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 الملخص:

بى لقواعتتد استتتهده اتتلا البحتتد  حديتتد   تت إير أبعتتاد إدارة التميتتز علتتى أبعتتاد التجتتاوز اإليجتتا     

لبيانتات االدراسة على قائمتة استقصتال لجمت   من خالل  وسيط الملكية النفسية , واعتمدتالعمل 

 ( مفتردة ,380و ت  استتيفائها متن   من موظفى شركة مصر للطيران بجمهوريتة مصتر العربيتة

و تت  استتت دام أستتلول  حليتتل المستتار إلختبتتار فتترور الدراستتة عتتن اريتتق استتت دام البرنتتام  

 .Warp PLS.6اإلحصائى 

اد الملكيتة و مثلت أات  نتتائ  الدراستة فتى وجتود  ت إير معنتو  ألبعتاد إدارة التميتز علتى أبعت     

 التجتاوز النفسية , كمتا  ولتلت لوجتود  ت إير معنتو  إيجتابى ألبعتاد الملكيتة النفستية علتى أبعتاد

دارة اإليجتتابى لقواعتتد العمتتل , كمتتا  ولتتلت لوجتتود  تت إير معنتتو  إيجتتابى  يتتر مباشتتر ألبعتتاد إ

وفتى وتول  ,ز على أبعاد التجاوز اإليجابى لقواعد العمل من خالل  وسيط الملكيتة النفستية التمي

إإترال  ما أسفرت عنه الدراسة من نتائ  , فقد    اقتراح مجموعة متن التولتيات التتى  سته  فتى

   الدراسة . 
     This study aimed to investigate the direct and indirect effect of the dimensions of 

excellence management on pro social rule breaking by mediated psychological ownership 

Data were collected from 380 employee in  Egypt air company in the Arab Republic of 

Egypt . Path analysis was employed to test the hypotheses using WarpPLS6. 

     The research results showed that there were direct positive significant effects of the 

dimensions of excellence management on dimensions of psychological ownership , 

Moreover, the findings confirmed direct positive significant effects the dimensions of 

psychological ownership on the dimensions of pro social rule breaking , Finally, the findings 

indicated that psychological ownership mediated the relationship between excellence 

management and pro social rule breaking. 

Keywords:( psychological ownership , excellence management, pro social rule breaking) 
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ت  واجه شركة مصر للطيران ك حتد المسسستات الهامتة والرئيستية فتى مصترالكثير متن التحتديا

لبتتات بستتبا التريتترات الستتريعة كتتالتحول متتن اإلدارة إلتتى الريتتادة والتريتترات الستتريعة فتتى متط

مصتر وقتد ألتبحت حاجتة  الم رجات ومستتويات األدالوامتدت التريرات لتشمل جودة  العميل

هتا ينالصترا  بلتحقيق التميز مطلباً ملحاً ومهماً ، ونت  عن ذلك قدر كبير من التنافس و للطيران

؛ لمحاولتتة إجتترال  رييتترات جواريتتة، وبتتين العديتتد متتن شتتركات الطيتتران األختتر  المنافستتة 

ات مويتتة الشتتاملة لمواكبتتة اتتلر الترييتترمتتن ختتالل ووتت  ال طتتط والبتترام  التن و وجهتتات حديثتتة

جديتد لت شتركات مصتر للطيترانالتميز من القضايا الهامة التي  سه  فتي مستاعدة  ويعتبر  حقيق

ى نشتتااها، وفاعليتهتتا، و طتتوير برامجهتتا وجهوداتتا، والولتتول إلتتى  حقيتتق المكانتتة التتتي  ستتع

بشتر  ال إتر النفستى للعنصترللولول إليهتا، ولتحقيتق التميتز والستعى إليته فالبتد متن دراستة األ

يتتر والتتل  يتتدع  ويحقتتق التميتتز ولهتتلا نستتعى لدراستتة بعتتة التتتواار النفستتية التتتى  تتدع  التري

كيتة إن المل (,Azeroual and Horst.,2019التنتيمتى و حقتق التميتز ومنهتا الملكيتة النفستية 

متن  تكتامالً مل جتزلاً النفسية اي ظاارة حقيقية مر بطة ببيئة العمل والبيئة التنتيمية والتي  شك

ات رة ودراستالعالقة م  المنتمة ومد  قبولها للتريير. والتريير البد من أن يتضمنه روح المبتاد

ماوتتى( اإلبتكتتار فتتى منتمتتات األعمتتال  سكتتد أنتته لكتتى  فعتتل شتتيئاً جديتتداً  البتتد متتن أن  كستتر ال

 Manresa and Escobar.,2021,.) ا ضتادة علتى أنهتومنتل الستتينيات ينتتر إلتى الثقافتة الم

هتور  نطو  على منعطف جديتد يبعتد عتن الستلطات والمستسليات اإلجتماعيتة الستائدة إدراكتاً لت

ى فتالعلمتال فكر جديد فى عل  اإلدارة واريقة جديدة لرؤية األشتيال وإعتقتد الكثيتر متن األدبتال و

ية أو يا الستلبالنواالر الفترة أنها دليل على روح إورية جديدة ., إن كسر القواعد الل  ال يحركه 

ر أن رة مفاداالسيئة  جار المنتمة أد  إلى ظهور الا المفهوم فى عل  اإلدارة والل  يقوم على فك

لى وع , تمةإنتهاك السياسة التنتيمية قد يكون فى الواق  حسن النية وسلوك جيد مفيد داخل المن

يميتة يت  المستتويات التنتالر   من وجود بعة الدراسات التى  شير إلى أن الموظفين على جم

ار داختل يقومون بتجاوز القواعد التنتيمية ولكن التجاوز اإليجابى للقواعد يعتبر مووو  مزد

لتنتيمتى ميدان البحوث التنتيمية ., حيتد يعتبتر كستر القواعتد التنتيميتة مسشتر مبكتر للترييتر ا

ية ها الحال تكيف م  بيئت والتى  سد  فى النهاية لتعديل اإلجرالات والممارسات ويجعل المنتمة

فتتى  , كمتتا يعتبتتر مصتتدر اتتام للمعلومتتات إلدارة المنتمتتة حيتتد أنتته يعتبتتر أحتتد وستتائل اإلدارة

نتت اذا  مك الحصول على المعلومات المر دة للتريير التنتيمى لكى  بقى المنتمة على قيد الحياة

شتاكل أو ماجته المنتمتة أ  من التكيف م  البيئة حيد يعود بالمنتمتة لنتتائ  إيجابيتة دون أن  و

 (Maech and Schulz,2014) عثرات فى األدال. 

رة بعتاد إدابمراجعة الدراسات السابقة  بين وجود عدد من الدراسات التي ركزت علي أ           

المتتوارد والتميتز كالقيتادة باإلبتدا  والتدع  التنتيمتى المتدرك والتل  ينتدرد  حتت بعتد العالقتات 

  حتتندرد ك حد أبعاد إدارة التميز , وبيئة العمل التى  سمح بمزيد من سيطرة الموظف والل  ي

التل  لوظتائف وبعد إدارة الموارد البشرية والتى  عتبر أيضاً أحد أبعتاد إدارة التميتز , و صتمي  ا

 ين أاملتتيندرد  حت بعد اإلسترا يجيات ك حتد أبعتاد إدارة التميتز وبتين الملكيتة النفستية فتى حت

 الدراسات بعد المسئولية اإلجتماعية وإدارة العمليات.

(Michael and James,2012;jussil and Pierce,2010;Bora and 

Harun,2015;Sarstedt and Neubert,2016;Michael and 

john,2006;Tuna,2015;Chantal and Llewellyn,2016; Jusila and 

Pierece,2009) 

كما أووحت أيضاً العديد من الدراسات العالقة بتين أبعتاد إدارة التميتز كتالتركيز علتى            

ادة باإلبتتدا  , والسياستتات والممارستتات , و نتتاقة القتتي  بتتين الموظتتف والمنتمتتة العميتتل , القيتت
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والل  يندرد  حت بعد اإلسترا يجيات ك حد أبعاد إدارة التميز , والثقة المسسستية والتل  ينتدرد 

 حت بعد العالقات والمتوارد ك حتد أبعتاد إدارة التميتز , والعمتل الجمتاعى وروح الفريتق والتل  

 د العالقات والموارد ك حد أبعاد إدارة التميز والتجاوز اإليجابى لقواعد العمل. يندرد  حت بع

(Paula,2000; Alan and Traci,2003; Crosstey and Brown,2014; 

Curtis,2010; George,2009; Tyler,2016; James et al ,2014; 

Davis&Jmes,2014; Davis,2010) 

سية كية النفمن الدراسات التي ركزت علي العالقة بين المل باإلوافة إلي ذلك اناك عدد قليل    

 والتجاوز اإليجابى لقواعد العمل. 

(Yang,2011; Mayer et at.,2012; James,2014; Avner and Ina,2011) 

( وجتتود عالقتتة إر بتتاا معنتتو  بتتين الشتتعور بالملكيتتة Yang,2011كمتتا أووتتحت دراستتة       

 النفسية والسلوكيات البنالة .

