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  الملخص

عاد الفيادة التحويليه ـــــتهدف الدراسة إلى تشخيص طبيعة عالقة االرتباط بين أب      

) التحفيز االبتكارى، اإلستثارة الفكرية، الحافز اإللهامى، التأثير المثالى، االعتبارات 

الفردية( على  أبعاد رأس المال النفسي ) الكفاءة الذاتية ، التفاؤل، المرونة( وتحليل 

 تأثير القيادة التحويلية على  رأس المال النفسي. 

مجتمع الدراسة يتمثل فى كافة اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي وقد شمل       

ومن كافة المستويات اإلدارية  بشركات ) شيل، أكسون موبيل، كالتيكس( للبترول

وقد ، مفرده 125إدارة تنفيذبة(، وقد شمل هذا المجتمع  -إدارة وسطى -)إدارة عليا

 مفردة.  222الطبقية،  وقوامها اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية 

Abstract 

      The study aims to diagnose the nature of the correlation 

between the dimensions of transformational benefit (innovative 

stimulation, intellectual arousal, inspirational motivation, 

exemplary effect, individual considerations) on the dimensions of 

psychological capital (self-efficacy, optimism, flexibility) and 

analyzing the impact of transformational leadership on 

psychological capital. 
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      This research was based on the analytical approach. The 

study community included all companies (Shell, Axon Mobil, 

Kaltex) for petroleum, and from all administrative levels (senior 

management - middle management - executive management). 

This community included 521 employees. The study relied on the 

random sample. Class, consisting of  220 employees.  

 

 أوال: اإلطار العام للدراسة:

 :المقدمة  -1  

اإلدارة الحديثة بالموارد البشرية من اقتناع أساسي بأن اإلنسان لدية  يرجع اهتمام      

وأن االستفادة القصوي ، طاقات وقدرات ذهنية تفوق كثيراً ما يتم استغاللة منة فعالً 

من تلك الطاقات هي المصدر الحقيقي لتميز المنظمات، بل وقدرتها علي تحقيق 

في مجال إدارة الباحثين  إنجازات غير تقليدية. وعلي مدي سنوات طويلة اعتقد 

يعتمد علي التوجهات التقنية  للمنظمات األعمال بأن تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

حث عن مؤشرات حديثة يكون اصبح لزاماً البإال أنه  ،ي تحققها المنظماتواألرباح الت

 (.2252نور عزيانى، ) منظمات األعمال إلي جانب المؤشرات التقليديةلها دور فى 

الباحثين  اجتذب مفهوم رأس المال النفسي قدراً كبيراً من األهتمام من جانبو      

يشكل أهم العوامل المؤثرة حيث والممارسيين باتجاهات وسلوكيات العاملين واألداء 

 العاملينإلي تطوير وتحسين قدرات  من حيث يسعى هذا المدخل في نجاح المنظمات

)الكفاءة الذاتية،  المتمثله فى رأس المال النفسيوذلك من خالل  ابعاد داخل منظماتهم 

 (.2252، )منى سيد  .وفقاً التجاهات العديد من الباحثينالمرونة(  االمل، ،التفاؤل

 المنظمات فى ظل المتغيرات السريعه فى عالم اليوم، القت تلك المتغيرات علىو       

حالة من الدينامكية والتطور السريع، وبتالي فإنها في حاجة ماسة  المنظمات المختلفة

المتغيرات بشكل تلك د والتعامل مع إلي إدارة قادرة علي القيادة واالبتكار والتجدي
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، أكثير كفاءة يحقق لها االستمرارية والتميز في ظل كثرة التحديات وعدم االستقرار

 .(2252رانيا فوزى، ). التحويليةالقيادة  وبالتالى ضرورة التوجة نحو تبنى مدخل 

 مشكلة الدراسة:  -2

مع زيادة اإلعتراف بالموارد البشرية كميزة تنافسية في اقتصاد اليوم، ظهرت       

مصطلحات مثل رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعي، حيث تم تناولهم من 

الناحية النظرية والتطبيقية بشكل كبير. ومع ذلك لم يتطرق كثير من األكاديميين 

نفسي. وفي ضوء استعراض بعض والممارسين بالبحث والدراسة لرأس المال ال

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، فإن مشكلة  هذة الدراسة يمكن 

تجسيدها بصورة رئسية في انخفاض مستوي رأس المال النفسي بأبعادة المختلفة  

( من جانب العاملين في الشركات محل الدراسة، المرونه -التفاؤل -الكفاءة الذاتية)

 .التوجة نحو أسلوب القيادة التحويلية بتلك الشركاتنتيجة عدم 

 قصور مدخل رأس المال النفسى نتيجة ضعف تتمثل مشكلة الدراسة فى وعليه  

 .بالشركات محل الدراسة القيادة التحويلية أسلوب والتوجة نح

 فروض الدراسة:  -3

  تحاول الدراسة اختبار الفروص التالية:      

القيادة التحويلية )التحفيز توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد  الفرض الرئىسى: 

االعتبارات  -التأثير المثالى  -الحافز اإللهامى   -االستثارة الفكرية   -االبتكارى  

فى (  المرونه -التفاؤل -رأس المال النفسى )الكفاءة الذاتية وبين أبعاد  -الفردية

 .شركات البترول محل الدراسة

 ويتفرع من هذا القرض الفروض الفرعية التالية:      

القيادة التحويلية توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد   الفرض الفرعى األول:

 -التأثير المثالى  -اإللهامى  الدافع  -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد رأس المال النفسى   وبين  -االعتبارات الفردية

 .البترول محل الدراسة
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القيادة التحويلية توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد   الفرض الفرعى الثانى:

 -التأثير المثالى  -اإللهامى  الدافع  -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات البترول التفاؤل كأحد أبعاد رأس المال النفسى  بين و  -االعتبارات الفردية

 .محل الدراسة

القيادة التحويلية توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد   الفرض الفرعى الثالث:

 -التأثير المثالى  -اإللهامى  الدافع  -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات البترول محل المرونة  كأحد أبعاد رأس المال  وبين   -االعتبارات الفردية

 .الدراسة

 أهداف الدراسة :  -4

 تهدف الدراسة إلى:      

تحليل أثر تطبيق أسلوب القيادة التحويلية على رأس المال النفسى للعاملين بشركات  -

 البترول محل الدراسة.

 التحويلية ورأس المال النفسى.القاء الضوء على  اإلطار الفكرى لمدخلى القيادة   -

 .متغيرات الدراسة بالشركات محل الدراسةتحديد  أوجة القوة والقصور فى  -

األداء الوظيفى للعاملين  تحسينالتوصل إلى مجموعة من التوصيات الدافعة إلى  -

  فى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج . بالشركات محل الدراسة

 أهمية الدراسة :  -5

ترجع أهمية الدراسة إلي ما يمكن أن تساهم به من إضافات علي كل من المستوي       

 النظري والمستوي التطبيقي:

 األهمية العلمية : -أ

بأن الدراسة  -علي حد علم الباحث -من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة تبين  -

نظراً لندرة  ة وخاصة في جمهورية مصر العربيةالحالية تعتبر من الدراسات الحديث

   رأس المال النفسي .ب القيادة التحويلية  عالقة الدراسات التى تناولت
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 المساهمة في الدراسات والبحوث العلمية العربية التي تهتم بأبعاد وجوانب مدخل -

ولذا يمكن  رأس المال النفسي في مجال إدارة االعمال ،وأثرة على  القيادة التحويلية

مدخل القيادة اعتبار الدراسة الحالية هي محاولة إلضافة نقطة جديدة في مجال تخطيط 

 .التحويلية وأثرة على رأس المال النفسي

 )التطبيقية( : العمليةاألهمية  -ب

الشركات في إعداد برامج تدريبية لتنمية العاملين في  تفيد نتائج الدراسة الحالية  -

 . محل الدراسة

داخل مستوي متخذي القرارات اإلدارية داخل  على استفادة المستويات اإلدارية  -

 عما تسفر عنة هذة الدراسة من نتائج. الشركات محل الدراسة

كون الدراسة ستنتهي إلي تقديم عدد من االستنتاجات والتوصيات العملية التي قد   -

 رأس المال النفسي.وأثرها علي  القيادة التحويلية  تسهم في بلورة عملية

 منهجية  الدراسة. - 6

 مجتمع الدراسة وعينة البحث. -أ

بشركات قطاع البترول في جمهورية مصر  يتمثل مجتمع الدراسة فى  العاملين       

العربية، ونظرا لضخامة عدد شركات البترول فقد اختير ثالث شركات إلجراء 

وشركة اكسون موبيل للزيوت،  حيث الدراسة  الميدانية  وهي شركة شيل للزيوت، 

، من المستويات المختلفة وهم ( مفردة125يبلغ عدد مجتمع الدراسة بتلك الشركات )

اإلدارة التنفيذية(، وقد اعتمدت الدراسة على العينة  -اإلدارة الوسطى -)اإلدارة العليا

