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امللخص:
يهدف هذا البحث إىل التعرف على مدى تأثري خصائص القيادة املتغطرسة (الغضب ،الغرور ،اهليمنة) يف التهكم التنظيمي باملؤسسات
احلكومية التابعة إلدارة زاخو املستقلة ،ولتناول هذا املوضوع بصورة شاملة مت تقديم اإلطار النظري اخلاص بالقيادة املتغطرسة
والتهكم التنظيمي ،أما يف اجلانب امليداني فقد مت تطوير أمنوذج افرتاضي لبيان العالقة بني متغريات البحث ،وكانت استمارة االستبانة
األداة الرئيسة جلمع البيانات ،واستند البحث على فرضيتني واليت اختربت ميدانياً على عينة البحث من مديري الوحدات اإلدارية يف
املؤسسات املبحوث فيها ،ووضعت عدداً من األسئلة األساسية للبحث متت اإلجابة عليها من قبل ( )120من اإلداريني .ومت اللجوء إىل
جمموعة من األدوات االحصائية الالزمة لتحليل البيانات والوصول إىل النتائج املطلوبة كالتكرارات والنسب املئوية والوسط احلسابي
واالحنراف املعياري واختبار ) (Tو( (Fيف برنامج ( ،)SPSS V.21وتوصل البحث احلالي إىل مجلة من االستنتاجات أهمها وجود
عالقات ارتباط وتأثري ذات داللة إحصائية معنوية موجبة بني خصائص القيادة املتغطرسة والتهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة
البحث .وخلص البحث إىل صياغة عدد من املقرتحات أهمها ضرورة فريق إدارة زاخو املستقلة قيام مبتابعة أسلوب التعامل املدراء
مع املوظفني بواسطة اللجان الرقابية والزيارات امليدانية وتطويرهم من خالل إعداد الدورات أو ورشات العمل اإلدارية والقيادية لتعزيز
مهاراتها وتوجيه املوظفني توجيهاً إجيابياً الذي من شأنه أن ينمي روح الوالء وااللتزام لديهم يف تلك املؤسسات.
الكلمات الدالة :القيادة املتغطرسة ،التهكم التنظيمي ،إدارة زاخو املستقلة.
مواقف وسلوك التابعني حنو عدم االلتزام واالنتماء للمنظمة اليت
املقدمة
يعملون فيها وظهور احنراف سلوكيات التابعني واخنفاض روحهم
تُعد القيادة إحدى أهم العناصر التنظيمية اليت حتتاجها املنظمات املعنوية وشعورهم باالحرتاق الوظيفي ومواقفهم السلبية جتاه
املعاصرة للبقاء واالستمرار يف ظل ما يشهده العصر احلالي من تطورات املنظمات ،والذي ميثل الوجه اآلخر ملفهوم التهكم التنظيمي
وتغريات ديناميكية متسارعة ،وحتول مفهوم القيادة من منوذج القيادة

اهلرمية إىل منوذج القيادة املتعاونة واليت تركز على التفاعل اإلجيابي
مع التابعني ،اذ ازدادت الظروف البيئية للمنظمات احلالية اليت مل تقبل
أمناط قيادية متتع بقوة الشخصية ومتتلك بقدرات متكنها من توظيف
امكانياتها حنو العمل ،اذ أكدت الدراسات التنظيمية على أن هناك
أمناط قيادية تساهم إىل خلق العديد من الظواهر التنظيمية السلبية،
ومن تلك األمناط القيادة املتغطرسة ()Arrogant Leadership
اليت تعد من األمناط القيادية اليت تركز على التوجه اهلرمي يف إدارته
واستخدام السلطة واهليمنة يف تعامله مع التابعني ،كما هلا أثر سليب يف

Boughlita
& ()Organizational
(Cynicism
 .)Boufenaz, 2021: 333واليت تعد من بني املشاكل اليت
ظهرت يف املنظمات احلديثة ،اذ تنامت هذه املشاكل ألنها متيل إىل
السلوكيات السلبية .وتأسيساً على ما تقدم فقد مشل هيكل البحث يف
أربعة مباحث ،اذ سعى املبحث األول :إىل تقديم اإلطار املنهجي للبحث،
وعرض املبحث الثاني :اإلطار النظري للبحث متمثالً مبفهوم القيادة
املتغطرسة وخصائصه ومفهوم التهكم التنظيمي وأبعاده ،يف حني
تضمن املبحث الثالث :اإلطار امليداني للبحث من خالل وصف
وتشخيص متغريات البحث واختبار خمطط البحث وفرضياته ،واختتم

* الباحث املسؤل.
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البحث باملبحث الرابع :حيث عرض أهم االستنتاجات واملقرتحات من

أ  .تقديم عرض نظري مفاهيمي عن مفهوم القيادة املتغطرسة

هذا البحث.
املبحث األول  -اإلطار املنهجي للبحث

وخصائصه ،ومفهوم التهكم التنظيمي وأبعاده من وجهة نظر عدد من
الكتاب والباحثني يف هذا اجملال.

مشكلة البحث:
.1
تبني للباحثني من خالل الزيارة امليدانية اليت قاموا بها وجود عدد من
املظاهر السلبية يف مكان العمل كالشكاوى الوظيفية املتكررة ،والتهكم

ب .التعرف على مستوى توافر أسلوب القيادة املتغطرسة وظاهرة
التهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث.
ت .التعرف واختبار عالقة االرتباط والتأثري بني القيادة املتغطرسة

التنظيمي اليت تعد من الظواهر اليت تتصف بها املؤسسات احلكومية
واليت قد تؤدي إىل توليد مشاعر سلبية لدى املوظفني جتاه السياسات

والتهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث.
ث .تقديم جمموعة من املقرتحات إلدارة املؤسسات عينة البحث

والقرارات اليت تتخذها مؤسساتهم ،وميكن أن يالحظ يف املؤسسات
عينة البحث بأن القيادة فيها تؤثر تفاعلياً يف إجياد مناخ تنظيمي ال

خبصوص كيفية االستفادة من عدم اتباع اسلوب القيادة املتغطرسة
واليت هلا أثراً مباشراً يف ظهور ظاهرة التهكم التنظيمي.

يساعد يف تعزيز مستوى الثقة وااللتزام عند املوظفني .باإلضافة إىل أن
اتباع القادة يف املؤسسات عينة البحث للنمط القيادي املتغطرس
سيؤدي إىل ردود أفعال غري إجيابية لدى املوظفني وسيطرة مشاعر

املخطط الفرضي للبحث:
.3
من أجل معاجلة مشكلة البحث يف ضوء إطارها النظري ومضامينها
امليدانية ،فإنه مت تصميم خمطط فرضي للبحث يعرب عن العالقة النظرية

الغضب عليهم ،وبالتالي سيساهم ذلك يف الوصول إىل التهكم التنظيمي.
ميكن ابراز املشكلة البحثية من خالل طرح التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو التأثري التفاعلي للقيادة املتغطرسة يف التهكم التنظيمي؟ ،وتنبثق

واالكادميية بني متغريي البحث ،واملمثالن بالقيادة املتغطرسة (املتغري
املستقل) والتهكم التنظيمي (املتغري املعتمد) ،وكل منهما يتضمن
عدداً من املتغريات الفرعية .ويظهر الشكل ( )1املخطط الفرضي

عدد تساؤالت فرعية للبحث ،وهي كاالتي:
 .1ما مدى توافر خصائص القيادة املتغطرسة يف املؤسسات عينة

للبحث.

البحث؟
 .2ما مدى توافر أبعاد التهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث؟
 .3هل هناك عالقة بني خصائص القيادة املتغطرسة وأبعاد التهكم
التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث؟
 .4هل تؤثر خصائص القيادة املتغطرسة يف أبعاد التهكم التنظيمي يف
املؤسسات عينة البحث؟
أهمية البحث:
.2
ميكن إبراز أهمية البحث من خالل اآلتي:
أ .األهمية األكادميية :تكمن أهمية البحث من الناحية األكادميية يف
تناوهلا متغريات حديثة يف أدبيات علم املنظمة ألول مرة يف القطاع
اخلدمي مبدينة زاخو بعد االستقاللية اإلدارية ،واملتمثلة بكل من القيادة
املتغطرسة والتهكم التنظيمي.
ب .األهمية امليدانية :يكتسب البحث أهميته امليدانية من خالل
ابراز التأثري التفاعلي للقيادة املتغطرسة لدى قيادات املؤسسات عموماً
يف ظاهرة التهكم التنظيمي.
أهداف البحث:
يف ضوء مشكلة البحث فإن هدف البحث ينصب أساساً على حتديد
التأثري التفاعلي للقيادة املتغطرسة يف ظاهرة التهكم التنظيمي يف
املؤسسات احلكومية التابعة إلدارة زاخو املستقلة ،فضالً عن سعيه
لتحقيق األهداف اآلتية:

الشكل ( )1املخطط الفرضي للبحث
فرضيات البحث:
.4
أ .الفرضية الرئيسية األوىل (فرضية االرتباط) :توجد عالقة
ارتباط معنوية بني خصائص القيادة املتغطرسة وأبعاد التهكم
التنظيمي على املستوى الكلي واجلزئي يف املؤسسات عينة البحث.
ب .الفرضية الرئيسية الثانية (فرضية التأثري) :يوجد تأثري
معنوي خلصائص القيادة املتغطرسة يف أبعاد التهكم التنظيمي على
املستوى الكلي واجلزئي يف املؤسسات عينة البحث.
 .6حدود البحث :تتمثل حدود البحث باآلتي:
أ .احلدود الزمانية :امتدت املدة الزمانية للبحث يف الفرتة الواقعة من
 1كانون األول/20 – 2021 /آذار.2022 /
ب .احلدود املكانية :متثلت احلدود املكانية للبحث بعدد من
املؤسسات احلكومية يف إدارة زاخو املستقلة.
ت .احلدود البشرية :متثلت احلدود البشرية للبحث باملوظفني
اإلداريني (مديري الوحدات اإلدارية الرئيسة) يف عينة من املؤسسات
احلكومية يف إدارة زاخو املستقلة.
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ث .احلدود املوضوعية والعلمية :تتمثل احلدود املوضوعية

فيها ،وظهرت ان االستبانات الصاحلة للتحليل ( )120استمارة من

مبتغريات البحث الرئيسية والفرعية وكما يلي :القيادة املتغطرسة
وخصائصها اليت تضمنت (الغضب ،الغرور ،اهليمنة) .وأبعاد التهكم

االستمارات املوزعة ،وبهذا بلغت نسبة االستجابة (.)%92
اجلدول ( )1يوضح توزيع األفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الفردية،

التنظيمي اليت متثلت بـ (التهكم اإلدراكي ،التهكم العاطفي ،التهكم
السلوكي).
 .7جمتمع البحث وعينته:
نظراً ألهمية القطاع اخلدمي للمؤسسات احلكومية يف إقليم كوردستان
العراق بشكل عام ويف إدارة زاخو املستقلة بشكل خاص فقد مت اعتماده

