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التأثير المباشتتر يرير المباشتتر ألبعاد ال تتعور بالمستتا لة التعر  على  بحثال اهذ استتتفد  

األطبتتا  يذلتتب بتتالت بيى على  على األدا  اإلبتتداعم مخ ل ل سوستتتتتتيم التراحن ام ملتتا  العمتت  

. طبيع( 310بستتحع عينة ع تتواقية قوامفا   الباحثو ، يقام بمحااظة دمياطبالمستتت تت ياح الحلومية 

 Smartسن استخدام البرنامج االحصاقم  قاقمة االستقصا  لجمع بياناح الدراسة، الباحثو ،استخدم 

PLSي  المسار اللتبار اريض الدراسةيسن استخدام أسلوب سحلتحلي  اإلحصاقم لل. 

مباشتتر لث ثة أبعاد مخ ال تتعور بالمستتا لة  معنوييجود أثر  نتاقج الدراستتة إلىسوصتتل  يقد  

ما ال ثوجد أثر معنوي  قع ، بين بة يالعوا جا ية للتقيين ياالستتتتتتت قابل ل  ام ال على األدا  اإلبداعم سمث

لبعدثخ  يالقابلية للم حظة. كما سوصتتل  الدراستتة لوجود أثر معنوي مباشتتر اإلستتنادللبعدثخ اآللرثخ 

سوصتتتتتل  كما لمستتتتتا لة  االستتتتتتجابة يالعواقع( على التراحن ام ملا  العم ، مخ أبعاد ال تتتتتعور با

عخ طرثى   االستتتجابة يالعواقع(الدراستتة لوجود سأثير معنوي رير مباشتتر لبعدي ال تتعور بالمستتا لة

يجود ع قة  إلى كذلبأليراً سوصل  الدراسة سوسيم التراحن ام ملا  العم  على األدا  اإلبداعم ي

 تراحن ام ملا  العم  ياألدا  اإلبداعم.مباشرة بيخ ال

 ال عور بالمسا لة،األدا  اإلبداعم، التراحن ام ملا  العم . الكلمات المفتاحية:

Abstract:         
This research aimed to investigate the direct and indirect effect of the dimensions of 

felt accountability on innovative performance via compassion in the workplace.The data 

was collected from (310) doctors in government hospitals in Damietta Governorate. Path 
analysis was employed to test the hypotheses usingSmartPLS.  

 

The research results showed that Innovative performance was evaluability, 

answerability, and consequences, while there was no significant effect for the other two 

dimensions of attributability and observability. The study also found a direct significant 

effect of two dimensions of felt accountability (answerability and consequentiality) on 

compassion in the workplace. Finally, there is a direct relationship between compassion in 

the workplace and Innovative performance. 

Keywords: Felt Accountability, Innovative Performance, Compassion in the Workplace. 



- 2 - 
 

 :مقدمة

سُعد المسا لة أاض  أداة لـتتتتتحسيخ األدا  التنظيمم ام القر  الحادي يالع رثخ  

عوامتت  التح يو يالستتتتتتي رة مع البيفتتة التنتتااستتتتتتيتتة المت يرة ل عمتتال نظًرا الرسبتتاط 

ثملخ للمؤسسة س وثر األعمال الخاصة بفا لتحقيى أدا  مالم أقوى ،  التنظيمية، حيث

إلن تتتتتتا  قاقد ملفن يحالن ، إليتتتتتتااة قين إلى المنتجاح يالخدماح مخ ل ل اإلبدا  ، 

قدرة على اسخاذ القرار،  لممارستتتتتة للتركيو على لدمة العم   يريتتتتتاهن ، لتعوثو ال

األن تتتتتت ة القاقمة على ال رثى لتعوثو أدا  المور يخ يريتتتتتتاهن ، يإلثباح أصتتتتتتحاب 

المصتتتتتلحة أ  المنظمة لدثفا نفج منظن لتحستتتتتيخ األدا  يسحقيى أاضتتتتت  الممارستتتتتاح 

 Aithal (2021). يالتميو
بقيمته ام عالن األعمال  م فوم التراحن ام ملا  العم  أهمية كبيرة ايما ثتعلى كما اكتستتتتتتع

ل ل الستتنواح القليلة المايتتية ، حيث سعد المنظماح التم لدثفا مدرا  يمور يخ متراحميخ ام ملا  

العم  نماذج مثالية للقيادة األل قية، يعلى الررن مخ القيمة المعتر  بفا للتراحن ، إال أنه ال ثُعر  

 .(Dutton and Hardin, 2014)ة ، مما ثستوجع موثداً مخ الدراس سوى القلي  عنه

ااإلبدا  ام المجال الصتتتتحم أمر يتتتتريري يم لوب ال ستتتتيما ام ر  األ ماح الصتتتتحية 

يانت تتتتتتار األيبفة، يكما هو م حن مخ انت تتتتتتار يبا  كورينا حيث سستتتتتتود هذه الر ثة ام األ ماح 

سقنية لمعالجة م للة الصحية ، يثتجه التركيو مخ قب  اإلدارة نحو البحث عخ حلول دقيقة يس اعلية ي

معينة ، حيث ثنب م أ  ثلو  الفد  األستتاستتم هو إرفار كي ية سوجيه اإلبدا  ام مجال الصتتحة نحو 

نموذج اقتصتتتتادي سقنم، يمما ثنب م سستتتتليم الضتتتتو  عليه هو األديار التم ثملخ أ  سلعبفا الصتتتتحة 

 ثنا  األ ماح الصتتتتتتحية العامة ام الستتتتتتماا لببدا  بأ  سلو  له قيمة اجتماعية أكبر ، لاصتتتتتتة أ

(Niang et al., 2021). 

س رق  العدثد مخ الدراستتتاح لبحث الع قة بيخ ال تتتعور بالمستتتا لة ياألدا  اقد 

يأدا  التتمتتفتتمتتتة يكتتتذلتتتب ستتتتتتتلتتو  التتمتتواطتتنتتتة   Chen et al.(2016) التتورتتيتت تتم

كما أ  هنا  العدثد مخ الدراستتتتتتاح س رق  للع قة  (Hall et al., 2009) التنظيمية

. (Aboul-Ela, 2017; Sutton, 2010)بيخ التراحن ياألدا  الوري م مث  دراستتتتة 

يجود اجوة بحثية سمثل   الباحثو ياستتتتناداً لما سنايلته الدراستتتاح الستتتابقة اسضتتت  لدى 

  ام اآلسم:

بيخ ال عور بالمسا لة  إلى أى دراسة س رق  لبحث الع قة الباحثو لن ثتوص  

ببذل الجفود ل حص  Verwaeren et al (2016)ياألدا  اإلبداعم، لذا اقد أيصتتتتى 

كي ية ارسباط سصوراح المور يخ لنتاقج المسا لة يعملياح المسا لة بجميع أنوا  نتاقج 

 Hall etاألدا  ، بما ام ذلب اإلبدا  ياالبتلار، ياستتتتتتتجابة للتوصتتتتتتية التم أطلقفا 

al.(2017) الحاجة إلى موثد مخ ي ام النتاقج اإلثجابية لل تتتتعور بالمستتتتا لة.  للتحقيى

البحث لتحلي  ال ريق الدقيقة، يال بيعة الخاصتتتة بلي ية إدرا  المور يخ للمستتتا لة ام 

 Christouكما أكد  .(Hall et al.,2017ملا  العم  يالتعام  معفا ياالستجابة لفا  

and Janta (2019) ته عل ام قة دراستتتتتت ى يتتتتتتريرة يأهمية سنمية األبحاع المتعل

 بالتراحن ام ملا  العم  لما لفا مخ سأثير مباشر يرير مباشر على نواسج العم .

إلى أى دراسة س رق  لبحث الع قة بيخ ال عور بالمسا لة  الباحثو لن ثتوص  

ً  الباحثو لن ثتوص  كما  يالتراحن ام ملا  العم . سة س رق  لب أثضا حث إلى أى درا

إلى أى  الباحثو الع قة بيخ التراحن ام ملا  العم  ياألدا  اإلبداعم كما لن ثتوصتتتتت  

دراستتتتتة قام  بتوستتتتتيم التراحن ام ملا  العم  ام الع قة بيخ ال تتتتتعور بالمستتتتتا لة  
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يالتم استتتخدم ايفا التراحن  (Hur et al., 2018)ياألدا  اإلبداعم ، ايما عدا دراستتة 

يستتتيم ام الع قة بيخ المستتتفولية اإلجتماعية يابدا  المور ، ام ملا  العم  كمت ير 

يأثضتتاً ستتد اجوة بحثية  دي  الت رق لل تتعور بالمستتا لة أي ستتلوكياح األدا  اإلبداعم.

إسضتتح  مخ ل ل إستتتعراض الدراستتاح الستتابقة بيخ مت يراح الدراستتة، حيث ستضتت  

ا  اإلبداعم، ثن المستتاهمة أهمية الدراستتة ام إثضتتاا سأثير ال تتعور بالمستتا لة على األد

ام معراة الدير الوستتتتتيم الذي ثلعبه التراحن ام ملا  العم  ام الع قة بيخ ال تتتتتعور 

بالمستتتا لة ياألدا  اإلبداعم. كما سنبع األهمية الت بيقية مخ أهمية مجال الت بيى، حيث 

ثستتتتحوذ ق ا  الصتتتحة على إهتمام ال تتتعوب يالحلوماح، ينظراً النت تتتار اللوارع 

أليبفة ال ستتتيما ام ر  جاقحة كريينا،األمر الذي ثت لع شتتتعوراً بالمستتتا لة ي أدا اً يا

 ً يبنا اً على ذلب ستلخص سستتتا الح مخ الستتتادة األطبا  على يجه الخصتتتو    إبداعيا

 الدراسة ايما ثلم:

 ما طبيعة الع قة بيخ ال عور بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم؟ 

  التراحن ام ملا  العم ؟ما سأثير ال عور بالمسا لة  على 

 ما سأثير التراحن ام ملا  العم  على األدا  اإلبداعم؟ 

  التعر  على سأثير التراحن ام ملا  العم  كوستتتتتيم ام الع قة بيخ ال تتتتتعور

 بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم؟

مجموعة مخ األهدا  سمثل  ام  الباحثو يلبجابة على سلب التستتتتتتتا الح حدد 

 اآلسم:

  الع قة بيخ ال عور بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم.معراة طبيعة 

 . استيضاا سأثير ال عور بالمسا لة  على التراحن ام ملا  العم 

 .افن سأثير التراحن ام ملا  العم  على األدا  اإلبداعم 

  التعر  على سأثير التراحن ام ملا  العم  كوستتتتتيم ام الع قة بيخ ال تتتتتعور

 بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم.

