyedin,2015:4) مخاجعتيا.
الكثافة بقرج غامض إللحاؽ الزخر باليجؼ كانتياؾ  ضفسمؾؾ مشحخؼ مشخفي العسل  الفغاعةاف 

سمؾكيات فغة كغيخ  تعجالدمؾكيات غيخ الستسجنة كاضاؼ اف  ،لسعاييخ مكاف العسل لالحتخاـ الستبادؿ
تؼ استخجاـ ىحا التعخيف السحجد عمى كقج  ،ما يجؿ عمى عجـ احتخاـ اآلخخيؽكىؾ ميحبة بذكل مسيد، 

عمى أنيا  الفغاعة ُعخفتكسا . (Bartlett et al.,2008:1) نظاؽ كاسع مؽ قبل عجد مؽ الباحثيؽ
كتذيخ سمؾكيات  ،"سمؾؾ غيخ محتـخ يقؾض كخامة العامميؽ كاحتخاميؼ لحاتيؼ كيخمق معاناة ال داعي ليا

 إلى عجـ االىتساـ بخفالية اآلخخيؽ كتتعارض مع الظخيقة التي يتؾقع األفخاد أف يعاممؾا بيا الفغاعة
(Zauderer, 2002: 38). 

سمؾؾ فع كغيخ ميحب  ابأنيفي العسل  الفغاعة (Martin & Hine,2005:478)ككصف 
 داخل مكاف العسل يعسل عمى: 

 حتخاـ الستبادؿ.أل)أ( يشتيػ قؾاعج ا

 ف يتدبب في ضخر لميجؼ.أ)ب( ليذ بالزخكرة 

 )ج( ال ييجد اليجؼ جدجًيا.
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 )د( يحجث بيؽ الدمالء داخل السشغسة. 

مع مؾعف آخخ بغض  اً فغ)ىػ( يتجاكز التدمدل اليخمي التشغيسي في أف أي مؾعف قج يكؾف  
 الشغخ عؽ رتبتو.

نؾع مؽ الدمؾؾ الحي  بأنيافي مكاف العسل  الفغاعةاف   Estes & Wang (2008)ذكخ  ك
ككحلػ عمى السشغسة التي يعسمؾف  ، ييؼكيسكؽ أف يكؾف لو آثار ضارة عم ،يتؼ التعامل معو تجاه اآلخخيؽ

( Shim(2010:7, ,في مكاف العسل مؽ قبل  الفغاعةكعخفت سمؾكيات ، (Smidt,2015:13)بيا 
لى انتياؾ قؾاعج العسل ٳكغيخ كاضحة كغيخ متسجنة تؤدي  ،كغامزة ،بانيا عبارة عؽ سمؾكيات مشحخفة

حيانا تدسى بدمؾكيات العشف، أات، كاالحتخاـ الستبادؿ بيؽ العامميؽ، كتغيخ مؽ خالؿ عجة مدسي
 كالتحخش، كالتشسخ، كاالستقؾاء، اك سمؾكيات السياجسة كالعجكاف في مكاف العسل.

ة غامزة، كيفتقخ إلى ني   كذالذجة  فضمشخفي مكاف العسل بأنيا سمؾؾ  الفغاعةيزا أ كصفت
عؽ العجكانية كالعشف كالتشسخ، االحتخاـ الستبادؿ كاالعتجاء الجدجي. كتختمف ىحه الدمؾكيات بذكل طبيعي 

عمى كحجكث مثل ىحا الدمؾكيات ليا نتائج سمبية  ،كتداىؼ بعض العؾامل التشغيسية كالفخدية في حجكثيا
 .(Vagharseyyedin,2015:7) ألفخاد السذاركيؽ في ىحه الدمؾكيات ككحلػ السشغسات كالسجتسعا

سلؽكيات ناجسة عؼ نية غامزة تشتيغ نيا بأ الفعاظة تعخيفوبشاء على ما سبق ذكخه يسكؼ 
مؼ الدلؽكيات غيخ السخغؽبة التي تقلل مؼ احتخام االخخيؼ، وتديج مؼ  ةالقؽاعج وتشطؽي على مجسؽع

، وحجب السعلؽمات الزخورية، وغيخىا وبالتالي ةمدتؽى الزغؽط الشفدية، واالدالء بتعليقات مييش
وىؽ مؽاقف االفخاد الديئة تجاه وظائفيػ وزمالئيػ  مؼ الشتائج الدلبية بسا في ذلغة تؤدي الى مجسؽع

 ما يشعكذ سلبا في خلق بيئة عسل غيخ مالئسة.

 -: الفعاظةثانيًا. تأثيخات 

في مكاف  يامقارنة بأشكاؿ الدمؾؾ السشحخفة األخخى، فإن ةفزالسشخ الفغاعةعمى الخغؼ مؽ شجة 
كقج بحثت ، (Taştan,2015:38) الشتائج الفخدية كالتشغيسية فيالعسل ليا عجد مؽ التأثيخات السيسة 

آالؼ الجراسات في كيفية تأثيخ أنؾاع مختمفة مؽ الدمؾكيات الدمبية في مكاف العسل عمى مدتؾى 
كبالخغؼ مؽ  (Schilpzand et al.,2014:1) .السشغسة، كعمى مدتؾى السجسؾعة، كعمى مدتؾى األفخاد

خ العيشة كتسيل إلى أف تكؾف غيخ مشتغسة كمعتجلة، إال أف ىحه الغاىخة تتفاكت عب الفغاعةأف حؾادث 
يسكؽ أف تكؾف خظخة كمعجية مثل الدمؾكيات غيخ السالئسة األخخى ذات الرمة، كاإلساءة العاطفية 

 .(Raaj& Anju,2019:80) كالتشسخ كالسزايقات كالتي قج تؤثخ سمبًا عمى األىجاؼ كالسشغسات أيًزا
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التجخيبية إلى أف العامميؽ السدتيجفيؽ بدمؾؾ غيخ مجني يغيخكف ضغؾًطا كعيفية تذيخ األبحاث 
، كنؾايا يأكبخ، كتذتيًتا معخفًيا، كضيًقا نفدًيا، باإلضافة إلى انخفاض في مدتؾى الخضا الؾعيفي كاإلبجاع

بيؽ  طخديةعالقة  كالجيج. ككججت بعض الجراسات التجخيبية ايزاً  دكراف أعمى، كانخفاض جؾدة العسل
كسمؾؾ العسل الحي يأتي بشتائج عكدية مثل اإلساءة كانحخافات اإلنتاج كالتخخيب كالدخقة  الفغاعة

تختبط بارتفاع معجالت التغيب عؽ العسل كمدتؾيات  الفغاعةكاالندحاب. كتذيخ دراسات أخخى إلى أف 
أيًزا  الفغاعةجكراف كتختبط الغزب كالخؾؼ كالحدف في العسل كعجـ الخضا الؾعيفي، كاإلرىاؽ، كنية ال

 .(Selamat et al.,2019:359) ارتباًطا مباشًخا بانخفاض اإلنتاج

 ;Barling, 1996; Barling, et al 2001; Cortina et al., 2001)ىشاؾ دراسات أخخى 
Harold & Holtz, 2015; Cortina, 2005; Lim et al., 2008; Miler et al 2012).  اعيخت

 العسل غيخ الستسجف تختبط بشتائج العسل الدمبية مثل زيادة االندحاب مؽ العسل، كالسداج أف تجارب مكاف
) & ,Keçeciإالدراكي، كالخؾؼ، كالرحة الشفدية كالجدجية لمسؾعف  لميؾا الدمبي،

)Turgut,2018:437 

إلى اضظخاب نفدي كاجتساعي لألفخاد كالسشغسات كبالتالي زيادة التؾتخ  الفغاعةككحلػ تؤدي 
يعاني  اذ (Ricciotti,2016:6) كااللتداـ التشغيسي كاالكتئاب كالقمق كانخفاض اإلنتاجية كالخضا الؾعيفي،

مؽ أداء  الفغاعةمعغسيؼ مؽ العربية كاليأس كاألرؽ كضعف الثقة بالشفذ كالتؾتخ. كبالتالي تقمل 
 (Raaj& Anju,2019:80) امميؽ كاإلبجاع كالتحفيدالع

بيئة عسل معادية كتدتيمػ "السؾارد العاطفية كالفكخية  ايجادفي  الفغاعةكتداىؼ سمؾكيات 
في الشذاط اإلنتاجي كتؤثخ بذكل سمبي عمى التفاعل بيؽ  لفزأكاالجتساعية التي يسكؽ كضعيا بذكل 

قج ك (Ricciotti,2016:41) األشخاص كبشاء العالقات كتؤثخ في الشياية عمى األداء الفخدي كالتشغيسي
مؾاقف األفخاد في العسل، كقج تذسل السؾاقف  فيفي مكاف العسل تؤثخ  الفغاعةبدبب حكيقة أف  يحجث

شغيسي كالخضا الؾعيفي. لحلػ قج تفقج مؾلبة السشغسات بدبب انخفاض مدتؾيات الستعمقة بااللتداـ الت
 فغاعةتكؾف الشتيجة األكثخ ضخرا لم ربسا ،(Smidt,2015: 9) العسلالخضا الؾعيفي كزيادة نؾايا دكراف 

لجييا  الفغاعة، باإلضافة الى ذلػ فأف )(Bartlett, , 2008: 3في السشغسات ىي اندحاب السؾعف 
السيسا الشفقات التذغيمية كاإليخادات كاالحتفاظ بالعامميؽ ك  ،القجرة عمى تحسل السشغسة تكاليف كبيخة

 .(Brown,2013:9) الى االستسخار لمخظخالسشغسة ما يعخض قجرة كىؾ السؤىميؽ، 
 -: الفعاظةبعاد أثالثًا. 

مكياس نغؼ معمؾمات السشغسة الحي طؾره  الفغاعةؿ السعجة حؾ استخجمت غالبية األبحاث 
Cortina et al., 2001 كىؾ مكياس مكؾف مؽ سبعة عشاصخ يظمب مؽ السذاركيؽ فيو اإلشارة الى )
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. ) (Cortina et al.,2001:68مجى تكخار تعخضيؼ لدمؾؾ غيخ حزاري مؽ السذخفيؽ اك زمالء العسل
تخجاـ ىحا السكياس لو بعض العيؾب، مشيا عجـ الباحثيؽ لو، إال أف اس يلفزتكعمى الخغؼ مؽ تكخار 

سساح ليكميا أحادي البعج لمباحث بالتسييد بيؽ الدمؾكيات غيخ الحزارية التي سببتيا العشاصخ السختمفة 
لمسشغسة. بعبارة أخخى، قج يكؾف لفغاعة السذخؼ كفغاعة زميل العسل أشكاؿ سمؾكية مختمفة. كسا يعاني 

) & ,Keçeciاستخجاـ ىحا السكياس قج يشحي جانبا االختالفات الثقافية  ىحا السكياس مؽ عيب آخخ أف
) Turgut,2018:438   ،( 7002تحؾيخ ىحا السكياس كمشيؼ )اللحا قاـ العجيج مؽ الباحثيؽ بMartin 

and Hine  الحي قاـ  بتحؾيخ كالتحقق مؽ صحة استبياف الدمؾؾ غيخ السجني في مكاف العسل، كىؾ
فيو اإلبالغ عؽ مجى تكخار تعخضيؼ لمدمؾكيات )مؽ  عشرًخا يظمب مؽ السذاركيؽ 70مكياس مكؾف مؽ 

 Schilpzand et) مرجر غيخ محجد( مثل األصؾات السختفعة، كالتؾتخ، كالسقاطعة، كاالستبعاد
al.,2016:62)تية:آلبعاد ا. كقج اعتسج البحث الحالي ىحا السكياس كبحدب األ 

  hostility. العجاء 1
نيا نؾع مؽ عجـ الكفاءة الجدجية التي تدعى إلى إلحاؽ الغزب أك الكخالية أك أتعخؼ العجائية ب

فالعجائية سمؾؾ يدعى إلى  . (Amos,2013: 21)األذى. كمؽ أمثمة العجائية التحخش كالتسييد كالتخىيب
ارتكاب ضخر غيخ مادي في الظبيعة كاألكثخ شيؾعا ىي تمػ العجائية التي لؾحغت في السشغسات فيي 

تذسل العجائية في مكاف ك . (Keng, 2017:5)كعجـ احتخاـ االخخيؽ  الفغاعةاسمؾب يتسيد بالؾقاحة ك 
يتؼ تحفيد اليجؼ لتجشبيا. كمع ذلػ، فإف العسل الدمؾكيات التي يسكؽ أف تدبب ضخرا لميجؼ كبالتالي 

العجائية في مكاف العسل ال تذسل سؾى نؾبات ال لبذ فييا مؽ العجائية التي تحجث مخارًا كتكخارًا عمى يج 
فالعجاء سسة شخرية دائسة يتؼ . (Selden&Downey, 2012:2)شخص أك مجسؾعة مؽ الشاس 

مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ السعتقجات التي تعكذ الفكخة القائمة بأف اآلخخيؽ ال  لفزأفيخستيا بذكل 
كالعجاء ،  (Guyll& Madon,2003:681) يدتحقؾف كمؽ السحتسل أف يكؾنؾا مرادر لإلحباط كالعجكاف

ذلػ الدمؾؾ الرادر مؽ قبل فخد معيؽ بقرج احجاث األذى لألشخاص داخل مكاف العسل كالحي قج يكؾف 
يًا )الزخب، كتمف السستمكات( باإلضافة إلى الدمؾؾ الشفدي كالذفؾي )االىانات الذفؾية، سمؾكًا طبيع

)كبسعشى آخخ أعساؿ عجكانية كاضحة َأك مجيؾلة(،  اً َأك سخي اً إىساؿ األىجاؼ(،ككحلػ يسكؽ اف يكؾف عمشي
   (Dupre et al ., 2006: 987 )كمباشخة َأك غيخ مباشخة

أنو بشاء متعجد األبعاد يتزسؽ العاطفة كاإلدراؾ كالدمؾؾ. كعادة  كيشغخ البعض الى العجاء عمى
ما تشظؾي الجؾانب الدمؾكية لمعجاء عمى العجكانية، كالتي تشظؾي عمى نية األذى كقج تذسل الدخخية 

كيعكذ  ،اما الجؾانب العاطفية لمعجاء فقج تتخاكح مؽ االندعاج كاالزدراء إلى الغزب ،كاإلىانة كالسعارضة
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العجاء بذكل أكثخ دقة الجؾانب السعخفية، كالتي ُتعخ ؼ بالدخخية كعجـ الثقة كاالعتقاد العاـ بأف  مرظمح
 . (Grothe,2005:3) محتسمة لإلحباط كسؾء السعاممة اً اآلخخيؽ ىؼ مرادر 

كتتسيد بيئة العسل العجائية بالفؾضى كعجـ القجرة عمى تشغيؼ القؾاعج بذكل كاضح بدبب انتذار 
كسا كيعج التسييد عمى  ،الخاطئة كالكارثية أك التفديخات غيخ الظبيعية كتعخيض السؾعفيؽ لمخظخالسفاليؼ 

كتذسل الستغيخات الستعمقة ببيئة  ،كيدبب أضخارًا ببيئة العسل ،أساس العخؽ جدءًا مؽ بيئة العسل العجائية
لتحخش عمى أساس العخؽ، العسل العجائية التي تدبب خدائخ اقترادية لمسشغسة مثل التحخش الجشدي، كا

كالتيجيجات الجدجية  ،كمسارسات العسل غيخ القانؾنية ،كاألصل القؾمي، كالمؾف، كالجيؽ، كعسل األطفاؿ
قج تؤدي الى خمق بيئة عسل تشظؾي عمى القمق  ؛كل ىحه الدمؾكيات  كالذتائؼ كالظبيعة العجكانية لمكالـ

العجائية كالجخيسة، ككميا تؤثخ عمى الخفاه الشفدي كاالنييار العربي كاإلرىاؽ كضعف احتخاـ الحات ك 
 )(Abbas et al,2017:142لمسؾعفيؽ 

العجاء بأنو مجسؽعة مؼ الدلؽكيات الدلبية غيخ األخالقية  تعخيفعلى ما تقجم يسكؼ  بشاءً 
األذى باألفخاد االخخيؼ او حتى  فخاد بقرج الحاقألمؼ ا ةوغيخ القانؽنية الرادرة مؼ قبل فخد او مجسؽع

 و جدجيًا.أ وقج يكؽن ىحا األذى نفدياً  نفديابالسشعسة 
 Privacy Invasionانتياك الخرؽصية  .2

ف األفخاد لجييؼ أما بعج الحخب مخارًا كتكخارًا عمى  مجةأكج مجتسع حقؾؽ االنداف الجكلي في 
عؽ أنفديؼ في التستع بالحخية، كمؽ غيخ  مرمحة في قجر مؽ الديظخة عمى نذخ كاستخجاـ السعمؾمات

إف كجؾد مرالح الخرؾصية ىحه لو أىسية خاصة في البيئات  ،السعقؾؿ التجخل في شؤكنيؼ الذخرية
يكؾف مقجـ الظمب أك السؾعف في كضع ضعف ندبي بالسقارنة مع أف السيسا ك  ،التشغيسية مثل التؾعيف

الذخرية في حيؽ أف الفخد قج يؾافق في القانؾف عمى أكلئػ الحيؽ يقؾمؾف بجسع كاستخجاـ السعمؾمات 
(. كتؼ (Roth, 1994: 315 فضبالخ كذلػ عشجما يكؾف في كضع ال يدسح لو  ،اقتحاـ خرؾصيتو

الؾصؾؿ إلى السعمؾمات الذخرية أك دكف  لمحيمؾلةتعخيف الخرؾصية عمى انيا القيؾد السفخكضة 
خرؾصية عمى أنيا الحاالت التي يتؼ فييا جسع الديظخة عمييا، كيتؼ تعخيف االختخاقات عمى ال

 :Brey, 2005السعمؾمات الذخرية أك نذخىا دكف مؾافقة الفخد الحي ىؾ مؾضؾع ىحه السعمؾمات 
فالبعض يخى الخرؾصية، بانيا  ،(. فالخرؾصية بأي حاؿ مؽ األحؾاؿ ىي قزية مثيخة لمججؿ(52

 لعجيج مؽ التفاعالت االجتساعية "احتيالية"تخمق فخصًا إلخفاء السعمؾمات التي يسكؽ أف تجعل ا
(Introna , 2000: 35)  فخاد في بعض األحياف قج نتؾقع لجييؼ نفذ حقؾؽ الخرؾصية ألغمب اأ كاف

ككمسة مخكر عمى  ،كقج يفتخض آخخكف أنو نغخا ألف لجييؼ رقؼ حداب ،في السكتب كسا لجييؼ في السشدؿ
 :Nord, 2006)نغاـ البخامج كالبخيج اإللكتخكني الخاص بيؼ، فإف خرؾصيتيؼ الفخدية محسية كآمشة 
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امتالؾ معمؾمات خاصة، إما شخريًا أك بيا  فخدكتعخؼ الخرؾصية بأنيا السذاعخ التي يحق لم .(73
( ببداطة deis 1890Warren and Branبيشسا عخفيا ) .(Watkins et al, 2007: 14)جساعيًا 

فالجسيع  ،، فالخرؾصية ىي شيء قيؼ ججاً  )(Life, 2004:32عمى أنيا حق األفخاد في تخكيؼ كحجىؼ
  ,Bhave, et al)ؽ في بعض األحيافيخخ آليسكؽ أف تكؾف خرؾصيتيؼ بعيجة عؽ ا ذإيخيج مكانًا 
كال مؽ:  كتتظمب حساية الخرؾصية كالسسارسات السؾصي بيا في مكاف العسل .(2020:16

(Laudon, 1996: 2) 

كاألنذظة داخل  ،كرصج سياسة الخرؾصية ،تعييؽ شخص أك مجسؾعة عسل مدؤكلة عؽ كضع .أ 
 السشغسة.

كالتأكج مؽ  ،كالحفاظ عمييا ،إجخاء تجقيق الخرؾصية كمخاجعة كيفية تخديؽ سجالت السؾعفيؽ .ب 
 تزسيؽ السؾعفيؽ الحالييؽ كالسغادريؽ الججد كالدجالت السؤرشفة.

 السعاييخ التشغيسية لجسيع السجيخيؽ لستابعة باستسخار ما يتؼ تؾفيخه مؽ السعمؾمات. كضع .ج 
مخاجعة جسيع الشساذج التشغيسية التي تجعؾ إلى كافة السعمؾمات الذخرية لمتأكج مؽ أنيا تقترخ  .د 

 عمى التفاصيل السظمؾبة.
 لمسؾعف. كالكذف عؽ السعمؾمات الذخرية  ،كضع بياف بالسؾافقة عمى جسع كاستخجاـ .ق 
كتحجيج مؽ يدسح ليؼ  ،تظؾيخ سياسة الؾصؾؿ إلى السعمؾمات التي تقجـ السذؾرة لمسؾعفيؽ .ك 

 بالؾصؾؿ إلى ممف مؾعفييؼ. 

سبخر العلى ماورد أعاله يسكؼ ان نعخف انتياك الخرؽصية بأنو التطفل والتجخل غيخ  اعتساداً 
صيل عؼ حياتيػ والتعجي على معخفة تفا ةفي الحياة الذخرية لألفخاد دون مؽافقتيػ ومحاول

أو  لألفخادخرؽصيتيػ والكذف العلشي عؼ تلغ السعلؽمات التي لؽ تػ الكذف عشيا قج تدبب حخجًا 
 حياتيػ السيشية والذخرية. فيضخرًا يؤثخ 

 Exclusionary Behaviorالدلؽك اإلندحابي .3
اف قبؾؿ اآلخخيؽ، كاالنتساء إلى مجسؾعة كالحفاظ عمى الخكابط مع الجساعات التي تشتسي إلييا 

ككؾنػ  ،، اذ يديل القبؾؿ االجتساعيةاجتساعي اتكائشبؾصفيؼ ىؾ أحج االحتياجات األساسية لمبذخ 
ات مع اآلخخيؽ كبشاء العالق ،عزًؾا في مجسؾعة التكيف مع البيئة كيؾفخ أساًسا معيارًيا لدمؾؾ الفخد

كالحفاظ عمييا يعج في صسيؼ سمؾؾ العجيج مؽ األشخاص، فالحاجة األساسية لمبقاء مع اآلخخيؽ ال يسكؽ 
مؽ قبل اآلخخيؽ، كىحا السؾقف يحفد  فضكالخ تمبيتيا في مؾاقف مثل اإلقراء مؽ السجسؾعة أك السجتسع، 

 . (Aydın et al.,2013:22) الفخد عمى الترخؼ مؽ أجل تمبية ىحه الحاجة مخة أخخى 
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يختبط الدمؾؾ اإلقرائي اك االندحابي بسجسؾعة مؽ الحاالت العاطفية الدمبية بسا في ذلػ  
كتذيخ األبحاث إلى كجؾد  ،الحدف، كالذعؾر بالؾحجة، كالغيخة، كالذعؾر بالحنب، كالحخج، كالقمق االجتساعي

كالخغبة الستدايجة في تجشب االتراؿ السدتقبمي مع مدببي ذلػ  عالقة مباشخة بيؽ الدمؾؾ االندحابي
الدمؾؾ، كانخفاض الدمؾكيات االجتساعية اإليجابية، كانخفاض القجرة عمى التشغيؼ الحاتي لدمؾؾ السخء، 

( كيذسل الدمؾؾ اإلندحابي أي سمؾؾ مزايقة Noel, 2009:17) Hitlan &كضعف األداء السعخفي 
كيحجد الدمؾؾ  .(Barthelemy, 2020:18)ك تخؾيف مؾجو إلى الفخد أك تجشب أك استبعاد أ

أك تجاىل فخد )أك مجسؾعة( مؽ قبل فخد آخخ )أك  فضر االندحابي في مكاف العسل عمى أنو استبعاد أك 
مجسؾعة(، مسا يعؾؽ قجرة الفخد عمى إقامة أك الحفاظ عمى عالقات شخرية إيجابية، أك الشجاح السختبط 

 (.(Hitlan, 2006: 217 دسعة السؾاتية داخل مكاف العسلبالعسل، أك ال
ليذ غامًزا فحدب، بل يتسيد أيًزا بالحخماف مؽ السؾارد  الفغاعةكاالندحاب كشؾع محجد مؽ  

حاجة األفخاد األساسية  فيفي شكل سحب الجعؼ االجتساعي ُيعتقج أف حجب الجعؼ االجتساعي يؤثخ سمًبا 
كفي  ،ىحا الشؾع مؽ أماكؽ العسل ىؾ عالج يزخ باحتخاـ السؾعفيؽ لحاتيؼ كإنتاجيتيؼ فإ ،لمقبؾؿ كاالنتساء

 فضلمخ كقج تكؾف التجخبة الشفدية  ،االجتساعي فضالخ الحاالت الذجيجة، يتخح االقراء شكاًل مؽ أشكاؿ 
 .(Sharp et al.,2019:2) شجيجة لجرجة أنو يسكؽ مقارنتيا باأللؼ الجدجي

سكؼ القؽل بأن الدلؽك اإلندحابي ىؽ نسط مؼ الدلؽك الحي يتسيد بالعدلة وخالصة لسا تقجم ي 
وتجشب التفاعل االجتساعي وابتعاد الفخد مؼ القيام بسيامو وعجم الذعؽر بالسدؤولية والفذل في 

 االشتخاك باألنذطة واالفتقار للتؽاصل االجتساعي السباشخ وغيخ السباشخ.
    Gossiping الشسيسة .4

الشسيسة، أك الحجيث عؽ اآلخخيؽ في غيابيؼ، ىؾ أحج أكثخ األنذظة البذخية انتذاًرا. كقج    
٪ مؽ كقت التحجث لمسؾاضيع االجتساعية بالشسيسة، كأف ما 52أعيخت األبحاث أف الشاس يكخسؾف حؾالي 

   .(Pathak, 2014:23)يرل إلى ثمثي جسيع السحادثات تذيخ إلى كجؾد طخؼ ثالث يتحجثؾف عشو 
عبارة عؽ حجيث تكيسي غيخ رسسي يجكر عادة بيؽ عجد قميل مؽ ىي الشسيسة في السشغسات 

كتحجث الشسيسة في مكاف العسل مؽ ثالثة مسثميؽ ، خخ في السشغسة كىؾ غيخ مؾجؾدآاألفخاد عؽ عزؾ 
اف ك  ،(Ellwardt, 2011: 16)ىؼ: السخسل، كالستمقي، كمؾضؾع الشسيسة )أي الظخؼ الثالث الغائب( 

ىحا الحجيث التقييسي كغيخ الخسسي في مشغسة عؽ عزؾ آخخ غيخ مؾجؾد في تمػ السشغسة " يدسى 
الشسيسة في مكاف العسل. كمعغؼ الجراسات تخكد عمى الشسيسة في مكاف العسل الدمبي كالتي جعمت 

شسيسة في السؾضؾع يربح تجريجيًا نقظة ميسة في مجاؿ الدمؾؾ التشغيسي، كقج بحثت عجة دراسات عؽ ال
 . (Kong, 2018: 26)مكاف العسل الدمبي كعؾامل فخدية
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كعشجما تحجث الشسيسة في مكاف العسل، غالبا ما تكؾف في شكل اشاعات كبعض ما يقاؿ عشيا  
كلدؾء الحع ، بانيا أساليب غيخ رسسية لالتراؿ كغيخ مؤذية كربسا حتى تديل العسل في مكاف العسل

مخة كقج تؤدي الشسيسة ايزا إلى الرخاع كتزخ بالسذاعخ. حتى أنيا يسكؽ تكؾف خبيثة أك مجفيي احيانا 
كيسكؽ أف يكؾف لمشسيسة ) . (Advisor, 2016:21أف تديؼ في التشسخ كالتحخش لتخمق بيئة عسل عجائية

العجيج مؽ اآلثار الجانبية الزارة عمى السشغسة فيي تديج الرخاع كتقمل مؽ مدتؾى الخكح السعشؾية كتؤدي 
عالقات بيؽ السؾعفيؽ كفي نياية الإلى عالقات متؾتخة كالى انييار مدتؾى الثقة داخل السجسؾعة، كانييار 

ت أك التعميسات، أك لتدؾية الخالفات التي ستشذأ، فالشسيسة السظاؼ يعؾدكف إلى القائج لتؾضيح االتجاىا
العسل مع  ضفتشقدؼ السجسؾعة إلى مجسؾعات فخعية كيبجأ السؾعفؾف في ر  ذإتعشي مؾت العسل الجساعي 

 . (Abbajay, 2014, 22)اآلخخيؽ
كتتزسؽ الشسيسة الحرؾؿ عمى السعمؾمات مؽ خالؿ التحجث اإليجابي أك الدمبي في مكاف  

(، كعادة ما يتزسؽ تفاصيل غيخ مثبتة، تساما كسا يقؾؿ السثل (Ellwardt, et al, 2012:623عسل ال
الذييخ )األخبار الجيجة ال تتجاكز البؾابة أبجا(. كتشتذخ األخبار الديئة عمى نظاؽ كاسع، حيث تشتذخ 

تحت ترشيف  كعاىخة الشسيسة تقع. (Zou et al, 2020:25)الشسيسة بدخعة كتؤثخ عمى نظاؽ كاسع 
  ,De Gouveia et al)أنغسة االتراالت غيخ الخسسية، فيي شبكات اتراالت تتكؾف مؽ الذائعات

كنذخ السعمؾمات الخاطئة أك الدمبية عؽ زمالء العسل إلى شخص أك مجسؾعة أخخى فيسا ، (57 :2005
ت سمبية، في إشارة كثيخا ما يدتخجـ السرظمح مع دالال ،يتعمق بسعمؾماتيؼ الذخرية كالخاصة كالدخية

إلى نذخ السعمؾمات الخبيثة، كالحكايات كالسعمؾمات السزممة مؽ مرادر غيخ مؾثؾقة كغيخ خاضعة 
الى أف  (Foster,2004:83) . كقج أشار(Keng,2017:2) لمخقابة، كتعج تافية كمزخة بذكل عاـ

كقج  ،التبادؿ االجتساعياألدبيات قج تجسعت حؾؿ أربع كعائف اجتساعية لمشسيسة متجحرة في نغخيات 
تكؾف مفيجة اجتساعًيا مؽ حيث أنيا تديل تجفق السعمؾمات، كتؾفخ التخفيو، كتقؾي عقؾبات الخقابة، 

كتذسل ىحه الؾعائف  ،. كمع ذلػ، يسكؽ أيًزا أف تكؾف "مشفًحا" لمعجاءاً جساعي اً كبالتالي تخمق تزامش
 االتي:

يا فعالة كفي بعض األحياف، كسائل حرخية مرجر لمسعمؾمات: كثيخا ما تؾصف الشسيسة بأن .أ 
مؽ خالؿ الشسيسة، "يحرل الفخد عمى خخيظة لبيئتو االجتساعية" ك  لمتجسع أك نذخ السعمؾمات.

 (.high mobilityة الؾصؾؿ السشتذخة بدبب التشقل العالي زفخاصة في الذبكات مشخ
الستحجثيؽ الحيؽ يسزؾف كقتيؼ في مؽ خالؿ مخاقبة  تعج الشسيسة كسيمة لمتخفيو: كسيمة لمتخفيو .ب 

قج تكؾف بالتأكيج حداسة بذأف السعمؾمات التي يتؼ تسخيخىا،  ،الشسيسة. كعمى الخغؼ مؽ أف الشسيسة
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إال أف ىحا ال يمغي حكيقة أف الشسيسة يسكؽ أف تؾجج فقط مؽ أجل التخفيو )الكيسة التخفييية 
 ؼ السذاركيؽ في الشسيسة.لمشسيسة( اي إنيا "الستعة السظمقة التي يفدخىا معغ

الرجاقة: تذيخ كعيفة الرجاقة أك العالقة الحسيسة لمشسيسة إلى التبادالت الثشائية كالظخيقة التي   .ج 
تجسع بيا الشسيسة السجسؾعات مًعا مؽ خالؿ مذاركة السعاييخ، كبالتالي كضع حجكد لمتسييد بيؽ 

 السظمعيؽ كالغخباء.
فخاد ألك تخخيب العالقات بيؽ اأالتأثيخ: تعج الشسيسة آلية اجتساعية فعالة تيجؼ الى اإلصالح  .د 

كعادة  ،كما يذكل القبؾؿ ،كمؽ شخكط تأثيخ الشسيسة أف يتفق الشاس عمى قؾاعج الدمؾؾ ،العامميؽ
 ما تعبخ الثخثخة عؽ ىحه األشياء.

ووسيلة لجسع ونذخ معلؽمات وتسخيخىا  ومسا سبق يسكؼ تعخيف الشسيسة بأنيا ظاىخه اجتساعية
 ةبيؼ االفخاد والسجسؽعات، وقج تكؽن ىحه السعلؽمات سلبية يكخه الشاس افذاؤىا لغخض تحقيق مرلح

 ،و تكؽن معلؽمات إيجابية تدعى السشعسة لشذخىاأضاعة الؽقت إوتؤدي الى خلق صخاعات وة ذاتي
 لحاجة تقتزييا مرلحة السشعسة.

 
 -: spiral theoryالحلدونية او اللؽلبية او الجوامة  الفعاظةرابعًا. نعخية 

في مكاف العسل  الفغاعةنغًخا لمظبيعة الشاشئة لغاىخة مكاف العسل، فإف الشغخيات الخاصة ب
 تحغى بذعبية كبيخة الفغاعةالمؾلبية عؽ  Andersson and Pearsonنادرة. كمع ذلػ، فإف نغخية 

(Doshy &Wang,2014:30). 

في مكاف العسل كسجاؿ ججيج ضسؽ البحث عؽ  الفغاعة، قجـ أنجرسؾف كبيخسؾف 9111ـ في عا
الدمؾكيات الدمبية في مكاف العسل، كافتخضؾا أف الدمؾكيات غيخ السجنية في مكاف العسل ضسؽ تفاعالت 
زمالء العسل السدتسخة ستقابل بالسثل بأشكاؿ أكثخ حجة مؽ الدمبية. ككسبجأ أساسي لشسؾذجيؼ، اقتخح 

ية بظبيعتيا ألنيا تحخض عمى السعاممة بالسثل كالتعؾيض السفخط تحخيز الفغاعةأنجرسؾف كبيخسؾف أف 
 ما يؤدي في الشياية إلى دكامة مؽ الدمبية الستدايجة في سمؾكيات مكاف العسلكىؾ الدمبي، 

(Schilpzand et al,2016:59).  
في شكل عسمية  الفغاعةمدألة كيف يسكؽ أف تغيخ  Andersson and Pearsonكيثيخ   

الدمبية تبيؽ كيف  الفغاعةنغخية حؾؿ دكامة سؽ خالؿ كضع تبادلة بيؽ األفخاد السعشييؽ فاجتساعية م
تغحي العجكاف في مكاف العسل مؽ خالؿ الشداعات  إلى استجابات متراعجة لمشسؾ الفغاعةيسكؽ أف تؤدي 

في  لفغاعةاأف دكامة  الذخرية. كقج دعست السديج مؽ األبحاث مشح ذلػ الحيؽ ىحه الفكخة، مذيخة إلى
 .(Holm et al.,2015:1) قج تكؾف المبشة االساسية في خمق بيئة عسل سمبيةك مكاف العسل مجمخة، 
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التأثيخ الحمدكني السحتسل الحي يحجث عشجما يتؼ تبادؿ الدمؾؾ الدمبي مؽ  الفغاعة ةكتسثل دكام
لألفعاؿ غيخ الستسجنة بذكل ما يؤدي إلى تبادؿ "السعاممة بالعيؽ" كىؾ أحج األطخاؼ مؽ قبل طخؼ آخخ 

الحمدكنية عؽ  Andersson and Pearsonكتؾفخ نغخية . (Milam et al.,2009:59) متدايج
 الفغاعةتبجأ دكامة  ذٳ ؛في مكاف العسل الفغاعةإطاًرا نغخًيا مفيًجا يسكؽ مؽ خاللو التحقيق في  الفغاعة

ا عمى أنيا غيخ مجنية أك مديئة ثؼ يشتقؼ كيشغخ إليي الفغاعةالدمبية عشجما يعتخؼ الزحايا بأفعاؿ 
الزحية بدمؾكيات سمبية لترحيح الخظأ الحي يعتقج أنو قج حجث، كمؽ السخجح أف ترل الزحية إلى 

كالتي قج تؤدي إلى سمؾكيات عجائية عمشية  ،يتؼ تبادؿ السديج مؽ الدمؾكيات الدمبية السكثفة ذإنقظة تحؾؿ 
ما يؤدي إلى كىؾ مدمة مثيخة مؽ الدمؾؾ غيخ الستحزخ الستدايج، أك حتى عشف. كنتيجة لحلػ، تحجث س

بجء حمقة مفخغة مؽ السعاممة بالسثل )أي إيقاع إصابة أك إىانة مقابل إصابة قج عانى مشيا السخء( بيؽ 
 األىجاؼ كالجشاة كالتي يرعب إيقافيا أك الديظخة عمييا. 

