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   يالتنظيم  دور رأس المال النفسي في الحد من سلوكيات التهكم
 The Role of Psychological Capital in Reducing Organizational Cynicism Behaviors 

 3هدير هالل .د ⸲2رانية عبد المنعم شمعة  .د.أ ⸲1علي إسماعيلمحمد علي 

  لملخص:  ا
استتدف ا احث تتت احدعتت ا مفتتي احألستتية ل اًسيستت س حلتتل  لتتس  وا احألتتيل احيسيتتي  احتتدف ل احدي  ألتتي  تتي            

احييبقس احدي تيي حت  التل  لتس احألدينت  س   لتس ستلل استدع اض لألي ستيت ش ل م ض ن  ي  ي ضوء اح  اسيت 

 ستتتتفوال يت التتتتل  لتتتتس  وا احألتتتتيل احيسيتتتتي بلبعتتتتي ا     احلستتتتيء  احرات تتتتس   اًلتتتتل   احدستتتتي ل   احأل  نتتتتس      احتتتتدف ل 

حك احدعت ا مفتي  التر احدي  ألي لس احألي و  ثلثي اًبعي    احثع  اإل  اكي   احثع  احعيطسي   احثعت  احيتفوالي     

ليتتاثيت التتل  لتتيفل  احيدتتيكي احيتتفوال س  احدي  أل تتس احألد تثتتس مفتتي تفتتك احيتتفوال يت  احألألي ستتيت ستتواء مفتتي ليتتدوي 

اً تتت ا   احألي ألتتتيت    التتترحك تقتتت  ل لوألومتتتس لتتتس احدورتتت يت حف تتت  لتتتس يند تتتي  ستتتفوال يت احتتتدف ل احدي  ألتتتي  تتتنس 

ا احألتيل احيسيتي حفعتيلفنس   حألتي حتت لتس تتلثن  الانت  مفتي احعيلفنس   لس سلل تعز ز لألي سيت تيأل س ليدو يت  و

 اح   لس سفوال يت احدف ل احدي  ألي حفعيلفنس    بيحديحي تعز ز ليدو يت االحدزام  اً اء احدي  ألي .

 المقدمة : -
  لتس احعوالتل ف تت و  و ا ا  ستفوال يتت تدتلث  بيحع  ت ال شتك لألي    احألي أليت  ع  احعيص  احث  ي وح  وهل ورول   

 تن  احألي ألتيت  وتل مفنفتي و   احث  ي و اء احعيص   مفى ند وس حدلثن  احألدين ات احدي  أل س    احدي  أل س احس   س  
ًث  ستتفثي   ل وي  تي  مفتتي ستتفوال يت  حفعألتتل  لتتستقتوم  دفنةتتس احانةتتس احأللكألتس  احعتتيلفنس ستلل ت   تت  احألدينتت ات احدتي تتت

  .2015  حيس 
احدي  أل س  احد النز مفي احخصيكص احيسي س اإل وي  س حأل  ا  لس شلنت و   ييهل  تي ي تي     ي  احد ول  ي احعفوم 

 عيح تتس احي يستتيت  احألألي ستتيت اإل ا  تتس    التترحك ت يتتنس اح  ية تتس احيسيتت س  احا ن تتس ًمدتتيء احألي ألتتس   احاتت  ا    
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يل احيتفو  احدي  ألتي اإل وتي ي        شف ت احييوات اًسن   اهدألتيم احع  ت  لتس احلدتيل  احثتيحينس  تي لوت2017
احري  يعي يحي احد النز مفي ت ع ل ق  ات  ال ين يت احعيلفنس  نقيط قوتفل اإل وي  س   ال  لس احد النز مفتي نقتيط 
احدعف  احقصو  ح  فل     ع  لوضوع  وا احأليل احيسيي اإل وي ي لس احألسية ل احدي ت الز مفي ثقس احعيلل  ي 

 يوتي     تسي حتت بيحأليتدقال  لتي   ألفتت لتس حتيالت مت م احدلكت     لت    فف بت لس لفيم  ي ي و اء لذاتت  ق  اتت 
   .Poots&Cassidy,2020قييمدت بق  تت مفي احأليي    ن و ت قنق وه ا ت   

ال      Luthans et al.,2007   و  احعتيلفنس اًكيت  تستي ال   ولتل   الستيء   حت  فل احأل  نتس احليف تس  تي احدعيلتل  
احأل تت لت  قدتتي ي احعألتتل   ونتتوا وكيتت  ثقتتس بلنسيتتفل  حتت  فل اإلرتت ا  مفتتي  تترل  احألز تت  لتتس احوفتت   لوا فتتس لتت  

احأل تتتتتت لت بصتتتتتتو   وكاتتتتتتت  لتتتتتتس ن تتتتتت اكفل ذ ي احأليتتتتتتتدو يت احأليخسدتتتتتتس لتتتتتتس  وا احألتتتتتتتيل احيسيتتتتتتي     دتتتتتتت                   
  Luthans et al .,2014 عتت  لتتس  وا احألتتيل احث تت ي     و  لصتتحفر  وا احألتتيل احيسيتتي  ألدتت  يحتتي وب

 اال دأليمي   يذ  ددألس ب  ل وسيسي  فيسس   لس ونت       ت ال  لتس  فيتسس   لتس تعت ا     احتري  أليففتي  وا 
 احأليل اال دأليمي       ليذا تع ا      احري  أليففي  وا احأليل احث  ي .

احدوقعيت حول االحدزاليت  اح قتو  دلو  ا ي احعيلفنس بع   سوحفل  ي ملقس احعألل ل  احألي ألس   لوألومس لس  
احألدوقتت  توا تتت هي  تتنس احألي ألتتتس  احعتتيلفنس    تدأليتتتل تفتتك اح قتتتو  احدتتي  دوقتتت  احعتتيلفنس توا  هتتتي لتتس قاتتتل احألي ألتتتس             

ً ح يت احدتي  قتوم    اً   احعي ل   اًلي  احوظ سي   اح مي س احص  س     ولي االحدزاليت  ددأليل  ي احألفيم  احألي
   Psychological Contractاحعتيلفنس توتيا لي ألتيتفل    هتو لتي  حفتق مف تت لصتحفر   احعقت  احيسيتي    فتي 

 احتتتري  عاتتت  متتتس  فتتتل  ل  ا  احألي ألتتتس حألوألومتتتس لتتتس احدوقعتتتيت  احدعفتتت ات احألدثي حتتتس  تتتنس احعتتتيلفنس  لي ألتتتيتفل                
 2001 kickual&Lestur, .   

 يدي متس ذحتك لوألومتس  احعيلفنس تويا مفي ميتقفي  احألفقيا احدعف ات  بيالحدزاليت مي لي تس ل احألي ألس  ي احو يء 
 احألدأليفتتس  تتي تتت ني ليتتدو يت اح ضتتي  االحدتتزام  يلل هتتل لتتس اإلتويهتتيت  احيتتفوال يت احيتتفا س توتتيا احألي ألتتس  توتتيا 

 احدي  ألي.سفوال يت احدف ل   ا تسيعاحدي  ألي 
ا س احدتتتي ت فتتت   تتتنس احعتتتيلفنس  استتتل احألي ألتتتيت   حنتتتت  تتت تث  احتتتدف ل  تتتيحدف ل احدي  ألتتتي  عتتت  وحتتت  اح تتتواه  احيتتتف

     اتسق  Omar et al.,2019احدي  ألي ا تثيطي   ث قي  بأل يم  سنثس اًلل  م م احيقس ن و احألي ألس  ل ا تفي   
 ت ي     و  احدف ل احدي  ألي هو اتويا ستفاي   ونتت احست   توتيا لي ألدتت    احدتي Yasin&Khaled,2015لعت    

ونفي تسدق  يحي احيزاهس  اح سيف س   سيرس  ي حيحس م م احدحتي ق  تنس  متو  احألي ألتس  احواقت  احسعفتي   اًلت  احتري 
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 د تل مف تت ل تيم   مواطتف ستفا س توتيا احألي ألتس    احتري   فت   تي شت ل لواقتف تف أل تس لتس  ينتل احعتيلفنس 
   . Fitzgerald,2002  س   ن و احألي ألس  ق ي تفي سواء  ي ش ل لواقف حس  س و  غن  حس

 

 لتتس هيتتي  يتتعي احثيحتتت لتتس ستتلل هتترا اح  استتس احي   تتس احدعتت ا مفتتي لستتية ل  لألي ستتيت  وبعتتي     وا احألتتيل 
بلبعتي ا   احثعت  اال  اكتي   احعتيطسي    احيسيي      ل ي تتلثن ا  تي اح ت  لتس ستفوال يت احتدف ل احدي  ألتي حفعتيلفنس

ًث  سفثي  مفي الل  لس احألي ألس  احعيلفنس لعي  .بيمدثي ا وح  وهل ا احيفوالي        حيفوال يت احيفا س احدي ت
 

 أواًل : اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 احث تتتت  ددتتتألس اإلطتتتي  احي تتت ي  اح  استتتيت احيتتتيبقس توضتتت ر حفألستتتية ل اًسيستتت س  اًبعتتتي  احخيرتتتس بألدينتتت ات  -
 احدي  ألي.عفقس ب ل  لس  وا احأليل احيسيي  احدف ل  م ض احع    لس اح  اسيت احييبقس احألد

 

 :   Psychological Capital ( رأس المال النفسي1
 

 مفهوم رأس المال النفسي :  1/1
   تتتي بعتتتق  ثتتتيكق االقدصتتتي   االستتتديألي   احعفتتتوم  1997ظفتتت  لسفتتتوم  وا احألتتتيل احيسيتتتي ً ل لتتت   متتتيم    -

ي  وا احألتيل احث ت ي  اال دألتيمي   استديي ا  يحتي   استيت احدت ام احترات اال دأليع س لس احألي و  احد فنفتي حألسفتول
    و   وا احألتيل   Darity& Veum     لمدات  االقدصتي  ي   Rosen&Darity (احدتي قتيم  فتي مفألتيء احتيس  

ًث  ي وي  تتي  مفتتي يندي  تتس احستت      ا عتتت  احألواقتتف احعيلتتس توتتيا احاحيسيتتي   تتن   عألتتل            يحتتي بعتتق احألألنتتزات احدتتي تتت
   .2021مفي   
    و   وا احألتتيل احيسيتتي  دوتتي ي  وا احألتتيل احدقفنتت ي   اال دألتتيمي  احث تت ي     Luthans,2007  تت ي    -

حنتتتتتتتتتتت  أل تتتتتتتتتتس حأل تتتتتتتتتت ا  لتتتتتتتتتتس سلحتتتتتتتتتتت اح صتتتتتتتتتتول مفتتتتتتتتتتي لنتتتتتتتتتتز  تيي يتتتتتتتتتت س     ضتتتتتتتتتت     استتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتل  لتتتتتتتتتتس                                       
   Luthans&Yossef,2004            احعلقس احوث قس  نس  وا احألتيل احيسيتي  احيدتيكي اإل وي  تس احألخدفستس  احألدأليفتس  تي

احدي  ألتتي   احأل تتي الس احوظ و تتس  ستتفوال يت احألواطيتتس احدي  أل تتس      االحدتتزام  اً اء احتتوظ سي   اح ضتتي احتتوظ سي   
 احدي  ألي   .  اح   لس احيفوال يت احيفا س  احألدأليفس  ي اإل هي  احوظ سي  احدف ل 

                          حقتتتتتتتت  تعتتتتتتتت  ت لستتتتتتتتية ل  وا احألتتتتتتتتيل احيسيتتتتتتتتي  دعتتتتتتتت     فتتتتتتتتيت ن تتتتتتتت  احثتتتتتتتتيحينس  احلدتتتتتتتتيل   حنتتتتتتتتت م  تتتتتتتتت -
  Luthans et al.,2015ح ي احس   احري  أل يت توظ ست حديأل س  تحتو   احترات   بألتي      بلنت احأل يو  اإل وي ي
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حديي ي س حفألي ألس   لس سلل توظ   ذحك احأل يو  اإل وي ي  ي تيأل س   يع   مفي سفوالت  ف ا تعز ز احق  ات ا
   تحو   ذاتت .

     ع  ت   بلنت " لوألومس لس احأل يم  احيسي س اإل وي  س حفألوظف  احدي توعفتت   تع    2013ولي   احل  ا ي    
   ست مس احعتو   يحتي حيحدتت بيًلل  ي ت قنق وه ا تت    احدستي ل ب تل  ليتدقافت احتوظ سي  ي تي   ق  تتت مفتي احدل ت

اححا ع س  ي حيحس احدع ض حأليليت و  ل  لت  اسل  نةس احعألل   ل  قييمدتت بق  تتت مفتي احم تيم بألتي   فتف بتت 
    بلنتت اح يحتس اإل وي  تس احيسيت س حفست    احقي فتس حفدحتو    Luthans&Avolio,2007 م  تت     .لس لفيم  يوتي   

   احرات تتس احليلتتس حاتترل احألز تت  لتتس احوفتت   احيوتتي   تتي لوا فتتس احد تت  يت    ل وتتي   احدتتي تديتتل بتتيلدل  احيقتتس  احقتت  
حيحتتتس لتتتس احدستتتي ل ف ألتتتي  دعفتتتق بيحيوتتتي   تتتي اح يضتتت   احأليتتتدقال   احأليتتتي    ن تتتو ت قنتتتق اًهتتت اا  لمتتتي   تو  تتتت 

                 احد ت  يت  ت لت احأليي ات حفورول حفيوي    اًلل      احق    مفي اتخيذ لواقف وكي  ل  نس متس احدعت ض حفأل
   احأل  نس   .  

 

 لتتس ستتلل احعتت ض احيتتي ق حألسفتتوم "  وا احألتتيل احيسيتتي "    لنتتت  عتت  وحتت  وهتتل احألتتوا    احقتت  ات احدتتي تألفلفتتي  -
 احدتتتي تأل يتتتت لتتتس اح تتتعو   احستتت   احألي ألتتتس  احألدأليفتتتس  تتتي لوألومتتتس احصتتتسيت احيسيتتت س اإل وي  تتتس احدتتتي  دصتتتف  فتتتي 

 الرحك اًلل  ي ت قنق  احعألل ت س  احدسي ل بيحأليدقال  احأل  نس مي  لوا فس احد   يت  احعمثيت وثييء بيحلسيء  احرا
 وه اا  ي اح يض   احأليدقال .