ويتضح من ذلك أن الذكور يشكلون غالبية املستجيبني بنسبة (،)%65
وهذا يدل ذلك على أن دور املرأة ما زال أقل من دور الرجل يف جمال
الوظيفة حسب استجابة املبحوثني ،وكما إن إجابات أفراد املستجيبني
ضمن الفئة العمرية ( 40– 31سنة) شكلوا األكثرية بنسبة (،)%56.7
وبذلك فإن أغلب املبحوثني هم من فئة عمرية متوسطة ،وخبصوص

كميدان للبحث ،ومتثل جمتمع البحث باملؤسسات احلكومية التابعة
إلدارة زاخو املستقلة اليت مت حبثها واملتمثلة باملؤسسات (البلدية،

التحصيل الدراسي فقد شكلت فئة احلاصلني على شهادة البكالوريوس
الغالبية األعلى بنسبة ( )%40.8وهذا يدل على أن نسبة كبرية من

املخترب االنشائية ،الطابو ،الزراعة ،التموينية ،السياحة ،املاء ،اجلمرك،

املستجيبني يأملون إلكمال دراساتهم العليا ،أما عن اخلدمة الوظيفية

احملكمة ،الصحة ،الكهرباء ،الرتبية ،التقاعد ،الرعاية االجتماعية ،العمل
املهين ،الثقافة ،الشهداء واملؤنفلني ،األوقاف والشؤون الدينية،

فإن األفراد ذوي اخلدمة األكثر من ( )10سنوات شكلوا الغالبية بنسبة
( ،)%62.5وهذا يدل على أن األفراد املبحوثني لديهم احليوية واخلربات

املرور ،اجلوازات ،اخلزينة ،ضريبة الدخل ،املصارف بفروعها (دالل
وهيزل وخابري وعقاري).
وقد قام الباحثني بتوزيع االستبانة على عينة من املوظفني اإلداريني

املناسبة يف هذا اجملال ،وعن مدى اشرتاك األفراد املبحوثني يف الدورات
التخصصية ،إذ كان معدل ممن اشرتك يف الدورات قد بلغت ما نسبته
( ،)%63.3وكان معدل ممن مل يشارك يف أي دورة قد بلغت نسبته

املتمثلني مبديري الوحدات اإلدارية الرئيسة يف املؤسسات عينة البحث
عددها ( )130استمارة استبانة يف ( )26من املؤسسات املبحوث

(.)%36.7

جدول : 1توزيع األفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الفردية
ت

اخلصائص

1

اجلنس

2

العمر

3

التحصيل الدراسي

4

عدد السنوات اخلدمة يف الوظيفة

الفئات

العدد

%

ذكر

78

% 65.0

أنثى

42

% 35.0

اجملموع

120

% 100

 30 - 21سنة

14

% 11.7

 40 – 31سنة

68

% 56.7

 50 - 41سنة

23

% 19.2

 51سنة فـأكرب

15

% 12.5

اجملموع

120

% 100

إعدادية

25

% 20.8

دبلوم فين

45

% 37.5

بكالوريوس

49

% 40.8

شهادة عليا

1

% 0.8

اجملموع

120

% 100

 5سنوات فأقل

3

% 2.5

 10 – 5سنوات

42

% 35.0

أكثر من  10سنوات

75

% 62.5

اجملموع

120

% 100
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5

الدورات التخصصية اليت شاركت بها

دورة

76

% 63.3

ال توجد

44

% 36.7

اجملموع

120

% 100

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج استمارة
االستبانة.

أظهرت االستنتاجات العملية اليت مت توصل إليها وجود عالقة تأثري
سلبية معنوية للقيادة املتغطرسة يف األداء املنظمي.

 .8أساليب مجع البيانات:
اعتمد الباحثني يف بناء اإلطار النظري للبحث على الكتب والدوريات

 .2حبث ( (Sim & Ling, 2020بعنـوان )عالقة القيادة
املتغطرسة بااللتزام الوظيفي والرضا الوظيفي يف مؤسسات التعليم

والرسائل واألطاريح اجلامعية احلديثة فيما خيص القيادة املتغطرسة
والتهكم التنظيمي املتاحة يف املكتبات وعلى شبكة االنرتنت واليت متكن

العالي يف (Sarawak
(The Relationship of Arrogance Leadership, Job
Commitment, and Job Satisfaction in Higher
)Educational Organizations in Sarawak
تهدف هذا البحث إىل تشخيص تأثري القيادة املتغطرسة يف االلتزام

أما يف اإلطار امليداني للبحث فقد اعتمد الباحثني على استمارة االستبانة
كأداة رئيسية جلمع البيانات ،ومت إخضاع هذه االستبانة إىل اختبار

الوظيفي والرضا الوظيفي باملؤسسات عينة البحث .وكانت عينة البحث
متكونة من ( )130مستجيباً يف ( )21مؤسسات التعليم العالي يف

الباحثني من الوصول إليها وذلك انسجاماً مع حداثة تناول املوضوع
من قبل الكتاب والدراسات والتغريات السريعة اليت حتدث يف اآلراء اليت
تقدمها أدبيات علم إدارة املنظمة.

قياس الصدق الظاهري والشمولي من خالل عرضها على جمموعة من
السادة اخلرباء من ذوي االختصاص علم املنظمة ،ومت استخدام مقياس
ليكرت اخلماسي يف إعداد هذه االستبانة (أتفق بشدة ،أتفق ،غري متأكد،
ال اتفق ،ال أتفق بشدة) ،ومت اعداد استمارة االستبانة باالعتماد على
دراسة ( )Johnson et al, 2010للقيادة املتغطرسة املكون من
( )15فقرة ،ولقياس متغري التهكم التنظيمي استفاد الباحثون من
دراسات (أبابكر وآخرون( ،)2020 ،احملمود والباشقالي)2020 ،
واملكون من ثالثة أبعاد ومن ( )12فقرة.
 .9أساليب التحليل اإلحصائي:
مت حتليل البيانات باالعتماد على العديد من األساليب اإلحصائية وهي
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ومعامل
االرتباط ( )Pearson Correlationومعامل االحندار البسيط
(.)Linear Regression

( ،)Sarawakومت تصميم استمارة االستبانة على الشكل االلكرتوني
من خالل ( )Google Formsجلمع بيانات اجلانب امليداني للبحث،
ومت حتليل هذه البيانات باستخدام برنامج ) .(SPSSوأظهرت نتائج
البحث املار هناك وجود توافر القيادة املتغطرسة مبستوى املتوسط
أو قد يكون يف مرحلة البدائية.
ب .التهكم التنظيمي:
 .1حبث (حممد وحممد )2020 ،بعنـوان (دور القيادة اخلادمة يف احلد
من ظاهرة التهكم التنظيمي :دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي
عدد من الدوائر احلكومية يف حمافظة دهوك) ،تهدف هذا البحث إىل
حتديد دور القيادة اخلادمة يف احلد من ظاهرة التهكم التنظيمي ،ومن
أجل الوصول إىل هذا اهلدف مت اختيار عدد من الدوائر احلكومية يف
حمافظة دهوك ،ومتثل عينة البحث ب ( )92موظفي يف تلك الدوائر ،أما
بالنسبة لطبيعة اسلوب مجع البيانات فقد اعتمد البحث على استمارة
االستبانة بوصفها أداة رئيسية جلمع البانات ،وأفرز البحث جمموعة من

 .10بعض الدراسات السابقة:
أ .القيادة املتغطرسة:
 .1حبث (عبدالقصري )2020 ،بعنـوان (القيادة املتغطرسة وتأثريها

االستنتاجات أهمها وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة بني متغريات
البحث.

يف األداء التنظيمي :دراسة حالة يف كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
الكوفة) ،هدف البحث اآلنف إىل حتديد طبيعة العالقة بني القيادة

 .2حبث ( )Tutar et al, 2021بعنـوان (الدور الوسيط للتهكم
التنظيمي يف العالقة بني الوقاحة يف مكان العمل والصمت التنظيمي)

املتغطرسة وتأثريها يف األداء املنظمي ،وتكونت العينة من ( )55فردًا
من رؤساء األقسام واملقررين ومسؤلني الشعب يف كلية اإلدارة
واالقتصاد جبامعة الكوفة ،وقد اختريت قصدياً ،واستخدم البحث

(The Mediating Role of Organizational
Cynicism in the Relationship between
Workplace Incivility and Organizational
)Silence
هدف البحث إىل بيان الدور الوسيط للتهكم التنظيمي يف العالقة بني

باعتمادها على برنامج ) ،(SPSS.وتوصل البحث نظرياً إىل أن هناك
وجود فجوة معرفية لتوضيح طبيعة العالقة بني متغريات البحث ،وكما

الوقاحة يف مكان العمل والصمت التنظيمي .واعتمد البحث على استمارة
االستبانة جلمع بيانات يف اجلانب امليداني واليت وزعت على ( )455من

استمارة االستبانة اليت صممت على وفق أهداف البحث وفرضياتها،
واعتمد البحث على األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات وحتليلها
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األفراد العاملني يف شركات اخلدمية /أنقرة -تركيا .وتوصلت الدراسة

) .68فالقيادة املتغطرسة ختلق من بيئة حتكيمية وختويفية ،واليت

إىل جمموعة من النتائج منها وجود عالقة تأثري للوقاحة التنظيمية يف
التماثل التنظيمي من خالل التهكم التنظيمي .وختم البحث مبجموعة

تؤثر على التابعني بشكل سليب باجتاه االلتزام والرضا الوظيفي
) .(dykes&winn,2019: 44ويعرف (Carlson,2013:

من املقرتحات املوجهة لتطوير الدراسات املستقبلية.
املبحث الثاني  -اإلطار النظري للبحث
أوالً -القيادة املتغطرسة (:)Arrogant Leadership
مفهوم القيادة املتغطرسة:
.1
تعود أصل كلمة القيادة يف اللغة العربية إىل الفعل قاد (يقود) ،أي أنه

) 260القيادة املتغطرسة بأنها جمموعة جزئية من اخلصائص
الشخصية النرجسية وهو ذلك الشخص الذي يفكر يف نفسه بكثرة وخيلق
بيئة غري مرحية لآلخرين .ووصفهُ ) (Maccoby,2004: 71أن

أقبل على شيء بوجهه مل يكن يصرف وجهه عنه ،ويف اللغة االنكليزية
( )Archonمبعنى يبدأ أو يقود ،والغطرسة يف اللغة العربية تعين
التطاول والتكرب على اآلخرين ،ويف اللغة االنكليزية لفظ
( )Arroganceتعين الفخر أو الغطرس(العكيدي.)16 :2013 ،
فالغطرسة خاصية نرجسية متشددة ،واليت غالباً ما تكون واضحة
لآلخرين بالرغم من وصفها احياناً بالقوة الدافعية والالزمة وراء الرؤية
العظيمة للقادة ،ويف الكثري من االحيان ينظر اليها عقبة أمام القيادة
الناجحة وهلذا يظهر سلوك ضار للشخصية القائد ( & Rosenthal
 .)Pittinsky, 2006: 620وتعد السلوك الغطرسة يف مكان العمل
بأن تلك السلوكيات اليت تهدف إىل املبالغة يف شعور الشخص بالتفوق
على االخرين وجيعلون التفاعالت الشخصية صعبة وخيلقون بيئة عمل
غري مرحية يف املنظمة ( .)Morris et al., 2005: 1331وإن
صعوبة إدارة املنظمات املعاصرة بأمناط قيادية مبنية على النظريات
القدمية؛ ألن التحوالت فرضت على القائد أن ينتهج أمناطاً قيادياً حديثاً
مبنية على التعاون مع تابعيه (الوايف .)28 :2016 ،والقيادة
املتغطرسة تعد من أمناط القيادية السلطوية اليت تركز على استخدام
اهليمنة يف تعاملها مع التابعني ،كما هلا أثر سليب يف سلوك ومواقف
التابعني حنو عدم االنتماء للمنظمة اليت يعملون فيها.