الحمدكنية أيًزا أف مخاقبة االستجابات الدمبية لمفغاعة يسكؽ أف تؤدي  الفغاعةكتفتخض نغخية 
إلى عيؾر دكامات فغاعة ثانؾية يحجث ىحا عشجما يشخخط األفخاد الحيؽ يالحغؾف أفعااًل غيخ مجنية أيًزا 

يكؾف رد فعل الزحية ىؾ إما الخغبة في االنتقاـ  ، (Loh & Loi, 2018:4)في أعساؿ غيخ مجنية
عؽ التأثيخ الدمبي أك قخار باالبتعاد عؽ السشغسة، كالحي يسكؽ أف يحجث في أي كقت في جسيع الشاجسة 

التي نعيذيا  الفغاعةأنحاء الجكامة. كمؽ السخجح أف تؤدي الخغبة في االنتقاـ إلى فعل فغاعة رًدا عمى 
دبب الغزب أك كمع استسخار الجكامة، مؽ السخجح أف يرل أحج الظخفيؽ أك كالىسا إلى نقظة تحؾؿ ب

 Doshy & Jia)ما قج يؤدي إلى سمؾكيات شجيجة متعسجة مثل العشف أك العجكاف كىؾ اإلىانة، 
Wang,2014:31)جادل، ك Andersson and Pearson  يسكؽ أف تثيخ رد فعل مساثل  الفغاعةبأف

مؽ طخؼ آخخ أك تؤدي إلى سمؾكيات أكثخ ججية، كقج يؤدي ذلػ إلى دكامة تراعجية اذ يسكؽ أف يؤدي 
عسل فغاعة إلى إثارة أفعاؿ أكثخ خظؾرة مؽ جانب الظخؼ اآلخخ. كبالتالي تؤدي مثل ىحه السؾاقف إلى 

 Bibi et) قج تؤدي إلى العجكاف أك العشف أشكاؿ متظخفة مؽ سمؾكيات العسل غيخ السشتجة، كالتي
al.,2013:318) تؤدي إلى  بل قجىحه لجييا القجرة عمى تعديد التبادالت غيخ الدارة  الفغاعة، كأفعاؿ

مؽ جانب فخد كاحج إلى فعل فغاعة مؽ  الفغاعةيؤدي فعل  الفغاعةسمؾكيات أكثخ خظؾرة. كفي دكامة 
كالحالة  ،ايج الذجة. كفي الحالة األكلى، التبادؿ غيخ متراعجقبل طخؼ ثاف قج يكؾف متداكًيا أك متد 

األخيخة، مؽ ناحية أخخى، تؤدي إلى دكامة تراعجية حيث يتبع كل فعل، فعل سمبي بذكل متدايج. كقج 
قج يؤدي في الشياية إلى العجكاف أك  كىحا، الفغاعةتؤدي مثل ىحه السؾاقف إلى أشكاؿ أكثخ كثافة مؽ 

 .(Penney & Spector,2005:779)العشف 



 78                                                                                الفظاظة في العمل  –الفصل الثاني: المبحث الثالث   
 

 

إلى أف األفخاد الحيؽ يعانؾف مؽ سمؾكيات غيخ مجنية مؽ  Andersson and Pearsonكأشار 
كقج جادلؾا بأف ترؾرات  ،عمى أنيا غيخ عادلة الفغاعةزمالئيؼ في العسل يخزعؾف لتفديخ ىحه 

السؾعف لمغمؼ التفاعمي يسكؽ أف تحفد التأثيخ الدمبي كالخغبة في الخد بذكل سمبي تجاه السحخض عمى 
الغمؼ في ىجؼ الدمؾؾ غيخ الحزاري في العسل كىكحا، كيدتجيب األفخاد لمفغاعة نتيجة التأثيخ الدمبي 

 .(walker,2009:14)العسل الحي يتعخضؾف لو مؽ كؾنيؼ ىجًفا لمغمؼ التفاعمي في

في مكاف العسل ىي دكرة يسكؽ  الفغاعة الحمدكنية، يسكؽ استشتاج اف الفغاعةبشاًء عمى نغخية ك   
 شجة الدمؾؾ غيخ السيحب أك العجكانية الذجيجة في مكاف العسل أف تشذأ مؽ مذكمة صغيخة ثؼ تدداد

(Tricahyadinata et al., 2020:2)  ، (.2)ككسا مؾضح في الذكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نعخية الفعاظة الحلدونية7ذكل )ال
Source: Andersson and Pearson ‘s (1999) Sample Incivility Spiral the Spiraling Effect of 

Incivility in the Workplace, The Academy of Management Review; 24(3), 460. 
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 المبحث الخابع

 البحث العالقة بيؽ متغيخات

 اواًل. تؾطئة

، ويتزسؽ السبحث البحثتدميط الزؾء عمى طبيعة العالقة بيؽ متغيخات  الحاليالسبحث  يحاوؿ
مشاقذة طبيعة العالقة بيؽ الكيادة الدامة والفغاعة في العسل مؽ جية، والعالقة بيؽ شغف العسل 

 مشاقذة العالقة بيؽ الكيادة الدامة وشغف العسل. فزاًل عؽوالفغاعة في العسل مؽ جية أخخى، 

 -:ثانيًا. العالقة بيؽ الكيادة الدامو والفغاعة في العمل 

إف  في مكاف العسل" مؽ حيث االنتذارأشكاؿ الدمؾؾ السعادي لمسجتسع  ىحجإالفغاعة  تسثل
وباء الفغاعة في مكاف العسل مقمق بذكل خاص ألف الفغاعة تحسل تكاليف باىغة لمسؾعفيؽ 

تعج أماكؽ ، و  (Harold& Holtz,2015:10)السدتيجفيؽ وزمالئيؼ في العسل والسشغسات بذكل عاـ
أكثخ األماكؽ مالئسة لدمؾؾ ومؽ  ،عل فييا السؾعفؾف مع بعزيؼ البعض بذكل مشتغؼالعسل التي يتفا

ذ يربح السذخفؾف أو ٳضعف الكيادة  ناجسة عؽالفغاعة. وأف معغؼ الدمؾكيات العجائية في مكاف العسل 
 القادة غيخ قادريؽ في مثل ىحه الحاالت عمى تحفيد حكستيؼ مؽ أجل تحجيج وجؾد ومجى الفغاعة

(Baig& Zaid,2020:688) 

ف العؾامل الغخفية تؤثخ في بجء وتزخيؼ الفغاعة في مكاف العسل إ  Lewin (1939)وقج أكج
العؾامل تعج عمى سبيل السثاؿ، و وال سيسا عشج التفاعل بيؽ القؾى الغخفية والذخرية، كسحخكات لمدمؾؾ. 
الدياسات واإلجخاءات واألعخاؼ  التي تديؼ في التخاخي، وبيئة العسل غيخ الخسسية )عمى سبيل السثاؿ،

بشاًء عمى ىحا، فٳف أسمؾب الكيادة الحي  االجتساعية( ُيشَغخ ليا لتمعب دوًرا ميًسا في سمؾكيات الفغاعة
) &Haroldيغيخه السجيخوف يسثل عاماًل عخيفًا ميسًا قج يؤثخ عمى الفغاعة في مكاف العسل 

Holtz,2015:10) 

ف عؽ ؾ مؾعف بالغ  وجج ،العسل الدمبية ةدراسة حالة لبيئ 800وفي مخاجعة شاممة لسا يقخب مؽ 
عسميؼ بأنيا سيئة التشغيؼ مع وجؾد فخيق إدارة عاجد أو غيخ  ةووصفت سمؾكيات العسل بيئ نتائج عكدية

و القادة نغسة السشغسة عؽ طخيق أذ غالًبا ما يحجد السجيخوف ٳ، (Laschinger et al.,2014:7) ميتؼ
بالدمؾؾ السقبؾؿ عالوة عمى ذلػ، يقؾـ السجيخوف بتذكيل سمؾكيات السؾعفيؽ  إرساؿ رسائل تتعمق

القخب والتؾاصل السباشخ والستكخر مع السؾعفيؽ ،  وخبخاتيؼ في مكاف العسل، ويخجع ذلػ جدئًيا إلى
وعشجما يتدامح السجيخوف مع الدمؾكيات السييشة والسديئة وال يؤدبؾف األفخاد الحيؽ يشخخطؾف في تمػ 
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ما قج يديج مؽ مقجار وىؾ فعاؿ عشجىا يسيل السؾعفؾف إلى االستسخار في إعيار مثل ىحه الدمؾكيات، األ
أف القادة الحيؽ ال يغيخوف ، و  (Lee &Jensen,2014:419)سؾء السعاممة بيؽ األشخاص في العسل 

خفؾف بذكل سمبي مع وقج يتر، اعتباًرا  لألفخاد العامميؽ قج يؾاجيؾف سمؾكيات غيخ محتخمة بيؽ السؾعفيؽ
زمالء العسل اآلخخيؽ. عالوة عمى ذلػ، جادؿ الباحثؾف بأنو عشجما يترخؼ الفخد بعجوانية تجاه اآلخخيؽ، 

والذخص اآلخخ الحي قج يتعخض لمدمؾكيات الدمبية قج  ،فقج يتؼ ذلػ عؽ غيخ قرج، وليذ بقرج دائؼ
يخد بدمؾؾ غيخ حزاري تجاه الظخؼ الثالث البخيء، وبيحه الظخيقة يسكؽ أف تشتذخ الفغاعة الدمؾكية 

. وكحلػ ُيفتخض أف القادة (Baig& Zaid,2020:688) مكاف العسل مثل الجوامة في جسيع أنحاء
يسكؽ أف يؤدي إلى سمؾؾ غيخ  لحلػ فأف الغزب ؛عمى عؾاطفيؼمذاكل في الديظخة  الشخجدييؽ لجييؼ

 .(Meier &Semmer,2013:462) بديؾلة أكبخ بيؽ الشخجدييؽ اجتساعي مثل الفغاعة

كسا تؾصمت الجراسات الدابقة الى أف القادة الدمبييؽ ييسمؾف مذاكل مكاف العسل ويتجشبؾف اتخاذ 
يخيؽ الحيؽ يفكخوف بعقمية )عجـ ردع الدمؾكيات غيخ الستسجنة القخار ازاءىا، وتذسل الكيادة الدمبية السج

تتزسؽ أمثمة الكيادة الدمبية سمؾكيات . (Baig& Zaid,2020:688)وعجـ مكافآت الدمؾكيات السشاسبة( 
مثل تجشب القخارات، وإىساؿ مذاكل مكاف العسل، والفذل في نسحجة الدمؾؾ السشاسب أو تعديده مؽ غيخ 

وال يتخحوف بذكل عاـ خظؾات  ،لقادة الدمبيؾف بتحجيج وتؾضيح التؾقعات لسؾعفييؼالسخجح أف يقؾـ ا
 ضاستباقية لشسحجة الدمؾؾ السشاسب ومكافأتو. عالوة عمى ذلػ، نغًخا ألف الفغاعة تسثل سمؾًكا مشخف
 سيؽالكثافة، فسؽ السحتسل أف يتجاىل القادة الدمبيؾف ببداطة أو يتجاىمؾف أعساؿ الفغاعة بيؽ السخؤو 

ترحيحو وبالتالي، مؽ غيخ السحتسل أف يتجخل القائج الدمبي بدخعة لسعاقبة الدمؾؾ غيخ الستحزخ أو 
بذكل عاـ، لؽ يؾفخ القادة الدمبيؾف الؾجؾد السعياري السظمؾب لشقل التؾقعات بذأف سمؾؾ السؾعفيؽ 

  )(Harold& Holtz,2015:10ومعاممتيؼ لبعزيؼ البعض

بالسائة مسؽ عانؾا مؽ  00أف  Kusy and Holloway (2009)عمى سبيل السثاؿ، وجج 
بالسائة صخاحة إنيؼ قمرؾا نذاطيؼ  50الفغاعة أفادوا بقزاء وقت في القمق بذأنو بجاًل مؽ العسل، وقاؿ 

 ىحه الخدود تذيخ إلى أف الدسية يسكؽ أف تقمل مؽ اإلبجاع واالبتكار في كثيخ مؽ األحياف ،في العسل

(Hitchcock,2015:20)مثل ءالدسية في مكاف العسل ىي السدتؾى الحي يتعخض لو الدمؾؾ الدي، و ،
والتي يسكؽ أف تؤدي إلى  ،التسييد أو التشسخ أو فغاعة زمالء العسل أو الدمبيات األخخى في بيئة العسل

واف العامميؽ الحيؽ غالًبا ما يؾاجيؾف عشًفا ولفًغا مؽ القائج أو ,زيادة مدتؾيات اإلجياد السختبط بالعسل 
زمالئو في العسل، يعانؾف مؽ مدتؾيات أعمى مؽ التؾتخ واإلرىاؽ والقمق، وأبمغؾا عؽ مدتؾيات أعمى مؽ 
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أنو كمسا قل اعتقاد السؾعف أف مجيخه سيعاقبو  و،  (Atmadja,2019:11) الخغبة في مغادرة مكاف عسميؼ
دمؾكيات الديئة )التي يتؼ تفعيميا عمى أنيا سمؾكيات معادية لمسجتسع( ، كاف مؽ السخجح أف ال حؾؿ

 يشخخط في مثل ىحه الدمؾكيات.

وأف الفذل في اتخاذ اإلجخاءات الؾقائية الالزمة لمديظخة عمى الدمؾؾ الدمبي قج يعدز الغخوؼ 
لفغاعة وبالتالي، فإنشا نتؾقع عالقة إيجابية سا يؤدي الى ازدىار ابو  البيئية غيخ الخسسية في مكاف العسل
عالوة عمى ذلػ، إذا كانت ىشاؾ بالفعل عالقة إيجابية بيؽ الكيادة  ،بيؽ الكيادة الدمبية وفغاعة السؾعف

الدمبية والفغاعة في العسل، فإف السؾعف الحي يعسل لجى قائج سمبي سيؾاجو عسؾًما فغاعة أكبخ مؽ 
 .  ) &Holtz,2015:10)Haroldزمالئو في العسل

القؾل ان وجؾد قيادة سامة في مكان العمل تيتؼ بتحقيق مرالحيا  يمكؽوفقًا لما ورد أعاله 
وأىجافيا الذخرية يكؾن سببًا في حجوث العجيج مؽ الدلؾكيات والغؾاىخ الدلبية مثل )الفغاعة( والتي 

تحقيق األىجاف الخئيدة بجورىا ستؤثخ على سلؾكيات االفخاد وتجعليؼ ينحخفؾن عؽ مدارىؼ في 
وإيجاد وبالتالي فٳن مثل ىحا سيميج الى ترعيج المذاعخ الدلبية  ،لمنغمات االعمال التي ينتمؾن ليا

 مناخ يدؾده سؾء األداء وانعجام الخضا وانخفاض اإلنتاجية.

 -:ثالثًا. العالقة بيؽ شغف العمل والفغاعة في العمل

وُيشغخ إلى السؾعفيؽ الذغؾفيؽ  ،عسميؼفي تتظمع السشغسات اليؾـ إلى إيجاد مؾعفيؽ لجييؼ شغف 
الذغف يسكؽ أف يعدز الجافع، ويعدز الخفالية، ذ اف ٳ ،كسثاؿ ُيحتحى بو لمعامميؽ االخخيؽ في السشغسة

 . )Ramzan et al.,2020:(8283ويؾفخ معشى في الحياة اليؾمية

ربسا يكؾف الذغف أحج التفديخات لدبب تقجيؼ بعض األفخاد الكثيخ مؽ الؾقت والجيج والعسل الجاد 
 أو تفزيلنو شعؾر قؾي تجاه قيسة أُيعخَّؼ الذغف عمى  ميارة اذ أومؾضؾع  أونحؾ اإلنجاز في مجاؿ 

إف الذغف ىؾ "شيء"  قج ُيقاؿ التفزيل أوميؼ لمغاية يحفد الشؾايا والدمؾكيات لمتعبيخ عؽ تمػ الكيسة 
يسكؽ أف يكؾف الذغف  ،يجفعشا نحؾ ىجؼ أو إنجاز ويختبط ارتباًطا وثيًقا بسذاركة الفخد والتدامو وجيجه
 Sigmundsson et) الجافع وراء فعل ما والحساس تجاه شيء أو نذاط أو مفيؾـ أو شخص

al.,2020:1) 
يجابية "تؾسع الدمؾكيات )"ذخيخة ، فإف السذاعخ اإلMind Tools Corporate( 5002وفًقا لػ )

، وكمسا زادت السذاعخ اإليجابية التي نختبخىا، اتدع والفزؾؿعسل والفكخ(، مثل الؾعي واالكتذاؼ ال
، زادت السخونة واإلبجاع في ةوبعبارة أخخى، كمسا كشا أكثخ سعادة ومتع ،نظاؽ ذخيخة الفكخ والفعل لجيشا 
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لسذاعخ اإليجابية قج تؾسع نظاؽ الخيارات التي يجركيا الفخد الظخيقة التي نعسل بيا اي أف تجخبة ا
باإلضافة إلى فيؼ أعسق  ،وبالتالي تفتحيا عمى العجيج مؽ مشاىج حل السذكالت لبشاء حاالت الخفالية

أولئػ الحيؽ لجييؼ مدتؾيات أعمى مؽ  أفذ ٳلمكيسة التي يسكؽ أف تعدزىا السذاعخ اإليجابية لجى األفخاد. 
السذاعخ االيجابية يكؾنؾف أكثخ استعجاًدا لمتعامل مع الزغؾطات التي قج تداعج في إعيار سمؾكيات 

بعبارة أخخى، تعسل ىحه السذاعخ كعازؿ، وبالتالي  ،العسل غيخ السشتجة )مثل الفغاعة( داخل مكاف العسل
 سيشية بدبب السؾارد الشفدية اإليجابية الستاحة لمفخد نتيجة لحلػتخفف مؽ التأثيخات الدمبية لمزغؾط ال

Heylen,2018:41)(. 
إلى االستيعاب الحاتي لمعسل اذ يكؾف العسل ميًسا ومستًعا وجدًءا مؽ ىؾية  وبسا اف الذغف يذيخ

عؾاطف الفخد، ويجعل الفخد يدتؾعب عسمو كجدء مؽ مفيؾـ الحات فيربح ىحا دافًعا تحفيدًيا لمدمؾؾ وال
) & Birkeland وبالتالي، يكؾف ىحا السديج أكثخ مالءمة لذخح الفخوؽ الفخدية في الفغاعة

):2015:2Nerstad. الذغف ىؾ ندعة تحفيدية تحفد السؾعفيؽ عمى تؾعيف اإلرادة وتأييج الحات ف
إلنجاز عسميؼ. ويشذأ الذغف مؽ اليؾية الحاتية التي يذكميا االستيعاب الحاتي لمفخد، فعشجما يعتقج 
السؾعفؾف أف عسميؼ لو قيسة عالية وشعؾر بالسعشى، يكؾف لجييؼ الجافع لالنخخاط بذكل استباقي وسخور 

العسل ، لحلػ ، خمص الباحثؾف عسؾًما إلى أف الذغف يؾلج آثاًرا إيجابية ، `اذ يؤثخ شغف العسل عمى في 
( Trépanier et al., 2014السذاركة في العسل واإلرىاؽ )و (، (Burke et al., 2015الخضا الؾعيفي 

 ,Astakhova) السؾاطشة التشغيسيةو (، Gulyani and Bhatnagar, 2017سمؾؾ العسل االستباقي )و ، 

(، Astakhova and Porter, 2015; Ho et al., 2018) التشغيسي واألداء الؾعيفي اليؾيةو (, ،2015
مؾاقف  فيوفًقا لحلػ ، يكؾف لمذغف تأثيخات كبيخة ، (Chen et al., 2019) واإلرىاؽ العاطفي
الفخد الحي لجيو شغف كبيخ بالعسل ليذ مؽ  لحا فٳف. )Yu Teng,2019:35)-Hsiuوسمؾكيات االفخاد

ىحا يعشي أف ىشاؾ مثابخة وثقة  ،والدمؾكيات السشحخفة في عسمو الديل تثبيظو في مؾاجية الرعؾبات
 ,.Burke et alلتحقيق رؤيتيؼ، فقج وجج  مؾحجيؽ االفخادرغبة ممحة وإيساف قؾي وتذجيع يجعل و كاممة.

Witt, & Diehl(2011)  (2015) and Zigarmi, Nimon, Houson,  فيٳف شغف العسل يؤثخ 
وإذا كانت السشغسة تخغب في تظؾيخ نية الفخد لمبقاء. وبالتالي فٳف  ،فخادألانخفاض نية معجؿ دوراف ا

يل كبيخ زشغف العسل السرظمح اإليجابي لشية دوراف. يشص ىحا الجانب عمى أف الفخد الحي لجيو تف
 Purba)لذغف العسل لؽ يكؾف يائًدا في مؾاجية الرعؾبات والتعامل مع الدمبيات االخخى في وعيفتو 

& Ananta,2018:267). 
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بناء على ما سبق ندتظيع القؾل ٳن العجيج مؽ المتغيخات اإليجابية يكؾن ليا تأثيخ في 
يجابي. وىحا ينظبق على شغف العمل اذ التخفيض مؽ الدلؾكيات الدلبية في العمل او زيادة التأثيخ اإل

فالذخص  ،في العمل ةيعج أحج المذاعخ اإليجابية التي تؤدي الى تجارب إيجابية وحاالت مداجية جيج
وما تؾفخه مؽ تحجيات معقجة واالحجاث غيخ  ،خرائص العمل ةعلى مؾاجي اً الذغؾف بعملو يكؾن قادر 

 ؽ اإليجابية.سؾاء كانت إيجابية ام سلبية بمديج م ةمتؾقعال

 -:رابعًا. العالقة بيؽ الكيادة الدامة وشغف العمل 
العجيج مؽ الشتائج  فيومؤثخة في السشغسات السعاصخة، وتؤثخ  ،أعيخت االبحاث أف الكيادة أساسية

اإليجابية لألفخاد والسشغسات، ومع ذلػ تغل األسئمة الستعمقة بدمؾكيات الكيادة التي تذجع )أو تثبط( 
تكؾف سمؾكيات القائج غيخ جيجة، فإف سمؾكيؼ يداىؼ في التأثيخ الدمبي  فعشجما شغف السؾعف بالعسل

 . )(Egan1 et al,2017:1عمى السؾعف
اذ يكؾف لمقادة سمؾؾ ىجاـ ويغيخوف خرائص شخرية  خبيثة،ُتعخَّؼ الكيادة الدامة بأنيا قيادة 

الحساس واإلبجاع واالستقاللية لجى األشخاص الحيؽ  فيما يؤثخ سمًبا وىؾ ،  Blumen (2005)مختمة
أداء االفخاد مؽ الستؾقع أف يكؾف تأثيخ ىحا الذكل مؽ الكيادة محدؾًسا بذكل سمبي في و  ،يعسمؾف معيؼ

في العسل، باإلضافة الى أف االفخاد الحيؽ ال يججوف معشى شخرًيا في عسميؼ ال يتؼ تحفيدىؼ بذكل 
مدتقل لمكياـ بسياـ عسميؼ، قج يعتسجوف عمى عالقتيؼ بدمالئيؼ الذغؾفيؽ في العسل لمتعامل مع خبخاتيؼ 

ف ىحه العالقة الجيجة مع األقخاف ألولئػ أوتقميل احتسالية اإلرىاؽ بدبب الدسية في العسل، و  ،في العسل
ويقمل مؽ اإلرىاؽ وتبجد  ،السرسؼ ذاتًيا يعدز مذاعخ اإلنجاز الذخري مشخفضالحيؽ لجييؼ حافد عسل 

الذخرية بيشسا العكذ يسكؽ أف يجعل السؾعفيؽ أكثخ عخضة لسثل ىحه الحاالت. عالوة عمى ذلػ، 
وذات  ،بجوافع ذاتية، فإف األىسية الجؾىخية إلنجاز أىجاؼ محفدة االفخاد تستعأيًزا إلى  الباحثؾف خمص 

 .(Leite,2018:13) مغدى كافية لحسايتيؼ مؽ الحاالت الدمبية

ذغف بالعسل مؽ السؾارد الذخرية التي ُتعمؼ االفخاد القجرة عمى التعامل مع الرعؾبات الذ يعج ٳ
عسل السعاكدة. فالذغف بالعسل يجدج الفخح وكيفية تخفيف اآلثار الزارة لغخوؼ ال ،في مكاف العسل

 Baum & Locke, 2004; Vallerand etالحي يدتسجه السؾعفؾف مؽ استثسار وقت كبيخ في العسل )

al.,2003والسذاعخ اإليجابية التي يسخوف بيا عشجما يعسمؾف بجج .)Baum & Locke, 2004; 

Goldberg et al.,2002).)  وبعبارة أخخى، فإف التأثيخ الزار لغخوؼ العسل السعاكدة عمى اتجاىات
لمظاقة  الى اف شغف العسل يعج مرجراً ايزًا الدابقة  الجراساتالعسل اإليجابية تكؾف أقل وضؾًحا، وتذيخ 
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فادة مشيا في العسل الجاد وفي مؾاجية الغخوؼ الرعبة في العسل الذخرية التي يسكؽ لمسؾعفيؽ اال
cq &Belausteguigoitia,2016:2)Cler( 

أداء  فياشارت احجى الجراسات التي أجخيت في بيئة تعميسية لمتحقيق في تأثيخ الكيادة الدامة 
ف سسات الكيادة الدامة ىحه ألى ٳ ،السعمسيؽ مؽ حيث التداميؼ بالعسل، وججوى عسميؼ وسمؾكيؼ السبتكخ

بالعسل. ومع ذلػ، وججت اف شغف السعمسيؽ تجاه عسميؼ يسكؽ ليا تأثيخ سمبي كبيخ عمى التداـ السعمسيؽ 
أف يفدخ كيف أف الكيادة الدامة لؼ تكؽ قادرة عمى التأثيخ في إدراؾ السعمسيؽ لسعشى عسميؼ وسمؾكيؼ 

 . )(Tharwani et al.,2020:698السبتكخ
يسيمؾف إلى تجخبة ومؽ ناحية أخخى، فقج تؼ التأكيج عمى أف االفخاد الحيؽ يتستعؾف بالذغف، 

( ، ومدتؾيات  l5000Ho et al  ،5002Trepanier et alالسديج مؽ االستيعاب في العسل والسذاركة )
مدتؾيات أعمى مؽ    Belanger et al ،5000 (Donahue et al (2012أقل مؽ اإلرىاؽ العاطفي

 Forest et al، 5005 Bernabé et,2014الخضا في مختمف السجاالت، وكحلػ الخفالية والدعادة )

al،) وفي ضؾء  ،وتحكؼ أكبخ في العسل اً ، وىؼ يستمكؾف إبجاعأفزلفخاد يغيخوف أداًء أللحا فٳف ىؤالء ا
ذلػ، فإف تجخبة الذغف عشج الكياـ بشذاط ما ليا نتائج مفيجة أكثخ عمى االفخاد الحيؽ لجييؼ شغف في تشفيح 

 .  )(Bañuelos et al.,2016:167.سمؾؾ العسل

 نخفضأكلما ازدادت ممارسات الكيادة الدامة في بيئة العمل  وق يمكؽ القؾل ٳنبسمما 
العمل، اال انو بخغؼ ذلػ يمكؽ ٳن يكؾن شغف العمل أحج االليات النفدية المدؤولة عؽ بذغف ال

يختبط بالخضا والخفالية واألداء  اً نفدي اً ٳحجاث تأثيخ إيجابي في مكان العمل كؾنو يعج مؾرد
 العمل كجرع ضج الدلؾكيات الدلبية في العمل.بذغف الن يعمل أوبحلػ يمكؽ  ،واالستقاللية



                                   

 بحثالجانب التطبيقي لل

 

والتحقق من صدق   بحثبيانات ال  املبحث األول: فحص

 املقاييس وثباتها

عرض نتائج البحث   :اإلحصائيالوصف    :الثاني املبحث

  وتحليلها وتفسيرها

 البحث   فرضيات اختبار    املبحث الثالث:
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 السبحث االول
 بحثاختبار وتظؾير مقاييس ال

 تؾطئة 
 اييتػ ىذا السبحث بٳجراء اختبار التأكد مؼ مدى صالحية ومرداقية السقاييس السدتخدمة في ىذ

كاختبار  البحثالبحث، اذ يتػ ذلغ مؼ خالل الكيام باالختبارات االولية لسكياس كل متغير مؼ متغيرات 
فقدان البيانات وشذوذىا, واعتدالية البيانات )التؽزيع الطبيعي( والردق البشائي التؽكيدي, ومعامل الثبات 

, الكيادة الدمطؽية, ء)االشراف الدي )كرونباخ الفا(, وسيتػ ذلغ لستغير الكيادة الدامة مسثال بأبعاده
الشرجدية, الترويج او االعتزاز بالذات, القدرة عمى التشبؤ( ومتغير شغف العسل مسثال باألبعاد )االستستاع 
بالعسل, الدافع الذاتي, اليؽية الذاتية, الذعؽر بالتعمػ( ومتغير الفعاظة في مكان العسل مسثال بأبعاده 

 : يأتيوكسا  ة, الدمؽك االقرائي, الشسيسة()العداء, انتياك الخرؽصي
 بعادها الفرعية وتؾصيفهاأالرئيدة و  البحثأواًل: ترميز متغيرات 

وشغف العسل والفعاظة في  ،وىي الكيادة الدامة ةمتغيرات رئيد ثالثةالحالي  البحثتزسؼ ي
االحرائي لمبيانات وعدد ( يؽضح الستغيرات وابعادىا الفرعية وترميزىا في التحميل 9والجدول )العسل. 

 الفقرات التي تكيس كل بعد.
 (9الجدول )   

 متغيرات البحث ترميز وتؾصيف

 السردر الرمز عدد الفقرات البعد لستغير

 القيادة الدامة

 BS 7 االشراف الديئ

Schmidt, 2008 
 LE 6 القيادة الدمظؾية

 NE 5 الشرجدية
 PR 5 الترويج او االعتزاز بالذات

 EN 7 عدم القدرة عمى التشبؤ

 شغف العسل

 EW 5 االستستاع بالعسل

Johri et al., 2016 

 
 SE 4 الدافع الذاتي

 ID 4 الهؾية الذاتية

 EM 4 الذعؾر بالتعمؼ

 الفغاعة في مكان العسل

 HO 4 العداء

Martin & Hine,2005 
 VI 5 انتهاك الخرؾصية
 EL 7 الدمؾك االقرائي

 GO 4 الشسيسة
 دبيات السؾضؾعأبشاء عمى  ةالباحث ٳعداد: مؽ السردر
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 ثانيا: استكذاف فقدان بعض البيانات
تذككككككل ىكككككذه الخطكككككؽة ضكككككرورة ممحكككككة لدقكككككة الشتكككككائج كؽنيكككككا تبحكككككث فكككككي البيانكككككات التكككككي قكككككد تدكككككق  

خاليكككا فار ككككة مككككا يعشكككي وجككككؽد وىكككؽ  ،سكككيؽا عشكككد الكيككككام نتشزيميكككا مككككؼ االسكككتبانة الككككى البرنكككامج االحرككككائي
ان  وىكككككذا يتزكككككسؼ جكككككانبيؼ االول ان ت كككككؽن الشتكككككائج  يكككككر دقيقكككككة بدكككككب  الفقكككككدان لتمكككككغ البيانكككككات وثانيكككككا  

وإلجكككككككراء  Amosبعكككككككم البكككككككرامج االحركككككككائية ال تعسكككككككل اذا كانككككككك  ىشكككككككاك خميكككككككة فار كككككككة مثكككككككل نرنكككككككامج 
امج اختبكككككككار التأككككككككد مكككككككؼ فقكككككككدان بعكككككككم البيانكككككككات تكككككككػ اعتسكككككككاد اسكككككككمؽ  الت كككككككرارات الستكككككككؽافر فكككككككي نرنككككككك

SPSS.V25  اذ يؽضكككككككح الجكككككككدول  ،مككككككؼ عكككككككدم وجؽدىككككككالبيككككككان وجكككككككؽد فقككككككدان لكككككككبعم ارقككككككام البيانكككككككات
ولككككككيس  ،( الفقككككككرات وحجككككككػ العيشككككككة والبيانككككككات السفقككككككؽدة, اذ يتبككككككيؼ مككككككؼ الجككككككدول ان البيانككككككات كاممككككككة10)

 ىشاك نقص فييا مسا يسيد ألجراء باقي االختبارات. 
 (10الجدول )

 استكذاف فقدان بعض البيانات 
البيانات  العيشة الفقرات ت

 السفقؾدة
البيانات  العيشة الفقرات ت

 السفقؾدة
البيانات  العيشة الفقرات ت

 السفقؾدة
1 BS1 812 0 24 EN1 812 0 47 EM4 812 0 

2 BS2 812 0 25 EN2 812 0 48 HO1 812 0 

3 BS3 812 0 26 EN3 812 0 49 HO2 812 0 

4 BS4 812 0 27 EN4 812 0 50 HO3 812 0 

5 BS5 812 0 28 EN5 812 0 51 HO4 812 0 

6 BS6 812 0 29 EN6 812 0 52 VI1 812 0 

7 BS7 812 0 30 EN7 812 0 53 VI2 812 0 

8 LE1 812 0 31 EW1 812 0 54 VI3 812 0 

9 LE2 812 0 32 EW2 812 0 55 VI4 812 0 

10 LE3 812 0 33 EW3 812 0 56 VI5 812 0 

11 LE4 812 0 34 EW4 812 0 57 EL1 812 0 

12 LE5 812 0 35 EW5 812 0 58 EL2 812 0 

13 LE6 812 0 36 SE1 812 0 59 EL3 812 0 

14 NE1 812 0 37 SE2 812 0 60 EL4 812 0 

15 NE2 812 0 38 SE3 812 0 61 EL5 812 0 

16 NE3 812 0 39 SE4 812 0 62 EL6 812 0 

17 NE4 812 0 40 ID1 812 0 63 EL7 812 0 

18 NE5 812 0 41 ID2 812 0 64 GO1 812 0 

19 PR1 812 0 42 ID3 812 0 65 GO2 812 0 

20 PR2 812 0 43 ID4 812 0 66 GO3 812 0 

21 PR3 812 0 44 EM1 812 0 67 GO4 812 0 

22 PR4 812 0 45 EM2 812 0 68  

23 PR5 812 0 46 EM3 812 0 69 

 SPSS.V.25ببشاء عمى مخرجات برنامج  ةعداد الباحثٳ مؽ السردر: 
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 ثالثا: استكذاف وجؾد شذوذ البيانات مؽ عدمه 
تت فكككككككل ىكككككككذه الخطكككككككؽة نبيكككككككان وجكككككككؽد بعكككككككم البيانكككككككات الذكككككككاذة ام ال فعيكككككككؽر بعكككككككم البيانكككككككات 

الحككككككالي  البحككككككثمككككككؼ مدككككككتؽى السكيككككككاس او السككككككدرج السعتسككككككد فككككككي  ،عمككككككىأ الذككككككاذة التككككككي يكككككككؽن مدككككككتؽاىا 
اذ قككككد يت ككككرر  ،مدككككألة تحككككدث عككككادة عشككككدما يككككتػ تشزيككككل البيانككككات مككككؼ االسككككتبانات الخاصككككة بالسدككككتجيبيؼ

وىككككذا بحككككد ذاتككككو  ،لمبحككككثمسككككا ىككككؽ مطمككككؽ   ،عمككككىأ نككككشفس الخميككككة ذكككككر رقككككػ مككككا  يكككككؽن نككككذلغ مدككككتؽاىا 
وقكككككد تبعكككككدىا عكككككؼ محتؽاىكككككا الحكيقكككككي الكككككذي تختبكككككره  ،سكككككيغير مكككككدى دقكككككة الشتكككككائج التكككككي سكككككتعير بالتحميكككككل

 (Boxplot)ولغكككككرح التحقكككككت مكككككؼ وجكككككؽد تمكككككغ البيانكككككات الذكككككاذة مكككككؼ عدمكككككو تكككككػ االعتسكككككاد عمكككككى تقشيكككككة 
وقككككككد اكتذككككككف  الباحثككككككة مككككككؼ خالليككككككا وجككككككؽد بعككككككم البيانككككككات  SPSS.V.25ضككككككسؼ الحزمككككككة االحرككككككائية 
وقكككككد تكككككػ معالجتيكككككا لت كككككؽن نكككككذلغ البيانكككككات خاليكككككة مكككككؼ الذكككككذوذ والتطكككككرف  ،الذكككككاذة فكككككي بعكككككم الفقكككككرات

لمفقككككككرة االولككككككى باالسككككككتبانة )تككككككػ اخككككككذ فقككككككرة واحككككككدة لمتؽضككككككيح  (Boxplot)( يبككككككيؼ اختبككككككار   8والذكككككككل )
 ح عدم االسيا  والخروج عؼ الحدود العمسية في عرح متطمبات التحميل(لغر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8شكل )

 اختبار شذوذ البيانات
 رابعًا: التحقق مؽ اعتدالية البيانات:

تذير اعتدالية البيانات الى التؽزيع الطبيعي الذي يعرف بأنو تؽزيع متساثل افتراضي يدتخدم  
وشكل ىذا التؽزيع  الب ا ما ُيذار إليو باسػ "شكل  ،البيانات السعمقة بستغيرات معيشةإلجراء السقارنات نيؼ 

