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أشش انًشَٔح انفكشٚح ػهٗ يٕاظٓح ظغٕغ انؼًم :دساعح يٛذاَٛح تانرطثٛق ػهٗ 

 ششكاخ األدٔٚح انًصشٚح

 صفاء ػثذ انًعٛذ ػثذ انشؼًٍ

 انًهخص:

ِدفس تلدرتصةر للةٕ تلصفةعل  مةٕ وضةصٓٔ تلىعٌْةر تلعلع٘ةر  مةٕ وخفةث  فة ٓك  

تأل ْ٘ةةر تلصثخفةةر فةةٗ عةةع ثز  ؽةةعتا تلةةدْرو  ىةةٓؿ تلةةدْرو  ةةح  تلةةدْر )تلفىةة 

تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثن وٓفع تلدرتصر.ْخمؾس تلدرتصر للةٕ  ةد  وةً لمغع ر 

ر تلقٓ٘ةةر تلصةةٕ شةةعخل خةةًٙ تلفىةة   مةةٕ تألِصىةةثن خطدٙفةةر تلف  ةةتلصٓؽةةٙثز  ةةثي وِىّةةث 

تلىعٌْةةةر تلعلع٘ةةةر ْفةةة ٓك تلفىةةة  فةةةٕ عةةةع ثز تأل ْ٘ةةةر وٓفةةةع تلدرتصةةةرو ْ ةةة ل  

تالصةةصعث ذ وةةً تألظةةع ت ٘ؽةةثخٕ لمىعٌْةةر تلعلع٘ةةر فةةٕ شلعٙةةت فةة ٓك تلفىةة  فةةٕ شمةة  

 تلغع ثز.

Abstract: 

The study aimed to identify the level of intellectual 

flexibility on the dimensions of work pressures (role conflict, 

role uncertainty, burden of role) in the pharmaceutical companies 

of the holding company for the public sector in question. Linking 

intellectual flexibility with the pressures of working in the 

pharmaceutical companies under study, as well as taking 

advantage of the positive impact of intellectual flexibility in 

relieving the pressures of working in those companies. 
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 أالً:يُٓعٛح انثؽس:

 انًقذيح: -1

لمىعٌْر تلعلع٘ر  ْر خثرز فٗ   ه  درتز تلعع و فّٗ شضثِه فٗ ش ٙٙع وٍظةٓر 

ْشغةةى  فةة ٓك تلفىةة   ةة  وةةث  تلعةةع  ْ  ةةه ْشضةةّٙ  ش ٙٙةةع تلىٓ ةةت تلفقمةةٗ لمعةةع و

٘صفعؿ لُ تلعع  فٕ  ىمُ وً وٍدّثز ْوعٙعتز ٌثشؽر  ً تلدٙةر تللثرؼٙر وْ تلدتخمٙر 

دح لةُ ـثلةر وةً  ةدن تلقدةٓل ْتلعفةث ْتلصلٙةت وةع لمفى  وْ ٌثشؽر  ً تلعع  ٌعضر شضة

 ىمُ وىث ٘ؤظع  مٕ لٌؽةثز تلعةع  ْوٙٓلةُ لفىمةُ. 
(1 

ْ مةٕ فةٓ  كلة  شمفةح تلىعٌْةر  

تلعلع٘ر  ْر وفٓر٘ةث فةٗ شفز٘ةز  ةدرذ تلفةثومًٙ خثلىٍظىةثز ْتلغةع ثز تلىلصمعةر  مةٕ 

تلعلع٘ةةر وٓتؼّةةر تلقةة ٓك تلصةةٗ ٘ٓتؼٌّّٓةةث خةة ل و تبّةةث أل ىةةثلّهو ْشةةؤظع تلىعٌْةةر 

خؾٓرذ ودثععذ ْل٘ؽثخٙر  مةٕ شلعٙةت فة ٓك تلفىة  وةً خة ل شفز٘ةز  ةدرذ تألفةعت  

 مٕ تلصفثو  وع تلىغل ز تلٍثشؽر  ً و ْترِه تلٓظٙعٙر  
(2)

 

 يشكهح انثؽس: -2

وً خ ل ٌصثبػ تلدرتصر تألصصط  ٙر تشقةؿ ْؼةٓ   ؾةٓر ْ ةدن تِصىةثن وةً  دة  

مظع تلىعٌْةةةر تلعلع٘ةةةر  مةةةٗ عةةةع ثز تأل ْ٘ةةةر تلصثخفةةةر لمغةةةع ر تلقثخقةةةر  لأل ْ٘ةةةر خةةةث

وٓتؼّةر فةة ٓك تلفىة  ٌصٙؽةةر فةةفت تألِصىةثن خثلىعٌْةةر تلعلع٘ةر  تخةة  تلغةةع ثز 

 وٓفع تلدرتصر.

 ًٔٚكٍ ذؽذٚذ يشكهح انذساعح يٍ خالل انرغاؤالخ انرانٛح:

 وث وظع شطدٙق وخفث  تلىعٌْر فٗ عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لأل ْ٘ر ؟ -1

تؼّةر فة ٓك تلفىة  فةٗ عةع ثز تأل ْ٘ةر تلصثخفةر لمغةع ر تلقثخقةر وث وضةصٓٔ وٓ -2

 لأل ْ٘ر ؟

 وث كدٙفر تلف  ر خًٙ تلىعٌْر تلعلع٘ر ْوٓتؼّر ف ٓك تلفى ؟ -3
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 ًَٕرض انذساعح: -3

لي تلدرتصر تلفثلٙر شصدٍٕ ٌىٓكؼثً وفصعتفٙثً فٕ وٓفٓا شقٙٙه خفد تلىعٌْر تلعلع٘ةر 

خّدل شلعٙةت فة ٓك تلفىة   تلقثخقر لأل ْ٘رفٗ عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر 

 ْ٘فصىد ِ ت تلٍىٓكغ  مٕ تلىص ٙعً٘ تلعبٙضًٙ ِْىث:

 تلىعٌْر تلعلع٘ر. -

 ف ٓك تلفى . -

 : 1فٕ تلغل  ر ه)ْ٘ىلً شٓفٙؿ كل   ىث 

  

 

 

 تلدثـعر.وً ل دت  انًصذس: 

 فشٔض انثؽس:  -4

 انفشض انشئٛظ انهثؽس:

٘ٓؼةد شةةثظٙع وفٍةةٖٓ كْ  اللةةر تـؾةةثبٙر خةًٙ تلىعٌْةةر تلعلع٘ةةر لةةدٖ تلفةةثومًٙ فةةٗ 

فةٗ عةع ثز  تلصفثو  وع ف ٓك تلفى  )ؽعتا تلدْرو  ىٓؿ تلدْرو  ح  تلدْر  

 تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثن.

 اْذاف انثؽس: -5

وضةصٓٔ ْـؽةه فة ٓك تلفىة  فةٗ عةع ثز تأل ْ٘ةر تلصثخفةر لمغةع ر  تلصفعل  مٗ -1

 تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثنو ْودٔ تألِصىثن خصلعٙت شم  تلق ٓك.

شفمٙ  تألظع خًٙ تلىعٌْر تلعلع٘ر  ىص ٙع وضصق  ْف ٓك تلفى    ىص ٙع شةثخع وةً  -2

ر لقطةثا خ ل لخصدثر تلف  ةر وٙةدتٌٙث فةٕ عةع ثز تأل ْ٘ةر تلصثخفةر لمغةع ر تلقثخقة

 تأل ىثل تلفثن.

 المتغير المستقل  

 المرونة الفكرية  

 المتغير التابع    

 ضغوط العمل   
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شقةةد٘ه وؽىٓ ةةر وةةً تلصٓؽةةٙثز تلىصفمقةةر خثلىعٌْةةر تلعلع٘ةةر ْ ْرِةةث فةةٕ شلعٙةةت   -3

 ف ٓك تلفى  فٕ عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثن.

 أًْٛح انذساعح: -6

 أًْٛح ػهًٛح: - أ

 شضةثِه تلدرتصةةر فةٕ تلصفةةعل  مةةٕ وعّةٓن تلىعٌْةةر تلعلع٘ةةر خغةل   ةةثنو ْ ةة ل  -1

شضةةثِه فةةٕ شٓفةةٙؿ وعّةةٓن فةة ٓك تلفىةة و ْخؾٓؽةةثً شٓفةةٙؿ وظةةع تلىعٌْةةر 

 تلعلع٘ر فٕ شلعٙت ف ٓك تلفى .

تلىضةةثِىر فةةٕ شفد٘ةةد وفقةة  تلىٍةةثِػ ْتلىصطمدةةثز ْتللطةةٓتز تلقةةعْر٘ر تلصةةٕ  -2

٘ىلةةً تال صىةةث   مّٙةةث فةةٕ تألصةةصعث ذ وةةً تلىعٌْةةر تلعلع٘ةةر ْوةةدٔ ش ظٙعِةةث فةةٕ 

 شلعٙت ف ٓك تلفى . 

