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  الملخص
 متمثلة األربعة عادھابأب المیكیافیلیة بین العالقة طبیعة علي التعرف الدراسة استھدفت 

 مرموقة، مكانة إحراز في والرغبة والسیطرة، التحكم في األخالقي،والرغبة غیر التالعب في
 آخر، جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات جانب، من اآلخرین في الثقة وعدم

 للفرد، لتنظیمیةا الھویة من لكل التفاعلي الدور على التعرف أیضا الدراسة استھدفت كما
 أجریت وقد العالقة، ھذه في ) الجمیل رد نحو النزعة( لدیھ الموجب التعامل رد ومعتقدات

 لتوزیع الوسطى مصر بشركة العاملین من عشوائیة طبقیة عینة علي التطبیقیة الدراسة
 لیلالتح علیھا أجري التي القوائم عدد بلغ مفردة،وقد )٣٦٨( العینة حجم بلغ حیث الكھرباء،

 نماذج تطبیق خالل ومن ،%)٧٩٫٧( بلغ صحیح استجابة بمعدل قائمة )٢٩١( اإلحصائي
 وجود أھمھا، النتائج من مجموعة إلي التوصل تم التدریجي واالنحدارالمتعدد البسیط االنحدار

 ،للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة بین موجبة معنویة عالقة
 في الثقة لعدم ومعنوي مباشر موجب تأثیر وجود تبین للمیكیافیلیة، الفرعیة باألبعاد یتعلق وفیما

 غیر السلوكیات على مرموقة مكانة إحراز في والرغبة األخالقي، غیر والتالعب اآلخرین،
 ھذه على والسیطرة التحكم في الرغبة تأثیر النتائج تدعم ولم للتنظیم، الموالیة األخالقیة

 كل بین موجبة معنویة ترابط عالقة وجود تبین كما .جوھریا تأثیرھا یكن لم حیث السلوكیات،
 والسلوكیات جانب من بالمثل الموجب التعامل رد بشأن ومعتقداتھ للفرد، التنظیمیة الھویة من

 أسفرت التفاعلیة الوساطة اختبار سیاق وفي .آخر جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر
 على إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة تأثیر في التنظیمیة للھویة التفاعلي الدور ثبوت عن لنتائجا

 التعامل رد لمعتقدات التفاعلي الدور ثبوت وعدم للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
 بتفاعل علقیت فیما للمیكیافیلیة، الفرعیة األبعاد مع بالتفاعل یتعلق وفیما الشأن، ھذا في الموجب

 مع التفاعلیة الوساطة ثبوت عن النتائج أسفرت التنظیمیة، الھویة مع للمیكیافیلیة األربعة األبعاد
 مكانة إحراز في والرغبة األخالقي، غیر والتالعب ،اآلخرین في الثقة بعدم الخاصة األبعاد

 تدعم فلم الموجب، عاملالت رد بمعتقدات المیكیافیلیة أبعاد بتفاعل یتعلق فیما أما فقط، مرموقة
 الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات عالقتھا في اآلخرین في الثقة عدم بعد مع تفاعلھا إال النتائج

 النتائج ھذه وتفسیر مناقشة تم وقد ھذا .معنویة غیر التفاعالت بقیة جاءت حین في للتنظیم،
 الصعیدین على امینھاومض دالالتھا واستخالص البحث لموضوع السابقین بجھود وربطھا
  .والتطبیقي النظري
 التنظیمیة، الھویة للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات المیكیافیلیة، :المفتاحیة الكلمات

  العربیة مصر جمھوریة الموجب، التعامل رد تقداتعم



 

 ٤  
 

 
  

 
 

  :تقدیم )١(
 حیث یرة،األخ اآلونة في األخالقیة غیر التجاریة الممارسات بشأن القلق حدة تزایدت 

 ولو حتى لدیھم أولویة وإعطائھا بالربحیة متزایدا اھتماما العاملین إیالء إلى التقاریر أحدث تشیر
 العدید في متواترا سلوكا األمر ھذا أصبح وقد العمل، بأخالقیات التضحیة حساب على ذلك جاء
 بحدوث عجلت والتي Enron Scandal فضیحة من بدءا المثال سبیل فعلى المؤسسات، من

 مزیفة، بممتلكات المحتملین المستثمرین بخداع المؤسسة ھذه قامت حیث المالیة، األزمة
 من ٢٠٠٠ عام خریف في إفالسھا إشار إلى بھا األمر آل حتى المالي مركزھا بقوة وإیھامھم

 Enron Scandal:The Fall of a Wall Street Darling,Investopedia) المیالد
January 2018) الوقت ذلك في األمریكي التاریخ في األكبر اإلفالس بأنھ وصف ما وھو 
(Bratton,2012)على العاملین إقدام على عدیدة أمثلة فھناك الوحید، المثال ھو ذلك ،ولیس 

 من وذلك بھا یعملون التي المنظمات صالح تستھدف أنھا یعتقدون التي األخالقیة غیر السلوكیات
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات الحقا الباحثون علیھ أطلق ما وھو متعددة، وقناعات دوافع

   .Unethical Pro.Organizational Behavior للتنظیم
 صالح تستھدف العاملین عن تصدر قد كثیرة سلوكیات رصد تم فقد الصدد، ھذا وفي 
 في لسلوكیاتا ھذه مثل انتشار لوحظ حیث للعمل، األخالقیة بالمعاییر أطاحت ولو حتي المنظمة
 المنتج فاعلیة وصف في یبالغ حینما المبیعات رجل نجد المثال سبیل فعلى عدیدة؛ عمل قطاعات

 للشركة السوقیة الحصة على المحافظة بذلك ھادفا -  الحقیقة غیر على-  التجاریة اإلعالنات في
 الغذائیة الصناعات مجال في اإلنتاج رجال إقدام وكذا األمام، إلى الحصة ھذه دفع أو یمثلھا، التي
 الجودة توافر لعدم نتیجة المعتمدة الصناعیة للمعاییر مطابقة غیر انتاج مدخالت استخدام إلى

 تأخر أو اإلنتاج خطوط تعطل عدم في منھ رغبة وذلك معینة، أوقات في المطلوبة القیاسیة
 تجاه قانونیة زماتإلت من الشركة لھ تتعرض قد لما أوتجنبا المجدولة، تلك عن التسلیم مواعید
 بالمدارس العاملین بعض قیام وكذلك معھم، للحرج یعرضھا قد ما األقل على أو عمالئھا

 ومدى المقدمة العلمیة البرامج جودة وصف في بالمبالغة الخاصة واألكادیمیات والمعاھد
 یمثلونھا التي األكادیمیة للمؤسسة تنظیمیة سمعة تحقیق سبیل في - الحقیقة غیر على-  تنافسیتھا

 السلوكیات إطار في كثیر وغیرھا السلوكیات ھذه كل وتدخل .الطالب من المزید جذب بھدف
 غیر من أنھ Umphress and Bingham (2011) ویرى للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر

 عن األخالقیة غیر السلوكیات من واسعة سلسلة في منظمة أیة أعضاء ینخرط أن المستغرب
   .لمنظماتھم مباشر نفع تحقیق شأنھا من معینة أشیاء إغفال أو ارتكاب طریق

 ونتائجھا السلوكیات ھذه مثل على الضوء إلقاء إلى الباحثین من العدید سعى وقد 
 انتشارھا معدالت على للسیطرة محاولة في وذلك ،والطویل القصیر األجلین في المحتملة
 تنظیمیة سلوكیات بوصفھا معھا أوالتعامل علیھا یاداالعت خشیة وذلك التنظیمیة، بالبیئة أوتفشیھا
 طالما المنظمة ثقافة من جزءا األخالقیة غیر السلوكیات تصبح أن بمكان الخطورة فمن مبررة،

 أن على الحالیة الدراسة وتعتمد .(Umphress et al., 2010) صالحھا تستھدف كانت
 غیر السلوك ممارسة عن إحجامھ أو ىعل إقدامھ إمكانیة تحدد ما ھي للفرد الشخصیة السمات

 إیمان عن كاشفة شخصیة كسمة المیكیافیلیة تأتي الصدد ھذا وفي للمنظمة، الموالي األخالقي
 أھم من كواحدة End Justifies the means الوسیلة تبرر الغایة بأن الفرد لدى كامل

 ما فعادة السلوكیات، ھذه مثل ممارسة في لالنخراط الفرد استعداد بمدى تنبئ قد التي السمات
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 لممارسة احتماال األكثر فھم ثم ومن التقلیدیة، األخالقیة بالمعاییر أقل اھتماما المیكیافلیون یولي
 وجھة من التنظیمي اإلطار داخل مفیدة السلوكیات ھذه كانت طالما األخالقیة غیر السلوكیات

 ھذه مثل ممارسة علي فللیینالمكیا إقدام فإن وبالطبع (Hegarty & Sims, 1979) نظرھم
 على اإلقدام نحو ستجابتھم لمدى المقید أو المطلق الظرف توافر بمدى مرھونا سیظل السلوكیات
 والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة تحلیل الحالیة الدراسة تحاول الصدد ھذا وفي ممارستھا،

 لبعضModerating Role عليالتفا الدور طبیعة وتحدید للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر
 التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة في متمثلة العالقة بھذه المحیطة أوالمتغیرات العوامل
 بشركة العاملین من متخذة الجمیل، رد نحو الفرد نزعة بدورھا تحدد والتي الفرد لدى الموجب

   .لھا تطبیقیا میدانا الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر
  :سةالدرا موضوع )٢(

 ممارسة على البعض إقدام على التأثیر ذات الموقفیة العوامل تحدید على الباحثون درج 
 في السائد القیادي النمط جاء الصدد ھذا وفي للمنظمات، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات

 ,e.g. Effelsberg et al., 2013; Katrina) السلوك لھذا الداعمة الظرفیة العوامل مقدمة
et al 2015; Miao et al., 2013) السوابق أو المقدمات تأثیر آخرون باحثون تناول كما 

 ھذه بمثل عالقتھ في الوجداني كااللتزام للمنظمات الموالیة األخالقیة غیر للسلوكیات االتجاھیة
 الدراسات ھذه ثراء من الرغم وعلى ،(Matherne &Litghfield, 2012) السلوكیات

 خصوصا الظرفیة غیر للمتغیرات المحتملة التأثیرات تتناول لم أنھا إال جیدة،ال بالنتائج البحثیة
 أو مقدمات في للبحث جدیدة مجاالت إضافة محاولة فإن ثم ومن الفردیة، بالعوامل المتعلقة تلك

 االتجاھیة أو الموقفیة المقدمات لتلك خالفا -  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات سوابق
 لدى الرغبة تزاید تفسیر إلى بدورھا تفضي قد متكاملة نماذج تقدیم إلى ینتھي ربما -  رةالمذكو
 تستھدف التي أو للمنظمات الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ممارسة على اإلقدام في البعض

 أو موقفیة عوامل بفعل السلوكیات تلك ممارسة اآلخرعن البعض تفسیرعزوف وأیضا صالحھا،
  .نةمعی ظرفیة

 Tett قدمھا والتى Trait Activation Theory السمات تفعیل نظریة إلى واستنادا 
& Burnett (2003) سببا تمثل قد والتي -  والموقفیة الفردیة بالعوامل التبصر من المزید فإن 

 من للعدید مطاردا مطلبا یظل -  للمنظمات الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ظھور في جوھریا
 من ألصحابھا الحقیقیة النوایا في المشكوك السلوكیات لھذه أفضل فھم تحقیق سبیل في ینالباحث

 داخل حدوثھا معدالت یضبط بما التنظیمیة والممارسات السیاسات توجیھ ومحاولة جانب،
 في -  ھو المواقف تباین أن إلى السمات تفعیل نظریة وتشیر .آخر جانب من التنظیمي اإلطار
 لدیھ، معینة شخصیة سمات توافر عن والناتجة للفرد السلوكیة االستجابة درجة حددی ما - الحقیقة

 حدوث أن إال محددة، سلوكیة استجابات إلى یدفعھ قد الفرد لدى معینة شخصیة سمة توافر أن أي
 السمة تلك تأثیر تطلق أن شأنھا من معینة ظرفیة عوامل وجود قرین سیظل االستجابات ھذه مثل
 أو سمة تفعیل بأن القول یمكن تقدم ما على وبناء ،(Tett & Murphy ,2002) السلوك على

 ھذه آثار وإطالق عن للتعبیر محددة ظرفیة إشارات توافر رھن یظل معینة شخصیة سمات
 Kenrick ذكره وأن سبق ما یؤكد ما ذلك ولعل الفرد، سلوكیات في السمات تلك أو السمة

and Funder (1988) إال المضطرب سلوكھ في تظھر لن مثال الفرد لدى قلقال سمة أن من 
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 تأثیر لظھور المالئمة الظرفیة اإلشارة آنذاك المباشر التھدید یمثل حیث مباش، بتھدید شعر إذا
  .السلوك اضطراب في القلق

 البحثیة، القضیة بھذه االھتمام ضرورة لتؤكد الحالیة الدراسة تأتي المنطلق ھذا ومن 
 والمصریة عام شكل الخصوص وجھ على والعربیة عام بشكل أدبیاتھا في ادثالح النقص ولتسد
 البحثي الخط ھذا مع تواصال البحث حلقات من جدیدة حلقة ولتضیف الخصوص، وجھ على
 خالل من وذلك البشریة، والموارد التنظیمي السلوك مجاالت من المجال لھذا والمتصدي المھم

  :الیةالت التساؤالت عن اإلجابة محاولة
 لتوزیع الوسطى مصر بشركة العاملین لدى شخصیة كسمة المیكیافیلیة مستوى ام :٢/١

  للمنظمة؟ الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في انخراطھم مستوى وما الكھرباء؟
 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات للمیكیافیلیة المختلفة األبعاد بین العالقة طبیعة ام :٢/٢

   للمنظمة؟
 من الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من كل بین العالقة طبیعة ام :٢/٣

   آخر؟ جانب من للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات جانب،
 تفاعلیا دورا الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة متغیرات تؤدي لھ :٢/٤

 غیر والسلوكیات جانب، من للمیكیافیلیة المختلفة األبعاد بین العالقة في )معدال(
   آخر؟ جانب من للمنظمة الموالیة األخالقیة

 بعد الدراسة لھذه تطبیقیا میدانا الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر شركة اختیار تم وقد 
 طاقةوال الكھرباء وزارة إلى وصلت التي الشكاوى بعدد الخاصة التقاریر أحد على االطالع

 الجمھوریھ مستوى على التسعة الكھرباء توزیع شركات أن الوزارة أعلنت حیث المتجددة،
 ) ٧٫١٢١ ( عن یزید ما الساخن الخط خدمة خالل من تلقت قد المذكورة الشركة بینھا من والتي
 وأخري فنیة شكاوى بین ما الشكاوى ھذه تنوعت وقد م، ٢٠١٩ عام خالل شكوى ملیون

 للتیسیروتحسین المختلفة اآللیات تطبیق متابعة الوزارة واصلت قد السیاق ذاھ وفي تجاریة،
 التى واالستفسارات، والبالغات المختلفة الشكاوى لتلقى جمھورالمشتركین مع التواصل طرق
 اإللكترونى الموقع من كل وخدمة الجمھور، شكاوى لتلقى اإللكترونیة المنظومة فى تمثلت

   .المختلفة التواصل قنوات عبر للمكتب ردةالوا والشكاوى للوزارة،
 الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر بشركة العاملین ائتالف خالل من الباحث تواصل وقد 

 إلى العدادات قارئي ذھاب حول تدور الردود معظم فكانت تحدیدا، التجاریة الشكاوى مفھوم عن
 دخول ثم ومن القراءات، تراكم ىإل یؤدي مما بالمنزل، األسرة تواجد عدم توقیتات في المنازل
 الرغم وعلى شھریا، المستحقة المبالغ إقرار عند سعرا األعلي الشرائح إلى االستخدام معدالت

 ھذه أن إال بھا، وللعاملین للشركة مباشرة فائدة على تنطوي السلوكیات ھذه مثل أن من
 بالمجتمع السائدة قیةاألخال المعاییر بعض مع تتنافى -  منھا كبیر جانب في - السلوكیات
 تقدم ما على وبناء .المشتركین جانب من المستخدمة الخدمات عن العادلة بالمحاسبة والمرتبطة

 الواردة العالقات یظھر أن شأنھ من التطبیقیة للدراسة المجال ھذا اختیار أن المرجح فمن
   .أفضل بشكل الدراسة بفروض
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  :الدراسة أھداف )٣(
  :التالیة األھداف تحقیق إلى الدراسة تسعى

 لدى للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر توالسلوكیا المیكیافیلیة، مستوى وتحدید سقیا :٣/١
   .الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر بشركة العاملین

 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات للمیكیافیلیة المختلفة األبعاد بین العالقة طبیعة دتحدی :٣/٢
  .للمنظمة

 الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من كل بین العالقة طبیعة دتحدی :٣/٣
  .آخر جانب من للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات جانب، من

 الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة لمتغیرات المعدل الدور ةدراس :٣/٤
 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات جانب، من للمیكیافیلیة لمختلفةا األبعاد بین العالقة في

   .آخر جانب من للمنظمة
  :الدراسة أھمیة )٤(

 النحو على وذلك بھا، متضمنة وعملیة علمیة قناعات عدة من الدراسة ھذه أھمیة تنبع
  :التالي

   العلمیة ةاألھمی :٤/١
  :التالیة عتباراتاال من للدراسة العلمیة األھمیة على االستدالل یمكن

 ،-  قیادي كنمط أو شخصیة كسمة سواء -  المیكیافیلیة دراسات مجال في الحادث صالنق :٤/١/١
 البحثي المجال ھذا في الیسیر النذر ولو الحالیة الدراسة تضیف أن الباحث یأمل وبالتالي

   .البشریة الموارد وإدارة التنظیمي السلوك مجاالت من المھم
 الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة من لكل التفاعلي الدور دراسة نإ :٤/١/٢

 بالسلوكیات المیكیافیلیة عالقة في الجمیل، رد نحو بالنزعة تسمیتھا یمكن ما أو بالمثل
 سانحة بیئة توفر التي الظرفیة العوامل تظھر أن شأنھا من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر

 یأمل ما وھو التفاعلیة المتغیرات ھذه توافر لمستویات وفقا تقییدھا أو العالقة ھذه إلطالق
   .الشأن ھذا في محدودة ولو إضافة یمثل أن الباحث

