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  اإلهـــداء

  إلى الوطن الغالي الحبیب قرة عیني وذرة قلبي الذ� عانى الو�الت واأللم ومرارة األ�ام.

  ني الحب والحنان.امنح لذانال ینالغالی وأبي إلى أمي

  خوتي الذین أحاطوني �العون والدعاء والحب والوفاء.إإلى 

عن انشغالي  أ�ام العمل وصبر نيذن هللا والذ� شار�إ� الدرب الطو�ل بیرف يإلى زوج

  عنه الوقت الطو�ل.

  إلى جم�ع األصدقاء واألح�اب والزمالء.

  الجهد المتواضع وفاء وتقدیرا ومح�ة ودعاء.إلیهم جم�عا أهد� ثمرة هذا 
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  الشكر والتقديــر

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخل� والمرسلین سیدنا دمحم صلى 

أ� عل�ه وسلم وعلى آله الطیبین الطاهر�ن وصح�ه أجمعین، تسجد ال�احثة � عز وجل ثناء 

  تمام هذه الدراسة. وعرفانا على توف�قها إ�اها في إ

الذ� تفضل  سعد دمحم ام�اركأتقدم بخالص الش�ر والتقدیر إلى الد�تور الفاضل/ 

�اإلشراف على هذه الرسالة ��ل عنا�ة واهتمام والذ� لم یبخل ابدأ �الوقت والنصح والتوج�ه 

  السدید حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور. 

ام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم �مناقشة �ما أتقدم �الش�ر والتقدیر لألساتذة الكر 

  وتح��م هذا العمل المتواضع. 

دمحم االعمى متنان للد�تور علي المحجوب والد�تور واال �ما أتقدم بخالص الش�ر والتقدیر

المهد� السر�تي والد�تور إبراه�م احن�ش واألستاذ سالم قجبونة وجم�ع األصدقاء والد�تور 

  واألح�اب. 

وأخیرا أتقدم بخالص ش�ر� وتقدیر� وامتناني لكل من �ان له جهد أو نص�حة في سبیل 

  إتمام هذا العمل فله مني �ل ش�ر وتقدیر واحترام.  
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  املستخلص

أثر الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

العاملین �المنطقة الحرة مصراتة، و�ذلك دراسة أثر االختالف في الخصائص الشخص�ة 

  والوظ�ف�ة للعاملین �المنطقة الحرة مصراتة في سلوك العاملین.

، وزعت هذه االست�انة الوصفي، مستخدمة استمارة استب�انواعتمدت ال�احثة المنهج 

عینة اختیرت �طر�قة العینة العشوائ�ة ال�س�طة، وتم تحلیل ب�انات الدراسة واخت�ار  على

فرض�اتها من خالل تطبی� �عض أدوت التحلیل اإلحصائي الوصفي واالستداللي األكثر مالئمة 

لطب�عة تلك الب�انات، وذلك �استخدام برنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة والمعروف 

  ).SPSS(اختصارًا 

  وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التال�ة: 

أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة للق�م الثقاف�ة المرت�طة  -1

  �العمل في سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتة.

أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین  -2

متغیرات الشخص�ة والوظ�ف�ة التال�ة (العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، تعز� لل

  المستو� الوظ�في).

وختامًا فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوص�ات التي جر� استخالصها في ضوء 

                                النتائج التي توصلت إلیها الدراسة.
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  : مقدمة) 1- 1(

الثقافة نتاج المجتمعات ال�شر�ة، فهناك عالقة وث�قة بین الثقافة والمجتمع ف�الهما  ُتعد

وللثقافة دور هام یتقا�الن معًا، حیث أنه إذا لم ��ن هناك مجتمعات ال �م�ن أن توجد ثقافـات، 

  .في تكو�ن تف�یر الفرد وتش�یل سلو�ه

�م�ن أن �عبر عنها �أنها طر�قة أفراد مجتمع ما وأسلو�هم في التعا�ش، وحیث أن  �ما

المجتمع هو حق�قة جوهر�ة في ح�اة األفراد، فمن غیره ال �ستط�ع الفرد بذاته أن �ستمر في 

�نة، وال یتوقف وجود الفرد على وجود المجتمع الح�اة، فهو الذ� یجعل الح�اة االجتماع�ة مم

فحسب، بل إن الثقافة نفسها لم تكن لتنبث� وتتعم� جذورها دون وجود المجتمع، لذلك نجد أن 

منظومة لكل مجتمع ثقافته التي ُتعد محدد هام لسلو��ات أفراده، إذ ال یوجد مجتمع إنساني بدون 

وُتعد الق�م أحد األر�ان األساس�ة للثقافة فال  .)2008ن،(عثما تمیزه عن غیره من المجتمعات ثقافـ�ة

�م�ن أن ��ون هناك مجتمع ما دون أن تكون هناك مجموعة منظمة من الق�م الموجه لسلوك 

إضافة أعضائه والتي تحق� وحدة الف�ر داخله. وهي ترت�� �طب�عة الثقافة السائدة في المجتمع 

. �ما تعتبر محددًا أساس�ًا وجوهر�ًا لجوانب قافة المنظمةإلى أنها تلعب دورًا �ارزًا في تش�یل ث

  وموجهًا لسلو��ات الفرد والجماعة. الشخص�ة ومرشدًا 

وستتناول هذه الدراسة أر�عة فصول، ُخصص الفصل األول لخطة الدراسة والفصل الثاني 

سیتناول الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ممثلة في أ�عاد هوفستید للثقافة التنظ�م�ة من خالل 

التعرف على الثقافة وم�وناتها �ش�ل عام والثقافة التنظ�م�ة �ش�ل خاص وُخصص الفصل الثالث 

منهج�ة ل صصخُ فقد سلوك العاملین داخل التنظ�م(السلوك التنظ�مي)، أما الفصل الرا�ع  لدراسة

   .للدراسة المیدان�ةالدراسة 
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  : مشكلة الدراسة) 1-2(

 المعتقدات عن ع�ارة هي فالق�م المجتمعات، لثقافة الرئ�س�ة األ�عاد أحد الثقاف�ة الق�م تعتبر

 سيء هو ومقبول وما جید هو وما ،ئخاط هو وما صح�ح هو ما تحدد وهي التي لألفراد األساس�ة

. وتعتبر دراسة األفراد فهي تعمل �موجه لسلوكو�التالي ، واألفعال من التصرفات ومرفوض

التي فسرت أس�اب وجود  الدراسات من أفضل (Hofestede, 1984, 1991)هوفستید 

سلو��ات األفراد داخل  فهم الثقاف�ة في االختالفاتالثقاف�ة من خالل دراسة أثر  االختالفات

دولة التي ُأجر�ت علیها  53الـ التنظ�مات بناءًا على أ�عاده األر�عة وقد �انت لیب�ا من ضمن 

) بدراسة هذه األ�عاد وتوصل �الهما إلى عدد من النتائج. �2006ما قام (التواتي، . الدراسة

ومن أبرزها  یب�ا من أحداث وتغیراتوما شهدته ل وتر� ال�احثة أن �عد �ل هذه الفترة

أد� هذا لظهور منظومة جدیدة من  اسلوب الق�ادة و إقالة وتعیین المدراء یراالعتصامات، تغَ 

المفاه�م والمصطلحات والق�م المغایرة أسست لظهور سلو��ات مستجدة على البیئة التنظ�م�ة 

ر�عة ومحاولة التعرف على أ�عاد هوفستید األمتمثلة في الالق�م  هذه دراسة ل اللیب�ة. وهذا ُ�عد سب�اً 

  �م�ن ص�اغة مش�لة الدراسة في السؤال اآلتي: ما سب�وم. سلوك العاملینرها في أث

  ما أثر الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك العاملین في المنطقة الحرة مصراتة؟

وتم االعتماد على تصنیف هوفستید للق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل لق�اس المتغیر المستقل 

 مقابلُ�عد الذ�ورة  -ُ�عد تجنب المجهول  - محددة في أر�عة أ�عاد وهي (ُ�عد مسافة السلطة

  ). فرد�ةال الجماع�ة مقابلُ�عد و  -  األنوثة

  : أهمية الدراسة) 1-3(

  :اآلت�ةتن�ع أهم�ة الدراسة من النقا� 
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التي تعد أحد و خاصة بدراسة الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ال أهم�ة الموضوعات السلو��ة -1

، حیث ازداد في الفترة األخیرة االهتمام من قبل ال�احثین والمختصین محددات سلوك العاملین

نجاح هذه المنظمات وتحقی�  والمنظمات بهذه الموضوعات لما لها من أهم�ة �بیرة في

 أهدافها.

أثر الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل محاولة تزو�د الم�ت�ة العلم�ة بهذا الجهد والمتعل� بدراسة  -2

 مع قلة األ�حاث في البیئة المحل�ة في هذا المجال. الس�ما في سلوك العاملین،

مصراتة، و�التالي  تطبی� الدراسة على قطاع حیو� في المجتمع، وهو المنطقة الحرة -3

 .الوصول إلى نتائج علم�ة حول المش�لة المدروسة

  :أهداف الدراسة ) 4- 1( 

الق�م الثقاف�ة المرت�طة  أثرمعرفة  اآلتي: يتسعى هذه الدراسة إلى تحقی� الهدف الرئ�س

  :اآلت�ةسعى إلى تحقی� األهداف ت�ما  ،�العمل في سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتة

للعاملین  )للثقافة التنظ�م�ة(أ�عاد هوفستید  على واقع الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل التعرف -1

 .  الحرة مصراتة�المنطقة 

 السلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتة. أثر الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل فيدراسة  -2

دراسة أثر االختالف في الخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ة للعاملین في سلوك العاملین  -3

 .الحرة مصراتة�المنطقة 

  : فرضيات الدراسة )5- 1( 

وا را را  
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یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة للق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك العاملین "        

  :اآلت�ة. و�نبث� عنها مجموعة من الفرض�ات الفرع�ة ة"�المنطقة الحرة مصرات

  أثر ذو داللة إحصائیة لبُعد مسافة السلطة في سلوك العاملین بالمنطقة قید الدراسة. یوجد -1

 یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد تجنب المجهول في سلوك العاملین �المنطقة قید الدراسة. -2

في سلوك العاملین �المنطقة قید  نوثةاأل مقابل ذ�ورةیوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد ال -3

 الدراسة.

في سلوك العاملین �المنطقة قید  الفرد�ة مقابل جماع�ةأثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد ال یوجد -4

 الدراسة.

ا را را  

"توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة قید الدراسة تعز� 

 ستو� الم المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الشخص�ة والوظ�ف�ة اآلت�ة: (العمر،للخصائص 

 . "الوظ�في)

  :متغريات الدراسة )1-6(

  تتمثل متغیرات الدراسة في اآلتي:

  ةالمستقل اتالمتغیر 

عة من " وتتفرع منه مجمو الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل "األول تغیر المستقلالمُ  -1

ُ�عد الذ�ورة مقابل  ، ُ�عد تجنب المجهول مسافة السلطة ، ُ�عدوهي: ( المتغیرات الفرع�ة 

 ).ُ�عد الجماع�ة مقابل الفرد�ة األنوثة ،
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" وتتفرع منه الخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ة اإلختالف في "الثاني تغیر المستقلالمُ  -2

 ستو� الم المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مجموعة من المتغیرات الفرع�ة وهي: (العمر،

 الوظ�في). 

 المتغیر التا�ع 

" وتتفرع منه مجموعة المتغیرات الفرع�ة وهي: (سلو��ات تصف مسافة سلوك العاملین"     

السلطة، سلو��ات تصف تجنب المجهول، سلو��ات تصف الذ�ورة مقابل األنوثة، سلو��ات 

  .تصف الجماع�ة مقابل الفرد�ة)

  : مصادر مجع البيانات )1-7(

ما تقدم و�ناًء على تصم�م هذه الدراسة وأقسامها ونوع الب�انات المطلو�ة  تأس�سًا على

  مصدر�ن لجمع ب�انات الدراسة هما: ةال�احث تلتحقی� أهدافها، استخدم

 وذلك من خالل العینة التي تم اخت�ارها لغرض الدراسة، وما تم الحصول در األوليالمص :

 من خالل استمارة االستب�ان.علیها من ب�انات أساس�ة تم جمعها میدان�ًا، 

 وتم الحصول علیها من خالل اإلطالع على أدب�ات الموضوع وذلك من  در الثانو�:المص

خالل المتاح من المصادر المتعلقة �موضوع الدراسة  من دراسات وأ�حاث سا�قة منشورة 

 وغیر منشورة، و�ذلك على الكتب العلم�ة المتخصصة في الموضوع، والدور�ات العلم�ة

  على �عض المواقع العلم�ة في الش��ة العالم�ة اإلنترنت. ةعتمد ال�احثتالمتخصصة، �ما س

  : حدود الدراسة )1-8(

  حدود الدراسة في اآلتي: تتمثل

 حرة مصراتة�المنطقة ال العاملینالدراسة من جم�ع  مجتمع تكَون : الحدود ال�شر�ة. 



7 
 

 تمثلت في المنطقة الحرة مصراتة: الحدود الم�ان�ة. 

 فترة إعداد هذه الدراسة.وهي  14/10/2015إلى  14/2/2014من : تمثلت الحدود الزمن�ة 

 اآلت�ةمن خالل األ�عاد  الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل: تتمثل في دراسة الحدود الموضوع�ة 

ُ�عد الجماع�ة مقابل  ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثة، ُ�عد تجنب المجهول، مسافة السلطة، ُ�عد(

 .في سلوك العاملین أثرها)، و رد�ةالف

  : التعريفات اإلجرائية) 1-9(

: نقصد �المنظمة �ش�ل عام تجمع ألفراد �عملون مع �عضهم في إطار تقس�م واضح المنظمة -1

للعمل إلنجاز أهداف محددة و�تخذ طا�ع االستمرار�ة. وفي المنظمة ���ان اجتماعي تحدد 

والمهام والعالقات �حیث �ستط�ع �ل فرد أو مجموعة أو وحدة إدار�ة العمل مع  األدوار

 (العامر�، االجتماعياآلخر�ن إلنجاز أهدافها التي هي جزء من األهداف الشاملة للك�ان 

 .)39-38: 2014الغالبي، 

  : هي نتاج تفاعل الفرد مع ثقافة مجتمعه وثقافة منظمته التي �عمل بها.الق�م الثقاف�ة -2

سلوك العاملین في �حدد وهي تش�ل األساس الذ� الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل:  -3

 المنظمات.

   .المح�� التنظ�مي داخلسلوك األفراد هو  العاملین: سلوك -4

  الدراسات السابقة )1-10(

  عنوان: "الق�م االجتماع�ة والثقاف�ة المحل�ة وأثرها على  )2009- 2008، األزهر(دراسة�

دراسة میدان�ة �مؤسسة صناعات الكوابل  - المصنع الجزائر� نموذجاً - العاملین"سلوك 

 تهدف هذه الدراسة إلى األتي:، و�س�ره
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تحدید العوامل والمتغیرات الواقعة خارج المنظمة والتي تعد اإلطار المجتمعي الذ� �ح��  -1

  بها وتش�ل بیئتها الخارج�ة.

بوصفهما بیئتان فرعیتان من البیئة  - قاف�ةتحلیل ما تحدثه البیئتان؛ االجتماع�ة والث -2

 .من تأثیرات على سلوك العاملین داخل المنظمة.- الخارج�ة للمنظمة

 ب�ان الدور الذ� تلع�ه الق�م والمعاییر االجتماع�ة المحل�ة في بروز أنما� معینة من -3

 التعاون واإلشراف داخل المنظمة الصناع�ة الجزائر�ة.

  ت إلیها:ومن أهم النتائج التي توصل

إن التعاون والتضامن السائد بین العمال داخل المنظمة في أغلبیته ذا طا�ع رسمي أساسه  -1

  المراكز المهن�ة التي �شغلها هؤالء داخل المنظمة وما یرت�� بها من أدوار.

إن عالقات الرؤساء �مرؤوسیهم ل�ست عالقات مراكز فق� ولكن عالقات تتضمن �ل  -2

 الشخص�ة.

اإلجتماع�ة والثقاف�ة المحل�ة تش�ل أساس التعاون واإلشراف السائدین  إن عناصر البیئة -3

  بین العمال داخل المصنع.

تتشا�ه الدراسة الحال�ة مع هذه الدراسة �ون �الهما درس سلوك العاملین �متغیر تا�ع  -

واختلفت عنها من حیث م�ان الدراسة ودراسة الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ممثلة في أ�عاد 

  وفستید للثقافة التنظ�م�ة �متغیر مستقل.    ه

  ق�اس وتحدید سمات اإلدارة والتنظ�م في البیئة األردن�ة " �عنوان: )2008، الهرش(دراسة

سمات عامة لإلدارة العر��ة  ىاستهدفت هذه الدراسة التعرف عل، اعتمادًا على أ�عاد هوفستد"

الثقاف�ة في اإلدارة والتنظ�م، والتعرف (Hofstede,1991)  األردن�ة اعتمادًا على أ�عاد هوفستد
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على مد� تأثیر هذه األ�عاد على اتجاهات األفراد في المصارف التجار�ة األردن�ة، من أبرز 

   :النتائج التي تم التوصل إلیها

  .�شعر العاملون في المصارف التجار�ة األردن�ة بدرجة مرتفعة من ت�اعد النفوذ الوظ�في -1

 .لعاملون في المصارف التجار�ة األردن�ة بدرجة مرتفعة من تجنب المجهول�شعر ا -2

 .�میل العاملون في المصارف التجار�ة األردن�ة إلى الجماع�ة في األداء -3

  .�میل العاملون في المصارف التجار�ة األردن�ة إلى الذ�ور�ة في األداء والق�ادة -4

هما اعتمدت على أ�عاد هوفستید للثقافة تتشا�ه الدراسة الحال�ة مع هذه الدراسة �ون �ال - 

التنظ�م�ة �ما توصلت �الهما إلى �عض النتائج المتشابهة من حیث المیل للذ�ورة والجماع�ة في 

األداء. واختلفت عنها من حیث م�ان الدراسة ودراسة الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ممثلة في 

  ن.أ�عاد هوفستید الثقاف�ة ور�طها �سلوك العاملی

  أثر العوامل الثقاف�ة على عمل�ة التفاوض في  �عنوان: )2006، المشهراو� (دراسة"

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الثقاف�ة  ،"المنشأت ال�الست���ة في غزة

التي تؤثر على عمل�ة التفاوض في الشر�ات ال�الست���ة في قطاع غزة، ومقارنتها مع 

بین  واختالفخصائص عمل�ة التفاوض في الصین للتعرف على مد� وجود نقا� اتفاق 

التي �مارسها المفاوض في الشر�ات  الثقافتین. أ�ضًا معرفة الممارسات والسلو��ات اإلیجاب�ة

ال�الست���ة في قطاع غزة والعمل على تفعیلها وتعز�زها �ذلك التعرف على الممارسات 

والسلو��ات السلب�ة التي �مارسها المفاوضین في الشر�ات ال�الست���ة ووضع توص�ات 

  ومن أبرز نتائجها:، لتجنب مثل تلك السلب�ات

  هناك قصور لد� الشر�ات ال�الست���ة من ناح�ة إدارة العمل�ة التفاوض�ة. 1-
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  وجود عالقة دالة إحصائ�ًا بین العوامل الثقاف�ة وٕانجاح عمل�ة التفاوض. 2-

تتشا�ه هذه الدراسة مع الدراسة الحال�ة �ون �الهما درست السلوك. واختلفت عنها من حیث  - 

د العوامل الثقاف�ة التي تؤثر على عمل�ة التفاوض بینما م�ان الدراسة ودراستها للسلوك �أح

  الدراسة الحال�ة درست سلوك العاملین �متغیر تا�ع.

 الثقافة المجتمع�ة وأثرها على استخدام أنظمة  :) �عنوان2006 (التواتي، دراسة"

وهدفت هذه الدراسة لب�ان أثر الثقافة المجتمع�ة على استخدام أنظمة المعلومات ، المعلومات"

لتحدید األ�عاد الثقاف�ة، و�انت   (Hofstede ,1991) استب�ان هوفستیداستخدام في لیب�ا، وتم 

  :نتائج دراسته �ما یلي

    .72بین الرئ�س والمرؤوس وهي  درجة مرتفعة من ت�اعد النفوذ الوظ�في -1

 .71أو عدم التأكد وهي .مرتفعة من تجنب المجهولدرجة  -2

 .45والق�ادة في األداء وقدر بدرجة  صرامةأو ال ذ�ورةهناك میل إلى ال -3

  .18المیل إلى الجماع�ة في األداء وقدر بدرجة  -4

تتشا�ه هذه الدراسة مع الدراسة الحال�ة �ون �الهما درست أ�عاد هوفستید للثقافة التنظ�م�ة  - 

للدراسة توصلت إلى �عض النتائج المتشابهة مثل المیل إلى الذ�ورة والجماع�ة في �متغیر مستقل 

  األداء. واختلفت عنها من حیث زمان الدراسة ور�طها هذه األ�عاد �سلوك العاملین.

  األنما� الق�اد�ة والق�م الثقاف�ة بین المدیر�ن " ) �عنوان:2002(ألكسندر و�یتر، دراسة

نة بین أر�ع دول من جمهور�ات االتحاد السوفییتي الساب� وألمان�ا : دراسة مقار والمرؤوسین

استخدمت هذه الدراسة نموذج هوفستید لأل�عاد الثقاف�ة، وتمت المقارنة في ، والوال�ات المتحدة"

موظف إدار� وغیر إدار� في منظمات األعمال في  4000أنما� الق�ادة والق�م الثقاف�ة بین 
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 توصلت الوال�ات المتحدة. وت�عًا لأل�عاد الثقاف�ةو �ل من روس�ا وجورج�ا و�ازاخستان وألمان�ا 

 لنتائج التال�ة:لالدراسة 

مسافة حازت جمهور�ات االتحاد السوفییتي الساب� على درجة منخفضة من �عد -1       

  ودرجة عال�ة من �عد الذ�ورة. السلطة 

أن أنما� الق�ادة (الحرة واإلدارة �االستثناء) �انت و�ش�ل �بیر أقل تواجد و�فاءة -2

  في جمهور�ات االتحاد السوفییتي الساب� عنها في الوال�ات المتحدة وألمان�ا. 

هناك اختالفات �بیرة ل�س فق� بین مجموعتي البلدان (الغر��ة والشرق�ة) بل -3

  و�ین الدول منفردة في �ل مجموعة.

تتشا�ه هذه الدراسة مع الدراسة الحال�ة �ون �الهما درست الق�م الثقاف�ة ممثلة في أ�عاد  - 

هوفستید للثقافة التنظ�م�ة �متغیر مستقل للدراسة توصلت إلى �عض النتائج المتشابهة مثل المیل 

 إلى الذ�ورة والجماع�ة في األداء. واختلفت عنها من حیث م�ان الدراسة حیث تم تطبی� هذه

  األ�عاد على أحد المنظمات في لیب�ا و�التالي التوصل إلى نتائج مختلفة.

 هذه الدراسة في الوال�ات  أجر�ت:" الثقافات التنظ�م�ة"، �عنوان )1991(هوفستید،  دراسة

دولة من مختلف دول العالم، فقد صنف  53 و�مثلون  IBMالمتحدة لألفراد العاملین في 

دولة مشمولة �الدراسة من حیث الت�اعد في النفوذ  )53( من )7( الدول العر��ة في المرت�ة

الوظ�في بین الرئ�س والمرؤوس، وهو دلیل على وجود ت�اعد في السلطة بین المستو�ات 

من حیث تجنب المجهول، وهذا �عنى أن  )27( اإلدار�ة المختلفة، �ما جاءت في المرت�ة

الدول العر��ة جاءت في المرت�ة  المجهول یتم تجن�ه �ش�ل �بیر لد� العرب، و�ین أن

من حیث النزعة نحو الذ�ور�ة،  )23( ) من حیث الفرد�ة، �ما جاءت في المرت�ة (27/26
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و�التالي �م�ن القول أن المجتمعات العر��ة تتمیز �النفوذ الوظ�في، وتجنب المجهول، وتمیل 

 .النسبإلى األداء والذ�ور�ة في الق�ادة والس�طرة، و�ل ذلك یخضع لمفهوم 

 عاد هوفستید للثقافة التنظ�م�ة  تتشا�ه هذه الدراسة مع الدراسة الحال�ة �ون �الهما درست أ� - 

وتوصلت إلى �عض النتائج المتشابهة مثل المیل إلى الذ�ورة في األداء. واختلفت عنها من حیث 

 زمان الدراسة وتطب�قها على بیئة عمل واحدة ور�� هذه األ�عاد �سلوك العاملین.



  

  

  

  

  الفصل الثاني

  قیم الثقافیة المرتبطة بالعملال 

 ) متهيد1 – 2(

 ) مفهوم الثقافة2 – 2(

 ) عالقة الثقافة ببعض املفاهيم اإلدارية3 – 2(

 ) خصائص الثقافة4 – 2(

 ) مفهوم القيم5 – 2(

 ) أهمية القيم6 – 2(

  ) مفهوم الثقافة التنظيمية 7 – 2(
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   متهيد )2-1(

ُتعد الثقافة أحد محددات السلوك اإلنساني وتأثیرها �ظهر واضحًا على سلوك األفراد، ألن 

الفرد �شب لیجد نفسه طوعًا أو �راه�ة یت�ع ما هو سائد في الجماعة من ثقافات فهو �أكل 

�الطر�قة التي �أكل بها الناس و�تزوج حسب العرف والتقالید السائدة، ومن هنا نستط�ع أن ندرك 

  ).11، 2005(الصیرفي،یر الثقافة الكبیر على سلوك األفراد الذین �حیون في ظلها تأث

وتعد الق�م وهي أحد م�ونات الثقافة من الوسائل التي تز�د من فهمنا للشخص�ة اإلنسان�ة 

�ما ترت��  �الثقافة ارت�اطًا وث�قًا إذ  ).18، 2005(السید،ا من تفسیر االختالفات في السلوك نوتم�ن

أن الق�م تن�ع من ثقافة المجتمع الذ� ُ��ون الق�م فلذلك نجد الق�م في المجتمعات تختلف �اختالف 

شاسعًا بین الق�م اإلسالم�ة والق�م الغر��ة �سبب االختالف الجذر� في الثقافة.  فرقاً الثقافات، فنجد 

ة ال تخرج عن ق�م المجتمع، �ق�ة إال أنها مه�منة علیها فالثقافة الحقومع �ون الق�م جزءًا من الثقاف

فنر� ق�م المجتمع تح�م ثقافته وتض�طها لذا ال �م�ن فصل الق�م عن الثقافة الرت�اطهما الوثی� 

  ).5، 2006 (الفق�ه،في �افة الجوانب 

وفي مجال السلوك، تلعب الق�م دورًا هامًا في خل� وتكو�ن اتجاهات الفرد، حیث تعتبر 

إلى أثر  McMurryالق�م هي المعاییر التي یلجأ إلیها الفرد في تقی�مه لألش�اء. و�شیر العالم 

". صح�حًا وأخالق�اً أنه الق�م �معاییر في السلوك �القول:" إن الق�م تقوم بتحدید ما �عتقده الفرد 

  ).110، 2013(العم�ان،وتعمل الق�م �معاییر �ستخدمها الفرد من أجل إرشاده في سلو�ه الیومي 

 من خالل الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمللدراسة  الفصلومن هذا المنطل� جاء هذا 

   الثقافة �ش�ل عام والثقافة التنظ�م�ة �أ�عادها المختلفة �ش�ل خاص. التعرف على مفهوم

  



15 
 

  الثقافةفهوم م )2-2(

 الضرور�  من إال أنهعلى الرغم من التعر�فات العدیدة للثقافة منذ تایلور وحتى اآلن، 

�أنها المنظومة المر��ة من األف�ار واالعتقادات واألنما� واألسالیب التذ�یر هنا بتعر�ف الثقافة 

والعقائد�ة والروح�ة للفرد والمجتمع والعادات والتقالید التي تش�ل �مجملها الخلف�ة الذهن�ة والنفس�ة 

والتي ُ�ف�ر من خاللها الفرد أو المجموعة أو المجتمع مع المح�� و�عبر فیها عن ذاته وجماعته 

. و�التالي فالثقافة حالة أو منظومة وتطلعاته وطموحاته و�تخذ قراراته و�بني مواقفه الح�ات�ة إزاءها

دة طالما أن المجتمع یتقدم و�تطور و�صعد مراحل جدیدة ل�ست ثابتة وال جامدة إنما متغیرة ومتجد

 وعرفها جیرت هوفستد �أنها البرمجة الذهن�ة التي تمیز أفراد مجتمع ما عن غیرهمن االرتقاء، 

، �ذلك ُعرفت الثقافة �أنها مجموعة من الق�م األساس�ة والمدر�ات والرغ�ات )12، 2011،�مال(

  .)288، 2010(الجاسم،مجتمع من العائلة ومؤسسات مهمة أخر� والسلو��ات التي یتعلمها أفراد ال

ونالح� من خالل التعار�ف السا�قة لمفهوم الثقافة أنها تتكون من ثالثة عناصر أساس�ة 

  )309، 2004(العم�ان، وهي:

  الق�م واألف�ار والم�اد� التي تتبلور لد� األفراد. -1

المستمر مع البیئة التي تح�� بهم سواء �انت الخبرة التي ��تسبها األفراد نتیجة تفاعلهم  -2

  بیئة داخل�ة أو خارج�ة.

  القدرات والمهارات الفن�ة التي اكتسبها الفرد في ح�اته. -3

سواء �طر�قة م�اشرة أو �طر�قة غیر  م�تسبنستنتج مما سب� أن الثقافة هي مز�ج 

 یتعلمه يءة هي أ� شالتفاعل واالحتكاك بین األفراد، أ� أن الثقاف وهي ناتجة منم�اشرة، 

   .شارك ف�ه أعضاء المجتمع �ش�ل عامتو�
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�م�ن لل�احثة تعر�فها �أنها مجموعة الق�م واألف�ار  �عض من تعار�ف الثقافة و�عد عرض

   والخبرات التي ��تسبها األفراد نتیجة تفاعلهم مع البیئة المح�طة بهم.