   :أًْٛح ذطثٛقٛح - ج

 تلىعٌْةر تلعلع٘ةر ّ٘صه ِ ت تلدفـط خإؼـعت   رتصر وٙدتٌٙر  ولثٌـٙر شطـدٙةـق وظةع  -1

 مٗ وٓتؼّر ف ٓك تلفى  ْكل  وً خ ل شطدٙق ِـ َ تلدرتصر  مٕ تلفةثومًٙ 

 فٗ عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لأل ْ٘ر وٓفع تلدرتصر.

 :شاَٛاً اإلغاس انُظشٖ نهثؽس

   (:Intellectual flexibilityانًشَٔح انفكشٚح ) -1

ْ٘قؾد خّث خثلقدرذ  مٗ ش ٙٙةع تلزتْ٘ةر تل ٍِٙةر تلصةٗ ٍ٘ظةع وةً خ لّةث تلعةع  للةٗ 

تألعةةٙث  ْتلىٓت ةةت تلىصفةةد ذو خفٙةةط ٘ضةةصطٙع تلعةةع  وي ٘صفةةعر وةةً تلقؾةةٓر تلفقمةةٗ 

ْ٘صفةةعإ للةةٗ تلعةةةثز تلىلصمعةةر لألفلةةثر  ْي تألٌفؾةةثر فةةٗ فةةةر ْتـةةدذ وٍّةةثو  تلةة تشٗو

ٌصقثل خًٙ تلعةثز تلىلصمعر شفدٙعتً  ً تلىعٌْر ْتلضّٓلر فٗ ش ٙٙع وٓ ةت تلعةع  ْ٘فد ت 

تلفقمٗ
(.3  

ٌْؽد وي ِ َ تلضىر شؤ ٖ للٗ ـدْض تلصعلٙع ت خصلةثرٖ لةدٖ تألفةعت  ـٙةط  

  للةةٗ وي تلصعلٙةةع ت خصلةةثرٖ ِةةٓ  ىمٙةةر شفصةةثغ للةةٗ شؾةةٓر 2114وعةةثر )ؼةةث  تلةةعجو

ْتصةةع ْتٌطةة   خةة   ٙةةٓ  وْ ـةةدْ و ـٙةةط ٘فصةةثغ ت خصلةةثر للةةٗ تلىعٌْةةُ فةةٕ تلعلةةع 
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ٗ لؼثخةةثز ْوفلةةثر  د٘ةةدذ ْتللةةعْغ  ةةً تلىةة لٓل تألوةةع تلةة ٖ ٘ةةؤ ٖ للةةٗ تلصٓؽةة  للةة

ْوصٍٓ ر.
(4  

 

 ظغٕغ انؼًم:  -2

 يفٕٓو ظغٕغ انؼًم: - أ

ْ٘فعل صٙد ؼةث  تلةعج فة ٓك تلفىة :  خ ٌّثـثلةر وةً تلصةٓشع ْتألٌعفةثل شؾةٙح 

تلعةع  خةدٌٙثً ٌْعضةٙثً ْ قمٙةثً ٌثشؽةر  ةً شفعفةُ لىٓت ةت ْوصطمدةثز خٙةٙةر وْ ْظٙعٙةر وْ 

ْلولثٌٙثشةُ فإٌّةث شضةدح لةُ وفةعترتً لؼصىث ٙر وععْفر  مُٙو لكت وث زت تز  ً  درشُ 

وصفد ذ. 
(5 

 

ْ٘فعل  دد تلض ن دمحم  فة ٓك تلفىة : خ ٌّةث ـثلةر وةً تلصةٓشع تلصةٕ ٘فةثٌٕ وٍّةث 

تألفعت  تل ً٘ ٘ٓتؼّٓي وطثلدثً وْ  ٙٓ تً وْ فعؽثً  ٙع  ث ٘ر. 
(6 

 

ْ٘فعل وفضً  مٗ تللصدٗ فة ٓك تلفىة : خ ٌّةث وؽىٓ ةر وةً تلىعٙةعتز تلصةٕ   

شصٓتؼد فٕ خٙةر  ى  تألفعت  ْتلصٕ ٍ٘صػ  ٍّث وؽىٓ ةر وةً ر ْ  تألففةثل تلصةٕ شظّةع 

فٕ صمٓإ تألفعت  فٕ تلفى و وْ فٕ ـثلصّه تلٍعضٙر ْتلؽضىثٌٙرو وْ فٕ و تبّه أل ىثلّه 

تلصةةٗ شفةةٓٔ تلقةة ٓك.  ٌصٙؽةةر شعث ةة  تألفةةعت  وةةع خٙةةةر  ىمّةةه
(7 

 selyeو  ىةةث  ةةعل 

ف ٓك تلفى : خ ٌّثتصصؽثخر  ٙع وفدْ ذ وً تلؽضه  ٔ كمح
(8.  

"ـثلةةةر  ٔتُااااءاً ػهاااٙ ياعاااثق ذقراااشغ انثاؼصاااح انرؼشٚااام انراااانٙ نعاااغٕغ انؼًااام:

وةةةً تلقمةةةق ْتلصةةةٓشع ْ ةةةدن ت شةةةزتي تلصةةةٕ شؾةةةٙح تلعةةةع  ٌصٙؽةةةر لفةةةدن تلصٓتفةةةق خةةةًٙ 

تلفٙةةةةثذ ْتلفىةةةة و وىةةةث ٘فٙقةةةةُ  ةةةةً لعةةةةدثا ـثؼثشةةةةُ   درتشةةةُ ْلولثٌٙثشةةةةُ ْوصطمدةةةةثز

ْشفقٙةةةةق تِدتفةةةةُو ْ٘لةةةةٓي لّةةةةث لٌفلثصةةةةثز صةةةةمدٙر  مٙةةةةُ ٌعضةةةةٙثً ْخةةةةدٌٙثً ْصةةةةمٓ ٙثً 

 ْو٘قثً  مٕ وضصٓٔ و تبُ".
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  إَٔاع ظغٕغ انؼًم:  - ب

           ًٚٛاااض ػهًااااء انغاااهٕي تاااٍٛ َااإػٍٛ ياااٍ انعاااغٕغ انرُظًٛٛاااح داخااام تٛ اااح انؼًااام    

ًْٔا:
(9  

 

ِْٓ تلق ل تل ٖ ٘ةدفع تلعةع   تخة  خٙةةر  :Constructive Stressظغػ تُاء  -1

تلفى  للٗ ز٘ث ذ تلىؽّٓ و وفثْلر تلصطٓ٘ع ْتلصؽد٘دو ل ث ذ شٍظٙه تلٓ س ْتلؽّةدو 

لخصلثر كع  ـد٘عر أل ت  تلفى و ْكل  ٘دففُ تلعع  للةٗ تللمةق ْت خةدتا ْت خصلةثر 

 ْشقد٘ه ـمٓل لمىغل ز تلصٕ شٓتؼُ خطع٘قر ودصلعذ.

: ِْٓ تلق ل تلة ٖ ٘ةؤ ٖ للةٗ لـدةثك تلعةع   Destructive Stressظغػ ْذاو -2

ْتلٙ س ْتأل ت  تلىٍلعـ لألفعت   تخة  خٙةةر تلفىة و وْ تل ودةثالذو ْشٓؼةد    ةر 

خًٙ عدذ تلق ل  تخ  خٙةةر تلفىة  ٌْٓ ةُو فىةً تلىصٓ ةع  ٍةد ز٘ةث ذ عةدذ تلقة ل 

ي ٘صفةٓل للةٗ فة ل ِةدتن فصدةدو تلدٍث   ً تلفد تلىفصث  لقدرذ تلعع   مةٗ تلصفىة  و

 تأل عتؿ تلضمدٙر لمق ل خثلظّٓر.

 فٛصم انعغٕغ يٍ ؼٛس ذأشٛشْا ئنٙ َٕػٍٛ ًْا:أيا ظاد انشب   

وْ  pleasant ِْةةةٗ تلقةةة ٓك تلىعقةةةمر  : Eustressانعاااغٕغ اإلٚعاتٛاااح   -1

تلىع ةةٓج فّٙةةثو ْ مةةٗ تلىضةةصٖٓ تلةةٓظٙعٕ  ةةد ٘صفةةعؿ تلعةةع  لمفد٘ةةد وةةً ِةة َ 

تلق ٓك  ثؼصٙثز تخصدثر وْ  ْرذ شدر٘دٙر وفٍٙر لمصع ٗ وْ لمٍق  للٗ وٓ ع ْظٙعةٕ 

وفق و وْ شفقٙق وفدالز تأل ت  تلفث ٘ر وْ وي ٘فٓز رفٗ ربٙضُ تلىدثعع  ٍدوث 

وْفةةؿ خفةةـ تللصةةثج تلفثؼةةر للةةٗ ٘مصةةزن خةةثأل ت  ْفةةٕ تلىٓت ٙةةدذ تلىفةةد ذو ْ ةةد 

ـٙةط وي تلّةدل وةً   The Need For Job Stressفة ٓك وعثلٙةر لمٓظٙعةر 

ل٘ؽث  ْظٙعر ففثلةر لمقة ٓك ِةٓ وٌّةث شضةصلدن  ىٍدةُ وْ و تذ شفة ٘ع لمىغةث   تلصةٗ 

 شصفعؿ لّث تلىٍظىر ْتألفعت  خث فثفر لصقمٙ  ـدذ ْتمظثر ِ َ تلىغث  .

