
 األكاديهية الميبية/ فرع هصراتة
 هدرسة العموم اإلدارية والهالية

 اإلدارة والتنظيم/ قسم
  

 

 

 

 :رسالة هاجستير بعنوان

االغتراب الوظيفي وعالقتو باألداء الوظيفي ألعضاء ىيأة 
 .التدريس بجاهعة الهرقب ــــ دراسة هيدانية

   

 .ضو الحنش عمي حنان إعداد الطالبة:

 (33138رقم القيد: )

 

 .سعد هحهد اهبارك .إشراف: د

 

 م. 2017/2018 : خريفالفصل الدراسي



 أ
 

 

 

 

 

 

 الرََّحِيمِ الرََّحْمَـٰنِ الل َّـهِ بِسْمِ

 ۞الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنتَ لَنَاإِلَّامَاعَلَّمْتَنَاإِنَّكَ لَاعِلْمَ قَالُواسُبْحَانَكَ۞

 صدق اهلل العظيم                     

 23ة : اآلية سورة البقر 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 اءـــــــــــــــــــداإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من رعاين طفلة صغرية .. وشجعين راشدة كبرية .. تعجز ذاكريتإىل 

 جتد لو إال اجلميل والذي الكرمي .. رمحو اهلل وجزاه عين وإخواين اخلري الوافر اجلزيل أن

 لو بواسع رمحتو ويسكنو فسيح جناتو.ونسأل أهلل أن يتقب

 إىل أمي الغالية اليت منحتين احلب واحلنان.

رفاق الدرب الطويل بأذن اهلل والذين شاركوين أيام العمل وصربوا عن انشغايل بين وابنيت إىل زوجي وأ
 عنهم الوقت الطويل.

 الذين أحاطوين بالعون والدعاء واحلب والوفاء. خويتإإىل 

 دقاء واألحباب والزمالء.إىل مجيع األص

 إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع وفاء وتقديرا ومحبة ودعاء.
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 احلمدللهتعالىكماينبغيلجاللوجههوعظيمقدرهتوسلطاهنالذيأذلمنيالطموح

 عليبفضلهونعمهالتيالأحصيها،عليبإمتامهذىالرسالة،ومن  صربوسددخطاي،بأمنن  وال

 والصالةوالسالمعلىمنالنبيبعدىسيدناحممدصلىاللهعليهوسلموعلىآذلوصحبهأمجعني،

 :دــــوبع

سعد محمد / فاضللاالدكتور  أستاذي إىلأتوجهبعميقوخالصالشكروالتقدير 
يبخل رباألثرفيإثرائهابأفكارىالنربة،ومعلوماهتالقيمة،فلم،حيثكانلتفضلهباإلشرافعلىهذىالرسالةأكامبارك

 .جبهدىأونصائحو

على تفضلهم مبناقشة ادلوقرين لألساتذة الكرام أعضاء جلنة ادلناقشة أتقدمبالشكرواالحرتاموالتقديرو 
 قيمةمبايثريالرسالةمالحظاتعلىمابذالمهنجهدفيقراءةرساليت،وعلىماأبديامهنو وحتكيم ىذا العمل ادلتواضع

، الذين شاركوا يف التدريس جبامعة ادلرقب ألعضاء ىيأةكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير 
 .ىذه الدراسة ياناإلجابة على استب

وأخريا أتقدم خبالص شكري وتقديري وامتناين لكل من كان لو جهد أو نصيحة يف سبيل 
 رتام.أمتام ىذا العمل فلو مين كل شكر وتقدير واح
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 المستخلص

عالقػػػػػػػػػػػػػػة االغتػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي بػػػػػػػػػػػػػػاألداء تيػػػػػػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى            

 .الوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس بجامعة المرقب

اسػػػػػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػػػػػتبياف أعػػػػػػػػػػػدت كػػػػػػػػػػػأداة لجمػػػػػػػػػػػع  ةالمػػػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػػػفي  مسػػػػػػػػػػػتخدم ةالباحثػػػػػػػػػػػ تواعتمػػػػػػػػػػػد

( مفػػػػػػػػػػػػردة  اختيػػػػػػػػػػػػرت بطريقػػػػػػػػػػػػة العينػػػػػػػػػػػػة 294بيانػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػة  وزعػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػػػػة حجميػػػػػػػػػػػػا  

( مػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػـ المجتمػػػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػػػمي البػػػػػػػػػػػال  %23.1بسػػػػػػػػػػػيطة  وتمثػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػبتو  العشػػػػػػػػػػػوائية ال

( 260  وقػػػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػػػػتمارات الخاضػػػػػػػػػػػػعة لمتحميػػػػػػػػػػػػؿ  عضػػػػػػػػػػػػو ىيػػػػػػػػػػػػأة تػػػػػػػػػػػػدريس( 1273 

( مػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػتمارات الموزعػػػػػػػػػػػة  وتػػػػػػػػػػػـ تحميػػػػػػػػػػػؿ بيانػػػػػػػػػػػات %88.4اسػػػػػػػػػػػتمارة  شػػػػػػػػػػػكمت مػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػبتو  

إلحصػػػػػػػػػػػػػػائي الدراسػػػػػػػػػػػػػػة واختبػػػػػػػػػػػػػػار فرضػػػػػػػػػػػػػػياتيا مػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػػػػػػػض أدوات التحميػػػػػػػػػػػػػػؿ ا

الوصػػػػػػػػػػػفي واالسػػػػػػػػػػػتداللي األكثػػػػػػػػػػػر مالءمػػػػػػػػػػػة لطبيعػػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػػؾ البيانػػػػػػػػػػػات  وذلػػػػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػػػػػامج 

 (.SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية والمعروؼ اختصارًا  

 وهن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

  لمرقب كاف متوسطأف مستوى االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي ألعضاء ىيأة بكميات جامعة ا-1

والمتوسط (  3.12  2.88  3.37  2.73  3.01حيث كانت المتوسط الحسابي ألبعاد االغتراب:  

 .(2.76العاـ لألداء الوظيفي: 

وجػػػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف أبعػػػػػػػػػػػػاد االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي واألداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي حيػػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػػػاؾ -2

  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ (0.46  0.46  0.23  0.13  0.52ات وقيمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ارتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

%  16%  43  حيػػػػػػػػػػػػػػػث فسػػػػػػػػػػػػػػػرات المتغيػػػػػػػػػػػػػػػرات   وجػػػػػػػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػػػػػػػر ألبعػػػػػػػػػػػػػػػاد االغتػػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي

فػػػػػػػػػػػػػػػػي األداء الػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػػػػػدريس  %(  مػػػػػػػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػػػػػػػايف%22  %21  5.4

 بجامعة المرقب.



 ي
 

 إلى هجهوعة هن التوصيات أىهيا: ةالباحث توقد توصم

االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي عمػػػػػػػػػػػػى إدارة الجامعػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػرورة االىتمػػػػػػػػػػػػاـ بدراسػػػػػػػػػػػػة ومعالجػػػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػػػاد  -1

ألعضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػدريس والمتمثمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  العجػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ  االغتػػػػػػػػػراب 

  ) عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات  التمػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػود  فقػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػدؼ  والتشػػػػػػػػػأـو

 باعتبارىا تؤثر في األداء الوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس.

ألعضػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ إدارة  االىتمػػػػػػػػػػػاـ بدراسػػػػػػػػػػػة األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي واألكػػػػػػػػػػػاديمي -2

الجامعػػػػػػػػػة  وذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػػة العوامػػػػػػػػػؿ والمػػػػػػػػػؤثرات وفيميػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى 

ضػػػػػػػػػػعفو  ومحاولػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػويبيا واالسػػػػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػيف األداء الػػػػػػػػػػوظيفي 

 .واألكاديمي ألعضاء ىيأة التدريس
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 هقدهة
  والتي تشغؿ باؿ الكثير مف الميتميف والمتخصصيف الميمة ُيعد موضوع االغتراب الوظيفي مف الموضوعات

فػػي عمػػـ اإلدارة بشػػكؿ عػػاـ  والسػػموؾ التنظيمػػي بشػػكؿ خػػاص  لمػػا لػػو مػػف آثػػار سػػمبية مػػف النػػواحي النفسػػية 

والصػػػحية والسػػػموكية فػػػي قػػػدرة العػػػامميف فػػػي مختمػػػؼ المنظمػػػات الخدميػػػة واإلنتاجيػػػة  الخاصػػػة منيػػػا والعامػػػة  

ي السػػمبي ولػػيس اإليجػػابي  إذا مػػا وجػػد فػػي منظمػػة مػػا  قػػد يػػؤثر سػػمبًا فػػي األداء الػػوظيفي فػػاالغتراب الػػوظيف

لمعامميف فييا  وباعتبار أف أداء المنظمة في الحقيقة ىػو محصػمة أداء العػاميف  فقػد يتػأثر أداء المنظمػة ككػؿ 

 وال تستطيع تحقيؽ غاياتيا وأىدافيا المرسومة.

عدـ قدرتيـ عمى التأثير في العمؿ والمنظمة التػي يعممػوف بيػا  أي بمعنػى  يعني االغتراب الوظيفي لمعامميفو 

الفرد في المنظمة  وبيف القيـ التنظيمية والتي تعكس األىداؼ التي قامػت  اتختؿ العالقة بيف القيـ التي يحممي

كر منيػػا مػف اجميػػا المنظمػػة  ويصػبح الفػػرد داخػػؿ التنظػػيـ يعػيش مظػػاىر االغتػػراب الػػوظيفي  وىػي متعػػددة نػػذ

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر العجز وافتقاد القػدرة عمػى العمػؿ  االغتػراب عػف الػذات  التمػرد عمػى كػؿ مػا ىػو 

  وغيرىػا مػػف المظػػاىر(  والتػي قػػد تػؤثر سػػمبًا فػػي األداء التشػػأوـموجػود فػػي المنظمػة  فقػػداف المعنػػى واليػدؼ  

 الوظيفي لمعامميف.

 واجباتالوظيفيػػػػةالبود التػػػػي يبػػػػذليا العامػػػػؿ فػػػػي المنظمة والمتمثمػػػػة يعنػػػػي مخرجػػػػات الجيػػػػ األداء الػػػػوظيفيو     

ومػػػا يقػػػوـ بػػػو مػػػف إجػػػراءات ونشػػػاطات يوميػػة يسػػػعى مػػػف خالليػػػا إلػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ وغايػػػات   الموكمػػة إلييػػػا

وظيفيػػػػػة مرتبطػػػػػة صػػػػػالحيات ومسئوليات إي الػػػػػدور الػػػػػوظيفي الػػػػػذي يقػػػػػوـ بػػػػػو  ومػػػػػا يتحممػػػػػة منأعباءالمنظمػػػػػة

عمى سمعة  المحافظة سعيو المستمر إلى داخاللمنظمةالتي يعممفييا  وكذلؾوالمسؤاليةالمينية ب والمتزاموبعممو 

مف خالؿ خمؽ عالقات وظيفية إيجابية مػع جميػع  واإلسياـ في بناء مناخ تنظيمي جيد، المنظمة وارتباطو بو

 األطراؼ في المنظمة.
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لتػػي تعػػاني العديػػد مػػف الظػػواىر السػػمبية  والتػػي اليامػػة فػػي المجتمػػع  وا المؤسسػػاتوُتعػػد الجامعػػات العامػػة مػػف 

ىػػي بحاجػػة ماسػػة إلػػى إجػػراء دراسػػات عمميػػة دقيقػػة ومتخصصػػة مػػف أجػػؿ الوقػػوؼ عمػػى بعػػض المشػػاكؿ التػػي 

 تعترض عمميا.

ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمػى عالقػة االغتػراب الػوظيفي بػاألداء الػوظيفي ألعضػاء ىيػأة التػدريس 

 لمرقب. بجميع كميات جامعة ا

 هشكمة الدراسة1.1

جامعػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػف الجامعػػػػػػػػػػػػػات الميبيػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػي تتبػػػػػػػػػػػػػع وزارة التعمػػػػػػػػػػػػػيـ ٌتعػػػػػػػػػػػػػد 

وتقػػػػػػػػػػػػدـ الجامعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ كمياتيػػػػػػػػػػػػا المتعػػػػػػػػػػػػددة وفػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػاالت   العػػػػػػػػػػػػالي والبحػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػي

لشػػػػػػػػػػريحة كبيػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػكاف  ميمػػػػػػػػػػةمختمفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف التخصصػػػػػػػػػػات التطبيقيػػػػػػػػػػة واإلنسػػػػػػػػػػانية خػػػػػػػػػػدمات 

 الدولة الميبية. المنطقة الوسطى في

التػػػػػػػػػػػػػدريس فػػػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف الركػػػػػػػػػػػػػائز األساسػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػي  ىيػػػػػػػػػػػػػأةوباعتبػػػػػػػػػػػػػار أف أعضػػػػػػػػػػػػػاء       

يشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ جػػػػػػػػػػػػػػػزءًا كبيػػػػػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػػػػػف أداء   وأف أداءىػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي  األكػػػػػػػػػػػػػػػاديمي(  منظومػػػػػػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة

والػػػػػػػػػػػػػػػذي تعكسػػػػػػػػػػػػػػػو مخرجػػػػػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الخػػػػػػػػػػػػػػػريجيف فػػػػػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػػػػػؼ   الجامعػػػػػػػػػػػػػػػة

لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابالت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خالال  ًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الميتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ـــــــــم الشخصػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػي قامػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػا الباحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػض أعضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة   (4)انظـــــــــر الهمحـــــــــق رق

 الظواىرالمؤشػػػػػػػػػػػراتو  عديػػػػػػػػػػػدالتػػػػػػػػػػػدريس  والزيػػػػػػػػػػػارات الميدانيػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػبعض كميػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػػػػا 

أعضػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػدريس بكميػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػة  والػػػػػػػػػػػذي انعكػػػػػػػػػػػس  عديػػػػػػػػػػػدالتػػػػػػػػػػػي تؤكػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػعؼ أداء 

 أداء كميات الجامعة. عمى سمباً 
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التػػػػػػػػػدريس  ىيػػػػػػػػػأةمػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػض أعضػػػػػػػػػاء  والنقػػػػػػػػػاش والحػػػػػػػػػوار  عميػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػرى الباحثػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ     

ويرجع ذلػػػػػػػػػؾ لشػػػػػػػػػعورىـ ربمػػػػػػػػػا  أف ىنػػػػػػػػػاؾ خمػػػػػػػػػاًل وقصػػػػػػػػػورًا فػػػػػػػػػي أدائيػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػوظيفي  بجامعػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػب

 باالغتراب الوظيفي في وظائفيـ.  

 رئيسي اآلتي: فإف مشكمة الدراسة تمثمت في السؤاؿ ال مف َثـٌ و   

التـــــــــدريس بجاهعـــــــــة  ىيـــــــــأةهـــــــــا عالقـــــــــة االغتـــــــــراب الـــــــــوظيفي بـــــــــاألداء الـــــــــوظيفي ألعضـــــــــاء 

 الهرقب؟

 وينبثؽ منو السؤاليف اآلتييف:

 العجػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ  االغتػػػػػػػػػراب :االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفيأبعػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػػة  .1

اليػػػػػػػدؼ  عػػػػػػػف الػػػػػػػذات  التمػػػػػػػرد عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة  فقػػػػػػػداف المعنػػػػػػػى و 

 ؟التدريس بجامعة المرقب ىيأةباألداء الوظيفي ألعضاء  (التشأوـ

 التدريس بجامعة المرقب؟ ىيأةاالغتراب الوظيفي ألعضاء مستوى ما .2

 ؟التدريس بجامعة المرقب ما مستوىاألداء الوظيفي ألعضاء ما مستوى  .3

التػػػػػػػػػػدريس  ىيػػػػػػػػػػأةأثػػػػػػػػػػر االخػػػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػػػي الخصػػػػػػػػػػائص الشخصػػػػػػػػػػية والوظيفيػػػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػػػاء  مػػػػػػػػػػا .4

 ؟جامعة المرقب في مستوى االغتراب الوظيفيب

 أىداف الدراسة  2 .1

االغتػػػػػػػػػػػػػػراب  بػػػػػػػػػػػػػػيف عالقػػػػػػػػػػػػػػةاختبارالتسػػػػػػػػػػػػػػعى الدراسػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػػػػػػػرئيس اآلتػػػػػػػػػػػػػػي:   

 التدريس بجامعة المرقب.  ىيأةاألداء الوظيفي ألعضاء و الوظيفي 
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 كما تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ الفرعية اآلتية:  

 العجػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػؿ  :االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفيعػػػػػػػػػػػاد بينأب عالقػػػػػػػػػػػةتحديػػػػػػػػػػػد ال -1

االغتػػػػػػػراب عػػػػػػػف الػػػػػػػذات  التمػػػػػػػرد عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة  فقػػػػػػػداف المعنػػػػػػػى 

 ؟التدريس بجامعة المرقب ىيأةاألداء الوظيفي ألعضاء   و (التشأوـواليدؼ  

 رقب.التدريس بجامعة الم ىيأةعمى مستوى االغتراب الوظيفي ألعضاء  تحديد -2

 التدريس بجامعة المرقب. ىيأةعمى مستوى األداء الوظيفي ألعضاء تحديد  -3

 ىيػػػػػػػػػػػػػػأةأثػػػػػػػػػػػػػػر االخػػػػػػػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػػػػػػػي الخصػػػػػػػػػػػػػػائص الشخصػػػػػػػػػػػػػػية والوظيفيػػػػػػػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء  تحديػػػػػػػػػػػػػػد -4

 التدريس بجامعة المرقب في مستوى االغتراب الوظيفي.

 أىهية الدراسة 3 .1

 تتمثؿ أىمية الدراسة مف خالؿ النقاط اآلتية: 

ات السػػػػػػػػػػػػػػػموكية المتمثمػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي االغتػػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي واألداء مػػػػػػػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػػػػػػػة الموضػػػػػػػػػػػػػػػوع .1

 وما ليما مف دور كبير في تحقيؽ أىداؼ كافة المنظمات.  الوظيفي

قمػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػػػػػػػت موضػػػػػػػػػػػػػػوع االغتػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي وعالقتيػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػاألداء  .2

وبالتػػػػػػػػػالي محاولػػػػػػػػػة   خصوصػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػوظيفي عمػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػـ الباحثػػػػػػػػػة

 ة العممية المحمية بيذا الجيد العممي المتواضع.إثراء المكتب

  وىػػػػػػػػػػو قطػػػػػػػػػػػاع التعمػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػالي  تطبيػػػػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى قطػػػػػػػػػػاع حيػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػػع .3

وتحديػػػػػػػػػػػدًا جامعػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػب حيػػػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػػػتفيد شػػػػػػػػػػػريحة كبيػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػواطنيف بخػػػػػػػػػػػدماتيا 

  وبالتػػػػػػػػػػػػػالي الوصػػػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػػػى نتػػػػػػػػػػػػػائج عمميػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػوؿ المشػػػػػػػػػػػػػكمة المدروسػػػػػػػػػػػػػة  ومخرجاتيػػػػػػػػػػػػػا

 في حاؿ تـ األخذ بيا.  ف الخدمات المقدمة مف الجامعةسيسيـ في تحسي
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وجامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػب   لفػػػػػػػػػػت نظػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػؤوليف فػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػاع التعمػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػالي بشػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ .4

بشػػػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػػاص ألىميػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػائج عالقػػػػػػػػػة االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي بػػػػػػػػػاألداء الػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػاء 

وتحفيػػػػػػػػػػزىـ لدراسػػػػػػػػػػتو بيػػػػػػػػػػدؼ إثػػػػػػػػػػراء وتعميػػػػػػػػػػؽ المعرفػػػػػػػػػػة   التػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػب أةىيػػػػػػػػػػ

لعمميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػوف مرجعػػػػػػػػػًا مفيػػػػػػػػػدًا لكػػػػػػػػػؿ الميتمػػػػػػػػػيف بيػػػػػػػػػذه القضػػػػػػػػػايا العمميػػػػػػػػػة ا

 والعممية.

 فرضيــاتالدراســـــــة  4 .1

 تقـو الدراسةعمىمجموعة الفرضياتعمى النحو اآلتي:  فػػػػػػػػيضوءمشكمةالدراسة واألىدافالمحددةليا

 الرئيسية األولى الفرضية 

ــــــــة إحصــــــــائية  ــــــــة ذات دالل ــــــــوظيفي توجــــــــد عالق ــــــــوظيفي واألداء ال ــــــــراب ال ألعضــــــــاء بــــــــين االغت

 . التدريس بجاهعة الهرقبىيأة

 وتنبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػيف العجػػػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػؿ واألداء  -أ

 التدريس بجامعة المرقب. ىيأةالوظيفي ألعضاء 

ة بػػػػػػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػذات واألداء الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػائي -ب

 التدريس بجامعة المرقب.   ىيأةألعضاء 

توجػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػيف التمػػػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػػود واألداء  -ج

 التدريس بجامعة المرقب.ىيأةالوظيفي ألعضاء 

يفي توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػػػدؼ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػوظ -د

 التدريس بجامعة المرقب. ىيأةألعضاء 



 

6 
 

 ىيػػػػػػػػػػػػػأةواألداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػاء  التشػػػػػػػػػػػػػأوـتوجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػيف  -ه

 التدريس بجامعة المرقب.

 الفرضية الرئيسية الثانية 

التدريس بجاهعة  ىيأةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الشعور باالغتراب الوظيفي ألعضاء 

، سنوات الخبرة الوظيفية، الدرجة األكاديهية، مخصائصالشخصية والوظيفية اآلتية:)الجنسالهرقب تعزى ل

 التخصص(.، الدرجة العمهية

 ونهوذجيادراسة هتغيرات ال 5. 1
ـــــــــر الهســـــــــتقل: ( 1 اآلتيػػػػػػػػػة: األبعادوذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ   والمتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفيالهتغي

التمػػػػػػػرد عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود   عػػػػػػػف الػػػػػػػذاتاالغتػػػػػػػراب    العجػػػػػػػز وافتقػػػػػػػاد القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ

 (.التشأوـ  فقداف المعنى واليدؼ  في المنظمة

 األداء الوظيفي.( الهتغير التابـــــع: 2
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 نهوذج الدراســـــــة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( نهوذج الدراسة1الشكل رقم )
 الهصدر : تصهيم الباحثة

 

 اتهصــــــــادر جهع البيانــــــ 6 .1
يقػػػػػػػػػػػػػوـ البحػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػي أساسػػػػػػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػػػػات والمعمومػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػػػادر 

فكممػػػػػػػػػػػػا وفقػػػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي االختيػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػدقيؽ   ومتنوعػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػػػػة  مختمفػػػػػػػػػػػػة

وذلػػػػػػػػػػػؾ   لممصػػػػػػػػػػػادر الجيػػػػػػػػػػػدة ليػػػػػػػػػػػذه البيانػػػػػػػػػػػات والمعمومػػػػػػػػػػػات انعكػػػػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػػػػؾ إيجابيػػػػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػة

إلػػػػػػػػػػػى نتػػػػػػػػػػػائج وتحميػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػادؽ مبنػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى  بارتفػػػػػػػػػػػاع القيمػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػا وبالتػػػػػػػػػػػالي الوصػػػػػػػػػػػوؿ

 مصادر عممية قيمة ليذا التحميؿ. 

 المستقلة  المتغير

 

 األداء الوظيفي 

 

 االغتراب الوظيفي
 العجز وافتقاد القدرة.-

 . االغتراب عن الذات-

 .التمرد على كل ما هو موجود-

 .فقدان الهدف والمعنى-

 . تشأومال-

 المتغيرات )الشخصية والوظيفية(

 الجنــــــــــــس.-

 .الدرجة األكاديمية-

 سنوات الخبرة.-

 .الدرجة العلمية-

 التخصص-

 المتغير التابع 
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وتأسيسػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدـ وبنػػػػػػػػاًء عمػػػػػػػػى تصػػػػػػػػميـ ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة وأىػػػػػػػػدافيا ونػػػػػػػػوع البيانػػػػػػػػات المطموبػػػػػػػػة 

 الباحثة مصدريف لجمع بيانات الدراسة ىمػػػػػػػػا:  استخدمت  لتحقيقيا

ومػػػػػػػا   ـ اختيارىػػػػػػػا لغػػػػػػػرض الدراسػػػػػػػةوذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ العينػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػ الهصـــــــادر األوليـــــــة: .1

مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػتمارة   تػػػػػػػػػـ الحصػػػػػػػػػوؿ عمييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػات أساسػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػـ جمعيػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػدانياً 

 االستبياف.

وذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اإلطػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػى أدبيػػػػػػػػات الموضػػػػػػػػوع وذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف  الهصــــــــادر الثانويــــــــة: .2

خػػػػػػػػػػػػالؿ المتػػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػػػادر المتعمقػػػػػػػػػػػػة بموضػػػػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػػػػػات وأبحػػػػػػػػػػػػاث 

وكػػػػػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػػػػػى الكتػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػة المتخصصػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي   منشػػػػػػػػػػػػورةسػػػػػػػػػػػػابقة منشػػػػػػػػػػػػورة وغيػػػػػػػػػػػػر 

الباحثػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػض  اعتمػػػػػػػػػػػػدتكمػػػػػػػػػػػػا   والػػػػػػػػػػػػدوريات العمميػػػػػػػػػػػػة المتخصصػػػػػػػػػػػػة  الموضػػػػػػػػػػػػوع

 المواقع العممية في الشبكة العالمية اإلنترنت.

 هنيجية الدراســـــــة 7. 1

 هنيج الدراسة  .1

وتحميميػػػػػػػػػػػا لجمػػػػػػػػػػػع بيانػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػة وتبوبييػػػػػػػػػػػا وعرضػػػػػػػػػػػيا   المػػػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػػػفي تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ

  وباعتبػػػػػػػػػػار إف الظػػػػػػػػػػاىرة المدروسػػػػػػػػػػة ظػػػػػػػػػػاىرة معاصػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ الُبعػػػػػػػػػػد الزمنػػػػػػػػػػي  وتفسػػػػػػػػػػيرىا

واليػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػػاؾ عالقػػػػػػػػػػػة  أثػػػػػػػػػػػر وارتبػػػػػػػػػػػاط( بػػػػػػػػػػػيف 

 .ليذه الدراسةمتغيريف فالمنيج الوصفي ىو المنيج المناسب 

 هجتهع الدراسة  .2

التػػػػػػػػػدريس الميبيػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػاريف لمعػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػامعي  أةىيػػػػػػػػػجميػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػاء بمجتمػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػة  تمثػػػػػػػػػؿ

 ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػأةعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (1273)بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػات جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػب والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػددىـ 2016/ 2015

 .تدريس
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 عينة الدراسة .3

 ىيأةمفردة بطريقة العينة العشوائية البسيطة مف جميع أعضاء  (294)تـ اختيار عينة حجميا 

وتـ تحديد   مف حجـ المجتمع األصمي %(23.1)وبنسبة   جامعة المرقب بمختمؼ كميات التدريس

 لتحديد حجـ العينة. Krejicie and Morgan (1970)حجـ العينة بناًء عمى جدوؿ  

 األساليب اإلحصائية الهستخدهة: .4

فإنػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػى   لغػػػػػػػػػػػػرض إجػػػػػػػػػػػػراء التحميػػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػػائي الػػػػػػػػػػػػالـز لمدراسػػػػػػػػػػػػة

معامػػػػػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػػػػػا كرونبػػػػػػػػػػػاخ  اآلتيػػػػػػػػػػػة: معامؿ االرتبػػػػػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػػػػػوف   أسػػػػػػػػػػػاليب التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي

المتوسػػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػػابي  االنحػػػػػػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػػػػػاري  اختبػػػػػػػػػػػػػار تػػػػػػػػػػػػػي  تحميػػػػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػػػػػػيط  

  باسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػػػػػػػػامج الحزمػػػػػػػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػػػػػػػائية لمعمػػػػػػػػػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػةتحميػػػػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػػػػايف األحادي(

 (SPSS)والمعروؼ اختصارًا ببرنامج 

 حدود الدراسة 8

 جامعة المرقب. تـ تطبيؽ الدراسة بجميع كمياتالحدود الهكانية: .1

الدراسػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي  ركػػػػػػػػػزتحـــــــــدود الهوضـــــــــوع: .2

 التدريس بجامعة المرقب. ىيأةواألداء الوظيفي ألعضاء 

وذلػػػػػػػػػؾ خػػػػػػػػػالؿ  إعػػػػػػػػػداد ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة وجمػػػػػػػػػع بياناتيػػػػػػػػػا بمرحمػػػػػػػػػةتمثمتالحـــــــــدود الزهنيـــــــــة:  .3

 .ـ2017إلى  2016الفترة ما بيف 
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 التعاريف اإلجرائية9 .1

ـــــــــــــ .1 ـــــــــــــوظيفي:االغت الشػػػػػػػػػػػػػعور يقصػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػػػػػوظيفي فػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػػة راب ال

واالحسػػػػػػػػػػػاس السػػػػػػػػػػػمبي الػػػػػػػػػػػذي يحممػػػػػػػػػػػو عضػػػػػػػػػػػو ىيػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػب اتجػػػػػػػػػػػاه 

 وظيفتو  بسبب ظروؼ غير طبيعية يعيشيا في محيط عممو.

التػػػػػػػػدريس بالجامعػػػػػػػػة منميػػػػػػػػاـ ىيػػػػػػػػأة وىػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػوع مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػـو بػػػػػػػػو عضػػػػػػػػو األداء الــــــــوظيفي: .2

 حصيمة أداء الجامعة.  جزء ميـ مف وعممية تشكؿوأنشطة أكاديمية 

 الدراسات السابقة 10 .1
 تناولت الباحثة عدد مف الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:

هيدانية دراسة  ــــ االغتراب الوظيفيأثر الهناخ التنظيهي في  ": ، بعنوان(2017)القصيردراسة أواًل: 

االغتراب أثر المناخ التنظيمي في وىدفتالدراسة إلى التعرؼ ". س التعميم الثانوي بهدينة العجيالتبهدار 

 .معممي التعميـ الثانوي بمدينة العجيالتالوظيفي لدى 

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

لعجيالت كاف أف مستوى شعور المعمميف باالغتراب الوظيفي في المدارس الثانوية بمدينة ا .1

 .مرتفعاً 

وجود أثر ىاـ لممناخ التنظيمي بأبعاده المختمفة في االغتراب الوظيفيممعممي التعميـ الثانوي  .2

 .بمدينة العجيالت

الثقافة التنظيهية وعالقتيا باالغتراب الوظيفي ـــدراسة هيدانية ": (، بعنوان2017)ىتنودراسة ثانيًا: 

باالغتراب  الثقافة التنظيمية وعالقتياراسة إلى التعرؼ عمى مستوى وىدفتالد". بالهؤسسة الوطنية لمنفط

كأداة   واستخدـ الباحث في جمع البيانات األولية االستبانة القيادييف بالمؤسسة الوطنية لمنفطالوظيفي لدى 

 .لجمع البيانات
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 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

الوطنية لمنفط وأف مستوى شعور قيادات مؤسسةالبالثقافة التنظيمية  وجود خمؿ في .1

 الوطنية لمنفط باالغتراب الوظيفي كاف مرتفع.المؤسسة

لمقيادات  توجد عالقة ارتباط عكسية بيف الثقافة التنظيمية واالغتراب الوظيفي .2

 .الوطنية لمنفطالمؤسسةالعاممة

قة باألداء الوظيفي لمعاهمين (، بعنوان:" االغتراب الوظيفي وعال2013)وأبوسمطاندراسة بحر ثالثًا: 

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف  في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع عزة.

االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي لدى العامميف اإلدارييف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع 

 ب الوظيفي واألداء الوظيفي لدييـ.عزة  وكذلؾ التعرؼ عمى مستويات االغترا

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي لمعامميف في وزارة  .1

 التربية والتعميـ العالي في قطاع عزة.

 %(.52.08نسبي  أف مستوى األداء الوظيفي لمعامميف بالوزارة كاف متوسط وبوزف  .2

 أف مستوى األداء الوظيفي تأثر بمستوى االغتراب الوظيفي لدى العامميف بالوزارة.  .3

"االغتراب الوظيفي وعالقتو بالهتغيرات الشخصية في الجاهعات : بعنوان، (2012)دراسة شباترابعًا: 

عمى مستوى الشعور وىدفتالدراسة إلى التعرؼ الفمسطينية دراسة حالة ـــ جاهعة القدس الهفتوحة". 

واستخدـ   باالغتراب الوظيفي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية ومدى عالقتو بالمتغيرات الشخصية

 الباحث في جمع البيانات األولية أداة االستبانة كمقياس صمـ مف قبمو.

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

 قط في المتغير الخاص بعدد المرؤوسيف.إف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا ظيرت ف .1



 

02 
 

 إف نظاـ الحوافز يحتاج إلى إعادة النظر فيو وتطويره. .2

 إف المستوى العاـ لمشعور باالغتراب الوظيفي إيجابي. .3

(، بعنوان: "االغتراب الوظيفي وعالقتو بأداء الهوظفين في الهجمس 2011)دراسة عوادخاهسًا: 

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االغتراب الوظيفي عمى  "،التشريعي الفمسطيني في هدينة رام اهلل

 أداء العامميف في المجمس التشريعي الفمسطيني في مدينة راـ اهلل.

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي وبيف األداء الوظيفي  .1

 المجمس التشريعي.لموظفي 

أف مستوى االغتراب الوظيفي كاف متوسطًا ومف خالؿ جميع األسباب المدروسة الشعور بالتقدير   .2

 القدرة عمى التفكير  الرضا عف العمؿ(.

بعنوان: "الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى ، (2007)دراسة بن زاىيسادسًا: 

وىدفتالدراسةإلى تحديد حجـ معاناة اإلطارات الوسطى لقطاع . لهحروقات"اإلطارات الوسطى لقطاع ا

 المحروقات الجزائري مف االغتراب الوظيفي والدافعية لإلنجاز.

 :وأظيرتالدراسةالنتائجاآلتية

 مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي كاف أقؿ بقميؿ عف المتوسط لدى أفراد العينة.  .1

يف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعواممو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ب .2

 باختالؼ نظاـ العمؿ.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعواممو  .3

 باختالؼ السف ماعدا الشعور بالتشاـؤ والرضا.
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تراب الوظيفي وعواممو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغ .4

 باختالؼ االقدمية.

دراسة هسحية عمى  بعنوان: "االغتراب الوظيفي وعالقتو باألداء، (2005)دراسة الهطرفيسابعًا: 

الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ظاىرة االغتراب ىدفت".العاهمين بإدارة جوازات هنطقة هكة الهكرهة

 ازات بمنطقة مكة المكرمة.الوظيفي وأداء العامميف بإدارة الجو 

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

انتشار ظاىرة االغتراب الوظيفي بيف العامميف بإدارة جوازات منطقة مكة المكرمة مف  .1

 الضباط واألفراد.

تمثمت صور معاناة العامميف بإدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة مف وجية نظر إفراد  .2

مف الضباط واألفراد في التحيز لبعض العامميف عمى حساب اآلخريف في عينة الدراسة 

والشعور بالممؿ بسبب   وعدـ اىتماـ اإلدارة بمشاركة العامميف في اتخاذ القرارات  العمؿ

 روتينية العمؿ.

تمثمت األسباب المؤدية لالغتراب الوظيفي بإدارة جوازات مكة المكرمة في افتقار التقارير  .3

وتقصير اإلدارة في   وتراخي اإلدارة في تدريب العامميف  لألسس الموضوعية عف العامميف

 معالجة األخطاء.

دراسة ميدانية  القيادة اإلدارية ودورىا في تحسين أداء العاهمين"بعنوان ( 2001) ثاهنًا: دراسةالقهاطي

لذي تعمبو القيادة اإلدارية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور او".بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا

في التأثير عمى أداء العامميف بالمصارؼ التجارية والتعرؼ عمى المشاكؿ والمعوقات التي تقؼ أماـ تحسيف 

 .ىذا األداء وكذلؾ األسموب القيادي المتبع داخؿ المصارؼ
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 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 .ليس في المستوى المطموب إف األداء داخؿ المصارؼ محؿ الدراسة .1

أف لمقيادة اإلدارية دور كبير في التأثير عمى ىذا األداء السمبي وذلؾ مف خالؿ األسموب الذي  .2

 تتبعو في قيادة ىذه المؤسسات.

 التعميق عمى الدراسات السابقة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. أواًل:

 التعميـ  المصارؼ  وغيرىا مف  ات خدمية مختمفة مثؿطبقت الدراسات السابقة في قطاع .1

 القطاعات الخدمية(  وكذلؾ القطاعات الصناعية مثؿ قطاع النفط. 

 واألداء التي ركزت عمى تحديد مستوى االغتراب  أىدافو تحديد الدراسات السابقة في أغمب تتشابو .2

 .األخرى السموكية المتغيرات   أو ببعضببعض ـالوظيفي  أوالتعرؼ عمى عالقتي

جمع البيانات    وطرائؽ  وأدوات ةالمستخدم ةج البحثيالدراسات السابقة إلى حد كبير في المنيتتفؽ ا .3

 والمعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية.

عديد النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات  لذلؾ أوصت  عديداختالؼ واضح تبينو  ىناؾ .4

 .باألداءالوظيفي وعالقتو االغتراب الوظيفيالبحث في موضوع  الدراسات بزيادة

 هجاالت االستفادة هن الدراسات السابقة. ثانيًا:

بعد تحديد اليدؼ الرئيس مف دراسة  تـ تحديد متغيراتيا بشكؿ دقيؽ  ومف ثـ صياغة  .1

 فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية.

وىو المنيج  البحثيالمالئـالمنيج  تحديدمف  تـ الدراسات السابقة مف خالؿ مراجعة .2

 ىذه الدراسات. في مثؿالمناىج استخداما ً  والذييعتبر أكثرالوصفي  
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أداة الدراسة تصميـ وتطوير  فياسات السابقة  مف المقاييس المستخدمة في الدر  تمت االستفادة .3

التعديالت   بعد إجراء بعض في ىذه الدراسة االستبياف(استمارة  الباحثة عمييا تالتي اعتمد

 .بما يتناسب وطبيعة ىذه الدراسة ومجاؿ تطبيقيا

المناسبةالتي  األدوات اإلحصائية تحديد  قامتالباحثةبعمى الدراسات السابقة اإلطالعبعد .4

 .ياواختبار فرضيات الدراسة بياناتوعرض  في معالجة وتحميؿ ستستخدـ

 ها يهيز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة. ثالثًا:

 بعض النقاط التي تميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: نعرضعراض الدراسات السابقة است بعد

فقد تمت الدراسات السابقة   تختمؼ الدراسة الحالية لمباحثة عف الدراسات السابقة مف حيث المكاف -1

ا وىو م  األمر الذي يصعب معو استخداـ نتائجيا وتعميميا عمييابيئة في بيئات مختمفة عف 

 الدراسة لموصوؿ إليو. ىتسع

حيث تتـ ىذه الدراسة في   تختمؼ الدراسة الحالية لمباحثة عف الدراسات السابقة مف حيث الزماف -2

الفترة الحالية والتي تشيد تطورات مختمفة في البيئة الميبية وخاصة في الجامعات الميبية ومف بينيـ 

 جامعة المرقب.

 حيث تطبؽ بجامعة المرقب.   ت السابقة في مجاؿ التطبيؽتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسا -3

 ىيأةتتميز الدراسة الحالية بالتركيز عمى دراسة عالقة االغتراب الوظيفي باألداء الوظيفي ألعضاء  -4

 التدريس بجامعة المرقب.
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 تهييد
 امػػػػػػػػًا كبيػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػف البػػػػػػػػػاحثيفالموضػػػػػػػػػوعات التػػػػػػػػي تمقػػػػػػػػػى اىتم مػػػػػػػػفموضػػػػػػػػػوع االغتػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي  ُيعػػػػػػػػد

السػػػػػػػػػػػػػػموؾ وتحديػػػػػػػػػػػػػػدًا  إلدارةفس وعمػػػػػػػػػػػػػػـ انوالميتمػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػي العديػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػػـو خاصػػػػػػػػػػػػػػة عممػػػػػػػػػػػػػػال

فػػػػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف  ترجػػػػػػػػػػػع  ات اإلنسػػػػػػػػػػػافأف أزمػػػػػػػػػػػ المتخصصػػػػػػػػػػػيفالتنظيمػػػػػػػػػػػي  ويػػػػػػػػػػػرى الكثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف 

  وتػػػػػػػػاذبػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػى عػػػػػػػػف   اآلخػػػػػػػػريفوعػػػػػػػػف  فيػػػػػػػػو عػػػػػػػػيشيالػػػػػػػػذي  عػػػػػػػػف المحػػػػػػػػيط وإلػػػػػػػػى اغترابػػػػػػػػاألحيػػػػػػػػاف 

ويسػػػػػػػػػوء توافقػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػع   والتػػػػػػػػػوتر بػػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػػرد وواقعػػػػػػػػػو الخػػػػػػػػػارجيلػػػػػػػػػذلؾ يحػػػػػػػػػدث الصػػػػػػػػػراع 

لػػػػػػػػػػػدى الفػػػػػػػػػػػرد نحػػػػػػػػػػػو محيطػػػػػػػػػػػو باعتبػػػػػػػػػػػاره المقابػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػمبي  االنتمػػػػػػػػػػػاءاآلخػػػػػػػػػػػريف ممػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد يضػػػػػػػػػػػعؼ 

حيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػؤدي االغتػػػػػػػػػػػراب   لالغتػػػػػػػػػػراب وداللػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى اضػػػػػػػػػػطراب الػػػػػػػػػػوعي النفسػػػػػػػػػػي وأزمػػػػػػػػػػة اليويػػػػػػػػػػة

وقعػػػػػػػػػة وميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػى خمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي العالقػػػػػػػػػات وخاصػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػدما تكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػذه العالقػػػػػػػػػات مت

 .أداء المنظمة وسعييا إلى النجاح العمؿ وبالتالي فإف ىذه الظاىرة تمس

ويمكػػػػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػػػػر إلييػػػػػػػػػػػػا   واألسػػػػػػػػػػػػباب متعػػػػػػػػػػػػددة األبعػػػػػػػػػػػػادالػػػػػػػػػػػػوظيفي منػػػػػػػػػػػػالظواىر  االغتػػػػػػػػػػػػرابو 

خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة االغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة زوايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىا  

كممػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػوافرت العوامػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػات    وينتشػػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػامميفحدتوو الوظيفي

 .نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًا واجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ووجوديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي واألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب الميئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالغتراب

وىػػػػػػػػػػػو ال يممػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػوى   نفسػػػػػػػػػػػيًا واجتماعيػػػػػػػػػػػًا وعضػػػػػػػػػػػوياً و  وظيفياً حػػػػػػػػػػػيف يغتػػػػػػػػػػػرب  العامػػػػػػػػػػػؿ إفَّ الفػػػػػػػػػػػرد

نػػػػػػػػػو يعجػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتثمار   ذاتػػػػػػػػػو يتمركػػػػػػػػػز عمييػػػػػػػػػا ويمتصػػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػػا ىبػػػػػػػػػو ال وقدراتػػػػػػػػػو وموا مكاناتػػػػػػػػػوإوا 

  وبالتػػػػػػػػػػالي يقػػػػػػػػػػوـ بالعديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػرفات واألفعػػػػػػػػػػاؿ الغيػػػػػػػػػػر مرغوبػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتطيع أف يحقػػػػػػػػػػؽ ذاتػػػػػػػػػػو

 .إدارة المنظمةمف 

واالغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػػايا اليامػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػو منظمػػػػػػػػػػػات األعمػػػػػػػػػػاؿ الحديثػػػػػػػػػػػة 

 ومعالجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. ومعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابيا وآثارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
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خصائصػػػػػػػػػػػػػػػو ومراحمػػػػػػػػػػػػػػػػو و عياوأنو االغتػػػػػػػػػػػػػػػػراب الوظيفي تعريػػػػػػػػػػػػػػػؼو  مفيػػػػػػػػػػػػػػػػوـىػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ويعػػػػػػػػػػػػػػػرض

 .إليو وأبعاده ونتائجوالمودية  وأسبابو والعوامؿ

 الوظيفي االغترابوتعريف هفيوم  1.2
المنظمات   عديدالوظيفي مف الظواىر السموكية المعاصرة التي يتعرض ليا العامميف في االغتراب      

خؿ أو خارج المنظمة  تؤثر سمبًا في سموكيات العامميف وذلؾ بسبب وجود ظروؼ عمؿ غير صحية دا

حساسيـ فيشعروف باالغتراب الوظيفي ويقوموف بأفعاؿ وتصرفات  غير صحيحة تعكس درجة شعورىـ وا 

باالغتراب الوظيفي  لذا زاد االىتماـ في العقود األخيرة بدراسة ىذه الظاىرة وتفسيرىا والتعرؼ عمى أسبابيا 

لميتميف والمخصصيف في العديد مف المجاالت مثؿ عمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـو مف قبؿ العديد مف ا

 العالقة عنمدى الكشؼ عمى الباحثيف في عمـ العمـ جيود أنصبتاإلدارة وتحديدًا عمـ السموؾ التنظيمي  و 

 وطغض  العمؿ عف كالرضا اإلدارة مجاؿ في التنظيمية وبعض المتغيرات الوظيفي االغتراب أبعاد بيف

  التنظيمية المواطنة سموؾ  اإلدارية القيادة  االلتزاـ التنظيمي  السيطرة وفقداف بالعجز الشعور  العمؿ

دارةو  التنظيمي السموؾ متغيرات مف وغيرىا الييكؿ  .(2010،)البياتي الموارد البشرية ا 

 حثيف والمتخصصيفالبا بعض تعريفات خالؿ مف الوظيفي االغترابفيما يأتي مفيوـ  االباحثةتستعرض 

 يفقد إذ  عممو موقع في بالغربة الموظؼ شعور"بأنو االغتراب الوظيفي حيث يعرؼ  المجاؿ ىذا في

 لمتفاعؿ الموظؼ وافتقاد الرضا بعدـ والشعور البيروقراطية فياالنغماس  بسبب والتنظيمي الوظيفي االنتماء

 االلتزاـ الموظؼ عمى تفرض فالبيروقراطية  اإلنسانيةالعالقات  وقصور  العمؿ محيط داخؿ االجتماعي

 تمؾ معنى يفيـ أو اليعرؼ الحاالت تمؾمن كثير في أنو رغـ ليا واالمتثاؿ والقوانيف األنظمة بتطبيؽ

ويالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف االغتراب الوظيفي  .(29 :2004،الحهد)"اغترابو إلى يؤدى مما القوانيف

لعامؿ اتجاه المنظمة  مما يفقده االنتماء والوالء لممنظمة التي يعمؿ فييا ىو عبارة عف شعور سمبي يحممو ا

 .وتصبح ىناؾ فجوة كبيرة بينو وبيف زمالئو في العمؿ والمنظمة
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ة الذاتيػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػف المواقػػػػػػػػػؼ الموضػػػػػػػػػوعية و  عبػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػػة"أنػػػػػػػػػػو الوظيفيب االغتػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػرؼ كمػػػػػػػػػا

  حريتيػػػػػػػػػػػاة الجماعػػػػػػػػػػػة و مب معرفػػػػػػػػػػػيصػػػػػػػػػػػاحبيا سػػػػػػػػػػػ  فنيػػػػػػػػػػػةالتػػػػػػػػػػػي تظيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف أوضػػػػػػػػػػػاع اجتماعيػػػػػػػػػػػة و 

يجعػػػػػػػػػؿ و   التنبػػػػػػػػؤ فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػنع القػػػػػػػػراراتو   بالقػػػػػػػػدر الػػػػػػػػذي تفقػػػػػػػػد معػػػػػػػػػو القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػي انجػػػػػػػػػاز األىػػػػػػػػداؼ

أف ويتبػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػػػؼ  .(43 ،2003 ،شــــــــــــتاال)"الجماعػػػػػػػػػػػػة مغتربػػػػػػػػػػػػةؼ الشخصػػػػػػػػػػػػية و تكيػػػػػػػػػػػػ

الشػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػوظيفي يػػػػػػػػػأتي نتيجػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػراكـ عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف المواقػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػمبية التػػػػػػػػػي يتعػػػػػػػػػرض 

مػػػػػػػػف جماعػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػة  تفقػػػػػػػػده المعرفػػػػػػػػػة والميػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػي يحتاجيػػػػػػػػػا لمقيػػػػػػػػػاـ  ليػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػؿ

 بواجباتة بالشكؿ السميـ. 