 

 : اإلطار النظري:ولا أ

يالتراحن ام ملا  األدا  اإلبداعم يهم  البحثمت يراح  الباحثو ثتنايل حيث 

 العم  ياألدا  اإلبداعم يذلب على النحو التالم:

 : Felt Accountabilityالشعور بالمساءلةالمتغير المستقل :. 1
ستجلى المسا لة كأحد أبر  المواييع ام الممارساح اإلدارثة للمؤسساح العامة 

 Orakci). يالخاصتتة يالتم لفا أهمية كبرى ام اإلدارة العامة على يجه الخصتتو  

and Erdag, 2020) م فوم أستتتتاستتتتم يمنت تتتتر، ثؤثر على سصتتتتوراح  االمستتتتا لة

يومية ، يعلى الررن مخ ذلب ، المور يخ يستتتتتتلوكفن يحياسفن اإلجتماعية يالتنظيمية ال

لدقيى الذي ال نعر  عنه إال  نا  المعقد يا عدثد مخ الجوانع حول هذا الب اإ  هنا  ال

.يثعد سحسيخ المسا لة (Brees et al., 2020)مما ثحتن علينا يريرة دراسته  القلي 

ة عنصر رقيسم ام سحسيخ أدا  النظام الصحم، حيث س م  المسا لة ، المسا لة المالي

. Priyadarshi and Kumar (2020) يالقانونية ياألدا  ، يالستتتتتياستتتتتاح ياللواق 

اال تتعور بالمستتا لة قضتتية مركوثة ام المنظماح، حيث ثملخ استتتخدامفا كإطار عم  
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لوصتتتتتت  المواق  يالستتتتتتلوكياح ياآللياح على مختل  المستتتتتتتوثاح دال  المنظماح 

 .Macinati et al (2021) المعاصرة

سا لة ، على أنفا ص ة إثجابية للمنظماح يالقادة، ألنفا ستوااى مع ثُنظر إلى الم

المت لباح االجتماعية للقادة ياألسبا  ، ايملخ أ  سح و المسا لة القادة، يسحملفن مسفولية 

الح ار على المصال  العامة للمنظمة ب  يحثفن على الواا  بوعودهن، االمسا لة هم 

(.يم فوم ذي قيمة عالية، ثتنايل Schatz,2013 قية  بنا  مفن ام أدبياح القيادة األل

 (Han and Sounman, 2019).العدثد مخ المستوثاح التحليلية للمنظماح ياألاراد

يمخ المعتقداح ال اقعة ام الحوكمة الحدثثة أ  مسا لة المور يخ عخ أاعالفن ،هم يسيلة 

يلقد سعددح التعرث اح  (Han and Perry, 2020) .اعالة للتحلن ام النتاقج السلوكية

ال عور  Hall and Ferris (2011)الخاصة بم فوم ال عور بالمسا لة حيث ثعر  

بالمسا لة على أنفا:" االحتمال الحقيقم أي المتصور بأ  اإلجرا اح أي القراراح أي 

 ، معلرثخالسلوكياح الخاصة ب رد أي مجموعة أي مؤسسة سيتن سقييمفا مخ قب  اآل

إملانية أ  ثحص  ال رد أي المجموعة أي المنظمة على ملااآح أيعقوباح على أساس 

( باعتبارها "الدرجة التم ث عر (Hall et al., 2017هذا التقيين المتوقع". كما ثعرافا 

بفا المور و  أنفن بحاجة إلى شرا يسبرثر سلوكفن إلى الم رايخ عليفن". يثضي  

 Wang (2019  ً   آلر"إثما  ال خص حول كي ية قيام أصحاب المصلحةسعرث ا

Stakeholders  مث  المدثرثخ أي  م   العم  أي المر يسيخ أي "النظام" بمحاسبته ،

أ  المسا لة مرسب ة  Wang(2019) على اإلجرا اح ياألدا . ياستناداً لما ذكره 

  بأ  قراراح المر  يمنياً بنظرثاح العدالة. االمسا لة س ير إلى سوقع يمنم أي صرث

أي أاعاله ستخضع للتقيين مخ قب  بعض  الجفاح( بما ام ذلب الذاح، مع االعتقاد بوجود 

. (Hall, 2005) إملانية لتلقم ال رد إما ملااآح أيعقوباح بنا  على هذا التقيين المتوقع 

فن ، س ير المسا لة كذلب إلى التوام مخ هن ام السل ة ب را يسويي  قراراسفن يأاعال

 Taryn يجعلفا م فومة ، يسحملفن المسؤيلية عخ سلب األاعال يالقراراح ياألدا 

Vian (2020). 

االمستتتتتتا لة بنا  ثتضتتتتتتمخ سقيين ستتتتتتلو  ال رد ام ر  يجود اآللرثخ، كما أنفا 

ستضتتتتتمخ ام بعض الحاالح ، مراقبة يسقيين ستتتتتلو  الذاح، كما سُعد يستتتتتيلة لتحستتتتتيخ 

يالت جيع يالتوجيه مخ أج  س وثر  feedback ة المرسدةالسلو  مخ ل ل سقدثن الت ذث

 .األدا ، كمتتا أنفتتا يستتتتتتيلتتة للستتتتتتي رة على الستتتتتتلو  مخ ل ل إلقتتا  اللوم يالعقتتاب

(Ghanem, 2018)  

ا لما استعرضناه من تعريفات سابقة، يتبنى    ا للشعور  الباحثونووفقا تعريفا

 بالمساءلة على النحو التالي:

سه، ام حديد مفامه " سوقع المور  أ  ثحصتتتتتتت له يقرارا عا قع أا   على عوا

يمستتتفولياسه، مع إساحة ال رصتتتة لتبرثر سلب األاعال يالقرارح لجفاح التقيين، يالتم قد 

 س تم  على الذاح يأصحاب المصلحة".

 Rosenblatt (2017)سنايل ،اقد  بأبعاد الشعععععععور بالمسعععععععاءلةيايما ثتعلى 

 external accountabilityالمستتتتتا لة مخ ل ل بُعدثخ ،األيل المستتتتتا لة الخارجية 

 .internal accountability يالثانم، المسا لة الداللية  الذاسية(
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المستتتتتتا لة باعتبارها لمستتتتتتة أبعاد على النحو  Koppell( 2005) سنايلكما 

المسععععع ولية ي  Liability العواقب )التبعات(ي Transparencyالشعععععفافية التالم:

Responsibility السععععععت عععابعععة وResponsiveness القعععدرة على التحكم ي 

:Controllability  

 Han, 2018; Han  and  Perry, 2020; Han andكتتتتمتتتتا ستتتتنتتتتايل 

Robertson, 2021))  يبعدما إستتتتعرض الباحثو  المستتتا لة مخ ل ل لمستتتة أبعاد

التم  على األبعاد الخمستتتتة سن االعتمادالر ى المختل ة ألبعاد ال تتتتعور بالمستتتتا لة اقد 

 ,Han, 2018; Han  and  Perry, 2020; Han, Robertson)سنايلفا ك ً مخ 

يذلب ل مولفا يعموميتفا ياسساقفا مع التعرث  الذي ثتبناه الباحثو ، يسم ياً   (2021

،على النحو ياسستتتاقه مع مجال الت بيى  مع المقياس الذي سضتتتمخ سلب األبعاد الخمستتتة

 التالم:

 

  :Attributability اإلسناد1/1
بالوري ة سوقع المور  أ  ثتن سحدثد أن تتتت ته أي مستتتتاهماسه أي أل اقه المتعلقة 

 ,Han ) مخ اع  هذا ؟ أي سستتتبع ايه أي مستتتفوالً عنه-بحيث ثلو  معلوم  يرب فا به

2018). 

 : observabilityالقابلية للمالحظة 1/2

سوقع المور  أ  ثتابع اآللري  لارج مؤستتتتستتتتته األن تتتت ة المتعلقة بوري ته.  

حيث ثتعلى األمر " بوجود شتتتتتخص آلر" ، ابمجرد يجود مراقع ، ثتوقع األاراد أنه 

 (.(Han, 2018ثملخ م حظتفن 

 : evaluabilityالقابلية للتقييم1/3

حيث ثلو  مستتتتتتتوى .سوقع المور  أ  ثتن سقيين أداقه يمقارنته يالتعليى عليه 

ا عندما ثُتوقع أال ثحدع التقيين ، على الررن مخ أنه مخ  قابلية التقيين للمستتتا لة منخ ضتتتً

المتوقع أ  ث حن الجمفور أحتتتدًا بمجرد الحضتتتتتتور. أدى ريتتتاب الجمفور يالتقيين 

المنخ ض إلى انخ اض ال تتتتتتعور بالمستتتتتتتا لة ، ام حيخ أدى يجود الجمفور يالتقيين 

 . (Han  and  Perry, 2020) عور بالمسا لة العاليةالعالم إلى ال 

 :answerabilityاإلست ابة 1/4

سوقع المور  شتتتتتترا يسبرثر الم تتتتتتل ح المتعلقة بالعم ، حيث ثلو  األاراد  

م البو  بتبرثر أي س ستتير أاعالفن ام ر  المستتا لة، لذا ثجع أ  ثلو  األاراد قادرثخ 

خال اً للنظام االجتماعم ام الع قاح مع ما إذا كا  ستتتتتتلوكفن م على شتتتتتترا يسبرثر

اآللرثخ. اقد ثؤدي الت ستتتتتير أي التبرثر رير ذي الصتتتتتلة إلى معالجة ستتتتتلبية بناً  على 

حيث ستوقع الجفاح الخارجية ، بما ام ذلب الر سا  ، مخ ال خص  القواعد األساسية.

 .(Han and Perry, 2020) أ  ثقدم س سيراً مقنعاً حول سصراه أي قراره أي أداقه 

 :consequentialityالعواقب1/5

سوقع المور  أ  ثحصتتد نتيجة أاعاله، اقد ثلو  يتت م المستتا لة م يداً ب تتل   

لا  للمؤسساح ،أل  إن ا  نظام سقيين اقم بدي  آلية للملااأة يالعقاب قد ال ثلو  له 

سأثير على ستتلو  المور . حيث سقوم المنظماح ب تتل  عام بربم أنظمة التقيين بآلياح 
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بدراستتتتتتة سأثير اثنيخ مخ   Wang (2014)قد قام. ا(Han, 2018) الملااأة يالعقاب

ممارستتتتاح المستتتتا لة: التقيين اقم يالتقيين باإليتتتتااة إلى الملااأة ،على ستتتتلو  سبادل 

 المعراة، ييجد أ  التقيين باإليااة إلى الملااأة كا  أكثراعالية مخ شرط التقيين اقم.

 Compassion in the الثعععا ي: التراحم في مكعععان العمعععل تغيرالم. 2

Workplace: 
على الررن مخ أهميتتة التراحن بتتالمنظمتتاح ، رير أ  التركيو على التراحن ام 

المنظماح لن ثحصتتتتتت  بعد على االهتمام اللاام يالمستتتتتتتمر ، يمع ذلب ، اقد سن التأكيد 

على أ  التراحن ام العمتت  أداة م يتتدة ام التتتدرثتع  يالتنظين، يالستتتتتتلو  االجتمتاعم 

األيقتتتاح الصتتتتتتتتعتتتبتتتة، يعتتتمتتتلتتتيتتتاح ستتت تتتوثتتتر التتتمتتتنتتتظتتتمتتتاح اإلثتتتجتتتابتتتم يلتتت ل 

. اتتتالتراحن بتتتالمنظمتتتاح ال بيتتتة ثجعتتت  (Avramchuk et al., 2013)يس ييرهتتتا

قامة ع قة طيبة معفن ، سملنفن الممارسيخ ال بييخ أقرب إلى مرياهن ، يثسم  لفن بإ

مخ سحقيى مستوى أعمى مخ ال  ا ، مخ ل ل ع جفن "لل خص ب ل  شمولم" بدالً 

مخ المرض اقم ، إنه ث تت م عخ طرثى سقلي  ال تتعور باأللن مخ ل ل أ  ثتن م حظته  

ي ال تتتتعور بالرعاثة يال فن،  يمخ ل ل سلقم االستتتتتجاباح التم سخ   األلن. االتراحن 

وار الراحة ام يق  الضيى ياالرسبا  ، يثعم  بمثابة سذكير للمفنييخ بالبعد اإلنسانم ث

للممارستتتاح التم ثملخ أ  سصتتتب  بستتتفولة نظاماً دال  المرااى ال بية، يسوار أشتتتيا  

 .(Kanov et al., 2004)هامة للثير مخ الناس 

ى ياأللن ام ستجلى الم اعر ام بيفة منظماح الرعاثة ال بية، يثلو  الضيحيث 

كثير مخ األحيا  أمراً معتاداً ب تتتتتل  ي ثومم ، مما ثحتن على المفنييخ ال بييخ سواير ما 

ثحتاجه المريتتتى يأستتترهن ، مع سلبية احتياجاسفن الخاصتتتة أثضتتتاً، يهنا ثظفر التراحن 