و ْتلصةٗ Unpleasantتلق ٓك  ٙع تلىعقمر ِْٗ  :Distressانعغٕغ انغهثٛح -2

شضدح تلقةعر ْتألكٖ ْتلىةعؿ لألفةعت  وةً تلٍثـٙةر تلؾةفٙر وْ تلٍعضةٙر ووةث وةً 
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تلٍثـٙةةر تلٓظٙع ةةر شةةؤ ٖ للةةٗ لٌلعةةثؿ ت ٌصثؼٙةةر ْز٘ةةث ذ وفةةدالز تل ٙةةثجو ْشع ةةز 

وفظه تللصثخثز  مٗ تلصفثو  وع تلق ٓك خىعّٓوّث تلضةمدٗو فقةد وْفةفس  رتصةر 

ٕ ِةة ت تللؾةةٓػ وي وعّةةٓن تلىةةد٘عً٘ لمقةة ٓك ال٘صفةةدٖ تلىعّةةٓن ؼةةث  تلةةعج فةة

تلضمدٗ ْ مُٙ فإٌُ ٘ؽح تلصلمؼ وً    تلق ٓك تلصةٗ ٘صفعفةٓي لّةث صةٓت  وةً 

تلدٙةر تللثرؼٙر وْوً تلفثومًٙ فةٕ تلىٍظىةرو ْ٘غةٙع)وىدْؾ دمحم  رْ٘ةظ 
(11  

للةٗ 

 لفدض وي تلعع  فٕ ـثلر تلق ٓك ت ٘ؽثخٙر ٍ٘ؽؿ فٕ تلصلٙت ت ٘ؽثخٗ وع ت

تلىٓ ت تلقث ل خصفٓ٘مُ للٗ ـةثفز ٘ضةصعٙد ؼّةد ْ ةدرذ تلعةع  ت خدت ٙةر للةٗ ـثلةر وْ

تلقة ٓك تلضةةمدٙر فةإي تلعةةع  ٘فؽةز  ةةً تلصلٙةةت  وةً تلعةةعؾ ْتلفىةثسو ووةةث فةٕ ـثلةةر

ت ٘ؽثخٗ وع تلفدض وْ تلىٓ ت تلقث ل ْكل  خثلصقث ش  ةً تلفىة  وْ تلصّةعج وٍةُ 

وؾةةةفٓخثً خىغةةةث ع تلفةةةدت  ْ ةةةدن تلعفةةةٗو ْ٘ىلةةةً تلىقثرٌةةةر خةةةًٙ فةةة ٓك تلفىةةة  

 ت ٘ؽثخٙر ْتلضمدٙر وً خ ل تلىؤععتز تلىٓففر خثلؽدْل تلصثلٗ: 

 

 يقاسَح تٍٛ انعغٕغ اإلٚعاتٛح ٔانعغٕغ انغهثٛح( 1ظذٔل سقى )

 انعغٕغ انغهثٛح   انعغٕغ اإلٚعاتٛح

  شىٍؿ  تففثً لمفى 

 شضث د  مٗ تلصعلٙع 

 .شفثفع  مٗ تلصع ٙز  مٗ تلٍصثبػ 

 .شؽف  تلعع  ٍ٘ظع لمفى  خصفد 

 . شفثفع  مٗ تلصع ٙز  مٗ تلفى 

 .ًتلٍٓن ؼٙدت 

  ْتلىغث ع.تلقدرذ  مٗ تلصفدٙع  مٗ ت ٌعفثالز 

 .شىٍؿ ت ـضثس خثلىصفر 

 .شىٍؿ تلغفٓر خث ٌؽثز 

 .شىد تلعع  خثلقٓذ ْتلعقر 

 . تلصعثؤل خثلىضصقد 

  تلقدرذ  مٗ تلعؼٓا للٗ تلفثلر تلٍعضٙر تلطدٙفٙر

 .شضدح لٌلعثفثً فٕ تلعْؾ تلىفٍٓ٘ر 

  ثً.شٓلد لرشدث 

 .شد ٓ لمصعلٙع فٕ تلىؽّٓ  تلىد ْل 

 .ُٙشؽف  تلعع  ٘غفع خصعت ه تلفى   م 

  شغفع تلعع  خة ي  ة  عةا وىلةً وي ٘قثكفةُ ْ٘غةٓط

  مُٙ.

 . تلغفٓر خثألر 

 .ظّٓر ت ٌعفثالز ْ دن تلقدرذ  مٗ تلصفدٙع  ٍّث 

 .ت ـضثس خثلقمق 

 . شؤ ٖ لمغفٓر خثلعغ 

 .شضدح لمعع  تلقفت 

 . تلصغثؤن وً تلىضصقد 
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  ٍد تلىعْر خصؽعخر  ٙع صثرذ.

 . شفضًٙ تلف  ثز تألٌضثٌٙر فٕ وؽثل تلفى 

  دن تلقدرذ  مٗ تلعؼٓا للٗ تلفثلر تلٍعضٙر تلطدٙفٙةر 

  ٍد تلىعْر خصؽعخر  ٙع صثرذ.

 و ف ٓك تلفىة  وؾةث رِث ٌْصثبؽّةث 1998 دد تلعـىً وـىد خً ِٙؽثيو ) انًصذس:

 .31ْ ٙعٙر ل ترشّثو تلع٘ثؿو وفّد ت  ترذ تلفثورو ػ

 يصادس ظغٕغ انؼًم: -ض

وةً وؾةث ر وصٍٓ ةر شفىة   ة  وٍّةث ٘صفعؿ تلعع  فةٕ ـٙثشةُ للةٕ فة ٓك شة شٕ 

خغةةل  وضةةصق  وْ شصعث ةة  وفةةثً فةةٕ ش ظٙعِةةث  مةةٕ تلعةةع و ْ ةةد ٘لةةٓي وؾةةدرِث تلدٙةةةر 

تلىفٙطر خثلعع  وْ تلىٍظىةر تلصةٕ ٘فىة  خّةث وْ كدٙفةر تلٓظٙعةر تلصةٕ ٘ىثرصةّث وْ تلعةع  

كتشُو ٍِْثإ لخص ل خًٙ تلدثـعًٙ ْتللصثج ـٓل  د  ِة َ تلىؾةث ر وْ تلىضةددثز  ىةث 

ضىّٙث تلدفـو ـٙط شةه شؾةٍٙت ِة َ تلىؾةث ر شؾةٍعٙثز ولصمعةر وةً  دة  تلدةثـعًٙو ٘

 ْتلؽدْل تلصثلٕ ٘دًٙ  د  وً ِ َ تلصؾٍٙعثز:

 ( يصادس ظغٕغ انؼًم2ظذٔل سقى )

 يصادس انعغٕغ انًصذس

 

 

Cole,1995
(11) 

 :تلظعْل ت  صؾث ٘روتلص ٙعتز تلضٙثصٙر. انًصادس انثٛ ٛح ٔذشًم 

  تلّٙل  تلصٍظٙىٕو ٌظثن ت شؾثالز. ٔذشًم:انًصادس انرُظًٛٛح 

 :ظةةعْل تلفىةة  تلىث ٘ةةرو ؽةةعتا تلةةدْرو  ىةةٓؿ تلةةدْرو  ةةح   انًصااادس انٕفٛفٛااح ٔذشااًم

 تلدْر.

 :تلف  ثز وع تلعؤصث  ْتلزو   ْتلىعؤْصًٙ. ػالقاخ انؼًم ٔذشًم 

 :تلىغل ز تألصع٘ر وع  تلىعؿ ْتلٓفثذ ْتلط   ْ ٙعِث. انًصادس انؼائهٛح ٔذشًم 

 ٌىل تلغلؾٙرو ودر ثز تلعع . نًصادس انشخصٛح ٔذشًم:ا  

J.Greenb

erg, 

1996
(12)

 

 :خٙةةر تلفىة  تلىث ٘ةرو ز٘ةث ذ  ةح  تلفىة و فة ٓك  انًصادس انًرؼهقح تطثٛؼح انٕفٛفح ٔذشًم

 تلٓ سو تلىلثكعذ تلطدٙفٙر.

  :ىةةٓؿ تلةةدْرو ؽةةعتا تلةةدْرو تلىضةةؤْلٙر  ةةً انًصااادس انًرؼهقااح تااذٔس انرُظااٛى ٔذشااًم 

  تألخعً٘و تلؾعتا خًٙ تلىٍظىثز.