 انتمػػػػػػػػػػػػائيـعبػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػعور العػػػػػػػػػػػػامميف بعػػػػػػػػػػػػدـ "االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي بأنػػػػػػػػػػػػو  أيضػػػػػػػػػػػػاً  يعػػػػػػػػػػػػرؼو 

يرجػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػؾ و بػػػػػػػػػو   لالسػػػػػػػػػتمرارلػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػد المكػػػػػػػػػاف المناسػػػػػػػػػب  أنيػػػػػػػػػاو لممنظمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يعممػػػػػػػػػوف بيػػػػػػػػػا  

عمػػػػػػػػػػؽ بالمنظمػػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػا تتعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػالموظفيف  وىػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػو خطيػػػػػػػػػػر يالمػػػػػػػػػػس أسػػػػػػػػػػباب تت ىإلػػػػػػػػػػ

أف و الػػػػػػػػػػػػوالء لممنظمػػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػػا يترتػػػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػػػو نتػػػػػػػػػػػػائج وخيمػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػال الطػػػػػػػػػػػػرفيف  و  االنتمػػػػػػػػػػػػاءعالقػػػػػػػػػػػػة 

االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي يمػػػػػػػػػػر بمراحػػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػػالث ىػػػػػػػػػػي: مرحمػػػػػػػػػػة االغتػػػػػػػػػػراب النفسػػػػػػػػػػي  مرحمػػػػػػػػػػة االغتػػػػػػػػػػراب 

تصػػػػػػػػػػػػػبح و  ه المراحػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػدريجياً تػػػػػػػػػػػػػزداد خطػػػػػػػػػػػػػورة ىػػػػػػػػػػػػػذو الػػػػػػػػػػػػػذىني  مرحمػػػػػػػػػػػػػة االغتػػػػػػػػػػػػػراب الجسػػػػػػػػػػػػػدي  

ورفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبياتيازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة محصػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة  ىإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تراكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي 

المتينػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػؿ  ويركػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػى العالقػػػػػػػػػػة(.65، 2003شــــــــــتا،ال)"حػػػػػػػػػػدتيا

والتػػػػػػػػػػػػي تعكػػػػػػػػػػػػس انتمػػػػػػػػػػػػاء ووالء العامػػػػػػػػػػػػؿ ورغبتػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػػذه والمنظمػػػػػػػػػػػػة 

 المنظمة.

ظػػػػػػػػػػػاىرة مركبػػػػػػػػػػػة وطبيعيػػػػػػػػػػػة "بأنػػػػػػػػػػػو  الػػػػػػػػػػػوظيفي فقػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػرؼ االغتػػػػػػػػػػػراب ىخػػػػػػػػػػػر أيػػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػػف زاو 

وذاتيػػػػػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػػػػػؿ إفراطػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػػغوط  لمواقػػػػػػػػػػػػؼ موضػػػػػػػػػػػػوعية ضػػػػػػػػػػػػعفاً إنسػػػػػػػػػػػػانية تتفػػػػػػػػػػػػاوت قػػػػػػػػػػػػوة و 

 ىعمػػػػػػػػػػ المتطمبػػػػػػػػػػات البيئيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػنجـ عنيػػػػػػػػػػا انعػػػػػػػػػػداـ الشػػػػػػػػػػعور باليويػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػداف القػػػػػػػػػػدرة نسػػػػػػػػػػبياً و 
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 حػػػػػػػػػػػػس أو غيػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػوعي نسػػػػػػػػػػػػبياً كمػػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػداف ال  وضػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػراراتانجػػػػػػػػػػػػاز األىػػػػػػػػػػػػداؼ و 

ي المعرفػػػػػػػػػالثقػػػػػػػػػافي و  ىالشػػػػػػػػػرود الػػػػػػػػػذىني بصػػػػػػػػػور متفاوتػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػخص آلخػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػاختالؼ المسػػػػػػػػػتو و 

 ،هحهـــــــــــــود)"المييػػػػػػػػػػػػأةوالعمػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػديني والبنػػػػػػػػػػػػاء النفسػػػػػػػػػػػػي ودرجػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػغوط والعوامػػػػػػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػػػػػػية و 

ىػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػف  االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي أف ويتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػػػؼ(.22 :1995

السػػػػػػػػػمبية التػػػػػػػػػي نتيجػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػرض العامػػػػػػػػػؿ لمعديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المواقػػػػػػػػػؼ والضػػػػػػػػػغوط  سػػػػػػػػػموؾ وشػػػػػػػػػعور يحػػػػػػػػػدث

 ال يستطيع تحمميا والتحكـ فييا فتفقده السيطرة والتركيز عمى ادائو الميني.

تصػػػػػػػػػػػػػػػورات الفػػػػػػػػػػػػػػػرد ومدركاتػػػػػػػػػػػػػػػو أو معارفػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػف "وبأنػػػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي عػػػػػػػػػػػػػػػرؼ االغتػػػػػػػػػػػػػػػرابوي

الغتػػػػػػػػػػػػراب االغتػػػػػػػػػػػراب كمػػػػػػػػػػػػايعبر عنػػػػػػػػػػػو مجموعػػػػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػتجابة عمػػػػػػػػػػػػى مقيػػػػػػػػػػػاس معتقػػػػػػػػػػػػدات ا

والػػػػػػػػػػػػذات   واالقتصػػػػػػػػػػػػاد  والمجتمػػػػػػػػػػػػع  والػػػػػػػػػػػػديف  بأبعػػػػػػػػػػػػاده: التػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػمؿ معتقػػػػػػػػػػػػدات عػػػػػػػػػػػػف السياسػػػػػػػػػػػػة

ــــــــــــران"الثقافيػػػػػػػػػػػػة ويالحػػػػػػػػػػػػظ أف ىػػػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػاـ ويػػػػػػػػػػػػربط االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي .(12 :2004، )زى

نحػػػػػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػػػػػؿ االتجػػػػػػػػػػػػػاه واإلدراؾ والمعػػػػػػػػػػػػػارؼ التػػػػػػػػػػػػػي يحمميػػػػػػػػػػػػػا  بالعوامػػػػػػػػػػػػػؿ الداخميػػػػػػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػػػػؿ

 المنظمة.

شػػػػػػػػػػػػعور داخمػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػدى الفػػػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػاالنعزاؿ والتفكػػػػػػػػػػػػؾ "راب الػػػػػػػػػػػػوظيفي بأنػػػػػػػػػػػػو غتػػػػػػػػػػػػالويعػػػػػػػػػػػػرؼ ا

لػػػػػػػػػػػػػى عالقػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػعيفة بػػػػػػػػػػػػيف الموظػػػػػػػػػػػػؼ ووظيفتػػػػػػػػػػػػػو  "وعػػػػػػػػػػػػدـ االنػػػػػػػػػػػػدماج مػػػػػػػػػػػػع مجموعػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ وا 

ويتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف التعريػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػػابؽ أف االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي ىػػػػػػػػػػػو إحسػػػػػػػػػػػاس (.43 :2017القصـــــــــــير،  

د العامػػػػػػػػؿ وزمالئػػػػػػػػو   ويسػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي تشػػػػػػػػويو العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػر وشػػػػػػػػعور داخمػػػػػػػػي يصػػػػػػػػعب الػػػػػػػػتحكـ فيػػػػػػػػو

 وبينو وبيف المنظمة.

 االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفيوممػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبؽ ومػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػػػرض التعريفػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة يتبػػػػػػػػػػػيف إف 

العامػػػػػػػػػػػؿ أثنػػػػػػػػػػاء وجػػػػػػػػػػػوده فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػف إحسػػػػػػػػػػػاس وشػػػػػػػػػػعور داخمػػػػػػػػػػػي يتعػػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػرد 

المنظمػػػػػػػػػػػة وقيامػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػأداء واجباتػػػػػػػػػػػو الوظيفيػػػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػػػة تعرضػػػػػػػػػػػو لظػػػػػػػػػػػروؼ ومواقػػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػػعبة سػػػػػػػػػػػوء 
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ي يعمػػػػػػػؿ معيػػػػػػػا  أمػػػػػػػا مػػػػػػػف قػػػػػػػوانيف ولػػػػػػػوائح العمػػػػػػػؿ بالمنظمػػػػػػػة وأحيانػػػػػػػًا مػػػػػػػف البيئػػػػػػػة مػػػػػػػف الجماعػػػػػػػة التػػػػػػػ

الخارجيػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػػػمبًا فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػموكياتو العامػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف أفعػػػػػػػػػػاؿ وتصػػػػػػػػػػرفات يقػػػػػػػػػػوـ بيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ 

 تحقيؽ أىدافو وأىداؼ المنظمة.

 :أنواع االغتراب  2.2

ىا بشػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػف اإليجػػػػػػػػػػػازعمى نػػػػػػػػػػػذكر  بشػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػاـ توجػػػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػواع االغتػػػػػػػػػػػراب

 :النحو اآلتي

 االغتراب الديني:-أ

يتمثػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي محاولػػػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػػػقاط اإلنسػػػػػػػػػػػػػػاف لكػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػوى العقػػػػػػػػػػػػػػؿ واإلرادة والمسػػػػػػػػػػػػػػئولية والرغبػػػػػػػػػػػػػػة 

عػػػػػػػػػػاطاًل   وبحيػػػػػػػػػػث يصػػػػػػػػػػبح اإلنسػػػػػػػػػػاف خاليػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػئولية  والفاعميػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى اآللػػػػػػػػػػو المعبػػػػػػػػػػػػػػػػود

الشػػػػػػػػػػػػػعور   السمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  تواكػػػػػػػػػػػػػؿعػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والتفكيػػػػػػػػػػػػػر الرشػػػػػػػػػػػػػيد وأف ىػػػػػػػػػػػػػذه العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنتيػػػػػػػػػػػػػي بال

 .(1993، )إبراىيمالدائػػػػـ بالعجز والضياع 

 :االغتراب النفسي  -ب

ويتعمػػػػػػػػػػػؽ بالجوانػػػػػػػػػػػب النفسػػػػػػػػػػػية لإلنسػػػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػػامؿاالغتػػػػػػػػػػػراب النفسػػػػػػػػػػػي مفيػػػػػػػػػػػوـ عػػػػػػػػػػػاـ و 

 شخصػػػػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػػػػػنفس البشػػػػػػػػػػػػػػرية أوالحػػػػػػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػػػػػػػرض فييػػػػػػػػػػػػػػا  ىلػػػػػػػػػػػػػػإيشػػػػػػػػػػػػػػير  و غيػػػػػػػػػػػػػػر محدد

عديػػػػػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػػػػػاكؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة  بسػػػػػػػػػػػػػػبب وجػػػػػػػػػػػػػػود االنييػػػػػػػػػػػػػػارلمضػػػػػػػػػػػػػػعؼ و  الشػػػػػػػػػػػػػػخص

ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػي أف االغتػػػػػػػػػػػراب يشػػػػػػػػػػػير   داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػعوالثقافيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػيش فييػػػػػػػػػػػا 

 اإلحسػػػػػػػػػػػػػاسومػػػػػػػػػػػػات حيػػػػػػػػػػػػػث تفقػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػية مق  النمو المشػػػػػػػػػػػػوه لمشخصػػػػػػػػػػػػية اإلنسػػػػػػػػػػػػانيةىػػػػػػػػػػػػلإ

ف طراب النفسػػػػػػػػػػػي أو التناقضػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػورة مػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػتعػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػاالت اإلو ؛الديمومةالمتكامػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػالوجود و 

 .(2003 ،خميفة)التي تعتري الشخصية االغتراب النفسيصور 
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 االغتراب االجتهاعي:  -ج
عػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي التفا وجودخمػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػف ةناتجػػػػػػػػػػػػػاالغتػػػػػػػػػػػػػراب االجتمػػػػػػػػػػػػػاعي ظػػػػػػػػػػػػػاىرة انسػػػػػػػػػػػػػانية      

لعػػػػػػػػػػػػػدد  ةالسػػػػػػػػػػػػريع ةاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػ اتالتغيير العوامػػػػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػػببو العوامػػػػػػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػػػػػػية الذاتيػػػػػػػػػػػػػة 

حيػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػرت المجتمعػػػػػػػػػػػػػػات ؛األسػػػػػػػػػػػػػرة وجماعػػػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػػؿ وغيرىاالمتعمقةب مػػػػػػػػػػػػػف جوانػػػػػػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػػػػػػاة

والعػػػػػػػػػػػػػادات   ة لممجتمػػػػػػػػػػػػػعاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػ اتمثاللتركيبػػػػػػػػػػػػػة ير مػػػػػػػػػػػػػف التغيير مػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػزاؿ بػػػػػػػػػػػػػالكثو  المعاصػػػػػػػػػػػػػرة

 ليسػػػػػػػػػػػػػػػت محصػػػػػػػػػػػػػػػنة ضػػػػػػػػػػػػػػػد التغيػػػػػػػػػػػػػػػر ات خاصػػػػػػػػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػػػػػػػػة المجتمعػػػػػػػػػػػػػػػ فثقافػػػػػػػػػػػػػػػةوالتقاليػػػػػػػػػػػػػػػد الثقافية 

 .(1999، عباس)والتعديؿ بسبب عديد العوامؿ والمؤاثرات االجتماعية والثقافية 

 :االغتراب الوظيفي -د

الوظيفي ظاىرة سموكية يتعرض ليا العامميف  بسبب وجود بعض العوامؿ والمؤثرات الداخمية االغتراب

والخارجية  التي تؤثر في سموكياتيـ  حيث يمجؤف لمقياـ بأعماؿ ونشاطات غير مرغوبة في المنظمات التي 

اد االىتماـ بدراسة االغتراب الوظيفي وتفسير أسبابو مف قبؿ عديد يعمموف فييا  وفي السنوات األخيرة ازد

  نفس وعمـ االجتماع وعموـ اإلدارةالميتميف في عديد المجاالت مثؿ عمـ ال

وسموؾ العمؿ  وط  ضغالوظيفيالمتغيراتالتنظيميةكالرضاو الوظيفي لعالقةبيناالغترابحوالجيودوتركزتال

دارةو ىامنمتغيراتالسموكالتنظيمي  االلتزاـ التنظيمي  وغير المواطنة  .(2010)البياتي،الموارد البشريةا 

 :االغتراب الثقافي  -د

ورفضػػػػػػػػيا والنفػػػػػػػػور منيػػػػػػػػا واالنبيػػػػػػػػار بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػاىو غريػػػػػػػػب أو   قافػػػػػػػػة مجتمعػػػػػػػػوثىوابتعػػػػػػػػاد الفػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف 

 االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعيوخاصػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػموب حيػػػػػػػػػػػػػػاة الجماعػػػػػػػػػػػػػػة والنظػػػػػػػػػػػػػػاـ   أجنبػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػػػػػػر الثقافػػػػػػػػػػػػػػة

التعمػػػػػػػػػػػيـ بالمغػػػػػػػػػػػات  :ف أمثمػػػػػػػػػػػة وشػػػػػػػػػػػواىد االغتػػػػػػػػػػػراب الثقػػػػػػػػػػػافيومػػػػػػػػػػػ  يوتفضػػػػػػػػػػػيميا عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػاىو محمػػػػػػػػػػػ

 .(2004، زىران)ألجنبية عمى حساب المغة العربيةا

 :االغتراب الفكري -و
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وفيػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػعر الفػػػػػػػػػرد بتنػػػػػػػػػاقض وجيػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػع أقرانػػػػػػػػػو وأصػػػػػػػػػدقائو وأسػػػػػػػػػرتو وجيرانػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػؿ 

، الســـــــــــــكرن)أو عقائػػػػػػػػػػػػػديًا مػػػػػػػػػػػػػع المحػػػػػػػػػػػػػيط الخػػػػػػػػػػػػػارجي  والشػػػػػػػػػػػػػعور بعػػػػػػػػػػػػػدـ التكيػػػػػػػػػػػػػؼ فكريػػػػػػػػػػػػػاً   بأكممػػػػػػػػػػػػػو

2004). 

 خصائص االغتراب الوظيفي 3.2
، ىتنػػػػػػػػػػػػػو)توجػػػػػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػػػػػػائص التػػػػػػػػػػػػػي يتميػػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػخص المغتػػػػػػػػػػػػػرب ومنيػػػػػػػػػػػػػا   

 .(2005شقير، ؛2007، الهغربي؛2017

 تػػػػػػػػػػػولعػػػػػػػػػػػدـ قدر  فػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػاؾ والحيػػػػػػػػػػػرةيصػػػػػػػػػػػبح العامػػػػػػػػػػػؿ المغتػػػػػػػػػػػرب وظيفيػػػػػػػػػػػًا مصػػػػػػػػػػػاب ب -1

 ف يقـو بيا داخؿ المنظمة.التي مف المفترض أ عمى تحديد الدور أو األدوار

حساسػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاالغتراب  -2 وجػػػػػػػػػود فجػػػػػػػػػوة كبيػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػؿ وذاتػػػػػػػػػو ونفسػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػبب شػػػػػػػػػعوره وا 

 بيا داخؿ المنظمة.الوظيفي  مما ينعكس عمى األنشطة التي يقـو 

يتولػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػدى العامػػػػػػػػػػػؿ المغتػػػػػػػػػػػرب وظيفيػػػػػػػػػػػًا شػػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػػالنقص والدونيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػػػب زمالئػػػػػػػػػػػو   -3

دارة المنظمة  وبأنو ليس لو  قيمة وأىمية في المنظمة.      وا 

يشػػػػػػػػعر الفػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػؿ المغتػػػػػػػػرب وظيفيػػػػػػػػًا بأنػػػػػػػػو غيػػػػػػػػر موجػػػػػػػػود وأف وجػػػػػػػػوده مجػػػػػػػػرد رقػػػػػػػػـ ال يعنػػػػػػػػي  -4

 شيء وليس ليا إي قيمة.     

نقػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػػػاوف واالنسػػػػػػػػػػػػجاـ والتوافػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػع يصػػػػػػػػػػػاحب الشػػػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي  -5

 خريف.آلمع ااالحتراـ والتقدير و  المودة واأللفةالزمالء في العمؿ وبالتالي ضعؼ 

بالعزلػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػػػيط العمػػػػػػػػػػػػػؿ  خصوصػػػػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػػػأف االنسػػػػػػػػػػػػػاف بطبعػػػػػػػػػػػػػو  الشػػػػػػػػػػػػػعور -6

 اجتماعي وىذه العزلة تؤثر في تصرفاتو وردود أفعالو.
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وظيفيػػػػػػػػػػػًا جميػػػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػػػاني الحيػػػػػػػػػػػاة وأىػػػػػػػػػػػدافيا وقيمتيػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػبب غالبػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػا يفقػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػرد المغترب  -7

اـ والحيػػػػػػػػػػػاة الوظيفيػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػيطرة شػػػػػػػػػػػعور واحسػػػػػػػػػػػاس سػػػػػػػػػػػمبي اتجػػػػػػػػػػػاه الحيػػػػػػػػػػػاة بشػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػ

 خاص.

التػػػػػػػػػػػػوتر والقمػػػػػػػػػػػػػؽ ومػػػػػػػػػػػػػا يترتػػػػػػػػػػػػػب عنيمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف وظيفيػػػػػػػػػػػػػًا يصػػػػػػػػػػػػيب الفػػػػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػػػػؿ المغتػػػػػػػػػػػػػرب   -8

 استجابات عنيفة متطرفة كالعدواف واإلجراـ والعجز في تحمؿ المسئولية.

ومػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ النقػػػػػػػػػػاط سػػػػػػػػػػالفة الػػػػػػػػػػذكر يتبػػػػػػػػػػيف أف ىنػػػػػػػػػػاؾ عديػػػػػػػػػػد الخصػػػػػػػػػػائص والمميػػػػػػػػػػزات التػػػػػػػػػػي 

يػػػػػػػػػػا معرفػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػؿ المغتػػػػػػػػػػرب وظيفيػػػػػػػػػػًا  وبالتػػػػػػػػػػالي محاولػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػرؼ تسػػػػػػػػػػتطيع المنظمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خالل

 وتفسيره ومحاولة السيطرة والتحكـ فيو. األسباب المؤدية ليذا السموؾالعواممو  عمى

 هراحل االغتراب الوظيفي 4.2
كػػػػػػػػػػػػؿ مرحمػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػػػى المرحمػػػػػػػػػػػػة   تمػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػثالث مراحػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػوظيفي إف ظػػػػػػػػػػػػاىرة االغتػػػػػػػػػػػػراب

 ىي:  األخرى وىذه المراحؿ

 االغتراب النفسي هرحمة  -أ   

 العالقػػػػػػػػػػة بوجػػػػػػػػػػود خممفػػػػػػػػػػي الموظؼبشػػػػػػػػػػعور  مػػػػػػػػػػف االغتػػػػػػػػػػراب النفسػػػػػػػػػػي وتتميػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػة       

  يعمػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػا  ويحػػػػػػػػػدث نػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدـ التوافػػػػػػػػػؽ واالنسػػػػػػػػػجاـ بينيمػػػػػػػػػاالتػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػي تربطيبالمنظمػػػػػػػػػة

التقػػػػػػػػػػدير لػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػو نفػػػػػػػػػػس و   ليػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػمبية تجاىػػػػػػػػػػو تبػػػػػػػػػػأف إدارة المنظمػػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػػبحيػػػػػػػػػرى و 

مػػػػػػػػػػػػف واإلىمػػػػػػػػػػػػاؿ  عػػػػػػػػػػػػدـ االىتمػػػػػػػػػػػػاـفيشػػػػػػػػػػػػعر بأنػػػػػػػػػػػػو داخػػػػػػػػػػػػؿ دائػػػػػػػػػػػػرة  فػػػػػػػػػػػػي السابؽ االحتػػػػػػػػػػػػراـ المعتػػػػػػػػػػػػادو 

ويصػػػػػػػػػػبح يحمػػػػػػػػػػؿ قناعػػػػػػػػػػات راسػػػػػػػػػػخة   يػػػػػػػػػػاويسػػػػػػػػػػتمر فػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػويف المشػػػػػػػػػػاعر السػػػػػػػػػػمبية تجاى المنظمػػػػػػػػػػة

دارتياسػػػػػػػػػػػببيا ثقافػػػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػػػةمشػػػػػػػػػػػاكؿ وصػػػػػػػػػػػعوبات تحدياتو  مػػػػػػػػػػػف وإف كػػػػػػػػػػػؿ مايعانيػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػ فيصػػػػػػػػػػػبح   وا 

ه المشػػػػػػػػاكؿ  ويتػػػػػػػػراكـ ىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػعور وتػػػػػػػػزداد السػػػػػػػػمبية الفػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػؿ متػػػػػػػػوتر وقمػػػػػػػػؽ ويفكػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذ

إذ لػػػػػػػـ يجػػػػػػػػد مػػػػػػػف ييػػػػػػػػتـ بػػػػػػػو  ويتحػػػػػػػػدث إليػػػػػػػػو مػػػػػػػف قيػػػػػػػػادات المنظمػػػػػػػة ويعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى دراسػػػػػػػػة ومعالجػػػػػػػػة 
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ىػػػػػػػػػػذة الظػػػػػػػػػػاىرة النفسػػػػػػػػػػية  خصوصػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػيوعيا وانتشػػػػػػػػػػارىا بػػػػػػػػػػيف العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػامميف 

أىػػػػػػػػػداؼ  ممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػود منػػػػػػػػػاخ عمػػػػػػػػػؿ تنظيمػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػر صػػػػػػػػػحي يػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػمبًا فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ

 .(1990، )الزعل وآخرونالمنظمة وغاياتيا

 الذىنياالغتراب هرحمة  -ب

بعػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػعور الموظػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػاالغترب النفسػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذي تمػػػػػػػػػػػت اإلشػػػػػػػػػػػارة إليػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػة 

السػػػػػػػػابقة  ينتقػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػؿ نتيجػػػػػػػػة لػػػػػػػػذلؾ إلػػػػػػػػى مرحمػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرى مػػػػػػػػف االغتػػػػػػػػراب ىػػػػػػػػي االغتػػػػػػػػراب 

ياراتػػػػػػػػػػو وأداءه  ويفقػػػػػػػػػػده القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى ومالػػػػػػػػػػذىني  فيصػػػػػػػػػػاب بقصػػػػػػػػػػور ذىنػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػى أفكػػػػػػػػػػاره 

التركيػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ فتكثػػػػػػػػػر أخطائػػػػػػػػػو  وتػػػػػػػػػزداد تصػػػػػػػػػرفاتو وأفعالػػػػػػػػػو الغيػػػػػػػػػر مقبولػػػػػػػػػة  وتظيػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػو 

العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف المظػػػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػػػمبية مثػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػؽ والتػػػػػػػػػػوتر واألنطػػػػػػػػػػوء واالكتئػػػػػػػػػػاب  فيفقػػػػػػػػػػد الرغبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 

  فيبحػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػاـالػػػػػػػػػػتعمـ والتػػػػػػػػػػدريب وتطػػػػػػػػػػوير مياراتػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػػػػى أداءه الػػػػػػػػػػوظيفي بشػػػػػػػػػػكؿ 

 .(2005،الهطرفي)عف المبررات لميروب مف المنظمة 

 االغتراب الجسدي هرحمة  -ج

والتػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػبح فيػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػؿ  االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي األخيػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف وىػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػة   

مغتػػػػػػػػػػرب كميػػػػػػػػػػًا  فتظيػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػض السػػػػػػػػػػموكيات والتصػػػػػػػػػػرفات الغيػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػحية والغيػػػػػػػػػػر مرغوبػػػػػػػػػػة 

  يػػػػػػػػػػاب وعػػػػػػػػػػدـ المحافظػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػؿ وااللتػػػػػػػػػػزاـ بػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػف إدارة المنظمػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ كثػػػػػػػػػػرة الغ

وتػػػػػػػػػزداد نسػػػػػػػػػبة دوراف العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي المظمػػػػػػػػػة  وتكثػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػراعات التنظيميػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى أبسػػػػػػػػػط األمػػػػػػػػػػور 

دارة ويسػػػػػػػػػػود منػػػػػػػػػػاخ سػػػػػػػػػػيء جػػػػػػػػػػدًا  داخػػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػػة  وتكػػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػػاؾ فجػػػػػػػػػػوة كبيػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػامميف وا 

ي مجريػػػػػػػػػات األحػػػػػػػػػداث المنظمػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػيش حالػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف االنييػػػػػػػػػار وعػػػػػػػػػدـ السػػػػػػػػػيطرة والػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػ

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلدارات واألقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبة تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج 

 .(2005،الهطرفي)سيطرتيا
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 الوظيفي أسباب االغتراب 5.2

مػػػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػوظيفي الغترابمتعػػػػػػػػػػػددةل أسػػػػػػػػػػػباب ىنػػػػػػػػػػػػاؾ إفتؤكػػػػػػػػػػػد عديػػػػػػػػػػػد البحػػػػػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػػػػات 

)ســــــــــــري، اآلتيػػػػػػػػػػػػةماعيػػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػػباب النفسػػػػػػػػػػػػية واالجت وأكثرىػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػيوعًا فػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػات المعاصػػػػػػػػػػػػرة

2003) 

 األسباب النفسية - أ

مػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػوف الصػػػػػػػػػػراعات فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػامميف بعضػػػػػػػػػػيـ  غالبػػػػػػػػػػاً :التنظيهــــــــــي لصــــــــــراعا.1

حاجػػػػػػػػػػػػػػات وأىػػػػػػػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػػػػػػػػبعض  أو بػػػػػػػػػػػػػػيف األقسػػػػػػػػػػػػػػاـ واإلدارات المختمفػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ 

ا محػػػػػػػػػددة سػػػػػػػػػببًا رئػػػػػػػػػيس لالغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي  نتيجػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػعوبة تحقيػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػذه الحاجػػػػػػػػػات وتعارضػػػػػػػػػي

ممػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػعور العػػػػػػػػػػػػػامميف بػػػػػػػػػػػػػالقمؽ والتػػػػػػػػػػػػػوتر وفقػػػػػػػػػػػػػداف السػػػػػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػػرفاتيـ 

 المختمفة. 

ـــــــــــاط.2 ـــــــــــوظيفي اإلحب بعػػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػػدرة والعجػػػػػػػػػػػز التػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػف أداءالميػػػػػػػػػػػاـ وىػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػعور العامػػػػػػػػػػػؿ :ال

بسػػػػػػػػبب ظػػػػػػػػروؼ صػػػػػػػػعبة تواجيػػػػػػػػو فػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ  ويتػػػػػػػػراكـ ىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػعور ويػػػػػػػػزداد  الموكمػػػػػػػػة إليػػػػػػػػو

 ووظيفتو.حتى ينفصؿ الفرد عف ذاتو 

الفرد العامػػػػػػػػػػػؿ بالحرمػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف حقوقػػػػػػػػػػػو داخػػػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػػػػدما يشػػػػػػػػػػػعر :الـــــــــــوظيفي الحرهـــــــــــان.3

شػػػػػػػػػػػباع حاجاتػػػػػػػػػػػػو  يتولػػػػػػػػػػػد لديػػػػػػػػػػػو إحسػػػػػػػػػػػاس وشػػػػػػػػػػػعور غريػػػػػػػػػػػب لعػػػػػػػػػػػدـ قدرتػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػؽ ذاتػػػػػػػػػػػو وا 

المتعػػػػػػػػػددة والمتنوعػػػػػػػػػػة  بسػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػػدـ الرعايػػػػػػػػػػة واالىتمػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ إدارة المنظمػػػػػػػػػة والعػػػػػػػػػػامميف فيػػػػػػػػػػو 

 ثر سموكو سمبًا.فيصبح مغترب وظيفيًا ويتأ

 األسباب االجتهاعية -ب
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مػػػػػػػػػػػػف تكنولوجيػػػػػػػػػػػػا وتفنيػػػػػػػػػػػػة وانعكاسػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػى حيػػػػػػػػػػػػاة  الحضػػػػػػػػػػػػاري السػػػػػػػػػػػػريع والتقػػػػػػػػػػػػدـ التطػػػػػػػػػػػػور -1

قدرتػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى التوافػػػػػػػػػؽ واالنسػػػػػػػػػجاـ مػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػذه التطػػػػػػػػػورات اليائمػػػػػػػػػة  وعػػػػػػػػػدـ  العامػػػػػػػػػؿ الوظيفيػػػػػػػػػة

 والمتسارعة  مما ينعكس عمى سموكو الوظيفي.

 لػػػػػػػػػػػػػػػػدى العديػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػامميف ودحيػػػػػػػػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػػػػػػػػ  التنشػػػػػػػػػػػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػة اتاضػػػػػػػػػػػػػػػػطراب -2

  تػػػػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػرفاتو فػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػرة والمدرسػػػػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػػػػع غيػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػحية اضػػػػػػػػػػطرابات

 .الوظيفية

بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػامميف بسػػػػػػػػػػبب تحيػػػػػػػػػػز قيػػػػػػػػػػادات  فػػػػػػػػػػي المعاممػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػاواة عػػػػػػػػػػدـ العدالػػػػػػػػػػةالشػػػػػػػػػػعور ب -3

المنظمػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػخاص بعيػػػػػػػػػنيـ لسػػػػػػػػػبب مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػباب ممػػػػػػػػػا يخمػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػعور سػػػػػػػػػمبي لػػػػػػػػػو 

 أداءىـ.آثار غير محمودة عمى 

الصػػػػػػػػػػػعبة التػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػض المجتمعػػػػػػػػػػػات خاصػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدوؿ  االقتصػػػػػػػػػػػادية الظػػػػػػػػػػػروؼ -4

وانعكاسػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػموكيات العػػػػػػػػامميف داخػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػات  فقػػػػػػػػد تكػػػػػػػػوف سػػػػػػػػبب ىػػػػػػػػاـ الناميػػػػػػػػة 

 لمشعور باالغتراب الوظيفي.

 :االغتراب الوظيفي إلىالعواهل الهؤدية  6.2

التنظيمػػػػػػػػػػي أف ىنػػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف  أكػػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف الميتمػػػػػػػػػػيف والمتخصصػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػموؾ   

الظػػػػػػػػػروؼ والعوامػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي لمعػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي كافػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػات  إال 

العوامػػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػػػػف أف تسػػػػػػػػػػػػبب االغتػػػػػػػػػػػػراب  أكثػػػػػػػػػػػػرمف رئيسػػػػػػػػػػػػيين عػػػػػػػػػػػػامميفأنػػػػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػػػػاؾ 

 (2005)الهطرفي،: الوظيفي وىما

 

 :الهنظهة إلىالعواهل التي تعود  -أ
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التطػػػػػػػػػػػػػور التقنػػػػػػػػػػػػػي اليائػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي اإلجػػػػػػػػػػػػػراءات التنظيميػػػػػػػػػػػػػة واإلداريػػػػػػػػػػػػػػة  إف:كترونيـــــــــــــةاإلدارة االل -1

أسػػػػػػػػػػػيـ بشػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػيوع وانتشػػػػػػػػػػػار ظػػػػػػػػػػػاىرة االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي بػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػي 

مختمػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػات االنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة والخدميػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بسػػػػػػػػػػػػػػػػػبب االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػػػػػػػدات واآلالت 

 مػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـة والروتينيػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػا  و واألنظمػػػػػػػػػة الحاسػػػػػػػػػوبية فػػػػػػػػػي اتمػػػػػػػػػاـ اغمػػػػػػػػػب االجػػػػػػػػػرءات حتػػػػػػػػػى اليوميػػػػػػػػػ

والتفاعػػػػػػػػػػػػػؿ اإليجػػػػػػػػػػػػػابي بػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػامميف بعضػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػبعض وبػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػامميف ضػػػػػػػػػػػػػعؼ التواصػػػػػػػػػػػػػؿ 

واإلدارة  واختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الوظيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ  وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعورىـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالغتراب 

 (.2004، )الكبيسيالوظيفي

اء خمػػػػػػػػػػػؿ وقصػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػػػػػيـ كفػػػػػػػػػػػاءة أد إف وجػػػػػػػػػػػود:األداء ضـــــــــــعف نظـــــــــــام تقيـــــــــــيم – 2

العػػػػػػػػػػامميف  بسػػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػػدـ عدالػػػػػػػػػػػة وموضػػػػػػػػػػوعية النظػػػػػػػػػػاـ واعتمادىػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػس ومعػػػػػػػػػػايير غيػػػػػػػػػػػر 

أو تطبيقػػػػػػػػػو بتحيػػػػػػػػػز وحسػػػػػػػػػب   واختيػػػػػػػػػار التوقيػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػب لتطبيقػػػػػػػػػوعمميػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػدـ تطػػػػػػػػػويره 

األىػػػػػػػػواء والعالقػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػية لممقيمػػػػػػػػيف كػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأنو أف يػػػػػػػػؤثر بشػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػمبي وواضػػػػػػػػح 

تجاىػػػػػػػػػػاتيـ نحػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػؿ وبالتػػػػػػػػػػالي قػػػػػػػػػػد يزيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػموكيات العػػػػػػػػػػامميف ومشػػػػػػػػػػاعرىـ وا

 .(2002، )الغهرياالغتراب الوظيفي لدييـ 

تحقيػػػػػػػػػػؽ  عنػػػػػػػػػػدما ال تسػػػػػػػػػػتطيع المنظمػػػػػػػػػػة:عــــــــــدم قــــــــــدرة الهنظهــــــــــة عمــــــــــى تحقيــــــــــق أىــــــــــدافيا– 3

األىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ المرسػػػػػػػػػػػػػػػومة وفػػػػػػػػػػػػػػػؽ األمكانيػػػػػػػػػػػػػػػات والظػػػػػػػػػػػػػػػروؼ المتاحػػػػػػػػػػػػػػػة  ويصػػػػػػػػػػػػػػػبح نموىػػػػػػػػػػػػػػػا وبقاءىػػػػػػػػػػػػػػػا 

يات التػػػػػػػػػػػػي تعيشػػػػػػػػػػػػيا نتيجػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػروؼ الداخميػػػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػػػتمراريتيا ميػػػػػػػػػػػػدد بسػػػػػػػػػػػػبب المشػػػػػػػػػػػػاكؿ والتحػػػػػػػػػػػػد

  وأنػػػػػػػػػػػػو بحاجػػػػػػػػػػػػة ماسػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى إعػػػػػػػػػػػػادة ىيكمتيػػػػػػػػػػػػا وترميميػػػػػػػػػػػػا  وضػػػػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػػػػط والخارجيػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػعبة

كػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذه األسػػػػػػػػػباب   وسياسػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػدة لموقػػػػػػػػوؼ جنبػػػػػػػػػًا إلػػػػػػػػػى جنػػػػػػػػب مػػػػػػػػػع المنافسػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػوؽ

 .(1997، )عبدهوالعوامؿ تؤدي إلى شيوع وانتشار ظاىرة االغتراب الوظيفي
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المعمػػػػػػػػػػػوؿ بيػػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػػؿ الحوافز  إف وجػػػػػػػػػػػود خمػػػػػػػػػػػؿ وقصػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػـ:الحـــــــــــوافز نظمقصـــــــــــور  - 4

خػػػػػػػػػػػػػرى  وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ األمزايػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػالوات و المكآفات و متعػػػػػػػػػػػػػددةمثالل الماديػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػوافز   مػػػػػػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػػػػػػة

ُيعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػػؿ العوامػػػػػػػػػؿ الميمػػػػػػػػػة  وغيرىػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػوافز المعنويػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػيائد الشػػػػػػػػػكر والتكػػػػػػػػػريـ 

 .(1999،)عنوزعديد المنظمات في الغتراب الوظيفيإلى زيادةا المؤدية

والمعػػػػػػػػػػػػػارؼ  االحتفػػػػػػػػػػػػػاظ بالمعمومػػػػػػػػػػػػػاتإن:حجـــــــــــــب الهعموهـــــــــــــات وعـــــــــــــدم نقميـــــــــــــا لمعـــــــــــــاهمين– 5

والمرؤوسػػػػػػػػػػػػػػيف  وعدـ نقميػػػػػػػػػػػػػػا لمعػػػػػػػػػػػػػػامميفوالمياراتالمتاحػػػػػػػػػػػػػػة والمكتسػػػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػػػدى القيػػػػػػػػػػػػػػادات والرؤوسػػػػػػػػػػػػػػاء 

وكػػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػػدـ نقػػػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػػػرات ليػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تػػػػػػػػػػدريبيـ   والثالػػػػػػػػػػثالصػػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػػاني والقيػػػػػػػػػػادات من

ف كػػػػػػػػػػػػػاف  ر ميػػػػػػػػػػػػػاراتيـوتطػػػػػػػػػػػػػوي خػػػػػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػػػػػف الالخبػػػػػػػػػػػػػرات لسػػػػػػػػػػػػػبب وراء االحتفػػػػػػػػػػػػػاظ بالمعمومػػػػػػػػػػػػػات و ا وا 

عمػػػػػػػػػػػػييـ واسػػػػػػػػػػػػتبداليـ  قػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػي زيػػػػػػػػػػػػادة مسػػػػػػػػػػػػتوى االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي لػػػػػػػػػػػػدى  االسػػػػػػػػػػػػتغناء

 .(2005، الهطرفي)العامميف 

 ىأثػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػمبي عمػػػػػػػػػكبيػػػػػػػػػر  كممػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػاؾ  حجػػػػػػػػػـ المنظمػػػػػػػػػة كممػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف:حجـــــــــم الهنظهـــــــــة– 6

ومػػػػػػػػػػف   فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػؿ  متطمبػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػادة والرؤوسػػػػػػػػػػاءيػػػػػػػػػػود ج  بسػػػػػػػػػػبب تشػػػػػػػػػػتتالعامميف

عػػػػػػػػػػػػػدـ العدالػػػػػػػػػػػػػػة  ىإلو ىػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػا يؤديػػػػػػػػػػػػػػ  والمتابعػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػييـ اإلشػػػػػػػػػػػػػراؼينبضعفشػػػػػػػػػػػػػػعر العاممثػػػػػػػػػػػػػـ ي

حػػػػػػػػػػػاالت اإلىمػػػػػػػػػػػاؿ والالمبػػػػػػػػػػػاالة وعػػػػػػػػػػػدـ الرضػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػف  ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ تظيػػػػػػػػػػػر  العػػػػػػػػػػػامميف والمسػػػػػػػػػػػاواةبيف

 .(1997، يالعيسو )االغتراب الوظيفي   ويزداد شعور العامميف بالعمؿ

ورفػػػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػػػتوى  العػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػاتتػػػػػػػػػػػػدريب عػػػػػػػػػػػػدـ االىتمامبإف :التــــــــــــدريب ىهســــــــــــتو -7

نتػػػػػػػػػاجيـ مػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػايتيـ و  العامػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػالفرد  االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي زيػػػػػػػػػادة ىإلػػػػػػػػػا 

بحاجػػػػػػػػة ماسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى تطػػػػػػػػوير وتنميػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػو ومياراتػػػػػػػػو وخبراتػػػػػػػػو  ومػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػو محتػػػػػػػػاج وبشػػػػػػػػكؿ 

عديػػػػػػػػػػػد المجػػػػػػػػػػػاالت الميمػػػػػػػػػػػة يبيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ تخصصػػػػػػػػػػػو  وأيضػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػتمر إلػػػػػػػػػػػى دورات تدر 

 .(2001، طريب)المثؿ استخداـ الحاسوب والمغات وغيرىا
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 الفرد:  إلىالعواهل التي تعود  –ب
ــــــــــ -1 ــــــــــوظيفي: واالســــــــــتقرار نااأله  الػػػػػػػػػػوظيفي واالسػػػػػػػػػػتقرار فاعػػػػػػػػػػدـ األمػػػػػػػػػػبإف شػػػػػػػػػػعور العػػػػػػػػػػامميف ال

خصػػػػػػػػية تعػػػػػػػػود لمظػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػي يعػػػػػػػػيش فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػاتيـ الوظيفيػػػػػػػػة  بسػػػػػػػػبب وجػػػػػػػػود عوامػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػؤثرات ش

غيػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػحية فػػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف االحيانػػػػػػػػػإلى انفعػػػػػػػػػاالت واضػػػػػػػػػطرابات نفسػػػػػػػػػية  يػػػػػػػػػؤديفييػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػؿ  

