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Abstract 

The study aimed to measure the correlation and influence between the 
values of mission management as an independent variable and 
organizational cynicism as the variable adopted in the Directorate of Civil 
Status, Passports and Residence in Nineveh Governorate. The problem of the 
study centered on raising many questions, including what is the level of 
organizational cynicism in the field studied? Do mission management values 
reduce organizational sarcasm? The current study relied on the 
questionnaire as a method for data collection. The questionnaire covered 
(213) individuals randomly, and the researchers used the descriptive 
analytical approach, and in light of this the study reached several results, 
including: The task management is very important in the field investigated, 
because of its repercussions that contribute effectively The decisions taken 
by the senior management to achieve success in work clearly, as well as the 
management of the organization in question is interested in completing the 
work accurately, and the organization in question provides distinguished 
services to members of the community, and at the same time preserves its 
material property to sustain its use for the longest possible period. 
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 قيم إدارة المهمة ودورها في الحد من التهكم التنظيمي

 في مديرية األحوال المدنية والجوازات واإلقامة في محافظة نينوى ة تحليليةدراس

 أ. م .د . االء عبد الموجود العاني                                                     مين الكرد                                     أالباحث. شامل شعيب 
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  :المستخلص

 وصةهها تتييةةا   إدارة المهمةةاستهدفت الدراسة قياس العالقةة ارربااييةة لالتيرية ةة  ةيم قةي  

تستقال  لالتهك  التنظيمي  وصهِه المتيية المعتمد فةي تد ة ةة اراةوال المد يةة لالاةواااق لارقاتةة 

تسةتوى  كةا  تنهةا تةا  ةو عد ةدة في تحافظة  ينوى. لبمحورق تشكلة الدراسة في ارةارة بسةاترق

   ة  بسةه  قةي  إدارة المهمةة فةي الحةد تةم الةتهك  التنظيمةيالتهك  التنظيمي في الميةدا  الماحةو   

( فةدا  ل شك  213لاعتمدق الدراسة الحالية ارستاا ة كيسلوب لامع الايا اق لقد غطت ارستاا ة )

دراسةة لعةدة  تةائج عشوائي، لاستخدم الاااثا  المنهج الوصهي التحليلي، لفي ضوء ذلك بوصلت ال

لمةا لهةا تةم ا عكاسةاق التةي بسةةه   ،فةي الميةةدا  الماحةو  تهة  دةداا   عةد إدارة المهمةة كةا  تنهةا  

لكةذلك بهةت    هاعلية القةاراق التي  تخذ ا اإلدارة العليا في بحقيق النااح في العم   شةك  لاضة ،

كمةا بقةدم المنظمةة الماحورةة تةدتاق تتمية ة  ادارة المنظمة الماحورةة  ن اةاا امعمةال  شةك  دقيةق،

مفةاد الماتمةع، لفةي الوقةت  هسةه بحةاف  علةك تمتلكابهةا الماد ةة رسةتداتة اسةتخداتها  يةول فتةةة 

 تمكنة.

، مديرية األحوال المدنيةة والوةواتات التهكم التنظيمي، قيم إدارة المهمةالكلمات المفتاحية: القيم، 

 واالقامة في محافظة نينوى.

 

 المقدمة:

في ظ  توادهة سااق المنظماق إلرااق  و تها لرسالتها، تما  كشة  عةم  شةايها لفعاليتهةا،  

لما لهةا تةم  اصا  قي  إدارة المهمة تم ركائ  النااح امساسية التي بستند إليها الخطط ارستةابياية

بحسةةيم إ تاديةةة العمةة ،   مةةا  اةةمم  مةةو المنظمةةة لبحقيةةق ل بهعيةة  العمليةةة اإلدار ةةة دلر كايةةة فةةي

 ا دافها، 

لتم  نا كا ت فكةة الدراسة التي اسةتندق علةك تحاللةة بوظية  لبع  ة  قةي  إدارة المهمةة فةي 

اتة فةي تحافظةة الحد تم التهك  التنظيمي لدى العاتليم في تد ة ة اراوال المد ية لالاواااق لاإلق

 ينوى، لذا االل الاااث في  ذه الدراسةة بشةخيم تشةكالق الةتهك  التنظيمةي لةدى العةاتليم ل يةا  

 تدى إسهام قي  إدارة المهمة في الحد تم التهك  التنظيمي.
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 حور االول: االطار المنهوي للبحثالم

 : مشكلة البحثاوالا 

 مكم باسيد تشكلة الدراسة تيدا يا  تم تةالل النة لل إلةك تيةدا  التطايةق لبحد ةد تعةال  العمة  

فيه، إذ  عم  في تد ة ة اماوال المد ية لالاةواااق لاإلقاتةة فةي تحافظةة  ينةوى فدةاق عد ةدة تةم 

 الموظهيم  تمثلو   اآلبي 

 وضةو  تةم الدردةةة المنتسةايم العسةكة و   )طةةيي، طةةيي  لل، عة ة ،  ائة، عة ة ، ته

 ارللك الك الثاتنة(

 . الموظهو  المد يو 

 )الاااي )تالام، تالام الل،  قي،، رائد، تقدم، عقيد، عميد 

إ   ةةذا التنةةو  فةةي الاهةةاا اردار  لالهنةةي للمد ة ةةة  ولةةد ضةةيويا  تسةةتمةة بخلةةق  وعةةا  تةةم 

العمة  فةي  عةال ارايةا ،  الصةاعاق  يم امفةاد العاتليم لاإلدارة، تما  ؤد  الك إعاقة تساراق

التنظيميةةة لالقةةةاراق التةةي  فقةةد بتصةةور    فدةةة تةةم فدةةاق المةةوظهيم المةةذكورة ء هةةا     اردةةةاءاق

بتخذ ا اإلدارة  ي بلاية لطموااق فدة تعينة تم العاتليم، ل ذا  ولد اقةدا  علةك المنظمةة، ل تسةا، 

دم رغاةةته  فةةي العمةة  الطةةوعي  ل لعةة المهةةام الوظيهيةةةفةةي ا خهةةاا تشةةاركة امفةةةاد العةةاتليم فةةي 

 الدفا  عم المنظمة. 

قي  إدارة المهمة ااد   عاد القي  التنظيمية تعا ية لسلوك امفةةاد لالتميية   ةيم امعمةال  لبعد 

قةةي  إدارة الصةةحيحة لالخايدةةة لبحد ةةد كيةة   ةةت  إ اةةاا المهةةام، تمةةا دفةةع الاااةةث الةةك دراسةةة بةةيرية 

 لذا بتشك  تشكلة الدراسة تم تالل التساترق الاحثية اآلبية ظيمي, في الحد تم التهك  التنالمهمة 

 تا  كثة   عاد التهك  التنظيمي ظهورا  في الميدا  الماحو   .1

في الحد تم التهك  التنظيمي في الميدا  الماحةو ، ل تهةة  عةم  ةذا  قي  إدارة المهمة   بسه   .2

 التساتل التساترق اآلبية 

  تعنو ا   الحد تم التهك  التنظيمي في الميدا  الماحو   المهمةقي  إدارة    بةباط 

  في الحد تم التهك  التنظيمي في الميدا  الماحو   قي  إدارة المهمة   بؤرة 

 

 

 ثانيا: أهمية البحث

إذ بمثة  قةي  إدارة  وك التنظيمةي،لماةد تواضةيع السةبتاسد   مية الدراسة تم تةالل بناللهةا 

ظيميةة, الةةا ط  ةيم كة   دة اء المنظمةة لامسةاس فةي بشةكي   و تهةا لسةمعتها التنالشةة ا   المهمة

 .رفع كهاءة لفعالية العاتليم فاال  عم   ميتها في

 ثالثا: أهداف البحث

 بةلم الدراسة الحالية إلك بحقيق دملة تةاتي بتمث   اآلبي  

الكهةاءة، الهاعليةة، المتمثلة ب)  لقي  إدارة المهمةهكة ة لالهلسهية التعةف علك     المةبك اق ال .1

 .(ارقتصاد

 طيوعا  للضواا  في الميدا  الماحو . قي  إدارة المهمةبحد د  كثة  .2
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 .علك العاتليم في الميدا  الماحو  قي  إدارة المهمة للو ة التيرية م عاد  بشخيم .3

لنتةائج التةي بقد   دملة تم ارستنتاداق لالمقتةااق، ل ما  ينةي الميةدا  الماحةو  فةي ضةوء ا .4

 سيت  التوص  اليها.