اشتر الريتر مبووبنالا على ماسبق ل   جد الباحثة دراسات سابقة  درس الت إير المباشتر            

ا ة واتلا متبين إدارة التميز والتجتاوز اإليجتابى لقواعتد العمتل  متن ختالل  وستيط الملكيتة النفستي

ليته , هتا . وعيستسعى الباحثة لتناوله فى الدراستة الحاليتة لستد الفجتوة البحثيتة الستابق اإلشتارة ال

 وباستعرار الدراسات السابقة 

 وبناءا على ذلك تكمن تساؤالت الدراسة فى :            

 كيف  سإر إدارة التميز على شعور الفرد بالملكية النفسية ؟ -1

فى اتتل يوجتتد  تت إير مباشتتر إلدارة التميتتز علتتى التجتتاوز اإليجتتابى لقواعتتد العمتتل لمتتوظ -2

 شركة مصر للطيران؟

 مل؟شعور الفرد بالملكية النفسية على التجاوز اإليجابى لقواعد العما نو    إير  -3

متوظفى لال يوجد   إير  ير مباشر إلدارة التميز على التجاوز اإليجابى لقواعد العمتل  -4

 شركة مصر للطيران من خالل الدور الوسيط للملكية النفسية ؟ 

سةاه  تهةدا  والتة  األوعةة مةن ت ، تتبنى الدراسة الحاليةة مممالعلى هذه التساؤ لإلجابة    

 وهى :ف  تحقيق إضافة علمية للدراسات السابقة 

 التحقق من الت إير المباشر إلدارة التميز على أبعاد الملكية النفسية . -1

ة وظفى شرك حديد الت إير المباشر إلدارة التميز على التجاوز اإليجابى لقواعد العمل لم -2

 مصر للطيران.

د العمتتل ألبعتتاد الملكيتتة النفستتية علتتى التجتتاوز اإليجتتابى لقواعتت إختبتتار التتت إير المباشتتر -3

 لموظفى شركة مصر للطيران.

ل ل متن ختال حديد الت إير الرير مباشر إلدارة التميز على التجاوز اإليجابى لقواعد العمت -4

 الدور الوسيط للملكية النفسية.

 ستتفادةعتن كيفيتة اإل محاولة  قدي  العديد من التوليات الهامة للقادة فى مجال الطيتران -5

التميتز  القصو  من التجاوز اإليجابى لقواعد العمل من خالل اإلعتماد على أبعتاد إدارة

 و جنا أ    إيرات سلبية لتجاوز قواعد العمل.

 اإلطار النظرى:أوالً 

نفستتية , يشتتمل اإلاتتار النتتتر  لهتتلر الدراستتة إالإتتة متريتترات واتتى   إدارة التميتتز , الملكيتتة ال

 اإليجابى لقواعد العمل وذلك على النحو التالى   التجاوز

 

 excellence managementادارة التميز  -1
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ت ألتحال    ولفها " األسلول الشامل للعمل والل  ي خل بعين اإلعتبار الموازنة بين إاتماما

مليتتات المصتتالح وزيتتادة احتماليتتة النجتتاح التنتيمتتى فتتى األمتتد البعيتتد متتن ختتالل التميتتز فتتى الع

 (Edgement,2015التشريلية والمالية و طوير العالقة م  العمالل و حسين األدال "  

مارستتات وأيضتتاً يتتت   عريفهتتا "  فتتوة المنتمتتة ي ستتتمرار عتتن مثيال هتتا بتت ن  قتتدم أفضتتل الم     

 (  Gigeous,2016واألساليا فى أدال مهامها و ر بط م  عمالئها بعالقات الت كيد والتفاعل  

ها لتتتفها علتتى أنهتتتا " نتتتام إدار  مستتتتمر إلنجتتاز أاتتتداه المنتمتتة و إستتتترا يجيا و تت  و     

ستا " وعمليا ها بحيد يقوم كل فرد بعمل األشيال الصحيحة بالشكل الصتحيح وفتى الوقتت المنا

 Breyfogle,2017. ) 

 ل أبعاداتاإدارة التميتز متن ختال الدراسات التي اال  عليها الباحثون، سيت  قياسخالل من و     

وارد , قتات والمتالسبعة   القيادة باإلبدا  , السياستات واإلستترا يجيات , المتوارد البشترية , العال

  وذلك وفقاً  إدارة العمليات , المسئولية اإلجتماعية , التركيز على العمالل(

راستتات انطالقتتاً متتن الدة عتمتتاد عليهتتا فتتي الدراستتاإلبعتتاد التتتي ستتيت  األومتتن إتت  يمكتتن  ووتتيح 

 السابقة كما يلى 

  Leadership by Innovationالقيادة باإلبداع  – 1/1

إلبتتدا  إن األدال المتميتتز راتتين بتتتوافر المهتتارات والقتتدرات للقتتادة بمستتتو  مر فتت  متتن ا     

القيتادة  علتىيجتا  واإلبتكار للا  عد القيادة الجيدة العامل األكثر  ت إيراً  فتي األدال المتميتز حيتد

ائتد فتي ألن الق  وويح الرؤية المستقبلية للعاملين للمشاركة بالتطوير والتعل  واإلبدا  واإلبتكتار

ن العتاملي المنتمة الناجحة يعتبر المله  األول لجمي  المبادئ من خالل بنال و ترس األفكتار فتي

اتي أات  متاا ستلوكه  وحيد أن  ميز أدال عنالر المنتمة الم تلفة يت  حستا فعاليتة القتادة وأن

 (Edgurd.,2009محددات األدال التنتيمي  

 

 Policies and Strategiesالسياسات واإلستراتيميات:  -1/2

صلة ويفهمها قد يحك  على إدارة التميز بالفشل اذ ل   متلك المنتمة إسترا يجية واوحة ومف     

قيق لتالي  حعلى  نفيل رسالتها وبا جمي  العاملين في جمي  مستويا ه  فالمنتمات المتميزة  عمل

 رؤيتها من خالل وو  استرا يجيات واوحة  ركز على ألتحال المصتلحة  الفئتة المستتهدفة(

لرايتتات وأن   ختتل بعتتين اإلعتبتتار القطتتا  واإل جااتتات ذات الصتتلة بهتتلا القطتتا  ، فيتتت   طتتوير ا

 (Adebanjo et al.,2008واألاداه وال طط والسياسات والعمليات ونشراا 

 Human resource management إدارة الموارد البشرية: -1/3

 عنتتى المتتوارد البشتترية داختتل نمتتوذد إدارة التميتتز أن انتتاك عالقتتة بتتين العنصتتر البشتتر       

واألدال المتميتتز يترجمهتتا اإلبتتدا  كتتتاارة إنستتانية وعليتته يكتتون العنصتتر البشتتر  اتتو مصتتدر 

لتحقيق األدال المتميز يجا عليه  أن يمتلكوا القدرة على  حمل و لتوجيه العاملين  األدال المتميز

المستتسولية والتتوالل واإللتتتزام التنتيمتتي والمرونتتة  جتتار الترييتتر فضتتالً عتتن قتتدر ه  علتتى  حمتتل 

الرمور والعمل ب سلول الفريتق لتلا يستتوجا علتى إدارة المتوارد البشترية أن  تبنتى مجموعتة 

عتتاملين بالمشتتاركة فتتي شتتسون المنتمتتة , والمستتاامة فتتي معينتتة متتن الممارستتات مثتتل الستتماح لل

 حديتتد الولتتف التتوظيفي ,  قتتوي  األدال , و قتتدي  الحتتوافز بشتتتى أنواعهتتا للولتتول التتى األدال 

 (.,Medne et al.,2020المتميز  

 Process Managementإدارة العمليات:  -1/4

مجموعتة متن العمليتات المترابطتة  إن األساس إلدارة متميزة او النتترة للمنتمتة علتى أنهتا     

والمتداخلة فيما بينها , فالعملية اى الطريقة التى  ت  بها أعمال المنتمة ويجا أن  كتون محتددة 

وواوحة للعاملين حتى يتسنى له  فهمها والتحك  فيها ويتحقتق ذلتك بتتوافر العمليتات التتى  قتوم 
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الرقابة , التحسين( ., والمنتمات المتميتزة على المر كزات التالية  السلطة , الوووح , القيمة , 

 عمل على  صمي  وإدارة و حسين عمليا ها من خالل دع  سياسا ها وإسترا يجيا ها لتلبية كاملتة 

 (.Dubas.,2006لحاجات و وقعات الفئة المستهدفة  ألحال المصلحة(  

 

 Relationships and resourcesالعالقات والموارد:  - 1/5

لعالقتات العالقتات والمتوارد داختل نمتوذد إدارة التميتز علتى أنته  يجتا أن  ركتز ا ينتر إلى    

خليتة قات الداعلى الثقة والعمل الجماعي واإل صال و لج  إدارة التميز إلى الت طيط وإدارة العال

