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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

الدزاطت الي الىشف عً ؾبُعت الخؤزحر بحن اإلاىار الظلبي هره هدفذ 

والصخت الىفظُت ،ولخدلُم أهداف الدزاطت اطخسدم  اإلاىهج الىضفي لدزاطت خالت 

،وجم الاعخماد على اإلالابلت  التي جلِع  مخغحراث الدزاطت ،خُث جم احساء اإلالابلت مع 

املت مً عُىت الدزاطت مظدشفى زشٍم البشحر بىطعادة خُث جىضلذ  ع 55على 

 اًجابي بحن مخغحري الدزاطت. هخائج الدزاطت الى وحىد أزس

 اإلاساة العاملت. ؛الصخت الىفظُت؛اإلاىار الظلبياليلماث املفخاخُت :

 

 

The aim of the study was to identify the nature of the effect 

between the negative climate and mental health. To achieve the 

objectives of the study, the descriptive approach was used to study 

the case. The interview was used to measure the variables of the 

study. The study  
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 ملذمت:

طاطُت في اإلاض ى كدوما هدى الخؿىز وشٍادة ٌشيل هجاح أي مىظمت السهحزة الا   

ً واإلاظئولحن الي غسوزة الاهخمام باإلدازة  عىامل الاهخاج وهرا ما ًدفع بيل مً اإلاظحًر

الافساد واشباع خاحاتهم ومظاعدتهم في العمل بيل حىدة ومسوهت وازطاء مبدا اإلاظاواة 

 وفم وحىد خصطُت والاهطاف والخب وغحرها مً اللُم ؤلاًجابُت وهرا ال ًيىن الا 

خعاملىن معها بظلىواث  ً ٍو جخمخع بصخت هفظُت جػمً البلاء في اإلاىظمت ًخلبلها الازٍس

مسغىبت  وهرا ٌظاعد في جدلُم أهداف اإلائطظت ،وبما أن اإلاسأة شٍسً أطاس ي في 

اإلاجخمع فهي أًػا لها خم العمل وحظاهم بيل ؾاكتها الىفظُت والعللُت والصخُت لدظحر 

هما وان هىع وشاؾها اال أنها ألان اضبدذ حعِش  غغىؾا هفظُت ومهىُت في اإلائطظت م

جعلها حشعس بالخىجس  والللم وؤلاحهاد  مجاٌ عملها مما ًىزس على صختها الىفظُت ٍو

ًدفعها الى جفىحر في جسن الىظُفت ، نهًُ عً شعىز بالخعب والازهاق اإلانهي عىد ذهاب 

د مً جؤشم صختها الىفظُت زاضت اذا الي اإلاجٌز وجؤدًت واحبتها هدى أطست ها هرا وما ًٍص

واهذ حعمل في مىار طلبي ال يهخم ببخخُاحتها زاضت أهظمت اللىائذ واللىاهحن وهمـ 

د الؿحن بلت  في زلل صختها الىفظُت والجظمُت  اللُادة الري ال ًخفهم كدزاتها مما ًٍص

اث ؤلازهاق وؤلاحهاد  وختي  الاختراق الىفس ي هرا والعللُت لخطل بها  الي أعلى مظخٍى

وهرا ٌعىع على أدائها واهخاحُتها هما أن اإلاىار الظلبي مسجبـ بميان العمل والعىامل 

اإلادُؿت وهى ٌعىع أطلىب الخعامل واإلامازطاث اإلاهىُت ، مما ًيخج عىه طلىهُاث غحر 

مسغىبت  وزدود أفعاٌ طلبُت في العىامل الشصطُت والخىظُمُت، ومما طبم ًمىً 

 اغت مشيلت الدزاطت في الدظاإالث الفسغُت الخالُت :ضُ

 الدساؤل الشئِس ي :-2

هل ًىحد جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت بمظدشفى زشٍم -

 البشحر بىطعادة اإلاظُلت؟
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 الفشطُاث الفشعُت : 

العاملت بمظدشفى زشٍم هل ًىحد جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة -

البشحر بىطعادة اإلاظُلت ٌعصي الي مخغحر همـ اللُادة العدالت الخىظُمُت،األاداء،بِئت 

 العمل؟

هل وحد جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت بمظدشفى زشٍم -

 لم؟البشحر بىطعادة اإلاظُلت ٌعصي الي مخغحر الشصطُت،ؤلاخباؽ،العدائُت ،الل

 :حظعى هره الدزاطت الي: أهذاف الذساست3

الىشف عً جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت بمظدشفى  -

 زشٍم البشحر بىطعادة اإلاظُلت.

الىشففف عفففً جفففؤزحر بفففحن اإلاىففار الظفففلبي و الصفففخت الىفظفففُت لففدي اإلافففسأة العاملفففت بمظدشففففى -

صي الففففففففففففففففففففي مخغحففففففففففففففففففففر همففففففففففففففففففففـ اللُادة،العدالففففففففففففففففففففت زشٍفففففففففففففففففففم البشففففففففففففففففففففحر بىطففففففففففففففففففففعادة اإلاظففففففففففففففففففففُلت ٌعففففففففففففففففففف

 الخىظُمُت،ألاداء،بِئت العمل.