القيادة املتغطرسة يف الغالب ما تكون حاجزاً يف حتقيق مبادئ التماثل
واالنتماء التنظيمي يف املنظمة .وفيما يتعلق بالتمييز بني القائد
املتغطرس والقائد النرجسي ،وهما مفهومان مرتابطان إال انهما خيتلفان
يف تأثريهما على جانب املساهمة يف درجة املسؤولية للمنظمات ،يف
حني ينظر القائدون املتغطرسون ،آراء ومشاعر اآلخرين على أنها غري
هامة ،وبالتالي فإن القادة النرجسيني سيلتمسون انتباه وقبول اآلخرين
).(Hazriyanto & Ibrahim, 2019: 152
وبناءً على ما تقدم يرى الباحثني أن القيادة املتغطرسة هي عملية
التأثري يف سلوك ومواقف املوظفني اإلداريني من خالل االعتماد على
خصائصه املتمثلة يف الغضب والغرور واهليمنة برأيه ،واعتقاده بأنه
أكثر قدرة من اآلخرين وبالتالي يتوقع أن يبدو له تقديراً كبرياً واليت
ميكن أن تساهم يف خلق جمموعة السلوكيات اليت تتصف بها
املؤسسات احلكومية واليت جتعلها مشاعر سلبية جتاه السياسات اليت
تتخذها املؤسسات.
خصائص القيادة املتغطرسة:
هناك شبه اتفاق بني العديد من الباحثني على أن هناك ثالثة خصائص
للقيادة املتغطرسة واليت ستعتمد يف هذا البحث نظراً لشموليتها واتفاقها
مع توجهات البحث ،وهذه اخلصائص هي :الغضب ،والغرور ،واهليمنة
(،)Johnson et al, 2010( ،)Hareli & Weiner, 2000
(( ،)Borden et al, 2018عبد القصري:)2020 ،

ويشري ) (Oyer, 2015: 685إىل أن املواقف السلبية يف مكان
العمل تكون نتيجة لعدم وجود التواضع والشفافية القائد اليت متارسها.

الغضب:
أ.
ميثل الغضب  Angerإحدى اخلصائص االساسية لشخصية القائد

ويرى(عبد القصري )455 :2020 ،إىل أن غطرسة القائد هي االميان

املتغطرس فهي حالة انفعالية يف القادة ينصر بها املظلوم ويدفع العدوان

الثابت بالتفوق وامتالك املعرفة وسلوك القائدين الذي يتسم بتكرب
النفس جتاه التابعني وهذا السلوك سيؤدي إىل تقليل مستويات االداء

وحيق بها ذاته وحيمي بها ذاتهُ ومالهُ وعرضهُ وسائر مقدرات حياته
(مزعل .)33 :2014 ،وتعرف حالة الغضب من وجهة نظر (دافيدوف،

والفشل التنظيمي ،والقائد املتغطرس هو ذلك الشخص لديه خاصية
الغرور نتيجة للبريوقراطية مكان العمل وحتفيز املوظفني بصمت عند

 )506 :2020بأنها انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط يف اجلهاز
السيميثاوي وبشعور قوي من عدم الرضا سببه خطأ وهمي أو حقيقي.

مواجهته .ويركز ( )Johnson et al., 2010: 406على أن القادة
املتغطرسني الذين حياولون تصور أحد من امليزتني كالقدرة والقوة
املطلقة واليت عادة ما يقوم هذا النمط القيادي بعرقلة االداء التنظيمي

وينظر إىل الغضب على أنها املظاهر اخلارجية للقائد وتظهر على مالمح
الوجه وتغري شكله وحيدث فورياً وخيتلف يف حدته ويتفاوت حسب
فرتتهِ الزمنية ويعتمد خاصية الغضب عند القادة على خصائص

الفعال يف املنظمة ،وبالتالي فإنّ هؤالء القادة سيميلون أكثر إىل متابعة
مسارات العمل الفاشلة اليت كان من املمكن منعها .والقيادة املتغطرسة

شخصية ومدى القابلية له (االمارة .)128 :2012 ،والقائد الغاضب
قد يفقد حالته املوضوعية والتعاطف وحسن التدبري والتفكري والذي

هي مشكلة كبرية ،اليت توجه إلدارة املنظمات املعاصرة وهذا يؤدي
إىل الفشل املنظم وتدني مستويات األداء (Ma&Karri,2005:

ميكن أن يسبب ضرراً للتابعني (عبد القصري .)459 :2020 ،ويشري
( )Kelly, 2007: 120إىل أن إدارة الغضب يف املنظمات هي
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االساليب والتكتيكات النفسية اليت تساعد حلد من آثار وأسباب حاالت

تأهيل لنفسه ينسب كل جمهود تصنعه اجلماعة لنفسه ( Johnson

االنهيار يف املشاعر والسيطرة على الغضب ومنع اخلبل.
الغرور:
ب.
الغرور هي الثقة بصورة مبالغة بقدرات الشخص أو هو ذلك الشخص
املخدوع بنفسه واملعجب بقمته ،ويعتقد أنه ذو أهمية (املختار،

 .)et al., 2010: 407ومن وجهة النظر (رضوان )11 :2015 ،أن
اهليمنة تعين عدم تنازل القائد عن رأيه حتى بعد أن يتبني أنّه على

 .)1605 :2008والقائد خباصية الغرور يشعر بالعظمة واحساس
مبالغ به من أهمية الذات ،ولديهم نقص يف كل من التعاطف بشكل
مدهش وفهم كيف يشعر اآلخرين ،وهذه اخلاصية لدى القادة تكون
مضرة جداً يف العالقات االجتماعية بني االشخاص .والغرور خيتلف عن
الفخر والذي هو حباجة إىل إعادة معرفة (موسى وجاسم:2016 ،

خطأ ،فضالً عن عدم قدرة اآلخرين على إقامة حوار موضوعي معه،
واليت عادة ما يتسم سلوكه بالعنف والعدوانية يف سبيل حل مشكلة ما
تعرتضه وعدم تقبل االعرتاض من اآلخر.
ثانياً -التهكم التنظيمي (:)Organizational Cynicism
مفهوم التهكم التنظيمي:
.1
تشري االدلة بأن هناك تزايد ظاهرة التهكم يف السنوات االخرية اذ اصبحت
واسعة االنتشار يف جمتمعاتنا (حممد وحممد .)500 :2020 ،فقد

 .)166والغرور من جانب القيادي ينظر( & Silverman

عرف ) (Peter&chima, 2018: 7التهكم التنظيمي بأنه فعل
يؤدي إىل خفض الرضا عن املنظمة .وعرف آخر بأنه التهكم التنظيمي
تتضمن جمموعة من املشاعر السلبية املتولدة لدى الفرد العامل نتيجة

املتغطرسون ميلون إىل اظهار مستويات أعلى من الغرور واخنفاض
مستويات التواضع والتوافق من نظرائهم غري املتغطرسني ( Borden
 .)et al, 2018: 355ويرى (العابدي وفايز)320-315 :2020 ،

لإلحباط وعدم الرضا وانعدام العدالة اليت تواجههُ يف احلياة اليومية مما
ترتك عنده شعوراً ساخطاً باالنفصال عاطفياً عن بيئة العمل واجملتمع

 )Johnson 2012: 22إىل أن كلما كان القائد أكثر غروراً كلما كان
تركيزه بشكل أكرب على ذاته وأقل توافقاً مع اآلخرين .والقادة

إىل أن القادة املغرورين خيلقون بيئة عمل أكثر ارهاقاً للموظفني ،من
خالل تعويد املوظفني إىل مستويات عالية من متطلبات العمل وحرمانهم
من املواد الرئيسة للقيام بعملهم ،مما يؤدي إىل تغيب املوظفني عن
العمل بشكل متكرر وشعورهم مبستويات متدنية من الرضا وااللتزام
التنظيمي ،وهذا يعين أن القادة خينقون االفكار االبداعية واالبتكارية

وقد يتصور البعض أن االجراءات التنظيمية والقرارات اليت تتخذها
االدارة ليس إال تلبيةً لطموحات فئة قليلة من األفراد العاملني ،وهذا ما
يولد حقداً على املنظمة مما يضعف من مشاركتهم يف السلوكيات
االجتماعية واالجيابية وعدم رغبتهم يف العمل الطوعي أو الدفاع عن
املنظمة ،وسبب ذلك يعود إىل الالمباالة أو العناية من املنظمات اليت
تكون بعيدة عن القيم االساسية (الفتالوي .)44 :2014 ،ويرى

للتابعني عندما يرفضون مشاركتهم ،ويف اإلطار التنظيمي هذا الرفض
يضع عوائق كبرية يف مكان العمل .ويف سياق آخر يؤكد ( Walter,

) (Akcay, 2017: 538أن التهكم التنظيمي هو موقف سليب جتاه
املنظمة اليت يعمل بها الفرد ،أي االعتقاد بأن املنظمة تفتقر إىل النزاهة

 )2015: 267على أنه يرتبط القادة املغرورين بفرق عمل غري فعالة
ولكي تعمل اجملموعات بفاعلية يلزم أن يعمل االعضاء معاً يف بيئة
تتسم باالحرتام والتبادل وعمليات التواصل اليت تتضمن التعلم من

واملوقف السليب جتاه املنظمة اليت يوظفها .وتوصل
) (Aslan&Eren, 2014: 617إىل أنه سلوك يشكل نتيجة
االعتقاد بأن إدارة املنظمة تتصرف وفقاً ملنافع ذاتية من خالل تغلب

التجارب كافة اصحاب املصلحة.
اهليمنة:
ج.
اهليمنة يف االصل تعود إىل الكلمة اليونانية ) (Hegemonicواليت

املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة مع التوقع بأن ممثل تلك
الظروف لن تتخري يف املستقبل .ويرى (العطوي )12 :2012 ،بأن
التهكم التنظيمي هو موقف سليب جتاه املنظمة بشكل عام وجتاه

تعين األمر أو احلكم على اآلخرين ) .(Comor, 2016: 1وتارخيي ًا
يعد مصطلح اهليمنة اليت تعين احلاكم ذو السيادة وترتبط بالقوة

اجراءاتها وعملياتها وإدارتها والذي يعتمد على إميان راسخ بأن هي
العناصر تعمل بشكل عام ضد املصاحل اجليدة .وأكد (رهيو:2014 ،

وااليدلوجية والصراع ( .)Griffiths, 2004: 64ويرى
 2010: 915) (Destradi,أن اهليمنة هي صورة ذكية من صور

 )197بأن التهكم التنظيمي موقف سليب يتألف من ثالث عناصر وهي:
االعتقاد بأنّ املنظمة تفتقر النزاهة واالستقامة.
أ.

