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ارحاريتت  اردح تت  نتتا ة  لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت  ند غتتا  ستتي  تتتغا سة  اربتتا  استتدفت ا ارتساستت  
ارنفستت  اجابتتات   ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   تت  جتتاب ارنبتتاقت اربنتتاد  ارب دتتال ساستتدبتا   حدغتت  اربستتاسا  تتتغا 

 غا  اربنبفضتغا ند غاا  ارتساس  ارحاريت    ذتكرا ارف تن ءتا ارفتا ا  ت  ارستدار اجإلاس  اجتتتاء  تتغا اربتا ف
 اجع راةس اربا  ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغيت  ار بت  رتتد نتتاا  اربتتساس ءغنت  ارتساست    ضت   ءتا 
ارداص  إرى نباقت تناد  افستا ببي ت  اردتراغاا  اربرا تاي  اغتا اربرا تاي ربد غتا  سةس اربتار  ارنفست  اجابتات  

( نتتاا ا 237جتتتاء  اجإلاس     فانتا ءغنت  ارتساست  ايساستي  نتا   لار  اردت      تغي  ار ب  ءدتى ارستدار ا
 نتتتتااي سبتتتتاسس نحا حتتت  اررحغتتتاي  سوإلاسا  تنتتتتس  ناذتتتة إلننفتتتاس  ذتتتا  لبتتتاإلي  إادتتتا  اررتتتاس إل  ارتتتترنبا   ةتتتتا 
لبتت   ذفتتا ارتتت اس  اربحباإلاتت (  تتو  اتتنيففو    تتا ري اتت  ند غتتاا  ثتت   ارنتتا   قذتتا  ةنيتتى(   ارب ثتت  ار دبتت  

ستتتناا (  تتت   ار تتتا   10ةكيتتتا نتتتا  -10 -5ستتتناا   ر تتت   نتتتا  5  ابتتتا    اغتتتا  ابتتتا (   ستتتناا  ارببتتتاي 
    اءدبت  ارتساس  ءدى ايإل ا  ارداري  2019 2018ارتساس  
 نقياس ارسدار اجإلاس  اجتتاء ؛ إءتاإل  ارراليغا -1

 نقياس سةس اربا  ارنفس  اجابات ؛ إءتاإل  ارراليغا -2

    ايب  ارراليغا (Bakker,2005)تغي  ار ب ؛ إءتاإل نقياس اردت       -3
  و اردح   نا ارب  اا  ارسيكانداي  رفكه ايإل ا  ءدى ءغن  نبا ا  دا  اراظادن اجإلاسي  

ارتساس  ارحاري  اربنفج اراصف   ااسدبتنذبا ( إإلاسيا   إإلاسي   108سبتاسس نحا ح  اررحغاي  اناثا 
 . ثتاف ارتساس االس راب ؛ رب بنده رطبي    ة 

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي:
ءت   جاإل  راغا إلا  إلااديا  رددفاء  تغا ند غاا   ارنا    ارب ث    سناا  اربباي( ءدى ند غاا    1

 سةس اربا  ارنفس اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب   ارسدار اجإلاس  اجتتاء    ارتساس  ارحاري 

لاادي     ارسدار اجإلاس  اجتتاء   اجع  راةس اربا  ارنفس  اجابات   جاإل  ا ا قا  إلالر  إ  2
 ( رتد نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس   ننبفض  نا فع 

 جاإل  ا ا قا  إلالر  إلاادي     ارسدار اجإلاس  اجتتاء   اجع رحار  اردت      تغي    3
 رتد نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس     نا فع ننبفض(ار ب 

سارسدار اجإلاس  اجتتاء  رتد نتاا  اربتاسس سبحا ح  اررحغاي نا     سةس اربا  ارنفس  اردنب     4
 اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب  رتد نتاا  اربتاسس ءغن  ارتساس  

ا د ف اردراغاا  اربرا اي راةس اربا  ارنفس  اجابات     اري  اركا   اردفاؤ   اين   اراباإل( ءدى   5
 جإلاس  اجتتاء  ءا اردراغاا  اغا اربرا اي س ت  اس  لار  اردت      ار ب  ذبد غا  سي    ارسدار ا

   ارسدار اجإلاس  اجتتاء    سةس اربا  ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب   نتاا  اربتاسس: الكلمات املفتاحية 
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Study summary 
Causal modeling of the interrelationships between Creative administrative  

behavior, positive psychological capital and flow state in Workplace among 

school principals in Beheira Governorate.  

The study aimed to verify that the flow state in Workplace is an intermediate 

variable between positive psychological capital  and creative administrative behavior 

in the light of the structural model using path analysis between the variables of the 

current study.  
The study also aimed to reveal the differences in creative administrative  

behavior between high and low positive psychological capital and flow state in  
workplace of school principals  in the sample study as well as In addition to arriving 
at a structural model explains the direct and indirect effects of the positive 
psychological capital and Flow state in workplace on creative administrative 
behavior. 

The main sample of the study consisted of (237) principals in the schools of 
Beheira Governorate, in the departments of (Bandar and the Center of Damanhour, 
Kom Hamada, Itay El-Baroud, Delanjat, Abu Homs, Kafr Al-Dawar, Mahmoudiyah) 
were classified according to three variables: Gender (Male / Female), The 
educational qualification (educational / non-educational), and years of experience 
(less than 5- less than 10- less than 15) during the academic year 2018/2019). 
The study relied on the following tools: Prepared by the researchers.   

1- creative administrative behavior scale 
2-  Psychological positive capital scale, Prepared by the researchers. 
3- Flow state in Workplace ; Prepared by  (Bakker, 2005),  

translation into Arabic by  the researchers. 
The psychometric properties of these tools were verified by a sample  (108) 

of those with administrative positions in the schools of Beheira Governorate.  
The present study also used the relational descriptive approach; Its suitability for 

the nature and objectives of the study. The results of the study resulted in the following: 
1- Lack of statistically significant effect of interaction between variables 

(Gender, qualification, and years of experience) on the current study variables 
(positive Psychological  capital, flow state in Workplace, and creative 
administrative behavior.  

2- There were statistically significant differences in creative administrative 
behavior attributed to positive psychological capital (high / low) among school 
principals in the sample of study. 

3- There are statistically significant differences in creative creative administrative 
behavior attributed to flow state in workplace (high / low) among school 
principals in the sample of study.  

4- The creative administrative behavior of school principals in Beheira 
Governorate could be predicted through positive psychological capital and 
flow state in workplace of school principals of the study sample. 

5- Differences in direct effects of positive psychological capital (self-efficacy, 
optimism, hope, and resilience) on creative administrative behavior from 
indirect effects after the mediating role of flow state in workplace as an 
intermediate variable. 

Key words:  

creative administrative behavior, flow state in workplace and positive psychological capital.  
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االنفبتاس  نديبت  اربد ل ت   ارد غتاا  اربدستاسء  اردطتاسا  نتا ءتاتتا   ارحتار  ار اا ا فت
اردحتتتاا    نتا ءتاتتتا    ااجته اربنحبتتا  ج ت   اال اتاال ؛ نبتتا ارب دانتتا   اتاسي ارب ا ت 

باادت   إابتاإل اربنحبتا  ءدتى  تا  نتا  ثتا ؛ن فا اردفيف  باي   نااكبدفا كيفي      ارا ابا 
اراستاد     تا غا نبتتءغا ة تبا  إابتاإل بايت  ءتا ارد دغتات   اججتاابا  ارطاادت   نبتك إتتاعيت 
ساي    باثا نحسا ار ارب   ارسغت  إإلاسي   لدا  جتاتي بااد  اتدفاس ءدى  ساءت ارد  اربناسر 

  .(2010 اد  إإلسيس  
ايرفي  ارياري  تتتة  ايستس اردت  ا دبتت ءدغفتا نبتال إإلاسي اربنحبتا   دحتا    نع إل ا 

إرى "اربغةي اردنا سي " اردت    دبتت سارتسجت  اي رتى ءدتى  تتسي اربنحبت   ار تاندغا  غفتا ءدتى اردبغتة 
 اجتتا   اردبتات  نبا احدو جا سي قيا  إإلاسي ثكه اربنحبا  تدطايا نفاهيبفا  ةسارغبفا اجإلاسي  
ردفغيتت  ارحتتا ف ةنتتتا  ار  تتا  ارر تتاي  رفتتت   بتتت    بتتتإل س تتتك  نستتدبا نتتا  تتت    تتا غا ننتتتا  
 نحيبتت  ن دتتو   بغيتت   فاءديتت   ستتفو  تت  سبتت   ن تت  ارب تتاسف  ارببتتاا  اردااكبيتت  اربكدستتر   نبتتا 

 (  2006اساءت ءدى  نبي  اجتتا    طايا   نبي  اربنحب  ذكيا   فاءد  نا ا  إلس يش  
ثتتتتتكه ق   بتتتتت  ؛ إذبغتتتتتاا    حتتتتتتاا  سبتتتتتا  غفتتتتتا ارب سستتتتتا  ارد ديبيتتتتت   ا  ارغتتتتتا ننحبتتتتت   ااجتتتتته

 اجدباعيا     دسو ثكه  ند در   ساي   ارد غا ا دااإلاا   سياسيا       تغي  ءب  ن  تي ارب سسا  
االنفدتتتال  اردطتتتاسا  اربدستتتتاسء   ار اربتتت   بتتتا ي اربغتتتةي اردنا ستتتتي  اربا فتتتةي ةساستتتا  ءدتتتتى ساربغيتتت  

نبتا احتدو ءدتى ثتكه اربنحبتا  اررحتر ءتا بتاا جتاتتي  اغتا  ارف تا اجتتاء  س  ارنباقت اجإلا
 (  2007 ءبت ارس   ءد  لسغا  راس لسغا جااإلنررا   ربااجف  ثكه اردحتاا   ع

ارد غتتا  تت  ذتت   تت ب  تت   تت ب ا ثتت ارغتتا  ار بتت  اردنحيبتت ارستتب  ايساستتي  اردتت   بغتتة   
ارعتتيش  تت    ارد دتتيو ننحبتتا  ايءبتتا ا نتتا اساإل   تتوق  ثتتا ارد غغتتا  تت   ت التت اغتتااتتا ستتاد ند 

ثكتتكا تغيتت   تتو  ءدغفتتا ة   بددتتا ارب انتتا  ايساستتي  اردتت   بكنفتتا نتتا ارنبتتا  االستتدبااسي   ارر تتاب 
ال  عيش     ااغ ت  إنفا   ك  نع تغيدفا ذ   ندفان     انط  ا  نا لقي   نفاإلثا ة  اربنحبا 

   (Eisenhardt,1999) راا سه يت اا ةءضاؤثا ذ     اي تتا  يد
 ساء  ارد غا  ءت      نا  ةءبارفا     تثا    تإل ةثتا فا  ذبا لبو اربنحبا  كبا ة 
اغتا   دغتات   ستدنت  ت  جاثاثتا ءدتى ار ناتا  إتتاعيت  اءدبتاإل ةستارغب إإلاسيتتت ءدغفتا اريرا  احدو 

  (Halden,1999)اارر ا  ارك  ةجحى ةثو ناجاإلا  اربنحبا   يبي  اربنتى اردحدي  رف
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اس رطتتتتا  دستتتتف  اجإلاسي ذنحتتتتا   فتتتتا  لتتتتاكو رستتتتدار ارب سستتتتا  ار انتتتت   ارباصتتتت  ثتتتكا   تتتتت 
 (2007سة  ءبتتتا  لانتتتت سبنتتتاثج نبددفتتت  ردستتتدار ارقيتتتاإل  اربتتتا ف   اجنستتتان   ذتتتا    اثتتتا  يبتتتا 

     قرتتتا سف تت  ارحتتا ف ارت ريتت  اربد غتتاي  ارب  تتتتيCreative management"اجإلاسي اجتتاعيتت  
  ارد   اجا  حتاا  ذبغاي ءدى  ا ع ثكه ارب سسا  ردر اب  ارنبا  االسدبااس   ح غ  ايثتاف  

 ةااتتت   تت  ارستتناا  اي غتتتاي ارتساستتا  اردتت   نا رتتا اراتتية اجاباتيتت  ردقيتتتاإلي ثتتكا   تتت 
ى    ن سسا  ارد ديو  ار ب    ُ  ةد ثكه ارةياإلي    جةب ذبغا ننفتا إرت  ارسدار اجإلاس  ارف ا 

  تتتتتتتتتتااكو ايإلرتتتتتتتتتت  اربيبدتتتتتتتتتتت  ردتتتتتتتتتتت س ارباذتتتتتتتتتتتة  ربتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتاف سارداجفتتتتتتتتتتتا  اجإلاسيتتتتتتتتتت  اجاباتيتتتتتتتتتتت 
 Positive management orientations ت   حستغا جتاإلي ارحيتاي Quality of life 

رد تاندغا  ت  تغيتا  ارد دتيو  ار بت ؛  ضت    Psychological Well being  ار ا يت  ارنفستي 
 د دتتتتتت  ستتتتتته نتتتتتتا إابتتتتتتاس  ذفتتتتتتابي إنداجيتتتتتت  ثتتتتتتكه ارب سستتتتتتا ءتتتتتتا  بايتتتتتتت ايإلاب ارتتتتتتاظيف   نتتتتتتا ا

 (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) . 
 جاب االثدبا  اربدةاات تتساس  اراية اجاباتي  ردقياإلي  اجتتا  اجإلاس   با ب ا نع ءطاب 

"  ارتتك  ا تتاف سرنتته   Positive Psychology movement لاذتت  ءدتتو ارتتنفس اجابتتات 
ر دبيتتتت  ارباجتتتتاعي  ردحتتتتا ف  ار بديتتتتا  اردتتتت   ستتتتفو  تتتت  ايإلثتتتتاس ة  س اهيتتتت  اي تتتتااإل ارتساستتتت  ا

  بكغتتتتتتتتتتتتتتتنفو   اربباءتتتتتتتتتتتتتتتا    ارب سستتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتتتتا ايإلاب ارتتتتتتتتتتتتتتتاظيف  ارف تتتتتتتتتتتتتتتا  ة  اربيتتتتتتتتتتتتتتتار " 
(Gable&Haidt,2005,103-110)   

 ستتتتتتتتر    ايتتتتتتتتتف ءدتتتتتتتتو ارتتتتتتتتنفس اجابتتتتتتتتتات  ارتتتتتتتتك   تنتتتتتتتته ذتتتتتتتتت  Park(2003)  ة تتتتتتتتاإل 
 Seligman & Csikszentmihalyi(2000, 5)   ارك  نفاإله ة  ءدو ارنفس اجابات  ثا 

اجاباتيت "   احتتإل تت ت    تاإلا ءدو إلساس  اربباي اركا يت  اجاباتيت    ارستبا  ارفاإلات  اجاباتيت   ار
  تتساستت  علىىا الموىىتلف الفىىر  نبتتاال  ارتساستت   تت  ثتتكا ارفتتا   إق افتتدو ءدتتو ارتتنفس اجابتتات  

ذار تتسي ءدتى ارحتب  ار بت    اررستار   اربتاةي  نفتاسا  ار   تا     حدغ  ارسبا  اجاباتي  ردفتاإل 
االجدباعيت  اربدراإلرت  نتع اي تتايا  اجلستاس  اردتك ا ارببتتار    اربيتاتاي   اردستان    ايصتتار   
 اراتتباإل   اربا نتت    ار  دتت    اردطدتتع ردبستتد ب   ار تت ن ارا لتت   ارباهرتت  ار اريتت    ارحكبتت   

اذتتتة ءدتتتى ارفضتتتاد  ذارباابنتتت  اراتتتارح   اربستتتياري    اردتتتااإل نتتتع   اوعلىىىا ووىىىتلف ال ماعىىىة
اي ايا  االثدبا  تفو   اجاياس   اردحب    ُ د  ار ب   اجتتتا  ارستداذ  ار تا   اجتتتا  اجإلاس  
تتا رددتتن و  ار ا يتت  ارنفستتي  ار انتت   ضتت   ءتتا  حستتغا ن انتت  اجابتتاس  ءدتتى  جتته ارباتتا   حقي  

 اجي  رفكه ارب سسا    اراظيف   ارففابي اجند
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 ندج ءا ثتكا اردبتا ظ ظفتاس  تا  جتاتت نتا  تا   ءدتو ارتنفس ةبدت  ءديته "ءدتو ارتنفس 
 Positive organizational psychology (Donaldson & Ia اردنحيبت  اجابتات 

Ko, 2010)  ،  يسدبت     ةإلتيا  ءدو ارنفس اجابات   ءدو ارنفس اردنحيب   سبيا  ندناء 
 Positive ي ة  ستتتر اد إرتتتى ثتتتكا ارفتتتا  نيتتت  "ءدتتتو ارتتتنفس اجابتتتات   تتت  ار بتتت   تتتغا ساتتتاس 

psychology at work   تغيتتت  ار بتتت  اجاباتيتتتpositive workplace   اربنحبتتتا 
  .Positive organizations (Martin, 2005)اجاباتي  

تساست  ار دبيت   يبكا ارنحا إرى ءدو ارنفس اردنحيب  اجابات      ا رفتكا ارب نتى سرنته "ار
ارباجاعي  ردبباا   ارسبا  اجاباتي     تغي  ار ب   اربنحبا  اجإلاسي  اجاباتي     طبي ا فا 
    حسغا ارف اري  اردنحيبي  ار ان    جتاإلي اجابتاس ارتاظيف ؛  ضت   ءتا جتاإلي ارحيتاي  ار ا يت  

  . (Donaldson & Ia Ko, 2010)ارنفسي  رد اندغا    ثكه اربنحبا "
 ياذة ءدو ارنفس اردنحيب  اجابات  ارب اصا سااسي ءان  ءدى إلساس  ارسدار اردنحيب  

 ارتتتك  ا تتتاف سرنتتته "إلساستتت    طبغتتت   Positive organizational behaviorاجابتتتات  
ارداجفتتتا  اجاباتيتتت   تتت  ءدتتتو ارتتتنفس الستتتديباس   اظيتتتف ارفضتتتاد   ار تتتتسا  اجنستتتاني   ارنفستتتي  

ي  ردحسغا ناعي  تغي  ار ب  سبا اح   ن ان  إابتاس  ظيفت   ذفتابي إنداجيت  ار اتد  ردقياس  اردنب
نا ف تتتت  نتتتتا جفتتتت     نبيتتتت  ار تتتت اس ستتتتاردن و  ار ا يتتتت  ارنفستتتتي  رتتتتتد ار تتتتاندغا نتتتتا جفتتتت  ة تتتتاد" 

(Luthans, 2002a, 59)    
 يبست ارسدار اردنحيب  اجابات      ا رفكا اربنحى اجنفاق ارسداذ  ر تسا    اتاد  

   اتدتتت  رددنبيتتت   االس  تتاب  باردتتتار  ارقيتتتاس؛  ضتت   ءتتتا اءدراسثتتتا نحتتتإلا  ةساستتتي  ردحستتتغا نفستتي
 & Luthans, 2002b; Nelson)ارستدار اجإلاس  ارف تا   إجتفاب ارطتاسع اجتتتاء  ءديته 

Cooper, 2007 : 21). 
صتفا   ُيْنَحا إرى ارسدار اردنحيب  اجابات  ذتار     جةب ننه ءدتى اي ت  ربتا ا تاف سباا

إرتى ة  اجإلاسي اجاباتيت   Karakas(2010) ي تغا Positive Managementاجإلاسي اجاباتيت  
  اص     تغيا  ارد ديو  ارد دو إلار  ردسدار اجإلاس  ارف ا  ارببست ردبااد  ارداري  

     اال باثا  اجاباتي  ردبتاايا نحا ار اندغا  بغي  ار ان 
 ف  اربااءب  ارض اط  ايينا   اربا ن   اراباإل ارنفس     نااج 

   االنفدال ءدى ارد غغا  اردبا ظ اجابات  ن ه سآريا    ار  ساي    ا فة ءدى ارفطن
  اركذاب ار با   
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  تإلا  اراؤي   االنت ا  اجابات  سا باه اردبتات  اردطايا   

     اردفاؤ   اين   االسدر اس ساربسد ب 

 ع نسيا   ااصي  اركا   االسدبدا  سار ب   االسد ااا  يه ن 
 & ,Liden,Wayne, Zhao)   داتتتتا ندتتتتادج س تتتتض ارتساستتتتا  نيتتتت  إلساستتتت 

Henderson, 2008) ، إلساس  (Peterson, Walumbwa, Byron, & Myrowitz, 

 ,Walumbwa, Hartnell, & Oke, in press; Walumbwa)  إلساست ،  (2009

Luthans, Avey, & Oke, 2009) ا ابددفتا  نبباءت  ندناءت  نتا إرتى ة  اربتتاايا ارتكا
ارباتتاد   ارستتبا   ار تتتسا  اجاباتيتت  ادبكنتتا  نتتا اردتتراغا اجابتتات   تت  ار تتاندغا سارب سستت  
ءدى نسداد ةإلادفو اراظيف   ذفاب فو اجنداجي   لتاال فو ارنفستي  اردت    كتس االردتةا  اردنحيبت  

بي اردنا ستتي  ربنحبتت  ار بتت  اردتت    ستترإلابا  إإلاسيتت  إتتاعيتت   ستتفو  تت  س تتع ارففتتا اراجتتا ارتتاظيف 
    ادارا  إإلاس فا
 تتتغا  دتتت   إلا ديتت  نفستتي  ءاانتت   بستت  ثنتتار ة  (54  1991(  االس ستتغةال ى   سة 

 ار اانت   ثكه ءدبيا   ارب اثت اجإلاس   اجتتا   ةلتاث ءبديا ( ارب لح  ارباسجي   اربيغاا  ةلتاث

   فستغا  صن ار اان  ثكه سباجب  يبكا  ارت ا ع    ار باي   ار تسا    ارد دو  اجإلسار  ث  

 ارستتتدار ثتتتكا سبيتتت  اردنبتتت  إنكانيتتت  ءتتتا  ضتتت    ار بتتت ؛ تغيتتتا   تتت  ردبتتتتاايا اجإلاس   ارستتتدار ببي تتت 

 ار اان   ثكه سب داني 
إرى ة    Rothwell, & Sullivan(2005, 38) باججا   إرى ار اان  ارساس   ة اس

فس اردنحيبتت  اجابتتات    بتتا ءتتا ثتتكه ارباتتاد   تت  ةإلتيتتا  ارب اصتتاي  تت  ءدتتو ارتتن ارداجفتتا 
سباطد    Management behavioral competenciesكفابا  ارسدار اجإلاس  ارف ا  
 State   لار  اردت   Positive psychological Capital" سةس اربا  ارنفس  اجابات  

of Flow  ذبحتإلا  ةساسي  رإلتتا  اجإلاس   
 إرتتتتتى ة  نففتتتتتا  سةس اربتتتتتا  ارنفستتتتت  اجابتتتتتات  Avey et al.(2009)  ة تتتتتاس

Positive psychological capital  نا ةثو اردااكغب ارنفسي  اجاباتيت   ت  ةإلتيتا  ارستدار
ربتتتاا  ن سستتا  ارد دتتيو  ار بتت ؛  اردنحيبتت  اجابتتات  قا  اردتتراغا اربرا تتا  تت  ارففتتابي اجإلاسيتت 

 Self-assessmentستتتتي  اي تتتتاد نيتتتت    غتتتتيو ارتتتتكا   ضتتتت   ءتتتتا  بغتتتتةه ن اسنتتتت  ساردااكغتتتتب ارنف
  ار اانتتتتتتتتتتتتتتتت  ارببتتتتتتتتتتتتتتتتس ارفبتتتتتتتتتتتتتتتتاد رد باتتتتتتتتتتتتتتتتي  Positive affect اراجتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ارباجتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 Big 5 personality factorsرفانته ابيت  لارت  نفستي  ؛ Psychological state-like 
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تتا  ضتت   ءتتا ة  ربففتتا  سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات  صتتت  ا  ب،  اتدتت  رددنبيتت   ارقيتتاس غغتتة ا نا ف  
 يبتتا اد دتت  تدحتاتتت نستتدايا  اجتتتتا  اجإلاس  ن اسنتت  سبد غتتاا    غتتيو ارتتكا   ار اانتت  ارببتتس ارفبتتاد 
رد باي   نبا اب ده ند غا ا نفسي ا قا إسفا  نسب  نا فع     ن تي  إلا عيت  ار بت   ارففتابي اجنداجيت  

ا  ن سستتا  ارد دتيو  ار بتت  نتا  رستتيس  االردتةا  اردنحيبت    ضتت   ءتا ء  دتته اربرا تاي تدبكتتغا نتتا
ننتتا   نحيبتت  إابتتات  إلا تتع رد تتاندغا سا بتتاه اردبغتتة  تت  ايإلاب اردنحيبتت ؛  ضتت   ءتتا  حقي تته رب انتت  

 ,Bono & Colbert, 2005; Kacmar,Collins, Harris) انتتنات نا فتع  ت  تغيت  ار بت  

& Judge, 2009; Judge, Bono, Ilies, & Werner, 2002)  
ةنته ءدتى ارتااو نتا  Luthans, Avey, Avolio & Peterson(2010)ة  كبتا س 

ة  ارنحايا   اررحاث ارب اصاي    ا اءدراس نففا  سةس اربا  ارنفس  اجابات   اذغر ا نفستي ا رته 
ء    نرا تاي سار تاتت نتا ارنتاا ج اجاباتيت  ءدتى اربستداد ارفتاإل   ءدتى اربستداد اردنحيبت   ت  

دتتَ  االثدبتتا  ارفتتا   نتتا  بتت  اربدبااتتغا  تت  ار دتتا  ارنفستتي   اجإلاسيتت  نفتتس ارا تتا   ونتته رتتو ا
  اص     ء  ده ساجتتا  اجإلاس   

 ويأتي االهتمام المعاصر بدراسة وفهلم رأس المال النفوي لعدة أسباب رئيوية ونها:
 جتتتال ببي تتت   ا باثتتتا  ار   تتت  تتتتغا نففتتتا  سةس اربتتتا  ارنفستتت   ب تتتض  :الوىىىاأل ا ول

 Larson)اردنحيبي  اجاباتي ؛   ت ةكت  ندادج س ض ارتساسا  ثكه ار      ذتساسا   ارناا ج

& Luthans, 2006; Luthans,Norman, Avolio & Avey, 2008)  اردت  ذ تفا 
ءتتا ة  رتتاةس اربتتا  ارنفستت   تتراغاا  إلارتت  ءدتتى نبباءتت  ندناءتت  نتتا اربد غتتاا  اردنحيبيتت  نيتت  

 اردت  اندفتا إرتى ة  اثدبتا   (Avey, Patera & West, 2006) اراجتا ارتاظيف    إلساست 
اربتاايا تدف غ  نضتانغا ند غتا سةس اربتا  ارنفست  ستداذي ا افضت  إرتى انبفتا  ن تت  ارد غتب 

 اردت  ة تاس  إرتى  (Avey, Luthans, Smith & Palmer, 2010)ءتا ار بت    إلساست  
نكانتتا  سةس اربتتا  ارنفستت    جتتاإل ء  تت  اس رابيتت  إاباتيتت  إلارتت  تتتغا  بدتتع اربتتتاايا سباتتاد 

   إلساستتتتت   Employee well-being جتتتتتاإلي ارحيتتتتتاي ارنفستتتتتي   ار ا يتتتتت  ارنفستتتتتي  رد تتتتتاندغا 
(Combs,Clapp-Smith & Nadkarni, 2010)   اردت  اندفتا إرتى إارتا   جتاإل ء  ت 

اس رابيتتت  إلارتتت  تتتتغا ند غتتتا سةس اربتتتا  ارنفستتت  ذبتتتا ا تتتاس رتتتتد اربتتتتاايا  جتتتاإلي ةإلاب ار تتتاندغا 
 اردت   داتا إرتى ة   ف غت   (Larson & Luthans, 2006)فتاب فو اجنداجيت    إلساست  ذ

 اربتاايا راةس اربا  ارنفس  اةيت سااسي إلار  نا ن ان  االردةا  اردنحيب  رتد ار اندغا  
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ار   ا  اربفداج  ءدى اربسداد ارنحا  تغا ند غا  سةس اربا  ارنفست   :الواأل الثاني 
تتتا  اجإلاس  ءدتى  جته اردحتاتت؛   تت  صتفا س تض ارتساستا  ار دغدت  ار   تا   اجتتا  ار ا   اج

 Generalاالس رابيتتتت  اجاباتيتتتت  ارتارتتتت  تتتتتغا ار تتتتتسا  ارنفستتتتي  اجاباتيتتتت   اجتتاعيتتتت  ار انتتتت  

creativity   اجتتتا  اجإلاس management Creativity   ننفتا إلساست(Tierney & 

Farmer,2002)    ا ثتتتتتا ند غتتتتتا   اريتتتتت  ارتتتتتكا  اجتتاعيتتتتت   اردتتتتت   تتتتتتنا ند غتتتتتا ا نفستتتتتي ا جتاتتتتتت 
efficacy-creative self    ذ تتتفا ءتتتا   ح  تتتا نتتتا صتتتت ه اردبغغتتتة   صتتتت ه اردفتتتاين 

إسفانا ه ارنستبي  ارتارت   ت  اردنبت  ساجتتتا  اجإلاس   اردنحيبت  ذبحتتإلا  رإلتتتا  ارتاظيف  ار تا   
 ,Eder & Sawyer, 2008; Sweetman, Luthans, Avey & Luthans) إلساست  

 اردتت   حبتت  ءناان تتا ستتارة ارتالرتت  سارنستتر  رببتتا  اجتتتتا  اجإلاس  إق ا تتغا ءناانفتتا إرتتى "  (2011
ا  صفي ا ربا سبده نباقت اربكانتا  جتتتا    اي ة   فا  نبتء ا    ار ب "   تنا ارتساس  نباقج 

ةس اربتتا  ارنفستت  ذبتتت   سديستت  ار تتاندغا  سبطدتته ساجتتتتا  اجإلاس  ردب دبتتغا  تت  إبتتاس  فتتاي س 
  organizational creativityرإلتتا  اردنحيب  ار ا  

اردركغت نحاي ا ءدى ة  ار تسا  اربدضبن     تني  سةس اربا  ارنفست   بستت  :الواأل الثالث
"؛  باردار   دبغة سباصغدغا ةساسغدغا؛ اي رى Traits"سبا  نفسي    ريسا" States"لاال  
 نبي    ارياني ؛  اتدغدفا ردقياس إجاادي ا  ردد  اتدغدفا

ا    ةإلتيا  ءدو ارنفس اجابات  سحارت  اردتت     Flow Stateكبا ابي  نا ُا اف اصط ل 
لارتتت  نتتتا ارداذغتتتة ار بغتتت   حتتتتث ءنتتتتنا انتتتتنج ارنتتتاس  تتت  ارد انتتت  نتتتع نفتتتا  قا  ببي تتت  ندحتاتتت  

ا  باي ا سو  نبايثا سبسداد نا فع نا ارباإلي  اردبغة   دطدب  اذغة ا  نياتاي  اردةان ا ة    فت 
ءنتتتتنا ادستتت   Csikszentmihalyi(1996)  حتتتتث لارتتت  اردتتتت   ثتتتكه لستتتربا سة  

تا نتع نستداد اردحتت  ارتك   فاجته اربفبت   اصت  اربفتا  قا  ايثتتاف  نسداد نفاسي ارفاإل  بان 
 ارااجح   ارد  ادحا  ره سباجب اردفاء  ن فا   كا  ساج    اسي   

 نففتتتتتتتتا  اردتتتتتتتتتت   سبففتتتتتتتتا    تتتتتتتتتا ثتتتتتتتتا نففتتتتتتتتا  ارببتتتتتتتتتاي اربيدتتتتتتتتى ة  ارُفضتتتتتتتتتدى   يتتتتتتتتا ر
Optimal Experience   نتتت   تتتت اس اربتتتاب ستتتتر  نفاسا تتته نناستتتر  ردداا تتتت  نتتتع ة  نااجفتتتت   

اردحتتتاا  اردتت    داجتته  تت   اجفتته ردفتتتف    تت  نستتاسه رنحتتا  ارف تت  سبتتا اتتا ا رتته ثاإلاتتا  ة   تتاادا 
    (Csikszentmihalyi,1996)  ه    نااجف  ثكه اردحتاا إس اإلا  ربتد جاإلي ةإلاده ة   فاء 

 Baumann& Scheffer(2010) يفض   اا ا ني  ثكا ار  اس رتد ارباب  يبتا ة تاإل 
ةانتتاب نااجفت  اردحتت   ارداجتته نحتا اجنبتاي سطتتاا إتتاعيت    ببتتا ال  اردتا إرتى لارت  نتتا ارداذغتة 
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ةا  ن اك    ثنا ابدف  ان ت ا  اربتاب تكا ته  ادار نباال  رددففغا    ة    ب   ا ة  رد د  نا
   ياتتتر  إلساستتته سارا تتتا اغتتتا إل غتتت  نديبتتت  Self-consciousnessة   عيتتته   نبفتتته ركا تتته 

 االنتنات اردا     اربفا     
إرتتى ة  لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت   تتا ر   Eisenberge, et.al(2005)كبتتا ة تتاس 
   اراجتتتا ارتتتاظيف    اربيتتتاتاي  اجصتتتااس ءدتتتى  ح غتتت  إرتتتى اجنبتتتاي  ارحاجتتت ستتتاربةات اجابتتتات   

 ايثتاف اردنحيبي ؛ نبا اةيت نا الدباال  ايإلاب اراظيف  اجتتاء   
ءدتى ثتكا ارب نتى؛ سو تاس ه إرتى ة  اربتتاايا ارتكاا اببتا   لارت   Coert(2012) ةكت 

 اس سارست اإلي  ارابرت  اردت   ارنفس     تغي  ار ب   فا  س لفو ارب ناي  نا ف     يتدبدففو ار ت
 صتتتتفاب قثنتتتت  نا فتتتتع   ثتتتت  ءاانتتتت  قا  ء  تتتت  نرا تتتتاي ستتتتايإلاب   اذغتتتتة تتتت  اجنبتتتتاي سب انتتتت  

 اجتتاء  ردبفا  اجإلاسي  

  ت اجإلاسي اجتتاعي  سب  نا سبا  اربنحبا  ارحتاي   ت  ظت  اربنا ست  ار است   ذبتا 
ةساستتت  را تتتع ذفاب فتتتا  إنداجغدفتتتا   حستتتغا نباجا فتتتا   بايتتتت ناعيتتت  ليتتتاي  ُانَحتتتا إرغفتتتا ذ ناتتتا

ار اندغا تفا  صاال  تفو إرى اردن و اركا    اراتح  ارنفستي   ت  ظت  ننتا   نحيبت  إابتات  إلاءتو 
 رددبتات  نالب سه  نحفة ره  

إابتا  اربتتاايا   Kaplan & Kaiser(2006,10)اجإلاسي اجتتاعي   يبا ةكت    اجب
"   ارد    كس سصغتثو نا ارففابا  leadership versatilityا ُا اف تت"ارقياإلي ارد غغاي  سب

اربد غاي    طاي فتا سرستارغب إإلاسيت  إتتاعيت   ارد   بكنفو نا اردبا ظ ارف ا  نع ارحا ف اربغيي 
ردح غتت  ايثتتتاف اردنحيبيتت  ستترءدى نستتداد نتتا اربتتاإلي   تت  ننتتا   نحيبتت  ا تت ا  يتته ار تتاندا  

 اراجا  ارس اإلي  اراح  ارنفسي   س
(  تتتتو  اجإلاسي اجتتاعيتتتت  ة  اجإلاسي 2006إريتتتته ستتتتديو إتتتتتااهيو ارحستتتتني       تتتتا  ربتتتتا ة تتتتاس

 ت   إابتاإل سؤيت  ة   فتاي جتاتتي ندبغتةيساجتتا  نةيج نا ا ا  ءناصا ن تداذ   ت  تغيت  ار بت   
رب ا تت   ادتتت فا  لارفتتاحتتر    اتت  إجتتااب س  اردففغتتا اجتتتتاء   تت  تغيتت  ار بتت (  اردتتتتغا اجإلاس  

 تنتتتاب نحتتتا  رتتتإلإلاسي   ا بتتتاق  تتتااس  نفغتتتك   غفتتتا   طبي فتتتا  ارحتتت  اجتتتتتاء  ردب تتتك   اجإلاسيتتت (
؛  نتتتا اتتتو   تتتب  اجإلاسي اجتتاعيتتت ؛ اجتتتتتا  نتتتا ا تتتاف سباالتتت  اجتتتتتا  ايساستتتي   ثتتتا ساجتتتتتا ( 

  اظيفته رداقيت  تغيت  فيت  استديباسه نفسه نا لغر  ااداه   ا به  ذياجإلاس    إإلاسي اجتتا  
   ار ب    بايتثا
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ا  تت    يدبنتتى س تتض اررتتاليغا ارب اصتتايا  تت  نبتتا  ءدتتو ارتتنفس اردنحيبتت  نتتت    جتاتتت 
ارد انتت  نتتع نففتتا  اجتتتتا  اجإلاس  نفتتاإله ة  ذتت  ارر تتا ق   ار تتتسا  ارب ا يتت  ار اإلاتت   تتاإلس   

نبتتتا  ن تتتغا؛ ذبتتتا ا ذتتتت   ءدتتتى ة  اربغيتتت  ءدتتتى اج يتتتا  سر  تتتا  إتتاعيتتت   تتت  تغيتتتا  ار بتتت   تتت  
االجدباعيتتت   تتت اا ءدتتتى ذتتت  نتتتا نستتتداد اجتتتتتا  اجإلاس   تتت  تغيتتت  ار بتتت    فتتتااسه س تتتاط  تتتاا ا 

     (Amabile, et al., 1996)كفابا    ااد  نفسي  ن غن     اربتاايا 
ثتتتتو ستتتته  تتتت  ةإلتيتتتتا  ار دتتتتا  اجإلاسيتتتت  ارب اصتتتتاي ة  اجتتتتتتا   اردبتاتتتتت نتتتتا ة  اربستتتتدو نتتتتا 

ارففااا  ايساسي  ردبكغا ن سسا  ارد ديو  ار ب  نا اردبغة  ارداا   نع ارد غا  إإلاس ته ساتاسي 
تتا نتتا اردتتن و  اراتتح  ارنفستتي     ارتت   فضتت  إرتتى إابتتاس  ظيفتت   تت  ستتياا  نحيبتت  إابتتات  احسحة

 اارر تا ُانَحتا إرتى اجتتتا  ارفتاإل  ،  (Woodman, Sawyer & Griffen,1993) رد تاندغا
 ي تتتغا اجتتتتتا  ، (Amabile, 1988)  سديستتت   تتت   يستتتغا اردبتاتتتت  اجتتتتتا  اجإلاس  كبكتتتا 

اجإلاس  ساتتتف  ءانتتت  إرتتتى  بدغتتت  اي فتتتاس اجتتاعيتتت   تتت  ارستتتياا اردنحيبتتت    طبي تتته  تتت  نغتتتتا  
ار ب    ره  تراغا  تا  سطبي ت  ارحتا   ت  ارنبتال  االس  تاب اردنحيبت  ردب سست  ة  اربنحبت  ءدتى 

 (O’Reilly. & Tushman,  2011)ج  اربسداد باي  اي
 ءدتتتتى ارتتتتااو نتتتتا ارطتتتتاسع ار تتتتا   تتتتتات ارد  غتتتتت ربففتتتتا  اجتتتتتتا  اجإلاس    تتتتو  ارباصتتتتي  
ارباذةيت  رد تب  ارببتت  إإلاسي تا ثت   تس ته ءدتتى  بدغت  ار تاتت نتا اي فتاس  ايستارغب اجاباتيتت  

 Sternberg & Lubart(1999, 3)اربتاتي نبا ادا ب ءدغفتا ةإلابا  إإلاسيت  ندبغتةي   ي ذتت 
ثكا ارب نى ءدى جاب اءدراس اجتتا  " تسي ارباب ءدى إندات ءب  ادبغتة ساربتتي ذبتا   تاس تنتتسي 
ار تتتغا   ايصتتتار    اربناستتتر  ذبتتتا   تتتاس ساجابتتتاس  ارفادتتتتي  اردفيتتتف اجابتتتات  نتتتع ءقرتتتا   نفغتتتك 

 "  ؛  ض   ءا اربناسر  ردبا ناربفا 
ةيتتتاإلي ن انتتت  االنتتتتنات  تتت  ار بتتت    ثتتت  إلارتتت  رببباءتتت  نتتتا   تتتا ر  اجإلاسي اجتتاعيتتت  ت

ا ساستتديباس  تتا  اجتتح  تتا سباجبفتتا اربتتاا   اثدبان  ارسياستا   اربباسستتا  اجإلاسيتت  ارف ارت  اردتت  ُاْحفة
إابتتتتات  رتتتتاةس اربتتتتا  ارنفستتتت  اجابتتتتات  اربدتتتتال؛  ضتتتت   ءتتتتا  ح غتتتت  ارا تتتتا   اردنحيبيتتتت  ار انتتتت  