جتمع الطبقية العشوائيه نظراً للتجانس النسبى بين عناصر مفرداتها ومفردات م

 .( مفردة222بعدد ) الدراسة

 طرق جمع البيانات. -ب

 بالنسبة للدراسة النظرية: -

 اعتمد الباحث على المصادر التالية فى جمع البيانات على النحو التالى:      

 الكتب والمراجع العربية واألجنبية.  -



 
 )دراسة ميدانية على شركات البترول(القيادة التحويلية وعالقتها برأس المال النفسي  

  محمد محمد محمود حماد د/

 0202العدد األول الجزء الثاني          المجلد الحادي عشر                                         
866 

 
 

الدوريات واألبحاث المنشورة باللغة العربية واإلنجليزية والتي تم الحصول عليها   -

 (  Internetمن شبكة المعلومات الدولية ) 

 التقارير الصادرة عن المؤتمرات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.  -

 الرسائل العلمية المنشورة وغير المنشورة.  -

 العلمية.الدوريات والمؤتمرات   -

 بالنسبة للدراسة الميدانية. -

سة        ناء على الدرا عدادها ب تم إ صاء  ستمارات استق يق ا عن طر نات  تم جمع البيا

عاملين وقد تم النظرية  من ال حث  شركاتتوجيه تلك االستمارات إلى عينة الب حل  بال م

 الدراسة باإلضافة إلى االستعانة بالمقابالت الشخصية مع بعض العاملين بها.

 طرق معالجة البيانات. -

بالعلوم        صة  صائية الخا برامج اإلح من ال عة  ستخدام مجمو نات با جة البيا تم معال

ساليب  لك األ ثل ت سة، وتتم هداف الدرا االجتماعية وبعض األساليب اإلحصائية وفقا أل

   يلى: فيما

 كرونباخ لمعرفة مدى ثبات أداة االستقصاء. -إختبار الفا -

 معامل صدق اإلستقصاء. -

المتوسطات الحسابية لتحديد األهمية النسبية الستجابة عينة الدراسه تجاه أبعاد  -

 الدراسة

 عبارة لكل الدراسة أفراد انحراف إستجابات مدى على المعيارى للتعرف االنحراف -

 متوسطها عن الرئيسية المحاور من محور ولكل الدراسة متغيرات عبارات من

  الحسابى.

 معامل اإلختالف بين اجابات المستقصى منهم. -

، وذلك  لقياس معامل االقتران بين متغيرات Simple Regressionاختبار  -

 الدراسة لالستدالل على مدى قوة العالقة فيما بينهم. 
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 حدود الدراسة:  -7

  شركات البترول محل الدراسة فى سيتم تطبيق هذة الدراسة علي  المكانية:الحدود

  .نطاق محافظة اإلسكندرية

 سوف تقتصر عملية جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة  الحدود الزمنية :

ويري الباحث ، وهى فترة إعداد تلك الدراسة 2259إلي  2258علي الفترة من عام 

 الفترة كافية لتحقيق أهداف الدراسة.من وجهة نظرة أن هذة 

 العاملين بشركات البترول  فيتتمثل الحدود البشرية فى العاملين :  الحدود البشرية

 .محل الدراسة وبما يحقق أهدافها

 ثانياً:  اإلطار النظرى للدراسة:

 اإلطار الفكرى للقيادة التحويلية: -1

 مفهوم القيادة التحويلية. 1/1

تعد القيادة التحويلية مدخالً معاصراً يلهم القادة والتابعين لتجاوز قدراتهم وزيادة       

ادائهم ويمنحهم الثقة بالنفس لتقديم أفضل خدمة أو سلعة باستخدام كفوء للموارد مع 

وتؤدي القيادة التحويلية دوراً رئيسياً دعم واضح الحتياجاتهم االجتماعية والعاطفية، 

ات التنظيمية لتعزير الوصول الى الهدف من خالل سعي القائد الى في اجراء التغيير

االرتقاء بمستوى مروؤسيه من اجل انجاز التطوير الذاتي والعمل على تنمية وتطوير 

 .Anis Eliyana, (2019)العاملين والمنظمة ككل

نظر لم يتفق الباحثون على مفهوم موحد للقيادة التحويلية ويرجع ذلك من وجهة        

الباحث إلى اختالف الفلسفات ووجهات النظر حول هذا المفهوم، حيث يعتبر من 

النظريات الحديثة فى اإلدارة، األمر الذى نتج عنه تعدد المفاهيم المتعلقة بالقيادة 

 التحويليه، وسوف يتناول الباحث أهم تلك المفاهيم وفقا للجدول التالى:
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 (  1جدول رقم )

 مفاهيم القيادة التحويلية 

 التعريف الباحث م

1 (Shibru, 2015)  نمط قيادي يلهم االتباع على تجاوز المنفعة الشخصية وتحويلها لصالح

 المنظمة وقادر على التاثير باهتمامات التابعين.

2 Bell, 2017))  عملية قائمة على تحفيز االتباع من اجل تجاوز المصلحة الشخصية

 مصالح الفريق اوالمنظمة.على حساب 

هي قيادة استراتيجيه، وتعتبر اهم النماذج الحديثة للقيادة،وهي من  (2116، )القيسي  3

طراز خاص تاخذ على عاتقها عملية التغيير والتحويل بالشكل الذي 

يالئم ضغوط البيئة الداخلية والخارجية المتغيرة وبما يؤمن تحقيق 

 الكمية والنوعية والزمنية المحددة.اهداف المنظمة بابعادها 

ذلك النمط القيادي الذي يوضح مدى تاثير القائد في المروؤسين من  (2112)السوداني،  4

حيث تحفيزهم والهامهم ودفعهم نحو اتقان العمل بما ينسجم واهداف 

 المنظمة 

 

 المصدر: إعداد الباحث.

ادة القسعى با عتبارها  التحويليةوفى ضوء تلك المفاهيم يعرف الباحث القيادة       

باحتياجاتهم، وتحويل هذا الوعى باالحتياجات إلى أمال  العاملين نحو زيادة وعى 

وتوقعات ومن ثم تتولد لديهم الدافعية إلشباع حاجاتهم من أجل إدراك وتحقيق الذات 

 فِي حياتهم العملية. 

 أبعاد القيادة التحويلية. 1/2

 تطوير أبعاد القيادة التحويلية في أربعة أبعاد هي :   ثيناستطاع بعض الباح      

 التأثير المثالي -أ

ويصف هذا البعد سلوك القائد الذى يحظى بأعجاب واحترام وتقدير العاملين،       

 على االحتياجات ويتطلب المشاركة من قبل القائد، وتقديم احتياجات العاملين

، والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقى، مما يعنى تمتع القائد بسمات له الشخصية
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أعجاب األخرين وتقديرهم له، مما يدفعهم إلى أعتبارة قدوه  وركاريزمية تجعله مح

  (Emily D.Campion, 2019)لهم، واالستجابه لتوجيهاته.

السمة فان  تلكخالل من (، حيث أنه 2252وقد اتفق ذلك مع دراسة )الشنطي،        

، ونتيجة لذلك فهو يجتهد في متابعة نموذج يقتدي به المرؤسين يعدويلي القائد التح

االهداف ويظهر مستويات عالية من السلوك االخالقي بما يمتلكه من احساس عالي 

يرفع اخالقيات ومعنويات المروؤسين وقيمهم بشكل مثالي الى مستويات اعلى وفق 

 (.Niekerk,2019)ماهو متوقع 

 .االستثارة الفكرية -ب

وفى هذا البعد يعمل القائد التحويلى على البحث عن األفكار الجديدة وتشجيع       

أساليب  بطريقة ابداعية، وحثهم على تجربة العاملين على حل المشكالت

 (.Tso-Jen, 2020) واستراتيجيات جديدة عند تنفيذ المهام الموكله لهم

عن مدى قدرة القائد على تحدي الوضع الراهن من  الفكريةوتعبر االستثارة        

خالل دعم النماذج الجديدة في طرق العمل، وتناول المواقف القديمة بطرق ووجهات 

، مما يولد نوع من الثقة الفطرية في تطوير ر حديثة تواكب التطورات العالميةنظ

 .)  (AL- Swidi, 2019العاملين كونها ترتبط ايجابياً مع مواقف القادة

  .االعتبارية الفردية -ج

لتحويلى الذى يولى أهتمام خاص يتضح هذا البعد من خالل أسلوب القائد ا      

 واإلطراء التقديراستراتيجيات  تبنىتياجات العاملين وانجازاتهم، من خالل باح

(Ariadna Monje Amor, 2019). 

يظهر االهتمام والرعاية  القائد الذيوفى ضوء ماسبق تشير هذه السمة الى سلوك       

ويعمل على تحقيق االرتياح والرفاهية الدائمة للمروؤسين وان يكون موجهاً  ،التباعه

 .Janelle Lدراسةكل من وقد اتفق ذلك مع ما اشارت اليه  العضاء الفريق

Harrison, 2011)( ودراسة ، )Manshadi,Mansoor, et al, 2014. ) 
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واالعتبارية الفردية ذات دوافع ملهمة للقائد ترتبط بشكل متكرر باالهداف المستقبلية 

للمنظمة والتي ينظر اليها على انها ذات داللة وتحدي لالعمال ولالهداف الشخصية 

 , Ismail et al) ويكون المرؤسين محفزين وملهمين لتحقيق اهداف المنظمة

2019.). 