  عالقة الثقافة ببعض املفاهيم اإلدارية األخرى )2-3(

ن مفهوم الثقافة ��اقي المفاه�م والتعار�ف، له ارت�ا� أ) 46، 2000عبد الوهاب،( ینبَ 

وعالقة ب�عض المفاه�م األخر� قد تكون م�ونة أل� جزء منها أو متعل� بها من حیث تكون لها 

  نفس األهداف واالتجاهات.

  لهذا سوف نتطرق لمعنى األخالق والق�م ومد� ارت�اطهم �الثقافة.

: وهي جزء هام في الثقافة لما لها من تأثیر على سلوك وأداء األفراد و�ذا المنظمات الق�مأوًال: 

   .�ش�ل عام

عرفها األمر��ي رو�یتش �أنها: اعتقاد راسخ �أن التصرف �طر�قة معینة هو أفضل  �ما

من التصرف �أ� طر�قة أخر� متاحة، وأن اتخاذ هدف معین للح�اة ��ون أفضل من اخت�ار� 

  .)2، 2005عثمان،(خر متاح هدف آ

أما مفهوم الق�م في منظمات األعمال هي ع�ارة عن معاییر معترف بها ومقبولة تعمل 

على توج�ه سلوك األفراد في جم�ع المستو�ات و�التالي تص�ح هي ق�م المنظمة 

  ).46، 2000عبدالوهاب،(نفسها

�م�ن تعر�ف األخالق من خالل ما تحتو�ه من ق�م وسلوك تظهر من الفرد  ثان�ًا: األخالق

  والجماعة لتحدید ما هو صح�ح وما هو خاطئ.

یرت�� مفهوم األخالق �الضوا�� السلو��ة لإلنسان حیث تحدد له جوانب الخیر والشر، 

وطیدة في  وهي تعبر عن مجموعة الق�م التي ینشئها مجموعة من األفراد الذین تر�طهم عالقات

  ).88، 2004أبو ��ر،(جماعة أو منظمة لتح�م سلو�هم وأدائهم ألعمالهم 
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لثقافة منظمات األعمال  الرئ�س�ةومما سب� �م�ن القول أن الق�م تمثل أحد الم�ونات 

  وهي أحد المعاییر التي توجه سلوك األفراد داخلها.

  خصائص الثقافة )2-4(

 وهي السمات الرئ�س�ة التي تتصف بها الثقافةهناك مجموعة من أن  )1997حر�م ( ذ�ر

  )444، 1997(حر�م ، �ما یلي:

: أ� تكتسب من خالل التفاعل واالحتكاك بین األفراد في بیئة ُتعد الثقافة عمل�ة م�تس�ة -1

معینة، وقد تكتسب الثقافة في المدرسة والعمل، وعندما ��تسبها الفرد في المنظمة تص�ح 

  الثقافة نستط�ع أن نتن�أ �سلوك األفراد معتمدین على ثقافتهم.جزءًا من سلو�ه ومن خالل 

: �عتبر العنصر اإلنساني المصدر الرئ�سي للثقافة و�دونه ال تكون الثقافة عمل�ة إنسان�ة -2

  هناك ثقافة.

: الثقافة متغیرة بتأثیر التغیرات البیئ�ة والتكنولوج�ة ولكن عمل�ة تغییرها الثقافة متغیرة -3

�ثیر من األح�ان ألن الفرد تعود على سلوك معین وعلى قوانین تواجه صعو�ة في 

  وأنظمة معینة.

: تختلف الثقافة من شخص آلخر ومن للثقافة دور �بیر في تحدید نم� الح�اة للفرد -4

م�ان آلخر فنجد الثقافة الموجودة في الر�ف وال�اد�ة وحتى سلوك �ل الفرد في المناط� 

ف نسبي في سلوك األفراد الذین �عملون في بیئة المختلفة عن اآلخر حتى هناك اختال

  عمل واحدة.

: فالثقافة متوارثة یتناقلها األبناء عن اآل�اء الثقافة عمل�ة قابلة لالنتقال من جیل آلخر -5

  واألجداد .
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: فهي تش�ع حاجات اإلنسان وتر�ح النفس وترضي الضمیر، الثقافة عمل�ة رضاء نفسي -6

  . الجماعةوالفرد �شعر �أنه مقبول في 

في �تا�ه المجتمع والثقافة والشخص�ة مجموعة من الخصائص للثقافة  بیومي�ما ذ�ر 

  )87-86(بیومي، سنة النشر غیر موجودة،  تتمثل في اآلتي:

  أ� ثقافة تنشأ في مجتمع ما، و�ظهر هذا جل�ًا في أفعال أعضاءه التي تتأثر بذلك.  -أ 

السلوك، الحما�ة، النظام والض�� االجتماعي. تنظم الثقافة وتوجه المطالب األساس�ة مثل   -ب 

  و�عض الرغ�ات األخر� المتصلة �الفنون  والف�ر الفلسفي ومظاهر التعبیر األخر�.

تتخذ �عض هذه التوجیهات واألفعال الش�ل الرسمي، وتتمثل في أنما�  سلو��ة معترف   - ج 

  مع.بها وتعد مقبولة، و�عد الخروج علیها خروجًا على تقالید وق�م المجت

تنتقل هذه الطرق والتوجیهات واألفعال، شعور�ًا أو ال شعور�ًا، من شخص إلى آخر أو   -د 

  من جماعة إلى أخر�.

هذا بدوره �عطي الثقافة صفة االستمرار�ة. وفي تطورها یجب أن نالح� أن الثقافة تمیل   - ه 

  إلى أن تكون تراكم�ة.

  ش�ل والمحتو� .عن الثقافة �الرغم من استمرار�تها، إال أنها تتغیر في ال  -و 

إن الثقافة تمثل مقاومة تختلف شدتها من مجتمع آلخر ومن عصر آلخر إال أنها في   -ز 

  .عمومها تواجه ت�ار التغیر الذ� یواجه المجتمع

من حیث اتفاقها على أن الثقافة هي  هذه الخصائص ال�احثة أن هناك تشا�ه بین وتر� 

أحد المحددات المهمة للتعرف والتنبؤ على أنما� السلوك المختلفة لألفراد الذین �عملون في بیئة 

عمل واحدة، وعلى الرغم من صعو�ة تغییرها إال أنها قابلة للتغیر بتأثیر �عض المتغیرات البیئ�ة 

   والتكنولوج�ة.
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  مفهوم القيم )2-5(

�حمل في ذاته منفعة أو وزنًا أو ثمنًا. و�لمة ق�م هي  يءق�مة" تدل على أن الشإن �لمة "

جمع �لمة ق�مة وتدل على أنواع المعتقدات التي �حملها شخص أو مجموعة أو مجتمع �أسره 

و�عتبرها مهمة وملتزم بها وتحدد له عادة الصواب من الخطأ والصالح من الطالح والجید من 

لمرفوض في السلوك اإلنساني.فالق�م داخل�ة لإلنسان وتنمو وتتطور من السیئ والمقبول من ا

خالل العائلة واألصدقاء والمدرسة والتعال�م الدین�ة وم�ان العمل. فالق�م هي المرشد والدلیل 

للسلوك، والتي یتم في ضوئها تفضیل تصرف على آخر وهي �مثا�ة المع�ار الذ� �حتكم إل�ه 

  ).106، 1993(المغر�ي،لوك اآلخر�ن الفرد في تقی�م سلو�ه وس

  أهمية القيم )2-6(

الق�م أحد الجوانب الهامة في دراسة السلوك التنظ�مي، و�عود السبب في ذلك إلى  ُتعد

أنها تش�ل أساسًا لفهم االتجاهات والدوافع، وتؤثر على إدراكاتنا، و�ذلك ینظر للق�م �قوة محر�ة 

األفراد أثناء إجراء مقارنـــات بین مجموعة من  إل�هومنظمة للسلوك. وتعتبر الق�م �مع�ار یلجأ 

البدائل السلو��ة و�عامل موحد للثقافة العامة، وأ�ضًا تعتبر �محدد لألهداف والس�اسات �حیث 

یجب أن تكون هذه األهداف متوافقة ومنسجمة مع الق�م. �ذلك ُتبرز الق�م االختالفات الحضار�ة 

وع ، فق�م المجتمعات تتنر على السلوك التنظ�مي �ش�ل واضحبین المجتمعات المتنوعة وهذا یؤث

من اإلخالص واألمانة واحترام الوقت والجد�ة وطاعة أوامر المسئولین، و�التالي فإن من 

الضرور� معرفة وفهم الق�م السائدة في أ� مجتمع وذلك لفهم السلوك التنظ�مي المتوقع من 

  ).109، 2013،(العم�اناألفراد 

  ) مفهوم الثقافة التنظيمية2-7(
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ُیجمع العلماء السلو�یون من مختلف العلوم السلو��ة، و�خاصة في مجال علم اإلنسان، 

على أهم�ة الثقافة ودورها الحیو� في تكو�ن وتش�یل شخص�ة الفرد وق�مه ودوافعه واتجاهاته، 

�اإلضافة إلى أن الثقافة تش�ل إطارًا ألنما� السلوك المختلفة للفرد، ف�ما أن لكل مجتمع ثقافته 

خاصة �ه، فلكل منظمة أ�ضًا ثقافتها الخاصة بها التي تتطور مع مرور الوقت، وحتى ال

المنظمات العاملة في نفس المجال وفي نفس البلد، تتمیز ثقافة �ل منها على األخر�، �ما 

تشتمل عل�ه من ق�م واعتقادات ومدر�ات وافتراضات ورموز ولغة وغیرها. وقد ازداد اهتمام الكتاب 

في السنوات األخیرة بثقافة المنظمة لما لها من تأثیر �بیر على المنظمة، وتطور هذا  وال�احثین

�ما ینطو� تحت مفهوم الثقافة  .)327، 2004(حر�م ،االهتمام إلى مدخل/إطار لدراسة المنظمات 

التنظ�م�ة العدید من المصطلحات مثل األخالق�ات والنواحي الماد�ة والق�م والنماذج االجتماع�ة 

و�التالي فهي تمثل مجموعة من المزا�ا التي تمیز المنظمة عن �اقي المنظمات  التكنولوج�ا،و 

األخر�، وتكتسب هذه المزا�ا صفة االستمرار�ة النسب�ة، وتمارس تأثیًرا �بیًرا على سلوك األفراد 

أساسً�ا في وتر�ز على إیجاد ق�م وأهداف مشتر�ة بین العاملین، ولذلك تعد ر�ًنا  في المنظمات،

المنظمات المعاصرة، إضافة إلى أنها تلعب دوًرا �ارًزا في التأثیر على التنم�ة اإلدار�ة؛ حیث 

األمر الذ�  تتأثر عمل�ات التنم�ة اإلدار�ة �المستو� الثقافي السائد في المجتمع سلً�ا أو إیجاً�ا.

  إلى فهم أ�عادها وعناصرها.جعلها تفرض على القادة والمدیر�ن االهتمام بها في محاولة للوصول 

أ�ضًا الثقافة التنظ�م�ة هي نتاج ما اكتس�ه العاملون والمدیرون من أنما� سلو��ة وطرق 

تف�یر وق�م وعادات واتجاهات ومهارات تقن�ة قبل انضمامهم للمنظمة التي �عملون فیها، ثم 

ها وس�اساتها وأهدافها تضفي المنظمة على ذلك النس� الثقافي لمنسو�یها من خصائصها واهتمامات

                                                                                                                             .)11-8، 2005(العوفي،وق�مها ما �حدد شخص�ة المنظمة، و�میزها عن المنظمات األخر� 
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الثقافة التنظ�م�ة �أنها منظومة 2010) بد اللطیف وجودة (عومن هذا المنطل� ُ�عرف 

الق�م والمعتقدات والطقوس والممارسات التي تتطور وتستقر مع مرور الزمن ،وتص�ح سمة خاصة 

للتنظ�م �حیث تخل� فهمًا عامًا بین أعضائه حول خصائصه والسلوك المتوقع من األعضاء ف�ه. 

تنظ�م�ة �أنها مجموعة الق�م والمعتقدات التي تش�ل منهج الثقافة ال (2006)�ما ُ�عرف أبو ��ر

تف�یر أعضاء المنظمة وٕادراكاتهم، ومن ثم تؤثر في أسلوب مالحظاتهم وتفسیرهم لألش�اء داخل 

المنظمة وخارجها مما ینع�س على سلوك األفراد وممارسات اإلدارة وأسلو�ها المت�ع ألجل تحقی� 

) الثقافة التنظ�م�ة �أنها مجموعة من الق�م والمعاییر Jones)177،2007 رسالة المنظمة. وُ�عرف 

المشتر�ة التي تح�م تفاعالت أعضاء المنظمة مع �عضهم، و�ذلك مع الناس خارج المنظمة. 

فُ�عرفان الثقافة التنظ�م�ة �أنها مجموعة الق�م   Moorhead and Griffen)2000، 17( وأما

ظمة من أن �میزوا بین األعمال الصح�حة واألعمال غیر المشتر�ة التي تم�ن العاملین في المن

الصح�حة. فالثقافة التنظ�م�ة إذًا تتضمن مجموعة من الق�م والمعتقدات التي یتشارك بها أعضاء 

المنظمة والتي تؤثر في سلو�هم وتصرفاتهم وتح�م معاییر السلوك لتحدد ما السلوك المقبول؟ وما 

عن أس�اب قدرة المجتمعات على حف�  )Hofstede )36،2005السلوك المرفوض؟ و�تساءل

ثقافتها من خالل تعاقب األج�ال مستفسرًا عن المادة التي تتكون منها هذه الط�قات الراسخة، ثم 

یجیب �أنه ال توجد جینات لكي تحمل في ط�اتها الثقافة وٕانما الثقافة هي �تاب غیر مدون لقواعد 

 .إلى القادمین الجدد من خالل أعضائها لتستقر في عقولهم اللع�ة االجتماع�ة التي یتم تمر�رها

ومهما تنوعت تعر�فات الثقافة التنظ�م�ة فإن جم�ع التعر�فات تشترك �عنصر ممیز هو الق�م وهي 

التي تمثل القاسم المشترك بین التعارف المختلفة للثقافة وتشیر هذه الق�م إلى االتجاهات 

  .)123، 2010 (عبداللطیف، جودة،ینةوالمعتقدات واألف�ار في منظمة مع
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و�م�ن لل�احثة تعر�ف الثقافة التنظ�م�ة �أنها مجموعة القواعد التي تش�ل هو�ة المنظمة 

  وتوجه سلو��ات األفراد داخلها.

)2 -7 -1ظا ل ارا (  

  )33- 31، 2005(الشلو�،مراحل تطور الثقافة التنظ�م�ة �المراحل التال�ة:  حدد الشلو� 

وفي ظل هذه المرحلة تم النظر للفرد العامل من منظور ماد�، �حیث  :المرحلة العقالن�ة -1

یتم تحفیزه �حوافز ماد�ة ألداء مهامه. و�انت یلور من رواد هذه النظر�ة التي نظرت إلى 

اإلنسان نظرة م��ان���ة. وفي هذه المرحلة تم إفراز ق�م ماد�ة رسخت هذه النظرة، إال أن 

د تغیرت، و�م�ن مالحظة هذا التغیر في مراحل تطور الف�ر اإلدار�، حیث هذه الق�م ق

  .تغیرت الق�م في المرحلة األولى من ق�م ماد�ة إلى ق�م معنو�ة

وفي هذه المرحلة ظهرت ق�م تنظ�م�ة جدیدة، فظهور النقا�ات   :مرحلة المواجهة -2

العمال�ة، واالهتمام �العنصر اإلنساني، ومحاس�ة اإلدارة في حالة إهمال العنصر 

  .اإلنساني، وٕاعطاؤه حقوقه، وواج�اته أدت إلى إفراز ق�م الحر�ة، واالحترام والتقدیر

م الحر�ة في العمل، حیث تم نقل أظهرت هذه المرحلة ق� :مرحلة اإلجماع في الرأ� -3

اإلدارة من المدیر�ن إلى العاملین، وفي هذه المرحلة عزز دوجل اسم اكر�جار مفهوم 

  وأهم�ة الق�م اإلدار�ة، وتطرقت هذه المرحلة من خالل هذا المفهوم إلى فرض�ات

 X و Y لترسیخ مجموعة من الق�م في �ل فرض�ة.  

لجدیدة التي أظهرتها هذه المرحلة امتداًدا لتجارب قد �انت الق�م ا :المرحلة العاطف�ة -4

هوثورن، التي شددت على أهم�ة المشاعر، واألحاس�س، وأن اإلنسان هو �تلة من 

  .المشاعر، واألحاس�س، ول�س مجرد آلة م��ان���ة
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تر�ز الق�م في هذه المرحلة على المشار�ة بین اإلدارة، والعاملین  :مرحلة اإلدارة �األهداف -5

إلخ، ...تعل� �العمل�ات التنظ�م�ة من اتخاذ قرار، وتخط�� ، وتنسی�، وٕاشرافف�ما ی

  .إضافة إلى العمل �ش�ل جماعي في تحدید أهداف التنظ�م، و�ذلك المسؤول�ة المشتر�ة

ظهرت في هذه المرحلة ق�م جدیدة تمثلت في تحلیل األف�ار،  :مرحلة التطو�ر التنظ�مي -6

 منهج�ة ال�حث العلمي التي �م�ن من خاللها إیجاد ماوالمعلومات اإلدار�ة، واستخدام 

�عرف �التطو�ر التنظ�مي من خالل وضع خط� مستقبل�ة، وقد صاحب ذلك ظهور 

�العالقات اإلنسان�ة، والجوانب النفس�ة، ودراسة ضغو�  االهتماممفاه�م، وق�م جدیدة مثل 

  .العمل، واإلجهاد، وحاالت التوتر، واالنفعال

�مثل تطو�ر الق�م في هذه المرحلة مز�ًجا من مراحل التطور السا�قة،  :مرحلة الواقع�ة -7

عبر إدراك عمل المدیر�ن لمفهوم الق�ادة، وأهمیتها، ومراعاة ظروف البیئة المح�طة، 

  .والتنافس، وظهور مفاه�م، ومصطلحات جدیدة

ور، فقد �مراحل عدة، نتیجة للتغیر، والتط تمر ق�م المنظمةأن  استنتاج�م�ن ومما سب� 

�ما تختلف هذه المراحل من منظمة  أثر التطور في تش�یل، وٕاعادة تش�یل الثقافة التنظ�م�ة

   .ألخر� 

)2 -7 -2ظا ر ا (  

أن الق�م تمثل الر�یزة الرئ�سة في أ� ثقافة تنظ�م�ة، وأنها جوهر فلسفة أ� ذ�ر بن سعود 

وفاعل�ة، وأنها تع�س شعور العاملین واتجاهاتهم العامة منظمة تسعى إلى تحقی� أهدافها ��فاءة 

نحو المنظمة، �ما تحدد الخطو� العر�ضة ألنشطتهم الیوم�ة، لذا �عتقد أن نجاح المنظمات 

 الثقافة و�ناءًا على ذلك فإن. �موجبها والعمل التنظ�م�ة الق�م منسو�یها لتلك إدراك یتواف� على ��ف�ة
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         ).17-16، 2003، سعود آل( أبرزها األهم�ة، ذات العناصر من مجموعة التنظ�م�ة تتكون من

   

 الواحد االجتماعي التنظ�م أعضاء بین مشتر�ة اتفاقات عن ع�ارة الق�م  التنظ�م�ة: الق�م -1

 الق�م أما الخ ..مهم غیر أو مهم جید، غیر أو جید مرغوب، غیر أو مرغوب هو حول ما

 سلوك توج�ه على .الق�م هذه تعمل �حیث العمل، بیئة أو م�ان في الق�م تمثل فهي التنظ�م�ة

ومن هذه الق�م المساواة بین العاملین،  المختلفة. التنظ�م�ة الظروف ضمن العاملین

  .الخ ..واالهتمام بإدارة الوقت، واالهتمام �األداء واحترام اآلخر�ن

العمل والح�اة هي ع�ارة عن أف�ار مشتر�ة حول طب�عة و  :المعتقدات التنظ�م�ة -2

ومن هذه المعتقدات  .االجتماع�ة في بیئة العمل، و��ف�ة إنجاز العمل والمهام التنظ�م�ة

أهم�ة المشار�ة في عمل�ة صنع القرارات، والمساهمة في العمل الجماعي وأثر ذلك في 

  .تحقی� األهداف التنظ�م�ة

في المنظمة على اعت�ار وهي ع�ارة عن معاییر یلتزم بها العاملون  :األعراف التنظ�م�ة -3

في نفس  واالبنمثال ذلك التزام المنظمة �عدم تعیین األب  .أنها معاییر مفیدة للمنظمة

  المنظمة، و�فترض أن تكون هذه األعراف غیر م�تو�ة وواج�ة للمرؤوسین.

تتمثل التوقعات التنظ�م�ة �التعاقد الس��ولوجي غیر الم�توب والذ�  :التوقعات التنظ�م�ة -4

�عني مجموعة من التوقعات �حددها أو یتوقعها الفرد أو المنظمة،  �ًال منهما من اآلخر 

مثال ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسین،  خالل فترة عمل الفرد في المنظمة.

المتمثلة �التقدیر واالحترام المت�ادل، وتوفیر والمرؤوسین من الرؤساء، والزمالء اآلخر�ن و 

   .بیئة تنظ�م�ة ومناخ تنظ�مي �ساعد و�دعم احت�اجات الفرد والعوامل النفس�ة واالقتصاد�ة
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 ) یوضح عناصر الثقافة التنظ�م�ة للمنظمة1(رقم  ش�ل

  .16، 2011المصدر: العاجز، 

)2 -7 -3ظا ص ا (  

(سالم،  :یلي ف�ما نوردها والتي المنظمة ثقافة بها تتصف التي الخصائص من مجموعة هناك

2006 ،19 -20(  

بیئة  في األفراد بین واالحتكاك التفاعل خالل من تكتسب أ� م�تس�ة عمل�ة الثقافة تعتبر -1

 تص�ح المنظمة في الفرد ��تسبها وعندما والعمل، المدرسة في الثقافة تكتسب وقد العمل،

  ثقافتهم. على معتمدین األفراد �سلوك نتن�أ أن نستط�ع الثقافة خالل ومن سلو�ه جزء من

 من أنها أ� لها الرئ�سي المصدر هو اإلنسان �عتبر حیث إنسان�ة عمل�ة المنظمة ثقافة -2

  ثقافة. هناك تكون  ال صنعه و�دونه

تسل�مها  على �عمل المنظمة أج�ال من جیل �ل أن حیث ومستمر تراكمي نظام الثقافة -3

  جیل. �عد ج�ال وتورث تعلم فهي الالحقة لألج�ال

 المتفاعلة الفرع�ة األجزاء أو الم�ونات من مجموعة من یتكون  مر�ب نظام المنظمة ثقافة -4

   :التال�ة العناصر المنظمة وتشمل ثقافة تكو�ن في ف�ما بینها

 األفراد �حملها التي واألف�ار والمعتقدات والق�م األخالق في و�تمثل :المعنو�  الجانب .  
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  والممارسات  والفنون  اآلداب أفراد المجتمع، وتقالید عادات في و�تمثلي: السلو� الجانب

  المختلفة.

 ملموسة أش�اء من لمجتمعا أفراد ینتجه ما �ل وهو  :الماد� الجانب.  

اإلنسان  مطالب مع التكیف على القدرة له مرن  نظام فهي التكیف، خاص�ة لها المنظمة ثقافة - 

  .�المنظمة المح�طة الجغراف�ة البیئة ومع والنفس�ة البیولوج�ة

اتخاذ  في المشار�ة أسالیب و طرق  ناح�ة من السائد التنظ�مي المناخ المنظمة ثقافة تع�س - 

لغة  إلى إضافة العاملین، نحو العل�ا اإلدارة مشاعر و اتجاهات العمالء، مع التعامل القرارات،

  .المنظمة داخل ذلك في المستعملة والمصطلحات اإلدار�  الخطاب

  .ثقافتها في دالة وهي المنظمة رسالة تش�یل في وتؤثر تساهم، المنظمة ثقافة أن - 

 أجزائها، فأ� مجموع بین انسجام خل� إلى وتسعى متكامال �ال تش�ل فهي متكامل نظام الثقافة - 

  والمجتمع. للمنظمة الثقافي النم� في یؤثر الح�اة جوانب من جزء أ� على �طرأ تغییر

 تغییرها قد عمل�ة أن إال والتكنولوج�ة البیئ�ة �التغیرات لتأثرها نظرا التغیر خاص�ة التنظ�م�ة للثقافة - 

  .معین سلوك نم� على األفراد لتعود الصعو�ات �عض تالقي

)2 -7 -4ظا ا أ (  

وللثقافة التنظ�م�ة أهم�ة في جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها و�م�ن 

   )314-313، 2005(العم�ان، إیجاز أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة �ما یلي: 

على أحد  اعتداء�ذلك أ�  تعمل على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها. -1

بنود الثقافة أو العمل �ع�سها سیواجه �الرفض، و�ناءًا على ذلك فإن للثقافة دورًا �بیرًا 

  في مقاومة من یهدف إلى تغییر أوضاع األفراد في المنظمات من وضع إلى آخر.  
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تساعد في التنبؤ �سلوك األفراد والجماعات. فمن المعروف أن الفرد عندما یواجهه موقفًا  -2

و مش�لة فإنه یتصرف وفقًا لثقافته، أ� بدون معرفة الثقافة التي ینتمي إلیها الفرد معینًا أ

 �صعب التنبؤ �سلو�ه.  

وتكمن أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة في أنها توفر إطارًا لتنظ�م وتوج�ه السلوك التنظ�مي، 

م داخل �معنى أن الثقافة التنظ�م�ة تؤثر على العاملین وعلى تكو�ن السلوك المطلوب منه

  .المنظمة

ونستنتج من ذلك أن الثقافة التنظ�م�ة تمتاز �عدة صفات منها أنها مشتر�ة بین العاملین 

  رث لهم.                                                                       و�ستط�عون تعلمها و�م�ن أن توَ 

أن ثقافة المنظمة تخدم  إلى  Kreinter & Kinickiومن جهة أخر� �شیر الكات�ان 

  أر�ع وظائف هي:

  تعطي األفراد العاملین هو�ة منظم�ة.                                                   -أ 

  تسهل االلتزام الجماعي.                                                -ب 

           تعزز استقرار النظام االجتماعي.                                     - ج 

  أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة في الش�ل األتي: العاجز �ما بَین .تش�ل السلوك  -د 

  

  ) یوضح أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة للمنظمة2ش�ل رقم(

  .19، 2011المصدر: العاجز، 
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)2 -7 -5 (ظا واع اأ  

  )11، 2011،دن�ا( :عدة أنواع أهمها الثقافة التنظ�م�ة إلى )(Daft , 2004 ,367 –368 صنف

وهي متمیزة �التر�یز االستراتیجي للبیئة الخارج�ة و��ون الثقافة هي القدرة على التكیف:   -أ 

 من خالل المرونة والتغییر لتلب�ة حاجات ورغ�ات الضیف.

  . تتمیز بتأكید الرؤ�ا الواضحة لغرض وأهداف المنظمةثقافة الرسالة:    -ب 

العاملین بوصفها طر�� لتحقی� األداء  وتر�ز على تلب�ة احت�اجاتثقافة الجماعة:   - ج 

   العالي، والمشار�ة فهي تخل� الحس �المسؤول�ة وااللتزام اتجاه المنظمة.

وتؤ�د على االلتزام الصارم �التعل�مات واإلجراءات والقواعد الثقافة البیروقراط�ة:   -د 

    الرسم�ة.                                                                

   ) أبرز أنواع الثقافة المنظم�ة في:28،2005( الشلو�  �ما حدد

وفیها تتحدد المسؤول�ات والسلطات حیث ��ون العمل منظم  :الثقافة البیروقراط�ة– النوع األول

  . العتماده على الرقا�ة وااللتزام

�حب المخاطرة توفیر بیئة للعمل تساعد على اإلبداع وتتصف الثقافة اإلبداع�ة:  –النوع الثاني 

ولكي تنجح المنظمة في عملها فعلیها اخت�ار المسار الذ� ��ون األكثر توافقًا . ومواجهة التحد�ات

توجد ثقافة نموذج�ة  مع ثقافتها وألن �ل ثقافة تختلف عن غیرها في جوانب معینة، �معنى انه ال

ق�م والمعتقدات، أسلوب �عود إلى: ال االختالفتكون قابلة للتطبی� في �ل المنظمات، وان وجه 

الق�ادة، عمل�ات ممارسة السلطة، عمر المنظمة، نظم العمل والس�اسات واإلجراءات، أنما�  

اتصاالتها وعل�ه فإن المنظمات تسعى لكسب موارد �شر�ة تتالءم ثقافتهم مع ثقافة المنظمة 

ول األحداث التي تحدث واستراتیج�اتها والثقافة تعمل على توس�ع أف� ومدارك األفراد العاملین ح
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في المح�� الذ� �عملون ف�ه. وتساعدهم في التنبؤ �سلوك األفراد والجماعات، فالثقافة هي 

  .اإلطار المرجعي الذ� �قوم بتفسیر األحداث واألنشطة في ضوئها

)2 -7 -6 (ظا د اد أو  

ظهرت العدید من النماذج التي احتوت على مجموعة من األ�عاد للثقافة التنظ�م�ة 

وفي هذه ع�ست اتجاهات ال�احثین الف�ر�ة وسمات المنظمات التي قاموا بدراسة هذه األ�عاد 

الدراسة سیتم التر�یز على نموذج هوفستید للثقافة التنظ�م�ة ألن البیئة اللیب�ة �انت جزءًا من 

  : �قة لهذه األ�عاددراسات سا

 نموذج هوفستید للثقافة التنظ�م�ة  

  ُ�عد مسافة السلطة - 

  ُ�عد تجنب المجهول(عدم التأكد) - 

  األنوثةمقابل ُ�عد الذ�ورة  - 

  ُ�عد الجماع�ة مقابل الفرد�ة - 

) من أفضل الدراسات التي شخصت Hofestede, 1984, 1991(وتعتبر دراسات

مالمح الف�ر اإلدار� في المجتمعات العالم�ة اعتمادًا على المنظور الثقافي، حیث أن النظم 

والممارسـات اإلدار�ة تت�این وتختلف بناء على ت�این الثقافات، ف�ل نموذج إدار� سیتأثر �الثقافة 

ر� هولند� أعطى مهمة تطو�ر الوضع الوطن�ة التي تنتمي إلیها �ل مؤسسة. هوفستد عالم إدا

 (100,000) حیث قام بتوز�ع حوالي ،عن طر�� تحسین أداء العاملین IBMاإلدار� في شر�ة 

ساعدت ف�ما �عد على  ،أ�عاد 4 استب�ان على العاملین، وتبین لهم خالل هذه الدراسة الضخمة

تشخ�ص وتفسیر أس�اب وجود االختالفات الظاهرة والمنتشرة في �افة الم�اتب العاملة 

حیث �انت هذه الشر�ة العمالقة من أكثر الشر�ات نجاحًا في العالم في ذلك  IBMلشر�ات،
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ولة، د 53 و�انت تلك األ�عاد االكتشاف األساس الذ� استطاع هوفستد من خالله تصن�فه.الوقت

والتي اشتملت علیها دراسته في جداول بناءًا على أ�عاده األر�عة، ولیب�ا هي إحد� الدول التي 

�انت من ضمن دراسته والتي م�نت من تفسیر أس�اب وجود االختالفات الثقاف�ة وفسر من 

وقدم هوفستد نظر�ته القائمة على أهم�ة األخذ  .خاللها مسألة تعدد الثقافات واختالفاتها

في فهم سلو��ات وانط�اعات األفراد داخل ) أثر االختالفات الثقاف�ة( العت�ارات الثقاف�ة،�ا

  ):335-336، 2008(الهرش،التال�ة  4التنظ�مات بناءًا على األ�عاد 

  : سلطةعد مسافة ال�ُ  -1

وتعبر عن المد� الذ� �قبل ف�ه أفراد المنظمة القوة الموزعة �ش�ل غیر متساو� داخلها. 