قيامػػػػػػػػػػو بواجباتػػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػػاء  هكمػػػػػػػػػػا أف تشػػػػػػػػػػتيت جيػػػػػػػػػػود  وتػػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػػػمبًا فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتقراره وفػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػموكياتو

االغتػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي بػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػامميف  وزيػػػػػػػػػػػػػػادة إلىانتشػػػػػػػػػػػػػػارمػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػأنو أف يػػػػػػػػػػػػػػؤدي  الوظيفيػػػػػػػػػػػػػػة 

 .(1989، )عبد الغنينظمة بالم

والتػػػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػؽ  إف نقػػػػػػػػػػص كفػػػػػػػػػػاءة العػػػػػػػػػػامميف بالمنظمػػػػػػػػػػةالكفــــــــــاءة:– 2

األداء  ضػػػػػػػػػػػػعؼىإليػػػػػػػػػػػػؤدي  أىػػػػػػػػػػػػدافيـ وأىػػػػػػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػػػػػػة بالوقػػػػػػػػػػػػت والجيػػػػػػػػػػػػد والتكمفػػػػػػػػػػػػة المطموبة قػػػػػػػػػػػػد

 ظروؼالىػػػػػػػػػػػػػإلمأدائي فػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػعؼسببالإرجػػػػػػػػػػػػػاع  ىإلػػػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػدفعيـ   معػػػػػػػػػػػػػامميفلالػػػػػػػػػػػػػوظيفي 

 ىإلػػػػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػػػػػف ىوالء عديػػػػػػػػػػػػػداليعممػػػػػػػػػػػػػوف فييا لػػػػػػػػػػػػػذا يمجاءاصػػػػػػػػػػػػػة بالمنظمػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي خالداخميةال

 ويصػػػػػػػػػػبح االلتػػػػػػػػػػزاـ بالوقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث الحضػػػػػػػػػػور واالنصػػػػػػػػػػراؼ أمػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػر الغيػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػف العمؿ

عمػػػػػػػػػى أبسػػػػػػػػػط األشػػػػػػػػػياء وىو مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػامميف ات التنظيميػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػراع وتكثػػػػػػػػػر  ميػػػػػػػػػـ

 (.1997العيسوي، )في المنظمة يفيظاالغتراب الو  شيوع

 وفبالمنظمػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يعممػػػػػػػػػػػ يفالعػػػػػػػػػػػامم وانسػػػػػػػػػػػجاـ توافػػػػػػػػػػػؽ تكيػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػدـ إف:التكيـــــــــــفالتوافـــــــــــق و –3

أو توافػػػػػػػػػػؽ   بسػػػػػػػػػػبب وجػػػػػػػػػػود فجػػػػػػػػػػوة بيػػػػػػػػػػنيـ وبػػػػػػػػػػيف إدارة المنظمػػػػػػػػػػة لوجػػػػػػػػػػود اختالفػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي اآلراء بيػػػػػػػػػػا

 دخوؿ العػػػػػػػػػػػامميفإلىػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػؤدي فػػػػػػػػػػػي األمكانػػػػػػػػػػػات والقػػػػػػػػػػػدرات والمعػػػػػػػػػػػارؼ تعػػػػػػػػػػػود لمخبػػػػػػػػػػػرة أو التأىيؿ قػػػػػػػػػػػد 

  ومػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػعورىـ باإلحبػػػػػػػػػػاط  وزيػػػػػػػػػػادة داخػػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدـ االىتمػػػػػػػػػػاـو  اإلىمػػػػػػػػػػاؿفػػػػػػػػػػي دائػػػػػػػػػػرة 

الػػػػػػػػػػػػوظيفي لمعػػػػػػػػػػػػامميف داخػػػػػػػػػػػػؿ انتشػػػػػػػػػػػػار االغتػػػػػػػػػػػػراب الضػػػػػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػػػػػػية  وىػػػػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػػػػدوره يسػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػي 

 .(2002، )عبداهللالمنظمات
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 الميمػػػػػػػػػػة المؤديػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي إف مػػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػػػؿ:اتجاىــــــــــات العــــــــــاهمينقــــــــــيم و  – 5

بػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػا يحممػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػيـ ومعتقػػػػػػػػػػػدات واتجاىػػػػػػػػػػػات  ىػػػػػػػػػػػو االخػػػػػػػػػػػتالؼ وعػػػػػػػػػػػدـ التوافػػػػػػػػػػػؽ

مكتسػػػػػػػػػبة أو فطريػػػػػػػػػة تعكػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي الغالػػػػػػػػػب ثقػػػػػػػػػافتيـ ومػػػػػػػػػا يحممونػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف أفكػػػػػػػػػار وتوجيػػػػػػػػػات  وبػػػػػػػػػيف 

قػػػػػػػػػػػػػػيـ واتجاىػػػػػػػػػػػػػػات المنظمػػػػػػػػػػػػػػة وثقافتيػػػػػػػػػػػػػػا التنظيميػػػػػػػػػػػػػػة واألىػػػػػػػػػػػػػػداؼ والغايػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػػػػػى 

 .(2004،)الكبيسيتحقيقيا

ـــــــــــــــت– 6 بشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ جيػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػػػػػامميف وقػػػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػػػتغالؿ العػػػػػػػػػػػػػػػدـ احترامو إف :إدارة الوق

ىػػػػػػػػداره وعػػػػػػػػدـ االىتمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػو  يخمػػػػػػػػؽ ثقافػػػػػػػػة سػػػػػػػػمبية فػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػة تػػػػػػػػؤدي فػػػػػػػػي ال  والمنظمػػػػػػػػة غالػػػػػػػػب وا 

إلػػػػػػػػى عديػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػاكؿ التنظيميػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػؤثر بشػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػمبي فػػػػػػػػػي أداء العػػػػػػػػػامميف  ويػػػػػػػػػنعكس ذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػى 

نتاجيتيا بشكؿ عاـ   .(1985، )القرضاويأداء المنظمة وا 

ــــــــــــــــادة– 7 بػػػػػػػػػػػػػػػػالخبرات  وعػػػػػػػػػػػػػػػػدـ إلمامػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػادةإف ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ الق:القي

 ىإلػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػػػػػػػػػػة  المتطػػػػػػػػػػػػػػػػورة والحديثة ُيعػػػػػػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػػػػػػارات اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػةوالمعارفو 

إدارة المنظمػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى اختيػػػػػػػػػػػػػػار وتوجيػػػػػػػػػػػػػو القيػػػػػػػػػػػػػػادات  حػػػػػػػػػػػػػػرص فػػػػػػػػػػػػػأفلػػػػػػػػػػػػػػذا   االغتػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػوظيفي

ض بعػػػػػػػػػػػػػ اإلداريػػػػػػػػػػػػػة الناضػػػػػػػػػػػػػجة يمعػػػػػػػػػػػػػب دور ميػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػػػػػػػة والحػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف

 .(2005،)الهطرفيالظواىر السمبية

ــــــــي العهــــــــل – 8 يػػػػػػػػتـ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ التوسػػػػػػػػع فػػػػػػػػي إف تنميػػػػػػػػة المػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية :عــــــــدم التخصــــــــص ف

  مػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػػوفر عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف المختصػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاالت العمػػػػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػػػػةو   التػػػػػػػػػػدريبالتعمػػػػػػػػػػيـ و 

وذلػػػػػػػػػػػؾ بوضػػػػػػػػػػػعيا فػػػػػػػػػػػي   تكمػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػكمة فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػػػذه التخصصػػػػػػػػػػػاتو 

فػػػػػػػػي  إليػػػػػػػػوممػػػػػػػا يقمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أداء المخػػػػػػػتص فػػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذي أسػػػػػػػند  مػػػػػػػػؿ مختمفػػػػػػػة تمامػػػػػػػػاً مجػػػػػػػاالت ع

 .(2000، )اليواريغير مجاؿ تخصصو 
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 أبعاد االغتراب الوظيفي 7.2

لمفيػػػػػػػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػػػػػػػى أف ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ خمسػػػػػػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػػػػػػاد  والمتخصصػػػػػػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف عديػػػػػػػػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػػػػػػػػاؽ

زلػػػػػػػػػػػػػػة الع  غيػػػػػػػػػػػػػػاب المعػػػػػػػػػػػػػػايير  الالمعنػػػػػػػػػػػػػػى   العجػػػػػػػػػػػػػػزوالتػػػػػػػػػػػػػػي تتمثػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي االغتػػػػػػػػػػػػػػراب

الدراسػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه   ونعػػػػػػػػػرض بشػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػف التفصػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػي(والغربػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات  االجتماعيػػػػػػػػػة

 :األبعاد والتي أكد واتفؽ عمييا أغمب الباحثيف

 العجزأواًل: 

فػػػػػػػػػػػػي  السػػػػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػػػػى األحػػػػػػػػػػػػداث والمجريػػػػػػػػػػػػاتالتحكمو  عمػػػػػػػػػػػػىالعامػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػػػػدرة وىػػػػػػػػػػػػو 

عػػػػػػػػف  ض ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػع عجػػػػػػػػزهالتػػػػػػػػي يتعػػػػػػػػر  أمػػػػػػػػور العمػػػػػػػػؿمػػػػػػػػع عػػػػػػػػدـ قدرتػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػي  العمػػػػػػػػؿ 

فمصػػػػػػػػيره   غيػػػػػػػػر قػػػػػػػػادر عمػػػػػػػػى تقريػػػػػػػػر مصػػػػػػػػيره ومػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػبح  السػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػى تصػػػػػػػػرفاتو وأفعالػػػػػػػػو

رادتو تتحدداف مف قبؿ عوامؿ وقوى خارجة عف إرادتو الذاتية  . وا 

بأنػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػػػرد بأنػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػػو والقػػػػػػػػػػػوة ونقػػػػػػػػػػػص قدرتػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى  العجػػػػػػػػػػػزويعػػػػػػػػػػػرؼ 

أو فػػػػػػػػػي   فػػػػػػػػػي مجريػػػػػػػػػات األمػػػػػػػػػور الخاصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػوالسػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػموؾ وعمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػتحكـ أو التػػػػػػػػػأثر 

وأنػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػاجز عػػػػػػػػػػػػف   وبأنػػػػػػػػػػػػو مقيػػػػػػػػػػػػور ومسػػػػػػػػػػػػموب اإلرادة واالختيػػػػػػػػػػػػار  تشػػػػػػػػػػػػكيؿ األحػػػػػػػػػػػػداث العامػػػػػػػػػػػػة

ويشػػػػػػػػعر الفػػػػػػػػرد أف مايخصػػػػػػػػو يممػػػػػػػػى عميػػػػػػػػو   تحديػػػػػػػػد النتػػػػػػػػائج التػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تنشػػػػػػػػأ نتيجػػػػػػػػة ليػػػػػػػػذه األحػػػػػػػػداث

 .(2004، زىران)مف الخارج 

ر فػػػػػػػػػػػػػي المواقػػػػػػػػػػػػػؼ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي ويعنػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػػػػالعجز: أف الفػػػػػػػػػػػػػرد اليسػػػػػػػػػػػػػتطيع التػػػػػػػػػػػػػأثي

يواجييػػػػػػػػػػػا وال يسػػػػػػػػػػػتطيع تقريػػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػػيره أو التػػػػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػرى األحػػػػػػػػػػػداث. أو صػػػػػػػػػػػنع القػػػػػػػػػػػرارات 

ويعجػػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػػؽ ذاتػػػػػػػػػػػو واليسػػػػػػػػػػػتطيع الػػػػػػػػػػػتحكـ أو   الميمػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػػػص حياتػػػػػػػػػػػو ومصػػػػػػػػػػػيره

 .(2002، عبداهلل)التأثير أو التغيير فيما حولو 
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مجريػػػػػػػػػػات وأحػػػػػػػػػػداث العمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى مواجيػػػػػػػػػػة  امػػػػػػػػػػؿالعيعنػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػػدرة ا فػػػػػػػػػػي الوظيفػػػػػػػػػػة العجػػػػػػػػػػزو 

وأفكػػػػػػػػػاره التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي  الفتقػػػػػػػػػاده القػػػػػػػػػوة وعػػػػػػػػػدـ قدرتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف آرائػػػػػػػػػو  اليػػػػػػػػػومي

وعػػػػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػى وكذلك  مسػػػػػػػػػػػػػموب اإلرادةيصػػػػػػػػػػػػػبح  أي إنجػػػػػػػػػػػػػاز وتحسػػػػػػػػػػػػػيف وتطػػػػػػػػػػػػػوير العمػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .في بيئة العمؿ وعدـ إحساسو بما يجري حولو  الواقع مفوانسحابو   إثبات وجوده

 الالهعنىثانيًا: 

 بأنػػػػػػػػو يفتقػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى وجػػػػػػػػود مرشػػػػػػػػد أو موجػػػػػػػػو لمسػػػػػػػػموؾ العامػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػد إلػػػػػػػػى شػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػردويشػػػػػػػػير ىػػػػػػػػذا البُ 

نتيجػػػػػػػػػػة  وعػػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػػتقرار يشػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػالفراغ اليائػػػػػػػػػػؿ وظيفيػػػػػػػػػػاً  والفػػػػػػػػػػرد المغتػػػػػػػػػػرب  الػػػػػػػػػػوظيفيفي العمػػػػػػػػػػؿ

 ورغباتػػػػػػػػػووتحػػػػػػػػػدد اتجاىػػػػػػػػػو  الوظيفيػػػػػػػػػة تعطػػػػػػػػػي معنػػػػػػػػػى لحياتػػػػػػػػػو وظيفيػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػددةلعػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػوافر أىػػػػػػػػػداؼ 

 .التي يسعى إلى تحقيقيا وتتفؽ مع اىتماماتو وطموحاتو

أحداث قضػػػػػػػػاياو  وفيمػػػػػػػػو أواسػػػػػػػػتيعابو لمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدور حولػػػػػػػػو مػػػػػػػػف العامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػدى إدراؾ الفػػػػػػػػرد كمػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػي

أنػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػف اتالعاممبتوقع أثنػػػػػػػػػػػػػػػاء قيامػػػػػػػػػػػػػػػو بواجباتػػػػػػػػػػػػػػػو الوظيفية وكػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ وأمػػػػػػػػػػػػػػػور عامػػػػػػػػػػػػػػػة أو خاصػػػػػػػػػػػػػػػة

ومة والمحػػػػػػػػػػػػػددة لػػػػػػػػػػػػػو فالعاماللمغترب المرسػػػػػػػػػػػػػ النتائجالمسػػػػػػػػػػػػػتقبمية وفاعميػػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػاءةبيسػػػػػػػػػػػػػتطيع التنبػػػػػػػػػػػػػؤ 

وكػػػػػػػػػػذلؾ   عنػػػػػػػػػػدما اليكػػػػػػػػػػوف واضػػػػػػػػػػحًا لديػػػػػػػػػػو مايجػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػو أف يػػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػػو أو يثػػػػػػػػػػؽ فيػػػػػػػػػػو وضػػػػػػػػػػيفياً 

، )خميفـــــــــــةقػػػػػػػػػػػرارات  تصػػػػػػػػػػػرفات عنػػػػػػػػػػدما اليسػػػػػػػػػػػتطيع تحديػػػػػػػػػػػد معنػػػػػػػػػػى لمػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػو ومايتخػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػف

2003). 

ف وجػػػػػػػػػدت  اليسػػػػػػػػػتطيع  األىػػػػػػػػػداؼويعنػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػذلؾ شػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػأف حياتػػػػػػػػػو دوف ىػػػػػػػػػدؼ وأضػػػػػػػػػح وا 

 .قيقيا سواء في حياة الفرد األسرية أو العممية أو المينية ونقده ليويتوتح

إحسػػػػػػػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػػػأف األحػػػػػػػػػػػػػػداث والوقػػػػػػػػػػػػػػائع المحيطػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػػػػدت داللتيػػػػػػػػػػػػػػا "وأنػػػػػػػػػػػػػػويعرفب

ومػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػا ينظػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتقبؿ باعتبػػػػػػػػػاره سمسػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف توقعػػػػػػػػػات أو تنبػػػػػػػػػؤات   ومعقوليتيػػػػػػػػػا

 (.352 :2005)شقير، "اةاألدوات التي يؤدييا في الحيلألحداث أو 
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أو   أو معرفػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػاينبغي أف يفعمػػػػػػػػػػػػػػػػو  أف العجػػػػػػػػػػػػػػػػز يتضػػػػػػػػػػػػػػػػمف عػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الوصػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػرارو 

 .(1995، هحهود)مايجب أف يعتقد أنو موجيًا لسموكوأداراك

جمػػػػػػػػػااًل يمكػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػوؿ الخاصػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى فقػػػػػػػػػداف معنػػػػػػػػػى  العامػػػػػػػػػؿ أف الالمعنػػػػػػػػػى يعنػػػػػػػػػي رؤيػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػرد وا 

لمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدور  بويعاتاسػػػػػػػػػوعػػػػػػػػػدـ   اضػػػػػػػػػح يسػػػػػػػػػعى إليػػػػػػػػػوو محددو  وعػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػدؼ  الوظيفيػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة

بكػػػػػػػػػؿ وعػػػػػػػػػدـ االىتمػػػػػػػػػاـ   أي الالمبػػػػػػػػػاالة  ومجريػػػػػػػػػات داخػػػػػػػػػؿ بيئػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف حولػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػداث

 .ما يحيط بو

 غياب الهعيارية ثالثًا:

المعػػػػػػػػػػايير والضػػػػػػػػػػوابط واألعػػػػػػػػػػراؼ العامػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػالقوانيف والمػػػػػػػػػػوائح و  الفػػػػػػػػػػردالتػػػػػػػػػػزاـ وتعنػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ 

الغيػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػرعية مطموبػػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػػرورية األسػػػػػػػػػػػاليب لوسػػػػػػػػػػػائؿ أو وشػػػػػػػػػػػعوره بػػػػػػػػػػأف االتنظيميػػػػػػػػػػة  وقناعتػػػػػػػػػػػو 

ف  وتحقيػػػػػػػػػػؽ نجػػػػػػػػػػازإل القػػػػػػػػػػيـ  اختمػػػػػػػػػػؿوتوجيػػػػػػػػػػات المنظمػػػػػػػػػػة ومف ثممػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػيـ  تعارضػػػػػػػػػػتاألىػػػػػػػػػػداؼ وا 

ب يػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى استحسػػػػػػػػػاف المعػػػػػػػػػاني والمقاصػػػػػػػػػد الغيػػػػػػػػػر مرغػػػػػػػػػو  المنظمػػػػػػػػػة وىو مػػػػػػػػػاوالمعػػػػػػػػػايير داخػػػػػػػػػؿ 

 .(2007، )الهحهداويفييا لتحقيؽ األىداؼ 

والمعػػػػػػػػػػايير االجتماعيػػػػػػػػػػة  ئيػػػػػػػػػػا حالػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػػػزاـ بالمبػػػػػػػػػػادبأن غيػػػػػػػػػػاب المعياريػػػػػػػػػػةويعػػػػػػػػػػرؼ  

الشخصػػػػػػػػػػػػػية والسػػػػػػػػػػػػػعي إلػػػػػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػػػػػا بأسػػػػػػػػػػػػػاليب  األىػػػػػػػػػػػػػداؼوعميػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػإف   وتناقضػػػػػػػػػػػػػيا  لمسػػػػػػػػػػػػػموؾ

يػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػى ظيػػػػػػػػػػور أشػػػػػػػػػػكاؿ عديػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف االنحرافػػػػػػػػػػات   مرفوضػػػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػػػاليب مرفوضػػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػاً 

لى اإلحساس بعدـ الثقة  السموكية  .وا 

وظيػػػػػػػػػػور   وانقػػػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػػػواب خطػػػػػػػػػػأ  يػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى فقػػػػػػػػػػداف المعػػػػػػػػػػايير أو رفضػػػػػػػػػػيامعيار ترجػػػػػػػػػػع الال     

والػػػػػػػػرفض التػػػػػػػػاـ لقيمػػػػػػػػة ومعػػػػػػػػاييره فقػػػػػػػػد تكػػػػػػػػوف   أنمػػػػػػػػاط سػػػػػػػػموكية تتصػػػػػػػػؼ باالنسػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػع

والتػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػا العولمػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػاعدت عمػػػػػػػػػى انتشػػػػػػػػػار   التغيػػػػػػػػػرات التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػالـ
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وقػػػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػػػدث قبوليػػػػػػػػػػػا أو الػػػػػػػػػػػرفض   ثقافػػػػػػػػػػػات مختمفػػػػػػػػػػػة وظيػػػػػػػػػػػور معػػػػػػػػػػػايير جديػػػػػػػػػػػدة داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػع

 (.1993، )إبراىيمالتاـ ليا وحدوث الالمعيارية

تعبيػػػػػػػػر عػػػػػػػػف انييػػػػػػػػار المعػػػػػػػػايير والقػػػػػػػػيـ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنظـ السػػػػػػػػموؾ وتواجيػػػػػػػػو وبالتػػػػػػػػالي رفػػػػػػػػض الفػػػػػػػػرد  وىػػػػػػػػي

 نظرًا لعدـ ثقتو في المجتمع ومؤسساتو.  لمقيـ والمعايير والقواعد السائدة في المجتمع

وىػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يتوقػػػػػػػػع فييػػػػػػػػا الفػػػػػػػػرد بدرجػػػػػػػػة   االجتماعيػػػػػػػػة وفػػػػػػػػي غيػػػػػػػػاب شػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػنظـ لممعػػػػػػػػايير

أي أف   أف أشػػػػػػػػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػػػػػػػػموؾ التػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػػبحت مرفوضػػػػػػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػػػػػًا غػػػػػػػػػػػػػػدت مقبولػػػػػػػػػػػػػػة  كبيػػػػػػػػػػػػػػرة

وماكػػػػػػػػاف صػػػػػػػػوابًا   األشػػػػػػػػياء لػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػد ليػػػػػػػػا أيػػػػػػػػة ضػػػػػػػػوابط معياريػػػػػػػػة ومػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف خطػػػػػػػػأ أصػػػػػػػػبح صػػػػػػػػواباً 

فػػػػػػػػػػرد وحجبيػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػبح خطػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػف منطػػػػػػػػػػؽ إضػػػػػػػػػػفاء صػػػػػػػػػػبغة الشػػػػػػػػػػرعية عمػػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػػمحة الذاتيػػػػػػػػػػة لم

  عػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػايير وقواعػػػػػػػػػػد المجتمػػػػػػػػػػع والالمعياريػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػى مغػػػػػػػػػػايرة الػػػػػػػػػػديف والقػػػػػػػػػػانوف والعػػػػػػػػػػرؼ

 .(2004، )زىرانوعدـ مسايرتيا 

جمػػػػػػػػػػػاالً و     إف غيػػػػػػػػػػػاب المعياريػػػػػػػػػػػة تتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي رفػػػػػػػػػػػض الفػػػػػػػػػػػرد لقػػػػػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػػػػػع ومعػػػػػػػػػػػاييره وينظػػػػػػػػػػػر  ا 

 .ليياإلييا عمى أنيا عوائؽ وقيود تمنعو مف تحقيؽ أىدافو التي يسعى إ

 العزلة االجتهاعية رابعًا:

ويشػػػػػػػػػػير ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػػرد بالغربػػػػػػػػػػة والعزلػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف المحيطػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػواء        

داخػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػة أو خارجيػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػذلؾ تضػػػػػػػػػعؼ لديػػػػػػػػػو روح االنتمػػػػػػػػػاء لمجماعػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يعمػػػػػػػػػؿ معيػػػػػػػػػػا 

إلػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػوع أف ىػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػير و   وكػػػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػػػنخفض فعاليتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػداؼ التنظيميػػػػػػػػػػػة

مػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػعؼ الػػػػػػػػػػػػروابط االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػػػبب الشػػػػػػػػػػػػعور بالغربػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ والمعػػػػػػػػػػػػػايير 

نمػػػػػػػػػػا أيضػػػػػػػػػػا بمعػػػػػػػػػػاني  السػػػػػػػػػػائدة ولػػػػػػػػػػيس بسػػػػػػػػػػبب مػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػؽ بعالقػػػػػػػػػػات الصداقػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػريف وا 

عزلػػػػػػػػػػػػػة ػذا مػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػمى بالالحاجػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػى االتصػػػػػػػػػػػػػػػػاالت االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة( وىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػدؼء   األمػػػػػػػػػػػػػػػػف

 .(2010، )البياتياالجتماعية 
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أحػػػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػػػـ األبعػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػػيوعًا والتػػػػػػػػػػػػي اليكػػػػػػػػػػػػاد يخمػػػػػػػػػػػػو منيػػػػػػػػػػػػا أي  االجتماعيػػػػػػػػػػػػةعػػػػػػػػػػػػد العزلػػػػػػػػػػػػة تُ       

 وتعػػػػػػػػػػرؼ  وىػػػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػػػر إحػػػػػػػػػػدى الحيػػػػػػػػػػؿ الدفاعيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يمجػػػػػػػػػػأ إلييػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػرد  مقيػػػػػػػػػػاس لالغتػػػػػػػػػػراب

فػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػالرفض  واإلحسػػػػػػػػػػػػػاساآلخرينكة مػػػػػػػػػػػػػع بأنيػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػػػػار  :العزلػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة

بعػػػػػػػػػػػػػض الجماعػػػػػػػػػػػػػات كاألقميػػػػػػػػػػػػػات  أعضػػػػػػػػػػػػػاءالعالقػػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػػػػا يظيػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػيف 

ؿ الطبقػػػػػػػػػػػػي أو وفقػػػػػػػػػػػػًا لعوامػػػػػػػػػػػػؿ معينػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػديف أو التسمسػػػػػػػػػػػػ  والجماعػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػي تتميػػػػػػػػػػػػز عنصػػػػػػػػػػػػرياً 

 .(1993، )إبراىيمالطبقة االجتماعية 

اديًا سػػػػػػػػػػواء اكػػػػػػػػػػاف فشػػػػػػػػػػاًل اجتماعيػػػػػػػػػػًا أو اقتصػػػػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػػػػعور بالعزلػػػػػػػػػػة يرجػػػػػػػػػػع أساسػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػى الفشػػػػػػػػػػؿو 

وميمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػببو يخمػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػنفس عػػػػػػػػػػدـ الثقػػػػػػػػػػة   أو عاطفيػػػػػػػػػػًا فالفشػػػػػػػػػػؿ ميمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف نوعػػػػػػػػػػو

أو   وعػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى إحػػػػػػػػػػراز ألي نجػػػػػػػػػػاح  ويػػػػػػػػػػؤدي بػػػػػػػػػػالفرد إلػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػعور بالعزلػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػعؼ

 .فوز في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة

الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػاالنطواء أو تحقيػػػػػػػػػػػر   ويقصػػػػػػػػػػػد بالعزلػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػة: كثػػػػػػػػػػػرة حػػػػػػػػػػػديث المػػػػػػػػػػػرء مػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػو

حيػػػػػػػػػػث يمعػػػػػػػػػػف اإلنسػػػػػػػػػػاف المغتػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػي اضػػػػػػػػػػطياد   ولوميػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػي مظػػػػػػػػػػاىر الشخصػػػػػػػػػػية المغتربػػػػػػػػػػة

ذاتػػػػػػػػػو ولزميػػػػػػػػػا. لػػػػػػػػػذلؾ فيػػػػػػػػػو دومػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػارؾ ضػػػػػػػػػارية مػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػو واليغفػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي أحيػػػػػػػػػاف كثيػػػػػػػػػرة 

  اآلخػػػػػػػػػػريفلنفسػػػػػػػػػػو األخطػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػي ارتكبيػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػو يفكػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي ىمومػػػػػػػػػػو ويشػػػػػػػػػػؾ دومػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػي نوايػػػػػػػػػػا 

 .(2004، الحهد)وآمالو تتارجع بيف النجاح والفشؿ 

واالفتقػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػى   ويقصػػػػػػػػػػد بالعزلػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػة: بأنيػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػػرد بالوحػػػػػػػػػػدة والفػػػػػػػػػػراغ النفسػػػػػػػػػػي

ف وجػػػػػػػػد بيػػػػػػػػنيـ كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػد   األمػػػػػػػػف والعالقػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة الحميمػػػػػػػػة والبعػػػػػػػػد عػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػريف حتػػػػػػػػى وا 

الثقافيػػػػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػػػػع  األىػػػػػػػػػػداؼيصػػػػػػػػػػاحب العزلػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػالرفض االجتمػػػػػػػػػػاعي واالنعػػػػػػػػػػزاؿ عػػػػػػػػػػف 

 .(2003، )خميفةمجتمع ومعاييره صاؿ بيف أىداؼ الفرد وبيف قيـ الواالنف
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وقػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػوف   أف العزلػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة تعنػػػػػػػػػي انطػػػػػػػػػواء أو انكفػػػػػػػػػاء الفػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف ذاتػػػػػػػػػو ويمكػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػوؿ

كمػػػػػػػػػا أف العزلػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػاحبيا عػػػػػػػػػدة أعػػػػػػػػػراض منيػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػالرفض مػػػػػػػػػف   نتيجػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػراغ النفسػػػػػػػػػي

ـ فػػػػػػػػػػػي إقامػػػػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػػػػات اجتماعيػػػػػػػػػػػة إيجابيػػػػػػػػػػػة وعػػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػى التفاعػػػػػػػػػػػؿ واالنسػػػػػػػػػػػجا  اآلخػػػػػػػػػػػريف

 .وشعوره بالوحدة النفسية

 االغتراب عن الذات خاهسًا:

ىػػػػػػػػذا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف االغتػػػػػػػػراب يتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي انفصػػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف ذاتػػػػػػػػو وعػػػػػػػػدـ التطػػػػػػػػابؽ معيػػػػػػػػا أي أنػػػػػػػػو 

غيػػػػػػػػػػػر حقيقيػػػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػػأثيرات الضػػػػػػػػػػػغوط االجتماعيػػػػػػػػػػػة وبمػػػػػػػػػػػا تحممػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػػـ  يخمػػػػػػػػػػػؽ ذاتػػػػػػػػػػػاً 

بحيػػػػػػػػػث   ناقضػػػػػػػػاتو ممػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد يػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى طمػػػػػػػػس الػػػػػػػػذات الحقيقيػػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػردوأعػػػػػػػػراؼ وتقاليػػػػػػػػد وبكػػػػػػػػػؿ ت

مكاناتػػػػػػػػػو وىػػػػػػػػػذا قػػػػػػػػػد  يكػػػػػػػػػوف غيػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػادر عمػػػػػػػػػى إيجػػػػػػػػػاد األنشػػػػػػػػػطة والفعاليػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػاف  قدراتػػػػػػػػػو وا 

يػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى الشػػػػػػػعور بعػػػػػػػدـ الرضػػػػػػػا عػػػػػػػف ذاتػػػػػػػو ويفقػػػػػػػد صػػػػػػػمتو الحقيقيػػػػػػػة بذاتػػػػػػػو وقػػػػػػػد يػػػػػػػرفض كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا 

، )الهحهــــــــــداويو قػػػػػػػػػػائـ حولػػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػػو وكػػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػاحبو الشػػػػػػػػػػعور بالضػػػػػػػػػػيؽ لكػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػ

2007). 

  وكمػػػػػػػػػػا أف غربػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذات تعػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػـ األبعػػػػػػػػػػاد التػػػػػػػػػػي تناولتيػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػات االغتػػػػػػػػػػراب عمػػػػػػػػػػى تنوعيػػػػػػػػػػا

ويمكػػػػػػػػػف أف تنػػػػػػػػػدرج ىػػػػػػػػػذه التسػػػػػػػػػاؤالت تحػػػػػػػػػت مقولػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػدة وىػػػػػػػػػي فشػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ ذاتػػػػػػػػػو 

 .(1999، بناء)ال

ات والقمػػػػػػػػػػػػؽ ىب بعػػػػػػػػػػػػض البػػػػػػػػػػػػاحثيف إلػػػػػػػػػػػػى أف مػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػاىر االغتػػػػػػػػػػػػراب النفسػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػداف الػػػػػػػػػػػػذذيػػػػػػػػػػػػ

والالمبػػػػػػػػػػػػػػػاالة والوحػػػػػػػػػػػػػػػدة والتشػػػػػػػػػػػػػػػتت واألنانيػػػػػػػػػػػػػػػة  األصػػػػػػػػػػػػػػػالةواليػػػػػػػػػػػػػػػأس وفقػػػػػػػػػػػػػػػداف اليويػػػػػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػػػػػية 

واالغتػػػػػػػػػػػػػراب بػػػػػػػػػػػػػيف األشػػػػػػػػػػػػػخاص واالغتػػػػػػػػػػػػػراب االجتمػػػػػػػػػػػػػاعي واالغتػػػػػػػػػػػػػراب الثقػػػػػػػػػػػػػافي واحتقػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػذات 

 .والتردد والسطحية والعالـ المنيار
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د عػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػؽ تعبػػػػػػػػر عػػػػػػػػف عجػػػػػػػػز الفػػػػػػػػر   أف الغربػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الػػػػػػػػذات مػػػػػػػػاىي اإل حالػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػية المنشػػػػػػػػأ

فيفقػػػػػػػػػػػد   واتجاىاتػػػػػػػػػػػو وميولػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػي تربطػػػػػػػػػػػو بالعػػػػػػػػػػػالـ الخػػػػػػػػػػػارجي  وانفصػػػػػػػػػػػالو عػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػاعره  ذاتػػػػػػػػػػػو

وعػػػػػػػػػدـ الرضػػػػػػػػػا   وتغمػػػػػػػػػره مشػػػػػػػػػاعر القمػػػػػػػػػؽ والممػػػػػػػػػؿ  قدرتػػػػػػػػػو وطاقتػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ واالختيػػػػػػػػػار الحػػػػػػػػػر

 .(2003، رضا)لمذات   الداخميعف النفس والضياع والتمزؽ 

درة عمػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػـ نفسػػػػػػػػػو وفقػػػػػػػػػداف ذاتػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػعوره أف االغتػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات ىػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػ عمومػػػػػػػػػاً 

حساسػػػػػػػػػػو بأنػػػػػػػػػػو بعيػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػف  بغمػػػػػػػػػػوض دوره فػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػاة واحتقػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػذات وعػػػػػػػػػػدـ الرضػػػػػػػػػػا عنيػػػػػػػػػػا وا 

ويزيػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػاالغتراب عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات عنػػػػػػػػػدما يجػػػػػػػػػد تناقضػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػيف مايريػػػػػػػػػد وبػػػػػػػػػيف   الواقػػػػػػػػػع

 .الواقع الذي يعيش فيو

 :الوظيفي نتائـــج االغتـــراب 8.2

 :(2002 )عصار،نتائج لالغتراب الوظيفي منياعدد مف الىناؾ 

ـــــــين -أ ـــــــق واالنســـــــجام ب مػػػػػػػف اآلثػػػػػػػار أو النتػػػػػػػائج المترتبػػػػػػػة عمػػػػػػػى :العهـــــــالو الهشـــــــرفين  عـــــــدم التواف

شػػػػػػػػػػػػػػعور العػػػػػػػػػػػػػػامميف بػػػػػػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي وزيػػػػػػػػػػػػػػادة درجاتػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػػات 

يفي اضػػػػػػػػػػػػػػطراب العالقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػذيف سػػػػػػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػػػػػػييـ الشػػػػػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػػػػػػوظ

 مممكافآتومعارضػػػػػػػػػػػػتيم رفضػػػػػػػػػػػػيـورؤسػػػػػػػػػػػػائيـ مػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػرفيف ومػػػػػػػػػػػػدراء مباشػػػػػػػػػػػػريف  ويتضػػػػػػػػػػػػح ذلػػػػػػػػػػػػؾ من

وكػػػػػػػػػذلؾ الترقيػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي اليجػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػاؿ حسػػػػػػػػػب  التػػػػػػػػػي يعتقػػػػػػػػػدوف أنيػػػػػػػػػا قميمػػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػػر مجزيػػػػػػػػػة 

  وغيرىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف اإلجػػػػػػػػػػػػػػػراءات والممارسػػػػػػػػػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػػػػػػػػػة واإلداريػػػػػػػػػػػػػػػة وحتػػػػػػػػػػػػػػػى رأييػػػػػػػػػػػػػػػـ أي تفسػػػػػػػػػػػػػػػير

 .الروتنية واليومية منيا

ــــــــــبار ســــــــــموكيات انتشــــــــــ –ب  ــــــــــة والتخري االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي  يػػػػػػػػػػؤدي انتشػػػػػػػػػػار وشػػػػػػػػػػيوع:العدواني

 كػػػػػػػػػؿتجػػػػػػػػػاه  لمعػػػػػػػػػامميف ظيػػػػػػػػػور السػػػػػػػػػموؾ العػػػػػػػػػدوانيو اإلحباط الحػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػالتوتر والتػػػػػػػػػذمرو  إلػػػػػػػػػى
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 مثػػػػػػػػػؿ االعتػػػػػػػػػداء البشػػػػػػػػػرية مػػػػػػػػػف زمػػػػػػػػػالء العمػػػػػػػػػؿ  والرؤسػػػػػػػػػاء  وأيضػػػػػػػػػًا الموجػػػػػػػػػودات الماديػػػػػػػػػة واألشػػػػػػػػػياء

وسػػػػػػػػػػيمة مقبولػػػػػػػػػػة أو  العامػػػػػػػػػػؿ وىػػػػػػػػػػذا يحػػػػػػػػػػدث عنػػػػػػػػػػدما اليجػػػػػػػػػػد  تت واألجيػػػػػػػػػػزة والمعػػػػػػػػػػداتعطيػػػػػػػػػػؿ اآلالو 

عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػدما يطمػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػدير   الشػػػػػػػػػعور الغيػػػػػػػػػر مرغػػػػػػػػػوبمشػػػػػػػػػروعة لمعالجػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذا 

منيػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػوؿ  االنتيػػػػػػػػػاءوبعػػػػػػػػػد  أو التقػػػػػػػػػارير كتابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدد كبيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الخطابػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػدير مكتبػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف 

فػػػػػػػأف ىػػػػػػػذا ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة  وفػػػػػػػي  األعمػػػػػػػاؿولػػػػػػػـ يعػػػػػػػد بحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى ىػػػػػػػذه  رأيػػػػػػػوغيػػػػػػػر  أنػػػػػػػو ليػػػػػػػا المػػػػػػػدير

تعمػػػػػػػػػد تعطيػػػػػػػػػؿ  أوالسػػػػػػػػػموؾ العػػػػػػػػػدواني مثػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػتـ المػػػػػػػػػدير فػػػػػػػػػي الخفػػػػػػػػػاء  إلػػػػػػػػػىمجػػػػػػػػػأ يقػػػػػػػػػد  الشػػػػػػػػػخص

 .أو البطء في إنجاز مياـ مكمفة بيا اآللة

والنتػػػػػػػػػائج السػػػػػػػػػموكية الواضػػػػػػػػػحة االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي  مناآلثػػػػػػػػػار:الـــــــــوظيفي االنتهـــــــــاء ضـــــــــعف –ج 

عمػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػي ثقافتيػػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػػة قائمػػػػػػػػػػػةالتػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػوف في المجتمعػػػػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػػػػة الغربيػػػػػػػػػػػة و خصوصػػػػػػػػػػػاً 

 التواصػػػػػػػػػػػػؿضػػػػػػػػػػػػعؼ وكػػػػػػػػػػػػذلؾ  والعمػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػروح الفريػػػػػػػػػػػػؽ  الفرديػػػػػػػػػػػػة دوف االىتمػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػروح الجماعػػػػػػػػػػػػة

 العػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػة الواحػػػػػػػػػػػدة وأحيانػػػػػػػػػػػًا اإلدارة أو القسػػػػػػػػػػػـ الواحػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػيف  والتعػػػػػػػػػػػاوف واالنسػػػػػػػػػػػجاـ

واالختالفاتالتنظيميػػػػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػيـ بشػػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػعؼ  وبػػػػػػػػػػػػروز الحػػػػػػػػػػػػواجز

 .عور باالنتماء ليذه المنظمة وما يترتب عميو مف آثار سموكية سمبية غير مقبولة الش

ـــــــــي العهـــــــــل-د ـــــــــدوران ف وىنػػػػػػػػػا ال يقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو دوراف العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذي يعنػػػػػػػػػي انتقػػػػػػػػػؿ العامػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػى :ال

فػػػػػػػػػػػي وظيفيػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػدة أو مركػػػػػػػػػػػػز  العامػػػػػػػػػػػؿأنمػػػػػػػػػػػا يعنيبػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػدـ بقػػػػػػػػػػػاء واسػػػػػػػػػػػتقرار  منظمػػػػػػػػػػػات أخرى

وظػػػػػػػػػػػائؼ أو مراكػػػػػػػػػػػز  إلػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػالوظيفيمػػػػػػػػػػػف مركز  مػػػػػػػػػػػف وظيفتػػػػػػػػػػػو أو بػػػػػػػػػػػؿ ينتقػػػػػػػػػػػؿ  معػػػػػػػػػػػيف وظيفػػػػػػػػػػػي

وظيفيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػس المنظمػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػدواف مبػػػػػػػػػرار منطقػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػرات متقاربػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػدًا ال لشػػػػػػػػػيء سػػػػػػػػػوء 

 .لسيطرة الشعور بالالغتراب عمى تفكيره

ــــــــــة هــــــــــع زهــــــــــالء العهــــــــــل -و الصػػػػػػػػػػراعات التنظيميػػػػػػػػػػة  يظيػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ:ســــــــــوء العالق

بسػػػػػػػػػػػػػبب أو بػػػػػػػػػػػػػدوف سػػػػػػػػػػػػػبب  يخمقيػػػػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػػػػؿالمناوشػػػػػػػػػػػػػات والخصػػػػػػػػػػػػػومات اليوميػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي المتكررة و 
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التعبير عػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػخطو وكرىػػػػػػػػػػػػو لشػػػػػػػػػػػػعوره بأنػػػػػػػػػػػػو مغتػػػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػػػػػة والعػػػػػػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػػػػػاو 

وىػػػػػػػػػػػػػذا   قاسػػػػػػػػػػػػػية نتيجػػػػػػػػػػػػػة لظػػػػػػػػػػػػػروؼ نفسػػػػػػػػػػػػػية أو مينيػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػموكياتاىكػػػػػػػػػػػػػوف ىذتوقػػػػػػػػػػػػػد   لزمالئػػػػػػػػػػػػػو

 .مايفسر فقداف ذاتية العامؿ داخؿ جماعة العمؿ

ـــــــــــــادة الضـــــــــــــغوط ال -ه اآلثػػػػػػػػػػػػػار والنتائجالمترتبػػػػػػػػػػػػػةعف االغتػػػػػػػػػػػػػراب منأبراز :ةجســـــــــــــديالو  ةنفســـــــــــــيزي

وكثػػػػػػػػػػػػػرة الغيػػػػػػػػػػػػػاب  وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ مقاومػػػػػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػػػػػازات المرضػػػػػػػػػػػػػية مجػػػػػػػػػػػػػوء العػػػػػػػػػػػػػامميف إلػػػػػػػػػػػػػى طمػػػػػػػػػػػػػبالوظيفي

فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػاؿ إدخػػػػػػػػػػػػػاؿ أدوات أو آالت جديػػػػػػػػػػػػػدة أكثػػػػػػػػػػػػػر  التغيػػػػػػػػػػػػػرات الحاصػػػػػػػػػػػػػمة فػػػػػػػػػػػػػي العمؿ خصوصػػػػػػػػػػػػػاً 

مكانياتػػػػػػػػو عػػػػػػػػاجزة عػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتيعاب ىػػػػػػػػذه   فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ حداثػػػػػػػػة وتعقيػػػػػػػػداً  حيػػػػػػػػث يشػػػػػػػػعر بػػػػػػػػأف قدراتػػػػػػػػو وا 

بسػػػػػػػػػبب الضػػػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػػػية والجسػػػػػػػػػدية المصػػػػػػػػػحبة ليػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػعور الغيػػػػػػػػػر  التغيػػػػػػػػػرات والتكيػػػػػػػػػؼ معيػػػػػػػػػا

 .صحي
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 الخـــــــالصـــــــــــة

  تػػػػػػػػػـ تخصػػػػػػػػػػيص ىػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػؿ لممتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػتقؿ فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػو االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي

اؿ فقػػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػػينا بموضػػػػػػػػػػوع االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي باىتمػػػػػػػػػػاـ كبيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػ

 .العمـو اإلدارية

وعمػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػػػػاس يتضػػػػػػػػػػػػح أف مفيػػػػػػػػػػػػـو االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي يعبػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف 

العػػػػػػػػػػػػامميف بالمنظمػػػػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػػػػذلؾ تمعػػػػػػػػػػػػب  ىويعكػػػػػػػػػػػػس االنطبػػػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػد  الخصػػػػػػػػػػػػائص والسػػػػػػػػػػػػمات

 .معرفة أسبابو ومحاولة معالجتيا اإلدارة العميا دور رئيسًا في

  فػػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػػات المعاصػػػػػػػػػػػػػػرة تصػػػػػػػػػػػػػػيب العػػػػػػػػػػػػػػامميفاالغتػػػػػػػػػػػػػػراب ظػػػػػػػػػػػػػػاىرة  تبػػػػػػػػػػػػػػيف أفوقػػػػػػػػػػػػػػد 