 : فرضيات البحثرابعا

 :الفرضية الرئيسة االولى 

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية معنوية لمتغير قيم إدارة المهمة في متغير الحد من فرضية العدم: 

 التهكم التنظيمي

المهمةة فةي متغيةر الحةد يوجد تأثير ذو داللة إحصائية معنويةة لمتغيةر قةيم إدارة الفرضية البديلة: 

 من التهكم التنظيمي

 

  :الفرضية الرئيسة الثانية 

عنةد  قةيم إدارة المهمةة ومتغيةر الةتهكم التنظيمةيفرضية العدم: ال يوجد ارتباط معنوي بةين متغيةر 

 ≤""0.05مستوى داللة إحصائية.... 

عنةد  الةتهكم التنظيمةي قةيم إدارة المهمةة ومتغيةريوجد ارتباط معنوي بين متغير  الفرضية البديلة:

 ≤" "0.05مستوى داللة احصائية.... 

: ميدان وموتمع البحثخامسا  

بمث  تيدا  الدراسة في تد ة ة اماوال المد ية لالاواااق لاإلقاتة في تحافظة  ينوى، اتا فيما 

تم العاتليم في المد ة ة اعاله.  ا( فةد 213 خم تاتمع الدراسة  فقد بمثلت  ــ )   

حدود البحث:  سادسا  

ب  بطايق الاحث علك العاتليم في تد ة ة اماوال المد ية لالاواااق لاإلقاتة الحدود المكانية : -1

 في تحافظة  ينوى. 

.  25/7/2022-2022/ 10/4 الحدود الزمانية : -2  

   ( فةدا. 213 عدد ) العاتليم في المد ة ة اعالهبكو ت عينة الاحث  تم الحدود البشرية :  -3

: االدوات االحصائية المستخدمة   سابعا  

اصةائية (  رسةتخةا  المؤطةةاق ار SPSS , Amos-V24) بة  ارعتمةاد الاةةاتج اراصةائية  

 اربية 

،  لتكةةةاراق ، الوسةةط الحسةةا ي ،  سةةاة ارسةةتاا ة ،    ار حةةةاف المعيةةار  ، تعاتةة  ارتةةتالف)ا

 تعات  ارربااي ، ار حدار(
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 االطار النظريثاني : المحور ال

 :ادارة المهمة مفهوم قيم أوالا: 

بعد قي  إدارة المهمة ااد   عاد القي  التنظيمية لالتي بتكو  تم   عاد ضمنية لبشم   الكهاءة، 

 الهاعلية، لارقتصاد. 

 تاموعة القناعاق القيمية، التي بوده سلوك المد ة م  حو بنظي لبمث  قي  ادارة المهمة 

 لالد نية لالهكة ة لالتعليمية لاردتماعية بنظيما  تتواا ا ، لفقا  للمعا ية الهنية لالتنظيميةتنظمابه  

لارقتصاد ة لالوينية لامتالقية، التي بسه  في بنمية سلوك العاتليم، لبطو ة تستوئ  دائه  

 احثين.وفق عدد من البقيم إدارة المهمة ( مفهوم  1ويوضح الودول ) لا ادة الوعي المعةفي.

 لفق عدد تم الاااثيم (  وض  تههوم قي  إدارة المهمة 1لل ) الاد

 المفهوم الباحث والسنة والصفحة ت

 (,38,2014) بوكشيردة 1
بقةةا  تةةع ضةةةلرة التةكيةة  علةةك ام ةةداف  ند ةةة امعمةةال بيضةةةلرة 

 لبوفية ك  تتطلااق العم .

 (56,2014 ,)تسعودة  2

 لالعم  العم ،  يداء صلة ذاق قاا ا تع بتعات     المنظمة علك

  كهاءة لالعم  لاضحة،   داف التةكي ،  تطل، ل ذا لدقة  نبقا 

 ارقتصاد الكهاءة، الهعالية،: الاعد  ذا ل شم .

 (,42,1995)فة سيس 3

  شك  بةباط التي لالقاا ا لامعمال  امتور بهت  ا  المنظمة علك

 ام داف لبحقيق لتحدد لاض   شك  العم     ر العم   يداء لريق

 توارد ا  بةكي تم المنظمة بمكم  نا .الكهاءة درداق  يعلك المةدوة

 امسلوب لاتتيار كاية  شك   النتائج بعود التي ام شطة علك المتااة

 الهدف لتحقيق إلداراق المختلهة المتااة ارسالي، كافة  يم تم السلي 

 للمنظمة. المةدو

 الاااثا   ارعتماد علك المصادر اعاله .المصدر  ددلل تم اعداد 

 

ا:   أبعاد قيم إدارة المهمة:ثانيا

 ،ا،    بةك  علك القاا ا الصحيحة، ل   اإلدارة  ا،  الهاعلية  لبعني    اإلدارة النادحة 

ام شطة التي بحقق لها  فا  النتائج، م ها بدرك قيمة فع  امطياء     بختار  استمةار،

امفةاد  ( ل ي  تا  عملية د ناتيكية بؤرة علك ك  تم39,2018،عادالكة  الصحيحة ) 

 (Ivancevich & Mattson,2002:21 ) .لالاهود الماذللة لتحقيق ام داف التنظيمية

  الكهاءة   ةباط تههوم الكهاءة اربااي ا لريق ا  الهاعلية، تم ايث صلته  الحادة إلك بحقيق

 .طة قة الصحيحة لتحقيق ام داف العاتةلتمارسة ام شطة  ال ام داف،

  )38,2014، وكشيةدة)

  ارقتصاد  ل عني ارستخدام امتث  للموارد المتااة، تما  ؤد  إلك ا خهاا في تدتالق

                              عملية اإل تا  تم السلع لالخدتاقاإل تا  لا ادة كايةة في، تخةداق 

 (.57,2002،) سحنو 

ا:   وم التهكم التنظيميمفهثالثا

لالعملياق لالسياساق لاإلدةاءاق التي بتخذ ا   و ا عكاس للمشاعة السلاية بااه القواعد

إلك الن ا ة لامتا ة لاإلتالص،  المنظمة،  حد  عندتا  عتقد العاتلو     المنظمة بهتقة
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، امداءالعايهي لعدم الةضا لا خهاا  ل ؤد  إلك دملة تم النتائج السلاية كاإلدهاد