   العملیة ةاألھمی :٤/٢
  :التالیة االعتبارات من للدراسة العملیة األھمیة على یستدل

 االستدالل إمكانیة ثحی من الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر لشركة الدراسة نتائج ةأھمی :٤/٢/١
 نطاق داخل للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة من كل واقع على

   .السلبیة وتداعیاتھا المشكالت ھذه مع للتعامل الالزمة اآللیات كافة اتخاذ ثم ومن العمل،
 البعض ةممارس من للحد بھ االشترشاد یمكن إطار الدراسة نتائج توفر أن نیمك :٤/٢/٢

 من للمنظمة نفع على تنطوي السلوكیات ھذه كانت ولو حتى األخالقیة، غیر للسلوكیات
   .یمارسھا من نظر وجھة
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 :العلمیة وفروضھا الدراسة أدبیات )٥(
 النظري اإلطار شرح في متمثلة الدراسة أدبیات الجزئیة ھذه في البحث ینتاول 
 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المختلفة أبعادھاب المیكیافیلیة في متمثلة الرئیسیة لمتغیراتھا
 التنظیمیة، الھویة في متمثلة )المعدلة( التفاعلیة المتغیرات مجموعة عن فضال للمنظمة،

 بین المتضمنة العالقات طبیعیة الستجالء تمھیدا وذلك الفرد، لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات
 وذلك الحالیة، الدراسة فروض اشتقاق وبھدف األدبیات ذهھ إلیھ أشارت لما وفقا المتغیرات ھذه
  :التالي للطرح وفقا

   المیكیافیلیة ٥/١
 نیوقوال اإلیطالي السیاسي والمفكر الفیلسوف قدمھ الذي -  المیكیافیللیة ظھرمصطلح 
 كتابھ في عشر السادس القرن في مرة ألول - م١٤٦٩ عام فلورانسا في المولود میكیافیللي

 والفجوة Pragmatism النفعیة أھمیة إلى میكیافیللي أشار الشھیر الكتاب ھذا وفي األمیر،
 Manipulative Influence الخداعي التأثیر وتكتیكات Emotional Distance الوجدانیة
Tactics إلى االنتقال إلى المفھوم ھذا شیوع أدى وقد السلطة، حیازة یرغب من سلوكیات في 

 أصبح األمیر، كتاب صدور علي قرون خمسة من أكثر مرور وبعد تعقید،ال بالغة مؤسسیة أنظمة
 في المیكیافیللیة مترتبات وتحلیل دراسة في تخصصت بحثیة لمدرسة مرجعیا أساسا الكتاب ھذا
 Christie and ویعد الماضي، القرن من السبعینیات في بدأت التي المدرسة وھي العمل، بیئة

Geis (1970) البحثي االتجاه لھذا أسس من أول.  
 لمبادئ الشخص حیازة لمدى عاكسة شخصیة سمة المیكیافیلیة تعد تقدم ما على وبناء 

 بین فیما العالقات ( شخصیة البین العالقات على المؤثر السلوك وھو االنتھازي، السلوك
 المیكیافیلیة الشخصیة أن إلى Jones and Kavanagh (1996:514) أشار وقد )األشخاص

 التي الدراسة أشارت فقد ذلك من الرغم وعلى معینة، والءات في االنخراط نھایمك ال
 مقیاس على عالیة درجات یسجلون الذین األشخاص أن إلى Flynn et, al., (1987)أجراھا

 یسجلون ممن بغیرھم مقارنة الغیر بخداع القیام احتماالت أو فرص لدیھم تتزاید لم المیكیافیلیة
 قد المیكیافیلیین أن إلى أیضا الدراسة ھذه توصلت وقد المقیاس، ھذا على المنخفضلة الدرجات

 على للحصول الوسائل لھذه لجوئھم من أكبر بشكل العقاب لتجنب الخداعیة الوسائل إلى یلجأون
  .معینة مكانة إحراز أو مكافأة

 فكرا نأل البعد، أحادیة كسمة المیكیافیلیة مع التعامل عدم ینبغي سبق ما على وترتیبا 
 من كل أشار الصدد ھذا وفي السمة، لھذه وفقا لألشخاص خاطيء تصنیف إلى یقود قد كھذا

Dahling et, al., (2009) و Wu and LeBreton (2011) المیكیافیلي المظھر أن إلى 
 ھذه من یحوزه لما ووفقا أساسیة، سمات ألربعة الشخص امتالك مدى على بناء یتحدد للشخص
  :یلي فیما للمیكیافیلیة الفرعیة السمات تتمثل ذلك على وبناء المظھر، ذلك یتحدد األربع السمات

 Amoral Manipulation األخالقي غیر التالعب ٥/١/١
 الذاتیة، المنافع تحقیق نحو التوجھ سبیل في األخالقیة المعاییر تجاھل في الرغبة وتعني 
 ولو حتى مباشرة شخصیة منافع من سلوكال ذلك یحققھ بما ما سلوك قیمة على الحكم وبالتالي
 ثقة ولعدم .Dahling et, al., (2009:228) اآلخرین حساب على المنافع ھذه تحققت

 وعدم المبادرة لھم تكون أن لھم بالنسبة األفضل من أنھ یرون فإنھم غیرھم، في المیكیافلیین
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 مستویات لتأمین دوما یسعون المیكیافلیین نجد ثم ومن اآلخرین، لخداع ضحایا للوقوع االنتظار
 بطرق المواقف مختلف في التصرف خالل من والسیطرة والمكانة والنفوذ السلطة من عالیة
 األخالقي غیر التالعب إلى اللجوء إلى ذلك سبیل في اضطروا ولو ذاتیة منافع لھم تحقق

(Kessler et, al., 2010).  
  Desire for Control السیطرة أو التحكم في الرغبة ٥/١/٢

 مع بالعالقات الخاصة المواقف في التحكم محاولة إلى السیطرة في الرغبة وتشیر 
 ,.Dahling et, al یرى ثم ومن ذلك، أجل من سلطاتھم تقلیص ومحاولة اآلخرین،

 الشخصیة المواقف في الھیمنة ممارسة في الرغبة تعني السیطرة في الرغبة أن (2009:228)
 یمتلكون من فإن ذلك على وبناء نفوذ، أوامتالك سلطة لحیازة لآلخرین حالمتا المدى تقلیل بھدف

 كمصدر اآلخرین إلى ینظرون أن المتوقع من -  شخصیة كسمة - المیكیافیلیة من عالیة درجات
 ذلك أدى ولو وسلطاتھ نفوذه من والحد علیھ، والسیطرة مواجھتھ علیھم یتعین الذي الدائم للتھدید

   .اإلنسانیة بالتفاعالت المحیط االجتماعي اإلطار داخل استبدادیة كیاتسلو إلى اللجوء إلى
 Desire for Status مرموقة مكانة إحراز في الرغبة ٥/١/٣

 نحو الرغبة إلى تشیر والتي مرموقة، مكانة إحراز نحو جامح توجھ المیكیافلیون یمتلك 
 في رفیعة لمكانة فردال وصول تبرر تراكمیة خارجیة نجاح مؤشرات اكتساب إلى السعي

 من األحداث إلى ینظرون المیكیافللین أن Dahling et, al., (2009:228) ویرى المجتمع،
 شأنھ من ما كل فإن ،وبالتاليExternal Locus of Control خارجي تحكم مركز خالل
 ومصادر الوظیفیة، كاألھداف آخرین جانب من الخارجي للتحكم یخضع المرموقة المكانة تحقیق
 الرفیع، والمركز المرموقة المكانة إلى یقود مما وغیرھا والنفوذ، القوة ومصادر الثروة، تحقق
  .المصادر ھذه كل على السیطرة نحو السعي مواصلة فعلیھم ذلك على وبناء

  Distrust of Others اآلخرین في الثقة عدم ٥/١/٤
 االرتیاب من الكثیر تحمل تيال النظرة إلى المیكیافیلیة مكونات من المكون ھذا ویشیر 

 السلبیة والدالالت لآلثار خاص اھتمام توجیھ مع ونوایاھم اآلخرین دوافع نحو السخریة وأحیانا
 ,.Dahling et, al أشار الصدد ھذا وفي اآلخرین، ھؤالء لدى النوایا ھذه مثل لوجود

 في الثقة عدم نحو نینزعو المیكیافیلیة من عالیة مستویات یمتلكون من أن إلى (2009:227)
 العتقادھم یتحدد الذي التوجھ وھو اآلخرین، خداع نحو مرتفعا توجھا المتالكھم نتیجة اآلخرین

  .خداعھم حتما سیحاولون اآلخرین ھؤالء أن
 مركبا تعد المیكیافیلیة أن إلى Dahling et, al., (2009) أوضح تقدم، ما على وبناء 

 على للفرد استثنائیة قدرة یعكس حیث الشخصیة، بةالموھ من مرتفعا مستوى یعكس لغویا
 محالة ال -  سیعملون المیكیافلیین بأن االعتقاد مقبوال یصیر التوجھ لھذا ووفقا باآلخرین، التالعب

 ما إلى وبالعودة العمل، مصلحة أو الغیر مصالح حساب على ولو الذاتیة منافعھم تحقیق على -
 Tett and قدمھا والتي Trait Activation Theory السمات تفعیل نظریة إلیھ أشارت

Burnett (2003) المرتبطة السلوكیة والنوایا الشخصیة السمات بین مباشر رابط وجود من 
 السلوكیات ممارسة في المیكیافلیین انخراط إلى السابقة الدراسات أشارت ذلك على وترتیبا بھا،

 سرقة إلى ،واللجوءOpportunistic Behaviors (Sakalaki et, al.,2007) االنتھازیة
 فرص فیھا تتعاظم سیاسي طابع ذات مھن ،واختیار (Fehr et, al.,1992) اآلخرین جھود
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 یكون ما ،وعادة (Hunt & Chonko,1984) الرفیعة والمنزلة والثروة السلطة تحقیق
 ,Thoroughgood et) المنظمات ومعاییر قیم مع للتوافق احتماال أقل المیكیافللیون
al.,2012) التنظیمي المستوى على فضائح في یتورطون ما وغالبا Dahling et, al., 

 میكیافیلي نظر وجھة أن یرون والباحثین الكتاب بعض فإن كلھ ذلك من الرغم وعلى ،(2009)
 البحثیة بالكتابات الواردة تلك عن ودھاء خبثا أقل األمیر بكتابھ والواردة والنفوذ السلطة في

   .الالحقة
 لدى خاصة قدرات توافر إلى Gustafson (2000) أشار قد الصدد ھذا وفي 

 جانب من امتعاض دون تنظیمیة موارد من یرغبون ما على الحصول مجال في المیكیافلیین
 ھذه مثل على الحصول بشأن متنافسون أنھم المفترض من الذین وھم معھم العاملین اآلخرین
 الجماعیة، األھداف تحقیق في إیجابیة إسھامات لدیھم یافلیینالمیك من البعض أن كما الموارد،

 قیادة في المیكیافلیین لدى عالیة دوافع وجود إلى Judge et, al., (2009) أیضا أشار كما
 واستخدام تكییف في خاصة قدرات لدیھم أن كما تفكیرھم، طرق في النوعي والتأثیر اآلخرین

 وفي التنظیمیة، األطر داخل الدینامیكیة الطبیعة ذات معقدةال المواقف لتخطي السیاسیة المھارات
 التحویلیة السمات ذوي من القادة أن Belschak et, al., (2018) أوضح الصدد ھذا

 ذوي من المرؤوسین مع مباشر اتصال قنوات فتح على القدرة لدیھم یكون ما غالبا واألخالقیة
 منحھم خالل من وذلك شخصیاتھم، في النفعیة لجوانبا من االستفادة لمحاولة المیكیافیلیة السمات

  .لھم بالنسبة كبیرا حافزا یمثل الذي األمر العمل، بیئة داخل أكبر استقاللیة
 االستعداد لدیھم یتعاظم المیكیافلیین أن من الرغم على إنھ القول یمكن تقدم ما على وبناء 

 جماعات جھود تقویض إلى یؤدي قد يالذ األمر األخالقیة، غیر السلوكیات في االنخراط نحو
 أن أیضا یمكنھم فإنھ الجماعات، لھذه الذاتیة المصالح ثم ومن تنظیمیا، إلیھا ینتمون التي العمل
  .بآخر أو بشكل لھم ذاتیا نفعا تضمنت طالما الجماعیة األھداف دعم على یعملوا

 مدى علیھا بناء یتحدد التي الشخصیة السمات أحد":أنھا على المیكیافیلیة الباحث ویعرف 
 المظھر یتشكل بل البعد أحادیة لیست سمة وھي االنتھازي، السلوك لمبادئ الشخص حیازة

 األخالقي، غیر التالعب ھي فرعیھ سمات ألربع امتالكھ مدى على بناء للشخص المیكیافیلي
  ".اآلخرین في الثقة وعدم مرموقة، مكانة إحراز في والرغبة السیطرة، أو التحكم في والرغبة

 Unethical Pro.Organizational للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ٥/٢
Behavior   

 إلى تھدف التي التصرفات كافة إلى للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات تشیر 
 لسلوكیةا والمعاییر واألعراف القیم تنتھك ذاتھ الوقت وفي أنھا إال التنظیمیة، الفعالیة تعزیز

 فإن ذلك على وبناء ،(Umphress & Bingham ,2011) بالمجتمع السائدة األساسیة
 على بالضرورة ینطوي للمتنظیم الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات الخاص اللغوي التركیب
 العامة والقیم للمبادئ السلوك ھذا انتھاك إلى األول المكون یشیر حیث رئیسیین، مكونین

 بالمجتمع، السائدة األخالقي السلوك لمدونة انتھاكھ عن فضال تنظیمیا، المعتبرة سلوكال ولمعاییر
 والفاعلیة النجاح تعزیز في والمتمثل السلوك ھذا من الھدف إلى الثاني المكون یشیر فیما

 لھا مباشرة إفادة یحقق الذي النحو على بالمنظمة النھوض محاولة ثم ومن والفردیة، التنظیمیة
  ..(Umphress et, al.,2010; Vadera & Partt, 2013) سواء حد على بھا ملینأوللعا
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 متعمد وبشكل ینتھلك قد للمنظمات الموالي األخالقي غیر السلوك أن من الرغم وعلى 
 جانب من اإلیجابیة النظرة في یكمن ھنا الخطر أن إال األخالقي، للسلوك عالمیا السائدة المعاییر
 الدرجة إلى بھا للعاملین أو للمنظمة نفع من علیھ ینطوي لما نظرا وذلك السلوك، لھذا البعض

 (et, al., 2008 مرغوبا سلوكا وأحیانا بل إیجابیا السلوك ذلك یرى ألن بالبعض تؤدي قد التي
(Cullinan.   

 بشكل للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر للسلوكیات المفاھیمي اإلطار لتحدید محاولة وفي 
 وضع - الحقا إلیھا سیشار والتي -  الصلة ذات السلوكیات من بغیره اختالطھ عیمن دقیق،

Umphress and Bingham (2011) یندرج ما صحة لضمان الفارقة الشروط من عددا 
 وفي المفھوم، ھذا نطاق عن كلیة یخرج وما للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ضمن

  :التالي النحو على الشروط ھذة تبرز مواقف ثالثة تحدید تم الصدد ھذا
 تتعلق نوایا أیة لدیھم تتوافر أن دون أخالقیة غیر أفعاال المنظمة أعضاء بعض یرتكب قد 

 ضمن تندرج األفعال ھذه أن من الرغم ىوعل بأحد، الضرر إلحاق أو أحد بإفادة
 سلوكیات كونھا عن تعدو ال أنھا إال بھ، المرتبطة أو بالعمل الصلة ذات السلوكیات

 ھذه مثل تخرج ثم نوم ،(Asare & Wright ,1995) إھمال أو خطأ على تنطوي
 دراستھا یتم والتي للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات نطاق عن تماما السلوكیات

 إلحاق أو أحد إفادة یستھدف ال صادرا اھماال أو خطأ تعدو ال كونھا ذلك الحالي، بالبحث
 .اإلیضاح سبق كما بأحد الضرر

 بالنتائج كامل وعي بدون أخالقیة غیر أفعاال المنظمة أعضاء بعض یرتكب قد كذلك 
 داخل العاملین عن الصادرة األخالقیة غیر األفعال من بعضا فإن ثم ومن علیھا، المترتبة

 على اإلقدام قبل مسبقة نتائج تحقیق نیة بشرط الوفاء في تفشل قد التنظیمیة األطر
 السلوكیات نطاق عن أیضا تخرج السلوكیات ھذه مثل فإن ذلك، على وترتیبا ممارستھا،

 السلوكیات ھذه كون وذلك الحالیة، الدراسة تتناولھا والتي للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر
 ممارستھا على اإلقدام قبل واع وبشكل بھا العاملین أو المنظمة إفادة تستھدف لم األخیرة

 .(Tsiavia , 2016) العمل بیئة داخل
 ،لكنھم األخالقیة غیر السلوكیات بعض ممارسة على اإلقدام األفراد لبعض یمكن وأخیرا 

 للمنظمة المنافع تلك امتداد نیة لدیھم تتوافر أن دون ذاتیة، منافع تحقیق بقصد ذلك یفعلون
 ذات السلوكیات ھذه مثل فإن ثم ومن بھا، العاملین من غیرھم إلى شخصیا تتجاوزھم أو

 غیر السلوكیات ضمن بحال تصنف أن یمكن ال الذات حول والمتمركزة األنانیة الصفة
  .(Tsiavia , 2016) للتنظیم الموالیة األخالقیة

 نطاق داخل العاملین عن الصادرة السلوكیات ولتعدد السابقة الشروط لدقة ونظرا 
 قد التي لوكیاتالس من آخر جانب على الضوء إلقاء بمكان األھمیة من أصبح العمل،
 الدراسات تناولت الصدد ھذا وفي للمنظمات، الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات تختلط
 كانت إذا ما إلى یذكر اھتمام توجیھ دونما المفیدة األخالقیة غیر السلوكیات بعض الرائدة

 Froelich and Kottke كدراسة عدمھ من المنظمة إفادة إلى ھافة السلوكیات ھذه
 األخالقیة غیر السلوكیات أن على أكدت قد حداثة األكثر الدراسات أن ،إال(1991)
  .سلفا مقرر وبشكل المنظمة إفادة نیة على تنطوي أن ینبغي للمنظمات الموالیة
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 مثل تنظیمیا المفیدة األخالقیة غیر السلوكیات من متعددة أشكاال الباحثون حدد وقد ھذا 
 Warren أشار الصدد ھذا وفي ،Constractive Deviance البَناء االنحراف سلوك