كم تاا لذلب ، االمرااى ال بية مرهقة باستتتتمرار إلنجا  الموثد بموارد أق  ، يالتعام  

 (.(Lenz, 2017 تحدثاح التم سؤثر على رعاثة المريىمع ال

، حيتتث ثحظى بتتاهتمتتام بحثم يخالبتتاحثإ  أهميتتة التراحن أمر مت ى عليتته بيخ 

متواثد، اوجود التراحن أمر هام ام ك  المؤسساح ، يمع ذلب، افنا  عدم إجما  على 

. (Strauss et al., 2016) سعرث  موحد له، يندرة ام المقاثيس القوثة لفذا البنا 

 Stevensيسعنم حراياً المعاناة ” suffer“اللمة "سراحن" م تقة مخ التعبير ال سينم 

and Woodruff, (2018) 2014. يلقد عر)  (Dutton et al.,  التراحن على أنه

عملية شتتخصتتية ستضتتمخ الم حظة ، ال تتعور يال ع  يالذي ثنبنم عليه سخ ي  معاناة 

بأنه "رد اع  عاط م نحو معاناة شخص آلر لمساعدسه  شخص آلر، كما ثملخ سعرث ه

 (.(Dev et al., 2018يسح يوه" 

اإنه الجفود التم ثبذلفا  مي   Simpson and Berti (2020)يطبقا لتعرث 

كما أ  التراحن  مخ يجفة  .العم  لرربته ام الم اركة للتخ ي  عخ  مي  آلر بالعم 

"الرربة ام مساعدة اآللر، يإ  لن ستحقى المساعدة  Eisenberg et al (2015)نظر 

الدااع الكت تتتتتتا  المعاناة يالتعام  معفا ، مع  Gilbert (2019ال علية". كما عراه  

أ   Kanov et al(2004)االلتوام بمحايلة التخ ي  منه أي منعه. كما ثذكر أثضتتتتتتتاً 

التراحن عملية متراب ة ثقوم بفا شتتخص سجاه شتتخص آلر ثتألن ، سبدأ بم حظة معاناة 

اآللر ، ثن ال عور بألمه ، يأليراً اع  شى  لمساعدة ذلب ال خص المتألن.. كما أشار 

Halifax(2012)  أ  التراحن ثرسلو على عتتتدد مخ العمليتتتاح التتتذهنيتتتة يالعتتتاط يتتتة

https://www.emerald.com/insight/search?q=Andre%20S.%20Avramchuk
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  لل رد باالستتتتتجابة بتراحن ب رثقة ستضتتتتمخ الستتتتياق يالمعراية المتراب ة التم سستتتتم

 االجتماعم ياألل قم ، يالسياسم.

خاذ  عة الس لدعن يالل   يالت تتتتتتجيع لتعوثو ال تتتتتتجتا االتراحن ثتعلى بت وثر ا

 ,.Sinclair et alاإلجرا اح التم ثملخ أ  سسف  ا دهار يرااهية الذاح ياآللرثخ  

نه دا2017 فا ، مخ أج  (.كما ثُعَر  التراحن ،على أ ناة يسقليل اع ارثد لمواجفة المعا

 . Kim et al (2020)سعوثو رااهية ال رد ياال دهار االجتماعم 

ا الباً ما ثمر أعضتتتتتتا  أي منظمة بتجارب مؤلمة ، يأ  هذه التجارب لفا سأثير 

 (. Rynes et al., 2012داقن على النتاقج التنظيمية  

، يثتضتتتتتت  ذلب ايما  حم في مكان العملأبعاد التراسباثن  يجفاح النظر حول 

 ثلم:

 مخ ل ل ث ثة أبعاد يهى: Lilius et al., (2011) حيث سنايلفا  

 ((Respondingالسععععت ابة( وFeelingالشعععععور)و ((noticingالمالحظة 
ام يجود ن س  Zoghbi and Viera (2019)مع Raes et al (2011)كما اس ى 

،اإلنستتتتتتتانية  kindness، الل    mindfulness الث ثة أبعاد اقم، اليقظة التركيو(

عاط م  common humanity الم تتتتتتتركة مام الت عد الرابع االهت عد الب ما استتتتتتتب بين

empathic concern . 

 Zoghbi and Vieraياستتتتتتتعا  الباحثو  باألبعاد األربعة التم استتتتتتتخدمفا 

ولفا ياسستتتتتاقفا مع التعرث  يالمقياس المستتتتتتخدم  يمجال س بيى يذلب ل تتتتتم (2019)

 نذكرها كما ثلم: الدراسة

 : Empathic concernالهتمام التعاطفي 2/1

 استتتتتتتجابة عاط ية ، ستوااى مع الرعاثة المدركة ل تتتتتتخص ثحتاج المستتتتتتاندة 

Zoghbi and Viera (2019) ياستنادا لما ذكره . (Kalshoven et al 2013)   أ

االهتمام التعاط م ث ير إلى سقيين عواقع األاعال مخ حيث كي ية سأثيرها على اآللرثخ. 

يلع  الستتتتؤال الذي ث را ن ستتتته هنا ، لماذا نضتتتتحم بأن ستتتتنا لمستتتتاعدة اآللرثخ ام 

نظرثتا  ،  ( أ  هنا  (Feldman et al., 2015 محنتفن؟ يلبجابة على ذلب ث تتتير

عم اإلثجابم مداو  ام المقام األيل بم تتتتتتتاعر إحداهما سقترا أ  الستتتتتتلو  االجتما

التعاط  مع القلى الموجه نحو اآللرثخ ، ياأللرى أننا نستتتاعد ب تتتل  أستتتاستتتم ألننا 

إ  المعاناة ، ياالعترا  بعدم اهتمامنا العام  نركو ب تتتتتتل  أنانم على سقلي  انوعاجنا.

م النظرثاح يالنفج بفا ، ثظفر قصوراً يايحاً لدثنا ،حيث ال ثحظى بالتقدثر اللاام ا

 (Kanov, 2020).الراسخة لبدارة

 : Mindfulness اليقظة)التركيز(2/2

مام  لة مخ الوعم ثتركو ايفتا االهتمتام على رواهر اللحظتة الراهنتة ي االهت حا

. حيث سستتتاعد اليقظة  (Zoghbi and Viera, 2019)باألحداع الحالية يالوعم بفا 

المور يخ على التقيين اإلثجابم يالتعام  ب عالية مع المواق  العصتتيبة، يذلب مخ ل ل 

السماا لفن باالبتعاد عخ األالار يالم اعر التلقاقية المرسب ة بظري  العم  الصعبة، 

يمخ ل ل سعوثو اإلجرا اح التم ستوااى مع قيمفن ياحتيتتتاجتتتاسفن. يمخ ثن ، اتتتإ  

توى العالم مخ اليقظة قد ثحمم المور يخ  مخ الحم  الواقد ، ياقدا  الموارد المستتتتتت



- 8 - 
 

لمستتتتاعدسفن ام س انيفن ام العم  ياإلبدا  ايه يعلى هذا النحو ، ثتن سحدثد اليقظة على 

أنفا مورد شتتتخصتتتم مفن ، يمخ المرج  أ  ثحاان على التأثير التح يوي لعع  العم  

 ,.Montani et alور  مع سقلي  عواقبه الضتتتتتتارة المعدل على األدا  اإلبداعم للم

2020)).  

 :Kindnessاللطف 2/3

افن األلن أي معاناة الوم   مع سوستتتتتتيع ن اق الت اهن ، بدالً مخ سوجيه القستتتتتتوة  

. امخ منظور أل قم ، ثملخ Zoghbi and Viera (2019)يسوجيه النقد ال ذ  لفن 

ياإلدرا  يالحاالح الداللية التم سنق  اعتبار الل   اضتتتتتيلة، حيث ثعلس الم تتتتتاعر 

اإلعراب عخ القلى على محتاج  ل  اً يإحساناً لاصاً،.ثملخ سوجيفا نحو اآللرثخ ، مث 

ث  الل   مع الن س لذاح ، م ية ألرى ، ثعنم أ   آلر ، أي التوجه نحو ا ناح ، يمخ 

الهتمام ال رد ث فن  يإلى حد ما ، ث تتتتتتتر  ام األلن يالمعاناة مع شتتتتتتخص آلر  أي ا

التعاط م(، يام النفاثة ، قد ثتبع ذلب م تتتتتتاعر حو  عميقة سجاه شتتتتتتخص آلر ، مما 

ثعلس افًما للتجربة الم تتتتركة "ن ستتتفا" للمعاناة اإلنستتتانية الوجودثة االل   ثعنم أ  

نتعام  مع أن ستتتتتنا ياآللرثخ بود، ثعلس افماً لقيمة حياة ب تتتتترثة يكذلب ثن وي على 

  (Malti, 2020)يح ن كرامتفن م اعر االحترام لآللرثخ

 : Common humanity اإل سا ية المشتركة2/4

لة   حا ناة يال  تتتتتتت  يأيجه القصتتتتتتور، هم جو  مخ ال بأ  المعا حيث اإلقرار 

 Zoghbi and اإلنستتتتانية، بدالً مخ النظر إلى الناس على أنفن ال ثستتتتتحقو  التراحن 

Viera (2019) المر  إلى هذه التجارب على . يبوجود هذا النو  مخ الوعم ، ثنظر

أنفا جو  مخ التجربة اإلنستتتتانية األكبر بدالً مخ ال تتتتعور بالعولة يال ربة عخ المجتمع 

 . (Neff, 2016) سجارب ال    يالمعاناة  يانتقاده ب دة بسبع

  Innovative Performance: الثالث: األداء اإلبداعيالمتغير. 3
العالن المتقدم طلباً متواثداً على رعاثة صتتحية سواجه أنظمة الرعاثة الصتتحية ام 

عالية الجودة، حتى ام الوق  الذي سواجه ايه محديدثة الموارد التم ثملنفا الحصتتتتتول 

مخ الموارد إلساحة  عليفا مخ المجتمع. أما الديل النامية اتواجه سحدثاح لتأميخ التداى

رعة ،يستواثد معفن التوقعاح الرعاثة الصحية األساسية للسلا  الذثخ ثتواثد عددهن بس

اإ  لب،  كذ ماح يجودسفتا. ثادة نوعيتة الختد ثة الصتتتتتتحيتة يالمفنيو   بو مدثري الرعا

ياألكادثميو  ام جميع أنحا  العالن ثناق تتتتو  كي ية إعادة سصتتتتمين الملوناح التنظيمية 

 الحالية للرعاثة الصحية ينماذج سقدثن الرعاثة لتوايرالموثد بموارد أق ، يسم س ييراح

 عميقة ام الستتتتتتلا  الذثخ ثحتاجو  إلى الخدمة ، يس يير أيلوثاح الرعاثة الصتتتتتتحية

Mohrman et al (2012) يللح ار على التحستتتتتتيناح المستتتتتتتمرة ، حيث الرعاثة .