 .(29،2020)المحمود،الااطقالي،

ا:   :أهمية التهكم التنظيميرابعا

إ    ميةةة الةةتهك  التنظيمةةي بتعلةةق  مةةا بتةكةةه تةةم ءرةةار سةةلاية علةةك الماتمةةع لالمنظمةةاق،  

فالمنظمةةاق  مكةةم    بتةةيرة  ةةالتهك  تةةم دةةا ايم  مةةا ارلل   تعلةةق  ةةامفةاد تةةم ايةةث اعتقةةادا   

لعوايهه  لسلوكيابه  التي  مكم    بتةد  الك اارق اليا، لار  عا  لتياة ارت  لاراااي، 

اا ، الثةا ي  فهةو تةةباط  الاا ة، املل م  بلةك السةلوكياق المعاةة عنهةا  الياة، لغية ةا  تا ال

بتحول  ماموعها الك تؤرة قو  علك المنظمة كك ، فاال عم    التهك  تم الممكم     ساعد فةي 

فه  امادا  المحيةة في الايدة، لكذلك فن ه  ستطيع تنع  ل كش  الاهاق دات  المنظمةة التةي بقةدم 

تصةةالحه  الشخصةةية علةةك تصةةلحة المنظمةةة، لا اةةا  سةةاعد المةةد ة م علةةك رت ةةة عالقةةاق القةةوة 

المؤسسية  العم  في المنظمة، ل وفة له   قطة ا طةالق ديةدة للتطةو ة م ةه  شةك  دة ءا كايةةا تةم 

 (Bashir,2011,11الحياة اليوتية لالفةاد العاتليم ل عيشو   شك  لاقع تع باارب المنظمة. )

ا   :أبعاد التهكم التنظيمي: خامسا

التهك  تههوم تتعدد ام عاد، ل و توضو   نتمي الك بخصصاق تختلهة تث  الهلسهة لالد م  

(. Karacaoğlu and İnce, 2012, 30لالعلوم السياسية لعل  اردتما  لاإلدارة لعل  النهس )

ظة إليها اليوم تم اال ة في ايم كا   ُنظة إلك التهك  علك   ه  سلوب اياة في الماضي، فهو  ُن

 عدم الثقة في القي ، ل ابج عم التاارب السلاية في اياة الهةد ل شك  عام،

(Tokgöz and Yılmaz, 2008,276.) 

 البعد المعرفي -1

ل نعكس الاعد المعةفي للتهك  التنظيمي في ارعتقاد الذ   نشي تع المشاعة السلاية تث        

المنظمة ليست صادقة. لذلك،  عتقد المتشائمو     الممارساق اليا، لالتعاي  لاإلدا ة  ي  

، ( Brandes and Das, 2006:237التنظيمية ليست عادلة لصادقة، لر  ثقو  في تؤسسابه  )

 Pelit & Pelit,2014,37 ذه الممارساق غية المادئية في المنظمة لها دلر في النهج المعةفي)ل

( ل شك   İnceoğlu,2004, 55تاة ة لارعتقاد لامفكار )(، الذ   شم  ك    وا  المعةفة لال

ا تواق   ل سلوكياق ساتةة ) (. ل التالي،  ناك توق  Delken,2004,16الاعد المعةفي   ا 

تتشكك  اع  ارفةاد العاتليم  هكةل  في التصةفاق اإل ثار ة  ل القةاراق المتعلقة  العملية 

لسلطة لالحهاظ علك التسلس  الهةتي الايةلقةايي في الوظيهية لخدتة المنظمة، لخلق طةعية ا

الواقع، لفق ا لالفةاد العاتليم  حالل المد ةل   ل اتالء العم  في كثية تم امايا  دني الهوائد تم 

تالل سلوكيابه  التي  ُنظة إليها علك   ها إ ثار ة، ل ذا  عني   ه  ت  السعي لراء الهدف السة  في 

تما قد  ؤرة سلا ا علك العمال. ل مكم تالاظة     عال الممارساق غية القةاراق لامفعال، 

المادئية تث  الظل  لالخدا  لالنهاق، لاكتساب المي ة امتالقية  ت  إدةات ا  شك  رلبيني في 

 (.,Işık,2014 137) السخة ة التنظيمية المعةفية
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 البعد العاطفي -2

التنظيمي العةايهي علةك   ةه المشةاعة السةلاية التةي بشةعة  هةا باةاه ل مكم اإلطارة إلك التهك                  

(، لا   ةذه ,Özkalp,2008 67التنظي ، ل ي باارب عايهية تؤ لة للهةد  اإل اا يةة  ل السةلاية. )

 & Pelitالمشةةاعة السةةاتةة ر  نةةتج عنهةةا تسةةارة امدةةة  ةة  اصةةا ه  ارااةةاي لتياةةة امتةة  )

Pelit,2014, 38 ( لاضاف .)108 Nick, 2013, ،Sean  الاشة    عةايهيو  لليا ةة فةنحم    )

 حةة، ل كةةةه ل حةةم  قةةع فةةي تنخهاةةاق ا تحار ةةة ال لحظةةاق باة ةةة الهةةةح لالنشةةوة ل حةةم  شةةعة 

 الذ ،، لارغتةاب، ل حم صالحو ، ل سعك لال تقام، لار سا  العاق   و اركثةة عايهيةة، لكةذلك 

اق النكهة العايهية، تثة  ارااةاي لتياةة ارتة  ال التشةالم ا  الاعد العايهي للتهك   تمث  في بصور

لاليا، كما    التوقعاق  شي  الصدق عميقة الاذلر، لار صةاف لالعدالةة لالةغاةة فةي تعةاتلته  

  ااتةام لكةاتة.

 البعد السلوكي -3

بةباط   ةدافه   ةالعا  ل شم  الاعد السلوكي   اا النقد الساتة النقد القو  لالشكوى لغالا ا تا               

 المكتسةةةةة،  معنةةةةةك   ةةةةةه ر  مكةةةةةم فعةةةةة     طةةةةةيء، م  كةةةةة  طةةةةةيء بمةةةةةت باة تةةةةةه تةةةةةم قاةةةةة .

(237 Brandes and Das,2006,.)  الةةتهك  السةةلوكي  ةةو عاةةارة عةةم الهكا ةةة السةةاتةة، ا تقةةاد

المنظمةةة، السةةلوك غيةةة اللهظةةي غيةةة المةةوابي، التهسةةيةاق السةةلاية للمواقةة  فةةي المنظمةةة، لبوقعةةاق 

ةةا إظهةةار Bernerth et al,2007,321اتةة اةةول عمةة  المنظمةةة فةةي المسةةتقا  )سةة (،  مكةةم   ا 

السةةلوك المتشةةائ  تةةم تةةالل السةةلوك غيةةة اللهظةةي.  مكةةم لو مةةاءاق الهادفةةة لار تسةةاتاق السةةاتةة 

 لار تسةةةةةةةةاتاق الاةةةةةةةةااكة الم عاةةةةةةةةة    بكةةةةةةةةو  تثةةةةةةةةار   حتةةةةةةةةذى  ةةةةةةةةه للسةةةةةةةةلوك المةةةةةةةةتهك 

 (Brandes and Das, 2006,237 .) 