Organizational agility Gracia, Salanova, Grau & Cifre, 2013)  ؛ ءدتى
  (2012سياا ار اتت  

 االنتتتنات  تت  ار بتت  ذحارتت  قثنيتت  إاباتيتت   دبدتتا ار تتاندغا   دفتتا  نتتا ارتتدحبس ار تتتات 
رد بتتتت   االستتتتد ااا  يتتتته ساتدفتتتتات  ستتتت اإلي قا يتتتت ؛  ضتتتت   ءتتتتا االردتتتتةا  ارتتتتكا    ارتتتتاالب اردنحيبتتتت  
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(Schaufeli & Barkker, 2003)  االنتتتنات  ت  ار بت  نبباءتت  نتا ايس تتاإل    يدضتبا
 اردفايني  قا  ار     اربرا اي سحار  اردت   ارنفس  ث   

   ارحغايتتتت   ارن تتتتاط  ارفبتتتت  ارنفستتتتي  ار انتتتتVigor  يدبغتتتتة صتتتتالبفا تدتتتتاا ا نستتتتدايا   
نا ف تتت  نتتتا ارطا تتت  ارنفستتتي  ن دانتتت  سار تتتتسي ءدتتتى اربااجفتتت   اراتتتباإل ارنفستتت   تتت   جتتته 

 ا ؛  ض   ءا ارابر     اسديباس ارببفاإل اركا      ار ب  اربااءب  اردحتا
   اردفتتتان   تتت  ار بتتتDedication يدبغتتتة صتتتالبفا تدفتتتايس ارببفتتتاإل ارتتتكا   جنبتتتاي   

 اربفا    تااا  يثبي   قيب  ار ب   اردحبس  ارطبال  االءدةاي    ب  اردحتاا    

   ة غا ا؛ االسد ااا    ار ب absorptionبفا ساالنتنات اردا     ار ب     يدبغة صال
 ارب دا  سار  اس ساربفب   االسدبدا  اركا   رتسج  ص اب   ا  اركا  ءا ار ب    

ةجايتا لتا   اردت  (2006  ن اا ت   ءاإل  اربطغبةلبت  ندادج إلساس  ة اس ثكا   ت 
نتتا  اتاتتت  ن سستتا  ارد دتتيو ة  ثتتكا اراا تتع ا تتان  ء ؛اراا تتع اجإلاس   تت  ارب سستتا  ار ابيتت   ننفتتا

  ضتاسظ ارد تاي ا     جت ن اردبطتي    اربغا  اابيت   ارستدبيا   نتا ةتايثتا  ارباذةيت  ارةادتتي
 جتت ن    جتت ن ار بتت  ارب سستت     تتتن  نستتداد  رثغتت  اربتتااسإل ارر تتاي    ار تتاانغا  اينحبتت 

  إجا   إرى ج ن اجنداجي   االتدفاس  اجتتا   اردنسغ  تغا ارب سسا  ارداباي  ارببددف 
 & DeVries & Kaiser, 2003, 19 ; Hogan) بغنتا ندتادج إلساست  ذت  نتا

Kaiser, 2005)  نتتا اربتتتاايا  ن اتتفو ارففتتابي  تت   نفغتتك اربفتتا   %(75% إرتتى 30 ة  نتتا
 ايإل اس اجإلاسي  اربنابت  تفتو   ة  ااربيت  نتا انتتسجا   حتا ارنستر  ارراقيت  ات إل   ثتكه اربفتا  

اغتتا نناستتر  رطبي تت  ارد غتتا ارحتتاإلث  تت  تغيتتا  ار بتت   تت  ارا تتا    دتتا ايإل اس سطاي تت    دغتاتت 
 Charan, Drotter, & Noel , (2001); Kaiser & Craig (2005 )ارحار    ياجتع 

ثكا إرى ءبتةثو ءتا إلتتاث   غغتا  نحيبت  إابتات   ت  تغيت  ار بت ؛ نديبت   اتاس  تتس فو ءدتى 
 ارد دو نا اربباي  

 دغتات  ءدتى ن تااغا ءاإلات  ردبغغتة ق   ار تتسا  ار اريت ؛ إق  اارر ا نا   دبتت اربنحبتا  ارد
  إال ة  ارتساسا  ارحتاي  ةابدا Work performanceة  اربعياس ايساس  ثا ةإلاب ار ب  

% نتتتا اربتتتتتساب نتتتتا ق   نستتتتدايا  ايإلاب اربا ف تتتت   ريستتتتاا نتتتتا ق   ار تتتتتسا  اجتتاعيتتتت  71ة  
  ذبا ةنفو اارر تا ال ادبكنتا  نتا (Corporate Leadership Council, 2005) اربا ف   

نااجفتت  ارب تتك   اردنحيبيتت  ارطاسدتت    ضتت   ءتتا ءبتتةثو ءتتا إإلاسي ارد غغتتا؛ نحتتا ا رد اتتاس  تت  
  تسا فو اجتتاعي   نا اكبا  سادفبا نا نسداد ببال  إلا عي   انتنات  
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إرتى   McCall, Lombardo, & Morrison (1988)ذبا  داا ندادج إلساست   
% نا اربتاايا ق   ار تسا   اجنكانيا  ار باي  ار اري  ادسو ةإلاؤثتو اجإلاس  ساجتتتا  93ة  

 اردبغتتة؛  ضتت   ءتتا  ح غتت  ايثتتتتاف اردنحيبيتت  سبستتدايا  نا ف تت ؛ نحتتتا ا ربتتا ادبد تتا  ستته نتتتا 
 تتت اس ساالس يتتتال  اردالغتتتب ساردبتاتتتت    بتتت  اردحتتتتاا  اربا فيتتت    ارابرتتت   تتت  ارتتتد دو نتتتا ارببتتتاي 

 طايا اركا      ا ردتس س اربسدفاإلي ننفا    
ثكا ارب نى لغر ا غا إرتى ةنته  De Meuse, Dai & Hallenbeck (2010) ةكت 

تا  ا إإلاسي تا نبتتء ا التتت ة  احفتا نا نت   ت    تتا  ستداذيا ه اجإلاسيت       رف  اار  ار ب   ادتت 
و  طبغ  نا  و   دبته  ت  ارباا تن رب دضيا  ارد غغا   ة  ارابر   ار تسي ءدى ارد دو نا اربباي ا

ا ردنبال اجإلاس     اردنحيبي  اربتاتي ءان   نفب 
ة  لار  اردت   ذبباي إاباتي  نا  Sosiak, Kahai, & Avolio (1999)كبا ة اإل  

ار اان  ارب ااي سااسي إلار  ءدى ايسداظ اجإلاس   االسد  ري     اردففغا  االءدباإل ءدى اركا  
س  اجتتتتاء  اربتتا ر  ساتتنع  ا بتتاق ار تتااسا  اجإلاسيتت   لتت  ن تتك   ار بتت   ارد دتتب  ايإلاب اجإلا

 ءدى ارااا  اردنحيب   اسديباس ارد غا   اجغفه ردح غ  ايثتاف اردنحيبي    
(  إرتى ءتت   جتاإل  تا ا إلارت  إلاتادي ا 2004ثار  ةنغا ن ا س  ( ة اس  ندادج إلساس  

إلاس   تتتت  إإلاسي اربتسستتتت  اريانايتتتت س  إلسجتتتت  نباسستتتت  إإلاسي  تتتت   إلسجتتتت   تتتتاا ا ن انتتتتا  اجتتتتتتا  اج
اربتسستت  اريانايتتت  رإلتتتتتا  اجإلاس    إلسجتتت   يستتتغا إإلاسي اربتسستت  اريانايتتت  ربباسستتت  اجتتتتتا  إلا تتت  
اربتسستتت س  إلسجتتت  اجتتتتتا  اجإلاس   تتت  إإلاسي اربتسستتت  اريانايتتت  ابكتتتا ءة ثتتتا إرتتتى ارنتتتا   قذتتتاس  

 سناا  اربباي  إناث(  ة  نا  اربتسس   ة  ءتإل 
 جتتاإل  تتا ا إلارتت  إلاتتادي ا  (2006سنضتتا     نا  ناتتد  تت  لتتغا تغنتتا ندتتادج إلساستت  

تتتغا نتتتااا  اربتتتاسس  تت  اجتتتتا  اجإلاس    تتة  إرتتى نتتا  ارب ثتت    ابتتا   اغتتا  ابتتا ( راتتار  
ارحاصتتت   ءدتتتى ن ثتتت   ابتتتا    ذتتتكرا  جتتتاإل  تتتا ا إلارتتت  إلاتتتادي ا  تتت  اجتتتتتا  اجإلاس  تتتتغا 

   ةد إرى  ءتإل سناا  اربباي( راار  ق   سناا  اربباي ايكيا  اربتااا  
إرتى ة  اربفاس ت   ت  نبتا  إلساستا  اجتتتا    Hsu, Hou & Fan (2011) ة تاس 

 دبيتت   تت  قرتتا ارتتة و ارفادتت   تت  ارتساستتا  اردتت   نا رتتا ار   تت  تتتغا اجتتتتا   ءاانتت  ار باتتي  
  ارد   ات  رددح   نا  راغاا  ارسبا  ارنفستي   ارفا ا ارفاإلا    ارنتسي ارااجح     ارتساسا

 اجاباتي  ءدى ارسدار اجتتاء   اردبتات     سياا تغيا  ار ب   
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   اإل ارندادج ارساس   ارد  ذ فا ءنفتا ايإلتيتا  ارستيكاراجي   ت  اجتتتا  اجإلاس   سةس 
ءتتا ار   تتا  اربغنيتت   اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   لارتت  اردتتت   ارتساستت  ارحاريتت  إرتتى نحا رتت  ارف تتن

ردبد غاا  اري ا    نتتد إنكانيت  اردنبت  ساجتتتا  اجإلاس  ربتتاا  اربتتاسس نتا  ت   سةس اربتا  
ارنفستت  اجابتتات    لارتت  اردتتت   رتتتافو   نديبتت  ردرتتااا ندتتادج ارتساستتا   يبتتا اد دتت  ستتارفا ا  تت  

؛  س ى ذكرا ردبيا   دا ارفا ا  ت  اجتتا  اجإلاس  تغا اي ااإل     ا رر ض اربد غاا  اردانيفي 
 اجتتا  اجإلاس   يبا تغنفو   قرا نا     اججاس  ءا ايسيد  ارداري   

ااجت  راغا إلا  إلااديا   رددبا   ارب ث  ارتساست    ستناا  ارببتاي  ت   سةس اربتا  ث   (1 
 ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب   ارسدار اجإلاس  اجتتاء ؟

 اجت  ا ا  ت  ارستدار اجإلاس  اجتتتاء   اجتع  رفت  نتا سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  ث    (2 
رتتتتتتد نتتتتتتاا  اربتتتتتتاسس   نا فع ننبفض((  لارتتتتت  اردتتتتتت    تتتتت  تغيتتتتت  ار بتتتتت  نا فتتتتتع ننبفض
 سبحا ح  اررحغاي؟

ثتت  ابكتتا اردنبتت  سارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  نتتا  تت   سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   لارتت   (3 
 ار ب  رتد نتاا  اربتاسس سبحا ح  اررحغاي ؟  غياردت      ت

ثتتتتت  ابكتتتتتا ارداصتتتتت  رنبتتتتتتاقت ستتتتتبب  افستتتتتا ار   تتتتت  تتتتتتتغا ند غتتتتتاا  سةس اربتتتتتا  ارنفستتتتتت    (4 
اجابات    اري  اركا   اردفاؤ   اين   اراباإل(  لارت  اردتت    ت  ار ب  ارتا عيت  ارتا ديت   

 رسدار اجإلاس  اجتتاء ؟ االسد ااا    ار ب   االسدبدا  سار ب ( ذبد غا  سي   ا

 تهدف الدراسة الحالية إلا: 
ارف تتتن ءتتتا   فستتتغا ار   تتت  تتتتغا ارستتتدار اجتتتتتاء  اجإلاس   ذتتت  نتتتا سةس اربتتتا  ارنفستتت   -1

 اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب  

بتتتا  ارنفستتت  اردح تتت  نتتتا ارفتتتا ا  تتت  ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء   تتت  جتتتاب ذتتت  نتتتا سةس ار -2
رتتتتتتد نتتتتتتاا    نا فع ننبفض((  لارتتتتت  اردتتتتتت    تتتتت  تغيتتتتت  ار بتتتتت  نا فتتتتتع ننبفضاجابتتتتتات  

 اربتاسس سبحا ح  اررحغاي 

سةس  اردح تتتت  نتتتتتا صتتتتح  ارنبتتتتتاقت ارستتتتبب  ارتتتتتك  افستتتتا ار   تتتتتا  اربدراإلرتتتت  تتتتتتغا ند غتتتتتاا  -3
اربتتتتتتتتا  ارنفستتتتتتتت  اجابتتتتتتتتات   ند غتتتتتتتتاا  لارتتتتتتتت  اردتتتتتتتتت    تتتتتتتت  تغيتتتتتتتت  ار بتتتتتتتت  ذبد غتتتتتتتتا  ستتتتتتتتي   

  سدار اجإلاس  اجتتاء  ار
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  : 
 تتحد  أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 دنا   ارتساس  ارحاري  ار   ت  تتغا ند غتاا   ارستدار اجإلاس  اجتتتاء   :األهمية النظرية 
 –و  دنا رفا ايإلتيتا  ارستيكاراجي  ذ  نا اربا  ارنفس  اجابات    لار  اردت     ارد  ر

نا       تاو إباس نحتا  لتا  اربد غتاا   –   لت إل نا بار ه ارراليا  نا إلساسا  
اري ا  ُابكحةا ارراليغا نا  نا رفا ساررحر  ارتساس   ت  اربستد ب   ذبتا   تت  نباقجتا  تناديتا  

 ضتتت   ءتتتا نتتتا  دضتتتبنه ارتساستتت  نتتتا نحا رتتت  ارتتتاب  تتتتغا   رد   تتتا  تتتتغا ثتتتكه اربد غتتتاا 
ا  تت  نبتتا  ءدتتو نبتتار  ءدتتو ارتتنف تتا جتاتتت  س اجابتتات   ءدتتو ارتتنفس اردنحيبتت  تاصتتفه  اء 

 ارنفس ارب اصا   

  دبيت  ةثبيت  ارتساست  ارحاريت  نتا ارناليت  اردطبيقيت   ت  إءتتاإل ةإل ا   :األهمية التطبيقيةة 
ابكا ردراليغا االسد ان  تفا    قياس اربد غاا  اري ا     اربغي  ار ابي   االستدفاإلي نتا 

تساستت  ارحاريت   تت   اجيته اردابتتايغا  صتنا  ار تتااس  ارب نغتغا ساربفتتاي اجإلاس   تت  ندتادج ار
نبتتا  ارد دتتيو تداظيتتف ندتتادج ارتساستت  ارحاريتت   تت   حستتغا ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  رتتتد 
ننساب  اربفاي اجإلاس  سارب سسا  ارد ديبي      تتاو تتاانج  ةن تط   تسيبيت   ادبت  ءدتى 

ربتتا  ارنفستت    لارتت  اردتتت    إل س ثتتكه اربد غتتاا   تت   نبيتت   فتتو ءبغتت  رباتتاد  سةس ا
اجتتا  اجإلاس  تاصفه ندطدر ا سديسي ا ردحاي  ن سسا  ارد دتيو إرتى ننحبتا    دتو  اتنع 

 ارد غغا اجابات    دبا ظ ن ه 

 : Creative management behaviorالاسلوك اإلداري اإلب اعي  -1

نبباءتتت  نتتتا ارستتتداذيا   اججتتتاابا  ا تتتاف ارراليتتتا  ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء  سرنتتته  
 ارد   دسو ساربتتي  ءتت  اربررا يت      تا  ءدتى اردففغتا سطتاا اجإلاسي  ار اتد  ردب لح   ارقياس 

   تتتت    كتتتتس اردبغتتتتة  تتتت  سؤيتتتت  ارب تتتتك   اجإلاسيتتتت   لدفتتتتا  دتتتتاا ا  غفتتتتا  تتتتا ط اجتتتتتتا   ثتتتت  
ايصار    اربا ن   ارط      ارحساسي  ردب ك     إاااب اردفاصغ    االلدفاظ ساال باه    با  

 اربباباي  ار تسي ءدى اردحدغ   اراب    يدضبا ارسدار اجإلاس  اجتتاء  نا ايس اإل ارداري  
  نتتا    ذتت  اربفتتاإل ارببك رتت  نتتا  بتت  ار تتاندغا ردتتا غا نالعالقىىات اسنوىىانية فىىي بعمىىة العمىى

احفتتة ءدتتى ايإلاب اربغتتت  ارد تتا   تتتغا اي تتااإل تفتتتف اراصتتا  إرتتى ندتتادج ة ضتت  سبتتا  نحيبتت  
   اضبا ا را  سبرا  اي ااإل اال دااإلا   ارنفسي   االجدباعي 
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  غا إرى إندات لدا  جتاتي  اغا نررا ت  ردب تك    ت  ا صالة والت ديد في بعمة العم     
 تغي  ار ب   

 ار اتدتت  رددطبغتت   تت   إندتتات ءتتتإل ذبغتتا نتتا اي فتتاس  تتغا إرتتى ار تتتسي ءدتتى     الطالقىىة الفيريىىة
  اربغي  اربتسسي  رح  ن ك  فا   طايا ةإلاب ار اندغا تفا   

 اربا نت  ارففايت    تغا إرتى ار تتسي ءدتى ارد غتيو  اردفيتف نتع ارد غغتا  ت  ارحتا ف   المرونة الفيرية
 دنداجا   اسدبتا  ارحدا  اجتتاعي  اربحيط  سساء   ار تسي ذكرا ءدى اسدب   اس

 رتاء  تاجتاإل ن تك   ة  لاجتا  ة  ءناصتا    تغا إ  ار تتسي ءدتى   الحواسية للمشىالالت
  ن ج ن    اربغي  ة  اربا 

  ار تتسي ءدتى االستدبااس  ت  ار بت  سوتتاعيت  تتااو نتا احتي  سار بت  تقاى  الماىاةرة والومىل  
  نا ة فاس  لدا     ا جتات ة  اايبنا ثذ    ب     نا ن   ن دانا   ندنا ضا 

 تت  اربقيتتاس اجإلاس  اجتتتتاء  إجااديتتا  سارتسجتت  اردتت  احاتت  ءدغفتتا ارفتتاإل ارستتدار   ي تتاس
   اربسدبت     ارتساس  ارحاري 

  :Positive Psychological capital رأس املال النفاسي اإلجيابي -2
ارفتتتتاإل رد تتتتتسا  انتتتتد ر   سرنتتتته  تتتت  ارتساستتتت  ارحاريتتتت  سةس اربتتتتا  ارنفستتتت  اجابتتتتات ُا تتتتاف 

 ح غت  ةثتا ته  ستيطا ه ءدتى     اإلسا  ءدتى ةإلاب  اجرا ته ه ب د ارد اربفاسا   ار تسا   ارب اسف   
 ناا بفتتا  نتتع انتتد ب تنغدتته ارنفستتي  ساردفتتاؤ   االسدر تتاس   ا تتع نتتاا ج إاباتيتت   تت    تتهةلتتتاث ليا

 حبتتتت  ارباتتتتتاءب   ثتا تتتتته يراصتتتتا   جدفتتتتاإل  اربيتتتتتاتاي  تتتت  احفتتتتةه راربستتتتد ب   اينتتتتا ارتتتتتك  ا
 يدفتا  سةس    اردحتتاا   ار تتادت  نااجفدفتا سبتتاسي  ا دتتاس  ستاء  ارد تا   نتا  راغاثتا ارستدبي 

 اربا  ارنفس  اجابات  نا ةسب   ةس اإل ث   
 فعالية الذات Self - efficacy )ا ر  ساءد تاإل اربتاب   ناءا ته اركا يت   ت  )اليفاءة الذاتية    

 ى إنباي اربفا  سفاءدي   ا دتاس   نااجف  اردحتاا   اربااءب سكفابي  ا     تس ه ءد

   ا وHope   لار  إلا عي  إلا دي   بي  االنتت ا  اجابتات  ردبتاب سا بتاه اربيتاتاي  االجدفتاإل  ت
  ح غ  ايثتاف اردنحيبي   

  التفاؤلOptimism  سد ب   لار  نا االسدر اس ساربغا   ا ع ارنبال    ارحاجا  ارب 

   الصىىىملResilience ي كتتتس ار تتتتسي ءدتتتى نااجفتتت  اربتتتاب رداتتت اظ  اردحتتتتاا   ارضتتت اط   
    (Luthans et al., 2007)ارنفسي  سفاءدي   ا دتاس نع ساء  ارد ا   نا  راغاا فا ارسدبي 
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 تتتت   ي تتتتاس سةس اربتتتتا  ارنفستتتت  اجابتتتتات  إجااديتتتتا  سارتسجتتتت  اردتتتت  احاتتتت  ءدغفتتتتا ارفتتتتاإل 
   ت     ارتساس  ارحاري اربقياس اربسدب

 :  Flow Stateق  ةةةةةةة الت فةةةةةةحال -3

رحارت  اردتت    يتن  ءدتى ة  لارت  اردتت    Bakker (2005)ادبنتى ارراليتا    ايتف 
اردتتتا   تتت   ا تتت  ار بتتت  ثتتت  " بتتتاي  اتتتغاي اينتتتت رتتتصإلاب اينيتتت  رد بتتت  نتتتا  ااداتتتفا االستتتد اا

ا دي  رد ب "   لار  اردت      تغي  ار ب   اذغب نفست  ار ب    االسدبدا  سار ب    ارتا عي  ارت
 ادضبا ا ا  ةس اإل ث   

 ي تغا إرتى ارابرت   ت    Intrinsic work motivationالدافعيىة الدالليىة للعمى   -1
ةإلاب نفا  ار ب   اين ط  اربا رط  تفا تفتف االتدفات  االستدبدا  ارتكا   سار بت  إل   

  اندحاس إااسا   اسجي 

 ي تغا إرتى لارت  ارداذغتة اردتا   ت  ار بت    اردت    Absorptionاق في العم  االستور  -2
ا سكان  ننحانا   باغده  يبا ا ا  سه نا نفا  ة  ا إلاته  ابت  غفا ارفاإل نفسه ننتنب 

  نا ةءبا  
 ثا لار  نا االتدفات  ارن اي ةاناب ار ب     Work enjoymentاالستمتاع بالعم   -3

 ت  رناعي  تغي  ار ب    يا ر  سارد غيو اجابا
   اربقيتاس    اس لار  اردت      تغي  ار ب  إجااديا  سارتسج  ارد  احا  ءدغفا ارفاإل 

   اربسدبت     ارتساس  ارحاري 

 اجباس ارنحا  ردتساس  ارحاري      نا   ند غاا فا ءدى ارنحا اردار    ادحتإل

 :  administrative creativity اإلب اع اإلداري: أواًل

اد دتت  اجتتتتا  اجإلاس  س تتك  نرا تتا سارفيكتت  اردنحيبتت   ار بديتت  اجإلاسيتت   تت  ارب سستت ؛ 
 باردار  ابكا اءدراسه إلار  ربتد ذفابي ار ناا ارر ا  سا د ف  ا غره    ارفيك  اردنحيب     

 اجابتتتاس نتتتا  تتت   ةإلاب ار بديتتتا  اجإلاسيتتت   إنبتتتاي ةثتتتتاف ارب سستتت  تتسجتتت  ءاريتتت  نتتتا اربتتتاإلي
 اراديسي  سرسارغب  اسداا يبيا  إتتاعي   

 يبكتتا ارداصتت  إرتتى  حتاتتت ناهيتت  اجتتتتا  اجإلاس  نتتا  تت   اردحدغتت  ارنحتتا  ربفتتاهيو 
 اجإلاسي اجتتاعي    اجتتا  اجإلاس  ءدى ارنحا اردار    
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 :  Creative managementاإلدارة اإلبداعية  )أ(

Kontoghiorges ءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف  & Frangou (2009)  اجإلاسي اجتتاعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 Creative management  تتا ر صتتط ل ارتتك  استتدبتنه سرنفتتا " طبغتت  نبباءتت  نتتا     

 تت   استتديباس نتتا رتتتد  نتتااستتداا يبيا  إإلاسي اربتتااسإل ارر تتاي  ردنبيتت     حتتيو اجابتتاس ارتتاظيف  
   نيتتت   تتت   ح غتتت  االلدياجتتتا  ارحاريتتت  ار تتتاندغا نتتتا  اتتتاد  نفستتتي    تتتتسا  ء ديتتت   نفتتتاسا

  اربسد بدي  رد ب "  
ة  اجإلاسي اجتتاعيتتت   (Barkhuizen & Stanz, 2010)  بغنتتتا ندتتتادج إلساستتت  

رد تتتاندغا  ةيتتتت ساتتتاسي إلارتتت  نتتتا نستتتداد اراتتتح  ارنفستتتي  رفتتتو   تتت  لتتتغا  اصتتتدا ندتتتادج إلساستتت  
(Magolego, Barkhuizen & Lesenyeho, 2013) ء  ت  إاباتيت   إرتى إارتا   جتاإل

 تتتتتتتتتغا اجإلاسي اجتتاعيتتتتتتتت   اراجتتتتتتتتا ارتتتتتتتتاظيف  رتتتتتتتتتد ار تتتتتتتتاندغا  تغنبتتتتتتتتا  داتتتتتتتتا ندتتتتتتتتادج إلساستتتتتتتت 
(Mtila , Barkhuizen & Mokgele, 2013)   إرتى ة  اجإلاسي اجتتاعيت   ةيتت نتا االردتةا

ءتتا ة   (Mpofu & Barkhuizen, 2013)ارتتكا    تت  ار بتت   ذبتتا ذ تتفا ندتتادج إلساستت  
  ةيت نا ارطا    ارحغاي  ارنفسي   اردنحيبي  ار ان     تغيا  ار ب       اجإلاسي اجتتاعي 

 : Administrative creativity اإلداري اإلبداع)ب( 
   تتإل  ارد ايفتتا  اردتت  بالتتا ربففتتا  اجتتتا  اجإلاس   لغتتر ءا تته  اذتت  ءبتتت ارتتالبا

إلا تتت  اربنحبتتت    دستتتو  بستتتغت رببيتتتع ار بديتتتا  اردتتت  اباسستتتفا ارفتتتاإل سرنتتته ( 9 1418 ارحقرتتتان 
 اربا ن   اربباباي  ار تسي ءدى اردحدغ   اربا ت ءتا اربترراف ستااب ردفتاإل ة    ارط   سايصار  

   ردبنحب  ارد  ا ب  تفا  ارحساسي  ردب ك   ارد   ندج ءا ارد ان  نع اربغي 
( إرتتتى ةنتتته ءنتتتتنا استتتدبت  ناتتتطد  اجتتتتتا  ن ا ن تتتا 227  2000 ة تتتاس ءدتتتى ارستتتدب  

ا رببباءتتت  نتتتا اين تتتط   ايستتتارغب اردتتت  ادبتتتكثا اربتتتتاا   ستتتا جإلاسي ة  اربنحبتتت  ااتتتر   بستتتغت 
رد تتكغ  اينحبتت   صتتياا  اربطتت  اردتت   فتتتف إرتتى  حفغتتة اي تتااإل ءدتتى   تتتاو اي فتتاس اجتتاعيتت  
 إ ااجفتتتا س تتتك  نندبتتتا  ة   تتتتنا  ة   فناراجيتتتا جتاتتتت   اردتتت   ستتتدبا رححتتت    تتتتاو اي فتتتاس 

 دى رحح  إااارفا ردبسدفغتاا ارنفادغغا"  اجتتاعي  ل
( اجتتتا  2002(  ستارو ار حطتان  1995   لغا ا اف ذ  نا ءبت ارب ط  ءستاف 

اسدبتا  ارباظن ربفاسا ه ار باي  اجتتاعيت   ت  استدنراط ةستارغب إإلاسيت  جتاتتي  اجإلاس  سرنه "
و ة   اتاسا  جتاتتي رب اربت  ة   اصده إرى لدا  اتدفاسي  رب كد  إإلاسي   ااجته ناتدح  اردنحتي
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 دتتتا ارب تتتكد  ساالءدبتتتاإل ءدتتتى اردحدغتتت  ارفتتتاإلف  اربفتتتت اجتتتتتاء  اربتتتنحو ارتتتك  اداتتت  ستتتاجإلسار 
   .ارحس  ار ادو ءدى اردحدغ  اربنط    اال دراس  اردبايب  ارد ايو

( اجتتتا  اجإلاس  سرنته " ايإلاب اجإلاس  21 2003تغنبا ءتاف ءضتغب ناستى ارحابت   
ارتتتك  انتتتدج ءنتتته  فتتا ة  ءبتتت  إابتتتات  جتاتتتت   ثتتتا نبباءتت  نتتتا ار بديتتتا  اردتتت   دستتتو اربدبغتتة 

سار تتتتسي ءدتتتى لتتت  ارب تتتاك    ا بتتتاق ار تتتااسا    ار اتديتتت  ردد غغتتتا   اربباي تتت    ستتت   اال اتتتاال   
   بيع اجتتا    ارد  اسدبت   غفا ارفاإل نا ثا نداا ا رتاه نا  تسا  ء دي    نا احي  سه نا 

يي     ة  اداصت  إرتى  فتاي ة  ةستداظ ة  ننتدج جتاتت  اح ت   غفتا ارنفتع ردببدبتع ة  ن  اا  تغ
 اربنحب  ارد  ا ب  سه"  

 ءدتى ار تتسي( إرى ة  اجتتتا  اجإلاس  "اربنحبت " ادبيت   ت  "2003 ناسىااسن  ة اس 
 ا فو تتتس  الستتديباس   حفتتةثو ار تتاندغا نتتا اينيتت  اردبتتا ظ  د تتى ة  ابكتتا  ة فتتاس ةستتارغب اتدفتتاس

 "   اردنحيبي  ايثتاف ردح غ   نااثبفو
ة  اجتتتا  اجإلاس   Amiable, Barsage, Mueller & Staw (2005)   سة

"ءبديتت  ارداصتت  إرتتى ة فتتاس  إإلاسيتت  ةصتتغد   اغتتا نررا تت  رد غغتتا اربباجتتا   اربتتتنا   ار بديتتا  
 اردنحيبي   حقي  ا رصثتاف اردنحيبي  سكفابي    اري " 

 اجدارا  ارنكونات ألد اجداري اجتداع( ة  " 2005  نحبتتتتتتتتتت ار تتتتتتتتتااإل ة تتتتتتتتتاإل ءبتتتتتتتتتته
 ار    ارستتداذيا  وار نداات اججتتاابا  نجنوء    ثتتا عرتتاسي ءتتا اجدارا  ردننظنات ايساسا 
 ار اندان  لفاز     نن اجتداء  ايإلاب  و ف ا  ارننظن     ار ام ارنناخ  لسان إرى  ؤدي
    "ار فكار    نررو   اار وتطرا   إتداءاً ةكيا ترسدوب تار رارا وا  اذ ارن ك ت  ل ءدى

 صتن رصستارغب اجإلاسيت  اردت  ادر فتا  جتتتا  اجإلاس  إرى ة  Hoque (2007)  ة اس 
اربتتتاا   ءنتتت   تتاندفو نتتع ارب تتك   اردنحيبيتت    يتتا ر  اجتتتتا  اجإلاس  سبتتا استتبيه ايستتداظ 

اربنفد  ءدى ارببتاي  اربستديبا ر تسا ته اردبغديت   ت  إإلاس  ابغة اربتاا  ةسداظاالسدف ا     ثا 
اكد تتتاف ارحدتتتا    حتاتتتت اججتتتاابا  اربتاتتتتي  اربيبتتتاي  تتت  ءبديتتتا  اردبطتتتي   اردنستتتغ   اردنفغتتتك 

  اربااقر  ردح غ  ايثتاف اردنحيبي     ننا   نحيب  إلانان   
 ب ااة إلاجاإ ىءد ( اجتتتتتا  اجإلاس  سرنتتته "ار تتتتسي2007تغنبتتا ءا تتتا ناإلاتتتا لستتتغا ةاتتاظ 

 اتنى  ث  إلي نفا س كاةة    ءن  ةستتارغبة  بتتاا   ناإل ة    نن جاة   ال  لد فتتا   إل  إليجا
 اردت   هسن ا  ارففايت     ه ط ار  دي   هإلسا  ءدى  لدفا  ردب ك   ا هسؤ    ارفاإل ي نا ءدى
 ار تتسي  نن  ردت ا اربدفاءت  ار بت   ء  ا  ار ت ي ارقياإلي ارب دو  اربنا   إلج ت ثاسابا   انك
  ارحدا  ارببدفاي   سي كاا  ارغت  ءدى
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( ة  اجتتتتتا  اجإلاس   بستتتغت ر تتتتسي اجإلاس  ءدتتتى 2008 ة تتتاإل إتتتتااهيو ةلبتتتت ةتتتتا جتتتانع 
ارد غغا  اردبتات  اسدحتاث ننفج ة  ةسداظ ءب  جتات ادبغتة ستركبا  تتس نتا ارط  ت   ايصتار  

ي  لتايتتت   تتتد ب  نتتتع اربغيتتت  اربحيطتتت    ح غتتت   ارحساستتتي  ردب تتتك     استتتدبتانه تاستتتاد  جتاتتتت
اربنف تت    دبيتت  لاجتتا  ارببدبتتع   استتدبتا  ثتتكه ايستتارغب  تت   ح غتت  ةثتتتاف ارب سستت  سفاءديتت  

  ذفابي ءاري   بطاا نبددف  
  بغتتتتتا اجتتتتتتتا  اجإلاس  راصتتتتتن ءبديتتتتتا  ارداظيتتتتتف  Shaikh (2012) استتتتتدبت  

 تتك   اجإلاسيتت  نتتا  بتت  اربتتتساب ارتتكاا ادبغتتة  االسدف تتا   ربتتتا   جتاتتتي  نبدفتتاي  تت  لتت  ارب
تد تإلا  اراؤي   اردالغتب ساردبتاتت  االنتت ا  سا بتاه ارتد دو نتا ارببتاي؛  ضت   ءتا اريتااب ارب ا ت  
 س   اربيا     إاباإل ارحدتا  ة  ارداتبيبا  اربتاتتي  اربفغتتي  ت  ءبديت  اردبطتي    اردنستغ   

 ايثتاف اردنحيبي     تغي  إلاناني     اردنفغك   اربداس  ؛  باردار   ح غ 
( إرتى ة  اجتتتتا  اجإلاس  2012ة تتاس نتاثا ةلبتتت نحبتت  ءبتتا نحبتت ناستت   ت  لتغا 

ساربنحبتتتا  ءدتتتى استتتدبتا  ةستتتارغب اردففغتتتا ارحتايتتت   ار تتتتسا    ار تتتاندغار تتتتسي اربتتتتاايا   بستتتغت
  نا  ب    فا  ةكيا ذفابي ار  دي   اركثني  التدفاس بااد   ةسارغب جتاتي رد ب  رو  فا ن ا  

    اري     س ع ذفابي اربنحبا    بايتثا ساسدبااس  
 بناب ءدتى اردحدغت  ارستات   ابكتا ار تا  إ  اجتتتا  اجإلاس  نففتا  ند تتإل ايس تاإل ا تغا 
إرتتى ءبديتتا  اردتتت   اردد تتاد  رص فتتاس اجإلاسيتت  ايصتتغد   اربيبتتاي ءدتتى ذا تت  نستتدايا  اراظتتادن 

ضتتبا ارستتدار اجتتتتاء  ردبتتتاايا  اربتت إل  إرتتى  ح غتت  ايثتتتاف اردنحيبيتت  ستترءدى اجإلاسيتت    يد
نستتتداد نتتتا اربتتتاإلي  ارفاءديتتت   اجابتتتاس ارتتتاظيف  ار تتتا   تتت  ستتتياا  نحيبتتت  نح تتت  رددتتتن و ار تتتا  

  ار ا ي  ارنفسي  رد اندغا  
 :  Creative management behavior  اإلبداعي اإلداري السلوك)ج( 

رسدار اجإلاس  اجتتاء  سرنه نبباء  نا اين ط   اججاابا  اجإلاسي  ءاإلي نا ا اف ا
ار اتدتت  ردب لحتت   ارقيتتاس  اردتت   تتر    با ب تتا نتتع نفتتا   ن تتاسيع ار بتت  اغتتا ارد دغتاتت    يدبتتااة 
اجتتتتا  اجإلاس  ءتتا نففتتا  ارنتتاا ج اجإلاسيتت  اجتتاعيتت   اردتت  اارر تتا نتتا استتدنت  تت   اصتتيففا إرتتى 

    (Dewett, 2007) اجاباس نعياس  اربتي
 يدضبا ارسدار اجتتاء     تغي  ار بت  ار تتسي ءدتى إندتات   طبغت  اي فتاس اجتتاعيت   
 ينحا إرى اجتتا  اجإلاس     سياا تغيا  ار ب  ذسدار  بتات  ال ادضبا      بدغت  ة فتاس 
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ثكه اي فاس    نفتس   لدا  إتتاعي  جتاتي  نيباي  ت    بيع اي ايا ءدى إندات   طبغ  ني 
   (Yuan & Woodman, 2010) ارا ا

 )د( محددات اإلبداع اإلداري: 
 شاصية وحد ات Personal determinants: 

 يبكتتتتتا اج تتتتتاسي إرتتتتتى ة  إرتتتتتى ة  ارستتتتتدار اجتتتتتتتاء  إلارتتتتت   تتتتت  جتتتتتةب ننتتتتته ءدتتتتتى اي تتتتت  
ء  ادبغتتتة   ردباتتاد  ارنفستتي   ارستتداذي  اردتت   بغتتة  باتتي  ارفتتاإل   ة  ق   ارستتدار اجتتتتا 

 تبا  غ  نفس   ا   ثت ا ار تات نا ارتساسا  ارف ن ءنه   
 ردف تتتتن ءتتتتا ار اانتتتت  اردتتتتت   ستتتتفو  تتتت  ارستتتتدار اجتتتتتتتاء   تتتت  تغيتتتتا  ار بتتتت  ةجتتتتتاد 

Amabile & Gryskiewicz(1987)  إلساس  نسحي  ذ فا ءا  جاإل ء ا صفا   ستاءت
با  ار باتتتي  اجاباتيتتت   اربتتتتاايا ءدتتتى لتتت  ن تتتاك  ار بتتت  سطاي تتت  إتتاعيتتت    دبيتتت   تتت ؛ ستتت

 ارتا عيتت  اركا يتت    ارداجتته نحتتا ارببتتاباي   ارببتتاي  تت  نبتتا  ار بتت    ستتبا  جباءتتا  ار بتت   
 اااب اربباي   ناءفا   ارحغاي   اردرر    اردالغب ساردبتات  ذبا ذ فا ارتساس  ءا  جتاإل س تض 

إل ردتا عيت   ارداتدب ارب ا ت  ار اان  ارد    تاا ارستدار اجتتتاء   ت  تغيتا  ار بت  ننفتا اال د تا
  ار ااس    اربفاسا  االجدباعي  

 Tierney, Farmer, & Graen (1999); Choi,(2004)كبتا ةابتا ذتت  نتا
 جتتاإل ء  تت  تتتغا ارستتدار اجتتتتاء   تت  تغيتتا  ار بتت   ب تتض ارباتتاد  ارنفستتي  رد تتاندغا ننفتتا 

 ؛  ضت   ءتا ارداجفتا  ارتا عيت   ايسارغب ارب ا ي   ار بديا  ارب ا ي   اصت  اردففغتا اردراءتت
 ستتبا  ار باتتي     حبتت  ار بتتا    ا بتتاق ينتتا  اربرتتاإلسي   اج تتتا  ءدتتى ارببتتاباي اربحستتاب  

  اري      اركا  
   نحاي   Sternberg & Lubart, (1991); Sternberg(2006) بغحا ذ  نا 

تتتا رفتتتكه ة  اجتتتتتا  اج Investment theory of creativityاستتتديباس اجتتتتتا   إلاس      
ارنحايتت  إلارتت  رددفاءتت  تتتغا ستتد  نكانتتا  ةساستتي   دبيتت   تت  ار تتتسا  ار  ديتت    ارب ا تت    ةستتارغب 

 اردففغا   ار باي    ارتا عي    اربغي   
إرتتى ة  ارستتدار اجتتتتاء   تت  تغيتتا  ار بتت  إلارتت  رددفاءتت   Amabile(2006) ة تتاس  