الىشف عً جازحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت بمظدشفى -

 الللم. العدائُت، ؤلاخباؽ، زشٍم البشحر بىطعادة اإلاظُلت ٌعصي الي مخغحر الشصطُت،

أهم اإلاىاغُع اإلاخىاولت الن الفهم الدكُم له ٌعد اإلاىار الظلبي مً  : أهمُت اإلاىغىع-4

ًجعلىا هفهم غسوزة ماٌعاهُه العامل غمً بِئت العمل ومعسفه زدود أفعالت التي غالبا 

ال هجد جفظحرا لها وهي جيىن هدُجت أزاز هرا اإلاىار ومداولت فهمه لخجىب خدور 

طىاء مً  والصخت الىفظُت كد حعىع هىعا زدود أفعاٌ ضساعاث هفظُت وجىظُمُت،

 هاخُت أداء أو مً هاخُت الظلىن .

ف الاحشائي ملخغيراث الذساست :-5  الخعٍش

ف الاحشائي ملىاخ السلبي 5-1 ٌظىد هرا اإلاىار الفخىز لدي حمُع اإلاعلمحن و  :الخعٍش

عدم اخظاطهم بالسغا إلهجاش العمل،  وكلت ؤلاهخاج وألاداء مع اضداز زدود وجطسفاث 
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الاهجاش،وهي عبازة عً مجمىع الدزحاث التي ًدطل عليها أفساد كلت الدافعُت وطلبي وهى 

عُىت البدث مً زالٌ اًجابتهم عً أطئلت اإلاىار الظلبي وهي همـ اللُادة،العدالت 

 الخظُمُت،ألاداء،بِئت العمل.

ف الاحشائي1 انها خالت مً الخىاشن والخيامل بحن الىظائف  لصجت الىفسُت:ا الخعٍش

لبله اإلاجخمعالىفظُت للفسد التي جج مما ًجعله ، عله ٌظلً طلىن ًخلبل به ذاجه، ٍو

وهي عبازة عً مجمىع الدزحاث التي ًدطل عليها أفساد عُىت ٌشعس بالسغا والىفاًت ،

 ؤلاخباؽ، البدث مً زالٌ اًجابتهم عً أطئلت الصخت الىفظُت وهي الشصطُت،

 الللم. العدائُت،

 الذساساث السابلت:-6

عىىانها مىاخ السالمت الىفسُت الاحخماعُت ،  Bond 2006تالذساست الاولى:دساس-

س اإلائطظت ، هدفذ هره الدزاطت لخعسف إلاحهاد ٌ ، و الخىمش في ميان العم ،مجلت جؿٍى

على أهماؽ اإلاىار وأحساء ملازهت بحن اإلاىار ؤلاًجابي والظلبي وأزسه على أداء العماٌ وهخج 

ه عالُت مع  عً هره الدزاطت بان الرًً ٌعملىن في مىار اًجابي ًخمخعىن بسوح معىٍى

اث عالُت  جدُم اهداف اإلاىظمت ،فدحن الرًً ٌعملىن في مىار طلبي ًخمخعىن بمظخٍى

مً ؤلاحهاد  مما ًلل عىدهم الاهخاج وال ٌعملىن لخدلُم أهداف اإلاىظمت 

(28Bond,2006,p.) 

دفذ هره الدزاطت ،ه :عىىانها مهً املشأة ومىاخ سلبي Dainty 2007الذساست الثاهُت:-

الي الخعسف بحن أهىاع اإلاهً التي جىديها اإلاسأة في العمل وما جخعسع الُه مً معامالث 

د مً كلت جفاعلها في ميان العمل  وهخج وان هىع اللُادة  مسخلفت وان اإلاىار الظلبي ًٍص

وجىجس وعدم وحىد عدالت في 6.86الدهخاجىزٍت حظبب لها هىعا مً الػغـ اإلانهي بعالكت 

د مً اخباؾها6.95اإلاعاملت   (Bond,2006,p28 )بُنها وبحن السحاٌ مما ًٍص

:عىىانها العشق في ضحاًا حشائم الىشاهُت لذي Dunbar2006 الذساست الثالثت:-

أو زؿاز العمل، هدفذ هره الدزاطت الي دزاطت  اليساء وسُاست الصحت الىفسُت

يي كامذ بها حامعت شِى ىُت وخُث جم جطمُم أهىاع الجيظُاث في مطىع امٍس غان الامٍس
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ملُاض ًلع العسق وازسه في الىساهُت والصخت الىفظُت وهخج عنها وحىد اججاه طلبي  

ت بحن العماٌ مما ادي بىحىد الىسه والخلد  دازل بِئت العمل هاجج عً وحىد عىطٍس

والىساهُت بحن العماٌ وعدم وحىد عدالت احخماعُت وجىظمُت زاضت عدالت اإلاعامالث 

ًللل مً اهخاحُتهم وهما جلل الدافعُت ومظخىي الؿمىح هدُجت الخمحز العىطسي  مما

(337( Dunbar2006,p. 

 :الـــــــــــــــــــــــــــــــجاهب الىظشي 

ف املىاخ الخىظُمي: لغت -1 ت التي حعسف بيها حعٍش : مجمىع مىازاث وهي العىامل الجٍى

 خالت ميان معحن.