 المحور الثالث/االطار العملي

  :وصف وتشخيص متغير قيم إدارة المهمة -أوال

 وصف قيم إدارة المهمة: -1

ل ةا حةاف قياسةي  3.831(    تتوسط  عد قي  إدارة المهمة  لة  2 الا  تم تالل الادلل )

 ةالمتييةاق ،  تةا طةدة ارسةتاا ة مسةدلة  ةذا الاعةد لالتةي بتمثة  27.331لتعات  اتةتالف  1.033

(X13-X22 فقد  ليت ،)لقد كا ت  علك 64.94،  تا  ساة اربهاق العام لهذا الاعد فقد  ل  76.62 ،

 81.2)بقةدم دائةبنةا تةدتاق تتمية ة مفةةاد الماتمةع( لالتةي  ليةت  X20 ساة ابهاق اققها المتييةة 

،  تةةا  قةة  84.32ل شةةدة اسةةتاا ة  ليةةت  0.895ل ةةا حةاف تعيةةار   4.216ل وسةط اسةةا ي قةةدره 

)بسود االة تم العدالة عند بوا ع الموارد في دائةبنا( لالتي  ليت  X22 ساة ابهاق فحققها المتيية 

لهةذا  62.80ل شةدة اسةتاا ة  ليةت  1.250ل ا حةاف تعيار   3.140ل وسط اسا ي قدره  38.0

تةدتابها للمسةتهيد م،  المتيية، بؤكد  ذه النتائج علةك    المنظمةة الماحورةة بهةت   تةوفية الاةودة فةي

لبعتمد في بوا ع الموارد علك تاد  العدالة  يم الشع، لامقسام للكم  شك  قلية   سةايا  ل مةا  عة ا 

 تم قدربها علك ام تمام الداتلي لالخاردي في  يدة عملها. 

 

 

 



82                          Alkurd, S. S. A. & Alani, A. A. (2022). Task management values and their role in 
reducing organizational sarcasm: An analytical study in the Directorate of Civil Status, 

Passports and Residence in Nineveh Governorate 

ومعامل االختالف  ( المعدل العام والتوتيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية2الودول )

 ونسب االستوابة لبعد قيم إدارة المهمة.

شدة 

 االستوابة

 قياس االستوابة

معامل 

 االختالف
االنحراف 

 القياسي
الوسط 

 اسم المتغير الحسابي
ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 ت % ت % ت % ت % ت %

80.92 2.8 6 3.3 7 19.2 41 35.7 76 39.0 83 24.320 0.984 4.046 X1 

ية
عل

فا
ال
 

78.68 2.3 5 4.7 10 18.3 39 46.5 99 28.2 60 23.614 0.929 3.934 X2 

72.48 3.8 8 10.8 23 26.8 57 36.6 78 22.1 47 29.221 1.059 3.624 X3 

80.08 2.3 5 3.8 8 25.4 54 28.2 60 40.4 86 25.249 1.011 4.004 X4 

ءة
فا

لك
 ا

80.08 2.8 6 3.3 7 22.1 47 34.3 73 37.6 80 24.775 0.992 4.004 X5 

73.24 2.3 5 10.8 23 26.6 61 34.7 74 23.5 50 28.044 1.027 3.662 X6 

73.80 3.3 7 10.8 23 27.7 59 30.0 64 28.2 60 29.620 1.093 3.690 X7 

اد
ص

قت
ال
 ا

84.32 1.4 3 2.3 5 15.0 32 35.7 76 45.5 97 21.228 0.895 4.216 X8 

79.84 2.8 6 8.5 18 23.5 50 27.2 58 38.0 81 27.429 1.095 3.992 X9 

62.80 10.3 22 22.1 47 29.6 63 19.2 41 18.8 40 39.808 1.250 3.140 X10 

76.62 3.41  8.04  23.4  32.81  32.13  27.331 1.033 3.831 
المعدل 

 العام

 

 ( V24 )  AMOS علك تخةداق  ة اتجتم إعداد الاااثا  اعتمادا" المصدر: 

 .( األهمية النسبية لمتغير قيم إدارة المهمة من وجهة نظر االفراد المبحوثين3الودول ) 

 ت االبعاد الوسط الحسابي نسبة االستوابة

 2 ي  إدارة المهمةق 3.831 76.62

  ( V24 )  AMOS تم إعداد الاااثا  اعتمادا" علك تخةداق  ة اتجالمصدر:           

(     عد قي  إدارة المهمة اص  علك  ساة استاا ة لالتي  ليةت 3 الا  تم تالل الادالل )

 . 3.831ل وسط اسا ي  76.62

 ثانيا: الوصف االحصائي ألبعاد متغير التهكم التنظيمي

 وصف البعد االعتقادي: -1

ل ةةا حةاف قياسةةي  3.884(    تتوسةةط الاعةةد ارعتقةةاد   لةة  4 الاةة  تةةم تةةالل الاةةدلل )

،  تةا طةدة ارسةتاا ة مسةدلة  ةذا الاعةد لالتةي بتمثة   ةالمتييةاق 24.742لتعات  اتةتالف  0.958

(y1-y5 فقد  ليةت ،)لقةد كا ةت  علةك 68.94،  تةا  سةاة اربهةاق العةام لهةذا الاعةد فقةد  لة  77.68 ،

قةول( لالتةي )ارلتة ام  قةي  العمة  فةي دائةبنةا  اعة  اردارة بهعة  تةا ب y1 ساة ابهاق اققها المتيية 

ل شةةةدة اسةةةتاا ة  ليةةةت  0.975ل ةةةا حةاف تعيةةةار   4.018ل وسةةةط اسةةةا ي قةةةدره  74.2 ليةةةت 

)ارلتة ام  قةي  العمة   مية  دائةبنةا  المصةداقية فةي  y5،  تا  ق   سةاة ابهةاق فحققهةا المتييةة 80.36

  ل ةا حةاف تعيةار 3.652ل وسةط اسةا ي قةدره  00.62التعات  تع كافة اريةاف( لالتي  ليةت 

لهذا المتيية، إ   ذه المؤطةاق داءق لتؤكد تصداقية اإلدارة  73.04ل شدة استاا ة  ليت  1.082

 في التعات  تع  صحاب المصلحة دات  لتار  المنظمة.
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( المعدل العام والتوتيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 4الودول )

 االستوابة للبعد االعتقادي.ونسب 

شدة 

 االستوابة

 قياس االستوابة

معامل 

 االختالف
االنحراف 

 القياسي
الوسط 

 الحسابي
اسم 

 المتغير
ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 ت % ت % ت % ت % ت %

80.36 2.8 6 3.3 7 19.7 42 37.6 80 36.6 78 24.265 0.975 4.018 y1 

78.12 0.9 2 3.8 8 24.9 53 44.6 95 25.8 55 21.966 0.858 3.906 y2 

77.92 2.3 5 4.2 9 27.2 58 33.8 72 32.4 69 25.282 0.985 3.896 y3 

78.96 0.9 2 4.7 10 22.5 48 42.3 90 29.6 63 22.568 0.891 3.948 y4 

73.04 4.2 9 11.3 24 22.5 48 39.0 83 23.0 49 29.627 1.082 3.652 y5 

77.68 2.22  5.46  23.3  39.46  29.48  24.742 0.958 3.884 
المعدل 

 العام

 ( V24 )  AMOS تم إعداد الاااثا  اعتمادا" علك تخةداق  ة اتجالمصدر: 

 وصف البعد السلوكي: -2

ل ةةا حةاف قياسةةي  3.934(  الاةة     تتوسةةط الاعةةد السةةلوكي  لةة  5تةةم تةةالل الاةةدلل )