 الدافع اإللهامى. -د 

صيّة        هذه الخا قاً ل قادة وف صرف ال مل يت سلوب  يع عاملين بأ هام ال يز وال لى تحف ع

في  كرون  وذلك بتغليب روح الجماعة واظهار الحماس والتفاؤل وجعلهم يركزون ويف

بة جداً ومرغو فة  بدائل مختل سة  لى درا يزهم ع عددة وتحف ّة ومت ستقبلية جذاب  حاالت م

(Niekerk,2019.) . 

هذا         فق  يهوات شارت ال ما ا مع  جه  من  التو سة  كل  سينى، درا (، 2252، )الح

لك AmirSadeghi & Zaidatol Pihie, 2012)ودراسة  بر ( حيث بناء على ذ تع

بث  عاملين و فع ال ستثارة دوا جذاب وا ير ال لى التعب ئد ع قدرة القا هذه السمة عن  مدى 

هداف يق اال حد ، روح الحماس فيما بينهم نحو تحق شار أ قد أ يز و لى أن تحف باحثين إ ال

المروؤســين هــي عمليــة تركــز علــى تصــرف وســلوك القائــد التحــويلي والتــي تجعــل 

 Goodwin etالمروؤسين محبين للتحدي واثارة المشاعر والعواطف لدى العاملين )

al ,2019). 

سوف تتبنى الدراسة إضافة بعد خامس لهذه األبعاد وهو  ومن وجهة نظر الباحث      

لعاملين على توليد وجمع  األفكار للور فى حث القائد يتبالبتكارى والذى التحفيز ا

الجديدة  سواء من مصادر داخلية أو خارجية، وتحليل تلك األفكار لتبنى ماهو مفيد 

لتتوائم مع تلك البيئة وتحويله إلى ميزه منها لبيئة العمل، مع العمل على تعديلها 

تنافسية للمنظمة، ويستخدم القائد فى ذلك مداركة اإلستكشافية وأصالته الفكرية إلثارة 

 (. 2252حماس العاملين لإلبداع واالبتكار)قنديل، 
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 :لرئس المال النفسىاإلطار الفكرى  -2 

 مفهوم رأس المال النفسى: 2/1

يعد رأس المال النفسى من المفاهيم الحديثة نسبيا التى ظهرت فى مجال إدارة       

األعمال وباإلخص فى حقل السلوك التنظيمى، وهو بدورة يركز على دراسة 

المنظمات المتغيرات التنظيمية لدى العاملين، وعليه فال بد من استثمارة من قبل 

اعد المنظمات على تحسين األداء ، فهو يعد مدخال هاما يسوتجسيدة على أرض الواقع

الوظيفى للعاملين، وال يوجد تعريف محدد لرأس المال النفسى فى األدبيات ذات 

 الصله، ومع ذلك حاول بعض الباحثين الوصول إلى مفهوم محدد على النحو التالى:

انه تقييم الفرد اإليجابي رأس المال النفسى على أنه ( Luthans, 2019)عرف      

 .واحتمالية النجاح استناداً الى المثابرة والجهد المحفز للظروف

الحالة النفسية للموظف التي تتجاوز  آخر باعتبارة( تعريفا cetin, 2018وقدم )      

 .رأس المال الفكري في الحصول والحفاظ على الميزة التنافسية

( لرأس المال النفسى Herbert, 2011ويتفق الباحث مع المفهوم الذى وضعه )      

 والذى يصفه بأنه الحالة النفسية اإليجابية القابلة للتطوير والتى يتميز بما يلى: 

 وجود ثقة فِي الفرد )الكفاءة الذاتية( لبذل الجهد لتحقيق الهدف فِي المهام الصعبة. -

العمل الدؤوب نحو تحقيق األهداف، وأعاده توجيه المسار عند وجود انحراف عن - 

 من أجل تحقيقها. األهداف )األمل(

تمكين الصفات اإليجابية )التفاؤل( فيما يتعلق بالنجاح فِي الحاضر والمستقبل - 

 والوصول إلى تحقيق الهدف.

 تحمل الصعوبات والتمتع بالنشاط والحيوية )المرونة( لتحقيق بالهدف.- 

 أبعاد رأس المال النفسى. 2/2

األبعاد التى تناولها طبقاً لمفهوم اعتمد الباحث فِي قياس رأس المال النفسي على       

(Herbert, 2011)   :وتتمثل فيما يلى  
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 .الكفاءة الذاتية  -أ

الكفاءة الذاتية مستمدة من نظرية التعلم االجتماعي التي انشأها عالم النفس       

(Albert Bandura)  تعلمه من خالل المالحظة ومحاكاة وكان مفادها ان السلوك يتم

وقد اتفق هذا  ،النماذج، وتمثل اعتقاداً ايجابياً )وليس القدرة او توقع النتائج بحد ذاتها(

 لتفسير الكفاءة الذاتية قوة مهمة تعد وفى ضوء ذلك ،(Bockorny,2015مع دراسة )

ادراكها يسهم الدوافع الكامنة وراء سلوك االفراد في مجاالت الحياة المختلفة وان 

سلوك  وكذاوبدرجة كبيرة في فهم وتحديد مدى اسباب التنوع في السلوك الفردي، 

، ، ومستويات ردود األفعال للضغوط االنفعالية وضبط الذاتمن اجل االنجازالمثابرة 

ى انجاز المهمة المكلف الكفاءة الذاتية اعتقاد المرء بقدرته عل وفى مجال العمل تمثل

 ((Zhining Wang, 2020 بها بنجاح

 .التفاؤل  -ب

يعتبر التفاؤل أحد أوجه رأس المال النفس اإليجابي الذى يقدم مساهمة ايجابية       

 & Talha Imam, Hassan Ali)ووفقا لدراسة  ،لتحقيق النجاح اآلن وفى المستقبل

Hooi Sin Soo, 2018  ،) العالم  هأكدوما(Selgheman)  األبحاث التي من خالل

 األبعادأكثر ارتباطا مع علم النفس اإليجابي العام من  يعدان التفاؤل من قام بها 

الجيدة والسيئة، فالمتفائلون  النمط التفسيري لألحداثستمد ذلك من وي ،األخرى

يفسرون األحداث السيئة على أنها مؤقتة، في حين أن المتشائمين يفسرون األحداث 

، العكس صحيح بالنسبة لألحداث الجيدة، األمر الذي يجعل المتفائل السيئة بأنها دائمة

يعتبر  ت، وفى ضوء ذلكيمتلك عزو نفسي دائم، اما المتشائم فإنه يمتلك عزو مؤق

له اثر ايجابي على الصحة النفسية والجسدية، والتفاؤل وجهة نظر ايجابية عن الحياة، 

هدافه ويؤمن بأنه سيحصل على نتائج فعندما يمتلك الفرد الرغبة الشديدة لتحقيق أ

أن التوقعات االيجابية لها  يتبينمرغوبة في المستقبل، فإنه سيتمكن من تحقيق ذلك، اذ 

 ,Hee  Jung)   تأثير على توافق الفرد النفسي عندما يواجه صعوبات في حياته

2018  ). 
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 .المرونة  -ج

التكيف االيجابي في الصعاب في علم النفس اإليجابي، تعني المرونة حالة        

 (2252فطبقا لدراسة)عوض، ، هاوالشدائد التي تواجه الفرد وقدرته على التعامل مع

المخاطر واألزمات والمصاعب  التعامل مععلى القدرة النفسية التي تمكن الفرد  تمثل

واستعادة اللياقة، والخروج  ،امتصاص المحن واإلخفاقات، وفقة لعملية التغييرارالم

 ,Rehmanوقد أتفق ذلك مع دراسة ) ، وإعادة االنطالق من جديد ،من األزمات

هو الذي يكون لدية قبول  الريادي الناجح أن الدراسات من تلكيتبين حيث  ( 2017

المشكالت  مخلص للواقع واعتقادات جازمة مدعومة بقيم أصلية عند الوقوع في

 ، أي القدرة علىويسترجع القدرة على تحقيق النجاحيحافظ ، وصعبةال والظروف

فإن المرونة تكون مرتبطة بتحسين األداء الكلي   مما تقدمو ، (المرونة)المقاومة

أخطاء  للمنظمة، وعليه فإن المنظمة تستطيع ان تستفيد من المرونة عن طريق

في تطوير ذاتها عن الماضي التي تعد دروساً للحاضر في توليد فرصة جديدة للمنظمة 

 ،(Minglu, liao, 2018 )،استثمار تلك الفرصة بالتعلم والنمو والتطور طريق

ة المرتفعة لديهم سمات إلى أن العاملين  ذوي المرون Coutu) ،2012) وتشير دراسة

 :مشتركة، وهى

 القبول الراسخ للواقع. -

ما تدعمها القيم التي يتمسك اإليمان العميق بأن الحياة ذات معنى والتي والتى غالبا  -

 بهاالفرد.

