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 الطالبة: قدمت من طرف
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أسلوب التسيير وعالقته باالنتماء التنظيمي في ضوء سمات  
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( ببطٌوة/وهران 1دراسة مٌدانٌة بمؤسسة تمٌٌع الغاز الطبٌعً رقم )  
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 عمرمها يف اهلل أطال الوالدين الكرميني إىل

 يف ملسة لو كانت من كل   وإىل  وأخي ختايأ إىل

 صديقايت الطيبات كل   إىلو إىل اجلامعة  بتدائياإل من الدراسي مشواري

 إىل كل أساتذة املاسرت واملاجستري 

 وإىل صديقات دريب من بعيد أو قريب منهم )دراعو فاطمة وبن دحو مسية(. 

 1متييع الغاز الطبيعي رقم  مؤسسة عمال ىل كل  إ 
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 املناقشة جلنة أعضاء إىل التقدير وخالص اجلزيل بالشكر أتوجو

 بتوجيهاتو ينغمر  يالذ   مزيان حممد، الدكتور ومشريف الفاضل، أستاذي

 الوجود، حيز إىل وإخراجها الرسالة ىذه إلثراء وإرشاداتو السديدة

 دفراس حداحممد والدكتور أتيغزة  براىيم، والدكتورإماحي  الدكتور وإىل

 ين بالتحليل اإلحصائي،و أفاد

 علي جادأي بن عتو عدة الذ   األستاذ إىل العظيم بالشكر وأتوجو كما

 .وإثراًء للرسالة دعما لتوجيهاتو تكان يتالقيمة ال بآرائو
 وقتهم من ستبيان، وأعطوينبتحكيم اإل تكرموا يناألفاضل الذ   األساتذة متنان إىلاإلو  بالشكر وأتوجو

 .الكثري وجهدىم
 بناءة من وتوجيهات نصائح من يل قدمو ملا غربيين مصطفى الدكتور إىل الوفري بالشكر وأتقدم

 .خرباتو
أتوجــو جبزيل الشكر والتقدير إىل كل  من ساىم من بعيد أو قريب إلجناز ىذا العمل املتواضع و إىل  

 1م متييع الغاز الطبيعي رق مؤسسةكافة عمال وعامالت 
(-GNL1/Z-)  إجراء ىذه الدراسةبببطيوة  على إتاحة الفرصة يل 
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 :ص البحثممخـ

مْ، الهكقفْ( فْ التىبؤ  ٌدفت الدراسة الِ هعرفة هساٌهة اسمكب التسٓٓر بابعادي)التشاركْ، التحٓك

 باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات الشخصٓة ىهط )أ،ب( لدل العهاؿ.

عاهال هف هؤسسة  250الهىٍج الكصفْ، كتككىت عٓىة الدراسة هف حٓث استخدهت الباحثة    

داؼ الدراسة قاهت الباحثة كلتحقٓؽ أٌ .هقصكدةختٓركا بطٓرقة ا(، 1ؾ )تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ سكىاطرا

بتطبٓؽ أدكات الدراسة كالتْ تهثمت فْ: الهالحظة كالهقابمة كاإلستبٓاف، كلإلجابة عمِ تساؤالت الدراسة 

ب الهئكٓة كالتكرارات، كتحمٓؿ ، الىسإحصائٓة هتىكعة)الهتكسط الحسابْ ستخداـ أسالٓبابلباحثة قاهت ا

  :هآمْ الدراسة  ٍٓاإل تكصمتككاىت أٌـ الىتائج التْ  .((Enter))طٓرقة ىحدار الهتعدداال

فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات الشخصٓة  )التشاركْ كالهكقفْ(هساٌهة أسمكب التسٓٓر -

  . لدل عهاؿ الهؤسسة (ىهط )أ

مْ(هساٌهة أسمكب التسٓٓر - فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات  )التشاركْ كالتحٓك

  . لدل عهاؿ الهؤسسة ب(الشخصٓة ىهط )

 لدل عهاؿ الهؤسسة. هرتفع ىكعا ها هستكل االىتهاء التىظٓهْ -

 عمِ ىهط الشخصٓة )ب(.الدراسة عٓىة تتكزع  -
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   :مقدمــة 

رم   اإلدارم الحجر األساسْ فْ الهؤسسة كىجاحٍا، ألف   ٓعد التسٓٓر بٓف هؤسسة ىاجحة الفارؽ الجٌك

 كظائؼ إدآرة فعالةستخداـ ابأسالٓب تسٓٓٓرة هتىكعة ك العاهمٓف ٌك ههارسة  ،كأخرل غٓر ىاجحة

 العاهؿ األساسْ م ٓعدالذ   البشرمالعىصر ٌتهاـ بكاإل ،رقابة(التكجًٓ ك التىسٓؽ ك التىظٓـ، ال تخطٓط،كال)

ادة اإلىتاج رفع هستكل كفاءة ٌذا العىصر ٓصبح ضركرة ٌاهة لمكصكؿ إلِ الكفآة فْ  فإف   .فْ ٓز

العكاهؿ الهعىكٓة كالهادٓة الالزهة التْ  ستغالؿ الهكرد البشرم كذلؾ بتكفٓر كؿ  اضركرة إذف  .الكظٓفة

دارة التسٓٓر كاإلبأهر  ٌتهاـ الباحثٓف كالهٍتهٓفضكء اِ عمك  لٍا. اىتهائًتغرس فًٓ كالءي بهؤسستً ك 

        بالغ األٌهٓة.أهر  التسٓٓر أسمكبٓصبح التعرؼ عمِ 

 م ٓحرص عمِ ٌىاؾ التسٓٓر التشاركْ الذ   أف  سالٓب التسٓٓر لدل الهؤسسات هف حٓث أتختمؼ إذ 

شراؾ العاهمٓف فْ إتخاذ ك  كالعهؿ بالجهاعة ىساىٓة،قات اإلالعال ىاؾ القٓادة . كحؿ الهشاكؿ القراراتا  ٌك

مٓة التْ القٓادة  أها. أقصِ جٍد لتحقٓؽ التغٓٓر ىحك األحسف تسعِ إلِ تحفٓز العهاؿ لبذؿ التحٓك

 . ٓةهها ٓٓزد هف القدرة عمِ رفع األداء كتحسٓف اإلىتاجالعاهمٓف العهؿ ك ٌتهاـ باإل إلِ تسعِالتْ  الهكقفٓة

ة فْ الفكر أٌهٓهف فْ ىجاح الهؤسسة لها لً الضركٓرة  هتغٓراتاالىتهاء التىظٓهْ هف ال ٓعدك 

أشار حٓث  ،كالعاهمٓف الهدٓرالثقة بٓف  عٓشج، ك الكظٓفْ ستقرار كاألهاف، كاإلبداعً ٓعزز اإلاإلدارم ألى  

إٓهاف قكم ": ٌكاالىتهاء التىظٓهْ  ( إلِ أف  Mowday and Steers,1979)م كستٓرزدهك هف  كؿ  

ة لإلؤسسة، كرغبة فْ بذؿ جبقبكؿ أٌداؼ اله تً فٍٓاٍد أكبر لهصمحتٍا، كرغبة قٓك  "حتفاظ بعضٓك

  (.6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك 

تِ الشخصٓة ح ٍـسهاتفْ  العاهمٓفال ٓخفِ عمِ الهسٓر إدراؾ كجكد الفكارؽ الفردٓة بٓف كها 

عالٓة هف الرضا  ىتاجٓة كدرجةختالؼ شخصٓتٍـ بفاعمٓة كٓحقؽ اإلآستطٓع التعاهؿ هع عهالً عمِ 
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كالسٓطرة،  التكترات كالعدكاىٓة بالعهؿ. ألف  تخاذ القرارات الهتعمقة اك  ،لشعكر باإلىجاز كحؿ الهشاكؿكا

 الهىظهةفْ كبالتالْ تؤثر عمِ أدائٍـ  ،عمِ العاهمٓف اتترؾ أثار  كالضغكطات فْ العهؿ كعبء العهؿ

قؿ هستكاٌـ الىتها  جاءتكهف ٌذا الهىطمؽ  .ئٍـ لهؤسستٍـكتقؿ هشاركتٍـ  كحهاسٍـ فْ العهؿ ٓك

،  "ب( ،)أىهط سهات الشخصٓة  باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء كعالقتً أسمكب التسٓٓربعىكاف: " الدراسة

اتٍا بْ ت  فْ شكمٍا الىٍائ فصكؿ سبع فْ بحثٓة خطة ضهفحتكت الدراسة ا حٓث ختصار اعرض هحتٓك

 فٓها ٓمْ:

إجرائْ ىهكذج  ٍا،ٓتضكفر  إشكالٓة الدراسة، لذم تضهفتخصص فْ تقدٓـ البحث ا ،الفصؿ األكؿ

الهتعمقة كالتعآرؼ اإلجرائٓة  الدراسةأٌهٓة ك  ٌداؼأ ،الدراسة ختٓارادكاعْ  ،هقترح لهتغٓرات الدراسة

 الدراسة.  هتغٓراتب

دة التسٓٓر كالقٓا هفآٌـتـ تحدٓد  حٓث ،خصص لهتغٓر التسٓٓر كأسالٓبً اإلدآرة ،الفصؿ الثاىْ بٓىها

دارة، هستكٓات التسٓٓر، كالقٓادة كاإل لعالقة بٓف التسٓٓردارة، االفرؽ بٓف التسٓٓر كالقٓادة كاإل دارة،كاإل

 .تًسالٓب التسٓٓر، ىظٓراأ، ي، أدكار ، تعٓرؼ الهسٓرًكظائف

)لغة  ىتهاءاال تعٓرؼحٓث تضهف  ،ىتهاء التىظٓهْاللخصص  فقد البحث هف ،ثالفصؿ الثال

، هظاٌري، ًالعكاهؿ الهؤثرة فٓ ، أبعادي،ة االىتهاء التىظٓهْأٌهٓ التىظٓهْ،ىتهاء اال ، هفٍكـصطالحا(كا

 ، قٓاسً.االىتهاء التىظٓهْ التىظٓهْ، ىهاذج ءىتهاالباتدعٓـ الهؤسسة 

كتضهف هفٍكـ الشخصٓة، أٌهٓتٍا،  ب(، )أ خصص لهتغٓر سهات الشخصٓة ىهط ،أها الفصؿ الرابع

هقارىة بٓف ىهط الهككىاتٍا،  ،ب(، خصائصٍاك) ()أىهاط الشخصٓةأتعٓرؼ  تعٓرؼ السهة، تعٓرؼ الىهط،

 . ب(، )أالشخصٓة  أىهاط شخصٓة )ب(، الىظٓرات التْ تىاكلتال ىهطشخصٓة )أ( ك ال
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     ىهط لمعالقة بٓف أسمكب التسٓٓر كاالىتهاء التىظٓهْ كسهات الشخصٓة خصص ،الفصؿ الخاهس

سهات أسمكب التسٓٓر بعالقة ، الىتهاء التىظٓهْالتسٓٓر بأسمكب اعالقة تضهف حٓث ، ب(، أ )

  االىتهاء التىظٓهْ.ب ، عالقة سهات الشخصٓةىهط )أ، ب(الشخصٓة 

ة لمبحث كالهتهثمة فْ الدراسة اإلجراءات الهىٍجٓ الجاىب التطبٓقْ كتىاكؿ ،السادسالفصؿ ٓشهؿ 

كتحدٓد هكاف االستطالعٓة،  هتبع فْ الدراسةالهىٍج ال، ستطالعٓةاإلستطالعٓة، تحدٓد أٌداؼ الدراسة اإل

ألدكات  )الصدؽ كالثبات( أدكاتٍا، الخصائص السٓككسكهتٓرة ،الدراسةتطالعٓة، عٓىة ساإل كزهاف الدراسة

 .الدراسة

، الهىٍج الهتبع فْ األساسٓة كتضهف الفصؿ أٓضا الدراسة األساسٓة كاحتكت عمِ أٌداؼ الدراسة

، أدكاتٍا، األسالٓب اإلحصائٓة الهعتهد الدراسةعٓىة  لدراسة األساسٓة،اهاف ، هكاف كز األساسٓة الدراسة

 .األساسٓة عمٍٓا فْ الدراسة

ا عمِ  خصصفقد  ،السابعالفصؿ أها  لعرض ىتائج الدراسة كالتعمٓؽ عمٍٓا، ثـ هىاقشة الىتائج كتفسٌٓر

ة التْ تفٓد الباحثٓف كأصحاب ذكر بعض التكصٓات العمهٓة كالعهمٓة، ك ضكء الفرضٓات كالدراسات السابق

 .حؽهة الهراجع كبعض الهال، هع إدراج الخاتهة، كقائفْ الهؤسسة القرار
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 :تمييد

 كاىت التْ الدراسة ةأٌهٓك  أٌداؼ ،كفرضٓاتً كتساؤالت البحثشكالٓة اإلصٓاغة  الفصؿ ٌذا ٓقدـ

 .فٟ اٌذساعح خذِحاٌّغراٌشئ١غ١ح  لهفآٌـ جرائْاإل تعٓرؼالفْ  هىطمقا

 

 إشكالية البحث:. 1

 تسٓٓر ىاجح قادر إلِ تحتاج التغٓٓر سٓرعة دٓىاهٓكٓة بٓئة ظؿ فْ حالٓا الهؤسسات الصىاعٓة تعهؿ

الهتغٓرة البد هف ههارسة أسالٓب إدآرة  الظركؼ التحدٓات. كلهكاجٍة تخطْك  ةالبشٓر تهكٓف الهكارد عمِ

ً أحسف هكرد أصبح ٓىظر إلِ الفرد عمِ أى  حٓث "قتصاد السكؽ. ْ العهؿ ضهف إف كهتىكعة حدٓثة فعالة

ً هصدر لمهٓزة التىافسٓة تهاشٓا هع التغٓرات السٓرعة التْ ٓشٍدٌا العالـ. لذا ، كأى  بالىسبة لمهؤسسات ككؿ  

ك البقاء، اإلً عاهؿ ىجاح الهىظهاأصبح  ٓىظر إلِ التسٓٓر عمِ أى   ، ستهرآرةت فْ تحقٓؽ ٌدفٍا ٌك

 (. 156:2013)هسعداكم، " كالربح

التغٓٓر الذم طرأ عمِ سكؽ العهؿ فْ القرف الحادم كالعشٓرف ٓتطمب هف الهسٓٓرف إعادة الىظر  إف  "

 ف  إلدل الهىظهة التْ ٓعهمكف بٍا. ٍـ ىتهاء فٓهرؤكسٍٓـ كتكٓرس جٍكدٌـ لزرع اإل فْ سٓاساتٍـ تجاي

، كخاصة فْ سكؽ لهسٓٓرف ككاضعْ السٓاساتِ عاتؽ اعهمٓة زرع االىتهاء الكظٓفْ هسؤكلٓة تقع عم

 الحهكرم،؛  الهعآطة) "هىا ٌذي أهاـ الكفاءات الكظٓفٓةالعهؿ الهىافس الهفتكح عمِ هصراعًٓ فْ أٓا

2013 .) 

 أهر هكظفٍٓا كالء لكسب الهىظهات سعْ أف   دراستً فْ كدأ أكشْ ف  أ" ( 2002) الهعٓكؼ ٓشٓر كها

الكظٓفْ،  رضاٌـ فْ تتهثؿ لمهىظهة بالىسبة كثٓرة هكاسب هف لكالءا عمِ ٓترتب لها بؿ ضركرم هبرر

ادة  تحكؿ أف الٓاباف ستطاعتإ العهؿ. كقكاىٓف ألىظهة حتراهٍـا  ك  كاإلىتاجٓة، اإلبداع عمِ قدرتٍـ كٓز



19 
 
 

 هكظفٍٓا بكالء تتهٓز هىظهات خالؿ بىاء هف هذٌؿ ىجاح إلِ الثاىٓة العالهٓة الحرب فْ القاسٓة ٌٓزهتٍا

 ٍـبأى   كالتىفٓذٓة اإلدآرة الهستكٓات فْ كافة الٓاباىٓكف الهكظفكف ٓشعر حٓث خدهتٍا، فْ تفاىٍٓـك  لٍا

 (9 :2005عبداهلل،  ختاـعف ) " كبٓرة أسرة هف جزء

ادة اإلىتاج فْ الهصاىع الٓاباىٓة هقارىة هع الهصاىع األهٓركٓة تعكد فْ  أكد الكثٓر هف الباحثٓف أف   ٓز

  .جكد هستكل عاؿ هف االىتهاء التىظٓهْ عىد العاهمٓف الٓاباىٓٓفالهقاـ األكؿ إلِ ك 

لِ إ( التعرؼ Wady and Saqer,2011)دام كسكارك  هف دراسة كؿ  شارت أكفْ ٌذا السٓاؽ 

هف غزة  التىظٓهْ كعالقتً بالقٓادة التحكٓمٓة لدل العاهمٓف فْ ككالة الغكث فْ كؿ   االىتهاءهستكل 

ألف  هف . كتـ استخداـ هقٓاس االىتهاء التىظٓهْ الذم أعدي كؿ  ٓابىاف كسكر كالضفة الغربٓة كاألردف كل

مٓة(Meyer and Allen,1997)كهآر   سباأفكلٓك ك  هف لكؿ   ، كهقٓاس القٓادة التحٓك

(Avolio and Bass ,1995). "  التىظٓهْ كاف بدرجة  االىتهاءهستكل  كأظٍرت ىتائج الدراسة أف

مٓة االىتهاءجبة بٓف ٌىاؾ عالقة هك  هتكسطة، كأف   ، كها أظٍرت الىتائج كجكد التىظٓهْ كالقٓادة التحٓك

ات  ؿ العمهْ،  االىتهاءفركؽ دالة فْ هستٓك التىظٓهْ تعزل لهتغٓرات: هكاف السكف، كالعهر، كالهٌؤ

 .(8:2013،سالهة؛  أبكسهرة) "كالخبرة

 كالصحٓة جتهاعٓةاتً الىفسٓة كاإلشباع حاجإالبد هف ىتهاء التىظٓهْ لمعاهؿ فْ التسٓٓر كلتحقٓؽ اإل"

ىبساطٓا إٓككف هتفاعال كهتعاكىا كهتزىا أك ٓككف أف التْ تتهاشِ هع هتطمبات العهؿ التْ تفرض عمًٓ 

( Cunningham & al , 2004خٓرف)أككىىجٍاـ ك  أجرلحٓث  ،ىطكائٓا أك عصبٓاإ أك (ا)اجتهاعٓ

خرل فْ الصحة العاهة. تكصمت أكهتغٓرات  تصاؿ فْ عالقتٍا بالشخصٓةحكؿ شبكة عالقات اإل دراسة

كؿ، ككاف رتفاع هستكل ضغط الدـ كالككلستر اك  )أ()العدكاف( الىهطٓجابٓة بٓف إلِ كجكد عالقات إالىتائج 
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م حتراؽ الىفسْ، حٓث كاف اإلدآركف ذكم الىهط )أ( كالذ  ختالؼ هستكل اإلالىهط الشخصٓة تأثٓر فْ 

  (. 79:2007،دردٓرىقال عف ) "افا عف ذكم الىهط)ب(حتر اكثر أتقمدكا الهىاصب العمٓا 

 الدراسة تتهحكر حكؿ:  تساؤالت ف  إفالدراسات السابقة  ىتائجعمِ  ستىاداإ

ٌؿ ٓساٌـ أسمكب التسٓٓر بأبعادي فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات ىهط الشخصٓة )أ،  .1

 ساؤالت فرعٓة كأتْ:إلِ طرح ت شكالٓةاإل تحكلىا ٌذي ب( لدل عهاؿ الهؤسسة؟

 ؟1تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ  هؤسسةهستكل االىتهاء التىظٓهْ لعهاؿ  ها -1

 كٓؼ ٓتكزع أفراد العٓىة عمِ ىهط الشخصٓة )أ، ب(؟ -2

ىهط ب لدل العهاؿ الذٓف ٓتهتعكفأسمكب التسٓٓر فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ  هاهدل هساٌهة -3

 الشخصٓة )أ( ؟

تسٓٓر فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل العهاؿ الذٓف ٓتهتعكف بىهط أسمكب ال ها هدل هساٌهة -4

 ( ؟بالشخصٓة )

 :البحث فرضيات  .2

  :فٓها ٓمْ أكلٓة كإجابة الفرضٓات بعض عرض ٓهكف الهطركحة التساؤالت كتحمٓؿ لهعالجة

ب(  ،أ) ىهط الشخصٓةسهات  فْ ضكء فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ بأبعادي سمكب التسٓٓرأٓساٌـ  1

 .هؤسسةاللدل عهاؿ 
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 مقترح لمتغيرات الدراسة:إجرائي نموذج  .3

(: يبين نموذج العالقة بين أسموب التسيير واالنتماء التنظيمي في ضوء سمات 1الشكل رقم) -

 .الشخصية نمط )أ( و)ب(

  

 

                     

                                                 

 

 

                                                                 

 ةػػالباحث إعداد: هف المصدر

 :ً ٓشهؿ عمِأى   الهقترح ٓتبٓف هف الىهكذج

مْ(. أسمكب التسٓٓر تتضهف الهتغٓرات الهستقمة: . أ  )التشاركْ، الهكقفْ، التحٓك

 .ب() ، ()أسهات الشخصٓة ىهط ٓتهثؿ فْ  : الكسٓطْالهتغٓر  . ب

 .االىتهاء التىظٓهْ الهتغٓر التابع: . ت

 االىتهاءر ػْ هتغٓػف أسمكب التسٓٓر عكاهؿهو  عاهؿ كؿ   هساٌهة كجكد ٓفترض الىهكذج تفسٓرو إ

 كفؽ سهات الشخصٓة ىهط )أ، ب(. ، التىظٓهْ

 

 التسيير التشاركي

 

الموقفيالتسيير   

التحويميالتسيير   

 نمط الشخصية أ   
 

 أسموب التسيير

 نمط الشخصية ب
 

 االنتماء التنظيمي
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 ختيار البحث:ادواعي  .4

 :فٓها ٓمْ دكف غٓري كتتهثؿ الهكضكع ٌذا الختٓار دفعت الباحثة التْ أسباب هختمفة ٌىاؾ

 .التعرؼ عمِ ٌذا الهجاؿ الكاسعك  طالعاإلهسبؽ بٍذا الهكضكع كحب  ٌتهاـإكجكد  -

سمكب التسٓٓر أعالقة هكضكع هف الهتغٓرات هعان )ٌذا ال تْ تىاكلتالبحكث دراسات ك  عدـ كجكد -

  .-عمـ الباحثة-حسب  بهؤسسة سكىاطراؾ (-ب، أ -لتىظٓهْ فْ ضكء سهات الشخصٓة ىهطا االىتهاءب

 .البحث اقداـ الباحثة عمِ ٌذإساسٓة التْ شكمت بكاعث ذف ٌذي الىقاط األإ -
  

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ تحقٓؽ بعض الغآات العمهٓة كالتطبٓقٓة ىذكر البعض  البحث:ىداف أ .5

 هىٍا:

الشخصٓة فْ ضكء سهات فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ بأبعادي سمكب التسٓٓر أهساٌهة  عمِ التعرؼ -

 .ٓفهماعالب( لدل ، ىهط )أ

 .-GL1/Z-1هؤسسة تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ  هستكل االىتهاء التىظٓهْ لدل عهاؿ عف الكشؼ -

 .الدراسةلعٓىة الكشؼ عف ىهط الشخصٓة الهىاسب  -
 

 :ٌها جاىبٓف فْ الدراسة أٌهٓة تتبمكر  : ىمية البحثأ .6
 

  :العممية )الجانب النظري( ىمية األ 1.6

أسمكب التسٓٓر  بٓف العالقة طبٓعة عف الكشؼ فْ ةالباحث هحاكلة ِإل الدراسة ٌذي أٌهٓة تعكد -

  .)أ، ب(ىهط الشخصٓة كاالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات 
 

 :العممية )الجانب التطبيقي(ىمية األ 2.6

ادة إلِ ٓؤدم قدالذم  التسٓٓر أسمكب دكر تفعٓؿ - عهؿ التىظٓهْ ىتهاءاإل ٓز ات تحسٓف عمِ ٓك  هستٓك

 .ٓض هف ضغكطات العهؿكجكدتً كتخف األداء



23 
 
 

 . إدآرة حدٓثة أسمكب التسٓٓر كههارسة تكضٓح خالؿ هف القرار ألصحاب تكصٓات تقدٓـ -

 

ا ىتائجٍا ستخراجاك  تـ تطبٓؽ الدراسة، حدود البحث:  .7  أتٓة: الحدكد ضهف كتفسٌٓر

التىظٓهْ فْ لتسٓٓر كاالىتهاء أسمكب ا بٓف العالقة هعرفة عمِ البحث ٓقتصر الحدود الموضوعية:  1.7

 .(ب )أ،ىهط  الشخصٓةضكء سهات 

اختٓرت  (هتحكهٓفك  هىفذٓف ،طاراتإ) العاهمٓف هف عمِ عٓىة الدراسة قتصرتا الحدود البشرية: 2.7

 .(عاهمة 74 ،عاهال 176) ( عاهال250)قكاهٍا هقصكدة بطٓرقة

:جراء البحث إتـ نية: االحدود الزم 3.7  .2015 سبتهبر 30ربعاء، األلِ إ 2015 كتأ 03 ثىٓف،اإل ٓـك

 -GL1/Z- 1تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ  سكىاطراؾهؤسسة تـ تطبٓؽ البحث فْ  الحدود المكانية: 4.7

راف. ببطٓكة/  ٌك
 

 :الدراسةجرائية لمتغيرات عاريف اإلتال .8

قترف  .ةهعٓىتىظٓهٓة ؼ اٌدأٓهارسً الهسٓر لتحقٓؽ م الذ  السمكؾ الهتكرر ٌك أسموب التسيير:  1 ٓك

 :تالٓةالتسٓٓر البأسالٓب 

الذم ك فْ شؤكف العهؿ  العاهمٓفهشاركة سمكؾ ٓقكـ بً الهسؤكؿ ب ٌكسموب التسيير التشاركي : أ 1.1

كسٓتـ ، الحمكؿ الههكىة لٍالِ إدآرة كهحاكلة الكصكؿ كهىاقشة الهشكالت اإلتخاذ القرارات إٓتضهف 

 .أسمكب التسٓٓرهقٓاس حصؿ عمٍٓا الفرد فْ قٓاسً هف خالؿ الدرجات التْ ٓ

الذم ٓتضهف ك حسف التغٓٓر ىحك األ سمكؾ ٓقكـ بً الهسٓر بتبىْ ٌك القيادة التحويمية:وب سمأ 2.1

ـ ىساىٓة لعالقات اإلباٌتهاـ اإل ـ، ك حتك لمعهاؿ كتقدٌٓر داء العاهمٓف أتؤثر فْ  التْهستقبمٓة الرؤٓة الفٌٓز

ا  .أسمكب التسٓٓر سلهقٓاجات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الفرد تبعا كسٓتـ قٓاسً هف خالؿ هجهكع الدر  ،فكٓر
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تصرؼ الهسٓر حسب الهكقؼ الذم ٓبرز فًٓ لٓساعد العهاؿ عمِ تحقٓؽ سموب القيادة الموقفية : أ 3.1

ض تكجًٓ العاهمٓفٓتضهف الذم ك  ٌدافٍـ بدكر فعاؿ ىتٓجة الظركؼ التْ ٓتكاجد فٍٓاأ  ٍـ لبعضكتفٓك

 .أداة الدراسةفرد فْ ٓحصؿ عمٍٓا الاسً هف خالؿ هجهكع الدرجات التْ كسٓتـ قٓ، الهٍاـ

  ،لٍٓاإٌداؼ الهؤسسة التْ ٓىتهْ أك ٌك شعكر العاهؿ بارتباط هعىكم كهادم بقٓـ : نتماء التنظيمياإل  2

الهعتهد عمًٓ فْ البحث  ىتهاء التىظٓهْاإل هقٓاس فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة الكمٓة ذلؾ ٓقاسك 

ػػْ:أٓحتكم عمِ ثالثة ك الحالْ   بعاد ٌك

ٓعهؿ فٍٓا     بالهؤسسة التْ اإلرتباطبالتهاٌْ ك العاهؿ لِ شعكر ٓشٓر إ :)الوجداني(العاطفينتماء اإل  1.2

قاس ،تسهح لً بالهشاركة فْ اتخاذ القرارات لًالتْ  كالقٓـ التىظٓهٓة ةشخصٓكالتكافؽ ها بٓف قٓهً ال  ٓك

 .( Allen & Meyer,1990)هآر ف كلآ هقٓاس فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة

بإلتزاـ أخالقْ ٓدفعً إلِ البقاء فْ الهؤسسة العاهؿ ٓشٓر إلِ شعكر : )االخالقي(المعيارينتماء اإل  2.2

 بالدرجة ٓقاس ذلؾك . الهىظهة لهىتسبٍٓاؿ دعن الجٓد هو قبػشعَر بالػَٓتن تعزٓز ٌذا ال ،ٓعهؿ فٍٓاالتْ 

 .( Allen & Meyer,1990)رهآك ف لآ االىتهاء التىظٓهْ هقٓاس فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ

بسبب الخسائر كالتكالٓؼ  الهؤسسةلمعهؿ فْ  العاهؿ ٓشٓر إلِ حاجة: االنتماء المستمر)الحسابي( 3.2

ها سٓفقدي هو اهتٓازات فٓها لَ قرر االلتحاق بهىظهة ك التْ سكؼ ٓتكبدٌا ىتٓجة هغادرتً لمهؤسسة

 & Allen)هآرك ف لآ التىظٓهْاء االىته هقٓاس فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة ٓقاسك  أخرُ.

Meyer,1990 ). 

هجهكع تضـ ىهطٓف هف األىهاط األساسٓة التْ ٓىدرج تحتٍا ب(: )و ()أنمط الشخصية  سمات3 

 ٌْك .ب(( ك)الشخصٓة الهحدد )أ ْكفؽ ىهط هف العهاؿالصفات السمككٓة التْ تهٓز العاهؿ عف غٓري 
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الهعتهد عمًٓ فْ البحث.  ب( ،)أسهات الشخصٓة ىهط ٓاس التْ ٓحصؿ عمٍٓا الفرد فْ هق الدرجة الكمٓة

  كاشتهؿ عمِ بعدٓف:

قصد بً : بعد التوحد والتسمط والعجمة االنفعالية  1.3 كدائها  ستعجاؿاالكثٓر ( أ)العاهؿ هف ىهط  ف  أٓك

 فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة الكمٓة ذلؾ ٓقاس ،هر ال ٓتطمب ذلؾف كاف األا  حتِ ك  ىفعالٓةإفْ 

 .(2005)بشٓرطاٌر ف بلمباحث  الهعتهد عمًٓ فْ الدراسة)أ، ب(  الطراز السمككْهقٓاس 

ك ٓمجأ فْ ل : فْ الطراز)أ(في العمل واالستغراقبعد التوتر والشعور بالعبء   1.3 ىهط السمكؾ، ٌك

عبء. ، فٍك ٓشعر بالىجازبتً الهمحة فْ الفعالٓة كاإل، كىظرا لرغستغراؽ فْ العهؿلِ اإلإحٓاف غالب األ

عتبر الطراز  ك سمكؾ ٓتهٓز صاحبً بالٍدكء كال )أ(،السمككْ)ب(، ككاجٍة ىظٓرة لمطرازٓك طهأىٓىة ٌك

كصؼ بكالتٓرث كالهركىة كالصبر  عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة الكمٓة ذلؾ ٓقاسك  ،ىساف كاقعْإىً أ، ٓك

 (.2005)اٌر بشٓرطف بلمباحث  الهعتهد عمًٓ فْ الدراسةب( )أ، الطراز السمككْ هقٓاس فْ الفرد
 

 :الفصل خالصة

ساسٓة، كالتْ تعتبر الهرحمة األكلٓة األعمِ تقدٓـ خطكات البحث الفصؿ ٌذا لقد حاكلىا أف ىصؼ فْ 

جراءات الهىٍجٓة كالدراسة كاإلطار الىظرم إللعدادٌا فْ إىطالؽ الباحثة كهحطة ا كالهرجعٓة لمدراسة،

 تساعد عمِ صٓاغة التكصٓات الهفٓدة.ْ التىٓة، لمكصكؿ إلِ ىتائج الفرضٓات الهٓدا
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 :دـــتميي

 ،ٌتهاها هف طرؼ الباحثٓف كالهسٓٓرفإالتْ ىالت  فْ الهؤسسات دآرةاإل الهفآٌـهف  التسٓٓر ٓعتبر

 كتقاسـ الهسؤكلٓات بٓف العهاؿ، بهجهكعة هف الىشاطات عمِ القٓاـ ىجاح الهىظهات حٓث ٓتكقؼ

الهسؤكؿ ، حتِ ٓستطٓع تسٓٓرم فعاؿداء أك  تطمب هف الهسٓر جٍدا ككقتا كهٍاراتٓالتسٓٓر ف .كالهسٓٓرف

خطٓط كالتىظٓـ كالتكجًٓ التكٓٓرة القٓاـ بالكظائؼ التسٓ عمًٓ ةالهحدد ٌداؼاألأف ٓسٓر جهاعتً ىحك 

  فضؿ.أتسٓٓر ىحك  تهارسٍا كهتىكعةدآرة حدٓثة إسالٓب أكالرقابة ضهف 

برازك  هصطمحات الهرتبطة بًالك  تحدٓد التسٓٓرتسمٓط الضكء عمِ  الباحثة حاكؿتس الفصؿ ٌذا فْ  ا 

كذلؾ هف خالؿ ىتائج البحكث  .الحدٓثة ٓةالتسٓٓر  ًسالٓبأككظائفً ك  دكار الهسٓرألِ إباإلضافة  ىظٓراتً

 .كالدراسات التْ تهت فْ ٌذا الهجاؿ

 :دارةاإل -القيادة -التسيير المصطمحات /تحديد المفاىيم (1

 هف التىظٓهٓة القٓادة ":ف  أ (2002)عبادة  ٓرل. بتعدد التٓارات الفكٓرة الحدٓثة تعددت تعآرؼ التسٓٓر

عتبر بعدٌا، ظٍرت الهؤسسة كالتْ إلدارة ضركٓرا كجاىبا القدٓهة، جتهاعٓةاال الظكاٌر  كمٍٓها)أم ٓك

 ترتبط حٓث  ،ىظهات العهؿ( لهManagement) العصرم التسٓٓر فْ هتكاهمٓف فرعٓف كاإلدارة( القٓادة

 بأتباعٍـ الرسهٓة كغٓر جتهاعٓة الرسهٓةاال عالقاتٍـ فْ كالزعهاء الرؤساء كصفات بسمكؾ أكثرالقٓادة 

 فْ ىساؽاألك  الٍٓاكؿ كظائؼ شهؿت بقكاعد قد أكثر ترتبط اإلدارة ثاىٓا: إف   ،هستخدهٓف( أك )عهاال

 الصمة إٓجاد إلِ سعًٓ فْ كاإلدارة القٓادة هفٍكهْ العصرم بهفٍكهً التسٓٓر ٓبٓفكثالثا:  الهؤسسات،

 هكقفٓة ستراتٓجٓةإ كفؽ أخرل، جٍة هف كسمكؾ التىظٓهات جٍة، هف البشٓرة الهكارد سمكؾ بٓف الهثمِ

 لتحقٓؽ كالفف العمـ بٓف الهزاكجة أساس الهتغٓٓرف، كعمِ كالهادم جتهاعْاال الهحٓط هع كهتكٓفة هرىة

 الهىاقشة أك العرض سٓاؽ فْ ٓرد ها كثٓرا .الهىافسة اقتصاد ظؿ فْ كهىظهتٍـ ادلألفر  الهشتركة األٌداؼ
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 هرتبطا التسٓٓر ٓظٍر كها بً، هتصمٓف أك التسٓٓر، لهفٍـك كهرادفٓف بهفردٌها إها اإلدارة كالقٓادة هفٍكها

 إف   .الهىظهة ٓرتسٓ أك التسٓٓٓرة القٓادة اإلدارم، التسٓٓر هثؿ الهىظهة أك القٓادة اإلدارة أك بهصطمح

 كؿ   السائدة فْ كاإلٓدٓكلكجٓات البٓئٓة بالظركؼ تتأثر القٓادة أك اإلدارة أك التسٓٓر هكضكع دراسة هىاٌج

 .(2002)عبادة،."حٓاتً هف تآرخٓة فترة فْ هجتهع
 

  Managementالتسيير:  مفيوم .1

          تآمكر الكالسٓكْ ًفٓعر دارة هفٍكـ التسٓٓر حٓث فْ هجاؿ اإل هف الباحثٓف لقد تىاكؿ الكثٓر

(Taylor)   بأحسف ذلؾ ٓفعمكف ٍـأى   التأكد هف ثـ األفراد، بً ٓقـك أف ٓراد لها الصحٓحة الهعرفة ٌك" :ًبأى 

شراؼ ة كاهمة فْ التخطٓط كالتىظٓـ كاإل، كلذا ٓجب عمِ الهسٓٓرف تقبؿ هسؤكلٓالتكالٓؼ كأرخص الطرؽ

 .(106:2002)عبادة، "عمِ العهؿ

كأصكؿ عمهٓة قابمة لمتطبٓؽ عمِ هختمؼ  دقكاعك  عمـ هبىْ عمِ قكاىٓف" :ًأى   أٓضا عرؼإذ ٓ  

 .(2008)الهمحـ،  "الىشاطات اإلىساىٓة

 كالتْ كالهتكاهمة الهىسقة العهمٓات هف الهجهكعة تمؾ" :ًبأى   (2006)رفٓؽ الطٓب  عرفًفْ حٓف ٓ  

 .لبمكغٍا جٍكد األشخاص تىسٓؽك  األٌداؼ دٓدتحك  ،الرقابةك  التكجًٓ، التىظٓـ، التخطٓط، تشهؿ أساسا

 الهشكمة، تعٓرؼ عمِ م ٓقـكالذ   األسمكب الهشاكؿ ، ذلؾ لحؿ   العمهْ األسمكب ٓتطمب التسٓٓر ف  أ عمها

 ."أفضمٍا ختٓارإ تباعٍا، كهقارىتٍا بقصدإ الههكف الطرؽ أك البدائؿ حصر ثـ كدراستٍا هف تحمٓمٍا

 التخطٓط عمِ الهسؤكلٓة تتضهف جتهاعٓةإ عهمٓة" :ًأى   التسٓٓر (Brech)بٓرش ٓرل  فْ ذات السٓاؽ

ذي هحدد، عهؿ أك ٌدؼ تحقٓؽ أجؿ هف الهىظهة لعهمٓات الفعاؿ كالتىظٓـ قتصادماإل  الهسؤكلٓة ٌك

 :تتضهف
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ر الخطط تحدٓد فْ القرارات تخاذا  ك  الحكـ عمِ القدرة . أ  الالزهة البٓاىات كجهع اإلجراءات كتطٓك

 .الهكضكعٓة بالخطط كهقارىتً الدكٓرة كهتابعتً األداء بةرقا فْ لمهساعدة

شراؼ كتحفٓز كتكاهؿ تكجًٓ . ب ىفذكف الهىظهة ٓككىكف ٓفذال األفراد عمِ كا   . "أعهالٍا ٓك

" ٓتضهف تىظٓـ جٍكد البشر كالتىبؤ بسمككٍـ :أى ً ( التسٓٓر Mc Gregorٓتصكر هاؾ غٓرغكر) ك 

 . " قتصادٓة لمهؤسسةإلٌداؼ اكالتحكـ فًٓ كهراقبتً فْ خدهة األ

هشاركة )الهستخدهٓف هع رؤسائٍـ( فْ  :"ًبأى   التسٓٓر (Talbarrtتالبرت ) ٓرل فْ ىفس اإلطار

هتهـ لمعالقة بٓف كجزء :" التسٓٓر(Mullins) هكلىز ٓعتبر.ك ")التىظٓهٓة(تخاذ القراراتا  ٌداؼ ك تحدٓد األ

 (2002،)عبادة جً عهمٓات الهىظهة"ك أىً ىشاط هتكاهؿ ٓتخمؿ كؿ أساس أعمِ  ،الىاس كالهىظهة

 التىسٓؽ هف ىكع تحقٓؽلِ إ ٍٓدؼ الذم الىشاط ذلؾ ٌك: " التسٓٓر أف   (2009:30القٓركتْ) أكرد

 كاسعة ىشطةاأل هف هجهكعة كالتسٓٓر عاـ، ٌدؼ تحقٓؽ جؿأ هف فراداأل هف عدد بٓف جٍكد كالتعاكف

اإ فْ الهعىِ تضـ  ٌداؼأ لتحقٓؽ كاهراأل صدارا  ك  كالرقابة كجًٓكالت كالتىسٓؽ التخطٓط عهمٓات طاٌر

 ."الهىظهة
 

 :القيادة مفيوم .2

هالت تعآرؼ القٓادة فْ البدآة ، امنه ٌنظرون التً والزواٌا الباحثٌن لتعدد تبعا القٌادة رٌفاتع تعددت

قطة : "ىأىٍا ( Chaplin, 1924)شابمف  فٓعرفٍاالىظر لمقائد كهركز لتغٓٓر ىشاط كعهؿ الجهاعة ، لِ إ

"ٓتأثركف  القادة: أف  ( Bernard , 1927)دبرىار ٓكضح هف جٍة أخرل ، "ستقطاب تعاكف الجهاعةا

ـ ٓركزكف االراد الجهاعةفأحتٓاجات كرغبات اب كجٍكف طاق، كبدكٌر تجاي افراد الجهاعة فْ أات ٌتهاـ ٓك

 .(156:2015 )الهراد، فًٓ"هرغكب 
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ٓرؼ القٓادة : "ٌْ ههارسة تع (Chris Evans, 1978ٓفاف) إكٓرست فْ هعجـ عمـ الىفس ٓكرد ك 

 (.113:2008،هباركْ) ٌدافٍا "أدكار التْ تهكف الجهاعة هف تحقٓؽ تمؾ األ

عرفٍا برىارد تشستر لفرد )القائد( كبكاسطتٍا ٓكجً (: "ٌْ السهة التْ تهٓز سمكؾ اB.I Chester)  ٓك

( هفٍكـ القٓادة ٌْ: R.T. Livingston كحدد لٓفىجستكف ) .ىشطتٍـ كفؽ الجٍكد التىظٓهٓة"أفراد ك األ

عبكد ٌداؼ")ىجاز األإتصاؿ ىحك فراد هف خالؿ كسائؿ اإل"القدرة عمِ ههارسة التأثٓر ها بٓف األ

 .(21:2015ىجـ،

هصطمح القٓادة  " (Bobillier. Chaumon ,Sarnin) سارىٓف بكبٓمْ كشكهك، حسب

Leadership " ٓأتْ هف الفعؿto lead " ْعى   "تحدٓد الطٓرؽ الهىاسب لمجهاعةرشاد ك إٓك

(Chaumon  ,2011 :71)  
 كههارسة )الهرؤكسٓف(،دفرااأل هجهكعة :ٌْ لمقٓادة األساسٓة العىاصر أف   عمِ السابقة التعآرؼ تركز

 فراداأل ىحك األكلِ بالدرجة تتك جً األٌداؼ ٌذي تككف كقد الهرجكة، األٌداؼ أم كالىتائج التأثٓر،

 .كالىفعٓة الهادٓة ائجالىت أك كحاجاتٍـ
 

 :اإلدارة مفيوم .3

لِ إالكصكؿ  ":ٍابأى   (Livingstonلفىجستكف ) عرفٍافقد  الباحثٓف بتعدد اإلدارة تعآرؼ تعددت

" ستخداهٍااقؿ التكالٓؼ فْ حدكد الهكارد كالتسٍٓالت الهتاحة كعف طٓرؽ حسف أالٍدؼ بأحسف الكسائؿ ك 

  (.24: 2011الدٓف، )عالء

ٍـ ٓفعمكف الهعرفة الصحٓحة لها ٓراد أف ٓقـك بً األفراد، ثـ التأكٓد عف أى   ٍا:"بأى   إلدارةٓعرؼ تآمكر ا

 التخطٓطك  التىبؤ ٍاأى  :"(Fayolفآكؿ ) هف جٍة أخرل عرفٍا .ذلؾ بأحسف طٓرؽ كأرخص التكالٓؼ"

صدار  التىظٓـك   (.24:1984بكحكش،) كالرقابة " التىسٓؽك  هركااألكا 
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كالقٓادة  التسٓٓرهف  تعآرؼ ٓهكىىا الكصكؿ إلِ تعٓرؼ ىٍائْ كشاهؿ لكال هف خالؿ ها عرضىاي هف

الهسٓر أف تككف كحدة هتهاسكة، لٍذا ٓستطٓع ىْ عمِ كظائؼ تتأثر فٓها بٓىٍا ك هب التسٓٓرفكاالدارة، 

 ٓكجدال ًأى  كها . ستراتٓجٓةإٌداؼ أجؿ بمكغ أالرقابة كالتكجًٓ، هف ٓخطط عهمٓات التىظٓـ كاإلدارة ك 

ف لإلدارة كالحدٓثة القدٓهة التعٓرفات بٓف ختالؼإ  ألف   كذلؾ القدٓهة هف شهكلٓة أكثر هىٍا الحدٓثة كاىت كا 

 هختمؼ فْ الهؤسسة كثقافة التكىكلكجْ بالتطكر كثٓقا رتباطاإ هرتبط الكقت عبر اإلدارة هفٍـك تطكر

ـ كالتأثٓر لقٓادة ٌْ العهمٓة التْ هف خاللٍا ٓقكـ ا ف  أك  .الحدٓثة الهجتهعات القائد بتكجًٓ العاهمٓف كتحفٌٓز

  ٌداؼ الهؤسسة.أجؿ تحقٓؽ أفٍٓـ هف 
 

 دارة:لتسيير، القيادة، اإلالفرق بين ا (2

فالهدٓر ٌك ، التهٓٓز بٓف هفٍكهْ الهدٓر كالقائدهف البد إللقاء هٓزد هف األضكاء عمِ هفٍكـ التسٓٓر "

شغؿ هكاف . خطٓط كالتىظٓـ كالرقابة كالتكجًٓلتدآرة هثؿ اة عف الشخص الذم ٓؤدم الكظائؼ اإلعبار  ٓك

ثٓر فْ ها القائد فٍك أم فرد ٓهمؾ القكة عمِ التأأ .ك هدٓر الهبٓعاتأرسهْ فْ الهؤسسة كهدٓر الهخازف 

 (.     38:2009،هخمؼ الدلٓهْ؛ عمْ )ىاصر "لهشتركةٌداؼ اخٓرف بٍدؼ تحقٓؽ بعض األاأل

دارة اإل هكلىزٓفسر " )التسٓٓر كالقٓادة كاالدارة(ٓف الهصطمحاتبالفرؽ  ف  أها تقدـ هف خالؿ ستىتج ى

ٌداؼ جراءات فْ تحقٓؽ األىظهة، كاإلك األأىساؽ ف عهمٓة التسٓٓر، تٍتـ بتصهٓـ األٍا جزء هى  أعمِ 

عمؽ بالصمة بٓف ها فٓها ٓتأكبر هف حٓرة التصرؼ. أالتسٓٓر ٓتضهف درجة  ف  أالهرسكهة. فْ حٓف 

ً لٓس كؿ قائدا هسٓرا بالضركرة، ى  أ. بالرغـ هف فٓستعهالف كهرادفٓحٓاىا أً ٓبدك ى  إف ،التسٓٓر كالقٓادة

 .(111:2002)عبادة، "كلٓس كؿ هسٓرا قائدا حتها
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 دارة:التسيير، القيادة، واإل العالقة بين  (3

ف هر ٓتكمـ ع( ٌك فْ حقٓقة األAdministrationاإلدارة ) عف الهتكمـ أف  "الغهرم:  إبرآٌـ ٓعتقد

 عدـ ٌْ أخرل حقٓقة إغفاؿ عدـ ٓجب ًأى   ٓعتقد (، كهاManagement Processus) العهمٓة التسٓٓٓرة

 اإلىساىٓة العالقات هف قدٓـ ىكع عف تعبر القٓادة كاىت اذإ .القٓادة هفٍـك عف اإلدارة هفٍـك فصؿ إهكاىٓة

 الهدٓر بٓف الكظٓفٓة أك ٓركقراطٓةالب العالقات هف هستحدث ىكع عف تعبر اإلدارة كتابعًٓ، فإف   زعٓـ بٓف

ستعهؿ بالهكضكعٓة تتصؼ الهسٓر كالهستخدهٓف، أك ا كالقاىكف العقؿ فٍٓا ٓك  كالعمـك العمكـ، هف كغٌٓر

 .(108:2002عبادة،) "اإلىساىٓة

 (Managementك التسٓٓر )أ عهاؿدارة األا  ك (  Administration publicالعاهة ) اإلدارة فكرة ف  إ"

دارة العاهة شاهؿ كتىطبؽ هفآٌهً كىظٓراتً كتحمٓالتً هٓداف اإل ف  أكاحد. كباعتبار  صؿأل فرعاف ٌها

 (Management) التسٓٓر أم عهاؿ فكالٌهاهٓة هثمها تىطبؽ عمِ هىظهات األعمِ الهىظهات الحكك 

 كالرقابة كالتكجًٓ كالتىظٓـ التخطٓط كظائؼ فْ التىظٓهٓة القٓادة هع) هتفاكتة بدرجات ٓشتركاف كاإلدارة

  .(29:1984،بكحكش) "لمهىظهة الهىشكدة األٌداؼ لتحقٓؽ
 

 المسيرين: مستويات  (4

ات ثالث الطٓب رفٓؽ هحهد أبرز ـ الهسٓٓرف، هف هستٓك  األكاسطالهسٓركف ك  ،فالقاعدٓك  الهسٓركف :ٌك

 .العمٓا كاإلدارة )اإلدارة الكسطِ(،

 أدىِ فْ الهكارد ستعهاؿإ كعمِ ،الهستخدهٓف عمِ باإلشراؼ ٓقكهكف : القاعديون المسيرون 1

جرم ـ عادةإ الهستكٓات التىظٓهٓة، ٓك  زهالئٍـ عمِ ٓتفكقكف حٓث، التقىٓة كهٍارتٍـ لخبراتٍـ بالىظر ىتقاٌؤ

 بالشكؿ تىفذ لهرؤكسٍٓـ الهكك مة الهٍاـ أف   هف التأكد فْ هٍهتٍـ، فتتهثؿ أها. ءااألد حسف حٓث هف

 (. 2006 ،الطٓب ) رفٓؽ الهىاسب
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 جٍة،  هف القاعدٓٓف الهسٓٓرف بٓف الكسطاء دكرب ٓقكهكف  الوسطى(: األواسط )اإلدارة سيرونالم 2

تهثؿ أخرل.  جٍة هف العمٓا كاإلدارة ـ ٓك  سٓر حسف هف لمتأكد كهراقبتٍا، الهكارد ستعهاؿإ تىظٓـ فْ دكٌر

جراء ،جتهاعاتاإل كحضكر التقآرر، كتابة فْ أكقاتٍـ هعظـ ٓقضكف .التىظٓـ  كتأهٓف ،تصاالتاإل كا 

)رفٓؽ  اإلٓضاحك  الشرح تقدٓـ هع الهعىٓة الجٍات عمِ كتكٓزعٍا الضركٓرة، الهعمكهات عمِ الحصكؿ

 (. 32:2006،الطٓب

قكهكف التىظٓهْ، الٍٓكؿ ةقه   فْ هٍاهٍـ ٌىا الهسٓركف ٓهارس العميا: اإلدارة 3  العاـ الهسار برسـ ٓك

 اإلدارة أىشطة كتىسٓؽ العاهة، السٓاسات كرسـ خطٓط،الت فْ فٓتهثؿ األساسْ، عهمٍـ أها .لمهؤسسة

 هف الهسٓٓرف ٌؤالء ترقٓة كتجرم .القاعدة هستكل فْ الىٍائٓة الهخرجات سالهة هف كالتأكد الكسطِ،

ؿ اإلىتاج أم األساسٓة، التخصصات هف كخاصة الكسطِ، اإلدارة  (2006.)رفٓؽ الطٓب،كالبٓع كالتهٓك
 

 المسير: أدوار  (5

 هعرفة بٍدؼ خاصة كذلؾ ةالقه   هستكل فْ الهسٓٓرف هف عدد :" سمكؾ (Mintzberg)رج ع هىتزبتب  ت

 الهسٓٓرف أف كجد ة.كرقاب كتكجًٓ كتىظٓـ تخطٓط هف عمٍٓا الهتعارؼ بالكظائؼ ٓقكهكف ٌؤالء كاف إذا ها

 (Mintzberg)هىتزبرج  صىفٍا هعٓىة". أدكار بتهثٓؿ ٓقكهكف ىٍـأ رأل كقد .ٍاكم   الكظائؼ ٌذي الٓؤدكف

 :ٓمْ كها هجهكعات ثالث فْ

ْ هىتظهة بصكرة العهؿ سٓر تأهٓف : تستٍدؼالعالئقية األدوار  (1  :ٌك

 .دائرتً كحدتً أك فْ األهر" صاحب" ٌك الهسٓر، أم ً،بأى   أخٓرف إفٍاـ هىً ٓقصد  :الواجية 1.1

 .كتدٓربٍـ كىصحٍـ الهرؤكسٓف تكجًٓ فْ ي دكر  ٓتهثؿ :القائد 2.1

 هف داخؿ أخٓرف كالهسؤكلٓف الهسٓٓرف كبٓف كحدتً بٓف كصؿ ٌهزة دكر رالهسٓ ٓهثؿ :الرابط 3.1

  (.37 : 2006 الطٓب، )رفٓؽكخارجً  التىظٓـ
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ٓصالٍا الهعمكهات عمِ الحصكؿ تستٍدؼ اإلعالمية: األدوار  (2  :ة تتهثؿ فْالهعىٓ الجٍات إلِ كا 

 .كحدتً شؤكف ٓرٓتس فْ تفٓدي التْ لمهعمكهات  :الممتقط 1.2

 .األهكر هجٓرات عمِ الهرؤكسٓف عٓرؼلت  :الموصل 2.2

 .كالخارج الداخؿ فْ الىفكذ ةصاحب أك الرسهٓة الجٍات هع  :المتحدث 3.2
 

 :القرارات اتخاذ فْ األدكار ٌذي تتهثؿ التقريرية: األدوار  (3

رك  لمتكٓؼ األزهة بالهبادرات الهسٓر ٓقـك حٓث  :المستحدث 1.3 ادة التطٓك  .اإلىتاجٓة كٓز

قـك كقكعٍا، قبؿ الهشكالت فادلٓت :المشاكل معالج  2.3  .تقع عىدها بهعالجتٍا ٓك

حدد كالكسائؿ، الهٍاـ ٓكزع مالذ   فٍك :الموارد موزع  3.3  كباستعهاؿ الهٍاـ بأداء الهعىٓٓف األشخاص ٓك

 .الكسائؿ

قبؿ العقكد، ٓبـر مالذ   ٌك : المفاوض  4.3 قدـ لتزاهات،اإل ٓك  .التىازالت ٓك

 هثال البٓع فهدٓر .الهسؤكؿ أك الهسٓر ختصاصإل تبعنا تختمؼ بقةالسا لألدكار الىسبٓة األٌهٓة إف  "

 عمِ فٓركز الهستشار أها التقٓرٓرة، األدكار عمِ اإلىتاج هسؤكؿ ٓركز بٓىها العالئقٓة، األدكار عمِ ٓركز

   (.38 : 2006 الطٓب، )رفٓؽ "اإلعالهٓة األدكار

  المسير: تعريف (6

اب عبد هحهد عمْ ٓعرؼحٓث  ،عهمٓة التسٓٓٓرةٌك الذم ٓقكـ بال Managerالهسٓر  ف  إ"  الهسٓر الٌك

ك كالهٍاـ، األعهاؿ ٓراقب الذم الشخص :"ًى  أ  أعهاؿ ٓىظـ الذم ٌك آخر بتعبٓر أك ٓىظهٍا، الذم ٌك

ذا الىاس.  تستغؿ، ٍاكم   كخبراتٍـ كعالقاتٍـ، كدكافعٍـ كتجاربٍـ، كطاقاتٍـ العهاؿ هجٍكدات ٓعىْ ٌك

 (.138 :2003 هعركؼ،) "األعهاؿ إىجاز ؿأج هف كتراقب كتكجً،
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ٓرحهاـ  ٓعتبر ( الهسٓر: "ٌك شخص تتكفر فًٓ الكفاءات الهطمكبة إلدارة 50:2005) هحهد ٌز

الت أ، فالهسٓر ال ٓهكف ٌدافٍاأف تحقؽ أجؿ أالهىظهة هف  ف ٓككف فْ هتىاكؿ شخص ال ٓحكز عمِ هٌؤ

 .كالتجربة"ك هٍىٓة أكبٓرة سكاء كاىت عمهٓة كالشٍادة العالٓة 

 بعض أداء أكال، عمًٓ فإف   فعاال، هسٓرا ٓككف حتِ الهسٓر" :ف  أ (112:2002)عبد العٓزز عبادة ٓشٓر

 عهؿ أف   ٌك الصدد ٌذا فْ الشائع كالرأم .ةلمقٓاد الهطمكب بالدكر القٓاـ كثاىٓا، الالزهة، الهٍاـ اإلدآرة

 ."القٓادة قدرةك  اإلدارة، تىظٓـ إلِ الهسٓر ٓحتاج

ر األ أف  ستخمص ىستقراء التعآرؼ السابقة كبا ً الهسؤكؿ عف ى  أ ٌك لهسٓرفْ تعٓرؼ ا ساسْالجٌك

. كالقٓاـ بالكظائؼ اإلدآرة ٌداؼ الهرجكةالهؤسسة لتحقٓؽ األىجازات هجهكعة هف العاهمٓف فْ ا  عهاؿ ك أ

 ساسٓة فْ الهىظهة كالتخطٓط كالتىظٓـ كالتىسٓؽ كالرقابة كالتكجًٓ.األ

 سيير:الت وظائف  (7

 ٓمْ: كظٓفة، تتمخص فٓها الكظائؼ الرئٓسٓة ألٓة إدارة كهاذا ٓىبغْ القٓاـ بً بالىسبة لكؿ   إف  
 

 الالزهة الخطكات كتحدٓد األٌداؼ إرساء عهمٓة ٌك:" التخطٓط "الطٓب رفٓؽ هحهد" ٓعرؼ: التخطيط .1

      : كثٓرة أىكاع " كلمخطط.لبمكغٍا

 تجايإ فْ كأعهالٍـ العاهمٓف أفكار تكجًٓ هىٍا الهقصكد ف  أ أم كالعهؿ، لمفكر هرشد ٌْ :السياسة . أ

 .هعٓف

ْ  :ستراتيجيةاإل . ب هكف الهىافس، أك الخصـ هع بالتعاهؿ تتعمؽ خطة ٌك  إلِ برىاهج أٓضا تشٓر أف ٓك

 .هعٓف ٌدؼ بمكغ أجؿ هف الهكارد لتعبئة كاسع عهؿ

  .كزهىٓا هىطقٓا هتسمسمة خطكات تشهؿ خطة  :اإلجراء . ت

 .عىً االهتىاع أك هعٓف بعهؿ القٓاـ عادة كتتطمب بالهركىة تتصؼ ال طةخ  :القاعدة . ث
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 كتسخٓر الهٍاـ، الهكارد ستعهاؿإ تستٍدؼ التْ كالقكاعد كاإلجراءات السٓاسات هف خمٓط  :البرنامج . ج

شكؿ. الىطاؽ كاسعة عهؿ خطة لتىفٓذ  .لمبرىاهج بالىسبة أساسٓا عىصرا التكقٓت ٓك

 .األرقاـ بمغة أم كهٓة بطٓرقة هتكخاة أٌداؼ عف رتعب  :التقديرية الموازنة . ح

 .السكؽ كخصائص الهستٍمؾ دراسة ىتٓجة الطمب، لحجـ تقدٓر  :بالمبيعات لتنبؤا . خ

 ٓتطمب ًأى   كها. الهتكفرة البدائؿ هف عدد بٓف هف ختٓاركاإل الهفاضمة فٓتضهف القرارات تخاذإ أها"

  ."التأكد عدـ أك الهخاطرة أك بالتأكد، صافٍاتإ حٓث هف خاصة الهحٓطٓة، كالظركؼ الشركط هعرفة

  (.40 : 2006 الطٓب، )رفٓؽ

"ٌك هرحمة تفكٓر فْ الهستقبؿ تعتهد عمِ كقائع حدثت فْ  :ط( التخط38:2010ٓ)حسب الصٓرفْ

 ستعداد لحؿ  سٓحدث فْ الهستقبؿ هف هشكالت كاإلخرل تحدث فْ الهاضْ بغٓة التىبؤ بها أالهاضْ ك 

 .ٌذي الهشكالت"
 

 التقسٓهات تحدٓد العهمٓة ٌذي كتتىاكؿ ٌٓكمتٍا أك الهىظهة بىٓة تصهٓـ عهمٓة ٌك التىظٓـ إف   التنظيم:  .2

 السمطة، عالقات تحدٓد ككذا كاألدكار األعهاؿ كتكصٓؼ الهفصمة، التىظٓهٓة الخرائط ككضع اإلدآرة،

 أك البىٓة تعبئة بً فٓقصد لتكظٓؼا أها كهتطمباتٍـ . األفراد هع ىسجاـاإل ٓحقؽ بها كبٓئتً العهؿ كتصهٓـ

تضهف ،باألشخاص التىظٓهْ الٍٓكؿ ـإ ٓك ـ كتدٓربٍـ ختٓاٌر ٌر  :2006 الطٓب، )رفٓؽ كترقٓتٍـ كتطٓك

41 .) 

