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العالقة بين القيادة األصيلة واإلخالل بالعقد النفسي  يستهدف هذا البحث تحديد نوع وقوة 
العالقة بين القيادة األصيلة  تحديد نوع وقوة،  للعاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة
 تحديد نوع وقوة العالقة بين،  مية محل الدراسةوالتهكم التنظيمي للعاملين في المستشفيات التعلي

،   اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي للعاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة
األصيلة بأبعادها األربعة في العالقة بين اإلخالل بالعقد التعرف علي الدور الوسيط للقيادة 

 .لمستشفيات التعليمية محل الدراسةالنفسي والتهكم التنظيمي للعاملين في ا
عالقة خطية سالبة ذات  وجود منهاتوصل الباحث من خالل هذا البحث إلي مجموعة من النتائج و 

داللة إحصائية بين أبعاد القيادة األصيلة في المستشفيات التعليمية محل الدراسة و اإلخالل بالعقد 
ة(، وأن هذه العالقة عكسية ، حيث كلما زاد النفسي في تلك المستشفيات. )مأخوذة بصورة إجمالي

االهتمام من جانب إدارة المستشفيات التعليمية محل الدراسة بنمط القيادة األصيلة انخفض 
اإلخالل بالعقد النفسي عند أعضاء هيئة التمريض العاملين بها ،ووجود عالقة خطية سالبة ذات 

ستشفيات التعليمية محل الدراسة وبين مستوي داللة إحصائية بين أبعاد القيادة األصيلة في الم
التهكم التنظيمي في تلك المستشفيات. )مأخوذة بصورة إجمالية(،  وأن هذه العالقة عكسية ، 
حيث كلما زاد االهتمام من جانب إدارة المستشفيات التعليمية محل الدراسة بنمط القيادة األصيلة 

ة التمريض العاملين بها ، ووجود عالقة ذات انخفض مستوي التهكم التنظيمي عند أعضاء هيئ
داللة إحصائية بين مستوي اإلخالل بالعقد النفسي ومستوي التهكم التنظيمي لدي أعضاء هيئة 

ووجود التمريض بالمستشفيات التعليمية. )مأخوذة بصورة إجمالية(،  وأن هذه العالقة طردية ، 
 وأن غالبية معامالت االنحدار لتهكم التنظيميوا أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيدرجة توافق بين 

على العالقة  ا   وسيط ا  تأثير  ااألربعة له ابأبعاده القيادة األصيلةعالية المعنوية مما يؤكد على أن 
، كما بالمستشفيات التعليمية محل الدراسة التهكم التنظيمي و أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيبين 

والتهكم  أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيغير وسيط في العالقة بين كمت القيادة األصيلةدعم وجود 
التهكم كمتغيرات مستقلة على مستوى  اإلخالل بالعقد النفسي، من تأثير أبعاد التنظيمي 
 التنظيمي.

، توصيات لخفض مستوي اإلخالل بالعقد النفسيوتوصل الباحث إلي مجموعة من النتائج منها 
 .و توصيات لتطبيق القيادة األصيلة، كم التنظيميتوصيات لخفض مستوي التهو 
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The current research aims to determine the type and strength of the relationship 

between authentic leadership and breach of psychological contract for employees in 

teaching hospitals under study. Also, determine the type and strength of the 

relationship between authentic leadership and organization cynicism for employees 

in teaching hospitals under study, determine the type and strength of the 

relationship between breach of psychological contract and organization cynicism 

for employees in teaching hospitals under study, in addition to that, identify the role 

of authentic leadership as a mediator with its four dimensions in the relationship 

between the breach of psychological contract and organization cynicism for 

employees in teaching hospitals under study. 

 
The researcher found through this research a set of conclusions, including a 

statistically significant negative relationship between the dimensions of authentic 

leadership in teaching hospitals under study and breach of psychological contract in 

those hospitals. (Taken in total), and this relationship is negative, where the greater 

interest increased by teaching hospitals management about authentic leadership 

style the level of the breach of psychological contract will dropped for nursing staff 

members, also, there is a statistically significant negative relationship between 

authentic leadership dimensions in teaching hospitals under study and the level of 

organizational cynicism in those hospitals. (Taken in total), and this relationship is 

negative, where the greater interest increased by teaching hospitals management 

under study with authentic leadership style the level of organizational cynicism will 

decreased for nursing staff members, in addition to that, there is a statistically 

significant relationship between the level of breach of psychological contract and 

level of organizational cynicism for nursing staff members in teaching hospitals 

(Taken in total). This relationship is a positive, and the existence of consensus 

between the breach of psychological contract and organizational cynicism 

dimensions. the majority of high regression coefficients, which confirms that the 

four dimensions of authentic leadership have an impact as mediator on the 

relationship between the breach of psychological contract and organizational 

cynicism in teaching hospitals, also the existence of authentic leadership as a 

mediator variable in the relationship between the breach of psychological contract 

and organizational cynicism dimensions supported the impact of psychological 

contract breach independent variables on the level of organizational cynicism 

dimensions. 

 

   The researcher obtained a set of conclusions, including recommendations for 

reducing the level of psychological contract breach, and recommendations for 

reducing the level of organizational cynicism, and recommendations for the 

application of authentic leadership. 
 

 

 مقدمة :  -1
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والتييي أدت إلييى العديييد ميين الفضييائ  مثييل  ةخالقييياألغييير فييي ظييل التحييديات المعاصييرة والقيييادة    
، وجيب عليى المنظميات البحيث عين حيل World comوورليد كيوم  Enronفضائ  شركة إنرون 

فييي هييي الحييل األمثييل ألزميية القيييادة المعاصييرة  األصيييلة ، ويعتقييد البيياحثين أن القيييادة لييذلك  أمثييل
المنظمييات، حيييث أننييا بحاجيية إلييى القييادة الييذين يصيينعون فارقيياال فييي المنظمييات ميين خييالل مسيياعدة 
العاملين على إيجاد معنى للعمل، وبنياء التفيا ل وااللتي ام ليديهم، وتشيجيال العالقيات الشيفافة لبنياء 

 .الثقة، وتع ي  المناخ األخالقي الشامل واإليجابي 
فهييم الموظييو للوعييود الصييريحة والضييمنية فيمييا يتعلييق بتبييادل ويعتمييد العقييد النفسييي علييى      

مساهمات الموظو مثل )الوالء، الجهد، والقدرة( والحواف  التنظيميية مثيل )األجير، الترقيية، واألمين 
دد العقييود النفسييية مييا يييراه المييوظفين ميين حقييوق لهييم لييدى المنظميية، ومييا حييالييوظيفي(، حيييث ت

 .ه المنظمةيعتقدون بالمقابل بأنه واجبات تجا
اتجاهيياال سييالباال يتلييون لييدى العيياملون نحييو المنظميية التييي يعملييون بهييا  يويعييد الييتهكم التنظيميي    

وقيادتها العاملة فيها ويتيألو مين ثالثية عناصير هيي االعتقياد بيأن المنظمية تفتقيد إليى االسيتقامة 
د الموجهية للمنظمية والن اهة، عواطو سلبية تجاه المنظمة، والميل نحو سلوك االستخفاف واالنتقا

 والذي يتماشى مال االعتقادات والعواطو.
وسييط  كمتغيير األصييلة وفي ضوء ما سبق فقد ظهرت فليرة البحيث الحيالي لبييان دور القييادة    

فيي العالقيية بييين اإلخييالل بالعقيد النفسييي والييتهكم التنظيمييي ليدى العيياملين بالمستشييفيات التعليمييية 
إلخالل بالعقد النفسيي كمتغيير مسيتقل فيي هيذا البحيث انطالقياال مين المصرية، ويرجال التركي  على ا

، التنظيميي ليوالءإنحفياض اأن اإلخالل بالعقد النفسي يؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي ومين ثيم 
كمتغيير  األصييلة ومن ثم الرغبة في ترك العمل من جانب الموظو، كما أن االهتمام بدور القييادة 

ن أن يييؤدي إلييى تفسييير أوضيي  للعالقيية بييين اإلخييالل بالعقييد النفسييي وسيييط فييي هييذه العالقيية يمكيي
 .تنظيمي والتهكم ال

 الدراسة االستطالعية :  -2
قييام الباحييث بدراسيية اسييتطالعية، اسييتهدفت الحصييول علييى بيانييات استلشييافية حييول القيييادة    

ت التعليميييية ليييدى العييياملين بالمستشيييفيا تنظيمييييواإلخيييالل بالعقيييد النفسيييي واليييتهكم ال األصييييلة 
المصرية، باإلضافة إلى مساعدة الباحث في تحديد وبلورة مشكلة وتسا الت البحث، والتوصيل إليى 
صييياغة دقيقيية لفروضييه، وقييد اشييتملت الدراسيية االسييتطالعية علييى دراسيية مكتبييية، تييم فيهييا جمييال 

، تنظيمييليتهكم ال، اإلخيالل بالعقيد النفسيي، وااألصييلة البيانات الثانوية المتعلقية بكيل مين القييادة 
عضيو هيئية تميريض  75باإلضافة إلى عدد من المقيابالت المتعمقية ميال عينية عشيوائية تضيمنت 

 بالمستشفيات التعليمية المصرية محل الدراسة.
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وقد أكدت نتيائج الدراسية االسيتطالعية عليى عيدم وضيوق العالقية بيين اإلخيالل بالعقيد النفسيي     
%(، وعييدم اإلدراك اللييافي لهيئيية  77ميين العينيية، وبنسييبة  58)وفقيياال إلجابييات  تنظيميييوالييتهكم ال

)وفقياال إلجابيات  األصييلة التمريض في المستشفيات التعليمية محل الدراسية لمفهيوم وأبعياد القييادة 
مين  44%(، ومفهيوم وأبعياد اإلخيالل بالعقيد النفسيي )وفقياال إلجابيات  83من العينة، وبنسبة  62

 72من العينة وبنسبة  54وأبعاد التهكم الوظيفي )وفقاال إلجابات  %( ومفهوم 59العينة، وبنسبة 
بأبعادهييا المختلفيية فييي خفييض  األصيييلة %(، وعييدم الوضييوق للييدور الييذي يمكيين أن تؤديييه القيييادة 

 %(. 64من العينة، وبنسبة  48عقد النفسي )وفقاال إلجابات الظاهرة التهكم التنظيمي واإلخالل ب
إن النتائج األولية التي تم التوصل إليها من الدراسة االسيتطالعية تشيير وبناءاال على ما سبق، ف   

وأبعادهيا، وميا يترتيب عليهيا مين نتيائج هامية لليل  األصييلة إلى وجود قصور في فهم دور القيادة 
ميين العيياملين والمنظميية والمجتمييال، لييذلك فييإن هنيياك حاجيية ماسيية لدراسيية الييدور الوسيييط للقيييادة 

بين اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي في المستشفيات التعليمية محل  في العالقة األصيلة 
 الدراسة الحالية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :  -3
 اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة باإلخالل بالعقد النفسي :  -3/1

 مفهوم العقد النفسي: -3/1/1
والتيي  (Bernard, 1936)ة العقد النفسي إلى نظريية التيوازن ليي تعود الجذور التاريخية لفلر     

منظور العالقات التبادلية لوصو الشروط التي يمكن أن تحصل من خاللها المنظمة  اعتمدت علي
 (Wright,2005 )على المشاركة المستمرة من قبل العاملين.

يدور حيول بنيود وشيروط العقد النفسي بأنه اعتقاد لدى الفرد  (Rousseau, 1989)وتعرف    
اتفاق متبادل بيين هيذا الفيرد وبيين طيرف وخير، وييرتبط طرفيي هيذا العقيد بمجموعية مين االلت اميات 

 المتبادلة عند إدراك اإلسهامات ومعرفة التعويضات المقابلة.
العقد النفسي بأنه اعتقيادات العاميل حيول  (Morrison & Robinson, 1997)كما يعرف     

بادلة بينه وبين المنظمة، حيث تعتمد هذه االلت امات على وعود مدركية قيد ال تليون االلت امات المت
 بالضرورة تم إقرارها من قبل أطراف المنظمة.

لنفسييي يعبيير عيين مجموعيية ميين الوعييود يلتيي م بهييا طييرف معييين لعمييل مسييتقبلي، وهييو افالعقييد     
لتبييادل المسييتقبلي فلييال عنصيير ضييروري لعالقييات العمييل، وبييدون وجييود الوعييود التييي تعبيير عيين ا

الطرفين سوف يفتقد لحاف  المساهمة، وحينها قد ال تدوم العالقة للين الوعيود بحيد ذاتهيا ال تشيكل 
نميا اليدفال مقابيل الوعيود بشيكل متبيادل ميال بعيض التعويضيات هيو اليذي يشيكل إوال تصنال العقيود و 

مية مكتوبة للتوظييو وللين طبيعة العقد ومحتواه. أما االلت امات فتلون مسجلة في شكل عقود رس
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الج ء اللبير يكون بشكل ضمني وال يفت  المناقشة به، فعلى سبيل المثال توقعيات العياملين تليون 
في مجال )الترقية، دفال األجور، واألمن الوظيفي، والتدريب( بالمقابل فإن صاحب العميل يتوقيال أن 

ضافية، وحماية معلومات المنظمة(. يكون العامل )مستعد للعمل بجد، اإلخالص، التطوع للمهام اإل
(Knigshott, 2005). 

كما يمكن تعريف العقد النفسي بأنه يمثل معتقدات تتضمن وعيود والت اميات محيددة، وهيذا ميا      
ف اللالسيكية، التي ترى أن العقد النفسي يجسد معتقدات عامة، فيالتوقال يختليو ييمي ه عن التعار 

، أميا الوعيد يعكيس حالية خاصية مين التوقعيات. فيالوعود ة عاميةوعد، ألن التوقال يعكس حالعن ال
ناجمة عين تصيرف أو إبيالل الطيرف ا خير، تقيود إليى االعتقياد بيإبرام العقيود، أميا التوقعيات فإنهيا 
نابعة من اعتقادات احتمالية حول أحداث المستقبل أو اعتقادات معيارية حول ما يجب أن يحدث. 

(Conway & Briner, 2005). 
يمكيين تعريييف العقييد النفسييي بأنييه مجموعيية ميين المعلومييات والمعييارف التييي تشييكل االتجاهييات  كمييا

وهذه األخيرة تحدد بدورها القرارات والمواقف في ، أنماط التفلير  تحددوالقيم والميول وبصفة عامة 
ج الظروف والحاالت المختلفة، أو يص  القيول بيأن نعتبير العقيد كقاعيدة مين المعلوميات التيي تبيرم

سلوك األفراد، كما أنه هو المحتوى الحقيقي لسلوك الفرد فهو القوة التي تعطيه توجهياال معينياال فهيو 
 (.2003يتشكل من خالل تقويم الفرد للمنافال واألضرار التي يدركها الفرد في المجتمال. )م يان، 

 ( أن العقد النفسي هو:2014كما أوض  )عبد الوهاب، 
 كمه القانون.مكتوب، ضمني، ال يح رعقد غي •
 إدراك الطرفين )صاحب العمل/ العامل( اللت اماتها المشتركة. •
 فهم متبادل بين الموظو والمنظمة عن "وعود" كل منهما لآلخر. •
 عقد غير مكتوب بين الفرد والمنظمة، يحدد ما يتوقعه كل منهما وما يحصله. •
وللين  ،ميل/ األجيرتوقعات العياملين مين المنظمية، وتوقعيات هيذه مين هيؤالء لييس فقيط الع •

 حقوق والت امات الطرفين.
 عقد يمثل المدركات والمعتقدات وااللت امات غير الرسمية بين الفرد والمنظمة. •
عقد يبصر به الطرفان "حقيقة" الموقف، ويؤثر على عالقاتهما العمليية فيي ضيوء توقعيات  •

 كل منهما عن ا خر.
لرضا، العمل المتحدي، الوالء، فرص عقد يشمل األشياء الضمنية )غير مكتوبة صراحة( كا •

 إظهار اإلبداعات والتي تفوق األشياء المكتوبة أهمية.
 عقد مبني على الثقة المتبادلة، واالحترام، واألخالقيات الحسنة، والمهنية المتمي ة. •
 أحد أوجه العالقة بين الفرد والمنظمة. •
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ميا يؤييده كيل طيرف مين عقد غير مكتيوب، ال يتضيمن أخيذاال وعطياءال صيريحاال، وللين يشيمل  •
 ا خر، وما يقدمه في المقابل.

عقد ضمني، يأخذ في االعتبار حاجات العياملين ودوافعهيم، ومتطلبيات العميل والمسياهمات  •
 الالزمة ألدائه.

ربييياط نفسيييي يتطليييب الثقييية والتشيييجيال وفيييت  قنيييوات االتصيييال وعيييدم التحيييي  واالفتراضيييات  •
 المسبقة.

التعيياون والتنسيييق: هييذا الوضييوق يجيي  عيين طريييق وضييوق التوقعييات بييين الطييرفين يسييهل  •
 االتصال والحوار المستمر.

عقد غير مكتوب مبني عليى الثقية وهيو أسياس العالقيات االجتماعيية والنظيام االجتمياعي،  •
 يحتوي على توقعات اقتصادية وسلوكية بين الموظو والمنظمة.

وإدراك ثنيائي بيين العياملين عقد ضمني غيير مكتيوب، يتليون مين فهيم متبيادل  العقد النفسي هو:ف
والمنظمات، بشأن توقعات معينة ) ما يقدمه كل طرف لآلخر وما يريده منه فيي المقابيل(، أساسيه 

 الثقة واالتصال المفتوق واستعداد الطرفين لألخذ والعطاء وتبادل المنافال.
 خصائص العقد النفسي: -2 /3

 يلي:تتسم العقود النفسية بعدد من الخصائص من أهمها ما 
 ( العقود النفسية شخصية:1)

  حيييث يعبيير عيين فهييم الفييرد أو ترجمتييه للموافقيية علييى االلت امييات التييي يتضييمنها العقييد النفسييي.   
 ,Michael)وبالتالي فإن كل فرد من المنظمة يحمل عقداال نفسياال مختلفاال إلى حد ما عن ا خرين. 

التييالي يصييعب وضييال قائميية تحتييوي حيييث يحتييوي العقييد النفسييي علييى عناصيير متعييددة، وب (2007
على كل تلك العناصر وذلك بسيبب التبياين واالختالفيات بيين العياملين مين حييث خلفيياتهم الثقافيية 

نموذجاال يوض  ما يتوقعه كيل طيرف مين العقيد، وذليك  (Csoka, 1995)وبيئة العمل، ولذلك قدم 
 ( .1رقم )وفقاال للجدول 

 ( العقود النفسية توقعات:2)
ر العقود النفسية بمثابة توقعات أو وعود يلت م كل طيرف بتنفييذها، حييث يتعهيد الطيرف حيث تعتب 

 المسئول عن تنفيذ الوعد للطرف المسئول عن تنفيذ العمل في مرحلة مستقبلية.
نموذج يوضي  محتيوى العقيد النفسيي مين  (Conway & Briner, 2005)ولذلك وضال كال من 

 ( 2رقم )ما يوضحه الجدول وجهة نظر العاملون والمديرون، وهو 
 (1جدول رقم )

 األج اء األساسية المكونة للعقد النفسي
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 صاحب العمل يقدم العامل يقدم
 االلت ام بأهداف العمل. -

 المسؤولية المشتركة للنجاق. -
 جودة األداء. -

 المرونة. -
 المهارات اإلستراتيجية. -

 التحسين المستمر. -

 فرص العمل. -
 التعلم. -
 المرونة. -

 أساس األداء. التعويض على -
 زيادة المشاركة واالنخراط. -

 عمل شيق وتنافسي. -
Source: Csoka, 1995. 