 القدرة على التكيف مع المتغيرات  المختلفة. -

 ثالثاً:  اإلطار الميدانى للدراسة:

 اإلجراءات المنهجية وتوصيف عينة الدراسة: -أ

 مجتمع الدراسة. -1

بشركات شيل للزيوت، وشركة اكسون موبيل يتمثل مجتمع الدراسة فى العاملين       

، من ( مفردة125للزيوت،  حيث يبلغ عدد مجتمع الدراسة بتلك الشركات )

 اإلدارة التنفيذية(. -اإلدارة الوسطى -المستويات المختلفة وهم )اإلدارة العليا
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 عينة الدراسة . -2

وتم تحديد عينة الدراسة من العمالء وفقا للمعادلة التالية: )صفوت حميدة، وقد 

2252.) 

n =
𝑝𝑞

[
E

Zα 2⁄
]

2
+

pq

N

=   

 ( مفردة.125عدد العاملين بالشركات محل الدراسة )مجتمع البحث    Nحيث 

n  .حجم العينة 

Z 1.96  قيمة معلومة من جدول التوزيع  % 95عند مستوى ثقة(

 الطبيعى(.

P .12 .نسبة الصفة المتوافرة فى المجتمع وقد  نسبة الخاصية

 للحصول على  %12افترضها الباحث عند نسبة 

 للعينة.أقصى حجم 

q .)النسبة العكسية )عدم توافر الصفة 

E .05 .الخطأ المسموح به 
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= 
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( 252( استمارة، وقد تم إستعادة )222طبقا لمعادلة حجم العينة تم توزيع عدد )      

صالحة للتحليل اإلحصائى وكذا لتعميم نتائج ( وهى نسبه %91.1إستمارة بنسبه )

  الدراسة الميدانية.

 ويوضح الجدول التالى توزيع مجتمع الدراسة وفقا للمستوى اإلدارى:      

 الميدانية.أداة الدراسة  -3

تبعا لمنهجية الدراسة وأهدافها فقد تم االعتماد على أسلوب االستقصاء كأداة       

رئيسية للدراسة الميدانية بهدف التوصل إلى البيانات التى تساعد على اختبار فروض 

 الدراسة والتعرف على المتغيرات المراد قياسها وذلك بتبنى مفهوم إجرائى لكل من 

طبقاً لمشكلة الدراسة وأهدافها، فى ضوء  القيادة التحويلية ورأس المال النفسى

األدبيات المرتبطة بذات الموضوع مع تطوير تلك األداة لتتناسب مع المفاهيم 

 اإلجرائية لمتغيرات الدراسة.

 اشتمل االستقصاء على محوران رئيسيان يتمثالن فى:      

 .يةالقيادة التحويل المحور األول:

 محل الشركاتب القيادة التحويلية نظراً ألن الهدف من الدراسة هو التعرف على دور

، لذا فقد تم التركيز على العناصر التالية لقياس هذا رأس المال النفسىفى الدراسه 

 المحور والموضحة بالجدول التالى: 
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 (2جدول رقم )

 القيادة التحويلية عناصر قياس

 إستمارة اإلستقصاء التى تقيس كل بعدعبارات  العناصر

 1إلى 5العبارات من    التحفيز االبتكارى

 52إلى 2العبارات من   االستثارة الفكرية

 51إلى 55العبارات من   الدافع اإللهامى

 22إلى 52العبارات من   التأثير المثالى

 21إلى 25العبارات من   االعتبارات الفردية

 المصدر: إعداد الباحث. 

 .رأس المال النفسىالمحور االثانى: 

، رأس المال النفسىتتعدد المؤشرات واالبعاد التى يمكن من خاللها تناول مفهوم       

 لرأس المال النفسى، فقد تم قياسه واستناداً إلى األدبيات السابقة والمفهوم االجرائى

 محل الدراسة وفقا لما هو موضح  بالجدول التالى: الشركاتب

 (2جدول رقم )

 رأس المال النفسىعناصر قياس  

 عبارات إستمارة اإلستقصاء التى تقيس كل بعد العنصر

 22إلى  22العبارات من  الكفاءة الذاتية 

 21إلى  25العبارات من  التفاؤل

 02إلى  22العبارات من  المرونه

 المصدر: إعداد الباحث.           

حيث بعد أن أصبح اإلستقصاء فى صورته النهائيه تم تطبيقه على عينة الدراسة       

، ورأس المال النفسى القيادة التحويلية تبين ارتفاع معدالت الصدق لكل من مقياس

 وهو مايشير إلى صدق أداة الدراسة، وفقا للجدول التالى:
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 (0جدول رقم )

  الدراسة أداةمعامالت صدق 

 معامل الصدق  عدد العبارات  عدد االستمارات محاور االستقصاء 

المحور األول )القيادة 

 التحوياية(
252   21  892 . 

المحور الثانى   )رأس  

 المال النفسى(
252   51  922  . 

 .820  02    252 المحور العام لإلستقصاء

 المصدر: إعداد الباحث. 

 مقياسوقد اتضح من التحليل اإلحصائى ارتفاع معامالت الثبات لكل من مقياس       

وهو مايعنى بأنها ذات داللة جيدة ألغراض  ورأس المال النفسى القيادة التحويلية

البحث بحيث يمكن االعتماد عليها لقياس ما أعدت ألجلة، كما يمكن من خاللها تعميم 

 نتائج الدراسة الميدانية، وفقا للجدول التالى:

 (1جدول رقم )

   الدراسة معامالت ثبات أداة

 الثبات معامل  عدد العبارات  عدد االستمارات محاور االستقصاء 

المحور األول )القيادة 

 التحويلية(
252   21  821 . 

المحور الثانى )  رأس  

 المال النفسى(
252   51  921  . 

 .202  02    252 المحور العام لإلستقصاء

 المصدر: إعداد الباحث.     
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 :تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية واختبارات الفروض -ب

الدراسة من خالل ذلك إلى عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية تسعى       

الستجابات عينة  واختبارات الفروض فى ضوء البيانات التى تم الوصول إليها وفقاً 

ورأس المال  القيادة التحويلية الدراسة، والتى سيتم من خاللها تحديد العالقة بين

 وفقا لما يلى: النفسى

 .بالقيادة التحويليهتحليل وتفسير نتائج المحور األول المتعلق  -1

(، 21 – 5على العبارات من ) القيادة التحويلية اعتمدت الدراسة فى قياس أبعاد     

ويوضح الجدول التالى استجابات عينة الدراسة نحو العبارات الدالة على هذه األبعاد 

 وفقاً لما يلى:

 ( 2جدول رقم )

 القيادة التحويلية مفردات عينة الدراسة للعبارات الداله علىاستجابات 

 المتوسط بيان العبارة مسلسل
اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 االختالف

تتوفر بالشركة بيئة إيجابية تساعد   5

 على اإلبتكار واإلبداع فى العمل. العاملين

1.94 
1.09607 

27% 

ينمى القادة اإلستعداد الذاتى لدى العاملين   2

الكتشاف طرق جديدة اكثر ابداعا لتحسين 

 العمل

2.11 

1.23298 

32% 

تهتم اإلدارة العليا بتشكيل فريق لإلبتكار   2

للوصول إلى افكار جديدة تتعلق بتحسين 

 مسار العمل. 

1.83 

0.79131 

19% 

يؤكد النمط القيادى بالشركة على تحفيز   0

 التفكير اإلبداعى للعاملين

 

2.03 

1.211 

30% 
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يسعى النمط القيادى بالشركة إلى    1 

اكتساب العاملين لمهارات جديدة من خالل 

 التدريب. 

1.90 

0.86402 

21% 

  %19 0.77583  1.96 التحفيز االبتكارى  

اثناء مناقشات العمل يحترم القائد افكار   2

 العاملين وعدم السخرية منها.
2.14 1.16377 30% 

تؤدى مناقشات العمل إلى تغيير أراء   2

العاملين السابقة عن بعض القضايا 

 التنظيمية.

2.02 1.11892 28% 

وسائل اإلتصال السائدة بالشركة تسمح  8

بنقل اراء العاملين لإلدارة العليا بسهولة 

 ويسر. 

