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 المملكة العربية السعودية
 ملخص:

ا لتددددزات التن يمدددد  العدددداطف  لدددددل المددددو فين العدددداملين لدددد  ال طدددداع العوامددددم المدددد  رة لدددد   هدددددلد الدراسددددة  ستكشددددا 
وسدلوكياد ال يدادة  مددركاد التمكدين النفسد  ومددركاد الددعت التن يمد ) لكدم مدن المباشدرة اآل داراختبدار  تت حيث، المصرل 
لتلدك العوامدم لد  ا لتدزات التن يمد  اختبدار التدي يراد ريدر المباشدرة  أيضدا   ، كمدا تدتلد  ا لتدزات التن يمد  العداطف  (التحويلية
تت تطبيق الدراسة على عينة  وقدالرضا الو يف  كمتغير اعتراض  يحكت تلك العالقة، أ ر  اختبار ، وذلك ل  ضوءالعاطف 

مو ف من العاملين ل  ال طاع المصرل  بمدينة الرياض. ومن خالل اسدتخدات نمدوذا المعداد د  636عشوائية مكونة من 
كددم مددن عتراضدد  لدد  عالقددة  متغيددر ادور ال أن الرضددا الددو يف  قددد لعدد علددى  الهيكليددة، أكدددد النتددائج التدد  توصددلنا إليهددا

 .با لتزات التن يم  العاطف )مدركاد التمكين النفس ، ومدركاد الدعت التن يم ، وسلوكياد ال يادة التحويلية( 

 مقدمة:
 تعمم على ضمان استمرارية تلك النجاحادكما تسعى المن ماد بصورة دائمة إلى تح يق النجاحاد المتواصلة، 

وديمومتها، وعلى الررت من أن نجاح المن ماد يتوقف على العديد من العوامم الداخلية والخارجية، إ  أن المورد البشري 
يعد أحد أهت تلك العوامم. ذلك أن المورد البشري يعد بم ابة ال وة الدالعة الرئيسة الت  تمكن المن مة من ا ستغالل األم م 

لمن ماد اعتبر من أهت عوامم نجاح ي   ،صيانتها والمحال ة عليهاو لإن امتالك قوة عمم مميزة، لمواردها التن يمية. وعليه، 
ل  عالت اليوت. وتجدر اإلشارة ل  هذا الم ات، إلى أن هد  المن ماد   يتم م ل ط ل  الحصول على قوة العمم الم هلة، 

نما  المن مةقوة العمم نحو التزات وو ء  مدلو  شك بين  .بيعلى درجة من الكفاءة والفاعلية ااستخدامه العمم أيضا  على وا 
حول أهمية ا لتزات التن يم   ،بحوث ساب ةو  دراساد عديدةبالغة األهمية، خصوصا  ل  ضوء ما أ هرته من األمور  دعي  

دراساد على أهمية ا لتزات التن يم  باعتباره من . ل د أكدد العديد من تلك العلى حد سواء لكم من المو فين ومن ماتهت
 .(Lashinger, 2001)والفاعلية التن يمية  (Ricketta, 2002)المحدداد الرئيسة لكم من األداء التن يم  

الع مى  رالبيتها، إ  أن تناولد ا لتزات التن يم  العاطف ولكن وعلى الررت من ك رة وتنوع الدراساد الت  
وال يادة  )مدركاد الدعت التن يم ، ومدركاد التمكين النفس ، ، م ملبعض العوامم التي ير المباشرركزد على اختبار 

                                                           

 .6113يونيو ، وق بم للنشر ل  6113إبريم تت تسلت البحث ل    *
 .لهذا البحثمم لة ل  "مركز بحوث كلية إدارة األعمال" على دعمها المال   بجامعة الملك سعود عمادة البحث العلم  انالباح  يشكر
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العوامم  ، وأرفلد تي يرسينرءو درجة ا لتزات التن يم  العاطف  لدل الموريرها( ل   الو يف ،والرضا  التحويلية،
 الدراساد لنتائج متضاربة. تلك القة، ولعم ذلك يفسر توصم العديد منا عتراضية والوسيطة ل  تفسير تلك الع

 الفردية كيفية تفاعم عدد من المتغيرادل "الصندوق األسود ستكشا  ما يمكن تسميته "الدراسة  هذهسعى وعليه، ست
 ببنائه ختبار نموذا قمنا الدراسة الحالية  تسعى. وبصورة أك ر تحديدا ، ا لتزات التن يم  العاطف  ل  تي يرها على

(، حيث سن وت 1ل  ضوء استعراضنا للعديد من الدراساد الساب ة حول الموضوع. وذلك ول ا  لما ي هره الشكم رقت )
)متم لة بمدركاد الدعت التن يم  ومدركاد  ا لتزات التن يم  العاطف باختبار التي ير المباشر لبعض العوامم ل  

(، كما سن وت باختبار دور الرضا الو يف  كمتغير اعتراض  ل  عالقة اد ال يادة التحويلية، وسلوكين النفس يالتمك
 .با لتزات التن يم  العاطف كم من )مدركاد الدعت التن يم ، والتمكين النفس ، وال يادة التحويلية( 

 أهداف الــدراســة:
 تسعى الدراسة لتح يق األهدا  التالية:

 .ا لتزات التن يم  العاطف للتمكين النفس  ل   األ ر المباشر اختبار -أ
 .ا لتزات التن يم  العاطف اختبار األ ر المباشر لمدركاد الدعت التن يم  ل   - 

 اختبار األ ر المباشر لسلوكياد ال يادة التحويلية ل  ا لتزات التن يم  العاطف . -ا
 .با لتزات التن يم  العاطف نفس  اختبار دور الرضا الو يف  كمتغير اعتراض  ل  عالقة التمكين ال -د

 .با لتزات التن يم  العاطف اختبار دور الرضا الو يف  كمتغير اعتراض  ل  عالقة مدركاد الدعت التن يم   -ه

 .با لتزات التن يم  العاطف اختبار دور الرضا الو يف  كمتغير اعتراض  ل  عالقة سلوكياد ال يادة التحويلية  -و

 وفروضها واستعراض الدراسات السابقة: اإلطار النظري للدراسة
أمكنندا صديارة نمدوذا الدراسدة ول دا  للشدكم  ،الساب ة المتعل ة بمتغيراد الدراسة دراساد عديدةل  ضوء مراجعة 

، وال يددادة ن النفسدد يالتددي يراد المباشددرة لكددم مددن )مدددركاد الدددعت التن يمدد  ومدددركاد التمكدد (، والددذي يوضدد 1رقددت )
المتغيدراد دور الرضا الو يف  كمتغير اعتراض  ل  عالقدة كما يوض  أيضا   ،با لتزات التن يم  العاطف  (التحويلية

 ، وليما يل  ن دت تبريرا  للعالقاد الت  يكتنفها النموذا الم ترح.الساب ة با لتزات التن يم  العاطف 

 
 ( النموذج المقترح للدراسة1شكل رقم )

 الرضا الو يف 

 التمكين النفس 
 

ا لتزات التن يم  
 العاطف 

مدركاد الدعت 
  التن يم
 

 ال يادة التحويلية
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 :وااللتزام التنظيمي العاطفيالتمكين النفسي  -1
التمكين النفس  بينه: "إدراك الفرد أن لعمله معندى، وأنده يمتلدك الكفداءة، والم ددرة الالزمدة إلنجداز مهامده،  يمكن تعريف

بدين لعملده تدي يرا  مباشدرا   شدعوره وكدذلك التد  ي دوت بهدا، امدهاإليمان بذاته، وب درته على اختيدار وتن ديت مه متالكهباإلضالة  
 التمكين النفس  ينطوي على األبعاد التالية: إن مفهوت. ول  ضوء التعريف السابق، يمكن ال ول الت  يعمم بها ل  من مته

 :ــى هت إمكاندداتالمو فددون الددذين يجدددون بددين العمددم الددذي ي ومددون بدده ذو معنددى، لددإنهت سيسددتخدمون  ذلددك أن المعن
 .(Forrester, 2000)م م وقدراتهت بشكم أكبر، وسيبذلون كم ما لديهت من طاقاد إلنجاز عملهت بالشكم األ

  :يمانه بينه يمتلك الم درة والمهارة والمعرلة لل يات بعمله بشكم جيد.الجدارة  وتشير ل  ة الفرد وا 

  :ويشير  متالك المو ف لحرية ا جتهاد والت دير أ ناء تبنيه األلعال أو السلوكياد التد  تمكنده مدن التقرير الذاتي
 تح يق أهدا  المن مة بفاعلية.بما يساعده على و إنجاز عمله، 

  :يمانه بينه قادر على التي ير ل  نتائج األداء التن يم  لد  المن مدة، ولد  السياسداد التأثير ويشير إلدراك الفرد وا 
 اإلدارية العامة، ول  صنع ال راراد، وذلك من خالل قراراته وألعاله.