الجرس" وقد يدعى بعم االحيان بسشحشى الجرس نتيجة الذكل الذي يتخذه عشد التحميل لمبيانات والذي 
بالقر  مؼ وىؽ يعشي أن  البية البيانات تقع  ؟طبيعي ام البذكل و ُيدتدل ىل البيانات تتؽزع لمؼ خال

باتجاه االسالي   الباحثةمركز التؽزيع، وان تحميل التؽزيع الطبيعي ميػ لمبحث العمسي كؽنو يؽجو 
 عمسا   ،وبالتالي الؽصؽل الى ادق الشتائج الستؽخاة ،مة لسجال ونطاق اختبار نياناتوءاالحرائية االكثر مال
مؼ  فزلأسالي  االحرائية السرتبطة بالتؽزيع الطبيعي كؽنيا ألىسية استخدام اأ لى ٳان الباحثيؼ يذيرون 
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مجال القؽة االحرائية والتشفيذ والتخسيؼ طبيعي مؼ حيث السالي  االحرائية السرتبطة بالتؽزيع  ير ألا
(Pallant, 2007:210)  وقد تػ االعتساد عمى احدى الطرق الخاصة باست ذاف السشحشى التؽزيعي

والستؽفر ضسؼ الحزمة االحرائية  (Kolmogorov-Smirnov) اسمؽ   لمبيانات السختبرة وىؽ
(SPSS.V.25)  ن ت ؽن نتائج االختبار أقيسة معيارية لالختبار وعشد السقارنة نيا يج  فعال عؼ اعتساد

كحد أعمى وتعتسد السعادلة االتية في  5)اعمى مؼ الدافع الذاتي السعيارية وبحدود مدتؽى معشؽية )%
  (Schindler &Copper, 2014) : الذاتي السعيارية حدا  الدافع

D=    
√ 

 
 وكمسكككككككا ككككككككان ،تذكككككككير الككككككى حجكككككككػ العيشككككككة nالكككككككى الككككككدافع الكككككككذاتي السعياريككككككة نيشسكككككككا  Dذ تذككككككير ٳ

فيككككككذا  5)عمككككككى مككككككؼ الككككككدافع الككككككذاتي السعياريككككككة عشككككككد مدككككككتؽى )%أ الككككككدافع الككككككذاتي االحرككككككائية لالختبككككككار 
( ان جسيكككككع 11ذ يبكككككيؼ الجكككككدول ) ٳيكككككدل عمكككككى ان البيانكككككات تتبكككككع التؽزيكككككع الطبيعكككككي والعككككككس صكككككحيح , 

دوات اإلحركككككائية ألمسكككككا يجيكككككز لمباحثكككككة اسكككككتعسال ا ،وابعادىكككككا تتكككككؽزع طبيعيكككككا ،قكككككيػ االختبكككككار لمستغيكككككرات
  بالبحثجراء االختبارات الخاصة إلالسعمسية 

 (11الجدول )
 وابعادهاالبحث ت لستغيرات اختبار اعتدالية البيانا

 Kolomgorov- Smirnov الستغير ت

Test Statistic 
الدافع الذاتي 

 Dالسعيارية 
 السعشؾية

 P=.000 0.047 0.060 ءاالشراف الدي 1
 P=.000 0.047 0.083 الكيادة الدمطؽية 2

 P=.000 0.047 0.107 الشرجدية 3

 P=.000 0.047 0.075 الترويج او االعتزاز بالذات 4

 P=.000 0.047 0.071 عدم القدرة عمى التشبؤ 5

 P=.000 0.047 0.066 االستستاع بالعسل 6

 P=.000 0.047 0.183 الدافع الذاتي 7

 P=.000 0.047 0.132 اليؽية الذاتية 8

 P=.000 0.047 0.180 الذعؽر بالتعمػ 9

 P=.000 0.047 0.113 العداء 11

 P=.000 0.047 0.190 انتياك الخرؽصية 11

 P=.000 0.047 0.167 الدمؽك االقرائي 12

 P=.000 0.047 0.150 الشسيسة 13

 SPSS.V.25بشاء عمى نتائج برنامج  ةٳعداد الباحثمؽ السردر: 
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 اختبار الردق الغاهري : خامداً 
داة الكيككككككككاس لبيككككككككان تكككككككؽافر العككككككككؽاىر السككككككككراد أيعكككككككرف الرككككككككدق بانككككككككو القكككككككدرة التككككككككي تتككككككككؽفر فكككككككي 

وىكككككؽ الدرجكككككة التكككككي  لمكيكككككاس،دراسكككككتيا، ويككككككياةػ صكككككدق أداة البحكككككث مكككككدى قيكككككاس األداة لسكككككا تكككككػ تركككككسيسو 
 البحكككككككثت كككككككؽن نيكككككككا الشتكككككككائج صكككككككادقة بحيكككككككث تتطمككككككك  أداة البحكككككككث )االسكككككككتبانة( قيكككككككاس السفكككككككاليػ عيشكككككككة 

لركككككدق السكيكككككاس ، وىكككككؽ يذكككككير إلكككككى أساسكككككيا وميسكككككا  ويعكككككد الركككككدق العكككككاىري مؤشكككككرا   صكككككحيح.بذككككككل 
سككككس لكياسككككو ، وىككككؽ إجابككككة شككككاممة كتقيككككيػ سككككريع لسككككا أالدرجككككة التككككي يبككككدو فييككككا االختبككككار يكككككيس نيككككا مككككا 

يكيدككككككو االختبككككككار ، وىككككككؽ الطريقككككككة األبدكككككك  لتحديككككككد دقككككككة صككككككالحية السكيككككككاس والبشككككككاء السقرككككككؽد والتككككككي 
خسيشككككو لذكككككل السكيككككاس ومككككدى تسثيمككككو تعتسككككد كمي ككككا عمككككى خبككككرة وقلسككككام الخبيككككر السكككككيػ لمسؽضككككؽع ومككككدى ت

اذ تكككككػ عكككككرح االسكككككتبانة بركككككؽرتيا االوليكككككة عمكككككى متخرركككككيؼ فكككككي عمكككككػ االدارة نمككككك   لمستغيكككككر السبحكككككؽث
(  2( محكسكككككككا وذلكككككككغ لمتأككككككككد مكككككككؼ الركككككككدق العكككككككاىري ألداة الكيكككككككاس, والسمحكككككككت رقكككككككػ )  12عكككككككددىػ ) 

 ما تػ تثبيتو مؼ تعديالت مؼ قبل الدادة السحكسيؼ ةالباحث أجرتوقد ، يؽضح اسساء السحكسيؼ
 . الردق البشائي االستكذافي سادساً 

تيتػ ىذه الفقرة نتمخيص وتقميل الستغيرات الستعددة في عدد اقل مؼ الستغيرات بحيث يطمت عمييا   
 Costello)و كل مؼ ىذه الستغيرات أبحيث يكؽن ل ل عامل مؼ ىذه العؽامل بعم  (Factors)عؽامل 

& Osborne, 2005) والتحميل العاممي االست ذافي يعطي الفقرات الحرية في االرتباط بالعامل الذي .
م ويتفت معيا بحيث ال يعتسد عمى البشاء االفتراضي لمدراسات الدابقة بخرؽص ليكل السقاييس.  ءيتال
الختبار  (SPSS, V.25)ج الحالي سيعتسد عمى التحميل العاممي االست ذافي باستخدام نرنام البحث وفي

مكياس الستغير السدتقل )الكيادة الدامة( ومكياس الستغير التفاعمي )شغف العسل( ومكياس الستغير 
جل االست ذاف الرريح لألبعاد التي تشطؽي تح  ىذه أمؼ  ،وذلغ السعتسد )الفعاظة في مكان العسل(

يداعد عمى تحديد االبعاد التي يذسميا السقاييس، لذلغ سيدتخدم التحميل العاممي االست ذافي ل ي 
ومؼ  ، السكياس وكذلغ تحديد الفقرات التي ال ترتب  مع نشية السكياس والتي يتؽج  ابعادىا مؼ السكياس

 (Hair et al., 1998, Field, 2005)خالل اعتساد خسدة معايير يشبغي تؽافرىا في نتيجة ىذا التحميل 
 وىي:

 رتباط نيؼ الستغيرات.كفاية العيشة ووجؽد عالقات اال -1

 .(0.60)ن الشدبة السئؽية التراكسية لمتبايؼ السفدر تعطي داللة أكبر عشدما تزيد عؼ ٳ -2

 الؽاحد الرحيح  عؼ Eigen Valueأال تقل قيسة الجذر ال امؼ  -3

 ت ؽن ذات داللة إحرائية . حتى 0.40عؼ  Loadingزيادة تذبعات الفقرات  -4

 (Cross-loading)ة زعانرة عمى العؽامل االخرى مشخف الفقرات الجيدة ستحرل عمى تذبعات -5
 (.0.30)اقل مؼ 
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 أ. مقياس القيادة الدامة:

تتعمت ىذه الفقرة باالست ذاف الرريح لألبعاد التي تشطؽي تح  مكياس الكيادة الدامة   الذي 
رات بغية تحديد الفق (EFA)فقرة مؼ خالل اسمؽ  التحميل العاممي االست ذافي  (30)يت ؽن مؼ 

وكذلغ تدتبعد الفقرات التي ال  ،وما ىؽ البعد الذي تشتسي اليو ،الرالحة التي ستشطؽي تح  ىذا السكياس
 .       آنفا  تحقت االعتبار الرابع والخامس مؼ السعايير السذكؽرة 

 . كفاية العيشة ووجؾد عالقات االرتباط بيؽ الستغيرات0
احد الذروط السيسة الستخدام التحميل  (Sampling Adequacy) البحثيعد شرط كفاية عيشة 

-The Kaiser-Meyerالعاممي االست ذافي ويتػ التحقت مؼ كفاية العيشة مؼ خالل اجراء اختبار 

Olkin Measure) (KMO) وتتراوح احرائية )(KMO)  تؤشر بان مجسؽع  (0). والكيسة (0-1)نيؼ
)وىشا  ا  ال مية وىذا يبيؼ بان نسؽذج االرتباط يكؽن مشتذر االرتباطات الجزئية اكبر مؼ مجسؽع االرتباطات 

فان ىذا  (1)ما اذا كان  الكيسة تقتر  مؼ أيكؽن استخدام التحميل العاممي االست ذافي  ير مالئػ(. 
 (Kaiser, 1974)مرداقية ويؽصي  انسؽذج االرتباطات متؽاثت والتحميل العاممي سيكؽن ذأن أيؤشر ب

والكيػ التي ت ؽن ادنى مؼ ىذه الكيسة يعشي بان عمى الباحث  (0.50)ت ؽن اكبر مؼ بان الكيػ السقبؽلة 
 ,Field)و يعيد التف ير بالستغيرات الستزسشة في السكياس أاما ان يجسع نيانات اكثر )زيادة حجػ العيشة( 

2005) . 
 (0.837) التي نمغ   (0.50)ىي اكبر مؼ  (KMO)فان قيسة  ( 12)وكسا يعير مؼ الجدول 

 تعتبر قيسة مرتفعة.  Kaiserوالتي حد  ترشيف 
الذي  (Bartlett)وبخرؽص وجؽد عالقات ارتباط نيؼ الستغيرات فقد استخدم اختبار بارتمي  

ن مرفؽفة االرتباط ىي مرفؽفة وحدة أوالتي تذير ب (Null Hypothesis)يختبر فرضية العدم 
(Identity Matrix) ن كل معامالت أ، واذا كان  مرفؽفة االرتباط مرفؽفة وحدة فان ىذا يعشي ب
واختبار السعشؽية سؽف يخبرنا بان  ،ا  لذلغ نحؼ نريد ىذا االختبار يكؽن معشؽي ،ا  االرتباط تداوي صفر 

يذير  (Bartlett)ن اختبار ٳ  (12)الجدولمرفؽفة االرتباط ىي ليد  مرفؽفة وحدة. وكسا يعير في 
 .(Field, 2005)وجؽد السعشؽية الى 
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 (12)الجدول 
 اختبار كفاية العيشة ووجؾد االرتباط بيؽ الستغيرات

Bartlett's TestKMO and  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .837 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 

7886.8

62 

Df 435 

Sig. .000 

 Spss. V.25الوصذر: هخزجاث بزًاهج                  

التحقت مؼ السعيار االول الزروري مؼ معايير اختبار التحميل العاممي  الستقدمةتبيؼ الشتائج 
 .(EFA)االست ذافي 

  ساسيةأل. طريقة السكؾنات ا1
طريقة السكؽنات  استخدم فقد  ،التي سبت ذكرىاولغرح التحقت مؼ السعايير االربعة الستبكية 

ومؼ عدد  ،التي تداعد ايزا في التحقت مؼ صدق العبارات (Principal components)االساسية 
نتائج التحميل العاممي وفت طريقة السكؽنات األساسية  (13)ويؽضح الجدول  ،االبعاد ال امشة لمسكياس

 . التي تعتبر أكثر طرق التحميل العاممي مؼ حيث الدقة وشيؽع االستخدام
 (13)الجدول 

 (1-5)العؾامل مؽ نتائج التحميل العاممي لسقياس القيادة الدامة

 عبـــارات الـمقيــــاس

 تشبعات العوامل

 

 انعبيم األول
 العامل الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

 العامل
 الخامس

  انعبيم األول9 االششاف انغًء -أ

     461. يدخر ويدتخف مؼ السدرسيؼ عمشا.2

.يحسل السدرسيؼ السدؤولية عؼ أعسال خارج التؽصيف 1
 الخاص نيػ الؽظيفي

.649     

.ال ييتػ بالتزامات السدرسيؼ خارج اوقات العسل حتى وان 3
 كان  ضرورية

.561     

.ٌتذخل بشكل سلبً بشؤوى الوذرسٍي الخاصت التً لٍسج 4

 لها عالقت بالعول 
.576     

     381. الوذرسٍي.ٌقلل علٌا هي شاى 5

     557. .ٌذكز الوذرسٍي بأخطائهن التً سبق هعالجتها6

.ٌخبز الوذرسٍي بعذم كفاءة أدائهن خصىصا الذٌي ٌٌجزوى 7

 أعوالهن 
.403     

  انقٍبدح انغهطىٌخ انعبيم انثبن9ً  -ة

    551.  .يتحكػ في كيفية مزاولة السدرسيؼ إلنجاز أعساليػ2

    550.  السدرسيؼ.يشتيغ خرؽصية 1

    612.  .ال يدسح لمتابعيؼ باالقترا  مؼ األىداف بطرائت جديدة3

    614.  .يتجاىل األف ار التي تتعارح مع أف اره4 
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 عبـــارات الـمقيــــاس

 تشبعات العوامل

 

 انعبيم األول
 العامل الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

 العامل
 الخامس

    522.  .ال يتدػ بالسرونة عشسا يتعمت االمر بالدياسات التعميسية  5

    597.  .يتخذ جسيع القرارات لؽحده سؽاء كان  ميسة أم ال6

  انعبيم انثبنث9 اننشخغٍخ -ج

   639.   .يتستع بذعؽر ح  الذات والتدم  الذخري 2

.يعتقد أنو قادر عمى تحسل جسيع السدؤوليات داخل 1
 السدرسة

  .601   

   622.   .يعتقد أنو يستمغ قدرات ومؤىالت أكثر مؼ اآلخريؼ3

.يعتقد أنو شخرية كاريزمية ويستمغ اىداف تديػ في جذ  4
 االخريؼ اليو.

  .668   

   600.   .يح  ان يسدح ويكافئ دائسا عمى حدا  االخريؼ5

  انعبيم انشاثع9 انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد -د

  604.    .يغير سمؽكو بذكل جذري عشد حزؽر رئيدو السباشر2

.يشفي مدؤوليتو السباشرة عؼ األخطاء التي ارت ب  في 1
 مدرستو ويمقي بالمؽم عمى االخريؼ 

   .405  

.يقدم السداعدة فق  لألشخاص الذيؼ يتسمقؽن لو او 3
 يداعدونو عمى التقدم.

   .622  

.يقؽم بالسفاخرة في الشجاحات الدابقة حتى التي لػ يداىػ 4
 فييا.

   .667  

  601.    .يعسل بجد حيشسا يشتعر ترقية او حؽافز مقبمة 5

  هـ. عذو انقذسح عهى انتنجؤ

 624.     .ذو نؽبات  ز  متفجرة2

. يتأثر بحدسو الذخري وقراراتو الحالية لتحديد مشاخ 1
 العسل

    .592 

 635.      ةو ير مبرر  ة. يغز  عمى السدرسيؼ ألسبا  تافي3

. تتغير ليجتو وصؽتو وتعانير وجيو عشد تعرضو لسؽقف 4
 ما 

    .558 

 366.     . يتأثر عاطفيا بالبيئة السحيطة بو 5

 585.     . يجعل السدرسيؼ يحاولؽن "قراءة" مزاجو الستقم 6

 298.     . يؤثر عمى مذاعر السدرسيؼ عشد االنفعال7

 1.420 1.787 2.717 3.293 5.813 اندزس انكبين9 

 4.734 5.957 9.055 10.977 19.376 اننغجخ انًئىٌخ نهتجبٌن انًفغش%

 50.099 45.365 39.408 30.353 19.376 اننغجخ انًئىٌخ انتشاكًٍخ نهتجبٌن%

 SPSS. V.23انًصذس9 نتبئح انتحهٍم اإلحصبئً فً ثشنبيح 

ابعاد  ةاست ذاف خسد( الخاص بالتحميل العاممي االست ذافي يسكؼ 13مؼ خالل الجدول رقػ )
ن ىشاك فقرات ليا أ ألا ،فقرة( والتي يحتؽي عمييا مكياس الكيادة الدامة 33رئيدة مؼ الفقرات األصمية )

مؼ بعد عدم القدرة عمى  (5,7)مؼ بعد االشراف الديء وفقرة  (5)وىي الفقرات  (0.40)اقل مؼ  تذعبات
قل أحذف الفقرات التي تذبعاتيا  ةوذلغ يدتمزم مؼ الباحث أخرى،التشبؤ وال تؽجد فقرات عانرة عمى ابعاد 
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 (27)ويجري االمر عمى باقي اجراءات التحميل، وعميو فان الفقرات الخاصة بالسكياس ىي  (40%)مؼ 
وىذا االست ذاف الحر مطانت الفتراضات االدنيات  ،بعاد لسكياس الكيادة الدامةأ ةفقرة تكيس خسد

 السكياس. الدابقة بخرؽص ابعاد ىذا 

 ب. مقياس شغف العسل:

الذي يت ؽن  شغف العسلتتعمت ىذه الفقرة باالست ذاف الرريح لألبعاد التي تشطؽي تح  مكياس 
بغية تحديد الفقرات الرالحة التي  (EFA)فقرة مؼ خالل اسمؽ  التحميل العاممي االست ذافي  (17)مؼ 

وكذلغ تدتبعد الفقرات التي ال تحقت االعتبار  ،يوستشطؽي تح  ىذا السكياس وما ىؽ البعد الذي تشتسي ال
 .       آنفا  الرابع والخامس مؼ السعايير السذكؽرة 

 . كفاية العيشة ووجؾد عالقات االرتباط بيؽ الستغيرات0
حد الذروط السيسة الستخدام التحميل أ (Sampling Adequacy) البحثيعد شرط كفاية عيشة 

-The Kaiser-Meyerالعاممي االست ذافي ويتػ التحقت مؼ كفاية العيشة مؼ خالل اجراء اختبار 

Olkin Measure) (KMO) وتتراوح احرائية )(KMO)  لى أن ٳ تؤشر (0). والكيسة  (0-1)نيؼ
نسؽذج االرتباط يكؽن أن أوىذا يبيؼ بمؼ مجسؽع االرتباطات ال مية  أكبرمجسؽع االرتباطات الجزئية 

 (1))وىشا يكؽن استخدام التحميل العاممي االست ذافي  ير مالئػ(. اما اذا كان  الكيسة تقتر  مؼ  ا  مشتذر 
مرداقية ويؽصي  انسؽذج االرتباطات متؽاثت والتحميل العاممي سيكؽن ذأ لى أنٳفان ىذا يؤشر 

(Kaiser, 1974)  والكيػ التي ت ؽن ادنى مؼ ىذه الكيسة يعشي  (0.50)ن اكبر مؼ بان الكيػ السقبؽلة ت ؽ
عيد التف ير بالستغيرات الستزسشة في تجسع نيانات اكثر )زيادة حجػ العيشة( او تن أما ٳ ةن عمى الباحثأب

 . (Field, 2005)السكياس 
والتي  (0.713)والتي نمغ   (0.50)ىي أكبر مؼ  (KMO)فان قيسة  (14)وكسا يعير مؼ الجدول 

 تعتبر قيسة مرتفعة.  Kaiserحد  ترشيف 
الذي  (Bartlett)وبخرؽص وجؽد عالقات ارتباط نيؼ الستغيرات فقد استخدم اختبار بارتمي  

مرفؽفة االرتباط ىي مرفؽفة وحدة  لى أنٳوالتي تذير  (Null Hypothesis)يختبر فرضية العدم 
(Identity Matrix)، كان  مرفؽفة االرتباط مرفؽفة وحدة فان ىذا يعشي بان كل معامالت  وقذا
ن أواختبار السعشؽية سؽف يخبرنا ب ،ا  لذلغ نحؼ نريد ىذا االختبار يكؽن معشؽي ،ا  االرتباط تداوي صفر 

يذير  (Bartlett)( ان اختبار 14(وكسا يعير في الجدول  ،مرفؽفة االرتباط ىي ليد  مرفؽفة وحدة
 .(Field, 2005)سعشؽية لى وجؽد الٳ
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 (14)الجدول 
 اختجبس كفبٌخ انعٍنخ ووخىد االستجبط ثٍن انًتغٍشاد

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 

2044.085 

Df 136 

Sig. .000 

 Spss. V.25الوصذر: هخزجاث بزًاهج                      

تبيؼ الشتائج اعاله التحقت مؼ السعيار االول الزروري مؼ معايير اختبار التحميل العاممي االست ذافي 
(EFA). 

  ساسيةأل. طريقة السكؾنات ا1
طريقة السكؽنات  استخدم فقد  ،التي سبت ذكرىاولغرح التحقت مؼ السعايير االربعة الستبكية 

ومؼ عدد  ،يزا في التحقت مؼ صدق العباراتأالتي تداعد  (Principal components)ساسية ألا
نتائج التحميل العاممي وفت طريقة السكؽنات األساسية  (15)االبعاد ال امشة لمسكياس. ويؽضح الجدول 

 . التي تعتبر أكثر طرق التحميل العاممي مؼ حيث الدقة وشيؽع االستخدام

 (15)الجدول 
 (1-4نتائج التحميل العاممي لسقياس شغف العسل )العؾامل مؽ 

 عبـــارات الـمقيــــاس

 تشبعات العوامل

 انعبيم األول
العامل 
 الثاني

 العامل الثالث
العامل 
 الرابع

  انعبيم األول9 االعتًتبع ثبنعًم -أ

    651. .أنا أستستع بعسمي .2 

    643. ..أنا حقا أح  عسمي1  

    748. ..ال أشعر باإلرىاق والسمل أثشاء الكيام بعسمي3  

    659. بالحساس عشد الذىا  الى عسمي .اشعر4

    776. .أشعر بالرضا والحيؽية في عسمي5

  انعبيم انثبن9ً انذافع انزاتً -ة

.سأظل أقؽم نيذا العسل، حتى وان لػ اتمقى أجرا  2
 .كا يا  

 .746   

عمى حافزي مؼ العسل نفدو وليس مؼ .أحرل 1
 السكافآت السترتبة عميو.

 .418   

   701.  ..شيء ما نداخمي يجبرني عمى الكيام بعسمي3  

. الب ا ما أعسل لداعات إضا ية حتى عشدما ال 4
 يطم  مشي أحد الكيام نذلغ

 .668   

  انعبيم انثبنث9 انهىٌخ انزاتٍخ -ج

  643.   .االعتذاد بٌفسً.عولً ٌجعلًٌ شذٌذ 1
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 عبـــارات الـمقيــــاس

 تشبعات العوامل

 انعبيم األول
العامل 
 الثاني

 العامل الثالث
العامل 
 الرابع

  634.   ..ٌعكس عولً الصفاث التً أحبها فً ًفس2ً

  413.   ..أشعز باالًتواء إلى عول3ً

  610.   .اشعز بأى عولً هى العول الذي افخز به4

  انعبيم انشاثع9 انشعىس ثبنتعهى -د

.أنذل قرارى جيدي لتطؽير العسل الذي أقؽم 2  
 .بو

   .508 

دائس ا إيجاد طرائت جديدة وأفعل ألداء  .أحاول1  
 .عسمي

   .617 

 622.    ..أنا عمى استعداد لتعمػ السزيد والسزيد عؼ عسمي3

 571.    .حاول  الب ا أداء عسمي بأفعل طريقة مسكشة4أ  

 1.318 1.529 1.826 2.903 الجذر الكامؽ: 

 7.754 8.991 10.743 17.077 الشدبة السئؾية لمتبايؽ السفدر%

 44.565 36.811 27.819 17.077 الشدبة السئؾية التراكسية لمتبايؽ%

 SPSS. V.23انًصذس9 نتبئح انتحهٍم اإلحصبئً فً ثشنبيح         

ابعاد  ة( الخاص بالتحميل العاممي االست ذافي يسكؼ است ذاف أربع15مؼ خالل الجدول رقػ )
وعميو فان الفقرات  ،فقرة( والتي يحتؽي عمييا مكياس شغف العسل 17رئيدية مؼ الفقرات األصمية )

وىذا االست ذاف الحر مطانت  ،ابعاد لسكياس شغف العسل ةفقرة تكيس أربع (17)الخاصة بالسكياس ىي 
 الفتراضات االدنيات الدابقة بخرؽص ابعاد ىذا السكياس. 

 . مقياس الفغاعة في مكان العسل :ج

الفغاعة في مكان العسل ست ذاف الرريح لألبعاد التي تشطؽي تح  مكياس تتعمت ىذه الفقرة باال
بغية تحديد الفقرات  (EFA)فقرة مؼ خالل اسمؽ  التحميل العاممي االست ذافي  (20)الذي يت ؽن مؼ 

وكذلغ تدتبعد الفقرات التي ال  ،وما ىؽ البعد الذي تشتسي اليو ،الرالحة التي ستشطؽي تح  ىذا السكياس
 .       آنفا  االعتبار الرابع والخامس مؼ السعايير السذكؽرة  تحقت

 . كفاية العيشة ووجؾد عالقات االرتباط بيؽ الستغيرات0
الذروط السيسة الستخدام التحميل  أحد (Sampling Adequacy)البحثيعد شرط كفاية عيشة 

-The Kaiser-Meyerبار ويتػ التحقت مؼ كفاية العيشة مؼ خالل اجراء اخت ،العاممي االست ذافي

Olkin Measure) (KMO) وتتراوح احرائية )(KMO)  لى أن ٳ تؤشر (0)والكيسة  .(0-1)نيؼ
نسؽذج االرتباط يكؽن أن أوىذا يبيؼ ب ،مؼ مجسؽع االرتباطات ال مية أكبرمجسؽع االرتباطات الجزئية 

 (1)كان  الكيسة تقتر  مؼ  إذاما أ)وىشا يكؽن استخدام التحميل العاممي االست ذافي  ير مالئػ(.  ا  مشتذر 
 ,Kaiser)مرداقية ويؽصي  انسؽذج االرتباطات متؽاثت والتحميل العاممي سيكؽن ذأن أفان ىذا يؤشر ب

ن عمى أالكيسة يعشي ب والكيػ التي ت ؽن ادنى مؼ ىذه (0.50)بان الكيػ السقبؽلة ت ؽن اكبر مؼ  (1974
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عيد التف ير بالستغيرات الستزسشة في السكياس تجسع نيانات اكثر )زيادة حجػ العيشة( او تاما ان  ةالباحث
(Field, 2005) . 

 (0.932) والتي نمغ   (0.50)كبر مؼ أىي  (KMO)فان قيسة  (16)وكسا يعير مؼ الجدول 
 تعتبر قيسة مرتفعة.  Kaiserوالتي حد  ترشيف 

الذي  (Bartlett)وبخرؽص وجؽد عالقات ارتباط نيؼ الستغيرات فقد استخدم اختبار بارتمي  
مرفؽفة االرتباط ىي مرفؽفة وحدة  لى أنٳوالتي تذير  (Null Hypothesis)يختبر فرضية العدم 

(Identity Matrix)  واذا كان  مرفؽفة االرتباط مرفؽفة وحدة فان ىذا يعشي بان كل معامالت ،
. واختبار السعشؽية سؽف يخبرنا بان ا  . لذلغ نحؼ نريد ىذا االختبار يكؽن معشؽيا  رتباط تداوي صفر اال

يذير الى  (Bartlett)مرفؽفة االرتباط ىي ليد  مرفؽفة وحدة. وكسا يعير في الجدول فان اختبار 
 .(Field, 2005)وجؽد السعشؽية 

 (16)جدول 
 ؽ الستغيراتاختبار كفاية العيشة ووجؾد االرتباط بي

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .932 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10845.181 

Df 190 

Sig. .000 

 Spss. V.25الوصذر: هخزجاث بزًاهج 

 

تبيؼ الشتائج اعاله التحقت مؼ السعيار االول الزروري مؼ معايير اختبار التحميل العاممي 
 .(EFA)االست ذافي 

  ساسيةأل. طريقة السكؾنات ا1
ساسية ألطريقة السكؽنات ا  فقد استخدم ،السذكؽرة سابقا  ولغرح التحقت مؼ السعايير االربعة الستبكية    

(Principal components)  تداعد ايزا في التحقت مؼ صدق العبارات ومؼ عدد االبعاد التي
نتائج التحميل العاممي وفت طريقة السكؽنات األساسية التي تعتبر  (17)ال امشة لمسكياس. ويؽضح الجدول 

 اكثر طرق التحميل العاممي مؼ حيث الدقة وشيؽع االستخدام. 
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  (17)الجدول 
  (1-4)العوامل من الفظاظة في مكان العمل نتائج التحليل العاملي لمقياس 

 SPSS. V.23انًصذس9 نتبئح انتحهٍم اإلحصبئً فً ثشنبيح       

 العواملتشبعات  عبـــارات الـمقيــــاس

انعبيم 

 االول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

  العامل األول: العداء -أ
    527. .ارفع صؾتي عشدما اتحدث مع االخريؽ 1
    672. .استخدم نغسة غير مشاسبة عشد التحدث مع االخريؽ 2
    558.  .اتحدث مع االخريؽ بشبرة صؾت عدوانية3
    598. .استخدم نغراتي الحادة لمتعبير عؽ سخظي عمى االخريؽ 4
  العامل الثاني: انتهاك الخرؾصية -ب
   746.  .افتح ادراج مكتب زمالئي دون اذن مدبق مشهؼ1
   418.  .أخذ أشياء مؽ مكتب زمالئي دون إذن مدبق مشهؼ2 
   701.  .اخذ القرطاسية مؽ مكتب زمالئي دون اعادتها إليهؼ3
قراء السراسالت السؾجهة لزمالئي، مثل رسائل البريد اإللكتروني أو  .ا4

 الفاكدات دون عمسهؼ
 .668   

   647.  .اقاطع االخريؽ اثشاء الحديث في الهاتف5
  العامل الثالث: الدمؾك االندحابي -ج
  776.   ..أتجشب التذاور مع االخريؽ عشدما ُيتؾقعؾن مشه عادًة القيام بذلػ1

اإللكتروني  .اتعسد التأخير في اإلجابة عمى الرسائل الشرية او البريد2
 .لألخريؽ بدون سبب وجيه

  .813  

تكؾن ي .أكؾن بظيئًا بذكل غير معقؾل في التعامل مع األمؾر الت3
 مهسة لعسمي.

  .764  

  781.   .هاعمؼ ب.أتعسد عدم تسرير السعمؾمات التي يجب أن أكؾن عمى 4

  750.   .لؼ اشارك في أي قرار كان يجب ان اشارك فيه5
  737.   .ال ابمغ عؽ االجتساع الذي كان يجب ان يكؾن االخريؽ عمى عمؼ به6

.أعظي اشعار قريرا بذكل غير معقؾل عشد الغاء وجدولة االحداث 7
 التي يجب ان يتؾاجد فيها االخريؽ

  .706  

  العامل الرابع: الشسيسة -د
 806.     .اناقش عمًشا السعمؾمات الذخرية الدرية التي بحؾزتي1
 828.     .ادلى بترريحات شريرة او دنيئة عؽ االخريؽ2
 710.     .اتحدث عؽ االخريؽ بغيابهؼ3
 217.    .اثرثر كثيرا السيسا عشد عدم وجؾد السعشييؽ بالسؾضؾع 4

 1.064 1.320 2.144 9.155 الجذر الكامؽ: 
 5.319 6.602 10.722 45.774 الشدبة السئؾية لمتبايؽ السفدر%

 68.417 63.097 56.496 45.774 الشدبة السئؾية التراكسية لمتبايؽ%
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ابعاد ة ( الخاص بالتحميل العاممي االست ذافي يسكؼ است ذاف أربع17الجدول رقػ )مؼ خالل 
اال ان الفقرة  ،فقرة( والتي يحتؽي عمييا مكياس الفعاظة في مكان العسل 20رئيدية مؼ الفقرات األصمية )

صة وىؽ ما يدتؽج  حذفيا، وعميو فان الفقرات الخا (40%)مؼ بعد الشسيسة كان تذبعيا يقل عؼ  4
وىذا االست ذاف الحر  ،ابعاد لسكياس الفعاظة في مكان العسل ةفقرة تكيس اربع (19)بالسكياس ىي 

 دنيات الدابقة بخرؽص ابعاد ىذا السكياس. ألمطانت الفتراضات ا

 اختبار الردق البشائي التؾكيدي  سادسا: 
الييكميكككككككككة ( يعكككككككككد احكككككككككدى تقشيكككككككككات نسذجكككككككككة السعادلكككككككككة CFAان التحميكككككككككل العكككككككككاممي التؽكيكككككككككدي )

(SEM والتكككككي تسثكككككل احكككككدى خركككككائص نرنكككككامج )Amos اذ تزايكككككد اسكككككتخدامو مكككككؼ قبكككككل البكككككاحثيؼ فككككككي ،
مككككككؼ التأكككككككد مككككككؼ صككككككحة نشيككككككة العؽامككككككل الداخميككككككة  ةالعمككككككؽم االجتساعيككككككة والدككككككمؽكية ، وىككككككؽ يسكككككككؼ الباحثكككككك

لمسقكككككككاييس السعتسكككككككدة الدراسكككككككات والبحكككككككؽث، عمكككككككى وجكككككككو الخركككككككؽص يسككككككككؼ اسكككككككتخدام التحميكككككككل العكككككككاممي 
ن بخرككككؽص مكيككككاس ؽ ؽكيككككدي لتقككككديػ دليككككل مككككا عمككككى صككككحة التأكيككككد عمككككى فرضككككية مككككا يتبشاىككككا البككككاحثالت

معككككيؼ كسككككا ان التحميكككككل العككككاممي التؽكيكككككدي يحككككدد نسكككككؽذج الكيككككاس الخكككككاص بستغيككككر معكككككيؼ والككككذي يسككككككؼ 
كككككا باسكككككػ اليياككككككل العامميكككككة  كككككٳن  ن ألىسيكككككة اسكككككتخدام التحميكككككل العكككككاممي التؽكيكككككدي تبكككككرز أ ان يعكككككرف أيز 

خكككككرى  يكككككر الكككككذي تكككككػ اسكككككتخدام السكيكككككاس فييكككككا أالستغيكككككر قكككككد يدكككككتخدم عمكككككى عيشكككككة مكككككؼ ثقافكككككات  مكيكككككاس
ألول مككككككككرة اذ قككككككككد تتغيككككككككر لغككككككككة السكيككككككككاس او ت ييككككككككف تدككككككككاؤالتو, اذ يعككككككككد احككككككككد اقككككككككؽى وادق لمتأكككككككككد مككككككككؼ 

فيكككككؽ عبكككككارة عكككككؼ وصكككككف ل يفيكككككة  (Byrne,2001:56)صكككككالحية السكيكككككاس التحميكككككل العكككككاممي التؽكيكككككدي
باطيكككككا نبعكككككد معكككككيؼ ، والتحميكككككل العكككككاممي التؽكيكككككدي ىكككككؽ أداة تحكككككاول التأكيكككككد عمكككككى تسثيكككككل العشاصكككككر وارت

الؽصككككككؽل ألفزككككككل أنسككككككؽذج لمبيانككككككات التككككككي تجسككككككع االرتباطككككككات نككككككيؼ اسككككككتجابات العيشككككككة ، وان اىككككككػ مككككككا 
يقدمككككو التحميككككل العككككاممي التؽكيككككدي ىككككؽ التأكككككد مككككؼ ان  نسككككاذج الكيككككاس كسككككا ىككككي مقترحككككة فككككي السرككككادر 

وىشككككاك معيككككاران لمتحقككككت مككككؼ األنسككككؽذج الييكمككككي الشككككاتج عككككؼ  ،دد فقككككرات الكيككككاسمككككؼ حيككككث العؽامككككل وعكككك
والتكككككككي  (0.40)كبكككككككر مكككككككؼ أن ت كككككككؽن أىسكككككككا تقكككككككديرات السعمسكككككككة التكككككككي يجككككككك   (CFA)مخرجكككككككات تحميكككككككل 

األوزان االنحداريككككككة السعياريككككككة التككككككي تعيككككككر عمككككككى قككككككيػ تعككككككرف بسعككككككامالت الرككككككدق، وىككككككي عبككككككارة عككككككؼ 
امشككككة )الستغيككككرات التككككي ت ككككؽن  يككككر قانمككككة لمكيككككاس( مككككع كككككل فقككككرة مككككؼ االسككككيػ التككككي تككككرب  الستغيككككرات ال 

يككككككؽ التأكككككككد مككككككؼ مؤشككككككرات جككككككؽدة مطابقككككككة االنسككككككؽذج اي مككككككدى فامككككككا السعيككككككار الثككككككاني  ،فقككككككرات السكيككككككاس
ويؽضكككككككح  ،واالنسكككككككؽذج السفتكككككككرح بالشسذجكككككككة الييكميكككككككة ،التطكككككككانت نكككككككيؼ البيانكككككككات التكككككككي تخزكككككككع لمتحميكككككككل

 تمغ السؤشرات. (18)الجدول 
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 (18)الجدول 
 مؤشرات وقاعدة جؾدة السظابقة لسعادلة الشسذجة الهيكمية

 ندبة جؽدة السطابقة السؤشرات ت
xالشدبة نيؼ قيػ -1

 5اقل مؼ  dfودرجات الحرية    2

 0.90اكبر مؼ    Goodness of Fit Index (GFI)مؤشر حدؼ السطابقة  -2
 0.90اكبر مؼ  Tucker-Lewis Index (TLI)مؤشر تاكر ولؽس  -3
 0.90اكبر مؼ  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر السطابقة السقارن  -4
5-  :مؤشر جذر متؽس  مربع الخطأ التقريبي 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 0.05-0.08نيؼ 

SOURCE: Chan, F., Lee, G., Lee, E., Kubota, C., & Allen, Ch., (2007). Structural 

Equation Modeling in Rehabilitation Counseling Research, Rehabilitation Counseling 

Bulletin, 51:1, 53-66  -Singh, Vedant (2016) (Perceptions of emission reduction potential 

in air transport: a structural equation modeling approach) Springer Science+Business 

Media New York, Environ Syst Decis 36:377–403 

سكككككيتػ است ذكككككاف الركككككدق البشكككككائي  البحكككككثوإلكسكككككال اختبكككككار الركككككدق البشكككككائي التؽكيكككككدي لستغيكككككرات       
 التؽكيدي لسكياس الكيادة الدامة، ومكياس شغف العسل، ومكياس الفعاظة في مكان العسل.