ستعاىة بً سمكب الذم ٓتـ اإلذلؾ األ " التىظٓـ ٌك: أف   (74:2010) الصٓرفْ كفْ ٌذا الصدد ٓرل

ض السمطات كالهسؤكلٓاعهفْ تقسٓـ األ فراد بها ٓكفؿ فْ الىٍآة بٓف األقاهة عالقات سمٓهة ا  ت ك اؿ كتفٓك

 ."عمِ قدر هف الفاعمٓة فْ تحقٓؽ األٌداؼأتحقٓؽ 
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 األفراد سمكؾ عمِ التأثٓر (41 :2006) "الطٓب رفٓؽ هحهد "حسب التكجًٓ ٓتطمب  التوجيو: .3

 السمكؾ لطبٓعة فٍـت هف األهر ٌذا ٓستمزهً بها .الهقصكد الٍدؼ حكؿ طاقاتٍـ كتعبئة جٍكدٌـ، لضهاف

 .كاالتصاؿ القٓادة حسف كهف اإلىساىْ،

 تحدٓد كتتضهف التخطٓط لعهمٓة أخر الكجً ٌْ الرقابة (41 :2006) بالطٓ رفٓؽحسب   الرقابة: .4

 الهعآٓر هع القٓاس ىتائج هقارىة ثـ كهف كقٓاسٍا الفعمْ األداء ىتائج كتتبع ء.لألدا ىهكذجٓة هعآٓر

  .أسبابٍا كتحدٓد ىحرافات،اإل تصحٓح بالطبع الرقابة، كتتطمب ىحرافاتاإل كتحدٓد الهرسكهة،

أف الكظائؼ ٓجب أف تؤدل فْ تسمسؿ زهىْ هعٓف،  ٌْعهمٓة التسٓٓر  عمِ ضكء ها قد ذكر، فإف  

ف   كظٓفة  كؿ   فالتخطٓط ٓأتْ فْ الهرحمة األكلِ كهف بعدي ٓأتْ التىظٓـ كهف ثـ التكجًٓ كأخٓرا الرقابة، كا 

 كظائؼ تقع فْ سمسمة زهىٓة هعٓىة.ي الهف ٌذ

 ر: ساليب التسيـيأ (8

مٓة كالتشاركٓة كالهكقفٓة  التركٓزسٓتـ   هف خالؿ ٌذي الدراسة عمِ أسالٓب التسٓٓر الحدٓثة كالقٓادة التحٓك

 هكضحا فٓها ٓمْ:

   التسيير التشاركي :سموب أ  .1

   سموب التسيير التشاركي :أ تعريف  1.1

ً:" ىكعٓة السمكؾ كالقدرات الخاصة التْ ٓتهتع بٍا الهدٓر ى  أ( ب1987)" براغ"باألسمكب حسب  ٓقصد

 سً"أخٓرف فْ التىظٓـ الذم ٓر ستراتٓجٓة الهختارة لألعضاء األٌداؼ اإلكالتْ تهكىً هف حسف تحقٓؽ األ

 .(2010)ٌاشـ ،

شبً ىظٓرة اإل، دارمفْ الفكر اإلٓعتبر ىكع هتقدـ " م الذ   التسٓٓرىْ فْ الىهكذج الٓابادارة باألٌداؼ ك ٓك

ذا ٓعتبر أك  .ف ٓككف القرار جهاعْأمِ ضركرة ٓركز ع ا إسمكبا أف تككف ٌىاؾ هشاركة هف العاهمٓف ٌك دآر
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ضكع القٓادة ٓرتبط هك  .ضبعضٍـ البع هعدآرة فْ الهىظهة لمهدراء كالعاهمٓف فْ تىهٓة الهٍارات اإل

، العالقات دٓهقراطٓة العهؿ تذي الهكضكعاخرل هشابٍة كهتداخمة هعً كهف ٌأالتشاركٓة بهكضكعات 

ض السمطةاإل   (.312:2003)هاٌر،  "ىساىٓة، كالهشاركة، كتفٓك

قصد ب" طالؽ إقدٓـ أراء كالهقترحات ٓسٍـ فْ تخاذ القرارات كتاشراؾ الهرؤكسٓف فْ إالهشاركة ٓك

شجعٍـ عمِ الخمؽ كاالبتكار  (.73:2016)حجاحجة، "طاقاتٍـ ٓك

ْ ىجد بعض الدراسات التْ استٍدفت التعرؼ عمِ أسمكب التسٓٓر بالهشاركة، لعؿ فْ السٓاؽ العربك 

هف  قتٍا بكؿ  دارم كعالىهاط الهشاركة فْ صىع القرار اإلأ( حكؿ" 2003جراٌا ىجٓب )أسة دراهف أٌهٍا 

كشؼ لِ الإ. ٌدفت الدراسة "هؿ لدل الهرؤكسٓفكترؾ الع ،لتزاـ التىظٓهْ، كالغٓابالرضا عف العهؿ، كاإل

كجكد عالقة بٓف  لِإتكصمت الدراسة لقرار لدل هرؤكسٍٓـ. ىهاط الهشاركة فْ صىع اأعف العالقة بٓف 

عف ت السابؽ الذكر" )ستشارم كالهشارؾ. ككؿ هف الهتغٓراستبدادم كاالاالىهاط الهشاركة الهتهثمة فْ أ

  (.18:2007بكىادا،أخهٓس 

لهرؤكسكف هع رؤسائٍـ فْ عهمٓة ٓشارؾ فٍٓا ا :"ْ ٌكالتسٓٓر التشارك أف   (Odiorne)كدٓكرف أٓعتقد 

ستعهاؿ اهىٍها، ك  الىتائج الهتكقعة هف كؿ  طرؼ بهعآٓر  ٌداؼ الهشتركة، كتحدٓد هسؤكلٓات كؿ  تعٓٓف األ

 (.145:2003عضك فٍٓا")عبادة، سٍاـ كؿ  إـ ٌذي القٓاسات كهؤشرات ألداء الكحدة، كلتقٓك

ستفادة هف قكـ عمِ الثقة بٓف الهرؤكسٓف كاإللتسٓٓر التشاركْ  ٓا" :أف   (1960ٓرل ٓاغْ ) فْ حٓف  

ـأأراءٌـ  ك   .فاؽ التعاكف بٓف العاهمٓف"أعهالٍـ، كتىهٓة أتاحة الفرصة لهبادرتٍـ فْ تخطٓط ا  ، ك فكاٌر

ة لمعاهمٓف كهضاعفة الطاقة اإللِ رفع الركح الهعإً:" ٓؤدم ى  أ( 1920كىعاف ) ًٓعرفك  جٓع ىتاجٓة، كتشىٓك

 قتصادٓة كالىفسٓة لمعاهمٓف"ىساىٓة كاإلشباع الحاجات اإلا  ك  بتكار،بداع كاإلالهبادرة، كتىهٓة ركح اإلركح 

 (.40:2010)ٌاشـ ،
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ىسب كاألسالٓب فضؿ األأ "دارة:سمكب التشاركْ فْ اإلاأل( Likert) كارتل خرل ٓعرؼكهف جٍة أ

ر، هف حٓث ٓزادة كفاءة كفاعمٓة   (.194:2015الهراد ،) داء الهىظهة"ألعهمٓة التطٓك

ة الهدارس هدٓرم تطبٓؽ درجة :"فبعىكا (2010)"العجهْفدراسة " ت دكلة فْ كاالبتدائٓة الثاىٓك  الكٓك

 لدل التشاركٓة القٓادة تطبٓؽ درجة عف الكشؼ ٍدفتاست ".الهعمهٓف ىظر كجٍة هف التشاركٓة لمقٓادة

ت دكلة فْ هدٓرمال  لمقٓادة هدٓرمال تطبٓؽ درجة أف   ىتائجال كأظٍرت الهعمهٓف، ىظر كجٍة هف الكٓك

 لهتغٓرات تعزل فرؽ كجكد عدـ أظٍرت كها هرتفعة، عاـ بشكؿ كاىت الهعمهٓف ىظر كجٍة هف التشاركٓة

ؿ كالخبرة، الجىس،  (.94:2003،طً سالهً عف) "العمهْ كالهٌؤ
 

   تعريف المسير التشاركي:  2.1

ٌداؼ الهؤسسة تكهف فْ أكسٓمة تحقٓؽ  ف  أ ٓعمـ:" الهسٓر التشاركْ ف  أ (1970)السمهْحسب 

كذلؾ بهىحٍـ الفرص  ،عهالٍـأعمِ الىهك فْ عضائً أفٍك ٓعهؿ عمِ تشجٓع كهساعدة  .هكاردٌا البشٓرة

ختٓار ا  تخاذ القرارات كبتحمٓؿ الهشاكؿ التْ تتعرض لٍا هؤسستٍـ ك إالكافٓة كالهىاسبة لمهشاركة فْ 

 . "تخاذ قرارات فعالةر كالحمكؿ الالزهة إلفكاقتراحات كاألالبدائؿ، كتقدٓـ اإل

د الهكار  ٌك الهسٓر فدكر "  البٓاىات الالزهةد البشٓرة بالتكجًٓ كالبحث كتشجٓع الهبادرات كتزٓك

ؤدم ٌذا الىهكذج   داء عهمٍـ كهتابعة سٓر العهؿ.أٓضاحات لهساعدتٍـ فْ كاإل رغبات شباع الإلِ إٓك

كجهاعة هتضاهىة  ٓة ٓجابىساىٓة اإلالعالقات اإل هعىكٓات كخمؽ جك  عمِ ألِ ا  الىفسٓة لمهكارد البشٓرة ك 

ذا  .بتكار كالهبادرة كهكاصمة العهؿ بدكف هسٓراإل قادرة عمِ   ههتازة ةعمِ كجكدأىتاجٓة إلِ إٓؤدم ٌك

ىاؾ تبادؿ هستهر لمهعمكهات "  (.106:2010)ىكرم،  تتكفر لمهسٓر ثقة هطمقة بهرؤكسًٓ ٌك
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 حقٓقٓة فرصة تتٓح التْ دارة:" اإلٍابأى   (161:2007الىصر )أبك هدحت  سبح بالهشاركة دارةاإل

 اإلدارة كتقـك .كهمكٓتٍا" بؿ دارتٍاإفْ  الهىظهة فْ تعهؿ التْ كالجهاعات فراداأل راؾشإل كهستهرة

 : هآمْ كهىٍا األسس هف هجهكعة عمِ بالهشاركة

 هتكاهمةك  هتىاسقة بطٓرقة األٌداؼ تحقٓؽل بٓىٍـ التعاكف كتشجٓع الهؤسسة فْ العاهمٓف جٍكد تىسٓؽ 

 األىاىٓة.ك  الذاتٓة عف بعٓدا

 اد القرارات،ختا  ك  كالبراهج السٓاسات تحدٓد فْ الهشاركة خالؿ هف الهؤسسة إدارة فْ العاهمٓف إشراؾ 

ـ  ركْالتشا القائد ٓقـك حٓث .الهسؤكلٓة هع السمطة تكافئ التىفٓذ  فْ هشاركتٍـ إلِ إضافة ، الىتائج كتقٓك

 ستعداداتٍـا  ك  ٓتفؽ بها لمهرؤكسٓف كالهٍاـ الكاجبات بعض اإلدارة، بتفٓكض فْ الهشاركة هبدأ هع تهشٓا

 .لٍـ الىجاح فرص كتكفٓر عهمٍـ لتسٍٓؿ هعٍا تتكافأ التْ كبهىحٍـ السمطات كخبراتٍـ، كقدراتٍـ

 أفكاري كتكجًٍٓك  كآرائً الفرد شخصٓة حتراـإ قكاهٍا الهؤسسة، فْ إىساىٓة عالقات إقاهة عمِ الحرص 

 كالكالء كااللتزاـ، الجهاعْ كالشكرل لمعهؿ كاحتراهً بىفسً كثقتً هؤسستً، إلِ ىتهائًإ كتعٓزز بىاء تكجٍٓا

   . لألشخاص كلٓس كالهبادئ لمقٓـ

 بتعد كاإلقىاع الترغٓب عمِ ٓعتهد اب العقاب أسمكب عف ٓك كظؼ كاإلٌر الحكافز الهادٓة كغٓر  ٓك

ادة اإل عمِ العهؿ جؿأ هف الهادٓة  (.134 :2006حاتـ،) "ىتاجٓز

ـ الهكظفٓف بحسف هعاهمة"(Mary Parker Follett,1926) فكلٓت باركر هارم كصتأ  باعتباٌر

 .كهكظفًٓ الهدٓر بٓف اإلىساىٓة اإلدآرة بالهعاهمة ىادت لذا ، هؤسساتٍـ فْ القرار صىع فْ شركاء

 اإلدارة رأت حٓث كهقصكد، ٌادؼ تعاكىْ أساس عمِ ـٓقك  الهؤسسْ التىظٓـ بأف  " فكلٓت" عتبرتا  ك 

 .(3: دت)القحطاىْ،  "الهكظفٓف تعاكف عمِ حصكلً فْ أساسان  لمقائد اإلىساىٓة
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ضركٓرة فْ الهؤسسة كالتْ تكهف فْ التْ تعتبر أسمكب التسٓٓر التشاركْ ٓقكـ عمِ الهشاركة  ف  إ

اح لمهرؤكسٓف دارم ٓكهف فْ السهاح التسٓٓر اإلىج ف  إ، صىاعة القرار عمِ أساس التعاكىْ فٓها بٓىٍـ

ستخداهٍا فْ ا  م ك أبداء الر ا  كتشجٓعٍـ عمِ الهىاقشة ك تخاذ القرارات كتككف هستهرة إبهشاركة الهدٓر فْ 

  ٌداؼ الهرجكة .كذلؾ لتحقٓؽ األالهشكالت الهٍىٓة الهتعمقة بالعهؿ  حؿ  
 

  ة:يادة الموقفـالقيسموب أ 2

  : تعريف القيادة الموقفية 1.2

أعتبر ك  ،بكضع ٌذي الىظٓرة (Fiedler)فٓدلػػػػر ـالعالحٓث قاـ تعتبر هف أحدث ىظٓرات القٓادة "

 هف هىطمؽ إف   ىظٓرة السهات كسمكؾ القٓادة غٓر كافٓة لتحمٓؿ فعالٓة القٓادة ، كتتهثؿ فكرة  الهفكركف أف  

خالؿ كقت ٓتالءـ هع الجهاعة هف القائد الىاجح ٌك القائد الذم ٓتهكف هف تغٓٓر أسمكبً كتكٓٓفً بها 

أك  شخصٓة الجهاعة كالهكقؼالىظٓرة بشخصٓة القائد كأسمكبً ك ، تتأثر هحدد لهعالجة هكقؼ هعٓف

، ٓصبح أكبر هف الهعمكهات عف هكقؼ هحدد الشخص الذم ٓهمؾ قدران  ، كتؤكد الىظٓرة عمِ أف  الحالة

م ٓعرؼ كٓؼ قائد الذ  األفراد ٓتبعكف ال ، كأف  القائد ْ ٌذا الهكقؼ بالذات، فإذا تغٓرت الظركؼ تغٓرقائدان ف

ىكع القٓادة ٓختمؼ كفقان  ، كأف  الظركؼ ٌْ التْ تبرز القادة . كتركز الىظٓرة عمِ أف  ٓحقؽ رغباتٍـ

ٓتعاهؿ القائد هع هرؤكسًٓ فْ ظؿ هكاقؼ هحددة تتسـ بظركؼ هعٓىة كتسكدٌا  ختالؼ الظركؼ.إل

قات بٓف القائد افر فٍٓا فرص تفرض ىفسٍا عمِ طبٓعة العالك هعكقات ها، كها تتك أهشكالت 

 (.153: 2005السٓد، ؛ )فمًٓ "كالهرؤكسٓف

ك " تجاي جدٓد فْ ىظٓرات القٓادة ٓتسـ بالهركىة افاعمٓة القٓادة تتحدد بىاء عمِ هتغٓرات الهكقؼ، ٌك

 . (201:2015)الهراد، "كظركؼ هختمفةبشكؿ كاؼ لتطبٓقً عمِ حاالت 
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 ساسختٓار القائد بىاء عمِ العكاهؿ الخارجٓة كلٓس عمِ أإ لِ أف  إٓضا أ ظٓرة الهكقفٓةتشٓر الى"

ى   ة الهكاقؼ ٌْ التْ تبرز القاد م أف  أبط بتفاعؿ القائد هع هكقؼ هعٓف .ها ترتصفاتً الشخصٓة كحدٌا كا 

 جتهاعٓةالظركؼ اإل لتْ تكاجٍٍـ كلذلؾ فإف  ختالؼ الهكاقؼ اإة بٓكتكشؼ عف إهكاىٓاتٍـ الحقٓق

قتصادٓة كالثقافٓة كالسٓاسٓة ٌْ القادرة عمِ إٓجاد القادة كىجاحٍـ . فعمِ سبٓؿ الهثاؿ قد ٓصمح الفرد كاإل

الىهط القٓادم الفعاؿ  إف  لقٓادة الجهاعة فْ كقت الحرب، كٓفشؿ فْ قٓادتٍا فْ كقت السمـ. كعمِ ذلؾ ف

 ؼ بجهٓع عىاصري هىٍا )الكقكؼ عمِكقختالؼ الهكقؼ، فالقائد الفعاؿ ٓجب أف ٓدرس الهإٓختمؼ ب

ىػاخ العاـ السائػد فْ قدرات كخبرات العاهمٓف تحمٓؿ تكقعات العاهمٓف هف األعهاؿ التْ ٓؤدكىٍا دراسػة اله

 (.2005السٓد،؛ )فمًٓ" الهىظهػة

ا ذإ ال  إالقائد ال ٓهكف الحكـ عمًٓ  تشٓر إلِ  :" الىظٓرة الهكقفٓةأف  ( 33:2007)حهدأقكرآة  ٓرل

ظٍكر القائد كىجاح  ف  أٌدافً، كترل أجتهاعٓة لكْ ٓستخدـ ذكائً كهٍارتً كتحقٓؽ تٍٓأت لً الظركؼ اإل

 ."جتهاعٓة خارجة عىًإبعاد أقٓادتً ٓتكقؼ عمِ كجكد 

 بكؿ ٌارسامكىاث بمكىشارد ك كالهىظراف قدهٍا الباحثاف  تفترض الىظٓرة التْ"

 (& Paul Hersey Kenneth Blanchard  )دم الىاجح ٓتكقؼ عمِ الىهط القٓا أكفاعمٓة القٓادة  ف  أ

 (.2008)طارؽ،  "لألداء فْ ظؿ هكقؼ هعٓف العهاؿ ستعدادإهدل 

هعىٓٓف لٓتىبؤكا هكاىة القٓادة،  أفرادهكاقؼ كظركؼ هعٓىة ٌْ التْ تٍْء  ف  ألِ إتشٓر ٌذي الىظٓرة "

 (.14:2011)شفٓؽ، "خرأائدا فْ هكقؼ م قد ٓككف قائدا فْ هكقؼ قد ال ٓككف بالضركرة قكالفرد الذ  

مؼ حسب م ٓحدد إهكاىٓات الهسٓٓرف م ٓكجد فًٓ الفرد ٌك الذ  الهكقؼ الذ  ( "1996)كالعضآمة زٓك

كالدلٓؿ عمِ ذلؾ ىجاح القادة فْ هكاقؼ هعٓىة ىجاحان باٌران كفشمٍـ فْ هكاقؼ أخرل كأصحاب ٌذي 

بةالىظٓرات تعتبر القٓادة هكقؼ ٓتفاعؿ بً القائد ك  "فالقائد الىاجح  .جهاعتً كالظركؼ ال تعتبر القٓادة هٌك
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هحدد لهعالجة هكقؼ ٌك ذلؾ القائد الذم ٓستطٓع تغٓٓر سمككً كتكٓفً بها ٓالئـ الجهاعة هف خالؿ كقت 

 .هعٓف"

، كالذم ٓتغٓر بتغٓر ٓتصرؼ طبقا لمهكقؼ الذم ٓككف فًٓ: "القائد ف  أ (119: 2008)هباركْحسب 

 ."عىاصر الهكقؼ

ذا تٍٓأت إ ال  إٓظٍر كقائد ف أم قائد ال ٓهكف أ ف  أساسْ هؤداة أفتراض إعمِ الهكقفٓة كتقكـ الىظٓرة "

القائد ال ٓتكقؼ  خر فإف  أبهعىِ  أك ،الستخداـ هٍاراتً كتحقٓؽ تطمعاتًفْ البٓئة الهحٓطة بظركؼ هكاتٓة 

ً ال ٓهمؾ ؿ عمِ قكل خارجٓة بالىسبة لذاتك ها ٓعتهد فْ الهقاـ األى  ا  عمِ الصفات الذاتٓة التْ ٓتهتع بٍا، ك 

 .(42:2009،هخمؼ الدلٓهْ؛ عمْ )ىاصر "قد ال ٓهمؾ سٓطرة عمٍٓا بالهرة كأ ،سكل سٓطرة قمٓمة عمٍٓا
 

 أبحاث ةعد   العشٓرف القرف هف الستٓىات أكائؿ فْ (2000الباقْ)دعب جرلأ ي :الموقفـ المدخل 2.2

 اإلدآرة كالهؤسسات الهجتهعات بحسب تتعدد القٓادة طمباتهت إف   حٓث الهكقؼ، هتغٓر أضافت جدٓدة

ات الكاحد الهجتهع داخؿ  دٓىاهٓكٓنا هفٍكهنا الهكقؼ ىظٓرة كتقدـ الكاحدة، الهؤسسة فْ الكظٓفٓة كالهستٓك

 (.202:2010الهراد، م)اإلدار  بالهكقؼ تربطٍا بؿ فقط الشخصٓة القٓادة بالسهات تربط ال ٍاألى   لمقٓادة،

ضٓؼ  القٓادٓة بٓف التفاعمٓة فإف   بٍا، لذلؾ الهحٓطة البٓئة هع تتفاعؿ القٓادة أف  " (2004لرشٓدم)ا ٓك

ذا خاصة، هتطمبات لً هكقؼ كهختمفة، ككؿ   هحددة بهكاقؼ ترتبط  بعض فشؿ أك ىجاح ٓكضح ٌك

لحسباف ىظٓرتٓف تأخذاف الهكقؼ فْ ا الهكقفْ الهدخؿ ىظٓرات أٌـ . كهفةهختمفال الهكاقؼ فْ القٓادات

:ْ  عىد دراسة تأثٓر ىهط القٓادة عمِ فعالٓة سمكؾ الهرؤكسٓف ٌك

 أطمؽ ىهكذج بكضع Frederick Fiedler2004))رفٓدل دٓرؾٓفر  قاـ(: Fiedlerفيدلر)  نموذج (1

 هدل عمِ تتكقؼ القائد فاعمٓة أف   عمِ فًٓ أكد   كالذم القٓادة بفاعمٓة  الهتغٓرة الظركؼ جىهكذ عمًٓ
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 الهكاقؼ كدراسة لسمككً القائد تشخٓص عهمٓة خالؿ هف ىهطً هع القائد ٓعٓشً لذما الهكقؼ هكائهة

  .بالتىظٓـ الهتعمقة

رل فٓدلر  هالئهة ف  كأ. ىهطً" هع لٓتىاسب الهكقؼ تغٓٓر عمِ ٓعهؿ أف القائد عمِ: "(Fiedler) ٓك

 :ٌػػْ رئٓسٓة عكاهؿ ثالثة عمِ ٓتكقؼالقٓادم  لمىهط الهكقؼ
 

ـ القائد لردكد الفعؿ الصادرة عف هرؤكسًٓ موظفين: بال القائد عالقة . أ  تجاًٌ،آهثؿ ٌذا الهتغٓر تقٓك

الهراد، ) "بً كثقتٍـ لمقائد الهرؤكسٓف كتقبؿ ،كذلؾ ردكد فعمً لمدكر الذم ٓمعبً كقائد لمجهاعة

202:2015.) 
 

قصد  الميام:  درجة ىيكمة . ب  العهؿ. لٓبأسا كتحدٓد كدقٓؽ، ضحأك  بشكؿ الهكظفٓف هٍاـ بً تحدٓد ٓك

ٌداؼ الهتعمقة بالعهؿ، ربع زكآا ٌْ: كضكح األأتـ قٓاس ٌذا الهتغٓر هف خالؿ  :األداء معايير  . ت

الؾ التْ هف ، كدرجة التحدٓد التْ تىطكم عمًٓ الحمكؿ، كتعدد الهستخاذٌاإكتىكع القرارات التْ ٓهكف 

 .(202:2015ٌداؼ )الهراد،خاللٍا ٓتـ تحقٓؽ األ

 الكظٓفْ، هركزي بحكـ القائد ٓكتسبٍا التْ الرسهٓة السمطة بً كٓقصد  يا القائد:القوة التي يتمتع ب . ث

 .السمطة كتفٓكض العقكبة كفرض الهكافئة حؽ كتهىحً

ستخمص  لِ حد كبٓر، عمِ ظركؼ الهىظهة، إفعالٓة القٓادة تعتهد  ف  ألِ قكلً:" إ( Fiedler)فدلر ٓك

ادة فعال ف  أكعمِ الصفات الشخصٓة لمهسٓر، ك  ر أٓة الهىظهة ك ٓز عضائٍا ال ٓتكقؼ عمِ تدٓرب كتطٓك

دة تطكر الهىظهة ىفسٍا)الظركؼ الداخمٓة بٍا( حتِ تستطٓع القٓا ف  أدآرة كحسب، بؿ البد هف اإلالقٓادة 

 (.203:2015،كالعهؿ بفعالٓة تاهة" )الهراد

خصائص ف فْ الالفركؽ بٓف الجىسٓ ( حكؿ"2006)دراسة تركْ شارتأفْ ذات السٓاؽ العربْ 

ٍدفت التعرؼ عمِ الفركؽ فْ بعض الخصائص الىفسٓة الهٍهة لمعهؿ كالتْ استدآرة" الىفسٓة لمقٓادة اإل
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ت. القٓادم بٓف الهدراء كالهدٓرات الذٓف ٓعهمكف فْ القطاع الحككهْ كا كقد لبىكؾ كالشركات فْ دكلة الكٓك

لخصائص التالٓة: السٓطرة، كتحهؿ الىتائج عف عدـ كجكد فركؽ بٓف الهدٓرات كالهدٓٓرف فْ ا أفرزت

سمكب القٓادة لصالح الهدٓٓرف أختالؼ فْ إس، ككضكح الدكر. بٓىها كاف ٌىاؾ الهسؤكلٓة، ضبط الىف

ٌتهاها بالعهؿ، بٓىها هجهكعة الهدٓرات كف إقؿ أبالعالقات الشخصٓة ك  ٌتهاهاإكثر أالذككر، حٓث كاىكا 

ستخداـ ىهكذج إت الشخصٓة هف هجهكعة الهدٓٓرف كقد تـ ٌتهاها بالعالقاإقؿ أٌتهاها بالعهؿ ك إثر كأ

 .(131:2012الطاٌر، عف) "سمكب القٓادةألقٓاس  "فدلر"
 

  (:Model Hersey & Blanchard,1984بالنشارد) و لييرسي النظرية الموقفية (1

 عمِ عتهادناإ القٓادة فْ األهثؿ الهكقفٓة الىهط القٓادة ختٓارإ إلِ الهدٓٓرف ٓرشد الذم هاذجى  ال أحد ٌْ"

 القرار صىع فْ الهشاركة هستكل إلِ بٍـ هٍاراتٍـ كالىٍكض كتىهٓة حتٓاجاتٍـإ كتمبٓة الهرؤكسٓف، ىضج

 فْ التىظٓهْ ىتهاءاإل بتحقٓؽ البدء كىقطة هؤسسة أم لىجاح األساسْ الشرط تعتبر كالتْ كتىفٓذي،

سالٓبٍـ القٓادٓة عمِ هدل أف ٓكٓفكف القادة الىاجحٓف ٌـ الذٓ ف  أ إلِٓشٓر ٌذا الىهكذج  الهؤسسات.

 .(Don Hellriegel,368 :2006) "تباعٍـ لمعهؿ فْ الهكاقؼ الهختمفةإستعداد إ
 

 التسٓٓر سمكبأ ختٓارإل بً ٓسترشد كالذم  :ىيرسي وبالنشارد نموذج في األربعة القيادية األنماط -1

ٌٓرسْ  ستخمصاإ داء عهمٍـأف عتباري ٓحسإالهرؤكسٓف ب ىضج هستكل هع كالهتىاسب فعالٓة األكثر

ْ: ربعأكبالىشارد   هٍاـ ىكعٓة لمقٓادة ٌك
 

 الحالة ٌذي فْ دكر القائد فٓككف بالهرؤكسٓف، كضعٓؼ باإلىتاج هرتفع باٌتهاـ ٓتهٓز  الموجو: أسموب 1

تهاشِ ٌذا الهٍاـ، لتىفٓذ لصٓقة بهتابعة كالقٓاـ هحددة تكجٍٓات دقٓقة، تعمٓهات إعطاء  هع األسمكب ٓك

 ىضج هستكل)العهؿ أداء فْ كرغبتٍـ قدرتٍـ ٓعرقؿ خبرتٍـ ىقص ألف   الخبرة، اقمٓمك  الجدد لعهاؿا

 .هىخفض(



46 
 
 

 

 فْ القائد الحالة ٓستهر ٌذي كفْ هعا، كالهرؤكسٓف باإلىتاج هرتفع ٌتهاـإب ٓتهٓز المدرب:  أسموب 2

شرح الهٍاـ الغاهضة، عف لمسؤاؿ فرصا لٍـ ٓقدـ كها الهٍاـ، لتىفٓذ كهتابعتٍـ الهرؤكسٓف تكجًٓ  ٓك

حاكؿ سٓتخذٌا، التْ القرارات كضح بأٌهٓتٍا إقىاعٍـ ٓك  العهاؿ ٓىاسب فٍذا األسمكب تىفٓذٌا، كٓفٓة لٍـ ٓك

 )صالحْ، هتكسط( إلِ هىخفض هف ىضج )هستكل إىجازي عمِ القادٓرف غٓر العهؿ فْ الراغبٓف

40:2008). 
 

 القائد ٓقـك ٌذي الحالة كفْ باإلىتاج، كضعٓؼ ؤكسٓفبالهر  هرتفع باٌتهاـ فٓتهٓز  المساند : أسموب 3

 فْ رغبتٍـ القرار لتعٓزز تخاذإ هسؤكلٓة هعٍـ ٓقتسـ كها الهٍاـ، إلىجاز كتشجٓعٍـ الهرؤكسٓف بتحفٓز

تهاشِ كهساىدتٍـ، العهؿ  هستعدٓف أك غٓر راغبٓف لكف العهؿ عمِ فٓالقادر  العهاؿ هع األسمكب ٌذا ٓك

ادة هساىدا أسمكبا ٓتطمبكف لذا لتحهؿ الهسؤكلٓة،  إلِ هتكسط هف ىضج )هستكل العهؿ فْ رغبتٍـ لٓز

 .هرتفع(
 

 القائد ٓستطٓع الحالة ٌذي كفْ هعا، كالهرؤكسٓف باإلىتاج ضعٓؼ ٌتهاـإب ٓتهٓز  المفوض: أسموب 4

تهاشِ لمهرؤكسٓف، كتىفٓذي القرار تخاذإ هسؤكلٓة ٓفكض أف  الخبرة العهاؿ جٓدك هع األسمكب ٌذا ٓك

 لتحهؿ كبٓرا ستعداداا  ك  الهٍاـ إلىجاز كبٓرة بدافعٓة ٓتهتعكف ككىٍـ فًٓ، كفكالراغب العهؿ عمِ كالقادركف

 .(40:2008)صالحْ، (هرتفع ىضج )هستكل الهسؤكلٓة

ستخداـ ضباط الكمٓات العسكٓرة إهدل " حكؿ (148:2004شارت دراسة بف عبداهلل الصغٓر)أ

سمكب سمكب اإلقىاعْ ٌك األاأل ف  أ إلِتكصمت الدراسة  "الىشاردبألسالٓب القٓادٓة لىهكذج ٌٓرسْ ك ل

بالىشارد هكجكدة سالٓب القٓادٓة لىهكذج ٌٓرسْ ك كمٓات العسكٓرة، كاألكثر شٓكعا لدل الضباط فْ الاأل

ختالؼ العكاهؿ إسالٓب القٓادٓة بأبٓف جهٓعٍا لدل الضباط فْ الكمٓات العسكٓرة، كعدـ كجكد فركؽ 

خبارم، سمكب اإلاأل كفٓهارس. التْ ٓهارسٍا الضباطسالٓب القٓادٓة كجكد فركؽ بٓف األ كعدـ الشخصٓة.
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ذاف األ ،اإلقىاعسمكب أ كفٓهارسك ْ بدرجة هتكسطة. كالتفكٓض سمكباف ٓىاسباف كالهشارؾ بدرجة عالٓة. ٌك

 .الىضج الهتكسط فراد ذكماأل
 

 :التحويميـة القيادةسموب أ 5
 

مٓة القٓادة تهت صٓاغة هفٍكـ هصطمح  حويمية:سموب القيادة التأتعريف  1.5 ؿ هرة هف قبؿ ألك   التحٓك

ا كهدخؿ ٌاـ فْ القٓادة فقد بدأ هع العهؿ الذ ف  أ إال  ( Downton,1973) فداكتك  م قاـ بً عالـ ظٍكٌر

 عالقة ٓبىكف الذٓف أكلئؾ بٓف لمتهٓٓز كذلؾ( فْ كتابً "القٓادة "Burns ,1978)بٓرىز جتهاع السٓاسْاإل

 الهىافع تبادؿ عهمٓة عمِ كاسع بشكؿ ٓعتهدكف ٓفالقادة الذ   أكلئؾ عف هرؤكسٍٓـ هع ٌدؼ كذات حفٓٓزةت

ر هعٓىة  ىتائج عمِ لمحصكؿ مٓة هف الىهاذج البارزة فْ الىظٓرات الجدٓدة، فعهمٓة تطٓك تعد القٓادة التحٓك

ؤكد عمِ ساسْ لٍا ٓكالهبدأ األٓة لهثؿ ٌذي القٓادة، ساسدائً كاىت هف الهخرجات األأالهرؤكس كتحسٓف 

ر الهرؤكسٓف كتحسٓف  دائٍـ، كتقدٓر الطاقة الكاهىة داخمٍـ بحٓث تزداد قدراتٍـ إلىجاز االلتزاهات أتطٓك

 (.2015)الهراد، الحالٓة كالهستقبمٓة الهطمكبة هىٍـ

مٓة  ف  أ (Kent.T,2001).تكاىت ٓشٓر ٌتهاهات إىهط ٓعهؿ عمِ تكسٓع " :ٌْالقٓادة التحٓك

ٌدافٍا، كتكسٓع أدراؾ ٌؤالء الهرؤكسٓف ، كقبكلٍـ لرؤٓة الجهاعة ك إلهرؤكسٓف كتىشٓطٍا كتعهٓؽ هستكل ا

: 221)الهراد، مهىظهة"جؿ الصالح العاـ لأٌتهاهاتٍـ الذاتٓة هف إبعد هف أها ٌك  إلِهداركٍـ لمىظر 

2015). 

هكف، أتحفٓز الهرؤكسٓف ها "القٓادة التْ تبحث عف  :ٍاى  أ( بBurns ,1978) عرفٍا برىسفْ حٓف 

 .حتٓاجاتٍـ الهتزآدة، كاالىغهاس هعٍـ بشكؿ كاهؿ"إشباع ا  ك 
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مٓة:"  (Rouche ,1989)"ركش" ؼعر ٓ تجاٌات ا  قدرة القائد عمِ التأثٓر فْ قٓـ ك ٍا ى  أبالقٓادة التحٓك

 جؿ تحقٓؽ ٌدؼ الهىظهة كهٍهتٍاأك هف خاللٍـ هف أخٓرف بالعهؿ هعٍـ كهعتقدات كسمككٓات األ

 ."(2015: 221)الهراد،

مٓة القٓادة ف  أ( Daft,2003 ) دافتأشار  السٓاؽ كبىفس  تغٓرات إحداث عمِ القائد قدرة " :ٌْ التحٓك

 جدٓدة بطرؽ الهشاكؿ حؿ فْ كهساعدتٍـ الهرؤكسٓف ٌتهاهاتا  ك  كالحاجات ىتبايجمب اإل خالؿ هف هٍهة

ْ الكارزهٓة ٓهتمؾ الصفة ككىً  قادٓرف ٓككىكا لـ بأشٓاء القٓاـ إلِ الهرؤكسٓف دفعك  اإللٍاـ عمِ القدرة ٌك

 .(113:2010،عمْ حسكف؛ حاهدعادؿ ) عمِ العهؿ بٍا"

 تعريف القائد التحويمي: 2.5

مْ Jones,2002))"جكىس"عرؼ   الهرؤكسٓف إرشاد هف ٓتهكف الذم الشخص ًأى   ":القائد التحٓك

ى   فحسب الخارجٓة البٓئة اتجايلٓس ب أساسْ تغٓر إحداث أجؿ هف فٍٓـ كالتأثٓر كتكجٍٓـ  العهمٓات فْ هاكا 

مٓكف القادة ٓحقؽ كلكْ ".أٓضا الداخمٓة  (Inspiration)باإللٍاـ  ٓتسهكا أف ٓىبغْ ٍـفأى   ذلؾ التحٓك

بةك   ً قادر عمِ ى  أٓمْ بٓتهٓز القائد التحك  .(113:2010،عمْ حسكف؛ حاهدعادؿ )  (Talent) بالهٌك

ؿ هىظهتً   لدًٓ:فضؿ ألِ كضع إتحٓك

   ٍا.قدرة عالٓة عمِ تحدٓد الهشاكؿ كعمِ تحدٓد طرؽ حم 

 م.أستهاع لٍـ، كتقدٓـ الدعـ كالىصٓحة كالر اعر الهرؤكسٓف : فٍك قادر عمِ اإلالحساسٓة لهش 

 ذا القائد ٓستطٓع  حهاس كدافعٓة الهرؤكسٓف: ثارةإ ستخداـ إٓمٍب هشاعر هرؤكسًٓ هف خالؿ ف أٌك

 (.320:2003ٌر،)ها لفاظ كتعبٓرات كهصطمحاتأ
 

 هتعددة القٓادة ستباىةإ (Bass & Avolio,1994) فكلٓكأك  سبا لقد طكر بعاد القيادة التحويمية:أ 4.4

ْ: أربعة تتضهف العكاهؿ  أبعاد ٌك
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خٓرف كبىاء ثقتٍـ حتراـ األإهف خالؿ  البعد ٌذا ٓظٍر إذ : (تيكيالنموذجي) الكاريزما التأثير .1

 التْ الهخاطر فْ كالهشاركة الهىظهة فْ هٍـ دكر هف ٓؤدًٓ لها لْالىهكذج الهثا ككىً ،بالهىظهة ككؿ  

 أخالقٓة بهعآٓر كالتصرؼ الشخصٓة حتٓاجاتًإ عمِ الهرؤكسٓف حتٓاجاتإ الهرؤكسٓف كتقدٓـ لٍا ٓتعرض

 ٌـ سمككٓات القادة التْ تكضح بعض هظاٌر تأثٓر القدكة هآمْ:أعالٓة. كهف 

 خالقْ كالفضٓمة.مكؾ األظٍار هستكٓات عالٓة هف السا  ثبات ك إ 

  (.223:2015)الهراد، ٌداؼؤكسٓف فْ الهخاطر ككضع كتحقٓؽ األالهشاركة هع الهر 
 

 

بعاد أحهد العاهرم الدفع كااللٍاـ كبعد هف أٓعرؼ  : (حفز طموحات المرؤوسين)الدفع واالليام  .2

مٓة عمِ سمكب ستخداـ األا  ف، ك خٓرأللِ اإٓصاؿ تكقعاتً العالٓة إقدرة القائد عمِ  :"ًى  أ القٓادة التحٓك

ٌداؼ الهٍهة بطرؽ بسٓطة، د لتركٓز الجٍكد، كالتعبٓر عف األالمفظْ، كالرهكز، كالشعارات، كلغة الجس

ادة الجٍد الهبذكؿ."إم أ لٍاـ تصؼ عهمٓة تىشٓط عهمٓة الدفع كاإل ف  أ ىجاز اشٓاء كثٓرة عف طٓرؽ ٓز

ة، ك  التخٓالت الذٌىٓة التْ تٓزد تركٓز الهرؤكسٓف عمِ لتزاـ ٌذي التخٓالت تشجع عمِ اإل ف  أالرٓؤ

 هف أبعد ٌك ها تحقٓؽ عمِ الهرؤكسٓف تحفز رؤٓة هستقبمٓة تخمؽك  ٌداؼ الهشتركة.بالهسؤكلٓات كاأل

 ٓعتهد فٍك الهرؤكسٓف لحاجات القائد ٓعطًٓ الذم الهعىِ قائدٌـ هف فْ الهرؤكسٓف ثقة كتىبع التكقعات

ة ٓؤهىكف كجعمٍـ جٍكد الهرؤكسٓف لتركٓز العمٓا ككسٓمة كالهثؿ كالشعارات الرهكز عمِ  الهىظهة برٓؤ

 (.224:2015)الهراد، لٍا الكصكؿ ككٓفٓة
 

بالهشاعر ٌتهاـ اإل (Bass,1990)سحسب با :)ىتمام بالمشاعر الفرديةىتمام بالعاممين)اإلاإل .3

ٍـ، كالتعاهؿ هع كؿ هرؤكس دراؾ الفركؽ الفردٓة بٓىا  ٌتهاـ القائد الشخصْ بهرؤكسًٓ، ك إالفردٓة ٌك: "

 القائد قدرة البعد ٌذا ٓظٍر. ـ لتحقٓؽ هٓزد هف التطكر كالىهك"رشادٌا  ٓقة هعٓىة، كالعهؿ عمِ تدٓربٍـ ك بطر 

مْ  بأف   إىساف كؿ   ٓشعر بحٓث فردٓة بٍا بصكرة ٌتهاـكاإل الهرؤكسٓف كتطمعات حتٓاجاتإ فٍـ عمِ التحٓك
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ري شخصْ ٌتهاـإ لدًٓ القائد  القائد ٓحرص إذ أخٓرف عف هستقمة عتباري شخصٓةإب قدراتً ٓةكتىه بتطٓك

 الخاصة حاجاتً شباعا  ك  الذاتٓة قدراتً لتىهٓة الفرصة الهىاسبة هرؤكس لكؿ ٓتٓحف أ عمِ العهؿ خالؿ هف

 (.224:2015)الهراد،

مؼ ( قاهت ٌذي الجاهعة بدراسة هختHalpin.Aٌٓػػػػك استآت : حسب ٌالبٓف.أ )إػػػات دراس تشٓر

ف اإلالهتىكعة شهالقٓادة ىهاط أالهعطٓات حكؿ  ظٍرت أستهارة كتطبٓقاتٍا. قد مت الهقابمة كالهالحظة كتكٓك

ها:  أكٌىاؾ عاهمٓف ف أالدراسة   بعدٓف ٓسهحاف بقٓاس القٓادة ٌك

حتراـ، الذم الذم ٓتصؼ بالثقة الهتبادلة كاإل ستعهؿ ٌذا البعد لمداللة عمِ السمكؾأكقد  : عتباراإل . أ

 ىساىٓة فقط.  بالعالقة اإل ِعى  القائد ٓ  ف أم أحٓط القائد كتابعًٓ، ٓ

ذا البعد ٓدؿ عمِ السمكؾ الذم ٓتـ  : ةءالمباد . ب خكم هثال، ستبعاد العكاطؼ، كالشعكر األإفًٓ ٌك

كز القائد عمِ جٍدي عمِ التخطٓط لمعهؿ كظر   حاسٓسكاألم ال هكاف لمعكاطؼ أىجازي، ا  كفً ك ٓك

 (.99 :2003 )هعركؼ،
 

عهمٓة ً ى  أب "بداعْ:( التشجٓع اإلBass,1998) سٓعرؼ با  :  (التحفيز الفكري)التشجيع االبداعي .4

بداعْ تىبع ٌهٓة التشجٓع اإلأ الهشكالت بعىآة." كبالتالْ فاف   الذكاء، كحؿ   ستخداـا  ك تشجع العقالىٓة 

سًٓ عمِ التفكٓر كفْ هثؿ ٌذي الحاالت ال ٓشجع هرؤك ، عىدها تككف هشكالت العهؿ هعقدة صعبة

ـ أبداء إكتشجعٍـ عمِ   (.226:2015)الهراد، "ٓضاأفكاٌر

 الفكرم الجاىب تىشٓط فْ تساعد التْ كاألسالٓب الطرؽ هف عدد إلِ"( 2007) الهسعكدم رشاألقد 

 لحؿ   األسئمة االفتراضٓة ثارةا  ك  تعمـ بٓئات ٓجادا  ك  العهؿ فْ الىهطْ الكاقع تحدم هثؿ فرادلدل األ

ان  الهرؤكسٓف كتحدم الهشكالت  عدـ كهراعاة الساخر لمهرؤكسٓف ىتقاداإل تقدٓـ عمِ كتشجٓعٍـ فكٓر

 .(113:2010،عمْ حسكف؛ حاهدعادؿ )  "أخٓرف أهاـ اىتقادٌـ
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هدٓر تختمؼ باختالؼ عقمٓتً، كىظرتً لمهكضكع،  أسالٓب التسٓٓر كؿ   ٓهكىىا أف ىستخمص بأف  

عتبر ضركرم فْ الهؤسسة ًٓ م ٓفضؿ األسمكب التشاركْ ألى  الذ  كالهكقؼ الذم ٓككف فًٓ. فٍىاؾ الهدٓر 

اح لمهرؤكسٓف بهشاركة الهدٓر فْ السهكالذم ٓتضهف صىاعة القرار عمِ أساس التعاكىْ بٓىً كالعهاؿ ك 

كجد لهشكالت الهٍىٓة الهتعمقة بالعهؿفْ حؿ اكتشجٓعٍـ عمِ الهىاقشة تخاذ القرارات كتككف هستهرة إ ، ٓك

مْ الهدٓر الذ    ٌك ها تحقٓؽ عمِ الهرؤكسٓف تحفز رؤٓة هستقبمٓة خمؽالذم ٓم ٓهٓؿ إلِ األسمكب التحٓك

ىاؾ أٓضا الهدٓر الذم ٓتصرؼ حسب كتشجٓع  أبعد العهؿ الجهاعْ كاإلٌتهاـ بالعالقات اإلىساىٓة. ٌك

 ٓككف فْ تمؾ الكضعٓة.  الهكقؼ الذم ٓككف فًٓ  كالظركؼ التْ تفرض عمًٓ اف
 

 يير: نظريات التس  (9

 ٓقـك التْ الرئٓسٓة الىظٓرات الهبىْ عمِ الحدٓث اإلدارم الفكر فْ التطكر أشكاؿ هف شكال تهثؿ

 .هآك اللتكف اإلىساىٓة العالقات ىظٓرة ثـ لفٓردٓرؾ تآمكر( العمهٓة) اإلدارة بىظٓرة بدءا اإلدارة، عمـ عمٍٓا
 

ؿ هف حاكلكا عهمٓا تفسٓر ظٓرة ٌـ أك  لقد كاف أصحاب ٌذي الى نظريات التسيير الكالسيكية:أوال: 

إذ  ( صاحب ىظٓرة اإلدآرة العمهٓة ٌْ أكلِ الهحاكالت.Taylor) ،تآمكٓرة ككاىت هحاكلة التسٓٓر

 فهآمْ:  هساٌهاتٍاتتهثؿ 

  النظرية التايمورية )اإلدارة العممية(: .1

( رائد هدرسة Taylor Frederick Winslow)  فٓردٓرؾ تآمكر كٓىسمكٓعد الهٍىدس األهٓركْ 

كعة هبادئ عظٓهة لإلدارة تشكؿ كضع هجه (. Sarnin,2007 :52) (1915-1856اإلدارة العمهٓة )

ْ: اإل  دارة العمهٓة ٌك

  ىتاجلألفراد كأالت الهستخدهة فْ اإلقصِ اىتاجٓة أتحقٓؽ. 
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   قدٓر كذلؾ هف سمكب الحدس كالتكف بقدراتٍـ الجسهٓة، بدال هف األجٍد العاهمٓف فْ الهىظهة هٌر إف

فا دقٓقا ك خالؿ ت  .داء طرؽ األ أفضؿ ختٓارا  عٓرؼ طبٓعة العهؿ تعٓر

  تدٓربٍـ العاهمٓف ك  ختٓارإٌتهاهان بحسف إتكلْ اإلدارة. 

 ٌداؼجؿ تحقٓؽ األأدارة كالعاهمٓف هف تحقٓؽ التعاكف بٓف اإل. 

 تكلِ العهاؿ التىفٓذ دارة كالتخطٓط كالدارة كالعاهمٓف بحٓث تتكلِ اإلتحدٓد الهسؤكلٓة بٓف اإل تىظٓـ ٓك

 (. 26: 2010)تقسٓـ العهؿ( )كباري،

 شعهؿ الجهاعْ بدال هف الىزاع كاإلىسجاـ فْ التحقٓؽ اإل  (.2010، ختالؼ.)الشآك

   حركات العاهمٓف لكؿ فئة هف  أكفعاؿ كسائؿ الهستخدهة فْ الصىاعة، كاألدكات كالاأل تكحٓد كؿ

 (.13:2008ىظاـ التكجًٓ )الهمحـ ،العهاؿ، هرغكبٓة كجكد قسـ التخطٓط، 
 

 نظرية عمم اإلدارة العامة )تقسيم االداري(: .2

 ( ، كقد تـHenri Fayolظٍرت ٌذي الىظٓرة فْ فرىسا عمِ ٓد الهٍىدس الفرىسْ ٌىرم فآكؿ )

كبٓىها  "اإلدارة العاهة كالصىاعٓة:" سـ الىظٓرة هف الهؤلؼ الشٍٓر الذم قدهً فآكؿ بعىكافإشتقاؽ إ

اتٍا التىفٓذٓةإ ىصبأ )العاهمٓف كخطكط اإلىتاج(، فقد  ٌتهاـ تآمكر عمِ اإلدارة الصىاعٓة فْ هستٓك

اتٍا العمٓا.عمِ اإلدافآكؿ  ٌتهاـإ اىصب ش، رة فْ هستٓك األىشطة  فآكؿكقد صىؼ  (.2010)الشآك

، إدآرة( ، هحاسبٓةأهىٓة ،، هالٓةٓةأىشطة تجار  ،هة إلِ ستة أقساـ ٌْ )أىشطة فىٓةالتْ تقكـ بٍا الهىظ

التكجًٓ،  ،التخطٓط، التىظٓـ(عمِ الىشاط اإلدارم كقسهً إلِ خهس كظائؼ إدآرة ٌْ:فآكؿ كقد ركز 

  .(Sarnin,2007) الرقابة، التىسٓؽ(

عتبر عىصرا هٍها خرلىساىٓة األىشطة اإلدارم ىشاط هتهٓز عف األالىشاط اإل ف  أفآكؿ  عتبرا ، ٓك

 ىساىٓة العدٓدة.طة اإلىشٍاـ كاأللمعدٓد هف اله
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 لِ هكظفٓف إهىظهة كبٓرة ٓحتاج الهدٓر  أٓةدآرة، لذلؾ ففْ ٓكجد هدٓر ٓجٓد كؿ الهٍاـ اإل ال

 خرل.خصصٓف ٓقكهكف بتغطٓة التخصصات األهت

 ضٍا لمهرؤكسٓف، كالتفا صٓؿ ٓحاكؿ الهدٓر الجٓد تجىب التفاصٓؿ الصغٓرة فْ العهؿ التْ ٓهكف تفٓك

 دارة العمٓا.اإلعهؿ ـ الصغٓرة لٓست هف صهٓ

  ىاؾ هٓؿ  أكجؿ كضع العدٓد هف القكاىٓف أٓقاكـ الضغكط هف ف أٓىبغْ عمِ الهدٓر الركتٓف. ٌك

جؿ الحد هىٍا. أٓحارب هف ف ألإلفراط فْ هثؿ ٌذي االهكر فْ الهىظهة، كالدكر الهٍـ بالىسبة لمهدٓر ٌك 

 (.42:2008)الهمحـ ، دارةإللزهاىً عف ا لً ىظرة تقدهٓة سابقة فآكؿأف فكار لتبٓف كتكفْ ٌذي األ
 

 النظرية البيروقراطية: .3

 Max)هاكس فٓبرجتهاع األلهاىْ د التْ قاـ بٍا عالـ اإلىشأت البٓركقراطٓة فْ ألهاىٓا بفضؿ الجٍك 

Weber)  غٓرقٓة األكلِ ، ككم كتعىْ الهكتب،  (Bureau)هة البٓركقراطٓة هشتقة هف كمهتٓف التٓىٓة كا 

 السمطة أك الحكـ، كهف ثـ فالهقصكد بالبٓركقراطٓة ٌك حكـ الهكتب كتعىْ القكة أك (Cracy)كالثاىٓة 

ٍا: "بىاء تىظٓهْ ٌرهْ ٓتصؼ بالتحدٓد الدقٓؽ بأى   (Garston)قارستكف  أك سمطة الهكتب، كقد عرفٍا 

ش، لخطكط السمطة، كالقكاعد، كاإلجراءات التْ تحكـ العهؿ"  (.2010)الشآك

 نسانية(: السموكية )اإل النظريات : ثانيا

لتكف إىساىْ فْ العهؿ كهف أٌـ ركادٌا "ظٍرت حركة العالقات اإلىساىٓة أٓف أكلت اٌتهاها لمجاىب اإل

 ، كالتْ تتهثؿ افتراضاتٍا فٓهآمْ:(Elton Mayoهآك")
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 مدرسة العالقات اإلنسانية: (1

فْ العهؿ ىساىٓة الهشاكؿ اإل حؿ   ف  أكدكا أكائؿ لٍذي الهدرسة لتكف هآك كزهالئً هف ركاد األإٓعتبر 

هعالجة الهشكالت ٓتـ عف  ف  أهآك:"  ىساىْ كهعرفتً بالدراسة كالبحث. كقد رألٓحتاج لدراسة السمكؾ اإل

أٌهٓة بالغة لمجكاىب الىفسٓة هدرسة العالقات اإلىساىٓة تكلْ  بالهكرد البشرم". فػػػإف   ٌتهاـاإلطٓرؽ 

تجاٌات لٍا أثر كبٓر ا  لمفرد قٓهان كهعتقدات كعكاطؼ ك  ف  اعٓة هف هىطمؽ أجتهاعٓة فْ العالقات الصىكاإل

ة عكاهؿ ىذكر هىٍا لِ عد  إتطكر حركة العالقات االىساىٓة  أكرجاع ظٍكر إفْ الكفآة اإلىتاجٓة. ٓهكف 

 ٍا داللة عمِ فشمٍـ فْتزآد الىقابات العهالٓة، كقد فسر بعض أرباب العهؿ ٌذي الظاٌرة بأى  هآمْ: 

ر العالقات االىساىٓة فْ هصاىعٍـ كحاكلكا  ش ٓتدارككا ذلؾ.ف أتطٓك  (. 2010،)الشآك

  ؿ، كعمِ القدرة عمِ فضأكضاع العاهؿ الهادٓة كالثقافٓة هها ساعدي عمِ الهطالبة بإدارة أتحسف

 دارة. ؿ هع اإلفْ التعاه ستجابةكاالالهشاركة 

 ادة عتزآد الهشاكؿ داخؿ هىظهات األ صص دل التخأدآرة، فقد حجـ التىظٓهات اإلهاؿ بسبب ٓز

شىساىٓة بٓف الفئات كالجإهشاكؿ لِ إالدقٓؽ فْ العهؿ   (. 2010،هاعات الهٍىٓة الهختمفة )الشآك

جؿ أجدٓدة، فإذا كاىت هٍاراتىا الفىٓة تظٍر هف  جتهاعٓةإتعمـ هٍارات  إلِ ىا ىحتاجى  أ "هآك"كقد رأل 

ر هٍارات ب عهمىسالٓأحداث تغٓٓر جذرم هفاجئ فْ إ جتهاعٓة هتكازىة هف إا، فإىً ٓجب عمٓىا تطٓك

عتقد هآكخالؿ تفعٓؿ التغٓٓرات االجتهاعٓة فْ طرؽ هعٓشتىا ح الهدراء  ف  أ تِ تالئـ الكضع الهتغٓر. ٓك

رفٓعْ الهستكل ٓقبمكف تحهؿ هسؤكلٓة تدٓرب العاهمٓف هٍارات فىٓة جدٓدة، لكىٍـ ال ٓتحهمكف الهسؤكلٓة 

 (.2008:210)الهمحـ، (التكٓفٓة)دٓرب العاهمٓف الهٍارات الفىٓةلتىفسٍا 
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 دارة:المدرسة السموكية في اإل (2

ٌـ هراكز أ( عمِ كجً الخصكص تعتبر هف 1954براٌاـ هف ركاد الىظٓرة السمككٓة )أٓعتبر هاسمك، 

 (.198:2008ىساىْ )الهمحـ ،لهىٍج السمككْ كفكر عمـ الىفس اإلفْ ا

هدرسة  ىطمقتإهتشائهة حكؿ طبٓعة اإلىساف، فقد  فتراضاتإىطمقت هف إالتقمٓدٓة  إذا كاىت الهدرسة"

قالىٓة فٍْ تؤهف ، بٓىها تهدىا الهدرسة السمككٓة بىظرة كاقعٓة كعفتراضات هتفائمةإالعالقات اإلىساىٓة هف 

هع البٓئة  السمكؾ اإلىساىْ هحصمة لتفاعؿ الفرد ، كأف  بالفركؽ الفردٓة، كترفض هبدأ تعهٓـ األحكاـ

 الهحٓطة بً كهف خاللٍا ظٍر هصطمح السمكؾ التىظٓهْ الذم ٓعىِ بسمكؾ األفراد كالجهاعات

ش، "الهىظهاتك   (.2010)الشآك

ساسٓة الهتىكعة كغٓر القابمة حتٓاجات األئف البشرم هحفز بكاسطة عدد هف اإلالكا ف  أٓعتقد هاسمك 

ْ تككف كراثٓة  بشكؿ  كتشافٍاإٌذي االحتٓاجات ٓهكف  ف  أعتقد إكقد صؿ. غٓرٓزة فْ األ أكلمتغٓٓر، ٌك

رغب فٓ حتٓاجات جسهٓة هثؿ إساسٓة ٌْ األحتٓاجات غمب اإلأٍا حسب الترتٓب الٍرهْ. ك عاـ، ٓك

عتقد هاسمك الطعاـ كالجىس كاأل إلِالحاجة  ة، ك أككسجٓف كالسكائؿ. ٓك ذا لـ ٓتـ اشباعٍا ا  ىٍا حكافز قٓك

ىساف هف خالؿ ، ٓحفز اإلالحاجات الفٓسٓكلكجٓة شباعإ. كهتِ ها تـ ا عمِ سمكؾ االىسافتأثٌٓر ِطغ

ستٓفاء ٌذي إستقرار. كهف غٓر الىجاح فْ كاإل حاجتً لألهاف، لٓىعـ بالعٓش فْ عالـ ٓتهتع بالىظاـ

تحت البحث الشاهؿ ذلؾ هجاؿ  ف  أهاسمك عتقد إاالىتهاء. كقد كالعطؼ كالتهمؾ ك الحب  إلِ الحاجات

 (.200:2008،)الهمحـْ ىساىلمسمكؾ اإل

خرل ٓسعْ كراء أىساف دائـ الحاجة فٍك ٓشبع حاجتً تـ تظٍر لً حاجة اإل ف  أ "هاسمكالهىظر "ٓقكؿ 

 (.71:2014شكؿ ٌـر تصاعدم )دكدٓف،ىساىٓة فْ الحاجات اإل "هاسمك"اشباعٍا، كقد رتب 
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 ."هاسمك"ألبراٌاـ  ٓبٓف ٌـر الحاجات(: 2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 .(71:2014دٓف،: )دك المصدر

ىتهاء أكال ثـ حاجتً لألهف ثـ حاجتً لإلاإلىساف ٓقكـ بإشباع حاجاتً الفٓٓزكلكجٓة  ف  إف "هاسمك"حسب 

رتباطً إبع الفرد حاجاتً فْ الهىظهة زاد ها أشككم   كأخٓرا حاجتً لتقدٓر الذات.كحاجتً لمتقدٓر كاالحتراـ، 

هف لراتب الذم ٓتقاضاي كالحكافز كاألف خالؿ اٍا الهصدر الرئٓسْ إلشباع حاجاتً كذلؾ هبٍا ألى  

 الكظٓفْ.