ىحي : ت مً الصطائظ البِئت الدازلُت للعمل والري ًخمخع هى مجمىع عشفه اللٍش

دزوىهه مما ًىعىع على  بدزحت مً الثباث اليظبي أو اإلاظخلس، ًفهمها العاملىن ٍو

ىحي ، كُمهم واججاهاتهم وبالخالي طلىهُاتهم.   (.170، ص 2009) اللٍش

زطحن له : للد حعددث أبعاد اإلاىار الخىظُمي بحن مسخلف الداأبعاد املىاخ الخىظُمي-2

 ومً أهمها

: اللُادة ،ظسوف العمل ،العالكاث الاوظاهُت ،الخىافص الابعاد البِئت الذاخلُت-

ب .  اإلاشازهت في اجساذ اللسازاث ،الخدٍز

 الاجطاٌ،هظم العمل واحساءاجه الخىىىلىحُا ،اإلاىافظت.الابعاد البِئت الخاسحُت:-

 هالبين وهشوفذي خددها : ومً بحن أهم أشياٌ هي التأشيال املىاخ الخىظُمي-3

 ماًلي :

ت ووحىد كُادة دًملساؾُت داعمت  املىاخ املفخىح:3-1 ًخمحز هرا اإلاىار بالسوح اإلاعىٍى

 واطخلاللُت ووغع مظخىي عالي مً الاهداف واهخاج.

ت شبه واملت التي ٌعؿيها اإلادي  مىاخ الاداسة الزاجُت:3-2 هرا اإلاىار جىحىد فُه خٍس

 ت العمل فلـ .للعاملحن في خدود مطلخ
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ت للعاملحن الي خد ما والاهخمام الشدًد  املىاخ املىحه:3-3 ًخمحز بازجفاع السوح اإلاعىٍى

 ببهجاش العمل

خطف باأللفت املىاخ العائلي: 3-4 ت مما ًىدي الي اخظاض بالسغا ٍو ازجفاع السوح اإلاعىٍى

 الشدًدة

ت مىسفػت ويهخم بالترهحز بترهحز الظلؿت في ًدي اإلادًس والسوح اإلاعاملىاخ الابىي: 3-5 ىٍى

 علي الاهخاج

ٌظىد هرا اإلاىار الفخىز لدي حمُع العاملحن باإلاىظمت فاإلادًس غحر كادز  املىاخ املغلم:3-6

 . على جىحُه العاملحن هسى الاهجاش العمل

ت العاملحن، والظلىن : Negativeاملىاخ السلبي 3-7 ًخمحز هرا اإلاىار بللت السوح اإلاعىٍى

اهجاش ألاعماٌ وعدم ٌ واشباع الخاحاث الاحخماعُت  والخىظُمُت للعماٌ  العىُف وكلت

 اذ ًئزس طالبا على طلىهُاث الافساد،  هى وضعىبت الدظُحر 

خصف باألوصاف الخالُت:  ٍو

 *العمل السوجُني ال ٌظمذ بالىمى والخؿىز والابداع والابخياز.

 *يهدم زوح الخعاون وجدلُم الاهداف.

 س والػغـ اإلانهي، مما ٌعُم الخلدم الىظُفي.*ًسلم هىعا مً الخىج

أن التركُت ال جيىن على أطاض الاهجاش والعمل، بل جيىن وفم  صلُدت شاميوجسي 

ت اجساذ اللسازاث،  ت وال ًدظى اإلاسإوطحن بدٍس ألاكدمُت، والعمل ًلىم على مسهٍص

ؼ الطالخُاث.  وحعٍى

 *الخىظُم عاحص عً اطخجابت اإلاخغحراث الجدًدة.

ت وغعف ألاداء.*زوىد   وغعف في اللدزاث واإلاهازاث جئدي الى الخدوي في زوح اإلاعىٍى

 *ال ًخمخع العماٌ بػماهاث، وبالخالي ًيىهىن مهددًً بالعٌص وانهاء الصدمت.
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 الصحت الىفسُت -2

ت-1 ُّ ت باطمحعشف الصّحت الىفس   Psychological):حعسف باللغت ؤلاهجلحًز

health)بعها ألافساد في اإلادافظت على ، وهي مجمىعت مً ؤلاحسا
ّ
ءاث والؿسق التي ًد

ىىا مً اًجاد الخلٌى اإلاىاطبت للمشىالث التي 
ّ
صختهم الىفظُت، ختى ًخمى

 جىاحههم.

 
 
عشف أًظا

ُ
: بؤنها كدزة الفسد على الخعامل مع البِئت اإلادُؿت به، وحغلُب ُخىم وح

سه بالعىامل ا
ّ
لتي جدفعه للغػب، أو العلل على الاهفعاالث التي جيخج هدُجت لخؤز

 الللم، أو غحرها.

 املذاسس التي عشفذ الصّحت الىفسُت وهي:-2

ف مذسست الخدلُل الىفس ي:  - أ ل هره اإلادزطت عالم الىفع فسوٍد، حعٍش
ّ
ًمث

 الصخت الىفظُت بؤنها اللدزة على اللُام بالعمل، ؾاإلاا أن ؤلاوظان ال 
َ

وعّسف

عاوي مً أي مسع ًمىعه مً ذلً، وبالخالي حع خبر هره اإلادزطت الصخت ٌُ

 الىفظُت بؤنها هلُؼ للمسع.

ف املذسست السلىهُت:  0ب هي ازخُاز الفسد الظلىن اإلاىاطب مع اإلاىاكف التي حعٍش

جىاحهه، باالعخماد على ألافياز ؤلاحخماعُت التي اهدظبها مً اإلاجخمع الري ٌعِش 

 فُه.