ونوع�ة العالقات وٕام�ان�ة  االستشارةوهذا األمر یتضح بجالء من خالل التعرف على فرص 

  من عدمها بین الرؤساء و المرؤوسین. االختالفإظهار 

  : "تأكدعدم ال "عد تجنب المجهول�ُ  -2

الة الخوف من المجهول والمد� الذ� �شعر ف�ه األفراد �حالة عدم االرت�اح وتعبر عن ح

أو القل�. وتكون حالة تجنب عدم التأكد في حدودها الدن�ا مع تزاید حالة الالرسم�ة، تقبل وجهات 

النظر المختلفة، وجود القلیل من القواعد والرقا�ة المحدودة للعواطف، وتزداد حالة تجنب عدم 

                                                                                        قبل األفراد مع وجود األوامر، المعرفة المتخصصة والمؤهالت.التأكد من 

                  :عد الذ�ورة مقابل األنوثة�ُ  -3 

�الذ�ور دون اإلناث تسود في البلدان ذات الطا�ع الذ�ور� �عض الق�م المرت�طة 

أما في البلدان ذات الطا�ع األنثو� فإن ق�مًا أخر�  .�التنافس، الماد�ة، التر�یز على القوة والحر�ة

  تكون سائدة بدرجة �بیرة �التعاون، والتر��ة (التنشئة) والعنا�ة.  

    فرد�ة:مقابل ال جماع�ةعد ال�ُ  -4
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لهو�ة الذات�ة واتخاذ القرار، في حین تر�ز المجتمعات الفرد�ة على اإلنجاز الفرد� وا

تر�ز الثقافة الجماع�ة على المیل نحو العائلة و حما�ة الفرد �انتمائه إلى الجماعة فضًال عن 

  . )2011(جالب، التحالفات و المیل نحو تحقی� االنسجام في العمل واتخاذ القرار الجماعي 

ال تعمل على انفراد بل  Hofstedeإنا أل�عاد الق�مة الثقاف�ة األر�عة التي اقترحها هوفستد 

في تأثیراتها على اتجاهات  – ولذلك تبدو معقدة – أنها معتمدة على �عضها ومتفاعلة ف�ما بینها

موظفي شر�ات صغیرة ومتوسطة على  2000 العمل وسلو��اته، فمثًال في دراسة أجر�ت عام

م في أسترال�ا وفنلندا والیونان وٕاندون�س�ا والم�س�ك على والنرو�ج والسو�د تم الوصول إلى أن الحج

أصحاب المشار�ع الر�اد�ة في المجتمعات التي تتمیز �الرجول�ة والفرد�ة یبدون ذو إدراك أوطأ 

إن الثقافات .الستراتیج�ات التعاون �الموازنة مع نظرائهم من مجتمعات تتمیز �األنثو�ة والجماع�ة 

الرجول�ة تنظر إلى التعاون عمومًا �مؤشر للضعف، والمجتمعات التي تتمیز �الفرد�ة تعطي ق�مة 

عال�ة لالستقالل�ة والس�طرة، أضف إلى ذلك أن الدراسة وجدت �أن المستو�ات العال�ة من تجنب 

(لفحل، لخطر عدم ال�قین تحث على تعاون أكثر �تطو�ر التحالفات لتوز�ع عبء ا الالتأكد أو

2013 ،41 - 42.(  

واقع الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ممثلة في أ�عاد وهذه الدراسة تحاول ال�حث في 

  في المنطقة قید الدراسة. وهل لها ثأثیر على سلوك العاملین هوفستید
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 اخلـالصــة

(أ�عاد هوفستید  ممثلة في الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل لدراسة الفصلتم تخص�ص هذا 

من خالل التعرف على مفهوم الثقافة �ش�ل عام والثقافة التنظ�م�ة �ش�ل خاص ، الثقاف�ة)

  جزء ونتاج أساسي لثقافة المجتمع الموجودة ف�ه. �اعت�ارها

ُتعد الثقافة أحد محددات السلوك اإلنساني وتأثیرها  الثقافةوعلي هذا األساس یتضح أن 

وتعد الق�م وهي أحد م�ونات الثقافة من الوسائل التي تز�د من ، فراد�ظهر واضحًا على سلوك األ

�ما ترت��  �الثقافة ارت�اطًا  ،فهمنا للشخص�ة اإلنسان�ة وتم�نا من تفسیر االختالفات في السلوك

لذا ال �م�ن فصل الق�م عن الثقافة ، وث�قًا إذ أن الق�م تن�ع من ثقافة المجتمع الذ� ُ��ون الق�م

  . ما الوثی� في �افة الجوانبالرت�اطه

الثقافة التنظ�م�ة هي نتاج ما اكتس�ه العاملون والمدیرون من أنما� سلو��ة  وتبین أن

وطرق تف�یر وق�م وعادات واتجاهات ومهارات تقن�ة قبل انضمامهم للمنظمة التي �عملون فیها، ثم 

ماماتها وس�اساتها وأهدافها تضفي المنظمة على ذلك النس� الثقافي لمنسو�یها من خصائصها واهت

   .وق�مها ما �حدد شخص�ة المنظمة، و�میزها عن المنظمات األخر� 

  

   



  

  

  

  

  الثالث الفصل

   سلوك العاملین 

  متهيد) 1 – 3( 

  التنظيمي سلوكال وعناصر مفهوم )2 – 3( 

  التنظيمي اجلوانب النظرية يف السلوك )3 – 3( 

  التنظيمي السلوك نواتج )4 – 3( 

  التنظيمي أهداف وخصائص السلوك )5 – 3( 

  أثر الثقافة على الشخصية  )6 – 3( 

  ) أثر البيئة على السلوك التنظيمي للعاملني7 – 3( 

  ) القيم واألمناط السلوكية8 – 3( 
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  متهيـد       )1–3(

تحتل دراسات السلوك التنظ�مي في الوقت الحالي مساحة مهمة في أدب�ات اإلدارة نتیجة 

للمتغیرات االقتصاد�ة والتقن�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة على المستو�ات العالم�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة 

وما نتج عنها من أوضاع مختلفة تمامًا تح�� �المنظمات وتفرض علیها تحد�ات غیر مسبوقة 

  .)14، 2007(عوض،تت�ح لها فرصًا هائلة في الوقت نفسه و 

ونحن نحتاج إلى تفسیر سلوك من نعمل معهم، ونحاول التوصل إلى اإلجا�ة على 

السؤال لماذا یتصرف فالن بهذه الطر�قة، ولماذا �عاملني رئ�سي بهذا الش�ل، ولماذا ال �فهم 

ن بناءًا عل�ه نتصرف مع من نعمل المرؤوسون تعل�ماتي، ونحن نحتاج إلى هذا التفسیر، أل

  معهم، فسلو�نا یتحدد على أساس تفسیرنا لما �حدث حولنا.

�مراحل عدیدة، فمنذ بدء  مرت دراسة السلوك اإلنساني في المنظمات ووضح ماهر أن

ظهرت األد�ان لكي تفسر سلوك اإلنسان وتنظم ثم ال�شر�ة والناس تسعى إلى تفسیر السلوك، 

ومع تطور العلوم اإلنسان�ة (مثل علم النفس وعلم االجتماع)، بدأ علم جدید في العالقة بینهم، 

الظهور وهو علم السلوك التنظ�مي، و�قدم علم السلوك التنظ�مي معارف ومهارات �حتاجها �ل 

   .( وعلى وجه خاص �ل مدیر) یود أن �حق� أهدافه من خالل آخر�ن فرد

لتي تمتلكها المنظمة، فهي العنصر األساسي لنجاح تعد الموارد ال�شر�ة من أهم الموارد او 

المنظمة، ومن ثم فإن محاولة المدیر لفهم السلوك اإلنساني من أولى المهام التي یجب أن یر�ز 

  علیها المدیرون في عملهم.

  فلنجاح أ� منظمة البد من توافر ثالثة أ�عاد أساس�ة للسلوك اإلدار�:

  وتنفیذ العمل �طر�قة صح�حة وفعالة.: و�تعل� ���ف�ة أداء ال�عد الفني -1

  : و�تعل� �معرفة المدیر�ن �الجوانب النظر�ة والمفاه�م�ة للعمل�ة اإلدار�ة.ال�عد المفاه�مي -2
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: و�تعل� �عمل�ة فهم المدیر�ن ���ف�ة التعامل مع األفراد داخل المنظمة، ال�عد اإلنساني -3

  والفرد. وتحفیز هؤالء األفراد للعمل �طر�قة تحق� مصلحة المنظمة

و�جب على المدیر�ن إدراك تفاعل هذه المفاه�م أو الجوانب الثالثة السا�قة؛ وأن غ�اب 

  واحد منها قد یؤد� إلى فشل المنظمة في تحقی� أهدافها.

وعلم السلوك التنظ�مي هو العلم الذ� یتعامل مع �ل من ال�عد المفاه�مي واإلنساني في 

  .)5، 2002(راو�ة،العمل�ة اإلدار�ة 

  التنظيمي سلوكال وعناصر مفهوم )3-2(

 اظ وكا وم )1- 2- 3(

ینطو� السلوك التنظ�مي على دراسة السلوك اإلنساني في المواقف التنظ�م�ة، ودراسة 

المنظمة ذاتها، وأ�ضًا دراسة التفاعل بین السلوك اإلنساني والمنظمة من ناح�ة، وتفاعل المنظمة 

ونالح� من التعر�ف الساب� وجود ثالثة جوانب متمثلة في الفرد، مع البیئة من ناح�ة أخر� 

المنظمة، والبیئة. ومن ثم یجب أال �غفل المدیرون أ� جانب من هذه الجوانب الثالثة عند دراسة 

  السلوك التنظ�مي.

والش�ل اآلتي یوضح النظرة الشاملة للسلوك التنظ�مي، حیث �ظهر العالقة واالرت�ا� بین 

ك اإلنساني في المنظمة والتفاعل بین الفرد والمنظمة، وأ�ضًا البیئة المح�طة �ل من السلو 

  �المنظمة.
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  ) یوضح النظرة الشاملة للسلوك التنظ�مي3( والش�ل رقم

  .19، 1998حسن، و  المصدر: صالح

  

وعرفه (أحمد ماهر) �أنه سلوك األفراد داخل المنظمات و�قصد �السلوك االستجا�ات التي 

�غیره من األفراد أو نتیجة التصاله �البیئة الخارج�ة من حوله.  الحتكاكهفرد نتیجة تصدر عن ال

و�تضمن السلوك بهذا المعنى �ل ما �صدر عن الفرد من عمل حر�ي أو تف�یر أو سلوك لغو� 

  .أو إدراك  انفعاالتأو مشاعر أو 

"ذلك الجزء من المعرفة األكاد�م�ة التي : وأ�ضًا عرفه األستاذان هودجیتس والتمان �أنه

تهتم بوصف وتفهم وتنبؤ وض�� السلوك اإلنساني في البیئة التنظ�م�ة" و�عتبر هذا المفهوم شامًال 

لألفراد والجماعات في البیئة التنظ�م�ة و�تناول من خالل ذلك �افة األ�عاد السلو��ة لهم من ق�م 

..الخ. من األ�عاد السلو��ة والتنظ�م�ة الهادفة. إذ أن واتجاهات ومدر�ات حس�ة وسلو��ات مختلفة

السلوك التنظ�مي سواء على صعید الفرد أو الجماعة فإنه یتضمن االستجا�ات الحر��ة والفور�ة 

للكائن اإلنساني والتي تمثل  مز�جًا من المعط�ات واألنشطة المتفاعلة والتي تمثل النتاجات 

  ).17-16، 2002،حمود(د والش�ل �مثل ذلك األساس�ة للبناء الس��ولوجي للفر 



37 
 

  

  ) یوضح نموذج التنظ�م الس��ولوجي(النفسي) للفرد4( ش�ل رقم

  .17، 2002المصدر: حمود،  

إذ إن البناء الس��ولوجي(النفسي) للفرد �عد �مثا�ة تفاعل بین متغیر�ن هما العوامل 

وراث�ًا أما المتغیر الثاني ف�مثل العوامل  الداخل�ة والتي تمثل العوامل الوراث�ة والتي ��تسبها الفرد

الخارج�ة والتي تعتبر عوامل م�تس�ة من خالل التعامل مع البیئة التي �ع�ش بها الفرد ذاته 

وتلعب �افة العوامل �األسرة والمجتمع والمتغیرات االقتصاد�ة والثقاف�ة والحضار�ة والتر�و�ة 

لك المؤثرات النفس�ة للفرد و�تفاعل هذین العاملین یتم واالجتماع�ة..الخ، دورًا أساس�ًا في بناء ت

وهناك تعر�ف للسلوك التنظ�مي �علم  ).18، 2002،حمود((النفسي) للفرد  تكو�ن البناء الس��ولوجي

(�أنه ذلك الحقل الذ� یهتم بدراسة سلوك واتجاهات وآراء العاملین في  من العلوم اإلنسان�ة:

سم�ة وغیر الرسم�ة على إدراك ومشاعر وأداء العاملین وتأثیر المنظمات، وتأثیر المنظمات الر 

البیئة على المنظمة وقواها ال�شر�ة وأهدافها، وأخیرًا تأثیر العاملین على التنظ�م و�فاءته). فالسلوك 

م�ونات  -العاملین - الوظ�فة -التنظ�مي علم �میل إلى معالجة مواض�ع لها عالقة: �العمل

المشاعر وردود  - االتجاهات -الس�اسات - یئة الداخل�ة والخارج�ة للتنظ�مالب -الكفاءة - التنظ�م

  ).7، 2007(عوض،التنظ�م الرسمي وغیر الرسمي  - األفعال
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أن السلوك التنظ�مي هو علم یدرس سلوك األفراد  ومن خالل ما سب� تر� ال�احثة

 العاملین في المنظمات"عالقاتهم، میولهم، آراءهم".

  اظ وكار  )2- 2- 3(

(أو المتغیرات) السلو��ة والتي تش�ل السلوك التنظ�مي،  هناك مستو�ان من العناصر

  أولهما عناصر السلوك الفرد�، وثانیها عناصر السلوك الجماعي.

  أوًال: عناصر السلوك الفرد�

وهي ع�ارة عن تلك المتغیرات أو العناصر التي تؤثر �الدرجة األولى على السلوك 

 �ه، وتوجیهه، وهذه العناصر هي: والتنبؤللناس، والتي یجب دراستها لفهم هذا السلوك، الفرد� 

  )46، بدون سنة نشر(ماهر، 

اإلدراك: وهو یتناول �یف یر� الفرد الناس من حوله و�یف �فسر و�فهم المواقف  -1

خر�ن وعلى تصرفاته ر هذا اإلدراك  على ح�مه على اآلواألحداث من حوله، و�یف یؤث

  واتخاذه للقرارات.

التعلم: وهو الموضوع الذ� �فید العاملین في فهم �یف ��تسب العاملون سلو�هم، و�یف  -2

  �م�ن تقو�ة أو إضعاف أنماطًا معینة من السلوك.

الدافع�ة: وهو موضوع �فید في فهم العناصر التي تؤثر في رفع حماس ودافع�ة العاملین،  -3

التي �م�ن من خاللها حث العاملین ورفع حماسهم وفي التسلح ب�عض األدوات والمهارات 

  في أعمالهم.

الشخص�ة: وهو موضوع �ساعد المدیر على فهم م�ونات وخصائص الشخص�ة، وتأثیرها  -4

  .على سلوك األفراد داخل أعمالهم، لتم�ین المدیر من توج�ه المرؤوسین لألداء السل�م
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هم أنواع القدرات وعالقتهم �أداء القدرات: وهو موضوع �ساعد المدیر�ن والعاملین على ف -5

األعمال المختلفة، و�یف �م�ن استخدامها في تصم�م اخت�ارات العمل واخت�ار األفراد 

  ).43، 2011(دیر�،ألداء أعمال معینة 

  )4، 2011(ماهر، االتجاهات النفس�ة: و�نقسم إلى ثالث أقسام: -6

 :(المعرفة والمعلومات) إن ما یتوفر لد� الفرد من معلومات و تعلم  العنصر المعرفي

وخبرة و ثقافة تساعد على تكو�ن معارف ومعتقدات الفرد اتجاه موضوع معین وهـي 

  تساعد في تكو�ن ردود فعله في مشاعره وتحر�اته اتجاه هذا الموضوع.

 :(الوحدات والمشاعر) بناء على معرفته ومعتقداته تتكون المشاعر  العنصر العاطفي

ي تكون في ش�ل تفضیل أو عدم تفضیل وحب و�راه�ة وٕاعجاب أو عدم إعجاب والت

  واالرت�اح أو عدم االرت�اح.

 :(المیل السلو�ي) و �فهم ذلك في ش�ل التنب�ه للتعرف �طر�قة معینة  العنصر السلو�ي

  .حول األش�اء الموجودة في البیئة المح�طة

  ثان�ًا: عناصر السلوك الجماعي

المتغیرات أو العناصر المؤثرة في والم�ونة للسلوك الجماعي لألفراد، وهي ع�ارة عن تلك 

، 2011(دیر�، أو الجماعات. وهي الزمة لفهم هذا السلوك والتنبؤ �ه وتوجیهه، وهذه العناصر هي:

43(  

: وفیها یتم التعرف على تكو�ن الجماعات، وظواهر التماسك الجماعي الجماعات  -أ 

  تتناول ظاهرة اتخاذ القرارات داخل جماعات العمل.وعالقاتها �سلوك العمل، �ما 

: و�فید هذا الموضوع في التعرف على ��ف�ة اكتساب التصرفات واألنما� الق�اد�ة الق�ادة  -ب 

  المؤثرة على سلوك اآلخر�ن، والظروف المحددة للتصرفات واألنما� الق�اد�ة المناس�ة.
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�یف یتم االتصال داخل العمل. : و�هم هذا الموضوع أ� مدیر أو عامل في فهم االتصال  - ج 

و�یف �م�ن جعله بدون معوقات، و�یف �م�ن رفع مهارات االتصال �الطرق المختلفة 

  مثل االستماع، والمقا�الت الشخص�ة، واالجتماعات.

معین و�لتزمون �ه و�ؤثر في اخت�ارهم  يءعما �عتقده الفرد أو الجماعة �ش : وتعبرالق�م  -د 

لطرق وأسالیب وغا�ات التصرف. وهي معان لها أهمیتها من قبل المدیر�ن وذلك لتأثیرها 

  الكبیر في سلوك األفراد داخل المنظمة.

: �النس�ة للبیئة �م�ن أن تمیز بین البیئة الداخل�ة والبیئة البیئة والثقافة التنظ�م�ة  -ه 

یئة ثقاف�ة واجتماع�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة لها تأثیرها الواضح على الخارج�ة التي تتضمن ب

سلوك األفراد، وأما الثقافة التنظ�م�ة فهي االعتقادات والتوقعات والق�م التي �شترك بها 

  .أعضاء المنظمة وتؤثر في سلو�هم

- 32، 2005(عبدال�اقي، �ما یلي:عبدال�اقي  أما عناصر السلوك التنظ�مي من وجهة نظر

33(  

إن العناصر األساس�ة في السلوك التنظ�مي تشمل: األفراد، اله��ل التنظ�مي، التكنولوج�ا 

المستخدمة، وأخیرًا البیئة التي تع�ش فیها المنظمة. فحینما یبدأ األفراد العمل في المنظمة، فإنهم 

تهم ب�عضهم �سعون إلى تحقی� أهداف معینة، ومن هنا تنشأ حاجة إلى وجود تنظ�م یوضح عالقا

ال�عض، وأ�ضًا هناك حاجة إلى استخدام تكنولوج�ا بدرجة معینة، و�ل هذه العناصر تتأثر �البیئة 

 :الخارج�ة التي تعمل فیها المنظمة. وسوف نوضح ذلك �ش�ل أكثر تفص�ًال ف�ما یلي

  األفراد-1

ات سواء �مثل األفراد النظام االجتماعي الداخلي للمنظمة، وهم �عملون �أفراد ومجموع

�انت رسم�ة أو غیر رسم�ة، وهؤالء األفراد حاالت متغیرة ومتطورة، فهم مختلفون في شخص�اتهم 

  ومشاعرهم وتف�یرهم ودوافعهم.
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   اله��ل التنظ�مي-2

�حدد اله��ل التنظ�مي العالقات الرسم�ة لألفراد داخل المنظمة، فهو یوضح أنواع 

نشأ مش�الت متعددة تحتاج التنسی� والتعاون واتخاذ الوظائف وعالقاتها ومستو�اتها، وعادة ما ت

  القرارات لتحقی� أهداف المنظمة.

  التكنولوج�ا   -3

تمثل التكنولوج�ا األسلوب الذ� �ستخدمه العاملون في المنظمة، فاألفراد غال�ًا ال �عملون 

نولوج�ا ، فهم �ستخدمون اآلالت وأسالیب تكنولوج�ة معینة في العمل، والتكيء�أیدیهم �ل ش

المستخدمة لها تأثیر على اإلنتاج�ة، �ما أن لها تأثیر على العاملین وسلو�هم في العمل، و�ذلك 

  لها تكلفتها وعوائدها في العمل.

  البیئة   -4 

تعمل �افة المنظمات في بیئة داخل�ة خاصة بها، وأ�ضًا في بیئة خارج�ة خاصة 

واالجتماع�ة والتعل�م�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة عن  �المجتمع، وهذه األخیرة تشمل الجوانب الس�اس�ة

المجتمع. وهذه البیئة الخارج�ة لها تأثیر �بیر على العاملین في المنظمة، فهي تؤثر في سلو�هم 

واتجاهاتهم وتؤثر في ظروف العمل، ودرجة المنافسة، وهذه یجب أخذها في االعت�ار عند دراسة 

  السلوك اإلنساني في المنظمات.

  التنظيمي  اجلوانب النظرية يف السلوك )3-3(

�ما هو معروف لدینا فإن تفاعل عوامل البیئة الداخل�ة والخارج�ة وانع�اس تأثیرها على 

األفراد العاملین في المنظمة سواء �ان تأثیرًا سلب�ًا أو ایجاب�ًا فإن تلك العوامل تؤد� إلى ضمور 

لإلدارة من التعرف على طب�عة هذا السلوك وفهمه من أنشطة جدیدة وأنما� سلو��ة جدیدة. والبد 
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أجل الس�طرة والتح�م ف�ه من خالل عمل�ة ال�حث والدراسة، �قول اندرود� سیزالقي ومارك جیي 

واالس:"إن السلوك التنظ�مي هو ما یتعل� بدراسة سلوك واتجاهات وأداء العاملین وتأثیرات البیئة 

  افها، و�ذلك تأثیرات العاملین على المنظمة"فاعلیتها".على المنظمة ومواردها ال�شر�ة وأهد

و�سبب االهتمام �السلوك التنظ�مي برز العدید من النظر�ات التي قامت بتفسیره وض�طه 

  ).16- 15، 2009(جلدة ،وتوجیهه، و�م�ن ذ�ر �عض هذه النظر�ات 

  )63-62، 2012(اللوز�، �ما یلي: اللوز� نظر�ات السلوك التنظ�مي من وجهة نظر

  النظر�ة السلو��ة -1

تقدم هذه النظر�ة تفسیرات مختلفة للسلوك عن ما قدمته النظر�ات األخر�، حیث تنظر 

هذه النظر�ة إلى األنما� السلو��ة لألفراد �أنها ال تنشأ لوجود دوافع داخل�ة لألفراد، وٕانما تكون 

عض األفعال مما ینتج ناتجة �سبب �عض المنبهات الحس�ة والحر��ة التي تؤد� إلى تحر�ك �

  أنما� سلو��ة مختلفة.

  نظر�ة الرشد -2

تقول هذه النظر�ة أن اإلنسان �متلك قدرة ممتازة من الرشدان�ة في تحدید واخت�ار أنماطه 

السلو��ة، فهو یختار أنماطه السلو��ة �ما یتناسب مع موارده وممتلكاته �المنهج�ة التي �عتبرها 

، واإلنسان یبذل جهده وطاقته حتى �ش�ع أهدافه و�حققها �أكبر مالئمة وفقًا لتخ�الته وتصوراته

  قدر مم�ن.

  نظر�ة التحلیل النفسي -3

�قسم عالم النفس سیجند فرو�د صاحب هذه النظر�ة السلوك لد� اإلنسان إلى 

قسمین:غر�زة الح�اة وغر�زة الموت. إن غر�زة الح�اة تتعل� �األفعال العدوان�ة الناشئة عن اإلنسان 



43 
 

اد الذین �ع�شون في مجتمعات تسودها المعاییر والقواعد سواء �انت سلو��ة أم اجتماع�ة، �األفر 

  فإن غر�زة الموت لد� األفراد سوف تزول وتنتهي.

 نظر�ة جشطالت -4

تقول هذه النظر�ة أن البیئة التي �ع�ش فیها اإلنسان تتكون من مجموعة عناصر متداخلة 

 العناصر فإنها ستؤد� إلى حالة من عدم التوازن.ف�ما بینها، وٕاذا حصل تغییر على هذه 

 نظر�ة السلوك الغر�ز� واإلبدال   -5

تشیر هذه النظر�ة إلى أن اإلنسان یؤد� أعماًال �ثیرة ولكن �طر�قة فطر�ة(غر�ز�ة) وهذه 

األعمال تأخذ �التغییر واالرتقاء، ف�قول ماكدزجل �أن هذه الغرائز تتغیر من حیث المثیرات، حیث 

�عتها الغر�ز�ة الفطر�ة وتستبدلها �مثیرات أخر�. والغرائز الفطر�ة تتغیر وتسمو إلى تفقد طب

االرتقاء والتطور �ش�ل أكثر تنظ�مًا من اجل إش�اع رغ�ات األفراد من جانب، ومواك�ة المجتمع 

 وم�ادئه من جانب آخر.

  النظر�ة الوجود�ة  -6

ه في الح�اة ألن بیئته االجتماع�ة تشیر هذه النظر�ة إلى أن اإلنسان ی�حث عن وجود ل   

واالقتصاد�ة والس�اس�ة متغیرة و�ش�ل مستمر و�تطلب على هذا التغییر متطل�ات جدیدة، وتر�ز 

  .هذه النظر�ة على تحلیل لوجود الفرد في عالم �سوده التعقید في �افة جوانب الح�اة

  التنظيمي نواتج السلوك )3-4(

معینة نود أن نجعلها في أحسن صورة لها وأهم هذه  لسلوك األفراد داخل أعمالهم نواتج

  )45- 44، 2011(دیر�، النواتج ما یلي:

1 -  داء واا  
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  و�م�ن التمییز بین أ�عاد األداء التال�ة:

  أن �حق� األفراد األهداف واألعمال المطلو�ة منهم. وهو ما �شیر إلى الفاعل�ة.  - أ

 �شیر إلى الكفاءة أن �ستخدم األفراد الموارد المتاحة �ش�ل اقتصاد� ودون إسراف وهو ما   - ب

  في األداء.