 :تلصع ٙثزو  دن تألوثي تلٓظٙعٕو  دن تلع در فةٕ  انًصادس انًرؼهقح تانرطٕس انٕفٛفٗ ٔذشًم

 تلطىٓؾ.
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 :ففت وْ صٓ  تلف  ثز وع تلعؤصث  ْتلىعؤْصًٙ  انًصادس انًرؼهقح تؼالقاخ انؼًم ٔذشًم

 ْتلزو  و ؽفٓخثز فٕ شعٓ٘ـ تلىضؤْلٙثز.

 ةدن تلىغةثر ر فةةٕ لشلةثك تلقةةعترتزو  ح تانًُاااؾ ٔانٓٛكام انرُظًٛاٗ ٔذشااًم:انًصاادس انًرؼهقا 

 تلقٙٓ   مٕ تلضمٓإ صٙثصثز تلفى .

Daft 

&Noe 

,2001
(13 

 

 

 :ظعْل خٙةر تلفى  تلىث ٘رو وصطمدثز تلٓظٙعر. انًصادس انٕفٛفٛح ٔذشًم 

  :ىٓؿ تلدْرو ؽعتا تلدْرو  ح  تلدْر.خصائص األدٔاس ٔذشًم  

 

 وً ل دت  تلدثـعر خثأل صىث   مٕ تلىؾث ر و  َ.  انًصذس:

ْو صؾعز ِ َ تلدرتصر  مٕ تلىؾث ر تلصثلٙر لق ٓك تلفى  خإ صدثرِث تأل عع 

 للصؾث ثً خدٙةر تلفى  فٕ عع ثز تأل ْ٘ر وً ْؼّر ٌظع تلدثـعر:

  غًٕض انذٔسRole Ambiguity:-   وي  ىٓؿ تلدْر فٕ وٓت ةع تلفىة  ٍ٘غة

وً تلصٓظٙت تلع ئ لمٓظٙعر وْ  ىٓؿ تلصفمٙىثز وةً تلعؤصةث  وْ تلىغةعفًٙ وْ 

تلصمىفٙثز  ٙع تلٓتففر وً ؼثٌح زو   تلفى . 
(14 

 

 صاااشاع اناااذٔسRole Conflict:-  ْ٘فةةةدض ؽةةةعتا تلةةةدْر  ٍةةةدوث شصقةةةثرج

وؤعع  مٗ  ٙةثج  ٍؾةع  تلىضصٓ٘ثز تلىلصمعر لمٓظٙعر وع خفقّث تلدفـو ِْ ت

تلصٍضةةةٙق ْتلصلثوةةة  خةةةًٙ تألكةةةعتل تلىلصمعةةةر ْ ةةةدن لـةةةدتض شةةةٓتزي خةةةًٙ تأل ْتر 

 تلىلصمعر ْتألِدتل تلصٗ شضفٗ للٗ شفقٙقّث تلىٍظىر. 

  ػاةء اناذٔسRoie overload:-  ً٘فةدض  ٍةدوث شصطمةةح تأل ىةثل تلىصٓ فةر وةة

تلعع   درتز شز٘د  ً  درشُ تلغلؾٙر وْ  ٍدوث شلةٓي تأل ىةثل تلىطمٓخةر  عٙةعذ 

 ْشفصثغ لٓ س و دع وً تلٓ س تلىصثؾ لُ. 

 أشش انًشَٔح انفكشٚح ػهٗ أتؼاد ظغٕغ انؼًم: -3

 :ر٘ةث وي تلىعٌْر تلعلع٘ةر شمفةح  ْر وفٓ أشش انًشَٔح انفكشٚح ػهٗ صشاع انذٔس

فٗ شفز٘ز  درذ تلفثومًٙ خثلىٍظىثز ْتلغةع ثز تلىلصمعةر  مةٕ وٓتؼّةر تلقة ٓك 
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تلصٗ ٘ٓتؼٌّّٓث خ ل و تبّةث أل ىةثلّهو ْشةؤظع تلىعٌْةر تلعلع٘ةر خؾةٓرذ ودثعةعذ 

ْل٘ؽثخٙر  مٕ خعـ ؽعتا تلدْر وةً خة ل شفز٘ةز  ةدرذ تألفةعت   مةٕ تلصفثوة  

ْلر تلصلمؼ وً ؽةعتا تلةدْر وع تلىغل ز تلٍثشؽر  ً و ْترِه تلٓظٙعٙر ْوفث

وْ خعقُ أل ٌٕ تلىضصٓ٘ثز.
 (15)

   

  :وةً خة ل تلةدْر تلدةثرز تلة ٖ شمفدةُ أشش انًشَٔاح انفكشٚاح ػهاٗ غًإض اناذٔس

تلىعٌْةةةةر تلعلع٘ةةةةر فةةةةٗ   ةةةةه  ةةةةدرذ تلفةةةةثومًٙ  مةةةةٕ ش ٙٙةةةةع وفلةةةةثرِه ْوةةةةٓت عّه 

لمىٓت ةةت ْشؾةةٓرتشّه ْش ٙٙةةع تلزتْ٘ةةر تل ٍِٙةةر تلصةةٗ ٍ٘ظةةع تلفةةثومًٙ وةةً خ لّةةث 

ْتألوٓر تلصٗ شدْر وً ـٓلّهو شمفح  ْر خثلغ تألِىٙر فٗ خعـ  ىٓؿ تلدْر 

لدٔ تلفةثومًٙ ْكلة  وةً خة ل وضةث دذ تلفةثومًٙ  مةٕ فّةه ْل رتإ  ثفةر ؼٓتٌةح 

تلةدْر تلةٓظٙعٗ تلة ٖ ٘ؤ ٌْةُ فةٗ وٍظىةثشّهو ـٙةط ٘ضةثِه كلة  فةٗ ْفةع ـمةٓل 

ر تلىلصمعةر ْتلة ٖ ٘لةٓي لؾعت ثز تلدْر تلصٗ شٓتؼّّه ْـ  تلىغةل ز تلٓظٙعٙة

لُ تٌفلثصثز  ٓ٘ر ْودثععذ  مٕ خعـ وضصٓٔ  ىٓؿ تلدْر.
(16 

 

  :٘ىعةة   ةةح  تلةةدْر تلزتبةةد وـةةد أشااش انًشَٔااح انفكشٚااح ػهااٗ ػااةء انااذٔس انضائااذ

تلفٓتوةة  تلصةةٗ شةةؤظع صةةمدث  مةةٕ تلفةةثومًٙ ْ مةةٕ و ت  و ْترِةةه تلٓظٙعٙةةر ِْةةٓ وـةةد 

بػ  لضةٙر  مةةٕ و ت  تلفةةثومًٙو  ٓتوة  ْوخفةةث  فة ٓك تلفىةة  تلصةةٗ ٘لةٓي لّةةث ٌصةةث

ْفٗ لكثر كل  ر زز تللعٙع وً تلىؤلعثز ْتلدرتصثز  مةٕ وِةه تلىىثرصةثز فةٗ 

ولةثي تلفىةة  تلصةةٗ شضةثِه فةةٗ خعةةـ  ةح  تلةةدْر تلزتبةةد  مةٕ تلفةةثومًٙو ْو ةةدز 

تلدرتصةةةثز ْتلدفةةةٓض  مةةةٕ وي تلىعٌْةةةر تلعلع٘ةةةر شضةةةثِه ل٘ؽثخٙةةةث فةةةٗ   ةةةه  ةةةدرذ 

ىةة و ْشةةؤ ٖ للةةٕ خعةةـ  ةةح  تلةةدْر تلزتبةةد تلفةةثومًٙ  مةةٕ وٓتؼّةةر فةة ٓك تلف

ْتلصة ظٙعتز تلضةةمدٙر تلٍثشؽةر  ةةً   ةح  تلةةدْر تلزتبةدو خؾٙؾةةث  مةٕ و ت  تلةةدْر 

تلٓظٙعٗ تلىٍٓك خثلفثومًٙ.
(17 
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 شانصا: يُٓعٛح انثؽس:

 يعرًغ ٔػُٛح انثؽس ٔاألعانٛة اإلؼصائٛح انًغرخذيح: -1

 يعرًغ انثؽس: - أ

عةةع ثز تأل ْ٘ةةر تلىؾةةع٘ر تلصثخفةةر لقطةةثا  ثوةةس تلدثـعةةر خةةإؼعت  تلدرتصةةر  مةةٕ 

تأل ىةةثل تلفةةثن خؽىّٓر٘ةةر وؾةةع تلفعخٙةةرو ْ٘صىعةة  وؽصىةةع تلدفةةط فةةٕ ت  ترذ تلفمٙةةث 