 ال ددة مكوندداد لاللتددزات  (Allen & Meyer, 1990)دد أمددا ا لتددزات التن يمدد  ليعددد مفهومددا  متعدددد األبعدداد، إذ حدد
 التن يم ، وه :

 :ويشير إلى قوة رربة الفرد للب اء ل  المن مة  عت اده بين ترك العمم ليها سيكلفه الك ير. االلتزام المستمر 
 :ويشدددير إلدددى قدددوة رربدددة الفدددرد للب ددداء لددد  المن مدددة كونددده يتفدددق مدددع أهددددالها وقيمهدددا، ويررددد  لددد   االلتـــزام العـــاطفي

 المشاركة لتح يق تلك األهدا .

 :ويشدير إلددى قدوة رربددة الفددرد للب داء لدد  المن مددة بسدب  ضددغود اآلخددرين، لداأللراد الددذين يتسددمون  االلتــزام المعيــاري
لد  حسدبانهت إلدى حدد كبيدر مداذا يمكدن أن ي ولده اآلخدرين ليمدا لدو  بمستوياد مرتفعة من ا لتزات المعيداري يضدعون 

 (.6111تركوا العمم ل  المن مة، وبالتال  لهو يم م شكال  من أشكال ا لتزات األدب  نحو المن مة )ريان، 

ة لتمكدين العداملين، ل دد وتجدر اإلشارة إلى أنه ك يرا  مدا تدت الن در إلدى ا لتدزات التن يمد  العداطف  باعتبداره مدن النتدائج المحتملد
أن المدو فين يمكدن أن يصدبحوا أك در التزامدا  نحدو من مداتهت إذا مدا أتيحدد لهدت الفرصدة لتحمدم  (Meyer & Allen, 1991)أكدد 

أن  (Colarelli et al., 1987)التحددي. كدذلك ل دد كشدفد دراسدة  بطدابع أعمدال تتسدت داءبديتكلديفهت تدت و لياد، مسدئو المزيدد مدن ال
ا لتدددزات العددداطف  قدددد ارتدددبط بصدددورة إيجابيدددة مدددع التحددددي الدددو يف ، ودرجدددة ا سدددت اللية لددد  العمدددم، وتندددوع المهددداراد التددد  
دم  لهدت  يستخدمها المو ف. كما اتض  أيضا  أن ا لتزات التن يم  العاطف  تجاه المن مة كان أقول بدين المدو فين الدذين س 

، كدذلك ل دد أ هدرد الدراسدة ذاتهدا أن هنداك العديدد مدن العوامدم (Jermir & Berkes, 1979)بالمشداركة لد  اتخداذ ال درار 
شدعار معهدت الم  رة ل  ا لتزات التن يمد  العداطف ، منهدا: الددعت الم ددت للمدو فين، وعدالدة التعامدم ، بديهميتهت وكفداءتهت هت، وا 

براز تي يرها ل  النتائج التن يمية.ل هامن خالل ت دير  وذلك  وبذلك يمكننا صيارة الفرض التال : مساهماتهت وا 

 سين والتزامهم التنظيمي العاطفي.رءو الفرض األول: يوجد عالقة إيجابية جوهرية بين مدركات التمكين النفسي لدى الم
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 :وااللتزام التنظيمي العاطفيالدعم التنظيمي  -2
المن مدددة التددد  يعملدددون بهدددا بت ددددير يشدددير مفهدددوت مددددركاد الددددعت التن يمددد  إلدددى معت دددداد المدددو فين حدددول مددددل قيدددات 

. وتجدر اإلشارة إلى أن مدركاد الدعت التن يم  يمكدن أن (Eisenberger el al., 1986) مساهماتهت واهتمامها برلاهيتهت
المو فين أن المكالدتد التن يميدة التد  يحصدلون عليهدا تعتمدد علدى حريدة التصدر  مدن قبدم المن مدة بدد    يعت دتتولد طالما 

 (Eisenberger et al., 1986)يدرل و  .تها وتحكمهداتكون مفروضة عليهدا ول دا  لمحددداد خارجيدة ت دع خدارا سديطر من أن 
أن التددزات المددو فين نحددو من مدداتهت، وو ئهددت لهددا يعتمددد إلددى حددد كبيددر علددى مدددركاتهت لمدددل التزامهددا تجدداههت. وقددد ب ندد  ذلددك 

باعتبددداره يم دددم مجموعدددة مدددن التعدددامالد  (Blau, 1964)الم تدددرح علدددى أسدددال مفهدددوت التبدددادل ا جتمددداع  الدددذي وضدددعه 
زامداد واسدعة مدن جاند  كدم طدر  مدنهت ضدمن عمليدة التبدادل تلدك. وقدد )الصف اد( الت  تتت بين طرلين، ويترت  عليهدا الت

إلدددى أن  دراسددداد عديددددةأشدددارد كدددذلك مفهدددوت مددددركاد الددددعت التن يمددد . ليدددة التدددزات المن مدددة نحدددو مو فيهدددا أ طلدددق علدددى عم
، تهتليامسدئو عا  بوأك در اضدطال ،يكوندون أقدم مديال  للغيدا مرتفع مدن مددركاد الددعت التن يمد  المو فين الذين يتسمون ب در 

من الطبيعد  أن لوعلى ذلك  ،(Fasolo et al., 1990)المنخفضة مدركاد الدعت التن يم  مستوياد م ارنة بن رائهت ذوي 
 وعليه يمكن صيارة الفرض التال : مدركاد الدعت التن يم  ل  ا لتزات العاطف  للمو فين نحو من متهت.ت  ر 

 جوهرية بين مدركات الدعم التنظيمي وااللتزام التنظيمي العاطفي.الفرض الثاني: يوجد عالقة إيجابية 

 سلوكيات القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي العاطفي: -3
السدداب ة بددين ال يددادة اإلداريددة تعددد أحددد أهددت المتغيددراد الفرديددة والتن يميددة المدد  رة لدد  ا لتددزات  دراسدداد عديدددةأ هددرد 

عددن وجددود عالقددة إيجابيددة جوهريددة بددين الددنمط ال يددادي  (Shirbagi, 2007)التن يمدد . لعلددى سددبيم الم ددال، كشددفد دراسددة 
األنماد واألسالي  ال يادية، إ  أننا ركزنا ل  دراسدتنا علدى للمدير والمكوناد ال الث لاللتزات التن يم . وعلى الررت من تنوع 

التجريبيددة عددن وجددود عالقددة جوهريددة قويددة بددين سددلوكياد  دراسدداد عديدددةال يددادة التحويليددة لسددببين: األول: بسددب  مددا أ هرتدده 
ان ، ليتم دددم بالددددعت ال يددادة التحويليدددة مددن جهدددة وا تجاهدداد والسدددلوكياد المرتبطددة بالعمدددم مدددن جهددة أخدددرل، أمددا السدددب  ال دد

 وا هتمات الكبير الذي حصم عليه موضوع ال يادة التحويلية ل  األد  اإلداري.