التػػػػػػػػػػػػي تفرضػػػػػػػػػػػػيا ومجػػػػػػػػػػػاؿ انتشػػػػػػػػػػػػاره كممػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػوافرت العوامػػػػػػػػػػػػؿ واألسػػػػػػػػػػػباب  احػػػػػػػػػػػػدتيخطورتياو  وتػػػػػػػػػػػزداد

فَّ الفػػػػػػػػػػرد حػػػػػػػػػػيف يغتػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػواحيوء الداخميػػػػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػػػػة و الظػػػػػػػػػػروؼ المحيطػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػ   ا 

نػػػػػػػػو يعجػػػػػػػػز عػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتثمار   مكاناتػػػػػػػػوإوىػػػػػػػػو ال يممػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػوى ذاتػػػػػػػػو يتمركػػػػػػػػز عمييػػػػػػػػا ويمتصػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػا  وا 

 .اتو ومواىبو وال يستطيع أف يحقؽ ذاتووقدر 

وتبػػػػػػػػػػػػػيف أف لالغتػػػػػػػػػػػػػراب العديػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػػػػػواع أىميػػػػػػػػػػػػػا االغتػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػوظيفي الػػػػػػػػػػػػػػذي     

وأسػػػػػػػػػػػبابو والعوامػػػػػػػػػػػؿ الموديػػػػػػػػػػػة ومراحمػػػػػػػػػػػو و  نحػػػػػػػػػػػف بصػػػػػػػػػػػدد دراسػػػػػػػػػػػتو والتعػػػػػػػػػػػرؼ مفيومػػػػػػػػػػػو وخصائصػػػػػػػػػػػو

 .إليو وأبعاده ونتائجو
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ــــــــدتهييـــــــ  

 بشكؿ اإلدارة نظريات في حظيت باىتماـ كبير التي الموضوعات مف الوظيفي األداء مفيوـ ُيعد

 المرجوة لموصوؿ لألىداؼ أىمية مف يمثمو لما  خاص بشكؿ البشرية والموارد اإلداري والتنظيـ عاـ

ؿ لمميتميف مف منظمات   فاألداء الوظيفي لمعامميف صار اليـو الشغؿ الشاغوفعالية بكفاءة لممنظمات

 .األعماؿ المختمفة  والباحثيف وغيرىـ مف األطراؼ المستفيدة

 وبواجبات والتزامالميمة المتعمقة بالموظؼ مثؿ:قضايا الوظيفي إلىعديد ال األداء يشير مصطمحو 

 ئولياتوالمس وتحممو لألعباء  إليوواألوامر الموكمة المياـوبشكؿ حضاري باإلجراءات و  وقيامو ية وظيفال

  وكذلؾ التي يعممفييا المنظمة داخؿ واآلداب باألخالؽبالمينية و  وااللتزاـ المرتبطة بعممو  الوظيفية

  وتبني ثقافة واالنصراؼ الحضور في الرسمي العمؿ بمواعيد االلتزاـ المحافظة عمى الوقت مف خالؿ

لزمالء والمشرفيف والرؤساء في العمؿ بروح الفريؽ مع جماعة العمؿ  وبناء عالقات وظيفية طيبة مع ا

 .العمؿ

 ويشػػػػػػػيد بحوثػػػػػػػاً   عقػػػػػػػود األخيػػػػػػػرةاألىميػػػػػػػة فػػػػػػػي ال ولقػػػػػػػد حظػػػػػػػى موضػػػػػػػوع األداء الػػػػػػػوظيفي باىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػال 

وقػػػػػػػد   فػػػػػػػي جميػػػػػػػع المنظمػػػػػػػات مسػػػػػػػتمرة عػػػػػػػف حمػػػػػػػوؿ لممشػػػػػػػكالت المتعمقػػػػػػػة بػػػػػػػاألداء الػػػػػػػوظيفي ودراسػػػػػػػات

ومتنوعػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ: إعػػػػػػػػداد  دةبتقػػػػػػػػارير عديػػػػػػػػ فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ اإلدارة العمميػػػػػػػػة والمجػػػػػػػػالت فاضػػػػػػػػت الػػػػػػػػدوريات

عػػػػػػػادة تصػػػػػػػميـ اليياكػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػةاإلداريػػػػػػػةالتي تمتمػػػػػػػؾ األفكػػػػػػػار والتطمعػػػػػػػات الحديثػػػػػػػة   قيػػػػػػػاداتوبناءال  وا 

ومحػػػػػػػاوالت إشػػػػػػراؾ العػػػػػػػامميف فييػػػػػػا فػػػػػػػي وضػػػػػػع السياسػػػػػػػات   المتطػػػػػػورة التػػػػػػػي تسػػػػػػيـ فػػػػػػػي تحسػػػػػػيف األداء

المعمػػػػوؿ بػػػػو  ظػػػػاـ حمقػػػػات الجػػػػودةواسػػػػتخداـ ن  واألخػػػػذ بػػػػآرائيـ ومقترحػػػػاتيـ واالىتمػػػػاـ بيػػػػا بصػػػػورة أكبػػػػر

 أسػػػػػػػموب فػػػػػػػرؽ العمػػػػػػػؿ وتبنػػػػػػػي  التػػػػػػػي حققػػػػػػػت نجاحػػػػػػػات كبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ اإلدارة فػػػػػػػي اإلدارة اليابانيػػػػػػػة

لمجيػػػػػػػود الفرديػػػػػػػة  ومتنوعػػػػػػػة جديػػػػػػػدة ماديػػػػػػػة ومعنويػػػػػػػة  وابتكػػػػػػػار حػػػػػػػوافز وغرسػػػػػػػو كثقافػػػػػػػة فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة 

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ طرائػػػػػػػؽ يثػػػػػػػة   وكػػػػػػػذلؾ أسػػػػػػػاليب وسياسػػػػػػػات التػػػػػػػدريب والتطػػػػػػػوير الحدوالجماعيػػػػػػػة الممموسػػػػػػػة
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متنوعػػػػة ومتعػػػػددة الغايػػػػة والغػػػػرض منيػػػػا الوصػػػػوؿ بػػػػاألداء الػػػػوظيفي إلػػػػى أعمػػػػى درجاتػػػػو ومسػػػػتوياتو التػػػػي 

وكثير مػػػػػف األسػػػػػاليب األخػػػػػرى التػػػػػػي تركػػػػػز عمػػػػػى غايػػػػػة واحػػػػػػدة تسػػػػػعى جميػػػػػع المنظمػػػػػات إلػػػػػى تحقيقيػػػػػػا 

 .(2008، الفايدي)الوظيفي لمعامميف وىي تحسيف األداء

  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مفيػػػػػػػـو األداء وأىميتػػػػػػػو  داء الػػػػػػػوظيفيأللػػػػػػػوسنخصػػػػػػػص ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ 

 وكػػػػػػػذلؾ التطػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػى عمميػػػػػػػة تحسػػػػػػػيف األداءومعػػػػػػػاييره  ومكوناتو   ومحدداتػػػػػػػو  والعوامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة فيػػػػػػػو

 .الوظيفي

 الوظيفي األداءتعريف و هفيوم  1.3

الػػػػػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػػػػوعات إدارة المػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػرية التػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػغمت  مفيػػػػػػػػػػػػـو األداء ُيعػػػػػػػػػػػػد

كثيػػػػػػػػػػػػر الميتمػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف ُبحػػػػػػػػػػػػاث أكػػػػػػػػػػػػاديميف فػػػػػػػػػػػي عديػػػػػػػػػػػػد المراكػػػػػػػػػػػػز البحثيػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف جامعػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػاؿ 

وأكاديميػػػػػػػػػػػػػػة متخصصػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ اإلدارة  وكػػػػػػػػػػػػػػذلؾ المينيػػػػػػػػػػػػػػيف المتخصصػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػي عديػػػػػػػػػػػػػػد 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األداء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ىمية مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببأ وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾالمنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 والمنظمػػػػػػػػػػػػػةكؿ خػػػػػػػػػػػػػاص يات والمتعمقػػػػػػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػػػػػػدًا بػػػػػػػػػػػػػالفرد العامػػػػػػػػػػػػػؿ أو الموظػػػػػػػػػػػػػؼ بشػػػػػػػػػػػػػمسػػػػػػػػػػػػػتو الجميع

بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػاـ  فػػػػػػػػاألداء الػػػػػػػػوظيفي مفيػػػػػػػػوـ معقػػػػػػػػد ومتشػػػػػػػػابؾ ويمكػػػػػػػػف النظػػػػػػػػر إلييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدة زوايػػػػػػػػا  

وكػػػػػػػػػذلؾ تفسػػػػػػػػػػيره حسػػػػػػػػػػب العوامػػػػػػػػػػؿ والمػػػػػػػػػؤاثرات التػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػكمو وتسػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي تكوينػػػػػػػػػػو  وبشػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ 

فمحصػػػػػػػػػمة أداء العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي منظمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػة يعكػػػػػػػػػس أداء ىػػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػػة  ومػػػػػػػػػف 

الػػػػػػػػػػوظيفي  األداءثيقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف األداء الػػػػػػػػػػوظيفي لمعػػػػػػػػػػامميف وأداء المنظمػػػػػػػػػػة  إذًا فػػػػػػػػػػثػػػػػػػػػػـ توجػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػة و 

 التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػعى المحققػػػػػػػػػػةوالغايػػػػػػػػػػات  واألىػػػػػػػػػػداؼ مػػػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػػػاؿ المخرجػػػػػػػػػػات مجمػػػػػػػػػػوع لمعػػػػػػػػػػامميف ىػػػػػػػػػػو

مجمػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػا  إلىالوظيفيػػػػػػػػػ يشػػػػػػػػػير األداءكمػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػامميف فييا ييػػػػػػػػػاإل اتالمنظمػػػػػػػػػ جميػػػػػػػػػع

  وظيفيػػػػػػػػػػػػةخالؿ وجػػػػػػػػػػػػوده الرسػػػػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػةيحققػػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػػاـ وواجبػػػػػػػػػػػػات 

 .وتعكس في نياية األمر متطمبات ومقتضيات الوظيفة
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المخرجػػػػػػػػػػػػػػػات أو األىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػػػػػعى النظػػػػػػػػػػػػػػػاـ "ويقصػػػػػػػػػػػػػػػد بمفيػػػػػػػػػػػػػػػـو األداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي 

، الهحهـــــــــودي)"والوسػػػػػػػػػائؿ الالزمػػػػػػػػػة لتحقيقيػػػػػػػػػا األىػػػػػػػػػداؼإلػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػا وليػػػػػػػػػذا فيػػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػػس كػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػف 

التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػعى المنظمػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػا  فيػػػػػػػػػو ال  المخرجػػػػػػػػػات ويركػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى.(2007

 يعكس شمولية األداء الوظيفي ومكوناتو كنظاـ متكامؿ.

مػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػرتبط بكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػموؾ الفػػػػػػػػػػػرد "الػػػػػػػػػػػوظيفي  األداءعػػػػػػػػػػػد مفيػػػػػػػػػػػـو ويُ 

حيػػػػػػػػػث يمثػػػػػػػػػؿ مكانػػػػػػػػػو خاصػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػؿ أي منظمػػػػػػػػػة باعتبػػػػػػػػػاره النػػػػػػػػػاتج النيػػػػػػػػػائي لمحصػػػػػػػػػمة   والمنظمػػػػػػػػػة

ويبػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػذا .(51 :2006، )عقيـــــــــل"وذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتوى الفػػػػػػػػػرد والمنظمػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػاجميػػػػػػػػػع األنشػػػػػػػػػطة ب

بسػػػػػػػػػػػػػموكيات العػػػػػػػػػػػػػامميف  وتوجيػػػػػػػػػػػػػات المنظمػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػػػاـ  التعريػػػػػػػػػػػػػؼ ارتبػػػػػػػػػػػػػاط األداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي 

ومػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػس جميػػػػػػػػع مخرجػػػػػػػػات تفاعػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػع المنظمػػػػػػػػات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ األنشػػػػػػػػطة 

 التي يقوموف بيا.  

الموظػػػػػؼ بوجبػػػػػات وظيفتػػػػػو وتحممػػػػػو لألعبػػػػػاء  التػػػػػزاـ"إلػػػػػى  واألداء الػػػػػوظيفي بصػػػػػفة عامػػػػػة يشػػػػػير

داب الحميػػػػػدة داخػػػػػؿ المنظمػػػػػة التػػػػػي يعمػػػػػؿ فييػػػػػا وااللتػػػػػزاـ اآلوااللتػػػػػزاـ بػػػػػاألخالؽ و  الوظيفيػػػػػةوالمسػػػػػؤوليات 

 األىػػػػػػػداؼىػػػػػػػو مجموعػػػػػػػة المخرجػػػػػػػات أو  واألداء بمواعيػػػػػػػد العمػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػمي فػػػػػػػي الحضػػػػػػػور واالنصػػػػػػػراؼ

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  المتوقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

األداءالوظيفيبأنينشاطيمكنالفردمنإنجازالميمةأواليدفالمخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو و  يقياتحق

وتتفػػػػػػػػػػػػػػػؽ الباحثػػػػػػػػػػػػػػػة .(51 :2003)رضـــــــــــــــا، "بنجاحويتوقفذلكعمىالقيودالعاديةلالسػػػػػػػػػػػػػػػتخدامالمعقولمممواردالمتاحة

عمػػػػى العالقػػػػة بػػػػيف العامػػػػؿ ومػػػػا  مػػػػع ىػػػػذا التعريػػػػؼ كونػػػػو شػػػػامؿ ويعكػػػػس مفيػػػػـو األداء الػػػػوظيفي بتركيػػػػزه

 شطة  والمنظمة وما تسعى إلى تحقيقو مف أىداؼ وغايات.يقـو بو مف أن

وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   السموكاإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيالمحددلألداءالوظيفيممفردكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُيعد

وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألداءال   محصمةالتفاعمبينطبيعةالفردونشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيوالموقفالذييوجدفيو



 

36 
 

النتيجةلضغوطأوقوىنابعةمنداخاللفردنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفقط وأنيناكتفاعؿ  يظيرا 

ويتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف (.1996، )ىـــــــــــاللوىالخارجيةالمحيطػػػػػػػػػػػةبيممايؤديإلىظيور األداءوتوافقبينالقوىالداخميةلمفردوالق

المنػػػػػػاخ التنظيميوالبيئػػػػػػة  العالقػػػػػػة الوطيػػػػػػدة بػػػػػػيف تفاعػػػػػػؿ وانسػػػػػػجاـ وتوافػػػػػػؽ خػػػػػػالؿ عػػػػػػرض ىػػػػػػذا التعريػػػػػػؼ

 الداخمية التي يعمؿ في فييا الفرد العامؿ  وبيف الظروؼ الخارجية التي تفرضيا البيئة المحيطة. 

اآلتيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي النقػػػػػػػػػػاط  يمكنتمخيصػػػػػػػػػػيا المتداخمػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػي األبعػػػػػػػػػػادموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػوظيفي مج ولػػػػػػػػػػألداء

 :  (1993 ،خطابو  )عبدالوىاب

مػػػػػػػػػػا يقدمػػػػػػػػػػػو العامػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػطة وميػػػػػػػػػػػاـ تعكػػػػػػػػػػػس إنجازتػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػتوى  -1

 ومػػػػػػػػػدى مقابمتيػػػػػػػػػا لممعػػػػػػػػػايير الموضػػػػػػػػػوعية الكميػػػػػػػػػة والنوعيػػػػػػػػػة والزمنيػػػػػػػػػةالوظيفػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػـو بيػػػػػػػػػا 

 .اس عمى مستوى المنظمات المنافسةالتي يمكف مف خالليا القي

 واختصاصػػػػػػػػػػػػػاتوفيمي دقتػػػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػػػدى العامػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػة  يؤديػػػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػػػرد يالػػػػػػػػػػػػػذالػػػػػػػػػػػػػدور  -2

الحديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ طرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽأو  ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبأتباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  و لتوقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المطموبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منياالميني وا

 .إلى إنجاز المطموب بكفاءة وفاعميةترشده المتطورةالتي 

واآلالت  ىػػػػػػػػػػػػػاألجيزةمحافظػػػػػػػػػػػػػة عممػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ الفػػػػػػػػػػػػػي وظيفتػػػػػػػػػػػػػو  وسػػػػػػػػػػػػػموكياتو العامػػػػػػػػػػػػػؿالتػػػػػػػػػػػػػزاـ   -3

 .صيانتيا ىعم وحرصمف األعطاؿ و  التي يستعمميا والمعدات

مػػػػػػػػػع زمالئػػػػػػػػػو ورؤسػػػػػػػػػائو ومػػػػػػػػػدى تعاونػػػػػػػػػو ومسػػػػػػػػػاىمتو فػػػػػػػػػي  االنسػػػػػػػػػانية والوظيفيػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػؿ عالقػػػػػػػػػة -4

و وأتباعػػػػػػػػػػػو لتوجييػػػػػػػػػػػاتيـ وتعاونػػػػػػػػػػػو ئومػػػػػػػػػػػدى طاعتػػػػػػػػػػػو لرؤسػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػؿ  إنجػػػػػػػػػػػاز أعمػػػػػػػػػػػاؿ جماعػػػػػػػػػػػة

بالغيـ بمقترحاتو بشأنيامعيـ في حؿ مشكالت الع  .مؿ وا 

أثنػػػػػػػػػػػػاء قيامػػػػػػػػػػػػو بواجباتػػػػػػػػػػػػو  وجػػػػػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػػػؿيالنفسػػػػػػػػػػػػية والمزاجيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي  حالػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػؿ -5

 إلتقانوتػػػػػػػػػػػو وحرصػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى أداء عممو واسػػػػػػػػػػػتعدادىرغب ووذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث حماسػػػػػػػػػػػ الوظيفيػػػػػػػػػػػة 

 .  واإلسياـ اإليجابي في مناخو التنظيمي واالىتماـ بمشكالتو والتحفيز لعالجيا
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التي يمكػػػػػػػػػػػػف لمعامػػػػػػػػػػػػؿ أف المسػػػػػػػػػػػػتمر لمعمػػػػػػػػػػػػؿ و  ؽ التحسػػػػػػػػػػػػيف والتطػػػػػػػػػػػػويرائػػػػػػػػػػػػطر أسػػػػػػػػػػػػاليب و تبنػػػػػػػػػػػػي   -6

 . الوظيفي المطموب منو األداءفاعمية يسمكيا في عممو ليزيد مف كفاءة

 أىهية األداء الوظيفي 2.3
يحتػػػػػػػػػػػػؿ األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي مكانػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػػػػؿ أي منظمػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػت باعتبػػػػػػػػػػػػاره النػػػػػػػػػػػػاتج النيػػػػػػػػػػػػائي 

ذلػػػػػػػػػػػؾ أف   ذلػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػتوى الفػػػػػػػػػػػرد والمنظمػػػػػػػػػػػة والدولػػػػػػػػػػػةو   لمحصػػػػػػػػػػػمة جميػػػػػػػػػػػع األنشػػػػػػػػػػػطة بيػػػػػػػػػػػا

المنظمػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوف أكثػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتقرارًا وأطػػػػػػػػػوؿ بقػػػػػػػػػاًء حػػػػػػػػػيف يكػػػػػػػػػوف أداء العػػػػػػػػػامميف أداء متميػػػػػػػػػزًا ومػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػـ 

يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػوؿ اىتمػػػػػػػػػػاـ إدارة المنظمػػػػػػػػػػة وقيادىػػػػػػػػػػا بمسػػػػػػػػػػتوى األداء عػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػايفوؽ اىتمػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػامميف 

 .بيا

نظػػػػػػػػػػػػر المنظمػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى ارتباطػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػدورة مػػػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػػػوظيفي وترجػػػػػػػػػػػػع أىميػػػػػػػػػػػػة مفيػػػػػػػػػػػػـو األداء

والػػػػػػػػػذي   مػػػػػػػػػف األداء الػػػػػػػػػوظيفي محػػػػػػػػػددحيػػػػػػػػػث تحتػػػػػػػػػاج كػػػػػػػػػؿ مرحمػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتوى   حياتيػػػػػػػػػا

الداخميػػػػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػػػػة كونػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػرتبط بشػػػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػػػر بالعامػػػػػػػػػػؿ  يتػػػػػػػػػػأثر بعديػػػػػػػػػػد العوامػػػػػػػػػػؿ والظػػػػػػػػػػروؼ

ومػػػػػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػػػػػؿ دورة حيػػػػػػػػػػػػاة   ومػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػػػطة تتطمبيػػػػػػػػػػػػا الوظيفيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػغمو

  ومرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػمعة والفخػػػػػػػػػػػػػػػػر  ومرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػتقرار  ومرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة البقػػػػػػػػػػػػػػػػاء واالسػػػػػػػػػػػػػػػػتمراريةة المنظم

ـ فػػػػػػػػإف قػػػػػػػػدرة المنظمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى ثػػػػػػػػومف وغيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المراحػػػػػػػػؿ   ـ مرحمػػػػػػػػة الريػػػػػػػػادةثػػػػػػػػ  ومرحمػػػػػػػػة التميػػػػػػػػز

أنمػػػػػػػػا يتوقػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى   تخطػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة مػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػو والػػػػػػػػدخوؿ فػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػر تقػػػػػػػػدـ

 .(2003عاشور،) ياب الوظيفي لمعامميف مستويات األداء

ويتطمػػػػػب األداء تػػػػػوافر القػػػػػدرة لػػػػػدى الفػػػػػرد عمػػػػػى العمػػػػػؿ إلػػػػػى جانػػػػػب تػػػػػوافر المعمومػػػػػات والػػػػػذي يتولػػػػػد مػػػػػف  

أمػػػػػػا األداء الفعػػػػػػاؿ لمفػػػػػػرد والػػػػػػذي تيػػػػػػدؼ   التػػػػػػدريب وكسػػػػػػب الميػػػػػػارات بحيػػػػػػث يػػػػػػؤدي الفػػػػػػرد عممػػػػػػو فقػػػػػػط

ذي يقػػػػوـ بػػػػو عامػػػػؿ المنظمػػػػات لمحصػػػػوؿ عميػػػػو باعتبػػػػاره جػػػػزء مػػػػف أداء المنظمػػػػة فإنػػػػو مػػػػرتبط بالػػػػدور الػػػػ

آخػػػػر جػػػػوىري ىػػػػو الحػػػػافز وىكػػػػػذا فػػػػال يكفػػػػي أف يكػػػػوف الفػػػػرد قػػػػػادرًا عمػػػػى العمػػػػؿ بػػػػؿ مػػػػف الضػػػػػروري أف 
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وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ تحفيػػػػػزه تبػػػػػرز فػػػػػي ىػػػػػذا المضػػػػػمار مسػػػػػئولية   تتػػػػػوفر لديػػػػػو الرغبػػػػػةفي أداء ىػػػػػذا العمػػػػػؿ

مػػػػػف ثػػػػػـ تضػػػػػمف و   اإلدارة فػػػػػي تحفيػػػػػز أفػػػػػراد القػػػػػوى العاممػػػػػة حتػػػػػى تمتمػػػػػيء نفوسػػػػػيـ بالرضػػػػػا عػػػػػف العمػػػػػؿ

 .تفانييـ في أدائيـ لو وابتعادىـ عف أسباب القمؽ والتوتر التي تخفض وتضعؼ أدائيـ ألعماليـ

 العواهل الهؤثرة عمى األداء الوظيفي 3.3

والتػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػف أف تػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػي  العامػػػػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػػػض العوامػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػارج نطػػػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػػػيطرة الفػػػػػػػػػػرد

إال أنػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػب أف   كأعػػػػػػػػػذاروبػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػف أف بعػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػذه العوامػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد تؤخػػػػػػػػػذ   مسػػػػػػػػػتوى أدائػػػػػػػػػو

يوضػػػػػػػػػػح العوامػػػػػػػػػػؿ البيئيػػػػػػػػػػة  اآلتػػػػػػػػػػيوالشػػػػػػػػػػكؿ   تؤخػػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػػي االعتبػػػػػػػػػػار ألنيػػػػػػػػػػا حقيقػػػػػػػػػػة موجػػػػػػػػػػودة فعػػػػػػػػػػالً 

 التي تؤثر عمى  األداء الوظيفي.













 
 
 
 
 

 ( العواهل الهؤثرة في األداء الوظيفي2شكل رقم )
 (36، 2008، عكاشةالهصدر:)

عوامػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػؤثر بشػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ال أفمػػػػػػػػف الشػػػػػػػػكؿ السػػػػػػػػابق يتبػػػػػػػػيفو 

الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي لمموظػػػػػػػػػػػػػػؼ. فػػػػػػػػػػػػػػالظروؼ الماديػػػػػػػػػػػػػػة تتعمػػػػػػػػػػػػػػؽ  األداءوبالتػػػػػػػػػػػػػػالي تػػػػػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػػػػػي  األداءمحػػػػػػػػػػػػػػدد 

 الظروؼ المادية -

 بيئة العمؿ -

 التعميـ -

 اإلشراؼ -

 سياسة الدائرة -

 التدريب والتطوير -

 التشريعات المنظمة لمعمؿ -

 

 دالجيػػػػ -

 القػدرات -

 االتجػػاه -

 

 األداء الوظيفي
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بالنسػػػػػػػػػػػػػبة لبيئػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ  أمػػػػػػػػػػػػا  واالمتيػػػػػػػػػػػػازات الماليػػػػػػػػػػػػػة والمعنويػػػػػػػػػػػػة  الترقيػػػػػػػػػػػػػة( واألجػػػػػػػػػػػػػوربالرواتػػػػػػػػػػػػب 

ة ودرجػػػػػػػػػػػ واألتربػػػػػػػػػػػةفالمقصػػػػػػػػػػػود بيػػػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػػػروؼ البيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يعمػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػا الموظػػػػػػػػػػػؼ كالضوضػػػػػػػػػػػاء 

بالنسػػػػػػػػػبة  أمػػػػػػػػػا  درجػػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػػـ الموظػػػػػػػػػؼ أوالتعمػػػػػػػػػيـ فيقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو التحصػػػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػػػي  أمػػػػػػػػػا  الحػػػػػػػػػرارة

عمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ الموظػػػػػػػػػؼ ومػػػػػػػػػدى قػػػػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػػػػى  واإلشػػػػػػػػػرافيةفيقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػػات الرقابيػػػػػػػػػة  لإلشػػػػػػػػػراؼ

 ألخطػػػػػػػػػػاءحمػػػػػػػػػػوؿ مناسػػػػػػػػػػبة لنقػػػػػػػػػػاط ضػػػػػػػػػػعفو وعػػػػػػػػػػدـ التصػػػػػػػػػػيد  إيجػػػػػػػػػػادتطػػػػػػػػػػوير الموظػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ 

ئرة فتتعمػػػػػػػػػػػػػػؽ بالييكػػػػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػػػػػي والسياسػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػػػبة لسياسػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدا أمػػػػػػػػػػػػػػا  الموظػػػػػػػػػػػػػؼ

الموظػػػػػػػػػػؼ كونيػػػػػػػػػػا  أداءتػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػي  فأنيػػػػػػػػػػاوكػػػػػػػػػػذلؾ الحػػػػػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػػػػػبة لمتػػػػػػػػػػدريب والتطػػػػػػػػػػوير   والخطػػػػػػػػػػط

بالنسػػػػػػػػػػػػبة لمتشػػػػػػػػػػػػريعات  أمػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػتعزز المعػػػػػػػػػػػػارؼ والميػػػػػػػػػػػػارات والمػػػػػػػػػػػػدارؾ التػػػػػػػػػػػػي يتممكيػػػػػػػػػػػػا الموظػػػػػػػػػػػػؼ

 .سةذلؾ وىو المحور الرئيس في ىذه الدرا إلىالمنظمة لمعمؿ فسنأتي 

 :(2001، هحهد)يأتيما   ومف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى األداء

فالمنظمػػة التػػي ال تمتمػػؾ خطػػط تفصػػيمية لعمميػػا وأىػػدافيا  ومعػػدالت اإلنتػػاج  :غيــاب األىــداف الهحــددة   -1

المطموب أدائيا  لف تستطيع قياس ما تحقؽ مف إنجاز أو محاسبة موظفييا عمػى مسػتوى أدائيػـ لعػدـ وجػود 

مسػػػبقًا لػػػذلؾ  فػػػال تممػػػؾ المنظمػػػة معػػػايير أو مؤشػػػرات لإلنتػػػاج واألداء الجيػػػد  فعنػػػدىا يتسػػػاوى  معيػػػار محػػػدد

 .الموظؼ ذو األداء الجيد مع الموظؼ ذو الداء الضعيؼ

إف عػػدـ مشػػاركة العػػامميف فػػي المسػػتويات اإلداريػػة المختمفػػة فػػي التخطػػيط وصػػنع :عــدم الهشــاركة فــي اإلدارة -2

بػػيف القيػػادة اإلداريػػة والمػػوظفيف فػػي المسػػتويات الػػدنيا  وبالتػػالي يػػؤدي إلػػى  القػػرارات يسػػاىـ فػػي وجػػود فجػػوة

ضػػعؼ الشػػعور بالمسػػئولية والعمػػؿ الجمػػاعي لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة  وىػػذا يػػؤدي إلػػى تػػدني مسػػتوى األداء 

ؿ لدى ىؤالء الموظفيف لشعورىـ بأنيـ لـ يشاركوا في وضع األىداؼ المطموب إنجازىا أو في الحموؿ لممشاك

 .التي يواجيونيا في األداء  وقد يعتبروف أنفسيـ ميمشيف في المنظمة
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مػف العوامػؿ المػؤثرة عمػى أداء المػوظفيف عػدـ نجػاح األسػاليب اإلداريػة التػي تػربط :هسـتويات األداء اختالف -3

بػػػيف معػػػدالت األداء والمػػػردود المػػػادي والمعنػػػوي الػػػذي يحصػػػموف عميػػػة  فكممػػػا أرتػػػبط مسػػػتوى أداء الموظػػػؼ 

ترقيػػات والعػػالوات والحػػوافز التػػي يحصػػؿ عمييػػا كممػػا كانػػت عوامػػؿ التحفيػػز غيػػر مػػؤثر بالعػػامميف  وىػػذا بال

يتطمػػػب نظامػػػًا متميػػػزًا لتقيػػػيـ أداء المػػػوظفيف ليػػػتـ التمييػػػز الفعمػػػي بػػػيف الموظػػػؼ المجتيػػػد ذو األداء العػػػالي 

 .والموظؼ المجتيد ذو األداء المتوسط والموظؼ الكسوؿ والموظؼ غير المنتج

فالرضػػا الػػوظيفي مػػف العوامػػؿ األساسػػية المػػؤثر عمػػى مسػػتوى األداء لممػػوظفيف  : هشــكالت الرضــا الــوظيفي -4

نتاجيػة أقػؿ  والرضػا الػوظيفي يتػأثر بعػدد كبيػر  فعدـ الرضا الوظيفي أو انخفاضػو يػؤدي إلػى أداء ضػعيؼ وا 

لمؤىػػػؿ التعميمػػػي والجػػػنس مػػػف العوامػػػؿ التنظيميػػػة والشخصػػػية لمموظػػػؼ  مثػػػؿ العوامػػػؿ االجتماعيػػػة كالسػػػف وا

 .والعادات والتقاليد  والعوامؿ التنظيمية كالمسئوليات والوجبات ونظاـ الترقيات والحوافز في المنظمة

فالتسػػيب اإلداري فػػي المنظمػػة يعنػػي ضػػياع سػػاعات العمػػؿ فػػي أمػػور غيػػر منتجػػة بػػؿ قػػد  :التســيب اإلداري -5

قػد ينشػأ التسػيب اإلداري نتيجػة ألسػموب القيػادة أو تكوف مػؤثرة بشػكؿ سػمبي عمػى أداء المػوظفيف اآلخػريف  و 

 األشراؼ  أو لمثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة أواًل 

 هعايير األداء الوظيفي 4.3
أف معيػػػػػػػػػػػار األداء ىػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػاف مختصػػػػػػػػػػػر يصػػػػػػػػػػػؼ النتيجػػػػػػػػػػػة النيائيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يتوقػػػػػػػػػػػع أف يصػػػػػػػػػػػػؿ     

الدسػػػػػػػػػػػػتور والقػػػػػػػػػػػػانوف حيػػػػػػػػػػػػث يعػػػػػػػػػػػػد معيػػػػػػػػػػػػار األداء   إلييػػػػػػػػػػػػا الموظػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػؤدي عمػػػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػػػيف

لتحديػػػػػػػػػد الكيفيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يتوصػػػػػػػػػموف بيػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى  والمرؤوسػػػػػػػػػيفالػػػػػػػػػداخمي المتفػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػيف الرؤسػػػػػػػػػاء 

ى أوجػػػػػػػػػػو القصػػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػوب األداء وفػػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػو التعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػ  أفضػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػتوى أداء

 .(1996، ىالل)

 أف اليػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػايير لػػػػػػػػػألداء ىػػػػػػػػػو مراقبػػػػػػػػػة األداء بصػػػػػػػػػفة مسػػػػػػػػػتمرة لمتعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػىو     

  لمتػػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػػػػب قبػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػدني مسػػػػػػػػػػػػتوى األداء أي تغييػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػتوى األداء
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عػػػػػػػػػػادة توجيػػػػػػػػػػو األداء لكػػػػػػػػػػي التتكػػػػػػػػػػرر السػػػػػػػػػػمبيات   القصػػػػػػػػػػور وأوجػػػػػػػػػػو  وذلػػػػػػػػػػؾ لتصػػػػػػػػػػحيح السػػػػػػػػػػمبيات وا 

 .لدى العامميف يصعب تغييره

 :يأتيويمكف أف نحصر معايير األداء فيما   

نظمػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػي تعبػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػتوى أداء تػػػػػػػػػػػػرتبط الجػػػػػػػػػػػػودة بجميػػػػػػػػػػػػع نشػػػػػػػػػػػػطات الم :الجــــــــــــودة -1

تسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػديـ سػػػػػػػػػمعة  أساسػػػػػػػػػيةولػػػػػػػػػذلؾ فقػػػػػػػػػد عرفيػػػػػػػػػا  تنػػػػػػػػػز( بأنيػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػتراتيجية عمػػػػػػػػػؿ   العمػػػػػػػػػؿ

وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ تمبيػػػػػػػػػػػة   وخػػػػػػػػػػػدمات ترضػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػػالء مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػداخؿ والخػػػػػػػػػػػارج

 .توقعاتيـ الضمنية والصريحة

وجػػػػػػػػػػودة المنػػػػػػػػػػتج   فوالجػػػػػػػػػػودة ىػػػػػػػػػػي كيفيػػػػػػػػػػة الحكػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػودة األداء مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث درجػػػػػػػػػػة اإلتقػػػػػػػػػػا

سػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػمعة أو خدمػػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػػػػػب أف يتناسػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػتوى الجػػػػػػػػػػػودة مػػػػػػػػػػػع اإلمكانػػػػػػػػػػػات 

لػػػػػػػػػػذلؾ يفضػػػػػػػػػػؿ وجػػػػػػػػػػود مرجػػػػػػػػػػع وثػػػػػػػػػػائقي لػػػػػػػػػػدى الرؤسػػػػػػػػػػاء والمرؤوسػػػػػػػػػػيف لالحتكػػػػػػػػػػاـ إليػػػػػػػػػػو إذا   المتاحػػػػػػػػػػة

عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى الجػػػػػػػػودة المطموبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األداء فػػػػػػػػي  االتفػػػػػػػػاؽدعػػػػػػػػت الضػػػػػػػػرورة فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف ضػػػػػػػػرورة 

 .(2004، )هحهودواألىداؼ والتوقعات  ات المتاحةالعمؿ في ضوء اإلمكان

ــــــــــــة -2 وىػػػػػػػػػػػػذا يجػػػػػػػػػػػػب أف أال يتعػػػػػػػػػػػػدى قػػػػػػػػػػػػدرات   يػػػػػػػػػػػػة حجػػػػػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػػػػػؿ المنجػػػػػػػػػػػػزميقصػػػػػػػػػػػػد بالك :الكهي

مكانػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػراد مكانػػػػػػػػػػاتيـ  وا  ألف ذلػػػػػػػػػػؾ يعنػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػط   وفػػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػػت ذاتػػػػػػػػػػو اليقػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػدراتيـ وا 

تقبؿ تتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػكمة فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػ  وىػػػػػػػػػذا يصػػػػػػػػػيب العػػػػػػػػػامميف بػػػػػػػػػالتراخي  األداء

لػػػػػػػػػػذلؾ يفضػػػػػػػػػػؿ االتفػػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػػى حجػػػػػػػػػػـ وكميػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ   عػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػػادة معػػػػػػػػػػدالت األداء

المنجػػػػػػػػػز كػػػػػػػػػدافع معػػػػػػػػػدؿ قبػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػف النمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػدؿ األداء بمػػػػػػػػػا يتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػع مايكتسػػػػػػػػػبو الفػػػػػػػػػرد 

 .(1996، )ىاللمف خبرات وتدريب وتسييالت
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ظمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػتحكـ فيػػػػػػػػػو إال مػػػػػػػػػف اليمكػػػػػػػػػف لممن  اإلدارة مػػػػػػػػػواردالوقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػورد حسػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػف  الوقـــــــــت:-3

  وتعػػػػػػػػػػػػد إدارة الوقػػػػػػػػػػػػت ميػػػػػػػػػػػػارة أساسػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػػارات المػػػػػػػػػػػػدير الفعػػػػػػػػػػػػاؿ  إدارتػػػػػػػػػػػػوخػػػػػػػػػػػػالؿ حسػػػػػػػػػػػػف 

وتحقيػػػػػػػػػػؽ النتػػػػػػػػػػػائج   سػػػػػػػػػػتطيع عػػػػػػػػػػف طريقػػػػػػػػػػو توجيػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػموؾ األفػػػػػػػػػػراد والعػػػػػػػػػػامميف إلنجػػػػػػػػػػاز األعمػػػػػػػػػػاؿي

واألىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػعى المنظمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػا وترجػػػػػػػػع أىميػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى كونػػػػػػػػو مػػػػػػػػف المػػػػػػػػوارد 

ممػػػػػػػػػايحتـ أىميػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتغاللو   فيػػػػػػػػػو رأس مػػػػػػػػػاؿ ولػػػػػػػػػيس دخػػػػػػػػػالً   مػػػػػػػػػة لمتجديػػػػػػػػػد أو التعػػػػػػػػػويضغيػػػػػػػػػر القاب

ويعػػػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػػػد خمسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػوارد أساسػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ إدارة اإلعمػػػػػػػػػػػاؿ وىػػػػػػػػػػػي   الصػػػػػػػػػػػحيح االسػػػػػػػػػػػتغالؿ

 (.2004)هحهود، والموارد المالية   واألفراد  والمعمومات  باإلضافة إليو: المواد

أو بمعنػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػر   يسػػػػػػػػػػػير فييػػػػػػػػػػػا أداء العمػػػػػػػػػػػؿاإلجػػػػػػػػػػػراءات ىػػػػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػػػػوة التػػػػػػػػػػػي  اإلجـــــــــــراءات:-4

ميػػػػػػػػػػػػػاـ الوظيفػػػػػػػػػػػػػة  لتنفيػػػػػػػػػػػػػذبيػػػػػػػػػػػػػاف تػػػػػػػػػػػػػوقعي لمخطػػػػػػػػػػػػػوات واإلجػػػػػػػػػػػػػراءات الضػػػػػػػػػػػػػرورية الواجػػػػػػػػػػػػػب إتباعيػػػػػػػػػػػػػا 

 .(1996، )ىالل

لتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ  باسػػػػػػػػػػػػػتخداميالػػػػػػػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػػػػػػػب تحديػػػػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػػػرؽ واألسػػػػػػػػػػػػػػاليب المسػػػػػػػػػػػػػموح بيػػػػػػػػػػػػػا والمصػػػػػػػػػػػػػػرح 

متوقعػػػػػػػػػػػة ؿ فبػػػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػوف اإلجػػػػػػػػػػػراءات والخطػػػػػػػػػػػوات المتبعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي إنجػػػػػػػػػػػاز العمػػػػػػػػػػػ  األىػػػػػػػػػػػداؼ

إال أنػػػػػػػػػػو يفضػػػػػػػػػػؿ   وفػػػػػػػػػػؽ القواعػػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػػوانيف المنظمػػػػػػػػػػة لموظيفػػػػػػػػػػة ةومدونػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتندات المنظمػػػػػػػػػػ

ومػػػػػػػػػػػا   عمػػػػػػػػػػػى اإلجػػػػػػػػػػػراءات المتبعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي إنجػػػػػػػػػػػاز األعمػػػػػػػػػػػاؿ والمرؤوسػػػػػػػػػػػيفاالتفػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػيف الرؤسػػػػػػػػػػػاء 

حتػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػوف الصػػػػػػػػػػػورة واضػػػػػػػػػػػحة لجميػػػػػػػػػػػع   أو تسػػػػػػػػػػػمميا أو تسػػػػػػػػػػػميميا  يتعمػػػػػػػػػػػؽ بإنجػػػػػػػػػػػاز المعػػػػػػػػػػػامالت

وىػػػػػػػػػػػذا اليعنػػػػػػػػػػػػي تيمػػػػػػػػػػػػيش عمميػػػػػػػػػػػػات   ثر األداء بغيػػػػػػػػػػػاب أحػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػامميفوحتػػػػػػػػػػػػى ال يتػػػػػػػػػػػػأ  األطػػػػػػػػػػػراؼ

والتفػػػػػػػػػػاىـ عمػػػػػػػػػػى مايريػػػػػػػػػػده المػػػػػػػػػػرؤوس تنفيػػػػػػػػػػذه  اإلتقػػػػػػػػػػافولكػػػػػػػػػػف   لػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػامميف واإلبػػػػػػػػػػداعاالبتكػػػػػػػػػػار 

وعػػػػػػػػػػػدـ   ولضػػػػػػػػػػػماف إتقانػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػف رئيسػػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػػؿ اعتمػػػػػػػػػػػاده كأسػػػػػػػػػػػموب مفصػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي إنجػػػػػػػػػػػاز العمػػػػػػػػػػػؿ

 .والموائح والقوانيف  مخالفتو لمنظـ والتعميمات
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فعمييػػػػػػػػػػػا تتوقػػػػػػػػػػػؼ   بعػػػػػػػػػػػض الضػػػػػػػػػػػوابط البػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف مراعاتيػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػػػميـ معػػػػػػػػػػػايير األداء وىنػػػػػػػػػػػاؾ

 فاعمية ودقة المعمومات مف ىذه الضوابط. 