الصتتتتتتحية ثجع أال سعو  الل ا ة يالجودة ام المنظماح احستتتتتتع ، ب  ثجع أ  سعو  

 ً  .(De Koeijer et al., 2014) اإلبدا  أثضا

لستتتتلو  اإلبداعم بيخ المور يخ أمراً يتتتتريرثاً لبقا  ينجاا المنظماح على اا  

(. االسلو  اإلبداعم للمنظماح م يد لتوليد Anderson et al., 2014المدى ال وث   

. (Grosser et al., 2017) أالار جدثدة ، ثلو  لفا أثر مباشر ام راع مستوى األدا 

، ثمث  المنفجية ، يسقيين المور يخ بفذه ارأس المال الب تتتتتتري ثمث  أستتتتتتاستتتتتتاً لببدا
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استتتتتراسيجية رقيستتتتية للمدثرثخ للتعام  مع المنااستتتتة العالمية يالت يراح البيفية ، يذلب 

 .(Afsar, 2015)للوصول إلى أهداافن يمستوى أداقفن العالم 

إلى جفود األاراد المقصتتودة إلن تتا  أالار جدثدة  سععلوا األفراد اإلبداعيث تتير 

. حيتتث أدا  المور  (Wu et al., 2014) يسقتتدثمفتتا يس بيقفتتاعلى أرض الواقع 

يالتم  اإلبداعم عبارة عخ ستتتتتتلوكياح المور  المصتتتتتتممة لتحقيى النتاقج اإلبداعية،

لعم  كما ث م  سلو  ا Alghamdi (2018). س م  سوليد يسن يذ أالار جدثدة يم يدة

اإلبداعم الت لير ام الم تتتتل ح الموجودة ام أستتتتاليع العم  الحالية ، أي االحتياجاح 

(. حيث س تتتتتتم  De Jong and Den Hartog 2007رير المحققة ل شتتتتتتخا   

اإلبداعاح أي نو  مخ المنتجاح أي العملياح أي الخدماح الجدثدة أي أنوا  ألرى مخ 

 . (Hero and Taatila, 2017) لتراعاحالنتاقج ، يللخ ليس اقم األالار أي اال

 ام ال رثقتتتة creativity ثختل  عخ االبتلتتتار innovationإ  اإلبتتتدا  

 األستتتتتتلوب( ، حيث ال ثقتصتتتتتتر ايفا على سوليد ال لرة اقم ، ب  ث تتتتتتم  أثضتتتتتتاً سن يذ 

( ملو  أستتتاستتتم IPيهلذا ثظفرأ  األدا  اإلبداعم   Alghamdi, (2018) .األالار

سية مستدامة للمؤسساح ام أدا  المور سم ام سواير ميوة سناا  يخ ، نظراً لديره الرقي

(Turro et al., 2014) . 

بأ  األدا  اإلبداعم ستتلو   De Jong and Den Hartog (2010)يثضتتي  

ال رد الذي ثفد  إلى سحقيى البد  يالتقدثن المتعمد  يتتتمخ دير العم  أي المجموعة أي 

منتجاح أي إجرا اح جدثدة يم يدة. يث تتتتتتم  االبتلار  المنظمة( ألالار أي عملياح أي

كما ثتعلى اإلبدا  أثضتتتتتتاً بالعملياح  ،العملياح التم سؤدي إلى سوليد أالار جدثدة يقيمة

الستتلوكية ياالجتماعية التم ثستتعى األاراد أي المجموعاح أي المنظماح مخ ل لفا إلى 

سحقيى الت ييراح الم لوبة أي سجنع عقوباح التقصتتتتتتير أياإلهمال ام العم .  لذا اإ  

تبر الت ييراح سع . كمايمحستتنة للقيام باألشتتيا  ام العم اإلبدا  هو إدلال طرق جدثدة 

 . Dunne and Dougherty (2012) اإلدارثة أثضاً إبدا 

نظراً لتحتتدثتتاح الق تتا  العتتام المتنوعتتة، يمتتا ثت لبتته مخ مت لبتتاح عمتت  أكثر ي

لذا ثت لع اإلبدا  ال ردي كنواة لببدا   يداً،  ( كما (Audenaert et al .,2019سعق

مخ قب  األاراد على األدا  ب تتتل  ثملخ سعرث  األدا  اإلبداعم على أنه حر  متعمد 

ارثد إلجرا اح أاضتتتتتت  ، يالتواصتتتتتت  مع الوم   ، ياستتتتتتتخدام التلنولوجيا المتقدمة 

 Akram. كما عراه (Attiq et al., 2017)يالتوستتع ام إنتاج ستتلع، لدماح جدثدة 

et al., 2018) بأنه نتاقج اقتراحاح يسن يذ أالار المور يخ ب تتتتتتأ  المفام المرسب ة )

 وري ة يالتم س يد أدا  المنظماح.بال

إلى يجود أربعة أبعاد ست قى  De Jong and den Hartog (2010)أشتتتتار 

 Idea.(   إستتتتتتتل تتتتتتتا  األالتارJanssen, 2000 األبعتاد الث ثتة التم حتددهتا مع 

exploration سوليد إن تتتتا ( ال لرةي, Idea generation سريثج ال لرةPromote  

the idea،  ال لرةسن يذ idea implementationنام دراستتتتف .وقد اعتمد الباحثون 

عاد الث ثة التم ذكرها   عدثد مخ Janssen, 2000على األب ( نظراً ل تتتتتتيوعفا ام ال

 ,Kimwolo and Cheruiyot) األبحاع على سبي  المثال سن إستخدامفا ام دراسة

2019) Shanker et al., 2017) .)  س المستخدم يسعرث اح يكذلب اسساقفا مع المقيا

 الدراسة يمجال الت بيى.
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 على:( Janssen, 2000 كما ذكرها  أبعاد األداء اإلبداعيوقد اشملت 

 :Idea generation توليد األفكار3-1

لدلول إلى  ثدة ، يا ياح جد يد األالار بمنتجاح أي لدماح أي عمل قد ثتعلى سول

حيث ثبدي أ  م تاا سوليد األالار أستتتتتواق جدثدة ، يسحستتتتتيناح عملياح العم  الحالية، 

هو إعادة سنظين المعلوماح يالم اهين الموجودة لح  الم تتتاك  أي لتحستتتيخ األدا ، حيث 

سوليد األالار الجيدة سقترب مخ الم تتتتتتل ح أي اجواح األدا  مخ  ايثة مختل ة، اتوليد 

ل  جد بال ع  يللخ ب تتتتتت يع ألمورموجودة  عادة سرس ما ثتضتتتتتتمخ إ باً  رال  ثداألالار 

Bagheri and Akbari (2018). 

 .Promote the ideaترويج الفكرة  3-2

ااألالار الناجحة سحتاج إلى دعن، ثتمث  ام الحاجة إلى ح تتتد الحل ا  الداعميخ( 

الذثخ ثملنفن المساعدة ام العم ؛ كما ثحتاج المبد  كذلب إلى بنا  دلي  قوي على قيمة 

ال لرة بحيث ثلو  داعن عندما ثلو  هنا  سأهع لراع ال لرة إلى المستتتتتتفوليخ؛ يثجع 

إلى األموال يالموارد األلرى للح ار على ال لرة كذلب التحر  مخ أج  الوصتتتتتتول 

ثصب  داعن األالار يثيى الصلة بمجرد إن ا  ال لرة، حيث سحتاج معظن األالار إلى ي

  De Jong and den Hartog (2010).فالالتريثج 

 :Idea implementationتنفيذ الفكرة 3-3

إ  سن يذ األالار اإلبداعية قضتتتتتتية سنظيمية ثتن سوقعفا ب تتتتتتل  أقوى مخ ل ل  

الخصاقص الجماعية يالتنظيمية أكثر مخ الخصاقص ال ردثة، حيث نق ة البداثة لتن يذ 

ال لرة هم س تتتتتتليت  النيتة  "أنوي سن يتذ ال لرة"( ، ممتا ثعلس مقتدار الجفتد المبتذيل 

ذ ال لرة هو سمييو رقيستتتتتتم بيخ إبتتدا  المور يخ ل اراد مخ أجتت  سن يتتذ ال لرة، اتن يتت

 (.Skerlavaj et al., 2016ياالبتلار التنظيمم  

ا:  .وبناء الفروض العالقة بين متغيرات الدراسةثا يا
لدراستتتتتتتة يالتم ثعبر عنفا نموذج  باحثو  الع قة بيخ مت يراح ا حيث ثستتتتتتتعرض ال

 يذلب على النحو التالم: (1الدراسة بال ل  رقن  

 العالقة بين الشعور بالمساءلة واألداء اإلبداعي: .1

س رق  العدثد مخ الدراستتتتتتاح لبحث الع قة بيخ ال تتتتتتعور بالمستتتتتتا لة ياألدا   

سة الع قة بيخ ال عور بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم،  الوري م، رير أنفا لن ست رق لدرا

بالمسا لة قد أثر إلى أ  ال عور  Chen et al. (2016) اقد سوص  اعلى سبي  المثال،

سلو  المواطنة التنظيمية. سة ب ل  إثجابم على أدا  المفمة يكذلب   كما ك    الدرا

أ  المسا لة أدح إلى  ثادة سلو  المواطنة ، مما   (Hall et al., 2009)التم قام بفا 

 ً أ  منظماح اليوم ام حاجة إلى أالار  ستتتتاهن ام سحستتتتيخ أدا  المفمة، حيث ثبدي جليا

داعاً مخ المور يخ، حيث ثملنفن المستتتتتتتاهمة ام األدا  اإلبداعم، كما ثعتقد أ  أكثر إب

يد مخ الستتتتتتلو  اإلبداعم للمور يخ، يللخ ثملخ  ها التم سستتتتتتت  المنظماح ليس يحد

. (Dedahanov et al., 2017)للمور يخ أثضتتتتاً االستتتتت ادة مخ اإلبدا  الخا  بفن 

األشخا  الذثخ ثظفري  درجة أ   (Guidice et al., 2016)كما أييح  دراسة 

أعلى مخ المستتتا لة ستتتو  ثستتتفمو  ام نجاا المنظمة، كما أ  األاراد الذثخ ثظفري  
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 ,.Kim et al)احتماالً ام الحصتتتول على ملااآح يسرقياح  ستتتلوكاً إبداعياً هن األكثر

2009) . 

أ  المستتتا لة سلعع مرحلة سأستتتيستتتية لضتتتما     Aithal (2021)كما أييتتت  

ظمتة عخ طرثى األدا  األمثت  مخ ل ل اإلنتتاجيتة المحستتتتتتنتة يأعلى أدا  س وثر المن

ألصتتتتتحاب المصتتتتتلحة مما ثؤدي إلى سحقيى التميو ام العم ، االمستتتتتا لة هم المعيار 

الوحيد الذي ثصنع اإلنسا  القاقد / المدثر / المور ( ل دا  األمث  للواا  بمسؤيلياسه 

خ ك ا ة ياعالية يإنتاجية المنظمة مخ ل ل ستعام  نظرثة المستتا لة مع سحستتي ،باللام 

تالم ،  ية يالمستتتتتتتا لة على مختل  المور يخ المعينيخ ، يبال س بيى مبادئ المستتتتتتؤيل

  المساهمة ام التميو التنظيمم.

ية لبنجا  األاراد إلى البحث عخ مستتتتتتتا لة رير  عال ياجاح ال سداع االحت حيث 

الرسمية ثظفري  لآللرثخ كمور يخ  رسمية ، اإ  أيلفب الذثخ ثتسمو  بالمسا لة رير

اإحستتتاس المور يخ بالمستتتؤيلية (Royle and Hall, 2012). أكثر ن تتتاطاً يجاذبية 

   (Hur et al., 2018).قد ثداع المور يخ نحو موثد مخ اإلبدا  االجتماعية لل تتركاح

ستتبع االمور و  الذثخ ثتستتمو  بتوجفاسفن اإلثجابية نحو العم  ، قد ثرجع ذلب أحياناً ب

، حيث ثنعلس ذلب على اإلحستتتتاس بـ  شتتتتعورهن بالمستتتتؤيلية االجتماعية لل تتتتركاح

 (. Brammer et al., 2015"العم  الفاد " الذي ثعو  إنتاجية المور  يإبداعه  

اتتالملتتااتتآح يالترقيتتاح سلو  مقتتاب ً لبجتتادة ام العمتت  ، كتتذلتتب اتتإ  الملتتااتتآح 

سلبية ستخدامفا هم النو  الثا negative incentives ال نم مخ الملااآح ، يالتم ثتن ا

للتأثير على سصرااح الناس مخ ل ل التفدثد بحرما  المور  مخ حقوق معينة ، مث  

جو  مخ أجره ، إذا كا  لرق أي مخ قين العم  اي ق  شتتتعورهن بالمستتتا لة أي سلاستتت  

 .Ali and Anwar (2021) عخ أدا  مفامه الوري ية

 لننا صيارة ال رض األيل على النحو التالم:يبنا اً على ما سقدم ثم   

ثوجد سأثير معنوي لل تتتتعور بالمستتتتا لة على  األدا  اإلبداعم.   (:H1الفرض األول )

 يثنقسن هذا ال رض إلى ال ريض ال رعية التالية:

H1a على األدا  اإلبتتداعم بيخ األطبتتا   اإلستتتتتتنتتاد: ثوجتتد ستتأثير معنوي لبُعتتد

 بالمست  ياح الحلومية.