1.97 1.1476 28% 

القائد لديه قدرة مميزة على تنظيم افكاره   9

 والتعبير عنها. 
1.69 0.59039 14% 

يتسم النمط القيادى بالشركة بالمرونة  52

 الذهنية لحل مشكالت العمل.
2.20 1.05688 28% 

  %17 0.66735  2.01 اإلستثارة الفكرية 

 %18 0.78068 1.77 يهتم القائد بتنمية القيم واالتجاهات لدى العاملين. 11

ينمى القائد فى العاملين إرادة تحدى الصعوبات  12

 اثناء العمل
1.67 0.5637 13% 

يهتم القائد بأن يكون قدوة ومثاال يًحتذي به  13

 العاملين.
1.63 0.92315 21% 

 يتمتع القائد بقدرة عالية على اإلقناع. 14

 
1.66 0.85557 20% 
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المستقبل  يتميز القائد بشخصية تفاؤلية عن 15

 المنشود  للشركة التي أعمل بها.
1.78 0.82409 21% 

 %25 0.98889 2.05 الدافع اإللهامى

يتصرف القائد بأسلوب يحظى من خالله بتقدير  16

 زمالئى بالعمل
1.76 0.85238 20% 

 %28 1.15711 1.90 يتجاوز القائد ذاته بهدف تحقيق المصلحة العامة 17

 %20 0.73846 2.30 يسعى العاملون لمحاكاتها يتصرف القائد كقدوة 12

يركز القائد على توفير حماس جماعي إلنجاز  11

 المهام اإلدارية للشركة
1.84 1.06592 26% 

يمتلك القائد القدرة على إقناع العاملين لزيادة  22

 حماسهم للعمل
1.99 0.96118 24% 

 %15 0.63694 1.96 التأثير المثالى

للعاملين عن تقديره عندما ينجزون يعبر القائد  25

 أعماالً جيدة.
1.96 1.03152 26% 

يعطى القائد اهتماًما شخصيًّا للعاملن الذين لديهم  22

 قدرات تميزهم من غيرهم.
2.07 1.14329 29% 

يتعامل القائد مع كل فرد من العاملن بطريقة  22

 تناسبه.
1.87 0.85854 21% 

 %29 1.14151 2.04 الحاجات الّشخصية للعاملين.يهتم القائد بمناقشة  20

يهتم القائد بمشكالت العاملن الذين لديهم قدرات  21

 تميزهم من غيرهم.
1.95 0.89853 22% 

 %28 0.55667 1.98 االعتبارات الفردية

 %12 0.47155 1.99 القيادة التحويلية

 Spssالمصدر: إعداد الباحث، نتائج برنامج 
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القيادة  الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات محوريوضح       

ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية تبين أن آراء أفراد العينة أتجهت نحو   التحويلية

الضعف في معظم الفقرات والضعيف جدا فى بعضها اآلخر كما أن قيم معامالت 

أى أنها  واضحة جدا لبعض  (%22 -%22االختالف تبين أنها تتراوح ما بين  )

(  مما أشار إلى إلى التشتت  الواضح جدا بين %22الفقرات فقد تجاوزت النسبة )

آراء أفراد العينة وعدم اإلجماع على رأى واحد بالنسبة لهذه الفقرات، بينما تراوحت 

إلى توسط أفراد ض العبارات اآلخرى مما أشار ( لبع%59 -%52تلك القيم ما بين )

 .      في الموافقةعلى تلك العبارات العينة

( فقد تبين أن متوسط آراء التحفيز االبتكارىأما على مستوى المحور الكلى )      

( كما أن معامل 2.22182( بانحراف معياري يساوى )5.92أفراد العينة بلغ )

( وهى درجة اختالف جيدة وتشير إلى توسط أفراد %59االختالف قد بلغت قيمته )

 ة في الموافقة على هذا المحور.العين

وبتحليل عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة تتمثل في العبارات من       

(، 2.55 -5.82وقد نالت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين )  5-1

( طبقا لتقدير عينة 5.92وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات )بتوصيف ضعيف 

قصور فى الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على اتجاه أفراد العينة إلى وجود 

 .  للعاملين بالشركات محل الدراسة توجة النمط القيادى نحو التحفيز االبتكارى

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد االستثارة الفكريةوعلى مستوى المحور الكلى )      

( كما أن معامل االختالف قد 2.22221( بانحراف معياري يساوى )2.25بلغ )العينة 

( وهى درجة اختالف جيدة وتشير إلى توسط أفراد العينة في %52بلغت قيمته )

 الموافقة على هذا المحور.

وبتحليل عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة تتمثل في العبارات من       

(، 2.22 -5.29العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين ) وقد نالت تلك  2-52
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( طبقا 2.25وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات ) وضعيف جدا بتوصيف ضعيف

وجود قصور فى توجة النمط لتقدير عينة الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على 

   ة.القيادى نحو االستثارة الفكرية للعاملين بالشركات محل الدراس

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد الدافع اإللهامىأما على مستوى المحور الكلى )       

( كما أن معامل االختالف قد 2.98889( بانحراف معياري يساوى )2.21العينة بلغ )

اتجاة  بين أراءتشتت واضح ( وهى درجة اختالف أشارت إلى %21بلغت قيمته )

 أفراد العينة في الموافقة على هذا المحور.

في العبارات  تتتمثل جدا وبتحليل عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة      

 -5.22وقد نالت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين )  51-55من 

( طبقا 2.21(، بتوصيف ضعيف جدا وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات )5.28

لتقدير عينة الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على اتجاه أفراد العينة إلى وجود 

 .قصور فى توجة النمط القيادى نحو الدافع اإللهامى للعاملين بالشركات محل الدراسة 

وعلى مستوى المحور الكلى )التأثير المثالى( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد       

( كما أن معامل االختالف قد 2.22290( بانحراف معياري يساوى )5.92)العينة بلغ 

( وهى درجة اختالف جيدة وتشير إلى توسط أفراد العينة في %51بلغت قيمته )

 الموافقة على هذا المحور.

وبتحليل عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة وضعيفة جدا تمثلت في       

الت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين وقد ن 22-52العبارات من 

(، بتوصيف ضعيف وضعيف جدا وقد بلغ المتوسط العام لتلك 2.22 -5.22)

( طبقا لتقدير عينة الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على 5.92العبارات )

وجود قصور فى توجة النمط القيادى نحو التأثير المثالى للعاملين بالشركات محل 

 لدراسة.  ا
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وعلى مستوى المحور الكلى )االعتبارات الفردية( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد       

( كما أن معامل االختالف قد 2.11222( بانحراف معياري يساوى )5.98العينة بلغ )

أشارت إلى تشتت واضح بين أراء اتجاة ( وهى درجة اختالف %28بلغت قيمته )

 .على هذا المحور أفراد العينة في الموافقة

وبتحليل عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة تتمثل في العبارات من       

(، 2.22 -5.82وقد نالت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين )  25-21

( طبقا لتقدير عينة 5.98وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات ) بتوصيف ضعيف

ة الضعف، مما يدل على وجود قصور فى توجة النمط القيادى الدراسة وتقع بمنطق

 للعاملين بالشركات محل الدراسة.   مراعاة االعتبارات الفرديةنحو 

.برأس المال النفسىالثانى المتعلق  تحليل وتفسير نتائج المحور -2  

(، 02 –22على العبارات من ) القيادة التحويلية اعتمدت الدراسة فى قياس أبعاد       

على هذه األبعاد  ويوضح الجدول التالى استجابات عينة الدراسة نحو العبارات الدالة

 وفقاً لما يلى:

 ( 7جدول رقم )

 النفسىرأس المال استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الداله على 

 المتوسط بيان العبارة مسلسل
اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 االختالف

أشعر بالثقة في أداء عملي تحت  22 

 الضغوط والظروف الصعبة 

1.90 0.88606 22% 

أتمكن من عرض مقترحاتي في  22

 االجتماعات دون خوف 

1.79 0.8142 19% 

اشعر بالثقة في االتصال مع اآلخرين    28

 لمعالجة المشاكل المرتبطة بالعمل. 

2.08 0.99482 25% 

اشعر بالثقة عند تقديم  معلومات    29

 للزمالء 

1.84 0.83749 20% 
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 %22 0.90155 1.90 . اشعر بالثقة في تحقيق أهداف عملي 22

 %17  0.70186  1.91 الكفاءة الذاتية   

 %25 1.05558 1.84 أرى نفسي كشخص ناجح جدا في عملي  25

أشعر أن العمل الصعب هو أساس    22

 النجاح  

1.88 1.09224 27% 

عادة ما أنظر الى الجانب المشرق في   22

 عملي  

1.80 0.85607 20% 

عادة ما أتوقع األفضل عندما تحيط بي   20

 ظروف عدم التأكد 

1.92 1.06912 26% 

أتفاءل بشأن ما سيحدث مستقبال في   21

 عملي 

2.01 0.93369 23% 

  %4 0.17809  1.89 التفاؤل 

باستطاعتي إدارة مواقف اشعر أننى  22

 عديدة في نفس الوقت عندما أكون في

 العمل 

1.66 
0.66953 

15% 

لدي إمكانية  تجاوز الظروف الصعبة  22

 في العمل  

2.03 1.12483 28% 

أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات   28

 زمالئي في العمل

   

1.97 
1.07146 

27% 

لدي مرونة عالية في العودة لحالتى   29

 الطبيعية عند مواجهة العقبات 

2.16 1.02458 27% 
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 (2جدول رقم )تابع 

 النفسى استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الداله على رأس المال

 المتوسط بيان العبارة مسلسل
اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 االختالف

ذات األعباء  عادة ما أتصدى لألشياء  02

 الكبيرة  ألني واجهت األصعب

2.02 
1.09233 

27% 

 %13  0.5434  1.97 المرونة

 %11 0.46118 1.92 رأس المال النفسى

 Spssالمصدر: إعداد الباحث، نتائج برنامج 

رأس المال يوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات       

العينة أتجهت نحو  ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية تبين أن آراء أفراد النفسى

الضعف في معظم الفقرات والضعيف جدا فى بعضها اآلخر كما أن قيم معامالت 

( وواضحة %22االختالف تبين أنها واضحة جدالكافة الفقرات فقد تجاوزت النسبة )

إلى عدم اإلجماع على رأى واحد فقط  مما أشار ( 22،)( 22رقم ) اتبالنسبة للعبار

 بالنسبة لهذه الفقرات.      