 السلوك ھذا كان إذا ما على اعتمادا البَناء االنحرافي السلوك تمییز إمكانیة إلى (2003)
 العمل جماعة معاییر مع وكذلك للمجتمع، العلیا األخالقیة المعاییر مع متسق غیر أو متسقا
 االنحراف فإن وبالتالي بآخر، أو بشكل المنظمة صالح یستھدف كان طالما المنظمة داخل

 الموالي األخالقي غیر السلوك مع جوانبھ أحد في یتوافق Warren (2003) قدمھ كما
 عن یختلف أنھ إال بالمجتمع، السائدة األخالقیة المعاییر تجاوز حیث من للمنظمات
 مسبقا دةمحد نیة على ینطوي ال كونھا حیث من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات

  .السلوكیات لھذه العامة الشروط ضمن بیانھ سبق كما المنظمة إلفادة
 أطلقا األخالقي غیر السلوك من آخر نوع بتحدید Vardi and Weitz (2004) جاء ثم 

 السلوك وھو Organizational Misbehavior المعیب التنظیمي السلوك مسمى علیھ
 أعراف أو تنظیمیة معاییر من سائد ھو عما منحرف متعمد بشكل البعض علیھ یقدم الذي

  :أساسیة أوجھ ثالثة على تنطوي السلوك ھذا فإن ثم ومن اجتماعیة،
 .بھا للقائم الذاتیة لإلفادة الھادفة السلوكیات -
 .بالغیر أو بالمنظمة الضرر إللحاق الھادفة السلوكیات -
 .المنظمة إلفادة الھادفة السلوكیات  -

 مشابھا المعیب التنظیمي السلوك جعل ما ھو أخیرا لیھإ المشار الوجھ ذلك ولعل 
 المفھومان ھذان یظل ذلك من الرغم وعلى للمنظمات، الموالیة األخالقیة غیر للسلوكیات

 أن إلى Vardi and Weiner (1996) أشار الصدد ھذا وفي البعض، بعضھما عن مختلفین
 ولو حتى التنظیمیة التوقعات مع وافقةالمت السلوكیات كافة یتضمن قد المعیب التنظیمي السلوك

 أخرى سلوكیات أیضا تتضمن حیث صحیح، أیضا والعكس بالمجتمع، السائدة القیم تناھض كانت
 فالسلوك ثم ومن التنظیمیة، التوقعات بعض مع اختلفت ولو حتى االجتماعیة القیم مع تتوافق

 ذات في واجتماعیا تنظیمیا ائدس ھو ما یناھض أو یتوافق أن بالضرورة لیس المعیب التنظیمي
 السلوكیات فقط یشمل للمنظمات الموالي األخالقي غیر السلوك نجد ذلك من العكس على الوقت،

 ذلك على وبناء بالمجتمع، السائدة األخالقیة المعاییر تجاوزت ولو حتى المنظمة إفادة تھدف التي
 الموالیة خالقیةاأل غیر للسلوكیات Umphress and Bingham (2011) تصور جاء

 Blau (1964) ; Emerson االجتماعي التبادل نظریة على یعتمد لھا مفھوما متبنیا للمنظمات
 ممارسة في لالنخراط استعداد على یكون تنظیمیا دعما أدرك إذا الموظف أن حیث (1976)

 Vardi and Weitz أشار ذلك من العكس وعلى للمنظمة، المفیدة األخالقیة غیر السلوكیات
 تقریر قبل المحتملة التداعیات أو الخطورة االعتبار بعین یأخذون قد األفراد بعض أن (2004)

 المخاطر ھذه مثل فإن ثم ومن للمنظمة، الموالي األخالقي غیر السلوك ممارسة على اإلقدام
 ھذا ارسةمم عن اإلحجام أو على باإلقدام قرار اتخاذ في األفراد بین فیما تباینا تسبب قد المحتملة

 المفاھیمي التصور یظھر السابق بالطرح نوقش ما ولعل األخالقیة، غیر السلوكیات من النوع
  .المعیب التنظیمي السلوك عن اختالفھ ومدى للمنظمة الموالي األخالقي غیر للسلوك
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 من أشكال من آخر شكال Molinsky and Margolis ( 2005) قدم سبق بما الحاقا 
 بد ال الذي( الضروري الشر علیھا أطلق والتي تنظیمیا المفیدة األخالقیة غیر السلوكیات أشكال

 متعلقة معینة بسلوكیات الفرد بقیام المصطلح ھذا تعریف تم وقد Necessary Evils )منھ
 معنویا أو جسدیا ضررا تسبب قد أنھا رغم وذلك بدونھا، الوظیفیة انجازالمھام یتم ال بالعمل

 من رغبة الضروري الشر سلوك ممارسة على اإلقدام تقریر یأتي قد تقدم ما على وبناء آلخرین،
 مجال في العاملین قیام السلوكیات ھذه على األمثلة ومن معینة، وظیفیة أھداف تحقیق في الفرد

 بعض قیام أیضا ومنھا واالستشفاء، المعالجة من كجزء مؤلمة بإجراءات الصحیة الرعایة
 معین مستوى على للحفاظ محاولة في المجتھدین للطالب سلبیة فعل ردود بإعطاء األكادیمیین

 السلوكیات مع بعید حد إلى یتشابھ الضروري الشر سلوك فإن ذلك على وبناء االجتھاد، ھذا من
 أو للمنظمة معین نفع تحقیق إلى یھدفان السلوكان ھذان كون للمنظمات، الموالیة األخالقیة غیر

 تجعلھ فارقة خصائص عدة عن یكشف الضروري الشر لسلوك المقدم یفالتعر لكن بھا، للعاملین
 ما غالبا الضروري الشر سلوك ألن وذلك للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات عن مختلفا
 أحیانا تستھدف سلوكیات فھي بكاملھ، المجتمع لنفع المنظمة تتعدى قد منفعة لتحقیق ھادفا یكون

 غیر السلوكیات أما السلوك، ھذا جراء ضحیة تقع قد أخرى أطراف وجود دون العام الصالح
 الخارجیین المصلحة أصحاب األطراف حساب على تكون ما فغالبا للتنظیم الموالیة األخالقیة
  .الحكومیة الرقابیة والجھات كالعمالء
 یمارس فقد أخالقیة، أخرى أفعاال الضروري الشر سلوك یشمل فقد ذلك، على عالوة 

 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات أما لذلك، اإلشارة سبقت كما وظیفي كمتطلب السلوك ھذا
 بطاقات ضمن حال بأي تدرج أن یمكن ال أنھا كما أخالقیة، جوانب أیة على تنطوي فال للتنظیم
 Morrison (2006) قدم سبق، بما الحاقا .(Vardi & Weiner ,1996) الوظائف وصف

 وھو التنظیمي السلوك دراسات مجال إلى اإلیجابیة االنحرافیة لسلوكیاتا أشكال من آخر شكال
 Pro-Social Rule اجتماعیا المؤید أو المدعوم القواعد كسر علیھ أطلق الذي السلوك

Breaking مساعدة أجل من معینة تنظیمیة قواعد بكسر البعض قیام إلى السلوك ھذا ویشیر 
 أن ھنا القول ویمكن كفاءة، أكثر بصورة الوظیفیة والواجبات المھام تنفیذ بھدف أو العمل زمالء
 صاحبة یصف شائن شيء على ینطوي ال قد األھداف ھذه مثل لتحقیق معینة تنظیمیة قواعد كسر
  .األخالقیة بعدم

 واع بشكل تمارس سلوكیات" بأنھا للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات البحث ویعرف
 وبشكل -  ذاتھ الوقت في وتنتھلك التنافسیة أوضاعھا وتحسین لمنظمةا إفادة بھدف ومقصود

  "بالمجتمع السائدة األخالقي السلوك معاییر -  متعمد
   للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة ٥/٣ 

 أساسیة سمات أو حقائق أربع وجود إلى اإلشارة سبقت إجرائیا المیكیافیلیة تحدید عند 
 التالعب في األربع أوالسمات الحقائق ھذه تمثلت وقد میكیافیلیا، بكونھ یوصف كي الفرد لدى

 مرموقة، اجتماعیة مكانة إحراز في والرعبة والسیطرة، التحكم في والرغبة غیراألخالقي،
 Kaptien أشار الصدد ھذا وفي ،(Dahling et al., 2009) اآلخرین في الثقة وعدم

 في المصلحة أصحاب األطراف یشجعون قد متأصلة میكیافیلیة صفات لدیھم من أن ىإل (2008)
 قد المیكیافلیین ھؤالء فإن ھنا ومن للتنظیم، مفیدة أخالقیة غیر سلوكیات ممارسة على المنظمة
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 انخراطھم خالل من األخالقیة غیر السلوكیات مواجھة في األخرى األطراف مساعي یقوضون
  .ذلك غیر الحقیقة في أنھا بید التنظیمي، للنجاح داعمة ظاھرھا في تبدو التي السلوكیات ھذه في

 أنھ إلى Duffy,Ganster and Pagon (2002) دراسة أشارت ذاتھ السیاق وفي 
 الخداع نحو المیكیافلیین لدى الفطري وللمیل والسیطرة، القوة إظھار في للرغبة وكنیجة

 من أخالقیة غیر سلوكیات في منھ كاملة وبإرادة یليالمیكیاف الموظف یشارك فقد والتالعب،
 عن دقیقة غیر معلومات وتوفیر المالیة، وغیر المالیة التقاریر في والتالعب التزویر خالل

 الشروط انتھاك عن فضال والمرتقبین، الحالیین وللمستثمرین المالیین للمحللین المنظمة أنشطة
 أن كما المنظمة، إفادة بھدف ذلك كل أحیانا، مخصوصیاتھ وخرق بل العمالء مع التعاقدیة
 الشخصیة، اإلنجازات وصف في المبالغة على تحملھ قد الفرد لدى المیكیافیلیة السمات

 تقویض سلوكیات في االنخراط خالل من العمل زمالء مع أخالقي غیر بشكل والتصرف
 عرقلة إلى دفةالھا السلوكیات وھي،Social Underming Behaviorاالجتماعي التماسك

 طویلة، لفترة العالقات ھذه على والحفاظ اآلخرین مع إیجابیة عالقات إقامة على الزمالء قدرة
 أشار أیضا الصدد ھذا وفي .العمل في الجیدة السمعة أو النجاح تحقیق نحو جھودھم إعاقة وكذا

Duffy et al. (2006) التقویض اتسلوكی ممارسة إلى یلجأون الذین المیكیافلیین أن إلى 
 إعطاء إلى بھم األمر یصل وقد التنظیمیة، مكانتھم تعزیز إلى األول المقام في یھدفون االجتماعي
 السلوك ھذا ویعد مالئم، غیر موقف في العمل زمالء لوضع محاولة في مضللة وظیفیة معلومات

 أن شأنھ من الذي نالعدوا أشكال من وسیلیا شكال یعد كما المیكیافلیین، جانب من استباقیا تصرفا
   .یریدون ما تحقیق في لدیھم الذاتیة القدرة یدعم

 األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین للعالقة دقیق تحلیل إلى للتوصل محاولة وفي
 اختبار إلى Greenbaum, Mawritz and Quade (2017) دراسة سعت للتنظیم الموالیة
 وعالقة آخر، جانب من المسيء واإلشراف جانب من افیلیةللمیكی األربعة العناصر بین التفاعل

 باستخدام النظري النموذج ھذا اختبار تم وقد عام، بشكل األخالقیة غیر بالسلوكیات التفاعل ھذا
 المیكیافیلیة بین عالقة وجود عن الدراسة نتائج أسفرت وقد المالئمة، التجریبیة التصمیمات أحد

 غیر التالعب بعدي بین التفاعل أن عن أیضا النتائج أسفرت ماك األخالقیة، غیر والسلوكیات
 قدرة التفاعالت أكثر وھو المسيء واإلشراف - للمیكیافیلیة الفرعیة السمات كأحد - األخالقي

 Gigol دراسة تناولت المخالفة وبمفھوم العمل، بیئة داخل األخالقي غیر بالسلوك التنبؤ على
 والقیم األھداف العاملین وتشارك األصالة مفھوم تطبق التي لقیادةا وھي األصیلة القیادة (2020)

 غیر السلوكیات في االنخراط في الرغبة في القیادي النمط ھذا دور الدراسة ھذه اختبرت وقد
 أن إلى الدراسة توصلت وقد بالعمل لالرتباط التداخلي الدور دراسة مع للتنظیم الموالیة األخالقیة

 للتنظیم الموالیة االخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط على العاملین یشجع قد القیادي النمط ھذا
 من نوعا السلوكیات ھذه في المشاركة تكون وقد بالعمل، االرتباط درجات تزاید مع خصوصا
  .السلبیة التنظیمیة المواطنة سلوكیات
 غیر كیاتوالسلو المیكیافیلیة بین العالقة أن ألى Gustafson (2000) أشار وقد 
 وال المنظمات مصالح مع الشخصیة المصالح تتماشى تظھرعندما للتنظیم الموالیة األخالقیة

 قد الحاالت من كثیر في أنھ إلى Castille et al.(2016) أشار الصدد ھذا وفي معھا، تتقاطع
 لیینالمیكیاف جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ممارسة في االنخراط یكون
 مكتسبات تحقیق وضمان لتعزیز وأیضا الخارجیة، المخاطر ضد المنظمة وتحصین لحمایة ھادفا
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 بامكانیة یؤمنون المیكیافلیین أن الدراسة ھذه أوضحت وقد الطویل، األجل في ذاتیة اقتصادیة
 اتھملمنظم الذھنیة الصورة لحمایة األخالقیة غیر األفعال في أواالنخراط األعمال على اإلقدام

 وبین بینھم التوظیف عقود أن یرون وأنھم خصوصا الشخصیة المنافع لتحقیق الفرص وإلتاحة
 یجعل ،مما(Zagenczyk et, al., 2014) اقتصادیة طبیعة ذات -  األساس في - مؤسساتھم

 لشروط ووفقا (Sakalaki et al., 2007) انتھازیة بطریقة للتصرف عرضة المیكیافلیین
 لممارسة عرضة المیكیافلیون سیظل(Tett & Burnett ,2003) اتالسم تفعیل نظریة

 Gurlek (2020) دراسة تناولت ذاتھ السیاق وفي .للتنظیم الموالیة غیراألخالقیة السلوكیات
 في عام بوجھ األخالقیو غیر السلوكیات ممارسة على اإلقدام ونیة المیكیافیلیة بین العالقة تحلیل

 النتائج كشفت وقد تداخلي، وسیط كمتغیر Career Ambition الوظیفي الطموح وجود ظل
 عالوة .األخالقي غیر السلوك ممارسة في وبالنیة الوظیفي بالطموح إیجابیا ترتبط المیكافیلیة أن

 ونیة المیكافیلیة بین العالقة في الوظیفي للطموح التداخلي الوسیط الدور من التحقق تم ذلك، على
 الوظیفي الطموح معدالت المیكافیلیة تفسر التحدید وجھ وعلى قي،األخال غیر السلوك ممارسة

 یفسر بدوره الوظیفي الطموح أن كما المنطقیة، الناحیة من صیحیح أیضا والعكس العاملین، لدى
 .عام بوجھ األخالقیة غیر السلوكیات ممارسة نحو بالنیة ویتنبأ

  :التالى النحو على للدراسة ولاأل الفرض صیاغة یمكن السابقة، المناقشة على وتأسیسًا 
H1 "في والرغبة األخالقي، غیر التالعب( الدراسة محل المختلفة بأبعادھا المیكیافیلییة تؤثر 

 )اآلخرین في الثقة وعدم مرموقة، اجتماعیة مكانة إحراز في والرعبة أوالسیطرة، التحكم
   " .للتنظیم والیةالم األخالقیة غیر السلوكیات في ومعنویا مباشرا موجبا ثأثیرا

  .للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات المیكیافیلیة لعالقة المعدلة المتغیرات ٥/٤
 المیكیافیلیة بین للعالقة )المعدلة( التفاعلیة المتغیرات من اثنین الدراسة تتناول 

 التنظیمیة، ةالھوی في المتغیران ھذان ویتمثل للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات
 منھج یشتمل وسوف ھذا ،) الجمیل رد نحو النزعة ( الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات

 وبین جانب من الذكر سالفة التفاعلیة المتغیرات بین العالقة دراسة أوال الجانب ھذا في العرض
 لھذین التفاعلي رالدو تناول ذلك یلي آخر، جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
 فیما ونعرض للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة في المتغرین

  .العالقات لھذه تفصیال یلي
  Organizational Identity التنظیمیة الھویة ٥/٤/١
 الھویة لمفھوم المعرفي األساس Social Identity Theory االجتماعیة الھویة نظریة تقدم 

 عن ینشأ ذيلا ذاتلا وممفھ من الجانب ذلك بأنھا االجتماعیة الھویة تعرف حیث التنظیمیة،
 الذي األمر معینة، جتماعیةا لطبقة أوانتمائھ ما، جماعة في عضویتھ خالل من لذاتھ الفرد إدراك
 الھویة تعد اإلطار ھذا وفي ،)Tajfel, 1978: 63( بارزة اجتماعیة ھویات وجود علیھ یترتب

   .االجتماعیة التصنیفات من واحدة التنظیمیة
 طونتبری ال رادألفا أن ترى االجتماعیة الھویة نظریة أن القول یمكن سبق بما إلحاقا

 الطبقة إن لب بینھم، القائمة لثنائیةا تلعالقاا من سساأ على أو راد،كأف ضلبعا ببعضھم
 تلعالقاا ھذه بیعةط كبیر بشكل ددتح لفردا لیھاإ ینتمي لتيا المرجعیة الجماعة أو االجتماعیة

 مھومفھ نم یتجزأ ال زءاجو ردلفا لخدا نم نابعة جماعةلا یةوعضرتصی ثحی ت،لتفاعالا وتلك
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 حال للفرد االجتماعیة الھویة ثبوت إلي Mael and Ashforth (1992:104)وأشار ،تھذال
 الھویة فإن سبق ما علي أسیساوت معینة، لجماعة رمزي حتي أو حقیقي بشكل منتمیا نفسھ إدراكھ

 المنظمة ھذه نحو ما منظمة أعضاء یمتلكھا التي النفسیة الراوبط تلك تعبرعن التنظیمیة
(Edwards,2009)، واعتقاده المنظمة نحو باالنتماء الفرد شعور درجة تعكس فھي وبالتالي 

  .(Mael&Ashforth, 1992)لھ بالنسبة شخصیا فشال أو نحاجا یعد فشلھا أو نحاجھا بأن
 بین التماثل في اإلفراط أن إلى Dukerich et al. (2020) أشار الصدد ھذا وفي 