السيطرة ،حيث تعمل اجلماعات املسيطرة على إرضاء اجلماعات
الفرعية بصورة ال تهدد سيطرتها ،مع مالحظة أن بنية القوة يف صاحل
اجلماعات املسيطرة .وخبصوص التفريق بني مفهومي اهليمنة

املشاعر سلبية جتاه املنظمة.
ب.
امليل حنو سلوك االستخفاف واالنتقاد جتاه املنظمة.
ت.
وعرفها (آبا بكر واخرون )530 :2020 ،بأنه السلوك السيب للعاملني

والسيطرة أكد ( )Comor, 2016: 1على أن اهليمنة ال ينبغي أن
تفهم على أنها السيطرة ،فالسيطرة ترتكز إىل ممارسة القوة بطريقة

جتاه منظمتهم وهو نتيجة انعدام الثقة يف املنظمة وعدم االتفاق بني
زمالء العمل الذي يؤدي إىل الفشل التنظيمي .ومن وجهة نظر (كاظم،

أحادية وبصورة توسعية ،ولكن اهليمنة أمشل وأوسع جماالً من

 )246 :2016بأن التهكم التنظيمي عبارة عن رد الفعل الذي يظهره

السيطرة .واهليمنة لدى القادة هي نزعة دكتاتورية على التابعني وحماولة

العامل نتيجة االحباط ،وبالتالي يكون لديه اجتاه اجيابي أقل جتاه
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املنظمة ،حيث أن فشل املنظمات يف الوفاء باحتياجات العاملني وتلبية

الذين يعانون من التهكم اإلدراكي يعتقدون أن املبادئ يتم التضحية بها

توافقاتهم يطلق عليه خيبة األمل والذي يسبب التهكم التنظيمي .وأكد
) (Ozler & Atalay, 2011: 26بأن التهكم يف املنظمات يتمثل

من أجل املنفعة الشخصية (احملمود والباشقالي.)29 :2020 ،
التهكم العاطفي:
أ.
التهكم العاطفي هو رد الفعل العاطفية الناجتة عن اعتقاد املتهكمني من
العاملني جتاه املنظمة مثل االحتقار والغضب جتاه املنظمة جبانب

يف الالمباالة واخلضوع واالغرتاب وعدم الثقة يف االخرين والياس ويرتبط
ذلك حنو اخنفاض االداء والصراعات بني االفراد وسرعة تداوهلا بني
املوظفني والتغيب واالحرتاق الوظيفي وأيضاً فإنّ للتهكم التنظيمي
عالقة سلبية مع املواطن التنظيمية والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
وأن االفراد املتهكمني ال جيعلون األمور سهلة سواءً بالنسبة للمنظمة
أو ألنفسهم.
وبناءً على ما تقدم يعرف التهكم التنظيمي على أنه حالة سلبية
جتاه املؤسسات ،واليت تؤثر عليها بأكملها وتعيق حتقيق أهدافها

شعوره بالضيق واالجهاد واالمشئزاز والكراهية واالحباط وعدم الراحة
عنما يفكر باملنظمة ،والتهكم جتاه املنظمة ليس حكم جمرد من
العاطفة واالحساس بل يتضمن ردود فعل عاطفية قوية فالتهكم قد يشعر
باالزدراء والغضب جتاه منظمته ،كما قد يعاني من حالة االمل و
االمشئزاز وحتى اخلجل عندما يفكر حول منظمته (العطوي:2012 ،
 .)30والتهكم العاطفي يتضمن ردود أفعال عاطفية والشعور السليب
جتاه املنظمة املتمثل بعدم االحرتام والتوتر واخلجل والكراهية والدمار
االخالقي وخيبة األمل (آبا بكر واخرون .)532 :2020 ،والتهكم

عندما يعتقد املوظفون بأن هناك انتهاك لألخالق والعدالة واالمانة.
أبعاد التهكم التنظيمي:
.2
يتفق العديد من الباحثني (( ،)Fatih & Emre, 2017الرميدي،
( ،)2019أبابكر وآخرون،)Lapointe et al, 2020( ،)2020 ،
(احملمود والباشقالي ،)2020 ،على أن أبعاد التهكم التنظيمي األكثر

العاطفي يدور حول ردود الفعل العاطفية جتاه املنظمة ،وهناك سبع
مشاعر أساسية كاالهتمام والتمتع واملفاجأة والضيق والغضب
واالمشئزاز واالزدراء (حممد وحممد .)501 :2020 ،ويتفق

اعتماداً يف املؤسسات تتمثل يف التهكم (اإلدراكي ،والعاطفي،
والسلوكي) ،وفيما يلي شرح خمتصر هلذه األبعاد:

( )Magno, 2010: 49مع ما ورد أعاله يف أن التهكم العاطفي
يرتبط مع كل نوع من الشعور السليب يكون نتائجها عدم احرتام وازدراء

التهكم االدراكي:
إن التهكم االدراكي يعرب عن انعدام الثقة لدى العاملني جتاه منظمتهم

وغضب وأشار إىل أن هذا البعد من التهكم ميكن أن يؤثر تأثرياً سلبياً
وعميقاً يف األفكار ودوافع املوظفني يف املنظمة.

التعامل معهم ،اضافة إىل امليل للخيانة واالهتمام مبصاحلها الشخصية
فقط وعدم الشفافية يف اختاذ القرارات ،وهذا البعد عن عدم حتقيق

التهكم السلوكي:
ث.
التهكم السلوكي هو فعل علين أو سري يقوم به االفراد املتهكمني داخل
املنظمة يكون سلوكاً يتصف بالعدائية و فقدان اإلميان بالقادة وعدم

توقعات عدد من العاملني يف املنظمة املوجودة يف أذهانهم ،مما يتولد
لديهم عدم قناعتهم مبيول ومصداقية املنظمة والتشكيك بصحة
ممارستها (الكعيب .)168 :2017 ،ويشري (الشمري وامليالي،

الثقة يف االشخاص أو اجملموعات اليت تعمل معهم يف املنظمة ،وهي
حصيلة املعتقدات والعواطف السلبية املتهكمة جتاه املنظمة ،ويتمثل
هذا البعد يف حتويل املشاعر السلبية اليت يشعر بها العامل املتهكم إىل

 )391 :2019إىل أن التهكم من جانب اإلدراكي يف املنظمة يعين بأن
املنظمة تفتقر إىل النزاهة والصدق والشفافية ،وهذا يعين بأن املنظمة

سلوك سواءً كان ذلك السلوك علناً أو سراً فهو يتصرف بدافع التهكم
(صرب .)86 :2018 ،وهناك شكل آخر من سلوكيات املتهكمني تأخذ

ال متلك ضمري وامنا تسعى خلدمة مصاحلها الرحبية والذاتية فقط ،وان

الصفة غري اللفظية وتكون مفهومه من الطرف اآلخر مثل النظرة

هذه القيم تعرب عن حالة عدم حتقيق التوقعات املوجودة يف أذهان
العاملني فيما خيص ما يعتقونه من أفكار لدى املنظمة مما يولد لديهم

املعروفة والتحديد وامياءات العيون واالبتسامات الساخرة وتعابري
وحركة الرأي وغريها (الكعيب .)186 :2017 ،وأشار كل من

ميول جتاه أفكار مصداقية أفعال املنظمة وممارستها .أما (الفتالوي،
 )87 :2014فريى أن التهكم اإلدراكي له اثار سلبية على االداء

( (Ozler & Atalay, 2011: 38إىل أن التهكم السلوكي يتكون
من املواقف السلبية واحلامسة يف أغلب األوقات وأن أبرز النزاعات

الوظيفي وااللتزام التنظيمي ،وذلك عندما يعتقد العاملون بأن منظمتهم
ال قيمة أو ال يهتمون بها وأن القيم التنظيمية ليست متطابقة مع تلك
اجلودة لديهم وهم يعتقدون أن العاملني حيملون أجندات خفية عن

السلوكية هي عبارات تهجمية حنو املنظمة ،ويتمثل هذا البعد أيض ًا يف
االحباط الذي يشعر به التهكم من خالل ممارسات االدارة وميكن أن
يعكس جوانب أساسية يف االعتقاد بأن املنظمة تفتقر للنزاهة ،وتأثري

العاملني .ويشري التهكم االدراكي إىل االعتقاد بأن املنظمة تفتقر إىل
املمارسات التنظيمية كالصدق والعدالة واالخالص واستبدال املبادئ

السلوك السليب جتاه املنظمة وامليل النتقاد املنظمة واالستخفاف
بقرارتها واجراءاتها (خضري وأمحد.)301 :2017 ،