معػػػػػػػػػػػػايير األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي مصػػػػػػػػػػػػدرًا لمحصػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػى المعمومػػػػػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػػػػػة لتقيػػػػػػػػػػػػيـ إدارة األفػػػػػػػػػػػػراد و 

 اوتختمػػػػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػػػػذه المعػػػػػػػػػػػػايير بػػػػػػػػػػػػاختالؼ طبيعػػػػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػػػػاط وأىػػػػػػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػػػػػػة ومنيػػػػػػػػػػػػا أىميػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ

 :(2003)عاشور، يأتي

 وىي تشير إلى الدرجة التي يتحقؽ بيا األىداؼ المحددة سمفًا. :الفاعمية-1

ــــــــاءة:-2 وىػػػػػػػػو يشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى الكيفيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية التػػػػػػػػي تنفػػػػػػػػذ بيػػػػػػػػا العمميػػػػػػػػات اليادفػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػؽ  الكف

 .وغالبًا ماترتبط بالدقة في األداء أكثر مف ارتباطيا بالسرعة  وبأقؿ تكميؼ  اليدؼ

كمػػػػػػػػػػػا أنيػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػف   تتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػػيف كفػػػػػػػػػػػاءة األداء وفاعميػػػػػػػػػػػة االنجػػػػػػػػػػػاز ودة:الجـــــــــــ-3

تفاعػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػدخالت المتمثمػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي   األفػػػػػػػػػػػػػػػراد واألسػػػػػػػػػػػػػػػاليب والسياسػػػػػػػػػػػػػػات واألجيػػػػػػػػػػػػػػػزة اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػة( 

 .لتحقيؽ جودة عالية لممخرجات

 عناصر األداء الوظيفي 5.3

فػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػع  لعػػػػػػػػػػػػامميفيتوجبعمىا والتػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػوظيفي العناصػػػػػػػػػػػػر المرتبطػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػاألداء توجػػػػػػػػػػػػد عديػػػػػػػػػػػػد 

 :(2004)السكران، يأتي أىميا ماواإللماـ بيا والتي مف  معرفتيا المنظمات

وتعنػػػػػػػػػػػػػي أف يكػػػػػػػػػػػػػوف العامػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػػػػة تامػػػػػػػػػػػػػة  :الهعرفـــــــــــــة بهتطمبـــــــــــــات الوظيفـــــــــــــة -1

مػػػػػػػػػػف  وتشػػػػػػػػػػمؿ المعػػػػػػػػػػارؼ العامػػػػػػػػػػة  التػػػػػػػػػػي يعمػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػا بمتطمبػػػػػػػػػػات وظيفتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػة

التخصصػػػػػػػػػػػػػػػية  والمياراتوكػػػػػػػػػػػػػػػذلك  مسػػػػػػػػػػػػػػػؤوليات وواجبػػػػػػػػػػػػػػػات الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػة وأخالقيػػػػػػػػػػػػػػػات المينػػػػػػػػػػػػػػػة

 الفنية والمينية والخمفية العممية العامة عف الوظيفة والمجاالت المرتبطة بيا.
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بطبيعػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاؿ ىنػػػػػػػػػاؾ اخػػػػػػػػػتالؼ وتبػػػػػػػػػايف كبيػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػيف طبيعػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػاؿ  :نوعيـــــــــة العهـــــــــل -2

التػػػػػػػػػي يؤديػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػامميف داخػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػػة  فينػػػػػػػػػاؾ أعمػػػػػػػػػاؿ فنيػػػػػػػػػة تفنيػػػػػػػػػة تعتمػػػػػػػػػد 

ني بشػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػر وأساسػػػػػػػػػي  وأخػػػػػػػػرى خدميػػػػػػػػػة تعتمػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى المجيػػػػػػػػػود البػػػػػػػػػد

عممػػػػػػػو الػػػػػػػذي يقػػػػػػػوـ بػػػػػػػو ومػػػػػػػا  عػػػػػػػفمػػػػػػػدى مايدركػػػػػػػو الفػػػػػػػرد عمػػػػػػػى المجيػػػػػػػود الػػػػػػػذىني  ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ 

وبراعػػػػػػػػة وقػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى التنظػػػػػػػػيـ وتنفيػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػؿ  أو فكريػػػػػػػػة يمتمكػػػػػػػػو مػػػػػػػػف رغبػػػػػػػػة وميػػػػػػػػارات فنيػػػػػػػػة

 .دوف الوقوع في األخطاء

ــــــــز -3 ــــــــل الهنج ــــــــة العه في وفاعميتػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى كميػػػػػػػػة يعتمػػػػػػػػد األداء الػػػػػػػػوظي :كهي

مػػػػػػػػػػػا ينجػػػػػػػػػػػزه الفػػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػػطة وأعمػػػػػػػػػػػاؿ أثنػػػػػػػػػػػاء قيامػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػأداء واجباتػػػػػػػػػػػو وعػػػػػػػػػػدد 

نجػػػػػػػػػػػػػػازه فػػػػػػػػػػػػػػي (إالموظؼالعامؿ  العمػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػػػػػػػتطيع وكميػػػػػػػػػػػػػػة أي مقػػػػػػػػػػػػػػدرالوظيفيػػػػػػػػػػػػػػة  

 .نجازإلومقدار سرعة ىذا ا  لعمؿأو المعتادةفي ا الظروؼ العادية

فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ وقػػػػػػػػػػػػػػػدرة  واإلخػػػػػػػػػالص الجديػػػػػػػػػة والتفػػػػػػػػػػػػػػػػاني د بيمػػػػػػػػػاويقصػػػػػػػػػ:الهثابــــــــــــرة والوثــــــــــــوق -4

نجػػػػػػػػػػػاز ا  و    ومواجيػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػاكؿ العمػػػػػػػػػػػػػؿوالشػػػػػػػػػػجاعة فػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػؤولية العامػػػػػػػػػػؿ

لإلرشػػػػػػػػػػاد والتوجيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف  العامػػػػػػػػػػؿومػػػػػػػػػػدى حاجػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذا   األعمػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي أوقاتيػػػػػػػػػػا المحػػػػػػػػػػددة

 .وتقييـ نتائج عممو  الرؤساءقبؿ 

 : الوظيفي نوجزىا في لألداءالثة عناصر ث(1999،عباس)وكما حدد

رؼ وميػػػػػػػػػػػارات امعػػػػػػػػػػػ خبراتمػػػػػػػػػػػف قناعػػػػػػػػػػػات مينيػػػػػػػػػػػة ناضػػػػػػػػػػػجة و  مايمتمكػػػػػػػػػػػو الموظػػػػػػػػػػػؼ :الهوظـــــــــــف

 .سموكية إيجابية وقيـ واتجاىات ودوافع

ـــــــــــة: التػػػػػػػػػػػي تتطمبيػػػػػػػػػػػا الوظيفػػػػػػػػػػػة  والتػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػديات الو  والمواصػػػػػػػػػػػفات متطمبػػػػػػػػػػػاتتتمثػػػػػػػػػػػؿ فيالالوظيف

 .تشكؿ جوىر الوظيفة ومكوناتيا وعناصرىا
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منػػػػػػػػػػػاخ عمػػػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػػػيحيػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػؤدي الوظيفػػػػػػػػػػػة   المنػػػػػػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػػػػػػيتصػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػو يما لهوقـــــــــــف:ا

 .والتنظيمية وغيرىااإلدارية  واألمكاناتالمواردووفرة يتطمب  معيف

 هكونات األداء الوظيفي 6.3
تتمثػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػالخبرات التي العامػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػةو  األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي انعكػػػػػػػػػػػػاس لجيػػػػػػػػػػػػود الفػػػػػػػػػػػػردُيعػػػػػػػػػػػػد 

دراك يػػػػػػػػػػػػػػاالتػػػػػػػػػػػػػػي يمتمك القػػػػػػػػػػػػػػدراتوالمعارفو  المنػػػػػػػػػػػػػػوط بػػػػػػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػػػػػػاء قيامػػػػػػػػػػػػػػة بإنجػػػػػػػػػػػػػػاز عممػػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػػدوريموا 

 يمكػػػػػػػػػػػػػػػف أف ينظػػػػػػػػػػػػػػػر إليػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػو نتػػػػػػػػػػػػػػػاج الوظيفييوجيػػػػػػػػػػػػػػػد األداء ومف ثػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػإف اليػػػػػػػػػػػػػػػومي

المبػػػػػػػػػذوؿ مػػػػػػػػػف العاممومعارفػػػػػػػػػو ومياراتػػػػػػػػػو والػػػػػػػػػدور الػػػػػػػػػذي  الجيػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػذا لعالقػػػػػػػػػة المتداخمػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيفتفاعال

 .(1999، عباس)يمعبو في المنظمة

مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػدعـ الػػػػػػػػػالـز عمػػػػػػػػػى  العامػػػػػػػػػؿالنػػػػػػػػػاتج مػػػػػػػػػف حصػػػػػػػػػوؿ زو المنج الجيػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػى يشػػػػػػػػػيركمػػػػػػػػػا 

 .المكمؼ بيا في المنظمة ميمتو ألداءيبذليا  التحفيزالذي يحصؿ عميو وكؿ ما

يشػػػػػػػػػػػػػػػػير  وكذلؾ زمنيػػػػػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػػػػػيرة والمياراتخاللمػػػػػػػػػػػػػػػػدة يػػػػػػػػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػػػػػػػػدراتمفاجي أو دوريمتتغير يحػػػػػػػػػػػػػػػػدث وال

وجيػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػوده فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ إدراؾ الػػػػػػػػػدور إلػػػػػػػػػى االتجػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػذي يعتقػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػرد أنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػروري ت

وتقػػػػػػػػػـو األنشػػػػػػػػػطة والسػػػػػػػػػموؾ الػػػػػػػػػذي يعتقػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػرد بأىميتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي أداء ميامػػػػػػػػػو بتعريػػػػػػػػػؼ   مػػػػػػػػػف خاللػػػػػػػػػو

 .إدراؾ الدور

فػػػػػػػػػػي  اإلتقػػػػػػػػػػافالميػػػػػػػػػػارة أو  مػػػػػػػػػػف األداء البػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػود حػػػػػػػػػػد أدنػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػدولتحقيػػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػػتوى 

يكػػػػػػػػػوف عنػػػػػػػػػدما يبػػػػػػػػػذؿ جيػػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػػر و  العامػػػػػػػػػؿ بمعنػػػػػػػػػى أف الفػػػػػػػػػرد  الػػػػػػػػػدور ومعرفػػػػػػػػػةالجيػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػدرات 

فػػػػػػػػػػػإف أدائػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػػػوف مقبػػػػػػػػػػػواًل مػػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػر   ولكنػػػػػػػػػػػو اليفيػػػػػػػػػػػـ دوره  لديػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػدرة عاليػػػػػػػػػػػة

فػػػػػػػػػإف ىػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػوف بشػػػػػػػػػكؿ   فبػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػذؿ الجيػػػػػػػػػد الكبيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ  اآلخػػػػػػػػػريف
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ويػػػػػػػػػػدرؾ ميػػػػػػػػػػاـ   وبػػػػػػػػػػنفس الطريقػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػإف الفػػػػػػػػػػرد الػػػػػػػػػػذي يبػػػػػػػػػػذؿ جيػػػػػػػػػػدًا كبيػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ  صػػػػػػػػػػحيح

 .منخفضاً  أدائوفإف مستوى   عمى األداء ولكف تنقصو القدرة  وظيفتو جيد

 دوره ويطبػػػػػػػػػػػػؽ ويفيػػػػػػػػػػػـ  ألداء عممػػػػػػػػػػػػو الالزمػػػػػػػػػػػة والميػػػػػػػػػػػارة القػػػػػػػػػػػػدرة العامػػػػػػػػػػػؿ الفردىيكػػػػػػػػػػػوف لػػػػػػػػػػػػد وعنػػػػػػػػػػػدما

فيكػػػػػػػػػوف   فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ ومميػػػػػػػػػزاً  اليبػػػػػػػػػذؿ جيػػػػػػػػػدًا كبيػػػػػػػػػراً  وعنػػػػػػػػػدما  ومقبػػػػػػػػػوؿ بشػػػػػػػػػكؿ جيػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ

دارة أو مرغػػػػػػػػػػػػوب فيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف ِقبػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػرفيف  غيػػػػػػػػػػػػر مرضػػػػػػػػػػػػي  ومف ثػػػػػػػػػػػػـمنخفضػػػػػػػػػػػػاً  هأداء عميػػػػػػػػػػػػو وا 

 .المنظمة

والمعػػػػػػػػػػػارؼ والخبػػػػػػػػػػػرات  الجيػػػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػػػدرات الػػػػػػػػػػػوظيفي مكونات األداءالسػػػػػػػػػػػابقمعػػػػػػػػػػػرض ومػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ ال

دراؾ الػػػػػػػػػػػػػدور والميػػػػػػػػػػػػػارات تقػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػدور وا   مفرداألداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفيمالرفػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػف  يتبيف لنػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػرورة وا 

وىنػػػػػػػػػػا   وزيادتػػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػػورة مرضػػػػػػػػػػية وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ عمميػػػػػػػػػػة التحسػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػتمر لػػػػػػػػػػألداءالعامؿ 

د أنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػروري التطػػػػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػػػة تحسػػػػػػػػػػيف األداء بشػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػرح المػػػػػػػػػػوجز نجػػػػػػػػػػ

 .(2002 ،الغهري)

 تحسين األداء الوظيفي 7.3
أو  أف أدائػػػػػػػػػػػػػو يحتػػػػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػػػيف تقيػػػػػػػػػػػػػيـ األداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي لمفػػػػػػػػػػػػػرد العامميتضػػػػػػػػػػػػػحمػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ 

  المتوقػػػػػػػػػػع أو المطمػػػػػػػػػػوب أداءه ضػػػػػػػػػػعيؼ أو أقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػفمسػػػػػػػػػػتوى  وفػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػاف  تطػػػػػػػػػػوير أمػػػػػػػػػػا ال

سػػػػػػػػػػػوؼ يسػػػػػػػػػػػعى  العامػػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ سػػػػػػػػػػػعي وتوجييػػػػػػػػػػػات الرؤسػػػػػػػػػػػاء واإلدارة بشػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػإف 

تحسػػػػػػػػػػػيف األداء    بمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػنعكس عػػػػػػػػػػػؿنحػػػػػػػػػػػو األفضػػػػػػػػػػػؿ أداءه الػػػػػػػػػػػوظيفيجاىػػػػػػػػػػػدًا إليجػػػػػػػػػػػاد أو تحسػػػػػػػػػػػيف 

 :(1991،رسالن)ككؿ ويتـ ذلؾ بما يأتي  في المنظمة

 ظيفيالػػػػػػػػػػػو  أف تحسػػػػػػػػػػػيف األداءشػػػػػػػػػػػيوع ثقافػػػػػػػػػػػة تنظيميػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػامميف تركػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػى مبػػػػػػػػػػػداء .1

 في المنظمة. شخصمسئولية كؿ 
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 العمميػػػػػػػػػػػػػػػاتيصػػػػػػػػػػػػػػػبح التحسػػػػػػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػػػػػػتمر لػػػػػػػػػػػػػػػألداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي لمعػػػػػػػػػػػػػػػامميف يركػػػػػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػػػػػى  .2

فيػػػػػػػػػػػػػػػػو   فقػػػػػػػػػػػػػػػػط المطمػػػػػػػػػػػػػػػػوب تحقيقيػػػػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػػػػيس النتػػػػػػػػػػػػػػػػائج واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػراءات المكونػػػػػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .ويحسف فييا وصواًل إلى نتائج أفضؿ واإلجراءات العمميات ويقييـيراجع

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتويات الوظيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وجميع  يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي أف تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف األداء .3

 .العمؿ في المنظمة وتخصاصاتمجاالت

والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف تولييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دوري مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمرة شاممةو  عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالوظيفي األداءأف تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  .4

 .المنظمة والعامموف فييا اىتمامًا بالغًا ومستمراً 

مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ  مسػػػػػػػػػػتمر يحقػػػػػػػػػػؽ التفػػػػػػػػػػوؽ والتميػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػوظيفي وتطػػػػػػػػػػويره بشػػػػػػػػػػكؿ األداءأف تحسػػػػػػػػػػين .5

 .واإلبداع االبتكار

إلػػػػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػػػدفيف أساسػػػػػػػػػػػػػػيف ىمػػػػػػػػػػػػػػا التقػػػػػػػػػػػػػػويـ  الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي وتيػػػػػػػػػػػػػػدؼ عمميػػػػػػػػػػػػػػة تحسػػػػػػػػػػػػػػيف األداء

إلػػػػػػػػػػػى أفضػػػػػػػػػػػؿ  لموصػػػػػػػػػػػوؿتحسػػػػػػػػػػػيف التسػػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػػى  التػػػػػػػػػػػياإلدارةاألمػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػذي يمكػػػػػػػػػػػف   والتحسػػػػػػػػػػػيف

مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تخصػػػػػػػػػػيص  الػػػػػػػػػػوظيفي كػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػأف إدارة المنظمػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػيف األداء  أداء

والبػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػرد دورًا   لسػػػػػػػػػػػابقة لمفػػػػػػػػػػػردمكافػػػػػػػػػػػآت معتمػػػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػػػى مقػػػػػػػػػػػاييس األداء ا

مػػػػػػػػػػا أف   فإمػػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػوف دوره سػػػػػػػػػمبياً   أيضػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػوير والتحسػػػػػػػػػيف داخػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػة وا 

 .يعمؿ عمى تحسيف أدائو أو العمؿ بنشاط أكثر

ــــــــــــــــــــدالوىاب )والنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائح الميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف األداء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي  الالزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالخطوات بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عب

 (1993،والخطاب

 .تغييرىا بأقؿ كمفة التي يمكف  ر األعماؿاختيا -1

ألنػػػػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػػػػيمة لػػػػػػػػػػػػألداء   االعتقػػػػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػػػاـز بإمكانيػػػػػػػػػػػػة تغييػػػػػػػػػػػػر محتػػػػػػػػػػػػوى العمػػػػػػػػػػػػؿ وتحسػػػػػػػػػػػػينو -2

 .وليس غاية في حد ذاتو  الوظيفي
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  وتركيػػػػػػػػػػز جيػػػػػػػػػػود التحسػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػوظيفي عمييػػػػػػػػػػا  فيػػػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػػػػة لمرضػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػوظيفي -3

الحة تحػػػػػػػػػػػػيط بعمػػػػػػػػػػػػؿ ذي صػػػػػػػػػػػػ بيئػػػػػػػػػػػػةلتػػػػػػػػػػػػوفير   مػػػػػػػػػػػػع تجنػػػػػػػػػػػػب أسػػػػػػػػػػػػباب االسػػػػػػػػػػػػتياء الػػػػػػػػػػػػوظيفي

 .محتوى متنوع وثري

التػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػيف األداء  واالقتراحػػػػػػػػػػػاتجمعػػػػػػػػػػػأكبر عػػػػػػػػػػػدد ممكػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػف األفكػػػػػػػػػػػار  -4

 مع الحرص عمى عدـ تقويميا أو نقدىا في مرحمة جمعيا وكتابتيا.  الوظيفي

إتبػػػػػػػػػػػاع وسػػػػػػػػػػػائؿ البنػػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػػودي لمحتػػػػػػػػػػػوى العمػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػػػيف فاعميتيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ  -5

سػػػػػػػػػػػػائؿ البنػػػػػػػػػػػػاء وىػػػػػػػػػػػػذا يقتضػػػػػػػػػػػػي البعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػف و   ممحتػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػوظيفيالتحسػػػػػػػػػػػػيف واإلثػػػػػػػػػػػػراء ل

 .األفقي لمحتوى العمؿ

عػػػػػػػػػػػػػػدـ إشػػػػػػػػػػػػػػراؾ العػػػػػػػػػػػػػػامميف المػػػػػػػػػػػػػػراد تحسػػػػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػػػػتوى وظػػػػػػػػػػػػػػائفيـ فػػػػػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػػػػر  -6

االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف آرائيػػػػػػػػػـ بطريقػػػػػػػػػة عيػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػػرة  وباإلمكػػػػػػػػػافوالتخطػػػػػػػػػيط لمتحسػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػوظيفي 

مميػػػػػػػػػة التحسػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػوظيفي أف إشػػػػػػػػػراؾ ىػػػػػػػػػؤالء العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي ع األمػػػػػػػػػرذور فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػوالم

لػػػػػػػػو أثػػػػػػػػر إيجػػػػػػػػػابي عمػػػػػػػػي مشػػػػػػػػاعرىـ ولكػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػث يبػػػػػػػػػيف قمػػػػػػػػة أثػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة التحسػػػػػػػػػيف 

 .األمرأشراكيـ في ىذا  ىإلالوظيفي وىي اليدؼ الرئيس 

وتجربػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف المحفػػػػػػػػزات بأسػػػػػػػػموب متػػػػػػػػدرج عمػػػػػػػػي مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العػػػػػػػػامميف  اسػػػػػػػػتعماؿ  -7

ـ تطبػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػاليب ومقارنػػػػػػػػة التغيػػػػػػػػػر الممحػػػػػػػػػوظ فػػػػػػػػػي أدائيػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػع مجموعػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػرى لػػػػػػػػػ

 .التحسيف الوظيفي

الػػػػػػػػػػػػػوظيفي لمجموعػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػامميف المشػػػػػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػػػػػي تجربػػػػػػػػػػػػػة  األداءتوقػػػػػػػػػػػػػع ىبػػػػػػػػػػػػػوط وتػػػػػػػػػػػػػدني  -8

لػػػػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػػػػييـ وسػػػػػػػػػػػائؿ التحسػػػػػػػػػػػيف  اآلخػػػػػػػػػػػريفالتحسػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػوظيفي مقارنػػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػػامميف 

تكيػػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػػع أسػػػػػػػػػػاليب العمػػػػػػػػػػؿ  ىاألداءإلػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػوظيفي ويرجػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػدني فػػػػػػػػػػي 
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مرحمػػػػػػػػة  انتيػػػػػػػػاءقصػػػػػػػػير بعػػػػػػػػد  األداءألمػػػػػػػػدو ىػػػػػػػػذا تحسػػػػػػػػف ممحػػػػػػػػوظ فػػػػػػػػي الجديػػػػػػػػد وسػػػػػػػػوؼ يتمػػػػػػػػ

 .التكيؼ والتعود عمي أساليب العمؿ الجديد

 األداءجيػػػػػػػػػػود التحسػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػوظيفي وذلػػػػػػػػػػؾ لخػػػػػػػػػػوفيـ مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػردي  ءمقارنػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػض الرؤسػػػػػػػػػػا  -9

الرؤسػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف  ءالػػػػػػػػوظيفي الػػػػػػػػػذي يعتبػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػوال األداءالػػػػػػػػوظيفي وذلػػػػػػػػػؾ لخػػػػػػػػوفيـ مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػردي 

ثنػػػػػػػػاءاـ التجربػػػػػػػػة مػػػػػػػػارنػػػػػػػػة مقػػػػػػػػاومتيـ سػػػػػػػػوؼ تقػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػد إتوشػػػػػػػػؤونيـ ولكػػػػػػػػف مق اختصاصػػػػػػػػيـ  وا 

 .نجاحيا

الػػػػػػػػػػوظيفي تعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػػؽ وشػػػػػػػػػػامؿ لعوامػػػػػػػػػػؿ وثيقػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػمة  األداءأف عمميػػػػػػػػػػة تحفيػػػػػػػػػػز  

التػػػػػػػػي تبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ أبحػػػػػػػػاث كثيػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػي رأسػػػػػػػػيا بحػػػػػػػػث ىرزبػػػػػػػػرغ   بالشػػػػػػػػعور بالرضػػػػػػػػا الػػػػػػػػوظيفي

في ويجػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػذكير بػػػػػػػػػػأف عوامػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػػػتياء الػػػػػػػػػػوظي اختالفيػػػػػػػػػػاالتجريبػػػػػػػػػػي 

الػػػػػػػػػػػوظيفي الجيػػػػػػػػػػػد والتميػػػػػػػػػػػز والف كػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذه  لػػػػػػػػػػػألداءالرضػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػوظيفي ىػػػػػػػػػػػي المحفػػػػػػػػػػػزات الحقيقيػػػػػػػػػػػة 

العوامػػػػػػػػػؿ المحفػػػػػػػػػزة تتعمػػػػػػػػػؽ بمحتػػػػػػػػػوي العمػػػػػػػػػؿ فإنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الحكمػػػػػػػػػة أف توجػػػػػػػػػو إلييػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػود العػػػػػػػػػامميف 

الػػػػػػػػػوظيفي وفػػػػػػػػػؽ أسػػػػػػػػػاليب يخطػػػػػػػػػط ليػػػػػػػػػا بعنايػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػدرج كمػػػػػػػػػا أف السػػػػػػػػػر  األداءفػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ تحسػػػػػػػػػيف 

ىػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػـ نفسػػػػػػػػػػية  األداءنجػػػػػػػػػػاح عمميػػػػػػػػػػة تحسػػػػػػػػػػيف المحتػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػوظيفي المؤديػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػي تحفيػػػػػػػػػػز  فػػػػػػػػػػي

 .كؿ العامميف عف طريؽ البحث العممي المقروف بالتجربة

 هعدالت األداء الوظيفي 8.3

أداء  و معػػػػػػػػػػػيف لعممػػػػػػػػػػػو عامػػػػػػػػػػػؿلممقارنػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػرعة أداء الوظيفيػػػػػػػػػػػأداءة ميمػػػػػػػػػػػة  األداءمعػػػػػػػػػػػدؿ ُيعػػػػػػػػػػػد 

وىػػػػػػػػػػو الوسػػػػػػػػػػيمة الرياضػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػربط كميػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػؿ  والعمػػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػأفمتوسػػػػػػػػػػط الميارة عامػػػػػػػػػػؿ

ي التػػػػػػػػػ األعمػػػػػػػػػاؿكميػػػػػػػػػة :بأنػػػػػػػػػو األداءويعػػػػػػػػػرؼ معػػػػػػػػػدؿ  .نجػػػػػػػػػاز ىػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػؿإلمعػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػالزمف الػػػػػػػػػالـز 

معػػػػػػػػيف تحػػػػػػػػت الظػػػػػػػػروؼ الطبيعيػػػػػػػػة  خػػػػػػػػالؿ زمػػػػػػػػف العػػػػػػػػامميفمػػػػػػػػف واحػػػػػػػػد أو مجموعػػػػػػػػة  عامػػػػػػػػؿينجزىػػػػػػػػا 

مػػػػػػػػػػػدى الجػػػػػػػػػػػودة وصػػػػػػػػػػػؼ مكتػػػػػػػػػػػوب ل:بأنػػػػػػػػػػػو األداءمعػػػػػػػػػػػدؿ ويعػػػػػػػػػػػرؼ مكتػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػدولي  .لمعمػػػػػػػػػػػؿ
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المحػػػػػػػػددة التػػػػػػػػي تنطػػػػػػػػوي عمييػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػاف لػػػػػػػػو أف يػػػػػػػػؤدي تمػػػػػػػػؾ  األعمػػػػػػػػاؿالتػػػػػػػػي يجػػػػػػػػب أف يػػػػػػػػؤدي تمػػػػػػػػؾ 

 .وذلؾ في ظؿ ظروؼ العمؿ القائمة اإلدارةبطريقة ترضي  األعماؿ

الخمس  الخطواتوىذه العممية تتـ مف خالؿ   األداءىلمحكـ عم األداءذلؾ البد مف وصؼ معدالت  ىوعم

:(2004، السكران)آلتياالموضحة في الشكؿ   

 
 ( خطوات هعدالت األداء3شكل رقم ) 
 .(2004، السكران) الهصدر:

ــــــــار-1  اً العمػػػػػػػػؿ المناسػػػػػػػػب لقياسػػػػػػػػو فربمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػؿ جديػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػاربمعنػػػػػػػػي أف يػػػػػػػػتـ :االختي

تحديػػػػػػػػػد زمػػػػػػػػػف نمطػػػػػػػػػي جديػػػػػػػػػد  ىإلػػػػػػػػػولػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػبؽ قياسػػػػػػػػػو أو أف التغييػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ يحتػػػػػػػػػاج 

عمػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػيف وغيػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػؾ  ألداءمػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػيؽ الوقػػػػػػػػػت وأنػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػاؼ أو أف العػػػػػػػػػامميف يشػػػػػػػػػكوف 
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أنسػػػػػػػػػػػب  اختيػػػػػػػػػػػارلمتعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػػػدالت ىػػػػػػػػػػػي  األولػػػػػػػػػػػىلػػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػػإف الخطػػػػػػػػػػػوة  األسػػػػػػػػػػػبابمػػػػػػػػػػػف 

 .لوصفيا وقياسيا األعماؿ

 واألسػػػػػػػػػػاليبتسػػػػػػػػػػجيؿ المعمومػػػػػػػػػػات الحقيقيػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػيط بالعمػػػػػػػػػػؿ :التســــــــــجيل-2

 ىإلػػػػػػػػػػػوالعوامػػػػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػػػػة وعناصػػػػػػػػػػر النشػػػػػػػػػػاط وتشػػػػػػػػػػمؿ ىػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػؼ العمػػػػػػػػػػؿ وتقسػػػػػػػػػػيمو 

 .في النشاط المحدد األجراءعده عناصر تمثؿ 

لمتأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف  نتقاديػػػػػػػػػاً االبيانػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػجمة  تيػػػػػػػػػارخاىوىػػػػػػػػػذه الخطػػػػػػػػػوة تركػػػػػػػػػز عم:التحميـــــــــل االنتقـــــــــاد-3

عالػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ال تسػػػػػػػػػػاعد فاعميػػػػػػػػػػة وعػػػػػػػػػػزؿ العناصػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػر الف األكثػػػػػػػػػػرالوسػػػػػػػػػػيمة والحركػػػػػػػػػػات  اسػػػػػػػػػػتغالؿ

 .اإلنتاجىعم

ــــــــــــــاس -4 وىػػػػػػػػػػػػػػذه الخطػػػػػػػػػػػػػػوة تخػػػػػػػػػػػػػػتص بقيػػػػػػػػػػػػػػاس حجػػػػػػػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػتغؿ بكػػػػػػػػػػػػػػؿ عنصػػػػػػػػػػػػػػر :القي

 .الفني المناسب لقياس العمؿ األسموبوبمصطمحات الوقت وباستخداـ 

ـــــــــد-5 بواسػػػػػػػػػطة ىػػػػػػػػػذه الخطػػػػػػػػػوة يػػػػػػػػػتـ تحديػػػػػػػػػد سمسػػػػػػػػػمة النشػػػػػػػػػاطات بشػػػػػػػػػكؿ دقيػػػػػػػػػؽ كمػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػدد :التحدي

 .المعينة أو المساعدة واألساليبي لمنشاطات طريقة التشغيؿ ويحدد الوقت القياس

أخػػػػػػػػػرى  ىإلػػػػػػػػػآخػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػف منظمػػػػػػػػػة  ىإلػػػػػػػػػتختمػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػػػع  األداءأف تقػػػػػػػػػدير معػػػػػػػػػدالت و         

روؼ البيئػػػػػػػػػة المحيطػػػػػػػػػة بالعمػػػػػػػػػؿ وبدرجػػػػػػػػػة ظػػػػػػػػػلتأثرىػػػػػػػػػا بالعػػػػػػػػػادات والتقاليػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػع وب

 .التقدـ التقني والمعمومات في المنظمة
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ـــــــــةالخــــــــالصــ  

فقػػػػػػػػد نػػػػػػػػاؿ   الػػػػػػػػوظيفي األداءتػػػػػػػػـ تخصػػػػػػػػيص ىػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػؿ لممتغيػػػػػػػػر التػػػػػػػػابع فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة وىػػػػػػػػو 

مجػػػػػػػػػػاؿ اإلدارة  الػػػػػػػػػػوظيفي حيػػػػػػػػػػزًا  كبيػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػف اىتمػػػػػػػػػػاـ البػػػػػػػػػػاحثيف والمختصػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي األداءموضػػػػػػػػػػوع 

دارة المػػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػرية والسػػػػػػػػػػػػػموؾ التنظيمػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػػػػػػاص  وتبػػػػػػػػػػػػػيف أف األداء  بشػػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػػػاـ  وا 

 أو عنصػػػػػػػػػرًا ميمػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػيف المنظمػػػػػػػػػة واألفػػػػػػػػػراد العػػػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػػا لضػػػػػػػػػماف الػػػػػػػػػوظيفي عػػػػػػػػػامالً 

 نجاحيا واستمرارىا وزيادة إنتاجيتيا.

 عمػػػػػػػػػػػػػـ اإلدارةفػػػػػػػػػػػػػي  والدراسػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػثاىتمامػػػػػػػػػػػػػًامف مفيػػػػػػػػػػػػػـو األداء مػػػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػػػػػػػي نالػػػػػػػػػػػػػت و 

وذلػػػػػػػػػػؾ ألىميػػػػػػػػػػة المفيػػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتوى   المػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػرية بشػػػػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػػػاص عمػػػػػػػػػػـبشػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ و 

الضػػػػػػػػوء عمػػػػػػػػى التعريفػػػػػػػػات  إلقػػػػػػػػاءىػػػػػػػػو  المفيػػػػػػػػوـىػػػػػػػػذا دراسػػػػػػػػة  فػػػػػػػػالغرض مػػػػػػػػف  الػػػػػػػػذ   د والمنظمػػػػػػػػةالفػػػػػػػػر 

يقصػػػػػػػػػػػد بمفيػػػػػػػػػػػـو األداء المخرجػػػػػػػػػػػات واألىػػػػػػػػػػػػداؼ فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػاؿ اإلدارة و التػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػدمت مفيػػػػػػػػػػػـو األداء 

ولػػػػػػػذا فيػػػػػػػو مفيػػػػػػػوـ يعكػػػػػػػس كػػػػػػػًؿ   التػػػػػػػي تسػػػػػػػعى المنظمػػػػػػػة إلػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػا عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ العػػػػػػػامميف فييػػػػػػػا

أي أنػػػػػػػػػو مفيػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػيف أوجػػػػػػػػػو النشػػػػػػػػػاط وبػػػػػػػػػيف   لتحقيقيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف األىػػػػػػػػػداؼ والوسػػػػػػػػػائؿ الالزمػػػػػػػػػة

األىػػػػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػػػا المنظمػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ ميػػػػػػػػػػػاـ وواجبػػػػػػػػػػػات يقػػػػػػػػػػػـو بيػػػػػػػػػػػا 

تمػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػامميف داخػػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػػؾ المنظمػػػػػػػػػػػات   الميػػػػػػػػػػػاـويشػػػػػػػػػػػير مفيػػػػػػػػػػػوـ األداء إلػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػػػػؽ وا 

لفػػػػػػػػػػرد متطمبػػػػػػػػػػػات المكونػػػػػػػػػػة لوظيفػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػرد  وىػػػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػػػس الكيفيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يحقػػػػػػػػػػؽ أو يشػػػػػػػػػػػبع بيػػػػػػػػػػا ا

 .الوظيفة

الػػػػػػػػػوظيفي يمػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػى  مألداءومعػػػػػػػػػايير ومكونػػػػػػػػػات كمػػػػػػػػػا اتضػػػػػػػػػح أف ىنػػػػػػػػػاؾ عناصػػػػػػػػػر ومحػػػػػػػػػددات

 تحقيقو. ىالمنظمات إل ىيتبمور في شكمو النيائي كعامؿ تسع

  العػػػػػػػػػػػػامميف ىوتمػػػػػػػػػػػت اإلشػػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػػى العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػؤثرة عمػػػػػػػػػػػى األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي لػػػػػػػػػػػد

 .ءتحسيف معدالت األداوكذلؾ طرائؽ 



 

53 
 

 

 

 الهيدانيةالدراسة الفصل الرابع: 


 تمهيد

 نبذة عن جامعة المرقب  2.4

 منهجية الدراسة  1.4

 الخصائص الشخصية والوظيفية  3.4

 واصف متغيرات الدراسة  4.4

 اختبار فرضيات الدراسة  5.4

 النتائج والتوصيات  6.4

 المراجع

  



 

54 
 

 تهييد

نبػػػػػػػػذة عػػػػػػػػف جامعػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػب خاللتقػػػػػػػػديـ  الميدانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػفعػػػػػػػػرض الدراسػػػػػػػػة ييػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى 
وأداة   وعينػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة  ومجتمػػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػػة  ومنيجيػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػػػنيج الدراسػػػػػػػػػػػػة

وأخيػػػػػػػػػػػػػرًا صػػػػػػػػػػػػػدؽ وثبػػػػػػػػػػػػػات مقػػػػػػػػػػػػػاييس   واألدوات اإلحصػػػػػػػػػػػػػائية المسػػػػػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػػػة  الدراسػػػػػػػػػػػػػة
  وكػػػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػػػرض الخصػػػػػػػػػػػائص الشخصػػػػػػػػػػػية والوظيفيػػػػػػػػػػػة لعينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػػػػا عرضػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػة

ثػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ اإلحصػػػػػػػػػػاء الوصػػػػػػػػػػفي وصػػػػػػػػػػؼ دقيػػػػػػػػػػؽ وشػػػػػػػػػػامؿ لمتغيػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػة   وأخيػػػػػػػػػػرًا الباح
 .توصمت إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات

 :نبذة عن جاهعة الهرقب 1.4
تقػػػػػػػػػػػػػع جامعػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػػػػػة الممتػػػػػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػريط السػػػػػػػػػػػػػاحمي لمبحػػػػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػػػػيض 

الخمػػػػػػػػػػػس منطقػػػػػػػػػػػة   يػػػػػػػػػػػارقصػػػػػػػػػػػر خ  : مسػػػػػػػػػػػالتةاآلتيػػػػػػػػػػػةوكمياتيػػػػػػػػػػػا موزعػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػدف   المتوسػػػػػػػػػػػط
لتػػػػػػػػي تبعػػػػػػػػد ػ امدينػػػػػػػػة زليػػػػػػػػتف شرقاًػػػػػػػػ ىػ إلػػػػػػػػكمػػػػػػػػ 60التػػػػػػػػي تبعػػػػػػػػد عػػػػػػػػف مدينػػػػػػػػة طػػػػػػػػرابمس لي غرباًػػػػػػػػػ االقربػػػػػػػػو 

ومركػػػػػػػػز إدارتيػػػػػػػػا يقػػػػػػػػع   كػػػػػػػػـ 70ػ وتمتػػػػػػػػد جنوبػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػافة تزيػػػػػػػػد عػػػػػػػػف كمػػػػػػػػ 150عػػػػػػػػف مدينػػػػػػػػة طػػػػػػػػرابمس 
وبػػػػػػػػػػػذلؾ تغطػػػػػػػػػػػي رقعػػػػػػػػػػػة   وسػػػػػػػػػػػط ىػػػػػػػػػػػذا المثمػػػػػػػػػػػث  الغنػػػػػػػػػػػي بالكثافػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػكانية فػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػس

 .وىذا ما جعميا ضمف الجامعات األساسية في ليبيا  كبيرةجغرافية 
ويقػػػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػػػز إدارتيػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػػس. ُأطمػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػى جامعػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػب  قػػػػػػػػػػػػديمًا( عػػػػػػػػػػػػدَّة 

حيػػػػػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػػػػػدر   المرقػػػػػػػػػػػػػب وأخيػػػػػػػػػػػػػراً   1992ثػػػػػػػػػػػػػـ ناصػػػػػػػػػػػػػر   1991أوليػػػػػػػػػػػػػا االنتفاضػػػػػػػػػػػػػة   تسػػػػػػػػػػػػػميات
صػػػػػػػػػػػبح جامعػػػػػػػػػػػة لت  الػػػػػػػػػػػذي ُعػػػػػػػػػػػدلت بموجبػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػمية الجامعػػػػػػػػػػػة .ـ 2001( لسػػػػػػػػػػػنة77القػػػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػػػـ  

واألصػػػػػػػػػػػوؿ   وآلػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػى الجامعػػػػػػػػػػػة كافػػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػػات والفػػػػػػػػػػػروع  ومقرىػػػػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػس  المرقػػػػػػػػػػػب
وحمَّػػػػػػػػت محػػػػػػػػؿَّ الجامعػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػي كافػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػوؽ وااللتزامػػػػػػػػات. واليػػػػػػػػوـ تعػػػػػػػػد   الثابتػػػػػػػػة والمنقولػػػػػػػػة

الجامعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الجامعػػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي ليبيػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػي عضػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي اتحػػػػػػػػػػاد الجامعػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػة 
ت العػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػالمي وقػػػػػػػػد قامػػػػػػػػت بتوقيػػػػػػػػع العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػػات مػػػػػػػػع العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف واتحػػػػػػػػاد جامعػػػػػػػػا

جاهعـــــــــــــة هوقـــــــــــــع ادارة) المؤسسػػػػػػػػػػػػػات األكاديميػػػػػػػػػػػػػة والبحثيػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػتوييف العربػػػػػػػػػػػػػي والػػػػػػػػػػػػػدولي
 1.الهرقب(
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 :ةــــكميات الجاهع
 

 د أعضاء ىئية التدريسعد عدد الطمبة سنة التاسيس الكمية

 164 1628 1991-1990 كمية العموم

 187 1185 1991-1990 بكمية ااالدا

 218 1070 1991-1990 كمية اليندسة

وتـ  2007صدر القرار  كمية األثار
 ـ2011التاسيس

310 23 

 10 859 ـ2012-2011 كمية القانون

 158 1713 ـ2001-2000 كمية االقتصاد

 31 1800 ـ1999 كمية الطب البشري

 46 420 ـ2001-2000 كمية الصيدلة
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هنيجية الدراسة  2.4  
 قامتبيػػػػػػػػػػػػػا الباحثػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػػةاإلجراءات المنيجيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػػػػػػوات واألسػػػػػػػػػػػػػاليبو 

سعى لموصوؿ إلييا.  تلتحقيؽ األىداؼ التي 

 هنيج الدراسة 2.1.4
  عػػػػػػػػػػػػد مناسػػػػػػػػػػػػبًا لطبيعػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػةالباحثػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػػػػفي الػػػػػػػػػػػػذي يُ  تاسػػػػػػػػػػػػتخدم 

وال يتوقػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػػفي عنػػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػػع   الدراسػػػػػػػػػػةصػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػدؼ الو  المنيجحيػػػػػػػػػػث يتالئمػػػػػػػػػػ

البيانػػػػػػػػػػػػػػػػات والمعمومػػػػػػػػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػة بالظػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة مػػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػػؿ استقصػػػػػػػػػػػػػػػػاء مظاىرىػػػػػػػػػػػػػػػػا وعالقاتيػػػػػػػػػػػػػػػػا 

تسػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي تطػػػػػػػػوير  نتػػػػػػػػائجبػػػػػػػػؿ يتعػػػػػػػػداه إلػػػػػػػػى تحميػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػاىرة وتفسػػػػػػػػيرىا والوصػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػى   المختمفػػػػػػػػة

 الواقع وتحسينو.

 هجتهع الدراسة 2.2.2
جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىيأةجميع مجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 عضو ىيأة تدريس. (1273المرقب والبال  عددىـ  

 عينة الدراسة3.2.4
مجتمػػػػػػػػػع لممثمػػػػػػػػػة  عضػػػػػػػػػؤ ىيػػػػػػػػػأة تػػػػػػػػػدريس (294بمغػػػػػػػػػت   بسػػػػػػػػػيطة؛ لقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػار عينػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػوائية

درجػػػػػػػػػػػػػاتيـ  فػػػػػػػػػػػػػي بمختمػػػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػػػدريس ىيػػػػػػػػػػػػػأةأعضػػػػػػػػػػػػػاء جميعالدراسػػػػػػػػػػػػػة  واشػػػػػػػػػػػػػتممت عينػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػة 

وأعضػػػػػػػػػػػػػاء  ورؤسػػػػػػػػػػػػػاء األقسػػػػػػػػػػػػػاـالػػػػػػػػػػػػػوكالء الكميػػػػػػػػػػػػػات  أوكاديميػػػػػػػػػػػػػةمف عمػػػػػػػػػػػػػداء الكميػػػػػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػػػػػة واأل

 .ىيئة التدريس
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 حركة توزيع االستبيان( يبين 1جدول رقم )
حجم 

 الهجتهع

انات ياالستب

 الهوزعة

انات ياالستب

 الهسترجعة

الهفقودة انات ياالستب

 والغير صالحة

نسبة االستبيانات الصالحة 

 هن الهجتهع األصمي

2173 194 162 34 12.4% 

 

أداة الدراسة4.2.4  

  توصػػػػػػػػػػػػػػؼ ( عبػػػػػػػػػػػػػػارة55 عػػػػػػػػػػػػػدد  اسػػػػػػػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػػػػػػػػتبياف تضػػػػػػػػػػػػػػمنت فػػػػػػػػػػػػػػيلدراسػػػػػػػػػػػػػػة أداة ا تمثمػػػػػػػػػػػػػت      

الظػػػػػػػػػػػاىرة أو المشػػػػػػػػػػػكمة وتغطييػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػع جوانبيػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػتـ توزيعيػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى العينػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتيدفة 

األداة مػػػػػػػػف األدوات  والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػوـ باإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه الفقػػػػػػػػرات وفقػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػا تػػػػػػػػراه مناسػػػػػػػػبًا  وُتعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه

 المناسبة في مثؿ ىذه الدراسات.

وتتكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف ثالثػػػػػػػػػػة أجػػػػػػػػػػزاء كػػػػػػػػػػأداة لجمػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػات  جابػػػػػػػػػػةإلفقػػػػػػػػػػرات محػػػػػػػػػػددة اوتػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػميـ     

 كما يأتي:

 .لعينة الدراسة والوظيفية الشخصية الخصائصاألوؿ:  الجزاء .1

 .مقياس االغتراب الوظيفي:الثاني الجزاء .2

 .لوظيفيمقياس األداء ا:الثالث الجزاء .3

( باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي 5 – 1تـ إعطاء األوزاف مف   ىالدراسةولمخروج بنتائج عممية دقيقة ليذ

" موافؽ محايد  موافؽ  ( لإلجابة عمى العبارات وىي:  موافؽ بشدةLikert Five Point Scaleاألبعاد  

تقديرات رقمية عمى  ىرات الوصفية إلوتترجـ ىذه التقدي  غير موافؽ بشدة (  غير موافؽ  إلى حد ما" 

 (  لكؿ منيا عمى التوالي.1   (2   (3   (4   (5أساس تخصيص األرقاـ  
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والوصػػػػػػػػػوؿ   وقبػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػرض نتػػػػػػػػػائج تحميػػػػػػػػػؿ إجابػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػدى لإلجابػػػػػػػػػات

 :اآلتيوذلؾ عمى النحو   إلى طوؿ الفئة لكؿ درجة مف درجات الترجيح

.أصغر قيمة ( –بر قيمة وأصغر قيمة   أكبر قيمة المدى = الفرؽ بيف أك  

 4= 1-5المدى: 
 
 

 طوؿ الفترة =
4 

0.8 
5 

وبعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػافة طػػػػػػػػوؿ الفتػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػى اقػػػػػػػػؿ قيمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المقيػػػػػػػػاس وىػػػػػػػػى الواحػػػػػػػػد وذلػػػػػػػػؾ لتحديػػػػػػػػد 

الفتػػػػػػػػػػرات حيػػػػػػػػػػث تكػػػػػػػػػػوف الفرضػػػػػػػػػػية مقبولػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػدما الحػػػػػػػػػػد األعمػػػػػػػػػػى لمفتػػػػػػػػػػرة األولػػػػػػػػػػى وىكػػػػػػػػػػذا لبػػػػػػػػػػاقي 

 اآلتي.بحسب المقاييس المبينة في الجدوؿ ( 3.4) تساوي أو أكبر مف

 والهتوسط الحسابي وهستويات االغتراب واألاء ( يبين طول وهقياس الفترة2جدول رقم )

 هستوى األداء هستوى االغتراب الهتوسط الحسابي درجة الهوافقة الهدى

  غير هوافق بشدة 1.8هن إلى أقل  1هن 
 2.6ـــــــ  1

 
 هنخفض

 
 هرتفع

 غير هوافق 2.6إلى أقل هن  1.8هن 

 3.4إلى أقل هن  2.6هن 
)هوافق إلى  هحايد

 حد ها(
 هتوسط هتوسط 3.4ـــــــ  2.6

  هوافق 4.2إلى أقل هن  3.4هن 
 5ـــــ  3.4

 
 هرتفع

 
 هنخفض

 هوافق بشدة 5إلى أقل هن  4.2هن 










 طوؿ الفترة  =
 (4المدى   

 (5عدد الفئات   الدرجات (  
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 الصدق والثبات 5.2.4

 الصدق أواًل: 

 صدق الهحكهين  -أ

لقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي تقريػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػدؽ األداة عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرؼ بالصػػػػػػػػػػدؽ الظػػػػػػػػػػاىري أو صػػػػػػػػػػدؽ 
عضػػػػػػػػػاء حيػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػرض االسػػػػػػػػػتبياف فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػورتو األوليػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف أ  المحكمػػػػػػػػػيف

ي مجػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػ صمتخصػػػػػػػػػػػإضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػى   فػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػات الميبيػػػػػػػػػػػةىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس بقسػػػػػػػػػػػـ اإلدارة 
ـــــــــم اإلحصػػػػػػػػػاء حيػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاموا بإبػػػػػػػػػداء أرائيػػػػػػػػػـ ومقترحػػػػػػػػػاتيـ ومالحظػػػػػػػػػاتيـ حػػػػػػػػػوؿ  ،(1)أنظـــــــــر الهمحـــــــــق رق

وتػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػذؼ بعػػػػػػػػػض العبػػػػػػػػػارات   وقػػػػػػػػػد أجريػػػػػػػػػت العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف التعػػػػػػػػػديالت  صػػػػػػػػػياغة بعػػػػػػػػػض العبػػػػػػػػػارات
حالؿ أخرى بداًل منيا.    وبعض الكممات وا 

 صدق االتساق الداخمي    -ب 

( اسػػػػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػػػػتبياف 40ؽ المحكمػػػػػػػػػػيف بتوزيػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػدد  قامػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػد إتمػػػػػػػػػػاـ إجػػػػػػػػػػراءات صػػػػػػػػػػد
يقصػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػػػػمي وذلػػػػػػػػػػػػؾ لحسػػػػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػػػػدؽ االتسػػػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػػػداخمي  و 

باالتسػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػداخمي ألسػػػػػػػػئمة االسػػػػػػػػتبياف ىػػػػػػػػو قػػػػػػػػوة التػػػػػػػػرابط بػػػػػػػػيف درجػػػػػػػػات كػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػور مػػػػػػػػف محػػػػػػػػاور 
 االسػػػػػػػػػػػتبياف ودرجػػػػػػػػػػػات أسػػػػػػػػػػػئمة االسػػػػػػػػػػػتبياف الكميػػػػػػػػػػػة. وقػػػػػػػػػػػد ثػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػػػدؽ االتسػػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػػداخمي

محػػػػػػػػػػاور عػػػػػػػػػػد ومحػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػف أبعػػػػػػػػػػاد و لالسػػػػػػػػػػتبياف وذلػػػػػػػػػػؾ بحسػػػػػػػػػػاب معػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػؿ بُ 
 :لكمي لممحاور عمى عينة الدراسة وذلؾ لكؿ مفاالستبياف والمعدؿ ا

  (8( إلػػػػػػػػػػى  3وقػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػاط كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو موضػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػداوؿ مػػػػػػػػػػف  رقػػػػػػػػػػـ  
دالػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػد  ت االرتبػػػػػػػػػػػػػػػػاط المبينػػػػػػػػػػػػػػػػةوأف معػػػػػػػػػػػػػػػػامال  النتائجالمتعمقةباالتساقالداخميوالػػػػػػػػػػػػػػػػذي تبػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

وقػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػت النتػػػػػػػػػػػػػائج إيجابيػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػكؿ ( 0.05( ومسػػػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػػػة  0.01مسػػػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػػػة  
عػػػػػػػػػػػاـ حيػػػػػػػػػػػث دلػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػاط المختمفػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى أف ىنػػػػػػػػػػػاؾ اتسػػػػػػػػػػػاؽ داخمػػػػػػػػػػػي لعناصػػػػػػػػػػػر 

 وبذلؾ يعتبر المقياس صادقًا لما وضع لقياسو.   االستبياف
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 (3رقن  )ل ًجد

 الدرجة الكمية لبعد العجز وافتقاد القدرة عن العهلعبارة ًرجة كل دتباط بين ت االر قيم هعاهال
 رقن

 العبارة
 هعاهل العبارة

 االرتباط
 هستوى
 الداللة

 0.000 0.750 أشعر بعجز كبير في القيام بواجباتي في العهل. 1-
 0.000 0.717 قدرتي عمى الهشاركة في اتخاذ القرارات هعدوهة. 2-
 0.000 0.431 في إيجاد حمول لمهشكالت التي تعترض عهمي. أجد صعوبة 3-
 0.000 0.672 عند أداء عهل ها اشعر بأنني في حاجة لهساعدة اآلخرين حتى أنجزه. 4-
 0.000 0.774 أعتهد عمى زهالئي بشكل كبير في أداء هياهي وواجباتي. 5-
 0.000 0.564 اشعر بأنني عاجز عن إبداء الرأي ولو في أبسط األهور. -6

( فقػػػػػػػػػػػػػػرات أف معػػػػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػػؿ 6والذي يضػػػػػػػػػػػػػػـ  السػػػػػػػػػػػػػػابقؿ من الجدًيتضػػػػػػػػػػػػػػح 
لبعػػػػػػػػػػد األوؿ والدرجػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػة لمبعػػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػػذي يبػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػارات تعػػػػػػػػػػود لبعػػػػػػػػػػد افقػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػػرات 

العجػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػؿ أف معػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػاط دالػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػة 
( وبػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػرات 0.01جميػػػػػػػػػػػع فقراتػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف  القيمػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػة لأن و  (0.01 

وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تجانسًا أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تجعميا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة يجمع بينيا عناصر م  البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األوؿ
 وضعت لقياسو في ىذا البعد.

 (4رقن  )ل ًجد
 الدرجة الكمية لبعد االغتراب عن الذات.عبارة ً رجة كل دقيم هعاهالت االرتباط بين 

 رقن
 العبارة

 لهعاه العبارة
 االرتباط

 هستوى
 الداللة

 0.000 0.562 هشاركتي في أنشطة الكمية والجاهعة هحدودة جدًا. 1-
 0.000 0.474 ليس لدي اىتهام بالهؤتهرات والندوات الهرتبطة بتخصصي. 2-
 0.000 0.804 عالقتي هع زهالئي في العهل رسهية وهحدودة جدًا. 3-
 0.000 0.635 العهل.ال يوجد انسجام وتوافق هع زهالئي في  4-
 0.000 0.337 أشعر بأنني غير هرغوب في داخل الكمية. 5-
 0.000 0.307 أجد صعوبة وحواجز في التعاهل هع إدارة الكمية. 6-

( فقػػػػػػػػػػػػرات أف معػػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػؿ 6والػػػػػػػػػػػػذي يضػػػػػػػػػػػػـ   السػػػػػػػػػػػػابؽؿ من الجدًيتضػػػػػػػػػػػػح 
يبػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػارات تعػػػػػػػػػود لبعػػػػػػػػػد  فقػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػاني والدرجػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػة لمبعػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػذي

  (0.01االغتػػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػذات. أف معػػػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػػػاط دالػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػػػة  
( وبػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػػػػد 0.01القيمػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػة لجميػػػػػػػػػػػػع فقراتػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف  أن و
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وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت تجانسًا أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تجعميا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة يجمع بينيا عناصر م  الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
   لقياسو في ىذا البعد.

(5رقن  )ل ًجد  
 الدرجة الكمية لبعد التهرد عمى كل ها ىو هوجود.عبارة ًرجة كل دقيم هعاهالت االرتباط بين 

 رقن
 العبارة

 هعاهل العبارة
 االرتباط

 هستوى
 الداللة

 0.000 0.663 .هن حقي عهل أي شيء لتحقيق أىدافي الخاصة 1-
 0.061 0.117 ال اىتم اإل بها يخصني ويعود عمي بالنفع. 2-
 0.000 0.476 يوجد ضعف في االلتزام باألنظهة والموائح الهعهول بيا في الكمية. 3-
 0.000 0.524 ال توجد عدالة في توزيع العهل بين األساتذة في الكمية. 4-
 0.000 0.610 ال بد هن الهجاهمة حتى يحصل األستاذ عمى ها يريده. 5-
 0.000 0.727 ر هوضوعي.أشعر بأن تقييهي هن رئيسي الهباشر غي -6

( فقػػػػػػػػػػػرات أف معػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف 6والذي يضػػػػػػػػػػػـ  السػػػػػػػػػػػابقمن يتضػػػػػػػػػػػح 
فقػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػث والدرجػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة لمبعػػػػػػػػد والػػػػػػػػذي يبػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػارات تعػػػػػػػػود لبعػػػػػػػػد التمػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى 

أن و  (0.01كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود أف معػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػاط دالػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػة  
  ( وبػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػػث0.01ة ألغمػػػػػػػػػب فقراتػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػ

وصػػػػػػػػػػػػػػادقة لمػػػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػػػعت لقياسػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي تجانسًا أكثػػػػػػػػػػػػػػر تجعميا شػػػػػػػػػػػػػػتركة يجمع بينيا عناصر م
  ىذا البعد.

 الدرجة الكمية لبعد فقدان الهعنى واليدف.عبارة ًت االرتباط بين درجة كل قيم هعاهال (6جدول رقم )
 رقن

 العبارة
 هعاهل العبارة

 االرتباط
 هستوى
 الداللة

 0.000 0.669 االجتياد واإلخالص في العهل هضيعة لموقت والجيد. 1-
 0.000 0.496 إن دوري في اتخاذ القرارات الهتعمقة بإجراءات وسياسات العهل هحدود. 2-
 0.000 0.635 في كثير هن األحيان أقابل األخطاء في العهل بالسمبية و بالصهت عنو. 3-
 0.000 0.815 كل ها أقوم بو في الكمية ال يجدي نافعًا. 4-
 0.000 0.590 إدارة الكمية ال تقدر ها أقوم بو هن أعهال تنظيهية وأكاديهية. 5-
 0.000 0.396 أحس بأن هصمحة العهل وأىدافو ال تعني لي الشيء الكثير. 6-

تبػػػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػػؿ ( فقػػػػػػػػػػػػػػرات أف معػػػػػػػػػػػػػػامالت االر 6والذي يضػػػػػػػػػػػػػػـ  السػػػػػػػػػػػػػػابقؿ من الجدًيتضػػػػػػػػػػػػػػح 
فقػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػػد الرابػػػػػػػػػػع والدرجػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػة لمبعػػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػػذي يبػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػارات تعػػػػػػػػػػود لبعػػػػػػػػػػد 

  (0.01فقػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػدؼ. أف معػػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػػاط دالػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػػة  
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( وبػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػػػػد 0.01القيمػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػة لجميػػػػػػػػػػػػع فقراتػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف  أن و
وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت تجانسًا أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تجعميا مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة  يجمع بينيا عناصر  الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

  لقياسو في ىذا البعد.
(7رقن  )جدول   
 .الدرجة الكمية لبعد التشاؤمعبارة ً قيم هعاهالت االرتباط بين درجة كل 

 رقن
 العبارة

 هعاهل العبارة
 االرتباط

 هستوى
 الداللة

 0.000 0.738 أشعر بأن هستقبمي الوظيفي والهيني غير واضح. 1-
 0.000 0.747 يبدو أن وضعي الوظيفي في الكمية لن يتحسن أبدًا. 2-
 0.000 0.460 أتوقع أن ال أحصل عمى حوافز هادية وهعنوية تميق بهركزي األكاديهي. 3-
 0.000 0.527 واقع العهل في الكمية ال يجعمني هتفائاًل. 4-
 0.000 0.616 ًا.يرودني الشعور بالرغبة في ترك العهل في الجاهعة أحيان 5-
 0.000 0.830 ال أشعر بقيهتي الوظيفية عند هزاولة عهمي في الكمية. 6-

( فقػػػػػػػػػػػػرات أف معػػػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػػػػػػرة 6والذي يضػػػػػػػػػػػػػـ  السػػػػػػػػػػػػػابقؿ من الجدًيتضػػػػػػػػػػػػح 
مػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػامس والدرجػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػة لمبعػػػػػػػػد والػػػػػػػػػذي يبػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػارات تعػػػػػػػػػود لبعػػػػػػػػػد التشػػػػػػػػػاؤـ. 

القيمػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػة لجميػػػػػػػػػػػع أن و  (0.01دالػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػة   أف معػػػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػػػاط
يجمع بينيا عناصر   ( وبػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػػػػػامس0.01فقراتػػػػػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف  

  وصادقة لما وضعت لقياسو في ىذا البعد.تجانسًا أكثر تجعميا مشتركة 
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 الدرجة الكمية  لهقياس األداء الوظيفي.عبارة ً ( قيم هعاهالت االرتباط بين درجة كل 8جدول رقم )
 رقن

 العبارة
 هعاهل العبارة

 االرتباط
 هستوى
 الداللة

 0.000 0.368 ينجز األساتذة في الكمية الهيام واألعهال الهطموبة هنيم بفعالية. 1-
 0.000 0.486 يعهل األساتذة عمى أداء الواجبات الوظيفية في الوقت الهحدد. 2-
جراءات العهل األكاديهي.يتقيد األسا  3-  0.000 0.645 تذة في الكمية بقواعد وا 
 0.000 0.652 يسيم األساتذة في تحقيق أىداف الكمية بشكل إيجابي. 4-
 0.000 0.617 يستغل األساتذة وقت الهحاضرات بالشكل العمهي الهناسب. 5-
 0.000 0.619 يستخدم األساتذة األساليب التقنية الهتطورة خالل تدريس الطالب. 6-
 0.000 0.797 يشارك األساتذة في الهؤتهرات والندوات العمهية بشكل هستهر. 7-
 0.000 0.774 يتابع األساتذة  باستهرار تطور أساليب البحث العمهي. 8-
 0.000 0.826 يقوم األساتذة باستغالل الهوارد الهتاحة لدييم بكفاءة. 9-

 0.000 0.724 حديثة والهتطورة في التدريس.يعتهد األساتذة عمى الهراجع ال 10-
 0.000 0.817 يتوفر لدى األساتذة الهيارات والقدرة عمى حل الهشاكل التي تواجييم. 11-
 0.000 0.749 هدخالت الكمية هن الطمبة تشجع األساتذة عمى األداء الهتهيز. 12-
 0.000 0.419 ذة.هستوى الطالب في الكمية  يزيد هن تحسين جودة أداء األسات 13-
 0.000 0.855 يحرص األساتذة عمى حضور ورش العهل الخاصة بتطوير أدائيم. 14-
 0.000 0.705 يعتهد األساتذة عمى االنترنت في العهمية التعميهية في الكمية. 15-
 0.000 0.684 يؤدي األساتذة الهيام العمهية واألكاديهية طبقًا لهعايير الجودة. 16-
 0.000 0.508 لموائح الداخمية في الكمية في تحسين جودة أداء األساتذة.تسيم ا 17-
 0.000 0.396 يحصل األساتذة عمى دورات تدريبية في هجال تخصصاتيم. 18-
 0.000 0.747 نظم الحوافز الهعهول بيا في الجاهعة يسيم في تحسين جودة أداء األساتذة. 19-
 0.000 0.606 عة هوضوعي وفعال.ُيعد نظام تقييم األداء في الجاه 20-

( فقرة أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محور 20والذي يضـ  السابقؿ من الجدًيتضح 
أن و  (0.01األداء الوظيفي والدرجة الكمية لممحور. أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية  

يجمع   تعتبر فقرات محور مقياس األداء الوظيفي( وبذلؾ 0.01القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  
  وصادقة لما وضعت لقياسو.تجانسًا أكثر تجعميا مشتركة بينيا عناصر 
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 الصدق البنائي    -ج  
 ويبػػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػػذا المقيػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػدى ارتبػػػػػػػػػػػاط كػػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػػور وبعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف محػػػػػػػػػػػاور وأبعػػػػػػػػػػػاد االسػػػػػػػػػػػتبياف

 .األبعادوالدرجة الكمية لجميع المحاور و 
 لجهيع األبعادالكمية الت االرتباط بين الدرجة الفرعية لكل بعد هع الدرجة (هعاه9رقن )ل ًجد

 هستوى الداللة هعاهل االرتباط هحتوى البعد البعد
 0.000 0.837 العجز وافتقاد القدرة عن العهل األول
 0.000 0.654 االغتراب عن الذات الثاني
 0.000 0.883 التهر عمى كل ها ىو هوجود الثالث
 0.000 0.781 فقدان الهعنى واليدف عالراب

 0.000 0.675 التشاؤم الخاهس
 0.000 0.649 هقياس األداء الوظيفي السادس

نجد أن السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽلجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ مراجعة نتائج االتساق الداخمي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
وأف    عالية عمًمًاؿ لجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لكالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالدرجة األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد اط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 
القيمػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػؿ أن و  (0.01الرتبػػػػػػػػػػػػاط دالػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػػػػة  معػػػػػػػػػػػػامالت ا

الفرعية  يجمع المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاور ( ًتعني ىذه النتيجة أن 0.01ألغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فقراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 جيد.رًا ػد مؤشػعتجانسًا مما ُيأكثر تجعميا شتركة بينيا عناصر م

 ثبات ثانيًا: ال
عامؿ ألفا مف خالؿ حساب م االستبيافمعامؿ ثبات تـ تحميؿ وحساب  هعاهل ألفا كرو نباخ طريقة–أ 

 نتائج الثبات. اآلتيويوضح الجدوؿ   (Chronback Alphaنباخ   كرو 
 ( نتائج اختبار ألفا لمصدق والثبات لعبارات هحاور االستبيان10جدول رقم )

هتوسط  هحاور الدراسة ت
 الهقياس

هؤشر  تباين الهقياس
 الصدق

هؤشر 
 الثبات

 0.549 0.707 4.441 14.847 وافتقاد القدرة عن العهلالعجز  األول

 0.640 0.493 5.619 15.126 االغتراب عن الذات الثاني

 0.533 0.804 4.652 14.485 التهر عمى كل ها ىو هوجود الثالث

 0.584 0.635 4.853 14.975 فقدان الهعنى واليدف الرابع

 0.644 0.464 5.150 14.734 التشاؤم الخاهس

 0.848 0.297 8.129 15.093 هقياس األداء الوظيفي ادسالس

 0.697 االستبيان كرونباخقيهة ألفا 
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( وىذا يبيف أف الثبات 0.697مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة ألفا لمحاور االستبياف بمغت  
بقياس درجة  أما فما يتعمؽ بمقياس الصدؽ والذي يتعمؽ  بيف اإلجابات كاف مرتفعة ومقبولة إحصائياً 

مقبولة إحصائيًا كما يعتبر تبايف المقياس فإف نتائجو تعتبر قوية و  ارتباط المفردة بالمقياس العاـ
متوسط درجات في االستبياف و  اإلجاباتلممفردات ليس كبير وىذا يدؿ عمى وجود انسجاـ واضح بيف 

يا دوف حذؼ أي مف المفردات وبالتالي يمكف االعتماد عمى المجموعة بأكمم  المقياس تعتبر متقاربة
 .لموصوؿ إلى نتائج مجدية في ىذه الدراسة

 طريقة التجزئة النصفية. -ب 
تػػػػػػػػػـ إيجػػػػػػػػػاد معامػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػيف معػػػػػػػػػدؿ األسػػػػػػػػػئمة الفرديػػػػػػػػػة الرتبػػػػػػػػػة واألسػػػػػػػػػئمة الزوجيػػػػػػػػػة 
الرتبػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػد أو محػػػػػػػػور وبعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػحيح معػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػاط باسػػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػػؿ 

 .ف بروف لمتصحيحارتباط سبيرما
وأف ىناؾ معامالت ثبات كبيرة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية نتائج الثبات اآلتيويوضح الجدوؿ 

نسبيًا لفقرات االستبياف وأف قيـ معامؿ االرتباط المصحح ىي قيـ مرتفعة مما يطمئف الباحثة مف 
 استخداـ أداة الدراسة.

 فية لمصدق والثبات لعبارات هحاور االستبيان( نتائج اختبار التجزئة النص11جدول رقم )
 التجزئة النصفية عنوان الهحور الهحور

 هستوى الهعنوية هعاهل االرتباط الهصحح هعاهل ارتباط بيرسون عدد الفقرات
 0.000 0.824 0.700 6 العجز وافتقاد القدرة عن العهل األول

 0.000 0.678 0.513 6 االغتراب عن الذات الثاني

 0.000 0.521 0.352 6 التهر عمى كل ها ىو هوجود ثالثال

 0.000 0.763 0.616 6 فقدان الهعنى واليدف الرابع

 0.000 0.838 0.722 6 التشاؤم الخاهس

 0.000 0.965 0.932 20 هقياس األداء الوظيفي السادس
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 الخصائص الشخصية والوظيفية 3.4
والتػػػػػػػػػػػي   صػػػػػػػػػػػائص الشخصػػػػػػػػػػػية والوظيفيػػػػػػػػػػػةلمخاألوؿ مػػػػػػػػػػػف قائمػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػتبياف  الجػػػػػػػػػػػزءخصػػػػػػػػػػػص 

  تيػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػع بيانػػػػػػػػػات يمكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػػا التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى خصػػػػػػػػػائص عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة
 :كاآلتيولقد تـ تحديد ىذه الخصائص وبيانيا 

 النوع
 .النوعتصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب  اآلتييوضح الجدوؿ 

 النوع( تصنيف الهبحوثين في الدراسة حسب 12جدول رقم )
 النسبة )%( العدد النوع
 67.3 175 ذكر
 32.7 85 أنثى

 100 260 اإلجهالي
ويالحظ مف الجدوؿ أعاله أف نسبة   المبحوثيف نوعتوزيع عينة الدراسة حسب  السابؽيبيف الجدوؿ 

( بيف أفراد %32.7%( وىي أعمى مف نسبة اإلناث التي بمغت 67.3الذكور في عينة الدراسة بمغت  
 عينة الدراسة.

 الوظيفية خبرةال
الوظيفية. تصنيؼ المبحوثيف في الدراسة حسب الخبرةاآلتييوضح الجدوؿ   

 الوظيفية ( تصنيف الهبحوثين في الدراسة حسب الخبرة13جدول رقم )
 النسبة )%( العدد الخبرة الوظيفية

 31.5 82 5أقل هن 
 53.5 139 سنة فأقل 15 -إلى  5هن 

 15 39 سنة فأكثر 15
 100 260 اإلجهالي

ويالحػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػف   توزيػػػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػب خبػػػػػػػػػػػرة المبحػػػػػػػػػػػوثيف السػػػػػػػػػػػابؽيبػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػدوؿ 
سػػػػػػػػػنة  15 أقػػػػػػػػػؿإلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػنوات  5 مػػػػػػػػػفالجػػػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػػػاله أف نسػػػػػػػػػبة العينػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تزيػػػػػػػػػد خبػػػػػػػػػرتيـ 

فػػػػػػػػػػي   سػػػػػػػػػػنوات فأقػػػػػػػػػؿ 5وأقػػػػػػػػػػؿ خبػػػػػػػػػراتيـ عػػػػػػػػػف   %(53.5ىػػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػبيًا حيػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػت  
 15يـ عػػػػػػػػػػػػف (مػػػػػػػػػػػػف تتػػػػػػػػػػػػراوح خبػػػػػػػػػػػػرت%15  ة%(. وبمغػػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػػب31.5عينػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػػػت  

 .سنة فأكثر
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 درجة العمهيةال
 .درجة العمميةتصنيؼ المبحوثيف في الدراسة حسب ال اآلتييوضح الجدوؿ 

 ( تصنيف الهبحوثين في الدراسة حسب الدرجة العمهية14جدول رقم )
 النسبة )%( العدد الدرجة العمهية
 66.5 173 هحاضر هساعد

 31.2 81 هحاضر
 0.4 1 أستاذ هساعد
 0.4 1 أستاذ هشارك

 1.5 4 أستاذ
 100 260 اإلجهالي

ويالحػػػػػػػػػظ   لممبحػػػػػػػػػوثيف درجػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػةتوزيػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب ال السػػػػػػػػػابؽيبػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػدوؿ 
فػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػت  محاضػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػاعدمػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػػػػاله أف نسػػػػػػػػػػبة العينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 

  ة محاضػػػػػػػػػػػػربدرجػػػػػػػػػػػػ%( مػػػػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػػػػة 31.2بينمػػػػػػػػػػػػا بمغػػػػػػػػػػػػت    %( وىػػػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػػػبة66.5 
 مرتبػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػتاذوالبػػػػػػػػػػػاقي فػػػػػػػػػػػي   (0.4  أسػػػػػػػػػػػتاذ مسػػػػػػػػػػػاعد وأسػػػػػػػػػػػتاذ مشػػػػػػػػػػػارؾبينمػػػػػػػػػػػا بمغػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػبة 

أعمػػػػػػػػػى مرتػػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  ويعػػػػػػػػػزى ذلػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػى أف الوصػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػى  (1.5  وىػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػؿ نسػػػػػػػػػبة
وأيضػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي نسػػػػػػػػبة معقولػػػػػػػػة إذا مػػػػػػػػا أخػػػػػػػػذ   يتطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػرور فتػػػػػػػػرة زمنيػػػػػػػػة طويمػػػػػػػػة نسػػػػػػػػبياً  الجامعػػػػػػػػة

غالبػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػا يكونػػػػػػػػػػوا قميمػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػدد مقارنػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػتاذ الوصػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػػػار أف 
 األخرى.   بالدرجات

 الدرجة األكاديهية
 .الدرجة األكاديميةتصنيؼ المبحوثيف في الدراسة حسب  اآلتييوضح الجدوؿ 

 ( تصنيف الهبحوثين في الدراسة حسب الدرجة األكاديهية15جدول رقم )
 النسبة )%( العدد الدرجة األكاديهية

 66.9 174 هاجستير
 33.1 86 دكتوراه
 100 260 اإلجهالي

  لممبحػػػػػػػػػػػػوثيف األكاديميػػػػػػػػػػػػةدرجػػػػػػػػػػػػة توزيػػػػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػب ال السػػػػػػػػػػػػابؽيبػػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػػدوؿ 
ويالحػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػػػػػػػاله أف النسػػػػػػػػػػػػػبة األكبػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف حممػػػػػػػػػػػػػة 

ذا بمغػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػبتيـ  الماجسػػػػػػػػػػتير  وىػػػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػػػزى إلػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػبة األكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف المبحػػػػػػػػػػوثيف %( 66.9ا 
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 النسػػػػػػػػػػبة حيػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػتالػػػػػػػػػػدكتوراه ـ نسػػػػػػػػػػبة ثػػػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدييـ درجػػػػػػػػػػة محاضػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػاعدمػػػػػػػػػػف الع
 33.1)%. 

 التخصص
.التخصصتصنيؼ المبحوثيف في الدراسة حسب اآلتييوضح الجدوؿ   

 تصنيف الهبحوثين في الدراسة حسب التخصص (16جدول رقم )
 النسبة )%( العدد التخصص

 51.5 134 عموم إنسانية
 48.5 126 عموم تطبيقية
 100 260 اإلجهالي

ويالحػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػف   المبحػػػػػػػػػوثيف التخصػػػػػػػػػصتوزيػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب  السػػػػػػػػػابؽيبػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػدوؿ 
%( وىػػػػػػػػػػػي 51.5فػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػػت   العمػػػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػػػانية الجػػػػػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػػػػػاله أف نسػػػػػػػػػػػبة

 ( بيف أفراد عينة الدراسة.%48.5التي بمغت   العمـو التطبيقيةأعمى مف نسبة 
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 يرات الدراسةوصف هتغ 4.4
فػػػػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػػػػة  ألعضػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػػدريس مقياسػػػػػػػػػػػػػاالغتراب الػػػػػػػػػػػػػوظيفيالمتغيػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػتقؿ   -أوالً 

 .(المرقب
 ت؟ ولإلجابػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػػػاالغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي فػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػتوى 

 :بتجزئتو إلى مجموعة مف األسئمة الفرعية ةالباحث
ــــــهــــــا هســــــتوى  :الســــــؤال األول ــــــاد الق ــــــراب ك درة عــــــن العهــــــلالعجــــــز وافتق ــــــاد االغت ــــــد هــــــن أبع ُبع

 ؟  في جاهعة الهرقبالوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس 
كػػػػػػػػػاًل عمػػػػػػػػػى  عناصػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػوربدراسػػػػػػػػػة  ةالباحثػػػػػػػػػ تفمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ اإلجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػػ

وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ   وأىميػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػرة  بكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػدة
التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي  اآلتػػػػػػػػػػيالؿ البيانػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػواردة بالجػػػػػػػػػػدوؿ حيػػػػػػػػػػث يتبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ  Tاختبػػػػػػػػػػار 

( العجػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ  متغيػػػػػػػػػػرإلجابػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػػذا ال
 ومف خالؿ الجدوؿ يتضح األتي:

العجز وافتقاد القدرة عن العهلُبعد (الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات17)جدول رقم   

 الفقرة
 رتيبالت

 أىهية الفقرة
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 6.902- 1.168 2.9 4 أشعر بعجز كبير في القيام بواجباتي في العهل.

 0.229 -1.205 1.287 3.5 1 قدرتي عمى الهشاركة في اتخاذ القرارات هعدوهة.

كالت التي تعترض أجد صعوبة في إيجاد حمول لمهش
 عهمي.

3 3.08 1.02 -5.048 0.000 

عند أداء عهل ها اشعر بأنني في حاجة لهساعدة 
 اآلخرين حتى أنجزه.

2 3.13 1.184 -3.720 0.000 

أعتهد عمى زهالئي بشكل كبير في أداء هياهي 
 وواجباتي.

6 2.69 1.408 -8.146 0.000 

ط اشعر بأنني عاجز عن إبداء الرأي ولو في أبس
 األهور.

5 2.74 1.115 -9.564 0.000 

 0.000 8.036- 0.792 3.01 الهجهوع

 



 

70 
 

العجػػػػػػػػػػػز أف قيمػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػػػاـ لفقػػػػػػػػػػػرات تطبيػػػػػػػػػػػؽ  السػػػػػػػػػػػابؽ ويتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدوؿ
 مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف ( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػرة3.01  وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػب

وىػػػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػػػدؿ   (0.792وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة2.6-3.4 
الموافػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد  إي عمػػػػػػػػى الُبعػػػػػػػػد فػػػػػػػػي فئػػػػػػػػة المحايػػػػػػػػد فراد العينػػػػػػػػةعمػػػػػػػػى أف درجػػػػػػػػة موافقػػػػػػػػة إجاباتػػػػػػػػأ

كُبعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف أبعػػػػػػػػػػاد  العجز وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿتوىسػػػػػػػػػػمل  متوسػػػػػػػػػػط( مػػػػػػػػػػا  وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى
مػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػدرتي عكمػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػيف أف الفقػػػػػػػػػرة    فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػب االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي

ىػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى  (3.5 ( ىػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػابياتخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرارات معدومػػػػػػػػػة
وبالتػػػػػػػػػػػالي أغمػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػرارات تتخػػػػػػػػػػػذ   مشػػػػػػػػػػػاركة الكػػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػػػػػوظيفي فػػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػرارات معدومػػػػػػػػػػػةإن

أعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى زمالئػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي أداء بينمػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػرة     مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ اإلدارة العميػػػػػػػػػا لمجامعػػػػػػػػػة
ويمكػػػػػػػػػػػف توضػػػػػػػػػػػيح   (2.69 ( ىػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػؿ الفقػػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػابي اجبػػػػػػػػػػػاتيميػػػػػػػػػػػامي وو 

 :كؿ فقرة عمى حدة
 أشعر بعجز كبير في القيام بواجباتي في العهل:

( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 2.9ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 
فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.168معيػػػػػػػػػػػػػاري   وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ  ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػوى  إي مػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد مػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػط( "حايػػػػػػػػديفم"إفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة 
 أشعر بعجز كبير في القياـ بواجباتي في العمؿ. ىذه العبارة التي تنص عمى

 :قدرتي عمى الهشاركة في اتخاذ القرارات هعدوهة
( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 3.5سػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الح

فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.287وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة4.2-3.4الفتػػػػػػػػػػػػػرة  
قػػػػػػػػػدرتي عمػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػاركة  إفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى

 في اتخاذ القرارات معدومة.
 عهمي:أجد صعوبة في إيجاد حمول لمهشكالت التي تعترض 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.08ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 
  (1.02وبػػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط("حايػػػػػػػػػػديفم"فػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة 
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أجػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػعوبة فػػػػػػػػػػي إيجػػػػػػػػػػاد حمػػػػػػػػػػوؿ لممشػػػػػػػػػػكالت التػػػػػػػػػػي  ص عمػػػػػػػػػػىمحتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػن
 تعترض عممي.

 عند أداء عهل ها اشعر بأنني في حاجة لهساعدة اآلخرين حتى أنجزه:
( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.13ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.408ري  وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػا  ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  
عمػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط("حايػػػػػػػػػػديفم"فػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة 

عنػػػػػػػد أداء عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػا اشػػػػػػػعر بػػػػػػػأنني فػػػػػػػي حاجػػػػػػػة لمسػػػػػػػاعدة  محتػػػػػػػوى ىػػػػػػػذه العبػػػػػػػارة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى
 اآلخريف حتى أنجزه.

 أعتهد عمى زهالئي بشكل كبير في أداء هياهي وواجباتي:
( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.69ف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أ

  (1.408وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  
عمػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط("حايػػػػػػػػػػديفم"فػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة 

بيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي أداء ميػػػػػػػػػامي أعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى زمالئػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػكؿ ك محتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى
 وواجباتي.

 اشعر بأنني عاجز عن إبداء الرأي ولو في أبسط األهور.
( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.74ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.115وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  
عمػػػػػػػػػػى  ي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط(إ"حايػػػػػػػػػػديفم"فػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة 

اشػػػػػػػعر بػػػػػػػأنني عػػػػػػػاجز عػػػػػػػف إبػػػػػػػداء الػػػػػػػرأي ولػػػػػػػو فػػػػػػػي أبسػػػػػػػط  محتػػػػػػػوى ىػػػػػػػذه العبػػػػػػػارة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى
 األمور.

االغتــــــراب عــــــن الــــــذات كُبعــــــد هــــــن أبعــــــاد االغتــــــراب هــــــا هســــــتوى  :ثــــــانيالســــــؤال الفرعــــــي ال

 ؟الوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس في جاهعة الهرقب
كػػػػػػػػػاًل عمػػػػػػػػػى  لمحػػػػػػػػػوربدراسػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػر ا ةالباحثػػػػػػػػػ تاإلجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػػمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ 

وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ   وأىميػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػرة  بكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػدة
التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي  اآلتػػػػػػػػػػيحيػػػػػػػػػػث يتبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ البيانػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػواردة بالجػػػػػػػػػػدوؿ   Tاختبػػػػػػػػػػار 
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( ومػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ االغتػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات تطمػػػػػػػػػب مإلجابػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػذا ال
 الجدوؿ يتضح األتي:

االغتراب عن الذات(الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات 18)جدول رقم   

 الفقرة
 الترتيب

 أىهية الفقرة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.458 743.- 1.253 3.34 1 هحدودة جدًا.هشاركتي في أنشطة الكمية والجاهعة 

 0.000 8.143- 1.379 2.7 4 ليس لدي اىتهام بالهؤتهرات والندوات الهرتبطة بتخصصي.

 0.000 7.587- 1.128 2.87 3 عالقتي هع زهالئي في العهل رسهية وهحدودة جدًا.

 0.000 14.313- 1.049 2.47 5 ال يوجد انسجام وتوافق هع زهالئي في العهل.

 0.000 22.577- 0.931 2.1 6 أشعر بأنني غير هرغوب في داخل الكمية.

 0.000 5.885- 1.433 2.88 2 أجد صعوبة وحواجز في التعاهل هع إدارة الكمية.

 0.000 17.691- 0.614 2.73 الهجهوع

( 2.73ويتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػػػاـ لفقػػػػػػػػػػػرات ىػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػػد  

وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري   لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة ( وفقػػػػػػػػػػػػػاً 3.4-2.6تقػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػػرة   والتػػػػػػػػػػػػػي

إي مػػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػػؿ "الحيػػػػػػػػػػػػاد"فػػػػػػػػػػػػي فئػػػػػػػػػػػػة إفػػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػػة  إجابػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػاف  (0.614 

كمػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػيف أف   االغتػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػبعمى مسػػػػػػػػػػػتوى المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(

.( ىػػػػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػػػة لجامعػػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػدودة جػػػػػػػػػػػػداً مشػػػػػػػػػػػػاركتي فػػػػػػػػػػػػي أنشػػػػػػػػػػػطة الكميػػػػػػػػػػػػة واالفقػػػػػػػػػػػرة  

أغمػػػػػػػػػػػب إجابػػػػػػػػػػػة المبحػػػػػػػػػػػوثيف يتفقػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػى محدوديػػػػػػػػػػػة أنىػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػى   3.34بمتوسػػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػابي 

( أشػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػأنني غيػػػػػػػػر مرغػػػػػػػػػوب فػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػػػة.بينمػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػرة     المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي أنشػػػػػػػػطة الجامعػػػػػػػػػة

 :مى حدةويمكف توضيح كؿ فقرة ع  2.1ىي أقؿ الفقرات موافقة بمتوسط حسابي 
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 هشاركتي في أنشطة الكمية والجاهعة هحدودة جدًا:

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.34ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.253وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط( إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿحايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

مشػػػػػػػػػػاركتي فػػػػػػػػػػي أنشػػػػػػػػػػطة الكميػػػػػػػػػػة والجامعػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػدودة  محتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 جدًا.

 ليس لدي اىتهام بالهؤتهرات والندوات الهرتبطة بتخصصي:

( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 2.7ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 

فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.379وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    اس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػ3.4-2.6الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػػوى  إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػدينإفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة م

لػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػدي اىتمػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػالمؤتمرات والنػػػػػػػػػػػػػػدوات المرتبطػػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػػػػػى

 بتخصصي.

 عالقتي هع زهالئي في العهل رسهية وهحدودة جدًا:

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.87بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة  ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف

  (1.128وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

زمالئػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػػمية ومحػػػػػػػػػدودة  عالقتػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػع محتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى

 جدًا.
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 ال يوجد انسجام وتوافق هع زهالئي في العهل:

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.47ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.049وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط( إيحايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 ال يوجد انسجاـ وتوافؽ مع زمالئي في العمؿ. محتوى ىذه العبارة التي تنص عمى

 :أشعر بأنني غير هرغوب في داخل الكمية

( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 2.1ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 

فػػػػػػػػػػػػػاف   (0.931وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػػػا( 2.6-1.8الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

أشػػػػػػػػعر بػػػػػػػػأنني غيػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػى محتػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػارة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػىغيػػػػػػػػر مػػػػػػػػوافقيف إفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة 

 مرغوب في داخؿ الكمية.

 :أجد صعوبة وحواجز في التعاهل هع إدارة الكمية

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.88ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.433وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 أجد صعوبة وحواجز في التعامؿ مع إدارة الكمية. محتوى ىذه العبارة التي تنص عمى
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كُبعـــــد هـــــن أبعـــــاد  هوجـــــود التهـــــرد عمـــــى كـــــل هـــــا ىـــــوهـــــا هســـــتوى :ثالـــــثي الالســـــؤال الفرعـــــ
 ؟االغتراب الوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس في جاهعة الهرقب

كػػػػػػػػػاًل عمػػػػػػػػػى  محػػػػػػػػػوربدراسػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػر ال ةالباحثػػػػػػػػػ تمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ اإلجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػػ
ذلؾ وكػػػػػػػػػػػػػ  وأىميػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػرة  بكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػدة

التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي  اآلتػػػػػػػػػػيحيػػػػػػػػػػث يتبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ البيانػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػواردة بالجػػػػػػػػػػدوؿ   Tاختبػػػػػػػػػػار 
( التمػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػود متطمػػػػػػػػػب إلجابػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػذا ال

 ومف خالؿ الجدوؿ يتضح األتي:

 وجودهالتهرد عمى كل ها ىو (الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات 19جدول رقم )

 الفقرة
 الترتيب

 أىهية الفقرة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.01 2.594- 1.386 3.18 5 .هن حقي عهل أي شيء لتحقيق أىدافي الخاصة

 0.000 7.048- 1.267 2.85 6 ال اىتم اإل بها يخصني ويعود عمي بالنفع.

باألنظهة والموائح الهعهول بيا في يوجد ضعف في االلتزام 
 الكمية.

1 3.7 1.167 4.146 0.000 

 0.135 1.501 1.281 3.52 3 ال توجد عدالة في توزيع العهل بين األساتذة في الكمية.

 0.012 2.533 1.298 3.6 2 ال بد هن الهجاهمة حتى يحصل األستاذ عمى ها يريده.

 0.566 574.- 1.297 3.35 4 هوضوعي.أشعر بأن تقييهي هن رئيسي الهباشر غير 

 0.424 801.- 0.671 3.37 الهجهوع

أف قيمػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػاـ لفقػػػػػػػػػرات ىػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػد  السػػػػػػػػػابؽ ويتضػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػدوؿ

وبػػػػػػػػػػػػانحراؼ   لممقيػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػة ( وفقػػػػػػػػػػػػاً 3.4-2.6( والتػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػرة   3.37 

إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا "الحيػػػػػػػػػػاد"فػػػػػػػػػػي فئػػػػػػػػػػة  عينػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػراد الإجابػػػػػػػػػػات أف إفػػػػػػػػػػ  (0.671معيػػػػػػػػػػاري  

التمرد عمػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتوىعمػػػػػػػػػػػى  وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(
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يوجػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػػػي االلتػػػػػػػػػزاـ باألنظمػػػػػػػػػة والمػػػػػػػػػوائح المعمػػػػػػػػػوؿ بيػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػيف أف الفقػػػػػػػػػرة    المرقػػػػػػػػػب

غمػػػػػػػػػػب أأنىػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػى   (3.7 ( ىػػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػابي فػػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػػة

بتطبيػػػػػػػػػػػؽ األنظمػػػػػػػػػػػة والمػػػػػػػػػػػوائح  التػػػػػػػػػػػزاـ كميػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػةإجابػػػػػػػػػػػة المبحػػػػػػػػػػػوثيف يتفقػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػػعؼ 

( ىػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػؿ ال اىػػػػػػػػػػػتـ اإل بمػػػػػػػػػػػا يخصػػػػػػػػػػػني ويعػػػػػػػػػػػود عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػالنفعبينمػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػرة     المعمػػػػػػػػػػػوؿ بيػػػػػػػػػػػا

 :ويمكف توضيح كؿ فقرة عمى حدة( 2.85 الفقرات موافقة بمتوسط حسابي 

 :ةعهل أي شيء لتحقيق أىدافي الخاصهن حقي 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.18ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.386وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 مف حقي عمؿ أي شيء لتحقيؽ أىدافي الخاصة.  ىمحتوى ىذه العبارة التي تنص عم

 :ال اىتم اإل بها يخصني ويعود عمي بالنفع

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.85ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.267وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(نحايػػػػػػػػػػػديفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 ال اىتـ اإل بما يخصني ويعود عمي بالنفع. محتوى ىذه العبارة التي تنص عمى

:يوجد ضعف في االلتزام باألنظهة والموائح الهعهول بيا في الكمية  

ع فػػػػػػػػي ( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػ3.7ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 

فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.161وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة4.2-3.4الفتػػػػػػػػػػػػػرة  
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يوجػػػػػػػد ضػػػػػػػعؼ فػػػػػػػي االلتػػػػػػػػزاـ  إفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة مػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػى محتػػػػػػػػوى ىػػػػػػػذه العبػػػػػػػارة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػػى

 باألنظمة والموائح المعموؿ بيا في الكمية.

 :ال توجد عدالة في توزيع العهل بين األساتذة في الكمية

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.52ح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة ويتضػػػػػػػػػػ

  (1.281وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة4.2-3.4فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

ال توجػػػػػػػػد عدالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  فػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة مػػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػػى محتػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػارة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػى

 ة.توزيع العمؿ بيف األساتذة في الكمي

 :ال بد هن الهجاهمة حتى يحصل األستاذ عمى ها يريده

( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 3.6ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 

فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.298وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة4.2-3.4الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

ال بػػػػػػػد مػػػػػػػػف المجاممػػػػػػػة حتػػػػػػػػى  عمػػػػػػػػى إفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة مػػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػى محتػػػػػػػػوى ىػػػػػػػذه العبػػػػػػػػارة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص

 يحصؿ األستاذ عمى ما يريده.