ْتلٓصةةطٕ ْتلفةةثومًٙ خىلصمةةت ْظةةثبعّه ْوٍثؽةةدّه ْشلؾؾةةثشّه ـٙةةط خمةةغ  ةةد ِه  

ْ٘ىلً شٓفةٙؿ كدٙفةر وؽصىةع تلدفةط  2118وعع ذو ْكل  ـصٕ ٌّث٘ر  تلفثن 13115

 دْل تلصثلٕ:وً خ ل تلؽ

 ( يعرًغ انثؽس3ظذٔل سقى )

 تٛاٌ                                      

 انششكاخ           

 

 ػذد انؼايهٍٛ 

 1777 وىعٙش لأل ْ٘ر

 4971 تلىؾع٘ر لصؽثرذ تأل ْ٘ر

 2421 تلٍٙ  لأل ْ٘ر

 2617 تلقثِعذ لأل ْ٘ر

 1321 تلفعخٙر لأل ْ٘ر 

 13115 ت ؼىثلٗ 

تأل ىثل تلفثن  وً ل دت  تلدثـعر خثال صىث   مٕ وع ز وفمٓوثز  طثا انًصذس:

 .2118ولمغع ثز تلقثخقر
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 ػُٛح انثؽس: - ب

 ثوس تلدثـعر خ خصٙثر  ٍٙر  غٓتبٙر كدقٙر وً تلفثومًٙ خىلصمت تلىٓت ع ت  تر٘ةر 

فةٕ عةع ثز تأل ْ٘ةر تلصثخفةر لمغةع ر تلقثخقةر لقطةثا تأل ىةثل تلفةثن خؽىّٓر٘ةر وؾةع 

تلفعخٙر ٌظعت لؾفٓخر  ٙثن تلدثـعر خإؼعت  تلدرتصر  مٗ ؼىٙع عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفةر 

ٌظةعت لفثوة  تلٓ ةس ْتلصلمعةرو لة ت فقةد وخصةثرز تلدثـعةر لمغع ر تلقثخقر لأل ْ٘ر ْكلة  

خىضةةر عةةع ثز وةةً عةةع ثز تال ْ٘ةةر تلصثخفةةر لمغةةع ر تلقثخقةةر لقطةةثا تال ىةةثل تلفةةثن 

خىفثفظةةر تلقةةثِعذ و ْكلةة  ٌظةةعت لصغةةثخُ  ةة  تلغةةع ثز فةةٗ ظةةعْل تال ترذ ْتالٌصةةثغ 

كدقٙةر وةً وعع ذ و ل ت شةه تخصٙةثر  ٍٙةر  غةٓتبٙر 13115ْتلصضٓ٘قو ـٙط خمغ  د ِه 

عع ثز تال ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقةر لقطةثا تال ىةثل تلفةثن خىفثفظةر تلقةثِعذ خفةد  

وعع ذ وً تال ترذ تلفمٙث ْتلٓصطٕ ْتلفثومًٙ ْ د شه شفد٘ةد ـؽةه تلفٍٙةر تلىٍثصةدر  384

وً وؽصىع تلدفط خإصصلدتن تلىفث لر تلصثلٙر: 
(18 

 

×  =  تلدرؼر تلىفٙثر٘ر         انخطأ انًغًٕغ تّ
ي

  )1( 
 

 

 ؼٛس أٌ:

%  50 : ٌضةدر  ةةد  تلىعةةع تز تلصةةٕ شصةةٓتفع فّٙةث خؾةةثبؼ تلدفةةطو ٌْعصةةعؿ وٌّةةث )

 لصفطٕ و دع ـؽه وىلً لمفٍٙر .

 %.5تللط  تلىضىٓؾ خُ : 

 %95وفثو  تلعقر : 

  1.96%  شدمغ )5تلدرؼر تلىفٙثر٘ر  ٍد ٌضدر تللط  

 ٘ضثْٔ :ْخصطدٙق تلىفث لر ٌؽدوي ـؽه تلفٍٙر 
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2
  =  (1. 96 

2
  ×

ي
25.0 

 وعع ذ.  384  = ي 

ٌظعتً لفدن شؽثٌش ْشغثخُ خؾثبؼ وؽصىةع تلدفةطو فقةد ت صىةدز تلدثـعةر  مةٕ   

تلفٍٙةةر تلفغةةٓتبٙر تلطدقٙةةر وةةً وؽصىةةع تلدفةةط لةةدٔ عةةع ثز تال ْ٘ةةر تلصثخفةةر لمغةةع ر 

تلقثخقر لقطثا تال ىةثل تلفةثن خىفثفظةر تلقةثِعذ وفة  تلدفةطو ْكلة  ٌظةعتً  الخةص ل 

 . د  تلفثومًٙ فٕ تلغع ثز وً عع ر للٕ تخعٔ

 ( ذٕصٚغ ػُٛح انثؽس يٍ اإلداسج انؼهٛا ٔانٕعطٗ ٔانؼايهٍٛ 4ظذٔل سقى )

                              

تٛاٌ        

 انششكاخ

 يعرًغ انثؽس
اإلداسج انؼهٛا 

 ٔانٕعطٗ
 انؼايهٍٛ

ذٕصٚغ ؼعى 

 انؼُٛح
 انُغثح

 %19.27 74 45 29 2421 عع ر تلٍٙ  لأل ْ٘ر

 %21.84 81 35 45 4971 عع ر تلىؾع٘ر لصؽثرذ تأل ْ٘ر

 %16.93 65 39 26 2617 عع ر تلقثِعذ لأل ْ٘ر

 %21.87 84 45 39 1321 عع ر تلفعخٙر لأل ْ٘ر

 %21.19 81 53 28 1777 عع ر وىعٙش لأل ْ٘ر

 %111 384 217 167 13115 ت ؼىثلٕ

 وً ل دت  تلدثـعر. انًصذس:

تلعةةثز تلىلصمعةر )تال ترذ  ثبىةر تصةصدٙثي  مةٕ  384ْ د  ثوس تلدثـعةر خصٓز٘ةع   

تلفمٙث ْتلٓصطٕ ْتلفثومًٙ فٕ عع ثز تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لقطثا تأل ىةثل 

وةةً  دةة  وعةةع تز تلفٍٙةةرو  321تلفةةثن فةةٕ وفثفظةةر تلقةةثِعذ وفةة  تلدفةةط ْ ةةد شةةه تلةةع  

ْ٘ٓفؿ تلؽدْل تلصثلٕ ٌضدر ت صصؽثخر ْتالصةصىثرتز تلىضةصدفدذ لؽىٙةع وعةع تز  ٍٙةر 

 :تلدفط
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 ( َغثح االعرعاتح ٔاالعرًاساخ انًغرثؼذج5ظذٔل سقى )

                                              

 تٛاٌ

 انششكاخ   

 االعرًاساخ انًٕصػح

 ؼعى انؼُٛح

 االعرًاساخ

 انًغرشدِ

االعرًاساخ 

 انًغرثؼذج
َغثح االعرعاتح 

% 

 %86.48 11 64 74 عع ر تلٍٙ  لأل ْ٘ر

 %81 16 64 81 لصؽثرذ تأل ْ٘رعع ر تلىؾع٘ر 

 %98.46 1 64 65 عع ر تلقثِعذ لأل ْ٘ر

 %76.19 21 64 84 عع ر تلفعخٙر لأل ْ٘ر

 %79.11 17 64 81 عع ر وىعٙش لأل ْ٘ر

 %83.33 64 321 384 ت ؼىثلٕ

 وً ل دت  تلدثـعر. انًصذس:

 :يُاقشح َرائط انذساعح انًٛذاَٛح -2

 نًرغٛش انًشَٔح انفكشٚح:  يُاقشح َرائط انذساعح انًٛذاَٛح - أ

  انًشَٔح انفكشٚح :تؼذ 

  :االؼصاءاخ انٕصفٛح 

َرائط قٛاط ئدساي يفشداخ انؼُٛح نثؼذ انًشَٔاح انفكشٚاح ناذ٘ ٕٚظػ  (6ظذٔل سقى )

 انؼايهٍٛ فٙ ششكاخ االدٔٚح، تاعرخذاو االٔعاغ انؽغاتٛح ٔاالَؽشافاخ انًؼٛاسٚح.