اي ارفاإل ذبا ا با ءنفا سكو  نا  نا اداا ا رتاته تغا ا ا  ءاان   باي   دبي      نسداد  ب
نا ن ا     نيا   بااي  سببتا  ار بت    نتتد نتا ابددفته نتا نفتاسا  إتتاعيت   نتتد إنفتاقه 
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ربضانغنفا سداذي ا    ةإلابا  إتتاعي    نسداد نا نده   تسا ه اردبغدي  ةاناب  اتاه ردب تك   
  ناتس ثكه ارتا عي  ذبا ا با ءنفا سارتا عي  ارتا دي    اردنحيبي    ة غا ا نسداد إلا  غده رد ب  

ة  اجتتتا  اجإلاس  ردبتتساب إلارت   ت  جتةب ننته رببباءت  نتا   Scratchley (2009) سة 
ارستتبا   ار تتتسا   دبيتت   تت  اردففغتتا اردراءتتت    اردففغتتا ارد تتايب    ارتا عيتت  رد بتت    االنفدتتال ءدتتى 

تا ءدى ار اربحساظارد غا   اج تا   تا رتكرا نباقج  ببتاباي   ضت   ءتا  حبت  ار بتا    صتااا     
ا ردسدار اجإلاس  اجتتاء   ح  ا نا صت ه اردفاين   اردنب      ينباط اجتتا  اجإلاس   نقياس 

 
 
 
 
 
 
 (Nies,2010)( احمل دات الشخصية للاسلوك اإلداري اإلب اعي يف إطار نظرية رأس املال النفاسي 1شكل)

ار باتتتي  ارب إلاتتت  إرتتتى اجتتتتتا  اجإلاس  ستتتاء  اربتافتتت   اربااءتتت   ارا تتتا    نتتتا ار اانتتت  
   كتتتس  تتتتسي اجإلاس  ءدتتتى إظفتتتاس ا باثتتتا  إاباتيتتت  نحتتتا ار بتتت   Mental agilityار  ديتتت  

 ار تتتاندغا    بد تتته سبستتتداد نا فتتتع نتتتا اراتتتباإل ارنفستتت   ار تتتتسي ءدتتتى اربااجفتتت   االنفدتتتال ءدتتتى 
 تا  إإلاسي    ني  لتاي   ارد غاا   نا ااالبفا نا نسدب

تتتا   تتتتا  اجإلاس  ربتا دتتته اجإلاسيتتت  لستتتب ن دضتتتيا   كبتتتا  دضتتتبا ثتتتكه ارباصتتتي  ةاض 
اربا تتن  نتتع ارحفتتاظ ءدتتى ارفتتت ب  اال تتةا  ارنفستت  ار تتا  ءنتتت نااجفتت  ناا تتن اانضتت    ار بتت  

 ء   سف اري     ارباا ن اربدناء   نع اي ااإل  اربباءا  ق   اربدفيا   اربباا  اربدنا 
 وحد ات بعمية تنظيمية Organizational determinants : 

؛ إق االج ناءى   دمتتارستاربباا  اربغييت   ادتراا  ابكا ار ا  إ  ارستدار اجإلاس  اجتتتاء 
اركذاب    ذانه ادراا  نوجوع ءن ذرك    ا  دف  حفا ندادج ارتساسا  ارب اصاي ة  اجتتا  

   دبي  نحتإلا  اربغي  اردنحيبي       اركذاب  نن ةكيا وار طوار د درابسا
 ار تادو ءدتى ارد بت   اردتااإل اربدرتاإل   اغتا اربد بتت ءدتى تنتاب ار تاي اراستبي    المناخ التنظيمىي

  ءدى اردسان   ارحاي  اربفني     بيع س ل اربراإلسي  ا باق اربباباي اربحساب   

 مكامن القوة
 ()القوى النفاسية
 ال اخلية(

 الطموحات
)ما املاستقبل الذي 

 أري ه؟(

 الفرص 
 )الفرص اخلارجية(

ما أفضل الفرص املتاحة 
 ؟يف املنظمة

 النواتج
ما النواتج القابلة 

 للقياس؟
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 اجتتاعي   اردبايت    ار ب    ار ادب  ءدى ارتفب إل    باث  ارب ااغا العالقات اسنوانية 

 ار ادو ءدى اربا ن  اردنحيبي   المناخ االجتماعي 

( إرى ة  ايإلاب اجإلاس  اجتتاء  ا دض   تاا ا ن انتا  2004   غا ثار  ةنغا ن ا س  
 ةساسي   دبي     اراالب اردنحيب    ارح  اجتتاء  ردب ك  ؛  ض   ءا ار ب  ذفاي   

 Heerwagen, Amabile, (1988); Amabile & Conti بغنتتا ذتت  نتتا 

(1999); Stacey (1996) ة  ار اانتت  اربغيتت   اردنحيبيتت  اردتت   تتت  يستتا ة    تتاا ارستتدار  
 اجتتاء     اربنحبا   داي  ءدى س تاا ةساسغا  

 وتتمثل في:     Proximal Factorsالبعد األول: العوامل القريبة 
 اردففغتتتااراظيفيتتت  ارب  تتتي  ار ادبتت  ءدتتى اردحتتت   ن تت       اربفتتا ةايعىىة المهىىام اللةي يىىة 

 اجتتاء    حفة ارتا عي  ارتا دي     ةيت نا اءد اإل ار اندغا سقيب   ةثبي  ثكه اربفا   

 االءد تاإلا    ارستدار اجإلاس  ارفتاإلف إرتى  نبيت  ارقتيو ةايعة الوللك اس ار  في المنظمىة  
ر اجتتاء  اةيت نا اجتتا  اردنحيب  ار ا  ردبنحب    اال دااجا  ارد    بع اردففغا  ارسدا 

كبتتا ة  ايستتارغب اج تتاا ي  ار ادبتت  ءدتتى اربستتانتي  ارتتدففو  تت اا ساتتاسي إاباتيتت   تت  ارستتدار 
 اجتتاء  رد اندغا   

  التنىىىلعDiversity ادضتتتبا اردنتتتا   تتت  ايستتتارغب اجإلاسيتتت    ةنبتتتاط ار باتتتي    بتتتاا   
    ث  نبدب ت   ةيتت نتا الدبتاال   نايتع اي فتاس  إال ةنفتا  تت اردففغا ارببددف     ارب ك

   إل  إرى يياإلي اردا ا  ارااا  اردنحيب  نا رو  اظن سااسي إاباتي    

 الوىىياق اللجىىداني Affective context  ردب تتك    إق  تتةإلاإل الدبتتاال  ارحتت  اجتتتتاء 
اد تتااش ار تتاندا  نتتع لتتاال   اردنحيبيتت ؛  ضتت   ءتتا اجتتتتا   تت  صتتنع  ا بتتاق ار تتااس ءنتتتنا

نةاجيتت  إاباتيتتت     تتتت  نتتتدج ارحتتتاال  اربةاجيتتت  اجاباتيتتت  نتتتا  تتت   ء  تتتا  ار بتتت   ةلتااتتته 
   تاعيا ه نا جف  ة اد  

 المحددات التنظيمية المعيقة للسلوك اإلبداعي، وتتمثل في:  -البعد الثاني

 اس ارية ا سالعأل Management styles  ساالندبتاب ة  االادتااظ ة  ارد     ا ار تاندغا
نتتا ارب تتاسذ   تت  ا بتتاق ار تتااس    دبيتت   تت  ذتت  نتتا ابكتتا ة  اتت اا ءدتتى  تت اس  و ستتدر تث

ار تاندغا سارففتتابي اركا يتت  ساالس فتتا  ة  االنبفتتا   ذتت  نتتا رتته ء  تت  تتتت  فو ة    تتاي فو ءتتا 
  غغا  اردبتات  اردد ادي   س ل اربراإلسي اركا ي    اراالب اردنحيب    ن ا ن  ة    ب  ارد
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 اس ار   للولم الهروي النوق Management Hierarchies System   : سبا ادضبنه
نا نكانا   ةإل اس  نسياريا  سببا  ةيت ة    د  نتا ارببتاإل  ارد دغتات  اجإلاسيت   اال دتااظ ة  

إلفب االتد اإل نا ارا  غا اجإلاس    ض   ءا نا اد د  سطبي   ثكا اردنحيو نا   ب    ااإل   
    اردفاء  ة  تا إل  ءتادي    اف انف ار  

 االجتمىىاعي -اس ار   التفاعىى  أسىىالعأل Administrative – Social interaction 

styles:   د د  سه نا تر ة    ايض ردطبال   انت ا  سا باه  فايض ارستدط  ة  الدفاسثتا 
ر   تا  االجدباعيت   ت   ض   ءا  تآرن ايإل اس  ت  ن اتت   اتاس  ايإل اس   ا ستا   ترك  ا

ن اتتت  جتتغ  نطا فتتا    رستتيس ء  تتا  ار بتت   اردفاءتت  ءدتتى ارباتتدح  ار انتت  ردب سستت  ة  
 (  2013اربادح  ار باي  ءبتارسداس إتااهيو  

 : )هـ( اإلبداع اإلداري في بيئة التعليم والتعلم
اإلي اربتسستتي  ااجتتع ايإلاب اجإلاس  اجتتتتاء  ربتتتاا  اربتتتاسس  تت  جتتةب ننتته إرتتى نبتت  ارقيتت

نباقجتتا  نحايتتا  رإلتتتتا   Basadur (2004)ءدتتى س تتت  اربرتتاإلسي  اردبتاتتت    تتت  جتتع  اربا فتتةي
اجإلاس  ةسستتته ءدتتتى ا دتتتاا  سديستتت  نتتت إلاه ة  اجابتتتاس ارتتتاظيف  ردبنحبتتتا   تتت  ظتتت  اردنا ستتتي  

 ارب اصاي إلار  ر اندغا ةساسغغا ثبا  
 الفاعليىىىة Efficiencyغتتت  إجتتتاابا  ااتدتتت   نستتتد اي  جغتتتتي    قرتتتا نتتتا  تتت   ا رتتتا    طب

تا ربعيتاس  ارفتو  اربتاإلي  بر ت   فدفت  ن اسنت   اردحتات     ح غ  ايثتاف    تتاو اربتتنا      
تا سستاء  ردد غتاا   ت  إبتاس ارابرت   ت  اربحا حت   سبنا سغفا   اربنحب  ارف ار   ستدبغب ةاض 

نا ادح   ثتكا اينتا ستارطاا ارد دغتات  ءدى ارطاسع ارد دغت  رفا     ا ردااد  اردنحيبي    اارر ا 
    اردتتغا اجإلاس   

  الملائمىىىة والتعىىىدي Adaptability  ذانتتتا اربنحبتتتا   تتتاإلسي  تتت  ارباجتتت ؛ نحتتتا ا رديرتتتا  
ارنستب  ءدتى ارداذغتة ءدتى ءانت  ارففتابي سبفتاإله   رتو ا تت ثتكا ار انت  ذا ي تا  ت  ءتارو ارغتا   

 ارتدبكا نتا ءبديتتا  إإلاسي ارد غغتا  اردبتاتت سبتتا  ارتك  ادطدتب ار تتسي ءدتتى اردفيتف نتع ارد غتتا
 دطدره نا اكد اف ن ك   جتاتي رحدفا   ة ياب جتاتي رف دفا    بنى  نيتا   بتاا جتاتتي 
رددطايا  ساردطدع  است نطاا اربنحب    ا ع ارفا  اربتاتي   ا بفا   ال ابكتا  ح غت  قرتا 

 إال سرسارغب إإلاسي  إتتاعي   
نبتتتاقت اجإلاسي اردابايتتت   جتتتع نبتتتاقت ةبدتتت  ءديتتته "  Fahri (2010)كبتتتا استتتدطا  

؛ ااذتة ءدتى ستا ء نتا    Positive Management Education Model اجاباتيت "
سديسي  رددحاال  ة  نا ا اف سرجنح  ارد غغا ارد  ابب   اي  اردتتغا اجإلاس  ءدغفا  ت  ارا تا 



  د/ عب  العزيز إبراهيم، د/ حمم  الاسعي 
 

 270 

تتتتتتتا    ارداجفتتتتتا  ارا ليتتتتت    اربا نتتتتت  ارحتتتتتار   ثتتتتت   نستتتتتداد ارد  غتتتتتت   اردالتتتتتت اربب تتتتت    اج
  اراباإل   اجاباتي  ار ان   

 يدحتإل     ا رداجفتا  نبتاقت اجإلاسي اردابايت  اجاباتيت  اربباسستا  اجإلاسيت  ارف ارت  اردت  
  سدفتف  ح غ  نا اد   

    ارت ع سا باه اردففغا اردفاند  ارفد 
  اردنحيب  ءبا ء  ا   فاء  ءاري  ارباإلي   رسيس سياا  نحيب  ا ةي ار  اس اربب    االندباب 
    تناب اربفاسا  ءبا ن ا ءا  اتدفاسي 
    إلنج ارداجفا  ارا لي  اجاباتي  ارتا    سا باه االسد ان  اي  قي 
    ةية اراباإل  اردبكغا ءبا ءبديا  اربااجف    حب  ار با   
     تتتا ال دااجتتتا  نتتتا ا تتتاف  تتت   رستتيس نستتتاسا    دتتتو إاباتيتتت   ادبتتت  ءدتتتى اردبكتتتغا اجإلاس    

   Learning Communityةإلتيا  اجإلاسي سببدبع ارد دو 
 واسبداع اس ار  وفًقا لهذا التصلر  الة للتفاع  بعن ا بعا  التالية: 

   ي غا إرى اردااسا  اربتاتي رب سسا  ارد ديو  ار بت  ذتنحو Complexity التعقعد -
دبتاإل ارتاظيف  اربدرتاإل  نتع ارتنحو االجدباعيت  إلاناني  نفدال    ب   ت  إبتاس نتا االء

 اي اد 

تداذغةثتتا ءدتتى اربستتياريا  االجدباعيتت  ردبنحبتتا   :Communityاللحىىدة والتياوليىىة  -
 نحا اربسدفغتاا   

 ارتتك  ا تتغا إرتتى ارطتتاا االتدفاسيتت   تت  ار بتت    ريتتا  اردتتتتتغا  :Creativityاسبىىداع  -
 دب  االجدباعي    اجإلاس  ايصغد   اربيباي  ظيفي ا  ارب 

 ارد   ا فة ءدى ايس اإل ارا لي   ارتاني  اجاباتي ؛  ضت    :Spiritualityالروحانية  -
 ءا ارحس اي     ار ا  ارتا ع سا باه االردةا  اركا    اربسانتي االجدباعي   

 اردتتتت    تتتتغا إرتتتتى ارنبتتتتاقت اربتاتتتتتي  تتتت  ار بتتتت   اربباسستتتتا   :Flexibilityالمرونىىىىة  -
  ار ادب  ءدى اربا ن   اردفيفي   ساء  اردبا ظ نع ارد غا   ضت   ءتا ار تتسي اردنحيبي

 ءدى صناء  ارد غغا اجابات   إإلاس ه تدبكا   د ادي    نايع  

   اردت  Positive administrative Orientations التلجهات اس ارية اسي ابيىة -
 تت  اردتتتتغا اجإلاس    ارداذغتتة  ا فتتة ءدتتى اري ا تت  اردنحيبيتت  اجاباتيتت   نتتت   اردبكتتغا 

 ثنتتتتتتتتتتتتتتتتا ءدتتتتتتتتتتتتتتتتى ءاانتتتتتتتتتتتتتتتت  اينتتتتتتتتتتتتتتتت   ارطبتتتتتتتتتتتتتتتتال  ارحغايتتتتتتتتتتتتتتتت   اردتتتتتتتتتتتتتتتتت    اربرتتتتتتتتتتتتتتتتاإلسي 
  ار باء  ار باي    
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 :   اع اإلداريةةةةةةاس اإلبةةةةةةقي
ادبنتتى ارراليتتا   تت  قيتتاس اجتتتتا  اجإلاس  نتتا ا تتاف  تت  ةإلتيتتا  ار دتتا  اجإلاسيتت  سبتتت   

اردففغتتتا  تتت  ار بتتت  اجإلاس  نتتتا  تتت   ارستتتبا  اردتتت  ايستتتداظ اجإلاس   ارتتتك  ابيتتت   حتتتاال  نتتتا 
تتا ربستتدايا  ن غنتت     كتتس ثتتكه ارباتتاد   ابددففتتا ارفتتاإل إرتتى  اتتاسه ذن تتاط ا تتا  ستته ارفتتاإل     
  داجبفا    سداذيا  إإلاسي    ار   ة  ة  ثكا اربت   ااذة ءدى نا اف ده اربتاا      اربغيت  

  )hman. & Hunt,Fleis (1993اردنحيبي  رب سس  ارد ديو ة  ار ب  
تا ربتتد       ا رباهي  اجتتا    ااداته  اصتن ثتكه اي  تا  اجإلاسيت  سرنفتا اتتاعيت      

 ااد  ارسدار اجتتاء   ارد   دبي     ايصار   ارط     اربا ن   ربضانغاإنفاقثا سداذي ا 
 اراجتتا ارتتاظيف   ارحساستتي  ردب تتك    إاتتااب اردفاصتتغ    ضتت   ءتتا  اصتتي  اجابتتاس ارتتاظيف  

  اربناسر  ردسياا  اربا ن  

 :   Positive Psychological Capital رأس املال النفاسي اإلجيابي -ثانيًا

ن ر    طاس   فاي سةس اربا  ارنفس  اجابتات   ت  إبتاس إلساستا   تاءغا لتتايغا نتا 
  طبي ا فا  ت   اردنحيب  اس رابا  سحفاس لاذ  ءدو ارنفس اجابات  - ا   ءدو ارنفس اراناء 

 نبا  تغيا   ن سسا  ار ب   ارد ديو   ثكاا ارفاءغا ثبا  
 :  Positive organizational scholarshipالثقافة التنظيمية اإليجابية  -1

 "Scholarship"ابغتت  س تتض اربدبااتتغا  تت  ار دتتا  اجإلاسيتت  إرتتى  اجبتت    بغتتا 
ي ا ت  اردنحيبيت "   اذتة اري ا ت  اردنحيبيت   اص     نبا  ءدو ارنفس اردنحيب  اجابتات  إرتى "ار

 اجاباتيتتتتتت  ءدتتتتتتى ارباتتتتتتاد  اجاباتيتتتتتت  ردبنحبتتتتتت   اردتتتتتت   يستتتتتتا ايإلاب ارتتتتتتاظيف  ارف تتتتتتا   تتتتتت  
 ة  ا  ايينا  

ة  ارففتتاي ايساستتي   تت  اري ا تت   (2008   بتتغا ستت ت ءدتتى ار نتتة   إتتتااهيو  دغتت  إتتتااهيو
ستدار اجابتات   ت  تغيت  ار بت  ات إل  إرتى  بكتغا اردنحيبي  اجاباتيت   دبيت   ت  ة   فتو إل ا تع ار

اربنحبا  نا االس  اب سبسدايا  جتاتي نا اجنباي   يناب اثدبا  اري ا   اردنحيبي  اجاباتيت  
ءدتتتى ارنتتتاا ج اجاباتيتتت    ار بديتتتا  اجإلاسيتتت     اتتتاد  اربنحبتتتا   ايءضتتتاب ار تتتاندغا  غفتتتا  

 تتت   ءبديتتتا  ارد تتتتاا  ار ا تتتا  اربدرتتتاإل     رحتتتر  تتت  ار اانتتت  اردتتت   فضتتت  إرتتتى اردبغتتتة نتتتا 
  ارد ا     ارحغاي    اربد    ارحار  اجنساني  ذب  اا  ةساسي  ردنبال  
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 : Positive organizational behaviorالسلوك التنظيمي اإليجابي  -2
 ياذة ءدى ارف ن ءا ار تسا  ارنفسي  اجاباتي  ار اتد  ردقياس  اردنبي  رتتد ار تاندغا؛ 

 ردحسغا ةإلادفو اراظيف   باردار  س ع ن تال  اجاباس اراظيف  ار ا  ردبنحب   
  ينتتتتتتتتتتتتتست ثتتتتتتتتتتتتكاا ارفتتتتتتتتتتتتاءغا  حتتتتتتتتتتتتا نحدتتتتتتتتتتتت  ءدتتتتتتتتتتتتو ارتتتتتتتتتتتتنفس اردنحيبتتتتتتتتتتتت  اجابتتتتتتتتتتتتات  

organizational positive psychology   ارتتك  افتتدو تتساستت  ارباتتاد  اربا فيتت  اردتت
ابكتتا  نبغدفتتا   حستتغنفا نتتا  تت   تتتاانج اردتتت    تت  ستتياا ار بتت   نتتا  تت    نيتتا  اردففغتتا 

 اجإلاس  اجابات   
ة   نتتا بالتتا نففتتا  سةس اربتتا  ارتتنفس  Luthans & Luthans(2004) ي تتت 

نحيبتت  اجابتتات   تت  إبتتاس اربتتت   اردفتتاند  رتتاةس اربتتا  ذرلتتت اجابتتات   تت  ةإلتيتتا  ارستتدار ارد
   ةثو ار اان  اربا رط  ساجتتا  اجإلاس     ننحبا  ار ب   ارد ديو   

 تعريف رأس املال النفاسي اإلجيابي:  
ظفتتا  ءتاتتت نتتا اربفتتاهيو  تت  ستتياا ثتتكا ارفتتا  ننفتتا نففتتا  ارستت اإلي اركا يتت    اردفتتاؤ   

ذاب االنف تتتار    لتتتا   س تتتض اررتتتاليغا إلنتتتج ثتتتكه اربفتتتاهيو  تتت   ااكغتتتب  اينتتت    اراتتتباإل   ارتتتك
"   Psycapنفستتي  نالتتتي ننفتتا  اذغتتتب "سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   ُي تتتاس إريتته ا داتتاسا  تتتتت 

 ي اف سةس اربا  ارنفس  اجابات  سرنه "لارت  اس  اديت  إاباتيت  رد تب   دبغتة س تتس نا فتع نتا 
    (Luthans & Youssef, 2004)اين    اراباإل ارنفس "   اري  اركا    اردفاؤ     

إرتتى ة  نففتتا  سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات  اتتا ر  سبففتتا   El-Kassas(2008) ة تتاس 
 ب تت   اردتت سةس اربتتا  ارر تتا  ار تتا    يبيتت  سةس اربتتا  ارر تتاد ارب تتاسف  اربفتتاسا   ار تتتسا  

فاءدي   ا دتاس    د د   نبيت  سةس س ه اراظيفي  ار ناا ارر اد  اإلسا  ءدى ةإلاب  اجرا ه  نسياريا
اربتتا  ساستتد طاظ  نستتانتي ار ناتتا ارر تتاد  االستتديباس  يتته  قرتتا ساستتدبتا  ءتاتتت نتتا اراستتاد  

 اج تتااف اربرا تتا  اربغتتتان  دضتتبا ارد دتتيو  اردتتتسيب  إءطتتاب ارناتت   اجس تتاإل  اردتتتسيب  اردتت 
اسي اربتتااسإل ارر تتاي    يبستتت سةس اربتتا  ارنفستت  إإل اردنحيبتت  اردتتتسيب ءدتتى سةس ار بتت   اردطتتايا 

تتتتتغا ارداذغرتتتتا  ارنفستتتتي   فاءتتتت اتتتتي  اردتتتت   حتتتتتث نديبتتتت  اردباجابتتتتات  ارنةءتتتتا  اردحفغةيتتتت  ار 
  اجاباتي  ارف اري  اركا ي    اردفاؤ    اين    اراباإل(

  "سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  سرنته Luthans , et al (2007a,550) تغنبتا ءتاف 
 " ءدى اربياتاي  اردحفغة اركا    غيو اجابات  نا  ب  ارفاإل ردحا ف  إنكاني  ارنبال اءدباإلا  ارد

http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_organizational_behavior
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سةس اربتتا  ارنفستت   Görgens-Ekermans & Herbert (2013)كبتتا ءا تتا 
 " ارحار  ارنفسي  اجاباتي  ار اتد  رددحسغا  اردطايا  اردت   دبغتة سارففتابي  اال دتتاس  ارف اريت  سرنه

 اردا تتتتع  االسدر تتتاس  ار تتتتتسي ءدتتتى ار بتتتت  ارتتتتؤ ظ ردح غتتتت  ايثتتتتاف   حبتتتت  اراتتتت ابا   اري تتت    
  ساء  ارد ا   

  حفتتا ندتتادج س تتض ارتساستتا   تت  ءدتتو ارتتنفس ارفدغنيكتت   ءدتتو ارتتنفس اجابتتات  اس رتتاط 
  ءدتى لتغا ة يبتا ندتادج س تض (Snyder, 2000, 2002)اينت  سارنبتال ارتساست   اراياجت  

 & ,Luthans, Avolio, Walumbwa)     نبا  ءدو ارنفس اردنحيب  ارتساسا  ارحتاي

Li, 2005; Peterson & Luthans, 2003; Youssef & Luthans, 2007)  جتاإل 
ء    إاباتي  إلار  تغا اين  سارب نى ارب تاس إريته  ايإلاب اجإلاس  ردب تا غا   اراجتا ارتاظيف   

 ا ي      االردةا   اراالب اردنحيب    ارس اإلي ارك
 ظفتتا نففتتا  اراتتباإل ذرلتتت ةس تتاإل سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   تت  إبتتاس إلساستتا  ءدتتو 
ارتتتنفس ارفدغنيكتتتت  ذحارتتتت   اتتتتن ايبفتتتتا   اربتتتااث غا اربح  تتتتغا رتتتتك ا فو  ارنتتتتاجحغا ستتتتارااو نتتتتا 

 & Masten, 2001; Masten)   اجتفو يلتتاث ارحيتاي ارضتااط   ظا  فتا ار اتغر  

Reed, 2002)ثتكا اربففتا   ت  إلساستا  ءدتو ارتنفس اردنحيبت  راصتن  تتسي نفستي       تو  بنتى
إاباتي   بكا اي ااإل نتا ارد تا   نتا اردتراغاا  ارستدبي  ردضت اط  اراتاا   ارف ت   ار ا تغا  نتع 

    (Luthans, 2002a, 702) االس  اب ار با    ح غ  ارنبال تبااء   س ا    باي  
 ,Luthans et al., 2005; Youssef & Luthans)كبتا اظفتا  ندتادج إلساستا 

   نبا  ءدو ارنفس اردنحيبت  إرتى  جتاإل اس رابتا  إاباتيت   ايت  تتغا اراتباإل ارنفست   (2007
  اال باثا  نحا ار ب   اراجا اراظيف   اردن و  ار ا ي  ارنفسي  ار ان   

 أبعاد رأس املال النفاسي اإلجيابي:
 , Avey,& Norman, 2007; Luthans)ةكتتت  ار تاتتت نتتا ارتساستتا  نيتت  

Norman, Avolio & Avey 2008)   ة  سةس اربا  ارنفس  اجابات  ذداذغب نفس  ادفا
نا ةسب   نكانا  ث ؛ ارف اري  ة  ارففابي اركا يت    اردفتاؤ   اينت   اراتباإل   يبتا ادت   فاتغ  

 رفكه اربكانا  
ءدتتتتى إنبتتتتاي      تتتتغا إرتتتتى ا تتتت  ار تتتتب   تتتت   تس تتتته Self-efficacyفعاليىىىىة الىىىىذات  -1

ايثتاف    ناا ن ن غن      كس   اري  اركا  نسدايا  نا ف   نا ارتا عي  ارتا دي  
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رد بتت  ن دانتت  ساءد تتاإل ار تتب  ستتاند ر ار تتتسا   ارباتتاإلس ارب ا يتت  اردتت   بكنتته نتتا 
جتتتر  نستتتاس ايلتتتتاث   ي تتتت نكتتتا    اريتتت  ارتتتكا  ن اسنتتت  ترقيتتت  نكانتتتا  سةس اربتتتا  

ا نحاي تا   طبيقي تا   اصت  نتع اريتااب ارنحتا  رته ارنفس  اجابات  اي ا  د ايكيا  جتال 
   (Bandura, 1997)   نحاي  ارب ا   االجدباعي  يربا  سانت سا 

ثتتتا  "لارتتت  إلا عيتتت  إاباتيتتت  إلارتتت  رددفاءتتت  تتتتغا ار تتت اس ساربتتتتاسي  ار تتتاي  :Hopeا وىىى   -2
طا تت  ارنفستتي  اردتت   تتة إل ار تتب  سار Agency ار باتتي  ة  نتتا استتبى ستتوساإلي ار تتاي 

؛  ضتت   ءتتا نستتاسا  goals ار ينتت  ردح غتت  ارنبتتال    ارداجتته اراااتت  نحتتا ايثتتتاف
 اردبطتتتتتتتتتي  اجابتتتتتتتتتات  ردح غتتتتتتتتت  ثتتتتتتتتتكه ايثتتتتتتتتتتاف نتتتتتتتتتع  ا تتتتتتتتتع  pathwaysار بتتتتتتتتت  
  (Snyder et al., 1996)ارنبال

ساربستتتتد ب  س تتتتت اردبطتتتتي   االسدر تتتتاس ي تتتتاف سرنتتتته لارتتتت  نتتتتا : Optimismالتفىىىىاؤل  -3
ح غ  ايثتاف   ينحا إرى اردفاؤ     تني  سةس اربا  ارنفس  ذر ت إابات  اجابات  رد

 ا ةي   اري  اركا   اين   

   ي تتتتتاف اراتتتتتباإل تاصتتتتتفه باي تتتتت  إاباتيتتتتت   تتتتت  ارداا تتتتت  نتتتتتع Resilience الصىىىىىمل  -4
ساتتتاسي إاباتيتتت  نتتتع ستتتاء   بتتتا ي  راغاا فتتتا  اارضتتت اط  ارحتتتا ف ار اتتتغر   نااجفدفتتت

 ات  ننفا ارسدبي    ارد ا   اجاب

 رأس املال النفاسي اإلجيابي حالة أم مسة؟:
 State راانا  جفتا  ارنحتا  يبتا اد دت  سبتا إقا ذتا  نففتا  سةس اربتا  ارنفست   لارت  

 ,.Luthans, Avey et al)(  إال ة  ار تادع  يبتا اتاد ءتاتت نتا اررتاليغا Traitة  ستب  

2006; Luthans & Youssef, 2007; Chen, Gully, Whiteman, & 

Kilcullen, 2000)  ة  نففتتتتا  سةس اربتتتتا  ارنفستتتت  اجابتتتتات   اذغتتتتب نفستتتت  ابكتتتتا  اييتتتتع
ارسب  إق ابت     س تض  ااداته ستب  ااتدت  نستبي ا  - ااداه ءدى نا سباه ندا  ارحار  

 اا ب   غغاثا     لغا   دبا  ااد  ة اد ره ة اظ إرى ارحار  ار اتد  رددنبي   اردطايا  
 اتاس ا نحايتا  ةكتت  يته  Luthans, Avey, Avolio & Peterson (2010) ا دتال 

 ارسب  ءدى ارنحا اردار    -ءدى ثكا ارب نى     ا رففاي ندا  ارحار 
  ابيتت  سةس اربتتا  ارنفستت  ءدتتى ارطتتاف اي اتتى ردبداتت  لتتاال  نفستتي    ديتت   اتدتت  ردد غتتا

 (  الاه ة، واعتدال المزاج، والوعا ة بي  ن اءا  
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 ا  ارنفس  اجابات  ءدى اربةب اردار  نا اربدا   ااكغب نفسي   بيه سارحارت  ابي  سةس ارب
 ثت  لتتاال  نانتت   اتدتت  رددنبيت   اردطتتايا    كتتس ارباتتاإلس ارنفستي  اجاباتيتت  اربكانتت  ربنيتت  

 ( فعالة الذات، التفاؤل، ا و ، والصمل سةس اربا  ارنفس  اجابات   
 ا  ارنفست   ااكغتب  تبغفه سارحارت    ثت  ةكيتا ارا  تا  نع اردحار ءدى اربدا  ابيت  سةس اربت

العلاوىى  الامىى   ةكيتتا صتت اب   تت  ارد غغتتا     كتتس  اتتاد  ار باتتي   نكتتانا ار تتاي  
 (  اليارف للشاصية، تقليم الذات، الطبع، الالق، والفضائ 

 د   باراصا  إرى ارطاف اي اى ارب ات  نا اربدا  نبت ارسبا  ارنفسي  ارياتد  نسبي ا  ار
 (    الذكاء، الملاهأل، والاصائص اللراثيةاا ب   تادفا ة   طاياثا  

 (Page & Donohue, 2004, 6)( إسهامات أبعاد رأس املال النفاسي اإلجيابي يف األداء التنظيمي 1ج ول )
 امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلسه االجتاه البع 
فعالية 
 الذات

اجتاه الرتكيز من 
 ر إىل املاستقبلاحلاض

ال فع باجتاه تقبل التغةي  والرتحيةب بةص وعةناعتص، ومواجهةة التحة يات، وبةذل ا هة  يف         
 سبيل حتقيق األه اف التنظيمية مع االعتقاد يف امتالك الق رة واملهارة على اإلجناز.

إجيةابي واسةرتاتيايات    ال فع باجتاه عةياةة األهة اف واملبةابرة يف حتقيقهةا بتخطةي       الرتكيز على املاستقبل األمل
 متنوعة، مع القناعة بالنااح. 

التمييةةز بةةن النةةواتج الاسةةلبية والنةةواتج اإلجيابيةةة ، مةةع توقةةع زيةةادة معامةةل النةةواتج    الرتكيز على املاستقبل التفاؤل
 اإلجيابية واالستبشار باملاستقبل.

اجتاه الرتكيز من  الصمود
 املاضي إىل احلاضر

فا  على االتزا  واده وء الشخصةي عنة  مواجهةة ضةغو  أو     ال فع باجتاه التماسك واحل
 ةةروف عصةةيبةال فضةةاًل عةةن املواجهةةة الفعالةةة دهةةا، وسةةرعة جتةةاوز ت ث اتهةةا الاسةةلبية   

 واعتبارها فرًعا لالرتقاء والتاوي . 

 يبكا  اجي  ببي   ار   ت  تتغا نففتا  سةس اربتا  ارنفست  اجابتات   اجتتتا  اجإلاس  
    ار ك  اردار  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Gupta, 2013, 26)( العالقة بن رأس املال النفاسي اإلجيابي واإلب اع اإلداري 2شكل )

أس املال النفاسي اإلجيابي )فعالية ر
 الذات، األمل، والتفاؤل، والصمود(

 العمليات اإلدارية اإلب اعية
" الت ريب واملتابعة، التمكن، 
تبادل املعلومات، حل الصراع، 
التنمية املهنية، االختيار، 

ت ريب العاملن ا  د، املرونة 
التنظيمية، االن ماج 

 االجتماعي" 

 نيةال افعية امله

 املهارات الفنية

  اعيةإلباملهارات ا

سلوكيات األداء 
اإلب اعي "حت ي  
املشكالت، البحث 
عن املعلومات، 
ختليق األفكار، 
 تنمية األفكار"

 األداء اإلب اعي
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 :  Flow State قةةةةةةة الت فةةةةةةحال :ثالبًا
ءنتتنا  Csikszentmihalyi(1975)ةبد  ناطد  اردت   ءدى اربباي ارد   صففا 

اجحغا  اربسدبد غا سحيا فو   رو ابت ةجاد ءتاتا  نا ارب اس   نع نبباء  نا اي با  ارن
ا ة تتتاظ ردد بغتتا ءتتتا نتتتا ءبتتا ءنتتته ثتتت الب اي تتبا  إال تد تتتبيه اردتتتت   تديتتاس اربتتتاب ارتتتك    صتتف 
احبدفتتو  تت  نستتاسه   اربففتتا  ارستتيكاراج  رددتتت   ثتتا عرتتاسي ءتتا انتتتنات ارفتتاإل  تت  ن تتاط اكتتا  

 سه نا ةءبا  ة  ةن ط   اراء  لاجا ا  يه لضاس ا نرا ا ا ةاناب االنتنات  يبا ا ا  
 سببتتا ابكتتا  دبتتس نضتتانغا ارد ايتتف ارد تتا  ثتتكا سارنستتر  رحارتت  اردتتت   اردتت  اد تتااش 

اردت  ابتت  غفتا اربتاب نفسته ءنتتنا انتتنج ساتاسي  ا سىرن فا اجنسا  نا      ركغت ءدى  فتاي 
تتا رفتتا ستتادا ا  تت   ياسثتتا   انتت   تت  اربفتتا  ة  ايءبتتا   اين تتط  اردتت  ا تتا  تفتتا ذتترن  ستته نن تتاإل  بان 

 اراديس   رفا سحار  نا اراء   اردففو  االسدبدا   االتدفات 
 نحايتتتتت  اردتتتتتت    Csikszentmihalyi (1975-2000) بنتتتتتاب ءدتتتتتى قرتتتتتا ةستتتتتس

flow theory  ءدى ندادج سحااه اربكيف     نبا  اراح  ارنفسي   ءدو ارتنفس اجابتات  ربتتي
ااسي نكيف  ءدى ارف ن ءا ارحا ف ارباص  سركيا ء تاا نا ارةنا     ت سذة    إلساسا ه س

 اي  ا  ركي  س اإلي    لياي ارر ا  
 Csíkszentmihályi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005; a)  دت  

Magyaródil, etal.,2013 )    إرى ة  " باي اردتFlow experience "  لارت  قا يت  ابتت
ا سااسي  ان   بكان   بات ا  غفا ارفاإل نفسه ننتنب  غده  ت  اربفبت  اردت  اد انت  ن فتا   نستدر ت 

ك  اربيغاا  اي اد  نتع نيتاتاي  انت    اذغتة نطدت  الندراثته  ت  ارن تاط اربتا ر  تفتكه اربفبت   
  .   اس باغ  ساربفب   ارس اإلي

 اثدو اربدبااا     نبا  ءدو ارنفس اردنحيب   ننك  دتاي بايدت  سبتا ا تاف سستاات  
إال ة  ثكا االثدبتا   job-related antecedents of work motivationارتا عي  رد ب  

 ةاات سااسي  اجح  نع ظفاس لاذ  ءدو ارنفس اجابتات   اردت  جتتإل  ارداذغتة ءدتى ارباتاإلس 
 & Hackman & Oldham, 1980;Bakker) ار بديتتا  اجاباتيتت  ردتا عيتت  رد بتت  

Demerouti, 2008)   
ثكا ارببا  سذة  ءدى  نا   اربد غتاا  ارد دغتات    ي لظ ة  ارتساسا  ارد  ةجايا   

اربا رطتتتتتتتتتتتتتتتت  تتا عيتتتتتتتتتتتتتتتت  ار بتتتتتتتتتتتتتتتت  نيتتتتتتتتتتتتتتتت  نففتتتتتتتتتتتتتتتتا  اجااستتتتتتتتتتتتتتتتا     باثدتتتتتتتتتتتتتتتتا نتتتتتتتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتتبيه 
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(Makikangas,etal.,2010) "  نففتتتتا  اردتتتتت  ساربكانتتتتا  ارتانانيتتتت  رتا عيتتتت  ار بتتتت   اصتتتت "
 كرلت ةثو نحتإلا  ارتا عي  رد ب   ايإلاب اجتتاء     

 دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ربففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  "اردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  "  إق ا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإل  ارد ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ار
 (Csikszentmihalyi ,1977, 36)  سرنه "نببا  اجلساسا  ارفديت  اردت  ا ت ا تفتا ارنتاس

 .  ءنت انتناجفو سااسي  ان   يبا ا انا  سه نا ةءبا " 
إرتتى ة  اردتتت   لارتت  قا يتت   (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989) ة تتاس

اردان  ءدى نا ا ا  سه نا ءب   نع ا داا  قرا ساءد اإله ساردااي  تغا ا  ا  غفا ارفاإل سارسيطاي 
 .  نسداد نفاسا ه  نسداد ص اب  اردحتاا  ارد   ااجفه  اربفا  ارد  افدا  ة  انبةثا

  بتتتتتتتتتال س تتتتتتتتتض اررتتتتتتتتتاليغا   ايفتتتتتتتتتا  ردببتتتتتتتتتاي ار اتتتتتتتتتاد رحارتتتتتتتتت  اردتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتت ءا فتتتتتتتتتا
 Ellis, Voelkl, & Morris(1994)  د  ندج ءنتنا انتنج ارفاإل    ناا ن سرنفا " باي  اا

ادتتااي   يتته نستتداد  تسا تته  نفاسا تته نتتع اردحتتتاا  اردتت   ااجفتته  اربفتتا  اربطدتتاظ ننتته  رإلادفتتا؛ 
 ضتت   ءتتا ة  ثتتكه ارباا تتن اارر تتا نتتا  يستتا ظفتتاس لارتت   جتانيتت  نا رطتت  سحتتاثاي اردتتت    نيتت  

 اراجتا  ارباجب  ارتا عي  ارتا دي "  
إرتتى ة  ارباصتتي  ارباذةيتت  رببتتاي  Ghani & Deshpande (1994)كبتتا ة تتاس 

 اردت   لار  ارداذغة اردا   االسدبدا  اربطد  ربا اد ااش ن فا  
ا   Csikszentmihalyi (1995)تغنبا ااد  ة  اردت  ؛ لار  اكا  اربتاب  غفتا ننتتنب 

نسى  غفا اربتاب ة  نسد ا  ا سااسي  ان     ن اط نا نا ةج  قرا ارن اط    قا ه   ث  لار  ا
قا ه   يدطااا ارةنا نا تغا اتاه إل     اس ننه سه   يحتث  دار   د اد  رف       ذ  لاذ  
 ذ   ففغا   ثت  لارت   ستدار  ءدتى اربتاب سكانت   باتغده    ت  ته إرتى ة  ااظتن ذت   تسا ته 

 تتاعي    إنكانيا ه  نفاسا ه إرى ة اى لت نبكا   ث  تفكا ارب نى ةءدى  بديا  ارحاثاي اج
 ة    ايف اردت   اداي  ءدى ا ا  ةس اإل   Hoffman & Novak(1996) ة اإل 

 دضبا االسدبدا  ارتا د      تا  ار  اس ساركا  نديب  االنتنات    لارة التدفق :ا ول    
 ار ب  ة  اربفب  

 باسا  سبتا  دضتبنه نتا ارددتار  اردد تاد  ر ستد : الثاني: الاصائص الوللكية لنشىاط التىدفق
 ارد   يسا اردفاء  نع اربفا   ارد ةية اركا   ة  اجااس  ارنفسي  ارتا دي  

 ارد   دبي   ت  اردتااي  تتغا اربفتاسي  اردحتت     اذغتة االندرتاه   :الثالث: سلابق لارة التدفق 
  االنتنات ارفاس     اربفب     
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نطدت  ربتا ا إلاته نتا ءبت    اردت    باي قا يت   نيت  ا ت ا ن فتا ارفتاإل تداذغتة  تا   اندرتاه
  تتتتتتت  اردححتتتتتتت  ارحاجتتتتتتتاي     كتتتتتتتس ثتتتتتتتكه ارببتتتتتتتاي لارتتتتتتت  االنتتتتتتتتنات اردتتتتتتتا  رإلنستتتتتتتا   تتتتتتت  ن تتتتتتتاط 
 ثتتتتتتتتتتتتتتتتاإلف تتتتتتتتتتتتتتتتتتا ع نتتتتتتتتتتتتتتتتا  فاينتتتتتتتتتتتتتتتته ارتتتتتتتتتتتتتتتتتا د   بتتتتتتتتتتتتتتتت  اندحتتتتتتتتتتتتتتتتاس ي  إااستتتتتتتتتتتتتتتتا   اسجيتتتتتتتتتتتتتتتت 

(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2005)   
ر باتت  ة  لارتت  اردتتت    فضتت  إرتتى االس  تتاب ا Csikszentmihalyi(1990) بتتغحا 

ءبا ار بديا  ارنفسي  رددبغغتة  اردفانت    اجلستاس ستاردبغة  ارب تاااي إلارت  رددتت    اصت  ءنتتنا 
ا  اد دب ارفاإل ءدى ار قرتا   يااجته اردحتتاا   يكدستب نفتاسا  جتاتتي  باردتار  ااتر  ةكيتا  فتاإل 

ا سارففابي  اربتاسي ار باي      ةكيا إلساس 
سار تاتتتتتتت  Csikszentmihalyi(1997)    دتتتتتتا  لارتتتتتت  اردتتتتتتت   ءدتتتتتتى نحتتتتتتا نتتتتتتا سة 

اردتاعيا  اجاباتي     تغي  ار ب  نيت   اجتتتا   ايإلاب اربيتار   نبتا ارباهرت   اجنداجيت   ييتاإلي 
   تاا اركا   انبفا  اجلساس سارض اط ارنفسي   

تتا ساردباستتا  اردفانتت  ار باتت  رفتتا    ياتتر  ارفتتاإل سباجتتب لارتت  اردتتت   ةكيتتا إلساس 
 بست لار  اكا   غفا  ء  ارفاإل ءدى إلسج  ءاري  نا اراجال  اردنحيو  ض   ءتا   باي اردت  

اجلستتاس سارنستتقي   اال تتةا  ال  يبتتا اد دتت  سرنا تته ارفاإلاتت    تت  تتت   تت  ء  دتته ستتاي ايا  بار تتارو 
   (Csikszentmihalyi, 2000)ساف  ءان 

ا االستد ااا  ت   باي اردت    ت  ار بت  سرنفتا لارت  نت Bakker(2008)   لغا ءاف
ار ب   االسدبدا  سه  ن دان  تتا عي  إلا دي   اجه ارفاإل نحا نةيت نا اربياتاي  ارداذغة  اجصااس 

 ءدى  ح غ  ايثتاف   

   ار ب  لار  ارداذغة اردتا  اردت   ستيطا ءدتى ارفتاإل  ت  ءبدته   ت   ساالسد ااا ي ات 
 ات  ربغيتتتتتت  ار بتتتتتت   اراجتتتتتتا ءنفتتتتتتا  ارد غتتتتتتيو اجابتتتتتت لارتتتتتت  اربفبتتتتتت   االستتتتتتدبدا  إرتتتتتتىلتتتتتتغا   تتتتتتغا 
 رد بتتتتتتت  سبرتتتتتتت  ارفتتتتتتتاإل  تتتتتتت  ارقيتتتتتتتا  سبفتتتتتتتا  ءبدتتتتتتته ءدتتتتتتتى ةكبتتتتتتت   ارتا ديتتتتتتت  ارتا عيتتتتتتت تغنبتتتتتتتا  فغتتتتتتتت 

  جتتتتتتته س تتتتتتتا  ارحاتتتتتتتا  ءدتتتتتتتى اربفبتتتتتتت   اراجتتتتتتتا ارتتتتتتتكا    رتتتتتتتيس اندحتتتتتتتاس ا جااستتتتتتتا   اسجيتتتتتتت 
(Deci & Ryan, 1985;Veenhoven, 1984). 

