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 ممخص الدراسة
 ،وعالقتػػو بسػػموؾ المواطنػػة التنظيميػػة لػػدى العػػامميف فػػي وزارة األوقػػاؼ ،الػػوظيفي االغتػػراب

 والشئوف الدينية

كمسػػتكلسػػلكؾالمكاطنػػ ،الػػكظيايالتعػػرؼعلػػىمسػػتكلاال تػػرابىلػػىػػد تالدراسػػ إ
كىػػػد تإلػػػىمعر ػػػ الاػػػركؽبػػػيفمتكسػػػػطلت، مػػػل؛كتاديػػػدطبيعػػػ العبلقػػػ بينيمػػػل،التنظيميػػػ 

كالكػػػئكف،كقػػػلؼلػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألتبعػػػلنللمتايػػػراتالديمك را يػػػ اسػػػتجلبلتالمباػػػكثيف
الديني  يمال ظلت زة.

لجمػ البيلنػلت،كاستمدمتاالستبلن الكصايالتاليلي،يجتبعتالدراس المنا،للكصكؿللنتلئج
كالكئكفالديني  ػيمال ظػلت ػزة،كقلؼألكزارةات كفمجتم الدراس مفجمي العلمليف يك

مػػػفأ ػػػرادمجتمػػػ الدراسػػػ بسػػػيط ،كتػػػـامتيػػػلرعينػػػ عكػػػكائي عػػػلمبلن(1308)البػػػللدعػػػددىـ
.%(مفعين الدراس 93.27(استبلن بنسب )277)،كلقدتـاسترداد ردان(297)كعددىل

ىميا:أوتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج 

 جػلءبػكزف،كالكػئكفالدينيػ ،لدلالعلمليف ػيكزارةاألكقػلؼاالغتراب الوظيفيمستكل
 .(،كىكبدرج مكا ق )قليل (44.517نسبي)

 (،كىػػكبدرجػ مكا قػػ 81.938جػػلءبػكزفنسػبي)،سػموؾ المواطنػػة التنظيميػةمسػتكل
 ) بيرة(.

 عالقػػػة عكسػػػيةكجػػػكد(ذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلα≤0.05بػػػيف) االغتػػػراب
.سلكؾالمكاطن التنظيمي كبيف ،الوظيفي

 برزىا:أالدراسة لعدد مف التوصيات َخُمصت كما 

 يـكزرعالثقػ  ػيناكسػ،كمػنايـصػبلايلتأ بػر،ضركرةالعمػؿعلػىتم ػيفالعػلمليف
كالكػػػعكربللعزلػػػ ،كاالمبلقيػػػ كابعػػػلدىـعػػػفاإلابػػػلط،مػػػفمػػػبلؿنكػػػرالقػػػيـالسػػػلك ي 

كاال تراب.

 تقػػكـعلػػى؛كالسػػعيلبنػػلءعبلقػػلتإنسػػلني ،تعزيػػزاالتجلىػػلتااليجلبيػػ بػػيفالعػػلمليف
دسلك يلتالمكاطن التنظيمي .يكتجس،كتقبؿاآلمر،االاتراـالمتبلدؿ
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Study abstract 

Employment Alienation and its Relation to the Organizational 

Citizenship Behavior among the Employees of the Ministry of 

Awqaf and Religious Affairs 

The aim of this study was to identify the level of employment 

alienation and the level of organizational citizenship behavior (OCB), 

and to determine the nature of the relationship that may exist between 

them. The study also aimed to identify the differences between the 

responses of the respondents according to the demographic variables 

observed in the employees of the Ministry of Awqaf and Religious 

Affairs in the Gaza governorates. 

The study implemented the descriptive analytical approach, and used 

the questionnaire as a data collection method. The study population 

consisted of the employees of the Ministry of Awqaf and Religious 

Affairs in the Gaza governorates who are (1308) employees, A simple 

random sample of (297) employees was selected, and thus the sample 

was recovered (277 ) Identifying (93.27%) of the sample size. 

The study arrived at a set of results, the most important of which 

are: 

 The level of employment alienation among the employees of the 

Ministry of Awqaf and Religious Affairs came at a relative weight 

of (44.517%), which reflects a low agreement level. 

 The level of organizational citizenship behavior came at a 

relative weight of (81.938%), which reflects a high agreement 

level. 

 There is a statistically significant inverse relationship at the level 

(α≤0.05) between employment alienation and organizational 

citizenship behavior. 

The study also concluded a set of recommendations, the most 

important of which are: 

 The need to work to empower the employees, give them greater 

authorities, and enhance the environment of confidence and trust 

among them through the dissemination of moral and behavioral 

values that keep them away from frustration and feelings of 

isolation and alienation. 

 To promote positive attitudes among the employees and to build 

human relationships between them based on mutual respect, 

acceptance of the other, and to practice the organizational 

citizenship behaviors. 
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 . الفصؿ األوؿ1
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمةال

كمػل،تسػلرع  ػيبيئػ تتسػـبػللتايربػكتيرةمالػذمنعيكػوعلىالر ـمفالتطكرالسػري 
ايػػثيعتبػػرالاػػرد؛مػػفمعجػػزاتأنجزىػػلاإلنسػػلف ػػيممتلػػؼاقػػكؿالمعر ػػ تطػػكركا ػػبىػػذاال

اانتكػلرزايػدت؛ ييلعنصرانأسلسػيلن ػيالمجتمػ  تػؤدماللػ اجتملعيػ بلعتبػلره؛ تػرابالمايػـك
لػػذلؾ؛ ػػيكقػػتتنعػػدـ يػػوالقػػدرةعلػػىالتػػأثير ػػيمجريػػلتاألاػػداث،كاالضػػطرابإلػػىالايػػرة
،كالما ريف،العديدمفالعلملءاىتملـعلىكاستاكذت تراببأك لؿممتلا ،ال  رةااستمدمت
كبعيػػػدانعػػػف،نللػػػ تسػػيطرعلػػػىالاػػػردسػػػيطرةتلمػػ تجعلػػػو ريبػػػلابلعتبػػػلره؛كالبػػػلاثيف،كال تػػلب

.جتملعيالابعضنكاايكاقعو

 يالمجتم الاديث يلئلنسلفبلعتبلرىلالل مميزة؛مك ل اال تراباستطلعتكقد
فتظير مكضػكعأفتارضناسيلعلى ثيرمفمجلالتالنكلطالثقل ي يالكقتالاللي،كأ
،نثربكلكجيػػ ألكا،جتملعيػػ الاكالباػػكث،عمػػلؿالانيػػ ألكا،دبيػػ ألمػػفال تلبػػلتاسلسػػي ػػي ثيػػرأ

،عفالنػلس،بػؿعملؿماتربلنأليظير يىذهاناسوصب المنطكمعلىأكالدراسلتالالساي ،ك
مريف،كعػػدـآلبػػلتصػػلؿالاكالعجػػزعػػف،كعكاطاػػو،يعػػلنيعػػذابالكاػػدة،هكمكػػلعر،ناسػػوفعػػك

.(1979:3)أبكزيد،ؿم  يرهالقدرةعلىالتعلم

كأ، ػػيالمجػػلؿمػػتبلؿالاكأمػػلىػػكإالماصػػل عػػدـالتػػكازف،الػػكظياي تػػرابالامػػلأ
كأ،البني السلك ي ،كيت كفالمجلؿالسلك يعلدةمػفالتالعػؿالػذمياػدثبػيفكمصػي الاػرد

،عنلصػػػػرالبيئػػػػ الملديػػػػ كأ،كالاسػػػػيكلكجي الراىنػػػػ لػػػػو،كبػػػػيفالبيئػػػػ الكاقعيػػػػ ،الاللػػػػ الناسػػػػي 
مثػػؿ ػػيتػػكازفىػػذاالمجػػلؿبسػػببالمتايػػراتالتنظيميػػ ؛مػػتبلؿالا،كعنػػدملياػػدثجتملعيػػ الكا

فذلػػؾيػػنع سبػػدكرهعلػػىإ ػػ؛كعػػبءالػػدكر،البيئػػ التنظيميػػ ،كصػػراعالػػدكر،ك مػػكضالػػدكر
.(45-2014:44)اسنيف،الكظياي ترابالا يبلنثتمم،كتصر لتاأل راد،كأالسيس،مكلعر

عملؿم التاييػرالمسػتمر ػيألبأفالتاديلتالتيتكاجييلمنظملتاويضيؼ الباحث
كسػػلك و،نسػػلنيإلبللعنصػػرااالىتمػػلـعلػػىىػػذهالمنظمػػلتتكجػػب،االسػػتقراربيئػػ تتسػػـبعػػدـ
 يأمتنظيـالعلمليفعندملي كنكاأعضلءؾنمطلنملصلنيميزلىنفإايث؛دامؿالتنظيملت

يػػك ر،لػػذلؾينباػػيالعمػػؿعلػػىتػػك يرمنػػلختنظيمػػيمبلئػػـ؛التنظيمػػلتتلػػؾعػػفسػػلك يـمػػلرج
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،تنميػػػ ك،تاسػػػيفأداءالعػػػلمليفإلػػػىكيػػػؤدمالممتلاػػػ ،التنظيميػػػ القػػػدرةعلػػػىمكاجيػػػ الظػػػركؼ
.كتعزيزسلك يلتالمكاطن التنظيمي 

سػػلك يلتااالىتمػػلـكنػػ األميػػرةزيػػلدةآلكلقػػدكػػيدتا كذلػػؾ؛لمكاطنػػ التنظيميػػ بمايػػـك
ايػثلػـتعػداألدكاراألسلسػي كاػدىل ل يػ ؛لملليذاالمايكـمفتػأثيرعلػى لعليػ المنظمػلت

بػؿالبػدمػفكجػكدأدكارأمػرليقبػؿعلييػلالعػلمليفطكاعيػ ،تيل،كاسػتمراريئيػلللاالظعلىبقل
(.2003:10)اكاس،لتنظيمي بأنيلسلك يلتالمكاطن اكالتيتعرؼ،كىياألدكاراإلضل ي 

؛بلعتبػػلرهالجلنػػباألسلسػػي؛يم ػػفإىمللػػوالكسػػلكؾالمكاطنػػ مػػفالمكضػػكعلتالثريػػ 
أكالمنظمػػ ،أكالجملعػػ ،ذلػػؾالجلنػػبمػػفاألداءالمكجػػوناػػكالاػػردكىػػك،لتقيػػيـأداءالعػػلمليف

ه ػػػيأفيملرسػػػوكتقػػػدير،متػػػركؾلا ػػػـالاػػػرداجتيػػػلدمأك،امتيػػػلرمكالػػػذميكصػػػؼبأنػػػو،  ػػػؿ
كاليم فمعلقب الاردعلى،كىكسلكؾاليمض لنظلـالم ل آتالرسمي ،أكيمتن عنو،الارد

.(2012:244)الينداكم،عدـأداءه

؛كالتنظيملت،لعلمليفكمدلتأثيرهعلىا، ترابالكظيايبلكبللر ـمفاألىمي ال بيرةل
سػلكؾالمكاطنػ كعبلقتػوب، ترابالػكظيايالاضكءعلىالدراس الاللي تسعىإلىتسليطال إف

علملنبأفالدراسػ ؛ةكالكئكفالديني  يمال ظلت ز،التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ
كمفثـتقديـ،)مدير،رئيسقسـ،رئيسكعب ،مكظؼ(التللي :المسميلتالكظياي سكؼتكمؿ
سلكؾالمكاطن التنظيمي .كتعزيز،مملرس إلىبدكرىل،كالتيتؤدمكاالقتراالت،التكصيلت

 مشكمة الدراسة:  1.1
كقػػػدي ػػػكف،كمكاردىػػػلالبكػػػري ،التنظيمػػػلت تػػػرابالػػػكظيايأمػػػرانمرتبطػػػلنبػػػأداءاليعػػػدا
بداع،مصدركعي كتكق نتلئجالتعلمؿ،مفرصده،كتاليلومنظم عندملتتم فال...كتاكؽ،كا 
كاالقتصػػػػلدي ،االجتملعيػػػػ منظمػػػػلتكتجلىلػػػػويسػػػػببآثػػػػلرانسػػػػلبي علػػػػىالفإىمللػػػػوأمعػػػػو،إال
نتكػلرىلاكمجػلؿ،األبعػلدتػزداداػدتيلةمتعػدد تػرابالمسػأل اإف ػ؛مفذلػؾنطبلقلاك،كالثقل ي 

 تػػػرابالكتاليػػؿممػػػلطرا،دراسػػػ اسػػتدعىممػػػل،ليػػػلالمييػػأةكاألسػػػبلب، لمػػلتػػػكا رتالعكامػػؿ
.كالتنظيملتعلىادسكاء،علىالعلمليفالكظياي

؛يجلبي المتعددةللتنظيمػلتإلاكاآلثلر،ىمي سلكؾالمكاطن التنظيمي مفالنتلئجأكتعد
تاقيػػػؽكتاسػػػيفقػػػدراتكميػػػلراتالعػػػلمليف،كبللتػػػللي،ر ػػػ الػػػركحالمعنكيػػػ إلػػػىيػػػؤدمبلعتبػػػلره

بيػػذااالىتمػػلـلػػذلؾتكجػػب؛لكميػػزةتنل سػػي تسػػعىالتنظيمػػلتلتاقيقيػػ،يجلبيػػ إكنتػػلئج، ضػػلي أ
.داءالعلـللعلمليفألكتأثيرهعلىا،نسلنيإلبللسلكؾاالرتبلطوكذلؾ،السلكؾ
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كالكػػئكفالدينيػػ ،كالتػػيعمػػؿ،الكمصػػي  ػػيكزارةاألكقػػلؼومػػف خػػالؿ تجربػػة الباحػػث
لمػدةلنلسػبعكرعلملن،كمفمبلؿعملو ياإلدارةالعلم للكػئكفالملليػ مااثنيبيلأل ثرمف
تكلػػدلػػدلالبلاػػثاإلاسػػلسكذلػػؾمبل ػػلنلتمصػػصالبلاػػث ػػيمجػػلؿاإلدارة،؛ممػػسسػػنكات

ندملجالا،كىذاالندملجاكمستكل،كالكظيا ،ضعؼالعبلق بيفالاردكذلؾمفايث؛بللمك ل 
.أكمينيلن،أك  ريلن،قدي كفناسيلن
 تراب ي لسطيفمفاللتيتنلكلتابأفالدراسلتاأمرلمفنلاي الباحث الحظ وقد

كعبلقتػوبسػلكؾ، تػرابالػكظيايالالدراسلتالمادكدةبك ؿعلـ،كعدـكجكددراسلتتنلكلػتا
ايػػػثأكػػػلرتبعػػػضالدراسػػػلت؛-علػػػىاػػػدعلػػػـالبلاػػػث-بكػػػ ؿمػػػلصالتنظيميػػػ المكاطنػػػ 
،(2011سػلطلف)أبػك،مثػؿدراسػ علييػل االطػبلع مػف البلاػث تم ػف التػيالسػلبق الالسػطيني 

إلػىكجػكداال تػراب(2014بلت،كأبػكمقػدـ)يكدراسػ أبػكسػمرة،ككػع،(2012كدراس كػبلت)
 دراسػػ الدراسػػلتالتػػيتنلكلػػتسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ،ك ػػذلؾ؛الػػكظيايبمسػػتكيلتممتلاػػ 

أكػػػػػلرتإلػػػػػى(2015كدراسػػػػػ الكػػػػػنطي)،(2014كدراسػػػػػ أبػػػػػكسػػػػػمعلف)،(2015صرصػػػػػكر)
.الممتلا كؾالمكاطن التنظيمي تبعلنللسيلسلتالتنظيمي مستكلسل

 سػلكؾبكعبلقتػو،الػكظياي  تػرابالا إلػى اإلكػلرة يػتـ بػأف  الباحث يرى عمى ما سبؽ سيساً أوت
. زة مال ظلت  ي الديني  كالكئكف ،األكقلؼ بكزارة العلمليف لدل التنظيمي  المكاطن 

 أسئمة الدراسة: 2.1 
، وزارة األوقػػاؼفػػي اب الػػوظيفي بسػػموؾ المواطنػػة التنظيميػػة لػػدى العػػامميف غتػػر المػػا عالقػػة ا

 غزة؟محافظات والشئوف الدينية في 

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

كالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي، تػػػرابالػػػكظيايلػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼالمػػػلمسػػػتكلا .1
  زة؟مال ظلت

كالكػػئكفالدينيػػ ،طنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼمػػلمسػػتكلسػػلكؾالمكا .2
  زة؟مال ظلت ي

سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليفبػيفك، تػرابالػكظيايالعبلق بػيفاىؿيكجد .3
  زة؟مال ظلتكالكئكفالديني  ي، يكزارةاألكقلؼ
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اػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالكجػػد ػػركؽبػػيفمتكسػػطلتاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿايىػػؿ .4
كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،سػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼ

الائػػػ ،المدمػػ سػػنكاتعػػػدد،العلمػػي)الجػػنس،المؤىػػؿ:تعػػزللمتايػػػرات ػػزةمال ظػػلت
 المسمىالكظياي(؟العمري ،

 أىداؼ الدراسة: 3.1
ي :تاقيؽاألىداؼالتللإلىالاللي الدراس تسعى

كالكػػػئكف،التعػػػرؼعلػػػىمسػػػتكلاال تػػػرابالػػػكظيايلػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼ .1
الديني  يمال ظلت زة.

،التعػػػػرؼعلػػػػىمسػػػػتكلسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼ .2
كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.

ؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػػدلتاديػػػدطبيعػػػ العبلقػػػ بػػػيفاال تػػػرابالػػػكظيايكبػػػيفسػػػلك .3
كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.،العلمليف يكزارةاألكقلؼ

،ال كػػػؼعػػػفالاػػػركؽبػػػيفمتكسػػػطلتاسػػػتجلبلتالمباػػػكثيفاػػػكؿاال تػػػرابالػػػكظياي .4
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،كاػػكؿسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ

ت:)الجػػنس،المؤىػػؿالعلمػػي،عػػددسػػنكاتالمدمػػ ،الائػػ مال ظػػلت ػػزةتعػػزللمتايػػرا
العمري ،المسمىالكظياي(.

 أىمية الدراسة: 4.1
مػػػفمػػػبلؿمالكلتيػػػلسػػػدالػػػنقص ػػػيالدراسػػػلتالمتعلقػػػ الالليػػػ أىميػػػ الدراسػػػ ت مػػػف

ىميتيا مػف أتستمد ىذه الدراسة حيث ؛كعبلقتوبسلكؾالمكاطن التنظيميػ ، ترابالكظيايالبل
 : والتطبيقية التالية ،النظرية العتباراتا

:أواًل: األىمية النظرية

كالعربي .،مفالمتكق أفتك ؿالدراس الاللي إضل  نكعي للم تب الالسطيني  -1

 كالميتمكفمفالدراس الاللي .،نتظرأفيستايدالبلاثكفيي -2

ضػػػركرةالتكسػػػ  ػػػيلمػػػلينػػػلدمبػػػوبعػػػضالبػػػلاثيفباسػػػتجلب تعتبػػػرالدراسػػػ الالليػػػ  -3
.األمرلكعبلقتوبللمتايرات، ترابالكظيايالالدراسلتالمتعلق بل
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:األىمية التطبيقية ثانيًا:

 تػػرابالػػكظيايبسػػلكؾالمكاطنػػ الاعبلقػػ ألفالدراسػػ الالليػػ تسػػتيدؼمعر ػػ ؛نظػػران -1
جالتطػكيركتنايػذبػرام،قػدتسػيـ ػيإعػداد،التنظيمي ، إنيلتعتبرإضل  علميػ جديػدة

اإلدارم.

كالعكامػػؿالمػػؤثرةىػػـالنتػػلئجالمترتبػػ علػػىكجػػكده،أإفمعر ػػ مسػػتكلسػػلكؾالمكاطنػػ ،ك -2
 اإلجراءاتاإلداري المنلسب .التملذعلىىذاالنكعمفالسلكؾ،يؤدم

كبللتػػػلليتصػػػاي مػػػليم ػػػف، تػػػرابالسػػػلبي المعللجػػػ آثػػػلرامػػػفالمتكقػػػ أفتايػػػد ػػػي -3
 كالكزارةعلىادسكاء.،ثلرالمتعلق بللعلمليفتصاياومفىذهاآل

تسلعد يالادمػفكملسيسارعنيلمفتكصيلتو،مفنتلئجالدراس االستالدةإم لني  -4
 كتاعيؿسلكؾالمكاطن التنظيمي .، ترابالامك ل 

كتعزيػزسػلكؾ، ترابالمالكل تقديـمجمكع مقترالتتسلىـ يالتقليؿمفمظلىرا -5
 لدلالعلمليف.التنظيمي ن المكاط

 متغيرات الدراسة: 5.1
كالمتايػػر تػػرابالػػكظياي،البػػيفالمتايػػرالمسػػتقؿالمتمثػػؿ ػػيامعر ػػ العبلقػػ تتطلػػب

مػػفمػػبلؿالمتايػػراتالكمصػػي لػػدلالعػػلمليفكىػػكسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ،كالاػػركؽ،التػػلب 
إلػػػى،تصػػػميـنمػػػكذجا تراضػػػييكػػػير ػػػزهمال ظػػػلتكالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،األكقػػػلؼ ػػػيكزارة

متايراتالدراس التللي :
،كيتضمفاألبعلدالتللي : ترابالكظيايال:االمتغير المستقؿ -1

،اال ترابعفالذات(.)العزل ،العجز،البلمعيلري ،البلمعنى

،كيتضمفاألبعلدالتللي :سلكؾالمكاطن التنظيمي :المتغير التابع -2

يثلر،ال يلس ،السلكؾالاضلرم،الركحالريلضي ،الضميرالاي(.)اإل
كيتضمفالمتايراتالتللي ::الديموغرافيةالمتغيرات  -3

(.،المسمىالكظيايالائ العمري عددسنكاتالمدم ،)الجنس،المؤىؿالعلمي،
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المقترحللدراس الاللي :اال تراضيالنمكذجيكض الك ؿالتلليك








 






 (1شكؿ رقـ)                                
 النموذج االفتراضي لمتغيرات الدراسة

 
(Seeman,1990(ك)Seeman,1959)إلػى:اسػتنلدانمفإعػدادالبلاػثاال تراضيالنمكذجتصميـالمصدر:

(225-1993:217(ك)كػػػػػػػػػػػػػػتل،2003:35(ك)ملياػػػػػػػػػػػػػػ ،1998:31)عبػػػػػػػػػػػػػػدالممتػػػػػػػػػػػػػػلر،نقػػػػػػػػػػػػػػبلنعػػػػػػػػػػػػػػف
 .(االغتراب الوظيفيألبعلدالمتايرالمستقؿ)(42-2010:33المنعـ، عبد)ك

ألبعػػلدالمتايػػر(27-2003:25)اػػكاس،نقػػبلنعػػف(Organ,1990)ك(Moorman,1991)إلػػى:كاسػػتنلدان
.)سموؾ المواطنة التنظيميةالتلب )

 اسة:فرضيات الدر   6.1
 الفرضية الرئيسة األولى:

، غتػػراب الػػوظيفيالا(بػػيفα≤0.05عبلقػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلالداللػػ )اليكجػػد
مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،سلكؾالمكاطن التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼبيفك

. زة



 البلمعيلري  العزل 

 االغتراب الوظيفي

 سموؾ المواطنة التنظيمية

 اإليثلر

 البلمعنى


الجنس

المؤىؿالعلمي
عددسنكاتالمدم 

الائ العمري 
الكظيايالمسمى


 

 الذات ترابعفاال العجز

 المتغير المستقؿ

 المتغير التابع

 الضميرالاي الركحالريلضي  ال يلس  السلكؾالاضلرم

 متغيرات ديموغرافية
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 تالية:الفرعية الة السابقة الفرضيات الرئيس الفرضيةويتفرع مف 

بػيفك ،العزلػة(بػيفα≤0.05عبلق ذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكلالداللػ )اليكجد .1
كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،سػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼ

 . زةمال ظلت
بػيفك العجػز،(بػيفα≤0.05عبلق ذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكلالداللػ )اليكجد .2

كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،نػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼسػػػػػلكؾالمكاط
. زةمال ظلت

 ،الػال معياريػة(بػيفα≤0.05عبلق ذاتدالل إاصلئي عندمسػتكلالداللػ )اليكجد .3
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼبػػيفك

. زةمال ظلت
 ،الػػال معنػػى(بػػيفα≤0.05قػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلالداللػػ )عبلاليكجػػد .4

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼبػػيفك
. زةمال ظلت

االغتػراب عػف (بػيفα≤0.05عبلق ذاتدالل إاصلئي عندمسػتكلالداللػ )اليكجد .5
كالكػئكفالدينيػ ،التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼسلكؾالمكاطن بيفك،الذات
. زةمال ظلت ي

 الفرضية الرئيسة الثانية:

(بػػيفمتكسػػطلتاسػػتجلبلتα≤0.05كجػػد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلالداللػػ )يال
ارةاػػكؿسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػػ لػػدلالعػػلمليف ػػػيكزك، تػػرابالػػػكظيايالالمباػػكثيفاػػكؿا

عػػدد،العلمػػي)الجػػنس،المؤىػػؿ: ػػزةتعػػزللمتايػػراتمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،األكقػػلؼ
.المسمىالكظياي(الائ العمري ،،المدم سنكات

 حدود الدراسة: 7.1
:ليليم ىنلؾعددمفالادكدالمتعلق بللدراس الاللي كىي

كعبلقتػػػو،الػػػكظياياال تػػػرابتنػػػلكؿىعلػػػالالليػػػ الدراسػػػ اقتصػػػرت:الحػػػد الموضػػػوعي .1
بسلكؾالمكاطن التنظيمي .
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مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي، ػيكزارةاألكقػلؼالاللي تـتنايذالدراس :الحد المكاني .2
 . زة

ـ.2017-ـ2016الدراسيمبلؿالعلـالاللي الدراس تـإجراء:الحد الزمني .3

كالكئكفالدينيػ ،لعلمليف يكزارةاألكقلؼعلىاالاللي الدراس تـتطبيؽالحد البشري: .4
)مدير،رئيسقسـ،رئيسكعب ،مكظؼ(.

 مصطمحات الدراسة:  8.1
 مى النحو التالي:ع جرائياً إوتعريفيا  ،مصطمحات الدراسة تحديديمكف 

"عبػػػلرةعػػػفمجمكعػػػ مػػػفالمكػػػلعرالسػػػلبي تجػػػلهالعمػػػؿت ػػػكفنتيجػػػ :تػػػراب الػػػوظيفيالغا. 1
كيؤدمذلؾبدكرهإلىعػدـتاقيػؽ؛كامؿأىميلكعكرالعلمؿباقدافنتلجعملولمجمكع مفالع

 .(2014:21)اسنيف،الذاتيللارد"اإلكبلع

بو،كعفالم لفالذميعيش يو،الكمصعفاآلا تراب"كىك- مريف،كعفالعمؿالذميقـك
"لػػػػػػذميعػػػػػػيش يػػػػػػوكالمجتمػػػػػػ ا،كالثقل ػػػػػػ ،كعػػػػػػفالمنظمػػػػػػ التػػػػػػييعمػػػػػػؿبيػػػػػػل،كعػػػػػػفالسيلسػػػػػػ 

.(2012:94)أبكالنصر،
 كالكػئكفالدينيػ ،يكزارةاألكقلؼىككعكرالعلمليف :غتراب الوظيفيالجرائي لإلالتعريؼ ا

بللمعػػػليير،كبللتػػػللي قػػػدانيـالكػػػعكرااللتػػػزاـكالعجػػػز،ك قػػػدافالثقػػػ بػػػللناسكعػػػدـ،بللعزلػػػ 
 .تملعي مكلر  اجأي كاالبتعلدعفبلالنتملء

، لعلػو يثػلب ال طػكعي ذاتيػ  رادةإ مػف نػلب امتيػلرم سلكؾ ىك":سموؾ المواطنة التنظيمية .2
 كجأ  ػي كبقلءىػل ، لعليتيػل كزيػلدة ،المنظمػ  داءأ تاسػيف  ػي يسػلىـ نػوأ إال تلر ػو يعلقػب كال

.(2015:110)العزاـ،"كالمنل س  ،العطلء

ك علليػػػػ ،داءالتنظيمػػػيأل ػػػػينيليػػػ المطػػػلؼتاسػػػيفايجػػػلبييسػػػتيدؼإمتيػػػلرماداءأىػػػك"-
كمػػػفثػػػـالياطيػػػونظػػػلـ،رسػػػمي بصػػػكرةداءهأعلػػػىالعلمػػػؿنػػػولػػػيسماركضػػػلنأالإالمنظمػػػ 

.(2012:247)الينداكم،"كاليجكزمعلقبتوعلىعدـمملرستو،تالرسمي آالم ل 

 :كالكػئكف،كقػلؼألعػلمليف ػيكزارةاىكقدرةالالتعريؼ اإلجرائي لسموؾ المواطنة التنظيمية
ييػػػدؼإلػػػىاجتيػػػلدمكذلػػػؾمػػػفمػػػبلؿالقيػػػلـبسػػػلكؾ؛علػػػىتمطػػػياألدكارالرسػػػمي الدينيػػػ 

 التنظيمي .الاعللي ك،ال الءةكزيلدة،تعزيزاألداء
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"ىيمؤسس ا كمي  لعل  ػيالمجتمػ الالسػطينيتسػعىوقاؼ والشئوف الدينية:أل . وزارة ا3
ؽيبتكثيؽعبلق المجتم بللديفاإلسبلمي،كتطلك  ريلن،كالنيكضبو،كاجتملعيلن،لدعموثقل يلن

.(2012:2)كزارةاألكقلؼ،بكؤكفالمسلميف"العنلي ك،ك  ران،اإلسبلـمنيجلن

بقػػرارمػػفجيػػ يفالمعينػػكػػملصاألـكىػػ،لتأكالمكظاػػ،يفالمػػكظاـ"كيقصػػدبيػػ: يف. العػػامم4
  ػػينظػػلـتكػػ يبلتالكظػػلئؼالمدنيػػ علػػىمكازنػػ إاػػدلالػػدكائرممتصػػ لكػػاؿكظياػػ مدرجػػ

 .(2006:7)المدم المدني ،الا كمي أيلن لنتطبيع تلؾالكظيا أكمسملىل"

 :ىيكمية الدراسة 9.1
مبلاث،عدةمكضكعالدراس بكاق ست  صكؿرئيسي ،تكتمؿعلىالبلاثلقدعللج

كالمبلاثكىي مليلي:،للاصكؿمبلص ك،كتمييد،مقدم إلىضل  إلبل

تسػلؤالتالدراسػ ،الدراسػ ،مكػ ل ، المقدمػ  كيكتمؿعلػى: ،اإلطلرالعلـللدراس  الفصؿ األوؿ:
أىداؼالدراس ،أىمي الدراس ، رضيلتالدراسػ ،متايػراتالدراسػ ،اػدكدالدراسػ ،مصػطلالت

صعكبلتالدراس .ىي لي الدراس ،الدراس ،

ثبلث مبلاثىي:إلىالذمانقسـكاإلطلرالنظرمللدراس  الثاني: الفصؿ

 :اال ترابالكظياييتنلكؿالمبحث األوؿ 

 :سلكؾالمكاطن التنظيمي المبحث الثاني 

 :كالكئكفالديني ،األكقلؼكزارةالمبحث الثالث 

 الدراسلتالسلبق  الفصؿ الثالث:

 عربي ،أجنبي (.دراسلتتتعلؽبلال ترابالكظياي) لسطيني،  

 تتعلؽبسلكؾالمكاطن التنظيمي ) لسطيني ،عربي ،أجنبي (.دراسلت 

  التعليؽعلىالدراسلتالسلبق 

  الاجكةالباثي
 جراءاتيلا ك،منيجي الدراس  الفصؿ الرابع:

 كالنقلش،التاليؿ الفصؿ الخامس:

كالدراسلتالمقترا ،كالتكصيلت،النتلئج الفصؿ السادس:
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كاألجنبي ،العربي مراجع:ال

 :المدني المالحؽ المدم  قلنكف الما ميف، قلئم  المكرؼ،االستبلن ، تنسيب
،تسييؿميم البلاثللم تبلت،تسييؿميم البلاثلكزارةاألكقلؼ،اإلاصلئي

 . تلبالمكا ق علىاإلكراؼ
 صعوبات الدراسة: 10.1

أىميل:ك،الدراس الاللي جراءإثنلءأ يلاثالباعترضتالعقبلتالتييم فتلميصبعض

 سلكؾالمكاطن التنظيمي .بالمتعلق الثلنكي ندرةالمصلدر 

  عػػػػػدـدقػػػػػ تكثيػػػػػؽالمراجػػػػػ  ػػػػػيبعػػػػػضالدراسػػػػػلتالسػػػػػلبق أثنػػػػػلءالنقػػػػػؿمثػػػػػؿدراسػػػػػ
 (.2013ك)الكيراني،،(2011)الدكسرم،

 علػػى-ايػػراتالدراسػػ مجتمعػػ صػػعكب الاصػػكؿكاالسػػتعلن بدراسػػلتسػػلبق تتعلػػؽبمت
 ادعلـالبلاثكىي)اال ترابالكظياي،كسلكؾالمكاطن التنظيمي (.

 

لدراس للـتؤثرعلىالماتكلالعلـنيلأالإ؛عبلهأإلييلالمكلرالصعكبلتتلؾكعلىالر ـمف
.الاللي 
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 خالصة الفصؿ 11.1
 تػرابالااسػتعراضللدراسػ لـكمػفمػبلؿاإلطػلرالعػ،الدراس الالليػ مكضكعاقتضى

رئيسػػيكظيػػكره مكضػػكع،الػػكظياي علػػىانع لسػػلتكمػػليصػػلابومػػف،االجتملعيػػ  ػػيالعلػػـك
كسػػػلك يـ،دائيػػػـألتاسػػػيف؛بللعػػػلمليفاالىتمػػػلـالعمػػػؿعلػػػىاسػػػتدعيمػػػلقػػػد،السػػػلكؾالػػػكظياي

التنظيمػػػػلتكالػػػػذميػػػػنع سبػػػدكرهعلػػػػىسػػػػلك يلتالمكاطنػػػ دامػػػػؿ،دامػػػػؿالتنظيمػػػلتالػػػكظياي
داري الممتلا .إلا

لمكػػػ ل الدراسػػػ اػػػكؿعبلقػػ اال تػػػرابالػػػكظيايبسػػػلكؾالبلاػػثذلػػػؾؿأكصػػػكبللتػػللي
التػيتنلكلػتاألمػرلكالدراسػلت،مػفمػبلؿتجربػ البلاػثالكمصػي كذلؾ؛المكاطن التنظيمي 
؛لػػػكظيايظيػػػرتىػػػذهالدراسػػػلتمسػػػتكيلتممتلاػػػ مػػػفاال تػػػراباأايػػػث؛اال تػػػرابالػػػكظياي

 ػيدرجػلتامتبل ػلتكملترتبعلييلمػف،ك ذلؾالدراسلتالمتعلق بسلكؾالمكاطن التنظيمي 
.لدلالتنظيملتسلكؾالمكاطن التنظيمي 

التعػػػرؼعلػػػىثػػػـسػػػئل ،أكمػػػلتاػػػرععنػػػومػػػف،سػػػؤاؿالدراسػػػ الػػػرئيسؿالبلاػػػثكتنػػػلك
،)النظري كالتطبيقيػػ (أىميػػ الدراسػػ لػػىإضػػل  إ،لتاقيقيػػلالالليػػ التػػيتسػػعىالدراسػػ ىػػداؼاأل

إلػىلرالبلاػثكػأ ػذلؾ؛كمػلينبثػؽعنيػلمػف رضػيلت رعيػ ،الرئيسػي ارضػيلتاللػىإكصكالن
كاسػتعرض،لمتايػراتالدراسػ اال تراضػيمفمػبلؿالتصػميـبعلدىلالممتلا أبمتايراتالدراس 

الاللي تاديدمصطلالتالدراس مركرانبالزمني،البكرم()المكضكعي،الم لني،الدراس ادكد
كمبلاثيػػػل،ىي ليػػػ الدراسػػػ الالليػػػ متمثلػػػ باصػػػكليلالاصػػػؿاألكؿبعػػػرضانتيػػػى،ثػػػـجرائيػػػلنإ

.الاللي جراءالدراس إالبلاثمبلؿاعترضتلؾالصعكبلتالتيذعقبأالمتعددة،ك
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 . الفصؿ الثاني2

 اإلطار النظري لمدراسة                    
 

 1.2 الوظيفي غترابالا  :وؿأل ا المبحث  
 2.2 التنظيمية المواطنة سموؾ :الثاني المبحث 
 3.2 الدينية والشئوف وقاؼأل ا وزارة :الثالث المبحث 
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 الفصؿ الثاني .2              

المبحث األوؿ  1.2   
 تراب الوظيفياالغ                             

 1.1.2 تمييد 

 2.1.2 االغتراب في المغة 

 3.1.2 مفيـو االغتراب عند الفالسفة 

 4.1.2 نساف في المجتمع الحديثإل زمة اأو  ،اغتراب الشخصية 

 5.1.2 سالمي لالغترابإلتفسير الديف ا 

 6.1.2 تعريؼ االغتراب 

 7.1.2 تحميؿ االغتراب 

 8.1.2 النظريات المفسرة لالغتراب 

 9.1.2 اد ومظاىر االغتراببعأ 

 10.1.2 نواع االغترابأ 

 11.1.2 تعريؼ االغتراب الوظيفي 

 12.1.2 مراحؿ االغتراب الوظيفي 

 13.1.2 أنواع االغتراب الوظيفي 

 14.1.2 االغتراب الوظيفي أسباب 

 15.1.2 التغمب عمى االغتراب 

 16.1.2 مبادئ التغمب عمى االغتراب الوظيفي 

 17.1.2 خالصة المبحث 
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 المبحث األوؿ 1.2

 االغتراب الوظيفي 
 :تمييد 1.1.2

 مجػلالت بجميػ  ضػرتأ نسػلف،إلا علػى مػرت مؤلمػ  لنعراضػأالبكػري  تػلري  كػيد لقػد
 كجد ايث ؛جتملعي الا التنلقضلت كتعلظمت ،زدادتا  قد ،جتملعي الابللعبلقلت ملص  الايلة

 بو نتيتا اتى  ثيران ملميلأ صمدي فأ يستط  لـ المك بلت، مف ىلئؿ ل ـو  ريس  ناسو نسلفإلا
.جتملعيالا السلكؾ مملرس  عف كالعجز،العزل  إلى

مػفمػبلؿمعػلنيكمصػطلالن،التعرؼعلىاال تػرابمايكمػلنإلىكؿألييدؼالمباثا
عندبعضالابلسا  .اال ترابالممتلا ،ثـتطكرىذاالمايـك

 تراب،كيترتبعلىملتقدـتعريؼلبلاإلسبلميكيتنلكؿىذاالمباثتاسيرالديف مل
لػػىالنظريػػلتالماسػػرةلبل تػػراب للنظريػػ إكػػلرةإلذلػػؾسػػيتـاإلػػىضػػل  إكتاليلػػو،،اال تػػراب
نظريػػػػ السػػػػملتسػػػػتعراضاكسػػػػيتـ،كمػػػػفثػػػػـنظريػػػػ المجػػػػلؿ، مػػػػل،كنظريػػػػ الػػػػذات،السػػػػلك ي 
كنظري التاليؿالناسي.،الكمصي 

إلػػىكػػلرةإلمػػفالتاصػػيؿ، مػػلكسػػيتـابكػػيءاال تػػراببعػػلدأبعػػدذلػػؾيتنػػلكؿالبلاػػثك
لىالتعريؼبلال ترابالكظيايإالكصكؿنكاعاال ترابالمتعددةبك ؿعلـ،كيترتبعلىذلؾأ
مريف.آلعفناسوكعفاالارد يالتنظيـيجعلومعزكالنيعيكونمطلنعتبلرهلب؛نكعوأك

مفاال ترابالناسيثػـعرضمراالوبدءانسيتـىمي اال ترابالكظيايأمفنطبلقلناك
سػبلبوأ، مػلكسػيتـالتعػرؼعلػى ليػلنكبويصػب ا ترابػلن،لىاال ترابالجسدمإالذىنيكصكالن

إلػػػىكػػػلرةللمبػػػلدئالتػػػيتػػػؤدمإلكالتنظيميػػػ ،ك ػػػذلؾينتيػػػيالمباػػػثبل،جتملعيػػػ الكا،الناسػػػي 
ياي ملياددىلالبلاثبك ؿملص.لتالبعلىاال تراببك ؿعلـ،كاال ترابالكظا

 كالابلسا  ،كالما ريف ،دبلءألا ىتململتا مف  برألا الجلنب  ترابالا مكضكع كاؿ لقد
 الناس كعلـ دب،ألكا،النقد  تب  ي المصطلالت زااـ قد نجده ذإ ؛كالانلنيف ،نثركبكلكجييفألكا

 ظػلىرة  يػك عمػلؿ،ألا مػف يػر ث  ػيسلسػيلنأمكضػكعلن كظيػر كالبلىػكت، جتمػلعيالا كالتاليػؿ
 بنلىػل التػي الثقل ػلت  لػبأ ك ػي ،جتملعيػ الا الايػلة نمػلطأ ممتلػؼ  ػي ناسػيل كجػدت نسػلني إ
 نوأ الإ بداللتو، بسيطلن ينكأ فأ مف بد ال ذإ الزمف، بمركر  ترابالا معلني تعددت كقد نسلف،إلا

.(2013:11،ايالابل)معلنيو كتتعدد يتادد ثـ الزمف، بتطكر كس أ مديلت يأمذ
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 على تبلكرت كقدكالمعلصر، ،الاديث العللـ  ي السلبي  الظكاىر ىـأ مف اال تراب كيعد
 كركبي ألا النيض  بداي  أم)الملضي بيف كدتيل  ي تمتلؼ مظلىر تمذتاكعديدة، سنكات مدل
 تػلري ال ذلػؾ منػذ  لنػت نيػلأ المكػلىد كل ػف ؛الالضػر الػزمف  ػي عليػو ىػي مػل كبيف ،(قبليل كمل
 نتمػلءاتا مػ  ع سي  ةكبصكر ،القرف ىذا  ي الملدم الاضلرم للتطكر تبعلن كادة كتداداا تزداد
.(1989:7،منصكر)كالتلريمي ،الديني نتملءالا مصكصلن نسلفاإل

اال تػػػرابانتكػػػلردلػػػ علػػػىتزايػػػدألكمػػػفا االىتمػػػلـمايػػػـك الكاسػػػ الػػػذمتبديػػػوالعلػػػـك
اليقتصػػرعلػػىاالىتمػػلـكفالتعبيريػػ بيػػذاالمكضػػكع، مػػلإفىػػذاكالانػػ، يكالالسػػا،االجتملعيػػ 

نسػلني ػيإلك ملعندالعلمػلءالمكضػكعييفالمنكػاليفبماػلكالتتايػـالسػلكؾا،ىذهالمجلالت
.(2006:35،بر لت)سبيؿت كيفنظرةعلمي  لساي اكلو

مػػفمجػػلالتالتا يػػركسػػ أللػػىتلػػؾالمجػػلالتاإفتعػػدمػػدمبلنأيم ػػفك  ػػرةاال تػػراب
 ػلل ثيرمػف،سػيلملتإكتقػدـ ييػل،دكارانأالتيتلعب ييل ركعكػتىمػف ػركعالمعر ػ كالباث،

، بيػرنتكػلرلباال تػرابفياػظأكليػذالػـي ػف ريبػلن،مجػلالتجكانبايلتنلتدكراكؿىذهال
.(2001:8كلمت،)ليواال ترابإنسلني اليمتدإلىمي  يالايلةاأذاتءيك بليكجد

 :المغة في غترابالا 2.1.2
 غتراب بالمعنى والمصطمح عربياً الا 1.2.1.2

نسلفعفهللا،إلاناصلؿا-ف لنتالا رةناسيلا لـترد لم الارب  يالقرآفال ريـك
رض مػلكردت ػيسػكرةالبقػرةعلػػىلػىاألإكىبكطػػو،قصػ ملػؽآدـقػدعبػرتعنيػلبكضػكح

فيطلػػؽأك،فيسػميىػػذهالا ػرةأ(1240-1165عربػػي)بػفارادأكل ػفاػػيف؛كجػوالمصػػكص
كاليبكطىذا،لـيجدسكل لم )الارب (ك عؿ"اال تراب" قد تب ي، لم تادد عؿالملؽ

عػفكطننػل ربتنػلعػفاسػيلنكؿ رب ا تربنلىػلكجػكدانأفإ"الاتكالتالم ي "يقكؿ ينصو:"
راػلـكطننػل،،  لنػتاألاألميػلتكيلدبللربكبي هللعلينل،ثػـعمرنػلبطػكفإلكطفالقبض عندا

فأاليم ػفناصػلؿالافمثػؿىػذاأفالذمالجداؿ يو ػذلؾىػكأ ير، تربنلعنيلبللكالدةل 
مػلأكتنػتجعنػو،كأ،كتصلابوأ،كالانيف،تسببوأ،كالقلؽأ،يتـدكفمكلعرناسي ، للمكؼ

،لييػلإنو لفيايل ي نؼقبيل ،ينتمػيأالعربيعلىالر ـمفاإلنسلففأ يك،مرالثلنياأل
لػكافأدكفظيػكرفذلػؾلػـيقػؼاػلئبلنإ ػ؛المػفمبلليػلإعػرؼنػولػـي ػفييأكيتعيفبيل،اتػى

.(41-1993:40)رجب،"كالاردمعلىادسكاء،كالقلؽالجملعيأ،مفالتمرد
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 تناػى، أم  ربػلن، ياػرب عنػل  ػبلف ك ػرب الػكطف، مػف راباال تػ :(الاراىيػدم)كيقػكؿ
بتو، كأ ربتيو ،يقلؿ:كػقتبيػـ ربػ النػكل،كأ ػربالقػكـ:ديكالبع ،النكل:كالارب  نايتو، أم ك رَّ
 .(2003:271،الاراىيدم)انتككا

ك)ا تػػػرب(،)تاػػػرب(:)الاربػػػ اال تػػػراب(تقػػػكؿ-غرب:كجػػػلء ػػػيممتػػػلرالصػػػالح
ك)ا تػػرب(،بلعػػدألايضػػلنأكالاربػػلء،)الاربػػلء(ك) ػػرب(بضػػمتيفكالجمػػ ،يػػب(بمعنػػى يػػك) ر
، ريػػػببكػػػيء ػػػرب(جػػػلءأك)،ك)التاريػػػب(الناػػػيعػػػفالبلػػػد،قلربػػػوألػػػى يػػػرإ ػػػبلفأمتػػػزكج

.(1986:197الرازم،( رب(عنيأمتبلعدأ)ك) رب(بعديقلؿ،صلر ريبلنيضلنأ ربأك

،كالبعػد،)ا ترب(نزحعػفالػكطف،)الاربػ (النػكل" إف:بي  يمجم اللا العر ذلؾك
جي  ػركب)الارب(،ال لىؿ)الالرب(،)استارب(الرجؿ يالضاؾبللد يو،كالادةبللاتا 

كال،)الاريػػب(الرجػػؿلػػيسمػػفالقػػكـ،كالػػببلدالكاقعػػ  يػػو،كىػػيمػػلتقلبػػؿبػػبلدالكػػرؽ،الكػػمس
.(2004:647،المعجـالكسيط)"مفالبلد

 االغترابومصطمح  مفيـو تطور 2.2.1.2

للدراسػػػػػلتAlienationمصػػػػػطل اال تػػػػػراباسػػػػػتمداـكػػػػػلع  ػػػػػياللاػػػػػ الدارجػػػػػ اليػػػػػـك
ىػػذاالمصػػطل مػػفرجىمًسػػتيأيكقػػد،كبصػػكرةعلمػػ  ػػيالنقػػداالجتمػػلعي،كالناسػػي ،االجتملعيػػ 

:كليمػػػػلأىيجػػػػؿعػػػػفمػػػػلر سنقػػػػبلنلمسػػػػتمدمياكصػػػػل  ترجمػػػػ لمصػػػػطلايف، تلبػػػػلتىيجػػػػؿ
كؿكيكيرالمصطل األ ”Entfremdung“ مصطل :"كثلنييمل Entausserungمصطل "

كيتضػمف،اإلنسػلفعمػؿلفت ػكفىػذهالجكانػبالملرجيػ نتيجػ أللجكانبالملرجي للػذاتعلػى
.(1993:19)كتل، مريفآلذاتالمرءعفاناصلؿاكأالمصطل الثلنيالارب 

 نيػلءا ك كتصاي  ذاب إ" لىإ تالبا السكسيكلكجي للمايكـ ك قلن  تراباال مصطل  يكيرك
 قبػؿ المبلكػر معنػله  ػي يػدؿ entfremdung لمػلنيألا كالمصطل ،مريفآلكا الارد بيف العبلق 

 مايػكـ كيعنػي ، ريبػلن  ييػل الكػمص يصػب  التػي يػ ملالع بأنػوالالسػا  مجػلؿ  ػي سػتمداموا
 الاػركؽ علػى التر يػز دكفكمػلر س، ك يكربػلخ ىيجػؿ عنػد عػلـال بكػ لو اال تػراب كأ سػتبلبالا

.(2003:22)عبدالسبلـ،"كمايطو الارد بيف  صؿ كأ  صلـالتاصيلي ،

 نظيرتيل كأ، -Alienationنجليزي إلا ال لم  منو كتقتا الذم صؿألاال لم البلتيني ك
 سػـا كىػي alienatio  بلتينيػ ال ال لمػ  ىػكاال تػراب، علػى الدالػ  - alienation الارنسػي 
 الاعػؿ كىذا ،يبعد كأ يسلـ كأ ياكؿ، كأينقؿ، بمعنىalienare البلتيني الاعؿ مف معنله يستمد
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 مػرلألا كىػذه،مػرآلا لػىإ االنتمػلء بمعنػى alienus  ىػي مػرلأ التينيػ   لمػ  مف بدكره مكذأم
.(32-1993:31ب،)رجمرآ كأ،مرآلا بمعنى alius   لم  مف مرألا نيلي   ي مكتق 

 اال تػػػرابعنػػػد ػػػرـك "المقصػػػكد:ايػػػثيقػػػكؿالمجتمػػػ السػػػكممػػػف تلبػػػوكاػػػكؿمايػػػـك
نػػوأصػػب  ريبػػلنأبػػلال ترابنمػػطمػػفالتجربػػ يعػػيش ييػػلاإلنسػػلفناسػػو اريػػب،كيم ننػػلالقػػكؿ

صب بؿإفأ عللوكنتلئجيلت،ك مللؽأل عللو،نولـيعديعيشناسو مر زلعللموأعفناسو،
 تػرابا،كيبدكمػفىػذاالتعريػؼأف ػركـإنمػليكػيربػوأسلسػلنإلػىقضػي "سلدتوالذيفيطيعيـ
(.60-2005:59)املد،اإلنسلفعفذاتو

 كاالجتملعي ، ،الناسي  العلكـ  ي تقريبلن الاصر كجو على اال تراب مصطل  استمدـك"
 الاػرد ناػكر نػوأ على فآلا ليوإ نظري ،يتضلءؿ لـ لبل تراب الامكض مايكـ فأ مف الر ـ كعلى
(Schwarts, 2009: 6)."المجتمعلت  ي لو يتعرض لمل نتيج 

نجميزيػة والفرنسػية لمداللػة إل وقد اسػتخدمت الكممػة الالتينيػة القديمػة ومشػتقاتيا فػي المغتػيف ا
 ىي: معاف لالغترابعمى عدة 

 :غترابالل القانوني معنىال 1.2.2.1.2

 لىإ مل كئ مل ي  تاكيؿ"على يدؿ Alienare البلتيني الاعؿ أف دنج المجلؿ ىذا ك ي
 كيبدك  ،عني  ريبلن لايرم، مل لن يصب  ليإ كينتمي لي ملؾ ىك مل أف ىذا كمعنى" مرآكمص

 رادةإل كك قػلن ،طكاعيػ  يػتـ ىنػل  للنقؿ كالاري ، رادة،اإل عنصر تامؿ ىذه نيكالقلن النقؿ   رة أف
 .(62-2005:61)املد،كاريتو ،نسلفإلا

 لىإ كئ أم تسليـ كأتاكيؿ، كأ" نقؿ" على يدؿalienare الاعؿ  لف السيلؽ ىذا  اي
 التػي كػيلءألا مػف ىػذا  يػر كأ مػلالن كأ  ػلف عقلران مل ي، ىك مل فإ  ذلؾ، كعلى " مرأ كمص

 ؿدمػ قد نوأل؛عني ك ريبلن ، يرم مرأ كيئلن ىذه، النقؿ عملي  مبلؿ  ليصب ؛ايلزتي  ي ىي
.(1993:32رجب،( "مرآنسلفإمل ي  نطلؽ ضمف

 :غترابالل االجتماعي معنىال 2.2.2.1.2

 مجػلؿ  ي علـ بك ؿ ستمداميلا يم ف اال تراب على الدال  البلتيني  صطبلالتالا فإ
 اسػلسإلا عػف للتعبيػر قػديملن اال تػراب  لمػ  ستمدمتا  قد؛كملصاأل بيف نسلني إلا العبلقلت
.(2005:63)املد،مريفآلا كأ الذات عف سكاءن detachment نسبلخالا كأ ،بللارب  الذاتي



 

19 

فك  لكضػ  نع لسا ىكليو،إ ينتمي الذم جتملعيالا ال ؿ عف ناصلؿالبل المرء كعكرا 
 المػركج بسػبب ؛النبذ كأ ،العزؿ عقكبلت مف نسلفإلبل ميرألا يكقعو مل نتيج  المجتم   ي الارد
الػديني كأ جتمػلعيالا لكؼأالمػ عػف مػرج مػف ىػك  ػللماتربسػلئدة،ال كالتقلليػد ،المعتقػدات عػف
.(2010:46،لجملعيا)

 ةبلػكر  ػي جتملعيػ الا العلػكـ جمي  بيف بلرز دكر لو جتملعالا علـ كأ ،لالسكسيكلكجيك 
 ،البلىػكتي طػلرهإ مف المايكـ ىذا تاكؿ ا قتر  ثيرة منعطالت  ينلؾ ،اال تراب مايكـ كتطكير
الكاػدة، تامػؿ علػى نسػلفإلا قػدرة  يػـ نمػل كقػد ،كالعلملنيػ  ،نسػلني إلا طػراأل لػىإ كالايبػي

 ،دبألكا ،الاكل لػكر باػكث  ػي تعبيػران لػو ككجػد ،التدميريػ  نػد لعلتالكاالمعػليير، مػف نابلتالكا
 .(1979:34)النكرم،البكري  بللطبيع  المتعلق  الا كمي  كالمطبكعلت

 :لالغتراب الفمسفي معنىال 3.2.2.1.2

 القيػلس مجػلؿ  ػي كملصػ  الػناس علػـ ماػراب دمؿ  لساي مايكـ اال تراب فأ كؾ ال
 المايػكـ ىػذا فأ الإالمعلصػرة، الايلة  ي اال تراب مايكـ  كيكع مف الر ـ كعلى،السي كلكجي

  لبيػ أ  ػي كاضػالن يبػدك ال المايػكـ فأ  مػلمعنػى، مػف  ثػرأ يامؿ  يك المعلني، متنكع يعتبر
 بػدأ المايػكـ ىػذا كل ػف؛(1935 )عػلـ  ػي مػؤمران اتػى جتملعيػ الا العلػكـ كنمػصراجػ ،الم

 يد على العكريف القرف كائؿأك ،(19)القرف مرآ  ي السي كلكجي  ال بلسي ي  عملؿألا  ي يظير
(1932)عػلـ  ػي التلريميػ  صػكؿألا لػىإ ترجػ  القػراءات كىػذه،يتػك  ،دكر ػليـ ،ملر س  لرؿ"

  مػل، "اال تػراب بػكأ" ىيجػؿ المايكـ ىذا مؤسس لىإ الاضؿ يرج   مل" ملر س رؿ ل" يد على
 مػف مكذأالمػ االنطكلػكجي معنػله  ػي سػتمدمواك اال تػراب   ػرة ىيجػؿ عػف مػذأ" مػلر س" فأ

 تصب  التي  الميتلسي كلكجي لىإ اال تراب   رة جذكر ترج   ملنسلني،إلا الكجكد كأ ،الطبيع 
 الا ر مف نقلو  قد (1940) " يبلخيكر " لملنيألا الايلسكؼ ملأ، "ىيجؿ" رة   على مبنيلن سلسلنأ

.(1998:28)عبدالممتلر،الملدم الا ر لىإ الكجكدم

 :غترابلال السيكولوجي معنىال 4.2.2.1.2

 ،النلس جمي  لدل  متالكت بدرجلت كجكدىل ينتكر علم  مبرة بلال تراب اسلسإلا يمثؿ
 الميتمػيف بػلؿ  كػاؿ اسػلسإلا ذلػؾ لمثػؿ تاسػيرات كض  على المتمصصكف بأد البداي  كمنذ
 كالعػللـ الػذات كبػيفكذاتػو، ،الكػمص بػيف تبلعد الالت مف يسببو لمل ،المايكـ ىذا الناس بعلـ

 كمػنيـ،المجتمػ  ثػـ كمػفللاػرد، الناسػي  البيئػ   ػي ملػؿ مف التبلعد ىذا يسببو كملالمكضكعي،



 

20 

 مػف  بير عدد على يؤثر الذم الكمصي   ي ضطرابالا لذلؾ كصالن اال تراب مف ستمدـا مف
.(2010:48)عبدالمنعـ،جتملعيالا السلكؾ ك لؿأك صكر

 الكسيط، العصر نجليزي إ لىإ يعكدAlienation لبل تراب مرآ تقليدم ستمداـا ىنلؾك"
 اللا  ي Alienatio م  ل فأ يبلاظ فأ نسلفئلل يم ف ايث ؛القديم  تيني بللل جذكرهب كيمتد بؿ

.(2005:64)املد،"الاكاس أك ،العقلي  القكلك ،الكعي  قداف أك،عجزالل على تدؿ البلتيني 

 :لالغتراب الديني معنىال 5.2.2.1.2

 لمل بللقيلس المعلصر بللديف ترتبط  تجرب  ليوإ ينظر عندمل انتعقيد  ثرأ اال تراب يبدك
  كنيػلن مايكمػلن يمثػؿ ال اال تػراب فأ يػركف الماػدثكف  ػللبلىكتييف ،قليلػ  تسػنكا قبػؿ عليػو ػلف

  ي الماترب نسلفإل ل ،دنيكي  مضلميف على تنطكم التي المظلىر مف مجمكع  ىك بؿ اسب،
 التجلرب عف ناصلؿالا مف يضلنأ يعلني كىكالركاي ، عقلئده عف لبل تراب يتعرض ىؤالء نظر

 كاتػى كالػذات كالػنظـ النػلس مػ  التالعػؿ يملقيػل التػي مبلقيػ كاأل ، الركايػ بللمعػلني الزامػرة
.(1979:28)النكرم،الطبيع 

 الترجمػلت  ػي ال لمػ  جػلءت  قػد؛بللمطيئ هللا عف اإلنسلف بلناصلؿ اال ترابيتعلؽك
   ػرة تتنػلكؿ التػي المكاضػي  ك ػي ،الجديػد العيػد" كملصػ  المقػدس، لل تػلب البلتينيػ  كالكػركح

 هللا كػريع  مجػرد تعػد ال نجيػؿ،إلا  ػي الػديني التصكر باسب كالمطيئ  مص،أ بكجو لمطيئ ا
 .(1993:39رجب،) aversion a deo هللا عف ناصلؿا جكىرىل  ي ىي نملا ك ا لمو،أك

 :لالغتراب نثروبولوجيأل ا معنىلا 6.2.2.1.2 

 بللنظػلـ المرتبطػ  لظػكاىرا زاكيػ  مػف اال تػراب مايػكـ نثركبكلكجيػ األ الدراسػلت تتنػلكؿ
 قػدمكا قػد نثركبكلجيكفأل ػل ؛ التاصيلي البنلئي  الزاكي  مف باثو مف  برأ بدرج  العلـ جتملعيالا

،يالقرابػ النظػلـ زاكيػ  مػف اال تػراب ماعػكؿ بطػلؿإب المتصػل  العكامػؿ تباػث ىلمػ  دراسػلت
 المكتر   اللا  ثرأك،لعيجتمالا التضلمف كأ ،زرآالت كدكر ،الصالر كتربي  ،كالديف كالطقكس

 كتاذم ، رادؤلل الذاتي  القيم  تدعـ جملعي   قكة الاضلري  اليكي  ىمي أك العبلقلت تكايد  ي
.(1979:35)النكرم،جتملعيالا تملس يـ

كاالثنكجرا ي تدىكرانناسيلناليرجػ ،إذيصب اال ترابمفكجي النظراالنثركبكلكجي 
أكاليػدؼبػؿ،النلتجعفذلؾالكػيءاتراـالكا،عتبلرالانمالضالكس,أكلضيلعىدؼماس

كالقػػػيـالركايػػػ التػػػيتتجػػػلكزالكاقػػػ المػػػلدمإلػػػىالمجػػػلؿ،نتيجػػػ ألزمػػػ سػػػببيلتنػػػلقضالمعػػػلني
.(2014:13)الجبكرم،الرمزم
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:لالغتراب قتصادياال معنىال 7.2.2.1.2

علػػػىثبلثػػػ معػػػلنيرئيسػػػي ،ينطػػػكم ػػػلفنػػػوأفتػػػلري مصػػػطل اال تػػػرابيػػػدلنلعلػػػىإ
اػدأكىكيكير ػي،مرآلكاكالدميؿ،مكتق  ليلمفجذرالمايكـ ريبالذميعنيالممتلؼ،

لػىاللػ مػفإيكػير ػيمعنػلهالثػلني،كللمل يػ قتصػلدمالاكالتاكيػؿ،لىنكعمفالنقػؿإمعلنيو
ك ػػلفأ ػػلفالمػػرءمتاػػدان،كعػػفكػػئمػػبلؼذاتالمػػرءأ،كاال تػػرابعػػفكػػمصأناصػػلؿالا

ضػػػطرابالاكأ،لػػػىنػػػكعمػػػفالتكػػػكشإكيكػػػير ػػػيمعنػػػلهالثللػػػث،معػػػوفي ػػػكفمتاػػػدانأينباػػػي
.(2001:64كلمت،)العقلي

  ىتمػلـا مػف بػرز مػل فإ ػ ذلػؾ كم  ،اال تراب باكث  ي يفيقتصلدئلل سيلملتإ ىنلؾك
،جتمػلعالا علػـ مػف ؿ ػ  ػي عليػو ىػك لمػل بللقيلس قليبلن يعتبر متصلصالا ىذا  ي المايكـ بيذا
 ىتمػلـا مػف ضػعاتأ التػي سػبلبألا بػيف كمػف ،الػناس كعلػـ،(االنثركبكلػكجي)نسػلفإلا كعلػـ

 التكصػؿ يػتـ التػي الملمكسػ  اليقينيػ  بللاقػلئؽ الملص  عنليتيـ اال تراب بمكضكع قتصلدييفالا
.(1979:36النكرم،) المجزأة اصلئي إلا كالمعلكملت البيلنلت مف إلييل

تعددلقد الحظ الباحث ر ـ لو كالمعلنيالممتلا  اال تراب، مفمبلؿتطكرمايكـ
اآلراء،كاال تراضلتأىمي كاق الارد،كعبلقتوبلآلمريفأكاناصللوعنيـ،كم ذلؾ إفملتـ

بلقي ،كملعرضومفأ  لراكؿالعبلقلتاإلنسلني بيفاأل رادمفالنلاي السي كلكجي ،كاألم
الناسي ، البيئ  تكاجو التي المكل ؿ أمطر اال ترابمف تجعؿ نتلئج؛ مف إليو التكصؿ تـ

كاالجتملعي لؤل رادالعلمليف.