،  تةا طةدة ارسةتاا ة مسةدلة  ةذا الاعةد لالتةي بتمثة   ةالمتييةاق 24.155اتةتالف لتعات   0.950

(y6-y10 فقةةد  ليةةت ،)لقةةد كا ةةت 70.14،  تةةا  سةةاة اربهةةاق العةةام لهةةذا الاعةةد فقةةد  ليةةت 78.696 ،

)ارلت ام  قي  العم   خلةق االةة بعةال   ةيم الة تالء فةي العمة (  y8 علك  ساة ابهاق اققها المتيية 

ل شةدة اسةتاا ة  ليةت  0.863ل ةا حةاف تعيةار   3.990ل وسط اسا ي قدره  73.3 ليت  لالتي

)ارلت ام  قي  العم   اعد ا عم ا تقاد يايعة سية العم   y6،  تا  ق   ساة ابهاق فحققها المتيية 79.8

ل شةةدة  0.881ل ةةا حةاف تعيةةار   3.840ل وسةةط اسةةا ي قةةدره  68.1فةةي دائةبنةةا( لالتةةي  ليةةت 

 لهذا المتيية، درلة علك بوافة التعال  المشتةك لارلت ام  قي  العم . 76.8 ة  ليت استاا

( المعدل العام والتوتيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 5الودول )

 ونسب االستوابة للبعد السلوكي.

شدة 

 االستوابة

 قياس االستوابة

معامل 

 االختالف
االنحراف 

 القياسي
الوسط 

 الحسابي
اسم 

 المتغير
ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 ت % ت % ت % ت % ت %

76.8 0.9 2 5.6 12 25.4 54 44.6 95 23.5 50 22.942 0.881 3.840 y6 

79.24 2.3 5 6.6 14 20.7 44 33.3 71 37.1 79 25.921 1.027 3.962 y7 

79.8 0.5 1 4.2 9 22.1 47 42.3 90 31.0 66 21.629 0.863 3.990 y8 

77.84 2.8 6 5.6 12 23.0 49 36.6 78 31.9 68 25.950 1.010 3.892 y9 

79.8 1.9 4 4.2 9 23.5 50 33.8 72 36.6 78 24.335 0.971 3.990 y10 

78.696 1.68  5.24  22.9  38.12  32.02  24.155 0.950 3.934 
المعدل 

 العام

 ( V24 )  AMOS تم إعداد الاااثا  اعتمادا" علك تخةداق  ة اتجالمصدر: 

 وصف البعد العاطفي: -3

 0.994ل ا حةاف قياسي  3.959(  الا     تتوسط الاعد العايهي  ل  6تم تالل الادلل )

-y11،  تةةا طةةدة ارسةةتاا ة مسةدلة  ةةذا الاعةةد لالتةةي بتمثةة   ةةالمتييةاق )25.134لتعاتة  اتةةتالف 

y15 لقةد كا ةت  علةك 69.96،  تةا  سةاة اربهةاق العةام لهةذا الاعةد فقةد  ليةت 79.188(، فقد  ليةت ،

)ارلت ام  قي  العم   شعة ي  ارستقةار عندتا  فكة في دائةبي التي  y12 ساة ابهاق اققها المتيية 

ل شةةدة  0.945ل ةةا حةاف تعيةةار   4.037ل وسةةط اسةةا ي قةةدره  73.8 عمةة   هةةا( لالتةةي  ليةةت 

)ارلتةة ام  قةةي  العمةة   شةةعة ي  y15،  تةةا  قةة   سةةاة ابهةةاق فحققهةةا المتييةةة 80.74اسةةتاا ة  ليةةت 

 3.901ل وسةط اسةا ي قةدره  66.6 السعادة عندتا  فكة في دائةبةي التةي  عمة   هةا( لالتةي  ليةت 
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وافة لهذا المتيية،  ةذه المؤطةةاق بؤكةد بة 78.02ل شدة استاا ة  ليت  1.006ل ا حةاف تعيار  

قي  العم  التي بولةد الشةعور  ارسةتقةار لالتهةاتل لالسةعادة فةي تكةا  العمة  علةك الةةغ  تةم اتة  

 العم  لالايوي التي  مة  ها الموظهو  في المنظمة الماحورة.

( المعدل العام والتوتيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 6الودول )

 االستوابة للبعد العاطفي.ونسب 

شدة 

 االستوابة

 قياس االستوابة

معامل 

 االختالف

االنحراف 

 القياسي

الوسط 

 الحسابي

اسم 

 المتغير

ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 ت % ت % ت % ت % ت %

80.28 2.3 5 4.7 10 20.7 44 33.8 72 38.5 82 24.838 0.997 4.014 y11 

80.74 1.4 3 4.7 10 20.2 43 36.2 77 37.6 80 23.408 0.945 4.037 y12 

78.78 2.3 5 4.2 9 23.0 49 38.0 81 32.4 69 24.523 0.966 3.939 y13 

78.12 3.3 7 5.6 12 24.4 52 30.5 65 36.2 77 27.112 1.059 3.906 y14 

78.02 2.8 6 4.2 9 26.3 56 33.3 71 33.3 71 25.788 1.006 3.901 y15 

79.188 2.42  4.68  22.9  34.36  35.6  25.134 0.994 3.959 
المعدل 

 العام

 ( V24 )  AMOS تم إعداد الاااثا  اعتمادا" علك تخةداق  ة اتجالمصدر: 

(      عةاد تتييةةة الةتهك  التنظيمةي كا ةةت قةد  عطةت  سةة، 7 الاة  تةم تةالل الاةةدلل رقة  )

 79.188الاعد العايهي اص  علك  علك  ساة استاا ة لالتةي  ليةت استاا ة  شك  تتهالق، إر    

ل وسةةط  78.696 ليةةِه الاعةةد السةةلوكي لالةةذ  اصةة  علةةك  سةةاة اسةةتاا ة  3.959ل وسةةط اسةةا ي 

 3.884ل وسةط اسةا ي  77.680، ل تيةا  الاعد ارعتقاد  الذ  اصة  علةك  سةاة 3.934اسا ي 

 ل و  ق   عد تقار ة  ام عاد امتةى.

 .( األهمية النسبية ألبعاد متغير التهكم التنظيمي من وجهة نظر االفراد المبحوثين7ول )الود

 ت االبعاد الوسط الحسابي نسبة االستوابة االولويات

 1 الاعد ارعتقاد  3.884 77.68 3

 2 الاعد السلوكي 3.934 78.696 2

 3 الاعد العايهي 3.959 79.188 1

 

 Reliability of Testثالثا: قياس ثبات االستبيان:    

 عةف الثااق  ي هُ استقةار اإلدا اق اول قي  تعينة لعدم اتتالفها كثيةا  تم باة ةة متةةى 

 ل تم عينة متةى. ل قصد  اربساق الداتلي دردة ا ساام اإلدا اق ضمم ك  سؤال  ل ضمم ك  

ار تحور  ل ضمم ارستايا  كك . ل مكم قياس رااق ارستايا   استخدام تعات   لها الطاقي الذ   ط

لالةذ  صةن  قةي  تعاتة  الثاةاق الةك رالرةة تسةتو اق، فةالقي   (Feldt & Brennan, 1989)اليةه 

بعتاةة تتوسةطة المسةتوى،  40%-70بعتاة عالية المستوى، لالقي  التةي بكةو  % 70امكثة تم %