ت    تتتت  ار بتتتت  اد تتتتابع نتتتتع س تتتتض  تتتتو  نففتتتتا  اردتتتت Bakker(2008)    تتتتا  ربتتتتا اتتتتااه 
 Positive attitudes اربفتتتاهيو ارنفستتتي  اي تتتاد نيتتت  اال باثتتتا  اجاباتيتتت  نحتتتا ار بتتت 

towards work نففتتا  اردتتن و   well-being   ذبتتا ا لتتظ  جتتاإل   تتاسه  تت  ارد ايفتتا  
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  االنتتتتتتتتتتتتتنات ارتتتتتتتتتتتتاظيف  job satisfactionارنحايتتتتتتتتتتت  اردتتتتتتتتتتتت  بالتتتتتتتتتتتتا رداجتتتتتتتتتتتتا ارتتتتتتتتتتتتاظيف  
 job involvement   ذبتتا  داتتا ندتتادج س تتض ارتساستتا  إرتتى  جتتاإل اس رابتتا  إلاتتادي  

إاباتيتتت  تتتتغا لارتتت  اردتتتت    ب تتتض اربد غتتتاا   تتت  تغيتتت  ار بتتت  نيتتت ؛ االستتتدبدا  سار بتتت   اراجتتتا 
   االنتتتنات  تت  ار بتت   ارتتك  ا تتاف سرنتته "لارتت  إاباتيتت  رإلنستتا  (Bakker, 2008)ارتتاظيف  

ر تتسي ءدتى اجنبتاي  ارحغايت  اركا يت   ارتك با   ت  اربفتا   االردتةا   نداسه ةاناب ءبده ا  ا ن فا سا
  (Schaufeli, Salanova, Gonza´les-Roma´, & Bakker, 2002, 74)اردنحيبت  

 ارفاا اراديس تغا نففا  االنتنات    ار ب   نففا  اردت   اد د  سبسرر  اجبتاس ار تا  ردا تا  
 فتا لارت   ندتاظ ارفتاإل  اردتت  نته لارت  إلادبت  نستبي ا  ةنتا  االنتنات    ار بت  ءتاإلي نتا ااصتن سر

   (Schaufeli & Salanova, 2007)ربتي ينني  ة   
 اردت    تاف   Psychological energy  ا ر  لار  اردت   سبففا  سارطا ت  ارنفستي  

 تسي ءدتى  حايتا سرنفا " نااإلس االندراه  ارداذغة اربداا اي ردفاإل"   ةاناب اردت   اكا  رتد ارفاإل ار
 ثكه ارطا    جرطفا  ارسيطاي ءدغفا  ج دفا    ار    ار  اس  ره 

تتتا رتتتكرا  ابكتتتا ردفتتتاإل ة  ااظتتتن  ياذتتتة جتتتةبا  ذبغتتتا ا نتتتا با دتتته ارنفستتتي   تتت  اربفتتتا       
 اين ط  ارد  اد ان  ن فا   بفكه ارطاي   الاسدفدا با ده ارنفسي   يبا ثا اغا نا ر  ساربفا  

ارقيبتت   ايثبيتت  سارنستتر  ردفتتاإل   يبدفتت  رتاتته ار دتت  نتتا اربستتد ب   ال ااجتتت رتاتته  اين تتط  قا  
 اجدااس ردباج  ة  نت  ءديه ءدى نا  ا ه  يه   

 نا ثنا  سدبت  ارطا   ارنفسي     نحو اين ط   ارداذغة ءدى نتا احتتث  ءدتى  بتاا  ارحيتاي 
دحتتتاس نتتتا االن تتت اال  اغتتتا اربفبتتت   ة  ارحقيقيتتت    رفتتت  ا تتت ا اربتتتاب سحارتتت  اردتتتت   ابتتتب ءديتتته ة  ا

ااظن با ده ارنفستي   ت  اردحتتاا   اربفتا   ارببتاا  ارحاجتاي   ءدتى ارفتاإل ة  اتد دو ذيتف ااذتة با دته 
    (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 2006, 26-27)   اربفا  قا  ارب نى 

ءدتتو ارتتنفس اجابتتات   ثتتا كبتتا اتتا ر  نففتتا  اردتتت   سرلتتت اربنتتابا  ارنفستتي  ارفبتتاد  تت  
يحتتتتتتت  اركا يتتتتتتت  ُ  تتتتتتتاف اارر تتتتتتتا نتتتتتتتا "  Subjective Vitality الحعليىىىىىىىة الذاتيىىىىىىىةنففتتتتتتتا  "  ارَحَغاة

Subjective vitality  تا رداتاسا      Ryan & Frederick(1997)  سرنفتا  "لارت  نتا
 بستتت لارتت  ار تت اس اجابتتات  ساردنرتته  اري حتت   ارفاءديتت   االنتتد ب سارطا تت   ارن تتاط  ارتتدحبس    

ارتا عيتتت  ارتا ديتتت  اردتتت   دضتتتبا ارن تتتاط اربتتتا ر  ساالستتتدبا  سار بتتت      كستتتفا ستتتداذيا    دتتتا  
 . سار  ن  ارفضا   االسدف اف  اردبايب  اردالغب ساردبتات"
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 Humor senseاردتتتتتتتتتتتت   ذتتتتتتتتتتتتكرا سبففتتتتتتتتتتتان  ارحتتتتتتتتتتتس ارففتتتتتتتتتتتاث   لارتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتا ر  
رى  نتا   إلا   ت  نستداد ار دت  ارتك      اا ا ثكاا اربففانغا افض  إ Creativity اجتتا 

 ابكا ة  ا انيه ارفاإل لا  نااجفده رض اط ار ب   

 
 ( العالقة بن الت فق واحلس الفكاهي والقلق3شكل )

ابكا ار ا  نا     اردحدغت  ارنحتا  ارستات  رباهيت  اردتت   االندفتاب إرتى نبباءت  نتا 
 ارن اط ايساسي  ث   

إاباتيتت  إلارت  الستد ااا ارفتتاإل سكانت   باتتغده  ت  اين تتط   اردتت   لارت  ن ا يتت   جتانيت  -1
  اربفا  ارد  اد ان  ن فا  

اندج ءا لار  االسد ااا ثكه ن اءا انف اري  إاباتي   ت ع ارباب ربك  نةيت نا ارببفاإل  -2
اركا   اردد اد  إل   إلساس سارد ب نع اجلساس ساالسدا اب  صاال  إرى ةءدى إلسج  نا 

  إلسجا  االندياي 

ار  اس سارفال ة  ارن اي ن دان  ساسد ااا اجنسا   يبتا اف دته  بداذغتة  تا  ر ندرتاه سحغتر  -3
 الا  ا سبا لاره  ينسى ذ  نا ءتاه لدى قا ه  

ارداذغتتتة ار تتتار  جتتتاثا لارتتت  اردتتتت    ثتتتا ادطدتتتب جفتتتت ءتتتا    تتت  تتااتتت  ار بتتت   رفتتتا انتتتتنات  -4
لارتت  اردتتت   ااجتتت رتتتد ار تتب   ار تتب   تت  ار بتت  ادضتتبا ار تت اس ساربفبتت    بببتتاإل تتتتب

  اي إل ع  ري   بفن نا االجطااسا  االنف اري   باردار   رإلا  ار ب  إل   ة   كنا  

  بي  لار  اردت   ة اى إلسج  نا إلسجا  ارد ةية ر نف اال  ارد   يسا ايإلاب  ارد دو   -5

ا رطتت  ستته  بيتت  لارتت  اردتتت   ارداذغتتة ءدتتى ار بتت   ن تتاءا ارستتا س  اربفبتت   ارن تتاي ارب -6
 ركا ه  ريس ءدى ارنبال ة  ارف    يه  
 فدا  نحاي  اردت    جاإل إل ا ع سديستي  ابكتا ة    يبا اد د  تتانانيا  لار  اردت    

ن غنتت     تتا ر  ثتتكه اال دااجتتا  ه ة  تتا  دتت اا ءدتتى ار تتب  ةانتتاب  اتتتاه ربفتتا  ن غنتت  ة  ةإلا تت
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يتتاس نتتا تغنفتتا نتتا ثتتا ةكيتتا ةثبيتت  سارنستتر   حتاتتت اي رايتتا   اال دساتتاسي ءانتت  تدنحتتيو ارتتكا    
رد تتب    يتتدو قرتتا اردحتاتتت  ارد غغتتا ساتتاسي  اعيتت  اد تتب ار تت اس إل س ا سديستتي ا  غفبتتا   نكانتتا  

 ءدى ارنحا اردار    ار  اسثكا 
 ربا ثا قا قيب   ةثبي  سارنسر  رد ب    االنتباه (1 
   نا   ره ادو  فسغا ارب دانا   اربباا  اربدال   اس راك (2 

 ارد  ادو سباجبفا  بةيا ارب دانا     الذاكرة (3 

  ستتبى ارحارتت  اردتت   فتتا   غفتتا ذتت  نكانتتا  ار تت اس سبتتا  دضتتبنه نتتا االندرتتاه  ارتتاء   
 ارتتتكاكاي  تتت  لارتتت  نتتتا اردنتتتااو  اال ستتتاا  يبتتتا تغنفتتتا   يبتتتا تغنفتتتا  بتتتغا اربفتتتا   اردحتتتتاا  اردتتت  

الرا فا ارنفستتي  اردتت   دبيتت   تت  االستتدبدا  اااجففتتا ارفتتاإل  اتتت   تدد اديتت   تت  لارتت  اردتتت   سباتت
 . (Csikszentmihalyi 1988, 24) ارس اإلي  اراجا  االتدفات 

 ارباصي  اراديسي  ارد   حتإل نتا إق ذتا  اي تااإل ستيببا   لارت  اردتت   ة  ال  دبيت   ت  
    ارتتتا ع رددتتت   ةلتتت ة تتكا  ارتا عيتت  achievement flow motive ح غت  ارتتتا ع رددتتت   

نتتا س تتتاا  (Baumann & Scheffer, 2010) يدفتتا  ارتتتا ع رددتتت   لستتب  اتتاسا  
  ارتتتا ع ربااجفتت  ثتتكه الثىىاني  ارتتتا ع ردرحتتر ءتتا اردحتتتاا    ا ولندبتتااةيا رفنفبتتا ندفتتاءدغا  

 اردحتاا   ل  اربااءب اربا رط  تفا   

نتتا  تتساستت  بر تتا  غفتتا  (Baumann & Scheffer, 2010) رددح تت  نتتا قرتتا  تتا  
رقياس ارتا عي  رددت    نتا اتا ر   the operant motive testسبياه ا دراس ارتا ع اججااد  

تفتا نتا  اتاد     داتتا ارتساست  إرتى اردركغتت ءدتتى ة  ق   ارتا عيت  ار اريت  رددتت   ادبغتتة   
سارست   إرتتى نااجفتت  اردحتتتاا   ارد دتتب ءدتتى ارباتتاءب  ار قرتتا    ضتت   ءتتا ستتيطاي نبباءتت  

ب تتتتاءا اجاباتيتتتت  ءدتتتتغفو نيتتتت  ار تتتت ن  ارفضتتتتا  ارب ا تتتت   االثدبتتتتا   ارداذغتتتتة  انستتتتياظ نتتتتا ار
 ن ابفو سااسي  د ادي    با  اردحتاا   اردفاء  ن فا  اردالغب ساردنا   اال د ف 

ءدتى ة  ارتا عيت  رددتت   ذابرت  ءانت  ردح غت  اردتااي   Heylighen (2011)كبتا ةكتت 
نستتبي ا ءبتتا ارتتةنا   بيتت  نةءتت  ءانتت  رتتتد س تتض اي تتااإل    تتا ر  تتغا اربفتتاسا   اردحتتتاا  ااتدتت  

ستدبي ا سب تتاءا ارضتتغ   اردتتا ا    تتا ر  إاباتي تتا سارف اريت  ار باتتي ؛ رفتتا  ارتتتا ع رددتتت   افضتت  
إرتتتى اربيتتتاتاي  االجدفتتتاإل ردح غتتت  ارحاجتتتا  ار باتتتي   تنتتتاب ءدتتتى   غتتتغا اي  تتتا  اردتتت   ةيتتتت نتتتا 

 ارببددف  الدباال  ارنبال    ارسيا ا  
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 ( احلاالت النفاسية الناجتة عن العالقة بن ماستوى التح ي 4شكل)

 (Csikszentmihalyi,2000)وماستوى املهارة يف حالة الت فق 
  دفتتتتا  لارتتتت  اردتتتتت   نتتتتا نبباءتتتت  نتتتتا ارباتتتتاد   ار بديتتتتا  ارنفستتتتي  ارفايتتتتتي اتتتتنبو ءنفتتتتا 

 Vorster (2012)تغيت  ار بتت  ادباتفا نبباءت  ندبغتةي نتتا ارنتاا ج ارستتداذي  اجاباتيت   ت  إبتتاس 
 :   يبا اد 

     اراجا  ارس اإلي لا  ارد ان  نع اربفا   اين ط   اردحتاا   ارحياي ساف  ءان 
    اربغ  رد ب  اربباء   االنت ا  سا باه اربةيت نا اجنداجي   نسيا  اربادح  ارفاإلا  اركا ي 

 نات    ار ب  ربتي بايد  نا ارا ا  جاإلي ءب  ة ض  نحا ا رد تسي ءدى ارداذغة  االنت 

    ار تسي ءدى اربراإلسي ساردحدغ  ار بغ  ردب دانا   ارسيا ا  اربغيي  ارببددف 

    ا سار ب  قا ه  ريس اندحاس ا رد ةية ة  نكا آ   اسجي  االنت ا  ردبايت ايإلاب اسدبداء 

 ا  ارسيطاي ءدتى اربفتا  اردطاس  االس  اب ار با  ءبا اكدساظ اربفاسا   ارداجه نحا اردبك
  اردحتاا   ةلتاث ارحياي  

  االتد تتاإل ءتتا اينانيتت   اردباذتتة لتتا  ارتتكا   االنتتت ا  إرتتى  بايتتت ار بتت  ارببتتاء   تت  إبتتاس
 اجلساس سارالتي  اردباسا 

      اراح  ارنفسي   اربتني  ارساي  نديب  االنف اال  اجاباتي  اربا رط  سبباي اردت 

 البال ة المل  االسترلاء

 االنزعاج

 القلق

 الضبط

 التدفق
 االستثارة

ووتلف 
 

التحديات
 

 ونافض

 ورتفع

 ورتفع ونافض المهارة ووتلف 
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 بات  ردكا  نديب    اظو اربفاسا    نبي  ارففابي ار باي     ةية ارد تاا اجا 

  ار تتتسي ءدتتى ل تتت    حتتيو ناتتاإلس ارداا تت   اربااجفتت  اردتت    تتغا ءدتتى ارد انتت  اجابتتات  نتتع
 اردحتاا   ارض اط اربسد بدي    

  حستتغا ناعيتت  ارحيتتاي نتتع  ةااتتت االنف تتاال  اجاباتيتت  اردتت   ن تتر نتتا اربستتدايا  اربا ف تت  نتتا 
   اركا    ح غ

    نا   ن تال  ارد غب ءا ار ب   اس فا  ن ان  اجنداجي  ار باي  

   يياإلي    جاإلي   باا  ارحياي  باردار   حسا ارحار  اربةاجي  ار ان  ردفاإل 

 ق:ةةةةةةةاد الت فةةةةةةأبع
  تتتإل  ارفداستتا  ارنحايتت  اردتت  ثتتت ا إرتتى  حتاتتت نكانتتا  نففتتا  اردتتت   ذداذغتتب نفستت  

  (Jackson & Eklund,2002,2004)س تاإل  ةثبفتا نتا  داتا إريته ندتادج إلساست ند تتإل اي
لتتا  قيتتاس اردتتت     تتت ءا تتا اردتتت   سرنتته "ءبديتت  نفستتي   دضتتبا لارتت  نتتا االستتد ااا اردتتا   تت  

ن غن   ب   ثكه ارببتاي قا  إااست  إلا ديت  نا ف ت ؛ سب نتى ة  لارت   ارن اط  نع  اا ا  ااد 
  ثتتت  ا  تت  لتتت قا فتتا     دتتا  سب تتاءا إاباتيتت   ايتت   نتتدج نتتا إإلسار اردتتت   تفتتكا ارب نتتى  اتتر

ار ب  سر  اردحتاا  ارد   ااجفه  اربفاسا  ارد  ابددففا  اا اربداس   ياجت تغنفبا نا  نتا 
 "    دضبا ثكه ارحار  ايس اإل ارداري    اردااي  
  اردتتتت    فتتت  لارتتت: Challenge-Skill balance المهىىىارة -التىىىل اي بىىىعن التحىىىد    1

 التىىىىيادتتتتاا ا رتتتتتد ارفتتتتاإل إلستتتتاس ستتتتر   تسا تتتته  نفاسا تتتته  دستتتت  ة   دطتتتتات  نتتتتع اربطارتتتتب 
   دضغفا اربفا   ايءبا   اين ط  ارد  ا ا  تفا  

نبا اا ا :  Action-Awareness Merging في اللعي أو اس راك -اندواج الفع    2
ا    اربفا   باردار   صت س ة  ا   د ادي  قا ي  نا  ب  سيا ا  ادح    يه انتنات ءبغ  جت 

 ارفاإل اارر ا نا  فا  قا  باسع سدس   ن ده إرى نا ا اف سار اإلا  ارسداذي   
 ي دتتا  تتتكرا إلستتاس ساري تت   اري تتغا  ار تتتسي  Clear Goals:  أهىىداف شىىديدة الل ىىل  .3

   يبا اد د  سبا ا ا  سه ارباب 
 فتت  لارتتت  :  Unambiguous Feedback توذيىىة راجعىىىة وفهلوىىة وضعىىىر ضاوضىىة .4

اردتتت   ادد تتى اربتتاب   كاتت  ساج تت   اسيتت    اجتتح    ياتتالب قرتتا ا تت    ركتتت نتتا ة  ذتت  
   ب اسغا      ط   تاتي اراجال 
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نتع إلستاس  تا  :  Concentration on Task at Hand تركعىز تىام فىي المهمىة .5
   ساالسد ااا ة  نا ا اف سرسا اربفب  ردفاإل 

 ارباصتي  ارببغتةي رفتكا اجلستاس : Sense of Control  اسحواس بالضبط والوىيطرة  6
 ة  لار  اردت    حتث تت   نبفاإل   اس   

 االثدبتا  سارتكا  ادنتا   :  Loss of Self-Consciousness غياب الشعلر بالىذات  7
ا ننفا     ا نع اربفب   جةب   إق اار  ارباب ندالت 

 ونتتتا ادبدتتا اربتتتاب  : Transformation of Time تاىىدل إيقىىىاع الىىىزون أو اللقىىى  .8
 إلساس سر  ارةنا ابا سساء   تاتي ة  تر ب  تات  

 ثت  ااات  لارت  اردتت      بيت  إلستاس  Autotelic experiences االستمتاع الذاتي  9
ادبدا ارباب ردقيا  سار ب  ة  اربفب  ة  ارن اط ذ اا     لت قا ه إل   اندحاس جااسا  ة  

 نكا آ  ة   ادتي    اربسد ب   
 Flow at work   بغتتا اردتتت    تت  ار بتت  Bakker(2005, 2008)بتتا استتدبت  تغن

راصن االنتنات  اغا اربتد    ار ب   ساءدراس لار  اردتت    ت  ار بت  " بتاي  اتغاي اينتت رتصإلاب 
 ه    االسدبدا  سهاردا   ي ا االسد اا اربيار  رد ب  نا  اادافا ارتا عي  ارتا دي  رد ب 

ارتساستتتتتتتت  ارحاريتتتتتتتت   تتتتتتتت  قيتتتتتتتتاس اردتتتتتتتتت   ءدتتتتتتتتى ارداتتتتتتتتاس ارتتتتتتتتك   ءديتتتتتتتته   تتتتتتتتت اءدبتتتتتتتتت  
رقيتاس نففتتا  اردتتت    تت  نبتتا  تغيتت  ار بتت ؛ ساءدراسثتتا لارتت   Bakker(2005, 2008) جت ه

 دضتتتبا ا اتتت  نكانتتتا  ة  ةس تتتاإل ةساستتتي   بغتتتة ارفتتتاإل ةانتتتاب ةإلاب نفتتتا  ءبدتتته ة  ةانتتتاب نااجفدتتته 
 ردحتاا   ثكه ايس اإل ث  

 ي تغا إرتى ارابرت  :  Intrinsic Motivation لدالليىة للعمى البعد ا ول: الدافعيىة ا -1
 تت  ةإلاب نفتتا  ار بتت   اين تتط  اربا رطتت  تفتتا تفتتتف االتدفتتات  االستتدبدا  ارتتكا   سار بتت  

 إل   اندحاس إااسا   اسجي  

 ي تغا إرتى لارت  : Absorption at workplace البعد الثاني: االستوراق في العم  -2
ا سكانت  ننحانتا   باتتغده  ارداذغتة اردتا   ت  ار بت    اردت  ابتت  غفتا ارفتاإل نفسته ننتتنب 

  يبا ا ا  سه نا نفا  ة  ا إلاه نا ةءبا   

 ثا لار  نا االتدفتات  ارن تاي : Work enjoyment البعد الثالث: االستمتاع بالعم  -3
ةس تتاإل  ار تتك  اردتتار  ااجتت   ةانتتاب ار بتت    يتتا ر  ستتارد غيو اجابتتات  رناعيتت  تغيتت  ار بتت  

  ار  اردت      تغي  ار ب ل
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 (Bakker,2005, 2008) وفق تصور( أبعاد حالة الت فق يف بيئة العمل 5شكل )

إلتيتتا  ارستتيكاراجي  قا  اراتتد  سبد غتتاا  ارتساستت  ارحاريتت   ةنكتتا اينتتا  تت   نااج تت  
اردت   (Scratchley & Hakstian, 2001)ا  ننفا؛ إلساست ارداص  إرى نبباء  نا ارتساس

استتدفت ا ارف تتن ءتتا ار   تتا  تتتغا ايإلاب اجإلاس  اجتتتتاء   ب تتض ند غتتاا  ار تتتسي ارب ا يتت  
ا ر نفدتال  اردففغتا اردراءتت   ارتكذاب ار تا     فانتا  تا جتاتت   ار باي    صتااا ارتساست  نقياس 

ا  ندناء     داا ارتساس  إرى  جاإل اس رابا  إلارت  ( نتاا ا نا ننحب221ءغن  ارتساس  نا  
إلاادي ا تغا االنفدال ار  د   اردففغا اردراءت   اركذاب ار تا  نتا جفت   ايإلاب اجإلاس  اجتتتاء  
نتتتا جفتتت  ة تتتاد   ذتتتكرا إنكانيتتت  اردنبتتت  ستتتايإلاب اجإلاس  اجتتتتتاء  نتتتا  تتت   ذتتت  نتتتا االنفدتتتال 

 ار ا   ار  د   اردففغا اردراءت   اركذاب 
اردتت  استتدفت ا ارف تتن ءتتا ارفتتا ا  تت  اجتتتتا  اجإلاس   (Shaikh, 2006) و راسىىة

( نتتتاا ا  نتتتااي  ببتت  188رتتتد نتتتاا  ذديتتا  ايإلاظ  ار دتتا  ااسجانرتتاإل    فانتتا ءغندفتتا نتتا  
ءدتتغفو نقيتتاس اجتتتتا  اجإلاس    ذ تتفا ندتتادج ارتساستت  ءتتا ءتتت   جتتاإل  تتا ا إلارتت  إلاتتادي ا  تت  

 إلاس      ا ردنا  ة      ا ر تإل سناا  اربباي  اجتتا  اج
ار   ت  تتغا ستبا  ار ادتت ( ارد  اسدفت ا سحتر 2008  ءبت اربحسا ن سان   و راسة

اردحايد    اا ا اجتتا  اجإلاس  رتد ار اندغا    ارب سسا  ارد ديبي  ارساسي    ردح غت  ارفتتف 
رببع اربيانا  ُبر تا  ابيو اسدبيا    ف  اربنفج اربسح  اراصءدى نا ارتساس  اءدبت اررالر 

  ارب سستتتا  ارد ديبيتتت   تتت  ستتتاسياس جإلاس  ( نتتتا ارفتتتاإلس ا300 غنتتت  ء تتتاادي  نكانتتت  نتتتاءدتتتى ء
ءا  جتاإل ء  ت  باإلات  ناجرت  تتغا ارستبا  ايسبتع ردقيتاإلي اردحايديت  نتا  ذ فا ندادج ارتساس   

 رتت   تت  ةااثتتا  تت  اجتتتتا  اجإلاس  جفتت   اجتتتتا  اجإلاس  نتتا جفتت  اانيتت    ذانتتا ثتتكه ارستتبا  نا 

 أبعاد الت فق يف بيئة العمل

الدافعية الداللية للعم  
واالندواج فيه لذاته كاارة 

 تحم  في بنعتها اسثابة
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ءدى ارداار  ارد بيع اجتتاء   االثدبا  ساي ااإل  اردحفغة اربدفتو  اردتراغا ارفتاسين (  سب نتى ة  
  .ةكيا ارسبا   راغاا     اجتتا  اجإلاس  ثا ارد بيع اجتتاء    ة دفا  راغاا  ثا اردراغا ارفاسين 

إلساست  استدفت ا ارف تن ءتا  (Avey,  Luthans & Youssef, 2008) كبا ةجاد 
قيبتت  اجستتفا  ارنستتب  يس تتاإل سةس اربتتا  ارنفستت   تت  اردنبتت  سستتداذيا  ار تتاندغا  ا باثتتا فو نحتتا 

(ءتتتتان     ببتتتت  ءدتتتتغفو نقيتتتتاس سةس اربتتتتا  ارنفستتتت  336ار بتتتت     فانتتتتا ءغنتتتت  ارتساستتتت  نتتتتا  
 ت  اس رابيت  إاباتيت  إلارت   نقياس سداذيا  ارباابن  اردنحيبي     داا ارتساس  إرتى  جتاإل ء 

إلاتتادي  تتتغا ذتت  نتتا ةس تتاإل سةس اربتتا  ارنفستت   ستتداذيا  ارباابنتت  اردنحيبيتت  ذبتتا ا بتتا ءنفتتا 
 ساراالب  االردةا  اردنحيب    

تتساس  اسدفت ا إءتاإل    نغا نقياس ردستدار  (Mishra & Singh, 2010) كبا  ا 
ستتتتداذي   جاانتتتتب ن ا يتتتت  ردستتتتدار اجتتتتتتاء   تتتت  ن سستتتتا  ار بتتتت     ضتتتتبا اربقيتتتتاس جاانتتتتب 

( نفتتتاإلي  بتتت  ارد نتتتغا    فانتتتا ءغنتتت  17اجتتتتتاء     فتتتا  اربقيتتتاس  تتت  صتتتاس ه اي ريتتت  نتتتا  
( نتاا ا نا ار اندغا    ن سسا  ءب   اص     ارفنت ُبب  ءدتغفو اربقيتاس 155ارد نغا نا  

 ةستتفا  ارندتتادج ءتتا ة  راصتتت إإلساكفتتو ارتتكا   رد غتتيو  ففغتتاثو   تتتسا فو ءدتتى ارستتدار اجتتتتاء   
 ثت  قيبت  ن بارت  ستيكانداي ا  ذبتا  تو  803س0ن ان  ارا  اربقياس سطاي   ةرفتا ذا نرتا  تد تا 

( نفاإلا  النبفا  ن ان  اس رابفو سارتسج  ارفدي  ردبقياس   ةابدا ارتساست  ن دبت  4اسدر اإل  
 اربقياس رقياس ارسدار اجتتاء     تغيا  ار ب   

إلساست  استدفت ا  حت  اين تط  اربا رطت   (Nielsen & Cleal,2010)كبتا ةجتاد 
تن تتت   بتتتاي اردتتتت    تتت  ار ب  كار اتتتن ارتتتكثن   اردبطتتتي   لتتت  ارب تتتكد   ارد تتتايو   اتتتاد  
اراظيفتت   اربدبيدتت      جتتال ارتتت س   اردتتراغا   اربطارتتب ارب ا يتت (    فانتتا ءغنتت  ارتساستت  نتتا 

رببتتاي اردتتت    فتتا  ا رد بتت  ُببتت  ءدتتغفو نقيتتاس ( نتتتاا ا إلانباسذي تتا نتتا ن سستتدغا نبددفدتتغ58 
( عرتتاسا     اصتتدا ارتساستت  إرتتى نبباءتت  نتتا ارندتتادج ةثبفتتا اس فتتا  نستتداد اردتتت   رتتتد 9نتتا 

ن اسنتت  سبتتتاا  ارب سستتا  اردباسيتت   ذبتتا ةنكتتا نتتتاا  ارب سستتا  ارباصتت  تاءااتت  ذرتتاس ارستتا 
 ل  ارب كد   ارد ايو اردنب  ساند ا   باا  اردت   نا     ةن ط  اردبطي    

اسدفت ا ارف ن ءا ارفا ا ارفاإلا     اجتتا   إلساس  (Jena, 2011)    لغا ةجاد 
( 180اجإلاس   إلا عيتت  ار بتت   تت  ء  دفبتتا سف اريتت  ارتتكا  اربفنيتت     فانتتا ءغنتت  ارتساستت  نتتا  

تتا نتتا ن دبتت  اربالدتت  اريانايتت  سبتتتاسس  الاتت  جتتا ا  ذ تتبغا   تتا     90ن دب  ( ن دبتت   90( ن دب 
ببتتت  ءدتتتغفو نقيتتتاس اجتتتتتا  اجإلاس    استتتدبيا  إلا عيتتت  ار بتتت    نقيتتتاس   ارتتت  ارتتتكا  اربفنيتتت   
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تتا   ذ تتفا ارتساستت  ءتتا  جتتاإل  تتا ا إلارتت  إلاتتادي ا  تت  اجتتتتا  اجإلاس    تت  ارتا عيتت  رد بتت      
ا  اربفنيت  ربد غا ارنا      لغا رو  سفا ارتساس  ءا  جاإل  ا ا إلار  إلاادي ا  ت    اريت  ارتك

  تتة  ربد غتتا ارنتتا    ءتتا  جتتاإل اس رابتتا  إلارتت  إلاتتادي ا تتتغا ذتت  نتتا اجتتتتا  اجإلاس   إلا عيتت  
    اري  اركا  اربفني       

اسدفت ا ارف ن ءا ار   ا  تغا سداذيا  ار ادت  إلساس  (Gupta, 2012)كبا ةجاد 
( 496    فانتا ءغندفتا نتا   سةس اربا  ارنفس  نا جف    سداذيا  ايإلاب اجتتاء  رد تاندغا

نا ار اندغا    ارالتتا  ارطبيت  ارحكانيت  سارفنتت    داتا ارتساست  إرتى ة  سةس اربتا  ارنفست  
سرس اإله ايسب   اد ب إل س ار ان  اراسي     ار     تغا ارقياإلي  ارسداذيا  اجتتاعي  رد تاندغا  

رقياإلي ءدى ارسدار اجتتاء  رد اندغا   ذ فا ارتساس  ذكرا ءا ار بديا  ارفانن   ساب  راغاا  ا
ننفا اس فا  اربسداد ارد ديب  رد اإلي  ض   ءا  بنتغفو ارداجفتا  اجإلاسيت  ارباجفت  نحتا ارفتتف  

  ارقيا  سبفا  ار ب  اغا ارد دغتا  اربحاب  سارببابا  ار با     
ا  إلساستت  استتدفت ا ارف تتن ءتتا ار   تت  تتتغا اجتتتت (Yogesh, 2012) تت  لتتغا ةجتتاد 

( نتتااا  نتا 60اجإلاس   نب  اربتساس  ب ض اربد غاا  ارتاباجاا ي     فانا ءغنت  ارتساست  نتا  
نتاا  اربتتاسس اريانايت  ارحكانيت   ارباصت  ا دغتا ا سطاي ت  ء تاادي    استدبتنا ارتساست  نقيتاس 

ارينتاد      باسدبتا   فنيا  حدغ  اردرتااا(Jain, Jain & Dhar, 2010)اجتتا  اجإلاس  إءتاإل 
(   داا ندتادج ارتساست  إرتى  جتاإل  تا ا إلارت   ت  اجتتتا  اجإلاس  راتار  نتتاا  اربتتاسس 2×2 

اريانايتت  ارحكانيتت    ةابدتتا ارتساستت  ة  اردرتتااا  تت  اجتتتتا  اجإلاس  إلارتت   تت  جتتةب ننتته ر تتتإل ستتناا  
 اء     ارد دو    اربباي  ربتد اسدفاإلي اربتاا نا اربباا  ارساس       ا ربففا  ارفطن   اربا 

استتدفت ا اردح تت  نتتا ارف اريتت  اردفستتغاي  رنبتتاقت  إلساستت  (Gupta, 2013)كبتتا ةجتتاد 
نحتتا  ن دتتال  تت   صتتن   فستتغا ار   تت  تتتغا سةس اربتتا  ارنفستت   ارستتدار اجتتتتاء   تت  تغيتتا  
ار بتتت     داتتتا ارتساستتت  إرتتتى اردح تتت  نتتتتا صتتتتا ارنبتتتاقت ارنحتتتا  ارب دتتتال  ةكتتتت  ءدتتتتى ة  

 دتراا سبستداد  إلاسي  اجتتاعي   نتا اداجبفتا نتا ستداذيا   نباسستا  إإلاسيت  إتتاعيت ار بديا  اج
  نا ابددفه ةءضاب ارنس  اجإلاس     اربنحب  نا نكانا  سةس اربا  ارنفس   

اردتت  استتدفت ا  حتاتتت ببي تت  ار   تت  تتتغا إإلسار  (Li-wei He, 2013)  إلساستت  
ذفو االتدفتتاس     فانتتا ءغنتت  ارتساستت  نتتا ار تتاندغا ار تتاندغا ردبنتتا  اردنحيبتت  االتدفتتاس   ستتدا 

(  تتاذ  صتتناعي   تت  اراتتغا    داتتا ارتساستت  إرتتى  جتتاإل ء  تت  اس رابيتت  إاباتيتت  إلارتت  33تتتت 
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إلاتتتتادي ا تتتتتغا إإلسار اربنتتتتا  اردنحيبتتتت  اجتتتتتتاء   ارستتتتدار اجتتتتتتاء  رد تتتتاندغا   ة  سةس اربتتتتا  
 ارنفس  ار ان  اراسي     ثكا االس راط  

تتاسستت  استتدفت ا ارف تتن ءتتا  تتراغاا  سةس  (Abbas & Raja, 2015)ا  كبتتا  تت
اربتتا  ارنفستت  ءدتتى ايإلاب ارتتاظيف  اجتتتتاء  رد تتاندغا ذبتتا ا ْ تتَتُس نتتا  بتت  ارب لحتتغا   ذتتكرا 
 حتاتت  تتراغاا  سةس اربتا  ارنفستت  ءدتى ةستتارغبفو  ت  ارد انتت  نتع جتت اط ار بت     فانتتا ءغنتت  