 

 رأس المال النفسي :  أهمية 1/2
  يألي  وا احأليل احيسيي  ي اً  ا  شعو ا  ي وي  ي   احري  يع   مفتي ط  قتس و ا هتل حألفتيلفل احوظ و تس   حنتت   -

وشتتي ت احع  تت  لتتس اح  استتيت يحتتي وهأل تتس  وا احألتتيل احيسيتتي  تتي احدتتلثن  مفتتي احيتتأليت اح خصتت س حفستت     الألتتي ونتتت 
    و   وا احألتيل  Lu et al.,2019  ستز اً ت ا    حتو  لتس و ا هتل   عتزي احديننت  اإل وتي ي حت  فل     ت ي   

فتي اح ستتيل مفتي احألتوا   احوظ و تتس   لألتي   قتتق احيسيتي   قتق اح ضتتي احتوظ سي  اال تثتتيط بيحعألتل    تو  اً تت ا  م
ليدو يت ميح س لتس اً اء  احتري   قتق اح ضتي متس اح  تي  احوظ و تس    هيتي   فت      وهأل تس  وا احألتيل احيسيتي 
احري  عزي احلسيء  احرات س    مل احوفو  حد قنق احيوتي  لتس ستلل احأليتي     احيقتس  ي تي   احقت  ات احيسيت س حفدعيلتل 

  لت  احد   يت .ل  احأل 
   )  :2021) عبد هللا ، ويمثل الشكل التالي ، أهمية رأس المال النفسي لألفراد والمنظمة  -
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 (  1الشكل رقم )                                            
 
 

 علي مستوي المنظمة                              علي مستوي األفراد                                                      

                                                
  
 
 
 
 
 
لس    Millar,2011 وضيا      احع     يضي س  احعيلفنس مفي  ق     تدأليل  ي  احيسيي  احأليل  وهأل س  وا  و       

احوظ سي    ق  تت  ي احتدلثن  مفي احيديكي اإل وي  س لس قال ي ا   احألي ألس اليالحدزام احدي  ألي   احسيمف س   اح ضي  
احيفوال يت اإل وي  س احدي لس شلنفي احألييم    ي ت نق  احسيمف س احدي  أل س   بيإلضي س يحي اح   لس احألواقف 

  احيفوال يت احيفا س احدي تييهل  ي ت قنق احسيمف س  احيوي  احدي  ألي . 
سيي اإل وي ي  ا ت يهأليل لس قال اًكي  ألننس      و  لسفوم  وا احأليل احي  ,.Luthans et al   ( 2004 وك  

 احألألي سنس  ي ل ي  س احعألل   مفي اح غل لس الونت  زء هيم لس  وا احأليل احث  ي   ليذا وم ا         وا 
  ددر ذحك لس اح  ل   احأليل اال دأليمي   لس وم ا       يذ  يء  وا احأليل احيسيي ح أليل   لس وني      

 احديحي : 
            ( 2الشكل رقم )                                            

 
 
 
 
 
 

 

 

 رأس     

 المال     

 النفسي   

يدعم األداء الوظيفي        -  

تحقيق السعادة والرفاهية      -  

يدعم االبتكار واالبداع         -  

     يقلل من اإلرهاق الوظيفي   -

     العمل   يقلل من نية ترك  -

يقلل من معدالت دران العمل والغياب   -  

يحقق الكفاءة التنظيمية    -  

الثقة التنظيمية           -  

اع التنظيمي       اإلبد -  

يعزز القوة التنظيمية      -  

الحد من التهكم التنظيمي   -  

تعزيز سلوكيات المواطنة   -

 التنظيمية          

 رأس المال البشري 

   ) ماذا تعرف ؟ (  

خبرة          -  

تعلم           -  

مهارات        -  

أفكار         -  

 رأس المال االجتماعي  

 ) من تعرف ؟(     

عالقات اجتماعية -  

شبكات        -  

        اتصاالت -

 

   رأس المال النفسي 

 ) من أنت ؟ (  

          أمل   -

        مرونة   -

         تفاؤل  -

     كفاءة ذاتية   -
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 لتتس ستتلل احعتت ض احيتتي ق ًهأل تتس  وا احألتتيل احيسيتتي    تتن  ت قنتتق احع  تت  لتتس احسواكتت   أل تتس تفخ صتتفي  تتي                   -
  Quisen berry,2015 اح ضتي احتوظ سي   االحدتزام       ق    تلثن  ميح س   احق    مفي احدعيلل ل  احدتيوط  

احدي  ألي   اسدق ا  احعيلفنس   ي ي   اال  اع  احعألل احوأليمي   ي ي   اح ا ع تس  احد فتي بيالتويهتيت احصت  س ن تو 
    احعألل .

 أبعاد رأس المال النفسي : 1/3
غ  - و   يتدر  احيسيي    احأليل  وبعي   وا  مفي  حفوقوا  احييبقس  اح  اسيت  لس  احع     اح  اسيت بأل ا عس  يحا س 

اتسق  مفي     احأل  نس                      4احييبقس  احدسي ل    اًلل    احرات س    احلسيء   احيسيي    احأليل  ح وا  وسيس س  وبعي     
لس                                             Luthans et al..2017   احألعدأل    ي   اسس     الأل  مفنفي  ا سس  امدأل ت                                                   احدي 

  Cheng&Yang,2018;Poots&Cassidy,2020;Wang&Li,2020 .   
 ( : Efficacy-Selfالكفاءة الذاتية )  1/3/1
    و  احلستتيء  احرات تتس تعتت  لع تتي   وضتتر قتت    احستت   مفتتي و اء لفيلتتت  Dugglebty et al.,2009 تت ي    -

ي ألتتي  احستت   بق  تتتت مفتتي احيوتتي   تتي احم تتيم بألفألتتس لعنيتتس   لتتس ستتلل ت سنتتز نسيتتت  ت قنتتق اًهتت اا   بألعيتتي 
 تتتتو ن  احألتتتوا   احألع ف تتتس اح امألتتتس حق  اتتتتت   حتتترحك  وتتتل مفتتتي احألي ألتتتيت تعز تتتز تفتتتك احأل تتتيم  اإل وي  تتتس حأل تتت ا  

  احألدأليفس  ي اإل ألي  بق  اتفل مفي ام ا  احألوا   احد سنز س  احألع ف س احخيرس  فل .
    مفي ونفي " االنحثيع اح خصي حفس   مس ق  اتت احرات س ً اء لفألتس لتي  يوتي      عدألت  Eid,2012  في    م

هرا االنحثيع مفي و حو يت احيوي  حفس    ي احألفألس احأل فف  في    تيدخ م احلسيء  احرات س حفدياً بيحق   لس احوف  
    و  احلسيء  احرات تس الألتي هتو  2013   ي   احل  ا ي    احس   إلح اث تينن  لي  ي سفوالت  احر  ول و   ارحت  

 ي ليأليهي   ذات س      ح ي    لوضوع س    وي ونفتي قت  ال تأليتل احواقت     قت   عدقت  احست   ونتت غنت  قتي   مفتي 
و اء لفألتتس لعنيتتت لتت  ونتتت  تتي اح م قتتس قتتي    مفتتي ينوييهتتي   حتترحك  وتتل احد قتتق لتتس ليتتدوي احلستتيء  احرات تتس حتت ي 

   تت  يحتتي انخستتيض احلستتيء  احرات تتس ح  تتت    حتت   بيتتال متت م لعنيتتس      قتت    تتو  انيتت يبت لتتس لفألتتس حألوظتتف ا
 ق  تت اح م قس مفي احم يم  دفك احألفيم احوظ و س   لألي  ز   لس ل يم  االحدقي  ح ي احألي ألس .

 ل مفنفتتي  تتت ع ألفي لتتس     و  احلستتيء  احرات تتس  أل تتس و   تتدل احدتت     Norman,2006 نيألتتي و ضتت     استتس   
 سلل احخا ات احدي  دل اكديي في وثييء احعألل   حدحو   ليدو يت احلسيء  احرات س حأل  ا  لس سلل :

 مي لي  يور احس    ي ينويي احألفيم احألحفوبس ليت  احم يم  في بنتقي  . -
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لقي نتس  احدتي تيوتز لفتيم ل ت       مي لي  دعفل احس   احم يم بيحألفيم   لس سلل ل يه تت حآلس  س  تي لوألومتيت   -
   مألف س احيألر س   .

لفتتتيم لعنيتتتس      ند وتتتس ق  تتتتت مفتتتي انوتتتيي  ي وي  تتتس ميتتت لي  دفقتتتى احقتتت   لتتتس احتتتزللء و  احأل   ستتتنس تير تتتس ل تتتت    -
 ب سيء    يمف س .

 فرد ، وهما :( ، سؤالين في غاية األهمية إلكتشاف القدرة الذاتية لل Luthans et al.,2015وقد حدد )  -
 نسيك هل ون   اثق لس  -1  
 تيور هل حك مفل بألي  ول و  تألفلت حلل  -2  

ًاحنس  بد فنل اإل يبس حفر س    أل تس اح ت  ت حنيفتي مفتي  حفتل  ي حيحس تأل س احس   لس احورول إل يبتس  عف تس  احي
لتتس ستتلل ي ألتتي  احستت    تلتتو   لتتي ليتتألي " احلستتيء  احرات تتس "    يحيقتتس بتتيحيس   لع  تتس ليتتدو يت احيوتتي   تتي لفألتتي 

 .ءات إلنويي احألفيم احألحفوبس ليت بألعي  ت  ق  اتت  لفي اتت    ل ي ق  تت مفي توظ   تفك احلسي
 ( : Hope)  األمل 1/3/2
  تتتن  اًلتتتل يحتتتي قتتت    احستتت   مفتتتي ت   تتت  اًهتتت اا  احعألتتتل مفتتتي  ضتتت  احأليتتتي ات و  اححتتت   احا  فتتتس حد قنتتتق  -

     بييء مف ت  أل س اح  ل مفي احس   ونت  دألد      س ميح س لس اًلل وم   Luthans et al.,2004اًه اا   
ال   يذ تتتتتتتتوا   ح  تتتتتتتت ولتتتتتتت  س و حفألتتتتتتتي : احدو تتتتتتتت ن تتتتتتتو ت قنتتتتتتتق احفتتتتتتت ا   اح  ثتتتتتتتس  تتتتتتتي احورتتتتتتتول يحتتتتتتتي احفتتتتتتت ا                        

 Will Power-Agencyا  فتس        ثيننفألتي : احقت    مفتي احدخحت    ت   ت  اًستيحنل احPathway  حد قنتق  
   . Luthans et al,2006هرا احف ا   

 

   ونت توق  احس   اإل وي ي حد قنتق وه ا تت   الألتي ونتت  أليتل احقت    مفتي ي وتي  طت    Madden,2013 ق  م  ت  
             احيسيتت س اإل وي  تتس   الألتتي  تت ي    بيلدلكتتت  ستتيكل حفورتتول يحتتي اًهتت اا احتتري  حألتتر اح تتخص  تتي احورتتول يح تتت 

 Malone, 2011   و  اًلل  و   احد  ي  احواقع س تويا ت قنق اًه اا    فو     ا  أليتل يستديألي  حوفتو    
اً تت ا  ن تتو ت قنتتتق اًهتت اا   بيحدتتتيحي  تتي  اًلتتل  يتتتيم  مفتتي احورتتتول يحتتي اًهتت اا بسيمف تتتس  نوتتي    ن تتت ا  

خحتو  ن تو احس   سحو  ب ين ليجلت ب  ل ي وي ي   لس سلل حعلقدت بيفو  احس    ت سنزا إل وي  اح فول حفأل  
     احتري  وي و  اًلتل  دأليتل  تي احقت      Walker&Jaridan,2013ت قنق اًه اا احأل  و     اتسق لعفتل    

مفي ي وي  ط     سيكل حفورول يحي اًه اا احري  حألر احس    ي احورول يحنفي بيلدلكت احيسيت س اإل وي  تس   
حتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتيور تفتتتتتتتتتتتك احوستتتتتتتتتتتيكل  سلتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي طتتتتتتتتتتت   وستتتتتتتتتتت ي حفورتتتتتتتتتتتول يحتتتتتتتتتتتي تفتتتتتتتتتتتك اًهتتتتتتتتتتت اا   ولتتتتتتتتتتتي                                              لذا 

   Harvey&Berland2007 احري   ي و  اًلل  دلث  بأل تيم  اً ت ا    حنتت  ألدفتك اً ت ا  ذ ي احأليتدوي    
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يت  احد النتتتز مفتتتي احيوتتتي    مفتتتي م تتت  اً تتت ا  ذ ي احأل تستتت  لتتتس اًلتتتل ن تتت   ي وي  تتتس حف  تتتي   لوا فتتتس احد تتت  
 احأليدوي احأليخسق لس اًلل  ألدفلوا ن    سفا س حف  ي   ل يم  لز   س ل  احد النز مفي  وانل احس ل .