 االغتراب عند الفالسفةمفيوـ  3.1.2
عنػدنسػتعرض فأ ينباػي  تػرابالا مايػكـ يتضػ  ل ػي  الابلسػا  بعػض ىػذاالمايػـك

اال ترا :تعريؼاال ترابالتعرضلكذلؾقبؿ؛بالذيفتنلكلكامايـك
(1650-1596)ديكارت فمسفة في االغترابمفيـو  1.3.1.2

:(1979:70الكلركني،)ليذ رىيظير يعدةمجلالتاال تراب يالالسا الدي لرتي 

 عليػو نطلػؽ فأ يم ػف مػل كىػك ذاتػو، عػف نػلألا ا تػراب ايػث ؛الػدي لرتي ال كجيتػك ىػك:األكؿ
 .الميتل يزيقي  تراباال

 .الايكاني  ركاحألا آلي  لىإ نتقللي إلا الايلة ترد ايث ؛نطكلكجيألا اال تراب :الثلني
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الػدي لرتي  ػرأ نػلألا نطػلؽ  ػي ناصػلؿإلا تجربػ  الذات تعيش ايث؛الكجكدم اال تراب:الثللث
.مكجكد نلأ اإذ   رأ نلأ

لميتػل يزيقيللديمكمػ الكمصػي ،كىنػلالناسالجكىري عنددي لرتىيالضػلمفافٌأك"
 للكػؾنػلعػفملضػيو،ألنلعفذاتوىػكا تػراباألنق  يا ترابآمركثيؽالصل بل ترابا

اآلنػيللكجػكداتميػ لىملتاكيومػفتجػلربكمعػلرؼىػكنتيجػ إاالطمئنلفكعدـ، يالذا رة
.(2005:28)العبدهللا،"المللص

 (1778-1712) روسو عند جاف جاؾ ابالغتر امفيـو  2.3.1.2 

 يعطػي ال مػرأل عبػدان يصػب  الػذم  لإلنسػلف ؛تبيػ  فأكأ يتعطػ فأ يعنػي تاتػرب فأ
 ىذاكذاتو؟ يبي  ملذا جؿأ  مف الكعب ملأ ،ايلتو بقلء جؿأ مف قؿألا على ذاتو يبي  نملا ك ،ذاتو

 على  ينطكم ،البي  ملألب ،الط مجلني العطلءكالبي ، ،العطلء بيف التمليز عنو ينبثؽ التعريؼ
متصكر، ك ير ،مالؿ قكؿ مجلنلن ذاتو يعطي نسلفإلا فأب القكؿ فأ ركسك يرل ثـ كمف ،التبلدؿ

.(100-1979:99كىب ،) الاقيق  ىذه لىإ ستنلدانا

نمػػلأبػػرزأيضػػلنا بل تػػراب اسػػب،كليجػػلبيإلبرازالعنصػػراإلػػـي تػػؼبػػأفركسػػك مػػل
كمػفثػـ،عفذاتػوناصللواك،نسلف يالمجتم إلذميتمثؿ يضيلعاكالالعنصرالسلبي يو،

يجلبيالمقبكؿ يجلنب لساتوالبنػلئيإللاظاال ترابعندهمزدكجالمعنى:نرلمعنلهاأصب 
 ػػػػيجلنػػػػب لسػػػػاتوالنقػػػػدم]أمالسػػػػيئ كنبلاػػػػظمعنػػػػلهالسػػػػلبيالمػػػػرذكؿ،(العقػػػػداالجتمػػػػلعي)

.(2006:15)ميرم،
 (1831-1770) ؿىيج عند غترابالامفيـو  3.3.1.2

 ايػث؛ككاضػا  ،منيجيػ  بطريقػ  اال تػراب مايػكـ يتنػلكؿ  يلسػكؼ كؿأ ىيجػؿ يعػد
 اػداىملإعنػده، اال تػػراب مايػكـ علػػى للداللػ  لملنيػػ ألا اللاػ   ػػي مصػطلايف سػتمدـا

entaeusserung ، كالثػلنيا تػراب، كأ ،تمػلرج أم entfremdung  بمعنػى ا تػراب أم 
 يجػلبيإلا المايػكـ إلػى كؿألا المصطل  يكيرك الذات،  على التعرؼ كعدـ ،نقسلـا كأ ،ناصلؿا

  2003: 22-23). السبلـ، عبد)لو السلبي المايكـ لىإ  يكير ،الثلني المصطل  ملألبل تراب،

  ػي يتمثػؿ الػذم يجػلبيإلا المعنػى نػرل  ػناف  -عنػدىيجػؿ-الداللػ   ػي زدكاجا كىػذا
 الممتلاػ  الاضػلرة أضػرب ك ػي ،بتداءا الطبيع   ي بداعي،إ ناك كعلى  كتجليو، الركح تملرج
 ذاتيػل علػى التعرؼ على الذات قدرة عدـ  ي يتمثؿ كالذم  السلبي، المعنى نرل مثلمل ،ذلؾ بعد
  2006: 16). ميرم، (كالمكضكعلت األكيلء مف يلمملكقلت  ي
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(1872-1804فيورباخ )االغتراب عند مفيـو  4.3.1.2

  ػلال تراب ؛الػديف  لسػا  مػبلؿ مػف الإ اال تػراب عػف ال كػؼ يػتـ ال نػوأ يكربػلخ يػرل
 ناسي جتملعياكأ ، لساي ا تراب  ؿ سلسأ ىك الديني كاال تراب ،الديني اال تراب ىك سلسلنأ
  ػي سلسػلنأ ياػدث نقػبلبالا ىػذا فإ ػ ؛مػرآ لػىإ نػلألا نقػبلبا ىػك اال تػراب  ػلف ذاإ ػ ؛بػدني كأ

 لػىإ كأ،مؤسس  لىإ كأ ،نظلـ لىإكأ ،عمؿ لىإ نسلفإلا يتاكؿ فأ قبؿ هللا إلى نسلفإلا تاكؿ
.(1987:405)اناي، مبلكرة  ثرهأك ،سرعوأك ،ا تراب سيؿأ ىك الديني  لال تراب ؛ كف

هللافف ؿالصالتالتييملعيلالنلسعأفيدرؾأنسلفيجبإلفاأكض  يكربلخأك"
البكري ببسلط عفطريؽالااصالاري لىإايثيم فالكصكؿ؛ الاقيقنسلني  يإصالت
فالػديفمجػردجلنػب ػيأنسلني،كإلالسيسيدكنملتايرلمملرس النكلطالعملياألكا،النظرم
.(1987:247،تيرنر)"نسلفعفناسوإلا ترابا

(1883-1818)ماركس كارؿ عند غتراباال مفيـو  5.3.1.2

 الذم المكضكع فأ يؤ د  يك لذا،للعمؿ السلبي الجلنب  يك ،لر سمعند اال تراب ملأ
 كقػكة، ريبػلن مكجػكدان بكصػاو -مكاجيتػو  ػي– قبللتػو ىنػلؾ يقػكـعملو، نتلج أم العلمؿ، ينتجو
 قتصػلدي الا كضلعألا ظؿ  ي كل ف ،القكة ىذه تمكض  كىك ،العمؿ كتاقؽ منتجيل عف مستقل 
الاػؽ، العمػلؿ لكجػكد ضػيلع نػوأ علػى ىػذا العمػؿ تاقػؽ يظيػر – الاػديث المجتمػ   ي– القلئم 
 كأ ،التملػؾ يظيػر  مػل لػو، كعبكديػ  ،المكضػكع علػى للسػيطرة  قػداف نػوأ علػى التمكض  كيظير

.)30-29 2003: السبلـ، عبد)ستبلباك،Entfremdungا تراب نوأعلى ستاكاذالا

لػػىا تػػرابإسػػملليتػػؤدمأكجػػدىلالمجتمػػ الرأفظػػركؼالعمػػؿالتػػيإ:يقػػكؿمػػلر سك
جتملعيػػ الكا،قتصػػلدي الام لنيػػلتال ل يػػ لتاقيػػؽالر لىيػػ اإلك،العلمػػؿ،أمالتعطيػػوالاػػرص

نوالياصؿعلىأنتلجطللملإل للعلمؿىككمصماتربعفكسلئؿا؛جليلأالتييسعىمف
.(2009:67كر،الجلس)تعلبوأكالياصؿعلىثمرةمجيكدهك،كالسعلدةمفعملو،القنلع 

  (1917-1858) ميؿ دوركايـإ عند غتراباال مفيـو 6.3.1.2

الييالي-كدددكر ليـ كالمعػليير،على  رةتا ؾالقػيـ-الملر سيبللمقلرن م المايـك
؛كركبػلأكقدتـذلؾ ػي،نسلنيكضبطواإلكالثقل ي ،ك قدانيلالسيطرةعلىالسلكؾ،جتملعي اال

كالمعػػػليير،ضػػػعلؼالقػػػيـا ك،الػػػركحالرأسػػػمللي زدىػػػلراكمػػػلرا قيػػػلمػػػف،لعي نتيجػػػ الثػػػكرةالصػػػن
كالتمسػؾبػللقيـ،جتمػلعيالانػدملجإلا يمجمؿأعمللوبملقديعززمسلئؿىتـاايث؛التقليدي 

كالسػػػلط ،كالعقبلنيػػػ ،كالمجتمػػػ ،كالمػػػكاطف،التك يػػػؽبػػػيفالاػػػردإلػػػىلكالمعػػلييرالمكػػػتر  ،كدعػػػ
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جػػؿأكقػػد ػػل   ػػيممتلػػؼالمجػػلالتمػػف،جتمػػلعيالاكالتملسػػؾ،الاػػردمسػػتقبلؿالكاكالتقلليػػد،
.(44-2006:43)بر لت،قيلـتآلؼجديدبيفالتنلقضلتالقلئم 

  (1939-1856) فرويد سيجموندعند غتراباال مفيـو 7.3.1.2

،الػذات  ربػ  با ػره تنػلكؿ  ملالبلكعي، نظر كجي  مف اال تراب  ركيد سيجمكندتنلكؿ
  ركيػد تقبػؿ لقػدك،مرضػي ضػطرابا نػوإ ىعلػ اال تػراب تنػلكؿ  مػلالبلكػعكر،ك ،بللكػعكر ىتـاك
 نزكة عف التقليدم المعتقد ك ذلؾ ؛كالمجتم  النلس بيف الرئيسي  الثنلئي  بللقسم  التقليدم يملفإلا

 كعلػى،جتمػلعيا ىػك لمػل منػلىض سػلسألا  ػي عنػده نسػلفاإلك؛نسػلني إلا الطبيعػ   ػي الكػر
 ال التػيك–البيكلكجيػ  للػدكا   المبلكػر كػبلعإلا بػبعض لػو يسػم  فأك ،لياػلنأ يجعلػو فأ المجتم 
 سػلفإلنا دكا ػ  ي ػب  ثػـ كمػف ،معظميػل يكػذب فأ المجتمػ  علػى كل ػف – استئصػلليل يم ػف

الم بكتػ  الػدكا   تتاػكؿ المجتمػ  جلنػب مػف الطبيعيػ  للػدكا   ال بػت ىػذا كنتيجػ  ،الرئيسػ 
 متػلرا كقػدللاضػلرة، نسػلنيإلا سػلسألا تصػب  ثػـ كمػف ،اضػلري  قيمػ  ذات ت ػكف تيلقلتكػإل

.(1998:47 الممتلر، عبد)المتاضر لسلكؾل ال بت مف التاكؿ ليذا تسلمي كأ عبلءإ  لم   ركيد

 (1971-1885) لوكاتش جورجعند الغتراب امفيـو 8.3.1.2

 fetish السػلع  كىيمنػ ، reificationالتكػيؤ لمايػكـ تنلكلػو  ػي متػأثران لك ػلتش   ػلف
character of commodities ، المكل ؿ" إلى لك لتش يكير لذاالسل ،  ك يتكي التكيؤ اكؿ 

 المتكائمػ  الذات سلكؾ ك ذلؾ؛مكضكعي   صيا  للسل  الصنمي الطلب  عف النلجم  سلسي ألا
.(36-2003:35،السبلـ عبد ("كزكاليل سمللي أللر يديكلكجي ألا المكل ؿ علم  كبصكرة معو،

 ػػػيجتمػػػلعيالكا،نسػػػلنيإلمايكمػػػلنيصػػػؼنتػػػلجالنكػػػلطابلعتبػػػلره"؛اال تػػػرابكيعػػػرؼ
كمتسػلطعليػو،،مسػتقؿعنػو،بػؿكػيءلكقدراتػو،نسػلفإلاينملتتاكؿمنتجلتا؛ظركؼمعين 
.(1991:74ـ، لن)"ذىلفالنلسأليوىذامفتككيوالعبلقلتالاعلي  يالايلة يإكمليؤدم

ر ـالتنلقضلتال ثيرةعندالابلسا أفاال ترابيتمثؿ ياالناصلؿ،يرى الباحثو 
ممل علىالسلكؾ؛ كبللتللي قدافالسيطرة التعرؼعلىالذات، كعدـ كالضيلع يالمجتم ،

يؤدمإلىاضطرابناسييؤثرعلىالنكلطاإلنسلني،كاالجتملعيلؤل رادالعلمليف.

 نساف في المجتمع الحديثإل زمة اأاغتراب الشخصية و  4.1.2
زمػػ ألىػػذهاعبلقػػ نسػػلف ػػيظػػركؼالمجتمعػػلتالاديثػػ ،كإلزمػػ اأبتزايػػداالىتمػػلـلقػػد

كمػليترتػبعلػىذلػؾليػ آلاسعى" ركـ"لل كػؼعػفجلنػبالمسػليرةايثبل ترابالكمصي ،
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كلتولفماأ مل،ياتمؿايلةببلمعنىنوالأل؛كتاطيـالعللـ،ناسونسلفلتاطيـإلمفسعيا
لػىاػدإثرأنسػلفال لملػ يتػإلكالجكانبالمكضكعي لتاقيؽاريػ ا،للتأليؼبيفالجكانبالذاتي 

مػرضػركرملتاقيػؽأنسػلفإلكبػذاتا،كالمعر  الكاضا بػللكاق ،فالايـإ بير"باركيد"كيقرر
" نسػػلفإلسالبكػػرميتكقػػؼعلػػىدرجػػ كعػػيافتطػػكرالجػنإىػذاالتػػآلؼ،ك ػػيذلػػؾيػػذ ر" ػػرـك

كتعػػدمالكلػػ ،كمػػدلتطػػكره ػػيعملػػو، ػػناسمسػػتقل عػػفالػػركابطالتقليديػػ ناصػػللولكب،بناسػػو
لتاسػير؛بنسػؽالتاليػؿ"الاركيػدم"سػتعلن إلاسػتيد تا"ملر يكز"كاادةمفتلؾالمالكالتالتي

.(1997:15ل،)كتكاال ترابالمرتبطبقضي التكاد،ستيطلفالاقضي 

يأمػػذالعمػػلركل نػػواال تػػرابمكجػػكد ػػي ػػؿاأل"أفيم ػػفالقػػكؿكعلػػىىػػذااألسػػلس
.(Schacht, 2015:15)ناسو"الك ؿلندائم

:غترابسالمي لالإلتفسير الديف ا 5.1.2
بيىريرةعفرسكؿهللاصلىهللاعليوكسلـقلؿ:أعف"الاديثالتللي:(الانبلي)يكرد

.(2002:13)الانبلي،" طكبىللاربلء، ريبلنأكسيعكد ملبد،ـ ريبلنسبلإلبدأا

 جػدؿ  ػي كلػىاأل الار ػ  كىػي:اال تػراب تسبؽ التي الالل  ىي الكادة  لنت البدء  ي
أيمَّ نكىاًادىةن ىػلٍمتىلىايكا)ال ريـفآالقر يقكؿ اال تراب ًإالَّ النَّلسي مىل ىلفى لىػٍكالىۚكى كى ٌبًػؾى ػبىقىٍتًمػٍفرى ػ هسى  ىًلمى

ػلً يػًويىٍمتىًلايػكفى ً يمى ـٍ بىٍيػنىيي ) :يضػلنأ كيقػكؿ،19:يػكنس سػكرة (لىقيًضيى أيمَّػ نكىاًاػدىةن ىبىعىػثى النَّػلسي  ىػلفى
نػًذًريفى مي كى ػًريفى ميبىكًٌ  علػى القضػلء ىػي انذإ نبيػػلءألا  رسػلل ؛213:البقػرة سػػكرة(اَّللَّيالنًَّبٌيًػيفى

.(1985:27)مجلىد،اال تراب مصيدة مف للمركج  مالكل  كادةلل كالعكدة ،ناصلؿالا

 ايػلة كتػرؾ الرذائػؿ، عػف بتعػلداال يػركـ بأنػو ذلػؾ يجػلبي؛إ سػبلـإلا  ػي اال تػراب فإ
 اعتزاؿ لىإ بدأي اإلسبلـ فأ ذلؾ مف نايـ فأيجب كال،الدنيل مت   ي الزىد لىإ كيقكد الاسلؽ،
 بػأمكر ييػتـ ال مػف دائرتػو مػف يقصػي سػبلـإلا فإ... ! ػبل ... ػأمكات بيػنيـ العػيش كأالنػلس،

 كي ػكف ،ملطئػلن تصػك لن المتصػك يف علػى كيعيػب كالملرجيػ ، ،الدامليػ  كمكػل ليـ،المسػلميف
 فأ  نجػد الاػرب،  ػي مػلأ ،السػليـ الايػـ  يمنػله ذاإ ،كمستاسػنلن سػبلـاإل  ػي مقبػكالن اال تػراب
 للقػيـ مطلػؽ  يػلب  ػي المػلدة منطػؽ يا مػو كاقػ  عػف ت كػؼ رضػي م ظػلىرة يمثػؿ اال تػراب
لكانػػوأ بكػػتى االناػػراؼ ىك كػػ االضػػطراب كعػػـ التػػكازف، متػػؿا  قػػد كعليػػو، الركايػػ ؛

.(13-2015:12)إمعضكك،

 الزائاػ  جتملعيػ اال الايػلة عػف ا تػراب سػبلمياإل بػللمعنى اال تػراب ي ػكف ذلػؾ كعلػى
بطريقػ  لتيػليكمار ،الايػلة مكاكقػل  للاربػلء؛العػلدؿ  يػر جتملعيالا النظلـ عف ترابكا  ،الجلر  
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 علػى بتركيضػيل الػناس كسػلط ،الا ػلـ سػلط ،جميعػلن السػلطتيف  قيػركاسػلبي ،يجلبيػ ،إ
  ػي يكػي  الػذم الػداملي الركاػي النظػلـ  اػؿ ؛النػلس عػف عتػزاليـاك ،كالمجلىػدات ،الطلعػلت
  ي كالمكؼ ،الرعب دمؿأالذم الملرجي السيلسي النظلـ ماؿ ملفكاأل ،مفألبل كعكرلا الناس
.(1979:88)مليؼ،الكبيلت ك تن  ،الكيكات  تن  بينيـ تاكت فأ بعد المسلميف قلكب

 تعريؼ االغتراب: 6.1.2
اليػػػتـدكفناصػػػلؿالاكىػػػذا،عػػػفاآلمػػػريفناصػػػلؿكاال،كالنػػػكل،البعػػػد"تعبيػػػرعػػػفىػػػك
.(2014:1052)الجبكرم،"الانيف(التيتسببوأكتصلابوأكتنتجعنوالقلؽ,كؼ,مكلعر)الم

كالجملعػػػلت ػػػي،تلريميػػػ قػػػديتعػػػرضليػػػلاأل ػػػراداجتملعيػػػ ظػػػلىرة ػػػذلؾيعػػػرؼبأنػػػو"
كاأل  ػلرالتػيتكػ ؿ،كالمعتقدات،مكلعرالاردعفالقيـناصلؿاالعديدمفالميلديفمفمبلؿ

.(2012:5)كبلت،"أكالمنظم ، سلسي للجملعأمعليير

،كالعجػػز،ك ػػذلؾتػػـتعرياػػوعلػػىأنػػو"الاللػػ التػػييتعػػرض ييػػلاإلنسػػلفإلػػىالضػػعؼ
كاالنسػػبلخعػػفالثقل ػػ ،كاالنييػػلر ػػيالكمصػػي ،أمجلنػػبإاسلسػػوبلالناصػػلؿعػػفالمجتمػػ 

.(2012:349)زليم ،االجتملعي السلئدة يو"

اللػػ ناسػػي يعػػلنيمنيػػلالاػػردكيكػػعرمعيػػلبعػػدـالصػػل "مػػفنلايػػ أمػػرليعػػرؼبأنػػو
بايثيؤدمجتملعيالكاسرمألبينوكبيفاآلمريفعلىالصعيديفابللكاق المعلشكبعداليكة

كتاقيرالذاتكذلؾلعدـالكعكربأىمي ملنطكاءالكالىر كفالاردللعزل إناصلؿالاىذا يقـك
.(2007:25)المامداكم،"نكعمفاليراءالمعلشايلتوبرنويعتإبومفأعملؿ،كبللتللي 

،كؿ،كبػيفذاتػوألنسػلف ػيالجلنػباتاػدثبػيفاإلناصػلؿالاالل مف"نوأبرؼعي مل
كماترضػػ ،أ،كػػيلء،كىػػكاللػػ ت ػػكفمسػػبكق بكاػػدةاقيقتػػوأكأ،كمػػلعػػداهمػػفبكػػرأ، عللػػوأك

"نسػلفإل تسػيرتجػلهتاريػرا؛ك عللػ ،يجلبيػ إت ػكففأكتتـبطريق كاعي ،كيعقبيلنتلئجيم ػف
.(2006:36)بر لت،

كر ػػض،ك قػػدافالثقػػ ،نتمػػلءاالكعػػدـ،كػػعكرالاػػردبللعزلػػ "علػػىأنػػورؼعػػي ػػياػػيف
،كالمعلنلةمفالضاكطالناسي ،كتعرضكاػدةالكمصػي للضػعؼ،جتملعي االكالمعليير،القيـ
.(2004:12)زىراف،"دامؿالمجتم التيتتـجتملعي االك،ثقل ي ثيرالعمليلتالأبتنييلرالكا
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،عػػػػفالػػػػتبلؤـكاالنعػػػػزاؿ،كالعزلػػػػ ،عػػػػفالمجتمػػػػ انسػػػػبلخبأنػػػػوبػػػػلال تراب"كالمقصػػػكد
،بػؿبلالنتمػلءكالبلمبػلالةكعػدـالكػعكر،كاإلمالؽ يالت يؼم األكضلعالسلئدة يالمجتم 

.(2003:21)مليا ،يلة"الكعكربمازلالاانعداـكأيضلن

ناسػػػياليسػػػتطي الاػػػردمػػػفمبللػػػوتكجيػػػواضػػػطراببأنػػػواال تػػػرابويعػػػرؼ الباحػػػث
،كيصػػػب  يػػػرقػػػلدرعلػػػىاالجتملعيػػػ كمعتقداتػػػو،كبللتػػػلليياقػػػدالقػػػدرةعلػػػىالمكاجيػػػ ،سػػػلك و

السلئد يالمجتم الذميعيش يوكيتالعؿمعو.االجتملعيتاييرالكض 

 :غتراباللالتالية  خصائصعمى التعاريؼ السابقة أىـ الًء الباحث بناويستخمص 

 كبيفالمجتم ،كذاتو،بيفاإلنسلفاناصلؿىك. 

 علىتكجيوالسلكؾقدرةالكمصعدـ. 

 كالضعؼ يالكمصي ،ىكالل مفالعجز. 

 كأىداؼالجملع ،كمعتقدات،عفقيـاناصلؿ. 

 جتم السلئدةىكعدـالقدرةعلىالت يؼم أكضلعالم. 

 :غترابالتحميؿ ا 7.1.2
اال تػػراب، ػػيضػػكءالتعريػػؼالػػكاردسػػلالن (340-1993:339،كػػتل)تنػػلكؿيلمايػػـك

لنمتعقبػػ؛لبل تػػرابجتملعيػػ الابعػػلدالعمليػػ أبتاليػػؿكذلػػؾ؛الجلنػػبالػػدينلميلظػػلىرةاال تػػراب
 ي:بعلدالتيتكتمؿعلييل ؿمرال مفمرااليلالمتمثل ألبذلؾا

 قػدافالسػيطرةببعديػوالمتمػثبلف ػي:مرحمة التييؤ لالغتراب كىيالمرال التيتتضػمفمايػـك
كالبلمعيلري علىالتعلقب.،سلبالمعر  كسلبالاري ،كمايكمي قدافالمعنى

 ػػػرادمػػػ ألامتيػػػلراتاكىػػػيالمرالػػػ التػػػيتتعػػػلرض ييػػػل:ومرحمػػػة الػػػرفض والنفػػػور الثقػػػافي 
طلعلتالثقل ي .كالت،ىداؼألا

يجلبيػػػ بصػػػكرتييلإلبعلدىػػلالمتمثلػػػ  ػػيابأكىػػػيمرالػػ الت يػػػؼالماتػػػرب:ثػػـ المرحمػػػة الثالثػػػة
كالسػػػػلبي بصػػػػكرىلالمتعػػػػددةالتػػػػييع سػػػػيلكالثػػػػكرة،،كالتمػػػػرد،المتمثلتػػػػيف ػػػػيالمجػػػػلراةالماتربػػػػ 

.بمستكيلتوالممتلا نسالباال
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:غترابالل المفسرة رياتظالن 8.1.2
،يم فمعين كظلىرةأ،اكؿمكضكعكالمعتقدات،تبرالنظري مجمكع مفالمالىيـتع

،كسػػيتـاإلكػػلرةكتسػػلعدعلػػىتاسػػيرىل،تػػنظـالكقػػلئ بلعتبلرىػػل؛منيػػلسػػتالدةالكا،بيػػلستركػػلداال
:التللي  النظريلت بعضمبلؿ مفاال ترابتاسيرإلى

  لالغتراب السموكية النظرية تفسير 1.8.1.2

،نسػػلفمػػتعلـسػػلكؾاإلأفبػػالنظريػػ السػػلك ي فالمبػػلدئاألسلسػػي التػػيترت ػػزعلييػػلمػػ
قػدك؛ىػداؼتكػب الالجػلتالممتلاػ ألػىإللكصػكؿ،الدكا  ىيالتيتكجوالاػردأفكم تسب،ك

كأثيػب،لمكقػؼمعػيفاسػتجلبذاإفالاػردأيعنػيىػذاك،ىذهالنظري عفمايػكـالتػدعيـتتادث
.(2005:49جميؿ،)لىالت رار يمكاقؼمكلبي إكتنزع،تثبتاالستجلب ؛فإعلىذلؾ 

 كأ،الملطئ  ستجلبلتاال مف نملطأ نيلأب ؛السلك ي لمك بلتل السلك ي  النظري  تاسرك
 مكاقػؼ تجنػب  ػي لالعليتيػل الاػرد بيػل كياػتاظمناػرة، بمثيػرات رتبلطيػللب ؛المتعلمػ  السػكي   يػر

 كيندمج ،ينصلع عندمل ذاتو عف بلال تراب يكعر النظري  ليذه ك قلن الاردك ،مر كب   ير مبرات
 تكاصػلو ياقػد ذلػؾ مػف كبػدالن معيػـ، التكاصػؿ ياقػد ال اتػى مادد   ر كأ ،مأر ببل مريفآلا بيف
 2004: 112).زىراف،(ذاتو م 

 لالغتراب الذات نظرية تفسير  2.8.1.2

 فأ الاػرد يعتقػد التػي الصػكرة تاػدد التػي كالتصػكرات ،المػدر لت ـ يػ الػذات مايػكـ إف
 مػريف،اآل مػ  جتمػلعيالا التالعػؿ مػبلؿ مػف الاػرد تمثليػليك يتصػكركنيل، المجتمػ   ػي مػريفآلا
 علييػل ي ػكف فأ يػكد الػذم للكػمص المثلليػ  الصػكرة تاػدد التػي كالتصػكرات،المػدر لت تمثػؿك

 كبلػكرة ،كتنظػيـ ،ت لمػؿ علػى مػؿتع د لعيػ  كظياػ  الػذات مايػكـ ككظياػ المثػللي، الػذات مايػكـ
. 2013: 264)نكرم،)السلكؾ كيادد ينظـ  إنو كلذا ؛كسطو الارد يكجد الذم المتاير المبرة عللـ

 تػػػػراب، مػػػػفاالكبػػػػيفجػػػػذكر،أفىنػػػػلؾعبلقػػػػ كثيقػػػػ بػػػػيفنظريػػػػ الػػػػذاتبػػػػ"تضػػػػ كي
يػؽاإلبقػلءعلػىاألسلسي ليذهالنظري ،أفالكمصيجلىدأكينلضؿمفأجؿتاقاال تراضلت

مبلئـللذات .45)2013:ركيد،)"مايـك
 تفسير نظرية المجاؿ لالغتراب  3.8.1.2

مكرىلم مثؿ:ألألنتبلهاكالمك بلتالناسي يكجو،ضطرابالاسبلبأعفستقصلءاالعند

كالمسبب لو.،الضطراببلكمصلئصيلالمرتبط ،الاردكمصي  .1
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.ضطراباالفزمفادكثماردمصلئصايزالايلةالملصبلل .2

كالاػكاجزالناسػي ،كالعكائػؽالملديػ ،لطػلتباإلامثػؿلنيػكبيئ،نكمصػيلضػطرابواسبلبأ .3
،قػػػػداـإكمػػػػلقػػػػديصػػػػابيلمػػػػف،كالصػػػػراعلت،ىدا ػػػػوأالتػػػػيتاػػػػكؿدكفتاقيػػػػؽ كىجػػػػـك

(.1998:116)زىراف،كتقيقرملئؼ،اجلـإكأ، لضب

بػؿعػػفعكامػؿملرجيػػ ؛عػفعكامػػؿدامليػ  قػػطفاال تػرابىنػػللػيسنلتجػػلنإكعلػىىػذا ػػ"
.(2004:112)زىراف،"التايراتك،العكامؿناكىذهتجلهكاال،تتضمفسرع التايراتالبيئي 

 غترابالل الشخصية تفسير نظرية السمات  4.8.1.2

كالناسي التػي،عرؼالكمصي بأنيل:"التنظيـالدينلمي يالاردلتلؾاألجيزةالجسمي ت
دطلبعوالاريد يالتكا ؽم بيئتو"،كاألجيزةالجسمي ىنلىيالسملت،كالسم ىيالكادةتاد

نيػلأكليستصا مميزةلسلكؾالاػرد قػط،بػؿأنيػلأ ثػرمػفذلػؾ،،المنلسب لكصؼالكمصي 
سػػلىمتنظريػػ إذٍ؛كيكجيػػوبطريقػػ معينػػ ،أكدا ػػ دامػػؿالاػػرديػػد  سػػلك و،أكقػػكة،اسػػتعداد

كالتكجيػػومػػفمػػبلؿالتر يػػزعلػػىالاللػػ الارديػػ  ػػي،ركػػلدالناسػػيإلملتبقػػدر بيػػر ػػياالسػػ
  .(106-2000:101أامد،)كالمتايراتالتيتنلسب ردي  ؿكمص،،كالطرؽدراس السلكؾ

فاألك تاديػػػدسػػػتطلعكااذاإ؛ ػػػراديسػػػتطيعكف يػػػـمبػػػراتيـالكمصػػػي بكػػػ ؿتػػػلـ قػػػطا 
ةالتػػييعيكػكنيلمػػفالتػػلري ،كمػفثػػـيصػػباكفمػدر يفلاػػرصالايػػلةناسػيـ ػػي ضػكفالاتػػرأ

 اػػيالعمػػػؿالمتضػػػمفتػػػركيج؛ ػػراداللػػػذيفيعيكػػػكف ػػيناػػػسالظػػػركؼالمكػػتر  بػػػيفجميػػػ األ
،ايػػثتامػػؿالػػػذات؛كمناصػػل ،كالسػػملتالكمصػػػي بعيػػدة،الكمصػػي تصػػب كمصػػي المػػرء

.(2012:187،189)الاكراني،لىادكدمتطر  كاضا وإجتملعياالكاال تراب

 غترابالتفسير نظرية التحميؿ النفسي ل  5.8.1.2

لتجػلكزذالسبيؿمطلقلنإنسلف،صل  يكجكدالذات يايلةاإلأاال ترابسم متإف
كػػبلع ػػؿإل؛ايػػثالمجػػلؿ؛علػػىنػػلاألكاأل،نػػلألاك،بػػيفاليػػكفرويػػد  اال تػػرابمػػفكجيػػ نظػػر

بيفالارائزبعضػيلك،كالمطللب،ىداؼاألنواليم ننلالتك يؽبيفأ، ملالدكا  الاريزي مطلقلن
اػػػدالمصػػػلئصأ يعتبػػػره،سػػػارترنسػػػلني مػػػليػػػرلإلصػػػؿ ػػػيالكجػػػكداأكاال تػػػرابمت،الػػػبعض

نسػػلف ػػيالكجػػكدايػػثيلقػػىبلإل؛نسػػلفسػػلبؽعلػػىملىيػػ إلفكجػػكداأالكجكديػػ كيكضػػ ذلػػؾبػػ
ماتربػليعػلني يمضػيايلتػو لئنػلن؛متيػلرهاك،رادتػوإكأ، بتػوكمعػيف،كعلػى يػررأ،دكفسند

نػومكجػكد ػيالاقيقػ ك ػيالػكعيكالعمػؿأل؛كاليم نور  ا ترابوبلليجر،كيايلكلعران،القلؽ
،كيعلػكعلييػل،فيمرجمفذاتوأنسلفتاتـعليوكاري اإل،ك لمف يملىي الاري ،نسلنياإل
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تلريميػػ فاال تػػرابظػػلىرةألػػىإسػػارتركيكػػير،عصػػكبالمسػػتقبؿلينػػز؛فملضػػيوعػػكيبعػػد
كال، ياتػػربالعمػػؿنتػػلج،إلكعبلقػػلتا،مػػفالصػػراعبػػيفالقػػكلالمنتجػػ أتنكػػ،كاقعيػػ جتملعيػػ ا

كنتيجػ ليػػذاالصػػراعي ػػكف،لػػوكيصػػب عملػومعلديػػلنفيجػػدناسػو ػػيعملػػو،أنسػػلفيسػتطي اإل
نتػػػػلجمػػػػرلسػػػػكلصػػػػراعلتعبلقػػػػلتاإلألػػػػىأم  ػػػػرةإيم ػػػػفردهكالتلريميػػػػلناال تػػػػرابكاقعػػػػلن

 .(2010:9عبدالمنعـ،)

اال ترابويتضح لمباحث بأفىنلؾتكلبوبػيفمفمبلؿالنظريلتالسلبق اكؿمايـك
كػلرتالنظريػ أايػث؛كذلػؾمػفايػثالتكاصػؿمػ اآلمػريف؛الػذاتكنظري ،النظري السلك ي 

كػػلرتأ يمػػل؛ياقػػدالتكاصػػؿمػػ ذاتػػو ػيالمقلبػػؿمػػريف،بينمػػلآلالاػػردمػػ اجانػػدمللػػىإالسػلك ي 
كبػذلؾي ػكفىنػلؾ،كذلػؾمػفمػبلؿالتكا ػؽمػ الػذات؛مػريفآللػىالتالعػؿمػ اإنظري الػذات

تلػػػؾتكا ػػػؽبػػػيفىػػػذاالبينمػػػلاليكجػػػد،مػػػريفتكا ػػػؽبػػػيفالنظػػػريتيف ػػػيمجػػػلؿالتكاصػػػؿمػػػ اآل
ا لذات.النظريتيفاكؿمايـك

، يمػػػلتكػػػيرنظريػػػ المجػػػلؿبػػػأفاال تػػػرابينػػػتجعػػػفالتالعػػػؿبػػػيفالعكامػػػؿالملرجيػػػ 
كلرسلرترمفمبلؿنظري التاليؿالناسػيبػأفاال تػرابمتأصػؿ ػيالكجػكدأككالداملي معلن،

،نسػلفتػد  فالسػم صػا مميػزةلئلألػىإكلرتنظري السملتأ ملكاليم فر ع ،،اإلنسلني
سلك و.كتكجو

االمػتبلؼر ـك؛ال ترابامايكـللنظريلتالسلبق اكؿىنلؾتاسيراتممتلا  إفإذاً 
.أكزاكي معين ،علىجلنباقتصرالسلبؽللنظريلتالتاليؿإالأف،كجيلتالنظر ي

:االغتراب ومظاىر ،بعادأ 9.1.2
كمػػفلمظػػلىر،كمجتمعػػوتصػػلابومجمكعػػ مػػفا،عػػفذاتػػوناصػػلؿالبلفكػػعكرالاػػردإ

مجتم ،عفالك،ناسالعفناصلؿاالإلىليو مايكـيؤدمإينظرالمظلىرك،بعلداألمبلؿىذه
نقػػػػػػبلنعػػػػػػفSeeman,1959)ك)(Seeman,1990)أكػػػػػػلرقػػػػػػدكتاػػػػػػددطبيعػػػػػػ ا ترابػػػػػػو،ك
(225-1993:217،كػػػػػػػػػػػػتل)ك(2003:35،ملياػػػػػػػػػػػػ )ك(1998:31،عبػػػػػػػػػػػػدالممتػػػػػػػػػػػػلر)
التللي لبل تراب:الممس بعلدلىاألإ(42-2010:33المنعـ، عبد)ك

   Isolation العزلة أواًل:

 لػدل تسػتمدـ – بػلال تراب اسػلساإل مظػلىر ىػـأ تمثػؿ التػي -جتملعيػ اال العزلػ  إف
 المرج  جملعلت م  ضعيؼ كأ،نلقص تكاد :كؿاأل المجلؿ  ي بيل كيقصد ،بمعنييف البلاثيف



 

31 

 المجلؿ  ي بيل كيقصد،جتملعي ا معليير مف ليوإ ياتلج بمل الارد تزكد التي  لبي بلأل الملص 
 لػدل الداللػ  كأ ،ىمي األ ذكم مريفاآل م  الدالل  كأ ،المازل ذات للعبلقلت الارد  تقلدا :الثلني

 الثػلني المجػلؿ يعتبػر بينمػل،جتمػلعيالا المسػتكل علػى ا ترابػلن كؿألا المجػلؿ كيعتبػر ،الكػمص
  ييػل ينػدمج التػي العبلقػلت بنكعيػ  يتصػؿ نػوأل ذلػؾ ؛الكمصػي  العبلقػلت المسػتكل علػى ا ترابلن
 يم ػف كبللتػللينسلني،اإل لتكاصؿل كالجتوىمي ،أذكم مريفآل نتملءبلال الارد اسلسا ك ،الارد

  تقلدال أم كالدالل  ،المازل ذات العبلقلت  تقلدال نتيج  ىك الناسي  بللكادة اسلساإل ي كف فأ
.(35-2010:34المنعـ، عبد)المتبلدل  الكمصي  العبلقلت ستكلم

 فا ك مرل،ألا بللذات الكعكر تاترض نيلأل ؛المعلني مف بمعنى جتملعي اظلىرة العزل ك
 صػلؿاتك المكضػكعي، العػللـ  ػي المجتمػ  كسػط تعلنيػو مػل ىػك ك آبػ  ،تطر لن العزل  ك لؿأ  ثرأ

 كل نػو ؛يكـ  ؿ يادث تصلؿاال  يذا ؛العزل  مك ل  ياؿ ال المكضكعي كالعللـ ،نلأ -بللبلنلاأل
 فأ يستطي  كيء مف مل نوأ  يو جداؿ ال كممل ؛يماايل فأ مف  ثرأ نسلفاإل عزل  مف يضلعؼ
 الكجػكدم المسػتكل  ػي الإعلييػل التالػب يم ػف ال العزلػ  كىػذه،نسػلفاإل عزلػ  علػى اقلن يقضي
.(119-1960:118)برديلئؼ،الذات م  كأ،نتأم ..مرلأ نلأ م  نلاأل بللتقلء

  ػي السػلئدة تلػؾ عػف   ػلرهأك ،بقيمػو الاػرد اناصػلؿ لػىإ العزلػ  تكػيرلمػرأكمػفنلايػ 
  يػلب مػف الاػرد  ييػل يعػلني التػي التنظيميػ  العزلػ  لػىإ ىػذا كيد عػو بيػل، يعمػؿ التػي المنظمػ 
 دامػؿ مرألبػل نسػلفإلا عبلقػ  الملػؿ يبيصػ كعنػدمل ،المنظمػ  كبػيف ،بينػو يجلبيػ إلا العبلقػ 

 .(2014:37)اسنيف،مرآلا ىذا عف كينعزؿ ،يناصؿ نوإ  مف؛األ نسلفاإل ياقد كعندمل  ،نظمالم

 عػف بػللعزكؼ السم  ىذه صلاب يتصؼ مل  للبلنبأنو(2009:82)المالديفيرلك
 اػبلـأك ،التمػيبلت لبػوكتنت ،مناػردان يعمػؿ فأ كياضػؿ ،جتملعيػ اال كالنكػلطلت ،ىتملمػلتاال

:يألتا تبلعإ يجب السلكؾ ىذا ادة مف كللتمايؼ ،اليقظ 

 يرةاصػ مجمكعػلت تملرسػيل نكػلطلت  ػي نعزالػياال السػلكؾ ذكم  ػراداأل دمػج مالكلػ  -
.ثبلث  إلى كمصيف مف مؤلا 

 .كقصيرة ،بسيط  ككظلئؼ ،بميلـ  ليايـت -

.المنلسب  سئل ألا بتكجيو نتبلهاال ستثلرةا - 

  .كلاظي  ،ار ي  سلك يلت تتطلب جملعي  نكلطلت تمطيط -
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  powerlessness العجز ثانيًا:  

 المكاقػؼ  ػي ثيرأالتػ يسػتطي  ال نػوأكقػكة، كالػبل ،اػكؿبػللبل الاػرد كػعكر بػو يقصػدك
 ال كبللتػللي كر بلتػو، ، عللػوأك ،تصػر لتو علػى السػيطرة عػف كيعجػزيكاجييػل، التػي جتملعيػ الا

 عػف ملرجػو كقػكل ،عكامػؿ تاػددىمل بػؿ  بيديػو ليسػل رادتػوا ك  مصػيرهمصػيره، يقػرر فأ يستطي 
 الايلتي ، المصيري  القرارات صن  كأ ،اداثاأل مجرل  ي يؤثر فأيم نو ال  ملالذاتي ، رادتوإ

 القدرة  قداف كأ العجز كجكىر،كالمنكع ،ستسبلـاال مف بالل  يكعركأ،ذاتو عف يعجز كبللتللي
 تسػيطر اكلػو كػيلءاأل فأل ،الضػبط مملرسػ  كأ ،التا ـ على القدرة يملؾ ال نوأب الارد تكقىك

.(2003:36)مليا ،رادتوإ كمف ،منو قكلأ ملرجي  ظركؼ علييل

،العجػز معنػى فأ كالمبلاػظ ،المايػكـ ليػذا) مػلر س) نظػرة  ػي المعنػى ىػذا بػرز كقػد
،اال تػراب بمكضػكع المعنيػ  الباػكث  ػي ت ػراران المعػلني  ثػرأ ىػك سػتطلع االكأ ،القػدرة كعػدـ
  ػي الجلريػ  اتمػلالتاال تكقػ  مػبلؿ مػف تصػكره يم ػف اال تراب اقيق لالتعبير مف النمط كىذا

 المكاقػؼ بعػض تقريػر كأ ،إلييػل يسػعكف ماددة نتلئج على بللاصكؿ يتصؿ  يمل ؛ رادألا ذىلفأ
.(1979:16)النكرم،يتمذكنيل التي

 تاػدث اػيف (مػلر س)أ  ػلرمػف كػتقتا العجػز   رة صؿأ فأ) سيملف) كض أ ذلؾك
  ي نطلقيل تس ا قد الا رة ىذه فأ كلرأك ،العلمؿ ا تراب مف ليوإ يؤدم كمل ،العمؿ ظركؼ عف
 سػلك و فأ الاػرد تكقػ  " بقكلػو العجػز سػيملف كاػدد ،العمػلؿ  يػر مػرلأ طبقػلت لتكػمؿ متػدتاك

 تاديػد علػى قػلدر  يػر نػوأعتقػلدهال ،كتعزيػزات ،ثػكاب مػف يريػده مػل تاقيػؽ علػى قػلدر  يػر
 عبلقتػو  ػي الاػرد فأبػ ذلػؾ كػرح،ك"األاػداث ىػذه علػى تترتػب التػي لنتػلئجاك ،اداثألا مجريلت
 كل نػواػداث،ألا مجريلت على تأثيران لسلك و ي كف أفبير ب سلعوات على جتملعياال بللنظلـ
.(2010:33،المنعـ عبد)ابلطبلإل يكعر كلذلؾ ؛ذلؾ يستطي  لف سلك و فأ يتكق 

  Normlssness الالمعيارية ثالثًا:

 لػىإ ترجمػت يكنلنيػ   لمػ  ىػي نػكميكاألالبلمعيلريػ ، اللػ  علػى نػكمياأل لاػظ يطلػؽ
 لىإ) دكر ليـ) ترجميل اتىعكر، السلب  القرف  تلبلت  ي الك ؿ بيذا ستمدمتا كقدالبلتيني ،
 الظػركؼ عػف نػلتج اال تػراب) دكر ػليـ(كيعتبػر ،لبلمعيلريػ ا لػىإ كػلرةإ ك ليػلالارنسػي ،
 اللػ  فأكالثقل ػ ، ىػداؼأ تاقيػؽ باػرض  ػراداأل سػلكؾ لتقيػيـ ؛المعػليير نقػص كأ ،البلمعيلريػ 

  ػي كالتمػدف،التصػني  فأ(بلػكنر ( الاػظ  مػلالتصػني ، بعػد مػل ظػلىرة تعتبر مل  للبلن نكمياأل
 بارضالتقليدي ، المجتمعلت مف ب ثير أ ثرللقيـ المعيلرم البنلء اطمل قد الاديث  المجتمعلت
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 تػزكدىـ  لنػت التػي كمؤسسػلتيـ ،الماليػ  مجتمعػلتيـ مػف النػلس نتػزاعاكثقل يػ ، ىػداؼأ تاقيػؽ
 .(42-2010:41)عبدالمنعـ،ستقراركاال ،مفألبل

  يػو تػتاطـ الػذم للمكقػؼ الػدارج سػتمداـاال  ػي يكػير نػكمياأل فأبػ (سػيملف ) يوضحو
 كظياتيػل مكالتػؤد ،مػؤثرة ليست المعليير ىذه فأ ذإالارد، لسلكؾ المنظم  جتملعي الا المعليير

 عف معبران عتبلرهلب ؛ليوإ كنظرتو ،المكضكع ىذا على (ميرتكف)  يدتأ لىإ كلرأك للسلكؾ، عدقكا 
 العلم  القيـ  ييل تارؽ التي للالل  يكير جتملعيا لاظ نكمياأل كف ي كبذلؾ ،جتملعي ا  كضى

.(1993:220)كتل،كسيل  مأب كبلعاإل عف البلاث  الملص  الر بلت مضـ  ي

(سيملف)يكتؽك" كصؼ مف األ(دكر ليـ)البلمعيلري  تصيبلالل  التي نكمي
(مكرتكف)راءآك ذلؾمكتؽمف؛كىيالل انييلرالمعلييرالتيتنظـكتكجوالسلكؾالمجتم ،
.(1998:31)عبدالممتلر،"نكمياكؿاأل

  ػيسػتابلليلاك القػكة، قيػر عػف تنػتج قػد اللػ  البلمعيلريػ كأ المعيػلرم، اال تػراب"إذان
.(2008:35)الاكراني،"اكليـ مف اداثاأل مجريلت  ي التأثير على  راداأل قدرة  يو تنعدـ كقت

 بػيفالعبلقػ  مػتبلؿا لػىإ يػؤدم كماػددة؛ ،كاضػا  معػليير كجػكد عػدـ فإكبللتػللي"
 كىنػل ىػداؼ؛ألا ىػذه لتاقيػؽ المسػتمدم  الكسػلئؿ كبػيفتاقيقيػل، المطلػكب التنظيميػ  ىػداؼاأل

.(2014:37)اسنيف،"المستمدم  الكسيل  م  اليدؼ تكا ؽ لعدـ نظران ابلط،بلإل الارد يكعر

  Meaninglessessالالمعنى رابعًا:

 التنبػؤ علػى الارد قدرة عدـ نوأك ،اباال تر مظلىر مف  مظير البلمعنى (سيملف) ادد
 معبران ك لساتو ،يتاؽ  لساي طلرإ  ي البلمعنى (سلرتر)صلغ كقد ،اداثألا كأ ،السلكؾ بنتلئج
 نظػر كجيػ  مػف – نسػلفإلا ككجكد ،معنى لو ليس مل  ؿبو يقصد الذم بللعبث البلمعنى عف
 لر بػ  كذلػؾلييػل،إ الكصػكؿ يم ػف ال  ػراضأ ناػك مكجيػ  عبثيػ  عمللػوأ فأك،عبثػي) سػلرتر)
،الكقػت ناػس  ػي ذاتػو، جػؿأمف ءيكالك ،ذاتو  يءيالك ي كف فأك،ولإ يصب  فأ  ي نسلفإلا

 الايػلة فأ الاػرد ككػعكر ،الايػلة بمعنػى اسػلسإلا  يػلب ىػك البلمعنػى فأ ( ران ػؿ )كيػذىب
 بللعبػلرة عنػىالبلم (ميػدلتكف) كػرح كقػد،كمعنػى ،ىػدؼ بايػر تسػير نيػلأك ،مملػ  ثقيلػ  تمضػي
  يػـأ ال جعلنػي الػذم الاػد لػىإ – ىػذا عللمنػل  ػي التعقيػد  لي   ي كيلءألا صباتأ لقد :القلئل 
.(2010:39المنعـ، عبد) التاديد كجو على يدكر مل اقيق 

 كأ ،علمػ  مػكرأك ،اػداثأ مػف اكلػو يػدكر لمل ك يمو ،الارد دراؾإ مدل بو كيقصد، مل
؛ يػو يثػؽ كأ بػو يػؤمف فأ عليػو يجػب مػل لديػو كاضػالن ي ػكف ال دملعنػ ياتػرب  ػللارد؛ملصػ 
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معنػى الػبل كيكػير ،قػرارات مػف يتمػذه كمػل ،بػو يقػكـ لمػل معنػى تاديػد يسػتطي  ال ملعنػد ك ػذلؾ
يعني ذلؾك؛عتقلدكاال،للسلكؾ مكجيلن كأ ،مركدان يملؾ ال نوأب الارد كعكر لىإ (المعنى  قداف)

 كأ المسػتقبؿ،  ػي سػيرىل تكقػ  وسػتطلعتا كعدـ التنظيمي ، مكرلؤل الارد الارد  يـ عدـ البلمعنى
 تلاػ إ عػدـ بػو يقصػد المعنػى  تقػلدا أف ؛يضػلنأ القػكؿ كيم ف عليو، ىي ممل سكأأ بك ؿ  تكقعيل
 الكضكح ىذا على يترتب  لف ذاإ كملص  الارد؛ ملـأ تكا ره المطلكب الكضكح مف دنىاأل الاد

.(2014:37سنيف،ا)معين  قرارات تملذا
   Self-estrangement الذات عف االغترابخامسًا: 

 لعػدـ ،بػو يكػير كىػك الػذات،  رب  بمعنى ،(سيملف) تاليؿ  ي اال تراب مف النكع ىذا"
 كقدراتػو ،الملصػ  ذاتػو فأبػ كالكػعكر مػل، ناػك علػى ذاتيػلن ةأالم ل ػ نكػط األ يجػلدإ علػى القػدرة
.(1993:224)كتل،"داةأكأ كسيل  مجرد كت كف،كماتربلن مل كيئل تصير

 النػلس عػفالملصػ ، مكػلعرنل عػفناسػنل،أ عػف ا ترابنػل أمالػذاتي، اال تػراب"ك
 دامػؿ العػللـ كبػيف ناسػنل،أ بػيف اال تػراب ممتلاػ ، بطريقػ  عنيػل التعبيػر ردنػلأ فإكأ كالمسػتقبؿ،

 ذاتنػل مػلرج العػللـ فأ كأ ناسػنل،أ عػف متاربػكف ننػلأ تعنػي  لمػ  اال تػرابك،يػلكملرجي ،ناسػنلأ
(.2010:65، رـك)"عنل متارب

 كال،المجتم  دامؿ ذاتو يجد أف يستطي  ال كالذم ،جتملعيلناالميمش الكمص يمثلو"ك
 .(2005:35)العبدهللا،"ذاتي ا تراب إلى األمر بو لينتيي ذاتو، م  التعلمؿ أدكات يمتلؾ

 جتملعيػ اال النظريػ  ك ػي ،الالسػا   ػي تلعبو كدكرًمستقبؿ، يلل الذاتي اال تراب   رة"ك
– مسػتقبؿ لػو تا يػر ىػك نسػلنياإل كالميػر ،نسػلني اإل الايػلة نكعيػ   ػي التا يػر فأل ذلؾ ؛النقدي 
"مضى كقت أم مف  ثرأ الاللي الكقت  ي مم ف  لساي جيد قصىأ لبذؿ كيدعكنل ،لينلإ يكمئ

 .(2001:245 كلمت،)

ف نتلجو ،لمرءا عمؿ"كا   كالنلتج ،العمؿ عنو ا ترب  إذا ، متمكض ك ؿ  ي ايلتو ىمل كا 
 اإلنسػلف ياػدك إذ إنسػلنيتو كىػك ،اإلنسػلف  ي مل أسمى نزع  تراباال ىذا كيطلبؽ ذاتو، ا تربت

.(2003:25)زامؿ،"الصملء الرأسمللي  آل  مف جزءان ركح، ببل

ؿاألبعػلدالممسػ لبل تػرابكملصػي تػرابط،كتػداموفي ضوء ما سػبؽ يالحػظ الباحػث
كيػػرلالبلاػػثبػػأفأ لػػبالدراسػػلت مػػل ػػؿبعػػدمػػفىػػذهاألبعػػلد،كدرجػػ تػػأثيرهعلػػىالعػػلمليف،

 تنلكلتاالبعلدالممس لبل ترابالكظياي؛ايثأكلرسيملفإلىأفىنلؾممس أبعلدلمايػـك
العمػؿبكػ ؿعػلـ،كمػليتعلػػؽاال تػراب،كىػيمػلتػـتكضػيايلأعػبله،كالكػؾأفظػركؼبيئػ 
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بمصػػػلئصالكظياػػػ بكػػػ ؿمػػػلص،كالمعكقػػػلتالتػػػيتاػػػكؿدكفقيػػػلـالعػػػلمليفبػػػدكرىـ ػػػلمبلن،
كتعرضػػيـللعديػػدمػػفالعقبػػلت،كالمكاقػػؼالتػػيتاػػدمػػفقػػدراتيـ؛ ػػإفذلػػؾيقػػكدىـإلػػىالعجػػز،

  ترابالكظياي.كالكادة،كالاراغالناسي،كعدـالقدرةعلىالتكاصؿالناسي؛كبللتللياال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكؿ رقـ) 
 أبعاد االغتراب       

ػػػػػػػالمصػػػػػػػدر: (نقػػػػػػػبلنعػػػػػػػفSeeman,1990(ك)Seeman,1959):بلالسػػػػػػػتنلدإلػػػػػػػىردبكاسػػػػػػػط البلاػػػػػػػثجي
(225-1993:217ك)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل،(2003:35(ك)ملياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،1998:31)عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلر،

.ألبعلداال ترابالكظياي(42-2010:33عبدالمنعـ،)ك

 غتراباال أنواع 10.1.2
ظلىرةالترتبطبكقتمادد، ايثملي ػكفهعتبلرلب؛ك لؿاال ترابأك،نكاعألقدتعددت