 االَؽشاف انًؼٛاس٘ انٕعػ انؽغاتٙ انؼذد تٛاٌ انثؼذ

 

 

 

 

انًإْم 

 انؼهًٙ

 62173. 3.6484 258 ذؼهٛى ظايؼٙ

 57406. 3.7273 33 دتهٕيح

 48676. 3.8042 24 ياظغرٛش
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انًشَٔح 

 انفكشٚح

 74364. 4.1400 5 دكرٕساِ

 61155. 3.6759 320 االظًانٙ

 

عُٕاخ 

 انخثشج

 52101. 3.8375 32 عُٕاخ 5اقم يٍ 

 11عُٕاخ ئنٗ أقم يٍ  5يٍ 

 65895. 3.5179 67 عُٕاخ

 15عُٕاخ ئنٗ أقم يٍ  11يٍ 

 52918. 3.5250 76 عُح

 61814. 3.7924 145 عُح 15اكصش يٍ 

 61155. 3.6759 320 االظًانٙ

انذسظح 

 انٕفٛفٛح

 63138. 3.8406 64 ئداسج ػهٛا

 59065. 3.6640 114 ئداسج ٔعطٙ

 60974. 3.6113 142 ئداسج ذُفٛزٚح

 61155. 3.6759 320 االظًانٙ

 

 

 انششكح

 67484. 3.6172 64 انُٛم نألدٔٚح

 53715. 3.6688 64 انًصشٚح نألدٔٚح

 60019. 3.6906 64 انقاْشج نألدٔٚح

 63703. 3.8922 64 انؼشتٛح نرعاسج األدٔٚح

 55209. 3.5109 64 يًفٛظ األدٔٚح

 61155. 3.6759 320 االظًانٙ 

 وً ل دت  تلدثـعر ل صىث تً  مٗ ٌصثبػ تلصفمٙ  ت ـؾثبٕ. انًصذس:

 



 
 أثر المرونة الفكرية على مواجهة ضغوط العمل :دراسة ميدانية بالتطبيق على شركات األدوية المصرية

  صف اء عبد المجيد عبد الرحمن /د

 0202الجزء األول األول العدد                                        لحادي عشراالمجلد 
922 

 
 

 ترؽهٛم تٛاَاخ انعذٔل انغاتق ٚرعػ يا ٚهٙ:

ل ترذ تلفمٙةث  –صةٍٓتز  5و ة  وةً  –شز٘د  ٙه تألْصثك تلفضثخٙر لعةثز : تلد صٓرتَ  -

 تلفعخٙر لصؽثرذ تأل ْ٘ر  ً ٌظثبعِث. –

تلصغةةصس فةةٕ  لصةةصؽثخثز  وشُفدةةع  ةةٙه ت ٌفعتفةةثز تلىفٙثر٘ةةر  ةةً وةةدٔ تلصؽةةثٌش  -

وعةةةع تز  ٍٙةةةر تلدرتصةةةر ـةةةٓل تألْصةةةثك تلفضةةةثخٙرو ـٙةةةط ٘قةةةع تلصؽةةةثٌش فةةةٕ 

ت صةصؽثخثز ـةٓل تالٌفةةعتل تلىفٙةثرٖ لمىؤِة  تلةةد صٓرتَ  ةً خةث ٗ تلىةةؤِ زو 

ألخةعٖو    ةً تلعةةثز ت صةٍٓتز 11صٍٓتز للةٕ و ة  وةً  5وً صٍٓتز تللدعذ ) 

ْفةةةر ت  ترذ تلفمٙةةث  ةةً تلعةصةةًٙ تلىقةةثخمصًٙو خؽثٌةةح عةةع ر تلٍٙةة  ل  ْ٘ةةر وقثرٌةةرً 

 خغع ثز تألخعٔ .

 :االؼصاءاخ االعرذالنٛح 

نًرغٛاش  ػهٗ يؼُٕٚح انُرائط انغاتقح، ذى ئظشاء ذؽهٛم انرثاٍٚ آؼاادٖ اإلذعااِرؼشف نه

 (7سقاى )، انازٖ ٕٚظاػ َرائعاّ انعاذٔل One Way ANOVA انًشَٔاح انفكشٚاح

 انرانٗ:

 دسظاخ انؽشٚح يصذس انرثاٍٚ تٛاٌ
يعًٕع 

 انًشتؼاخ

يرٕعػ 

 انًشتؼاخ

F 

 انًؽغٕتح

P 

 انذالنح

 

انًإْم 

 انؼهًٙ

  584. 1.753 3 تٍٛ انًعًٕػاخ

1.571 

 

 

.196 

 غٛش

 يؼُٕٚح

 372. 117.551 316 داخم انًعًٕػاخ

   119.305 319 انكهٙ 

 انخثشج

 2.069 6.207 3 تٍٛ انًعًٕػاخ
 

5.781 

 

 

 يؼُٕٚح 001.

 358. 113.098 316 داخم انًعًٕػاخ

   119.305 319 انكهٙ 

انذسظح 
 يؼُٕٚح   1.173 2.346 2 تٍٛ انًعًٕػاخ
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  3.179 369. 116.959 317 داخم انًعًٕػاخ انٕفٛفٛح

.043 
   119.305 319 انكهٙ 

 

 انششكح

  1.243 4.973 4 تٍٛ انًعًٕػاخ

3.426 

 

 يؼُٕٚح 009.

 363. 114.331 315 انًعًٕػاخداخم 

   119.305 319 انكهٙ 

 وً ل دت  تلدثـعر ل صىث تً  مٗ ٌصثبػ تلصفمٙ  ت ـؾثبٕ. انًصذس:

ٔتذساعاح يكَٕاااخ ًَإرض ذؽهٛام انرثاااٍٚ اؼااد٘ االذعاااِ ياٍ خاالل انعااذٔل انغااتق 

 نرؽذٚذ انًؼُٕٚح ٚرعػ يا ٚهٗ :

لمىؤِةةة  تلفمىةةةٗو ْوي تلعةةةعْ  خةةةًٙ  ةةةٙه ال شٓؼةةةد لخص فةةةثز كتز شةةة ظٙع وفٍةةةٓٔ  -

 تألْصثك تلفضثخٙر شعؼع لص ظٙع تلؾدفر.

خةًٙ تللدةعذو ـٙةط  0.05شٓؼد فعْ  كتز  اللةر لـؾةثبٙر  ٍةد وضةصٓٔ وفٍٓ٘ةر  -

صًٍٙ  ةً ٌظٙةعَ فةٕ تلعةةثز تالخةعٖو وىةث  5٘ز٘د تلٓصل تلفضثخٕ لمعةر ت   وً 

 ع٘ر .٘غٙع تلٕ ْؼٓ  ش ظٙع لفثو  تللدعذ  مٕ تلىعٌْر تلعل

خةةةًٙ تلةةةدرؼثز  0.05شٓؼةةةد فةةةعْ  كتز  اللةةةر لـؾةةةثبٙر  ٍةةةد وضةةةصٓٔ وفٍٓ٘ةةةر  -

تلٓظٙعٙةةرو ـٙةةط ٘ز٘ةةد تلٓصةةل تلفضةةثخٕ لةة  ترذ تلفمٙةةث  ةةً ٌظٙةةعَ فةةٕ تال ترتز 

 تالخعٖو وىث ٘غٙع تلٕ ْؼٓ  ش ظٙع لفثو  تال ترذ  مٕ تلىعٌْر تلعلع٘ر .

ًٙ تلغةع ثزو ـٙةط خ 0.05شٓؼد فعْ  كتز  اللر لـؾثبٙر  ٍد وضصٓٔ وفٍٓ٘ر  -

٘ز٘ةةد تلٓصةةل تلفضةةثخٕ لغةةع ر تتلفعخٙةةر لصؽةةثرذ تأل ْ٘ةةر  ةةً ٌظٙةةعَ فةةٕ عةةع ثز 

 وخعٖو وىث ٘غٙع تلٕ ْؼٓ  ش ظٙع لفثو  تلغع ر  مٕ تلىعٌْر تلعلع٘ر .
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 يُاقشح َرائط انذساعح انًٛذاَٛح  نًرغٛش ظغٕغ انؼًم: - ب

 :ظغٕغ انؼًم 

 : االؼصاءاخ انٕصفٛح 

( َرائط قٛاط ئدساي يفشداخ انؼُٛح نًرغٛش ظغٕغ نذ٘ 8ٕٚظػ انعذٔل سقى )

 انؼايهٍٛ فٙ ششكاخ االدٔٚح، تاعرخذاو االٔعاغ انؽغاتٛح ٔاالَؽشافاخ انًؼٛاسٚح. 