 نظريات التسيير الحديثة:: ثالثا

 :اإلدارة  في اليابانية "Z" نظرية  -1

ظٍرت  ،طوٌلة لمدة الباحثٌن وشغل األضواء سرق قد الٌابانً للنموذج الساحة على القوي الظهور إن  

 تصفتإ ( كالتOuchi  Williamْكلٓاـ أكشْ ) ىْالٓابا اإلدارم العالـ ٓد عمِ 1981 سىة الىظٓرة فْ

حاجات تحقٓؽ الذات

حاجات التقدٓر كاالحتراـ

اجتهاعٓةحاجات

 حاجات األهف

حاجات فٓٓزكلكجٓة
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 الهبىٓة عمِ الهشتقة هف العالقات الهتبادلة التْ حدثت بٓف الصىاعات الٓاباىٓة كهصارفٍا." Z"بىظٓرة 

 تصفت بػػػ:إكالتْ  عهاؿدارة األإالثقافة كالفمسفة الٓاباىٓة فْ 

 ذا الهفٍكـ ٓسهح بقٓاـ العالقات  الهؤسسة)هدل الحٓاة( بىفس لمعاهؿ الدائـ العهؿك أ التكظٓؼ ٌك

 .الهتبادلة كالتْ تربط الىظاـ هعا

 قؿسىكات عمِ األ 10بعد  ال  إالترقٓة  - التقٓٓـ بطئ. 

 شهكلْ. -ٌتهاـجهاعٓة، اإل-جهاعْ، الهسؤكلٓة  -رصىع القرا 

 (.2006ألخرل )القٓركتْ ، كظٓفة هف اإلدارم هستكاي ىفس داخؿ الهكظؼ ىقؿ 

ااك  الجهاعة أٌهٓة عمِ تؤكد التْ ٌذي الىظٓرة ف  إ  اتخاذ آلٓة كفْ الهجتهع فْ األساسٓة الكحدة عتباٌر

 الكصكؿ عمِ الهدراء حرص فْ القرارات تخاذإ فْ الهشاركة بىهط أٌهٓة الجهاعة القرارات، كتظٍر

 أف   هف الرغـ فعمِ كهطالبٍـ، آرائٍـ سهاع عمِ العاهمٓف كالحرص كبٓف بٓىٍـ العالقات فْ لمتكازف

 ٓستشٓر جهاعٓة، حٓث عهمٓة تصبح تخاذ القرارإ عهمٓة أف   القرار، إال   تخاذإ سمطة صاحب ٓبقِ الهدٓر

طمب القرارات حكؿ هرؤكسًٓ الهدٓر ككف هادكى   حكلٍا آرائٍـ إبداء ٓك  عدـ عمِ حرص ٌىاؾ حرج ٓك

 عف إحجاهٍـ لِإ قد ٓؤدم دفاعٓة هكاقؼ فْ كضعٍـ أك قتراحاتاإل هقدهْ آراء شأف هف التقمٓؿ

 اتخاذ كسٓرعة حاؿ سٍمة التىفٓذ عهمٓة تصبح القرارات تخاذإ فْ ألٓة ٌذي عتهادإبفاعمٓة، كب الهشاركة

 (.2006،)القٓركتْ القرار

بٓة  كشْأٓتكقع  ىٓة كالتدٓر تجاي الشركة آككف لدًٓ كالء عهٓؽ ف أهف الهكظؼ خالؿ الفترة التكٓك

شجع عمِ "ٌٓك ف  أتجاي زهالئً الهكظفٓف. اك  سمكب الجهاعة" فْ أمة الهؤسسة كىظاـ تكظٓفٍا ٓتٓح ٓك

ك اإل  80لِ إ 50ترؾ هف قبؿ هجهكعة تتراكح هف سمكب الذم ٓتـ فًٓ صىع القرارات بشكؿ هشأدارة، ٌك

ذا األ"ٓرىغْ"شخصا كتسهِ  القرارات التْ تعهؿ عمِ تركٓز سمكب كبفعالٓتً القكٓة ٓحاكؿ دكف صىع . ٌك
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. ٌداؼ كغآات الهؤسسةأالقرارات التْ تصىع بها ٓتهاشِ هع  فراد ككؿ  ٍىة األىتباي عمِ هاإل

 (.423:2008)الهمحـ،
 

   ــداف:دارة باألىنظرية اإل -2

ك ىظاـ  دارم ٓسهح لمهرؤكسٓف بالهشاركة هع الرؤساء فْ تحدٓد إظٍرت فْ بدآة السبعٓىٓات ٌك

ساس هشاركة العاهمٓف فْ أ(. تقكـ عمِ Peter Drucker)"بٓتر دركر"ٌداؼ. ككاف رائد ٌذي الهدرسة األ

 عمِ هبدأٓف:تخاذ القرارات كتقكـ إ، كفْ ٌداؼ الهؤسسةأهىافسة كتحدٓد 

 ٌداؼ الهرغكب تحقٓقٍا.بٓف الرئٓس كالهرؤكس فْ تحدٓد األ مبدأ المشاركة: - أ

ٌداؼ أٌداؼ كالىتائج الهتكقعة جعؿ الهشاركة فْ كضعٍا التركٓز عمِ األ ىداف:مبدأ تحديد األ - ب

 ٌداؼ لمعاهمٓف كالعكس صحٓح. ههٓزاتٍا:أالهىظهة 

 ؛ٌداؼداء الفردم كهشاركتً فْ كضع األرفع هستكل األ  

 ؛الهركىة هف خالؿ كضع خطط بدٓمة لمهشاكؿ 

 ؛ٌداؼ لجهٓع العاهمٓفكضكح األ 

 ض السمطة كتحدٓد الهسؤكلٓاتت  .(292:2008قرار الفاعؿ )الهمحـ ،دارة الكقت، صىع الإ، فٓك

 :ية حمقات الجودةظر ن -3

فراد بشكؿ تعاكىْ حكؿ تؤكد كجكد حمقة ٓعهؿ ضهىٍا األ "جكراف"ظٍرت فْ الٓاباف عمِ ٓد الٓاباىْ 

طمؽ عمٍٓا الهسائؿ التْ تٍـ اإل ك أهثؿ لهشكمة ها م ٓعهؿ إلٓجاد الحؿ األالعهؿ، الذ  ٓضا فٓرؽ أىتاج ٓك

فْ الهؤسسة. فٍْ عبارة السمع كالخدهات لتحسٓف كاقع العهؿ. تساٌـ حمقات الجكدة فْ تحسٓف جكدة 

ختٓار اسباب ك ٓجاد األا  ف الكقت لتحدد الهشكمة ك عف هجهكعات صغٓرة هف العهاؿ تخصص جزء ه

 (. 122:2011،حسٓىْ؛ جهعة) الحمكؿ الهثمِ
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 ػػػة حمقات عمٍٓا تقـك التْ فتراضاتاإل  ٓمْ: الجكدة ها ىظٓر

   ؛تقافا  ك  بكفاءة ٌذا ٓؤدل عهمً أف   فْ ٓرغب ًكأى   عهمً، عف كؿؤ هس عاهؿ كؿ   أف 

 ِذا هىتجاتٍا،ك  إلِ الهؤسسة كثٓؽ بشكؿ ٓىتهْ عىدها أفضؿ بشكؿ الفرد إبداع ٓتجم  ٓىجـ ىتهاءاإل ٌك

 ؛الشهكلٓة الىظرة عف

   حمقة عهمٓة كتؤكد بشأىٍا، هكقع لصىع القرارات أفضؿ فْ ٌك ها كظٓفة ٓتكلِ مالذ   الشخص أف 

ات، كافة فْ العاهمٓف أف   عمِ الجكدة  أٓضان  هاى  ا  ك  فحسب، هجاؿ تخصصٍـ خبراء فْ لٓسكا الهستٓك

ح عهمٍـ فْ هجاؿ اإلبداع عمِ قادركف   (.886: 2012،الباز الشربٓىْ؛ )ٓك

الهدارس التسٓٓٓرة الكالسٓكٓة كالحدٓثة التْ ظٍرت عمِ الرغـ هف اختالؼ  كهف ٌىا ٓهكف القكؿ أف  

مة، فترات هدل لباحثٓف عمِا ٌتهاـإ هكضع تىظرتٍا لمتسٓٓر ظم   أغمبٍا تحهؿ فْ  كاىت حٓث طٓك

ا  ٌر  كؿ   خرل ألف  عتبار الىظٓرات هىفصمة عف األإال ٓهكف  ٌداؼ ٓىبغْ تحقٓقٍا لهسآرة التغٓراتأجٌك

 كتطكر الىظٓرة السابقة . ىظٓرة جاءت لتكهؿ 

 الفصل: خالصة

 ىْ عمِ كظائؼ تتأثر فٓها بٓىٍا هفٍـك التسٓٓر هب ف  أٓهكف استخالصً هف ٌذا الفصؿ، ٌك ها 

جؿ أالرقابة كالتكجًٓ، هف الهسٓر أف ٓخطط عهمٓات التىظٓـ كاإلدارة ك تككف كحدة هتهاسكة، لٍذا ٓستطٓع ك 

،  الىظٓراتعمِ الرغـ هف االختالؼ الظاٌرم بٓف . حتحقٓؽ الهىافسة كالبقاء كالربستراتٓجٓة لإٌداؼ أبمكغ 

سالٓب أ ف  إ. ٌدفٍـ هشترؾ كتتهثؿ ٌذي القكاسـ الهشتركة فْ أف ال تخفِ إال أف ثهة قكاسـ هشتركة بٓىٍا

مٓة( التْ ٓعتهد عمٍٓا االحدٓثة )التشاركٓة، الهكقفٓة ٓةر ٓالتسٓ  ٌداؼلهسٓٓرف تساٌـ فْ تحقٓؽ األ، التحٓك

 داء الكظٓفْ.كالرفع هف األ لهسآرة التغٓراتالتىظٓهٓة 



60 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

 :تمييد

 حٓث ٓعد هف ة،دآركبرل الهٍهة فْ عهمٓة التىهٓة اإلحد الهحاكر الأاء التىظٓهْ ىتهٓعتبر اإل

عد هف  لِ تحقٓقٍا.ىساف إىٓة األساسٓة التْ ٓسعِ اإلىساالحاجات اإل تىظٓهٓة التْ تحرص القٓـ الٓك

ادة ا ٓؤدم إلِهها  ٓجابٓة عمِ الفرد كالهىظهة.إثار أتحقٓقٍا لها لً هف الهىظهات عمِ  قرار ستإلٓز

ادالكظٓفْ  ٌتهاـ بالهكارد البشٓرة اإل . ألف  ىتاجٓةة رضاٌـ الكظٓفْ كتحسٓف هستكل اإللمعاهمٓف كٓز

التىظٓهْ ٌتهاـ بالجكاىب الهعىكٓة لٍـ تؤدم إلِ ترسٓخ االىتهاء كاإلكرعآتٍـ ككضكح الحقكؽ كالكاجبات 

 لدٍٓـ. 

 لتعآرفً  التطرؽ ٓدعـ الدراسة هف خالؿ  لالىتهاء ىظرم إطار بىاء الفصؿ ٌذا فْ كستحاكؿ الباحثة 

  ككؿ  ها ٓتبعً هف تأصٓؿ ىظرم. الهختمفة
 

 :(Belong)نتماءاإل تعريف   .1

تً ها، ىتساب الحقٓقْ لمدٓف كالكطف فكرا، كتجسدي الجكارح عهال، كالرغبة فْ تقهص ٌك اإل عضٓك

ككف اإللِ ٌذا الشْء. إىضهاـ عتزاز باإللهحبة الفرد لذلؾ كاإل لتزاـ بتعمٓهاتً كالثبات اء لمدٓف باإلىتهٓك

تضحٓة ىابعة هف  جمٍاأرض فٓجسد بالتضحٓة هف لىسبة لمكطف الذم ٓعىْ الشعب كاألها باأعمِ هىٍجً 

هفٍكـ االىتهاء ٌك السمكؾ كالعهؿ الجاد الدؤكب  ف  أكهف ٌذا ٓتضح  شعكري بحب ذلؾ الكطف كشعبً.

 .(69: 2010،غازم،)جرار العاـجؿ الصالح أد الهجتهع هف فراأكالتفاعؿ هع 

هة هشتقة كم   (Belongingness)اإلىجمٓزم  الهصطمح ضهف "التبعٓة" بهعىِ االىتهاء تعٓرؼ ككرد"

تهتع كثٓقة، عالقة ذك أك ٓىتهْ بهعىِ "Belong"هف الفعؿ   لإلىدهاج الضركٓرة اإلجتهاعٓة بالعالقات ٓك

 عبداهلل ) ختاـا"لٍ ٓطهئف هختارة جهاعة إلِ ٓىتهْ كىًلك بالطهأىٓىة الهرء شعكر  ًأى   حٓثالجهاعة.  فْ

،33:2005.) 
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جؿ بىاء أخالص كالعطاء هف اإلعتزاز ك اإل ٓشهؿ "االىتهاء"هفٍـك  ٓرؼ بأف  ىستىتج عىد قراءة ٌذي التعا

العهؿ الجاد ٓصبح هقٓاسا لالىتهاء الصادؽ الحقٓقْ، لذا كجب عمِ الفرد  كطف كهجتهع كهؤسسة. فإف  

حقؽ أدائرة اىتهاءي لٓشهؿ العالـ ب سعٓك ف أ  ٌدافً كبقاءي الهستهر.أسري ٓك

اإلىتهاء التىظٓهْ: ٌك رغبة العاهؿ فْ أف ٓقدـ فْ هجاؿ عهمً كؿ ها ٓستطٓع دكف تقٓد، هف أجؿ 

 .الىجاح
 

 نتماء التنظيمـي:اإل  مفيوم .1

ألٌهٓتً لكافة ا االىتهاء التىظٓهْ باٌتهاـ كبٓر فْ أدبٓات السمكؾ التىظٓهْ ىظر هكضكع  حظْ

ْ  تشابًهتىكعة ٌىاؾ تعآرؼ  .الهؤسسةالفرد ك ىعكاسً عمِ أداء الهىظهات، كىظرا ال فٍٓا الباحثٓف ٌك

 كالتالْ:

( ٓعىْ االىدهاج أك االىتساب أك االىتهاء، Belong)( إلِ أف  2001)"لمخكلْ" هكس التربٓةٓشٓر قا

ىتهاء لتزاـ. كاإلاإل (Commitment)حٓف ٓعىْ  ( الكالء كالكفاء كاإلخالص، فْ Loyaltyبٓىها ٓعىْ )

  ىدهاج فْ التىظٓـ أك الهؤسسة التْ ٓعهؿ فٍٓا الهكظؼ.إىظٓهْ أك الهؤسسْ ٌك الت

الدراسات تستخدـ الكالء كااللتزاـ كاالىتهاء التىظٓهْ لىفس  ( أف  2013)"العكاد كالٍراف"كقد ذكر 

 هة كاقتراىً بأٌدافٍا كقٓهٍا. الهعىِ. كجهٓعٍا تركز عمِ بقاء الهكظؼ فْ الهىظ

االىتهاء لمهىظهة ٓقكد  أف  التْ استٍدفت ( 1999)ٓكسؼ العربٓة هىٍا دراسة تشٓر العدٓد هف الدراسات

ؤدم لٓزادة رضاٌـ الكظٓفْ كتحسٓف هستكل االىتاجٓة، كالكالء  ادة هستكل الدافعٓة لدل الهكظؼ ٓك إلِ ٓز

تأدٓة العهؿ الهحدد لٍـ ببذؿ جٍكد إضافٓة تدعـ ىجاح الهىظهة الهقصكد بً ٌك قٓاـ الهكظفٓف باإلضافة ل

 (.  181:2010،العرفج) التْ ٓعهمكف بٍا
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رل كؿ    االىتهاء التىظٓهْ ٓعىْ  ( بأف   Gregersen and Stewart, 1992)قرجرسف كستكرت هف ٓك

 (6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك  الرغبة فْ عدـ ترؾ الهؤسسة بالرغـ هف كجكد حكافز خارجٓة

:" ظاٌرة ًى  أاالٔرّاء اٌرٕظ١ّٟ Allutto,1972  (Hrepiniak &كالكتك ) ٌٓربىٓاؾ فْ حٓف ٓعرؼ

 .(101:2004)حٓرـ، "ستهرار ٌذي العالقةإادؿ بٓف الفرد كالهىظهة كتستهر بتىشأ ىتٓجة لعالقات التب

ٓعىْ:  االىتهاء التىظٓهْ ( إلِ أف  Mowday and Steers,1979) ستٓرزم ك هكد هف كأشار كؿ  

تً " ة لالحتفاظ بعضٓك إٓهاف قكم بقبكؿ أٌداؼ الهؤسسة، كرغبة فْ بذؿ جٍد أكبر لهصمحتٍا، كرغبة قٓك

  (6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك  "فٍٓا

عرفً   ٓظٍر مالفرد الذ   كأف   بٍا، رتباطًاك  هىظهتً هع الفرد تطابؽ ً:" قكةى  أب (Porter,1974)بكرتر ٓك

 أٌداؼ قكم بقبكؿ عتقادا لدًٓ ٓككف فٍٓا ٓعهؿ التْ الهىظهة تجايإ ٓهْالتىظ االىتهاء هف عالْ هستكل

ة فْ رغبة لً تككف أفك  الهىظهة لخدهة ههكف جٍد أقصِ بذؿ ستعدادكا الهىظهة كقٓـ عمِ  الهحافظة قٓك

 (.Louch,2007 :88)  "ةظهالهى فْ ستهرار عهمًإ

( كغٓر belong Job)ىتهاء الكظٓفْ( ٌك غٓر االOrganizational belongكاالىتهاء التىظٓهْ )"

 Organizational) ( ككذلؾ غٓر االلتزاـ التىظٓهOrganizational Loyaltyْالكالء التىظٓهْ)

Commitment،)   ف ة. كقد خمط العدٓد هف الباحثٓف  كا  كاف بٓف ٌذي الهصطمحات عالقات هباشرة كقٓك

إلِ اإلىجمٓٓزة، فتعاهؿ بعضٍـ هع االلتزاـ  بٓف ٌذي الهصطمحات، كخاصة عىد ترجهتٍا هف اإلىجمٓٓزة أك

(Commitment   عمِ أى )(االىتهاء ًbelong  كتعاهؿ آخركف هع االىتهاء الكظٓفْ عمِ أى ،) االىتهاء ً

 (.6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك "التىظٓهْ، كالبعض أخر لـ ٓفرؽ بٓف الكالء كاالىتهاء

ان بٓىٍا، فاالىتهاء التىظٓهْ أك الهؤسسْ ٌك اىتهاء كالهدقؽ فْ ٌذي الهصطمحات ٓدرؾ فرقان كلك بسٓط

ها  لمتىظٓـ أك الهؤسسة، أها االىتهاء الكظٓفْ فٍك اىتهاء لمكظٓفة، كاألكؿ أعمِ درجة كأكثر أٌهٓة، ٌك
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ف كاىا ه ىتهاء، لتزاـ غٓر اإللتزاـ بالدرجة األكلِ، كاإلإلتزاـ التىظٓهْ ٌك تداخالف. كاإلأهراف هختمفاف، كا 

ىتهاء، فقد ٓمتـز الهكظؼ كال لتزاـ كجكدان لإلفْ حٓف ال ٓعىْ بالضركرة كجكد اإللتزاـ، هاء ٓعىْ اإلىتإفكؿ 

 .(6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك  كؿ أٓضان أعمِ درجة كأكثر أٌهٓةٓككف هىتهٓان، كاأل

ـ طاعة التىظٓ تجاي الهؤسسة أكارابطة كجداىٓة( بكجداف الفرد كشعكري كهعتقداتً) أها الكالء فٓتعمؽ

ٓىها االىتهاء لً هظاٌر هادٓة، ب ( إلِ الفرؽ بٓف الكالء كاالىتهاء، فٓرل أف  1989كتأٓٓدان، كٓشٓر حساىٓف)

ىتهاء ٓركز عمِ عضكٓة الفرد فْ الهؤسسة كاىدهاجً فٍٓا، فْ حٓف ٓتجاكز الكالء هظاٌري كجداىٓة، كاإل

ك جاز لىا أف ىرتب ٌذي الهصطمحات ترتٓبان الكالء ٌذا لٓشهؿ الكفاء كاإلخالص لمفكرة أك العقٓدة. كل

 تصاعدٓان لجاءت بالشكؿ التالْ:

 .الكالء التىظٓهْ «ــــــــــــــــالكظٓفْ  االىتهاء «ــــــــــــــااللتزاـ التىظٓهْ  «ــــــــــــــاالىتهاء التىظٓهْ 

االىتهاء  ِ أف  حٓث ٓحدد عم"هف أكثر التعآرؼ شٓكعا، ( Sheldon,1971) شمدف ؼٓعر ٓعد ت

  (.2014)الٓاهْ، ٓعمؽ ذات الشخص بالهىظهة" أكتجاي أك تكجً ىحك الهىظهة كالذم ٓربط االتىظٓهْ 

لتزاـ دآرة، كاإلزاء هىظهتً اإلإهستكل الشعكر االٓجابْ الهتكلد عىد الهكظؼ "التىظٓهْ ٌك  ىتهاءكاإل

ٓستغرؽ االىتهاء  .لٍٓاإ ىتهاءباإل كاالفتخار هعٍا باالرتباطص ألٌدافٍا، كالشعكر الدائـ خالٓهٍا كاإلبق

التخمْ عىً ال ٓككف ىتٓجة  ف  أً ٓجسد حالة قىاعة تاهة لمفرد، كها فْ تحقٓقً كقتا طكٓال، ألى  التىظٓهْ 

 (.2005 السٓد،؛ ) فمًٓ "تٓجة لتأثٓرات استراتٓجٓات ضاغطةلتأثٓر عكاهؿ سطحٓة طارئة، بؿ قد ٓككف ى

قتراف فعاؿ بٓف الفرد كالهىظهة بحٓث ٓبدم الهكظفكف الهىتهكف ا": ًبأى  (  Buchananبكشىاف ) ًٓعرف

 (. 275:2009)عاطؼ، قؿ"أشكؿ كبٓر، رغـ حصكلٍـ عمِ هردكد لمهىظهة رغبتٍـ فْ خدهة الهؤسسة ب
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، كهقدار الجٍد ىغهاس الفرد فْ عهمًإدرجة  :"ًى  أ عمِاالىتهاء التىظٓهْ ( Davisدافٓز ) ٓعرؼإذ 

 ( 100:2004)حٓرـ،تبر عهمً جاىبا رئٓسٓا فْ حٓاتً"م هدل ٓعألِ ا  لذم ٓكرسً لٍذا الغرض، ك كالكقت ا

ة هىظهتً التْ ٓعهؿ فٍٓا، كحتِ ٓحهؿ الهكظؼ إالهكظؼ الذم ٓتهتع ب" ىتهاء كظٓفْ ٓتهسؾ بٍٓك

تًى  أً جزء هىٍا، ال بؿ ى  أٓشعر بف أٌكٓة هؤسستً ، فال بد  سٓترسخ  ، بؿً ٓهتمكٍا، كلف ٓتخمِ عف ٌٓك

صبح هف ىتهاء اإل اتًأٌـ ألدًٓ ٓك  (.149:2013لحهكرم،الهعآطة؛ ا) "كلٓك

ثهة قكاسـ هشتركة  أف   إال  ، حكؿ االىتهاء التىظٓهْ الختالؼ الظاٌرم بٓف التعٓرفاتعمِ الرغـ هف ا

 :  أى ً بٓىٍا ال تخفِ كتتهثؿ ٌذي القكاسـ الهشتركة فْ

 ؛اىتهائً لهؤسسة الفرد رضاعتزاز ك اإلك  بالفخر الشعكر 

 ؛ىتهائًإ هىظهةك  الفرد بٓف الهتبادؿ التقبؿ 

 ؛ىتهائًإ جهاعة فْ السائدة كالهعآٓر لمقٓـ الفرد تهثؿ 

 ٌداؼ كقٓـ الفرد هع هىظهتً التْ ٓىتهْ الٍٓا.أبٓف  رتباطإ   

ت كىظران ألٌهٓة االىتهاء التىظٓهْ لدل العاهمٓف، كها لً هف دكر كبٓر فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسا

الهختمفة، فقد ارتبط ٌذا الهفٍكـ بالعدٓد هف الهفآٌـ اإلدآرة كالتربكٓة هثؿ: الرضا الكظٓفْ، كالركح 

ة، كفعالٓة الهؤسسة، كاألىهاط القٓادٓة فْ الهؤسسة، كالهىاخ التىظٓهْ، كدكافع العاهمٓف، كالحكافز،  الهعىٓك

ا هف الهفآٌـ.  كاألداء الكظٓفْ، كاإلىتاجٓة، كغٌٓر
 

  :التنظيمي االنتماء ةىميأ .2

 ٌهٓتً هآمْ:أىتهاء التىظٓهْ كهف فكائد التْ تجىٍٓا الهىظهة هف اإلبحاث اللخصت الدراسات كاأل    

  ؛ بداع لدل العاهمٓف فْ الهىظهةحد الهقكهات الرئٓسٓة كالهؤثرة عمِ خمؽ اإلأالتىظٓهْ ىتهاء اإلٓعتبر 

 ؛ كالتسرب الكظٓفْثار التْ تىتج عف دكراف العهؿ الرغبة كالهٓؿ لمبقاء فْ الهىظهة هها ٓخفؼ األ 
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   جعمٍا تكاجًٍ الهٓزد ىتهاء اإلىخفاض ا إف التىظٓهْ لدل العاهمٓف ٓحهؿ الهىظهة هٓزدا هف التكالٓؼ ٓك

 الالهباالة فْ العهؿ كالسرقة كالتخٓرب، كالغٓابات كالشعكر باإلحباطالسمككٓات السمبٓة كاالضطرابات ك هف 

 (.2009،)عاطؼ

 عهمٍـ، عف الراضكف ٌـ لهؤسساتٍـ ىتهاءإ العاهمٓف أكثر أف   إلِ"( Steers,1977) ستٓرز ٓشٓرك 

ة ركح كلدٍٓـ غٓابٍـ، ىسبة كتقؿ بداع اىجاز كىسبة عالٓة، هعىٓك   .(6:2013سالهة، سهرة؛ )أبك  "عالٓة كا 

ساسٓات ة ٓعتبر هف األمعاهمٓف فْ الهؤسسالتىظٓهْ لىتهاء الإٌتهاـ باال ف  أكىستىتج هها تـ استعراضً 

  لِ غآتٍا. إٌدافٍا كالكصكؿ أالتْ تساعدٌا عمِ تحقٓؽ 

قترحً ىتهاء التىظٓهْ كاف استخداهٍا ىهكذج إاللدراستٍا لهكضكع اكثر شٓكعا أغمب الدراسات األ إف  

 .الحالٓة راستىام سٓعتهد عمًٓ فْ د، كالذ  (Allen & Mayer,1990ف كهآر)هف آل كؿ  
 

 اء التنظيمي:نتمبعاد اإل أ .3

 االىتهاء هستكل عف بٍا لالستدالؿ األبعاد هف عدد تحدٓد إلِ الهٓداىٓة الدراسات بعض تكصمت

رائدا فْ ٌذا الجاىب   (Porter)ربكرت حٓث ٓعتبر ،كسمككٓة تىظٓهٓة تغٓرات إحداث فْ تأثٓري كطبٓعة

تهاء التىظٓهْ االى عكاهؿة بٓف تعكد جذكر التفرق. أبعاد االىتهاء التىظٓهْسٍاهً فْ تحدٓد هف خالؿ إ

االىتهاء التىظٓهْ  ( كالتْ تشٓر إلِ أف  Angle and Perry)أىجؿ كبٓرم جراٌا ألِ الدراسة التْ إ

 ٓتضهف بعدٓف:

بعض الدراسات قد تعاهمت هع  أف   إال   ، اإلىتهاء البقائْ)االستهرارم()العاطفْ(اإلىتهاء الكجداىْ

  أحادم البعد.االىتهاء التىظٓهْ باعتباري ٌٓكال
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 فْ ستىداا حٓث التىظٓهْ ىتهاءلإل الثالثٓةر العىاص بىهكذج (1990كهآر) فآلالباحثاف  ع رؼ

 :ٌْك   لً هككىة عىاصر ثالثة إلِ التىظٓهْ ىتهاءلإل ىظرتٍها
 

  :)الوجداني(العاطفي االنتماء (1

تع م ٓتكلِ لدل الهكظؼحساس الذ  اإل زز ٌذا الشعكر هف خالؿ بااللتزاـ ىحك البقاء فْ التىظٓـ، ٓك

جراءات تىفٓذ إٓجابْ هع بالهشاركة كالتفاعؿ اإلالدعـ الجٓد هف قبؿ الهىظهة لمعاهمٓف فٍٓا، كالسهاح لٍـ 

 ٌداؼ كالخطط كرسـ سٓاسات الهىظهة العاهةالعهؿ كاألٌـ هف ذلؾ الهساٌهة فْ كضع األ

  .(278:2009)عاطؼ،

شٓر إلِ تطابؽ الفرد هع رتباط ٓىجذب الفرد لمهىظهكبهقتضِ ٌذا اال رغب فْ البقاء فٍٓا ٓك ة ٓك

ا بٍا كرغبتً فْ اإلافٍٓا ك  ىٍهاكًا  ك الهىظهة  ً هكافؽ عمِ أٌدافٍا ستهرار بالعهؿ فٍٓا ألى  رتباطً شعكٓر

ٓرد الهشاركة فْ تحقٓؽ تمؾ األٌداؼ  (.150:2008)عصفكر، كقٓهٍا ٓك

ىدهاجً هع اؿ كتكافقً ك باط العاطفْ لمعاهرتلِ االإ "(Angle and Perry) "بٓرم"ك" ىجؿأ"ٓشٓر ك 

ٍـ ٓٓردكف ى  تفع ٓستهركا فْ العهؿ بالهىظهة ألالعاهمٓف ذكم االىتهاء الكجداىْ الهر  ف  أالهىظهة، حٓث ىجد 

فراد األ ف  أٓجابْ كتعاطؼ هف قبؿ الهكظؼ ىحك التىظٓـ، بها ٓعىْ إستهرار بىاء عمِ رغبة كشعكر اال

 أك، ٓبقكف فٍٓا بسبب عالقة الحب لتزاـ الكجداىْ ىحك هىظهاتٍـة هف اإلٓف ٓظٍركف هعدالت عالٓالذ  

رل البعض  الهٓؿ التْ ٓشعركف بٍا ىحك تمؾ التىظٓهات. االىتهاء العاطفْ ٓعبر عف قكة رغبة الفرد  ف  أٓك

رغب فْ الهشاركة لتحقٓؽ تمؾٌدافٍا كقٓهٍا أً هكافؽ عمِ فْ االستهرار بالعهؿ بهىظهة هعٓىة، ألى    ٓك

 .(339:2007الهغربْ،) "ٌداؼاأل
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أف االىتهاء العاطفْ ٓشٓر إلِ البقاء فْ الهىظهة عف اقتىاع هها ٓدؿ عمِ تطابؽ أٌداؼ ترل الباحثة 

ة فْ البقاء فٍٓا.الفرد هع أٌداؼ الهؤسسة القتراىً بٍا كاىدهاجً فٓ  ٍا كرغبتً القٓك

   المستمر: االنتماء (2

عكس إ (Angle & Perry)"بٓرم"ك  "ىجؿأ" ٓشٓر لِ كعْ العاهؿ بالتكمفة الهرتبطة بترؾ الهىظهة، ٓك

ىتٓجة هقارىة الفرد لمهساٌهات التْ ٓقدهٍا لمتىظٓـ فْ هقابؿ ها ٓحصؿ عمًٓ فْ عهمٓة التبادؿ الىفعْ 

رل البعض  بقائْ عالْ ٓبقكف فْ التىظٓـ لهجرد الحاجة  ىتهاءإفراد الذٓف لدٍٓـ األ ف  أالقائـ بٓىٍها. ٓك

: 2007،الهغربْ) الٓؼ هتكقعة ىتٓجة تركً لمعاهؿم بسبب ها قد ٓتحهمً الفرد هف تكألذلؾ، الهاسة 

339). 

ستهرار ٓعكس ٌذا البعد هٓؿ الفرد لإل"(  Allen & Meyer & Smithهآر كسهٓث ) لف كآحسب 

تفؽ ٌذا الهفٍكـ هع ه فْ العهؿ بالهىظهة بسبب الخسائر التْ سٓتحهمٍا إذا ترؾ الهىظهة ؿ التبادؿ. دخٓك

ٓحققٍا ف أستثهآرة كالهادٓة التْ ٓهكف فْ ٌذي الحالة هحككهة بالقٓهة اإلىتهاء الفرد ا  كتعتبر درجة كالء ك 

لتحاؽ الذا ها قرر ترؾ الهىظهة كاإالهكظؼ هف خالؿ استهراري بالبقاء فْ الهىظهة هقارىة ها سٓفقدي 

تأثر تقٓٓـ الفرد ألٌهٓة البقاء فْ الهىظهة  سف كطكؿ العهر بهجهكعة هف العكاهؿ كالتقدـ فْ البأخرل، ٓك

 (. 278:2009)عاطؼ، "ةالكظٓفْ فْ الهىظه

ا بالىسبة لً. تكمفة ترؾ الهىظهة ستككف عالٓة جد ف  حٓث ٓهٓؿ الفرد لمبقاء كاالستهرار فْ الهىظهة أل"

شٓر االىتهاء اإل ترؾ  بأف  ىة العتقادي ستهرارم إلِ قكة رغبة الفرد فْ البقاء فْ العهؿ فْ هىظهة هعٓٓك

 .(150:2008)عصفكر،  "العهؿ فٍٓا سٓكمفً الكثٓر

أف االىتهاء الهستهر ٓتحقؽ ىتٓجة االهتٓازات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الفرد فْ الهىظهة ترل الباحثة 

أكثر تكمفة كبقاءي ىاتج لعدـ فالفرد ٓدرؾ أف ترؾ العهؿ بالهىظهة  ،كالتْ سٓفقدٌا إذا ها ترؾ العهؿ بٍا
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 بدٓؿ أخر. كجكد

  : )االخالقي(المعيار االنتماء (3

حساس الذم ٓتكلِ لدل ٌك اإل(  Allen & Meyer & Smithهآر كسهٓث ) لف كآ حسب"

تعزز ٌذا الشعكر هف خالؿ الدعـ الجٓد هف قبؿ الهىظهة  الهكظؼ بااللتزاـ ىحك البقاء فْ التىظٓـ، ٓك

 (.278:2009)عاطؼ، "لمعاهمٓف

رتباط الفرد بالهىظهة كبٓف إعدٓد هف الدراسات التْ ربطت بٓف ٌىاؾ ال ف  أ( 2003كضح حجازم )أ"

ا  ٓجابٓاإ ارتباطإٌىاؾ  ف  أكها كشفت الدراسات  ،ساب لمهىظهةىتً حقؽ االختٓار السمٓـ لإلتٓقىً  بأى   هعىٓك

ها زادت الصعكبة فْ الحصكؿ عمِ فرصة عهؿ ً كم  ى  أالعاطفْ ك رتباط اإلعاهؿ بٓف هحتكل الكظٓفة ك 

م ٓعكس كالذ  ( 151:2008)عصفكر،  "ٓضا بالهىظهةأاالستهرارم العاطفْ رتباط اإلبدٓمة زادت درجة 

 تعٍد الفرد بالبقاء فْ الهىظهة بسبب القٓـ التْ ٓعتىقٍا الفرد.

ٓتعمؽ شعكر العاهؿ بضركرة العهؿ لدل الهىظهة هف  (Angle and Perry)بٓرم ىجؿ ك أ حسب"

ىشطة فْ ٌذي شٓاء كالقٓاـ بتمؾ األخالقْ فعؿ تمؾ األكاجبٍـ األ ف  أاد بفر حٓث ٓشعر األ دبْ،أهىظكر 

شٓر الهىظهات ٓف ص الذ  خٓرف، فاألشخاـ بالبقاء بالهىظهة بسبب ضغكط األً همتز ى  ألِ شعكر الفرد  بإ، ٓك

ؾ خركف لك تر ف ٓقكلً األألِ حد كبٓر هاذا ٓهكف إلتزاـ الهعٓارم ٓأخذكف فْ حساباتٍـ ٓقكل لدٍٓـ اإل

 (.339:2007الهغربْ،) "دبْ حتِ لك كاف عمِ حساب ىفسًأً همتـز ى  إ، العهؿ بالهىظهة

 بأىً إحساس العاهمٓف أخالقٓا بضركرة البقاء فْ الهىظهة. أف االىتهاء األخالقْترل الباحثة 

 تطرؽ إلٍٓا تبٓف أف  الىهاذج الهفسرة لالىتهاء التىظٓهْ التْ تـ الىستىتج هها تـ استعراضً هف 

كاالىتهاء  ضٓؼ االىتهاء التبادلْٓهف  هف الباحثٓفٌى اؾ  ف  أل .تفقكا عمِ ىهكذج هكحدلـ ٓالباحثٓف 
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االىتهاء االستهرارم كاالىتهاء العاطػفْ كاالىتػهاء  :ٓشهؿ ثالثة أبعاد ٌْم الذ   الهشترؾاالىتهاء ك  ،الىفسْ

  .الهعٓارم

 تؤثر فْ هستكل االىتهاء التىظٓهْ.العكاهؿ التْ  إلِ أٌـفْ العىصر الهكالْ التطرؽ الباحثة ستحاكؿ 
 

 العوامل المؤثرة في مستوى االنتماء التنظيمي: .4

العكاهؿ كالظركؼ الخارجٓة الهحٓطة ٓهْ بهجهكعة هف الصفات الشخصٓة ك ٓتأثر االىتهاء التىظ

 :ٓمْهكضحة كها ٌذي العكاهؿ ك فْ هستكل اىتهاء العاهؿ بهؤسستً  تؤثرالتْ  بالعهؿ
 

 (:)المؤثرة في مستوى االنتماء التنظيمي لمفرد الشخصية العوامل 1.5

ذي غٓري، عف فردا تهٓز التْ الشخصٓة الخصائص كالصفات بٍا ٓقصد ا ٓككف قد الهتغٓرات ٌك  هصدٌر

 :الصفػػػػات ٌذي هفالهىظهة. ك  فْ الفرد بعهؿ هرتبطة تككف أك الفرد

 كسىتدارؾ فْ ٌذا السٓاؽ الهتغٓرات التالٓة: عٓة.الجىس)الىكع(، الحالة اإلجتها الفئات العهٓرة،

 خركف أم ك شار هكدأ كثر اىتهاء لهىظهاتٍـ.أالعاهمٓف ذكم الفئات الشابة   العمر:  . أ

(Mowday & al , 1982 )االلتزاـ ٓككف هرتفعا بالىسبة لألفراد ذكم العهر الهتقدـ كسىكات  ف  ألِ إ

 .(283:2009،عاطؼ)كثرالخبرة األ

 الدٓهغرافٓة الهتغٓراتأثر  ":بعىكاف كاىت كالتْ( 2002)الهعٓكؼ بٍا قاـ راسةد تكصمت حٓث

 تحدٓدك  السعكدٓة العربٓة بالههمكة السعكدم العاـ القطاع هكظفْ لدل التىظٓهْ الكالء عمِ كالتىظٓهٓة

  ٓهٓةكالتىظ الشخصٓة تبعا لمهتغٓرات الهبحكثٓف لدل التىظٓهْ الكالء فْ إحصائٓة اختالفات كجكد هدل

ٓرا ٓختمؼ الكالء هستكل أف   الدراسة إلٍٓـ تكصمت التْ الىتائج بٓف هفك   هف كؿ   لإلختالؼ تبعا جٌك
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 هع ٓزداد التىظٓهْ الكالء هستكل أف  ك   االشرافٓة. الهٍاـ التعمٓهْ، الهستكل ،ركالعه الشخصٓة ٓراتالهتغ

 .(90: 2013بف حفٓظ،عف ) "العهر

ً فْ الهىظهة كالهكقع الكظٓفْ ٓختمؼ باختالؼ جىسً، ففْ هعظـ دكر الفرد كهساٌهت ف  إ  :الجنس . ب

 ف  أٓجابٓة هع جىس العاهمٓف، ك إً ٓرتبط بعالقة ى  أجرت لقٓاس االىتهاء التىظٓهْ تبٓف أالدراسات التْ 

كثر تركا لمعهؿ هف أقؿ كالء لهىظهاتٍـ ك أالعاهمٓف الذككر  ف  أك ، عاهؿ ٓحدد درجة كالئً لهىظهتًجىس ال

 (.283:2009،ىاث )عاطؼٓف اإلالعاهم

شٓر"  التىظٓهْ، كاالىتهاء الجىس بٓف عالقة ٌىاؾ أف   فْ دراستٍها (1997) كالسكاط العتٓبْ ٓك

 فرص أف   إلِ ذلؾ فْ السبب الدراسة كأرجعت الرجاؿ، الهكظفٓف هف كالء أكثر اإلىاث هف فالهكظفكف

 بعهؿ تقـك أف تحاكؿ فٍْ كبالتالْ اؿ،الرج فرص هف أقؿ أخرل هىظهات فْ عهؿ عمِ لمحصكؿ الهرأة

 .(2009الحهداىْ، عف)" هىظهتٍا فْ جٓد

 فركؽ تكجد ال ًأى   إلِ" فمٓف" كدراسة (1999) الهعاىْ كدراسة الدراسات بعض أشارت الهقابؿ كفْ"

 ٓفب االهتٓازات فْ التفٓرؽ عدـ إلِ ذلؾ فْ السبب ٓرجع كقد التىظٓهْ. االىتهاء فْ كاإلىاث الذككر بٓف

 (.2009الحهداىْ، عف) "كالئٍـ عمِ ٓؤثر لـ لذلؾ الجهٓع أهاـ الفرص كاإلىاث، ككثرة الذككر

 فْ قدرة لٍا االجتهاعٓة كالحالة زبا،اع أك هتزكجا العاهؿ كاف إذا بذلؾ كٓقصد  : االجتماعية الحالة . أ

ف   كبٓرة،جتهاعٓة إ ٓرةأس هسؤكلٓات عمًٓ تقع ًفإى   هتزكجا العاهؿ كاف فإذا العاهمٓف، ستقرارإ تحدٓد  كا 

 ٓزداد كبالتالْ عهمً، فْ الفرد ستقرارإ إلِ تؤدم إٓجابٓة كاىت إذا كاألسٓرة جتهاعٓةاإل العالقات طبٓعة

 فمٓس زبااع الفرد كاف إذا الهقابؿ، كفْ .فًٓ البقاء فْ ىٓتً ذلؾ هع كتزداد هىظهتً، كاىتهائً تجاي كالؤي

 ٌتزاز،باإل هشكبا ٓككف عهمً فْ استقراري فإف   كبالتالْ كاٌمً، عمِ قعت كاجتهاعٓة أسٓرة هسؤكلٓات اؾٌى  

ذا أفضؿ، بكضع ٓطهح فٍك  (.284:2009هىظهتً )عاطؼ، تجايا التىظٓهْ كالئً اٌتزاز إلِ ٓؤدم ٌك
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 الكالء ببعدم عالقة االجتهاعٓة لمحالة أف   إلِ (1997كالعتٓبْ) دراسة السكاط تكصمت كقد"

 هف ستهرارماإل ىتهاءاإل هف أعمِ بدرجة ٓتصؼ الهتزكج غٓر الهكظؼ أف حٓث ْ،كاألخالق االستهرارم

ٍهً حٓاتً بدآة فْ ٓككف الهتزكج غٓر الهكظؼ أف   إلِ ذلؾ الدراسة كعزت الهتزكج، الهكظؼ  ٓبىْ أف ٓك

ثبات كهستقبمً ىفسً تً فْ ستهراراإل عمِ حٓرص فٍك كبالتالْ الحالْ، عهمً فْ جدارتً كا   عضٓك

 هة.لمهىظ

 الهتزكج غٓر أف   إلِ ذلؾ عزت الدراسة فقد األخالقْ، ىتهاءباإل جتهاعٓةاإل الحالة لعالقة بالىسبة كأها

قضْ لمعهؿ ٓتفرغ  عف) "األخالقْ كالؤي زاد هتزكج غٓر الفرد كاف هاكم   أم العهؿ، فْ تفكٓري هعظـ ٓك

 .( 2009،الحهداىْ

 فْ كالرغبة الشخصٓة بالخصائص كعالقتً لتىظٓهْا الكالء" :بعىكاف2004) )دراستًاألحهدم أجرل "

ْ ،"كالهٍىة الهىظهة ترؾ بهدٓىة  الصحة كزارة هستشفٓات فْ العاهمٓف لمههرضٓف هٓداىٓة دراسة ٌك

دفت السعكدٓة(، العربٓة )الههمكة الٓراض  كعالقتً الكالء التىظٓهْ فْ كالتحرم البحث إلِ الدراسة ٌذي ٌك

 أظٍرت كقد .الٓراض الصحة بهدٓىة كزارة هستشفٓات فْ عهمٍـ هرضٓفاله كترؾ الشخصٓة بالخصائص

 هدٓىة فْ الصحة كزارة فْ هستشفٓات التهٓرض فْ العاهمٓف لدل هتكسط تىظٓهْ كالء تكافر الدراسة

 كجكد كأظٍرت االجتهاعٓة، الحالة لهتغٓر تعزل التىظٓهْ الكالء فْ فركؽ كجكد عدـ كبٓىت الٓراض،

 السعكدٓة الجىسٓات هف كالءن  أعمِ األخرل الجىسٓات كاىت حٓث الهختمفة الجىسٓات ٓفب الكالء فْ فركؽ

 (.74:2005، عبداهلل ختاـ عف) "العربٓة كالجىسٓات
 

 

 )المؤثرة في مستوى االنتماء التنظيمي(: العوامل التنظيمية 2.5

فرادٌا بهستكل عاؿ هف أكثر الهىظهات التْ ٓتهٓز أجكرا هىاسبة ٌْ أالهىظهات التْ تهىح االجور:  . أ

 االىتهاء التىظٓهْ.
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ـ ٌتهاـ بٍدراؾ الكاضح لهشاعر العاهمٓف كاإلىساىْ كاإلْ تتهٓز بالتعاهؿ اإلالهىظهات الت نمط القيادة: . ب

 ىتهاء التىظٓهْ.فرادٌا بهستكل عاؿ هف اإلأجتهاعٓة، ٓتسـ كهعاهمتٍـ بها ٓعزز هكاىتٍـ اإل

 قٓاس فْ اعتهدت كقد التىظٓهْ، كااللتزاـ العاهؿك   الهشرؼ بٓف العالقة دراسة (2006)"إلٓىا"جرت أك 

تكزعت  بىدا 18 هف تككف م( الذ  Allen & Meyer,1997 كهآر) فلآ هقٓاس عمِ التىظٓهْ االلتزاـ

 ٌها أساسٓف بعدٓف إلِ تقسٓهً تـ مالذ   الهستهر لتزاـلتزاـ العاطفْ، كاإلاإل ٌْ أساسٓة أبعاد ثالثة عمِ

 عالقة كجكد عمِ الدراسة ىتائج تأد   لقدك  الهعٓارم، لتزاـاإل ككذا كغٓاب الفرص، ستثهاراإل التضحٓة،

ْ كااللتزاـ العاهؿك  ؼبٓف الهشر  إٓجابٓة  ٓرتبط الذم الهعٓارم االلتزاـ ٓخص فٓها الىتٓجة تقٓربا ىفس ٌك

 أف   الباحثة أدت فقد عدٓف،ب إلِ قسـ الهستهر الذم االلتزاـ ٓخص فٓها كالعاهؿ أها الهشرؼ بعالقة إٓجابٓا

 (.     8:2012،ىابْ بف عف) ببعدًٓ سمبا ترتبط بالعاهؿ عالقة الهشرؼ

 فْ كالدٓهكغرافٓة التىظٓهٓة العكاهؿ قدرة هدل هعرفة إلِ ٌدفت الت1996ْ) )"الطجـ" شارت دراسةأك "

 الهكظؼ تصكرات أف   إلِ جالىتائ كأشارت .السعكدٓة اإلدآرة باألجٍزة التىظٓهْ االلتزاـ التىبؤ بهستكل

 أم كجكد الىتائج تظٍر كلـ لهىظهتً، ككالئً رتباطًا  الذاتْ ك  ىدهاجًا  ك  لتزاهًإ فْ تأثٓري لً هىظهتً لسمكؾ

 (71:2005، عبداهلل ختاـ عف)" العٓىة ألفراد كالخصائص الشخصٓة التىظٓهْ الكالء بٓف عالقة

 كزارة فْ اإلدآرٓف لدل القٓادم كالىهط الهٍىْ الكالء بٓف العالقة (2003)"عكرتاىْ" دراسة تىاكلت

 لدل القٓادم كالىهط الهٍىْ الكالء بٓف العالقة طبٓعة هعرفة ٌدفٍا كاف الفمسطٓىٓة، الكطىٓة السمطة

 الهٍىْ، الكالء درجة عمِ التعرؼ خالؿ هف كذلؾ الفمسطٓىٓة، الكطىٓة السمطة كزارات فْ اإلدآرٓف

 :كأتْ الىتائج فكاىت اإلدآرٓف، ٌؤالء لدل السائدة القٓادٓة األىهاط عمِ التعرؼ ككذلؾ

   جدنا هرتفعة كاىت الفمسطٓىٓة الكطىٓة السمطة كزارة فْ اإلدآرٓف لدل الهٍىْ الكالء درجة إف. 

 (73:2005،عبداهلل ختاـ عف) الهٍىْ كالكالء الدٓهقراطْ القٓادم الىهط بٓف آجابٓة عالقة كجكد 
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هشاركة فْ اتخاذ القرارات ٓتهٓز الهىظهات التْ تسهح لمعاهمٓف بال :القرارات المشاركة في اتخاذ . ج

 .(429:2010،جكاد؛ )العزاكم التىظٓهْفرادٌا بهستكل عاؿ هف االىتهاء أ

االلتزاـ  العاهمٓف لهتغٓر تقدٓر هف هرتفع هستكل ( كجكد61:2015دراسة عبكد الىكٓقة ) أظٍرت"

االلتزاـ  الهعٓارم، االلتزاـ الشعكرم، اإلبعاد الهدركسة)االلتزاـ ضكء فْ فْ كزارة الداخمٓة التىظٓهْ

هكف الهستهر(  اإلدآرة التكجٍات تبىْ عمِ الداخمٓة فْ كزارة القٓادة حرص هف الىتٓجة ٌذي تفسٓر ٓك

 كتكظٓؼ العهمٓات عادة ٌىدسةا  ك  العهؿ فرؽ أسمكب كتكظٓؼ الشاهمة الجكدة هثؿ تطبٓقات الحدٓثة

االلتزاـ  حقؽ مبالشكؿ الذ   لمكزارة الهؤسسْ األداء عمِ إٓجابا اىعكس ٌذا كؿ   العهؿ، أداء فْ ٓاالتكىكلكج

 ."العاهمٓف لدل تىظٓهٓا
 

 : (نتماء التنظيميالمؤثرة في مستوى اإل ) داريةالعوامل اإل 3.5

 ة عىاصر لٍذا العاهؿ كتتهثؿ فْ:( عد  2000ٓف)الد   هكد شرؼحذكر ىشأت فضؿ ه

، لٍذا التىظٓهْىتهاء اإلحتراـ كالتقدٓر ٌك هعٓار ٓؤثر عمِ اإل ف  أٓدرؾ العاهمكف ب دير:حترام والتقاإل . أ

ٍـ ٓعاهمكف ى  أٓشعر العاهمكف بذا لـ إىتهاء التىظٓهْ كالدافعٓة ٓصعب الحصكؿ عمِ هستكل عاؿ هف اإل

ـ هف قبؿ هشرفٍٓـ ى  أك لـ ٓشعركا بأحتراـ كالتقدٓر باإل  (49:2004،ك هىظهتٍـ )هحهكدمأٍـ ٓقدٌر

ْ عمِ ها ٓبذلً الفرد كعمِ الفٍـ كالهعرفة الكاضحة لمعهؿ لً تأثٓر ٌاـ كآجاب ف  إ وضـــوح الوظيفة: . ب

ىتهاء اإلٓجابا عمِ إهعرفة الفرد بٍا كبالتالْ ٓؤثر  لتزاهً التىظٓهْ، فكضكح الكظٓفة ٓدعـإتطكر 

 .(49:2004،تصاؿ بٓف الرئٓس كالهرؤكس سٍال )هحهكدم، حٓث ٓككف اإلالتىظٓهْ
 

 مظاىر عدم االنتماء التنظيمي: .5

 : تتهثؿ فْعهكـ العهاؿ الهختمفة فْ فْ هىظهات األىتهاء اإلهظاٌر عدـ هف  أف  ( 1980ٓرل الحرفة )
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 العهؿ كضعؼ الشعكر باالستقرار  ضعؼ الهٓؿ لمعهؿ كالشعكر بالالهباالة كعدـ شعكر الفرد بقٓهة ذلؾ

 االطهئىاف.ك 

 حتراـ بٓف الرؤساء راـ هكاعٓد العهؿ كضعؼ عالقات اإلحتإكالتهارض كعدـ ظاٌرة التغٓب زدٓاد إ

 كالهرؤكسٓف.

 ة با  بتعادٌا عف العاهمٓف ك ا  دآرة لمهىظهة ك تٍاكف القٓادة اإل جكاد، ؛ ٓىٍـ )العزاكمىخفاض الركح الهعىٓك

430:2010) . 

القرارات  تخاذإاعمٓة صىع داء العاهمٓف كهها ٓىعكس عمِ فأتؤثر عمِ أف ىٍا أٌذي الهظاٌر هف ش إف  

 ٌداؼ التْ تخص الهىظهة. أتحقٓؽ  دآرة كفْاإل

. كأداء الهىظهة ككؿ  كالتْ تؤثر فْ أدائً لمهؤسسة أف كبعد أف عرضىا هظاٌر عدـ اىتهاء العاهمٓف 

 سىحاكؿ تبٓاف تدعٓـ كتعٓزز االىتهاء التىظٓهْ لمعهاؿ.
 