 

    و  هيتتتي  بعتتتق اال شتتتي ات احدتتتي  أل تتتس يتثيمفتتتي حايتتتيء بعتتت  اًلتتتل    Luthans&Jensen,2002  تتت ي   
   احألدأليفس  ي :

 احدتتي تددتتألس و قتتيم  نيتتل  تتتوا      بيحدعقنتت  وضتت ر اًهتت اا اح خصتت س  احدي  أل تتس  احدتتي تدصتتف ت   تت   ت - 
    احدي توعل اًل  رعل  حليت ح   ليد نل     عل احعألف س احدي تأليل ت  ي لأل يس .ليدف  س 

 

لتت     فتتس  احد النتتز مفتتي ت   تت   تحتتو    تت  ل  احتت  مفتتي اًقتتل و  ليتتي  لتتوقسي   طتتي     حففتت ا لتت  سحتتس  -
التتتدل  اح  ثتتتتس  االستتتتدع ا  حألوا فتتتتس احعمثتتتيت  احأل تتتت لت لتتتتس ستتتتلل رتتت يغس تفتتتتك احأليتتتتي ات  احخحتتتت  احا  فتتتتس 

    حألوا فدفي.
 ( : Optimism)  التفاؤل 1/3/3  
احدسي ل  ع   اح  لتس وكيت  احألصتي   احيسيت س اإل وي  تس احدتي  تدل اح ت  ت ميفتي  حليفتي اًقتل  فألتي     يحألدسيكتل   - 

ح  تت و لتي  اح خص احري  دوق  ح  ث وح اث ي وي  تس  ل غوبتس  تي احأليتدقال    تي حتنس احألد تيكل هتو احتري هو  
   . Luthans et al.,2015سفا س بيسدأل ا   هو لقدي  و  اًح اث احين  ل غول  نفي سد  ث   

متتس لخ  تتيت وحتت اث     و  اً تت ا  احألدستتيكفو  لألنتتز   بتتل  حتت  فل توقعتتيت ي وي  تتس  Seligman,2002 تت ي   
ل       ل  اإل ألي  بق  اتفل مفتي ت قنتق احيوتي   احيثتيت  االستدأل ا   تي ت قنتق تفتك احيويحتيت    تي حتنس ميت  

تع ضتتتتفل حفس تتتتل  قولتتتتو  بألوا فتتتتس هتتتترا  احس تتتتل لتتتتس ستتتتلل احع  تتتت  لتتتتس احألألي ستتتتيت غنتتتت  احأل تتتت        متتتت ا              
  Schmitt et al.,2013 اً  ا  حألوألومتس لتس توقعتيت احيدتيكي اإل وي  تس   لت  امدقتي هل   احدسي ل بلنت الدل  

احأليتتتتتدأل  بتتتتتل  اًشتتتتت يء احونتتتتت   ستتتتتوا ت تتتتت ث حفتتتتتل  تتتتتي احأليتتتتتدقال ف ألتتتتتي  دعفتتتتتق بألوتتتتتيل مألففتتتتتل    اتستتتتتق لعتتتتتت                 
وي  تس       مفي ونت لنل احس   يحي احي   يحي احأليدقال  لي   ألفت لتس احدألتيالت مت م احدلكت  بن 2020  م  ي 

  تايي   فس احي    اإل وي  س  ي الل احألواقف   اليحي   يحي احأل يس مفي ونفي ت  ي  احأل  فس مفي ونفي   رس.
    و  اح تخص احألدسيكتل  ت ي  اكألتي و  اًشت يء اإل وي  تس ت  ت  يحتي  Luthans et al.,2008 تي حتنس  ت ي   

ه اا  لنوتيي احألفتيم ًستثيل ت  ت  حف تخص نسيتت وسثيل  اسف س   حنت  سي  اًح اث اإل وي  س لس ت قنق حأل
  ونتتي لوهتتول      نيألتتي  سيتت  اًحتت اث احيتتفا س ليتتل احس تتل  تتي ت قنتتق اًهتت اا ًستتثيل سي   تتس   سي  تتس متتس 

ًقدس   س   ث هرا اًل  هرا احأل    ق    .ي ا تت    ح   سحلي     و  و  ذحك ح ث ًسثيل ل
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الدل  احيقس احليف س حدق  ل  فو  يضيف س  اسديييك س حفيوي   ي و اء احألفيم       بلنت "  2021 م  ت   ما  هللا   
 غيحثتي  لتتي تديتل تفتتك احألفتتيم بيحد ت ي    فتتو احدسلنتت  احيسيتي اإل وتتي ي احتري  أل تتس تو نفتتت حف صتول مفتتي ليتتدوي 

 لحفي حد قنق ه  ك"ميحي لس اإل وي  س تأليش ي  ل  لا و   ون  تع ا ومفي نقحس قو  ح  ك  لوهادك  مف ك اسدي
 مس آح يت تت ع ل بعت  احدستي ل اللحت  احأل ونتيت اًسيست س حت وا احألتيل احيسيتي  ذحتك بألتي  ز ت  لتس قت    احست   مفتي 

    بلنتت لتتس  Luthans et al.,2004 ترل احألز ت  لتتس احوفت   تتي تيسنتر لفتتيم  ومألتيل  ظ سدتتت    قت  حت  هي   
قتف احصتعثس    احثعت  متس اًهت اا احينت   اقع تس   احعألتل مفتي احد   ي ت     وسيحنل   يع س مي  ح  ث احألوا

  تو  احت مل احدي  ألتي ستواء التي  ذحتك ب ت ل تويل احخف   نس احدسي ل  اًحلم احين   اقع س    دتل  متس وهأل تس 
 ستتألي و  غنتتت   ستتتألي   اًلتت  احتتتري  يتتتيهل  تتي تعز تتتز ليتتتدو يت احدستتي ل حتتت ي احعتتتيلفنس ف ألتتي  دعفتتتق بيًحتتت اث 

 ف س .احأليدقا
 ( : Resilienceالمرونة )  1/3/4
ورتتتتتتثر لسفتتتتتتوم احأل  نتتتتتتس  تتتتتتي اً نتتتتتتس اًسنتتتتتت     وحتتتتتت  احيتتتتتتأليت احفيلتتتتتتس ميتتتتتت    استتتتتتس  نةتتتتتتس احعألتتتتتتل    نتتتتتت ي                       -
  Luthans et al .,2007   و  احأل  نتس تدأليتل  تي احقت    مفتي احأليتي    ن تو ت قنتق  اًهت اا بتيح غل لتس    

   يًشتتخيا احتتر س  دألنتتز   بيحأل  نتتس  دقافتتو  احواقتت    أل تتيفل احدل تت  لتت  احألدينتت ات    حتت  فل  لوا فتتس احعمثتتيت 
 لعدق ات  ا ألي   اس  بل  الل اًح اث احصعثس  احد   يت   و  حفي ليزي  ه ا .

    بتتل  احأل  نتس تخدفتتف متس اًبعتتي  اًستت ا حت وا احألتتيل احيسيتي    احتتري  عتت   2008    احألييتتي تي حتتنس  ت ي 
بألييبس     عل  ح   لثي    الألتي  تي اًبعتي  احيلثتس اًست ا   اًلتل   احدستي ل   احلستيء  احرات تس      يحأل  نتس هيتي 
تأليل اسدويبس حألح اث  ح   ري  اًح اث    سي حيحس تع ض احس   لعوقيت  ت   يت وثييء تيسنر لفيم  ظ سدت 

 وس ي بي مس   يمف س   و  هو نيتي   احأل  نس   .   ن  احأل ي احري مي ا  دأل س احس   لس احعو   ل   
    بلنفتتي :" قتت    اً تت ا  مفتتي اال تتت ا  احيتت    لتتس اح تت اك   احس تتل   بألتتي  Shahnawa&Jafri,2009 م  فتتي   

ً ح س حت ي اً ت ا  ورت يل احأليتدو يت احعيح تس لتس احأل  نتس  احقتي   س مفتي تقاتل احواقت      ز   لس اإلحييا بيحأليت
ً ح س لس  يح  ي  ب يحييثس حفل ت  ل  ا   ذات ليزي    ألس سلل احأل  نس  أل س حفس   و   دحو    صثر وكي  لي

   بتل  اً ت ا  احتر س  2018 اتستق لعفتي    وستف   سلل لي تعفألت لتس رتعوبيت  احدتي تعت ض حفتي  تخحيهتي   
فديأل تس  احدت   ل    دتل  متس ح  فل لفي   احأل  نس قي   س مفي احدل    ت و تل ليتاثيت احدتيوطيت يحتي  ت ا ح

ا تثيط احأل  نس  د ينس و اء احألي ألس ال ل    عفي احقي   االهدأليم ب  ل وكا  بيً  ا  ور يل احأليتدو يت احعيح تس 
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لتتس احأل  نتتس  تحتتو  هل بألتتي  ز تت  لتتس ليتتدو يت اح ضتتي احتتوظ سي  االحدتتزام احدي  ألتتي    تت  لتتس احيتتفوال يت احيتتفا س 
     Luthans et al.,2008   اال هتي  احتوظ سي  احتدف ل احدي  ألتي       مألتت    استل  نةتس احعألتل   االحدت ا

بتتل  احأل  نتتس تعتت  لتتو   هتتيم حألوقتت  مألتتل  دصتتف بيالضتتح ابيت  ستت مس احديننتت ات   حنتتت ونفتتي تأل تتس اً تت ا  لتتس 
 احدل   ل  احانةس احأل  حس  لي تس ضت لس تينن ات ليدأل   .

فتتوم  وا احألتتيل احيسيتتي  وهألندتتت  وبعتتي ا   اًلتتل   احأل  نتتس   احدستتي ل    تتي ضتتوء لتتي ستتاق  لتتي تتتل لييق تتدت حألس -
احلسيء  احرات س      لنت   قق احع    لس احيديكي احيفوال س  احدي  أل س اإل وي  س    و و  ليدو يت ل تسعس لتس  وا 

ا  ظ سدتت  لي ألدتت بألتي   ذحتك لتس ليتدو يت اح ضتي احتوظ سي    بيحدتيحي  صتثر وكيت  احدزالتي  توتياحأليل احيسيي  نز 
 يع   ب  ل ي وي ي مفتي ليتدو يت اً اء احتوظ سي  احدي  ألتي    دتل  متس     احأليتدو يت احأل تسعتس لتس  وا 
احألتتيل احيسيتتي  تتي اح تت  لتتس احيتتفوال يت احدي  أل تتس احيتتفا س    احألدأليفتتس  تتي ستتفوال يت احعألتتل احألدتتي   ح ندي  تتس   

وسيتم توضيح ذلك في الجزءء التزالي  ألي   احألوضوع ل ل احث ت     االحد ا  احوظ سي  سفوال يت احدف ل احدي 
 الذي يوضح ، عالقة رأس المال النفسي بالمتغيرات األخرى .

 :مسببات رأس المال النفسي والنتائج المترتبة عليه ، في ضوء الدراسات السابقة  1/4
  مسببات رأس المال النفسي : 1/4/1
تعزي ليدو يت  وا احأليل احيسيي حأل  ا   اسل احألي ألتيت   تدأليتل هترا احعوالتل  تو   احع    لس احعوالل احدي  -

 تتتي احعوالتتتل احدي  أل تتتس لتتتس ستتتلل لألي ستتتيت احم تتتي   لتتتس قاتتتل اإل ا   احعف تتتي و  لألي ستتتيت ي ا   احألتتتوا   احث تتت  س   
ي  تحو  هتي لتس قاتل  هيي  مولل سفوال س  شخص س   ديافي اً  ا  سلل مألففل  اسل احألي ألس  احدتي  تدل تيألندفت

    احعلقتتس  تتنس احم تتي   االرتتنفس  ليتتدوي اإل تت اع حتت ي  Rego et al.,2012    استتس   ديي حتت  احألي ألتتس   
و  لألي سيت احم ي   اًرنفس تعتزي احعيلفنس    ي ظل اح    احوس   ح وا احأليل احيسيي    احدي وظف ت نديكوفي 

                  اتسقتتت  لعفتتتي   استتتس  يحي ت يتتتنس ليتتتدو يت اال تتت اع اإل ا ي  وا احألتتتيل احيسيتتتي حفعتتتيلفنس  بيحدتتت لتتتس ليتتتدو يت 
  Stander et al.,2015 احدستتي ل   احيقتتس  تتي       احدتتي تورتتف  يحتتي احتت    احوستت   حتت وا احألتتيل احيسيتتي  

     احدي Sihag et al.,2015    ولي مس   اسساحألي ألس      ي احعلقس  نس احم ي   اًرنفس  اال تثيط بيحعألل 
وظفت ت نديكوفتي ونتت لتس ستلل لتير احعتيلفنس احألز ت  لتس االهدألتيم  احت مل  ل تي الس احعتيلفنس  تي اتختيذ احقت ا ات   

 اتسق  لعفتي   استس  ييهل  ي تعز ز ليدو يت  وا احأليل احيسيي  احري     ا   مل االحدزام   حو  و اء احعيلفنس 
  Luthans et al.,2008 حتي و  احأليتيا احدي  ألتي احت امل  يتيهل ب ت ل الانت   تي تعز تتز      احدتي تورتف  ي
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ليتتتدو يت  وا احألتتتيل احيسيتتتي    ستتتي حيحتتتس شتتتعو  احعتتتيلفنس بيحتتت مل لتتتس قاتتتل اإل ا   احعف تتتي   ف  ونتتتوا وكيتتت  قتتت    
                الألتتتي تورتتتف    استتتس    لل ين تتتس لتتتس توحنتتت  اححتتت    اًستتتيحنل احألادلتتت   إلنوتتتيي احألفتتتيم  استتتل احيتتت ي  احدي  ألتتتي 

   Bakker&Demereuti,2007  يحي و  اح مل اال دألتيمي  ملقتيت احعألتل لت  احتزللء  احأل ت  نس   اليحت مل  
    احدتتتي 2020 متتتس   استتتس  م تتت ي     احعتتتيطسي  احأل تتتو    احأليتتتيم    عتتتزي لتتتس ليتتتدو يت  وا احألتتتيل احيسيتتتي

 وا احأليل احيسيي    احدي تورف  يحي  الزت مفى لسفوم احألدعس  ي ل ي  احعألل اللح  لياثيت تعز ز ليدو يت 
  و  ملقس لعيو س لثيش    نس احألدعس  ي ل ي  احعألل  تعز ز ليدو يت  وا احأليل احيسيي حفعيلفنس لس لعي ني 

     احدتتتتي  Chan&Wyatt,2007    مألدفتتتتي   استتتتس   ومدتتتتيء هنةتتتتس احدتتتت      لعتتتتي ننفل بويلعتتتتس احأليصتتتتو   
   اح  تي  احوظ و تس    لتي  ت تث   فتي لتس تتو ن  اًلتي  احألتي ي  احيسيتي حفتل   تورف  يحي و  ا  ا  احعيلفنس حوو 