كنتيجة العتقادهم بانعدام العدالة والنزاهة واألمانة وعدم املصداقية يف

اجليدة باملمارسات واملواقف غري االخالقية ،وبالتالي فإنّ العاملون
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املبحث الثالث – اإلطار امليداني للبحث
أوالً -وصف وتشخيص متغريات البحث
.1وصف وتشخيص خصائص القيادة املتغطرسة:
تشري معطيات اجلدول ( )2إىل النسب املئوية للتوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة االستجابة إلجابات
املستجيبني بشأن خصائص القيادة املتغطرسة ،ومت تصنيف درجة
اتفاق املبحوثني خبصوص متغريات البحث استناداً إىل قيم املتوسطات
احلسابية إلجاباتهم إىل( :ضعيفة ،متوسطة ،مرتفعة) باالستناد إىل
مساحة املقياس الذي يرتاوح بني ( )5-1وفقاً للتوزيع الفرضي اآلتي
(النزاري 2.33 -1( :)104 :2016 ،درجة ضعيفة-2.34 ،
 3.67درجة متوسطة 5 -3.68 ،درجة مرتفعة) وقد تبني من النتائج
اآلتي:
الغضب:
أ.
يالحظ من اجلدول ( )2وجود نسبة اتفاق بني األفراد املبحوثني قدرها
( )%23.64وبلغت نسبة غري متأكد ( )%12.84وعدم االتفاق
( )%63.5والذي جاء كله بوسط حسابي ( )2.36وباحنراف معياري
( ،)1.29وبنسبة استجابة هلذا املتغري على مستوى مجيع العبارات
( ،)33.58وتفسري هذه النتيجة مبستوى متدنية حسب التوزيع
الفرضي املنخفض الذي يرتاوح بني ( )2.33 -1ويرجع ذلك إىل امتالك
درجات ضعيفة خلاصية الغضب لدى اإلدارة العالية يف املؤسسات عينة
البحث ،وهذا يعين نقطة إجيابية لتلك املؤسسات؛ ألن الغضب خاصية
غري مرغوبة للشخص القيادي .ومن الفقرات املتميزة ( )x2اليت تشري
إىل" يتخذ القرارات اليت تؤثر على اآلخرين دون االستماع إىل آراءهم"
حيث حققت أعلى قيمة وسط حسابي بلغت ( )2.45وباحنراف معياري
( )1.36وهذا يشري أنَّ إدارة املؤسسات عينة البحث تتخذ القرارات
دون االستماع إىل آراء اآلخرين .وجاءت من اتفاق ( )%23.64من
املستجيبني وعدم اتفاق ( )%63.5منهم عليها ،كما أن هناك
( )%12.84منهم اختذوا موقف احلياد أو غري متأكدين من الفقرة
املذكورة.
الغرور:
ب.
حول العبارات ( )x10-x6يتفقون بوجود خاصية الغرور لدى القيادة
يف املؤسسات عينة البحث مع ظهور أساليب الغرور يف تلك املؤسسات
وذلك استناداً إىل املؤشر الكلي إلجاباتهم ،إذ بلغت قيمة الوسط
احلسابي لتلك اإلجابات عن هذه اخلاصية جمتمعة ( ،)2.33وهذه
النسبة منخفضة أيضاً بدرجات قياسية استناداً إىل التوزيع الفرضي
التفاق املبحوثني البالغة ( )2.33 -1وباحنراف معياري ( )1.33مما
يعين اتفاقهم على أنّ ادارة مؤسساتهم يقومون خبلق جو بعيداً بنسبة
معينة عن اعتماد على مبادئ التكرب والقساوة .ومن خالل متابعة إسهام
كل عبارة يف دعم خاصية الغرور لدى قيادة املؤسسات تبني أن ()x8
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واليت تشري إىل" حيب دائماً أن يكون مركز اهتمام اآلخرين " قد حققت
أعلى قيمة وسط حسابي بلغت ( )3.05وباحنراف معياري (،)1.47
وحققت هذه النتيجة غري داعمة وغري مناسبة للمؤسسات عينة البحث،
وجاءت من اتفاق ( )%23.48من املستجيبني وعدم اتفاق ()%57.66
منهم عليها ،كما أن هناك ( )%14.68منهم غري متأكدين من الفقرة
املذكورة.
اهليمنة:
ج.
يالحظ من اجلدول ( )2إن إجابات املستجيبني جتاه هذا اخلاصية
( )x15-x11متيل إىل عدم االتفاق من قبل أغلبهم خبصوص
استخدام مسة اهليمنة أو التفوق لدى قيادة املؤسسات على املوظفني
اإلداريني يف املؤسسات عينة البحث ،وذلك استناداً إىل املؤشر الكلي
إلجاباتهم إذ بلغ الوسط احلسابي إلجاباتهم ( )2.62وهذا يعين اتفاق
نسيب باملستوى املتوسط استناداً إىل متوسط مساحة املقياس الذي
يرتاوح بني ( (3.67-2.34باحنراف معياري ( ،)1.38وبذلك فإن
أغلبهم غري متفقون بأنهم قادة املؤسسات يستخدم اهليمنة يف تعامل
معهم بنسبة ( )%52وهذه النسبة مقبولة يف البحث احلالي؛ ألن هذه
اخلاصية حصلت نصف النسبة املئوية .ومن الفقرات املتميزة ()x12
اليت تشري إىل " يعتقد انه يعرف أفضل من أي شخص آخر يف مجيع
املواقف " إذ حققت أعلى قيمة وسط حسابي بلغت ( )2.48وباحنراف
معياري ( )1.44ممّا يدل على أنَّ قيام إدارة املؤسسات بعدم تنصيب
أساليب التواضع كجزء أساسي لنجاح القيادي ،وجاءت من اتفاق
( )%28من املستجيبني ،كما إن هناك ( )%20منهم غري متأكدين من
الفقرة املذكورة.
وصف وتشخيص أبعاد التهكم التنظيمي:
.3
التهكم اإلدراكي:
أ.
يالحظ من اجلدول ( )3وجود نسبة اتفاق بني األفراد املبحوثني قدرها
( )%22.7وهذه النسبة منخفضة من املئة وإجيابية يف نفس الوقت
للبحث احلالي؛ ألن التهكم من جانب الفهمي واإلدراكي جزء أساسي من
ظاهرة سلبية جتاه عديد من املؤسسات وبلغت نسبة غري متأكد ()%20
وعدم االتفاق ( )%54.82والذي جاء كله بوسط حسابي ()2.58
وباحنراف معياري ( )1.24وبنسبة استجابة هلا املتغري بشكل كلي
( .)23.45ومن خالل متابعة مدى إسهام بعد التهكم االدراكي تبني أن
( " )y3أرى بأن أهداف إدارة املؤسسة حتقق فقط مصاحلها الشخصية
" هو األكثر إسهاماً يف ذلك إذ حققت أعلى وسط حسابي مقداره
( )2.45وباحنراف معياري ( ،)1.36مما يدل على أن فريق إدارة
املؤسسات عينة البحث اهتماماً كثرياً بتحقيق أهدافها الشخصية
وفرضها على األهداف العامة للمؤسسة.
التهكم العاطفي:
ب.
تبني معطيات اجلدول ( )3إىل التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية
واالحنرافات املعيارية إلجابات املبحوثني حول العبارات ()y8 -y5
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املتعلقة ببعد التهكم العاطفي ،بوجود نسبة اتفاق بني األفراد املبحوثني

إن إجابات املستجيبني جتاه املتغريات اخلاصة ببعد التهكم السلوكي

قدرها ( )%29.59وبلغت نسبة غري متأكد ( )%16.67وعدم االتفاق
( )%53.77والذي جاء كله بوسط قدرها ( )%29.59وبلغت نسبة

( )y12-y9متيل إىل عدم االتفاق من قبل أغلب املستجيبني بنسبة
( )%55وجاءت من اتفاق ( )%29.17من املستجيبني ،كما إن هناك

غري متأكد ( )%16.67وعدم االتفاق ( )%53.77والذي جاء كله
بوسط حسابي ( )2.64وباحنراف معياري ( ،)1.33وبنسبة استجابة
هلذا البعد على مستوى مجيع العبارات ( .)25.65ومن الفقرات

( )%15.85منهم غري متأكدين من تلك املتغريات ،وذلك استناداً إىل
املؤشر الكلي إلجاباتهم إذ بلغ الوسط احلسابي إلجاباتهم ()2.57
وباحنراف معياري ( ،)1.3وبذلك فإن أغلبهم متفقون بأنهم عدم تفعيل

املتميزة ( )y8اليت تشري إىل" أبذل جهود عالية ودون حدود يف
املؤسسة اليت أعمل فيها "حيث حققت أعلى قيمة وسط حسابي بلغت

بعد التهكم السلوكي نوعاً ما يف تلك املؤسسات .ومن الفقرات املتميزة
( )y10اليت تشري إىل " اشعر بانعدام مبادئ العدالة يف احلصول على

( )2.98وباحنراف معياري ( )1.41وهذا يشري إىل أن املوظفني
اإلداريني املتمثلني مبديري الوحدات اإلدارية الرئيسة يف املؤسسات

فرصة الرتقية ملنصب ما " إذ حققت أعلى قيمة وسط حسابي بلغت
( )2.76وباحنراف معياري ( )1.35ممّا يدل على أن عدم وجود

عينة البحث القيام بصرف جهودهم على احلساب الشخصي بدرجة عالية

أساليب العدالة لدى إدارة املؤسسات يف احلصول على فرصة الرتقية

يف تلك املؤسسات.
التهكم السلوكي:
ج.

املوظفني ملنصب ما.

جدول  : 2التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة االستجابة خلصائص القيادة املتغطرسة
ت

رقم

أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق

الوسط

االحنراف

ال أتفق بشدة

ال أتفق
%

عدد

%

احلسابي

املعياري

%

35.8

35

29.2

2.44

1.35

30.4

34

28.3

2.45

1.36

29.6

25.0

2.46

1.23

26.1

2.00

1.26

52.2

2.48

1.29

29.6

2.36

1.29

33.58

املتغري

عدد

%

عدد

%

عدد

%

1

X1

13

10.8

20

16.7

9

7.5

43

2

X2

16

13.3

13

10.8

15

12.5

42

35.0

3

X3

9

7.5

19

15.8

21

17.5

41

34.2

30

4

X4

7

5.8

14

11.7

12

10.0

27

22.5

60

50.0

5

X5

10

8.3

21

17.5

20

16.7

35

29.2

34

28.3

عدد

االستجابة

أوالً -الغضب

9.14

املستوى الكلي

14.5
23.64

31.34

12.84

32.16
63.5

ثانياً -الغرور
6

X6

7

5.8

9

7.5

14

11.7

32

26.7

58

48.3

1.95

1.19

50.4

7

X7

10

8.3

9

7.5

16

13.3

30

25.0

55

45.8

2.07

1.28

47.8

8

X8

27

22.5

27

22.5

17

14.2

24

20.0

25

20.8

3.05

1.47

21.7

9

X9

11

9.2

19

15.8

18

15.0

34

28.3

38

31.7

2.42

1.32

33.0

10

X10

19

15.8

28

23.3

23

19.2

24

20.0

26

21.7

2.19

1.39

22.8

2.33

1.33

35.14

8.16

املستوى الكلي

15.32
23.48

24

14.68

33.66
57.66

ثالثاً -اهليمنة
11

X11

18

15.0

10

8.3

22

18.3

36

30.0

34

28.3

2.51

1.37

29.6

12

X12

19

15.8

12

10.0

18

15.0

30

25.0

41

34.2

2.48

1.44

35.7

13

X13

14

11.7

20

16.7

26

21.7

29

24.2

31

25.8

2.64

1.33

27.0

14

X14

15

12.5

21

17.5

27

22.5

26

21.7

31

25.8

2.69

1.35

27.0

15

X15

21

17.5

18

15.0

27

22.5

25

20.8

29

24.2

2.80

1.41

25.2

2.62

1.38

28.9

املستوى الكلي

13.5

14.5
28

20

27.66

24.34
52

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة ونتائج احلاسبة االلكرتونية.
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جدول  : 3التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة االستجابة ألبعاد التهكم التنظيمي
أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق

ال أتفق

رقم
املتغري

عدد

%

عدد

%

عدد

1

Y1

14

11.7

32

26.7

22

18.3

2

Y2

10

8.3

10

8.3

27

22.5

38

3

Y3

16

13.3

12

10.0

20

16.7

36

30.0

4

Y4

9

7.5

18

15.0

27

22.5

43

35.8

ت

%

عدد

ال أتفق بشدة

الوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

االستجابة
%

1.24

13.0
30.4

%

عدد

%

37

30.8

15

12.5

2.94

31.7

35

29.2

2.35

1.22

36

30.0

2.46

1.36

31.3

22

18.3

2.57

1.17

19.1

2.58

1.24

23.45

5

Y5

14

11.7

23

19.2

26

21.7

33

27.5

24

20.0

2.75

1.29

20.9

6

Y6

12

10.0

19

15.8

15

12.5

38

31.7

36

30.0

2.44

1.33

31.3

7

Y7

11

9.2

15

12.5

22

18.3

34

28.3

38

31.7

2.39

1.29

33.0

8

Y8

25

20.8

23

19.2

17

14.2

35

29.2

20

16.7

2.98

1.41

17.4

2.64

1.33

25.65

9

Y9

12

10.0

29

24.2

23

19.2

26

21.7

30

25.0

2.72

1.34

26.1

10

Y10

18

15.0

20

16.7

23

19.2

34

28.3

25

20.8

2.76

1.35

21.7

11

Y11

7

5.8

13

10.8

14

11.7

44

36.7

42

35.0

2.15

1.18

36.5

12

Y12

11

9.2

30

25.0

16

13.3

34

28.3

29

24.2

2.66

1.33

25.2

2.57

1.3

27.37

أوالً -التهكم اإلدراكي

7.7

املستوى الكلي

15

32.07

20

22.7

22.75
54.82

ثانياً -التهكم العاطفي

12.92

املستوى الكلي

16.67

29.17

16.67

29.59

24.6
53.77

ثالثاً -التهكم السلوكي

املستوى الكلي

19.17

10
29.17

15.85

26.25

28.75
55

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة ونتائج احلاسبة االلكرتونية.
ثانياً -اختبار خمطط البحث وفرضياته
حتليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث:
.1
مت استخدام معامل بريسون لالرتباط ()Person Correlation
للتعرف على العالقة االرتباطية بني متغريات البحث ،ويظهر اجلدول ()4
نتائج هذه العالقة وكما يلي:
حتليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث على
أ.

جمتمعة (املؤشر الكلي) هلا عالقة بزيادة مستوى التهكم التنظيمي
بنسبة ) (%78.8يف املؤسسات عينة البحث.
حتليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث على املستوى
اجلزئي:
هناك عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني الغضب كونها إحدى
.1
خصائص القيادة املتغطرسة والتهكم التنظيمي على املستوى الكلي،

املستوى الكلي :يشري جدول ( )4إىل وجود عالقة ارتباط معنوية
موجبة بني خصائص القيادة املتغطرسة جمتمعة (املؤشر الكلي)

إذ بلغ معامل االرتباط الكلي ( )0.669وهي عالقة معنوية عند مستوى
معنوية ( ،)0.01ويدل ذلك أنه كلما ازدادت سعي قيادة املؤسسات

وأبعاد التهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي) على املستوى الكلي،
إذ بلغ معامل االرتباط الكلي ( )0.788وهي عالقة معنوية عند مستوى
معنوية ( ،)0.01وهذا يعين إن أي زيادة يف مناذج القيادة املتغطرسة

عينة البحث يف امتالك خاصية الغضب كلما ازدادت قدرة املوظفني
اإلداريني فيها يف تفعيل حاالت التهكم التنظيمي.
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جدول 4 :عالقة االرتباط بني القيادة املتغطرسة جمتمعة والتهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث
املتغري املستقل

القيادة املتغطرسة

املتغري املعتمد

**0.788

التهكم التنظيمي

املصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS
.2

تعكس معطيات جدول ( )5وجود عالقة ارتباط معنوية

.3

N=120

* مستوى املعنوية = 0.01

يرتبط خاصية اهليمنة كأحد من خصائص القيادة

موجبة بني خاصية الغرور بوصفها إحدى خصائص القيادة املتغطرسة

املتغطرسة بعالقة ارتباط معنوية موجبة مع التهكم التنظيمي على

والتهكم التنظيمي على املستوى الكلي للمؤسسات عينة البحث ،إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ( )0.765عند مستوى معنوية
( ،)0.01وهذه النتيجة تدل على إن أي زيادة يف خاصية الغرور هلا

مستوى مجيع املؤسسات عينة البحث ،ومعامل ارتباط بلغت قيمته
( )0.775عند مستوى معنوية ( ،)0.01وهذا يشري إىل أنه كلما زاد
توافر قيادة املؤسسات عينة البحث باهليمنة على املوظفني كلما لوحظ

عالقة بزيادة مستوى التهكم التنظيمي بنسبة ( )%76.5يف املؤسسات
عينة البحث.

مستويات من التهكم التنظيمي لدى عينة البحث.

جدول  : 5عالقة االرتباط بني خصائص القيادة املتغطرسة وأبعاد التهكم التنظيمي
املتغري املستقل
الغضب

اهليمنة

الغرور

أبعاد التهكم التنظيمي /املؤشر

املتغري املعتمد
خصائص القيادة املتغطرسة/
املؤشر الكلي

**0.669

**0.765

املصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS
بناءً على النتائج السابقة ميكن القول أن حتليل العالقة بني القيادة

**0.775

N=120

الكلي
**0.788

* مستوى املعنوية = 0.01

الكلي) يف التهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي) ،ويالحظ أن معامل
()R2

املتغطرسة جمتمعة (املؤشر الكلي) والتهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر
الكلي) كانت معنوية وجاءت داعمة لفرضية البحث األوىل مما يعين قبول

قد بلغ ( )0.621الذي يشري إىل أن ما نسبته ()%62
التحديد
من االستجابة يعود إىل هذا املتغري ،وأن الباقي ( )%38يعود إىل

الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على أنه " :توجد عالقة ارتباط

متغريات أخرى مل يتضمنها خمطط هذا البحث ،ويؤكد ذلك قيمة ()F

معنوية بني خصائص القيادة املتغطرسة وأبعاد التهكم التنظيمي على
املستوى الكلي واجلزئي يف املؤسسات عينة البحث".

احملسوبة ( )193.383وهي أكرب بكثري من قيمتها جدولية والبالغة
( )3.921عند مستوى معنوية ( )0.01ودرجيت حرية (،)118,1

حتليل العالقات التأثريية بني متغريات البحث:
.2
يبني جدول ( )6نتائج حتليل االحندار ويظهر فيها وجود عالقة تأثري

وبذلك فإن هذه النتيجة تعكس وجود تأثري معنوي خلصائص القيادة
املتغطرسة جمتمعة (املؤشر الكلي) يف أبعاد التهكم التنظيمي جمتمعة
(املؤشر الكلي).

معنوية ذات داللة إحصائية ملتغري القيادة املتغطرسة جمتمعة (املؤشر
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جدول  : 6تأثري خصائص القيادة املتغطرسة جمتمعة (املؤشر الكلي) يف أبعاد التهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي)
املتغري املستقل

أبعاد التهكم التنظيمي (املؤشر الكلي)

املتغري املعتمد

خصائص القيادة املتغطرسة (املؤشر الكلي)

R2

درجيت احلرية

0.621

)(118,1

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .SPSS

F

* معنوية عند مستوى

اجلدولية

احملسوبة

3.921

193.383

N=120

a≤0.01

أما تشخيص طبيعة عالقات التأثري بني خصائص القيادة املتغطرسة

قيمة معنوية بداللة قيمة ( )tاحملسوبة والبالغة ( )12.910واليت

بشكل منفرد يف أبعاد التهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي) فقد
اعتمد أسلوب البسيط لالحندار اخلطي ،ويظهر نتائج ذلك اجلدول ()7

تعين أن تغرياً مقدارهُ ( )1من خاصية الغضب للقيادة سيؤدي إىل تغري
مقدارهُ ( )%76.5يف التهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث.

وعلى النحو االتي:
هناك عالقة تأثري معنوية ذات داللة اجيابية بني خاصية
أ.
الغضب والتهكم التنظيمي (جمتمعة) ،ومبعامل حتديد ( )R2قدرهُ

يتضح من جدول التالي أن هناك وجود تأثري معنوية موجبة
ت.
للخاصية اهليمنة يف التهكم التنظيمي (جمتمعة) ،إذ يتبني من قيمة
( )R2أن اهليمنة يساهم يف تفسري ( )%52.5من قيمة أبعاد التهكم

( )0.448وهذا يعين أن خاصية الغضب لدى القيادة تفسر )(%44.8
من التغريات احلاصلة يف التهكم التنظيمي ،وأن ( )%55.2من التغريات

التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي) ،وهي قيمة معنوية عند اختبارها
بقيمة ( )Fاحملسوبة والبالغة ( )130.397حيث تزيد عن قيمتها

تعود إىل متغريات أو عوامل أخرى تكون خارج نطاق هذا البحث ،وبلغت
قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( )95.548وهي أكرب بكثري من قيمتها
اجلدولية البالغة ( )3.921عند درجيت حرية ( )118,1وبلغت قيمة

اجلدولية البالغة ( )3.921عند درجيت حرية ( ،)118،1وبلغت قيمة
( )0.725( )B1وهي قيمة معنوية بداللة قيمة ( )tاحملسوبة والبالغة
( )11.419وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( )1.658عند

( )0.057( )B1وهي قيمة معنوية بداللة قيمة ( )tالبالغة ()9.780

مستوى معنوية ( )0.01ودرجة حرية ( ،)119اليت تعين أن تغرياً

واليت تعين أن تغرياً مقدارهُ واحد من خاصية الغضب سيؤدي إىل تغري
مقدارهُ ( )%57يف التهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث.

مقداره ( )1من خاصية اهليمنة سيؤدي إىل تغيري موجب مقداره
( )%72.5يف أبعاد التهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث.

تعكس نتائج جدول املذكور أنَّ هناك عالقة تأثري معنوية
ب.
ذات داللة إحصائية خلاصية الغرور يف التهكم التنظيمي (املؤشر

بناءً على ما سبق فإن النتائج أعاله تأثري خصائص القيادة املتغطرسة
(منفردة) يف أبعاد التهكم التنظيمي (جمتمعة) كانت معنوية وجاءت

الكلي) ،ويتضح ذلك من معامل حتديد ( )R2الذي حقق (،)0.585
وبلغت قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( )166.672وهي أكرب بكثري من
قيمتها اجلدولية البالغة ( )3.921عند درجيت حرية ( )118,1وبلغت

داعمة لفرضية البحث الثانية ،مما يعين قبول الفرضية الرئيسية الثانية
اليت تنص على أنه " :يوجد تأثري معنوي خلصائص القيادة
املتغطرسة يف أبعاد التهكم التنظيمي على املستوى الكلي واجلزئي يف

قيمة ( )0.765( )B1وهي

املؤسسات عينة البحث ".