 :التنظيمي لمعاممين نتماءل لتدعيم المؤسسة   .6

هف بٓف ٌتهاـ بعهالٍا كتمبٓة رغباتٍـ بها ٓعزز قدرتٍـ الكظٓفٓة لٓس هف الصعب عمِ أم هىظهة اال

 التىظٓهْ لمعاهمٓف تتهثؿ فٓها ٓمْ:ىتهاء اإلك تدعٓـ أالتكجٍٓات الهفٓدة فْ تعٓزز 

  ستهعكا أٓشارؾ االفراد فْ هىاقشة قكهكف بتصعإٌداؼ الهؤسسة كقٓهٍا ٓك ٓدٌا لِ آرائٍـ البىاءة ٓك

 ٌدافٍا كقٓهٍا.ألإلدارة العمٓا لضهٍا لتقٓرر الهؤسسة عف 

  التحدث هع فٓرؽ العهؿ بالطرؽ الرسهٓة كغٓر الرسهٓة عها ٓحدث فْ القسـ كعف الخطط الهستقبمٓة

 التْ ستؤثر عمٍٓـ.
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 ر الحٓاة العهمٓة فْ قسهؾ األ بٍا ك لفٓرؽ العهؿ ام البٓئة التْ ٓعهمكف أخذ بالخطكات الالزهة لتطٓك

دارتٍـ كهجاؿ هشاركتٍـ فْ العهؿ إسمكب الذم تتبعً فْ عهالٍـ كاألأسالٓب التْ ٓتـ بٍا تخطٓط كاأل

 كاهر التْ تصدر الٍٓـ.رادتٍـ كلٓس عف طٓرؽ األإىٍـ ٓشارككف فًٓ بهحض أساس أالذم ٓقكـ عمِ 

  ر فاعمٓتٍـ داخؿ الهؤسسة ك  خارجٍا.هساعدة االفراد عمِ تىهٓة هٍاراتٍـ ككفاءتٍـ لتطٓك

 ها  الهؤسسة ستبذؿ كؿ   أف  كثر هف ذكر أبؿ  ،الكظٓفة سكؼ تككف هدل الحٓاة ف  أال تعطِ كعكد ب

ادة فرص العهؿ كت ستغىاء عف العهالة الزائدة كهراعاة فراد عمِ حٓاتٍـ كتجىب اإلهٓف األأٓهكىٍا لٓز

 (.2011)حسكىة،هكفأف إىساىٓة الظركؼ اإل

  العاهؿ ٌك  ف  ألٍٓا، حٓث إفراد الهىتهٓف هة ٌك بهثابة ىجاح األىجاح الهىظ م جعؿأتقاسـ الىجاح

 ، لً الحؽ فْ ىصٓبً الحاصؿ عف ٌذا الىجاح.زء فعاؿ فْ ٌذي الهؤسسة كبالتالْج

 لٍٓا سكاء كاىت تمؾ الهعمكهات هادٓة إالهعمكهات الهتعمقة بالهىظهة التْ ٓىتهكف  عالـ تكفٓر كؿ  اإل

  .(42:2004هكدم،)هح ك تتعمؽ بالهكارد البشٓرةأ

 ىتهاء التىظٓهْ ٓتهثؿ فْ:( تدعٓـ اإل247:2007حسب عكض )

ض، الطٓبة هةالكم   يمي: وال: عمى مستوى الفرد نذكر ماأ  تقدٓر عمِ الحصكؿ، السمطات بعض تفٓك

ىْ برىاهج ، حضكرالسىكم التقدٓر فْ ههتاز ادة، عمِأ كظٓفة لِإ الترقٓة، تكٓك  الحصكؿ، الراتب فْ ٓز

 .لمهكظؼ الحدٓثة العهؿ دكاتأ بعض تكفٓرك  .التهٓز ءةكفا عمِ

 :المنظمة مستوى ثانيا: عمى

 .الهؤسساتْ كالكالء الشعكر كتدعٓـ بىاء فٓرؽ عدادإ طٓرؽ عف كذلؾ :عداداإل مرحمة 1

ة تهثؿ :الرؤية مرحمة 2  الشعكر لبىاء كتدعٓـ التقمٓدم غٓر التفكٓر خالؿ هف لًٓإ تسعِ التْ داءاأل رٓؤ

 .الهؤسسة لِإ ءباالىتها
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 ٌذي لتحقٓؽ الهطمكبة كالعهمٓات عهمْ، بشكؿ ٌداؼاأل تحدٓد الهرحمة ٌذي فْ ٓتـ : التحديد مرحمة 3

 .هعٍـ العهؿ لسٍكلة هجهكعات إلِ كتقسٓهٍـ الهستٍدفٓف، كتحدٓد ٌداؼاأل

تـ :التنفيذ مرحمة 4  لبىاءٍا عمٓ تفاؽاإل ـت التْ كالبراهج كالعهمٓات ىشطةاأل تىفٓذ الهرحمة ٌذي فْ ٓك

 الهىظهة هستكل عمِ باالىتهاء الشعكر

 التالٓة: الخطكات الهرحمة ٌذي تتضهف :التقويمية مرحمة 5

ـ  –التقٓٓـ  –الهتابعة    . العكسٓة التغذٓة–التقٓك

 عمِ الىحك التالْ:ستحاكؿ الباحثة عرض أبرز الىهاذج الكاردة فْ أدبٓات االىتهاء التىظٓهْ 

 

 تماء التنظيمي:نل المفسرة ل نماذجال  .7

 ٓتعمؽ بأسبابً، ٓر االىتهاء التىظٓهْ، سكاء هاالبحث فْ تفستكجد العدٓد هف الدراسات التْ حاكلت 

ؽ عمِ ىهكذج هكحد لتفسٓر االىتهاء التىظٓهْ، اخترىا ثالث ىهاذج اتفً لـ ٓتـ االأى   . إال  ىتائجً، أىكاعً

ْ كالتالْ:  أساسٓة ٌك

( ىهكذج الهدخالت كالهخرجات Steers) ستٓرز كضحأ :(Steers ,1977)نموذج ستيرز وال: أ

 :ىتهاء التىظٓهْ هكضحا هآمْلإل

 ، العهر، تحدٓد الدكر.، التعمٓـزٌْ الحاجة لإلىجاالخصائص الشخصية:  - أ

ْ الرضا عف العهؿ، الفرصة لمتفاعالت االجتهاعٓة، التغذٓة الرجعٓة.خصائص العمل:  - ب  ٌك

ْ طبٓعة كىكعٓة خ خبرات العمل: - ت تجاٌات العاهمٓف ىحك إبرات العهؿ لدل العاهمٓف فْ التىظٓـ، ٌك

كها  ذلؾ فْ الىهكذج التالْ (Steers ) ستٓرز كقد كضح (.2009، الثقة التىظٓهٓة. )عاطؼ،التىظٓـ

 .ٌك هكضح
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 (Sterss) ٓبٓف ىهكذج ستٓرز (:2الشكل رقم )

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 . (2009: )عاطؼ،المصدر

ذا ها تكفرت لدل الفرد تؤدم إاؾ ثالثة خصائص ٌى   أف  عالي الذم ٓكضح أهف خالؿ الشكؿ ىالحظ 

لِ اىخفاض ىسبة دكراف العهؿ كهٓؿ العاهؿ إلِ الرغبة كالهٓؿ لمبقاء فْ الهىظهة، كبالتالْ تؤدم إبً 

كرة أعطِ ص (Sterss)إذف بٍذا ٓككف ستٓرز .ؿكبر إىجاز فْ العهأكهٓمً لبذؿ  الهؤسسةٌداؼ ألتحقٓؽ 

 الهحددات كالىتائج.   حٓثهكضكع االىتهاء التىظٓهْ هف لكىظرة شاهمة 
 

 :  Angel and Perry, 1983)وبيري) نجلأ نموذج : ثانيا

 االىتهاء أسباب عف البحث أساس عمِ تقـك التْ الىهاذج هف الىهكذج ٌذا د  ( ٓع1998حسب ٌٓجاف )

 ٌها: رئٓسٓف ىهكذجٓف فْ تصىٓفٍا ٓهكف التىظٓهْ،

النتماء التنظيميا  

 :خصائص العمل
 الرضا عف العهؿ-
 الفرصة لمتفاعالت االجتهاعٓة-

 ص  الشخصية:الخصائ
 الحاجة لإلىجاز-
 العهر-
 التعمـ-
 تحدٓد االدكار-

 خبرات العمل:
 العهؿ طبٓعة-
طبٓعة كىكعٓة خبرات العهؿ -

لمعاهمٓف فْ التىظٓـ. الثقة 
 بالتىظٓـ

 اتجاٌات العاهمٓف ىحك التىظٓـ

 :النتائج

 البقاء فْ الرغبة 1-
 فْ اإلخالص كجكد 2-
 العهؿ
 العهؿ فْ عاؿ أداء 3-
ة 4-  فْ العضٓك

 الهىظهة
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ر أف   الىهكذج ٌذا ٓعتبر  :التنظيمي نتماءلل  كأساس الفرد نموذج . أ  عمِ ٓبىِ التىظٓهْ ىتهاءاإل جٌك

ا الفرد خصائص أساس  ٌذا ٓككف كأف تجاي،اال ٌذا إلِ الهؤدم لمسمكؾ هصدرا كتصرفاتً، باعتباٌر

 كالجىس كالعهر الفرد خصائص إلِ ٓىظر ًفإى   الىهكذج لٍذا عان كتب كطكعٓان، كثابتان  كاضحان  عاهان، السمكؾ

ا كالخبرات، كالتعمٓـ  هف فراداأل ٓحهمً ها عمِ ٓركز الىهكذج ٌذا فإف لذا الفرد، سمكؾ هحددات باعتباٌر

 ىتهاءإ أساسٍا عمِ ٓتحدد التْ الهىظهة داخؿ ٓهارسكىً ها جاىب إلِ الهىظهة، إلِ شخصٓة خصائص

ا اتٍـلهىظه االفراد  .(43:2011عمْ الغاهدم، بف ) الفرد سمكؾ هحددات باعتباٌر
 

 التْ العهمٓات أف   أساس عمِ الىهكذج ٌذا ٓقـك   :التنظيمي نتماءاإل  كأساس المنظمة نموذج - ب

 العهؿ ىتٓجة الفرد كبٓف بٓىٍا التفاعؿ ٓتـ حٓث التىظٓهْ، ىتهاءاإل تحدد التْ ٌْ الهىظهة فْ تحدث

 تحقٓقٍا ٓتكقع التْ كاألٌداؼ الحاجات بعض لدًٓ أف   أساس عمِ الحالة ٌذي فْ الفرد ِإل ٓىظر لذا فٍٓا،

 تحقٓؽ فْ سبٓؿ كطاقاتً هٍاراتً تسخٓر فْ ٓتردد ال األٌداؼ ٌذي تحقٓؽ سبٓؿ فْ ًكأى   الهىظهة، هف

 .(43:2011عمْ الغاهدم،بف ) الحاجات تمؾ بتمبٓة الهىظهة قٓاـ هقابؿ األٌداؼ ٌذي
 

 دراسة فْ الهدارس أحدث هف التىظٓهٓة الثقافة هدرسة تعد :التنظيمية الثقافة مدرسة نموذج: ثالثا

ا قدهت كقد الهىظهات،  الهىظهة ثقافة أف   باعتبار التىظٓهْ ىتهاءاإل ظاٌرة كتفسٓر لدراسة جدٓدنا ىهكذجن

 ببىاء كالهتعمقة الهىظهة ْف الهمهكسة كالجكاىب الهدٓٓرف، قٓـ كبالذات بٍا الهكجكدة القٓـ فْ تتهثؿ التْ

 هف ٓعد   التىظٓهْ االىتهاء أف   كها لألفراد، التىظٓهْ ىتهاءإلل األساسْ الهككف كتىظٓهٓنا، هادٓنا الهىظهة

 هىٍا تعاىْ التْ الهشكالت أكبر هف أف   باعتبار الهكظفٓف، لضبط قكٓنا أسمكبنا الهدرسة، ٌذي ىظر كجٍة

ا أسمكبنا ٓقدـ التىظٓهْ كاالىتهاء الهكظفٓف، كتكجًٓ ضبط بً فٓهك الذم األسمكب الهىظهات، إدارة  هالئهن

 تكحد ٓتضهف التىظٓهْ االىتهاء فإف   الهدرسة ٌذي ىظر كجٍة كحسب الهشكمة، ٌذي لحؿ   لمهدٓٓرف

 فإف   كعمًٓ. الشخصٓة أٌدافًك  قٓهً كاىت لك كها بٍا، ٓعهؿ التْ الهىظهة كأٌداؼ لقٓـ قبكلًك  الشخص
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 الهظاٌر ببعض ٓرتبط الذم لمفرد الذاتْ اإلحساس هف ىابعنا ٓككف الىهكذج ٌذا حسب لتىظٓهْا االىتهاء

 ،ـالدكا كقت خارج كالعهؿ الغٓاب، ،الكظٓفْ التسرب فْ الهتهثمة الهظاٌر ٌذي هف ٓحد بؿ التىظٓهٓة،

  .(43:2011الغاهدم،عمْ بف ) الهىظهة لترؾ جازاتاإل فرص استغالؿ إلِ الهكظفٓف لجكء كعدـ
 

 قياس االنتماء التنظيمي: .8

 قٓاس االىتهاء التىظٓهْ فْ هساعدة الهؤسسة عمِ تصحٓح االختالالت كاالىحرافات كحتِكهف ٓ

داء الكظٓفْ، قدـ لىا هؤشرات داؿ عمِ هستكل األٌذا القٓاس ٓ ف  طاء الهرتبكة هف طرؼ العاهمٓف، ألخاأل

 ً االفراد هف كالء الهىظهة، ككذاهعرفة ها ٓتهتع بحتٓاجات كقٓاسٍا لحاسٓس كاالكهعرفة الهشاعر كاأل

، )حاركش آجاد الحمكؿ لٍإعمِ  فراد كالتىظٓـ كهف ثـ العهؿلهشكالت كالهعكقات التْ تكاجً األهعرفة ا

242:2011).   
 

 (:Porter & al,1969) زمالئو و بورتر مقياس -1

تككف التىظٓهْ الكالء إستبٓاف عمًٓ أطمؽ كقد"( 2008) حسب العىترم  فقرة (15) هف الهقٓاس ٓك

 )بف حفٓظ"ستجابةاإل درجة لتحدٓد السباعْ بهقٓاس ستعافكا ،بالهىظهة االفراد اىتهاء قٓاس درجة تستٍدؼ

،95:2013). 

  :(Thorton,1981)  تورتن مقياس -2

 تضهف كها التىظٓهْ االىتهاء لقٓاس ستجابةاإل فقرات سداسٓة (8) ثهاف عمِ الهقٓاس احتكل قدك  

 .التىظٓهْ االىتهاء تقٓس ستجابةاإل خهاسٓةك  ةرباعٓ فقرات أخرل (7) سبع قٓاساله
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 (:Marsh & Mannari,1977مانري ) و مارش مقياس -3

تككف الحٓاة هدل لالىتهاء هقٓاساالباحثاف  قدها حٓث  لقٓاس كأداة ستخدـا قدك  فقرات (4) ربعأ هف ٓك

 (95:2013)بف حفٓظ، الحٓاة هدل االىتهاء تعهٓؽ لكٓفٓة الفرد دراؾإ

 (: Jawsh & al ,1978 زمالئو ) و جوش مقياس -4

ك  .(95:2013)بف حفٓظ،. فقرات (6)ست خالؿ هف التىظٓهْ االىتهاء لقٓاس هحاكلة ٌك

كالذم   ف كهآرلآهقٓاس ل ىاستخداهاهف خالؿ فْ ٌذي الدراسة كقد تـ قٓاس هتغٓر االىتهاء التىظٓهْ 

 . البحث فْالباحثة  تبىتً بىدا (17)تضهف 

 أك رفع فْ تؤثر التْ العكاهؿ لتشخٓص أداة بهثابة ٌك التىظٓهْ اإلىتهاء قٓاس ف  ىستىتج هها سبؽ أ

 الهىظهات عمٍٓا ْتبى ذاتًٓ سٓهقآك  ة سمككٓ هقآٓس ِإل قسهت .هىظهاتٍـ تجاي العاهمٓف إىتهاء خفض

 .فٍٓا لمعاهمٓف التىظٓهِ االىتهاء بهستكل لمىٍكض عهؿ براهج

 :الفصل صةخال

اسٓا كهٍها هفتاحا أس ٓعد   التىظٓهْ االىتهاءهكضكع  ف  أف ىستخمص أسالفا ٓهكف كرد عمِ ضكء ها 

هؤسساتٍـ، حٓث حضْ باٌتهاـ الباحثٓف كالدلٓؿ عمِ ذلؾ بكارتباط العهاؿ فْ تحدٓد هدل اىسجاـ 

 الىفسْ ستقراراإل عمِ ٓساعد إذىاي سابقا. تعددت التعآرؼ كالهداخؿ الىظٓرة لدراسة ٌذا الهكضكع كها بٓ

ٓزد لمعاهؿ كالهٍىْ رفع ثقتً، هف ٓك ة ركحً هف ٓك عطًٓ الهعىٓك  ٓؤدم هها، كبر لمعهؿأ كحهاس دافع ٓك

 .داءاأل فْ كالتهٓزكاالبتكار  بداعاإل لِإ
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 :تمييد

الشخصٓة  ف  ، ألفراد ٓختمفكف فْ بعض السهات كالخصائص التْ تهٓز كؿ فرد عف غٓرياأل ف  إ

)حٓرـ،  ىٓة التْ ٓكاجٍٍا الفردلِ الظركؼ الهكقفٓة األإهحصمة تفاعؿ عكاهؿ كجكاىب عدٓدة باإلضافة 

64:2004 .) 

ٌهٓتٍا فْ أك  مشخصٓةغكم كاالصطالحْ لالم   تعٓرؼاللِ إكؿ الباحثة فْ ٌذا الفصؿ التطرؽ تحاس

 التْ فسرتٍا، ىظٓراتكال، كهككىاتٍاب(  ،)أتعٓرؼ ىهط الشخصٓةلِ إعهاؿ كالتطرؽ دارة األإهجاؿ 

 الهتزآد ٌتهاـاإل ٓتضح. الىظٓرات أصحاب هىظكرات فؽك  كهككىاتٍا طبٓعتٍا حكؿ أراء فاختالؼ

  .الهتخصصة الدكٓرات فْ الهىشكرة األبحاث هف العدٓد خالؿ هف لؾكذ   الشخصٓة بدراسة
 

 الشخصية: مفيوم -1
 

ةالم   التعآرؼ دتتعد  مشخصية:التعاريف المغوية ل 1.1  :ٓمْ ها هىٍا كىكجز الشخصٓة لهصطمح غٓك

 .الهعىِ فْ األصؿ ًأى   الظاٌرك  ،ارتفع الشْء  :شخكص شخص( 1995حسب الشٓخ )

  .أزعجًك  أقمقً أهر أتاي :بً شخص

 .(15:2015شخٓصة )ٓزف، ٌْشخٓص ك  فٍك كضخـ بدف :شخاصً شخص

 شخص كجهاعة شخص هف العربٓة غةالم   فْ شخصٓة هةكم   اشتقت(  1996)الخالؽ عبدحسب "

ك ،غٓريك  اإلىساف  كاىتقؿ شخصً،رأٓت  فقد جسهاىً رأٓت شْء كؿ  ك  ،بعٓد هف تراي اإلىساف سكاد كذلؾ ٌك

ك الهعىكم الهستكل إلِ الهادم الهستكل هف الهصطمح  إثبات بً كالهراد كظٍكر رتفاعإ لً جسـ كؿ   ٌك

ك) الكسٓط الهعجـ فْ أها ،القدٓهة الهعاجـ فْ الستخداـا ٌذا كرد قدك  شخص لفظ لً فاستعٓر الذات  ٌك

قاؿ ،غٓري هف الشخص تهٓز صفات :الشخصٓة أف   كرد فقد حدٓث( هعجـ  :قكٓة شخصٓة ذك فالف ٓك
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رادةك  تهٓزي ذك صفات  ذا ككٓاف هستقؿ ا   .(15:2015)ٓزف، "حدٓث ستخداـاإل ٌك
 

 مشخصية:ل التعاريف االصطالحية 1.2

 ال شؾ أف   ا الهجاؿذلؾ باختالؼ الباحثٓف كالدارسٓف لٍذا الصدد ك د هف التعارؼ بٍذلقد كردت العدٓ

 .أكلٓا لفٍـ حقٓقتٍابر شرطا أساسٓا ك دقٓؽ لظاٌرة هعٓىة ٓعتالكقكؼ عمِ هفٍـك كاضح، هحدد ك 

التىظٓـ الدٓىاهْ، الهتحرؾ داخؿ الفرد لمىظـ " :ٍاى  أب (Allport ,1961ألبكرت) ٍآعرففالشخصٓة 

 (Cattellكاتؿ) ٍآعرففْ حٓف  تً فْ تأقمهً هع البٓئة".الىفسٓة التْ تحدد تهٓزي، كفردٓ - جسهٓةال

 عرؼ سٓرؿ برتكها  ."م ٓسهح بالتىبؤ بها سٓفعمً الشخص فْ هكقؼ هعٓفذلؾ الشْء الذ   :"ٍاى  أب

(Syril Burtالشخصٓة ) ابتة ىسبٓا"عقمٓة الثستعدادات الجسهٓة كالالىظاـ الكاهؿ هف الهٓكؿ كاإل" :ٍاى  أب 

 . (50:2009)حٓرـ،

ٌْ تكاهؿ الصفات الجسدٓة  ":(147:2005)فمًٓ كالسٓد هف كؿ   هف كجٍة رأم الشخصٓة ف  إ 

ك الههٓزات أالفرد هف حٓث ٌك كحدة هتكاهمة هف الصفات  ٌْ هفٍكـ ٓصؼك  .كالخمقٓة الههٓزة لفرد ها

خٓرف كهف ثـ فالشخصٓة تشكؿ دكافع الفرد هع األزاجٓة التْ تبدك فْ تعاهمً الجسهٓة كالعقمٓة كاله

هكاٌبً جتهاعٓة كذكائً كقدراتً ك كهعتقداتً كاتجاٌاتً كعاداتً اإل كعكاطفً كهٓكلً كسهاتً الخمقٓة كآرائً

 ."تجاٌات فْ الحٓاةا  كفمسفة ك جتهاعٓة إٌداؼ كهثؿ كقٓـ أكهعمكهاتً، كها ٓتخذي هف 

تحاد جهٓع  الهككىات إهمٓة التكاهؿ التْ ٓتـ بكساطتٍا ع" :أى ٍا الشخصٓة (Beach)"بٓش"عرؼكها 

  (.50:2009حٓرـ،)"هتكاهؿ ( كالىفسٓة لإلىساف فْ كؿ  الجسهٓة )الفٓٓزكلكجٓة
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الهجهكع  :"ٌْ (Eysenckآٓزىؾ ) ٓراي ها كحسب عمًٓ الهتفؽ فإف   الشخصٓة، حكؿ أراء تعدد كرغـ

 تشكمت الذٌىٓة، األداة بىٓة دكتع هقررة بالكراثة كالهحٓط، الىهاط السمككٓة الظاٌرة كالكاهىةالكمْ لأل

ة الفرد أسمكب كتشكؿ. األساسٓة الحكافز عف التعبٓر لضهاف  ". بً الخاصة شخصٓتً البىٓة، ٌذي لتقٓك

  :ىٍائْتعٓرؼ  ستخمصى أفىا أهكى. لهفٍـك الشخصٓة السابقة تعٓرفات هف سبؽ ها خالؿ هف

  ٌْ ؛اط السمككٓة الظاٌرة كالكاهىةىههجهكع الكمْ لألالشخصٓة 

   ؛هتكاهؿ تكاهؿ الصفات الجسهٓة كالىفسٓة لإلىساف فْ كؿ 

 ؛ىسبٓنا كثابت هتسؽ سمككْ ىهط 

 ا خصائص شخصٓة لكؿ .شخصٓتىا عمِ ٓدؿ سمككىا ا عف تهٌٓز  .غٌٓر
 

 

 عمال: دارة األإىمية الشخصية في مجال أ-2

ىساىْ، كلكالي ال تقكـ فْ الكجكد ٌذي اإللعىصر كف تحدٓد تعتهد كمٓة عمِ اعهاؿ كبدهىظهات األ ف  إ

لِ إ الهؤسساتٓصاؿ ٌذي ا  كالقائهٓف عمِ ٌذي الهىظهات كقادتٍا ٓسعكف بجٍد كهثابرة لدفع ك  ،الهؤسسات

هكاىاتٍا جٓدة ا  تككف طاقاتٍا ك  أفٌدافٍا الهتىكعة، كحتِ ٓككف الكصكؿ لٍا بأهاف البد هف أغآاتٍا ك 

القكل العاهمة،  ختٓار ألفرادٌهٓة اإلأالهؤسسات الهختمفة ٓركزكف عمِ  رؤساءٌتهاـ إلذلؾ ىجد  كسمٓهة.

عىد الترقٓة لشغؿ الكظائؼ القٓادٓة  أك( ٓقع عىد بدآة التعٓٓف Sélectionختٓار)سكاء كاف ذلؾ اإل

هكاىاتٍـ فْ تحهؿ ا  حٓات عمِ الهدراء ككفؽ قدراتٍـ ك عادة الىظر بتكٓزع الصالإك عىد أالشاغرة 

الحظ الهس كعمِ كجً التحدٓد  ختٓارإلِ عهمٓات اإلٌهٓة كبٓرة أعهاؿ ٓكجٍكف دارة األإرجاؿ  ف  أؤكلٓة. ٓك

ا دعاهة Testتمؾ االختبارات الىفسٓة ) لألفراد. كهف خالؿ ختٓار اإلساسٓة هف دعائـ عهمٓة أ( باعتباٌر

ً لمكظٓفة الهرشح لٍا كالتكٍف عهاؿ بالتىبؤ بسمكؾ الفرد عىد شغمدارة األإٍٓتـ رجاؿ  اتختٓار اإلعهاؿ أ

التخطٓط كتدبر الكسائؿ القدرة عمِ  ف  أىجد بهدل قدرتً عمِ الىٍكض بأعبائٍا بكفاءة كفاعمٓة. فهثال 
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اىب الهىطؽ لتزاـ بجك إىفعالٓة، كهدل لذكاء كالطاقة اإللِ قدر هف اإتخاذ القرارات تحتاج ا  كالحمكؿ ك 

ىساىٓة زائدا خصٓة اإلها الشى  ا  دارم، ك كافٓة لمىجاح اإل رٌا غٓددآرة كحالشخصٓة اإل ف  أك  كالعقؿ. 

بهعزؿ عف البٓئة  لِ الشخصٓةإدارم. بهعىِ ال ٓهكف الىظر ؼ اإلدآرة داخؿ البٓئة كالهكقالشخصٓة اإل

 (2010،شكقْ) .دآرةاإل
 

 تعريف السمة: -3

هكف ستهرار تتهٓز بقدر هف الثبات كاإل ،صٓةساسْ فْ بىاء الشخأالسهة هفٍكـ  ف  إ تككف  أفٓك

 جتهاعٓة. إك أك عقمٓة أجسهٓة 

ختص بٍا الفرد ( بأى  Allportلبكرت)أٓعرفٍا  ٍا: "بىٓة ىفسٓة عصبٓة تتهٓز بالتعهٓـ كالتهركز، ٓك

بتكار كالتكجًٓ الهستهٓرف هثٓرات الهتكافئة كظٓفٓا كعمِ اإلكتتكافر فٍٓا القدرة عمِ ىقؿ العدٓد هف ال

: "هجهكعة ٌْ السهة أف   (Cattell) كها ٓشٓر كاتؿ". لتعبٓرم كالتكافقْلصكر الهتكافئة هف السمكؾ ا

تكضع تحت  أفستجابات التْ ٓربطٍا ىكع هف الكحدة التْ تسهح لٍذي االستجابات ك اإلأفعاؿ ردكد األ

  (.21:2010)بمعالٓة، حكاؿ"عالجتٍا بىفس الطٓرقة فْ هعظـ األسـ كاحد كهإ

تـ التعكد السهة ٌْ هجهكعة االستجابات التْ ٓخ ف  أٓهكف القكؿ هف خالؿ التعٓرفٓف  تص بٍا الفرد ٓك

 .عمٍٓا
 

 تعريف النمط: -4

ً:" هجهكعة هف السهات الهترابطة ى  أالىهط فْ هجاؿ الشخصٓة عمِ  (Eysenck ) ٓعرؼ إٓٓزىؾ

 (.21:2010)بمعالٓة،هعا" 
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 :)ب(نمط الشخصية و  )أ( تعريف نمط الشخصية -5

( هف ركاد ىهط الشخصٓة Friedman &Rosenman ) رام ركزىهافك  فالباحثاف هٓر فٓردهآعتبر 

ها طبٓباف  ب(.، )أ دراستٍها الهعهمٓة ىهاط السمككٓة لمشخصٓة هف خالؿ هٓركٓاف قدها هفٍكـ األأٌك

 ىهاط السمككٓة فْ:كمٓىٓكٓة. هٓز الباحثاف األكاإل
 

 

 

 نمط الشخصية)أ(: (1

 ٍـبأى   الىهط ٌذا فْ فراداأل ٓتسـالىهط )أ(  ( أف  Friedmen et al,1974حسب فٓردهاف كأخركف )"

 كاألكعٓة القمب أجٍزة عمِ ٓؤثر ضغط تحت أىفسٍـ ٓضعكف فٍـ ،كقمقكف غٓر صبكٓرفك  عدائٓكف

ة لدٍٓـ   (Leboyer,2005 :100 ) "الدهٓك

ح ٓتصفكف بالهٓؿ التمقائْ لمهبالغة فْ الطهك " :ٍـصحاب الطراز)أ( عمِ أى  أ  هحهد تٓغزةأٌعرف  

فصاح عف ستثارة كاإلتظار، كىشاط خفة الحركة كسرعة اإلىالتىافس كعدـ القدرة عمِ تحهؿ اإلكالعدكاف ك 

كثٓرة فْ ىفس لِ القٓاـ بأعهاؿ إكثر هف كٓفً، كالمجكء أبكهً ٌتهاـ ٌتهاـ الزائد بالعهؿ كاإلىفعاؿ، كاإلاإل

 (25:2010اء كالراحة" )بمعالٓة،سترخٓقكـ بً كعدـ القابمٓة لإل جاؿ صارهة عمِ هاأالكقت كفرض 

تىافس  أفلِ إتككف عمِ عجالة كتهٓؿ  أفتهٓؿ شخصٓة ىهط )أ(:" ( 2003)حهد هاٌرأ حسب

تكمـ ا  خٓرف، كعمِ ٌذا فقد تراي ٓؤدم عهمً بسرعة ك األ ىطالؽ كقكة، كربها ٓفعؿ شٓئٓف فْ ىفس الكقت، ٓك

تكمـ بسرعة هع ا  بسرعة ك  حب ستخداـ ٓدًٓ كجسهإىطالؽ كقكة، ٓك ٓضع  أفً كتعبٓرات كجًٍ، كطهكح، ٓك

ك هدهف لمعهؿ، كلٓس لدًٓ   "ٌتهاهات جاىبٓة كثٓرة خارج العهؿإلىفسً حدكد زهىٓة لىٍآة عهمً، ٌك

 (.196: 2003)هاٌر،
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ٌْ الشخصٓة الدؤكبة كالحٓكٓة كالهمتزهة فْ :"(58:2009)ٌعرفها حرٌم حسٌن السٌاق ذات وفً

قصر أعهاؿ فْ اؽ هع الزهف إلىجاز الكثٓر هف األهؿ الهتكاصؿ كالسبطباعٍا، كتتهٓز بالرغبة فْ الع

ْ هٍككسة  كقت، كهف خصائصٍا الطهكح، كالهىافسة، كالعدكاىٓة كعدـ الصبر. كتقٓس الىجاح بالكـ، ٌك

  ."باألرقاـ

، (Time Stress)، ٓعهمكف تحت ضغط الكقت كفٍـ طهكحى  أب )أ(صحاب الىهط أٓكصؼ "

ـ فْ ذلؾ عكس كهعرضكف لمىكبات الق  .(60:2004سٓد، )جهعة "صحاب الىهط )ب(أمبٓة، ٌك

هتغٓرات الشخصٓة  السمكؾ)أ( كبعض بٓف ىهط العالقة دراسة (2000)سٓد ٓكسؼ   جهعةجرل أ"

 كبعض السمكؾ)أ( بٓف ىهط العالقة عف الكشؼ إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة الهحدكدة، اإلحصائٓة الداللة ذات

ْ القمؽ لةالدال هتغٓرات الشخصٓة ذات ـ الهرضْكاإل التشخٓصٓة ٌك  لدل العاـ كالىشاط كتئاب  كالتٌك

 :التالْ الىحك ٌذي الدراسة عمِ  ىتائج ككاىت كاإلىاث الذككر عٓىتٓف هف

ٓجابٓة دالة إالسمكؾ)أ( هتغٓرات الشخصٓة  بٓف ىهط رتباطاتجهٓع اإل كاىت فٓها ٓخص عٓىة الذككر

 الشخصٓة هتغٓراتك  السمكؾ )أ( بٓف ىهط رتباطاتهٓع اإلج كاىت عٓىة اإلىاث فْ .حصائٓا إ

 .(14:2013حهزاكم، عف)"ٓجابٓةإ
 

 

 نمط الشخصية ) ب(: (2

غٓر هستعجمة كال ٓحب تككف ٌادئة، كهستكٓىة، ك  أفتهٓؿ  :"( ف196:2003ٍْحهد )أحسب هاٌر 

ك ٓؤدم عهمً بثقة كتؤدي، كدكف خٓرف،ف ٓىافس األأ حب إ ٌك شٓاء الكاحدة تمك ٓؤدم األ أفستعجاؿ، ٓك

 ."لـ ٓتـ العهؿ هف أساسً فإخرل كببطء، كبالتدرج حتِ األ
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تعاهمكف هع الكقت سترخاء، كغٓر طهكحٓفقدر عمِ اإلأٍـ ى  أٓصفكف ب )ب( صحاب الىهطأ" ، ٓك

 .(60:2004سٓد، )جهعة" بهكضكعٓة

هتحررا  )ب( ٓعد   صحاب الىهطأ أف  هحهد تٓغزة عمِ أها جاء بً   (Goldencon) ككلداىسف كد  أكها "

تسـ بعدـ كجكد  لِ الكشؼ عف إلحاح الزهف، كعدـ الظٍكر الحاجة الكسكاسٓة إهف العدكاف كالعداء، ٓك

تسـ كذلؾ بقدرتً عمِ اإلداء الذم قاـ بً ك هىافسة األأىجازات اإل سترخاء دكف شعكر بالذىب، الفرد، ٓك

ا هف األ أك حباطً، كالهشاركة فْ الٓراضةإٓسٍؿ  أفكالعهؿ هف غٓر  حٓة دكف شعكر غٌٓر ىشطة الترٓك

 .(25:2010)بمعالٓة، "ك قدرتًأثبات تفكقً إ إلِ بحاجة

تتهٓز بالصبر، كالثبات كالتكازف،  :")ب(الشخصٓة أن   (58:2009)حسٓف حٓرـٌرى وفً ذات السٌاق، 

 ."كدافعٓة كاقعٓة، كتقبؿ الكاقع

ك أف  شاهؿ تعٓرؼ ستىتاج إٓهكف هف خالؿ التعآرؼ السابقة   أف اٍصحابأ ٓهٓؿ)أ(  ىهط الشخصٓة ٌك

هٓؿ  تصؼ عهمً باألهىافسة لِ إٓككف عمِ عجالة ٓك لِ القٓاـ بأعهاؿ كثٓرة إجكء . كالم  سرعةالخٓرف، ٓك

لحاح إبعدـ كجكد أصحابٍا ٓتسـ  )ب(الشخصٓةها ىهط أسترخاء كالراحة. كعدـ القابمٓة لإلفْ ىفس الكقت 

ككف ٓف أٓهٓؿ ك  حباطً،إٓسٍؿ  أفدكف شعكر بالذىب، كالعهؿ هف غٓر سترخاء قدرتً عمِ اإلك مكقت، ل

 خٓرف.ٓىافس األ أف، كغٓر هستعجؿ كال ٓحب ٌادئ

 )ب(: و نمط الشخصية  نمط الشخصية )أ( خصائص -6

 األفراد خصائص ٓمْفٓها ىمخص ( ب، أىهط الشخصٓة ) هفٍكـ تحدٓد فْ أكردىاي ها ضكء كعمِ

  :هآمْ (2003شٓخاىْ) حسب سهٓر )أ(ىٓهاف ىهطكركز  فٓردهاف الهصىفة هف قبؿ
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 . القمٓؿ الكقت فْ األعهاؿ هف الكثٓر ٓىجز دائها، هسرع : الوقت بإلحاحيو الشديد الحس . أ

 ٓطمؽ عداء ،الم ٍكك  سترخاءاإل صعب ،هفرط ىحك عمِ تىافسْ  :مالئمين غير عدوانيةو  اءعد . ب

 .تحٓرض ألدىِ

 .هالئهة غٓر أكقات كفْ ،الكقت ىفس فْ ثرأك أك أهٓرف ٓعهؿ إذ  :متعددا سموكا . ت

 الصفات بعض إلِ إضافة ،الهطمكبة األٌداؼ تحقٓؽ أجؿ هف كذلؾ : الصحيح لمتخطيط فتقاراإل . ث

مة لساعات العهؿ : هثؿ  السفر أكثر ،) لمهعمهٓف بالىسبة ( الدرس قاعة فْ الكقت هف هٓزد قضاء ، طٓك

 الراحة فْ أقؿ كقت قضاء ، األىدٓة ك التطكعْ العهؿ فْ التكرط ، قمٓؿ لكقت الىـك ، العهؿ بداعْ

 .جتهاعٓةاإل الهعاشرة عىد السركر هف فقط القمٓؿ ستهدادا  ك  الشٓرؾ هع قمٓؿ تصاؿإ ،كاالسترخاء 

ا ضغطا ٓثٓر هها الكعائْ، القمبْ الجٍاز عمِ أكثر ٓشد د (أ(الىهط هف السمكؾ ٌذا إف    عالٓا دهٓك

 قابمٓة أكثر أفرادي ٓككف (أ(الىهط هف الىكع قمبٓة فٍذا لىكبات الفرد ٓعرضك  القمب ىبضات هعدؿ هف ٓٓزدك  

 .(114:2012)عقكف، الهٍىْ لمضغط لتعرض فْ

 الخبرة كهدة بالجىس كعالقتٍا الىفسٓة الضغكط" :بعىكاف دراسة (2000)هتكلْ إبرآٌـ عباسأجرل "

دفت "االبتدائٓة الهرحمة هعمهْ لدل سهات الشخصٓة كبعض  الضغكط فْ الفركؽ إلِ التعرؼ لِإ ٌك

 الهعمهٓف بٓف فركؽ كجكد الدراسة ىتائج كأظٍرت لمجىس، تبعنا ة االبتدائٓةمالهرح هعمهْ لدل الىفسٓة

 كالهعمهات الهعمهٓف أف إلِ الدراسة ىتائج تكصمت كها لصالح الهعمهات، الىفسٓة الضغكط فْ كالهعمهات

شعركف الىفسٓة، الصحة عف اب كاالبتعادالعص إلِ ٓهٓمكف الىفسٓة الضغكط هرتفعْ  كاالىفعاؿ بالتكتر ٓك

 كزهالئٍـ برؤسائٍـ عالقاتٍـ كتككف أداء أعهالٍـ فْ الكفاءة كعدـ بالىقص كاإلحساس كالتردد كالشؾ

 (.2014، هسكٓف عف) "ةسمبٓ
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هكاقؼ الحٓاة الضاغطة ستراتٓجٓات التكٓؼ هع إ "حكؿدراستً  (276:2005بشٓر) بف طاٌر قاـ

لِ إسفرت الىتائج أ. "عـ االجتهاعْحة العاهة عمِ ضكء هتغٓرم: ىهط الشخصٓة كالد  كعالقتٍا بالص  

عاهؿ التكتر كالشعكر  ب( لىهط الشخصٓة كفْ-ىاث فْ الطراز السمككْ)أكجكد فركؽ بٓف الذككر كاإل

ىاث فْ إلبٓف الذككر كاكجكد فركؽ عدـ ىاث، ككشفت عف ْ العهؿ لصالح اإلستغراؽ فبالعبء كاإل

كبشكؿ داؿ لتبىْ الطراز  كثر هٓالأىاث ف اإلأىفعالٓة. كتعىْ الىتٓجة تغٓر التكحد كالتسمط كالعجمة كاإله

كالذككر  االىاث ٓىزعف لمسمكؾ)أ( أف  )أ(. فاستىتج ككر ٓهٓمكف لتبىْ الطراز السمككْالذ أفك . )أ(السمككْ

 .)ب(ٓىزعكف لمسمكؾ

  ()بىهط كركزىٓهاف فٓردهاف الهصىفة هف قبؿ ألفرادا خصائص هف (2003شٓخاىْ) سهٓر حسب

 ٓمْ: اهٓتهٓزكاف بػ

م الىظرة عتهادإ . أ  فْ بها إال   ٓقكهكف الك  كاقعٓة، أٌداؼ برسـ األشخاص هف الىكع ٌذا ٓقـك إذ :ةالطٓك

 .التفٓكض أك ىتداباإل فْ أفضؿ ٌـكسعٍـ، ك 

 .األخٓر الهكعد فْ هٍاـال إتهاـ لعدـ ٓقمقكف فال  :األٌهٓة تمؾ بهثؿ السرعة لٓست . ب

ة حس . ت  الحب إلحراز ضطرآرةإ بحاجة لٓسكاك  ٓفعمكىً، بهاك   بذكاتٍـ هؤهىكف ٍـإى   : الشخصٓة الٍٓك

 . حتراـاإلك 

 كأقؿ سرعة، أقؿ ،ءسترخاا أكثر ٍـأى   عف فضال. الحٓاتٓة األحداث تجايا التكازف حس عمِ ٓحافظكف . ث

ة األحداثك  الهكاقؼ ٓعالجكفك  ببساطة، األهكر ٓأخذكف ٍـأى   كها تىافسٓة  الىفس فْ ثقةك  ٌدكءك  برٓك

 (.114:2012،)عقكف
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فراد فْ بعض فرد ٓتهٓز عف غٓري هف األ كؿ   أف  الىاس هختمفكف، ك  أف   (58:2009)حٓرـٓشٓر 

الشخصٓة  ف  ستىادا لتمؾ السهة، ألإؤ بً الخصائص كالسهات، لٓس هف السٍؿ تفسٓر سمكؾ الفرد كالتىب

 ة التْ تكاجٍٍا الفرد.ىٓلِ الظركؼ كالعكاهؿ الهكقفٓة األإاهؿ كجكاىب عدٓدة باإلضافة عؿ عك هحصمة تفا

  .ك عكسٍا بشكؿ حادأك التىبؤ بً فقط فْ حالة تكافر السهة أتساعد فْ تفسٓر السمكؾ  أفٓهكف 
 

 ب(:، أ )نمط  الشخصيةسمات مكونات  -7

ا لمتأكد هف أف  ٓعتبر تحدٓد العىاصر التْ ٓتككف هىٍا أم هفٍكـ شرطا ضرك   ٌذا الهفٍكـ جاهعا لكؿ   ٓر

تضهف ىفعاؿ. ٓكهركب هف الفعؿ كاإل )أ( مكؾ الىهطخركف سأٓرل ركزىهاف ك  ، حٓثالعىاصر الهككىة لً

 عكاهؿ رئٓسٓة ٌْ: (3)ثالث
 

 ستىتاجٍا هف السمكؾ الظاٌر كالطهكح كالعدكاىٓة.إكالتْ ٓهكف  :القابمٓة السمككٓة 

 داء أستعجاؿ فْ ت كالتٓقظ كالسرعة فْ الحدٓث كاإلالظاٌر كتكتر العضالىهاط هحددة هف السمكؾ أ

 شٓاء.هعظـ األ

 (36:2005ىفعالٓة كالتٍٓج كالعداء كالغضب )بف طاٌر،ستجابات اإلىهاط هف اإلأ. 

ْ كالتالْ:أهككىات لطراز)(6)فقد حددكا ستة (Jeffrey & alخركف)أها جٓفرم ك أ  ( لىهط السمكؾ ٌك

 ذا الهٓؿ شٓاء بسرعة رغـ عدـ كجكد لِ عهؿ األإالهٓؿ نتظار: اإل  السرعة/عدم تحمل هتطمب لذلؾ، ٌك

كثر هف الهكقؼ الهكجً فْ حد ذاتً كتتأثر بطبٓعة العهؿ كالهحٓط ألً عالقة بشخصٓة الفرد كىفسٓتً 

 (26:2010)بمعالٓة، .الهٍىْ

  :ىة عمِ القدرات.تحقٓؽ الذات كال أجؿ كبر هفألِ بذؿ جٍد إك الىزعة أالهٓؿ التنافس  بٌر
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 قٓهتً الذاتٓة هف خالؿ عهمً كتتجمِ ٌذي الىزعة لِ تحدٓدإالهٓؿ و التوحدية: أستغراق في العمل اإل 

فْ ٌذي الىشاطات  الكقت كؿ   هف خالؿ التركٓز الهستهر فْ ىشاطاتً الهرتبطة بعهمً كالرغبة فْ القضاء

 .(26:2010)بمعالٓة،

 :شٓاء فْ ىفس الكقت كالسعْ الهتكاصؿ فْ التسابؽ كعة هف األىجاز هجهإلِ إالىزعة  ضغط الزمن

 .(26:2010)بمعالٓة، هع الزهف لبمكغ غآات هٍىٓة هٍها كاف الثهف

  :تجمِ ٌذا الهٓؿ لفظالِ اإلإالهٓؿ  الغضب/طبع ىيجاني ك أ فصاح عف غضبً كعدائً، ٓك ك فعال ٌك

  ىفسْ. –هصدر داخمْ 

 :دراؾ الهسؤكلٓة بشكؿ حاد.إستثارة، العاؿ، اال التهٓز بالطهكح المسؤولية المينية 
 

 :نمط الشخصية )أ( ونمط الشخصية )ب( مقارنة بينال -8

ٓكجد بٓىٍها الكثٓر هف )ب(،  ىهط)أ( كىهطأصحاب أف ٌىاؾ ىهطٓف لمشخصٓة الحظ الباحثٓف 

 ٌْ:الفركؽ 

 ( 01جدول رقم):  محاور ة)ب( من عد  الشخصية )أ( ونمط الشخصية مقارنة بين نمط اليبين: 

 شخصية)ب( شخصية )أ( المحاور
 

 السمات
 هتىافس. -
 هستعجؿ. -
 هتكتر. -

 غٓر هتىافس. -
 بطْء. -
 ٌادئ. -

 
 داءاأل

 عهاؿ التْ تحتاج السرعة.فضؿ فْ األأ -
 سكا فْ االشٓاء التْ تحتاج الِ تقدٓر كبحث.أ -

 سكا فْ االعهاؿ التْ تحتاج سرعة.أ -
لِ تقدٓر إفضؿ فْ االعهاؿ التْ تحتاج أ -

 كبحث.
دخؿ فْ صراعات.أٓفقد  - السموك تهسؾ  هع األأٓتحكـ فْ  - عصابً ٓك   خٓرفعصابً ٓك
صابة بأهراض القمب كالشرآٓف كالهعدة لِ اإلإىزعة  - الصحة

 ىً هف "الخارجٓف".أخص لك عمِ األ
صابة بأهراض القمب كالشرآٓف صعب اإل -

  .كالهعدة
 

 (196: 2003 )هاٌر، المصدر:
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الهحاكر األساسٓة عف عطِ ىظرة شاهمة د هاٌر أأحه ف  ٓتكضح أعالي أ(01رقـ )خالؿ الجدكؿ هف 

السرعة  ٓتهثؿ فْداء هحكر األ تكهف فْكالتْ  جكاىبة )أ( ك)ب( هف عد  الشخصٓة ْطبٓف ىه التْ تقارف

ستعجاؿ فْ تأدٓة الهٍاـ. فْ العهؿ كالتكتر كاالالتىافس  ٓكهف فْالسهات كهحكر فْ العهؿ، أك البطء 

 ٓتضهف التحكـ فْ األعصاب. كهحكر الصحة ٓكهف فْ اإلصابة باألهراض الهزهىة.السمكؾ أها هحكر 

 ٌهٍا:أب( سىتىاكؿ  ،ىهط الشخصٓة )أ تفسٓر فْ هتبآىة ىظر كجٍات ذات هتعددة ىظٓرات ظٍرت
 

 

 ب(: ،أ الشخصية ) أنماط ولتالنظريات التي تنا -9

 الشخصٓة، تفسٓر فْ هتبآىة ىظر كجٍات ذات كثٓرة ىظٓرات ( ظٍرت 1998حسب عبدالرحهف)

 الضكء تمقْ فقد الكجكي، هتعدد الهصطمح ٌذا ألف   الشخصٓة، دراسة عىد الىفس عمهاء آراء تعدد بسبب

ا فْ  ٓبدك ككٓؼ فٍٓا جتهاعْاإل كالجاىب لمشخصٓة، الخارجٓة الجسهٓة الهظاٌر أك الجكاىب عمِ تفسٌٓر

 عبارة الشخصٓة عتبرتأ التْ الىظٓرات أٌـ كهف .(33:2005،عبداهلل ختاـ )فأخٓر هكاجٍة فْ الفرد

 :ٌْ السهات هف ىظاـ عف

ؿ" ٓشٓر كها الىظٓرة ٌذي تعهؿ (:Eysenck) إيزينك نظرية .1  هف عدد ـض   عمِ (2001)"الطٓك

  إٓٓزىؾؿ الهجا ٌذا فْ شتٍرإ كقد .هحددنا ىهطنا أك أسمكبنا هحدد لتككف تصىٓؼ فْ بعضٍا هع الصفات

(Eysenck )أك ربطٍا خالؿ هف فٍهٍا ٓهكف الشخصٓة هف ٌاهة جكاىب ةعد   اؾٌى   أف   ٓرل الذم 

 : ٌها بعدٓف فْ جهعٍا
 

 هتكازف. غٓر - : هتكازفاألول البعد  - أ
 

 اىطكائْ. –ىبساطْ إ : الثاني البعد - ب
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 عاـ، بشكؿ ٌادئ فٍك إثارتً تسٍؿ ال مالذ   الهعتدؿ الشخص ذلؾ ٌك الهتكازف بالشخص الهقصكد

عتهد هتكازف ًكهزاج . هتذهرك  ؽ،كقم كهزاجْ، هتقمب شخص الهتكازف غٓر الشخص عمًٓ، بٓىها ٓك

 (. 87:2008)العتٓبْ،

  "سهات الشخصٓة كعالقتٍا بقمؽ الهستقبؿ لدل العاهمٓفحكؿ " تً( دراس118:2007) كرهٓافجرل أ

لضهٓر، طٓبة، حٓكٓة اىبساطٓة، ال)اإلربعةفْ سهات الشخصٓة األً ال تكجد فركؽ أظٍرت الىتائج بأى  

 .جتهاعٓةكالعصابٓة( حسب الحالة اإل
 

 هرتفعا قمقا لدٍٓـ أف   باعتبار )أ(ىهط لسمكؾ ىظٓرة التحمٓؿ الىفسْ  تىظر نظرية التحميل النفسي: .2

ك القمؽ، عمِ السٓطرة ٓستٍدؼ دفاعا القٍرم الكسكاس أعراض  الىظٓرة ٌذي كتعد  قدرتً بفضؿ ٓىجح ٌك

فترض الشعكر، إلِ الالشعكر هف (لألىاهؤلهة )هكاد  دخكؿ هىع عمِ )أ( ٓشبعكف  الىهط أصحاب أف   ٓك

 فْ أهؿ أم العهؿ بذلؾ الهرتبطة غٓر كاألفكار الهشاعر لدل ٓككف ال بحٓث العهؿ تشبًحٓاتٍـ بأىشطة 

 (.219:2013عبدالكائمْ،) الكعْ إلِ الكصكؿ
 

 هٓز حٓث الشخصٓة أىهاط تحدٓد فْ كائؿاأل هف ٓكىج كارؿ ٓعد   (Carl Jung):يونج كارل نظرية  .3

 :ىبساطا  ك  ىطكاءإ لمشخصٓة األساسٓٓف تجآٌفاإل بٓف ٓكىج
 

 ،كبالىاس الخارجٓة ٌتهاـ بالتفاعالتباإل ٓتهٓز هف ٌك "قمٓكبْ "ٓصفً كها:  المنبسط االتجاه 1

ككف. كاألشٓاء عتهد، عالقات هعٍـ ٓك ذا ٓك  ٓصفً "ٓكىج" فإف   الفرد لدل عادة تجاياإل ٌذا أصبح عمٍٓـ كا 

ك بالىهط الهىبسط، الحالة ٌذي فْ تأثر الخارجٓة، العكاهؿ تحركً مالذ   الىهط ٌك  بالبٓئة. بعٓد حد إلِ ٓك
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ك "خكرم" ٓصفً كها  : المنطوي االتجاه 2 بشخصً،  ٌتهاهاإ أكثر ٓككف ذلؾ، حٓث هف العكس عمِ ٌك

هكف  ٓعرؼ صفة تجاياإل ٌذا ٓصبح كعىدها حاسٓسًكأ بهشاعري ىبساطأك اإل ىطكاءاإل حالة عف ٓعبر أف ٓك

بتعد اسالى   ٓخشِ مالذ   بالهىطكم ٓصفً "ٓكىج" فإف   بٍا الشخص  .(87:2008)العتٓبْ، عىٍـ ٓك
 

 لمشخصٓة هككىة هصطمحات ٌىاؾ ( أف  Gordon Allport) لبكرتأ ٓرل جكردف  :السمات نظرية .4

:ْ   ٌك

 ىصؼ كأف   الشخص، عمِ خمقٓنا حكهنا إصدار تضهىت ٍاألى   "لبكرتأ" هةالكم   ٌذي أقمقت كلقد : الخمق (1

 الشخصٓة خمؽك  هقٓهة الشخصٓة ٌك "لبكرتأ" عىد سْء كالخمؽ ًبأى   أخر كخمؽ حسف، ًبأى   الفرد خمؽ

 .  هقٓـ غٓر
 

ف عمِ ٌذي الظكاٌر كتعتهد ،ةالكجداىٓ الفرد طبٓعة تهٓز التْ الظكاٌر تمؾ ٌك : المزاج (2  الكراثْ التكٓك

ْ  .كبٓر حد إلِ كراثٓة الهىشأ حٓث هف ٌك
 

ا شخص فٍٓا ىؼٓص أف ٓهكف كحدة ٌك : النمط  (3  اسالى   لتصىٓؼ أسالٓبإذا  ، فاألىهاطرآخ شخصن

 )العتٓبْ، العدكاىْ الىهط هف ًأى   ىقكؿ ائهدا عدكاىْ الشخص كاف هعٓىة، فإذا كحدات فْ ككضعٍـ

90:2008 .)  

 ب( )أ،الىهط ذكم لمهعمهٓف الىفسْ حتراؽاإلدراسة  (18:2007)ربكأبك  عهار كـر ىشكة دردٓر شارتأ

)أ، ب(  الشخصٓة ىهط تأثٓر عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت الهشكالت، بأسالٓب هكاجٍة كعالقتٍا

 الهتغٓرات حسب الىفسْ، االحتراؽ درجة فْ الفركؽ بٓىٍـ هعرفة ككذا الهعمهٓف عىد الىفسْ االحتراؽ فْ

 تكصمت حٓث ،لبكرتىر الشخصٓة ىهط هقٓاسالىفسْ ك  حتراؽ اإلهقٓاس  باحثةال ستعهمتاك  ،الشخصٓة

تجاي افْ  حتراؽلال الكمٓة الدرجة الىهط)ب( فْ كذكم الىهط)أ( ذكم بٓف فركؽ كجكد :التالٓة الىتائج إلِ
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 مذك  عىد كجكدٌا الىهط)أ( كعدـ ذكم لدل الىفسْ حتراؽالكمٓة لإل الدرجة فْ فركؽ كجكدك  ذكم ىهط )أ(.

 (.ب (الىهط ذكم ككذا الىهط)أ( ذكم لدل الىفسْ حتراؽاإل عمِ تؤثر ال الشخصٓة الهتغٓراتك  ،الىهط)ب(
 

 

 (Rogers,1980) :  لكارل روجرز الذات مفيوم نظرية .5

ْ ذاتً، لتحقٓؽ الحْ الكائف ىزعة فكرة عمِ" ركجرز"ىظٓرة  تعتهد  ٓكافح الفرد تجعؿ أساسًٓ ىزعة ٌك

ٓزد بقائٍا مِع كٓحافظ ذاتً لٓحقؽ ىالؾ قٓهتٍا هف ٓك  ،ككؿ   الكائف فْ لمطاقة كاحد رئٓسْ هصدر ٌك

حتهؿ هىً لجزء كلٓس  عمِ الهحافظة كىحك كالتحقٓؽ الكهاؿ ىحك ىزعة تصكري أف لً تصكر ؿفضأ أف   ٓك

ادة الحْ الكائف  أف ٓهكف(A) الصعاب هع هكاجٍة فْ ٍـبأى   الذات، تحقٓؽ ىزعة عمِ عتهاداإ قٓهتً. كٓز

ادة أٌدافً كتحقٓؽ الكهاؿ إلِ لمكصكؿ كالعقبات ىهط سمكؾ ىفسر  (.621 :2013،الكائمْ)عبدقٓهتً كٓز
 

 

  (:K.Lewin) ليفين كيرت المجال نظرية .6

ك بعهؿ القٓاـ فْ شخص ٓشرع قد الهجاؿ ىظٓرة صاحب "لٓفٓف كٓرت" ٓقكؿ  إف   الٓقٓف، عمـ ٓعمـ ٌك

 القكل بٓف كاهال تكازىا ستككف األخٓرة الىٍآة أف   ىفسً الكقت فْ ٓتكقع لكىً هتزآدا، تكترا ٓحتهؿ أف عمًٓ

 التكتر هف هتعادؿ غٓر قدر بً ٓكجد جزئٓا ىظاها ف  أهتعادال ك  الكمْ الىظاـ داخؿ التكتر أف   ٓعىْ كالتكازف

 هثؿ هف عدد عمِ الشخصٓة تحتكم كقد الداخمٓة الشخصٓة الىظـ بقٓة عف كهىفصؿ هحكها، عزال هعزكال

د هستهرا هصدرا ٓجعمٍا هها هحكها عزال كالهعزكلة الهتكترة، الىظـ ذيٌ لحدكث  الالزهة بالطاقة لمتزٓك

 . (621:2013الكائمْ،عبد عف) الىفسٓة العهمٓات

تغمب الىجاح، ٓحقؽ لكْ هتزآد تكترا ٓتحهؿ ًى  أ أم  ال كالتكازف التكازف، ٌك كالىجاح العقبات عمِ ٓك

ة بالىشاط لمتفرد هستهر هصدر كفٍ التكتر، هف خمكي ٓعىْ  ًى  أ مأ لسمكؾ خاصٓة ٌك كالىشاط كالحٓٓك

ة بالىشاط ٓتهتع تغمب الىجاح ٓحقؽ لكْ كالحٓٓك  ٓتزكد (A).ىهط (A) ؿ  لك هستهر كالتكتر العقبات عمِ ٓك
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تهتع بالطاقة ذي بالىشاط ٓك  قمقٍـ تبٓرر ٓحاكلكف ىهط سمكؾ ذكك بٍا ٓتصؼ التْ الخصائص ٌْ ٌك

 .(A)طٓرؽ عف كغضبٍـ

 الخبرة كهدة بالجىس كعالقتٍا الىفسٓة الضغكط" : بعىكاف دراسة (2000)هتكلْ إبرآٌـ عباسجرل أ"

دفت "االبتدائٓة الهرحمة هعمهْ لدل سهات الشخصٓة كبعض  الضغكط فْ الفركؽ إلِ التعرؼ إلِ ٌك

 الدراسة ىتائج كأظٍرت دهٓاط، ةبهحافظ الهدارس عمِ لمجىس، تبعنا ة االبتدائٓةمالهرح هعمهْ لدل الىفسٓة

 الدراسة ىتائج تكصمت كها لصالح الهعمهات، الىفسٓة الضغكط فْ كالهعمهات الهعمهٓف بٓف فركؽ كجكد

 الىفسٓة، الصحة عف بتعادالعصاب كاإل إلِ ٓهٓمكف الىفسٓة الضغكط هرتفعْ كالهعمهات الهعمهٓف أف   :إلِ

شعركف  كتككف أداء أعهالٍـ فْ الكفاءة كعدـ بالىقص كاإلحساس كالتردد كالشؾ ىفعاؿكاإل بالتكتر ٓك

 .( 2014، هسكٓف ىقال عف) "سمبٓة كزهالئٍـ برؤسائٍـ عالقاتٍـ

تصاؿ فْ عالقتٍا ( حكؿ شبكة عالقات اإلCunningham & al,2004) خٓرفأدراسة ككىىجٍاـ ك "

ٌٓئة شبكة العالقات  لِ تعرؼإالصحة العاهة. ٌدفت الدراسة  ـخرل فْ فٍأبالشخصٓة كهتغٓرات 

لِ تحدٓد تأثٓر إرل لفٍـ الصحة العاهة، كها ٌدفت ختربط الشخصٓة، كبعض الهتغٓرات األالكظٓفٓة التْ 

 )أ()العدكاف(ٓجابٓة بٓف الىهطإلِ كجكد عالقات إ. تكصمت صابة باالحتراؽ الىفسْعمِ اإل الىهط)أ(

حتراؽ ختالؼ هستكل اإلإٓة تأثٓر فْ رتفاع هستكل ضغط الدـ كالككلستركؿ، ككاف لىهط الشخصا  ك 

 "(حترافا عف ذكم الىهط)بإكثر أ)أ( كالذم تقمدكا الهىاصب العمٓا سْ، حٓث كاف اإلدآركف ذكم الىهطالىف

 .( 79:2007،دردٓر عف)
 

 أىفسٍـ ٓعرضكف ثـ كهف كالصالبة كالجدٓة التىافس ىهط سمكؾ ذكم إف    :الفسيولوجية النظرية .7

 تغٓرات إلِ ذلؾ فٓؤدم كالغضب القمؽ هشاعر ٓىكركف ٍـفأى   كلذا الىفسْ الضغط هف هرتفعة لهستكٓات

 زاد كالتكتر كالغضب القمؽ زدادإ هاكم   شدٓد ىشاط حالة فْ السهبثاكم العصبْ الجٍاز لٓصبح فسٓكلكجٓة
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 ة،الىظٓر ٌذي صحة ختٓارإ البحكث حاكلت كقد .كالدكرم العصبْ الجٍآزف عمِ كزادت األعهاؿ الىشاط

 ختٓرتأف شدٓد ىشاط )أ(طىه سمكؾ ذكم هف كأخرل)ب( حالة فْ ٍـأى   عمِ الهتىافسٓف لألفراد ىظر حٓث

 األداء كأثىاء هعٓف هكقؼ هع التعاهؿ هىٍـ كطمب الذككر هف ىهط سمكؾ ذكم هف هجهكعتاف لذلؾ ىتٓجة

 بسرعة ٓعهؿ لدٍٓـ السهبثاكم العصبْ الجٍاز ف  أ تكضح ةقبطٓر فتفاعؿ التعمٓقات بعض لٍـ أعطٓت

ىالٓف هستكل زادك  الدـ ضغط كزادت ضربات القمب كارتفع  سمكؾ ذكك ٓسمؾ لـ حٓف عمِ الدـ فْ األدٓر

 .(621:2013الكائمْ،)عبدذاتٍا التفاعؿ طٓرقة ىهط)ب( أساس

لدل  ىهط الشخصٓة )أ( كىهط الشخصٓة)ب(عالقة الضغط الهٍىْ ب" :بعىكاف (2013دراسة حهزاكم )

ةالهد هكظفْ ة ْهكظف :التالٓة  الىتائج تكصمت إلِ "،لمخٓزىة بسطٓؼ ٓٓرة الجٍٓك  لمخٓزىة الهدٓٓرة الجٍٓك

ة ْظفهك ك  )أ(.الشخصٓة عمٍٓـ ىهط ٓغمب  بسطٓؼ  ارتفاع هف ٓعاىكف بسطٓؼ لمخٓزىة الهدٓٓرة الجٍٓك

ة رتباطٓةإ عالقة ٌىاؾك  .الهٍىْ لدٍٓـ الضغط   .الهٍىْ غطكالض الشخصٓة )أ(  ىهط بٓف  هكجبة كقٓك

ة الهدٓٓرة هكظفْ لدل الهٍىْ كالضغط (ب)الشخصٓة  ىهط ضعٓفة بٓف عالقة ٌىاؾك   لمخٓزىة  الجٍٓك

ة هكظفْ الهٍىْ لدل الضغط عمِ لمجىس تأثٓر ٓكجد الك  .بسطٓؼ  ذكك بسطٓؼ لمخٓزىة الهدٓٓرة الجٍٓك

ةال هكظفْ لدل الهٍىْ الضغط عمِ لمجىس تأثٓر ٓكجد ال .(أ)الشخصٓة  ىهط  لمخٓزىة هدٓٓرة الجٍٓك

 ىهط ذككالهدٓٓرة  هكظفْ لدلالهٍىْ  الضغط عمِ لمسف تأثٓر ٓكجد. )ب(الشخصٓة  ىهط ذكك بسطٓؼ

. )ب( الشخصٓة ىهط ذكك الهدٓٓرة ْهكظف لدلالهٍىْ  الضغط عمِ لمسف تأثٓر ٓكجد ال .)أ(الشخصٓة

 كأف   خاصة ،الهٍىْ لمضغط عرضة أكثر ها ٓجعمً الخصائص هف ٓحهؿ )الشخصٓة )أ ىهط أف تؤكد

 ىجاز،كاإل الكقت لقٓهة التقدٓر بعدـ تتهٓز كالتْ خصكصٓاتٍا، لٍا الجزائٓرة  جتهاعٓةالهٍىٓة  كاإل البٓئة

 .الجهاعٓةك  الفردٓة الصراعات فْ الكقكع حتهاؿإ هف ٓٓزد ىفعاالتاإل عف الخارجْ التعبٓر إلِ إضافة
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لكقت كعالقتً بىهطْ حتراـ اإ( بعىكاف:" 110:2012)رجب  ثآر تشٓر دراسة خرل أهف ىاحٓة 