 (2جدول رقم )
 محتوى العقد النفسي من وجهة نظر العاملين والمديرين

 العاملون 
 توقعات العامل من المنظمة: *
 بيئة ومنة ومالئمة. •
 األجر العادل والمنصو. •

 لمنظمة:توقعات العامل لما يمكن أن يقدمه ل* 
 العمل لساعات العمل المتعاقد عليها. •
 القيام بعمل جيد من اللمية والنوعية •

 اإلنصاف في االختبار، والتقييم، والترقية. •
 توفير التدريب المالئم. •
 توفير األمن الوظيفي بقدر ما هو ممكن. •

 الصدق. •
 االلت ام بأخالقيات العمل. •
المرونيييية: االسييييتعداد للييييذهاب أبعييييد ميييين الوصييييو  •

 ظيفي عند الحاجة.الو 
 المديرون 

وجهيية نظيير المييديرين لمييا يمكيين أن يتوقعييه * 
 العاملين من المنظمة:

 اإلنصاف في تقديم الم ايا. •
 التصرف بطريقة مسئولة وداعمة. •
 االختيار، والتقييم، والترقية. ياإلنصاف ف •
 بيئة ومنة ومالئمة. •

وجهة نظر الميديرين لميا يمكين أن تتوقعيه المنظمية * 
 املين:من الع

 العمل لساعات التعاقد. •
 القيام بعمل جيد من حيث اللمية والنوعية. •
 الصدق. •
 الوالء: البقاء مال المنظمة ووضال مصالحها أوالال. •
المرونيية: علييى اسييتعداد للييذهاب أبعييد ميين الوصييو  •

  الوظيفي عند الحاجة. 
 Source: Conway & Briner, 2005. 

 تجاهات:تعبر عن اال ( العقود النفسية 3)
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وتيتالءم  حيث تتلون االتجاهات من ثالثة أبعاد هي البعد السلوكي والبعد العاطفي والبعد اإلدراكي.
بنود العقد النفسي مال هذه األبعاد، حيث أن كل الت ام ضمن العقد النفسي يعتبير بمثابية اعتقياد أو 

هياكيل المعرفية توقال متعلق بالت ام طرف واحيد تجياه الطيرف ا خير، ويتضيمن االلتي ام أيضياال بعيض 
 التي تسم  للفرد بالتفلير وتشكيل استجابات حسية وإدراكية تدفعه ألن يسلك سلوكاال معيناال.

وتنشيييأ العقيييود النفسيييية مييين خيييالل )وكيييالء المنظمييية، النمييياذج االجتماعيييية، مجموعيييات العميييل، 
 ( 2006) السيد ، واإلجراءات والسياسات المقترحة، والخطط المستقبلية(.

 ل التالي مصادر العقود النفسية.ويوض  الشك
 (1رقم ) لشك

 مصادر العقد النفسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source: Tallman, 2001. 
 

 
 أنواع العقود النفسية: -3 /3/1

 التزامات الموظف

 التزامات صاحب العمل

 القيم     قيم العمل        

 الخبرة الحسية المباشرة

 القوة الخارجية 

 اجتماعية التزامات 

 المنظمة والوكالء 

 معتقدات مشتركة 

 عقود ضمنية 
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تتعييدد أنييواع العقييود النفسييية، ويسييتعرض الباحييث أنييواع العقييود النفسييية والتييي أوضييحتها دراسيية 
(Rousseau& Schal, 2000) ما يلي:وذلك ك 

 :(Relational))أ( العقد النفسي ذي العالقة 
يركيي  هييذا العقييد علييى األجييل الطويييل، حيييث أن ترتيبييات العمييل تلييون طويليية األجييل ومفتوحيية علييى 

 البعدين التاليين: لالمستقبل ومؤسسة على الثقة واإلخالص ويتم قياس هذه العالقة من خال 
ما دام يقوم بميا هيو مطليوب منيه فيي العميل  االستقرار: حيث أن العامل يبقى في المنظمة •

 وما دام صاحب العمل يقدم له ما يحتاجه.
اإلخالص: حيث أن صاحب العمل يعمل على دفال مرتب مقبول يساعد العاميل عليى البقياء  •

 (Donald, 2008)واالستمرار في العمل في األجل الطويل. 
 :(Balanced))ب( العقد المتوازن 

جيل الطوييل، حييث أن ترتيبيات العميل تليون ديناميكيية ومفتوحية للمسيتقبل يرك  هذا العقد عليى األ
ومشروطة بالنجاق االقتصادي للمنظمة وفرص العاملين لتطوير مسارهم المهني، ولذلك يشارك كل 

 من العاملين والمنظم بشكل كبير في تعلم وتطوير ا خر، ويمكن قياس ذلك من خالل ما يلي:
مل الخارجي، حيث يتوجب على العامل تطيوير مهاراتيه التسيويقية، إمكانية التوفيق بين الع •

 ويقوم صاحب العمل بتع ي  العامل على عمل طويل المدى خارج المنظمة أو داخلها.
التقدم الداخلي، حيث يتوجب على العامل تطوير مهاراته ويتم تقييمهيا مين صياحب العميل،  •

 ظيفي للعامل داخل المنظمة.ويقوم صاحب العمل بتوفير فرص لتطوير المسار الو 
األداء الديناميكي، حيث يتوجب على العامل القيام بيأداء نياج  فيميا يخيص أهيداف جدييدة  •

ومطلوبة وذليك لمسياعدة المنظمية فيي بقائهيا منافسية، ويقيوم صياحب العميل بتيوفير كافية 
 (.2014المتطلبات لمساعدة العاملين على تحقيق األهداف بنجاق. )عبد الوهاب، 

 :(Transactional)العقد التبادلي  )ج(
هو عقد قصير األجل، حيث أن ترتيبات العمل تلون في إطار فترات قصيرة المدى، وتلون مرك ة   

على التبادل االقتصادي، وعليى مسياهمة محيدودة للعميال فيي المنظمية، ويمكين قيياس هيذه الحالية 
 عن طريق:

منظمية وأن يكيون مسيتعد للعميل فيي قصر المدى: حيث أن العامل مطالب بأن يبقى فيي ال •
 وقت محدد، وبالنسبة لصاحب العمل عليه أن يوفر العمل فقط في الوقت المحدد فقط.

مهام محددة وثابتة، حيث أن العامل مطالب بأن يؤدي فقط مجموعة من المهيام المحيددة   •
العميل  والثابتة ويقوم فقط بما هو مطلوب منه أو بما هو مدفوع األجر، وبالنسيبة لصياحب

 يكون على استعداد لتوفير نوع من االنتماء محدود للمنظمة.
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 والجدول التالي يوض  أنواع العقود النفسية
 (3جدول رقم )

 أنواع العقود النفسية
 أداء محدد محتمل األداء غير محدد بيان

 
 

األجييل 
 القصير 

Transitional 
 العقد النفسي االنتقالي

Transactional (new deal) 
 د النفسي اإلجرائي )المفهوم الجديد(العق

 الصفقة تنص على:
"إذا عملييت بمجهييود أكثيير ميين ذي قبييل، 
سييوف نسييعى لالحتفيياو بييك، ولليين يجييب 
أن تلييون علييى اسييتعداد لتلقييي تخفيييض 

 في أجرك أو حرمانك من أجرك".
 المكافأة غير مرتبطة باألداء. •
 تلثيو العمل. •
 مستويات المكافأة في االنخفاض. •
لتشييييجيال علييييى إنهيييياء العمييييل حييييواف  ل •
 التقاعد"."

 الصفقة تنص على:
تيييؤدي بمسيييتوى عيييالي، نحييين  نيييت"إذا ك

بحاجة إليك، وسوف نمدك بوظيفية تثيير 
 حماسك وإمكانيات لتطوير مهاراتك".

المكافييييلت علييييى أسيييياس أداء المييييدى  •
 القصير.

 التركي  على األداء الفردي والمكافلت. •
المكافييييييلت تتناسييييييب مييييييال األسييييييواق  •

 ة.الخارجي

 
 

األجييل 
 الطويل

Relational (old deal) 
 العقد النفسي ذي العالقة )المفهوم القديم(

Balanced 
 العقد النفسي المتوازن 

 الصفقة تنص على:
"إذا كنييييت مخلصييييا وتعمييييل بجييييد، وتتبييييال 
التعليميات، سييوف نقييدم لليم وظيفيية ومنيية، 
وزييييييادة ثابتييييية لألجيييييور وفيييييرص تيييييدريب 

 وترقية".
األداء الفييييردي  المكافييييأة علييييى أسيييياس •

 والوالء.
المكافييييلت تؤكييييد علييييى المسيييياواة بييييين  •

 العاملين.
 

 الصفقة تنص على:
إذا كنييت تسيياهم باسييتمرار ضييمن فرييييق 
العمييل وتتمتييال بمواطنيية تنظيمييية، سييوف 
نقدم لك م يج مين المكافيلت ييوازن بيين 

 .احتياجاتك ومتطلباتنا
المكافييييييلت علييييييى أسيييييياس الجييييييدارات  •

 نة.والنتائج وسلوكيات المواط
تيييييوازن ميييييرن بيييييين األداء الجمييييياعي  •

والفردي، حواف  قصييرة وطويلية األجيل، 
 .التوازن بين العمل والحياة

 (Transitional))د( العقد االنتقالي 
هي حالة عقلية فلرية تعكس نتائج التغيير التنظيمي والتحوالت التنظيمية، وهي تتعلق باألجل 

 القصير، ويمكن قياسها من خالل ما يلي:
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م الثقة: حيث أن العامل يعتقد بأن المنظمة ترسل إشارات غير ثابتة ومختلطة فيما عد •
ولذلك ال يثق العامل في المنظمة، وبالنسبة لصاحب العمل ، يخص رغباته واهتماماته 

فله معلومات مهمة حول العامل ويسعى إلى توفير هيذه المعلوميات نظيرالا ألن المنظمية 
 ال تثق في العامل.

د: حييييث أن العاميييل يكيييون غيييير متأكيييد فيميييا يخيييص طبيعييية واجباتيييه نحيييو عيييدم التأكييي •
المنظميية، وبالنسييبة لصيياحب العمييل يركيي  علييى تقييدير حاليية عييدم التأكييد وتأثيرهييا علييى 

 مستقبل هذا العامل في المنظمة.

 خرق واإلخالل بالعقد النفسي: -3/1/4
نية والتي تعبر عين إخيالل طيرف مين لقد استعيرت فلرة االختراق واإلخالل من مفاهيم العقود القانو 

وتعبير  (Conway& Briner, 2005) الموجيودة بالعقيدأطيراف العقيد بأحيد الشيروط أو البنيود 
حالة خرق العقد واإلخالل عن الحالة المعاكسية لعيدم إيفياء المنظمية لواحيد أو أكثير مين الت اماتهيا 

 (Suazo& Mai, 2005)ووعودها تجاه العاملين. 
خييالل بالعقييد النفسييي عيين حاليية شييعورية سييلبية يمكيين أن تحييدث عنييد عييدم قييدرة وتعبيير عملييية اإل

 المنظمة على اإليفاء بالت اماتها ويوض  الشكل التالي نشوء خرق العقد النفسي.
 (2شكل رقم )

 عملية نشوء خرق العقد النفسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Donald, 2008. 
رق وإخييالل العقييد خيينشييوء إخييالل العقييد النفسييي، فتتبييال أسييباب وتتعييدد العناصيير التييي تييؤدي إلييى 

النفسي يؤدي إلى تفسير لما قد يكون عليه سلوك الفرد عند خرق العقد النفسي، حيث يقوم الفيرد 
بتقييييم عملييية الخييرق أو اإلخييالل وتحديييد عمييا إذا كييان السييبب هييو تراجييال المنظميية عيين وعودهييا 

 عدم تنفيذ واحد

 أو أكثر

 التوقعات

 وااللتزامات

 إذا كان الخرق 

 كبير 

 خرق العقد

 النفسي 

اإلخالل بالعقد 

 النفسي  

 :  االستجابة العاطفية

 الغضب .  -

 االستياء . -

 الشعور بالخيانة والخداع  -

 :  االستجابة االتجاهية 

 الرضا .  انخفاض -

 انخفاض االلتزام .  -

 .   المزاج الكلي -

 :  االستجابة السلوكية 

 التغيب .  -

  انخفاض سلوكيات المواطنة -
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عيات المنظمية، فيإذا كيان عيدم الوفياء بالوعيد ليم يلبيي ميا هيو تجاهه أو التناقض بين توقعاته وتوق
سيلوكيات  ثالثيةعلى استعداد لقبوله الفيرد، ينظير ليذلك عليى أنيه خيرق للعقيد، ويصيب  أميام الفيرد 

يسلك واحدة منها كنتيجة لتعرض عقده النفسي للخرق وعدم الرضا، وتتمثيل تليك السيلوكيات فيميا 
 يلي:
ية الفرد لالستقالة، وقد يتخذ قرارالا بترك العمل بصيورة طوعيية حيث ت داد ن الرحيل/الخروج: (1)

 كنتيجة لإلخالل بالعقد النفسي.
الصوت:يتضمن التعبير عن المشاعر من خيالل الشيكوى وإيصيال صيوته للمنظمية للتعبيير  (2)

عن تعرض عقدة النفسي لإلخالل في محاولة منه إلعادة التفاوض مال المنظمة بشأن 
 عقده النفسي.

حيث يمارس الفرد كافة السلوكيات المعاكسية لميا تيراه المنظمية مثيل إهماليه لمهيام  الهدم: (3)
 ( (Donal, 2008 وظيفته والتخريب.

حيث يمارس الفرد نشاطه ويؤدي األعمال المطلوبة منه فقط ، وفي نفيس الوالء : نقص ( 4) 
 الوقت يبحث جاهدا عن مكان أخر للعمل فيه .

النفسي، حييث ييؤدي ذليك إليى اسيتجابات سيلوكية واتجاهيية وعاطفيية وتتعدد نتائج اإلخالل بالعقد 
وتتمثييل االسيتجابة العاطفيية فيي مشياعر الغضيب واالسييتياء،  سيلبية وميؤثرة مين جانيب الميوظفين.
هانة المعنوية، وتتضمن االستجابة االتجاهية في انخفاض إلفضالال عن الشعور بالخداع والخيانة وا

الرضيا اليوظيفي، كميا أن اإلخيالل بالعقيد النفسيي للموظيو ييؤدي إلييى االلتي ام التنظيميي وانخفياض 
 مجموعة من التغيرات السلوكية مثل التغيب، انخفاض سلوكيات المواطنة التنظيمية.

 والشكل التالي يوض  ا ثار الناتجة عن اإلخالل بالعقد النفسي.
 
 
 
 
 
 

 (3شكل رقم )
 ا ثار الناتجة عن اإلخالل بالعقد النفسي

 

 تقييم النتائج  ✓ 

 الصفات  ✓

 العقد االجتماعية  ✓

  عدالة األحكام ✓

أهمية 

 الحجم      
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 .2011المصدر: عامر، 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالتهكم التنظيمي: -3/2
 مفهوم التهكم التنظيمي: -3/2/1

 كم التنظيميي، وييدرك معظيم البياحثين أن اخيتالف وجهيات النظير هيذه الهال يوجد مفهوم محدد لليت
 تخرج عن إطار مدخلين أساسين هما:

المدخل األول: يعرف التهكم بأنه بمثابية ميي ة شخصيية، حييث يركي  هيذا الميدخل عليى أن  •
الييتهكم التنظيمييي يعتبيير بمثابيية بنيييه مفاهيمييية شيياملة تطييل وتشييرف بشييكل أساسييي علييى 

 .(Eaton, 2000)الطبيعة اإلنسانية. 
ة موقيف متبليور ليدى الفيرد متجيه نحيو شييء ميا. المدخل الثاني: يعرف التهكم بأنه بمثاب •

(Proefschrift, 2007) ويعرف .(Graham, 1993)  اليتهكم التنظيميي بأنيه اتجاهاليا
سييلبيالا يتلييون لييدى العيياملون نحييو المنظميية والعيياملين بهييا، والييذي ينطييوي علييى التقييمييات 

 روف.التي يجربها العاملون عليهم والتي تتغير مال مرور المواقف وتبدل الظ
بأنهييا مواقييف مرتبطيية بالمنظميية تتصييو بالمعتقييدات  (James, 2005)كمييا يعرفهييا 

 شاعر السلبية والسلوكيات المرتبطة.المو 

( أن هنيياك نسييبة ليسييت بالقليليية ميين العيياملين فييي المنظمييات 2011نين، اوأوضيي  )حسيي
ائج % أظهييرت الييتهكم التنظيمييي، كمييا يترتييب عليهييا العديييد ميين النتيي50األمريكييية بلغييت 

الرحيل / 
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   عملية المقارنة 
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 اليقظة
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 بةالرغ

إدراك عدم الوفاء 

 بالوعد    
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 نقص الوالء
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السييلبية مثييل انخفيياض الرضييا الييوظيفي وانخفيياض االلتيي ام التنظيمييي وانخفيياض سييلوكيات 
 المواطنة التنظيمية، وت ايد سلوكيات للعمل المضادة لإلنتاجية.

 أبعاد التهكم التنظيمي: -3/2/2
 تتمثل أبعاد التهكم التنظيمي في األبعاد الثالثة التالية:

 بعد االعتقاد: (1)

ييا لهييذا الب    عييد، يعتقييد العامييل بييأن المنظميية تفتقييد لالسييتقامة والمصييداقية. فالعامييل يفليير وفقال
ويجرب الممارسات واألحداث الجاريية فيي المنظمية ويعميل عليى اكتسياب المعلوميات مين خيالل 

حييث  (Proefschrift, 2007)المالحظية واإلدراك ويقيوم بتشيكيل معتقداتيه حيول المنظمية. 
لمنظمييية تقيييول شييييء وتفعيييل شييييء وخييير، وأن ممارسييياتها كم يعتقيييد بيييأن اهأن العاميييل الميييت

وسياساتها وأهدافها تفتقد للر ية المشتركة من قبيل المتعياملين داخيل المنظمية، وهيذا يجعلهيم 
يعتقييدون بييأن منظميياتهم تخييونهم بافتقيياد ممارسيياتها لمبييادص العداليية والمصييداقية واإلخييالص. 

(Suaza& Romero, 2011). 
 البعد العاطفي: (2)

 ,Ince&Turan)قا لهذا البعد، فإن التهكم التنظيمي يتضمن ردود فعل عاطفية قوية. وف    
كم قييد يشييعر بالغضييب تجيياه المنظميية التييي يعمييل بهييا، كمييا يعيياني ميين األلييم ه، فييالمت(2011

واالشمئ از والخجل عند التفلير في المنظمة، ويتمثل السبب الرئيسيي لظهيور مشياعر اإلحبياط 
تحقق التوقعات فيما يتعلق بالعدل واإلنصاف والرغبة بالمعاملة المحترمة وخيبة األمل في عدم 

 .(Proefschrift, 2007) واللرامة من قبل المنظمة.
 البعد السلوكي: (3)

ييا لهييذا البعييد، فييإن الييتهكم التنظيمييي يعبيير عيين األفعييال العلنييية أو السييرية ميين قبييل األفييراد  وفقال
كيات تتصييو بالعدائيية وفقييدان اإليميان بالقييادة سيلو ، كميا يسييللون كميين داخيل المنظميية هالمت

وعدم الثقة في األشخاص أو المجموعات التي تعمل معيه فيي المنظمية، وهيذه السيلوكيات هيي 
حصيييييلة ونتيجيييية مترتبيييية علييييى المعتقييييدات والعواطييييو السييييلبية المتهكميييية تجيييياه المنظميييية. 

(Kutanis&Cetinel, 2010). 
 