 یستتبع قد المنظمة ھویة اكتساب في الفرد إفراط باألحرى أو الھویة صعید على والمنظمة الفرد
 ىعل الفرد قدرة على سلبا یؤثر قد ما وھو الذاتیة، بھویتھ شعوره أو إدراكھ انخفاض بالضرورة

 األمر المریبة، التنظیمیة الممارسات أو اإلجراءات حول التساؤل طرح حتى أو في التشكیك
 أو آجال المنظمة باسم فیھا والمشاركة بل اإلجراءات ھذه تأیید إلى النھایة في بھ یؤدي قد الذي

  .عاجال
 أنھا الإ االجتماعیة، الھویة أشكال أحد تمثل للفرد التنظیمیة الھویة بأن التسلیم ومع 

 متعدد مكونا بطبیعتھا االجتماعیة الھویة تظل حین في للھویة، محددا مظھرا أو وجھا تعكس
 أن Dutton et al. (1994) یري الصدد ھذا وفي ،A Mulitfaceted Construct األوجھ
 والتعریف لآلخرین، المنظمة تعریف بین الفكري االرتباط ذلك "إلي تشیر للفرد التنظیمیة الھویة

   .لآلخرین نفسھ تقدیم عند لنفسھ الفرد یستخدمھ لذيا
   )الجمیل رد نحو النزعة( الموجب التعامل رد معتقدات ٥/٤/٢

 Gouldner (1960) قدمھ الذي Norm of Reciprocity التبادلیة معیار یشیر 
 إلى Blau (1964) قدمھا التي Social exchange theory االجتماعي التبادل نظریة وكذا

 المعیار على وبناء التعامل، طرفي بین الموارد تبادل خالل من تتطور العالقات ودةج أن
 مماثل، إیجابي بفعل إیجابي فعل على الرد تعني الموجب التعامل رد معتقدات فإن معا، والنظریة

 تتسم ألفعال االستجابة عند أنھ بالمثل المعاملة تعني اجتماعي، وكمفھوم .المكافأة من كنوع
 على القائم النموذج إلى قیاسا متوقع ھو مما وتعاوًنا لطًفا أكثر عادة الناس یكون دة،بالمو

 أكثر یكونون ما عادًة فإنھم عدائیة، ألفعال یتعرضون عندما العكس وعلى الذاتیة، المصلحة
   .الجمیل رد نحو الفرد نزعة الموجب التعامل رد معتقدات تعكس تقدم ما على زبناء .عدوانیة

 جانب من الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة من كل بین العالقة :٥/٤/١
  .آخر جانب من للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات
 الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من كل بین عالقة لمناقشة محاولة في 
 الھویة دور أوال الجانب ھذا في البحث یتناول للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات

 السلوك أن إلى Vardi and Wiener (1996) أشار الصدد ھذا وفي وتأثیرھا، التنظیمیة
 مع قویا تماثال یمتلكون الذین أولئك بواسطة یرتكب ما غالبا للمنظمات الموالي األخالقي غیر

 Umphress and Bingham توصل والقیادة،كما والرسالة الھویة صعید على منظماتھم
 لمستوى العالیة بالدرجات للمنظمات الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ارتباط إلى (2011)

 غیر للسلوكیات األخالقي القناع تلبس أن شأنھا من الھویة ھذه فمثل الفرد لدى التنظیمیة الھویة
 المنظمة ةإلفاد ماسة حاجة وجود على اھتمامھ جل مركزا الفرد وتجعل األخالقیة،

(Umphress , Bingham & Mitchell,2010)، من أن على النظریات بعض وتؤكد 
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 األخالقیة والمعاییر القیم یتجاھلون قد الھویة صعید على منظماتھم مع عالیة بدرجات یتماثلون
 وتراھا المنظمة تفضلھا التي السلوكیات ممارسة نحو الرغبة لدیھم تتزاید ثم ومن الشخصیة،

 أطراف بمصالح المتعمد اإلضرار حساب على ذلك كان ولو حتى التنظیمیة الناحیة من ھال مفیدة
 یجسد ذلك أحد أن إلى Dukerich et al. (1998) أشار الصدد ھذا وفي خارجیة، أخرى
 تأثیر وجود أن إلى الدراسة ھذه توصلت حیث التنظیمیة، الھویة في المظلم الجانب مالمح

 السلوكیات ممارسة في االنخراط وإمكانیة القویة التنظیمیة الھویة بین ومباشر موجب جوھري
 للمساءلة الفرد لخضوع مجاال السلوكیات ھذه كانت ولو حتى للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر

 .القانونیة
 عالقتھا في الجمیل رد نحو النزعة أو الموجب التعامل رد بمعتقدات یتعلق وفیما

 أشارت قد االجتماعي التبادل نظریة أن القول یمكن للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات
 ;Balu,1964) المعاملة طرفي بین الموارد تبادل خالل من تلقائیا تتطور العالقات جودة أن إلى

Gouldner,1690) التبادلیة معیار على كلھ ذلك ویعتمد Norm of Reciprocity والذي 
 تستھدف التي السلوكیات ممارسة نحو ذاتیا التزاما أنفسھم لىع یرتبون األفراد أن على ینص
 Cropanzano) قویة بعضویة تجاھھا یشعرون طالما منظماتھم صالح

&Mitchell,2005)، المنظمة بین التبادلي للسلوك نسقا یقدم التبادلیة معیار فإن ثم ومن 
 من جاھزة قوالب تحدد أو تضع ال -  ذاتھا حد في - التفاعالت ھذه فإن ذلك ومع بھا، والعاملین

 تأییدھم درجة في األفراد اختالف إلى والدراسات لبحوث تشیر حیث المتوقعة، السلوكیة األنماط
   قد Clack and Mills (1979) أن إال االجتماعي، التبادل عالقات في بالمثل للمعاملة

 السلوكیات ممارسة إلى رأكب بشكل یمیلون الجمیل رد نحو قویة نزعة یحملون من أن إلى أشارا
 الموجب التعامل لرد قویة مقتقدات من یحملونة لما انعكاسا للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر

  .بالمثل
  :التالى النحو على للدراسة الثاني الفرض صیاغة یمكن السابقة، المناقشة على وتأسیسًا

H2 “رد نحو النزعة( الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة تؤثر 
   " .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في ومعنویا مباشرا موجبا تأثیرا )الجمیل

 العالقة في الموجب التعامل رد ومتغیرات التنظیمیة، الھویة لمتغیرات التفاعلي رالدو :٥/٤/٢
   .للمنظمة الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین

 المرغوبة غیر اآلثار كافة استیضاح ومحاولة على الضوء إلقاء من الرغم ىعل 
 المحتملة التنظیمیة ومترتباتھا المیكیافیلیة حقیقة فھم یزال فال العمل، نطاق داخل للمیكافیلیة

 قیاسا نسبیا قلیلة تزال ال الجانب ذلك في البحثیة الجھود أن كما محدودا، التنظیمي السیاق داخل
 سانحة فرصة توفر قد المیكیافیلیة أن اعتبار على وذلك وخطورتھ، الموضوع ھذا میةأھ على

 السمات أحد - ذاتھا في - تعد أنھا كما التنظیمي، السیاق داخل األخالقیة غیر السلوكیات لتنامي
 بتأثر القول فإن ذلك من الرغم وعلى .(Kaptien,2008) اجتماعیا المقبولة غیر الشخصیة
 لمیكیافیلي الرائد بالعمل ورد ما مع تماما یتوافق أخرى وسیاقیة شخصیة بعوامل ینالمیكیافلی

 الخصائص وببعض البیئیة بالمتغیرات المیكیافلیین تأثر على صراحة نص والذي )األمیر كتاب(
 یفضل حیث سلوكیاتھم، على المیكیافیلیة سمة آثار تقید أو تطلق قد التي األخرى الشخصیة
 وعلى صریحا مخلصا رحیما اآلخرین أمام یبدو أن األحیان من كثیر في فیليالمیكیا الشخص

 أو معاكس بشكل التصرف على یحافظ أن علیھ ذاتھ الوقت في ولكن اإلنسانیة، من عالیة درجة
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 Kessler et al. (2010) أشار الصدد ھذا وفي لذلك، الضرورة دعت إذا مغایرة معاییر وفق
 مع تعاملھم عند مخادعین أو استغاللیین دائما لیسوا العمل إطار داخل المیكیافلیین أن إلى

 على ومنطویا مالئما التصرف ذلك یبدو عندما فقط األخالقیة المعاییر یتجاھلون فھم اآلخرین
   .الشخصیة المكاسب من بعضا تحقیق

 بعین یؤخذ لم إذا أنھ إلى Teo and Chan-Serafin(2013) أشار الصدد ھذا وفي
 فشال أو نجاحا فشلھا أو نحاجھا واعتبار المنظمة نحو باالنتماء الفرد شعور قوة راالعتبا

 غیر السلوكیات ممارسة عن اإلحجام أو على اإلقدام نحو سعیھ على ذلك وأثر شخصیا،
 غیر والسلوكیات المیكیافیللیة بین العالقة مناقشة آنذاك ستظل للمنظمات، الموالیة األخالقیة
 األسس بأن القائلة الفكرة أن كما مكتملھ، غیر أو منقوصلة مناقشة للمنظمات لیةالموا األخالقیة

 أن شأنھ من وذلك الجماعة، لبقاء المعززة بالسلوكیات مرتبطة تظل سوف الملزمة االجتماعیة
 السلوكیات ممارسة على إقبالھ لمدى قویا محددا تمثل أن التنظیمیة الفرد لھویة یمكن كیف یفسر
 Ashforth أشار الصدد ھذا وفي أنفسھم، المیكیافللین لدى حتى للمنظمة المفیدة قیةاألخال غیر

and Meal (1989) تكن لم ما السلوكیات من النوعیة ھذه ممارسة على یقدم لن الفرد أن إلى 
 الفرد یتماثل لم ما ذلك یتحقق ولن العمل، جماعة داخل الذاتیة قیمتھ محددات أحد تمثل المنظمة

  .الھویة صعید على بھا یعمل التي المنظمة مع ويق بشكل
 فقد الجمیل، رد نحو النزعة أو الفرد لدى الموجب التعامل رد بمعنقدات یتعلق وفیما

 توافر نتیجة الجمیل رد نحو قویة نزعات یمتلكون من أن إلى Hogg et al,(1995) أشار
 اإلقدام نحو فطریا میال لدیھم نیكو بالمثل، الموجب التعامل رد بضرورة لدیھم راسخة قناعات

 بعض تتجاوز أو أخالقیة غیر السلوكیات ھذه كانت ولو حتى للمنظمة المفیدة السلوكیات على
 بشكل تتزاید العالقة ھذه قوة أن إلى ذاتھا الدراسة توصلت كما بالمجتمع، السائدة القیمیة المعاییر

 الھویة، صعید على منظماتھم مع التماثل من قویة مستویات یمتلكون عندما المیكیافلیین لدى أكبر
 السابق السلوك تفعیل نظریة فإن وأخیرا .النتائج ھذه Tsiavia (2016) دراسة دعمت كما

 أو المقید الظرف توافر ضرورة إلى النظریة أشارت حیث الجانب، ھذا تدعم إلیھا اإلشارة
 القول یمكن الجزئیة ھذه في عرض لما ووفقا السلوك، على الشخصیة السمة لتأثیر المطلق
 أوتقویة إبراز في لدیھ الموجب التعامل رد ومعتقدات للفرد التنظیمة الھویة تفاعل بإمكانیة
   .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة

 النحو على للدراسة الثالث الفرض صیاغة یمكن السابقة، المناقشة على وتأسیسًا 
  :لتالىا

H3 " رد نحو التزعة( الفرد لدي الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة تؤثر 
 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة أبعاد بین العالقة على جوھریا تأثیرا )الجمیل

 قویة ونزعة قویة تنظیمیة ھویة یمتلكون من لدي أقوى العالقة تكون أن المتوقع للتنظیم،فمن
   " .البعدین ھذین من أقل مستویات یمتلكون بمن مقارنة الجمیل رد نحو



 

 ١٩  
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 علیھا تنطوى التى المتغیرات بین المفترضة العالقات )١( رقم التالى الشكل ویوضح
 :لھا المفاھیمي النموذج وتشكل الدراسة فروض

  
  )١( رقم شكل

  للدراسة المفاھیمي النموذج
  

  جرائیةاإل وعملیاتھا الدراسة منھج )٦(
 الدراسة، وعینة عومجتم قیاسھا، وكیفیة الدراسة متغیرات البحث من الجانب ھذا یتناول 

 البیانات، ھذه تحلیل بوأسالی المیدانیة، الدراسة بیانات جمع في المستخدمة األداه وثبات وصدق
  :التالي النحو على كوذل
  .قیاسھا وكیفیة الدراسة متغیرات ٦/١

 ،)المیكیافیلیة( المستقل المتغیر في تتمثل المتغیرات من أنواع ثالثة على الدراسة تشتمل 
 التفاعلیة الوسیطة المتغیرات وأخیرا ،)للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات( والمتغیرالتابع

 البحث ویتناول ،)الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة( في والمتمثلة العالقة ھذه في
  :التالي النحو على وذلك المتغیرات، ھذه قیاس كیفیة الجانب ھذا في
   ةالمیكیافیلی :المسقل للمتغیر ةبالنسب :٦/١/١

 ھذا قیاس تم وقد األخالقي، غیر التالعب ھي فرعیة أبعاد أربعة من المتغیر ھذا یتكون 
 سمقیا ضمن األول بالسؤال والواردة )AMM1-AMM5( من عبارات خمس باستخدام البعد

 اآلخرین في التحكم أو السیطرة في بالرغبة والخاص الثاني البعد أما .المرفقة بالقائمة المیكیافیلیة



 

 ٢٠  
 

 
  

 
 

 الثالث البعد قیاس تم حین في ،DFC1-DFC3) ( من عبارات ثالث باستخدام قیاسھ تم فقد
-DFS1( من ھي عبارات ثالث باستخدام أیضا مرموقة مكانة إحراز في بالرغبة المتعلق
DFS3(، من اآلخرین في الثقة بعدم الخاص البعد لقیاس عبارات خمس استخدام تم وأخیرا ) 

DTO1-DTO5( مقیاس استخدام تم وقد .المرفق باالستقصاء Dahling, Whitaker, 
and Levy (2009) على عشرة الستة العبارات جمیع صیغت وقد األربعة األبعاد ھذه لقیاس 

 موافق وغیر )٥( بشدة موافق بین درجاتھ تتراوح والذي التدرج خماسي لیكرت مقیاس غرار
 توقعاتھ أو الفرد أحكام عالیة بدقة یعكس أنھ المستخدم المقیاس مزایا ومن ،)١( اإلطالق على
 بتطویرھذا قاموا من إلیھ أشار لما وفقا وذلك بالغموض، تتسم مواقف في وسلوكھ أدائھ عن

   .واختباره المقیاس
   للتنظیم الموالیة االخالقیة غیر تالسلوكیا :تابعال رالمتغی :٦/١/٢

 المتغیر ھذا لقیاس Umphress and Binghan (2010) مقیاس استخدام تم وقد
 تم وقد المرفق، باالستقصاء والواردة )UPB1-UPB7( وھي عبارات )٧( على یشتمل والذي

 بین درجاتھ حتتراو والذي الخمس الدرجات ذي لیكرت مقیاس نمط على العبارات صیاغة
   .)١( اإلطالق على موافق وغیر )٥( بشدة موافق

   التفاعلیة تالمتغیرا :٦/١/٣
 تم وقد التنظیمیة، الھویة األول المتغیر التفاعلیة، المتغیرات من إثنین الدراسة تتضمن

 ھذا لقیاس عبارات )٦( یتضمن والذي Mael and Ashforth (1992) مقیاس استخدام
 غرار على أیضا العبارات صیاغة تم وقد ،)OID1-OID6( ھي باراتالع وھذه المتغیر
 اإلطالق على موافق وغیر )٥( بشدة موافق بین درجاتھ تتراوح والذي الخماسي لیكرت مقیاس

 نحو النزعة أو بالمثل الموجب التعامل رد بمعتقدات والخاص الثاني التفاعلي المتغیر أما ).١(
 مقیاس توظیف خالل من لمتغیرا ھذا قیاس تم فقد الجمیل، رد

Eisenberger,Lynch,Aselage and Rodieck (2004) عبارات )١٠( یتضمن والذي 
   .السابقة المتغیرات قیاس وتیرة نفس وعلى الخماسي لیكرت مقیاس غرار على جمیعھا صیغت

   الدراسة وعینة مجتمع ٦/٢
 والبالغ الكھرباء علتوزی الوسطى مصر بشركة العاملین جمیع البحث مجتمع یشمل 

 دوق الشامل، الحصر عن بدیال المعاینة أسلوب علي الباحث اعتمد دوق عامال، )٨٧١٨( عددھم
 استخدامھا یؤدي والتي Stratified Random Sample العشوائیة الطبقیة العینة اختیار تم

 اإلحصائیة الجداول إلى وبالرجوع .)٢٠٠٢ ، وعزمي العبد( للعینة الكلي التباین تقلیل إلى
 Krejcie & Morgan) مفردة )٣٦٨( یساوي العینة حجم أن تبین العینة حجم لتحدید

 تضمن والتي proportional Allocation المتناسب التوزیع طریقة استخدام تم وقد ،(1970
 إلى قطاع بكل العاملین عدد نسبة یعكس بما المختلفة القطاعات على للعینة متناسبا توزیعا
 وعینة البحث مجتمع )١( رقم التالي الجدول ویعرض القطاعات، بمختلف لعاملینا إجمالي
  .الدراسة



 

 ٢١  
 

––  

 
 

  )١( رقم جدول
  الدراسة وعینة البحث مجتمع

  العینة  %  عدد  القطاع  م
  ٦٨  ١٨٫٦  ١٦١٨  الفیوم قطاع  ١
  ٧١  ١٩٫٢  ١٦٧٦  سویف بني قطاع  ٢
  ١١٦  ٣١٫٦  ٢٧٥٨  المنیا قطاع  ٣
  ٨٦  ٢٣٫٤  ٢٠٤٣  أسیوط قطاع  ٤
  ٢٧  ٧٫٢  ٦٢٣   الجدید الوادي قطاع  ٥
  ٣٦٨  %١٠٠  ٨٧١٨   اإلجــــمالــــــــــــــــــي  

 القوائم دواستبعا بمراجعتھا، الباحث مقا االستقصاء، قوائم جمیع استیفاء من االنتھاء بعد
 جمیع على اإلجابة اكتمال عدم وھما لمعیارین وفقا اإلحصائي التحلیل إلجراء الصالحة غیر