 . التحميل العاممي التؾكيدي لستغير القيادة الدامة: 1
ساسكككككية ىكككككي )االشكككككراف أبعكككككاد أ ةسكككككيتػ اختبكككككار متغيكككككر جكككككؽدة الكيكككككادة الدكككككامة مكككككؼ خكككككالل خسدككككك 
( فقكككككككرة، التكككككككرويج او االعتكككككككزاز بالكككككككذات 5( فقكككككككرة، الشرجدكككككككية )6( فقكككككككرة، الكيكككككككادة الدكككككككمطؽية )7) ءالدكككككككي

( ان ىشكككككككككاك بعكككككككككم التقكككككككككديرات  9( اذ يتزكككككككككح مكككككككككؼ الذككككككككككل ) 7(، عكككككككككدم القكككككككككدرة عمكككككككككى التشبكككككككككؤ )5)
وكسكككككككا  (BS5,EN5,EN7)وىكككككككي الفقكككككككرات  (0.40)السعياريكككككككة تقكككككككل تذكككككككبعاتيا عكككككككؼ السعيكككككككار السحكككككككدد 

 (.9يؽضحيا الذكل )
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ثكككككػ الكيكككككام  ،الكيكككككام بحكككككذف الفقكككككرات التكككككي قكككككل تذكككككبعيا عكككككؼ السعيكككككار السحكككككدد ةوىشكككككا عمكككككى الباحثككككك 
ي إضككككككافة مدككككككارات جديككككككدة تككككككرب  نككككككيؼ االخطككككككاء أبككككككٳجراء مؤشككككككرات التعككككككديل التككككككي يقترحيككككككا البرنككككككامج 

واالخطكككككاء السعياريكككككة لمستغيكككككرات  يكككككر  ،و نكككككيؼ الستغيكككككرات ال امشكككككةأالسعياريكككككة لمستغيكككككرات  يكككككر السقاسكككككة 
السقاسكككككككة, وىكككككككذه السدكككككككارات بالحكيقكككككككة ىكككككككي عالقكككككككات التبكككككككايؼ السذكككككككترك نكككككككيؼ اخطكككككككاء الكيكككككككاس نيكككككككدف 

، ثككككككػ (Modification Indices)تحدككككككيؼ مؤشككككككرات جككككككؽدة السطابقككككككة باعتسككككككاد  مؤشككككككرات التعككككككديل 
كبكككككر أسعياريكككككة التذكككككبعات ( ان جسيكككككع التقكككككديرات ال10اذ يتزكككككح مكككككؼ الذككككككل ) اعكككككادة التحميكككككل مكككككؼ جديكككككد

ن الخطكككككؽة التكككككي يجككككك  الكيكككككام نيكككككا انتكككككداء بعكككككد أوىكككككي مقبؽلكككككة احركككككائيا   (0.40)مكككككؼ السعيكككككار السحكككككدد 
قككككككل مككككككؼ السعيككككككار السحككككككدد ىككككككي إضككككككافة مدككككككارات جديككككككدة تككككككرب  نككككككيؼ أحككككككذف الفقككككككرات التككككككي تذككككككبعاتيا 

 انشكم( 9)

 يؤششااد انصذق انجنبئً انتىكٍذي نًقٍبط انقٍبدح انغبيخ 
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خطكككككككككاء السعياريكككككككككة االخطكككككككككاء السعياريكككككككككة لمستغيكككككككككرات  يكككككككككر السقاسكككككككككة او نكككككككككيؼ الستغيكككككككككرات ال امشكككككككككة واال
عبكككككارة تككككككيس نشيكككككة  الكيكككككادة  (27)أن الككككككفقرات الكككككك  (10)لمستغيكككككرات  يكككككر السقاسكككككة, اذ يؽضكككككح الذككككككل  

لكككككى ان البيانكككككات السختبككككككرة مطابقكككككة لشسكككككؽذج الكيككككككاس ٳذ تذككككككير الشتكككككائج ٳبعكككككاد(. ألالدكككككامة)متغير متعكككككدد ا
 الستسثل ىشا بسكياس الكيادة الدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

وان الشدبة الحرجة  (P<.001)( ممخص تقديرات الشسؽذج وىي معشؽية عشد (19ويبيؼ الجدول
 وىي تحقت الذرط السطمؽ . (1.96)كبر مؼ أ

  

 الذكل(13) 
 مؤشرات الردق البشائي التؾكيدي لسقياس الفغاعة في مكان العسل بعد التعديل

 الذكل (10)  
الدامة بعد التعديلمؤشرات الردق البشائي التؾكيدي لسقياس القيادة   



 004 اختجبس وتطىٌش يقبٌٍظ انجحث                                            – ولاال اندبنت انتطجٍقً انًجحث9 ثبنثانفصم ان  
 

 

 

 

 

 (08اندذول )

 تقذٌشاد نًىرج يتغٍش خىدح انقٍبدح انغبيخ

 S.R.W S.E. C.R. P االثعبد انًغبس انفقشاد

BS1 <--- 14.513 060. 638. االششاف انغًء *** 

BS2 <--- 706. االششاف انغًء    

BS3 <--- 15.936 054. 632. االششاف انغًء *** 

BS4 <--- 16.959 064. 760. االششاف انغًء *** 

BS6 <--- 11.811 053. 455. االششاف انغًء *** 

BS7 <--- 10.487 050. 407. االششاف ا انغًء *** 

LE1 <--- 10.869 121. 571. انقٍبدح انغهطىٌخ *** 

LE2 <--- 458. انقٍبدح انغهطىٌخ    

LE3 <--- 12.111 139. 716. انقٍبدح انغهطىٌخ *** 

LE4 <--- 11.105 142. 690. انقٍبدح انغهطىٌخ *** 

LE5 <--- 10.820 132. 644. انقٍبدح انغهطىٌخ *** 

LE6 <--- 10.960 137. 666. انقٍبدح انغهطىٌخ *** 

NE1 <--- 16.231 058. 671. اننشخغٍخ *** 

NE2 <--- 16.277 060. 685. اننشخغٍخ *** 

NE3 <--- 18.628 056. 746. اننشخغٍخ *** 

NE4 <--- 18.684 059. 766. اننشخغٍخ *** 

NE5 <--- 696. اننشخغٍخ    

PR1 <--- 13.221 060. 688. انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد *** 

PR2 <--- 11.398 054. 539. انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد *** 

PR3 <--- 12.138 055. 545. انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد *** 

PR4 <--- 12.058 053. 540. انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد *** 

PR5 <--- 780. انتشوٌح او االعتضاص ثبنزاد 
   

EN1 <--- 10.742 128. 661. عذو انقذسح عهى انتنجؤ *** 

EN2 <--- 11.202 122. 678. عذو انقذسح عهى انتنجؤ *** 

EN3 <--- 11.404 129. 729. عذو انقذسح عهى انتنجؤ *** 

EN4 <--- 11.998 107. 614. عذو انقذسح عهى انتنجؤ *** 

EN6 <--- 505. عذو انقذسح عهى انتنجؤ    

 AMOS.V.23انًصذس9 يخشخبد ثشنبيح                    

 

 التؾكيدي لستغير شغف العسل. التحميل العاممي 2

بعككككاد فرعيككككة ىككككي )االسككككتستاع بالعسككككل أ ةربعككككألقككككد تككككػ قيككككاس متغيككككر شككككغف العسككككل مككككؼ خككككالل          
( فقككككككرات( اذ 4( فقككككككرات, الذككككككعؽر بككككككالتعمػ )4( فقككككككرات, اليؽيككككككة الذاتيككككككة )4( فقككككككرات, الككككككدافع الككككككذاتي )5)

 (40%)ن جسيككككككع فقككككككرات السكيككككككاس قككككككد تجككككككاوزت السعيككككككار السحككككككدد والبككككككال  ٳ( 11يتزككككككح مككككككؼ الذكككككككل )
عمككككى مؤشككككرات التعككككديل التككككي يقترحيككككا البرنككككامج  إضككككافة مدككككارات  نشككككاء   ةالباحثكككك  فعككككال عككككؼ ذلككككغ قامكككك

و نكككككيؼ الستغيكككككرات ال امشكككككة واالخطكككككاء أجديكككككدة تكككككرب  نكككككيؼ االخطكككككاء السعياريكككككة لمستغيكككككرات  يكككككر السقاسكككككة 
يككككككر السقاسككككككة, وىككككككذه السدككككككارات بالحكيقككككككة ىككككككي عالقككككككات التبككككككايؼ السذككككككترك نككككككيؼ السعياريككككككة لمستغيككككككرات  

اخطككككككككككككاء الكيككككككككككككاس نيككككككككككككدف تحدككككككككككككيؼ مؤشككككككككككككرات جككككككككككككؽدة السطابقككككككككككككة باعتسككككككككككككاد  مؤشككككككككككككرات التعككككككككككككديل 

 انشكم( 9)

 يؤششااد انصذق انجنبئً انتىكٍذي نًقٍبط انقٍبدح انغبيخ 
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(Modification Indices) أن الككككككفقرات  (11)، ثكككككػ اعكككككادة التحميكككككل مكككككؼ جديكككككد اذ يؽضكككككح الذككككككل
عمككككى ذلككككغ فككككان الشتككككائج ىككككذه  متعككككدد االبعككككاد(. وبشككككاء  عبككككارة تكككككيس نشيككككة  شككككغف العسككككل)متغير  (17)الككككك 

 البيانات السختبرة مطابقة لشسؽذج الكياس الستسثل ىشا بسكياس شغف العسل. لى أنتذير ٳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
وان  (P<.001)وىككككككككي معشؽيككككككككة عشكككككككككد  ،( ممخككككككككص تقككككككككديرات الشسككككككككؽذج12يؼ الجككككككككدول )ويب كككككككك 

 وىي تحقت الذرط السطمؽ . (1.96)الحرجة كان  اكبر مؼ 
  

 الذكل(11) 
 مؤشرات الردق البشائي التؾكيدي لسقياس شغف العسل
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 (21الجدول )
 تقديرات نسؾذج متغير شغف العسل

 S.R.W S.E. C.R. P االثعبد انًغبس انفقشاد

EW1 <--- 13.116 074. 685. االعتًتبع ثبنعًم *** 

EW2 <--- 719. االعتًتبع ثبنعًم    

EW3 <--- 12.624 064. 603. االعتًتبع ثبنعًم *** 

EW4 <--- 10.034 488. 653. االعتًتبع ثبنعًم *** 

EW5 <--- 9.329 060. 407. االعتًتبع ثبنعًم *** 

SE1 <--- ً27.744 029. 766. انذافع انزات *** 

SE2 <--- ً870. انذافع انزات    

SE3 <--- ً31.280 031. 828. انذافع انزات *** 

SE4 <--- ً27.032 037. 854. انذافع انزات *** 

EM1 <--- 26.594 032. 770. انشعىس ثبنتعهى *** 

EM2 <--- 31.447 032. 852. انشعىس ثبنتعهى *** 

EM3 <--- 840. انشعىس ثبنتعهى    

EM4 <--- 34.928 028. 839. انشعىس ثبنتعهى *** 

ID1 <--- 31.210 026. 801. انهىٌخ انزاتٍخ *** 

ID2 <--- 29.342 035. 936. انهىٌخ انزاتٍخ *** 

ID3 <--- 912. انهىٌخ انزاتٍخ 
   

ID4 <--- 43.555 025. 950. انهىٌخ انزاتٍخ *** 

 AMOS.V.23انًصذس9 يخشخبد ثشنبيح                  

 

 الفغاعة في مكان العسل. التحميل العاممي التؾكيدي لستغير 3
ساسكككككية )العكككككداء أبعكككككاد أ ةربعكككككألقكككككد تكككككػ قيكككككاس متغيكككككر الفعاظكككككة فكككككي مككككككان العسكككككل مكككككؼ خكككككالل          
( 4( فقكككككككككككرات، الشسيسكككككككككككة )7( فقكككككككككككرات، الدككككككككككمؽك االقركككككككككككائي )5( فقككككككككككرات، انتيكككككككككككاك الخرؽصكككككككككككية )4)

ن ىشككككككككاك بعككككككككم التقككككككككديرات السعياريككككككككة تقككككككككل تذككككككككبعاتيا عككككككككؼ ٳ( 12فقككككككككرات، اذ يتزككككككككح مككككككككؼ الذكككككككككل )
 .(12)وكسا يؽضحيا ذات الذكل (GO4)ىي الفقرة و  (0.40)السعيار السحدد 
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الكيكككككام بحكككككذف الفقكككككرات التكككككي قكككككل تذكككككبعيا عكككككؼ السعيكككككار السحكككككدد ثكككككػ الكيكككككام  ةوىشكككككا عمكككككى الباحثككككك 
ي إضككككككافة مدككككككارات جديككككككدة تككككككرب  نككككككيؼ االخطككككككاء أبككككككٳجراء مؤشككككككرات التعككككككديل التككككككي يقترحيككككككا البرنككككككامج 

السعياريكككككة لمستغيكككككرات  يكككككر السقاسكككككة او نكككككيؼ الستغيكككككرات ال امشكككككة واالخطكككككاء السعياريكككككة لمستغيكككككرات  يكككككر 
خطكككككككاء الكيكككككككاس نيكككككككدف أالسقاسكككككككة, وىكككككككذه السدكككككككارات بالحكيقكككككككة ىكككككككي عالقكككككككات التبكككككككايؼ السذكككككككترك نكككككككيؼ 

, ثككككككػ (Modification Indices)يل تحدككككككيؼ مؤشككككككرات جككككككؽدة السطابقككككككة باعتسككككككاد  مؤشككككككرات التعككككككد
ن جسيككككع التقككككديرات السعياريككككة التذككككبعات اكبكككككر أ( 13اذ يتزككككح مكككككؼ الذكككككل ) ٳعككككادة التحميككككل مككككؼ جديككككد

ن الخطكككككؽة التكككككي يجككككك  الكيكككككام نيكككككا انتكككككداء بعكككككد أوىكككككي مقبؽلكككككة ٳحركككككائيا   (0.40)مكككككؼ السعيكككككار السحكككككدد 
فة مدككككككارات جديككككككدة تككككككرب  نككككككيؼ حككككككذف الفقككككككرات التككككككي تذككككككبعاتيا اقككككككل مككككككؼ السعيككككككار السحككككككدد ىككككككي إضككككككا

و نكككككككككيؼ الستغيكككككككككرات ال امشكككككككككة واالخطكككككككككاء السعياريكككككككككة أاالخطكككككككككاء السعياريكككككككككة لمستغيكككككككككرات  يكككككككككر السقاسكككككككككة 
عبكككككككككارة تككككككككككيس نشيكككككككككة   (19)ن الككككككككككفقرات الكككككككككك ٳ (13)لمستغيكككككككككرات  يكككككككككر السقاسكككككككككة, اذ يؽضكككككككككح الذككككككككككل  

 (12)   الذكل
 مؤشرات الردق البشائي التؾكيدي لسقياس الفغاعة في مكان العسل
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ن البيانككككككات السختبككككككرة لككككككى اٳبعككككككاد(. اذ تذككككككير الشتككككككائج ألالفعاظككككككة فككككككي مكككككككان العسككككككل )متغيككككككر متعككككككدد ا
 نسؽذج الكياس الستسثل ىشا بسكياس الفعاظة في مكان العسل.ألمطابقة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكل(13) 
 مؤشرات الردق البشائي التؾكيدي لسقياس الفزاضة في مكان العسل بعد التعديل
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وان  (P<.001)نسكككككككؽذج وىككككككككي معشؽيكككككككة عشككككككككد األ( ممخككككككككص تقكككككككديرات 12ويبكككككككيؼ الجكككككككدول ) 
 وىي تحقت الذرط السطمؽ . (1.96)الحرجة كان  اكبر مؼ 

 (21الجدول )
 تقديرات نسؾذج متغير الفغاعة في مكان العسل

 S.R.W S.E. C.R. P االثعبد انًغبس انفقشاد

HO1 <--- 6.527 282. 619. انعذاء *** 

HO2 <--- 427. انعذاء    

HO3 <--- 7.328 303. 968. انعذاء *** 

HO4 <--- 7.215 258. 893. انعذاء *** 

VI1 <--- 23.149 039. 750. انتهبك انخصىصٍخ *** 

VI2 <--- 26.370 036. 822. انتهبك انخصىصٍخ *** 

VI3 <--- 823. انتهبك انخصىصٍخ    

VI4 <--- 24.908 032. 710. انتهبك انخصىصٍخ *** 

VI5 <---  25.860 037. 806. انخصىصٍخانتهبك *** 

GO1 <--- ً21.466 050. 826. انغهىك االقصبئ *** 

GO2 <--- ً24.343 044. 821. انغهىك االقصبئ *** 

GO3 <--- ً833. انغهىك االقصبئ    

EL1 <--- 24.807 046. 816. اننًًٍخ *** 

EL2 <--- 23.730 046. 839. اننًًٍخ *** 

EL3 <--- 737. اننًًٍخ 
   

EL4 <--- 22.804 052. 809. اننًًٍخ *** 

EL5 <--- 22.169 050. 768. اننًًٍخ *** 

EL6 <--- 21.200 046. 754. اننًًٍخ *** 

EL7 <--- 17.157 050. 618. اننًًٍخ *** 

 AMOS.V.23انًصذس9 يخشخبد ثشنبيح 

 

 ثامشًا: اختبار معامل الثبات:
وتجانس  ،الدرجة التي يسكؼ ان تقاس فييا الفروق الفردية باندجاميسثل اختبار معامل الثبات 

ولمتحقت مؼ ثبات اداة  ،جموأعشد االجابة عؼ مكياس معيؼ، ويعد السكياس ثانتا  عشدما يكيس ما نشي مؼ 
اكثر االسالي  شيؽعا  وىؽ كرونباخ الفا، الذي تعد قيستو معتسدة كمسا تجاوز ندبة  البحثالكياس اعتسد 

( أن قيػ معامل كرونباخ الفا 22اذ نالحظ مؼ الجدول )  ،( عمى مدتؽى البحؽث الدمؽكية0.70)
( وتعد ىذه الكيػ مقبؽلة 0.76 - 0.94بعادىا الفرعية قد تراوح  نيؼ )أالرئيدة و  البحثلستغيرات 

كرونباخ ألفا  كؽنيا قيػ عالية بالسقارنة مع قيػ ،ومعتسدة وذات مدتؽى ثبات مستاز في الدراسة الؽصفية
والثبات  ،ومقاييدو صالحة لمتطبيت الشيائي كؽنيا تترف بالدقة البحثالسعيارية ، وبذلغ أصبح  أداة 

 (:11وكسا مؽضح في الجدول )
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 (22الجدول )
 الثبات البشائي ألداة القياس

معامل كرونباخ الفا  االبعاد الستغير الرئيس
 لمبعد

معامل كرونباخ الفا 
 لمسقياس

 0.85  الكيادة الدامة
  0.77 ءاالشراف الدي

 0.81 القيادة الدمظؾية
 0.84 الشرجدية

 0.76 الترويج او االعتزاز بالذات
 0.77 عدم القدرة عمى التشبؤ

 0.94   شغف العسل
  0.76 االستستاع بالعسل

 0.89 الدافع الذاتي
 0.93 الهؾية الذاتية
 0.89 الذعؾر بالتعمؼ

 0.93   الفعاظة في مكان العسل
  0.78 العداء

 0.89 انتياك الخرؽصية
 0.91 الدمؽك االقرائي

 0.90 الشسيسة

 SPSS.V.25برنامج  مخرجات عمى باالعتسادحثة البا مؽ ٳعداد :السردر
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 المبحث الثاني
  االحرائي: عرض نتائج البحث وتحليلها وتفديرها وصفال

 توطـئــة:
حؾل مجى تؾافخ  البحثيختص ىحا السبحث بعخض نتائج التحميل الؾصفي الستجابات عيشة 

بأبعاده الخسدة: االشخاف الديء، الكيادة الدمظؾية، الشخجدية، التخويج  القيادة الدامة) البحثمتغيخات 
بأبعاده االربعة : االستستاع بالعسل، شغف العمل ( ومتغيخ )او االعتداز بالحات، عجم القجرة عمى التشبؤ 

عة: العجاء، بأبعاده االربالفعاظة في مكان العمل الجافع الحاتي، اليؾية الحاتية، الذعؾر بالتعمؼ( ومتغيخ )
انتياك الخرؾصية، الدمؾك االندحابي، الشسيسة( وابعادىا الفخعية في السجراس االىمية في مخكد محافغة 

وقيؼ االنحخافات  (1)، اذ يتزسؽ ىحا السبحث عخض قيؼ األوساط الحدابية السؾزونة البحثعيشة  الجيؾانية
السعيارية، ومدتؾى االجابة، واالىسية الشدبية  والتختيبية، استشادًا الى بخامج التحميل االحرائي السشاسبة . 

 وعمى الشحؾ االتي:

 -:اواًل: وصف وتذخيص متغير القيادة الدامة
بعممماد ىمممحا الستغيمممخ أيتزمممسؽ وصمممي وتذمممخيص متغيمممخ الكيمممادة الدمممامة وصمممي وتذمممخيص فقمممخات و  

 -وكاآلتي:  اجساليًا،فريميًا ومؽ ثؼ وصي وتذخيص الستغيخ ت
 شراف الديء:إل. وصف وتذخيص بعد ا2

يتزح شخاف الديء ضسؽ متغيخ الكيادة الدامة اذ إلتتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج ا
محتؾاىا الدادسة التي ( ان بعج االشخاف الديء تؼ قياسو بدت فقخات، كانت فييا الفقخة 23مؽ الججول )

 (3.03)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ أل( ىي ا.٠زوش اٌّذسع١ٓ ثؤخطبئُٙ اٌزٟ عجك ِؼبٌغزٙب)
ن مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية ندبية تبمغ أوىحا يجل عمى  (1.301) وبانحخاف معياري يبمغ

اٌّذسع١ٓ اٌخبصخ اٌزٟ ١ٌغذ  ٠زذخً ثشىً عٍجٟ ثشؤْٚفي حيؽ حرمت الفقخة الخابعة التي محتؾاىا ) (%61)

وىحا يجل  (1.359)وبانحخاف معياري بمغ  (2.50)( عمى الؾسط الحدابي االقل الحي بمغ ٌٙب ػاللخ ثبٌؼًّ
  (50%)تبمغ عمى مدتؾى اجابة مشخفض ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 

وبانحخاف معياري  (2.80)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي االشخاف الديء 
اذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج االشخاف الديء في السجارس االىمية في  (1.302)بمغ 

وىحا يجل عمى ان العيشة تجرك  (56%)وضسؽ مدتؾى اىسية   ،البحثمخكد محافغة الجيؾانية عيشة 

                                                 
حدب خسذ فئات تتشاسب مع فئات بسيعتسج في التعميق عمى الشتائج تفديخ قيسة الؾسط الحدابي في ضؾء تقديؼ قيسو  1

؛ 1..0-1..1ض؛ مشخف1..1-1ججًا  ض( الخساسي السعتسج في تحجيج اجابات افخاد العيشة، وىي )مشخفLikertمكياس )
 ((Dewberry, 2004: 15) (5-01..؛ مختفع ججًا 01..-1..0؛ مختفع 1..0-1..0معتجل 
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ن سمؾكيات االشخاف الديء أالسجارس و  في تمػ يخيؽجيج لجى بعض السجالشخاف غيخ ألوجؾد نؾع مؽ ا
ال عؽ وجؾد قشاعة لجى العيشة بأن االدارة في زخخ بشدبة معتجلة اي متؾسظة، فآلتتؾافخ بيؽ الحيؽ وا

السجارس االىمي عادة ما تدتخجم في تعامالتيا مع كؾاردىا اعادة الحاكخة إلخظائيؼ الساضية وىؾ سمؾك 
ن أو  ،و الحج مؽ الذخوع بإكسال ميسة ما او لمزغط إلكسالياأ ،يدتيجف الحج مؽ سمؾك ما قيج الترخف

 .ىحا التحكيخ ىؾ بيؽ حيؽ واخخ وليذ مشيجا متبعاً 
 (23)الجدول 

 المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد االشراف الديء
 (n= 812) 

 العبارة ت
 مديري في المدرسة:

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 2 ِؼزذي 0.59 1.300 2.97 ٠غخش ٠ٚغزخف ِٓ اٌّذسع١ٓ ػٍٕب  1

٠ؾًّ اٌّذسع١ٓ اٌّغؤ١ٌٚخ ػٓ أػّبي  2

 خبسط اٌزٛص١ف اٌٛظ١فٟ اٌخبص ثُٙ

 4 ِؼزذي 0.54 1.344 2.71

اٚلبد  ال ٠ٙزُ ثبٌزضاِبد اٌّذسع١ٓ خبسط 3

 اٌؼًّ ؽزٝ ٚاْ وبٔذ ظشٚس٠خ

 5 ِؼزذي 0.54 1.289 2.69

٠زذخً ثشىً عٍجٟ ثشؤْٚ اٌّذسع١ٓ  4

  اٌخبصخ اٌزٟ ١ٌغذ ٌٙب ػاللخ ثبٌؼًّ

 6 ِٕخفط 0.50 1.359 2.50

 تم حذف الفقرة بناء على مخرجات التحليل العاملي التوكيدي 5

٠زوش اٌّذسع١ٓ ثؤخطبئُٙ اٌزٟ عجك  6

 ِؼبٌغزٙب

 1 ِؼزذي 0.61 1.301 3.03

٠خجش اٌّذسع١ٓ ثؼذَ وفبءح أدائُٙ  7

  خصٛصب اٌز٠ٓ ٠ٕغضْٚ أػّبٌُٙ

 3 ِؼزذي  0.59 1.219 2.94

  ِؼزذي  0.56 1.302 2.80 المعدل العام

 

 . وصف وتذخيص بعد القيادة الدلطوية:3
يتزح اذ  ؛الدامةتتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الكيادة الدمظؾية ضسؽ متغيخ الكيادة 

الدادسة التي محتؾاىا ( ان بعج الكيادة الدمظؾية تؼ قياسو بدت فقخات، كانت فييا الفقخة 24مؽ الججول )
  (3.02)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ أل( ىي ا٠زخز ع١ّغ اٌمشاساد ٌٛؽذٖ عٛاء وبٔذ ِّٙخ أَ ال )

وبأىسية ندبية تبمغ  ،مدتؾى االجابة كان معتجالن أوىحا يجل عمى  (1.320) وبانحخاف معياري يبمغ
( ال ٠غّؼ ٌٍزبثؼ١ٓ ثباللزشاة ِٓ األ٘ذاف ثطشائك عذ٠ذحفي حيؽ حرمت الفقخة الثالثة التي محتؾاىا ) (%60)

وىحا يجل عمى مدتؾى  (1.381)وبانحخاف معياري بمغ  (2.69)عمى الؾسط الحدابي االقل الحي  بمغ 
 .(54%)تبمغ التي كانت اىسيتيا الشدبية ليحه الفقخة  معتجلاجابة 

وبانحخاف معياري  (2.91)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الكيادة الدمظؾية 
ذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج الكيادة الدمظؾية في السجارس االىمية في ٳ (1.332)بمغ 



 235   االحرائي: عرض نتائج البحث وتحليلها وتفديرها وصفال – ضبٟٔاٌّجؾش اٌاٌغبٔت اٌزطج١مٟ ; ضبٌشاٌفصً اٌ  
 

اذا تؾضح ىحه الشتيجة ان العيشة  (58%)مدتؾى اىسية   وضسؽ البحثمخكد محافغة الجيؾانية عيشة 
تؤمؽ بذكل معتجل بؾجؾد تدمط مؽ قبل االدارات فيسا يتعمق باتخاذ القخارات وطخيقة التعامل غيخ  السخن 

مسا يؤشخ ايزا غياب لتقبل االفكار التي قج ال تتفق مع افكار االدارة اي  ؛وغيخىا ،عشج تظبيق التعميسات
 وجؾد تفخد في بعض االحيان في ادارة االمؾر الخاصة بالسجراس

 (24)الجدول 

 المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد القيادة الدلطوية
 (n= 812) 

 العبارة ت
 مديري في المدرسة:

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 5 ِؼزذي 0.56 1.349 2.79 ٠زؾىُ فٟ و١ف١خ ِضاٌٚخ اٌّذسع١ٓ إلٔغبص أػّبٌُٙ 1

 4 ِؼزذي 0.60 1.307 2.97 ٠ٕزٙه خصٛص١خ اٌّذسع١ٓ 2

 6 ِؼزذي 0.54 1.381 2.69 األ٘ذاف ثطشائك عذ٠ذحال ٠غّؼ ٌٍزبثؼ١ٓ ثباللزشاة ِٓ  3

 3 ِؼزذي 0.60 1.338 2.98 ٠زغبً٘ األفىبس اٌزٟ رزؼبسض ِغ أفىبسٖ  4

ال ٠زغُ ثبٌّشٚٔخ ػٕذِب ٠زؼٍك االِش ثبٌغ١بعبد  5

   اٌزؼ١ّ١ٍخ

 2 ِؼزذي 0.60 1.300 3.00

 1 ِؼزذي 0.60 1.320 3.02 ٠زخز ع١ّغ اٌمشاساد ٚؽذٖ عٛاء وبٔذ ِّٙخ أَ ال 6

  ِؼزذي 0.58 1.332 2.91 المعدل العام

 

 . وصف وتذخيص بعد النرجدية:4
يتزح مؽ ذ ٳ ،تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الشخجدية ضسؽ متغيخ الكيادة الدامة

٠مذَ الثالثة التي محتؾاىا )( ان بعج الشخجدية تؼ قياسو بخسذ فقخات، كانت فييا الفقخة 25الججول )

( ىي االعمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي اٌّغبػذح فمػ ٌألشخبص اٌز٠ٓ ٠زٍّمْٛ ٌٗ اٚ ٠غبػذٚٔٗ ػٍٝ اٌزمذَ
وىحا يجل عمى ان مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية  (1.315) وبانحخاف معياري يبمغ (3.13)بمغ 

  (62%)ندبية تبمغ 
( عمى ثبٌّفبخشح فٟ إٌغبؽبد اٌغبثمخ ؽزٝ اٌزٟ ٌُ ٠غبُ٘ ف١ٙب٠مَٛ في حيؽ حرمت الفقخة الخابعة التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى مدتؾى اجابة  (1.346)وبانحخاف معياري بمغ  (3.00)الؾسط الحدابي االقل الحي بمغ 
  (60%)تبمغ معتجل ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 

وبانحخاف معياري بمغ  (3.09)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الشخجدية 
ىمية في مخكد ألذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج الشخجدية في السجارس اٳ (1.337)

تؾضح ىحه الشتيجة وجؾد ادراك مؽ قبل  (62%وضسؽ مدتؾى اىسية ) البحثمحافغة الجيؾانية عيشة 
االدارات فيؼ يتعاممؾن مع السؾاقي بسا يعؾد عمى العيشة لدمؾكيات تتعمق بغيؾر الشخجدية في ترخفات 

مسا يخمق فخوقًا بالتعامل  ؛وانيؼ يسيدون مؽ يتسمق ليؼ عؽ باقي الكؾادر ،مرمحتيؼ الذخرية بالفائجة بل
 وبالتالي عيؾر سمؾكيات سمبية داخل السجراس
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 (25)الجدول  
 همية الترتيبية لبعد النرجديةالمتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واال

 (n= 812) 
 العبارة ت

 مديري في المدرسة:
المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 2 ِؼزذي 0.62 1.328 3.12 ٠غ١ش عٍٛوٗ ثشىً عزسٞ ػٕذ ؽعٛس سئ١غٗ اٌّجبشش 1

٠ٕفٟ ِغؤ١ٌٚزٗ اٌّجبششح ػٓ األخطبء اٌزٟ اسرىجذ فٟ  2

 ِذسعزٗ ٠ٍٚمٟ ثبٌٍَٛ ػٍٝ االخش٠ٓ 

 4 ِؼزذي 0.62 1.342 3.08

٠مذَ اٌّغبػذح فمػ ٌألشخبص اٌز٠ٓ ٠زٍّمْٛ ٌٗ اٚ  3

 ٠غبػذٚٔٗ ػٍٝ اٌزمذَ.

 1 ِؼزذي 0.62 1.315 3.13

٠مَٛ ثبٌّفبخشح فٟ إٌغبؽبد اٌغبثمخ ؽزٝ اٌزٟ ٌُ  4

 ف١ٙب.٠غبُ٘ 

 5 ِؼزذي 0.60 1.346 3.00

 3 ِؼزذي 0.62 1.354 3.11 ٠ؼًّ ثغذ ؽ١ّٕب ٠ٕزظش رشل١خ اٚ ؽٛافض ِمجٍخ  5

  ِؼزذي 0.62 1.337 3.09 المعدل العام
 

 . وصف وتذخيص بعد الترويج او االعتزاز بالذات:5 
تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج التخويج او االعتداز بالحات ضسؽ متغيخ الكيادة الدامة 

( ان بعج التخويج او االعتداز بالحات تؼ قياسو بخسذ فقخات، كانت فييا الفقخة 26يتزح مؽ الججول )اذ 
لؾسط الحدابي الحي عمى مؽ حيث األ( ىي ا٠زّزغ ثشؼٛس ؽت اٌزاد ٚاٌزغٍػ اٌشخصٟاالولى التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى ان مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية  (1.274) وبانحخاف معياري يبمغ (3.19)بمغ 
  (64%)ندبية تبمغ 

٠ؼزمذ أٔٗ لبدس ػٍٝ رؾًّ ع١ّغ اٌّغؤ١ٌٚبد داخً في حيؽ حرمت الفقخة الثانية التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى  (1.266)وبانحخاف معياري بمغ  (2.92)( عمى الؾسط الحدابي االقل الحي بمغ اٌّذسعخ
 . (58%)تبمغ مدتؾى اجابة معتجل ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 

وبانحخاف  (3.07)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي التخويج او االعتداز بالحات 
تؾافخ بعج التخويج او االعتداز بالحات في اذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل ل (1.326)معياري بمغ 

اذ يتبيؽ ان  (61%)وضسؽ مدتؾى اىسية  البحثالسجارس االىمية في مخكد محافغة الجيؾانية عيشة 
ؾر بالفخخ ععؽ الذ الً زومؤىالت تسيدىؼ عؽ االخخيؽ ف ،السجارس يخون في أنفديؼ امتالك قجرات يخي مج

 يؤشخ وجؾد ندبة معتجلة مؽ االعتداز بالحات والتخويج ألنفديؼ. والخاحة عشجما يستجحؾن عمى اعساليؼ مسا
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 (26)الجدول 
عتزاز بالذات      ألو اأالمتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد الترويج 

(n= 812) 
 العبارة ت

 مديري في المدرسة:
المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 1 ِؼزذي 0.64 1.274 3.19 ٠زّزغ ثشؼٛس ؽت اٌزاد ٚاٌزغٍػ اٌشخصٟ  1

٠ؼزمذ أٔٗ لبدس ػٍٝ رؾًّ ع١ّغ اٌّغؤ١ٌٚبد داخً  2

 اٌّذسعخ

 5 ِؼزذي 0.58 1.266 2.92

 4 ِؼزذي 0.60 1.353 2.99 ٠ؼزمذ أٔٗ ٠ّزٍه لذساد ِٚؤ٘الد أوضش ِٓ ا٢خش٠ٓ 3

٠ؼزمذ أٔٗ شخص١خ وبس٠ض١ِخ ٠ّٚزٍه ا٘ذافبً رغُٙ فٟ  4

 عزة االخش٠ٓ ا١ٌٗ.