 غيرات األخرى:عالقة التهكم التنظيمي بالمت -3/2/3
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مييدى عالقيية المتغيييرات الديموغرافييية علييى تحديييد إلييى  (Kalagne, 2010)دراسيية هييدفت 
التهكم التنظيمي من قبل مساعدي البحوث، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جامعة 

( مفردة، وتمثلت أهم النتائج؛ يوجد اختالفات إحصائية بالنسيبة 214) تأكدني  على عينة بلغ
القة متغيرات الحالة االجتماعية ومن الخدمة، والرضا على التهكم التنظيمي، ثيم تيم التوصيل لع

 إلى أن التهكم التنظيمي تختلو باختالف الجنس.
إلييى التعييرف علييى االرتباطييات بييين االنحييراف فييي مكييان  (Abad, 2010)كمييا هييدفت دراسيية 

التنظيمي وحساب تطبيق العدالية  العمل وجنس الموظو وعمره والعالقات المحتملة بين التهكم
( موظيو يعمليون 106من خالل نموذج، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عليى عينية )

عالقيية بييين الصييفات الفردييية مثييل الترتيييب الييوظيفي  وجييودبمراكيي  العيييون، وميين أهييم النتييائج؛ 
 ظيمي.السلبي والذي يرتبط بشكل إيجابي باالنحراف في مكان العمل والتهكم التن

( إليى اختبيار العالقية التفاعليية بيين اختيراق العقيد النفسيي 2012العطيوى، )كما سعت دراسية 
والتهكم التنظيمي ودور مشاعر االنتهاك فيي هيذه العالقية، واسيتخدم الباحيث أسيلوب الوصيفي 

( مفردة من األدبيين وفنيين العاملين في معمل سمنت المثنى 107التحليلي على عينة بلغت )
تأثيرات تفاعلية للمتغير الوسيط االنتهاك لعقد الينفس وإبعياد  وجودويت، ومن أهم النتائج؛ بالل

اليداخلي عليى العالقية بيين  قالتهكم التنظيمي، كما تم التوصيل إليى وجيود تيأثير سيلبي لالحتيرا
 اختراق العقد النفسي والتهكم التنظيمي.

القيية بييين الييتهكم التنظيمييي إلييى اختبييار الع (Neves, 2012)فييي حييين اسييتهدفت دراسيية 
وااللتيي ام العيياطفي للمشييرف، ومييدى تييأثير ذلييك علييى األداء التنظيمييي، وتييم اسييتخدام الميينهج 

( منظمية برتغاليية تعميل فيي 45( مفيردة مين داخيل )274الوصفي التحليلي على عينة بلغت )
صيييحية جهييياز األمييين الوقيييائي والمتمثيييل نشييياطها فيييي القطييياع الصيييناعي، البنييياء، الرعايييية ال

عالقية سيلبيه ذات داللية إحصيائية بيين اليتهكم  وجيودوالصناعة التحويلية، ومين أهيم النتيائج؛ 
 التنظيمي وبين كل من االلت ام العاطفي للمشرف واألداء التنظيمي.

بنيياء نمييوذج متلامييل للتنبييؤ بييالتهكم التنظيمييي ب (Chiaburu, 2013)كمييا اهتمييت دراسيية 
ة )التيأثيرات اإليجابيية والسيلبية، وسيمات التهكميية، واليدعم للموظفين من خالل الفروق الفردي

، وتم استخدام المنهج الوصيفي التحليليي عليى ( التنظيمي، باإلضافة إلى انتهاك العقد النفسي
( مفييردة ميين العيياملين فييي القطاعييات العاميية الحكومييية علييى المسييتوى 9186عينيية بلغييت )

ة ومنصييفة، وانخفيياض مسييتويات انتهيياك العقييد الييدولي، وميين أهييم النتييائج؛ وجييود بيئييات داعميي
هنيياك عالقيية و النفسييي، والسياسيية التنظيمييية تسيياعد علييى تقليييل الييتهكم التنظيمييي للمييوظفين. 

العواطيو اإليجابيية سيلبا ميال تيرتبط كميا قوية ومؤثرة بيين اليتهكم التنظيميي والثقية التنظيميية، 
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بي مييال الييتهكم التنظيمييي، كمييا تييم العواطييو السييلبية بشييكل إيجيياتييرتبط و الييتهكم التنظيمييي. 
التوصل إلى وجود عالقية ارتبياط قويية بيين اليدعم التنظيميي والعدالية التنظيميية وتيأثيرهم عليى 

وييرتبط السياسة التنظيمية بشكل إيجابي قيوي بيالتهكم التنظيميي، كما ترتبط التهكم التنظيمي. 
 التوتر النفسي بشكل إيجابي معتدل بالتهكم والتنظيمي.

اختبيار العالقية بيين االختيراق اليوظيفي  إليي (Simha, et al., 2014)استهدفت دراسة كما 
والييتهكم التنظيمييي ودور عييدد ميين المتغيييرات الوسيييطة )الثقيية، الصييراع، العداليية( علييى هييذه 

( مفييردة ميين 169العالقيية، وتييم اسييتخدام األسييلوب الوصييفي التحليلييي، وبلغييت حجييم العينيية )
احدة من أكبر المستشيفيات فيي مدينية تايبييه فيي تيايوان، ومين أهيم الممرضات العامالت في و 

عالقة ذات داللة إحصائية بين االختراق الوظيفي والتهكم التنظيمي وتوجيد  عدم وجودالنتائج؛ 
عالقية سيلبية ذات داللية إحصيائية بيين العداليية التنظيميية المدركية واليتهكم التنظيميي، كميا تييم 

بية ذات داللة إحصيائية بيين اليتهكم التنظيميي وكيل مين الصيراع التوصل إلى وجود عالقة إيجا
 التنظيمي والثقة في ال مالء.

إلييى اختبييار العالقيية بييين اسييتخدام القائييد السييخرية (Amanda, 2014)كمييا سييعت دراسيية 
اإليجابييية والييتهكم التنظيمييي، ودراسيية أثيير تبييادل األدوار بييين القائييد والمر وسييين علييى هييذه 

تخدام األسلوب الوصفي التحليليي عليى عينية مين الميوظفين العياملين بالقطياع العالقة، وتم اس
عالقيية  وجييود( مفييردة، وميين أهييم النتييائج؛ 114الحكييومي فييي شييمال اليونييان، وبلغييت العينيية )

إيجابية بين استخدام القائد السخرية اإليجابية وتبادل األدوار بين القائيد والمر وسيين، كميا تيم 
قيية سييلبية ذات دالليية إحصييائية بييين الييتهكم التنظيمييي وكييل ميين تبييادل التوصييل إلييى وجييود عال

 األدوار بين القائد والمر وسين واستخدام القائد للسخرية اإليجابية.
( تحديييد طبيعيية العالقيية بييين خييرق العقييد النفسييية وبييين 2013حسيينين، )وهييدفت دراسيية     

لوك السياسيييي وبييين اليييتهكم الييتهكم التنظيميييي، مييال تحدييييد طبيعيية العالقييية بييين ميييدركات السيي
التنظيمي في الشركات الصناعية محل الدراسة، باإلضافة إلى تحديد طبيعة العالقة بين التهكم 
التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضيادة لإلنتاجيية، وتيم اسيتخدام المينهج الوصيفي التحليليي، 

المعدنيية والليماويية ( مفيردة مين العياملين اليدائمين بقطاعيات الصيناعات 400وبلغت العينية )
والغيي ل والنسيييج والمالبييس الجيياه ة بمصيير، وميين أهييم النتييائج؛ وجييود عالقيية تييرابط جوهرييية 
موجبيية بييين خييرق العقييد النفسييي ومييدركات السييلوك السياسييي وبييين الييتهكم التنظيمييي، ووجييود 

 ية.عالقة ترابط جوهرية موجبة بين التهكم التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضادة لإلنتاج
( دراسة دور اإلشراف المسيء كمتغير وسييط عليى العالقية 2015واستهدفت دراسة )حسيب، 

مفييردة ميين العيياملين  400التأثيرييية بييين الييتهكم التنظيمييي والضييغوط الوظيفييية، وبلغييت العينيية 
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التنفيذيين بقطاع جمارك بورسعيد، ومن أهم النتائج؛ وجود عالقة طردية قوية ومعنوية لتيأثير 
ت اليييتهكم التنظيميييي واإلشيييراف المسييييء، كميييا أن العييياملين يسيييتطيعون أداء وظيييائفهم متغييييرا

كيدة عين كيفيية ؤ بطريقة أفضل، عندما تلون ليديهم أهيداف محيددة وواضيحة، وليديهم تغذيية م
تحقيقهم لهذه األهداف، فاألهداف الواضحة تقلل مين الضيغوط وتيوفر طاقية العياملين وتحفي هم 

المرغوبة، كما أن توفير تغذية مرتدة عن تحقيق األهداف يقلل مين  على تحقيق توقعات األداء
 شكوك العامل، وتقضي على اإلحباط، وتقلل الضغوط.

 :األصيلة اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة  -3/3
 :األصيلة مفهوم القيادة  -3/3/1
بيادص عليم الينفس اإليجيابي وأعميال وتطويرهيا عليى أسياس م األصييلة بدأ االهتمام بالقيادة    

(Luthans& A Volio, 2003) بأنهيا العمليية التيي تسيتمد  األصييلة ، حييث عيرف القييادة
ميين كييالال ميين القييدرات النفسييية اإليجابييية والسييياق التنظيمييي المتطييور، والتييي تييؤدي إلييى زيييادة 

ملين، وتع ييي  التنمييية الييوعي الييذاتي والتنظيييم الييذاتي للسييلوك اإليجييابي ميين جانييب القييادة والعييا
 الذاتية اإليجابية".

، حييث ركي ت وجهية النظير األوليى األصييلة ولقد تعددت وجهيات النظير لوضيال مفهيوم القييادة 
ة األصيالء بيأنهم ادعلى وجهة النظر الشخصية )داخل الشخص نفسه(، ووفقا ليذلك يعيرف القي

ووجهيات النظير الشخصيية والتيي  أولئك األفراد الذين يقومون بتشغيل ومعالجة المعرفة الذاتية
تعكس بوضوق قيمهم ومعتقداتهم، فهم يعملون عليى تليوين بيئية عميل تتسيم بالثقية المتبادلية 
والحرص عليى تحقييق الرفاهيية لليالال مين المر وسيين والي مالء والمنظمية والمجتميال ككيل، كميا 

فييا ل والشييفافية يتصييفون بإحساسييهم القييوى باألخالقيييات والمعنويييات الشخصييية واإليثييار والت
مين ناحيية أخيرى ركي ت وجهية النظير (Shamir&Ei Lam, 2005)واالنفتياق داخيل العميل 

تشيمل الينظم  األصييلة الثانية في العالقات مال األشخاص، حيث وفقا لهذه النظيرة فيإن القييادة 
يية الثالثة للهوية، هوية الذات، هويية القائيد، والهويية الروحيية، والتيي تعكيس المكونيات المعرف

 .(Klenke, 2007)والعاطفية واالعت امية
كمييا ركيي ت وجهيية النظيير الثالثيية فييي النظييرة التنموييية، حيييث يتمثييل الييدور الرئيسييي للقائييد علييى 
تنمييية األتبيياع، مييال التركييي  علييى جييوهر الييذات والهوييية، ولييذلك فييإن القائييد األصيييل لديييه ثقيية 

ه نحيو المسيتقبل، ويعطيي األولويية بنفسه، وأمل، وتفاءل، ومرونية، وشيفافية، وأخيالق، وموجي
 .(Gardener et al.,2005)لتطوير العاملين ليكونوا قادة 

ومن المالحي  أن وجهيات النظير الثالثية تتيواءم ميال مفهيوم األصيالة واليذي يتحقيق فيي المقيام 
 ، والعالقات.األصيلة األول من خالل الوعي الذاتي والقبول الذاتي، واألفعال 
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هي إحدى أنماط السلوك القييادي المسيتمد مين القيدرات  األصيلة لقيادة ومما سبق يتض  أن ا
النفسية اإليجابيية للعياملين والمنياخ األخالقيي اإليجيابي والمعي ز لهيا، مين خيالل تع يي  اليوعي 
الذاتي، وتبني القيم األخالقية للقادة عند التصرف، وتوفير المعلومات بشكل متيوازن، وتحقييق 

بييين القائييد واألتبيياع بالمستشييفيات التعليمييية، ويقيياس ذلييك بمجمييوع  الشييفافية فييي العالقييات
 .األصيلة الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على أداة القيادة 

 :األصيلة أبعاد القيادة  -3/3/2
، حيييث األصيييلة علييى أبعيياد القيييادة األصيييلة ال يوجييد اتفيياق بييين البيياحثين والدارسييين للقيييادة 

السيييابقة فيييي أربعييية أبعييياد هيييي اليييوعي اليييذاتي، التشيييغيل المتيييوازن،  حيييددتها بعيييض الدراسيييات
 ,Stearns, 2012; (Rego et alالمنظييور األخالقييي الييداخلي، وشييفافية العالقييات. 

2013; Lusin, 2014, Stander et al., 2015) 
كما حددتها بعض الدراسات السيابقة فيي خمسية أبعياد هيي اليوعي اليذاتي، التشيغيل المتيوازن، 

 ,Cumming, 2009)لوك األخالقييي، شييفافية العالقييات، والوفيياء والييدعم والتمكييين السيي
Laschingera& Fida, 2014)  ميين خييالل األبعيياد األصيييلة ويمكيين تنيياول أبعيياد القيييادة

 األربعة التالية:
 :Self Awarenessالوعي الذاتي  (1)

، واليوعي اليذاتي ألصييلة ايعتبر الوعي الذاتي أحيد المحيددات الرئيسيية ونقطية البدايية للقييادة 
هو عمليية مين خاللهيا يفهيم القائيد نقياط قوتيه وضيعفه، وذليك مين خيالل تعامليه ميال ا خيرين 
لمعرفة انطباعاتهم عنه وإدراك تأثير هذه المعرفة عليهم، وفهم المتغييرات المحيطية بيه مين ثيم 

 (Walumbwa et al., 2008)تع ي  ثقته في نفسه كقائد 
للقائيييد عمليييية مسيييتمرة مييين الفهيييم واالعتيييراف بمواهيييب الفيييرد، والقييييم  ويعتبييير اليييوعي اليييذاتي

 ,Avolio& Gardner)األساسيية، واألهيداف التيي ييتم تنميتهيا وتتغيير ميال ميرور الوقيت. 
2005) 

 : Balanced Processingالتشغيل المتوازن  (2)

قييرار،  يتضييمن التشييغيل المتييوازن تحليييل القائييد لجميييال البيانييات بموضييوعية قبييل الوصييول إلييى
ومعالجة المواقف بشكل موضوعي دون تحيي  لطيرف عليى حسياب طيرف وخير واالسيتماع إليى 

 .(Walumbwa et al., 2008)وجهات النظر المختلفة. 
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تحيت مسيمى التشيغيل الغيير متحيي   (Kernis, 2003)وقيد تيم وصيو هيذا البعيد مين جانيب 
ذاتيية واإليجابيية والسيلبية مين والذي يعني تقييم القائد بشيكل موضيوعي وباسيتمرار للجوانيب ال

 المعلومات المقدمة دون تشويه، أو نفي، أو مبالغة.
ولذلك فإن القائد األصيل يجب أن يسعى باستمرار لتوضي  مفهيوم اليذات مين خيالل سيلوكياته 
وأفعالييه، بينمييا يحيياف  علييى مسييتوى مرتفييال ميين االنييدماج نحييو األتبيياع الييذين يييتم خييدمتهم. 

(Shamir&Eilam, 2005) 
 :Internalized moral Perspectiveالمنظور األخالقي الداخلي  (3)

يعتبر المنظيور األخالقيي اليداخلي أحيد أشيكال التنظييم اليذاتي، حييث ييتم ضيبط السيلوك بشيكل 
هادف ينتج عنه عملية صنال قرار مصنو وعادل ييتم التعبيير عنيه مين خيالل السيلوك الموجيه 

 أخالقيالا.
لي إلى الدرجة التي من خاللها يحدد القائد معيايير مرتفعية مين ويشير المنظور األخالقي الداخ

يا للمعيايير والقييم األخالقيية الداخليية  يا التصيرفات واألفعيال وفقال السلوك األخالقي واألدبي، موجهال
 ,.Gardner et al)ويعبير عين اتخياذ القيرارات والسيلوكيات التيي تتفيق ميال القييم األخالقيية 

2011). 
ألخالقييي الييداخلي يتمثييل فييي تصييرفات القييادة وفقييا لقيييمهم ومعيياييرهم ولييذلك فييإن المنظييور ا

من داخل أو خيارج  ا خرينالداخلية وتحويل نواياهم الداخلية إلى أفعال على الرغم من ضغوط 
 المنظمة ومن ثم صنال واتخاذ القرارات التي تتفق مال القيم األخالقية بالمنظمة.

 :Relational Transparencyشفافية العالقات  (4)

تعييرف شييفافية العالقييات باالنفتيياق علييى األفلييار والمعلومييات الجديييدة التييي يييتم تفعيلهييا ميين    
خالل الحلقات الخارجية، كما تعبر شفافية العالقيات عين الدرجية التيي مين خاللهيا يقيدم القائيد 
ذاتييه الحقيقييية لآلخييرين، ويشييارك المعلومييات بشييكل علنييي، ويعبيير عيين مشيياعره ومعتقداتييه 

يقييية، ويعيي ز مسييتوى االنفتيياق مييال ا خييرين مييوفرالا لهييم فرصيية التنبييؤ بأفلييارهم وتحييدياتهم الحق
 .(Rego et al., 2012) وورائهم.

إلييى أن شييفافية العالقييات هييي كشييو المييرء عيين دوافعييه  (Northouse, 2013)ولقييد أكييد 
لآلخيرين. كميا  ومشاعره األساسية التي تتضمن التعبيرات اإليجابية والسلبية التي ييتم تقيديمها

أن القائيد األصييل يعتبير مثياالال يحتيذي بيه ألنيه  (AVollo& Walumbwa, 2005)أوضي  
افية في عملية صينال واتخياذ القيرار، ويخليص األميل والتفيا ل بيين األتبياع، ويحقيق لشفيثبت با

 التوافق بين أقواله وأفعاله.
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 :األصيلة النتائج المترتبة على القيادة  -3/3/3
حييث اسيتهدفت إحيدى ،  بالعديد مين المتغييرات التنظيميية عالقات إيجابية األصيلة ادة للقي       

اللشيو عين العالقية بيين األبعياد األربعية للقييادة األصييلة والرضيا  (Stearns. 2012)الدراسيات 
مشييرفة تمييريض  (29)ممرضيية، و( 139ا)بالعيياملين باسييتخدام عينيية قوامهيي الييوظيفي، واالحتفيياو

احييية الطبييية بالمستشييفيات محييل الدراسيية. وكييان ميين أهييم النتييائج التييي تييم التوصييل بالوحييدات الجر 
إليها أن سلوكيات القيادة األصيلة لمشرفي التمريض ارتبطت إيجابيا مال الرضا اليوظيفي لهيم، فيي 
حين لم تدعم تلك الدراسة العالقة بين القيادة األصيلة واالحتفاو بالعاملين نظيرالا لصيغر حجيم عينية 

 اسة.الدر 
( التعرف على وتحليل بعض مسببات رأس الميال النفسيي 2010واستهدفت دراسة )إبراهيم،       

والمتمثليية فييي )القيييادة األصيييلة، والتعقيييد المييوقفي، والمنيياخ التنظيمييي الييداعم(، وتحديييد أثيير رأس 
ظيمييي(. المييال النفسييي علييى بعييض اتجاهييات العمييل والمتمثليية فييي )الرضييا الييوظيفي، وااللتيي ام التن

باإلضيافة إليى التعييرف عليى الييدور الوسييط لييرأس الميال النفسيي فييي العالقية بييين بعيض المتغيييرات 
التنظيمية واتجاهات العمل لدى مفردات عينة الدراسة المكونة من فئتي األطباء والهيئة التمريضية 

لتيي تيم التوصيل بالمستشفيات والمراك  الطبيية التابعية لجامعية المنصيورة. وكيان مين أهيم النتيائج ا
إليها تأكيد الصدق البنائي لنموذج الدراسة الذي تم اقتراحه وإمكانية استخدامه في تفسير مسببات 
رأس المييال النفسييي وتحديييد التييأثيرات المباشييرة وغييير المباشييرة لييرأس المييال النفسييي علييى بعييض 

 اتجاهات العمل.
ن القيادة األصيلة ومستوى اإلبداع العالقة بي(Rego et al., 2012)في حين تناولت دراسة     

عاميل، وقيد أظهيرت  201لدى العاملين في ظل الدور الوسيط لرأس المال النفسي بيالتطبيق عليى 
نتائج الدراسة أن القيادة األصيلة تنبأت بمستوى اإلبداع لدى العاملين سواء بصورة مباشرة أو من 

أشييارت إلييى أن كييال ميين القيييادة األصيييلة  خييالل الييدور الوسيييط لييرأس المييال النفسييي للعيياملين. كمييا
ورأس المال النفسي يعي زان مين مسيتوى اإلبيداع ليدى العياملين كميورد حاسيم لمسياعدة المنظميات 
 لمواجهة التحديات التنافسية، واالستفادة من فرص األعمال التجارية، وتحسين الفعالية التنظيمية.