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد الكفاءة الذاتيةأما على مستوى المحور الكلى )      

( كما أن معامل االختالف قد 2.22582( بانحراف معياري يساوى )5.95العينة بلغ )

إلى توسط أفراد العينة في ( وهى درجة اختالف جيدة وتشير %52بلغت قيمته )

 الموافقة على هذا المحور.

( ذا 22)عدا العبارة رقم  عبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفةبتحليل و      

وقد نالت تلك العبارات  22-22في العبارات من  وتمثلت تقدير ضعيف جدا

وضعيف (، بتوصيف ضعيف جدا 2.28 -5.29متوسطات حسابيه تتراوح ما بين )

( طبقا لتقدير عينة الدراسة وتقع بمنطقة 5.95وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات )
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قصور النمط القيادى بالشركات محل الضعف، مما يدل على اتجاه أفراد العينة إلى 

 بالشركات محل الدراسة. لدى العاملين الكفاءة الذاتيةنحو تدعيم سمة  الدراسة

الكلى )التفاؤل( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ  وعلى مستوى المحور      

( كما أن معامل االختالف قد بلغت 2.52829( بانحراف معياري يساوى )5.89)

( وهى درجة اختالف جيدة جدا وتشير إلى أتجاة أفراد العينة نحو الموافقة %0قيمته )

 على هذا المحور.

ذات تقديرات ضعيفة وتمثلت في العبارات من  وبتحليل عبارات المحور تبين أنها      

(، 2.25 -5.82وقد نالت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين ) 25-21

( طبقا لتقدير عينة 5.89بتوصيف ضعيف وقد بلغ المتوسط العام لتلك العبارات )

 الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على اتجاه أفراد العينة إلى قصور النمط

للعاملين التفاؤل نحو التوجة إلى تدعيم سمة  القيادى بالشركات محل الدراسة 

 بالشركات محل الدراسة.

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة المرونةأما على مستوى المحور الكلى )      

( كما أن معامل االختالف قد بلغت 2.1020( بانحراف معياري يساوى )5.92بلغ )

وهى درجة اختالف جيدة وتشير إلى توسط أفراد العينة في الموافقة  (%52قيمته )

 على هذا المحور.

وبتحليل اعبارات المحور تبين أنها ذات تقديرات ضعيفة وتمثلت في العبارات       

 -5.92وقد نالت تلك العبارات متوسطات حسابيه تتراوح ما بين ) 02-22من 

( طبقا لتقدير 5.92العام لتلك العبارات )ضعيف وقد بلغ المتوسط (، بتوصيف 2.52

عينة الدراسة وتقع بمنطقة الضعف، مما يدل على اتجاه أفراد العينة إلى وجود قصور 

لدى   المرونةتدعيم سمة   فى توجة النمط القيادى بالشركات محل الدراسة إلى 

 بالشركات محل الدراسة.العاملين 
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  أختبارات الفروض: -3

تبارات الفروض اإلحصائية التخاذ قرار ما بقبول أو رفض تلك تستخدم اخ      

الفروض، وللتحقق من صحة أى فرض يتم سحب عينه عشوائية من مجتمع الدراسة 

ويجرى التحليل الالزم لتقدير قيمة المؤشر الذى يتناوله الفرض محل البحث ثم يتم 

 قرار المالئم.مقارنة تلك القيمة التقديرية مع القيمة المفترضة التخاذ ال

 وفى ضوء ذلك تسعى الدراسة الختبار الفروض التالية:       

القيادة التحويلية )التحفيز توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد  الفرض الرئيسى: 

االعتبارات  -التأثير المثالى  -الحافز اإللهامى   -االستثارة الفكرية   -االبتكارى  

فى المرونه(   -التفاؤل -رأس المال النفسى )الكفاءة الذاتية وبين أبعاد  -الفردية

 .شركات البترول محل الدراسة

القيادة للتأكد من صحة هذا الفرض يوضح الجدول التالى نموذج العالقة بين       

على النحو  فى شركات البترول محل الدراسةرأس المال النفسى وبين  التحويلية

 التالى:

 (9جدول رقم ) 

  القيادة التحويلية على رأس المال النفسىتقديرات نموذج اإلنحدار البسيط ألثر 

 فى شركات البترول محل الدراسة

معامل   F المعنويه

 التحديد

(R2) 

معامل 

 االرتباط

(R) 

المتغير 

 التابع

المتغير 

 المستقل

.000b 551.384 .839 .916a 
رأس المال 

 النفسى

القيادة  

 التحويلية

 Spssالمصدر: بمعرفة الباحث، البرنامج اإلحصائى، 

  0.05ذات دالله إحصائيه عند مستوى دالله*

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طرديه قويه بين القيادة التحويلية       

فى  الشركات محل الدراسة وبين رأس المال النفسى حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
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وقد تبين من معطيات الجدول ثبات صالحية النموذج الختبار هذا الفرض ، .(952)

(، وهى داله إحصائيا عند مستوى 115.280والبالغة، ) (F)استنادا إلى ارتفاع قيمة 

، ويتضح من نفس الجدول أن القيادة التحويلية فى هذا النموذج  يفسر ما .)21دالله )

لشركات محل الدراسة، حيث بلغت ا رأس المال النفسى فى(، من %82.9مقداره )

ل .(، وبمالحظة أن قيمة االحتما829) R)2(قيمة معامل التحديد 

(p=0.000<a=0.05 يتبين وجود أثرا هاما ذات دالله إحصائية للمتغير المستقل )

على التابع، وقبول صحة الفرض القائل بوجود عالقة ذات دالله إحصائية بين  القيادة 

 .فى شركات البترول محل الدراسة التحويلية وبين رأس المال النفسى للعاملين 

القيادة التحويلية ين أبعاد  توجد عالقة ذا داللة إحصائية ب الفرض الفرعى األول:

 -التأثير المثالى  -الدافع اإللهامى   -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات  الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد رأس المال النفسى  وبين  -االعتبارات الفردية

 .البترول محل الدراسة

القيادة للتأكد من صحة هذا الفرض يوضح الجدول التالى نموذج العالقة بين       

فى شركات البترول محل الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد رأس المال النفسى   وبينالتحويلية 

 :الدراسة

 (52جدول رقم ) 

الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد القيادة التحويلية على تقديرات نموذج اإلنحدار البسيط ألثر 

 فى شركات البترول محل الدراسةرأس المال النفسى  

معامل   F المعنويه

 التحديد

(R2) 

معامل 

 االرتباط

(R) 

المتغير 

 التابع

المتغير 

 المستقل

الكفاءة  752. 656. 240.073 000.

 الذاتيه

القيادة  

 التحويلية

 Spssالمصدر: بمعرفة الباحث، البرنامج اإلحصائى، 

  0.05ذات دالله إحصائيه عند مستوى دالله*
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يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طرديه قويه بين القيادة التحويلية فى        

حيث بلغت قيمة الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد رأس المال النفسى الشركات محل الدراسة وبين 

وقد تبين من معطيات الجدول ثبات صالحية النموذج الختبار هذا ، .(212معامل االرتباط )

(، وهى داله إحصائيا عند مستوى 202.222والبالغة، ) (F)الفرض استنادا إلى ارتفاع قيمة 

، ويتضح من نفس الجدول أن القيادة التحويلية فى هذا النموذج  يفسر ما مقداره .)21دالله )

فى الشركات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد   الكفاءة الذاتيةمن  (،21.2%)

)2(R (212وبمالحظة أن قيمة االحتما ،). ل(p=0.000<a=0.05 يتبين وجود أثرا هاما )

ذات دالله إحصائية للمتغير المستقل على التابع، وقبول صحة الفرض القائل بوجود عالقة 

الكفاءة الذاتية كأحد أبعاد رأس المال النفسى ذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين 

 .فى شركات البترول محل الدراسة

القيادة التحويلية ذا داللة إحصائية بين أبعاد  توجد عالقة  الفرض الفرعى الثانى:

 -التأثير المثالى  -الدافع اإللهامى   -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات  التفاؤل  كأحد أبعاد رأس المال النفسى  وبين  -االعتبارات الفردية