 2 ِؼزذي 0.64 1.319 3.18

 3 ِؼزذي 0.61 1.421 3.06 ٠ؾت اْ ٠ّذػ ٠ٚىبفئ دائّب ػٍٝ ؽغبة االخش٠ٓ 5

  ِؼزذي 0.61 1.326 3.07 المعدل العام

 

 بالذات:. وصف وتذخيص بعد القدرة على التنبؤ 6
ذ ٳ ،تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج القجرة عمى التشبؤ بالحات ضسؽ متغيخ الكيادة الدامة

( ان بعج القجرة عمى التشبؤ بالحات تؼ قياسو بخسذ فقخات، كانت فييا الفقخة 27يتزح مؽ الججول )
( ىي االعمى مؽ حيث الؾسط ٠غؼً اٌّذسع١ٓ ٠ؾبٌْٚٛ "لشاءح" ِضاعٗ اٌّزمٍتالدادسة التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى ان مدتؾى االجابة كان  (1.302) وبانحخاف معياري يبمغ (3.01)الحدابي الحي بمغ 
 . (60%)معتجال وبأىسية ندبية تبمغ 

( رزغ١ش ٌٙغزٗ ٚصٛرٗ ٚرؼبث١ش ٚعٙٗ ػٕذ رؼشظٗ ٌّٛلف ِبفي حيؽ حرمت الفقخة الخابعة التي محتؾاىا )
وىحا يجل عمى مدتؾى  (1.372)وبانحخاف معياري بمغ  (2.73)االقل الحي بمغ عمى الؾسط الحدابي 

  (55%)تبمغ اجابة معتجل ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 
وبانحخاف  (2.85)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي القجرة عمى التشبؤ بالحات 

ى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج القجرة عمى التشبؤ بالحات في اذ تجل ىحه الشتيجة عم (1.338)معياري بمغ 
ؽ الشتائج ذ تبي  ٳ (57%)ىسية أ وضسؽ مدتؾى  ،البحثالسجارس االىمية في مخكد محافغة الجيؾانية عيشة 

والتعامل بالحجس  ،تذخيص العيشة لؾجؾد سمؾكيات تؾضح مجى التقمب في مداج السجراء حدب السؾاقي
 مسا يؤشخ وجؾده غياب لمديظخة عمى الحات بسدتؾى متؾسط.  ؛واالنفعاالت غيخ السبخرة
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 (27)الجدول 
 (n= 812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد عدم القدرة على التنبؤ بالذات 

 العبارة ت
 مديري في المدرسة:

لمتوسط ا
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 2 ِؼزذي 0.59 1.365 2.93 رٚ ٔٛثبد غعت ِزفغشح 1

 4 ِؼزذي 0.55 1.327 2.76 ٠زؤصش ثؾذعٗ اٌشخصٟ ٚلشاسارٗ اٌؾب١ٌخ ٌزؾذ٠ذ ِٕبؿ اٌؼًّ 2

 3 ِؼزذي 0.56 1.324 2.82 ٠غعت ػٍٝ اٌّذسع١ٓ ألعجبة ربفٙخ ٚغ١ش ِجشسح 3

 5 ِؼزذي 0.55 1.372 2.73 رزغ١ش ٌٙغزٗ ٚصٛرٗ ٚرؼبث١ش ٚعٙٗ ػٕذ رؼشظٗ ٌّٛلف ِب  4

 رُ ؽزف اٌفمشح ثٕبء ػٍٝ ِخشعبد اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١ذٞ 5

 1 ِؼزذي 0.60 1.302 3.01 ٠غؼً اٌّذسع١ٓ ٠ؾبٌْٚٛ "لشاءح" ِضاعٗ اٌّزمٍت 6

ِخشعبد اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١ذٞ رُ ؽزف اٌفمشح ثٕبء ػٍٝ 7  

  ِؼزذي 0.57 1.338 2.85 المعدل العام

 
( 28فقج يغيخ الججول ) اجساليًا،ما بالشدبة الى االحراءات الؾصفية لستغيخ الكيادة الدامة أ

بعاد ميجانية، اذ بمغ الؾسط أ ةوالحي يقاس بخسد ،نتائج االحراءات الؾصفية لستغيخ الكيادة الدامة
االىسية الشدبية  وبمغت( 1.327( وبمغ االنحخاف السعياري )2.94الحدابي الكمي ليحا الستغيخ )

ن متغيخ الكيادة الدامة قج تحقق ضسؽ مدتؾى معتجل ألى ٳوتذيخ ىحه الشتائج االحرائية  (،59%)
ىمية في مخكد محافغة الجيؾانية عيشة ألن السجراس اأما يجل عمى وىؾ فخاد السبحؾثيؽ، ألحدب اجابات ا

 فييا ندب مؽ سمؾكيات الكيادة الدامة. البحث
 (28)الججول 

المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االجابة واالهمية الترتيبية لألبعاد الرئيدة لمتغير القيادة الدامة 
(n=812) 

المتوسط  البعد الرئيدي
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

مدتوى  االهمية الندبية
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 اٌخبِظ ِؼزذي  0.56 1.302 2.80 . االششاف اٌغٟء2

 اٌضبٌش ِؼزذي 0.58 1.332 2.91 .اٌم١بدح اٌغٍط٠ٛخ3

 االٚي  ِؼزذي 0.62 1.337 3.09 . إٌشعغ١خ4

 اٌضبٟٔ ِؼزذي 0.61 1.326 3.07 . اٌزش٠ٚظ اٚ االػزضاص ثبٌزاد5

 اٌشاثغ ِؼزذي 0.57 1.338 2.85 اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجؤ. ػذَ 6

 - ِؼزذي 0.59 1.327 2.94 اٌّؼذي اٌؼبَ ٌّزغ١ش اٌم١بدح اٌغبِخ

 
ىميممممة ألبعمممماد الكيممممادة الدممممامة الفخعيممممة ميممممجانيًا عمممممى مدممممتؾى السممممجراس اأممممما بالشدممممبة الممممى تختيممممب أ 

، التمممممممخويج او )الشخجدممممممميةتي آلفقمممممممج جممممممماء تختيبيممممممما كممممممما ،البحمممممممثفمممممممي مخكمممممممد محافغمممممممة الجيؾانيمممممممة عيشمممممممة 
االعتمممممممداز بالمممممممحات، الكيمممممممادة الدممممممممظؾية، عمممممممجم القمممممممجرة عممممممممى التشبمممممممؤ، االشمممممممخاف الدممممممميء( عممممممممى التمممممممؾالي 
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يؾضمممممممح  (14)والذمممممممكل  (.0)حدمممممممب اجابمممممممات افمممممممخاد العيشمممممممة السبحؾثمممممممة، وكسممممممما مؾضمممممممح فمممممممي الجمممممممجول 
 .الكيادة الدامةالستؾسظات الحدابية لكل بعج مؽ ابعاد 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 (14الذكل )

 مدتوى ابعاد متغير القيادة الدامة حدب المتوسط الحدابي
 : وصف وتذخيص متغير شغف العمل:ثانياً 

يتزمممسؽ وصمممي وتذمممخيص متغيمممخ شمممغي العسمممل وصمممي وتذمممخيص فقمممخات وابعممماد ىمممحا الستغيمممخ  
 وتذخيص الستغيخ اجساليًا، وكاآلتي: ،ومؽ ثؼ وصي ،تفريمياً 

 . وصف وتذخيص بعد االستمتاع بالعمل:2
يتزح ذ ٳ ،ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج االستستاع بالعسل ضسؽ متغيخ شغي العسل تتعمق
الخابعة التي محتؾاىا ( ان بعج االستستاع بالعسل تؼ قياسو بخسذ فقخات، كانت فييا الفقخة 29مؽ الججول )

وبانحخاف  (3.26)( ىي االعمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ .اشؼش ثبٌؾّبط ػٕذ اٌز٘بة اٌٝ ػٍّٟ)
  (65%)وىحا يجل عمى ان مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية ندبية تبمغ  (1.289) معياري يبمغ

( عمى الؾسط ال أشؼش ثبإلس٘بق ٚاًٌٍّ أصٕبء اٌم١بَ ثؼٍّٟ.في حيؽ حرمت الفقخة الثالثة التي محتؾاىا )
جل عمى مدتؾى اجابة معتجل وىحا ي (1.344)وبانحخاف معياري بمغ  (2.84)الحدابي االقل الحي بمغ 

  (57%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 
وبانحخاف معياري  (3.09)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي االستستاع بالعسل 

ىمية ألاذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج االستستاع بالعسل في السجارس ا (1.327)بمغ 
فخاد ألن اأوىحه الشتائج تجل عمى  (52%)وضسؽ مدتؾى اىسية  البحثمخكد محافغة الجيؾانية عيشة في 

عؽ ان مدتؾى  الً زيدتستعؾن بسجال عسميؼ ويخغبؾن بالبقاء فيو ف البحثفي السجارس االىمية عيشة 
ا عؽ مجخياتو االستستاع لجييؼ الحي كان معتجال جعميؼ يستمكؾن ندبة مؽ الحساس لمقجوم لمعسل والخض

 بشدبة ال باس بيا.
 

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3

3.05

3.1

االشراف  
 السيء

الترويج او   النرجسية  القيادة السلطوية
 االعتزاز بالذات

عدم القدرة  
 على التنبؤ
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 (29)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد االستمتاع بالعمل  

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 3 ِؼزذي 0.63 1.361 3.14 .أعزّزغ ثؼٍّٟأٔب    1

 4 ِؼزذي 0.61 1.278 3.05 .أٔب ؽمب أؽت ػٍّٟ   2

 5 ِؼزذي 0.57 1.344 2.84 .ال أشؼش ثبإلس٘بق ٚاًٌٍّ أصٕبء اٌم١بَ ثؼٍّٟ   3

 1 ِؼزذي 0.65 1.289 3.26 ثبٌؾّبط ػٕذ اٌز٘بة اٌٝ ػٍّٟ اشؼش 4

 2 ِؼزذي 0.63 1.364 3.17 أشؼش ثبٌشظب ٚاٌؾ٠ٛ١خ فٟ ػٍّٟ 5

  معتدل 0.62 1.327 3.09 المعدل العام

 . وصف وتذخيص بعد الدافع الذاتي:3
يتزح مؽ ذ ٳ ،تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الجافع الحاتي ضسؽ متغيخ شغي العسل

أؽصً محتؾاىا )الثانية التي ( ان بعج الجافع الحاتي تؼ قياسو بأربع فقخات، كانت فييا الفقخة 30الججول )

( ىي االعمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ .ػٍٝ ؽبفضٞ ِٓ اٌؼًّ ٔفغٗ ١ٌٚظ ِٓ اٌّىبفآد اٌّزشرجخ ػ١ٍٗ
وبأىسية ندبية  ختفعل عمى ان مدتؾى االجابة كان موىحا يج (1.288) وبانحخاف معياري يبمغ (3.51)

 . (70%)تبمغ 
( عمى الؾسط شٟء ِب ثذاخٍٟ ٠غجشٟٔ ػٍٝ اٌم١بَ ثؼٍّٟ.في حيؽ حرمت الفقخة الثالثة التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى مدتؾى اجابة معتجل  (1.308)وبانحخاف معياري بمغ  (2.90)الحدابي االقل الحي بمغ 
  (58%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 

انحخاف معياري بمغ وب (3.10)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الجافع الحاتي 
اذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج الجافع الحاتي في السجارس االىمية في مخكد  (1.359)

وىحه الشتائج تجل عمى ان العيشة لجييا الجافع  (62%)وضسؽ مدتؾى اىسية  البحثمحافغة الجيؾانية عيشة 
ال عؽ دافعيؼ لمعسل االضافي زوان تزسؽ ذلػ عجم حرؾليؼ عمى االجخ الكافي ف ،لمعسل في السجارس

 بيجف تحديؽ واقع السجارس فيؼ يشظمقؾن بحلػ مؽ دافع ذاتي لجييؼ بسدتؾى معتجل.
 (30)الجدول 

 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد الدافع الذاتي 
 العبارة ت

 
المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

1  ً  3 ِؼزذي 0.60 1.468 2.99 .عؤظً ألَٛ ثٙزا اٌؼًّ، ؽزٝ ٚاْ ٌُ ارٍمٝ أعشاً وبف١ب

 1 ِشرفغ 0.70 1.288 3.51 أؽصً ػٍٝ ؽبفضٞ ِٓ اٌؼًّ ٔفغٗ ١ٌٚظ ِٓ اٌّىبفآد اٌّزشرجخ ػ١ٍٗ 2

 4 ِؼزذي 0.58 1.308 2.90 .شٟء ِب ثذاخٍٟ ٠غجشٟٔ ػٍٝ اٌم١بَ ثؼٍّٟ   3

غبٌجًب ِب أػًّ ٌغبػبد إظبف١خ ؽزٝ ػٕذِب ال ٠طٍت ِٕٟ أؽذ اٌم١بَ  4

 ثزٌه

 2 ِؼزذي 0.60 1.371 3.00

  معتدل 0.62 1.359 3.10 المعدل العام
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 . وصف وتذخيص بعد الهوية الذاتية:4
يتزح مؽ ذ ٳ ،الفقخة بؾصي وتذخيص بعج اليؾية الحاتية ضسؽ متغيخ شغي العسلتتعمق ىحه 

اشؼش ثؤْ الخابعة التي محتؾاىا )( ان بعج اليؾية الحاتية تؼ قياسو بأربع فقخات، كانت فييا الفقخة 31الججول )

اف معياري وبانحخ  (3.13)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ أل( ىي ا.ػٍّٟ ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ افخش ثٗ
  (63%)وىحا يجل عمى ان مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية ندبية تبمغ  (1.373) يبمغ

( عمى الؾسط ػٍّٟ ٠غؼٍٕٟ شذ٠ذ االػزذاد ثٕفغٟ..ولى التي محتؾاىا )ألفي حيؽ حرمت الفقخة ا
ة معتجل وىحا يجل عمى مدتؾى اجاب (1.339)وبانحخاف معياري بمغ  (2.93)الحدابي االقل الحي بمغ 

  (59%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 
وبانحخاف معياري بمغ  (3.01)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي اليؾية الحاتية 

اذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى معتجل لتؾافخ بعج اليؾية الحاتية في السجارس االىمية في مخكد  (1.350)
وىحه الشتائج تجل عمى وجؾد شعؾر  (60%)ىسية أ وضسؽ مدتؾى  ،البحث محافغة الجيؾانية عيشة

قائيؼ مام اصجأفخاد في السجراس تجاه مكان عسميؼ فيؼ يفخخون بو ألباالنتساء ال بأس بو مؽ قبل ا
 وعؾائميؼ ألنيؼ يذعخون بحب تجاه مجارسيؼ.  

 (31)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد الهوية الذاتية 

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 4 ِؼزذي 0.59 1.339 2.93 .ػٍّٟ ٠غؼٍٕٟ شذ٠ذ االػزذاد ثٕفغٟ 1

 2 ِؼزذي 0.61 1.363 3.05 .٠ؼىظ ػٍّٟ اٌصفبد اٌزٟ أؽجٙب فٟ ٔفغٟ 2

 3 ِؼزذي 0.59 1.341 2.96 .أشؼش ثبالٔزّبء إٌٝ ػٍّٟ 3

 1 ِؼزذي 0.63 1.373 3.13 اشؼش ثؤْ ػٍّٟ ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ افخش ثٗ 4

  معتدل 0.60 1.350 3.01 المعدل العام
 

 . وصف وتذخيص بعد الذعور بالتعلم:5
يتزح مؽ ذ ٳ ،تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الذعؾر بالتعمؼ ضسؽ متغيخ شغي العسل

أٔب ػٍٝ الثالثة التي محتؾاىا )( ان بعج الذعؾر بالتعمؼ تؼ قياسو بأربع فقخات، كانت فييا الفقخة 32الججول )

وبانحخاف  (2.67)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ أل( ىي ا.اٌّض٠ذ ٚاٌّض٠ذ ػٓ ػٍّٟاعزؼذاد ٌزؼٍُ 
  (53%)ن مدتؾى االجابة كان معتجال وبأىسية ندبية تبمغ أوىحا يجل عمى  (1.303) معياري يبمغ

( عمى لصبسٜ عٙذٞ ٌزط٠ٛش اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ. أثزي)التي محتؾاىا  ولىألفي حيؽ حرمت الفقخة ا
جابة ٳوىحا يجل عمى مدتؾى  (1.375)وبانحخاف معياري بمغ  (2.43)قل الحي بمغ ألالؾسط الحدابي ا

  (49%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية  معتجل
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وبانحخاف معياري بمغ  (2.57)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الذعؾر بالتعمؼ 
لتؾافخ بعج الذعؾر بالتعمؼ في السجارس االىمية في  معتجلاذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى  (1.382)

وىحه الشتائج تجل عمى ان العيشة لجييا  (51%)وضسؽ مدتؾى اىسية  البحثمخكد محافغة الجيؾانية عيشة 
 في اداء مياميؼ. أفزلاعتقاد بالتعمؼ داخل بيئة العسل بسدتؾى معتجل فيؼ يتؾجيؾن احيانا لتعمؼ طخائق 

 (32)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد الذعور بالتعلم 

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 4 ِؼزذي 0.49 1.375 2.43 .اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗأثزي لصبسٜ عٙذٞ ٌزط٠ٛش    1

ب إ٠غبد غشائك عذ٠ذح    2 ًّ  3 ِؼزذي 0.51 1.386 2.53 .ألداء ػٍّٟ ٚأفعًأؽبٚي دائ

 1 ِؼزذي 0.53 1.303 2.67 .أٔب ػٍٝ اعزؼذاد ٌزؼٍُ اٌّض٠ذ ٚاٌّض٠ذ ػٓ ػٍّٟ 3

 2 ِؼزذي 0.53 1.466 2.66 غش٠مخ ِّىٕخ ثؤفعًأؽبٚي غبٌجًب أداء ػٍّٟ    4

  معتدل 0.51 1.382 2.57 المعدل العام

 
( 33اما بالشدبة الى االحراءات الؾصفية لستغيخ شغي العسل اجساليًا، فقج يغيخ الججول )

نتائج االحراءات الؾصفية لستغيخ شغي العسل والحي يقاس بأربع ابعاد ميجانية، اذ بمغ الؾسط الحدابي 
%(، وتذيخ 59( وبمغت االىسية الشدبية )1.354االنحخاف السعياري )( وبمغ 2.94الكمي ليحا الستغيخ )

ن متغيخ شغي العسل قج تحقق ضسؽ مدتؾى معتجل بحدب اجابات االفخاد ألى ٳىحه الشتائج االحرائية 
لجييا اىتسام بذكل معتجل بأبعاد شغي  البحثىمية عيشة ألدارة السجارس اٳن أالسبحؾثيؽ، مسا يجل عمى 

 العسل.
 (33)الجدول 

المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االجابة واالهمية الترتيبية لألبعاد الرئيدة لمتغير شغف العمل 
(n=812) 

المتوسط  البعد الرئيدي
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

مدتوى  االهمية الندبية
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 اٌضبٟٔ  ِؼزذي 0.62 1.327 3.09 . االعزّزبع ثبٌؼ2ًّ

 االٚي  ِؼزذي 0.62 1.359 3.10 .اٌذافغ اٌزار3ٟ

 اٌضبٌش ِؼزذي 0.60 1.350 3.01 . ا٠ٌٛٙخ اٌزار١خ4

 اٌشاثغ ِؼزذي 0.51 1.382 2.57 . اٌشؼٛس ثبٌزؼ5ٍُ

 - معتدل 0.59 1.354 2.94 المعدل العام لمتغير شغف العمل

 
ىميمممممة ألالفخعيمممممة ميمممممجانيًا عممممممى مدمممممتؾى السمممممجراس ا بعممممماد شمممممغي العسمممملألمممممى تختيمممممب ٳممممما بالشدمممممبة أ 

فقممممممج جمممممماء تختيبيمممممما كمممممماالتي )الممممممجافع الممممممحاتي، االسممممممتستاع  البحممممممثفممممممي مخكممممممد محافغممممممة الجيؾانيممممممة عيشممممممة 
فممممخاد العيشممممة السبحؾثممممة، وكسمممما أجابممممات ٳبالعسممممل، اليؾيممممة الحاتيممممة، الذممممعؾر بممممالتعمؼ( عمممممى التممممؾالي بحدممممب 
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شمممممغي بعممممماد أيؾضمممممح الستؾسمممممظات الحدمممممابية لكمممممل بعمممممج ممممممؽ  (15)والذمممممكل  (33مؾضمممممح فمممممي الجمممممجول )
 .العسل

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 (15الذكل )

 مدتوى ابعاد متغير شغف العمل حدب المتوسط الحدابي
 : وصف وتذخيص متغير الفعاظة في مكان العمل:ثالثاً 

يتزممسؽ وصممي وتذممخيص متغيممخ الفغاعممة فممي مكممان العسممل وصممي وتذممخيص فقممخات وابعمماد ىممحا  
 تفريميًا ومؽ ثؼ وصي وتذخيص الستغيخ اجساليًا، وكاآلتي:الستغيخ 

 . وصف وتذخيص بعد العداء:2
يتزح ذ ٳ ،تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج العجاء ضسؽ متغيخ الفغاعة في مكان العسل

ٛرٟ اسفغ صاالولى التي محتؾاىا )( ان بعج العجاء تؼ قياسو بأربع فقخات، كانت فييا الفقخة 34مؽ الججول )

 وبانحخاف معياري يبمغ (2.63)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ أل( ىي ا.ػٕذِب ارؾذس ِغ االخش٠ٓ
  (53%)وبأىسية ندبية تبمغ  ن مدتؾى االجابة كان معتجالً أوىحا يجل عمى  (1.609)

( عمى الؾسط ارؾذس ِغ االخش٠ٓ ثٕجشح صٛد ػذٚا١ٔخ.في حيؽ حرمت الفقخة الثالثة التي محتؾاىا )
 مشخفضوىحا يجل عمى مدتؾى اجابة  (1.242)وبانحخاف معياري بمغ  (1.85)الحدابي االقل الحي بمغ 

  (37%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية 
وبانحخاف معياري بمغ  (2.22)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي العجاء 

ىمية في مخكد أللتؾافخ بعج العجاء في السجارس ا مشخفضعمى مدتؾى ذ تجل ىحه الشتيجة ٳ (1.312)
فخاد في ألن اأوىحه الشتائج تجل عمى  (44%)ىسية  أ  وضسؽ مدتؾى  البحثمحافغة الجيؾانية عيشة 

عشيا بالرؾت  يذعخون بغيؾر سمؾكيات تعج عجائية في مكان العسل معبخاً  البحثىمية عيشة ألالسجارس ا
رتياح في بيئة ألمسا يعكذ عجم وجؾد مشاخ مشاسب ل ؛العالي والشغخة الستذشجة تجاه الدمالء في السجراس

 .أي ان الشدبة االكبخ ىي عكذ ذلػ مشخفضوان ىحا االعتقاد ىؾ بسدتؾى  ،العسل
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 (34)الجدول 
 (n=812)ة الترتيبية لبعد العداء المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمي

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 1 ِؼزذي 0.53 1.609 2.63 اسفغ صٛرٟ ػٕذِب ارؾذس ِغ االخش٠ٓ  1

 2 ِٕخفط 0.45 1.268 2.27 اعزخذَ ٔغّخ غ١ش ِٕبعجخ ػٕذ اٌزؾذس ِغ االخش٠ٓ  2

 4 ِٕخفط 0.37 1.242 1.85  ارؾذس ِغ االخش٠ٓ ثٕجشح صٛد ػذٚا١ٔخ 3

 3 ِٕخفط 0.43 1.128 2.13 اعزخذَ ٔظشارٟ اٌؾبدح ٌٍزؼج١ش ػٓ عخطٟ ػٍٝ االخش٠ٓ  4

  ِٕخفط 0.44 1.312 2.22 المعدل العام

 . وصف وتذخيص بعد انتهاك الخروصية:3
الخرؾصية ضسؽ متغيخ الفغاعة في مكان تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج انتياك 

( ان بعج انتياك الخرؾصية تؼ قياسو بخسذ فقخات، كانت فييا الفقخة 35يتزح مؽ الججول )ذ ٳ ،العسل
( .الشاء اٌّشاعالد اٌّٛعٙخ ٌضِالئٟ، ِضً سعبئً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ أٚ اٌفبوغبد دْٚ ػٍُّٙالخابعة التي محتؾاىا )

عمى  وىحا يجل (1.049) وبانحخاف معياري يبمغ (1.88)الحدابي الحي بمغ عمى مؽ حيث الؾسط ألىي ا
  (38%)وبأىسية ندبية تبمغ   ضان مدتؾى االجابة كان مشخف

( عمى الؾسط البغغ االخش٠ٓ اصٕبء اٌؾذ٠ش فٟ اٌٙبرف.في حيؽ حرمت الفقخة الخامدة التي محتؾاىا )
 مشخفزاً وىحا يجل عمى مدتؾى اجابة  (1.100)وبانحخاف معياري بمغ  (1.69)قل الحي بمغ ألالحدابي ا

  (34%)تبمغ ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية  ججاً 
وبانحخاف  (1.801)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي انتياك الخرؾصية 

لتؾافخ بعج انتياك الخرؾصية في  مشخفضاذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى  (1.098)معياري بمغ 
وىحه الشتائج تجل  (36%)ىسية أ وضسؽ مدتؾى  البحثالسجارس االىمية في مخكد محافغة الجيؾانية عيشة 

ن ىشاك مغاىخ لعجم احتخام الخرؾصية بقجر أيؤكجون  البحثىمية عيشة ألفخاد في السجارس األن اأعمى 
 لسكاتب وقخاءة السخاسالت وغيخىامسثمة ببعض حاالت التجدذ عمى ادراج ا مشخفض

 (35)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد انتهاك الخروصية 

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

 2 طِٕخف 0.37 1.116 1.85 ِىزت صِالئٟ دْٚ ارْ ِغجك ُِٕٙافزؼ ادساط  1

 4 عذا ِٕخفط 0.35 1.092 1.75 أخز أش١بء ِٓ ِىزت صِالئٟ دْٚ إرْ ِغجك ُِٕٙ  2

 3 ِٕخفط 0.37 1.136 1.84 اخز اٌمشغبع١خ ِٓ ِىزت صِالئٟ دْٚ اػبدرٙب إ١ٌُٙ 3

الشاء اٌّشاعالد اٌّٛعٙخ ٌضِالئٟ، ِضً سعبئً اٌجش٠ذ  4

 اإلٌىزشٟٚٔ أٚ اٌفبوغبد دْٚ ػٍُّٙ

 1 ِٕخفط 0.38 1.049 1.88

 5 عذاً  ِٕخفط 0.34 1.100 1.69 البغغ االخش٠ٓ اصٕبء اٌؾذ٠ش فٟ اٌٙبرف 5

  طِٕخف 0.36 1.098 1.801 المعدل العام
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 . وصف وتذخيص بعد الدلوك االندحابي:4
تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الدمؾك االندحابي ضسؽ متغيخ الفغاعة في مكان 

( ان بعج الدمؾك االندحابي تؼ قياسو بدبع فقخات، كانت فييا الفقخة 36يتزح مؽ الججول )العسل اذ 
عمى مؽ أل( ىي ا.ٟأوْٛ ثط١ئبً ثشىً غ١ش ِؼمٛي فٟ اٌزؼبًِ ِغ األِٛس اٌزٟ رىْٛ ِّٙخ ٌؼٍّالثالثة التي محتؾاىا )

ن مدتؾى أعمى  وىحا يجل (1.093) وبانحخاف معياري يبمغ (1.98)حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ 
 (. 40%وبأىسية ندبية تبمغ ) زاً االجابة كان مشخف

خش٠ٓ ٢ال اثٍغ ػٓ االعزّبع اٌزٞ وبْ ٠غت اْ ٠ىْٛ افي حيؽ حرمت الفقخة الدادسة التي محتؾاىا )

وىحا يجل  (1.044)وبانحخاف معياري بمغ  (1.79)الؾسط الحدابي االقل الحي بمغ ( عمى ػٍٝ ػٍُ ثٗ.
  (36%)تبمغ ىسيتيا الشدبية أ ججا ليحه الفقخة التي كانت  اً زعمى مدتؾى اجابة مشخف

وبانحخاف معياري  (1.86)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الدمؾك االندحابي 
لتؾافخ بعج الدمؾك االندحابي في السجارس  ضتجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى مشخف ذٳ (1.110)بمغ 

ن أوىحه الشتائج تجل عمى  (37%وضسؽ مدتؾى اىسية ) ،البحثىمية في مخكد محافغة الجيؾانية عيشة ألا
ة مؽ سمؾكيات تجشب التذاور مع زيعتقجون وجؾد ندب مشخف البحثاالفخاد في السجارس االىمية عيشة 

و التبميغات أوااللكتخونية  ،ال عؽ بعض الدمؾكيات الستعسجة باإلجابة عمى الخسائل الشريةزاالخخيؽ ف
 وىكحا. ،الخاصة بالعسل

 (36)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد الدلوك االندحابي 

 العبارة ت
 

المتوسط 
 ابيالحد

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

ػبدحً  ٟأرغٕت اٌزشبٚس ِغ االخش٠ٓ ػٕذِب ٠ُزٛلؼْٛ ِٕ 1

 .اٌم١بَ ثزٌه

 6 ِٕخفط 0.36 1.118 1.81

 ارؼّذ اٌزؤخ١ش فٟ اإلعبثخ ػٍٝ اٌشعبئً إٌص١خ اٚ اٌجش٠ذ 2

 .اإلٌىزشٟٚٔ ٌألخش٠ٓ ثذْٚ عجت ٚع١ٗ

 5 ِٕخفط 0.37 1.041 1.86

أوْٛ ثط١ئبً ثشىً غ١ش ِؼمٛي فٟ اٌزؼبًِ ِغ األِٛس  3

 رىْٛ ِّٙخ ٌؼٍّٟ.ٟ اٌز

 1 ِٕخفط 0.40 1.093 1.98

أرؼّذ ػذَ رّش٠ش اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠غت أْ أوْٛ ػٍٝ  4

 .ٙبػٍُ ث

 4 ِٕخفط 0.37 1.181 1.87

 3 ِٕخفط 0.37 1.175 1.88 ٌُ اشبسن فٟ أٞ لشاس وبْ ٠غت اْ اشبسن ف١ٗ 5
ال اثٍغ ػٓ االعزّبع اٌزٞ وبْ ٠غت اْ ٠ىْٛ االخش٠ٓ  6

 ػٍٝ ػٍُ ثٗ

 ِٕخفط 0.36 1.044 1.79

 عذاً 

7 

أػطٟ اشؼبس لص١شا ثشىً غ١ش ِؼمٛي ػٕذ اٌغبء  7

 ٚعذٌٚخ االؽذاس اٌزٟ ٠غت اْ ٠زٛاعذ ف١ٙب االخش٠ٓ

 2 ِٕخفط 0.38 1.122 1.89

  ِزخفط 0.37 1.110 1.86 المعدل العام
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 . وصف وتذخيص بعد النميمة:5
يتزح تتعمق ىحه الفقخة بؾصي وتذخيص بعج الشسيسة ضسؽ متغيخ الفغاعة في مكان العسل اذ 

أبلش التي محتؾاىا ) ولىألا( ان بعج الشسيسة تؼ قياسو بثالث فقخات، كانت فييا الفقخة 37مؽ الججول )

 (1.89)عمى مؽ حيث الؾسط الحدابي الحي بمغ ألا( ىي .ػًٍٕب اٌّؼٍِٛبد اٌشخص١خ اٌغش٠خ اٌزٟ ثؾٛصرٟ
وبأىسية ندبية تبمغ  ضعمى ان مدتؾى االجابة كان مشخف وىحا يجل (1.171) وبانحخاف معياري يبمغ

(%38) . 
( عمى ادٌٝ ثزصش٠ؾبد شش٠شح اٚ د١ٔئخ ػٓ االخش٠ٓ.في حيؽ حرمت الفقخة الثانية التي محتؾاىا )

وىحا يجل عمى مدتؾى اجابة  (1.171)وبانحخاف معياري بمغ  (1.85)الؾسط الحدابي االقل الحي بمغ 
 . (37%)تبمغ ا ليحه الفقخة التي كانت اىسيتيا الشدبية زمشخف

وبانحخاف معياري بمغ  (1.87)وعمى مدتؾى البعج بذكل عام بمغ الؾسط الحدابي الشسيسة 
ىمية في مخكد ألسة في السجارس التؾافخ بعج الشسي مشخفضذ تجل ىحه الشتيجة عمى مدتؾى ٳ (1.139)

فخاد في ألن اأوىحه الشتائج تجل عمى  (37%)وضسؽ مدتؾى اىسية  البحثمحافغة الجيؾانية عيشة 
في  مشخفضولكؽ بسدتؾى  ،لى وجؾد بعٍض مؽ سمؾكيات الشسيسةٳيذيخون  البحثىمية عيشة ألالسجارس ا

مجارسيؼ فيؼ يخون بعض الترخيحات لمقزايا الخاصة والدخية او التكمؼ بذكل غيخ الئق عؽ البعض 
 وغيخ ذلػ. 