مقييياس يسييتند إلييى نظرييية  (Walumbwa et al.,2008)كمييا طييورت واختبييرت دراسيية      
القيادة األصيلة باستخدام عينات منفصلة تم الحصول عليها من الصين وكينيا، والواليات المتحيدة 

التوكيدي أظهرت النتائج المصداقية التنبؤية لمقياس القيادة  املياألمريكية. وباستخدام التحليل الع
ل، وأخيييرالا كشييفت النتييائج عيين وجييود عالقيية األصيييلة للسييلوكيات واالتجاهييات الهاميية داخييل العميي
 إيجابية بين القيادة األصيلة وتقييم المشرف لألداء. 
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دور التبعية األصييلة فيي العالقية بيين القييادة  (Leroy et al., 2012)كما تناولت دراسة       
تبييار األصيييلة وأداء المر وسييين لسييلوكيات الييدور األساسييي والييدور اإلضييافي، ومييال األخييذ فييي االع

إدراك المر وسين بأن القيادة األصيلة يمكن أن تع ز من دوافال العميل المحيددة ذاتياليا وبالتيالي مين 
أداء الدور في العمل. حيث اقترحت الدراسة أن القيادة األصيلة والتبعية األصيلة وتفاعلهم ارتبطت 

تبطيت إيجابياليا ميال بشكل إيجابي مال رضيا المر وسيين وإشيباع حاجياتهم األساسيية والتيي بيدورها ار 
شيركة  (25)مر وس فيي  (252)قائد و ( 30)أداء الدور للمر وس وباستخدام عينة مكونة من 

أشارت النتائج إلى أن هناك عالقة إيجابية بين كالال من القيادة األصيلة والتبعيية و خدمات بلجيكية. 
األصييلة قيد عي زت مين ن القييادة كميا أاألصييلة وإشيباع الحاجيات الرئيسيية للمر وسيين )الرضيا(. 

العالقة بين التبعية األصيلة وإشيباع الحاجيات الرئيسيية ليدى المر وسيين، كميا توسيط متغيير رضيا 
المر وسييين العالقيية بييين كييال ميين القيييادة األصيييلة والتبعييية األصيييلة ميين ناحييية وأداء دور العمييل 

 للمر وس من ناحية أخرى.
األصييلة بيالتنبؤ بإمكانيية اإلدارة يفيية قييام ك (Rego et al., 2013) دراسيةكميا أوضيحت     

وقدرة فريق العميل سيواء بشيكل مباشير أو بشيكل غيير مباشير عين طرييق اليدور الوسييط لليال مين 
فرييق عميل للتحقيق  ( 51)االلت ام العاطفي لفريق العميل واسيتقامة فرييق العميل ، وقيد تيم اختييار 

لتوصييل إليهييا أن القيييادة األصيييلة تنبييأت ميين فييروض الدراسيية، وكييان ميين أهييم النتييائج التييي تييم ا
بيااللت ام العيياطفي لفرييق العمييل فيي ظييل الييدور الوسييط السييتقامة فرييق العمييل، كميا تنبييأت القيييادة 
األصيلة بقدرة وإمكانية فريق العمل في ظل الدور الوسيط للال مين االلتي ام العياطفي لفرييق العميل، 

 واستقامة فريق العمل.
والتييي اسييتهدفت التعييرف علييى العالقيية بييين القيييادة  (Alok& Israel, 2012)وفييي دراسيية    

عامل  (117)األصيلة، واالرتباط بالعمل، والمللية النفسية بالمنظمات الهندية باستخدام عينة من 
الغيير مباشيرة للقييادة األصييلة عليى االرتبياط بالعميل  اتفي الهند. توصلت تلك الدراسية إليى التيأثير 

 لمللية النفسية في المنظمات. من خالل تع ي  ا
اللشييو عيين األثيير المباشيير وغييير  (Walumbwa et al.,2011)كمييا اسييتهدفت دراسيية    

المباشيير للقيييادة األصيييلة علييى االرتبيياط بالعمييل وسييلوكيات المواطنيية التنظيمييية باسييتخدام عينيية 
االت فيي مشيرف مباشير( بشيركتين لالتصي 129عاميل،  387مفردة )مكونية مين  (516)إجمالية 

ييا بكييل ميين االرتبيياط بالعمييل  الصييين، وقييد توصييلت الدراسيية إلييى أن القيييادة األصيييلة ارتبطييت معنويال
 وسلوكيات المواطنة التنظيمية.

تيأثير القييادة األصييلة عليى االرتبياط بالعميل  (Wang& Hsieh, 2013)كما تناوليت دراسية     
موظيو فيي أفضييل  (386)دراسية ميين فيي ظيل اليدور الوسيييط للثقية، حييث تيم جمييال بيانيات تليك ال
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شركة خدمية في تيايوان. وقيد أظهيرت نتيائج الدراسية أن  (500)شركة صناعية وأفضل  (1000)
المشرفين الذين تتطابق أقوالهم مال أفعالهم وكذلك إدراكهم األخالقي ارتبطت بشكل إيجيابي بارتبياط 

فقييط ارتبطييت بشييكل إيجييابي بثقيية المييوظفين، بينمييا المشييرفين الييذين تتطييابق أقييوالهم مييال أفعييالهم 
الموظفين. وعالوة على ذلك، فقد تبين أن ثقة الموظو ارتبطت بشيكل إيجيابي بارتبياط الميوظفين. 
وأخيرالا، تم التوصل إلى أن ثقة الموظو لها تأثير وسيط بشكل ج ئي بيين القييادة األصييلة وارتبياط 

 العاملين.
اللشيو عين العالقيات بيين إدراك  (Bamford et al., 2013)فيي حيين اسيتهدفت دراسية      

الممرضات للقيادة األصيلة لمشرفي التمريض، والتوافق اإلجمالي بين الفرد والوظيفة في المجاالت 
 -القييم -العدالية -المكافيلت -اليتحكم فيي العميل -الستة للحيياة العمليية ممثلية فيي )عيبء العميل

ممرضية. وقيد توصيلت الدراسية إليى أن  280ى فريق العمل(، واالرتباط بالعمل وذليك بيالتطبيق علي
التوافق اإلجمالي بين الفرد والوظيفة في المجاالت الستة للحياة العملية توسط بشكل كامل العالقية 
اإليجابييية بييين القيييادة األصيييلة واالرتبيياط بالعمييل. وعييالوة علييى ذلييك، فقييد فسيير كييل ميين القيييادة 

وظيفة في المجاالت الستة للحياة العملية، وسنوات الخبرة األصيلة، والتوافق اإلجمالي بين الفرد وال
 % من التباين في االرتباط بالعمل.33,1في التمريض حوالي 

علييى العالقيية اإليجابييية القوييية بييين إدراك العيياملين للقيييادة  (Lusin, 2014)وأكييدت دراسيية     
لعاطفية، والمقصودة( إلى التغيير األصيلة بأبعادها المختلفة ودرجة استجابة العاملين )المعرفية، وا

المنظميات إذا بيادرت إليى تطيوير وتع يي  القييادة األصييلة قبيل أو أثنياء  كما أنالتنظيمي المخطط. 
عملية التغيير التنظيمي، فإن الجهود المبذولة للتغير سيوف تحقيق نجياق أكبير. ومين ثيم مسياعدة 

ييييار وتطيييوير القييييادة األصييييلة لضيييمان القيييادة والممارسيييين فيييي تعيييديل الممارسيييات القياديييية واخت
 االستفادة المثلى من سلوكيات القيادة التي تع ز نتائج التغيير التنظيمي. 

أن سلوكيات القيادة األصيلة كمورد إلي  (Laschingera&Fida, 2014)توصلت دراسة و     
م خاصة حديثي تنظيمي تعمل على حماية العاملين من خالل تقليل مستوى االحتراق الوظيفي لديه

التخرج من أعضاء هيئة التمريض، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ارتباط العاملين بالعمل ورضاهم 
كما توصلت تلك الدراسة إلى أن كل من القيادة األصيلة ورأس الميال النفسيي لهميا أثير ، الوظيفي 

 إيجابي على النتائج الشخصية والوظيفية في بيئة عمل التمريض.
إلى أن القييادة األصييلة لهيا تيأثير سيلبي  (Azanza et al., 2015)ر نتائج دراسة كما تشي    

علييى نييية العيياملين لتييرك العمييل وتييأثير إيجييابي علييى كييل ميين االرتبيياط بالعمييل ومييدى التطييابق بييين 
العاملين وجماعة العمل. حيث كانت العالقة مباشرة وسلبية بين القيادة األصيلة والنية لترك العميل 

الدور الوسيط لالرتباط بالعمل. إن القائد األصيل يمكنه أن ييؤثر عليى نواييا العياملين لتيرك  في ظل
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العمل من خالل تع ي  ارتباطهم بالعمل بشكل إيجابي. وهكذا يبدو أن االرتباط بالعمل عامالال رئيسيالا 
 في ظل هذه العالقة للحفاو على العاملين وعدم تركهم العمل.

عليى العالقية اإليجابيية المعنويية  (Stander et al., 2015)دت دراسية وفي نفس السياق أك   
بين القيادة األصيلة والتفا ل كأحد أبعاد رأس الميال النفسيي والثقية فيي المنظمية. فيي حيين توسيط 
كالال من التفا ل والثقة في المنظمة العالقة بين القيادة األصيلة واالرتباط بالعمل. فالقييادة األصييلة 

عيدد كبيير مين النتيائج اإليجابيية فيي بيئية الرعايية الصيحية عليى الصيعيد اليدولي. حييث  ترتبط مال
كشفت هذه الدراسة أن اعتناق نميط القييادة األصييلة سيوف يسياعد قطياع الرعايية الصيحية العامية 
لتسهيل كل النتائج اإليجابية الشخصية والمتعلقة بالعمل. وفي سياق هذه الدراسة تم التوصيل إليى 

يييادة األصيييلة تنبييأت بمسييتويات أعلييى ميين التفييا ل فييي أوسيياط العيياملين. وهكييذا، ميين خييالل أن الق
اعتناق نمط القيادة األصيلة، يمكن أن يضمن قطاع الرعاية الصحية العام للعاملين األفراد توقعيات 
النجاق لمساعيهم في المستقبل، إن الجهود يجب أن توجه إلى تع ي  ثقافة القيادة األصيلة ضيمن 
قطاع الرعاية الصحية العامة. كما أكدت عدة دراسات على العالقة اإليجابيية المعنويية بيين القييادة 

 Walumbwa et al.,2010 b; Giallonardo et)األصيلة واالرتباط بالعمل، فنجد دراسات 
al., 2010)  والتي أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين القيادة األصيلة لمرشيدي هيئية التميريض

 رتباط الخريجين الجدد من الممرضات بالعمل.وا
 مشكلة البحث :  -4

في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، تأكد عدم وضوق العالقية بيين اإلخيالل بالعقيد النفسيي   
% من عينة الدراسة االستطالعية(، كما تأكد عدم اإلدراك 77والتهكم التنظيمي )وفقا إلجابات 
 األصييلة ستشفيات التعليمية محل الدراسة لمفهوم وأبعاد القييادة اللافي لهيئة التمريض في الم

% من عينة الدراسة االستطالعية(، ومفهوم وأبعياد اإلخيالل بالعقيد النفسيي 83)وفقا إلجابات 
% من عينة الدراسة االستطالعية(، ومفهوم وأبعياد اليتهكم التنظيميي )وفقيا 59)وفقا إلجابات 

االسييتطالعية، هييذا باإلضييافة إلييى غمييوض العالقيية بييين  % ميين عينيية الدراسيية72إلجابييات 
اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي، كما توصلت الدراسة االستطالعية إليى وجيود قصيور 

والييتهكم  يفييي فهييم دور القيييادة األصيييلة وأبعادهييا كمتغييير وسيييط بييين اإلخييالل بالعقييد النفسيي
 التنظيمي.

ا من التسا   الت التي يمكن طرحها على النحو التالي:وتثير هذه المشكلة عددال
فيي المستشيفيات  القييادة األصييلة للعاملين وما طبيعة العالقة بين اإلخالل بالعقد النفسي  (1)

 التعليمية محل الدراسة، وما هي نوع هذه العالقة؟
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ميييا طبيعييية العالقييية بيييين القييييادة األصييييلة واليييتهكم التنظيميييي للعييياملين فيييي المستشيييفيات  (2)
 محل الدراسة، وما هي نوع هذه العالقة؟ التعليمية

ما طبيعة العالقة بين اإلخالل بالعقد النفسي واليتهكم التنظيميي للعياملين فيي المستشيفيات  (3)
 التعليمية محل الدراسة، وما هي نوع هذه العالقة؟

بأبعادهيا األربعية فيي العالقية بيين اإلخيالل بالعقيد النفسيي واليتهكم األصييلة ما دور القيادة  (4)
 نظيمي للعاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة؟الت

 :  أهداف البحث -5
علييى النحييو  هيييمجموعيية ميين األهييداف ،  هييذا البحييث إلييى تحقيييقالباحييث ميين خييالل يسييعى 

 التالي :
القييييييييادة  والعالقييييييية بيييييييين اإلخيييييييالل بالعقيييييييد النفسيييييييي للعييييييياملين  تحدييييييييد نيييييييوع وقيييييييوة (1)

 .الدراسةفي المستشفيات التعليمية محل األصيلة 
العالقيييييية بييييييين القيييييييادة األصيييييييلة والييييييتهكم التنظيمييييييي للعيييييياملين  تحديييييييد نييييييوع وقييييييوة  (2)

 . في المستشفيات التعليمية محل الدراسة
اإلخيييييييالل بالعقيييييييد النفسيييييييي واليييييييتهكم التنظيميييييييي  حدييييييييد نيييييييوع وقيييييييوة العالقييييييية بيييييييينت (3)

 . للعاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة
بأبعادهيييييييا األربعييييييية فيييييييي العالقييييييية  األصييييييييلةقييييييييادة التعيييييييرف عليييييييي اليييييييدور الوسييييييييط لل (4)

بيييييييين اإلخيييييييالل بالعقيييييييد النفسيييييييي واليييييييتهكم التنظيميييييييي للعييييييياملين فيييييييي المستشيييييييفيات 
 .التعليمية محل الدراسة

   : فروض البحث -6
 في ضوء مشكلة وأهداف البحث، وِبناءال على التأصييل النظيري مين الدراسيات السيابقة، قيام الباحيث

 تالي : العدم، وذلك على النحو ال صيغةبصياغة فروض البحث في 
في القيادة األصيلة و اإلخالل بالعقد النفسي للعاملين ( ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين 1)

 .المستشفيات التعليمية محل الدراسة
القيييادة األصيييلة والييتهكم التنظيمييي للعيياملين فييي ( ال توجييد عالقيية ذات دالليية احصييائية بييين 2)

 .ات التعليمية محل الدراسةالمستشفي
اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي للعاملين في ( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 3)

 .المستشفيات التعليمية محل الدراسة
( ال توجد عالقة غير مباشرة ذات داللة احصائية بين االخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيميي 4)

 ستشفيات التعليمية محل الدراسة من خالل القيادة األصيلة كمتغير وسيط .للعاملين في الم
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 منهجية البحث :  -7
للحصول على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف هذا البحث، اعتمد الباحث على دراسة مكتبية 

 ودراسة ميدانية. وُيمكن توضي  هات ين الدراست ين فيما يلي:
 الدراسة المكتبية: -7/1

سييتلماالال للدراسيية المكتبييية االستلشييافية التييي قييام بهييا الباحييث ضييمن الدراسيية االسييتطالعية، ا     
وبعييد أن اتضييحت معييالم البحييث )ميين حيييث تحديييد كييل ميين: مشييكلة وتسييا الت البحييث، وأهدافييه ، 
وفروضه(، ومن أجل الحصول على البيانيات الثانويية الضيرورية لتحقييق أهيداف هيذا البحيث، قيام 

ا، حيث استهدفت هذه الدراسية جميال الم ييد مين البيانيات الثانويية الباحث بدرا سة مكتبية أكثر عمقال
 المتعلقة بموضوعات البحث.

وللحصول على هيذه البيانيات، اعتميد الباحيث عليى عيدة مصيادر، كيان مين أهمهيا: المؤلفيات      
 ، والرسائل العلمية.العلمية، والمقاالت، والدوريات، والبحوث، والتقارير، والنشرات، والمؤتمرات

 الدراسة الميدانية: -7/2
ِليَّة الالزمة لإلجابة على تسا الت       استهدفت الدراسة الميدانية جمال وتحليل البيانات األوَّ

 البحث، إضافة إلى اختبار صحة/ عدم صحة فروض البحث، ومن ث م؛ تحقيق أهدافه.
 حدود البحث :  -8

 ُيمكن تقسيم حدود هذا البحث إلى:
 : الحدود ال منية للبحث -8/1

وتتمثل في الفترة التي تم فيها تجميال البيانات األولية الالزمة للبحث من مصادرها المختلفية،      
 . 2016 أكتوبر ونوفمبروهي شهر ْي 

 : الحدود المكانية للبحث -8/2
القطاع نظرا لعظيم وقد رك  الباحث علي هذا  الدراسة،المستشفيات التعليمية محل وتتمثل في      

دوره في المجتمال المحيط ، حيث تبلغ عدد المستشفيات التعليمية محل الدراسة تسعة مستشيفيات 
 تتوزع علي محافظات الجمهورية المختلفة .