 .البترول محل الدراسة

القيادة للتأكد من صحة هذا الفرض يوضح الجدول التالى نموذج العالقة بين      

فى شركات البترول محل التفاؤل كأحد أبعاد رأس المال النفسى    وبينالتحويلية 

 :الدراسة

 (55جدول رقم ) 

التفاؤل كأحد أبعاد رأس القيادة التحويلية على تقديرات نموذج اإلنحدار البسيط ألثر 

 فى شركات البترول محل الدراسةالمال النفسى  

 معامل التحديد  F المعنويه

(R2) 

 معامل االرتباط

(R) 
 المتغير المستقل المتغير التابع

.000 43.601 .618 .786 
 التفاؤل

القيادة  

 التحويلية

 Spssالمصدر: بمعرفة الباحث، البرنامج اإلحصائى، 

  0.05إحصائيه عند مستوى داللهذات دالله *
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يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طرديه قويه بين القيادة التحويلية      

حيث بلغت التفاؤل كأحد أبعاد رأس المال النفسى فى  الشركات محل الدراسة وبين 

ختبار وقد تبين من معطيات الجدول ثبات صالحية النموذج ال، .(282قيمة معامل االرتباط )

(، وهى داله إحصائيا عند 02.225والبالغة، ) (F)هذا الفرض استنادا إلى ارتفاع قيمة 

، ويتضح من نفس الجدول أن القيادة التحويلية فى هذا النموذج  يفسر ما .)21مستوى دالله )

فى الشركات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد   التفاؤل(، من %8.52مقداره )

)2(R (258وبمالحظة أن قيمة االحتما ،). ل(p=0.000<a=0.05 يتبين وجود أثرا هاما )

ذات دالله إحصائية للمتغير المستقل على التابع، وقبول صحة الفرض القائل بوجود عالقة 

فى كأحد أبعاد رأس المال النفسى  التفاؤلذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين 

 .لدراسةشركات البترول محل ا

القيادة التحويلية توجد عالقة ذا داللة إحصائية بين أبعاد   الفرض الفرعى  الثالث:

 -التأثير المثالى  -الدافع اإللهامى   -االستثارة الفكرية   -)التحفيز االبتكارى  

فى شركات  المرونة  كأحد أبعاد رأس المال النفسى  وبين  -االعتبارات الفردية

 .الدراسةالبترول محل 

القيادة للتأكد من صحة هذا الفرض يوضح الجدول التالى نموذج العالقة بين        

فى شركات البترول للعاملين المرونة كأحد أبعاد رأس المال النفسى    وبينالتحويلية 

 :محل الدراسة

 (52جدول رقم ) 

المرونة كأحد أبعاد رأس القيادة التحويلية على تقديرات نموذج اإلنحدار البسيط ألثر 

 فى شركات البترول محل الدراسةالمال النفسى  

 معامل التحديد  F المعنويه

(R2) 

 معامل االرتباط

(R) 
 المتغير المستقل المتغير التابع

.000 268.289 .734 .857 
 المرونة

القيادة  

 التحويلية

 Spssالمصدر: بمعرفة الباحث، البرنامج اإلحصائى، 

  0.05إحصائيه عند مستوى دالله ذات دالله*
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 القيادة التحويليةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طرديه قويه بين       

حيث بلغت  رأس المال النفسىالمرونة كأحد أبعاد  محل الدراسة وبينالشركات  فى 

وقد تبين من معطيات الجدول ثبات صالحية النموذج ، .(812قيمة معامل االرتباط )

(، وهى داله 228.289والبالغة، ) (F)الختبار هذا الفرض استنادا إلى ارتفاع قيمة 

فى  القيادة التحويلية ، ويتضح من نفس الجدول أن .)21إحصائيا عند مستوى دالله )

رأس المال النفسى  المرونة كأحد أبعاد(، من %22.0هذا النموذج  يفسر ما مقداره )

.(، وبمالحظة 220) R)2(محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد  لشركاتفى ا

( يتبين وجود أثرا هاما ذات دالله إحصائية p=0.000<a=0.05)ل أن قيمة االحتما

للمتغير المستقل على التابع، وقبول صحة الفرض القائل بوجود عالقة ذات دالله 

فى المرونة كأحد أبعاد  رأس المال النفسى فى دة التحويلية وبين القيا إحصائية بين 

 .شركات البترول محل الدراسة

 

 النتائج

 من خالل الدراسة الميدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:      

 النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: -أوالً 

وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين رأس المال النفسى  -

 .فى شركات البترول محل الدراسةللعاملين  

الكفاءة الذاتية كأحد وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين  -

 .أبعاد رأس المال النفسى فى شركات البترول محل الدراسة

التفاؤل كأحد أبعاد رأس وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين  -

 .المال النفسى فى شركات البترول محل الدراسة

وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين  القيادة التحويلية وبين المرونة كأحد أبعاد   -

 .فى شركات البترول محل الدراسةرأس المال النفسى فى 
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 نتائج الدراسة الميدانية. -ثانياً 

 من خالل الدراسة الميدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:

 قصور التوجة نحو نمط القيادة التحويلية بالشركات محل الدراسة: -أ

 ويرجع ذلك إلى:

 ضعف التحفيز االبتكارى:  -1

على اإلبتكار واإلبداع وذلك نتيجة إلى قصور توافر بيئة إيجابية تساعد العاملين       

فى العمل، وضعف تنمية النمط القيادى بالشركات محل الدراسة اإلستعداد الذاتى 

للديهم الكتشاف طرق جديدة اكثر ابداعا لتحسين العمل، أو اكسابهم  لمهارات جديدة 

من خالل التدريب باإلضافة إلى عدم أهتمام اإلدارة العليا بتشكيل فريق لإلبتكار 

لى افكار جديدة تتعلق بتحسين مسار العمل أو التأكيد على تحفيز التفكير للوصول إ

 اإلبداعى للعاملين.

 ضعف االستثارة الفكرية:  -2

 ويرجع ذلك إلى:

عدم اهتمام النمط القيادى بالشركات محل الدراسة بأفكار العاملين  اثناء مناقشات       

المناقشات إلى تغيير أراء العاملين  العمل والسخرية منها، ونتيجة لذلك ال تؤدى تلك

السابقة عن بعض القضايا التنظيمية، كما أن وسائل اإلتصال السائدة بتلك الشركات 

التسمح بنقل اراء العاملين لإلدارة العليا بسهولة ويسر، باإلضافة إلى وجود قصور 

الذهنية لحل فى قدرة القادة على تنظيم أفكارهم والتعبير نتيجة عدم التمته بالمرونه 

 مشكالت العمل.

 قصور الدافع اإللهامى:  -3

 ويرجع ذلك إلى:

ضعف  قدرة القادة على اإلقناع، كما أنهم ال يتميزون بشخصية تفاؤلية عن       

المستقبل المنشود  للشركة، باإلضافة إلى القصور فى أهتمامهم  بتنمية القيم 

الصعوبات اثناء العمل أو أن يكونوا  قدوة واالتجاهات لدى العاملين أو إرادة تحدى 

 ومثاال يحتذي به العاملين.
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 ضعف التأثير المثالى:  -4

 ويرجع ذلك إلى:

ذواتهم  أو تجاوزتصرف  القادة بأسلوب ال يحظى من خالله بتقدير العاملين،       

، باإلضافة إلى ذلك فإنهم ال للشركات محل الدراسة بهدف تحقيق المصلحة العامة

تصرفون كقدوة يسعى العاملون لمحاكاتها حيث ال يركزون على توفير حماس ي

لشركات محل الدراسة أو أقناعهم  لزيادة باجماعي لديهم إلنجاز المهام اإلدارية 

 حماسهم للعمل.

 القصور فى  مراعاة االعتبارات الفردية للعاملين:  -5

 ويرجع ذلك إلى:

للعاملين عن تقديره لهم عندما ينجزون أعماالً جيدة، القصور فى تعبير القائد       

ن الذين لديهم قدرات تميزهم من غيرهم بالطريقة التى يوعدم اهتمامه الشخصى للعامل

 تناسب كل منهم أو مناقشة حاجاتهم الشخصية ومشاكلهم المختلفة.

  قصور رأس المال النفسى بالشركات محل الدراسة. -ب

 ويرجع ذلك إلى:

 الكفاءة الذاتية لدى العاملين بالشركات محل الدراسة:ضعف  -1

 ويرجع ذلك إلى:

تحت عملهم أو تحقيق أهداف هذا العمل أداء  ضعف شعورهم بالثقة أثناء      

أو من خالل  االتصال مع اآلخرين لمعالجة المشاكل  الضغوط والظروف الصعبة

هم ، كما أنهم ال يتمكنوا من المرتبطة به ، وكذا عند تقديم  تقديم  معلومات لزمالئ

 عرض مقترحاتهم في االجتماعات دون خوف.