 :نكاعالتللي ؤللكلرةاإليم فذلؾلك؛ك لؿاألك،نسلف،قدي كفىنلؾا تراببممتلؼالصكراإل
 السياسي االغتراب1.10.1.2

 لو ت كف فأ على يجرؤ ال  مل كضعو، يتقبؿ فأ يم نو ال المجتم  ىذا  ي نسلفإلا فإ
،جتمػلعيالا التا ػؾ مكػ بلت ىػذه اال تػراب باللػ  كتتصػؿ،كضػلعوأ تجلكز كطمكالت ،ابلـأ

 عبلقػلت سػكد ت كالسػلطكي ،كالائكيػ ، كالطلئايػ ، كالطبقيػ ، كالتبعيػ ، القػيـ، كململػ  كالسيلسػي،
.(2006:92،بر لت) ندملجالكا ،كالتالعؿ ،كالتضلمف ،التعليش عبلقلت ال كالنزاع ،القكة

 الاػرد كػعكر بمعنػى السيلسػي  الالعليػ    ػرة علػى يرت ػز ،السيلسػي اال تػراب مايػكـ إف
 كأ ،السيلسػي القػرار مسػتكل علػى سػكاءنالسيلسي ، العملي  مجريلت  ي ثيرأالت على قدرتو بمدل

العجز

 معيلري البل

 معنىالبل

 اال ترابعفالذات

 العزل 

 أبعاد االغتراب
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 ؛ملموأ الارص بضلل  يكعر الذم الارد عتبرأ سلساأل ىذا كعلى،عنو النلتج  اداثاأل مستكل
.(2011:136،الامداني)سيلسيلن ماترب نوأب ؛مجتمعو  ي السيلسي  العملي  ىذه على ثيرأللت

 االقتصادي االغتراب2.10.1.2

  ػي تػؤثر ،اجتملعيػ  تبعبلقػل بيػـكيػرتبط ،معيػـ كيتالعػؿ ،النػلس مػ  اإلنسػلف يعػيش
 كعر طيب  بيـ عبلقلتو  لنت  إذا ؛العبلقلت ىذه نكع ك ؽ كسلبيلن ،إيجلبيلن تأثيران الناسي  صاتو
ذا أنين ،مكالط بلألمف  فأ  يو كؾ ال كممل ،كاالضطراب ،بللقلؽ كعر سيئ  بيـ عبلقلتو  لنت كا 

،الناسػي  صػاتو علػى تؤثر المنظملت أك ،المؤسسلت إادل دامؿ العلمؿ يعيكيل التي الظركؼ
.(2003:85مليا ،)العصر يكيده الذم المذىؿ الت نكلكجي التقدـ بعد ملص  كالجسمي ،

 ال لمػ  سػتعملؿا  ػي القػدملء الركمػلف أبػد فأ منػذ ظيػر قتصػلدمالا اال تػراب مايػكـك
  ىيئػ لػىإ كأ ،مػرأ كػمص لػىإ يءكػ مل يػ  تاكيػؿ  عػؿ علػى للداللػ ؛ "alienatio"البلتينيػ 

 العصػكر منػذ كالركملنيػ لملنيػ ،ألكانجليزيػ ،اإل اللاػلت  ػي يضػلنأ متػداكالن  ػلف  مػلمػرل؛أ
 ي كػؼ  مػل"اللاػلت ىػذه مػف لاػ  أم بتػلري  يتعلػؽ قػلمكس مأ ذلػؾ عػف ي كػؼ  ملالكسطى،

.(2001:61 كلمت،)"الماترم  القكاميس مف معلصر قلمكس أم ذلؾ عف

 النفسي غتراباال 3.10.1.2 

لػػػىالاػػػلالتالتػػػيتتعػػػرض ييػػػلكاػػػدةإككػػػلمؿيكػػػير،تػػػرابالناسػػػيمايػػػكـعػػػلـاال 
التيتتـ ػيجتملعي االك،الثقل ي ،بتأثيرالعمليلتنييلركاال،كللضعؼأ،نكطلربللالكمصي 

ايػثتاقػد؛لػىالنمػكالمكػكهللكمصػي اإلنسػلني إ ترابيكيراالدامؿالمجتم ،ممليعنيأف
،الناسػياالضطرابملتاإلاسلسالمت لمؿبللكجكدكالديمكم ،كتعدالالت يوالكمصي مقك

.(2003:81)مليا ، ترابي التيتعترمالكمصي أكالتنلقضلتصكرةاألزم اال

كيتبػػليفاال تػػرابالناسػػيبػػيفاألكػػملص ػػيالمجتمعػػلتعلمػػ ،كتتعػػددمظػػلىرهالتػػي"
ممػػل؛المايطػػ بػػوكاألكػػيلء،ر ػػلؽالعمػػؿك،الكػػمصعػػفمجتمعػػواناصػػلؿتبػػرزكاضػػا  ػػي

كيعػيش،معػزكالنعػفاآلمػريفيؤدمإلىامتبلؿالمعلييراالجتملعي عندالماتػرباتػىيصػب 
.(2014:10)أبكسبلم ،"بكادةتلم م ناسو

 الثقافي االغتراب 4.10.1.2

 يفثقػل تكمتنلقضػيف، عػللميف ظػؿ  ػي يعػيش اال تػراب مػف النػكع ىػذا  ػي نسػلفإلا
 كأمػرل،بللمكاطنػ  ماعمػ  تراثيػ  ثقل ػ  بينيمػل، التقريػب يصػعب مت ػل ئتيف  يػرك،متبلعػدتيف
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 الكصؿ عف انعلجز نسلفإلا يقؼ الثلني كالعللـ ،األكؿ العللـ كبيفكلى،ألا تسلبو تاريبي  عكلمي 
 عػف لنماترب و،ذات عفمناصبلن  يصب  ؛عنو الماترب مراآل عصرن  كبيف ،التراثي ملضيو بيف

    .(2011:139الامداني،)المصكصي  ك للي ا ك ،العكلم  تجليلت يكاجو  يؼ يعرؼ ال ثقل تو

 مجتمعػلت إلػى كييػرب كأصػدقلئو، ،أىلػو عػف اإلنسػلف  يػو يناصػـ الػذم  تػرابالا كىػك
؛المتكارثػ  كالتقلليػد ،للعػلدات بللنسػب  ك ػذلؾكالقربػى، ،الصػبلت نلايػ  مػف عنػو بعيػدة أمػرل،
 كأصدقلئو، ،أىلو عف ليعكضكه ؛جدد أصدقلء  يو لي كىف ؛مجتمعو  ير آمر مجتم  إلى  ييرب

.(1992:9يلسيف،)األصلي الصاير مجتمعو أك

 لذاتػو رااػ إ متطػكرة، اػرة ثقل ػ  مػتبلؾا  ػي الطبيعػي اقػو عػف نسػلفإلا يتنػلزؿأم"
بيػل الػتا ـ نسػلفاإل ياقػدكتطكيرىػل، ثقل تػو نقػد  ػي الطبيعػي لاقػو  باقدانػولمجتمعػو، رضػلءنا ك

  .(17-2006:16ميرم،)"علييل لو سلطلف ال ثقل ي  لمنظكم انأسير كيصب  ،تلقلئيلن

 االغتراب االجتماعي  5.10.1.2

عػػلدةتكػػ يؿىكيتػػواالجتملعيػػ مػػفمػػبلؿتمكقعػػو ػػيا ك،لػػىتكػػ يؿإيسػػعىالاػػرددائمػػلن
لػػىاػػدمػػلإىػػذهالاللػػ مجبػػرعلػػىالمضػػكعكىػػك ػػي،داءهلػػدكرهاالجتمػػلعيأك،نػػ معينػػ لم 

 ػإذامػل؛كالمعػلييراالجتملعيػ ، ػياليمػرجعػفالقكاعػد؛للنظلـاالجتملعيالقلئـ يمجتمعػو
 ػػػرادأكبػػػيف،ثنػػػلءعمليػػػ التالعػػػؿالتػػػيتاصػػػؿبينػػػوأ ػػػيكذلػػػؾ؛دائػػػولػػػدكرهأثنػػػلءأاػػػدثملػػػؿه

الاردعلىعدـالمضكعلقػكانيفالضػبطصرأذاإ ؛ضطراباكأيق بينيـسكءتالىـ،مجتمعو
سػػتزدادبسػػببطرابالضػػافاػػدةإ ػػ؛االجتملعيػػ تصػػر لتوعػػلدةالنظػػر ػػيإكعػػدـ،االجتمػػلعي

، ػػيالعبلقػػ بػػيفالاػػردضػػطرابا تػػراباالجتمػػلعيىػػكاال ػػإف؛تػػكترالعبلقػػ بيػػنيـ،مػػفىنػػل
كالعػػللـالمػػلرجيبسػػبب،اتالػػذميقػػ بػػيفالػػذكاالناصػػلؿ،كىػػكالقطيعػػ ،جتمػػلعياالكمايطػػو

  .(44 2014:، )النليليكمجتمعو،الملؿالذميمسعملي التالعؿاالجتملعيبيفالارد

،كمكػػلعره،عػػفالنػػلس،بػػؿكعػػفناسػػوعلػػىناسػػويظيػػرماتربػػلنصػػب المنطػػكمألقػػد"
"يػػرةمريف،كعػػدـالقػػدرةعلػػىالتعلمػػؿمػػ  بػػلآلتصػػلؿاالكالعجػػزعػػف،لكاػػدةاكعكاطاػػو،يعػػلني

.(1979:3)أبكزيد،

 الحضاري االغتراب 6.10.1.2

 نسلفاإل ايلة على كتأثيران ،ادة كدىلأك ،كاالجتملعي ،الناسي الت يؼ عمليلت  برأ فإ
 تمتلػؼ رل،مػأاجتملعيػ  ثقل ي  بيئ  لىإاجتملعي  ثقل ي  بيئ  مف ينتقؿ عندمل تادث التي تلؾ
فأ  ػي ي مػف ذلػؾ  ػي كالسػبب ،كالايػلة ،كال ػكف ،نسػلفلئل يػلكنظرت ،الاضػلري  منطلقلتيػل  ػي
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 العػرؼ كقضػليل ،كالتقلليػد ،العػلدات مػتبلؼا لػىإبللتػللي يػؤدم؛الثقل يػ  البيئػلت مػتبلؼا
،كاجتملعيػ ،سيلسػي  نظػـ مػف يتبعيػل كمػل،االجتملعيػ  العبلقػلت بنػلء سػسأك ،االجتمػلعي
 ؛الت يػؼ تاػتـ االجتملعيػ  الضػاكط فإ ػ مػرل،أ بيئػ  لػىإ بيئػ  مػف نتقػلؿاال كعنػد،كاقتصػلدي 

 سػتالدةاال كتاقيػؽ الجديػد، االجتمػلعي الكسػط  ػي مقبكلػ  بطريقػ  كالايػلة ،التػكازف لااػظ كذلػؾ
.(20-1987:19،القعيد)اال تراب على اازت التي العملي  الايلة  ي كمينيلن ،كعلميلن ،نسلنيلنإ

 االغتراب التربوي 7.10.1.2

:كليملأ ،اال تراب ظلىرة عف يعبراف المدرسي  التعليمي  العملي   ي ئيسلفر بعداف ىنلؾ
 كىيكالتعليـ، ،التربي   ي المستعمل  سلليبألكا ،جراءاتئلل المبلزم  الاصؿ عملي   ي يتجسد
 التػي مػرلاأل الاصػؿ بعكامػؿ يتصػؿ :كثلنييمػل،لئليعػ ك يػر ،كمؤسسػي ،اجتمػلعي طػلب 

 التعليمي  المؤسسلت  ي المكجكدة ال ثيرة كالتعقيدات ،للتبلميذ ال بيرة عداداأل ثلرىلأ  ي تضلعؼ
.(1979:37)النكرم،للتعليـ المصمم  جراءاتإلاك،ناسيل

كىذا،كالتقليؿمنيلأ،فتعمؿالمؤسسلتالتربكي علىتعميؽظلىرةاال ترابأيم فك
كأ،لمػػؿمعيػػـاليعتمػػدعلػػىالتمييػػزفالتعأايػػث؛التعلمػػؿمػػ المتعلمػػيفسػػلكبأيتكقػػؼعلػػى

كل ػػيي ػػكفالمعلػػـملمػػلن؛كذلػػؾلتاسػػيفالمسػػتكل؛عطػػلءالارصػػ إ يجػػب؛علػػىالتاضػػيؿبيػػنيـ
.(2014:43)النليلي،ب ؿالطرائؽالتيتسلعدهعلىالتكاصؿمعيـبك ؿجيد

 االغتراب الوظيفي 8.10.1.2

فػػػال بػػػد ماػػػكرانأسلسػػػيلنليػػػذهالدراسػػػ ،هبلعتبػػػلر؛مػػػفأىميػػػ اال تػػػرابالػػػكظيايانطبلقػػػلن
كذلػؾمػفمػبلؿالتعػرؼعلػى؛كالتر يػز،مفالتاصػيؿبكيءمفالتعرضليذاالمايكـلمباحث

كملىي اال ترابالكظياي .طرؽالتالبعليوكسبلبو،أكالباث ي،وكمراال،نكاعوأثـ،مايـك

كػلعالتػيالظػكاىرمفصب أدقالعمؿ،دامؿبللارب الكعكركأ،اال ترابفأيبلاظ
قػدنسػلني إظػلىرة ػلال ترابللعػلمليف،بللنسػب ممػلطرمفليلبملالعمؿ،مجلالت يتكاجدىل

مجتم  ؿلمصكصي نتيج ؛مرآلمجتم مفسبلبيلأ يتمتلؼل نيل؛مجتم منيليملكال
ايػث؛ متكػلبينتلئجيػلفإ ػالعمػؿ، ػيبػلال ترابالكػعكرمصػلدرتعػددمػفكبللر ـ،كظرك و
المكػػػلعرىػػػذهكمثػػػؿالػػػذاتي،كأ،الناسػػػياتػػػراؽاالمكػػػلعركتػػػزدادللعمػػػؿ،الامػػػلسيضػػػماؿ
عػػفيناصػػؿفأيسػػتطي الػػذمالكايػػدالمملػػكؽ يػػك؛لئلنسػػلفمميػػزةكجكديػػ ملصػػي السػػلبي 
.(44-2014:43)اسنيف،ذلؾيعيفأدكفناسو
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نػػوماتػػربعػػف ػػؿمػػليصػػدرهأ مػػل؛فعمػػؿفالعلمػػؿماتػػربعػػف ػػؿمػػليقػػكـبػػومػػإ
تجسػػدمصػػلاتو قػػط،كىػػك ػػذلؾماتػػربعػػفعتبلرىػػللب-ربالعمػػؿمػػفقػػراراتتتعلػػؽبللعمػػؿ

؛كعفربالعمػؿناسػو،نسلنيالملنؽالذمياتكييـإمريفالذيفيعمؿمعيـبسببالجكالبلاآل
كالعػػػػداكة،كىػػػذهىػػػػيمكلػػػػدات،كالاقػػػد،مرابطػػػ بينيمػػػػل،سػػػكلرابطػػػػ ال راىيػػػػ أنػػػوالتكجػػػػدأل

نويجسدالمل يػ  ػيذاتػو،كىػكأل؛عفالعملؿفربالعمؿيعتبرماتربلنأاال تراببللذات مل
نلنيػ بلسػـالمل يػ ..كلػذاىػكماتػرباألمصػلاتو للقراراتالتييصدرىلتمثؿ؛مصدرال راىي 

.(1984:80)مامكد،كيعر يل،كمعلنلتيـ،نسلفيكعربعذابلتاآلمريفإ يضلنأعفذاتو

،كمتنلسػػق ،لػػىثقل ػػ متنل مػػ إالتػػييعمػػؿبيػػليمضػػ منظمػػ فالعلمػػؿدامػػؿالأ مػػل
واكبلػػػػكغ ليػػػػلتممتلاػػػػ تمػػػػدـمصػػػػلل،ىػػػػداؼألػػػػىتاقيػػػػؽإفيسػػػػعىالعلمػػػػؿأكمػػػػفالطبيعػػػػي

لنيػػ م ا ك،نجػػلزكلدراسػػ قلبليتيػػللئل،لػػىالتنبػػؤإفتمضػػ أل ػػفقبػػؿتاقيقيػػليجػػب؛الكمصػػي 
ك ػذلؾمػليتكقعػومػف،كػبلعيلمػفجيػ إتاقيقيلمفمػبلؿتقديراتػوالكمصػي التػيير ػب ػي

فأدرؾأذاإنػػوأثنػػلءالكقػػكؼعلػػىتلػػؾالمطللػػب يػػرأ ػػيجػػراءاتالتػػيسػػتتمذىلإلكا،دارةإلا
جػػكدلعػػدـك؛دارةلمتطلبلتػػوضػػئيل جػدانإلاسػتجلب اكدرجػػ ،م لنيػلتالمتلاػػ لديػػو يػر ل يػػ اإل
فىذاالعمؿإ ؛كبلعر بلتوإسبلبالتيتمنعومفاألك يرىلمفأ،نكط الم ل ئ  يذاتيلألا

نػوأل؛م لنػ مرمكقػ  تسػلباك ػي؛ملمو ػيتاقيػؽتطػكرهالكمصػيألىالجزيقؼإسيتاكؿ
صػ كالعلمػؿيتاػيفالار،كمنػويصػب العمػؿممػبلن،اليمناوالارص للتعبيرعفقدراتوال لمنػ 

.(2014:43)النليلي،كىذاملياضيبولبل ترابالكظياي،لليركبمنو

:ىك(Valikhani & Soltani, 2015: 279) مليكير ترابالكظياياالك

ألسػبلبتقتصػرعلػى،عمػلؿالمكظػؼأ ػيسػتقبللي الػىعػدـكجػكدإيكيرعدـالقدرة: .1
ميلـالكظيا ذاتالصل .ك،الاري  يالقيلـبللعمؿ

 قدرةعلىالتكاصؿ.اللىعدـإيكيرالمعنى: .2

اتيلجػػلتااللتلبيػػ ؛فالكظياػػ ليسػػتالطريقػػ المنلسػػب ألػػىإكيكػػير تػػرابالػػذاتي:اال .3
.الملرجي 

 زمبػػػػػػػأمنظمػػػػػػػ مرًرالعلىًمؤكران،نجدامطيرةظلىرةالًظياياال تػػػػػػػرابيعتبرك 
العلملينؿتًصيعنيالًظياي تػػػػػػػػػرابلال الاكػػػػػػػػػؿ،ً،ناػػػػػػػػػدارالاإلىبيلتسلرعربملاقيقي 

ؿالعم يسػػتمرارلبلالمنلسبالمكلنتعدلمبيليعملًنالتيمنظمػػ البأنقرارإلىمنظمػػ بلل
عبلق يمسمطيرقرارًىًتتعلؽبللمنظم ذاتيػلأ ثػرممػلتتعلػؽبػللمكظؼ،ألسبلب؛معيل
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لكبلبللنسب ًميم نتلئجعليويترتػػػػػػػػػػبً،وليػػػػػػػػػػلئػػػػػػػػػػالًًبيلؿيعمالتيمنظمػػػػػػػػػػ بللالمًظف
.(2007:43)بفزاىي،مرضي  يرنيلي بينيملالعبلق بإنيلءينتييمل للبلنالطر ين

بػػأفىنػػلؾتػػدامبلن،كترابطػػلنبػػيفأنػػكاعاال تػػرابالممتلاػػ ،ايػػثتتاػػلكتويػػرى الباحػػث
نػػػتجعنػػػومػػػفمػػػر،كالمبلاػػػظأفاال تػػػرابالناسػػػي،كمػػػليآلالعبلقػػػ ،كدرجػػػ التػػػأثيرمػػػفنػػػكع

اضػطرابلتناسػػي ،يػػرتبطبجميػػ أنػكاعاال تػػراببلعتبػػلرأفاال تػػراببكػتىأنكاعػػومػػلىػػك ػػي
المبلص إالمظيرانأكك بلننلتجلنعفاالمتبلؿ،كاالناصلؿعفالذات.

 تعريؼ االغتراب الوظيفي 11.1.2
البني كأ،لمجلؿا ياالمتبلؿكأالتكازف،عدـماصل كيعرؼاال ترابالكظيايبأنو

الاللػ كأ،الاػردكمصػي بػيفيادثالذمالتالعؿمفعلدةالسلك يالمجلؿكيت كفالسلك ي ،
كاالجتملعيػ ،،الملديػ البيئػ عنلصػركأ،الكاقعيػ البيئػ كبػيفلػو،الراىنػ كالاسػيكلكجي ،الناسي 
البيئيػػػػ مثػػػػؿظيميػػػػ ؛التنالمتايػػػػراتبسػػػػببالمجػػػػلؿىػػػػذاتػػػػكازف ػػػػياالمػػػػتبلؿياػػػػدثكعنػػػػدمل

،مكػلعرعلػىبػدكرهيػنع سذلػؾفإ ػالػدكر،كعبءالدكر،ك مكضالدكر،كصراعالتنظيمي ،
العلػػػػػكـمعجػػػػػـكيػػػػػذ ر،الػػػػػكظياياال تػػػػػراب ػػػػػييتمثػػػػػؿكالػػػػػذم ػػػػػراد؛األكتصػػػػػر لت،السػػػػيسأك

عػػف ريبػػلنكيصػػب ناسػػو، ييػػلياقػػدكضػػلعأبالاػػردبيػػليمػػراللػػ :نػػوأباال تػػراباالجتملعيػػ 
،، مػلصػنعومػفربمػلملديػ لقػكليتعػرضاينمػلذاتػوكياقػد ليػل،نسػلنيتوإياقػدكي لدعمللو،أ

لعمػؿديتػوأتعنػدالمكظؼينتلبكعكرنوأببللارب ؛العلمؿكعكرالبكري المكاردمعجـكيذ ر
سػبببكأالعمػؿ،تقسػيـسػلليبأعلػىبنلءنمريف،اآلالعلمليفمكلر  كبدكفبمعزؿ،متمصص

  .(45-2014:44)اسنيف،اآللي للالسبلتالم ثؼستمداـاال

كيكعرمعيلبعػدـالصػل بػللكاق ،الل ناسي يعلنيمنيلالارد"اال ترابالكظيايىكك
علػػىالت يػػؼأكبيئيػػ الي ػػكفقػػلدران،أكعكامػػؿذاتيػػ ،الػػذمياػػيطبػػونتيجػػ تعرضػػولمثيػػرات

كذلػؾلعػدـ،كتاقيػرالػذات،نطكاءكاال،لىر كفالاردللعزل إاالناصلؿبايثيؤدمىذا؛معيل
بومفأعملؿدامؿمايطالعمؿ الكعكربأىمي .(2013:251)صبر،"مليقـك

لعػػػدـالقػػػدرةعلػػػىإقلمػػػ عبلقػػػ ؛اللػػػ عجػػػزتاصػػػؿلػػػدلالاػػػرد"مػػػفنلايػػػ أمػػػرلىػػػك
اػػرؾسػػل نلن يػػكمالػػكبكالي،بايػػثاليسػػتطي أفيػػؤثر ػػيالنظػػلـ؛صػػاي  ػػيمجػػلؿعملػػو

كىػػكبػذلؾاليكػػعربلنتملئػػو،كمػلعليػػوسػكلاإلنتػػلج قػط،علػىأمػػره ػبلياصػػؿعلػىاقكقػػو
.(2013:16)الكيراني،"أكمنظمتو،إلىعملو
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بعػػػدـالرضػػػلالتػػػيقػػػديعيكػػػيلالاػػػرد ػػػي،اللػػػ الػػػر ضكالكػػػعكربأنػػػو"يعػػػرؼ ػػػذلؾك
.(2011:48)ملؼ،"التييعمؿ ييلنظم الم

يػأتينتيجػ لسػكءككعكرالعلمؿبللارب  يالمنظم التييعمػؿبيػل،كيعرؼبأنو، مل
كػػراؼكنمػطاإل،كماػيطالعمػؿبيػػل،كبػيف ػؿمػػفالمنظمػ بيي ليتيػػل،التالعػؿاالجتمػلعيبينػػو

الػػذمتتبعػػو،كبػػيفزمػػبلءالعمػػؿكالجميػػكرمتلقػػيالمدمػػ ، يكػػعرالعلمػػؿبػػأفالمنظمػػ لػػـتعػػد
علػػىككالئػػوليػػل، يػػنع سكػػعكرهىػػذاسػػلبلننتملئػػوانماػػلضالػػىإلػػو،ممػػليػػؤدممنلسػػبلنم لنػػلن
.(2011:18)أبكسلطلف،داءهالكظيايأكبللتللي،كالتزامو،كقدراتو،تر يزه

كعػػفالعمػػؿالػػذم،كعػػفاآلمػػريف،"كاال تػػرابالػػكظيايىػػكا تػػرابالكػػمصعػػفذاتػػو
بو .(2005:103)أبكالنصر،يو،كعفالمنظم التييعمؿبيل"كعفالم لفالذميعيش ،يقـك

،اللػ مػفالػر ضبأنػويعػرؼ الباحػث االغتػراب الػوظيفيوتأسيسًا عمى ما ورد أعػاله 
كلجملع العمؿ،تجعؿالارد يرقلدرعلىالتالعػؿأ،كاالنتملءللكظيا ،كالكعكربعدـالرضل

لػػػىضػػػعؼالسػػػػيطرةعلػػػىنػػػلتجالعمػػػؿدامػػػػؿإدمكالجملعػػػلت،ممػػػػليػػػؤ، ػػػرادالعػػػلمليفمػػػ األ
.اإلداري ملتيظتنال

 :الوظيفي غترابلالعمى التعاريؼ السابقة أىـ العناصر التالية  ويستخمص الباحث بناءً 

  ضعؼالعبلق بيفالاردكالكظيا. 

  كعدـاالنتملء،الكعكربللعزل. 
 ناصلؿااللىإكالذميؤدم،عدـالقدرةعلىالت يؼ. 

  التالعؿم العلمليف يالمنظم صعكب. 
 السلك ي .البني أك،السلك يالمجلؿ يامتبلؿ 

 :مراحؿ االغتراب الوظيفي 12.1.2
تػزداد ػؿمرالػ مطػكرةعػف مليذ ر)الكػكاؼ(،يمراال ترابالكظيايبثبلثمرااؿ

قػ ترا ميػ تػؤدمالتػيتلييػلعبل كالمرالػالمرال التػيتسػبقيل،كتصػب العبلقػ بػيف ػؿمرالػ 
،كالمرااؿىي:زيلدةماصل سلبيلتيلكر  ادتيلإلى يالنيلي 
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 ولى: )االغتراب النفسي(المرحمة األ 

 التػييعمػؿبيػللػـنظمكبيفالم،مكظؼبأفالعبلق بينوالكتتميزىذهالمرال بكعكر
أكمػف، نظمػلػىأفالمذلػؾإالعلمػؿتعدطبيعي ،كأنوأصب يسكدىلكيءمػفالتػكتر،كيعػزك
لػػػـيعػػػدلػػػوناػػػسالقػػػدرمػػػفاألىميػػػ يقكمػػػكفبتمثيليػػػلأصػػػب لػػػدييلمكقػػػؼسػػػلبيتجلىػػػو،كأنػػػو

 نظمػػػكاإلىمػػػلؿ ػػػيالم،إلػػػىأفيػػػدمؿ ػػػيدائػػػرةالنسػػػيلف،لمنزلػػػ االجتملعيػػػ لػػػدييلاالكظيايػػػ ك
.(44-2007:43،)بفزاىي

لهالمنظم ،كقديتراءللوأف ؿمليعلنيكيستمرالارد يت كيفالمكلعرالسلبي تج
منػػػومػػػفمكػػػػل ؿ،كصػػػعكبلتسػػػببيلالمنظمػػػػ ،كيصػػػب الاػػػردنتيجػػػػ لػػػذلؾميمكمػػػلن،كمكػػػػاكالن
بللمكػل ؿ،كالصػػعكبلتالتػييعزكىػػل؛لعػدـاىتمػػلـالمنظمػ بػػو،كيػزدادىػػذاالكػعكرسػػكءانإذالػػـ

عره،كالمكػػػػػ بلتالتػػػػػييعػػػػػلنييجػػػػػدأاػػػػػدانمػػػػػفالمسػػػػػؤكليفبللمنظمػػػػػ يتاػػػػػدثإليػػػػػوعػػػػػفمكػػػػػل
.(2011:65)الدكسرم،منيل













 ( 4شكؿ رقـ ) 
 مراحؿ االغتراب الوظيفي

(2011:65الدكسػػػػرم،)(ك44-2007:43،)بػػػػفزاىػػػػي:لػػػػىإبلالسػػػػتنلدجػػػػردبكاسػػػػط البلاػػػػثالمصػػػػدر:
.(2005:59)المطر ي،ك

 )الذىني االغتراب (:الثانية المرحمة

، منظمػػعلػػىالكل نيػػلأ ثػػرمطػػران،لمرالػػ اال تػػرابالناسػػيمتػػداداي ػػيالاقيقػػ ىػػك
،التر يػػزلػػدلالعػػلمليفعلػػىكعػػدـالقػػدرة،ايػػثتتميػػزىػػذهالمرالػػ بللكػػركدالػػذىني؛كالعػػلمليف

 االغتراب
الوظيفي

 لجسدماال ترابا

(3) 

 اال ترابالذىني

(2) 

 اال ترابالناسي

(1)
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إلػىاػدملاػكظ،داءالػكظيايكاال تئػلب،كت ثػرأمطػلءاأل،بعضػيـمظػلىرالاػزفكتبدكعلى
علػػىأمميػػلراتجديػػدة،كياقػػدكفالر بػػ  ػػيالتػػدريب،عػػلمليفالقػػدرةعلػػىالػػتعلـالكتتػػدنىلػػدل
لبلبتعػػلدللمكظػػؼمبػػررانأفيعطػػيكالباػػثعػػفأمسػػببيم ػػف،علػػىاإلجػػلزاتكي ثػػرالطلػػب

.(2007:44)بفزاىي، منظمعفجكال
 )االغتراب الجسدي( :المرحمة الثالثة

ايػػػثي ثػػػرالايػػػلب،؛ ليػػػلنبالػػػكظيايا ترابػػػلنكىػػػيالمرالػػػ التػػػييصػػػب  ييػػػلاال تػػػرا
سػػتقلالتالاأثنػػلءالػػدكاـ،كاالنصػػراؼقبػػؿنيليػػ الػػدكاـ،كت ثػػر ػػيكالتػػأمرعػػفالػػدكاـ،كالمػػركج

المكػػر يفكاضػػا ،كياقػػدالرؤسػػلءك،كتصػػب الصػػراعلتبػػيفالعػػلمليف، نظمػػالجملعيػػ  ػػيالم
.(2005:59 ي،)المطركالسيطرةعلىاألمكر،المبلكركفالقدرة

بلعتبلرىل؛بأفمرال اال ترابالجسدمىيتجسيد عليللمرااؿالسلبق ويرى الباحث
ايػػثيقػػرراالناصػػلؿعػػف؛كذلػػؾنتيجػػ للصػػراعالػػداملي؛ نظمػػيعيكػػوالاػػرددامػػؿالممظيػػران

فكيلجػػألليػػركبمػػفذلػػؾمػػفمػػبلؿعػػدـاال تػػراثلمػػليػػدكرمػػبيػػـ،كعػػدـاالرتبػػلط،مػػريفاآل
كبػذلؾيعجػزعػفكالكاػدة،،كالايػرة،سأبؿيتمل ػواليػعلىالتراج كالي كفبذلؾقلدراناكلو،

كاليستطي التا ـب ؿمليصدرعنومفتصر لت.،هالتالبعلىجسد

     الوظيفي: االغتراب أنواع 13.1.2
ىقػػكةإيجلبيػػ إفتالعػػؿالاػػردمػػ البيئػػ التنظيميػػ التػػييتكاجػػدبيػػل،كتاكيػػؿنكػػلطوإلػػ

لمدم ىذاالتنظيـ،يسلىـ يالنيليػ  ػيتطػكرالمنظمػ ،كالعػلمليفبيػل،كلتاقيػؽىػذاالتالعػؿ
البػػػػدمػػػػفالتعػػػػرؼعلػػػػىبعػػػػضالمتايػػػػرات،كطػػػػرؽالػػػػتا ـبيػػػػل،كضػػػػبطيلمػػػػفكجيػػػػ النظػػػػر

  عيف:التنظيمي ؛كذلؾتاقيقلنلؤلىداؼالتنظيمي ؛ مفكجي النظرىذهيم فتاديدهإلىنك
الشخصي أواًل: االغتراب

مػػػفيػػػكميبكػػػ ؿياعلػػػومػػػلبػػػيفتنػػػلقضكأ،امػػػتبلؼىنػػػلؾفأبػػػالاػػػردكػػػعكركيمثػػػؿ
ذاتبػػيفالتػػكازفعػػدـبمعنػػى؛ مػػليػػذ ر)الماربي(الاقيقيػػ كمصػػيتوكبػػيف عػػلؿ،أك،تصػػر لت

كجػػولػػىكعالعمػػؿ؛نكػػلط ػػيذاتػػوعػػفماتربػػلنب يصػػذلػػؾ ػػي ػػللارد؛اليػػكميكسػػلك و،الاػػرد
المنظمػػ ،كىػػدؼال لملػػ ،بػػللركابطكالكػػعكرعملػػو،علػػىالسػػيطرةالاػػردياقػػدعنػػدملالمصػػكص

للضػػبطبللمضػػكعاسلسػػوإلنتيجػػ ؛الكمصػػيبػػلال ترابالاػػردكػػعكركي ػػكف،االاتػػكاءكنقػػص
يم ػػفالنتيجػ تلػػؾكلعػؿ؛ايلتػػومػكرأتيسػػير ػيالػػتا ـعلػىالقػػدرة قدانػوكبللتػػلليالمػلرجي؛
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تػػكازفعػدـلػىإيتعػرضمػػل للبػلنالاػردفأايػثنسػلف؛لئلالناسػػيالت ػكيفطبيعػ لػىإجلعيػلرإ
،ايلتػػومػػكرأتسػػييرعلػىالسػػيطرةلػػويصػػب لػـنػػوأبيكػػعراينمػػل؛اليػكميكسػػلك و،ذاتيتػػوبػيف
.(2014:45)اسنيف،تا مونطلؽملرجيءك ؿفأك
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 3)  شكؿ

 واالجتماعي ،الشخصي االغتراب ظيور إلى تؤدي التي غيراتالمت

(2007:366جردبكاسط البلاثبلالستنلدإلى:)الماربي،المصدر:

 االجتماعي ثانيًا: االغتراب

كأالعمػؿ، يزمبلءمركفاآل لفسكاءنمريف،آلاعفنعزاؿبلالالاردكعكربوكيقصد
اإلجملع يلبلىإاالجتملعياال تراب)الماربي(كيرج ؛ال ...سرةألاكأصدقلءأكأرؤسلء،
المعطيػػلتتػػكا رلعػػدـذلػػؾيرجػػ كقػػد؛اإلدارةكبػػيف،العػػلمليفبػػيف يمػػل؛العلمػػ ىػػداؼاألعلػػى
منيجيػ لػىإ،يضلنأاالجتملعياال ترابظيكركيرج ،أعملليـمبلكرةمفالعلمليفتم فالتي

رقػلـ؛كاأل،بلل ميػلتنا ػرصػبانلأننػلأ ػيانع سػتكالتػي،قتصػلدماالللتطػكرالمكا ب التا ير
الميػػزاف اػػ كميػػؿالعدالػػ ، يػػلب ػػيظػػؿرقػػلـ؛أسػػكلليسػػكاالتطػػكرىػػذامػػ  ػػراداألصػػب أ 

مػ يتػكازفبمػلجػكراألكمعػدالت،مسػتكلانماػلضك،العمؿقكةاسلبعلىالملؿسأرلصلل 
.(46-2014:45)اسنيف،عمؿالبيئ كتدىكركالتضمـالمتصلعد،الابلء

الكعكربعدـتاقيؽتكقعلت
 الارد.

الكعكربللتضلرببيفمطللب
 األدكارالملقلةعلىعلتؽالارد

دامؿ األلا  باقداف ،الكعكر
 .كملرجالعمؿ

الملرجي للضبط بللمضكع ،الكعكر
 .ك قدافالسيطرةعلىأمكرالايلة

اال ترابالكمصي
AlienationPersonal 

اباالجتملعياال تر
Social Alienation
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،كىػذاكذاتػو،أفاال ترابالكمصيي كفنلتجلنعفاالناصلؿبيفالاػردويرى الباحث
كيجعليػـبعيػديفعػف،االناصلؿيؤدمإلىملؿسلك ييػنع سعلػىتصػر لتاأل ػرادالعػلمليف

م ػػنيـمػػفييكال،بكػػ ؿعػػلـأناسػػيـ،كعػػفماػػيطيـاالجتمػػلعيالػػذمبللتػػللييػػؤثرعلػػىأدائيػػـ
.القيلـبميلميـالكظياي 

 :المؤدية لالغتراب الوظيفي و العوامؿأ سباباأل 14.1.2
كل فمنطػؽ،لنستثنلئيابدكيقدادثلنهعتبلرلب؛عفدكاعياال ترابالتسلؤؿمليتـ ثيران

لؾ ػػإفىنػػ؛التػػيتػػؤدملبل تػػرابألسػػبلبالػػىإبػػللنظرلػػى يػػرذلػػؾ،كإمػػكرككاقعيػػليكػػيرألا
:ىي مليليتنظيمي التتعلؽبللمادداتلمرأك،جتملعي اسبلبلنأك،ناسي سبلبلنأ

 واالجتماعية ،سباب النفسيةأل: اوالً أ

ىميل:أ(2012:31)كردي ،كتذ رسبلباال ترابتتعدد،أفأ(سرم)ترل
 :العوامؿ السيكولوجية التي تخص الجانب النفسي مثؿ سباب نفسية، وتتمثؿ فيأ    (1)

،كالمصػلل الملصػػ بػػللاردأ،كالاػػكا زأ،ايػػثتعػلؽالر بػػلتاالسلسػي  :االحبػاط -أ
،كالكػػػعكربػػػللقير،كالعجػػػزالتػػػلـ،كالاكػػػؿ،مػػػؿكيػػػرتبطاالابػػػلطبللكػػػعكربميبػػػ األ

كتاقيرالذات.
كػػػبلعالالجػػػلت مػػػل ػػػياللػػػ إكأ،لتاقيػػػؽدكا ػػػ ؛ايػػػثتقػػػؿالارصػػػ  :الحرمػػػاف -ب

كاالجتملعي .، الارملفمفالرعلي الكالدي
مػػػرلالمسػػػبب لبل تػػػرابمثػػػؿكىػػػذهالمبػػػراتتاػػػرؾالعكامػػػؿاأل السػػػيئة:الخبػػػرات  -ت

 .كالاركب،قتصلدي االاألزملت

 ما يمي:( 108-107: 2004 ،زىراف) ىاذكر كما ت ىمياأسباب اجتماعية، ومف أ (2)

كالاكؿ يمقلبل ىذهالضاكط.،ضاكطالبيئ االجتملعي  -أ

كالتعقيد.،يتسكد ييلعكامؿاليدـالثقل  المريض الت -ب

كعدـتكا رالقدرةالناسي علىالتكا ؽمعو.،التطكرالاضلرمالسري  -ت

،كالمدرسػػػ ،سػػػرةايػػػثتسػػػكداالضػػػطرابلت ػػػياأل؛اضػػػطرابالتنكػػػئ االجتملعيػػػ  -ث
 كالمجتم .
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يسػكدامتيػلرك؛كنقصالتالعؿاالجتملعي،كسكءالتكا ؽالمينػيقليلت،ألمك ل ا -ج
جكر.ألسلسالصد  ،كعدـمنلسب العمؿللقدرات،كانمالضاأمؿعلىالع

 .كصعكب الاصكؿعلىضركريلتالايلة،اكاؿاالقتصلدي ألسكءا -ح

 جيلؿ.كتصلرعالقيـبيفاأل،تدىكرنظلـالقيـ -خ
 .كتاكيالرذيل ،مبلقيألكالضعؼا،الديفعفكالبعد،الضبلؿ -د











 ( 5 شكؿ رقـ )
 أسباب االغتراب الوظيفي

لؤلسػػػػبلباالجتملعيػػػػ (2004(ك)زىػػػػراف،2012)كرديػػػػ ،لػػػػى:إبلالسػػػػتنلدجػػػػردبكاسػػػػط البلاػػػػثالمصػػػػدر:
.سبلبالتنظيمي (لؤل2011(ك)الدكسرم،2012)أبكالنصر،:لالستنلدإلىبك،كالناسي 

 ثانيًا: األسباب التنظيمية

كالي ػكفالعػلمليفعمػلؿ،التنظيمػي ػيمنظمػلتاألتتعلؽبللمنػلخسبلبالتيألكىيا
 تػرابكتػؤدملبلأداءالعػلمليف،كالتػيتػؤثرعلػى ييلسببلن؛ألنيلتعكدإلىتنظيـالعمؿناسػو،

 :( مليلي62-2011:58)الدكسرم،ك(2012:77)أبكالنصر،يذ رىلالكظياي

 الصػػار،كياقػػدالعلمػػؿجعػػؿالكظػػلئؼمتنلىيػػ يػػؤدمإلػػىالتخصػػص، وتقسػػيـ العمػػؿ:  .1
االناعػػػلؿبللعمػػػؿ،كالتتضػػػ العبلقػػػ بػػػيفالعلمػػػؿ،كالمنػػػتجالنيػػػلئي؛ يصػػػلبالعػػػلمليف
بللملؿ،كالرتلب ،كاالرىلؽ،كالتايب،كتػزدادإصػلبلتالعمػؿ،كبللتػللي؛ ػإفذلػؾياقػدىـ

 المعنى،كيكعرىـبلال تراب.

 أسباب االغتراب الوظيفي  

 أسبلباجتملعي  أسبلبتنظيمي  أسبلبناسي 

 الصراع ابلطاال الارملف المبراتالسيئ 
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ؿمػػػفمػػػبلؿالييل ػػػؿالتنظيميػػػ ايػػػثيكػػػعرالعلمػػػالبنيػػػاف اليرمي)التػػػدرج اليرمػػػي(:  .2
المعقػدةباقػدافالقػكة،كبأنػومػتا ـ ػيعملػو،اليسػتطي تنايػذهإالمػفمػبلؿاألكامػػر،

 كالتعليملت.
عنػدمعلملػ المرؤكسػيفباكقيػ ،كاسػتعبلء ػإفذلػؾياقػدكدىػـ،نمط القيادة)االشػراؼ(:  .3

 الجتملعي.كتعيشالمنظم صراعلت،كنزاعلتتؤدم يالنيلي لبلنعزاؿا
إفعدـالسػملحبتنايػذبعػضاالعمػلؿ،كالسػيطرةعلػىالعػلمليفالمركزية والالمركزية:  .4

 يؤدملكعكرىـباقدافالقكةممليؤدمال ترابيـ،كعدـاالنتملء.
إذاكعرالعلمليفبأنيـيمضعكف يتنايذأعملليـإلجراءاتماػددةمستوى الرسمية:  .5

 ؤدملكعكرىـبللعجزكبللتلليا ترابيـ.اليم نيـتجلكزىل؛ إفذلؾي
ياقػؽالتاػلىـ،كالػكد يمػلبػيفالعػلمليفنمط العالقات السائد بػيف أفػراد جماعػة العمػؿ:  .6

مستكيلتعللي مفاالنتملء،بينملتؤدمالعبلقلتالسيئ لادكثمكلانلت،كصراعلت
 ات.ممليؤدمبللتلليللكعكربللعزل االجتملعي ،كاال ترابعفالذ

التػػيالتنظيميػػ اال تػػرابالػػكظيايتعػػكد ػػيالاللػػبللعكامػػؿبػػأفأسػػبلبويػػرى الباحػػث 
كاالسػتقرارالػكظياي،كيعتبػرالت يػؼالػكظياي ػيالتنظيمػلتمػفأىػػـ،كالرضػل،تػؤثر ػيالػكالء

كيػؤدمإلػى،داءالعػلـألايػثأفسػكءالت يػؼيػنع سعلػىا؛المعكقػلتالتػييكاجييػلالعػلمليف
داءاألعملؿ.أكعدـالقدرةعلى،كبللتللييؤدمإلىالكعكربلليأس،لتكا ؽم االتجلىلتعدـا

 :التغمب عمى االغتراب 15.1.2
لػىا تػراضضػركرةالتالػبإنمػليػؤدمإنوظػلىرةسػلبي ،ألىاال ترابعلىإفالنظرإ

لتػػييم ػػفمػػفمبلليػػلكالمبػػلدئاأ،سػػسألىػػـاأكضػػ ( ػػركـ)فأعلػػىىػػذااال تػػراب،كالكاقػػ 
:كىيالتالبعلىاال تراب

 والقدرة عمى تحمؿ العزلة: ،الوعي باالغتراب -1

يتجػونسػلف للبػلناليم فالتادثعفالكعيبلال ترابدكفالتعرضلا رةالعزل ،كاإل
الذمعلدةملييربنسلفالعلدمئلل( ركـ)كلرأكبللعزل ،اسلسإلبللىتجنبالكعكرالمرعبإ

بػػػذلؾالعزلػػػ بمعنلىػػػلقلصػػػدان؛كاالمتثػػػلؿللمجتمػػػ ،لػػػىالتطػػػلبؽإكالكاػػػدة،ااسلسػػػوبللعزلػػػ مػػػف
.(2005:225)املد،كيءفتصلوبأمأنسلفعفجذكره،دكفالسلبي،أمالتيتاصؿاإل
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 مؿ:بزوغ األ -2

 ػػي ػػؿلاظػػ لػػذلؾ،الػػذملػػـيكلػػدفت ػػكفمسػػتعدانأيعنػػي( ػػركـ)مػػؿ مػػليقػػكؿإفاأل
،فتأمػػؿ يمػػلىػػكمكجػػكدمػػفذمقبػػؿأك يمػػلاليم ػػفأفيكجػػدأ،كاليكجػػدأممعنػػى ػػيبعػػد

كالمسػتقبؿىمػل،كالرجػلءالزمنػي، ينػلي ػكفالػزمفأ،مؿىكليساالنتظلرالسلبيألكيرلأفا
مػػػرمػػػفالصػػػنمي ،صػػػنمي آكىنػػػلنجػػػدنكعػػػلن،مػػػؿالزائػػػؼليػػػذاالنػػػكعمػػػفاألسلسػػػي الا مػػػالدعل

جػؿأمييأللميبلد،مػفلىذلؾالذمي كفإمؿأللىاإننلبالج إجيلؿ،أل،كالتلري ،كاالمستقبؿ
.(2010:68)الجملعي،فنقيرا ترابنل،كنعثرعلىىكيتنلالضلئع بيفاالكيلءأ
 يماف ومناىضة الصنمية:بعث اإل -3

لػػىإالجػػ يمػػلف،مثلمػػلىػػكبلػػىبعػػثاإلإبالجػػ ( ػػركـ)نسػػلفالاػػديث مػػليػػرلإفاإل
ياػػرؽبػػيفنػػكعيفمػػف( ػػركـ)فأ إننػػليجػػبأفنكضػػ ؛يمػػلفذاتاػػدثنلعػػفاإلا مػػؿ،كبػػزكغاأل

،قدرتػػػوعلػػػىالتا يػػػركك ػػػيثقتػػػو،نسػػػلفإل ػػػيتجربػػػ اهيمػػػلف:إيمػػػلفعقلػػػي،تتأصػػػؿجػػػذكراإل
يملفالعقلػي،المبلاظ ك نمػلىػكيسػلـبػوألمػرمػفاألػىالعقػؿ ػيقبػكؿإاليسػتندكا  ،مػكر،كا 

علػػىاريػػ ايمػػلف،اإللػػىبعػػثاإلإبالجػػ ألننػػل ،كيؤ ػػد رامتػػو،نسػػلفإليمػػلفالعقلػػيالػػذميقػػـك
نسػػلفالماتػػربىػػكبللضػػركرةإلذا ػػلفاا ك،كيسػػلعدهعلػػىمنلىضػػ الصػػنمي  ػػي ل ػػ صػػكرىل

فالنػكعالبكػػرمإالبللقضػلءعلػػىالصػنمي ،بػػؿإ ػإفقيػػراال تػرابلػػفيػتـلػػذا؛متعبػدصػنمي
يملفالكلمؿ يرالماتػربعفطريؽنايالصنمي ،ك ذلؾعفطريؽاإلفيتادركايلنأيم ف

.(236-2005:234املد،)

 خريف:واآل ،االرتباط التمقائي بالعالـ -4

النكػػػػلطيجلبيػػػ التػػػػيتاتػػػرضمسػػػػبقلنالبتاقيػػػؽالاريػػػػ اإلإإفقيػػػراال تػػػػرابلػػػفيػػػػتـ
:أفالتلقلئي،  يالنكلطالتلقلئيللكمصي المت لمل "اإل "الاريأك مليقكؿ رـك ،يجلبي تقـك
نسػػلف،ىتمػػلـبللاػػب قػػكة عللػػ  ػػياإلاإلفمػػليميػػزالتا يػػرالتلقػػلئيىػػكألػػىإ( ػػركـ)كيكػػير

جعلويتالبعلىالكعكركت،م اآلمريفهتكادك،نسلفعفر لقوإلتقتاـالجدرافالتيتاصؿا
كااػػد،إذأفالاػػببكػػمصفي ػػكفمتعلقػػلنأالاقيقػػياليجػػبأفالاػػبككاالناصػػلؿ،،بللعزلػػ 

.(2010:70)الجملعي،كبينيـ رب ىكابمزيؼ،كيجعؿبينو،الذميعزلوعفاآلمريف
 تحقيؽ المجتمع السوي: -5

فأاليم ػف،نسلني الممتلا : للاب،كالاري ،كالقلؽ،كاال تػراب..إلػ فالقضليلاإلإ
يجلبيػ لػذلؾ ػإفتاقيػؽالاريػ اإل؛كالثقػل يللمجتمػ ،كالسيلسي،قتصلدماالتناصؿعفالبنلء
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المنلسػػػب التػػػيتسػػػم كاالقتصػػػلدي ،االجتملعيػػػ كقيػػػراال تػػػرابمرىػػػكفلديػػػوبتاقيػػػؽالتايػػػرات
.(2005:247)املد،فيعبرعفناسوبك ؿتلقلئيارأنسلفلئل

 مبادئ التغمب عمى االغتراب الوظيفي: 16.1.2
علػىاػد–تاػددلػـبػلال ترابالػكظيايالمتعلق كاألبالثالدراسلتبأفى الباحثوير 
ايػػػثتنػػلكؿأ لػػػبالبػػػلاثيف؛للتالػػػبعلػػػىاال تػػرابالػػػكظياي؛مبػػػلدئتنظيميػػ -علػػـالبلاػػػث

.للتالبعلىاال ترابالكظيايلييلأعبلهإالمكلر( ركـ)مبلدئ
مبػػلدئلػػبعضاليكػػيردبيػػلتالسػػلبق األمػػفمػػبلؿاالطػػبلععلػػىكلػػذلؾ فػػلف الباحػػث

تكترؾ يملبينيلكتتعلؽبللمنلخالتنظيميللمنظملت،،للتالبعلىاال ترابالكظيايكاألسس
مػػلتينظت ػػيالمػػفتػػكترالعػػلمليف،كتػػك رالرضػػلكاالنتمػػلءتقليػػؿاللػػىإتػػؤدم؛عبلقػػلتتالعليػػ ب

: مليليكىي،لكظيايااال ترابعلىالتالبتؤدمإلىكبللتللي،اإلداري 
دبيػػلتالمتعلقػػ بػػلال ترابالػػكظيايإلػػىالعبلقػػ بػػيفضػػاكطألتكػػيرا الرضػػا الػػوظيفي: -أ

، ػرادالعػلمليفمػراضالتػيقػدتصػيباألألمعظػـاأفايػث؛كالرضلعػفالعمػؿ،العمؿ
كمػػلينػػتجعنيػػلمػػفملػػؿكعػػدـ،كمػػليػػرتبطبيػػلمػػفاضػػطرابلتصػػاي  ػػيالمنظمػػلت

 ػػإفالتالػػبعلػػىضػػاكطالعمػػؿ؛ياػػ تػػرتبطبضػػاكطالعمػػؿ،كبللتػػلليتاػػدم ػػيالكظ
ممػػػليػػػؤدمإلػػػىالتالػػػبعلػػػىالكػػػعكربػػػلال تراب ػػػيبيئػػػ ؛يػػػؤدمإلػػػىرضػػػلالعػػػلمليف

العمؿ.
تك ير عملليلياتـعلييلألستقرارإفر ب المنظملت يتاقيؽاالستقرار الوظيفي: الا -ب

يػػػتـذلػػػؾإالمػػػفمػػػبلؿتاقيػػػؽاألمػػػلفالػػػكظيايكالللعػػػلمليفبيػػػل،الػػػكظياياالسػػػتقرار
كاالنتمػػلء،الناسػي،كيملػػؽجػكانمػفالػكالءلكالرضػ،لسػعلدةلانمؤكػػركالػذميعػد،للعػلمليف

 التنظيمي.
داءنيتجػػػػلكزالكصػػػػؼالػػػػكظيايأتاتػػػػلجالمنظمػػػػلتمػػػػفالعػػػػلمليف العدالػػػػة التنظيميػػػػة: -ت

كاالنصػػػلؼبصػػػكرة،العدالػػػ كىػػػذااألمػػػريتعلػػػؽبمسػػػتكل؛كتطكرىػػػل،لضػػػملفاسػػػتمرارىل
فالعدال التنظيمي تلعبدكرانميمػلن ػيالقػدرةعلػىأكىذايعنينزيي  يم لفالعمؿ،

تالدماال تراب يالعمؿ.
كػػػػبلعإتسػػػػعىبعػػػػضالمنظمػػػػلتإلػػػػىمسػػػػلعدةالعػػػػلمليفبيػػػػلعلػػػػى شػػػػباع الحاجػػػػات:إ -ث

لف،كالتقػػدير،كاالنجػػلزالالجػػلتاالجتملعيػػ ،كاألمػػ:الجػػلتيـالكظيايػػ المكػػركع مثػػؿ
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 ػػإفذلػػؾيػػؤدمإلػػىضػػعؼالقػػدرةلػػدل؛بيػػذهالالجػػلتلنذالػػـي ػػفىنػػلؾاىتملمػػإأمػػل
 كعفاآلمريف.،الارد،كبللتللياالناصلؿالذميكدمبوإلىاال ترابعفناسو

عملؿبتاسيفميلراتالعلمليفألالممتلا  يمنظملتااإلداراتتيتـ :العامميف تدريب -ج
داءداري ،كذلؾمفأجؿزيلدةقدراتيـ،كتنميػ األلص بللعمؿ ي ؿالمستكيلتاإلالم

كاال تػػػرابدامػػػؿ،كالتػػػكتر،الػػػذميسػػػلعدالعػػػلمليفعلػػػىالتالػػػبعلػػػىالصػػػراع؛الجيػػػد
المنظم .

لػػىزيػػلدةإالعػػلمليف ػػياتمػػلذالقػػراريػػؤدم إفمكػػلر   المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرارات: -ح
كدكريؤمػػذ،ك لمػػ ،فىنػػلؾرأمأفالكػػعكربػػأايػػث؛كالمنظمػػ ،مليفالتػػرابطبػػيفالعػػل

لػىالقضػلءإكسػيل لتػدعيـاالنتمػلء،كبللتػللييػؤدمر، ػإفذلػؾيعتبػدارةمفقبػؿاإلبو
 أكاال ترابدامؿالمنظم .،علىالسلبي 









 
 ( 6شكؿ رقـ ) 

 التغمب عمى االغتراب الوظيفيمبادئ 
دبيلتالسلبق بلالستنلدإلىاألمفاعدادالبلاثالنمكذجمصدر:ال

أفااللتػػزاـالاػػردممػػفقبػػؿالعػػلمليف ػػييعتبػػرف الباحػػث لعمػػى مػػا سػػبؽ فػػ سيسػػاً أوت
أسلسػػػػلنلتعلمػػػػؿاإلدارةمػػػػ التنظيمػػػػلتالممتلاػػػػ ،البػػػػدأفيقلبػػػػؿبسػػػػلكؾإدارمإيجػػػػلبييعتبػػػػر

نلسػب؛كذلػؾللتك يػؽبػيفالمتطلبػلتالتنظيميػ ،كالارديػ العلمليف،بمعنىإيجلدمنلختنظيميم
علػىأسػلسرئيسػيأال،كىػكتاقيػؽ ملأم فاألمر؛ايػثأفالا ػرةاألسلسػي ألمتنظػيـتقػـك
األىداؼالتنظيمي ب الءة،ك عللي ،كل ييتـذلؾاألمرالبدمػفتايػـىػذاالسػلكؾالػكظياي،

جلبي علػىىػذاالسػلكؾ،كتكجييػولجعلػو ػيمدمػ العػلمليف،كطرؽالتعلمؿمعو،كالسيطرةاإلي
كالتنظيـعلىادسكاء.