  الحدود البشرية للبحث:  -8/3
ة لتحقيق تتمثل الحدود البشرية للبحث في الُمفردات التي تتوافر لديها البيانات األولية الالزم     

اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم وعلى الرغم من أهمية التعرُّف على مستوى كٍل من  ،أهداف البحث
، إال أن الحدود ودور القيادة األصيلة في ذلك  األطباء وأعضاء هيئة التمريضلدي  التنظيمي

وضرورة  ؛ ومن هنا؛ جاءت أهمية أعضاء هيئة التمريض فقطالبشرية لهذا البحث تقتصر على 
ودور القيادة األصيلة  لديهم اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيميالتعرُّف على مستوى كٍل من 

لدى  اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي، وربما يكون التعرُّف على مستوى كٍل من في ذلك 
 ، مجاالال ألبحاث أخرى مستقبلية. األطباء في هذه المستشفيات
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 البحث :  ةوعينمجتمال  -9
  البحث: المجتم -9/1

يشير مجتمال البحث من وجهة النظر اإلحصائية على أنه"جميال المفردات التي تمثل الظاهرة       
موضوع البحث ، وتشترك في صفة معينة أو أكثر , ومطلوب جمال البيانات حولها " , وفي ضوء 

المستشفيات التعليمية محل أعضاء هيئة التمريض ب يتلون من بحثالهذا مجتمال  ذلك فإن
 .( 3546والبالغ عددهم ) الدراسة

 : البحث ةعين -9/2
ميين خييالل  أعضيياء هيئيية التمييريض بالمستشييفيات التعليمييية محييل الدراسييةتييم تحديييد حجييم عينيية   

 ( 2016 )إدريس، التالي:القانون 
 
     =ن  

 
 

 حيث : 
 العينة . حجم =ن  
 . 1.96 =% ، وهي  95الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة  =ت  
 =نسيبة الفشيل   =نسبة النجاق في التوزيال، وحيث أن التوزيال طبيعي فإن نسبة النجاق   =ف  
50 . % 
  =  5 =والمنتشر علي طرفي التوزيال بمقدار متساوي وهي   بهنسبة الخطأ المسموق.% 

 تمال .حجم المج  =ن  
 =وباستخدام القانون السابق يتض  أن حجم العينة 

 
                                                         مفردة    347= 

 
 
 

 . ت التعليمية محل الدراسة المستشفياويوض  الجدول التالي توزيال حجم العينة علي 
 
 
 
 

 ف( – 1ف )× ن ×  2ت
  

 2 ف( -1ن ) 2ت + ن 

 (96,1 )2 ×3546  ×5,0 (1 – 5,0) 
 

 (05,0  )2 ×3546 + (96,1 )2  ×5,0 (1 – 5,0) 
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 (1جدول رقم )
   أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية محل الدراسةتوزيال عينة البحث وفقاال ألعداد 

أعضاء هيئة عدد  بيان م
 التمريض

 حجم العينة %

 76 21,9 778 مستشفي شبين اللوم التعليمي  1
 40 11,6 413 مستشفي دمنهور التعليمي  2
 39 11,3 400 مستشفي بنها التعليمي  3
 43 12,5 444  مستشفي أحمد ماهر التعليمي  4
 39 11,3 401  مستشفي الجالء التعليمي  5
 28 8,2 291  مستشفي المطرية التعليمي  6
 20 5,5 197 مستشفي الساحل التعليمي  7
 42 12,1 428 مستشفي سوهاج التعليمي  8
 20 5,5 194 مي مستشفي أسوان التعلي 9

 347 %100 3546 اإلجمالي
 . 5201يناير ،  اإلحصاء السنوي لبيانات مرك  معلومات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المصدر :

قائميييية ، حييييييث  298هييييذا وقييييد بلغييييت قييييوائم االستقصييييياء الصييييالحة للتحليييييل اإلحصييييائي 
 %.86بلغت نسبة الردود 

مة:متغيرات البحث وا -10  لمقاييس المستخد 
اعتمدت الدراسة الميدانية على البيانات األولية، التي تيم جمعهيا حيول متغييرات البحيث، التيي      

أمكن قياس الخصائص التي تشتمل عليها من خالل مجموعة من المقاييس الُمتنوِ عة، وذلك عليى 
 النحو الموض  أدناه:

 متغيرات البحث:   -10/1
 : ثالث مجموعات غيرات البحث إلى ُيمكن تصنيو مت     

 (. محتوي العمل ، بيئة العمل ، التعويضات)  اإلخالل بالعقد النفسي)أ(  متغيرات 
 (.  بعد االعتقاد ، البعد العاطفي ، البعد السلوكي)  أبعاد التهكم التنظيميمتغيرات )ب( 

توازن ، المنظور األخالقي )ج( متغيرات أبعاد القيادة األصيلة ) الوعي الذاتي ، التشغيل الم
 الداخلي ، شفافية العالقات ( 

اإلخييالل بالعقييد أبعيياد وِبنيياءال علييى مييا سييبق، ُيمكيين توضييي  نمييوذج تحليييل متغيييرات البحييث )     
 (. 4(، من خالل الشكل رقم ) أبعاد التهكم التنظيمي ، أبعاد القيادة األصيلة،  النفسي
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 (4شكل رقم )
 البحث  العالقة بين متغيرات

 نموذج تحليل متغيرات البحث  

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 المقاييس المستخدمة في البحث:        -10/2
اإلخيييالل بالعقيييد النفسيييي ليييدي أعضييياء هيئييية التميييريض بالمستشيييفيات أبعييياد قيييياس  -10/2/1

 :  التعليمية
يد ِعليم الباحيث  – بعد إجراء مس  ميداني للمقاييس التيي تيم اسيتخدامها         لقيياس  –عليى ح 

اإلخيالل بالعقيد بأبعياد في دراسات سابقة، ولتصميم المقيياس الخياص  اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد 
 ، اعتمد الباحث بصفة أساسية على  التعليميةالنفسي لدي أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات 

(Barling & Cooper,2008)واإلضيافة؛ بميا يتناسيب ميال  ، مال إجيراء بعيض التعيديل والحيذف
 . طبيعة المستقصى منهم في هذا البحث

، التعليميية اإلخالل بالعقد النفسيي ليدي أعضياء هيئية التميريض بالمستشيفيات أبعاد ولقياس      
ن من خمس درجات للموافقية وعيدم الموافقية Likert Scaleتم استخدام مقياس "ليكرت" ) ( الُملوَّ

إليى الموافقية التامية، ميال وجيود  5دم الموافقة التامة، بينما أشار اليرقم إلى ع 1)حيث أشار الرقم 
،  محتيوي العميللقيياس  ةعبيار  11عبيارة:  23درجة ُمحايدة في المنتصو(. وقد تضمن المقياس 

 . التعويضاتلقياس  4، و لقياس بيئة العمل 8و
 
 
 

 المتغير التابال

 القيادة األصيلة 

 .الذاتيالوعي   ▪

 .التشغيل المتوازن  ▪

 .منظور األخالقيال ▪

 . شفافية العالقات ▪

 المتغيرات الوسيطة  المتغيرات المستقلة

 اإلخالل بالعقد النفسي

 العمل.محتوي   ▪

 العمل.بيئة  ▪

 التعويضات . ▪

 التهكم التنظيمي

 . بعد االعتقاد   ▪
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 :التعليميةلمستشفيات أبعاد التهكم التنظيمي لدي أعضاء هيئة التمريض باقياس  -10/2/2
د ِعلم الباحث   –بعد إجراء مس  ميداني للمقاييس التي تم استخدامها       أبعياد لقياس  –على ح 

بأبعيياد الييتهكم التنظيمييي لييدي فييي دراسييات سييابقة، ولتصييميم المقييياس الخيياص  الييتهكم التنظيمييي
اسيييييية عليييييى ، اعتميييييد الباحيييييث بصيييييفة أسالتعليميييييية أعضييييياء هيئييييية التميييييريض بالمستشيييييفيات 

(;James,2011   ، 2013حسانين ،) مال إجراء بعض التعديل والحذف واإلضافة؛ بميا يتناسيب
 مال طبيعة المستقصى منهم في هذا البحث.  

، تييم التعليمييية أبعيياد الييتهكم التنظيمييي لييدي أعضيياء هيئيية التمييريض بالمستشييفيات ولقييياس      
ن مين خميس درجيات للموافقية وعيدم الموافقية ( الُمليوَّ Likert Scaleاسيتخدام مقيياس "ليكيرت" )

إليى الموافقية التامية، ميال وجيود  5تامة، بينما أشار الرقم  إلى عدم الموافقة ا 1)حيث أشار الرقم 
 2و، بعييد االعتقيياد  لقييياس 3: ات عبييار  8درجيية ُمحايييدة فييي المنتصييو(. وقييد تضييمن المقييياس 

 لقياس البعد السلوكي . 3البعد العاطفي ، و لقياس 
 :التعليميةأبعاد القيادة األصيلة لدي أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات قياس  -10/2/3

ييد ِعلييم الباحييث   –بعييد إجييراء مسيي  ميييداني للمقيياييس التييي تييم اسييتخدامها        لقييياس  –علييى ح 
بأبعياد القييادة األصييلة  ليدي في دراسات سابقة، ولتصميم المقيياس الخياص  أبعاد القيادة األصيلة

 ، اعتمييييد الباحييييث بصييييفة أساسييييية علييييىالتعليميييييةأعضيييياء هيئيييية التمييييريض بالمستشييييفيات 
Walumbwa et al.,2008) ،) ميال إجيراء بعيض التعيديل والحيذف واإلضيافة؛ بميا يتناسيب ميال

 طبيعة المستقصى منهم في هذا البحث.  
، تييم ليمييية التعأبعيياد القيييادة األصيييلة لييدي أعضيياء هيئيية التمييريض بالمستشييفيات ولقييياس      

ن مين خميس درجيات للموافقية وعيدم الموافقية Likert Scaleاسيتخدام مقيياس "ليكيرت" ) ( الُمليوَّ
إليى الموافقية التامية، ميال وجيود  5تامة، بينما أشار اليرقم لإلى عدم الموافقة ا 1)حيث أشار الرقم 

، ي اليذاتي بعيد اليوع لقيياس 4: ات عبيار  16درجة ُمحايدة في المنتصيو(. وقيد تضيمن المقيياس 
لقيياس بعيد شيفافية  4لقياس بعد المنظور األخالقيي ، و  4بعد التشغيل المتوازن ، و لقياس  4و

 العالقات  .
 أساليب تحليل البيانات واختبار فروض البحث: -11

قام الباحث باختبيار فيروض البحيث باسيتخدام عيدة اختبيارات إحصيائية؛ تتناسيب وتتوافيق ميال      
 (.SPSSمستخدمة، وذلك من خالل ح مة البرامج اإلحصائية الجاه ة )أساليب التحليل ال

 أساليب تحليل البيانات: -11/1
 ُيمكن توضي  أساليب تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة من خالل العرض التالي:     

 : Alpha Correlation Cofficientمعامل االرتباط ألفا )أ( أسلوب 
امل االرتباط ألفا وذلك بغرض التحقق من درجة االعتماديية والثبيات فيي تم استخدام أسلوب مع    

المقاييس متعددة المحتوي ، ولقد تم اختيار هيذا األسيلوب االحصيائي لتركيي ه عليي درجية التناسيق 
 الداخلي بين المتغيرات التي يتلون منها المقياس الخاضال لالختبار .
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 Multiple Regression/ Correlationدد)ب( أسييلوب تحليييل االنحييدار واالرتبيياط المتعيي
Analysis : 

يعد أسلوب تحليل االنحدار المتعدد من األساليب االحصائية التنبؤية ، حيث يمكن من خالله 
تم استخدام أسلوب تحليل التنبؤ بالمتغير التابال علي أساس قيم عدد من المتغيرات المستقلة ، و 

، (SPSSحث من خالل ح مة البرامج اإلحصائية الجاه ة )االنحدار واالرتباط المتعدد في هذا الب
أبعاد االخالل بالعقد تحديد نوع ودرجة قوة العالقة بين حيث كان الهدف من استخدامه هو 

بعد مأخوذالا بشكل إجمالي، وكل متغير من متغيراته ) أبعاد التهكم التنظيمي، وكٍل من  النفسي 
، كذلك تحديد نوع ودرجة قوة العالقة بين ( على حدهلوكي االعتقاد ، البعد العاطفي ، البعد الس

مأخوذالا بشكل إجمالي، وكل متغير من االخالل بالعقد النفسي ، وكل من أبعاد القيادة األصيلة 
، ( على حده  منظور األخالقي ، شفافية العالقاتال الوعي الذاتي ، التشغيل المتوازن،متغيراته )

 أبعاد التهكم التنظيمي، وكٍل من أبعاد القيادة األصيلة لعالقة بين تحديد نوع ودرجة قوة اكذلك 
( بعد االعتقاد ، البعد العاطفي ، البعد السلوكي مأخوذالا بشكل إجمالي، وكل متغير من متغيراته )

 .على حده
 :  Path Analysis)ج( أسلوب تحليل المسار 

، حيث يهدف إلي التوصل إلي حليلي االنحدار واالرتباط المتعدديعتمد أسلوب تحليل المسار علي ت
تفسير مقبول لعالقات االرتباط المشاهدة وذلك بإنشاء نماذج للعالقات السببية بين المتغيرات، 

 : حيث يتعامل هذا النموذج مال نوعين من المتغيرات
، حيث يتم  المتغيرات الخارجية : ويتعامل معها النموذج بوصفها متغيرات مستقلة •

 توصيلها ببعضها بخطوط منحنية للداللة علي أن العالقة فيما بينها عالقة إرتباطية .

المتغيرات الداخلية : وهي المتغيرات التي نرغب في تفسيرها في ضوء المتغيرات الخارجية  •
وذلك لللشو عن عالقة السبب بينها وتحديد ا ثار المباشرة وغير المباشرة عليها من 

 عامل المسار .خالل م

وتم استخدام هذا األسلوب وذلك لوجود متغير وسيط يتمثل في ) القيادة األصيلة ( ، مال الرغبة 
 بين  في ع ل كل متغير علي حده ، ودراسة كل العالقات الممكنة من أجل التحقق من نوع العالقة

بالتهكم التنظيمي ،  اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي / وكذلك عالقة القيادة األصيلة
وأيضا تحديد تأثير القيادة األصيلة كمتغير وسيط علي العالقة بين اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم 

 التنظيمي . 
 أساليب اختبار فروض البحث: -11/2

ا من االختبارات اإلحصائية؛ التي ُتناِسب أساليب التحليل المسيتخدمة وتتوافيق  استخدم الباحث عددال
 ك من أجل اختبار فروض هذا البحث. وتتمثل االختبارات اإلحصائية لفروض البحث في:معها؛ وذل
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الُمصاِحبان ألسلوب تحليل االنحدار واالرتباط  T-Testت واختبار  F-Testف اختبار )أ(  
 :Multiple Regression/ Correlation Analysisالمتعدد 

حييث يتعليق الفيرض األول ، والثاني والثالث الفروض األول  وقد تم استخدامهما بهدف اختبار    
القييادة األصييلة واإلخيالل بالعقيد النفسيي للعياملين فيي المستشيفيات بتحديد نوع وقوة العالقية بيين 

القيييادة األصيييلة ، ويتعلييق الفييرض الثيياني بتحديييد نييوع وقييوة العالقيية بييين التعليمييية محييل الدراسيية
و يتعلييق الفييرض الثالييث ، التعليمييية محييل الدراسيية والييتهكم التنظيمييي للعيياملين فييي المستشييفيات

اإلخالل بالعقيد النفسيي واليتهكم التنظيميي للعياملين فيي المستشيفيات بين بتحديد نوع وقوة العالقة 
 .التعليمية محل الدراسة

 )ب( مؤشرات جودة النموذج المصاحبة ألسلوب تحليل المسار : 
 Goodness of Fit Index(GFI)قيية حيييث تمثلييت هييذه المؤشييرات فييي مؤشيير جييودة المطاب

 ، ومؤشر الجذر التربيعي للبواقي Comparative Fit Index( CFI)ومؤشر المطابقة المقارن 
Root Mean Square Residual (RMR) وقيد تيم اسيتخدام ذليك بهيدف اختبيار الفيرض .

كم التنظيمي للعياملين بتحديد نوع وقوة العالقة بين االخالل بالعقد النفسي والتهالرابال والذي يتعلق 
 في المستشفيات التعليمية محل الدراسة من خالل القيادة األصيلة كمتغير وسيط .

 التحقق من مستوى الثبات والصدق في المقاييس:  -12
يناقش هذا الج ء نتائج تحلييل الثبيات والصيدق فيي المقياييس التيى تيم اسيتخدامها فيي قائمية      

 رات الدراسة الميدانية , وذلك كما يلى: تغياصة بماالستقصاء لجمال البيانات الخ
 : االعتمادية في المقاييس  /: التحقق من مستوي الثبات أوال

الدرجة التي يتمتال بها المقياس المستخدم فيي  إلىفي القياس  ية االعتماد أويشير مفهوم الثبات 
ن لقيياس نفيس الخاصيية متعددة ,ولل ألسئلةتوفير نتائج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة 

 .الموضوع محل االهتمام وباستخدام نفس مجموعة المستقصى منهم  أو
 /الطيييرق المسيييتخدمة فيييي تقيييييم الثبيييات  أكثيييرمعاميييل االرتبييياط ألفيييا مييين  أسيييلوبويعتبييير         

االعتمادية في القياس , ويتسم بدرجة عالية من الدقة من حيث قدرته على قيياس درجية االتسياق 
  .( 2012افق فيما بين المحتويات المتعددة للقياس المستخدم )إدريس ,التو  أو
منفصيلة ,وذليك للتحقيق مين درجية  عشر ميرات ألفامعامل االرتباط  أسلوبوقد تم تطبيق          

االعتمادية في كيل مقيياس فرعيي مين المقياييس  أو، ومن ثم من مستوي الثبات  خلياالتساق الدا
اإلخييالل بالعقييد النفسييي ، وأبعيياد الييتهكم التنظيمييي ، أبعيياد خدمة لقييياس الخاضييعة للدراسيية والمسييت

لمبادص العامة لتنميية واختبيار المقياييس فيي البحيوث االجتماعيية لووفقا  ،  وأبعاد القيادة األصيلة
بينيه وبيين بياقي  0,30 مين قيلأ إجمياليمتغيير يحصيل عليى معاميل ارتبياط  أيفقد تقرر اسيتبعاد 
 ( وذلك كما يلى :2016قياس نفسه )إدريس ,المتغيرات في الم
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 : محتوي العمل)أ( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس 
رات التيي اشيتمل تغييبعيد فحيص معيامالت االرتبياط للمو  إلييه اإلشارة تطبيق المعيار السابقب      

قييل ميين أعلييى معييامالت ارتبيياط  ( حصييالينمتغييير هنيياك ) أنمتغييير ( تبييين  11عليهييا المقييياس )
         يضييم   لمحتييوي العمييلهييذا المقييياس الرئيسييي  أصييب , وبييذلك  ماوميين ثييم تقييرر اسييتبعاده0,30

ورغبيية فييي تحسييين درجيية االعتمادييية ليينفس المقييياس بعييد ، ( متغييير 11متغيييرات( بييدال ميين ) 9 )
ال معاميل ميرة ثانيية حييث ارتفي ألفيامعاميل االرتبياط  أسيلوبالمتغير منه , فقد تقرر تطبيق  استبعاد

درجية  إلييهللمقيياس اليذى تيم التوصيل  ألفياويعكس معاميل ،  ,85 إلى ,52للمقياس ككل من  ألفا
 االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية . أوعالية من الثبات 

 :   بيئة العمل)ب(  مستوى الثبات/االعتمادية في مقياس 
رات التيي اشيتمل تغييبعيد فحيص معيامالت االرتبياط للمو  إلييه اإلشارة تطبيق المعيار السابقب      

قيل مين أ( حصيل عليى معيامالت ارتبياط متغيير واحيدهنياك ) أن( تبيين  اتمتغيير  8عليها المقياس )
 7 ) يضييم  لبيئيية العمييل هييذا المقييياس الرئيسييي  أصييب وميين ثييم تقييرر اسييتبعاده , وبييذلك 0,30

 استبعادتحسين درجة االعتمادية لنفس المقياس بعد  ورغبة في، ( متغيرات  8متغيرات( بدال من )
 ألفييامييرة ثانييية حيييث ارتفييال معامييل  ألفييامعامييل االرتبيياط  أسييلوبالمتغييير منييه , فقييد تقييرر تطبيييق 

درجية عاليية  إليهللمقياس الذى تم التوصل  ألفاويعكس معامل ،  ,79 إلى ,64للمقياس ككل من 
 لمستخدمة في البحوث االجتماعية .االعتمادية في المقاييس ا أومن الثبات 

 :   تعويضاتلا)جي( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس  
وبعد فحص معامالت االرتباط للمتغيرات التيي اشيتمل  إليه اإلشارةاعتمادا علي المعيار السابق     