سديهت مدن خدالل تدرويجهت لل ديت رءو ا لتدزات التن يمد  لم علدىالتدي ير  لد  ا  كبير  ا  دور يمكن أن يكون لديهت  التحويليينلال ادة 
لد  سدبيم تح يدق تلدك األهددا ، وكدذلك  سديهترءو مالت  تسداعدهت لد  تح يدق األهددا  التن يميدة، وت دديرهت للجهدود التد  يبدذلها 

كمدا  بغدرض الوصدول نحدو تح يدق ر يدا المن مدة ورسدالتها. سدينرءو أولئدك الممن خالل دورهت لد  خلدق ا لتدزات الشخصد  لددل 
سدديهت مددن خددالل عملهددت علددى رءو يعملددون علددى زيددادة ا لتددزات التن يمدد  لدددل م التحددويلينأيضددا  إلددى أن ال ددادة  تجدددر اإلشددارة

 وعليه يمكن صيارة الفرض التال : .(Givens, 2008) لجعله أك ر توال ا  مع ال يت التن يمية يهتتعديم ن ات ال يت لد

 القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي العاطفي. الفرض الثالث: يوجد عالقة إيجابية جوهرية بين سلوكيات

 :بااللتزام التنظيمي العاطفي التمكين النفسيالرضا الوظيفي كمتغير اعتراضي في عالقة  -4
بدددين الرضدددا الدددو يف  يعتبدددر مدددن النتدددائج الهامدددة لعمليدددة التمكدددين النفسددد . ل دددد كشدددفد دراسدددة  دراسددداد عديددددةأ هدددرد 

(Seibert et al., 2004) اتضد   ل ددوالرضدا الدو يف .  النفسد  بدين هنداك ارتباطدا  جوهريدا  بدين كدم بعدد مدن أبعداد التمكدين
بين األهمية أو المعنى )كيحد أبعاد التمكين النفسد ( يعدد مدن المحددداد المهمدة للرضدا الدو يف ، بمعندى أن الفدرد يمكدن أن 
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ى. كمددا اتضدد  أيضددا  وجددود عالقددة جوهريددة بددين بعددد يسددتمد الرضددا مددن عملدده عندددما يعمددم لدد  و يفددة ذاد أهميددة وذاد معندد
، ومكوندا  رئيسدا  مدن مكونداد الدالعيدة الداخليدة. مهمدة ا ست اللية والرضا الو يف ، ذلك أن بعد ا ست اللية يعد حاجدة نفسدية

ن يدد  ر لدد  أندده عنددما يشددعر المو فدون بددين عملهددت يمكدن أ (Liden et al., 2000)أمدا ليمددا يتعلدق ببعددد التددي ير، لي كدد 
. يعددزز مددن مسددتول رضدداهت الددو يف األمددر الددذي  ،النتددائج التن يميددة، لسدديميلون للشددعور بمزيددد مددن ا ندددماا لدد  من مددتهت

وأخيرا ، وليما يتعلق بالعالقة بين بعد الجدارة والرضدا الدو يف ، لمدن المنط د  ال دول بدين األلدراد الدذين يشدعرون بالجددارة لد  
، وذلدددك ألن تلدددك الجددددارة سدددتنعكل علددديهت بمزيدددد مدددن العوائدددد الماديدددة رلددد  أشدددد رضدددا و يفيدددا  و دددائفهت، لسددديكونون علدددى األ

وول دددا  لن ريدددة التبدددادل ا جتمددداع  لدددإن ذلدددك سددديدلعهت لمحاولدددة رد الجميدددم نحدددو من مدددتهت تعبيدددرا  عدددن شدددعورهت  .والمعنويدددة
 الفرض التال : وعليه يمكن صيارة ،من خالل مبادلتها الو ء وا لتزاتبا متنان تجاهها 

 .بااللتزام التنظيمي العاطفيمدركات التمكين النفسي  إن الرضا الوظيفي سيتوسط عالقة: رابعالفرض ال

 :بااللتزام التنظيمي العاطفي مدركات الدعم التنظيميالرضا الوظيفي كمتغير اعتراضي في عالقة  -5
لبيئدة عملهدت بكونهدا أقدم تهديددا ،  من ماتهت لإنهت سين رون يمكن ال ول بين المو فين الذين يستشعرون دعما  قويا  من 

، كمدا تلبية األهدا  وال يت الو يفية الت  يسعون لتح ي هدا )كالمكالدتد الن ديدة، والت ددت لد  المسدار الدو يف ( على وأك ر قدرة
الت ددير وا نتمداء وال بدول لددل ت كد العديد من األدلة البح ية أيضا  على دور مدركاد الدعت التن يمد  لد  إشدباع احتياجداد 

مدركاد الدعت التن يم  لدل المدو فين سيشدعرهت أن  تعزيزن بييمكن ال ول،  وعليه، .(Armeli et al., 1998)المو فين 
بالتددال  لتعزيددز الحالددة المن مددة تددوليهت ا هتمددات الددالزت، وهددو مددا سيشددعرهت بالراحددة وا طمئنددان والجدددارة، األمددر الددذي ي ددود 

وول دا  لن ريدة  ( إلدى ت ويدة مشداعرهت بالرضدا الدو يف .دراساد عديددةالمزاجية اإليجابية لديهت، وهو ما ي دي )ولق ما أكدته 
التبددادل ا جتمدداع  لددإن ذلددك سدديدلعهت لمحاولددة رد الجميددم نحددو من مددتهت تعبيددرا  عددن شددعورهت با متنددان تجاههددا مددن خددالل 

 وعليه يمكن صيارة الفرض التال : ء وا لتزات،مبادلتها الو 

 .بااللتزام التنظيمي العاطفيإن الرضا الوظيفي سيتوسط عالقة مدركات الدعم التنظيمي : خامسالفرض ال

 :بااللتزام التنظيمي العاطفيالرضا الوظيفي كمتغير اعتراضي في عالقة سلوكيات القيادة التحويلية  -6
، خددالل اسددت ارة حاجدداتهت األساسدديةل يددات بدديداء يفددوق التوقعدداد مددن ليحفددزون تددابعيهت  التحددويلين إن ال ددادة يمكددن ال ددول
قناعلديهت وتعزيز مناخ ال  ة دراسداد أ هدرد  كدذلك بتجاوز مصالحهت الشخصية لد  سدبيم تح يدق مصدلحة المن مدة. هت، وا 

سددين( والرضددا رءو يليددة )كالمبددادأة وا هتمددات بالموجددود عالقددة جوهريددة قويددة بددين بعددض سددلوكياد ال يددادة التحو  عديدددةتجريبيددة 
مدع  إيجابي داأن الرضدا الدو يف  ارتدبط  (Maeroff, 1988)دراسة  كشفد كما، (Griffin & Bateman, 1986) الو يف 

دا  سدين كدانوا أك دررءو أكدد الدراسة ذاتهدا أن المذلك ك. وريرها من سلوكياد ال يادة التحويلية ،المشاركة ل  اتخاذ ال رار رض 
لسددلطة، والمحال ددة علددى قنددواد اتصددال مفتوحددة لعندددما اتسددت قددادتهت بالميددم لتشددارك المعلومدداد معهددت، وتفويضددهت  و يفي ددا
تمسددك ال يدادة بمبددادة قويدة وواضددحة قدد ارتددبط بصددورة  أن (Morris & Sherman, 1981) دراسددة كشدفد ،أخيددرا  و  معهدت.