  التغمب عمى 
االغتراب 
 الوظيفي

 

المناخ  
 التنظيمي

تدريب
 العلمليف

 

ستقرارالا
 لكظيايا

كبلعإ
 الالجلت

الرضل
 لكظيايا

مكلر   ي
 القراراتاتملذ

العدال 
 التنظيمي 
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 المبحث خالصة 17.1.2
كمعلنياال ترابالممتلا ،ثـ،كتطكر،معنىمفمبلؿىذاالمباثاستعرضالبلاث

اال تػػػػرابعنػػػػد)دي ػػػػلرت،ركسػػػػك،ىيجػػػػؿ، يكربػػػػلخ،مػػػػلر س،دكر ػػػػليـ، ركيػػػػد، نػػػػلقشمايػػػػـك
لػػىإمػػرآ يمػػلرده،االجتملعيػػ لػػىالعكامػػؿإرجػػ اال تػػرابأبعضػػيـأفايػػثنجػػد؛لك ػػلتش(

فسػبببأكض كىنلؾمفسلس ؿا تراب،أفالبعدالدينيىكأمربآاددبعد لساي،بينمل
.لبل ترابفظركؼالعمؿتعدسببلنأ،أملالبعض قدبيفاال ترابيتعلؽبللاضلرة

ك ػػؿ سػػر،لىيـالمتنكعػػ لبل تػػرابمػػفمػػبلؿكجيػػلتنظػػرممتلاػػ الماػػتعػػددمػػفىنػػلنبلاػػظ
.اال ترابمفزاكي معين 

؛كلػػػىيجػػلبيبللدرجػػ األإسػػبلميىػػكإفاال تػػرابمػػفمنظػػكرألػػىذلػػؾنجػػدإإضػػل  
كتاليلػػو،ثػػـ،كقػػدترتػػبعلػػىمػػلتقػػدـتعريػػؼاال تػػراب؛ايػػثالبعػػدعػػفالايػػلةالدنيكيػػ الزائاػػ 

ثػػـ،مػػفالنظريػػ السػػلك ي سػػيراال تػػرابمػػفمػػبلؿالنظريػػلتالممتلاػػ بػػدءانترتػػبعلػػىذلػػؾتا
التاليؿالناسي.نظري ك،لىنظري السملتالكمصي إالمجلؿكصكالن،كنظري الذاتنظري 

أنػػكاعالبلاػػثمػػفالتاصػػيؿ،ثػػـاسػػتعرضبكػػيءك ػػذلؾتػػـالتعريػػؼبأبعػػلداال تػػراب
...ال ،االجتمػػلعيثػػـناسػػيالك،ثقػػل ياللػػىإقتصػػلدماإلاال تػػرابتنكعػػتمػػف؛ايػػثال تػػرابا

سػلسليػذهالدراسػ ،كتطبيقػلناألبلعتبػلره؛علىاال ترابالكظياي يىذاالمجلؿكقدتـالتر يز
كيتعلػؽ؛الكمصػياال تػراب؛كىػياال تػرابالػكظيايأنػكاع قدتػـالتعػرؼعلػى؛األىمي ليذه

.مريف يتعلؽبلالناصلؿعفاآلاالجتملعي تراباالبملؿالتكازف يالسلكؾ،أمل

انلػىمرااػؿىػذااال تػراببػدءإالػكظياي قػدتػـالتعػرضكملداـالاديثعفاال تراب
،الناسػػػػي أسػػػػبلبوالجسػػػدم، مػػػػلكتػػػـالتعػػػػرؼعلػػػىميػػػػرانأك؛الناسػػػيثػػػػـالػػػذىنياال تػػػػرابمػػػف

كػلرةللمبػلدئالتػياػددىلاإلتمثـتصيؿ،التعرضليلبللتاتـالتيك،كالتنظيمي ،كاالجتملعي 
لقيػػػراال تػػػراب، يم ػػػفاألىميػػػ  ليػػػ  ػػػيمبػػػلدئتنظيميػػػ لؼالبلاػػػثك ػػػيالنيليػػػ أضػػػ ػػػرـك

داري الممتلا . يالتنظيملتاإلعلىاال ترابالكظيايبيلللتالبستركلداإل
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 الثاني المبحث 2.2

 التنظيمية المواطنة سموؾ

 :تمييد 1.2.2 
أىػـالعنلصػر ػيعتبػلرهلب،رالبكرملىالعنصإنكاعيلأتاتلجالمنظملتعلىامتبلؼ

نوميملتكا رتالمػكاردأك،ىداؼالتنظيمي األكتاقيؽ؛األعملؿنجلزسلسيإلأماكركالتنظيـ،
ىميػػ أعطػػتأ،كىػػذهالالجػػ سػػتثملرىلالنػػوالبػػدمػػفىػػذاالعنصػػرالتنظيمػػيإ ؛مػػرلالملديػ األ

ؿ.نسلني يبيئ العمإلملص لدراس سلكؾىذاالعنصرا

ةسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،أنكػػػأكالن،ثػػػـيتنػػػلكؿالمباػػػثالثػػػلنيالتعريػػػؼبللمكاطنػػػ ك
؛البػػػدمػػػفالتعريػػػؼبمصػػػلئصىػػػذاالسػػػلكؾثػػػـسػػػلكؾيؤديػػػوالاػػػردطكاعيػػػ ،عتبػػػلرهلبتعرياػػػوك
ك كائػػدهمػػفكجيػػ ،ىميتػػوأيضػػلنأكيسػػتعرضالبلاػػثىميػػ ،ألعلػػىدرجػػ علليػػ مػػفاعتبػػلرهلب

ظيمي .النظرالتن

كذلػؾكنظريػ العدالػ ،كنظريػ التعػلكف،،جتملعياالكلرةلنظري التبلدؿإلكسيتـا، مل
لػػػىذلػػػؾاقتضػػػىىػػػذاالمكضػػػكعإضػػػل  إىػػػـالنظريػػػلتالمتعلقػػػ بيػػػذاالسػػػلكؾ،أتكػػػ ؿ كنيػػػلل

كالعكامػػػؿالتػػػيتعتبػػػر،األسػػػبلبىػػػـأبعػػػلدسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،ثػػػـأالتعريػػػؼبمضػػػلميفك
لمعكقػػػلتالتػػػيتعتػػػرضىػػػذاالسػػػلكؾ،كينتيػػػيسػػػيتـالتعػػػرضلك ػػػذلؾداتليػػػذاالسػػػلكؾ، ماػػػد

المباثبللتعرؼعلىآثلرسلكؾالمكاطن التنظيمي على بلمفالمنظم كالعلمليف.
البدء  عماؿ، وقبؿة بالغة في منظمات األىميأخذ موضوع سموؾ المواطنة التنظيمية أي

مفيوما ولغة.المواطنة  عمى أوالً التعرؼ ينبغي   ؾتعرؼ عمى مفيـو ىذا السمو الب

 قلـ الزملف قديـ منذ نسلف لإل التربكم،الا ر  ي جديدان مايكملن ليس المكاطن  مايكـإف
 ىي العملي  ىذه ك لنت بيل، يؤمف التي مبلقيلتألكا ،القيـ على لؤل راد جتملعيا تطبي  بعملي 

 عػدادإكاػديثلن قػديملن العمليػ  تلػؾ مف كاليدؼ ،المكاطن   بتربي اليكـ التربكم دبألا  ي تسمى مل
.237):2012 كالت ،)الاديث المايكـ  ي صللالن مكاطنلن لي كف الارد

  ػي كمسلىملن ،العقؿ يملؾ  لئنلن رهعتبللب ؛بللكمص ملص ك عؿ عًكا سلكؾ للمكاطن  "
 طريػؽ عػف لبلنتمػلء بللنسػب الاػلؿ ىػك  مػل سػلبي كػ ؿب تػتـ ال المسػلىم  ىػذه كل ػف ؛الدكلػ 
 تتضػمف المكاطنػ  ركح فأل؛بلالنتمػلء الكػمص إلػى الطلػب أسػلسعلػى يػتـ ال  مػل،اإل ػراه

89).2004:القاطلني،("المقصكدة اإلرادي  المسلىم 
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كالمكػػػػػػػػلر  النكػػػػػػػػط  ػػػػػػػػيأ،نيػػػػػػػػلالعضػػػػػػػػكي أعلػػػػػػػػىالمكاطنػػػػػػػػ عػػػػػػػػلدةمػػػػػػػػلتؤمػػػػػػػػذك"
،رتبػػلطاسػػلسبلإلإلكتتضػػمفاكعػػددمػػفالجملعػػلت،أCommunityجملعػػ  كالػػكالء،كتقػػـك

.(2006:89)قلسـ،"Commonaltiesكيلءالمكتر  على  رةاالنتملءكاأل

 فأ علػى المػكاطنيف تسػلعد التػي "التعليميػ  نكػط األ" ىإلػ المكاطنػ  معنػى يكػير مػلك
،المكاطنػ   ػي لئيـككػر  ،مجػتمعيـ تجػله بمسئكلي  يتصر كف مكلر يف، لعليف، مكاطنيف ي كنكا
 التػي التا يػر نمػلطأك السػلكؾ، نمػلذج مػف بػدءان التعلػيـ مػف كاسػعلن نطلقػلن "المكاطنػ  تعلػيـ كيكػمؿ
2007: 23).    ) كزم،"بللتنكئ  تيتـ التي بللجملعلت انمركر سرة،ألا  ي الارد يتعلميل

تمػػ مػػفمػػبلؿيجلبيػػ  ػػيجميػػ جكانػػبايػػلةالمجإلبأنيػػلالمكػػلر  الطكعيػػ ا"كتيعػػرؼ
.(2014:56)المكالدة،كالزعبي،"كتطكيره،بللمجتم بلرتقلءلالمدني باي العمؿمؤسسلتو

مػػفمػػبلؿسػػلكؾاالجتمػػلعينيػػلمكػػلر   رديػػ  ػػيالنسػػيجأالمكاطنػػ بويعتبػػر الباحػػث
لييل.إكقيـالجملع التيينتمي،كتقلليد،عراؼبأيملرسوالاردملتزملناجتملعي

:المغة في المواطنة 2.2.2
كالبلػد،الم ػلفكطػفبػو(كطػفأ)،قلـبػوأكطنلن(يطف)بللم لف(كطف)كمعنلىلاللاكم:

تكطنػت:يقػلؿكطنػل،تمػذهاالبلػد:(تطػفأ)يقػيـ يػوكسػ نلن،ماػبلتمػذهابللبلػد(كطػف)كطنلتمذها
،البلػػػد:تكطئػػػو(سػػتكطفا)كطنػػػلتمػػػذىلاكبيػػل:،ضألركا،:ذلػػتكتميػػػدتلػػػوالكػػػيءناسػػوعلػػػى

.(2004:1042،المعجـالكسيط)مرألاإلنسلفقلـبوأك ؿم لف،الكطف(المكطف)

كطف"بػػػيب ػػػرالػػػرازم ػػػيممتػػػلرالصػػػالح:أالمعنػػػىاللاػػػكمللمكاطنػػػ  مػػػليعر يػػػل
،(سػػتكطنيلا)ك(طنيػػل)رضكاأل(كطػػفأ)ك،الاػػنـمرابضػػيل(كطػػلفأ)ك،نسػػلفماػػؿاإل(الػكطف)
المكػػيدمػػف(المػػكطف)ك، للتمييػػدالكػػيءالػػناسعلػػى(تػػكطيف)ك،أماتمػػذىلكطنػػلن(تطنيػػلإ)ك

 .(1986303:)الرازم،"(لقدنصر ـهللا يمكاطف ثيرة)مكلىدالاربقلؿهللاتعللى:

 :هوتطور  سموؾ المواطنة التنظيمية مفيوـ نشأة 3.2.2
؛ممتلاػ  مسػميلت كاتمػذت البػلاثيف مػف متزايػدان ىتملمػلنا المكاطنػ يلتسػلك  داءأنلؿ لقد

 الػدكر سػلكؾ مسػمى تاػت آمػركف كدرسػيل السػيلقي، داءألا مسػمى تاػت الػبعض درسػيل  قػد
(التنظيميػ  المكاطنػ  سػلكؾ)ليػل صػلي األ بللتسػمي  متمسػ يف آمػركف ظػؿ اػيف  ػي ضػل ي،اإل

 آمػركف كقػدـ اجتملعيػل، المابػذة التنظيمي  السلك يلت مصطل  البعض اقترح آمر جلنب كعلى
 .250):2012الينداكم،(التنظيمي  التلقلئي  مصطل 
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أممنظم بصػا اعتملدأفبايثأكلر؛(Katz)كيرج منكأىذااالىتملـإلىدراس 
كاألدكارالمطلكب مػفالاػرديجعػؿ،كاللكائ الرسمي التيتاددالسلك يلت،مطلق علىاألنظم 

بػػللنكاايكاالىتمػػلـ،كقػػدراتاأل ػػراد،طػػبلؽإم لنيػػلتإمػػ نظلمػػلنىكػػلن،كلػػذا ػػإفمػػفتلػػؾالمنظ
:2003)اػكاس،تاقيػؽالاعلليػ التنظيميػ ل؛كاألسلسي ،مفالنقلطاليلم اإلبداعي يعتبر

11).

أكؿعػػػفالسػػػلك يلتالتطكعيػػػ االمتيلريػػػ - ػػػيعقػػػدالثبلثينػػػلت((Bernardتعػػػد  ػػػرةك
كااػػدانبلعتبػػلره؛سػػلكؾالمكاطنػػ (Katz)زلن ػػكقػػداػػدد،(سػػلكؾالمكاطنػػ )الظػػلىرةليػػذهلػػ األمث

.(2012:245)الينداكم، راد يالعمؿمفثبلث ئلتميم للسلك يلتالمطلكب مفاأل

يكردىػػػػل ػػػػيالعمػػػػؿالعػػػػلمليفالائػػػػلتالػػػػثبلثلسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ المطلكبػػػػ مػػػػفك
:ييللم (116-2011:115 ،)الارااك

 .عضكيتيل على كالاالظ ،بللمنظم  االلتالؽ .1

 .لكظلئايـ الرئيسي  الميلـ تنايذ .2

 :مثؿ لكظلئايـ الرسمي  الميلـ تتجلكز بأنكط  القيلـ العلمليف على يجب .3

 .الالج  عند كالزمبلء ،الرؤسلء لمعلكن  اإلسراع -

 .منظم ال داءأتطكير  ي تسيـ التي المقترالت تقديـ -

 .المنظم  مكارد املي  -

يػػػتـضػػل ي، اػػيالبدايػػ ميػػرةمسػػمىالػػػدكراإلعلػػىىػػػذهالائػػ األ((Katzطلػػؽأكقػػد
متطلبػلتالػدكرداءأبػيقكمػكاأفاأل ػراد رادللعمؿبللمنظم كالبقػلءبيػل،ثػـعلػىىػؤالءاأل راءإ

كابت ػػلرميتجػػلكزالتاػػديلت،قػػلئي ػػرادبنكػػلطذاتػػيتلمػػلالائػػ الثللثػػ  يػػيقيػػلـاألأالماػػددليػػـ،
بيذاالنػكعىتملـالاكاالستمرار علييل،نول يتضمفالمنظملتالبقلءأالرسمي للدكر،كقدذ ر

.(2012:245،)الينداكمداءالذميتمطىادكدتكصيالتالدكرالرسميمفاأل

، قػط الرسػمي  لميـبميػ العػلمليف قيػلـ علػى تعتمد التي المنظملت إلى (Katz) أكلر كقد

 تاتػلج مػل  للبػلن أنػو ايث ؛الطكيؿ األجؿ  ي الصمكد على قلدرة ك ير ،ضعيا  منظملت بأنيل
.(2011:116،)الارااك الرسمي دكرىـ تتجلكز بميلـ العلمليف قيلـ إلى المنظملت

ذكرتعػػدبمثلبػػ البػػذرةالتػػينبتػػتمنيػػلجػػ-دراسػػ )بلتمػػلفكأكرجػػلف(ـقػػدـ(1983)ك ػػيعػػلـ
كالمكاطفالصلل :العبلق بيفكعكر،بعنكافالرضلالكظياي-تطكرظلىرةالمكاطن التنظيمي 
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ـ(1983)عػػػلـ(كنيػػػرسػػػميثكأكرجػػػلف)،كتأسيسػػػلنعلػػػىذلػػػؾقػػػدـلعلمػػػؿكمكاطنػػػ ا،العػػػلمليف
سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ  بكػ ؿأ ثػر(  (Organizational Citizenship Behaviorمايـك

.(2012:245)الينداكم،تاديدان

 تعريؼ سموؾ المواطنة التنظيمية: 4.2.2
سػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،كل نيػػػتتعػػػددالتعػػػلريؼ نيػػػلكبا ػػػـأتتميػػػزبجميعػػػلنللمايػػػـك

 يىذاالمجلؿ:ىمي المكضكعاصيل جيكدالدارسيفكالبلاثيفأ

 يتعػدل بمل المنظم   ي داأل را كيملرسو ،يسل و الذم النكلط كأ السلكؾ" بأنوعرؼلقد
 ،السلئدة التنظيمي  الثقل   على يعتمد كىذا كظلئايـ،  ي منيـ مطلكب ىك لمل الرسمي  التكقعلت

 .(2016:234هللا، ملؼ)"التاايز على تعتمد كالتي

عبػػلرةعػػفمجمكعػػ مػػفالسػػلك يلتالطكعيػػ التػػيالتكػػ ؿجػػزءان"كيعػػرؼأيضػػلنبأنػػو
"دكارفت ػػكف عللػػ  ػػيتاسػػيفكظػػلئؼالتنظػػيـكاألأؼ،كل نيػػليم ػػفرسػػميلنمػػفميػػلـالمكظػػ

(Valikhani &Soltani, 2015: 279.)
 أك الاػكا ز بنظػلـ مبلكػرة يػرتبط ال تطػكعي امتيػلرم سػلكؾ  ػياػيفيعػرؼبأنػو"

"ك علليتيػل،المنظمػ  ب اػلءة االرتقػلء اجػؿ مػف المكظػؼ بػو كيقػكـ،المنظمػ   ػي الم ل ػآت
.(2012:149تليو، ابك)

سػيلـىػداؼالتنظيميػ مػفمػبلؿاإللػذميسػتيدؼترقيػ األؾاسػلك"النػو:أب عػرؼيك مػل
.(247 :2012،الينداكم)كاالجتملعي "،ناكتاسيفبيئتيلالسي كلكجي 

 إلػى ييػدؼ المكظػؼ قبؿ مف امتيلرم سلكؾ التنظيمي  المكاطن  سلكؾ "فأبينمليعرؼ
 كأ الاػكا ز بنظػلـ مبلكػرة يػرتبط ال تطكعيػ  طبيعػ  ذات  يك ك علليتيل، المنظم  لءةب ا االرتقلء
.(2012:153تليو، أبك)"بللمنظم  الم ل آت

 ػػييجلبيػػ  يػػرالماػػددةمسػػبقلننكػػط التطكعيػػ اإلنػػو:"يع ػػساألأعلػػى ػػذلؾيعػػرؼك
.(2012:247،الينداكم)التنظيمي"داءتاسيفاألل؛العلمليفكالتييقكـبيل؛التكصيؼالكظياي

ضل  إلىذلؾ إفسلكؾالمكاطن التنظيمي يعني"سلكؾالاردالتقديرمالذمالي كفإ
مػ أنػو ػي،لديواىتملـبإظيلرهمبلكرةللػدائرةالرسػمي ،كالياصػؿعلػىم ل ػأةجػراءمملرسػتو

.(2011:649)البكلبك ،كالارااك ،مجملويؤدمإلىتعزيزالاعللي الكظياي للمنظم   ؿ"
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،عبػػػلرةعػػػفسػػػلكؾتطػػػكعييقػػػكـبػػػوالاػػػردبأنػػػو"سػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ عػػػرؼقػػػدك
،كمتطلبػػلتكظياتػػو،كالتكػػملولػػكائ المنظمػػ الملصػػ بم ل ػػآت،يتعػػدلاػػدكددكرهالرسػػميك

 .(2011:116)الارااك ،كترقيلتالعلمليف"

،كتطكعيػ  لتالاردالتيتتـ يبيئ العمػؿبصػكرةامتيلريػ تصر" ذلؾتـتعرياوبأنو
ضػػمفنظػػلـأكىػػداؼالمنظمػػ ،كالينػػدرجضػػمفالكاجبػػلتالرسػػمي للاػػرد،ألػػىتاقيػػؽإكتيػػدؼ
.(2009:499)أبلزيد،"المنظم كم ل آت،اكا ز

؛سػػميسػػلك يلتلػػـيػػتـتضػػمينيل ػػينظػػلـالم ل ػػأةالتنظيمػػيالر"أنػػوب مػػلتػػـتعرياػػو
"جػػػؿتاقيػػػؽكظلئايػػػلبطريقػػػ  عللػػػ أمػػػف؛كتعتبػػػرسػػػلك يلتطكعيػػػ تسػػػلىـ ػػػيتنظػػػيـال يػػػلف

(Polat, 2009: 1592).

الاػػرديؤديػو يػررسػميإيجػلبيسػلكؾ:سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ بأنػوويعػرؼ الباحػث
سػيلؽيندرجىػذاالسػلكؾضػمفالتنظيمي،كالهثنلءالقيلـبدكرأمفتلقلءناسوطكاعي كامتيلريلن
الاعلليػ كيسػلعدعلػىتاقيػؽ،للمنظمػ  الرسػميكالم ل ػآت،نظلـالاػكا زأك،الكصؼالكظياي

ىداؼالمنظم المكجوناكىلىذاالسلكؾ.أك،التنظيمي 
يتكػوف مػف السػابقة، فػلف سػموؾ المواطنػة التنظيميػة  التعريفػات استعراضمف خالؿ و 

 :فيما يميالباحث لييا إيشير  عدة عناصر

 ىكسلكؾاليندرجضمفالتنظيـالرسمي يالمنظم . -أ

بو -ب  .يـناسأطكاعي مفتلقلءالعلملكفسلكؾيقـك

 ىكسلكؾاليثلب لعلوكاليعلقبتلر و. -ت

 .دكارألكا،ت كف علل  يتاسيفكظلئؼالتنظيـسلك يلتيم فأف -ث

 .الرسمي  التكقعلت يتعدل بمل المنظم   ي فكالعلملكيملرسو ،يسل و نكلط ىك -ج

 خصائص سموؾ المواطنة التنظيمية: 5.2.2
ىػػػػداؼألىميػػػػ  ػػػػيتاقيػػػػؽاألفسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ علػػػػىدرجػػػػ علليػػػػ مػػػػفاإ
فيتك ر يىذاالسلكؾبعػضالمصػلئصأالبدكعلىدرجلتالالئدة،أياقؽكل ي؛التنظيمي 
منيل:ك، التنظيميعدةمصلئصلسلكؾالمكاطن بتاديد16):2003،المد)قلـايث؛اليلم 

 .بللعلمليفكصؼالكظيا الملص ي، يكاليكجدامتيلرمنوسلكؾإ -1
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بيالتيينب مفاألدكاراإلضل ي تطكعينوسلكؾإ -2  .العلملكفليم فأفيقـك

 زيلدة عللي المنظم . ينويسيـإ -3

.ي بللمنظم اليتـم ل أتومفمبلؿنظـالاكا زالرسم -4

:(2012:247،الينداكم)يكردىلثبلثمصلئصلسلكؾالمكاطن ((Organاددبينمل
بصػػكرةمطلكبػػلن،بمعنػػىأنػػولػػيسجلنبػػلنDiscretionaryكاجتيػػلدمأداءامتيػػلرمأنػػوأ:كلػػىألا

 كرسمي للكظيا .،ماددة

كمبلكػػػرةضػػػمفنظػػػلـأ،رةرسػػػمي وبمعنػػػىأنػػػوالينػػػدرجبصػػػك أتػػػداءاليػػػتـم لأنػػػوأالثلنيػػػ :
التنظيمي .الم ل آت

.لتاقيؽالاعللي التنظيمي ؛مىيأفسلك يلتالمكاطن  يمجمكعيلتؤدالثللث :

 أىمية سموؾ المواطنة التنظيمية 6.2.2
كال نػىعنيػلللمنظمػلت، ػبلبػد،نسلنيعملي ضػركري إلتعتبردراس أنملطالسلكؾا

كياقػػؽالاكائػػدمػػف، عػػلالنليصػػب كذلػػؾ؛كتاسػػيرمػػليػػؤثرعليػػو،،كتاديػػدمػػف يػػـىػػذاالسػػلكؾ
 التنظيميبإبرازأىمي سلكؾالمكاطن ىمي ىذاالسلكؾأيم فتكضي ككجي النظرالتنظيمي ،

ك(2003:16،المػػػػػػد)يكردىػػػػػػل ػػػػػػبلنمػػػػػػفداءال لػػػػػػيللمنظمػػػػػػ األ ػػػػػػي
  :مليأتيمفمبلؿ(2011:117،الارااك )

تػؤدلاإلدارةبكسلئؿللتالعػؿبػيفاأل ػراددامػؿالمنظمػ  التنظيمييمدسلكؾالمكاطن  -1
 إلىزيلدةالنتلئجاإلجمللي الماقق .

تنبػػػ مػػػفسػػػػلكؾالتػػػػينظػػػرانلنػػػدرةالمػػػػكاردبللمنظمػػػلت، ػػػإفالقيػػػػلـبػػػلألدكاراإلضػػػل ي  -2
 المنظم ألىدا يل.يؤدلإلىإم لني تاقيؽ التنظيميالمكاطن 

داءكظػػلئايـأمػػفقػػدرةزمػػبلءالعمػػؿكالمػػديريفعلػػى التنظيميػػياسػػفسػػلكؾالمكاطنػػ  -3
 .للتمطيطالاعلؿكالجدكل كاؿالمكل ؿال ل يبك ؿأ ضؿمفمبلؿإعطلئيـالكقت

كتقػديـالمقتراػلت،ك لعلي المنظم مفمبلؿاملي المنظمػ ،تطكير الءةلىإيؤدم -4
 .كالتاسيفالمستمر،للتطكيرالبلزم 
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 (111: 2012 ،محمػػد، وعثمػػاف)يوردىػػا  ،فوائػػد سػػموؾ المواطنػػة التنظيميػػة( لزيػػديا) حػػددو 
 -:ميفيما ي

 ييلءلبقلكام ظلمنا يللعمؿفسيرم فعلمليكدجكللعمؿادكرافؿدمعضنمالا -1
.يل طكدةلم

كزيػلدةالتملسػؾكالػركابطبػيفعلىملػؽرأسالمػلؿاالجتمػلعي ػيالمنظمػ ،دةلمسلعا -2
العلمليف.

.م ظلمنامؿدافلعلمليافبيملا ؿلمكاـاجتقليؿ -3

أ ضػؿؽتاقيك،بيدرلتكالتنكئ كالتييئ ات لا منيلك،م ظلمنا يالت لليؼضتماي -4
.تقكللرستثملا

.آلنياجنتلإل،كالعمؿارؽ ،لكلمل اكدةلجإدارةا:مثؿيث دلاادارةإلاتجيلكتـعد -5

. يلداىأؽلتاقيم ظلمنا لعلي دةيلكز،لمنظمياداءألازيزتع -6

.م دلمقام دلماكدةجفتاسيمبلؿفم،ضلرالدةيلز -7

 .م دامستتنل سي زةميؽتاقيكم ظلمنافضمللعمؿأ ضؿبيئ ءبنل -8
بسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ يػػػؤدمإلػػػىتاسػػػيفمسػػػتكيلتاالىتمػػػلـفأبػػػويػػػرى الباحػػػث

؛تػك رالارصػ لؤل ػرادكيملؽالل تالعليػ دامػؿالتنظيمػلتالممتلاػ ،العلـللعلمليفداءاأل
كتاقيػػػؽاالسػػػتقرار،ممػػػليػػػؤدمإلػػػىالكػػػعكربللرضػػػل؛التنظيميػػػ كميػػػلراتيـ،قػػػدراتيـإلبػػػراز

.الكظياي يبيئ العمؿ

 سموؾ المواطنة التنظيميةنظريات  7.2.2
تاػػددنمػػطالتعلمػػؿالكاجػػباتبلعػػومػػ التكمصػػطل،تعتبػػرالنظريػػ مجمكعػػ ماػػلىيـ

بعػػضىػػذهالنظريػػلتلػػىإيكػػيرالبلاػػثكس؛كالمعر ػػ ،العلػػـأدكاتداةمػػفأبلعتبلرىػػلنسػػلف،إلا
:كىيعلىالناكالتللي،بيذاالسلكؾكالمتعلق ،الممتلا 

 نظرية التبادؿ االجتماعي  1.7.2.2

 مػػػػليػػػػذ رريفليػػػػذهالنظريػػػػ ،كىػػػػكأاػػػػدأىػػػػـالمنظػػػػ((Organيػػػػرلك ػػػػؽىػػػػذهالنظريػػػػ 
أفالتبػػػػػلدؿاالجتمػػػػػلعيىػػػػػكأمػػػػػرضػػػػػركرملسػػػػػلك يلتالمكاطنػػػػػ ،(79-2016:78)كليػػػػػد،

التنظيمي ،كأفىذاالسلكؾيظير لمل لفىنلؾتبلدؿاجتملعي يالتنظيـ،كمنوك قلنلنظري 
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لمثؿمفقبؿىذاالعلمؿعلىالتبلدؿاالجتملعي؛ إفسلكؾالمكاطن التنظيمي ىكبمثلب ردبل
مػػػفمػػػبلؿالعبلقػػػلتالتبلدليػػػ أسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ينكػػػأفأم،مػػػليتلقػػػله ػػػيالمنظمػػػ 
أفتالعؿالعلمليفىكالذمينميسلكؾالتطكعمفاألسلس.كللعلمليفدامؿالتنظيـ،

فالتالعبلتالاعلل بػيفأ ػرادالتنظػيـترتػبالتزامػلت،كمػ مػركرالػز مفتصػب أ ثػركا 
لايػـالسػػلكؾ ػػي؛كتكػػ ؿقكالػبسػػلك ي مر كبػػ ،كتعتبػرىػػذهالنظريػ األ ثػػراسػػتمداملن،تطػكران

التنظيـ،إذينطكمالتبلدؿاالجتملعيعلىسلسل مفالتالعبلتالتيتكلدالتزاملت.

:اثنيفكتقكـىذهالنظري علىمبدأيف

ثـكالءثـالتزاـمتبلدؿ. رادم مركرالزمفتصب ثق عبلقلتاأل-1

أك لئػػػػدة،ايػػػثيبػػػلدركػػػمصكااػػػدبمػػػن مدمػػػ ؛االلتػػػزاـيقتضػػػيالمعلملػػػ بللمثػػػؿ-2
.للكمصاآلمر

 نظرية العدالة  2.7.2.2

التػي  Social omparisonنظريتػومػفنظريػ المقلرنػ االجتملعيػ Adams) )اكػتؽ
علػػىأفاالتجلىػػلت يبنػػىعلػػىأسػػلسالظػػركؼالسػػلئدة ػػيكالمكاقػػؼتجػػلهعمػػؿمعػػيف،تقػػـك

ايػثرألأفالاػرد؛دـ ػينظريتػوللعدالػ ذلػؾآكعلىأسلسالتجلربالسلبق ،كقدبػيف،العمؿ
 ػيسػلك والػذمياقػؽالكػعكربللعدالػ ،كىػككػعكركجػدانيعقلػي،يػتـالتكصػؿي كفمػد كعلن

يللمكػلعرالدالػ علػىالعدالػ مػفكالتمثيػؿالػذىن،ليومفمبلؿمجمكع مفالعمليػلتالعقليػ إ
ىي:(64-2011:63)المتلتن ،ىلذ ر مليسلسي ليذهالنظري النقلطاأل،كعدمو

ايػػػػثياػػػػدثلديػػػػواللػػػػ مػػػػفالتػػػػكازفالػػػػدامليبػػػػيفمػػػػليقػػػػدـمػػػػف؛الاػػػػرد ػػػػلئفمػػػػد كع -أ
 كملياصؿعليومفعكائدللمنظم .،مسلىملت

جػػرعكائػػدالتػػيياصػػؿعلييػػلالاػػردمثػػؿاأليػػتـكضػػ ىػػذهالمقلرنػػ  ػػينسػػب بسػػطيلال -ب
سػػػيلملتالاػػػردإكالمػػػدي ك يرىػػػل،أمػػػلمقلميػػػلىػػػك،كالاػػػل زالمػػػلدم،كالكػػػ ر،كالترقيػػػ 

 كتمثؿجيكدكآراءكمبرةكعمؿكجكدة.

يتجددكعكرالاردبللعدال مفعدموعندملتقػلرفالنسػب السػلبق مػ أ ػراديعملػكفمعػو -ت
  يدامؿالمنظم .

نيػلء،لػىتماػيضالتػكترإ يػؤدم؛يكعرالاػردبعػدـالعدالػ عندمل -ث ؛اللػ عػدـالعدالػ كا 
 بإتبلعسلكؾمعيف.
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 نظرية التعاوف  3.7.2.2

(؛كالتػيأعطػتتاسػيرانعلميػلنلسػلكؾChesterصلابىذهالنظريػ ىػكبرنػلردكلسػتر)
ب العمػؿالجمػلعيالمكاطن ،كتكيرإلىأىمي العمؿالجملعي؛لتاقيػؽأىػداؼالمنظمػ ،كيصػ

كاقعلنملمكسلنايفيقتن األ رادأفعلييـأفي ل اكامفأجؿأىداؼمكتر  ،أمأفنجلح ػؿ
 ػػرديعنػػيمسػػلعدةاآلمػػريفعلػػىالنجػػلحأيضػػل، مػػل ػػلفليػػذهالنظريػػ األثػػرالبػػللد ػػيتم ػػيف

لسيل ؿمف ػلتزالبلاثيفاكؿ كؼماليلسلكؾالمكاطن ؛ قد لنتىذهالنظري منطلؽأس
.(2016،79)كليد،كأكر لف؛لتاديدمايكـسلكؾالمكاطن التنظيمي 

مػػػرايػػػكمأكاسػػػتعداداأل ػػػرادللجيػػػدالتعػػػلكنيىػػػك،(أفر بػػػ Chesterكضػػػ )أكقػػػد"
داءأممنظم يعتمػدافعلػىألىأفعملي التنظيـكإكضركرمكاليم فاالستانلءعنو،كأكلر

.(2003:12)اكاس،"ؼماددةئلىجلنبقيلميـبتنايذكظلإقبؿالعلمليفالجيدالتعلكنيمف








 
 ( 7شكؿ رقـ ) 

 نظريات سموؾ المواطنة التنظيمية

(2016)كليػد،عفنقػبلن((Chester, 1938(ك,Adams 1963):لىإجردبكاسط البلاثاستنلدانالمصدر:
.(2011)المتلتن ،ك(2003)اكاس،ك

طػػػلرالتنظيمػػػياإلفأمػػػفمػػػبلؿنظريػػػلتسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ويتضػػػح لمباحػػػث
مػػ تالعػػؿالعػػلمليفأفايػػث؛للعػػلمليفىػػكالػػذمياػػددمػػدلكجػػكدىػػذاالسػػلكؾدامػػؿالتنظػػيـ

كىػػػذامػػػل،كتنميػػػ العمػػػؿالجمػػػلعييػػػؤدملظيػػػكرسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،بعضػػػيـالػػػبعض
كػػلرتنظريػػ العدالػ بػػأفسػػلكؾأ يمػل؛كنظريػ التعػػلكف،لتبػػلدؿاالجتمػػلعياليػػونظريػ إأكػلرت

الارديرتبطبمدلكعكرهبللعدال التنظيمي .
فللتنظيمػلتالقػدرة ػيتكجيػوسػلكؾأىذهالنظريلتدلتعلىأفيرى الباحثمف ىنا

عقبلتالتيقدتكاجول،كالتالبعلىاللعلمليفكذلؾمفمبلؿتاليؿالسلكؾالكظياي؛العلمليف

 نظريات سموؾ
 المواطنة التنظيمية

 نظري التبلدؿاالجتملعي

 نظري العدال 

 نظري التعلكف
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بسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ،ممػػليػػنع سبػػدكرهعلػػىتاقيػػؽكذلػػؾلتنميػػ الكػػعكر؛ىػػذاالسػػلكؾ
ىداؼالتنظيمي .األ

أفتلؾالنظريلتر زتعلىجلنبمعيفيتعلؽبللسلكؾاإلنسلني،كما يالحظ الباحث
اإلنسلف،كتجلىلتالعقيدةبلعتبلرىلاألسلسللبنلءالتنظيمي،بينملن جد ياإلسبلـأفهللا ـر

 ريض علىالمسلـ تقلفالعمؿبلعتبلره كا  علىأىمي ، كأ د  مل اآلمريف، كاثوعلىااتراـ
تعللى: كىاٍلميٍؤًمنيكفى﴿ايثقلؿ كليوي كىرىسي ـٍ لى ي عىمى يىرىلاَّلٌلي  ىسى ليكٍا اٍعمى قيًؿ التكب )، ﴾كى  مل105، ،)

علىالعدؿبلع قلؿكاثاإلسبلـ  ينجلحالعمؿاالدارم، المبلدئاإلسبلمي  مفأىـ تبلره
ذىاقيٍربىى﴿تعللى: لىٍك ىلفى  ىلٍعًدليكٍاكى ذىاقيٍلتيـٍ ،كبذلؾنجدأفالسلكؾاإلدارم152)األنعلـ،(، ﴾كىاً 

اإلسبلميينب مفاألصكؿالكرعي التيتؤدمإلىتاقيؽمصلا التنظيملت،كالعلمليفعلى
ء.ادسكا

 أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية 8.2.2
سػػػلكؾ:لػػػىكجػػػكدبعػػػديفرئيسػػػيفلسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ كىمػػػلإ(Organ)تكصػػػؿ

تػػـنكػػر(ـ،1988)ثػػـ ػػيعػػلـ،(الضػػميريقظػػ )الطلعػػ العلمػػ ك(يثػػلرسػػلكؾاإل)المسػػلعدة
ىػػذاال تػػلبنمكذجػػلنايػػثاقتػػرحمػػفمػػبلؿ؛(سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ) تػػلبأكرجػػلفالكػػيير

الركحسلكؾضل  للبعديفالسلبقيف:إبعلدأيتضمفثبلث ؛سلكؾالمكاطن داءألاألبعلدمملسي
التػػػيتنلكلػػػتمضػػػلميفدبيػػػلتاألثػػػـتعػػػددتالريلضػػػي ،كسػػػلكؾال يلسػػػ ،كالسػػػلكؾالاضػػػلرم،

عػػفنقػػبلن((Organ, 1990و (Moorman, 1991)كقػػدأكػػلر،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ 
 :لىأفىذاالسلكؾيت كفمفممس أبعلدرئيسي كىيإ2003))اكاس،

 Altruism أواًل: اإليثار

 يكسلكؾتطكعييتضػمفمسػلعدةاأل ػرادالػذيفيقعػكف ػي؛ رادآمريفألأممسلعدة
كياتلجكفالمسلعدة،كقدي كفىؤالءاأل رادرؤسلءأكزمػبلءالعمػؿأكاتػىالعمػبلء،،مكل ؿ
مثل ىذاالسلكؾ:أكمف

 سلليبالعمؿالجديدة.أطريؽكاآلمريفمكلر  العلمليف 

 (2003:25)اكاس،كتعليميـ،مسلعدةالعلمليفالجدد.

كمسػػلعدةداءعمليػػـ،آ ػػيالعػػلمليفمسػػلعدةىػػذاالسػػلكؾإلػػى"كيسػػعىالاػػردمػػفمػػبلؿ
.(Argentero & Cortese, 2008: 63)"أكلئؾالذيفلدييـاجـعمؿ بيرجدان
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مسػػلعدةاآلمػػريفالػػذيفيعػػلنكفمكػػل ؿمتعلقػػ بللعمػػؿطكعػػلن،مثػػؿمسػػلعدةعػػفعبػػركيي"
 .(Gilberts& Lashinger&Leiter, 2010: 341)"العمؿالثقيؿءزميؿ يالعمؿيعلنيمفعب

 Courtesyثانيًا: الكياسة 

ذاتالصػػػل مػػػ لػػػىمنػػػ المكػػػل ؿإىػػػيسػػػلك يلتتقديريػػػ مػػػفجلنػػػبالاػػػردتيػػػدؼ"
.(Mohanty, 2013: 183)"اآلمريفمفالادكث

دراؾ،"تتضػػمفكضػػ الػػكؿلمكػػ بلتالعمػػؿ،كتجنػػبكقكعيػػل مػػلأنيػػل أكت رارىػػل،كا 
أكإثػػػػلرةالمكػػػػل ؿمعيػػػػـ"،الاػػػػردبػػػػأفمملرسػػػػلتوتػػػػؤثر ػػػػياآلمػػػػريف،كاالبتعػػػػلدعػػػػفاسػػػػتابلليـ

.(2016:199)الترىكني،كباي ،
   Civic Virtue الحضاريثالثًا: السموؾ 

ك علليػػلتالمنظمػػ  يػػرالرسػػمي ،،نكػػط أ"كيع ػػسمػػدلر بػػ العػػلمليفلبلنػػدملج ػػي
كالقػلت،اضػكرالنػدكات،ككالػردعلييػل،قراءةالمراسبلتالتنظيميػ :مثل ىذهالسلك يلتأكمف

.26):2003)اكاس،دارةالمنظم "إالنقلشالتيتعقدىل

،مسػػػػئكلي العػػػػػلمليفعػػػػفالمكػػػػػلر  لامتيػػػػلرميكػػػػػيرىػػػػػك"كم ػػػػكفالسػػػػػلكؾالاضػػػػلرم
،أنكػطتيلداءألداءكظلئؼ يرمطلكب منيـتسػلعدالمنظمػ أالمسلىم  يتطكيرالمنظم كك

.(2003:17)المد،بيل"لتاسيفاإلجراءاتكالعمليلت؛كالمبلدرةبتقديـالنصيا لآلمريف
  Sportsmanship رابعًا: الروح الرياضية

كضػػػػػلعالعمػػػػػؿالسػػػػػيئ ،التػػػػػيتع ػػػػػسمػػػػػدلاسػػػػػتعدادالاػػػػػردلتقبػػػػػؿبعػػػػػضأتامػػػػػؿأم
؛منيػػلأمكظياػػ ىكالتػػيالتملػػ،كالمضػػليقلتالتػػييتعػػرضليػػل ػػيم ػػلفالعمػػؿ،ابلطػػلتاإل

ككػػػػ كل،كتظيػػػػرىػػػػذهالمضػػػػليقلتنتيجػػػػ لتالعػػػػؿالعػػػػلمليفدامػػػػؿأكذلػػػػؾدكفأمامتعػػػػلض
.(2003:26)اكاس،(العمؿ رؽ)المنظم أمنتيج العمؿضمفجملع 

لىتكتر يم لفالعمؿ،إعفاألعملؿالتيقدتؤدماالمتنلع"كالركحالريلضي تمثؿ
(.Polat, 2009: 1593)"كتال ظعلىجكتعلكنيدامؿالمنظم ضدأماكادثسلبي 

مػريفكالمضليقلتمػفقبػؿاآل،علىالتعلمؿم الالتاإلزعلجلعلمليفقدرةاكبللتللي"
.(Kernodle&Noble, 2009: 235-236)" يم لفالعمؿدكفك كل
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 Conscientiousnessخامسًا: الضمير الحي  

داءأدنػػىلمتطلبػػلتالعمػػؿ ػػيفالضػػميرالاػػيىػػكسػػلكؾتطػػكعييتجػػلكزالاػػداألإ"
الػػػػػػدكر،كمدمػػػػػػ الصػػػػػػلل العػػػػػػلـاتػػػػػػىلػػػػػػك ػػػػػػلفذلػػػػػػؾعلػػػػػػىاسػػػػػػلبالمصػػػػػػلا الكمصػػػػػػي "

.(2015:72،ك ريـ،كالعبلر،)الطبكلي

مػبلصللمثلليػلتالتػييضػعيلالعػلمليفكيتـالتصرؼك ػؽمػليمليػوالضػمير،ك ػذااإل
نجػلزدكرىػـ ػيالمنظمػ بأسػلكبيزيػدعلػىالمسػتكلإ يتجيػكاإلػى؛ معيلرماػددلسػلك يلتيـ

العػػػلمليفبللسػػػلكؾالػػػذمياػػػكؽمتطلبػػػلتكظياػػػتيـ ػػػيمجػػػل؛المعػػػركؼ ؿالاضػػػكرايػػػثيقػػػـك
.(2016:70)كليد،كاللكائ التنظيمي ،كااتراـالقكاعد

 
 
 
 
 
 


 ( 8شكؿ رقـ ) 
 أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية

         عللللللل     نقللللللل ا (Moorman,1991)ك((Organ,1990:إلػػػػػػػىاسػػػػػػػتنلدانجػػػػػػػردبكاسػػػػػػػط البلاػػػػػػػثالمصػػػػػػػدر:

.لتنظيمي ألبعلدسلكؾالمكاطن ا(27-2003:25)اكاس،

الذميع ػساالمتيلرمأك،سلكؾاإلضل يالأفىذهاألبعلدقددلتعلىويرى الباحث
،كالػػذمييػػدؼإلػػىتاقيػػؽ علليػػ المنظمػػ ،دكرالعػػلمليف ػػيالجيػػكدالتػػيتتجػػلكزاػػدكددكرىػػـ

الاػظ،كقػدكاالرتقلءبيل،كتعتبرىذهاألبعلدىيالم كنلتاألسلسي لسلكؾالمكاطن التنظيمي 
سػػلك يلتتيػػدؼإلػػىإ ػػلدةالمنظمػػ مػػلكى؛البلاػػثبػػأفبعػػضالدراسػػلتقػػدأكػػلرتإلػػىبعػػديف

كلػػيسللمنظمػػ العػػلمليف،إلػػى إلػػى ػػردمعػػيف،كسػػلك يلتأمػػرلمكجيػػ   ػػؿكالت ػػكفمكجيػػ
كذلػؾالكػػتملليلعلػىالاكائػػد؛الممسػ أ لػبالدراسػػلتقػدر ػزتعلػػىىػذهاألبعػػلد  ػؿ،إالأف

كالعلمليفعلىادسكاء.،مفالمنظم تايد بلنالتي



 أبعاد
 ؾسمو 

 المواطنة
 التنظيمية

 الركحالريلضي 

 الضميرالاي

 السلكؾالاضلرم

 ال يلس 

 اإليثلر
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 محددات سموؾ المواطنة التنظيمية 9.2.2
المػؤثرة ػيسػلكؾكالعكامػؿ،سػبلبىـاألأعفالباكثكالدراسلتالتي كاتر ـتعدد
ىػػداؼلتاقيػػؽاأل؛يجػػلدالمنػػلخالتنظيمػػيالمنلسػػبإنػػومػػفالضػػركرمأالإ،المكاطنػػ التنظيميػػ 

يتاددبمجمكع التنظيمي فسلكؾالمكاطن إ ؛لذلؾكطبقلن،مرم فاألأكالاردي مل،التنظيمي 
علىالناكالتللي:يلجمللإيم فمفالعكامؿ
 العدالة التنظيمية 1.9.2.2

التػيتنكػأعػف(المػدمبلتكالممرجػلت) ػرادللتبػلدالتىيالعدالػ المدر ػ مػفقبػؿاأل"
بػناسرتبػ ـكزمبلئيػ،ـمػ مػدرائيعػلمليفكالتيتتضػمفعبلقػلتال،العبلق السلئدة يالمنظم 

.(2012:149)أبكتليو،"اجتملعي نظلـ منظمالم ـالعمؿ،كبعبلقتي

العدالػػػ عنػػػدىـ،مػػػ معػػػدالتالعدالػػػ عنػػػددالتالػػػذيفالػػػذيفتتسػػػلكلمعػػػالعػػػلمليففإ
تالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،كزيػػػلدةمػػػريفيتاقػػػؽلػػػدييـالرضػػػلالػػػكظياي،كمػػػفثػػػـارتقػػػلءسػػػلك يلاآل

لػػػىإكذلػػؾبعػػداالطمئنػػلف؛داءالػػكظيايبصػػا علمػػ لػػىارتقػػلءاألإضػػل  إااللتػػزاـالتنظيمػػي،
.(2013:30)اسنيف، منظمسيلدةالعدال ؛كمفثـالكثكؽ يال

بم كنػػلتالرتبلطػوكذلػؾنظػػران؛اسػلسالعػػلمليفبللعدالػ التنظيميػػ إفاالىتمػلـبتنميػػ إ
عدالػػ التكزيػػ ،)اسػػلسالعػلمليفبللعدالػػ التنظيميػ إايػػثيػؤدم؛ لك يلتالمكاطنػػ التنظيميػسػ

كػ لؿالسػلكؾأداءال ثيرمفأىتقكي ر ب العلمليف يلإ(عدال االجراءات،عدال التعلمبلت
مفمبلؿ:(2003:124)اكاس، ملتذ رالتطكعيكيتاقؽذلؾ

 .ي الم ل آتعلىالعلمليفمراعلةتاقيؽالعدال  يتكز -

كمكضػػػكعي عنػػػدتطبيػػػؽالقػػػراراتالمتعلقػػػ بمػػػف،جػػػراءاتصػػػايا إالبػػػدمػػػفاتبػػػلع -
 يستاؽالم ل آت.

.كالمرؤكسيف،عدال التعلمؿبيفالرئيس -

علػىسػلكؾلنإيجلبيػانعدال التنظيميػ أثػرأفلل(2013:167)أبكتليودراس  دتأكقد
تطكعيػػػ بأعمػػػلؿيعنػػػيأفإاسػػػلسالعػػػلمليفبللعدالػػػ يػػػد عيـللقيػػػلـالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،كىػػػذا

االرتقػػػلءكذلػػؾمػػػفأجػػؿ؛التقػػػ ضػػمفكاجبػػػلتيـالرسػػمي ،كالتػػػرتبطبنظػػلـالاػػػكا زكامتيلريػػ 
كزيلدة علليتو.،بللعمؿ
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 الثقافة التنظيمية  2.9.2.2

الثقل  كيري تعتبػرالقػيـك،مل  لر يمنظم األك،كالمعتقدات،االتجلىلتك،لقيـلمايـك
لعػلمليفلكتصػؿىػذهالقػيـ،كسلك يـ يالمنظملت،لعلمليفلتقييـتصر لتا؛سلسيالمايكـاأل

لتتبنػػىالمنظمػػ قيمػػلمعينػػ مكالتالعػػؿالمسػػتمربيػػنيـ، عنػػد،مػػفمػػبلؿالعبلقػػلتاالجتملعيػػ 
 للمنظمػػ ،كتاسػػيفالالعليػػ كال اػػلءة،ءكاالىتمػػلـبػػللعمبل،كالقػػكانيف،لؤلنظمػػ االنصػػيلع:مثػػؿ

.(312-2006:311العميلف،) يلتيـككتنع سعلىسل،عضلئيلتبنيىذهالقيـأتتكق مف

سػػػػػلكبالعمػػػػػؿ ػػػػػيأطػػػػلرالػػػػػذميبػػػػػيفالثقل ػػػػ التنظيميػػػػػ ىػػػػػيالقػػػػػلدرةعلػػػػػىتػػػػػك يراإلك
يتػأثر ػيالمنظمػلتالعػلمليفداءأ ػمػرل،عػف يػرهمػفالمنظمػلتاألكتجعلومميزان،المنظملت
فلثقل ػ المنظمػ دكرانإ ػ،كبللتػللي،لتكمػلرجالمنظمػ،مػفدامػؿؿبعػدةعكامػبأمرلأكبصكرة
،كقكةالثقل ػ التنظيميػ ،لطبيع كذلؾطبقلن؛علىسلكؾالعلمليف يالمنظملتالتأثير يميملن

لصػػػػل التػػػػيتربطيػػػػلبللسػػػػلكؾكا،الثقل ػػػػ التنظيميػػػػ السػػػػلئدة ييػػػػلألىميػػػػ المنظمػػػػلتإدراؾفا ك
المكاطنػػػ  ػػػيالتاايػػػزعلػػػىسػػػلكؾكقػػػدرتيل،لت ػػػيالمنظمػػػالعػػػلمليفالتنظيمػػػيالػػػذمينتيجػػػو

.(2015:104)العزاـ،يلبللد ينجلاالثراألالتنظيمي لدلالعلمليفلو

أثػػػػرالثقل ػػػػ التنظيميػػػػ علػػػػىسػػػػلكؾ(2015120:)العػػػػزاـكمػػػػفمػػػػبلؿنتػػػػلئجدراسػػػػ 
يصػػلابودرجػػ ،نػػو لمػػل لنػػتدرجػػ الثقل ػػ التنظيميػػ السػػلئدةقكيػػ أتبػػيف،التنظيميػػ المكاطنػػ 

عللي مفمملرس سلكؾالمكاطن التنظيمي .

كالقػػػيـ،عػػػراؼبػػػأفاأل(222-2016:224)الترىػػػكني،كباػػػي أظيػػػرتدراسػػػ ك، مػػػل
،التجلىػلتالتنظيميػ ثػرتبػدرجلتممتلاػ علػىسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ،أمػلاأكالتكقعلتقػد

ثرالكاض  يتك يؿمكلعرالكالءالتنظيمي،كبك ؿعلـيم فالتأ يدعلػى لفليلاألكالتي
كسلكؾالمكاطن التنظيمي .،بيفعنلصرالثقل  التنظيمي السلئدةمكجب كجكدعبلق ارتبلطي 

 الرضا الوظيفي 3.9.2.2

العػػلمليفكمكػػلعرإيجلبيػػ تنػػتجعػػفتقيػػيـأ،يعػػرؼالرضػػلالػػكظيايبأنػػواللػػ سػػركر"
للتالعؿبيفالعنلصرالم كن لبيئ الكظياي ،كيتاددالرضلالكظيايك قلنـأكمبراتي،ـلكظياتي
.(2014:184)دكديف،"(الكظيا ،المنظم ،العلمليف)كىيمصلئص،العمؿ

كمسػػػػتكل،يايفىنػػػػلؾعبلقػػػػ مبلكػػػػرةبػػػػيفالرضػػػػلالػػػػكظأفناتػػػػرضأفمػػػفالبػػػػديييإ
مػفالعلمػؿ يػر ثػراتقلنػلنأكيؤدمعملوبكػ ؿ ثر،أفينتجأ للعلمؿالراضيياترض،داءألا

الكىػكأمػفمؤيػدمىػذااال تػراض(  تكر ركـ)كيعتبركقداىتـالبلاثكفبيذااالمر،،الراضي
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كيقلػؿ، العمػؿفالرضلالكظياييع ػسجلذبيػأذيرلإ؛داءألكا،كجكدعبلق سببي بيفالرضل
.(1990:91القريكتي،)ىملؿكاإل،كالتملرض،كالتايبأ، نظممف رصتر وللعمؿملرجالم

فأيعػػػػكدإلػػػػىالتنظيميػػػػ كسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ ،العبلقػػػػ بػػػػيفالرضػػػػلالػػػػكظيايرإفتاسػػػػي
ينمػرطكمعنكيػلنأكعملياصؿعليومفمردكدسػكاء ػلفملديػلنأ،المكظؼالراضيعفعملو

أكالمال ظ علىممتل لتالمنظم ،مملرس بعضالسلك يلتالتطكعي ، مسلعدةالزمبلء ي
التػػػػػييعمػػػػػؿبيػػػػػلدكفأفيتكقػػػػػ الاصػػػػػكؿعلػػػػػىأماػػػػػكا زإضػػػػػل ي بسػػػػػببىػػػػػذهالمملرسػػػػػلت

.(200374:)العلمرم،

سلسػي لسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ التػييملرسػيلألكيعدالرضلالكظيايمفالمادداتا"
قػكلأفالعبلق بيفالرضلالكظياي،كبيفسلك يلتالمكاطن التنظيمي ،تعػدألارد؛ايثيعتقدا

.(201449:،)اسنيف"نتلجي مفالعبلق بيفالرضلالكظيايكاإل

كالايػػػػلبيػػػػرتبطمبلكػػػػرةبمصػػػػلئص،كضػػػػاكطالعمػػػػؿ،الرضػػػػلالػػػػكظيايكبػػػػذلؾ ػػػػإف"
الكػعكر:تبطمبلكػرةبضػعؼالصػا العقليػ مثػؿ للملػؿكعػدـالتاػدم ػيالكظياػ يػر؛الكظيا 
 .(2011:85)عليملت،"كالتكلؤـ،كاال تراب،كاالنسالب،كالعجز،بلليأس

ىػػػـأأفالرضػػػلعػػػفزمػػػبلءالعمػػػؿ،كاالنتمػػػلءالعػػػلطايىمػػػلالدراسػػػلتأثبتػػػت ػػػياػػػيف
.(2003:29اكاس،)مادداتالسلك يلتالتيتايدأ رادمعينيف،كتايدالمنظم   ؿ

القيادة التنظيمية  4.9.2.2

بايػثيجعليػـيقبلػكف؛مريفآلكمصملعلىاتأثير يقصدبوقدرة؛ملمايكـالقيلدةأ
كذلػػؾالعتػػراؼالجملعػػ التلقػػلئيبقيمػػ القلئػػد ػػيتاقيػػؽ؛كدكنمػػلالػػزاـقػػلنكني،قيلدتػػوطكاعيػػ 

رةعلػػىقيػػلدةالجملعػػ بللكػػ ؿكطمكالتيػػلممػػليتػػي لػػوالقػػد،ملليػػلآعػػفك كنػػومعبػػران،ىػػدا يلأ
دارمالنلج ىكمفيسػتطي  سػبتعػلكفالعػلمليفمعػومػفمػبلؿقدرتػواإل للقلئد؛الذميريده

،التنظػيـنجػػلحكمصػيليػػـألىػػداؼ ػػيتاقػيقيـبأنػوقنػػلعيـا كفعلػىتاقيػؽالتجػػلنسبيػنيم
.(1989:104)القريكتي،ألىدا يـكتاقيقلن

نملطالقيلدةعلػىسػلكؾالمكاطنػ أتأثيرإلى(201696:)طاطكحدراس قدأكلرتك
ايث؛أفىنلؾتبليف يتأثيرأنملطالقيلدةاإلداري علىسلكؾالمكاطن التنظيمي كالتنظيمي ،

 لفلنمطالقيلدةالارةاإلسيلـاأل بر يالتأثيرعلىىذاالسلكؾ،بينمل لفىنلؾكػبو يػلب
اطي ،كنمطالقيلدةاألكتكقراطي علىسلكؾالمكاطن التنظيمي .لتأثيرالقيلدةالديمقر



 

68 

 الوالء التنظيمي 5.9.2.2

ىػػػػداؼالمنظمػػػػ ،كير ػػػػب ػػػػيأك،الاػػػػردقػػػػيـ ييػػػػلنػػػػواللػػػػ يتمثػػػػؿأعػػػػرؼالػػػػكالءعلػػػػى"
.(2006:183)بطلح،"ىدا وألتسييؿتاقيؽ؛المال ظ علىعضكيتو ييل

ـدائيػػأيجلبيػػ ,كاإلـبسػػلك يلتيـتجػػلهمنظمػػتييفعػػلملىػػكذلػػؾالكػػعكرالػػذميترجمػػوالك
ريلدتيػػلبػػيفبػػلقيراري كتاكقيػػلكاسػػتم،إلػػىتاقيػػؽأىػػدا يلـمػػنيالالعػػؿ ػػيبيئػػ العمػػؿ,سػػعيلن

منيػلعػلمليف؛تالكمصي كالسلك ي للاكيعتبرماصل مجمكع متالعل مفالمتاير،لتنظمالم
.(2016:41)كليد،كبيئتو،العمؿناكمكضكعـكقنلعلتي،ـكاتجلىلتي،ـقيمي

دكرالػػكالءالتنظيمػػي ػػيتنميػػ سػػلكؾالمكاطنػػ (2016169:)كليػػد كػػاتدراسػػ قػػدك
 ػػػػيتنميػػػػ سػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ لػػػػدللنإيجلبيػػػػانأفللػػػػكالءالتنظيمػػػػيدكرايػػػػث؛التنظيميػػػػ 

 ػػػلفمسػػػتكلالػػػكالء،كبللتػػػلليالعػػػلمليف،كىػػػكيػػػدؿعلػػػىكجػػػكدعبلقػػػ إرتبلطيػػػ طرديػػػ مكجبػػػ 
التنظيميمرتا لدلالعلمليف.