 أسئلة لجمیع واحدة إجابة تثبیت من یستشف والذي واضح تحیز وجود وأ االستقصاء، أسئلة
  % )٧٩٫٧( قدرة صحیحة ردود بمعدل قائمة )٢٩١( الصحیحة القوائم عدد بلغ وقد االستبیان،

   العینة توصیف
 والخبرة والسن النوع شملت منھم للمستقصى تصنیفیة بیانات االستقصاء قائمة تضمنت 
 وفقا الدراسة لعینة توصیفا )٢( رقم التالى الجدول ویعرض الوظیفي، والمركز العلمي والمؤھل

   المذكورة للخصائص
  )٢( رقم جدول
  الدراسة عینة خصائص

 %  العدد   الخاصیة فئات   الخاصیة
  73.5  214   ذكر
  26.5  77  أنثي

  
  النوع

  % 100  291  االجمالي
  6.8  20  سنة )٣٠( من أقل

  4.4  13  سنة )٤٠( من أقل إلى )٣٠( من
  45.4  132  سنة )٥٠( من أقل إلى )٤٠( من

  43.4  126   سنة )٥٠( من أكثر

  
  

   السن

  % 100  291  اإلجمالي
  12  35   سنوات )٥( من أقل

  26.5  77  سنوات )١٠( من أقل إلى )٥( من
  30.2  88  سنة )١٥( من أقل إلى )١٠( من
  20.6  60  سنة )٢٠( من أقل إلى )١٥( من

  10.7  31   سنة عشرین من أكثر

  
  

 سنوات عدد
   الخبرة

  %100  291  اإلجمالي
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 %  العدد   الخاصیة فئات   الخاصیة
  34.1  99  متوسط تعلیم
  51.9 151  جامعي تعلیم

  14  41  علیا دراسات

 المؤھل
  العلمي

  %100  291  اإلجمالي
  19.9 58  علیا إدارة
  45.4 132   وسطى إدارة
  34.7 101  مباشرة إدارة

 المركز
   الوظیفي

  %100  291  اإلجمالي

ي  التباین من عالیة درجة وجود یتبین )٢( رقم الجدول نتائج قراءة نم سبة  ف املین  ن  الع
سبة  بلغت بالعینة،حیث الجنسین من ذكور  ب ل  )%٧٣٫٥( ال ا  )%٢٦٫٥( مقاب سبة  أن لإلناث،كم  ن

ا  )٥٠( من  أقل إلي )٤٠( من السن فئتي ا  )٥٠(و عام أكثر  عام ان  ف ا  تبلغ والي  مع  )%٨٨٫٨( ح
 ،% )٦١٫٥( مجتمعة بلغت سنوات )١٠( األكثرمن األخیرة الثالثة الوظیفیة الخبرة فئآت أن كما
سبة  بلغت كما ي  الحاصلین  ن ؤھالت  عل ا  م نھم  من  ،%)٦٥٫٩( علی وافرت  من  بی دیھم  ت  فرص  ل

ة  في نسبتھم بلغت فقد العلیا، بالدراسات االلتحاق والي  العین را  ،% )١٤( ح د  وأخی ت  فق سبة  بلغ  ن
ا  والمباشرة  الوسطى اإلدارتین في العاملین ة  وھي  % )٨٠٫١ ( مع ر  الفئ ا  األكث العمالء  احتكاك  ب

ھ  لدقة أفضل فرصة ویوفر جانب، من الدراسة متغیرات لقیاس جیدة بیئة قد الذي األمر  من  نتائج
   .آخر جانب

  .الدراسة أداة وثبات صدق ٦/٣
 Cornbach الفا كرونباخ استخدام تم Reliability Analysis المقیاس ثبات الختبار 
Alpha، حیث االعتمادیة، تقییم مجال في استخداما اإلحصائیة األسالیب أكثر من یعد والذي 

 أما الفقرات، متعددة قیاس أدوات استخدام ظل في النتائج اتساق درجة قیاس األسلوب ھذا یتیح
 ( لقیمة التربیعي الجذر تخراجاس تم فقد Validity Analysis الصدق باختبارات یتعلق فیما

 والتي للبحث، الخاضعة المتغیرات قیاس في الدراسة أداة مالئمة مدي یحدد والذي ) الفا معامل
 ھذا نتائج ) ٣ ( رقم التالي الجدول ویعرض المقیاس، بنیة صالحیة مدي علیھا بناء یتحدد

  .االختبار
  ) ٣ ( رقم جدول

  الدراسة تلمتغیرا والصدق الثبات معامالت قیم

  البحث متغیرات  م
 عدد 

 عبارات
  القیاس

 اختبار
   االعتمادیة

  )الفا قیمة(

   الصدق اختبارات
 التربیعي الجذر(

  )أللفا
  ٠٫٨٤٩  ٠٫٧٢٢  ١٦   المیكیافیلیة  ١
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات  ٢

   للتنظیم
٠٫٧٩٢ ٠٫٦٢٨  ٧  

  ٠٫٨٩٧  ٠٫٨٠٦  ٦   التنظیمیة الھویة  ٣
  ٠٫٨٩٩ ٠٫٧٩٢  ١٠  الموجب لتعاملا رد معتقدات  ٤



 

 ٢٣  
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شیر ات وت دول بیان سابق الج م ال ي )٣( رق امالت أن إل ات مع صدق الثب سجلة وال  الم
ة  أقل كانت حیث الدراسة، متغیرات لجمیع بالنسبة نسبیا كبیرة تعد الدراسة لمتغیرات سجلة  قیم  م

 وھي  للتنظیم  الموالیة ةاألخالقی غیر السلوكیات بمتغیر والخاصة ) ٠٫٦٢٨ ( تساوي الفا لمعامل
ر ن أكب د م ى الح ل األدن ات لمعام ول الثب صائیا المقب ا ،(Taber, 2018) إح ا أم ق  فیم  یتعل

امالت صدق،فقد بمع جلت ال ائج س امالت النت دق مع ة ص سبیا مرتفع ع ن رات لجمی ل المتغی  مح
ة  درجة وجود إلي تشیر النتائج ھذه فإن ثم الدراسة،ومن ساق  من  مالئم داخلي  االت  Internal ال

Consistency ة  أداة صالحیة وبالتالي الدراسة متغیرات قیاس في المستخدمة البنود بین  الدراس
 .المیدانیة الدراسة بیانات لجمع وإحصائیا منطقیا

  :البیانات تحلیل أسلوب ٦/٤
 االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزمة باستخدام وتحلیلھا البیانات وجدولة تبویب تم 

SPSS/PC+(Version 23)، تطبیق الدراسة فروض واختبار التحلیل إجراء تطلب دوق 
  :التالیة االحصائیة األسالیب

 وذلك Reliability Analysis Alpha Scale كرونباخ ألفا باستخدام الثبات تحلیل -
 .الدراسة أداة ثبات معامالت لتحدید

 النسب في متمثلةال Descriptive Statistical Measures الوصفیة االحصاء مقاییس -
 الثنائي االرتباط تومعامال المعیاریة، تواالنحرافا الحسابیة، توالمتوسطا والتكرارات،

 .المتغیرات ھذه حول مبدئیة نتائج إلعطاء الدراسة متغیرات بین
 بین العالقة االختبار Simple Regression Analysis البسیط االنحدار تحلیل -

 .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر لسلوكیاتوا إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة
 Stepwise Multiple Regression Analysis التدریجي المتعدد االنحدار تحلیل -

 للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات األربعة المیكیافیلیة أبعاد بین العالقة الختبار
 التنظیمیة، الھویة من كل مع األبعاد ھذه تفاعالت عالقة الختبار وكذا ،)األول الفرض(

  .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على وأثرھا الموجب التعامل رد ومعتقدات
 

 حیث المیدانیة، الدراسة لبیانات اإلحصائي التحلیل نتائج البحث من الجزء ھذا یتناول 
 وذلك الرئیسیة فروضھا اختبار تائجلن عرضا ذلك یلي للدراسة، المبدئیة المؤشرات بعرض یبدأ
  :یلي لما وفقا

  .مبدئیة مؤشرات ٧/١
 المؤشرات بعض إلى اإلشارة تجدر الدراسة فروض اختبارات إجراء في البدء قبل 

 معامالت )٤( رقم التالي الجدول یوضح الصدد ھذا يوف الدراسة، نتائج تعكسھا التي المبدئیة
 .الدراسة متغیرات بین البسیط الخطي االرتباط

 والمتوسطة الضعیفة بین تتراوح ارتباط معامالت وجود إلى التالي الجدول بیانات تشیر
 باستثناء ** P < 01 قدره داللة مستوى عند معنویة كانت أنھا إال الدراسة، متغیرات بین

 داللة مستوى عند داال االرتباط كان فقد باآلخرین الثقة وعدم األخالقي غیر التالعب بین العالقة
 من كل بین عالقة وجود عدم أیضا بالذكر الجدیر نوم ،%٩٠ ثقة بدرجو أي ٠٫١٠ > P قدره

 الموجب التعامل رد ومعتقدات جانب من والتحكم السیطرة في والرغبة األخالقي غیر التالعب
  .آخر جانب من )الجمیل رد نجو النزعة(
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  :الدراسة وضفر اختبار نتائج ٢/ ٧
  :التالي النحو على وذلك الدراسة وض فر اختبارات البحث من الجزء ھذا یتناول

  :األول الفرض اختبار نتائج ٧/٢/١
 الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة اختبار إلى الفرض ھذا یھدف

 متمثلة الدراسة محل المختلفة عادھابأب المیكیافیلییة تؤثر":أنھ على الفرض ھذا صوین للتنظیم،
 اجتماعیة مكانة إحراز في والرعبة أوالسیطرة، التحكم في والرغبة األخالقي، غیر التالعب( في

 األخالقیة غیر السلوكیات في ومعنویا مباشرا موجبا ثأثیرا )اآلخرین في الثقة وعدم مرموقة،
   " .للتنظیم الموالیة

 رقم التالي الجدول حویوض البسیط، االنحدار تحلیل اماستخد تم الفرض ھذا والختبار 
   االختبار ھذا نتائج )٥(

  ) ٥ ( رقم جدول
  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات المیكیافیلیة لعالقة البسیط االنحدار تحلیل نتائج
 Predictor Beta B R R2  T. Value  Sig. T المفسر المتغیر

  ***0.00  5.790  0.337  0.581  0.688 0.581   اليإجم كمتغیر المیكیافیلیة
  Constant  1.023 الثابت المعامل
  R2 Adj  0.335 المعدل التحدید معامل

  F 147.160 قیمة
  معنوي نموذج ***0.000 (Sig. F) النموذج جوھریة معامل

 P < 0.001 ***   
  :یلي ما )٥( رقم السابق بالجدول المعروضة النتائج من یتضح

 بین موجبة معنویة ارتباط عالقة وجود االنحدار نموذج معلمات إشارات دتؤك 
 ویشیر .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في واالنخراط إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة

 في التباین من %)٣٣٫٥( حوالي تفسر المیكیافیلیة أن إلى R2 Adj المعدل التحدید معامل
 معنویة T نتائج تؤكد كما .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات يف االنخراط نحو الرغبة

 عند النتائج ھذه معنویة تثبت Sig. F النموذج جوھریة معامل أن اكم السابق، النموذج معلمات
  .P < 0.001 داللة مستوى

 قیةاألخال غیر السلوكیات على للمیكیافیلیة المختلفة األبعاد تأثیر لدراسة محاولة وفي 
 Stepwise Multiple التدریجي المتعدد االنحدار تحلیل أسلوب استخدام تم للتنظیم، الموالیة

Regression Analysis أبعاد من بعد لكل النسبیة األھمیة عن للكشف محاولة في وذلك 
 )٦( رقم التالي الجدول ویعرض السلوكیات، ھذه في الحادثة التباینات تفسیر في المیكیافیلیة

  .التحلیل ھذا جنتائ
 - اآلخرین في الثقة عدم بعد أن نلحظ أن یمكن )٦( رقم التالي الجدول بیانات قراءة من

 األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط في للتباین مفسر متغیر أھم یعد - المیكیافیلیة أبعاد كأحد
 البعد ذلك یلي ات،السلوكی ھذه في التباین من % )٢٣٫٢( حوالي یفسر حیث للتنظیم، الموالیة
 في الرغبة في التباین من % )٦٫٤( حوالي یفسر والذي األخالقي غیر بالتالعب الخاص
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 حوالي یفسران معا البعدین فإن وبذالك للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط
 مكانة إحراز في بالرغبة الخاص البعد ذلك یلي ثم التابع، المتغیر في التباینات من )%٢٩٫٦(

 غیر السلوكیات في للتباینات التفسیریة القدرة حیث من الثالثة المرتبة في جاء والذي مرموقة
  )%.٤٫٦( قدره تفسیر بمعامل للتنظیم الموالیة األخالقیة

  ) ٦ ( رقم جدول
 األخالقیة غیر السلوكیات على المیكیافیلیة لتأثیرأبعاد التدریجي المتعدد االنحدار مراحل

  للتنظیم لموالیةا
  رقم

  R R2 Adj الداخل المستقل المتغیر المرحلة
R2 

Δ 
Adj. 
R2 

F  Sig. F  

١   ٠٫٠٠٥ ٨٨٫٧٣٠  _ ٠٫٢٣٢ ٠٫٢٣٥ ٠٫٤٨٥  اآلخرین في الثقة عدم*** 

٢ 
 اآلخرین في الثقة عدم   
  ٠٫٠٠٠* ٦١٫٩٣٠  ٠٫٠٦٤ ٠٫٢٩٦ ٠٫٣٠١ ٠٫٥٤٨  األخالقي غیر التالعب** 

٣ 

 اآلخرین في الثقة عدم  
 األخالقي غیر لتالعبا 
 راز  في الرغبة ة  إح  مكان

  مرموقة
٠٫٠٠٠ ٥١٫١٣٤  ٠٫٠٤٦ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٤٨ ٠٫٥٩٠*** 

 P < 0.001 ***   
 المیكیافیلیة أبعاد كاحد السیطرة أو التحكم في للرغبة تأثیر وجود النتائج تدعم لم حین في

 الجدول ویعرض االنحدار، معادلة من كلیا البعد ھذا خرج حیث الذكر، سالف التابع المتغیر على
 على للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات انحدار لمعادلة النھائي الشكل )٧( رقم التالي
  .الدراسة محل المیكیافیلیة أبعاد

   المتعدد االنحدار تحلیل لنتائج النھائي الشكل ) ٧ ( رقم جدول
  للتنظیم الموالیة ةاألخالقی غیر السلوكیات على المیكیافیلیة لتأثیرأبعاد

 β Beta t. value Sig. T   المستقلة المتغیرات

  ***α(  5.537 0.000( الثابت المعامل
 0.005 6.516  0.349 0.301  اآلخرین في الثقة عدم** 
 0.000 5.618  0.269 0.212  األخالقي غیر التالعب***  
 0.010 4.578  0.244 0.184   مرموقة مكانة إحراز في الرغبة**  
 0.590  (R) االرتباط لمعام

  0.348  (R2) التحدید معامل
  )Adjusted R2( المعدل التحدید معامل

  )F( قیمة
 )Sig, F( النموذج جوھریة معامل

0.342  
51.134  

0.000*** 

** P < 0. 01 *** P < 0.001  
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 ) B، Beta( المعیاریة االنحدار معامالت أن )٧( رقم السابق الجدول من یتضح 
 في والرغبة األخالقي، غیر والتالعب اآلخرین، في الثقة بعدم الخاصة المیكیافیلیة عادألب بالنسبة
 على األبعاد لھذه موجب تأثیر وجود یعني موجبة،مما قیما جمیعھا كانت مرموقة مكانة إحراز

 الواردة المعلمات معنویة إلي ) T (معنویة تشیر كما للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
 یمكن )٧،٦،٥( بالجداول الواردة النتائج خالل ومن . العالقات بھذه الخاصة االنحدار بمعادلة

 من لثالثة وكذا إجمالي، كمتغیر للمیكیافیلیة بالنسبة یقبل حیث( جزئیا األول الفرض صحة قبول
 بالنسبة یرفض حین في للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات عالقتھا في األربعة أبعادھا

 السلوكیات وبین البعد ھذا بین العالقة تكن لم حیث والسیطرة، التحكم في بالرغبة الخاص للبعد
  .الفرضیات رفض أو لقبول مسبقا المحدد الداللة مستوي عند معنویة التابع للمتغیر المكونة

  :الثاني الفرض اختبار نتائج ٧/٢/٢
 التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من كل بین العالقة اختبار إلى الفرض ھذا یھدف 
 ھذا وینص آخر، جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات جانب من الموجب
 نحو النزعة( الفرد لدى الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة، الھویة تؤثر“ :أنھ على الفرض

   " .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر اتالسلوكی في ومعنویا مباشرا موجبا تأثیرا )الجمیل رد
 Multipleالمتعدد االنحدار تحلیل أسلوب استخدام تم الفرض ھذا صحة والختبار

Regression Analysis بطریقة Enter، االختبار ھذا نتائج )٨( رقم التالي الجدول ویوضح  
  ) ٨ ( رقم جدول

 الموجب التعامل رد ومعبقدات لتنظیمیةا الھویة من كل لعالقة المتعدد االنحدار تحلیل نتائج
  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات

 Predictor Beta B T. Value  Sig. T المفسر المتغیر
 0.000  9.427 0.521  0.519  للفرد التنظیمیة الھویة***  

 0.081  1.750  0.088  0.096   الموجب التعامل رد معتقدات*  
  Constant  0.800 الثابت المعامل
  R2  0.327 التحدید معامل
  R2 Adj  0.322 المعدل التحدید معامل

  F  69.917 قیمة
  معنوي نموذج ***0.00 (Sig. F) النموذج جوھریة معامل

** P < 0. 01 *** P < 0.001   
   إلى )٨( رقم السابق الجدول بیانات تشیر
  :یلي ما إلى )٨( رقم السابق بالجدول الواردة البیانات تشیر
 من كل بین موجبة معنویة ارتباط عالقة وجود االنحدار نموذج معلمات إشارات تؤكد -

 جانب من )الجمیل رد نحو النزعة( الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویو
   .آخر جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط نحو والرغبة
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 حوالي معا یفسران معا المتغیرین ھذین أن إلى R2 Adj المعدل التحدید معامل یشیر -
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط نحو الرغبة في التباین من %)٣٢٫٢(

  .المدروس بالقطاع العاملین لدى للتنظیم
 Sig. F النموذج جوھریة معامل أن كما السابق، النموذج معلمات معنویة T نتائج وتؤكد -