H1b : ثوجتتد ستتأثير معنوي لبُعتتد القتتابليتتة للم حظتتة على األدا  اإلبتتداعم بيخ

 األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

H1c  ية للتقيين على األدا  اإلبداعم بيخ األطبا قابل عد ال : ثوجد سأثير معنوي لبُ

 بالمست  ياح الحلومية.

H1d بة على األدا  اإلبداعم بيخ عد اإلستتتتتتتجا سأثير معنوي لبُ األطبا  : ثوجد 

 بالمست  ياح الحلومية.

H1e  ثوجتتد ستتأثير معنوي لبُعتتد العواقتتع على األدا  اإلبتتداعم بيخ األطبتتا :

 بالمست  ياح الحلومية.

 العالقة بين الشعور بالمساءلة والتراحم في مكان العمل:. 2
ك  مور  دال  المنظمة مستتتتتتتا الً أمام مجلس  حيث مخ الم ترض أ  ثلو 

بالع قه  لب، ثتحم  مجلس اإلدارة الموثد مخ  م (،إدارسه ر ستتتتتتتا اة إلى ذ باإليتتتتتتتا

المستتتتؤيلياح يالمستتتتا لة أمام المور يخ، يأصتتتتحاب المصتتتتلحة، يالمجتمع، يأ  هذه 
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المستتتتا لة قد سستتتتتوجع العقاب يالذي بديره قد ثجلع سعاط  الوم   حال شتتتتعورهن 

جتماعم كأحد بتعرض المور  للظلن أي المبال ة ام العقاب ، حيث ثتجلى التعلن اال

ال رق ال تتتاقعة التم سستتتفن ايفا القيادة األل قية ام إساحة الظري  المنالية األل قية 

 .  Odongo and Wang (2018) بالمنظمة يثدركه المور و 

ثجع سركيو الجفود المبذيلة لتعوثو التراحن ، ب رس ثقااة التراحن، ب ل  حيث 

 Hilppo) .التراحن على الصعيد ال ردي أكبر مخ التركيو على سواجد أاراد ثمارسو 

et al., 2019)    يمخ ل ل نظرثة التعلن االجتماعمBandura (1977)  الذي ث ير

إلى أنه عندما ث حن المور و  عواقع ستلو  اآللرثخ  مث  ستلو  القادة أي الوم  ( 

لوب. ، اإنفن ثستتتخدمو  هذه المعلوماح يالستتلوكياح لتوجيه ستتلوكفن على النحو الم 

دال  المنظماح ،  حيث مواق  العامليخ ذاح أهمية كبيرة، يسؤثر على الستتتتتتلوكياح

يثُعتبر أحد أهن هذه المواق  سضتتتامخ  م   العم ، الذي هو بمثابة دعن بيخ الوم  ، 

ية ياألستتتتتتتاليع يالمفاراح مع ك  منفن، حيث ث لع العاملو   بادل المعراة المفن يس

، عندما ثواجفو  ال    ، أي ث عري  بألن  أي قلى، أي  ب ل  عام التوجيه مخ  م قفن

 .Uslusoy and Alpar (2013)ثرربو  ام طلع المساعدة إلى

ً لمتتا أقره  أ  المنظمتتاح التم لتتدثفتتا متتدرا  Dutton et al (2014) يطبقتتا

يمور يخ متراحميخ دالتت  ن تتاق العمتت ، اتتإنفن ثصتتتتتتن و  كنمتتاذج مثتتاليتتة للقيتتادة 

ث حن إنخ اض االهتمام بالتراحن بدرجة ما بويتتتتتتوا  ام المنظماح اقد  األل قية.

العامة يالمستتتتت تتتت ياح يدير الرعاثة، حيث هنا  طلع كبير إلنجا  المفام، ييتتتت م 

. ياستتتتتتناداً إلى الرة أ   (Zulueta, 2013) كبير مرسبم بالوق  يالموارد المحديدة

ق  معظن المنظماح آلياح مسا لة الجيد ، اقد طب المسا لة س جع السلو  الجيد ي األدا 

رستتتمية لمور يفا ، مث  سقييماح األدا ، يكتيباح المور يخ التم سحدد القواعد ياللواق  

 Hall et al., 2007 .) 

إ  مستتا لة المفنييخ ستجاي  الخو  مخ الرقابة الخارجية يالحوااو المادثة ؛ إنه 

 لمصتتلحة العامة يالستتلو  األل قمث تتير إلى ال تتعور بالمستتا لة الذاسية ، ياالهتمام با

Mansouri  and Rowney (2014) إ  ستتتعى المور و  للح ار على صتتتورسفن .

االجتماعية ياحترامفن لذاسفن، ثداعفن إلى التعام  مع المستتتا لة عخ طرثى استتتتل تتتا  

البيفة، بحثاً عخ إشتتتتاراح حول الستتتتلوكياح يالنتاقج التم ثررع ايفا مخ له حى التقيين 

كما سساهن مسا لة المور  ام العدثد مخ النتاقج  (Mero et al., 2014).لة يالمسا 

 .(Han et al., 2020)بما ام ذلب السلو  األل قم يالت انم ياألدا  

ية الق ا  العام لتوقعاح المجتمع يثلو   إ  حوكمة الق ا  العام سفد  إلى سلب

يه المستتتتا لة العاط ية ي التم مستتتتؤيالً أمامه عخ ذلب  حيث ثمتد األمر إلى ماث لى عل

سركو على إدارة التوقعاح العاط ية المتنوعة يالمتعددة ألصتتتتتتحاب المصتتتتتتلحة ، مث  

 الم تتتتتتل ح المتعلقتتة بتتالقلى يال تتتتتتر  ياالحترام يالمعتتانتتاة يالستتتتتتعتتادة أي الحو 

.(Demirag et al., 2020) يمكن إفتراض الفرض الثا ي على النحو التالي هوعلي: 

ثوجد سأثير معنوي لل تتعور بالمستتا لة على التراحن ام   (:H2ي )الفرض الثا  

 .يثنقسن هذا ال رض إلى ال ريض ال رعية التالية .ملا  العم 

H2a على التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  اإلستتتناد: ثوجد سأثير معنوي لبُعد

 بالمست  ياح الحلومية.
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H2b قابلية للم حظة عد ال على التراحن ام ملا  العم  : ثوجد سأثير معنوي لبُ

 بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

H2c ية للتقيين على التراحن ام ملا  العم  بيخ قابل عد ال : ثوجد سأثير معنوي لبُ

 األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

H2d بة على التراحن ام ملا  العم  بيخ عد اإلستتتتتتتجا سأثير معنوي لبُ : ثوجد 

 لومية.األطبا  بالمست  ياح الح

H2e ثوجتتد ستتأثير معنوي لبُعتتد العواقتتع على التراحن ام ملتتا  العمتت  بيخ :

 األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

 العالقة بين التراحم في مكان العمل واألداء اإلبداعي:. 3

إ  الدعن االجتماعم دال  المنظماح، على حدي ستتتتوا  مخ الم تتتترايخ أي  م   

ااالهتمام بالتراحن  (Rehman, 2019).اإلبداعم  مفن لستتتلو  العم  العم  ، هو أمر

 (Zabelina, & Robinson, 2010)كاإلبدا   التنظيمم ثوار اواقد سنظيمية كبيرة

 Grimes et) كما أرفر التراحن أثضتتتتاً أنه ثصتتتتنع "عملية س لير ذاح ديااع مميوة"

al., 2013) سعو   ، يمخ جفة ألرى ، ثملخ أ  ثؤدي التراحن إلى لياراح مدعومة

الوعم بتتالنتتتاقج ، يسنميتتة المجتمع ياإلبتتدا  ام ملتتا  العمتت  ، يال تتتتتتجتتاعتتة إلحتتداع 

. ا البية الب تتر مرسب و  بالستتلو  االجتماعم (Ludvik, 2017)الت ييراح الم لوبة 

اإلثجابم، اإذا سملخ القادة مخ سنمية ع قاح الثقة ام ملا  العم  ، اسيلو  باست اعة 

كانوا ثنتمو  بأما  ، يإذا شتتتتتعريا بأنفن ثنتمو ،  استتتتتتوثد الناس استتتتتتل تتتتتا  ما إذا 

ديااعفن ل نخراط ام أعمتتتالفن ، يمخ المحتمتتت  أ  ثلونوا أكثر ع تتتاً  ي إبتتتداعتتتاً 

(Steffens, 2014)  االمور و  الذثخ ثتمتعو  بع قاح طيبة دال  العم ، هن أكثر

 ,.Volmer et al)اح قتدرة على االبتدا  مقتارنتةً بتالمور يخ األقت  جودة ام الع قت

االمناخ اإلبداعم ثتمث  ام سفيفة مناخ ثحتوي على رعاثة المور يخ يدعمفن  .(2012

أنفن أكثر إستتتتتتتعداداً لتبادل األالار  المور و  سجاه هذا المناخ عاط ياً، حيث ث تتتتتتعر

. كذلب، اإ  المساهمة ام سعوثو التراحن ام ملا  العم  ، (Ghosh, 2015)ياإلبدا  

 .(Avramchuk et al.,  2013) سنمية ريا المبادرة االجتماعيةسسف  

إ  المور يخ الذثخ ثتعريو  لممارساح التراحن، مخ المرج  أ  ثحصلوا على 

الدعن كجو  مخ سبنم التراحن ام ملا  العم  بما ثنعلس على مواجفن العام، يثؤدي 

ع فام  يااللتوام ال نا  ياإلل ية ، ياالمت جاب عالم،بديره لعواط  إث حيث ثملخ  اط م ال

المنظمتتة، مخ ل ل س تتتتتتليتت   للتراحن التتتأثير على مواق  المور يخ يهوثتفن سجتتاه

، حيث ثصب   التم ثنتمو  إليفا، يكذلب الوم   الذثخ ثعملو  معفن شعورهن للمنظمة

مخ المرج  أ  ثنظر المور و  التتذثخ ث تتتتتتعري  بتتالتراحن ام العمتت  إلى منظمتفن 

 (. Lilius et al., 2008نظراح إثجابية  

امخ أج  التعبير عخ قدرة ال رد    Miralles (2018)ياستتتتتتتناداً إلى ما ذكره 

بفذا المعنى  على اإلبدا  يسعوثوها ، ثجع أ  سلو  هنا  بيفة عم  سستتتتتتم  بذلب، ي

ثملخ أ  ثسف  التراحن ام المنظماح القدرة على اإلبدا  ب رثقتيخ: األيلى ، مخ ل ل 

 لار الجدثدة لخلى الثقة يالستتتتت مة الن ستتتتتية يالثانية، مخ ل ل سعوثو سبادلسح يو األا

المعراة التم سعو  التعلن. كما ثحدع االبتلار ياإلبدا  عندما ثعم  الناس ام بيفة آمنة 
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بال ر  لتعوثو األالار الجدثدة    ,Edmondson and Zhike، يجو داائ ملم  

2014). 

  تراا ال رض الثالث على النحو التالم:يمخ ل ل ما سقدم ثملننا إق  

ثوجد سأثير معنوي للتراحن ام ملا  العم  على األدا    (:H3الفرض الثالث )

 اإلبداعم.