وول دا  لن ريدة التبدادل ا جتمداع  لدإن ذلدك الرضدا سديدلعهت لمحاولدة رد الجميدم  سين ودالعيدتهت.رءو إيجابية جوهرية مع رضا الم
 :وعليه يمكن صيارة الفرض التال  نحو من متهت تعبيرا  عن شعورهت با متنان تجاهها من خالل مبادلتها الو ء وا لتزات،

 .بااللتزام التنظيمي العاطفيإن الرضا الوظيفي سيتوسط عالقة سلوكيات القيادة التحويلية : سادسالفرض ال
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 البحث: منهج
وبغدرض  الريداض،بلد  ال طداع المصدرل   العاملين آراء من عليها الحصول المراد والمعلوماد البحث طبيعة من انطالقا

 هد  كما ال اهرة دراسة يعتمد على الذي المسح  الوصف  المنهج الباحث استخدت اختبار لروض الدراسة ونموذجها الم ترح،

 ويوض  خصائصها، ال اهرة يصف الكيف  لالتعبير وكمي ا؛ كيفي ا تعبير ا عنها ، والتعبيرا  دقي  ا  وصف ومن  ت وصفها الواقع، ل 

 األخرل. ال واهر مع ارتباطها ودرجاد أو حجمها، ال اهرة هذه م دار يوض  رقمي ا ا  ليعط  وصف الكم  التعبير أما

 البحث: مجتمع وعينة -1

المصار  ل  مدينة الرياض )الراجح ، األهل ، الجزيرة، الرياض، السعودي الفرنس ، سدا ،  جميعمجتمع الدراسة  ضت
سامبا، العرب  الوطن ، السعودي الهولندي، البالد، اإلنماء، السعودي لالسدت مار، السدعودي البريطدان ، األهلد  كابيتدال(، حيدث 

مو ددف، حيددث تددت توزيددع ا سددتبياناد لعينددة  011ختيددار عينددة عشددوائية بلدد  عددددها رية اتددت بالتعدداون مددع مسددئول  المددوارد البشدد
وكاندد صدالحة للتحليدم. وليمدا يتعلدق اسدتبانة  636والبداح ين(. وتدت اسدتعادة  الدراساد العليدا ا ستعانة بعدد من طلبةبالدراسة )

 ( سنة.6.1ومتوسط لترة الخدمة بالمصر  )( سنة، 63.6بالبياناد الديمغرالية أللراد العينة ل د بل  متوسط العمر )

 البحث: أداة -2

 أهددا  تح دق التد  العلمد  البحدث أدواد أنسد  باعتبارهدا مدن الدراسدة لهدذه الالزمدة المعلوماد لجمع كيداة ا ستبانة استخدات تت

ا األوليدة، صدورتها لد  ا سدتبانة بتصدميت الباحدث معدين، وقدات بواقدع مرتبطدة وح دائق معلوماد للحصول على المسحية الدراسة  مسدتفيد 

 :أجزاء سبعة من ا ستبانة تصميت تت قدو  بالموضوع. العالقة ذاد الساب ة الدراساد الن ري واستباناد اإلطار من

 وهد : مفدرداد الدراسدة عدن الشخصدية والو يفيدة المعلومداد ويشدمم العامدة لألسدئلة مخصد  وهدو األول: الجـزء 

 .الخدمة مدة ،الو يفية المرتبة ،العلم  الم هم ،العمر

 ل يال مددركاد المدو فين لمددل تدولر أبعداد ال يدادة التحويليدة لددل ر سدائهت، حيدث تدت  مخص  وهو الثاني: الجزء
الددذي  MLQاسددتخدات م يددال يتكددون مددن سددد وعشددرون عبددارة تددت اشددت اقها مددن است صدداء ال يددادة متعدددد األبعدداد 

عتبدر هدذا الم يدال مدن أك در الم داييل اسدتخداما  لد  قيدال سدلوكياد ، حيث يBass & Avolio (1995)وضعه 
ال يادة التحويلية، علما  أن هذا الم يال ي يل خمسة أبعاد وه : الكاريزما )أو التي ير الم دال (، التحفيدز اإليحدائ ، 

 ا ست ارة الع لية، ا هتمات الشخص .
 وهدو مخصد  ل يدال مددركاد التمكدين النفسد  لددل المدو فين، حيدث تدت ا سدتعانة بالم يدال الدذي  :الثالـث الجـزء

 والذي يضت ا نت  عشرة عبارة. (Avolio et al., 2004)قات بتجميعه وتنسي ه 
 وهدددو مخصددد  ل يدددال مددددركاد الددددعت التن يمددد ، حيدددث تدددت ا سدددتعانة بالم يدددال الدددذي وضدددعه :رابـــعال الجـــزء 

(Eisenberger et al., 1990 ).والذي يضت ا نت  عشرة عبارة 
 باسدتخدات م يدال مكدون  ل يال الرضا الو يف  لدل المو فين، حيث تمد عملية ال يدال مخص  وهو :خامسالجزء ال

 من  ال ة عباراد ل ط ت يل الرضا الو يف  اإلجمال  قات الباحث باشت اقه من الم يال الذي طورته جامعة ميشجان.
 :ل يدال مددل تدولر ا لتدزات التن يمد  العداطف  لددل المدو فين، حيدث تدت ا سدتعانة  مخصد  وهدو الجـزء السـادس

 والذي يتكون من ستة عباراد. Allen & Meyer (1990)بالم يال الذي وضعه 



6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة   

771 

 )االستبانة(: البحث أداة وثبات صدق -3
 :الداخلي االتساق صدق -أ

 بدين معامدم ا رتبداد حسدا  تدت حيدث ا سدتبانة، محداور صددق مددل لمعرلدة ا رتبداد بيرسدون  الباحدث معامدم اسدتخدت

 .(1) رقت الجدول ذلك كما يوض  ،لالستبانة الكلية بالدرجة ا ستبانة محاور من محور كم درجة
 (1جدول رقم )

 معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة الكلية لالستبانة

 الدرجة  المحور
 0.81 التمكين النفس .

 0.78 التن يم .مدركاد الدعت 
 0.73 ال يادة التحويلية.
 0.93 الرضا الو يف .

 0.88 .ا لتزات التن يم  العاطف 

موجبدة وذاد قديت مرتفعدة،  لالسدتبانة الكليدة ا سدتبانة بالدرجدة محداور ارتبداد معدامالد قديت أن الجددول حيدث يتضد  مدن
تتمتدع  ا سدتبانة محداور جميدع أن إلدى يشدير ممدا .%59لضدال  عدن كونهدا ذاد د لدة إحصدائية وذلدك عندد درجدة   دة بلغدد 

 .الميدان  للتطبيق وصالحيتها الدراسة أداة ومحاور صدق عباراد ت كد النتيجة هذه لإن وعليه مرتفعة، صدق بدرجة
 )االستبانة(: البحث أداة ثبات -ب

مالد أن معدا الدذي يوضد ( 6) جددول لد  كما نتائجه وجاءد ، "ألفا"كرونباخ  معامم تت حسا  ا ستبانة  باد مدل ل يال
 بلد  ، حيدثمرتفدع لالسدتبانة ككدم العدات ال بداد معامدم كمدا يتضد  أيضدا  أن ،0.93و 0.78محداور ا سدتبانة تتدراوح بدين  بداد 

 .الميدان  للدراسة التطبيق ل  عليها يمكن ا عتماد عالية باد  تتمتع بدرجة محاورها بجميع ا ستبانة يدل أن مما ،(0.89)
 ( 2جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ 
 قيمة ألفا المحاور 

 0.91 التمكين النفس .
 0.83 مدركاد الدعت التن يم .

 0.78 ال يادة التحويلية.

 0.85 الرضا الو يف .
 0.93 ا لتزات التن يم  العاطف .
 0.89 ال باد العات لالستبانة.

 األسلوب اإلحصائي المستخدم: -4
تم لدد لد  اإلحصداءاد الوصدفية  ،عددا  مدن األسدالي  الكميدة باستخدات نموذا ولرضياد الدراسة قات الباحث ختبار 

المعيدداري(، إضددالة  سددتخدات أسددلو  تحليددم ا رتبدداد  ختبددار درجددة ا رتبدداد بددين المتغيددراد  نحددرا )المتوسددط الحسدداب  وا 
 .ونموذجها  ختبار لروض الدراسة د د الهيكليةالمدروسة، كما قات الباحث أيضا  باستخدات نموذا المعا
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 نتائج الدراسة:
ال المعيا يررر  حنب ا ررر( المت)سررر ال البسرررالي  )اا6جررر )   يظهررر   اإلحصـــاءات الوصـــفية ومعـــامالت االرتبـــاط: -1

 المتغي ال الم  )س ، )ي)ضح الج )  الحنتائج التالي : لجميع)معامالل اا تلا  
  والتمكدددين النفسددد ا لتدددزات التن يمددد  العددداطف الجددددول أن ألدددراد العيندددة لدددديهت مسدددتول مرتفدددع نسدددبيا  مدددن ) يوضددد ، ،

علدددى التدددوال . بينمدددا كدددان لدددديهت  (6.90 ،6.95 ،6.61(. حيدددث بلغدددد متوسدددطاتها الحسدددابية: )والرضدددا الدددو يف 
حيددث بلغددد متوسددطاتها الحسددابية  ،التن يمدد ، ومدددركاد الدددعت ال يددادة التحويليددة سددلوكيادمسددتوياد متوسددطة مددن 