 (37)الجدول 
 (n=812)المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ومدتوى االجابة واالهمية الترتيبية لبعد النميمة 

 العبارة ت
 

المتوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الهمية ا
 الندبية

مدتوى 
 اإلجابة

االهمية 
 الترتيبية

ًٕب اٌّؼٍِٛبد اٌشخص١خ اٌغش٠خ اٌزٟ ثؾٛصرٟ 1  1 ِٕخفط 0.38 1.171 1.89  أبلش ػٍ
 3 ِٕخفط 0.37 1.171 1.85  ادٌٝ ثزصش٠ؾبد شش٠شح اٚ د١ٔئخ ػٓ االخش٠ٓ 2

 2 ِٕخفط 0.37 1.077 1.87  ارؾذس ػٓ االخش٠ٓ ثغ١بثُٙ 3

الفقرة بناء على مخرجات التحليل العاملي التوكيديتم حذف  4  

  ِٕخفط 0.37 1.139 1.87 المعدل العام

 

جساليًا ، فقج يغيخ ٳما بالشدبة الى االحراءات الؾصفية لستغيخ الفغاعة في مكان العسل أ
ابعاد ( نتائج االحراءات الؾصفية لستغيخ الفغاعة في مكان العسل والحي يقاس بأربع 38الججول )

( و بمغت 1.164( وبمغ االنحخاف السعياري )1.94ميجانية، اذ بمغ الؾسط الحدابي الكمي ليحا الستغيخ )
ن متغيخ الفغاعة في مكان العسل قج ألى ٳ%( ، وتذيخ ىحه الشتائج االحرائية 39االىسية الشدبية )

ىمية في ألالسجارس ان أفخاد السبحؾثيؽ، مسا يجل عمى ألحدب اجابات ا مشخفضتحقق ضسؽ مدتؾى 
 .مشخفضفييا عيؾر لمفغاعة في مكان العسل بذكل  البحثمخكد محافغة الجيؾانية عيشة 
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 (38)الجدول 
المتوسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االجابة واالهمية الترتيبية لألبعاد الرئيدة لمتغير الفعاظة في مكان 

 (n=812)العمل 
 المتوسط البعد الرئيدي

 الحدابي
االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 الندبية

مدتوى 
 االجابة

االهمية 
 الترتيبية

 االٚي  ِٕخفط 0.44 1.312 2.22 . اٌؼذاء2

 اٌشاثغ ِٕخفط 0.36 1.098 1.801 .أزٙبن اٌخصٛص١خ3

 اٌضبٌش ِٕخفط 0.37 1.110 1.86 . اٌغٍٛن االٔغؾبث4ٟ

 اٌضبٟٔ  ِٕخفط 0.37 1.139 1.87 . اٌشؼٛس ثب١ٌّّٕخ5

اٌّؼذي اٌؼبَ ٌّزغ١ش اٌفظبظخ فٟ ِىبْ 

 اٌؼًّ

 - ِٕخفط 0.39 1.164 1.94

 
بعمممممماد الفغاعممممممة فممممممي مكممممممان العسممممممل الفخعيممممممة ميممممممجانيًا عمممممممى مدممممممتؾى ألممممممى تختيممممممب ٳممممممما بالشدممممممبة أ 

الذمممممممعؾر  العمممممممجاء،تي )آلفقمممممممج جممممممماء تختيبيممممممما كممممممما ،البحمممممممثىميمممممممة فمممممممي مكمممممممان العسمممممممل عيشمممممممة ألالسمممممممجارس ا
 السبحؾثة.فخاد العيشة أجابات ٳبالشسيسة، انتياك الخرؾصية( عمى التؾالي حدب 

 .الفغاعة في مكان العسليؾضح الستؾسظات الحدابية لكل بعج مؽ ابعاد  (16)والذكل 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 (16شكل )
 (16)شكل 

 مدتوى ابعاد متغير الفعاظة في مكان العمل حدب المتوسط الحدابي
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

انتهاك  العداء 
 الخصوصية

 الشعور بالنميمة  السلوك االقصائي 
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 المبحث الثالث
 البحثاختبار فرضيات 

 تهطئة
وطبيعة عالقات  ،وابعادىا ،حهل متغيخاتيا البحث ييجف ىحا السبحث الى التحقق من فخضيات

االرتباط والتأثيخ السباشخ والتأثيخ التفاعمي فيسا بيشيا وىل ىي تشدجم مع الشسهذج الفكخي الحي تم طخحو 
م انيا ال تقجم أالحالي  البحثوىل تقجم الشتائج الجعم لتمك الفخضيات السراغة في  ،عن تمك العالقات

كستغيخ  ،حهل الكيادة الدامة ومتغيخ شغف العسل البحثاذ تسحهرت متغيخات  ؟تجاه تمك الفخضيات ا  دعس
ولغخض التأكج من ىحا السدعى ستقدم ىحه  ،تفاعمي ومتغيخ الفظاظة في مكان العسل كستغيخ معتسج

وابعادىسا  ،ول يتعمق باختبار عالقات  االرتباط بين الستغيخ السدتقل والتفاعميألالفقخة الى جدئيين ا
والستغيخ السعتسج بيجف معخفة مجى التالزم بيشيسا ثم الجدء الثاني الحي يختص باختبار عالقات التأثيخ 

وابعادىسا والستغيخ السعتسج بيجف التحقق من مدتهى التأثيخ  ،قل والتفاعميوالتفديخ بين الستغيخ السدت
بيشيسا ومعخفة القجرة التفديخية لمستغيخات السدتقمة لمتغيخات التي تحرل في الستغيخ السعتسج عمى مدتهى 

اظة عن اختبار الجور التفاعمي لذغف العسل في العالقة بين الكيادة الدامة والفظ ال  زف البحثعيشة 
 بسكان العسل وكسا يأتي :

 واًل. اختبار فرضيات االرتباط:أ
( لغخض اختبار الفخضية الخئيدة الستعمقة Pearsonسيتم اعتساد اسمهب االرتباط البديط )

)الكيادة الدامة، شغف العسل، الفظاظة في مكان العسل( ويظيخ  البحثبعالقات االرتباط بين متغيخات 
ومدتهى السعشهية  البحث الحالي،( بين متغيخات Pearsonاالرتباط البديط )( معامالت 33)الججول 
(Sig.)  االرتباط،ختبار معشهية معامل أالحي يذيخ إلى ( وحجم العيشةn.)  ولتفديخ قيسة معامل االرتباط

وكسا يتزح في  ،ساسيةأفئات  خسذ وفقلى قيسة معامل االرتباط ٳوكيفية الحكم عميو، سيتم الشظخ 
  (:39)ول الجج

 (33الجدول )
 بحدب فئاتو تفدير مدتهى معامل االرتباط 

 قيمة معامل االرتباط  تفدير عالقة االرتباط ت
 0 ال تهجد عالقة ارتباط 1
 1± عالقة ارتباط تامة مهجبة او طردية  2
  0)-± (0.30 عالقة ارتباط ضعيفة ايجابية او طردية 3
  ± (0.70-0.31) طرديةعالقة ارتباط قهية ايجابية او  4
 ( 0.99-0.71) ± عالقة ارتباط قهية جدا ايجابية او طردية 5

Source: Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). " Research methods for business 

students " 5
th

 ed , Pearson Education Limited : Prentice Hall , England , P.459. 
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 ولى:ل فرضية االرتباط الرئيدة ااختبار  .1
تتعمق فخضية االرتباط الخئيدة باختبار مجى التالزم من خالل اختبار عالقة االرتباط بين الستغيخ 

والتي تشص عمى  ،وبين متغيخ شغف العسل كستغيخ تفاعمي ،سمهكيات الكيادة الدامة كستغيخ مدتقل
 )تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين سلهكيات الكيادة الدامة ومتغير شغف العمل( 

( الىى وجىهد عالقىة ارتبىاط عكدىية ضىايفة ذات داللىة 40ذ تذيخ الشتائج الظاىخة في الججول )  ٳ
-باط بيشيسا )إذ بمغت قيسة معامل االرت ،ومتغيخ شغف العسل ،معشهية بين متغيخ سمهكيات الكيادة الدامة

.237-
( وتذىىىيخ ىىىىحه الكيسىىىة الىىىى االتجىىىاه العكدىىىي لمىىىتالزم بىىىين الستغيىىىخ السدىىىتقل سىىىمهكيات الكيىىىادة الدىىىامة **

( وبسدىتهى 0.01والستغيخ التفاعمي شغف العسل, اذ كانت عالقة االرتباط العكدية عشىج مدىتهى معشهيىة )
الىىى وجىىهد الىىتالزم العكدىىي بىىين الستغيىىخين مىىن وجيىىة  لستقجمىىةاذ تذىىيخ عالقىىة االرتبىىاط ا %(99ثقىىة بمىى  )

وىىىه  ،البحىىثنظىىخ العيشىىة ضىىسن مجىىال التابيىىق فىىي السىىجارس االىميىىة فىىي مخكىىد محافظىىة الجيهانيىىة عيشىىة 
 ضسن مدتهى عالقة ارتباط عكدية ضايفة بين الستغيخ السدتقل والستغيخ التفاعمي

فىىي تخفىىيت مدىىتهى  لدىىامة يىىشعكذ سىىمبا  ن وجىىهد سىىمهكيات الكيىىادة األىىى ٳتذىىيخ ىىىحه الشتىىائج  و
 ىمية في مخكد محافظة الجيهانية .ألشغف العسل في السجارس ا

ولى الخاصة بعالقة االرتباط بيين متغيير ل واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الرئيدة ا
 سلهكيات الكيادة الدامة ومتغير شغف العمل

 (40)الجدول 
 سلهكيات الكيادة الدامة بأبعاده ومتغير شغف العمل مرفهفة معامالت االرتباط بين

Correlations 

 

سهىكياث 

انقيادة 

 انسايت

شغف 

 انؼًم

االستًتاع 

 بانؼًم

انذافغ 

 انزاتي

انهىيت 

 انزاتيت

االحساط 

 بانتؼهى

سهىكياث انقيادة 

 انسايت

Pearson Correlation 1 -.237-
**

 -.166-
*
 -.194-

*
 -.202-

*
 -.199-

*
 

Sig. (2-tailed)  .009 .030 .034 .027 .029 

N 812 812 812 812 812 812 

-Pearson Correlation -.237 شغف انؼًم
**

 

1 .445
**

 .468
**

 .499
**

 .500
**

 

Sig. (2-tailed) .009  .000 .000 .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

-Pearson Correlation -.166 االستًتاع بانؼًم
*
 .445

**
 1 .864

**
 .775

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .030 .000  .000 .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

-Pearson Correlation -.194 انذافغ انزاتي
*
 .468

**
 .864

**
 1 .775

**
 .790

**
 

Sig. (2-tailed) .034 .000 .000  .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

انزاتيتانهىيت   Pearson Correlation -.202-
*
 .499

**
 .775

**
 .775

**
 1 .801

**
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Sig. (2-tailed) .027 .000 .000 .000  .000 

N 812 812 812 812 812 812 

-Pearson Correlation -.199 االحساط بانتؼهى
*
 .500

**
 .777

**
 .790

**
 .801

**
 1 

Sig. (2-tailed) .029 .000 .000 .000 .000  

N 812 812 812 812 812 812 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وتشبثق من فخضية االرتباط الخئيدة األولى اربع فخضيات فخعية تتسثل باالتي:
 ولى:ل اختبار الفرضية الفرعية ا . أ

وبعج االستستاع  ،تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم العكدي بين بعج سمهكيات الكيادة الدامة
)تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير سلهكيات الكيادة والتي تشص عمى:  ،بالعسل

 الدامة وبعد االستمتاع بالعمل( 
( الى وجهد عالقة ارتباط عكدية ضايفة ذات داللىة معشهيىة بىين متغيىخ 44تذيخ نتائج الججول )

وتذىيخ ( *-166.-)سمهكيات الكيادة الدامة وبعىج االسىتستاع بالعسىل، إذ بمغىت قيسىة معامىل االرتبىاط بيشيسىا 
تاع بالعسىل عشىج مدىتهى ىحه الكيسة الى العالقة العكدىية بىين متغيىخ سىمهكيات الكيىادة الدىامة وبعىج االسىتس

 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05معشهية )
وبعىىج االسىىتستاع  ،متغيىىخ سىىمهكيات الكيىىادة الدىىامةلىىى الىىتالزم العكدىىي بىىين ٳعىىاله أ الشتيجىىة  تذىىيخ

 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة. بالعسل
فىي السىىجارس االىميىىة فىي مخكىىد محافظىىة الجيهانيىىة سىمهكيات الكيىىادة الدىىامة وعميىو يتبىىين ان وجىىهد 

 من وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا الى نتائج عكدية في مدتهى االستستاع بالعسل البحثعيشة 
 واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيدة االولى.

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: . ب
وبعج الجافع  ،ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم العكدي بين بعج سمهكيات الكيادة الدامةتيتم 

)تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير سلهكيات الكيادة الحاتي والتي تشص عمى: 
 الدامة وبعد الدافع الذاتي( 

داللىىىىة معشهيىىىىة بىىىىين متغيىىىىخ ( الىىىىى وجىىىىهد عالقىىىىة ارتبىىىىاط عكدىىىىية ذات 44تذىىىىيخ نتىىىىائج الجىىىىجول )
وتذىيخ ىىحه  (*-194.-)سمهكيات الكيادة الدامة وبعىج الىجافع الىحاتي، إذ بمغىت قيسىة معامىل االرتبىاط بيشيسىا 

الكيسىىة الىىى العالقىىة العكدىىية بىىين متغيىىخ سىىمهكيات الكيىىادة الدىىامة وبعىىج الىىجافع الىىحاتي عشىىج مدىىتهى معشهيىىة 
 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05)

وبعىج الىجافع الىحاتي  ،متغيخ سمهكيات الكيىادة الدىامةالشتيجة اعاله الى التالزم العكدي بين  وتذيخ
 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة.
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ىميىىة فىىي مخكىىد محافظىىة ألفىىي السىىجارس اسىىمهكيات الكيىىادة الدىىامة ن وجىىهد أين خىىخى يتب ىىأ  بابىىارة 
 الجافع الحاتيلى نتائج عكدية في مدتهى ٳ من وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا   البحث الجيهانية عيشة

واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية الثانييية المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية 
 االولى.

 ج. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
وبعج اليهية  ،تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم العكدي بين بعج سمهكيات الكيادة الدامة

)تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير سلهكيات الكيادة الحاتية والتي تشص عمى: 
 الدامة وبعد اليهية الذاتية( 
( الى وجهد عالقة ارتباط عكدية ضايفة ذات داللة معشهية بين متغيخ 40تذيخ نتائج الججول )

وتذيخ ىحه  (*-202.-) بيشيساتية، إذ بمغت قيسة معامل االرتباط سمهكيات الكيادة الدامة وبعج اليهية الحا
الكيسة الى العالقة العكدية بين متغيخ سمهكيات الكيادة الدامة وبعج اليهية الحاتية عشج مدتهى معشهية 

 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05)
متغيخ سمهكيات الكيادة الدامة وبعج اليهية الحاتية الشتيجة اعاله الى التالزم العكدي بين  وتذيخ

 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة.
ىمية في مخكد محافظة الجيهانية ألفي السجارس اسمهكيات الكيادة الدامة ن وجهد أين وىشا يتب  

 اليهية الحاتيةلى نتائج عكدية في مدتهى ٳمن وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا  البحثعيشة 
 واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة االولى .

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: . ت
تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم العكدي بين بعج سمهكيات الكيادة الدامة وبعج االحداس 

كدية ذات داللة معنهية بين متغير سلهكيات الكيادة )تهجد عالقة ارتباط عبالتعمم والتي تشص عمى: 
 الدامة وبعد االحداس بالتعلم( 

لىىىىى وجىىىىهد عالقىىىىة ارتبىىىىاط عكدىىىىية ذات داللىىىىة معشهيىىىىة بىىىىين متغيىىىىخ ٳ( 40نتىىىىائج الجىىىىجول ) تذىىىىيخ
وتذىيخ  (*-199.-)سمهكيات الكيىادة الدىامة وبعىج االحدىاس بىالتعمم، إذ بمغىت قيسىة معامىل االرتبىاط بيشيسىا 

ىحه الكيسة الىى العالقىة العكدىية بىين متغيىخ سىمهكيات الكيىادة الدىامة وبعىج االحدىاس بىالتعمم عشىج مدىتهى 
 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05معشهية )

متغيىىخ سىىمهكيات الكيىىادة الدىىامة وبعىىج االحدىىاس الشتيجىىة اعىىاله الىىى الىىتالزم العكدىىي بىىين  وتذىىيخ
 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة.بالتعمم 

ىميىة فىي مخكىد محافظىة الجيهانيىة عيشىة ألفىي السىجارس اسىمهكيات الكيىادة الدىامة ان وجىهد  ويتبين
 االحداس بالتعمممن وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا الى نتائج عكدية في مدتهى  البحث

 ولى.ل واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة ا
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 اختبار فرضية االرتباط الرئيدة الثانية: .2
تتعمق فخضية االرتباط الخئيدة باختبار مجى التالزم من خالل اختبار عالقة االرتباط بين الستغيخ 
شغف العسل كستغيخ تفاعمي وبين الستغيخ الفظاظة في مكان العسل كستغيخ معتسج والتي تشص عمى 

 )تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين شغف العمل ومتغير الفغاعة في مكان العمل( 
( الىىىى وجىىىهد عالقىىىة ارتبىىىاط عكدىىىية ضىىىايفة ذات داللىىىة 41تذىىىيخ الشتىىىائج الظىىىاىخة فىىىي الجىىىجول )

سىا معشهية بين متغيخ شغف العسل ومتغيخ الفظاظىة فىي مكىان العسىل، إذ بمغىت قيسىة معامىل االرتبىاط بيشي
( وتذيخ ىحه الكيسة الى االتجاه العكدي لمىتالزم بىين الستغيىخ التفىاعمي شىغف العسىل والستغيىخ *0.203-)

( 0.05السعتسىىىىج الفظاظىىىىة فىىىىي مكىىىىان العسىىىىل، اذ كانىىىىت عالقىىىىة االرتبىىىىاط العكدىىىىية عشىىىىج مدىىىىتهى معشهيىىىىة )
اذ تذىىيخ عالقىىة االرتبىىاط اعىىاله الىىى وجىىهد الىىتالزم العكدىىي بىىين الستغيىىخين مىىن  %(95وبسدىىتهى ثقىىة بمىى  )

وىىه ضىسن مدىتهى عالقىة ارتبىاط عكدىية ضىايفة ، البحىثوجية نظخ العيشة ضىسن مجىال التابيىق عيشىة 
 ج.بين الستغيخ التفاعمي والستغيخ السعتس

فىىي تخفىىيت مدىىتهى فىىي بيئىىة التابيىىق يىىشعكذ شىىغف العسىىل ن وجىىهد ألىىى ٳىىىحه الشتىىائج  وتذىىيخ
 الفظاظة في مكان العسل في السجارس االىمية في مخكد محافظة الجيهانية.

واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الرئيدة الثانية الخاصة بعالقة االرتباط بيين متغيير 
 ومتغير الفغاعة في مكان العملشغف العمل 

 (41)الجدول 
 العمل بأبعاده ومتغير الفغاعة في مكان العملمرفهفة معامالت االرتباط بين شغف 

Correlations 

 انًُيًت انؼذاء 

اَتهاك 

 انخصىصيت

انسهىك 

 شغف انؼًم االَسحابي

انفظاظت في 

 يكاٌ انؼًم

 انؼذاء  
 

Pearson Correlation 1 .864
**
 .775

**
 .790

**
 .929

**
 -.195-

*
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .033 

N 
812 812 812 812 812 812 

 انًُيًت
 

Pearson Correlation .864
**
 1 .775

**
 .777

**
 .932

**
 -.193-

*
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .035 

N 
812 812 812 812 812 812 

  اَتهاك انخصىصيت
Pearson Correlation .775

**
 .775

**
 1 .801

**
 .905

**
 -.185-

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .044 

N 
812 812 812 812 812 812 

  انسهىك االَسحابي
Pearson Correlation .790

**
 .777

**
 .801

**
 1 .909

**
 -.190-

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .038 

N 
812 812 812 812 812 812 

 شغف انؼًم

 
Pearson Correlation .929

**
 .932

**
 .905

**
 .909

**
 1 -.203-

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .026 

N 
812 812 812 812 812 812 
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انفظاظت في يكاٌ 

 انؼًم
Pearson Correlation -.195-

*
 -.193-

*
 -.185-

*
 -.190-

*
 -.203-

*
 1 

Sig. (2-tailed) .033 .035 .044 .038 .026  

N 
812 812 812 812 812 812 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 SPSS.V.25انًصذس: يخشخاث بشَايح 

 

 تي:آلوتشبثق من فخضية االرتباط الخئيدة الثانية اربع فخضيات فخعية تتسثل با
 االولى: اختبار الفرضية الفرعية . أ

والتي تشص  ،تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم العكدي بين متغيخ شغف العسل وبعج العجاء
 )تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير شغف العمل وبعد العداء( عمى: 

تغيىخ ( الى وجهد عالقة ارتباط عكدية ضايفة ذات داللىة معشهيىة بىين م41نتائج الججول ) تذيخ
( وتذىىيخ ىىىحه الكيسىىة الىىى *0.195-شىىغف العسىىل وبعىىج العىىجاء، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )

 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05العالقة العكدية بين متغيخ شغف العسل وبعج العجاء عشج مدتهى معشهية )
وضىىسن مدىىتهى تذىىيخ الشتيجىىة اعىىاله الىىى الىىتالزم العكدىىي بىىين متغيىىخ شىىغف العسىىل وبعىىج العىىجاء و 

 عالقة عكدية ضايفة
مىن  البحىثىمية في مخكد محافظة الجيهانية عيشىة ألفي السجارس اشغف العسل ن وجهد أين ذ يتب  ٳ

 وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا الى نتائج عكدية في بعج العجاء
واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية االولييى المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية 

 الثانية.
 ب. اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

والتي تشص عمى:  متغيخ شغف العسل وبعج الشسيسةتتعمق ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين 
 )تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير شغف العمل وبعد النميمة( 

عكدىىية ضىىايفة ذات داللىىة معشهيىىة بىىين ( الىىى وجىىهد عالقىىة ارتبىىاط 41ذ تذىىيخ نتىىائج الجىىجول )ٳ
( وتذىيخ ىىحه الكيسىة -*0.193متغيخ شىغف العسىل وبعىج الشسيسىة، إذ بمغىت قيسىة معامىل االرتبىاط بيشيسىا )

( وبجرجىىة ثقىىة 0.05عشىىج مدىىتهى معشهيىىة ) الىىى العالقىىة العكدىىية بىىين متغيىىخ شىىغف العسىىل وبعىىج الشسيسىىة
(95)%. 

وضىسن مدىتهى  ،وبعج الشسيسىة ،متغيخ شغف العسلبين  العكديلى التالزم ٳعاله أ الشتيجة  وتذيخ
 عالقة عكدية ضايفة.

لىىى تىىالزم انخفىىاض الشسيسىىة مىىن ٳسىىيؤدي  ،وىىىحه الشتيجىىة تؤشىىخ وجىىهد مدىىتهيات مىىن شىىغف العسىىل
 .  البحثوجية نظخ عيشة 
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الرئيديية واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية الثانييية المنبثقيية عيين الفرضييية 
 الثانية.

 ج. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
 ،وبعج انتياك الخرهصية ،متغيخ شغف العسلتتعمق ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين 

)تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير شغف العمل وبعد انتياك والتي تشص عمى: 
 الخرهصية(. 
الى وجهد عالقة ارتباط عكدية ضايفة ذات داللىة معشهيىة بىين متغيىخ  (41نتائج الججول ) تذيخ

( وتذىىيخ ىىىحه -*0.185شىىغف العسىىل وبعىىج انتيىىاك الخرهصىىية، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )
الكيسىىىة الىىىى العالقىىىة العكدىىىية بىىىين متغيىىىخ شىىىغف العسىىىل وبعىىىج انتيىىىاك الخرهصىىىية عشىىىج مدىىىتهى معشهيىىىة 

 .%(95( وبجرجة ثقة )0.05)
 وبعىىج انتيىىاك الخرهصىىية ؛متغيىىخ شىىغف العسىىلبىىين  العكدىىيلىىى الىىتالزم ٳعىىاله أ الشتيجىىة  وتذىىيخ

 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة.
وىىىحه الشتيجىىة تهضىىح ان وجىىهد مدىىتهيات مىىن شىىغف العسىىل سىىيؤدي الىىى تىىالزم انخفىىاض انتيىىاك 

 .  البحث الخرهصية من وجية نظخ عيشة
قبييهل الفرضييية الفرعييية الثالثيية المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين 

 الثانية.
 الرابعة:ت. اختبار الفرضية الفرعية 

والتي وبعج الدمهك االندحابي  ،متغيخ شغف العسلتتعمق ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين 
)تهجد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معنهية بين متغير شغف العمل وبعد الدلهك تشص عمى: 
 .االندحابي(

( الى وجهد عالقة ارتباط عكدية ضايفة ذات داللىة معشهيىة بىين متغيىخ 41نتائج الججول ) تذيخ
ه ( وتذىىيخ ىىىح-*0.190شىىغف العسىىل وبعىىج الدىىمهك االندىىحابي، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )

( 0.05الكيسة الى العالقة العكدية بين متغيخ شغف العسل وبعج الدمهك االندحابي عشج مدتهى معشهية )
 .%(95وبجرجة ثقة )

بىىىين متغيىىىخ شىىىغف العسىىىل وبعىىىج الدىىىمهك االندىىىحابي  العكدىىىيالشتيجىىىة اعىىىاله الىىىى الىىىتالزم  وتذىىىيخ
 وضسن مدتهى عالقة عكدية ضايفة.

لىىىى تىىىالزم انخفىىىاض الدىىىمهك ٳن وجىىىهد مدىىىتهيات مىىىن شىىغف العسىىىل سىىىيؤدي أوىىىحه الشتيجىىىة تعشىىىي 
   البحثاالندحابي من وجية نظخ عيشة 

 واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الثانية.
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 اختبار فرضية االرتباط الرئيدة الثالثة: .3
تتعمق فخضية االرتباط الخئيدة باختبار مجى التالزم من خالل اختبار عالقة االرتباط بين الستغيخ 
الكيادة الدامة كستغيخ مدتقل وبين متغيخ الفظاظة في مكان العسل كستغيخ معتسج والتي تشص عمى 

 ي مكان العمل(. )تهجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنهية بين الكيادة الدامة ومتغير الفغاعة ف
( الىى وجىهد عالقىة ارتبىاط طخديىة قهيىة ذات داللىة معشهيىة 42تذيخ الشتائج الظىاىخة فىي الجىجول )

بىىىين متغيىىىخ الكيىىىادة الدىىىامة ومتغيىىىخ الفظاظىىىة فىىىي مكىىىان العسىىىل، إذ بمغىىىت قيسىىىة معامىىىل االرتبىىىاط بيشيسىىىا 
خ السدىتقل الكيىادة الدىامة والستغيىخ ( وتذيخ ىحه الكيسة الى االتجاه الاخدي لمىتالزم بىين الستغيى**0.563)

( 0.01السعتسىىىىج الفظاظىىىىة فىىىىي مكىىىىان العسىىىىل, اذ كانىىىىت عالقىىىىة االرتبىىىىاط الاخديىىىىة عشىىىىج مدىىىىتهى معشهيىىىىة )
اذ تذىىيخ عالقىىة االرتبىىاط اعىىاله الىىى وجىىهد الىىتالزم الاىىخدي بىىين الستغيىىخين مىىن  %(99وبسدىىتهى ثقىىة بمىى  )

. البحىىثىميىىة فىىي مخكىىد محافظىىة الجيهانيىىة عيشىىة ألاوجيىىة نظىىخ العيشىىة ضىىسن مجىىال التابيىىق فىىي السىىجارس 
 .وىه ضسن مدتهى عالقة ارتباط طخدية قهية بين الستغيخ السدتقل والستغيخ السعتسج

مىىا يىىشعكذ فىىي تحقيىىق مدىىتهى مختفىىع مىىن وىىىه ىىىحه الشتىىائج الىىى ان وجىىهد الكيىىادة الدىىامة  وتذىىيخ
 محافظة الجيهانية.الفظاظة في مكان العسل في السجارس االىمية في مخكد 

واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الرئيدة الثالثة الخاصة بعالقة االرتبياط بيين متغيير 
 الكيادة الدامة ومتغير الفغاعة في مكان العمل.

 (42)الجدول 
 مرفهفة معامالت االرتباط بين الكيادة الدامة ومتغير الفغاعة في مكان العمل بأبعاده

Correlations 

 

انقيادة 

 انسايت

انفظاظت في 

 انؼذاء يكاٌ انؼًم

اَتهاك 

 انخصىصيت

انسهىك 

 انًُيًت االَسحابي

 Pearson انقيادة انسايت

Correlation 

1 .563** .589** .437** .453** .690** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

انفظاظت في يكاٌ 

 انؼًم

Pearson 

Correlation 

.563** 1 .532** .412** .417** .612** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

 Pearson انؼذاء

Correlation 

.589** .532** 1 .337** .349** .607** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 812 812 812 812 812 812 

 Pearson اَتهاك انخصىصيت

Correlation 

.437** .412** .337** 1 .872** .452** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
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N 812 812 812 812 812 812 

 Pearson انسهىك االَسحابي

Correlation 

.453** .417** .349** .872** 1 .442** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 812 812 812 812 812 812 

 Pearson انًُيًت

Correlation 

.690** .612** .607** .452** .442** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 812 812 812 812 812 812 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSS.V.25انًصذس: يخشخاث بشَايح            

 وتشبثق من فخضية االرتباط الخئيدة الثالثة اربع فخضيات فخعية تتسثل باالتي:
 اختبار الفرضية الفرعية االولى: . أ

تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم الاخدي بين متغيخ الكيادة الدامة وبعج العجاء والتي تشص 
 )تهجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنهية بين متغير الكيادة الدامة وبعد العداء(. عمى: 

( الى وجهد عالقىة ارتبىاط طخديىة قهيىة ذات داللىة معشهيىة بىين متغيىخ 42اذ تذيخ نتائج الججول )
ة الىىى ( وتذىىيخ ىىىحه الكيسىى**0.589الكيىىادة الدىىامة وبعىىج العىىجاء، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )

 .%(99( وبجرجة ثقة )0.01العالقة الاخدية بين متغيخ الكيادة الدامة وبعج العجاء عشج مدتهى معشهية )
وضىىسن مدىىتهى  ،وبعىىج العىىجاء ،متغيىىخ الكيىىادة الدىىامةلىىى الىىتالزم الاىىخدي بىىين ٳعىىاله أ كسىىا تذىىيخ الشتيجىىة 
 عالقة طخدية قهية.

 البحثىمية في مخكد محافظة الجيهانية عيشة ألا في السجارسالكيادة الدامة وعميو يتبين ان وجهد 
 من وجية نظخ العيشة سيؤدي حتسا الى زيادة في مدتهى العجاء.

واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية االولييى المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية 
 الثالثة.

 ب. اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 ،وبعج انتياك الخرهصية ،متغيخ الكيادة الدامةتتعمق ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين 

)تهجد عالقة ارتباط طردية ايجابية ذات داللة معنهية بين متغير الكيادة الدامة وبعد والتي تشص عمى: 
 انتياك الخرهصية(. 

ذات داللىىة معشهيىىة بىىين متغيىىخ ( الىىى وجىىهد عالقىىة ارتبىىاط طخديىىة قهيىىة 42تذىىيخ نتىىائج الجىىجول )
( وتذىيخ ىىىحه **0.437الكيىادة الدىىامة وبعىج انتيىىاك الخرهصىية، إذ بمغىىت قيسىة معامىىل االرتبىاط بيشيسىىا )

عشىىج مدىىتهى معشهيىىىة  وبعىىج انتيىىاك الخرهصىىىية ،الكيسىىة الىىى العالقىىة الاخديىىىة بىىين متغيىىخ الكيىىىادة الدىىامة
 .%(99( وبجرجة ثقة )0.01)
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 وبعىىج انتيىىاك الخرهصىىية ،متغيىىخ الكيىىادة الدىىامةلىىى الىىتالزم الاىىخدي بىىين ٳعىىاله أ وتذىىيخ الشتيجىىة 
 وضسن مدتهى عالقة قهية ايجابية.
سىىيؤدي الىىى زيىىادة  ؛ن وجىىهد مدىىتهيات عاليىىة مىىن الكيىىادة الدىىامةألىىى ٳوىىىحه الشتيجىىة تذىىيخ ايزىىا  

 .  البحثمدتهى من انتياك الخرهصية من وجية نظخ عيشة 
كيين قبييهل الفرضييية الفرعييية الثانييية المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يم

 الثالثة.
 ج. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

 ،وبعج الدمهك االندحابي ،متغيخ الكيادة الدامةتتعمق ىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين 
) تهجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنهية بين متغير الكيادة الدامة وبعد الدلهك والتي تشص عمى:

 االندحابي(. 
( الىىى وجىىهد عالقىىة ارتبىىاط طخديىىة قهيىىة ذات داللىىة معشهيىىة بىىين متغيىىخ 42تذىىيخ نتىىائج الجىىجول )

( وتذىىيخ ىىىحه **0.453الكيىىادة الدىىامة وبعىىج الدىىمهك االندىىحابي، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )
الكيسىىىة الىىىى العالقىىىة الاخديىىىة بىىىين متغيىىىخ الكيىىىادة الدىىىامة وبعىىىج الدىىىمهك االندىىىحابي عشىىىج مدىىىتهى معشهيىىىة 

 .%(99( وبجرجة ثقة )0.01)
وبعىىج الدىىمهك االندىىحابي  ،لىىى الىىتالزم الاىىخدي بىىين متغيىىخ الكيىىادة الدىىامةٳعىىاله أ وتذىىيخ الشتيجىىة 

 وضسن مدتهى عالقة طخدية قهية.
وىحه الشتيجة تذيخ الى ان ظيهر سمهكيات الكيادة الدامة سيؤدي الى تالزم زيادة مدتهى الدمهك 

 . البحثاالندحابي من وجية نظخ عيشة 
واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية الثالثيية المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية 

 الثالثة.
 . اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:4

والتي تشص  ،وبعج الشسيسة ،متغيخ الكيادة الدامةىحه الفخضية باختبار مجى التالزم بين  تتعمق
 )تهجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنهية بين متغير الكيادة الدامة وبعد النميمة(. عمى: 

 ( الى وجهد عالقىة ارتبىاط طخديىة قهيىة ذات داللىة معشهيىة بىين متغيىخ42اذ تذيخ نتائج الججول )
( وتذىىيخ ىىىحه الكيسىىة الىىى **0.690الكيىىادة الدىىامة وبعىىج الشسيسىىة، إذ بمغىىت قيسىىة معامىىل االرتبىىاط بيشيسىىا )

( وبجرجىىىىة ثقىىىىة 0.01عشىىىىج مدىىىىتهى معشهيىىىىة ) العالقىىىىة الاخديىىىىة بىىىىين متغيىىىىخ الكيىىىىادة الدىىىىامة وبعىىىىج الشسيسىىىىة
(99)%. 

وضىسن مدىتهى  وبعج الشسيسىة ،متغيخ الكيادة الدامةوتذيخ الشتيجة اعاله الى التالزم الاخدي بين 
 عالقة طخدية قهية.
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ن ظيهر سمهكيات الكيادة الدامة سىيؤدي الىى زيىادة مدىتهى الشسيسىة مىن لى أوىحه الشتيجة تؤشخ ٳ
 . البحثوجية نظخ عيشة 

واعتمييادًا علييى مييا تقييدم يمكيين قبييهل الفرضييية الفرعييية الرابعيية المنبثقيية عيين الفرضييية الرئيديية 
 الثالثة.

 
 اختبار فرضيات التأثيرثانيًا. 

سيتم في ىحه الفقخة اختبار فخضيات التأثيخ الخئيدة والفخعية اعتسادا عمى اسمهب نسحجة السعادلة 
( اذ اصبحت تقشيات نسحجة السعادلة الييكمية من اىم االدوات التي يسكشيا الهصهل إلى SEMالييكمية )

( تقشية SEMمة والتابعة باخيقة قابمة لمكياس، وإن )سمدمة من االرتباطات الستخاباة بين الستغيخات السدتق
إحرائية شاممة تجرس فخضيات العالقات بين الستغيخات السالحظة والكامشة ، باإلضافة إلى ذلك تججر 

أكثخ قيسة بكثيخ من تحميالت االنحجار الستعجد ، ال سيسا في حالة الستغيخات  SEMاإلشارة إلى أن تقشية 
اسمهب فعال لمغاية من حيث تسثيل التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة  SEM السقاسة ، وبحلك فأن

لمستغيخات الكامشة عمى العهامل السقاسة في الشسهذج االفتخاضي، وبحلك يسكن تحجيج مدتهى التأثيخ 
 السباشخ بين الستغيخات عن طخيقيا ، وكسا يأتي :

 
 . الفرضية الرئيدة الرابعة:1

تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى تأثيخ الستغيخ السدتقل الكيادة الدامة فىي الستغيىخ التفىاعمي شىغف 
)تهجد عالقة تأثير عكدي ذات داللة معنهية بين متغير الكيادة الدامة ومتغير العسل والتي تشص عمى: 

 .شغف العمل(
ة معشهية لستغيخ الكيادة الدامة في دالل ي( يتبين وجهد تأثيخ سمبي ذ17من خالل مالحظة الذكل )      

( وىحا يعشي ان متغيخ 0.24-ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) ويتزح، شغف العسلمدتهى 
%( عمى مدتهى السجارس االىمية في مخكد 24بشدبة )شغف العسل الكيادة الدامة يؤثخ سمبا في متغيخ 

غيخ وحجة انحخاف واحجة من الكيادة الدامة في السجارس . وىحا يعشي ان تالبحثمحافظة الجيهانية عيشة 
بشدبة شغف العسل سهف يؤدي الى تغيخ عكدي في  البحثاالىمية في مخكد محافظة الجيهانية عيشة 

( 43( الظاىخة في الججول ).C.R(. وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن قيسة الشدبة الحخجة )%24)
 (.P-Value=0.01ج مدتهى معشهية )( قيسة معشهية عش2.670-البالغة )
( وىحا يعشي بأن متغيخ الكيادة 0.06( قج بمغت )R2( ان قيسة معامل التفديخ )17من الذكل ) ويتزح

 الدامة يفدخ التغيخات التي تحجث في شغف العسل بسدتهى ضايف. 
سيلبي بيين واعتمادًا على ما تقدم يمكين قبيهل الفرضيية الرئيدية الرابعية المتعلقية بهجيهد تيأثير 

 الكيادة الدامة ومتغير شغف العمل وضمن مدتهى تأثير سلبي ضعيف.
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 (17الذكل )

 المدار االنحداري الخاصة بالفرضية الرئيدة الرابعة
 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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 (43الجدول )
 تقديرات نمهذج التأثير بين متغير الكيادة الدامة ومتغير شغف العمل

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 008. 2.670- 089. 237.- انقيادة انسايت ---> شغف انؼًم

 *** 5.443 148. 445. شغف انؼًم ---> االستًتاع بانؼًم

 *** 5.801 171. 468. شغف انؼًم ---> انذافغ انزاتي

 *** 6.300 131. 499. شغف انؼًم ---> انهىيت انزاتيت

 *** 6.316 131. 500. شغف انؼًم ---> االحساط بانتؼهى

 *** 8.404 107. 609. انقيادة انسايت ---> االششاف انسيء

 *** 9.231 093. 645. انقيادة انسايت ---> انقيادة انسهطىيت

 *** 9.019 098. 636. انقيادة انسايت ---> انُشخسيت

 *** 9.003 101. 635. انقيادة انسايت ---> انتشويح او االػتضاص بانزاث

 *** 7.447 096. 562. انقيادة انسايت ---> ػذو انقذسة ػهى انتُبؤ

 

 وتتفرع من ىذه الفرضية اربع فرضيات فرعية:
 ولى: ل الفرضية الفرعية ا . أ

 يهجد تأثير عكدي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد االستمتاع بالعمل 
في بعج  ( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة18مالحظة الذكل )من خالل  

( وتعج ىحه الكيسة 0.17-االستستاع بالعسل، كسا يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت )
 ( قيسة1.985-( البالغة )44( الظاىخة في الججول ).C.Rمعشهية وذلك الن قيسة الشدبة الحخجة )

 (.P-Value= 0.05معشهية عشج مدتهى معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الرابعة من 

 فرضيات التأثير.
 ب.الفرضية الفرعية الثانية: 

 يهجد تأثير عكدي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد الدافع الذاتي 
في بعج الجافع  ( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة18خالل مالحظة الذكل )من  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.19-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والحاتي، 
معشهية عشج مدتهى  ( قيسة2.165-( البالغة )44( الظاىخة في الججول ).C.Rقيسة الشدبة الحخجة )

 (.P-Value= 0.05معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الرابعة من 

 فرضيات التأثير.
 ج. الفرضية الفرعية الثالثة: 

 يهجد تأثير عكدي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد اليهية الذاتية 
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في بعج اليهية  ( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة18من خالل مالحظة الذكل ) 
( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.20-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والحاتية، 

قيسة معشهية عشج مدتهى ( 2.261-( البالغة )44الججول ) ( الظاىخة في.C.Rقيسة الشدبة الحخجة )
 ..(P-Value= 0.05معشهية )

واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الرابعة من 
 فرضيات التأثير.