وٕاذا ما توفر ال�عدان السا�قان (الفعال�ة والكفاءة) في آن واحد، فإننا �م�ن أن نصف 

  عال�ة.  األداء �أنه منتج، وأن اإلنتاج�ة

  

  والكفاءة واإلنتاج�ة �أ�عاد هامة لألداء.) یوضح العالقة بین الفعال�ة 5( ش�ل رقم

44، 2011المصدر: دیر�،   

2 - لن ا را  

وهو �مثل االتجاهات النفس�ة للعاملین تجاه أعمالهم، ومد� ارت�احهم وسعادتهم في 

العمل، على األخص �النس�ة لعناصر أساس�ة في العمل مثل األجر، وس�اسات المنظمة، 

  وفرص النمو والترقي، وفرص تحقی� الذات، وغیرها من العناصر.والرؤساء، والمرؤوسین، 

ومن الظواهر الرئ�س�ة للرضا عن العمل ما �سمى ترك الخدمة فز�ادة معدالت ترك 

الخدمة هو مؤشر لعدم الرضا عن العمل. �ما أن الغ�اب هو مؤشر آخر لعدم الرضا. وهناك 

الفرد لوظ�فته، ومشار�ته فیها، واعت�اره مؤشرات أخر� تعبر عن درجة الرضا، مثل درجة والء 
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جزءًا من الوظ�فة، وهو ما �طل� عل�ه �االرت�ا� الوظ�في وهناك مؤشر آخر یدل على مد� الوالء 

تجاه المنظمة ��ل، واحترام الفرد النتمائه للمنظمة، واعتزازه �العمل فیها، وهو ما �طل� عل�ه 

 .�االلتزام تجاه المنظمة

  التنظيمي وخصائص السلوكأهداف  )3-5(

  )90- 89، 2011(ع�اس،  اظ أداف اوك )3-5-1(

لماذا یجب دراسة السلوك التنظ�مي؟ هذا السؤال وج�ه ومنطقي �الفعل، فإذا قلنا أن 

السلوك التنظ�مي هو دراسة سلوك األفراد في منطقة العمل، فإن ذلك قد یختلف عن سلوك الفرد 

و في الشارع، ألن العمل له حدود تفرض على السلوك أن �أخذ مسلكًا أو في الناد� أو المنزل أ

وجهة معینة، لذلك فإن التعرف على المسب�ات المؤد�ة للسلوك �م�نها أن تفید بدرجة �بیرة في 

محاولة التنبؤ بهذا السلوك في المستقبل إذا توافرت هذه المسب�ات، و�معنى آخر فإنه �م�نك 

رف على �عض العناصر المسب�ة للسلوك، وفي حال توافر هذه العناصر بت�صر ما حولك أن تتع

أو المسب�ات �م�ن إذًا التنبؤ �السلوك المتوقع لشخص معین. �ما أن المنظمات ذات الفعال�ة 

العال�ة تشجع مدیرها �ي یدرسوا م�اد� السلوك التنظ�مي، ألن المعرفة �م�اد� السلوك هي أساس 

�ضًا التنبؤ، �ما أنها أساس التح�م والس�طرة في هذا السلوك، فوجود التفسیر والتحلیل، وهي أ

مدیر�ن ذو� خبرة ومعرفة علم�ة �م�نهم من تصم�م أنظمة وقواعد وس�اسات ذات تأثیر على 

سلوك العاملین، ذلك ألنها تعتمد على معرفة علم�ة ���ف�ة التفسیر والتنبؤ �سلوك اآلخر�ن 

  والس�طرة عل�ه.

  �م�ن أن نقول إن هناك ثالثة أهداف لدراسة السلوك التنظ�مي:و�ناءًا عل�ه 

  التعرف على مسب�ات السلوك. -1
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  التنبؤ �السلوك في حالة التعرف على هذه المسب�ات. -2

  .الس�طرة والتح�م في السلوك من خالل التأثیر في المسب�ات -3

  )127(عنصر،لیت�م، سنة النشر غیر موجودة، اظ ص اوك )3-5-2(

�عتبر السلوك التنظ�مي �صفة عامة طر�قة للتف�یر و�صورة أضی� �م�ن النظر إل�ه  -1

  �مجال للمعرفة �غطي عددًا محددًا من الموضوعات التنظ�م�ة األساس�ة.

یؤثر العاملون �سلو��اتهم التنظ�م�ة على �فاءة التنظ�م ��ل وعلى تحقی� األهداف  -2

  لسلوك واتجاهات وأداء الفرد والجماعة.التنظ�م�ة، لهذا من الضرور� معرفة ودراسة ا

ینظر السلوك التنظ�مي إلى السلوك داخل المنظمات �نتیجة الرت�اطه �مفاه�م �أداء و�ل  -3

  ما یتعل� �الكفاءة والرضا واإلنتاج�ة، و�ل ما یؤد� إلى تحقی� أهداف التنظ�م.

مثل(الدوافع یوجد اتفاق على الموضوعات الرئ�س�ة التي تش�ل محور السلوك التنظ�مي  -4

والحوافز والق�ادة والقوة والثقة والتفاوض واالتجاهات واإلدراك والتعلم ودینام���ة 

المجموعات وٕادارة النزاعات والتغییر والتطو�ر التنظ�مي) بینما ال یزال هناك قدر �بیر 

من النقاش والحوار دائرًا حول أ� الموضوعات التي یتوجب أن تحظى �قدر أكبر من 

  األهم�ة.

إلى جانب التنظ�م الرسمي �األفراد والمجموعات �مجال لل�حث والدراسة. یلعب التنظ�م  -5

الغیر الرسمي و�یئة المنظمة دورًا �بیرًا في ��ف�ة توج�ه سلوك وأداء العاملین لذلك 

فالعالقة بین م�ونات التنظ�م غیر الرسمي من ناح�ة أخر� یجب أن تكون مجال لل�حث 

  والدراسة.
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اإللمام �الجوانب المختلفة للسلوك التنظ�مي تص�ح الحاجة ماسة لل�حث في حتى یتم  -6

العلوم السلو��ة واستخدام أسالیب ال�حث العلمي لدراسة المتغیرات المتنوعة في هذا الحقل 

  المتجدد.

  )58- 47، 1981(وصفي، ) أثر الثقافة على الشخصية3-6(

وك، فإن مفهوم الشخص�ة على النق�ض بینما یتمیز مفهوم الثقافة �الشمول و�تنم�� السل

یتمیز �التفرد وتخص�ص السلوك، فالشخص�ة هي تنظ�م ثابت نسب�ًا داخل الفرد یتمثل فـي 

مجموعة من السمات الجسم�ة والنفس�ة، و�ستدل على ذلك التنظ�م من خالل مالحظة سلـوك 

و�نات متوسطة مثل تلك المالحظة للق�اس الكمي الذ� �م�ن التعبیر عنه بتك وٕاخضاعالفرد 

السمات أو االتجاهات، لكل فرد شخص�ة منفردة ومتمیزة، وال �شار�ه فیها أ� شخص آخر،  

ومن هنا �ان القول �أن الفرد من ناح�ة معینة ال �ش�ه أ� فرد آخر. و�الرغم من االختالف 

وجوهر�ة، الواضح بین المفهومین، الثقافة والشخص�ة نالح� أن العالقة بینهما عالقة ضرور�ة 

فبدون الثقافة ال توجد الشخص�ة، و�دون الشخص�ة ال توجد ثقافة، وذلك ألن الثقافة هي مجموعة 

من أنما� السلوك التي تمیز مجتمع ما، وٕاذا حللنا أنما� السلوك نجد أنها أكثر الحاالت تكرارًا 

  لسلوك معین. وهذا السلوك المعین صادر عن فرد معین أ� من شخص�ة معینة. 

الفرد من ناح�ة معینة ال �ش�ه أ� فرد آخر، وُفسر ذلك القول على أساس أن �ل فرد  إن

له شخص�ة ممیزة وفر�دة، ال �شار�ه فیها أحد، �معنى أنه ال یوجد فردان، حتى في حالة التوائم، 

یتشابهان تمامًا في السمات الجسم�ة والنفس�ة، ولكن، هناك حق�قة أخر�، وهي أن الفرد من ناح�ة 

خر� �ش�ه �عض األفراد اآلخر�ن، و�قصد  بذلك أن الفرد �عضو في جماعة معینة و�حامل أ

لثقافة معینة �ذلك �ش�ه في �عض السمات النفس�ة الكثیر�ن من أعضاء هذا المجتمع، قد یت�ادر 

إلى الذهن وجود �عض التعارض بین القولین السا�قین، ولكن الحق�قة أنه ال یوجد تعارض وٕانما 
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بینهما، فالفرد ��ل له شخص�ة فر�دة متمیزة، ولكن �عض عناصر تلك الشخص�ة �شار�ه تكامل 

فیها أفراد آخرون. فمن الواضح أن أعضاء أ� مجتمع �شتر�ون في مجموعة من سمات أو 

عناصر الشخص�ة، وال شك أن تلك العناصر المشتر�ة تحتو� على مد� واسع  مع االختالفات 

  جاهات العامة جدًا مثل الق�م. الفرد�ة، وتتنوع إلى االت

ومن أهم الموضوعات المتعلقة �أثر الثقافة في الشخص�ة دراسة اآلثار النفس�ة لصدمة 

فقدان الثقافة، و�قصد �فقدان الثقافة الظروف االستثنائ�ة القاس�ة التي یتعرض لها المجتمع 

ثلة تلك الظروف القاس�ة �عض أنماطها، ومن أم انه�ارثقافة لمجتمع أو  انه�ارو�ترتب علیها 

الكوارث الطب�ع�ة مثل الزالزل واألعاصیر واألو�ئة و�ذلك الحروب المدمرة، یواجه أعضاء 

المجتمع في أثناء تلك الكوارث �ما �عرف �صدمة الفقدان الثقافي، إذ یتفاجأ الفرد �أن ثقافته قد 

نظم أو عادات أو  اختفت، وأنه مضطر إلى التخلي عنها أو للتخلي عن �عض عناصرها من

  ق�م. 

وخالصة القول أن الثقافة هي المسئولة عن الش�ل الرئ�سي للشخص�ة في أ� مجتمع، 

الثقافات تختلف أش�ال الشخص�ة، و�قصد �ش�ل الشخص�ة مجموعة السمات األكثر  و�اختالف

  .تكرارًا بین أفراد المجتمع الواحد

(جماز، سنة النشر غیر موجود،  أثر البيئة على السلوك التنظيمي للعاملني )3-7(

47-49(  

للبیئة أثرها على السلوك التنظ�مي للعاملین وذلك �حسب طب�عة هذه البیئة التي �عمل 

فیها التنظ�م و�طل� عل�ه المنظومة البیئ�ة فهناك المجال الذ� �عمل ف�ه التنظ�م، وهناك 

ي والس�اسي والف�ر االجتماعي الخصائص المؤسس�ة للتنظ�م والتي تمثل انع�اسًا للنظام التشر�ع
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السائد، و�ذلك الخصائص الفن�ة التي تتعل� �مصادر مدخالت التنظ�م وطب�عة األسواق ونوع�ة 

  المنافسین.

ومن هذا المنظور فإن البیئات تختلف من حیث استقرارها من عدمه. فالبیئة المستقرة 

  تقرة هي تتسم �الغموض.تكون ثابتة وتوفر جم�ع المعلومات الالزمة والبیئة الغیر مس

و�تضح من الش�ل أن اله��ل التنظ�مي یتحدد �اتخاذ قرار �شأن تحدید مجال العمل 

�ش�ل عام، و�التالي یتحدد النظام الخاص �المعلومات الالزمة مما یدفع إلى تحدید المجال �ش�ل 

و�ناء على تطاب� أكثر دقة وتخصصًا، و�ناء عل�ه یتحدد الفهم الخاص �البیئة الموضوع�ة العامة 

هذین المفهومین تظهر النتائج والمخرجات التي �قدمها التنظ�م. وسلو��ات العاملین التي تتحدد 

  �فعل الس�اسات والتعل�مات.

والبد من أن نعي أن التنظ�مات جزء من البیئة العامة تؤثر فیها وتتأثر بها، وأن العنصر 

املون إذ یتوقف على نم� تف�یرهم وق�مهم األقو� واألهم في إدارة هذه التنظ�مات هو الع

  وشخص�اتهم وما تقدمه التنظ�مات من خدمات.

فالبد إذن من حسن االخت�ار للعاملین، وتحدید الوصف الوظ�في تحدیدًا واضحًا حتى ال 

�حدث التداخل الذ� یؤد� إلى إر�اك العمل، مع مراعاة أن تكون الحوافز والترق�ات �ش�ل متس� 

  �عمل على تعز�ز الق�م اإلیجاب�ة وتقل�ص السلب�ات. مع األداء مما
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  التنظ�م

  

                         

  المخرجات              تحدید مجال العمل                            

  

  

  النتائج                       نظام المعلومات                            

  

  

  البیئة الموضوع�ة          تحدید مجال العمل �ش�ل أدق                    

  

  

  فهم خاص �البیئة                                     

  ) یوضح العالقة الت�ادل�ة بین البیئة والتنظ�م6( الش�ل رقم

  .48، سنة النشر غیر موجودة المصدر: جماز،

  )117، 2013(العم�ان،القيم واألمناط السلوكية  )3-8(

تش�ل غالب�ة الجماعات مجموعة من القواعد أو األنما� السلو��ة التي ُتح�م بها سلوك 

أعضائها، وتش�ل اإلطارات المرشدة لما هو مقبول وما هو غیر مقبول. وتعتمد القواعد أو 

األنما� السلو��ة على الق�م. فق�م المجتمع تؤثر �ش�ل �بیر في إظهار مجموعة القواعد وتش�یلها 

متوافقة ومنسجمة مع تلك الق�م. فإذا ما �ان المجتمع �عطي أهم�ة لعناصر الملك�ة  �طر�قة

الماد�ة أكثر من تقی�مه للح�اة اإلنسان�ة للشخص، فإن قواعد وأنما� هذا المجتمع ستع�س مثل 

هذه الق�مة. و�م�ن تقس�م القواعد السلو��ة إلى قواعد عامة أو شعب�ة، قواعد راسخة أو حضار�ة 
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رات أو محرمات، حیث توجد عالقة وث�قة بین الق�م والقواعد أو األنما� السلو��ة تتلخص ومحظو 

في أن هذه القواعد أو األنما� السلو��ة تعتبر مرشدة للسلوك ناتجة عن االتفاق في العمل 

  .االجتماعي، و�شیر هذا االتفاق إلى مشاعر الجماعة تجاه ما هو مرغوب ف�ه أو الع�س

  

  ام ارط وك اظض  )3-8-1(

: �عرف الصراع �أنه "العالقة التنافس�ة الشخص�ة بین األفراد والمجموعات الصراع التنظ�مي -أ

  ).259، 2008(عوض،في المنظمة الواحدة أو بین المنظمات ذات الرسالة الواحدة" 

  �ما عرف رو�نز الصراعات التنظ�م�ة �أنها:

 أهدافهمن تحقی�  إعاقتهجهد فرد آخر �غ�ة  أفسادعطیل أو "جهد یبذله فرد �قصد ت

  ). 509، 1995(المدهون، الجزراو�،وواج�اته" 

: �عرف �أنه "نظام من الق�م المشتر�ة والمعتقدات والعادات التي تتفاعل مع المناخ التنظ�مي-ب

  ).305، 2001شر،(المعاألفراد واله��ل التنظ�مي وأنظمة الرقا�ة لتكو�ن أنما� سلو��ة معینة" 

�ما ُ�عرف �أنه "مجموعة الخصائص التي تمیز بیئة المنظمة الداخل�ة التي �عمل الفرد ضمنها 

(المغر�ي، فتؤثر على ق�مه واتجاهاته وٕادراكه، وذلك ألنها تتمتع بدرجة عال�ة من االستقرار النسبي" 

1995 ،303.(  

: تعرف �أنها "مجموعة العوامل والمؤثرات الخارج�ة التي تثیر الفرد وتدفعه ألداء الحوافز - ج

األعمال المو�لة إل�ه على خیر وجه عن طر�� إش�اع حاجاته ورغ�اته الماد�ة والمعنو�ة" 

  ).255، 2003(الهیتي،
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ى �أنها " و�عرف (السلمي) �أنها مثیرات تحرك السلوك اإلنساني وتساعد عل ت أ�ضاً عرفو 

، 2011-2010، الجساسي("  توج�ه األداء حینما �ص�ح الحصول على الحوافز مهما �النس�ة للفرد

23( .     

: �عرف �أنه "اعتقادًا قو�ًا وقبوًال من جانب األفراد ألهداف المنظمة وق�مها الوالء التنظ�مي -د

رغ�ة قو�ة في  ورغبتهم في بذل أكبر عطاء أو جهد مم�ن لصالح المنظمة التي �عملون بها مع

  ).217، 2005(الصیرفي،االستمرار في عضو�تها" 

 ).34، 2006 (الوازن،"القوة النسب�ة الرت�ا� الفرد �منظمة معینة"�ما �عرف �أنه  -
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  اخلـالصـة

 السلوك التنظ�مينال موضوع قد التنظ�مي، ف السلوك لدراسة الفصلتم تخص�ص هذا 

علم �میل  هو السلوك، فالسلوك التنظ�مي مجال من اهتمام ال�احثین والمختصین في اً �بیر  ًا حیز 

  .م�ونات التنظ�م - العاملین -الوظ�فة - إلى معالجة مواض�ع لها عالقة: �العمل

في دراسة السلوك اإلنساني في  مهماً  اً عامًال أو عنصر  ُ�عد التنظ�مي سلوكوتبین أن ال

المواقف التنظ�م�ة، ودراسة المنظمة ذاتها، وأ�ضًا دراسة التفاعل بین السلوك اإلنساني والمنظمة 

  .من ناح�ة، وتفاعل المنظمة مع البیئة من ناح�ة أخر� 

التنظ�مي ، أولهما عناصر السلوك الفرد�،  سلوكلعناصر تش�ل اتضح أن هناك ا�ما 

تعمل �ل  لسلوك األفراد داخل أعمالهم نواتج وتبین أن هناك صر السلوك الجماعي.وثانیها عنا

  .علها في أحسن صورة لهاالمنظمات على ج

إلى العدید من أهدافه وخصائصه وأثر البیئة على السلوك التنظ�مي وتمت اإلشارة 

  .للعاملین و�عض المفاه�م المرت�طة �ه

  



  

  

  

  

  الرابع الفصل

  الدراسة المیدانیة

  متهيد ) 1 - 4(

  املنطقة احلرة مصراتة) نبذة عن 2 -4(

  ) منهجية الدراسة3 - 4(

  خصائص عينة الدراسة ووصف متغرياتها) 4 - 4(

  اختبار الفرضيات): 5 - 4(

  النتائج والتوصيات): 6 - 4(
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  متهيد) 4-1(

محل الدراسة ومنهج�ة  مصراتة المنطقة الحرةیهدف هذا الفصل إلى تقد�م نبذة عن 

الدراسة، من خالل منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعینة الدراسة، وأداة الدراسة، واألدوات 

�ذلك التعرف على  اإلحصائ�ة المستخدمة في الدراسة، وأخیرًا صدق وث�ات مقای�س الدراسة

ص�ات التي توصلت لها خصائص عینة الدراسة ومتغیراتها واخت�ار الفرض�ات والنتائج والتو 

  الدراسة. 

   مصراتة احلرة املنطقة عن نبذة) 4-2(

) لسنة 9تعتبر المنطقة الحرة �مصراتة أول منطقة حرة بلیب�ا تأسست وفقًا للقانون رقم (

بتنظ�م تجارة العبور والمناط� الحرة والئحته التنفیذ�ة، وهي منطقة محررة من �افة القیود  2000

والتجار�ة والنقدیــة وغیرها، �استثناء ما یتعل� منها �العقیدة واألمن الوطني  الضر�ب�ة والجمر��ة

والقومي والصحة وحما�ة البیئ�ة، �ما تعتبر المناط� الحرة من المشار�ع االقتصاد�ة التي لها عائد 

تجار� ومردود اقتصاد� واجتماعي إیجابي یرتكز في محصلته على نمو متوس� دخل الفرد 

اة المع�ش�ة للمواطن التي هي الهدف النهائي أل� نشا� اقتصاد� داخل منظومة وتحسین الح�

التنم�ة، وهي تعتبر �غیرها من المشار�ع االقتصاد�ة األخر� التي تعود �النفع على االقتصاد 

الوطني �تخفیف القیود الجمر��ة على حر�ة التجارة وتقلیل معوقات انتقال رؤوس األموال وانتشار 

ات التي تقـوم على التصدیر إلى الخارج، وتوفیر فرص العمل للعمالة المحل�ة، �عض الصناع

وز�ادة حصیلة الدولة من النقد األجنبي، وز�ادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتعظ�م دور الموانئ 

والمطارات، واستقدام تكنولوج�ا متطورة في �ل المجاالت، وتدر�ب العمالة الوطن�ة علیها، ومنها 

عل� �العائد على المستثمر�ن والمشروعات �استفادة رؤوس األموال المستثمرة والمشروعات ما یت

من اإلعفاءات الجمر��ة والضر�ب�ة، واالستفادة من البن�ة األساس�ة التي تقوم الدولة بتوفیرها لهذه 
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في  المشروعات في المناط� الحرة، وتقلیل تكالیف وأسعار المنتجات، وتسو�� إنتاج المشروعات

  أسواق الدول المجاورة.

م�الد�،  2013لسنة  (611) صدر قرار مجلس الوزراء �الح�ومة اللیب�ة المؤقتـة رقم و 

بتقر�ر �عض األح�ام في شأن المنطقة الحرة �مصراتة، والذ� بناءًا عل�ه ُنقلت ملكیتها لوزارة 

المنطقة الحرة �مصراتة وأح�ام االقتصاد وُتدار على أسس تجار�ة وفقا للتشر�عات المنظمة لعمل 

  م.2007) لسنة 366م والقرار رقم (2006) لسنة 32القرار رقم (

  نشأت المنطقة وموقعها  *

) لسنة 495ُأنشئت المنطقة الحرة �مصراتة �قرار اللجنة الشعب�ة العامة (سا�قًا) رقم (

مس�حي،علي  2006سنة ) ل32اللجنة الشعب�ة العامة سا�قًا رقم ( وأُعید تنظ�مها �قرار 2000

ه�تار شاملة میناء مصراتة ال�حر� مع توسعات مستقبل�ة تصل إلى مساحة  3 539مساحة 

  مقسمة إلى موقعین: ) ه�تار.20000(

  ) ه�تار شامًال میناء مصراتة ال�حر�.539: (ألولا

  �لم عن الموقع األول. 8) ه�تار و��عد مسافة 3000: (الثاني

  .(المصدر: اإلدارة العامة للشؤون اإلدار�ة) موظف 1200عدد العاملین �المنطقة الحرة  ویبلغ

  الدراسة منهجية) 3- 4( 

)4 -3 -1( دراا   

أثر الق�م الثقاف�ة نتیجة لطب�عة األهداف التي تسعى إلیها هذه الدراسة في الكشف عن 

تسعى هذه  ذ�ال السؤال، ومن خالل مصراتةالمرت�طة �العمل في سلوك العاملین �المنطقة الحرة 

المنهج الوصفي الذ� �عد مناس�ًا لطب�عة هذه الدراسة،  ةال�احث تفقد استخدم عنهالدراسة لإلجا�ة 
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الق�م الثقاف�ة  أثرالمتمثل �التعرف على  الرئ�سي للدراسةالوصفي مع الهدف  المنهجحیث یتالئم 

، وال یتوقف المنهج الوصفي في سلوك العاملین الثقاف�ة)المرت�طة �العمل وف� (أ�عاد هوفستید 

عند جمع الب�انات والمعلومات المتعلقة �الظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، 

  تسهم في تطو�ر الواقع وتحسینه. نتائجبل یتعداه إلى تحلیل الظاهرة وتفسیرها والوصول إلى 

)4 -3 -2(  دراا   

لمجتمع، مجموع وحدات ال�حث أو الدراسة التي یراد الحصول على �قصد �ا

وال�الغ  حرة مصراتة�المنطقة ال العاملینمعط�ات عنها، و�شمل مجتمع هذه الدراسة جم�ع 

  .عامل )1200عددهم (

)4 -3 -3(  دراا   

  ان�) إجراءات توز�ع العینة وحر�ة االستب1جدول (

المجتمع 

  األصلي

وف� جدول  حجم العینة

واالستب�انات  مورجان

  الموزعة

انات �االستب

  المفقودة

انات �االستب

غیر 

  الصالحة

انات �االستب

الخاضعة 

  للتحلیل

نس�ة العینة إلى 

  المجتمع

1200  291  7  4 280  24.25%  

  )spss: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج ر(المصد 

)4 -3 -4 (دراأداة ا  

استمارة االستب�ان والتي تعد أسلو�ًا مناس�ًا في مثل هذه الدراسات تمثلت أداة الدراسة في 

لجمع الب�انات وآراء الم�حوثین حول ظاهرة أو موقف معین من خالل اإلجا�ة على مجموعة 

االستب�ان" والتي تقدم لهم في صفحات محددة تسمى استمارة استب�ان ع�ارات األسئلة التي تمثل"

ل أداة الدراسة لق�اس متغیرات الدراسة والوصول إلى حقائ� علم�ة یتم إعدادها وتصم�مها لتش�

  حولها.
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ومن خالل االطالع على �عض الدراسات واأل�حاث ذات العالقة �الموضوع، تم 

سؤال لق�اس المتغیر المستقل (الق�م  16بواقع  (Hofstede ,1991)ستب�ان هوفستید ااالستعانة �

�ص�غة األسئلة المقفلة �أداة لجمع الب�انات خاصة ان �تصم�م استبالثقاف�ة المرت�طة �العمل)، وتم 

  من ثالثة أقسام: االستب�ان تتكون و  ق�اس المتغیر التا�ع (سلوك العاملین)و من عینة الدراسة 

  القسم األول: الب�انات الشخص�ة والوظ�ف�ة

هذا القسم على الب�انات الشخص�ة المطلو�ة في هذه الدراسة ألفراد العینة �ما جاء  �حتو� 

  ان.�في االستب

  الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العملالقسم الثاني: مق�اس 

في الدراسة على  يالمتغیر المستقل الرئ�س الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل�حتو� مق�اس 

أفراد عینة الدراسة، وقد تم تحدید  لد� الق�م الثقاف�ةبهدف التعرف على مستو�  ع�ارة ستة عشر

�عض تم اخت�ارها بناء على مراجعة أدب�ات موضوع الدراسة و (أ�عاد هوفستید الثقاف�ة) أ�عاد  أر�عة

  �أتي: مق�اس على المتغیرات المستقلة الفرع�ة التال�ةال ع�اراتالدراسات السا�قة، وتم توز�ع 

 ).4، 3، 2، 1(           لع�اراتوتمثله ا عد مسافة السلطة�ُ  -1

 ).8، 7، 6، 5(          ع�اراتوتمثله ال ُ�عد تجنب المجهول -2

 ).12، 11، 10، 9(    ع�اراتوتمثله ال ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثة -3

 ).16، 15، 14، 13(  ع�اراتوتمثله ال ُ�عد الجماع�ة مقابل الفرد�ة -4

  خمسة خ�ارات لإلجا�ة وهي: االستب�ان اهذ و�تضمن

  في غا�ة األهم�ة، مهم جدًا، أهم�ة متوسطة، أهم�ة ضئیلة، أهم�ة ال تذ�ر).(

  �ش�ل �بیر، أتف� ، ال أدر� ، ال أتف� ، أرفض "أعارض"). أتف�(

  ، نادرًا، �عض األح�ان، عادة، دائمًا).أبداً (
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في غا�ة األهم�ة، �ارات المتاحة (�ما أن المتغیر الذ� �عبر عن الخ لتوض�ح المق�اس:

) مق�اس ترتیبي، واألرقام التي تدخل في مهم جدًا، أهم�ة متوسطة، أهم�ة ضئیلة، أهم�ة ال تذ�ر

، 4أهم�ة ضئیلة=  ،3= أهم�ة متوسطة،  2=  مهم جداً ، 1=  في غا�ة األهم�ةالبرنامج هي (

  ي الخ�ارات . ) تمثل األوزان المقابلة لها، وه�ذا �اق5أهم�ة ال تذ�ر= 

أقل من  -1تكون  1مساحة من المق�اس �نس�ة مئو�ة، فهي للرقم  األرقاموتمثل هذه 

 - 60هي  4% وللرقم 60أقل من  -40هي  3% وللرقم40أقل من  - 20تكون  2% وللرقم 20

% (أو �الع�س) ومن خاللها �م�ن الح�م على إجا�ات 100 - 80هي  5% وللرقم  80أقل من 

  و��ون الوس� الحسابي المرجح �ما �الجدول اآلتي:عینة الدراسة. 

) الوس� الحسابي المرجح للمتغیر المستقل2جدول (  

  االتجاه العام  الوس� الحسابي المرجح

1.00 – 1.79  أتف� �ش�ل �بیر أبداً  في غا�ة األهم�ة 

1.80 – 2.59  أتف� نادراً  مهم جداً  

2.60 – 3.39 أدر� ال  في �عض األح�ان أهم�ة متوسطة   

3.40 – 4.19  ال أتف� عادة أهم�ة ضئیلة 

4.20 – 5.00  أعارض دائماً  أهم�ة ال تذ�ر 

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  و�تم تحدید مق�اس مستو� األهم�ة ( استجا�ة أفراد العینة �النس�ة للمتوس�) من الجدول:

  ) استجا�ة أفراد العینة للمتوس�3جدول (

  منخفض  مرتفع  مستو� األهم�ة

  5 - 3من   3أقل من  –1  المق�اس

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 



60 
 

  سلوك العاملینالقسم الثالث: مق�اس 

 ع�ارة أر�عینالمتغیر التا�ع الرئ�سي في الدراسة على  سلوك العاملین�حتو� مق�اس 

  احتوت على جم�ع أ�عاد سلوك العاملین و�انت موزعة �التالي:

 ).10إلى  1(من        سلو��ات تصف مسافة السلطة وتمثل في الع�ارات   -1

 ).20إلى  11(من      سلو��ات تصف تجنب المجهول وتمثل في الع�ارات   -2

 ).30إلى  21(من  األنوثة وتمثل في الع�ارات مقابل سلو��ات تصف الذ�ورة  -3

 ).40إلى  31وتمثل في الع�ارات(من  الجماع�ة مقابل الفرد�ةسلو��ات تصف  -4

وفقًا لمق�اس ل��رت الخماسي الرتب، وتتضمن خمسة خ�ارات  االستب�ان اوتم تصم�م هذ

  لإلجا�ة هي (مواف� �شدة، ومواف�، ومحاید، وأعارض، وأعارض �شدة).