 ( على التوال .6.63، 6.06)
  التددزامهت التن يمدد  ي هددر الجدددول أن مدددركاد التمكددين النفسدد  لدددل المددو فين ارتبطددد بعالقددة جوهريددة إيجابيددة مددع

لدراسدة ا ي كدد صدحة الفدرض األول ل(، ممد٪59( عند درجة   دة )1.609، حيث بلغد قيمة معامم ا رتباد )العاطف 
 .التزامهت التن يم  العاطف الذي يشير لوجود عالقة جوهرية إيجابية بين مدركاد التمكين النفس  لدل المو فين و 

  التددزامهت التن يمدد  ي هددر الجدددول أن مدددركاد الدددعت التن يمدد  لدددل المددو فين ارتبطددد بعالقددة إيجابيددة جوهريددة مددع
(، مما ي كدد صدحة الفدرض ال دان  للدراسدة ٪59عند درجة   ة ) (1.663، حيث بلغد قيمة معامم ا رتباد )العاطف 

 .التزامهت التن يم  العاطف عالقة إيجابية جوهرية بين مدركاد الدعت التن يم  لدل المو فين و لالذي يشير 

  ي هدددر الجددددول أن ممارسدددة المشدددرلين لسدددلوكياد ال يدددادة التحويليدددة ارتبطدددد بعالقدددة إيجابيدددة جوهريدددة مدددع ا لتدددزات
ي كدد  (، ممدا٪59( عندد درجدة   دة )1.066سيهت، حيث بلغد قيمدة معامدم ا رتبداد )رءو ن يم  العاطف  لدل مالت

ممارسة المشدرلين لسدلوكياد ال يدادة التحويليدة عالقة إيجابية جوهرية بين لالذي يشير صحة الفرض ال الث للدراسة 
 .سيهترءو لدل م التن يم  العاطف  وا لتزات

 (3جدول رقم )
 متغيرات الدراسة االرتباط بينيظهر اإلحصاءات الوصفية ومعامالت 

 5 4 3 2 1 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي المتغيرات المدروسة
      1.11 1.16 6.95 التمكين النفسي.

    1.11 * 1.693 1.66 6.63 مدركات الدعم التنظيمي.
   1.11 * 1.156 ** 1.096 1.65 6.06 القيادة التحويلية.
  1.11 * 1.969 ** 1.603 * 1.910 1.06 6.90 الرضا الوظيفي.

 1.11 * 1.065 ** 1.066 * 1.663 * 1.609 1.93 6.61 االلتزام التنظيمي العاطفي.
 .٪59 رتباد عند درجة   ة قدرها  * تشير  .٪55** تشير  رتباد عند درجة   ة قدرها 

كــل مــن  كمتغيــر اعتراضــي فــي عالقــةالرضــا الــوظيفي أثــر  المعــادالت الهيكليــة الختبــار أســلوبنتــائج اســتخدام  -2
 :بااللتزام التنظيمي العاطفي (القيادة التحويلية)مدركات التمكين النفسي، ومدركات الدعم التنظيمي، وسلوكيات 

 Linear Structural (LISREL)اعتمددد الباحددث علددى أسددلو  العالقدداد الخطيددة الهيكليددة  (3، 9، 0 ختبددار الفددروض )

Relations  اإلحصائ باستخدات البرنامج Statistica.5، اإلحصائ  الت  تت التوصم إليها: وليما يل  نتائج التحليم 

عن جدودة توليدق النمدوذا الم تدرح لد  الدراسدة ول دا   (6( ويوضحها شكم رقت )0تكشف النتائج الواردة ل  جدول رقت )
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لدى ا رتفداع  (،16.66والتد  بلغدد ) 6قيمدة كدا نخفداضاحيدث تشدير النتدائج إلدى  لتوليدق المحسدوبة.لجميع م شراد جودة ا وا 
بينمدا بلغدد  ،CFI (1.596) "بنتلدرد "م شدر التناسد  الم دارن لد بلغد قيمدة ل  قيمة الم شراد األخرل لجودة التوليق، حيث

( علددى التدددوال . 1.596) ،(1.569) (AGFI)وم شددر جدددودة التوليددق المعددددل  (GFI)قيمددة كدددم مددن م شدددر جددودة التوليدددق 
( حيدددث بلددد  1.19عدددن الحدددد األدندددى ) (RMSR)كدددذلك أ هدددرد النتدددائج انخفددداض الجدددذر التربيعددد  لمتوسدددط مربدددع الخطدددي 

( حيدث 1.5عدن الحدد األدندى ) (PFI)م شدر التناسد  المعيداري المعددل قيمدة إلى ارتفاع  أيضا   تشير النتائجكما  (.1.116)
عن الحد األدنى المطلو  ل بدول  NFI م شر التناس  المعياري ومما ي كد جودة توليق النموذا ارتفاع قيمة  (.1.569بل  )

 (.1.536النموذا، حيث بلغد قيمته )

امالد المسدار اد، ذلدك أن معدالمسدار  الد جميدععدن معنويدة معدامالدراسدة  ل دد كشدفد ،أما بالنسبة لمعدامالد المسدار
( معنويدة المسداراد 0إذ يتض  من الجدول رقت ) ،(1.19تتست بالمعنوية إذا ما زادد قيمتها عن ) (Lan, 1969)ول ا  لرأي 

الت  تربط  بين كم من )مددركاد التمكدين النفسد ، ومددركاد الددعت التن يمد ، وسدلوكياد ال يدادة التحويليدة( مدن جهدة وبدين 
(، كمدا يالحدأ أيضدا  معنويدة 1.616، 1.603، 1.669ل، حيدث بلغدد قيمتهدا علدى التدوال : )الرضا الو يف  من جهدة أخدر 

والرضدا الدو يف (  وال يادة التحويليدة، المساراد الت  تربط بين كم من )مدركاد التمكين النفس ، ومدركاد الدعت التن يم ،
، 1.635، 1.066، 1.199قيمتهددا علددى التددوال : )مددن جهددة أخددرل، حيددث بلغددد ا لتددزات التن يمدد  العدداطف  مدن جهددة وبددين 

(. والتدد  تشددير بددين الرضددا الددو يف  سيتوسددط عالقددة كددم مددن 3، 9، 0األمددر الددذي ي كددد صددحة الفددروض رقددت: ) ،(1.669
 .با لتزات التن يم  العاطف )مدركاد التمكين النفس ، ومدركاد الدعت التن يم ، وسلوكياد ال يادة التحويلية( 

 (4جدول رقم )
 معامالت المسار ومؤشرات جودة التوفيق

 المتغيرات الخارجية والهيكلية
معامالت 

 المسار

الخطأ 

 المعياري
 t معنوية t قيمة

 الرضا الوظيفي ←النفسي مدركات التمكين 

 الرضا الوظيفي ←التنظيمي الدعم مدركات 

 الرضا الوظيفي ←التحويلية سلوكيات القيادة 

 االلتزام التنظيمي العاطفي ←النفسي مدركات التمكين 

 االلتزام التنظيمي العاطفي ←التنظيمي مدركات الدعم 

 االلتزام التنظيمي العاطفي ←التحويلية سلوكيات القيادة 

 االلتزام التنظيمي العاطفي   ←الرضا الوظيفي   

1.669 

1.603 

1.616 

1.199 

1.066 

1.635 

1.669 

1.115 

1.116 

1.103 

1.116 

1.163 

1.110 

1.106 

6.950 

3.169 

0.656 

6.091 

9.666 

6.669 

3.693 

1.116 

1.119 

1.111 

1.110 

1.116 

1.116 

1.116 

 Square-Chi 23.33  2كا

 GFI 9.032التوفيق مؤشر جودة 

 AGFI 9.044مؤشر جودة التوفيق المعدل 

 9.922 الجذر التربيعي لمتوسط مربع البواقي 

 NFI 9.052مؤشر    

 CFI 9.043    مؤشر

 PFI 9.024    مؤشر
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 نموذج الدراسة ( نتائج اختبار2شكل رقم )