 الحاليتة وال ارجية من أجل دع  السياسات واإلسترا يجيات , وحشد الموارد التي  لبي الحاجات

نيتات  حسين  قوبلية للمنتمة والمجتم  والبيئة , فضالً عن اإلستفادة من الموارد المادية والمستق

 .نت  المعلومات اإلدارية

 Customer Orientedالتركيز على العميل:  -1/6

كمتا أن  العميل او المحرك الرئيسى ألنشطة المنتمة , وإحتياجا ه اى سبا وجود المنتمة     

نالد إلاار  دواوالسلبية اى المحددة لبقال المنتمة أو زوالها ويقول فى الا ردود فعله اإليجابية 

 كتون  بيترسون( الرئيس السابق لشركة فورد للسيارات " إذ ل  نكن متوجهين نحتو العمتالل فلتن

د ., ويتجست"سيار نا كللك وبالتتالى ال يمكتن لنتا أن نضتمن بقالنتا فتى الستوة داخليتاً أو خارجيتاً 

 علتتى العمتتالل متتن ختتالل التركيتتز علتتى  وقعتتات عمالئهتتا متتن ختتالل م رجا هتتا  ركيتتز المنتمتتة

ئة لتللك المتميزة فالعميل او الل  سيعكس الصورة اللانية عن المنتمة سوال كانت جيدة أو ستي

 ميتزة  ركتزالمنتمتات المتيجا  نمية عالقات التعامل م  العمالل واإلحتفاظ بوالئه  للمنتمتة., 

 عمتتالل( حققته متن نتتتائ  متميتزة فيمتا يتعلتق بروتتا الفئتة المستتهدفة   العلتى قيتاس ومعرفتة متتا 

 Pupius.,2008  ) 

 Social Responsibilityالمسؤلية اإلجتماعية : -1/7

نتمتة أو يقصد بها السعي إلى الفه  واإلستجابة لتوقعات ألحال المصلحة ستوال داختل الم      

ن حيتد الا التوجه او ابيعة المنتمات التي اي مخارجها والعمل على  حقيقها ولعل ما يعزز 

جتود والتعريف " كيانات إجتماعية  سعى لتحقيق أاداه ذات عائد اقتصاد  "، و ينب  شترعية 

المنتمتتتات متتتن قتتتدر ها علتتتى  لبيتتتة احتياجتتتات مجتمعا هتتتا بشتتتمل مستتتتمر وإدارة المستتتسولية 

  تتاذ إداريتتة بحيتتد يتطلتتا منهتتا اإلجتماعيتتة للمنتمتتات ستتوه  شتتكل  حتتدياً جديتتدًا للقيتتادات اإل

انتا جقرارات متقدمة  جعل من المسسولية االجتماعية وظيفة أساسية من وظائف المنتمتة إلتى 

 (Hertz.,2009وظائف التسويق واإلنتاد والتوظيف والتمويل واإلدارة  

 Psychological Ownershipالملكية النفسية 

ة " اتتو موقتتف يستتتند إلتتى الشتتعور بالتملتتك دون أ  ملكيتتة رستتمي Vanzyl(2016يعرفهتتا       

 للجس  المستهده سوال كان ملموساً أو  ير ملموساً .

( بتت ن الملكيتة النفستتية ظتتاارة معقتتدة Porteous and Began,2015ويضتيف كتتالً متتن       

أنه  ة نالحظوكي حتو  على العديد من النواحى السلوكية واإلدراكية والوجدانية فمن الناحية السل

ى فتعند شعور الش ص بالملكيتة النفستية نحتو شتىل متا فت ن ذلتك الشتعور يدفعته إلتى اإلن تراا 

 عتى الشت صسلوكيات الملكية النفسية ومن الناحية اإلدراكية نالحظ أن الملكية النفسية  تهتر و

ما يشعر عندوأفكارر ومعتقدا ه نحو الشىل المملوك , ومن الناحية الوجدانية نالحظ أن الش ص 

   بالملكية النفسية يدفعه الا الشعور بالسعادة ألن ذلك مقترن بالمشاعر الوجدانية .

" حالة إمتالك بين الش ص والمنتمة التى ينتمى إليهتا  Martin(2016كما يعرفها               

د  كتون  جعله يعتقد أنه  وجد لله بينه وبتين األاتداه الملموستة والريتر ملموستة للمنتمتة , وقت
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األاداه لريرة مثتل المقعتد المفضتل أو كبيترة بحجت  المنتمتة أو الصتناعة ككتل ممتا يتوفر لته 

 اإلحساس بالقوة والسيطرة والت إير الناب  من الشعور باللات" 

    Ownership Psychological الملكية النفسية -2

الملكيتة النفستية متن ختالل أبعاداتا  الدراسات التي اال  عليها الباحثون، ستيت  قيتاسخالل من و

بعاد التي األومن إ  يمكن  وويح  األربعة  الكفالة اللا ية , الهوية اللا ية , اإلنتمال , المساللة (

 انطالقاً من الدراسات السابقة كما يلى  عتماد عليها في الدراسة اإلسيت  

 Self-efficacyالكفاءة الذاتية  -2/1

متنوعتة متن  اللا ية بالحك  الفرد  حول قدرة الفرد على األدال عبر مجموعتة ر بط الكفالة      

لنتتائ  اى إنتتاد المواقف إن الداف  للحيازة واإلمتالك ينب  من حاجة الفرد إلى الت إير والقدرة عل

عتقتتدات و جتتدر اإلشتتارة إلتتى  عريتتف الكفتتالة ب نهتتا"  لتتك الم,  المرجتتوة فتتي البيئتتة المحيطتتة بتته

 ص  تر بط مشتاعر الملكيتة لتد  الشت, إن  مد  احتماليتة أدال الفترد عملته بنجتاح أم الالمتعلقة ب

و كل مبتكتر أقتد  كتون إمتا فتي شتحيتد ار باااً وإيقتاً بحاجتته إلتى الكفتالة أ  أن الكفتالة اللا يتة 

نمطتتتي متتتن ختتتالل إقتنتتتا  الفتتترد والثقتتتة الش صتتتية فتتتي إمكانيا تتته التتتتي يتطلبهتتتا المنصتتتتا 

 .Morwedge.,2021) 

 Self-identityالهوية الذاتية   -2/2

شتتارت أف الهويتتة اللا يتتة " عالقتتة ش صتتية معرفيتتة بتتين الفتترد  والكتتائن " وقتتد يتت عريمكتتن      

ة   اللا يتتالعديتد متن األبحتتاث أن األفتراد يستتت دمون الملكيتة لتحديتد أنفستته  وللتعبيتر عتتن اتويته

 نبتاً إلتىجويت  التعره علتى الهويتة اللا يتة  لآلخرين وللحفاظ على إستمرارية اللات عبر الزمن

د إن شتتعور الفتتر ,.جنتتا متت  الهويتتة اإلجتماعيتتة كتت جزال رئيستتية  شتتمل مجتتاالت مفهتتوم التتلات

آلخترين، زاً عتن ابالملكية النفسية يوفر اآللية التي من خاللها ينتر الفرد إلى ذا ه باعتبارر متميت

ية ية النفستدد على أساس مد   وافق الشعور بالملكواو ما يحدد اويته اللا ية و الا الشعور يتح

 (.kenndy.,2020وا ساقها م  قيمه واويته اللا ية . 

 

 

 Belongingnessاإلنتماء  -3/2

جتمتا   لقد استحوذت حاجتات الفترد اإلنستانية علتى ااتمتام كبيتر متن قبتل علمتال التنفس واال     

ستدية عن الحاجة اإلنسانية إلى منزل ك حتياد أساستى يتجتاوز مجترد اإلاتمامتات الجحيد عبر 

يح لته طريقة  تببل يلبى الحاجة النفسية لإلنتمال حيد يقوم الفرد بتريير و نتي  حيا ه وممتلكا ه 

 ت   مكتان التل إنها عالقة ألفة بالمكان ورابطة عاافيتة بتين الفترد والإشبا  حاجته إلى اإلنتمال, 

متاكن بناؤر من خالل التجارل والتفاعالت فى الا المكان واألفراد يطورون مشاعر خالتة باأل

لتة لديه  والتتى  عمتل فتى حتدود مستاحة معينتة حيتد أن المكتان اتو نقطتة مرجعيتة رئيستية لهيك

 الواق 

 Gelman and preston.,2020) 

 Accountabilityالمساءلة   -4/2

ب نها " التوق  الضمني أو الصريح ب نه يمكن إستتدعال الفترد لتبريتر معتقدا ته  يمكن  عريفها     

ومشاعرر و صرفا ه  جار اآلخرين".حيد ل  يكن األفراد يتوقعتون حقوقتاً فتى مستاللة اآلخترين 

بل يتوقعون مسسليات عتن التلات التتى  ولتف أحيانتاً بالشتعور بتقاست  العتال حيتد ينتتر إلتى 

داد للتلات و ستت دم الستلوكيات الولتفية مثتل اإلشتراه والتضتحية بتالنفس الملكية على أنها إمت

 Winston,2007) and .لتولتتيف أولئتتك التتلين لتتديه  مستتتويات عاليتتة متتن الملكيتتة النفستتية 

Wood ) 
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 ocial rule breaking (PSRB)s-Proالتماوز اإليمابى لقواعد العمل  -3

قيتق السلوك الرياد  الل  يت تلر الموظتف لتح(  " او شكل من أشكال Hautari,2016 وفقاً ل

 منفعة أكبر للمنتمة م  نشر مبدأ التريير داخل المنتمة " .