المتغیر الذ� �عبر عن الخ�ارات  المتاحة  أن: �ما ولتوض�ح مق�اس ل��ارت الخماسي

مق�اس ترتیبي، واألرقام التي تدخل في ) مواف� �شدة، ومواف�، ومحاید، وأعارض، وأعارض �شدة(

) 5، وأعارض �شدة= 4وأعارض =  ،3=  ومحاید، 2=  ومواف�، 1=  مواف� �شدةالبرنامج هي (

  تمثل األوزان المقابلة لها. 

أقل من  -1تكون  1حة من المق�اس �نس�ة مئو�ة، فهي للرقم هذه األرقام مسا وتمثل

 - 60هي  4% وللرقم 60أقل من  -40هي  3% وللرقم40أقل من  - 20تكون  2% وللرقم 20

% (أو �الع�س) ومن خاللها �م�ن الح�م على إجا�ات 100 - 80هي  5% وللرقم  80أقل من 

  دول اآلتي:عینة الدراسة. و��ون الوس� الحسابي المرجح �ما �الج
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  ) الوس� الحسابي المرجح للمتغیر التا�ع4جدول (

  االتجاه العام  الوس� الحسابي المرجح

1.00 – 1.79  مواف� �شدة 

1.80 – 2.59  ومواف� 

2.60 – 3.39  ومحاید 

3.40 – 4.19  وأعارض 

4.20 – 5.00  وأعارض �شدة 

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  و�تم تحدید مق�اس مستو� األهم�ة ( استجا�ة أفراد العینة �النس�ة للمتوس�) من الجدول:

  ) استجا�ة أفراد العینة للمتوس�5( جدول

  منخفض  مرتفع  مستو� األهم�ة

  5 -3من   3أقل من  –1  المق�اس

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  استمارة االستب�ان المستخدمة في هذه الدراسة.) یبین تر�ی�ة 6والجدول رقم (

  ) تر�ی�ة استمارة االستب�ان6( دولج

عدد   المتغیرات الفرع�ة  المتغیرات الرئ�سة  المحاور  الترتیب

  ع�اراتال

  أوالً 
  الخصائص

الخصائص الشخص�ة 

  والوظ�ف�ة

  1  العمر

  1  سنوات الخبرة

  1  المؤهل العلمي

  1  المستو� الوظ�في

  4  الع�اراتإجمالي 

  

  ثان�اً 

  

الق�م الثقاف�ة مق�اس 

  المرت�طة �العمل

  

الق�م الثقاف�ة المرت�طة 

  �العمل

  4  ُ�عد مسافة السلطة

  4  ُ�عد تجنب المجهول

  4  ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثة

  4  ُ�عد الفرد�ة مقابل الجماع�ة

  الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل ع�اراتإجمالي 

  

16  
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عدد   المتغیرات الفرع�ة  المتغیرات الرئ�سة  المحاور  الترتیب

  ع�اراتال

  

  ثالثاً 

  سلوك العاملین  سلوك العاملینمق�اس 

سلو��ات تصف مسافة 

  السلطة
10  

سلو��ات تصف تجنب 

  المجهول
10  

سلو��ات تصف الذ�ورة مقابل 

  األنوثة
10  

سلو��ات تصف الجماع�ة 

  مقابل الفرد�ة
10  

  40  سلوك العاملین ع�اراتإجمالي 

 60 االستب�ان ع�اراتإجمالي 

  ةالمصدر: إعداد ال�احث

 )4 -3 -5(  ل اأدوات ا  

  لتحلیل إجا�ات أفراد العینة األدوات اإلحصائ�ة اآلت�ة: ةال�احث تاستخدم

الخصائص الشخص�ة تستخدم لمعرفة التوز�ع النسبي ألفراد العینة حسب النس�ة المئو�ة:   - 

  والوظ�ف�ة.

  االستب�ان. ع�ارات�ستخدم لق�اس متوس� إجا�ات أفراد العینة على الوس� الحسابي:   - 

 ع�ارات�ستخدم لق�اس االنحرافات في إجا�ات أفراد العینة على االنحراف المع�ار�:   - 

  االستب�ان.

  لدراسة (استمارة االستب�ان).للتحق� من مقدار االتساق الداخلي ألداة ا: معامل �رون�اخ ألفا  - 

لغرض  �ستخدم الخت�ار الفرض�ة الرئ�سة األولى والفرض�ات المتفرعة عنها،: معامل االرت�ا�  - 

  .أثر الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك العاملینتحدید 

  �ستخدم الخت�ار أثر متغیر مستقل واحد في المتغیر التا�ع.: تحلیل االنحدار ال�س��  - 
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وذلك لمعرفة ما إذا �انت هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك تحلیل الت�این األحاد�:   - 

، العمر، سنوات الخبرةالعاملین �المنطقة الحرة تعز� للخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ة اآلت�ة:(

  الوظ�في). ستو� الم، المؤهل العلمي

 )4 -3 -6( دراس ا تدق و  

  الصدق  )3-6-1- 4(

�صدق المق�اس مد� قدرته على ق�اس الشيء المراد ق�اسه بدقة، وللتحق� من  �قصد

المق�اس وتناسقها وتوافقها ووضوحها  ع�ارات صدق األداة المستخدمة في الدراسة والتأكد من دقة

  :اآلت�ة�اخت�ارات الصدق  ةال�احث تومالءمتها للبیئة ال�حث�ة قام

  الصدق الظاهر� (صدق المح�مین)* 

�النس�ة لصدق مق�اس الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل وهو �مثل المتغیر المستقل في 

(مسافة السلطة، تجنب  هوفستید للق�م الثقاف�ة �أ�عاده األر�عة �استب�انالدراسة تم االستعانة 

 استب�ان دولي وأستخدم في و�اعت�اره المجهول، الذ�ورة مقابل األنوثة، الجماع�ة مقابل الفرد�ة)

  الكثیر من الدراسات، لم ُیجر� له أ� تح��م.

�عرض استمارة االستب�ان على  ةال�احث تقام سلوك العاملینللتأكد من صدق مق�اس و 

 )1(انظر الملح� مجموعة من المح�مین من ذو� الخبرة واالختصاص في الجامعات اللیب�ة.

الستفادة من خبراتهم في الح�م على ، وامق�اس المتغیر التا�عوذلك إلبداء رأیهم وتقد�م مقترحاتهم 

  المستخدم ومد� مالءمته للتطبی� في الدراسة وقد طلب من المح�مین اآلتي: �اسالمق

 ، وص�اغتها.ع�اراتمد� مصداق�ة وصالح�ة ال - 

 للمتغیر أو المق�اس المدرجة تحته. ع�اراتمد� انتماء ال - 

  إضافة أو تعدیل أو حذف ما ترونه مناس�ًا. - 
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و�ناء على المالحظات الق�مة الواردة من المح�مین تم إجراء �عض التعد�الت على 

   �ش�له النهائي. مق�اس المتغیر التا�ع

  صدق االتساق الداخلي* 

) 40قامت ال�احثة �عد إتمام إجراءات الصدق الظاهر� (صدق المح�مین) بتوز�ع عدد (

لحساب صدق االتساق الداخلي للمق�اس  استمارة استب�ان على عینة من المجتمع األصلي وذلك

المستخدم في الدراسة المتغیر التا�ع (سلوك العاملین) من خالل حساب معامل االرت�ا� بین �ل 

   .ع�ارة والمحور الذ� تندرج تحته

  :إل�هوالمتغیر الذ� تنتمي  ع�ارة�ما تبین الجداول التال�ة معامالت االرت�ا� بین �ل 

  والدرجة الكل�ة  السلو��ات التي تصف مسافة السلطة ع�ارات) معامالت االرت�ا� بین 7( جدول

  ت

  االرت�ا�  سلو��ات تصف مسافة السلطة

  الق�مة
مستو� 

  المعنو�ة

  0.000  0.522  ال تر�طني عالقة جیدة مع رئ�سي الم�اشر  1

2  
اإلجراءات ل�س لد� عالقة شخص�ة مع رئ�سي خارج الحدود التي تفرضها 

  الرسم�ة
0.545  0.000  

  0.000  0.764  عالقتي ل�ست قو�ة مع رئ�سي خارج أوقات العمل  3

  0.000  0.545  ل�س هناك تعاون مع رئ�سي الم�اشر  4

  0.000  0.608  ال یوجد اهتمام من رئ�سي لرغ�اتي  5

  0.000  0.733  ل�س هناك مساواة  في المعاملة بین جم�ع المرؤوسین  6

  0.000  0.596  ستخدامًا من قبل رئ�سيافرض الرأ� هو األسلوب األكثر   7

  0.000  0.627  ل�س لد� القدرة على مناقشة رئ�سي  8

  0.000  0.287  ال أستط�ع رفض أوامر رئ�سي    9

  0.000  0.480  رأیي ال �مثل عنصر أساسي ومهم في عمل�ة اخت�ار الرؤساء    10

  0.05 * ارت�ا� عند مستو�                            spssالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 



65 
 

  �النظر للجدول الساب� نالح� اآلتي:

)، وجمعیها دالة إحصائ�ة عند 0.764) و (0.287تراوحت معامالت االرت�ا� بین (

جید وهذا بدوره یؤ�د صدق ) مما �شیر إلى معامالت اتساق داخلي 0.05مستو� معنو�ة (

  .ع�اراتاالتساق الداخلي لهذه ال

  .والدرجة الكل�ة  السلو��ات التي تصف تجنب المجهول ع�ارات) معامالت االرت�ا� بین 8( جدول

 سلو��ات تصف تجنب المجهول ت

 االرت�ا�

  الق�مة
مستو� 

  المعنو�ة

 0.000  0.576  ال أمیل لكسر القواعد اإلدار�ة المعمول بها منظمتي   11

 0.000  0.673  أخاف من طرح وابتكار أف�ار جدیدة إلنجاز العمل    12

 0.000  0.577  ال �م�نني إظهار اختالف رأیي مع رئ�سي الم�اشر  13

 0.000  0.427  ال أشعر �الحماس والرغ�ة في العمل   14

 0.000  0.550  ال اهتم بتنم�ة مهاراتي الشخص�ة  15

 0.000  0.507  القوانین السلب�ة في منظمتي التي تؤثر على أدائيال أستط�ع انتقاد   16

 0.000  0.691  أفضل التقَید واالنض�ا� �قوانین ولوائح منظمتي   17

 0.000  0.607  ل�س لد� الرغ�ة للعمل خارج المألوف  18

 0.000  0.523  ل�س لد� إست عداد للتأقلم واالستجا�ة للتغیرات التكنولوج�ة   19

 0.000  0.655  (الخوف من المواجهة) �فرصة وتحد� جدیدال أنظر لمشاكل العمل   20

  0.05* ارت�ا� عند مستو�                             spssالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  �النظر للجدول الساب� نالح� اآلتي:

وجمعیها دالة إحصائ�ة عند )، 0.691) و (0.427تراوحت معامالت االرت�ا� بین (

) مما �شیر إلى معامالت اتساق داخلي جید وهذا بدوره یؤ�د صدق 0.05مستو� معنو�ة (

  .ع�اراتاالتساق الداخلي لهذه ال



66 
 

  .والدرجة الكل�ة  السلو��ات التي تصف الذ�ورة مقابل األنوثة ع�ارات) معامالت االرت�ا� بین 9( جدول

 األنوثةمقابل سلو��ات تصف الذ�ورة  ت

 االرت�ا�

  الق�مة
مستو� 

  المعنو�ة

 0.000  0.267  ال أعتمد على الحقائ� بل المشاعر في األنشطة التي أقوم بها في العمل    21

 0.000  0.583  ال أمیل إلى األعمال التي تتضمن نوع من التحد� والمواجهة   22

 0.000  0.443  حصولي على الترق�ة ل�س مهم جدًا �النس�ة لي  23

 0.000  0.602  ال أسعى للتنافس مع اآلخر�ن  24

 0.000  0.447  المرتب في العمل ال �ش�ل أهم�ة �بیرة �النس�ة لي    25

 0.000  0.583  ال یجب أن ��ون للنساء وظائف محددة في العمل   26

 0.000  0.470  المعاملة الحسنة في العمل يال تهمن  27

 0.000  0.475  معَدل إجازاتي ل�س �بیر في العمل   28

 0.000  0.432  العمل ل�س أهم من العائلة   29

 0.000  0.625  ال أهتم دائمًا �النجاح في عملي   30

  0.05*ارت�ا� عند مستو�                              spssالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  �النظر إلى الجدول الساب� یتضح اآلتي:

)، وجمعیها دالة إحصائ�ة عند 0.625) و (0.267االرت�ا� بین (تراوحت معامالت 

) مما �شیر إلى معامالت اتساق داخلي جید وهذا بدوره یؤ�د صدق 0.05مستو� معنو�ة (

  االتساق الداخلي لهذه الع�ارات.
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  .لكل�ة والدرجة ا السلو��ات التي تصف الجماع�ة مقابل الفرد�ة ع�ارات) معامالت االرت�ا� بین 10( جدول

 فرد�ةالمقابل  جماع�ةسلو��ات تصف ال ت

 االرت�ا�

  الق�مة
مستو� 

  المعنو�ة

 0.000  0.580  ال أفضل العمل �ش�ل جماعي   31

 0.000  0.622  أمیل لحل المشاكل في العمل �ش�ل فرد�  32

 0.05  0.180  أغلب مصلحتي الشخص�ة على مصلحة الجماعة   33

 0.000  0.634  ال تر�طني عالقة صداقة بزمالئي خارج حدود العمل   34

 0.000  0.815  ال أفضل  التعاون مع زمالئي   35

 0.000  0.795  أعبر عن مطالبي داخل منظمتي �ش�ل فرد�   36

 0.000  0.657  ال أث� بزمالئي في العمل    37

 0.000  0.633  ال أمیل لدعم ومساندة زمالئي في العمل   38

 0.000  0.875  المتعلقة �العمل واالقتراحاتاألف�ار والمعلومات  الأ شارك زمالئي  39

 0.000  0.720  أعمل �ش�ل فرد� لتطو�ر طرق أداء جدیدة  40

  0.05* ارت�ا� عند مستو�                                 spssالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج

  یتضح اآلتي:�النظر إلى الجدول الساب� 

)، وجمعیها دالة إحصائ�ة عند 0.875) و (0.180تراوحت معامالت االرت�ا� بین (

) مما �شیر إلى معامالت اتساق داخلي جید وهذا بدوره یؤ�د صدق 0.05مستو� معنو�ة (

  االتساق الداخلي لهذه الع�ارات.

  الث�ات ) 3-6-2- 4(

عد اخت�ار الث�ات من أكثر األسالیب اإلحصائ�ة استخدامًا للتأكد من االتساق الداخلي �ُ 

ألداة الق�اس التي تتضمن عددًا من العناصر، و�عد الث�ات من المفاه�م األساس�ة التي یتعین 

توافرها في المق�اس حتى ��ون صالحًا لالستخدام، و�قصد بث�ات المق�اس االتساق الداخلي بین 
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اته، ولث�ات المق�اس جان�ان األول هو استقرار المق�اس �أن یتم الحصول على ذات النتائج ع�ار 

إذا ق�س المتغیر مرات متتال�ة، أما الجانب اآلخر لث�ات المق�اس فهو الموضوع�ة، وهو أن یتم 

الحصول على ذات الدرجة �صرف النظر عن الشخص الذ� �طب� االخت�ار أو الذ� �صممه، 

  :�أتيتحق� من ث�ات المقای�س المستخدمة في الدراسة �ما وقد جر� ال

  للمحاور المختلفة لمق�اس الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل الفا �رون�اخ) ق�م معامل 11جدول (

  ق�مة الفا �رون�اخ  مق�اس الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل  ت

  0.62  مسافة السلطة عد �ُ   1

  0.70  عد تجنب المجهول�ُ   2

  0.76  األنوثةمقابل عد الذ�ورة �ُ   3

  0.76  الجماع�ة مقابل الفرد�ةعد �ُ   4

  0.88  الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل          

  spssالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج 

و�النظر إلي الجدول الساب� نجد أن جم�ع مؤشرات الث�ات مرتفعة وذات داللة إحصائ�ة 

مؤشرات جیدة ومطمئنة و�م�ن الوثوق بها، وتعطي مؤشرًا جیدًا وهي ) 0.76، 0.62وتتراوح بین (

  على ث�ات المق�اس.

  لمق�اس سلوك العاملین الفا �رون�اخ) ق�م معامل 12جدول (

  ق�مة الفا �رون�اخ  نمق�اس سلوك العاملی  ت

  0.738  سلو��ات تصف مسافة السلطة  1

  0.742  سلو��ات تصف تجنب المجهول  2

  0.718  األنوثةمقابل سلو��ات تصف الذ�ورة   3

  0.819  الجماع�ة مقابل الفرد�ة سلو��ات تصف   4

  0.87  سلوك العاملین           

  �spssاالعتماد على نتائج برنامج  المصدر: إعداد ال�احثة
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و�النظر إلي الجدول الساب� نجد أن جم�ع مؤشرات الث�ات مرتفعة وذات داللة إحصائ�ة 

تعتبر مؤشرات جیدة ومطمئنة و�م�ن الوثوق بها، وتعطي مؤشرًا هي ) و 0.81،0.71وتتراوح بین (

  جیدًا على ث�ات المق�اس.

�ات أداة الدراسة، مما یجعله على ثقة �صحة و�ذلك تكون ال�احثة قد تأكدت من صدق وث

  المق�اس وصالحیته لتحلیل النتائج واإلجا�ة عن فرض�ات الدراسة.

  متغرياتها ووصف الدراسة عينة خصائص) 4-4(

عینة  أفرادتحلیل خصائص  تمستعراض خصائص عینة الدراسة ووصف متغیراتها، ال

سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمستو� و  العمر، من حیث عامالً ) 291الدراسة ال�الغ عددهم (

 �الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العملالوظ�في، بینما �صف الجزء الثاني متغیرات الدراسة، المتمثلة 

ُ�عد ، ُ�عد تجنب المجهول، ُ�عد مسافة السلطةومتغیراته الفرع�ة ( يالمتغیر المستقل الرئ�س

سلوك ، �اإلضافة إلى المتغیر التا�ع مقابل الفرد�ة) ُ�عد الجماع�ة، الذ�ورة مقابل األنوثة

  .العاملین

)4-4-1(  دراا  ص  

  اآلت�ة. ع�اراتال افي هذه الدراسة، وتتفرع عنهمستقًال  متغیراً  الخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ةعد تُ 

  ) توز�ع عینة الدراسة حسب الخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ة13جدول (

  % النس�ة  العدد  المتغیرفئات   المتغیر

  

  العمر

  

  12.9  36  35:  25من 

  41  115  40:  36من 

  13.6  38  50:  41من 

  32.5  91  50أكثر من 

  100  280  المجموع
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  % النس�ة  العدد  المتغیرفئات   المتغیر

  

  سنوات الخبرة 

  

  18.9  53  سنوات 5سنة :  1من 

  36.1  101  سنوات  10:  6من 

  45  126  10أكثر من 

  100  280  المجموع

  

  المؤهل العلمي

  32.5  91  دبلوم متوس�

  8.2  23  دبلوم عالي

  52.9  148  جامعي

  6.4  18  فوق الجامعي

  100  280  المجموع

  

  المستو� الوظ�في

  84  235  موظف

  10.7  30  رئ�س قسم

  5.3  15  مدیر إدارة

  100  280  المجموع

  100  280  اإلجمالي

  ةالمصدر: إعداد ال�احث

بین ما أعمارهم  عدد األفراد الذینیتضح أن  الجدول الساب��النظر في : عمرالتوز�ع حسب ال

 )40 – 36(وعدد األفراد الذین أعمارهم ما بین %)، 12.9() فردًا بنس�ة 36سنة ( )35 –25(

) فردًا 38سنة ( )50 – 41(، وعدد األفراد الذین أعمارهم ما بین %)41نس�ة () فردًا ب115سنة (

%) 32.5( ) فردًا بنس�ة91سنة ( )50(أكثر من وعدد األفراد الذین أعمارهم  ،%)13.6(بنس�ة 

تمتع أفراد العینة  %)، وهذا یدل على100) فردًا بنس�ة (280من جملة عینة الدراسة التي تبلغ (

  .�الفهم واإلجا�ة على ع�ارات االستب�ان تسمح لهم �معدالت عمر�ة ناضجة

�النظر في الجدول الساب� یتضح وجود سنوات خبرة ة: التوز�ع حسب سنوات الخبرة الوظ�ف�

  متفاوتة بین األفراد عینة الدراسة.
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�النظر في الجدول الساب� یتضح أن أفراد عینة الدراسة على قدر التوز�ع حسب المؤهل العلمي: 

  جید من التأهیل العلمي یؤهلهم لإلجا�ة على أسئلة االستب�ان .

، رئ�س اإلدارة (مدیر فئتيأن �النظر في الجدول الساب� یتضح التوز�ع حسب المستو� الوظ�في: 

بخالف المستو�ات اإلدار�ة األخر� �ما هو قائم في  العاملینعددًا محدودًا من  نضمتقسم) ت

  الواقع اإلدار�.

)4-4-2 ( درارات ا فو  

وصف متغیرات الدراسة في هذا الجزء �مقای�س النزعة المر�ز�ة، ممثلة �الوس� تُ 

  :�أتيالحسابي، ومقای�س التشتت المطل�، ممثلة �االنحراف المع�ار�، �ما 

  الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العملوصف متغیر 

 افي هذه الدراسة، وتتفرع عنه يالمتغیر المستقل الرئ�س الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العملعد تُ 

ُ�عد ، ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثة، ُ�عد تجنب المجهول، ُ�عد مسافة السلطةمتغیرات هي ( أر�عة

من  ع�ارة) 16جمعت الب�انات عنها من عینة الدراسة، عن طر�� (و ، الجماع�ة مقابل الفرد�ة)

) ظهرت نتائج SPSSج اإلحصائي (االستب�ان، و�عد تحلیل الب�انات �استخدام البرنام ع�ارات

التحلیل الوصفي لها بداللة الوس� الحسابي، واالنحراف المع�ار� واألهم�ة النسب�ة، لإلجا�ة على 

ما هو واقع الق�م الثقاف�ة ":اآلتي التساؤالت الفرع�ة على النحو :"لدراسةل ت الفرع�ةتساؤال

مقابل عد الذ�ورة �ُ ، تجنب المجهولعد �ُ ، عد مسافة السلطة�ُ ( المرت�طة �العمل ممثلة في

   ؟لعاملینلد� ا فرد�ة)"ال مقابل الجماع�ةعد �ُ ، األنوثة

  )ُ�عد مسافة السلطةالمتغیر المستقل الفرعي األول (* 

ق�اس  ع�اراتیبین التالي والجدول  ع�ارات�أر�ع  مسافة السلطة تم ق�اس المتغیر الفرعي

  هذا المتغیر والوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومستو� اتجاه أفراد العینة.
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  ُ�عد مسافة السلطةمتغیر  ع�ارات) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ل14( جدول

ئة  العبـــــارة  ت
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة

متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة

االتجاه 

  العام

في 

غا�ة 

 األهم�ة

مهم 

  جدا

أهم�ة 

 متوسطة

أهم�ة 

 ضئیلة

أهم�ة ال 

 تذ�ر

  توفر عالقة جیدة برئ�سك  1
 7 2 43 119 109 التكرار

1.85 0.882 -21.752 0.000 
مهم 

 2.5 0.7 15.4 42.5 38.9 النس�ة % جداً 

2 
توفر فرص استشارة رئ�سك 

  لك ف�ما یتعل� �قراراته

 11 10 73 127 59 التكرار
2.24 0.956 -13.316 0.000 

مهم 

 3.9 3.6 26.1 45.4 21 النس�ة % جداً 

3 

في رأ�ك ما مد� خوف 

المرؤسین من إظهار 

  آرائهم مع رؤسائهم اختالف

 نادرا أبدا 
�عض 

 األح�ان
 دائما عادة

 نادراً  0.019 2.368- 1.009 2.57
  21  33  57  140  29  التكرار

 7.5 11.8 20.4 50 10.4 النس�ة %

4  

یجب اجتناب أ� نظام 

وظ�في �سمح بوجود رئ�سین 

  لمرؤس واحد

 

أتف� 

�ش�ل 

  �بیر

 ال أدر�  اتف�
ال 

 أتف�
 أعارض

 أتف� 0.000 14.285- 1.288 1.90
  20  26  21  52  161  التكرار

  7.1 9.3  7.5 18.6 57.5 النس�ة %

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  عینة الدراسة حول ُ�عد مسافة السلطة: أفرادالجدول الساب� یبین إجا�ات 

 ) توفر عالقة جیدة برئ�سك ) والتي تنص على ( 1إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 42.5(و�نس�ة "مهم جدًا" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة "مدیرك"

)، و�انحراف 1.85%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (38.9" و�نس�ة (غا�ة في األهم�ة"

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (- 21.75) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.882مع�ار� (

س� ) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتو 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .ؤسائهمتوفر عالقة جیدة بر فإن أفراد العینة یؤ�دون على أهم�ة 
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 ) توفر فرص استشارة رئ�سك لك ) والتي تنص على (2إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 45.4و�نس�ة ("مهم جدًا" س�ة األعلى هي اإلجا�ة )، �انت النف�ما یتعل� �قراراته

)، 2.24%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (26.1" و�نس�ة (أهم�ة متوسطةاإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة -13.316) المحسو�ة(T)، وأن ق�مة (0.956و�انحراف مع�ار� (

في الدراسة، مما یدل على أن ) المعتمد 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

ف�ما  همل ؤسائهمتوفر فرص استشارة ر في الدراسة، فأن أفراد العینة یؤ�دون على أهم�ة 

 قرارات.الیتعل� �

 ) في رأ�ك ما مد� خوف على ( ) والتي تنص3إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )المرؤوسین من إظهار اختالف آرائهم مع رؤسائهم

%)، وأن ق�مة 20.4" و�نس�ة (في �عض األح�ان%)، تلیها اإلجا�ة "50و�نس�ة ("نادرًا" 

 ) المحسو�ةT)، وأن ق�مة (1.009)، و�انحراف مع�ار� (2.57المتوس� الحسابي (

) 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.019)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-2.368(

المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� 

ما ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون أنه نادرًا 3الحسابي أقل من (

 .اختالف آرائهم مع رؤسائهم یخافون من إظهار

 ) یجب اجتناب أ� نظام وظ�في ) والتي تنص على (4إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

"أتف� �ش�ل �بیر" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة   )،�سمح بوجود رئ�سین لمرؤوس واحد

الحسابي  %)، وأن ق�مة المتوس�18.6" و�نس�ة (أتف�%)، تلیها اإلجا�ة "57.5و�نس�ة (

)، �ما أن - 14.285( ) المحسو�ةT)، وأن ق�مة (1.288)، و�انحراف مع�ار� (1.90(
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) المعتمد في الدراسة، مما 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000مستو� المعنو�ة (

) 3یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

اجتناب أ� نظام وظ�في یجب في الدراسة، فإن أفراد العینة یتفقون �أنه  المتوس� المعتمد

   .�سمح بوجود رئ�سین لمرؤوس واحد

  حول مسافة السلطةالدراسة حول المتوس� العام إلجا�ات مفردات عینة t) ) نتائج اخت�ار (15جدول (

 متوس� العینة
االنحراف المع�ار� 

 للعینة

% فترة ثقة لمتوس� 95

 المجتمع
ق�مة 

 tاخت�ار
  متوس� الفرق 

مستو� 

  المعنو�ة

 الحد األعلى الحد األدنى

2.14 0.56 -0.85 -0.72 23.28  -0.78 0.00  

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج  

ُ�عد یتضح من الجدول الساب� أن المتوس� العام إلجا�ات أفراد عینة الدراسة حول (

)، ومتوس� 279)، ودرجة حر�ة (0.56)، و�انحراف مع�ار� (�2.14ساو� ()، مسافة السلطة

)، �ما 0.05عند مستو� معنو�ة ()، 23.28المحسو�ة تساو� (  )t(و�ما أن ق�مة ) 0.78- فرق (

) مستو� المعنو�ة المعتمد 0.05(وهو أقل من  )0.00(أن مستو� المعنو�ة المشاهد �ساو� 

أقل  مسافة السلطة)،(�الدراسة، مما �شیر إلى أن متوس� إجا�ات األفراد عینة الدراسة حول ُ�عد 

على  تؤ�د أفراد العینة) المعتمد في الدراسة، وهذا �شیر إلى أن غالب�ة 3الوس� النظر� (من 

  تبني ُ�عد مسافة السلطة �ق�مة ثقاف�ة مرت�طة �العمل.

  )ُ�عد تجنب المجهولالمتغیر المستقل الفرعي الثاني (* 

 ع�اراتوالجدول التالي یبین  ع�ارات�أر�ع  تجنب المجهول الفرعي المتغیرتم ق�اس 

  ق�اس هذا المتغیر والوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومستو� اتجاه أفراد العینة.
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  ُ�عد تجنب المجهولمتغیر  ع�ارات) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ل16( جدول

ئة  العبـــــارة  ت
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة
متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
  الترتیب

  نادرا أبدا
�عض 

 األح�ان
 دائما عادة

5 
هل تحس �القل� والتوتر 

  في عملك الیومي

 6 23 69 135 47 التكرار
 نادراً  0.000  8.155- 0.938 2.31

 2.1 8.2 24.6 48.2 16.8 النس�ة %

6 

  

  

بإم�ان مدیر ما أن 

��ون جیدا ولو افتقر 

على  األزمةإلجا�ات 

 همعظم تساؤالت مرؤس�

  عن قضا�ا العمل.

 

اتف� 

�ش�ل 

 �بیر

 ال أدر�  اتف�
ال 

 أتف�
 أرفض

  24  62  101  77  16  التكرار ال أدر�  0.29 2.190 1.091 3.14

 8.6 22.1 36.1 27.5 5.7 النس�ة %

7 
المنافسة بین العمال 

 تؤذ� أكثر مما تنفع

  147  14  66  18  35  التكرار
 أتف�ال  0.022 2.297 1.223 3.78

  52.5  5  23.6  6.4  12.5  النس�ة

8 

قوانین  انتهاكال �م�ن 

 ىالمنظمة أو هیئة ما حت

وٕان ظن العامل أن ذلك 

في صالح الشر�ة أو 

 الهیئة أوال وأخیرا.