ًث  مفتتي ليتتدو يت  وا احألتتيل احيسيتتي حفتتل لتتس حنتتت تحفعتتيتفل احأليتتدقاف س   اححألتتو       قتت  تفل مفتتي ينوتتيي  تتت
  Al Qutop&Harrim,2011احألفيم  ت قنق لي  حأل و  يح ت لس وه اا   احيقس       ي نس  احي ي    ن    

  يحتتي احعلقتتس احألثيشتت    تتنس  تتو   اح  تتي  احوظ و تتس  ستتيم   احعتتيلفنس   ليتتدوي شتتعو هل بتتيححألو   اًلتتل  احقتت    
    احدتتي  ضتت   Narehan et al.,2014   متتس   استتس   مفتتي ت قنتتق احتترات لتتس ستتلل احعألتتل بيحألي ألتتس 

حفعيلفنس    احدتي تورتف  يحتي و    تو  احيقي تس احعلقس  نس احيقي س احدي  أل س  ت ع ل ليدو يت  وا احأليل احيسيي 
اإل وي  س بألعيي الونفي   لدسد س    عيحس   لدعي نس   ا دأليع س    احدي ت مل اًسلق يت    ييهل ذحك  ي شعو  

 Swamy etاحعيلفنس بيح ضي  اإل ألتي   احيقتس  قت  تفل مفتي لوا فتس رتعوبيت  ل ت لت احعألتل   ولتي   استس   
al.,2012          احدي وك ت مفي و  اسدخ ام احألي ألتيت حات الي احدأل تنس  احأل تي الس  تي رتي  احقت ا ات  االنت ليج

احتتتوظ سي  احدي  ألتتتي    يتتتيهل ب تتت ل الانتتت   تتتي تعز تتتز    تتتس احيقتتتس  اححألتتتو  حتتت ي احعتتتيلفنس  احقتتت    مفتتتي تحتتتو   
 . ت ينس  تي  ل آح يت احعألل اللح  اًبعي  احفيلس ح وا احأليل احيسيي 

  : السلوكية والتنظيمية لمستويات رأس المال النفسيائج النت 1/4/2
ت قق احأليدو يت احأل تسعس لس  وا احأليل احيسيي حفعيلفنس   لوألومس لس احيديكي احيفوال س  احدي  أل س اإل وي  س   -

ا س   اح ضتتي احتتوظ سي   االحدتتزام احدي  ألتتي   تعز تتز ستتفوال يت احألواطيتتس احدي  أل تتس      اح تت  لتتس احيتتفوال يت احيتتف
 نفي   احي س حد   احعألل   ستفوال يت احعألتل احألدتي   ح ندي  تس  احتدف ل احدي  ألتي    بألتي  يتيهل  تي احين  ل غول  

  مفي احعلقتس  تنس احصت اع Heng et al.,2020  الزت   اسس   ت ينس ليدو يت اً اء احوظ سي  احدي  ألي   
ألتيل احيسيتي حفعتيلفنس بيحويلعتيت احصتني س    احدتي احدي  ألي  اإلنفي  احوظ سي  ي ظل انخسيض ليدو يت  وا اح
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ًث  ستتتفثي  مفتتتي  تورتتف  يحتتتي و  اإلنفتتتي   اإل هتتتي  احعتتتيطسي اللحتتت  احأليتتتدو يت احأليخسدتتس حتتت وا احألتتتيل احيسيتتتي  تتت
     احدتي  التزت مفتي احوينتل اإل وتي ي  Gao et al.,2020ليتدوي اإلنوتيي اح خصتي حفعتيلفنس      استس   

يتتي احأل تسعتتس   لتتس ستتلل   استتس احعلقتتس  تتنس احأليتتدو يت احأل تسعتتس حتت وا احألتتيل احيسيتتي حأليتتدو يت  وا احألتتيل احيس
 لألي سيت اإل  اع اإل ا ي    احدي تورف  نديكوفي يحي   و  ا تثيط ي وي ي  نس بع ي   اًلل   احدسي ل    بنس 

     احدتتي تورتتف   Cromer,2009لألي ستتيت اإل تت اع احدليوحتتو ي حفعتتيلفنس بيح تت اليت احصتتني س   ولتتي   استتس   
ل  يثينس لس احيفوال يت احدي  أل س اإل وي  س   االحدزام احدي  ألي يحي و   وا احأليل احيسيي حفعيلفنس   تث  ي وي  ي  

  اح ضتتتتتتتي احتتتتتتتوظ سي      تتتتتتتت تث  ستتتتتتتفا ي  لتتتتتتت  ستتتتتتتفوال يت االنيتتتتتتت يل احتتتتتتتوظ سي    احدتتتتتتتي اتسقتتتتتتت  لعفتتتتتتتي   استتتتتتتس                           
   Larson,2004   احدتتي  ضتت   احم ألتتس احألدتتي س احدتتي  قتت لفي  وا احألتتيل احيسيتتي بيحألقي نتتس  تت وا احألتتيل  

احث  ي  اال دأليمي    احدي تورف  نديكوفتي يحتي   تو  ا تثتيط ي وتي ي  تنس ل ونتيت  وا احألتيل احيسيتي لودألعتس      
ي  االحدتزام احدي  ألتي    احدتي  مألدفتي   اًلل   احأل  نس   احدسي ل   احلسيء  احرات س     ل  الل  لتس اح ضتي احتوظ س

     احدتتي تورتتف  يحتتي   تتو  ملقتتس ا تثتتيط ي وي  تتس  تتنس وبعتتي   وا احألتتيل Luthans et al.,2007  استتس   
احيسيي لودألعس ل  الل  لتس اح ضتي احتوظ سي  ليتدو يت اً اء احتوظ سي  احدي  ألتي    استدلأليال  حدفتك اح  استس قتيم   

  Luthans et al.,2008   استس مفتي منيتس لتس احعتيلفنس بيح ت اليت احصتني س     مألت  نديكوفتي احعلقتس     
احح   تتتتتتتتتس  تتتتتتتتتنس ليتتتتتتتتتدو يت  وا احألتتتتتتتتتيل احيسيتتتتتتتتتي  ليتتتتتتتتتدوي و اء احعتتتتتتتتتيلفنس    احدتتتتتتتتتي اتسقتتتتتتتتت  لعفتتتتتتتتتي   استتتتتتتتتس                        

  Avey et al.,2006    وا احألتيل احيسيتي  التل       احدي تورف  يحتي احعلقتس احألعيو تس اإل وي  تس   تنس وبعتي 
 .لس اح ضي احوظ سي  ليدو يت احدزام احعيلفنس تويا  ظيكسفل  لي أليتفل 

    احتت    احوستت   حفدأل تتنس  تتي احعلقتتس غنتت  Avey et al.,2008اسداتت ت   استتس     استتدلأليال  حدفتتك اح  استتس  
   تورف  اح  استس يحتي  حفعيلفنسفا س احألثيش    نس احأليدو يت احأليخسدس ح وا احأليل احيسيي         اً عيل احي

   ونتت  تي ظتل   تو   يحي   و  ملقتس م يت س  تنس  وا احألتيل احيسيتي  احي تس حدت   احعألتل  احيتخ  س  و  ملقس  
استتد ات و س حدحتتو    تعز تتز ليتتدو يت  وا احألتتيل احيسيتتي حفعتتيلفنس  أل تتيفل لتتس احدل تت  لتت  ضتتيوط احعألتتل ب تت ل 

    تورتتف  يحتتي و  Avey et al.,2010   متتس   استتس   توتتيا احألي ألتتس و دتتل  اح تت  لتتس ل تتيه  احيتتخ  س 
ليدو يت  وا احأليل احيسيي ت تث  ي وي  ي  بيفوال يت احألواطيس احدي  أل س    يحعيلفنس لس ذ ي احأليدو يت احأل تسعس 

 . أل س لس  وا احأليل احيسيي وكي  انخ اطي   ي احيفوال يت احدحوع س   بألي   قق وه ا فل احوظ و س  احدي 
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     احدتتي تورتتف  يحتتي و  وبعتتي   وا احألتتيل احيسيتتي لودألعتتس   اًلتتل   احأل  نتتس   Nafei,2015 متتس   استتس   
ًث  ي وي  تتتي  مفتتتي التتتل  لتتس  تتتو   اح  تتتي  احوظ و تتتس  ستتتفوال يت احألواطيتتتس احدي  أل تتتس           احدستتي ل   احلستتتيء  احرات تتتس     تتتت

احيسيي  ييهل  ي تو ن   و   ح تي   ظ و تس و دتل  ي تي   ليتدو يت  ًبعي   وا احأليل    حنت و  ي  ا  احعيلفنس
االحدزام  احدي  ألي    بيحديحي تعز ز سفوال يت احألواطيس احدي  أل س ًمديء هنةس احد     بويلعس احيي ات    احدي 

يل      احدتتتي تورتتتف  يحتتتي   تتتو  ملقتتتس ط   تتتس  تتتنس ليتتتدو يت  وا احألتتت 2017اتسقتتت  لعفتتتي   استتتس   احاتتت  ا    
  احيسيي  اال تثيط احوظ سي حعنيس لس اًطثيء  ومديء هنةس احدأل  ق بيحأليد و يت احدعف أل س ل ل اح  اسس . 

 :   Organizational Cynicism ( التهكم التنظيمي2
اتويهي  سفا ي   احري  دلو  ح ي احعيلفنس ن و احألي ألس احدي  عألفو   في  ق ي تفتي   ند وتس  احدي  ألي  ع  احدف ل   -

يا امدقتتي  اً تت ا  و  احألي ألتتس تسدقتت  يحتتي االستتدقيلس  احيزاهتتس  اح تتسيف س   اًلتت  احتتري  يتتدي ميتتت ل تتيم  ستتفا س توتت
   . 2015احألي ألس    احألنل ن و سفو  اإلسدخسيا  اإلندقي  حوأل   س يسيت احألي ألس   يسأليمنل   

    و  احدف ل احدي  ألتي  ت تث  بيحيتفوال يت احألي   تس  تي احعألتل   حنتت   ت ل لوألومتس Ahmed,2013   ي    
يتتتي مفنفتتتي ي وتتتي  اح فتتتول لتتتس احيتتتفوال يت احألي   تتتس  احينتتت  وسلق تتتس  احدتتتي ت تتت ل لصتتت   قفتتتق حفألي ألتتتيت     يث

و  لألي سيت لي أليتفل غن  حألوا فس تفك احيفوال يت   بي ض احثقيء  االسدأل ا   ي احعألل    عي  ي  ا  احعيلفنس 
 مي حس  تسدق  يحي احيزاهس  احع احس   ف  يفل ذحك مفي يظفي  سفوال يت سفا س ض  لي أليتفل  ل    فل .

 مفهوم التهكم التنظيمي :  2/1
ل  لتتتتتت ي  يتتتتتت تت اح  استتتتتتيت احيتتتتتتيبقس حتتتتتتول طا عتتتتتتس لسفتتتتتتوم احتتتتتتدف ل احدي  ألتتتتتتي    تتتتتتي حتتتتتتنس ن تتتتتت                       ن تتتتتتل  تتتتتت   -
  James, 2005    يحتي احتدف ل احدي  ألتي مات  ثتلث لي تو ات لخدفستس   احألي تو  اً ل    احتري  ت ي و    

  اًست  س  مت م احيقتتس   ولتي احألي تتو  احتدف ل احدي  ألتي  أليتتل شخصت س ثي دتتس حتثعق اً ت ا  شتتعي هي احد ت  ك  تت  ا 
احييني  احري  عدق  و  احدف ل هتو لوقتف متيم لدافتو   تي وذهتي  اً ت ا  ن تو وشت يء ميلتس ال تدعفتق ب تيه   لعنيتس 
ليتتل حيحتتس احد تت  ك  تتي لصتت اق س احألي ألتتس  نزاهدفتتي    متتس احألي تتو  احييحتتت  نتت ي و  احتتدف ل  ويتت  لوقستتي سيرتتي  

   .تويا ظيه   و  شيء ل   
    بلنتتتت " االتوتتتيا احيتتفاي حتتت ي احألوظتتتف ن تتتو احألي ألتتس   بيتتتال  قومتتتت ت تتت   Ince&Turan,2011 م  تتت   

    مفتي ونتت " لوألومتس لتس  2013س ح   لوألومس لس احأل يم  احد تي ل س  االندقيل تس "    م  تت   احلت  ا ي   
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مفتتتي يحتتتي االستتتدقيلس  احلألتتتيل   لألتتتي  تتتيع   احأل تتيم  احيتتتفا س حفستتت   توتتتيا لي ألدتتتت   ن تتت ا  إلمدقتتتي ا  تتتلنفي تسدقتتت  
  احم يم  دص  يت تقفل لس شلنفي" .سفوال يتت  تص  يتت ن و احألي ألس   ف ألنل ن و ذلفي 

    احتتتري متتت ا احتتتدف ل احدي  ألتتتي بلنتتتت " لوقتتتف ستتتفاي توتتتيا احألي ألتتتس  ل ا تفتتتي  Kaslak&Aksu,2014ولتتتي   
 ألتي  بتل  اإل ت اءات  احعألف تيت  اإل ا ات  تي احألي ألتس تعألتل  مألف يتفي  ل  اءاتفي     عدألت  هترا احألوقتف مفتي اال

    و  احدف ل احدي  ألي "   ن  يحي احأل يم   Robbins,2001بصو   ميلس ض  لصف س احعيلفنس "      ي   
احيفا س حأل  ا  تويا لي أليتفل    احدي تدأليل  ي ل يم  احيدل  احل اة س    ع  احدف ل حت   ل تيم  ستفا س  قت  

ي   ألتتل ضتت  ا  حلتتل  لتتس احألي ألتتس  احعتتيلفنس   حألتتي حتتت لتتس وثتتي  مي ستتس مفتتي احستت   احألتتدف ل لتتس ي فتتي  متتيطسي ينألتت
 ا هتتي   ظ ستتي  انخستتيض  تتي ليتتدو يت احتتوالء احدي  ألتتي  متت م اح ضتتي احتتوظ سي  انخستتيض  تتي ليتتدو يت اً اء   