حتراـ الكقت تبعا لهتغٓر إلِ كجكد فركؽ فْ إساتذة الجاهعة "، تكصمت الباحثة أ( لدل B -A)الشخصٓة

( تبعا لمجىس كالخبرة ، B ، A)الشخصٓة الجاهعة. كها لـ تجد فركؽ فْ ىهطساتذة أالخبرة كالجىس لدل 

 .ساتذة الجاهعةألدل  (B  ،A)خصٓةالش حتراـ الكقت كىهطإٓف رتباطٓة بإعدـ كجكد عالقة ك 

 :الفصل خالصة

ٍا كٓاف هركب ٓضـ سهات ى  أ، ككٓؼ هفٍـك الشخصٓة ٓهكف الخركج بً هف ٌذا الفصؿ، ٌك أف   ها إف  

 خٓرف كىظرتً لمحٓاةة تحدد سمكؾ الفرد كتفاعمً هع األالشخصٓ ف  أ. ك األفرادف غٓري هف ههٓزة لمفرد ع

سعِسهات الشخصٓة التْ تقكـ عمِ حاج ف  أب تفكٓري. كها سمك أك   ات هعٓىة تتكاجد لدل الفرد ٓك

ها جاءت بً الىظٓرات هف تبآف فْ ك  صٓة.لسمكؾ الشخ )أ كب(الشخصٓة ىهطا، فتفرز ٌذي إلشباعٍا

 .كهشترؾ الٍدؼ كاحد ف  إً رغـ ٌذا التبآف فى  أترل ، األدبٓات
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  :يدتمي

 العهؿ، ساعات هف ٓٓزد العهؿ هتطمبات تأثٓر كتحت كأحٓاىا العهؿ، فْ كقتً جؿ   العاهؿ ٓقضْ

 الرسهْ، الدكاـ ىٍآة عىد ٓىتٍْ ال العهؿ أف   إلِ باإلضافة بالعهؿ، صمة بعض الهٍاـ التْ لٍا إلىجاز

ك الهىزؿ، إلِ عهمً هعً  كهعاىاة ٌهـك العاهؿ ٓحهؿ بؿ  عهمً فْ العاهؿ لً تعرضٓ ها أف   ٓعىْ ها ٌك

 أخر، فْ بعضٍا ٓؤثر هترابطة حمقة العاهؿ حٓاة أف   ىجد ٌىا كهف ،األسٓرة حٓاتً فْ تؤثر ضغكط هف

أدائً  ىكعٓة عهمً كعمِ عمِ ٓىعكس الهىزؿ فْ ضاغطة أك هحبطة أحداث أك هكاقؼ بً هف ٓهر ها ألف  

  .ةهؤسسالكبالتالْ عمِ اىتهائً ككالئً ب

ثـ عالقة أسمكب مكب التسٓٓر باالىتهاء التىظٓهْ أسعالقة إلِ دراسة ْ ٌذا الفصؿ سكؼ ىتطرؽ ف

ذا االىتهاء التىظٓهْ بسهات الشخصٓة ىهط )أ، ب(، عالقة ، الشخصٓة ىهط )أ، ب(سهات التسٓٓر ب ٌك

 .الهكاضٓع ٌذيالتْ تىاكلت  كاألدبٓاتهف خالؿ الدراسات 
 
 

 :  ميالتنظي نتماءاإل ب أسموب التسيير عالقة 1

 فْ أثر السائد القٓادم لمىهط أف   ىتائجٍا هف ككاف الهكضكع، ٌذا تىاكلت التْ الدراسات هف ٌىاؾ"

ادة  عمِ ٓعهؿ القرارات كاتخاذ الهشاركة حٓرة ٓهىح الذم الدٓهقراطْ الىهط أف   حٓث التىظٓهْ، ىتهاءاإل ٓز

ادة ساعد اإلبداع، ركح ٓقتؿ بقراراتً، دالهتفر  الهتسمط، القٓادم الىهط بٓىها التىظٓهْ، ىتهاءاإل ٓز  عمِ ٓك

ا، أفضؿ كجدكا إف لعهمٍـ الهكظفٓف ترؾ ذا آخر، هكاف فْ فرصن  ) ختاـ"الهىظهة ىحك ىتهاءاإل هف ؿٓقم   ٌك

 (.52:2005، عبداهلل

التىظٓهْ  االىتهاءهستكل " حكؿدراسة ( Wady and Saqer,2011)م كسكاركد هف كؿ  أجرل 

هف غزة كالضفة الغربٓة كاألردف كلبىاف  ٓمٓة لدل العاهمٓف فْ ككالة الغكث فْ كؿ  كعالقتً بالقٓادة التحك 



103 
 
 

 Meyer and)ألف كهآر هف م أعدي كؿ  كتـ استخداـ هقٓاس االىتهاء التىظٓهْ الذ   ،"ٓاكسكر 

Allen ,1997)مٓة . (Avolio and Bass,1995)باس كأفكلٓك هف لكؿ   ، كهقٓاس القٓادة التحٓك

 االىتهاءٌىاؾ عالقة هكجبة بٓف  التىظٓهْ كاف بدرجة هتكسطة، كأف   االىتهاءهستكل  أف   ىتائجالأظٍرت ف

مٓة التىظٓهْ تعزل لهتغٓرات:  االىتهاءكجكد فركؽ دالة فْ هستكٓات  أسفرت، كها التىظٓهْ كالقٓادة التحٓك

ؿ العمهْ، كالخبرة  .(8:2013،سالهة؛  أبكسهرة عف) هكاف السكف، كالعهر، كالهٌؤ

 االرتباطٓة العالقة دراسة" حكؿ فكرتٍا تبمكرت التْ (13:2013)"عذاب سمهاف"دراسة  تجاء

مٓة القٓادة) الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل بٓف ثٓٓرةكالتأ  تحقٓؽ فْ هستقمة هتغٓرات بكصفٍا "كالتبادلٓة( التحٓك

 تكصمت الدراسة الِ الىتائج التالٓة: .هعتهد هتغٓر بكصفً التىظٓهْلتزاـ اإل

مٓة( )التبادلٓة الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل ققتح  الكمْ الهستكل عمِ بٓىٍا فٓها ٓةارتباط عالقة كالتحٓك

مٓا كأ تبادلٓا ٓككف فأ ٓهكف ال االدارم القائد ف  أ عمِ ٓدؿ هها كالثاىكم،  فأ ٓهكىً هاى  كا   كاهؿ بشكؿ تحٓك

مْ القائد كهكصفات التبادلْ القائد هكاصفات بٓف ٓجهع  شهمتٍا التْ الصىاعٓة الشركات اعتهادك  .التحٓك

مٓة كالقٓادة التبادلٓة القٓادة) الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل هتغٓرات بٓف الهتعددة العالقة عمِ الدراسة  ( التحٓك

 الهعٓارم لتزاـكاإل الشعكرم لتزاـاإل كهتغٓراتً التىظٓهْلتزاـ اإل كتعٓزز تدعٓـ فْ كبٓرة هساٌهة لٍا كاف ذإ

 كالقٓادة التبادلٓة القٓادة) الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل لهتغٓرات ثٓرتأ عالقة كجكدك  .االستهرارم اـلتز اإلك 

مٓة عزل التىظٓهْ لتزاـاإل عمِ (التحٓك  ىظٓرة حسب الجزء ثٓرتأ هف كبرأ الكؿ ثٓرتأ ف  أ لِإ ذلؾ ٓك

القٓادٓة  ىهاطاأل لهتغٓرم الهبحكثة ةالصىاعٓ الشركات فْ العمٓا دآرةاإل القٓادات ىظرة تتبآف الكف. ك التعا

 االٌتهاـ فْ هستكل بىفس بالهتغٓٓرف ٍٓتهكف ٍـى  أ الىتائج ظٍرتأ ذإ .التىظٓهْ لتزاـاإلك  الهعاصرة

 .الصىاعٓة الشركات
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 العاهمٓف" دراسة تىهٓة فْ القٓادة تأثٓر ( دراسة بعىكاف:" تحمٓؿ (1999عادؿ هحهد زآد أجرل

فركؽ بٓف ههارسات الهدٓر،  لِ كجكدإ فْ هصر. تكصمت الىتائج -الىسٓجصىاعة الغزؿ ك  -هٓداىٓة

ر العهؿ. فعمِ الرغـ هف  كتأثٓر تمؾ الههارسات فْ اىتهاء العاهمٓف، كرضاٌـ الهٍىْ، كقدرتٍـ عمِ تطٓك

مٓة هعا،  قدرة الهدٓر عمِ ههارسة كؿ   سات التأثٓر الكاضح لههار  ف  أ ال  إهف ىهط القٓادة التبادلٓة كالتحٓك

ذا ٓفرض ضركرة االٌتهاـ مٓة كاف عمِ حساب ههارسات القٓادة التبادلٓة، ٌك بالقٓادة  القٓادة التحٓك

مٓة لمقٓادات اإل هف اىتهاء العاهمٓف العاطفْ  ٌىاؾ تأثٓر ىهط القٓادة التحكٓمٓة عمِ كؿ   دآرة. كأف  التحٓك

ا، فْ حٓف اقتصر تأثٓر القٓادة التبادلٓة عم ِ اىتهاء االستهرآرة هف خالؿ ها ٓكفري ٌذا كاألدبْ ٓبدك قٓك

 .(42:2015الهراد، عف) الىهط هف عائد هادم

 القرارات اتخاذ فْ لمهدٓٓرف الهعمهٓف هشاركة هستكل تأثٓر ":بعىكاف 1996)) إبرآٌـ دراسةأشارت "

ة الهدارس هعمهْ عىد التىظٓهْ الكالء عمِ الهدرسٓة  ٌذي ٌدفت ،"أٓرحا لحـ بٓت هحافظة فْ الثاىٓك

الكالء  عمِ الهدرسٓة القرارات اتخاذ فْ لمهدٓٓرف الهعمهٓف هشاركة هستكل أثر هعرفة إلِ الدراسة

ؿ الجىس هف كؿ   أثر كبٓاف الهعمهٓف، عىد التىظٓهْ  ضكء فْ التىظٓهْ الكالء فْ العمهْ كالهٌؤ

 هستكل بٓف ٓجابٓةإ عالقة كجكد  :كالتالْ الىتائج ككاىت. الهدرسٓة القرارات اتخاذ فْ الهشاركة هستكٓات

 اتخاذ بٓف فركؽ دك كجك  .العٓىة أفراد لدل التىظٓهْ الكالء كبٓف الهدرسٓة القرارات اتخاذ فْ الهشاركة

 .العالٓة الهشاركة ذكم كالهعمهات الهعمهٓف هجهكعة لصالح العٓىة أفراد لدل التىظٓهْ الكالء كبٓف القرارات

 الجىس، لهتغٓرات تعزل العٓىة أفراد لدل التىظٓهْ الكالء كبٓف الهدرسٓة اتالقرار  اتخاذ بٓف فركؽ تكجد الك 

ؿ  تعزل التىظٓهْ الكالء هقٓاس عمِ الهعمهٓف درجات هتكسطات بٓف فركؽ كجكد عدـك . العمهْ الهٌؤ

مً كبٓف لمهعمـ الجىس بٓف التفاعؿ ألثر  .(70:2005،عبداهلل ختاـ عف) "العمهْ هٌؤ
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 ىظٓرة حسب القٓادم الىهط عالقة" حكؿ تٍادراس( 145:2013ف حفٓظ )فْ ٌذا السٓاؽ ب أجرتك 

تكصمت هف  "،كرقمة بهدٓىة الهرحمة االبتدائٓة هعمهْ هف عٓىة لدل التىظٓهْ بالكالء بالىشاردك  ٌٓرسْ

ة فرص كجكد إلِ الجىس باختالؼ التىظٓهْ الكالء هستكل فْ فركؽ كجكد عدـ ف  أخالؿ الىتائج   هتسآك

ذا بالعهؿ الخاصة التشٓرعات فْ كذاك  التكظٓؼ فْ سكاء كاإلىاث الذككر فالجىسٓ بٓف  كؿ   فْ ٌك

 كذلؾك  ،ثإىا ٌـ غالبٓة الهعمهٓف ف  أٌك  ذلؾ ٓثبت هاك  التعمٓـ، سمؾ فْ السٓها الجزائٓرة الهؤسسات

 تْال الهؤسسات ىحك اتجاٌاتٍـك  سمككاتٍـ عمِ ٓىعكس هها الجىسٓف لكال التعمٓهْ الهستكل رتفاعإ

 .بٍا ٓعهمكف

 الدراسة هع تتفؽٓتضح أىٍا بالهكضكع  الدراسات القمٓمة ذات العالقةخالؿ استعراض ىستىتج هف 

ْ الدراسة لهحاكر تىاكلٍا هف ككذلؾ الكصفْ، الهىٍج كٌك الهستخدـ الهىٍج: فْ الحالٓة  القٓادة ٌك

مٓة  فْ دراستىا عف الدراسات ٌذي تختمؼ ، حٓثالتىظٓهْ االىتهاءعالقتٍا ب، الهكقفٓة كالتشاركٓة ك التحٓك

 العربٓة الشركات بىتائجٍا تخدـأى ٍا تتهٓز دراستىا عف الدراسات األخرل  .كالٍدؼ كالهجتهع التطبٓؽ زهف

ا اٌتهاهٍا هف كتٓزد، كاألجىبٓة ، الهتزآدة الهىافسة لهكاجٍة الههارسة الجدٓدة ٌذي تبىْ عمِ كتحفٌز

تـ التطبٓؽ الظركؼ التْ تتكاجد فٍٓا شخصٓات العهاؿ فْ الهىظهة. كقد ك  الجدٓدة الهعطٓات هع كالتكٓؼ

 .الجزائر ككؿ   فْ اقتصادم قطاع أٌـ القطاع ٌذا ٓعد إذ، الجزائرم البتركؿ فْ قطاع الهٓداىْ
 

 :ب(، نمط )أسمات الشخصية بأسموب التسيير عالقة  2

الدراسات كالىظٓرات فْ هجاؿ  تعددت  داء العاممين:أنعكاساتيا عمى ا  ب( و  ،)أنماط الشخصيةأ -

تصىٓؼ هف ىهط الشخصٓة  ٌهٍا:أىساىٓة، ة تصىٓفات لمشخصٓة اإلسفرت عف ظٍكر عد  أالشخصٓة. ك 

 )أ( كىهط الشخصٓة )ب(.
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خٓرف، ٓسعِ كٓكافح إلىجاز هٍاـ هتعددة ً همتـز تجاي األى  أ( أ)ٓتهٓز ىهط "ركزىهاففٓردهاف ك "حسب 

كاف لدًٓ كقت فراغ ٓسعِ لشغؿ  ف  ا  هحدكدة لإلىجاز، هشغكؿ دائها ك فْ كقت كاحد، ٓمـز ىفسً بجداكؿ 

كري اإلكثر، ٓشعر بضغكط الكقت كالعهأ أك هٍهة كأىفسً بعهؿ  رل فًٓ ؿ، غٓر صبكر ٓك ىتظار ٓك

 (.213:2005سٓد، حهدأ) ، ٓعٓش صراعا دائها هع الهكاقؼ كالىاسهضٓعة لمكقت

ا لمدافعٓة إبقة، لكف ٌذا ال ٓعىْ سهات السا)ب( بالال ٓتسـ ىهط الشخصٓة بٓىها ك التفكؽ. هف أفتقاٌر

 ٍذا الىهط ٓتهٓز تحدٓدا بالسهات التالٓة:بٓىتهْ 

 ٓقاع هستقرإبر الذم ٓتٓح العهؿ باعتداؿ كفْ الٍدكء، كالص. 

  ال ٓشعر بضغكط الكقت كالعهؿ.، ك ىجاز العهؿإلِ إطهئىاف ىفعالْ كاالتزاف االاال 

 ىهْ عالقتً اال هٓؿ لمعهؿ ترخاء دكف شعكر بالذىب.سٓستهتع بكقت فراغً كباال  .جتهاعٓةفْ فٓرؽ ٓك

 لِ ها ٓمْ:إ "ركزىهافاف ك فٓرده"اىتٍت دراسة  (.214:2005سٓد، حهدأ)

كثر تعرضا ألهراض القمب لشدة تأثري بضغكط الكقت كالعهؿ، هف ىهط أ (أ)ىهط الشخصٓة -

از سٓرعة. ىجإطمب هعدالت سا هع الغٓر كتت( لألعهاؿ التْ تتضهف تىافأ)ٓهٓؿ الىهط الشخصٓة)ب(.

فْ  سرعةكثر هف تطمبٍا لمأة التْ تتطمب تركٓزا كدقة كجكدي ( فْ الهٍاـ الهعقدب)بٓىها ٓتفكؽ الىهط

مة ( أ)بشكؿ خاص ٓتفكؽ الهدٓركف هف ىهط كظائؼ الهدٓٓرف ك أعمِ هىافسٍٓـ فْ العهؿ لساعات طٓك

داء كعدـ تخصٓص كقت كاؼ ٌتهاهٍـ الزائد بسرعة األإبسبب  بتكارطكؿ. لكىٍـ قد ال ٓتفكقكف فْ اإلأ

ر حمكؿ هبتكرة.  لتطٓك

كثر هف الىهط أ. لذا ٓسٍؿ التىبؤ بسمككً لهكاقؼ التٍدٓدات كالتحدٓات( أط)ستجابات الىهإقمها تختمؼ  -

 ؟دارة العمٓافْ هىاصب اإل )ب(كثر هف الىهط أ( أ) ٌؿ ٓىتشر الىهطلكف (. ب)
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ات ألى  ( أ)ط الىه أفٓرل البعض  مة فٓخرج هبكرا ً قد ال ٓستطٓع العهؿ لفتٓقؿ فْ ٌذي الهستٓك رة طٓك

ٓال، بسبب هشكالت هرضٓة )القمب( ستهرار فٍٓا طك ال ٓقكل عمِ اإل كأب العمٓا، لِ الهىاصإهف السباؽ 

   .(215:2005سٓد، حهدأ) ٓحتاج لدراسات فْ ٌذا الصددهر ألفتقار لهٍارات العهؿ بفاعمٓة. لكف اك اإلأ

كثر أٓسكد الذككر ( أ)ط الىه ف  أكضحت بعض الدراسات أقد  (Waldrom ,1978)حسب كالدرـك "

ضعؼ عف بأكثر هف ال( أ)صابات بأهراض القمب تٓزد بٓف الرجاؿ هف الىهط البعض اإل ف  أك ىاث . هف اإل

ك)ب( بهتغٓرات السمكؾ ( أ)ىهط الشخصٓة رتباط إراسات هتعددة كضحت دأكها  )ب(الرجاؿ هف الىهط

 داء كهدل جكدتً كالرضا الهٍىْ.هتغٓرات هثؿ الدافعٓة كقدر األك  التىظٓهْ أم سمكؾ الىاس فْ العهؿ.

ار ختٓإعىد )ب(ك (أ)ك الهدٓر هف الىهطأدارة عمِ هكقع العاهؿ ف تتعرؼ اإلأكعمِ ذلؾ فهف الهٍـ 

ٓكؿالكظٓفة الهىاسبة لً تحدٓد اإل ىٓة، ٌك كثر هع أكافز، كتقٓرر أم القٓادة ٓتىاسب الح حتٓاجات التكٓك

 .(215:2005سٓد، حهدأ ىقال عف ) "شخصٓة الهرؤكس. فٍذي السبؿ ٌاهة لبمكغ فاعمٓة الهىظهة

ار" أكردت" ( بعض الدراسات التْ بحثت، بطرؽ هختمفة عف دكر Levy-le Boyer,2005)"لٓفْ كبٓك

األداء الكمْ عف طٓرؽ التقٓٓـ هف قبؿ اإلدارة أك  الشخصٓة كهعٓار لمىجاح الهٍىْ ككأداة عاهة لقٓاس

عف األداء العسكرم فْ سمسمة هف الهشاركات  (Borman et al) الزهالء هىٍا دراسة بكرهاف كآخركف

)سهة الطٓبة( كاستخداـ الرهكز، ربها ألف جكد أم عالقة بٓف سهة حسف الهعشركالتْ لـ تكشؼ عف ك 

فٓعتبر سهة ( Hough)"أكغ" التصىٓؼ الهٍىْ، أها  فْ العتبارلمشخصٓة لـ تؤخذ بعٓف ا ٌذي السهة

 (.75:2016)عقباىْ، "سهة أساسٓة لهعٓار جكدة العهؿ الجهاعْ حسف الهعشر)الطٓبة(

كىهط  عالقة الضغط الهٍىْ بىهط الشخصٓة)أ("( بعىكاف:2013دراسة حهزاكم )كقد أثبتت 

ة الشخصٓة)ب( لدل هكظفْ ىة ب الهدٓٓرة الجٍٓك ة هكظفك . أف  "سطٓؼلمخٓز  لمخٓزىة الهدٓٓرة الجٍٓك
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ة هكظفكك  )أ(.الشخصٓة عمٍٓـ ىهط ٓغمب  بسطٓؼ  ارتفاع هف ٓعاىكف بسطٓؼ لمخٓزىة الهدٓٓرة الجٍٓك

ة رتباطٓةإ عالقة ؾٌىا  ك  .الهٍىْ لدٍٓـ الضغط   الهٍىْ. )أ( كالضغطالشخصٓة ىهط بٓف هكجبة كقٓك

ة الهدٓٓرة هكظفْ لدل الهٍىْ كالضغط ب(الشخصٓة ) ىهط ضعٓفة بٓف عالقة ؾٌىا  ك   لمخٓزىة  الجٍٓك

ة هكظفْ الهٍىْ لدل الضغط عمِ لمجىس تأثٓر ٓكجد الك  .بسطٓؼ  ذكك لمخٓزىة بسطٓؼ الهدٓٓرة الجٍٓك

ة هكظفْ لدل الهٍىْ الضغط عمِ لمجىس تأثٓر ٓكجد ال )أ(.الشخصٓة ىهط لمخٓزىة  الهدٓٓرة الجٍٓك

 ىهط الهدٓٓرة ذكك هكظفْ الهٍىْ لدل الضغط عمِ لمسف تأثٓر ٓكجد )ب(.الشخصٓة ىهط ذكك بسطٓؼ

ىهط الشخصٓة)ب(.  ذكك الهدٓٓرة اك هكظف الهٍىْ لدل الضغط عمِ لمسف تأثٓر ٓكجد الشخصٓة)أ(.ال

 كأف   خاصة الهٍىْ ، لمضغط عرضة أكثر ها ٓجعمً الخصائص هف ٓحهؿ ))أالشخصٓة ىهط أف   تؤكد

 ىجاز،كاإل الكقت لقٓهة التقدٓر بعدـ تتهٓز كالتْ خصكصٓاتٍا، لٍا الجزائٓرة  عٓةجتهاالهٍىٓة  كاإل البٓئة

 .الجهاعٓةك  الفردٓة الصراعات فْ الكقكع حتهاؿإ هف ٓٓزد ىفعاالتاإل عف الخارجْ التعبٓر إلِ إضافة

 حتراـ الكقت كعالقتً بىهطْإ( بعىكاف:" 110:2012)ثآر رجبخرل تشٓر دراسة أهف ىاحٓة 

حتراـ الكقت تبعا لهتغٓر الِ كجكد فركؽ فْ إساتذة الجاهعة"، تكصمت الباحثة أب( لدل ، ة )أالشخصٓ

، ب( تبعا لمجىس كالخبرة، أ)الشخصٓة الجاهعة. كها لـ تجد فركؽ فْ ىهطساتذة أالخبرة كالجىس لدل 

 . ساتذة الجاهعةأب( لدل  ،)أالشخصٓة حتراـ الكقت كىهطإرتباطٓة بٓف إكعدـ كجكد عالقة 

 الشخصٓة أىهاط ىظٓرة أف  ت كجد الشخصٓة أىهاط تىاكلت التْ الىظٓرات عمِىا طالعإ خالؿ كهف

ى   كها لمشخصٓة، الىظٓرات أحدث هف ٌْ كركزىهاف لفٓردهاف)أ، ب(   لىهط كاضحا تفسٓرا أعطت ٍاكا 

 هف لعدٓدا فْ استخداهٍا كتـ الىظٓرة، ٌذي صدؽ أثبتت الدراسات هف العدٓد ؾٌىا   كأف   الشخصٓة،

 فْ أك أسرتً فْ التىظٓهْ ىسافالا سمكؾ بتفسٓر الىظٓرة ٌذي كترتبط. كاألجىبٓة هىٍا العربٓة الدراسات

 العهؿ كضغكط التىافس ٓسكدي مالذ   الحاضر بالكقت ارتباطٍا ككذلؾ قٓادم لهىصب ترأسً عىد أك عهمً
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 فٓردهاف ىظٓرة ةالباحث تأعتهد. اباألسب كلٍذي الشخصٓة، هف ىكع خمؽ إلِ ٓؤدم هها كالطهكح كالسرعة

 . ابحثٍ فْ)أ، ب(  الشخصٓة ألىهاط كركزىهاف
 

 : االنتماء التنظيميب ب( ،أ نمط ) سمات الشخصيةعالقة  3

)االتزاف االىفعالْ، الهسؤكلٓة، السٓطرة،  العالقة بٓف السهات الشخصٓةدراسة  (2007)"سمعكس"حاكؿ 

 الهدارس الخاصة فْ هدٓىة ىابمس. بهعمهٓف لاكاالىتهاء التىظٓهْ عىد  االجتهاعٓة(

الهدارس الخاصة فْ هدٓىة ىابمس، ب ٓفهعمهاللِ تحدٓد هستكل االىتهاء التىظٓهْ عىد الدراسة إٌدفت 

ككذلؾ درجة شٓكع السهات الشخصٓة عىد الهعمهٓف .كها ٌدفت إلِ هعرفة دكر بعض الهتغٓرات هثؿ 

ؿ العمهْ،الجىس كالخبرة كالتخصص ك  كالعهر عمِ هستكل االىتهاء التىظٓهْ كالسهات الشخصٓة  الهٌؤ

لِ التىظٓهْ عىدٌـ. تكصمت الدراسة إ عىد الهعمهٓف كهعرفة العالقة بٓف السهات الشخصٓة كاالىتهاء

 الىتائج التالٓة:

عدـ كجكد فركؽ فْ ك كجكد عالقة إٓجابٓة بٓف السهات الشخصٓة كاالىتهاء التىظٓهْ عىد الهعمهٓف. 

الىتهاء التىظٓهْ عىد الهعمهٓف تعزل لهتغٓرات العهر كالخبرة كالتخصص. فْ حٓف كجدت فركؽ هستكل ا

ؿ العمهْ. عدـ كجكد فركؽ عىد هستكل الداللة) ( فْ السهات 0.05تعزل لهتغٓرات الجىس كالهٌؤ

ٓف كجكد فركؽ تعزل الشخصٓة عىد الهعمهٓف تعزل لهتغٓرات الجىس كالخبرة كالتخصص، كالعهر. فْ ح

ؿ العمهْ.  لمهٌؤ
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 :خالصة الفصل

بالهكضكع ٓتضح  ذات العالقةسكاء العربٓة  أك األجىبٓة الدراسات القمٓمة خالؿ استعراض ىستىتج هف 

 لهحاكر تىاكلٍا هف ككذلؾ الكصفْ، الهىٍج كٌك الهستخدـ الهىٍج: فْ الحالٓة الدراسة هع تتفؽأىٍا 

ْ الدراسة مٓة القٓادة ٌك  ٌذي تختمؼ، حٓث التىظٓهْ التشاركٓة كعالقتٍا باالىتهاء، الهكقفٓة ك التحٓك

كجاءت ٌذي الدراسة لدعـ الدراسات السابقة  .كالٍدؼ كالهجتهع التطبٓؽ زهف فْ دراستىا عف الدراسات

التْ بحثت فْ العالقة بٓف أسمكب التسٓٓر كاالىتهاء التىظٓهْ كفؽ ىهط الشخصٓة )أ، ب(، تتهٓز دراستىا 

ا اٌتهاهٍا هف كتٓزد، العربٓة كاألجىبٓة الشركات بىتائجٍا أى ٍا تخدـخرل عف الدراسات األ  عمِ كتحفٌز

الجدٓدة كالظركؼ التْ  الهعطٓات هع كالتكٓؼ، الهتزآدة الهىافسة لهكاجٍة الههارسة الجدٓدة ٌذي تبىْ

 ٓعد إذ، جزائرمال البتركؿ فْ قطاع تـ التطبٓؽ الهٓداىْتتكاجد فٍٓا شخصٓات العهاؿ فْ الهىظهة. كقد 

 .الجزائر ككؿ   فْ اقتصادم قطاع أٌـ القطاع ٌذا
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 :تمييــــد 

بٓف الدراسة هىٍجٓة الفصؿ ٌذا ٓتىاكؿ  الدراسة أدكات بىاء كٓفٓة ٓكضح كها كعٓىتٍا، الدراسة هجتهع ٓك

 الدراسة، أدكات كثبات صدؽ فه التأكد فْ الهستخدهة العمهٓة كاإلجراءات الالزهة، البٓاىات لجهع

 تحمٓؿ فْ استخداهٍا تـ التْ اإلحصائٓة الهعالجة كأسالٓب هٓداىٓان، الدراسة بٍا طبقت التْ كالكٓفٓة

  .الدراسة بٓاىات

 الدراسة االستطالعية: وال:أ

  : أىداف الدراسة االستطالعية .1

ٌداؼ هف أٌهٍا األكذلؾ لتحقٓؽ ستطالعٓة قبؿ الشركع فْ دراستٍا األساسٓة إبدراسة  قاهت الباحثة

 ها ٓمْ:

 " ؛" 1تمٌٌع الغاز الطبٌعً رقم  التعرف على المؤسسة الوطنٌة سوناطراك 

  ؛ستطالعٓةدكات الدراسة اإلأبىاء 

 ذا لتفادم الصعكباألدكات.  عمٍٓـ ستطبؽ فراد الذٓفاأل هكاف كىكعٓة عمِ التعرؼ ات الهحتهمة التْ ٌك

 ؛ساسٓةقٓاهٍا بالدراسة األ ثىاءأتكاجً الباحثة ٓهكف أف 

  دكات الهطبقة فْ الدراسةاألثبات قٓاس هدل صدؽ ك. 
 

 :االستطالعيةالمنيج المتبع في الدراسة  .2

ا  الهىاٌج أىسب هف ٓعتبر الكصفْ حٓث الهىٍجلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة تـ االعتهاد عمِ   كأكثٌر

فة العالقة بٓف أسمكب التسٓٓر باالىتهاء هعر  ة، لغرضكاالجتهاعٓ اإلىساىٓة الظكاٌر دراسة فْ ستخداهاإ

  التىظٓهْ فْ ضكء سهات الشخصٓة )أ، ب(.
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 عية :ستطالجراء الدراسة اإلإ وزمان مكان .3

-GL1/Z-1سكىاطراؾ تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ هؤسسة الكطىٓة الستطالعٓة فْ اإل أجٓرت  الدراسة

مٓة  06فْ الفترة الههتدة ها بٓف  مٓة  31ختآرإلِ غآة  2015جٓك . ستتعرج الباحثة إلِ  2015جٓك

 ( التْ ٌْ هحؿ الدراسة فٓها ٓمْ:1)تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ تعٓرؼ هؤسسة 

 :(1)تمييع الغاز الطبيعي رقم سوناطراك مؤسسة تعريف  . أ

 :Sonatrachسوناطراك  تسمية -

Société nationale pour le transport et la commercialisation des hydrocarbure  
- 63) رقـ لمهرسـك طبقا سكىاطراؾ هؤسسة تأسست  حٓث، طىٓة لمىقؿ كاىتاج الٍٓدرككربكرالهؤسسة الك 

ؽ  ىقؿ  إىتاج، األساسٓة ، ككاىت هٍهتٍا31/12/1963( الصادر بتآرخ 491  الهكاد كتسٓك

ٓدراتٓة  .الكربٌك

  :1مؤسسة تمييع الغاز الطبيعي رقم تعريف  . ب

تْ هف الحقؿ الغازم لحاسْ هعالجة كتهٓٓع الغاز الطبٓعْ األ فْ هؤسسة صىاعٓة هختصةتعتبر 

رٓزك ، أكمـ شرؽ  8بهىطقة بطٓكة عمِ بعد الرهؿ، الهصدر االساسْ لمغاز الطبٓعْ فْ الجزائر، ٓكجد 

راف ك 40ٓقع فْ الغرب الجزائرم عمِ بعد  ( 6)ستة ؿكمـ شهاؿ حاسْ الرهؿ. ٓشه 500كمـ هف ٌك

( عبر GNالىقؿ البحرم ٓتـ بسفف ىقؿ الهٓتاف إلرساؿ الغاز الطبٓعْ الههٓع ) ف  أ هسارات لمتهٓٓع، عمها

هركب ٌْ ساسٓة لمٌكتار. هف الهٍهة األ 72غؿ هساحة طمسْ ، ٓشبٓض الهتكسط كالهحٓط األالبحر األ

تحت الضغط الجكم ° ـ162تْ هف حاسْ الرهؿ ، بعد ٌذا ٓتـ التهٓٓع عىد ألهعالجة الغاز الطبٓعْ ا

  .ْهتر هكعب  لمغاز الطبٓع 100.000كاحدة هىٍا  حكاض سعة كؿ  أهخزف فْ ال
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 :ستطالعيةعينة الدراسة اإل .4

 ، هىفذٓفطاراتإ)عهاؿصمْ كالهتككف هف فراد لتهثٓؿ الهجتهع األأختٓار هجهكعة إتـ  البحثلغرض 

محة الصٓاىة، هصمحة الهكارد البشٓرة، هصمحة الهالٓة، هص)عمِ هختمؼ هصالح الهؤسسة: (كهتحكهٓف

هصمحة األهف كالكسائؿ العاهة، هصمحة عالقات العهؿ، إدارة الهستخدهٓف، هصمحة اإلىتاج، هصمحة 

 هقصكدة ستطالعٓة بطٓرقة اسة اإلختٓرت عٓىة الدر أ.(هصمحة التقىٓة، هصمحة التىظٓـ األعهاؿ الجدٓدة،

  صمْ.األ هف الهجتهع عاهال 992أصؿ هف  (ىاثإ 08ذكرا،  20) فردا 28قكاهٍا 

  :ستطالعيةاإللدراســـة ا دواتأ .5

 المالحظــة:  . أ

ٓحا لمظاٌرة التْ ٌْ قٓد الدراسة، قهت كتكضالهالحظة الحرة استكهاال لمفائدة، أف تككف  ضمت  ف  

بٓزارات هٓداىٓة بكافة هصالح الهؤسسة طٓمة إجراء هدة البحث، ألتهكف هف هالحظة السمككات التْ 

ا العهاؿ كردكد أفعا  أٌـ الجكاىب التْ ركزت  اىتباٌْ عمٍٓا ٌْ:لٍـ فْ هحٓط عهمٍـ بصفة عاهة. ٓصدٌر

 الهعاهمة كاالحتراـ الهتبادؿ بٓف الرئٓس كالهرؤكسٓف. -

 االتصاالت كالهىاقشات التْ كاىت تدكر بٓف الرئٓس كالهرؤكسٓف فْ شؤكف العهؿ. -

 العهؿ الجهاعْ بٓف العهاؿ فْ اتخاذ القرارات كفْ تىفٓذ الهٍاـ. -

 لضغكطات الهٍىٓة الهستهرة فْ العهؿ . ا -
 

 المقابمة: . ب

الهقابمة  أجٓرت   .فْ بحثىا االلهاـ ببعض الهعطٓاتعمٍٓا كأداة ثاىكٓة فْ الدراسة هف أجؿ  اعتهدت  

 (10) عشرة كاستغرقت الهدة الزهىٓة حكالْ .(كهتحكهٓف هىفذٓف)إطارات، ٓف ماهعهف ال (10)عشرة هع 
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االىتهاء التىظٓهْ  تعٓززحكؿ أسمكب التسٓٓر فْ  دلٓمٍا كقد تهحكرالهكجٍة  الهقابمة استخدهت   دقائؽ.

 (. 2همحؽ رقـ )اللدل عهاؿ الهؤسسة. أىظر 

  ستبيــــــان:اإل . ج

، تبع فْ البحث، كالكقت الهسهكح بًالهىٍج اله حسبْ ٓراد جهعٍا، تبىاء عمِ طبٓعة البٓاىات ال

ف: أسمكب التسٓٓر كاالىتهاء التىظٓهْ كسهات الشخصٓة ه ثالث هقآٓس لقٓاس كؿ  استخدهت الباحثة 

ا  .ىهط )أ، ب( ٌر   لجهع الهعمكهات فْ ٌذي الدراسة، كذلؾ كفقا لمخطكات التالٓة: ككسٓمةكقد تـ تطٓك

 مقياس أسموب التسيير:أداة الدراسة األولى:  (1

ا هىٍجٓة خطكات ةبعد   الهقٓاس اٌذ إعداد هر لقد :جراءات التي اُتبعت في إعداد المقياس اإل .1  ىذكٌر

 :ْمٓ فٓها

 هع هحاكلةالتْ تىاكلت الهكضكع  كالدراسات السابقة دبٓات البحثأك الخمفٓة الىظٓرة طالع عمِ اإل تـ

 كاالستفادة هف ىتائجٍا كاقتراحات الباحثٓف ستخالص الفقرات كالهككىات التْ أجهعت عمٍٓا تمؾ الدراساتا

هكف إجهاؿ الهقآٓس التْ   ٍٓا الباحثة فٓها ٓمْ : عتهدت عمأٓك

الذم تككف ك ، تـ استخالص األفكار فقط كْالتسٓٓر التشار سمكب أ بعد بىكد بصٓاغةالباحثة  تهكىت: أوال

 )التكثٓؽ أىظر فْ قائهة الهراجع(. .( 2012 عسكرك) ،(2010العرابٓد ) اتدراسهف  فقرات (4)ربعأهف 

فْ الدراسة  ( فقرات4) أربعشكمت هجهكع فقراتً حٓث ت :التسيير التشاركي في الدراسة الحالية بعد -

 هآمْ:هكضحة فٓالحالٓة. 

  :التسيير التشاركي في الدراسة الحالية التي تحدد بعد أرقام البنود -

 . ( ٓبٓف أداة الدراسة فْ صكرتٍا األكلٓة4أىظر الهمحؽ رقـ)( 4، 3، 2، 1)
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عطاء األ تصحيح المفتاح  -  :التسيير التشاركي بعدوزان لوا 

( كفقا لها 5-1)هف فقرة لكؿ اإلجابة بدائؿ ككاىت الدرجات خهاسْ لٓكرت سمـ عمِالهقٓاس  ستىدأ

 (. 1=بداأ، 2=ىاذرا، 3هحآد=، 4أحٓاىا=، 5=)دائها: ٓمْ

آؿ )ك ،(2007 بكىداأخهٓس )هف  كؿ   اتدراس هف خالؿ ٌٓرسْ كبالىشارد ىهكذجستعاىة بتـ اال :ثانيا

 .فْ قائهة الهراجع()التكثٓؽ أىظر  (2010 ٓاسٓف

 ىضج عمِ ٓعتهد القٓادة فْ األهثؿ عتبر الىهكذجأً بالىشارد ألى  خذ بىهكذج ٌٓرسْ ك رتأت الباحثة األإ

 القرار صىع فْ الهشاركة هستكل إلِ بٍـ هٍاراتٍـ كالىٍكض كتىهٓة حتٓاجاتٍـإ كتمبٓة الهرؤكسٓف،

 فْ التىظٓهْ ىتهاءاإل بتحقٓؽ البدء قطةكى هؤسسة أم لىجاح األساسْ الشرط تعتبر كالتْ كتىفٓذي،

  .(40:2008 )صالحْ، .الهؤسسة

فْ الدراسة  ( فقرات7) سبع احٓث تشكمت هجهكع فقراتٍ :الموقفي في الدراسة الحالية التسيير بعد -

 هآمْ:هكضحة فٓالحالٓة. 

  :الموقفي في الدراسة الحالية التسيير التي تحدد بعد أرقام البنود -

 .( ٓبٓف أداة الدراسة فْ صكرتٍا األكلٓة4أىظر الهمحؽ رقـ)( 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5)

عطاء األ تصحيح المفتاح  -  :التسيير الموقفي بعدوزان لوا 

( كفقا لها 5-1)هف فقرة لكؿ اإلجابة بدائؿ ككاىت الدرجات خهاسْ لٓكرت سمـ عمِالهقٓاس  ستىدأ

 . (1=بداأ، 2=ىاذرا، 3هحآد=، 4أحٓاىا=، 5=)دائها: ٓمْ

مٓة عمِ فاعمٓة أهقٓاس عتهاد عمِ تـ اإلكها  :ثالثا هٓف أالقرار فْ شركة التتخاذ اثر القٓادة التحٓك

رى  أرأت الباحثة (. 2012 ،حافظالغزالْ عف ).ردىٓةاأل مٓة هف جكاىب القٓادة كظاٌر  ً ٓشهؿ جٌك التحٓك
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ثارة األالحكافز هختمفة ك ٌـ أعمِ التعرؼ عمِ  (الغزالْ)الباحثساعد هها م الفرد عتباركاالفكار كا 

مٓة  :ٌها رئٓسٓٓف قسهٓف افٓاالستب كتضهف .كتـ بىائً فْ بٓئة عربٓة .هؤشرات القٓادة التحٓك

ك  :األول القسم - ؿ الجىس،) الدراسة لعٓىة الدٓهغرافٓة بالهتغٓرات الخاص الجزء ٌك  ،ْالعمه الهٌؤ

 .(العهؿ فْ الخبرة سىكات كعدد العهر

مٓة القٓادة هتغٓر شتهؿا إذ :الثاني القسم -  تكٓزعٍا تـصمٓة فْ الىسخة األ فقرة (30)خالؿ هف التحٓك

 :التالْ الىحك كعمِ األبعاد هف بعدد

 :ٌْ فقرة( 27)شهمت فرعٓة أبعاد( 4) أربع تكتضهى :التحويمية القيادة . أ

 .فقرات (6) ست كتضهف :المثالي التأثير - . ب

 .فقرات (5) خهس كتضهف :التحفيز - . ت

 .فقرات (5) خهس كتضهف : الفكرية رةاالستثا - . ث

 .فقرات (7) سبع كتتضهف:  الفكرية االعتبارات - . ج
 

  :الدراسة إجراءات -

 الهكافقات أخذ تـ قد ،الدراسة تطبٓؽ فْ (2012 ،حافظالغزالْ ) الباحث عتهدٌاأ التْ اإلجراءات

 طالعاال كتـ الدراسة، ٓىةكع  هجتهع تحدٓد تـ كها البٓاىات، لجهع . األكسط الشرؽ جاهعة هف الالزهة

 التدٓرس ٌٓئة أعضاء هف الهحكهٓف هف هجهكعة بآراء باالستعاىة الدراسة أداة كبىاء الدراسة أدبٓات عمِ

ؽ األعهاؿ بإدارة الهتخصصٓف  عمِ الدراسة أداة تطبٓؽ كتـ األردىٓة، الجاهعات فْ اإلحصاء كالتسٓك

مٍاكتح البٓاىات جهع تـ إذ الهحددة، الدراسة عٓىة  خاصة جداكؿ فْ الىتائج كرصد هعمكهات إلِ ٓك

 .التكصٓات ككتابة كهىاقشتٍا الىتائج عرض كتـ إحصائٓا، كتحمٓمٍا
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 القيادة التحويمية في صورتو األصمية:مترية لمقياس الخصائص السيكو  1

 القيادة التحويمية: وثبات مقياس صدق -

 :الظاىري الصدق . أ

 الٍٓئة أعضاء هف الهحكهٓف هف بهجهكعة باالستعاىة سةالدرا ألداة الظاٌرم الصدؽ ختبارإ تـ

ؽ األعهاؿ إدارة هجاالت فْ كالهتخصصٓف التدٓرسٓة  هف كاإلفادة آرائٍـ ألخذ كاإلحصاء، كالتسٓك

 تعدٓؿ فْ هالحظاتٍـ هف كاالستفادة اختصاصاتٍـ هجاؿ فْ الهتراكهة كخبرتٍـ الهعرفْ هخزكىٍـ

 . افٓستباإل
 

 :الداخمي بطريقة االتساق ثبات . ب

 هف لمتأكد (Alpha Cronbach)  كركىباخل ألفا هعاهؿ حساب جرل الدراسة أداة ثبات هف لمتحقؽ

 لطبٓعة عائد كذلؾ ،صدقً هف كالتثبت قٓاسً الهراد العكاهؿ قٓسٓ افٓاالستب لككف القٓاس أداة ثبات

ذا ،الهقٓاس لفقرات الداخمْ لالتساؽ قٓاسً فْ كركىباخل ألفا هعاهؿ  قكة (Alpha) بتقدٓر ٓعطِ ْٓعى ٌك

  .لمثبات جٓد هعاهؿ فإف   ذلؾ إلِ إضافة القٓاس، فقرات بٓف كالتهاسؾ رتباطاإل

 : الدراسة في المستخدم اإلحصائي التحميل-

 :التالٓة اإلحصائٓة ختباراتاإل باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أٌداؼ تحقٓؽ جؿأ هف

ة كالىسب التكرآرة التكٓزعات -  عف اإلجابة أجؿ هف الهعٓآرة ىحرافاتكاإل الحسابٓة تكسطاتالهك  الهئٓك

 .الىسبٓة األٌهٓة كهعرفة، الدراسة تساؤالت

  .الهستخدهة لمهقآٓس الثبات درجة هف لمتأكد كركىباخ ألفا هعاهؿ -

  .تابع الهتغٓر عمِ حداك  هستقؿ هتغٓر ألثر البسٓط االىحدار تحمٓؿ -
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 الهتغٓر عمِ الهستقمة الهتغٓرات ألثر (Stepwise Regression)التدٓرجْ الهتعدد االىحدار تحمٓؿ -

  .تابع
 

فْ الدراسة  ( فقرات10عشرة ) ًفقراتهجهكع  حٓث تشكمت :في الدراسة الحالية القيادة التحويمية بعد  -

 هآمْ:هكضحة فٓ .الحالٓة

  :في الدراسة الحالية القيادة التحويمية التي تحدد بعد أرقام البنود -

  كلٓةداة الدراسة فْ صكرتٍا األأ( ٓبٓف 4أىظر الهمحؽ رقـ)( 21،20،19،18،17،16،15،14،13،12)
 

عطاء األ تصحيح المفتاح  -  القيادة التحويمية: بعدوزان لوا 

( كفقا لها 5-1)هف فقرة لكؿ اإلجابة بدائؿ ككاىت الدرجات خهاسْ لٓكرت سمـ عمِالهقٓاس  ستىدأ

  (.1=بداأ، 2=ذراىا، 3=هحآد، 4=أحٓاىا، 5=)دائها: ٓمْ

 أداة الدراسة الثانية: مقياس االنتماء التنظيمي: (2
 

 هف هجهكعة عمِ األداة ٌذي إعداد فْ ةالباحث تاعتهدجراءات التي اُتبعت في إعداد األداة : اإل -

 : ٓمْ فٓها ٍات  لخص الخطكات

هقٓاس  ت عمِاالىتهاء التىظٓهْ ، فاطمع   لهكضكع تطرقت التْ الهصادر بعض ةالباحث راجعت

 كهترجـ بالم غة العربٓة هف بٓئات عربٓة ( Allen & Meyer)"هآر ف كلآ" يعد  أ مالذ  التىظٓهْ  االىتهاء

 (2014 ،شباشك ك)، (2013،هزكارك) ،(2009 ،الهالحهة، كخمٓفات)،(2002 ،فالحسٓعبددراسات)هف 

  التالٓة: ئصالخصابهجهكعة هف  الهقٓاس هٓزكذلؾ لت فْ قائهة الهراجع(.أىظر  التكثٓؽ)

 . كالهحمٓة عربٓةالبٓئة التطبٓقً فْ تـ  
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 :ب(، سمات الشخصية نمط )أأداة الدراسة الثالثة: مقياس  (3
 

هقٓاس إستراتٓجٓات التكٓؼ هع  تـ االعتهاد عمِ لقدجراءات التي اُتبعت في إعداد المقياس : اإل 1

جتهاعْ عـ اإلرم: ىهط الشخصٓة كالد  حة العاهة عمِ ضكء هتغٓالهكاقؼ الحٓاة الضاغطة كعالقتٍا بالص  

 بف طاٌر)ىت الباحثة هقٓاس الباحثتب. (4همحؽ رقـ)الىظر أ .(2005بشٓر) لمباحث بف طاٌر

تهٓزي بخصائص ك ، تطبٓقً فْ البٓئة الجزائٓرة ( كذلؾ لتهٓزي بهجهكعة هف الههٓزات التالٓة:2005،بشٓر

 .)الصدؽ كالثبات( سٓككهتٓرة عالٓة

عمِ عدد هف الهقآٓس الهكجكدة فْ الدراسات السابقة  فْ بىاء أداتً (بشٓر ف طاٌرب)الباحثد عتهأ

جٓفرم )، ك(,1986Derek Johnson (دٓٓرؾ جٍىسطف(،)1998ٌدل جعفر طاٌر) ٌهٍا هقآٓس:أك 

، (1992الخالؽ كأخركف حهد عبد، كدراسات )أحهد هJeffrey & Baglion)،1990كبقمٓكىْ )

 (.1996هحهد رفقْ عٓسِ،ك)، (1996الرحهاف الىاصر عبد)

 ب(:( و))أ مقياس سمات الشخصية نمطبعاد أ 2

ٓتصؼ ىهط )أ( باالىفعالٓة كالتسرع كىفاذ الصبر، كلً   ب(: ،أ ) مقياس نمط الشخصية وصف -

ها ىهط )ب( أ دافعٓة كبٓرة لإلىجاز، طهكح جدا، هتهركز حكؿ ذاتً، ككثٓر االستغراؽ فْ العهؿ.

كثر أىفعالٓة كتىافسٓة، ك إقؿ أف، ك ىساف صبكر كهر  إاكسة لمىهط )أ( فٍك الصكرة الهع ىًأٓكصؼ ب

  ككف هقٓاس الطراز السمككْت   (.64:2010 )بمعالٓة، لِ الكاقعٓة.إقرب أشعكرا بالطهأىٓىة الىفسٓة ك 

 هف بعدٓف كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ :ب(  ،)أ

 12صمية )النسخة األبعديوعمى نمط )أ، ب( سمات الشخصية  مقياسالتي تحدد فقرات أرقام ال -

 :(عبارة تقيسو

 (.12،  10،  7، 6، 5، 4، 3) :التوحد والتسمط والعجمة االنفعاليةبعد  .1
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 (. 11، 9، 8، 2، 1) :التوتر والشعور بالعبء واالستغراق في العملبعد  .2
 

 :في صورتو األصمية ب( ،أ الطراز السموكي ) مقياسلالخصائص السيكومترية  3
 

 مقياس:الوثبات صدق  (1

، كها (%75)فقرات حصمت ىسبة إتفاؽ الهحكهٓف  (08)إستبعاد ثهافتـ  :المحكمينصدق قياس  1.1

 تـ إدخاؿ بعض التعدٓالت فْ صٓاغة بعض الفقرات عمِ ضكء هالحظات الهحكهٓف.

ؿ حساب قٓـ هعاهالت االرتباط بٓف تساؽ الداخمْ هف خالاإللقد تـ حساب  صدق االتساق الداخمي: 2.1

بعد  م تىدرج تحتً، كبٓف كؿ  فقرة كالبعد الذ   فقرات الهقٓاس كالدرجة الكمٓة لمهقٓاس، كبٓف كؿ   فقرة هف كؿ  

  .كالدرجة الكمٓة لمهقٓاس

 :لنمط الشخصية ب( ،الطراز السموكي )أمقياس  ثبات (2

بالطرؽ الثالثة التالٓة: كركهباخ، جكتهاف، كالتجزئة  ب(، )أقٓس ثبات الطراز السمككْ لىهط الشخصٓة

التجزئة ك  ،(0.95)تقدر هعاهؿ جكتهاف قٓهة ها أ (0.94)لفا لكركهباخأهعاهؿ  ت قٓهةقدر  الىصفٓة.

 . (0.89) الىصفٓة لمدرجة الكمٓة لمهقٓاس قدرت بػػػ

عطاء االوزانتصحيح المفتاح  -  :لمقياس سمات الشخصية نمط )أ، ب( وا 

لِ إ 5هف ))سمـ لٓكارت الخهاسْ( ج فقرة تككف عمِ سمـ هتدر  الخٓارات الهتاحة لإلجابة عف كؿ   ف  إ

( جٍة الٓهٓف )أ( فْ خاىة : تكافقؾ X( ٓتضح هف خالؿ تعمٓهات الهقٓاس، فالفرد الذم ٓضع إشارة )1

أربع  ً ٓحصؿ عمِ الدرجةى  إ( فْ خاىة تكافقؾ، فXذا كضع إشارة )ا  ، ك (05)خهسأكثر، ٓأخذ الدرجة 

بىفس الدرجة، كٓأخذ  ( فْ خاىة تكافقىXْارة )ذا كضع اشإ (03)ثالث، بٓىها ٓأخذ الدرجة (04)

( جٍة الٓسار)ب( فْ الخاىة تكافقىْ، كدرجة كاحدة فْ حالة كضعً Xذا كضع إشارة )إ( 02درجتاف)
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 ف  إ(عبارة، ف12)ٓتككف هف ف الهقٓاس ككؿ  أبها )ب(. كثر جٍة الٓسارأىة تكافقىْ ( فْ خاXإلشارة )

 . (36) ًبهتكسط ىظرم قٓهت( 12)ٌْ ، كدرجتً الدىٓا (60درجتً القصكل ٌْ)

درجة. بدرجة دىٓا  (35)فقرات تساكم  (07) سبعكؿ كالهتضهف الدرجة القصكل بالىسبة لمعاهؿ األها أ

فقرات  (5)خهس.كتقدر الدرجة القصكل لمعاهؿ الثاىْ كالهتضهف (21)كهتكسط ىظٓر (07) سبع قٓهتٍا

هف فقرة  عطاء كؿ  إكقد تـ  .(15)رم قٓهتً بهتكسط ىظ (5)خهسدرجة. درجة الدىٓا تساكم  25ب

تكافقىْ بىفس ، 4= تكافقىْ، 5= كثرأتكافقىْ ) حصائٓا عمِ الىحك التالْ: إالفقرات درجات لٓتـ هعالجتٍا 

  (.1=كثرأتكافقىْ ، 2= تكافقىْ، 3= الدرجة

 فْ ستبٓافاإل إلِ التكصؿ أهكف االستبٓاف، كعبارات ألبعاد هبدئٓة صٓاغات إلِ ت الباحثةتكصم

ْ هقآٓس (3)ثالث عمِ تكٓزعٍا الههكىة، كتـ األسئمة كتهت بمكرة الىٍائْ، شكمً   :كالتالْ ٌك

 بىكد عمِ لمعاهؿ اإلجابة طٓرقة تكضح بتعمٓهات، حٓث األدكات أرفقت: ول من االستبيانالجزء األ  -

ها الجزء الثاىْ هف أ. تاألدكا لٍذي الجٓد التطبٓؽ ضهاف إلِ عهكها التعمٓهات ٌذي تٍدؼك  ،الهقآٓس

 ستبٓاف تضهف: اإل

 فقرة. (21)سمكب التسٓٓر تككف هف أ تهثؿ فْ :ولاأل  المقياس -1

 فقرة. (17)عمِ كتشكؿ االىتهاء التىظٓهْتهثؿ فْ  :الثاني المقياس -2

 .فقرة (12)حتكل عمِا ب( ،)أىهط سهات الشخصٓة تهثؿ فْ  :الثالث المقياس -3

عطاء االوزانتصحيح ال مفتاح -  :دوات الدراسةأل وا 

ألدكات البحث  الدرجة خهاسْ لٓكارت سمـفقرة حسب رأم الهستجٓب كفؽ  د رجت اإلجابة عف كؿ  

جابة الهستجٓب . ك ر كاالىتهاء التىظٓهْسمكب التسٓٓأ ، 4أعطٓت  =حٓاىاأ، 5أعطٓت =دائها :كأتْا 

عطاء إتـ  ب( ،أ )ةأها هقٓاس ىهط الشخصٓ. 1أعطٓت  =بداأ، 2أعطٓت  =، ىادرا3أعطٓت  =هحآد
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جابة الهستجٓب كأك  الدرجة خهاسْلٓكارت فْ سمـ  ًفقراتكؿ فقرة هف  ، 5=ركثأ)تكافقىْ  :تْا 

 .(1=كثرأ، تكافقىْ 2=، تكافقى3ْ=درجةال ، تكافقىْ بىفس4=تكافقىْ

 :غة الفرنسيةلى الم  غة العربية إمن الم   أدوات الدراسةترجمة  -

هؤسسة عهاؿ لتىاسب هع  الفرىسٓة غةم  ال غة العربٓة إلِهف الم   دراسةال دكاتأتـ فْ ٌذي الخطكة ترجهة 

ستاذ أستاذة فْ التعمٓـ الثاىكم  ك أ) ٓةالفرىس غةالم   فْ هتخصصٓفثالثة  عمِ تعرض حٓث، سكىاطراؾ

رافبجاه (بجاهعْ هحاضر ) كأستاذ هساعد بالهركز األبحاث االىثركبكلكجٓة  هحهد بف أحهد (2)عة ٌك

راف تـ كها  .الفرىسٓة لم غة ترجهتٍا بعد بالعبارات ةٓاألصم فْ صكرتٍا الهقٓاس عبارات ارىةلهق (بٌك

راف )ب( هحاضركأستاذ العربٓة غة الم  هادة بتدائْ تدٓرس التعمٓـ اإلستاذٓف إعطاء الهذكرة أل بجاهعة ٌك

 تخصص عمـ الىفس األسرم.( هحهد بف أحهد، 2)

 : الدراسة دواتئص السيكومتريــة ألالخصا 4

 :أدوات الدراسةأوال: صدق 

ها  دكاتاأل صدؽ قٓاس أىكاع هف ىكعٓفعمِ الباحثة  عتهدتإ دكات القٓاس.ألمتأكد هف صدؽ   :ٌك

 .اإلتساؽ الداخمْصدؽ الك الظاٌرم صدؽ ال

 :)المحكمين(الظاىريدق صـال . أ

 ستاذألِ إلْ، تراكح هف أستاذ التعمٓـ العاتـ عرض االستبٓاف عمِ هحكهٓف هف درجات عمهٓة هختمفة ت

تخذت الباحثة ٌذي الطٓرقة كسٓمة ا ،هٓفك ها ٓعرؼ بصدؽ الهحكأ(، لقٓاس الصدؽ الظاٌرم بهحاضر)

لِ جاهعة إ( هىٍـ ٓىتهكف 5)ة( هحكهٓف، خهس7) ةبعرضً عمِ سبعلقٓاس صدؽ الهقٓاس، حٓث قاهت 

راف  جاهعة لِ إٓىتهْ  ستاذأك  تمهساف،ببْ بكر أجاهعة بمقآد لِ إحهد، كهحكـ ٓىتهْ أهحهد بف  (2)ٌك

 .(1ىظر الهمحؽ رقـ)طالع عمِ قائهة الهحكهٓف ألإلهستغاىـ. بعبد الحهٓد بف بادٓس 
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حٓث  الفقرات هف هىاسبة عطاء هالحظاتٍـ كاقتراحاتٍـ حكلً، كذلؾ لتحدٓد هدلإكقد طمب هىٍـ 

كلقد  ( لكؿ فقرة100-90-75-50)كتحدٓد ىسبة الهالئهة .كاألبعاد الكضكح(ك  )الهضهكف، كالصٓاغة،

   :هآمْ ِلإسفرت الىتائج أ

 المحكمين: األساتذة آراء(: يبين نتائج تقديرات 2جدول رقم ) -

 اقتـراح تعديــــل %تقيــــــس رقم الفقرة اقتـراح تعديــــل %تقيــــــس رقم الفقرة
1  75  20 75  

2  75  21 90  
3  90  22 75  
4  100  23 75  
5  100  24 90  
6  100  25 90  
7  75  26 90  
عادة الصٓاغةإ 50  8  27 90  
9  50 28 90  

10  75  29 90  
11  90  30 90  
عادة الصٓاغةإ 50  12  31 90  
13  50 32 90  
14  75  33 90  
15  75  34 90  
16  50  

 عادة الصٓاغةإ

35 90  
17  50 36 90  
18  50 37 100  
19  100  38 90  

ٌى اعالي أ( 02رقـ )الجدكؿ  أظٍر   عف تقؿبىسبة ات ٓرل الهحكه ٓف بإعادة تعدٓمٍا ر ؾ بعض الفقأف  

 .(18، 17، 16، 13، 12، 9، 8)الت الٓة:العهمٓة الفقرات هست  (% 75)
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ألىً تـ تحكٓهً فْ . عرضً عمِ الهحكهٓفلـ ٓتـ  ب( ،أ السمككْ)الطراز  هقٓاسفٓها ٓخص تحكٓـ 

 .(2005البٓئة الجزائٓرة هف قبؿ الباحث بف طاٌر بشٓر )

 :البحث أدوات(: يبين التعديالت الممحقة بفقرات 3جدول رقم ) -

 الصياغة الثانية المعدلة ىلالصياغة األو  فقـرةال

 سموب التسييرأمقياس 

هراعاة الٓؤكد الهدٓر عمِ ضركرة االبداع فْ العهؿ هع  8
ات العاهمٓف.  الجادة لهعىٓك

أخذ هسؤكؿ باقتراحات ك ٓدعـ ال بٍا فْ هبادرات العاهمٓف ٓك
 العهؿ.