  15  155  22  47  41  التكرار

 ال أدر�  0.000 8.732- 1.095 3.20
  5.4  55.4  7.9  16.8  14.6  النس�ة

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  ُ�عد تجنب المجهول:الجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة الدراسة حول 

 ) هل تحس �القل� والتوتر في ) والتي تنص على (5إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 48.2و�نس�ة ("نادرًا" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،عملك الیومي

مع�ار� )، و�انحراف 2.31%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (24.6" و�نس�ة (�عض األح�ان"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (- 8.155) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.938(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .یؤ�دون أنهم نادرًا ما �شعرون �القل� والتوتر في عملهم الیومينة أفراد العی
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 ) بإم�ان مدیر ما أن ��ون جیدًا ) والتي تنص على (6إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

)، �انت النس�ة زمة على معظم تساؤالت مرؤس�ه عن قضا�ا العملال ولو افتقر إلجا�ات ال

%)، 27.5" و�نس�ة (أتف�%)، تلیها اإلجا�ة "36.1و�نس�ة (أدر�"  "الاألعلى هي اإلجا�ة 

) المحسو�ة T)، وأن ق�مة (1.091)، و�انحراف مع�ار� (3.14وأن ق�مة المتوس� الحسابي (

) المعتمد 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.29)، �ما أن مستو� المعنو�ة (2.190(

في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي 

بإم�ان مدیر ما أن  �أنه یؤ�دون ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة 3أكبر من (

 .عن قضا�ا العمل هلو افتقر إلجا�ات االزمة على معظم تساؤالت مرؤس�جیدًا و  ��ون 

 ) المنافسة بین العمال تؤذ� ) والتي تنص على (7إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

 ال%)، تلیها اإلجا�ة "52.5و�نس�ة ("أرفض")، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ةأكثر مما تنفع

)، و�انحراف مع�ار� 3.78ق�مة المتوس� الحسابي (%)، وأن 23.6" و�نس�ة (أدر� 

)، وهي أقل 0.022)، �ما أن مستو� المعنو�ة (2.297) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.223(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05من مستو� المعنو�ة (

وس� المعتمد في الدراسة، فإن ) المت3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .المنافسة بین العمال تؤذ� أكثر مما تنفعأن  یرفضون أفراد العینة 

 ) قوانین  انتهاكال �م�ن ) والتي تنص على (8إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

، )المنظمة أو هیئة ما حتى وٕان ظن العامل أن ذلك في صالح الشر�ة أو الهیئة أوال وأخیراً 

" و�نس�ة أتف�%)، تلیها اإلجا�ة "55.4و�نس�ة ("ال أتف�" النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  �انت

)، وأن ق�مة 1.095)، و�انحراف مع�ار� (3.20%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (16.8(

)T) وهي أقل من مستو� 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-8.732) المحسو�ة ،(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث 0.05المعنو�ة (
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 غیر) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن العینة 3أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

وٕان ظن العامل أن ذلك في  حتىو هیئة ما قوانین المنظمة أ انتهاكال �م�ن متأكدة �أنه 

 .صالح الشر�ة أو الهیئة أوال وأخیراً 

  .حول تجنب المجهول الدراسة حول المتوس� العام إلجا�ات مفردات عینةt) ) نتائج اخت�ار (17جدول (

متوس� 

 العینة

االنحراف المع�ار� 

 للعینة

% فترة ثقة لمتوس� 95

 المجتمع
ق�مة 

 tاخت�ار
  متوس� الفرق 

مستو� 

  المعنو�ة

 الحد األعلى الحد األدنى

3.10 0.61 -0.25 -0.10 -4.84  -0.17 0.00  

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

ُ�عد یتضح من الجدول الساب� أن المتوس� العام إلجا�ات أفراد عینة الدراسة حول (

)، ومتوس� 279)، ودرجة حر�ة (0.61()، و�انحراف مع�ار� 3.10)، �ساو� (تجنب المجهول

)، �ما 0.05عند مستو� معنو�ة ()، -4.84المحسو�ة تساو� ( )t(و�ما أن ق�مة ) -0.17فرق (

) مستو� المعنو�ة المعتمد 0.05(وهو أقل من  )0.00(أن مستو� المعنو�ة المشاهد �ساو� 

 )،تجنب المجهول(�الدراسة، مما �شیر إلى أن متوس� إجا�ات األفراد عینة الدراسة حول ُ�عد 

 أفراد عینة الدراسة) المعتمد في الدراسة، وهذا �شیر إلى أن غالب�ة 3الوس� النظر� (من  أكبر

 ة �ق�مة ثقاف�ة مرت�طة �العملتبني ُ�عد تجنب المجهول في المنطقة الحر عدم  یؤ�دون على

  .وهذا یخالف عن ما ذ�ره هوفستید عن ُ�عد تجنب المجهول ف�ما سب�

  )ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثةالمتغیر المستقل الفرعي الثالث (* 

 ع�اراتیبین  اآلتيوالجدول  ع�ارات�أر�ع  الذ�ورة مقابل األنوثة المتغیر الفرعي ق�استم 

  ق�اس هذا المتغیر والوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومستو� اتجاه أفراد العینة.
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  ُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثةمتغیر  ع�ارات) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ل18( جدول

ئة  العبـــــارة  ت
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة

متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
  الترتیب

في 

غا�ة 

 األهم�ة

مهم 

  جدا

أهم�ة 

 متوسطة

أهم�ة 

 ضئیلة

أهم�ة ال 

 تذ�ر

9 
توفر مناخ تعاون بین 

  العمال

 6 0 0 106 168 التكرار

1.46 0.713 -36.066 0.000 

في 

غا�ة 

 األهم�ة
 2.1 0 0 37.9 60 النس�ة %

 توفر فرصا للتقدم الوظ�في 10

  6  4  10  128  132  التكرار

1.66 0.801 -28.047 0.000 

في 

غا�ة 

 األهم�ة
  2.1  1.4  3.6  45.7  47.1  النس�ة

    

اتف� 

�ش�ل 

  �بیر

  ال أدر�   اتف�
ال 

  أتف�
       أرفض

11  
�م�ن وضع الثقة في �ل 

  الناس

  37  184  17  32  10  التكرار
 ال أتف� 0.000 12.942 0.951 3.74

  13.2  65.7  6.1  11.4  3.6  النس�ة

12  

عادة ��من سبب اإلخفاق 

في الح�اة في األفراد 

  أنفسهم

  0  40  28  162  50  التكرار

 أتف� 0.000 14.741- 0.900 2.21
  0  14.3  10  57.9  17.9  النس�ة

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  مقابل األنوثة:الجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة الدراسة حول ُ�عد الذ�ورة 

 ) توفر مناخ تعاون بین ) والتي تنص على (9إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 60و�نس�ة (" في غا�ة األهم�ة" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة العمال

)، و�انحراف 1.46%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (37.9" و�نس�ة (مهم جداً اإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (36.066) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.713مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .توفر مناخ تعاون بین العمالن على أهم�ة فإن أفراد العینة یؤ�دو 

 ) توفر فرصًا للتقدم الوظ�في) والتي تنص على (10إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم ،(

مهم %)، تلیها اإلجا�ة "47.1و�نس�ة ("في غا�ة األهم�ة" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة 
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)، 0.801)، و�انحراف مع�ار� (1.66%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (45.7" و�نس�ة (جداً 

)، وهي أقل من 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-28.047) المحسو�ة(Tوأن ق�مة (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، 0.05مستو� المعنو�ة (

فإن أفراد العینة  ) المتوس� المعتمد في الدراسة،3وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .توفر فرصًا للتقدم الوظ�فيیؤ�دون على أهم�ة 

 ) م�ن وضع الثقة في �ل ) والتي تنص على (11إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم�

%)، تلیها اإلجا�ة 65.7و�نس�ة (أتف�"  "ال)، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة الناس

)، و�انحراف مع�ار� 3.74الحسابي ( %)، وأن ق�مة المتوس�13.2" و�نس�ة (أرفض"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (- 12.942) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.951(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

د في الدراسة، فإن ) المتوس� المعتم3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .�م�ن وضع الثقة في �ل الناسأفراد العینة ال تتف� أنه 

 ) عادة ��من سبب اإلخفاق ) والتي تنص على (12إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، 57.9و�نس�ة ("أتف�" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )في الح�اة في األفراد أنفسهم

)، 2.21%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (17.9" و�نس�ة (�بیر أتف� �ش�لتلیها اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة -14.741) المحسو�ة(T)، وأن ق�مة (0.900و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .في األفراد أنفسهمعادة ��من سبب اإلخفاق في الح�اة في الدراسة، فإن أفراد العینة تتف� أنه 
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  الذ�ورة مقابل األنوثة.حول  الدراسة حول المتوس� العام إلجا�ات مفردات عینةt) ) نتائج اخت�ار (19الجدول (

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

یتضح من الجدول رقم الساب� أن المتوس� العام إلجا�ات أفراد عینة الدراسة حول 

)، 279)، ودرجة حر�ة (0.51)، و�انحراف مع�ار� (2.26)، �ساو� (األنوثةمقابل الذ�ورة (

عند مستو� معنو�ة )، 23.87المحسو�ة تساو� ( )t(و�ما أن ق�مة ) -0.73ومتوس� فرق (

) مستو� المعنو�ة 0.05(وهو أقل من  )0.00()، �ما أن مستو� المعنو�ة المشاهد �ساو� 0.05(

مقابل الذ�ورة (عد المعتمد �الدراسة، مما �شیر إلى أن متوس� إجا�ات األفراد عینة الدراسة حول �ُ 

أفراد عینة ) المعتمد في الدراسة، وهذا �شیر إلى أن غالب�ة 3الوس� النظر� (أقل من  )،نوثةاأل 

نوثة في المنطقة الحرة �ق�مة ثقاف�ة مرت�طة األ مقابل ُ�عد الذ�ورة  تبنيیؤ�دون على  الدراسة

  �العمل.

  )الفرد�ةُ�عد الجماع�ة مقابل المتغیر المستقل الفرعي الرا�ع (* 

والجدول التالي یبین  ع�ارات�أر�ع  الجماع�ة مقابل الفرد�ة تم ق�اس المتغیر الفرعي

  ق�اس هذا المتغیر والوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومستو� اتجاه أفراد العینة. ع�ارات

  

  

  

متوس� 

 العینة

االنحراف المع�ار� 

 للعینة

% فترة ثقة لمتوس� 95

 المجتمع
ق�مة 

 tاخت�ار
  متوس� الفرق 

مستو� 

  المعنو�ة

 الحد األعلى الحد األدنى

2.26 0.51 -0.79 -0.67 23.87  -0.73 0.00  
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  الفرد�ةُ�عد الجماع�ة مقابل متغیر  ع�ارات) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ل20( جدول

ئة  العبـــــارة  ت
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة

متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
  الترتیب

في 

غا�ة 

 األهم�ة

مهم 

  جدا

أهم�ة 

 متوسطة

أهم�ة 

 ضئیلة

أهم�ة ال 

 تذ�ر

13 
توفر وقتا �اف�ا للح�اة الشخص�ة 

  أو العائل�ة

 1 0 10 116 153 التكرار

1.50 0.605 41.512-   

في 

غا�ة 

 األهم�ة
 0.4 0 3.6 41.4 54.6 النس�ة %

 توفر بیئة عمل جیدة 14

  5  3  8  105  159  التكرار

1.54 0.766 31.993-  

في 

غا�ة 

 األهم�ة
  1.8  1.1  2.9  37.5  56.8  النس�ة

15  
توفر وظ�فة مضمونة وطو�لة 

  األمد

  8  5  41  116  110  التكرار
1.88 0.925 20.355-  

مهم 

  2.9  1.8  14.6  41.4  39.6  النس�ة جدا

16  
توفر نوعا من التجدید في العمل 

  والمغامرة

  18  16  72  89  85  التكرار
2.26 1.142 10.831-  

مهم 

  6.4  5.7  25.7  31.8  30.4  النس�ة جدا

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  :فرد�ةمقابل ال جماع�ةإجا�ات أفراد عینة الدراسة حول ُ�عد ال الجدول الساب� یبین

 ) توفر وقتًا �اف�ًا للح�اة ) والتي تنص على (13إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " في غا�ة األهم�ة" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،الشخص�ة أو العائل�ة

%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي 41.4س�ة (" و�نمهم جداً %)، تلیها اإلجا�ة "54.6(

)، �ما أن - 41.512) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.605)، و�انحراف مع�ار� (1.50(

) المعتمد في الدراسة، مما 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000مستو� المعنو�ة (

) 3یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 توفر وقتًا �اف�ًا للح�اةالمتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون على أهم�ة 

 .الشخص�ة أو العائل�ة

 ) انت  )،توفر بیئة عمل جیدة) والتي تنص على (14إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم�

" مهم جداً %)، تلیها اإلجا�ة "56.8و�نس�ة ("في غا�ة األهم�ة" النس�ة األعلى هي اإلجا�ة 
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)، وأن 0.766)، و�انحراف مع�ار� (1.54%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (37.5و�نس�ة (

)، وهي أقل من مستو� 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-31.993) المحسو�ة (Tق�مة (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث 0.05المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة 3أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .بیئة عمل جیدة توفرون على أهم�ة یؤ�د

 ) توفر وظ�فة مضمونة ) والتي تنص على (15إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 41.4و�نس�ة (" مهم جدًا" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة وطو�لة األمد

)، 1.88%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (39.6" و�نس�ة (في غا�ة األهم�ةً اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة -20.355) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.925و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .وظ�فة مضمونة وطو�لة األمد توفرة، فإن أفراد العینة یؤ�دون على أهم�ة في الدراس

 ) توفر نوعًا من التجدید في ) والتي تنص على (16إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 31.8و�نس�ة ("مهم جدًا" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة العمل والمغامرة

)، 2.26%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (30.4" و�نس�ة (في غا�ة األهم�ةً اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة -10.831) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.142و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3الحسابي أقل من (ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� 

 .نوعًا من التجدید في العمل والمغامرة توفرفي الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون على أهم�ة 
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  الجماع�ة مقابل الفرد�ةحول  الدراسة حول المتوس� العام إلجا�ات مفردات عینةt) ) نتائج اخت�ار (21جدول (

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

الدراسة حول  یتضح من الجدول رقم الساب� أن المتوس� العام إلجا�ات أفراد عینة

)، 279)، ودرجة حر�ة (0.61)، و�انحراف مع�ار� (1.79)، �ساو� (فرد�ةالمقابل  الجماع�ة(

عند مستو� معنو�ة )، 32.89المحسو�ة تساو� ( )t(و�ما أن ق�مة ) -1.20ومتوس� فرق (

) مستو� المعنو�ة 0.05(وهو أقل من  )0.00()، �ما أن مستو� المعنو�ة المشاهد �ساو� 0.05(

الجماع�ة (المعتمد �الدراسة، مما �شیر إلى أن متوس� إجا�ات األفراد عینة الدراسة حول ُ�عد 

) المعتمد في الدراسة، وهذا �شیر إلى أن غالب�ة 3الوس� النظر� (أقل من  )،مقابل الفرد�ة

في المنطقة الحرة �ق�مة للعاملین  الجماع�ة مقابل الفرد�ةُ�عد  تبنيالم�حوثین یؤ�دون على 

  ثقاف�ة مرت�طة �العمل.

  سلوك العاملین التا�ع متغیرالوصف 

المتغیر التا�ع في هذه الدراسة، جمعت الب�انات عنه من عینة  العاملین سلوك ُ�عد

االستب�ان، و�عد تحلیل الب�انات �استخدام البرنامج  ع�اراتمن  ع�ارة) 40الدراسة،عن طر�� (

ظهرت نتائج التحلیل الوصفي لها بداللة الوس� الحسابي، واالنحراف ) SPSSاإلحصائي (

  المع�ار�، �ما یلي:

  

متوس� 

 العینة

االنحراف المع�ار� 

 للعینة

% فترة ثقة لمتوس� 95

 المجتمع
ق�مة 

 tاخت�ار
  متوس� الفرق 

مستو� 

  المعنو�ة

 الحد األعلى الحد األدنى

1.79 0.61 -1.27 -1.13 32.89  -1.20 0.00  
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  األول سلو��ات تصف مسافة السلطة الفرعي) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� للمتغیر 22جدول (

ئة  العبـــــارة  ت
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة
متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
مواف�   الترتیب

 �شدة 
 أعارض محاید  مواف�

أعارض 

 �شدة

17 
ال تر�طني عالقة جیدة مع 

  رئ�سي الم�اشر

 79 122 45 25 9 التكرار
 أعارض 0.000  13.695 1.034 3.85

 28.2 43.6 16.1 8.9 3.2 النس�ة

18 

ل�س لد� عالقة شخص�ة مع 

رئ�سي خارج الحدود التي 

 اإلجراءات الرسم�ة تفرضها

  94  81  51  18  36  التكرار

 أعارض 0.013 - 2.501 1.171 3.63
  33.6  28.9  18.2  6.4  12.9  النس�ة

19  
عالقتي ل�ست قو�ة مع رئ�سي 

  خارج أوقات العمل

  18  34  48  104  76  التكرار
  مواف� 0.002 - 3.092 1.160 2.33

  6.4  12.1  17.1  37.1  27.1  النس�ة

20  
ل�س هناك تعاون مع رئ�سي 

  الم�اشر

  65  163  25  15  12  التكرار
 أعارض 0.000 15.859 0.957 3.91

  23.2  58.2  8.9  5.4  4.3  النس�ة

21  
ال یوجد إهتمام من رئ�سي 

  لرغ�اتي

  43  123  56  49  9  التكرار
 أعارض 0.000 8.077 1.051 3.51

  15.4  43.9  20  17.5  3.2  النس�ة

22  
هناك مساواة  في المعاملة ل�س 

  سینو بین جم�ع المرؤ 

  44  60  61  86  29  التكرار
 محاید 0.849 0.191 1.253 3.01

  15.7  21.4  21.8  30.7  10.4  النس�ة

23  
فرض الرأ� هو األسلوب األكثر 

  من قبل رئ�سي استخداماً 

  47  137  61  21  14  التكرار
 أعارض 0.000 10.786 1.008 3.65

  16.8  48.9  21.8  7.5  5  النس�ة

24  
ل�س لد� القدرة على مناقشة 

  رئ�سي

  82  171  18  4  5  التكرار
 أعارض  0.000 25.738 0.745 4.15

  29.3  61.1  6.4  1.4  1.8  النس�ة

  ال أستط�ع رفض أوامر رئ�سي    25
  102  86  56  24  12  التكرار

 أعارض 0.661 0.438 1.090 3.86
  36.4  30.7  20  8.6  4.3  النس�ة

26  

رأیي ال �مثل عنصر أساسي 

ومهم في عمل�ة اخت�ار الرؤساء 

 .  

  88  111  18  19  44  التكرار

 أعارض 0.000 - 3.661 1.495 3.64
  31.4  39.6  6.4  6.7  15.7  النس�ة

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  الدراسة حول سلو��ات تصف مسافة السلطة:الجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة 

 ) ال تر�طني عالقة جیدة مع ) والتي تنص على (17إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 43.6و�نس�ة (" أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ةرئ�سي الم�اشر

)، و�انحراف 3.85%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (28.2" و�نس�ة(أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (13.695) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.034مع�ار� (
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) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .عالقة جیدة مع الرئ�س الم�اشرفإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم تر�طهم 

 ل�س لد� عالقة شخص�ة ) والتي تنص على (18لع�ارة رقم (إن إجا�ات الم�حوثین على ا

�انت النس�ة األعلى هي  )،مع رئ�سي خارج الحدود التي تفرضها اإلجراءات الرسم�ة

%)، وأن 28.9نس�ة (" و�أعارض%)، تلیها اإلجا�ة "33.6و�نس�ة ("أعارض �شدة" اإلجا�ة 

) المحسو�ة T)، وأن ق�مة (1.171)، و�انحراف مع�ار� (3.63ق�مة المتوس� الحسابي (

) 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-2.501(

المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� 

لدیهم ن ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أ3الحسابي أكبر من (

 .عالقات شخص�ة مع رؤسائهم خارج الحدود التي تفرضها اإلجراءات الرسم�ة

 ) عالقتي ل�ست قو�ة مع ) والتي تنص على (19إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، 37.1و�نس�ة ("مواف�" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )رئ�سي خارج أوقات العمل

)، 2.33%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (27.1و�نس�ة ( "مواف� �شدةتلیها اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة -3.092) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.160و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

رج أوقات عالقتهم ل�ست قو�ة مع رؤسائهم خافي الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أن 

 .العمل
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 ) ل�س هناك تعاون مع رئ�سي ) والتي تنص على (20إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 58.2و�نس�ة ("أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )الم�اشر

)، و�انحراف مع�ار� 3.91%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (23.2" و�نس�ة (أعارض �شدة"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (15.859) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.957(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أكبر من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .هناك تعاون مع رئ�سهم الم�اشر�أن  أفراد العینة یؤ�دون 

 ) من رئ�سي  اهتمامال یوجد () والتي تنص على 21إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 43.9و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )لرغ�اتي

)، 1.051و�انحراف مع�ار� ()، 3.51%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (20" و�نس�ة (محاید"

)، وهي أقل من مستو� 0.00)، �ما أن مستو� المعنو�ة (8.077) المحسو�ة (Tوأن ق�مة (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث 0.05المعنو�ة (

راد العینة ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أف3أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  .من الرؤساء لرغ�اتهم اهتمامیوجد  هیؤ�دون �أن

 ) ل�س هناك مساواة  في ) والتي تنص على (22إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة "مواف�" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة المرؤوسینالمعاملة بین جم�ع 

)، 3.01وأن ق�مة المتوس� الحسابي (%)، 21.8" و�نس�ة (محاید%)، تلیها اإلجا�ة "30.7(

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 0.191) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.253و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

المتوس� ) 3من ( ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر
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ل�س هناك مساواة  في المعاملة بین جم�ع �أن  یؤ�دون المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة 

  .المرؤوسین

 ) فرض الرأ� هو األسلوب ) والتي تنص على (23إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة من قبل رئ�سي استخداماً األكثر 

)، 3.65%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (21.8" و�نس�ة (محاید%)، تلیها اإلجا�ة "48.9(

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 10.786) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.008و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (ق�مة المتوس� 

الرأ� ل�س هو األسلوب األكثر  المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أن فرض

  من قبل رؤساءهم. استخداماً 

 ) ل�س لد� القدرة على ) والتي تنص على (24إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 61.1و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )مناقشة رئ�سي

)، و�انحراف 4.15%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (29.3" و�نس�ة (أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (25.738) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.745مع�ار� (

لمعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� ) ا0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  لدیهم القدرة على مناقشة رؤساءهم. فإن أفراد العینة یؤ�دون �أن

 ) رفض أوامر  ال أستط�ع) والتي تنص على (25إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 36.4و�نس�ة ("أعارض �شدة" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة رئ�سي

)، و�انحراف مع�ار� 3.86%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (30.7" و�نس�ة (أعارض"
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)، وهي أقل 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (0.438) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.090(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05عنو�ة (من مستو� الم

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 رفض أوامر رؤساءهم. أفراد العینة یؤ�دون أنه بإم�انهم

 ) رأیي ال �مثل عنصر أساسي ) والتي تنص على (26إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )ومهم في عمل�ة اخت�ار الرؤساء

%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي 31.43" و�نس�ة (�شدة أعارض%)، تلیها اإلجا�ة "39.6(

 )، �ما أن مستو� - 3.661) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.495)، و�انحراف مع�ار� (3.64(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000المعنو�ة (

) 3من ( كبرعلى أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أ

�مثل عنصر أساسي ومهم  المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أن رأیهم

 رؤساء.في عمل�ة اخت�ار ال
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  الثاني سلو��ات تصف تجنب المجهول الفرعي) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� للمتغیر 23جدول (

  العبـــــارة  ت

ئة
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة
متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
مواف�   الترتیب

 �شدة 
 أعارض محاید  مواف�

أعارض 

 �شدة

27 
أمیل لكسر القواعد اإلدار�ة  ال

  المعمول بها �منظمتي

 158 8 18 14 82 التكرار
 أعارض 0.000  -17.778 1.265 3.52

 56.4 2.9 6.4 5 29.3 النس�ة

28 
أخاف من طرح وابتكار أف�ار 

 العمل   إلنجازجدیدة 

  69  162  31  10  8  التكرار
 أعارض 0.000 9.651 0.997 3.97

  24.6  57.9  11.1  3.57  2.9  النس�ة

29  
ال �م�نني إظهار اختالف رأیي مع 

  رئ�سي الم�اشر

  57  147  35  34  7  التكرار
 أعارض 0.000 12.822 0.993 3.76

  20.4  52.5  12.5  12.1  2.5  النس�ة

30  
ال أشعر �الحماس والرغ�ة في 

  العمل

  71  131  41  22  15  التكرار
 أعارض 0.000 12.283 0.975 3.79

  25.4  46.8  14.6  7.9  5.4  النس�ة

  ال اهتم بتنم�ة مهاراتي الشخص�ة  31
  73  149  27  23  8  التكرار

 أعارض 0.000 15.789 0.969 3.91
  26.1  53.2  9.6  8.2  2.9  النس�ة

32  
ال أستط�ع انتقاد القوانین السلب�ة 

  في منظمتي التي تؤثر على أدائي

  45  143  42  23  27  التكرار
 أعارض 0.000 8.128 1.147 3.56

  16.1  51.1  15  8.2  9.6  النس�ة

33  
 �قوانین واالنض�ا�أفضل التقَید 

  ولوائح منظمتي

  7  15  21  160  77  التكرار
 مواف� 0.000 -19.141 0.890 1.98

  2.5  5.4  7.5  57.1  27.5  النس�ة

34  
ل�س لد� الرغ�ة للعمل خارج 

  المألوف

  101  71  53  30  25  التكرار
 أعارض 0.313 - 1.010 1.183 3.68

  36.1  25.4  18.9  10.7  8.9  النس�ة

35  
للتأقلم  استعدادل�س لد� 

  للتغیرات التكنولوج�ة واالستجا�ة

  58  165  31  16  10  التكرار
 أعارض 0.000 15.832 0.925 3.88

  20.7  58.9  11.1  5.7  3.6  النس�ة

36  

لمشاكل العمل �فرصة  ال أنظر

وتحد� جدید(الخوف من 

  المواجهة)

  49  140  31  42  18  التكرار

 أعارض 0.000 8.434 1.134 3.57
  17.5  50  11.1  15  6.4  النس�ة

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج 

  المجهول:الجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة الدراسة حول سلو��ات تصف تجنب 

 ) الأمیل لكسر القواعد اإلدار�ة ) والتي تنص على (27إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " أعارض �شدة" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )المعمول بها �منظمتي
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%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي  29.3" و�نس�ة (مواف� �شدة%)، تلیها اإلجا�ة "56.4(

)، �ما أن - 17.778) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.375و�انحراف مع�ار� ()، 3.52(

) المعتمد في الدراسة، مما 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000مستو� المعنو�ة (

) 3یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

�میلون لكسر القواعد اإلدار�ة أفراد العینة یؤ�دون �أنهم  المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن

 .المعمول بها �منظمتهم

 ) أخاف من طرح وٕابتكار أفكار ) والتي تنص على (28إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 57.9و�نس�ة (" أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  العمل إلنجازجدیدة 

)، و�انحراف 3.97%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (24.6و�نس�ة ( أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (9.651) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.077مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3لمتوس� الحسابي أكبر من (دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة ا

  .�م�نهم طرح وابتكار أف�ار جدیدة إلنجاز العملفإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

 ) اختالفال �م�نني إظهار ) والتي تنص على (29إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم 

%)، 52.5( و�نس�ة" أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة رأیي مع رئ�سي الم�اشر

)، 3.76%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (20.4و�نس�ة ( أعارض �شدةتلیها اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 12.822) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.993و�انحراف مع�ار� (

معتمد في الدراسة، مما یدل على أن ) ال0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (
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رأیهم مع الرئ�س  اختالف�م�نهم إظهار المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

  .الم�اشر

 ) ال أشعر �الحماس والرغ�ة على () والتي تنص 30إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 46.8و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )في العمل

)، و�انحراف مع�ار� 3.79%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (25.4و�نس�ة ( أعارض �شدة"

، وهي )0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (12.283) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.075(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .�شعرون �الحماس والرغ�ة في العملأفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

 ال اهتم بتنم�ة مهاراتي ) والتي تنص على (�31ارة رقم (إن إجا�ات الم�حوثین على الع

%)، تلیها اإلجا�ة 53.2و�نس�ة (" أعارض" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،الشخص�ة

)، و�انحراف مع�ار� 3.91%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (26.1و�نس�ة ( أعارض �شدة"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (15.789) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.969(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  .�ةیهتمون بتنم�ة مهاراتهم الشخصأفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

 ) ال أستط�ع انتقاد القوانین ) والتي تنص على (32إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

"أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة السلب�ة في منظمتي التي تؤثر على أدائي

%)، وأن ق�مة المتوس� 16.1و�نس�ة ( أعارض �شدة%)، تلیها اإلجا�ة "51.1و�نس�ة (

)، �ما أن 8.128) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (�1.147انحراف مع�ار� ()، و 3.56الحسابي (
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) المعتمد في الدراسة، مما 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000مستو� المعنو�ة (

) 3یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

السلب�ة  القوانین�ستط�عون انتقاد راد العینة یؤ�دون �أنهم المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أف

 .في منظماتهم التي تؤثر على أدائهم

 ) واالنض�ا�أفضل التقَید ) والتي تنص على (33إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم 

%)، تلیها 57.1و�نس�ة ("مواف�" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،ولوائح منظمتي �قوانین

)، و�انحراف 1.98%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (27.5و�نس�ة ( مواف� �شدة"اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة - 19.141) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.890مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� المعتمد 3یث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وح

ولوائح  �قوانین واالنض�ا��فضلون التقید في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

 .منظماتهم

 ) ل�س لد� الرغ�ة للعمل خارج ) والتي تنص على (34إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 36.1و�نس�ة ("أعارض �شدة" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )المألوف

)، و�انحراف 3.68%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (25.4و�نس�ة ( أعارض"اإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (- 1.010) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.183مع�ار� (

عتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� ) الم0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

 .لدیهم الرغ�ة للعمل خارج المألوف فإن أفراد العینة یؤ�دون �أن
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 ) للتأقلم  داداستعل�س لد� ) والتي تنص على (35إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة "أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )للتغیرات التكنولوج�ة واالستجا�ة

%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي 20.7و�نس�ة ( أعارض �شدة"%)، تلیها اإلجا�ة "58.9(

)، �ما أن مستو� 15.832) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.925)، و�انحراف مع�ار� (3.88(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000المعنو�ة (

) 3على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 للتغیرات واالستجا�ةللتأقلم  استعدادالمتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة لدیهم 

 التكنولوج�ة.