سداني ا   ذ فا ندادج ارتساس  ءا  جاإل ء  ا  اس رابي  إاباتيت  ءان   ساك (237)ارتساس  نا 
تتتغا سةس اربتتا  ارنفستت   ايإلاب ارتتاظيف  اجتتتتاء    ءتتا  جتتاإل اس رابتتا  ستتدبي  تتتغا سةس اربتتا  
ارنفس   ج اط ار ب ؛  باردار  ةكت  ندادج ارتساس  إرتى ة  ق   اربستدايا  اربا ف ت  نتا سةس 

ا  نا ف تتت  نتتتا ارستتتداذيا  اجتتاعيتتت   ذبتتتا ة  ق   اربستتتدايا  اربتتتا  ارنفستتت  احفتتتا   نستتتداي
 اربا ف   نا سةس اربا  ارنفس  ةكيا  تسي ءدى نااجف  ج اط ار ب  سطاا   ار   إاباتي   

 (Alessandri, Borgogni, Mitidieri & Consiglio, 2015)كبتتا ةجتتاد 
ب  اجاطاريتت  نتتا استتدبيا  إلساستتدغا  استتدفت ا اي رتتى اردح تت  نتتا ارباتتاد  ارستتيكانداي  ردنستت

(   ةظفا  ارندادج  جاإل ةسب ت  ءاانت  401ءدى ءغن  نكان  نا   (PCQ)سةس اربا  ارنفس  
نكانتت  رتتاةس اربتتا  ارنفستت  ثتت   ارففتتابي اركا يتت    اردفتتاؤ    اينتت    اربا نتت (  تغنبتتا استتدفت ا 

 ن تتاسذ  ار بتت   ايإلاب ارتساستت  اريانيتت  سحتتر ار   تت  تتتغا سةس اربتتا  ارنفستت   اراجتتا ارتتاظيف  
(     داا ارندادج إرتى  جتاإل ء  ت  اس رابيت  ناجرت  إلارت  465اراظيف  ُبر ا ءدى ءغن  نا 

 إلااديا  تغا سةس اربا  ارنفس   اراجا اراظيف   ن اسذ  ار ب   ايإلاب اراظيف 
استدفت ا  اردت   (Sweetman, Luthans, Avey & Luthans, In Press) إلساست 
   تت  تتتغا اربكانتتا  ارنفستتي  ارفاعيتت  يلتتت اردااكغتتب ارنفستتي   تت  ءدتتو ارتتنفس اردنحيبتت  ارف تتن ءتتا ار

اجابات   ثا نففا  سةس اربا  ارنفس  "  اري  اركا    اين    اردفتاؤ    اراتباإل ارنفست " نتا جفت  
( 899 ايإلاب اجتتتتاء   تت  ننحبتتا  ارد دتتيو  ار بتت  نتتا جفتت  ة تتاد    فانتتا ءغنتت  ارتساستت  نتتا  

ان     ذ فا ندادج ارتساست  ءتا  جتاإل ء  تا  اس رابيت  إاباتيت  إلارت  تتغا اربكانتا  ارفاعيت  رتاةس ء
 اربا  ارنفس   ايإلاب اجتتاء  رف الب ار اندغا    اربفا  اجإلاسي  ارببددف   

  فت ا ثتتتكه ارتساستتتا  استتتدثتتتتاف ارتساستتتا  قا  اراتتتد   لغتتتر ارحاريتتت  نتتتا  نتتتا  ة  ارتساستتت  استتتدفاإل
ار   تتتا  تتتتغا ايإلاب اجإلاس  اجتتتتتاء   ب تتتض ند غتتتاا  ار تتتتسي ارب ا يتتت   ار باتتتي  ارف تتتن ءتتتا 

(Scratchley & Hakstian, 2001)   ارب سستا  س ارقيتاإلي اردحايديت  ساجتتتا  اجإلاس    ء  ت
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(   اردنبت  سا باثتا   ستتداذيا  ار تاندغا نتا  تت   2008، ن ستان  اربحستتا ءبتت)ارد ديبيت  سستاسيا
ارف تن ءتا ارفتا ا ارفاإلات   ت    (Avey,  Luthans & Youssef, 2008)سةس اربا  ارنفست 

اجتتتتتتتتا  اجإلاس   إلا عيتتتتتت  ار بتتتتتت   تتتتتت  ء  دفبتتتتتتا سف اريتتتتتت  ارتتتتتتكا  اربفنيتتتتتت  رتتتتتتتد ن دبتتتتتت  اربالدتتتتتت  
 ,Eisenberge)    بتتتتاي اردتتتتت  سةس اربتتتتا  ارنفستتتت ار   تتتت  تتتتتغا    (Jena, 2011)اريانايتتتت 

etal.,2005)  اربرا تتاي  اغتتا اربرا تتاي ارتساستتا  قا  اراتتد  ارف تتن ءتتا اردتتراغاا    رتتو  ستتدفتف
؛  رفتتكا ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت تتتغا 

  سارد اف ءدى قرا رتد نتاا  اربتاس س ا ارتساس  ارحاري  إرى 
  تنتتاب   اتتبيو ةإل ا    تت  اردتت  اءدبتتت  ءدغفتتا ارتساستتا  ارستتاس  إل ا  استتدفاإل ارراليتتا  نتتا اي

 اربدبيدتت   تت  نقيتتاس ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات  ارتساستت  ارحاريتت  
  ردطبي ه ءدى ءغن  ارتساس  ارحاري    ا ياس نقياس لار  اردت      تغي  ار ب 

 ت     تا   ارتساست  ارحاريت   فستغا ندتادج ندتادج ارتساستا  قا  اراتد   ت  نا   راليادفاإل ارسا 
ارب ثتت   ستتناا  بر تتا  ربد غتتاا  ارنتتا     ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء    تتاف ارفتتا ا  تت  نستتداد 

 –إجتا   إرتى قرتا  –    نفاإل ارتساس  ارحاري   ذكا ار     تغا ند غاا  ارتساس  ارحاري   اربباي
ارستدار اجإلاس  اجتتتاء   سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  ا ن ا   اردراغاا  ارستببي  تتغا سبحا ردف

  لار  اردت      تغي  ار ب  

 النموذج النظري املقرتح للعالقات بن متغ ات ال راسة:
تنتاب  ابكتا رسيسا  ءدى نا  و ءاجه    اجباس ارنحتا   ارتساستا  ارستاس   قا  اراتد  

ا  رد     تغا ند غاا  ارحاري   ث ؛ سةس اربتا  ارنفست  اجابتات    بتاي  ااس ة  نباقت نح
 اردت      تغي  ار ب   ارسدار اجإلاس  اجتتاء   ثا نا ااجحه ار ك  اردار  
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ند غتتتتاا   ارنتتتا    ارب ثتتتت    ستتتناا  ارببتتتتاي( ءدتتتتى  ااجتتتت  تتتتراغا إلا  إلاتتتاديا  رددفاءتتتت  تتتتغا -1
سةس اربتتا  ارتتنفس اجابتتات   لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت   ارستتدار ند غتتاا  ارتساستت  ارحاريتت  

 رتد نتاا  نتاسس نحا ح  اررحغاي   اجإلاس  اجتتاء 

  اجتتت  تتا ا قا  إلالرتت  إلاتتادي   تت  ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   اجتتع  ربستتدا  سةس اربتتا  -2
 رت  نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس   نا فع ننبفض( ارنفس  االابات  

 اجتت  تتا ا قا  إلالرتت  إلاتتادي   تت  ارستدار اجإلاس  اجتتتتاء   اجتتع  ربستتدا  لارتت  اردتتت    -3
 رتد نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس    نا فع ننبفض(    تغي  ار ب 

س سبحا حتت  اررحغتتاي نتتا  تت   سةس ابكتتا اردنبتت  سارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  رتتتد نتتتاا  اربتتتاس  -4
 اربا  ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغي  ار ب  رتد نتاا  اربتاسس ءغن  ارتساس  

ابكا ارداص  رنباقت سبب  ااب  تغا ند غاا   سةس اربتا  ارنفست  اجابات    اريت  ارتكا    -5
  االستتد ااا  تت  ار بتت   اردفتتاؤ   اينتت   اراتتباإل(  لارتت  اردتتت    تت  ار ب  ارتا عيتت  ارتا ديتت 

 االسدبدا  سار ب ( ذبد غا  سي   ارسدار اجإلاس  اجتتاء  

 :  نهج ال راسةم -1
 ارتساستتتتت  ارحاريتتتتت  اربتتتتتنفج اراصتتتتتف  االس رتتتتتاب ؛ رب بندتتتتته رطبي تتتتت   ةثتتتتتتاف  ااستتتتدبتن

 ارحاري  ارتساس  

 :جمتمع ال راسة -2
بتتتتع ارتساستتتت  ارحاريتتتت  نتتتتا جبيتتتتع نتتتتتاا   نتتتتتااا  نتتتتتاسس ارد دتتتتيو االتدتتتتتاد   فتتتتا  نبد

   2019 2018 اجءتاإل  سبحا ح  اررحغاي ار ا  ارتساس  

 عينة ال راسة: -3
( نتتا 108  اانفتتا  تيلنىى  ععنىىة الدراسىىة وىىن ععنىىة التحقىىق الاصىىائص الوىىياللوترية

( نتتااا  237  فانتا نتا   ا ساسىية  ااد  اراظادن اجإلاسي  سبتاسس نحا ح  اررحغتاي   ءغنت 
 نتتتتااي سبتتتتاسس نحا حتتت  اررحغتتتاي "ستتتوإلاسي إلننفتتتاس  ذتتتا  لبتتتاإلي  إادتتتا  اررتتتاس إل  ارتتتترنبا   ةتتتتا 
لبت   ذفتتا ارتتت اس  اربحباإلاتت (   تتو اال داتتاس ءدتى ثتتكه اجإلاسا  ينفتتا ثتت  اجإلاسا  اردتت   تتو 
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 تتتت  ايكاإلابيتتتت  اربفنيتتتت  ردب دتتتتو  ارد انتتتت  ن فتتتتو  ن تتتتاتددفو ةانتتتتاب اردتتتتتسيرا  اردتتتت  لاتتتتداا ءدغفتتتتا
 و  انيففو    ا ري ا  ند غاا  ث   ارنا  . 2018/2019سبحا ح  اررحغاي    ار ا  ارتساس  

 قذتتتا  ةنيتتتى(   ارب ثتتت  ار دبتتت    ابتتتا    اغتتتا  ابتتتا (   ستتتناا  ارببتتتاي    يبتتتا ادتتت   اجتتتي  
 ربااد  ة ااإل ارتساس     جاب ثكه اربد غاا  

 ينة األساسية لل راسة( توزيع الع2ج ول )
 اجملموع الناسبة % التكرار فئات املتغ  املتغ  الرقم

  %67 159 ذكر ا نس 1
 %33 78 أنبى 237

املؤهل  2
 العلمي

 %84 200 تربوي
 %16 37 ة  تربوي 237

سنوات  3
 اخلربة

  %25 60 سنوات ف قل 5
237 
 

 %59 140 سنوات 10 -5
 %16 37 سنوات 10أكبر من 

 ة:    ةةةةةأدوات ال راس -4
 :أواًل: مقياس السلوك اإلداري اإلبداعي 

 ءدتى االبت  س ت  ارسدار اجإلاس  اجتتاء قياس    ا  ارراليا  سوءتاإل نةريقة إعدا  المقياس
 Amabile & Gryskiewicz)نيت  إلساست  ةإلتيتا  ارببتا    ب تض ارتساستا  ارستاس   س ض

 ,Tierney, Farmer)   إلساس   (Al-hajaya & Al-roud , 2011)   إلساس   (1987,

& Graen,1999; Choi, 2004)  
اربفتاسا  اجإلاسيت  فت ا قيتاس اسدارد   كبا ابدع ارراليا  ءدى س ض ارب اايس ارنفسي 

 , Al-hajaya & Al-roud)اجتتاعيت  نيت  نقيتاس اربفتاسا  اجإلاسيت  اجتتاعيت  نتا إءتتاإل 

   نقيتاس (Jain, Jain & U. Dhar, 2010)ا  اجإلاس  نتا إءتتاإل    نقيتاس اجتتت(2011
  ا(Jena, 2011)اجتتاء  اجإلاس  نا إءتاإل 

   ا  ارراليا  تبناب اربقياس  يدتررن اربقيتاس نتا ستا  ا اتغا نفتاإلي استدبغب وصف المقياس
  ءنفتتا اربتتتاا   تت  نقيتتاس  باستت    تت  باي تت  ريكتتا  اقتتيس نبباءتت  نتتا ارباا تت  اردتت   تتا ر

س تس تتته ءدتتتى اردففغتتتا  ارداتتتاف  ا بتتتاق ار تتتااسا   نااجفتتت  ارباا تتتن  ارب تتتك    لدفتتتا سطاي تتت  
إتتاعي    ءاجفا ءدى نبباء  نا ارببااب اربدبااغا    نبا  ارقياس ارنفس   ءدو ارنفس 
اردابا   اراح  ارنفسي   قرا رددركت نا صح   بيغ  اربفاإلا  رقياس ارسدار اجإلسا  اجتتتاء  
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اا ة ا ا جبيع اربفاإلا   ذا  ارد غغا    ساياا  س ض ارفدبا  ارد   ا  ارراليا  تد تادفا  ارك
 تناب ءدى  سادفو 

تتتتاد   بستت   ديتتاس تتتتا  نتتا ا اربقيتتاس ا دطدتتب اججاستت  ءتت ةريقىىة تقىىدير  رجىىات المقيىىاس:
دباسا   يتتتدو   غتتتيو االستتت نطبتتت   بانتتتا    نطبتتت   اغتتتا ندركتتتت  ال نطبتتت   ال نطبتتت   بانتتتا (   ثتتت 

( 3 نطب (   ارتسجتتتتتتتت  ( رإلجاستتتتتتتت  4(   ارتسجتتتتتتتت   نطب   بانتتتتتتتتا  ( رإلجاستتتتتتتت  5سوءطتتتتتتتتاب ارتسجتتتتتتتت  
  ال نطب   بانتتتتتا (( رإلجاستتتتت  1 ارتسجتتتتت  ( رإلجاستتتتت  ال نطب ( 2 ارتسجتتتتت  (  رإلجاستتتتت  اغا ندركتتتتتت

 اربا ف ت  ءدتى اس فتا ( إلسجت      بتا ارتسجت  180- 36  داا ل ارتسجا  ءدى اربقياس نتا تتغا 
  دتتاي  ثتتكه اربفتتاإلا  ءدتتى ستتد  ةس تتاإل  ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  رتتتد نتتتاا  اربتتتساس ا  نفتتاس 

"(     ايصتار   اردبتاتتت 6-1ثت   ار   تا  اجنستتاني   ت  تغيتت  ار بت    دضتتبا اربفتاإلا  نتتا "
"(    ارط  تت  ارففايت     دضتتبا اربفتتاإلا  12-7 ت  تغيتت  ار بت    دضتتبا اربفتاإلا  ةس تتا  نتا "

"(   ارحساستتتتتتي  24-19"(      اربا نتتتتتت  ارففايتتتتتت     دضتتتتتتبا اربفتتتتتتاإلا  نتتتتتتا" 18 -13نتتتتتتا " 
"(      ب  اربباباي  ار با     دضبا اربفاإلا  30-25ردب ك      دضبا اربفاإلا  نا" 

  "(   36-31نا "
 : مقياسالخصائص السيكومترية لل

   و اردح   نا ارباد  ارسيكانداي  ردبقياس سارطاا ارداري  
  سطاي دغا و اردح   نا صتا اربقياس المقياس، صدق  -1

 )أ( صدق التحلع  العاولي:

 تتو ا بتتاق س تتض االجتتاابا  رب ا تت   اتديتت  اربقيتتاس رددحدغتت  ار تتاند  االسدف تتا     ثتت  
(     فتتا  ارقيبتت  اربطد تت  ربحتتتإل ناتتفا   0,3ن تتان   االس رتتاط  ذانتتا ن حبفتتا ةكبتتا نتتا  

   ا درتتاس تا دغتتا (KMO)ة رفتتغا-نتتااا- ا درتتاس ذتتااةس(  0,00001االس رابتتا  ةكبتتا نتتا  
Bartlett s tesr of  sphericity   إلا  الااديا 

(   ة  ارقيبت  0,3 نا     نداس   اجلاابا   بغا ة  ن حو االس رابا  ةكبا نتا  
(    بارنستتر  ال درتتاس ذتتااةس رففتتابي ءتتتإل 0,001اربطد تت  ربحتتتإل ناتتفا   االس رابتتا   ستتا    

(  ثا ن دو ججااب اردحدغ  ار اند   ذبتا ة  قيبت  ا درتاس تا دغتا إلارت  63س0ار غن  اسا   ة ااإل 
 ( 3( ذبا    جت   32س3289الااديا   قيبده  
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 ( قيمة اختبار كايزر واختبار برتليت ملقياس االب اع االداري3ج ول )
 مؤشرات مالئمة العينة الجراء حتليل عاملي

 0.63 وكلن ملالئمة العينةأ -ماير-قيمة معامل كايزر
 3289.32 قيمة اختبار برتليت

 630 درجة احلرية
 0.01 ماستوي ال اللة

 بنتتاب ءدتت  قرتتا  تتو إجتتااب  حدغتت  ءتتاند  نتتا ارتسجتت  اي رتت  سطاي تت   حدغتت  اربكانتتتا  
الستتتدب   ار اانتتت  ايساستتتي  اردتتت  ادفتتتا  ننفتتتا اربقيتتتاس    Hotellingايساستتتي  رفتتتا دغنج

ا اربتتتتكس ارفتتتتانا الستتتتدباات ار اانتتتت   نتتتتع  تتتتت يا ند انتتتتت سطاي تتتت  ارفاسيبتتتتاكس  استتتتدبتا  نحتتتت
Varimax  تتتاب ءدتتت  اربفتتتاإلا  اردتتت  ااتتت  اجس نتتع  0,4≤   ذتتا  نحتتتا ارد تتترع ردبفتتتاإلي ثتتتا 
 ة  ةكيا  0,4  ر فا إر  

% نا اردرااا ارفد  34س60- ذ فا ندادج اردحدغ  ار اند  ءا  جاإل سد  ءاان  افسا 
رفتتكا اربقيتتاس  لغتتر احفتتا اربتتةب  تتتات  Scree Plotس   ثتتا نتتا ادستت  نتتع  تتك  االتتتتا  االإلا

 Scree( لغتر ادفت  اررتاليا  ءدت  ة  ا  7االنحتاس  جاإل ا ا  ءاان  ندبااةي ذبا  ت   تك   

Plot   استدبت  ردحتاتت ذتو ءتتإل ار اانت  اردت  ابتب االلدفتاظ تفتا إق احفتا االنفستاس ارببغتة اربغت
Slope  ارااجتتتتح     االند تتتتاس اردتتتتتسيب  رد اانتتتت  اربدرقيتتتت     اردتتتت    تتتتره سذتتتتا  ارفبغتتتتا رد اانتتتت
 ( 2012( ةنبت  ي ةي Screeارحبا

 
 الاسلوك اإلدراي  عوامل املاستخلصة من التحليل العاملي لبيانات مقياسل( التمبيل البياني لقيم ا ذر الكامن ل7شكل )
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 يمالن تفصع  هذه العلاو  كما يلي: 
%( نا اردرااا نا االتتا  االإلاس   ب  23س18 ا  اجنساني "   يفسا  ار ان  اي   "ار   -1

( 6(    ررن نا  19س5%( س ت اردت يا    بدة قيب  اربكس ارفانا ره  44س17اردت يا    
 ( 0,903إر 462س0نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا 

ا  االإلاس   بت  %( نتا اردرتااا نتا االتتت13.56ار ان  اريان " االصار   اردبتات"   يفسا   -2
( 6(    ررن نا  43س4%( س ت اردت يا    بدة قيب  اربكس ارفانا ره  44س14اردت يا    

 ( 0,903إر 462س0نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  

%( نتتتا اردرتتتااا نتتتا االتتتتتا  االإلاس   بتتت  9.42ار انتتت  اريارتتتر اربا نتتت  ارففايتتت "   يفستتتا   -3
( 6(    ررن نا  21س4قيب  اربكس ارفانا ره  %( س ت اردت يا    بدة 70س11اردت يا    

 ( 0,903إر 462س0نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  

%( نتتتا اردرتتتااا نتتتا االتتتتتا  االإلاس   بتتت  8.94ار انتتت  ارااستتتع "ارط  تتت  ارففايتتت "   يفستتتا   -4
( 6(    تررن نتا  42س3%( س ت اردت يا    بدة قيبت  اربتكس ارفتانا رته  51س9اردت يا    
 ( 0,903إر 462س0لا   ر ا فا نا  نفاإلا   اا  

%( نتا اردرتااا نتا االتتتا  االإلاس  5.61ار ان  اربانس "ارحساسي  ردب تك  "   يفستا   -5
(    تررن نتا 54س2%( س ت اردتت يا    بدتة قيبت  اربتكس ارفتانا رته  07س7 ب  اردت يا    

 ( 0,903إر 462س0( نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  6 

%( نتتتا اردرتتتااا نتتتا االتتتتتا  4.38ارببتتتاباي  ار بتتتا "   يفستتتا   ار انتتت  ارستتتاإلس"   بتتت  -6
(  90س1%( س تتتت اردتتتت يا    بدتتتة قيبتتت  اربتتتكس ارفتتتانا رتتته  5.28االإلاس   بتتت  اردتتتت يا    

( ااجتت  7(   جتتت    0,903إرتت 462س0( نفتتاإلا   اا لتتا   تتر ا فا نتتا  6  تتررن نتتا  
     ر ا  ذ  نفاإلي ءدى ار اان     نقياس االتتا  االإلاس 

 ( تشبعات كل مفردة يف مقياس االب اع االداري4ج ول ) 

األعالة  العالقة اإلناسانية
احلاساسية  الطالقة الفكرية املرونة الفكرية والتا ي 

 للمشكالت
تقبل املخاطرة 
 والغموض

 التشبع املفردة التشبع املفردة التشبع املفردة التشبع املفردة التشبع املفردة التشبع املفردة
1 0.52 7 0.764 13 0.903 19 0.753 25 0.454 31 0 .71 
2 0.631 8 0.503 14 0.943 20 0.646 26 0.611 32 0.491 
3 0.836 9 0.781 15 0.85 21 0.482 27 0.506 33 0.514 
4 0.673 10 0.712 16 0.721 22 0.66 28 0.549 34 0.456 
5 0.621 11 0.421 17 0.437 23 0.781 29 0.609 35 0.458 
6 0.579 12 0.448 18 0.907 24 0.845 30 0.498 36 0.477 
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 اربحتتتتتا لغتتتتتر  ساستتتتتدبتا  باي تتتتت  صتتتتتتا تتتتتو لستتتتتاظ اراتتتتتتا الصىىىىىدق  صىىىىىدق المحىىىىى   -ب
  نقيتتتتتتتاس نقيتتتتتتتاس نفتتتتتتتاسا  ارحتتتتتتت  اجتتتتتتتتتاء  ردب تتتتتتتك   إءتتتتتتتتاإل   تتتتتتتو استتتتتتتدبتا  ا درتتتتتتتاس 

 Johnson & Treffinger, 1978 ن انتت  (  ذتتا  1999(   اجبتت   نتتاسه اربناتتاس
إلا  ن انتتتت  اس رتتتتاط ا  ثتتتت (76س0 االس رتتتتاط تتتتتغا إلسجتتتتا  ارطتتتت ظ ارفديتتتت  ءدتتتتى اال درتتتتاسيا

  ( 01س0 ءنت نسداد  الااديا  
 :ثبات المقياس -2

  ا  ارراليا  سحساظ ارا  اربقياس نا     باي دغا
  )أ( إعا ة التطاعق

( 108لغر  ا  ارراليا  سوءاإلي  طبغ  اربقياس ءد  ءغنت  ارباتاد  ارستيكانداي     
 رتاط تتغا إلسجتا  اربقيتاس  ت  اردطبغت  س ت ةسباءغا نا اردطبغ  اي     ذانتا قيبت  ن انت  االس 

 ( 0,829اي    اريان     

 ( ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق5ج ول )

معامل  إعادة التطبيق التطبيق  ةةةةةةةةةةةةالبع
 ع م ع م االرتبا 

 **0.855 4.009 20.18 4.684 20.27 العالقة اإلناسانية 1
 **0.827 5.737 15.75 5.481 16.42 األعالة والتا ي  2
 **0.815 6.734 16.78 6.723 16.19 املرونة الفكرية 3
 **0.818 3.068 14.91 3.062 14.8 الطالقة الفكرية 4
 **0.846 5.752 15.85 5.319 16.39 احلاساسية للمشكالت 5
 **0.712 5.192 20.86 4.953 20.56 تقبل املخاطرة والغموض 6

 **0.829 16.86 104.3 16.66 104.6 ال رجة الكلية 

 ( 5كما يتضح في جدول )
وعاوىىى  ثبىىىات ألفىىىا كرونبىىىاخ لمقيىىىاس الوىىىللك اس را     تتتو لستتتاظ )ب( وعاوىىى  ألفىىىا كرونبىىىاخ

 (6 ذانا قيو ن ان  اريرا  ذبا ث  ناجح  سبت    اسبداعي
 ( قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ملقياس الاسلوك االداري اإلب اعي6ج ول )

 معامل الببات  ةةةةةةةةةةةالبع

 0.73 العالقة اإلناسانية

 0.77 األعالة والتا ي 

 0.85 املرونة الفكرية

 0.80 الطالقة الفكرية

 0.77 احلاساسية للمشكالت

 0.78 تقبل املخاطرة والغموض

 0.83 ال رجة الكلية
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 سه ( ادض   بدع اربقياس تتسج  ءاري  نا اريرا   ركا ابكا اراااا 6 نا اربت   س و 
 االتواق الداللي للمقياس:   -3

 تتتو لستتتاظ اال ستتتاا ارتتتتا د  ربفتتتاإلا   ةس تتتاإل اربقيتتتاس نتتتا  تتت   لستتتاظ قتتتيو ن تتتان   
االس راط تغا إلسجا  ة ااإل ار غن  ءدتى نفتاإلا  اربقيتاس  نببتا  إلسجتا فو ءدتى ارر تت ارتك   ندبت  

 ( ندادج اال ساا ارتا د  ءدى ارنحا اردار  7إريه   ياج  جت    
 معامالت االرتبا  بن درجة كل مفردة وجمموع درجات البع  الذي ينتمي إليص ملقياس االب اع اإلداري (7ول)ج 

 احلاساسية الطالقة الفكرية املرونة الفكرية األعالة والتا ي  العالقة اإلناسانية
 لمشكالتل

تقبل املخاطرة 
 والغموض

 االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة  االرتبا املفردة االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة
1 .480** 7 .592** 13 .876** 19 .744** 25 .759** 31 .677** 
2 .782** 8 .803** 14 .904** 20 .693** 26 .832** 32 .662** 
3 .698** 9 .761** 15 .816** 21 .515** 27 .640** 33 .752** 
4 .703** 10 .599** 16 .729** 22 .690** 28 .719** 34 .787** 
5 .526** 11 .631** 17 .608** 23 .777** 29 .607** 35 .558** 
6 .701** 12 .728** 18 .865** 24 .862** 30 .565** 36 .737** 

 0,01**  الة عند          0,05*  الة عند 
دي  تتغا إلسجتا  ( نبت ة  ثنار ء  ا  اس رابي  ناجر  قا  إلالر  الاتا7 نا جت   

ة تتااإل ار غنتت  ءدتت  نفتتاإلا  ذتت  س تتت نتتا ايس تتاإل ارستتد    ارتسجتت  ارفديتت  ردر تتت   جبي فتتا إلارتت  ءنتتت 
 ( نبا ا ت ن  اا  ءد  اال ساا ارتا د  رف  س ت 0,01نسدا   

كبتتا  تتو لستتاظ قتتيو ن تتان   االس رتتاط تتتغا نببتتا  إلسجتتا  ذتت  س تتت نتتا ايس تتاإل ارستتد   
 ن   االس راط تغا إلسج  ذ  س ت  ارتسج  ارفدي  ( ندادج ن ا8 ياج  جت   

 ( معامالت االرتبا  بن درجة كل بع  وال رجة الكلية ملقياس االب اع االداري8ج ول )
 معامل الببات البع 

 معامل االرتبا  العالقة اإلناسانية

 **502. األعالة والتا ي 
 **394. املرونة الفكرية
 **481. الطالقة الفكرية

 **670. اساسية للمشكالتاحل
 **651. تقبل املخاطرة والغموض

 **633. ال رجة الكلية
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( نبت ة  ثنار ء  ا  اس رابي  ناجر  قا  إلالر  الاادي  تغا إلسج  8 نا اربت    
ك  س ت  ارتسج  ارفدي  ردبقياس  نبا ا ت ن  اا  ءدى ا ساا اربقياس سارسب  اربتااإل قياستفا  ثت  

 (  االتتا  االإلاس  

 ثانيًا: مقياس رأس املال النفاسي اإلجيابيال  إع اد : الباحبن. 

 ا  ارراليا  سوءتاإل نقياس سةس اربا  ارنفس  اجابات ؛ تفتف ارحاا  ءدى وصف المقياس: 
 س تتض ءدتتى االبتت  ر تتت ةإلاي ستتيكانداي   دناستتب نتتع ة تتااإل ار غنتت   ةثتتتاف ارتساستت   ببي دفتتا   

   (Gupta, 2012)ني  إلساس   ا  ارساس  ةإلتيا  ارببا    ب ض ارتساس
  ذتتتتتتتتتتتكا االبتتتتتتتتتتت   ءدتتتتتتتتتتتى س تتتتتتتتتتتض ارب تتتتتتتتتتتاايس نيتتتتتتتتتتت  نقيتتتتتتتتتتتاس سةس اربتتتتتتتتتتتا  ارنفستتتتتتتتتتت 

(Avey,  Luthans & Youssef, 2008)  لغر  با صياا    تاا  اربقيتاس  ت  صتاس فا
اي ري  سبا ادناسب  ببي   ارتساس  ارحاري   ةثتا فا؛ رد با ءا ببي   ارستدار اجإلاس  اجتتتاء  

 ت  جتاب نتا  تو ابت    –ربتاا  اربتساس  لغر ال ااجت نقياس رفكا اربد غا ربتاا  اربتساس 
 تتت  اربغيتتت  ار ابيتتت   لغتتتر صتتتببا ارب تتتاايس  تتت  اربغيتتت  ار ابيتتت  ة  ايجنبيتتت    –اررتتتاليغا ءديتتته 

رقياس اجتتا  اجإلاس  س ك  ءا   ت  جبيتع نبتاال  ارحيتاي ذبتا  تو   نغنفتا ءدتى ءغنتا  نبددفت  
 غن  ارتساس  ارحاري  ءا ء

( نتاإلي ةنتا  ذت  24 فتا  نقيتاس سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  نتا   ةريقة تقدير  رجات المقياس:
نفاإلي  بس  تتتاد     نطبت   بانتا    نطبت   اغتا ندركتت  ال  نطبت   ال  نطبت  ءدتى االبت ا( ءدتى 

ةسب تتتتت  ةس تتتتتاإل   يءتتتتتا ءدتتتتتى  ( 1– 2– 3 - 4 – 5ة   فتتتتتا  إلسجتتتتتا  ذتتتتت    تتتتتتاي ءدتتتتتى اردا غتتتتتب  
   اينتت   يضتتو 12-7  اردفتتاؤ   يضتتو اربفتتاإلا  نتتا  6-1ث    اريتت  ارتتكا    ضتتو اربفتتاإلا  نتتا 

  دتاا ل ارتتسجا  ءدتى اربقيتتاس (  24-19   اراتباإل  يضتو اربفتاإلا  نتا  18-13اربفتاإلا  نتا 
    تتو    تتغا ارتسجتت  اربا ف تت  إرتتى اس فتتا  سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات ( إلسجتت   120- 24نتتا تتتغا 

  نفاإلا  اربقياس ءدى نبباء  نتا اربحكبتغا اربدبااتغا  ت  نبتا  ارقيتاس ارنفست   ءدتو ءا 
ارتتتنفس اردابتتتا   اراتتتح  ارنفستتتي  ارتتتكاا جتتتاب    دي تتتا فو لتتتا   جتتتاظ   تتتتا  س تتتض ارعرتتتاسا  اغتتتا 

 اربناسر  رفحي ا  اغا اربففان  نا لغر ارب نى    و ءب  قرا نا  ب  ارراليغا 
 ترية للمقياس: الخصائص السيكوم

 صدق المقياس: تم حواب صدق المقياس بطريقة: -1
 صدق التحلع  العاولي:

 تتو ا بتتاق س تتض االجتتاابا  رب ا تت   اتديتت  اربقيتتاس رددحدغتت  ار تتاند  االسدف تتا     ثتت  
(     فتتا  ارقيبتت  اربطد تت  ربحتتتإل ناتتفا   0,3ن تتان   االس رتتاط  ذانتتا ن حبفتتا ةكبتتا نتتا  
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   ا درتتتاس تا دغتتتا (KMO)ة رفتتتغا-نتتتااا -(   ا درتتتاس ذتتااةس0,00001االس رابتتا  ةكبتتتا نتتتا 
Bartlett s tesr of  sphericity    إلا  الااديا 

(   ة  ارقيبت  0,3 نا     نداس   االلاابا   بغا ة  ن حو االس رابا  ةكبا نتا  
ءتإل ة ااإل  (    بارنسر  ال دراس ذااةس رففابي0,001اربطد   ربحتإل نافا   االس رابا   سا   

(  ثتتا ن دتتو ججتتااب اردحدغتت  ار تتاند   ذبتتا ة  قيبتت  ا درتتاس تا دغتتا إلارتت  687س0ار غنتت  استتا   
 ( 9( ذبا    جت   02س1549الااديا   قيبده  

 ( قيمة اختبار كايزر واختبار برتليت ملقياس رأس املال النفاسي االجيابي9ج ول )
 مؤشرات مالئمة العينة الجراء حتليل عاملي

 0.687 أوكلن ملالئمة العينة -ماير-مة معامل كايزرقي
 1549.02 قيمة اختبار برتليت  

 276 درجة احلرية
 0.01 ماستوي ال اللة

 بناب ءد  قرا  و اجااب  حدغ  ءاند  نا ارتسج  اي ر  سطاي ت   حدغت  اربكانتا  ايساستي  
ننفتتا اربقيتتاس   استتدبتا  نحتتا الستتدب   ار اانتت  ايساستتي  اردتت  ادفتتا    Hotellingرفتتا دغنج
   ذتتا  نحتتا  Varimaxالستتدباات ار اانتت   نتتع  تتت يا ند انتتت سطاي تت  ارفاسيبتتاكس  ارفتتانااربتتكس 

 ة  ةكيا  0,4ا  ارد  اا    ر فا إر  اربفاإل ءد  اجس اب نع  0,4≤ارد رع ردبفاإلي ثا 
ردرتتتااا % نتتا ا55.90- ذ تتفا ندتتادج اردحدغتتت  ار تتاند  ءتتا  جتتتاإل ةسبتتع ءاانتت  افستتتا 

رفتكا اربقيتاس  لغتر  Scree Plotارفد  راةس اربتا  ارنفست  االابتات   ثتا نتا ادست  نتع  تك  
احفتتتا اربتتتةب  تتتتات االنحتتتتاس  جتتتاإل ا اتتت  ءاانتتت  ندبتتتااةي ذبتتتا  تتت  ار تتتك  اردتتتار ؛ لغتتتر ادفتتت  

اسدبت  ردحتات ذو ءتإل ار اانت  اردت  ابتب االلدفتاظ تفتا إق  Scree Plotارراليا  ءد  ة  ا  
ارفبغتتا رد اانتت  ارااجتتح     االند تتاس اردتتتسيب  رد اانتت  Slopeاالنفستتاس ارببغتتة اربغتت   احفتتا

 ( 2012( ةنبت  ي ةي Screeاربدرقي     ارد    ره سذا  ارحبا

 
 رأس املال النفاسيعوامل املاستخلصة من التحليل العاملي لبيانات ل( التمبيل البياني لقيم ا ذر الكامن ل8شكل )
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 ذه العلاو  كما يلي:يمالن تفصع  هو 
%( نا اردرااا نا سةس اربا  ارنفس  االابتات  23س18ار ان  اي  "   اري  اركا    يفسا   -1

(    تررن نتتا 18س4%( س تتت اردتت يا    بدتة قيبتت  اربتكس ارفتانا رتته  44س17 بت  اردتت يا    
 ( 0,853إر 49س0( نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  6 

%( نتا اردرتااا نتا سةس اربتا  ارنفست  االابتات   بت  28س15ا  ار ان  اريان " اردفتاؤ   يفست -2
( 6(    تررن نتا  30س3%( س ت اردتت يا    بدتة قيبت  اربتكس ارفتانا رته  78س13اردت يا    

 ( 0,9إر 45س0نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  

%( نتا اردرتااا نتا سةس اربتا  ارنفست  االابتات   بت  36س13ار ان  اريارر" اينت    يفستا   -3
( 6(    تتررن نتتا  310%( س تتت اردتتت يا    بدتتة قيبتت  اربتتكس ارفتتانا رتته  92س12اردتتت يا    

 ( 0,83إر 58س0نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  

%( نتا اردرتااا نتا سةس اربتا  ارنفست  االابتات   بت  02س9ار ان  ارااسع" اراباإل   يفسا   -4
( 6(    تررن نتا  82س2رته   %( س ت اردت يا    بدة قيب  اربتكس ارفتانا75س11اردت يا    

( ااجتتت    تتتر ا  ذتتت  13(   جتتتت    0,848إرتتت 417س0نفتتتاإلا   اا لتتتا   تتتر ا فا نتتتا  
 نفاإلي ءدى ار اان     نقياس سةس اربا  ارنفس  االابات  

 يف مقياس رأس املال النفاسي االجيابي ( تشبعات كل مفردة10ج ول )
 الصمود األمل التفاؤل فعالية الذات

 التشبع املفردة التشبع املفردة التشبع املفردة بعالتش املفردة
1 0.805 7 0.9 13 0.644 19 0.464 
2 0.667 8 0.949 14 0.839 20 0.848 
3 0.49 9 0.853 15 0.697 21 0.679 
4 0.623 10 0.736 16 0.537 22 0.654 
5 0.805 11 0.45 17 0.58 23 0.417 
6 0.853 12 0.9 18 0.802 24 0.785 

 ارا  اربقياس نا     باي دغا  سحساظ ا  ارراليا  : ثبات المقياس -2
 )أ( إعا ة التطاعق:

لغتتتتتر  تتتتتتا  ارراليتتتتتا  سوءتتتتتتاإلي  طبغتتتتت  اربقيتتتتتتاس ءدتتتتت  ءغنتتتتتت  ارباتتتتتاد  ارستتتتتتيكانداي  
( س ت اسباءغا نا اردطبغ  اي     ذانا قيب  ن انت  االس رتاط تتغا إلسجتا  اربقيتاس 108   

 ( 881س0     اردطبغ  اي    اريان
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 ( ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق11ج ول)

 ع م ع م االرتبا معامل  إعادة التطبيق التطبيق البع 
 0.940 4.564 19.94 4.675 20.16 فعالية الذات
 0.954 5.318 15.67 5.517 16.27 التفاؤل
 0.914 6.669 15.2 6.787 15.74 األمل
 0.903 6.75 15.36 6.787 15.74 الصمود

 0.881 14.86 66.17 15.21 67.91 ال رجة الكلية

وعاوى  ثبىات ألفىا كرونبىاخ لمقيىاس رأس المىال النفوىي  تو لستاظ )ب( وعاوى  ألفىا كرونبىاخ:  
 (12 ذانا قيو ن ان  اريرا  ذبا ث  ناجح  سبت    االي ابي

 ابي( قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ملقياس رأس املال النفاسي االجي12ج ول ) 
 معامل الببات البع 

 0.805 فعالية الذات
 0.857 التفاؤل
 0.787 األمل
 0.737 الصمود

 0.722 ال رجة الكلية

( ادضتتتتتت   بدتتتتتتع اربقيتتتتتتاس تتسجتتتتتت  ءاريتتتتتت  نتتتتتتا اريرتتتتتتا   رتتتتتتكا 12 نتتتتتتا اربتتتتتتت   س تتتتتتو  
 ابكا اراااا سه 

 االتواق الداللي للمقياس:  -3
اربقيتتاس نتتا  تت   لستتاظ قتتيو ن تتان     تتو لستتاظ اال ستتاا ارتتتا د  ربفتتاإلا   ةس تتاإل

االس راط تغا إلسجا  ة ااإل ار غن  ءدى نفاإلا  اربقياس  نببا  إلسجا فو ءدى ارر ت ارتك   ندبت  
 ( ندادج اال ساا ارتا د  ءدى ارنحا اردار  13إريه   ياج  جت   

 ملقياس رأس املال النفاسي اإلجيابي إليص ( معامالت االرتبا  بن درجة كل مفردة وجمموع درجات البع  الذي ينتمي13ج ول )
 الصمود األمل التفاؤل فعالية الذات

 االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة
1 .877** 7 .750** 13 .595** 19 .497** 
2 .906** 8 .836** 14 .818** 20 .791** 
3 .821** 9 .743** 15 .748** 21 .701** 
4 .731** 10 .565** 16 .587** 22 .710** 
5 .613** 11 .469** 17 .639** 23 .507** 
6 .866** 12 .761** 18 .775** 24 .709** 

 0,01**  الة عند          0,05*  الة عند 
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( نبتتتتت ة  ثنتتتتار ء  تتتتا  اس رابيتتتت  ناجرتتتت  قا  إلالرتتتت  الاتتتتادي  تتتتتغا 13 نتتتتا جتتتتت   
نفتتاإلا  ذتت  س تتت نتتا ايس تتاإل ايسب تت    ارتسجتت  ارفديتت  ردر تتت   جبي فتتا  إلسجتتا  ة تتااإل ار غنتت  ءدتت 

 ( نبا ا ت ن  اا  ءد  اال ساا ارتا د  رف  س ت 0,01إلار  ءنت نسدا   
كبا  و لستاظ قتيو ن تان   االس رتاط تتغا نببتا  إلسجتا  ذت  س تت نتا ايس تاإل ايسب ت   

 س ت  ارتسج  ارفدي   ( ندادج ن ان   االس راط تغا إلسج  ذ 14 ياج  جت   
 االرتبا  بن درجة كل بع  وال رجة الكلية ملقياس رأس املال النفاسي االجيابيمعامالت  (14 ج ول )

 معامل االرتبا  البع 
 **0.411 فعالية الذات
 **0.314 التفاؤل
 **0.852 األمل
 **0.852 الصمود

ا  إلالرتتت  الاتتتادي  تتتتغا ( نبتتتت ة  ثنتتتار ء  تتتا  اس رابيتتت  ناجرتتت  ق14  اربتتتت   نتتتا 
إلسج  ذ  س ت  ارتسج  ارفدي  ردبقياس  نبا ا ت ن  اا  ءدى ا ساا اربقياس سارسب  اربااإل قياستفا 

  ث   سةس اربا  ارنفس  االابات ( 

 ، تعريب: الباحبا . (Bakker, 2005)ثالبًا: مقياس حالة الت فق يف بيئة العمل: إع اد 

 ءدتتى اربقيتتاس ارتتك  ةءتتته قيتتاس لارتت  اردتتت    تت  ار بتت   اءدبتتت ارراليتتا   تت  وصىىف المقيىىاس
(Bakker, 2005)   عرتتاسي  رفتتا  بستت  تتتتاد     نطبتت   بانتتا   ( نفتتاإلي 30ارتتك  ادفتتا  نتتا

 نطب   اغا ندركت  ال  نطبت   ال  نطبت  ءدتى االبت ا( ءدتى ة   فتا  إلسجتا  ذت    تتاي ءدتى 
 اإل ث  (   يءا ءدى ا ا  ث   ةس 1– 2– 3 - 4 – 5اردا غب  

   10-1   يضو اربفاإلا  نا االستوراق في العم   البعد ا ول -1

  20-11   يضو اربفاإلا  نا االستمتاع بالعم    البعد الثاني -2

 (  30-21   يضو اربفاإلا  نا البعد الثالث: الدافعية الداللية -3

   تغا ارتسجت  اربا ف ت  إرتى ( إلسجت   150- 30  داا ل ارتسجا  ءدى اربقياس نا تغا 
   اس فا  لار  اردت      تغي  ار ب  رتد نتاا  اربتاسس

  بتتتا  اجبتتت  نفتتتاإلا  اربقيتتتاس نتتتا ارد تتت  اجنبدغةيتتت  إرتتتى ارد تتت  ار ابيتتت      تتتو ءتتتا  
ارنستتبدغا ار ابيتت   االجنبيتت  ءدتتى ندبااتتغا  تت  ارد تت  اجنبدغةيتت  ربااج دتته رددركتتت نتتا صتتح  

 (1  جنبدغةي ارداجب   نا نطاس   ارب نى    ارد دغا ار ابي   ا
                                           

 ورة/ ابتسام الشقريف استاذ مساعد اللغة اإلجنليزية ابلكلية، ودكتور / أمحد سالم مدرس طرق تدريس اللغة اإلجنليزية ابلكليةدكت( 1)
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 حساب المؤشرات السيكومترية للمقياس:
 و اردح   نا صتا نقياس لار  اردت      تغيت  ار بت  ءتا بايت   في الاعمة ا جناية

اردحدغتت  ار تتاند  ارداذغتتت  لغتتر ببتت  اربقيتتاس ءدتتى ءغنتت  نتتا اربتتاظفغا  تت  نبددتتن اراظتتادن 
ا ات  ءاانت  ربقيتاس لارت  اردتت    (    ة اس  ندادج اردحدغ  ار اند  إرتى  جتاإل1346جحبفا  

 تت  تغيتت  ر بتت   ذبتتا  تتو لستتاظ اريرتتا  ءتتا بايتت  ن انتت  ةرفتتا ذا نرتتا    تتا ال ن انتت  اريرتتا  
( ذبتتا  تتو لستتاظ اال ستتاا ارتتتا د  ردبقيتتاس ءتتا 82س0 -65س0رصس تتاإل ارفاعيتت  اري اتت  نتتا تتتغا  

ي فتتتتا إلارتتتت  إلاتتتتاديا  بايتتت  لاستتتتب ن تتتتان   االس رتتتتاط اربغنيتتت  تتتتتغا ةس تتتتاإل اربقيتتتتاس  ذانتتتا جب
 Bakker, 2005,2008) نبتا ا تغا إرتى  بدتع اربقيتاس سب  تاا  ستيكانداي  نا ف ت   ب دته  

 صارحا  ر سدبتا  
  و اردح   نا ارب  اا  ارسيكانداي  ردبقياس نا         أوا في الدراسة الحالية

 صدق المقياس: تم حساب صدق المقياس بطريقة: -1

 صدق التحلع  العاولي:

 تتتتو ا بتتتتاق س تتتتض االجتتتتاابا  رب ا تتتت   اتديتتتت  اربقيتتتتاس رددحدغتتتت  ار تتتتاند  االسدف تتتتا     ثتتتت  
(    فتتتا  ارقيبتتت  اربطد تتت  ربحتتتتإل ناتتتفا   0,3 ذانتتتا ن حبفتتتا ةكبتتتا نتتتا   االس رتتتاطن تتتان   

   ا درتتاس تا دغتتا (KMO)ة رفتتغا-نتتااا-(   ا درتتاس ذتتااةس0,00001االس رابتتا  ةكبتتا نتتا  
Bartlett s tesr of  sphericity   إلا  الااديا 

(   ة  ارقيبتتت  0,3 بتتتغا ة  ن حتتتو االس رابتتتا  ةكبتتتا نتتتا     نتتتا  تتت   نداس تتت  اجلاتتتادا
(   بارنسر  ال دراس ذااةس رففابي ءتإل ة ااإل 0,001نافا   االس رابا   سا     ربحتإلاربطد   

اس تا دغتتا إلارتت  (  ثتتا ن دتتو ججتتااب اردحدغتت  ار تتاند   ذبتتا ة  قيبتت  ا درتت746س0ار غنتت  استتا   
 ( 15( ذبا    جت   4,939الااديا   قيبده  

 ( قيمة اختبار كايزر واختبار برتليت ملقياس حالة الت فق15ج ول )

 مؤشرات مالئمة العينة الجراء حتليل عاملي

 0.746 أوكلن ملالئمة العينة -ماير-قيمة معامل كايزر

 2093.274 قيمة اختبار برتليت

 435 درجة احلرية

 0.01 ماستوي ال اللة

 بنتتاب ءدتت  قرتتا  تتو اجتتااب  حدغتت  ءتتاند  نتتا ارتسجتت  اي رتت  سطاي تت   حدغتت  اربكانتتتا  
الستتدب   ار اانتت  ايساستتي  اردتت  ادفتتا  ننفتتا اربقيتتاس     Hotellingايساستتي  رفتتا دغنج
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 استتتتدبتا  نحتتتتا اربتتتتكس ارفتتتتانا الستتتتدباات ار اانتتتت   نتتتتع  تتتتت يا ند انتتتتت سطاي تتتت  ارفاسيبتتتتاكس 
Varimax    ااتتت  اردتتت  اربفتتتاإلا  ءدتتت  اجس تتتاب نتتع  0,4≤نحتتتا ارد تتترع ردبفتتتاإلي ثتتتا   ذتتا 

  ةكيا ة  0,4 إر    ر فا
% نتا اردرتااا 352س48- ذ فا ندادج اردحدغ  ار اند  ءتا  جتاإل ا ات  ءاانت  افستا 

رفتتكا اربقيتتاس  لغتتر احفتتا اربتتةب  Scree Plotنتتا ادستت  نتتع  تتك    ثتتاارفدتت  رحارتت  اردتتت   
نحتتتاس  جتتاإل ا اتت  ءاانتت  ندبتتااةي ذبتتا  تت   تتك   (؛ لغتتر ادفتت  اررتتاليا  ءدتت  ة  ا   تتتات اال

Scree Plot  استتدبت  ردحتاتتت ذتتو ءتتتإل ار اانتت  اردتت  ابتتب االلدفتتاظ تفتتا إق احفتتا االنفستتاس
ارفبغتتتا رد اانتتت  ارااجتتتح     االند تتتاس اردتتتتسيب  رد اانتتت  اربدرقيتتت    اردتتت  Slopeارببغتتتة اربغتتت  

 ( 2012( ةنبت  ي ةي Scree  ره سذا  ارحبا

 
 الت فق عوامل املاستخلصة من التحليل العاملي لبيانات مقياسل( التمبيل البياني لقيم ا ذر الكامن ل9شكل )

 ويمالن تفصع  هذه العلاو  كما يلي:
%( نتا اردرتااا نتا لارت  اردتت   06س22ار ان  اي  " االسد ااا    تغيت  ار بت    يفستا   -1

(    تررن نتا 32س6%( س ت اردتت يا    بدتة قيبت  اربتكس ارفتانا رته 09س20 ب  اردت يا    
 ( 0,903إر 462س0( نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  9 

%( نتتا اردرتتااا نتتا لارتت  اردتتت    بتت  58س16  ار انتت  اريتتان " االستتدبدا  سار بتت    يفستتا -2
رن نتتتا (    تتتر17س4%( س تتتت اردتتتت يا    بدتتتة قيبتتت  اربتتتكس ارفتتتانا رتتته  92س13اردتتتت يا    

 ( 0,724إر 472س0( نفاإلا   اا لا   ر ا فا نا  10 
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%( نتتا اردرتتااا نتتا لارتت  اردتتت   702س9ار انتت  اريارتتر" ارتا عيتت  ارتا ديتت  رد بتت    يفستتا   -3
(    تررن نتا 99س3%( س ت اردت يا    بدة قيب  اربكس ارفانا رته  33س13 ب  اردت يا    

( ااجت    تر ا  ذت  15(   جتت    0,758إرت 41س0( نفاإلا   اا لا   ر ا فا نتا  9 
 نفاإلي ءد  ار اان     نقياس لار  اردت  

 ( تشبعات كل مفردة يف مقياس حالة الت فق16ج ول )
 البع  البالث)ال افعية ال اخلية للعمل( البع  الباني )االستمتاع بالعمل( البع  األول)االستغراق يف العمل(

 التشبع ةاملفرد التشبع املفردة التشبع املفردة
1 0.826 11 0.477 21 0.41 
2 0.889 12 0.472 22 0.728 
3 0.893 13 0.644 23 0.758 
4 0.831 14 0.529 24 0.758 
5 0.841 15 0.54 25 0.735 
6 0.903 16 0.724 27 0.471 
7 0.814 17 0.713 28 0.471 
8 0.845 18 0.612 29 0.625 
10 0.462 19 0.663 30 0.756 

  20 0.533   

ر تتت    تتر فبا ستتر   26 اربفتتاإلي  9 تتو لتتكف اربفتتاإلي س تتو ( ةنتته 16  جتتت  ا لتتظ نتتا 
 ( نفاإلي  28   باردار  ةصر  اربقياس    صاس ه ارنفادي   ءان 

 :اســـات المقيـــثب -2

 ارا  اربقياس نا     باي دغا سحساظ ا  ارراليا  

  اربقياس ءدى ءغن  اربااد  ارسيكانداي  سوءاإلي  طبغ ارراليا لغر  ا  إعا ة التطاعق:  (أ 
( س تتتت استتتباءغا نتتتا اردطبغتتت  اي     ذانتتتا قيبتتت  ن انتتت  االس رتتتاط تتتتغا  إلسجتتتا  108   

 ( 847س0اربقياس    اردطبغ  اي    اريان    
 دة االختبارعا( ثبات املقياس بطريقة إ17ج ول )

 معامل االرتبا  إعادة التطبيق التطبيق البع 
  ع م ع م

 **0.844 28.8 49.9 30.37 48.6 االستغراق يف بيئة العمل
 **0.841 29.22 50.8 31.05 49.9 االستمتاع بالعمل

 **0.834 30.31 51.5 30.35 48.4 ال افعية ال اخلية للعمل
 **0.847 85.86 152 87.77 147 ال رجة الكلية
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يىاس حالىىة التىدفق فىىي وعاوى  ثبىىات ألفىا كرونبىىاخ لمق تو لستتاظ  وعاوى  ألفىا كرونبىىاخ: (ب 
 (18 ذانا قيو ن ان  اريرا  ذبا ث  ناجح  سبت   بعمة العم  

 ( قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ملقياس حالة الت فق18ج ول  )
 معامل االرتبا  البع 

 0.916 االستغراق يف العمل

 0.798 االستمتاع بالعمل

 0.820 ال افعية ال اخلية لبيئة العمل

 0.790 املقياس ككل

 ( ادض   بدع اربقياس تتسج  ءاري  نا اريرا   ركا ابكا اراااا سه 18 نا اربت   س و 
 االتساق الداخلي للمقياس:  -3

 تتو لستتاظ اال ستتاا ارتتتا د  ربفتتاإلا   ةس تتاإل اربقيتتاس نتتا  تت   لستتاظ قتتيو ن تتان   
ارر ت ارتك   ندبت   االس راط تغا إلسجا  ة ااإل ار غن  ءد  نفاإلا  اربقياس  نببا  إلسجا فو ءد 

 ( ندادج اال ساا ارتا د  ءد  ارنحا اردار  19إريه   ياج  جت    
 ( معامالت االرتبا  بن درجة كل مفردة وجمموع درجات البع  الذي ينتمي إليص ملقياس حالة الت فق19ج ول )

 )ال افعية ال اخلية للعمل(البع  البالث البع  الباني )االستمتاع بالعمل( )االستغراق يف العمل( البع  األول
 االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة االرتبا  املفردة
1 0.818** 11 0.499** 21 0.496** 
2 0.884** 12 0.642** 22 0.718** 
3 0.885** 13 0.686** 23 0.692** 
4 0.551** 14 0.510** 24 0.697** 
5 0.823** 15 0.518** 25 0.484** 
6 0.838** 16 0.602** 27 0.624** 
7 0.885** 17 0.723** 28 0.305** 
8 0.795** 18 0.301** 29 0.615** 
10 0.819** 19 0.625** 30 0.623** 

  20 0.652**   

 0,01**  الة عند          0,05*  الة عند 
( نبتتتت ة  ثنتتتار ء  تتتا  اس رابيتتت  ناجرتتت  قا  إلالرتتت  الاتتتادي  تتتتغا 19   نتتتا جتتتت  

ااإل ار غن  ءد  نفاإلا  ذ  س ت نا ايس اإل اري ا    ارتسج  ارفدي  ردر ت   جبي فتا إلارت  إلسجا  ة 
 ( نبا ا ت ن  اا  ءد  اال ساا ارتا د  رف  س ت 0,01ءنت نسدا   
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كبا  و لستاظ قتيو ن تان   االس رتاط تتغا نببتا  إلسجتا  ذت  س تت نتا ايس تاإل اري ات   
 اط تغا إلسج  ذ  س ت  ارتسج  ارفدي  ( ندادج ن ان   االس ر20 ياج  جت   

 ملقياس حالة الت فق يف بيئة العملبن درجة كل بع  وال رجة الكلية  ( معامالت االرتبا 20ج ول )

 معامل االرتبا  البع 

 **0.550 االستغراق يف العمل

 **0.571 االستمتاع بالعمل

 **0.623 ال افعية ال اخلية لبيئة العمل

نبتتت ة  ثنتتار ء  تتا  اس رابيتت  ناجرتت  قا  إلالرتت  الاتتادي  تتتغا  (20 نتتا اربتتت    
إلسج  ذ  س ت  ارتسج  ارفدي  ردبقياس  نبا ا ت ن  اا  ءد  ا ساا اربقياس سارسب  اربااإل قياستفا 

  ث  لار  اردت  ( 

 نتائج الفرض األول وتفاس ها:  
ت  تراغا إلا  إلاتاديا  رددفاءت  تتغا ند غتاا   ارنتا   ااجتينص الفر  ا ول علىا أنىه: 

سةس اربا  ارنفس اجابات   لار  اردت    ارب ث    سناا  اربباي( ءدى ند غاا  ارتساس  ارحاري  
      تغي  ار ب   ارسدار اجإلاس  اجتتاء (

ا   رددح   نا صح  ثكا ارفا    و لساظ اربداسطا   االنحاا ا  اربعياسي     ا  ردن
 10-5تتغا  -ستناا  5اغا  ابا (   اربباي  ة   نتا   قذاس  إناث(   ارب ث  ار دب    ابا  

سناا (  قرا سارنسر  ربد غاا  ارتساس    لستاظ اردرتااا اري ات   ردنتا    10ةكيا نا  -سناا 
  ارب ث   اربباي(  اردفاء  تغنفبا     راغاثبا ارب دار ءدى ند غاا  ارتساس  

( اربيانتتا  اراصتتفي  ردب دبتتغا    تتا  ردنتتا   ارب ثتت   ارببتتاي   قرتتا 21ا      اجتت  اربتتت
 سارنسر  ربد غاا  ارتساس 
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 ( البيانات الوعفية " املتوسطات واالحنراف املعياري"  ملتغ  رأس املال النفاسي االجيابي21ج ول )
 الع د االحنراف املعياري املتوس  اخلربة املؤهل النوع

 ذكور

 ة  تربوي

 19 24.91 66.95 5أقل من 
 32 28.58 74.44 10-5من 

 15 28.08 58.87 10أكبر من 
 66 27.76 68.74 الع د الكلي

 تربوي

 20 22.3 58.85 5أقل من 
 24 23.08 72.71 10-5من 

 20 28.29 68.05 10أكبر من 
 64 24.89 66.92 الع د الكلي

 الع د الكلي

 39 23.65 62.79 5أقل من 
 56 26.15 73.7 10-5من 

 35 28.16 64.11 10أكبر من 
 130 26.3 67.85 الع د الكلي

 اناث

 ة  تربوي

 18 26.44 65.28 5أقل من 
 16 33.41 67.69 10-5من 

 11 21.96 73.36 10أكبر من 
 45 27.76 68.11 الع د الكلي

 تربوي

 20 30.48 74.55 5أقل من 
 16 27.97 61.81 10-5من 

 26 26.96 60.27 10أكبر من 
 62 28.66 65.27 الع د الكلي

 الع د الكلي

 38 28.64 70.16 5أقل من 
 32 30.46 64.75 10-5من 

 37 25.99 64.16 10أكبر من 
 107 28.19 66.47 الع د الكلي

 الع د الكلي

 ة  تربوي

 37 25.32 66.14 5أقل من 
 48 30.09 72.19 10-5من 

 26 26.23 65 10أكبر من 
 111 27.64 68.49 الع د الكلي

 تربوي

 40 27.53 66.7 5أقل من 
 40 25.38 68.35 10-5من 

 46 27.51 63.65 10أكبر من 
 126 26.72 66.11 الع د الكلي

 الع د الكلي

 77 26.32 66.43 5أقل من 
 88 27.96 70.44 10-5من 

 72 26.88 64.14 10أكبر من 
 237 27.12 67.22 الع د الكلي
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 ( البيانات الوعفية " املتوسطات واالحنراف املعياري"  ملتغ  حالة الت فق22ج ول )
 الع د االحنراف املعياري املتوس  اخلربة املؤهل النوع

 ذكور

 ة  تربوي

 19 34.44 76.1 5أقل من 
 32 35.12 87 10-5من 

 15 29.36 70.8 10أكبر من 
 66 33.92 80.2 الع د الكلي

 تربوي

 20 30.14 69 5أقل من 
 24 29.95 82.1 10-5من 

 20 34.52 79.2 10أكبر من 
 64 31.5 77.1 الع د الكلي

 الع د الكلي

 39 32.08 72.5 5أقل من 
 56 32.81 84.9 10-5من 

 35 32.22 75.6 10أكبر من 
 130 32.66 78.6 الع د الكلي

 اناث

 ة  تربوي

 18 27.21 70.5 5أقل من 
 16 37.56 74.6 10-5من 

 11 26.75 81.5 10أكبر من 
 45 30.79 74.6 الع د الكلي

 تربوي

 20 34.83 85.4 5أقل من 
 16 28.24 64.1 10-5من 

 26 30.54 66.2 10أكبر من 
 62 32.33 71.8 الع د الكلي

 الع د الكلي

 38 31.93 78.3 5أقل من 
 32 33.12 69.4 10-5من 

 37 29.94 70.7 10أكبر من 
 107 31.58 73 الع د الكلي

 الع د الكلي

 ة  تربوي

 37 30.84 73.4 5أقل من 
 48 36.03 82.9 10-5من 

 26 28.25 75.3 10أكبر من 
 111 32.66 77.9 الع د الكلي

 تربوي

 40 33.2 77.2 5أقل من 
 40 30.25 74.9 10-5من 

 46 32.61 71.8 10أكبر من 
 126 31.89 74.5 الع د الكلي

 الع د الكلي

 77 31.93 75.4 5أقل من 
 88 33.58 79.2 10-5من 

 72 30.95 73.1 10أكبر من 
 237 32.23 76.1 الع د الكلي
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 فية " املتوسطات واالحنراف املعياري"  ملتغ  الاسلوك اإلدراي اإلب اعي( البيانات الوع 23ج ول )
 الع د االحنراف املعياري املتوس  اخلربة املؤهل النوع

 ذكور

 ة  تربوي

 19 25.49 81.42 5أقل من 
 32 29.79 93.91 10-5من 

 15 20.62 82.53 10أكبر من 
 66 27.04 87.73 الع د الكلي

 تربوي

 20 20.78 77.85 5من  أقل
 24 22.57 89.5 10-5من 

 20 28.53 85.25 10أكبر من 
 64 24.2 84.53 الع د الكلي

 الع د الكلي

 39 22.96 79.59 5أقل من 
 56 26.8 92.02 10-5من 

 35 25.14 84.09 10أكبر من 
 130 25.63 86.15 الع د الكلي

 اناث

 ة  تربوي

 18 22.71 85.33 5أقل من 
 16 34.76 84.88 10-5من 

 11 17.96 87.45 10أكبر من 
 45 26.18 85.69 الع د الكلي

 تربوي

 20 33.54 97.75 5أقل من 
 16 30.02 83.31 10-5من 

 26 25.52 78.04 10أكبر من 
 62 30.22 85.76 الع د الكلي

 الع د الكلي

 38 29.23 91.87 5أقل من 
 32 31.95 84.09 10-5 من

 37 23.68 80.84 10أكبر من 
 107 28.46 85.73 الع د الكلي

 الع د الكلي

 ة  تربوي

 37 23.92 83.32 5أقل من 
 48 31.45 90.9 10-5من 

 26 19.32 84.62 10أكبر من 
 111 26.6 86.9 الع د الكلي

 تربوي

 40 29.33 87.8 5أقل من 
 40 25.62 87.03 10-5من 

 46 26.8 81.17 10أكبر من 
 126 27.22 85.13 الع د الكلي

 الع د الكلي

 77 26.79 85.65 5أقل من 
 88 28.85 89.14 10-5من 

 72 24.28 82.42 10أكبر من 
 237 26.89 85.96 الع د الكلي
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ا   ارب ثت   ارببتاي ( ندادج  حدغت  اردرتااا اري ات  ردتراغا ذت  نتا ارنت24   ياج  جت  
    ند غاا  ارتساس 

 ( نتائج حتليل التباين البالثي لت ث  كل من النوع واملؤهل واخلربة يف متغ ات ال راسة24ج ول )
 ال اللة قيمة "ف" متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مص ر التباين املتغ ات

رأس املال 
النفاسي 
 االجيابي
 

 ة  دال 0.02 14.743 1 14.743 النوع 
 ة  دال 0.223 163.96 1 163.958 املؤهل
 ة  دال 0.428 315.05 2 630.105 اخلربة

 ة  دال 0.171 125.7 1 125.701 تفاعل النوع* املؤهل
 ة  دال 1.836 1350 2 2699.957 تفاعل النوع*اخلربة
 ة  دال 0.13 95.384 2 190.768 تفاعل املؤهل*اخلربة
 ة  دال 2.378 1748.3 2 3496.633 التفاعل البالثي
   735.32 225 165447.1 تباين اخلط 
    237 1244592 اجملموع

ح
الة 

 الت فق
 

 ة  دال 0.712 732.788 1 732.788 النوع 
 ة  دال 0.316 324.757 1 324.757 املؤهل
 ة  دال 0.122 125.596 2 251.192 اخلربة

 ة  دال 0.079 81.08 1 81.08 نوع* املؤهلتفاعل ال
 ة  دال 2.106 2166.36 2 4332.719 تفاعل النوع*اخلربة
 ة  دال 0.651 669.979 2 1339.959 تفاعل املؤهل*اخلربة
 ة  دال 2.292 2357.56 2 4715.128 التفاعل البالثي
   1028.53 225 231418.9 تباين اخلط 
    237 1617861 اجملموع

االب اع 
 االداري

 ة  دال 0.085 60.923 1 60.923 النوع 
 ة  دال 0.031 22.406 1 22.406 املؤهل
 ة  دال 0.528 379.698 2 759.395 اخلربة

 ة  دال 0.096 68.808 1 68.808 تفاعل النوع* املؤهل
 ة  دال 2.682 1929.08 2 3858.163 تفاعل النوع*اخلربة

 ة  دال 0.502 361.16 2 722.319 ؤهل*اخلربةتفاعل امل
 ة  دال 1.21 870.557 2 1741.113 التفاعل البالثي
   719.236 225 161828 تباين اخلط 
    237 1921921 اجملموع

 ( نوتنتج وا يلي:24، 23، 22، 21وون ال داول )
 أواًل: بالنسبة لتأثير النوع االجتماعي على متغيرات الدراسة

ءت   جاإل  راغا إلا  إلااديا  ردنا  االجدباء   قذاس  اجنتاث( ءدتى ذت  نتا سةس اربتا  
ارتتتنفس اجابتتتات   لارتتت  اردتتتت    تتت  تغيتتت  ار بتتت   ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء     دفتتت  ندتتتادج ارتساستتت  

 اردت   داتا إرتى ءتت   جتاإل  تا ا   (Shaikh, 2006)ارحاري  نع نا اندفا إريته ندتادج إلساست  
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اادي ا    اجتتا  اجإلاس      ا ردنا  ة      ا رسناا  اربباي   ندادج إلساس   إتااهيو ةلبت ةتا إلار  إل
(  ارد  ة تاإل  س تت   جتاإل  تراغا إلا  ردنتا  ءدتى اجتتتا  اجإلاس    ندتات إلساست  ءدتى 2008جانع  

اجإلاس   (  ارد   داا إرى ءت   جاإل  ا ا جاثاي  إلار     ةس اإل اجتتتا 2014س غت اربطا   
تتتا  ارتتتي ث   ا تتتع اجتتتتتا  اجإلاس    ن ا تتتا  اجتتتتتا  اجإلاس    ةستتتارغب  طتتتايا اجتتتتتا  اجإلاس   ر  

(  اردتتت  2004ربد غتتا ارنتتا    تت  لتتغا ا ددفتتا ندتتادج ارتساستت  ارحاريتت  نتتع ندتتادج إلساستت   ارا تتغت  
 ةظفا   جاإل  راغا إلا  ربد غا ارنا     اجتتا  اجإلاس  راار  اركذاس  

دى ارااو نا ة  ءتات نا اردحدتي   ارنحايت   فغتت سالدباريت   جتاإل  تا ا  ت  اجتتتا   ء
 & Matud)اجإلاس  ساج   رددفاء  تغا نا  ارب ث  ارتساس   سناا  اربباي  ارنا  االجدباء  

Grande, 2007)  إال ة  نا ادبغة سه اردنحيو اجإلاس  ارفان     نحو ارد ديو  ارد دو ارد دغتا  
ا ارنحتتتا  ارد ديبتتت  ارباتتتا   ب تتت  نتتتا اردا تتت  اجإلاس  نتتتا ر    تتت  سستتتناا  ارببتتتاي  ءتتتتإل  ننفتتت

  دغتتت  نتتتا اربتتاانج  ارتتتت سا  اردتسيبيتت  ارد دغتاتتت   اينتتا ارتتتك  اب دتته ة تتتاظ إرتتى اردا تتت  اجإلاس  
اير  اغا اربا فة ءدى ن تااغا اال دتتاس  ارففتابي ثتكا نتا جانتب   نتا اربانتب اي تا اتر   نتا 

ساستتو اردتتتتغا اجإلاس  اربا فتتة ءدتتى اردنحتتيو ار دحتت  ارتتك  ال ادتتار ثتتانش لاذتت  ندستتع ا تتاف 
ردف ت   يتته اربباسستا  اجإلاسيتت  اجتتاعيتت    لتا  ذتتا  اينتا ذتتكرا  ب تتض ارنحتا ءتتا ة   رتتااا 
ااجتت ءدتتى اربستتداد ارتتتا د   تت  اردفتتايا ارنفست  ربتتتاا  اربتتتاسس  تتو    دغتاتت  ارستتياا  ارحتتاف 

حو ارد ديو  ارد دو  اردتتغا اجإلاس     ارب سسا  ارد ديبيت   تت ال استب  ساتاسي ة  ارب سسا   رن
سر اد سو اات ثكاا اربكانغا؛ اردت    سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  نتا لارت  اراجتاإل ستار اي ة  
لار  اراجاإل ذونكاني  ذانن   ت  اردفتايا إرتى لارت   جتاإل سارف ت  سببتا ا ستا  ا نتع اردتااد  اربانتتي 

  سببا  ا  ا نا اج تا  ءدى اربباباي  ص اب   حب  نا  ت ادا ب ءدغفا نا  تاعيا   
 نتتا جانتتب   تتا ابكتتا اج تتاسي إرتتى ة   ف غتت  نضتتانغا اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت  ذحارتت  
اسد ااا إتتاء     ةإلاب اربفا  اجإلاسي  ساسدبدا   بفب  ةنا ا ادطدب سيا  ا إلاءب ا  نسانت    اري تا 

تتتتسر  ثتتتكا ةنتتتا  تتتت ال اكتتتا  ندتتتا ا ا سارتسجتتت  ارفا يتتت   تتت  ارب سستتتا  نتتتا اردفت اتتتت ارف دتتت  ة  ارب 
 ارد ديبي  ارد دغتا  ارنبطي  اربندحب  ءدى نا ا اف تنس  اجإلاسي ناذة  ارطاسع     

 ثانيًا: بالنسبة لتأثير سنوات الخبرة على متغيرات الدراسة: 
ةكيتتا  -ستتناا  10-5تتتغا  -ستتناا  5ا ءتتت   جتتاإل  تتراغا إلا  إلاتتاديا  ردببتتاي  ة تت  نتت

سناا ( ءدى ذ  نا سةس اربا  ارنفس اجابات   لار  اردتت    ت  تغيت  ار بت   ارستدار  10نا 



  د/ عب  العزيز إبراهيم، د/ حمم  الاسعي 
 

 312 

اجإلاس  اجتتتتتاء     دفتتت  ثتتتكه ارنديبتتت  نتتتع ندتتتادج إلساستتت   سانتتت  نحبتتتاإل عراتنتتت   سانتتت  إتتتتااهيو 
 تت  إلسجتت  نباسستت  اجتتتتا   ءتتت   جتتاإل  تتا ا تتتغا اربتتتاايا إرتتى(  اردتت  ة تتاس  2013ار تت اا   

تتا ربد غتتا ارببتتاي ار بديتت    إقا ذانتتا ستتناا  ارببتتاي ةنتتا ا ةساستتي ا  تت  االس  تتاب اربفنتت   اجإلاس      
 جتتاإلي ايإلاب اجإلاس  نديبتت   تتااكو ن انتت  ارببتتاا  اربفنيتت   إال ة  اينتتا  تت  ن سستتا  ارد دتتيو 

تا ربنحتاس اردتااكو ارفبت  س تض ارنحتا ءتا ن  تاا    ارد دو ارد دغتا   د ان  نع ثكه ارستناا      
االس  اب   ض   ءا ة  االجدفاإلا  ار ادب   ارباصت  ستارباانج اردتسيبيت  اربا فتةي ءدتى ا دااجتا  
ارباإلي  االءدباإل نايارا إرى لت س غت اغا قا  جت د      غغتا ار ناءتا  ارد دغتات  اردت  ادستد  

إلاس   تت  اربتتتاسس   ضتت   ءتتا ة  ند غتتا ار بتتا تفتتا نتتا ثتتو  تت   بتت  ارداا بيتت  ارفانيتت  ردنستت  اج
ند غا ا  اء      ثكا ارسياا إق ة  ارداجه نحتا اج تتا  ءدتى ارببتاباي اربحستاب  ذ انت  ةساست  
 ت  اجتتتتا  اجإلاس  نتتا  اتتاد  ارقيتتاإلا  اجإلاسيتت  ار تتاس    اربتت ل ايساستتي  ر اربيتت  ارقيتتاإلا  

ا دابتتا نتتا نتتا ا تتاف سستتا ارد اءتتت اينتتا ارتتك  اتتا ر  اجإلاسيتت  ارحارتت   تت  ارب سستتا  ارد ديبيتت  
سارداجتته نحتتا  يبغتتا اربباسستتا  اجإلاسيتت  اربررا تت  إايتتاس ا ربتتا ااتت   ستتبغده إنفتتاب اربتنتت  ساتتاسي 
 نن    ثنا   ايا   يبغتا ر  ديت  اردتتتغا اجإلاس  ار تادو ءدتى قثنيت  ارباظتن  رتيس قثنيت  ارقيتاإلي 

 تتتتو  نضتتتتانغا  إلالال  اجنفتتتتاق ارستتتتداذ  رحارتتتت  اردتتتتت    اجإلاسيتتتت  اردحايديتتتت   نتتتتا جانتتتتب   تتتتا
 نكانا  تني  سةس اربا  ارنفس  اجابات  ايسب   ال ادو إال    سياا تغيا   اري  نتا ارتا  غا 
 اردفتاتتت اجإلاس   ثتتكا نتتا ثتتا سببتتا س غتتت إرتتى لتتت نتتا ءتتا اربنتتا  اجإلاس   تت  ن سستتا  ارد دتتيو 

 اينا  ساب ءت   جاإل  ا ا قا  إلالر      ا رسناا  اربباي   ارد دو ارد دغتا    سببا اكبا ثكا 

 ثالثًا: بالنسبة لتأثير المؤهل األكاديمي على متغيرات الدراسة: 
  ابتتا   اغتتا  ابتتا ( ءدتتى ذتت  نتتا  ءتتت   جتتاإل  تتراغا إلا  إلاتتاديا  ردب ثتت  ايكتتاإلاب 

إلاس  اجتتتتاء     بددتتن سةس اربتتا  ارتتنفس اجابتتات   لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت   ارستتدار اج
  إقا ة  اربدا تع   ت  جتاب ا تد ف اربدالت ثكه ارنديب  نع ةإلتيا  ارببا   اردحدي   ارنحايت  

اغا  ابا ( ة  اكتا  نتتاا  اربتتاسس ارحاصتدغا ءدتى ن ثت   ابتا    ارب ث  ايكاإلاب    ابا  
س ارتتتاظيف   اراجتتتا ةكيتتتا ذفتتتابي إإلاسيتتت   تتت   ستتتغغا ار بتتت  اجإلاس  سبتتتا استتتدت  ءديتتته نتتتا اجابتتتا

اراظيف     ا ع ارحا  ة  ارطاسع اير  اربحكا  سار اانغا  اردااد  ايري  اردنحيبيت  اربا فتةي ءدتى 
نستتتت  اجإلاسي ارباذةيتتتت  قا  اربستتتتدايا  اري اتتتت   ءديتتتتا   ستتتتطى    نفغكاتتتت    ب تتتت  نتتتتا نتتتتتاا  

تا ردتت   اي انتا  ارد ديبتا  نتا ةءدتى إرتى ةستف  اينتا  اربتاسس اتاس ا   ت  اربفتا  اردنفغكات      
ارتتتك  ال  دضتتت  ن تتته ةاتتت   تتتا ا جاثايتتت  تتتتغا نتتتتاا  لاصتتت  ءدتتتى ن ثتتت   ابتتتا   نتتتتاا اس  تتتى 
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تا رستناا  ارببتاي  صتحي   تت  حفتا ارفتا ا تغنفبتا  يبتا اد دت  سار   تا  االجدباعيت    ظيفي ا     
إرتتى إ تتااس  تتتتغا ا  ننتتا   نحيبتت   نتتا  إال ة  ثتتكه اال د  تتا   تتت ال  ا تتى  إ تتااس لتت  ارب  تتا  

 إإلاسي ا إتتاعي ا اسب  ساردت      تغي  ار ب  ة  اسديباس نكانا  سةس اربا  ارنفس  اجابات   

ا رفتتتت  نتتتتا ارنتتتتا  االجدبتتتتاء   ارب ثتتتت    ءدتتتتى قرتتتتا ببي تتتت  ة  ال ااجتتتتت  تتتتراغا ا ن تتتتداذ 
اد ارتاا    ايكاإلاب   اربباي ءدى ند غاا  ارتساس     ظ  ني  ثكا ارداصيف  ثكا ءدى اربسد

اردفاغد   اينا ارك  ا ة  سااسي ءان  إرى ببيعيت  ارنست  اجإلاس  ارباذتة  ارتك  سببتا ااستو 
تتا رنستتت  نااقرتتت   نحاستتتبي   تتتتات اجلكتتتا   إل س نتتتاا  اربتتتتاسس  تتت   جتتتعي  اجإلاسي اردنفغكاتتت      

انج ال  دضت  اب ت  نتا نيت  ثتكا اردتتتغا اجإلاس  ةنتا ا ة تاظ إرتى ارطتاسع ايرت  ارببت ارك اينا 
    ندنه  نضبانه  إجاابا ه  سيا ه  اءدي  ردبد غاا  اردانيفي  اربدضبن     ارتساس  ارحاري    
إال ة  اينتتا  ءدتتى اربستتداد ارداتتاس  ارنحتتا    يبتتا اد دتت  سار   تتا  االس رابيتت  تتتغا 

س اربتا  ارنفست  ند غاا  ارتساس  اري ث  ارسدار اجإلاس  اجتتاء    اردت      تغي  ار ب    سة
اجابات  جاب  قا  اغا إلالر  إلاادي  جاثاي   سببا الءدباإل ارتساس  باي   ارب اايس ار ادب  

 ءدى ارد ايا اركا    

 نتائج الفرض الباني ومناقشتها وتفاس ها:
اتتتتن  ارفتتتتا  اريتتتتان  ءدتتتتى ةنتتتته   اجتتتتت  تتتتا ا قا  إلالرتتتت  إلاتتتتادي   تتتت  ارستتتتدار اجإلاس  

 ( رتد نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس   ننبفض  نا فع ربا  ارنفس  اجابات  اجتتاء   اجع  راةس ا
   تتو استتدبتا  ا درتتاس " " ردف تتن ءتتا إلالرتت   ا بتتاه وللتحقىىق وىىن صىىحة هىىذا الفىىر 

ارفا ا تغا نداسط  إلسجا  ارب دبغا نا ف    ننبفض  سةس اربا  ارنفس  االابات    جتت   
 ا اردار  ( ااج  ندادج ثكا اردحدغ  ءد  ارنح25 

 ( نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة واجتاه الفروق بن متوسطي درجات 25ج ول )
 م يري امل ارس مرتفعي ومنخفضي رأس املال النفاسي االجيابي يف الاسلوك اإلداري االب اعي

  ةةةةةةةةةةةةةاملتغ
مرتفعي رأس املال 

 (64النفاسي ) =
منخفضي رأس املال 

 لةال ال ت (64النفاسي ) =
 ع م ع م

 0.01 19.81 2.9 9.266 3.836 21.172 العالقات اإلناسانية يف بيئة العمل
 0.01 12.31 2.87 9.484 5.399 18.891 األعالة والتا ي  يف العمل