الوسععيط للتراحم في مكان العمل في العالقة بين الشعععور بالمسععاءلة واألداء  الدور. 4

  اإلبداعي:
ية ، حيث ث تتتتتددا  على ست تتتتتابه المستتتتتا لة الم تريتتتتتة داللياً يالقيادة األل ق 

كما س تتجع رري  المستتا لة العالية األشتتخا  .  Wang,(2019) االهتمام باآللرثخ

على س وثر ع قاح سعاينية إثجابية مع بعضفن البعض ب ل  أكثر جدثة ث م  األدا  

 Brownlee and الستتياقم العناصتتر الستتلوكية مث  المستتاعدة يالتعاي  مع اآللرثخ

Motowidlo (2011)  

امبتتدأ التراحن  ثلمخ ام جوهر كتت  التعتتالين التتدثنيتتة ياألل قيتتة يالريحيتتة ، 

يسدعونا داقماً إلى التعام  مع اآللرثخ كما نتمنى أ  نعام  أن ستتنا، االتراحن ثداعنا إلى 

معاناة اآللرثخ ، يمعاملة الجميع ، دي  استتتتتتتثنا  ،  العم  ب  كل  للتخ ي  مخ حدة

 ,Barton and Garvis) ياحترام متبادل بيخ الجميعبعدالة م لقة يإنصتتتتتتتا  سام 

2019). 

قاً لما ذكره    ( اإ  التراحن ثعو  الت لير بصتتتتتتورة Neff et al., 2007يطب

قا  مت اقليخ ، ايملوخ ال ضتتتتتتول يالتراحن  بدعيخ على الب عد الم نه ثستتتتتتتا ما أ كبيرة، ك

لمستتوحاة مخ كلماح المبدعيخ مخ س وثر الت لير بصتورة كبيرة ، بما ام ذلب األالار ا

ج   االتراحن جو  ال ثتجوأ مخ المواق  اإلبداعية ، يمخ أ عال أي قين اآللرثخ،  أي أا

ذلب ، ثجع على المبدعيخ التركيو على س وثر الع قاح التم ث تتاركو  ايفا الم تتاعر 

 Kim يالعاط ة ايما ثتعلى باألشتتتتخا  يالمواق  يممارستتتتة االسصتتتتال ام بيفة آمنة

and Wilson, 2020).) 

 يمخ ل ل إستعراينا لما سبى ثملننا صيارة ال رض الرابع على النحو التالم:

ثوجد سأثير معنوي رير مباشتتتر لل تتتعور بالمستتتا لة على األدا   (:H4الفرض الرابع )

يثنقستتتن هذا ال رض إلى ال ريض  اإلبداعم مخ ل ل سوستتتيم التراحن ام ملا  العم 

 ال رعية التالية.

        H4a على األدا  اإلبداعم  اإلستتتناد: ثوجد سأثير معنوي رير مباشتتتر لبُعد

 مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

H4b على األدا  القتتابليتتة للم حظتتة : ثوجتتد ستتأثير معنوي رير مبتتاشتتتتتتر لبُعتتد

 الحلومية. اإلبداعم مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح 

H4cعلى األدا  اإلبداعم القابلية للتقيين  : ثوجد سأثير معنوي رير مباشتتتتتتر لبُعد

 الحلومية. مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح 

H4dعلى األدا  اإلبداعم مخ  االستتتتجابةوي رير مباشتتتر لبُعد : ثوجد سأثير معن

 ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية.

H4e ثوجد سأثير معنوي رير مباشتتتتتتر لبُعد العواقع على األدا  اإلبداعم مخ :

 ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية.
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 .الباحثونالمصدر:إعداد 

ا: طريقة البحث  ثالثا

حيث يتناول فيه الباحثون التعرض لم تمع وعينة الدراسة وأداة البحث،وجمع 

 البيا ات،وأخيراا قياس متغيرات البحث، وذلك على النحو التالي:

 :Population and sample sizeم تمع وعينة الدراسة .1

مخ أج  سحقيى أهدا  يالتبار  نعلى المنفج اللمم ام دراستتتتف الباحثو اعتمد 

اريض الدراستتة ، ي سصتتمين قاقمة االستتتقصتتا  طبقاً يالمقاثيس ذاح الصتتدق يالثباح 

المرس ع التم استخدم  ام الدراساح السابقة،بعدما ثست لع آرا  المحلميخ المختصيخ 

سادة األط بمحااظة دمياط  اح الحلومية با  بالمست  يحيث سمث  مجتمع الدراسة مخ ال

( طبيع بالمستتتتتتت تتتتتت ياح الحلومية ، يذلب ياقاً إلحصتتتتتتاقياح 1536يالبالغ عددهن  

ياى مركو معلوماح ال ع الع جم بمدثرثة 2020الدراستتتتتتتة ام شتتتتتتفر ثناثر عام 

الصتتتتتحة يالستتتتتلا  بدمياط، حيث اقتصتتتتتر مجتمع الدراستتتتتة على األطبا  الب تتتتترثيخ 

( أعداد 1/3اً حلومياً كما أييتتت  ذلب الجديل رقن  ( مستتتت تتت 15مو عو  على عدد  

األطبا  بالمجتمع مح  الدراستتتتة بل  مستتتتت تتتت ى، كما سن ألذ عينة ع تتتتواقية  بستتتتي ة 

باستتتتتخدام األستتتتاليع اإلحصتتتتاقية المناستتتتبة ل بيعة الدراستتتتة. يلتحدثد حجن العينة سن 

ث ثبلغ حجن حي (Saunders et al., 2016, p: 281)اإلستتتتعانة بالجديل الوارد ام 

% يحديد 95( م ردة ل طبا  بالمستتتتت تتتت ياح الحلومية عند مستتتتتوى ثقة 310العينة  

 (.1/3ينستعرض مجتمع يعينة الدراسة مخ ل ل الجديل رقن  .%5 ل أ +_

 قياس متغيرات الدراسة:. 2
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سة على أربع مت يراح سمثل  ام :يقد  شتمل  هذه الدرا الشعور :المتغير األولا

،  Attributability اإلستتتنادالبعد األيل:  ( أبعاد5)يثتن قياستتته مخ ل ل  بالمسعععاءلة

البعتتتد الثتتتالتتتث: القتتتابليتتتة للتقيين  Observabilityالبعتتتد الثتتتانم: القتتتابليتتتة للم حظتتتة 

Evaluability  البعتتتد الرابع: االستتتتتتتجتتتابتتتة ،Answerability  :البعتتتد الختتتامس

 Consequentialityالعواقع النتاقج( 

 ( أبعاد:4لثا ي: التراحم في مكان العمل ويتم قياسه من خالل )المتغير ا

عاط م  عد األيل: القلى الت ظة التركيو( Empathic concernالب ثانم: اليق عد ال  ،الب

Mindfulness   البعد الثالث: اللKindness البعد الرابع: اإلنستتتانية الم تتتتركة ، 

Common humanity 

 :أبعاد (3)المتغير الثالث: األداء البداعي ويتم قياسه من خالل 

يد األالار ثانم: سريثج األالار idea generation البعد األيل: سول  ، البعد ال

Promote the idea  البعد الثالث: سحقيى األالار ،idea implementation 

 الدراسة( مقاييس متغيرات 1جدول )                            

 المقاييس المستخدمة بالدراسة عدد العبارات المتغير

 (Han, 2018  18 الشعور بالمساءلة

 Zoghbi and Viera (2019) 18 التراحم في مكان العمل

 (Janssen, 2000  9 األداء اإلبداعي

ا للدراسات السابقة. إعداد الباحثينالمصدر:   وفقا

ا: تحليل البيا ات والنتائج  .رابعا

للتحلي  اإلحصاقم يسن smart pls3.03البرنامج االحصاقم  الباحثو استخدم 

 ،يذلب على النحو التالم: استخدام أسلوب سحلي  المسار اللتبار اريض الدراسة

 (Assessing Measurement Model) قياس تقييم  موذج ال .1

 Structural Equation  نمذجة المعادلة الفيللية الباحثو استخدم 

Modeling    يذلب مخ أج  التأكد مخ صحة النموذج يص حيته يذلب قب  التبار

 اريض الدراسة يذلب باسبا  الخ واح ياإلجرا اح التالية:

ياعتماد  Indicator loadings تحديد معامالت التحميل ومدى العتماد عليها .أ

( Hair et al., 2010أقره   يذلب طبقا لما  0.50المعام ح التم ال سق  عخ 

 ,B1, B15( يهى العباراح  0.50 لن سبلغ قيمتفا  ح( عبارا3 يسن حذ  

B16.) 

ياالسساق بيخ عباراح  (Composite Reliability) المركب حساب معامل الثبات .ب

للمت ير المستق  ال عور بالمسا لة المقياس حيث بلغ معام  الثباح أل ا كرينباخ 

ي كما بلغ معام   (0.877الوسيم التراحن ام ملا  العم    للمت يري (0.918 

يهو ما ث ير إلى ارس ا   (0.938أل ا كرينباخ للمت ير التابع األدا  اإلبداعم  

أ   (Hair et al., 2021)درجة القبول ياالعتماد على المقاثيس حيث ث ير 

 . 0.6:0.7قيمة أل ا المقبولة سترايا مخ 
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 :convergent Validiityقياس الصدق التقاربي  .ج

ث ير إلى مدى قوة الع قة بيخ العباراح التم سقيس البعد أي المت ير يإلى أى مدى 

 AVE) Averageثملخ سحمي  العباراح على بعد أي أكثر يثرمو له بالرمو  

variance extracted  يثملخ قياسه عخ طرثى حساب متوسم التباثخ. حيث ثنب م أال

( أ  2 رقن يكما ثظفر بالجديل  (Hair et al., 2010 كحد أدنى 0.50سق  قيمته عخ 

 جميع القين مقبولة.

 ( معام ح التحمي  يالثباح يالصدق التقاربم2جديل رقن     

الصدق 
التقاربي 

AVE 

ثبات 
 اتالمكون
CR 

معامل 
 ألفا

معامل 
 التحميل

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

كود 
 العبارة

 المتغير البعد

0.613 0.826 0.700 

0.770 3.648 1.023 A1 

 اإلسناد

الشعور 
 بالمساءلة

0.766 3.642 0.946 A2 

0.811 3.610 0.983 A3 

0.502 0.796 0.721 

0.850 2.932 1.322 A4 

القابلية 
 للمالحظة

0.792 2.665 1.163 A5 

0.538 2.610 1.044 A6 

0.610 3.142 1.086 A7 

0.753 0.924 0.890 

0.880 3.442 1.072 A8 

القابلية 
 للتقييم

0.890 3.326 1.142 A9 

0.827 3.626 1.042 A10 

0.873 3.490 1.220 A11 

0.678 0.894 0.843 

0.834 3.700 0.995 A12 

 االستجابة
0.856 3.787 1.062 A13 

0.794 4.139 0.821 A14 

0.808 3.906 1.099 A15 

0.631 0.837 0.728 

0.820 2.913 1.369 A16 

 A17 1.295 2.981 0.807 العواقب

0.754 4.210 0.773 A18 

 

 

 

 

 

 

 ( معام ح التحمي  يالثباح يالصدق التقاربم.2جديل رقن  تابع                 

الصدق 
ي  التقارب 

AVE 

ثبات 
 CRالمكونات

معامل 
 ألفا

معامل 
 التحميل

االنحراف  الوسط
 المعياري

كود 
 العبارة

 المتغير البعد
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0.500 0.926 0.915 

0.500 4.116 0.762 B2 

  

التراحم 
في 

مكان 
 العمل

0.690 4.303 0.671 B3 

0.688 4.416 0.670 B4 

0.622 4.032 0.826 B5 

0.576 4.432 0.749 B6 

0.646 4.452 0.659 B7 

0.737 4.361 0.656 B8 

0.776 4.013 0.774 B9 

0.723 4.194 0.741 B10 

0.598 4.023 0.729 B11 

0.753 4.394 0.677 B12 

0.712 3.742 0.973 B13 

0.727 4.045 0.786 B14 

0.613 4.168 0.712 B17 

0.737 4.303 0.641 B18 

0.702 0.954 0.945 

0.815 3.800 0.960 C1 

  
األداء 
 اإلبداعي

0.855 3.861 0.985 C2 

0.871 3.668 0.935 C3 

0.885 3.639 1.015 C4 

0.886 3.513 1.037 C5 

0.864 3.558 1.026 C6 

0.862 3.416 1.043 C7 

0.865 3.461 1.036 C8 

0.593 4.132 0.786 C9 

 

 المصدر: إعداد الباحثين بناءا على  تائج التحليل اإلحصائي.          