ونتتتت " لوقتتتف احستتت   احيتتتفاي توتتتيا      مفتتتي Saber,2019متتت م احيقتتتس توتتتيا احألي ألتتتس  قي تفتتتي    م  تتتت   ند وتتتس 
احألي ألس    احري  يايق ند وس م م احو يء بيحدوقعيت اًسيس س اليحص    احع احس  احيزاهس لس قال احألي ألس    احري 
 تتيع   مفتتي سنثتتس اًلتتل  انعتت ام احيقتتس بيحألي ألتتس    تيأل تتس احصتت اميت  احل اة تتس  احعتت ا    تتنس يلتتلء احعألتتل "   

    بل  احدف ل احدي  ألي " احيفو  احع  اني حفس   تويا لي ألدت   لألي  د تتل مف تت مت م   Salih,2020 وضيا    
  م م اح ضي  لقي لس احدينن    ق ا  احيقس  االحد ام  احللثيال   احدي تقو      هي يحي احس ل احوظ سي . االحدزام

 أنواع التهكم التنظيمي :  2/2
 ي  سأليس ونواع حفدف ل احدي  ألي    احري  وض ت احو  ل احديحي:    و  هي Ozler&Atalay,2011  ي     -
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 (   1جدول رقم )                                                     

 المفهوم                             النوع              
 ستهءاء واحتقار العالقات الشخصية والمتمثل في اال األفراد،النظرة السلبية لسلوك    التهكم الشخصي             

 وغياب وضعف الترابط والعالقات بين االفراد .
 وعدم االهتمام والخالفات،ويتصف هذا النوع بعدم االدراك  العمل،يسمي تهكم      التهكم المهني  

 وعدم الشفافية ) الصراع بين المنظمة والقيم الشخصية ( . 
 نتيجة انعدام  المنظمة،اه المنظمة واإلدارة والءمالء وكافة عناصر المواقف السلبية تج  تهكم العاملين 

 ويمثل هذا النوع نموذج للتهكم بين العاملين واإلدارة العمل،األمان الوظيفي وضغط  
  الفعالة.والذي يكون انعكاس للضغط الوظيفي والتغيير المستمر واإلدارة غير  

 والذي يءداد  التنظيمي،ملين في حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة للتغيير  تهكم العا  التهكم نحو التغيير التنظيمي 
 السلوك مع االستمرار في تطبيق التغيير بنفس األسلوب الخاطئ . هذا

 خيبة أمل وإحباط  علىيرتبط هذا النوع بإنهاك العقد بين الفرد والمجتمع وينطوي    التهكم المجتمعي  
 تجاه المجتمع والمؤسسات . 

 مسببات التهكم التنظيمي :  2/3
ً  تتتتس يحتتتتي ستتتتفوال يت احتتتتدف ل  - حنتتتتت وكتتتت                        احدي  ألتتتتي حتتتت  ت احع  تتتت  لتتتتس اح  استتتتيت لوألومتتتتس لتتتتس اًستتتتثيل احأل
  Chen et al., 2008    : بأن هناك عدة أسباب تؤدي إلي ظهور ما يسمي بالتهكم التنظيمي 
 احألي أليت.ل شعو  احعيلفنس بيحخ اع لس قا -1 
 بيحدتيحي   تيل احع احتس  احيزاهتس  تي  حفألي ألتس م م   و  س يسس تي  أل س  اض س  سحس اسد ات و س  اضت س   -2 

 احعيلفنس.احدعيلل ل  
لألتتي   تتع هل بعتت م االحدتت ام    تتيل اح تتسيف س  احألي ألتتس شتتعو  احعتتيلفنس بتتل  هيتتي   وتتو   تتنس احعتتيلفنس  ل ا    -3 

  احيزاهس.
 فنس بلنفل ال   و  حفل  ي وليكس مألففل   حنت ونفل لفألفو  لس قال لي أليتفل  ق ي اتفل .شعو  احعيل -4 
ًث  مفتي لوألومتس لتس احيدتيكي   Scolt&Zwieg,2008 نيألي   ي      -     و  احدف ل احدي  ألتي ظتيه   تي  أل تس تت

(  3وهنززاك ) نس   احدي  أل تتس    ألتتس احدتت   ي مفتتي احألي ألتتيت تسفتتل ال و تتس تحتتو  ستتفوال يت احتتدف ل حتت ي احعتتيلف
 مسببات للتهكم في مكان العمل :

موالل  نة س : اح  اتل احأل تسعس حفأل    س احديسنر س  مألف يت احديت  ر احقيست س حفعتيلفنس  و بتي  احألي ألتس غنت    -1 
ً ح س لس قال احأل    س  اإل ا   احعف ي .  احألا      م م اح عو  بيحألي
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التصيل احسعيحس  نس احأليدو يت اإل ا  س   ل     س احأل ي الس لس قال م م   و  مألف يت اموالل تي  أل س :   -2 
 احعيلفنس   االسدخ ام غن  احلفء حفألوا   احألديحس .

 سصيكص احعألل : غألوض     احعيلفنس   احص اع احدي  ألي  نس اال  ا  .– 3 
 

 األثار السلبية للتهكم التنظيمي :  2/4
 مي لتؤثر علي كاًل من :تتعدد األثار السلبية للتهكم التنظي -

انخستتيض احيقتتس  تتي     و  احعيلتتل احألتتدف ل   تو  وكيتت  م ضتتس حألتتي:    Alson,2014ف  تن     ، أواًل : األفززراد
 احيس    سنثس اًلل   اإلحثيط   اح ك   احللثيال    اإلغد ال   اح لا  م م احيقس  ي اآلس  س   .

    يحتتتتي و  احألي ألتتتتيت احدتتتتي تيد تتتت   نفتتتتي ستتتتفوال يت احتتتتدف ل  2015Stavkova,  وشتتتتي     ثانيززززًا : المنظمززززة 
احدي  ألتتتي   تعتتتيني لتتتس   ضتتتعف  تتتي اً اء   انخستتتيض اإلندي  تتتس   ي تتتي   لعتتت الت    ا  احعألتتتل  االستتتدقيالت   

ً ي يحي تسلك احألي ألس   مفي احثقيء  االسدأل ا . تفي   م م ق  سفوال يت احعألل احألدي   ح ندي  س     لألي  
 
 غل لس اًثي  احيفا س حفدف ل احدي  ألي   وك ت بعق اح  اسيت مفي ونت حفدف ل ق ألس ي وي  تس    ت وي  مفي اح  - 

  أن التهكم التنظيمي يحقق العديد من اإليجابيات:     2013  احعحوي    
حنتت  تدأل س لتس ليت  و  يكد تيا لتس  سدتفو  لصتيح فل احرات تس  احألي ألتس ونت  أليتل رتوت احدتألن   استل   -1

 ف س احألي ألس    تيف   احدوء مفي احيفوال يت احدي تيدقص لس اح سيحس اح م قس حفألي ألس .مفي لص
 تتيحدف ل و دتتل ل فتتل  غنتت  ليتتدع  حقاتتول اً لتتي  و   اال دلتتي   يتتيم  احتتدف ل احدي  ألتتي  تتي تتت ع ل مألف تتس  -2

 احوسيكل  احدقفن  س    بيحديحي  فو  ييهل  ي توحن  اً لي   احألييهي احو     .
تيننتت   تتي  يتتيم  احتتدف ل احدي  ألتتي  تتي ت يتتنس اً اء   سيرتتس ميتت لي   تتو  هيتتي  حي تتس حد تت ي    تت  و   -3

 اإل  اءات احين   عيحس .
 التنظيمي :  وسائل الحد من التهكم 2/5

 

 ( :2014) البناي ، من أهم الوسائل المستخدمة للحد من التهكم التنظيمي  -
 

اح   لس سفوال يت احدف ل احدي  ألي   سيرس  تي حيحتس ل تي الس احعتيلفنس  احد   ل :  احري  فعل     هيم  ي  -1
 ي ت   ت  االحد ي تيت احد   ا تس  الترحك تقت  ل احت   ات احد   ا تس   قتي  حفخات ات احسعف تس  االحد تيج احسعفتي  و  تلتو  

  ي لويل احدخصص   بألي   قق  يمفندت .
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حألعفولتتيت  اً لتتي   احألقد حتتيت  تتنس احأليتتدو يت اإل ا  تتس ل تتي الس احعتتيلفنس  تتي مألف تتيت رتتي  احقتت ا   تثتتي ل ا -2
  احد النز مفي تسو ق احيفحيت .

تو ن  احس ا بيحديي ي ل  احوأل     لس سلل ن ل مي حس حف وا ز  احأل ي آت    ا احد قي     قي  حفألفتي ات   -3
  احق  ات  احخا ات   الل دل احيال حف   لس ليدو يت احدف ل احدي  ألي .

 

 اد التهكم التنظيمي : أبع 2/6
مفتي احي تت   آحي  تتس اًبعتي    لتت  احعفتتل و  احدو تتت  بتتيحد النزاح  استتيت لسفتوم احتتدف ل احدي  ألتتي    تيي حت  لع تتل -

اح تتيحي  ي تت  حفتتدف ل احدي  ألتتي مفتتي ونتتت ذات وبعتتي  لدعتت     لديومتتس    سيرتتس احثعتت  احيلثتتي حفتتدف ل احدي  ألتتي   
س حفتتترا احألسفتتتوم    قتتت   التتتزت اح  استتتس اح يح تتتس مفتتتي احيألتتتوذج ثلثتتتي اًبعتتتي                 احتتتري   التتتز مفتتتي احووانتتتل احألخدفستتت

  احثعتتتتتتتتتتت  اإل  اكتتتتتتتتتتتتي   احثعتتتتتتتتتتتت  احعتتتتتتتتتتتيطسي   احثعتتتتتتتتتتتت  احيتتتتتتتتتتتتفوالي      احألعدألتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتي   استتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتل  لتتتتتتتتتتتتس :                                      
  Nafei&Kaifii,2013 ; Rehan et al.,2017; Faith&Emre,2017;Rayan et al.,2018   ; 

 
 
 

 : Belief Cynicism البعد اإلدراكي  2/6/1
  و  هرا احثع   دأليل  ي انع ام احص    اًلي   احع احس  احيزاهس  تي احألي ألتس  Durrah et al.,2019  ي    -

صي و  احألفيي     دوا   احدف ل احألع  ي مي لي   ع  احعيلفنس و  لي أليتفل ال تق  هل سواء مفي احأليدوي اح خ
ً ي يحتتي  تترل وقتتل  فتت     دتتل  متتس امدقتتي  احعتتيلفنس احألدف ألتتنس ونتتت  تتدل احددتت  س بيحألثتتي    تتي    اًلتت  احتتري  تت
 كين  لس اًح ي  لس و ل احأليسعس اح خص س   و  االي  ا  س  احخ اع  احألصيحر اح خص س شيكعس  ي لي أليتفل.

احتتر س  وا فتتو  احتتدف ل احألع  تتي  اكألتتي  لتتي   تتع         بتتل  احألتتوظسنسRehan et al.,2017  دستتق لعتتت   
بيالي  ا  تتس  احختت اع  تسدتتنل احألصتتف س اح خصتت س لتتس قاتتل لي ألتتيتفل    متتي   لتتي  يألتتو احتتدف ل احألع  تتي ب تت ل 
تتت   وي حتت ي احألوظتتف لتتس ستتلل ي  اكتتت حألألي ستتيت اإل ا   تويهتتت التت    عتتل طا عتتي حختت    اندفتتي  احومتتو  احدتتي 

 . تألي في اإل ا  
 يدي  ي حيحس م م ت قنق احدوقعيت احألدوا ت    تي وذهتي  احعتيلفنس   ف ألتي     و  هرا احثع   Lian,2012  ي       

ً ي يحتتتي احد تتت  ك  متتت م احألصتتت اق س  تتتي  أل تتت  و عتتتيل   دعفتتتق بألتتتي  تتتللفو   تتتي ت م قتتتت لتتتس قاتتتل اإل ا     بألتتتي  تتت
 . تص  يت احألي ألس 
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 : Cynicism  Emotional العاطفي البعد  2/6/2
عيطو س احيفا س لس قال احعيلفنس توتيا لي ألتيتفل   حنتت   تع  اً ت ا   دأليل احثع  احعيطسي  ي      اً عيل اح  -

لي أليتفل    دل  مس ل تيم  احل اة تس  قت  تصتل يحتي اإلحت اج ميت   لس قالاحألدف ألو  بيحيدل  م م االحد ام 
    و  اً تت ا  Omar et al.,2019       تت ي   Bayram,2016   اح تت  ت متتس لي ألتتيتفل و  احدسلنتت   نفتتي

احألدف ألو    ع    بع م االحد ام  اإلحثيط تويا لي ألتيتفل    فتل  عدقت     اكألتي  و  حت  فل احسفتل احليلتل  احألع  تس 
    و  احثع  احعتيطسي حفتدف ل Polactan&Titrek,2013اح يلفس ب ل اًلو  وكي  لس اآلس  س     دسق لعفل   

     اً عتتيل احيتتفا س حفعتتيلفنس احألدف ألتتنس توتتيا تي  ألتتيتفل    احألدأليفتتس  تتي ل تتيم  احل اة تتس احدي  ألتتي  دأليتتل  تتي 
ينعت ام  اإلحثيط  م م اح احس    ق   صل اًل  يحي اح عو  بيحعي  مي  احدسلن   ي لي أليتفل          ذحك يحي 

 احع احس احدي  أل س  م م احدعيلل بيحد ام  نزاهس لس قال احألي أليت . 
 