:أشعر بأن تقييهي هن رئيسي الهباشر غير هوضوعي  

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.35ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.297وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػديناد العينػػػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػر 

أشػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػأف تقييمػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف رئيسػػػػػػػػػػي المباشػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػر  محتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 موضوعي.
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كُبعــــــد هــــــن أبعــــــاد االغتــــــراب  فقــــــدان الهعنــــــى واليــــــدفهــــــا هســــــتوى :رابــــــعالســــــؤال الفرعــــــي ال

 .هرقبالوظيفي ألعضاء ىيأة التدريس في جاهعة ال

كػػػػػػػػػاًل عمػػػػػػػػػى  متطمػػػػػػػػػببدراسػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػر ال ةالباحثػػػػػػػػػ تمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ اإلجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػػ

وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ   وأىميػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػرة  بكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػدة

التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي  اآلتػػػػػػػػػػيحيػػػػػػػػػػث يتبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ البيانػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػواردة بالجػػػػػػػػػػدوؿ   Tاختبػػػػػػػػػػار 

( ومػػػػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػدؼ متطمػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػػػذا الإلجابػػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػػػػػي الدرا

 خالؿ الجدوؿ يتضح األتي:

فقدان الهعنى واليدف(الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات 20جدول رقم )   

 الفقرة
 الترتيب

 أىهية الفقرة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 15.088- 1.089 2.38 5 الص في العهل هضيعة لموقت والجيد.االجتياد واإلخ

 0.000 6.521- 1.217 2.91 4 إن دوري في اتخاذ القرارات الهتعمقة بإجراءات وسياسات العهل هحدود.

 0.012 2.528- 1.276 3.2 2 في كثير هن األحيان أقابل األخطاء في العهل بالسمبية و بالصهت عنو.

 0.002 3.189- 1.323 3.14 3 و في الكمية ال يجدي نافعًا.كل ها أقوم ب

 0.344 949.- 1.308 3.32 1 إدارة الكمية ال تقدر ها أقوم بو هن أعهال تنظيهية وأكاديهية.

 0.000 17.731- 0.99 2.31 6 أحس بأن هصمحة العهل وأىدافو ال تعني لي الشيء الكثير.

 0.000 11.543- 0.731 2.88 الهجهوع

ويتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػػػػاـ لفقػػػػػػػػػػػػرات ىػػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػػػد   

وبػػػػػػػػػػػػانحراؼ   لممقيػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػة ( وفقػػػػػػػػػػػػاً 3.4-2.6( والتػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػرة   2.88 

إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي فئػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػادإفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة إجابػػػػػػػػػػات ف إفػػػػػػػػػػ  (0.731معيػػػػػػػػػػاري  
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فقػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػػة ى تطبيػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػتو  وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(

إدارة الكميػػػػػػػػػػػة ال تقػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػاؿ تنظيميػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػيف أف الفقػػػػػػػػػػػرة    المرقػػػػػػػػػػػب

أحػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػأف بينمػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػرة     3.32( ىػػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػابي وأكاديميػػػػػػػػػػة.

بمتوسػػػػػػػػػػط ( ىػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػؿ الفقػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػػػػؿ وأىدافػػػػػػػػػػو ال تعنػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػيء الكثيػػػػػػػػػػر

 :ويمكف توضيح كؿ فقرة عمى حدة  2.31حسابي 

 االجتياد واإلخالص في العهل هضيعة لموقت والجيد: 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.38ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.089وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينالعينػػػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد 

االجتيػػػػػػػػػػاد واإلخػػػػػػػػػػالص فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػيعة لموقػػػػػػػػػػت  محتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 والجيد.

 إن دوري في اتخاذ القرارات الهتعمقة بإجراءات وسياسات العهل هحدود:

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.91ده الفقػػػػػػػػػػرة ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػ

  (1.217وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

إف دوري فػػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػإجراءات  محتػػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػػى

 ت العمؿ محدود.وسياسا
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 :في كثير هن األحيان أقابل األخطاء في العهل بالسمبية و بالصهت عنو

( والتػػػػػػػػي تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 3.2ويتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػرة 

فػػػػػػػػػػػػػاف   (1.276وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػػوى  ي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط(إحايػػػػػػػػػػدينإفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة م

فػػػػػػػي كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف األحيػػػػػػػاف أقابػػػػػػػؿ األخطػػػػػػػاء فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ بالسػػػػػػػمبية و  ىػػػػػػػذه العبػػػػػػػارة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى

 بالصمت عنو.

:كل ها أقوم بو في الكمية ال يجدي نافعاً   

تقػػػػػػػػػػع ( والتػػػػػػػػػػي 3.14ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.323وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 كؿ ما أقوـ بو في الكمية ال يجدي نافعًا. محتوى ىذه العبارة التي تنص عمى

 هن أعهال تنظيهية وأكاديهية:إدارة الكمية ال تقدر ها أقوم بو 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.32ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.308وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

 عمى محتػػػػػػػػػوىإي مػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد مػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػدينفػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة م

إدارة الكميػػػػػػػػػػة ال تقػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػاؿ تنظيميػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 وأكاديمية.
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 أحس بأن هصمحة العهل وأىدافو ال تعني لي الشيء الكثير:

( 3.4-2.6( والتي تقع في الفترة  2.31ويتضح مف بيانات الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي ليده الفقرة 

إي موافقيف إلى حد ما حايدينفاف إفراد العينة م  (0.99وبانحراؼ معياري    لمدراسة وفقا لممقياس المعتمد

أحس بأف مصمحة العمؿ وأىدافو ال تعني لي الشيء عمى العبارة التي تنص وتقابؿ المستوى  المتوسط(

 الكثير.

أة التدريس كُبعد هن أبعاد االغتراب الوظيفي ألعضاء ىي التشأومها هستوى :خاهسالسؤال الفرعي ال

 .في جاهعة الهرقب

بكؿ مف   كاًل عمى حدة محوربدراسة عناصر ال ةالباحث تمف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قام

حيث يتبيف مف خالؿ   Tوكذلؾ اختبار   وأىمية الفقرة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

متطمب ات المشاركيف في الدراسة حوؿ ىذا الالتحميؿ اإلحصائي إلجاب اآلتيالبيانات الواردة بالجدوؿ 

 ( ومف خالؿ الجدوؿ يتضح األتي:التشأوـ 

 التشأوم(الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات 21جدول رقم )

 الفقرة
 الترتيب

 أىهية الفقرة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 5.307- 1.414 2.93 5 لوظيفي والهيني غير واضح.أشعر بأن هستقبمي ا

 000. 12.131- 1.15 2.53 6 يبدو أن وضعي الوظيفي في الكمية لن يتحسن أبدًا.

 0.033 2.148- 1.328 3.22 2 أتوقع أن ال أحصل عمى حوافز تميق بهركزي األكاديهي.

 000. 6.252 1.052 3.81 1 واقع العهل في الكمية ال يجعمني هتفائاًل.

 000. 3.942- 1.054 3.14 3 يرودني الشعور بالرغبة في ترك العهل في الجاهعة أحيانًا.

 000. 4.420- 1.221 3.07 4 ال أشعر بقيهتي الوظيفية عند هزاولة عهمي في الكمية.

 000. 5.768- 0.788 3.12 الهجهوع
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لفقػػػػػػػػػػػػرات ىػػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػػػد ويتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػػػػاـ   

وبػػػػػػػػػػػػانحراؼ   ( وفقػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6( والتػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػرة   3.12 

إي مػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى "محايػػػػػػػػػػديف"فػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة   (0.788معيػػػػػػػػػػاري  

واقػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػيف أف الفقػػػػػػػػػػرة   التشػػػػػػػػػػأـو فػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػبعمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتوى   المتوسػػػػػػػػػػط(

ىػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػدؿ  3.81( ىػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػابي ال يجعمنػػػػػػػػػي متفػػػػػػػػػائالً  فػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػة

بينمػػػػػػػػػػػا   أغمػػػػػػػػػػػب إجابػػػػػػػػػػػة المبحػػػػػػػػػػػوثيف يتفقػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػى واقػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػؿ ال يجعميػػػػػػػػػػػـ متفػػػػػػػػػػػائموفعمػػػػػػػػػػػى  اف 

( ىػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػؿ الفقػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػة يبػػػػػػػػػدو أف وضػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػوظيفي فػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػف يتحسػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػدًا.الفقػػػػػػػػػرة  

 :فقرة عمى حدة ويمكف توضيح كؿ  2.53بمتوسط حسابي 

 :أشعر بأن هستقبمي الوظيفي والهيني غير واضح

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.93ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.414وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  ابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقحايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

 أشعر بأف مستقبمي الوظيفي والميني غير واضح. محتوى ىذه العبارة التي تنص عمى

 يبدو أن وضعي الوظيفي في الكمية لن يتحسن أبدًا:

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 2.53ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.15وبػػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػاري    لمعتمػػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػػاس ا3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

يبػػػػػػػػػدو أف وضػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػوظيفي فػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػف يتحسػػػػػػػػػف  محتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى

 أبدًا.
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:أتوقع أن ال أحصل عمى حوافز هادية وهعنوية تميق بهركزي األكاديهي  

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.22ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.328وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

توقػػػػػػػػػػع أف ال أحصػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػوافز ماديػػػػػػػػػػة ومعنويػػػػػػػػػػة أ محتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 تميؽ بمركزي األكاديمي.

 :واقع العهل في الكمية ال يجعمني هتفائالً 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.81ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.052وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة4.2-3.4فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

واقػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي  ف إفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػا

 الكمية ال يجعمني متفائاًل.

 :يرودني الشعور بالرغبة في ترك العهل في الجاهعة أحياناً 

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.14ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.054وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    مقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لم3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

يرودنػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػعور بالرغبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػرؾ العمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي  محتػػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى

 الجامعة أحيانًا.
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مية:ال أشعر بقيهتي الوظيفية عند هزاولة عهمي في الك  

( والتػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػع 3.07ويتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ليػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػرة 

  (1.221وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري    ( وفقػػػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػػػػة3.4-2.6فػػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػػرة  

عمػػػػػػػػػػػى  إي مػػػػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا وتقابػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػػط(حايػػػػػػػػػػػدينفػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة م

ال أشػػػػػػػػػعر بقيمتػػػػػػػػػي الوظيفيػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد مزاولػػػػػػػػػة عممػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػىمحتػػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص 

 الكمية.

 قياس األداء الوظيفيه(:  )الهتغير التابع 

قامػػػػػػػػػػػػػػت   التػػػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػب ىيػػػػػػػػػػػػػػأةمسػػػػػػػػػػػػػػتوى األداء الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء  لقيػػػػػػػػػػػػػػاس    

 : اآلتيالباحثة بصياغة السؤاؿ 

 ؟بجاهعة الهرقب التدريس ىيأةعضاء ألاألداء الوظيفي ها هستوى :السؤال الثاني  

بكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف   مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػؿ اإلجابػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػؤاؿ قػػػػػػػػػػػاـ الباحثػػػػػػػػػػػػة بدراسػػػػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػػػر األداء

وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ   وأىميػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػػرة ومسػػػػػػػػػػػػتوى األىميػػػػػػػػػػػػة  المتوسػػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػػػة

التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي  اآلتػػػػػػػػػػيحيػػػػػػػػػػث يتبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ البيانػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػواردة بالجػػػػػػػػػػدوؿ   Tاختبػػػػػػػػػػار 

( ومػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريسف فػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػر  أداء إلجابػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػاركي

  خالؿ الجدوؿ يتضح األتي:

 األداء الوظيفي الهتوسط الحسابي واالنحراف الهعياري لفقرات( 22جدول رقم )

 
 هقياس األداء الوظيفي

 الترتيب
 أىهية الفقرة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

إحصاءة 
 Tاختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 5.003- 1.165 3.04 4 ينجز األساتذة في الكمية الهيام واألعهال الهطموبة هنيم بفعالية.



 

85 
 

 0.000 16.219- 0.872 2.52 16 يعهل األساتذة عمى أداء الواجبات الوظيفية في الوقت الهحدد.

جراءات العهل األكاديهي.  0.000 7.873- 1.055 2.88 7 يتقيد األساتذة في الكمية بقواعد وا 

 0.603 520.- 1.073 3.37 1 يسيم األساتذة في تحقيق أىداف الكمية بشكل إيجابي.

 0.000 5.396- 1.161 3.01 5 يستغل األساتذة وقت الهحاضرات بالشكل العمهي الهناسب.

 0.000 11.767- 1.128 2.58 15 يستخدم األساتذة األساليب التقنية الهتطورة خالل تدريس الطالب.

 0.000 11.561- 1.014 2.67 14 يشارك األساتذة في الهؤتهرات والندوات العمهية بشكل هستهر.

 0.000 7.147- 1.224 2.86 9 يتابع األساتذة  باستهرار تطور أساليب البحث العمهي.

 0.000 8.250- 0.962 2.91 6 يقوم األساتذة باستغالل الهوارد الهتاحة لدييم بكفاءة.

 0.000 9.909- 1.089 2.73 12 ألساتذة عمى الهراجع الحديثة والهتطورة في التدريس.يعتهد ا

 0.000 8.395- 1.034 2.86 8 يتوفر لدى األساتذة الهيارات عمى حل الهشاكل التي تواجييم.

 0.000 14.325- 1.139 2.39 18 هدخالت الكمية هن الطمبة تشجع األساتذة عمى األداء الهتهيز.

 0.19 1.313- 1.228 3.3 2 لطالب في الكمية  يزيد هن تحسين جودة أداء األساتذة.هستوى ا

 0.000 10.935- 1.038 2.7 13 يحرص األساتذة عمى حضور ورش العهل الخاصة بتطوير أدائيم.

 0.000 7.598- 1.175 2.85 10 يعتهد األساتذة عمى االنترنت في العهمية التعميهية في الكمية.

 0.000 8.212- 1.155 2.81 11 اتذة الهيام العمهية واألكاديهية طبقًا لهعايير الجودة.يؤدي األس

 0.000 4.148- 1.256 3.08 3 تسيم الموائح الداخمية في الكمية في تحسين جودة أداء األساتذة.

 0.000 25.360- 0.902 1.98 20 يحصل األساتذة عمى دورات تدريبية في هجال تخصصاتيم.

 0.000 14.176- 1.063 2.47 17 سيم في تحسين جودة أداء األساتذة.توافز في الجاهعة نظم الح

 0.000 15.925- 1.227 2.19 19 ُيعد نظام تقييم األداء في الجاهعة هوضوعي وفعال.

 0.000 14.520- 0.712 2.76  االجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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داء أت ليػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػر ويتضػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي العػػػػػػػػػػاـ لفقػػػػػػػػػػرا

( وفقػػػػػػػػػػػػا لممقيػػػػػػػػػػػػػاس  3.4 – 2.3( والتػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػرة   2.76(  أعضػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػدريس

إي مػػػػػػػػػػػوافقيف  "فمحايػػػػػػػػػػػدي"فػػػػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة   (0.712وبػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػاري    المعتمػػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػة

أعضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة مسػػػػػػػػػػتوى أداء عمػػػػػػػػػػى  فػػػػػػػػػػي إجابػػػػػػػػػػاتيـ بػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتوى  المتوسػػػػػػػػػػط(إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا وتقا

كمػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػيف أف الفقػػػػػػػػػػرة  يسػػػػػػػػػػيـ األسػػػػػػػػػػاتذة فػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػداؼ   جامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػدريس

والتػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي   (3.37 الكميػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكؿ إيجػػػػػػػػػابي( ىػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػابي 

  (0.073وبػػػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػاري    سػػػػػػػػػػػػػػػةلممقيػػػػػػػػػػػػػػػاس المعتمػػػػػػػػػػػػػػػد لمدرا ( وفقػػػػػػػػػػػػػػػاً 3.6 – 2.34الفتػػػػػػػػػػػػػػػرة   

ىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ   عمػػػػػػػػى محتػػػػػػػػوى ىػػػػػػػػذه العبػػػػػػػػارة " إي مػػػػػػػػوافقيف إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد مػػػػػػػػامحايػػػػػػػػديف"فػػػػػػػػاف إفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة 

فػػػػػػػػػػػي  نسػػػػػػػػػػػبي يجػػػػػػػػػػػابيإوليػػػػػػػػػػػـ دور  إلػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى  إف أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس يسػػػػػػػػػػػيموف

بينمػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػرة  مسػػػػػػػػتوى الطػػػػػػػػالب فػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػة  يزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف تحسػػػػػػػػيف جػػػػػػػػودة    تحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ الكميػػػػػػػػة

وبػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػاري  (3.3 بمتوسػػػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػػابي  اء األسػػػػػػػػػػػػاتذة.( جػػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػةأد

ىػػػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ عالقػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػػػتوى الطػػػػػػػػػػػػػالب وتحسػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػودة أداء   (1.228 

بينمػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػرة  تسػػػػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػػػػوائح الداخميػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػودة أداء    األسػػػػػػػػػػػػػتاذ

وبػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػاري   (3.08 حسػػػػػػػػػػػػػابي  بمتوسػػػػػػػػػػػػػط  األسػػػػػػػػػػػػػاتذة.( جػػػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػػة

وىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا نالحػػػػػػػػػػػػػػػػػظ أف تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػػػػػودة أداء األسػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػػػػػػػػالموائح والقػػػػػػػػػػػػػػػػػوانيف   (0.256 

بينمػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػرة  يحصػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػاتذة عمػػػػػػػػػى دورات تدريبيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ   الداخميػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػتوى الطػػػػػػػػػالب

وبػػػػػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػاري   1.98ىػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػؿ الفقػػػػػػػػػػػػػػرات موافقػػػػػػػػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػػػػابي . تخصصػػػػػػػػػػػػػػاتيـ

وىػػػػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػة اىتمػػػػػػػػػػػػػػاـ إدارة الجامعػػػػػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػػػػػدريب األسػػػػػػػػػػػػػػاتذة فػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ ( 0.902 

 تخصصاتيـ.
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األقػػػػػػػػػؿ تطبيػػػػػػػػػؽ بجامعػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوالي  ُيعػػػػػػػػػد نظػػػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػػػيـ اآلتيػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاءت الفقػػػػػػػػػرات 

األداء فػػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػػػػػوعي وفعػػػػػػػػػػػػاؿ( و مػػػػػػػػػػػػدخالت الكميػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف الطمبػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػجع األسػػػػػػػػػػػػاتذة 

المعمػػػػػػػػػػػوؿ بيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػػػيف  عمػػػػػػػػػػػى األداء المتميػػػػػػػػػػػز( و  نظػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػوافز

جػػػػػػػػػػودة أداء األسػػػػػػػػػػػاتذة.( ىػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػى افتقػػػػػػػػػػػار جامعػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػب بنظػػػػػػػػػػاـ التقيػػػػػػػػػػػيـ الموضػػػػػػػػػػػوعي  

 ونظاـ الحوافز المعموؿ بو.

 اختبار الفرضيات  5.4

  ُيسػػػػػػػػػػػػتخدـ اختبػػػػػػػػػػػػار الفرضػػػػػػػػػػػػيات اإلحصػػػػػػػػػػػػائية التخػػػػػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػػػػػرار بقبػػػػػػػػػػػػوؿ أو رفػػػػػػػػػػػػض تمػػػػػػػػػػػػؾ الفرضػػػػػػػػػػػػيات

أي مؤشػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػف مؤشػػػػػػػػػػػػػػرات المجتمػػػػػػػػػػػػػػع كالمتوسػػػػػػػػػػػػػػط أو النسػػػػػػػػػػػػػػبة أو وتتنػػػػػػػػػػػػػػاوؿ تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الفرضػػػػػػػػػػػػػػيات 

اإلجمػػػػػػػػػػػالي. ولمتحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػحة أي فرضػػػػػػػػػػػية نقػػػػػػػػػػػـو بسػػػػػػػػػػػحب عينػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػوائية مػػػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػػػع 

ثػػػػػػػػػػػـ   المػػػػػػػػػػػدروس ونجػػػػػػػػػػػري الحسػػػػػػػػػػػابات الالزمػػػػػػػػػػػة لتقػػػػػػػػػػػدير قيمػػػػػػػػػػػة المؤشػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػذي تتناولػػػػػػػػػػػو الفرضػػػػػػػػػػػية

)غــــــــــدير، المالئػػػػػػػػػػـ نقػػػػػػػػػػـو بمقارنػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػؾ القيمػػػػػػػػػػة التقديريػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع القيمػػػػػػػػػػة المفترضػػػػػػػػػػة ونتخػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػرار

2003 ،61). 

 وتتألؼ عممية اختبار الفرضيات اإلحصائية مف عدة خطوات أساسية ىي:

 αوىو االحتماؿ الذي يتمـ احتماؿ الثقة ونرمز لو بالرمز  :تحديد هستوى الداللة

وىي تقوؿ بعدـ وجود عالقة خطية  HOأي   Null Hypothesisيةفرضية العدمالوىي  :وضع الفرضيات

  H1أي  AlternateHypothesis –الفرضية البديمة و لة إحصائية بيف المتغيريف التابع والمستقؿ. ذات دال

 . وتقوؿ بوجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بيف المتغيريف

 : وىو الذي يستعمؿ في اتخاذ القرار. تحديد هؤشر االختبار
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شػػػػػػػػػر االختبػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػع القيمػػػػػػػػػة : مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ مقارنػػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػػة المطمقػػػػػػػػػة لمؤ اتخـــــــــاذ القـــــــــرار الهناســـــــــب

 الحرجة لو. 

لمعرفػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػذلؾ معرفػػػػػػػػػة  البسػػػػػػػػػيط تحميػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػدار أسػػػػػػػػػموبوقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػتخداـ 

 بأنػػػػػػػػونسػػػػػػػػبة تفسػػػػػػػػير التبػػػػػػػػايف فػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػر التػػػػػػػػابع مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المتغيػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ. ويعػػػػػػػػرؼ االنحػػػػػػػػدار 

  المسػػػػػػػػػػػتقؿ دراسػػػػػػػػػػػة تغيػػػػػػػػػػػرات المتغيػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػابع بداللػػػػػػػػػػػة تغيػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػؿ وحػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػف وحػػػػػػػػػػػدات المتغيػػػػػػػػػػػر

 :  اآلتيوتأخذ المعادلة الخطية لالنحدار الشكؿ 

 

 :حيث أف

 = قيـ المتغير التابع عند أي تغيير في المتغير المستقؿ. )    

b)  ميػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػتقيـ االنحػػػػػػػػػػػدار الػػػػػػػػػػػذي يعبػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف الزيػػػػػػػػػػػادة أو النقصػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػيـ المتغيػػػػػػػػػػػر = )

 :اآلتيةويتـ حساب الميؿ مف خالؿ العالقة   المستقؿ

 

أمػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػت   كػػػػػػػػاف قيمػػػػػػػػة الميػػػػػػػػؿ موجبػػػػػػػػة فيػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػي أف العالقػػػػػػػػة طرديػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػريف فػػػػػػػػإذا

 قيمة الميؿ سالبة فيذا يعني أف العالقة عكسية بيف المتغيريف.

a) ) نقطػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػاطع مسػػػػػػػػػػػتقيـ االنحػػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػػع محػػػػػػػػػػػور المتغيػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػابع   المحػػػػػػػػػػػور العمػػػػػػػػػػػودي = )

 :اآلتيةويحسب مف العالقة 
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والػػػػػػػػذي يختبػػػػػػػػر   لالنحػػػػػػػػدار فيػػػػػػػػو عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف جػػػػػػػػدوؿ التبػػػػػػػػايف أحػػػػػػػػادي االتجػػػػػػػػاهأمػػػػػػػػا تحميػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػايف 

مػػػػػػػػػػػدى صػػػػػػػػػػػالحية النمػػػػػػػػػػػوذج الخطػػػػػػػػػػػي المختػػػػػػػػػػػار لمتعبيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف العالقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػػػريف التػػػػػػػػػػػػابع 

 والمستقؿ.

 :الفرضية الرئيسية األولى

ـــــــوظيفي ألعضـــــــاء  ـــــــوظيفي واألداء ال ـــــــراب ال ـــــــين االغت ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــة ذات دالل ال توجـــــــد عالق

 يس بجاهعة الهرقب.التدر  ىيأة

تركػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػذه الفقػػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػاس أثػػػػػػػػػػر المتغيػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػتقؿ  االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي( عمػػػػػػػػػػى المتغيػػػػػػػػػػر 

لمعرفػػػػػػػػػػػػػة  البسػػػػػػػػػػػػػيط واسػػػػػػػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػػػدار  التػػػػػػػػػػػػػابع  األداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي(

معنويػػػػػػػػػة األثػػػػػػػػػر وكػػػػػػػػػذلؾ معرفػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػبة تفسػػػػػػػػػير التبػػػػػػػػػايف فػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػابع مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ المتغيػػػػػػػػػر 

والختبػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػـ تقسػػػػػػػػػػيميا إلػػػػػػػػػى خمػػػػػػػػػػس فرضػػػػػػػػػيات فرعيػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب أبعػػػػػػػػػػاد   المسػػػػػػػػػتقؿ

التمػػػػػػػػػػػرد   االغتػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذات  االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي   العجػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػؿ

 التشاؤـ(.  فقداف المعنى واليدؼ  عمى كؿ ما ىو موجود

 اختبار الفرضية الفرعية األولى: 

ــــــــة إحصــــــــائية  ــــــــة ذات دالل ــــــــين العجــــــــز وافتقــــــــاد القــــــــدرة عــــــــن العهــــــــل واألداء ال توجــــــــد عالق ب

 .التدريس بجاهعة الهرقبىيأةالوظيفي ألعضاء 

 :اإلحصائية اآلتية ال بد مف اختبار الفرضية  لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية



 

010 
 

: ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػػػة H0يػػػػػػػػػػػػػػػةفرضػػػػػػػػػػػػػػية العدمال

التػػػػػػػػػػػػدريس  ىيػػػػػػػػػػػػأةالعمػػػػػػػػػػػػؿ واألداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػيف العجػػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػػػف  0.05

بجامعة المرقب. 0: 10 H2. 

 0.05: توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػة H1ةفرضػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػال

التػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػة  ىيػػػػػػػػػػأةبػػػػػػػػػػيف العجػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ واألداء الػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء 

المرقب. 0: 11 H. 

عػػػػػػػػػػػد العجػػػػػػػػػػػز لمتحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية ُاسػػػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػدار لمعرفػػػػػػػػػػػة أثػػػػػػػػػػػر بُ 

  األداء الػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػي( فرعػػػػػػػػػػي وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ  كمتغيػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتقؿ

 (  تبيف ذلؾ:24   (23والجداوؿ رقـ  

 فرضية الفرعية األولى.ال( نتائج تحميل التباين لمتأكد هن صالحية النهوذج  الختبار 23جدول )

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة
F 

 الهحسوبة

 قيهة
F  

 الجدولية

هستوى 
 الداللة

هعاهل 
 التحديد
R2 

هعاهل 
 االرتباط

R 
 0.515 0.43 0.000 3.878 4.423 1.741 1 1.741 االنحدار
    0.502 258 129.469 الخطأ
     259 131.210 الهجهوع

 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

دراسػػػػػػػػػػػػة الختبػػػػػػػػػػػػار العجػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػؿ  كمتغيػػػػػػػػػػػػر  السػػػػػػػػػػػػابؽيوضػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػػدوؿ   

حيػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي   األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػػػتقؿ( 

مػػػػػػػػػػػػػف  أكبػػػػػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػػػى و   (4.423( المحسػػػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػت    Fالمدونػػػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػػة   

ومسػػػػػػػػػػػػػػػتوى   (3.878والبالغػػػػػػػػػػػػػػػة     (258 - 1عنػػػػػػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػػػػػة  ( الجدوليػػػػػػػػػػػػػػػة  Fقيمػػػػػػػػػػػػػػػة   

                                                           
2

1: 01قلعلىالمتغٌرالتابعفًمعادلةاالنحدارمعاملانحدارالمتغٌرالمست   XY
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يػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالعدم يةفرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفضالوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   (0.05الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػال     0: 10 Hوقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

ةالبديمػػػػػػػػػػ يةالفرضػػػػػػػػػػ 0: 11 Hعػػػػػػػػػػد العجػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػاد بُ  عالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيفوجػػػػػػػػػػد ت"  أنػػػػػػػػػػو نص عمػػػػػػػػػػىالتيتػػػػػػػػػػ

ويؤكػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػذه   األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي   كمتغيػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػابع("و رة عػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػؿ   كمتغيػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتقؿ( القػػػػػػػػػػػػد

( مسػػػػػػػػػػػػػػتوى 0.05مػػػػػػػػػػػػػف    أصػػػػػػػػػػػػػغروىػػػػػػػػػػػػػي   ( 0.000( البالغػػػػػػػػػػػػػػة    Fالنتيجػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػػة   

+( 0.515موجبػػػػػػػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػػػػػػػاوي    Rالداللػػػػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػػػػد  وحيػػػػػػػػػػػػػػػث أف إشػػػػػػػػػػػػػػػارة معامػػػػػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػػػػػاط 

فقػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػت  R2وة التفسػػػػػػػػػػػيرية لممتغيػػػػػػػػػػػر أمػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػابيإر ذلػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػػأثير يشػػػػػػػػػػػي

 0.43=R2 وىػػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػػي أف التغيػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػتقؿ )

% مػػػػػػػػػػػف التغيػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػابع  األداء 43 العجػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػؿ( ُيفسػػػػػػػػػػر 

 الوظيفي(.

 الفرضية الفرعية األولى.الختبار ( نتائج تحميؿ االنحدار 24جدوؿ  

هعاهل  Beta لهتغير الهستقلا
 B االنحدار 

 Tقيهة 
 الهحسوبة

 هستوى الداللة
Sig 

 0.000 1.862 0.103 0.515 العجز وافتقاد القدرة عن العهل

 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

دراسػػػػػػػػػػة ألثػػػػػػػػػػر العجػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ   كمتغيػػػػػػػػػػر  السػػػػػػػػػػابؽبينمػػػػػػػػػػا يوضػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػدوؿ 

حيػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي   داء الػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع(األ فػػػػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػػػتقؿ( 

مػػػػػػػػػػػػػف  أكبػػػػػػػػػػػػػروىػػػػػػػػػػػػػى   (1.862( المحسػػػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػت   Tالمدونػػػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػػة   

كمػػػػػػػػػػػػػا أف     (1.534( والتػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػاوي   0.05عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػة     ( الجدوليػػػػػػػػػػػػػة Tقيمػػػػػػػػػػػػة  

  (0.05داللػػػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػتوى ال أصػػػػػػػػػػػػػػغر  (Sig=0.000مسػػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػػاوي  

يوجػػػػػػػػد أثػػػػػػػػر ذو داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية لممتغيػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ  العجػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػاد القػػػػػػػػدرة "وىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو 

 . "المتغير التابع  األداء الوظيفي( فيعف العمؿ( 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية

ال توجػػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػذات واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي 

 التدريس بجامعة المرقب. ىيأةضاء ألع

 :اإلحصائية اآلتيةال بد مف اختبار الفرضية   لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية

: ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػػػة H0يػػػػػػػػػػػػػػػةفرضػػػػػػػػػػػػػػية العدمال

التػػػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػػػة  ىيػػػػػػػػػػػػػػأةبػػػػػػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػذات واألداء الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء  0.05

المرقب. 0: 10 H 

 0.05: توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػة H1ةفرضػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػال

التػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػب. ىيػػػػػػػػػػػػأةبػػػػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػذات واألداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػاء 

 0: 11 H 

 لمتحقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػية ُاسػػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػدار لمعرفػػػػػػػػػػة أثػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػد االغتػػػػػػػػػػراب

  (25والجػػػػػػػػػػداوؿ رقػػػػػػػػػػػـ    األداء الػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػػيعػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذات  كمتغيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتقؿ( 

 (  تبيف ذلؾ:26 

الفرضية الفرعية الثانية.( نتائج تحميل التباين لمتأكد هن صالحية النهوذج  الختبار 25جدول )  

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة
F 

 الهحسوبة

 قيهة
F  

 الجدولية

هستوى 
 الداللة

هعاهل 
 التحديد
R2 

هعاهل 
 االرتباط

R 
 0.125 0.16 0.044 3.878 4.077 2.041 1 2.041 االنحدار
    0.501 258 129.168 الخطأ
     259 131.210 الهجهوع

 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *
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 فػػػػػػػػػػػيذات  كمتغيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػتقؿ( دراسػػػػػػػػػػػة الختبػػػػػػػػػػػار االغتػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػ السػػػػػػػػػػػابؽيوضػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػدوؿ 
حيػػػػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػػػػائي المدونػػػػػػػػػػػػػػػة   األداء الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػابع(

( Fوىػػػػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػة     (4.077( المحسػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػت    Fبالجػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػة   
الجدوليػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػد درجػػػػػػػػات حريػػػػػػػػة النمػػػػػػػػوذج الحػػػػػػػػالي مناسػػػػػػػػب لتمثيػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػر التػػػػػػػػػابع 

يػػػػػػػػػةالعدم يةفرضػػػػػػػػالوىػػػػػػػػذا يوجػػػػػػػػب رفػػػػػػػػض    المسػػػػػػػػتقؿ ويفسػػػػػػػػر جػػػػػػػػزء كبيػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػاتوالمتغيػػػػػػػػر 
 0: 10 H ةالبديمػػػػػػػػػػػػػػػػ يةوقبػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الفرضػػػػػػػػػػػػػػػػ 0: 11 Hتوجدعالقػػػػػػػػػػػػػػػػة " أنػػػػػػػػػػػػػػػػو نص عمػػػػػػػػػػػػػػػػىالتيتػػػػػػػػػػػػػػػػ

  األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي   كمتغيػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػابع(و عػػػػػػػػػػػػد االغتػػػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػذات   كمتغيػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتقؿ( بُ  بػػػػػػػػػػػػيف
وىػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػػػػػف     ( 0.044( البالغػػػػػػػػػػػػػػة    Fى داللػػػػػػػػػػػػػػة   ويؤكػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػتو 

موجبػػػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػػػاوي    R( مسػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػد  وحيػػػػػػػػػػػث أف إشػػػػػػػػػػػارة معامػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػاط 0.05
أمػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػوة التفسػػػػػػػػػػػػػيرية   +( يشػػػػػػػػػػػػػير ذلػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػػػػأثير ايجػػػػػػػػػػػػػابي وضػػػػػػػػػػػػػعيؼ0.125

التغيػػػػػػػػػػػر  ( وىػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػي أفR2=0.160فقػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػت  R2لممتغيػػػػػػػػػػر 
% مػػػػػػػػػف التغيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػابع 16فػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ  االغتػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذات( ُيفسػػػػػػػػر 

  األداء الوظيفي(.

الفرضية الفرعية الثانية.( نتائج تحميل االنحدار الختبار 26جدول رقم )  

هعاهل  Beta الهتغير الهستقل
 B االنحدار 

 Tقيهة 
 الهحسوبة

 هستوى الداللة
Sig 

 0.044 -2.019 -0.145 -0.125 الذات االغتراب عن
 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

 فػػػػػػيدراسػػػػػػة ألثػػػػػػر االغتػػػػػػراب عػػػػػػف الػػػػػػذات   كمتغيػػػػػػر مسػػػػػػتقؿ(  السػػػػػػابؽبينمػػػػػػا يوضػػػػػػح الجػػػػػػدوؿ 
حيػػػػػث أظيػػػػػرت نتػػػػػائج التحميػػػػػؿ اإلحصػػػػػائي المدونػػػػػة بالجػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػة       األداء الػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػر تػػػػػابع(

  T  وىػػػػػػػى أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف قيمػػػػػػػة     (-2.019التػػػػػػػي بمغػػػػػػػت  ( المحسػػػػػػػوبة وT عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى   ( الجدوليػػػػػػػة
أصػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة   (Sig=0.044كمػػػػػػػػا أف مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة يسػػػػػػػػاوي     (0.05داللػػػػػػػػة   
وىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أنػػػػػػو يوجػػػػػػد أثػػػػػػر ذو داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية لممتغيػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ  االغتػػػػػػراب   (0.05  المعتمػػػػػػد

تسػػػػػػاوي   Bألداء الػػػػػػوظيفي(. وقػػػػػػد كانػػػػػػت قيمػػػػػػة معامػػػػػػؿ االنحػػػػػػدار المتغيػػػػػػر التػػػػػػابع  ا فػػػػػػيعػػػػػػف الػػػػػػذات( 
وىػػػػػذا يعنػػػػػي أف التغيػػػػػر بمقػػػػػدار وحػػػػػدة واحػػػػػدة فػػػػػي قػػػػػيـ المتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ  االغتػػػػػراب عػػػػػف   (-0.145 

 في المتغير التابع  األداء الوظيفي(.   (-0.145الذات( يؤدي إلى التغير بمقدار 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

القػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف التمػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو موجػػػػػػػػود واألداء الػػػػػػػػوظيفي ال توجػػػػػػػػد ع
 التدريس بجامعة المرقب.ىيأةألعضاء 

 :اإلحصائية اآلتيةال بد مف اختبار الفرضية   لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية

: ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػػػة H0يػػػػػػػػػػػػػػػةفرضػػػػػػػػػػػػػػية العدمال
التػػػػػػػػػػػدريس  ىيػػػػػػػػػػػأةعػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود واألداء الػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػاء  بػػػػػػػػػػػيف التمػػػػػػػػػػػرد 0.05

بجامعة المرقب. 0: 10 H 

 0.05: توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػة H1ةفرضػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػال
التػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػب. ىيػػػػػػػػأةالتمػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو موجػػػػػػػػود واألداء الػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػاء 

 0: 11 H. 

لمتحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػية ُاسػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػدار لمعرفػػػػػػػػػة أثػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػد التمػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف 
والجػػػػػػػػػداوؿ رقػػػػػػػػػـ   األداء الػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػود  كمتغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػتقؿ( 

 (  تبيف ذلؾ:28   (27 

 رعية الثالثة.الفرضية الفالختبار ( نتائج تحميل التباين لمتأكد هن صالحية النهوذج  27جدول )

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 F قيهة
 الهحسوبة

 F قيهة
 الجدولية

هستوى 
 الداللة

هعاهل 
 R2 التحديد
 

هعاهل 
 R االرتباط

 0.233 0.054 0.000 3.878 14.820 7.127 1 7.127 االنحدار
    481. 258 124.082 الخطأ
     259 131.210 الهجهوع

 .(0.05حصائيًا عند هستوى هعنوية )دال إ *

دراسػػػػػػػػػة الختبػػػػػػػػػار التمػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػود  كمتغيػػػػػػػػػر  السػػػػػػػػػابؽيوضػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػدوؿ 
حيػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي   األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػػػتقؿ( 

وىػػػػػػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف   (14.820( المحسػػػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػت   Fالمدونػػػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػػة  
ومسػػػػػػػػػػػػػػػتوى   (3.878والبالغػػػػػػػػػػػػػػػة     (258 - 1( الجدوليػػػػػػػػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػػػػػة   F  قيمػػػػػػػػػػػػػػػة 

ويعتبػػػػػػػػػػػػر النمػػػػػػػػػػػػوذج الحػػػػػػػػػػػػالي مناسػػػػػػػػػػػػب لتمثيػػػػػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػػػػر   (0.05الداللػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػال  
 يةوىػػػػػػػػػذا يوجػػػػػػػػػب رفػػػػػػػػػض الفرضػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػابع والمتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ ويفسػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػزء كبيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػات

يػػػػػػػػػػػػةالعدم 0: 10 H  ةالبديمػػػػػػػػػػػػ يةالفرضػػػػػػػػػػػػوقبػػػػػػػػػػػػوؿ 0: 11 Hوجػػػػػػػػػػػػد تنص عمػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػو  " التيتػػػػػػػػػػػػ
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األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي و عػػػػػػػػػػػد التمػػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود   كمتغيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػتقؿ( بُ  عالقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف
وىػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػؿ   ( 0.000( البالغػػػػػػػػػػة   Fويؤكػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػة      كمتغيػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػابع(

موجبػػػػػػػػػػػػػػة  Rة معامػػػػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػػػػاط ( مسػػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػػػد  وحيػػػػػػػػػػػػػػث أف إشػػػػػػػػػػػػػػار 0.05مػػػػػػػػػػػػػػف   
أمػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػوة التفسػػػػػػػػػػػػػيرية   +( يشػػػػػػػػػػػػػير ذلػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػػػػأثير ايجػػػػػػػػػػػػػابي0.233وتسػػػػػػػػػػػػػاوي   
( وىػػػػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػػػػي أف R2=0.054فقػػػػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػػػػت    R2لممتغيػػػػػػػػػػػػػػر 

% مػػػػػػػػػف التغيػػػػػػػػػر 5.4التغيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ  التمػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػود( ُيفسػػػػػػػػػر 
  األداء الوظيفي(. في المتغير التابع

 الفرضية الفرعية الثالثة.( نتائج تحميل االنحدار الختبار 28جدول رقم )

هعاهل  Beta الهتغير الهستقل
 B االنحدار 

 Tقيهة 
 الهحسوبة

 هستوى الداللة
Sig 

 0.000 3.850- 0.247- -0.233 التهرد عن كل ها ىو هوجود
 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

دراسػػػػػػػػػػػة ألثػػػػػػػػػػػر التمػػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود    السػػػػػػػػػػػابؽينمػػػػػػػػػػػا يوضػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػدوؿ ب
حيػػػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػػػؿ   األداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػػػػيكمتغيػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػتقؿ( 

وىػػػػػػػػػػػػػػى   (-3.850( المحسػػػػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػػت   T  إلحصػػػػػػػػػػػػػػائي المدونػػػػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قػػػػػػػػػػػػػػيـا
كمػػػػػػػػػػػا أف مسػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػة   (0.05  عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػة   ( الجدوليػػػػػػػػػػػة Tأكبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػة   

وىػػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػػدؿ   (0.05  أصػػػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػدوىػػػػػػػػػػػػو   (Sig=0.000يسػػػػػػػػػػػػاوي  
عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو يوجػػػػػػػد أثػػػػػػػر ذو داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية لممتغيػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ  التمػػػػػػػرد عػػػػػػػف كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود( 

تسػػػػػػػػػػػػػاوي   Bالمتغيػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػػابع  األداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي(. وقػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػػػدار فػػػػػػػػػػػػػي 
ذا يعنػػػػػػػػػػػػػي أف التغيػػػػػػػػػػػػػر بمقػػػػػػػػػػػػػدار وحػػػػػػػػػػػػػدة واحػػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػيـ المتغيػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػتقؿ وىػػػػػػػػػػػػػ  (-0.247 

فػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػر التػػػػػػػػابع   (0.247 التمػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو موجػػػػػػػػود( يػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػى التغيػػػػػػػػر بمقػػػػػػػػدار 
  األداء الوظيفي(. 

 :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

ي ال توجػػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػػػػدؼ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيف
 التدريس بجامعة المرقب. أةألعضاء ىي

:اإلحصائية اآلتيةال بد مف اختبار الفرضية   لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية  
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: ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػػػة H0يػػػػػػػػػػػػػػػةفرضػػػػػػػػػػػػػػية العدمال
التػػػػػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػػػػػة أةىيبػػػػػػػػػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػاء  0.05
المرقب. 0: 10 H 

 0.05: توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػة H1ةفرضػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػال
التػػػػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػػب. أةىيػػػػػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػػػػدؼ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 0: 11 H. 