 :Discriminant Validityالصدق التمايزي .د

مخ الناحية  )متماثوة(عندما ثتن استخدام مقاثيس مختل ة لقياس بنياح مختل ة  

عخ  )مختل ة(النظرثة، رياب التدال   أي االرسباط( بيخ المقاثيس ثعنم أنفا مميوة

 (3كما ثعرض الجديل رقن  .(Hair et al., 2021) بعضفا يلفا ص حية التماثو
 .(AVEمص واة االرسباط بيخ المت يراح يالجذر التربيعم لـ  

 

 

 

 
 (3)جدول رقم                                                

 (AVEمصفوفة الرتباط بين المتغيرات وال ذر التربيعي لـ )                       
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 المتغيرات
األداء 
 اإلبداعي

 اإلسناد االستجابة
التراحم 
فى مكان 

 العمل
 العواقب

القابلية 
 للتقييم

القابلية 
 للمالحظة

األداء 
 اإلبداعي

0.838             

           0.824 0.397 االستجابة

         0.783 0.548 0.387 اإلسناد

التراحم 
فى مكان 

 العمل
0.511 0.381 0.218 0.677       

     0.794 0.311 0.444 0.382 0.517 العواقب

القابلية 
 للتقييم

0.520 0.496 0.606 0.238 0.689 0.868   

 القابلية
 للمالحظة

0.277 0.178 0.363 0.071 0.305 0.417 0.709 

 إعتماداا على  تائج التحليل اإلحصائي. إعداد الباحثينالمصدر: من 

 :واختبار الفروض النموذج الهيكلي

  smart plsحيث استتتتت ا  الباحثو  مخ ل ل استتتتتخدام البرنامج اإلحصتتتتاقم 

يمخ ثن التبار ال ريض الخاصة ( 2صتيارة نموذج الدراستة يالمويت  بال تل  رقن  

بالدراستتتتتة يمعراة معام  المستتتتتار للع قة بيخ المت يراح، يسحدثد مستتتتتتوى المعنوثة 

حيتتث بل تت  قيمتتة يقتتد سبيخ معنوثتتة النموذج لمعراتتة متتدى قبول ال رض مخ عتتدمتته.

(SRMR) 0.07) Standardized Root Mean Square Residual ) حتتيتتتث

الدرجة التم  RMS_theta(0.12  بل   قيمة ، كما (SRMR<0.10درجة القبول  

خارجم.  ثا النموذج ال قا فا ب ًبا مخ الصتتتتتت ر حيث سرسبم ب ياس قرث ثجع أ  ثلو  المق

أ  االرسباطاح بيخ بقاثا النموذج  حيث ث تتتيرإلىلبشتتتارة إلى م  مة النموذج الجيد ، 

ايما أق  سعبر عخ  (0.12حيث الدرجة   الخارجم صتتتتتت يرة جدًا  قرثبة مخ الصتتتتتت ر(

 .(Henseler et al., 2014) قبول النموذج بدرجة عالية
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 ( النموذج الهيكلي للدراسة2شكل رقم )                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 يخالباحثإعداد المصدر: 

 ( نتاقج إلتبار التحلي  اإلحصاقم لمعام  المسار 4ثتض  مخ الجديل رقن  كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  تائج تحليل معامالت المسار4جدول رقم )                    
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مستوى  النتيجة

 المعنوثة

قيمة معام  

المسار 

 المباشر

 م المستق  الوسيم التابع

ال رض  اإلسناد  األدا  اإلبداعم 0.025 0.706 راض

 األيل
القابلية   األدا  اإلبداعم 0.068 0.168 راض

 للم حظة

القابلية   األدا  اإلبداعم 0.199 0.026 قبول

 للتقيين

 اإلستجابة  األدا  اإلبداعم 0.164 0.007 قبول

 العواقع  األدا  اإلبداعم 0.285 0.000 قبول

التراحن ام  0.017- 0.819 راض

 ملا  العم 

ال رض  اإلسناد 

 الثانم

التراحن ام  0.068 0.168 راض

 ملا  العم 

القابلية  

 للم حظة

التراحن ام  0.096- 0.313 راض

 ملا  العم 

القابلية  

 للتقيين

التراحن ام  0.331 0.000 قبول

 ملا  العم 

 اإلستجابة 

التراحن ام  0.260 0.001 قبول

 ملا  العم 

 العواقع 

التراحن ام   األدا  اإلبداعم 0.352 0.000 قبول

 ملا  العم 

ال رض 

 الثالث

التراحن ام  األدا  اإلبداعم 0.006- 0.819 راض

 ملا  العم 

ال رض  اإلسناد

 الرابع

التراحن ام  األدا  اإلبداعم 0.005- 0.802 راض

 ملا  العم 

القابلية 

 للم حظة

التراحن ام  األدا  اإلبداعم 0.034- 0.343 راض

العم ملا    

القابلية 

 للتقيين

التراحن ام  األدا  اإلبداعم 0.117 0.000 قبول

 ملا  العم 

 اإلستجابة

التراحن ام  األدا  اإلبداعم 0.092 0.004 قبول

 ملا  العم 

 العواقع

 إعداد الباحثيخ بنا ا على نتاقج التحلي  اإلحصاقم.

 :(4بال دول رقم ) وكما يتبين من  تائج التحليل اإلحصائي



- 22 - 
 

على األدا   القابلية للتقيين ياالستجابة يالعواقع لل  مخ ثوجد سأثير معنوي إثجابم

( على الترسيع عند 0.285(،  0.164 (، 0.199المسار  حيث بلغ قيمة معام   اإلبداعم،

بينما سبيخ عدم يجود سأثير معنوي لبعدي ، (0.000 (، 0.007(،  0.026مستوى معنوثة 

قبول الفرض الفرعي الثالث ، يعليه سن ي القابلية للم حظة على األدا  اإلبداعم اإلسناد

 بينما تم رفض الفرضين الفرعيين األول والثا ي. والرابع والخامس ،

كما أرفرح نتاقج التحلي  اإلحصاقم يجود سأثير معنوي إثجابم لبعدي االستجابة 

قبول الفرضين الفرعيين الرابع يمخ ثن  على التراحن ام ملا  العم  يالعواقع

( على الترسيع عند مستوى 0.260(،  0.331حيث بلغ قيمة معام  المسار   والخامس

رفض الفرض الفرعي األول والثا ي والثالث ، بينما اسض  ( 0.001(،  0.000معنوثة  

 .للفرض الثا ي

للتراحن ام ملا   كما أرفرح نتاقج التحلي  اإلحصاقم يجود سأثير معنوي إثجابم

(، عند مستوى معنوثة 0.352العم  على األدا  اإلبداعم حيث بلغ قيمة معام  المسار  

 .قبول الفرض الثالث( يعليه ثتن 0.000 

كما أرفرح نتاقج التحلي  اإلحصاقم يجود سأثير معنوي إثجابم لبعدي 

 (الفرعي الخامسالفرض قبول  يالعواقع (الفرض الفرعي الرابعقبول  االستجابة

التراحن ام ملا  العم  حيث بلغ قيمة معام   األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم على

( ، بينما 0.004(،  0.000( على الترسيع عند مستوى معنوثة  0.092(،  0.117المسار  

 .ول والثا ي والثالث للفرض الرابعرفض الفرض الفرعي األ تم

ا: المناقشات وتوصيات البحث:  خامسا

 مناقشة  تائج البحث

يوجد تأثير معنوي للشعور بالمساءلة على  األداء اإلبداعي. وينقسم هذا    (H1) لفرض األولا

ثوجد سأثير معنوي  H1a  ال رض ال رعم األيلالفرض إلى الفروض الفرعية التالية :

ال رض ال رعم .على األدا  اإلبداعم بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية اإلسنادلبُعد 

ثوجد سأثير معنوي لبُعد القابلية للم حظة على األدا  اإلبداعم بيخ  H1b الثانم 

ثوجد سأثير معنوي   H1cال رض ال رعم الثالث   .األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ال رض  .لبُعد القابلية للتقيين على األدا  اإلبداعم بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ثوجد سأثير معنوي لبُعد اإلستجابة على األدا  اإلبداعم بيخ  H1d  ابعال رعم الر

ثوجد سأثير معنوي    H1eال رض ال رعم الخامس.األطبا  بالمست  ياح الحلومية

 .لبُعد العواقع على األدا  اإلبداعم بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ب ريفا األيل يما ثتبعه ايما ثتعلى -مخ ل ل هذه الدراسة  الباحثو سوص  يقد 

يجود سأثير معنوي إثجابم لل  مخ القابلية للتقيين ياالستجابة إلى  -مخ اريض ارعية

ي  اإلسناديالعواقع على األدا  اإلبداعم، بينما سبيخ عدم يجود سأثير معنوي لبعدي 

ً مع الدراسة التم أجرا القابلية للم حظة على األدا  اإلبداعم  هايهو ما ثت ى جوقيا

Sauermann and Cohen (2010)  ع قة إثجابية بيخ حيث سوص  إلى يجود

، حيث ثتوقع المور  ملااأسه حال اإلجادة ياإلبدا  ام  العواقع(اإلبدا  يالملااآح
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 Hunter et)العم  يهو ما ثملخ افمه مخ ل ل نظرثة التبادل اإلجتماعم. كما أكد 

al., 2007) ملااآح على الجفود اإلبداعيةأ  هنا  سأثيراً إثجابياً لل. 

( (Orakci et al., 2020كما ست ى الدراسة أثضاً ب ل  جوقم مع دراسة 

ً المسا لة الخارجية ي الداللية ال عور بحيث سوص  إلى أ    سرسبم إرسباطاً إثجابيا

يالتل   النتاقج كذلب مع نتيجة دراسة  innovative thinking اإلبداعم بالت لير

(Hall and Ferris, 2011)   لو  ثحيث أيي  أ  ال عور بالمسا لة ثملخ أ

 إلى أ  Kuo et al (2021)مرسب اً ب ل  سلبم بسلو  األديار اإليااية .حيث ث ير 

 األدا  اإلبداعم هو أحد أهن األديار اإليااية التم ثقوم بفا المور .