سالٓب العهؿ أشجع الهدٓر الهرؤكسٓف عمِ تحسٓف ٓ 9
ا. ٌر  كتىهٓة هٍاراتٍـ الكظٓفٓة كتطٓك

فكار االٓجابٓة لمعهاؿ كهستعد لهراجعة ٓشجع الهسؤكؿ األ
 .الرؤل

ٓفكض الهسؤكؿ الهٍاـ لهجهكعات العهؿ كفؽ االٌداؼ  12
 الهحددة.

الهرؤكسٓف ٓفكض الهسؤكؿ بعض سمطاتً االدآرة لجهٓع 
 .هعً

ترؾ لمهرؤكسٓف حٓرة  13 ٓفكض الهسؤكؿ بعض الهٍاـ ٓك
 .التصرؼ فْ التىفٓذ

ضٍـ أٓطمب الهسؤكؿ هف العاهمٓف  ف ٓؤدكا هٍاهٍـ بتفٓك
 الهسؤكلٓة.

ة أ ٍٓتـ الهسؤكؿ بتحفٓز العاهمٓف لتحقٓؽ 16 ٌداؼ كرٓؤ
 .الهؤسسة

تٓجٓة ٌداؼ االسترااأل لتحقٓؽ العاهمٓف الهسؤكؿ بتحفٓز ٍٓتـ
 لهؤسسة

 لدل فْ العهؿ ثارة ركح الحهاسإٓعهؿ الهسؤكؿ عمِ  17
 العاهمٓف

 لدل فْ العهؿ الحهاس ركح إثارة عمِ ٍٓدؼ الهسؤكؿ
 العاهمٓف

ـ ٓشارؾ 18 ـ  الهسؤكؿ العاهمٓف أفكاٌر ستهع لكجٍات ىظٌر ٓك
 عىدها ٓحاكؿ حؿ هشاكؿ العهؿ

ـ الهسؤكؿ العاهمٓف فْ بمكرة ٓشارؾ لهشاكؿ لحؿ ا أفكاٌر
 بطرؽ جدٓدة.

 الفٍـ صعبة العبارات أعٓدتفْ صٓاغة بعض الفقرات عمِ ذلؾ قاهت الباحثة بإجراء تعدٓالت  بىاء

 لً تكضع ها لقٓاس الىٍائٓة صكرتٍا فْ جاٌزة الدراسةكات أد أصبحتكبالتالْ  سٍؿ بشكؿ كصٓغت

 .فقرة (50)ٓحتكم عمِ  ككؿ   الهقٓاسالتعدٓؿ، أصبح  بعد
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 تساق الداخمي:اال  صدقال . ب

 ( عاهال، كذلؾ بحساب28)تبٓاف عمِ عٓىة حجهٍالفقرات االس االتساؽ الداخمْقاهت الباحثة بحساب 

عمِ حدا  هقٓاس كسىتىاكؿ كؿ   بٓرسكف، رتباطاال هعاهؿ كذلؾ باستخداـ ،بعدٌاك  فقرة كؿ   بٓف االرتباط هعاهالت

 كها ٓمْ:

 سموب التسييرأ في مقياسبعدىا و رة الفقبين رتباط اال (: يبين معامل 4جدول رقم ) -

 معامل االرتباط محتوى الفقرة الفقرةرقم 

 0.34 ىجاز هٍاـ الهؤسسةإعهاؿ فْ شراؾ الإعمِ  ٓعهؿ الهسؤكؿ  .1
 0.78** ٓشرؾ الهسؤكؿ العهاؿ فْ اتخاذ القرارات الخاصة بأٌداؼ الهؤسسة  .2

 0.56** ثمٓف العهاؿ.ٓعهؿ الهسؤكؿ عمِ هكاجٍة الصراع كحمً بطرؽ تشاركٓة هع هه  .3
 0.76** طارات الهؤسسةا  ٓعهؿ الهسؤكؿ عمِ تشجٓع ركح التعاكف بٓف العهاؿ ك   .4

حاكؿ تبىٍٓا فْ العهؿ .  .5  0.59** ٓرحب الهسؤكؿ بأفكار العاهمٓف ٓك
ختار الهكقؼ الكسط بٓىً كبٓىٍـ .  .6  0.72** ٓكجً الهسؤكؿ العاهمٓف بهركىة ٓك
 0.24 الفٓرؽ بركح لمعهؿ الهسؤكؿ العاهمٓف ٓكجً  .7

أخذ بٍا فْ العهؿ.ٓدعـ الهسؤكؿ باقتراحات ك   .8  0.62** هبادرات العاهمٓف ٓك
 0.57** .الرؤلفكار االٓجابٓة لمعهاؿ كهستعد لهراجعة ؤكؿ األٓشجع الهس  .9

 0.30 ٌداؼ الهحددة.كؿ الهٍاـ لهجهكعات العهؿ كفؽ األٓفكض الهسؤ   .10
ضٍـ الهسؤكلٓة.ف ٓؤدكا هأٓطمب الهسؤكؿ هف العاهمٓف   .11  0.36 ٍاهٍـ بتفٓك
ة عىد اىجاز العهؿ ٓعطْ  .12  0.31 .الهؤسسة أٌداؼ لتحقٓؽ الهسؤكؿ األكلٓك
 0.48** .لمهؤسسة ٌداؼ الهستقبمٓةاأل بتحدٓد الهسؤكؿ بقكة  ٓساٌـ  .13
 0.41* االٌداؼ االستراتٓجٓة لمهؤسسة لتحقٓؽ العاهمٓف الهسؤكؿ بتحفٓز ٍٓتـ  .14
 0.50** العاهمٓف لدل فْ العهؿ الحهاس ركح ارةإث عمِ ٍٓدؼ الهسؤكؿ  .15
ـ الهسؤكؿ العاهمٓف فْ بمكرة ٓشارؾ  .16  0.37 لحؿ الهشاكؿ بطرؽ جدٓدة. أفكاٌر
 0.70** التْ تكاجٍٍا الهؤسسة. الهعقدة لمهشكالت حمكؿ اكتشاؼ عمِ العاهمٓف جهٓع ٓشجع  .17
 0.57** لهؤسسة.الهحددة فْ هخطط ا الهٍاـ إلىجاز جدٓدة الهسؤكؿ طرقا ٓقترح  .18
حتـر العاهمٓف ٔراء ٓصغْ الهسؤكؿ باٌتهاـ  .19  0.74** قىاعاتٍـ. ٓك
ـ .  .20 ـ عف غٌٓر  0.56** ٓعطْ الهسؤكؿ اىتباٌا شخصٓا لمعهاؿ الذٓف لدٍٓـ قدرات تهٌٓز
 0.52** جٓدا عهال ٓىجزكف عىدها تقدٓٓرً عف الهسؤكؿ لمعاهمٓف ٓعبر  .21
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 0.01تكجد عىد هستكل الداللة ( **)                        0.05تكجد عىد هستكل الداللة  (*)

كاىت  (21-20-19-18-17-15-13-9-8-6-5-4-3-2)بأف الفقرات التالٓة:  (4رقـ)ٓشٓر الجدكؿ 

أها الفقرات  (0.05)عىد هستكل كاىت دالة  (14)أها الفقرة رقـ  (0.01)دالة إحصائٓا عىد هستكل الداللة 

سمكب التسٓٓر ٓحتكم عمِ أ هقٓاس كعمًٓ تـ حذفٍا كأصبح إحصائٓا لـ تكف دالة ( 1،7،10،11،12،16):التالٓة

كهٓف كصدؽ سمكب التسٓٓر باستعهاؿ طٓرقتْ صدؽ الهحبعد حساب صدؽ هقٓاس أ فقرة تقٓسً.( 15)هجهكع 

قٓس فعال ها كضع لقٓاسً.  ف  االتساؽ الداخمْ تبٓف أ  الهقٓاس صادؽ ٓك

 نتماء التنظيمياإل  مقياسفي بعدىا الفقرة و بين  رتباطال ا(: يبين معامل 5جدول رقم ) -

 معامل االرتباط محتوى الفقرة الفقرةرقم 

 0.45* .بٍا أعهؿ فْ الهؤسسة التْ الهٍىٓة حٓاتْ هف تبقِ ها قضاء فْ الرغبة لدم  (1

 0.37 .هع أخٓرف هؤسستْ عف أتحدث حٓىها باالعتزاز أشعر  (2
 0.42* هشاكمْ الشخصٓة. هف جزء هؤسسةال ٌذي هشاكؿ باف كبجدٓة شعرأ  (3
 0.37 .الهؤسسة ٌذي هع الحاؿ ٌك إلٍٓا كها كاالىتهاء جدٓدة، بهؤسسة االلتحاؽ عمْ ٓصعب  (4
 0.55** باىْ جزء هف عائمة ٌذي الهؤسسة. أشعر  (5
 0.55** بٍا أعهؿ الهؤسسة التْ اتجاي عاطفْ بارتباط أحس  (6

 0.56* الهؤسسة. لٍذي هستهر باىتهاء أشعر  (7
 0.16 .آخر عهؿ عمِ لصعكبة الحصكؿ عهمْ ترؾ هف بالخكؼ أشعر  (8
 0.69** .  فْ ٌذي الهؤسسة العهؿ قررت ترؾ ها إذا حٓاتْ فْ كثٓرة أهكر ستتأثر  (9

 0.43* الهؤسسة. فْ ٌذي العهؿ ترؾ فْ فاىا ال أفكر هحدكدة، خٓارات لدم أف أشعر  (10

 0.23 .جدا ضركٓرة ألةالهؤسسة هس ٌذي فْ الحاضر الكقت فْ بقائْ  (11

 0.71** .أخرل هؤسسات فْ تتكافر ال هزآا لْ أىٍا تقدـ ٌك الهؤسسة، ٌذي فْ العهؿ فْ الستهرارم الرئٓسة األسباب أحد  (12

 0.30 تستحؽ ٌذي الهؤسسة كالئْ كاخالصْ لٍا.  (13

 0.68** شعر هف كاجبْ اخالقٓا بالبقاء فْ العهؿ بٍذي الهؤسسة.أ  (14

 0.34 ذي الهؤسسة.دٓف بالكثٓر لٍأ  (15

 0.40* الهؤسسة. فْ زهالئْ اتجاي جدا كبٓر لتزاهْإ  (16

 0.47** سأشعر بالذىب اذا غادرت الهؤسسة.  (17
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 0.01( تكجد عىد هستكل الداللة**)                        0.05تكجد عىد هستكل الداللة  (*)

اىت دالة إحصائٓا عىد هستكل الداللة ك( 5،6،7،9،12،14،17بأف الفقرات التالٓة: ) (5رقـ)ٓشٓر الجدكؿ 

 :التالٓةأها الفقرات  (0.05)عىد هستكل ( كاىت دالة 1،3،10،16:)أها الفقرة التالٓة( 0.01)

 كعمًٓ تـ حذفٍا كأصبح بعد االىتهاء التىظٓهْ ٓحتكم عمِ هجهكع إحصائٓا لـ تكف دالة ( 2،4،8،11،13،15)

كهٓف سمكب التسٓٓر باستعهاؿ طٓرقتْ صدؽ الهحأهقٓاس  بعد حساب صدؽ تقٓسً. فقرة (11)ةإحدل عشر 

قٓس فعال ها كضع لقٓاسً. الهقٓاس ف  أكصدؽ االتساؽ الداخمْ تبٓف   صادؽ ٓك

 )أ( و)ب(الشخصية نمطسمات  في مقياسبعدىا و الفقرة بين  االرتباطمعامل  (: يبين6جدول رقم ) -

 معامل االرتباط محتوى الفقرة الفقرةرقم 
 كمؼ ىفسْ فكؽ طاقتٍاأجد أىىْ أ -  .1

 أقكـ بأعهالْ كىشاطاتْ دكف تكمؼ  -
**0.54 

ف كاف لدم هتسع هف الكقت -  .2  أهٓؿ إلِ السرعة فْ أداء األشٓاء لشعكرم بأف الكقت ضٓؽ حتِ كا 
ف كاف لدم هتسع هف الكقت -  أهٓؿ إلِ العهؿ بشكؿ عادم حتِ كا 

**0.81 

 أستعجؿ أخٓرف كْ ٓىتٍكا هها ٓٓردكف قكلً -  .3
 خٓرف الكقت الكافْ لالىتٍاء هها ٓٓردكف قكلًأهىح أ -

*0.46 

ا -  .4  بتكاجدم هع أخٓرف أسعِ دائها ألخذ الكمهة كاحتكاٌر
 بتكاجدم هع أخٓرف فإف أخذم لمكمهة ال ٓككف هستهرا، كال ٓككف عمِ حساب أخٓرف -

0.36 

 أتقبؿ الىقد هف أخٓرف كأجد أف أفكارم كتصرفاتْ ٌْ الصحٓحة ال -  .5
ا هتِ اقتضت الضركرةأتقبؿ ا -  لىقد كالىصٓحة كأقٌر

*0.52 

 أشعر دائها بالرغبة فْ التفكؽ عمِ أخٓرف -  .6
 أهٓؿ إلِ أف أككف هتىافسا حكؿ أم شْء أقـك بً -

*0.60 

 إىْ هتسرع فْ الكالـ أك السٓاقة أك األداء -  .7
 أجد أىىْ أتسـ بالٍدكء فْ الكالـ أك السٓاقة أك األداء -

0.37 

 همْ كلك عمِ حساب راحتْ كصحتْأٌتـ بهتطمبات ع -  .8
 ال أستغرؽ فْ عهمْ عمِ حساب راحتْ كصحتْ -

0.30 

 عادة ها أجد ىفسْ هشدكدا كعضالتْ هىقبضة -  .9
 عادة ها أككف ٌادئا كعضالتْ هستٓرحة -

0.33 

 تجدىْ دائها فْ عجمة هف أهرم حتِ عىدها ال تككف ٌىاؾ ضركرة تستدعْ ذلؾ -  .10
 ستعجاؿأهٓؿ إلِ الٍدكء كالتٓرث كعدـ اال -

*0.43 

ؿ -  .11  أشعر بالقمؽ قبؿ الهكاعٓد الهٍهة بكقت طٓك
 .أىىْ أتعاهؿ هع الهكاعٓد بهركىة حسب هقتضٓات الظركؼ دكف استعجاؿ أك تسرع -

**0.49 

 .أحاكؿ دائها تكجًٓ الحدٓث هع أخٓرف ىحك هكضكعات تخصىْ -  .12
 عف أهر ٓخصىْ. فْ حدٓثْ هع أخٓرف أراعْ هكضكع الىقاش كال أرل ضركرة همحة لمكالـ -

**0.56 
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 0.01تكجد عىد هستكل الداللة ( **)                        0.05تكجد عىد هستكل الداللة  (*)

( كاىت دالة إحصائٓا عىد هستكل الداللة 1،2،5،6،11،12بأف الفقرات التالٓة ) (6رقـ)ٓشٓر الجدكؿ 

 أها الفقرات التالٓة: (0.05)تكل عىد هس( كاىت دالة 3،10: رقـ )أها الفقرة التالٓة( 0.01)

الشخصٓة ٓحتكم عمِ هجهكع  ىهطسمكب أكعمًٓ تـ حذفٍا كأصبح إحصائٓا لـ تكف دالة ( 4،7،8،9) 

سهات الشخصٓة بعد حساب صدؽ هقٓاس مًٓ ٓهكف التأكد هف ىسبة هعقكلة. تقٓسً. كع فقرات( 8)ثهاف

قٓس  الهقٓاس ف  أالداخمْ تبٓف  كهٓف كصدؽ االتساؽباستعهاؿ طٓرقتْ صدؽ الهح ىهط)أ، ب( صادؽ ٓك

 .تقٓسً فقرة (34)عمِ ٓحتكم  ككؿ   صبح الهقٓاسأكبالتالْ  فعال ها كضع لقٓاسً.
 

  : أدوات الدراسةـات بثثانيا: 

 تساق الداخمي:الثبات بطريقة اإل  -

، لمتعرؼ (لبعدبافقرة ال رتباطإ)باخ إلٓجاد هعاهؿ االتساؽ الداخمْ لكركى هعادلة ألفا ت الباحثةاستخده

كضح الجدكؿ رقـ ، أدكات الدراسةبعد هف أبعاد  إلِ هدل اتساؽ الدرجات عمِ الفقرات الهرتبطة بكؿ   ٓك

 .بعد عمِ الفقرات الخاصة بكؿ   باخلكركىهعاهؿ االتساؽ الداخمْ الىاتج عف تطبٓؽ هعادلة ألفا  (7)

 رات الدراسة.لمتغي (باخنألفا لكرو )الثبات  معامل قيميبين  (:7جدول رقم )

 باخنألفا لكرو  قيمة الفقراتعدد  الدراسة متغيرات

 0.89 فقرة 15 أسموب التسيير

 0.81 فقرة 11 االنتماء التنظيمي

 0.71 فقرات 8 )أ( و)ب( نمط الشخصيةسمات 

  فقرة 34 المجموع 
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ذا قرار فْ ىتائجًستٓتهتع بقدر كبٓر هف اال هقٓاس قٓـ كؿ   ف  ( أ7رقـ ) أعالي تبٓف هف خالؿ الجدكؿ ، ٌك

 باخ لمتأكد هف الثبات.ىلكرك  (α)لفاأ باستخداـ طٓرقة

عطاء االوزانتصحيح ال مفتاح -  :ألدوات الدراسة وا 

 لقٓاس أراء الهقآٓس أكثر هف ٓعتبر ًألى   الدرجات خهاسْ (Likert)لٓكرت  هقٓاس عمِ اعتهدت  

 .درجاتً كتكازف فٍهً لسٍكلة ككذلؾ

ْاالىتهاء التىظٓهْ هقٓاس أسمكب التسٓٓر ك  لهقٓاس درجات 1إلِ 5 هف القٓهة اىحصرت -  :ٌك

كالقٓهة  حٓاىا،أ ( لفئة4القٓهة) ،دائها( لفئة 5)دائها، أحٓاىا، هحآد، ىادرا، أبدا(، حٓث خصصت القٓهة ) 

  .لفئة أبدا عطٓت( أ1القٓهة) ىادرا،( لفئة 2القٓهة ) ،هحآد لفئة أعطٓت (3)

ْ درجات 1إلِ 5 هف تًقٓه ب( اىحصرت )أ،ىهط صٓة الشخسهات هقٓاس أها  -   :ٌك

، تكافقىْ 2القٓهة =، تكافقىْ 3القٓهة  =، تكافقىْ بىفس الدرجة4القٓهة =، تكافقى5ْالقٓهة  =تكافقىْ أكثر

 .1القٓهة كثر=أ

 خالصة الفصل:

 .األعاع١ح اٌذساعح فٟ ٌٍرطث١ك جا٘ض أصثخ اٌخطٛاخ، تٙزٖ االعرث١اْ ٘زا تٕاء كبهركر
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 الدراسـة األساسيـة:ثانيا: 

 :تمييــد

حصائٓا، إدؽ كثبات الهقآٓس بىسبة هقبكلة هف الدراسة االستطالعٓة كتـ التأكد هف ص االىتٍاءبعد 

تـ تحدٓد حٓث ، خطكة ٌاهة فْ البحث العمهْ ستشرع الباحثة فْ إجراءات الدراسة األساسٓة التْ تعد

، كاألسالٓب ، األدكات الهستخدهة فْ البحث، عٓىة البحثساسٓةاسة األلمدر فٍٓا اإلطار الزهاىْ كالهكاىْ 

 اإلحصائٓة فْ هعالجة البٓاىات.
 

  أىداف الدراسة األساسية : .1

 فرضٓات البحث.  التأكد هف صحةهف الدراسة األساسٓة ٌك الٍدؼ األساسْ  إف  
 

 ساسية:المنيج المتبع في الدراسة األ .2

هعرفة العالقة بٓف أسمكب التسٓٓر باالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء ل ،الكصفْ الباحثة الهىٍج ستخدهتإ

 )أ، ب(.ىهط سهات الشخصٓة 

 ساسية:ن الدراسة األامكان وزم .3

 30ربعاء، األلِ إ 2015كت أ 03ثىٓف، اإل ها بٓففْ الفترة  الههتدة أجرت الباحثة دراستٍا األساسٓة 

ؾ بعد الكشؼ عف . كذل(-GNL1/Z-1بٓعْ رقـ تهٓٓع الغاز الط) دائها بىفس الهؤسسة 2015سبتهبر 

 .دكات القٓاسأل (ثباتالصدؽ ك الخصائص السٓككهتٓرة )الستطالعٓة كالتأكد هف ىتائج الدراسة اإل
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 :عينة الدراسة األساسية .4

 هىفذٓف، طاراتإ) عهاؿ هفصمْ لمبحث كالهتككف لتهثٓؿ الهجتهع األ أفراد هجهكعة ختٓاراتـ 

قكاهٍا  هقصكدةبطٓرقة  األساسٓة الدراسة عٓىة ختٓرتا الهؤسسة.كأقساـ هصالح عمِ هختمؼ  (كهتحكهٓف

  .صمْهف الهجتهع األ عاهال 992صؿ أ( هف ىثِأ 74، ذكرا 176) فردا 250

ستبٓاىا لعدـ صالحٓتٍا إ 50باستبعاد  . كبعد فحصً قهت  فراد العٓىةعمِ أ استبٓاىإ 300تـ تكٓزع 

 عمِ بطٓرقة فردٓة األدكات تطبٓؽ تـ كقد ستبٓاىا.إ 250 سترجاعٍاإتـ عدد الىسخ التْ  لمتحمٓؿ، إذف

 .ستبٓاىاتلإل الخاطئ لمهؿء تفادٓا الهفٍكهة غٓر الهفآٌـ بعض شرح بغٓة كذلؾ ،العهاؿ

 أدوات الدراسة األساسية وتطبيقيا: .5

الىتهاء اك أسمكب التسٓٓر،  لجهع الهعمكهات الخاصة بالبحث هقآٓس( 3)ثالثاستخدهت الباحثة 

غة العربٓة هف الم   الدراسة أدكاتترجهة ت الباحثة بقاه حٓث،  ب( سهات الشخصٓة ىهط )أ،ك التىظٓهْ، 

 المغة فْ هتخصصٓف (2)عمِ ترضع   حٓث، هؤسسة سكىاطراؾعهاؿ لتىاسب هع  الفرىسٓة غةم  ال إلِ

رافبجاهعة هساعد ستاذ أك ْ التعمٓـ الثاىكم ستاذة فأ) ٓةالفرىس تككف  (.7همحؽ رقـ )الظر إلِ أى .((2) ٌك

  ستبٓاف هف جزأٓف:اإل

 بىكد عمِ لمعاهؿ اإلجابة طٓرقة تكضح حٓث، بتعمٓهات األدكات أرفقت: ول من االستبيانالجزء األ  -

 . األدكات لٍذي الجٓد التطبٓؽ ضهاف إلِ عهكها التعمٓهات ٌذي تٍدؼك  ،الهقآٓس

 ستبيان تضمن: ما الجزء الثاني من االأ -

 هكزعة عمِ الىحك التالْ:فقرة ( 15)حتكل عمِا سمكب التسٓٓرأ :ولاأل  المقياس -

  .اتفقر ( 3) تضهف ثالث :سموب التشاركياأل بعد (1
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 فقرات.( 4) أربعحتكل عمِ ا :يـسموب الموقفاأل بعد (2

  فقرات.( 8)ثهاف  هف تككف :سموب التحويمياألبعد  (3

 .فقرة( 11)ةشر حدل عإ االىتهاء التىظٓهْ تككف هف :الثاني المقياسما أ -

 .فقرات (5) خهس لً بعد االنتماء العاطفي -1

 .فقرات (3)ثالث لً بعد االنتماء المستمر -2

 فقرات. (3)ثالث لً بعد االنتماء المعياري -3

 .تقٓسً عبارات (8)ثهافحتكل عمِ ا ب( ،أ) سهات الشخصٓة ىهط: تضهف الثالث المقياس -

  .راتفق (5)خهسبعد التوحد والتسمط والعجمة االنفعالية  -

  .فقرات( 3)ثالث بعد التوتر والشعور بالعبء واالستغراق في العمل -

عطاء األ تصحيح ال مفتاح -   :ألدوات الدراسة وزانوا 

  حصائٓا عمِ الىحك التالْ:إهف الفقرات درجات لٓتـ هعالجتٍا فقرة  عطاء كؿ  إكقد تـ 

( أ)سهات الشخصٓة ىهط  هقٓاسصحٓح هفتػػػػػاح تها أ .1=بداأ، 2=، ىادرا3=، هحآد4= حٓاىاأ، 5=دائها

 ْ:ػػػعطاء كؿ فقرة درجات عمِ الىحك التالإقد تـ فك)ب( 

أىظر الهمحؽ رقـ  .1=كثرأ ، تكافقى2ْ=، تكافقى3ْ=تكافقىْ بىفس الدرجة، 4=، تكافقى5ْ=كثرأ تكافقىْ

 الدراسة فْ صكرتٍا الىٍائٓة. دكاتأ( ٓبٓف 6)

 :لجة البياناتمعا في المستعممة اإلحصائية األساليب .6

 هف األسالٓب العدٓد استخداـ تـ فقد تجهٓعٍا، تـ التْ البٓاىات كتحمٓؿ الدراسة أٌداؼ لتحقٓؽ

 ثـ ،( spss ;20االجتهاعٓة الىسخة) لمعمـك اإلحصائٓة الحـز باستخداـ هعطِ، لكؿ   الهىاسبة اإلحصائٓة
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هف . (الىتائج عرض أىظر) ساؤؿت كؿ   حسب عمِ تصىٓفٍا تـ كالتْ جداكؿ، فْ الىتائج عمِ الحصكؿ

 :هآمْالهستعهمة   اإلحصائٓة األسالٓب بٓف

لدل االىتهاء التىظٓهْ لمكشؼ عف هستكل الهتكسط الحسابْ  لإلجابة عف التساؤؿ األكؿ، حسب -1

 .عٓىة الدراسة، كلهعرفة استجاباتٍـ

عمِ ىهط عٓىة الٓع أفراد لهعرفة تكز ، التكراراتالىسب الهئكٓة ك  جابة عف التساؤؿ الثاىْ، استخدـلإل -2

 .الشخصٓة )أ( ك)ب(

 دالهتعد االىحدار سمكب تحمٓؿأأستخدـ لإلجابة عف التساؤؿ الثالث كالرابع،  -3

 (Multiple Régression)فْ  بالتىبؤ الكسٓطْكالهتغٓر  بأبعادي سمكب التسٓٓرأ هساٌهة لهعرفة هدل

  التابع. فْ الهتغٓر الحادث التغٓر هف لهستقؿا الهتغٓر ٓفسري ها كهقدار .بالهؤسسة االىتهاء التىظٓهْ
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 :تمييد 

 الدراسة بعدها تـ تفٓرغ الىتائج ٌذي فْ الباحثة إلٍٓا تكصمت التْ الىتائج سٓتـ عرض الفصؿ ٌذا فْ

 .(spss ;20)الىسخة  جتهاعٓةتخداـ الحـز االحصائٓة لمعمـك اإلباس كتىظٓهٍا
 

 :اتـلفرضياعرض نتائج أوال: 
 

تمييع الغاز مؤسسة نتماء التنظيمي لدى عمال الكشف عن مستوى اإل : التساؤل االولعرض  1

 :(1)الطبيعي رقم 

تهٓٓع الغاز  لدل عهاؿ هؤسسة ٌك إجراء كصفْ، ٓتـ فًٓ الكشؼ عف هستكل االىتهاء التىظٓهْ

  أتْ:الجدكؿ  فْ هكضح، الهتكسط الحسابْ استخداـ األسمكب اإلحصائْتـ  ،(1)قـالطبٓعْ ر 

االنتماء  عمى مقياسالستجابات أفراد عينة الدراسة الحسابي  المتوسط يبين(: 8جدول رقم) -

 .ككل   التنظيمي

 االنتماء التنظيمي مستوى   الحسابي المتوسط العينة   المقياس

 هرتفع 39.89 250 ككل   االنتماء التنظيمي  

بشكؿ عاـ لدل عهاؿ االىتهاء التىظٓهْ هستكل ف أف تبٓ( 8رقـ ) بٓاىات الجدكؿىالحظ هف خالؿ 

 (. 39.89) قٓهتً حسابْهتكسط ب ،ىكعا ها هرتفع (1)هؤسسة تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ

 نتائج التساؤل الثاني: كيف تتوزع عينة الدراسة عمى نمط الشخصية )أ، ب(؟ 2

ة كفؽ ىهط الش أ جٓب عف ٌذا السؤاؿ، بحساب خصٓة ) أ، ب( باعتهاد عمِ التكرارات كالىسب الهئٓك

  الهعٓار أتْ:
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  ــــــ )أ( 42: عدد األفراد هو 42أكبر من. 

  بٓف الجدكؿ رقـ .(ب)  ـــــ 184عدد األفراد هو  :42أقل من  ( ىتائجً كالتالْ:9) ٓك

 ) أ، ب(.يع أفراد العينة عمى نمط الشخصيةلمعرفة توز  يبين التكرارات والنسب المئوية (:9جدول رقم)

 %النسب المئوية      رارتــــــــــــــالتك نمط الشخصية      

 25.6 64 نمط )أ(من أفراد العينة 

 74.4 186 نمط )ب(من راد العينة أف

 100 250 المجموع

 186ٓهثمكف  24أعالي أف أغمب أفراد العٓىة كاىت استجاباتٍـ أقؿ هف ( 9ىالحظ هف خالؿ الجدكؿ رقـ)

 .(%74.4بىسبة ) (هف ىهط الشخصٓة )ب
 

  جراء الثاني:اإل -

هساٌهة أسمكب التسٓٓر تـ فًٓ التعرؼ عمِ ٓستٍدؼ اختبار فرضٓات البحث.  ،ستداللٌْك إجراء إ

؛ إستخداـ أسمكب اإلىحدار الهتعدد، تـ ىتهاء التىظٓهْ لدل العٓىة هف ىهط الشخصٓة )أ( ك)ب(فْ اإل

  :ٓمْ هاهكضحة فٓ

مساىمة أسموب التسيير في االنتماء التنظيمي لدى العمال ما مدى : الثالثالتساؤل عرض نتائج  3

  ؟الذين يتمتعون بنمط الشخصية )أ(

 .التابعالهتغٓر العالقة بٓف الهتغٓرات الهستقمة ك قكة لدراسة تحمٓؿ التبآف الختبار ٌذي الفرضٓة، ح سب  -
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المتغيرات المستقمة العالقة بين قوة ( لدراسة ANOVA(: يوضح مصدر التباين)10جدول رقم ) -

 .التابعالمتغير و 

 مستوى الداللة

Sig 

 قيمة "ف"

 (F) 

متوسط 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 مصدر التباين مربعات مجموع

 بين المجموعات 2621.237 3 873.746 13.861 0.05

 داخل المجموعات 3782.200 60 63.037 

 المجموع 6403.438 63 

 (، حٓث بمغت قٓهة "ؼ" الهحسكبةANOVAقٓـ تحمٓؿ التبآف )( 10رقـ )الجدكؿ  ىالحظ هف خالؿ

غٓرات تكجد عالقة بٓف الهتً أى   ،أم(60 ،3عىد درجات حٓرة ) ،(0.05عىد هستكل الداللة ) (13.861)

مْ( كالهتغٓر التابع)االىتهاء التىظٓهْ(.  الهستقمة)أسمكب التسٓٓر التشاركْ، الهكقفْ، التحٓك

ة ىهكذج االىحدار الهفترض البد هف فحص هعاهؿ االرتباط الهتعدد هف هدل هطابق كلمتأكد

Coefficient Of Multiple Corrélation  ر(، كهربع هعاهؿ االرتباط الهتعدد اك هعاهؿ التحدٓد(

 (.2)رCoefficient Of Multiple Déterminationالهتعدد 
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لمتأكد من مدى  (Enter)دام طريقة باستخ نتائج تحميل االنحدار المتعدد (: يوضح11جدول رقم) -

 مطابقة نموذج االنحدار المفترض لمبيانات. 

)االنتماء في المتغير التابع )أسموب التشاركي، التحويمي، الموقفي( المتغيرات المستقمة دراسة أثر

 .التنظيمي( عمى عينة )أ(

 االنتماء التنظيمي المتغير التابع

معامل  الطريقة المستقمة اتالمتغير 

 (R) "ر"

 "2رمعامل"

(R2) 

 المصحح "ر" معامل

ajusté (R
2) 

 مستوى الداللة

Sig 

 التشاركيالتسيير أسموب 

 التحويميالتسيير أسموب 

 الموقفيالتسيير أسموب 

 دخاؿ الهتغٓراتإ

Enter 0.64 0.409 0.38 0.01 

بٓف ثالثة  Rالهتعدد هعاهؿ االرتباط  ف  أاالىحدار  تبآفهف تحمٓؿ  (11رقـ ) ٓتبٓف هف خالؿ الجدكؿ

مْ، التشاركْ،  هتغٓرات هستقمة)أسمكب التسٓٓر  بمغالهكقفْ( بالهتغٓر التابع)االىتهاء التىظٓهْ(، التحٓك

ajusté (R ، كهعاهؿ التحدٓد الهصححR2 (0.40)التحدٓد بٓىها بمغ هعاهؿ . (0.64)
 عىد (0.38) (2

تكجد عالقة  كهف ٌىا ٓهكف القكؿ أى ً (% 38)ها هقداري ف تفسرأ أم استطاعت(. 0.05هستكل الداللة )

 كاالىتهاء التىظٓهْ لدل عٓىة)أ(. أسمكب التسٓٓربٓف 

كاالىتقاؿ هف الفحص العاـ لمىهكذج الِ الفحص التفصٓمْ تتـ هعآىة هساٌهة كؿ هتغٓر هف الهتغٓرات  

مْ( ء التىظٓهْ عف طٓرؽ هعاهؿ فْ التىبؤ باالىتها الهستقمة )أسمكب التسٓٓر التشاركْ، الهكقفْ، التحٓك

كهعاهؿ  Coefficient régression Unstandardized Partialاالىحدار الجزئْ غٓر الهعٓارم 

 "بٓتا" كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ: Coefficient standardized régression االىحدار الهعٓارم
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 نحدار .(: يوضح معامالت اال 12جدول ) -

 ظيمياالنتماء التن المتغير التابع

 نحدارمعامل اال  المتغيرات المستقمة

β 

 المعياري نحدارمعامل اال 

Béta 

 قيمة "ف"

(F) 

 الداللةمستوى  

Sig 

 0.05 5.646  21.997 ةثابتالقيمة ال

 0.05 3.552- 0.582- 1.541- التشاركي أسموب

الموقفيأسموب   2.038 1.012 5.798 0.05 

التحويميأسموب   -0.114 -0.080 -0.496 0.62 

 أسمكب الهكقفْ( × 1.01أسمكب التشاركْ(+ ) × -0.58) 21.99: الثابت=معادلة االنحدار

تفسر ٌذي الهعادلة أف التسٓٓر التشاركْ إذا ارتفع بدرجة هعٓآرة كاحدة ٓصاحبٍا اىخفاض االىتهاء 

ٓآرة كاحدة (، أها فٓها ٓخص التسٓٓر الهكقفْ إذا ارتفع بدرجة هع-0.58التىظٓهْ بدرجة التتجاكز )

 (.1.01ٓصاحبٍا ارتفاع االىتهاء التىظٓهْ بدرجة التتجاكز )

 Bétaاالىحدار الهعٓارم كهعاهالت (Bالجزئْ ) االرتباط  هعاهؿ( 12رقـ )ٓظٍر هف خالؿ الجدكؿ 

االىتهاء التىظٓهْ، حٓث  رٓفسٓساٌـ فْ ت أسمكب التسٓٓر التشاركْ أف   ، حٓث ىجدالهعٓآرة( )الدرجة

ذا ٓعىْ أف  (0.05عىد هستكل الداللة )بىتٓجة سمبٓة ك Béta (0.582- )ةقدرت قٓه  ٌىاؾ عالقة، ٌك

بىفس الدرجة االىتهاء التىظٓهْ  التشاركْ بدرجة قؿأسمكب التسٓٓر ارتفع أم كم ها خطٓة عكسٓة 

 (1.012) االىتهاء التىظٓهْ، حٓث قدرت قٓهتًر ٓفسفْ تالهكقفْ التسٓٓر أسمكب كهساٌهة  الهعٓآرة، 

مْأسمكب ٌذا فْ غٓاب أم هساٌهة لهتغٓر ك  .(0.05عىد هستكل الداللة ) فْ تفسٓر  التسٓٓر التحٓك
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لدل  (0.62هستكل الداللة )بىتٓجة سمبٓة كعىد Béta (0.08- )االىتهاء التىظٓهْ، حٓث بمغت قٓهة

 .عٓىة ىهط الشخصٓة )أ(

ير في االنتماء التنظيمي لدى العمال نتائج التساؤل الرابع: ما مدى مساىمة أسموب التسي عرض 4

 الذين يتمتعون بنمط الشخصية )ب(؟ 

 .التابعالهتغٓر العالقة بٓف الهتغٓرات الهستقمة ك قكة لدراسة  تحمٓؿ التبآف، ح سب الختبار ٌذي الفرضٓة -

العالقة بين المتغيرات المستقمة قوة ( لدراسة ANOVA(: يوضح مصدر التباين)13جدول رقم ) -

 .التابعر المتغيو 

 مستوى الداللة

Sig 

 قيمة "ف"

 (F) 

متوسط 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 مصدر التباين مربعات مجموع

 بين المجموعات 1484.368 3 494.789 7.563 0.05

 داخل المجموعات 11907.595 182 65.426 

 المجموع 13391.962 185 

الهتغٓرات الهستقمة كالهتغٓر التابع، عالقة تكجد عالقة بٓف ً أى  ( 13رقـ )الجدكؿ  ىالحظ هف خالؿ

 ( 182 ،3( عىد درجات حٓرة )7.563" )Fقٓهة "(. دالة عىد ANOVAدالة بىاء عمِ تحمٓؿ التبآف)

 .( 0.05قد كاىت هستكل الداللة البالغة )ك 

كلمتأكد هف هدل هطابقة ىهكذج االىحدار الهفترض البد هف فحص هعاهؿ االرتباط الهتعدد 

Coefficient Of Multiple Corrélation  ر(، كهربع هعاهؿ االرتباط الهتعدد اك هعاهؿ التحدٓد(

 (.2)رCoefficient Of Multiple Déterminationالهتعدد 
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لمتأكد من مدى  (Enter)باستخدام طريقة  نتائج تحميل االنحدار المتعدد يوضح(: 14جدول رقم) -

 مطابقة نموذج االنحدار المفترض لمبيانات. 

)االنتماء في المتغير التابع ، الموقفي(التحويمي، التشاركي)أسموب  المتغيرات المستقمة دراسة أثر

 (بعمى عينة ) التنظيمي(

 االنتماء التنظيمي المتغير التابع

 "ر" معامل الطريقة المستقمة اتالمتغير 

(R) 

 "2رمعامل"

(R2) 

 المصحح "ر" معامل

ajusté (R2) 

 مستوى الداللة

Sig 

 موب التسيير التشاركيأس

 أسموب التسيير التحويمي

 أسموب التسيير الموقفي

دخاؿ إ

 الهتغٓرات

ENTRE 

0.33 0.11 0.096 0.05 

بٓف ثالثة  Rهعاهؿ االرتباط الهتعدد  ف  أاالىحدار  تبآفهف تحمٓؿ  (14رقـ ) ٓتبٓف هف خالؿ الجدكؿ

مْ، الهك   بمغقفْ( بالهتغٓر التابع)االىتهاء التىظٓهْ(، هتغٓرات هستقمة)أسمكب التسٓٓر التشاركْ، التحٓك

ajusté (R ، كهعاهؿ التحدٓد الهصححR2 (0.11)التحدٓد بٓىها بمغ هعاهؿ.  (0.33)
 عىد (0.96) (2

كهف ٌىا ٓهكف القكؿ أى ً تكجد عالقة  (% 11ها هقداري) ف تفسرأ (. أم استطاعت0.05هستكل الداللة )

 ىظٓهْ لدل عٓىة)ب(.بٓف أسمكب التسٓٓر كاالىتهاء الت

كاالىتقاؿ هف الفحص العاـ لمىهكذج الِ الفحص التفصٓمْ تتـ هعآىة هساٌهة كؿ هتغٓر هف الهتغٓرات  

مْ( فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ عف طٓرؽ هعاهؿ  الهستقمة )أسمكب التسٓٓر التشاركْ، الهكقفْ، التحٓك

كهعاهؿ  Coefficient régression Unstandardized Partialاالىحدار الجزئْ غٓر الهعٓارم 

 "بٓتا" كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ: Coefficient standardized régression االىحدار الهعٓارم
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 نحدار .(: يوضح معامالت اال 15جدول ) -

  االنتماء التنظيمي المتغير التابع

 نحدارمعامل اال  المتغيرات المستقمة

 Β 

 المعياري نحدارمعامل اال 

Béta 

 قيمة "ف"

(F) 

 الداللةمستوى 

Sig 

 0.05 11.011  32.296 ةثابتالقيمة ال

 0.05 3.607- 0.385- 1.049- التشاركيأسموب 

الموقفيأسموب   0.337 0.158 1.507 0.13 

التحويميأسموب   0.507 0.380 3.505 0.05 

مْ(. أ× 0.38أسمكب التشاركْ(+ ) × -0.38) 32.29: الثابت=معادلة االنحدار  سمكب التحٓك

تفسر ٌذي الهعادلة أف التسٓٓر التشاركْ إذا ارتفع بدرجة هعٓآرة كاحدة ٓصاحبٍا اىخفاض االىتهاء 

مْ إذا ارتفع بدرجة هعٓآرة كاحدة -0.38التىظٓهْ بدرجة التتجاكز ) (، أها فٓها ٓخص االسمكب التحٓك

 .(0.38ٓصاحبٍا ارتفاع االىتهاء التىظٓهْ بدرجة التتجاكز )

 Bétaاالىحدار الهعٓارم كهعاهالت (Bالجزئْ ) هعاهؿ االرتباط ( 15رقـ )ٓظٍر هف خالؿ الجدكؿ 

ٓساٌـ فْ تفسٓر االىتهاء التىظٓهْ، حٓث  أسمكب التسٓٓر التشاركْ أف   ، حٓث ىجدالهعٓآرة( )الدرجة

ذا ٓعىْ  (0.05عىد هستكل الداللة )بىتٓجة سمبٓة ك Béta (-0.385 )قدرت قٓهة أف ٌىاؾ عالقة ، ٌك

خطٓة عكسٓة أم كم ها ارتفع أسمكب التسٓٓر التشاركْ بدرجة قؿ االىتهاء التىظٓهْ بىفس الدرجة 

ذا فْ غٓاب أم هساٌهة لهتغٓر أسمكب التسٓٓر الهكقفْ فْ تفسٓر االىتهاء التىظٓهْ، الهعٓآرة،   ٌك

مْ فْ تفسٓر  كهساٌهة أسمكب. (0.13عىد هستكل الداللة ) (0.158حٓث قدرت قٓهتً ) التسٓٓر التحٓك
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لدل  (0.05هستكل الداللة )بىتٓجة سمبٓة كعىد Béta (0.380 )االىتهاء التىظٓهْ، حٓث بمغت قٓهة

 عٓىة ىهط الشخصٓة )ب(.

 عرض نتائج المقابمة: 5

ْ:  العاهؿ أكثر اىتهاء لهؤسستً هفالحكافز  : تجعؿ1ج  ٌك

تشجٓع الدعـ الهعىكم لمعاهؿ ٓككف أكثر  هتً. إف  كافٓة تؤدم إلِ شعكر العاهؿ بقٓ :كمهة الشكر -

ىجاز لمعهؿ. إف   ادة  إخالص كا  بعض العاهمٓف ٓفضؿ االٌتهاـ بً كشخص لقٓهتً ال هف أجؿ الترقٓة أك ٓز

 األجكر. 

ىساف الهىاسب فْ الهكاف الهىاسب اإلكضع أٌـ العىاصر التْ تؤدم إلِ االىتهاء التىظٓهْ ٌْ: : 2ج

  ؛ بجكدة عالٓةٓقـك بعهمً  هف أجؿ أف ٓىتج كأف

التفاٌـ كالهعاهمة هف طرؼ الهسؤكؿ لمعاهؿ ٓٓزد هف األداء، العدؿ بٓف العاهمٓف حتِ ال ٓككف ٌىاؾ  -

 عىصٓرة فْ التعاهؿ بٓىٍـ.   

 االحتراـ الهتبادؿ بٓف الرئٓس كالعاهؿ فْ هجاؿ العهؿ. -

زهىٓة الة هد  الهً الهطمكبة فْ كقتٍا كفْ قٓاـ العاهؿ بهٍا : سهات كجكد االىتهاء التىظٓهْ تكهف فْ:3ج

 ىقابة. الهحددة دكف كجكد الهدٓر أك ال

ٌك: الهسؤكؿ كالعاهؿ كالٌها ٓساٌهاف فْ تعٓزز  الهسؤكؿ عمِ ىشر الكالء كاالىتهاء فْ الهؤسسة: 4ج 

 االىتهاء فْ الهؤسسة.
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الذم ٓقكـ ك ، ؿ كاىجاز الهٍاـاألسمكب الذم ٍٓتـ بالعه: ٌك أسمكب التسٓٓر الذم تهارسً الهؤسسة: 5ج

عتهد م ٓاالٌتهاـ بالعاهمٓف هف هختمؼ العكاهؿ)التككٓىات، الترقٓة، األهكر الىفسٓة كالصحٓة( كالذ  عمِ 

 عمِ التحفٓز بىكعًٓ الهعىكم كالهادم . 

 عاهال فْ ترسٓخ االىتهاء التىظٓهْ لدل العاهؿتسٓٓر الذم تهارسً الهؤسسة ٓعتبر أسمكب ال ىعـ :6ج

: ضعؼ االىتهاء التىظٓهْ: قد ٓككف فْ اىخفاض رضا العاهؿ عف عهمً، كقد ٓككف الركتٓف فْ 7ج

 .  إصدار القكاىٓف كالتعمٓهاتالضغكطات فْ العهؿ. ك ، تكالتأخٓرا الراتب أٓاـ الغٓابات هفالخصـ العهؿ، 
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 :ئج عمى ضوء الفرضيـاتمناقشــة النتاثانيا: 

 عمِ هىاقشتٍا سٓتـ ،()عرض الىتائجعمٍٓا فْ الفصؿ السابؽ الهتحصؿ ةىتائج الدراس عرض بعد

 :أتػػْ فْ كالهتهثمة طار الدراسات السابقةإسابقا فْ  الفرضٓات الهصاغة ضكء
 

في التنبؤ بأبعاده والتي تنص عمى مساىمة أسموب التسيير  :الفرضية األولىمناقشة نتائج  -

 ب( لدى عمال المؤسسة. صية نمط )أ،باالنتماء التنظيمي في ضوء سمات الشخ

ةكسط الحسابْ كالتكرارات ك الهت لإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة تـ هعالجتٍا هف خالؿ  .الىسب الهئٓك
 

تمييع الغاز مستوى االنتماء التنظيمي لدى عمال مؤسسة  ما :األول التساؤلمناقشة نتائج  .1

 ؟1الطبيعي رقم 

ؿ هؤسسة تهٓٓع الغاز هستكل االىتهاء التىظٓهْ لدل عها أف  بٓىت  هف خالؿ الىتائج الهتحصؿ عمٍٓا،

فْ حدكد الهالحظات  .(39.89)حسابْالهتكسط البمغ قد جاءت بشكؿ عاـ هرتفعة، إذ  (1)رقـالطبٓعْ 

فْ ظؿ  اإلىجازات التْ ٓحققٍا العاهمٓف إلِ تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجةكالهقابالت التْ أجٓرت عمِ العٓىة 

هشاركة ، لتكفٓر الجٍد كالكقت لمعاهؿ العهؿ أداءفْ تكظٓؼ التكىكلكجٓا الحدٓثة فة إلِ باإلضاالهىافسة 

حتِ ٓتسىِ هف الشبكة الداخمٓة )االىترىٓت( الهعمكهات بٓف جهٓع أطراؼ التىظٓـ هف خالؿ االتصاالت 

ىات كالتدٓربات الهستهرة لسد ك ، خاللٍا فٍـ إتخاذ القرار هف قبؿ العاهمٓف  العهاؿ احتٓاجاتتكثٓؼ التكٓك

كتكٓزعٍا بشكؿ عادؿ بها  التعٓززات الهٍىٓةأٓضا ك  فْ ظؿ إقتصاد السكؽ كهكاكبة التغٓرات،كذلؾ 

ادة الرضا  ٓتىاسب هع ها ادة الدافعٓة ٓقدهً العاهؿ هف جٍد كفكر كالذم ٓؤدم إلِ ٓز الرضا الهٍىْ كٓز

 الدراسة.عٓىة  لدل تىظٓهْالىتهاء كالحهاس لدٍٓـ ٌذي العكاهؿ ترفع هف هستكل اإل

قة ) هع ٓجةىتٌذي التتفؽ ك  العاهمٓف  تقدٓر هف هرتفع هستكل كجكدعمِ ( 2015دراسة عبكد الىٓك

 الهعٓارم، االلتزاـ الشعكرم، بعاد الهدركسة)االلتزاـاأل ضكء فْ فْ كزارة الداخمٓة االلتزاـ التىظٓهْ لهتغٓر
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هكف(. االلتزاـ الهستهر  التكجٍات تبىْ عمِ الداخمٓة فْ كزارة القٓادة رصح هف الىتٓجة ٌذي تفسٓر ٓك

 العهمٓات عادة ٌىدسةا  ك  العهؿ فرؽ أسمكب كتكظٓؼ الشاهمة الجكدة تطبٓقات :هثؿ الحدٓثة اإلدآرة

 مبالشكؿ الذ   لمكزارة الهؤسسْ األداء عمِ إٓجابا ىعكسإ ٌذا كؿ   العهؿ، أداء فْ التكىكلكجٓا كتكظٓؼ

  .العاهمٓف لدل االلتزاـ تىظٓهٓا حقؽ

حتراـ كالتقدٓر هف اإل التىظٓهْ االىتهاء اعتباراتتكافر  إلِفْ حدكد العٓىة  تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة

كرفع  األداءتؤدم إلِ إرتفاع هستكل بٓىٍـ. ٌذي الهؤشرات كالهعاهمة الحسىة كالرؤساء بٓف العاهمٓف 

ـ با .كتٓزد هف تقدٓرات العاهمٓف اإلىتاجٓة لدٍٓـ األقدهٓة فْ الستقرار الكظٓفْ هف خالؿ الخبرة ك كشعكٌر

 .تٓزد فْ استغراقً بالعهؿ كبالتالْ ٓٓزد هستكاي التىظٓهْ فْ الهؤسسةالهؤسسة. 

 الهٍىْ لكالءا بٓف العالقة" حكؿ (2003)"عكرتاىْ" دراسةك 1996) )"الطجـ" دراسةهع الىتٓجة كتتفؽ 

 بٓف العالقة طبٓعة هعرفة ٌدفٍا كاف ،"الفمسطٓىٓة الكطىٓة السمطة كزارة فْ اإلدآرٓف لدل القٓادم كالىهط

 خالؿ هف كذلؾ الفمسطٓىٓة، الكطىٓة السمطة كزارات فْ اإلدآرٓف لدل القٓادم كالىهط الهٍىْ الكالء

 ،إلدآرٓفا ٌؤالء لدل السائدة القٓادٓة األىهاط عمِ التعرؼ ككذلؾ الهٍىْ، الكالء درجة عمِ التعرؼ

 :كأتْ الىتائج فكاىت

   جدنا هرتفعة كاىت الفمسطٓىٓة الكطىٓة السمطة كزارة فْ اإلدآرٓف لدل الهٍىْ الكالء درجة إف. 

 الهٍىْ كالكالء الدٓهقراطْ القٓادم الىهط بٓف ٓجابٓةإ عالقة كجكد. 

هستكل االىتهاء التىظٓهْ ٓككف  هٓداىٓا أف   تأثبتالتْ  األجىبٓة الدراساتاؾ هف ٌى   فْ حٓف أف  

بعىكاف:" الكالء فْ دراستٍها ( Aku & Balci,2009)"بالسْ"ك "ككأ" حسب هاجاء بً. ضاهىخف

مٓة فْ الهدارس الثاىكٓة".  ٍدفت الكشؼ عف تصكرات هعمهْ الهدارس حكؿ استالتىظٓهْ كالقٓادة التحٓك

مٓة  دفت أٓضا إلِ لدهستكل الكالء التىظٓهْ كحكؿ سمككٓات القٓادة التحٓك لكشؼ ال هدٓرم الهدارس ٌك
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عف الفركؽ فْ هستكل الكالء التىظٓهْ لدل هعمهْ الهدارس الثاىكٓة فْ ضكء بعض الهتغٓرات تكصمت 

ة كاف هىخفضا، كعدـ كجكد أثر لمقٓادة  الدراسة إلِ: هستكل الكالء التىظٓهْ لدل هعمهْ الهدارس الثاىٓك

مٓة كبٓف هستكل الكالء الت   .(42:2014، )كىعاف ىظٓهْ لدل الهعمهٓفالتحٓك

 تجايا التىظٓهْ االىتهاء هف عالْ هستكل ٓظٍر مالفرد الذ   ف  أ (Porter,1974)بكرتر  إذ ٓرل

 جٍد أقصِ بذؿ ستعدادكا الهىظهة كقٓـ أٌداؼ قكم بقبكؿ عتقادا لدًٓ ٓككف فٍٓا ٓعهؿ التْ الهىظهة

 ظهة.هىال فْ ستهرار عهمًإعمِ  الهحافظة قكٓة فْ رغبة لً تككف أفك  الهىظهة لخدهة ههكف
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 ب( ؟ ،أفراد العينة عمى نمط الشخصية ) أالثاني: كيف يتوزع  التساؤلمناقشة نتائج  .2

 ٌمثلون نمط الشخصٌة )ب( 184عدد األفراد هو ؛  42أقل من  الىتائج الهتحصؿ عمٍٓا، أف   تكضح

 .(%4.44بنسبة ) (ٌمثلون نمط الشخصٌة )أ  42عدد األفراد هو ؛  42، أما أكبر من (%4242بنسبة )

  .ىهط الشخصٓة )ب(ل ٓىتهكفالدراسة عٓىة أغمب أفراد  أف  أي 

إلِ طبٓعة ٓهكف أف تعزل ٌذي الىتائج  أفراد العٓىةفْ حدكد الهالحظات كالهقابالت التْ أجٓرت هع 

ٓف التْ ٓهكف أف ٓكاجٍٍا العاهم كدرجة الضغكطات الهٍىٓة لٍـ كقمة الهشاكؿالهىاصب كالهٍاـ الهككمة 

كالتشجٓع هف قبؿ الرؤساء كالتْ تتهثؿ فْ الحكافز الهادٓة أك  إضافة إلِ سٓطرتٍـ عمِ الهكاقؼ بسٍكلة.

عمِ حالتٍـ الىفسٓة كتجعمٍـ  عكسىهها ٓ. الهعىكٓة ٌذا قد ٓجعؿ العهاؿ أكثر تحكها فْ زهاـ األهكر

تخاالتزاف االىفعالْبٓشعركف بالراحة كاالطهئىاف، ك  قظة الضهٓر كا  اذ القرارات بثقة كبٍدكء ككبح ، ٓك

 ٌذي السهات تجعمٍـ ٓحسىكف التعاهؿ هع الظركؼ بفاعمٓة.  .كالعدكاىٓة كالغضب قمؽالهشاعر السمبٓة كال

ذا بىسبة ) كبالتالْ سٓادة الىهط )ب( فْ شخصٓاتٍـ  .((%4242)ٌك

 هف )ب(طىه ٓقـك إذفْ دراستً الىظٓرة ( 2003) شٓخاىْ سهٓر هاجاء بًهع  الىتائجتتفؽ ك 

ـ فْ بها إال   ٓقكهكف الك  كاقعٓة، أٌداؼ برسـ األشخاص ض  أك ىتداباإل فْ أفضؿ كسعٍـ، ٌك التفٓك

 أكثر ٍـأى   عف فضال .األخٓر الهكعد فْ الهٍاـ إتهاـ لعدـ ٓقمقكف فال األٌهٓة  تمؾ بهثؿ السرعة لٓست

ة كاألحداث الهكاقؼ ٓعالجكفك  ببساطة، األهكر ٓأخذكف ٍـأى   كها تىافسٓة كأقؿ سرعة، أقؿ استرخاء،  برٓك

دكء  فْ الىفس.  كثقة ٌك

تسـ أ أف  هحهد عمِ أ تٓغزة  ها جاء بًحسب ك  صحاب الىهط )ب( ٓعد هتحررا هف العدكاف كالعداء، ٓك

داء ك هىافسة األأىجازات لِ الكشؼ عف اإلإظٍكر الحاجة الكسكاسٓة لحاح الزهف، كعدـ إبعدـ كجكد 

ت ٓسٍؿ  أفسترخاء دكف شعكر بالذىب، كالعهؿ هف غٓر سـ كذلؾ بقدرتً عمِ اإلالذم قاـ بً الفرد، ٓك
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ا هف األ أك حباطً، كالهشاركة فْ الٓراضةإ حٓة دكف شعكر بحاجةغٌٓر ك أثبات تفكقً إ إلِ ىشطة الترٓك

 .قدرتً

حسب أفرادٌا  "فٓردهاف" ٌىاؾ عهاؿ هف ىهط الشخصٓة )أ(، حٓث ٓكصؼىجد أف هف جٍة أخرل 

، كهعرضكف لمىكبات (Time Stressٍـ طهكحكف، ٓعهمكف تحت ضغط الكقت )ى  أب( 2004) جهعة سٓد

 .القمبٓة

هف ىهط الشخصٓة  إلِ طبٓعة الهىاصب كالهٍاـ الهعقدة التْ ٓىفذٌا العاهؿتعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة 

ئـ هها مًٓ التصرؼ بقمؽ كتكتر داٌْ التْ تفرض عكالهشاكؿ التْ تعترضً كطبٓعة الضغكطات  )أ(

. كاكتسابً فْ هؤسسة سكىاطراؾ دافعٓتً ىحك العهؿزهاـ األهكر كٓقؿ هستكاي ك فْ أعصابً  يفقدت

 هجهكعة هف السهات الشخصٓة: كالعدكاىٓة كالقمؽ كضغط الكقت كالعهؿ. 