 ت. الفرضية الفرعية الرابعة: 

 يهجد تأثير عكدي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد االحداس بالتعلم 
في بعج  ( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة18من خالل مالحظة الذكل )

هية ( وتعج ىحه الكيسة معش0.20-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) واالحداس بالتعمم، 
( قيسة معشهية عشج 2.228-( البالغة )44( الظاىخة في الججول ).C.Rوذلك الن قيسة الشدبة الحخجة )

 (.P-Value= 0.05مدتهى معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الرابعة من 

 فرضيات التأثير.
 

 

 

 

 

 

  

 (18الذكل )

 االنحداري الخاصة بالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيدة الرابعةالمدار 
 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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 (44الجدول )
 تقديرات نمهذج التأثير بين متغير الكيادة الدامة وابعاد متغير شغف العمل

 S.R.W S.E. C.R.  P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 045.  1.985- 164. 166.- انقيادة انسايت ---> االستًتاع بانؼًم

 030.  2.165- 190. 194.- انقيادة انسايت ---> انذافغ انزاتي

 024.  2.261- 148. 202.- انقيادة انسايت ---> انهىيت انزاتيت

 026.  2.228- 148. 199.- انقيادة انسايت ---> االحساط بانتؼهى

انسايتانقيادة  ---> االششاف انسيء  .609 .107 8.404  *** 

 ***  9.231 093. 645. انقيادة انسايت ---> انقيادة انسهطىيت

 ***  9.019 098. 636. انقيادة انسايت ---> انُشخسيت

 ***  9.003 101. 635. انقيادة انسايت ---> انتشويح او االػتضاص بانزاث

 ***  7.447 096. 562. انقيادة انسايت ---> ػذو انقذسة ػهى انتُبؤ

 

 . الفرضية الرئيدة الخامدة:2
تيتم ىحه الفخضية باختبار مجى تأثيخ الستغيخ التفاعمي شغف العسل في الستغيخ السعتسج الفظاظىة 

 في مكان العسل والتي تشص عمى:
)تهجيد عالقيية تيأثير عكدييية ذات دالليية معنهيية بييين متغيير شييغف العمييل ومتغيير الفغاعيية فييي 

 مكان العمل(
( يتبين وجهد تأثيخ سمبي ذو داللة معشهية لستغيخ شغف العسل 19من خالل مالحظة الذكل )

( 0.20-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) و في  مدتهى الفظاظة في مكان العسل،
%( عمى 20وىحا يعشي ان متغيخ شغف العسل يؤثخ عكديا في متغيخ الفظاظة في كان العسل بشدبة )

وىحا يعشي ان تغيخ وحجة انحخاف واحجة البحث تهى السجارس االىمية في مخكد محافظة الجيهانية  عيشة مد
سهف يؤدي الى تغيخ  البحثىمية في مخكد محافظة الجيهانية  عيشة ألمن شغف العسل في السجارس ا

يسة الشدبة (  وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن ق20%كان العسل بشدبة )معكدي في الفظاظة في 
-P( قيسة معشهية عشج مدتهى معشهية )2.258-( البالغة )45( الظاىخة في الججول).C.Rالحخجة )

Value=0.05.كسا في الججول ذاتو ) 
( وىحا يعشي بأن متغيخ 0.04( قج بمغت )R2( ان قيسة معامل التفديخ )19يتزح من الذكل ) و

 شغف العسل يفدخ بشدبة ضئيمة ججا التغيخات التي تحجث في الفظاظة في مكان العسل. 
واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبيهل الفرضيية الرئيدية الرابعية المتعلقية بهجيهد تيأثير ايجيابي بيين شيغف 

 العمل ومتغير الفغاعة في مكان العمل وضمن مدتهى تأثير سلبي ضعيف.
 
 
       



 751 اختباس فشضياث انبحث                                                  – نثانثا انداَب انتطبيقي انًبحث: ثانثانفصم ان  

 

 

 

 

   
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (45اندذول )
 تقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ يتغيش شغف انؼًم ويتغيش انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 024. 2.258- 038. 203.- شغف انؼًم ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 *** 27.940 039. 932. شغف انؼًم ---> االستًتاع بانؼًم

 *** 27.433 046. 929. شغف انؼًم ---> انذافغ انزاتي

 *** 23.172 041. 905. شغف انؼًم ---> انهىيت انزاتيت

 *** 23.774 040. 909. شغف انؼًم ---> انشؼىس بانتؼهى

 *** 5.433 109. 446. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انؼذاء

 *** 31.265 036. 944. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> اَتهاك انخصىصيت

 *** 31.265 036. 944. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انسهىك االقصائي

 *** 31.265 036. 944. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انًُيًت

 Amos. V.23ػذاد انباحث باػتًاد يخشخاث بشَايح ٳانًصذس:     

 (19الذكل )

 المدار االنحداري الخاصة بالفرضية الرئيدة الخامدة
 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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 فرعية:فرضيات  أربعوتتفرع من ىذه الفرضية 
 الفرضية الفرعية االولى:  . أ

 تأثير سلبي ذو داللة معنهية لمتغير شغف العمل وبعد العداءيهجد 
( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ شغف العسل في بعج 20من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.08-ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) العجاء، ويتزح
( قيسة معشهية عشج مدتهى 1.997-( البالغة )46الججول ) ( الظاىخة في.C.Rقيسة الشدبة الحخجة )

 ضايفة.( وىي ندبة تأثيخ P-Value=0.05معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الخامدة 

 من فرضيات التأثير.
 الفرضية الفرعية الثانية:  . ب

 ذو داللة معنهية لمتغير شغف العمل في بعد انتياك الخرهصية يهجد تأثير سلبي
( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ شغف العسل وبعج انتياك 20من خالل مالحظة الذكل ) 

( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك 0.14-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والخرهصية، 
( قيسة معشهية عشج مدتهى 2.534-( البالغة )46( الظاىخة في الججول ).C.Rحخجة )الن قيسة الشدبة ال

 ( وىي ندبة تأثيخ ضايفة.P-Value=0.05معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الخامدة 

 من فرضيات التأثير.
 الفرضية الفرعية الثالثة:  . ث

 يهجد تأثير سلبي ذو داللة معنهية لمتغير شغف العمل في بعد الدلهك االقرائي
( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ شغف العسل وبعج 20من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية 0.07-ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) ويتزحالدمهك االندحابي، 
( قيسة معشهية عشج 2.757-( البالغة )46الججول ) ( الظاىخة في.C.Rن قيسة الشدبة الحخجة )وذلك ال

 ( وىي ندبة تأثيخ ضايفة.P-Value=0.05مدتهى معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الخامدة 

 من فرضيات التأثير.
 الرابعة: الفرضية الفرعية  . ت

 يهجد تأثير سلبي ذو داللة معنهية لمتغير شغف العمل في بعد النميمة
( يتبين وجهد تأثيخ سمبي دال معشهيا لستغيخ شغف العسل وبعج 20من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.22-يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والشسيسة، 
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( قيسة معشهية عشج مدتهى 2.413-( البالغة )46الججول ) ( الظاىخة في.C.Rالشدبة الحخجة ) قيسة
 ( كسا في الججول ذاتو وىي ندبة تأثيخ ضايفة P-Value=0.05معشهية )

واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الخامدة 
 من فرضيات التأثير.

فىىىىىىي الستغيىىىىىىخ السعتسىىىىىىج اال انيىىىىىىا جسيعيىىىىىىا  ا  ن جسيىىىىىىع السدىىىىىىارات حققىىىىىىت تىىىىىىأثيخ أا يتقىىىىىىجم تبىىىىىىين مسىىىىىى 
تجىىىىاه قبىىىىهل الفخضىىىىيات  ا  كميىىىى ا  وفىىىىي ضىىىىهء مىىىىا تقىىىىجم فىىىىأن ىىىىىحه الشتيجىىىىة تقىىىىجم دعسىىىىكانىىىىت تىىىىأثيخات سىىىىمبية 

 الفخعية. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 ( 20الذكل ) 

 المدار االنحداري الخاصة بالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيدة الخامدة

 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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 (46الجدول )
 تقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ يتغيش شغف انؼًم وابؼاد يتغيش انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 *** 5.443 148. 445. شغف انؼًم ---> االستًتاع بانؼًم

 *** 5.801 171. 468. شغف انؼًم ---> انذافغ انزاتي

 *** 6.300 131. 499. شغف انؼًم ---> انهىيت انزاتيت

 *** 6.316 131. 500. شغف انؼًم ---> انشؼىس بانتؼهى

 034. 1.997- 123. 084.- شغف انؼًم ---> انؼذاء

 023. 2.543- 195. 140.- شغف انؼًم ---> اَتهاك انخصىصيت

 049. 2.757- 183. 069.- شغف انؼًم ---> انسهىك االقصائي

 016. 2.413- 078. 215.- شغف انؼًم ---> انًُيًت

 Amos. V.23ػذاد انباحثت باػتًاد يخشخاث بشَايح ٳانًصذس: 

 

 . اختبار فرضية التأثير الرئيدة الدادسة3
السعتسىج الفظاظىة تيتم ىحه الفخضية باختبىار مىجى تىأثيخ الستغيىخ السدىتقل الكيىادة الدىامة والستغيىخ 

 في مكان العسل والتي تشص عمى:
)تهجد عالقة تأثير طرديية ذات داللية معنهيية بيين متغيير الكييادة الديامة ومتغيير الفغاعية فيي 

 مكان العمل(
( يتبين وجهد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشهية لستغيخ الكيادة الدامة 21من خالل مالحظة الذكل )

( وىحا 0.56ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) ويتزحلعسل، في مدتهى الفظاظة في مكان ا
%( عمى 56يعشي ان متغيخ الكيادة الدامة يؤثخ ايجابا في متغيخ الفظاظة في مكان العسل بشدبة )

. وىحا يعشي ان تغيخ وحجة انحخاف واحجة البحثىمية في مخكد محافظة الجيهانية عيشة ألمدتهى السجارس ا
سهف يؤدي الى تغيخ  البحثىمية في مخكد محافظة الجيهانية عيشة ألالدامة في السجارس ا من الكيادة

(. وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن قيسة الشدبة 56%طخدي في الفظاظة في مكان العسل بشدبة )
-P( قيسة معشهية عشج مدتهى معشهية )7.466( البالغة )44( الظاىخة في الججول ).C.Rالحخجة )

Value=0.01.) 
( وىحا يعشي أن 0.32( قج بمغت )R2ن قيسة معامل التفديخ )أ( 21كسا يتزح من الذكل )

 متغيخ الكيادة الدامة يفدخ التغيخات التي تحجث في الفظاظة في مكان العسل. 
واعتمادًا على ما تقدم يمكن قبهل الفرضية الرئيدة الدادسة المتعلقة بهجهد تأثير ايجابي بين 

 الدامة ومتغير الفغاعة في مكان العمل وضمن مدتهى تأثير ايجابي وقهي.الكيادة 
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 (47اندذول )

 تقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ يتغيش انقيادة انسايت ويتغيش انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 *** 7.466 050. 563. انقيادة انسايت ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 *** 6.884 181. 532. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انؼذاء

 *** 4.950 283. 412. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> اَتهاك انخصىصيت

 *** 5.024 277. 417. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انسهىك االَسحابي

 *** 8.475 146. 612. انفظاظت في يكاٌ انؼًم ---> انًُيًت

 *** 8.404 107. 609. انقيادة انسايت ---> االششاف انسيء

 *** 9.231 093. 645. انقيادة انسايت ---> انقيادة انسهطىيت

 *** 9.019 098. 636. انقيادة انسايت ---> انُشخسيت

 *** 9.003 101. 635. انقيادة انسايت ---> انتشويح او االػتضاص بانزاث

 *** 7.447 096. 562. انقيادة انسايت ---> ػذو انقذسة ػهى انتُبؤ

 Amos. V.23ػذاد انباحثت باػتًاد يخشخاث بشَايح ٳانًصذس: 

 وتتفرع من ىذه الفرضية أربع فرضيات فرعية:
 الفرضية الفرعية االولى:  . أ

 يهجد تأثير ايجابي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد العداء 
( يتبين وجهد تأثيخ ايجابي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة وبعج 22من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.59يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والعجاء، 

 (21الذكل )

 المدار االنحداري الخاصة بالفرضية الرئيدة الداسة
 نمذجة المعادلة الييكليةوفق اسلهب 
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ة عشج مدتهى ( قيسة معشهي7.976( البالغة )48( الظاىخة في الججول ).C.Rقيسة الشدبة الحخجة )
 (.P-Value= 0.05معشهية )

واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الدادسة 
 من فرضيات التأثير.

 الفرضية الفرعية الثانية:  . ب

 يهجد تأثير ايجابي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد انتياك الخرهصية 
( يتبين وجهد تأثيخ ايجابي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة وبعج 22من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية 0.44يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) وانتياك الخرهصية، 
يسة معشهية عشج ( ق5.315( البالغة )48( الظاىخة في الججول ).C.Rوذلك الن قيسة الشدبة الحخجة )

 (.P-Value= 0.05مدتهى معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الدادسة من 

 فرضيات التأثير.
 ج. الفرضية الفرعية الثالثة: 

 ابييهجد تأثير ايجابي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد الدلهك االندح
( يتبين وجهد تأثيخ ايجابي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة وبعج 22من خالل مالحظة الذكل )  

( وتعج ىحه الكيسة معشهية 0.45يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والدمهك االندحابي، 
( قيسة معشهية عشج 5.560( البالغة )48( الظاىخة في الججول ).C.Rوذلك الن قيسة الشدبة الحخجة )

 (.P-Value= 0.05مدتهى معشهية )
واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الدادسة 

 من فرضيات التأثير.
 الفرضية الفرعية الرابعة:  . ت

 يهجد تأثير ايجابي ذو داللة معنهية لمتغير الكيادة الدامة في بعد النميمة
( يتبين وجهد تأثيخ ايجابي دال معشهيا لستغيخ الكيادة الدامة وبعج 22من خالل مالحظة الذكل ) 
( وتعج ىحه الكيسة معشهية وذلك الن 0.69يتزح ان قيسة معامل التأثيخ الساياري قج بمغت ) والشسيسة، 

معشهية عشج مدتهى ( قيسة 10.441( البالغة )48( الظاىخة في الججول ).C.Rقيسة الشدبة الحخجة )
 (.P-Value= 0.05معشهية )

واعتمادًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيدة الدادسة 
 من فرضيات التأثير.

فىىىىي الستغيىىىىخ السعتسىىىىج ىىىىىي السدىىىىارات بىىىىين  ا  مسىىىىا يتقىىىىجم تبىىىىين ان جسيىىىىع السدىىىىارات حققىىىىت تىىىىأثيخ  
متغيىىىىخ الكيىىىىادة  ،متغيىىىىخ الكيىىىىادة الدىىىىامة وبعىىىىج انتيىىىىاك الخرهصىىىىية عىىىىجاء،متغيىىىىخ الكيىىىىادة الدىىىىامة وبعىىىىج ال
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وفىىىىي ضىىىىهء مىىىىا تقىىىىجم فىىىىأن ىىىىىحه  متغيىىىىخ الكيىىىىادة الدىىىىامة وبعىىىىج الشسيسىىىىة ،الدىىىىامة وبعىىىىج الدىىىىمهك االندىىىىحابي
 تجاه قبهل الفخضيات الفخعية.  ا  كمي ا  الشتيجة تقجم دعس

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (48الجدول )

 تقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ ابؼاد يتغيش انقيادة انسايت ويتغيش انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش واالبؼاد

 *** 7.976 114. 589. انسايتانقيادة  ---> انؼذاء

 *** 5.315 184. 437. انقيادة انسايت ---> اَتهاك انخصىصيت

 *** 5.560 179. 453. انقيادة انسايت ---> انسهىك االَسحابي

 *** 10.441 088. 690. انقيادة انسايت ---> انًُيًت

 *** 9.003 101. 635. انقيادة انسايت ---> االششاف انسيء

 *** 9.019 098. 636. انقيادة انسايت ---> انُشخسيت

 *** 9.231 093. 645. انقيادة انسايت ---> انقيادة انسهطىيت

 *** 8.404 107. 609. انقيادة انسايت ---> انتشويح او االػتضاص بانزاث

 *** 7.447 096. 562. انقيادة انسايت ---> ػذو انقذسة ػهى انتُبؤ

 

 Amos. V.23انباحثت باػتًاد يخشخاث بشَايح  ػذادٳانًصذس: 

 

 (22الذكل )

 الفرعية للفرضية الرئيدة الدادسةالمدار االنحداري الخاصة بالفرضيات 

 وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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 . الفرضية الرئيدة الدابعة4

داللة احرائية لمتغير شغف العمل  وتهجد عالقة تأثير ملظف )تفاعلي( ذ)وتشص عمى انو 
 ( على العالقة بين الكيادة الدامة والفغاعة بمكان العمل

بيجف اختبار الفخضية الخاصة بالجور التفاعمي )السعجل( لستغيخ شغف العسل عمى العالقة بين 
متغيخ الكيادة الدامة ومتغيخ الفظاظة في مكان العسل سيتم استخجام اسمهب تحميل التفاعل او السعجل 

(Moderation Analysis) تقل متغيخات ىي الستغيخ السد ةاذ يتزسن ىحا التحميل تهافخ ثالث
(Independent Variable)  والستغيخ التفاعمي (Moderator Variable)  والستغيخ السعتسج

(Dependent Variable)  فجور متغيخ التفاعل يكهن أحجاث تأثيخا  ممافا أو معجال لمعالقة بين ،
عالقة التأثيخ او الستغيخ السدتقل والستغيخ السعتسج وبشاء عمى ذلك يسكن ان يكهن الستغيخ التفاعمي معدزا ل

 مخفزا لتمك العالقة بين الستغيخ السدتقل والسعتسج.
 ةالتفاعل معشهين تكهن تمك الشتائج معشهية فاذا كانت نتائج أولكي تقبل نتائج التفاعل فٳنو يجب 

بين الستغيخ السعجل والستغيخ السدتقل فيحا يذيخ الى ان مدتهى تأثيخ الستغيخ السدتقل في الستغيخ 
لسدتهى الستغيخ السعجل، أي ان التغيخ في مدتهى العالقة بين الستغيخ السدتقل  السعتسج سيتغيخ تبعا  

 Musairah et) (Moderator)خخ آوالستغيخ السعتسج سيكهن نتيجة التغيخ بسدتهى متغيخ 
al,2015:3)  ( يهضح مخاط العالقة التفاعمية 23والذكل ) 

 

 

 

 

 

 الشسهذج الفكخي                                    الشسهذج االحرائي                      

 

 

 

 

انمتغير 

 انمعتمد

انمتغير 

 انتفاعهي

انمتغير  انمعتمد

 انمستقم

 انتفاػهي ×انًستقم 

 انتفاعهي

 انمستقم

 Musairah et al,2015:3عداد انباحثة باعتماد ٳ: المردر

 
 ( 23الذكل )

 االنمهذج التفاعلي والعالقة التفاعلية بين المتغيرات 
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لغخض اجخاء  (Amos, V23)بخنامج ذ سيتم استخجام نسحجة السعادلة الييكمية وباعتساد ٳ 
 Interaction)فالخاهة االولى ىي الكيام بتكهين متغيخ التفاعل  ،التحميل التفاعمي ولتحقيق ذلك

Variable) الحي يكهن بتحهيل البيانات الخاصة بالستغيخ السدتقل والستغيخ التفاعمي(Moderator)   الى
وذلك يكهن  (Centering or Standardizing)صيغة التسخكد أي ما تعخف بريغة الكياس السايارية 

عمى صيغة التسخكد لكل متغيخ باستخخاج متهسط بيانات كل متغيخ وتاخح بياناتو من الستهسط لمحرهل 
رتباط العالي بين الستغيخ أل)السدتقل والتفاعمي( واليجف االساس ليحا االجخاء ايزا معالجة مذكمة ا

السدتقل والستغيخ التفاعمي كل عمى حجة مع متغيخ التفاعل الحي تم تكهيشو مشيسا، وبالتالي فان التسخكد 
يسكن تحقيق  وبين الستغيخات في معادلة االنحجار،  (Multicollinearity)يعالج مذكمة التعجد الخاي 

من تسخكد الستغيخات انفة الحكخ كسا  بجال  (Z Scoring) التسخكد من خالل صيغة الكياس السايارية 
( تسثل تكهين متغيخ التفاعل في العالقة التفاعمية بين الستغيخ السدتقل والستغيخ 24يهضح الذكل )

الستغيخ السدتقل والستغيخ التأثيخ السباشخ الستعجد بين ( 24تسج. ويهضح شكل )التفاعمي والستغيخ السع
 . التفاعمي عمى الستغيخ السعتسج من خالل استخجام نسحجة السعادلة الييكمية

 

 

 

 

  

 (24)الذكل 

المدار االنحداري للتفاعل )المتغير المدتقل والمتغير التفاعلي والمتغير المعتمد  
 المعادلة الييكليةباعتماد اسلهب نمذجة 
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وكحلك  (P<.001)( ممخص تقجيخات الشسهذج السختبخ ومعشهيتيا التي كانت تحت مدتهى 49ويبين الججول )
 وىي تحقق الذخط السامهب. (1.96)اكبخ من  .C.Rكانت الشدبة الحخجة 

 (44اندذول )

 انفظاظت في يكاٌ انؼًمتقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ انقيادة انسايت يتغيش شغف انؼًم ويتغيش 

 S.R.W S.E. C.R. P انًتغيش انًساس انًتغيش

 *** 8.888 038. 619. انقيادة انسايت ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 002. 3.067- 029. 213.- شغف انؼًم ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 

 AOMS.V23انًصذس: يخشخاث بشَايح 

 

بين الستغيخ السدتقل والتفاعمي ومتغيخ التفاعل عمى الستغيخ االنحجارية السدارات ( 25كما يوضح انشكم )
 السعتسج باعتساد نسحجة السعادلة الييكمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومجى التغيخ الحاصل فيو بين الخاهة الثالثة  R2)خخى ىي التحقق من قيم )أل  الخاهة ا نٳ
)الشسحجة الييكمية  لمسدتقل والتفاعمي( والخاهة الخابعة )بهجهد متغيخ التفاعل(، وعشجما يكهن التغيخ 

 تأثيخفي قجرة التفديخ فيحا يعشي وجهد دور تفاعمي وىشا يجب معخفة ىحا التأثيخ التفاعمي ىل ىه  ا  ايجابي
فيحا يعشي ان  ،ٳيجابي يعدز العالقة بين السدتقل والسعتسج اما اذا التأثيخ الحي يحجثو متغيخ التفاعل سالبا

عن  ال  زف ،ل والستغيخ السعتسجلابيعة العالقة بين الستغيخ السدتق السخفتمتغيخ التفاعل يسمك دور 
( ممخص 50التحقق من معشهية انسهذج االنحجار الثاني )بعج ادخال متغيخ التفاعل( اذ يهضح الججول )

 (25)الذكل 

المدار االنحداري الخاص بنمهذج التفاعل )المتغير المدتقل والمتغير المعتمد 
 ومتغير التفاعل وفق اسلهب نمذجة المعادلة الييكلية
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وكحلك كانت الشدبة  (P<.001)التقجيخات الخاصة بشسهذج التفاعل والتي كانت معشهية تحت مدتهى 
 (50وكسا يهضحيا الججول ) ،وىي تحقق الذخط السامهب (1.96)اكبخ من  .C.Rالحخجة 

 (50اندذول )

 تقذيشاث ًَىرج انتأثيش بيٍ يتغيش انقيادة انسايت ويتغيش انتفاػم ويتغيش انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 S.R.W Estimate  S.E. C.R. P انًتغيشاث انًساس انًتغيش انًؼتًذ

 *** 5.443 089.  485. 892. انقيادة انسايت ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 002. 3.059- 029.  088.- 210.- شغف انؼًم ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 Interactive -.301 -.148  .071 -2.084 .036 ---> انفظاظت في يكاٌ انؼًم

 

( لستغيخ التفاعل فاذا كان معامل التفاعل S.R.Wمعشهية معامل االنحجار )ويبين انجدول أعاله 
فيه دليل عمى معشهية متغيخ التفاعل وبالتالي التأكج من الجور التفاعمي لمستغيخ التفاعمي )السماف  ا  معشهي

 او السعجل( في لتعديد او تخفيت تأثيخ الستغيخ السدتقل في الستغيخ السعتسج.
الحي يعشي ندبة التباين السشتظم لستغيخ التفاعل  (Effect Size)ولغخض حداب حجم التأثيخ 

ى التباين غيخ السفدخ في الستغيخ السعتسج، اي انو يحجد مقجار التأثيخ الحي احجثو الستغيخ ندبة ال
التفاعمي مع الستغيخ السدتقل في الستغيخ السعتسج ويسكن حداب حجم التأثيخ من خالل السعادلة االتية 

(Selya et al., 2012:2) 

   
   
    

 

     
  

 

 ىي حجم التأثيخ f 2ان :  ذٳ
(R2

AB)معامل التفديخ الشاتج عن انسهذج االنحجار بهجهد متغيخ التفاعل = 
(R2

A) معامل التفديخ الشاتج عن انسهذج االنحجار من دون متغيخ التفاعل = 
 وكاالتي: (Cohen,1988:413-414)ويعتسج في تفديخ نتائج حجم التأثيخ عمى قاعجة 

 .ا  كثخ يكهن حجم التأثيخ صغيخ فا (0.02)اذا كان حجم التأثيخ  . أ
 .ا  فأكثخ يكهن حجم التأثيخ متهسا (0.15)اذا كان حجم التأثيخ  . ب
 . ا  فأكثخ يكهن حجم التأثيخ كبيخ  (0.35)اذا كان حجم التأثيخ  . ت

يهضح  (Plot)يحتاج تحميل التفاعل ايزا لخسم العالقة التفاعمية من خالل مخاط بياني  و
ويعج الخسم البياني  ،سعجل في العالقة بين الستغيخ السدتقل والستغيخ السعتسجالتغيخ الحي يحجثو الستغيخ ال

 ويسكن الحرهل عميو من خالل استخجام بخنامج  ،من ضخوريات تحميل العالقة التفاعمية بين الستغيخات
(Microsoft Excel)  االول  ان القابمية التفديخية لألنسهذج الييكمي الستقجمةيتبين من الشساذج الييكمية

وقج بمغت في االنسهذج الييكمي  الثاني  (R2 =0.42))الستغيخ السدتقل ومتغيخ التفاعل( قج بمغت 
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وىحا يجل عمى وجهد فخق ايجابي  (R2 =0.44))الستغيخ السدتقل والستغيخ التفاعمي, ومتغيخ التفاعل( 
 Interactive)وىحا الفخق يعهد لجخهل متغيخ التفاعل  (0.02)بمغت  (R2)بين الشسهذجين في قيسة 

Variable) ( وان قيسة تقجيخات  54يتزح من الججول)  ، وكستغيخ ثالث في االنسهذج الييكمي الثاني
ما دور الستغيخ التفاعل في االنسهذج أالشساذج كانت معشهية مسا يجل معشهية نسهذج االنحجار السختبخ, 

 (C.R)وىي قيسة معشهية الن قيسة  (0.148-)سايارية التي بمغت الار  غيخ فيتسثل في قيسة االنحج
. ومن خالل استخجام معادلة حجم (5%)وىي قيسة معشهية عشج مدتهى  (2.084-)السحدهبة بمغت 

يتبين ان مدتهى التأثيخ الحي ادخمو شغف العسل بتفاعمو مع الكيادة الدامة في الفظاظة في  (ƒ²)التأثيخ 
وتؤكج ىحه الشتيجة  (Cohen)وىه مدتهى تأثيخ صغيخ حدب ترشيف  (0.04)سل قج بم  مكان الع

وىحا يجل عمى الجور التفاعمي )السعجل( شغف العسل في تقميل  ،صحة قبهل الفخضية الخئيدة الخامدة
عمى مدتهى السجراس االىمية في مخكد  ،التأثيخ لستغيخ لمكيادة الدامة عمى الفظاظة في مكان العسل

 حافظة الجيهانية.م
ن شغف أ( السخاط البياني لمعالقة التفاعمية بين متغيخات البحث الحي يظيخ 26ويبين الذكل )

 مشخفزةفعشجما يكهن شغف العسل  ،العسل يعجل العالقة بين الكيادة الدامة والفظاظة في مكان العسل
ارتفع شغف العسل فان تأثيخ الكيادة وكمسا  ،فان تأثيخ الكيادة الدامة في الفظاظة في مكان العسل تختفع

 .يشخفتالدامة في الفظاظة في مكان العسل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (26الذكل )

 الدور التفاعلي شغف العمل في تخفيض تأثير الكيادة الدامة في الفغاعة في مكان العمل.
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Low شغف العمل 

High شغف العمل 



 

                                 

 االستنتاجات والتوصيات

   االستنتاجات  :األول املبحث       

 واملقترحات التوصيات  :الثاني املبحث      
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 ولل المبحث ا
 االستنتاجات 

ذ يتشاول ٳيتزسؽ ىحا السبحث االستشتاجات التي خمرت إلييا البحث الحالي عمى وفق محؾريؽ، 
الجانب الشغخي. اما السحؾر األول االستشتاجات الشغخية في ضؾء السشاقذات واألفكار التي وردت في 

السحؾر الثاني فيتشاول االستشتاجات التظبيكية في ضؾء نتائج الؾصف اإلحرائي واختبار الفخضيات كسا 
 يأتي:

 واًل. االستنتاجات النظريةأ
ن الكيادة الدامة ىي أدبيات عمى ألتفاق ىحه اأمؽ خالل مخاجعة الباحثة لألدبيات الحغت  .1

ما  وغالبا   ،وىي عاىخة مؾجؾدة في السشغسات السعاصخة ،التشغيسيةحكيقة مؽ حقائق الحياة 
 ال يتجدأ مؽ الخرائص العامة لسكان العسل السعاصخ. ا  تكؾن جدء

ن أال ٳبعاد مختمفة لكياس متغيخات البحث، أبالخغؼ مؽ وجؾد العجيج مؽ الباحثيؽ الحيؽ تشاولؾا  .2
اس ىحه الستغيخات )الكيادة الدامة، وشغف بعاد التي تداعج في قيألالباحثة تسكشت مؽ تحجيج ا

 العسل، والفغاعة في العسل( وبسا يتالءم مع طبيعة البحث. 
ن الكيادة الدامة تشظؾي عمى مجسؾعة مؽ الخرائص والدمؾكيات التي أدبيات ٳلى ألشارت اأ .3

عؽ تدببيا بسجسؾعة مؽ الدمؾكيازقل إنتاجية، فألى خمق بيئة عسل غيخ فاعمة و ٳتؤدي  ت ال  
 والسشغسات بذكل عام. ،فخاد بذكل خاصألافي  الدمبية والزارة التي تؤثخ سمبا  

الفغاعة في العسل ىي أحج اشكال سمؾك العسل  أن دبيات التي تؼ مخاجعتياألأعيخت ا .4
لى ٳذ تؤدي ٳ ،التي ليا العجيج مؽ التأثيخات السيسة عمى الشتائج الفخدية والتشغيسية ،السشحخف

وتؤثخ بذكل سمبي عمى التفاعل بيؽ األشخاص وبشاء العالقات  ،ودية خمق بيئة عسل غيخ
 لى انخفاض اإلنتاجية، والخضا الؾعيفي، وااللتدام التشغيسي.ٳوبالتالي يؤدي 

ففي بعض السشغسات عمى سبيل  ،ليذ كل السشغسات عمى قجم السداواة في مدتؾى الفغاعة .5
سا في حاالت أخخى قج تؤدي الفغاعة دورا  السثال، قج تكؾن الفغاعة مشتذخة بذكل واسع، بيش

وىحا االختالف في مدتؾى الفغاعة ناجؼ عؽ العجيج مؽ العؾامل  ،الشتائج فيا  في التأثيخ محجود
ن مدببات الفغاعة قج ُتعدى الى العؾامل ألى ٳالتي تذجع عمييا، فقج أعيخت السخاجعات األدبية 

و بيئات العسل الدامة، عشجما يكؾن القائج ىؾ أ و الغخفيةأو الفخدية أالتشغيسية واإلدارية 
 الذخص الؾحيج الحي يتستع بالدمظة وتسكشو مؽ خمق بيئة عسل تجعؼ الفغاعة.



 566                                                                                                         الفصل الرابع: االستنتاجات   
                                          

شخت الباحثة وجؾد اتفاق الباحثيؽ عمى ان شغف أمؽ خالل االطالع عمى الجراسات الدابقة  .6
خمق تأثيخ إيجابي تجاه العسل ىؾ شعؾر قؾي يسخ بو السخء عشج أداء نذاط معيؽ، ويؤدي الى 

 االنخخاط في العسل، واعتبار العسل جدء مؽ ىؾية الفخد.
ذ يتسيدون ٳ ،ان األشخاص الذغؾفيؽ يرشعؾن نجاحيؼ، ويربحؾن مشتجيؽ، ويحققؾن أنفديؼ .7

برفات تعكذ الحيؾية والحساس وتسكشيؼ مؽ التعامل مع الفخص، والعسل بؾجؾد التحجيات وان 
 ويجادلغؾفة تؤدي الى زيادة االبجاع واألداء في عل السؾاقف الرعبة، تؾفخ القؾى العاممة الذ

 ن مفتاح األداء والشسؾ التشغيسي والخفالية ىؾ شغف العسل. أالعجيج مؽ الباحثيؽ الى 
 ثانيًا. االستنتاجات التطبيقية 

ٳذ  ،ىميةألفي السجارس ا يخيؽتؤكج نتائج البحث تؾافخ بعج الشخجدية بسدتؾى معتجل لجى السج .1
تغيخ الشخجدية في ترخفاتيؼ عشجما يتعاممؾن مع السؾاقف بسا يعؾد عمى مرمحتيؼ الذخرية 

وذلػ مؽ خالل تسييد  ،عؽ خمق فخوق بالتعامل مع الكؾادر التجريدية والتعميسية ال  زبالفائجة ف
ن مجراء أدراك السعمسيؽ والسجرسيؽ عيشة البحث الى ٳال  عؽ ترؾرات و زف ،مؽ يتسمقؾن ليؼ

ولكؽ بسدتؾى  ،ن لؼ يداىسؾا فيياأالسجارس قج يقؾمؾن بالسفاخخة في الشجاحات الدابقة حتى و 
 السجارس قياسا باألبعاد االخخى. يخي وقج كان ىحا البعج ىؾ األعمى مدتؾى مج ،مشخفض

شخاف ألىمية عيشة البحث مجركة لؾجؾد مدتؾى معتجل مؽ األن السجارس اأاعيخت نتائج البحث  .2
في تمػ السجارس،  يخيؽشخاف غيخ السخضي لجى بعض السجإلوىحا يعشي وجؾد نؾع مؽ ا ،الديء

دارة في تمػ السجارس عادة ما تدتخجم في إلن اأال  عؽ امتالك عيشة البحث القشاعة في زف
بأخظائيؼ الساضية لغخض الحج مؽ ترخف معيؽ او يكؾن سمؾب التحكيخ أتعامميا مع كؾادرىا 

وكحلػ مؽ خالل  ،خخ وليذ مشيجا  متبعا  آلوىحا التحكيخ بيؽ الحيؽ وا، الزغط إلكسال ميسة ما
عيشة البحث بأنو نادرا  ما يتجخل  السعمسؾن و ن ؾ إلجاباتيؼ يخى السجرس السشخفضالسدتؾى 

وقج كان ىحا البعج ىؾ األقل مدتؾى لجى  ،بذؤونيؼ الخاصة التي ال تست لمعسل برمة يخيؽالسج
 الدامة.بعاد األخخى لمكيادة السجارس قياسا باأل مجيخي 

كذفت نتائج البحث عؽ وجؾد مدتؾى معتجل مؽ بعج الجافع الحاتي لجى عيشة البحث وىؾ يسثل  .3
ىحا يعشي ان العيشة لجييا دافع لمعسل في و  ،سدتؾى بالشدبة لألبعاد األخخى في الالبعج األعمى 

عيشة البحث ان  وأكجتالسجارس االىمية عيشو البحث حتى وان لؼ يحرمؾا عمى االجخ الكافي، 
 وليذ بشاء عمى دوافع خارجية مثل السكافأة. ،استستاعيؼ بعسميؼ يشبع مؽ دوافع داخمية
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افخا  لجى عيشة البحث قياسا  باألبعاد يالحظ مؽ نتائج البحث ان بعج الذعؾر بالتعمؼ ىؾ األقل تؾ  .4
ن أمؽ بعج الذعؾر بالتعمؼ، وىحا يجل عمى  مشخفضاذ تجل الشتائج عمى وجؾد مدتؾى  ،األخخى 

فيؼ يتؾجيؾن احيانا  لتعمؼ طخائق  مشخفضالعيشة لجييا اعتقاد بالتعمؼ داخل بيئة العسل بسدتؾى 
 في أداء مياميؼ. أفزل

مؽ بعج العجاء لجى عيشة البحث عمسا ان ىحا  مشخفضدتؾى كذفت نتائج البحث عؽ تؾفخ م .5
وىحه الشتيجة تجل عمى  ،البعج يسثل السدتؾى األعمى بالشدبة لألبعاد األخخى لمفغاعة في العسل

ىمية عيشة البحث يذعخون بغيؾر سمؾكيات تعج عجائية في مكان ألفخاد في السجارس األن اأ
 لشغخة الستذشجة تجاه الدمالء في السجارس.وا ،العسل معبخا  عشيا بالرؾت العالي

مؽ بعج انتياك الخرؾصية لجى عيشة البحث  مشخفضكذفت نتائج البحث عؽ وجؾد مدتؾى  .6
مسثمة ببعض حاالت  مشخفضحتخام الخرؾصية بقجر ٳم جفيؼ يؤكجون ان ىشاك مغاىخ لع

جث بالياتف، وىؾ خخيؽ عشج التحآلومقاطعة ا ،التجدذ عمى ٳدراج السكاتب وقخاءة السخاسالت
 بعاد الفغاعة.أيسثل السدتؾى األقل بيؽ 

مؽ بعج الشسيسة لجى عيشة البحث، وىحه الشتائج تجل  مشخفضوضحت نتائج البحث تؾافخ مدتؾى  .7
ولكؽ  ،ىمية يؤشخون ٳلى وجؾد بعض مؽ سمؾكيات الشسيسةألفخاد في السجارس األن اأعمى 

و التكمؼ أترخيحات لمقزايا الخاصة والدخية في مجارسيؼ، فيؼ يخون بعض ال مشخفضبسدتؾى 
 بذكل غيخ الئق عؽ البعض وغيخ ذلػ. 