 ضعف الشعور بالتفاؤل: -2

 ويرجع ذلك إلى أن:

العمل الصعب ضعف شعور العاملين بأنهم أشخاص ناجحون فى عملهم أو أن       

 ، كما أنهم فى الغالب ال ينظرون إلى الجانب المشرق في عملهمهو أساس النجاح
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كما أنهم ال يتوقعون األفضل  ، عدم تفاؤلهم بشأن ما سيحدث مستقبال في عملهمنتيجة 

 .عندما تحيط بهم ظروف عدم التأكد فى االعمال التى يقومون بها

 قصور المرونة لدى العاملين بالشركات محل الدراسة: -2

  ويرجع ذلك إلى:

فى مجال إدارة مواقف عديدة في نفس الوقت شعور العاملين بضعف استطاعاتهم       

تجاوز الظروف الصعبة في العمل،  كما أنهم ال يمتلكون القدره إمكانية عملهم، أو 

، باإلضافة إلى ذلك يوجد ضعف في العمل على التعامل مع جميع سلوكيات زمالئهم

 األشياء، وعدم التصدى إلى بيعية عند مواجهة العقباتفى مرونة العودة لحالتهم الط

 حيث أنهم لم يواجهوا أعباء مثلها من قبل.كبيرة  ذات أعباء 

 التوصيات

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وفقاً للجدول التالى:

 (52جدول رقم )

 توصيات الدراسة المتعلقة بالقيادة التحويلية

 جهة التنفيذ خطوات التطبيق التوصية
المدى 

 الزمنى

تعزيز قدرة  -1

اإلدارة العليا على 

تحفيز العاملين 

على االبتكار 

 واإلبداع. 

توافر بيئة إيجابية تساعد العاملين على االبتكار  -1 

 واإلبداع فى العمل.

تنمية االستعداد الذاتى لدى العاملين الكتشاف طرق  -2 

 جديدة أكثر إبداعا لتحسين العمل.

االهتمام  بتشكيل فريق لالبتكار للوصول إلى أفكار   -2

 جديدة تتعلق بتحسين مسار العمل. 

تنمية االبتكار واإلبداع لدى العاملين وتحفيز التفكير  -0

 اإلبداعى لديهم.

االهتمام باكتساب العاملين لمهارات جديدة من خالل  -1

 التدريب. 

يثة تتضمن بمكتبة حد محل الدراسة الشركات  تدعيم  -2

افضل الكتب والمجالت العلمية عن طرق العمل الحديثة 

     مما ينمى اإلبداع واإلبتكار لدى العاملين.

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

 التدريب

 لمدة عام
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 جهة التنفيذ خطوات التطبيق التوصية
المدى 

 الزمنى

تعزيز قدرة  -2

النمط القيادى 

على اإلستثارة 

الفكرية للعاملين 

ومراعاة الفروق 

الفردية فيما 

 بينهم.

   

 

 

تشجيع العاملين على حل مشكالت العمل بطرق غير  -5

 تقليدية. 

تدريب العاملين  على التعامل مع  كافة عناصر البيئة   -2

 التنظيمية بأفكار واتجاهات حديثة.

احترام  افكار العاملين وعدم السخرية منها، مما يؤدى    -2

إلى تغيير أراء العاملين السابقة عن بعض القضايا 

 .التنظيمية

أهتمام القائد بالعاملين المتميزين وتطوير ما دون ذلك  -0

 عن طريق التدريب.

تطوير وسائل اإلتصال السائدة بالشركات محل   -0

الدراسة بما يسمح بنقل اراء العاملين لإلدارة العليا بسهولة 

 ويسر. 

بالشركات محل الدراسة  تدريب وتنمية النمط القيادى  -1 

وكيفية تنظيم افكاره وكيفية التعبير  على المرونة الذهنية

 عنها من خالل ورش العمل المختلفة. 

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

 التدريب

 
لمدة ستة 

 أشهر

 

تعزيز قدرة  -3 

النمط القيادى 

على تحقيق الدافع 

 اإللهامى للعاملين

تنمية القيم واالتجاهات وإرادة تحدى الصعوبات اثناء  -5

 العمل  لدى العاملين.

يهتم القائد بأن يكون قدوة ومثاال يًحتذي به العاملين، -2 

 وكذا التمتع بشخصية تفاؤلية تجاة المستقبل.

 أهمية توفر إحساس جماعي لتحقيق أهداف الوزارة .  -2

 

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

 التدريب

 لمدة عام
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 جهة التنفيذ خطوات التطبيق التوصية
المدى 

 الزمنى

نشر األبعاد  -4

المختلفة للقيادة 

التحويلية بين 

العاملين لتنمية 

مدركاتهم وتكوين 

صف ثان من 

القادة  الملهمين 

خالل المستقبل 

 القريب.

 التفويض. -

 التمكين. -

 التدريب. -

 

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

 التدريب

إدارة الموارد 

 البشرية
بصفة 

 مستمرة

دراسة وتحليل  -5

المتغيرات 

السلوكية للعاملين 

والتى قد تؤثر 

على تطبيق ابعاد 

 القيادة التحويلية.

تحليل السلوك الفردى والجماعى للعاملين واإلهتمام   -5

 بتعزيز السلوك اإليجابى.

الوقوف على اهم المشكالت السلوكية الت قد تحد من  -2

 تطبيق ابعاد القيادة التحويلية.

 

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

الموارد 

 البشرية

 لمدة عام

 الباحثالمصدر: إعداد 
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 (50جدول رقم )

 الدراسة المتعلقة برأس المال النفسىتوصيات 

 جهة التنفيذ خطوات التطبيق التوصية
المدى 

 الزمنى

تنمية  -5

بعد الفعالية 

الذاتية لدى 

العاملين 

 )الثقة(.

االستفادة من رصيد خبرات الفرد السابقة وتجارب النجاح،   -

حيث إن ما حققه الفرد من نجاحات سابقة يؤثر على مستوى 

 لمواصلة النجاح مستقبالً.استعداده 

التشجيع على التعلم  ومن ثم االقتداء بنماذج ناجحة سابقة في   -

نفس المجال بحيث يمكن للعاملين  محاكاه نفس النموذج حال 

 تعرضه لنفس الظروف.

التدريب فى مكان العمل وأن يكون الرئيس المباشر بمثابة   -

مدرب للمرؤوس من خالل التمرينات العملية في الوظيفة، 

واقناع العاملين بأنهم يملكون القدرات والمهارات الالزمة للقيام 

 بالمهام المكلفين بها.

التغذية العكسية اإليجابية من القائد  للعاملين  بناء على مدى   -

 ز المهام المنوطة به.إنجا

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

الموارد 

    البشرية .

  لمد عام

تنمية   -2

بعد التفاؤل 

لدى 

 العاملين.

 التعلم من الماضي وقبول الفشل، حتى يمكن إحياء روح - 

 التفاؤل لدى العاملين.

 تقدير الحاضر والتعامل معه بواقعية، من خالل الوقوف -

 االيجابية سواء كان بالنسبة لألمور التيعلى أهم الجوانب 

 يمكن التحكم فيها أو التي يصعب التحكم فيها.

 البحث عن الفرص المحتمل حدوثها مستقبالً، حيث يجب  -

 النظر إلى الغموض وعدم التأكد المصاحب للمستقبل على

 أنه قد يحمل في طياته بعض الفرص التي يمكن استغاللها

النمو والتقدم للشركات محل  من أجل تحقيق المزيد من

 الدراسة.

 المرونة في التفاؤل، من خالل االعتماد على مختلف  -

األساليب التفسيرية سواء في حالة النجاح أو الفشل ومن ثم 

 تكييف تلك األساليب مع طبيعة الموقف المتاح.

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

الموارد 

   البشرية .   

لمدة ستة  

 أشهر
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 جهة التنفيذ خطوات التطبيق التوصية
المدى 

 الزمنى

تعزيز  -2

بعد المرونة 

وقدرة 

 العاملين 

على التلقلم، 

من خالل 

 تبني مدخلين

رئيسين 

 وهما:

المبادرة، 

 والتفاعل

 اعتناق مدخل المبادرة: على أساس إعادة النظر في هيكلة -

الشركات محل الدراسة  لتصبح أكثر تركيزا على القدرة على 

استراتيجيات التكيف والمرونة للعاملين من خالل ثالث 

تيجية ار، استتيجية التركيز على تخفيض المخاطراراستوهي:

تيجية التركيز علي ار، استالتركيز على الموارد البشرية

 .العمليات

مدخل عالجي يركز على وهو  اعتناق المدخل التفاعلي:   -

العاملين على تغيير أنماط تفكيرهم، ولنظر إلى األحداث  حث

نها تنطوي على فرص يمكن والمواقف الضاغطة على أ

استغالإست ا رتيجيات المشاعر اإليجابية،لها،  وفي هذا الصدد 

يمكن االعتماد على عدة استراتيجيات، وهي إسترتيجيات 

 المشاعر اإليجابية،إستراتيجيات تعزيز الذات.

اإلدارة  -

 العليا

إدارة  -

الموارد 

 البشرية .     

 لمدة عام

 المصدر: إعداد الباحث
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