ات ( أ) الىهط أف  البعض  هاجاء بًكافؽ تكت مة ً قد ال ٓستطٓع العهؿ لفتألى  اإلدارة ٓقؿ فْ هستٓك رة طٓك

ٓال، بسبب هشكالت ستهرار فٍٓا طك ال ٓقكل عمِ اإل كأب العمٓا، لِ الهىاصإٓخرج هبكرا هف السباؽ ف

 حهدأٓحتاج لدراسات فْ ٌذا الصدد.)هر ألفتقار لهٍارات العهؿ بفاعمٓة. لكف اك اإلأهرضٓة )القمب( 

 .(215:2005سٓد،

ة كالهمتزهة فْ طباعٍا، كتتهٓز ٌْ الشخصٓة الدؤكبة كالحٓ )أ(نمط أن   ما جاء به حرٌم حسٌنحسب  ٓك

 قصر كقت، كهفأعهاؿ فْ اؽ هع الزهف إلىجاز الكثٓر هف األبالرغبة فْ العهؿ الهتكاصؿ كالسب

ْ هٍككسة باألرقاـ  .خصائصٍا الطهكح، كالهىافسة، كالعدكاىٓة كعدـ الصبر. كتقٓس الىجاح بالكـ، ٌك

هتغٓرات  السمكؾ)أ( كبعض ف ىهطبٓ العالقة ( دراسة2000)سٓد ٓكسؼ جرل جهعةأفْ حٓف 

 بٓف ىهط العالقة عف الكشؼ إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة الهحدكدة، اإلحصائٓة الداللة الشخصٓة ذات
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ْ القمؽ الداللة هتغٓرات الشخصٓة ذات كبعض السمكؾ)أ( ـ الهرضْكاإل التشخٓصٓة ٌك  كتئاب  كالتٌك

فٓها ٓخص  :التالْ الىحك ٌذي الدراسة عمِ  ئجىتا ككاىت كاإلىاث الذككر عٓىتٓف هف لدل العاـ كالىشاط

 عٓىة اإلىاث ٓجابٓة فْإالسمكؾ)أ( هتغٓرات الشخصٓة  بٓف ىهط رتباطاتجهٓع اإل كاىت عٓىة الذككر

 ٓجابٓة. إ الشخصٓة هتغٓراتك  السمكؾ )أ( بٓف ىهط رتباطاتجهٓع اإل كاىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدى  في التنبؤ باالنتماء التنظيمي سموب التسييرأ مساىمةمدى  الثالث: ما التساؤلمناقشة نتائج  .3

 ؟الذين يتمتعون بنمط الشخصية )أ( العمال
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هاتفسري الهتغٓرات الهستقمة هف تبآف فْ الهتغٓر التابع  هف خالؿ الىتائج الهتحصؿ عمٍٓا، ٓتضح أف  

ذا ها0.64) الذم بمغR  هف خالؿلدل عٓىة ىهط الشخصٓة )أ( االىتهاء التىظٓهْ  ٓحددي هعاهؿ (، ٌك

ْ دالة ، =R2 0.38لمىهكذج  ة التفسٓٓرة (ك )القالتحدٓد  ٓفسر ها ىسبتً   أم  ،(0.05)عىد هستكل ٌك

تفسر الهتغٓر التابع كفؽ الىتائج  الهتغٓرات الهستقمة أف  ىجد  بٓتا الهعٓآرةلِ قٓـ إبالرجكع . (% 38)

 التالٓة:

فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ  (-0.582)هقداري هآفسر : (أسمكب التسٓٓر التشاركْ)كؿٓر األغالهت -1

ك داؿ   .(العالقة عكسٓة) (0.05)هستكل  عىد ٌك

 فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ (1.012)ٓفسر ها هقداري : (أسمكب التسٓٓر الهكقفْ)الثاىْ ٓر غالهت -2

ك داؿ  العالقة طردٓة. (0.05)هستكل  عىد ٌك

مالثالث)ٓر غالهت -3 فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ ( -0.080فٓفسر ها هقداري ): (ْأسمكب التسٓٓر التحٓك

ك غٓر داؿ عىد هستكل )  .عكسٓةالعالقة  (0.05أكبر هف ) (0.621ٌك
 

التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل العاهمٓف هف ىهط فْ  التسٓٓر التشاركْسمكب أل هساٌهةٌىاؾ 

  .االىتهاء التىظٓهْ قؿ ركْالتسٓٓر التشا ها إرتفعكم  أم بصكرة عكسٓة الشخصٓة )أ( 

 تتىبأ التْ العكاهؿ"  :( بعىكافFjoroft,1993فجكرفت ) ٍاأجرت تتفؽ الىتٓجة الحالٓة هع دراسةك 

األكادٓهٓة،  الرتبة هف كؿ   أثر هعرفة إلِ ٌدفت ،"التدٓرس ٌٓئة أعضاء لدل التىظٓهْ لمجاهعة بالكالء

 الهدرؾ االجتهاعات، كالتأثٓر فْ كالهشاركة الهىظهة، كسهعة العهؿ، كظركؼ الراتب، عف كالرضا

ٓف كال فْ التىظٓهْ، الكالء فْ الهؤسسة لسٓاسات  إلِ الدراسة كتكصمت .اإلدارم كالهؤسسْ الهستٓك

  :الىتائج أتٓة
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 هىً أكثر بً ٓعهمكف لمقسـ الذم كالء لدٍٓـ األكادٓهٓة الرتب جهٓع كفْ التدٓرس ٌٓئة أعضاء ف  إ

 التأثٓر أف   تكشف كها رتبة، هىٍـ أقؿ كالء ههف ٌـ أكثر كاىكا أستاذ رتبة ٓحهمكف ٓفالذ   كأف  . لمجاهعة

 . بالكالء التىبؤ فْ قكم تأثٓر لٍها كاف االجتهاعات فْ الهشاركةك  ٌٓئة التدٓرس ألعضاء الهدرؾ

 (Kanaly ,2001) "كىالْ" ٌاأجر التْ ( كدراسة 1995إبرآٌـ)كؿ هف دراسة تتفؽ الىتٓجة هع كها 

ــ كٍار دا  ك  الجدد الهعمهٓف هشاركة درجة هعرفة إلِ ٍدفتاست كالتْ  تبعا القرار صىع عهمٓة فْ لدكٌر

 فْ التىظٓهٓة الثقافة فْ تختمفاف هدرستٓف عمِ الدراسة طبقت كقد القرار اتخاذ فْ الهشاركة لتطبٓقات

 الهذككرتٓف الهدرستٓف فْ قافتٓفالث إحدل إف   :التالٓة الىتائج إلِالدراسة  كتكصمت ."أككالٌكها" كالٓة

 اتخاذ فْ الهشاركة الهدرسةب الجهاعة كهعآٓر الهدرسة أٌداؼ دعـ فْ اهكرد الجدد الهعمهٓف تعتبر

اتخاذ  فْ هشاركتٍـ درجة ٓددتح تـ لذلؾ كتبعا غرباء الجدد الهعمهٓف اعتبرت األخرل الثقافة ،القرار

 .الهعمهٓف هشاركة درجة تحدٓد فْ أثر لٍا التىظٓهٓة الثقافة أف   استىتاج إلِ الباحث تكصؿ كها ،القرار

ىهاط الهشاركة فْ صىع القرار أحكؿ" فْ دراستً ( 2003ىجٓب ) جرايهع ها أ الىتائج الحالٓة كتتفؽ

هؿ لدل الهرؤكسٓف. كترؾ الع ،لتزاـ التىظٓهْ، كالغٓابهف الرضا عف العهؿ، كاإل قتٍا بكؿ  دارم كعالاإل

تكصمت لقرار لدل هرؤكسٍٓـ. ىهاط الهشاركة فْ صىع األِ الكشؼ عف العالقة بٓف إٌدفت الدراسة 

هف  ستشارم كالهشارؾ. ككؿ  ستبدادم كاالاالىهاط الهشاركة الهتهثمة فْ أكجكد عالقة بٓف  لِإالدراسة 

   .ت السابؽ الذكر"الهتغٓرا

( فْ دراستٍا الهسحٓة Richardson , 2001) ردسكفآرتش ًأجرت ها الىتٓجة الحالٓة هع تتعارض

 فْ هشاركتٍـ كهستكل لمهعمهٓف التىظٓهْ االلتزاـ هستكل بٓف العالقةعمِ  تعرؼال ِإل ٌدفت رتباطٓةاإل

 الفعمٓة الهشاركة كهستكل التىظٓهْ هستكل االلتزاـ بٓف عالقة كجكد عدـ إلِ الىتائج أشارتالقرار.  اتخاذ
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بؽ ها ىتج عف الدراسة الحالٓة كلكف اإلختالؼ فْ هؤسسة . إف  ٌذي الدراسة تىطالقرارات اتخاذ فْ

 الهٓداف.

ا كالشعكر بااللتزاـ لتحقٓؽ ٓؤكد عمِ الفٓرؽ كاإلل جاء الىهكذج الجهاعْحسب  عتهاد عمِ العهؿ سٓك

ركز ٌذا الىهكذج عمِ بىاء  دارة باالعتهاد عمِ الشعكر بالهشاركة هع العهاؿ كالهدٓر اإلغرض كاحد ٓك

قا أفضؿ باستخداـ بعض الكسائؿ هثؿ إلغاء ف هجرد هدٓر اإلدارة ٌك الهدرب الذم ٓكك  ٓككف أكثر ه ف فٓر

عتهاد عمِ شخص ىفس الفرصة، كذلؾ اإل أهاكف اىتظار السٓارات الهخصصة لمهدٓٓرف لكْ ٓككف لكؿ  

ذا الىهكذج  ٓركز عمِ األسالٓب التْ تقمؿ هف الشعكر باالبتعاد الىفسْ بٓف الهدٓٓرف كغٓر الهدٓٓرف ٌك

الشعكر  خمؽ ركح الهشاركة فكؿ شخص ٓقدـ إسٍاهاتً كهشاعري لألخٓرف، كٓعتهد ٌذا الىهكذج عمِ أف  

العهاؿ ستككف لدٍٓـ رغبة  ىتاجٓة العهاؿ ستككف ذات جكدة عالٓة، كٓرل أف  إ بالهشاركة لك تطكر فإف  

 (312:2015)ٌىداكم،داخمٓة فْ اإلىتاج بجكدة عالٓة.

فْ االىتهاء التىظٓهْ لدل عٓىة )أ( هف ىهط  العاهمٓف ساٌهة التسٓٓر التشاركْ لدلهأف ترل الباحثة 

ٓهكىىا تفسٓر الىتائج إلِ أف ىهط ، العٓىةالتْ أجٓرت هع هقابالت الهالحظات ك ال فْ حدكدىهط)أ( 

ة فْ االىجاز الشخصٓة )أ( لدًٓ الهعرفة االىفعالٓة كالعصبٓة التْ ٓتصرؼ بٍا فْ العهؿ أم سرع

شؤكف العهؿ هىٍا: فْ العاهمٓف الرؤساء  هشاركةرغـ فعاؿ كاالستجابات العدكاىٓة فْ ردكد األك 

كتحقٓؽ األٌداؼ التىظٓهٓة كالهىافسة فْ كفْ إتخاذ القرارات  كالهمتقٓات الداخمٓة كالخارجٓة االجتهاعات

االىتهاء هستكل قؿ  دآرةكمها زادت هشاركة عهاؿ هف ىهط الشخصٓة )أ( فْ الهستكٓات اإل أم. العهؿ

 لدٍٓـ. التىظٓهْ

ذا ها أثبتتً دراسة   ات ( أ) الىهط أف  البعض  جاء بًٌك ً قد ال ٓستطٓع ألى  اإلدآرة ٓقؿ فْ هستٓك

مة فٓخرج هبكرا هف السباؽ العهؿ لفت ٓال، ستهرار فٍٓا طك ال ٓقكل عمِ اإل كأب العمٓا، لِ الهىاصإرة طٓك
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ٓحتاج لدراسات فْ ٌذا هر ألفتقار لهٍارات العهؿ بفاعمٓة. لكف اك اإلأبسبب هشكالت هرضٓة )القمب( 

 .(215:2005سٓد، حهدأالصدد.)
 

التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل فْ الهكقفْ التسٓٓر سمكب أ هساٌهةاتضح هف خالؿ الدراسة أٓضا، 

لذم ٓتهتع بسهات فْ حدكد العٓىة إذ ٓستطٓع العاهؿ اتعزل ٌذي الىتٓجة )أ(. الشخصٓة العاهمٓف هف ىهط 

لمعهؿ  يستعدادإالقٓادٓة عمِ هدل  سالٓبًأ تكٓٓؼبٍذا الىهط هف إٓجاد الحمكؿ لصعكبات التْ تعترضً ب

تصرؼ حسب الظركؼ التْ ٓتكاجد فٍٓا ٌذا ها ٓجعمً أكثر اىتهاء كاستقرار فْ  فْ الهكاقؼ الهختمفة ٓك

ض لً هجهكعة هف الهٍاـ كبتكجًٍٓ ىحك األحس ٌذا دلٓؿ عمِ أف ٌذا الىهط هف  ف.الهؤسسة كبتفٓك

إلًٓ بف حفٓظ  تكصمتهع ها الىتٓجة تتفؽ ك  الشخصٓة قابؿ لمتغٓٓر حسب الظركؼ التْ ٓتىاسب هعٍا.

 لدل التىظٓهْ بالكالء كبالىشارد ٌٓرسْ ىظٓرة حسب القٓادم الىهط عالقة"( فْ دراستٍا حكؿ 2013)

 الكالء هستكل فْ فركؽ تكجد :ًى  أالىتائج . تكصمت "كرقمة بهدٓىة الهرحمة االبتدائٓة هعمهْ هف عٓىة

 الهرحمة هعمهْ ىظر كجٍة هف"  بالىشارد ك ٌٓرسْ"  ىظٓرة حسب القٓادم الىهط بإختالؼ التىظٓهْ

 فرص كجكد إلِ الجىس باختالؼ التىظٓهْ الكالء هستكل فْ فركؽ كجكد عدـكرقمة". ك  بهدٓىة اإلبتدائٓة

ة ذا بالعهؿ التشٓرعات الخاصة فْ ككذا التكظٓؼ فْ سكاء كاإلىاث الذككر الجىسٓف بٓف هتسآك  فْ ٌك

 كذلؾك  ،ثإىا ٌـ غالبٓة الهعمهٓف ف  أٌك  ذلؾ ٓثبت هاك  التعمٓـ، سمؾ فْ السٓها الجزائٓرة الهؤسسات كؿ  

 التْ الهؤسسات ىحك اتجاٌاتٍـك  سمككاتٍـ عمِ ٓىعكس هها الجىسٓف لكال التعمٓهْ الهستكل رتفاعإ

 اإلبتدائٓة الهدارس فْ استخداها األكثر األسمكباف ٌها اإلقىاع ٓمًٓ التفٓكض أسمكب تبٓف أف   .بٍا فٓعهمك 

 . اإلبالغ ثـ االشراؾ أسمكب ٓمٍٓا ، الهعمهٓف ىظر كجٍة هف

سالٓبٍـ أٓف ٓكٓفكف القادة الىاجحٓف ٌـ الذ   ف  أ إلِالهكقفْ لٍٓرسْ كبالىشارد  ىهكذج الٓشٓر ككها 

 (.Don Hellriegel,368 :2006) تباعٍـ لمعهؿ فْ الهكاقؼ الهختمفةإستعداد إِ هدل القٓادٓة عم
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( حكؿ شبكة Cunningham & al,2004خٓرف )أدراسة ككىىجٍاـ ك تتهاشِ ٌذي الىتائج هع 

لِ إالصحة العاهة. ٌدفت الدراسة  ـخرل فْ فٍأتصاؿ فْ عالقتٍا بالشخصٓة كهتغٓرات عالقات اإل

رل لفٍـ الصحة ختربط الشخصٓة، كبعض الهتغٓرات األعالقات الكظٓفٓة التْ تعرؼ ٌٓئة شبكة ال

 :لِالىتائج إ. تكصمت صابة باالحتراؽ الىفسْالىهط )أ( عمِ اإللِ تحدٓد تأثٓر إالعاهة، كها ٌدفت 

رتفاع هستكل ضغط الدـ كالككلستركؿ، ككاف لىهط ا  )العدكاف( ك  ٓجابٓة بٓف الىهط )أ(إكجكد عالقات 

م تقمدكا )أ( كالذ  سْ، حٓث كاف اإلدآركف ذكم الىهطحتراؽ الىفختالؼ هستكل اإلإة تأثٓر فْ الشخصٓ

ادة ترل الباحثة أف  حترافا عف ذكم الىهط)ب(.إكثر أالهىاصب العمٓا  التفَٓض َفاعمٓة االتصاالت ٓز

 كاالىتهاء التىظٓهْ لدل العاهمٓف هف ىهط )أ(.ٓزداد اإلبداع 

 ،ٌداؼالهىجز كتحقٓؽ األ العهؿب ٍٓتهكف ٍـأى   أفراد العٓىة هعتٍا ٓأجر  هقابالت التْال كفْ حدكد

ـ  ىساىٓة بٓىٍـٌـ كالعالقة اإلهشاعر ٌتهاـ بكاإل ،كف فٍٓاالتْ ٓعهم ظركؼكال ٌذي العكاهؿ تٓزد هف تحفٌٓز

 هع بٓتىاس الذ م الهكقؼ تغٓٓر عمِ )أ(ىهط ٓعهؿ أفك  .كرغبتٍـ فْ البقاء بالهؤسسة التْ ٓىتهكف إلٍٓا

 . ىهطً
 

مْ لـ ٓتىبأ باالىتهاء  ثبت هٓداىٓا أف  أى ً ، الحالٓة هف خالؿ ىتائج الدراسة اتضح أسمكب التسٓٓر التحٓك

 ( حكؿ 2013دراسة عذاب سمٓهاف )هع الحالٓة  الىتٓجةكافؽ تت. )أ(الشخصٓةالتىظٓهْ لدل عهاؿ ىهط 

مٓة( )التبادلٓة الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل " مٓة( )التبادلٓة الهعاصرة القٓادٓة ىهاطاأل قتحق" كالتحٓك  كالتحٓك

 ٓككف أف ٓهكف ال االدارم القائد أف   عمِ ٓدؿ هها ،كالثاىكم الكمْ الهستكل بٓىٍا عمِ فٓها ارتباطٓة عالقة

مٓا أك تبادلٓا  القائد كهكصفات التبادلْ القائد هكاصفات بٓف ٓجهع أف ٓهكىً هاى  كا   كاهؿ بشكؿ تحٓك

مْ  ىهاطاأل هتغٓرات بٓف الهتعددة العالقة عمِ الدراسة شهمتٍا التْ الصىاعٓة الشركات اعتهادك  .التحٓك

مٓة كالقٓادة التبادلٓة )القٓادة القٓادٓة الهعاصرة كتعٓزز االلتزاـ  تدعٓـ فْ كبٓرة هساٌهة لٍا كاف إذ ( التحٓك
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 ثٓر لهتغٓراتتأ عالقة كجكدك  .االستهرارم ـكااللتزا الهعٓارم كااللتزاـ الشعكرم االلتزاـ كهتغٓراتً التىظٓهْ

مٓة( التبادلٓة )القٓادة الهعاصرة القٓادٓة األىهاط عزل التىظٓهْ تزاـاإلل عمِ كالقٓادة التحٓك  إلِ أف   ذلؾ ٓك

 فْ العمٓا دآرةاإل القٓادات ىظرة تتبآف الكف. ك ىظٓرة التعا حسب الجزء تأثٓر هف أكبر الكؿ تأثٓر

 الىتائج ظٍرتأ ذإ . التىظٓهْ لتزاـكاإل القٓادٓة الهعاصرة ىهاطاأل لهتغٓرم الهبحكثة الصىاعٓة الشركات

 .الصىاعٓة الشركات االٌتهاـ فْ هستكل بىفس بالهتغٓٓرف ٍٓتهكف ٍـى  أ

مة فٓخرج ً قد ال ٓستطٓع العهؿ لفتألى  اإلدآرة هستكٓات الٓقؿ فْ ( أ)الىهط  أف  ٓرل البعض كها  رة طٓك

ٓال، بسبب هشكالت هرضٓة ستهرار فٍٓا طك ال ٓقكل عمِ اإل كأب العمٓا، لِ الهىاصإباؽ هبكرا هف الس

 2005،حهد سٓدأٓحتاج لدراسات فْ ٌذا الصدد.)هر ألفتقار لهٍارات العهؿ بفاعمٓة. لكف اك اإلأ )القمب(

:215).    

 لهكظفٓفا فْ ترغب الهىظهات ( بأف  1986كآخركف ) ذكري آزىبرغر هافْ ذات السٓاؽ حسب 

جب عاطفٓان  الهمتزهٓف ف  أف الهىظهات عمِ ٓك  داعهة، عهؿ بٓئة تكفٓر خالؿ هف لمهكظفٓف لتزاهٍاإتبٌر

ف ٓهكف التىظٓهْ الدعـ لىظٓرة كطبقان  ْ كاحدة بطٓرقة ذلؾ الهىظهات أف تبٌر  كألف   داعهة، كقٓادة إدارة ٌك

مٓة القٓادة  قٓادة تعد ٍافإى   الهرؤكسٓف، هع كهتصمة طفْ،عا تأثٓرا كلٍا ىافذة عاطفٓان  قٓادة تعد التحٓك

 ( Wady and Saqer,2011)كدراسة كدم كسكار (،1999) زآد دراسةكتتفؽ هع  داعهة.

أف أسمكب التسٓٓر ىستىتج هف خالؿ ها استعرضىاي فْ هىاقشة الىتائج لمدراسة الحالٓة فْ ٌذا التساؤؿ 

 لدل عٓىة هف ىهط الشخصٓة)أ( ٌك: "األسمكب الهكقفْ".  الذم ٓتىبأ كبطٓرقة تفاعمٓة باالىتهاء التىظٓهْ

لدى  في التنبؤ باالنتماء التنظيمي سموب التسييرأ مدى مساىمة الرابع: ما التساؤلمناقشة نتائج  .4

 العمال الذين يتمتعون بنمط الشخصية )ب(؟
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فْ الهتغٓر التابع  هاتفسري الهتغٓرات الهستقمة هف تبآف هف خالؿ الىتائج الهتحصؿ عمٍٓا، ٓتضح أف  

ذا هآحددي هعاهؿ 0.64) الذم بمغR هف خالؿاالىتهاء التىظٓهْ لدل عٓىة ىهط الشخصٓة )أ(  (، ٌك

ْ دالة ، =R2 0.11لمىهكذج  ة التفسٓٓرة (ك )القالتحدٓد  . (% 11)، أم ها ىسبتً (0.05)عىد هستكل ٌك

 التالٓة:تفسر الهتغٓر التابع كفؽ الىتائج  الهتغٓرات الهستقمة أف  ىجد  بٓتا الهعٓآرةلِ قٓـ إبالرجكع 

فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ  (-0.385)هاهقداري ٓفسر : (أسمكب التسٓٓر التشاركْ)كؿٓر األغالهت -4

ك داؿ  .العالقة عكسٓة (0.05)هستكل  عىد ٌك

التىظٓهْ فْ التىبؤ باالىتهاء  (1.158)ٓفسر ها هقداري : (الهكقفْأسمكب التسٓٓر )الثاىْ ٓر غالهت -5

ك داؿ  العالقة طردٓة. (0.13)هستكل  عىد ٌك

مْالثالث)ٓر غالهت -6 فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ ( 0.380فٓفسر ها هقداري ): (أسمكب التسٓٓر التحٓك

ك داؿ عىد هستكل )  ( العالقة طردٓة.0.05ٌك

 .(بٓف هف ىهط )التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل العاهمأسمكب التسٓٓر التشاركْ فْ  هساٌهةٌىاؾ 

تعزل ٌذي الىتائج فْ حدكد العٓىة االىتهاء التىظٓهْ.  قؿ  ها ارتفع التسٓٓر التشاركْ كم  بصكرة عكسٓة. أم 

إشراؾ العهاؿ فْ اتخاذ القرارات كفْ حؿ الهشاكؿ الصعكبات التْ تكاجً العهؿ كحضكر اجتهاعات  إلِ

فْ ىفكسٍـ، كارتٓاحٍـ ىفسٓا كهٍىٓا. كبالتالْ دكٓرة هكثفة فْ الهؤسسة، هها ٓكسب العهاؿ ثقة عالٓة 

ـ باالىتهاء التىظٓهْ. ك  تٍا هع كالهالحظات  خالؿ الهقابالت هفٓعزز شعكٌر  ٍـإشراكٓتـ  العهاؿالتْ أجٓر

ـ تخاد القرارات،ا  ك  كالبراهج السٓاسات تحدٓد فْالفعالة  الهشاركة خالؿ هف الهؤسسة إدارة فْ  الىتائج كتقٓك

 إقاهة عمِ الحرصبالهسٓٓرف  ٓقـك حٓث .الهٍاـتىفٓذ  فْ هشاركتٍـ إلِ إضافة ،داؼالهتعمقة باألٌ

 كتعٓزز بىاء تكجٍٓا كأفكاري كتكجًٍٓ كآرائً الفرد شخصٓة حتراـإ قكاهٍا الهؤسسة، فْ ىساىٓةاإل عالقاتال

 . كالهبادئ لمقٓـ كالكالء الجهاعْ، لمعهؿ كاحتراهً بىفسً كثقتً هؤسستً، إلِ ىتهائًإ
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ار"أكردت هاهع الحالٓة تتفؽ الدراسة  ( بعض الدراسات التْ Levy-le Boyer,2005)ً "لٓفْ كبٓك

بحثت، بطرؽ هختمفة عف دكر الشخصٓة كهعٓار لمىجاح الهٍىْ ككأداة عاهة لقٓاس األداء الكمْ عف 

األداء عف  (Borman et al) التقٓٓـ هف قبؿ اإلدارة أك الزهالء هىٍا دراسة بكرهاف كآخركفطٓرؽ 

العسكرم فْ سمسمة هف الهشاركات كالتْ لـ تكشؼ عف كجكد أم عالقة بٓف سهة حسف الهعشر)سهة 

ٌذي السهة لمشخصٓة لـ تؤخذ بعٓف االعتبار فْ التصىٓؼ الهٍىْ،  الطٓبة( كاستخداـ الرهكز، ربها ألف  

العهؿ الجهاعْ ( فٓعتبر سهة حسف الهعشر)الطٓبة( سهة أساسٓة لهعٓار جكدة Houghأها "أكغ" )

 فْ إال  بها ٓقكهكف كال كاقعٓة، أٌداؼ برسـ األشخاص هف الىكع ٌذا ٓقـك (. إذ75:2016)عقباىْ،

ـ ذا ٓٓزد هف إىتهائٍـ لهىظهتٍـ. أك اإلىتداب فْ أفضؿ كسعٍـ، ٌك ض ٌك   التفٓك

 أهر ٍاهكظفٓ كالء لكسب الهىظهات سعْ أف   دراستً فْ كد" أأكشْ" ف  أ( 2002ٓشٓر الهعٓكؼ ) كها

الكظٓفْ،  رضاٌـ فْ تتهثؿ لمهىظهة بالىسبة كثٓرة هكاسب هف الكالء عمِ ٓترتب لها بؿ ضركرم هبرر

ادة  تحكؿ أف الٓاباف ستطاعتإ العهؿ. كقكاىٓف ألىظهة حتراهٍـا  ك  كاإلىتاجٓة، اإلبداع عمِ قدرتٍـ كٓز

 هكظفٍٓا بكالء تتهٓز هىظهات ىاءخالؿ ب هف هذٌؿ ىجاح إلِ الثاىٓة العالهٓة الحرب فْ القاسٓة ٌٓزهتٍا

 ٍـبأى   كالتىفٓذٓة اإلدآرة الهستكٓات فْ كافة الٓاباىٓكف الهكظفكف ٓشعر حٓث خدهتٍا، فْ كتفاىٍٓـ لٍا

 .كبٓرة أسرة هف جزء

 الىفسْ حتراؽاإل تٍا حكؿدراس( فْ 2007ر)دردٓ بكر أبك عهار كـر ىشكة تتفؽ هع هاجاءت بًك 

 عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت الهشكالت، بأسالٓب هكاجٍة كعالقتٍا ب( الىهط)أ، ذكم لمهعمهٓف

 درجة فْ الفركؽ بٓىٍـ هعرفة ككذا الهعمهٓف عىد الىفسْ حتراؽاإل ب( فْ ،)أ الشخصٓة ىهط تأثٓر

 ذكم بٓف فركؽ كجكد  :التالٓة الىتائج إلِ تكصمت حٓث ،الشخصٓة الهتغٓرات حسب الىفسْ، االحتراؽ

 الدرجة فْ فركؽ كجكدك  )أ(.تجاي ذكم ىهطافْ  حتراؽلإل الكمٓة الدرجة الىهط)ب( فْ ذكمك  الىهط)أ(
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 ال الشخصٓة كالهتغٓرات ،الىهط)ب( ذكم عىد كجكدٌا الىهط)أ( كعدـ ذكم لدل الىفسْ حتراؽالكمٓة لإل

 (. ب(الىهط ذكم ككذا )أ(طالىه ذكم لدل الىفسْ حتراؽاإل عمِ تؤثر

 العالقة بٓف السهات الشخصٓةبعىكاف: "( 2007)"سمعكسٓجة هع دراسة "بٓىها تتعارض ٌذي الىت

ىتهاء التىظٓهْ عىد الهعمهٓف بالهدارس الخاصة )اإلتزاف اإلىفعالْ، الهسؤكلٓة، السٓطرة، اإلجتهاعٓة( كاإل

. ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد هستكل االىتهاء التىظٓهْ عىد الهعمهٓف بالهدارس الخاصة "فْ هدٓىة ىابمس

لِ الىتائج ة عىد الهعمهٓف . تكصمت الدراسة إفْ هدٓىة ىابمس، ككذلؾ درجة شٓكع السهات الشخصٓ

 كجكد عالقة إٓجابٓة بٓف السهات الشخصٓة كاالىتهاء التىظٓهْ عىد الهعمهٓف.  التالٓة:

ل أسمكب التسٓٓر الهكقفْ فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لد هساٌهة عدـ، الىتائج تبٓف هف خالؿ 

ة فْ التغمب عمِ الصعاب فْ قد تعزل الىتٓجة إلِ السهات: الهقدر . العاهمٓف هف ىهط الشخصٓة )ب(

هٍىٓة ٓسكدٌا جك  هف اإلحتراـ إىساىٓة كالقٓاـ بعالقات  كاالستهاع إلٍٓـ  باألخٓرفٌتهاـ كاإل كقتٍا،

ذا لٓس  ٓتعاهؿ بؿ فٍٓا العاهؿ  ب الظركؼ كالهكاقؼ التْ ٓتكاجداحسعمِ كالهعاهمة الحسىة بٓىٍـ، ٌك

 ثابتة ىسبٓا.فْ كؿ  األكقات كالهكاقؼ طبٓعتً بٍذي السهات 

 هدٓرم لدل السائدة القٓادٓة األىهاط :"بعىكاف (2006)الفضهْ ٓزد كخهكد الحهداف هحهد دراسة

ت بدكلة العاـ التعهٓـ هدارس  السائدة القٓادٓة األىهاطالتعرؼ إلِ  تتٍدفاس ،"الهكقفٓة الىظٓرة حسب الكٓك

 الخبرة،)الهرحمة التعمٓهٓة، هتغٓرم دكر هعرفة ككذا الهكقفٓة، ىظٓرةمل كفقا ـالتعهٓ هدارس هدٓرم لدل

 تمتكص كلقد. كبالىشارد ٓرسٍْل القائدكتكٓٓؼ  ٓةمفاعكصؼ  أداة اـاستخد كتـ القٓادم، الىهط فْ) كالىكع

 اإلبالغ ىهط فْ الهرتبة األكلِ ٓمًٓ الهشاركة ىهط ف  أ إال   هتقاربة الههارسة القٓادٓة األىهاط أف   إلِ الىتائج

 .(42:2014)كىعاف، "اإلقىاع، التفٓكض ثـ ىهط
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( بعىكاف:" أسالٓب القٓادة كااللتزاـ ,2011Senthamil)"ساىثهٓؿ"دراسة  بٓىها تتىافِ الىتٓجة هع

 أساس عمِ لقٓادةا أسالٓب فْ كبٓر اختالؼ أم ٌىاؾ كافهعرفة إف  الدراسة ٌذيالتىظٓهْ" ٌدفت 

 ًأى   إلِ ىتائجال كخمصت . التىظٓهْ كااللتزاـ الهفضؿ القٓادة أسالٓب بٓف رتباطاإل درجة كهعرفة الهكقؼ

 (.51:2015)عبكد الىكٓقة،  "التىظٓهْ االلتزاـ تحقٓؽ فْ القٓادة ألسالٓب كبٓر تأثٓر ٌىاؾ
 

مْ اتضح هف خالؿ الدراسة أٓضا، هساٌهة فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل  أسمكب التسٓٓر التحٓك

ىساىٓة عمِ العالقات اإل ـتركٌٓز هالحظات الهٓداىٓة كجدت  ال فْ حدكد ،العاهمٓف هف ىهط الشخصٓة )ب(

ذا ها تتهٓز بً هها ٓٓزد  .فْ خمؽ جك  كدم بٓف العهاؿ كالهسؤكلٓفالهٍىٓة  هف قكة كتهاسؾ الهؤسسة ٌك

 اجهاعٓالعهؿ كذلؾ ك . اإلبداع كاإلبتكار كتىهْ درجة اىتهائٍـ لمهىظهةتشجعٍـ عمِ تبىْ  اإلدارة الٓاباىٓة

ـ لمهجٍكدات الهبذكلة هف أجؿ التغٓٓر كالتحسٓف كالتطكر  ،لمعاهمٓفعتبار الفردم االالتركٓز عمِ ك  كتقدٌٓر

كجكد هخاطر هٍىٓة بتركلٓة، ىظرا لطبٓعة الهؤسسة صىاعٓة  .كهكاكبة إقتصاد سكؽ العهؿ ،كالتىافس

 كدكرهف طرؼ األهف الصىاعْ فبهجرد التكعٓة كالتحسٓس العاهمٓف ٓحسكف بالضغكطات، عؿ تج

ا لتجىبكذلؾ العصبٓة قمة ك ، كالقمؽ ،عدـ التكترلتٍـ تٍدئبخصائْ الىفساىْ األ اىجاز  فْ السٓئة آثاٌر

الصائبة كفْ  تخاذ القراراتإتزاف فْ لِ اإلإهها ٓؤدم ىفعاؿ الىفسْ اإل هسببات بعالج كالبدء ،الهٍاـ

  .كاالىتهاء لمهؤسسة داء الفعاؿاأل

 كحسف ،ىجازاإل فْ فْ السرعة تتهثؿ داخمٓة ضغكط لٍـ لٓس )ب( ىهط ذكك العهاؿ فأٓعىْ ال

سترخاء، كال ٓكمؼ بالرغـ هف ذلؾ العاهؿ ٓبحث عف الراحة كاالبالعهؿ. ك  الهحٓطة الظركؼ هع التعاهؿ

 الهٍىٓة بفعالٓة. هع الظركؼ ي السهات تجعمً ٓحسف التعاهؿٌذ .ىجاز الهٍاـإىفسً فكؽ طاقتٍا فْ 

 أٌداؼ برسـ األشخاص هف ىهط )ب( ٓقـك ( إذ2003) شٓخاىْ سهٓرحسب كتتفؽ الدراسة الحالٓة 

ض لٓست أك ىتداباإل فْ أفضؿ ٌـك كسعٍـ،  فْ بها إال ٓقكهكف كال كاقعٓة،  تمؾ بهثؿ السرعة التفٓك
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 كأقؿ سرعة، أقؿ استرخاء، أكثر أىٍـ عف فضال .األخٓر الهكعد فْ الهٍاـ اـإته لعدـ ٓقمقكف فال األٌهٓة 

عالجكف األهكر ٓأخذكف ٍـأى   كها تىافسٓة ة األحداثك  الهكاقؼ ببساطة، ٓك دكء برٓك  فْ الىفس.  كثقة ٌك

 الفكرم الجاىب تىشٓط فْ تساعد التْ كاألسالٓب الطرؽ هف عدد إلِ "(2007شار الهسعكدم )أكلقد 

 لحؿ   األسئمة االفتراضٓة ثارةا  ك  تعمـ بٓئات ٓجادا  ك  العهؿ فْ الىهطْ الكاقع تحدم هثؿ فراداأللدل 

ان  الهرؤكسٓف كتحدم الهشكالت  عدـ كهراعاة الساخر لمهرؤكسٓف ىتقاداإل تقدٓـ عمِ كتشجٓعٍـ فكٓر

 ."أخٓرف أهاـ اىتقادٌـ

 إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت "التىظٓهْ الكالء فْ ٓةاإلدار  القٓادة أىهاط رثأ" : بعىكاف (2008) عباستتفؽ هع 

 هستكل فْ األىهاط ٌذي كأثر كالخاص العاـ القطاعٓف هىظهات فْ الهتبعة القٓادٓة األىهاط عمِ التعرؼ

 أىهاط بعض أثر عمِ التعرؼ إلِ باإلضافة كالخاص العاـ القطاعٓف هىظهات لعهاؿ التىظٓهْ الكالء

 هىظهات فْ اإلدآرة القٓادة أىهاط أحد اإلدآرٓف القادة إتباع فْ ٓةالخارج الهتغٓرات كبعض الشخصٓة

 عدـ قٓادة ىهط إف   :أٌهٍا هف الىتائج هف العدٓد إلِ الدراسة ٌذي كتكصمت كالخاص، العاـ القطاعٓف

مٓة القٓادة ىهط ٓطبؽ كها كالخاص، العاـ القطاع هدٓرم هف كؿ   عىد استخداهان  أقؿ التدخؿ  فْ التحٓك

مٓة القٓادة ىهط إف   .العاـ القطاع شركات هف أكبر بشكؿ الخاص القطاع شركات  إٓجابْ أثر لً التحٓك

 ف  ا  ك  كالخاص، العاـ القطاع هىظهات لعهاؿ التىظٓهْ الكالء هستكل فْ التبادلٓة القٓادة ىهط أثر هف أكبر

 كىطاؽ القرارات تخاذا فْ كالهركٓزة كاألىظهة كالقكاىٓف الخارجٓة الهتغٓرات بعض بٓف عالقة ٌىاؾ

 .كالخاص العاـ القطاعٓف هىظهات فْ اإلدآرة القٓادة أىهاط ألحد اإلدآرٓف القادة إتباع كبٓف اإلشراؼ

ٓادة الختبار ها إذا كاىت ز  Renee Beshears) ٓرىْ بٓشٍٓرس ) فْ دراسة (2015)كعف الهراد 

مٓة باستخداـ هتغٓٓرف كسٓطٓف ٌها سهات ىفعالْ تهكف التىبؤ بسمككٓات القٓادة التهستكل الذكاء اإل حٓك
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كجكد عالقة ارتباطٓة بٓف عمِ هدٓر، فبٓ ىت الىتائج  59الشخصٓة كالقدرة الهعرفٓة لدل عٓف  تضـ 

 .(88:2016)عقباىْ،  "الذكاء االىفعالْ كسهات الشخصٓة

ٓعتبر  لمهٍاـ،أدٓتً تحب العاهؿ كارتٓاحً أثىاء تبٓف أف   الدراسةهف خالؿ هالحظات الباحثة فْ حدكد 

ادة االىتاجٓة ككسب الكالء هف أفضؿ الحكافز  ذا ها الحظتً كاالىتهاء. التْ تؤدم لٓز ع فْ ٌك الهٍاـ تىٓك

حتِ الٓخمؽ لً الهم ؿ  فْ الكظائؼ الهتىكعةكالهستهر هف خالؿ دكراف العاهمٓف الهؤقت  كالهسؤكلٓات

 .كالركتٓف

ـ  ةالدراسٓعزز االىتهاء التىظٓهْ فْ حدكد  هشاعر االرتٓاح كاالستقرار الكظٓفْ، فكمها زاد شعكٌر

 باالىتهاء كمها ساعدٌـ عمِ التجاكب أكثر هع فكرة التغٓٓر ىحك األحسف.

 

 

 

 

 ات:ــالتوصي

سمكب التسٓٓر كعالقتً أا لهكضكع تٍهف خالؿ دراسالباحثة إلٍٓا التْ تكصمت الىتائج  فْ ضكء

تهٓٓع الغاز سكىاطراؾ هؤسسة لدل عهاؿ  ب(، أ )ىهط شخصٓةباالىتهاء التىظٓهْ فْ ضكء سهات ال

ر ٍا ى  أراٌا ىالبد هف تقدٓـ تكصٓات التْ كاف ، (1)رقـ  الطبٓعْ  التسٓٓر سمكبأتفٓد الهٍتهٓف بتطٓك

 :عمِ الىحك التالْ)ب(ك ىهط الشخصٓة )أ ( كفؽلدل العهاؿ  التىظٓهْ االىتهاءتحقٓؽ  فْبالهؤسسة 
 

 توصيات عممية: .1
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  الهجاؿ، كاستخداـ أسالٓب إحصائٓة حدٓثة. ٌذا التطبٓقٓة فْ الدراسات تكثٓؼة ضركر  -

 دراسة هستقبمٓة حكؿ تعٓزز االىتهاء التىظٓهْ لدل العهاؿ كفؽ ىهط الشخصٓة )أ، ب(.إجراء  -

الكشؼ عف الىهكذج السببْ بٓف هستكل االىتهاء التىظٓهْ كالعدالة التىظٓهٓة فْ ضكء بعض  -

 الهتغٓرات. 

فْ  الكبرل كاالىتهاء التىظٓهْ السبعةسهات الشخصٓة لمعكاهؿ كشؼ عف الىهكذج السببْ بٓف ال   -

 ضكء بعض الهتغٓرات. 
 

 

 توصيات عممية: .2

مْ الهكقفْسمكب التسٓٓر أ ضركرة تىهٓة - التىظٓهْ لدل  ىتهاءاالهستكل  تدعٓـكدكري فْ  كالتحٓك

 .هف ىهط الشخصٓة )أ كب( العاهمٓف

هف  التىظٓهْ لدل العاهمٓف ىتهاءاالهستكل  تدعٓـكدكري فْ  التشاركْالتسٓٓر سمكب أ ضركرة تىهٓة -

 .ىهط الشخصٓة )أ كب(

 

 

 الخاتمـة:

عالقتً ك سمكب التسٓٓر أههارسة  أف   كالتطبٓقْ الىظرم جاىبٍٓا فْ الحالٓة الدراسة خالؿ هف تضحإ لقد

أسمكب  أف   سكىاطراؾ. البتركلٓةسسة بالهؤ باالىتهاء التىظٓهْ كفؽ لىهط الشخصٓة)أ، ب( لدل العهاؿ 

كغرس التعاكف فْ ىفكسٍـ  القرارات الهتعمقة بالعهؿ تخاذإفْ العاهمٓف هشاركة ٓسهح بالتسٓٓر التشاركْ 

   كىاجح هها ٓؤدم إلِ التزاـ العاهؿ بهؤسستً كاىتهائً لٍا. ىحك التقدـ إلِ أداء فعاؿ 
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مْ  أها ر قدراتً ككفاءتً الهٍىٓة إلِؿ لعاهٓدفع باأسمكب التسٓٓر التحٓك كتىهٓة حتٓاجاتٍـ إ تحدٓد)تطٓك

ف( هف خالؿهٍاراتٍـ  حاكؿ تبىٍٓا ف، كاٌتهاهً بالعهؿ، كتشجٓع حهاسً فْ إىجاز الهٍاـ التكٓك ْ الكاقع ٓك

ت ٌتهاـ بالعالقاكاإلالقرارات الهتعمقة بالعهؿ،  تخاذإحسف كالهشاركة فْ هف خالؿ التغٓٓر ىحك األ

ٓعزز االىتهاء التىظٓهْ فْ حدكد العٓىة هشاعر االرتٓاح كاالستقرار  ،كالهسؤكؿالعاهؿ  ىساىٓة بٓفاإل

ـ باالىتهاء كم ها ساعدٌـ عمِ التجاكب أكثر هع فكرة التغٓٓر ىحك األحسف.   الكظٓفْ، فكم ها زاد شعكٌر

التقدـ سهح بٓ الهكقفْالتسٓٓر سمكب أ ىتٍاجإف ،اٌالتْ تضطر  هكاجٍة التغٓراتهف  ةهكف الهؤسسٓ  ك 

هف خالؿ التكجًٓ الجٓد كالهساىدة كتحسٓف االىتاج  قتصاد ىحك السكؽ العالهٓةكالىٍكض باإل كالهىافسة

ض الهٍاـ لبعضٍـ. كالذم كالعالقات االىساىٓة بٓ تشجع عمِ الثقة التىظٓهٓة بٓىٍـ ف العاهمٓف كتفٓك

 .  لهؤسستً اىتهائًكبالتالْ ٓزداد 

 ىتهاءإلبالغا  ٌتهاهاإ تكلْ الىاجحة الهؤسسات أف   البحث لٍذا الىظرم الجاىب خالؿ هف لىا تبٓفك 

 ستقراراإل عمِ ٓساعد ذإ. التْ ٓىتهْ إلٍٓا الهؤسسةعمِ ك  عمًٌٓهٓة ألً هف  لها لهىظهتً الفرد

ٓزد لمعاهؿ كالهٍىْ الىفسْ رفع ثقتً هف ٓك خفؼ هف ،كحهاسً ىحك العهؿ الهعىكٓة ركحً هف ٓك  ٓك

 . الهستهرة الغٓاباتؿ ك دكراىً فْ العه

الهكاضٓع الهٍهة فْ عمـ هف ٍا تعتبر ى  أب( ، )أىهط  سهات الشخصٓةٓضا هف خالؿ أتضح لىا ا  ك 

ىفعالٓة كالعجالة اإلهف خالؿ هعرفة الضغكطات كالعدكاىٓة  )أ، ب(التْ تحاكؿ التهٓٓز بٓف الىهطٓفالىفس 

مة فْ العهؿ ستغراؽ عبء العهؿ كاإلتقمٓؿ هف ك  ك)ب( التْ ٓكاجٍٍا الىهط )أ(  .لفترة طٓك

تهٓٓع الغاز ) البتركلٓة هؤسسةال أفلٍذي الدراسة  التطبٓقْ الجاىب خالؿ لىا هف تضحٓ هف جٍة أخرل

را جٓدا فْ هجاؿ ٓعد هؤشٌذا . ك عهالٍا لدلىكعا ها  هرتفعتتهٓز باىتهاء تىظٓهْ  ((1الطبٓعْ رقـ )

هها تٓزد هف بٓىٍـ التفاٌـ كالهعاهمة الحسىة دٓر بٓف العاهمٓف ك االحتراـ كالتق ٓرجع إلِالسمكؾ التىظٓهْ. ك 
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ادة الحهاس لدٍٓـ.  األداءتحسٓف  أغمب العهاؿ  تبٓف هف خالؿ الدراسة الحالٓة أف  كها كرفع االىتاجٓة كٓز

ـ ألف  ٓتهتعكف بىهط الشخصٓة )ب(،  غٓر أىٍـ ك ، ٌادئة شخصٓة تتهثؿ فْالسهات الشخصٓة التْ تهٌٓز

خرل كببطء، كبالتدرج شٓاء الكاحدة تمك األاأل كفٓؤدك بثقة،  ـعهمٍ كفؤدٓ، ك ف فْ تأدٓة الهٍاـٓهستعجم

تسـ بعدـ كجكد العاهؿ ٓعد ك  .لـ ٓتـ العهؿ هف أساسً فإحتِ  لحاح إهتحررا هف العدكاف كالعداء، ٓك

الفرد، م قاـ بً لذ  داء اك هىافسة األأىجازات لِ الكشؼ عف اإلإالزهف، كعدـ الظٍكر الحاجة الكسكاسٓة 

تسـ كذلؾ بقدرتً عمِ اإل ٌذي السهات حباطً، إٓسٍؿ  أفسترخاء دكف شعكر بالذىب، كالعهؿ هف غٓر ٓك

زداد اىتهائٍـ لهؤسستٍـ الهٍىٓة بفعالٓة هع الظركؼ التعاهؿ كفٓحسى ٍـتجعم  .ٓك

 أسالٓبج اىتٍهف إ هكىٍآهها  كاإلدآرة التسٓٓٓرة  الهقكهات هف بهجهكعة تتهتعالهؤسسة  كها أف  

أسمكب الهكقفْ لدل عهاؿ ىهط هساٌهة ف ب(أك) ()أالشخصٓةىهط ل كفؽهتىكعة لدل العهاؿ  ةٓتسٓٓر 

ذا حسب ال  كاف سائد لدل العٓىة هف ٌذا الىهط ()أالشخصٓة   إلِالهكقفْ لٍٓرسْ كبالىشارد  ىهكذج ٌك

تباعٍـ لمعهؿ فْ الهكاقؼ إستعداد إهدل  سالٓبٍـ القٓادٓة عمِأٓف ٓكٓفكف القادة الىاجحٓف ٌـ الذ   ف  أ

 (.Don Hellriegel,368 :2006) الهختمفة

مْ  ساٌـكها   إضافة عالٓة، بكفاءة كظائفٍـ أداء فْ ٓظٍر ٌذاك  )ب(ىهط عهاؿ لدلأسمكب التحٓك

ـ عمِ الهؤسسة حرص إلِ ـ أثارة ا  ك  كهكافئتٍـ تحفٌٓز ـ باالتزاف االىفعالْ هها ٓشجعٍـ عمِ فكاٌر كتهٌٓز

لٓس فقط ىتائج العهؿ  ٓجابٓةاإل اإلىساىٓة العالقات هف جك   كىشر ،ثقتٍـ التىظٓهٓة اتجاي هؤسستٍـ

   .كالرسهٓات
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 ائمــــــــة المراجــــــــــع:ق

لدل العاهمٓف فْ جاهعة  كعكاهؿ تعٓززي التىظٓهْ االىتهاء (.2013سالهة، ؾ.)؛ سهرة، ـ أبك  -

عمِ الهكقع:  2015سبتهبر 12 بتآرخ: عمٍٓا االطالعتـ  .االستقالؿ

https://www.researchgate.net  

: رهص .بعة(ط)د. دارة كتىهٓة الهكارد البشٓرة االتجاٌات الهعاصرة.إ(.2007ـ.) .ـ ،بكالىصرأ -

 .هجهكع الىٓؿ العربٓة

. بعة(د. ط)لتىظٓهْ)ىظرة هعاصرة لسمكؾ الىاس فْ العهؿ(.دارة السمكؾ اإ(.2005حهد سٓد، ـ.)أ -

 القاٌرة: حقكؽ الطبع كالىشر هحفكظة.

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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ش، فلا - عهاؿ الهكاتب)هفآٌـ كهبادئ كىظٓرات هدخؿ سمككْ(. دارة األإساسٓات أ(.2010ـ.) .شآك

 ط. االردف : زهـز ىاشركف كهكزعكف .

هؤسسة حكرس الدكلٓة لمىشر  سكىدٓرة:اإل .(بعة الثاىٓةط)الدارم.اإل (.التهٓز2010لصٓرفْ، ـ.)ا -

 كالتكٓزع.

دراسة تطبٓقٓة عمِ التعمٓـ -(.التحفٓز ككسب كالء أعضاء ٌٓئة التدٓرس2010ح. ـ.) العرفج، ع. -

 العالْ بالههمكة العربٓة السعكدٓة. الهىظهة العربٓة لمتىهٓة اإلدآرة. القاٌرة. 

ردف: . األ بعة(د. ط)دارة الهكارد البشٓرة. إتٓجٓة فْ (.الكظائؼ االسترا2010)ع. ،جكاد؛ لعزاكم، فا -

 دار الٓازكرم.

 . عهاف:بعة الثالثة(ط)ال. "كالعهمٓات كالكظائؼ الىظٓرات" اإلدارة (. هبادئ2006) .ؽ ،لقٓركتْ، ـا -

 .لمىشر كائؿ دار

 ىظهاته فْ الجهاعْك  الفردم اإلىساىْ السمكؾ دراسة)تىظٓهْال السمكؾ (.2009.)ؽ، لقٓركتْ، ـا -

 كالتكٓزع. لمىشر : دار كائؿعهاف .بعة الخاهسة(ط)الاألعهاؿ(. 

ادة فاعمٓة أٓؿ العالقة بٓف الذكاء العاطفْ ك (. تحم2015.)ـ، لهراد، حا - ا فْ ٓز ىهاط القٓادة كتأثٌٓر

 دآرة.الهىظهة العربٓة لمتىهٓة اإلالقاٌرة: دآرة. القٓادة اإل

. بعة األكلِ(ط)الدارة الهكارد البشٓرة )دلٓؿ عهمْ(.إ.(2013.)س .ص الحهكرم،؛ ف .ر لهعآطة،ا -

 .ردف: دار كىكز الهعرفة لمىشر كالتكٓزعاأل

. بعة األكلِ(ط)ال(. الهٍارات السمككٓة كالتىظٓهٓة لتىهٓة الهكارد البشٓرة. 2007ح.). لهغربْ، عا -

 هصر: الهكتبة العصٓرة لمىشر كالتكٓزع.

 دآرة، هصر.كركادٌا فْ العالـ: الهىظهة العربٓة لمتىهٓة اإلدارة عمهاء اإل.(2008ع.) .إلهمحـ، ا -
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ً لبعض العكاهؿ التْ تسبؽ اإل2014.)ـ .أ لٓاهْ،ا - لتزاـ لشاغمْ الكظائؼ غٓر (.دراسة تىبٓؤ

 دآرة بحكث كدراسات.الهىظهة التىهٓة اإل :. القاٌرةشرافٓةاإل

لمبتركؿ كالهعادف. كمٓة  . جاهعة الهمؾ فٍدىساىْ فْ القٓادة االدآرة(.الجاىب اإلت.)دك. ع ،لقحطاىْا -

 عمِ الهكقع: 2015سبتهبر 12بتآرخ: سترجاعٍا إتـ   دارة الصىاعٓة.اإل

https://www.sharqiah.gov.sa 

ة سمطىة الخاص الجاهعات فْ التدٓرسٓة الٍٓئة ألعضاء التىظٓهْ الكالء(. 2009لحهداىْ، ـ.)ا -

ة اإلدارة الهاجستٓر فْ عهاف. رسالة تـ  هؤتة. . جاهعةهىشكرة التربكٓة كاإلدارة األصكؿ قسـ التربٓك

 http://www.elibrary.mediu.edu عمِ الهكقع: 2015أفٓرؿ  3 : استرجاعٍا بتآرخ

ة  ىهاط القٓادٓةاأل(.2008لعتٓبْ، ف.)ا - كالسهات الشخصٓة لهدٓرم الهدارس كعالقتٍا بالركح الهعىٓك

ة اإلدارة الهاجستٓر فْ لمهعمهٓف فْ هحافظة الطائؼ)دراسة هٓداىٓة تحمٓمٓة(. رسالة قسـ  التربٓك

ة اإلدارة عمِ  2015سبتهبر  09 :اـ القرل السعكدٓة. تـ استرجاعٍا بتآرخ جاهعة .هىشكرة التربٓك

 http://www.uqu.edu.sa:  الهكقع

دكر القٓادة التشاركٓة لهدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ فْ حؿ هشكالت هدٓرم الهدارس  (.2010ـ.) ،العرابٓد -

ة بهحافظات غزة.  . تـ استرجاعٍا فمسطٓف جاهعة التربٓة، هىشكرة فْ الهاجستٓر رسالةالثاىٓك

  www.alazhar.edu.psالهكقع:عمِ  2015سبتهبر  09:بتآرخ

القٓادة الفردٓة كالقٓادة الجهاعٓة: دراسة هقارىة بٓف ىهطْ قٓادة الذككر (.2012ع.). ـ .ألطاٌر، ا -

. تـ استرجاعٍا 2011ىكفهبر  (12)العدد هجمد كاالىاث بجاهعة السكداف لمعمكـ التكىكلكجٓا.

 journal.sustech.edu-http://www.scientific:  عمِ الهكقع 2016جاىفْ  01:بتآرخ

https://www.sharqiah.gov.sa/
https://www.sharqiah.gov.sa/
http://www.elibrary.mediu.edu/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.scientific-journal.sustech.edu/
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مٓة عمِ فاعمٓة عهمٓة اتخاذ القرار فْ شركات التاهٓف  ثرأ.(2012ؾ.). ع. ح، لغزالْا - القٓادة التحٓك

عمِ  2015ؿ فٓرأ 27 :بتآرخ اطالع عمٍٓاإلتـ  ؿ.عهاارة األدإ فْ هاجستٓر االردىٓة. رسالة

  http://www.meu.eduالهكقع: 

(. أثر البٓئة الداخمٓة عمِ االلتزاـ التىظٓهْ فْ الهؤسسة العاهة لمضهاف 2010أ.). لىجار، ـا -

  عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر 31:تـ استرجاعٍا بتآرخ االجتهاعْ فْ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة.

- http://www.rooad.net 

جتهاعٓة لدل الهعمـ هف كجٍة ىظر التالهٓذ كعالقتٍا بىهط (.الكفاءات اال2010ـ.) بمعالٓة، -

راف .الهاجستٓر غٓر هىشكرة  رسالةالشخصٓة.  ـ. جاهعة ٌك  .2 عمـ الىفس القٓاس كالتقٓك

ستراتٓجٓات التكٓؼ هع الهكاقؼ الحٓاة الضاغطة كعالقتٍا بالصحة العاهة ا (.2005ر، ب.) طاٌ بف -

رافأ جتهاعْ".عمِ ضكء هتغٓرم: ىهط الشخصٓة كالدعـ اال  طركحة الدكتكرة غٓر هىشكرة. جاهعة ٌك

ات الكالء التىظٓهْ لدل الضباط(.2011.)، عاهدمعمْ الغ بف - مٓة كعالقتٍا بهستٓك  القٓادة التحٓك

. رسالة الهاجستٓر فْ العمكـ االدآرة هىشكرة. الهٓداىٓٓف بقٓادة الحرس الحدكد بهىطقة هكة الكرهة

  //:edu.sawww.nauss.http عمِ الهكقع: 2015أفٓرؿ15 بتآرخ:الٓراض تـ استرجاعٍا 

الكمٓات العسكٓرة لألسالٓب القٓادٓة لىهكذج هدل استخداـ ضباط (.2004)بف عبداهلل الصغٓر، ـ. -

بٓة كضباط كمٓة الهمؾ دراسة تطبٓقٓة عمِ ضباط كمٓة الهمؾ عبد العٓزز الحر )""ٌٓرسْ ك بالىشارد

عمِ  2015 فٓرؿأ 30:تـ استرجاعٍا بتآرخ قسـ العمكـ االدآرة.  فْ هاجستٓر رسالة .هىٓة(فٍد األ

 http://www.nauss.edu.sa الهكقع:

االلتزاـ التىظٓهْ كعالقتً باألداء فْ العهؿ لدل اطباء الهركز االستشفائْ (.2012.) بف ىابْ، ح -

 عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ. فْهىشكرة  الهاجستٓر  رسالة .الجاهعْ ىذٓر هحهد بكالٓة تٓزم كزك

http://www.meu.edu/
http://www.rooad.net/
http://www.rooad.net/
http://www.nauss.edu.sa/
http://www.nauss.edu.sa/
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  هف  2015هارس  3. تـ استرجاعٍا بتآرخ: (2جاهعة الجزائر )

www.pnst.cerist.dzhttps:// 

عالقة ىهط القٓادة حسب ىظٓرة "ٌٓرسْ كبالىشارد بالكالء التىظٓهْ "لدل (.2013).بف حفٓظ، ش -

س العهؿ عمـ الىف، قسـ الهاجستٓر هىشكرة  رسالة عٓىة هف هعمهْ الهدارس االبتدائٓة بهدٓىة كرقمة.

عمِ  2015جكاف  11:)الجزائر( تـ استرجاعٍا بتآرخ، كالتىظٓـ: بجاهعة قاصدم هرباح كرقمة

 ouargla.dz-http://www.bu.univ قع:الهك 

 لكالٓة دىٓةاله الحهآة هدٓٓرة حالة دراسة(. أثر عهؿ الفٓرؽ عمِ الكالء التىظٓهْ)2012شكش، ف.)با -

رة تـ استرجاعٍا  .التسٓٓر عمـك فْ الهاستر شٍادة ىٓؿ هتطمبات ضهف هقدهة هذكرة (.البٓك

  bouira.dz-dspace.univ.http://www  عمِ الهكقع: 2015جكاف  01:بتآرخ

. الجزائر: الهؤسسة الكطىٓة (بعةد. ط)(.االتجاٌات الحدٓثة فْ عمـ االدارة. 1984بكحكش، ع.) -

 حهد زباىة. أهطبعٓة كحدة الطبع الهتعدد كرشة لمفىكف ال

 ( لدل تدٓرسْ الجاهعة.A-B(.احتراـ الكقت كعالقتً بىهطْ الشخصٓة )2012ثآر رجب، ش.) -

ة كالىفسٓة هىشكرة فْ هىشكرة هاجستٓررسالة   7بتآرخ  ااالطالع عمٍٓتـ جاهعة دٓالْ  .العمكـ التربٓك

   http://www.basicedu.uodiyala.edu.iqهف: 2015دٓسهبر

 دار كائؿ لمىشر كالتكٓزع. عهاف:. )الطبعة األكلِ((. الهكاطىة العالهٓة. 2010.)أ، غازم جرار -

جاهعة خٓضر  -تجارب بعض الدكؿ -حمقات الجكدة فْ الهؤسسة (.2011.)خ؛ كحسٓىْ، إ جهعة، -

دآرة، )العدد أبحاث اق هجمة. بسكرة  2015دٓسهبر 31 :تـ استرجاعٍا بتآرخ جكاف(. 9تصادٓة كا 

 .biskra.dz-univhttp://www عمِ الهكقع:

https://www.pnst.cerist.dz/
https://www.pnst.cerist.dz/
http://www.bu.univ-ouargla.dz/
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.univ-biskra.dz/
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ة ىفسٓة(.إ(.2004جهعة سٓد، م.) - . بعة األكلِ(ط)الدارة ضغكط العهؿ)ىهكذج لمتدٓرب كالههارسة رٓؤ

 ر كالتكٓزع.القاٌرة: آتراؾ لمىش

هة لمطباعة كالترجهة : دار األ. الجزائربعة األكلِ(ط)الارة الهكارد البشٓرة.دإ(.2011، ف.)حاركش -

  .كالتكٓزع

 .ردف: دار قىدٓؿ لمىشر.األبعة األكلِ(ط)الدآرة.تخاذ القرارات اإلإ(.2016م.) .، عحجاحجة -

: دار ردفعهاؿ(. األْ هىظهات األفراد كالجهاعات ف(. السمكؾ التىظٓهْ )سمكؾ األ2004حٓرـ، ح.) -

 حاهد لمىشر كالتكٓزع.