ف املذسست إلاوساهُت:  -ج طلى، وعّسف الصخت ًمثل هره اإلادزطت العالم ماحعٍش

ت، حظاعده على الخعامل مع ألاخدار  ت بؤنها امخالن ؤلاوظان خصطُت طٍى ُّ الىفظ

ً مً الخعامل 
ّ
ت والتي ال جخمى ت غحر الظٍى ُّ التي جددر معه، وجسخلف عً الشصط

د مع ألاخدار اإلادُؿت بها. ُّ  بشيل ح
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 أبعاد الصحت الىفسُت:-3

ِظُت لإلوظان، وجسجبـ مع ؾبُعت هي مً اخدي اإلايىهاث السئ الشخصُت: -أ

سة وهُفُت جىحيهها للظلىن ؤلاوظاوي، ؾاإلاا أّن الفسد ال 
ّ
الاطخجابت للظىاهس اإلائز

 اوي مً أي أمساع هفظُت، أو عطبُتٌع

 عىدما ًجد معُلاث  إلاخباط:  - ب
ً
هى خالت هفظُت جئزس على ؤلاوظان، وزطىضا

صوٌ الشعىز باإلخباؽ أزىاء كُامه بعمله أو جدلُم ألاهداف الصاضت بِه،  ٍو

 عىد شواٌ العىامل التي ًيخج مً زاللها.

ً  العذائُت: - ث هي طلىن فسدي، جدفع الفسد إلاهاحمت هفظه، أو ألافساد آلازٍس

عّد هرا الظلىن غحر ملبٌى في   َو
ً
طىاًء بخىحُه الىالم لهم أو اًرائهم حظدًا

.
ً
 حعامل ألافساد معا

وظان بظبب اهخظازه لص يء معحن، أو هى خالت اهفعالُت جئزس على ؤلا الللم: - ر

صوٌ الشعىز بالللم عىد شواٌ ألاطباب اإلائدًت له.  الصىف مً ش يء ما ٍو

:للصخت الىفظُت عدة عىامل مهمت جئزس على خُاة،  عىامل الصحت الىفسُت-4 

: حعّد العامل ألاٌو مً العىامل التي جئزس على الصخت *ألاسشةوطلىن ألافساد ومنها: 

ً خصطُت الىفظُت، فعى ً مً جيٍى
ّ
دما ٌعِش ؤلاوظان في أطسة مترابؿت ًخمى

ت وذاث هفظُت معخدلت وزالُت مً ألامساع الىفظُت، بعىع ألافساد الرًً  طٍى

 لىحىد زالفاث عائلُت، أو عدم وحىد 
ً
 مػؿسبت في ؾفىلتهم هدُجت

ً
ٌعِشىن خُاة

طبذ وظبت الخعّسع لإلضابت بمسع هفس ي مسج
ُ
 فعت.أطسة مخياملت، فعىدها ج

عّد مً اإلائزساث التي جئزس على *العمل 
ُ
: ان ؾبُعت العمل الري ٌعمل فُه ؤلاوظان ح

 لللُام بعمله 
ً
 هفظُا

ً
هفظِخه، فعىدما ٌعمل بؤحىاء مىاطبت عىدها ًيىن مسجاخا

 عمل ألافساد جدذ 
ً
بشيل أفػل، بعىع وحىده في ظسوف عمل غحر مىاطبت، فمثال

ُف، مع عدم جىفحر أّي وطائل لخماًتهم مً أشعت الشمع اإلاباشسة في أًام الط
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شعسهم  س ذلً على صختهم الىفظُت َو
ّ
ؤلاضابت بػسبت شمع مً اإلادخمل أن ًئز

 .بالللم مً ؾبُعت عملهم

 الجاهب املُذاوي 

لت التي ًدبعها الباخث في دزاطت اإلاشيلت إلهدشاف  مىهج الذساست:-1 ٌعسف بؤهه الؿٍس

اإلادزوض وماًسظ الجاهب الخؿبُلي فبهىا  الدزاطت وهى ًسخلف ببزخالف مىغىع

والري ًلىم بدزاطت الىخدة طىاء واهذ أفساد  مىهج دساست خالتاعخمدها على 

أومئطظاث وهدفه الخعمم في دزاطت خالت معُىتمما ٌظمذ بخعمُم هخائجه اإلاخعللت 

 بخلً ألافساد والىخدة اإلادزوطت وغحرها مً الىخداث اإلادشابهت .

مجخمع الدزاطت ًمثل حمُع عىاضس ومفسداث اإلاشيلت  ذساست:مجخمع وعُىتال-2 

خيىن مً  عامال وهم حمُع اإلاىظفحن 566أوالظاهسة مدل الدزاطت ومجخمع ٍو

لت 55، وهم عُىت الذساست بمظدشفى زشٍم البشحر ببىطعادة مىظفت ازخحرو بؿٍس

 عشىائُت 

ت: -3 اث جم لدظهُل عملُت حمع البُاهأدواث الذساست وخصائصهاالسىىمتًر

:حعخمد على اإلاشاهدة الفعلُت لظاهسة املالخظت اطخسدام بعؼ ألادواث اإلاهمت وهي

حظاهم في حمع البُاهاث خٌى الظاهسة اإلادزوطت وجم اعخمدها هعملُت امللابلت:ما،

لخىحُه الدزاطت وخطٌى علي معلىماث زاضت وأن وظبت اإلابدىزحن ضغحرة مما 

اإلالابلت بمجمىعتمً الاطئلت وحهذ  الى طاهمذ في شسح وجبظُـ الاطئلت وجػمىذ 

الافساد مً أحل الخطٌى على معلىماث خٌى مشيلت البدث خُث ؾسخذ أطئلت 

عليهم جخعلم باإلاىار الظلبي والصخت الىفظُت وكد اشخمل علي عبازاث جخؿلب ؤلاحابت 

 بىعم وال وهرا اطئلت مىحه.