 المتغيرات الديموغرافية  6.9.2.2

كالت كينيػ بطريقػ  يػرمبلكػرة،كالناسي ،كاالجتملعي ،ديمك را ي قدتؤثرالمتايراتال"
،الػػػكظيايكمػػػفىػػػذهالمتايػػػرات:المسػػػتكلالتعليمػػػي،العمػػػرـكسػػػلك ي،العػػػلمليفعلػػػىمعتقػػػدات

.(2016:117)مصطاى،"كالمعر  السلبق ،كاالقتصلدي ،لالل االجتملعي كا،كالجنس

تػػأثيرانكاضػػالنعلػػىسػػلكؾالمكاطنػػ يفبعػػضالدراسػػلتأفلعمػػرالعػػلملأظيػػرتايػػث
ألسػبلب؛أفالعػلمليفصػالرالسػفتقريبػلنيظيػركفىػذاالنػكعمػفالسػلكؾتض ا قد؛التنظيمي 

لعػػػلمليف بػػػلرالسػػػفيملرسػػػكفمثػػػؿىػػػذهاألدكارالتطكعيػػػ ،تمتلػػػؼعػػػفعػػػفتلػػػؾالتػػػيتجعػػػؿا
كأثبتػػتالباػػكث،كتاقيػػؽالػػذات،كبللتػػللينجػػدأف بػػلرالسػػفيتمتعػػكفبالجػػلتأقػػؿلئلنجػػلز

كسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ، قػد،لعػلمليفأفىنلؾعبلق سػلبي بػيفمػدةمدمػ االميداني أيضلن
،ذكمالمدمػ الطكيلػ عػلمليفالنكعمفالسػلكؾأ ثػرمػفالتبيفأفالعلمليفالجدديظيركفىذا

كليلتؤمػػػػفاجػػػػـالمسػػػػيفأك يػػػػرمتأ ػػػػدكفالجديػػػػداليعر ػػػػيفكيعػػػػكدالسػػػػببإلػػػػىأفالعػػػػلمل
.(2003:76)العلمرم،إنجلزىلـطلكبمنيمال

جلبػػػلتأ ػػػرادعينػػػ إبػػػيفلن(بػػػأفىنػػػلؾ ركقػػػ2016168:)كليػػػد مػػػلك كػػػاتدراسػػػ 
نظػرانلؤلثػرالػذميادثػوالتعلػيـ ػي؛مستكلالتعليمػيالك،سلكؾالمكاطن التنظيمي الدراس اكؿ

يجعػػؿالػػذمنظػػرةالعلمػػؿللمكضػػكعلتاإلنسػػلني الممتلاػػ السػػيملمنيػػلمكضػػكعالمينػػ ،األمػػر
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ذكمالمؤىػػؿعػػلملكف لل؛يجلبيػػ عػػفالمينػػ إياملػػكفأ  ػػلران لمتقدمػػيػػ امسػػتكيلتالتعليمالذكم
 كتأديتيـلميلميـالكظياي .،ييمتلاكفعف يرىـ يمملرستيـالعلم

 الثقة التنظيمية  7.9.2.2

كذلػػؾبنػػلءن،مػػرآفي ػػكفعرضػػولتصػػر لتطػػرؼأر بػػ طػػرؼ ػػي"نيػػلأعلػػىتر ػػعي
سػكؼيػؤدمتصػر لتميمػ للكػمصالمػؤتمف(المكثكؽ يػو)ميرعلىالتكقعلتبأفالطرؼاأل

.(2003:66)اكاس،"(كاض الثق )

 بيػػػػرعلػػػػىممرجػػػػلتالعمػػػػؿدامػػػػؿتػػػػأثيرفبنػػػػلءالثقػػػػ لػػػػوألتدراسػػػػالظيػػػػرتأايػػػػث
،كسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػػ ،داء يػػػيذاتعبلقػػػ مكجبػػػػ معنكيػػػ مػػػ  ػػػؿمػػػػفاأل؛المنظمػػػ 

كالتبػلدؿ،سلسيلضملفالتالعػؿأءالثق  يالمنظم يعدكرطلفت كيفكبنأكنستنتجمملتقدـ
،ىػػداؼالمرسػػكم للمنظمػػ  يػػرمم نػػلنفالثقػػ يصػػب تاقيػػؽأمىػػدؼمػػفاأل بػػدك؛المكػػترؾ

 .(2014:343)نجـ،ك ريـ،كمستايؿالتاقيؽ

 االلتزاـ التنظيمي  8.9.2.2

المنظمػ كقيميػل،ألىػداؼالعػلمليفكقبكؿمػفجلنػب،اعتقلدقكمىكااللتزاـالتنظيمي"
بيػػلمػ ر بػ قكيػػ كفل المنظمػػ التػييعملػأكجيػػدمم ػفلصػل،كر بػتيـ ػيبػػذؿأ بػرعطػلء

.(2012:184دكديف،)" يعضكيتيلاالستمرار ي

اسػػػػػلسالعػػػػلمليفبللعدالػػػػػ إنػػػػػوعنػػػػدأ(ب123-2003:122)كتكػػػػيردراسػػػػػ اػػػػكاس
لػػىزيػػلدةإبللتبعيػػ ذلػػؾيػػؤدمكبللتػػلليااللتػػزاـالتنظيمػػي، إنػػويتكلػػدلػػدلالعػػلمليف؛التنظيميػػ 

 ػإف؛،كبكجػكدااللتػزاـالقػكمتجػلهالمنظمػ عػلملكفالتػييملرسػيلالطن التنظيمي سلك يلتالمكا
كمػفىػذه،ضل ي مفقبؿالعلمليفيتكلدعنيلمناع للمنظم إىبذؿجيكدإلىذاااللتزاـيؤدم

السلك يلتسلك يلتالمكاطن التنظيمي .

 السياسة التنظيمية  9.9.2.2

نكػػط التػػيالتعػػدضػػمفالػػدكرنيػػلعبػػلرةعػػفمملرسػػ األبأ"تعػػرؼالسيلسػػ التنظيميػػ 
 ػػيعمليػػ تكزيػػ المػػكارددامػػؿالمنظمػػ بطريقػػ التػػأثيرإلػػى،كتيػػدؼعػػلمليفالرسػػميالماػػددلل

 .(8-2015:7)أبكىتل ،"كالجملعلت يالمنظم أ،للعلمليفكالم لسبلبعض،تاقؽالمنل  

السيلسػػ التنظيميػػ بسػػلكؾالمكاطنػػ بلرتبػػلط(2003:78كقػػد كػػاتدراسػػ العػػلمرم)
كدرجػ ، لرتاػلعمسػتكلللايلة يالمنظم ،علىالنكاايالممتلا تأثيرىلالتنظيمي مفمبلؿ
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كراءتاقيػػؽكالبلكػػرعي سػػعيلن،السيلسػػ التنظيميػػ يزيػػدمػػفالمملرسػػلتالسػػلك ي  يػػرالرسػػمي 
ىػذاالكضػ يتنػػلقضمػ األ،مػؿكاتػىتلػؾالمتعلقػػ بللعأ،ىػداؼالكمصػي األ سػسالتػييقػػـك

ايػػثتقػػؿالمملرسػػلتالتطكعيػػ  ػػيالمنظمػػ مػػ زيػػلدةاػػدة؛علييػػلسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ 
؛كالثقػ العلمػػ بللنظػػلـ،لمػػليصػػلابذلػؾمػػفضػعؼالرضػػلالػػكظياينظػران؛السيلسػ التنظيميػػ 
تػػرتبطبسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ جميعيػػلكالتػػي،بللعدالػػ التنظيميػػ اإلاسػػلسك ػػذلؾضػػعؼ

.ارتبلطلقكيلن
كر ـ،فلف الباحث؛كملداـالاديثعفالمادداتالتنظيمي لسلكؾالمكاطن التنظيمي 

ثربللد يتاديدمدلالعبلقػ مػلألوبك ؿعلـالتنظيميالمنلخيرلبأفتعددىذهالماددات
سكاء.لتالممتلا علىادكالتنظيم،العلمليفبيف

تنمي سػلكؾبأفمفمبلؿالمادداتالتنظيمي عبلهألييلإالدراسلتالمكلركقد كات
لسيلس تنظيميػ ىكماصل ، يأمتنظيـ لفستمراراللبالعلمليفكر ب ،المكاطن التنظيمي 

 إليػوميػؿ ي ماوىو كمصلئصالعمؿ  ؿ،،داءالعلمليفألتاسيفمفمبلليلالتنظيملتتسعى
كالمنطؽ.،لكاق إلىااألقرب؛ألنوباحثال

 معوقات سموؾ المواطنة التنظيمية 10.2.2
كتطػػكيرسػػلكؾالمكاطنػػ ،فتييئػػ المنػػلخالتنظيمػػيالمنلسػػبالػػذميسػػلعد ػػيتاسػػيفإ
(يكسػؼ)تكػيريتطلبالتعرؼعلىبعضالمعكقلتالتيتعترضتبنيىػذاالسػلكؾ،كالتنظيمي 

 مليلي:(81-2016:80،كليد)يكردىلكالتي،إلىىذهالمعكقلت

كاالنتمػلء،داري  يااتكاءالعلمليفبلألسلليبالاديث  ػيتعزيػزالػكالءضعؼالقيلدةاإل-
لببػػػتالالسػػػم التػػػيتيػػػـالمنظمػػػ ،كلػػػكمػػػفاررا يـ ػػػياتمػػػلذالقػػػاكػػػرإعػػػدـ:مثػػػؿلػػػدييـ

 مػػلبللػػؾبسػػلك يلت؛ؿالرسػػمييجلبيػػ ناػػكالعمػػاالستكػػلرة،كىػػذامػػليضػػعؼاتجلىػػلتيـاإل
 التطكعاالضل ي .

فالتمايػؼمػفضػاكطأك،كملديػلن،مليفلػدييلمعنكيػلنللػىارضػلءالعػإعدـسعىالمنظمػ  -
 ػيكبيئتويػدمؿ،ئيـاتجلهظركؼالعمؿاف يالتعبيرعفآرلعلمليتلا الارص لا ك،العمؿ

كأ،تسػتطي المنظمػ امتيػػلرهمػرانألعمػؿ ػيمنظمػ االعػلمليفإرضػلءلػـيعػدإذب،لاالبػذىػ
.كاليم فتجلىليل،ىملليلإتملىعنو،بؿىكاتمي اليجبال
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 بػػػرالعكائػػػؽ ػػػيتبنػػػىسػػػلك يلتالمكاطنػػػ أقػػػدت ػػػكفالسيلسػػػ التنظيميػػػ للمنظمػػػ ىػػػي-
؛ ظمػندالما ػرأبػيفجميػ اػبلؿالعدالػ التنظيميػ إلػىإالمنظمػ دارةإالتنظيمي اػيفتاتقػر
 كالظلـبللمقلرن م زمبلئو.،كعكربلالنتقلصالممليكلدلدلالارد

دارة يػرلتتصب يمجمليلناكاالنتقلـمفاإليتبنىسلك إلىيد  بللعلمليفاألمرىذا
كاالمبلص، يايفلكتػـتاقيػؽالعدالػ التنظيميػ ل ػلفذلػؾ،المنصا بتعمدعدـالتالني

.زللمكاطن التنظيمي مااأ بر

فيقػدمكاأ ثرمفالكاجبلتالمنلط بيـ،كأفيعملكفعلمليفالمنظملتالنلجا تتطلبإ-
كتعتمػد،علىمفالمتكق ،ملصػ مػ المنظمػلتالمعلصػرةالتػيتعمػؿ ػيبيئػ متايػرةأداءأ

ىػػذاك،يػػؽعضػػلءالارأكالتطػػكعلمدمػػ ، ػػيعمليػػلعلػػى ػػرؽالعمػػؿالتػػيتسػػتدعىالتعػػلكف
كاالنتقػػلءللمػػكرد،مػػريسػػتدعىمػػفالممتصػػيف ػػيتنميػػ المػػكاردالبكػػري اسػػفاالمتيػػلراأل

.البكرل

كقيميلليلدكربلرز ػيالتقليػؿمػفالمعكقػلتالتػي،أفثقل  المنظم بويتوقع الباحث 
يػؤدمايػثأف قػدافالثقػ مػفجلنػبالعػلمليف؛تؤدمإلىالقيػلـبسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ 

كبللتػػلليعػػدـمسػػلىم العػػلمليفللقيػػلـبلألعمػػلؿالتطكعيػػ األمػػر،عػػدـالرضػػلالكػػعكربإلػػى
كتنميػػ ،كالتر يػػزعلػػىالجػػلتالعػػلمليف،الػػذمياػػتـعلػػىالمنظمػػ تاسػػيفظػػركؼالعمػػؿ

العبلقلتاإلداري معيـ.

 نتائج وآثار سموؾ المواطنة التنظيمية 11.2.2
التػيالمكاطن التنظيمي  يالمنظملتمفالمكضكعلتالثريػ داءالعلمليفلسلكؾأيعد

يجلبيإسلكؾبلعتبلره؛الزتعلىاىتملـالدارسيفمالكل منيـالست كلؼطبيع ىذاالسلكؾ
 إفلسلكؾالمكاطن التنظيمي ؛علىملسبؽ،كتأسيسلن رضوالنيلئيتاقيؽالاعللي التنظيمي 

مػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػبلنكيكردىػػػػػػػػػػػػػل،Organ,1990))اػػػػػػػػػػػػػددىليليفكالعػػػػػػػػػػػػػلم،علػػػػػػػػػػػػػىالمنظمػػػػػػػػػػػػػ آثػػػػػػػػػػػػػلران
:يلي مل(72-2003:73،العلمرم)ك31-32):2007،الزىراني)

أفسلكؾالمكاطن التنظيمي قديسيـ يالتاايزللجكانباالجتملعيػ للمنظمػ ،كيػك ر -
 المركن البلزم للعمؿ،كيال ظعلىالتكازفالدامليللتنظيـ.

سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ إلػػىتقليػػؿالالجػػ لتمصػػيصالمػػكاردللمال ظػػ علػػىيػػؤدم -
 نتلجي .إ ثرأىداؼأ برإلىأسلسي ،كيكجييلبك ؿالنكلطلتاأل
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ك مي العمؿالمنجز،ك لمل لفىذا،يسلعدسلكؾالمكاطن التنظيمي علىزيلدةجكدة -
 نو.دلذلؾإلىزيلدةالعمؿكاتقلأ ثر لملأالسلكؾ

فالػذيف للعلملي؛فسلكؾالمكاطن التنظيمي يؤثربك ؿمبلكرعلىالتسربالكظيايإ -
يظيػػػركفمسػػػتكلمػػػنماضمػػػفىػػػذاالسػػػلكؾي ػػػكفلػػػدييـر بػػػ قكيػػػ لتػػػرؾالمنظمػػػ ،

فالتسػػػػػربالػػػػػكظيايىػػػػػكانع ػػػػػلسلضػػػػػعؼسػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ أكالع ػػػػػسصػػػػػاي ،أم
 .التنظيمي  يالمنظم 

نتلجيػػ ا لػػىتاسػػيفأداءكإفسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ يػػؤدمإ ػػكعلػػىالمسػػتكلالاػػردم -
، كجػػكدىػػذاالسػػلكؾالمسػػتمريػػؤثرعبػػرالكقػػتعلػػىانطبػػلعكتطػػكيرهذاتيػػلن،لعػػلمليفا

ميمػل ػيالاػكا زالتػيكىذااالنطبػلعيلعػبدكران،عفالعلمليفكزمبلءالعمؿ،الرؤسلء
 ي .كالترقأ للراتب،العلمليففياققيلأيم ف

كالتنسػيؽبػيف، ملكجدأفسلكؾالمكاطن التنظيميػ يػؤدمإلػىتاسػيفسػبؿاالتصػلؿ -
،كالكاػػداتاالداريػػ ،كر ػػ الػػركحالمعنكيػػ للعػػلمليف،كتاسػػيفرضػػلالعمػػبلء،العػػلمليف

 كالمستايديفمفمدم المنظم .

نتػػػلئجسػػػلبي ماػػػيإم لنيػػػ كجػػػكدالتي التنظيميػػػيجلبيػػػ للمكاطنػػػ كل ػػػفىػػػذهالنتػػػلئجاإل
كاطن أادأعراضكذلؾاسبطبيع المكقؼ، قدت كفالم؛ماتمل لسلكؾالمكاطن التنظيمي 

علػػىمسػتكلالجملعػػ ،أمػلعلػػىمسػػتكل ت لليػػقػػدتػػؤدمإلػىملػػؽالػركحاإلك،عػدـ اػػلءةالاػرد
دـقيػلـتؤدمإلىتعزيزكعكرالاردبأفالمنظمػ مدينػ لػوبللاضػؿ،ك ػياػلؿعػ قد؛المنظم 

.(2008:157دره،)المنظم بللك لءبذلؾالديف،قدت كفالعلقب سلبي بللنسب للمنظم 
يؤدم ي،فأمتالعؿتنظيميم العلمليفأيؤ دعلىفلف الباحث مف خالؿ ما تقدـ

 ػػػإفسػػػلكؾ؛كزيػػػلدة ػػػيالتأ يػػػد،دارمللعػػػلمليفلػػػىالمسػػػلىم  ػػػيتاسػػػيفالسػػػلكؾاإلإالنيليػػػ 
بعديػػػدمػػػفالمكا مػػػذىلبعػػػيفاالعتبػػػلرأكالتػػػييجػػػب،التنظيميػػػ العكامػػػؿطنػػػ التنظيميػػػ ما ػػػـك
لييلاعبله.إتالتنظيمي المكلرللماددا 

تع ػػسمػػدلالتطػػلبؽمػػلبػػيفأفالعبلقػػ بػػيفمتايػػراتالدراسػػ الالليػػ ويعتقػػد الباحػػث
لمكػػلر  تعدادالعػػلمليفلاسػػايػػثأفعػػدـالتطػػلبؽياػػدمػػف؛سػػكاءاػػدوىعلػػكالتنظػػيـ،العػػلمليف

تؤدمإلىاال ترابالكظيايىكأادأىـالعكامؿالتي يسلك يلتالمكاطن التنظيمي ،كيعتبر
يػػؤدمإلػػىبايػػث؛ؤثرعلػػىالصػػا الناسػػي للعػػلمليفإلػػىاػػد بيػػريػػك،الػػكظيايعػػدـالتطػػلبؽ

أك،أناسيـ يمجلؿالعمؿالعلمليفالتعبيرعفاليستطي ك،داءاألعملؿأ قدافالسيطرةعلى
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منطقيػػػلنتبػػػدكسػػػببلنكالتنظػػػيـ،فالعبلقػػػ بػػػيفالعػػػلمليفكبللتػػػللي ػػػإالتصػػػرؼبطريقػػػ امتيلريػػػ ،
التييم ػفأفتػك رللعػلمليفبيئػ عمػؿكالترابطالكظيايالذميؤدمللعدال التنظيمي ،للتنلسؽ
فعضل ي إممليؤدمإلىإظيلرسلك يلتتطكعي ؛داعم  دـكجػكدىػذهالبيئػ اليم ػفأف،كا 

.ملؽمثؿىذهالسلك يلتي

 المبحث خالصة 12.2.2
؛طػػلرالنظػػرملسػػلك يلتالمكاطنػػ التنظيميػػ  ػػيىػػذاالمباػػثعػػرضاإلالبلاػػثنػػلقش

المكاطن  التلريميكالتطكر،ثـتـالتعرؼعلىمايكـسلكؾالمكاطن كالنأايثتـتاديدمايـك
، تعػػػرضالبلاػػػثلتعريػػػؼسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،كقػػػلـبتعريػػػؼىػػػذاك ػػػذلؾليػػػذاالمايػػػـك

النظريػلتالػثبلثمبلؿمفتض اكك كائده،،مصلئصىذاالسلكؾلىإكلرةتـاإلثـالسلكؾ،
كسػلك يـعنػدالكػعكربللعدالػ مػلىػك،كتالعؿالعػلمليف،بأفالعمؿالجملعي؛التيتـعرضيل

لعلمليف يالمنظملتالممتلا .الىتملـبسلكؾااالماصل إ

،ال يلسػػ ،السػػلكؾاإليثػػلر)المكاطنػػ التنظيميػػ كىػػي:سػػلكؾألبعػػلداإلكػػلرةك ػػذلؾتػػـ
مػػػػفبكػػػػيءاألبعػػػػلدايػػػػثتػػػػـالتعريػػػػؼبيػػػػذه؛(الاضػػػػلرم،الػػػػركحالريلضػػػػي ،الضػػػػميرالاػػػػي

ربػػػػطىػػػػذهك،كتػػػػـالتر يػػػػزعلػػػػىالماػػػػدداتالتنظيميػػػػ لسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ ؛التاصػػػػيؿ
؛ ػيمكاضػ ممتلاػ كملاسارتعنونتلئجىػذهالدراسػلت،الميداني المادداتببعضالدراسلت

الاللي .للدراس بالمتعلؽالنظرماإلطلركتدعيـ،إلثراءكذلؾ

سػػلكؾالمكاطنػػ تطبيػػؽالمعكقػػلتالتػػيتعتػػرضتاديػػدأيضػػلنكقػػدتضػػمفىػػذاالمباػػث
ثػػػلراآلك،نتػػػلئجالبعػػػضعػػػرضالبلاػػػثميػػػرانأكالتعلمػػػؿمعيػػػل،كآليػػػ ، ػػػيالتنظيمػػػلتالتنظيميػػػ 
كالعلمليفعلىادسكاء.،مفالمنظم ؿو يذاالسلكؾعلىاإليجلبي ل
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 المبحث الثالث 3.2 
 والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ 

 :تمييد 1.3.2
كتطػكر ػيظػؿ،سبلمي،ايثنكأسبلمي م لن سلمي للكقؼاإلع اإلكلتالكريألقد

كاسػتمراري ،ألمػره،كعطػلءدائػـإلىهللاعزكجؿكامتثلؿً ايالكقؼتقربهالاضلرةاإلسبلمي ،
بلعتبلرهمفأىـآليلتالت ل ؿاالجتملعي.؛اجتملعي 

،سػػػبلميمتعػػػدداألنكػػػط إلنكػػػلءمجتمػػػ إ،كيعػػػززالكقػػػؼاإلسػػػبلميالػػػدكرااليجػػػلبي
كالكػػئكفالدينيػػػ ،كقػػػلؼألسػػػبلميبػػكزارةاكقػػػدارتػػبطالكقػػؼاإلكالاعلليػػلت ػػيكػػػتىالمجػػلالت،

 ػػػي لسػػػطيف،التػػػيتسػػػعىلمدمػػػ الػػػدعكةمػػػ يم، يػػػيمػػػفالػػػكزاراتالرئيسػػػي كالكثيقػػػلنارتبلطػػػلن
سػبلميبمػليتكا ػؽمػ إلكالتكجيػوالػديني،كتػنظـالتصػرؼبػللكقؼا،ركػلدسػبلمي ،كتقػديـاإلاإل

سبلمي .الكريع اإل

كرسػػػللتيل،كبيػػػلف،الػػػكزارةلنكػػػأةالتمييػػػدالثػػػلنييسػػتعرضالمباػػػثالثللػػػثمػػػفالاصػػػؿك
كػلرةلليي ػؿمفالتاصيؿ، ملكسيتـاإلبكيءالعلم لئلستراتيجي مجلالتعمليل،ثـالتعرض

ضػػل  إلػػىذلػػؾيسػػتيدؼالمباػػثإكطبيعػػ ت كينيػػل،،يتنلسػػبمػػ ميػػلـالػػكزارةالتنظيمػػيالػػذم
كالعقبلتالتيتعيػؽ،عملؿالكزارةأك،التيتعترضالقيلـبميلـالممتلا التاديلتالالليعرض

التػػيتر ػػبكالكػػئكفالدينيػػ ،كقػػلؼألكآمػػلؿكزارةا،طمكاػػلتكينتيػػيبػػللتعرضإلػػىنيضػػتيل،
سبلمي .بتاقيقيلمدم للكريع اإل

 والشئوف الدينية ،ؼوقاوزارة األ  نشأة 2.3.2
كال لػػ بلألكقػػلؼ،كلعليػػلمػػفأااػػؿالبلػػداف، لسػػطيفمػػفأقصػػلىلإلػػىأقصػػلىلزامػػرة

أمػكراألكقػلؼايػثأف؛اإلسبلمي بيل،كىذاأمرطبيعػيبػللنظرلم لنتيػلالمتميػزة ػياإلسػبلـ
لػس ي لسطيف لنتتدارمفقبػؿالمجلػساإلسػبلمياألعلػى ػي لسػطيفبمكجػبنظػلـالمج

ـ)1948(ـ ػػيعيػػداالنتػػدابالبريطػػلني،كبعػػدن بػػ عػػلـ)1921)عػػلـالصػػلدر ػػي لسػػطيف
طبقػلنللقػلنكفاألردنػي،أمػل ػيقطػلع ػزة تاػت؛أيديرتاألكقػلؼاإلسػبلمي  ػيالضػا الاربيػ 

،مسمىاألكقلؼاإلسبلمي بإكراؼالاػل ـاإلدارمللقطػلع كاسػتمرالاػلؿعلػىذلػؾاتػىقػدـك
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،كػػئتكزارةاألكقػلؼنيايػػثأ؛ـ(1994(عػلـط الكطنيػػ الالسػػطيني السػل
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 ل ػػػ مال ظػػػلت لسػػػطيف،كأصػػػباتأاػػػدمظػػػلىراليكيػػػ اإلسػػػبلمي  ػػػيالمجتمػػػ الالسػػػطيني
.(2000:67)كزارةاألكقلؼ،إنجلزاتكتطلعلت،

 لدينيةوالشئوف ا ،وقاؼوزارة األ رسالة  3.3.2
كمتلبعػ تنايػذىلبمػل،كالمطػطالمتعلقػ بػللكزارة،إفرسلل الكزارةتتعلؽبتنايذالسيلسػلت

كالقػػيـاإلسػػبلمي بللػػدعكةإلػػى،الػػدعكةاإلسػػبلمي ،كالعمػػؿعلػػىإظيػػلراألمػػبلؽ ػػيذلػػؾتبليػػد
مػػؿكزارةتع،ككالتعصػػبالمقيػػت،كالمكعظػػ الاسػػن بعيػػدانعػػفالالػػك،سػػبيؿهللاتعػػللىبللا مػػ 

كتنميػػ الػػكعيالػػدينيبجميػػ الكسػػلئؿ،؛إلظيػػلركنكػػرالثقل ػػ اإلسػػبلمي جتيػػلداكاألكقػػلؼبجػػد
.)2012:2إنجلزاتر ـالاصلر،كقلؼ،كزارةاأل)كبمنيجكسطي،الدعكي المنلسب 

 (أسس ميثاقيا)...  والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ  قيـ 4.3.2
كالمصػداقي ،كالديػفبػبلقػيـ،كالانتمػلءبػبلقػيـ،بػبلقػيـكالاضػلرة،الرؤي ببلقيـ

كلارسػػيل ػػيناػػكسالمجتمػػ ؛نلسػػيلال ثيػػريفألتكجيػػو؛البػػدمػػفقػػيـلمدمػػ رؤيتيػػل،بػػبلميثػػلؽ
كىػػي،،كالقيػػلدةالعليػػلللػػكزارةالعػػلمليفالػذمتمدمػػو،كىػػذهالقػػيـىػػي ػػراسالبػػدمنػػو ػػيناػػكس

،كالكػػػػئكفالدينيػػػػ ،كعلييػػػػليتعلىػػػػدالجميػػػػ ،كقػػػػلؼي ػػػػيكزارةاألميثػػػػلؽالعمػػػػؿالػػػػدعكمالػػػػكاع
كالسػلط ،،سلسالبيع مفقيلدةالكزارةأملـالمجتم أكبمصطل ملتعكدعليوأىؿالكرع،ىي

.(2013:17المط اإلستراتيجي ،كزارةاألكقلؼ،)كالنلس،الكزارةأملـقيلدةالكزارة يالعلمليفكمف

 والشئوف الدينية ،وقاؼأل وزارة ا ت عمؿمجاال 5.3.2
نجلزىلك ػؽمجمكعػ مػفمجػلالتالعمػؿالتػيإكمكلري الكزارةيتـ،نكط أك،فبرامجإ

لػػػػػػػػػػػػكزارةا ػػػػػػػػػػػػيكالقػػػػػػػػػػػػيـالال مػػػػػػػػػػػػ ،تجػػػػػػػػػػػػلهالرؤيػػػػػػػػػػػػ مت ػػػػػػػػػػػػلمبلنتكػػػػػػػػػػػػ ؿبمجمكعيػػػػػػػػػػػػلتار ػػػػػػػػػػػػلن
-:كمفىذهالمجلالت(2000كقلؼكالكئكفالديني ،انجلزاتكتطلعلت،أل)كزارةا

 ونشر عمومو: ،مجاؿ حفظ القرآف الكريـ 1.5.3.2

كتطبيقنػل،كنكػرعلػكـالقػرآفال ػريـ،،كتػبلكةن،يعنىىػذاالمجػلؿب تػلبهللاتعػللىااظنػل
نلثلن،مفمبلؿبػرامج،ل ل   ئلتالمجتم ذ كران كمت لملػ ،يػتـتنايػذىلمػف،كدكراتمتنكعػ ،كا 

،متمصص ،كذاتقدرةعلىالعمؿ ي ل  المجلالتالمتعلق بتعليـالقرآفال ريـقبؿ الءات
كالعمؿالنسلئي.،كذلؾعبردائرتيالتاايظ
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 واإلرشاد: ،مجاؿ الدعوة 2.5.3.2

،بنػػػػػػلءالمجتمػػػػػػ ،كزيػػػػػػلدةالمعر ػػػػػػ بللقضػػػػػػليلألكالثقل ػػػػػػ الدينيػػػػػػ ،ييػػػػػػتـبتنميػػػػػػ الػػػػػػكعي
كاآلدابالدينيػػ ،مػػفمػػبلؿكسػػلئؿالػػدعكة،كالقػػيـ،كالكػػرعي ،كالعقلئديػػ ،كالمكضػػكعلتالاقييػػ 

كالػػدركس،،كالمطػػب،كالػػدكرات، للنػػدكات؛كاألنكػػط الكعظيػػ الممتلاػػ ،كالاعلليػػلت،المتنكعػػ 
كالتعليـالكرعي.

 مجاؿ التعميـ الشرعي: 3.5.3.2

كال ليػلت،دكالمعلى،ييتـبنكرالعلكـالكرعي المتمصص مفمبلؿالمدارسالكرعي 
ذاعػػػ القػػػرآفال ػػػريـالتلبعػػػ للػػػكزارة،الدعكيػػػ  كتتػػػألؼمنظكمػػػ التعلػػػيـالكػػػرعيمػػػفمػػػدارس،كا 

كػػػرعي ،كبرنػػػلمجالػػػدبلكـ،ك ليػػػ جلمعيػػػ ،كتت اػػػؿكزارةاألكقػػػلؼبرعليػػػ طلبتيػػػلمنػػػذالتاػػػلقيـ
ك تػػبأكال ليػػ اتػػىتمػػرجيـمنيػػل،كتػػك رالمػػدملتالمجلنيػػ مػػف،بللمدرسػػ أكالمعيػػد رسػػـك

ك رصعمؿ.،كمسلعداتمللي ،كمكاصبلت،منيجي 
 وكفالة األيتاـ: ،مجاؿ دعـ األسر الفقيرة 4.5.3.2

ك قػلن؛كصػر يللمسػتاقييل،كالصػدقلت،كأمكاؿالز لة،يعنىىذاالمجلؿبجم التبرعلت
الاقيرة.الماتلج كاألسر،للضكابطالكرعي المنظم لذلؾ،م العمؿعلى الل األيتلـ

 واستثماره: ،وحماية الوقؼ اإلسالمي ،مجاؿ تنمية 5.5.3.2

كمنكػػػآت ك يرىػػػل،مػػػفمػػػبلؿ،كعقػػػلرات،يعنػػػىىػػػذاالمجػػػلؿبػػػأمبلؾالكقػػػؼمػػػفأراضو
كالمجتمػػػ ،كر ػػػ التعػػػديلتعنيػػػل،كاسػػػتثملرىلبأ ضػػػؿطريقػػػ بمػػػليعػػػكدبػػػللنا للػػػكزارة،امليتيػػػل

الالسطيني  ؿ.
 عمرة:مجاؿ الحج وال 6.5.3.2

،كالعمرةإلىبيتهللاالاراـ،يعنىبتسييرقكا ؿالاج كاإلكراؼعلييػل،كتػأميفمػليلػـز
كالمكاصبلت،كالمال ظ علىسبلمتيـ.،كالمعتمريفمفمدملتالس فلج،للاج

 مجاؿ رعاية المساجد: 7.5.3.2

رامجالتػيداء،مػفمػبلؿالبػكاأل،يعنىىػذاالمجػلؿبرعليػ المسػلجدمػفنػلايتيالكػ ؿ
كاإلبػػداع،مػػ االىتمػػلـبللبنيػػ األسلسػػي للمسػػلجدمػػفتػػك ير،تجعػػؿمػػفالمسػػلجدمنػػلراتللعلػػـ

كصيلن ماتكيلتيل.،كا عملر،كترميـ،كالمؤذنيفللمسلجد،كاالىتملـبنظل  ،كالكعلظ،األئم 



 

78 

وف المرأة المسممة:ؤ مجاؿ ش 8.5.3.2

مػفمػبلؿاألنكػط الملصػ بللنسػلء ػيتمػ يعنىبتاعيؿدكرالمرأةالمسلم  ػيالمج
كتعلػػـأا لمػػو،كتػػدريبيفعلػػىبعػػضاألعمػػلؿ،كاإلركػػلد,كتااػػيظالقػػرآفال ػػريـ،مجػػلؿالػػكعظ

لػىالمجتمػ ،مػ العمػؿعلػى،الميني التيمفكأنيلاستثملرقػدراتيفبمػليعػكدبػللنا إلػييف كا 
النسلء.كالثقل  اإلسبلمي بيفجميكر،نكرالكعيالديني

 واآلثار: ،والمخطوطات ،والتوثيؽ ،مجاؿ المكتبات 9.5.3.2

كقػػػرل لسػػػطيف،،كالركايػػػلتالكػػػاكي عػػػفمػػػدف،كالممطكطػػػلت،كيعنػػػىبجمػػػ الكثػػػلئؽ
كاآلثػػلر،كالمػػرائطالتلريميػػ ،بلإلضػػل  لجمػػ الصػػكر،ك يرسػػتيل،كدراسػػتيل،كتكثيقيػػل،كااظيػػل

عدادالنكراتالتكضياي للسلئايفاألجلنب.،العمراني ،كتاقيؽالممطكطلتالميم  كالنلدرة،كا 
دارة المشاريع: ،والسياسات ،مجاؿ التخطيط 10.5.3.2  وا 

سػػػػتراتيجيتيل،كبػػػػرامجعمػػػػؿالػػػكزارة،كيتػػػكلىإعػػػػدادمطػػػط كمتلبعػػػ تنايػػػػذىل،كتػػػػك ير،كا 
عمؿ،كتكظيؼأسلليبكطرؽالتنظيـكالمعلكملتالبلزم لدعـاتملذالقرار،إضل  إلىتطكير

بلالرتقػلء،كتطػكير اػلءةأجيػزةالػكزارة،المالىيـاإلداري الاديثػ  ػيمجػلالتتاسػيف  مػلتقػـك
كاالبت ػلر،كالتكسػ  ػياسػتمداـ،المينيالمستمرللقكلالبكري ،كتأ يػدقػدراتيلالذاتيػ للتطػكير

م لني    ؼأجيزةالكزارة.كأسلليبالعمؿ يممتلإجراءاتتاسيفالتقنيلتالاديث ،كا 

 :الداخمية مجاؿ الرقابة 11.5.3.2

كيقػػػػكـبللمسػػػػلعدةعلػػػػىر ػػػػ مسػػػػتكل اػػػػلءةتنايػػػػذأعمػػػػلؿالػػػػكزارةعػػػػفطريػػػػؽتكضػػػػي 
كالتاتػيشالػداملي،،كاألمطلءبتقديـتقلريرللمسئكليف،بيػدؼاإلصػبلح،كالنكاقص،االنارا لت

علػػىالتأ ػػدمػػفأفاألىػػداؼالماػػددةقػػدتػػـكتتمثػػؿميلميػػل ػػيمسػػلعدةاإلدارةالعليػػلبػػللكزارة
كالبيلنػػلتعمػػليجػػرل،كالسيلسػػلتالمرسػػكم ،كتزكيػػدىلب ل ػػ المعلكمػػلت،إنجلزىػػلك ػػؽالمطػػط

.كالمسلءل ،كالتقييـ،علىالكاق لاليلتإا لـالرقلب 
 والقانوني المساند: ،والمالي ،مجاؿ الدعـ اإلداري 12.5.3.2

مليػػػػ اإلداريػػػ ،كتيسػػػػيرالعمػػػؿ ػػػػيالمجػػػلالتالسػػػػلبق ك قػػػػلنكمتلبعػػػ الع،يعنػػػىبضػػػػبط
كاألنكػط ،كالمنلسػب؛لتنايػذالبػرامج،كاإلداريػ ، ػذلؾالػدعـالمػلليالمسػلند،للضػكابطالقلنكنيػ 

  كالقكانيفالمعمكؿبيل.،ك قلنللنظـ

 والحاسوب: ،مجاؿ الصيانة 13.5.3.2
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بأعمػػلؿالصػػيلن الدكريػػ كالممتصػػيف ػػي ل ػػ ،كيضػػـنمبػػ مػػفالانيػػيف الميػػف،كيقػػـك
كاإلكراؼعلىاألعملؿالاني التيتنكأألكؿمرة يدكائرالكزارة.،كعقلراتالكزارة،للمسلجد

 واإلعالـ: ،مجاؿ العالقات العامة 14.5.3.2

؛كاأل ػراد،كالمجتمعي ،كالييئلتالا كمي ،ب ل  المؤسسلتيعنىبتاعيؿعبلق الكزارة
،ترسػػػػي دكرالػػػػكزارة ػػػػيالتنميػػػػ المجتمعيػػػػ ،كالتأ يػػػػدعلػػػػىمبػػػػدأالت لمػػػػؿ ػػػػيالتكجيػػػػوبيػػػػدؼ

كالتطكيرمفجي أمرل،كاالتصلؿبللكزاراتالمملثل  يالعللـاإلسبلمي.

 والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ ل العامة ستراتيجيةاإل 6.3.2
 إنيػػػػػلتتبنػػػػػىتكجيػػػػػلت؛الدينيػػػػػ كالكػػػػػئكف،كزارةاألكقػػػػػلؼلنيضػػػػػ كػػػػػلمل  ػػػػػي تاقيقػػػػػلن
-:اآلتيمفمبلؿتتمثؿ(2 2012:)كزارةاألكقلؼ،إنجلزاتر ـالاصلر، ستراتيجيإ

كتعزيػزالثقل ػ اإلسػبلمي  ػيالمجتمػ الالسػطينيك ػؽمػنيجأىػؿ،تثبيتالعقيػدة -أ
كالجملع .،السن 

،تميػػزيفنكػػرالتعلػػيـالكػػرعيمػػفأجػػؿتمػػريجنكعيػػ متمصصػػ مػػفالػػدعلةالم -ب
كاإلركلد.،كالتكجيو،كالمنلقك ،قلدريفعلىالاكاركعلملن،كالملتزميفدينلن

المال ظػػ علػػىك،كااظيػػلبطريقػػ سػػيل االنتاػػلع،اقتنػػلءالممطكطػػلتاإلسػػبلمي  -ت
كاستثملرىلاالستثملراألمثؿ.،األمبلؾالكقاي ،كالعمؿعلىتنميتيل

،السػػػطينيبػػػدعـاألسػػػرالاقيػػػرةملديػػػلنتمايػػػؼاألعبػػػلءعػػػف لىػػػؿأبنػػػلءالكػػػعبال -ث
برلجلفالز لةالتلبع للكزارةالمنتكرة ي ل  أنالءالكطف.عكاجتملعيلن

كالعمرة.،ر  مستكلمدملتالاج -ج

التكس  يبرامجالتنمي المجتمعي ذاتالعبلق بللعمؿالنسلئي. -ح

لئميفعلػػىتاايظػػو،ر ػػ مسػػتكلإقبػػلؿالمػػكاطنيفعلػػىالقػػرآفال ػػريـ،كتنميػػ القػػ -خ
الااظ المتقنيف.كتمريج

داءرسػػػػللتيلعلػػػػىأ مػػػػؿكجػػػػو،أإدارةالمسػػػػلجدبطريقػػػػ ت ػػػػكفمعيػػػػلقػػػػلدرةعلػػػػى -د
كالمعملري للمسلجد.،كاإلنكلئي ،كاالىتملـبللجكانبالاني 
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 والشئوف الدينية ،وقاؼأل وزارة االتحديات التي تواجو  7.3.2

كمػػػل،كالمجػػػلالتالمنكطػػػ بػػػللكزارة،نكػػػط كاأل،لميػػػلـكا،كليلتال بيػػػرةؤالمسػػػر ػػػـاجػػػـ
فىنلؾعدةأالإ،كتاسيفجكدةمدملتيل،ك كادرمتمصص تسعىلتطكير،تمل ومفطلقلت

منيل:(2013:12،ستراتيجي اإلكقلؼ،المط )كزارةاألكتكجيلتتكاجوالكزارة،تايرات

ؿ.كاالاتبل،كالاصلر،االنقسلـسياسيًا: 1.7.3.2

كىدرالكقؼمفمبلؿالعقكدالقديم .،كتبددالمكارد،التبعي للسلط ماليًا: 2.7.3.2

أكالمسمكحبومفالتكاصؿبكجكداالنقسلـ.،ضعؼالتكاصؿإقميميًا: 3.7.3.2

كالتػدريب،كقلػ الركااػؿمػفايػثمنلسػب التمصػص،عظػـاليػدؼودعويًا: ،دارياً إ 4.7.3.2
. البلـز

دكاتالتكاصػػؿمػػفمطبػػلءكضػػعؼأ،ـكضػػكحالعبلقػػ مػػ المجتمػػ عػػد:جتماعيػػاً ا 5.7.3.2
كا عبلـ.،ككعلظ

كدكرىلالديني.،كرجلالتيل،ذىلفعفالكزارةالصكرةالمطبكع  ياألًا:يتراث 6.7.3.2

 والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ  أىداؼ 8.3.2
 ػإف؛داءك علليػ  ػياأل،لليػ   لرجديدةتػؤدمل اػلءةعأمفمبلؿالارصعلىتبني

كىي:(2010:22)كزارةاألكقلؼ،إنجلزاتكطمكالت،ىدا لنتسعىالكزارةلتاقيقيلأىنلؾ

 .كزيلدةاالستثملراتالكقاي ،مكاؿالكقؼأالعنلي بمؤسس تنمي  -1

 .مفالمجلسالتكريعياإلسبلميقرارقلنكفالكقؼإ -2

 .كللدارسيف،للطلب مرجعلننكلءم تب مر زي  ي ؿمال ظ ت كفإ -3

 .كالا كمي ،ىلي كالمؤسسلتاأل،كالديني مفمبلؿالمدارس،تقديـالبرامجالدعكي  -4

 .كالتربي ،كالعلـ،تاعيؿدكرالمسجد يالدعكة -5

 .رضالكقؼمفالتعديلتأالمال ظ على -6

.دةالعمؿعلىزيلدةمرا زتاايظالقرآفال ريـ،لتكمؿ ل  المسلجدالمكجك -7

 إنكلءمر زاألكقلؼالثقل ي. -8
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 إنكلءمتاؼالقدس. -9

 كالمطبلء.،إقلم معيدلتأىيؿالدعلة-10

اكسب جمي أعملؿالكزارة.-11

 والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ العقبات التي تعيؽ نيضة عمؿ  9.3.2
كقػلؼ،ألكملرجي  ثيرةتعيػؽعمػؿكزارةا،كقلؼصعكبلتداملي يكاجوعمؿكزارةاأل

جيػػكدان كلعػػؿ(2013:16،سػػتراتيجي اإلالمطػػ كقػػلؼ،)كزارةاألاثيثػػ لمكاجيتيػػلممػػليسػػتلـز
ىـتلؾالعقبلت يىذاالمقلـىي:أ

كاالسػػتثملربمػػلتكػػتمؿعليػػومػػفالعمػػؿ ػػيمجػػلالت،اداثػػ تكػػ يؿدائرتػػيالتمطػػيط -أ
وذلػػػؾمػػػفتطػػػكير ػػػيكمػػػليتطلبػػػ،كمطػػػطالعمػػػؿ،عػػػدادالدراسػػػلتا كالتػػػدريبك،الباػػػث

 ميز.تداءمأكالمسلىم  يتقديـ،الجلنبالتدريبيللعلمليف

كجكد ثيرمفالمتطكعيفممفير بكف يالاصكؿعلىتعييف يالػكزارةسػكاءعلػى -ب
اردمللي ا كمي تسػلىـ ػيكالتثبيت،م ا تقلرالكزارةلمكأ،كالبطلل أ،المقطكع بند

 ك للي .اؿاإل

أمػػػػػكرىـلػػػػػىإكانصػػػػػرا يـ،سلسػػػػػي كالمطبػػػػػلءعػػػػػفميمػػػػػتيـاأل،ئمػػػػػ عػػػػػضاألانكػػػػػالؿب -ت
 مكرىـالايلتي .أالكمصي الصر   يظؿمليعلنكنو ي

كالمالي بللتزاملتيلالمللي تجلهالكزارة،كتعػديلت،عدـك لءبعضالمؤسسلتالا كمي  -ث
كعقػػلراتمػػفأراضوكالمػػكاطنيفعلػػىممتل ػػلتالػػكزارة،كالمؤسسػػلتالا كميػػ ،البلػػديلت

يجػػػلرالكقػػػؼ،ممػػػليعيػػػؽتنايػػػذالػػػكزارةإالكقػػػؼ،كتػػػأمرالمػػػكاطنيفعػػػفد ػػػ مسػػػتاقلت
 كبرامجيلالتطكيري .،لمطتيلالتكايلي 

 االنقسلـالسيلسيبيفجنلايالكطف،كتعددالمرجعيلت يبعضمجلالتالكزارة. -ج

عػػبلـفمػػبلؿكسػػلئؿاإلالاػػزكالا ػػرمالػػذميتعػػرضلػػوالكػػعبالالسػػطينيبلسػػتمرارمػػ -ح
 ككطنيتو.،بعلدالكعبالالسطينيعفدينوالممتلا  يمالكل إل

كالمقدسػػػلت،كاالعتػػػداءاتالمسػػػتمرةمػػػفالعػػػدكالصػػػييكنيعلػػػىالمسػػػلجد،االنتيل ػػػلت - خ
   .سبلمي اإل
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 والشئوف الدينية ،وقاؼوزارة األ  طموحات وآماؿ 10.3.2
كزارةاألكقلؼ كر بػ قكيػ  ػي،كطمكالتكاسػع ،لدييلآملؿ بيرةكالكئكفالديني ،إفَّ

يجػلد، رسػتجػؿجيكدىػلمػفأجػؿنكػرالػدعكةيلتسري البنلء يالمجلالتالميري ، ملأن كا 
ألجػؿمسػلىم ؛كتسػعىكزارةاألكقػلؼب ػؿىٌمػ علليػ ،جيؿمفالدعلةمدم ألىلنلالمػرابطيف

كاإلنسػلنيعلػىأرقػىالمسػتكيلت،كالاضلرم،تملعيالكقؼ يإعملرالببلد،كبنلءال يلفاالج
كأكػقلئنل ػيالػكطف،تتطل الكزارةب بيراألمؿإلىإمكتنلالذ؛الكريع اإلسبلمي مالبلئق ،بيد

،الميريػػػ  ػػػيميػػػلديفالتطػػػكيرلريعنلكدعمػػػلنإلنجػػػلزمكػػػ،كاإلسػػػبلميأفي كنػػػكاعكنػػػلن،العربػػػي
لحالمسػػػػلجد،كمرا ػػػػزتااػػػػيظالقػػػػرآفال ػػػػريـ،كالتعلػػػػيـعمػػػػلرعلػػػػىأرضالكقػػػػؼ،ك ػػػػيا تتػػػػكاإل

 .(200069:)كزارةاألكقلؼ،إنجلزاتكتطلعلت،الكرعي،كالمؤسسلتالممتلا ،كاألسكاؽالتجلري 

كطمكاػلتالػكزارةيعتمػدبللدرجػ األكلػىعلػىال ػلدر،ىػداؼأبػأفتاقيػؽويرى الباحث
لعػلمليفمػفجيػ ،كعلػىالػكالءكاالنتمػلءمػفجيػ داءىػذاال ػلدريقتضػيقػدرةاأالبكرم،كأف

ينباػػػػػيالقيػػػػػلـبتاليػػػػػؿ؛لػػػػػذامػػػػػرل،بلعتبػػػػػلرأفالكظياػػػػػ ىػػػػػيالم ػػػػػكفاألسلسػػػػػيألمتنظػػػػػيـأ
،عمػػػلؿ،كالميػػػلراتألكمسػػػؤكليلتا،كميػػػلـ،كالتعػػػرؼعلػػػىم كنػػػلت،الكظػػػلئؼ كالقػػػدراتالػػػبلـز
ناسيـي كفمػفمػبلؿمػليقكمػكفأاقيؽايثأفطمكحالعلمليفلت؛داءىذهاألعملؿتكا رىلأل
سلسػي لكػل ؿالكظياػ ،ألككاجبلتػوىػيالماػدداتا،ملؿ،كالمازلمػفذلػؾأفالعمػؿأعبومف

ثـيتـالباثعفمفيؤدييل.،كبذلؾتاددالكظيا 
،كقػػلؼكملرجيػػ تكاجػػوكزارةاأل،مػػرلمتنكعػػ دامليػػ أىنػػلؾتاػػديلتضػػافة إلػػى ذلػػؾإ

كالعنػػػؼ،،تسػػػتدعيالتعلمػػػؿمعيػػػل؛ مكاجيػػػ الا ػػػرالػػػذميػػػؤدمإلػػػىالتطػػػرؼكالكػػػئكفالدينيػػػ 
بقلئػوعلػىتلػؾالصػكرةالتػي ػلفعلييػل،كالااػلظاإلكبللتلليالعمؿعلىنكػرالا ػر سػبلمي،كا 

 عليوك ؽالمنيجالدينيالصاي مفأمظلىرةسلبي تؤثرعلىت كينو.

 الشئوف الدينيةو  ،وقاؼالييكؿ التنظيمي لوزارة األ  11.3.2
كطبيعػ ،ستراتيجي بمليتنلسػبمػ ميػلـالػكزارةإلكالتكجيلتا،اليي لي تكا بالتايرات

؛فاليي ليػػ تاطػػيعمليػػل ػػيقطػػلع ػػزة قػػطأ،مػػ مبلاظػػ نكػػطتيلجارا يػػلنأكامتػػداد،ت كينيػل
 السيلسيالاللي.االنقسلـنتيج 

،الممتلاػػػػ  ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼكاإلدارات،سػػػػػلـقألكا،يكضػػػػ الػػػػػدكائرتػػػػػيكاليي ػػػػؿالتنظيمػػػػػياآل
كالكئكفالديني :
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 (  9شكؿ رقـ )

 والشئوف الدينية ،وقاؼاأل الييكؿ التنظيمي لوزارة 

(2013:30الجزءالسلدس،)كزارةاألكقلؼ،:بلالستنلدإلىجردبكاسط البلاثالمصدر:

 

 ك يؿالكزارة

 الوزير

 دارة(إمؤسس إايلءالتراث)مجلس -1
 مؤسس إذاع القرآفال ريـ)مجلسإدارة( -2
 أمنلء(مؤسس داراأليتلـاالسبلمي بللقدس)مجلس -3
 دارة(إ)مجلسمؤسس تنمي أمكاؿاألكقلؼ -4

كادةالك لكم

الك بلءالمسلعدكف

 كفالقدسؤكادةك

العبلقلتإدا كادة رة
 كاإلعبلـ،العلم 

المستكلركف
لكئكف- الكزير مستكلر

الز لة.
لكئكف- الكزير مستكلر

كالتعديلت.،العكلئر

 ديكافالكزير

 دائرةالكئكفالقلنكني 

 كادةكئكفمجلسالكزراء

 إدارةالرقلب الداملي 

 كادةالتمطيطكالسيلسلت

اإلدارةالعلم 
 للكؤكفاإلداري 

ةالعلم اإلدار
 كفالمللي ؤللك

اإلدارةالعلم 
 للعمؿالنسلئي

اإلدارةالعلم 
لليندس 

 كاإلنكلءات

رةالعلم اإلدا
 كاإلركلد،للكعظ

 

اإلدارةالعلم 
 للتعليـالكرعي

دارةالعلم اإل
 لؤلمبلؾالكقاي 

اإلدارةالعلم 
 للز لة

دارةالعلم اإل
للكئكفالمسياي 

اإلدارةالعلم 
للمال ظلت
الجنكبي 

ارةالعلم اإلد
لمرا زتاايظ
 القرآفال ريـ

دارةالعلم اإل
للمال ظلت
 الكمللي 

العلم اإلدارة
 للمسلجد
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 :مبحثخالصة ال 12.3.2
لتاقيػػؽ؛إدارتػػوكسػػبؿ،سػػبلمي ػػي لسػػطيفإللتنظػػيـالكقػػؼاتمييػػدانقػػدـىػػذاالمباػػث

،األكقػػػلؼكزارةلنكػػػأةالتسلسػػػؿالتػػػلريميالبلاػػػثكاسػػػتعرض،الناػػػ العػػػلـللمجتمػػػ الالسػػػطيني
اليػػػدؼالعػػػلـللػػػكزارةثػػػـ،لالتالايلتيػػػ كالبػػػلرز ػػػيكػػػتىالمجػػػ،كدكرىػػػلاليػػػلـ،كالكػػػئكفالدينيػػػ 

ضػل  إ علؿالتيتنتيجيلالكزارةمفمػبلؿقيميػل،كاأل،كاألقكاؿ،كالصالت،لالمتمثؿ يرسللتي
كلقػدتضػمفالمباػثمفالتاصيؿ،بكيءمجبلتعمؿالكزارةالممتلا كلرةإلىتـاإللىذلؾإ

،كنكػػػرالتعلػػػيـالكػػػرعي،تثبيػػػتالعقيػػػدةثلػػػت ػػػيكالتػػػيتم،العلمػػػ للػػػكزارةسػػػتراتيجي اإلالاػػػللي
كالمسػػػلىم  ػػػيبػػػرامجالتنميػػػ ،دارةالمسػػػلجدإيضػػػلنأك ػػػذلؾ،مػػػبلؾالكقايػػػ كالمال ظػػػ علػػػىاأل

المجتمعي .

داراتػو،بأقسلمواليي ؿالتنظيميالبلاثتنلكؿكقلؼ قدكملداـالاديثعفكزارةاأل كا 
مػػػػفثػػػػـالتعريػػػػؼبكػػػ ؿعػػػػلـ،كىػػػػداؼالػػػػكزارةأقيػػػػؽكىػػػػكبللضػػػػركرةمكجػػػػوناػػػكتاالممتلاػػػ ،
لركػػأبلعتبلرىػػلنتػػلئجنيلئيػػ تسػػعىالػػكزارةلتاقيقيػػلمػػفمػػبلؿالعػػلمليف،ك؛التنظيميػػ بلألىػػداؼ
،كالملليػ ،كالملرجي  للتاديلتالسيلسػ ،الداملي تاديلتكال،مفالعقبلتمجمكع لىإالبلاث

كانتيػىالمباػػثكالصػكرةالمكركثػ عنػػدالجميػ عػفالػػكزارة،،كاالجتملعيػػ ،كالدعكيػ ،قليميػ كاإل
سػبلمي إلكنكػرالػدعكةا،كآمػلؿالػكزارةالمتعلقػ بللمجػلالتالميريػ ،طمكاػلتللتعرضلبػالثللث

 يسلئرالمجلالتالكرعي .المؤىليفمفمبلؿجيؿمفالدعلة
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 الثالثالفصؿ  .3
 الدراسات السابقة

 
 1.3 تمييد   
 2.3 االغتراب الوظيفيب المتعمقةدراسات ال 

   محميةدراسات 
        دراسات عربية
     دراسات أجنبية

 3.3  سموؾ المواطنة التنظيميةب المتعمقةالدراسات 
   محميةدراسات 

 دراسات عربية
 دراسات أجنبية

 4.3 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 5.3 الفجوة البحثية 
 6.3 خالصة الفصؿ 
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 الثالثالفصؿ  .3
 الدراسات السابقة

 :تمييد 1.3
 ػػػيسلسػػػلنأفتكا رىػػػليعػػػدإايػػػث؛ىميػػػ  بػػػرلللبػػػلاثيفأتعتبػػػرالدراسػػػلتالسػػػلبق ذات

كاسػػتمرارالباػػثالعلمػػي، مػػفمػػبلؿاالطػػبلعالكاسػػ علػػىالدراسػػلتالسػػلبق ،كتػػدعيـ،تكجيػػو
عر ػ ،كيم نيػلأفتسػلعدمػفمصػلدرالاصػكؿعلػىالمىلمػلنبلعتبلرىلمصػدران؛نتجنبالت رار

كمػػفمػػبلؿتاديػػدأىػػـالنتػػلئجالتػػي؛كدقيقػػ لمكضػػكعالدراسػػ ،البػػلاثيف ػػيتقػػديـملايػػ علمػػ 
تكصلتإلييلالدراسلتالسلبق  يمكضكعماددتستمرجتاسيراتمكثكق لبنلءمعر يمنظـ.

،كالعربيػ ،إلىعرضمجمكع متنكع مػفالدراسػلتالالسػطيني الالليييدؼالاصؿك
كعبلقتػػػوبسػػػلكؾالمكاطنػػػ ،اال تػػػرابالػػػكظيايكالمتمثػػػؿ ػػػي،لدراسػػػ كاألجنبيػػػ اػػػكؿمكضػػػكعا

كبػيفالدراسػ ،كتكضػي الصػل بينيػل،كالدراسلتالسػلبق ،لىالباكثإكلرةكسيتـاإل،التنظيمي 
تلػػػػؾكالمتايػػػػراتالتػػػػيتنلكلتيػػػػل،كالعنلصػػػػر،القضػػػػليلىكذلػػػػؾمػػػػفأجػػػػؿالكقػػػػكؼعلػػػػ؛الالليػػػػ 

أىػػػدا يلكاػػػدكدىالتعػػػرؼعلػػػثػػػـ،كقلبليػػػ للدراسػػػ ، ثػػػرتاديػػػدانأكجعليػػػل،كتاليليػػػل،الدراسػػػلت
كاإلجػػػراءاتالتػػػياتبعتيػػػل،كالنتػػػلئجالتػػػيتكصػػػلتإلييػػػل،،كاألدكات،جرائيػػػل،كالمنػػػلىجالعلميػػػ إ

يػدالاجػػكةبيػدؼتاد؛تلػؾالدراسػلت،كعمػػؿالمقلرنػلتالبلزمػ بينيػػلكالتعقيػبعلػػىكتكصػيلتيل،
تػػـنػػوأبعلمػػلن،كبػػيفالدراسػػ الالليػػ ،الدراسػػلتالسػػلبق تػػـعرضػػومػػفالباثيػػ ،مػػفمػػبلؿمػػل

.قدـإلىاألألادثاك قلنللتدرجالتلريميمف؛السلبق ترتيبالدراسلت

 الدراسات المتعمقة باالغتراب الوظيفي:2.3 
 لمحميةالدراسات ا :أوالً 

سػػرى المحػػرريف    االغتػػراب النفسػػي وجػػودة الحيػػاة لػػدى األ" (:2015، العروقػػي)دراسػػة . (1) 
 ."ضمف صفقة وفاء االحرار ةلى قطاع غز إالمبعديف 

كجػػكدةالايػػلةلػػدم،معر ػػ مسػػتكلالكػػعكربػػلال ترابالناسػػيلػػىإالدراسػػةىػػدفت ىػػذه 
.ةلىقطلع زإسرلالمارريفالمبعديفاأل

علػىمقيػػلسداةاألاكػتملتكالكصػايالتاليلػػي،اتبعػػتالبلاثػ المػنيجدوات الدراسػة:أو  ،مػنيج
اال ترابالناسي،كمقيلسجكدةالايلة،كالمقلبل الاردي .
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سػرلالماػرريفالمبعػديفمػفالضػا صػليللدراسػ مػفاألاأل:المجتمػ وعينة الدراسػة ،مجتمع
 .)%80.3(بنسب تمثؿانماررانسيرأ(131،كبلدعددىـ)ةلىقطلع زإالاربي 

 ائج الدراسة:نت

 سرلالمبعديفضعيؼ.مستكلالكعكربلال ترابالناسيعنداأل -أ

 سرلالمبعديف.كجكدعبلق ع سي بيفاال ترابالناسيكجكدةالايلةلدلاأل -ب

 توصيات الدراسة:

 المبعديفبك ؿملص.ك،المارريفبك ؿعلـلؤلسرلالعمؿعلىتك يرايلة ريم  -أ

كدمجيػـ،تػأىيليـإعػلدةبيػدؼ؛ مللاؽبيـمفضررتتنلسبمتأىيلي كض برامج -ب
  يالمجتم .