 ردف : دار حاهد لمىشر كالتكٓزع .. األبعة الثاىٓة(ط)الهبادئ االدارة الحدٓثة. (. 2009).حٓرـ، ح -

 ساهة لمىشر كالتكٓزع.أردف: دار . األ)الطبعة األكلِ(دارة الهكارد البشٓرة.إ(. 2011حسكىة، ؼ.) -

 : دار الخمدكىٓة لمىشر كالتكٓزع.الجزائر .)د. طبعة(ىا ٓبدأ التسٓٓر الفعاؿ.ٌهف  (.2006.)زـ.  حهاـ، -

. دراسة ىهط الشخصٓة)أ( كىهط الشخصٓة)ب( كعالقتٍها بالضغط الهٍىْ(.2013.)حهزاكم، س -

فْ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ.  هىشكرة هاجستٓر رسالة -بسطٓؼ-هٓداىٓة بالهدٓٓرة الجٍكٓة لمخٓزىة

 setif2.dz-http://www.dspace.univ 2015جكاف 17 :ـ استرجاعٍا بتآرخت جاهعة سطٓؼ

 هاجستٓر رسالة .الهدارسدٓرّ ػُ هالقٓادة التشاركٓة كعالقتٍا بالثقافة التىظٓهٓة لد(.2006.)حاتـ، د -

 2015جكاف 17تـ استرجاعٍا بتآرخ  ، هصرراألٌزفْ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ. جاهعة  هىشكرة

  //:www.alazhar.edu.ps httpعمِ الهكقع:

 لدل الكظٓفْ بالرضا كعالقتً التىظٓهْ الكالء(. 2009خ.). ـ الهالحهة،؛ ص . ؼ.ع ،خمٓفات -

ة جاهعة كاإلدارة صكؿاأل األردىٓة قسـ الخاصة الجاهعات فْ التدٓرس أعضاء ٌٓئة  هجمة هؤتة. التربٓك

 (. 4+3 العدد) (25الهجمد،)دهشؽ جاهعة

http://www.dspace.univ-setif2.dz/
http://www.alazhar.edu.ps/
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 فْ األساسٓة الهرحمة هعمهات لدل التىظٓهْ كالكالء الشخصٓة (. السهات2005.). غع اهلل،دعب ختاـ -

ة اإلدارة فْ هىشكرة هاجستٓر رسالة .ىابمس هحافظة فْ الحككهٓة الهدارس  العمٓا الدراسات بكمٓة التربٓك

 عمِ الهكقع: 2015كت أ 31 بتآرخ: فمسطٓف. تـ استرجاعٍا ىابمس، فْ الكطىٓة الىجاح جاهعة فْ

http://www.scholar.najah.edu 

 سالةر (.األىهاط القٓادٓة كعالقتٍا باإللتزاـ التىظٓهْ كالعدالة التىظٓهٓة. 2007خهٓس أبكىدا، س.) -

عمِ الهكقع:  2015دٓسهبر7تـ استرجاعٍا بتآرخ:  إدارة االعهاؿ.  فْ هىشكرة هاجستٓر

://www.library.iugaza.eduhttp   

ردف: . األ)الطبعة األكلِ(دارة. عهاؿ الهعاصرة الكظائؼ كاإل(. هىظهات األ2014م.) .أدكدٓف،  -

 ٓهٓكف لمىشر كالتكٓزع.كاداأل

 بأسالٓب كعالقتً ب( )أ، الىهط ذكم لمهعمهٓف الىفسْ االحتراؽ .(2007) .ؾ. ف .أ. عدردٓر،  -

ٓكـ:  اتـ االطالع عمٍٓ.هصر، الفٓكـ جاهعة ،التربٓة كمٓة هىشكرة. هاجٓستٓر رسالة الهشكالت. هكاجٍة

 a.com-saud-http://drعمِ الهكقع: 2015هارس  16

كؿ التسٓٓر كالتىظٓـ الجزء األ. )أساسٓات، كظائؼ، تقىٓات((. هدخؿ لمتسٓٓر2006ؽ الطٓب، ـ.)رفٓ -

 : دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة.. الجزائر)الطبعة الثاىٓة(كالهىشأة. 

ـ، ؼ.)  - كرقمة(.  ىةبهدٓ هٓداىٓة الهٍىٓة)دراسة الهؤسسات فْ التىظٓهْ الكالء كاقع (.2010رٓك

ة ردراسات ىفسٓة كتربٓك ة. هجمة  ، هخبر تطٓك تـ  2010دٓسهبر (5العدد )الههارسات الىفسٓة كالتربٓك

    ouargla.dz-http://www.bu.univعمِ الهكقع: 2015هام 05االطالع عمًٓ بتآرخ: 

مؼ - ردف: دار األ. )د. طبعة( (.إدارة الهىظهة)ىظٓرات كسمكؾ(.1996ع.) .ـ، العضآمة؛ ح .ـ، زٓك

 هجدالكم لمىشر كالتكٓزع.

http://www.scholar.najah.edu/
http://www.scholar.najah.edu/
https://www.library.iugaza.edu/
http://dr-saud-a.com/
http://www.bu.univ-ouargla.dz/
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(.الخصائص السٓككهتٓرة لقائهة أٓٓزىؾ لمشخصٓة الهطبقة عمِ عٓىة هف تالهٓذ 2015ٓزف، أ.) -

راف ىهكذجا.  ـ.. غٓر هىشكرة هاجستٓر رسالةالطكر الثاىكم هدٓىة ٌك  فْ عمـ الىفس القٓاس كالتقٓك

رافجاهب  .2 عة ٌك

 لدل أعضاء بٓىٍها كالعالقة الكظٓفْ كالرضا الهٍىْ ىتهاءاإل هستكل (.2003.)ـ .إ، طً سالهً -

ة اإلدارة فْ هىشكرة هاجستٓررسالة . الفمسطٓىٓة الجاهعات فْ التدٓرسٓة الٍٓئة  الدراسات بكمٓة التربٓك

عمِ  2015دٓسهبر 31 بتآرخ: تـ استرجاعٍا فمسطٓف. ىابمس، فْ الكطىٓة الىجاح جاهعة فْ العمٓا

  https://www.scholar.najah.eduالهكقع:

(.العالقة بٓف السهات الشخصٓة كاالىتهاء التىظٓهْ عىد هعمهْ الهدارس الخاصة 2007.)سمعكس، ر -

ىٓساف. تـ استرجاعٍا  (10 العدد( ت.فْ هدٓىة ىابمس. هجمة جاهعة القدس الهفتكحة لألبحاث كالدراسا

  a.com-saud-http://www.drعمِ الهكقع: 2015فٓفرم   11بتآرخ: 

ر األالقاٌرة )د. طبعة(.(. سٓككلكجٓة القٓادة.2011شفٓؽ، ـ.) - داء كالتىهٓة لمىشر : هركز تطٓك

 كالتكٓزع.

ردف: دار الحاهد األ .كلِ(بعة األط)ال.عهاؿؾ التىظٓهْ فْ هىظهات األ(. السمك 2010ج.) .شكقْ، ف -

 لمىشر كالتكٓزع.

ا عمِ الفعالٓة اإلأسمكب القٓادة االدآرة ك أ.(2008.)صالحْ، س - ىتاجٓة لمهرؤكسٓف)دراسة حالة ثٌر

 :باتىة. تـ استرجاعٍا بتآرخ ،جاهعة الحاج لخضر هىشكرة، هاجستٓر رسالةسكىاطراؾ(. 

م02       ouargla.dz-http://www.dspace.univعمِ الهكقع:  2015ٓةجٓك

: دار الجاهعة . هصر)د. طبعة( .(.السمكؾ التىظٓهْ فْ بٓئة العكلهة كاالىترىٓت2008.)ط، طارؽ -

 الجدٓدة.

https://www.scholar.najah.edu/
http://www.dr-saud-a.com/
http://www.dspace.univ-ouargla.dz/
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 :. عهاف)الطبعة األكلِ(لمهىظهة(. لٍٓكؿ التىظٓهْ. ٌىدرة الهىظهات)ا(2009ر.). ع. عاطؼ، ز -

 .دار الرآة لمىشر كالتكٓزع

كالتطبٓؽ:  عهاؿ بٓف الىظٓرةدارة الهؤسسة كتسٓٓر األا  (. القٓادة التىظٓهٓة ك 2002ع.). عبادة، ع -

 جاهعة هستغاىـ. .(1العددٓة. ). هجمة العمـك االجتهاعدراسة تحمٓمٓة كهقارىة

ة (. هساءالت حكؿ ال2003ع.). عبادة، ع - تىظٓر كالههارسات. هىشكرات هخبر العهمٓات التربٓك

راف: دار الغرب لمىشر كالتكٓزع.  كالسٓاؽ االجتهاعْ. ٌك

 : دار صفاء لمىشر كالتكٓزع.ردف. األ)الطبعة الثاىٓة( (.القٓادة كادارة االبتكار.2015.)عبكد ىجـ، ف -

ا عمِ فاعمٓة اأفراد ك (.قٓـ كهعتقدات اال2008.) ـ. أ عصفكر، - ر التىظٓهْ. ثٌر . )د. طبعة(لتطٓك

 هصر: جاهعة الدكؿ العربٓة الهىظهة العربٓة لمتىهٓة االدآرة .

عالقة سهات الشخصٓة حسب ىهكذج العكاهؿ الخهسة الكبرل بالذكاء االىفعالْ  (.2016عقباىْ، ر.) -

راف جاهعة  .فْ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـغٓر هىشكرة هاجستٓر . رسالة لدل الههرضٓف بكالٓة ٌك

راف    .2 ٌك

 دار صفاء لمىشر كالتكٓزع. :ردف. األ)الطبعة األكلِ(دارة الهىظهات.إ(.2011ـ.) .غ. الدٓف، ععالء -

سكىدٓرة: . اإل.)الطبعة األكلِ(ؿ هع الجهاعات اسس كىهاذج ىظٓرة(.العه2007ح.). عكض سٓد، ج -

 الهكتب الجاهعْ الحدٓث.

مٓة  القٓادة بىهط كعالقتً الشعكرم كاءالذ (.2010)ـ. .ش ،عمْ حسكف؛ س ،حاهد عادؿ - التحٓك

. تـ (83العدد ) ،هجمة االدارة كاالقتصاد .(القطىٓة لمصىاعات العاهة الشركة فْ هٓداىٓة دراسة)

 //:www.iasj.net/iasj http عمِ الهكقع: 2015هام  03 :استرجاعٍا بتآرخ

http://www.iasj.net/iasj%20http:/
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 هف عٓىة ٔراء االلتزاـ التىظٓهْ "دراسة تحمٓمٓة فْ العاهمٓف تهكٓف أثر(. 2012.)ب، لحسٓفعبدا -

تـ  (.31العدد )الجاهعة االقتصادٓة لمعمـك بغداد كمٓة هجمة ،كالخزاىات العاهة لمسدكد الٍٓئة هكظفْ

  http://www.resportal.iugaza.edu عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر 12 بتآرخ:استرجاعٍا 

قً عبكد -  كزارة لهكظفْ التىظٓهْ االلتزاـ تحقٓؽ فْ القٓادٓة األىهاط أثر(.2015ب.) .ع ،الىٓك

 2015أفٓرؿ  3سترجاعٍا بتآرخ: إردف. تـ األ(، 1العدد) (42) الهجم د اإلدآرة، العمـك الداخمٓة،

 http://www.journals.ju.edu  عمِ الهكقع:

دراسة  دكر االىهاط القٓادٓة الهعاصرة فْ تحقٓؽ االلتزاـ التىظٓهْ.(. 2013.)ق عذاب سمهاف، -

فْ  الدكتكراي أطركحة تحمٓمٓة ألراء عٓىة هف القٓادات االدآرة العمٓا فْ الشركات الصىاعٓة العراقٓة.

 عمِ الهكقع: 2016هارس  12 بتآرخ:تـ استرجاعٍا  .كرةالعاهة هىش االدارة

http://www.stclements.edu 

القٓادة التشاركٓة كعالقتٍا بالثقافة التىظٓهٓة لدل هدٓرم الهدارس الحككهٓة (.2012ع. ـ.) عسكر، -

. تـ فمسطٓف جاهعة .هىشكرة فْ التربٓةر هاجستٓ رسالة بهحافظة غزة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف.

 //:www.alazhar.edu.pshttp عمِ الهكقع: 2015سبتهبر  09:استرجاعٍا بتآرخ

. (.الضغط الىفسْ الهٍىْ كعالقتً باستجابة القمؽ لدل هعمهْ التربٓة الخاصة2012).عقكف، أ -

االطالع عمًٓ بتآرخ تـ  . سطٓؼ.2بجاهعة سطٓؼ  فْ عمـ الىفس العٓادم هىشكرة الهاجستٓر رسالة

 setif2.dz-http://www.dspace.univ : هف 2015دٓسهبر 15

 جاهعة طمبة الشخصٓة)أ، ب( لدل بىهط كعالقتً الحٓاة فْ الهعىِ(. 2013ج.) ح. عبدالكائمْ، -

 عمِ الهكقع: 2015سبتهٓر 09 :تـ استرجاعٍا بتآرخ (.201العدد)هجمة  .بغداد

http://www.alustathiq.com   

http://www.resportal.iugaza.edu/
http://www.journals.ju.edu/
http://www.stclements.edu/
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.dspace.univ-setif2.dz/
http://www.alustathiq.com/
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. )الطبعة األكلِ(دارة الهؤسسات التعمٓهٓة. إ(. السمكؾ التىظٓهْ فْ 2005ـ.). ع، دالسٓ ؛فمًٓ، ؼ -

 تكٓزع.دار الهسٓرة لمىشر كال :ردفاأل

. طبعة( )د.الثقافْ(.جتهاعْ ك (. فف القٓادة)الهرتكزة عمِ الهىظكر الىفسْ اإل2007.)أقكرآة،  -

 : دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة.الجزائر

الهؤسسة الحدٓثة  . طرابمس:)الطبعة األكلِ( عهاؿ.دارة األإساسٓة فْ (.الهبادئ األ2010ف.)كباري،  -

 لمكتاب.

خصٓة كعالقتٍا بقمؽ الهستقبؿ لدل العاهمٓف بصكرة كقتٓة هف سهات الش(. 2007كرهٓاف، ص.) -

ـ قسـ العمك  –االكادٓهٓة العربٓة الهفتكحة فْ الداىهارؾ/كمٓة أداب كالتربٓة  الجالٓة العراقٓة فْ استرالٓا.

 االطالع عمًٓتـ  فمسفة/ عمـ الىفس. هىشكرة فْ دكتكراي أطركحة، الىفسٓة كالتربكٓة كاالجتهاعٓة

 http://www.faculty.mu.edu عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر 31:خبتآر

ة 2014ـ. ر. ـ.) ،كىعاف - مٓة لدل هدراء الهدارس الحككهٓة الثاىٓك (. درجة تكفر سهات القٓادة التحٓك

رسالة  هاؿ فمسطٓف.كعالقتٍا باالىتهاء الهٍىْ لمهعمهٓف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف فْ هحافظات ش

ة فْ كمٓة الدراسات  فْ هىشكرة هاجستٓر تـ  .العمٓا فْ جاهعة الىجاح الكطىٓةبرىاهج اإلدارة التربٓك

  عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر 2استرجاعٍا بتآرخ: 

- scholar.najah.eduwww.https://  

 الدار الجاهعٓة . هصر:)د. طبعة((. السمكؾ التىظٓهْ )هدخؿ بىاء الهٍارات(. 2003.)أهاٌر،  -

تأثٓر العكاهؿ الىفسٓة كاالجتهاعٓة)الرضا الهٍىْ، كالقٓـ الشخصٓة، كااللتزاـ (. 2004.)قهحهكدم،  -

عمـ غٓر هىشكرة هاجستٓر هىظهة العهؿ الجزائٓرة، رسالة  التىظٓهْ( عمِ فعالٓة أداء الهسٓٓرف فْ

راف الىفس العاـ  .2، جاهعة ٌك

http://www.faculty.mu.edu/
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. الجزائر: دار ٌهكهة  لمطباعة )د. طبعة(دارة الهؤسسات. إساسٓات فْ . أ(1013.)مهسعداكم،  -

 .كالىشر كالتكٓزع

رافبعة األكلِ(ط)الالىفس العهؿ كالتىظٓـ.  (. هقدهة فْ عمـ2008.)هباركْ، ب -  رضكاف ؿأ: دار . ٌك

راف)الطبعة األكلِ(.شركط الهدٓر الىاجح (.2003.)أهعركؼ،  -  : دار الغرب لمىشر كالتكٓزع.. ٌك

رسالة  دراسة حالة عمِ الهؤسسات العهكهٓة.-أثر الحكافز عمِ الكالء التىظٓهْ (.2013.)هزكار، ـ -

           عمِ الهكقع:  2015جاىفْ  13عمـك التسٓٓر. تـ استرجاعٍا بتآرخ: فْ شعبة هاجستٓر 

boumerdes/dz-ry.univhttp://www.dlibra                  
 عالقة القٓـ االدآرة بأىهاط السمكؾ القٓادم لمهدٓر الصٓىْ فْ(. 2010ـ.) .ـ، هفٓد آؿ ٓاسٓف -

فْ  هىشكرةهاجستٓر رسالة  الهىشآت الصىاعٓة الصغٓرة)دراسة هٓداىٓة فْ هدٓىة ككاىجك الصٓىٓة(.

 مِ الهكقع:ع 2015دٓسهبر 12 بتآرخ: اإلطالع عمٍٓاالعمـك اإلدآرة. تـ 

 meshaal.com-drhttp://www. 

 الهتغٓرات بعض ضكء فْ االبتدائٓة الهرحمة هعمهْ لدل العصابٓة فْ (.الفركؽ2014)ع. هسكٓف، -

 ىفسٓة دراسات .غمٓزاف لكالٓة التربٓة بهدٓٓرة 03 عمْ بف هقاطعة هعمهْ لدل هٓداىٓة دراسة الدٓهكغرافٓة

ر هخبر تربكٓة،ك   ة ك الىفسٓة الههارسات تطٓك بتآرخ:  تـ استرجاعٍا 2014 دٓسهبر (13عدد)ال التربٓك

 http://www.dspace عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر 07

بعة )الط(.عمـ الىفس االدارم كتطبٓقاتً فْ العهؿ. 2009.)أ ،الدلٓهْ هخمؼ؛ ىاصر عمْ، ؾ -

 : دار كائؿ لمىشر كالتكٓزع.ردف. األاألكلِ(

 الجزائر: دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة.. )د. طبعة((. تسٓٓر الهكارد البشٓرة. 2010ىكرم، ـ.) -

http://www.dlibrary.univ-boumerdes/dz
http://www.dr-meshaal.com/
http://www.dspace/
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ف: دار الٓازكرم رد. األ)الطبعة األكلِ( (.القٓادة كعالقتٍا بالرضا الكظٓفْ.2010ر.). عع.  ٌاشـ، -

 .لمىشر كالتكٓزع

(. الهدخؿ فْ العهؿ هع الجهاعات.)الطبعة األكلِ(.األردف: دار الهسٓرة 2015ح.) ٌىداكم، ع. -

 لمىشر كالتكٓزع.

ح - ر (.2012أ.) .ف .أ ،الباز الشربٓىْ؛ إ .ع .ـ ،ٓك  ضكء فْ الجاهعْ التعمٓـ هؤسسات إدارة تطٓك

 8بتآرخ:  اطالع عمٍٓاإلتـ . لضهاف جكدة التعمٓـ العالْالهؤتهر العربْ الدكلْ  .الجكدة حمقات أسمكب

  //:www.se.uofk.edu https   عمِ الهكقع: 2015دٓسهبر
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 الدراسة أدواتمحكمي ساتذة أقائمة (: يبين 1الممحق رقم)

 مكان العمل الدرجة العممية التخصص ستاذاأل الرقم

راف  (أ)هحاضر ستاذ أ العهؿ كالتىظٓـعمـ الىفس  بف طاٌر بشٓر  .1  حهدأهحهد بف  (2)جاهعة ٌك

راف جاهع ستاذ التعمٓـ العالْأ العهؿ كالتىظٓـعمـ الىفس  برآٌـإهاحْ   .2  حهدأهحهد بف (2)ة ٌك

راف  ستاذ التعمٓـ العالْأ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ هختار ٓػػػكب  .3  حهدأهحهد بف (2)جاهعة ٌك

راف  التعمٓـ العالْستاذ أ كالتىظٓـعمـ الىفس العهؿ  هحهدأتٓغزة   .4  حهدأهد بف هح(2)جاهعة ٌك

 )تمهساف(جاهعة بمقآػػػد أبْ بكر الْستاذ التعمٓـ العأ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ بشالغـ ٓحْ  .5

 بف بادٓس )هستغاىـ(إجاهعة  (بستاذ هحاضر )أ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ غهارم هصطفِ  .6

ىثركبكلكجٓا بحاث األهركز األ هحاضر )ب(ستاذ أ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓـ لحهر هٓمكد  .7

 جتهاعٓةالثقافٓة كاإل
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 بالمغة العربية مقابمة(: يمثل دليل ال2ممحق رقم)ال
 

 

 هف كجٍة ىظرؾ هاٌْ الحكافز التْ تجعؿ العاهؿ أكثر اىتهاء لهؤسستً؟ -1

................................................................................................. 

 ىتهاء العاهؿ لهؤسستً؟هاٌْ أٌـ العىاصر التْ تؤدم إلِ ا

................................................................................................. 

 هاٌْ سهات كجكد االىتهاء التىظٓهْ؟  -2

................................................................................................. 

 هؤسسة؟هف الهسؤكؿ عمِ ىشر الكالء كاالىتهاء فْ ال -3

................................................................................................. 

 مكب التسٓٓر الذم تهارسً الهؤسسة؟هاٌك أس -4
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................................................................................................. 

 ٓٓر الذم تهارسً الهؤسسة ٓعتبر عاهال فْ ترسٓخ االىتهاء التىظٓهْ لدل العاهؿ؟ ٌؿ أسمكب التس -5

............................................................................................ 

 ها ٌك سبب فْ ضعؼ االىتهاء التىظٓهْ لدل بعض العاهمٓف؟ -6

.................................................................................................. 

 

 (: يمثل دليل المقابمة بالمغة الفرنسية3الممحق رقم)

1. D’après-vous quelles sont les motivations renforçant l’affiliation du 

travailleur à    s entreprise ?................................... ............................... . 

....................................................................................................................

……………………………………………………………………………. 

2. Quels sont les importants aspects favorisant  l’affiliation du  travailleur 

à    s  entreprise ? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................  

3. Quelles sont les  indices de l’existence de l’affiliation organisationnelle ? 

................................................................................................................. …

………………………………………………………………………..…

....................................................................................................................... 

4. Qui est le responsable de loyauté l’affiliation organisationnelle  ? 
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.....………...........................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................  

5. Quel est le style de management adapté par l’entreprise ?.......................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................  

6. Quelles sont les raisons de la rupture constatée chez le travailleur ?...... 
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................................................................................ 
ضوء سمات الشخصية في : أسموب التسيير وعالقتو باالنتماء التنظيمي ستبياناالبين ي (:4ممحق رقم)ال

 بالمغة العربية. وليةاأل صورتو نمط)أ، ب( في 
 ستبيان التحكيــــــــــما

 ............الجاهعة:.........................التخصص...................... ..............الهحتـر ستاذ / الدكتكر األ

سموب التسيير وعالقتو باالنتماء أ ـ الهكسكهة بػ:"فْ إطار تحضٓر لرسالة الهاجستٓر حكؿ عمـ الىفس العهؿ كالتىظٓ

ستبٓاف، ا اال" ىقػدـ لؾ ٌذ/بطيوةسوناطراك )أ( و)ب( لدى عمال مؤسسةنمط التنظيمي في ضوء سمات الشخصية 

ٌتهاـ الهسٓٓرف فْ ظٓهْ هف أٌـ الهكاضٓع التْ شغمت التىأصبح هكضكع االىتهاء ا .الهطمكب هىؾ تعاكىؾ الهشككر

، أرادت الباحثة االستفسار عف التساؤالت ٌؿ ٓساٌـ أسمكب التسٓٓر بأبعادي فْ التىبؤ باالىتهاء  التالٓة:  العالـ الٓـك

 التىظٓهْ كفؽ ىهط الشخصٓة )أ، ب( لدل عهاؿ الهؤسسة؟

 ؟1تهٓٓع الغاز الطبٓعْ رقـ  سسةهستكل االىتهاء التىظٓهْ لدل عهاؿ هؤ   ها – 1

 كٓؼ تتكزع عٓىة الدراسة عمِ ىهط الشخصٓة )أ، ب(؟ 2

 ؟ (ىهط الشخصٓة )أب لدل العهاؿ الذٓف ٓتهتعكف أسمكب التسٓٓر فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ  هساٌهة  هاهدل  3

 ٓتهتعكف  بىهط الشخصٓة )ب( ؟هاهدل  هساٌهة  أسمكب التسٓٓر فْ التىبؤ باالىتهاء التىظٓهْ لدل العهاؿ الذٓف  4

 :جرائٓة التالٓةكعمًٓ ىعرض عمٓكـ التعآرؼ اإل
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 هآمْ: بعاديأٌداؼ كهف هف أجؿ تحقٓؽ األ تصدر عف الهسٓر لمتأثٓر الفعاؿ فْ العهاؿٌك سمكؾ : التسيير أسموبوال: أ

الذم ٓتضهف اتخاذ لعهؿ ك هشاركة العاهمٓف فْ شؤكف اسمكؾ ٓقـك بً الهسؤكؿ ب ٌكالتسيير التشاركي :  أسموب .1

كسٓتـ قٓاسً هف لِ الحمكؿ الههكىة لٍا عف طٓرؽ حمقات الجكدة.هشكالت االدآرة كهحاكلة الكصكؿ إالقرارات كهىاقشة ال

 خالؿ الدرجات التْ ٓتحصؿ عمٍٓا الفرد فْ االستبٓاف.

الذم ٓتضهف االٌتهاـ بالعالقات هسٓر بتبىْ التغٓٓر ىحك االحسف ك سمكؾ ٓقـك بً ال ٌكالقيادة التحويمية:  أسموب .2

ـ كتحفٓز  ة هستقبمٓة هها تؤثر فْ أاالىساىٓة لمعهاؿ كتقدٌٓر  داء العاهمٓف فكٓرا. ٌـ، كرٓؤ

ٌدافٍـ بدكر رز فًٓ لٓساعد العهاؿ عمِ تحقٓؽ أٌك تصرؼ الهسٓر حسب الهكقؼ الذم ٓبالقيادة الموقفية :  أسموب .3

ضٍـ لبعض الهٍاـ. كسٓتـ قٓاسً هف خالؿ م الذفعاؿ ىتٓجة الظركؼ التْ ٓتكاجد فٍٓا ك  ٓتضهف تكجًٓ العاهمٓف كتفٓك

 هجهكع الدرجات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الفرد فْ الهقٓاس. 

 ذلؾ ٓقاس كلٍٓا. عاهؿ بارتباط هعىكم كهادم بقٓـ كأٌداؼ الهؤسسة التْ ٓىتهْ إٌك شعكر ال: ثانيا: االنتماء التنظيمي

حتكم عمِ ثالثة  الهعتهد عمًٓ فْ االىتهاء التىظٓهْ هقٓاس فْ لفردا عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة الكمٓة البحث الحالْ ٓك

ػػْ:أ  بعاد ٌك

كالتكافؽ ها بٓف بالتهاٌْ كاإلرتباط بالهؤسسة التْ ٓعهؿ فٍٓا    العاهؿ ٓشٓر إلِ شعكر : االنتماء العاطفي)الوجداني( (1

 .االىتهاء ة فْ اتخاذ القراراتلً تسهح لً بالهشاركالتْ كالقٓـ التىظٓهٓة  ةشخصٓقٓهً ال

َٓتن تعزٓز  بإلتزاـ أخالقْ ٓدفعً إلِ البقاء فْ الهؤسسة التْ ٓعهؿ فٍٓا،العاهؿ ٓشٓر إلِ شعكر المعياري)االخالقي(:  (2

 .الهىظهة لهىتسبٍٓا ؿ دعن الجٓد هو قبػشعَر بالػٌذا ال

بسبب الخسائر كالتكالٓؼ التْ سكؼ ٓتكبدٌا  سةالهؤسلمعهؿ فْ  العاهؿ ٓشٓر إلِ حاجة: االنتماء المستمر)الحسابي( (3

 .ها سٓفقدي هو اهتٓازات فٓها لَ قرر االلتحاق بهىظهة أخرُكىتٓجة هغادرتً لمهؤسسة 

ك نمط الشخصية )أ(و)ب(: ثالثا:   الدرجة الكمٓة ٌْ هجهكع الصفات السمككٓة التْ تهٓز العاهؿ عف غٓري هف العهاؿ. ٌك

 شتهؿ عمِ بعدٓف:الهعتهد عمًٓ فْ البحث. كا  ك)ب( ٓاس الطراز السمككْ)أ(التْ ٓحصؿ عمٍٓا الفرد فْ هق
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ف أف العاهؿ هف ىهط ): كٓقصد بً أبعد التوحد والتسمط والعجمة االنفعالية -1 ( كثٓر اإلستعجاؿ كدائها فْ إىفعالٓة حتِ كا 

الهعتهد ك)ب( الطراز السمككْ)أ( هقٓاس فْ الفرد عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة الكمٓة ذلؾ ٓقاس ،كاف األهر ال ٓتطمب ذلؾ

 عمًٓ فْ الدراسة.

ك ٓمج : فْ الطراز)أ(بعد التوتر والشعور بالعبء واالستغراق في العمل -2 لِ أ فْ غالب االحٓاف إلىهط السمكؾ، ٌك

عتبر الطراز السمككْ)ب(، ا لرغبتً الهمحة فْ الفعالٓة كاإلاالستغراؽ فْ العهؿ ، كىظر  ككاجٍة ىجاز، فٍك ٓشعر بالعبء. ٓك

ك سمكؾ ٓتهٓز صاحبً بالٍدكء كالطهأىٓىة ك  كصؼ بأىً إىظٓرة لمطراز)أ(، ٌك   ىساف كاقعْ.التٓرث كالهركىة كالصبر، ٓك

مٓة عمِ فاعمٓة ثهقٓاس أك ؛ ىهكذج ٌٓرسْ كبالىشارد لقٓادة الهكقفٓة عمِ ا هحكرتـ االعتهاد فْ هالحظة:   ر القٓادة التحٓك

 & Allen) هآرف ك لآهقٓاس ك ؛ (2010) حافظ عبد الكٓرـ الغزالْردىٓة. ىقال عف الباحث األ لتاهٓفتخاذ القرار فْ شركة اإ

Meyer) .لٓكارت هقٓاس تـ االعتهاد عمِ(. 2005)  بطاٌر بشٓر )ب( عف الباحثك )أ( ىهط الشخصٓة أها هقٓاس 

كاىت  )أ( ك)ب(ىهط الشخصٓةا ٓخص هقٓاس أها فٓهبدا(.أ ،حٓاىا، هحآد، ىادراأ ،)دائها :كالتالْ جاباتًإبدائؿ  الخهاسْ

 : تكافقىْ أكثر، تكافقىْ، تكافقىْ بىفس الدرجة، تكافقىْ، تكافقىْ أكثر. الخهاسْ سمـ لٓكارتإجاباتً كفؽ 

 الباحثة
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 ول: أسلوب التسييرالقسم األ 

     سلوب التشاركي:األ والأ

     ٠ششن اٌّغإٚي اٌؼّاي فٟ اذخار اٌمشاساخ اٌخاصح تاٌّإعغح.  1

     ِٙاَ اٌّإعغح. ئٔجاصششان اٌؼّاي فٟ ؼًّ اٌّغإٚي ػٍٝ ئ٠  2

     ٚدٍٗ تطشق ذشاسو١ح ِغ ِّث١ٍٓ اٌؼّاي.اٌرٕظ١ّٟ ٠ؼًّ اٌّغإٚي ػٍٝ ِٛاجٙح اٌصشاع   3

     خ اٌّإعغح.غاسائذشج١غ سٚح اٌرؼاْٚ ت١ٓ اٌؼّاي ٚ ٠ؼًّ اٌّغإٚي ػٍٝ  4

     :سلوب الووقـــياأل ثانيا

     ٠شدة اٌّغإٚي تأفىاس اٌؼا١ٍِٓ ٠ٚذاٚي ذث١ٕٙا فٟ اٌؼًّ .  5

      .٠ٛجٗ اٌّغإٚي اٌؼا١ٍِٓ تّشٚٔح ٠ٚخراس اٌّٛلف اٌٛعػ ت١ٕٗ ٚت١ُٕٙ  6

     .اٌفش٠ك تشٚح ٌٍؼًّ اٌّغإٚي اٌؼا١ٍِٓ ٠ٛجٗ  7

     اٌؼًّ ِغ ِشاػاج اٌجادج ٌّؼ٠ٕٛاخ اٌؼا١ٍِٓ.٠إوذ اٌّذ٠ش ػٍٝ ظشٚسج االتذاع فٟ   8

     ٠شجغ اٌّذ٠ش اٌّشؤٚع١ٓ ػٍٝ ذذغ١ٓ أعا١ٌة اٌؼًّ ٚذ١ّٕح ِٙاساذُٙ اٌٛظ١ف١ح ٚذط٠ٛش٘ا.  9

     ٠طٍة اٌّغإٚي ِٓ اٌؼا١ٍِٓ أْ ٠إدٚا ِٙاُِٙ ترف٠ٛعُٙ اٌّغإ١ٌٚح.  11

     ٠فٛض اٌّغإٚي تؼط عٍطاذٗ االداس٠ح ٌج١ّغ اٌّشؤٚع١ٓ ِؼٗ.  11
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     :سلوب التوويلياأل ثالثا

     .اٌّإعغح أ٘ذاف ٌرذم١ك اٌّغإٚي األ٠ٌٛٚح ػٕذ أجاص اٌؼًّ ٠ؼطٟ  12

     .ٌٍّإعغح اال٘ذاف اٌّغرمث١ٍح ترذذ٠ذ اٌّغإٚي تمٛج  ٠غاُ٘  13

     أ٘ذاف ٚسؤ٠ح اٌّإعغح. ٠ٙرُ اٌّغإٚي ترذف١ض اٌؼا١ٍِٓ ٌرذم١ك  14

     اٌؼا١ٍِٓ ٌذٜ فٟ اٌؼًّ ط٠ؼًّ اٌّغإٚي ػٍٝ ئثاسج سٚح اٌذّا  15

     .٠ٚغرّغ ٌٛجٙاخ ٔظشُ٘ ػٕذِا ٠ذاٚي دً ِشاوً اٌؼًّ اٌّغإٚي اٌؼا١ٍِٓ أفىاسُ٘ ٠شاسن  16

     اٌرٟ ذٛاجٙٙا اٌّإعغح. اٌّؼمذج ٌٍّشىالخ دٍٛي اورشاف ػٍٝ اٌؼا١ٍِٓ ج١ّغ ٠شجغ  17

     اٌؼًّ. ِٙاَ إلٔجاص جذ٠ذج اٌّغإٚي غشلا ٠مرشح  18

     لٕاػاذُٙ. ٠ٚذرشَ اٌؼا١ٍِٓ ٢ساء ي تا٘رّا٠َصغٟ اٌّغإٚ  19

     ٠ؼطٟ اٌّغإٚي أرثا٘ا شخص١ا ٌٍؼّاي اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ لذساخ ذ١ّضُ٘ ػٓ غ١شُ٘ .  21

     ج١ذا ػّال ٠ٕجضْٚ ػٕذِا ذمذ٠ش٠ٗ ػٓ اٌّغإٚي ٌٍؼا١ٍِٓ ٠ؼثش  21

 االنتواء التنظيويالقسم الثاني: 

     :االنتواء العاطـي )الوجداني( 1

     .تٙا أػًّ فٟ اٌّإعغح اٌرٟ ا١ٌّٕٙح د١اذٟ ِٓ ذثمٝ ِا لعاء فٟ اٌشغثح ذٌٞ  22

     .ِغ ا٢خش٠ٓ ِإعغرٟ ػٓ أذذذز د١ّٕا تاالػرضاص أشؼش  23

     اٌشخص١ح. ِشاوٍٟ ِٓ جضء اٌّإعغح ٘زٖ ِشاوً تاْ ٚتجذ٠ح اشؼش  24

     .اٌّإعغح ٘زٖ ِغ اٌذاي ٘ٛ ئ١ٌٙا وّا ٚاالٔرّاء جذ٠ذج، تّإعغح االٌرذاق ػٍٟ ٠صؼة  25

     تأٟ جضء ِٓ ػائٍح ٘زٖ اٌّإعغح. أشؼش  26

     تٙا أػًّ اٌّإعغح اٌرٟ اذجاٖ ػاغفٟ تاسذثاغ أدظ  27

     اٌّإعغح. ٌٙزٖ ِغرّش تأرّاء أشؼش  28

     :االنتواء الوستور)الوسابي( 2

     .آخش ػًّ ػٍٝ ٌصؼٛتح اٌذصٛي ػٍّٟ ذشن ِٓ تاٌخٛف أشؼش  29

      فٟ ٘زٖ اٌّإعغح اٌؼًّ لشسخ ذشن ِا ئرا د١اذٟ فٟ وث١شج أِٛس عررأثش  31

     اٌّإعغح. فٟ ٘زٖ اٌؼًّ ذشن فٟ فأا ال أفىش ِذذٚدج، خ١اساخ ٌذٞ أْ أشؼش  31

     .جذا ظشٚس٠ح اٌّإعغح ِغأٌح ٘زٖ فٟ اٌذاظش اٌٛلد فٟ تمائٟ  32

     .أخشٜ ِإعغاخ فٟ ذرٛافش ال ِضا٠ا ٌٟ ٙا ذمذَأٔ ٘ٛ اٌّإعغح، ٘زٖ فٟ اٌؼًّ فٟ العرّشاسٞ ح١اٌشئ١غ األعثاب أدذ  33

     :االنتواء الوعياري)االخالقي(  3

     ذغرذك ٘زٖ اٌّإعغح ٚالئٟ ٚاخالصٟ ٌٙا.  34

     اشؼش ِٓ ٚاجثٟ اخالل١ا تاٌثماء فٟ اٌؼًّ تٙزٖ اٌّإعغح.  35

     اد٠ٓ تاٌىث١ش ٌٙزٖ اٌّإعغح.  36

     ّإعغح.اٌ فٟ صِالئٟ اذجاٖ جذا وث١ش اٌرضاِٟ  37

     عأشؼش تاٌزٔة ارا غادسخ اٌّإعغح.  38

( فٟ أدذ خأرٟ ا١ّ١ٌٓ ٚئرا وأد اٌؼثاسج جٙح ا١ٌغاس )ب( ٟ٘ اٌرٟ Xئرا وأد اٌؼثاسج جٙح ا١ّ١ٌٓ )أ( ذٛافمه أوثش، فعغ ئشاسج )

ٚاٌؼثاسج جٙح ا١ٌغاس ذٛافمأه تٕفظ  ( فٟ أدذ خأرٟ ا١ٌغاس. ٚئرا وأد اٌؼثاسج جٙح اXٓ١ّ١ٌذٛافمه أٚ ذٛافمه أوثش، فعغ ئشاسج )

 ( اِاَ اٌخأح إٌّاعثح(.X( فٟ اٌخأح اٌٛعطٝ، وّا ٘ٛ ِٛظخ أعفٍٗ.)ظغ االشاسج )Xاٌذسجح فعغ ئشـاسج )
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 )أ، ب( نمط القسم الثالث: سمات الشخصية 

 الرقم
  ( أ)

 ً
قن
اف
تو

ر
كث

 أ

ً
قن
اف
تو

 

 ً
قن
اف
تو

س 
نف
ب

جة
ر
لد
 ا

ً
قن
اف
تو

 

 ً
قن
اف
تو

ر
كث

 )ب( أ

 أقوم بأعمالً ونشاطاتً دون تكلف      أكلف نفسً فوق طاقتهاأجد أننً   .1

2.  
أمٌل إلى السرعة فً أداء األشٌاء لشعوري بأن الوقت 

 ضٌق حتى وإن كان لدي متسع من الوقت
     

أمٌل إلى العمل بشكل عادي حتى وإن كان 

 لدي متسع من الوقت

      أستعجل اآلخرٌن كً ٌنتهوا مما ٌرٌدون قوله  .3
آلخرٌن الوقت الكافً لالنتهاء مما أمنح ا

 ٌرٌدون قوله

4.  
بتواجدي مع اآلخرٌن أسعى دائما ألخذ الكلمة 

 واحتكارها
     

بتواجدي مع اآلخرٌن فإن أخذي للكلمة ال 

ٌكون مستمرا، وال ٌكون على حساب 

 اآلخرٌن

5.  
الأتقبل النقد من اآلخرٌن وأجد أن أفكاري وتصرفاتً 

 هً الصحٌحة
     

نقد والنصٌحة وأقرها متى اقتضت أتقبل ال

 الضرورة

      أشعر دائما بالرغبة فً التفوق على اآلخرٌن  .6
ال أمٌل إلى أن أكون متنافسا حول أي شًء 

 أقوم به

      إنً متسرع فً الكالم أو السٌاقة أو األداء  .7
أجد أننً أتسم بالهدوء فً الكالم أو السٌاقة 

 أو األداء

8.  
لو على حساب راحتً أهتم بمتطلبات عملً و

 وصحتً
     

ال أستغرق فً عملً على حساب راحتً 

 وصحتً

 عادة ما أكون هادئا وعضالتً مسترٌحة      عادة ما أجد نفسً مشدودا وعضالتً منقبضة  .9

01.  
تجدنً دائما فً عجلة من أمري حتى عندما ال تكون 

 هناك ضرورة تستدعً ذلك
 ستعجالأمٌل إلى الهدوء والترٌث وعدم اال     

      أشعر بالقلق قبل المواعٌد المهمة بوقت طوٌل  .00
أننً أتعامل مع المواعٌد بمرونة حسب 

 مقتضٌات الظروف دون استعجال أو تسرع

02.  
أحاول دائما توجٌه الحدٌث مع اآلخرٌن نحو 

 موضوعات تخصنً
     

فً حدٌثً مع اآلخرٌن أراعً موضوع 

النقاش وال أرى ضرورة ملحة للكالم عن 

 مر ٌخصنً.أ
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ضوء سمات الشخصية في : أسموب التسيير وعالقتو باالنتماء التنظيمي ستبياناال(: يبين 5ممحق رقم)ال
 في صورتو النيائية بالمغة الفرنسية. نمط)أ، ب( 

)Questionnaire de recherche( 

Madame, Monsieur, dans le cadre de la préparation d’une thèse de Magister sur la 

psychologie du travail et l’organisation, intitulée, style de management et sa relation à 

l'affiliation organisationnelle à la des types personnalités, (A-B) chez les employés de 

Sonatrach, vous en prie d’accomplir de questionnaire :  

N° Expressions 

T
o

u
jo

u
rs

 

D
es

 f
o

is
 

N
eu

tr
e
 

R
a

re
 

J
a

m
a

is
 

Le style de management 

1. Le style de participationel :      

1)   Le responsable  implique les collaborateurs  à la prise des  décisions  concernant l'organisation.      

2)  Le responsable fait participer les travailleurs à exécuter les taches de l’entreprise.      

3)  Le responsable  résout les conflits organisationnels avec la participation des représentants      
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des travailleurs.  

4)  
Le responsable encourage les travailleurs  et les cadres de l’entreprise de travailler en 

collaboration. 

     

2. Le style de situationnel :      

5)  
Le responsable prend en considération les point de vue de ses collaborateurs dans ses 

décisions   

     

6)  Le responsable dirige les collaborateurs avec flexibilité.      

7)  Le responsable dirige ses collaborateurs à travailler en équipe.       

8)  
Le responsable incite à la créativité dans le travail en prenant en considération les 

sentiments des travailleurs. 

     

9)  Le responsable encourage ses collaborateurs à créer de nouvelles méthodes de travail      

10)  Le responsable délègue la responsabilité à ses collaborateurs      

11)  Le responsable délègue ses pouvoirs à tous les cadres.      

12)  La réalisation des objectifs de l’entreprise est la priorité du responsable.       

13)   Le responsable participe à tracer les objectifs de l’entreprise.       

14)  Le responsable motive les collaborateurs à réaliser les objectifs de l’entreprise et sa vision.      

3. Le style de  transformationnel :       

15)  
Le responsable motive également son équipe pour atteindre les objectifs tracés.  

 

     

16)  Il partage les idées avec les autres et écoute leurs points de vue      

17)  
Le responsable encourage les travailleurs à trouver des solutions pour les problèmes compliqués 

dans l’entreprise. 

     

18)  Le responsable propose de nouvelles méthodes pour exécuter  les taches.      

19)  Le responsable écoute les propositions de ses collaborateurs et respect  leurs opinions      

20)  Le responsable donne  une attention spéciale  aux travailleurs qui ont des capacités spécifiques.       

21)  Le responsable félicite ses collaborateurs pour le bon travail.       

22)  Je désir finir ma carrière professionnelle dans cette entreprise.      

L’affiliation organisationnelle:      

1-  L’affiliation Affective (Emotionnelle) :      

23)  je me sens fier quand je parle avec les autres de l’entreprise pour laquelle je travaille      

24)  
Je considère les problèmes de l’entreprise comme partie de mes problèmes personnels et j’essaye 

de les résoudre. 

     



192 
 
 

25)  
Il m’est difficile de rejoindre et dépendre d’une autre entreprise tel qu’il est le cas pour cette 

entreprise 

     

26)  Je sens que je suis un membre d’une famille dans cette entreprise.      

27)  Je ressens un attachement affectif envers cette entreprise.      

28)  Je sens une appartenance continue envers cette entreprise.      

29)  J’ai peur de quitter mon travail à cause de difficulté de trouver un autre emploi      

2- L’affiliation continue :      

30)  beaucoup de choses dans ma vie vont changer, si je décide de quitter  cette institution.      

31)  Je pense que j’ai des choix limitées,  c’est pour cela je ne pense pas à quitter cette institution.      

32)  Rester dans cette entreprise revient à mon besoin de travailler      

33)  L’entreprise offre des avantages qui ne sont pas disponibles dans d’autres institutions      

34)  Cette entreprise mérite ma  la loyauté et ma fidélité      

3- L’Affiliation critère (éthique):      

35)  Je sens un devoir moral de rester dans l'entreprise.      

36)  Je dois beaucoup de chose à cette entreprise.      

37)  J’ai un engagement très fort envers mes collègues dans l'entreprise.      

38)  Je me sentirais coupable si je quitte l'entreprise.      

 

Si l'expression sur le droit: A d'accord, cochez l'option (X) sur une bonnes cases si le traversier 

appareille (b) d'accord ou être plus d'accord, marquer (X) sur une cases à gauche. Si l'expression à 

droite et à gauche, qu'ils s'entendent pour vous mettre un signe (X) dans la zone, comme indiqué ci-

dessous. (Mettre le signal (X) à la case appropriée). 

 

A 

S
’a

cc
o

rd
 

p
lu

s 

S
’a

cc
o

rd
 

S
’a

cc
o

rd
 

d
e 

m
êm

e 

d
eg

ré
 

S
’a

cc
o

rd
e 

S
’a

cc
o

rd
 

p
lu

s 

 

B 

 

1) J’assure mes activités spontanément       Je trouve que j’assure des tâches qui 

dépassent mes capacités 

2) Je garde un rythme normal en assurant mon 

travail 

     J’assure mes tâches d’un rythme 

accéléré par crainte d’être dépassé 

par le temps 

3) Je laisse assez de temps pour les autres, je 

suis toujours à l’écouté 

     Je précipite les autres pour avoir des 

répliques rapides 
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4) Je cède la parole aux autres      J’ai toujours le dernier mot avec les 

autres 

5) Je n’aime pas la concurrence négative      J’aimerai toujours être supérieur 

6) Je ne me précipite pas      Je suis toujours précipité 

7) Je garde mon calme avant les rendez-vous 

importants 

     Je sens de l’inquiétude avant les 

rendez - vous importants 

8) Je prends en considération les thèmes 

abordés, sans parler trop de moi 

     J’essaye toujours de diriger la 

discussion vers des thèmes qui 

m’intéressent.  

9) Habituellement, je trouve moi-même 

rivetée et la contraction musculaire  

     Généralement calme et mes muscles 

détendus. 

10) Je suis toujours dans l'urgence même 

lorsqu'il n'y a pas besoin. 

     
Enclin à calmer et attendre et vous 

précipitez pas. 

11) Je suis préoccupé par les dates de travail 

très long 

     
J'étais face à rendez-vous avec 

souplesse selon les circonstances, 

sans hâte ni rush. 

12) Je prends en considération les thèmes 

abordés, sans parler trop de moi 

     J’essaye toujours de diriger la 

discussion vers des thèmes qui 

m’intéressent.  

ضوء سمات الشخصية في : أسموب التسيير وعالقتو باالنتماء التنظيمي ستبيانااليبين  (:6ممحق رقم)ال

 .العربيةفي صورتو النيائية بالمغة نمط)أ، ب( 

سلوب التسٌٌر وعالقته :" أطار تحضٌر رسالة الماجستٌر حول علم النفس العمل والتنظٌم الموسومة بـ سٌدتً فً إ ،يسٌد

قـدم لك الباحثة ت" 0سوناطراك تمٌٌع الغاز الطبٌعً رقم  باالنتماء التنظٌمً فً ضوء سمات الشخصٌة )أ( و)ب( لدى عمال مؤسسة

 وهذا لغرض علمً وال تعطى تفاصٌله( أمام اإلجابة المناسبة Xه بوضع عالمة)هذا االستبٌان، المطلوب منك تعاونك المشكور إلتمام

  دق واإلسهام فً إنجاز هذا البحث.الفردٌة ألي جهة، لهذا الرجاء منكم اإلجابة بص

 العبــــــارات الرقم

  
ا 
ئم

دا   
 

ا 
ان
حي

 ا

  
يد

حا
م

  

ا 
در

نا
 

ا 
بد

 ا

0  
 العمل . ٌحاول تبنٌها فًٌرحب المسؤول بأفكار العاملٌن و

     

2  
 ٌدعم المسؤول باقتراحات ومبادرات العاملٌن وٌأخذ بها فً العمل.

     

3  
 هداف االستراتٌجٌة للمؤسسة.مسؤول بتحفٌز العاملٌن لتحقٌق األٌهتم ال

     

4  
 ٌصغً المسؤول باهتمام آلراء العمال وٌحترم قناعاتهم.
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5  
 اصة بأهداف المؤسسة.ٌشرك المسؤول العمال فً اتخاذ القرارات الخ

     

6  
 ٌوجه المسؤول العاملٌن بمرونة وٌختار الموقف الوسط بٌنه وبٌنهم.

     

      ٌشارك المسؤول العاملٌن لبذل جهودهم فً اداء المهمة المطلوبة.  7

      ٌهتم المسؤول بتحفٌز العمال لتحقٌق أهداف ورؤٌة المؤسسة.  8

      اف المستقبلٌة للمؤسسة.هدٌساهم المسؤول بقوة بتحدٌد األ  9

      ٌشجع جمٌع العاملٌن على اكتشاف حلول للمشكالت المعقدة التً تواجهها المؤسسة.  01

      ٌعطً المسؤول انتباها شخصٌا للعمال الذٌن لدٌهم قدرات تمٌزهم عن غٌرهم.  00

      لعمال.ٌعمل المسؤول على مواجهة الصراع التنظٌمً وحله بطرق تشاركٌة مع ممثلٌن ا  02

      ٌعمل المسؤول على تشجٌع روح التعاون بٌن العمال واطارات المؤسسة.  03

04  
 ٌقترح المسؤول طرقا جدٌدة إلنجاز المهام المحددة فً مخطط المؤسسة.

     

05  
 ٌعبر المسؤول للعاملٌن عن تقدٌره عندما ٌنجزون عمال جٌدا.

     

06  
 .مهنٌة فً المؤسسة التً أعمل بهالدي الرغبة فً قضاء ما تبقى من حٌاتً ال

     

07  
 ستتأثر امور كثٌرة فً حٌاتً اذا ما ما قررت ترك العمل فً هذه المؤسسة.

     

08  
 شعر من واجبً اخالقٌا بالبقاء فً العمل بهذه المؤسسة.أ

     

09  
 شعر وبجدٌة بان مشاكل هذه المؤسسة جزء من مشاكلً الشخصٌة.أ

     

21  
 محدودة، فأنا ال أفكر فً ترك العمل فً هذه المؤسسة. أشعر أن لدي خٌارات

     

      لتزامً كبٌر جدا اتجاه زمالئً فً هذه المؤسسة.إ  20

      نً جزء من عائلة هذه المؤسسةأشعر بأ  22

      .أحد األسباب الرئٌسة الستمراري فً العمل فً هذه المؤسسة، هو أنها تقدم لً مزاٌا ال تتوافر فً مؤسسات أخرى  23

      سأشعر بالذنب اذا غادرت المؤسسة حالٌا.  24

      أشعر بانتماء مستمر لهذه المؤسسة.  25

      حس بارتباط عاطفً اتجاه المؤسسة التً اعمل بها.أ  26

 ( فً أحد خانتً الٌمٌن وإذا كانت العبارة جهة الٌسار )ب(Xإذا كانت العبارة جهة الٌمٌن )أ( توافقك أكثر، فضع إشارة )

( فً أحد خانتً الٌسار. وإذا كانت العبارة جهة الٌمٌن والعبارة جهة Xهً التً توافقك أو توافقك أكثر، فضع إشارة )

( امام الخانة X( فً الخانة الوسطى، كما هو موضح أسفله.)ضع االشارة )Xالٌسار توافقانك بنفس الدرجة فضع إشـارة )

 المناسبة(.

 

 الرقم

  ( أ)

ر
كث

 أ
ً

قن
اف
تو

 

ً
قن
اف
تو

 

س 
نف
 ب
ً

قن
اف
تو

 

جة
ر
لد
ا

 

ً
قن
اف
تو

ر 
كث

 أ
ً

قن
اف
تو

 

 )ب(
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 أقوم بأعمالً ونشاطاتً دون تكلف      أجد أننً أكلف نفسً فوق طاقتها  (0

2)  
أمٌل إلى السرعة فً أداء األشٌاء لشعوري بأن 

 الوقت ضٌق حتى وإن كان لدي متسع من الوقت
     

عادي حتى وإن كان لدي أمٌل إلى العمل بشكل 

 قتمتسع من الو

      أستعجل اآلخرٌن كً ٌنتهوا مما ٌرٌدون قوله  (3
أمنح اآلخرٌن الوقت الكافً لالنتهاء مما ٌرٌدون 

 قوله

4)  
الأتقبل النقد من اآلخرٌن وأجد أن أفكاري 

 وتصرفاتً هً الصحٌحة
     

أتقبل النقد والنصٌحة وأقرها متى اقتضت 

 الضرورة

 ال أمٌل إلى أن أكون متنافسا حول أي شًء أقوم به      نأشعر دائما بالرغبة فً التفوق على اآلخرٌ  (5

6)  
تجدنً دائما فً عجلة من أمري حتى عندما ال 

 تكون هناك ضرورة تستدعً ذلك
 أمٌل إلى الهدوء والترٌث وعدم االستعجال     

      أشعر بالقلق قبل المواعٌد المهمة بوقت طوٌل  (7
ٌات أننً أتعامل مع المواعٌد بمرونة حسب مقتض

 الظروف دون استعجال أو تسرع

8)  
أحاول دائما توجٌه الحدٌث مع اآلخرٌن نحو 

 موضوعات تخصنً
     

فً حدٌثً مع اآلخرٌن أراعً موضوع النقاش وال 

 أرى ضرورة ملحة للكالم عن أمر ٌخصنً.

 

 

ت الشخصية ضوء سمافي : أسموب التسيير وعالقتو باالنتماء التنظيمي ستبيانااليبين (: 7ممحق رقم)ال
 في صورتو النيائية بعد التحكيم بالمغة الفرنسية.نمط)أ، ب( 

)Questionnaire de recherche( 
Madame, Monsieur, dans le cadre de la préparation d’une thèse de Magister sur la 

psychologie du travail et l’organisation, intitulée, style de management et sa relation à 

l'affiliation organisationnelle à la des types personnalités, (A-B) chez les employés de 

Sonatrach, vous en prie d’accomplir de questionnaire :  

N°  Expressions 

T
o

u
jo

u
rs

 

D
es

 f
o

is
 

N
eu

tr
e
 

R
a

re
 

J
a

m
a

is
 

1.  
Le responsable prend en considération les point de vue de ses collaborateurs dans ses 

décisions   

     

2.  Le responsable prend en charge les propositions et les initiatives des employés.      

3.  
Le responsable motive les collaborateurs à réaliser les objectifs de l’entreprise et La 

stratégie 
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4.  Le responsable écoute les propositions de ses collaborateurs et respect  leurs opinions      

5.  Le responsable  implique les collaborateurs  à la prise des  décisions  concernant l'organisation.      

6.  Le responsable dirige les collaborateurs avec flexibilité.      

7.  Le responsable de cause travailleurs dans leurs efforts pour accomplir la tâche requise.      

8.  
Le responsable motive les collaborateurs à réaliser les objectifs de l’entreprise et sa 

vision. 

     

9.  Le responsable participe à tracer les objectifs de l’entreprise.       

10.  Il partage les idées avec les autres et écoute leurs points de vue      

11.  
Le responsable donne  une attention spéciale  aux travailleurs qui ont des capacités 

spécifiques. 

     

12.  
Le responsable  résout les conflits organisationnels avec la participation des 

représentants des travailleurs. 

     

13.  
Le responsable encourage les travailleurs  et les cadres de l’entreprise de travailler en 

collaboration. 

     

14.  Le responsable propose de nouvelles méthodes pour exécuter  les taches.      

15.  Le responsable félicite ses collaborateurs pour le bon travail.      

16.  Je désir finir ma carrière professionnelle dans cette entreprise.      

17.  beaucoup de choses dans ma vie vont changer, si je décide de quitter  cette entreprise.      

18.  Je me sens un devoir moral de rester pour travailler dans cette entreprise.      

19.  
Je considère les problèmes de l’entreprise comme partie de mes problèmes personnels 

et j’essaye de les résoudre. 

     

20.  
Je pense que j’ai des choix limitées,  c’est pour cela je ne pense pas à quitter cette 

institution. 

     

21.  J’ai un engagement très fort envers mes collègues dans l'entreprise.      

22.  Je sens que je suis un membre d’une famille dans cette entreprise.      

23.  L’entreprise offre des avantages qui ne sont pas disponibles dans d’autres institutions      

24.  Je me sentirais coupable si je quitte l'entreprise.      

25.  Je sens une appartenance continue envers cette entreprise.      

26.  Je ressens un attachement affectif envers cette entreprise.      

Si l'expression sur le droit: A d'accord, cochez l'option (X) sur une bonnes cases si le traversier 

appareille (b) d'accord ou être plus d'accord, marquer (X) sur une cases à gauche. Si l'expression à 

droite et à gauche, qu'ils s'entendent pour vous mettre un signe (X) dans la zone, comme indiqué ci-

dessous. (Mettre le signal (X) à la case appropriée). 
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1 J’assure mes activités spontanément       Je trouve que j’assure des tâches 

qui dépassent mes capacités 

2 Je garde un rythme normal en 

assurant mon travail 

     J’assure mes tâches d’un rythme 

accéléré par crainte d’être dépassé 

par le temps 

3 Je laisse assez de temps pour les 

autres, je suis toujours à l’écouté 

     Je précipite les autres pour avoir 

des répliques rapides 

4 Je cède la parole aux autres      J’ai toujours le dernier mot avec 

les autres 

5 Je n’aime pas la concurrence négative      J’aimerai toujours être supérieur 

6 Je ne me précipite pas      Je suis toujours précipité 

7 Je garde mon calme avant les rendez-

vous importants 

     Je sens de l’inquiétude avant les 

rendez - vous importants 

8 Je prends en considération les thèmes 

abordés, sans parler trop de moi 

     J’essaye toujours de diriger la 

discussion vers des thèmes qui 

m’intéressent.  

 