 لهةا  ، كما سيت  بوضةي  تعاتة  كةل اةا 40في ايم بكو  تنخهاة اذا قلت قيمة تعات   لها عم %

لك   عد، إذ إ  تعات  الهاكةل اا   مكم بعة ههُ علك   هُ تقيةاس راةاق ارتتاةار لتصةداقيته، لالتةي 

بعدّ تم  ساسياق الاحث العلمي، ل  ةا القواعد التي به  الاااثيم،  ظةا  لتيرية ا الكاية علك الاحث 

اتتاةار تعاتة  كةل اةا   لهةا  (   تةائج8ل تائاه، لالقدرة علك بعمي   ذه النتةائج. ل وضة  الاةدلل )

 لك   عد لتعات  الها الطاقي لأل عاد تاتمعة، في المنظمة الماحورة لكما  يبي 
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 ( قياس الثبات ألبعاد الدراسة منفردة وبشكل كلي8الودول )

معامل 

كرونباخ الفا 

 لكل بعد

 المتغيرات االساسية االبعاد العبارات

0.88 X1-X10 إدارة المهمةقي   قي  إدارة المهمة 

0.89 y1-y5  الاعد ارعتقاد 

 الاعد السلوكي y6-y10 0.87 التهك  التنظيمي 

0.94 y11-y15 الاعد العايهي 

 ( V24 )  AMOS المصدر: من إعداد الباحثان اعتمادا" على مخرجات برنامج

 

 – 0.87 يم ) (  الا     قي  تعات   لها الطاقي م عاد الدراسة بةالات8لتم تالل الادلل )

( 0.98(،  تةةا علةةك المسةةتوى الكلةةي للمتييةةةاق لام عةةاد فقةةد  ليةةت قيمةةة تعاتةة   لهةةا الطاقةةي )0.94

 ، ل ذا  دل علك قوة الثااق لأل عاد المدرلسة.0.70ل الا      ذه القي  كا ت  كاة تم 

 رابعا: االتساق الداخلي بين المتغيرات المدروسة

 و قوة التةا ط  يم امسدلة التي  (Internal Consistency)إ  المقصود  اربساق الداتلي 

بعود لك   عد. ايث إ   ت  قياس اربساق الةداتلي تةم تةالل تتوسةط تعةاتالق اررباةاي )المطلقةة( 

 يم  الا  ارربااياق لألسدلة دات  الاعد الوااد. لالهدف تم  ذا المقياس  و لمعةفة تدى التشةاع 

(  اةيم  تةائج اتتاةار اربسةاق الةداتلي م عةاد المتييةةاق 9بمثلهُ. لالاةدلل )لألسدلة علك الاعد الذ  

  الةئيسة قيد الدراسة.
 

 ( قيم االتساق الداخلي على مستوى األبعاد الفرعية للمتغيرات الرئيسية9الودول )

Inter-Item Correlations 

المتغيرات 

 االساسية
 Mean Minimum Maximum Variance االبعاد الفرعية

N of 

Item 

 10 0.014 0.678 0.175 0.431 قي  إدارة المهمة قي  إدارة المهمة

 التهك  التنظيمي 

 5 0.004 0.713 0.506 0.630 الاعد ارعتقاد 

 5 0.002 0.656 0.512 0.601 الاعد السلوكي

 5 0.003 0.897 0.696 0.778 الاعد العايهي

 ( V24 )  AMOS اعتمادا" علك تخةداق  ة اتجتم إعداد الاااثا  المصدر: 

 

(  الا      ناك ابساقا  داتليا  علك تستوى ك   عد تم   عاد المتييةةاق 9تم  تائج الادلل )

لالتي ظهةةق  كاةة  ل  (Mean)الةئيسة المدرلسة، لذلك  درلة قيمة الوسط الحسا ي لالربااياق 

 .0.3)قة اة تم )

 

 (Test of Normality): اختبار التوتيع الطبيعي للمتغيرات خامسا

للكشةة  عةةم تةةدى تطا قةةة  (Kolmogorov Smirnov)بةة  اسةةتخدام ارتتاةةار اراصةةائي 

التوا ةةع اراتمةةالي لالخةةاص  ةةالمتييةاق المدرلسةةة للتوا ةةع الطايعةةي، علمةةا     عةةدم بحقةةق  ةةذا 

الهةا اراصائي تم طي ه بشو ه النتائج، ل ستدعي امتة بطايق  سالي،  تةى ر بتيرة  تحقق  ل 

 اآلبي  عدم بحقق  ذا الهةا، لالهةضية المستخدتة رتتاار ذلك  ي علك النحو

ا. ا طبيعيا  فرضية العدم: المتغير يتوتع توتيعا

ا طبيعيا  الفرضية البديلة: المتغير ال يتوتع توتيعا
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 ( اختبار التوتيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة10الودول )

  
Test of Normality 

Kolmogorov Smirnov 

Statistic Df Sig 

 0.006 213 0.075 قيم إدارة المهمة قي  إدارة المهمة

 التهكم التنظيمي
 0.000 213 0.135 البعد االعتقادي

 0.000 213 0.129 البعد السلوكي

 0.000 213 0.138 البعد العاطفي

   رفةال فةضةية العةدم  0.05ظهةةق  قة  تةم  P(  الا     قيمةة 10لتم تالل الادلل )

لقاول الهةضةية الاد لةة لالتةي بةنم علةك    دميةع المتييةةاق ر بعةود إلةك تاتمةع  تةوا  بوا ةع 

 يايعي.

 : التحليل العاملي التوكيديسادسا

 سةةتخدم التحليةة  العةةاتلي التوكيةةد  للتيكةةد تةةم الصةةدق الانةةائي لمقيةةاس الدراسةةة، لالتيكةةد تةةم 

العاتليةةة لالتثاةةت تةم صةةحة ام مةةوذ  لصةالايتهُ لالتيكةةد تةةم تطا قتةه لايا ةةاق الدراسةةة. الهةةلا 

للتقيي  دودة المطا قة ب  استخدام  عال تؤطةاق دةودة المطا قةة، الهةدف تنهةا  ةو اتتاةار تطا قةة 

ام موذ  الذ  لضعهُ الاااث لايا اق الدراسة،          ام موذ  المهتةا  مث   يا اق الدراسةة 

 فا  بمثي  ام ر،    ا  تؤطةاق دودة المطا قة بعطي صورة كاتلة عةم تةدى تطا قةة ام مةوذ  

 ةةو تةم امسةةالي، Maximum Likelihoodككة  لايا ةاق الدراسةةة. إ   سةلوب اإلتكةا  امعظةة  

الشائعة التةي  مكةم تةم تاللةهُ الحصةول علةك تؤطةةاق دةودة المطا قةة لأل مةوذ  المةدرلس لذلةك 

. ا   سلوب اإلتكا  امعظ  عنةد اسةتخداتهُ  تطلة،    بكةو  المتييةةاق AMOSاتج  استخدام  ة 

المدرلسةةة بعةةود الةةك تاتمةةع  عةةود الةةك التوا ةةع الطايعةةي. لعنةةد عةةدم بحقةةق  ةةذا الشةةةي ر  مكةةم 

استخدام  ذا امسلوب     تحت  علك الاااث استخدام  سالي،  تةةى ر بشةتةي بةوافة  ةذا الهةةا، 