 : Cynicism  Behavioral السلوكي البعد  2/6/3
  تتتن  لصتتتحفر احتتتدف ل احيتتتفوالي يحتتتي احدعانتتت ات االندقي  تتتس  احألواقتتتف احيتتتفا س احدتتتي الينتتت ا  لتتتي  يتتتدخ لفي اً تتت ا   -

 احدتتتي ت تتتدألل مفتتتي احعثتتتي ات احيتتتيس    احدعانتتت ات احيتتتفا س حفألواقتتتف احألخدفستتتس  استتتل  لي ألتتتيتفل احألدف ألتتتو  توتتتيا 
ًات احييس   تويا و س تينن ات و  تحو ات  ي وسيحنل  ل  اءات احعألل  ي احأليدقال .  احألي ألس   دل  مس احديا

و  احدف ل احيفوالي  دأليل  تي لنتول اً ت ا  ن تو ونتواع ل ت    لتس احيتفوال يت  تي رتو      Nafei,2015  وشي   
دعانتت ات احفس  تتس االندقي  تتس احصتت   س  احدتتي تلستتر شتت ل لثيشتت   دأليتتل  تتي اح احألي ألتتس تعانتت ات اندقي  تتس قو تتس توتتيا 

 الذمتتس  دتل  متس يظفتي  لواقتتف  لية تس  نلتيت   اإلستتلا ي دقتي  احألي ألتس يحتتي لثتي   احصت    احع احتس  حتول
 ليدقاف س.يضي س يحي ذحك  أل   ل يه  احيخ  س لس الل لي تقوم بت اإل ا   احعف ي لس و س لقد حيت و  و لي  

ت   احد   ق ا    و  احثع  احيفوالي ق   دخر سفوال يت غن  حس  س   اليحي    Dawley et al.,2008 وضيا    
    و  هتترا احثعتت   2020   نيألتتي  تت ي   ستتع      ي ألتتيءات   ن تت ات احعنتتو    ح التتس احتت وا   اإل ديتتيلس احيتتيس   

حأليتدأل  حفألي ألتس    دأليل  تي احدصت  يت  احيتفوال يت احيتفا س توتيا احألي ألتس ستواء ست ا  و  مفيتي    بوينتل اإلندقتي  ا
 م م االهدأليم بيحعألل  احدلفس بلح اث لد يكألس  احدعان  احييس  مس و س تحو ات و  تيننت ات احدتي قت  ت ت ث  تي 

 احألي ألس ليدقال  .    
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احثعتتت   وبعتتتي ا    ليتتتاثيتت   ستتتيكل اح تتت  ليتتتت   احتتتدف ل احدي  ألتتتي  تتتي ضتتتوء لتتتي ستتتاق  لتتتي تتتتل لييق تتتدت حألسفتتتوم  -
احيتتفا س ستتواء      لنتتت   قتتق احع  تت  لتتس احيدتتيكي احيتتفوال س  احدي  أل تتس  احيتتفوالي احثعتت     حعتتيطسياحثعتت  ا   اإل  اكتتي

ستتفوال يت احتتدف ل    و تتو  ليتتدو يت ل تسعتتس لتتس  مفتتي ليتتدوي اً تت ا  احألدف ألتتو  و  مفتتي ليتتدوي احألي ألتتس ال تتل
 لتتتي  ددتتتأليت لتتتس ل تتتيم  ستتتفا س حأل تتت ا  توتتتيا  ظتتتيكسفل  لي ألتتتيتفل    احألدأليفتتتس  تتتي ل تتتيم  احيدتتتل  احدي  ألتتتي

 احل اة س  اإلحثيط   احيق  احأليدأل  ً س تحتو ات و  تيننت ات  تي وستيحنل  ل ت اءات احعألتل  لتس قاتل احألي ألتس  تي 
ش  لس قال اً  ا  احألدف ألو      احري  دل ت  ألدت ً عيل  تص  يت سواء ب  ل لثيش  و  غن  لثي      احأليدقال

الء اً  ا    ًث  سفثي  مفي ليدو يت اح ضي  االحدزام  احدي  ألي حف تويا  ظ سدت  لي ألدت بألي  تيع   اًل  احري  
احتتتتدف ل لتتتتس  احألدزا تتتت    احيتتتتفوال يت مفتتتتي ليتتتتدو يت اً اء احتتتتوظ سي  احدي  ألتتتتي    دتتتتل  متتتتس      ستتتتفايب تتتت ل 

احيفوال يت احدي  أل س احيتفا س    احألدأليفتس  تي ستفوال يت احعألتل احألدتي   ح ندي  تس   ظفو  احع    لس   ي  احدي  ألي
بزالمتغيرات  عالقزة الزتهكم التنظيمزيوسيتم توضيح ذلك في الجءء التزالي الزذي يوضزح ،   االحد ا  احوظ سي    

 األخرى .
 

 :اسات السابقة والنتائج المترتبة عليه ، في ضوء الدر  التهكم التنظيمي سلوكيات مسببات 2/7
 

  : التهكم التنظيمي سلوكيات مسببات 2/7/1
تدأليتتل هتترا احعوالتتل  احألي ألتيت احتدف ل احدي  ألتتي حأل تت ا   استتل  ستتفوال يت تو ت  احع  تت  لتتس احعوالتل احدتتي تيتتال  -

 هيتي   احث ت  س  ي احعوالل احدي  أل س لس سلل لألي سيت احم ي   لس قال اإل ا   احعف ي و  لألي سيت ي ا   احألوا   
مولتتتل ستتتفوال س  شخصتتت س   ديتتتافي اً تتت ا  ستتتلل مألففتتتل  استتتل احألي ألتتتس  احدتتتي تلتتتو  ستتتال  ك يتتتي  تتتي تلتتتو  

 ح  فل.سفوال يت احدف ل احدي  ألي 
    مفتتي ضتت     ت قنتتق احألي ألتتيت حفع احتتس احدي  أل تتس  تتي التتل ي تت اء و  Ozler&Ataly,2012  استتس     لكتت ت 

 تيع   بصتو   ستفا س مفتي احعيلتل  ي تي      و  وي سفل  ي ذحتك ستوا ق ا  و  مي  تحانق اإل  اءات  احقواننس 
     احدي تورف  يحي و  Atikbay&Oner,2020 اتسق  لعفي   اسس      احييست بيحدف ل  االحدقي  احدي  ألي  

احتري  احدحانق احسعيل حألييهي ي ا   احألوا   احث   س احألعيرت   تعتزي لتس ليتدو يت ي  ا  احع احتس احدي  أل تس   اًلت 
 .    لس سفوال يت احدف ل احدي  ألي 
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     احدتتتي استتتدف      تتتص    استتتس احعلقتتتس  تتتنس لألي ستتتيت ي ا   احألتتتوا   احث تتت  س Kayal,2014ولتتتي   استتتس    
 احيقي تتتس احدي  أل تتتس مفتتتي ستتتفوال يت احتتتدف ل احدي  ألتتتي    احدتتتي تورتتتف  يحتتتي و  لألي ستتتيت ي ا   احألتتتوا   احث تتت  س 

ًث   احألدأليفس  ي س يسيت االسد  ي   احدعننس  احعألل احوأليمي  تقن ل اً اء  س يستيت اح توا ز  ل ا   احوظتيكف   تت
    احدتتتي استتتتدف    استتتتدحلع اًثتتتت  Polat,2013  استتتتس      متتتتسم يتتت ي  مفتتتتي ستتتتفوال يت احتتتدف ل احدي  ألتتتتي   

قس م ي س  نس اًسيسي حدصو ات احيقس احدي  أل س مفي سفوال يت احدف ل احدي  ألي    احدي تورف  يحي   و  مل
تصو ات احيقس احدي  أل س  ليدو يت احدف ل احدي  ألي حفعيلفنس    و  احيقس احدي  أل تس لدينت   عتيل     تس الانت    تي 

 . احدياً بيفوال يت احدف ل احدي  ألي
   : احعوالتتتتل احانة تتتتس                   ليتتتتاثيت احتتتتدف ل احدي  ألتتتتي  تتتتي ثلثتتتتس لوألومتتتتيت  ك يتتتت س Anderson,1997 حختتتتص   

ً ح س   احعوالتل احدي  أل تس   ضتعف ليتدوي االتصتيالت   مت م     ة  ل اح  اتل  احألت    س    مت م اح تعو  بيحأليت
 متتت م احدعانتتت  متتتس اً اء  احألقد حتتتيت     احعوالتتتل احألدعفقتتتس بخصتتتيكص احتتت    و   ت احأل تتتي الس  تتتي اتختتتيذ احقتتت ا ا

  اميت   .  ملء احعألل   حول احص احوظ سس    احألدأليفس  ي   غألوض اح   
    احدتي استدف    احدعت ا مفتي تتلثن  احأليتيءحس اإل ا  تس مفتي ستفوال يت احتدف ل   2021ولي   اسس   ما  احعيل    

احدي  ألي حفعيلفنس بيحفنةس احقول س حفدللنيتيت اال دأليع تس    احدتي تورتف  يحتي   تو  ملقتس لعيو تس  تنس االمدألتي  
ً ح س  تتي نستتوا احعتتيلفنس  اح تت  لتتس  مفتتي آح تتيت تديتتل بيحيزاهتتس       تتو  استتديييءات     احعألتتل مفتتي تعز تتز احأليتت

  تنس  احدتي تيي حت  احعلقتس Jiang,2017 )   استس     متس  ستفوال يت احتدف ل احدي  ألتي حفعتيلفنس ل تل احث تت 
احم ي   االسدا ا  س  سفوال يت ل ي  احعألل  احدف ل احدي  ألي    احدي تورف  يحي   و  ملقس لعيو س ط   س  تنس 

   استتتتتتتتتس                       ألي ستتتتتتتتتيت احم تتتتتتتتتي   االستتتتتتتتتدا ا  س  ستتتتتتتتتفوال يت احعألتتتتتتتتتل احألدتتتتتتتتتي   ح ندي  تتتتتتتتتس  احتتتتتتتتتدف ل احدي  ألتتتتتتتتتي   ل
  Munir et al.,2018 ليتدوي      احدي اسدف    اح    احوس   حفدف ل احدي  ألي  ي احعلقس احين  لثيش    نس

ت احعتتيللت  تتي ليد تتو يت احقحتتيع احعتتيم احألصتت  س    احدتتي احأليتتيا اًسلقتتي  نوا تتي احتت   ا   تتنس احألأل ضتتي ي  ا 
تورف  يحي و  احدف ل احدي  ألي  فعل اح    احوس    ي احعلقس احين  لثيشت    تنس ا  ا  احأليتيا اًسلقتي  نوا تي 

  اح   ا     دل  مس احعلقس احع ي س  نس احألييا اًسلقي  ليدو يت احدف ل احدي  ألي حفألأل ضيت ل ل احث ت 
     احدتتي تورتتف  يحتتي احعلقتتس احح   تتس لعيوبتتي   تتنس لألي ستتيت احم تتي    Dobbs et al.,2019  استتس     متتس

     احدتتي تورتتف  Bakker&Heuven,2006  استتس      مألدفتتي  احيتتيلس  ي تتي   ستتفوال يت احتتدف ل احدي  ألتتي   
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  بيحع  ان تتس  احيتتفا س لتس قاتتل احقتتي   يحتي لألي ستتيت احم تتي   احيتيلس احألدأليفتتس  تتي احيتفوال يت  احدصتت  يت احدتتي تديتل 
ًث  مفي سفوال يت احدف ل احدي  ألي   .  ت

 
 

  : النتائج السلوكية والتنظيمية لسلوكيات التهكم التنظيمي 2/7/2
ً ي سفوال يت احدف ل احدي  ألي حفعيلفنس  تويا  ظيكسفل  لي أليتفل  لوألومس لس احيديكي احيتفوال س  احدي  أل تس   - ت

فتتي ليتتتدوي احيتتفوال يت اح خصتتت س    احألدأليفتتتس  تتي ل تتتيم    احيدتتل   احل اة تتتس   اإلحثتتتيط   احيتتفا س   ستتتواء م
احللثتتيال    اظفتتي  ل تتيم  متت م االحدتت ام  احيتتخ  س توتتيا و تتس ي تت اءات قتت  تدختترهي احألي ألتتس ب تتل  تحتتو   طتت   

  وسيحنل و ا هي  ي احأليدقال .
احيفا س    احألدأليفس  ي    انخسيض ليدو يت الل  لس  سأل اًل  احري  ييهل  ي توحن  لوألومس لس احيديكي احدي   

اح ضي احوظ سي   االحدزام احدي  ألي   ستفوال يت احألواطيتس احدي  أل تس      ي تي    احيتفوال يت احيتفا س احينت  ل غتول 
 سي  نفي   احي س حد   احعألل   سفوال يت احعألل احألدي   ح ندي  س   بألي  ييهل  ي ت و ق ليتدو يت اً اء احتوظ

     ا ستتتس وثتتت  احتتتدف ل احدي  ألتتتي مفتتتي اً اء  2017     استتتس   ي تتت اة ل    يستتتدف   احدي  ألتتتي حفألي ألتتتس ال تتتل   
احدي  ألي    روال  يحي ت     ل ي توس  احدف ل احدي  ألتي  تي احعلقتس احينت  لثيشت    تنس احم تي   احخي لتس  اً اء 

 دي  ألي حفعيلفنس مفي تخو ق ليدو يت اً اء احدي  ألي احدي  ألي    احدي تورف  يحي تلثن  سفوال يت احدف ل اح
     احدتتتي  التتتزت مفتتتي ت فنتتتل احعلقتتس  تتتنس احتتتدف ل احدي  ألتتتي  احعلقتتتس  تتتنس  Neves,2012    مألدفتتي   استتتس   

احأل ت ا  احأل   ستتنس  لتت ي تتتلثن  ذحتتك مفتتي اً اء احدي  ألتتي    احدتتي تورتتف  يحتتي   تتو  ملقتتس م يتت س لعيو تتس 
    ف ل احدي  ألتي  اً اء احدي  ألتي  تتي ظتل انخستتيض ليتدو يت االحدتزام احدي  ألتتي الألدينت   ستت  تنس ستفوال يت احتتد

 تنس احتدف ل احدي  ألتي الألدينت  ليتدقل   استس احعلقتس  استدف       احدتي   Chiaburu et al.,2013ولتي   استس   
ء احدي  ألتي      احدتي تورتف   سي   االحدتزام احدي  ألتي   اً ا بنس لوألومس لس احألدين ات احديبعتس   اح ضتي احتوظ