تبيياط متغييير , نظييرا لعييدم وجييود معامييل ار  أي سييتبعادامتغيييرات( , تقييرر عييدم  4عليهييا المقييياس )
نتييائج  أظهييرتكمييا 0,30قييل ميين أفييي نفييس المقييياس  ى خيير األمتغييير والمتغيييرات  يأبييين  إجمييالي

 إليى  تعويضياتالالمسيتخدم فيي قيياس  اإلجمياليوصيل للمقيياس  ألفيامعاميل  أنتحليل االعتماديية 
االعتماديييية فيييي  أودرجييية عاليييية مييين الثبيييات  إلييييهاليييذى تيييم التوصيييل  ألفيييا,ويعكيييس معاميييل  ,92

 س  المستخدمة فى البحوث االجتماعية .المقايي
 :  بعد االعتقاد( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس د)

وبعييد فحيص معيامالت االرتبيياط للمتغييرات التيي اشييتمل  إلييه اإلشيارةاعتميادا عليي المعييار السييابق 
تبياط متغيير , نظيرا لعيدم وجيود معاميل ار  أي سيتبعادامتغيرات( , تقيرر عيدم  3عليها المقياس )

نتيائج  أظهيرتكميا 0,30قيل مين أفي نفيس المقيياس  ى خر األمتغير والمتغيرات  يأبين  إجمالي
 بعييد االعتقيياد  المسييتخدم فييي قييياس اإلجميياليوصييل للمقييياس  ألفييامعامييل  أنتحليييل االعتمادييية 

االعتماديية فيي  أودرجية عاليية مين الثبيات  إليهالذى تم التوصل  ألفا,ويعكس معامل  ,78 إلى
 اييس  المستخدمة فى البحوث االجتماعية .المق
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 : عاطفيالبعد ال( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس هي) 
وبعييد فحيص معيامالت االرتبيياط للمتغييرات التيي اشييتمل  إلييه اإلشيارةاعتميادا عليي المعييار السييابق 

امييل ارتبيياط متغييير , نظييرا لعييدم وجييود مع أي سييتبعادا( , تقييرر عييدم متغيييرين عليهييا المقييياس )
نتيائج  أظهيرتكميا 0,30قيل مين أفي نفيس المقيياس  ى خر األمتغير والمتغيرات  يأبين  إجمالي

  البعيد العياطفيالمسيتخدم فيي قيياس  اإلجمياليوصيل للمقيياس  ألفامعامل  أنتحليل االعتمادية 
فيي االعتماديية  أودرجية عاليية مين الثبيات  إليهالذى تم التوصل  ألفا,ويعكس معامل  ,86 إلى

 المقاييس  المستخدمة فى البحوث االجتماعية .
 : سلوكي البعد ال( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس و)
رات التيي اشيتمل عليهيا تغييبعد فحص معيامالت االرتبياط للمو  إليه اإلشارة تطبيق المعيار السابقب

قييل ميين أبيياط ( حصييل علييى معييامالت ارتمتغييير واحييدهنيياك ) أن( تبييين  اتمتغييير  3المقييياس )
 يضييم  للبعييد السييلوكي هييذا المقييياس الرئيسييي  أصييب وميين ثييم تقييرر اسييتبعاده , وبييذلك 0,30
ورغبية فيي تحسيين درجية االعتماديية لينفس المقيياس بعيد ، ( متغييرات  3( بدال مين )ين)متغير 
مل مرة ثانية حيث ارتفال معا ألفامعامل االرتباط  أسلوبالمتغير منه , فقد تقرر تطبيق  استبعاد

 إليييهللمقييياس الييذى تييم التوصييل  ألفيياويعكييس معامييل ،  ,88 إلييى ,67للمقييياس ككييل ميين  ألفييا
 االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية أودرجة عالية من الثبات 

 : الوعي الذاتي( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس ز)
رات التيي اشيتمل عليهيا تغييص معيامالت االرتبياط للمبعد فحو  إليه اإلشارة تطبيق المعيار السابقب

قييل ميين أ( حصييل علييى معييامالت ارتبيياط متغييير واحييدهنيياك ) أن( تبييين  اتمتغييير  4المقييياس )
 3) يضيم  لليوعي اليذاتي هيذا المقيياس الرئيسيي  أصيب ومن ثم تقرر استبعاده , وبذلك 0,30

العتمادييية ليينفس المقييياس بعييد ورغبيية فييي تحسييين درجيية ا، ( متغيييرات  4( بييدال ميين )متغيييرات
مرة ثانية حيث ارتفال معامل  ألفامعامل االرتباط  أسلوبالمتغير منه , فقد تقرر تطبيق  استبعاد

 إليييهللمقييياس الييذى تييم التوصييل  ألفيياويعكييس معامييل ،  ,75 إلييى ,65للمقييياس ككييل ميين  ألفييا
 لبحوث االجتماعيةاالعتمادية في المقاييس المستخدمة في ا أودرجة عالية من الثبات 

 : التشغيل المتوازن ( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس حي )
وبعييد فحيص معيامالت االرتبيياط للمتغييرات التيي اشييتمل  إلييه اإلشيارةاعتميادا عليي المعييار السييابق 

متغيير , نظيرا لعيدم وجيود معاميل ارتبياط  أي ستبعادا( , تقرر عدم متغيرات  4عليها المقياس )
نتيائج  أظهيرتكميا 0,30قيل مين أفي نفيس المقيياس  ى خر األمتغير والمتغيرات  يأين ب إجمالي

التشيييغيل المسيييتخدم فيييي قيييياس  اإلجمييياليوصيييل للمقيييياس  ألفيييامعاميييل  أنتحلييييل االعتماديييية 
 أودرجيية عالييية ميين الثبييات  إليييهالييذى تييم التوصييل  ألفييا,ويعكييس معامييل  ,79 إلييى المتييوازن 

 ستخدمة فى البحوث االجتماعية .االعتمادية في المقاييس  الم
 
 



 35 

 المنظور األخالقي : ( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس ط)
وبعييد فحيص معيامالت االرتبيياط للمتغييرات التيي اشييتمل  إلييه اإلشيارةاعتميادا عليي المعييار السييابق 

تبياط متغيير , نظيرا لعيدم وجيود معاميل ار  أي سيتبعادا( , تقيرر عيدم متغيرات 4عليها المقياس )
نتيائج  أظهيرتكميا 0,30قيل مين أفي نفيس المقيياس  ى خر األمتغير والمتغيرات  يأبين  إجمالي

المنظيييور المسيييتخدم فيييي قيييياس  اإلجمييياليوصيييل للمقيييياس  ألفيييامعاميييل  أنتحلييييل االعتماديييية 
 أودرجيية عالييية ميين الثبييات  إليييهالييذى تييم التوصييل  ألفييا,ويعكييس معامييل  ,89 إلييى األخالقييي 

 المقاييس  المستخدمة فى البحوث االجتماعية .االعتمادية في 
 شفافية العالقات : ( مستوى الثبات /االعتمادية في مقياس ي)
رات التيي اشيتمل عليهيا تغييبعد فحص معيامالت االرتبياط للمو  إليه اإلشارة تطبيق المعيار السابقب

قييل ميين أاط ( حصييل علييى معييامالت ارتبييمتغييير واحييدهنيياك ) أن( تبييين  اتمتغييير  4المقييياس )
 يضيم  لشيفافية العالقيات هيذا المقيياس الرئيسيي  أصيب ومن ثم تقيرر اسيتبعاده , وبيذلك 0,30

ورغبة في تحسين درجة االعتمادية لينفس المقيياس بعيد ، ( متغيرات  4( بدال من )متغيرات 3)
معامل  مرة ثانية حيث ارتفال ألفامعامل االرتباط  أسلوبالمتغير منه , فقد تقرر تطبيق  استبعاد

 إليييهللمقييياس الييذى تييم التوصييل  ألفيياويعكييس معامييل ،  ,76 إلييى ,58للمقييياس ككييل ميين  ألفييا
 .االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية أودرجة عالية من الثبات 

 (2جدول رقم )
 ألفاامل االرتباط بين محتويات المقاييس المستخدمة في البحث باستخدام مع الداخليتقييم درجة االتساق 

 المقاييس المستخدمة
 في البحث

 المحاولة الثانية المحاولة األولى
 معامل ألفا عدد المتغيرات معامل ألفا عدد المتغيرات

 0,85 9 52,0 11        محتوي العمل 
 0,79 7 0,64 8 بيئة العمل 
 ييييييييييييييي 4 92,0 4 التعويضات 

 0,88 20 0,65 23 عقد النفسي إجمالي مقياس اإلخالل بال
 يييييييييييييييي 3 0,78 3 بعد االعتقاد 

 يييييييييييييييي 2 86,0 2 البعد العاطفي 
 0,88 2 0,67 3 البعد السلوكي 

 0,86 7 0,73 8 إجمالي مقياس التهكم التنظيمي 
 0,75 3 0,65 4 الوعي الذاتي 

 يييييييييييييي 4 0,79 4 التشغيل المتوازن 

 يييييييييييييي 4 0,89 4 المنظور األخالقي 

 0,76 3 0,58 4 شفافية العالقات 
 0,82 14 0,71 16 إجمالي مقياس القيادة األصيلة 
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 نتائج الدراسة الميدانية: -13
 في المستشفيات التعليمية :والقيادة األصيلة العالقة بين اإلخالل بالعقد النفسي للعاملين  -13/1

ميين فييروض هييذه الدراسيية، قييام  ولللبحييث واختبييار صييحة الفييرض األ  ولى التسييا ل األ لإلجابيية عليي
 /Multiple Regressionتحلييييل االنحيييدار واالرتبييياط المتعيييدد يالباحيييث بتطبييييق أسيييلوب

Correlation Analysis  :حيث تمثلت النتائج فيما يلي ، 
هيئة التمريض بالمستشيفيات  اإلخالل بالعقد النفسي لدي أعضاءالعالقة بين متغيرات  -13/1/1

 بشكل إجمالي: ا  ذال مأخو والقيادة األصيلة التعليمية 
 )أ( نوع وقوة العالقة : 

اإلخيالل المتعيدد عليى العالقية بيين تحلييل االنحيدار واالرتبياط  يتتلخص نتائج تطبييق أسيلوب
فيي الجيدول  والقييادة األصييلةلدي أعضاء هيئية التميريض بالمستشيفيات التعليميية  بالعقد النفسي

 ( حيث يتض  ما يلي: 3رقم )
 (3جدول رقم )

لدي  واإلخالل بالعقد النفسيالقيادة األصيلة بين واالرتباط المتعدد للعالقة  نتائج تحليل االنحدار
 أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية

أعضاء لدي  اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد القيادة األصيلة األكثر تأثيرا في 
 هيئة التمريض  

معامل 
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    :  الوعي الذاتي  أوال : 

 0,26 0,51- **0,312 يبحث قائدي عن المعلومات المرتدة لتحسين التفاعل مال األخرين . -1
 0,38 0,62- *0,127 يدرك قائدي بدقة كيو ينظر ا خرين إلي قدراته . -2
 0,55  0,74- **0,344 يدرك قائدي كيو تؤثر تصرفاته علي ا خرين . -3
 0,45 0,67- *0,124 يعرف قائدي ما هو الوقت المناسب إلعادة تقييم موقفه في القضايا الهامة   -4

    :   التشغيل المتوازن ثانيا : 
 0,24 0,49- *0,269 جات يصغي قائدي باهتمام لوجهات النظر المختلفة قبل التوصل إلي االستنتا -5
 0,52 0,72- **0,217 يحلل قائدي البيانات المتعلقة بالموضوع قبل اتخاذ القرار . -6
 0,22 0,47- *0,128 يصنال قائدي قرارات صعبة بناء علي معايير مرتفعة للسلوك األخالقي . -7
ديا يأخذ قائدي في االعتبار وجهات النظر المختلفية حتيي ليو كانيت تمثيل تحي -8

 0,46 0,68- 0,021 لألوضاع القائمة .
    :   المنظور األخالقي ثالثا :

 0,41 0,64- *0,139 ما بداخل قائدي يظهر في تصرفاته الخارجية .  -9
 0,45 0,67- *0,142 يبرهن قائدي علي أن معتقداته تتوافق مال تصرفاته . -10
 0,27 0,52- *0,226 يصنال قائدي قراراته بناء علي قيمه الجوهرية . -11
 0,58 0,76- 0,091 يطلب قائدي منا أن نأخذ مواقف تدعم قيمنا الرئيسية . -12

    رابعا : شفافية العالقات :
 0,38 0,62- **0,224 يقول قائدي بالفعل ما يعنيه . -13
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 0,29 0,54- 0,026 يعترف قائدي باألخطاء التي تحدث في العمل . -14
 0,21 0,46- **0,348 ل فرد منا علي أن يتحدث عما بداخله .يشجال قائدي ك -15
 0,18 0,43- 0,028 يخبرنا قائدنا بالحقيقة مهما كانت صعوبتها . -16

    R -0,67معامل االرتباط في النموذج 
    R2 0,45معامل التحديد في النموذج 

   128,45 قيمة ف المحسوبة 
   281، 16 درجات الحرية 

   0,05 داللة اإلحصائية مستوي ال

 T- testوفقا الختبار )ت(  0,05ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا الختبار )ت(  10,0ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية **

بيين أبعياد القييادة األصييلة فيي المستشيفيات  إحصيائيةتوجد عالقة خطيية سيالبة ذات داللية  -
)مييأخوذة بصييورة  فييي تلييك المستشييفيات. اإلخييالل بالعقييد النفسييية و حييل الدراسييمالتعليمييية 
% وفقييا الختبييار 5وذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى عكسييية وأن هييذه العالقيية  ، إجمالييية(

(، حيييث كلمييا زاد االهتمييام ميين جانييب إدارة المستشييفيات التعليمييية محييل الدراسيية بيينمط )ف
 عند أعضاء هيئة التمريض العاملين بها . فسياإلخالل بالعقد النالقيادة األصيلة انخفض 

 0,67-تتصو العالقة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الللي في بيانات المتغير 45هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
 (.اإلخالل بالعقد النفسيمستوي التابال )

عنيد  اإلخيالل بالعقيد النفسييمسيتوي فيي  األكثير تيأثيراألبعياد القييادة األصييلة األهمية النسيبية  (ب)
 أعضاء هيئة التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة : 

 ( نستنتج أن :  3بناء علي النتائج الواردة بالجدول رقم )    
( تتمتييال بعالقيية أبعيياد القيييادة األصيييلةمتغيييرا تمثييل  16متغييير فقييط ) ميين بييين  12هنيياك  •

عنيد أعضياء  اإلخالل بالعقيد النفسييمستوي اللة إحصائية بينها وبين قوية ذات د عكسية
 هيئة التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة .

الخاضييعة للدراسيية ليسييت ذات دالليية  متغيييرات أبعيياد القيييادة األصيييلةميين  اتمتغييير  4هنياك  •
أعضياء هيئية التميريض  عنيداإلخيالل بالعقيد النفسيي بمستوي إحصائية من حيث عالقتها 

 العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة.
مين خيالل بحيث القائيد اإلخالل بالعقد النفسي يمكن للمستشفيات التعليمية خفض مستوي  •

كييو تيؤثر تصيرفاته وإدراك القائيد  ،ا خيرينالمعلوميات المرتيدة لتحسيين التفاعيل ميال عن 
لوقييت المناسييب إلعييادة تقييييم موقفييه فييي القضييايا ومعرفيية القائييد مييا هييو ا، علييي ا خييرين

، باهتميام لوجهيات النظير المختلفية قبيل التوصيل إليي االسيتنتاجاتوإصغاء القائد الهامة ، 
وصيييناعة القائيييد القيييرارات ،البيانيييات المتعلقييية بالموضيييوع قبيييل اتخييياذ القراروتحلييييل القائيييد 

فييي ظهييار القائييد مييا بداخلييه وإ الصييعبة بنيياء علييي معييايير مرتفعيية للسييلوك األخالقييي ، 
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وصيناعة القائيد علي أن معتقداتيه تتوافيق ميال تصيرفاته، ، وبرهنه القائد تصرفاته الخارجية
،وتشيجيال القائيد للعياملين  بالفعيل ميا يعنييه، وقيول القائيد قراراته بناء علي قيمة الجوهريية
 .علي أن يتحدث كل عما بداخله 

 إحصيائيةالقائل " ال توجد عالقية ذات داللية وفي ضوء ما تقدم يمكن رفض فرض العدم    •
اإلخييالل بالعقييد بييين القيييادة األصيييلة فييي المستشييفيات التعليمييية محييل الدراسيية ومسييتوي 

بصورة إجمالية، وذلك بعد أن أظهر نموذج تحليل  ا وقبول الفرض البديل مأخوذ" النفسي 
 0,05و 0,01ائية االنحييدار المتعييدد أن هنيياك عالقيية جوهرييية عنييد مسييتوى دالليية إحصيي

كميا ، اإلخيالل بالعقيد النفسيي القييادة األصييلة ومسيتوي بين  F-Test)وفقا الختبار ف( 
متغييير فقييط ميين العييدد اإلجمييالي  12لتقييرر رفييض فييرض العييدم وقبييول الفييرض البييديل 
متغيير (، وذليك لوجيود عالقية ذات  16للمتغيرات المسيتقلة فيي نميوذج تحلييل االنحيدار ) 

( عنيد اإلخيالل بالعقيد النفسييمسيتوي بين كل مينهم وبيين المتغيير التيابال ) داللة إحصائية
)انظيير جييدول رقييم  T-Test، وذلييك وفقييا الختبييار 0,05، 0,01مسييتوى دالليية إحصييائية 

(3.) 
 العالقة بين القيادة األصيلة والتهكم التنظيمي للعاملين في المستشفيات التعليمية : -13/2 

مين فيروض هيذه الدراسية، قيام  نيثياللبحيث واختبيار صيحة الفيرض ال ينثيالإلجابة على التسا ل ال
 /Multiple Regressionتحلييييل االنحيييدار واالرتبييياط المتعيييدد يالباحيييث بتطبييييق أسيييلوب

Correlation Analysis  :حيث تمثلت النتائج فيما يلي ، 
عضيياء هيئيية الييتهكم التنظيمييي لييدي أومسييتوى القيييادة األصيييلة العالقيية بييين متغيييرات  -13/2/1

 مأخوذالا بشكل إجمالي:التمريض بالمستشفيات التعليمية 
 )أ( نوع وقوة العالقة : 

القيييادة المتعييدد علييى العالقيية بييين تحليييل االنحييدار واالرتبيياط  يتييتلخص نتييائج تطبيييق أسييلوب
فيييي الييتهكم التنظيمييي لييدي أعضيياء هيئيية التمييريض بالمستشييفيات التعليمييية ومسييتوى األصيييلة 

 ( حيث يتض  ما يلي: 4) الجدول رقم
 (4جدول رقم )

التهكم التنظيمي لدي ومستوى القيادة األصيلة بين واالرتباط المتعدد للعالقة  نتائج تحليل االنحدار
 أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية

أبعاد القيادة األصيلة األكثر تأثيرا في مستوي التهكم التنظيمي ألعضاء 
 هيئة التمريض  

امل مع
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    :  الوعي الذاتي  أوال : 

 0,41 0,64- **0,215 يبحث قائدي عن المعلومات المرتدة لتحسين التفاعل مال األخرين . -1
 0,52 0,72- *0,139 يدرك قائدي بدقة كيو ينظر ا خرين إلي قدراته . -2
 0,42  0,65- **0,248 ثر تصرفاته علي ا خرين .يدرك قائدي كيو تؤ  -3
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 0,14 0,38- 0,029 يعرف قائدي ما هو الوقت المناسب إلعادة تقييم موقفه في القضايا الهامة   -4
     المتوازن:التشغيل  ثانيا:

 0,45 0,67- *0,147 يصغي قائدي باهتمام لوجهات النظر المختلفة قبل التوصل إلي االستنتاجات  -5
 0,37 0,61- **0,243 القرار.يحلل قائدي البيانات المتعلقة بالموضوع قبل اتخاذ  -6
 0,23 0,48- 0,019 يصنال قائدي قرارات صعبة بناء علي معايير مرتفعة للسلوك األخالقي . -7
يأخذ قائدي في االعتبار وجهات النظر المختلفية حتيي ليو كانيت تمثيل تحيديا  -8

 0,09 0,30- 0,027 لألوضاع القائمة .
    :   المنظور األخالقي ثالثا :

 0,53 0,73- **0,246 ما بداخل قائدي يظهر في تصرفاته الخارجية .  -9
 0,46 0,68- **0,176 معتقداته تتوافق مال تصرفاته .ن يبرهن قائدي علي أ -10
 0,55 0,74- *0,129 الجوهرية . هيصنال قائدي قراراته بناء علي قيم -11
 0,27 0,52- 0,054 يطلب قائدي منا أن نأخذ مواقف تدعم قيمنا الرئيسية . -12

    رابعا : شفافية العالقات :
 0,45 0,67- **0,358 يقول قائدي بالفعل ما يعنيه . -13
 0,38 0,62- **0,218 يعترف قائدي باألخطاء التي تحدث في العمل . -14
 0,49 0,70- **0,186 دث عما بداخله .يشجال قائدي كل فرد منا علي أن يتح -15
 0,12 0,34- 0,016 يخبرنا قائدنا بالحقيقة مهما كانت صعوبتها . -16

    R -0,82معامل االرتباط في النموذج 
    R2 0,67معامل التحديد في النموذج 

   128,45 قيمة ف المحسوبة 
   281، 16 درجات الحرية 

   0,05 مستوي الداللة اإلحصائية 

 T- testوفقا الختبار )ت(  0,05ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا الختبار )ت(  10,0ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية **

توجد عالقة خطية سالبة ذات داللة احصائية بين أبعاد القييادة األصييلة فيي المستشيفيات  -
)مييأخوذة  .التنظيمييي فييي تلييك المستشييفياتالييتهكم مسييتوي حييل الدراسيية وبييين مالتعليمييية 

% وفقيا 5وذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  عكسييةوأن هذه العالقية  ، بصورة إجمالية(
(، حيث كلما زاد االهتمام من جانب إدارة المستشفيات التعليميية محيل الدراسية الختبار )ف

ة التمييريض بيينمط القيييادة األصيييلة انخفييض مسييتوي الييتهكم التنظيمييي عنييد أعضيياء هيئيي
 العاملين بها .