ت لالطخبُان ًدخىي على  وبدائل وعم وال أما اإلادىز عبازاث 8أما الصطائظ الظيىمتًر

الاٌو حعلم مدىز بالبُاهاث الشصطُت وهي الجيع، العمس، اإلائهل العلمي و الاكدمُت 

اإلاهىُت واإلادىز الثاوي ًدخىي علي اطئلت جخعلم باإلاىار الظلبي وهي همـ اللُادة 
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وهي العدالت الخىظُمُت ألاداء، بِئت العمل أما اإلادىز الثاوي فُخعلم بالصخت الىفظُت 

 الشصطُت،العدائُت،ألاخباؽ ،الللم . 

اإلاخىطـ الخظابي والاهدساف اإلاعُازي وهرا   جم اطخسدامالاسالُب إلاخصائُت:-4

ت لخعسف على الطفاث الشصطُت إلافسداث الدزاطت وجددًد  الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 .داثاطخجاباث ألافساد اججاه أطئلت وجؤهد اًػا  مً حجم العُىت واحابت على اإلافس 

( ًىضح  جىصَع أفشاد العُىت خسب الجيس1حذول سكم )   

 

  

 

 

 

 املصذس:ئعذاد الباخثت

 %36(ًخضح أن أفساد العُىت ولهم أهار ما وظبخه 5أعاله زكم )مً زالٌ الجدٌو 

ل العلمي( ًىضح جىصَع أفشاد العُىت املإه2حذول سكم )  

 اليظبت الخىساز اإلائهل العلمي

%6 3 زاهىي   

%11 7 شبه ؾبي  

%11 5 حامعي  

%36 55 اإلاجمىع  

 املصذس:ئعذاد الباخثت

أنهم جىشعى وفم اإلائهل (ًخضح أن أفساد العُىت 2أعاله زكم )مً زالٌ الجدٌو  

 %.56والجامعي %54 اما شبه ؾبي% 6 العلمي خُث بلغ مظخىي الخعلُم الثاهىي ماوظبخه

 

 

 

 اليظبت الخىساز الجيع

 6 6 ذوىز 

%36 55 اهار  

%36 55 اإلاجمىع  
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َع أفشاد العُىت ألاكذمُت املنهي( ًىضح جىص 3حذول سكم )  
 اليظبت الخىساز ألاكدمُت اإلاهىُت

طىىاث56أكل مً   5 56%  

طىىاث56اهثر مً   56 26%  

%36 55 اإلاجمىع  

 املصذس:ئعذاد الباخثت

إلاهىُت خُث (ًخضح أن أفساد العُىت جىشعىا وفم ألاكدمُت ا3أعاله زكم )مً زالٌ الجدٌو 

كل مً  %56بلغ ماوظبه
ٌ
 ℅26طىىاث فجاءث ماوظبخه 56طىىاث وأهبر مً 56أكدمُت ٌأ

 عشض ومىاكشت الىخائج-5

 جدلُل ئسخجاباث العُىتخىل أسئلت املىاخ السلبي.-1

هل ًىحد جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة - عشض الفشطُت:

ىطعادة اإلاظُلت ٌعصي الي مخغحر همـ اللُادة،العدالت العاملت بمظدشفى زشٍم البشحر ب

 الخىظُمت،ؤلاداء،بِئت العمل؟

املىاخ السلبي (ًىضح املخىسط الحسابي والاهدشاف املعُاسي 4حذول سكم)  

 الاهدساف 

 اإلاعُازي 

 اإلاخىطـ 

 الخظابي 

 العبازاث

ظلبي
ر ال

 أبعاد اإلاىا

لت دهخاجىزٍت 54.78 5.66 مـ اللُادةه ًخعامل مدًسي معي بؿٍس  

5.65 54.85 
ٌشسهنى شمالئي السحاٌ بمشازهتهم  في 

 اجساذ اللسازاث التي جسظ العمل

العدالت 

 الخىظُمُت

5.88 55.26  ٌ  الاداء أشعس ان أدائي ًلل في العمل واإلاجز

5.74 55.56 
البئُت اإلادُؿت بي ججهحزاتها كدًمت 

 حشعسوي بالخعب الجظمي والىفس ي معا

 بِئت العمل

S=1.71 X=14.98 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففىعاإلافففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففجمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  

خثتاملصذس:ئعذاد البا  

  (حاء جدلُل العبازاث هماًلي4زكم )  مً زالٌ احاباث للجدٌو أعاله

لــت دهخاجىسٍــت (والتــي جــىص1العبــاسة سكــم) - : هالخففأ أن أفففساد ًخعامــل مــذًشي مطــي بدٍش

عاملفففففففففففففففت حفففففففففففففففاءث بمخىطفففففففففففففففـ خظفففففففففففففففابي ًلفففففففففففففففدز ب 55عُىفففففففففففففففت الدزاطفففففففففففففففت والبفففففففففففففففالغ عفففففففففففففففددهم 
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لابلفففففففففه اهدفففففففففساف معُفففففففففازي )54.78) ُفففففففففادي  وجفففففففففدٌ هفففففففففره الىدُجفففففففففت  (5.66(ٍو أن الفففففففففىمـ الل