الة  عريفتته " اتتو إنعكتتاس لمبتتادرات إبتكاريتتة يمكتتن أن  تتسإر بشتتكل إيجتتابى علتتى الكفتت كمتتا  تت 

 دوتتالتنتيميتتة والقتتدرة علتتى التكيتتف واإلبتكتتار متتن ختتالل كستتر القواعتتد القديمتتة التتتى  عمتتل 

اإلستتتتتتتجابة واإلبتكتتتتتتار والتفكيتتتتتتر ختتتتتتارد الصتتتتتتندوة والتتتتتتتى يمتتتتتتثالن نمتتتتتتوذد للقواعتتتتتتد 

 (Wareen,2017البنالة 

واعتد عتتن علتى أنتته " يعبتر التجتاوز اإليجتابى للق  johnmill(2010)كمتا قتام بتعريفته           

ق المفاوتتلة بتتين اختتتراة القواعتتد الرستتمية للمنتمتتة والتعتترر لعواقتتا اتتلا اإلختتتراة و حقيتت

متة ولكتن لمنفعة  جار لن  القرار أ  المفاولة بين إحترام قواعد المنتمة ومتااو أفضتل للمنتا

 مدفوعاً بالر بة فى خلق نتائ  إيجابية "   

العمل متن  التجاوز اإليجابى لقواعد الدراسات التي اال  عليها الباحثون، سيت  قياسخالل من و

اعدة جتابى لمستيق الكفتالة فتى العمتل , التجتاوز اإليخالل أبعاداا الثالإة  التجاوز اإليجابى لتحق

  وذلك وفقاً  زمالل العمل , التجاوز اإليجابى لتقدي  خدمة أفضل للعمالل(

راستتات انطالقتتاً متتن الدعتمتتاد عليهتتا فتتي الدراستتة اإلبعتتاد التتتي ستتيت  األومتتن إتت  يمكتتن  ووتتيح 

 السابقة كما يلى 

 العمل ءة فىلتحقيق الكفاالتماوز اإليمابى  -3/1

يميتة يمكن  عريف مفهوم  حستين الكفتالة فتى العمتل علتى أنته "اتي مجمتو  النشتااات التعل     

المهام  ة ب نجازالتي  سد  إلى زيادة المردودية الحالية والمستقبلية لألفراد برف  قدرا ه   ال ال

الموكلتتتتتتتة إلتتتتتتتيه  وذلتتتتتتتك عتتتتتتتن اريتتتتتتتق  حستتتتتتتين معتتتتتتتارفه ، مهتتتتتتتارا ه ، استتتتتتتتعدادا ه  

لتى عو ركز بشكل كبير على التتعل  بتدالً متن التتدريا ,  (Johan&Julia.,2013وا جااا ه . 

شتترية , ممارستتة أنشتتطة محتتددة , و هتتده اتتلر العمليتتة إلتتى زيتتادة القتتدرات المعرفيتتة للمتتوارد الب

ز , و ر كت و حسين مستو  التفكير الجيد لديها , باإلوافة إلى زيادة مهارا ها فى حل المشكالت

ال  ة  حسين الكفالة علتى التطتوير التلا ى للعنصتر البشتر  والتل  يكستبها مهتارات خالتةعملي

 (John et al.,2020  .يمكنه الحصول عليها من خالل التدريا

 لتحسين خدمة العمالءالتماوز اإليمابى  -3/2

بطريقتة وال دمة المتميزة  عنى  قدي  ال دمات الم تلفة بشتكل متفترد وختارد عتن المت لوه      

 ز األدال حقق  وقعات العمالل ورواا . ويتحقق التميز فى خدمة العمالل عندما يفوة أو يتجاو

ى خدمتة  تحد أستس التميتز فت,  (hancock,2017) الفعلى لل دمة  وقعات العمالل بالنسبة لها .

نتتو     تمثتتل فتتى لعمتالل فتتي عنالتتر إالإتتة  شتكل فيمتتا بينهتتا أوتتالعاً لل دمتتة المتميتزة والتتتي ا

 ال دمة المقدمة , ابيعة االا ال دمة , ابيعة مقدمى ال دمة.

 التماوز اإليمابى لمساعدة زمالء العمل: -3/3

أ لتتا التعتتاون أمتتر وتترور  فتتي كتتل جوانتتا الحيتتاة ، واتتو يعتتد مهتتارة أساستتية فتتي           

قطاعات سوة العمل ، ويرج  السبا في ذلك إلى أن التعاون بتين أعضتال فريتق العمتل فتي أ  

مسسسة يلعا دوراً فعاالً في  حقيق رؤية وأاداه المسسسة ، وقد  وللت العديد من الدراستات 

إلى أن التعاون عامل رئيسي لنجاح الشركة أو المسسسة حيتد يستاعد علتى  حستين األدال العتام 

ظفين و عزيز مستو  الكفالة واإلنتاجية كما يساا  التعاون فتي إستتفادة المسسستة متن نقتاا للمو

القوة لد  كل عضو من أعضتال الفريتق ، فضتالً عتن أنته يمكتن أن يتسد  إلتى التقليتل متن نقتاا 

الضعف الفردية ، وبهلر الطريقة يكمتل أعضتال الفريتق بعضته  التبعة واتو متا يستاعد بتدورر 
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ات والمشتكالت كمتا ي لتق بيئتة عمتل لتحية يعمتل فيهتا الموظفتون جنبتاً إلتى على   طي األزم

 (Chandak et al.,2020جنا لتحقيق أاداه المسسسة وكللك األاداه الش صية . 

 ثانياً العالقة بين متغيرات الدراسة وبناء الفروض :

 سيت  استعرار العالقة بين متريرات الدراسة كالتالى  

 التميز و الملكية النفسية العالقة بين إدارة -1

ت ( العالقتة بتين بيئتة العمتل متن حيتد السياستاjussil and Pierce,2010قتدمت دراستة      

نتو  والممارسات وبين الملكية النفسية للموظف حيد أووحت الدراسة وجود عالقة إر باا مع

ف وبتين ي  الموظتبين بيئة العمل التحفيزية القائمة على المشاركة ونتام العمل الجمتاعى و شتج

 شعور الموظف بالملكية النفسية  جار وظيفته.

ر علتتى ( علتتى  حديتتد  تت إير إقافتتة اإلبتكتتاTuna,2015متتن مبتتدأ القيتتادة باإلبتتدا   قتتوم دراستتة  

لروتا الملكية النفسية حيتد  عتبتر إقافتة اإلبتكتار عامتل نفستى حاست  ي لتق خطتوة رئيستية فتى ا

 ما أووحتيازة والل  يكون فى شكل الملكية النفسية.,  كالوظيفى فى العمل ويولد الشعور بالح

 لتل  يشتعراالر الدراسة أن مكان العمل المبتكر يدع  الملكية النفسية للموظف وأن مكان العمتل 

 ل أفكتاررفيه الموظف باإلر ياح يزيد من شعورر بالملكية النفسية والل  يمكن الموظف من  فعيت

 من أجل  حسين األدال.

 :ا سبق من استعرار للدراسات السابقة، يمكن ليا ة الفرر التاليبنال على م

H1 .يوجد تأثير معنوى إيمابى ألبعاد إدارة التميز على أبعاد الملكية النفسية : 

 العالقة بين إدارة التميز و التماوز اإليمابى للقواعد -2

ل علتى روتا العمتال( فتى قضتايا الستلوك التنتيمتى والتتى  تسإر hair,2016 بحد دراسة       

جدت فندة فى الواليات المتحدة حيد و 38وخالة فى مجال ال دمات و قوم الر الدراسة على 

يتل  قتوم أن الفنادة التى  عمل على اإلستجابة لطلبات العمالل و حقيتق أفضتل خدمتة مقدمتة للعم

لنجاح اامل بتجاوز القواعد و حقق مزيد من روا العمالل. , حيد أإبتت الدراسة أن من أا  عو

( فتتى الفنتتادة اتتو متتد   حقيتتق مستتتويات عاليتتة متتن التفاعتتل بتتين األشتت ا   العميتتل والمنتمتتة

 ومد  المرونة بينه  والتوالل إنائى اإل جار بين العميل والمنتمة.