جدول  : 7تأثري خصائص القيادة املتغطرسة منفردة يف أبعاد التهكم التنظيمي جمتمعة (املؤشر الكلي)
املتغري املعتمد
املتغريات املستقلة

التهكم التنظيمي (املؤشر الكلي)
0β

الغضب

0.562

الغرور

0.645

اهليمنة

0.695

1β

0.057
()9.780
0.765
()12.910
0.725
()11.419

R2

F

400

الداللة

اجلدولية

احملسوبة

0.448

3.921

95.548

0.000

0.585

3.921

166.672

0.000

0.525

3.921

130.397

0.000

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج  ) ( N= 120 .SPSSقيمة ( )tاحملسوبة
D.F for F = (118, 1)D.F for T = (119

مستوى

 =1.658قيمة ( )Tاجلدولية
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املبحث الرابع – االستنتاجات واملقرتحات
أوالً -االستنتاجات:
أ.

يظهر من خالل اجلانب العملي للبحث بأن غالبية القيادات

اإلدارية يف املؤسسات إدارة زاخو املستقلة تنتهج منطاً قيادياً متعاون ًا
مع املوظفني ،وأنّ هناك نسبة ال سيستهان بها من هؤالء القيادات تتبع
منطاً متغطرساً يف تعاملها معهم.
أظهرت نتائج التحليل الوصفي ملتغري القيادة املتغطرسة
ب.
بأن هناك مستويات متدنية من االتفاق عليه ،وهذا يرجع إىل نسبة أكرب
من أفراد املبحوثني أشاروا إىل ان القادة اإلداريني يف مؤسساتهم يرغبوا
أن يكونون حمور اهتمام موظفهم يف أغلب االحيان.
كشفت نتائج التحليل الوصفي إىل أن هناك اتفاقاً وبنسبة
ت.
منخفضة يف إجابات املستجيبني على مستوى توافر التهكم التنظيمي
يف املؤسسات عينة البحث والذي يقع ضمن درجة االتفاق املنخفض،

ث.

يوصي الباحثني ضرورة حمافظة القادة اإلداريني يف

املؤسسات عينة البحث على مستويات متدنية من القيادة املتغطرسة
لكي يسود املناخ اإلجيابي الفاعل يف تلك املؤسسات.
ضرورة قيام القادة يف املؤسسات عينة البحث للنمط القيادي
ج.
التفاعلي ملا له من أثر إجيابي يف حتسني روح العمل واألداء لدى
املوظفني اإلداريني.
من الضروري قيام إدارة زاخو املستقلة مبتابعة مدراء
ح.
املؤسسات التابعة حلدود تلك اإلدارة عن أسلوب التعامل مع املوظفني
بواسطة اللجان الرقابية والزيارات امليدانية وتطويرهم من خالل إعداد
الدورات أو ورشات العمل االدارية والقيادية لتعزيز مهاراتها وتوجيه
املوظفني توجيهاً إجيابياً الذي من شأنه أن ينمي روح الوالء وااللتزام
لديهم يف املؤسسات.
املصادر
املصادر العربية:

وهذا يعين بأن األفراد املبحوثني يعتقدون بأنهم يبذلون جهد أعلى من أ.
آبا بكر ،كوسرت حممد وشريف ،أمحد آزان ويوسف ،رنا نيسان،
املفرتض ان يقوموا به يف املؤسسات اليت يعملون بها.

أشارت نتائج حتليل االحصائي لعالقة االرتباط إىل وجود
ث.
ارتباط معنوي موجب عالي بني خصائص
القيادة املتغطرسة والتهكم التنظيمي يف املؤسسات عينة البحث ،وهذا

( ،)2020دور املهارات الناعمة يف احلد من التهكم التنظيمي،
جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،اجمللد ( ،)16العدد
( ،)52الصفحات(.)545-523

املوظفني اإلداريني املتمثلني مبديري الوحدات اإلدارية الرئيسة يف تلك

عمان-األردن.

يدل إىل أن توافر خصائص القيادة املتغطرسة لدى القادة اإلداريني يف االمارة ،أسعد شريف ،)2002( ،سيكولوجية الفروق الفردية :علم النفس
الفارقي ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
املؤسسات عينة البحث يؤدي إىل تزايد مستويات التهكم التنظيمي لدى

خضري ،ارادن و امحد شهناز ،)2017( ،الدعم التنظيمي املدرك و
املؤسسات.
التوافق املهين واثرهما يف خفض ظاهرة التهكم التنظيمي:
تظهر نتائج حتليل اإلحصائي لالحندار عن وجود عالقة تأثري
ج.
حبث ميداني آلراء عينة من العاملني يف ديوان وزارة الشباب،
معنوية خلصائص القيادة املتغطرسة يف التهكم التنظيمي يف املؤسسات
جملة الدنانري ،العدد(.)10
عينة البحث وبنسبة متوسطة ،ونستنتج من ذلك أن ازدياد اتباع القادة
اإلداريني يف املؤسسات عينة البحث لنمط القيادي الغري املتساهل يؤدي دافيدوف ،ليندا ،)2020( ،مدخل إىل علم النفس ،الطبعة اخلامسة ،الدار
إىل ازدياد ظاهرة التهكم التنظيمي.

الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر.
رضوان ،سامر ،)2015( ،مقاربة وصفية يف الشخصية املتسلطة :مقالة

ثانياً -املقرتحات:
أكادميية 20 ،آذار  ،2015على الرابط التالي:
ضرورة قيام القيادات اإلدارية يف املؤسسات إدارة زاخو
أ.
.Www.anamothaqaf.com
املستقلة بتعزيز اتباع النمط القيادي املتعاون مع موظفيهم.
الرميدي ،بسام مسري  ،)2019( ،أثر تطبيق منطي القيادة املوزعة
من الضروري أن يتحلى القادة يف املؤسسات عينة البحث
ب.
والقيادة امللهمة على التهكم التنظيمي :دراسة تطبيقية على
بقدر أعلى من التواضع يف التعامل جتاه املوظفني اإلداريني املتمثلني
شركات السياحية املصرية ،جملة اقتصاد املال واالعمال،
مبديري الوحدات اإلدارية الرئيسة يف تلك املؤسسات عند ممارسة
اجمللد ( ،)3العدد(.)10
انشطتهم اليومية لكي يبقى القادة بعيدين عن النمط القيادي
رهيو ،سحر عناوي ،)2014( ،دور العدالة التنظيمية يف تقليل ظاهرة
املتغطرس.
التهكم التنظيمي :دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب كلية
ضرورة أن يراعي القيادات اإلدارية يف املؤسسات عينة
ت.
الرتبية ،جامعة القادسية ،جملة املثنى للعلوم االدارية
البحث اجلهود اليت يبذهلا املوظفني عند أدائهم للعمل أن ال يتجاوز
واالقتصادية ،اجمللد ( ، )4العدد (. )10
احلدود املقررة لكي ال يصل املوظفني إىل حالة من التهكم يف العمل.
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الشمري ،رائد كريم منشد ،امليالي ،حاكم احسوني ،)2019( ،التأثري احملمود ،سعد فاضل عباس ،الباشقالي ،حممود حممد أمني،)2020( ،
التفاعلي للقيادة احلكيمة يف العالقة بني الصحة التنظيمية
والتهكم التنظيمي  -دراسة استطالعية آلراء عينة من االطباء

اثر أدوار القيادة بالضيافة يف احلد من ظاهرة التهكم التنظيمي:
دراسة استطالعية آلراء عينة من الكوادر الوظيفية والتدريسية

يف عدد من الكليات و املعاهد التقنية التابعة جلامعة دهوك
العاملني يف مستشفى احلكيم العام ،جملة معني ،العدد (.)2
التقنية ،اجمللة العربية لإلدارة ،جملد ( ،)40العدد (.)3
صرب ،رنا ناصر ،)2008( ،انعكاس التهكم التنظيمي على السلوك
املنحرف للعاملني :حبث استطالعي آلراء عينة من العاملني يف املختار ،عمر أمحد ،)2008( ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب،
الطبعة األوىل ،القاهرة -مصر.
الشركة العامة للصناعة الصوفية ،جملة تكريت للعلوم االدارية
مزعل ،فاضل عبد الزهرة ،)2014( ،قياس الغضب لدى كلية الرتبية
واالقتصادية ،اجمللد ( ،)4العدد(.)44

العابدي ،علي رزاق جياد وفايز ،اكرم سامي ،)2020( ،الغرور التنظيمي
وتأثريه على االحرتاق الوظيفي ،جملة كلية الرتبية للبنات

للعلوم اإلنسانية :بناء وتطبيق ،جملة الرك للفلسفة وللعلوم
االجتماعية ،اجمللد ( )6العدد ( ،)14الصفحات (.)62-33

(.)340-313
عبد القصري ،ناتاليا أمحد ،)2020( ،القيادة املتغطرسة وتأثريها يف

باضطراب الشخصية النرجسية ،جملة االستاذ ،اجمللد (،)2
العدد ( ،)216الصفحات(.)194-159

للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)14العدد ( ،)27الصفحات موسى ،انعام لفته وجاسم ،أمحد لطيف ،)2016( ،الغرور وعالقته

األداء التنظيمي :دراسة حالة يف كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الوايف ،مرام حممد دخيل ،)2016( ،تأثري ممارسة القيادة التشاركية يف
التماثل التنظيمي :دراسة ميدانية على موظفي مكاتب التعليم
الكوفة ،جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية ،اجمللد
مبحافظة جدة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد
( ،)14العدد ( ،)27الصفحات (.)472-447

واإلدارة ،جامعة امللك عبدالعزيز .اململكة العربية السعودية.