 .P < 0.001 داللة مستوى عند النتائج ھذه معنویة تثبت
  :الثالث الفرض اختبار نتائج ٧/٢/٣

 لدي الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة تؤثر " أنھ على الفرض ھذا ینص 
 والسلوكیات المیكیافیلیة أبعاد بین العالقة على جوھریا تأثیرا )الجمیل رد نحو التزعة( الفرد
 ھویة یمتلكون من لدي أقوى العالقة تكون أن المتوقع نفم للتنظیم، موالیةال األخالقیة غیر

 .البعدین ھذین من أقل مستویات یمتلكون بمن مقارنة الجمیل رد نحو قویة ونزعة قویة تنظیمیة
"   

 األول المستوى في طبق حیث مستویین، على اختباره تم الفرض ھذا صحة والختبار 
 إلدخال Enter بطریقة Multiple Regression Analysisعددالمت االنحدار تحلیل أسلوب

 من الثاني المستوى تناول حین في إجمالي، كمتغیر المیكیافیلیة جانب إلى التفاعل متغیري
 عالقة في الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من لكل التفاعلي الدور اختبار التحلیل
 انحدار نماذج في وذلك للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر لسلوكیاتبا للمیكیافیلیة األربعة األبعاد
 من األول المستوى اختبار نتائج )٩( رقم التالي الجدول ویوضح التالي، النحو وعلى الحقة
  .الفرض ھذا اختبار
  :یلي ما إلى )٩( رقم التالي بالجدول الواردة البیانات تشیر
 متغیر بین موجبة معنویة ارتباط عالقة ودوج االنحدار نموذج معلمات إشارات تؤكد -

 والرغبة )التنظیمیة بالھویة إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة تفاعل یعكس والذي( األول التفاعل
  .آخر جانب من للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط نحو

 المتغیر في للتباینات سرةمف كمتغیرات المیكیافیلیة جانب إلى التفاعل متغیري إدخال نتیجة -
 لصالح للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على المیكیافیلیة تأثیر تالشى فقد التابع،
 متغیر تأثیر یكن لم كذلك ،)التنظیمة والھویة المیكیافیلیة بین التفاعل( األول التفاعل متغیر

 .معنویا الثاني التفاعل
 كونھ-  التنظیمة والھویة المیكیافیلیة بین التفاعل إلى R2 Adj المعدل التحدید معامل یشیر -

 حوالي بمفرده یفسر -المعروض االنحدار بنموذج المعنوي التأثیر ذو الوحید المتغیر
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط نحو الرغبة في التباین من %)٤٦٫٥(

 وعدم األولى التفاعلیة الوساطة ثبوت یؤكد مما .المدروس بالقطاع العاملین لدى للتنظیم
  الثانیة التفاعلیة الوساطة ثبوت

 النموذج جوھریة معامل أن كما السابق، النموذج معلمات معنویة تثبت T نتائج فإن وأخیرا -
Sig. F داللة مستوى عند النتائج ھذه معنویة بدوره یثبت P < 0.001.  
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 المیكیافیلیة عالقة في التفاعلیة المتغیرات لدور المتعدد االنحدار تحلیل نتائج )٩( رقم جدول
  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات

 Predictor Beta B T. Value  Sig. T المفسر المتغیر
  0.587  0.455 0.056  0.047   المیكیافیلیة

   األول التفاعل متغیر
   التنظیمیة الھویة * المیكیافیلیة

0.625  0.636  6.921  0.000***  

   الثاني التفاعل متغیر
   الموجب التعامل رد معتقدات * المیكیافیلیة

0.121 0.118 1.600 0.111  

  Constant  1.510 الثابت المعامل
  R2  0.471 التحدید معامل
  R2 Adj  0.465 المعدل التحدید معامل

  F  85.06 قیمة
  معنوي نموذج ***00.0  (Sig. F) النموذج جوھریة معامل

*** P < 0.001   
 تضمن حیث التدریجي، المتعدد لالنحدار نموذجین اختبار إجراء تم التحلیل من ولمزید 
 وذلك التنظیمیة، الھویة مع األبعاد ھذه تفاعل جانب إلى األربعة المیكیافیلیة أبعاد األول النموذج

 المیكیافیلیة دأبعا تضمن فقد الثاني النموذج أما المباشرة، العالقات بنموذج لمقارنتھا تمھیدا
 ) الجمیل رد نحو النزعة( الموجب التعامل رد معتقدات مع األبعاد ھذه تفاعل جانب إلى األربعة

 االختبارات ھذه نتائج التالیة الجداول وتعرض المباشرة العالقات بنموذج لمقارنتھا تمھیدا أیضا
 المیكیافیلیة أثیرأبعادلت التدریجي المتعدد االنحدار مراحل )١٠( رقم التالي الجدول ویعرض

  .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على التنظیمیة الھویة مع وتفاعالتھا
 مع وتفاعالتھا المیكیافیلیة لتأثیرأبعاد التدریجي المتعدد االنحدار مراحل )١٠( رقم جدول

  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على التنظیمیة الھویة
  رقم
 R R2 Adj الداخل المستقل المتغیر لةالمرح

R2 

Δ 
Adj. 
R2 

F  Sig.  
 F  

١   اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 
   التنظیمیة الھویة *

0.653 0.426 0.424 ---  214.883 0.000  
*** 

٢ 

 اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 
  التنظیمیة الھویة *
 ل ب تفاع ر التالع  غی

ي ي األخالق ة ف  الھوی
 .التنظیمیة

0.681 0.464 0.461 0.037  124.855 

0.000  
*** 

٣ 

 اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 
  التنظیمیة الھویة *
 ل ب تفاع ر التالع  غی

ي ي األخالق ة ف  الھوی
  .التنظیمیة

 ل ة تفاع ي الرغب راز ف  إح
ة  ة  مكان ة  * مرموق  الھوی

  التنظیمیة

0.698 .488٠ 0.482 0.021  91.004 0.000  
*** 

 *** P < 0.001   
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 في الثقة عدم بین التفاعل أن نالحظ أن یمكن )١٠( رقم السابق الجدول بیانات قراءة من
 االنخراط في للتباین مفسر متغیر أھم یعد التنظیمیة والھویة -  المیكیافیلیة أبعاد كأحد -  اآلخرین

 ھذه في التباین من % )٤٢٫٤( حوالي یفسر حیث للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في
 حوالي یفسر والذي التنظیمیة والھویة األخالقي غیر التالعب بین التفاعل ذلك یلي السلوكیات،

 للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط في الرغبة في التباین من % )٣٫٧(
 ذلك یلي ثم التابع، المتغیر في التباینات من )%٤٦٫٦١( حوالي یفسران معا البعدین فإن وبذالك

 من الثالثة المرتبة في جاء والذي التنظیمیة والھویة مرموقة مكانة إحراز في الرغبة بین علالتفا
 قدره تفسیر بمعامل للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في للتباینات التفسیریة القدرة حیث

 نم )%٤٨٫٢( مجتمعة تفسر المذكورة الثالثة التفاعالت فإن تقدم ما على ،وبناء)%٢٫١(
 أبعاد إدراج من الرغم وعلى وأخیرا، للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في التباینات

 في ) التنظیمیة الھویة * والسیطرة التحكم في الرغبة ( الرابع والتفاعل األربعة المیكیافیلیة
 خالل من تماما أزیحت قد المتغیرات ھذه أن إال السابق، بالجدول الموضح االنحدار نموذج
  ).١١( رقم التالي بالجدول تظھر والتي األخیرة المعادلة من التدریجي المتعدد االنحدار تحلیل

  )١١( رقم جدول
  المتعدد االنحدار تحلیل لنتائج النھائي الشكل

 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على التنظیمیة الھویة مع وتفاعالتھا المیكیافیلیة لتأثیرأبعاد
  للتنظیم

  β Beta t.value Sig. T 

  α(  1.470( الثابت المعامل

 0.000 7.577 0.439 0.384 التنظیمیة الھویة * اآلخرین في الثقة عدم تفاعل*** 

 الھویة في األخالقي غیر التالعب تفاعل 
  .التنظیمیة

0.159 0.195 4.178  0.000***  

 الھویة * مرموقة مكانة إحراز في الرغبة تفاعل 
  التنظیمیة

0.153 0.202 
3.598  0.000***  

  (R) االرتباط معامل
  (R2) التحدید معامل
  )Adjusted R2( المعدل التحدید معامل

  )F( قیمة
   Sig. F النموذج جوھریة معامل

0.698  
0.488  
0.482  
91.004  

0.000***  

*** P < 0.001  
 ) B ،Beta ( المعیاریة االنحدار معامالت أن )١١( رقم السابق الجدول من یتضح

 األخالقي، غیر والتالعب باآلخرین، الثقة عدم في المثمثلة المیكیافیلیة أبعاد لتفاعالت بالنسبة
 وجود یعني موجبة،مما قیما جمیعھا كانت التنظیمیة الھویة مع مرموقة مكانة إحراز في والرغبة

 تشیر كما م،للتنظی الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على الثالثة التفاعالت لھذه موجب تأثیر
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 أن كما .العالقات بھذه الخاصة االنحدار بمعادلة الواردة المعلمات معنویة إلي ) T (معنویة
   .P < 0.001 داللة مستوى عند النتائج ھذه معنویة إلى Sig. F النموذج جوھریة معامل

 لتأثیرأبعاد التدریجي المتعدد االنحدار مراحل )١٢( رقم التالي الجدول ویعرض 
 على )الثاني التفاعلي الوسیط المتغیر( الموجب التعامل رد معتقدات مع وتفاعالتھا یافیلیةالمیك

 جانب إلى للمیكیافیلیة األربعة األبعاد إدخال یتم حیث .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
   )جمیلال رد نحو النزعة( الموجب التعامل رد معتقدات مع األبعاد لھذة األربعة التفاعالت

 في الثقة عدم بین التفاعل أن نالحظ أن یمكن )١٢( رقم التالي الجدول بیانات قراءة من
 للتباین مفسر متغیر أھم یعد الموجب التعامل رد ومعتقدات – المیكیافیلیة أبعاد كأحد - اآلخرین

 من % )٢٨٫٩( حوالي یفسر حیث للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط في
 یفسر والذي )المیكیافیلیة أبعاد أحد( األخالقي التالعب متغیر ذلك یلي السلوكیات، ھذه في التباین
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط في الرغبة في التباین من % )٧٫٥( حوالي
  .للتنظیم

  )١٢( رقم جدول
 التعامل رد معتقدات مع وتفاعالتھا فیلیةالمیكیا لتأثیرأبعاد التدریجي المتعدد االنحدار مراحل

  للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على الموجب
  رقم

  R R2 Adj الداخل المستقل المتغیر المرحلة
R2 

Δ 
Adj. 
R2 

F  Sig. 
F  

١ 
 اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 

 التعامل رد معتقدات *
   .الموجب

0.540 0.291 0.289 ---  118.773 0.000  
*** 

٢ 

 اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 
 التعامل رد معتقدات *

  .الموجب
 األخالقي غیر التالعب.  

0.607 0.368 0.364 0.075  84.003 0.000  
*** 

٣ 

 اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 
 التعامل رد معتقدات *

  .الموجب
 األخالقي غیر التالعب.  
 مكانة إحراز في الرغبة 

 .مرموقة

0.626 0.392  0.385 0.021  61.623 0.000  
*** 

*** P < 0.001  
 ثم التابع، المتغیر في التباینات من )%٣٦٫٤( حوالي یفسران معا البعدین فإن وبذالك

 الثالثة المرتبة في جاء والذي ) المیكیافیلیة أبعاد أحد ( مرموقة مكانة إحراز في الرغبة ذلك یلي
 تفسیر بمعامل للتنظیم الموالیة األخالقیة رغی السلوكیات في للتباینات التفسیریة القدرة حیث من

 رد ومعتقدات اآلخرین في الثقة عدم بین التفاعل من كل فإن تقدم ما على ،وبناء)%٢٫١( قدره
 التباینات من )%٣٨٫٥( معا یفسرون المذكورین المیكیافیلیة بعدي جانب إلى الموجب التعامل

 اآلخرین البعدین إدراج من الرغم وعلى وأخیرا، للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في



 

 ٣٢  
 

 
  

 
 

 وكذا ) اآلخرین في الثقة والسیطرة،وعدم التحكم( في الرغبة وھما األربعة المیكیافیلیة أبعاد من
 التحكم في األخالقي،والرعبة غیر التالعب من كل تفاعالت ( وھي الباقیة الثالثة التفاعالت
 الموجب التعامل رد معتقدات في جمیعھا مضروبة قةمرمو مكانة إحراز في والرغبة والسیطرة

 المعادلة من تماما التدریجي المتعدد االنحدار تحلیل استبعدھا قد جمیعھا المتغیرات ھذه أن إال ،)
   ).١٣( رقم التالي بالجدول تظھر والتي األخیرة

  المتعدد االنحدار تحلیل لنتائج النھائي الشكل )١٣( رقم جدول
 غیر السلوكیات على لموجب التعامل رد معتقدات مع وتفاعالتھا میكیافیلیةال لتأثیرأبعاد

  للتنظیم الموالیة األخالقیة
  β Beta t.value Sig. T 

  α(  1.217( الثابت المعامل
 رد معتقدات * اآلخرین في الثقة عدم تفاعل 

 .الموجب التعامل
0.348 0.435 8.124 0.000*** 

 0.000 6.136 0.283 0.223  .األخالقي غیر التالعب***  

 0.001 3.319 0.178 0.134  .مرموقة مكانة إحراز في الرغبة***  

  (R) االرتباط معامل
  (R2) التحدید معامل
  )Adjusted R2( المعدل التحدید معامل

  )F( قیمة
   النموذج جوھریة معامل

0.626  
0.392  
0.385  

61.623  
0.000*** 

*** P < 0.001  
 ) B ،Beta ( المعیاریة االنحدار معامالت أن )١٣( رقم السابق الجدول من یتضح

 لبعدي بالنسبة وكذا الموجب، التعامل رد معتقدات مع اآلخرین في الثقة عدم لتفاعل بالنسبة
 جمیعھا كانت مرموقة مكانة إحراز في والرغبة األخالقي، غیر بالتالعب المتعلقین المیكیافیلیة

 األخالقیة غیر السلوكیات على المتغیرات لھذة موجب تأثیر وجود یعني مما موجبة، قیما
 الخاصة االنحدار بمعادلة الواردة المعلمات معنویة إلي ) T (معنویة تشیر كما للتنظیم، الموالیة

 داللة مستوى عند النتائج ھذه معنویة إلى Sig. F النموذج جوھریة معامل أن كما .العالقات بھذه
P < 0.001.   

  :وتفسیرھا الدراسة جنتائ مناقشة ـ ٨
 إلیھ توصلت ما ضوء في وتفسیرھا الدراسة نتائج لمناقشة عرضا الجزئیة ھذه تتناول

  :یلي لما وفقا كوذل علیھا، بنیت التي بالفروض المتضمنة العالقات بشأن السابقة الدراسات
  .وتفسیرھا األول الفرض اختبار نتائج مناقشة ٨/١

 الدراسة محل المختلفة بأبعادھا المیكیافیلییة تؤثر" :أنھ على األول الفرض ینص
 مكانة إحراز في والرعبة أوالسیطرة، التحكم في والرغبة األخالقي، غیر التالعب( في متمثلة

 غیر السلوكیات في ومعنویا مباشرا موجبا ثأثیرا )اآلخرین في الثقة وعدم مرموقة، اجتماعیة
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 بشكل ترتبط إجمالي كمتغیر المیكیافیلیة أن عن لنتائجا أسفرت وقد " .للتنظیم الموالیة األخالقیة
 حوالي المیكیافیلیة تفسر للتنظیم،حیث الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات ومعنوي موجب مباشر

 التدریجي المتعدد االنحدار تحلیل أسفر كما السلوكیات، ھذه مستوى في التباینات من )%٣٥٫٥(
 في للتباین مفسر متغیر أھم یعد - المیكیافیلیة أبعاد كأحد -  اآلخرین في الثقة عدم بعد أن عن

 غیر بالتالعب الخاص البعد ذلك یلي للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط
 التفسیریة القدرة حیث من الثالثة المرتبة مرموقة مكانة إحراز في الرغبة تأتي وأخیرا األخالقي،

 تأثیر وجود النتائج تدعم لم حین في للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر اتالسلوكی في للتباینات
 الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات على المیكیافیلیة أبعاد كاحد السیطرة أو التحكم في للرغبة
  .للتنظیم

ق  ذه وتتف ة ھ ع النتیج ا م لت م ھ توص ة إلی ع دراس ا م لت م ھ توص ل إلی ن ك ة م  دراس
Kaptien (2008) وDuffy,Ganster and Pagon (2002)  دیھم  من  أن من  صفات  ل

ة  في المصلحة أصحاب األطراف یشجعون قد متأصلة میكیافیلیة ى  المنظم ة  عل  سلوكیات  ممارس
ع  النتائج تتفق كذلك للتنظیم، مفیدة أخالقیة غیر ا  م ھ  توصل  م  أن من  Gustafson (2000) إلی
ى  ة أن أل ین  العالق ة ب سلوكیات  المیكیافیلی ر وال ة  غی ة األخالقی دما للتنظیم  الموالی ق تظھرعن  تتواف

  .معھا تتقاطع وال المنظمات مصالح مع الشخصیة المصالح
ة  أن من  Castille et, al.,( 2016) إلیھ ذھب بما النتائج ھذه تفسر أن ویمكن   ممارس

افلیین  سلوكیات  المیكی ر  لل ة غی ة  األخالقی نظم  الموالی ا للت ا  غالب ون  م دافع یك ة حما من  ب ة ی  المنظم
ركة( صر ش طى م ع الوس اء لتوزی د )الكھرب اطر ض ة، المخ ضا الخارجی دافع وأی ن ب ز م  تعزی

 ذوي من بالشركة العاملین یجعل مما الطویل، األجل في ذاتیة اقتصادیة مكتسبات تحقیق وضمان
   .انتھازیة بطریقة للتصرف عرضة المیكیافیلیة الصفات

  .وتفسیرھا نيالثا الفرض اختبار نتائج مناقشة ٨/٢
ؤثر  " أنھ على الثاني الفرض ینص  ة  ت ة،  الھوی دات  التنظیمی ب  التعامل  رد ومعتق  الموج

ا  مباشرا  موجبا تأثیرا )الجمیل رد نحو النزعة( الفرد لدى ي  ومعنوی سلوكیات  ف ر  ال ة  غی  األخالقی
ائج  أسفرت وقد " .للتنظیم الموالیة ود  عن  النت ة  وج أثیر  عالق ب  مباشر  ت وي  موج  من  كل ل ومعن
سلوكیات  على ) الجمیل رد نحو النزعة ( الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة ر  ال  غی