 ) ال أنظر لمشاكل العمل ) والتي تنص على (36إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

"أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة �فرصة وتحد� جدید(الخوف من المواجهة

%)، وأن ق�مة المتوس� 17.5و�نس�ة ( أعارض �شدة"%)، تلیها اإلجا�ة "50و�نس�ة (

)، �ما أن 8.434) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.134و�انحراف مع�ار� ()، 3.57الحسابي (

) المعتمد في الدراسة، مما 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000مستو� المعنو�ة (

) 3یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  فراد العینة ینظرون لمشاكل العمل �فرصة وتحد� جدید. المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أ
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  الثالث سلو��ات تصف الذ�ورة مقابل األنوثة الفرعي) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� للمتغیر 24جدول (

  العبـــــارة  ت

ئة
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة
متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
مواف�   الترتیب

 �شدة 
 أعارض محاید  مواف�

أعارض 

 �شدة

37 

أعتمد على الحقائ� بل  ال

المشاعر في األنشطة التي أقوم 

  بها في العمل  

 75 145 31 22 7 التكرار

 أعارض 0.00  16.177 0.957 3.93
 26.8 51.8 11.1 7.9 2.5 النس�ة

38 
أمیل إلى األعمال التي تتضمن  ال

 والمواجهة نوع من التحد�

  26  117  59  65  13  التكرار
 محاید 0.00 4.378 1.065 3.28

  9.3  41.8  21.1  23.2  4.6  النس�ة

39  
حصولي على الترق�ة ل�س مهم 

  جدًا �النس�ة لي

  93  138  21  24  4  التكرار
 أعارض 0.00 18.603 0.938 4.04

  33.2  49.3  7.5  8.6  1.4  النس�ة

  مع اآلخر�نال أسعى للتنافس   40
  39  162  40  31  8  التكرار

 أعارض 0.00 12.234 0.943 3.69
  13.9  57.9  14.3  11.1  2.9  النس�ة

41  
المرتب في العمل ال �ش�ل أهم�ة 

  �بیرة �النس�ة لي  

  105  141  18  13  3  التكرار
 أعارض 0.00 23.896 0.830 4.19

  37.5  50.4  6.4  4.6  1.1  النس�ة

42  
أن ��ون للنساء وظائف ال یجب 

  محددة في العمل

  170  103  7  10  21  التكرار
4.72 0.796 4.481 0.00 

أعارض 

  60.7  36.8  2.5  3.6  7.5  النس�ة �شدة

43  
المعاملة الحسنة في  يال تهمن

  العمل

  18  7  19  96  140  التكرار
 مواف� 0.00 28.741 0.761 1.82

  6.4  2.5  6.8  34.3  50  النس�ة

44  
معَدل إجازاتي ل�س �بیر في 

  العمل

  21  38  31  123  67  التكرار
 مواف� 0.00 - 5.773 1.087 2.36

  7.5  13.6  11.1  43.9  23.9  النس�ة

  العمل ل�س أهم من العائلة  45
  17  27  29  99  108  التكرار

 مواف� 0.00 -12.748 1.191 2.09
  6.1  9.6  10.4  35.4  38.6  النس�ة

  أهتم دائمًا �النجاح في عملي ال  46
  101  145  23  8  3  التكرار

 أعارض  0.00 25.275 0.787 4.18
  36.1  51.8  8.2  2.9  1.1  النس�ة

  )spssإعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج  (المصدر:

الجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة الدراسة حول سلو��ات تصف الذ�ورة مقابل 

  األنوثة:
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 ) أعتمد على الحقائ� بل  ال) والتي تنص على (37إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )المشاعر في األنشطة التي أقوم بها في العمل

%)، وأن ق�مة  26.8" و�نس�ة (أعارض �شدة%)، تلیها اإلجا�ة "51.8و�نس�ة ("أعارض" 

) المحسو�ة T)، وأن ق�مة (0.957)، و�انحراف مع�ار� (3.93المتوس� الحسابي (

) 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (16.177(

لمعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� ا

�عتمدون ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم 3الحسابي أكبر من (

 .على الحقائ� في تنفیذ أنشطة العمل

 ) أمیل إلى األعمال التي  ال( ) والتي تنص على38إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة "أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )تتضمن نوع من التحد� والمواجهة

)، 3.28%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي ( 23.2" و�نس�ة (مواف�%)، تلیها اإلجا�ة "41.8(

معنو�ة )، �ما أن مستو� ال4.378) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.065و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

�میلون لألعمال التي تتضمن نوع من المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون �أنهم 

  .جهةالتحد� والموا

 ) حصولي على الترق�ة ل�س ) والتي تنص على (39إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 49.3و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )مهم جدًا �النس�ة لي

)، و�انحراف 4.04%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي ( 33.2" و�نس�ة (أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (18.603) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.938مع�ار� (



96 
 

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  ون �أن حصولهم على الترق�ة مهم جدًا.فإن أفراد العینة یؤ�د

 ) ال أسعى للتنافس مع ) والتي تنص على (40إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 57.9و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )اآلخر�ن

مع�ار�  )، و�انحراف3.69%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي ( 14.3" و�نس�ة (محاید"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (12.234) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.943(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  منافسة مع اآلخر�ن.لل سعون عینة �أفراد ال

 ) المرتب في العمل ال �ش�ل ) والتي تنص على (41إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، 50.4و�نس�ة (" أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة أهم�ة �بیرة �النس�ة لي

)، 4.19الحسابي (%)، وأن ق�مة المتوس�  37.5" و�نس�ة (أعارض �شدةتلیها اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 23.896) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.830و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

المرتب في العمل �ش�ل أهم�ة �بیرة �النس�ة یؤ�دون أن  في الدراسة، فإن أفراد العینةالمعتمد 

  .لهم

 ) ال یجب أن ��ون للنساء ) والتي تنص على (42إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " أعارض �شدة" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة وظائف محددة في العمل
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)، 4.72%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (36.8" و�نس�ة (أعارضا�ة "%)، تلیها اإلج60.7(

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 4.481) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.174و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(

) المتوس� 3المتوس� الحسابي أكبر من (ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة 

یؤ�دون أنه یجب أن ��ون للنساء وظائف محددة في  المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة

  العمل.

 ) ال تهمني المعاملة الحسنة ) والتي تنص على (43إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 50و�نس�ة (دة" "مواف� �ش)، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة في العمل

)، و�انحراف مع�ار� 1.82%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (34.3" و�نس�ة (مواف�"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (28.741) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.761(

� دال ) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

  یؤ�دون أنه ال تهمهم المعاملة الحسنة في العمل. أفراد العینة

 ) معَدل إجازاتي ل�س �بیر في ) والتي تنص على (44إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

مواف� %)، تلیها اإلجا�ة "43.9و�نس�ة ("مواف�" هي اإلجا�ة �انت النس�ة األعلى  )،العمل

)، و�انحراف مع�ار� 2.36%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (23.9" و�نس�ة (�شدة

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (- 5.773) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.087(

یدل على أن ق�مة المتوس� دال ) المعتمد في الدراسة، مما 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

  .ل�س �بیر في العملإجازاتهم معَدل یؤ�دون أن  أفراد العینة
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 ) العمل ل�س أهم من العائلة) والتي تنص على (45إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم( ،

" مواف�%)، تلیها اإلجا�ة "38.6و�نس�ة (" مواف� �شدة" لنس�ة األعلى هي اإلجا�ة �انت ا

)، وأن 1.191)، و�انحراف مع�ار� (2.09%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (35.4و�نس�ة (

)، وهي أقل من مستو� 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (-12.748) المحسو�ة (Tق�مة (

ي الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث ) المعتمد ف0.05المعنو�ة (

 ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة3أن ق�مة المتوس� الحسابي أقل من (

  العمل ل�س أهم من العائلة. أنیؤ�دون 

 ) أهتم دائمًا �النجاح في  ال) والتي تنص على (46إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 51.8و�نس�ة (" أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )عملي

)، و�انحراف مع�ار� 4.18%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (36.1" و�نس�ة (أعارض �شدة"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (25.275) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.787(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 في العمل. النجاحیؤ�دون على أهم�ة  أفراد العینة

  

  

  

  



99 
 

سلو��ات تصف الجماع�ة مقابل الرا�ع  الفرعي) الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� للمتغیر 25جدول (

  الفرد�ة

  العبـــــارة  ت

ئة
لف
ا

  

  بدائل اإلجا�ة
متوس� 

 العینة

االنحراف 

 المع�ار� 
 tق�مة 

مستو� 

  المعنو�ة
مواف�   الترتیب

 �شدة 
 أعارض محاید  مواف�

أعارض 

 �شدة

47 
ال أفضل العمل �ش�ل 

  جماعي

 68 165 13 23 11 التكرار
 أعارض 0.000  15.553 0.984 3.91

 24.3 58.9 4.6 8.2 3.9 النس�ة

48 
أمیل لحل المشاكل في 

 العمل �ش�ل فرد�

  34  149  20  71  6  التكرار
 أعارض 0.000 7.526 1.064 3.48

  12.1  53.2  7.1  25.4  2.1  النس�ة

49  
أغلب مصلحتي الشخص�ة 

  على مصلحة الجماعة

  102  129  20  27  2  التكرار
 أعارض 0.000 19.210 0.940 4.08

  36.4  46.1  7.1  9.6  0.7  النس�ة

50  
ال تر�طني عالقة صداقة 

  بزمالئي خارج حدود العمل

  62  162  29  17  10  التكرار
 أعارض 0.000 15.861 0.938 3.89

  22.1  57.9  10.4  6.1  3.6  النس�ة

51  
ال أفضل  التعاون مع 

  زمالئي

  126  134  13  7  0  التكرار
4.35 0.688 32.929 0.000 

أعارض 

  45  47.9  4.6  2.5  0  النس�ة �شدة

52  
أعبر عن مطالبي داخل 

  منظمتي �ش�ل فرد�

  65  135  29  47  4  التكرار
 أعارض 0.000 12.093 1.038 3.75

  23.2  48.2  10.4  16.8  1.4  النس�ة

  ال أث� بزمالئي في العمل    53
  132  122  18  7  1  التكرار

4.35 0.741 30.385 0.000 
أعارض 

  47.1  43.6  6.4  2.5  0.3  النس�ة �شدة

54  
أمیل لدعم ومساندة  ال

  زمالئي في العمل 

  122  142  9  6  1  التكرار
4.35 0.682 33.132 0.000 

أعارض 

  43.6  50.7  3.4  2.5  0.3  النس�ة �شدة

55  

ال أشارك زمالئي األف�ار 

 واالقتراحاتوالمعلومات 

  المتعلقة �العمل

  105  142  19  8  6  التكرار

 أعارض 0.000 23.414 0.847 4.19
  37.5  50.7  6.8  2.9  2.1  النس�ة

56  
أعمل �ش�ل فرد� لتطو�ر 

  طرق أداء جدیدة

  58  138  36  41  7  التكرار
 أعارض 0.000 11.516 1.033 3.71

  20.7  49.3  12.9  14.6  2.5  النس�ة

  )spss(المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج  

مقابل  جماع�ةالجدول الساب� یبین إجا�ات أفراد عینة الدراسة حول سلو��ات تصف ال

  :فرد�ةال
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 ) ال أفضل العمل �ش�ل ) والتي تنص على (47إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 58.9و�نس�ة ("أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة جماعي

)، و�انحراف مع�ار� 3.91%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي ( 24.3" و�نس�ة (أعارض �شدة"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (15.553) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.984(

المتوس� دال ) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 .أفراد العینة �فضلون العمل �ش�ل جماعي

 ) أمیل لحل المشاكل في العمل ) والتي تنص على (48إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 53.2و�نس�ة (" أعارض"  ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة)�ش�ل فرد�

)، و�انحراف مع�ار� 3.48%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي ( 25.4" و�نس�ة (مواف�"

)، وهي أقل 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (7.526) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.064(

ة المتوس� دال ) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�م0.05من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 أفراد العینة یؤ�دون على حل مشاكل العمل �ش�ل جماعي.

 ) أغلب مصلحتي الشخص�ة ) والتي تنص على (49إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، 46.1و�نس�ة (" أعارض" األعلى هي اإلجا�ة )، �انت النس�ة على مصلحة الجماعة

)، 4.08%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (36.4" و�نس�ة (أعارض �شدةتلیها اإلجا�ة "

)، �ما أن مستو� المعنو�ة 19.210) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.940و�انحراف مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000(
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) المتوس� 3ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  .مصلحة الجماعة على المصلحة الشخص�ة �غلبون المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة 

 ) ال تر�طني عالقة صداقة ) والتي تنص على (50إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة " أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )بزمالئي خارج حدود العمل

%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي 22.1" و�نس�ة (أعارض �شدة%)، تلیها اإلجا�ة "57.9(

)، �ما أن مستو� 15.861) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.938)، و�انحراف مع�ار� (3.89(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000المعنو�ة (

) 3على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 هم عالقة صداقة خارج حدود العمل.المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة تر�ط

 ) ال أفضل التعاون مع ) والتي تنص على (51إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها اإلجا�ة 47.9و�نس�ة (" أعارض" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،زمالئي

�ار� )، و�انحراف مع4.35%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (45" و�نس�ة (أعارض �شدة"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (32.929) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.688(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن 3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  ة �فضلون التعاون مع الزمالء.أفراد العین

 ) أعبر عن مطالبي داخل ) والتي تنص على (52إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 48.2و�نس�ة ("أعارض" ، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة )منظمتي �ش�ل فرد�

انحراف )، و�3.75%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (23.2" و�نس�ة (أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (12.093) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.038مع�ار� (
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) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  أفراد العینة �عبرون عن مطالبهم �ش�ل جماعي.فإن 

 ) ال أث� بزمالئي في العمل) والتي تنص على (53إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم( ،

%)، تلیها اإلجا�ة 47.1و�نس�ة (" أعارض  �شدة" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة 

و�انحراف مع�ار�  )،4.35%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (43.6" و�نس�ة (أعارض"

)، وهي 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (30.385) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.741(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� دال 0.05أقل من مستو� المعنو�ة (

 ) المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن3إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  أفراد العینة یثقون في زمالءهم في العمل.

 ) أمیل لدعم ومساندة  ال) والتي تنص على (54إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 50.7و�نس�ة (" أعارض" �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة  )،زمالئي في العمل

)، و�انحراف 4.35الحسابي (%)، وأن ق�مة المتوس� 43.6" و�نس�ة (أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (33.132) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.682مع�ار� (

) المعتمد في الدراسة، مما یدل على أن ق�مة المتوس� 0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

في الدراسة، ) المتوس� المعتمد 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

  لدعم ومساندة الزمالء في العمل. ون فإن أفراد العینة تمیل

 ) ال أشارك زمالئي األفكار ) والتي تنص على (55إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

و�نس�ة "أعارض" )، �انت النس�ة األعلى هي اإلجا�ة المتعلقة �العمل واالقتراحاتوالمعلومات 

%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي 37.5" و�نس�ة (أعارض �شدة"%)، تلیها اإلجا�ة 50.7(
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)، �ما أن مستو� 23.414) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (0.847)، و�انحراف مع�ار� (4.19(

) المعتمد في الدراسة، مما یدل 0.05)، وهي أقل من مستو� المعنو�ة (0.000المعنو�ة (

) 3ة المتوس� الحسابي أكبر من (على أن ق�مة المتوس� دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�م

المتوس� المعتمد في الدراسة، فإن أفراد العینة یؤ�دون على مشار�ة الزمالء األف�ار 

  والمعلومات والمقترحات المتعلقة �العمل.

 ) أعمل �ش�ل فرد� لتطو�ر ) والتي تنص على (56إن إجا�ات الم�حوثین على الع�ارة رقم

%)، تلیها 49.3و�نس�ة ("أعارض" ألعلى هي اإلجا�ة ، �انت النس�ة ا)طرق أداء جدیدة

)، و�انحراف 3.71%)، وأن ق�مة المتوس� الحسابي (20.7" و�نس�ة (أعارض �شدةاإلجا�ة "

)، 0.000)، �ما أن مستو� المعنو�ة (11.516) المحسو�ة (T)، وأن ق�مة (1.033مع�ار� (

، مما یدل على أن ق�مة المتوس� ) المعتمد في الدراسة0.05وهي أقل من مستو� المعنو�ة (

) المتوس� المعتمد في الدراسة، 3دال إحصائ�ًا، وحیث أن ق�مة المتوس� الحسابي أكبر من (

 فإن أفراد العینة �فضلون العمل الجماعي لتطو�ر طرق أداء جیدة.

  ) اختبار الفرضيات5- 4( 

) والتي 0.05الداللة (%) ومستو� 95الخت�ار صحة فرض�ة الدراسة عند مستو� الثقة (

نقبل عندها وجود عالقات بین متغیرات الدراسة من عدمها، تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

)SPSS إلیجاد الق�م المحسو�ة لمعامالت �ًل من االرت�ا� ( بیرسون) ومعامل االنحدار (

) المعتمدة 0.05)، ومقارنتها �ق�مة الداللة اإلحصائ�ة و(Fال�س�� ومستو� الت�این للق�مة (

  لقبول أو رفض الفرض�ات وذلك �ما یلي:
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قبول الفرض�ة إذا �انت ق�مة مستو� الداللة المحسو�ة أل� اخت�ار أقل من ق�مة مستو�   - 

 ).0.05الداللة اإلحصائ�ة (

رفض الفرض�ة إذا �انت ق�مة مستو� الداللة المحسو�ة أل� اخت�ار أكبر من ق�مة مستو�   - 

  ).0.05الداللة اإلحصائ�ة (

وا را را  

"یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة للق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك العاملین �المنطقة الحرة 

  مصراتة" 

الق�م الثقاف�ة في وسلوك العاملین في المنطقة الحرة، أثر وتهدف هذه الفرض�ة إلى معرفة 

  النتائج اآلت�ة:وقد أظهرت االخت�ارات اإلحصائ�ة لهذه الفرض�ة 

ولغرض اخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة األولى، تم استخدام تحلیل الت�این لالنحدار وذلك 

  اآلتي:إلث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة األولى، �ما هو مبین �الجدول 

  الرئ�س�ة األولىالفرض�ة ) نتائج تحلیل الت�این لالنحدار للتأكد من صالح�ة النموذج الخت�ار 26جدول (

درجات  المصدر

 الحر�ة

مجموع 

 المر�عات

متوس� 

 المر�عات

 Fق�مة

 المحسو�ة

مستو� 

 Fداللة 

معامل 

 R²التحدید

 10.375 10.375 1 االنحدار

 0.130 29.446 278 الخطأ 0.410 0.003 79.049

  39.721 279 المجموع

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

یتضح من الجدول الساب� ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة األولى 

) وهو 0.003) �مستو� داللة محسوب (79.049) المحسو�ة وال�الغة (Fاستنادًا إلى ارتفاع ق�مة (

)، و�تضح من 1،279) ودرجات حر�ة (0.05أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (
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%) من الت�این 41.0الرئ�سي المستقل في هذا النموذج �فسر ما مقداره ( الجدول نفسه أن المتغیر

املین) وهي قوة تفسیر�ة مناس�ة، مما یدل على أن هناك أثرًا للمتغیر في المتغیر التا�ع (سلوك الع

  المستقل الرئ�سي الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في المتغیر التا�ع سلوك العاملین.

و�ناًء على ث�ات صالح�ة النموذج، نستط�ع اخت�ار صحة الفرض�ة الرئ�سة األولى، 

لذلك فإن المعادلة التي تمثل العالقة بین المتغیر  �استخدام أسلوب تحلیل االنحدار ال�س��،

  المستقل والمتغیر التا�ع تكون على الش�ل اآلتي:

  المتغیر المستقل + الخطأ العشوائي×  α  +βالمتغیر التا�ع = 

  حیث:

α تمثل ق�مة الثابت، وβ .(معامل االنحدار) میل الخ� المستق�م  

  الخت�ار أثر الق�م الثقاف�ة في سلوك العاملین) نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� 27جدول (

المتغیر 

 المستقل

معامل 

 βاالنحدار 

الخطأ 

 العشوائي

Beta  ق�مةT 

 المحسو�ة

مستو� داللة 

T 

 1.779 الثابت
0.039 0.490 8.760 0.003 

 0.337 الق�م الثقاف�ة

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

الجدول الساب� أن العالقة بین المتغیر المستقل الرئ�سي (الق�م الثقاف�ة)،  یتضح من

  والمتغیر التا�ع (سلوك العاملین) �م�ن تمثیلها �المعادلة اآلت�ة:

  0.039الق�م الثقاف�ة) + × 0.337+ (1.779سلوك العاملین = 

التا�ع سلوك  أ� أن هناك أثرًا للمتغیر المستقل الرئ�سي الق�م الثقاف�ة في المتغیر

) 8.760) المحسو�ة (T) و�داللة ق�مة Beta) (0.490)العاملین، حیث بلغت ق�مة معامل (
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) 0.05) وهو أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (�0.003مستو� داللة محسوب (

  ).279ودرجة حر�ة (

ألولى یتم قبول و�ناًء على نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة السا�قة للفرض�ة الرئ�س�ة ا

الفرض�ة التي تنص على "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة للق�م الثقاف�ة المرت�طة �العمل في سلوك 

  العاملین �المنطقة الحرة مصراتة".

  الفرض�ة الفرع�ة األولى

"یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد مسافة السلطة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة 

  مصراتة" 

ُ�عد مسافة السلطة في سلوك العاملین في المنطقة أثر وتهدف هذه الفرض�ة إلى معرفة 

  الحرة، وقد أظهرت االخت�ارات اإلحصائ�ة لهذه الفرض�ة النتائج اآلت�ة:

ولغرض اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األولى، تم استخدام تحلیل الت�این لالنحدار وذلك 

  اآلتي:إلث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األولى، �ما هو مبین �الجدول 

  الفرع�ة األولىالفرض�ة ) نتائج تحلیل الت�این لالنحدار للتأكد من صالح�ة النموذج الخت�ار 28جدول (

درجات  المصدر

 الحر�ة

مجموع 

 المر�عات

متوس� 

 المر�عات

 Fق�مة

 المحسو�ة

مستو� 

 Fداللة 

معامل 

 R²التحدید

 9.375 9.375 1 االنحدار

 0.120 30.446 278 الخطأ 0.460 0.000 77.049

  39.721 279 المجموع

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

الجدول الساب� ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األولى یتضح من 

) وهو 0.000) �مستو� داللة محسوب (77.049) المحسو�ة وال�الغة (Fاستنادًا إلى ارتفاع ق�مة (

)، و�تضح من 1،278) ودرجات حر�ة (0.05أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (
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%) من 46. 0الفرعي األول المستقل في هذا النموذج �فسر ما مقداره (الجدول نفسه أن المتغیر 

الت�این في المتغیر التا�ع (سلوك العاملین) وهي قوة تفسیر�ة مناس�ة، مما یدل على أن هناك أثرًا 

  للمتغیر الفرعي األول المستقل ُ�عد مسافة السلطة في المتغیر التا�ع سلوك العاملین.

ة النموذج، نستط�ع اخت�ار صحة الفرض�ة الفرع�ة األولى، و�ناًء على ث�ات صالح�

�استخدام أسلوب تحلیل االنحدار ال�س��، لذلك فإن المعادلة التي تمثل العالقة بین المتغیر 

  المستقل الفرعي األول والمتغیر التا�ع تكون على الش�ل اآلتي:

  المتغیر المستقل + الخطأ العشوائي×  α  +βالمتغیر التا�ع = 

  حیث:

α تمثل ق�مة الثابت، وβ .(معامل االنحدار) میل الخ� المستق�م  

  ) نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� الخت�ار أثر ُ�عد مسافة السلطة في سلوك العاملین29جدول (

المتغیر 

 المستقل

معامل 

 βاالنحدار 

الخطأ 

 العشوائي

Beta  ق�مةT 

 المحسو�ة

مستو� داللة 

T 

 2.176 الثابت
0.029 0.440 7.457 0.000 

 0.204 مسافة السلطة

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

یتضح من الجدول الساب� أن العالقة بین المتغیر المستقل الفرعي األول (مسافة 

  السلطة)، والمتغیر التا�ع (سلوك العاملین) �م�ن تمثیلها �المعادلة اآلت�ة:

  0.029مسافة السلطة) + × 0.204+ (2.176العاملین = سلوك 

أ� أن هناك أثرًا للمتغیر المستقل الفرعي األول مسافة السلطة في المتغیر التا�ع سلوك 

) 7.457) المحسو�ة (T) و�داللة ق�مة Beta) (0.440)العاملین، حیث بلغت ق�مة معامل (
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) 0.05ة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد () وهو أقل من مستو� ق�م�0.000مستو� داللة محسوب (

  ).279ودرجة حر�ة (

و�ناًء على نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة السا�قة للفرض�ة الفرع�ة األولى یتم قبول 

الفرض�ة التي تنص على " یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد مسافة السلطة في سلوك العاملین 

  �المنطقة الحرة مصراتة ".

  الثان�ة الفرض�ة الفرع�ة

"یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد تجنب المجهول في سلوك العاملین �المنطقة الحرة 

  مصراتة" 

ُ�عد تجنب المجهول في سلوك العاملین في المنطقة أثر وتهدف هذه الفرض�ة إلى معرفة 

  الحرة، وقد أظهرت االخت�ارات اإلحصائ�ة لهذه الفرض�ة النتائج اآلت�ة:

فرض�ة الفرع�ة الثان�ة، تم استخدام تحلیل الت�این لالنحدار وذلك إلث�ات ولغرض اخت�ار ال

  اآلتي:صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة، �ما هو مبین �الجدول 

  الفرع�ة الثان�ةالفرض�ة ) نتائج تحلیل الت�این لالنحدار للتأكد من صالح�ة النموذج الخت�ار 30جدول (

درجات  المصدر

 الحر�ة

مجموع 

 المر�عات

متوس� 

 المر�عات

 Fق�مة

 المحسو�ة

مستو� 

 Fداللة 

معامل 

 R²التحدید

 5.375 5.375 1 االنحدار

 0.110 34.446 278 الخطأ 0.380 0.000 51.022

  39.721 279 المجموع

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة یتضح من الجدول الساب� 

) وهو 0.000) �مستو� داللة محسوب (51.022) المحسو�ة وال�الغة (Fاستنادًا إلى ارتفاع ق�مة (

)، و�تضح من 1،278) ودرجات حر�ة (0.05أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (
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%) من 38.0المستقل في هذا النموذج �فسر ما مقداره ( الجدول نفسه أن المتغیر الفرعي الثاني

الت�این في المتغیر التا�ع (سلوك العاملین) وهي قوة تفسیر�ة مناس�ة، مما یدل على أن هناك أثرًا 

  للمتغیر الفرعي الثاني المستقل ُ�عد تجنب المجهول في المتغیر التا�ع سلوك العاملین.

ستط�ع اخت�ار صحة الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة، و�ناًء على ث�ات صالح�ة النموذج، ن

�استخدام أسلوب تحلیل االنحدار ال�س��، لذلك فإن المعادلة التي تمثل العالقة بین المتغیر 

  المستقل الفرعي الثاني والمتغیر التا�ع تكون على الش�ل اآلتي:

  المتغیر المستقل + الخطأ العشوائي×  α  +βالمتغیر التا�ع = 

  حیث:

α تمثل ق�مة الثابت، وβ .(معامل االنحدار) میل الخ� المستق�م  

  في سلوك العاملین تجنب المجهول) نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� الخت�ار أثر ُ�عد 31جدول (

معامل  المتغیر المستقل

 βاالنحدار 

الخطأ 

 العشوائي

Beta  ق�مةT 

 المحسو�ة

مستو� داللة 

T 

 2.176 الثابت
0.029 0.440 7.457 0.000 

 0.204 تجنب المجهول

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

(تجنب  الثانيیتضح من الجدول الساب� أن العالقة بین المتغیر المستقل الفرعي 

  المجهول)، والمتغیر التا�ع (سلوك العاملین) �م�ن تمثیلها �المعادلة اآلت�ة:

  0.029تجنب المجهول) + × 0.204+ (2.176سلوك العاملین = 

أ� أن هناك أثرًا للمتغیر المستقل الفرعي الثاني تجنب المجهول في المتغیر التا�ع سلوك 

) 7.457) المحسو�ة (T) و�داللة ق�مة Beta) (0.440)العاملین، حیث بلغت ق�مة معامل (
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) 0.05اإلحصائ�ة المعتمد () وهو أقل من مستو� ق�مة الداللة �0.000مستو� داللة محسوب (

  ).279ودرجة حر�ة (

و�ناًء على نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة السا�قة للفرض�ة الفرع�ة الثان�ة یتم قبول الفرض�ة 

التي تنص على "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد تجنب المجهول في سلوك العاملین �المنطقة 

  الحرة مصراتة ".