يحي   و  ملقس م ي س  نس سفوال يت احدف ل احدي  ألي  الل  لس اح ضي احوظ سي  االحدزام احدي  ألي  بيحدتيحي و اء 
احعلقتتتس  تتتنس احتتتدف ل احدي  ألتتتي  ستتتفوال يت احعألتتتل  اسداتتت ت   احدتتتي     2018  استتتس     تتتي  احألي ألتتتس ال تتتل   ولتتتي 

ويلعتتس وستتنوط    احدتتي تورتتف  يحتتي لعيو تتس  ل وي  تتس احعلقتتس  تتنس ي تتي   ستتفوال يت احألدتتي   ح ندي  تتس حفعتتيلفنس ب
              احدتتتتي  مألدفتتتتي لعفتتتتي   استتتتساحتتتتدف ل احدي  ألتتتتي  ستتتتفوال يت احعألتتتتل احألدتتتتي   ح ندي  تتتتس حفعتتتتيلفنس ل تتتتل احث تتتتت   

  Stavrova,2015   ي يحتتي تلتت ا ً وال يت احعألتتل ستتف     احدتتي تورتتف  يحتتي و  ستتفوال يت احتتدف ل احدي  ألتتي تتت
 احألدي   ح ندي  س .
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     احدتتي استتدف      استتس احعلقتتس  تتنس ليتتدو يت احتتدف ل احدي  ألتتي  االحدتتزام Nafei&Belal,2013ولتتي   استتس   
احدي  ألي    احدي تورف  يحي سفا س احعلقس احألعيو س  نس سفوال يت احدف ل احدي  ألي  ليدو يت االحدزام احدي  ألي 

     احدتتي  Kudo et al.,2016ل تتل احث تتت     مألدفتي   استتس   ت احدعف أل تتس احألصت  س حفعتيلفنس بيحأليد تتو ي
و ض   احع    لس اًثتي  احيتفا س حيتفوال يت احتدف ل احدي  ألتي    احألدأليفتس  تي   انخستيض  تي ليتدو يت التل  لتس  

يطسي   االحدت ا  احتوظ سي   احوالء احدي  ألي  االحدزام احدي  ألي    ا تسيع ليدو يت  الل  لس اال في  احيسيتي  احعت
 اإلحثيط  ي احعألل   .
     احدي اسدف    اسدثي  احعلقس  نس سفوال يت احدف ل احدي  ألي   التل  لتس احسخت    2020 مس   اسس   سع     

احدي  ألي  اً اء احوظ سي    احدي تورف  يحتي تتلثن  ستفوال يت احتدف ل احدي  ألتي  مفتي انخستيض اح تعو  بتيحسخ  
 احأليد و يت احدعف أل س احألص  س . بيحديحي اً اء احوظ سي حفعيلفنس بيحدأل  ق بألوألومس لساحدي  ألي   

     احدي تورف  يحي تلثن  سفوال يت احتدف ل احدي  ألتي مفتي ي تي   Saeed et al.,2019 اتسق  لعفي   اسس   
     احدتتتي Khalid,2020  مألدفتتتي   استتتس   ضتتتيوط احعألتتتل  بيحدتتتيحي انخستتتيض  تتتي ليتتتدو يت اً اء احتتتوظ سي   

اسدف      اسس احعلقس  نس سفوال يت احدف ل احدي  ألي  اً اء احتوظ سي لتس ستلل توست   احلستيء  احرات تس احألفي تس 
 حفألعفألنس بيحقحيع احعيم  احخيا  ثيكيدي     احدي تورف  يحي و  احلسيء  احرات س تفعل اح    احوس    ي احعلقس 

 احدتتتي  تتت   هي تخستتتق لتتتس ستتتفوال يت  احتتتوظ سي ً اء ل احدي  ألتتتي  ليتتتدو يت ااحينتتت  لثيشتتت    تتتنس ستتتفوال يت احتتتدف 
                                  احث ت .احدف ل احدي  ألي حفعيلفنس ل ل 

 
 :   العالقة بين رأس المال النفسي والتهكم التنظيمي( 3
يتتتتي   احتتتتدف ل احدي  ألتتتتي     لتتتتس ستتتتلل احعتتتت ض احيتتتتي ق    احتتتتري تيتتتتي ل لسفتتتتوم التتتتل  لتتتتس    وا احألتتتتيل احيس -

احأليتاثيت  احيدتيكي احيتفوال س  احدي  أل تس احألد تثتس مفتي لألي ستيت  مفتي  لألي سيت  سفوال يت التل  لتيفل    احدعت ا
ستواء مفتي ليتدوي اً ت ا  و  مفتي ليتدوي احألي ألتس     تي احوتزء  وا احأليل احيسيي  سفوال يت احتدف ل احدي  ألتي 

حألتتيل احيسيتتي  تتي اح تت  لتتس ستتفوال يت احتتدف ل احدي  ألتتي  تتي ضتتوء اح  استتيت احدتتيحي ستتندل احدحتت   يحتتي      وا ا
    ق تتيا احتت    احوستت   احتتري  فعثتتت  2013 يستتدف      استتس   احلتت  ا ي   احيتتيبقس احألدعفقتتس  دفتتك احألدينتت ات   

ل احدي  ألي االنحألي  احوظ سي  ي احعلقس احين  لثيش    نس ليدو يت  وا احأليل احيسيي حفعيلفنس  سفوال يت احدف 
   تورف  اح  اسس يحي و    و  ليتدو يت ل تسعتس لتس  وا احألتيل احيسيتي  يتيهل  تي تعز تز ستفوال يت االنحألتي  
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احتتتوظ سي    احتتتري  تتت   ا  يتتتيهل  تتتي اح تتت  لتتتس ل تتتيم  احتتتدف ل احدي  ألتتتي    بيحدتتتيحي   تتتو  ملقتتتس م يتتت س  تتتنس 
 .يع اح  ولي بأل ي  س اح قفف س لألي سيت  وا احأليل احيسيي  احدف ل احدي  ألي حفعيلفنس بيحقح

    احدي وك ت مفتي و  قت    احست   مفتي احأل  نتس  احدتلقفل لت  اح ت  ا اححي كتس  Bonanna,2005 مس   اسس   
كلح  وبعي   وا احأليل احيسيي    ييهل  ي اح   لس ستفوال يت احتدف ل احدي  ألتي حفعتيلفنس توتيا احألي ألتس    اتسقت  

    احدي وك ت مفي و  ليتدوي تستي ل احست   الثعت  لتس وبعتي   وا احألتيل  Luthans et al.,2005لعفي   اسس   
ًث  مفي ق  تت مفي احدعيلل لت  االحت اث  استل  نةتس احعألتل    لتس ثتل احتد  ل  تي ل تيم ا اإلحدقين تس  احيسيي    

 ي احست       و  ليتدوي اح ا ع تس احرات تس حت Norman et al.,2010 احدف أل تس ن تو احألي ألتس    وكت ت   استس   
كلح  وبعي   وا احأليل احيسيي  وث  مفي ليدوي رتألو ا ولتيم احعمثتيت احدتي تعدت ض ط  قتت ن تو وه ا تت    الفألتي 
ي تس  ليدوي احسعيح س احرات س   الفألي يا ت  غادت  ي  رل احألز   لس احوف  إلنوتيي لفألتس لعنيتس   بألتي  خستق لتس 

 تويا  ظ سدت و  لي ألدت. ل يم ا احدف أل س
     احدتتتتي استتتدف      استتتتس احعلقتتتتس  تتتنس  وا احألتتتتيل احيسيتتتتي  التتتل  لتتتتس احددتتتتألنس  Nafei,2015س   ولتتتي   استتتت

احتتتوظ سي  االحدقتتتي  احدي  ألتتتي    احدتتتي تورتتتف  يحتتتي و  ا تستتتيع ليتتتدو يت  وا احألتتتيل احيسيتتتي  يتتتيهل  تتتي تعز تتتز 
فعيلفنس لس اًطثيء  ومديء ليدو يت احددألنس احوظ سي  بيحديحي اح   لس سفوال يت احدف ل  االحدقي  احدي  ألي ح

    احدتي استدف      استتس Hussain&Shazad,2022دألت  ق بأليد تو يت  يلعتس احأليوف تتس      استس   هنةتس اح
احعلقس  نس احع احس احدي  أل س  احدف ل احدي  ألي  ي ظل  احت    احوست   حت وا احألتيل احيسيتي    احدتي تورتف  يحتي 

 دتتل  متتس     ينتت  لثيشتت    تتنس احع احتتس احدي  أل تتس  احتتدف ل احدي  ألتتي    ستتيطس  وا احألتتيل احيسيتتي  تتي احعلقتتس اح
   اتسقتتتتتتتتتتتتت  لعفتتتتتتتتتتتتتي   استتتتتتتتتتتتتس                                     وا احألتتتتتتتتتتتتتيل احيسيتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتي اح تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتس ستتتتتتتتتتتتتفوال يت احتتتتتتتتتتتتتدف ل احدي  ألتتتتتتتتتتتتتي 

  Turgut&Agun,2016   احدي  أل س  احدف ل      احدي اسدف      اسس احعلقس احين  لثيش    نس الل  لس احع احس
احدي  ألي  ي ظل  احألدين ات احوس حس    وا احأليل احيسيي   احصوت احدي  ألي      احدي تورف  يحي و  يتثتيع 

    لس سفوال يت احدف ل لألي سيت احع احس احدي  أل س  ييهل  ي تعز ز ليدو يت  وا احأليل احيسيي    احري     ا 
     احدتتي ب يتتت   تتتي احعلقتتس  تتتنس  وا احألتتتيل احيسيتتتي  Stratman&Morgan,2019احدي  ألتتي   ولتتتي   استتتس   

 الل  لس االحدقي  احدي  ألي  احيفو  احين  آلس  ي ل ي  احعألل    ل  اسدثي   عيح س   نتيلي حدحتو    وا احألتيل 
 احيسيي   بألي  ييهل ا اح   لس سفوال يت احدف ل احدي  ألي  احيفوال يت غن  اآلليس  ي ل ي  احعألل .



 

189 

     احدي تورف  يحي و  احيفو  احدي  ألي اإل وي ي  احألدأليل  ي  وا Cherni&Gozen,2021س     مس   اس
احأليل احيسيتي  يتيهل ب ت ل ي وتي ي  تي ت يتنس ليتدو يت اً اء  االحدتزام احدي  ألتي    اح ت  لتس ستفوال يت احتدف ل 

 . اال هي  احوظ سي  االحد ا  احوظ سي احدي  ألي 
    احدتتتي تورتتتف  يحتتتي و  احأليتتتدو يت احأل تسعتتتس لتتتس  وا احألتتتيل احيسيتتتي Ocler&Coban,2021ولتتتي   استتتس    

 ييهل ب  ل الان   ي تعز تز ستفوال يت احألواطيتس احدي  أل تس    احدتي  ت   هي ت ت  لتس ستفوال يت احتدف ل احدي  ألتي   
نس  وا احألتيل لس سلل احعلقس احح   س  نس  وا احأليل احيسيي  سفوال يت احألواطيس احدي  أل س  احعلقس احع ي س  

 احيسيي  سفوال يت احدف ل احدي  ألي .
 :   النتائج( 4
 تتي ضتتوء اح  استتيت احيتتيبقس احدتتي تيي حتت  احألستتية ل  اًبعتتي  اًسيستت س حلتتل  لتتس    وا احألتتيل احيسيتتي   احتتدف ل  -

 وا أليتتتاثيت  احيدتتتيكي احيتتتفوال س  احدي  أل تتتس حيتتتفوال يت  لألي ستتتيت اح  احدتتتي م ضتتت  لوألومتتتس لتتتساحدي  ألتتتي     
احيدتتيكي  قتت  تتتل احدورتتل يحتتي حدي  ألتتي ستتواء مفتتي ليتتدوي اً تت ا  و  مفتتي احألي ألتتس ال تتل   احألتتيل احيسيتتي  احتتدف ل ا

  ي ضوء اح  اسيت احييبقس احدي وت ر حفثيحت االطلع مفنفي  :  اآلت س 
 أواًل : النتائج المتعلقة بمستويات رأس المال النفسي : -
لوومتتتس لتتتس احيدتتتيكي احدي  أل تتتس اإل وي  تتتس    احيسيتتتي لألي ستتتيت  وا احألتتتيل ت قتتتق احأليتتتدو يت احأل تسعتتتس لتتتس  -1

 احألدأليفتتتس  تتتي   تيأل تتتس ل تتتيم  اح ضتتتي احتتتوظ سي   تعز تتتز ليتتتدو يت االحدتتتزام احدي  ألتتتي   ا تستتتيع ن تتتس احثقتتتيء  استتتل 
 احألي ألس   تيأل س احق    مفي اال دلي   اال  اع   ت ينس ليدو يت اً اء احوظ سي  احدي  ألي   .