ة ة األخالقی یم، الموالی ذین وأن للتنظ رین ھ ا المتغی سران مع ا یف ا مع داره م ن %)٣٢٫٢ ( مق  م
ع ل الوسطى  مصر  بشركة العاملین لدى السلوكیات ھذه في االنخراط نحو الرغبة في التباین  توزی

  .الكھرباء
ق  ذه وتتف ة ھ ع النتیج ا م لت م ھ توص ة إلی  Vardi and Wiener (1996) دراس
سلوكیات  ارتباط إلى Umphress & Bingham (2011) ودراسة ر  ال ة  غی ة  األخالقی  الموالی

دى  التنظیمیة الھویة لمستوى العالیة بالدرجات للمنظمات رد،  ل ا  الف ق  كم ع  أیضا  تتف ا  م  توصل  م
ن إلیھكل  ن Umphress , Bingham, and Mitchell (2010) م ن أن م اثلون م  یتم

 الشخصیة،  األخالقیة والمعاییر القیم یتجاھلون قد الھویة صعید على منظماتھم مع عالیة بدرجات
ة  لدیھم تتزاید ثم ومن و  الرغب ة  نح سلوكیات  ممارس ي  ال ة،  تفضلھا  الت و  المنظم ا  وھ ھ  أشار  م  إلی
ة  عالقة وجود إلى الدراسة ھذه توصلت حیث Dukerich et al. (1998) أیضا ة  معنوی  موجب

ة  بین ة  الھوی ة  التنظیمی ة  القوی ي  االنخراط  وإمكانی ة  ف سلوكیات  ممارس ر  ال ة  غی ة  األخالقی  الموالی
   .للتنظیم
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ة  نظریة فروض ضوء في النتائج ھذه تفسر أن ویمكن  ة  الھوی ي  االجتماعی رى  والت  أن ت
اعي  قالسیا توفر التنظیمیة الھویة سر  االجتم سلوك  المف ردي  لل ث  التنظیمي،  اإلطار  داخل  الف  حی
سات  داخل  سلوكیاتھم  األفراد ینظم دافع  العمل  مؤس تیفاء  من  ب ائھم  عضویتھم  اس سة  وانتم  لمؤس

ة،  ن معین م وم م  ث صرفون فھ شكل یت ذي بال دف  ال ى یھ اظ إل ى  الحف صورة عل ة ال ة الذاتی  اإلیجابی
ونھم ابعین لك سة ت ا، لمؤس ل م كذ ولع ا ل سر م دام یف ن إق ون م ة یحمل ة ھوی ة تنظیمی ى قوی  عل

   .عنھا المحتمل الضرر دفع أو المنظمة إفادة بھدف أحیانا أخالقیة غیر بطرق التصرف
ا  ق وفیم ة یتعل ین بالعالق دات ب ل رد معتق ب التعام سلوكیات الموج ر بال ة غی  األخالقی

ا  المتحصل  النتائج تتفق للتنظیم الموالیة ع  علیھ ا  م ھ  صل تو م  Clack and Mills (1979) إلی
ة  نزعة یحملون من أن إلى الدراسة ھذه أشارت فقد و  قوی ل  رد نح ون  الجمی شكل  یمیل ر  ب ى  أكب  إل

ر  السلوكیات ممارسة ة  غی ة  األخالقی ا  انعكاسا  للتنظیم  الموالی ة  لم دات  من  یحملون ة  مقتق رد  قوی  ل
ب التعامل  ل الموج ن .بالمث سیر ویمك ك تف أن  ذل سلوكیات ب ر ال ة غی ة األخالقی یم الموالی د للتنظ  ق

وع  أنھا الدراسةعلى محل بالشركة العاملون إلیھا ینظر ة  سلوكیات  من  ن ة  المواطن ى  التنظیمی  حت
   .األخالقي الصعید على اجتماعیا بھا معترف غیر كانت ولو

  .وتفسیرھا الثالث الفرض اختبار نتائج مناقشة ٨/٣
ى  لثالثا الفرض ینص  ھ  عل ؤثر  ":أن ة ال ت ة  ھوی دات  التنظیمی ب  التعامل  رد ومعتق  الموج

سلوكیات  المیكیافیلیة أبعاد بین العالقة على جوھریا تأثیرا )الجمیل رد نحو التزعة( الفرد لدي  وال
ر ة غی ة األخالقی یم، الموالی ع نفم للتنظ ون أن المتوق ة تك وى العالق دي أق ن ل ون م ة یمتلك  ھوی

ل  مستویات یمتلكون بمن مقارنة لالجمی رد نحو قویة ونزعة قویة تنظیمیة ذین  من  أق دین  ھ  .البع
د " فرت وق ائج أس ن النت ل أن ع ین التفاع ة ب ة المیكیافیلی ة والھوی سر التنظیم رده یف والي بمف  ح
ة  في التباین من %)٤٦٫٥( و  الرغب ي  االنخراط  نح سلوكیات  ف ر  ال ة  غی ة  األخالقی  للتنظیم  الموالی

ا  .المدروس بالقطاع العاملین لدى د  مم وت  یؤك دور  ثب اعلي  ال ة  التف ة،  للھوی وت  وعدم  التنظیمی  ثب
ع  الموجب التعامل رد لمعتقدات الدوربالنسبة ھذا ة  م ر  المیكیافیلی الي  كمتغی ي  إجم ا  ف ى  تأثیرھ  عل

  .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات ممارسة في الرغبة
ا  ق فیم ائج یتعل ة بالنت ل الخاص اد بتفاع ة األبع ةللمی األربع ع كیافیلی ة م ة، الھوی  التنظیمی
ئج أسفرت  ن النتل ل أن ع ین التفاع دم ب ة  ع ي الثق رین ف د - اآلخ اد كأح ة أبع ة - المیكیافیلی  والھوی

ة د التنظیمی م یع ر أھ سر متغی این مف ي للتب راط ف ي االنخ سلوكیات ف ر ال ة غی ة األخالقی  الموالی
ھ للتنظیم،  ل یلی ین التفاع ب ب ر التالع ي غی ةوالھو األخالق ة، ی م التنظیمی ي ث ك یل ل ذل ین التفاع  ب
ث  من الثالثة المرتبة في جاء والذي التنظیمیة والھویة مرموقة مكانة إحراز في الرغبة درة  حی  الق

سیریة ات التف ي للتباین سلوكیات ف ر ال ة غی ة األخالقی یم، الموالی را، للتنظ م وأخی دعم ول ائج ت  النت
ل  ة ( التفاع ي  الرغب تحكم ف سیطرة ال ة ا * وال ة لھوی ي ) التنظیمی ا  ف سلوكیات عالقتھ ر بال  غی

  .للتنظیم الموالیة األخالقیة
ة  األبعاد بتفاعل الخاصة بالنتائج یتعلق وفیما ة  األربع ع  للمیكیافیلی دات  م  التعامل  رد معتق

ة  عدم بین التفاعل أن عن النتائج أسفرت فقد ،)الجمیل رد نحو النزعة( الموجب ي  الثق  اآلخرین  ف
د - ة ادأبع كأح دات – المیكیافیلی ل رد ومعتق ب التعام د الموج م یع ر أھ سر متغی این مف ي للتب  ف

ي  التالعب متغیر ذلك یلي للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط  أحد  ( األخالق
اد  ة أبع م  ) المیكیافیلی أتي ،ث ة ت ي  الرغب راز ف ة  إح ة مكان د ( مرموق اد  أح ة أبع  يوالت ) المیكیافیلی

اءت ي ج ة ف ة المرتب ن الثالث ث م درة حی سیریة الق ات التف ي للتباین سلوكیات ف ر ال ة غی  األخالقی
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ي  الثقة عدم بین التفاعل من كل فإن تقدم ما على وبناء للتنظیم، الموالیة دات  اآلخرین  ف  رد ومعتق
سرون  المذكورین المیكیافیلیة بعدي جانب إلى الموجب التعامل ا  یف ا  مع داره  م  من  )%٣٨٫٥( مق

ات ي التباین سلوكیات ف ر ال ة غی ة األخالقی یم، الموالی را، للتنظ إن وأخی ل ف اد تفاع ة أبع  المیكیافیلی
ي  والرغبة والسیطرة التحكم في األخالقي،والرعبة غیر التالعب( ب والخاصة األخرى  إحراز  ف

و  الرغیة على تأثیرھا یثبت لم الموجب، التعامل رد معتقدات مع مرموقة مكانة ي  النخراط ا نح  ف
 .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
 Teo and Chan-Serafin (2013) دراسة إلیھ توصلت ما مع النتیجة ھذه وتتفق 

 أو نحاجھا واعتبار المنظمة نحو باالنتماء الفرد شعور قوة االعتبار بعین یؤخذ أن ضرورة إلى
 ممارسة عن اإلحجام أو على اإلقدام حون سعیھ على ذلك وأثر شخصیا، فشال أو نجاحا فشلھا

 Ashforth and دراسة إلیھ توصلت ما وأیضا للمنظمات، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات
Meal (1989) ما للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات مارسة على یقدم لن الفرد أن إلى 

 مع أیضا النتائج توافقت كما العمل، ماعةج داخل الذاتیة قیمتھ محددات أحد تمثل المنظمة تكن لم
 یكون الجمیل رد نحو قویة نزعات یمتلكون من أن من et al. (1995) Hogg إلیھ توصل ما

 ھذه بعض كانت ولو حتى للمنظمة المفیدة السلوكیات على اإلقدام نحو فطریا میال لدیھم
 أكبر بشكل تتزاید العالقة ھذه قوة أن إلى ذاتھا الدراسة توصلت كما أخالقیة، غیر السلوكیات

 .الھویة صعید على منظماتھم مع التماثل من قویة مستویات یمتلكون عندما المیكیافلیین لدى
 توافرت إذا السلوك على المباشر صداھا تجد عموما الشخصیة السمات بأن النتائج ھذه وتفسر

 تفعیل نظریة أوضحتھ ما ووھ محدودا، تأثیرھا یكون فسوف لذلك وخالفا المحفزة، الظروف لھا
  .إلیھا اإلشارة السابق السمات

 

فرت سة أس ائج مناق ة نت ن الدراس ود ع ض وج دالالت بع ى ال ستوي عل ة م  النظری
  :یلي فیما إبرازھا یمكن والتطبیق،

ة  أن األول الفرض  نتائج أثبتت -١ ر  المیكیافیلی الي  كمتغی رتبط  إجم شكل  ت ب  مباشر  ب  موج
وي سلوكیات ومعن ر بال ة غی ة األخالقی ث الموالی سر للتنظیم،حی ة تف والي المیكیافیلی  ح

دد  االنحدار  تحلیل أسفر كما السلوكیات، ھذه مستوى في التباینات من )%٣٥٫٥(  المتع
اد  كأحد  - اآلخرین في الثقة عدم بعد أن عن التدریجي ة  أبع د  - المیكیافیلی م  یع ر  أھ  متغی

ھ  للتنظیم،  الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في نخراطاال في للتباین مفسر ب  یلی  التالع
ة  إحراز في الرغبة تأتي وأخیرا األخالقي، غیر ة  مكان ة  مرموق ة  المرتب ث  من  الثالث  حی

 داللة ذلك وفي للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في للتباینات التفسیریة القدرة
ة ا نظری صول أن مؤداھ صین ح ینم شخ ى ختلف ات عل ساویة درج ى مت اس عل  مقی

ة، ي ال المیكیافیلی ضرورة یعن ا بال ان أنھم ات یمتلك ساویة درج ي مت اد ف ة األبع  األربع
ة  سمة المكون ة ل دى للمیكیافیلی نھم، كل  ل الي م این وبالت افلییون  یتب ا المیكی نھم فیم ي بی  ف
ى  بحاجة البحثیة القضیة ھذه یجعل ما وھو منھم، كل لدى السمة ھذه مكونات د  إل  المزی

  .الدراسة من
ة  من لكل ومعنوي موجب مباشر تأثیر عالقة وجود عن النتائج أسفرت -٢ ة  الھوی  التنظیمی

دات ل رد ومعتق ب التعام ة ( الموج و النزع ل رد نح ى ) الجمی سلوكیات عل ر ال  غی
داره  ما معا یفسران معا المتغیرین ھذین وأن للتنظیم، الموالیة األخالقیة  %)٣٢٫٢ ( مق
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این  من ي  التب ة  ف و  الرغب ي  االنخراط  نح ذه  ف سلوكیات  ھ دى  ال املین  ل  محل  بالقطاع  الع
ة  لنزعات العاملین امتالك أن یعني ما وھو الدراسة، وي  ال إیجابی ى  بالضرورة  تنط  عل
ات  ة مترتب ة،  إیجابی ث مماثل ادة  أن حی ستویات زی ة  م ة الھوی ة  التنظیمی و والنزع  رد نح

ب  یجعل  قد بالمثل الجمیل اییر  یتجاوزون  عضال ة  المع ادة  بھدف  األخالقی ة  إف  أو المنظم
ة  لمعیار عملي كتطبیق بھا العاملین بعض د  .اإلیجابي  التبادلی دلل  وق ك  ی ى  ذل ود  عل  وج
كل ر ش ن آخ كال م لوكیات أش ة س سلبیة المواطن دى ال ض ل املین بع شركة الع صر ب  م

طى ع الوس اء، لتوزی الطبع الكھرب إن وب ذه ف ة ھ اج الدالل د ىإل تحت ن المزی ة م  الدراس
  .والبحث

 التنظیمیة، للھویة التفاعلي الدور ثبوت یؤكد التفاعلي الدور الحالیة الدراسة نتائج أثبتت -٣
 كمتغیر المیكیافیلیة مع الموجب التعامل رد لمعتقدات الدوربالنسبة ھذا ثبوت وعدم

 .للتنظیم لموالیةا األخالقیة غیر السلوكیات ممارسة في الرغبة على تأثیرھا في إجمالي
 – المیكیافیلیة أبعاد أحد - اآلخرین في الثقة عدم تفاعل أن عن أیضا النتائج أسفرت كما

 للتباین مفسر متغیر أھم یعد الموجب التعامل رد ومعتقدات التنظیمیة الھویة من وكل
 عبالتال بین التفاعل یلیھ للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات في االنخراط في

 مرموقة مكانة إحراز في الرغبة بین التفاعل یأتي ثم التنظیمیة، والھویة األخالقي غیر
 السلوكیات في للتباینات التفسیریة القدرة حیث من الثالثة المرتبة في التنظیمیة والھویة

 التحكم في الرغبة ( تفاعل النتائج تدعم ولم وأخیرا، للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر
 .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر بالسلوكیات عالقتھا في )التنظیمیة الھویة * طرةوالسی

 غیر التالعب( ب والخاصة المیكیافیلیة أبعاد تفاعل أیضا النتائج تدعم لم كما
 معتقدات* مرموقة مكانة إحراز في والرغبة والسیطرة التحكم في ةوالرعب األخالقي،

 غیر السلوكیات في االنخراط نحو الرغیة على أثیرھات یثبت فلم )الموجب التعامل رد
 إضافة تعد النتائج ھذه فإن التفاعلیة، األدوار ھذه وبإثبات .للتنظیم الموالیة األخالقیة
 في یسھم قد الذي األمر المجال، ھذا في والمتاحة نسبیا القلیلة البحثیة للقاعدة متواضعة

 والموارد التنظیمي السلوك جوانب نم المھم الجانب ھذا في البحث دائرة توسیع
  .البشریة

 كإنعكاس الواقع في تأتي التنظیمیة الممارسات مختلف أن على عملیا النتائج تدلل -٤
 وبالتالي السمات، ھذه أھم أحد المختلفة بأبعادھا المیكیافیلیة وتعد الشخصیة، للسمات

 اھتماما لخصوصا وجھ على والمیكیافیلیة عام بشكل الشخصیة السمات إیالء یجب
 .الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر بشركة التوظیف إختبارات في أكبر

 على عملیا – إلیھا اإلشارة والسابق -  المثبتة الوساطة اختبارات نتائج تدلل كما -٥
 الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر بشركة البشریة الموارد إدارة إدارة اھتمام ضرورة

 ھویتھم مستوى كان مھما األخالقیة والممارسات للسلوكیات بھا العاملین بتبني على
 ذلك یكون مماثلة، بمعامالت للشركة اإلیجابیة المعامالت رد نحو ونزعتھم التنظیمیة

 أدلة في موثق بشكل التنظیمیة واإلجراءات والقواعد السیاسات وضوح خالل من
   لالجتھادات أو للتأویل تنظیمیة جوانب أیة ترك دون بالشركة، التنظیم

  .الشخصیة
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  :أھمھا لعل الحالیة بالدراسة رصدھا یمكن المحددات من مجموعة توجد
صرت -١ ة اقت ي الدراس ا ف ي جانبھ ى التطبیق املین عل شركة الع صر ب طى م ع الوس  لتوزی

ور  ومن المختلفة، بفروعھا الكھرباء ال  External Validity الخارجي  الصدق  منظ  ف
  .أخرى اقتصادیة بقطاعات العاملین من غیرھم على الدراسة ھذه نتائج تعمیم یمكن

دت  -٢ ة  اعتم ى  الدراس أداة  االستقصاء  أسلوب  عل اس  ك ا  لقی سیة  متغیراتھ ة،  الرئی  والفرعی
ي  محددا تمثل والتي - األسلوب لھذا الموجھة االنتقادات من الرغم وعلى ا  حد  ف  – ذاتھ
اك دد ھن ر مح ك آخ ق ذل أن المتعل م ب ات معظ ل البیان ًا تمث ًا حكم رد ذاتی -Self للف

reported ر ذي األم د ال د ق ن یزی االت م ز احتم د التحی ة عن ى اإلجاب ئلة عل  أس
اس  األمر تعلق إذا خصوصًا االستقصاء، رات  بقی م  تتضمن  متغی رد  حك ي  الف ماتھ  عل  س

دة  سلوكیات ممارسة في الرغبة مدى وكذا الدراسة، ھذه في كالمیكیافیلیة الشخصیة  مفی
د  اتنظیمی  ك  ق ض  تنتھل اییر  بع ة، المع د  األخالقی ت  وق ة  تم ل  محاول ذا  تقلی ز ھ  التحی

ن المفترض  رض خالل  م ة سلوكیات  ع د  معین أ ق ا  بلج بعض إلیھ ي  ال ف ف ة مواق  معین
داء  منھم المستقصى سؤال ثم نظرھم، وجھة من مبررة تكون ما غالبا ة  إب  نظرھم  وجھ