العطوي ،عامر علي حسني ،)2012( ،تفسري ظاهرة التهكم التنظيمي يف
املصادر األجنبية:
املنظمات من خالل الرتابط البيين لعمليات العقد النفسي ب.
واالحرتام والداخلي ،جملة القادسية للعلوم االدارية
Akcay, v. cynicism and its Relation with
واالقتصادية ،اجمللد ( ،)4العدد (.)10
performance, international Current treds
العكيدي ،وسام نايف حممد مغري ،)2013( ،دور عناصر القيادة اإلدارية in educational science, St. Kliment
يف اعتماد إدارة اجلودة الشاملة :دراسة استطالعية آلراء عينة ohridski university press, Sofia, Bulgaria
(2017).
من مدراء مديرية جماري صالح الدين /مركز جماري بيجيAslan, S.& Eren, S. The effect of cynicism and ،
رسالة الدبلوم العالي التخصصي يف اإلدارة الصناعية ،كلية the organizational cynicism on alienation,
the clute institute international Academic
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل .العراق.
U.S.A (2014).
الفتالوي ،علي عبد احلسن عباس ،)2014( ،سلوكيات العمل السلبية Borden, L., Levy, P.E. & Silverman, S.B. Leader
الناشئة عن التهم التنظيمي وانعكاسها على مرونة ممارسات Arrogance and Subordinate Outcomes:
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Psychol 33, 345–364 (2018).
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جامـــعـــــــــــة زاخو
كلية اإلدارة واالقتصاد
قــســـم العلوم اإلدارية

إىل /مديري الوحدات اإلدارية الرئيسة باملؤسسات احلكومية يف إدارة زاخو املستقلة  ...احملرتمون
م /استمارة استبانة
حتية طيبة ....
متثل االستمارة اليت بني أيديكم جزءاً من مشروع البحث املوسوم (التأثري التفاعلي للقيادة املتغطرسة يف التهكم التنظيمي :دراسة استطالعية لعينة من املؤسسات
احلكومية يف إدارة زاخو املستقلة) .وتعد هذه االستمارة مقياساً يعتمد ألغراض البحث العلمي ،لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت ترونها مناسبة لكل سؤال،
علماً أن املعلومات املدونة تتسِمُ بطابع السرية واألمانة العلمية ،وال داعي لذكر أمسائكم ،وأن مساهمتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جناح مهمتنا.
شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسرية العلمية.....
مالحظات عامة:
 -1يرجى اإلجابة عن مجيع األسئلة؛ ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل.
 -2يرجى وضع عالمة ( )يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك.
 -3الباحثني على استعداد لإلجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم اخلاصة باالستمارة.

الباحثني
هاشم علي أمحد

فرهاد سامل مجيل

ريوار مجال رشيد

أوالً -بيانات تعريفية:
 .1اجلنس :

ذكر ( )،

أنثى ( ).

 .2العمر  30 - 21 :سنة ( ) 40 - 31 ،سنة ( ) 50 - 41 ،سنة ( ) 51 ،سنة فأكرب( ).
 . 3التحصيل الدراسي  :إعدادية ( ) ،دبلوم فين ( ) ،بكالوريوس ( ) ،شهادة عليا ( ).
 .4عدد سنوات اخلدمة يف الوظيفة 5 :سنوات فأقل ( ) 10 - 5 ،سنوات ( ) ،أكثر من  10سنوات ( ).
 .5عدد الدورات التخصصية اليت شاركت بها:

دورة ( )،

ال توجد ( ).

ثانياً -القيادة املتغطرسة :هي عملية التأثري يف سلوك ومواقف التابعني من خالل االعتماد على خصائصه املتمثلة يف الغضب والغرور واهليمنة برأيه واعتقاده بأنه
أكثر قدرة من اآلخرين وبالتالي يتوقع أن يبدو له تقديراً كبرياً .يرجى بيان مدى اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة ( )يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت
تراها مناسبة.

الفقرات

ت
أ -الغضب:
رئيسي املباشر...
1

يصبح غاضبا ً بسهولة.

2

يتخذ القرارات اليت تؤثر على اآلخرين دون االستماع إىل آراءهم.

3

يغضب عند مناقشة أفكاره وقراراته.
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أتفق

أتفق

بشدة
()5

()4

غري

ال

متأكد
()3

أتفق
()2

ال
أتفق
بشدة
()1
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4

يستخدم سلوكيات لفظية مثل الصراخ جلعل املوظفني غري مرتاحني.

5

يقبل مقرتحات اآلخرين بصعوبة عندما يغضب.

ب -الغرور:
رئيسي املباشر...
6

يستخف مبوظفيه علنًا.

7

يستخدم أساليب التهديد النتقاد اآلخرين.

8

حيب دائماً أن يكون مركز اهتمام اآلخرين.

9

يظهر السلوك الذي مينع احلفاظ على التواصل الفعال مع اآلخرين.

10

لن يكون راضياً حتى حيصل على كل ما يريده.

ج -اهليمنة:
رئيسي املباشر...
11

يتصور أن التفوق على اآلخرين هو ميزة ولدت معه.

12

يعتقد انه يعرف أفضل من أي شخص آخر يف مجيع املواقف.

13

يركز على السلطة يف احلاالت اليت ال ميلك فيها املعلومات املطلوبة.

14

مييل إىل املركزية وحصر السلطة والصالحيات بيده.

15

يتوقع تقديراً كبرياً من اآلخرين.

ثالثاً -التهكم التنظيمي :هي جمموعة من السلوكيات اليت تتصف بها املؤسسات احلكومية واليت جتعلها مشاعر سلبية جتاه السياسات اليت تتخذها املؤسسات ،واليت
تتمثل بالتهكم السلوكي والعاطفي واإلدراكي ،يرجى بيان مدى اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة ( )يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت تراها مناسبة.

الفقرات

ت

أتفق

أتفق

غري

ال

بشدة
()5

()4

متأكد
()3

أتفق
()2

ال
أتفق
بشدة
()1

أ -التهكم اإلدراكي:
1

اعتقد بأن إدارة املؤسسة ختتلف يف القول والتطبيق.

2

أشعر أن إدارة املؤسسة تتجنب مبادئ االستقامة واملصداقية.

3

أرى بأن أهداف إدارة املؤسسة حتقق فقط مصاحلها الشخصية.

4

أشكك يف قرارة إدارة املؤسسة للقيام بعمل ما عند إقراره.

ب -التهكم العاطفي:
5

أ شعر باالرتباك عندما أفكر مبسريتي الوظيفية يف املؤسسة اليت أعمل فيها.

6

أحس بالتذمر من الطريقة اليت تتعامل بها إدارة املؤسسة مع املوظفني.

7

اشعر دائماً باالستياء وعدم االرتياح يف املؤسسة.

8

أبذل جهود عالية ودون حدود يف املؤسسة اليت أعمل فيها.

ج -التهكم السلوكي:
9

أعتمد السلوك الرافض عن االشياء اخلاطئة اليت حتدث يف املؤسسة.

10

أشعر بانعدام مبادئ العدالة يف احلصول على فرصة الرتقية ملنصب ما.

11

غالباً اتبادل نظرات الغضب والسخرية مع اصدقائي يف املؤسسة.

12

أنتقد إدارة املؤسسة من سياساتها جتاه املوظفني.

405

مجيل  ،فرهاد سامل و أخرون  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 10:العدد ، 2:ص  ، 406 -389خزيران.2022 -

اكرتێكران راس تهوخۆ ای سهركردایهتیا زاڵ د گاڵتهكران رێكخستێن دا
ڤهكولینهاك پراكتیىك یه ل هژمارهاك فهرمانگههێن میى یێن سهر ب ئیدارا سهربوخوای زاخۆ ڤه
پۆخته:
ئارماجن ژ ڤهكولینا بهردهست زانینا چهندای اكرتێكران راس تهوخۆ ای ساخهلتێن سهركردایهتیا زاڵ (عینات ،سهرداچووى ،سهپاندن) د گاڵتهكران رێكخستێن دا ئهوا كو هاتیه پراكتیكرن ل فهرمانگههێن میى یێن سهر ب ئیدارا
سهههربوخوای زاخۆ ڤه .ڤهكولیێن الیهێن تیوورییا ههردوو اببهات پێشههكێشههكریه .وژ الیهێن پراكتیىك ڤه ڤهكولیێن پهیوهندای ههردوو تهوهران دایركریه .وفورما راپرس هیێن هاتیه باكرئینان وهكو ئامیهكێ سهههرهىك بو كومكران پێزانینێن
الیهێن پراكتیىك بو ڤهكولیێن وهاتیه بهرسهڤدان ژالێی ( )120بهرپرسهێن یهكێن سههرهىك یێن اكرگێرى ل فهرمانگههێن هاتنی وهرگرتن دڤێ ڤهكولیێن دا وڤهكولنی هاتیه پشهت بهسه تكرن ب دوو گرمیانێن سههرهىك .ئهڤ پێزانینه
هاتینه رشوڤهكرن برێاك باكرئیناان ژمارهاك ئامرازێن ئامارى بو گههشتنا دهرئهجنامان ژواان وهىك دوابرهبوون ورێژا سهدێ وانڤهراس تا هژمارى وپیڤهرێن خاهراتێی وتێ س تا ( (Tو ( (Fدپروگرامێ ) (SPSS V.21ێ دا .وئهڤ
ڤهكولینا لبهرده ست گهه شتیه هندهك ئهجنامان و ای ژ ههمیا گرنگرت ههبوان پهیوهندای گرێدان واكرتێكران پوزهتیف دانڤبهرا ساخهلتێن سهركردایهتیا زاڵ و گالتهكران رێكخ ستێن .وئهڤ ڤهكولینه ب كومهاك را س پاردێن اتیبهت
هاتیه پۆختهكرن وای ژ ههمیا گرنگرت فهره تامی ئیدارا سهههربوخوای زاخۆ رابیت ب دیفچووان شه ێوازێ سهههرهدهریكران رێڤهبهران دگهل فهرمانبهرێن اكرگێرى برێاك لینێن چاڤدێرێی وسهههرهدانێن پراكتیىك وپێشه ێخسههتنا وان ب
ئامادهكران خوالن و ورك شوپێن اكرێن اكرگێرى وسهركردایهىت بو ابشرتكران ش یاان وئاراس تهكران فهرمانبهران ب ئاراس تهیهاك ئهرێىن ودلوماهێی داكو بیته رێكهك بو گه شهكران هێزا الیهنگیێی ورێكوپێكیێێ د فهرمانگههێن كو
هاتینه وهرگرتن دڤهكولیێن دا.
پهیڤێن سهرهىك :سهركردایهتیا زاڵ ،گالتهكران رێكخستێن ،ئیدارا سهربوخوای زاخۆ.
The interactive impact of Arrogant Leadership in Organizational Cynicism
A survey study of a sample in populace institutions -Zakho independent administration
Abstract:
The current research aims to Recognition on The interactive impact of Arrogant Leadership Characteristics (Anger,
Vanity, Dominance) in Organizational Cynicism in populace institutions -Zakho independent administration. and the
Zakho independent administration. was selected to perform the practical field of the research and the sample of
research included (120) from the Managers of the main administrative units. a set of statistical methods were used to
& )analyze the data and arrive at the required results, such as: frequencies, percentages, mean, standard deviation, (T
(F) test in (SPSS V. 21). The research came to a number of conclusions; the most important one is the existence of a
positive significant correlation and effect between Arrogant Leadership in and Organizational Cynicism of institutions
under research. Finally, this research has Its informal expression, some points were suggested for the institutions under
research which are The need for the Zakho independent administration team Follow up managers dealing with
employees through supervisory committees and field visits and develop them through preparing administrative and
leadership courses or workshops to enhance their skills and direct employees in a positive direction that will develop
the spirit of loyalty and commitment in those institutions.
Keywords: Arrogant Leadership, Organizational Cynicism, Zakho Independent Administration.
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