الفففففففدهخاجىزي ًمثفففففففل العالكفففففففت  الظفففففففلبُت بفففففففحن اإلافففففففدًس والعفففففففامالث مفففففففً خُفففففففث بفففففففحن ؤلاشفففففففساف 

الػففاغـ ممففا ًففىزس علففى طففلىهُاتهم  وذالففً مففً زففالٌ اعؿففاء ألاوامففس والخعلُمففاث وطففسعت 

ففازة اإلاففٍسؼ واشففساف علففيهم  اهجفاشهم خُففث ًففسون أن ؾبُعففت اإلاهىففت فففي خفد ذاتهففا مخعبففت هٍص

زعاًتهم وغحرها مً ألامىز التي ًدخجها اإلاٍسؼ مما ٌشفيل علفيهم عفبء الفدوز والظهس على 

وهمفـ اللُففادة الففدهخاجىزي الفري ال ًففخفهم هففره الامفىز ًيففخج عىففه غفغـ منهففي وهفسفف ي ممففا 

لل لديهً اهجاش والدافعُت .  ٌظب الغػب لدي العامالث ٍو

اللشاساث التي جخص ال ٌششهنى صمالئي الشحال في اجخار جىظ (والتي 2العباسة سكم)-

عاملت  حاءث بمخىطـ 55: هالخأ أن أفساد عُىت الدزاطت والبالغ عددهم العمل

لابله اهدساف معُازي )(54.85)خظابي ًلدز ب  جدٌ هره الىدُجت أن العامالث  (5.65ٍو

لديهً شعىز بعدم أزر بآزائهً زاضت في العدالت الاحسائُت وال ًدشازوىن في اجساذ 

اضت في خالت الاحخماعاث هدُجت أن اإلاىار الظلبي فهى غحر مسن واًجابي اللسازاث وهرا ز

والٌظمذ بالخعاون في الاحساءاث اإلائطظت وهرا أًػافي عدالت الخعامالث جبرش بعدم 

الاهخمام بجمُع الفسوكاث بحن ول العماٌ وهرا ٌعؿل  مً ببعؿاء الفسص  لإلهار على 

 الروىز في مجاٌ العمل.

: هالخأ أن أفساد أشعش ان أدائي ًلل في العمل واملنزل  (والتي جىص3العباسة سكم) -

عاملت  حاءث بمخىطـ خظابي ًلدز ب 55عُىت الدزاطت والبالغ عددهم 

لابله اهدساف معُازي )55.26) جدٌ هره الىدُجت أن العامالث لديهً ما ٌعسف  (5.88(ٍو

لي اإلاجٌز  جلىم بدوزها بطساع الدوز بدث أنها حعمل بدوز في اإلاظدشفى وعىد زحعها ا

اججاه أطستها مما ًجعلها حعِش في ضساع بحن مخؿلباث العمل واإلاجٌز ،وفي بعؼ الاخُان 

جخعازع مهام العامالث مع كدزاتهم وزغباتهم في أداء اإلاهام هفظت مما ٌشيل لديهم 

لل مً أدئهم .  ضساع مً هىع أزس وبالخالي ًخعسغً لػغىؽ ٍو

البِئت املدُدت بي ججهيزاتها كذًمت حشعشوي بالخعب  ىص(والتي ج4العباسة سكم) -

عاملت  حاءث 55هالخأ أن أفساد عُىت الدزاطت والبالغ عددهم  الجسمي والىفس ي معا
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لابله اهدساف معُازي )55.56بمخىطـ خظابي ًلدز ب ) زاحع الي ؾبُعت  (5.74(ٍو

ظُفت هبشساف العمل احساءاث العمل زاضت مً الجاهب وطاعاث العمل وؾبُعت  الى 

الؿبِباث واإلامسغاث واطخسدام وطائل غحر مخؿىزة  مما ًخؿلب اطخسدام الجهد 

ل مما ٌشيل لديهً حعبا  الخسوي لديهً مما ٌظب ألم الظهس واإلافاضل والىكىف الؿٍى

 .هفظُا وحظمُا معا 

 جدلُل ئسخجاباث العُىتخىل أسئلتالصحت الىفسُت.-2

ىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت هل ًىحد جازحربحن اإلا عشض الفشطُت:

 ؤلاخباؽ،العدائُت، بمظدشفى زشٍم البشحر بىطعادة اإلاظُلت ٌعصي الي مخغحرالشصطُت،

 الللم؟

(ًىضح املخىسط الحسابي والاهدشاف املعُاسي صحت الىفسُت5حذول سكم)  
 الاهدساف 

 اإلاعُازي 

 اإلاخىطـ 

 الخظابي 
 العبازاث

ظ
صخت الىف

أبعاد ال
ُت

 

5.33 54.28 
أشعس بان خصطُتي اضبدذ عطبُت 

 بظب غغىؽ العمل

 الشصطُت

5.56 52.36 
جىاحنهي عساكُل في اداء مهامي مما ًدفعني 

 بعدم اهجاشها بظسعت

 ألاخباؽ

5.25 52.55 
اخع بان خلىقي في العمل غحر واملت مما 

 ًدفعني بخطسف بعدائُت الزر خلي وامال

 العدائُت

عس بالللم دوما عىد ذهابي للعمل.أش 55.23 5.78  الللم 

S=1.46 X=13.5 ففففففففففففففففففىعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاإلافففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففجمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  