بى فقتد إن سياسات وممارسات العمل لها دور كبير فى  شجي  الموظف على التجاوز اإليجا     

( والتى أكدت على أن بيئة العمل التى  تس  Crosstey and Brown,2014أووحت دراسة  

بممارسات  شج  علتى العمتل الجمتاعى وروح الفريتق  شتج  علتى التجتاوز اإليجتابى متن أجتل 

 مساعدة زمالل العمل وذلك لتحقيق نتائ  أفضل للمنتمة .

 :بنال على ما سبق من استعرار للدراسات السابقة، يمكن ليا ة الفرر التالي

H2مل.واعد الع: يوجد تأثير معنوى إيمابى ألبعاد إدارة التميز على أبعاد التماوز اإليمابى لق 

 العالقة بين الملكية النفسية و التماوز اإليمابى لقواعد العمل -3

وز (  حديد العالقة بين ال صائص الش صية و جاMayer et at.,2012استهدفت دراسة       

لية القواعد ومن ومن الر ال صائص التى    عروها فتى الدراستة اإلنتمتال والشتعور بالمستئو

  كتون لتديهوالتى  عتبر أحد أبعاد الملكية النفستية حيتد وجتدت الدراستة أن أكثتر األفتراد التل  ي

 د من أجلألش ا  الل  يقومون بتجاوز القواعإنتمال عالى للمنتمة الل  يعملون بها ا  أكثر ا

يقومتتون  أدال أفضتل للمنتمتتة ., كمتا أن الشتتعور التتدائ  بالمستئولية  جتتار العمتتل يجعتل المتتوظفين

 بتجاوز القواعد من أجل  حقيق أاداه المنتمة .

( علتتى  حديتتد  تت إير أبعتتاد ال صتتائص الش صتتية James,2014كمتتا قامتتت دراستتة             

عام للمشاركة و عزيز الفرد للسلوكيات اإليجابية بداخله على التشجي   لتجتاوز القواعتد كالميل ال
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موظتف فتى شتركة ختزه  70التنتيمية من أجل  قدي  أدال أفضل لمنتمته وذلك بالتطبيق علتى 

 بتركيا .

 :بنال على ما سبق من استعرار للدراسات السابقة، يمكن ليا ة الفرر التالي

H3 : لعمل.القواعد  تؤثر أبعاد الملكية النفسية تأثيراً إيمابياً معنوياً على التماوز اإليمابى 

 عمللدور الوسيط للملكية النفسية فى العالقة بين إدارة التميز والكسر اإليمابى لقواعد الا -4

ارة بتين إدة بنال على متا ستبق ومتا  ولتلت إليته الدراستات الستابقة فيمتا يتعلتق بالعالقت           

  د الفتترورالتميتز والملكيتة النفستتية والتجتاوز اإليجتابى لقواعتتد العمتل وبنتال أيضتتاً علتى استتنتا

 H1 , H2, H3ين إدارة (  فترر الباحثة أن أبعتاد الملكيتة النفستية  مثتل وستيطاً فتى العالقتة بت

إ جتار وشتكل  التميز والتجاوز اإليجابى لقواعد العمتل ويستتند اتلا الفترر علتى فكترة مفتادار أن

ى  ستتمح اإلدارة داختتل المنتمتتات متتن ختتالل شتتكل القيتتادة وسياستتا ها وكيفيتتة إدارة أعمالهتتا والتتت

بمزيد من فه  الموظف للسياستات ومتد   حكت  الموظتف فتى عملته يتسد  إلتى شتعور الموظتف 

ى فتترجمهتا يبمزيد من اإلنتمال للمنتمة مما يولد لديه الشعور بمزيد من المساللة  جتار وظيفتته 

يتتة ستتلوكيات إيجابيتتة متتن ختتالل  تتلليل جميتت  العقبتتات التتتى  حتتول دون  حقيتتق األاتتداه الوظيف

 بالكفالة والفاعلية المطلوبة., وعليه يمكن للباحثة ليا ة الفرر التالى   

  H4   يط لةدور الوسةا: تؤثر إدارة التميز تأثيراً معنوياً على التمةاوز اإليمةابى لقواعةد العمةل مةن خةال

 الملكية النفسية ألبعاد

التةالى  وبعد استعراض العالقة بين متغيرات الدراسة يمكن توضيح اإلطار المقترح للدراسةة فةى الشةكل

 ى:( على النحو التال1رق  )

 اإلطار المفاهيمى لمتغيرات الدراسة( 1شكل )

التماوز اإليمابى  (+)  

 H2 لقواعد العمل

  H2  

 الملكية النفسية

 

   (+) 

   H1  H3 

  (+)  

 غير مباشر

 مباشر

 

 إدارة التميز

التماوز اإليمابى لتحقيق الكفاءة فى 

 العمل

 

 

 

 

 

 

     

وز اإليمابى لمساعدة زمالء التما

 العمل

التماوز اإليمابى لتحسين خدمة 

 اإلنتماء العمالء

 الكفاءة الذاتية

 الهوية الذاتية

 المساءلة
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H4 ,H5 ,H6,H7 

 المصدر: من إعداد الباحثون إعتماداً على الدراسات السابقة 

 ثالثاً : منهمية الدراسة :

 ممتمع وعينة الدراسة  -أ

يتمثل مجتم  الدراسة فى جمي  العتاملين بشتركة مصتر للطيتران بجمهوريتة مصتر العربيتة      

( وفقتاً لتللك يكتون  2021موظف  متن ستجالت شتركة مصتر للطيتران  30000والبالغ عددا  

 Sample Sizeو تت   حديتتداا باستتت دام برنتتام  مفتتردة ,  380الحتتد األدنتتى لعينتتة البحتتد 

Calculator   ونتتتراً لكبتتر حجتت  المجتمتت  95%(، وحتتدود إقتتة  5عنتتد مستتتو  معنويتتة،)%

 , وانتشار مفردا ه، فقد    االعتماد على أسلول العينات لتجمي  البيانات المطلوبة إل متام البحتد

و   جمت  قائمتة اإلستقصتال يتدوياً وذلتك لستهولة الولتول إلتى مجتمت  الدراستة  مكا تا مصتر 

اد على عينة متن متوظفى شتركة مصتر للطيتران للطيران بجمهورية مصر العربية ( و   اإلعتم

ستتوال المتواجتتدين بالمكا تتا الرئيستتية لفتترو  مصتتر للطيتتران فتتى المحافتتتات أو مكا تتا مصتتر 

 . ( 380للطيران داخل المطارات., وبلغ عدد القوائ  التى  مثل عينة الدراسة فى  

 مقاييس الدراسة  -ب

ارة تقل فى إد حتو  الدراسة الحالية على إالإة متريرات رئيسية , حيد يتمثل المترير المس      

سياستات ال بتدا التميز و    قسيمه إلتى ستبعة أبعتاد وفقتاً للدراستات الستابقة كالتتالى   القيتادة باإل

العالقتتات  ت ,واإلستتترا يجيات , إدارة المتتوارد البشتترية , التركيتتز علتتى العميتتل , إدارة العمليتتا

متتوذد وفقتتاً لمقيتتاس النعبتتارة  39و تت  قياستته متتن ختتالل والمتتوارد , المستتئولية اإلجتماعيتتة ( 

لقواعد , والمترير التاب  التجاوز اإليجابى ل(EFQM )Calvo et al ,2015األوروبى للتميز  

ى العمل , لكفالة فالعمل و    قسي  أبعادر وفقاً للدراسات السابقة إلى   التجاوز اإليجابى لتحقيق ا

 و ت متل ( التجاوز اإليجابى لتقدي  خدمتة أفضتل للعمتالل, التجتاوز اإليجتابى لمستاعدة زمتالل الع

, (Fox and Spector’s  Jason et al.,2012 وفقتاً لمقيتتاسعبتتارة  15قياسته متتن ختالل 

اللا يتة  الكفتالة  والمترير الوسيط الملكية النفسية و    قسي  أبعاداا وفقتاً للدراستات الستابقة إلتى 

(والتتى POQ  وفقاً لمقيتاسعبارة  16و   قياسه من خالل  ,المساللة , الهوية اللا ية , اإلنتمال(

اتتتلا , .(Onogwu,2012  2009وزمتتتالؤر عتتتام  Avey تتت   طتتتويرر وإستتتت دامه متتتن ختتتالل 

 ىولقياس متريرات الدراسة    اإلعتماد علتى مقيتاس ليكترت ال ماستى واتو مقيتاس يحتتو  علت

لتبعة  افةوتباإل خمس فئات  موافق  ماماً ، موافق، محايد ،  ير موافق ،  يتر موافتق  مامتاً(

 .المتريرات الديمو رافية والتى احتوت على   الدخل , النو  , المسال الدراسى(

 

 رابعاً: التحليل اإلحصائى 

 Warpاعتمتد البتاحثون علتتى أستلول  حليتل المستتار الختبتار الفترور باستتت دام برنتام       

PLS 7  ويمكتن  ووتيحهما كمتا والهيكلتي القياستيويعتمد الا البرنام  على نمتوذجين وامتا  

 يلي 

 تقيي  نموذج القياس:  -4/1  

قيتاس متن عبتارات الميت   قيي  نموذد القياس من خالل  قيي  الصدة التقاربي والتمايز  وإبات 

طتوات أجتل  حقيتق درجتة كافيتة متن اال ستاة التداخلي التل  يتمتت  بته المقيتاس وذلتك با بتا  ال 

 التالية 

  Individual Item Validityقياس صدق عبارات المقياس:  -4/1/1
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يعتمد الباحثون على معامالت التحميل المجمعة لقياس لدة عبارات المقيتاس، فهتو عبتارة      

عن مصفوفة ايكلية  تضمن عالقات ار باا بيرسون بين عبارات القيتاس والمتريترات الكامنتة. 