  الفرض�ة الفرع�ة الثالثة

األنوثة في سلوك العاملین �المنطقة  مقابلیوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد الذ�ورة "

  الحرة مصراتة" 

األنوثة في سلوك العاملین في  مقابلُ�عد الذ�ورة أثر وتهدف هذه الفرض�ة إلى معرفة 

  المنطقة الحرة، وقد أظهرت االخت�ارات اإلحصائ�ة لهذه الفرض�ة النتائج اآلت�ة:

، تم استخدام تحلیل الت�این لالنحدار وذلك إلث�ات ثالثةاخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الولغرض 

  اآلتي.، �ما هو مبین �الجدول ثالثةصالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة ال

  ثالثةالالفرع�ة  الفرض�ة ) نتائج تحلیل الت�این لالنحدار للتأكد من صالح�ة النموذج الخت�ار32جدول (

درجات  المصدر

 الحر�ة

مجموع 

 المر�عات

متوس� 

 المر�عات

 Fق�مة

 المحسو�ة

مستو� 

 Fداللة 

معامل 

 R²التحدید

 7.375 7.375 1 االنحدار

 0.111 32.446 278 الخطأ 0.410 0.000 45.133

  39.721 279 المجموع

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

 ثالثةالساب� ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الیتضح من الجدول 

) وهو 0.000) �مستو� داللة محسوب (45.133) المحسو�ة وال�الغة (Fاستنادًا إلى ارتفاع ق�مة (

)، و�تضح من 1،278) ودرجات حر�ة (0.05أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (
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%) من 41.0في هذا النموذج �فسر ما مقداره ( ثالثالمستقل ال الجدول نفسه أن المتغیر الفرعي

الت�این في المتغیر التا�ع (سلوك العاملین) وهي قوة تفسیر�ة مناس�ة، مما یدل على أن هناك أثرًا 

  ُ�عد الذ�ورة أو األنوثة في المتغیر التا�ع سلوك العاملین. ثالثللمتغیر الفرعي المستقل ال

، ثالثة�ة النموذج، نستط�ع اخت�ار صحة الفرض�ة الفرع�ة الو�ناًء على ث�ات صالح

�استخدام أسلوب تحلیل االنحدار ال�س��، لذلك فإن المعادلة التي تمثل العالقة بین المتغیر 

  والمتغیر التا�ع تكون على الش�ل اآلتي: ثالثالمستقل الفرعي ال

  ئيالمتغیر المستقل + الخطأ العشوا×  α  +βالمتغیر التا�ع = 

  حیث:

α تمثل ق�مة الثابت، وβ .(معامل االنحدار) میل الخ� المستق�م  

  في سلوك العاملیناألنوثة  مقابلالذ�ورة ) نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� الخت�ار أثر ُ�عد 33جدول (

معامل  المتغیر المستقل

 βاالنحدار 

الخطأ 

 العشوائي
Beta 

 Tق�مة 

 المحسو�ة

مستو� داللة 

T 

 2.288 الثابت

 مقابلالذ�ورة  0.000 5.763 0.397 0.021

 األنوثة
0.143 

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

 مقابل(الذ�ورة  ثالثیتضح من الجدول الساب� أن العالقة بین المتغیر المستقل الفرعي ال

  األنوثة)، والمتغیر التا�ع (سلوك العاملین) �م�ن تمثیلها �المعادلة اآلت�ة:

  0.021األنوثة) +  مقابلالذ�ورة × 0.143+ (2.288سلوك العاملین = 

األنوثة في المتغیر التا�ع  مقابلالذ�ورة  ثالثأ� أن هناك أثرًا للمتغیر المستقل الفرعي ال

) المحسو�ة T) و�داللة ق�مة Beta) (0.397)ل (سلوك العاملین، حیث بلغت ق�مة معام
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) وهو أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد 0.000) �مستو� داللة محسوب (5.763(

  ).279) ودرجة حر�ة (0.05(

یتم قبول الفرض�ة  الثالثةو�ناًء على نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة السا�قة للفرض�ة الفرع�ة 

األنوثة في سلوك العاملین  مقابلأثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد الذ�ورة  التي تنص على "یوجد

  �المنطقة الحرة مصراتة ".

  الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة

في سلوك العاملین �المنطقة الحرة  الجماع�ة مقابل الفرد�ة"یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد 

  مصراتة" 

في سلوك العاملین في  الجماع�ة مقابل الفرد�ةُ�عد أثر وتهدف هذه الفرض�ة إلى معرفة 

  المنطقة الحرة، وقد أظهرت االخت�ارات اإلحصائ�ة لهذه الفرض�ة النتائج اآلت�ة:

، تم استخدام تحلیل الت�این لالنحدار وذلك إلث�ات را�عةولغرض اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة ال

  اآلتي.مبین �الجدول  ، �ما هورا�عةصالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة ال

  را�عةالفرع�ة الالفرض�ة ) نتائج تحلیل الت�این لالنحدار للتأكد من صالح�ة النموذج الخت�ار 34جدول (

درجات  المصدر

 الحر�ة

مجموع 

 المر�عات

متوس� 

 المر�عات

 Fق�مة

 المحسو�ة

مستو� 

 Fداللة 

معامل 

 R²التحدید

 3.365 3.365 1 االنحدار

 0.98 36.456 278 الخطأ 0.490 0.000 66.043

  39.721 279 المجموع

  )SPSSالمصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج ( 

 را�عةیتضح من الجدول الساب� ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة ال

) وهو 0.000) �مستو� داللة محسوب (66.043) المحسو�ة وال�الغة (Fاستنادًا إلى ارتفاع ق�مة (

)، و�تضح من 1،278) ودرجات حر�ة (0.05أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة المعتمد (
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%) من 49.0المستقل في هذا النموذج �فسر ما مقداره ( را�عالجدول نفسه أن المتغیر الفرعي ال

وك العاملین) وهي قوة تفسیر�ة مناس�ة، مما یدل على أن هناك أثرًا الت�این في المتغیر التا�ع (سل

  في المتغیر التا�ع سلوك العاملین. الجماع�ة مقابل الفرد�ةالمستقل ُ�عد  را�عللمتغیر الفرعي ال

، را�عةو�ناًء على ث�ات صالح�ة النموذج، نستط�ع اخت�ار صحة الفرض�ة الفرع�ة ال

ار ال�س��، لذلك فإن المعادلة التي تمثل العالقة بین المتغیر �استخدام أسلوب تحلیل االنحد

  والمتغیر التا�ع تكون على الش�ل اآلتي: را�عالمستقل الفرعي ال

  المتغیر المستقل + الخطأ العشوائي×  α  +βالمتغیر التا�ع = 

  حیث:

α تمثل ق�مة الثابت، وβ .(معامل االنحدار) میل الخ� المستق�م  

  في سلوك العاملین الجماع�ة مقابل الفرد�ة) نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� الخت�ار أثر ُ�عد 35جدول (

معامل  المتغیر المستقل

 βاالنحدار 

الخطأ 

 العشوائي

Beta  ق�مةT 

 المحسو�ة

مستو� داللة 

T 

 2.018 الثابت

مقابل  الجماع�ة 0.000 6.466 0.410 0.036

 الفرد�ة
0.260 

  )SPSSإعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج (المصدر:  

الجماع�ة ( را�عیتضح من الجدول الساب� أن العالقة بین المتغیر المستقل الفرعي ال

  )، والمتغیر التا�ع (سلوك العاملین) �م�ن تمثیلها �المعادلة اآلت�ة:مقابل الفرد�ة

  0.036) + الفرد�ةالجماع�ة مقابل × 0.260+ (2.018سلوك العاملین = 

في المتغیر التا�ع  الجماع�ة مقابل الفرد�ة را�عأ� أن هناك أثرًا للمتغیر المستقل الفرعي ال

) المحسو�ة T) و�داللة ق�مة Beta) (0.410)سلوك العاملین، حیث بلغت ق�مة معامل (
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المعتمد ) وهو أقل من مستو� ق�مة الداللة اإلحصائ�ة 0.000) �مستو� داللة محسوب (6.466(

  ).279) ودرجة حر�ة (0.05(

یتم قبول  لرا�عةو�ناًء على نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة السا�قة للفرض�ة الفرع�ة ا

في سلوك  الجماع�ة مقابل الفرد�ةالفرض�ة التي تنص على "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لُ�عد 

  العاملین �المنطقة الحرة مصراتة ".

ا را را  

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة تعز� للخصائص         

  الوظ�في). ستو� الخبرة ، المؤهل العلمي ، المسنوات الشخص�ة والوظ�ف�ة اآلت�ة: (العمر، 

  تم اخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة الثان�ة من خالل اخت�ار الفرض�ات الفرع�ة المنبثقة عنها.

  الفرع�ة األولىالفرض�ة 

  "توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة تعز� لمتغیر العمر" 

  الخت�ار الفروق في السلوك وفقا لمتغیر العمر. (ANOVA)) نتائج تحلیل الت�این األحاد� 36جدول (

 الت�اینمصدر  درجات الحر�ة مجموع المر�عات متوس� المر�عات Fق�مة  مستو� الداللة

0.046 2.696 

 بین المجموعات 3 1869.897 623.299

 داخل المجموعات 276 63799.588 231.158

 المجموع 279  65669.486 

  (SPSS)المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج 

الخت�ار صحة هذه الفرض�ة،  (ANOVA)تحلیل الت�این األحاد�  ةال�احث تاستخدم

 Fوقد تبین من نتائج الجدول الساب� وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة، حیث بلغت ق�مة 

) وهو أقل من مستو� الداللة المعتمد في الدراسة 0.046)، ومستو� الداللة المحسو�ة (2.696(
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ي سلوك العاملین ). و�ذلك نقبل الفرض�ة التي نصها " توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة ف0.05(

  �المنطقة الحرة  تعز� لمتغیر العمر ".

  الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة

  "توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة تعز� لمتغیر سنوات الخبرة" 

الخت�ار الفروق في السلوك وفقا لمتغیر  (ANOVA)) نتائج تحلیل الت�این األحاد� 37جدول (

  .خبرةسنوات ال

 مصدر الت�این درجات الحر�ة مجموع المر�عات متوس� المر�عات Fق�مة  مستو� الداللة

0.030 3.564 

 بین المجموعات 2 1647.481 823.740

 داخل المجموعات 277 64022.005 231.126

 المجموع 279  65669.486 

  (SPSS)المصدر: إعداد ال�احث �االعتماد على نتائج برنامج 

، الفرض�ةالخت�ار صحة هذه  (ANOVA)تحلیل الت�این األحاد�  ةال�احث تاستخدم

 Fوقد تبین من نتائج الجدول الساب� وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة، حیث بلغت ق�مة 

) وهو أقل من مستو� الداللة المعتمد في الدراسة 0.030)، ومستو� الداللة المحسو�ة (3.564(

). و�ذلك نقبل الفرض�ة التي نصها " توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین 0.05(

  �المنطقة الغر��ة تعز� لمتغیر سنوات الخبرة ".

  الفرض�ة الفرع�ة الثالثة

لة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة تعز� لمتغیر "توجد فروق ذات دال 

  "المؤهل العلمي
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  الخت�ار الفروق وفقا السلوك لمتغیر المؤهل العلمي. (ANOVA)) نتائج تحلیل الت�این األحاد� 38جدول (

 مصدر الت�این درجات الحر�ة مجموع المر�عات متوس� المر�عات Fق�مة  مستو� الداللة

0.122 1.948 

 بین المجموعات 3 1361.626 453.875

 داخل المجموعات 276 64307.860 232.999

 المجموع 279  65669.486 

  (SPSS)المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج 

الخت�ار صحة هذه الفرض�ة،  (ANOVA)تحلیل الت�این األحاد�  ةال�احث تاستخدم

 Fوقد تبین من نتائج الجدول الساب� عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة، حیث بلغت ق�مة 

) وهو اكبر من مستو� الداللة المعتمد في الدراسة 0.12)، ومستو� الداللة المحسو�ة (1.94(

ة في سلوك ). و�ذلك نرفض الفرض�ة التي نصها " توجد فروق ذات داللة إحصائ�0.05(

  العاملین �المنطقة الحرة مصراتة تعز� لمتغیر المؤهل العلمي".

  الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة

"توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك العاملین �المنطقة الحرة تعز� لمتغیر المستو� 

  الوظ�في"

  الخت�ار الفروق في السلوك وفقا المستو� الوظ�في. (ANOVA)) نتائج الت�این األحاد� 39جدول (

 مصدر الت�این درجات الحر�ة مجموع المر�عات متوس� المر�عات Fق�مة  مستو� الداللة

0.203 1.546 

 بین المجموعات 3 1085.497 361.832

 داخل المجموعات 276 64583.989 234.000

 المجموع 279  65669.486 

  .(SPSS)المصدر: إعداد ال�احثة �االعتماد على نتائج برنامج 

، الرا�عةالخت�ار الفرض�ة الفرع�ة  (ANOVA)تحلیل الت�این األحاد�  ةال�احث تاستخدم

 Fوقد تبین من نتائج الجدول الساب� عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة، حیث بلغت ق�مة 

) وهو اكبر من مستو� الداللة المعتمد في الدراسة 0.20)، ومستو� الداللة المحسو�ة (1.54(
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). و�ذلك نرفض الفرض�ة التي نصها " توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في سلوك 0.05(

  العاملین �المنطقة الحرة مصراتة تعز� لمتغیر المستو� الوظ�فى".

  النتائج والتوصيات) 4-6(

)4 -6 -1( ا   

على  یؤ�دون فراد عینة الدراسة أ إناالستب�ان،  ع�اراتأظهرت نتائج التحلیل الوصفي ل -1

 ، الذ�ورة مقابل األنوثة، الجماع�ة مقابل الفرد�ة) �ق�ممسافة السلطة( ق�م تبني العاملین

)، 18)، (15)، (14انظر الجداول( المنطقة الحرة مصراتةفي  ثقاف�ة مرت�طة �العمل

)19) ،(20،( )21(.   

 على یؤ�دون فراد عینة الدراسة أ إناالستب�ان،  ع�اراتأظهرت نتائج التحلیل الوصفي ل -2

المنطقة الحرة في  تبني العاملین تجنب المجهول �ق�مة ثقاف�ة مرت�طة �العمل عدم

  .)17)،(16انظر الجداول ( مصراتة

أثر ذو داللة إحصائ�ة للق�م الثقاف�ة المرت�طة أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود  -3

  .سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتةفي �العمل 

في لُ�عد مسافة السلطة  ذو داللة إحصائ�ة  أثرأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود  -4

 .سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتة

في لُ�عد تجنب المجهول  إحصائ�ةذو داللة  أثروجود  أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي -5

  .سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتة

لُ�عد الذ�ورة مقابل األنوثة  ذو داللة إحصائ�ة أثروجود  أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي -6

  .سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتةفي 
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ع�ة مقابل لُ�عد الجما ذو داللة إحصائ�ة أثروجود  أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي -7

  .سلوك العاملین �المنطقة الحرة مصراتةفي الفرد�ة 

 سلوك العاملینأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في  -8

، ، سنوات الخبرة، المؤهل العلميالعمرالتال�ة (  والوظ�ف�ة تعز� للمتغیرات الشخص�ة

  ).المستو� الوظ�في

  اوت) 2- 6- 4( 

  �ما یلي:   ةال�احث توصيفي ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج، 

وهذا  ،�اإلهتمام �الق�م الثقاف�ة المرت�طة �العملللمنطقة الحرة ق�ام اإلدارة العل�ا  ضرورة -1

 . �صورة صح�حةفهم وتوج�ه سلوك العاملین  اإلدارة علىس�ساعد 

مما یز�د فرص  وتفو�ض الصالح�ات،تمیل إلى الالمر�ز�ة  أسالیبتبني العمل على  -2

  .داخل المنطقة الحرة مصراتة التقدم واإلنجاز

 للتقدم الوظ�في ر فرصاً یتوفوالعمل على  في المنطقة الحرةتهیئة جو تنافسي التأكید على  -3

 .، حیث أظهرت النتائج میل العاملین للمنافسة في العملللعاملین

�مجاالت ال�حث والتطو�ر داخل المنطقة الحرة مصراتة ألن العاملین بها  االهتمامز�ادة  -4

 االبتكار مز�د من على أكثر أبدوا م�ًال للتعرف على �ل ما هو جدید، وهذا س�حفزهم

 واإلبداع في العمل.

الجماع�ة في األداء،  ق�م أسالیب تعتمد علىللمنطقة الحرة ضرورة تبني اإلدارة العل�ا  -5

مؤشر الجماع�ة لد� العاملین وتبني ق�م المشار�ة والعمل  ارتفاعالنتائج طالما أظهرت 

 بروح الفر��، مما یؤد� إلى نجاح أكثر للعمل.
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�ص�اغة وتصم�م البرامج التدر�ب�ة وأنظمة التعل�مات والحوافز �ما یتناسب مع  االهتمام -6

 ألداء الوظ�في.  منظومة الق�م الثقاف�ة لد� العاملین، وهذا س�ساهم في تحسین مستو� ا

التأكید على ضرورة إجراء المز�د من الدراسات على قطاعات أخر� داخل المدینة  -7

 وخارجها، لتأكید نتائج هذه الدراسة ومتا�عة أ� تغیر قد �طرأ على هذه األ�عاد.
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  )1الملح� (

  المح�مین قائمة �أسماء
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  األكاد�میین قائمة �أسماء المح�مین

  جهة العمل  التخصص  الدرجة العلم�ة  االسم

  الجامعة األسمر�ة  إدارة أعمال  أستاذ مساعد  د.دمحم االعمى

  األكاد�م�ة اللیب�ة/ مصراتة  إدارة أعمال  أستاذ مساعد  د.حسن هامان

  اللیب�ة/ مصراتةاألكاد�م�ة   إدارة أعمال  محاضر  نبیل الجعید�

  �ل�ة اإلقتصاد/ مصراتة  إدارة أعمال  محاضر  علي المحجوب
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  )2الملح� (

  االستبـانة
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  املوظفني) - إستبيان لرصد القيم الثقافية وسلوك (املديرين

  

  ،،وناحملرتم السادة

 ،،                                                             بعد التحية

  حبث علمى بعنوان : الستكمال مجع البيا�ت أدوات احدى هي يديك بني اليت االستبانة

  يف سلوك العاملني القيم الثقافية املرتبطة �لعمل وأثرها

  "دراسة ميدانية �ملنطقة احلرة مصراتة"

  اإلدارة والتنظيم. يف املاجستري درجة على احلصول متطلبات منوهو 

يف دعم وتطوير املنطقة احلرة مصراتة، �مل منكم  -�ذن هللا-ونظراً ألمهية رأيكم يف هذه الرسالة واليت نتمىن أن تسهم 

ا�ت اليت سيتم التعاون معنا يف استفاء البيا�ت الواردة يف االستبانة اليت بني أيديكم بكل دقة، ونود أن نؤكد لكم أن البي

 احلصول عليها سُتعامل بسرية �مة، وسيقتصر استخدامها على أغراض البحث العلمي فقط.

  

  مـع خالص الشكر لكرمي تعــاونكم

  

  / خدجية إبراهيم شتوان البــاحثة                                                                     

  إدارة وتنظيم شعبةاألكادميية الليبية/     
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  : شخصية املتغريات  :أوالً 

  أمام املربع املناسب لك)) ( ( أرجو وضع عالمة

  

              اكتب العمر الذي يوافقك : (         )-1

  سنوات 10أكثر من  □سنوات     10-6□سنوات      □1-5:    سنوات اخلربة -2

  

  فوق اجلامعي □جامعي         □دبلوم عايل       □دبلوم متوسط       □املؤهل العلمي:    -3

  

  مدير إدارة أو مدير □رئيس قسم     □موظف    □:    املستوى الوظيفي -4

  

  "القيم الثقافية املرتبطة �لعمل":مقياس أوًال:

  توفر عالقة جيدة برئيسك (مديرك) -1س

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4 =أمهية متوسطة     3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  

  توفر فرص استشارة رئيسك لك فيما يتعلق بقراراته - 2س

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  

 رؤسائهم؟يف رأيك، مامدى خوف العاملني من إظهار اختالف آرائهم مع  -3س     

  

  = دائماً 5= عادة            4= بعض األحيان          3= �دراً          2= أبداً          1

  

 جيب إجتناب أي نظام وظيفي يسمح بوجود رئيسني ملرؤوس واحد -4س

  

  أرفض(أعارض)= 5= الأتفق             4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  

 هل حتس �لقلق والتوتر يف عملك اليومي؟ -5س 

  

  = دائماً 5= عادة            4= بعض األحيان          3= �دراً          2= أبداً          1

  

 �مكان مدير ما أن يكون جيدا ولو افتقر إىل اإلجا�ت الالزمة على معظم تساؤالت مرؤوسيه عن قضا� العمل -6س
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  = أرفض(أعارض)5= الأتفق             4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  

  املنافسة بني العمال تؤذي أكثر مما تنفع -7س     

  

  = أرفض(أعارض)5= الأتفق             4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  

  ال ميكن إنتهاك قوانني املنظمة أوهيئة ما حىت وإن ظن العامل أن ذلك يف صاحل الشركة أو اهليئة أوال وأخريا -8س      

  

  = أرفض(أعارض)5= الأتفق             4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  

  توفر مناخ تعاون بني العمال (املوظفني) -9س 

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2غاية األمهية      = يف1

  

  توفر فرصا للتقدم الوظيفي (الرتقية) -10س 

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  

  يف كل الناسميكن وضع الثقة  -11س

  

  = أرفض(أعارض)5= الأتفق             4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  عادة يكمن سبب اإلخفاق يف احلياة يف األفراد أنفسهم -12س       

  

  = أرفض(أعارض)5   = الأتفق          4= الأدري             3= أتفق          2= أتفق بشكل كبري      1

  توفر وقتا كافيا للحياة الشخصية أو العائلية (زوجتك وأوالدك ،أسرتك) -13س

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  

  ذلك) توفر بيئة عمل جيدة (�وية وإ�رة ومساحة عمل كافية وما إىل -14س     

  

 =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  توفر وظيفة مضمونة وطويلة األمد -15س     

  

  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  

  نوعا من التجديد يف العمل واملغامرة (عمل غري روتيىن) توفر - 16س
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  =أمهية التذكر5= أمهية ضئيلة        4=أمهية متوسطة      3=مهم جداً        2= يف غاية األمهية     1

  )عند اإلجابة اليت متثل قناعتك ضع("السلوك":  مقياس �لثًا:

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

  

  موافق

  

  حمايد

  

  أعارض

  أعارض بشدة

            التربطين عالقة جيدة مع رئيسي املباشر  1

ليس لدي عالقة شخصية مع رئيسي خارج احلدود اليت تفرضها   2

  اإلجراءات الرمسية

          

            عالقيت ليست قوية مع رئيسي خارج أوقات العمل  3

            ليس هناك تعاون مع رئيسي املباشر  4

            اليوجد إهتمام من رئيسي لرغبايت   5

            ليس هناك مساواة  يف املعاملة بني مجيع املرؤسني   6

            فرض الرأي هو األسلوب األكثر إستخداماً من قبل رئيسي  7

            ليس لدي القدرة على مناقشة رئيسي  8

            الأستطيع رفض أوامر رئيسي    9

            رأيي ال ميثل عنصر أساسي ومهم يف عملية إختيار الرؤساء    10

  

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

  

  موافق

  

  حمايد

  

  أعارض

  أعارض بشدة

            الأميل لكسر القواعد اإلدارية املعمول �ا منظميت   1

            أخاف من طرح وإبتكار أفكار جديدة إلجنار العمل    2

            رأيي مع رئيسي املباشرالميكنين إظهار إختالف   3

            ال أشعر �حلماس والرغبة يف العمل   4

            ال اهتم بتنمية مهارايت الشخصية  5

الأستطيع انتقاد القوانيني السلبية يف منظميت اليت تؤثر على   6

  أدائي

          

            أفضل التقَيد واإلنضباط  بقوانيني ولوائح منظميت   7

            للعمل خارج املألوفليس لدي الرغبة   8

            ليس لدي إستعداد للتأقلم واإلستجابة للتغريات التكنولوجية   9

(اخلوف من كفرصة وحتدي جديدال أنظر ملشاكل العمل    10

  املواجهة)

          

  

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

  

  موافق

  

  حمايد

  

  أعارض

أعارض 

  بشدة

الأعتمد على احلقائق بل املشاعر يف األنشطة اليت أقوم �ا يف   1

  العمل  

          

            الأميل إىل األعمال اليت تتضمن نوع من التحدي واملواجهة   2

            حصويل على الرتقية ليس مهم جداً �لنسبة يل  3

            الأسعى للتنافس مع اآلخرين  4

            املرتب يف العمل اليشكل أمهية كبرية �لنسبة يل    5

            الجيب أن يكون للنساء وظائف حمددة يف العمل   6

             ال �مين املعاملة احلسنة يف العمل  7
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            معَدل إجازايت ليس كبري يف العمل   8

            العمل ليس أهم من العائلة   9

            الأهتم دائماً �لنجاح يف عملي   10

  

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

  

  موافق

  

  حمايد

  

  أعارض

  أعارض بشدة

            ال أفضل العمل بشكل مجاعي   1

            أميل حلل املشاكل يف العمل بشكل فردي  2

            أغلب مصلحيت الشخصية على مصلحة اجلماعة   3

            ال تربطين عالقة صداقة بزمالئي خارج حدود العمل   4

            ال أفضل  التعاون مع زمالئي   5

            أعرب عن مطاليب داخل منظميت بشكل فردي   6

            ال أثق بزمالئي يف العمل    7

  الأميل لدعم ومساندة زمالئي يف العمل   8

  

          

املتعلقة  األفكار واملعلومات واإلقرتاحات الأشارك زمالئي  9

  �لعمل

          

            طرق أداء جديدةأعمل بشكل فردي لتطوير   10

  

  مشاركتكم هي دعم لنا 
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   Krejicie and Morgan) 1970جدول (

  لتحدید حجم العینة
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  اله��ل التنظ�مي للمنطقة الحرة مصراتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



137 
 

  

  

  

  

  

  

  )5الملح� (

  نتائج التحلیل اإلحصائي


	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	خديجة إبراهيم شتوان
	سعد محمد امبارك
	ما أثر القيم الثقافية المرتبطة بالعمل في سلوك العاملين في المنطقة الحرة مصراتة؟
	القسم الأول: البيانات الشخصية والوظيفية
	القسم الثاني: مقياس القيم الثقافية المرتبطة بالعمل
	القسم الثالث: مقياس سلوك العاملين
	جدول (6) تركيبة استمارة الاستبيان
	(4-3-6-1) الصدق 
	جدول (7) معاملات الارتباط بين عبارات السلوكيات التي تصف مسافة السلطة والدرجة الكلية 
	جدول (8) معاملات الارتباط بين عبارات السلوكيات التي تصف تجنب المجهول والدرجة الكلية .
	جدول (9) معاملات الارتباط بين عبارات السلوكيات التي تصف الذكورة مقابل الأنوثة والدرجة الكلية .
	جدول (10) معاملات الارتباط بين عبارات السلوكيات التي تصف الجماعية مقابل الفردية والدرجة الكلية .
	(4-3-6-2) الثبات 
	(4-4-1) خصائص عينة الدراسة 
	تُعد الخصائص الشخصية والوظيفية متغيراً مستقلاً في هذه الدراسة، وتتفرع عنها العبارات الآتية.
	جدول (13) توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية
	(4-4-2) وصف متغيرات الدراسة 
	جدول (14) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات متغير بُعد مسافة السلطة
	جدول (16) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات متغير بُعد تجنب المجهول
	جدول (18) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات متغير بُعد الذكورة مقابل الأنوثة
	جدول (20) الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات متغير بُعد الجماعية مقابل الفردية
	وصف المتغير التابع سلوك العاملين
	جدول (22) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير الفرعي الأول سلوكيات تصف مسافة السلطة
	جدول (23) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير الفرعي الثاني سلوكيات تصف تجنب المجهول
	جدول (24) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير الفرعي الثالث سلوكيات تصف الذكورة مقابل الأنوثة
	جدول (25) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير الفرعي الرابع سلوكيات تصف الجماعية مقابل الفردية
	الفرضية الرئيسة الأولى
	جدول (26) نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الرئيسية الأولى
	جدول (27) نتائج تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر القيم الثقافية في سلوك العاملين
	جدول (28) نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية الأولى
	جدول (29) نتائج تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر بُعد مسافة السلطة في سلوك العاملين
	جدول (30) نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية الثانية
	جدول (31) نتائج تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر بُعد تجنب المجهول في سلوك العاملين
	جدول (32) نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية الثالثة
	جدول (33) نتائج تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر بُعد الذكورة مقابل الأنوثة في سلوك العاملين
	جدول (34) نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية الرابعة
	جدول (35) نتائج تحليل الانحدار البسيط لاختبار أثر بُعد الجماعية مقابل الفردية في سلوك العاملين
	الفرضية الرئيسية الثانية
	        توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك العاملين بالمنطقة الحرة تعزى للخصائص الشخصية والوظيفية الآتية: (العمر، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي ، المستوى الوظيفي).
	"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك العاملين بالمنطقة الحرة تعزى لمتغير العمر" 
	جدول (36) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار الفروق في السلوك وفقا لمتغير العمر.
	"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك العاملين بالمنطقة الحرة تعزى لمتغير سنوات الخبرة" 
	جدول (37) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار الفروق في السلوك وفقا لمتغير سنوات الخبرة.
	"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك العاملين بالمنطقة الحرة تعزى لمتغير المستوى الوظيفي"
	جدول (39) نتائج التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار الفروق في السلوك وفقا المستوى الوظيفي.