 

 انًؼٛاس٘ االَؽشاف انٕعػ انؽغاتٙ انؼذد تٛاٌ انثؼذ

 

 

 

 

 

 ظغٕغ انؼًم

 

انًإْم 

 انؼهًٙ

 54302. 3.2684 258 ذؼهٛى ظايؼٙ

 48820. 3.3013 33 دتهٕيح

 54997. 3.5278 24 ياظغرٛش

 82985. 3.6667 5 دكرٕساِ

 54655. 3.2975 320 االظًانٙ

 

عُٕاخ 

 انخثشج

 53132. 3.2517 32 عُٕاخ 5اقم يٍ 

 51948. 3.3258 67 عُٕاخ 11عُٕاخ ئنٗ أقم يٍ  5يٍ 

 52294. 3.3516 76 عُح 15عُٕاخ ئنٗ أقم يٍ  11يٍ 

 57575. 3.2661 145 عُح 15اكصش يٍ 

 54655. 3.2975 320  انٙـاالظً 

انذسظح 

 انٕفٛفٛح

 68710. 3.4340 64 ئداسج ػهٛا

 53769. 3.2688 114 ئداسج ٔعطٙ
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 47177. 3.2590 142 ئداسج ذُفٛزٚح

 54655. 3.2975 320 االظًانٙ

 

 

 انششكح

 52399. 3.2382 64 انُٛم نألدٔٚح

 49688. 3.3663 64 نألدٔٚحانًصشٚح 

 54309. 3.2079 64 انقاْشج نألدٔٚح

 62068. 3.5378 64 انؼشتٛح نرعاسج االدٔٚح

 45785. 3.1372 64 يًفٛظ نألدٔٚح

 54655. 3.2975 320 االظًانٙ

 ل دت  تلدثـعر ل صىث تً  مٗ ٌصثبػ تلصفمٙ  ت ـؾثبٕ. وً انًصذس:

  ٚرعػ يا ٚهٙ :ترؽهٛم تٛاَاخ انعذٔل انغاتق 

 15صةٍٓتز للةٕ و ة  وةً  11وةً  –شز٘د  ٙه تألْصثك تلفضثخٙر لعةثز: تلد صٓرتَ  -

 تلفعخٙر لصؽثرذ تال ْ٘ر  ً ٌظثبعِث. –ل ترذ تلفمٙث  – صٍر

شُفدةةع  ةةٙه ت ٌفعتفةةثز تلىفٙثر٘ةةر  ةةً وةةدٔ تلصؽةةثٌش / تلصغةةصس فةةٕ  لصةةصؽثخثز  -

٘قةةةع تلصؽةةةثٌش فةةةٕ وعةةةع تز  ٍٙةةةر تلدرتصةةةر ـةةةٓل تألْصةةةثك تلفضةةةثخٙرو ـٙةةةط 

ت صةصؽثخثز ـةٓل تالٌفةةعتل تلىفٙةثرٖ لمىؤِة  تلةةد صٓرتَ  ةً خةث ٗ تلىةةؤِ زو 

صٍر  ً تلعةثز تألخعٖو ْفةر تال ترذ تلفمٙث  ةً تلعةصةًٙ تلىقةثخمصًٙو  15و عع وً 

 خؽثٌح عع ر تلفعخٙر لصؽثرذ تأل ْ٘ر وقثرٌرً خغع ثز تألخعٔ.

 : االؼصاءاخ االعرذالنٛح  

نًرغٛاش  ٚح انُرائط انغاتقح، ذى ئظشاء ذؽهٛم انرثاٍٚ آؼاادٖ اإلذعااِنهرؼشف ػهٗ يؼُٕ

 (.9انعذٔل سقى ) ، انزٖ ٕٚظػ َرائعّظغٕغ انؼًم
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 يصذس انرثاٍٚ تٛاٌ
دسظاخ 

 انؽشٚح
 يعًٕع انًشتؼاخ

يرٕعػ 

 انًشتؼاخ

F 

 انًؽغٕتح

P 

 

 انذالنح

 انًإْم انؼهًٙ

  2.458 724. 2.173 3 تٍٛ انًعًٕػاخ

 

 

.063 

 غٛش

 يؼُٕٚح

 295. 93.119 316 داخم انًعًٕػاخ

 انكهٙ 
319 95.292   

 انخثشج

  540. 162. 486. 3 تٍٛ انًعًٕػاخ

 

.655 

 

 غٛش يؼُٕٚح
 300. 94.806 316 داخم انًعًٕػاخ

 انكهٙ 
319 95.292   

انذسظح 

 انٕفٛفٛح

  2.531 749. 1.498 2 تٍٛ انًعًٕػاخ

 

 

.081 

 غٛش

 يؼُٕٚح

 296. 93.794 317 داخم انًعًٕػاخ

 انكهٙ 
319 95.292   

 

 انششكح

 5.653 1.595 6.382 4 تٍٛ انًعًٕػاخ

 

 

 

.000 

 يؼُٕٚح
 انًعًٕػاخ داخم

315 88.910 .282 

 انكهٙ 
319 95.292 

  

 وً ل دت  تلدثـعر ل صىث تً  مٗ ٌصثبػ تلصفمٙ  ت ـؾثبٕ. انًصذس:

ٔتذساعااح يكَٕاااخ ًَاإرض ذؽهٛاام انرثاااٍٚ اؼاااد٘ االذعاااِ  يااٍ خااالل انعااذٔل انغاااتق

 نرؽذٚذ انًؼُٕٚح ٚرعػ يا ٚهٗ:
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تلفمىٗو ْوي تلعةعْ  خةًٙ  ةٙه تألْصةثك ال شٓؼد لخص فثز كتز ش ظٙع وفٍٓٔ لمىؤِ   -

 تلفضثخٙر شعؼع لص ظٙع تلؾدفر.

ال شٓؼد لخص فثز كتز ش ظٙع وفٍٓٔ لملدعذو ْوي تلععْ  خًٙ  ٙه تألْصةثك تلفضةثخٙر  -

 شعؼع لص ظٙع تلؾدفر.

خةةًٙ تلغةع ثزو ـٙةةط  0.05شٓؼةد فةعْ  كتز  اللةةر لـؾةثبٙر  ٍةةد وضةصٓٔ وفٍٓ٘ةر  -

عخٙر لصؽثرذ تأل ْ٘ر  ً ٌظٙعَ فةٕ عةع ثز وخةعٖو ٘ز٘د تلٓصل تلفضثخٕ لغع ر تلف

 وىث ٘غٙع تلٕ ْؼٓ  ش ظٙع لفثو  تلغع ر  مٕ ف ٓك تلفى .

 :ئخرثاس انفشض انشئٛظ نهثؽس 

)انًشَٔاااح  " ٕٚظاااذ ذاااأشٛش رٔ دالناااح ئؼصاااائٛح ألتؼااااد ذًُٛاااح انقاااذساخ االتركاسٚاااح

انفكشٚح،انطالقح انفكشٚح، األصانح انفكشٚح، اعرشفاف انًشكالخ، يٕاصهح األذعاِ( 

األدٔٚااح انراتؼااح نهشااشكح انقاتعااح نقطاااع ػهااٗ أتؼاااد ظااغٕغ انؼًاام فااٙ شااشكاخ 

 يٕظٕع انذساعح".األػًال انؼاو 

 ئخرثاس صؽح انفشض انفشػٗ األٔل: ُٚص انفشض ػهٗ يا ٚهٗ: -1

لـؾةةثبٙر لمىعٌْةةر تلعلع٘ةةر  مةةٕ فةة ٓك تلفىةة  فةةٗ عةةع ثز  ٘ٓؼةةد شةة ظٙع كْ  اللةةر" 

 وٓفٓا تلدرتصر".تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثن 

ْ خصدثر ِ ت تلععؿو  ثوس تلدثـعُ خإؼعت  شفمٙة  ت ٌفةدتر تلدضةٙل لمىعٌْةر تلعلع٘ةر 

 انًؼانى
 انقًٛح انًقذسج

B 

 انخطأ

 انًؼٛاس٘

 bل

يؼايم انخطأ 

 انًؼٛاس٘

Beta 

T 

 انًؽغٕتح
P انذالنح اإلؼصائٛح 

 يؼُٕٚح 000. 12.565  176. 2.216 انعضء انصاتد

 يؼُٕٚح 000. 6.219 329. 047. 294. انًشَٔح انفكشٚح

ريؼايم انرؽذٚذ )0,329      يؼايم االسذثاغ ) س(=  
 

  0,51688انخطأ انًؼٛاس٘ نهًُٕرض 10,8          ( = 

 0,01دانح ػُذ 000,     يغرٕ٘ انذالنح =        ( 318،  1دسظح انؽشٚح = ) 38,681     قًٛح اخرثاس )ف( = 
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   11ف ٓك تلفى و تل ٔ ٘ٓفؿ ٌصثبؽُ تلؽدْل ر ه )  مٕ 

 ل دت  تلدثـعر ل صىث تً  مٗ ٌصثبػ تلصفمٙ  ت ـؾثبٕ. وً انًصذس:

 يٍ خالل تٛاَاخ انعذٔل انغاتق ذ ظٓش انُرائط انرانٛح:

 ش ظٙع وفٍٓٔ لمىعٌْر تلعلع٘ر  مٕ ف ٓك تلفى .ْؼٓ   -

رْفقثً لىفثو  تلصفد٘د ) -
 

% وةً تلص ٙٙةع تللمةٕ 11.8  فإي تلىعٌْر تلعلع٘ر شُعضع 

% شعؼةع تلةٕ 89.2فٕ تلىص ٙع تلصثخع تلىصىع  فةٕ فة ٓك تلفىة و ْخةث ٕ تلٍضةدر 

 تللط  تلفغٓتبٕ فٕ تلىفث لرو وْ رخىث لفدن ل رتغ وص ٙعتز وضصقمر وخعٔ.