 املصذس:ئعذاد الباخثت

  (حاء جدلُل العبازاث هماًلي5زكم ) زالٌ احاباث للجدٌو أعاله

أشعش بان شخصُتي أصبدذ عصبُت بسب طغىط جىظ (والتي 1العباسة سكم) -

عاملت حاءث بمخىطـ خظابي 55هالخأ أن أفساد عُىت الدزاطت والبالغ عددهم العمل 
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جدٌ هره الىدُجت أن مفهىم الراث في   (5.33لابله اهدساف معُازي )(ٍو54.28ًلدز ب )

 خصطُت العامالث مىحىد بدزحت هبحرة وهرا هى حىهس الشصطُت

ادزان العامالث لبعدهم الشصص ي  وهى برلً ًددد مدي لخعسغهم للػغىؽ والخعامل 

زم الظلىن  معها، فبدزان الفسد لراجه ًئزس بدزحت هبحرة على جددًد الثلت بالىفع ومً

 ً وبىاءا على هرا اإلافهىم ًدبحن مدي خاحتهم  الى الخلدًس والاخترام مً كبل آلازٍس

وجىمُت الشعىز بالثلت ان هظسة العامالث لراتهم  جددد بشيل زئِس ي امياهُت حعسغهم 

ظت للػغىؽ عالُت حدا وبالخالي  للػغىؽ ، والشعىز طلبي ججاه الراث فبن ًلعً فَس

 عطبُت.ٌشعسن بالغػب وال

(والتي جىص جىاحنهي عشاكُل في اداء مهامي مما ًذفعني بعذم ئهجاصها 2العباسة سكم) -

عاملت  حاءث بمخىطـ 55هالخأ أن أفساد عُىت الدزاطت والبالغ عددهم   بسشعت

لابله اهدساف معُازي )52.36خظابي ًلدز ب ) الظلبُت اإلاخعللت بالعمل بما في  (5.56(ٍو

يخج ذلً اهسفاع السغا الى  اث الالتزام ٍو غالبا عً ؤلاخباؽ ظُفي، واهسفاع مظخٍى

 
ً
اث فعله عطبُت جعل زدَّ د مً الجهد، ٍو عىامل زازحُت، وهى ًدمل اإلاسء على برٌ اإلاٍص

شا، عاحًصا عً  ا ومشىَّ ًُّ  عدواه
ُ
ع، وكد ًطبذ ؤلاوظان اإلادبـ َس ٌظُؿس عليها الغػب الظَّ

راث مً خىله. حمُعىا همّس بعالكاث كد جىظس كلىبىا، ووعِش  فهم واطدُعاب اإلاخغِحّ

بدالت مً ؤلاخباؽ العاؾفي، ووشعس هؤّن الدهُا لم ٌعد لها كُمت، أو أّن الخُاة اهتهذ وال 

دالسغبت في الاوسخاب مً ميان العمل وهثرة  طعادة بعد الُىم. فُطبذ ؤلاطدظالم  وجٍص

اث  الظلبُت اإلاخعللت بالعمل بما في ذلً اهسفاع السغا الىظُفي ، واهسفاع مظخٍى

 الالتزام الخىظُمي.

(والتي جىص أخس بان خلىقي في العمل غير واملت مما ًذفعني 3العباسة سكم) -

هالخأ أن أفساد عُىت الدزاطت والبالغ عددهم  بخصشف بعذائُت ألخز خلي وامال

لابله اهدساف معُازي )52.23عاملت  حاءث بمخىطـ خظابي ًلدز ب )55 جدٌ  (5.78(ٍو

لىدُجت أن العامالث ٌشعسن بمظخىي مً الاخباؽ وعدم الخفاعل في أهداف هره ا

اإلائطظت مما ًدشيل لديهم الهدف في الىظُفت هما ًظهس لديهً  لظلىن العدائي اإلاظختر 
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ًمازل مبدا اإلالاومت الظلمُت في الىمـ اال أهه ًسخلف عنها بعدم وحىد هدف مىخد 

 ًداولىن جدلُله

فعامالث ٌشخىً مً عىازغها مما ٌشيل زؿسا  خترة بشيل هبحر عىازع العدواهُت اإلاظال

على هفاءة العمل وهره  جطل الى خاالث هدامت وجظهس في  طلىهُاث عدواهُت 

خلىكهً وهرا في الخلُلت ش يء طلبي مما ٌظب الم على  مظخترة،علي أنها ًدافعً عً

 الصخت الىفظُت والعللُت .

هالخأ أن أفساد  للم دوما عىذ رهابي للعملأشعش بال (والتي جىص4العباسة سكم) -

 (55.23عاملت حاءث بمخىطـ خظابي ًلدز ب )55عُىت الدزاطت والبالغ عددهم 

لابله اهدساف معُازي ) جدٌ هره الىدُجت بىلظ  الاطخلساز العاؾفي والىظُفي  (5.46ٍو

طاعدها  وهى هاجج عً مسالفاث طابلت في الخعامالث الظلبُت التي جخللاها ول ًىم مما

بخضصم شعىز الللم لديها هما ان مىار العمل الظلبي مثل اللُم الثلافُت واإلاعخلداث 

لت الخعامالث التي  الفسدًت واإلاىاكف جيخج عنها زدود افعاٌ هدىها زاضت اذا واهذ ؾٍس

 جخللها جدىافى مع جسبُتها وأزالكها مما ًجعلها كللت دوما.