 0.01 13.67 2.47 8.844 4.138 17.078 الطالقة الفكرية
 0.01 12.00 2.09 9.719 5.433 18.453 املرونة الفكرية

 0.01 12.46 2.53 10.52 6.178 20.922 ية للمشكالت يف بيئة العملاحلاساس
 0.01 8.10 4 11.73 5.324 18.484 املخاطرة وحتمل الغموض
 0.01 17.31 13.2 59.56 21.96 115 االب اع اإلداري ككل
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 ( يتضح أنه:25) وون جدول
ءنتتتت    اجتتتت  تتتا ا قا  إلالرتتت  إلاتتتادي ة تتتاس  ندتتتادج اردحدغتتت  اجلاتتتاد  ءتتتا  جتتتاإل

ءدتتتى نقيتتتاس سةس نا ف تتت   ننبفضتتت   نتتتتاا  اربتتتتاسستتتتغا نداستتتط  إلسجتتتا   01س0نستتتدا  
ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  راتتار  نا ف تت   تت   اربتتا  ارنفستت  االابتتات   ايس تتاإل  ارتسجتت  ارفديتت (

 ارسدار اجإلاس  اجتتاء  
 الفر  الثاني علا النحل التالي: ويمالن تفوعر نتائج 
تتتتغا نتتتتاا    تتتا ا قا  إلالرتتت  إلاتتتادي  غتتت  اجلاتتتاد  إرتتتى  جتتتاإلة تتتاس  ندتتتادج اردحد

ايإلاب ءدتى نقيتاس سةس اربتا  ارنفست  االابتات   ايس تاإل   ارتسجت  نا ف    ننبفضت   اربتاسس
ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  راتتار  اربتتا ف غا    دستت  ثتتكه ارنديبتت  نتتع ندتتادج إلساستت   تت   ارفديتت (

(Matthews,2008)  بدع اربتاايا تتسج  نا ف   نا اردت      ار ب   ارد  ةكت  ءدى ة   
ا سةس اربتتتا  اجتتتتتاء    Creativeاجإلاس   ابكتتتنفو نتتتا استتتديباس نتتتا ةبدتتت  ءديتتته اصتتتط ل 

Capital   رتد ار اندغا؛ سب نى االسديباس  ارداظيف اجابتات  ردباتاد   ار تتسا   اربفتاسا
 ساس ار ا  ربغي  ار ب  اردنحيب  إلنبفا    اربارنفسي   ارفني  رد اندغا سرسارغب إإلاسي  نبدفاي   

ة  نتتتتاا  ار بتتت  ق   اربستتتدايا  اربا ف تتت  نتتتا سةس  (Whitehead, 2014) سة  
اربتتتا  ارنفستتت  ءدتتتى اربستتتداد االجدبتتتاء   تتتاإلس   ءدتتتى  فتتتو ةإل اس اي تتتايا    تتتكغ  ن تتتاءاثو 

ابن ن فتو   ارتاء   اري حت   ة  ارفو     تاا ارحتاا ة ارنفستي  ارفاننت   ساب ة  تا  اي تايا  ارد ت
اركثني   اردنره اردد اد  ردب ك   ارنفسي  رد اندغا  ساء  اردبتا ظ ارف تا  ن فتا  ساججتا   إرتى 

   تاا ارباانب ارا لي   اي  قي     ار ب   
كبتتا ا تتةي اينتت  نتتا  اذغتتة اربتتتاا ءدتتى   بتت  ايثتتتاف ارباجتتاء   االردتتةا  تفتتا ءبتتا 

اجرفتتان  اردحفغتتة   ذبتتا اتتا ر  نكتتا  اينتت  سبتتا استتبى نبكجتت  ايإل اس س تتت  اردبكتتغا  ارستتدار 
اجتتاعيتتت  ءبتتتا اجرفتتتا   اردحفغتتتة  ارقيتتتاإلي سايستتتاي  ار تتتت ي ارحستتتن     استتتيو نستتتاسا  ايإلاب ءبتتتا 
اردبكتتتغا  لتتت  ارب تتتك    ارستتتدار ارفتتتاإلف  نتتتع اربيتتتاتاي  اجصتتتااس  ارابرتتت   تتت  ارد دتتتب ءدتتتى 

    (Luthans, 2002; Luthans; Avey & Patera& West, 2006)ار قرا  
-Hope يبكا  فسغا ثتكه ارنديبت  ءدتى جتاب نبتاقت اردنبيت  اربفنيت  اربا فتةي ءدتى اينت  

Centered Model of Career Development  ةستتس ثتتكا ارنبتتاقت ءدتتى اتت ث نبتتاقت 
اربطدابتت  رددبطتتي  نحايتت  ستتاس    تت  نبتتا  اردنبيتت  اربفنيتت    ثتتتف إرتتى  حتاتتت ارففتتابا  ايساستتي  

ارف تتتا  ذ بديتتت  إإلاسيتتت  ةساستتتي   تتت  ار تتتا  ارحتتتاإل   ار  تتتايا  ارنبتتتاقت ارنحتتتا  اي   نحايتتت  اينتتت  
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(Snyder,2002; Niles, 2011)  نبتتتاقت ثتتا  ردد دتتتب اربفنتتت   (Hall, 1996)  نحايتتت   
تتا ردنبتتاقت ارب تتاس إريتته ن طتت  تتااتت   (Bandura, 2001)اربتتتاسي ار باتتي    ضتت ن    اينتت      

 ؛  باردار   ا ن اس  اؤه اربفن  ار  اس ساين  احا  إل   انتنات ار ب     ةن ط  ار ب 
 , Avey, Patera & West)  دس  ندادج ارتساس  ارحاري  نع نا اندفتا إريته إلساست  

نتتا ة  اي تتبا  ق   اربستتدايا  اربا ف تت  نتتا اينتت  رتتتافو  تت اس ا ساربتتتاسي  اال دتتتاس  (2006
ردتتتتار  ثتتتتو  تتتتاإلس   ءدتتتتى  جتتتتع ةثتتتتتاف  نحيبيتتتت  إتتاعيتتتت ؛  ضتتتت   ءتتتتا اربيتتتتاتاي ار باتتتت ؛  با

 ,Snyder) االنت ا   ت  ا بتاه  ح غت  ثتكه ايثتتاف تفبت   لغايت  قا يت    ذتكرا ندتادج إلساست  

 اردتتتت   داتتتتا إرتتتتى ة  ق   اربستتتتدايا  ار اريتتتت  نتتتتا ار تتتت اس ساينتتتت  اضتتتت ا  ةثتتتتتا  ا  (2002
سااسي  ان  نحا  ح غ  ثكه ايثتاف ءدى نحا اان ؛ رفانفتا  ظيفي  رحيا فو   داجه إلا  غدفو 

ةثتا  ا ة ال   ا عي   ااني تا قا  ببي ت  ندحتات   ي دتا  ذت  قرتا س ت اس سارحغايت  اركا يت   باالءد تاإل 
 سار تسي ءدى جر  نساس ايلتاث  ارا ادع  

 نتائج الفرض البالث ومناقشتها وتفاس ها:
ت  تتتا ا قا  إلالرتتت  إلاتتتادي   تتت  ارستتتدار اجإلاس  اتتتن  ارفتتتا  اريارتتتر ءدتتتى ةنتتته   اجتتت

 رتد نتاا  اربتساس ءغن  ارتساس    ننبفض(  نا فع  اجتتاء   اجع رحار  اردت      تغي  ار ب 
   تتو استتدبتا  ا درتتاس " " ردف تتن ءتتا إلالرتت   ا بتتاه وللتحقىىق وىىن صىىحة هىىذا الفىىر 

ردتت    ت  تغيت  ار بت    جتت   ارفا ا تغا نداسط  إلسجا  ارب دبغا نا ف    ننبفض  لار  ا
 ( ااج  ندادج ثكا اردحدغ  ءد  ارنحا اردار  26 

 ( نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة واجتاه الفروق بن متوسطي درجات26ج ول )
 م يري امل ارس مرتفعي ومنخفضي حالة الت فق يف الاسلوك اإلداري اإلب اعي

 املتغ 
مرتفعي حالة الت فق 

= (64) 
الة الت فق منخفضي ح
 ال اللة ت (64) =

 ع م ع م
 0.01 17.62 3.61 9.172 3.91 20.89 العالقات اإلناسانية يف بيئة العمل
 0.01 13.34 2.11 8.828 5.55 18.73 األعالة والتا ي  يف العمل

 0.01 16.70 1.63 8.063 4.01 17.09 الطالقة الفكرية
 0.01 14.00 1.37 9.078 5.06 18.25 املرونة الفكرية

 0.01 12.03 2.25 10.27 6.32 20.36 احلاساسية للمشكالت يف بيئة العمل
 0.01 10.70 2.03 10.92 5.33 18.56 املخاطرة وحتمل الغموض
 0.01 20.02 8.09 56.33 21.5 113.9 االب اع اإلداري ككل
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 ( يتضح النتائج التالية:26وون جدول)
نتتتتتاا  تتتتتغا نداستتتط  إلسجتتتا   01س0ستتتدا  ءنتتتت ن  اجتتتت  تتتا ا قا  إلالرتتت  إلاتتتتادي 

ارستتدار  تت    ايس تتاإل  ارتسجتت  ارفديتت ( لارتت  اردتتت    تت  تغيتت  ار بتت نا ف تت   ننبفضتت  اربتتتساس 
 اجإلاس  اجتتاء  راار  نا ف   ارسدار اجإلاس  اجتتاء  

 ويمالن تفوعر نتائج الفر  الثالث علا النحل التالي: 
نتتتتاا    اجتتت  تتا ا قا  إلالرتتت  إلاتتادي جتتتاإل ة تتاس  ندتتادج اردحدغتتت  اجلاتتاد  إرتتى   

     ايس اإل  ارتسج  ارفدي ( ايإلاب ءدى لار  اردت      تغي  ار ب نا ف    ننبفض   اربتاسس
ارستتدار االإلاس  االتتتتاء  راتتار  اربتتا ف غا  تت  ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء     دستت  ثتتكه ارنديبتت  

نا  جاإل  راغاا  سببي  ندراإلر   (Nielsen & Cleal, 2010)نع نا ذ فا ءا ندادج إلساس  
تغا لار  اردت      ار ب   ب ض اين ط  ني  ار اتن ارتكثن   لت  ارب تكد   ارد غتيو؛  ضت   
ءتتتا اس رتتتاط لارتتت  اردتتتت    تتت  ار بتتت  إاباتي تتتا تاجتتتال ارتتتت س  اردتتتراغا  اربطارتتتب ارب ا يتتت    ثتتت  

 نكانا  ةساسي  ردسدار اجإلاس  اجتتاء    
ءدتى نحتا نتا ةظفا ته  Positive mood  لارت  اردتت   ستاربةات اجابتات  كبا ة  ا دتاا

 ,Eisenberger, Armeli, , Rexwinkel, Lynch& Rhoades)ندتتادج إلساستتا  

2001; Eisenberger & Rhoades, 2001; George & Brief, 1992)  ات إل  إرتى
 يياإلي اجتتا  اردنحيب  ساف  ءان   اجتتا  اجإلاس  ساف   اص   

ة  اربتتتةات اجابتتتات   (George & Brief, 1992; Emerson,1998)سة    
ارباالب رحار  اردت   ات ع اربتاايا سا باه اردففغا اجابات     ار اندغا  بغي  ار ب ؛  باردار  
يياإلي اربغ  إرى اربسانتي ارنفسي   االجدباعي    اردففغتا اجتتتاء    اردد اديت  اجإلاسيت ؛ نبتا افضت  

 ا  إرى  حسغا ننا  ار ب    ح غ  ايثتاف اردنحيبي      ارنفا

 نتائج الفرض الرابع ومناقشتها وتفاس ها:
ابكتتتا اردنبتتت  سارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء  رتتتتد نتتتتاا   "اتتتن  ارفتتتا  ارااستتتع ءدتتتى ةنتتته 

اربتاسس سبحا ح  اررحغاي    جاب ذت  نتا سةس اربتا  ارنفست  اجابتات   لارت  اردتت    ت  تغيت  
 د نتاا  اربتاسس ءغن  ارتساس  ار ب  رت

  ساف ادو قرا نا     ارتسجا  ارفدي  ردبد غاا  اربسد د   نا     ةس اإلثا 
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 أواًل: من خالل الدرجات الكلية 
 ال دراس صح  ثكا ارفا   و اسدبتا   حدغ  االنحتاس اربد تإل  اءدباإل ءدى باي ت  اردحدغت  

ررحغتتاي ءدتتى نقيتتاس سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   لارتت  اربددتتاسع رتتتسجا  نتتتاا  اربتتتاسس سبحا حتت  ا
 ( ااج  ندادج نباقت االنحتاس ءدى ارنحا اردار   27اردت      تغي  ار ب    اربت    

 ( منوذج حتليل احن ار التباين للمتغ ات املنبئة بالاسلوك اإلداري اإلب اعي27ج ول )
 ال اللة قيمة ف املربعات متوس  جمموع درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 0.01دال عن   472.429 68374.85 2 136749.7 االحن ار
   144.731 234 33866.95 البواقي
    236 170616.7 الكلي

 ( ارستتتتتات  إلالرتتتتت  قيبتتتتت  "ف"؛ لغتتتتتر تد تتتتتا قيبتتتتت " ف" اربحستتتتتاب 27  ادضتتتتت  نتتتتتا جتتتتتت  
ارنبتتاقت  تت   فستتغا اردرتتااا ( نبتتا ا نتت   تتاي ند غتتاا  0,01(  ثتت  إلارتت  ءنتتت نستتداد  42س472 

ارفدتتتت  ردبد غتتتتا اردتتتتاسع اربدبيتتتت   تتتت  ارستتتتدار اجإلاس  اجتتتتتتاء  رتتتتتد ءغنتتتت  ارتساستتتت  نتتتتا نتتتتتاا  
  ذبتا تد تا قيبت  ن انت   =R) 0,895  اربتتاسس  لغتر تد تا قيبت  ن انت  االس رتاط اربد تتإل

 تتتتتسي   نبتتتتا ا ذتتتتت (=0,800R/2     قيبتتتت  ن انتتتت  اردحتاتتتتت ارباتتتتح (=0,802R2   اردحتاتتتتت
%( نا اردرااا ارفد  ردسدار اجإلاس  اجتتاء   00س80ند غاا  ارنباقت ءدى  فسغا نا اااي   

%(  يبكا ة   فسا نا     ند غاا  ة اد  بتات ءتا نطتاا  20ةنا ارنسر  اربدرقي    تسثا  
( ااجتت  ندتتادج  حدغتت  االنحتتتاس اربد تتتإل رد اانتت  اربنبيتت  سارستتدار 28اررحتتر ارحتتار    جتتت    

 اجإلاس  اجتتاء  
 ( نتائج حتليل االحن ار املتع د للعوامل املنبئة الاسلوك اإلداري اإلب اعي28ج ول )
 ت (β)معامل االحن ار املعياري  اخلط  املعياري (B)معامل االحن ار  متغ ات النموذج
 12.571**  2.111 26.542 ثابت االحن ار

 5.198** 0.326 0.062 0.323 رأس املال النفاسي االجيابي
 9.481** 0.594 0.052 0.496 حالة الت فق يف العمل

 ردنب  ءدى ارنحا اردار   ا نا او ابكا ذداس  ن اإلر  
 ( حالة الت فق يف العمل.0.594( رأس املال النفاسي االجيابي+)0.326االب اع االداري = )

ا  إاباتيتا   ت  ارستدار ادض  نا ن اإلر   حدغ  االنحتاس ارساس   ة  ةكيا اربد غتاا  استفان
 اجإلاس  اجتتاء  ث  لار  اردت      تغي  ار ب  او سةس اربا  ارنفس  اجابات  
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 ثانيًا: من خالل األبعاد 
( نبتاقت  حدغت  انحتتاس اردرتااا ردبد غتاا  اربنبيت   سةس اربتا  ارنفست  29ااج  جتت    

 تتاء اجابات    لار  اردت      تغي  ار ب  سارسدار اجإلاس  اج
 ( منوذج حتليل احن ار التباين للمتغ ات املنبئة بالاسلوك اإلداري اإلب اعي29ج ول ) 

 ال اللة قيمة ف متوس  جمموع املربعات درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 0.01دال عن   130.047 19474.77 7 136323.4 االحن ار
   149.752 229 34293.27 البواقي
    236 170616.7 الكلي

"ف"  لغتتتتر تد تتتتا قيبتتتت " ف" اربحستتتتاب   ( ارستتتتات  إلالرتتتت  قيبتتتت 29   ادضتتتت  نتتتتا جتتتتت  
( نبتتا ا نتت   تتاي ند غتتاا  ارنبتتاقت  تت   فستتغا اردرتتااا 0,01  (  ثتت  إلارتت  ءنتتت نستتداد 130.04 

ارفدتتت  ردبد غتتتا اردتتتاسع اربدبيتتت   تتت  ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء " رتتتت  اربتتتتاايا" لغتتتر تد تتتا قيبتتت  
   قيبت  = R2)0,799(   ذبا تد تا قيبت  ن انت  اردحتاتت =R)0,894  راط اربد تإلن ان  االس 

  نبا ا ذت  تسي ند غاا  ارنباقت ءدى  فسغا نا اتااي  =R/2)0,793  ن ان  اردحتات ارباح 
 70س20%( نتتا اردرتتااا ارفدتت  ردستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   ةنتتا ارنستتر  اربدرقيتت    تتتسثا   30س79 

( 28نا     ند غتاا  ة تاد  بتات ءتا نطتاا ارتساست  ارحاريت     جتت     %(  يبكا ة   فسا
 ااج  ندادج  حدغ  االنحتاس اربد تإل رد اان  اربنبي  سارسدار اجإلاس  اجتتاء  

 ( نتائج حتليل االحن ار املتع د للعوامل املنبئة بالاسلوك اإلداري اإلب اعي30ج ول )
 ت (β)معامل االحن ار املعياري  خلط  املعياريا (B)معامل االحن ار  متغ ات النموذج
 10.909**  2.458 26.809 ثابت االحن ار
 2.477* 0.162 0.228 0.566 فعالية الذات
 2.111* 0.197 0.317 0.668 التفاؤل
 ة  دال -055.- 0.281 -191.- األمل
 2.885** 0.12 0.184 0.532 الصمود

 3.657** 0.257 0.147 0.539 االستغراق يف العمل
 2.05* 0.119 0.16 0.329 االستمتاع بالعمل

 2.211* 0.187 0.189 0.418 ال افعية ال اخلية للعمل

 ردنب  ءدى ارنحا اردار   ا نا او ابكا ذداس  ن اإلر  
 العملالستغراق يف ( ا0.257( الصمود+)0.12( التفاؤل+)0.197( فعالية الذات+)0.162االب اع االداري = )

 ( ال افعية ال اخلية للعمل.0.187( االستمتاع بالعمل+)0.119+)  
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ادضتت  نتتا ن اإلرتت   حدغتت  االنحتتتاس ارستتاس   ة  ةكيتتا اربد غتتاا  استتفانا  إاباتيتتا   تت  ارستتدار 
اجإلاس  اجتتاء  ث  االسد ااا    ار ب  اتو اردفتاؤ  اتو ارتا عيت  ارتا ديت  رد بت  اتو   اريت  ارتكا  اتو 

  سار ب      لغا رو اسفو اين  إسفانا  إلاال     ارسدار اجإلاس  اجتتاء  اراباإل او االسدبدا 
 ويمالن تفوعر هذه النتائج؛ علا النحل التالي:

ا ت سةس اربا  ارنفس  اجابات  نا ارب انا  ارقياإلي اجإلاسي  ردبتاا؛ رفانته ابكتا اربتتاا 
اجتتتا ؛      ارد تا       س ل ارفايت رستدار ارر تا    حايدت  نتا ارب ا نت  ارتنتع ا نا   غغا ارد انت 

  ءتتت  اردتتااي  ارنفستت   اراتتاا   اجلرتتاط  لبااتت  ارتتنفس ارر تتاي  نبتتا افتتتإلثا نتتا ار دتت ءتتا   ضتت   
  تي    ا دتاس   فاؤ   اسدر اس   تسي ءدى  حب  ارض اط  إإلاس فا سااسي إاباتي    ار   

 ونته  (Avey, Luthans & Jensens, 2009)     ا  ربتا  اصتدا إريته ندتادج إلساست 
ابكتتتا اردنبتتت  سارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء  رتتتتد ار تتتاندغا سب دانيتتت  سةس اربتتتا  ارنفستتت  اجابتتتات  
"  اريتت  ارتتكا    اينتت    اردفتتاؤ    اراتتباإل"؛  باردتتار  ا تتت نففتتا  سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات  

ديباس اجابات  ربتااسإل ار بت  سبكانا ه ارنفسي  ناتس ا إنساني ا ا إل  إرى  بكغا اربتاايا نا االس
    اي اد    تغي  ار ب  ارحاري  اربدغي  سارض اط  اردحتاا 

سونكانيت  اردنبت   (Luthans & Avolio, 2003)    نفتس ارستياا ة تاإل  ندتادج إلساست  
تا  تا ربستدايا  سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  رتتد اربتتاايا؛ رفانته ابكح سايإلاب اجتتاء  رد اندغا     

تاايا نا ارد تاا اجابات  رحا ف ار ب ؛  ض   ءا إل سه      ةية الدباال  ارنبال ر   دته ارب
سبستتداد ارتا عيتت  رد بتت   اربيتتاتاي  اجصتتااس  اربحا حتت  ءدتتى اال بتتاه تتتااو ارباتتاءب  اردحتتتاا  

؛ نتا  (Wang & Lee, 2009; Carless, 2008)ءاريت  اربستداد   ة تاس إرتى ثتكا ارب نتى 
سبكانا تته ايسب تت   Psychological Empowermentربففتتا  اردبكتتغا ارنفستت    تت   بالتته

"ارب نتتتى   ارففتتتابي   اال ديتتتاس   اردتتتراغا" ذداذغتتتب نفستتت  إلا  تتت  ن ا تتت  اد تتتك   تتت  تغيتتت  ار بتتت   
 ي كتتس ارطبي تت  اجاباتيتت  رداجفتتا  ار انتت  نحتتا ةإل اسه اربفنيتت    ينحتتا إرتتى ة  اردبكتتغا ارنفستت  

بستتداد سةس اربتتا  ارنفستت  رتتتد ار تتاندغا ساربنحبتت    ثتتا نكتتا  إلا تتع سا بتتاه كتارتت   تت  جتتةب ننتته ر
نففتا   حفغتة  ادبحتاس ارسدار اجتتاء  سااب ءدى نسداد اربفا  ارفني  ة  اربفا  اجإلاسي ؛ رفانته 

 يدباذة لا  ارتا عي  ءنت اجنسا  نحا ارففابي  اال دتاس  ة  إنه ا كح  إلا عي  رتتد ار تاندغا نتا 
   غ  نسدايا  ءاري  نا ارففابي  اال دتاسةج   ح

ا     فستغا نتا  تو ارداصت  إريته نتا ندتادج؛    طال نحاي    اري  اركا   ااسا  نحاي ا نفغت 
إق ة   تتتتراغا   اريتتتت  ارتتتتكا  ءدتتتتى ايإلاب اجتتتتتتاء  ساتتتتف  ءانتتتت  اتتتتدو ءتتتتاإلي ءبتتتتا  بتتتتاا  ارتتتتدبكا 
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mastery experiences ) ارتتد دو ستتار باي ارد دو اربتتتا   vicarious learning  ارد كاتت   
   positive feedback (Bandura, 1997)ارااج   اجاباتي  

ا ءدتتى  دستتف  ن غنتت  ردنبتتال  فغتتت ستتر  ارنبتتال ا ستتس ءدتتى اري تت      ا فتتة  بتتاا  ارتتدبك 
 ُيبكحةتا اربتتتاايا نتا ر تتب إل س  اءت   تت  ج ت  ار تتاندغا اكتاس    بتتاا  ارنبتال  تت  ار بت ؛ ذبتتا 

ا   اريتت  ارتتكا  اربتتتاايا نتتا  بةدتت  ارب تتك   ارب  تتتي إرتتى نفتتا  ةسستت   نتتع   ايتتف ُابكحةتتا ند غتت
ايإل اس   حتاتتت اربستتياريا  تت تت     بكتتغا ار تتاندغا نتتا ا بتتاق ار تتااسا  اراظيفيتت  ساتتاسي نستتد د ؛ 

  باردار   تعيو  ا  نبالفو    ار ب   
نتا نبالتتا   ة طتتاب اي تتايا   ةنتا  يبتتا اد دتت  ستارد دو ستتار باي  ونتته استب  رص تتااإل ستتارد دو

نتتع اال ديتتاس االند تتاد  ردببتتاا  ارناجحتت ؛  ييتتاإلي ن انتت   فااسثتتا قا ي تتا   يتتت ع ارتتد دو ستتار باي ذرلتتت 
نحتتإلا    اريتت  ارتكا  اربتتتاايا إرتتى  حفغتة  إرفتتا  ار تاندغا    تتبي فو ءدتتى  جتع ن تتااغا ءاريتت  

نغنفا اةيتتت  تت  نفتتس ارا تتا نتتا اري تت  رتتصإلاب  ذبتتا ة  نبكجتت  ارحدتتا   ءاجتتفا  اردا تتن ءنتتت نضتتا
   (Shalley & Perry-Smith, 2001)   ار تسي ءدى ل  ارب ك   ارب  تي 

كبتتا ة   تت اس اربتتتاا ساربتتتاسي  اال دتتتاس ارتتكا   ات  تته سا بتتاه ارب تتاناي  ا بتتاق ارببتتاباي 
ستتارغب  ارطتتاا اربحستتاب   اردالغتتب ساردبتاتتت  اردبايتتب ءدتتى نحتتا إلادتتو    دغتت  ارد غتتيو ارن تتت  رص

 اجإلاسي  إرى ة  ادو  بايبفا  ارديبا نا   ارغدفا  
ندس   نع ثكا اردفستغا إق ة تاس   (Hsu, Hou & Fan, 2011)  ر   ندادج إلساسا  

ندادبفا إرى ة  ار اندغا ق   اربستدايا  اربا ف ت  نتا   اريت  ارتكا  اجتتاعيت  احفتا   نستدايا  
    تت  لتتغا اد تتب ند غتتتا اردفتتاؤ  إل س ا  استتطي ا  تت  ثتتتكه نا ف تت  نتتا ارستتدار اجتتتتاء   تتت  ار بتت

 ار         
كبتتا ة  اردفتتاؤ  نحتتتإل سديستت  جتتبا نحايتت  ار بديتت  ا ايتت  اربطتتاا   اردتت   دضتتبا نغتت  
اجنسا  إرى اردسان  نع اركا   ارا   تفا  يبا اب  ةلتاث ارباج     اد ه     تاا ارحاجتا 

ضتتتت   ءتتتتا اري تتتتغا سفتتتتا   بايتتتتت ارتتتتكا   تتتت  اربستتتتد ب    يبتتتتغا  تتتتا  االس  تتتتاب سارتتتتكا   يتتتته؛  
 & Schneider, 2001; Avey, Luthans) االسدر تاس سبتا احبدته نتا ةلتتاث    تادع 

Jensens, 2009)   
 ار ان  ارك  اداا ا رتاه  فب ا رطبي   ءبده  ندطدرا ه ادفتا  رتاته ةستداظ ءتة   ا  ت  ا تة  

  إلادبتتت   تتتا ر  سار تتتتسي  ارففتتتابي  اربفتتتت ارتتتكا     ي تتتة  سباجرتتته ايلتتتتاث اجاباتيتتت  إرتتتى ءاانتتت  قا يتتت
   (Seligman, 1998)سباجره ايلتاث  ارا ادع ارسدبي  إرى ءاان   اسجي  ن  ده  نا في  
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     ا ركرا؛ ادا ع نا نتاا اربتسس  ارك  ادبنى ني  ثكا ايسداظ اردفاؤر     ار ة  ة  
 بنرته  ةنته رتيس لتتا ا نرستا ي ا تكا ته تت  ثتا  اصت  ردتد دو ا نع ار اندغا سر  ارف   ةنا ا  ت اد تكس 

   غتتتيو ارتتتكا ؛  باردتتتار  ابكتتتا  بتتتا يه نتتتا  تتت   ارد كاتتت  ارااج تتت  اجاباتيتتت   ارد تتتبيع  اربستتتانتي 
  تتتتعيو اربرتتتاإلسا  اركا يتتت     ايتتت   ستتتي  اراتتتباإل ارنفستتت  رتتتتافو   ذتتت  ثتتتكه اججتتتاابا  ن  تتتاا  

   (Luthans, Youssef & Avolio, 2007)ردسدار اجإلاس  اجتتاء  
ة  ق   ارداجفتا  اردفاؤريت   ت   (Carver & Scheier, 2003)   ذتت ندتادج إلساست  

ارحيتتاي اضتتت ا   ا  تتتا  إاباتيتتت   يتتتدبدففو ار تتت اس ساالسدر تتاس؛ نبتتتا ا حتتتو اكتتتا  رتتته ان كاستتتا  
 إاباتي  ءدى ةسارغب  ففغاثو   اا ا فو  

بغتتت  ق   اربستتتداد اربا فتتتع نتتتا اردفتتتاؤ  إرتتتى ءتتتة   يتتتا ر  اردفتتتاؤ  سرستتتارغب ار تتتة   إق ا
ايلتاث  ارا ادع  ارناا ج ارسدبي  إرى ةسراظ  اسجي ؛  باردار  ادبنبا  اجلراط  ارفتن ارستداذ  

(Seligman, 1998) ؛  ضتت   ءتتا الدفتتاظفو ساري تت  اجاباتيتت   تت  اربستتد ب    يستتب  ةستتداظ
نتتتتب اجاباتيتتتت  ردحيتتتتاي  تتتت  ذتتتت  نتتتتا ارباجتتتت  ار تتتتة  اردفتتتتاؤر  رد تتتتب  سارد تتتتتاا اجابتتتتات  ردباا

   (Luthans et al., 2007) ارحاجا  اربسد ب     نفس ارا ا 
نتتا ة  ق    (Masten, 2001)  دفتت  نديبتت  ثتتكه ارتساستت  نتتع نتتا ةكت تته ندتتادج إلساستت 

اربسداد اربا فع نا اراباإل ارنفس  اد بدا  اراا ع ءدى ارنحا ارك  ثا ءديه؛  ض   ءتا ا غتنفو 
 بتتاا  ارحيتتاي ستتدبي  ذانتتا ة  إاباتيتت   بتتاا  ثاإل تت   قا  ن نتتى؛ نبتتا ا حتتو  تتتسا فو ءدتتى ستتر  

   تا  اركا   اربااجف  اجاباتي   ارداا   ارف ا  نع ج اط ارحياي  ظا  فا ار اغر   
كبتتا ابكتتا  فستتغا نتتا ةستتفا  ءنتته ندتتادج ارتساستت  ارااثنتت  ةاضتتا   تت  إبتتاس نتتا ةكتتت  ءديتته 

 ,Coutu,2002; Masten & Reed, 2002; Fredrickson, Tugade)ندتادج إلساستا  

Waugh and Larkin, 2003)    نتتا ة  ق   اربستتدايا  اربا ف تت  نتتا اراتتباإل ارنفستت
ا دبتتتا   ناتتتاءب ارحيتتتاي  ظا  فتتتا ار اتتتغر  ن طتتت  انطتتت ا رد تتتتا  ارتتتكا    ا غدفتتتا نتتتا  تتت   

ش  اريرتتا  االنف تتار    اربااجفتت  ارتتدحكو  تت  اراا تتع    تادتته  نتتع االلدفتتاظ سارفتتت ب  سبابتت  اربتتر
 ارف ار ؛ نبا اةيت  ي ةي نا الدباال  إ يانفو سسداذيا  إإلاسي  إتتاعي   

ستتتيا  ا ردفستتتغا ندتتتادج ارتساستتت   Creative Flowكبتتتا اتتتا ا نففتتتا  اردتتتت   اجتتتتتاء  
لارت  نتا  (Beghetto. & Kaufman,  2011)ارحاريت ؛ إق ة  اردتت   اجتتتاء   يبتا سة  
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س ار ب  سكان  ننحانا   باغده  يبا ا ا  سه نا ةءبتا  ال ادحدت  ننته إال سارداصت  انافا
إرى ةإلابا  إتتاعي   بي  ارفتف ارنفاد  رفكه ارحارت    سببتا ابكتا  فتو ء  ت  ثتكا اينتا ساجتتتا  

نتا  ت    جتال  (Gaggioli, Mazzoni, Milani & Riva, 2013)اجإلاس   يبتا ة تاس 
دتتتت    ب تتتض ارحتتتاال  ارنفستتتي  اجاباتيتتت  نيتتت  لتتت  ارب تتتك   االجدباعيتتت   االس رابتتتا  تتتتغا ار

 اراجا ءا ارحياي   ارس اإلي اركا ي    اراجتا  ارباجب   ب ض ءاان  ار باي  ارفبتاد  اصت  
؛  تتتك   اربستتتداد اربا فتتتع نتتتا ا حتتت  ارضتتتبغا انتتتت  ا    conscientiousnessا حتتت  ارضتتتبغا 

تفب    اءدي   اردتةا  قا ت   سبرت   ت  اردبايتت  ثت  ند غتاا  سا باه  فايس   ا باي     ار ب  
  يسا ارسدار اجتتاء   

ةثبي  لار  اردت      تغيت  ار بت    بتا  (Sahoo & Sahu, 2009) بغحنا ندادج إلساس  
اببا   ثكه ارحار  اجاباتي  اسدبد ا  س بدفو سااسي  ان   ينتتنبا   يته س تك  نطدت ؛ نبتا اةيتت 

جغدفو اراظيفي     اسثو ساردن و  ار ا ي  ارنفسي ؛  ض   ءا ةإلاب نفا  ار ب  سااسي نا ن ان  إندا
 إتتاعي  جتاتي  نيباي  ن دب  ردسياا االجدباء   نا رط  سايثتاف اردنحيبي  ار ان   

ءتا ة  ييتاإلي  (Leenders, van Engelen, & Kratzer, 2003) ةكتت  ندتادج إلساست  
ر بتت  ءدتتى نحتتا نتتا احتتتث  تت  لارتت  اردتتت   ا تتةي نتتا إنكانيتت  اردتتت   نستتداد اردفاءتت  نتتع نفتتا  ا

اردد تتتاد  رص فتتتاس اجتتاعيتتت   تتت  تغيتتت  ار بتتت   ذبتتتا اةيتتتت نتتتا الدبتتتاال  ارداصتتت  إرتتتى لدتتتا  إتتاعيتتت  
رب ك   ار ب  نديب  لار  ارداذغة ارب ا    ار  اس ساربفب   اربتاسي  اال دتاس    جتر  نستاسا  

 جاب  جال ايثتاف   ث   ااد  ةساسي  رحار  اردت      ايلتاث  ارا ادع ءدى
إرتى ة  نستداد اردحتت  ارتك  ادقيته ارن تاط ءدتى  (Ghani, 1995) اندفا ندادج إلساست  

ارفتاإل  تت  ء  دتته سبستتداد نفاسا تته  ابكتتا ة  اتت إل  إرتتى ايإلاب اجتتتتاء    تتوإلسار ار تتب  ر تس تته 
د اربفاسي ذبا ثتا ارحتا   ت   بتاي اردتت   ات  ته ءدى اجنباي  اردااي  تغا نسداد اردحت   نسدا 

رتتتتد دو نفتتتتاسا  جتاتتتتتي؛  ضتتتت   ءتتتتا ارستتتتدار االسدف تتتتا    اسد تتتتااف اربستتتتد ب ؛ نبتتتتا اةيتتتتت نتتتتا 
 الدباال   ارغت ة فاس ا جتاتي نان  رصإلاب  ارح  اجتتاء  ردب ك       

 &Demerouti, 2006; Fullagar) ة غتاا    ت  نفتس ارستياا  اتدا ندتادج إلساست 

Kelloway, 2009)   إرى ة  اجتتا  اجإلاس  إلار  رددفاء  تغا  ااد  ار ب   ببي ده  إلسج
   غتتتته  نستتتداد اردحتتتت  ارتتتك  ا تنتتته    اتتتاد   باتتتي  ارفتتتاإل   ة  لارتتت  اردتتتت    د تتتب إل س ا 

  سيط ا     حتات  جف   راغاا  ثكه اربااد  ءدى ارسدار اجإلاس  اجتتاء   
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 مناقشتها وتفاس ها:نتائج الفرض اخلامس و
  ابكا ارداص  رنباقت ستبب  اتاب  تتغا ند غتاا  سةس وينص الفر  الااو  علا أنه

   اري  ارتكا   اردفتاؤ   اينت   اراتباإل(  ند غتاا  لارت  اردتت    ت  تغيت   اربا  ارنفس  اجابات 
 ارستتتدار   ارتا عيتتت  ارتا ديتتت   االستتتد ااا  تتت  ار بتتت   االستتتدبدا  سار بتتت ( ذبد غتتتا  ستتتي  ار بتتت 

 اجإلاس  اجتتاء   
 Path Analysis رددح تت  نتتا صتتح  ثتتكا ارفتتا   تتو استتدبتا  ةستتداظ  حدغتت  اربستتاس

ارتتتك  ةستتتفا ءتتتا ارداصتتت  إرتتتى نبتتتاقت  حدغتتت  اربستتتاس رتتتتد ار غنتتت  ارفديتتت   LISREL8تبانتتتانج 
 ( اردار  10ارباجح  سار ك   

 

 

 اسار بن متغ ات ال راسة( املاسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل امل10شكل)

 أواًل :التحقق من مطابقة النموذج المقترح والوصول إلي النموذج األمثل:
  رددح تتتتتت  نتتتتتتا نتتتتتتتد ن دبتتتتتت  ارنبتتتتتتاقت ارب دتتتتتتال  تتتتتتو استتتتتتدبتا  ةستتتتتتداظ  حدغتتتتتت  اربستتتتتتاس 

Path Analysis  نتتا  تت   تانتتانجLISREL8   ن  تتاا  ارب بنتت  31   ياجتت  جتتت )
 رداص  إرغفا ساسدبتا  اربانانج ردنباقت ارب دال ارد   و ا
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 ( مؤشرات حاسن املطابقة للنموذج املقرتح31ج ول )
 القيمة ال الة على حاسن املالءمة قيمة املؤشر مؤشر املالءمة

 أ  تكو  ة  دالة إحصائيًا (3،0.01)133.86 مربع كاي )درجات احلرية، ال اللة(

( متبل 2والناسبة األكرب من ) 5من عفر إلي  44.62 ناسبة مربع كاي)مربع كاي/دح(
 مطابقة ة  كافية

 0.88 (GFIمؤشر حاسن املطابقة )
( : القيمة املرتفعة )أي 1من )عفر( إلي )

عحيح( تش  إلي  1اليت تقرتب أو تاساوي 
 مطابقة أفضل للنموذج.