غتػػراب الػػوظيفي لػػدى أعضػػاء ال(: "ا2014شػػعيبات، وأبػػو مقػػدـ، أبػػو سػػمرة، و )دراسػػة  .(2) 
 .دراسة ميدانية في جامعتي القدس والخميؿ" -ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية

 تػػرابالػػكظيايلػػدلأعضػػلءىيئػػ إلػػىالتعػػرؼعلػػىمسػػتكلاالىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
جلمعتيالقدسكالمليؿ.؛التدريس يالجلمعلتالالسطيني 

البػػلاثكفالمػػنيجالكصػػايالتاليلػػي ػػيدراسػػتيـالقػػلئـعلػػىاسػػتمدـوأدوات الدراسػػة:  ،مػػنيج
 مػػلكترتيبيػػلثػػـتاسػػيرىل،كذلػػؾلمبلئمتػػوليػػذهالدراسػػ ،،كتنظيميػػل،كتاليليػػل،جمػػ المعلكمػػلت

ستبلن لتطبيؽىذهالدراس .الاستمدمتكا
كالبػللدعػدىـ،ت ػكفمجتمػ الدراسػ مػفجميػ أعضػلءىيئػ التػدريسوعينة الدراسػة: ،مجتمع

(عضكان.449)

 نتائج الدراسة: 

 . ترابالكظيايلدلأعضلءىيئ التدريسجلءبدرج مرتاع التبيفأفمستكلا -أ

 تػرابالػكظيايلػدلأعضػلءىيئػ التػدريساال ملتبػيفعػدـكجػكد ػركؽ ػيمسػتكل -ب
 .تبعلنلمتايراتالجنسكالجلمع 

كسػػنكات، ػػياػػيفكجػػدت ػػركؽبػػيفأ ػػرادعينػػ الدراسػػ تبعػػلنلمتايػػراتالمؤىػػؿالعلمػػي -ت
 العمؿ يالجلمع .
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توصيات الدراسة:

 . ترابالكظيايالضركرةأفتدرؾاإلداراتالجلمعي مدلمطكرةا -أ

 .،كمن مزيدانمفالصبلايلتةملؽمنلختنظيميإيجلبي ملكأكصتبضركر -ب

وعالقتيمػػا  ،االجتماعيػػةوالقػػيـ  ،الػػديني االلتػػزاـ(: "مسػػتوى 2013 ة،أبػػو عمػػر ) . دراسػػة(3)
 .النفسي لدى طالب الجامعات الفمسطينية بغزة" باالغتراب

؛ باػزةالناسيلدلطلب الجلمعاال ترابإلىالتعرؼعلىمستكلالدراسة ىذه ىدفت
امػتبلؼلإلىز ترابالناسيتعال ملكىد تإلىالتعرؼإذامل لفىنلؾ ركؽ يمستكلا

الػػػدينيلػػػدلأ ػػػرادالعينػػػ ، مػػػلكىػػػد تإلػػػىالتعػػػرؼعلػػػىدالالتالاػػػركؽ ػػػيااللتػػػزاـمسػػػتكل
اب تػرال،كالتعرؼعلػىالعبلقػ بػيفااالجتملعي القيـالمتبلؼالناسيتعزلاال ترابمستكل
كمتايراتالدراس األمرل.،الناسي
البلاػػػػثعلػػػػىكاعتمػػػػدالبلاػػػػثالمػػػػنيجالكصػػػػايالتاليلػػػػي،اسػػػػتمدـوأدوات الدراسػػػػة:  ،مػػػػنيج

ستبلن لتطبيؽىذهالدراس .الا
كطللبلتالجلمعلتالالسطيني ،ت كفمجتم الدراس مفجمي طبلبوعينة الدراسة: ،مجتمع

،كطللبػػػ مػػػف ليػػػ التربيػػػ للمسػػػتكلاألكؿ،(طللػػػب13761بمال ظػػػلت ػػػزة،كالبػػػللدعػػػددىـ)
كالتػػيت كنػػتمػػف،عينػػ الدراسػػ بطريقػ العينػػ الطبقيػػ العكػػكائي بلمتيػػلركالرابػ ،كقػػلـالبلاػػث

كطللب مفطلب الجلمعلتالالسطيني .،(طللب688)

 نتائج الدراسة:

باػػزةمػػفكجيػػ نظػػرىـبلػػد تػػرابلػػدلطلبػػ الجلمعػػلتالالسػطيني بينػتأفمسػػتكلاال -أ
(59.16.)% 

 -ب تأثير دالل يكجد إاصلئيذك   بعضمستكيلتبيف  ي الناسي اال تراب مستكل
.متايراتالدراس األمرلكبيف،الدراس )األكؿ،الراب (

الدينيااللتزاـرتبلطي دال إاصلئيلنبيفاكتكصلتالدراس أيضلنإلىعدـكجكدعبلق  -ت
رتبلطيػػ مكجبػػ دالػػ إاصػػلئيلنبػػيفالقػػيـا،كبينػػتبػػأفىنػػلؾعبلقػػ الناسػػيكاال تػػراب
 الناسيلدلعين الدراس .كاال تراب،االجتملعي 
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 توصيات الدراسة:

 .الطلب م الطبيعياالندملجلمسلعدتيـ ي؛أفيتـعقدندكاتللطلب الجدد -أ

  يالجلمعلت.اجتملعيمرآك، ملكأكصتبتعييفأمصلئيناسي -ب

وعالقتو بالدافعيػة لننجػاز لػدى المعػاقيف  ،غتراب النفسي(: "اال2012، شحادة). دراسة (4) 
 بصريًا في محافظات غزة".

كالدا عيػ لئلنجػلز، تػرابالناسػيإلىالتعرؼعلىمػدلالعبلقػ بػيفاالالدراسة ىذه ىدفت  
كىػػد تلل كػػؼعػػف تػػرابالناسػػي، مػػلالالتعػػرؼعلػػىمسػػتكلا؛ ػػذلؾلػػدلالمعػػلقيفبصػػريلن
 كالدا عي لئلنجلز.، ترابالناسيالالاركؽ يمستكلا

البلاث  يدراستيلالمنيجالكصػايالتاليلػيالػذميعػرؼبأنػواعتمدتوأدوات الدراسة:  ،منيج
داتػػػػيفللدراسػػػػ كىمػػػػل:مقيػػػػلسأبلسػػػػتمداـكالمميػػػػزات،كقلمػػػػتالبلاثػػػػ ،كصػػػػؼمػػػػنظـللاقػػػػلئؽ

الدا عي لئلنجلز. ترابالناسي،كمقيلسالا
كطللبػػ مػػفمجتمػػ الدراسػػ ،(طللبػػلن120ت كنػػتعينػػ الدراسػػ مػػف)وعينػػة الدراسػػة: ،مجتمػػع

كطللب مفالمعلقيفبصريلن يمال ظلت زة.،(طللبلن840ال ليالبللدعددىـ)
:نتائج الدراسة

ا عي لئلنجلز، ملكالد، ترابالناسيرتبلطي سللب بيفالدرج ال لي لبلاكجكدعبلق  -أ
 . ترابالناسيأل رادعين الدراس أقؿمفالمتكسطظيرأفالدرج ال لي لبل

 ترابالناسيتعزللمتايراتالدراس .إضل  إلىعدـكجكد ركؽإاصلئي  ياال -ب

 توصيات الدراسة: 

بيـ،كالمسػػلعدة ػيإعػػداد ػكادرمتمصصػػ لتػػدري،تقػديـالػػدعـالناسػيللمعػػلقيفبصػريلن -أ
 .كتكجيييلالتكجيوالمنلسب،كميلراتالمعلقيف،ميكؿكا تكلؼ

كتنميتيػػػل،كعػػػدـ،كالعمػػػؿعلػػػىصػػػقليل،بيكايػػػلتيـاالىتمػػػلـ مػػػلكأكصػػػتالدراسػػػ إلػػػى -ب
مكتو يالبيت،كعدـإكعلرىـبأنيـممتلاكفعنيـ.،التارق بيفالمعلؽبصريلن  كا 
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وعالقتػػػو بػػػالمتغيرات الشخصػػػية فػػػي  ،ظيفياالغتػػػراب الػػػو "(: 2012، شػػػبات). دراسػػػة (5) 
 ."جامعة القدس المفتوحة-دراسة حالة -الجامعات الفمسطينية

التعػرؼعلػىمسػتكلالكػػعكربػلال ترابالػكظيايلػدلالعػػلمليفلػىإالدراسػػة ىػدفت ىػذه 
كمدلعبلقتوبللمتايراتالكمصي .، يالجلمعلتالالسطيني 

 ػػيجمػػ االسػػتبلن اسػػتمدـكالمػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،اتبػػ البلاػػثدوات الدراسػػة:أو  ،مػػنيج
كلي  مقيلسصمـمفقبلو.البيلنلتاأل

دارييف ي ركعجلمع القدسالماتكا  يقطلع:تمثؿ يالعلمليفاإلوعينة الدراسة ،مجتمع
.لن(مكظا227البللدعددىـ)ة ز

كقػدبلػد؛ةكعالجلمعػ  ػيقطػلع ػزقسػلـ ػيجميػ  ػر ت كنتمفرؤسلءاأل،ملعين الدراس أ
%(مفعين الدراس .88.5(بنسب )31،كتـاستردادعدد)(مكظالن35)عددىـ

 نتائج الدراسة:

ظيػرت قػط ػػيالمتايػرالمػلصبعػددالمرؤكسػيفمػفعينػػ اصػلئيلنإفالاػركؽالدالػ إ -أ
الدراس .

.كتطكيره،النظر يوإعلدةلىإفنظلـالاكا زياتلجإ -ب

يجلبي.إالمستكلالعلـللكعكربلال ترابالكظيايفإ -ت
 توصيات الدراسة:

كتصاي  ؿملىكسلبيعلىسبيؿالمثلؿ:كتذليؿ،يجلبيإكتعزيز ؿملىك،المال ظ 

قسلـ بيرةالعدد.علدةالنظر يىي لي بعضاألإ -أ

.كتقكيمو،مراجع نظلـالاكا ز -ب
داء الػوظيفي لمعػامميف فػي راب الوظيفي وعالقتػو بػاألغت(:"اال2011 ،أبو سمطاف). دراسة (6)

 والتعميـ العالي في قطاع غزة ". ،وزارة التربية

داءالػػػكظيايكعبلقتػػػوبػػػلأل، تػػػرابالػػػكظيايالإلػػػىالتعػػػرؼعلػػػىاىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة
للعػػلمليف ػػيالمؤسسػػلتالا كميػػ  ػػيقطػػلع ػػزة،بتطبيػػؽالدراسػػ علػػىالعػػلمليفاإلداريػػيف ػػي

.كالتعليـالعللي يقطلع زة،ةالتربي كزار
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داةرئيسػػي أسػػتبلن  ػػالالبلاثػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،كااسػػتمدمتوأدوات الدراسػػة:  ،مػػنيج
 يجم البيلنلتاألكلي .

(302:طبقػػتىػػذهالدراسػػػ علػػىعينػػػ عكػػكائي طبقيػػػ م كنػػ مػػػف)وعينػػػة الدراسػػػة ،مجتمػػع
 ػػػيكزارةلنإداريػػػلنمكظاػػػ(755)مػػػفمجتمػػػ الدراسػػػ الم ػػػكفمػػػف%(40مكظاػػػلنإداريػػػلنبنسػػػب )

كالتعليـ يقطلع زة.،التربي 

 نتائج الدراسة: 

كالتعلػػيـ ػػيقطػػلع، تػػرابالػػكظيايبػػيفالعػػلمليفاإلداريػػيف ػػيكزارةالتربيػػ الظيػػكرا -أ
 . زة

داءكاأل،اي تػرابالػكظيال ملبينتالدراس أفىنلؾعبلقػ ذاتداللػ إاصػلئي بػيفا -ب
كالتعليـ يقطلع زة.،الكظيايللعلمليفاإلدارييف يكزارةالتربي 

 توصيات الدراسة:

كاللػػكائ ،كضػػركرةكضػػكحاألنظمػػ ،كالم ل ػػآت،بتاعيػػؿدكرالاػػكا زاالىتمػػلـضػػركرة -أ
 .ككصكليلإلىجمي العلمليفبصكرةسلس 

، يػػػزعلػػػىضػػػركرةتنميػػػ قػػػدراتيـكالتربتطػػػكيرالمسػػػلرالػػػكظيايللعػػػلمليف،االىتمػػػلـ -ب
 كالتثقياي المكجي .،كميلراتيـمفمبلؿالبرامجالتدريبي 

 الدراسات العربية :ثانياً 
، فيوعالقتيا بػالتمك ،والتقنيات الحديثة ،واقع تطبيقات البرامج"(: 2015، جميغـ). دراسة (1)

 ."واالغتراب الوظيفي لدى العامميف بجوازات الرياض

كمستكلالتم يفلػدلالعػلمليف،معر  مستكلاال ترابالكظيايلىإلدراسةا ىذه ىدفت
 كالتقنيلتالاديث .،كالمعكقلتالتيتادمفتطبيؽالبرامج،بجكازاتالريلض

كالػػذميعتمػػدعلػػىاسػػتمدمتىػػذهالدراسػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،دوات الدراسػػة:أو  ،مػػنيج
كيعبػػرعنيػػلتعبيػػران،دقيقػػلنكييػػتـبكصػػايلكصػػالن ػػيالكاقػػ ،كالظػػلىرة مػػلتكجػػدأدراسػػ الكاقػػ ،

 .ليذهالدراس داةأ ،كاستمدمتاالستبلن ك ميلن يايلن

كالبػػللد،تكػػ ؿمجتمػػ الدراسػػ مػػفجميػػ العػػلمليفبجػػكازاتالريػػلضوعينػػة الدراسػػة: ،مجتمػػع
 .جراءالدراس إمبلؿ ترةان رد(364ك)،لنضلبط(85عددىـ)
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 ػػرادالعينػػ متكسػػطبػػدليؿالمتكسػػطأمسػػتكلاال تػػرابالػػكظيايالػػذميكػػعربػػوج الدراسػػة:نتػػائ
 .الاسلبي

 توصيات الدراسة:

كالتقنيػػػلتالاديثػػػ للتقليػػػؿمػػػفمسػػػتكل،ثػػػلرالنلتجػػػ عػػػفاسػػػتمداـالبػػػرامجالاػػػدمػػػفاآل - أ
 اال ترابلدلالعلمليفبجكازاتالريلض.

 بمليقلؿمفالكعكربلال تراب.كمسؤكليلتالعلمليف،زيلدةصبلايلت -ب
وعالقتػو بػالوالء التنظيمػي مػف وجيػػة  ،غتػراب الػوظيفي(: "اال2013 ،الشػيراني). دراسػة (2)

 نظر ضباط المديرية العامة لمجوازات".

،كالػػػكالءالتنظيمػػػي،التعػػػرؼعلػػػىمسػػػتكلاإل تػػػرابالػػػكظيايإلػػػى الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت
ىػد تالدراسػػ إلػىبيػػلفالاػركؽاإلاصػػلئي ك قػلنللمتايػػراتكالعبلقػ بينيمػللػػدلالضػبلط، مػػلك

كالكظياي .،الكمصي 
داةلجمػػ أسػػتبلن  ػػالدراسػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،كاالاسػػتمدمتوأدوات الدراسػػة: ،مػػنيج

البيلنلت.
،ككػػعب،ت ػػكفمجتمػػ الدراسػػ مػػفجميػػ الضػػبلطالعػػلمليفبػػإداراتوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
إلػػػىرتبػػػ لػػػكاء-المديريػػػ العلمػػػ للجػػػكازاتبللريػػػلضكأقسػػػلـ كالبػػػللدعػػػددىـ-مػػػفرتبػػػ مػػػبلـز

ضلبطلن.)149ضلبطلن،كبلاتعين الدراس اسبالمعلدالتاإلاصلئي ))349)
نتائج الدراسة:

 تػػػػػرابالك لنػػػػتأبعػػػػػلدا،(5مػػػػػف2,66 تػػػػػرابالػػػػكظيايبمتكسػػػػػط)االجػػػػلءمسػػػػػتكل -أ
 لآلتي:التقييـالػذاتي، قػدافالمعػليير، قػدافالقػكة،اسبمتكسطكجكدىلالكظياي

 قدافالمعنى.

 قػػػدافالقػػػكة، قػػػدافالمعنػػػى،)كأبعػػػلده، تػػػرابالػػػكظيايكجػػػكدعبلقػػػ ع سػػػي بػػػيفاال -ب
المعليير،التقييـالذاتي(كالكالءالتنظيمي. قداف

 توصيات الدراسة:

ضػػبلط ػػياألقسػػلـالممتلاػػ  ػػيالمديريػػ كالمبػػدعيفمػػفال،بت ػػريـالمتميػػزيفىتمػػلـاال -أ
 العلم للجكازات يمدني الريلضدعملنلجيكدىـ،ك رسابالعمؿلدييـ.
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تلا الاري للتعبيرعفاأل  لر،بطريق مبلئم مفقبؿاإلدارةالتعلمؿم الضبلط -ب كا 

 كتكجي ىذهاأل  لر.،كدعـ،الملص بللعمؿ

جػػراءاتالعمػػؿمصكصػػلنممػػفلػػدييـالمبػػرةال ل يػػ ،إكػػراؾالضػػبلط ػػيتاديػػدطػػرؽ -ت كا 
مفمبراتيـ يعملي صن القراراتالمتعلق بللعمؿكالمؤثرة يو.كاالستالدة، يالعمؿ

وضػػغوط  ،غتػػراب الػػوظيفي بالصػػراعات التنظيميػػةالعالقػػة ا" :(2013، البغيمػػي). دراسػػة (3)
 ."ويتبالتطبيؽ عمى قطاعات البنوؾ في دولة الك -العمؿ

كالمسػببلتالتػييم ػف، تػراباللقلءالضكءعلىملىيػ ظػلىرةاإإلىالدراسة ىذه ىدفت
سػلليبالمم ػفألكا، تػرابعلػىبيئػ العمػؿالثيراأكمعر ػ تػ،ىذهالظػلىرةظيكرإلىفتؤدمأ
 تبلعيلللقضلءعلىىذهالظلىرة.إ

بػػػيفبعػػػلدالعبلقػػػ ألتاليػػػؿ؛لػػػيالبلاػػػثالمػػػنيجالكصػػػايالتاليتبػػػ ادوات الدراسػػػة:أو  ،مػػػنيج
سػػػػػتبلن للاصػػػػػكؿعلػػػػػىالعلػػػػػىاعتمػػػػػلدالاكالصػػػػػراعلتالتنظيميػػػػػ ،كتػػػػػـ، تػػػػػرابالػػػػػكظيايالا

 المعلكملتالبلزم للدراس .

يتمثؿمجتم الدراس  يالمكلر يفمفجمي المستكيلتالكظياي  يوعينة الدراسة: ،مجتمع
م بدكل ال كيت،كالبللدعددىلثملني بنكؾ،كقدبلػداجػـالدكراتالتدريبي المقدم للبنكؾالعل

 (ماردةمكزع علىجمي البنكؾ.384العين )

 نتائج الدراسة: 

 ترابالكظيايعلىمستكلالصراعالتنظيميللعلمليف يقطػلعالبنػكؾبلثيرلأيكجدت -أ
 دامؿدكل ال كيت.

  ضاكطالعمؿ.الكظيايللعلمليفعلىدرج تراببللتأثيريكجد -ب

كمسػػتكلالصػػراع، تػػرابالػػكظيايالطرديػػ بػػيفمسػػتكلارتبػػلطافىنػػلؾعبلقػػ أ مػػل -ت
 التنظيميللعلمليف.

كدرجػػػ ، تػػػرابالػػػكظيايللعػػػلمليفالطرديػػػ بػػػيفمسػػػتكلاتبػػػلطارعبلقػػػ يضػػػلنأىنػػػلؾ -ث
 ضاكطالعمؿ.

 توصيات الدراسة:

 كبللتلليتقليؿمستكلالصراعالتنظيمي.،ف ترابالكظيايللعلمليالالعمؿعلىتقليؿا-أ
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  كبللتلليتقليؿدرج ضاكطالعمؿ.، ترابالكظيايللعلمليفالضركرةتقليؿا-ب

الػػوظيفي مػػف وجيػػة  بػػاالغتراب(: "المنػػاخ التنظيمػػي وعالقتػػو 2011، الدوسػػري). دراسػػة (4)
 ".اضنظر الضباط العامميف بالمديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الري

لػدلاػرسالاػدكد ػيبػلال ترابمستكيلتالكعكرعلىإلىالتعرؼالدراسة ىذه ىدفت 
ك قػلن،كالػكالءالتنظيمػي، تػرابالػكظياي، ملكىد تلل كؼعفالعبلقػ بػيفاالمدين الريلض

 كالكظياي .،لمتايراتيـالكمصي 

البلاػػػػثاسػػػػتمدـ، مػػػػلالبلاػػػػثالمػػػػنيجالكصػػػػايالتاليلػػػػياسػػػػتمدـوأدوات الدراسػػػػة: ،مػػػػنيج
داةلجم البيلنلت.أستبلن  الا

يت كفمجتم الدراسػ مػفجميػ الضػبلطالعػلمليف ػيالمديريػ العلمػ وعينة الدراسة:  ،مجتمع
 ػػأعلى،كبلاػػت525كعػددىـاإلجمػػللي)،لاػرسالاػػدكدبمدينػ الريػػلض (ماػػردةمػفرتبػػ مػبلـز

ألمري ي ،كللاصكؿعلىالعينػ المطلكبػ قػلـالبلاػث(ك ؽمعلدل رابط التربي ا223العين )
سػػتبلن صػػػللا ا(260كبعػػدالتطبيػػػؽالميػػدانياصػػػؿالبلاػػثعلػػػى)،سػػػتبلن ا(300بتكزيػػ )

للتطبيؽالميداني.

نتائج الدراسة:

الػػكظيايلػػدلبػػلال ترابإفأ ػػرادمجتمػػ الدراسػػ  يػػرمػػكا قيفعلػػىمسػػتكيلتالكػػعكر -أ
 المديري العلم لارسالادكد يمدين الريلض.الضبلطالعلمليف ي

 أقػػػؿبػػػيفمصػػػلئص(0,01كجػػػكدعبلقػػػ ع سػػػي ذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكل) -ب
 .الكظيايبلال ترابكمستكيلتالكعكر،المنلخالتنظيمي

 أقػػؿ ػػػياتجلىػػلتأ ػػػراد)0,05عػػدـكجػػكد ػػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػػدمسػػتكل) -ت
 كالكظياي .،ك قلنلمتايراتيـالكمصي ؛لكرالدراس مجتم الدراس اكؿما

 توصيات الدراسة:

المديريػػ العلمػػ لاػػرسالاػػدكد ػػيبت ػػريـالعػػلمليف ػػياألقسػػلـالممتلاػػ  ػػيىتمػػلـاال -أ
 ك رسابالعمؿلدييـ.،دعملنلجيكدىـ؛مدين الريلض

كمكاجيػػ الضػػاكط،رمػػاآلكااتػػراـ،لتاسػػيفميػػلراتالتعلمػػؿ؛البػػرامجالتدريبيػػ اعتمػػلد -ب
 الناسي المتعرضليل.
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ككاداتاإلركلدلمعللج الضػاكطالناسػي لػدلالعػلمليف ػي،بللرعلي الناسي ىتملـاال -ت
 .ارسالادكد

دراسة ميدانية  –بعاد االغتراب المؤسسي عند جماعات العمؿ أ"(: 2011 ،خمؼ)دراسة  .(5)
 ."ثاث الجاىزأل لباف الموصؿ، واأفي مصنعي 
اال تػػػرابعنػػػدجملعػػػلتالعمػػػؿ ػػػي االسػػػتدالؿعػػػفمسػػػتكلإلػػػىالدراسػػػة  ىػػػذه فتىػػػد
ثلثالجلىز.أللبلفالمكصؿ،كاأمصنعي

كالمػنيجالمقػلرف،،اعتمدالباثمنيجالمس االجتملعيبطريق العينػ وأدوات الدراسة:  ،منيج
لجم البيلنلت.داةأ كاستمدـمقيلس)لي رت(

ثػػلثالجػػلىز،لبػػلفالمكصػػؿ،كاألأ ػػيمصػػن ثػػؿمجتمػػ الدراسػػ تموعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
(كادة.100ك لنتعين الباثمؤلا مف)

بمصكصأمل،اال ترابعمكملنألبعلدك قل،إاصلئي اليكجد ركؽذاتدالل نتائج الدراسة: 
 ػيلدلجملعػلتالعمػؿاصلئي إنويكجد ركؽذاتدالل أالتاقؽمف رضيلتالباث تبيف

  بعلداال تراب.أمفؿوالمصنعيفل 
توصيات الدراسة:

 .كالطمأنين ،األمفينبايتك يرالمنلخاالجتملعيالمبلئـللعلمؿلتاقيؽ -أ

عمػػػػلليـاليكميػػػػ مػػػػفدكفمسػػػػلعدةزمبلئيػػػػـأداءآزرعالثقػػػػ  ػػػػيناػػػػكسالعػػػػلمليف ػػػػي -ب
 بلستمرار.

دراسػة مسػحية عمػى  -داءوعالقتػو بػاأل ،فيغتراب الػوظياال(: "2005، المطرفي)دراسة .(6)
 العامميف بلدارة جوازات منطقة مكة المكرمة".

داءالعلمليفأك، ترابالكظياياالال كؼعفطبيع العبلق بيف إلىالدراسة ىذه ىدفت 
 ترابالػكظياي،بل يإدارةجكازاتمنطق م  الم رم ،ك ذلؾالتعرؼعلىاألسبلبالمؤدي ل

كطرؽالادمنو.،كمظلىره
ألنوأنسػبإلػىمعر ػ الكاقػ لجكانػب؛البلاثالمنيجالكصاياستمدـوأدوات الدراسة:  ،منيج

داةلجم البيلنلت.أستبلن  الااعتملدالدراس ،كتـ
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ايػػث؛كاأل ػػراد،تمثلػػتعينػػ الدراسػػ  ػػيعينػػ عكػػكائي مػػفالضػػبلطوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
(.2667كاأل رادمفمجتم الدراس البللد)،فالضلبط(م500بلاتىذهالعين )

 نتائج الدراسة:

كاأل رادالعلمليف يإدارةجكازاتمنطق ،الكظيايبيفالضبلطاال ترابظلىرةانتكلر - أ
 .م  الم رم 

كمتكسػػطاأل ػػرادالعػػلمليف،عػػدـكجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي بػػيفمتكسػػطالضػػبلط -ب
م ػػػػ الم رمػػػػ بللنسػػػػب ل ػػػػؿمػػػػف)صػػػػكرمعلنػػػػلةالعػػػػلمليف، ػػػػيإدارةجػػػػكازاتمنطقػػػػ 

 تػػرابالػكظياي،طػرؽالاػػد تػرابالػػكظياي،اآلثػلرالمتكقعػ لبلبلاألسػبلبالمؤديػ ل
. ترابالكظياي(مفاال
 توصيات الدراسة:

 .كتييئ الجكالمنلسبللعمؿ،الكظيايللعلمليفاالستقرارتؤ دعلىضركرةتك ير -أ

 تػرابالػكظياياالس بػإجراءدراسػ مقلرنػ للتعػرؼعلػىكجػكدظػلىرة ملأكصتالدرا -ب
  يعددمفالكزاراتكاألجيزةاألمني .

 الدراسات األجنبية :ثالثاً  
(1). Study (Erbas Kayihan, 2014): "The Relationship between 

Alienation Levels Of  Physical  Education Teacher Candidates and    

ther Attitudes towards the Teaching Profession". 

واتجاىػاتيـ نحػو مينػة  ،"العالقة بيف مستويات االغتراب مف المرشػحيف لمعمػـ التربيػة البدنيػة
 التدريس."

ىتاديػػدمسػػتكيلتاال تػػرابلمعلػػـالتربيػػ البدنيػػ المركػػ لكظياػػ إلػػالدراسػػة  ىػػذه ىػػدفت
 كمكاقايـتجلهمين التدريس.،معلـ،كالتعرؼعلىمستكيلتا ترابيـ

مقػػػػلييستبعػػػػتالدراسػػػػ المػػػػنيجالكصػػػػايالتاليلػػػػي،كتػػػػـاسػػػػتمداـاوأدوات الدراسػػػػة:  ،مػػػػنيج
(لتاديدمستكيلتاال تراب.2012اال ترابالتيكضعتيلتكل بلر)

يت ػػكفمجتمػػ الدراسػػ مػػفممػػسجلمعػػلت ػػيتر يػػل،كبلاػػتعينػػ وعينػػة الدراسػػة: ،مجتمػػع
قسلـليلعبلق بتدريسالريلض .أك،للتدريس يالتربي البدني لنمركالن(معلم695الدراس )
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فمسػػػتكيلتاال تػػػرابلمعلػػػـالتربيػػػ البدنيػػػ المركػػػ لمينػػػ أظيػػػرتالدراسػػػ أ:نتػػػائج الدراسػػػة
التدريس لنتمعتدل ،ك لنتمستكيلتاال تراباليلم تنبئبللمكقؼمفمين التدريس.

:سةتوصيات الدرا

يجلبيػػػ ناػػػكمينػػػ تػػػدريسالتربيػػػ البدنيػػػ ،كملػػػؽإالسػػػملحللمركػػػايفلتطػػػكيراتجلىػػػلت -أ
 .بيئلتللمتدربيفت كفقلدرةعلىتقليؿكعكرىـبلال تراب

اءالعمػػػؿبطريقػػػ دأكصػػػتالدراسػػػ بتػػػك يربيئػػػ تعليميػػػ منلسػػػب تسػػػلعدىـعلػػػىأ مػػػل -ب
  علل .

(2). Study (Nazem&Eimani, 2014):"Investigating The Factors 

Affecting The Employees  Job Alienation In District 2 Of Islamic 

Azad University".   

 جامعة في الثانية المنطقة في العامميف لدى الوظيفي غتراباال في المؤثرة العوامؿ مف التحقؽ
 .اإلسالمية زادأ

 العػلمليف لػدل الػكظياي  تػراباال  ػي المػؤثرة العكامؿ  ي التاقؽ إلىالدراسة ىذه ىدفت
 .اإلسبلمي  زادأ جلمع   ي

 داةأ ػ سػتبلن الاكاسػتمدمتالتاليلػي، الكصػاي المػنيج الدراسػ  تبعػتا:الدراسػة وأدوات ،مػنيج
 .البيلنلت لجم  رئيسي 

 كعػددىـ ،الجلمعػ   ػي الرسػمييف المػكظايف مػف الدراسػ  مجتمػ  يت ػكف :الدراسة وعينة ،مجتمع
.مكظالن ( 310) المجتم  ىذا مف الدراس  عين  كبلات الن،مكظ( (1604

 :الدراسة نتائج

 كالرضػل ،الػكظياي  تػراباال بػيف اصػلئي  إداللػ ذات عبلقػ  ىنػلؾ بأف الدراس  ظيرتأ -أ
 .كالعدال  ،كالمكلر   ،الكظياي

 .الكظياي كاال تراب العمؿ، كنكع العمؿ،  ي المبرة بيف  بيرة عبلق  تكجد ال -ب

 .النسلء مف الرجلؿ عند أعلى  لنت تراب اال نسب  -ت

 .الكظياي كاال تراب ،الكظياي الرضل بيف ااصلئي  دالل  ذات ع سي  عبلق  ىنلؾ -ث
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:الدراسة توصيات

 .العمؿ  ي االستمرار مبلؿ مف كذلؾ ؛للمكظايف التيتك راألملف الالجلت تاقيؽ -أ

 .(التعساي  جراءاتإلا المكر يف، ضد املي )الك لكلك ،ـسليـللتقلعدنظل نكلءإ -ب
(3). Study (O'Donnell &Schwab & Ruchken,  2006): "The mediating 

role of  alienation in the development  of  maladjustment  in youth 

exposed to community violence".                                                                                                                                           
 االجتماعي" دور الوسيط لالغتراب في تطور سوء التوافؽ عند الشباب الذيف تعرضوا لمعنؼ"ال

 تػػػراب ػػػيتطػػػكرسػػػكءالتكا ػػػؽعنػػػدإلػػػىمعر ػػػ الػػػدكرالكسػػػيطلبلالدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت    
 تػػػراب،، مػػػلكىػػػد تإلػػػىتاديػػػدأممػػػفبعػػػدماالتمػػػلعياالجالكػػػبلبالػػػذيفتعرضػػػكاللعنػػػؼ

كالعزلػػػػ  كسػػػػيطقػػػػديػػػػؤثر ػػػػيسػػػػكءالتكا ػػػػؽعنػػػػدالكػػػػبلبالػػػػذمتعػػػػرضللعنػػػػؼ،البلمعيلريػػػػ 
 .االجتملعي

كاعتمػػدتالبلاػػث ػػيىػػذهالدراسػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،اسػػتمدـوأدوات الدراسػػة: ،مػػنيج
داةلجم البيلنلت.أ ،ستبلن الا

،(طللبػلنمػفطػبلبالصػؼالسػلدس1478ت كنتعينػ الدراسػ مػف)وعينة الدراسة:  ،عمجتم
( ػػياالناػػراؼ)االمػػتبلؿعػػلليالمطػػكرةبمصػػكصاسػػتطبلعمػػفالػػذيفكػػلر كا ػػي؛كالثػػلمف

السلكؾ يكالي نيكىل فاألمري ي .
 نتائج الدراسة:

مػػػػلطرالعلليػػػػ لسػػػػلكؾكالم،أفالبلمعيلريػػػ  لنػػػػت كسػػػػيطجزئػػػػيبػػػػيفالتعػػػػرضللعنػػػػؼ -أ
.(االناراؼ)االمتبلؿ

كسػػػكءالتكا ػػػؽ،ك ػػػذلؾ، تػػػرابالناسػػػيال مػػػلكتكصػػػلت ػػػذلؾإلػػػىكجػػػكدعبلقػػػ بػػػيفا -ب
(.االناراؼ)االمتبلؿكسلكؾ،كجكدعبلق بيفالتعرضللعنؼ

كتأثيرىػلالسػلبيعلػىالكػبلب،،االجتمػلعيبمسببلتالعنػؼاالىتملـضركرةتوصيات الدراسة: 
لرةإلىدراس األنملطالمتميزةمفالمملطرالتييتعرضليلالكبلب.كاإلك









 

99 

 الدراسات المتعمقة بسموؾ المواطنة التنظيمية:3.3 
 محميةالدراسات ال :والً أ

"دور الدعـ التنظيمي المدرؾ كمتغير وسػيط فػي العالقػة بػيف  :(2015 ،الشنطي)دراسة .(1)
 –)دراسة تطبيقيػة عمػى العػامميف بػوزارة الداخميػة "تنظيميةالعدالة التنظيمية وسموؾ المواطنة ال

  (.قطاع غزة –الشؽ المدني

إلىالتعرؼعلىمستكلسلكؾالمكاطن التنظيميػ ،ك ػذلؾال كػؼىدفت ىذه الدراسة 
ىػػد تالدراسػػ ك، مػػلالتنظيميػػ كسػػلكؾالمكاطنػػ ،عػػفمػػدلكجػػكدعبلقػػ بػػيفالعدالػػ التنظيميػػ 

كسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ ،بػػػػيفالعدالػػػػ التنظيميػػػػ عـالتنظيمػػػػي متايػػػػركسػػػػيطللتاقػػػػؽمػػػػفدكرالػػػػد
التنظيمي .

داةلجمػػػػ أسػػػتبلن  ػػػالبلاػػػثالمػػػػنيجالكصػػػايالتاليلػػػي،كاالاسػػػتمدـوأدوات الدراسػػػة:  ،مػػػنيج
البيلنلت.

مػػفالمػػكظايفالعػػلمليفبػػكزارةماػػردة(240عينػػ قكاميػػل)امتيػػلرتػػـوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
العين العككائي البسيط .بلستمداـلي الكؽالمدنيبقطلع زةالدام

 نتائج الدراسة:

مستكلسلك يلتالمكاطن التنظيمي مرتا . -أ

كسلكؾالمكاطن التنظيمي .،بيفالعدال  إاصلئيذاتدالل كجكدعبلق مكجب  -ب

كسلكؾ،دال التعلملي (الدعـالتنظيمييتكسطجزئيلنالعبلق بيف)العدال التكزيعي ،كالع -ت
كسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ ،كيتكسػػػػط ليػػػػلنالعبلقػػػػ بػػػػيفالعدالػػػػ اإلجرائيػػػػ المكاطنػػػػ التنظيميػػػػ ،

التنظيمي .
 داء.إدراجسلك يلتالمكاطن التنظيمي ضمفمعلييرتقييـاألتوصيات الدراسة:

وؾ المواطنػة وعالقتيػا بسػم ،: "محػددات العدالػة التنظيميػة( 2015،أبػو سػمعاف) . دراسػة(2)
 .التنظيمية مف وجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة "

كسػلكؾالمكاطنػ ،إلىتاليؿالعبلق بيفمادداتالعدال التنظيمي ىدفت ىذه الدراسة
التنظيمي مفكجي نظرضبلطجيلزالكرط  يقطلع زة.



 

100 

لقيػػػػلس سػػػػتبلنالػػػػيمسػػػػتمدملنالبلاػػػػثالمػػػػنيجالكصػػػػايالتالياعتمػػػػدوأدوات الدراسػػػػة:  ،مػػػػنيج
متايراتالدراس .

مفمجتم الدراس البللدعددىـلن(ضلبط400عين قكاميل)امتيلرتـوعينة الدراسة:  ،مجتمع
العين العككائي الطبقي .بلستمداـ(مفالضبلط1550)

 نتائج الدراسة:

 كؾالمكاطن التنظيمي .كسل،مكجب بيفمادداتالعدال التنظيمي وارتبلطيعبلق  كجكد -أ

 كبجمي م كنلتو.،كجكدسلكؾالمكاطن التنظيمي بدرج  بيرة -ب
 توصيات الدراسة:

 .من م ل آتللجيكداإلضل ي المبذكل  -أ

 كاألعبلءالكظياي .،المكازن  يتكزي الكاجبلت -ب
يميػة دور األمف الوظيفي في تحقيؽ سموؾ المواطنة التنظ"(:  2015، صرصور)دراسة . (3)

                      ."بجامعة األقصى في قطاع غزة اإلدارييفلدى الموظفيف 

دارييفإلىالتعرؼعلىسلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالمكظايفاإلىدفت ىذه الدراسة
مػػػػفالػػػػكظياي ػػػػيتاقيػػػػؽسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ كتاديػػػػددكراأل؛ ػػػػيجلمعػػػػ االقصػػػػىبقطػػػػلع ػػػػزة

.التنظيمي 

كاسػػتمدمتالمصػػلدرالثلنكيػػ ، تػػـاسػػتمداـالمػػنيجالكصػػايالتاليلػػيالدراسػػة: دوات أو  ،مػػنيج
رئيسي لجم المعلكملت.داةأ كاالستبلن 

(395)كعػػددىـ،داريػػيف ػػيجلمعػػ االقصػػىت ػػكفمػػفالمػػكظايفاإلوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
 .لن(مكظا158ـ)(،كالمكظاكفبعقدمؤقتكعددى237ىـ)دكعد،،كالمكظاكفبعقددائـلنمكظا

نتائج الدراسة:

 %(.71.70فمستكلسلكؾالمكاطن التنظيمي جلءتمتكسط )أظيرتالنتلئجأ -أ

راءالمسػتجيبيف ػيبعػضمجػلالتالدراسػ تعػزلآاصلئي  ػيإتكجد ركؽذاتدالل  -ب
 متايراتالجنس،العمر،المؤىؿالعلمي،سنكاتالمدم كنكعالعقد.لىإ
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 :توصيات الدراسة

كتكػػجيعوعلػػى،مػػذبعػػيفاالعتبػػلرعنػػدتقيػػيـالمكظػػؼمسػػلىملتوالارديػػ التطكعيػػ األ -أ
 كلدةبيل.كاإل،مثؿىذهالسلك يلتتبني

،الم ل ػآتيجلدمنلختنظيمييسلعدالمكظايفعلىمملرس سلكؾالمكاطن عبرربػطإ -ب
كالاكا زبمليظيرهالعلملكفمفسلكؾالمكاطن التنظيمي .

 الدراسات العربية :ثانياً 

وسػػػموؾ المواطنػػػة  ،داء الشػػػركاتأثػػػر الػػػدعـ التنظيمػػػي فػػػي أ(: "2013(. دراسػػػة )نػػػوح، 1)
 دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في مدينة سحاب الصناعية". -التنظيمية

كدكرسػلكؾ،داءالكػر لتأثرالدعـالتنظيمي يأعلىتعرؼالإلىىدفت ىذه الدراسة
 ردني .ألداءالكر لتالصنلعي اأثرالدعـالتنظيمي يأظيمي  يتعزيزالمكاطن التن

 ثػػرمبلئمػػ ألتػػـاسػػتمداـالمػػنيجالكصػػايالتاليلػػيبكصػػا المػػنيجادوات الدراسػػة:أو  ،مػػنيج
كلي .( قرةلجم البيلنلتاأل64كصممتاستبلن كملت)،ليذهالدراس 

سػػ مػػفجميػػ المػػكظايف ػػيالكػػر لتالصػػنلعي ت ػػكفمجتمػػ الدراوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع
كامتيػػرتعينػػ عكػػكائي م كنػػ مػػف،(مكظاػػلن1950البلػػدعػػددىـ)،ردنيػػ  ػػيمدينػػ سػػالباأل
 .كتاليؿالبيلنلت،،ك يضكءذلؾجم لن(مباكث113)

 نتائج الدراسة:

طنػػػػ  ػػػػيسػػػػلكؾالمكابعػػػػلدهأبمعنػػػػكمذكداللػػػػ معنكيػػػػ للػػػػدعـالتنظيمػػػػيتػػػػأثيركجػػػػكد -أ
 .ردني داءالكر لتالصنلعي األأالتنظيمي ك

داءالكػػػػر لتأمعنػػػػكمذكداللػػػػ معنكيػػػػ لسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ  ػػػػيتػػػػأثيركجػػػػكد -ب
 .ردني الصنلعي األ

داءالكػػر لتبكجػػكدسػػلكؾأمعنػػكمذكداللػػ معنكيػػ للػػدعـالتنظيمػػي ػػيتػػأثيركجػػكد -ت
 .ردني األالمكاطن التنظيمي  يالكر لتالصنلعي 

 توصيات الدراسة:

كتكجيعيـ،ردني مفمبلؿتم ينيـم لنيلتالمديريف يالكر لتالصنلعي األإتعزيز -أ

 المكلر   ياتملذالقرارات.ك،كتعليـالمكظايف،علىتدريب
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التا يػػر ػػيردنيػػ علػػىالمػػكظايف ػػيالكػػر لتالصػػنلعي األك،قػػدراتالمػػديريفتطػػكير -ب
كالتايراتالمعلصرة.،ستجلب للتطكراتليلتاإلآكذلؾلتاسيف؛لداملي كر لتيـابيئ 

ثػر العدالػة التنظيميػة عمػى سػموؾ المواطنػة التنظيميػة فػي أ" (:2012، بو تايػو)أدراسة  .(2)
 ."ردفأل مراكز الوزارات الحكومية في ا
لكؾاسػػػلسالعػػػلمليفبللعدالػػػ التنظيميػػػ علػػػىسػػػإثػػػرأتاليػػػؿلػػػىإىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة

ردف.المكاطن التنظيمي  يمرا زالكزاراتالا كمي  ياأل

ايػثتػـاسػتمداـ؛سػلكبالكصػايالتاليلػيالميػدانياتبعتالدراسػ األدوات الدراسة:أو  ،منيج
 .ك رضيلتيل،ىدا يلأكتاقيؽ،االستبلن لجم بيلنلتالدراس 

ردنيػػيفالعػلمليف ػػيالمػكظايفاأليكػػتمؿمجتمػ الدراسػ علػػىجميػ وعينػػة الدراسػة: ،مجتمػع
،كتػػـ(مكظاػػلن4000)ردنيػػ علػػىامػػتبلؼمسػػميلتيـالكظيايػػ البػػللدعػػددىـألمرا ػػزالػػكزاراتا

%(مػػف50تمثػػؿتقريبػػل)يػػلنكزاران(مر ػػز12سػػلكبالعينػػ العكػػكائي البسػػيط المتيػػلر)أاسػػتمداـ
،كتػـرا زالكزاراتالمكػمكل بللدراسػ (استبلن علىم400)ردني كتـتكزي ألمجمكعالكزاراتا
.ردني ألمفالعلمليف يمرا زالكزاراتا(مستجيبلن326)الاصكؿعلى
 نتائج الدراسة:

 .بعلدىللدلعين الدراس أظيرتالنتلئجارتالعسلكؾالمكاطن التنظيمي بجمي أ -أ

ظايفللعدالػػ التنظيميػػ علػػىالمػػكإلدراؾيجلبيػػلنإأثػػرانىنػػلؾأفلقػػدبينػػتنتػػلئجالدراسػػ  -ب
 .بعلدىلأكعلىجمي ،سلكؾالمكاطن التنظيمي 

التػػأثير ػػياأل بػػرلػػوالػػدكراإلجرائيػػ العػػلمليفبللعدالػػ إاسػػلسفأ مػػلبينػػتالنتػػلئج -ت
.علىسلكؾالمكاطن التنظيمي 

الػػػػكزاراتكسػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ  ػػػػي،تعزيػػػػزقػػػػيـالعدالػػػػ التنظيميػػػػ توصػػػػيات الدراسػػػػة:
ردني .الا كمي األ

أثػػػر الػػػذكاء العػػػاطفي لممػػػديريف عمػػػى (: "2012، وعػػػامر ،حػػػواس، والشػػػحات) دراسػػػة(. 3)
 ."بالتطبيؽ عمى اإلدارات التابعة لميناء دمياط-سموكيات المواطنة التنظيمية

تاديػػدأثػػرمتايػػراتالػػذ لءالعػػلطايللمػػديريفعلػػىسػػلك يلتإلػػىالدراسػػة ىػػذه ىػػدفت
.كالمرؤكسيف، التنظيمي لدل ؿمفالمديريفالمكاطن
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الػذميقػكـعلػىاقتطػلعجػزءالبلاثالمنيجالكصػايالتاليلػياستمدـوأدوات الدراسة:  ،منيج
 مصػػدررئػػيس ػػيالاصػػكؿعلػػىالبيلنػػلتالملصػػ سػػتبلن الاكاسػػتعمؿالباػػث،مػػفالمجتمػػ 

بمتايراتالباث.
(المػػػديريف،المرؤكسػػػيف)لدراسػػػ  ػػػيجميػػػ العػػػلمليفيتمثػػػؿمجتمػػػ اوعينػػػة الدراسػػػة: ،مجتمػػػع

،ان(مػػػػػػدير167(،كيبلػػػػػػدعػػػػػػددالمػػػػػػديريف)1777بػػػػػلإلداراتالتلبعػػػػػػ لمينػػػػػػلءدميػػػػػػلط،كعػػػػػػددىـ)
(ماػػػردةمػػػفالمرؤكسػػػيف،278،كتػػػـتطبيػػػؽىػػػذهالدراسػػػ علػػػى)لن(مرؤكسػػػ1610كالمرؤكسػػػيف)

الدراس .(ماردةمفالمديريفالعلمليفبلإلداراتماؿ154ك)
  نتائج الدراسة:
معنكملمتايراتالػذ لءالعػلطايللمػديريفعلػىسػلك يلتالدراس إلىكجكدتأثيروتكصلت

 .كبمرؤكسييـ؛المكاطن التنظيمي الملص بيـ
 توصيات الدراسة:

 ضركرةتكا رأنكط المكاطن التنظيمي  أادالمعلييراألسلسي لكاؿالكظلئؼ. -أ
لمكاطنػػ التنظيميػػ مػػفمػػبلؿإعػػداددكراتتدريبيػػ لجميػػ العػػلمليفمملرسػػ سػػلك يلتا -ب

بللمنظم .

 سموؾ المواطنة التنظيميػة لػدى معممػي مػدارس التعمػيـ العػاـ"(:2006، الزىراني). دراسة (4)
 . "ومعممي تمؾ المدراس ،الحكومية لمبنيف بمدينة جدة مف وجية نظر مديري

لكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلمعلمػػيمػػدارستاديػػدمسػػتكلسػػإلػػىالدراسػػة  ىػػذه ىػػدفت
 التعليـالعلـالا كمي للبنيفبمدين جدة.

كذلػؾبيػدؼتاديػد؛تعتمدىػذهالدراسػ علػىالمػنيجالكصػايالتاليلػيدوات الدراسة:أو  ،منيج
جمػػػ لاسػػػتمدـالبلاػػػث،كمسػػػتكلسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػدلمعلمػػػيمػػػدارسالتعلػػػيـالعػػػلـ

كاتالباػػػثأد ثػػػرأكالتػػػيتعػػػدمػػػفاةاالسػػػتبلن ،دأكالبيلنػػػلتالمتعلقػػػ بيػػػذهالدراسػػػ المعلكمػػػلت
اإلكاستمداملنكيكعلن  نسلني . يمجلؿالعلـك
تت ػكفعينػ الدراسػ مػفجميػ مػديرممػدارسالتعلػيـالعػلـالا كميػ وعينػة الدراسػة: ،مجتمع

عينػػ عكػػكائي مػػفمعلمػػيتلػػؾإلػػىضػػل  بلإل،مػػديران(393للبنػػيفبمدينػػ جػػدةكالبػػللدعػػددىـ)
مػػػػديران(289كاعتمػػػػدتنتػػػػلئجالدراسػػػػ علػػػػىاسػػػػتجلبلت)،معلمػػػػلن(964المػػػػدارسبلػػػػدعػػػػددىـ)

.معلملن(786ك)
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 نتائج الدراسة:

فمسػػػتكلسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػدلالمعلػػػيفبصػػػا علمػػػ ىػػػكأيػػػرلالمػػػديركف -أ
متكسط.مستكل

 .لىت رارمملرس سلك يلتالمكاطن التنظيمي إميلكففالمعلميفيأيرلالمديركف -ب

 .فمستكلسلكؾالمكاطن التنظيمي لدييـىكمستكلعلؿوأيرلالمعلمكف -ت

أل ػرادبػيفالعكامػؿالكمصػي –فكجػدت يػيضػعيا ا ك–عدـكجكدعبلق ارتبلطيػ  -ث
.يمي سلكؾالمكاطن التنظألبعلدعين لدراس كرؤيتيـلمملرس المعلميف

 توصيات الدراسة:

كتأصػيؿلػدلالمعلمػيف،كتطػكيرسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ،كتنميػ ،العمؿعلػىدعػـ -أ
 .برزالقيـالتنظيمي عندىـأادأكجعلو،السلكؾالتطكعي يناكسيـ

كمػليترتػبعليػومػفىميتػو،أتكعي مديرمالمػدارسبمايػكـسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ك -ب
كمػلياققػوىػذاكالمدرسػ ،،كجملعػلتالعمػؿ،عكدبللنا علىالمعلمػيفيجلبي تإثلرآ

 كنجلحالمدرس .،السلكؾمفتطكير
 الدراسات األجنبية :ثالثاً 

(1). Study (Podsakoff &Blume &Whiting, 2009):  "Individual – and 

organizational - level consequences of organizational  citizenship 

behaviors ".  

 والتنظيمي لسموؾ المواطنة التنظيمية" ،"اآلثار عمى المستوى الفردي

إلىالتعرؼعلىأثرسلكؾالمكاطن التنظيمي علػىالمنظمػلتسػكاءنالدراسة  ىذه ىدفت
أكالتنظيمي.،علىالمستكلالاردم

داةأسػػتبلن  ػػالاكاسػػتمدمت،تبعػػتالدراسػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػياوأدوات الدراسػػة:  ،مػػنيج
رئيسي لجم البيلنلت.

(منظمػػػ تعمػػػؿ ػػػي38،ك)لن(مكظاػػػ168 لنػػػتالعينػػػ م كنػػػ مػػػف)وعينػػػة الدراسػػػة: ،مجتمػػػع
كتػـالتعػرؼعلػىتػأثيرسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ علػىالمسػتكلالاػردممػفالكاليلتالمتادة،

معػػػدؿالػػػدكرافالمتكقػػػ مػػػبلؿتػػػأثيرهعلػػػى)تقيػػػيـاألداءللعػػػلمليف،قػػػراراتتمصػػػيصالم ل ػػػآت،



 

105 

كالايلب(،كتأثيرهعلىالمستكلالتنظيميمفمبلؿ)إنتلجيػ المنظمػ ،ال اػلءة،كالاعليللعلمليف
العمبلء،تمايضالت لليؼ(.اإلنتلجي ،رضل

كممرجػػػلتالمسػػػتكيلت،إيجػػػلبيبػػػيفسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ارتبػػػلط:كجػػػكدنتػػػائج الدراسػػػة
داءالعػػلمليف،قػػراراتتمصػػيصالعكائػػد،معػػدؿالايػػلب(،كممرجػػلتالارديػػ مثػػؿ)تقييـاإلدارةأل

طنػػػ التنظيميػػ يسػػػلعدالمسػػتكيلتالتنظيميػػػ ،كىػػذايعنػػػيكجػػكدمسػػػتكلمقبػػكؿمػػػفسػػلكؾالمكا
كرضلالعمبلء.،كال الءة،كزيلدةاإلنتلجي ،المنظم علىماضت لليؼاإلنتلج

:توصيات الدراسة

كاألسبلبالتيتجعؿسلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ،أفتيتـالدراسلتالمستقبلي بايـاآللي  -أ
 ػػػػيتلاػػػػ كالارديػػػػ المم،يػػػػؤثربكػػػػ ؿمبلكػػػػرعلػػػػىممرجػػػػلتالمسػػػػتكيلتالتنظيميػػػػ 

 .المنظم 

بمستكلسلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليفسكاءنعلىىتملـاال ملأكصتبضركرة -ب
أكعلىمستكلالمنظم ،كمالكل زيلدةىذاالسلكؾلدييـ.،المستكلالاردم

(2). Study (Goksou  Suleyman,  2006):  "Participation of Teachers in 

school Administration and Their organizational  citizenship 

behaviors ".                                                                                                      
"وسموؾ المواطنة التنظيمية لدييـ ،مشاركة المعمميف في إدارة المدرسة"                   

كسػػػلكؾ،دارةالمدرسػػػ إتاديػػػدمسػػػتكلمكػػػلر  المعلمػػػيف ػػػيإلػػػىة الدراسػػػ ىػػػذه ىػػػدفت   
دارةالمدرسػػي كسػػلكؾإلاالعبلقػػ بػػيفالمكػػلر   ػػيمعر ػػ مسػػتكلالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدييـ،ك

 المكاطن التنظيمي .
كاعتمػػدتالبلاػػث ػػيىػػذهالدراسػػ المػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،اسػػتمدـوأدوات الدراسػػة: ،مػػنيج

داةلجم البيلنلت.أ ستبلن الا
،االبتدائيػػ مػػفالمعلمػػيفالعػػلمليف ػػيالمػػدارس مجتمػػ الدراسػػ  ت ػػكفوعينػػة الدراسػػة:  ،مجتمػػع

علىجراءىلإ،كاستمدمتالدراس عين عككائي بسيط تـاسطنبكؿكالثلنكي  يمر زمال ظ 
(معلملن.424)
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 نتائج الدراسة:

لػػػدلالمعلمػػػيفالمكػػػلر يف ػػػيإدارةلنمرتاعػػػ ػػػلف لكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػسػػػمسػػػتكلأف -أ
 .المدرس 

عنػػػدالػػػذ كرمػػػفأعلػػػىدارةالمدرسػػػ  لنػػػتإ ػػػييفراءالمعلمػػػيفالػػػذ كرالمكػػػلر آفأ -ب
 .نلثاإل

توصيات الدراسة: 

زيلدةمكػلر  المعلمػيف ػيإدارةالمدرسػ مػفأجػؿزيػلدةالميػلـالتطكعيػ التػيتتجػلكز -أ
 .األدكارالماددةليـ

 كتكجيعيـ يإدارةالمدرس .،كالمعلملتاإلنلث،ينبايدعـالمعلميفالكبلب -ب

:التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.3
،ماليػ  يبيئػلتممتلاػ بعضػيلالسلبق  يملسبؽعددانمفالدراسلتالبلاثاستعرض

قػد،كـ(2015إلػى2005 مػف)مػبلؿالاتػرةكذلػؾ،كأجنبيػ ،عربيػ كالبعضاآلمر يبيئلت
 تػرابالػكظياي، يمػلتنلكلػتال ترابالناسي،كالػبعضاآلمػراتنلكلتبعضىذهالدراسلتاال

ضػػل  إلػػىذلػػؾإ،كممتلاػػ ،دراسػػلتأمػػرلسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ،كل ػػفمػػفزكايػػلمتعػػددة
الباحػث أىارتوقد كالبعضاآلمر يمنظملتملص ،،جرمالبعضمنيل يمنظملتعلم أ
كصػكالنلصػيل  الاجػكةالباثيػ للدراسػ كذلػؾ،التاصػيؿمػفبكػيءعلىىػذهالدراسػلتلتعقيبا

الاللي .