شارت نتائج البحث ٳلى وجؾد عالقة ارتباط طخدية ذات داللة معشؾية بيؽ متغيخ الكيادة الدامة أ .8
البحث يشعكذ في  ةىمية عيشألفي السجارس اةوالفغاعة في العسل. وىحا يعشي وجؾد الكيادة الدام

 تحقيق مدتؾى مختفع مؽ الفغاعة في العسل.
كذفت نتائج البحث عؽ وجؾد عالقة ارتباط عكدية ذات داللة معشؾية بيؽ متغيخ شغف العسل  .9

ن وجؾد شغف العسل في بيئة التظبيق يعسل عمى تخفيض أوىحا يجل عمى  ،والفغاعة في العسل
 ية عيشة البحث.ىمألمدتؾى الفغاعة في العسل في السجارس ا

وضحت نتائج الجانب العسمي وجؾد تأثيخ إيجابي بيؽ الكيادة الدامة والفغاعة في العسل وضسؽ  .11
في متغيخ الفغاعة في  ا  بعاد الكيادة الدامة حققت تأثيخ أن جسيع أو  ،مدتؾى تأثيخ إيجابي وقؾي 

السعتسج وىحه الشتيجة تقجم في الستغيخ  ا  العسل فيسا عجا بعج الكيادة الدمظؾية الحي لؼ يحقق تأثيخ 
 تجاه قبؾل الفخضيات الفخعية. ا  جدئي ا  دعس
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داللة معشؾية لستغيخ شغف العسل في مدتؾى  يشارت نتائج البحث الى وجؾد تأثيخ سمبي ذأ .11
نيا أال ٳن جسيع ابعاد شغف العسل حققت تأثيخ في الفغاعة في العسل أالفغاعة في العسل، و 

 جسيعيا كانت تأثيخات ضعيفة.
عمى العالقة بيؽ متغيخ الكيادة  ا  كذفت الشتائج العسمية لمبحث عؽ امتالك شغف العسل تأثيخ  .12

الدامة وتغيخ الفغاعة في العسل، وىحا يجل عمى الجور التفاعمي )السمظف( لذغف العسل في 
ىمية في ألتقميل التأثيخ لستغيخ الكيادة الدامة عمى الفغاعة في العسل عمى مدتؾى السجارس ا

 مخكد محافغة الجيؾانية.
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 المبحث الثاني
 والمقترحات لبحوث مستقبلية التوصيات

 اواًل. التوصيات
يتزسؽ ىذا السبحث مجسؾعة مؽ التؾصيات التي تؼ التؾصل ٳلييا في ضؾء نتائج البحث  

ن تحرل عمييا أاًل عؽ الفائدة التي يسكؽ زمدتكباًل، فن تكؾن مفيدة لمباحثيؽ أالتي تأمل الباحثة 
 عيشة البحث مؽ ىذه التؾصيات:

مؽ وذلػ واالختيار  ،الى تحديد القادة الداميؽ في عسمية التؾعيف الجيات السدتثسرةحتاج ت .1
ومراقبة نتائجيؼ  ،وتقييؼ أدائيؼ ،خالل تقييسات الشرجدية وجؾانب الذخرية السغمسة األخرى 

 وتقديؼ نسؾذج جيد لمسرؤوسيؽ. ،مؽ حيث القدرة عل الشسؾ والتظؾر
ان تقؾم الجيات السخترة والستسثمة بجياز االشراف والرقابة التابع الى مديرية التربية بالعسل  .2

و الذيؽ يتسيزون بقمة أاالخريؽ  عمىمراقبة األشخاص الذيؽ يسيمؾن الى مسارسة الدمظة عمى 
  واتخاذ اإلجراءات الالزمة لردعيؼ. اماالحتر 

عمى ن الكيادة الدامة ترتبط ارتباطا ايجابيًا بالعديد مؽ الدمؾكيات السشحرفة يجب ألنغرًا  .3
وذلػ مؽ  ،بذل السزيد مؽ الجيد لتقميل مثل ىذه الدمؾكيات السدمرة في السشغسةالسدتثسريؽ 

 ؼ.ومراقبتيخالل تخريص السؾارد الكافية لتدريب القادة 
 ،مؽ السيؼ استبدال القادة الداميؽ السخيبيؽ لآلمال والعسل عمى تبشي أنساط قيادية معاصرة .4

ما يداعد وىؾ  ،فراد، والدساح ليؼ بالسذاركة بالقرارألتعسل عمى إشاعة روح التعاون بيؽ ا
 عيشة البحث.   ،ىميةألعمى خمق بيئة عسل مشاسبة في السدارس ا

في اكتذاف  التي يكؾن ليا دور محؾري داخل بيئة السدرسة مؽ السيؼ تفعيل أنغسة السراقبة  .5
والتدخل في الكيادة الدامة، مؽ خالل تذجيع االفراد عمى التبميغ عؽ السخالفات والدمبيات 

 التي تحدث في العسل، وبالسقابل يجب حسايتيؼ ودعسيؼ.
والييئة التدريدية والتعميسية في  يريؽالسد ضرورة العسل عمى تحديؽ وتعزيز العالقة بيؽ .6

 وذلػ مؽ خالل بشاء عالقات قائسة عمى التقدير والتعاون واالحترام الستبادل. ،ىميةألالسدارس ا
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جل العسل عمى تحجيؼ الفغاعة في العسل تحتاج البيئات السدرسية الى إيالء االىتسام أمؽ  .7
تتسثل بسكافأة العامميؽ الستسيزيؽ ليب الؾاجب لسثل ىذه الدمؾكيات مؽ خالل اتباع أسا

 ومعاقبة االفراد السديئيؽ. ودعسيؼ
لغرض تؾضيح اضرار الدمؾكيات السشحرف وما يترتب عمييا مؽ نتائج خظرة مؽ السيؼ إلدارة  .8

وذلػ مؽ خالل كتابة مدونة تزؼ  ،السدرسة اعداد مدونة لقؾاعد ومعايير الدمؾك السيشي
أعساليؼ وفقًا لمكيؼ  أجراءفراد عمى أليات التي تداعد ارشادات والتؾجيإلمجسؾعة مؽ ا

 األخالقية والسيشية التي ترتقي بالعسمية التربؾية.
قرد بيا تمػ العؾامل يو  ،العسل عمى تقميل محفزات ومثيرات سمؾكيات الفغاعة في العسل .9

ات وذلػ عؽ طريق معالجة السدبب ،حداث التي تحرض عمى مسارسة مثل ىذه الدمؾكياتألوا
فراد بان ألفراد، وإشاعة روح التفاؤل، وتعزيز الذعؾر لدى األوتقميل اإلحباط بيؽ صفؾف ا

ىداف السشغسة بسا يؾلد لدييؼ الدافع والحافز لسؾاجية صعؾبات العسل أ أىدافيؼ ىي جزء مؽ 
 والدعي لتحقيق ىذه األىداف السذتركة.

وذلػ مؽ خالل  ،الدمؾكيات السشحرفةيعد شغف العسل خظؾة أساسية وميسة لترحيح بعض  .11
 الشفدية.خمق مشاخ يقؾم عل إشاعة روح التعاون والحد مؽ الخؾف واستعادة الدالمة 

ن تعسل عمى اختيار واستقظاب االفراد الذيؽ يستمكؾن مدتؾى مؽ أىمية ألعمى السدارس ا .11
ات الجيدة لسا ويستمكؾن التؾقع ،يسان بقدراتيؼألوا ،الؾعي الذي يداعدىؼ عمى فيؼ ذاتيؼ

 والحفاظ عمى مؾقف إيجابي بغض الشغر عسا يدور حؾليؼ في العسل. ،يدتظيعؾن الكيام بو
البرامج التدريبية التي تشسي الدافع الذاتي لدى  أجراءمؽ السيؼ إلدارة السدارس العسل عمى  .12

قدرتيؼ  االفراد، والعسل عمى تؾضيح أىسية العسل الذي يقؾمؾن بو وجعميؼ يفتخرون بو وتحديؽ
فراد تجعميؼ يحبؾن ألوٳن تؾفر مثل ىذه الرفات لدى ا ،عمى التعمؼ لغرض تظؾير أنفديؼ

ويستمكؾن القدرة عمى التعامل مع  ،قل نذاطًا في االستجابة لمدمؾكيات الدمبيةأعسميؼ ويكؾنؾن 
 واالستسرار في اكسال مياميؼ في وسط ىذه الزغؾط. ،ومعالجتيا ،ىذه السؾاقف
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 لبحوث مستقبلية ثانيًا. المقترحات

 السقترحات ىشاك عددا مؽ نٳعمى الرغؼ مؽ الشتائج السفيدة التي تؾصل الييا البحث، ف
 :يسكؽ ان يدتفاد مشيا الباحثيؽ في اعداد بحؾث جديدة مدتكبالً  التيالسدتقبمية 

السدارس االىمية( اختبار نسؾذج البحث الحالي ومتغيراتو في مشغسات عراقية أخرى )غير .1
 مثل الجامعات، والسرارف، والسدتذفيات.

.اختبار متغيرات إيجابية أخرى )غير شغف العسل( في تمظيف العالقة والتأثير بيؽ الكيادة 2
 .السشاخ االخالقيالدامة والفغاعة في العسل مثل 

 دوران العسل.. ربط الكيادة الدامة بستغيرات سمبية أخرى )غير الفغاعة في العسل( مثل 3
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(1)ملحق   

مرتبت حبسب اللقب العلمي اجبذيا   أمساء السادة احملكمني الستمارة االستبانت  

 التخصص الذقيق اجلامعت  / الكليت أمساء السادة احملكمني ث

الحسيخي  عباس األستاذ الجكتؾر بذار 1 كمية اإلدارة واالقتراد - جامعة بابل  إستخاتيجيةإدارة    

كمية اإلدارة  -جامعة كخبالء  األستاذ الجكتؾر حديؽ حخيجة غالي 2
 واالقتراد

 نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي

ىادي األستاذ الجكتؾر زيشب عبج الخزاق 3 كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة بابل    نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي 

الجكتؾر سساح مؤيج محسؾداألستاذ  4 كمية اإلدارة  - السدتشرخية جامعة 
 واالقتراد

 مؾارد بذخية

كمية اإلدارة  -القادسية جامعة  األستاذ الجكتؾر صالح عبج الخضا رشيج 5
االقترادو   

إستخاتيجيةإدارة   

البغجادي ىادي األستاذ الجكتؾر عادل 6 كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة   مشغسة وسمؾك تشغيسينغخية    

األستاذ الجكتؾر عامخ عمي حديؽ   7
 العظؾي  

كمية االدارة واالقتراد -السثشىجامعة   نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي 

عمي رزاق جياد العبادياألستاذ الجكتؾر  8 كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة    مؾارد بذخية 

كمية اإلدارة واالقتراد - بغجاد جامعة األستاذ الجكتؾر غشي دحام الدبيجي 9  مؾارد بذخية 

كمية اإلدارة  -جامعة القادسية  األستاذ الجكتؾر فخاس عجنان عباس 10
 واالقتراد

 نغؼ معمؾمات

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة  األستاذ الجكتؾر ليث يؾسف الحكيؼ 11  نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي 

ىاتف الفتالوي  األستاذ الجكتؾر ميثاق 12 كمية اإلدارة  -جامعة كخبالء  
 واالقتراد

 نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي
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األستاذ الجكتؾر ىادي عبج الؾىاب عبج  13
 االمام

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة البرخة  نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي 

األستاذ السداعج الجكتؾر باسؼ عباس  14
 كخيجي

اإلدارة كمية  -جامعة القادسية 
 واالقتراد

 إدارة إستخاتيجية

األستاذ السداعج الجكتؾر جؾاد محدؽ  15
 راضي 

كمية اإلدارة  -جامعة القادسية 
 واالقتراد

 إدارة إستخاتيجية

حاكؼ احدؾني األستاذ السداعج الجكتؾر  16
 السيالي

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة   إدارة إستخاتيجية 

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة  األستاذ السداعج الجكتؾر حيجر جاسؼ  17  استخاتيجيات مالية 

األستاذ السداعج الجكتؾر عبج الخحسؽ  18
 السمة

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة بغجاد  نغخية مشغسة وسمؾك تشغيسي 

 مؾاتاألستاذ السداعج الجكتؾر عمي  19
 الدؾداني

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة بغجاد  إدارة إستخاتيجية 

األستاذ السداعج الجكتؾر دمحم ثابت  20
 الكخعاوي 

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة الكؾفة   مؾارد بذخية 

األستاذ السداعج الجكتؾر ندخيؽ جاسؼ  21
 دمحم

كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة بغجاد  إدارة إستخاتيجية 
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 (2)ملحق                                             
                                                                                 

 استسارة االستبيان
 
 

 جبيؼت انقبدسيت

 كهيت اإلداسة واالقتصبد  

 قسى إداسة األػًبل

 استبيانم/ استسارة                               
 السعمؼ السحتخم .................. -أخي السجرس

 الدالم عميكؼ ورحسة هللا وبخكاتو 
ارجؾا التكخم بسشحي جدء مؽ وقتكؼ الثسيؽ لإلجابة عؽ أسئمة ىحه االستبانة التي بيؽ يجيكؼ          

أثيخىا في سمؾكيات الكيادة الدامة وت)والتي تعج جدء مؽ متظمبات إعجاد اطخوحة الجكتؾراه السؾسؾمة 
أعزاء السالك مؽ  ةالفغاعة في العسل: الجور السمظف لذغف العسل: )دراسة تحميمية آلراء عيش

آمل أن يتدع صجركؼ لقخاءة بشؾد ىحه  . سخكد محافغة الجيؾانية(لىمية ألالسجارس ا في التجريدي
االستسارة واإلجابة عمييا مؽ قبمكؼ لسا تستمكؾنو مؽ خبخة ومعخفة كؾنكؼ السعشييؽ في تحجيج مدتؾى 

. تسمؤنا الثقة بجقة استجابتكؼ ومؾضعيتيا حؾل جسيع الفقخات والتي ستديؼ في البحثتؾاجج متغيخات 
 سالمة التحميل ودقة الشتائج. 

 العمسية السقتخحات تقجيؼ وفي الشتائج بجقة ستداىؼ السعمؾمات واقعية بان باالعتبار مع األخح         
البحث  نتائج بان لػ نتعيج ونحؽ ججًا، تامة ستعامل بدخية إجاباتػ مشغساتشا. كل تخجم التي

وال يدعشا سؾى تقجيؼ الذكخ   .جية داخل السجرسة أي أمام تعخض ال وسؾف حرخاً  العمسية لألغخاض
 التؾفيق لكؼ.  والثشاء لكؼ عمى مداعجتكؼ، داعيًا هللا العديد القجيخ دوام

 

 

 

 

 

 المشرف

 األستاذ الدكتور

 احسان دهش جالب

واالقتصاد جامعة القادسٌة / كلٌة اإلدارة  

 قسم ادارة االعمال

   

 

 الباحثة

 طالبة الدكتوراه

الغانمًاسماء عبد الواحد مالك   

 جامعة القادسٌة/ كلٌة اإلدارة واالقتصاد

إدارة األعمال قسم  
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 الجزء األول: بياناث شخصيت ووظيفيت

 

 فما فوق. 28          27-21       23- 32          32الل من        العمر: -1

 .أنثى        ذكر               النوع االجتماعً:   -3

 دبلوم بكالورٌوس    ماجستٌر .   دكتوراه   التحصٌل الدراسً:   -2

                           ..............................................  السجرسة التي يعسل بيا -4

  

 الجزء الثاني                              

 البحثمقاييس متغيراث 

 Toxic leadership    اوالً. القٌادة السامة

التي  والسبتعدة عؼ معايير الدلؽك، ،الدسات الذخرية والدلؽكيات القيادية الزارةمجسؽعة مؼ الكيادة الدامة   
 ،تؤدي الى خلق بيئة عسل غير ايجابية تدؽدها عادات عسل غير صحية تتدبب في ايذاء العامليؼ مهشيا ونفديا

ره يشعكس سلبًا على وتفعل فعلها في انخفاض الروح السعشؽية وانخفاض االنتاجية وعدم الذعؽر بالرضا الذي بدو 
 تحقيق الشجاح التشعيسي.

ىؾ أحج أسباب الدمؾكيات السشحخفة في مكان العسل، أحج الدمؾكيات السختبظة بالكيادة الدامة و .االشراف الديء: 1
قج التي تتؾلج نتيجة لذعؾر التابعيؽ بعجم االحتخام والتقجيخ والدخخية وغيخىا مؽ الدمؾكيات الفغة مؽ قبل القائج والتي 

يشتج عشيا ردود أفعال انتقامية مؽ قبل التابعيؽ قج تتسثل باالندحاب اوتخك مكان العسل او الترخف بظخيقة عجوانية 

 .تزخ بخفالية ونجاح السشغسة

 العبارة    ت

 المدرسة....... ي فًمدٌر

الى مدى 

 منخفض

 جداً 

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالً 

الى 

مدى 

عالً 

 جداً 

      ٌسخر وٌستخف من المدرسٌن علنا  1

ٌحمل المدرسٌن المسإولٌة عن أعمال خارج  3

 الخاص بهم التوصٌف الوظٌفً

     

ال ٌهتم بالتزامات المدرسٌن خارج اولات  2

 العمل حتى وان كانت ضرورٌة
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ٌتدخل بشكل سلبً بشإون المدرسٌن  2

 الخاصة التً لٌست لها عاللة بالعمل 

     

      ٌملل علنا من شان المدرسٌن 5

       ٌذكر المدرسٌن بؤخطائهم التً سبك معالجتها 6

ٌخبر المدرسٌن بعدم كفاءة أدائهم خصوصا  7

 الذٌن ٌنجزون أعمالهم 

     

 

ترؾر القادة أن التابعيؽ بحاجة مدتسخة لألشخاف السباشخ وفي جسيع األوقات، والتأكج مؽ . القيادة الدلطؽية: .2
التداميؼ بتشفيح األوامخ والتعميسات دون مشاقذة واالمتثال لألوامخ والظاعة العتقادىؼ بأن تخك التابعيؽ لمعسل بذكل 

 سمؾكيات غيخ مشتجة. انتياجفي الشياية ٳلى  يؤديمدتقل 

 العبارة ث

 المدرسة....... ي فًٌرمد

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

ٌتحكم فً كٌفٌة مزاولة المدرسٌن إلنجاز  1

 أعمالهم

     

      ٌنتهن خصوصٌة المدرسٌن 3

ال ٌسمح للتابعٌن بااللتراب من األهداف  2

 بطرائك جدٌدة

     

      ٌتجاهل األفكار التً تتعارض مع أفكاره  2

ال ٌتسم بالمرونة عنما ٌتعلك االمر  5

 بالسٌاسات التعلٌمٌة  

     

ٌتخذ جمٌع المرارات لوحده سواء كانت مهمة  6

 أم ال
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وتجاىل آراء  بأنيا تمػ الذخرية التي تتدؼ برفات نادرة مثل: الغخور، والسبالغة في تقجيخ الحات، الشرجدية: .3
االخخيؽ، والبحث عؽ فخص االىتسام واالعجاب، وذلػ لغخض تعؾيض اإلحداس بالشقص، والتغظية عمى مؾاطؽ 
الزعف مؽ خالل اعيار التسيد والقؾة لحساية تمػ السذاعخ، وىحه الرفات الذخرية قج يتؾلج عشيا شعؾر بالخضا عؽ 

ن تجاه التابعيؽ عشج الفذل. وفي كمتا الحالتيؽ تذكل مرجر قمق الحات عشج تحقيق الشجاح أو الذعؾر بالقمق والعجوا

 .لمفخد

 العبارة ث

 المدرسة....... ي فًمدٌر

الى مدى 

 جدا   منخفض

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

      ٌتمتع بشعور حب الذات والتسلط الشخصً  1

المسإولٌات ٌعتمد أنه لادر على تحمل جمٌع  2

 داخل المدرسة

     

ٌعتمد أنه ٌمتلن لدرات ومإهالت أكثر من  3

 اآلخرٌن

     

ٌعتمد أنه شخصٌة كارٌزمٌة وٌمتلن اهداف  4

 تسهم فً جذب االخرٌن الٌه.

     

ٌحب ان ٌمدح وٌكافئ دائما على حساب  5

 االخرٌن

     

 
ىؾ سسة شخرية لمقائج الدام يحاول فييا تقجيؼ نفدو لألخخيؽ بأفزل صؾرة  :رويج او االعتزاز بالذات.الت4

مسكشة وتسجيج أعسالو ومشجداتو ميسا كانت بديظة إضافة الى عدو ىحه االعسال والسشجدات وندبيا الى نفدو وليذ ٳلى 
ضافة الى عجم إدة بالغخور، اآلخخيؽ، ويخكد عمى االىتسام بشفدو، وعجم االىتسام بالتابعيؽ مسا يعدز شعؾر ىؤالء القا

مؽ تأثيخ سمؾكيؼ والحي يشعكذ سمبا عمى التابعيؽ مؽ خالل شعؾرىؼ بعجم الخضا واألمؽ الؾعيفي، وتجخدىؼ  اندعاجيؼ
 مؽ الثقة واالنجفاع نحؾ تقجيؼ األفزل، وبالتالي التقميل مؽ السخخجات الجيجة في بيئة العسل.  

 العبارة ث

 المدرسة....... ي فًمدٌر

لى مدى ا

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

ٌغٌر سلوكه بشكل جذري عند حضور  1

 رئٌسه المباشر

     

ٌنفً مسإولٌته المباشرة عن األخطاء التً  2

ارتكبت فً مدرسته وٌلمً باللوم على 
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 االخرٌن 

ٌتملمون ٌمدم المساعدة فمط لألشخاص الذٌن  3

 له او ٌساعدونه على التمدم.

     

ٌموم بالمفاخرة فً النجاحات السابمة حتى  4

 التً لم ٌساهم فٌها.

     

      ٌعمل بجد حٌنما ٌنتظر ترلٌة او حوافز ممبلة  5

معخوفة يختبط بعجم التأكج الحي يذيخ الى مؾاقف او سمؾكيات تتزسؽ معمؾمات غيخ  . عدم القدرة على التشبؤ:5
أو غيخ تامو وأن ىحه السؾاقف تختبط باختيار قخار او نتائج ذلػ القخار التي ال يؾجج ليا تفديخات او معاٍن واضحة، وىؾ 

ما يؤدي الى عجم معخفة الدمؾك الستؾقع؛ وذلػ الن جسيع ما يتسيد بو القائج الدام مؽ سمؾكيات وسسات تجعل مؽ 
ال ىؤالء القادة، وان بيئات العسل السزظخبة ىحه ستخمق السديج مؽ عجم القجرة الرعب عمى التابعيؽ التكيؽ بخدود أفع

 .عمى التشبؤ

 العبارة ث

 المدرسة....... ي فًمدٌر

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

      ذو نؾبات غزب متفجخة 1

الحالية  يتأثخ بحجسو الذخري وقخاراتو 2
 لتحجيج مشاخ العسل

     

يغزب عمى السجرسيؽ ألسباب تافيو وغيخ  3
 مبخره 

     

تتغيخ ليجتو وصؾتو وتعابيخ وجيو عشج  4
 تعخضو لسؾقف ما 

     

      يتأثخ عاطفيا بالبيئة السحيظة بو  5

يجعل السجرسيؽ يحاولؾن "قخاءة" مداجو  6
 الستقمب
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      السجرسيؽ عشج االنفعاليؤثخ عمى مذاعخ  7

 

  work for passionشغف العمل  ثانٌا. 

حالة مدتسرة ومتجذرة في هؽية الفرد تشطؽي على الذعؽر بالستعة والحساس والحيؽية والشذاط والتفاؤل والدافع، ويتؽلد عؼ 
استثشائية في أداء العسل وتحديؼ عسلية هذه الحالة السزيد مؼ الطاقة اإليجابية تتجاوز حب القيام بالعسل الى بذل جهؽد 

 االبداع مؼ خالل الخروج بأفزل األفكار وتطؽير بيئة عسل ودية وشغؽفة.

عمى انو ذاك الذعؾر الحي يجعل الفخد سعيجا ومخحا في عسمو ويغيخ ىحا الدمؾك مؽ خالل انتياج  . االستستاع بالعسل:1
ق مؽ الرعاب والتحجيات بسا يستمكو مؽ طاقة مزاعفة تجعمو واثقا بشفدو وأكثخ الفخد سمؾكًا إيجابيًا والشغخ الى الجانب السذخ 

  انتاجية ونجاحًا وابجاعًا وحساسًا.

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

      .أنا أستمتع بعملً   1

      .أنا حما أحب عملً   2

ال أشعر باإلرهاق والملل أثناء المٌام    3

 .بعملً

     

      بالحماس عند الذهاب الى عملً اشعر 4

      أشعر بالرضا والحٌوٌة فً عملً 5

ىؾ تمػ القؾة التي تجفع الذخص لتحقيق أىجافو وااللتدام بيا، مسا يجعمو أكثخ ايسانا بقجراتو، ومؽ  :. الدافع الذاتي2
بالسديج مؽ الخضا حؾل ما يسكشو الكيام بو وىي بحلػ تعج مياره ميسو تسكؽ الذخص مؽ التحكؼ في العجيج ثؼ الذعؾر 

 مؽ جؾانب حياتو.
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 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

سؤظل ألوم بهذا العمل، حتى وان لم اتلمى  1

ً أجراً   .كافٌا

     

أحصل على حافزي من العمل نفسه ولٌس  2

 من المكافآت المترتبة علٌه.

     

شًء ما بداخلً ٌجبرنً على المٌام    3

 .بعملً

     

غالبًا ما أعمل لساعات إضافٌة حتى عندما  4

 ال ٌطلب منً أحد المٌام بذلن

     

الخرائص والرفات الحي تسيده مؽ غيخه والتي يظؾرىا ىي تفخد الذخص بسجسؾعة مؽ  . الهؽية الذاتية:3
دراك أفكاره ومذاعخه وكيفية التعبيخ عشيا، وىؾ ما يجعمو أكثخ إالذخص مؽ خالل الخبخة، والتفاعل مع البيئة، وفيؼ و

 قجرة عمى فيؼ عسمو واالبجاع فيو، والحي يعكذ صؾرتو في عيؾن اآلخخيؽ.

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

مدى الى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

      .عملً ٌجعلنً شدٌد االعتداد بنفسً 1

      .ٌعكس عملً الصفات التً أحبها فً نفسً 2

      .أشعر باالنتماء إلى عملً 3

      اشعر بؤن عملً هو العمل الذي افخر به 4

 

بالخغبة في التعمؼ والتؾجو نحؾ امتالك السيارات والسعارف الزخورية ألداء بأنو شعؾر الفخد  بالتعلػ: االحداس.4
العسل وتظؾيخه، والعسل عمى تحجيثيا فزاًل عؽ االستعجاد لمسداىسة في طخح األفكار الجيجة وتجديجىا في الؾاقع 

 العسمي والتعمؼ مؽ األخظاء.

 العبارة ث 

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 
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 جدا  

أبذل لصارى جهدي لتطوٌر العمل الذي    1

 .ألوم به

     

أحاول دائًما إٌجاد طرائك جدٌدة وأفظل    2

 .ألداء عملً

     

أنا على استعداد لتعلم المزٌد والمزٌد عن  3

 .عملً

     

أحاول غالبًا أداء عملً بؤفظل طرٌمة    4

 ممكنة

     

 

  Workplace Incivilityثالثًا: الفعاظة في مكان العسل 

سلؽكيات ناجسة عؼ نية غامزة تشتهغ القؽاعد وتشطؽي على مجسؽعة مؼ الدلؽكيات غير السرغؽبة التي تقلل مؼ 
احترام االخريؼ، وتزيد مؼ مدتؽى الزغؽط الشفدية، واالدالء بتعليقات مهيشة، وحجب السعلؽمات الزرورية، وغيرها 
وبالتالي تؤدي الى مجسؽعة مؼ الشتائج الدلبية بسا في ذلغ مؽاقف االفراد الديئة تجاه وظائفهػ وزمالئهػ مسا 

 يشعكس سلبا في خلق بيئة عسل غير مالئسة.

مؽ الدمؾكيات الدمبية غيخ األخالقية وغيخ القانؾنية الرادرة مؽ قبل فخد او مجسؾعة مؽ األفخاد  مجسؾعة .العداء:1
 األذى باألفخاد االخخيؽ او حتى بالسشغسة نفديا وقج يكؾن ىحا األذى نفديًا أو جدجًي. اقبقرج الح

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

اسفغ صىتي ػُذيب اتحذث يغ  1

 االخشيٍ 

     

استخذو َغًت غيش يُبسبت ػُذ انتحذث  2

 يغ االخشيٍ 

     

اتحذث يغ االخشيٍ بُبشة صىث  3

  ػذواَيت

     

     استخذو َظشاتي انحبدة نهتؼبيش ػٍ  4
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 سخطي ػهى االخشيٍ 

 

التظفل والتجخل غيخ السبخر في الحياة الذخرية لألفخاد دون مؾافقتيؼ ومحاولة معخفة  .انتهاك الخرؽصية:2
تفاصيل عؽ حياتيؼ والتعجي عمى خرؾصيتيؼ والكذف العمشي عؽ تمػ السعمؾمات التي لؾ تؼ الكذف عشيا قج تدبب 

 حخجًا لألفخاد أو ضخرًا يؤثخ في حياتيؼ السيشية والذخرية.

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

ادساد يكتب صيالئي دوٌ ارٌ افتح  1

 يسبق يُهى

     

أخز أشيبء يٍ يكتب صيالئي دوٌ إرٌ   2

 يسبق يُهى

     

اخز انقشطبسيت يٍ يكتب صيالئي دوٌ  3

 اػبدتهب إنيهى

     

قشاء انًشاسالث انًىجهت نضيالئي،  ا 4

يخم سسبئم انبشيذ اإلنكتشوَي أو 

 انفبكسبث دوٌ ػهًهى

     

      احُبء انحذيج في انهبتف اقبطغ االخشيٍ 5

 

نسط مؽ الدمؾك الحي يتسيد بالعدلة وتجشب التفاعل االجتساعي وابتعاد الفخد مؽ الكيام  :ندحابي.الدلؽك اإل 3

 .بسيامو وعجم الذعؾر بالسدؤولية والفذل في االشتخاك باألنذظة واالفتقار لمتؾاصل االجتساعي السباشخ وغيخ السباشخ

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

أتجنب التشاور مع االخرٌن عندما  1

 .ٌُتولعون منه عادةً المٌام بذلن

     

2 

 

اتعمد التؤخٌر فً اإلجابة على الرسائل 

البرٌد اإللكترونً لألخرٌن  النصٌة او

 .بدون سبب وجٌه
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بطٌئاً بشكل غٌر معمول فً أكون  3

التعامل مع األمور التً تكون مهمة 

 لعملً.

     

أتعمد عدم تمرٌر المعلومات التً ٌجب  4

 .أن أكون على علم بها

     

لم اشارن فً أي لرار كان ٌجب ان  5

 اشارن فٌه

     

ال ابلغ عن االجتماع الذي كان ٌجب ان  6

 ٌكون االخرٌن على علم به

     

أعطً اشعار لصٌرا بشكل غٌر معمول  7

عند الغاء وجدولة االحداث التً ٌجب ان 

 ٌتواجد فٌها االخرٌن

     

 

عاىخه اجتساعية ووسيمة لجسع ونذخ معمؾمات وتسخيخىا بيؽ االفخاد والسجسؾعات، وقج تكؾن ىحه  . الشسيسة:4
ضاعة الؾقت أو تكؾن إوتؤدي الى خمق صخاعات والسعمؾمات سمبية يكخه الشاس افذاؤىا لغخض تحقيق مرمحة ذاتية 

 معمؾمات إيجابية تدعى السشغسة لشذخىا، لحاجة تقتزييا مرمحة السشغسة.

 العبارة ث

 

الى مدى 

 منخفض

 جدا  

الى مدى 

 منخفض

الى 

مدى 

 معتدل

الى 

مدى 

 عالي 

الى 

مدى 

عالي 

 جدا  

اَبقش ػهًُب انًؼهىيبث انشخصيت انسشيت  1

  انتي بحىصتي

     

ادنى بتصشيحبث ششيشة او دَيئت ػٍ  2

  االخشيٍ

     

       اتحذث ػٍ االخشيٍ بغيببهى 3

احشحش كخيشا السيًب ػُذ ػذو وجىد  4

 انًؼُييٍ ببنًىضىع 

     

 أي مالحغات أخخى تجعؼ بيا دراستشا لظفًا؟  

.......................................................................................... 
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        Abstract  
 

 

Abstract 

            This research aims to test the correlation and influence relationship 

between toxic leadership and the Incivility at work through the moderating 

role of work passion for a sample of teaching and educational staff 

members in the private schools of the Diwaniyah Governorate Center, 

which numbered (812) teachers of primary and secondary schools .The 

toxic leadership variable includes five dimensions: (Abusive supervision, 

authoritarian leadership, narcissism, Self-Promotion, and unpredictability). 

As for the Incivility at work variable, it addressed four dimensions: 

(hostile, privacy violation, gossip, and withdrawal behavior), and with 

regard to work passion, it was used as a moderating variable through its 

four dimensions: (work enjoying, self-motivation, self-identity, and a sense 

of learning). The idea of the research revolves around that the toxic 

environment represented by the presence of a toxic leader causes the 

creation of negative and deviant behaviors among individuals, represented 

in work-efficiency. The level of private schools for the center of Al-

Diwaniyah Governorate. The research used a number of statistical methods 

in dealing with the results of the questionnaire, especially the simple 

correlation coefficient (Pearson), factor analysis, methods of descriptive 

statistical analysis, and structural equation modeling (SEM, using statistical 

programs such as AMOS.V.23). (SPSS.V). 25.                                                                                                                                                         

The research attempted to determine the validity of seven main 

hypotheses, the majority of which were proven correct, as the study yielded 

numerous findings, the most notable of which are the availability of 

research variables at an achieved to moderate level, and the fact that work 

passion in its various dimensions plays a moderating role in the relationship 

of influence between toxic leadership and Incivility at work behaviors. 

Keywords: toxic leadership, work Incivility, work passion, private schools. 