 0,82-تتصو العالقة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الللي في بيانات المتغير 67هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
 (. التهكم التنظيميمستوي التابال )

يميي عنيد أعضياء اليتهكم التنظمسيتوي األكثر تيأثيرا فيي  القيادة األصيلةألبعاد األهمية النسبية  (ب)
 هيئة التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة : 
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 ( نستنتج أن :  4بناء علي النتائج الواردة بالجدول رقم )    
( تتمتييال بعالقيية القيييادة األصيييلةأبعيياد متغيييرا تمثييل  16متغييير فقييط ) ميين بييين  11هنيياك  •

اليتهكم التنظيميي عنيد أعضياء هيئية ي مستو قوية ذات داللة إحصائية بينها وبين  عكسية
 التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة .

الخاضييعة للدراسيية ليسييت ذات دالليية  القيييادة األصيييلةمتغيييرات أبعيياد ميين  اتمتغييير  5هنياك  •
اليييتهكم التنظيميييي عنيييد أعضييياء هيئييية التميييريض بمسيييتوي إحصيييائية مييين حييييث عالقتهيييا 

 ات التعليمية محل الدراسة.العاملين في المستشفي
بحيث القائيد عين يمكن للمستشفيات التعليمية خفيض مسيتوي اليتهكم التنظيميي مين خيالل  •

بدقية كييو ينظير ا خيرين ، وإدراك القائيد المعلومات المرتدة لتحسيين التفاعيل ميال األخيرين
ام باهتميييوإصييغاء القائييد ، كييييو تييؤثر تصييرفاته علييي ا خيييرين، وإدراك القائييد إلييي قدراتييه

البيانيات المتعلقية وتحلييل القائيد ، لوجهات النظير المختلفية قبيل التوصيل إليي االسيتنتاجات
وبرهنه القائيد ، في تصرفاته الخارجيةوإظهار القائد ما بداخله ، بالموضوع قبل اتخاذ القرار

، قراراتيه بنياء عليي قيمية الجوهرييةوصناعة القائد علي أن معتقداته تتوافق مال تصرفاته، 
، وتشيجيال باألخطياء التيي تحيدث فيي العميل، واعتيراف القائيد  بالفعل ما يعنييهالقائد  وقول

 .علي أن يتحدث كل عما بداخله القائد للعاملين 
القائل " ال توجد عالقية ذات داللية احصيائية وفي ضوء ما تقدم يمكن رفض فرض العدم    •

ومسيتوي اليتهكم التنظيميي " بين القيادة األصيلة في المستشفيات التعليمية محيل الدراسية 
بصورة إجمالية، وذلك بعد أن أظهر نموذج تحلييل االنحيدار  ا وقبول الفرض البديل مأخوذ

)وفقيييا  0,05و 0,01المتعيييدد أن هنييياك عالقييية جوهريييية عنيييد مسيييتوى داللييية إحصيييائية 
كميا تقيرر رفيض ،  القييادة األصييلة ومسيتوي اليتهكم التنظيمييبين  F-Testالختبار ف( 

متغير فقط من العدد اإلجمالي للمتغيرات المسيتقلة  11للعدم وقبول الفرض البديل فرض ا
متغيير (، وذليك لوجيود عالقية ذات داللية إحصيائية بيين  16في نموذج تحلييل االنحيدار ) 

( عنييد مسييتوى دالليية إحصييائية الييتهكم التنظيمييي مسييتوي كييل ميينهم وبييين المتغييير التييابال )
 (.4)انظر جدول رقم ) T-Testار ، وذلك وفقا الختب0,05، 0,01

الييتهكم التنظيمييي للعيياملين فييي المستشييفيات مسييتوي االخييالل بالعقييد النفسييي و بييين  العالقيية -13/3
 التعليمية : 

مين فيروض هيذه الدراسية،  ثاليثللبحث واختبار صيحة الفيرض ال ثالثلإلجابة على التسا ل ال     
 /Multiple Regressionرتبيياط المتعييددقييام الباحييث بتطبيييق أسييلوب تحليييل االنحييدار واال 

Correlation Analysis  :حيث تمثلت النتائج فيما يلي ، 
اليتهكم التنظيميي ليدي أعضياء ومسيتوى اإلخيالل بالعقيد النفسيي العالقية بيين متغييرات  -13/3/1

 مأخوذالا بشكل إجمالي:بالمستشفيات التعليمية  هيئة التمريض
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 )أ( نوع وقوة العالقة : 
اإلخيالل المتعيدد عليى العالقية بيين تحلييل االنحيدار واالرتبياط  ينتائج تطبييق أسيلوبتتلخص 
فيي التهكم التنظيمي لدي أعضاء هيئة التميريض بالمستشيفيات التعليميية ومستوى بالعقد النفسي 
 ( حيث يتض  ما يلي: 5الجدول رقم )

 (5جدول رقم )   
التهكم ومستوى اإلخالل بالعقد النفسي بين  واالرتباط المتعدد للعالقة نتائج تحليل االنحدار

 التنظيمي لدي أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية

التهكم التنظيمي مستوي األكثر تأثيرا في  اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد 
  ألعضاء هيئة التمريض 

معامل 
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

 فق علي أن المستشفي التي تعمل بها لديها الت ام جاد تجاه الوفاء ب : إلي أي مدي توا

    :   محتوي العملأوال : 

 0,41 0,64 **0,318 توفير فرص التطوير التنظيمي . -1
 0,53    0,73 **0,289 توصيل المعرفة التنظيمية . -2
 0,68 0,82 **0,259 إمدادك بالمعلومات التي تخص العمل . -3
 0,45 0,67 *0,246 تطبق باستمرار السياسة التنظيمية . -4
 0,29 0,54 *0,211 التصرف بن اهة بما يتوافق مال القيم والمعتقدات . -5
 0,18 0,43 0,028 تجميال وتوزيال وإدارة استخدام المعرفة الفلرية . -6
 0,44 0,66 *0,264 تع ي  القيادة والتحفي  . -7
 0,38 0,62 *0,321 موظفين .االلت ام تجاه دعم ال -8
 0,55 0,74 *0,286 توفير الموارد الالزمة للموظفين لتنفيذ وانجاز مهامهم . -9

 0,52 0,72 *0,216 توفير فرص النمو والتنمية الشخصية . -10
 0,19 0,44 0,012 إظهار الت امها تجاه النجاق والنمو . -11

    :   بيئة العملثانيا : 
 0,41 0,64 **0,327 عم المهني والشخصي .توفير الد -12
 0,30 0,54 **0,354 إدارة التغيير وتوفير التوجه االستراتيجي . -13
 0,33 0,57 *0,229  الحفاو علي المعايير والقيم المتعارف عليها . -14
 0,22 0,47 0,022 الحفاو علي اللفاءات المهنية . -15
 0,32 0,57 **0,226 ترام .معاملة أعضاء هيئة التمريض  باح -16
 0,41 0,64 **0,194 توفير بيئة عمل تشجال علي العمل الجماعي . -17
 0,52 0,72 **0,312 الوفاء بعقد العمل الرسمي . -18
 0,30 0,55 **0,326 معاملة كافة أعضاء هيئة التمريض بعدالة ومساواة . -19

    :    التعويضات  ثالثا :
 0,42 0,64 **0,412  فسية للوفاء بمتطلبات الحياة .تقديم أجور تنا -20
دعم أعضاء هيئية التميريض فيي الحفياو عليي التيوازن بيين العميل والحيياة  -21

 0,52 0,72 **0,248 الشخصية 
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 0,69 0,83 **0,284  تقديم مكافلت قيمة ألعضاء هيئة التمريض . -22
 0,51 0,71 **0,212 توفير بيئة عمل أمنة . -23
   R 0,64امل االرتباط في النموذج مع

   R2 0,41معامل التحديد في النموذج 
   264,14 قيمة ف المحسوبة 

   276، 23 درجات الحرية 

   0,05 مستوي الداللة اإلحصائية 

 T- testوفقا الختبار )ت(  0,05ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا الختبار )ت(  10,0ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية **

الييتهكم ومسييتوي  اإلخييالل بالعقييد النفسيييمسييتوي هنيياك عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين  -
 ، )مأخوذة بصورة إجماليية( .التنظيمي لدي أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية

 (.% وفقا الختبار )ف5وذات داللة إحصائية عند مستوى طردية وأن هذه العالقة 

 %.64تتصو العالقة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الللي في بيانات المتغير 41هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
 (. التهكم التنظيمي مستوي التابال )

اليتهكم التنظيميي ليدي أعضياء األكثير تيأثيرا فيي  اإلخالل بالعقيد النفسييألبعاد األهمية النسبية  (ب)
 :  يض بالمستشفيات التعليميةهيئة التمر 

 ( نستنتج أن :  5بناء علي النتائج الواردة بالجدول رقم )    
( تتمتيال بعالقية اإلخيالل بالعقيد النفسييأبعياد متغييرا تمثيل  23متغيير ) مين بيين  20هناك  •

اليتهكم التنظيميي ليدي أعضياء هيئية مسيتوي طردية قوية ذات داللة إحصائية بينهيا وبيين 
 التعليمية . تستشفياالتمريض بالم

الخاضيعة للدراسية ليسيت ذات  اإلخيالل بالعقيد النفسييمتغييرات أبعياد من  اتمتغير  3هناك  •
اليتهكم التنظيميي ليدي أعضياء هيئية التميريض بمسيتوي داللة إحصائية من حيث عالقتها 

 التعليمية . تبالمستشفيا

ذات داللية إحصيائية القائيل " ال توجيد عالقية وفي ضوء ما تقدم يمكين رفيض فيرض العيدم  •
فييي المستشييفيات التعليمييية محييل الدراسيية ومسييتوي الييتهكم  اإلخييالل بالعقييد النفسيييبييين 

بصييورة إجمالييية، وذلييك بعييد أن أظهيير نمييوذج  ا وقبييول الفييرض البييديل مييأخوذالتنظيمييي " 
 0,01تحليييل االنحييدار المتعييدد أن هنيياك عالقيية جوهرييية عنييد مسييتوى دالليية إحصييائية 

ومسييييتوي الييييتهكم  اإلخييييالل بالعقييييد النفسيييييبييييين  F-Testختبييييار ف( )وفقييييا ال 0,05و
متغيير فقيط مين العيدد  20لكما تقرر رفض فرض العدم وقبول الفرض البيديل ،  التنظيمي

متغييير (، وذلييك لوجييود  23اإلجمييالي للمتغيييرات المسييتقلة فييي نمييوذج تحليييل االنحييدار ) 
( مسيتوي اليتهكم التنظيميي ير التيابال )عالقة ذات داللة إحصائية بين كل منهم وبين المتغ
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)انظير جيدول  T-Test، وذليك وفقيا الختبيار 0,05، 0,01عند مسيتوى داللية إحصيائية 
 (.5رقم )

االخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي للعاملين في المستشيفيات التعليميية بين  العالقة -13/4
 من خالل القيادة األصيلة كمتغير وسيط : 

حث في هذا الج ء نتائج التحليل الالحصائي الخاص باالجابة علي السؤال الرابال يتناول البا •
لهذا البحث ، والمتعلق بتحديد نوع وقوة العالقة غير المباشرة بين اإلخالل بالعقد النفسي 

بعد االعتقاد ، البعد أبعاد التهكم التنظيمي )و والتهكم التنظيمي مأخوذة بصورة اجمالية 
، من خالل القيادة األصيلة كمتغير وسيط . ولتحقيق  بشكل اجمالي( السلوكي العاطفي ، البعد

 Amos)برنامج  استخدام بواسطة Path Analysisتم استخدام أسلوب تحليل المسار ذلك 
Ver.18)( وقد استخدم الباحث أسلوب نمذجة المعادالت الهيكلية ،SEM باستخدام برنامج )

 نحدار، من خالل استخدام برنامج تحليل المسار وهو أحد برامج اال 
AMOSبأسلوبMaximum Likelihood Estimates (MLE)  حيث يمكن من خالله،

االخالل بالعقد النفسي والتهكم على العالقة بين  للقيادة األصيلةاختبار التأثير الوسيط 
ات ، وذلك ألن هذا األسلوب من ممي اته إمكانية استخدامه فى حالة وجود بيانالتنظيمي 

 Maximumبتقدير هذه البيانات بكفاءة من خالل أسلوب AMOSمفقودة حيث يقوم 
Likelihood Estimates (MLE)   بدالال من االعتماد على الحذف البشرى أو احتساب

المتوسط، كما أنه يستطيال تحليل عدد كبير من البيانات المختلفة في وقت واحد، وتقدير 
وإدخالها في معادالت االنحدار.  exogenous variablesالمتوسطات للمتغيرات الخارجية 

وذلك من أجل التحقق من صحة الفرض الرابال الذي ينص على أنه " ال توجد عالقة غير 
القيادة من خالل االخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيمي مباشرة ذات داللة إحصائية بين 

 كمتغير وسيط ".  األصيلة
لعالقة غير المباشرة في النموذج، وبمعنى وخر اختبار جودة وللتحقق من سالمة وصحة ا 

 مطابقة النموذج، تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية والتي يمكن تناولها فيما يأتي: 
: يقيس مقدار التباين في Goodness of Fit Index (GFI)مؤشر جودة المطابقة  •

راسة، وهو بذلك يناظر مربال معامل االرتباط المصفوفة المحللة عن طريق النموذج موضوع الد
المتعدد في تحليل االنحدار المتعدد، وتتراوق قيمته بين الصفر والواحد الصحي ، حيث تشير 
القيمة المرتفعة بين هذا المدى )الصفر، الواحد الصحي ( إلى تطابق أفضل للنموذج مال 

 بيانات العينة.
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: حيث تتراوق قيمته بين Comparative Fit Index (CFI) مؤشر المطابقة المقارن  •
الصفر والواحد الصحي ، حيث تشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى )الصفر، الواحد 

 الصحي ( إلى تطابق أفضل للنموذج مال بيانات العينة.
: حيث كلما Root Mean Square Residual (RMR) مؤشر الجذر التربيعى للبواقى  •

 لك على توافق أكبر، وبذلك يتض  لنا جودة النموذج المقدر.صغرت قيمة ذلك المؤشر دل ذ
اإلخالل بالعقد النفسي في المستشفيات أبعاد تحديد شكل ومعنوية العالقات بين  -13/4/1

 : التهكم التنظيمي من خالل القيادة األصيلة كمتغير وسيطو التعليمية محل الدراسة 
كمتغير وسيط على  القيادة األصيلةر لتأثي AMOS( نتائج نموذج 6يوض  الجدول رقم ) 

 :  والتهكم التنظيمي  االخالل بالعقد النفسيأبعاد العالقة بين 
 (6جدول رقم )

اإلخالل بالعقد أبعاد على العالقة بين  كمتغير وسيط  القيادة األصيلةلتأثير  Amosنتائج نموذج 
  والتهكم التنظيمي  النفسي

المتغير 

 التابع
 المتغير المستقل

الرتباط ا

 الكلى

معامل 

 التحديد
2R 

معامل 

 االنحدار

B 

التأثير 

 المباشر

التأثير 

الغير 

 مباشر

التأثير 

 الكلى

 مستوى

 الداللة

مستوى 

 المعنوية

القيادة 

 األصيلة 

 0,548 محتوي العمل 

0,37 

 معنوي 0,000 0,224 --- 0,224 0,26

 معنوي 0,001 0,346 --- 0,346 0,38 0,646 بيئة العمل 

 معنوي 0,000 0,328 --- 0,328 0,30 0,487 التعويضات 

التهكم 

 التنظيمي 

 0,686 محتوي العمل 

0,41 

 معنوي 0,000 0,234 0,036 0,198 0,22

 معنوي 0,001 0,248 0,038 0,210 0,24 0,554 بيئة العمل 

 غير معنوي 0,648 0,201 0,182 0,019 0,012 0,434 التعويضات 

 معنوي 0,000 0,454 --- 0,454 0,48 0,822 األصيلة القيادة 

 
من  التهكم التنظيميو  اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد ( العالقة المقترحة بين 4ويوض  الشكل رقم )

باستخدام طريقة  AMOSكمتغير وسيط وذلك باستخدام برنامج  القيادة األصيلةخالل 
Maximum Likelihood Estimates (MLE): 
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 (4شكل رقم )
 والتهكم التنظيمي بالعقد النفسي والقيادة األصيلة اإلخاللأبعاد النموذج المقترق للعالقات بين 

 AMOSباستخدام برنامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,634 = Goodness of Fit Index (GFI)   مؤشر جودة المطابقة - 

0,428 = Comparative Fit Index (GFI)   جودة المقارنمؤشر  - 

0,113 = Root Mean Square Residual (RMR) الجذر التربيعي للبواقي - 

WC1 – 11   :. محتوي العمل 

CO 20 – 23   : التعويضات 

 

WE 12 – 19   :بيئة العمل 

CYN  : التهكم التنظيمي  . 

AUTLEAD  : القيادة األصيلة . 