:واالختالؼ مع الدراسة الحالية ،ومدى التشابو ،غتراب الوظيفياالالدراسات التي تناولت  :والً أ

  تػػرابالػػكظيايلػػدلاالتنلكلػػت( 2014، بػػو مقػػدـأ، واشػػعيبات، و )أبػػو سػػمرة دراسػػ 
تكػػلبيتمػػ قػػدكالمليػػؿ(ك،عضػػلءىيئػػ التػػدريس ػػيالجلمعػػلتالالسػػطيني جػػلمعتي)القػػدسأ

الدراسػ ،مػ داةأككمػ مػنيج، تػرابالػكظيايالكىكا،الدراس الاللي بتنلكليلالمتايرالمستقؿ
 الدراس .كعين ،مجتم ك،المتايرالتلب عفالدراس الاللي  ياالمتبلؼ

  كعبلقتػػػو، تػػػرابالػػكظيايالىػػػد تإلػػىالتعػػػرؼعلػػىا( 2011، )أبػػػو سػػمطافدراسػػ
ىػذهالدراسػ مػ كقػدتكػلبيت؛ةكالتعلػيـالعػللي ػيقطػلع ػز،بلألداءالػكظياي ػيكزارةالتربيػ 

داءالػػكظياي تػػرابالػػكظياي متايػػرمسػػتقؿ،كتنلكلػػتاألالدراسػػ الالليػػ مػػفايػػثتنلكليػػلاال
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بينمػلالدراسػ ،داةأكس الالليػ مػفايػثمػنيجاس تتكلبوم الدرا متايرتلب ،إالأفىذهالدر
كعين الدراس .،تمتلؼمعيلمفايثمجتم 

  تػػػػػرابقلمػػػػػتىػػػػػذهالدراسػػػػػ بػػػػػللتعرؼعلػػػػػىمسػػػػػتكلاال( 2013)الشػػػػػيراني، دراسػػػػػ 
كالعبلقػػػ بينيمػػػلمػػػفكجيػػػ نظػػػرضػػػبلطالجػػػكازات،كتتكػػػلبوىػػػذه،كالػػػكالءالتنظيمػػػي،الػػػكظياي

مفك ذلؾالتكلبو ترابالكظياي،كىكاال،اس م الدراس الاللي بتنلكليلالمتايرالمستقؿالدر
،إالأنيػػػلتمتلػػػؼمػػػ الدراسػػ الالليػػػ بتنلكليػػػلالمتايػػػرسػػتمدم المداةكاأل،ايػػثمػػػنيجالدراسػػػ 

ميػ  متايػربينملر زتالدراس الاللي علىسلكؾالمكاطن التنظي؛كىكالكالءالتنظيمي،التلب 
 الدراس .عين ك، يمجتم االمتبلؼتلب ،م 

دارةإكىػػػػـالضػػػػبلط ػػػػي،فىػػػػذهالدراسػػػػ اقتصػػػػرتعلػػػى ئػػػػ معينػػػػ أبػػػػويػػػػرى الباحػػػػث
طػػػبلعالبلاػػػثعلػػػىإكمػػػفمػػػبلؿ،نػػػوأبمػػػرلالعلملػػػ ،علمػػػلنالجػػػكازات،كلػػػـتتنػػػلكؿالائػػػلتاأل

 ػػػػػي ػػػػػراداألعلػػػػػىعنػػػػػدأتػػػػػرابت ػػػػػكففمسػػػػػتكيلتاال أدبيػػػػػلتالممتلاػػػػػ ،تبػػػػػيفكاأل،الدراسػػػػػلت
فمسػػػػتكيلتاال تػػػػرابجػػػػلءتأ(التػػػػياظيػػػػرت2005، دراسػػػػ المطر ػػػػي)مػػػػرلالمسػػػػتكيلتاأل

 .ؿعندالضبلطأقكبمستكيلت راد،بمستكيلتمرتاع عنداأل
  ىػػػد تإلػػػىالتعػػػرؼعلػػػىمصػػػلئصالمنػػػلخالتنظيمػػػي(2011) الدوسػػػري، دراسػػػ،

كال كػػؼعػػفالعبلقػػ بػػيف،يايلاػػرسالاػػدكد ػػيالريػػلضالػػكظبػػلال ترابكمسػػتكيلتالكػػعكر
كذلػػػؾلعػػػدـ،كتمتلػػػؼىػػػذهالدراسػػػ مػػػ الدراسػػػ الالليػػػ ،كالػػػكالءالتنظيمػػػي،اإل تػػػرابالػػػكظياي

داةأك،مػػنيجاسػػتمداـتنلكليػػلمتايػػراتالدراسػػ الالليػػ مجتمعػػ ،إالأنيػػلتتكػػلبومعيػػلمػػفايػػث
.كعين الدراس ،تمتلؼمعيل يمجتم ،بينملالدراس 

بػأفىنػػلؾكىػػـالضػبلط،كيبلاػػظ،فالدراسػ اكػػتملتعلػى ئػػ معينػ أبػػباحػػثلم ويتضػح      
ايػػثأظيػػرتنتػػلئجالدراسػػ عػػدـالمكا قػػ علػػىمسػػتكيلتالكػػعكر؛امػػتبلؼ ػػينتػػلئجالدراسػػ 

؛يايالػػكظبػػلال ترابالػػكظياي،كبينػػتنتػػلئجأمػػرللػػناسالدراسػػ بػػأفىنػػلؾكػػعكربػػلال تراب
 ترابالكظياي.ايثالمكا ق علىتاسيفأسلليبمنلخالعمؿللادمفاال

  داءأ ترابالكظياي متايرمسػتقؿكالدرستالعبلق بيفا( 2005) المطرفي،  دراس
ايػػػثتكػػػلبيتمػػػ الدراسػػػ الالليػػػ  ػػػيالمتايػػػر؛بػػػإدارةجػػػكازاتم ػػػ  متايػػػرتػػػلب العػػػلمليف
يايإالأنيلتعلرضتمعيل يالمتايرالتلب ،كتكلبيتمعيػلمػف ترابالكظالكىكا،المستقؿ

 الدراس .كعين ، يمجتم االمتبلؼم المستمدم داةكاأل،ايثالمنيجالمتب  يالدراس 
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فاػدكداال تػرابالػكظيايقػدأبػمػفمػبلؿاالطػبلععلػىالدراسػ لباحػثاستدؿ اولقد 
مػػفمػػبلؿعػػرضكػػلرتالدراسػػ أايػػث؛ ػػيالبيػػتةسػػرلتكػػمؿاأل؛دارةجػػكازاتم ػػ إتجػػلكزت

قػدانع ػسا تػرابيـ ػيالعمػؿعلػى،%(مػفالعػلمليف25.8فملنسػبتو)ألىإ،كتاليؿالنتلئج
 .ألسرىـسكءمعلملتيـ

  لػػىمسػػتكلالكػػعكربػػلال ترابالػػكظيايإكػػلرتىػػذهالدراسػػ أ(2012)شػػبات،  دراسػػ
تكلبيتىذهايث؛كمدلعبلقتوبللمتايراتالكمصي ،لدلالعلمليف يالجلمعلتالالسطيني 

مػػلأالدراسػػ مػػ الدراسػػ الالليػػ مػػفايػػثالمتايػػرالمسػػتقؿ،كامتلاػػتمعيػػل ػػيالمتايػػرالتػػلب ،
داةالدراسػػػػػ أك ػػػػػذلؾ قػػػػػدتكػػػػػلبومػػػػػ الدراسػػػػػ الالليػػػػػ ،؛ ػػػػػيىػػػػػذهالدراسػػػػػ المسػػػػػتمدـالمػػػػػنيج

كعينتيػلعػفالدراسػ الالليػ ،،يمجتمػ الدراسػ فىنلؾامتبلؼ أبويرى الباحثالمستمدم ،
ايثاقتصرتعلػى ئػ ب يالجلمعلتالالسطيني (،قسلـرؤسلءاأل)ايثتنلكلتدراس كبلت

 الدراس .إلجراءمعين ،بينملتنلكلتالدراس الاللي  ئلتمتعددة

  ظيايمعر ػػػ مسػػػتكلاال تػػػرابالػػػك لػػػىإىػػػد تىػػػذهالدراسػػػ ( 2015)جمػػػيغـ، دراسػػػ،
،كالمعكقػػػلتالتػػػيتاػػػدمػػػفتطبيػػػؽالبػػػرامج،كمسػػػتكلالتم ػػػيفلػػػدلالعػػػلمليفبجػػػكازاتالريػػػلض

 كالتقنيلتالاديث .

ايػثاعتمػد؛فىذهالدراس امتلاتم الدراس الاللي  يالمتايرالمستقؿإ ؛كبللتللي
، ػػيمجتمػػ مػػتبلؼىنػػلؾاكأيضػػلن،دراسػػتو ػػيتلبعػػلنالبلاػػثعلػػىاال تػػرابالػػكظيايمتايػػران

كلػػـيػػتـ،ايػثاكػػتملتعينػػ الدراسػ علػػىجميػػ العػلمليف ػػيجػػكازاتالريػلض؛كعينػ الدراسػػ 
داةالدراس .أك،يلتكلبيتم ىذهالدراس  يالمنيجالمستمدـأنالإتاديد ئ معين ،

  لتػيكالمسػببلتا تػرابالملىيػ ظػلىرةا تنلكلتىػذهالدراسػ  (2013)البغيمي، دراس
سػػلليبألكا، تػػرابعلػػىبيئػػ العمػػؿالثيراأ،كمعر ػػ تػػىػػذهالظػػلىرةلػػىظيػػكرإفتػػؤدمأيم ػػف
 تبلعيلللقضلءعلىىذهالظلىرة.إالمم ف

كقػػدتكػػلبيتىػػذهالدراسػػ مػػ الدراسػػ الالليػػ مػػفايػػثالمتايػػرالمسػػتقؿالمتمثػػؿ ػػي
داةالمتمثلػػػػػػ كاأل،تمدـتكػػػػػػلبيتمعيػػػػػلمػػػػػفايػػػػػػثالمػػػػػنيجالمسػػػػػ ػػػػػذلؾاال تػػػػػرابالػػػػػكظياي،ك

كعينتيل.،نيلامتلاتم الدراس الاللي  يمجتم الدراس أالإبلالستبلن ،
،كالجيػػد،لػػىارتاػػلعالت لاػػ إممػػليػػؤدمفمجتمػػ الدراسػػ  بيػػرجػػدانأبػػويػػرى الباحػػث

. يدكل ال كيتالعلمل ايثاكتمؿعلىجمي البنكؾ؛لى ل  مارداتوإالمصلاب كالكقت
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  اال تػرابعنػػد االسػػتدالؿعػفمسػػتكل إلػىأكػلرتىػذهالدراسػػ  (2011)خمػػؼ، دراسػ
 ثلثالجلىز.أللبلفالمكصؿ،كاأجملعلتالعمؿ يمصنعي

المتايػرالمسػتقؿالمتمثػؿ ػياال تػرابمػ نيلتكلبيتأكيتض مفمبلؿىذهالدراس ب
ىػػذهتمتلػػؼك؛سػػ عػػفالدراسػػ الالليػػ كعينػػ الدرا، ػػيمجتمػػ فىنػػلؾامتبل ػػلنأالإالػػكظياي،
كىػك،سلليبالمنيجالكصايالتاليلػيأمرمفآلنسلكبأضل تأبأفالاللي عفالدراس الدراس 

؛ ثردق أللاصكؿعلىنتلئجكذلؾ؛،كمنيجالمس االجتملعيبطريق العين المنيجالمقلرف
.ؼعفمستكلاال ترابلل ك،ثلثكاأل،لبلفايثتمتالمقلرن بيفمصنعياأل

فإ ػػ؛كبللتػػللي،الدراسػػ كعينػػ ، ػػيبيئػػ العمػػؿلمجتمػػ لنفىنػػلؾامتبل ػػأبػػويػػرى الباحػػث
بعػػلداال تػػرابالمؤسسػػيبػػيفمصػػن أ ػػيمسػػتكل ركقػػل رديػػ يػػرتاظنتػػلئجىػػذهالدراسػػ قػػد

.ثلثكاأل،لبلفألا

 ( دراسػNazem&Eimani,  2014    تناولل  ذل ا دلاسد ل ) العكامػؿ  ػي التاقيػؽ 
 .اإلسبلمي  أزاد جلمع   ي العلمليف لدل الكظياي  ترابالا  ي المؤثرة

ضل  ا ىنلؾتكلبو يمكضكعىذهالدراس المتمثؿ ياال ترابالكظيايم الدراس الاللي ،ك
فاالمػػتبلؼبػػيفأنػػويتضػػ بػػأالإداةل ػػبلالدراسػػتيف،كاأل،لػػىذلػػؾتػػـاسػػتمداـناػػسالمػػنيجإ

الدراس .كبيئ ،كعين ، يمجتم ىكيفالدراست

فمسػتكلاال تػرابعنػدالرجػلؿبػأالدراسػ ىػذهكمفمبلؿاطبلعوعلػىمباحثل ويتضح
للاصػكؿمػنيـكذلؾر ب كذلؾلكجكدالمنل س القكي بيفالرجلؿ؛عنوعندالنسلءلن لفمرتاع
 يمجلؿالعمؿ.علىالترقي 

 :واالختالؼ مع الدراسة الحالية ،ومدى التشابو ،ت اإلغتراب النفسيالدراسات التي تناول ثانيًا:

  االجتملعي كالقيـ،الدينيااللتزاـىد تإلىمعر  مستكل( 2013)أبو عمره،  دراس،
كالتػػي،الالليػػ مػػ الدراسػػ ىػػذهالدراسػػ تقلطعػػت،كةلػػدلطلبػػ جلمعػػلت ػػزاال تػػرابكمسػػتكل

،لبيتمػػػ الدراسػػػ الالليػػػ مػػػفايػػػثالمػػػنيجالمسػػػتمدـر ػػػزتعلػػػىاإل تػػػرابالػػػكظياي،كتكػػػ
 الدراس .كعين ، يمجتم االمتبلؼ،م رئيسي ليذهالدراس داةأ  نكاالستبل

  لئلنجػلزلػدلكالدا عيػ ،درستالعبلق بيفاإل ترابالناسػي(2012)شحادة،  دراس
المتمثػػػػؿلمتايػػػػرالمسػػػػتقؿمػػػػ اىػػػػذهالدراسػػػػ تتقػػػػلط ،كةالمعػػػػلقيفبصػػػػريلن ػػػػيمال ظػػػػلت ػػػػز

كقػػػدامتلاػػػتىػػػذهالدراسػػػ مػػػ تتاػػػؽمعيػػػل ػػػيإتبػػػلعالمػػػنيجالمسػػػتمدـ،كالػػػكظياي،بػػػلال تراب
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للاصػػكؿعلػػى؛ايػػثاسػػتمدمتىػػذهالدراسػػ المقيػػلس؛داةالمسػػتمدم ألالدراسػػ الالليػػ  ػػيا
كتمتلػػؼمعيػػل ػػيي ،رئيسػػداةأ ػػبينمػػلاسػػتمدمتالدراسػػ الالليػػ االسػػتبلن ،المعلكمػػلتالبلزمػػ 

 كعين الدراس .،مجتم 
  دراسػػ(O`Donnell&Schwab&Ruchken, 2006 )ىػػد تإلػػىمعر ػػ الػػدكر

 ػيكاليػ االجتملعي تراب يتطكرسكءالتكا ؽعندالكبلبالذيفتعرضكاللعنؼبلالكسيطل
 تنلكلػػت،الالليػػ اإل تػػرابالناسػػي،أمػػلالدراسػػ علػػىىػػذهالدراسػػ ر ػػزتنيكىػػل فاألمري يػػ ،ك

داةأك،اإل تػػػرابالػػػػكظياي،كتكػػػػلبيتىػػػػذهالدراسػػػػ مػػػػ الدراسػػػػ الالليػػػػ  ػػػػيالمػػػػنيجالمسػػػػتمدـ
الدراس .بيئ ك، يمجتم االمتبلؼ،م الدراس المتمثل بلالستبلن 

  لػػىمعر ػػ مسػػتكلالكػػعكربػػلال ترابإكػػلرتىػػذهالدراسػػ أ(2015)العروقػػي، دراسػػ
ة،كقدتقلطعتىذهالدراس لىقطلع زإسرلالمارريفالمبعديفيلةلدماألكجكدةالا،الناسي

كتكػػلبيتمػػ ىػػذهالدراسػػ مػػفايػػثاتبلعيػػلمػػ الدراسػػ الالليػػ مػػفايػػثالمتايػػرالمسػػتقؿ،
داةأك،المنيجالكصايالتاليلي،كقػدامتلاػتىػذهالدراسػ مػ الدراسػ الالليػ مػفايػثمجتمػ 

داتيلعلىاستمداـمقيػلسعبػلرةعػفعػدةماػلكرياتػكمعلػىعبػلراتأالدراس ،ايثاكتملت
 ك ؿسؤاؿي كؼنتيج معين .،ملاالستبلن  قدت كفاسئلتيلمترابط أمقنن ،

  دراسػ(Erbas Kayihan, Mustafa, 2014) تاديػدمسػتكيلتلػىإالتػيىػد ت
كمػكاقايـ،التعرؼعلػىمسػتكيلتا تػرابيـاال ترابلمعلـالتربي البدني المرك لكظيا معلـ،ك

متايػرالمسػتقؿالمتمثػؿ،كقدتقلطعػتىػذهالدراسػ مػ الدراسػ الالليػ  ػيالتجلهمين التدريس
كتكلبيتىذهالدراس م الدراس الاللي  يالمنيجالمستمدـ ػيالدراسػ ،بينمػل ياال تراب،

(2012ثاسػػػتمدـالبلاػػػػثمقيػػػلستكػػػػل بلر)داةالمسػػػتمدم ايػػػػامتلاػػػتىػػػػذهالدراسػػػ  ػػػػياأل
 قداستمدمتاالستبلن للاصكؿعلىالمعلكملت،ملالدراس الاللي ألمعر  مستكلاال تراب،

 كبيئ الدراس .،كعين ،البلزم للدراس ،م االمتبلؼبيفالدراستيف يمجتم 
واالخػتالؼ مػع الدراسػة  ،التشابوومدى  الدراسات التي تناولت سموؾ المواطنة التنظيمية ثالثًا:

 :الحالية

  قلمػػػتىػػػذهالدراسػػػ بػػػللتعرؼعلػػػىمػػػدلكجػػػكدعبلقػػػ بػػػيف( 2015)الشػػػنطي،  دراسػػػ
كالعدالػػ التنظيميػػ ،كتكػػلبيتىػػذهالدراسػػ مػػ الدراسػػ الالليػػ مػػف؛سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ 

يػػثالمػػنيجالمسػػتمدـ ػػيمػػبلؿالمتايػػرالتػػلب المتمثػػؿ ػػيسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ،كمػػفا
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معيػلامتلاػتإالأنيػلداةالمسػتمدم ،تكػلبيتمػ الدراسػ الالليػ مػفايػثاأل ذلؾكالدراس ،
 كعين الدراس .،ك يمجتم ، يالمتايرالمستقؿ

  كعبلقتيػػػلبسػػػلكؾ،درسػػػتماػػػدداتالعدالػػػ التنظيميػػػ ( 2015)أبػػػو سػػػمعاف، دراسػػػ
ايػثتكػلبيتمػ الدراسػ الالليػ ؛ةضبلطكػرط قطػلع ػزالمكاطن التنظيمي مفكجي نظر

،ك ػػذلؾتكػػلبيتكمػػنيجالدراسػػ المسػػتمدـ،كىػػكسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ، ػػيالمتايػػرالتػػلب 
الدراسػ امػتبلؼ،م البلزم داةالمستمدم للاصكؿعلىالمعلكملتم الدراس الاللي  ياأل
 الدراس .كعين ،تم ك يمج،الاللي  يالمتايرالمستقؿ

  مػػفالػػكظياياألللتعرؼعلػػىدرجػػ بػػىػػذهالدراسػػ قلمػػت( 2015)صرصػػور، دراسػػ،
قصػػىبقطػػلع ػػزة،كتاديػػدألداريػػيف ػػيجلمعػػ اكسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالمػػكظايفاإل

كقػدتكػلبيتىػذهالدراسػ مػ الدراسػ فالكظياي يتاقيؽسلكؾالمكاطن التنظيمي ،األمدكر
أنيػػػلإالالممتلاػػػ ،بأبعػػػلدهالالليػػػ  ػػػيالمتايػػػرالتػػػلب المتمثػػػؿ ػػػيسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ 

كتكػػلبيتمػػ ،كىػػكاال تػػرابالػػكظياي، مػػل،امتلاػػتمػػ الدراسػػ الالليػػ  ػػيالمايػػرالمسػػتقؿ
و ػيلػىالتكػلبإضػل  إ،م لجمػ المعلكمػلتالبلزمػ للدراسػ دالمسػتمداةاألالدراسػ الالليػ  ػي

كعينػػ ،نيػػلتمتلػػؼعػػفالدراسػػ الالليػػ  ػػيمجتمػػ أالإ،المػػنيجالكصػػايالتاليلػػيالمسػػتمدـ
 الدراس .

  كدكرسػػػلكؾ،داءالكػػػر لتأرالػػػدعـالتنظيمػػػي ػػػيأثػػػدرسػػػت (2013)نػػػوح، دراسػػػ
،كقػػدردنيػػ داءالكػػر لتالصػػنلعي األأثػػرالػػدعـالتنظيمػػي ػػيأالمكاطنػػ التنظيميػػ  ػػيتعزيػػز

نيلتكلبيتمعيػل ػيالمتايػرأالإاتىذهالدراس م الدراس الاللي  يالمتايرالمستقؿ،امتل
،التػػػلب المتمثػػػؿ ػػػيسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ ،ك ػػػذلؾاتاقػػػتمػػػ الدراسػػػ الالليػػػ  ػػػيالمػػػنيج

 كعين الدراس .،داةالمستمدم للدراس ،بينملامتلاتم الدراس الاللي  يمجتم كاأل
 اسػػػلسالعػػػلمليفبللعدالػػػ إثػػػرأتاليػػػؿبينػػػتىػػػذهالدراسػػػ  (2012)أبػػػو تايػػػو، راسػػػ د

،كقػدامتلاػتردفألالتنظيمي علىسلكؾالمكاطن التنظيميػ  ػيمرا ػزالػكزاراتالا كميػ  ػيا
كىػػكسػػلكؾ، ػػيالمتايػػرالتػػلب معيػػلمػػ الدراسػػ الالليػػ  ػػيالمتايػػرالمسػػتقؿ،بينمػػلتكػػلبيت

تنظيميػػ ،ك ػػيالمػػنيجالعلمػػيالمسػػتمدـ ػػيالدراسػػ ،كقػػدتقلطعػػتمعيػػل ػػيمجتمػػ المكاطنػػ ال
كتر ػػزعلػػىمجتمػػ الدراسػػ المتمثػػؿ ػػيكزارة،نيػػللػػـتاػػددأالإالدراسػػ المتمثػػؿ ػػيالػػكزارات،

 اميلرالعين .م الدراس الاللي  ي ذلؾلـتتاؽ؛كقلؼألا
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  تاديدمستكلسلكؾالمكاطنػ التنظيميػ اس الدر كاتىذه (2006الزىراني، )دراس
الدراسػػػتلف ػػػيكقػػػدامتلاػػػت،لػػػدلمعلمػػػيمػػػدارسالتعلػػػيـالعػػػلـالا كميػػػ للبنػػػيفبمدينػػػ جػػػدة

الدراسػ كػلرتأ،بينمػلمسػتقبلنفسػلكؾالمكاطنػ متايػرانأايثاعتبػرتىػذهالدراسػ بػ؛المتايرات
 ػػيالمػػنيج،كنجػػد ػػذلؾتكػػلبيلنتلبعػػلنمتايػػرانفسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ألػػىاعتبػػلرإالالليػػ 

كعين الدراس عفالدراس ،داةالمستمدم ،بينملىنلؾامتبلؼ يمجتم ألالعلميالمستمدـكا
 الاللي .

  ىػػذهالدراسػػ تاديػػدأثػػرمتايػػراتأكضػػات (2012وعػػامر ،حػػواس، والشػػحات) دراسػػ
كالمرؤكسػػيف،،نظيميػػ لػػدل ػػؿمػػفالمػػديريفللمػػديريفعلػػىسػػلكؾالمكاطنػػ التالعػػلطايالػػذ لء

،ك ي(سلكؾالمكاطن التنظيمي )كقدتكلبيتىذهالدراس م الدراس الاللي  يالمتايرالتلب 
   كعين الدراس .،داةالدراس ،بينملامتلاتمعيل يمجتم أك،المنيجالمستمدـ

  دراسػػػػ(Podsakoff&Blume&Whiting, 2009)إلػػػػىلدراسػػػػ ىػػػػذهاىػػػػد ت
 يالكاليلت(المستكلالاردمأكالتنظيمي)ثرسلكؾالمكاطن التنظيمي علىالمنظملتأمعر  

المتاػػػدةاألمري يػػػ ،كتكػػػلبيتىػػػذهالدراسػػػ مػػػ الدراسػػػ الالليػػػ بػػػللتر يزعلػػػىسػػػلكؾالمكاطنػػػ 
 لدراس .كبيئ ا،كعين ، يمجتم االمتبلؼالتنظيمي ،كمفايثالمنيجالمستمدـ،م 

  دراسGoksou  Suleyman, 2006) )ىد تإلىتاديدمستكلمكػلر  العػلمليف
كمسػػتكلسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدييـ،كتكػػلبيتمػػ الدراسػػ الالليػػ  ػػي، ػػيإدارةالمدرسػػ 
ك يالمػنيجالمسػتمدـ،كامتلاػتمػ الدراسػ الالليػ ،(سلكؾالمكاطن التنظيمي )المتايرالتلب 

 كبيئ الدراس .،كعين ،مجتم  ي
 عمى الدراسات السابقة بالتالي: التعقيبيجمؿ الباحث و 

لمػػرأك،ماليػػ مػػفدراسػػلتتنكعػػتالدراسػػلتالسػػلبق لقػػد: الدراسػػة مػػف حيػػث موضػػوع -1
ممتلاػ ،ك،متعػددةزكايػلتنلكلػتمتايػراتالدراسػ الالليػ مػف،كجميعيػلأجنبيػ ك ذلؾ،عربي 
الالليػ الدراس ،كىذامليميزمجتمع الدراس الاللي راسلتلـتتنلكؿمتايراتىذهالدفأإال

عفالدراسلتالسلبق .
لقػػػداسػػػتمدمتمعظػػػـالدراسػػػلتالسػػػلبق المػػػنيجالكصػػػػايمػػػنيج الدراسػػػة: مػػػف حيػػػث  -2

علػػػىعلميػػػلنمنيجػػػلنبلعتبػػػلره؛التاليلػػػي ،لنيػػػكيعبػػػرعنيػػػل م،دقيقػػػلنكصػػػؼالاللػػػ كصػػػالنيقػػػـك
معظػػػػػػػـالدراسػػػػػػػلتليػػػػػػػذاالمػػػػػػػنيجبلسػػػػػػػتثنلءدراسػػػػػػػ ،كقػػػػػػػدالاػػػػػػػظالبلاػػػػػػػثاسػػػػػػػتمداـلنيػػػػػػػك يا
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كىػػػك،اليلػػػيلتالمػػػنيجالكصػػػاياأسػػػلليبمػػػفمػػػرىآأسػػػلكبلنالتػػػياسػػػتمدمت،(2011ملػػػؼ)
.م نكعالباث،كمنيجالمس االجتملعيبطريق العين ،كذلؾانسجلملنالمنيجالمقلرف

نيػػػلأب،لقػػػداتضػػػ مػػػفمػػػبلؿاالطػػبلععلػػػىالدراسػػػلتالسػػػلبق الدراسػػػة: داة أمػػػف حيػػػث  -3
كالمعلكمػػلت،بلسػػتثنلءدراسػػ كػػالدة،رئيسػػي لجمػػ البيلنػػلتداةأ ػػاالسػػتبلن تاسػػتمدمجميعػػلن

ثايػ؛Kayihan Erbas Mustafa((2014كدراس ،(2015)كدراس العركقي،(2002)
االستبلن .مفاستمدمتىذهالدراسلتالمقيلسبدالن

 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

مفمبلؿعرضالدراسلتالسلبق يم فإجملؿاالستالدةمنيلبلآلتي:

صيل  اإلطلرالعلـالدراس . -1

 يالدراسلتالسلبق .استمداميلمفبعضالمصلدرالعلمي التيتـاالستالدة -2

.ؿالمنظكرالتلريميللدراسلتمفمبلتاقيؽترا مي المعر   يمجلؿالتمصص -3

المسلعدة يصيل  اإلطلرالنظرمللدراس . -4

مفالدراسلتالسلبق .انطبلقلنالقدرةعلىتاديدأىمي الدراس  -5

مفتاسيرالبلاثيفلنتلئجالدراسلتالسلبق .االستالدة -6

 كالدراس الاللي .،جراءالمقلرنلتبيفالدراسلتالسلبق إالمسلعدةعلى -7

 عف الدراسات السابقة:الحالية ـ ما يميز الدراسة أى

اسػت ملالنكتػأتي،مفبنلءترا ميمعر يللدراسلتالسلبق انجزءالاللي تعتبرالدراس  .1
علػػيمػػلتكصػػلكاي تبنػػ،كالدارسػػكفالسػػلبقكف ػػيمكضػػكعالدراسػػ ،لمػػلبػػدأهالبػػلاثكف

 كمقترالت.،كملقدمكهمفتكصيلت،إليومفنتلئج

كعبلقتػػػوبسػػػلكؾالمكاطنػػػ ، تػػػرابالػػػكظيايالانيػػػلتنلكلػػػتأزالدراسػػػ الالليػػػ بتمتػػػل .2
 . يمؤسس ا كمي علم التنظيمي 

متايػػػراتالدراسػػػ علػػػىملتتكػػػا-علػػػىاػػػدعلػػػـالبلاػػػث-التكجػػػددراسػػػلتسػػػلبق  .3
 طبقت ي لسطيف.كالاللي مجتمع ،

مػػػػلـاالىتكر ػػػػـ،مػػػػفمػػػػبلؿمػػػػلتػػػػـعرضػػػػومػػػػفالدراسػػػػلتالسػػػػلبق  .4 المتزايػػػػدبمايػػػػـك
 ،إالأفىذهالدراسلتتعتبرقليل  يىذاالمجلؿ.اال تراب
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كىػػػذامػػػليميزىػػػلعػػػف،جػػػلءتىػػػذهالدراسػػػ لسػػػدالػػػنقصالالصػػػؿ ػػػيىػػػذاالمجػػػلؿ .5
 الدراسلتالسلبق .

 الفجوة البحثية: 5.3
،بق بػػػػيفالدراسػػػػلتالسػػػػلكاالمػػػػتبلؼ،نسػػػػتطي تلمػػػػيصأكجػػػػوالكػػػػبوبعػػػػدالتعقيػػػػبالسػػػػلبؽ،
عليػور ػزتلػىمػلإصػكالنك،كالدراسػ الالليػ ،بػيفىػذهالدراسػلتالعبلقػ كالدراس الاللي ،مفمبلؿ

:التلليمفمبلؿالجدكؿكالتييم فصيل تيل"بالفجوة البحثية"،بمليعرؼكذلؾ؛الدراس الاللي 
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 (1جدوؿ رقـ )

 لمدراسة الفجوة البحثية جدوؿ يوضح

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة الجية ـ
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
الحد المكاني 
 والمؤسساتي

تنكعػػػػػػػػػػػػػػتالاػػػػػػػػػػػػػػدكدالم لنيػػػػػػػػػػػػػػ -
 منيػػػػلالماليػػػػ ؛للدراسػػػػلتالسػػػػلبق 

مال ظػػػػػلتك، ػػػػػيالضػػػػػا الاربيػػػػػ 
كمنيػػػػػػػػػػل، ػػػػػػػػػػزة،كمنيػػػػػػػػػػلالعربيػػػػػػػػػػ 

 .األجنبي 
كطبقتالدراسلتالسلبق  ي-

ات،كزار) كملص،منظملتعلم 
مدارس،جلمعلت،مصلن ،بنكؾ،

.(،مكانئكر لت  

لـتستيدؼالدراسلتالسلبق -
 ترابالعلىكجوالمصكصا

كعبلقتوبسلكؾ،الكظياي
كزارة يالمكاطن التنظيمي 

 يكالكئكفالديني ،األكقلؼ
  زة.مال ظلت

التكجددراسلتمكلبي -
طبقتعلىالعلمليف يكزارة

 يكالكئكفالديني ،لؼاألكق
  زة.مال ظلت

الدراس الاللي كزارةتستيد ا-
 يكالكئكفالديني ،األكقلؼ

  زة.مال ظلت
علىالعلمليف يكزارةتطبق-

 يكالكئكفالديني ،األكقلؼ
  زة.مال ظلت
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 الحد البشري
 

طبقػػػػػػػتالدراسػػػػػػػلتالسػػػػػػػلبق علػػػػػػػى
العػػػػلمليف ػػػػيكزارةالدامليػػػػ الكػػػػؽ

،كالعسػػػػػػػػػػ رم،كالطلبػػػػػػػػػػ ،المػػػػػػػػػػدني
كالمػػػػػػػػػػػػػػكظايف ػػػػػػػػػػػػػػيالجلمعػػػػػػػػػػػػػػلت،
كالمػػػػػػػػػػػػػكظايف ػػػػػػػػػػػػػيكزارةالتربيػػػػػػػػػػػػػ 

كمعلمػػػػػػػػػػػػيالمػػػػػػػػػػػػدارس،،كالتعلػػػػػػػػػػػػيـ
.كالعلمليف

كجيػػ الدراسػػلتالسػػلبق لػػـتأمػػذ
،كزارةاألكقلؼنظرالعلمليف ي

كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػيمال ظػػػػلت
.ة ز

 تػػػرابالالليػػػ االالدراسػػػ تنلكلػػػت
كعبلقتػػػػػػػػػػػػػػوبسػػػػػػػػػػػػػػلكؾ،الػػػػػػػػػػػػػػكظياي

المكاطنػػػػػػ التنظيميػػػػػػػ مػػػػػػفمػػػػػػػبلؿ
كجيػػػػػػ نظػػػػػػرالعػػػػػػلمليف ػػػػػػيكزارة

كالكػػػػػػئكفالدينيػػػػػػ  ػػػػػػػي،األكقػػػػػػلؼ
 . زةمال ظلت
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 الحد الزمني

الادالزمنيللدراسلتالسلبق 
؛ممتلؼاسبطبيع  ؿدراس 

جمي الدراسلتالسلبق أفايث
ـ2005 يالاترةمفإجراءىلتـ
ـ.2015إلى  

ملص ،لـتقـالدراسلتالسلبق 
المالي منيلبدراس متايرات
الدراس مجتمع مبلؿالاترات

 السلبق .

الادالزمنيليذهالدراس :سيتـ
إجراءىذهالدراس مبلؿعلـ

ـ2017-ـ2016  
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متغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 
 الدراسة    

 

الدراسلتالسلبق تادثتعف
ن  تراب،كسلكؾالمكاطاال

الناسي،كاال ترابالتنظيمي ،
الكظياي.كاال تراب  

 

لـتر زالدراسلتالسلبق  ي
، ترابالكظيايالدراستيلعلىا

كعبلقتوبسلكؾالمكاطن 
 التنظيمي .

تادثتالدراس الاللي عف
بسلكؾكعبلقتو، ترابالكظياياال

كر زتعلىالمكاطن التنظيمي ،
تراب الكىكا،المستقؿالمتاير
،كعبلقتوبللمتايرالتلب ،الكظياي

 كىكسلكؾالمكاطن التنظيمي .

 لىالدراسلتالسلبق إبلالستنلدالبلاثجردبكاسط المصدر:
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إلػىمجمكعػػ مػفالنتػػلئجيم ػفالقػػكؿبػأفالدراسػلتالسػػلبق تكصػلتمػف خػػالؿ مػا تقػػدـ
لػػػىعػػػدةالدراسػػػ الالليػػػ ، صػػػكؿمثػػػرسػػػكؼتي لتالػػػبعلػػػىمسػػػببلتاإلػػػىتػػػؤدمتكصػػػيلتكا 

 يػي؛كتعزيػزسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ،كبللتػللي،علػىزيػلدةيضػلنأ ترابالكظياي،كتعمؿالا
إضل  منيجي كاضا للدراس الاللي .

 خالصة الفصؿ: 6.3
كاألجنبيػػ ،كالعربيػ ،ماليػػ اللدراسػػلتالسػلبق ا،لػثالاصػػؿالثلالبلاػثمػػفمػبلؿاسػتعرض

الدراسػػػلتاسػػػتيد تقػػػدك،،كسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ الػػػكظياي،كاال تػػػراباال تػػػرابالتػػػيتنلكلػػػت
،ضػػكعلتيلكذلػػؾمػػفمػػبلؿالتعػػرؼعلػػىمك؛متعػػددةالسػػلبق متايػػراتالدراسػػ الالليػػ مػػفجكانػػب

كتمػػػت؛كالتكصػػػيلتالتػػػيتبنتيػػػل، مػػػل،للنتػػػلئجكمنلىجيػػػلالباثيػػػ ،كصػػػكالن،كأدكاتيػػػل،كمجتمعلتيػػػل
مػػفمػػبلؿالتعقيػػبكذلػػؾ؛الالليػػ الدراسػػ ك،الدراسػػلتالسػػلبق بػػيفمػػفمػػبلؿىػػذاالاصػػؿرنػػ المقل

كػلرةإلكتمػتابللتاصػيؿ،الالليػ الدراسػ كاالمػتبلؼمػ ،كبيػلفالتكػلبو،علىالدراسلتالسػلبق 
،كجػػواالسػػتالدةمػػفىػػذهالدراسػػلتألػػىإ ػػذلؾ ىإلػػبلإلضػػل   ػػيعػػدةنقػػلط،جملليػػلإكتػـػ ذلػػؾتػـػ

تاديػدالاجػكةببعػدذلػؾكانتيػىالاصػؿ،مرلعفالدراسلتاألىـمليميزالدراس الاللي أتكضي 
.كالدراس الاللي ،العبلق بيفالدراسلتالسلبق مفمبلؿالباثي 
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 الرابعالفصؿ  .4

 جراءاتياا  و  ،منيجية الدراسة
 
 1.4 .تمييد 
 2.4 منيج الدراسة. 
 3.4 ع الدراسةمجتم. 
 4.4 .عينة الدراسة  
 5.4 الدراسة. اةدأ 
 6.4  االستبانة(داة الدراسة أصدؽ(. 
 7.4  االستبانة)داة الدراسة أثبات(. 
 8.4 حصائية المستخدمة.ساليب اإلاأل 
 9.4  جراء الدراسة.إخطوات 
 10.4 .مصادر البيانات 
 11.4 وتوزيع البيانات. ،اختبار 
 12.4 خالصة الفصؿ 
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صؿ الرابعالف .4

 جراءاتياا  و  ،منيجية الدراسة
 تمييد: 1.4

تعتبرمنيجيػ كصكؿإلىالمعر  ،كالبيدؼ؛المنيجي ىيالطريؽالتييتبعيلالبلاث
جراءاتيػػػلماػػػكرانأسلسػػيلنيػػػتـمػػػفمبللػػوإنجػػػلزالجلنػػػبالتطبيقػػيمػػػفالدراسػػػ ،كعػػػف،الدراسػػ  كا 

للتكصػػؿإلػػىكذلػػؾ؛راءالتاليػػؿاإلاصػػلئيإلجػػ؛طريقيػػليػػتـالاصػػكؿعلػػىالبيلنػػلتالمطلكبػػ 
النتلئجالتييتـتاسيرىل يضكءأدبيلتالدراس المتعلق بمكضكعالدراس .

منيجي الدراس التيتـاتبلعيػل،مػفايػثمػنيجالاللييتنلكؿالاصؿكبنلءنعلىذلؾ
ن ،كثبلتيػػل،كاألسػػلليبداةالدراسػػ ،كصػػدؽاالسػػتبلأالدراسػػ ،كمجتمػػ الدراسػػ ،كعينػػ الدراسػػ ،ك

اإلاصلئي المستمدم ،كمطكاتإجراءالدراس ،كمصلدرالبيلنلت،كامتبلرتكزي البيلنلت.

 منيج الدراسة:  2.4
تػػـاعتمػػلدالمػػنيجالكصػػايالتاليلػػي،كالػػذميعتمػػدعلػػىدراسػػ الظػػلىرة مػػلتكجػػد ػػي

، مػلالي تاػيىػذاالمػنيجك ميػلن، يايػلن،كيعبػرعنيػلتعبيػراندقيقػلنالكاق ،كييػتـبكصػايلكصػالن
كعبلقلتيػػلالممتلاػػ ،بػػؿ،عنػػدجمػػ المعلكمػػلتالمتعلقػػ بللظػػلىرةمػػفأجػػؿاستقصػػلءمظلىرىػػل

كالتاسير،للكصكؿإلىاستنتلجلت.،كالربط،يتعدلذلؾإلىالتاليؿ

 مجتمع الدراسة:  3.4
كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي،قػػػػلؼكزارةاألك ػػػػيالعػػػػلمليفيت ػػػػكفمجتمػػػػ الدراسػػػػ مػػػػفجميػػػػ 

:التلليكىـمكزعيفاسبالجدكؿكعلمل ،(علمبلن،1308،كالبللدعددىـ) زةمال ظلت
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 (2جدوؿ رقـ )
 مكاف العمؿتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب 

 مدير مكاف العمؿ ـ
رئيس 
 قسـ

رئيس 
 اإلجمالي موظؼ شعبة

 13099103 مديري أكقلؼالكسطى 1
 141189195ديري أكقلؼالكملؿم 2
 41240246 1مديري أكقلؼ زة 3
 142169176يكنسمديري أكقلؼملف 4
 15196103 مديري أكقلؼر   5
 002 1 1)قطلع زة(اإلدارةالعلم لمديريلتالمال ظلتالجنكبي  6
 21069إدارةالرقلب الداملي  7
 10067كاإلعبلـ،العبلقلتالعلم إدارةكادة 8
 12079اإلدارةالعلم لؤلمبلؾالكقاي  9
 381115125اإلدارةالعلم للتعليـالكرعي 10
 221510كالعمرة،اإلدارةالعلم للاج 11
 24028اإلدارةالعلم للز لة 12
 4102429اإلدارةالعلم للكئكفاإلداري  13
 150816اإلدارةالعلم للكئكفالمللي  14
 21025اإلدارةالعلم للكئكفالمسياي  15
 112158162اإلدارةالعلم للعمؿالنسلئي 16
 2213741كاإلنكلءات،اإلدارةالعلم لليندس  17
15007كاإلركلد،اإلدارةالعلم للكعظ 18
21913 1زتاايظالقرآفال ريـاإلدارةالعلم لمرا  19
11147م تبالك يؿ 20
1311419مؤسس إذاع القرآفال ريـ 21
 10002(مجلسإدارة)مؤسس تنمي أمكاؿاألكقلؼ 22
 11068كادةالتمطيطكالسيلسلت 23
 10001كادةالك لكم 24
 10034كادةالكئكفالقلنكني  25
 10001كادةكئكفالقدس 26
 1308 1199 13 60 36 المجموع 

(2017،قسـكئكفالمكظايف)كزارةاألكقلؼ، يلكئكفاإلداري اجردبكاسط البلاثبلالستنلدإلىالمصدر:
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 عينة الدراسة:  4.4
عينة الدراسة االستطالعية: 1.4.4

كالكػئكف،كزارةاألكقػلؼ ػيالعػلمليف(مػف30مفعػدد)م كن  استطبلعي  عين  تـامتيلر
داةالدراس .أ،كذلؾللتاقؽمفصدؽكثبلت زةمال ظلتالديني  ي

 عينة الدراسة الفعمية: 2.4.4

امتيلرعين عككائي  )بسيط تـ األكقلؼ يالعلمليف(مف297عددىل كالكئكف،كزارة
. زةمال ظلتالديني  ي

(Moore, 2003):اجـالعين بكاسط المعلدل التللي تـاسلبكقد
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ايث:

mالمطأاليلمكي:،: (.0.05كيعبرعنوبللعبلم العكري )مثبلن
Z: (.0.05لمستكلدالل Z=1.96:القيم المعيلري المقلبل لمستكلدالل معلكـ)مثبلن
تـتصاي اجـالعين مفالمعلدل :ك
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(277أ ػػرادمجتمػػ الدراسػػ ،كتػػـاسػػترداد)مػػف(297عػػدد)ايػػثتػػـتكزيػػ االسػػتبلنلتعلػػى
.%(مفعين الدراس 93.27أمملنسبتو)استبلن ،

التللي :كيتكزعأ رادعين الدراس اسبالجداكؿ
 (3جدوؿ رقـ )

 الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية % العدد الجنس ـ
 89.9 249ذ ر1
 10.1 28 أنثى2

 %100 277 المجموع
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كبنسػػب ،(مػػفأ ػرادالعينػ ىػـمػفالػذ كر249كيتضػ مػفمػبلؿالجػدكؿالسػلبؽأف)
بػػأفالباحػػث رىويػػ،%10.1كبنسػػب ،نػػلث(مػػفأ ػػرادالعينػػ ىػػـمػػفاإل28بينمػػل)؛89.9%

كذلػػػؾ؛ايػػػثاالعتمػػػلدعلػػػىالػػػذ كربكػػػ ؿأ بػػػر؛نسػػػب الػػػذ كرأعلػػػىب ثيػػػرمػػػفنسػػػب اإلنػػػلث
تع ػسىػذهالنتيجػ انماػلضمكػلر  اإلنػلثكالنكلطلتالمتعلق بعمؿالكزارة،ك،لطبيع الميلـ

 يالقكلالعلملػ الذ كرسب مكلر   قدبلاتن"؛ يالقكلالعلمل  ي لسطيفمقلرن بللذ كر
كالتػيبلاػت ػي،(كىذهالنسب مرتاع مقلرن بنسب اإلنلث71.9%) ي لسطيف2015للعلـ

.(2016147:)اإلاصلءالالسطيني،"(%19.1ناسالعلـ)
 (4جدوؿ رقـ )

 المؤىؿ العمميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 ئوية %النسبة الم العدد المؤىؿ العممي ـ
 أقؿ1  18.4 51 دبلـك
 57.0 158 ب للكريكس2
 24.5 68 دراسلتعليل3

 %100 277 المجموع

 أقػؿ،العلمػي(مفأ رادالعين مؤىليـ51)كيتض مفمبلؿالجدكؿالسلبؽأف دبلػـك
؛%57.0كبنسػػب ،(مػػفأ ػػرادالعينػػ مػػؤىليـالعلمػػيب ػػللكريكس158)%،كأف18.4كبنسػػب 

لػىإويشير الباحث،%24.5كبنسب ،(مفأ رادالعين ىـمفامل الدراسلتالعليل68ل)بينم
ممػليػدؿكالدراسػلتالعليػل،،مػفاملػ الب ػللكريكسبكػ ؿعػلـىػـ رادعينػ الدراسػ أأفأ لبي 

ـايػثتػ"؛كتنايػذأعملليػلعلػىال ػكادرذاتالمػؤىبلتالعلميػ ،داءأعلىأفالػكزارةتعتمػد ػي
ك ػػؽقػػلنكفالمدمػػ المدنيػػ  ػػيالمػػلدةالتلسػػع ضػػمفالائػػ الثلنيػػ املػػ الب ػػللكريكستصػػنيؼ

.(11-2006:10)المدم المدني ،"التمصصي  يممتلؼالمجلالتالكظلئؼكالتيتكمؿ

، ػػػيالكقػػػتالاػػػلليدرجػػػ  بيػػػرةعلػػػىناػػػكالتعلػػػيـالعػػػلليالعػػػلـأصػػػب التكجػػػوكقػػػد
إلظيػػلرنتػػلئجمنطقيػػ البلزمػػ كالميػػلرة،كال اػػلءة،القػػدرةأ ػػرادعينػػ الدراسػػ لػػدلكبللتػػلليي ػػكف
للدراس الاللي .
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 (5جدوؿ رقـ )
 عدد سنوات الخدمةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة ـ
 8.3 23سنكات5أقؿمف1
 46.9 130 10أقؿمف-5مف2
 15.5 1543أقؿمف-10مف3
 29.2 81 سن  أ ثر415

 %100 277 المجموع

(مػفأ ػرادالعينػ عػددسػنكاتالمدمػ لػدييـ23)كيتض مفمبلؿالجػدكؿالسػلبؽأف
(مػػفأ ػػرادالعينػػ عػػددسػػنكاتالمدمػػ لػػدييـ130)%،كأف8.3سػػنكات(،كبنسػػب 5)أقػػؿمػػف

(مػػفأ ػػرادالعينػػػ  ػػإفعػػددسػػػنكات43،أمػػػل)%46.9كبنسػػب ،(سػػنكات10أقػػؿمػػػف-5مػػف)
(مػفأ ػرادالعينػ عػدد81بينمػل)؛%15.5سػن ،كبنسػب 15) أقػؿمػف10-المدمػ لػدييـ)مف

 بػربػأفالنسػب األويرى الباحث؛%29.2كبنسب ، أ ثر(،سن 15سنكاتالمدم لدييـمف)
ىػـ ػأ ثر(،سػن 15)كالنسب التيتلييػلنقسلـ،الذيفتـتكظيايـبعداالمف لنتأل رادالعين 

نتػػلئج ػػرادالعينػػ يع ػػسألػػدلكبللتػػللي ػػإفىػػذاالتنػػكع؛مػػفالمػػكظايفالػػذيفبقػػكا ػػيكظػػلئايـ
.ن التنظيمي طكمستكلسلكؾالمكا،لمستكلاال ترابالكظيايكاقعي 

 (6جدوؿ رقـ )              
 يةمر العالفئة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية % العدد يةالعمر الفئة  ـ
 18.4 51سن 30أقؿمف1
 41.5 115 40أقؿمف-30مف2
 19.5 5054أقؿمف-40مف3
 20.6 57 سن  أ ثر450

 %100 277 المجموع

(مػػػػفأ ػػػػرادالعينػػػػ الائػػػػ العمريػػػػ لػػػػدييـ51)كيتضػػػػ مػػػػفمػػػػبلؿالجػػػػدكؿالسػػػػلبؽأف
(مػػػػػفأ ػػػػػرادالعينػػػػػ الائػػػػػ العمريػػػػػ لػػػػػدييـ115)،كأف%18.4ن (،كبنسػػػػػب سػػػػػ30)أقػػػػػؿمػػػػػف

(مػػفأ ػػرادالعينػػ الائػػ العمريػػ لػػدييـ54أمػػل)%،41.5كبنسػػب ،(سػػن 40أقػػؿمػػف-30مػػف)
(مفأ رادالعين الائ العمري لدييـ57بينمل)؛19.5%سن ،كبنسب 50)أقؿمف40-)مف
على لنتللائلتبأفالنسب المئكي األويالحظ الباحث%،20.6كبنسب ،ست  أ ثر(50مف)
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قػػدعػػززتالعػػلمليفلػػدييلبائػػلتعمريػػ علػػىأفالػػكزارةيػػدؿ،ممػػلالعمريػػ  ػػكؽالثبلثػػيفعلمػػلن
كالنػػكعيللسػػ لف ػػي لسػػطيفبػػأف،يظيػػرالتر يػػبالعمػػرم مػػلك؛كػػلب يم ػػفاالعتمػػلدعلييػػل

 قػػػدأكػػلرالجيػػػلزالمر ػػػزملئلاصػػلءالالسػػػطينيبػػػأفىػػػذه"؛الاللبيػػ العظمػػػىىػػػـمػػفالكػػػبلب
.(201659:)اإلاصلءالالسطيني،"39.2%)(اكالي)2016النسب بلاتمنتصؼالعلـ)

 (7جدوؿ رقـ )
 المسمى الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي ـ
 7.6 21مدير1
 24.2 67رئيسقسـ2
 5.8 16 رئيسكعب 3
 62.5 173 مكظؼ4

 %100 277 المجموع

(مػػفأ ػػرادالعينػػ المسػػمىالػػكظيايلػػدييـ21)كيتضػػ مػػفمػػبلؿالجػػدكؿالسػػلبؽأف
%،24.2كبنسػب (مفأ رادالعين ىـمف)رؤسػلءاألقسػلـ(،67%،كأف)7.6بنسب ك)مدير(،

(مػػف173)%؛بينمػػل5.8رئػػيسكػػعب (،كبنسػػب (مػػفأ ػػرادالعينػػ مسػػملىـالػػكظياي)16أمػػل)
 بػػػربػػػأفالنسػػػب األذلػػػؾويفسػػػر الباحػػػث%،62.5كبنسػػػب ،أ ػػػرادالعينػػػ ىػػػـمػػػفالمػػػكظايف

ايثيتض بأفىذهالنسب تكػ ؿالعػدد؛(قسلـللمكظايف،كرؤسلءاأل)للمسميلتالكظياي ىي
تالتػػػياصػػػلتعلػػػىنسػػػبمئكيػػػ  ػػػإفبػػػلقيالمسػػػميل؛ بػػػرأل ػػػرادعينػػػ الدراسػػػ ،كبللتػػػللياأل

منماض جلءتنتيج لقل عددىذهالمسميلت يمجتم الدراس .

 داة الدراسة:أ 5.4
 تػػرابالاداةللدراسػػ ،كالتػػيتػػـتصػػميميلمصيصػػلن،للتعػػرؼعلػػىأتػػـاسػػتمداـاالسػػتبلن  ػػ

.كالكئكفالديني ،كعبلقتوبسلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ،الكظياي

 مكونات االستبانة:

كتت كفاالستبلن مف:
،العلمػػيالجػػنس،المؤىػػؿ:كتكػػتمؿعلػػىالبيلنػػلتالكمصػػي التلليػػ :)البيانػػات الشخصػػية .1

 (.المسمىالكظيايالائ العمري ،،المدم سنكاتعدد
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 :األبعلدالتللي مفكيت كف، االغتراب الوظيفيمحور  .2

 ( قرات.5،كيكتمؿعلى)العزل  -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)العجز -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)البلمعيلري  -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)البلمعنى -

.ات( قر5،كيكتمؿعلى)اال ترابعفالذات -

 :األبعلدالتللي كيت كفمف، سموؾ المواطنة التنظيميةمحور  .3

 ( قرات.5،كيكتمؿعلى)اإليثلر -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)ال يلس  -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)السلكؾالاضلرم -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)الركحالريلضي  -

 .ات( قر5،كيكتمؿعلى)الضميرالاي -
 مقياس التدريج:

مبيف يالجدكؿالتللي:الدرجلتالمكا ق باسبمقيلسالتدريجاسلبكتـ
 (8جدوؿ رقـ )

 مقياس درجات الموافقة
 درجة
 الموافقة

 الوزف النسبي وسط الحسابيالمت
 إلى مف إلى مف

 35.99 20.00 1.79 1.00 قميمة جداً 
 51.99 36.00 2.59 1.80 قميمة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة
 83.99 68.00 4.19 3.40 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جداً 

 :(االستبانة)داة الدراسة أصدؽ  6.4
داةتقػػيسمػػلكضػػعتلقيلسػػو،كقػػدتػػـالتأ ػػدمػػفصػػدؽ،أفاألداةالدراسػػ أكنعنػػيبصػػدؽ
:التللي االستبلن مفمبلؿ
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 الصدؽ مف وجية نظر المحكميف )صدؽ المحتوى/ الصدؽ الظاىري(: 1.6.4

كاالمتصػلص،مػف،(مػفالما مػيفمػفأصػالبالمبػرة12تـعرضاالستبلن علىعػدد)
بلن ،ككضكحتعليمػلتاالسػتبلن ،كانتمػلءالماػلكرأجؿالتأ دمفسبلم الصيل  اللاكي لبلست

لبلسػػتبلن   ػػؿ،كانتمػػلءالاقػػراتلماػػلكراالسػػتبلن ،كمػػدلصػػبلاي االسػػتبلن لقيػػلساألىػػداؼ
المرتبطػػػػ بيػػػػذهالدراسػػػػ ،كبػػػػذلؾتػػػػـالتأ ػػػػدمػػػػفصػػػػدؽاالسػػػػتبلن مػػػػفكجيػػػػ نظػػػػرالما مػػػػيف

.(215ملجلء يص،2رقـنظرملاؽا)

 ؽ االتساؽ الداخمي )الصدؽ البنائي(:صد 2.6.4

ك قػػػراتاالسػػػتبلن ،بعػػػدتطبيقيػػػلعلػػػىعينػػػ ،تػػػـاسػػػلبصػػػدؽاالتسػػػلؽالػػػدامليلماػػػلكر
،(مػػػفمجتمػػػ الدراسػػػ ،كمػػػفمػػػبلؿإيجػػػلدمعػػػلمبلتاالرتبػػػلطلماػػػلكر30اسػػتطبلعي قكاميػػػل)

ك قراتاالستبلن ، ملىكمبيف يالجداكؿالتللي :

 (9جدوؿ رقـ )
 االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة صدؽ

معامؿ  المحور ـ
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

 االغتراب الوظيفي ورمح 
 

 0.0000.05 0.695 العزل  1
 0.0000.05 0.800 العجز 2
 0.0000.05 0.723 البلمعيلري  3
 0.0000.05 0.866 البلمعنى 4
 0.0000.05 0.728 اال ترابعفالذات 5
 سموؾ المواطنة التنظيمية ورمح 

 
 0.0000.05 0.894 اإليثلر 1
 0.0000.05 0.778 ال يلس  2
 0.0000.05 0.771 السلكؾالاضلرم 3
 0.0000.05 0.858 الركحالريلضي  4
 0.0000.05 0.632 الضميرالاي 5

(.0.349(=)0.05تكلدالل )كمس،(29*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )
دالػػػ إاصػػػلئيلن،كتاػػػيصػػػدؽيتبػػػيفمػػػفالجػػػدكؿالسػػػلبؽأفجميػػػ الماػػػلكرتتمتػػػ بمعػػػلمبلت

بأ راضالدراس .
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 (10جدوؿ رقـ )
 االغتراب الوظيفي محورصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات 
 

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 فقرات المحور الثالث فقرات المحور الثاني فقرات المحور األوؿ
1 0.827 0.05 1 0.872 0.05 1 0.839 0.05 
20.881 0.05 20.831 0.05 20.645 0.05 
30.811 0.05 30.686 0.05 30.687 0.05 
40.922 0.05 40.883 0.05 40.807 0.05 
50.406 0.05 50.756 0.05 50.810 0.05 

  الخامسفقرات المحور  الرابعفقرات المحور 
1 0.801 0.05 1 0.680 0.05    
20.578 0.05 20.814 0.05   
30.772 0.05 30.893 0.05   
40.805 0.05 40.872 0.05   
50.830 0.05 50.857 0.05   


(.0.349(=)0.05كمستكلدالل )،(29*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

دالػػػػ إاصػػػػلئيلن،كتاػػػػيصػػػػدؽيتبػػػػيفمػػػػفالجػػػػدكؿالسػػػػلبؽأفجميػػػػ الاقػػػػراتتتمتػػػػ بمعػػػػلمبلت
بأ راضالدراس .
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 (11جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيمية حورصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات م
 

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 رقـ 
 الفقرة

 معامؿ 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 فقرات المحور الثالث فقرات المحور الثاني فقرات المحور األوؿ
1 0.750 0.05 1 0.899 0.05 1 0.837 0.05 
20.882 0.05 20.948 0.05 20.826 0.05 
30.865 0.05 30.965 0.05 30.817 0.05 
40.979 0.05 40.915 0.05 40.756 0.05 
50.645 0.05 50.899 0.05 50.867 0.05 

  الخامسفقرات المحور  الرابعفقرات المحور 
1 0.772 0.05 1 0.953 0.05    
2 0.978 0.05 2 0.920 0.05   
3 0.959 0.05 3 0.984 0.05   
4 0.907 0.05 4 0.956 0.05   
5 0.940 0.05 5 0.851 0.05   



(.0.349(=)0.05كمستكلدالل )،(29*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

دالػػػػ إاصػػػػلئيلن،كتاػػػػيصػػػػدؽيتبػػػػيفمػػػػفالجػػػػدكؿالسػػػػلبؽأفجميػػػػ الاقػػػػراتتتمتػػػػ بمعػػػػلمبلت
بأ راضالدراس .

 داة الدراسة )االستبانة(:أبات ث  7.4
داةتعطػػيناػػسالنتػػلئجتقريبػػلنلػػكطبقػػتمػػرةأمػػرلعلػػىداةالدراسػػ ،أفاألأكنعنػػيبثبػػلت

ناسالمجمكع مفاأل راد،أمأفالنتلئجالتتاير،كقدتـالتأ دمفثبلتاالسػتبلن مػفمػبلؿ
:تياآل

  الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ: 1.7.4

لتأ ػػػدمػػفثبػػػلتاالسػػػتبلن مػػفمػػػبلؿاسػػلبمعػػػلمبلتاالرتبػػػلطبلسػػتمداـمعلدلػػػ ألاػػػلتػػـا
:التللي ركنبلخلمالكراالستبلن ، ملىكمبيف يالجدكؿ
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 (12جدوؿ رقـ )
 معامالت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة

 
 معامؿ االرتباط المحور ـ

 االغتراب الوظيفير و مح 
 0.882 العزل  1
0.814 العجز 2
 0.886 البلمعيلري  3
 0.951 البلمعنى 4
 0.925 اال ترابعفالذات 5
  ر سموؾ المواطنة التنظيميةو مح 
 0.928 اإليثلر 1
 0.930 ال يلس  2
 0.748 السلكؾالاضلرم 3
 0.960 الركحالريلضي  4
 0.821 الضميرالاي 5



سلبؽأفمعلمبلتاالرتبلطبلستمداـمعلدل ألاػل ركنبػلخلماػلكراالسػتبلن يتبيفمفالجدكؿال
 ىيمعلمبلتثبلتدال إاصلئيلن،كتايبأ راضالدراس .

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 2.7.4

تـالتأ دمػفثبػلتاالسػتبلن مػفمػبلؿاسػلبمعػلمبلتاالرتبػلطبطريقػ التجزئػ النصػاي 
:لتللي ، ملىكمبيف يالجدكؿالمالكراالستبلن
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 (13جدوؿ رقـ )
 معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة

 

 المحور ـ
 معامؿ االرتباط

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ
 االغتراب الوظيفيمحور  
 0.885 0.794 العزل  1
 0.951 0.907 العجز 2
 0.934 0.877 البلمعيلري  3
 0.938 0.884 البلمعنى 4
 0.902 0.822 اال ترابعفالذات 5
   محور سموؾ المواطنة التنظيمية 
 0.925 0.860 اإليثلر 1
 0.960 0.923 ال يلس  2
 0.850 0.739 السلكؾالاضلرم 3
 0.915 0.844 الركحالريلضي  4
 0.911 0.836 الضميرالاي 5



معػػػلمبلتاالرتبػػػلطلماػػػلكراالسػػػتبلن ىػػػيمعػػػلمبلتثبػػػلتدالػػػ يتبػػػيفمػػػفالجػػػدكؿالسػػػلبؽأف
إاصلئيلن،كتايبأ راضالدراس .