ة تم  د  الحصول علةك قةي   فاة  لمؤطةةاق دةودة المطا قةة. للكةم امسةالي،    فةا ارعتدالي

الاد لةةة مسةةلوب اإلتكةةا  امعظةة  ر بةةوفة دميةةع تؤطةةةاق دةةودة المطا قةةة إر   هةةا باةة  تؤطةةةاق 

 تةى  مكم ارعتماد عليها في بحد د دودة ام موذ  المدرلس، لالتي  مكم بوضيحها في الاةدلل 

  (James et al.,2006,323)( اد اه 11)

 ( مؤشرات جودة المطابقة التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة11الودول )

 المؤشر حدود القبول

(  قا  ام موذ  المهتةا، فيما بعني 5إذا كا ت اق  تم )

 (.2تطا قة باتة إذا كا ت اق  تم )
 CMIN/DFالنساة اراتمالية )درداق الحة ة( 

 عني ذلك لدود تطا قة ضعيهة، فيما  (0.90إذا كا  اق  تم )

( ال  كثة دل ذلك علك اسم دودة 0.90ذا كا  تسال  لـ )

 ار تا 

Goodness of fit 

 GFIتؤطة اسم المطا قة 

(  عني ذلك تطا قة تقاولة، اتا اذا كا  0.85إذا كا   كاة تم )

 ( ال اكثة  عني تطا قة ديدة.0.90 سال  )

Adjusted Goodness of fit 

 AGFIتؤطة اسم المطا قة المصح  

 ( ال  كثة.0.90 دل علك اسم دودة ام موذ  عند  لوغِه )
Normative Fit Index 

 NFIتؤطة المطا قة المعيار ة 

 ( ال  كثة.0.60 دل علك اسم دودة ام موذ  عند  لوغِه )
Parsimony Goodness of Fit Index 

 PGFIتؤطة المطا قة المعيار ة 

اسم دودة ام موذ  لتطا قتِه للايا اق عند  لوغِه  دل علك 

 ( ال  كثة.0.90)

Relative Fit Index 

 RFIتؤطة المطا قة النساي 
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 شية  ذا المؤطة الك المطا قة الايدة لأل موذ  عند  لوغِه 

 ( ال اق .0.08)

Root Mean Square Residual 

 RMRتؤطة دذر تة عاق الاواقي 

 James B. Schreiber, Amaury Nora & Frances K. Stage,2006,Reporting المصدر 

Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A 

Review. The Journal of Educational Research. Vol. 99, No. 6. pp. 323-337. 

 

تؤطةاق دودة المطا قةة ضةمم القةي  المحةددة. (  الا  تدى تطا قة 10لتم تالل الادلل )

ل دل ذلك علك    المتييةاق المشا دة )امسدلة( سوف بكو  ذاق   مية تم ايث ارباايها  ام عاد 

التي بمثلها، ل دل ذلك علك عدم لدود فةلقاق تعنو ة  يم ام موذ  الهةضي للدراسة الحالية ل يم 

التوكيةةد. درلةةة علةةك التيكةةد لالتوكيةةد تةةم لدةةود تتييةةةاق  ام مةةوذ  التطايقةةي لفةةق التحليةة  العةةاتلي

 الدراسة الحالية في الواقع.

 ( يوضح مؤشرات جودة المطابقة الخاصة بالتحليل العاملي التوكيدي12الودول )

 المؤشرات القيمة  النتيوة

 GFI 0.98 تطا ق

 PGFI 0.91 تطا ق

 RFI 0.98 تطا ق

 RMR 0.065 تطا ق

 

 معامالت االنحدار المعيارية وغير المعيارية: قيم سابعا

لقةةي  تعةةاتالق  (Estimate)(  وضةة  قةةي  تعةةاتالق ار حةةدار غيةةة المعيار ةةة 13الاةةدلل )

 .(SWR)ار حدار المعيار ة 

 ( قيم معامالت االنحدار للمتغيرات المدروسة في التحليل العاملي التوكيدي13الودول )

 المؤشرات
اتواه 

 العالقة
 SRW االبعاد

X1 < ----- 

قيم إدارة 

 المهمة

0.791 

X2 < ----- 0.782 

X3 < ----- 0.444 

X4 < ----- 0.564 

X5 < ----- 0.741 

X6 < ----- 0.709 

X7 < ----- 0.691 

X8 < ----- 0.588 

X9 < ----- 0.562 

X10 < ----- 0.725 

 

(،  الا     SRWتعاتالق ار حدار القياسية )( لالذ   تامم قي  13لتم تالل الادلل )

 ذه القي  كا ت كايةة لالتي ر بدل علك     ناك اربااياق ضعيهة  يم امسدلة لالمتييةةاق الكاتنةة 

( لكذلك تم تالل تؤطةاق دودة المطا قة لالتي 13)ام عاد(. ل ذلك لتم تالل القي  في الادلل )
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  امسدلة كا ت بمث  ا عةاد المتييةةاق، ل   ام مةوذ   مكةم كا ت ضمم القي  المحددة  ستدل علك  

 اعتمادهُ في اتتاار فةضياق الدراسة.

 

 ( قيم معامالت االنحدار للمتغيرات المدروسة في التحليل العاملي التوكيدي14الودول )

 SRW االبعاد اتواه العالقة المؤشرات

y1 < ----- 

 البعد االعتقادي

0.744 

y2 < ----- 0.810 

y3 < ----- 0.800 

y4 < ----- 0.761 

y5 < ----- 0.800 

y6 < ----- 

 البعد السلوكي

0.772 

y7 < ----- 0.629 

y8 < ----- 0.708 

y9 < ----- 0.867 

y10 < ----- 0.842 

y11 < ----- 

 البعد العاطفي

0.751 

y12 < ----- 0.867 

y13 < ----- 0.909 

y14 < ----- 0.952 

y15 < ----- 0.881 

 

 الثاني حورالم

 اختبار فرضيات الدراسة

تم اد  اتتاار فةضياق الدراسة الحالية الةئيسة تنهةا لالهةعيةة فن نةا سةنناقو اةدلد ل ةو  

 ارربااي المستخدم لالاة اتج الذ  ب  استخداته.

( لذلةك AMOS vr.24 ة ةاتج )( لفةق SEMب  استخدام بحلية   مذدةة المعةادرق الانائيةة ) -1

 لألسااب اآلبية 

 .إ  الدراسة الحالية بعتمد علك تخطط فةضي  ا، اتتااره 

 (  إ  بحليAMOS و التحلي  المناس، لحساب  رة تاموعة تتييةاق تستقلة فةي تاموعةة  )

 تتييةاق تعتمده.

 ( في اتتاار الهةضيتيم الةئيستيم ل حس، اآلبي.AMOSسيت  اعتماد بحلي  ) -2

 اختبار فرضيات عالقة االرتباط-أ

  الفرضية الرئيسية االولى:

عنةد  ومتغيةر الةتهكم التنظيمةي قةيم إدارة المهمةةفرضية العدم: ال يوجد ارتباط معنوي بةين متغيةر 

 ≤""0.05مستوى داللة إحصائية.... 