-P)(، وقتي  0.50ب ن معامل التحميل ينبري أن يكتون أكبتر متن   Hair et al. (2014)وير  

Value) يتضتح متن الجتدول  وبالتتالي(. 0.05معامالت التحميل لكل عبارة أقتل متن  ال الة ب

أقتل متن  (P-Value)وكتللك جميت  قتي   ۰٫5( إلى أن جمي  قي  معامالت التحميل أكبتر متن 2 

 . واو ما يدل على وجود لدة عال لعبارات المقياس.05

ألفةا كرونبةا   ( ومعامةلComposite Reliabilityلثبةات المركة) )احساب معامل  -4/1/2

(Cronbach’s alpha)  للوقتتوه علتتى إبتتات اال ستتاة التتداخلي للمقيتتاس، وكمتتا اتتو مووتتح

, الملكيتة  إدارة التميتزلكرونباخ لكتل متن  ( أظهرت نتائ  اختبار الثبات أن معامل ألفا2بجدول  

  ف ن ن إعلى التر يا، وم.784، .880، 0.969كان  النفسية , التجاوز اإليجابى لقواعد العمل 

ماديتة ، واتو متا  يشتير إلتى درجتة عاليتة متن االعت 0.7جمي  معامالت ألفا لكرونباخ أكبتر متن 

فقتتد  Composite Reliability (CR)علتى المقتتاييس المستتت دمة. أمتتا عتتن الثبتتات المركتتا 

( أكبتتر متتن CR( أن جميتت  قتتي   2أظهتترت نتتتائ  التحليتتل اإلحصتتائي والتتتي يووتتحها جتتدول  

0.70. 

ويشير إلى المد  الل   تقتارل فيته  convergent Validiityقياس الصدق التقارب   -4/1/3

قياسته  حد، ويت العبارات التي  قيس البعد أو المترير، أو يمكن  حميلها معاً على بعد أو مترير وا

، والل  البد Average variance extracted (AVE)عن اريق متوسط التباين المست رد 

حصتائي لكتل بعتد أو متريتر يتت  قياسته. وقتد أظهترت نتتائ  التحليتل اإل 0.50يمته عتن أن  زيد ق

 واو متا يشتير إلتى لتدة 0,5( أكبر من AVE( أن جمي  قي   1والتي يووحها الجدول رق   

  قاربي عال لجمي  متريرات الدراسة.

 

 (1جدول رق   

 معامالت التحميل والثبات والصدة التقاربي

 كود العبارات البعد المتغير
معامالت 

 التحميل
 (α)معامل ألفا

الثبات 

 المرك)

(CR) 

الصدق 

 التقاربى

(AVE) 

 إدارة التميز 

 القيادة باإلبداع

L1 (.981) 

0.969 0.788 0.638 

L2 (.981) 

L3 (.981) 

L4 (.854) 

L5 (.920) 

L6 (.604) 

L7 (.920) 

السياسات 

 واإلستراتيميات

L8 (0.983) 

L9 (0.933) 

L10 (0.933) 

L11  0.855) 

 الموارد البشرية 

L12 (.629) 

L13 (.952) 

L14 (.952) 

L15 (.922) 

L16 (.755) 
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L17 (.631) 

 إدارة العمليات 

L18 (.706) 

L19 (.863) 

L20 (.761) 

L21 (.637) 

L22 (.896) 

L23 (.945) 

 العالقات والموارد

L24 (.726) 

L25 (.626) 

L26 (.826) 

L27 (.909) 

L28 (.762) 

 

المسئولية 

 اإلجتماعية

 

 

 

L29 (.928) 

   

L30 (.772) 

L31 (.624) 

L32 (.685) 

L33 (.719) 

L34 .733)) 

 
التركيز على 

 العمالء

 

L35 (688.) 

   

L36 (.754) 

l37 (.770) 

L38 (.971) 

L39 (.775) 

الملكية 

 النفسية

 

 الكفاءة الذاتية

L40 (.940) 

.880 .760 .670 

L41 (.846) 
L42 (.939) 

L43 (.828) 
L44 (.947) 

 الهوية الذاتية

L45 (.738) 

L46 (.779) 

L47 (.714) 

L48 (.868) 

L49 (.937) 

 اإلنتماء

L50 (.966) 

L51 (.966) 

L52 (.743) 

 المساءلة

L53 (.970) 

L54 (.972) 

L55 (.850) 

التماوز 

اإليمابى 

لقواعد 

 العمل

 التماوز اإليمابى

الكفاءة  سينلتح

 ف  العمل

L56 (768) 

.784 0.880 0.848 

L57 (.955) 

L58 (.712) 

L59 (.933) 

L60 (.785) 

L61 (.955) 
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 المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائ .

 :Discriminant Validityالصدق التمايزي  -4/1/4

يتر اآلختر، ويشير إلى المد  الل  يكون فيه كل بعد أو كل مترير م تلف عتن البعتد أو المتر     

 ،(square root of AVE)ويت  قياسه عن اريق الجلر التربيعي لمتوسط التباين المستت رد 

استة رات الدرحيد أنه البد أن يزيد ار باا البعد أو المترير بنفسه عن قيمته ار بااته ببتاقي متريت

لقتي  ا( أن جميت  2األخر . وقد أظهرت نتائ  التحليل اإلحصائي والتي يووحها الجدول رقت   

 مقبولة.

 ( 2جدو  )

 (.AVEمصفوفة االرتباط بين المتغيرات والمذر التربيع  لـ )

التماوز اإليمابى لقواعد  الملكية النفسية إدارة التميز المتغير

  العمل

   (0.738) إدارة التميز

  (0.770) 0.305 الملكية النفسية

التماوز اإليمابى لقواعد 

 العمل

0.663 0.353 (0.848) 

 المصدر: إعداد الباحثون اعتماداُ على نتائج التحليل اإلحصائ .        

 

 

  مؤشرات تطابق نموذج القياس: -4/1/5
ن متتختتالل مجموعتتة ويمكتتن بيتتان متتد   طتتابق النمتتوذد النتتتر  متت  النتتتائ  الميدانيتتة متتن      

 ( التالي 3المسشرات اإلحصائية التي  عبر عن ذلك، واو ما يعبر عنه الجدول رق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التماوز اإليمابى

لمساعدة زمالء 

 العمل

L62 (.971) 

L63 (.971) 

L64 (.829) 

اإليمابى التماوز 

لتقدي  خدمة 

 أفضل للعمالء

L65 (.788) 

L66 (.722) 

L67 (.746) 

L68 (.768) 

L69 (.802) 
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 (3جدو  )

  Model fit and quality indices مالئمة النموذج ومؤشرات المودة 

 مؤشر القبو  P-Value القيمة الرمز اإلحصائ  المؤشر

 APC .593 P <0.001 P <0.05 متوسط معامل المسار

 ARS .765 P <0.001 P <0.05 االرتباط متوسط معامل

متوسط التباين لمعامل 

  خالتض
AVIF 3.072  

acceptable if ≤ 

5, ideally ≤ 3.3 

 

 (: نموذج القياس 2شكل )

 نتائج التحليل اإلحصائ . المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على

 

 

 Structural Equation Modeling (Sem)النموذج الهيكل  للدراسة: -4/2

خاللته  يمكن للباحثون بنال النمتوذد الهيكلتي للدراستة فتي وتول نمتوذد القيتاس، والتل  متن     

 ، ويعتمتد بنتال النمتوذدWarp PLS 7يمكن اختبتار فترور الدراستة وذلتك باستت دام برنتام  

ار فترور وفيمتا يتعلتق باختبت الهيكلي على المتريرات واألبعاد التي أسفر عنها نمتوذد القيتاس،

ما يح ذلك كالدراسة وفقاً للنتائ  التحليل االحصائي وفي وول نتائ  النموذد الهيكلي يمكن  وو

 يلي 

   نتائج اختبار الفرض األوH1 :لملكية ا عل  إلدارة التميز إيماب  معنوي تأثير يوجد

 النفسية

 

 (4دو  )ج

 .الملكية النفسية عل  إلدارة التميزنتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة 

 المتغير التابع المتغير المستقل الفرض
قيمة معامل 

 المسار

 مستوى المعنوية

P-Value 
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H1 إدارة التميز 
الملكية 