التراحم في مكان يوجد تأثير معنوي للشعور بالمساءلة على    (H2) الفرض الثا ي

 .العمل. وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية

على التراحن ام اإلسنادثوجد سأثير معنوي لبُعد  H2a ال رض ال رعم األيل 

ثوجد  H2b  ال رض ال رعم الثانم  .ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  سأثير معنوي لبُعد القابلية للم حظة على 

ثوجد سأثير معنوي لبُعد القابلية    H2c ال رض ال رعم الثالث.بالمست  ياح الحلومية

 ال رض.للتقيين على التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ا  العم  ثوجد سأثير معنوي لبُعد اإلستجابة على التراحن ام مل   H2d ال رعم الرابع

ثوجد سأثير  H2eال رض ال رعم الخامس   .بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

 .معنوي لبُعد العواقع على التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

 .)Han et al., 2020(حيث ست ى نتاقج الدراسة ب ل  عام مع ما أشار إليه 

عنفا السلو  األل قم ، يهو ما ثعبر عنه ام دراستنا ام أ  مسا لة المور  ثنتج 

كما ثنسجن ذلب مع نظرثة الدير  يالتم سوي  أ  افن ال رد ،  بالتراحن ام ملا  العم 

لديره ام ملا  العم  سيؤثر على سلوكه دال  المنظمة. يأهمية ييوا الدير ل دا  

ً على . يبالمث ، اإ  نظرثة المPrezyna, et al (2017) ال عال سا لة سركو أثضا

س سيراح السلو  المتوقع، كما سضع ك ً مخ نظرثة الدير يالمسا لة قدراً كبيراً مخ 

 . (Frink and Klimoski, 2004)التركيو على الع قاح ال خصية 

ً نظرثة الدير س وثر سوقعاح الدير الم تر  يقبول األديار  كما سص  أثضا

م األديار  مث  الم رايخ ياألقرا ( سؤثر على التنظيمية يثقترا أ  سوقعاح مو ع

السلوكياح المستفداة كما ث ترض ك هما ديراً مركوثاً للتوقعاح ال خصية ، يثؤكدا  

على أهمية نتيجة إلتوام األشخا  بأديارهن ، يربم المفام ياألن  ة باألاراد استنادًا 

سوقعاح الدير الم تر   إلى نفج التعام  مع األشخا  ، سحدد نظرثة الدير كي  سقوم

يألذ األديار التنظيمية بيخ الم رايخ يالمور يخ بت لي  أالار المور يخ يأاعالفن ب ل  

. االمسا لة ياحدة مخ التركيباح المركوثة لتعوثو  Hall, et al (2017)متبادل

كما أ  االهتمام المتواثد بأل قياح  (.Nunn and Avella, 2017أل قياح العم   

قد مث  ي  اً على المنظماح المعاصرة مخ أج  االنخراط ام ممارساح عادلة  العم 
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يش ااة ي "شعور أكبر بالمسؤيلية يالمسا لة أمام العم   الداللييخ يالخارجييخ( 

 Calma and Davies (2020). يأصحاب المصلحة يالمجتمع

األداء  يوجد تأثير معنوي للتراحم في مكان العمل على   (H3) لفرض الثالثا

                  .اإلبداعي

إلى يجود سأثير معنوي إثجابم للتراحن ام ملا  العم   الباحثو حيث سوص  

 (Hur et al., 2018)ياس ق  سلب النتيجة مع ما سوص  إليه على األدا  اإلبداعم ، 

 حيث التراحن ثؤثر إثجاباً على إبدا  المور يخ، ايمث  التراحن ام ملا  العم  سياق

ثساعد المور يخ على االن تاا على األالار المختل ة يسحدي الواقع يسعقيداسه ، األمر 

حيث  (Boyatzis et al., 2012كما ثت ى ام ذلب أثضاً   الذي ثعو  اإلبدا .

العامليخ مخ االن تاا  التراحن ثثير ام العم  حالة عاط ية إثجابية سملخث يرإلى أ  

  .ث  اإلحساس باإلبدا على سعلن إملانياح جدثدة ، م

يوجد تأثير معنوي غير مباشر للشعور بالمساءلة على األداء   (H4) لفرض الرابعا

اإلبداعي من خالل توسيط التراحم في مكان العمل وينقسم هذا الفرض إلى الفروض 

ثوجد سأثير معنوي رير مباشر لبُعد  H4a ال رض ال رعم األيل الفرعية التالية:

على األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا   اإلسناد

ثوجد سأثير معنوي رير مباشر   H4b ال رض ال رعم الثانم. بالمست  ياح الحلومية

لبُعد القابلية للم حظة على األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم  

ثوجد سأثير معنوي  H4c ال رض ال رعم الثالث.بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

رير مباشر لبُعد القابلية للتقيين على األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  

ثوجد سأثير  H4d ال رض ال رعم الرابع العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ل سوسيم التراحن ام معنوي رير مباشر لبُعد اإلستجابة على األدا  اإلبداعم مخ ل 

  H4e ال رض ال رعم الخامس، ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

ثوجد سأثير معنوي رير مباشر لبُعد العواقع على األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم 

 .التراحن ام ملا  العم  بيخ األطبا  بالمست  ياح الحلومية

 يجود سأثير معنوي إثجابم لبعدي االستجابةأرفرح نتاقج التحلي  اإلحصاقم كما 

 يهى النتيجةيالعواقع على األدا  اإلبداعم مخ ل ل سوسيم التراحن ام ملا  العم .

إلى أ  ال عور باأللن لدى  Shuck et al  (2019)  إليه أشار ماالتم سنسجن مع 

ن "بالقاقد المور يخ قد ثنتج عخ المسا لة بسبع سو  األدا  ، يأ  القاقد الذي ثتس

ثمارس التراحن عند حديع األلن حيث   Compassionate Leaderالوجدانم"

ثصب  التعاط  أمراً أساسياً ام سعوثو  لمور يه، يسوجيه مور يه نحو الصواب، حيث

كي ية سواص  المور يخ على جميع المستوثاح مع بعضفن البعض ب رق مجدثة، 

ثت لع اإلبدا  التعاط  يالتعبير  حيث ب ل  عام سؤثرعلى اإلبدا  ، االعواط 

 االمبدعو  ثقظو  يثمتللو  حساسية سقدثر إحتياجاح يسحرثب م اعراآللرثخ،

كما أشارح  (.(Kim and Wilson,2020اآللرثخ يالوقو  بجانبفن  يسقدثن المساعدة

يالتم استخدم ايفا التراحن ام ملا  العم  كمت ير يسيم  (Hur et al., 2018)دراسة 
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 نتاقج سلب الدراسةام الع قة بيخ المسفولية اإلجتماعية يابتلار المور ، حيث سوصل  

إلى أ  سصوراح المور يخ للمسؤيلية االجتماعية لل ركاح مرسب ة ب ل  إثجابم 

ً إ توسمث أ  التراحن ام ملا  العم  بابتلار المور . كما الع قة بيخ سصوراح  ثجابيا

 Employee Creativityالمور يخ للمسؤيلية االجتماعية لل ركاح ياإلبتلار 

 .توصيات البحث

من  تائج يمكن إي از توصيات البحث على  الباحثونمن خالل ما توصل إليه 

 النحو التالي:

 .سادة القائمين على وزارة الصحة حو التوصيات موجهة أولا:

ا على األداء  تنمية درجة الشعور بالمساءلة لدى األطباء بما ينعكس إي ابا

 اإلبداعي وذلك على النحو التالي:

  سخ قوانيخ عادلة للمسا لة ال بية سضمخ حى ال بيع يالمرثض السعى نحو

 دي  إل ل بالحقوق يالواجباح للااة األطرا .

  الجفود ملااآح مجوثة ستناسع مع س لعاح األطبا  أصحاب رياسع يييع

 ً يثتن ذلب عخ طرثى  ثادة ميوانية الق ا   المتميوة، سحدد قيمتفا يسلو  معرياة مقدما

 حجن الخ أ دي  المبال ة.طبيعة ي، مع ييع الجوا  الذي ثتناسع مع  الصحم

 لتلو  مرجعاً عند سقيين األدا  السنوي. أدا  األطبا  سقيين ييوا معاثير 

  ست  ياح حيث ثنعلس ذلب على األدا  اللوادر اإلدارثة بالمحسخ إلتيار

يذلب عخ طرثى ييع معاثيرعلمية يمفنية إلجرا  مسابقاح عالية  اإلبداعم ل طبا 

 . المستوى اللتيار القياداح

 الدراساح العليا ل طبا  مع انتقا  المناهج الداعمة ل دا  اإلبداعم يبما سيسير

 ثنسجن مع الواقع العملم.

ا   .توصيات موجهة  حو السادة مدراء المستشفيات :ثا يا

   عرض إنجا اح المست  ياح ب ل  ديري مع سعرث  المجتمع بإسفاماح ك

 طبيع، حيث ثح و ذلب األطبا  نحو موثد مخ األدا  اإلبداعم.

 سنمية ريا التراحن  ً ام بيفة العم  بالمست  ياح نظراً ألهمية التراحن  سنظيميا

بالتنسيى مع ييع البرامج التدرثبية المناسبة ،يذلب عخ طرثى على األدا  اإلبداعم

لتنمية مفاراح السادة األطبا  يلصوصاً ايما إدارة الموارد الب رثة  إدارة التدرثع( 

 .ثتعلى باإلسوا  العاط م يالتعاط  اإلنسانم

  سوطيد الع قاح اإلجتماعية بيخ األطبا عخ طرثى عم  الرح ح الترايفية

 ام يرش العم  يالملتقياح يالمنتدثاح.يالم اركة 

   إن ا  بنب ل الار يعرض سلب األالار ب ل  شفري يملااأة صاحع أاض

 الرة إبداعية سخدم المست  ى يالمرثض.

ا:  .توصيات موجهة  حو السادة األطباءثالثا
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سضحياح السادة األطبا  يداع  اض ً عخ كااة المجتمع يقد رأى الباحثو  بأعينفن

 -اترة إجرا  الدراسة-كرييناأرياحفن مخ أج  إنقاذ المريى ال سيما ام ر  جاقحة 

لذا ستلخص التوصياح  -نحسبفن مخ ال فدا -يارسقا  أكثر مخ ستماقة ن س مخ األطبا  

 إليفن ام اآلسم:

يالعلن الحدثث لسعم الد يب نحو االط   على آلر ما سوص  إليه ال ع استمرار ا .1

يما سوصل  إليه األبحاع العلمية الديلية ،مما ثدعن ركاقو األدا  اإلبداعم بما ثعود 

 بالن ع على المريى يالمجتمع ب ل  عام.

التوجه الذاسم نحو سنمية سلوكياح التراحن ام ملا  العم  لينعلس ام جميع  .2

ألثر ام الوصول إلى الممارساح اليومية مع الوم   يالمريى، مما ثلو  له بالغ ا

 .نحو الوصول إلى بيفة عم  متميوة سداع نحو اإلبدا  نتاقج متميوة بالعم 

استحضار قسن ال بيع نصع األعيخ  لتلب المفنة اإلنسانية الرايعة يال عور  .3

 يلواقلن األعظن.رسالتلن األسمى  الموجه األيل نحو بالمسا لة الذاسية هى

 :البحوث المستقبلية

مخ ل ل البحث الحالم سقدثن ال عور بالمسا لة كأحد مقدماح  الباحثو است ا  

دراسة سأثير الدير الوسيم للتراحن ام ملا  العم  ام الع قة األدا  اإلبداعم ، كذلب 

بيخ ال عور بالمسا لة ياألدا  اإلبداعم، يعلى الررن مخ هذه اإليااة العلمية يأصالة 

هناا بعض القيود المتعلقة بالدراسة تفتح  لقاً مع أ  الدراسة إال أ  هذا ال ثتعارض م

 :الباب لدراسات أخرى وذلك على النحو التالي

على ال عور بالمسا لة الخارجية دي  الت رق لدراسة  الحالية اقتصرح الدراسة .1

ال عور بالمسا لة الذاسية على األدا  دراسة أثر  الباحثو المسا لة الذاسية ، لذا ثقترا 

 ام ر  يساطة التراحن ام ملا  العم . اإلبداعم

على السادة األطبا ، حيث مث  األطبا  يحدة المعاثنة لذا  الحالية اقتصرح الدراسة .2

إجرا  دراسة مماثلة سلو  يحدة المعاثنة ايفا أعضا  هيفة  الباحثو ثقترا 

 التمرثض لما لفن مخ دير ااع  يجوهري دال  المنظومة ال بية.

إيااة القيادة األل قية كمت ير معدل ام الع قة بيخ التراحن   الباحثوكما اقترا  .3

 ام ملا  العم  ياألدا  اإلبداعم.

كمت ير  Co-worker Supportدعن  م   العم  دراسة  الباحثو كما اقترا  .4

 يسيم بدث ً للتراحن ام ملا  العم  يالذي استخدم ام الدراسة الحالية.

دراسة ال عور بالمسا لة على مت ير سابع آلر مث  سمعة  الباحثو يأليراً اقترا  .5

 المنظمة.
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