نتائج تطبيق تحليل المسار، النتائج  ( ومن4( والشكل رقم )6ويتض  من الجدول رقم )
 ا تية:

وأن غالبية معامالت  والتهكم التنظيمي اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد توجد درجة توافق بين  •
 ا   وسيط ا  تأثير  ااألربعة له ابأبعاده القيادة األصيلةعالية المعنوية مما يؤكد على أن  االنحدار

بالمستشفيات التعليمية محل  التهكم التنظيمي و النفسي اإلخالل بالعقدأبعاد على العالقة بين 
الدراسة، وأوضحت النتائج أن التأثير الوسيط يفسر العالقة بشكل أكبر ويدعم تأثير أبعاد 

%، كما بلغت قيمة 63,4 (GFI)، حيث بلغت قيمة مؤشر جودة التوافق القيادة األصيلة
قيمة هذان المؤشران دل ذلك على  %، وكلما زادت42,8 (CFI)مؤشر المطابقة المقارن 

، وكلما صغرت قيمة 0,113 (RMR)توافق أفضل، كما بلغت قيمة الجذر التربيعى للبواقى 
 ذلك المؤشر دل ذلك على توافق أكبر، وبذلك يتض  لنا جودة النموذج المقدر.

ه والتى بلغت قيمت التهكم التنظيمييحقق النموذج السابق أعلى نسبة تفسير للتغير فى  •
القيادة (، ويفسر وجود ,2R  =410%، وذلك يرجال إلى أن قيمة معامل التحديد بلغت )41

% من التغير  37 التهكم التنظيمي و اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد كمتغير وسيط بين  األصيلة
 (.2R  =70,3حيث بلغت قيمة معامل التحديد ) التهكم التنظيميفى مستوى 

AUTLEAD 

 

 

CYN 

WC 1- 11 

WE 12- 19 

CO 20- 23 

0.14-  

 

0,28-  

 

0,24-  

 
0,31-  

 

0.48-  

 
0.18-  

 
0.09-  
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والتهكم  اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد على العالقة بين  ادة األصيلةللقيوجود تأثير غير معنوى  •
، ويقابل هذا 0,019، حيث بلغت قيمة بيتا ما قيمته 0,05عند مستوى معنوية  التنظيمي

)متغير   القيادة األصيلةمن خالل  للتعويضاتالتأثير المباشر تأثيراال إيجابياال غير مباشر 
 . 0,201ى وجود تأثير كلى قيمته ، مما أدى إل0,182وسيط( قيمته 

 اإلخالل بالعقد النفسيأبعاد كمتغير وسيط في العالقة بين  القيادة األصيلةلقد دعم وجود  •
كمتغيرات مستقلة على مستوى  اإلخالل بالعقد النفسي، من تأثير أبعاد  والتهكم التنظيمي
محتوي ) هي بالعقد النفسياإلخالل ، حيث نجد أن التأثير المباشر ألبعاد التهكم التنظيمي

، وقد ارتفال تأثيرهم 0,210بلغت قيمة بيتا  وبيئة العمل، 0,198حيث بلغت قيمة بيتا  العمل
( على 0,5عند مستوى معنوية  0,248، 0,5عند مستوى معنوية  0,234الللي إلى )

 الترتيب.
باشييرة ذات وفييي ضييوء مييا تقييدم، فقييد تقييرر رفييض فييرض العييدم القائييل " ال توجييد عالقيية غييير م

في المستشفيات التعليمية محل  أبعاد اإلخالل بالعقد النفسي والتهكم التنظيميداللة إحصائية بين 
كمتغيير وسييط." وتيم قبيول الفيرض البيديل اليذي يينص عليى: "  القييادة األصييلةالدراسة من خيالل 

 واليتهكم التنظيميي أبعياد اإلخيالل بالعقيد النفسييتوجد عالقة غير مباشرة ذات داللة إحصائية بين 
." وذليك بعيد أن كمتغيير وسييط القييادة األصييلةفي المستشفيات التعليمية محل الدراسية مين خيالل 

و  0,01أظهر نموذج تحليل المسيار أن هنياك عالقية غيير مباشيرة جوهريية عنيد مسيتوى معنويية 
 لعقيد النفسيياإلخيالل با، كما تقرر رفض فرض العدم وقبيول الفيرض البيديل لبعيد مين أبعياد 0,05

( كمتغييير مسييتقل فييي النمييوذج المقتييرق وذلييك لوجييود عالقيية غييير مباشييرة ذات دالليية التعويضييات)
كمتغيير وسييط عنيد مسيتوى  القييادة األصييلةفيي ظيل وجيود  اليتهكم التنظيمييوبيين  هإحصائية بين

 . 0,05و  0,01معنوية 
 النتائج والتوصيات :  -14

 مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي :  توصل الباحث من خالل هذا البحث إلي
توجد عالقة خطيية سيالبة ذات داللية إحصيائية بيين أبعياد القييادة األصييلة فيي المستشيفيات  (1)

)مييأخوذة بصييورة  التعليمييية محييل الدراسيية و اإلخييالل بالعقييد النفسييي فييي تلييك المستشييفيات.
% وفقييا الختبييار 5ى وذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتو عكسييية وأن هييذه العالقيية  ، إجمالييية(

(، حيييث كلمييا زاد االهتمييام ميين جانييب إدارة المستشييفيات التعليمييية محييل الدراسيية بيينمط )ف
 القيادة األصيلة انخفض اإلخالل بالعقد النفسي عند أعضاء هيئة التمريض العاملين بها .

 ( تتمتييال بعالقييةأبعيياد القيييادة األصيييلةمتغيييرا تمثييل  16متغييير فقييط ) ميين بييين  12هنيياك  (2)
مستوي اإلخالل بالعقيد النفسيي عنيد أعضياء قوية ذات داللة إحصائية بينها وبين  عكسية

 هيئة التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة .
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الخاضييعة للدراسيية ليسييت ذات دالليية  متغيييرات أبعيياد القيييادة األصيييلةميين  اتمتغييير  4هنياك  (3)
بالعقيد النفسيي عنيد أعضياء هيئية التميريض بمستوي اإلخيالل إحصائية من حيث عالقتها 

 العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة.
بين أبعاد القييادة األصييلة فيي المستشيفيات  إحصائيةتوجد عالقة خطية سالبة ذات داللة  (4)

)مييأخوذة  التعليمييية محييل الدراسيية وبييين مسييتوي الييتهكم التنظيمييي فييي تلييك المستشييفيات.
% وفقيا 5وذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى عكسيية وأن هذه العالقة  ، بصورة إجمالية(

(، حيث كلما زاد االهتمام من جانب إدارة المستشفيات التعليميية محيل الدراسية الختبار )ف
بيينمط القيييادة األصيييلة انخفييض مسييتوي الييتهكم التنظيمييي عنييد أعضيياء هيئيية التمييريض 

 العاملين بها .

( تتمتييال بعالقيية أبعيياد القيييادة األصيييلةمتغيييرا تمثييل  16متغييير فقييط ) ميين بييين  11هنيياك  (5)
مستوي اليتهكم التنظيميي عنيد أعضياء هيئية قوية ذات داللة إحصائية بينها وبين  عكسية

 التمريض العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة .

الليية الخاضييعة للدراسيية ليسييت ذات د متغيييرات أبعيياد القيييادة األصيييلةميين  اتمتغييير  5هنياك  (6)
بمسيييتوي اليييتهكم التنظيميييي عنيييد أعضييياء هيئييية التميييريض إحصيييائية مييين حييييث عالقتهيييا 

 العاملين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة.
مسييتوي اإلخييالل بالعقييد النفسييي ومسييتوي الييتهكم هنيياك عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين  (7)

 ، ة بصورة إجماليية()مأخوذ التنظيمي لدي أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية.
 (.% وفقا الختبار )ف5وذات داللة إحصائية عند مستوى طردية وأن هذه العالقة 

% من التباين الللي في بيانات المتغير 41هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا (8)
 (.مستوي التهكم التنظيمي  التابال )

( تتمتيال بعالقية بالعقيد النفسيي أبعياد اإلخياللمتغييرا تمثيل  23متغيير ) مين بيين  20ناك ه (9)
مسيتوي اليتهكم التنظيميي ليدي أعضياء هيئية طردية قوية ذات داللة إحصائية بينهيا وبيين 

 التعليمية . تالتمريض بالمستشفيا

الخاضيعة للدراسية ليسيت ذات  متغيرات أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيمن  اتمتغير  3هناك  (10)
هكم التنظيميي ليدي أعضياء هيئية التميريض بمسيتوي اليتداللة إحصائية من حيث عالقتها 

 التعليمية . تبالمستشفيا

وأن غالبية  والتهكم التنظيمي أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيتوجد درجة توافق بين  (11)
 ااألربعة له ابأبعاده القيادة األصيلةعالية المعنوية مما يؤكد على أن  معامالت االنحدار

 التهكم التنظيمي و اد اإلخالل بالعقد النفسيأبععلى العالقة بين  ا   وسيط ا  تأثير 
بالمستشفيات التعليمية محل الدراسة، وأوضحت النتائج أن التأثير الوسيط يفسر العالقة 

، حيث بلغت قيمة مؤشر جودة التوافق القيادة األصيلةبشكل أكبر ويدعم تأثير أبعاد 
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(GFI) 63,4 كما بلغت قيمة مؤشر المطابقة المقارن ،%(CFI) 42,8 وكلما زادت ،%
قيمة هذان المؤشران دل ذلك على توافق أفضل، كما بلغت قيمة الجذر التربيعى للبواقى 

(RMR) 0,113 وكلما صغرت قيمة ذلك المؤشر دل ذلك على توافق أكبر، وبذلك ،
 يتض  لنا جودة النموذج المقدر.

والتى بلغت قيمته  يالتهكم التنظيميحقق النموذج السابق أعلى نسبة تفسير للتغير فى  (12)
(، ويفسر وجود ,2R  =410%، وذلك يرجال إلى أن قيمة معامل التحديد بلغت )41

 37 التهكم التنظيمي و أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيكمتغير وسيط بين  القيادة األصيلة
=  2Rحيث بلغت قيمة معامل التحديد ) التهكم التنظيمي% من التغير فى مستوى 

0,37.) 
 أبعاد اإلخالل بالعقد النفسيعلى العالقة بين  للقيادة األصيلةير غير معنوى وجود تأث (13)

، 0,019، حيث بلغت قيمة بيتا ما قيمته 0,05عند مستوى معنوية والتهكم التنظيمي 
  القيادة األصيلةمن خالل  للتعويضاتويقابل هذا التأثير المباشر تأثيراال إيجابياال غير مباشر 

 . 0,201، مما أدى إلى وجود تأثير كلى قيمته 0,182)متغير وسيط( قيمته 
أبعاد اإلخالل بالعقد كمتغير وسيط في العالقة بين  القيادة األصيلةلقد دعم وجود  (14)

كمتغيرات مستقلة على  اإلخالل بالعقد النفسي، من تأثير أبعاد والتهكم التنظيمي  النفسي
 هي اإلخالل بالعقد النفسير ألبعاد ، حيث نجد أن التأثير المباشالتهكم التنظيميمستوى 

، وقد 0,210بلغت قيمة بيتا  وبيئة العمل، 0,198حيث بلغت قيمة بيتا  محتوي العمل)
عند مستوى  0,248، 0,5عند مستوى معنوية  0,234ارتفال تأثيرهم الللي إلى )

 ( على الترتيب.0,5معنوية 
 

 إليييوالتييي يمكيين تصيينيفها  وفييي ضييوء النتييائج السييابقة نعييرض فيمييا يلييي توصيييات البحييث
بكيفييية خفييض مسييتوي مجمييوعتين : األولييي تتعلييق بالجانييب األكيياديمي ، بينمييا تتعلييق الثانييية 

 اإلخالل بالعقد النفسي ومستوي التهكم التنظيمي من خالل االهتمام بالقيادة األصيلة .
 أوال : توصيات تتعلق بالجانب األكاديمي : 

فيي بالعقد النفسيي واليتهكم التنظيميي والقييادة األصييلة تعميق الفهم بموضوعات اإلخالل  (1)
المختلفية ، كميا أنيه ال يوجيد اتفياق بيين  موألبعياده مظل وجود خلط وعيدم فهيم واضي  لهي

 . مالباحثين إلي ا ن علي األبعاد األساسية له
اإلخيالل بالعقيد تصميم مقاييس تتمتال بالثقية/ الثبيات والِمصيداقية، وذليك لقيياس مسيتوى  (2)

، في كيٍل مين المنظميات الحكوميية والمنظميات الخاصية؛ بهيدف تحدييد التطيورات سي النف
اإليجابييية والسييلبية فييي هييذا المسييتوى بشييكٍل دوري، وبالتييالي؛ اتخيياذ القييرارات التع ي ييية 

 والتصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.
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والمنظمييات ، فييي كييٍل ميين المنظمييات الحكومييية الييتهكم التنظيميييدراسيية وتحليييل متغيييرات  (3)
الخاصيية؛ وذلييك ميين أجييل الوقييوف علييى أهييم هييذه المتغيييرات، والتييي ُيمكيين تحسييينها لييدى 
العيياملين بتلييك المنظمييات، بهييدف تحقيييق النجيياق المنشييود للييٍل ميين العيياملين والمنظمييات 

 على السواء.
تطبييق القييادة  تصميم مقاييس تتمتال بالثقة/ الثبات والِمصيداقية، وذليك لقيياس مسيتوى  (4)

فييي كييٍل ميين المنظمييات الحكومييية والمنظمييات الخاصيية، بهييدف تحديييد متغيراتهييا يلة األصيي
يد مين وثارهيا  اإليجابية التي يل م تع ي ها، والسلبية التي يجيب محاربتهيا، والعميل عليى الح 

 السلبية.
القيييادة األصيييلة لمييا لهييا ميين تييأثيرات ايجابييية لخفييض ضييرورة االهتمييام بتطبيييق أبعيياد  (5)

  المستشفيات الجامعية المصرية .في  لعقد النفسي والتهكم التنظيميمستوي اإلخالل با

بخفض مستوي اإلخالل بالعقيد النفسيي ومسيتوي اليتهكم التنظيميي مين ثانيا : توصيات تتعلق 
 : وذلك بما يلي خالل االهتمام بالقيادة األصيلة 

 :لخفض مستوي اإلخالل بالعقد النفسي توصيات  (1)

مين خيالل بحيث اإلخيالل بالعقيد النفسيي ة خفيض مسيتوي يمكن للمستشيفيات التعليميي •
كييو تيؤثر ، وإدراك القائيد المعلومات المرتدة لتحسيين التفاعيل ميال ا خيرينالقائد عن 

، ومعرفة القائد ما هو الوقت المناسب إلعادة تقيييم موقفيه فيي تصرفاته علي ا خرين
ختلفيية قبييل التوصييل إلييي باهتمييام لوجهييات النظيير المالقضييايا الهاميية ، وإصييغاء القائييد 

،وصييناعة البيانييات المتعلقيية بالموضييوع قبييل اتخيياذ القرار، وتحليييل القائييد االسييتنتاجات
القائد القرارات الصعبة بناء علي معايير مرتفعة للسلوك األخالقي ،  وإظهار القائيد ميا 

، عليي أن معتقداتيه تتوافيق ميال تصيرفاته، وبرهنه القائيد في تصرفاته الخارجيةبداخله 
 بالفعيييل ميييا يعنييييه، وقيييول القائيييد قراراتيييه بنييياء عليييي قيمييية الجوهرييييةوصيييناعة القائيييد 

 .علي أن يتحدث كل عما بداخله ،وتشجيال القائد للعاملين 
 لخفض مستوي التهكم التنظيمي : ( توصيات 2) 

يمكيين للمستشييفيات التعليمييية خفييض مسييتوي الييتهكم التنظيمييي ميين خييالل بحييث   •
بدقية كييو ينظير ، وإدراك القائد ا خرينالمرتدة لتحسين التفاعل مال المعلومات القائد عن 

، وإصييغاء القائييد كيييو تييؤثر تصييرفاته علييي ا خييرين، وإدراك القائييد ا خييرين إلييي قدراتييه
البيانييات ، وتحليييل القائييد باهتمييام لوجهييات النظيير المختلفيية قبييل التوصييل إلييي االسييتنتاجات

، فييي تصييرفاته الخارجييية، وإظهييار القائييد مييا بداخلييه المتعلقيية بالموضييوع قبييل اتخيياذ القييرار
قراراتييه بنيياء علييي وصييناعة القائييد علييي أن معتقداتييه تتوافييق مييال تصييرفاته، وبرهنييه القائييد 
باألخطياء التيي تحيدث فيي ، واعتيراف القائيد  بالفعيل ميا يعنييه، وقول القائد قيمة الجوهرية

 .ما بداخله علي أن يتحدث كل ع، وتشجيال القائد للعاملين العمل
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 :لتطبيق القيادة األصيلة ( توصيات 3)
 علي المسئولين في المستشفيات التعليمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين  •
غرس القيم والمعتقدات الذاتية فيي العياملين المستشيفيات التعليميية محيل الدراسية  •

 وذلك من خالل التدريب .
مية االلت ام بالموضوعية وعدم التحيي  عنيد علي المسئولين في المستشفيات التعلي •

 معالجة المعلومات المتعلقة بالعمل .
تحسين الشفافية في العالقات بين المديرين والعياملين فيي المستشيفيات التعليميية  •

عيين  اإلفصيياق،  ا راء، وذلييك ميين خييالل ميين  حييواف  للتعبييير عيين محييل الدراسيية 
م المعلومات في المستشفي ، االعتماد المعلومات وتبادلها بشكل علني ، تفعيل نظ

 علي القرارات المكتوبة والواضحة والبعد عن القرارات الشفهية .
االختيار السليم للقادة األصالء ليتم تعيينهم في الوظائو المتوافقة معهم ، وبحيث  •

يتوافر فيهم مجموعية مين الصيفات منهيا : توافيق األقيوال ميال األفعيال ، والتصيرف 
 المعتقدات .وفقا للقيم و 

تحلي المديرين في المستشفيات التعليمية محل الدراسة بالسلوكيات األخالقية عند  •
تعيياملهم مييال العيياملين وذلييك ميين خييالل : وضييال سياسيية رادعيية للعقيياب ، دورات 

 تدريبية تتعلق بالجوانب  األخالقية .
عنييد  إتبيياع المييديرين فييي المستشييفيات التعليمييية محييل الدراسيية للتشييغيل المتييوازن  •

تعاملهم مال العاملين وذلك من خالل :األخذ في االعتبار جمييال البيانيات االيجابيية 
والسيييلبية عنيييد تقيييييم العييياملين ، االلتييي ام بالموضيييوعية عنيييد التقيييييم ، وعيييرض 

 المعلومات بشكل موضوعي .
 البحوث المستقبلية:  -15

ا مين المجياالت التيي ت سييتِحق       االهتميام والدراسية والتحلييل ميين أظهيرت نتيائج هيذا البحيث عييددال
 –من وجهية نظير الباحيث   –جانب الباحثين والُمهتمِ ين بعدة قضايا حيوية. ومن أهم هذه القضايا 

 .التهكم التنظيمي ، وظاهرة القيادة األصيلة ، وقضية االخالل بالعقد النفسيقضية 
  :   باالخالل بالعقد النفسي البحوث المستقبلية المتعلقة  -15/1

 في المنظمات الصناعية .وتقييم أبعاد االخالل بالعقد النفسي قياس  •
 الثقة التنظيمية في خفض معدالت االخالل بالعقد النفسي .دور  •
  :    بالتهكم التنظيمي البحوث المستقبلية المتعلقة  -15/2

 في بيئة األعمال المصرية . محددات التهكم التنظيمي  •
 . التهكم التنظيمي في خفض معدالت التدريب دور  •
 الصناعية . ت في المنظماقياس وتقييم أبعاد التهكم التنظيمي  •
  :   بالقيادة األصيلة   البحوث المستقبلية المتعلقة  -15/3
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 في بيئة األعمال المصرية . محددات القيادة األصيلة •
 الثقة التنظيمية في دعم القيادة األصيلة .دور  •
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