 النفسية
0.352 <0.001 

 نتائج التحليل اإلحصائ . المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على

يتة الملك مباشتر إلدارة التميتز علتي إيجتابي معنتو ( وجتود  ت إير 4ويتضتح متن الجتدول       

 ( واتتو دال إحصتتائياً عنتتد مستتتو  معنويتتة0.352النفستتية، حيتتد بلرتتت قيمتتة معامتتل المستتار  

 (، مما يعنى قبول الفرر األول.0.001 >

   نتائج اختبار الفرض الثانH2 :ل ع إلدارة التميز إيماب  معنوي تأثير يوجد 

  العملالتماوز اإليمابى لقواعد 

 (5جدو  )

  لعملقواعد الالتماوز اإليمابى  عل  إلدارة التميزنتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة 

 قيمة معامل المسار المتغير التابع المتغير المستقل الفرض
 مستوى المعنوية

P-Value 

H2 إدارة التميز 

اإليمابى لقواعد  التماوز

  العمل

 

0.441 <0.001 

 نتائج التحليل اإلحصائ . إعداد الباحثون اعتماداً علىالمصدر: 

وز التجتا علتى  مباشتر إلدارة التميتز إيجتابي ( وجتود  ت إير معنتو 5ويتضتح متن الجتدول       

نتتد ( واتتو دال إحصتتائياً ع0.441، حيتتد بلرتتت قيمتتة معامتتل المستتار  اإليجتتابى لقواعتتد العمتتل 

 الثانى . (، مما يعنى قبول الفرر0.001مستو  معنوية  >

 

   نتائج اختبار الفرض الثانH3 :عل  ةللملكية النفسي إيماب  معنوي تأثير يوجد 

  التماوز اإليمابى لقواعد العمل

 (6جدو  )

 د العملى لقواعالتماوز اإليماب عل  للملكية النفسيةنتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة 

 المتغير التابع المتغير المستقل الفرض
معامل قيمة 

 المسار

 مستوى المعنوية

P-Value 

H3 الملكية النفسية 

التماوز 

اإليمابى 

  لقواعد العمل

 

0.385 <0.001 

 نتائج التحليل اإلحصائ . المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على

لملكية ا علي إلدارة التميزمباشر  إيجابي ( وجود   إير معنو 6ويتضح من الجدول  

ً عند مستو  مع0.441قيمة معامل المسار  ، حيد بلرت النفسية نوية ( واو دال إحصائيا

 .الثالد (، مما يعنى قبول الفرر 0.001 >

  نتائج اختبار الفرض الرابعH4ل عمعنوي غير مباشر إلدارة التميز  : يوجد تأثير 

 التماوز اإليمابى لقواعد العمل من خال  توسيط الملكية النفسية.
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 (7جدو  )

تماوز اإليمابى ال عل  إلدارة التميزنتائج تحليل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة  والكلية 

 .الملكية النفسيةمن خال  توسيط  لقواعد العمل

 نتائج التحليل اإلحصائ . الباحثون اعتماداً علىالمصدر: إعداد 

( ما يل :7ويتضح من المدو  رق  )  

ند ع لعمل االتجاوز اإليجابى لقواعد على  إلدارة التميز بين زيادة الت إير المعنو  

يد ؛ حموظفى شركة مصر للطيران بجمهورية مصر العربية لد   الملكية النفسية  وسيط 

ين رين آخرن متريعندما يستطي  مترير ما الت إير معنوياً على العالقة بييتحقق الت إير الوسيط 

(، مما يعنى 0.001إما بتقوية الر العالقة أو إوعافها، واو دال إحصائياً عند مستو  معنوية  

 قبول الفرر الراب .

 

 

 ً  : منـــاقشـــة النتـــائـــج والتـــوصيـــات:خامسا

ن مجموعة التي    التولل إليها و فسيراا، كللك  قدي  ميمكن  وويح أاـــ  النتائ  

 التوليات، وذلك على النحو اآل ي 

 وتفسيرها : دراسةمناقشة نتائج ال

( قبول الفرر األول بوجود 4المووحة بالجدول رق    أشارت نتائج الفرض األو 

النتيجة م  نتيجة   إير معنو  إيجابي مباشر إلدارة التميز على الملكية النفسية و تفق الر 

 Chantal and Llewellyn,2016; Tuna,2015; jussil andدراسات  دراسات  

 الفرض
المتغيـر 

 المستقـل

المتغيـر 

 الوسيط

المتغيـر 

 التابع

معامل 

المسار 

 المباشـــر

معامل المسار 

غير  

 المباشـــر

معامل 

المسار 

 الكل 

معامل 

 التحديد  

R2 

H4 
إدارة 

 التميز

الملكية 

 النفسية

التماوز 

اإليمابى 

لقواعد 

 العمل

0.441*** 0.289*** 0.73*** 96% 

  *** مستوى معنوية عند )0.001(                  ** مستوى معنوية عند )0.01(                    * مستوى معنوية عند )0.05(
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Pierce,2010;ذلك ب ن الملكية النفسية ظاارة إنسانية بتستمر و تطور م   ( ويمكن  فسير

من خالل  فاعال ه م  البيئة المحيطة به أ  أنها بتت إر بشكل العالقات اإلجتماعية  الفرد

فتعد أبعاد إدارة التميز داع  اام إلستمراية  لك التاارة اإلنسانية من خالل قيادة بها المحيطة 

قائمة على التشجي  على اإلبدا  واإلبتكار للولول لألدال المتميز باإلوافة لمشاركة موظفى 

مصر للطيران فى وو  سياسات وإسترا يجيات الشركة والل  يترجمها الموظف باألدال من 

باإلوافة إلى نترة مصر للطيران للعميل على أنه نقطة  , الكامل بتلك السياساتخالل وعيه 

البداية ونقطة النهاية والمحرك الرئيسى لها  جعل الموظف على وعى كامل ب امية العميل 

عالوة على وعى مصر للطيران الكامل ب امية والعمل على  قدي  أفضل خدمة متميزة له 

جتماعية للشركة  جار موظفى الشركة و جار المجتم  من الل دوراا فى دع  المسسلية اإل

المشاركة فى كل مااو داع  للمجتم  الداخلى وال ارجى سوال بالمشاركة المعنوية كالحفالت 

., والمس مرات و يراا أو من خالل  قدي  الدع  الماد  للمجتم  فى النشااات والمشروعات  

النفسية للموظف والتى  ترج  فى أبعاد الملكية النفسية  كل الة المسإرات  نمى الشعور بالملكية

المتمثلة فى شعور الموظف ب امية  حقيق الكفالة لعمله دون إنتتار من  قيي  أداؤر , كما أنها 

متميز من أجل  نمية شعورر ب ن عمله جزل  لنه يعمل على  حقيق أداأ نمى شعورر ب حساسه 

من اويته الش صية كما أنه دائ  مساللة نفسه عن أداؤر وسلوكه فى العمل برة النتر عن 

 .مساللة اآلخرين له أم ال 

 الثانى( قبول الفرر 5المووحة بالجدول رق    أشارت نتائج الفرض الثانى كما     

و تفق الر التجاوز اإليجابى لقواعد العمل  عليبوجود   إير معنو  إيجابي مباشر إلدارة التميز 

 hair,2016; Alan and Traci,2007; Crosstey and;  النتيجة م  نتيجة دراسات

Brown,2014)  حيد أنه فى إقتصاد المعلومات  ترير األنشطة التجارية بشكل سري  جدا

سرعة اإلستجابة لتلك الترييرات من خالل دع  السلوكيات البنالة قيادة على ويتطلا ذلك قدرة ال

للموظف القائمة على التريير واإلبدا  لتحقيق التميز التنتيمى والل  يتحقق ذلك من خالل 

وبنالا  جاوز الموظف بعة القواعد التى  حتاد إلى  ريير سري  لإلستجابة لتلك الترييرات , 

أن التنتي  القائ  على التركيز على العميل وكيفية الحفاظ عليه من أا   إبتعلى الدراسات مثل أ

قد يواجه فرلاً  مصر للطيران موظفوجدت الدراسة أن حيد أن  أ  منتمة عوامل نجاح

لتحسين خدمة العمالل ولكن  قف أمامه قاعدة  نتيمية فيقوم الموظف بتجاوز الر القاعدة من 

 تجاوز للقاعدةويتحمل الم اار التى قد  واجهه من جرال الا ال أجل  قدي  خدمة أفضل للعميل

التى  شج  على السلوكيات اإليجابية والتى  شج  على  قيادة مصر للطيرانوي  ى انا دور 

المشاركة فى  حسين خدمة المنتمة والتى أإبتته الر الدراسة أن له   إير إيجابى على التجاوز 

 جاوز القواعد يحفزر وينميه دور القيادة.أ  أن   اإليجابى لقواعد العمل

 لد( قبول الفرر الثا6المووحة بالجدول رق    الثالثنتائج الفرض  كذلك توصلت

للملكية النفسية على التجاوز اإليجابى لقواعد العمل و تفق  بوجود   إير معنو  إيجابي مباشر