 0.49- (AGFI)مؤشرات حاسن املطابقة 
 0.69 (RFI)مؤشرات املطابقة الناسيب 

 0.97 (CFI)قة املقار مؤشرات املطاب
 0.97 (NFI)مؤشر املطابقة املعياري

 جذر متوس  مربع التقريب
(RMSER) 

(: القيمة القريبة من 0.1من )عفر( إلي ) 0.46
 "الصفر" تش  إلي مطابقة جي ة للنموذج

( ءت  ن بن  ارنباقت ردبيانا    قرا ي  قيب  ذا  إلا  ركا ادة  31ادض  نا جت    
 نباقت تد تا  ارراسانداا   ار   ا  لد  نا  ار  ن دب  جغتي ردبانانج    تا  ار

 ردحسغا ن بن  ارنباقت   ت  ا  ارراليا  سبااج   ارراسانداا  ارب دال  ردحسغا ن بنت  
ارنباقت ال دياس ارراسانداا  ارد  ءنت إجا دفا ردنباقت  دحسا ن بنده؛ سحغتر ال  د تاس  ثتكه 

ا   ارنبتتاقت  ذبتتا ابتتب ة   فتتا  ننطقيتت   ال  د تتاس  نتتع اجبتتاس ارنحتتا  اررتتاسانداا  نتتع  تت
( ن  تتتاا  ارب بنتتت  ردنبتتتاقت ارب دتتتال س تتتت إجتتتااب 32 ندتتتادج ارتساستتتا  ارستتتاس     ياجتتت  جتتتت   

 ارد تا   
  اصتتت  ارراليتتتا  إرتتت  نبتتتاقت ااجتتت  ار   تتت  تتتتغا ند غتتتاا  ارتساستتت  ذبتتتا ثتتتا ناجتتت  

 ( 11سار ك  

 
 التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل املاسار بن متغ ات ال راسة( املاسار 11شكل )
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( ااجت  نا تاا  32 ثكا ارنباقت ةابا لسا نطاس ده سارنستر  ر غنت  ارتساست   جتت    
 لسا اربطاس   رفكا ارنباقت 

 ( مؤشرات حاسن املطابقة للنموذج املع ل32ج ول )

 الءمةالقيمة ال الة على حاسن امل قيمة املؤشر مؤشر املالءمة

 أ  تكو  ة  دالة إحصائيًا ، ة  دال(5) 1.02 مربع كاي )درجات احلرية، ال اللة(
 ( متبل مطابقة ة  كافية2والناسبة األكرب من ) 5من عفر إلي  0.204 ناسبة مربع كاي)مربع كاي/دح(

 1.00 (GFIمؤشر حاسن املطابقة )

و : القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أ(1من )عفر( إلي )
 عحيح( تش  إلي مطابقة أفضل للنموذج 1تاساوي 

 0.99 (AGFI)مؤشرات حاسن املطابقة 
 1.00 (RFI)مؤشرات املطابقة الناسيب 
 1.00 (CFI)مؤشرات املطابقة املقار 
 1.00 (NFI)مؤشر املطابقة املعياري

 جذر متوس  مربع التقريب
(RMSER) 

0.01 
ة من "الصفر" تش  إلي (: القيمة القريب0.1من )عفر( إلي )

 مطابقة جي ة للنموذج

 ( تلجد عدة والحظات وهي:32ون جدول )
   جاب ة  ن  ا  نابع ذا ( ا دبا نناسرا  ربطاس   ارنباقت إقا  اا ل لبو ار غن  نا  -1

  200  فتتا  ارتالرتت  اجلاتتادي  ة تت  استتد ااسا  نتتع لبتتو ءغنتت  ةكبتتا نتتا  200إرتت  100
    ت اسدبت  ارراليا  ن  اا  ة ا  237تساس  ارحاري  ثا  لغر ة  لبو ار غن     ار

 ردبطاس   إر  جانب ثكا ارب  ا 

   ذتتكرا ن  تتا لستتا اربطاس تت  (GFI)كتت  ن  تتا رتته  ظيفتت  ن غنتت    بتتي   لستتا اربطاس تت  -2
اقيستتا  إرتت  ة  نتتت  اكتتا  ارنبتتاقت نطاس تتا  ة ضتت  سارب اسنتت  ستتار نباقت  (AGFI)ارب تتت 

 يقتتتيس نتتتت   جتتتاإل  (RMSER)ا جتتتكس نداستتت  نابتتتع ارد ايتتتبءدتتت  اجبتتت ا  ةنتتتا ن  تتت
 ( 369-363  2008ة طاب    اال دااظ نا نبدبع ار غن   ءة  ءبت ارحبغت 

جبيع ارب  اا  ارساس     ع    اربت  اربيار  رف  ن  ا نبا ات  ءدى نطاس   ارنباقت  -3
 اربغتي ردبيانا  ناجع اال دراس 
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  نتائج تحليل المسار:  :ثانيا
   اجي  ندادج اردراغا اربرا ا ابكا

 ( نتائج حتليل املاسار 33ج ول )
 ال اللة قيمة ت  خ الت ث  ارةةةةةةةةةةةةةةةةاملاس

 0.01 9.57 0.066 0.63 ال افعية ال اخلية لبيئة العمل على االستغراق يف العمل
 0.05 2.02 0.12 0.24 التفاؤل على االستغراق يف العمل

 0.05 2.07 0.12 0.25 يف العمل األمل على االستغراق
 ة  دال 1.50 0.081 0.12 يف العمل قالصمود على االستغرا

 0.01 7.81 0.061 0.47 ال افعية ال اخلية لبيئة العمل على االستمتاع بالعمل
 0.01 3.32 0.11 0.36 التفاؤل على االستمتاع بالعمل
 الة  د 0.89 0.11 0.10 األمل على االستمتاع بالعمل
 0.05 2.33 0.074 0.17 الصمود على االستمتاع بالعمل

 0.01 6.47 0.11 0.71 التفاؤل على ال افعية ال اخلية لبيئة العمل
 0.01 4.89 0.12 0.56 األمل على ال افعية ال اخلية لبيئة العمل
 0.01 3.06 0.079 0.24 الصمود على ال افعية ال اخلية لبيئة العمل

 0.01 3.62 0.15 0.53 عمل على الاسلوك اإلداري اإلب اعياالستغراق يف ال
 0.05 2.11 0.16 0.34 االستمتاع بالعمل علي الاسلوك اإلداري اإلب اعي

 0.05 2.41 0.22 0.54 ال افعية ال اخلية لبيئة العمل على الاسلوك اإلداري اإلب اعي
 0.05 2.41 0.22 0.54 فعالية الذات على الاسلوك اإلداري اإلب اعي
 0.05 2.01 0.29 0.58 التفاؤل على الاسلوك اإلداري اإلب اعي
 0.01 2.82 0.18 0.51 الصمود على الاسلوك اإلداري اإلب اعي

 يتضح وا يلي: (33) وون جدول
ارتا ديت  ربغيت  ار بت  ءدتى   ( ردتا عيت0,01 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نستدا    -1

 االسد ااا    ار ب  

 (رددفاؤ  ءدى االسد ااا    ار ب  0,05ب نرا ا  إلا  ءنت نسدا    جاإل  راغا ناج -2

 ءدى االسد ااا    ار ب    ( رصن0,05 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نسدا    -3

 ال  جاإل  راغا نرا ا رداباإل ءدى االسد ااا    ار ب   -4

 بت  ءدتى ارتا ديت  ربغيت  ار  ( ردتا عيت0,01 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نستدا    -5
 االسدبدا  سار ب  

 ( رددفاؤ  ءدى االسدبدا  سار ب  0,01 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نسدا    -6

 ال ااجت  راغا ناجب نرا ا رصن  ءدى االسدبدا  سار ب   -7

 ( رداباإل ءدى االسدبدا  سار ب  0,05 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نسدا    -8
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( رددفاؤ  ءدى ارتا عي  ارتا دي  ربغيت  0,01نسدا     جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت -9
 ار ب  

( رصنتتتتتتتت  ءدتتتتتتتتى ارتا عيتتتتتتتت  0,01 جتتتتتتتتاإل  تتتتتتتتراغا ناجتتتتتتتتب نرا تتتتتتتتا  إلا  ءنتتتتتتتتت نستتتتتتتتدا    -10
 ارتا دي  ربغي  ار ب  

( رداتتتباإل ءدتتتى ارتا عيتتت  ارتا ديتتت  0,01 جتتاإل  تتتراغا ناجتتتب نرا تتتا  إلا  ءنتتتت نستتتدا    -11
 ربغي  ار ب  

( ر ستد ااا  ت  ار بت  ءدتى ارستدار 0,01نتت نستدا   جاإل  تراغا ناجتب نرا تا  إلا  ء -12
 اجإلاس  اجتتاء 

( ر ستتدبدا  سار بتت  ءدتتى ارستتدار 05س0 جتتاإل  تتراغا ناجتتب نرا تتا  إلا  ءنتتت نستتدا    -13
 اجإلاس  اجتتاء  

( ردتا عيت  ارتا ديت  ربغيت  ار بت  ءدتى 0,05 جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نستدا    -14
 ارسدار اجإلاس  اجتتاء  

( رف اري  اركا  ءدتى ارستدار اجإلاس  0,05جاإل  راغا ناجب نرا ا  إلا  ءنت نسدا      -15
 اجتتاء 

( رددفتتتتتتتتاؤ  ءدتتتتتتتتى ارستتتتتتتتدار 0,05 جتتتتتتتتاإل  تتتتتتتتراغا ناجتتتتتتتتب نرا تتتتتتتتا  إلا  ءنتتتتتتتتت نستتتتتتتتدا    -16
 اجإلاس  اجتتاء 

( رداتتتتتتتباإل ءدتتتتتتتى ارستتتتتتتدار 0,01 جتتتتتتتاإل  تتتتتتتراغا ناجتتتتتتتب نرا تتتتتتتا  إلا  ءنتتتتتتتت نستتتتتتتدا    -17
 اجإلاس  اجتتاء 

 ارب اإلال  اربنادي  ءدى ارنحا اردار   يبكا صياا  
)األمةةةل(.، 0.25)التفةةةاؤل(+ 0.24+)ال افعيةةةة ال اخليةةةة لبيئةةةة العمةةةل(    0.63االسةةةتغراق يف العمةةةل=  

R2=0.82. 

  R2=0.74)الصمود(، 0.17)التفاؤل(+0.36+)ال افعية ال اخلية لبيئة العمل(  0.47االستمتاع بالعمل=

 R2=0.80)الصمود(، 0.24)األمل(+ 0.56)التفاؤل(+0.71=ال افعية ال اخلية لبيئة العمل
)ال افعية ال اخلية لبيئة 0.39+)االستمتاع بالعمل( 0.34+)االستغراق يف بيئة العمل( 0.53االب اع االداري=

 .R2=0.80)الصمود( ، 0.51)التفاؤل(+0.59فعالية الذات+0.54العمل(+
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راغا اغتتا نرا تتا ءدتتى ارستتدار اجإلاس  ادضتت  ة  يس تتاإل سةس اربتتا  ارنفستت  االابتتات   تت
اجتتاء  نا     ند غا لارت  اردتت    ت  تغيت  ار بت    ذبتا ة  رته  تراغاا  نرا تاا   تو لستاسه  يتدو 

 لساظ اردراغا اغا نرا ا سارب اإلر  ارداري 
اردتتتراغا اغتتتا اربرا تتتا رتتتاةس اربتتتا  ارنفستتت  اجابتتتات  ءدتتتى ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء   

اردتتتراغا اربرا تتتا  –تتتتغا سةس اربتتتا  ارنفستتت  اجابتتتات  ارستتتدار اجإلاس  اجتتتتتاء   ن انتتت  االس رتتتاط
 راةس اربا  ارنفس  اجابات  ءدى ارسدار اجإلاس  اجتتاء   ذبا    اربت   اردار  

 ( نتائج الت ث ات ة  املباشرة لرأس املال النفاسي اإلجيابي على االب اع االداري 34ج ول )
 الصمود األمل فعالية الذات البع 

 0.669 0.813 0.789 معامل االرتبا 
 0.51 0.58 0.54 الت ث  املباشر

 0.159 0.233 0.249 الت ث  ة  املباشر

 ( يتضح وا يلي:34وون جدول )
   ااجت  راغا اغا نرا ا إلا  إلااديا رف اري  اركا  ءدى االتتا  االإلاس  ءا باي  لارت

 سي  اردت      تغي  ار ب  ذبد غا   
   ااجتتتت  تتتراغا اغتتتا نرا تتتا إلا  الاتتتاديا رددفتتتاؤ  ءدتتتى االتتتتتا  االإلاس  ءتتتا بايتتت  لارتتت

 اردت      تغي  ار ب  ذبد غا  سي   
   ااجتتتت  تتتراغا اغتتتا نرا تتتا إلا  الاتتتاديا رداتتتباإل ءدتتتى االتتتتتا  االإلاس  ءتتتا بايتتت  لارتتت

 اردت      تغي  ار ب  ذبد غا  سي  

ساتف  ءانت  إ  ارندتادج إلءبتا صتح  ثتكا ارفتا     دبياا  ردندتادج ارستاس   ابكتا ار تا 
 ارتتك  ا تتغا إرتتى ا تتد ف اردتتراغاا  اربرا تتاي رتتاةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات  ءدتتى ارستتدا اجإلاس  
اجتتاء  ءا اردراغاا  اغا اربرا اي س تت  است  لارت  اردتت   ذبد غتا  ستي    ثتكا ا ذتت ءدتى ة  

سةس اربا  ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغي  ارنباقت ارداسط  ردفسغا ار     تغا ند غاا  
 ار ب   ارسدار اجإلاس  اجتتاء  ا ت نا ةكيا ارنباقت ن بن      فسغا ار     

  تتتءو ثتتكه ارنديبتت  ندتتادج ارتساستتا  ارب تتاتف  اردتت   نا رتتا لارتت  اردتتت   ذبد غتتا  ستتي  
اردت  ة تاإل  ستر  سةس اربتا     (Zubair & Kamal, 2015) رد     تغا ند غايا؛ ني  إلساست 

تتتا ء  تتتا  اس رابيتتت   ارنفستتت  اجابتتتات   اردتتتت   اربد دتتت  سار بتتت   اجتتتتتا  رتتتتد ار تتتاندغا  بيتتت  ن  



2020 (2ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 329 

جاثايتت  إلارتت    ة  ند غتتا اردتتت   اداستت   تتك  ار   تت  تتتغا سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   اجتتتتا  
ا ةإلادي ا ا إإلاسي ا ة  إتتاء   إنداجي ا      تغي  ار ب  سااب ذا  إتتاء 

  نحبتتتت ءبتتتت ار نتتت  ثتتت    2000كبتتتا  اصتتتدا ندتتتادج إلساستتت  ذتتت  نتتتا  ناستتتى اتتتانس  
( إرتتتتى ة  اربتتتتتاايا ارببتتتتتءغا ادبغتتتتة   سببباءتتتت  نتتتتا 2001    تتتتاب نحبتتتتت ناتتتتطفى  1997

اربااد  ارتا عي   ار باتي   ار  ديت  ننفتا اربغت  ردببتاباي     بت  ار بتا    اربغت  ردتءاست   
 تتا  ردتتد دو   االردتتةا  ار باتت   بتتاه ار بتت     حدغتت  الدبتتاال  ارنبتتال    حايتت  ايينتتا  إرتتى

تت تتتت    اردبدتتتتع تتتتتا ل اربرتتتتاإلسي   اري تتتت  ستتتتارنفس   اردرنتتتت    ار تتتتتسي ءدتتتتى اردفيتتتتف   اربغتتتت  ردرحتتتتر 
 اردح غتتت    االنفدتتتال ءدتتتى ارببتتتاا  اربتاتتتتي   االءدبتتتاإل ءدتتتى اردففغتتتا اردراءتتتت    االستتتد     تتت  

ندضبن     ند غاا  ارتساس  ارحاري    بي  ن  اا  راةس اربا  ارنفس   اردففغا   ث   ااد 
 اجابات   لار  اردت    س ا   ارد دو  

 ;Amabile, Barsage, Mueller, & Staw, 2005)ة تاس  ندتادج إلساستا  كبتا 

George & Zhou, 2001; Ambrose & Kulik, 1999)   إرتى ة  ار بديت  اجتتاعيت   ت
  سارداصت  إرتى ة فتاس إاباتيت  جتاتتي  نيبتاي رد غغتا ارنتاا ج  اربتتنا  سرستارغب نبا  ار ب   د د

إإلاسيت  اغتتا   دغتات  ردح غتت  ايثتتاف اردنحيبيتت  ستترءدى نستداد نتتا اربتاإلي   ة  اربحتتتإل ايساستت  
رفتتتكه ار بديتتت  ارباتتتاإلس ارنفستتتي  اجاباتيتتت  اردتتت   دتتتاا ا ردبتتتتاايا  ةثبفتتتا   اريتتت  ارتتتكا    اينتتت   

    اراباإل   اردفاؤ 
ءدتى ءدتى  جتاإل ء  تا   (Gong, Huang & Farh, 2009) ةكتت  ندتادج إلساست  

اس رابيتتت  إاباتيتتت  إلارتتت  إلاتتتادي ا تتتتغا نكتتتا    اريتتت  ارتتتكا   نتتتا ا دتتتا  ستتته نتتتا اءد تتتاإلا  اربتتتتاسي 
  اال دتاس ار با   ارسدار اجتتاء     تغي  ار ب   

  اجابتات  سبكانا ته ايسب ت  ءدتى جتاب ار     تغا سةس اربا  ارنفست ببي   يبكا  فو 
كتو  ت   (Gupta, 2013)نباقت اربباسستا  اجإلاسيت  اجتتاعيت    ت  ارداتاس ارتك   اصت  إريته 

 ار ك  اردار  
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 ( منوذج العالقة بن رأس املال النفاسي والاسلوك اإلداري اإلب اعي12شكل)

ءتا ة   (Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2012) ذ تفا ندتادج إلساست  
ارقيتتاإلي ايصتتغد  ءتتان   ةساستتي ا  تت  اردنبتت  ستتايإلاب اجتتتتاء  رد تتاندغا  إنتتا ساتتاسي نرا تتاي ة  نتتا 
 تتت   ارتتتت س اراستتتي  رحارتتت  اردتتتت     ةكتتتت  ارتساستتت  صتتتح  ارداجفتتتا  ارنحايتتت  اردتتت   فغتتتت ستتتر  

إل ايساستت  رإلتتتتا  ارتتاظيف  رد تتاندغا؛ اردفاءتت  تتتغا ارقيتتاإلي ايصتتغد   سةس اربتتا  ارر تتا  اربحتتت
  ض   ءا  حسغا ارف اري  اردنحيبي  ار ان  ردب سسا    

نا ة    ااش   (Larry , 1998)ة اإل ه ندادج إلساس كبا  دس  ندادج ارتساس  ارحاري  نا 
 ار اندغا نع لار  اردت      تغي  ار ب  ا اا سااسي إلار  ءدى اراجتا ارتاظيف    حستغا ارتا عيت 
ار انتت  رد بتت    ارتتا ل ارب نايتت  اجاباتيتت   تت  ار بتت ؛  ضتت   ءتتا اجتتتتا   تت  اربباسستتا   اربفتتا  

 اجإلاسي   
 ,Tierney & Farmer,2002; Sweetman) نتع نتا ذ تفا ءنته ندتادج إلساست 

Luthans, Avey & Luthans, 2011)   نتا  جتاإل ء  تا  اس رابيت  إاباتيت  تتغا نكانتا
 Jackson, et)تتتتتا  ساتتتف  ءانتتت   اردتتتت    تتت  تغيتتت  ار بتتت   إلساستتت سةس اربتتتا  ارنفستتت   اج

al.,2002)   ارد  ة اس  إرى  جاإل ء    إاباتي  تغا اردت    نففا  اركا     اري  اركا  
ثتتتتتكه ارنديبتتتتت  ذتتتتتكرا ستتتتتر  ارفتتتتتاإل ارتتتتتك  ابددتتتتتا ءدتتتتتاإلا  نفستتتتتيا  ندبتتتتتي    ا يفستتتتتا ارراليتتتتت  

بتتتتت ا  إلا ديتتتتا  ابتتتتت اربد تتتت   ارستتتت اإلي  يبتتتتا ا تتتتا  ستتتته  تتتت  اربتتتتتاسي  اال دتتتتتاس  اري تتتت   تتتت   تسا تتتته  ار
نتتتتتا ةءبتتتتتتا  ذبتتتتتا ة  اردتتتتتتت   لارتتتتت   حتتتتتتتث نديبتتتتتت   فاءتتتتت  ءاانتتتتتت   باتتتتتي   اإلاتتتتتت  ذاردفتتتتتتاؤ  

   ارففابي اركا ي  اين   اراباإل 
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ة  اس فتتا   (Baron, Franklin & Hmieleski, 2013) بغنتتا ندتتادج إلساستت  
اايا نا ا إل  إرى  بكغنفو نا ارد ان  ارف تا  نتع نسداد سةس اربا  ارنفس  اجابات  رتد اربت

جتتت اط ار بتتت   لتتت  ن تتتك  ه ساتتتاسي إتتاعيتتت ؛  ضتتت   ءتتتا ء  دتتته س تتت اسثو ستتتاردن و ارنفستتت  
  ار ا ي  ارنفسي  ار ان   

ءتا ة  ةس تاإل سةس اربتا  (Nego, Foley, Ji & Loi, 2014)  ذ تفا ندتادج إلساست 
نتت   اردفتتاؤ   تت اا ساتتاسي إلارتت  اراجتتا اربفنتت   ايإلاب ارنفستت  اجابتتات   اصتت    اريتت  ارتتكا   اي

نتا ذ تفا ءنته ندتادج  ذكرا ابكا  فسغا ثكه ارنديب  ةاضتا   ت  جتاب اجتتاء     تغي  ار ب   
نا ة   باي اردت      تغي  ار بت   )(Csikszentmihalyi, 2004; Britton,2008إلساس  

نتا  ت   إل سثتا  ت  س تع ن انت  اجنداجيت   سفو سااسي ةساسي      ح غ  ايثتتاف اردنحيبيت ؛ 
 اراظيفي  رد اندغا؛  ض   ءا ء  دفا ساردبتات  ايإلاب اجتتاء  ءدى اربسداد اجإلاس   

   ء  ده سببتاي  innovation vitalityكبا ة  نففا  ارحغاي  االتدفاسي  ة  اردبتاتا  
تتا ربستتداد  تتت اردتتت   ال  دتتراا   تت  سبستتداد ارتا عيتت  ارتا ديتت  رد تتب       تسا تته دحتتتإل ذتتكرا     

تتتا رتتتكرا  تتت  جتتتةب ننتتته جإلسار ار تتتب  اردتتتااي  تتتتغا  تسا تتته   ة  ايإلاب اجتتتتتاء  ردفتتتاإل إلارتتت      
 ببي   نفا  ار ب    حتاا ه   بتع ثتكا اجإلسار اتةإلاإل ن انت  انتناجته  ت  ثتكا ار بت  نتع  ا  ته 

 فكه ار        ار ك  اردار    يبكا اردبيغ  ر (Csikszentmihaly,2000)ارنبال  اردبغة

 

املناخ 
التنظيمي 
 اإلب اعي

فعالية الذات 
 اإلب اعية

 أستطيع أداء أعمال إب اعية ل ى الرةبة يف أداء أعمال إب اعية

االن ماج يف العمل، 
االستمتاع بالعمل، 
 ال افعية ال اخلية

 ""خربة الت فق يف العمل

 
 ( العالقة بن خربة الت فق واإلب اع التنظيمي13شكل )
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 ة غتتتاا  ابكتتتا ار تتتا  إنتتته  نتتتا ارناليتتت  ارنحايتتت   دستتت  ندتتتادج ارتساستتت  ارحاريتتت   يبتتتا اد دتتت  
   سارنباقت اربناد  اربيبا نع اجباس ارباج   ارب دبتي ءديه ارتساس  ارحاري   ارك  ادبي   يبا اد 

 psychological resource theory  "(Hobfoll 2002)نحايتت  "ار دتتاإل ارنفستت   -1
 ارد    ذت    ا دااجا فا ارباذةي  ءدى لدبيت  ارد انت  نتع ار دتاإل ة  ارباتاإلس ارنفست  
ردفاإل    تغي  ار ب  ذدبديا  ردفاينا  نفسي  ت سي  ة  نبباء  نا اربااإلس اربدفاندت  

باردتتتار   تتتر    جاثتتت  ارتتتاب  تتتتغا ند غتتتا  "سةس اربتتتا  ارنفستتت  ارتا  تتت  سا بتتتاه اجتتتتتا     
اجابات      فاءده نع لارت  اردتت    ت  تغيت  ار بت " ذ اانت   ستفو  ت  اجتتتا  اجإلاس  
جتتتبا ند غتتتاا  ة تتتاد سطبي تتت  ارحتتتا    ثتتتكا نتتتا ةكتتتت ءديتتته ةناتتتاس نحايتتتا  ار دتتتاإل ة  

 اردت  (Rini,  Dunkel-Schetter, Wadhwa & Sandman 1999) ارباتاإلس  
  تتغا إرتتى ة  نستتدايا  ءدتتاإل ارفتتاإل نتتا    اريتت  ارتتكا   اردفتتاؤ   اراتتباإل   اينتت  ثتت  
ناتتتاإلس نفستتتي  ةساستتتي  جإلاسي   ف غتتت     تتتتا  ارباتتتاإلس اي تتتاد ة  صتتتية سةس اربتتتا  

 اي اد ردح غ  ارناا ج ارباااب  ءدى اربسداد ارفاإل   اربباء   

تا رداتFlow Theoryنحايت  اردتت    -2 تا رطبي ت         اسا  نغفتار    تكةندبغفار   إق     
ا ناذةي تا نتا نحتتإلا  ايإلاب اجتتتاء   ثكه ارنحاي   و  اردت      تغي  ار ب  ا تت نحتتإل 
ارب دا  سحار  االتدفات سار ب   باردار   ح   ارفناب ارتكا    يته   ينحتا إرتى اردتت    ت  

 تته   تسا تته نا ف ت    تت  نفتتس ار بت  ذحارتت   دح تت  ءنتتنا  فتتا   تتتسا  ار تب   إنكانيا
ارا ا اد ان  نع نفا    حتاا  ءب  نا ف     نا ثنا اكبا    لار  اردت   تكا ه نا 
 ا تتاف ساجااستت   ارد ةيتتة ارتتتا د  تتتتال  نتتا ارداجتته رد بتت   حتتا إرحتتال ارفستتب اربتتار  ة 

تتتا رحارتتت  اردتتتت   نتتتا ناج رتتتا  اردا تتت  ارتتتاظيف ؛  باردتتتار   تتتو  االستتتد ااا  تتت  ار بتتت      
  اجتتا   اراصا  إرى ايإلاب ارنفس  اراظيف  ايني 

(Csikszentmihalyi, 1996, 2003; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002)  

ا ءدى ثتكا اردحدغت  ابكتا  فستغا ا باثتا  اردتراغا  اردتراا تتغا ند غتا سةس اربتا     رسيس 
ذتارت  رددفاءت  تتغا سةس اربتا  ارنفست   ارنفس  اجابات    اردت      تغن  ار ب   اجتتا  اجإلاس  

 اجابات      ا رنحاي  ار داإل ارنفس    اردت      تغي  ار ب      ا رنحاي  اردت    
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 تت  جتتاب نتتا ةستتفا  ءنتته ندتتادج ارتساستت  ارحاريتت  نتتا ندتتادج   تت  جتتاب  رصتتغ  نفتتاهيو 
دبيد     سةس اربا  ارنفس  اجابات    لار  اردت    ت  تغنت  ار بت   ارستدار ارتساس  ارحاري   ارب

اجإلاس  اجتتتتتتاء     تتتت  جتتتتاب ارنبتتتتاقت اربستتتتدبت   تتتت  ارتساستتتت  ارحاريتتتت ؛  ونتتتته ابكتتتتا اربتتتتا ت 
 سارداصيا  ارداري  

 اصدا ندادج ارتساس  ارحاري  إرتى ة  سةس اربتا  ارنفست  اجابتات  اد تب إل سا  نفبتا   ت   -1
اجتتا  اجإلاس  رتد ننساب  ارنس  اجإلاس  ساربتاسس   نا َاوح ادطدب قرا يياإلي   تعيو

اربفتتتاإل  تتت  إاتتتااب نففتتتا  سةس اربتتتا  ارنفستتت  اجابتتتات  سبكانا تتته ارببددفتتت  رتتتتد ارفتتتاإلس 
اجإلاس  ار تتتتاندغا ساربتتتتتاسس ساتتتتف   اصتتتت    ار بتتتت  ءدتتتتى  طتتتتاياه سبتتتتا اتتتتتءو ارستتتتدار 

 ابكا ة   دحسا ءبديا  اجإلاسي اربتسسي   اجإلاس  اجتتاء  رتافو  باردار 

ة تتتاس  ندتتتادج ارتساستتت  ارحاريتتت  ةاضتتتا  إرتتتى ة  لارتتت  اردتتتت    تتت  تغيتتت  ار بتتت   د تتتب إل سا   -2
 ستتيطا  نفبتتا تتتغا اربد غتتاا  ارنفستتي   ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء  رتتت  نتتتاا  اربتتتساس  

 بت    ح غت  ندتادج االنا ارك  استدتء  ن ته ارداذغتة ءدتى ثتكا اربد غتا ردحستغا تغيت  ار
 إاباتي     اربغي  ارد ديبي  تتاا  نا اجإلاسي  لدى ارط ظ إلا   اربتساس 

ءبتت  تتتاانج إس تتاإلا    تسيبيتت  رد تتاندغا سارنستت  اجإلاس  ساربتتتساس ساتتف  ءانتت   اردابيتت   -3
 ارد ديو ساف   اص  جاااب نففان  سةس اربا  ارنفس  اجابات   لار  اردت      تغيت  

     تسيب ار اندغا سارنس  اجإلاس  ءدى ناا ن  تسيبي   ا عي  ءدى ذيفيت  ار ب  نا 
ة  ادبنتت  ارفتتاإل  اجفتتا  إاباتيتتا   تت  ارحيتتاي  ادبتتا  ءدتتى االنتت   اردفتتاؤ   االستتدبدا  سكتت  نتتا 

 ا ا  سه نا ةءبا   ءت  اند اإل قا ه ة  رانفا 

ا   اينتتتت   اردفتتتتاؤ   تتتتتعيو  فتتتتو   ءتتتت  ار تتتتاندغا سارنستتتت  اجإلاس  سبفتتتتاهيو   اريتتتت  ارتتتتك -4
 اراباإل  اردتسيب ءدى ذيفي  نااجف  ناا ن ارف    اج فاا  اجلراط  اردحتاا  ارد  
اد اجتتا  رفتتا  تت  ناا تتن ا بتتاق ار تتااسا  إلا تت  اربتتتاسس  ذيفيتت   بطتت  ثتتكه اردحتتتاا  

  ارد دب ءدى ثكه ارب ك    قرا نا     ر ابا  إس اإلا    تسيبي   ا عي  

ار اندغا سارنست  اجإلاس  سبفتاهيو االستد ااا  ت  ار بت   االستدبدا  سته   تعيو  فو   ء  -5
 ارداجه ارتا    ارتا د  جنباي ايءبا  نع ارداذغة ذديا  ءا ءبتت ءدتى ارببتاي ايإلاديت  

 ارحاري  ردداص  ربندج إتتاء   قرا نا تاانج  تسيبي  نباا  ركرا 
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يثبي  ناجا  ارتساس  ارحاريت  سبتا  نا ردته نتا ند غتاا  نفستي  نفبت    استدفباال    نحاا  
ردبفتتاإل ارببك رتت   تت  ثتتكا ارببتتا  نتتا اجتت   ح غتت   فتتو اءبتت   سؤيتت  ة تتب   ة ستتع ربفتتاهيو سةس 
اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   لارتت  اردتتت    ارستتدار اجإلاس  اجتتتتاء   ء  تت  ثتتكه اربد غتتاا  تتتر ض 

 باي  اال اد   و  ارراليغا ا دالا  ارقيا  سارتساسا  اربسد بدي  ارداري  اربد غاا  ار 
سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   ناثغدتته  ةس تتاإله  ند د ا تته   طبي ا تته  تت  نبتتا  ننحبتتا   -1

 ارد ديو  ارد دو "إلساس     تناب اربففا "  

     اريت  ارتكا  ارنبكج  اربنادي  رإلتتا  اردنحيب  ءدى جاب سةس اربا  ارنفس  اجابات -2
 اجتتاعي   اربنا  اردنحيب   

اربنيتتتت  ار انديتتتت   اردحدغتتتت  اردبغغتتتتة  رتتتتاةس اربتتتتا  ارنفستتتت  ءدتتتتى جتتتتاب س تتتتض اربد غتتتتاا   -3
 ارب ا ي   اغا ارب ا ي   "إلساس  سيكانداي "  

نستتتدايا  سةس اربتتتا  ارنفستتت  اجابتتتات  رتتتتد ار تتتاندغا ستتتاجإلاسا  ارد ديبيتتت  ءدتتتى جتتتاب  -4
 اد  ارسدار ارداذغت   ايسارغب اجإلاسي   ءاان  ار باي  ارفب

  اريتت  تانتتانج إس تتاإل   تتادو ءدتتى نحايتت  اردتتت    تت   نبيتت  نفتتاسا  اجتتتتا  اجإلاس  رتتتد  -5
 نتاا  نتاسس ارد ديو اريانا   

ةسارغب نااجف  ارض اط اجإلاسي  ءدى جاب نسدايا  سةس اربا  ارنفس   لارت  اردتت    -6
 إل   رتد نتاا  نتاسس ارد ديو اجءتا
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 :ةةةةةةربيةةةةةع العةةةةةراجةةةةةامل
(  اري ا تتت  اردنحيبيتتت  اجتتتتتا  اجإلاس   تتت   ياسي اردابيتتت   ارد دتتتيو 2008إتتتتااهيو ةلبتتتت ةتتتتا جتتتانع  

 اربان   ايسإلني   ءبا    رسالة  كتلراه ،ايسإلني   
    نبتتتاقت لتايتتت اس ارة اسبداعيىىىة لل اوعىىىات(  2006ةلبتتتت اربطغتتتب   ءتتتاإل  ن اا تتت  ءتتتاإل   

  ايسإل   ءبا  جتاسا ردفداظ ار ارب  

" نباسستتا  اجتتتتا  رتتتد ارقيتتاإلا  اردابايتت  ارنستتادي   تت  ناالتت  ( 2006سنضتتا     نتتا  ناتتد 
  ار تتإل اري اتا   اربتةب  و له كليىة الترييىةارد ديو ار ا  ساربتان  اربناسي   ااس ن دال("   

 بس ارر(" جان   ءغا  اري

 .ءبا   إلاس اربسغاي .والتلكعد  التحلع  العاولي االستيشافي(  2012نبت تاييا   ي ةي  ة

ثتت(  ةاتا اربد غتاا  اردنحيبيت  ءدتى اجتتتا  اجإلاس   إلساست  1418 اذ  ءبتت ارتالبا رحقرتان    
رسىىىالة    استتتدط عي  ءدتتتى اربتتتاظفغا ار تتتاندغا  تتت  ايجفتتتةي ارحكانيتتت   تتت  نتانتتت  ارايتتتا

   ارايا   جان   اربدا س اإل واجوتعر 
 رجة ومارسة اسبداع اس ار  لدف القىا ة  ( 2013  ار ت اا إتااهيو  سان   عراتن  نحباإلسان  

 .التريليعن في وديريات التريية والتعليم في وحافظة إريد

إلاس  ستتايجفةي (  ارب ا تتا  اردنحيبيتت  رإلتتتتا  ءنتتت نتتاظف  اردطتتايا اج2002ستتارو ار حطتتان   
ار دتتتا  اجإلاسيتتت     و لىىىة جاوعىىىة الملىىى  سىىىعل ارحكانيتتت   تتت  ارببدفتتت  ار ابيتتت  ارستتت اإلا   

14 2  327-373. 

(  سةس اربتتا  ارنفستت  اجابتتات   ننحتتاس  فتتا  2008ستت ت ءدتتى ار نتتة   إتتتااهيو  دغتت  إتتتااهيو  
  واس اريىىة صىىا يةاالقتالعلىىلم  تت  اربكانتتا   اربا فتتةا  ارباثايتت  ردبنتتاب  اردطتتايا  نبدتت  

18  65  1-31  

إصتتتاسا  ارب فتتت ار تتار    إةىىار عمىى  ونطقىىي لىىإل ارة باسبىىداع(  2006ستتديو إتتتااهيو ارحستتني   
 رددنبي  اجإلاسي   جان   إلن   

  ءدتتت   ( اجبتتت   الوىىىللك التنظيمىىىي وا  اء(  1991ستتتغةال ىس ةنتتتتس  إل     االسس نتتتاسر ت  
 جإلاسي ار ان  ن فت ا  نحبت ءبت اراثاظ  ارايا 

 اجتتتتا   ت   ةااثتتا اردحايديت  ارقيتتاإلي (  ستتداذيا 2010بتاثا نحستتا ار تارب   ارستتغت  ادت  إإلسيتتس  

    183 -150  6  3   راسات إ اريةايسإلني    اال ااال   طا      طبيقي  اردنحيب    إلساس 
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   ن تي  سةس اردبكتغا  ت  استداا يبي( ةاتا 2007عراس لسغا جااإل  ءبتت ارست   ءدت  لستغا  
  اربتتا  ارففتتا   إلساستت   حدغديتت  ر غنتت  نتتا ار تتاندغا  تت  س تتض ارباتتاسف ار ااقيتت  ارباصتت 

   44-7  5   1  و لة جاوعة أه  الاع 

(  ا درتتاس ار   تت  تتتغا ةس تتاإل ارقيتتاإلي اردحايديتت   اجتتتتا  اجإلاس   2008ءبتتت اربحستتا ن ستتان   
  نبدتت  جان تت    تتايا ردرحتتاث  ارتساستتا  إلساستت   طبيقيتت  ءدتتى ارب سستتا  ارد ديبيتت  سستتاسيا

   87 – 67  1  30ار دبي   سدسد  ار دا  اال دااإلا   ار اناين   ارببدت 

و لىىىىة  (  ن انتتتتا  اجتتتتتتا  اجإلاس   تتتت  اربنحبتتتتا  ارب اصتتتتاي  1995ءبتتتتت ارب طتتتت  ءستتتتاف 
  .54-29  62  نس    اس ار  

  جان ت  رسىالة واجوىتعرةستارغب  طتاياه  (   ا تع اجتتتا  اجإلاس    2005ءبته نحبتت ار تااإل  
 نااف رد دا  اينني   ارايا  

(  ةاتتا ند غتتاا  اربنتتاب اردنحيبتت   اربد غتتاا  ار باتتي  2003ءضتتغب ناستتى نحبتتت ارحابتت   
   رسىالة واجوىىتعرءدتى اجتتتا  اجإلاس  رتتد اربتتساب  تت   ت  ايجفتةي ارحكانيت  ارستت اإلا   

 جان   اربدا س اإل  

  ار تتاثاي  إلاس إ ارة التمعىىز: نمىىاتج وتقنيىىات اس ارة فىىي عصىىر المعرفىىة(  2007ءدتتى ارستتدبى  
 اايب ردطراء   ارن ا  ارداييع  

(  ارا ا   اردنحيبي   نتت   استداا يب   ت  ءبديت    ةيتة االستد ااا 2012ءدى سياا ار اتت   
    174-147 24  واس ارية اال دااإلا و لة العريي للعللم اراظيف  رد اندغا  

(  ةستتارغب  طتتايا اجتتتتا  اجإلاس  نتتا  جفتت  نحتتا نتتتاا  اربتتتاسس 2014ءدتتى ستت غت اربطتتا   
العريىىىي، "الترييىىىة  لالىىىيجلىىىدول االنىىىدوة الوىىىنلية الااووىىىة  تتت  نحا حتتت   تتتبا  ار تتتاقي   

ولقىىع المىىلاةن علىىا الصىىععد الىىدولي: وجهىىات نظىىر وقارنىىة فىىي اللوىىة والهليىىة المقارنىىة: 
ذدي  إلت  ردطاررا    ذديا  ارد ني  ار ديا إلت    اجناسا  ار ابي       س والوياسة والممار

   76-66   اربدحتي

وىىىرتمر "اس ارة اسبداعيىىة للاىىىراوج (  اجإلاسي اجتتاعيتت  ارطايتتت  ردبستتد ب   2007ءبتتا  لانتتت  
   165 -133"  ار اثاي   وا نشطة في المرسوات العاوة والااصة

(  اري ا تت  اردنحيبيتت   ء  دفتتا ساجتتتتا  اجإلاس  2012   نتتاثا ةلبتتت نحبتتت   ءبتتا نحبتتت ناستت
  2  18  جان ت  ةستغاط  الم لىة العلميىة، كليىة الترييىةردقياإلا  اجإلاسي  سبان   ةستغاط  

271 – 333   
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 ناذتة  ار تاثاي .واىدًعا تيىلي  كيى  :االبتيىار   التفيعىر وهىارات(  1997 ار ن  ث   ءبت نحبت

 . اردنبي  اجإلاسي  طايا
(  إإلاسي ارب ا تتت   إل سثتتتا  تتت   ح غتتت  اجتتتتتا  اجإلاس  رتتتتد نتتتتاا   تتتا   2006نتتتا ا  إلس يتتتش  

  بحىث وقىدم للمىرتمر الثىاني ليليىة االقتصىا  والعلىلم اس اريىةاربنار ار اند      دستطغا  
 جان   ار دا  اردطبيقي  ارباص   ءبا  ايسإل  

  . ارداييع ردن ا ارت ري   فاساي تغا  الريا . اس ار   التفلق ( 2000ناسى اانس  
    اس  رتتد اربتتتاايالت كاإلاس  اجا ارستتدارءدى (  ار اانت  اربت ااي 2007ةاتتاظ  لستغا ناإلاتا 
   51 -1  40  ارايا    ارة العاوةساوجلة   اربنار اردباسي  ارس اإلا     اط 

  إإلاسي اربتسستتت  اجتتتتتا  اجإلاس  نتتتت   رف اريتتت  إإلاسي ارد غتتتا  تتت  ( 2004ةنتتتغا ن تتتا س      ثارتتت
 . جان   ءغا  بس  ذدي  اردابي   واجوتعر رسالةارياناي  ار ان  "  

 إلاس اتا لة    تغا    وهارات التمعز و أسرار التمعز والن ا (   2001  اب نحبت ناطفى  
رسىىالة (   تتراغا سةس اربتتا  ارنفستت  االابتتات   تت  االإلاب االتتتتاء   2014ااستتن ناستتى ستتبد   

    سو إإلاسي ايءبا   جان   ار اإلسي  اجإلاسي  اال دااإل    ذديواجوتعر
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