عنةد  ومتغيةر الةتهكم التنظيمةي قةيم إدارة المهمةةيوجد ارتباط معنوي بين متغير  الفرضية البديلة:

 ≤" "0.05مستوى داللة احصائية.... 
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كما  مكم تالاظة    تعات  ارربااي  يم  عد قي  إدارة المهمة لتتيية التهك  التنظيمي ظهة 

، لالتي تةم تاللهةا  ةت  0.05لالتي كا ت  ق  تم  p (0.003) ذا درلة تعنو ة لذلك تم تالل قيمة

رفال فةضية العدم لقاول الهةضية الاد لة لالتي بنم علك لدود عالقةة ارباةاي تعنو ةة  ةيم  عةد 

قي  إدارة المهمة لتتيية التهك  التنظيمي. كما  الاة     العالقةة  ةيم  عةد قةي  إدارة المهمةة لتتييةة 

الموداةة لهةذا المعاتة ، كمةا    قيمةة التهك  التنظيمي كا ت عالقة يةد ة، لذلك تم تةالل اإلطةارة 

 (.0.84 )  ذا المعات  كا ت عالية لالتي  ليت

لتتيية الةتهك   تتيية إدارة المهمةإ ااد تعات  ارربااي  يم ب   AMOSلتم تالل  ة اتج 

 ( 15التنظيمي لكما توض  في الادلل )

 ومتغير التهكم التنظيمي متغير قيم إدارة المهمة( معامل االرتباط بين 15الودول )

 االرتباط

 التهكم التنظيمي Measure قيم إدارة المهمة

 قي  إدارة المهمة
Correlation 0.84 

P-value 0.003 

 

  اختبار فرضيات عالقة التأثير -ب

تم  د  استكمال اتتاار الهةضياق التي قدتتها الدراسة الحاليةة فن نةا  قةدم الهةضةية الةئيسةة 

 لالتي بنم الثا ية 

 الفرضية الرئيسية الثانية: 

في متغير الحد من  قيم إدارة المهمةال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية معنوية لمتغير فرضية العدم: 

 التهكم التنظيمي

فةي متغيةر الحةد  قةيم إدارة المهمةةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية معنويةة لمتغيةر الفرضية البديلة: 

 من التهكم التنظيمي

، P(  الا     قي  تعاتالق ار حةدار القياسةية، لاةدلد الثقةة لقيمةة 16لتم تالل الادلل )

للعالقةةة  ةةيم  عةةد قةةي  إدارة المهمةةة لتتييةةة الةةتهك  التنظيمةةي كا ةةت عالقةةة يةد ةةة، لذلةةك تةةم تةةالل 

دة (ايث بةدل  ةذه القيمةة علةك    ا ةا 0.838اإلطارة الموداة لمعات  ار حدار لالذ   ليت قيمتهُ )

( لاةدة. 0.838لادة لاادة لاعد قي  إدارة المهمة بؤد  الك ا ادة تتييةة الةتهك  التنظيمةي  مقةدار )

(علةةك 0.920 - 0.718كمةةا    القيمةةة الحقيقيةةة لهةةذا المعاتةة  بتةةةالح  ةةيم القيمتةةيم الةةد يا لالعليةةا )

 pل تةم تةالل قيمةة (.  اإلضافة الك   هُ  مكم ارستدر(0.048 ال   (.S.E)التوالي، ل خطي قياسي 

 والذي يدل على رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة 0.05لالتي ظهةق  ق  تم  (0.004)

لالتةةي بةةنم علةةك     نةةاك بةةيريةا  ذا درلةةة تعنو ةةة  ةةيم  عةةد قةةي  إدارة المهمةةة ل ةةيم تتييةةة الةةتهك  

 التنظيمي.

لتتييةة  قةي  إدارة المهمةةتتييةة بة  إ اةاد عالقةاق امرةة  ةيم  AMOSلتم تةالل  ة ةاتج  

 ( 16التهك  التنظيمي لكما توض  في الادلل )
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 في متغير الحد من التهكم التنظيمي قيم إدارة المهمة( قيم تحليل االثر بين متغير 16الودول )

P 

Confidence 

Interval 95% S.E. Estimate 
المتغير المؤثر 

 به

مسار 

 التأثير
 المتغير المؤثر

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

 قيم إدارة المهمة --- > التهكم التنظيمي 0.838 0.048 0.718 0.920 0.004

 

 االستنتاجات  

قةي  إدارة المهمةة اعلةك  الماتمةع( لمتييةةاقق عاارة )بقةدم دائةبنةا تةدتاق تتمية ة مفةةاد  .1

 ساة ابهاق،  ينما عاارة )بسود االة تم العدالة عنةد بوا ةع المةوارد فةي دائةبنةا( اقة   سةاة 

ابهةةاق، اذ بؤكةةد  ةةذه النتةةائج علةةك    المنظمةةة الماحورةةة بهةةت   تةةوفية الاةةودة فةةي تةةدتابها 

قسةام للكةم  شةك  للمستهيد م، لبعتمد في بوا ع الموارد علك تاد  العدالةة  ةيم الشةع، لام

 قلي   سايا  ل ما  ع ا تم قدربها علك ام تمام الداتلي لالخاردي في  يدة عملها.

،   ميةة  ةذا المتييةة ظهةة لمتيية قةي  إدارة المهمةة لالةذ تم تالل تقار ة ار مية النساية  .2

 عكس لنا بمي  العم  في المنظمة الماحورة  اآلبي ل ذا  

   التي ابخذبها اإلدارة العليا في بحقيق  ااح فةي العمة   إذ  سهمت القةاراقالهاعلية

  شك  لاض .

  الماحورة  ن ااا امعمال  شك  دقيق. إذ بهت  ادارة المنظمة الكهاءة  

   تةدتاق تتمية ة مفةةاد الماتمةع، لفةي الوقةت  إذ بقدم المنظمة الماحورةةارقتصاد

  هسه بحاف  علك تمتلكابها الماد ة رستداتة استخداتها  يول فتةة تمكنة.

 

عند إ ااد عالقة ارربااي  يم تتيية قي  إدارة المهمة لتتييةة الةتهك  التنظيمةي ظهةة  نةاك  .3

ك  التنظيمي ، ل ةي بعنةي    عالقة اربااي تعنو ة  يم تتيية قي  إدارة المهمة  لتتيية الته

  ه كلما رك ق اردارة علك توضو  القةةاراق ل تةائج بنهيةذ ا لعلةك ام ةداف المةسةوتة 

، لاسةةتخدتت كافةةة توارد ةةا الماد ةةة لالاشةةة ة  كهةةاءة. فن هةةا سةةتحقق  لبحقيقهةةا  شةةك  عةةالت

 الهاعلية لالكهاءة، تما  ؤد  الك ا خهاا ظا ةة التهك  التنظيمي في المنظمة.

 وصيات الت

تن  فةص المشاركة لألفةاد العاتليم في عملياق صياغة ام داف لابخاذ القةار لا   .1

المشكالق لذلك تم  د  بع    رقته   ي هسه  ل ندارة تنظمته  ل ما  ؤتم بحقيق التوافق 

  يم   داف العاتليم ل  داف تنظمته .

مام  الموارد الماد ة التي اث امفةاد العاتليم في المنظمة الماحورة علك استمةار ار ت .2

 ستخدتو ها في بقد   الخدتاق ل ما  امم بحقيق الهاعلية لالكهاءة لارقتصاد في 

 استخداتها.

عدم باا   صيائة المشكالق التي بظهة في العم  ل يدة العم  لالتي بؤرة علك  هسية  .3

قد بسه  في بوليد امفةاد العاتليم ل التالي علك تستوى ادائه  في العم  ل التالي فن ها 

 اارق بهك  دد دة في المنظمة .
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