 Mayer et at.,2012; James,2014; Avner and الر النتيجة م  نتيجة دراسات 

Ina,2011)  ويمكن  فسير ذلك ب ن الشعور بالملكية النفسية مثلها مثل أ  ظاارة إنسانية  حتاد

وعند شعور الفرد بالملكية ظ عليها و حميها للبقال لكى  ستمر و نمى داخل الفرد احفداع  للإلى 

ا فى الفرر األول فان الفرد النفسية  جار عمله والتى  ترج  من خالل أبعاداا والسابق عروه

يواجه بعد الصعوبات والعقبات التى  حول بين الشعور بالملكية  جار عمله وبين القواعد 

واإلجرالات ال الة بمصر للطيران والتى  جعل األإر النفسى للملكية يقاوم  لك اإلجرالات 

أن الداع  الرئيسى لتجاوز من خالل  جاوزاا لتحقيقه لعمله بالكفالة المطلوبه النابعه من ذا ه  
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ثل فى الشعور بالملكية النفسية  جار م لك القواعد او األإر النفسى اإليجابى للفرد  جار عمله المت

 .عمله

 لراب ا(  قبول الفرر 7المووح بالجدول رق     وأخيراً توصلت نتائج الفرض الرابع

لعمل من خالل ااإليجابى لقواعد  التجاوز معنو   ير مباشر إلدارة التميز علي إلى وجود   إير

اارة سية ظالملكية النف  وسيط الملكية النفسية، حيُد ير  الباحثون ب ن ذلك يرج  إلي أن

إر فرد  ت ة بالإنسانية  كون بداخل الفرد منل الطفولة ولكنها ظاارة  تفاعل م  البيئة المحيط

إلبدا  اعلى  ن اريق الفكر القائ بعوامل متعددة ووجوداا داخل قيادة واعية متميزة  نميها ع

يجيات سترا واإلبتكار , وقيادة قائمة على المشاركة فى جمي  عنالر المنتمة  من سياسات وإ

ة لمنتملو عمليات موجهة نحو العميل و حقيق متطلبا ه وقائمة على المسسلية اإلجتماعية 

الفرد  يحاول سوه  سد  إلى  نامى الشعور بالملكية النفسية والتى ,  وللمجتم  بجمي  أفرادر

عور هلا الشدانه لوإزالة كافة العقبات التى  حول بينه وبين فقالمحافتة على الا الشعور  اً جااد

حافتة مام مأويست دم كافة الطرة للمحافتة عليه ومنها التجاوز اإليجابى للقواعد التى  قف 

 ية النفسية .وحماية شعورر بالملك

 توصيات البحث: -

سابقة ات الفي وول النتائ  التي    التولل إليها، واالاال  على نتائ  عدد من الدراس

لى جزل إذات الصلة بمووو  البحد، وما قُـــدم من اقتراحات في ذلك الصدد، يهده الا ال

يما فيات لر التولارح مجموعة من التوليات بما ينسج  م  ما  قدم من استنتاجات، و تحدد ا

 يلي 

 وفيما يل  عـــرض ألهــــ  هـــذه التــوصيـــات:

 مزيد  من خالل التشجي  علىوذلك   وفير بيئة  نتيمية داعمة لإلحتفاظ بالموظف

ام فعال نتلى , باإلوافة إ من اإلبتكار واإلبدا  , والتشجي  على مزيد من اإلقتراحات.

لى عالوة , عالمعلومات المطلوبة بالسرعة المطلوبة .لعملية اإل صاالت لتوفير كافة 

ر ألفكاازيد من عالقات العمل الداعمة للموظف التى  شج  على اإلقتراحات و بادل م

اداه أن األ نشر الوعى ب امية التعاون القائ  على , وأخيراً ادفها التميز فى األدال.

 ون.التعاوا بالعمل المشترك التنتيمية أاداه مشتركة فالبد من أن يكون الولول اليه

  داخلالعمل على  قدي  مقابل ماد  ومعنو  عن  قدي  الموظف أل  خدمات اوافية 

ة عن اريق  قدي  الشكر والهتدايا الرمزيتة فتى المناستبات ال التللطيران  شركة مصر

دمات  قتتدي  المكافتتلت الماديتتة للتشتتجي  علتتى المزيتتد متتن ال تت, باإلوتتافة إلتتى بالشتتركة .

 ية التى  ضيف من نجاح و قدم الشركة و حسين الصورة اللانية .   اإلواف

  وذلتكورورة إاتمام شركة مصر للطيران بتعيين الموظف  بعاً لمساال ه وخبرا ه 

وو  معايير وووابط محددة إلختيار موظفى شتركة مصتر للطيتران  من خالل

  بعاً للمسال الدراسى وال برة.

  ية فتى بالملكيتة النفستية , حيتد  عتبتر أحتد الركتائز األساستالعمل على  نمية الشعور

عمتتل استتتبيانات دوريتتة وذلتتك متتن ختتالل المنتمتتات للحفتتاظ علتتى العنصتتر البشتتر  .

 ,للمتتتوظفين للت كتتتد متتتن الروتتتا التتتوظيفى متضتتتمنة أبعتتتاد الشتتتعور بالملكيتتتة النفستتتية . 

ات بصتتفة قيتتاس معتتدالت  تترك الوظيفتتة بصتتفة عامتتة ومعتتدل اتترول الكفتتاللباإلوتتافة 

 خالة .



 

19 
 

  عمتل استتبيانات دوريتة للت كتتد متن روتا العمتالل وقيتتاس درجتة الروتا قبتل  جتتاوز

كتللك  تضمن الر اإلستبيانات مد  الروا عن ال دمة المقدمتة و القاعدة وبعد  جاوزاا

جتاوز  قييتي  اتلر اإلستتبيانات قبتل وبعتد  ومد  السرعة فى اإلستتجابة لطلبتات العميتل 

 القاعدة.

 ختالل وذلتك متن  التجاوز اإليجتابى للقواعتد داختل شتركة مصتر للطيتران نشر إقافة

ر   الترييتإعتماداا أحد أنتمة اإلدارة التى يجا التوجه اليها والتى  عمل على التكيف م

 المستمر فى البيئة المحيطة لمواجهة التحديات.

 وذلتك زيادة الوعى ب امية التجاوز اإليجابى للقواعد داختل شتركات مصتر للطيتران 

ل ختتالل عمتتل دورات  هتتده إلتتى بيتتان أاميتتة التجاوزاإليجتتابى للقواعتتد لتحستتين أدا متتن

 المنتمة.

  الوقتتوه علتتى أاتت  األستتتبال التتتى  ستتتدعى لتجتتاوز القاعتتتدة داختتل شتتركة مصتتتر

ن خالل جلسات العصف اللانى للوقوه على أكثتر الحتاالت التتى استتدعت مللطيران. 

مثتل   دريبيتة للمتوظفين لكيفيتة التعامتل األمثتل مت  جاوز القاعدة ومن إ  عمتل دورات 

  لك الحاالت.

 مقترحات البحوث المستقبلية:سادساً: 

لقواعد لجابى ركزت الر الدراسة الحالية على العالقة بين إدارة التميز والتجاوز اإلي -

ة لدراسمن خالل  وسيط الملكية النفسية فى شركة مصر للطيران فقط , لللك يمكن ل

المستقبلية دراسته  م  متريرات أخر  وفى مجاالت  طبيق أخر  مثل شركات 

 المحمول , الفنادة , المطاع  .

جاوز الش صية التى  سإر على الت السماتيمكن للدراسات المستقبلية دراسة بعة  -

 اإليجابى لقواعد العمل من خالل  وسيط أيضا الملكية النفسية .

إر   يت لتجاوز اإليجابى لقواعد العمل كمترير  اباعتمدت الدراسة الحالية على ا -

ستقل مبالعديد من العوامل ومن الممكن فى الدراسات المستقبلية دراسته كمترير 

 يسإر على عوامل عديدة كاألدال التنتيمى و يراا .

من وواعد ركزت الدراسة الحالية على النتائ  اإليجابية فقط للتجاوز اإليجابى للق -

ن مكن أراسات المستقبلية دراسة بعة النتائ  السلبية التى من المالممكن فى الد

 الاارة  حدث أإنال التجاوز اإليجابى للقواعد   حيد اليوجد فى الواق  العملى ظ

 يوجد لها أخطال(.

ة فى ظل ظروه جائحة كورونا على مستو  العال  والتى أدت إلى  وجهات م تلف -

 لف المنتمات مما استدعى  إلى  جاوزفى ابيعة وشكل أدال األعمال على م ت

 حاولةمالعديد من القواعد للتعامل م  الر األزمة ,  ولى الدراسات المستقبلية 

لتريير سية لدراسة التجاوز اإليجابى للقواعد فى ظل أزمة كورونا بما أنها أدارة رئي

 التنتيمى .   

 قائمة المراجع :

 أوالً المراجع العربية :
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