اف لمتحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية ُاسػػػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػدار لمعرفػػػػػػػػػػػة أثػػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػد
  المعنػػػػػػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ  كمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػػتقؿ( عمػػػػػػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػػػػػػور األداء الػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػػػابع(

 (  تبيف ذلؾ:30   (29والجداوؿ رقـ  

 الفرضية الفرعية الرابعة.( نتائج تحميل التباين لمتأكد هن صالحية النهوذج  الختبار 29جدول )

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة
F 

 سوبةالهح

 قيهة
F  

 الجدولية

هستوى 
 الداللة

هعاهل 
 التحديد

R2 

هعاهل 
 االرتباط

R 
 0.460 0.212 0.000 3.878 69.369 27.803 1 27.803 االنحدار
    0.401 258 103.406 الخطأ

     259 131.210 الهجهوع
 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

ار فقػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػدؼ  كمتغيػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتقؿ( دراسػػػػػػػػػػة الختبػػػػػػػػػػ السػػػػػػػػػػابؽيوضػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػدوؿ 
حيػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي   عمػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػور األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع(

أكبػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػػػة   (69.369( المحسػػػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػت   Fالمدونػػػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػػػة  
 F  ومسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػػػػة   (3.878والبالغػػػػػػػػػػػػػػػػة     (258 -1( الجدوليػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػػػػػػة
وىػػػػػػػػػػػػػػػػذا يوجػػػػػػػػػػػػػػػػب رفػػػػػػػػػػػػػػػػض الفػػػػػػػػػػػػػػػرض العػػػػػػػػػػػػػػػػدـ   (0.05بػػػػػػػػػػػػػػػال    ال 0: 10 H  وقبػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػرض

البػػػػػػػػػػػػديؿ  0: 11 H  " عػػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػى بُ  عالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيفوجػػػػػػػػػػػػد تالػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػو
ويؤكػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتوى   األداء الػػػػػػػػػػوظيفي   كمتغيػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػابع(و كمتغيػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتقؿ( واليػػػػػػػػػػدؼ  
( مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػػػػد.  0.05وىػػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف     ( 0.000( البالغػػػػػػػػػػػػػػػة   Fداللػػػػػػػػػػػػػػػة   

+( يشػػػػػػػػػػػػػير ذلػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػى أف 0.460موجبػػػػػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػػػػػاوي    Rوحيػػػػػػػػػػػػػث أف إشػػػػػػػػػػػػػارة معامػػػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػػػاط 
( وىػػػػػػػػػػػي R2=0.212فقػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػت    R2أمػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػوة التفسػػػػػػػػػػػيرية لممتغيػػػػػػػػػػػر   ىػػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػػأثير ايجػػػػػػػػػػػابي

فقػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػدؼ( قيمػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػي أف التغيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ  
 % مف التغير في المتغير التابع  األداء الوظيفي(.21.2ُيفسر 
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 الفرضية الفرعية الرابعة.( نتائج تحميل االنحدار الختبار 30جدول رقم )

هعاهل  Beta الهتغير الهستقل
 B االنحدار 

 Tقيهة 
 الهحسوبة

 هستوى الداللة
Sig 

 0.000 8.329- 0.448- -0.460 فقدان الهعنى واليدف
 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

األداء الوظيفي  فيدراسة ألثر فقداف المعنى واليدؼ   كمتغير مستقؿ(  السابؽبينما يوضح الجدوؿ 
( المحسوبة والتي  Tحيث أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي المدونة بالجدوؿ أف قيمة     كمتغير تابع(

كما أف مستوى   (0.05 عند مستوى داللة   ( الجدولية Tكبر مف قيمة   وىى أ  (-8.329بمغت  
وىذا يدؿ عمى أنو يوجد   (0.05 أصغر مف مستوى الداللة المعتمدوىو   (Sig=0.000الداللة يساوي  

المتغير التابع  األداء الوظيفي(. وقد  فيأثر ذو داللة إحصائية لممتغير المستقؿ  فقداف المعنى واليدؼ( 
وىذا يعني أف التغير بمقدار وحدة واحدة في قيـ   (-0.448تساوي    Bنت قيمة معامؿ االنحدار كا

في المتغير التابع  األداء   (0.448المتغير المستقؿ  فقداف المعنى واليدؼ( يؤدي إلى التغير بمقدار 
 الوظيفي(. 

 :اختبار الفرضية الفرعية الخاهسة

ىيػػػػػػػػػػػػػػػأة بػػػػػػػػػػػػػػػيف التشػػػػػػػػػػػػػػػاـؤ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء  ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية
 التدريس بجامعة المرقب.

 :اإلحصائية اآلتيةال بد مف اختبار الفرضية   لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية

: ال توجػػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػػػة H0يػػػػػػػػػػػػػػػةفرضػػػػػػػػػػػػػػية العدمال
بجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػب.التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس  ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػأةبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـؤ واألداء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  0.05

 0: 10 H 
 0.05: توجػػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػػػة H1ةفرضػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػال

التدريس بجامعة المرقب. ىيأةالتشاـؤ واألداء الوظيفي ألعضاء  0: 11 H. 

التشػػػػػػػػػػػاـؤ  لمتحقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية ُاسػػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػػموب تحميػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػػدار لمعرفػػػػػػػػػػة أثػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػد
(  32   (31والجػػػػػػػػػػػػػػػداوؿ رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ    األداء الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي  كمتغيػػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػػابع( فػػػػػػػػػػػػػػػي كمتغيػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػتقؿ( 
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 .الخاهسةالفرضية الفرعية ( نتائج تحميل التباين لمتأكد هن صالحية النهوذج  الختبار 31جدول )

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة
F 

 الهحسوبة

 قيهة
F  

 الجدولية

هستوى 
 الداللة

هعاهل 
 التحديد
R2 

هعاهل 
 االرتباط

R 
 0.466 0.217 0.000 3.878 71.583 28.498 1 28.498 االنحدار
    0.398 258 102.712 الخطأ
     259 131.210 الهجهوع

 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي  فػػػػػػػػػػػيكمتغيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػتقؿ( دراسػػػػػػػػػػػة الختبػػػػػػػػػػػار التشػػػػػػػػػػػاؤـ   السػػػػػػػػػػػابؽيوضػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػدوؿ 
( Fحيػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػائي المدونػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػة     كمتغيػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػابع(

( الجدوليػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػة Fأكبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػة    (71.583  المحسػػػػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػت
ويعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج   (0.05ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػال      (3.878والبالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     (258 -1 
حػػػػػػػػػالي مناسػػػػػػػػػب لتمثيػػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػابع والمتغيػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ ويفسػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػزء كبيػػػػػػػػػر ال

يػػػػػػػػػػػػػةالعدم يةوىػػػػػػػػػػػػػذا يوجػػػػػػػػػػػػػب رفػػػػػػػػػػػػػض الفرضػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػػػػػات 0: 10 H يةوقبػػػػػػػػػػػػػوؿ الفرضػػػػػػػػػػػػػ 
ةالبديمػػػػػػػػػػػػػػػ 0: 11 Hعػػػػػػػػػػػػػػػد التشػػػػػػػػػػػػػػػاـؤ   كمتغيػػػػػػػػػػػػػػػر بُ عالقػػػػػػػػػػػػػػػةبيف وجػػػػػػػػػػػػػػػد تنص عمػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػو " التيتػػػػػػػػػػػػػػػ

(  Fويؤكػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػػػة     لػػػػػػػػػػػػػوظيفي   كمتغيػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػابع(األداء او مسػػػػػػػػػػػػػتقؿ( 
( مسػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػػػػد. وحيػػػػػػػػػػػػث أف إشػػػػػػػػػػػػارة 0.05وىػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف     (0.000البالغػػػػػػػػػػػػة   

  +( يشػػػػػػػػػػير ذلػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػأثير ايجػػػػػػػػػػابي0.466موجبػػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػػاوي   Rمعامػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػاط 
( وىػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػػد R2=0.217فقػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػت   R2أمػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػوة التفسػػػػػػػػػػػيرية لممتغيػػػػػػػػػػػر 

% مػػػػػػػػػػػف التغيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي 21.7ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػي أف التغيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػتقؿ  التشػػػػػػػػػػػاؤـ( ُيفسػػػػػػػػػػػر 
 المتغير التابع  األداء الوظيفي(.

 الفرضية الفرعية الخاهسة( نتائج تحميل االنحدار الختبار 32جدول رقم )

 هعاهل االنحدار  Beta الهتغير الهستقل
B 

 Tقيهة 
 الهحسوبة

 توى الداللةهس
Sig 

 0.000 8.461- 0.421- -0.466 التشاؤم
 ( 0.05دال إحصائيًا عند هستوى هعنوية )  *

األداء الػػػػػػػػػوظيفي  فػػػػػػػػػيدراسػػػػػػػػػة ألثػػػػػػػػػر التشػػػػػػػػػاـؤ   كمتغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػتقؿ(  السػػػػػػػػػابؽبينمػػػػػػػػػا يوضػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػدوؿ 
 Tحيػػػػػػػػػػػث أظيػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػػػائي المدونػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػدوؿ أف قيمػػػػػػػػػػػة     كمتغيػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػابع(

عنػػػػػػػػػػػػػػد   ( الجدوليػػػػػػػػػػػػػػة Tوىػػػػػػػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػػػػة     (-8.461ة والتػػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػػت  ( المحسػػػػػػػػػػػػػػوب
وىػػػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػػػغر   (Sig=0.000كمػػػػػػػػػػػػػا أف مسػػػػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػاوي    (0.05مسػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػػة   
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وىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو يوجػػػػػػػػد أثػػػػػػػػر ذو داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية   (0.05مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػد   
اء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي(. وقػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػة المتغيػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػػابع  األد فػػػػػػػػػػػػػيلممتغيػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػتقؿ  التشػػػػػػػػػػػػػاؤـ( 

وىػػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػػي أف التغيػػػػػػػػػػر بمقػػػػػػػػػػدار وحػػػػػػػػػػدة واحػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي   (-0.421تسػػػػػػػػػػاوي    Bمعامػػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػػدار 
( يػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػى التغيػػػػػػػػػػر بمقػػػػػػػػػػدار  فػػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػابع   (0.421قػػػػػػػػػػيـ المتغيػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػتقؿ  التشػػػػػػػػػػاـؤ

  األداء الوظيفي(.

 :الفرضية الرئيسة الثانية

إلجابػػػػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػوؿ االغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي ال توجػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػائية 
 اآلتيػػػػػػػػػػػة:الوظيفيػػػػػػػػػػػة لمرقػػػػػػػػػػػب تعػػػػػػػػػػػزى  لممتغيػػػػػػػػػػػرات الشخصػػػػػػػػػػػية و التػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػة ا ىيػػػػػػػػػػػأةألعضػػػػػػػػػػػاء 
التخصػػػػػػػػػػػػػػص(   الدرجػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػػػػنوات الخبػػػػػػػػػػػػػػرة الوظيفيػػػػػػػػػػػػػػة  الدرجػػػػػػػػػػػػػػة األكاديميػػػػػػػػػػػػػػة   الجػػػػػػػػػػػػػنس

 اآلتية: الفرعية ويتفرع منيا الفرضيات

ية إلجابــــــــات عينــــــــة الدراســــــــة حــــــــول االغتــــــــراب الــــــــوظيفي ال توجــــــــد فروقــــــــذات داللــــــــة إحصــــــــائ
 التدريس بجاهعة الهرقب تعزى  لهتغير الجنس. ىيأةألعضاء 

لمفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػػػطي عينتػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتقمتيف  Tالختبػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػػار 
بػػػػػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػػػػػي أراء العينػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػػور اآلتييوالنتػػػػػػػػػػػػائج المبينػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػدوؿ 

التػػػػػػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػػػػػػنس حيػػػػػػػػػػػػػػػث أف مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى ىيأةلػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء االغتػػػػػػػػػػػػػػػراب ا
 .(0.05 المعنوية أصغر مف 

 لمعينات الهستقمة لهتغير الجنس. T( اختبار 33جدول )

 هستوى الداللة قيهة  T الهتوسط الحسابي عنوان الهحور الهحور

 أنثى ذكر

 0.044 2.026- 3.12 2.97 االغتراب الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس األول

 0.044 2.026- 3.12 2.97 اإلجهالي

 .1.969تساوي  0.05( ومستوى معنوية 258الجدولية عند درجات حرية    tقيمة 

 0.05وىػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف  0.044وبصػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػة يتبػػػػػػػػػػيف أف مسػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػور يسػػػػػػػػػػاوي 
بػػػػػػػػػػوؿ الجدوليػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػى ق tوىػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػة   -2.026المحسػػػػػػػػػػوبة تسػػػػػػػػػػاوي  tوقيمػػػػػػػػػػة 

( 0.05الفرضػػػػػػػػػػػػػػػية البديمػػػػػػػػػػػػػػػة أي أنػػػػػػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى  
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التػػػػػػػػػدريس تعػػػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػػػر  ىيػػػػػػػػػأةالسػػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػاء 
 الجنس لصالح الفئة األعمى متوسط حسابي وىي فئة اإلناث.

ـــــــة الدراســـــــة حـــــــول ـــــــات عين ـــــــة إحصـــــــائية إلجاب ـــــــروق ذات دالل ـــــــوظيفي  ال توجـــــــد ف ـــــــراب ال االغت
 التدريس بجاهعة الهرقب تعزى  لهتغير الدرجة األكاديهية.  ىيأةألعضاء 

لمفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػػػطي عينتػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتقمتيف  Tالختبػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػػار 
تبػػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػػو ال توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػػي أراء العينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػور  اآلتػػػػػػػػػيوالنتػػػػػػػػػائج المبينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػدوؿ 

التػػػػػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػػػػػػر الدرجػػػػػػػػػػػػػػة األكاديميػػػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػػػث أف ىيأةضػػػػػػػػػػػػػػاء االغتػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألع
 .0.05مستوى المعنوية لممحور أكبر مف 

 لمعينات الهستقمة لهتغير الدرجة األكاديهية. T( اختبار34جدول )

 هستوى الداللة قيهة  T الهتوسط الحسابي عنوان الهحور الهحور

 دكتوراه هاجستير

 0.083 1.740 2.93 3.06 ء ىيئة التدريساالغتراب الوظيفي ألعضا األول

 0.083 1.740 2.93 3.06 اإلجهالي

 .1.969تساوي  0.05( ومستوى معنوية 258الجدولية عند درجات حرية    tقيمة 

 0.05وىػػػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف  0.083وبصػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػة يتبػػػػػػػػػػيف أف مسػػػػػػػػػػتوى المعنويػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػور تسػػػػػػػػػػاوي 
الجدوليػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػػػوؿ  t وىػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػة  1.740المحسػػػػػػػػػػػوبة تسػػػػػػػػػػػاوي  tوقيمػػػػػػػػػػػة 

( 0.05الفرضػػػػػػػػػػػػػية العدميػػػػػػػػػػػػػة أي أنػػػػػػػػػػػػػو ال توجػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى  
التػػػػػػػػػدريس تعػػػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػػػر  ىيػػػػػػػػػأةالسػػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػاء 

 الدرجة األكاديمية.

ـــــــراب ـــــــة الدراســـــــة حـــــــول االغت ـــــــات عين ـــــــة إحصـــــــائية إلجاب ـــــــروق ذات دالل ـــــــوظيفي  ال توجـــــــد ف ال
 التدريس بجاهعة الهرقب تعزى  لهتغير سنوات الخبرة الوظيفية. ىيأةألعضاء 

الختبػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػار تحميػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػادي لمفػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػػط 
التػػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػػػر  ىيػػػػػػػػػػأةآراء أفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػوؿ محػػػػػػػػػػور االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء 

 سنوات الخبرة الوظيفية.
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( نتائج تحيل التباين األحادي حول سنوات الخبرة الوظيفية.35دول )ج  
هجهوع  هصدر التباين عنوان الهحور الهحور

 الهربعات
درجة 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

القيهة  Fقيهة 
 االحتهالية

االغتراب الوظيفي ألعضاء  األول
 ىيئة التدريس

 0.235 1.457 0.472 2 0.944 بين الهجهوعات

 0.324 257 83.269 لهجهوعاتداخل ا

  259 84.213 الهجهوع
 (.3.030( تساوي  )0.05" وهستوى داللة )257" ، "2( الجدولية عند درجات حرية " Fقيهة )

 Oneالػػػػػػػػػػػػػذي يوضػػػػػػػػػػػػػح نتػػػػػػػػػػػػػائج تحيػػػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػػػػادي   السػػػػػػػػػػػػػابؽمػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػدوؿ 
WayANOVA ىيئػػػػػػػػػػػػػػػة ( إلجابػػػػػػػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػػػػػػور االغتػػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء

نجػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػة   (0.05التػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػنوات الخبػػػػػػػػػرة الوظيفيػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتوي داللػػػػػػػػػة  
 F  وىػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػػػػة    (1.457( المحسػػػػػػػػػػػػػػوبة لممحػػػػػػػػػػػػػػور تسػػػػػػػػػػػػػػاويF الجدوليػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػد )

كمػػػػػػػػػػػػػػػػا أف  3.030( والتػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػاوي 0.05" ومسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػػػػػة   257"   "2درجػػػػػػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػػػػػػة " 
ممػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػى   (0.05وىػػػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف    0.235القيمػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػػػور تسػػػػػػػػػػػػاوي 

عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػػيف إجابػػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػوؿ محػػػػػػػػػػور االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء 
 التدريس تعزى إلى سنوات الخبرة الوظيفية. ىيأة

ـــــــوظيفي  ـــــــراب ال ـــــــة الدراســـــــة حـــــــول االغت ـــــــات عين ـــــــة إحصـــــــائية إلجاب ـــــــروق ذات دالل ال توجـــــــد ف
 ى  لهتغير الدرجة العمهية.التدريس بجاهعة الهرقب تعز ىيأةألعضاء 

الختبػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػار تحميػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػادي لمفػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػػط 
التػػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػػػر  ىيػػػػػػػػػػأةآراء أفػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػوؿ محػػػػػػػػػػور االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء 

 الدرجة العممية.

 لدرجة العمهية.احول ( نتائج تحيل التباين األحادي 36) جدول

هجهوع  هصدر التباين عنوان الهحور الهحور
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

القيهة  Fقيهة 
 االحتهالية

االغتراب الوظيفي  األول
 ألعضاء ىيئة التدريس

4.09 1.271 4 5.082 بين الهجهوعات
4 

0.003 

 0.310 255 79.131 داخل الهجهوعات

  259 84.213 الهجهوع
 (.2.407( تساوي  )0.05" وهستوى داللة )257" ، "2ة عند درجات حرية " ( الجدوليFقيهة )

( OneWayANOVAالػػػػػػػػػػػذي يوضػػػػػػػػػػػح نتػػػػػػػػػػػائج تحيػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػػادي   السػػػػػػػػػػػابؽمػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدوؿ 
إلجابػػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػور االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػوؿ متغيػػػػػػػػػػر 
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( المحسػػػػػػػػػػػػػػوبة لممحػػػػػػػػػػػػػػور Fمػػػػػػػػػػػػػػة  نجػػػػػػػػػػػػػػد أف قي  (0.05الدرجػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػتوي داللػػػػػػػػػػػػػػة  
"   "4( الجدوليػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػػػػػات حريػػػػػػػػػػػػػػة " Fوىػػػػػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػػػػة    (4.094تسػػػػػػػػػػػػػػاوي  

كمػػػػػػػػػػػػا أف القيمػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػػػور  2.407( والتػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاوي 0.05" ومسػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػة  255
ممػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػيف إجابػػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػة   (0.05وىػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف    0.003تسػػػػػػػػػاوي 

التػػػػػػػػػػػػدريس تعػػػػػػػػػػػػزى إلػػػػػػػػػػػػى الدرجػػػػػػػػػػػػة  ىيػػػػػػػػػػػػأةغتػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػاء الدراسػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػوؿ محػػػػػػػػػػػػور اال
 العممية.

ـــــــروق ـــــــوظيفي  ال توجـــــــد ف ـــــــراب ال ـــــــة الدراســـــــة حـــــــول االغت ـــــــات عين ـــــــة إحصـــــــائية إلجاب ذات دالل
 التدريس بجاهعة الهرقب تعزى  لهتغير التخصص. ىيأةألعضاء 

تيف لمفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػػػطي عينتػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتقم Tالختبػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػػار 
تبػػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػػو ال توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػػي أراء العينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػور  اآلتػػػػػػػػػيوالنتػػػػػػػػػائج المبينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػدوؿ 
التػػػػػػػػػػػدريس حػػػػػػػػػػػوؿ ـ تغيػػػػػػػػػػػر التخصػػػػػػػػػػػص حيػػػػػػػػػػػث أف مسػػػػػػػػػػػتوى  ىيػػػػػػػػػػػأةاالغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػاء 

 .0.05المعنوية لممحور أكبر مف 

 .التخصصلمعينات الهستقمة لهتغير  T( اختبار37جدول )

 هستوى الداللة قيهة  T ط الحسابيالهتوس عنوان الهحور الهحور

 عموم تطبيقية عموم إنسانية

االغتراب الوظيفي ألعضاء ىيئة  األول
 التدريس

3.03 3.03 0.241 0.810 

 0.810 0.241 3.03 3.03 اإلجهالي

 .1.969تساوي  0.05( وهستوى هعنوية 258الجدولية عند درجات حرية )  tقيهة 

 0.05وىػػػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف  0.810ى المعنويػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػور تسػػػػػػػػػػاوي وبصػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػة يتبػػػػػػػػػػيف أف مسػػػػػػػػػػتو 
الجدوليػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػػػوؿ  tوىػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػػػة   0.241المحسػػػػػػػػػػػوبة تسػػػػػػػػػػػاوي  tوقيمػػػػػػػػػػػة 

( 0.05الفرضػػػػػػػػػػػػػية العدميػػػػػػػػػػػػػة أي أنػػػػػػػػػػػػػو ال توجػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتوى  
ى لمتغيػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػدريس تعػػػػػػػػػز  ىيػػػػػػػػػأةالسػػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػاء 

 التخصص.
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 النتائج والتوصيات 5.4

النتائج1.5.4    

إلجابػػػػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػػة أف مسػػػػػػػػػػػػتوى االغتػػػػػػػػػػػػراب تبػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ التحميػػػػػػػػػػػػؿ الوصػػػػػػػػػػػػفي  .1
أي شػػػػػػػػػػػػػػيوع  ( متوسػػػػػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػػأة بكميػػػػػػػػػػػػػػات جامعػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػػػاف 

أعضػػػػػػػػػاءىيأة التػػػػػػػػػدريس نتيجػػػػػػػػػة وجػػػػػػػػػود خمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي  االغتػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػوظيفي إلػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف
وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ األبعػػػػػػػػػػػاد المدروسػػػػػػػػػػػة   العجػػػػػػػػػػػز  ئػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػة لكميػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػة البي

وافتقػػػػػػػػاد القػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػف العمػػػػػػػػؿ  االغتػػػػػػػػراب عػػػػػػػػف الػػػػػػػػذات  التمػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو موجػػػػػػػػود  
(  وبينػػػػػػػػػػػػت ( إلػػػػػػػػػػػػى 17الجػػػػػػػػػػػػداوؿ مػػػػػػػػػػػف   بيانػػػػػػػػػػػات فقػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػدؼ  التشػػػػػػػػػػػأـو

  عػػػػػػػػػػػػػػػػواد  2013  واتفقػػػػػػػػػػػػػػػػت النتيجػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػػػػػػات  بحػػػػػػػػػػػػػػػػر وسػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف  ( ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ21 
(  واختمفػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػا توصػػػػػػػػػػػػػػمت إليػػػػػػػػػػػػػػو نتػػػػػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػػػػػات 2007  بػػػػػػػػػػػػػػف زاىػػػػػػػػػػػػػػي  2011

 .(2005  المطرفي  2012شبات    2017  ىتنو  2017 القصير  
تبػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ التحميػػػػػػػػػػػػػػؿ الوصػػػػػػػػػػػػػػفي إلجابػػػػػػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػػػػة أف مسػػػػػػػػػػػػػػتوى األداء  .2

(  أي أف األداء متوسػػػػػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػػأة بكميػػػػػػػػػػػػػػات جامعػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػػػاف 
وظيفيألعضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريس بكميػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػب وجيػػػػػػػػػػة ال

 واتفقػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع (22الجػػػػػػػػػػدوؿ   بيانػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ وتبػػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػػؾ  نظػػػػػػػػػػرىـ
(  واختمفػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػا توصػػػػػػػػػػػمت إليػػػػػػػػػػػو نتػػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػػات      2013دراسػػػػػػػػػػػة  بحػػػػػػػػػػػر وسػػػػػػػػػػػمطاف  

 .(2001  القماطي  2005 المطرفي  
حيػػػػػػػػث كػػػػػػػػاف  األداء الػػػػػػػػوظيفيو وافتقػػػػػػػػاد القػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػف العمػػػػػػػػؿ العجػػػػػػػػز وجػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف ُبعػػػػػػػػد  .3

معجػػػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػػػاد وجػػػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػػػر لو   (0.52قيمتػػػػػػػػػػػو   ىنػػػػػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػػػػػاط طػػػػػػػػػػػردي بػػػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػػػريف
األداء فػػػػػػػػػػػػي %( مػػػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػػػايف 43  حيػػػػػػػػػػػػث فسػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػػػر  القػػػػػػػػػػػػدرة عػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػؿ

ت انػػػػػػػػػػػػػػػاألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػػػػػػب  ويتبػػػػػػػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف بيالوظيفي
 (.24(   23  الجدوليف رقـ

حيػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػػػػاط  األداء الػػػػػػػػػػوظيفيوجػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف االغتػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذاتو  .4
 حيث فسػػػػػػػػػػر وجػػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػػر لالغتػػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذاتو   (0.13قيمتػػػػػػػػػػو  طػػػػػػػػػػردي بػػػػػػػػػػيف المتغيرين

ألعضػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػدريس  األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفيفػػػػػػػػػػػػي  %( مػػػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػػػايف16ىػػػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػػػر  
 (.26(   25وليف رقـ  ت الجدانابجامعة المرقب  ويتبيف ذلؾ مف بي

حيػػػػػػػث كػػػػػػػاف ىنػػػػػػػاؾ  األداء الػػػػػػػوظيفيوجػػػػػػػود عالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف التمػػػػػػػرد عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػودو  .5
متمػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ل  كػػػػػػػػػذلؾ وجػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػر (0.23قيمتػػػػػػػػػو  ارتبػػػػػػػػػاط طػػػػػػػػػردي بػػػػػػػػػيف المتغيرين

 األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفيفػػػػػػػػػػػػي  %( مػػػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػػػايف5.4 حيػػػػػػػػػػػػث فسػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػػػر  ىػػػػػػػػػػػػو موجود



 

004 
 

الجػػػػػػػػػدوليف رقػػػػػػػػػػـ  بيانػػػػػػػػػػاتقػػػػػػػػػػب  ويتبػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف ألعضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػة المر 
 27   )28.) 

حيػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػػاؾ  األداء الػػػػػػػػػػػوظيفيو فقػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػػدفوجػػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف ُبعػػػػػػػػػػػد  .6
لفقػػػػػػػػػػػػػػداف معجػػػػػػػػػػػػػز   كػػػػػػػػػػػػػػذلؾ وجػػػػػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػػػػػر ل(0.46قيمتػػػػػػػػػػػػػو  ارتبػػػػػػػػػػػػػاط طػػػػػػػػػػػػػردي بػػػػػػػػػػػػػيف المتغيرين

 األداء الػػػػػػػػػػوظيفيفػػػػػػػػػػي %( مػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػايف 21 حيث فسػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذا المتغيػػػػػػػػػػر  المعنػػػػػػػػػػى واليػػػػػػػػػػدؼ
الجػػػػػػػػػدوليف رقػػػػػػػػػػـ بيانػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػػب  ويتبػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف ألع
 29   )30.) 

حيػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػػػاط طػػػػػػػػػردي بػػػػػػػػػػيف  األداء الػػػػػػػػػوظيفيو والتشػػػػػػػػػػأوموجػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف  .7
 حيث فسػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا والتشػػػػػػػػػػػػػػػػأوـمعجػػػػػػػػػػػػػػػػز   كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ وجػػػػػػػػػػػػػػػػود أثػػػػػػػػػػػػػػػػر ل(0.46قيمتػػػػػػػػػػػػػػػػو  المتغيرين

ضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػة ألع األداء الػػػػػػػػػػوظيفيفػػػػػػػػػػي  %( مػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػايف22المتغيػػػػػػػػػػر  
 (.32(   31الجدوليف رقـ   بياناتالمرقب  ويتبيف ذلؾ مف 

 التوصيات2.5.4

 توصي الباحثة باآلتي: بناًء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إليو

االغتػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػوظيفي ضػػػػػػػػػػػرورة االىتمػػػػػػػػػػػاـ بدراسػػػػػػػػػػػة ومعالجػػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػػاد إدارة الجامعػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػػى .1
لعجػػػػػػػػػز وافتقػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ االغتراب ا  ألعضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػدريس المتمثمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي

(  عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذات التمرد عمػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػود  فقػػػػػػػػػػػداف المعنػػػػػػػػػػػى واليدؼ والتشػػػػػػػػػػػأوـ
 .األداء الوظيفيألعضاء ىيأة التدريسباعتبارىا تؤثر في 

لتخفيػػػػػػػػػػؼ  االغتػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػوظيفي ألعضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريسأبعػػػػػػػػػػاد  مسػػػػػػػػػػتوىتحسػػػػػػػػػػيف زيػػػػػػػػػػادة  .2
   بحيػػػػػػػػػػثؿ مسػػػػػػػػػػتوياتو والقضػػػػػػػػػػاء عميػػػػػػػػػػو إف امكػػػػػػػػػػفمسػػػػػػػػػػتوى الشػػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػػاالغتراب إلػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػ

عمػػػػػػػػػػػػى مواكبػػػػػػػػػػػػة التغيػػػػػػػػػػػػرات والمسػػػػػػػػػػػػتجدات التػػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػة  يصػػػػػػػػػػػػبحوف قػػػػػػػػػػػػادريف
 .الوظيفيألعضاء ىيأة التدريسالعمؿ  وبما يسيـ في سرعة وتحسيف األداء 

فػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرارات داخػػػػػػػػػػؿ  أعضػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريسإيجػػػػػػػػػػاد آليػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػبة لمشػػػػػػػػػػاركة  .3
لتقميػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػعورىـ بػػػػػػػػػػػػػػالعجز عػػػػػػػػػػػػػػف   يـومقترحػػػػػػػػػػػػػػات يـبػػػػػػػػػػػػػػآرائىتمػػػػػػػػػػػػػػاـ   واالجامعػػػػػػػػػػػػػػةالالكمياتو 

وىػػػػػػػػػػذا  القيػػػػػػػػػػاـ بواجبػػػػػػػػػػاتيـ األكاديميػػػػػػػػػػة  وتػػػػػػػػػػذليؿ الصػػػػػػػػػػعوبات التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػواجييـ فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ 
 .جامعةداخؿ ىذه ال ظروؼ عمؿ جيدةبدوره يساعد عمى إيجاد 

ليتماالرتقاءبمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى أدائيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوظيفي   ىيأة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريسالمينيألعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالتطوير توفيرفرص .4
مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ إتاحػػػػػػػػػػػػػة  جيعيمعمىتقديماألفكارالمبدعةالتيترتقيممجامعة ومسػػػػػػػػػػػػػتواىااألكاديميولتشػػػػػػػػػػػػػ

الفػػػػػػػرص ليػػػػػػػـ لممشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي جميػػػػػػػع األنشػػػػػػػطة العمميػػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػػؤاتمرات ونػػػػػػػدوات وورش عمػػػػػػػؿ 
 .عممية داخمية وخارجية
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بمػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػمف العدالػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنظـ والمػػػػػػػػػػوائح الداخميػػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػؿ  إعػػػػػػػػػػادة النظػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي .5
الجيػػػػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػػػػي يبػػػػػػػػػػػػػذلونيا  لزيػػػػػػػػػػػػػادة  أعضػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػدريسة بينواالنصػػػػػػػػػػػػاؼ والمسػػػػػػػػػػػػاوا

فػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػذه  أدائيػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػوظيفيويمبػػػػػػػػػػػػػػػي احتياجػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ وطموحػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ  ويػػػػػػػػػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
 .الجامعة

دارة الكميػػػػػػػػػات والجامعػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػيف العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف  .6   أعضػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػدريس وا 
 بعضػػػػػػػػػػػيـ بعضػػػػػػػػػػػًا وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ إيجػػػػػػػػػػػاد أعضػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػدريسوكػػػػػػػػػػذلؾ عالقػػػػػػػػػػػة 

الكميػػػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػػػاخ عمػػػػػػػػػػػؿ مالئػػػػػػػػػػػـ إلقامػػػػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػػػػات جيػػػػػػػػػػػدة تعمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػداؼ 
 .والجامعة

االسػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػف التطػػػػػػػػػػور التكنولػػػػػػػػػػوجي فػػػػػػػػػػي أنظمػػػػػػػػػػة المعمومػػػػػػػػػػات والحاسػػػػػػػػػػوب واالتصػػػػػػػػػػاالت  .7
أعضػػػػػػػػػػاء بشػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػاؿ  وتػػػػػػػػػدريب بػػػػػػػػػالطرؽ الحديثػػػػػػػػػة و الحديثػػػػػػػػػة والعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتغالليا 

يشػػػػػػػػػعرىـ بمسػػػػػػػػػتقبؿ وظيفػػػػػػػػػي  ابييسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػؽ منػػػػػػػػػاخ إيجػػػػػػػػػ بمػػػػػػػػػا عمييا ىيػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػدريس
 التي يعمموف فييا. جامعةيخدـ أىدافيـ وأىداؼ ال أمف

 إدارةقبػػػػػػػػػػػػؿ  بدراسػػػػػػػػػػػػة األداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي واألكاديميألعضػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػػػػػفاالىتمػػػػػػػػػػػػاـ  .8
  وذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػة العوامػػػػػػػػؿ والمػػػػػػػػؤثرات وفيميػػػػػػػػا التػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػى جامعػػػػػػػػةال

الػػػػػػػػػوظيفي تحسػػػػػػػػػيف األداءبمػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي    ومحاولػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػويبيا واالسػػػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػػػاضػػػػػػػػػعفو
 .واألكاديميألعضاء ىيأة التدريس
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الدزجة 

 العمىية
 جهة العىن التخصص

 الزاويةكمية االقتصاد، جاوعة  إدازة أعىاه وشازكأستاذ   املٍري وولود الريبد. 

 الزيتوٌةكمية االقتصاد، جاوعة  إدازة أعىاه وشازكأستاذ  د. املختاز وفتاح أبوصاع

 الزيتوٌةكمية االقتصاد، جاوعة  إدازة أعىاه وشازكأستاذ  د. وصطفى عبداهلل حمىود

 وصساتةكمية االقتصاد، جاوعة  إدازة أعىاه أستاذ وشاعد د. ٌبين حمىد اجلعيدي

 املسقبكمية االقتصاد، جاوعة  إدازة أعىاه أستاذ وشاعد د. عبدالشالً املاين



 

2 
 

 

 
 (1رقم )الملحق 

 األكاديهية الميبية

 قسم اإلدارة والتنظيم/ هدرسة العموم اإلدارية والهالية

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.   

 بإعداد رسالة ماجستير بعنواف: ةقـو الباحثت

 - مرقػػػبجامعػػػة الب ألعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريسالػػػوظيفي  بػػػاألداء االغتػػػراب الػػػوظيفي وعالقتػػػو" 
 ."دراسة ميدانية 

ونظرًا ألىمية رأيكـ في ىذه الدراسة والتي نتمنى أف تسيـ ػػػ بإذف اهلل ػػػ في محاولػة تشػخيص 
وقطػػػاع   بمػػػا يعػػػود بػػػالنفع عمػػػى الجامعػػػة بشػػػكؿ خػػػاصو   الظػػػاىرة المدروسػػػة بشػػػكؿ عممػػػي

ردة فػي االسػتبانة افاء البيانػات الػو ينأمؿ منكـ التعاوف معنا في است  التعميـ العالي بشكؿ عاـ
ونود أف نؤكد لكـ أف البيانات التي سيتـ الحصػوؿ عمييػا سػتعامؿ   بيف أيديكـ بكؿ دقةالتي 

 وسيقتصر استخداميا عمى أغراض البحث العممي فقط.  بسرية تامة

 

 وباهلل التوفيؽ.  مع تقبؿ شكري وتقديري لكـ سمفاً 

 

 

 حناف عمي الحنش/ ةباحثال                          

 .والتنظيـ / قسـ اإلدارةفرع مصراتةكاديمية الميبية/ ألا                               
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 الجزء األول: البيانات الشخصية والوظيفية 

 

 الجنس - 1

 ذكر )    (                                                                       أنثى )    (

 

 سنوات الخبرة الوظيفية  – 2

 سنة فأكثر )    (. 15هن     سنة )    (     15سنوات إلى أقل هن  5هن         سنوات )    (     5أقل هن 

 

 الدرجة العمهية  – 3

 أستاذ )    (.   أستاذ هشارك )   (        هحاضر )   (      أستاذ هساعد )    (       هحاضر هساعد )    (      

 

 الدرجة األكاديهية - 4

 (.   دكتوراة  )         (                                                هاجستير  )        

 

 التخصص  –5

 عموم تطبيقية  )    (.  عموم إنسانية   )    (                                                
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هقياس االغتراب الوظيفي الجزء الثاني:   

التكرم أرجو ، تشعر بو في الكمية الذي االغتراب الوظيفيفيها يمي هجهوعة هن العبارات التي تقيس شعورك تجاه   
 ( في الخانة التي تتفق هع رأيك. √ووضع عالهة )، العبارة جيداً  بقراءة

 
 م

 
 االغتراب الوظيفي :هقياس

هوافق 
غير  هحايد هوافق تهاهاً 

 هوافق
غير هوافق 

 تهاهاً 
      أشعر بعجز كبير في القيام بواجباتي في العهل. 1

      .قدرتي عمى الهشاركة في اتخاذ القرارات هعدوهة 2

      .أجد صعوبة في إيجاد حمول لمهشكالت التي تعترض عهمي 3

      .عند أداء عهل ها اشعر بأنني في حاجة لهساعدة اآلخرين حتى أنجزه 4

      أعتهد عمى زهالئي بشكل كبير في أداء هياهي وواجباتي. 5

      اشعر بأنني عاجز عن إبداء الرأي ولو في أبسط األهور. 6

      هشاركتي في أنشطة الكمية والجاهعة هحدودة جدًا. 7

      .ليس لدي اىتهام بالهؤتهرات والندوات الهرتبطة بتخصصي 8

      العهل رسهية وهحدودة جدًا.عالقتي هع زهالئي في  9

      ال يوجد انسجام وتوافق هع زهالئي في العهل. 10

      أشعر بأنني غير هرغوب في داخل الكمية. 11

      أجد صعوبة وحواجز في التعاهل هع إدارة الكمية. 12

       . هن حقي عهل أي شيء لتحقيق أىدافي الخاصة 13

      بها يخصني ويعود عمي بالنفع.  ال اىتم اإل 14

      يوجد ضعف في االلتزام باألنظهة والموائح الهعهول بيا في الكمية. 15

      ال توجد عدالة في توزيع العهل بين األساتذة في الكمية. 16

      ال بد هن الهجاهمة حتى يحصل األستاذ عمى ها يريده. 17

      الهباشر غير هوضوعي.أشعر بأن تقييهي هن رئيسي  18

      االجتياد واإلخالص في العهل هضيعة لموقت والجيد.  19
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      إن دوري في اتخاذ القرارات الهتعمقة بإجراءات وسياسات العهل هحدود. 20

      في كثير هن األحيان أقابل األخطاء في العهل بالسمبية و بالصهت عنو. 21

      في الكمية ال يجدي نافعًا. كل ها أقوم بو 22

      إدارة الكمية ال تقدر ها أقوم بو هن أعهال تنظيهية وأكاديهية. 23

      أحس بأن هصمحة العهل وأىدافو ال تعني لي الشيء الكثير. 24

      أشعر بأن هستقبمي الوظيفي والهيني غير واضح. 25

      يتحسن أبدًا.يبدو أن وضعي الوظيفي في الكمية لن  26

 
 
 ـ

 االغتراب الوظيفي :هقياس              
 

هوافق 
 تهاهاً 

غير  هحايد هوافق
 هوافق

غير هوافق 
 تهاهاً 

      أتوقع أن ال أحصل عمى حوافز هادية وهعنوية تميق بهركزي األكاديهي. 27

      واقع العهل في الكمية ال يجعمني هتفائاًل. 28

      الشعور بالرغبة في ترك العهل في الجاهعة أحيانًا. يرودني 29

      ال أشعر بقيهتي الوظيفية عند هزاولة عهمي في الكمية. 30

 

 الوظيفي األداءالجزء الثالث: هقياس 

نرجو هنك قراءة عن الوظيفة التي تشغميا حاليًا،  هستوى األداء الوظيفيفيها يمي هجهوعة هن العبارات التي تعكس 
 ( في الخانة التي تعبر عن رأيك الشخصي بدقة.√ووضع عالهة ) ، العبارة بتأني

  م
 الوظيفي األداءهقياس 

هوافق 
 تهاها

غير  هحايد هوافق
 هوافق

غير هوافق 
 تهاها

      ينجز األساتذة في الكمية الهيام واألعهال الهطموبة هنيم بفعالية. 1

      يعهل األساتذة عمى أداء الواجبات الوظيفية في الوقت الهحدد.  2

جراءات العهل األكاديهي.   3       يتقيد األساتذة في الكمية بقواعد وا 

      يسيم األساتذة في تحقيق أىداف الكمية بشكل إيجابي. 4
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      يستغل األساتذة وقت الهحاضرات بالشكل العمهي الهناسب. 5

      يستخدم األساتذة األساليب التقنية الهتطورة خالل تدريس الطالب. 6

      يشارك األساتذة في الهؤتهرات والندوات العمهية بشكل هستهر. 7

      يتابع األساتذة  باستهرار تطور أساليب البحث العمهي. 8

      يقوم األساتذة باستغالل الهوارد الهتاحة لدييم بكفاءة. 9

      يعتهد األساتذة عمى الهراجع الحديثة والهتطورة في التدريس. 10

      يتوفر لدى األساتذة الهيارات والقدرة عمى حل الهشاكل التي تواجييم. 11

      هدخالت الكمية هن الطمبة تشجع األساتذة عمى األداء الهتهيز. 12

      األساتذة.هستوى الطالب في الكمية  يزيد هن تحسين جودة أداء  13

      يحرص األساتذة عمى حضور ورش العهل الخاصة بتطوير أدائيم. 14

      يعتهد األساتذة عمى االنترنت في العهمية التعميهية في الكمية.   15

      يؤدي األساتذة الهيام العمهية واألكاديهية طبقًا لهعايير الجودة. 16

      الكمية في تحسين جودة أداء األساتذة.تسيم الموائح الداخمية في  17

      يحصل األساتذة عمى دورات تدريبية في هجال تخصصاتيم. 18

      نظم الحوافز الهعهول بيا في الجاهعة يسيم في تحسين جودة أداء األساتذة. 19

      ُيعد نظام تقييم األداء في الجاهعة هوضوعي وفعال. 20
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 (3)الملحق رقم 

 Krejicie and Morgan (1970)دول ج

 لتحديد حجم العينة

 

حجم 

 المجتمع

حجم 

 العينة

حجم  

 المجتمع

حجم 

 العينة

حجم  

 المجتمع

حجم 

 العينة

حجم  

 المجتمع

حجم 

 العينة

77 77 777 777 777 777 7777 776 

76 77 767 777 777 776 7877 777 

77 78 757 777 757 777 7777 777 

76 77 767 777 777 777 7777 776 

77 77 777 777 677 776 7777 777 

76 77 787 776 667 775 7577 776 

77 75 777 777 577 777 7777 777 

76 77 777 776 567 777 7777 777 

67 77 777 777 677 777 7677 775 

66 77 777 777 667 767 7777 767 

57 67 777 777 777 757 7677 767 

56 65 767 767 767 756 6777 766 

67 68 757 766 877 758 5777 757 

66 57 767 768 867 767 6777 757 

77 55 777 757 7777 767 7777 756 

76 67 787 756 7777 776 8777 757 

87 67 777 758 7777 787 77777 767 

86 65 777 766 7777 786 76777 766 

777 77 777 777 7777 777 77777 766 

777 75 757 775 7677 775 77777 768 

777 87 777 787 7577 777 77777 777 

777 86  777 785  7677 777  67777 777 

 66777 777 

777777 777 
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 (4الملحق رقم )

 والزيارات الميدانيةأسئلة المقابالت الشخصية نموذج 

 بإعداد رسالة ماجستير بعنواف: ةقـو الباحثت
 - هرقبجاهعة الب ألعضاء ىيأة التدريسالوظيفي  باألداء االغتراب الوظيفي وعالقتو"

 ."دراسة هيدانية 
ونظرًا ألىمية رأيكـ في ىذه الدراسة والتي نتمنى أف تسيـ ػػػ بإذف اهلل ػػػ في محاولػة تشػخيص 

وقطػػػاع   بمػػػا يعػػػود بػػػالنفع عمػػػى الجامعػػػة بشػػػكؿ خػػػاصو   المدروسػػػة بشػػػكؿ عممػػػيالظػػػاىرة 
بػيف أيػديكـ التػي اإلجابػة عػف األسػئمة نأمؿ منكـ التعاوف معنا في   التعميـ العالي بشكؿ عاـ

  ونػػود أف نؤكػػد لكػػـ أف البيانػػات التػػي سػػيتـ الحصػػوؿ عمييػػا سػػتعامؿ بسػػرية تامػػة  بكػػؿ دقػػة
 أغراض البحث العممي فقط.وسيقتصر استخداميا عمى 

في ما يأتي عدد من األسئلة التي تم طرحها على أعضاء هيأة التدريس في كليات       

 جامعة المرقب خالل المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية التي قامت بها الباحثة .

أداء هل ينجز عضو هيأة التدريس بالكلية المهام واألعمال المطلوبة منه، ويقوم ب/ 2س

 واجباته األكاديمية والوظيفية في الوقت المحدد؟.

، / هل يستغل عضو هيأة التدريس بالكلية وقت المحاضرات بالشكل العلمي المطلوب1س

 ويسهم في تحقيق أهداف الكلية؟.

/ هل يعتمد عضو هيأة التدريس بالكلية على المراجع الحديثة واألساليب التقنية 3س

 المتطورة  في التدريس.

/ هل يتابع عضو هيأة التدريس بالكلية تطور أساليب البحث العلمي، ويحصل على 4س

 دورات تدريبية في مجال تخصصه.

فهل  تقييم أداء زمالئك من أعضاء هيأة التدريس بالكلية وبتجرد / لو طلب منك5س

 هو)عالي/ متوسط/ ضعيف(.

 في الكلية./ هل تشعر بعجز في القيام بواجباتك األكاديمية والوظيفية 6س

 / هل تشارك في أنشطة الكلية والجامعة العلمية.7س

 / هل هناك وضوح في األنظمة واللوائح اإلدارية والعلمية في الكلية.8س

 / هل تقدر الكلية ما تقوم به من أعمال علمية وأكاديمية.9س

 / هل ترغب في ترك العمل بالجامعة.22س

 