 تتي اح تت  لتتس بعتتق احيتتفوال يت احيتتفا س  استتل  احيسيتتي تيتتيهل تفتتك احأليتتدو يت احأل تسعتتس لتتس لألي ستتيت  وا  -2
 االغدتتت ال احتتتوظ سي  االحدتتت ا   احألي ألتتتيت    احألدأليفتتتس  تتتي :   اح تتت  لتتتس ستتتفوال يت احعألتتتل احألدتتتي   ح ندي  تتتس 

 دف ل احدي  ألي   .احوظ سي   تخو ق لع الت    ا  احعألل  االسدقيالت   اح   لس سفوال يت اح

 :  بسلوكيات التهكم التنظيمي: النتائج المتعلقة  ثانياً -
ت تث  سفوال يت احدف ل احدي  ألي بيحع    لس اآلثي  احيفا س سواء مفي ليدوي احس   و  احألي ألس    احألدأليفس  تي   -

حيدتتل  احل اة تتس   احيتتخ  س شتعو  احعتتيلفنس بتتيآلتي   احللثتتيال    مت م االحدتت ام حتتزللكفل و  لتت    فل   ل تيم  ا
اًلت    مفي و تس تحتو ات تقتوم  فتي احألي ألتس  تي وستيحنل  ل ت اءات احعألتل  تي احأليتدقال  لقي لتس تفتك احديننت ات  
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بألتتي احتتري  يتتيهل  تتي انخستتيض ليتتدو يت  التتل  لتتس اح ضتتي احتتوظ سي  االحدتتزام احدي  ألتتي توتتيا  ظتتيكسفل  لي ألتتيتفل 
ًث       س  احدي  أل س .ليدو يت اً اء احسسفثي  مفي   

 :  دور رأس المال النفسي في الحد من سلوكيات التهكم التنظيمي:  ثالثاً -
 تتتي ضتتتوء اح  استتتيت احيتتتيبقس احدتتتي تيي حتتت  احعلقتتتس ستتتواء احألثيشتتت    تتتنس ليتتتدو يت  وا احألتتتيل احيسيتتتي  احتتتدف ل  -

اتدر ونتت  تي حيحتس احعلقس    احدي  ألي   و  غن  احألثيش   لس سلل   و  لدين ات  س حس  احدي تعزي لس تفك
ا تستتيع ليتتدو يت  وا احألتتيل احيسيتتي حتت ي احعتتيلفنس   اًلتت  احتتري  يتتيهل  تتي ت قنتتق احع  تت  لتتس احيدتتيكي احيتتفوال س 
اإل وي  تتس    احألدأليفتتتس  تتتي   اح ضتتتي احتتوظ سي   االحدتتتزام احدي  ألتتتي   ستتتفوال يت احألواطيتتس احدي  أل تتتس      اح تتت  لتتتس 

ألي ألتتيت    احألدأليفتتس  تتي   االحدتت ا   االغدتت ال احتتوظ سي   ستتفوال يت احعألتتل احألدتتي   احيتتفوال يت احيتتفا س  استتل اح
ح ندي  س   اإلحثيط احوظ سي     اًل  احري  ييهل ب  ل الان   ي اح   لس سفوال يت احدف ل احدي  ألي    بيحدي 

 ت ينس ليدو يت الل  لس اً اء احوظ سي  احدي  ألي .
 :   التوصيات( 4
  تتتتل استتتدخلا لوألومتتتس لتتتس  لتتتس ندتتتيكي  تتتي ضتتتوء اح  استتتيت احيتتتيبقس ورتتتل يح تتتت احثيحتتتت  تتتي ضتتتوء لتتتي ت -

 احدور يت    احدي سوا  دل م ضفي    توض ر آح يت تيسنرهي   لس سلل احو  ل احديحي :
 ( 2جدول رقم )                                               

 المدي الءمني   مسئولية التنفيذ      يذهااألنشطة الالزمة لتنف       التوصية         
 أواًل : توصيات لتعءيء ممارسات

 رأس المال النفسي 
 ضرورة االهتمام والتركيء علي جوانب -1

 الصحة النفسية في منظمات األعمال
 والذي يقل تكلفته عن رأس المصرية،

 سواء علي واالجتماعي،المال البشري 
 .مستوي السلوك أو األداء المبذول

 إعادة النظر في صياغة رؤية ورسالة -2
 المنظمات ، بالشكل الذي ينمي من مستويات
 الرضا والشعور بأهمية ومعني ما يقومون به

 من مهام وواجبات ، بما يدعم ويقوي المشاعر
 اإليجابية للعاملين ، األمر الذي ينعكس علي

 كيفية مواجهة المواقف الحرجة والمعقدة .

 اإلدارة العليا بالتعاون مع 
 إدارة الموارد البشرية 

 مستمرة     
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 تصميم الوظائف ، خاصة إعادة النظر في -3
 داخل المنظمات الحكومية ، والتي يغلب عليها
 الروتين والبيروقراطية ، وعدم شعور شاغليها
 باالستقاللية في ممارسة مهامهم الوظيفية .

 
 
 
 
 

 المدي الءمني   مسئولية التنفيذ      تنفيذهااألنشطة الالزمة ل       التوصية         
 تعءيء ودعم الثقافة التنظيمية لتفعيل ما  -4  

 يسمي بالعقد النفسي اإليجابي ، والذي يضمن 
 تحقيق التوافق بين قيم وأهداف العاملين من 
 ناحية وقيم وأهداف وسياسات المنظمة من 
 ناحية أخري ، مما يشجع علي تهيئة المناخ

 ظيمي الداعم للثقة وعدم الرغبة في تركالتن
 المنظمة بسبب االرتباط النفسي بها .

 ضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع   -5
 األزمات واألحداث السلبية ، من النظر إليها  

 علي أنها تهديدًا للمنظمة والعاملين ، إلي النظر
 إليها علي أنها تمثل فرصة جديدة لالنطالق نحو 

 نجاح . المءيد من ال
 ضرورة التدريب علي تنمية وتطوير أبعاد و-6

 خالل:من  النفسي،ممارسات رأس المال 
 تحديد األهداف الرئيسية التي تسعي المنظمة -

 مع تحديد نقطة نهاية  تحقيقها،والعاملين إلي 
 أي وإلىيمكن من خاللها قياس النجاح   للهدف،

 النقطة.تلك   إلىمدي يتم الوصول 

 اإلدارة العليا بالتعاون مع 
 إدارة الموارد البشرية 

 مستمرة     
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 أو المسارات البديلة االستباقية تحديد المسار -
 التي تعد اإلطار الذي يسمح بإنجاز الهدف، مع

 توقع العقبات التي من المتوقع حدوثها أثناء
 العمل، مع اعداد وتجهيء الحلول لها.  

 
 

 المدي الءمني   مسئولية التنفيذ      لالزمة لتنفيذهااألنشطة ا       التوصية         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيًا : توصيات للحد من 
 التهكم التنظيمي   سلوكيات

 
 
 

 تنمية األفكار الجديدة واالبتكارية للعاملين ،  -
 والبحث عن طرق جديدة لتنفيذ المهام واألعمال

 عاملينبما يدعم المرونة واالقتناع التام من قبل ال
 بوصولهم لمستويات النجاح المطلوبة .

 تطوير إجراءات وسياسات العمل والهياكل   -7
 اإلدارية الداعمة لممارسات راس المال النفسي ،      

 التي تركء علي جداول العمل المرنة ، و اعداد
 برامج معترف بها لرفع مستويات الصحة النفسية

   للعاملين ، مع تطبيق السياسات والبرامج
 التنظيمية التي تشجع الدعم االجتماعي بين 

 المديرين والعاملين ، و تدعم البرامج الترفيهية
 الي تحد من التوتر وزيادة التفاعل بين العاملين 

 بطرق إيجابية وفعالة .
 
 
 إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات ذات   -1

 العالقة بعملهم ، وتمكينهم من ابداء آرائهم و 
 اتهم ، لما لذلك من مردود إيجابي علي ومقترح

 مستوي شعورهم بعدالة اإلجراءات .
 ايمان القيادات بأن الدعم الذي تقدمه-2
 للعاملين هو استثمار علي المدي الطويل، بدالً  

 اإلدارة العليا بالتعاون مع 
 رد البشرية إدارة الموا

 مستمرة     
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 من النظرة التقليدية باعتبار الدعم تكاليف ترهق 
 ميءانية المنظمة . 

 
 

 
 

 المدي الءمني   مسئولية التنفيذ      األنشطة الالزمة لتنفيذها       التوصية         
 ترسيخ مبدأ سياسة الباب المفتوح ، وعقد -3  

 اجتماعات بصفة مستمرة لالستماع إلي شكواهم
 ومقترحاتهم للحد من السلوكيات المنحرفة 

 والسلبية.
 العدالة في توزيع المهام الوظيفيةمراعاة  -4

 بين العاملين ، مع اظهار التقدير الكافي سواء
 المادي والمعنوي لجهود العاملين .

 توفير بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة في -5
 في تحديد نظام الحوافء والمكافآت ، ونظم عادلة  

 لفرص الترقي ، وفقًا لمستوي األداء الفعلي و
 داء .نتائج تقييم األ

 التءام اإلدارة العليا بمجموعة من المبادئ -6
 واألسس األخالقية ، من خالل التعامل بشفافية
 وتقديم الحقائق كما هي ، واالبتعاد عن التحيء
 والتعامل بصدق ونءاهة مع العاملين ، والتعاون 

 معهم في تجاوز األزمات .
 ضرورة العمل علي ترسيخ ثقافة روح المبادرة -7

 ل وخلق بيئة عمل يسودها االحترام و في العم
 بما يجعلهم أكثر التءامًا  العاملين،التعاون بين 

 وواجباتهم.بالقواعد التنظيمية وتنفيذ مهامهم 
 ضرورة أن تعكس ممارسات وأنشطة المنظمة -8

 اإلدارة العليا بالتعاون مع 
 إدارة الموارد البشرية 

 مستمرة     
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 بما يشعر العاملين بأن والعدالة،المصداقية 
 والعمل  ومجهوداتهم،منظماتهم تقدر مساهماتهم 

 توجيه القيادات بموجب المصداقية في  علي
 األقوال واألفعال وعدم تقديم وعود والتي قد يصعب

 بما يحد من  حقيقية،تحقيقها أو كونها غير 
 سلوكياتهم التهكمية .

  المراجع:* 
 أوالً : المراجع العربية 

 العلمية :   الرسائل -1

(، " دور رأس المال النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة األصيلة واالرتباااب بالعماا  ، 2017البردان ، محمد فوزي ، )  -1

 ، كلية التجارة ، جامعة مدينة السادات . رسالة دكتوراه غير منشورة

رسااالة دالااة التنميميااة المدركااة علااي الااتبي  التنميمااي " ، (، " عالقااة البيبااة اليارجيااة المدركااة والع2014البناي ، ضاايا، ،)  -2

 كلية اإلدارة واإلقتصاد ، جامعة كربال، . ماجستير غير منشورة ،

رسالة ماجسااتير ،    (، " آثر رأس المال النفسي علي االبداع اإلداري في الجامعات األردنية الياصة "  2021علي ، هيفا، ، )  -3

 ، جامعة الشرق األوسط ، عمان . ، كلية األعمالغير منشورة 

 الدوريات العلمية :  -2

(، " آثر التبي  التنميمي كمتغير وسيط بين القيادة اليادمة واألدا، التنميمااي بالمسااتفيات الحيوميااة 2017إبراهي  أبو الدهب ، )  -1

 د.، كلية التجارة ، جامعة بور سعي  مجلة البحوث المالية والتجاريةبمحافمة بورسعيد " ، 

(، " دور القيادة األصيلة كمتغير وسيط في العالقة بااين االلااالل بالعقااد النفسااي والااتبي  2015إسماعي ، عمار فتحي موسي ،)  -2

 ، كلية التجارة ، جامعة بورسعيد .  مجلة البحوث المالية والتجاريةالتنميمي " ، 

لعالقة بين رأس المال النفسي ومستوي الشعور باالحتقااان (، " آثر اإلنطمار الوظيفي في ا2013اليرداوي ، مصطفي محمد ، )  -3

 ( .3( ، العدد )53، المجلد ) معهد اإلدارة العامةالتنميمي للعاملين بالقطاع الحيومي بمحافمة الدقبلية" ، 

لااوظيفي فااي ظاا  (، " آثر جودة العالقة التبادلية بااين القا ااد والمرنوسااين علااي االرتباااب ا2018المنسي ، محمود عبد العزيز،)  -4

مجلااة الدور الوسيط لرأس المال النفسي ، بالتطبيق علي هيئة التمريض في المستشاافيات والمراكااز الطبيااة بجامعااة المنصااورة " ،  

 ( . 2( ، العدد)25، المجلد ) كلية التجارة للبحوث العلمية

، مجلااة ا في تقلي  سلوكيات العم  المنحاار" " ( ، " العدالة التنميمية والدمج التنميمي ودورهم2013العطوي، عامر علي ، )  -5

 ( .21، اليوفة ، العدد ) الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

( ، " لرق العقد النفسي كمتغير وسيط فااي العالقااة بااين ادراا العدالااة التتنميميااة والااتبي  التنميمااي ، 2015حسن ، مرفت ، )  -6

 سعيد .، كلية التجارة ، جامعة بور ة البحوث المالية والتجاريةمجلبالتطبيق ع  مصلحة الضرا ب المصرية " ، 

(، " الدور الوسيط للتبي  التنميمي في العالقة بين الفير التنميمااي واألدا، الااوظيفي للعاااملين 2020سعد ، ببا، الدين مسعد ، )  -7

 ( .4تجارة ، جامعة بورسعيد ، العدد )، كلية ال  مجلة البحوث المالية والتجاريةبالتمريض في المستفيات التعليمية " ، 

(، " رأس المال النفسي اإليجابي كمتغير وسيط بين المتعة في ميان العم  واالرتباااب الااوظيفي 2020عشري ، تامر إبراهي  ، )  -8

 ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس .  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة" ، 

" رأس المال النفسااي وأثاار  فااي االلتاازام التنميمااي د دراسااة ميدانيااة علااي شااركات المحمااول ( ،  2021عبد هللا ، عبد العال، )  -9

 ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئيةالمصرية " ، 

المجلة العلمية للدرااسات التجاريااة ،    (، " العالقة بين المسا،لة اإلدارية والتبي  التنميمي "2021عبد العال ، فراج أحمد ، )  -10

 ( .4( ، العدد )12، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، المجلد ) والبيئية

(، " آثر رأس المال النفسي في اتجاهات العاملين نحااو التغيياار التنميمااي ، بااالتطبيق علااي العاااملين 2018يوسف ، زناتي ، )  -11

 ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق .لتجارية مجلة البحوث ا بمصلحة الضرا ب " ،

 :  مؤتمرات بحوث و -  3

أعماااا المااؤتمر الاادولي (، " العالقة بين التبي  التنميمي وسلوكيات العم  المضااادة لتنتاجيااة " ،  2018ريان ، عادل ريان ، )-1

 ، كلية التجارة، جامعة جنوب الوادي.  الثاني
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