ِْةٕ ٌصةثبػ كتز  اللةر  p   .000و ْ ٙىةر ) 6.219  تلىفضةٓخر  Tخم س  ٙىةر )  -

  0.01لـؾثبٙر  ٍد وضصٓٔ 

 

 قثٕل انفشض انفشػٗ األٔل أٖ أَّ:ٚرى سفط فشض انؼذو ٔتُاًء ػهٗ ْزِ انُرٛعح، 

" ٘ٓؼةةد شةة ظٙع كْ  اللةةر لـؾةةثبٙر لمىعٌْةةر تلعلع٘ةةر  مةةٕ فةة ٓك تلفىةة  فةةٗ عةةع ثز 

 وٓفٓا تلدرتصر".تأل ْ٘ر تلصثخفر لمغع ر تلقثخقر لقطثا تأل ىثل تلفثن 
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 ساتؼا: انُرائط ٔانرٕصٛاخ:

 انُرائط: - أ

وي ٍِثإ خفـ تلفٍثؽع تألصثصةٙر تل زوةر لصطدٙةق تلفثلٙر  تلدرتصر ٌصثبػ  شٓؽمس -1

وظةةع تلىعٌْةةةر تلعلع٘ةةةر فةةةٕ عةةةع ثز تأل ْ٘ةةر وٓفةةةع تلدرتصةةةرو ـٙةةةط شفصدةةةع شمةةة  

 تلىقٓوثز تألصثصٙر تلعفثلر فٕ شلعٙت ف ٓك تلفى .تلفٍثؽع ِٕ 

لي ل ترذ تلغع ثز ال شّصه خىٓفٓا ف ٓك تلفىة  لىةث ٌصثبػ تلدرتصر تلفثلٙر خٍٙس  -2

   لُ وً ش ظٙعتز ْتٌفلثصثز صمدٙر  مٕ صٙع تلفى  خّ َ تلغع ثز.

وي ٍِةةثإ    ةةر خةةًٙ تلىعٌْةةر تلعلع٘ةةر ْفةة ٓك تلفىةة  فةةٕ  وظدةةس ٌصةةثبػ تلدتصةةر  -3

لمىعٌْةر تلعلع٘ةر  مةٕ  ل٘ؽةثخٕ   ْ٘ر وٓفع تلدرتصرو ْ  ل  ٘ٓؼد وظةععع ثز تأل

 ف ٓك تلفى  فٕ شم  تلغع ثز.

 انرٕصٛاخ: - ب

خصٓفٙع تلفٍثؽةع تألصثصةٙر تل زوةر لصطدٙةق وظةع تلىعٌْةر تلعلع٘ةر   فعْرذ تألِصىثن -1

فةةٕ عةةع ثز تأل ْ٘ةةر وٓفةةع تلدرتصةةرو ـٙةةط شفصدةةع شمةة  تلفٍثؽةةع ِةةٕ تلىقٓوةةثز 

 تألصثصٙر تلعفثلر فٕ شلعٙت ف ٓك تلفى . 

وي شّصه ل ترذ تلغةع ثز خىٓفةٓا فة ٓك تلفىة  لىةث لةُ وةً شة ظٙعتز ْتٌفلثصةثز  -2

تلغةةع ثز وةً خة ل لؽةدتر ٌغةعتز لصٓفةؿ وعّةةٓن  صةمدٙر  مةٕ صةٙع تلفىة  خّة ذ

 ف ٓك تلفى  ْتملٙثز تلصفثو  وفّث ْتللٙعٙر تلىعمٕ   ترذ تلق ٓك.

تلفىةةة   مةةةٕ تألِصىةةةثن خطدٙفةةةر تلف  ةةةر تلقٓ٘ةةةر تلصةةةٕ شةةةعخل خةةةًٙ تلىعٌْةةةر تلعلع٘ةةةر  -3

ْف ٓك تلفى  فٕ عع ثز تأل ْ٘ةر وٓفةع تلدرتصةرو ْ ة ل  تالصةصعث ذ وةً تألظةع 

 ٌْر تلعلع٘ر فٕ شلعٙت ف ٓك تلفى  فٕ شم  تلغع ثز.ت ٘ؽثخٕ لمىع
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 انًشاظغ:

                                                             

انصاشاع ٔاإلصيااخ ٔظاغٕغ  "ئداسج   و2118  وفً وفىٓ   ٙثؽعذو وعْتي دمحم خٍٗ وـىةدو )(1

 .119و  ىثيو  تر تلفثودو تلطدفر تألْلٗو ػانؼًم ٔانرغٛٛش"

(2) Mohamed, H. M. (2017). Using Six Hats' Strategy in Enhancing 

Supervisory Skills of EFL Counsellors and Their Intellectual 

Flexibility. Journal of Research in Curriculum, Instruction and 

Educational Technology, 41(101), 1-27.  

ٓ تلىؽد تلقثِعذو  تر تخ " انرفكٛش اإلتركاسٖ ٔانًذٚش انؼصشٖ"،  و2117  وصثور وفىٓ  فع٘دو)(3

 .165لمطدث رو ػ

"انغاااهٕي انرُظًٛاااٙ يٕظااإػاخ ٔذاااشاظى ٔتؽااإز ئداسٚاااح  و 2114  صةةةٙد دمحم ؼةةةث  تلةةةعجو)(4

 .456و تلقثِعذو  تر تلٍّقر تلفعخٙروو ػيرقذيح"

"اإلذعاْااااااخ انؽذٚصاااااح فاااااٗ ئداسج انًخااااااغش ٔاألصيااااااخ   و 2115  صةةةةةٙد دمحم ؼةةةةةث  تلةةةةةعجو )(5

 .398تلدتر تلٍّدصٙروتلقثِعذو  ػوتلطدفر تلعثٌٙرو وطثخع انرُظًٛٛح"

 أشااش ظااغٕغ انؼًاام ػهااٗ انشااؼٕس تاااإلغرشاب ناإفٛفٗ: و "2114   دةةد تلضةة ن دمحم لخةةعتِٙهو )(6

و رصةةةثلر   صةةةٓرتذ  ٙةةةع وٍغةةةٓرذو  مٙةةةر تلصؽةةةثرذ و ؼثوفةةةر  ٍةةةثذ تلضةةةٓ٘شو دساعااح يٛذاَٛاااح "

 .161و ػ وصىث ٙمٙر.

 

"و  مٙر تلصؽةثرذ انثششٚح يذخم ٔفٛفٗ ئَغاَٙ"ئداسج انًٕاسد   و 2115  وفضً  مٗ تللصدٗو )(7

 .111و ؼثوفر  ٍثذ تلضٓ٘شو ػ 

(8) Selye, Hans, (2005),"Nature of Stress", ICNR, International Center For 

Nutritional Research, Inc.  

 و  تر تلعلةع تلؽةثوفٗو"انغهٕي انرُظًٛٙ فٗ تٛ ح انؼٕنًح ٔاإلَرشَد" و 2118  كثر  كُو )(9

 596ت صلٍدر٘رو ػ

ظغٕغ انؼًم ٔأششْا فٗ يإففٗ انثُإي فاٗ يذُٚاح   و"1998وىدْؾ دمحم  رْ٘ظ صدفٗو ) (11)

 . 19و رصثلر وثؼضصٙعو ؼثوفر ون تلقعٖو  مٙر تلصؽثرذو ولر تلىلعورو ػيكح انًكشيح"

 

(11) G.A Cole, (1995), "Organizational Behavior", (London: DP 

Publications Ltd, 1995), pp: 214-217.  

(12) J. S. Greenberg, (1996), "Comprehensive: Stress Management", 

Brown E. Benchmark publishers, p: 248.  

 13 ) Richard. L. Daft and Raymond.A. Noe, (2001), "Organizational 

Behavior", (New York: Harcourt college publishers, pp: 482-489. 
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(14) Gregory Moorhead Ricky w. Griffin, (2010),"organizational 

Behavior managing people organizations", south -Western p.173. 

(15) Mohamed, H. M. (2017). Using Six Hats' Strategy in Enhancing 

Supervisory Skills of EFL Counsellors and Their Intellectual 

Flexibility. Journal of Research in Curriculum, Instruction and 

Educational Technology, 41(101), 1-27.  

(16) Phillips, E. L. (2011). Resilience, Mental Flexibility, and Cortisol 

Response to the Montral Imaging Stress Task in Unemployed Men, 

Dissertation, The University of Michigan, PP. 93-110.  

(17) Ebbers, J. J., & Wijnberg, N. M. (2017). Betwixt and between: Role 

conflict, role ambiguity and role definition in project-based dual-

leadership structures. Human relations, 70(11), 1342-1365.  

 ،"أعانٛة انثؽس انؼهًٗ ٔانرؽهٛم اإلؼصائٗ" و 2114 دد تلفىٙد  دد تلىؽٙد تلدمدتْٔو)  (18

  .66 ىثي:  تر تلغعْ  لمٍغع ْتلصٓز٘عو ػ