شأنھا ذا .ب د ھ ق وق ث تحق ن الباح دق م ات ص اس تأدوا وثب تخدام القی الیب باس  األس
ذه  أن من السابقة الدراسات إلیھ أشارت ما على عالوة المناسبة، اإلحصائیة اییس  ھ  المق

 .جیدة ومصداقیة عال بثبات بالفعل تحظى
سیط  االنحدار  تحلیل نتائج على الحالیة الدراسة اعتمدت -٣ دد  الب دریجي  واالنحدارالمتع  الت

م  بیانات على یعتمد والذى ا  ت رة  خالل  جمعھ ة  فت ة،  زمنی ا  معین ا  مم وع  تنتمى  یجعلھ  لن
ة  الدراسات  ك ،Cross - Sectional Studies المقطعی ى  وذل رغم  عل مة  أن من  ال  س

ة ي المیكیافیلی صیة  ف رد، شخ ذا  الف ھ وك ة ھویت ھ  التنظیمی شأن ومعتقدات ل  رد ب  التعام
م  ومن بیا،نس طویلة فترات عبر الفرد لدى - بطبیعتھا - تتشكل متغیرات ھى الموجب  ث

نھج  فإن دة  الدراسات  م اً  الممت د  Longitudinal Studies زمنی ون  ق اً  یك شكل  مالئم  ب
  .المتغیرات ھذه لدراسة أفضل

ة  اقتصرت -٤ ى  الدراس اول  عل ات  تن ین  العالق رات  ب ى  المتغی و  عل وارد  النح ھا،  ال  بفروض
رق مول  ى تتط ل إل ة تحلی روق معنوی ي الف رات إدراك ف ل المتغی ة مح ا الدراس  ختالفب

ة العوامل  ة، الدیمجرافی ك المختلف ساح وذل ال إلف ات المج رى لدراس ل أخ ة لتحلی  معنوی
 .الفروق ھذه ودالالت

 

ارت ائج أث ة نت دداتھا الدراس ددًا ومح ن ع اط م ى النق ن الت ون أن یمك اًال تك دًا مج ات مفی  لدراس
  :التالي النحو على مستقبلیة
ى  الحالیة الدراسة نموذج تطبیق عملیا مفیدال من یكون قد -١  أخرى  اقتصادیة  قطاعات  عل

ي  األخرى القطاعات من وغیرھا الخاصة، العالي التعلیم كمؤسسات شطة  تمارس  الت  أن
  .خدمیة أو كانت صناعیة للربح ھادفة اقتصادیة



 

 ٣٨  
 

 
  

 
 

ك  أخرى  شخصیة  سمات لدراسة المجال الحالیة الدراسة نتائج تفتح -٢ واردة  كتل وذ  ال  جنم
ل سة العوام رى الخم صیة، الكب ل للشخ ة وتحلی ذه عالق ل ھ سلوكیات العوام ر  بال  غی
 .للتنظیم الموالیة األخالقیة

أثیر  من  تحد  أن شأنھا  من أخرى تفاعلیة وسیطة متغیرات دراسة -٣ ب  المباشر  الت  الموج
وي اد والمعن ة ألبع ى المیكیافیلی سلوكیات عل ر ال ة غی ة األخالقی یم، الموالی د للتنظ  وتع

  .الشأن ھذا في مالئما تفاعلیا وسیطا للفرد األخالقیة الھویة
رد،  شخصیة في المیكیافیلیة سمة إدراك في الفروق معنویة دراسة -٤ ذا  الف ة  وك ي  الرغب  ف

راط ي االنخ سلوكیات ف ر ال ة غی ة األخالقی یم، الموالی ك للتنظ ا وذل رات وفق  لمتغی
  .معینة وظیفیة أو دیمجرافیة
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  :الدراسة مالحق
 االستقصاء قائمة )١ رقم لحقم(

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

   
  

  التجارة كلیة
  األعمال إدارة قسم

  
  االستقصاء

  
  ........................................ / الفاضلة األخت / الفاضل األخ

  
 للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر والسلوكیات المیكیافیلیة بین العالقة بدراسة الباحث یقوم

 ھذه في لدیھ الموجب التعامل رد ومعتقدات للفرد التنظیمیة للھویة المعدل الدور دراسة وكذلك
 أو على لإلقدام المقید أو المواتي الظرف توفیر في المتغیرین ھذین دور دراسة أي العالقة

 من یحد عمل مناخ توفیر بھدف وذلك للتنظیم، الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات عن االحجام
 المنظمة، إفادة تستھدف السلوكیات ھذه كانت ولو حتى األخالقیة غیر السلوكیات ھذه ظھور
 .الكھرباء لتوزیع الوسطى مصر بشركة العاملین على تطبیقیة دراسة خالل من وذلك

 والموضوعیة الدقیقة باإلجابة الصادق لتعاونكم والتقدیر الشكر خالص الباحث ویقدم
 البیانات جمیع تعامل وسوف اھذ الدراسة، أغراض لخدمة رفقالم االستقصاء فقرات على

  .العلمي البحث ألغراض إال تستخدم نول تامة، وموضوعیة بسریة القائمة بھذه الواردة
  تعاونكم،،،،،،، حسن لكم شاكرین

  الباحث 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٦  
 

 
  

 
 

  .المیكیافیلیة سمقیا :١
 حتى اآلخرین، مع معینة بطریق للتصرف منطقیة مبررات بوجود الناس بعض یعتقد 

 نتفق قد معینة معتقدات البعض لدى أن اكم بالمجتمع، عاما قبوال تلقى ال الطریقة ھذه كانت ولو
 وتلك السلوكیات ھذه جدوى حول الشخصیة نظرك وجھة إبداء بفالمطلو معھا، نختلف أو

 عن بریع الذي الرقم حول دائرة أو )( عالمة بوضع كوذل ،شخصیا لك بالنسبة المعتقدات
   .نظرك وجھة

  الرمز م
 أوافق  العبـــــارات اإلحصائي

 غیر أوافق بشدة
  متأكد

 غیر
 موافق

 غیر
 موافق
 على

 اإلطالق

١ AMM1 
اد أن االعتق ذب ب روري الك  ض
اظ ى للحف زة عل سیة می ى تناف  عل

  .اآلخرین
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٢ AMM2 

سبب  بأن االعتقاد د  ال د  الوحی  الجی
 لالحصو ھو اآلخرین مع للتحدث

ى ات عل ن معلوم تخدامھا یمك  اس
 .شخصیة مصالح لتحقیق

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٣ AMM3 
 التصرفات ببعض للقیام االستعداد

ر  ة  غی ت  إذا األخالقی ساعد  كان  ست
 .الشخصي النجاح تحقیق على

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٤ AMM4 
 اآلخرین جھود لتخریب االستعداد

 الشخصیة األھداف تھدد كانت إذا
 .للفرد الخاصة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٥ AMM5 
دم  ود  ع ا  وج ع  م ن  یمن ة م  مخادع

ش رین وغ ت إذا اآلخ ة كان  فرص
  .منخفضة األمر ھذا اكتشاف

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٦ DFC1 اء ر إعط ي األوام ف ف  المواق
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  .محببا أمرا یعد الشخصیة

٧ DFC2 اآلخرین على بالسیطرة االستمتاع 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ .سلوكیاتھم في والتحكم

٨ DFC3 
سیطرة  على لقدرةا بأن االعتقاد  ال

ي  ف ف ة  المواق ق المختلف  یحق
 .خاصة متعة للشخص

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٩ DFS1 
اد أن االعتق ة ب ة المكان  المرموق

رد د للف را تع دا مؤش ى جی  عل
  .الحیاة في النجاح

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١٠ DFS2 
ن  یعد الثروة تراكم بأن االعتقاد  م

داف ة األھ ي المھم اة ف    حی
 .اإلنسان

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 



 

 ٤٧  
 

––  

 
 

  الرمز م
 أوافق  العبـــــارات اإلحصائي

 غیر أوافق بشدة
  متأكد

 غیر
 موافق

 غیر
 موافق
 على

 اإلطالق

١١ DFS3 
اد أن االعتق رد إرادة ب ازة الف  لحی

وة ق الق راء وتحقی ادي الث د الم  تع
 .ما یوما تحقیقھ ینبغي جیدا ھدفا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١٢ DTO1 
اد  أن  االعتق اس ب یس  الن دیھم ل  ل

ع وى دواف ق س ب تحقی  المكاس
 .الشخصیة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١٣  DTO2 
 جماعة نحو االلتزام بعدم االعتقاد

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  .باآلخرین الثقة لعدم معینة

١٤  DTO3 

 العمل فریق في الفرد بأن االعتقاد
ر  طعنة یتلقى قد ن  الظھ ن  أي م  م

ضاء ق أع صوصا الفری ن  خ  م
ون  الذین أؤلئك ي  یرغب ضي  ف  الم
  .السخصي المكسب نحو قدما

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

15  DTO4 
اد  ك  االعتق رت  إذا بأن  أي أظھ

ل،  في ضعف سوف  العم ستفید  ف  ی
 .ذلك من اآلخرون

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

16  DTO5 

اد أن االعتق اك ب ن ھن ط م  یخط
ول ى للوص رق إل ائل أو ط  وس

ق  معینة ب  لتحقی ة  مكاس و  معین  ول
 .الشخصي حسابك على

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

  
  
  
  



 

 ٤٨  
 

 
  

 
 

  .للتنظیم الموالیة األخالقیة غیر السلوكیات سمقیا :٢
 التي الشركة أوتدعم تساعد أن شأنھا من التي السلوكیات بعض التالیة العبارات تصف 

 إذا السلوكیات بھذه القیام على الموافقة درجة بشأن نظرك وجھة إبداء والمطلوب .بھا تعمل
  .نظركم وجھة عن یعبر الذي الرقم حول دائرة أو )( عالمة بوضع وذلك ،الضرورة استدعت

  الرمز م
 موافق العبـــــارات اإلحصائي

 غیر موافق بشدة
  متأكد

 غیر
 موافق

 غیر
 موافق
 على

 اإلطالق

١ UPB1 
 تحریف نیمك األمر، لزم ذاإ

 الشركة تبدو لكي الحقائق بعض
 .الغیر عیون في جیدة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٢ UPB2 

 الشركة، مصلحة استدعت إذا
 ما وصف في المبالغة نیمك

 أو منتجات من الشركة تقدمھ
 شأنھ من ذلك كان طالما خدمات
  .العمالء لدى صورتھا تحسین

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٣ UPB3 

 السیئة تالمعلوما حجب یمكن
 من تقدمھ وما الشركة عن

 نحافظ حتى خدمات أو منتجات
 لدى الجیدة صورتھا على

 .العمالء

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٤ UPB4 

 من الشركة، مصلحة استدعت إذا
 عن جیدة توصیة إعطاء الممكن

 أمل على الكفء غیر الموظف
 من بدال أخرى بمنظمة یلتحق أن

  .بشركتنا البقاء

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٥ UPB5 

 الشركة، مصلحة ستدعتا إذا
 غیر مبالغ رد وعدم حجب یمكن

 من بالخطأ حصلت مستحقة
  .العمالء

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٦  UPB6 

 إخفاء یمكنني األمر، لزم إذا
 طالما الجمھور عن المعلومات

 تنطوي المعلومات ھذه كانت
 .بالشركة یلحق قد ضرر على

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٧  UPB7 من شيء أي فعل في أتردد لن 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ .الشركة مصالح دمیخ أن شأنھ

  
  
  



 

 ٤٩  
 

––  

 
 

  .التنظیمیة الھویة سمقیا :٣
 الموافقة درجة بشأن نظرك وجھة إبداء والمطلوب العبارات من مجموعة یلي فیما 

  .نظركم وجھة عن یعبر الذي الرقم حول دائرة أو )(عالمة بوضع وذلك علیھا

 م
  الرمز

 اإلحصائي
 موافق العبـــــارات

 غیر موافق بشدة
  دمتأك

 غیر
 موافق

 غیر
 موافق
 على

 اإلطالق

١ OID1 

دما د عن خص  ینتق ا ش شركة  م  ال
ي ل الت ا أعم ة بھ ر بطریق  غی

وعیة إنني موض عر ف ا أش  وكأنھ
 .لي موجھة شخصیة إھانة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٢ OID2 تم آراء أھ رین ب ارھم اآلخ  وأفك
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ .بھا أعمل التي الشركة حول

٣ OID3 
دما دث عن ن أتح ة ع يا المنظم  لت
ا ا أعم ول بھ ن( أق ل نح ذا نعم  )ك
 ). كذا یعملون ھم( من بدال

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٤ OID4 أعمل التي الشركة نجاح أن أشعر 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  .لي شخصیا نجاحا یعد بھا

٥ OID5 
شركة  ما أحد یمتدح عندما ي  ال  الت
ل ا أعم عر بھ ا أش ة وكأنھ  مجامل

 .لي شخصیة
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٦ OID6 

و معت ل ة س ادا أی ن تانتق  ع
شركة ي ال ل الت ا أعم ائل بھ  بوس

الم ى اإلع و حت ال ول  باألعم
ة  عر  الدرامی دم  أش ة بع  الراح

  .الشدید والحرج

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

  
  
  
 



 

 ٥٠  
 

 
  

 
 

  .)الجمیل رد نحو النزعة( الموجب التعامل رد معتقدات مقیاس :٤
 استجابة الفرد عن تصدر أن یمكن التي األفعال ردود بعض التالیة العبارات تصف 

 ،محتواھا على موافقتك مدى تحدید منك بوالمطلو اآلخرین، من یتلقاه الذي اإلیجابي للتعامل
  أدناه مبین ھو كما ١:٥ من األرقام على موزع الموافقة ىومد

  الرمز م
 موافق العبـــــارات اإلحصائي

 غیر موافق بشدة
 متأكد

 غیر
 موافق

 غیر
 موافق
 مطلقا

١ PRB1 
 ما معروفا شخص لي أسدى إذا

 المعروف رد نحو بااللزام أشعر
 .بأخرى أو بطریقة إلیھ

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٢ PRB2 
 من شیئا ما شخص فعل إذا

 شیئ عمل ضرورة ىأر أجلي،
  .للجمیل ردا أجلھ من ما

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٣ PRB3 
 لي، ھدیة ما شخص قدم لو

 ھدیة تقدیم نحو بااللزام رأشع
 .لھ مماثلة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٤ PRB4 وفالمعر یرد یجب أنھ أرى 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ .المعروف یقدم لمن

٥ PRB5 
 یقدم عندما االرتیاح بعدم أشعر

 أنني أرنى معروفا ما شخص لي
  .رده على قادر غیر

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٦  PRB6 
 بطاقة ما شخص لي أرسل إذا

 أشعر معینة، مناسبة في معایدة
   .معھ الشئ نفس فعل بضرورة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٧  PRB7 

 من شیئا ما شخص فعل إذا
 مشغوال نفسي دأج لي،أج

 سبق قد أكون فیما بالتفكیر
  .لھ وقدمتھ

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٨  PRB8 
 لطیفا قوال ما شخص قال إذا

 بنفس أخاطبھ أن بیج أسعدني،
  .الطریقة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٩  PRB9 من إلًي یقدم ما أنسى ال عادة 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  .برقبتي دینا أعتبره بل معروف

١٠  PRB10 
 يینبغ بالمثل، التعامل من كنوع

 من مع بالحسنى التعامل
  .بالحسنى یتعاملون

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
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  العامة البیانات ٦
 .المناسب المكان في )( عالمة بوضع التالیة البیانات إعطاء سیادتكم من الرجاء
 النوع -١
 ذكر  
 أنثى  

  ..................................السن -٢
 ( سنة )٣٠( من أقل (  
 ( ةسن )٤٠( من أقل إلي )٣٠( من (  
 ( سنة )٥٠( من أقل إلي )٤٠( من (  
 ( سنة )٥٠( من أكثر (  
 ..................... العلمي المؤھل -٣
 متوسط تعلیم ) (  
 جامعي تعلیم ) ( 
 علیا دراسات ) (  
   الخبرة سنوات عدد -٤
 ( سنوات )٥( من أقل (   
 ( سنوات )١٠( من أقل إلي )٥( من (   
 ( سنة )١٥( من أقل إلي )١٠( من (   
 ( سنة )٢٠( من أقل إلي )١٥( من (  
 عاما عشرین من أكثر ) ( 
  الوظیفي المركز -٥
 علیا إدارة ) ( 
 وسطى إدارة ) ( 
 مباشرة إدارة ) ( 
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Abstract 

 The current study aims to determine the nature of the relationship 
between Machiavellism and Unethical Pro - Organizational Behaviors, in 
addition, it tries to study the moderating role of Organizational Identity 
and Positive Reciprocity Beliefs in this relationship. The sample size is 
(368) of the employees of Middle Egypt Electricity Distribution Co. 
which have been selected using a stratified random sample. The response 
rate was (79.7%). Simple/ stepwise multiple regression was used in 
analyzing the data and testing hypothesis. The main results of this study 
reveal that there is a significant positive relationship between 
Machiavellism and Unethical Pro - Organizational Behaviors, Regarding 
to the sub-dimensions of Machiavellism, it was found that there are 
positive, direct and significant effects of Distrust of Others, Amoral 
Manipulation, and Desire for Status on unethical pro-organizational 
behaviors, and the results did not support the effect of Desire for Control 
on the mentioned behaviors, as its effect was not significant. It was also 
found that there are positive relationships between the organizational 
identity and Positive Reciprocity Beliefs on the one hand, and unethical 
pro-organizational behaviors on the other. According to the moderation 
effects, the results confirm the moderating role of the organizational 
identity in the relationship between Machiavellism as a total variable and 
Unethical Pro - Organizational Behaviors, but the moderating role of 
Positive Reciprocity Beliefs in this regard is not confirmed. As for the 
moderating role of the organizational identity in the effects of sub-
dimensions of Machiavellism on Unethical Pro - Organizational 
Behaviors, the results reveal that the organizational identity have 
moderating roles with sub - dimensions of Distrust of Others, Amoral 
Manipulation and Desire for Status in this regard. Relating to the 
moderating role of Positive Reciprocity Beliefs, the results confirm the 
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only supported the interaction was with the Distrust of Others in its 
relationship to Unethical Pro - Organizational Behaviors, while the other 
interactions were not significant. These results are discussed and several 
conclusions and implications were drawn at the theoretical and practical 
aspects, as well as recommendations for future studies are suggested. 
Key Words:  

Machiavellism, Unethical Pro- Organizational Behaviors, 
Organizational Identity, Positive Reciprocity Beliefs, Egypt. 

 