 مناقشة نتائج الدراسة:
  ودرجددة التددزامهت التن يمدد  مدددركاد التمكددين النفسدد  لدددل المددو فين أ هددرد النتددائج وجددود عالقددة إيجابيددة جوهريددة بددين

مشداعر الددعت  يزيدد النفسد  ويمكن تفسير تلك العالقة ل  ضوء ن رية التبادل ا جتماع . ذلك أن التمكين .العاطف 
ول ددا  لمبدددأ المعاملددة  - أن العدداملون سددي درون ذلددك، وسيشددعرون  كو  شددوال  ددة التدد  يتل اهددا العدداملون مددن المن مددة، 

 .با متنان تجاهها من خالل مبادلتها الو ء وا لتزات الجميم نحو من متهت تعبيرا  عن شعورهتبضرورة رد  - بالم م
  ودرجة التزامهت التن يمد  الدعت التن يم  لدل المو فين أ هرد النتائج وجود عالقة إيجابية جوهرية بين مدركاد

، ذلدك أن المدو فين ين درون لمددل جتمداع ن ريدة التبدادل ا  تلك العالقة أيضا  ل  ضدوءويمكن تفسير . العاطف 
حرية المن مة ل  تصرلاتها اإليجابية الموجهة نحوهت، ول  ضوء ذلدك ي دررون مددل الددعت الدذي ت دمده لهدت. لدإذا 
ما شعروا بينها ت دت ذلك الدعت بصورة اختيارية، عندها سيميلون لرد الجميم لتلك المن مدة ومبادلتهدا تلدك المعاملدة 

وتتفدق النتدائج . للب داء ليهدا وتفضديلها عدن م يالتهدا أك ر ميال  ، و هاأك ر التزاما  وو ء  تجاه ونواوذلك بين يكالحسنة. 
التد  أكددد أن مددركاد الددعت التن يمد  قدد ارتبطدد بعالقدة إيجابيدة  السداب ة دراسداد عديددة مدعالت  توصلنا إليها 

التن يمددددد  العددددداطف  بشدددددكم خدددددا  وا لتدددددزات  ،Gorstka, 1993)مدددددع كدددددم مدددددن ا لتدددددزات التن يمددددد  عمومدددددا  
(Eisenberger et al., 1990) .كشدفد دراسدة  كمدا(Armili et al., 1998)   أن مددركاد الددعت التن يمد

تعمددم علددى زيددادة ا لتددزات التن يمدد  العدداطف  للعدداملين مددن خددالل إشددباع حاجدداتهت ا جتماعيددة والعاطفيددة، كالحاجددة 
 لالنتماء والدعت العاطف ، األمر الذي يخلق إحساسا  قويا  با نتماء للمن مة.

 يادة التحويلية الت  يمارسها المشدرلون ودرجدة ا لتدزات أ هرد النتائج وجود عالقة إيجابية جوهرية بين سلوكياد ال 
بتدرويج ال ديت التد  تسداعد  التحدويليين يدات ال دادة ل نتيجدة بصورة رئيسة ويتت ذلك سيهت.رءو التن يم  العاطف  لدل م

، ل  تح يق األهدا  التن يميدة، وحرصدهت علدى ت ددير الجهدود التد  يبدذلها تدابعيهت لد  سدبيم تح يدق تلدك األهددا 
وكددذلك مددن خددالل دورهددت لدد  خلددق ا لتددزات الشخصددد  لدددل تددابعيهت بغددرض الوصددول نحددو تح يددق ر يددا المن مدددة 
ورسددالتها. كددذلك يمكددن ال ددول بوجددود عالقددة جوهريددة بددين كددم بعددد مددن أبعدداد ال يددادة التحويليددة وا لتددزات التن يمدد  

0.175 

(0.018) 
0.325 

(0.019) 
0.432 

(0.026) 

0.246 

(0.008) 

0.269 

(0.004) 
0.225 

(0.043) 

 الرضا الو يف 

 التمكين النفس 

 

ا لتزات التن يم  
 العاطف 

مدركاد الدعت 
 التن يم 

 

 ال يادة التحويلية

 
0.312 

(0.046) 
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على التي ير ل  ا لتزات التن يم   التحويليينة العاطف . لعلى سبيم الم ال، من خالل التحفيز اإليحائ  يعمم ال اد
سيهت من خالل توجيه ألعالهت نحو ا تجاه الصحي ، وتشجيعهت ل  ا عتماد على ذواتهت، وتعزيدز معت دداتهت رءو لم

)مددن خددالل مددا يتمتعددون بدده مددن  التحددويليينالمتعل ددة ب دددرتهت علددى تح يددق األهدددا  التن يميددة. كددذلك، يمكددن لل ددادة 
يمددانهت بيهميددة تح يددق األهدددا  المشددتركة، األمددر رءو أو الم اليددة( تعزيددز مدددركاد م ةالكاريزميدد الخصددائ  سدديهت وا 

الددذي يزيددد مددن ارتبدداطهت العدداطف  بمن مددتهت، وباألهدددا  التدد  يسددعون لتح ي هددا. كددذلك، لددإن ا هتمددات الشخصدد  
 لرد الجميم ومبادلتهت الو ء وا لتزات.سين رءو سيهت يدلع بيولئك المرءو تجاه م التحويليينالذي يبديه ال ادة 

 ويمكدن  .ا لتزات التن يمد  العداطف أ هرد النتائج أن الرضا الدو يف  قدد توسدط عالقدة مددركاد التمكدين النفسد  بد
 النفسدد  مددن جهددة هندداك ارتباطددا  جوهريددا  بددين كددم بعددد مددن أبعدداد التمكددين بددينتفسددير تلددك النتيجددة مددن خددالل ال ددول 

أن األهميددة أو المعنددى )كيحددد أبعدداد التمكددين النفسدد ( يعددد مددن المحدددداد ذلددك . مددن جهددة أخددرل  والرضددا الددو يف 
المهمددة للرضددا الددو يف ، بمعنددى أن الفددرد يمكددن أن يسددتمد الرضددا مددن عملدده عندددما يعمددم لدد  و يفددة ذاد أهميددة 

، ندداد الدالعيددة الداخليددة، ومكونددا  رئيسددا  مددن مكو مهمددة بعددد ا سددت اللية يعددد حاجددة نفسددية لددإنكددذلك  وذاد معنددى.
. أما ليما يتعلق ببعدد بمعنى أن تولر بعد ا ست اللية ل  العمم رالبا  ما ي دي لزيادة الرضا الداخل  لدل المو ف

يندده عندددما يشددعر المو فددون بددين عملهددت يمكددن أن يدد  ر لدد  النتددائج التن يميددة، لسدديميلون ب لدديمكن ال ددولالتددي ير، 
  من مددتهت األمددر الددذي يكسددبهت شددعورا  بالرضددا عددن و يفددتهت. وأخيددرا ، وليمددا يتعلددق للشددعور بمزيددد مددن ا ندددماا لدد

بالعالقة بين بعد الجددارة والرضدا الدو يف ، لمدن المنط د  ال دول بدين األلدراد الدذين يشدعرون بالجددارة لد  و دائفهت، 
رون ب ددر كبيدر مدن مددركاد إذا ، يتض  مما سبق أن األلراد الذين يشدع لسيكونون على األرل  أشد رضا و يفيا .