 جدلُل الفشطُت العامت والتي جىص على3

هل ًىحد جؤزحر بحن اإلاىار الظلبي و الصخت الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت بمظدشفى زشٍم -

 البشحر بىطعادة اإلاظُلت؟

ين املىاخ السلبي و الصحت الىفسُت06حذول سكم ) (ًىضح جأثيًر  
 عذد  املخغيراث

الاحمالي 

 للعُىت

 املخىسط 

 الحسابي

 الاهدشاف

املعُاسي    

 جشجِب 

 ألابعاد

لبياملىاخ الس  

15 

X=14.98 S=1.71 1 

 X=13.50 S=1.46 2 الصحت الىفسُت

عاملت أن 55(ًخضح أن أفساد العُىت والبالغ عددهم 6مً زالٌ الجدٌو أعاله زكم)

لابلت اهدساف 54.98اإلاىار الظلبي اخخل اإلاسجبت الاولى بمخىطـ خظابي ) (ٍو

الظلبي والصخت  وجدٌ هره الىدُجت بىحىد جازحر كىي بحن اإلاىار (5.75معُازي)
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الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت في مظدشفي زشٍم البشحر ببىطعادة بدث ان اإلاىار 

ال ٌظمذ بالىمى والخؿىز والابداع والابخياز يهدم زوح الخعاون وجدلُم  الظلبي

الاهداف و ًسلم هىعا مً الخىجس والػغـ اإلانهي، مما ٌعُم الخلدم الىظُفي و اهجاش 

ت وال ًدظحن والعمل، وغُاب العال د مً ًلىم مً مسهٍص كاث الاوظاهُت الؿُبت جٍص

د مً زوىد وغعف في اللدزاث  ؼ الطالخُاث. مما ًٍص ت اجساذ اللسازاث، وحعٍى بدٍس

ت وغعف ألاداء وكد حشابهذ هره الىدُجت  واإلاهازاث جئدي الى الخدوي في زوح اإلاعىٍى

زبخه دزاطدىا بىحىد ،وهرا أ Bond 2006وهدُجت Dainty 2007الخالُت مع هدُجت 

 جؤزحر اًجابي كىي بحن اإلاىار الظلبي والصخت الىفظُت

لابله اهدساف 53.56اخخل اإلاسجبت الثاهُت الصخت الىفظُت  بمخىطـ خظابي ) (ٍو

(وجدٌ هره الىدُجت بىحىد جازحر كىي بحن اإلاىار الظلبي والصخت الىفظُت 5.46معُازي)

وجدٌ  حر ببىطعادة بدث أن الصخت الىفظُتلدي اإلاسأة العاملت في مظدشفي زشٍم البش

هره الىدُجت ان الصخت الىفظُت جئزس على اإلاساة بشيل كىي أًػا الن ؾبُعت اإلاسأة 

هشت  وعاؾفُت وال جلدز اإلالاومت فبحن جله الراث وجلدًسها وجلبلها ٌشيل عليها غغـ 

دها بها الي أنهان في جسجِب أبعاد الصخت الىفظُت هاهًُ عً ؾبُعت اإلاهام التي جئدها ًى 

صد عىدها الاحهاد وجطبذ أهثر عسغت لػغىؾاث  ت ٍو وظُفي وجدوي في السوح اإلاعىٍى

اإلاهىُت مماًجعلها جػعف أمام أدء واخظاض بىسه وكلم واخباؽ هدى عملها وكد 

 .Dunbar2006 جىافلذ هره الىدُجت مع دزاطت

 الاكتراخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث -6

ؿالكا مً الىخائج التي أظهستها الدزاطت واعخماد على جدلُل واإلاىاكشت ًمىً ؾسح اه

اث الخىظُمُت   بعؼ  ؤلاكتراخاث التي هامل أن جؤزر في عحن الاعخباز في اإلاظخٍى

مداولت جىفحر مىار اًجابي فعاٌ ومدفص ًلىم علي جىفحر مبدا العدالت  -5

 الخىظُمُت 

مً الطساعاث وغغىؾاث العمل وهرا  جلدًم الخىافص وذالً ٌظاعد بخسفُف -2

د مً الالتزام  والسغا في العمل.  ًٍص
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 زلم زلافت جىظُمُت جئمً بىحىد أبعاد الصخت الىفظُت بيل أبعادها . -3

 جىفحر الىكاًت الخىظمُمت والشصطُت دازل اي مئطظت لخجىب ول الطساعاث -4

 خاجمت

ها على  الصخت لي أهمُت اإلاىار الظلبي وجؤزحر اجلصظ هره الىزكت البدثُت  

الىفظُت بمسخلف الخغحراث الخىظُمُت وعلى الظلىن العامالث وأن اجباع أفػل الؿسق 

وأهجعها ٌظاعد في زلم مىظمت مخىاشهت وعادلت بحن حمُع وهرا ال ًخعازع مع وحىد 

خماش ى مع أبعاد الصخت الىفظُت مما ًيخج عىه مىظمت جخمخع  مىار جىظُمي ًدعم ٍو

والىفاء كاعدتها الخمخع العامالث بصخت هفظُت اًجابُت وعمادها  بلدزا عالي مً الثلت

 مىار جىظُمي ضحي واًجابي مدفص وفعاٌ وملبٌى بحن الجمُع.
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