وول ددا  لن ريددة التبددادل ا جتمدداع  لددإن ذلددك سدديدلعهت  التمكددين النفسدد  لدد  أعمددالهت سدديكونون أك ددر رضددا  و يفيددا ،
 تجاهها من خالل مبادلتها الو ء وا لتزات.لمحاولة رد الجميم نحو من متهت تعبيرا  عن شعورهت با متنان 

   ويمكدن  .بدا لتزات التن يمد  العداطف  الددعت التن يمد قدد توسدط عالقدة مددركاد أ هرد النتائج أن الرضا الو يف
المددو فين الددذين يستشددعرون دعمددا  تن يميددا  قويددا  مددن من مدداتهت، لسددين رون لبيئددة  بددينبددال ول  تفسددير تلددك النتيجددة

تلبيدة األهددا  وال ديت الو يفيدة التد  يسدعون لتح ي هدا )كالمكالدتد  دورهدا لد كونهدا أقدم تهديددا ، لضدال  عدن بعملهت 
الن ديدددة، والت ددددت لددد  المسدددار الدددو يف (، إضدددالة لكونهدددا تسددداعدهت لددد  إشدددباع العديدددد مدددن احتياجددداتهت ا جتماعيدددة 

درة عملدده ينددتج بصددورة رئيسددة عددن ت يدديت الفددرد لمدددل قدد )ول ددا  لن ريددة ال يمددة( وطالمددا أن الرضددا الددو يف والعاطفيددة. 
على إشباع احتياجاته، لإن المو فين الذين يستشعرون دعمدا  تن يميدا  قويدا  مدن من مداتهت، مدن الطبيعد  أن يكوندوا 

وول ددا  لن ريددة التبددادل ا جتمدداع  لددإن ذلددك سدديدلع أولئددك المددو فين لمحاولددة رد الجميددم نحددو أك ددر رضددا  و يفيددا . 
 .لمبادلتها الو ء وا لتزاتيدلعهت سا، األمر الذي من متهت تعبيرا  عن شعورهت با متنان تجاهه

  ويمكدن بدا لتزات التن يمد  العداطف أ هرد النتائج أن الرضا الو يف  قد توسط عالقة سلوكياد ال يادة التحويليدة .
 سدين مدن خداللرءو التحويلية يمكنهدا أن تعمدم علدى تحسدين الرضدا الدو يف  للم إن ال ياد تفسير تلك النتيجة بال ول

دورها ل : زيادة وعيهت ب يمة نتائج أعمالهت، وتفعيم الحاجاد العليا لديهت )اإلنجاز والت دير(، وحفزهت على تجداوز 
 المصال  الذاتية ل  سبيم تح يق مصلحة المن مة، لضال  عن زيادة التزامهت نحو التغيير.
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 التوصيات:
  لدل مو فيها من خدالل تعزيدز  زات التن يم  العاطف ا لتيمكن إلدارة البنوك موضع الدراسة أن تعمم على تعزيز

ولتح يدق ذلدك يتوجدد  ، بيبعداده األربعدة )المعنددى، الجددارة، الت ريدر الدذات ، والتدي ير( مددركاد التمكدين النفسد  لدديهت
بحيدث  ،يدتت إعدادة الن در لد  وصدف الو دائف تتي  لهت قدرا  مدن الحريدة لد  اتخداذ ال دراراد الهامدة، وأن عليها بين

أن يددتت وضددع معددايير دقي ددة لعمليددة اختيددار كمددا يجدد   لياد تتسددت با سددت اللية والتحدددي،مسددئو فهت بمهددات و يتكلدد يددتت
بجدددارتهت وقدددرتهت علددى أداء  تعزيددز مدددركاتهتالمددو فين، بحيددث يددتت اختيددار األشددخا  األك ددر كفدداءة، بمددا يضددمن 

ودورهددت لدد  تح يددق األهدددا  بدديهميتهت وقيمددتهت   فينكددم ذلددك بددالطبع، سدديعزز مددن مشدداعر المددو  .المهددات المطلوبددة
سدددين لدددرد رءو سددديعمد أولئدددك الم ،ول دددا  لمبددددأ المعاملدددة بالم دددمو  وي دددود بالتدددال  لتعزيدددز رضددداهت الدددو يف ، ،التن يميدددة

 .من ا لتزات العاطف  تجاههاالجميم إلى من متهت وذلك بإ هارهت مزيدا  

  لددل مو فيهدا مدن خدالل  ا لتزات التن يم  العاطف يمكن إلدارة البنوك موضع الدراسة أن تعمم أيضا  على تعزيز
مددددركاد الددددعت التن يمددد  لدددديهت، ويمكدددن تح يدددق ذلدددك باسدددتخدات عددددد مدددن األسدددالي  المتنوعدددة، كتزويدددد ل هددداتعزيز 

سددداعدهت لددد  ا رت ددداء بالمسدددار يهت الو يفيدددة، و بالتددددري  والتطدددوير الدددالزت الدددذي يمكدددنهت مدددن أداء مهدددام ينالمدددو ف
الدددو يف ، وكدددذلك تزويددددهت بدددالموارد التن يميدددة التددد  تسددداعدهت لددد  إنجددداز مهدددامهت علدددى أحسدددن وجددده، لضدددال  عدددن 
تزويدهت بكالة أشكال الدعت اإلداري الذي يحتاجونه للنجاح ل  أداء أعمالهت )ك يامها بت دير مسداهماتهت واهتمامهدا 

أولئدك المدو فين أن كالدة أشدكال الددعت الم دمدة ما يج  التركيز عليه بهذا الخصو ، هو أن يدرك برلاهيتهت(. و 
يدة ت دع تحدد تحكدت وسديطرة المن مدة، ويمكدن أن يدتت ذلدك مدن خدالل ع ددها لعددد مدن النددواد رادإليهت تعد ألعدا   إ

ول ددا  و  سددتول رضدداهت الددو يف ،ذلددك مددن شددينه أن ي ددود لزيددادة م حيددث إن وورش العمددم لتددوعيتهت بهددذا الخصددو .
سدددين لددددرد الجميدددم إلددددى من مدددتهت وذلددددك رءو لن ريدددة التبدددادل ا جتمدددداع  ومبددددأ المعاملددددة بالم دددم سدددديعمد أولئدددك الم

 مزيدا  من ا لتزات العاطف  تجاهها.بإ هارهت 
  لددل مو فيهدا مدن خدالل ا لتزات التن يم  العاطف يمكن إلدارة البنوك موضع الدراسة أن تعمم أيضا  على تعزيز 

سديهت، ويمكدن أن يدتت ذلدك مدن رءو العمم علدى تشدجيع مشدرليها لتبند  سدلوكياد ال يدادة التحويليدة لد  تعداملهت مدع م
علدى زيدادة  الدذي يعمدم ،ال ائدد التحدويل ببرامج التدري  السدلوكية التد  تعمدم علدى إكسدابهت مهداراد  إلحاقهتخالل 
وتفعيم حاجاتهت العليا، وحفزهت على تجاوز المصال  الذاتية لد  سدبيم تح يدق  سيه ب يمة نتائج أعمالهت،رءو وع  م

األمددر الددذي يعددزز مددن مدددركاتهت حددول قدددرتهت  مصددلحة المن مددة مددن خددالل دلعهددت لتبندد  رسددالة المن مددة وقيمهددا، 
الددو يف  الرضددا بصددورة جوهريددة، وهددو مددا يعمددم بدددوره علددى تعزيددز مسددتوياد  النتددائج التن يميددة لدد لتددي ير ا علددى
سدين لدرد الجميدم إلدى من مدتهت رءو سديعمد أولئدك الم ،ول ا  لن رية التبادل ا جتماع  ومبدأ المعاملة بالم دمو  .لديهت

 .ا لتزات التن يم  العاطف  مزيدا  من وذلك بإ هارهت
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 قائمة استقصاء العاملين في القطاع المصرفي بمدينة الرياض
 المناسبة. جابةأمام اإل (√)رجاء وضع عالمة  -أوال

 سنواد  9إلى أقم من  6من  □ سنواد6أقم من  □ :صرفمدة الخدمة في الم -أ
 سنة ليك ر                            19من  □  سنة 19إلى أقم من  11من  □ سنواد  11إلى أقم من  9من  □

 01إلى أقم من  61من  □  61إلى أقم من  61من  □   سنة. 61أقم من  □ السن: - 
 سنة ليك ر 91من  □  91إلى أقم من  01من  □

 ماجستير. □  بكالوريول. □  دبلوت. □  الشهادة ال انوية. □ المؤهل: -ا

 ( بالخانة التي تعبر عن رأيك.مجموعة من العبارات تعكس سلوكيات رئيسك المباشر. الرجاء وضع عالمة ) -ثانياا 

 العبـــــارات 
موافق 

 جداا 
 موافق

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 المباشر شخ  ممتلئ بالحيوية والنشاد. رئيلإن  -1

 سيه.رءو المباشر ال درة على تحفيز جميع م رئيليمتلك  -6
 المباشر تحفيز العاملين معه باستخدات الكلماد والرموز واإلشاراد. رئيليستطيع  -6

 المباشر يسعى دوما  إلى تغيير ال رو  الحالية للتوصم إلى ألضم  رو  للعمم. رئيلإن  -0

 المباشر لديه ر ية مست بلية وي دت للعاملين معه ألكارا  خالقة للتعامم مع المست بم. رئيلإن  -9

 المباشر للعاملين معه صورة إيجابية ومحفزة بشين مست بم المن مة. رئيليرست  -3

  وق به من جان  جميع العاملين ل  المن مة.المباشر شخ  مو  رئيلإن  -9

 المباشر يحترمه جميع العاملين بالوحدة الت  أعمم بها. رئيلإن  -6
 المباشر م م جيد يحتذل به. رئيلإن  -5

 المباشر. رئيلتسعدن  تبعيت  ل -11
 األخالقية.قيمة المباشر مطل ا  عن  رئيل  يتخلى  -11
 الذي تح  ه المن مة الت  أعمم بها.المباشر لديه لهت واض  عن مدل الت دت  رئيلإن  -16

 المباشر أنا وزمالئ  ل  العمم بالشعور بيننا جميعا  شركاء ل  النجاح أو الفشم. رئيليمدن   -16

 خاصا  عندما يكون عمل  جيد. تمام ا  المباشر ت ديرا  واه رئيليعطين   -10

 المباشر يمدن  بمعلوماد إيجابية تفيد رضاه عن أدائ . رئيلعندما أنجز عمل  بشكم جيد لإن  -19

 المباشر يسرع بإخبار زمالئ  ل  العمم بذلك كنوع من التشجيع. رئيلعندما أنجز عمل  بشكم جيد لإن  -13

 المباشر على زيادة ال  ة ل  نفس  حتى إذا حالفن  عدت التوليق ل  أداء إحدل المهات. رئيليشجعن   -19

 المباشر   ة كاملة. رئيلي ق ب   -16
 المباشر دائما  لتح يق مصلحت  الشخصية. رئيليسعى  -15

 المباشر من  أن أقض  كم وقت  ل  العمم. رئيليتوقع  -61
 المباشر الحال  يفوق توقعاد جميع الر ساء الذين عملد معهت من قبم. رئيلإن ما يتوقعه من   -61

 المباشر بمحض إرادته مخاطر النجاح أو الفشم ل  رسالة الوحدة الت  يرأسها. رئيليتحمم  -66

 المباشر مخاطر شخصية مرتفعة ل  سبيم تح يق ر يته المتعل ة بالعمم. رئيليتحمم  -66

 المباشر الفوارق ا جتماعية بينه وبين العاملين معه. رئيليذي   -60

 المباشر مع العاملين معه وكينهت أصدقاء م ربون له. رئيليتكلت  -69

 المباشر العاملين معه الحرية ل  التصر  دون الرجوع إليه. رئيليعط   -63

     

 
  



 نموذا م ترح للعوامم الم  رة ل  ا لتزات التن يم  العاطف ... 

711 

 ( بالخانة التي تعبر عن رأيك.. الرجاء وضع عالمة )لديك مجموعة من العبارات تقيس مدركات التمكين النفسي -ثالثاا 

 العبـــــارات 
موافق 

 جداا 
 موافق

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 العمم الذي أقوت به مهت جدا  بالنسبة ل . -1

 إن مهات و يفت  ذاد معنى شخص  بالنسبة ل . -6

 إن العمم الذي أقوت به ذو معنى. -6

 أنا وا ق ب درت  على تيدية و يفت . -0

 إن و يفت  مناسبة لم هالت . -9

 و يفت .أت ن المهاراد الضرورية ألداء  -3

 ة ل  تحديد كيفية تيدية و يفت .مالح   است اللية لدل  -9
 مهات و يفت . إنجازأستطيع أن أقرر بنفس  كيفية  -6

 لرصة كبيرة لالست الل والحرية ل  أداء و يفت .لدل  -5

 إن تي يري كبير ليما يحدث ل  الوحدة اإلدارية الت  أعمم ليها. -11

 الوحدة اإلدارية الت  أعمم ليها.م دار كبير من السيطرة على ما يحدث ل  لدل  -11

 على مجرياد العمم ل  الوحدة اإلدارية الت  أعمم ليها.  مالحأ  لعمل  تي ير  -16

     

 ( بالخانة التي تعبر عن رأيك.رجاء وضع عالمة )قاه من المنظمة التي تعمل بها. عبارات تقيس مدى الدعم الذي تتل رابعاا: مجموعة

 العبـــــارات 
موافق 

 جداا 
 موافق

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 .الشخصية وأهدال  قيم  بها أعمم الت  المن مة ت در -1

 .ورربات  بميول  بها أعمم الت  المن مة تعتن    -6

 .الهامة ال راراد اتخاذ عند مصلحت  بها أعمم الت  المن مة تتجاهم -6

 .العمم ل  بإنجازي  واإلشادة جهدي ت دير على بها أعمم الت  المن مة تحر  -0

 .عمل  ل  األداء من مستول  ألضم ح  د ولو م ترحات  حتى بها أعمم الت  المن مة ت در   -9

 .العمم وخارا داخم مشكالت  لمواجهة مساعدت  ل  بها أعمم الت  تترد المن مة لن -3

 .وت لماد شكاول  منلدل  بما تهتت و  أعانيه ما بها أعمم الت  المن مة تتجاهم -9

 .أهدالها وتح يق ت دمها سبيم ل  به أسهت ما بها أعمم الت  المن مة ت در -6

 .ذلك أمكنها إذا مكان  آخر لرد إحالل ل  بها أعمم الت  المن مة تتردد لن -5

 .بها العاملين كيحد ب  كاليا   تمام ا  اه بها أعمم الت  المن مة تبدي   -11

 .هاما   إنجازا   أح ق عندما ب  لخورة بينها إشعاري  على بها أعمم الت  المن مة تحر  -11

 .وجهأكمم  على عمل  أداء ل  لمساعدت  ءش أي  لعمم دائت بشكم بها أعمم الت  المن مة تسعى -16

     

 ( بالخانة التي تعبر عن رأيك.مجموعة عبارات تظهر مدى رضاك الوظيفي. الرجاء وضع عالمة ) -اخامسا 

 العبـــــارات 
موافق 

 جداا 
 موافق

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 .ن مةذه المبهأجد متعة ح ي ية ل  عمل   -1
 أشعر بمرور الوقد سريعا وأنا ل  عمل . -6
 هذه المن مة. أشعر ب در كبير من الرضا عن عمل  ل   -6

     

 التي تعبر عن رأيك.( بالخانة متعلقة بااللتزام التنظيمي العاطفي. الرجاء وضع عالمة )عبارات مجموعة  -سادساا 

 العبـــــارات 
موافق 

 جداا 
 موافق

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 .ن مةستكون سعادت  بالغة بين أقض  باق  حيات  الو يفية ل  هذه الم -1
 أشعر بالمتعة عندما أتحدث مع أصدقائ  عن عمل  ل  هذه المن مة. -6
 الخاصة.أشعر بين مشكالد المن مة تعتبر مشكالت   -6
 كارتباط  بهذه المن مة. أخرل  ن مةأشعر أنه يمكنن  بسهولة ا رتباد بيي م -0
   أشعر بارتباد عاطف  تجاه هذه المن مة. -9

   لهذه المن مة قيمة شخصية كبيرة عندي. -3
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ABSTRACT 

The study aimed to explore the factors influencing the emotional organization among 

workers in the banking sector staff commitment, where the direct effects of each of 

(Perceptions of psychological empowerment and perceptions of organizational support and 

leadership behaviors manufacturing) test in the organizational and emotional commitment, 

has also been testing indirect effects of these factors on commitment regulatory emotional, 

and in the light of the test the impact of job satisfaction as a variable interceptor governs that 

relationship, it has been applied to the study, a random sample of 368 employees from 

working in the banking sector in Riyadh. Through the use of structural equation model, we 

confirmed our findings that job satisfaction has played the role of interceptor variable in the 

relationship of each of (Perceptions of psychological empowerment, and perceptions of 

organizational support, and transformational leadership behaviors) to abide by the regulatory 

emotional. 
 