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  8.4
(SPSSكلئلجلبػػ علػػىأسػػئل الدراسػػ تػػـاسػػتمداـالرزمػػ اإلاصػػلئي للعلػػكـاالجتملعيػػ )

-ئػ النصػاي ،امتبػلر كلمجػكركؼ)معلمؿارتبػلطبيرسػكف،معلدلػ ألاػل ركنبػلخ،طريقػ التجز
( ػػيOne-Way ANOVA،امتبػػلرT-Testللعينػػ الكااػػدة،امتبػػلرTسػػمرنكؼ،امتبػػلر

إجراءالتاليبلتاإلاصلئي البلزم للدراس ،كىيعلىالناكالتللي:
لقيػلسصػدؽ(: Pearson Correlation Coefficient معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) .1

 . كالتلبع، المستقلاتلؾتاديدطبيع العبلق بيفالمتايراالتسلؽالداملي،ك ذ

.لقيلسثبلتاالستبلن  (Cronbach's Alpha): معادلة ألفا كرونباخ .2
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.لقيلسثبلتاالستبلن  (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية .3

المتبػلرإذا(:Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ ) –اختبار كولمجوروؼ  .4
 بيلنلتتتب التكزي الطبيعيمفعدمو. لنتال

لمعر  مدلارتالعأكانمالضاستجلبلتعين الدراس علىلمعينة الواحدة: Tاختبار  .5
 قراتكمالكراالستبلن ،كللتعرؼعلىمدلاناراؼاالستجلبلتل ؿ قرةمػفالاقػرات

،كقيمػػػ "T"عػػفكسػػػطيلالاسػػػلبي،إلػػىجلنػػػبالماػػػلكرالرئيسػػػ ،كللتعػػرؼعلػػػىقيمػػػ 
"Sig.". 

للتاقؽمفكجكد ركؽذاتداللػ إاصػلئي (:T-Testلعينتيف مستقمتيف ) Tاختبار  .6
 (.الجنس يمتكسطتقديرأ رادعين الدراس لمتاير:)

للتاقػػؽمػفكجػػكد ػػركؽ(:One Way ANOVAاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ) .7
،العلمػػيالمؤىػػؿراسػػ لمتايػػرات:)ذاتداللػػ إاصػػلئي  ػػيمتكسػػطتقػػديرأ ػػرادعينػػ الد

 (.المسمىالكظيايالائ العمري ،،المدم سنكاتعدد

 خطوات إجراء الدراسة: 9.4
تـإتبلعالمطكاتالتللي :

 كالتعليؽعلييل.،طبلععلىالدراسلتالسلبق  يمجلؿالدراس ،كتلميصيلاإل .1

 لءاإلطلرالنظرمللدراس .طبلععلىاألدبالنظرمالسلبؽ يمجلؿالدراس ،كبنإلا .2

 كثبلتاالستبلن .،داةالدراس )االستبلن (،كالتاقؽمفصدؽأبنلء .3

 كعين الدراس .،امتيلرمجتم  .4

 كجمعيل.،داةالدراس )االستبلن (علىعين الدراس أتكزي  .5

 تاليؿالبيلنلت،كعرضيل يجداكؿ،كالتعقيبعلييل. .6

 كالمقترالت.، التكصيلتكمنلقكتيل،كصيل ،تاسيرالنتلئج .7

 مصادر البيانات: 10.4
تنقسـمصلدرالبيلنلت يىذهالدراس إلىنكعيف،كىمل:
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 تػػرابالاكذلػػؾللتعػػرؼعلػػى؛كتتمثػػؿ ػػيأداةالدراسػػ )االسػػتبلن (البيانػػات الرئيسػػة: .1
فكالكػئك،كعبلقتوبسلكؾالمكاطن التنظيمي لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼ،الكظياي
.الديني 

كاألدبيػػلتالسػػلبق ،كمػػلتاكيػػوالم تبػػلتمػػف،:كتتمثػػؿ ػػيالدراسػػلتالبيانػػات الثانويػػة .2
كمراج  يمجلؿالدراس .،كأبالثك تب،دراسلت

 اختبار توزيع البيانات: 11.4
 K-S) )Kolmogorov-Smirnovسػمرنكؼ-تػـاسػتمداـامتبػلر كلمجػكركؼ

Testلتتتب التكزي الطبيعيمفعدمو،ك لنتالنتلئج ملىػيمبينػ المتبلرإذا لنتالبيلن
 يالجدكؿالتللي:

 (14جدوؿ رقـ )
 اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة

 ".Sigقيمة " المحور ـ
 االغتراب الوظيفيمحور  
 0.198 العزل  1
 0.168العجز 2
 0.083 البلمعيلري  3
 0.173 البلمعنى 4
 0.162  ترابعفالذاتاال 5
 محور سموؾ المواطنة التنظيمية 
 0.743 اإليثلر 1
 0.184 ال يلس  2
 0.086 السلكؾالاضلرم 3
 0.187 الركحالريلضي  4
 0.091 الضميرالاي 5

 

"لجميػػػ ماػػػلكراالسػػػتبلن أ بػػػرمػػػفمسػػػتكلالداللػػػ .Sigيتبػػػيفمػػػفالجػػػدكؿالسػػػلبؽأفقيمػػػ "
اسػػتمداـكلػػذلؾتػػـ؛علػػىأفجميػػ ماػػلكراالسػػتبلن تتبػػ التكزيػػ الطبيعػػي(،كىػػذايػػدؿ0.05)

االمتبلراتالمعلمي .
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 خالصة الفصؿ 12.4
،تنلكؿىذاالاصؿمنيجي الدراس التيتـاتبلعيل،ايثتـالتعرؼعلىمنيجالدراس 

تاديػدتػـالدراسػ كمجتم الدراس مػفمػبلؿالائػ التػياسػتيد يلالبلاػث،ثػـ يمػليتعلػؽبعينػ 
كثبػػػلتأداة،مػػػفمػػػبلؿالعينػػػ االسػػػتطبلعي للتاقػػػؽمػػػفصػػػدؽاجػػػـالعينػػػ كطريقػػػ امتيلرىػػػل

الجػػػنس،المؤىػػػؿالعلمػػػي،عػػػدد)الدراسػػػ ،ثػػػـاسػػػتعرضالبلاػػػثالعينػػػ الاعليػػػ كتكزيعيػػػلاسػػػب
يضػلنأ،كاستيدؼىذاالاصػؿ(سنكاتالمدم ،كاسبالائ العمري ،ثـاسبالمسمىالكظياي

كمػػػفايػػػثاالتسػػػلؽ،مػػػفكجيػػػ نظػػػرالما مػػػيفكصػػػدقيل،كم كنلتيػػػل،التعػػػرضألداةالدراسػػػ 
 ػػػػذلؾك،كالبيلنػػػػلتعػػػػفالمتايػػػػراتالمػػػػرادقيلسػػػػيل،كذلػػػػؾللاصػػػػكؿعلػػػػىالمعلكمػػػػلت؛الػػػػداملي

إضػل  ،التعرؼعلػىثبػلتأداةالدراسػ مػفمػبلؿاسػلبمعػلمبلتاالرتبػلطلماػلكراالسػتبلن 
،كتػػـالدراسػػ تػػـالتعػػرؼعلػػىاألسػػلليباإلاصػػلئي المسػػتمدم أسػػئل علػػىلئلجلبػػ ك،إلػػىذلػػؾ

مصػػػلدرلعػػػرضمطػػػكاتإجػػػراءالدراسػػػ التػػػيتػػػـإتبلعيػػػل،كانتيػػػىالاصػػػؿالاػػػلليبػػػللتعرض
كذلػػؾالمتبػػلرإذا لنػػت؛للدراسػػ الالليػػ ثػػـامتبػػلرتكزيػػ البيلنػػلتكالثلنكيػػ ،البيلنػػلتالرئيسػػي 

التكزي الطبيعيمفعدمو.البيلنلتتتب 
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 الخامسالفصؿ . 5
 والنقاش ،التحميؿ    

 
 1.5 .تمييد 
 2.5 ومناقشتيا ،نتائج السؤاؿ األوؿ. 
 3.5 ومناقشتيا ،نتائج السؤاؿ الثاني. 
 4.5 ومناقشتيا ،نتائج السؤاؿ الثالث. 
 5.5 ومناقشتيا ،نتائج السؤاؿ الرابع. 
 6.5 خالصة الفصؿ 
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 الفصؿ الخامس .5
 والنقاش ،التحميؿ       

 تمييد: 1.5
،كاالسػػتعلن بلإلطػػلرالنظػػرم،كالنقػػلشتاسػػيرالنتيجػػ ،تتضػػمفنتػػلئجالدراسػػ بللتاليػػؿ

،كأكجػػػػواالتاػػػػلؽكبػػػػيفالدراسػػػػ الالليػػػػ ،،بينيمػػػػلكذلػػػػؾمػػػػفايػػػػثالػػػػربط؛كالدراسػػػػلتالسػػػػلبق 
ك رضيلتيل.،ئل الدراس بينيمل،كتاليؿالبيلنلتالمتعلق بأساالمتبلؼك

ايػػػثتػػػـاإلجلبػػػ علػػػىأسػػػئل الدراسػػػ ،كامتبػػػلر؛يتنػػػلكؿىػػػذاالاصػػػؿنتػػػلئجالدراسػػػ ك
،كالتعقيػػػبعلييػػػل،بلإلضػػػل  إلػػػىبيػػػلفأكجػػػوالتكػػػلبو، رضػػػيلتيل،كمػػػفثػػػـتػػػـتاسػػػيرالنتػػػلئج

كاالمتبلؼم الدراسلتالسلبق .

 ومناقشتيا: ،نتائج السؤاؿ األوؿ  2.5
ؤاؿعلىمليلي:ينصالس

مال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي، تػػرابالػػكظيايلػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالمػػلمسػػتكلا
  زة؟

للعينػػ الكااػػدة، مػػلىػػكمبػػيف ػػيالجػػداكؿTكتػػـاإلجلبػػ علػػىىػػذاالسػػؤاؿبلسػػتمداـامتبػػلر
التللي :

 (15جدوؿ رقـ )
 غتراب الوظيفيالاتحميؿ محور 

 األبعاد ـ
 طالمتوس

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 قليل  2 45.993 0.000 14.318- 0.814 2.300 العزل  1
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كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 لدينيػػػػ  ػػػػيكالكػػػػئكفا،لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼغتػػػػراب الػػػػوظيفيالامسػػػػتكل

 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )44.517 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

إلػىقػيـالػديفىذاالمستكلالقليػؿمػفاال تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليفالباحث  ويفسر
،كالتذمر،كالتكلؤـ،كالقلؽ،كملتدعكإليومفالبعدعفاليأس،اإلسبلميالتييامليلالعلملكف

 ثيػػرمػػفالميػػلـالم لػػؼبيػػلالمبلئمػػ ك،كظيايالػػتاليػػؿاليعتقػػدالبلاػػثبػػأفكمػػفنلايػػ أمػػرل
ممليقلؿاليي ؿاإلدارم، يتكازفاليعكدإلىقدكالتمصصلت،العلملكفم المؤىبلتالعلمي 

 .علىسلكؾالعلمليفكيؤثربدرج  بيرةإيجلبيلنتدامؿاالمتصلصلتدامؿالكاداتالتنظيمي 

كبدرجػػ ،بػػأفجميػػ أبعػػلداال تػػرابالػػكظيايقػػدجػػلءتبنسػػبمتقلربػػ ثويػػرى الباحػػ
سػتكقؼيىنػلممػليػدؿعلػىأفأ لػبالاقػراتمتاػؽعلييػلمػفقبػؿأ ػرادالعينػ ،؛مكا ق )قليلػ (

،كالماػلىيـاإلسػبلمي ،نكرالقػيـمفمبلؿنطلؽالعمؿالدعكمكيرلبأف،البلاثىذاالتقلرب
،القليلػ ظيكرىػذهالنسػب قدي كفلودكر يلبلرتقلءبللمستكلاألمبلقيكزيلدةالكعيالديني

مفاال ترابالكظيايلدلالعلمليف.كالمتقلرب 
التػيأكػلرتبػأفاال تػرابقػدجػلء(2015)العركقػي،مػ دراسػ واتفقت ىذه النتيجػة

(2012)كػػالدة، دراسػػ ػػذلؾبدرجػػ قليلػػ لػػدلاألسػػرلالماػػرريفالمبعػػديفإلػػىقطػػلع ػػزة،ك
 ػيمال ظػلت ػزة،كيعػكدىػذامستكلقليؿمػفاال تػرابلػدلالمعػلقيفبصػريلندلتعلىالتي

التػػي(2011)ملػػؼ،دراسػػ اتاقػػت ػػذلؾمػػ ك،الالسػػطيني الدراسػػلتبيئػػ تطػػلبؽإلػػىاالتاػػلؽ
أ رادالعين لدلعدابعدالعزل إذتجلكزالكسطاال ترابالكظيايأبعلدمستكلقليؿمف دتأ

(2011)الدكسػرم،كاألثػلثالجػلىز،كدراسػ ،عندجملعلتالعمؿ يمصنعيألبػلفالمكصػؿ
التيبينتمستكلقليؿمفاال ترابالكظيايلدلأ رادالعين مػفالعػلمليف ػيالمديريػ العلمػ 

.راس الاللي م الدتقلربالاترةالزمني نتيج إلىالؽتاال،كجلءىذاللريلضبلارسالادكد
التػيأظيػرتمسػتكلمرتاػ عنػدأ ػراد(2012)كبلت،م دراس واختمفت ىذه النتيجة

عين الدراس اكؿاال ترابالكظياي،كعبلقتوبللمتايراتالكمصي  يالجلمعػلتالالسػطيني ،
مػػفدرجػػ مكا قػػ مرتاعػػ لػػىإالتػػيأكػػلرت(2014)أبػػكسػػمرة،ككػػعيبلت،كأبػػكمقػػدـ،كدراسػػ 

بينمػػػػلدراسػػػػ ،المليػػػػؿ،كلػػػػدلأعضػػػػلءىيئػػػػ التػػػػدريس ػػػػيجػػػػلمعتيالقػػػػدساال تػػػػرابالػػػػكظياي
التيبينتمستكلمتكسطلدلأ ػرادالعينػ اػكؿاال تػرابالػكظيايعنػد(2011)أبكسلطلف،

أكضػػاتالتػػي(2013كدراسػػ )أبػػكعمػػرة،كالتعلػػيـ ػػيقطػػلع ػػزة،،المعلمػػيف ػػيكزارةالتربيػػ 
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االمػػتبلؼكيعػػكدىػػذاتكسػػطمػػفاال تػػرابالناسػػيلػػدلطػػبلبالجلمعػػلتالالسػػطيني ،مسػػتكلم
أكػلرتإلػىالتػي(2005)المطر ػي،دراسػ مػ كامتلاتكمجتم ىذهالدراسلت،،إلىمتايرات

دراسػ كمستكلمتكسطمفاال ترابالكظيايبيفالعلمليفبإدارةجػكازاتمنطقػ م ػ الم رمػ ،
تػػيبينػػتمسػػتكلمتكسػػطلبل تػػرابالػػكظيايلػػدلأ ػػرادالعينػػ مػػفالعػػلمليفال(2015)جلػػياـ،

درجػػػػ متكسػػػط مػػػػفإلػػػىأكػػػػلرتالتػػػي(2013)الكػػػػيراني،دراسػػػ  ػػػػذلؾك،بجػػػكازاتالريػػػلض
رجػػػ كيي؛اال تػػػرابالػػػكظيايعلػػػىأداةالدراسػػػ لػػػدلضػػػبلطالمديريػػػ العلمػػػ للجػػػكازاتبللريػػػلض

كامتلاػت ػذلؾىػذهالنتيجػ مػ الدراسػلت،ىػذهكمجتمػ ،إلػىمتايػراتاالمػتبلؼالبلاثسبب
التيأكلرتإلىمسػتكلمتكسػط(,ohammad, 2014) Nazem, Fattah&Eimaniدراس 

              دراسػ كمػ معػ أزاداإلسػبلمي ،لمػفاال تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليف ػيج
Mustafa, 2014) Erbas Kayihan,)  تػػػرابقػػػدجػػػلءبدرجػػػ بينػػػتأفمسػػػتكلاالدلتللل 

كيعػػػكدىػػػذا؛الجلمعػػػلتالتر يػػػ لمركػػػايفلمعلػػػـتربيػػػ بدنيػػػ  ػػػيلمتكسػػػط لػػػدلعينػػػ الدراسػػػ 
امػػتبلؼك،التػػيجػػرت ييػػلالدراسػػتيفعػػفالبيئػػ الالسػػطيني كالتر يػػ ،البيئػػ اإليرانيػػ المػػتبلؼ

  .مصلئصالعين المباكث 
 وكاف مستوى األبعاد كالتالي:

 ػزةجػلءمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،دلالعلمليف يكزارةاألكقلؼلالعزلةمستكل 
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )45.993بكزفنسبي)

،كاألمػػف،لالنتمػػلءبكػػعكرالعػػلمليفمػػفالعزلػػ إلػػىىػػذاالمسػػتكلالقليػػؿويعػػزو الباحػػث
نكعػلنلركابطاالجتملعيػ اقكةعتقدبأفالسبب يذلؾىك،كيياآلمريفم كالعبلقلتاالجتملعي 

 .دامؿمايطالعمؿبيفالعلمليفكتملس يل،مل
فمسػتكلبػأالتػيأكضػات(2015)العركقػي،مػفمػ دراسػ  ػؿوواتفقت ىذه النتيجة

بينتمسػتكلالتي(2012)كالدة،العزل جلءبدرج قليل عنداألسرلالمبعديفلازة،كدراس 
ألف؛ربمػلاالتاػلؽ،كجلءىذا زةتالمعلقيفبصريلن يمال ظللدلأ رادعين مفالعزل قليؿ

. لتلالدراستيفطبقتل ي لسطيف
(التػي2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقػدـ،مفم دراس  ؿوواختمفت ىذه النتيجة

قػدجػػلءتبدرجػػ مرتاعػػ اػكؿمسػػتكلالعزلػػ  ػػرادعينػػ الدراسػػ الدرجػػ ال ليػ ألأفلػػىإأكػلرت
(التػيأظيػرت2011،كدراسػ )ملػؼ،كالمليػؿ،أعضلءىيئ التدريس يجلمعتيالقػدسلدل
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،المتكسػػػطلػػػدلأ ػػػرادالعينػػػ عنػػػدجملعػػػلتالعمػػػؿ ػػػيمصػػػنعيألبػػػلفالمكصػػػؿمسػػػتكلتجػػػلكز
.لمصلئصالعين المباكث  ي لتلالدراستيفنتيج االمتبلؼىذاكقدي كف،كاألثلثالجلىز

 ػزةجػلءمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،العلمليف يكزارةاألكقلؼلدلالعجزمستكل 
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )42.946بكزفنسبي)

قػدعلييػلكالسػيطرة،أكالػتا ـ ػياألمػكر،بأفقدرةالعلمليفعلىالتأثيرويرى الباحث
كانتمػػلء،يـالتػػزاـلػػدي ػػإفىػػذايعطػػيمؤكػػرعلػػىأفالعػػلمليف؛كبللتػػللييعرضػػيـلئلابػػلط،ال

،التنظيميػػػ كالتػػػأثير ػػػيالمكاقػػػؼ،يسػػػتطيعكفالسػػػيطرةعلػػػىاألاػػػداثللميػػػلـالكظيايػػػ تجعليػػػـ
 .كاالجتملعي 

التيبينتبأفالعجزقدجلءبدرج (2015)العركقي،م دراس واتفقت ىذه النتيجة
أظيػػرتالتػػي(2012،)كػػالدةقليلػػ لػػدلاألسػػرلالماػػرريفالمبعػػديفإلػػىقطػػلع ػػزة،كدراسػػ 

بيئػ لتكػلبواالتاػلؽكيعػكدىػذا يمال ظلت زة،مستكلقليؿمفالعجزلدلالمعلقيفبصريلن
كضػاتالتػي(2011)ملػؼ،دراسػ  ػذلؾكايثطبقت يالبيئ الالسػطيني ،؛ىذهالدراسلت

لىز،كاألثػػلثالجػػ،بػػأفمسػػتكلالعجػػزقليػػؿلػػدلجملعػػلتالعمػػؿ ػػيمصػػنعيألبػػلفالمكصػػؿ
علػػىأداةالدراسػػ لػػدلضػػبلطالمديريػػ  منماضػػدرجػػ لػػىإ(2013دراسػػ )الكػػيراني،أكػػلرتك

مػػ الدراسػػ ليػػذهالدراسػػلتلقػػربالاتػػرةالزمنيػػ االتاػػلؽىػػذاكيعػػكد؛بللريػػلضالعلمػػ للجػػكازات
.الاللي 

لرت(التيأك2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،م دراس واختمفت ىذه النتيجة
لػػدلمتكسػػط قػػدجػػلءتبدرجػػ اػػكؿمسػػتكلالعجػػز ػػرادعينػػ الدراسػػ الدرجػػ ال ليػػ ألفألػػىإ

.مجتم الدراس إلىاالمتبلؼىذاكيعزل،كالمليؿ،أعضلءىيئ التدريس يجلمعتيالقدس

 زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالال معياريةمستكل 
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )48.491كزفنسبي)جلءب

بللمعلييراالجتملعي المتمثل االلتزاـعلىأفمفمبلؿىذهالنتيج االستدالؿويمكف 
كىػذامػلكالكػئكفالدينيػ ، يالتعػلليـالدينيػ تعتبػرمػفميثػلؽالعمػؿالػدعكم ػيكزارةاألكقػلؼ

صػ القػكؿأفىػذاااللتػزاـمسػتمدمػفالكػعكربأىميػ ،كمبلالبعػدياسرالمستكلالقليؿمفىػذا
 كبللتلليتنظيـسلكؾالعلمليف.،القيـاألمبلقي التيتؤدمإلىااللتزاـبللمعليير

التػيبينػتبػأفمسػتكلالبلمعيلريػ (2015)العركقػي،مػ دراسػ واتفقت ىذه النتيجػة
دراسػػػػػ  ػػػػػذلؾكىقطػػػػػلع ػػػػػزة،قػػػػػدجػػػػػلءبدرجػػػػػ قليلػػػػػ لػػػػػدلاألسػػػػػرلالماػػػػػرريفالمبعػػػػػديفإلػػػػػ
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 ػيمال ظػلتأظيرتمستكلقليؿمفالبلمعيلري لدلالمعػلقيفبصػريلنالتي(2012)كالدة،
أفمسػػتكلبينػػت(2011)ملػػؼ،دراسػػ كلبيئػػ الدراسػػلتالالسػػطيني ،االتاػػلؽكيعػػكدىػػذا ػػزة،

 ػػػذلؾلثالجػػػلىز،ككاألثػػػ،البلمعيلريػػ قليػػػؿلػػػدلجملعػػػلتالعمػػؿ ػػػيمصػػػنعيألبػػػلفالمكصػػؿ
علػػىأداةمػػفمسػػتكلالبلمعيلريػػ لػػىدرجػػ منماضػػ إأكػػلرتالتػػي(2013)الكػػيراني،دراسػػ 

لاتػرةالزمنيػ لتقػلربااالتاػلؽكيعػكدىػذا؛بللريػلضالدراس لدلضبلطالمديري العلم للجكازات
.م الدراس الاللي 

(التيأكلرت2014كأبكمقدـ،)أبكسمرة،ككعيبلت،م دراس واختمفت ىذه النتيجة
قدجػلءتبدرجػ مرتاعػ لػدلاكؿمستكلالبلمعيلري  رادعين الدراس الدرج ال لي ألفألىإ

إلػػػػىنتيجػػػػ االمػػػػتبلؼ،كقػػػػدجػػػػلءىػػػػذاكالمليػػػػؿ،أعضػػػػلءىيئػػػػ التػػػػدريس ػػػػيجػػػػلمعتيالقػػػػدس
 .مصلئصعين الدراس 

 ػزةمال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،لؼلػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػالال معنىمسػتكل 
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )41.964جلءبكزفنسبي)

،قيمػػ بللالعػػلمليفعنػػدانكػػعكرىنػػلؾمػػفمػػبلؿىػػذهالنتيجػػ علػػىأفاالسػػتدالؿويمكػػف 
السػببقػديعػكدبػأفويعتقػد الباحػث،كبأىميػ العمػؿالػذميلبػيطمكاػلتيـ،معنى ػيالايػلةالك

،علػػػىالمسػػػتكلالكمصػػػيتاديػػػداتجلىػػػلتالعػػػلمليفاألىػػػداؼالمتعلقػػػ بللعمػػػؿ،ككضػػػكحإلػػػى
 كطمكالتيـ.، ؽم اىتململتيـكابايثتت؛كاالجتملعي

التػػػيأظيػػػرتمسػػػتكلقليػػػؿمػػػف(2012)كػػػالدة،مػػػ دراسػػػ واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة
مػػػػ البيئػػػػ للتكػػػػلبواالتاػػػػلؽكيعػػػػكدىػػػػذا ػػػػيمال ظػػػػلت ػػػػزة،البلمعنػػػػىلػػػػدلالمعػػػػلقيفبصػػػػريلن

أكضػاتبػأفمسػتكلالبلمعنػىقليػؿالتػي(2011)ملػؼ،دراسػ اتاقت ذلؾم كالالسطيني ،
دراسػػػػػػػ  ػػػػػػػذلؾكاألثػػػػػػػلثالجػػػػػػػلىز،ك،لػػػػػػػدلجملعػػػػػػػلتالعمػػػػػػػؿ ػػػػػػػيمصػػػػػػػنعيألبػػػػػػػلفالمكصػػػػػػػؿ

لػػىدرجػػ منماضػػ مػػفمسػػتكلالبلمعنػػىعلػػىأداةالدراسػػ إأكػػلرتالتػػي(2013)الكػػيراني،
لتقػلربمػ البيئػ إلػىانتيجػ االتاػلؽ،كقػدي ػكفيري العلم للجكازاتبللريػلضلدلضبلطالمد
.العربي نكعلمل

 كالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼعػػػف الػػػذاتغتػػػراب الامسػػػتكل
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )43.191 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

بللرضػلعػفالػذاتلػدلانىنػلؾكػعكرعلػىأفالنتيجػ مفمػبلؿىػذهويمكف االستدالؿ
،أنكط إلىكجكدكقديعكدالسبب يذلؾ؛التطلبؽم الذاتالعلمليف،كيتمثؿذلؾمفمبلؿ
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،بمعنػػػىالكػػػعكربللرضػػػلعػػػفلالعػػػلمليفكاإلم لنيػػػلتالمكجػػػكدةلػػػد،ك علليػػػلتت ػػػل ئالقػػػدرات
 .قيم معنكي  بيرةكأفمليقكـبوالعلملكفلو،منجزاتاألعملؿ

التيبينتبأفمستكلاال ترابعف(2015)العركقي،دراس م واتفقت ىذه النتيجة
االتاػلؽكقدجلءىذاالذاتقدجلءبدرج قليل لدلاألسرلالمارريفالمبعديفإلىقطلع زة،

تبػأفمسػػتكلأكضػاالتػي(2011)ملػؼ،دراسػ ك ػذلؾ؛نتيجػ للتكػلبومػ البيئػ الالسػطيني 
،كاألثػػلثالجػػلىز،اال تػػرابعػػفالػػذاتقليػػؿلػػدلجملعػػلتالعمػػؿ ػػيمصػػنعيألبػػلفالمكصػػؿ

.كلتقلربالاترةالزمني م الدراس الاللي ،ربملللتقلربم البيئ العربي االتالؽىذايعزلك
لتيأكلرت(ا2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،م دراس واختمفت ىذه النتيجة

قػػدجػلءتبدرجػػ ،اػػكؿمسػتكلاال تػرابعػػفالػذات ػرادعينػػ الدراسػ الدرجػ ال ليػػ ألفألػىإ
عين إلىاالمتبلؼكيرج ىذا؛كالمليؿ،مرتاع لدلأعضلءىيئ التدريس يجلمعتيالقدس

 .الدراس المباكث 
 (16جدوؿ رقـ )
 العزلةتحميؿ فقرات 

 الفقرة ـ
 المتوسط
 الحسابي

 نحراؼاال 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

1 
أكػػػعربضػػػعؼالقػػػدرةعلػػػىالتكاصػػػؿمػػػ 

 .العلمليف يالكزارة
 قليل  2 48.592 0.000 8.245- 1.151 2.430

2
أعػػػػػػلنيمػػػػػػفعػػػػػػدـالر بػػػػػػ  ػػػػػػيالمبػػػػػػلدرة

 .بللاديثم العلمليف
 قليل  3 45.126 0.000 13.089- 0.946 2.256

 قليل  1 50.181 0.000 7.415- 1.102 2.509 أكعربعدـالثق بللعلمليف يالكزارة. 3

4
أتجنػػبت ػػػكيفصػػداقلتعمػػػؿجديػػدةمػػػ 

 العلمليف.
 قليل  4 45.054 0.000 11.618- 1.071 2.253

5 
أكعربلالرتيػلحعنػدملأبتعػدقػدراإلم ػلف

عفالعمؿالجملعي.
 قليل  5 41.011 0.000 15.277- 1.034 2.051

 قميمة  45.993 0.000 14.318- 0.814 2.300 البعد ككؿ 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:

 ػزةجػلءمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالعزلةمستكل 
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )45.993بكزفنسبي)
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 (،كقػػدجػػلءتبػػكزفكػػعربعػػدـالثقػػ بللعػػلمليف ػػيالػػكزارةأ(،كىػػي)3رقػػـ)أعمػػى فقػػرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )50.181نسبي)

كا تقػلدالعػلمليفللعبلقػلتمػ اآلمػريف،أفالكػعكربعػدـالثقػ ذلػؾإلػىويعزو الباحػث 
ازدادتيجلبيػ  لمػلاإل لمػلازدادتالمكػلعرأنػوايػث؛تمثؿأىػـمظػلىراإلاسػلسبػلال تراب

يعطػػػىمؤكػػػرعلػػػى ػػػإفىػػػذاربمػػػل؛قػػػدجػػػلءتبدرجػػ قليلػػػ كبمػػػلأفىػػػذاالاقػػػرة؛بػػػللناسالثقػػ 
  .بينيـنتيج التكاصؿاإلنسلنياآلمريفكاتجله،تجلهأناسيـالناسي لثق إاسلسالعلمليفبل

لػىأفالاقػراتالمتعلقػ إالتػيأكػلرت(2012)كػالدة،دراسػ مػ واتفقت ىذه النتيجة 
كعػػدـالر بػػ  ػػيت ػػكيفصػػداقلتنتيجػػ لعػػدـالثقػػ بػػلآلمريف،قػػد،دعػػفمجللسػػ النػػلسبللبعػػ

،كجػػلءىػػذا ػػيمال ظػػلت ػػزةجػػلءتبدرجػػ منماضػػ لػػدلأ ػػرادالعينػػ مػػفالمعػػلقيفبصػػريلن
 .الالسطيني بيئ الدراس لتطلبؽم انتيج االتالؽ

كلرتالتيأ(2014أبكمقدـ،)أبكسمرة،ككعيبلت،كدراس م ىذه النتيجة  ختمفتوا
أعضػلءىيئػ عينػ بللثق المتبلدل بيفالعلمليفقدجلءتبدرج مرتاعػ لػدلالاقرةالمتعلق لىإ

 .األ لديمي عين الدراس إلىربملاالمتبلؼ،كيرج ىذاكالمليؿ،التدريس يجلمعتيالقدس
 قػػػدراإلم ػػػلفعػػػفالعمػػػػؿأكػػػعربلالرتيػػػلحعنػػػدملأبتعػػػػد(،كىػػػػي)5رقػػػـ)أدنػػػى فقػػػرة

 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )41.011(،كقدجلءتبكزفنسبي)الجملعي

أفك،داءاالجتمػػلعيمػػ اآلمػػريفاأل ػػيلػػدلالعػػلمليفالر بػػ ذلػػؾإلػػىويعػػزو الباحػػث
.كعدـاعتزاليـ،اآلمريفالتالعؿم  يالعلمليفر ب إلىداءاألالسببقديرج  يىذا

لػػىأفجميػػ الاقػػراتإالتػػيأكػػلرت(2012)كػػالدة،دراسػػ مػػ ذه النتيجػػةواتفقػػت ىػػ
،مػػفالمعػػلقيفبصػػريلن ػػرادالعينػػ أالمتعلقػػ بلالبتعػػلدعػػفاآلمػػريفقػػدجػػلءتبدرجػػ قليلػػ لػػدل

(2015دراسػ )جلػياـ، ػذلؾكمػ البيئػ الالسػطيني ،للتكػلبونتيجػ االتالؽكيعزكالبلاثىذا
بلالنسبلخعفالزمبلء يالعمؿقدجلءتبدرجػ قليلػ لػدلأ ػرادرةالمتعلق بينتأفالاقالتي

.لقربالاترةالزمني م الدراس الاللي االتالؽكيعكدىذا؛العين مفالعلمليفبجكازاتالريلض

التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة
لعينػػ قػػدجػػلءتبدرجػػ مرتاعػػ نكػػط كاأل،بللمكػػلر  بللعمػػؿالجمػػلعيالمتعلقػػ لػػىأفالاقػػرةإ

(التػػيبينػػتأفالاقػػرة2011،كدراسػػ )ملػػؼ،كالمليػػؿ،أعضػػلءىيئػػ تػػدريسجػػلمعتيالقػػدس
المتعلق بتجنبالتكاجدقدراإلم لفكسطالجملع  يالعمؿ،قدجلءتبدرج تجلكزتمستكل
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،كاألثػػلثالجػػلىز،ينػػ عنػػدجملعػػلتالعمػػؿ ػػيمصػػنعيألبػػلفالمكصػػؿالمتكسػػطلػػدلأ ػػرادالع
. يىذهالدراسلتلعين المباكث إلىانتيج االمتبلؼكجلءىذا

 (17جدوؿ رقـ )
 العجزتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 قليل  3 43.032 0.000 13.880- 1.017 2.152.كعربعدـالقدرةعلىاتملذالقراراتأ 1

2
داءأعتمػػػدعلػػػىالعػػػلمليف ػػػيالػػػػكزارةآل

 الميلـالكظياي .
 قليل  1 47.004 0.000 9.617- 1.125 2.350

3 
أعلنيمفعدـالقدرةعلػىإقنػلعالعػلمليف

 بأمكرالعمؿ.
 قليل  2 43.899 0.000 13.315- 1.006 2.195

 قليل  4 40.505 0.000 16.257- 0.998 2.025 .أتجنبتامؿالمسؤلي تجلهالعمؿ4
 قليل  5 40.289 0.000 17.237- 0.952 2.014 .أعلنيمفضعؼالقدرةعلىالتمطيط 5
 قميمة  42.946 0.000 19.392- 0.732 2.147 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 جلء، زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالعجزتكلمس

 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )42.946بكزفنسبي)

 كقػد؛(داءالميػلـالكظيايػ أعتمدعلػىالعػلمليف ػيالػكزارةأل(،كىي)2رقـ)أعمى فقرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )47.004جلءتبكزفنسبي)

نكعػػلن ػػيالػتا ـ ػياألمػػكرالملصػ كالقػدرة،بػللقكةكػػعكرالنتيجػ ذلػؾويعػزو الباحػػث 
 .داءاألعملؿأتاسيفأسلليبكاالعتملدعلييل ي،الت يؼم الذاتيم ف،كبللتلليمل

المتعلقػػ ةالاقػػرلػػىأفإالتػػيأكػػلرت(2012)كػػالدة،دراسػػ  مػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة
لػدلقدجػلءتبدرجػ منماضػ بلألعملؿعلىالقيلـتيـقدركعدـ،آلمريفالمسلعدةيـبلاتيلج

لتكػػلبومػػ البيئػػ الالسػػطيني ،إلػػىانتيجػػ االتاػػلؽكيرجػػ ىػػذا؛أ ػػرادالعينػػ مػػفالمعػػلقيفبصػػريلن
 ػيكأنػو،داءعمػؿمػلأ(التػيبينػتأفالاقػرةالمتعلقػ بػ2011دراسػ )ملػؼ،اتاقت ػذلؾمػ ك

لػػدلأ ػػرادالعينػػ عنػػدمنماضػػ نجػػزه،قػػدجػػلءتبدرجػػ ي ػػيمسػػلعدةاآلمػػريفالاللػػببالجػػ ل
قػػربإلػػىاالتاػػلؽ،كيعػػزلىػػذاكاألثػػلثالجػػلىز،جملعػػلتالعمػػؿ ػػيمصػػنعيألبػػلفالمكصػػؿ

 .الاترةالزمني م الدراس الاللي 
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التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة 
كاتمػلذالقػراراتالمتعلقػ ،داءاألعمػلؿأأ ػرادعينػ الدراسػ يكػعركفبضػعؼالقػدرةعلػىأفإلى

،كقػدكالمليػؿ،كقدجلءتبدرج مرتاع لدلأعضلءىيئ التدريس ػيجػلمعتيالقػدس،بللعمؿ
 .عين الدراس امتبلؼإلىنتيج االمتبلؼجلءىذا

 (،كقػدجػلءتبػكزفالقػدرةعلػىالتمطػيطأعػلنيمػفضػعؼ(،كىػي)5رقػـ)أدنى فقػرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )40.289نسبي)

صػن القػراراتالمصػيري التػيقػلدريفعلػىلعػلمليفابأنػوقػدي ػكفذلػؾويفسر الباحث
كالتطلعػػػلتالتػػػػي،ايػػػثالقػػػدرةعلػػػىالتعبيػػػربصػػػراا عػػػفاآلراء؛تاػػػددالمطػػػكاتالمسػػػتقبلي 

.كالقدرةعلىاألداءبللمبلدرةكبللتلليالكعكر،األمكرير يتدبنجلحيصلابيلال
لػػىأفالاقػػرةالمتعلقػػ إالتػػيأكػػلرت(2012)كػػالدة،دراسػػ مػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة

؛بضعؼالقدرةعلىالتمطػيطقػدجػلءتبدرجػ منماضػ لػدلأ ػرادالعينػ مػفالمعػلقيفبصػريلن
(2015دراسػ )جلػياـ،لالسطيني ،كاتاقػت ػذلؾمػ لتكلبوم البيئ اإلىااالتالؽكيعكدىذا

قػدجػلءتبدرجػ قليلػ كضػعؼالقػدرة ػيصػن القػرارات،بػللعجزالتيبينتأفالاقرةالمتعلقػ 
قػربالاتػرةالزمنيػ مػ إلػىربمػلاالتاػلؽكيرجػ ؛لدلأ رادالعين مفالعلمليفبجكازاتالريػلض

.الدراس الاللي 
التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م يجة واختمفت ىذه النت

كقػػػدجػػػلءتبدرجػػػ ،اليسػػػتطيعكفمنلقكػػػ األمػػػكرالمتعلقػػػ بللعمػػػؿفأ ػػػرادعينػػػ الدراسػػػ ألػػػىإ
نتيجػػ االمػػتبلؼ،كيعػػكدىػػذاكالمليػػؿ،مرتاعػػ لػػدلأعضػػلءىيئػػ التػػدريس ػػيجػػلمعتيالقػػدس

.لعين الدراس 
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 (18) جدوؿ رقـ
 الالمعياريةتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

كاألنظمػػػػ  ػػػػي،أرلأفااللتػػػػزاـبػػػػللقكانيف 1
 الكزارةيادمفاإلنجلز.

 متكسط  1 58.773 0.407 0.830- 1.231 2.939

2
الملصػ بػأمكسػيل أ ضؿتاقيؽأىدا ي

 لنت.
 قليل  4 46.209 0.000 9.713- 1.182 2.310

3 
رسػػػػػػػلل الػػػػػػػكزارةالتػػػػػػػيأعمػػػػػػػؿبيػػػػػػػل يػػػػػػػر

 كاضا .
 قليل  3 49.819 0.000 7.325- 1.157 2.491

 متكسط  2 57.256 0.058 1.904- 1.199 2.863.التسلسؿاإلدارميضعؼإجراءاتالعمؿ4

مبلقيػػ السػػلئدةأعتقػػدأفااللتػػزاـبػػللقيـاأل 5
 . يالمجتم  يرضركرم

 قليل جدان 5 30.397 0.000 27.155- 0.907 1.520

 قميمة  48.491 0.000 12.259- 0.781 2.425 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 ػزةمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالالمعياريةمستكل 

 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )48.491نسبي)جلءبكزف

 كاألنظمػػػ  ػػػيالػػػكزارةياػػػدمػػػف،أرلأفااللتػػػزاـبػػػللقكانيف(،كىػػػي)1رقػػػـ)أعمػػػى فقػػػرة
 (.متكسط (،كىيبدرج مكا ق )58.773(،كقدجلءتبكزفنسبي)اإلنجلز

،لقػيـكتقبػؿا،إدراؾعلػىأ ػرادالعينػ تكا ػؽعلػىيعطػي مؤشػر ذلػؾأف بػالباحث  ويرى
،يػػػليبػػػذلؾالثقػػػ   تزيػػػد؛كاالنػػػدملجمعيػػػل،بللتػػػزاـبيػػػللكثقػػػتيـ،قنػػػلعتيـك،كالمعػػػليير،كالقػػػكانيف
سلكؾالعلمليف.تكا قيلم ك،يسيؿالت يؼمعيلدرج تقبليل،كبللتلليكتقكل

بػأف(التػيبينػتأفالاقػرةالمتعلقػ 2011دراسػ )الدكسػرم،مػ واتفقت ىػذه النتيجػة
قػػدجػػلءتبدرجػػ متكسػػط لػػدلكاالبت ػػلر،كتاػػدمػػفقػػدرتيعلػػىاإلبػػداع،لعمػػؿتقيػػدنيلػػكائ ا

،كيعػػػزلىػػػذاأ ػػػرادالعينػػػ مػػػفالعػػػلمليف ػػػيالمديريػػػ العلمػػػ لاػػػرسالاػػػدكد ػػػيمدينػػػ الريػػػلض
 .ربمللقربالاترةالزمني م الدراس الاللي االتالؽ

التيأكلرت(2014لت،كأبكمقدـ،)أبكسمرة،ككعيبدراس م واختمفت ىذه النتيجة
كقػدجػػلءتبدرجػػ فااللتػػزاـبأنظمػػ الجلمعػ  يػػرمجػػد،أيكػػعركفبػفأ ػػرادعينػ الدراسػػ ألػىإ
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التػي(2012)كػالدة،دراسػ ك،كالمليػؿ،مرتاع لدلأعضلءىيئ التدريس يجلمعتيالقدس
يأنتمػػػيإلييػػػلقػػدجػػػلءتبدرجػػػ أفالاقػػػرةالمتعلقػػ بعػػػدـااللتػػػزاـبقكاعػػدالمؤسسػػػ التػػكضػػاتأ

أفالاقػػرةبػػ(التػػيبينػػت2011،كدراسػػ )ملػػؼ،منماضػ لػػدلأ ػػرادالعينػػ مػػفالمعػػلقيفبصػػريلن
منماضػ قػدجػلءتبدرجػ ،كاألنظم السلئدة يالمؤسسػ ،المتعلق بصعكب االلتزاـبللمعليير

كيعػكدىػذا؛كاألثػلثالجػلىز،لدلأ رادالعين عندجملعلتالعمػؿ ػيمصػنعيألبػلفالمكصػؿ
 .المتبلين م الدراس الاللي عين الدراسلتمصلئصإلىنتيج االمتبلؼ

 أعتقػدأفااللتػزاـبػللقيـاألمبلقيػ السػلئدة ػيالمجتمػ  يػر(،كىػي)5رقػـ)أدنى فقػرة
 (.قليل جدان(،كىيبدرج مكا ق )30.397(،كقدجلءتبكزفنسبي)ضركرم

قكاعػدبلعتبلرىػل؛كتأثيرىػل،قػدرتيلكالمعػليير،بأنػوعنػدملتاقػدالقػيـذلػؾحػثالبا ويفسر
كىػذااليتكا ػؽ،كالاكضػى ػيسػلكؾالعػلمليف،االضػطراب إنوتسكدالل مف؛منظم للسلكؾ
المسػتكلىػذابػأفويعتقػد الباحػثجلبلتأ رادالعينػ ليػذهالاقػرة،إمف(القليؿجدان)م المستكل
 ػػيناػػكساألمبلقيػػ سػػعىكزارةاألكقػػلؼمػػفمػػبلؿميثلقيػػلالػػدعكمإلػػى ػػرسالقػػيـنػػلتجعػػف
كالمجتم الذمتمدمو.،العلمليف

لػػىأفالاقػػرةالمتعلقػػ إالتػػيأكػػلرت(2012)كػػالدة،دراسػػ مػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة
المعػلقيفكمعػلييرالمجتمػ قػدجػلءتبدرجػ منماضػ لػدلأ ػرادالعينػ مػف،بعدـاالىتملـلقػيـ

(2015دراسػػ )جلػػياـ، ػػذلؾك ػػيالبيئػػ الالسػػطيني ،لتكػػلبوإلػػىااالتاػػلؽكيعػػزلذلػػؾ،بصػػريلن
قنلعػػ بػػللقيـالسػػلئدةقػػدجػػلءتبدرجػػ الك،قبػػكؿالأفالاقػػرةالمتعلقػػ بللكػػعكربعػػدـالتػػيأظيػػرت

لتقػلرب ػيإلػىايجػ نتاالتاػلؽكيرج ىػذا؛قليل لدلأ رادالعين مفالعلمليفبجكازاتالريلض
.الاترةالزمني م الدراس الاللي 

التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة
كقػدجػلءت،نالمؤسسػلتي قػدأصػب ضػعيالبللقيـفااللتزاـأفأ رادعين الدراس يكعركفبألىإ

دراسػػػػػ  ػػػػػذلؾك،كالمليػػػػػؿ، ػػػػػيجػػػػػلمعتيالقػػػػػدسبدرجػػػػػ مرتاعػػػػػ لػػػػػدلأعضػػػػػلءىيئػػػػػ التػػػػػدريس
أفالاقػػرةالمتعلقػػ بػػأفبعػػضالعػػلداتالسػػلئدةتمػػللؼمػػلاستملصػػت(التػػي2011)الدكسػػرم،
قدجلءتبدرج متكسط لدلأ رادالعين مفالعلمليف يالمديري العلمػ لاػرس،أعتدتعليو

أفالاقػػػرةالمتعلقػػػ بللكػػػعكردتأ ػػػ(التػػػي2011،كدراسػػػ )ملػػػؼ،الاػػػدكد ػػػيمدينػػػ الريػػػلض
لػدلأ ػرادالعينػ عنػدمنماض قدجلءتبدرج كالمعلييرالسلئدة،كتقبؿالقيـ،بللاكؿ ي يـ
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إلػىنتيجػ االمػتبلؼ،كجػلءىػذاكاألثػلثالجػلىز،جملعلتالعمػؿ ػيمصػنعيألبػلفالمكصػؿ
 .الماليرللدراس الاللي مجتم ىذهالدراسلتمصلئص

 (19ـ )جدوؿ رق
 الالمعنىتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
أرلأفإقلمػػػػػػػ عبلقػػػػػػػلتاجتملعيػػػػػػػ مػػػػػػػ 

 العلمليف يرضركري .
 قليل  2 44.116 0.000 12.487- 1.059 2.206

2
الػػػػػكزارةأعتقػػػػػدأفاألىػػػػػداؼالتػػػػػيتتبنلىػػػػػل

 ليستميم .
 قليل  3 43.971 0.000 13.337- 1.000 2.199

3 
مػػػػػػف يػػػػػػرالضػػػػػػركرماالىتمػػػػػػلـبأكقػػػػػػلت

 العمؿ.
 قليل  5 37.184 0.000 19.890- 0.955 1.859

 قليل  4 38.989 0.000 17.197- 1.017 1.949.أعتقدأفالايلةالكظياي القيم ليل4

5 
التػػػيمػػػفالصػػػعبالتالػػػبعلػػػىالعقبػػػلت

 تكاجيني يالعمؿ.
 قليل  1 45.560 0.000 12.026- 0.999 2.278

 قميمة  41.964 0.000 19.037- 0.788 2.098 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالالمعنػػىمسػػتكل 

 (.قليل ج مكا ق )(،كىكبدر41.964جلءبكزفنسبي)

 (،مفالصعبالتالبعلىالعقبلتالتيتكاجيني يالعمؿ(،كىي)5رقـ)أعمى فقرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )45.560كقدجلءتبكزفنسبي)
أكمكجيػػػلنللسػػػلكؾ،،كػػػعكرالعػػػلمليفبػػػأنيـيمل ػػػكفمركػػػدانذلػػػؾإلػػػىويعػػػزو الباحػػػث

لؤلاػداثكاإلدراؾ،،كالػذميػنع سبػدكرهعلػىالقػدرةنظيميػ على يػـاألمػكرالتلدريفقيجعليـ
معقكؿ.ك، كنيلتسيرك ؽمنطؽمايكـ؛التيتعترضالعلمليف

أفالاقػرةالمتعلقػ ب ثػرةبػالتػيأكػلرت(2012)كػالدة،دراس م واتفقت ىذه النتيجة
ينػػػ مػػػفالمعػػػلقيفكالعقبػػػلت ػػػيالايػػػلةقػػػدجػػػلءتبدرجػػػ منماضػػػ لػػػدلأ ػػػرادالع،اإلابلطػػػلت

(2015دراسػ )جلػػياـ،نتيجػ للتكػػلبومػ البيئػ الالسػػطيني ،ك ػذلؾاالتاػلؽكجػلءىػػذا؛بصػريلن
 ػػيأكالتػػأثير ػػيمجريػػلتاألمػػكرالمايطػػ ،أفالاقػػرةالمتعلقػػ بػػللعجزعػػفالػػتا ـالتػػيبينػػت
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االتاػلؽكيعكدذلػؾ؛لضقدجلءتبدرج قليل لدلأ رادالعين مفالعلمليفبجكازاتالريالعمؿ
.قربالاترةالزمني م الدراس الاللي إلىربمل

 (،كقػػدجػػلءتمػػف يػػرالضػػركرماالىتمػػلـبأكقػػلتالعمػػؿ(،كىػػي)3رقػػـ)أدنػػى فقػػرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )37.184بكزفنسبي)

تقليلػػ إال لنػػ كنيػػل؛بػػأفدرجػػ المكا قػػ علػػىاالىتمػػلـبأكقػػلتالعمػػؿويعتقػػد الباحػػث
،أكالتنظيمػيألسػبلبقػدت ػكفناسػي تعػكدإلػىالكػمصناسػوالػكالءربملأكلرتإلىقػكةأنيل

الكظيا ناسيل.كميلـ،اجتملعي ،أكتنظيمي تتعلؽبطبيع 

المتعلقػ بعػدـةأفالاقػربػالتػيأكػلرت(2012)كػالدة،دراسػ مػ واتفقت ىذه النتيجة
،كأفالايػػػلةمملػػػ ،عبػػػرعنيػػلمػػػفمػػػبلؿعػػػدـالكػػعكربمعنػػػىالايػػػلةكالتػػػيي،االىتمػػلـبللكقػػػت
،قػدجػلءتبدرجػ منماضػ لػدلأ ػرادالعينػ مػفالمعػلقيفبصػريلن،أك ليػ ،كتسػيردكفىػدؼ

.الالسطيني  يبيئ الدراس ولتكلبيإلىانتيج االتالؽكجلءىذا

 (20جدوؿ رقـ )
 عف الذاتغتراب الاتحميؿ فقرات 

 المتوسط رةالفق ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
أعػػلنيمػػفضػػعؼالكػػعكربللقيمػػ الذاتيػػ 

 قليل  4 42.022 0.000 14.516- 1.031 2.101داءاألعملؿ.آعندالقيلـب

 قليل  2 44.260 0.000 11.306- 1.159 2.213 .لدمر ب قكي  يترؾالعمؿ2

3 
أعجػػػػػزعػػػػػفالسػػػػػيطرةعلػػػػػىنكػػػػػلطي ػػػػػي

 العمؿ.
 قليل  5 40.650 0.000 16.895- 0.953 2.032

4
أتجنػػػػػػػػػػػػػبالمكػػػػػػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػػػػػػيالنكػػػػػػػػػػػػػلطلت

 االجتملعي  يالكزارة.
 قليل  1 46.859 0.000 10.412- 1.050 2.343

5 
أكعربأنني قدتاالىتملـب ؿكػيء ػي

 قليل  3 42.166 0.000 13.357- 1.111 2.108 العمؿ.

 قميمة  43.191 0.000 16.447- 0.850 2.160 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 كالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼعػػػف الػػػذاتغتػػػراب الامسػػػتكل

 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )43.191 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت
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 (،كقػدأتجنبالمكلر   يالنكلطلتاالجتملعيػ  ػيالػكزارة(،كىي)4)رقـأعمى فقرة
 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )46.859جلءتبكزفنسبي)

كمتػكا قيفمػ ،ذاتأىمي بأنيـمفأ رادالعين كعكرالعلمليفذلؾإلىويعزو الباحث
أدكاتللتعلمػػؿمػ ذاتيػػـ،ذلػؾمػػفقػدرتيـعلػػىامػتبلؾذاتيػـدامػؿالعمػػؿ،كياتمػؿأفيعػػزز

كبللتلليمكلر تيـ يأمعمؿجملعي.

 ػيمسػتكلىػذهالاقػرة(التػيبينػتأف2015دراسػ )جلػياـ،مػ واتفقت ىذه النتيجة
االتاػػلؽ،كجػػلءىػػذابدرجػػ قليلػػ لػػدلأ ػػرادالعينػػ مػػفالعػػلمليفبجػػكازاتالريػػلضءالعمػػؿقػػدجػػل

.راستيفلتقلربالزمنيبيفالدإلىانتيج 

التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة
فأ ػػرادعينػػ الدراسػػ ي رىػػكفالمكػػلر   ػػيالجلمعػػ ،كقػػدجػػلءتبدرجػػ مرتاعػػ لػػدلأعضػػلءأبػػ

 .عين الدراس إلىنتيج االمتبلؼكيعكدىذا؛كالمليؿ،ىيئ التدريس يجلمعتيالقدس
 (،كقػػدجػػلءتأعجػػزعػػفالسػػيطرةعلػػىنكػػلطي ػػيالعمػػؿ(،كىػػي)3رقػػـ)قػػرةأدنػػى ف

 (.قليل (،كىيبدرج مكا ق )40.650بكزفنسبي)

العػػػػلمليف،ك،بللعمػػػػؿأفالسػػػػيطرةعلػػػػىالضػػػػاكطالدامليػػػػ المتعلقػػػػ بػػػػويتوقػػػػع الباحػػػػث
دائيػـ ػيأفتجػلهكالملرجي التيتتعلؽبللمايطالملرجيتػؤدمإلػىزيػلدةالدا عيػ لػدلالعػلملي

كالمعر ػػ ،عػػفالكضػػ الػػكظيايليعتقػػدالبلاػػثبػػأفالسػػببقػػديعػػكدإلػػىالرضػػ،كبللتػػلليالعمػػؿ
بطبيع العمؿ.

(التػيبينػتأفالاقػرةالمتعلقػ بػللعجز2015دراسػ )جلػياـ،مػ واتفقت ىػذه النتيجػة
 مػػفالعػػلمليفبجػػكازاتقػػدجػػلءتبدرجػػ قليلػػ لػػدلأ ػػرادالعينػػ ػػيمجريػػلتاألمػػكرالػػتا ـعػػف

بيفالدراستيف. الزمنيالاترةتقلربإلىنتيج االتالؽكجلءىذا،الريلض

التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة
كنكػلطيـ ػيالجلمعػ ،،داءىػـأفأ رادعين الدراس يكعركفبتػدنيمسػتكلرضػلئيـعػفألىإ

كيعػكدىػذا؛كالمليػؿ،جػلءتبدرجػ مرتاعػ لػدلأعضػلءىيئػ التػدريس ػيجػلمعتيالقػدسكقد
.عين الدراس المباكث إلىاالمتبلؼ
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 ومناقشتيا: ،نتائج السؤاؿ الثاني  3.5
ينصالسؤاؿعلىمليلي:

 ػػػيكالكػػػئكفالدينيػػػ ،مػػػلمسػػػتكلسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼ
  زة؟مال ظلت

للعينػػ الكااػػدة، مػػلىػػكمبػػيف ػػيالجػػداكؿTكتػػـاإلجلبػػ علػػىىػػذاالسػػؤاؿبلسػػتمداـامتبػػلر
التللي :

 (21جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةتحميؿ محور 

 المتوسط األبعاد ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 ةالموافق
  بيرة 3 81.516 0.000 27.825 0.643 4.076 اإليثلر 1
  بيرةجدان 1 87.798 0.000 38.390 0.603 4.390 ال يلس 2
  بيرة 4 81.011 0.000 24.513 0.713 4.051 السلكؾالاضلرم3
  بيرة 5 75.235 0.000 21.351 0.594 3.762 الركحالريلضي 4
  بيرةجدان 2 84.130 0.000 35.395 0.567 4.206 الضميرالاي5
 كبيرة  81.938 0.000 36.681 0.498 4.097 سموؾ المواطنة التنظيمية 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:

 كالكػئكفالدينيػ  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقػلؼسموؾ المواطنة التنظيميةمستكل
 (. بيرة )(،كىكبدرج مكا ق81.938 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

سػػتراتيجي اإللمطػػ اإلػػىكبلالسػػتنلد ،ارتاػػلعىػػذاالمسػػتكلمػػفالسػػلكؾ ويفسػػر الباحػػث
االىتمػػػلـبجػػػذب ػػػكادرمتميػػػزة ػػػي ل ػػػ مجػػػلالتعمليػػػلإلػػػىكالكػػػئكفالدينيػػػ ،لػػػكزارةاألكقػػػلؼ

اسػػػفقػػػدرةكبللتػػػلليتمػػػدملتيل،ك لعليػػػ ، اػػػلءةكتاسػػػيف،لبلسػػػتالدةمػػػفمبػػػراتيـ ػػػيتطػػػكير
لقيػػلـبػػلألدكاركاالنػػدملجل،االنمػػراطممػػليػػؤدمإلػػى؛داءكظػػلئايـبكػػ ؿأ ضػػؿألمليفعلػػىالعػػ

اإلضل ي التيتنب مفسلكؾالمكاطن التنظيمي .
ىذاالمسػتكلإلػىتلبيػ اليي ػؿالتنظيمػيلػدكره ػيالػكزارةمػفايػثكما ويعزو الباحث

،ليتعلػػػؽبللكظياػػػ مػػػفايػػػثمتطلبلتيػػػلكتاديػػػدالعبلقػػػلتبػػػيفالعػػػلمليف،كمػػػ،تكزيػػػ األعمػػػلؿ
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كاستمداـالكسلئؿالعلمي  يىذا،كمبلءمتيلللعلمليفمفمبلؿالتاليؿالكظياي،كمصلئصيل
 المجلؿ.

انبينػتمسػتكل بيػرالتػي(2015)أبػكسػمعلف،مػفم دراسػ  ػؿوواتفقت ىذه النتيجة
دراسػػػػػػ ك بقطػػػػػػلع ػػػػػػزة،الضػػػػػػبلط ػػػػػػيجيػػػػػػلزالكػػػػػػرطلػػػػػػدلمػػػػػػفسػػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػػ التنظيميػػػػػػ 

العلمليفبػكزارةلدلأظيرتمستكل بيرمفسلكؾالمكاطن التنظيمي التي(2015)الكنطي،
بيئػػػػ الدراسػػػػ  ػػػػيتكػػػػلبوالكجػػػػلءىػػػػذااالتاػػػػلؽنتيجػػػػ قطػػػػلع ػػػػزة، ػػػػيالكػػػػؽالمػػػػدني-الدامليػػػ 

المكاطنػ التنظيميػ مفسلكؾانمستكل بير(2012)أبكتليو،دراس كضات،بينملالالسطيني 
 ػػيتكػػلبوالاالتاػػلؽنتيجػػ ىػػذاكيرجػػ ؛لػػدلالعػػلمليف ػػيمرا ػػزالػػكزاراتالا كميػػ  ػػياألردف

 بينمػػػػلأكضػػػػاتدراسػػػػ ، كنيػػػػلطبقػػػػتعلػػػػىالقطػػػػلعالا ػػػػكمي؛الدراسػػػػ مجتمػػػػ 
 Goksou Suleyman,  2006))لالمعلمػيفمستكلمرتا مفسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػد

    يالمتايرالتلب للدراس .لتكلبوإلىااالتالؽكيعكدىذا؛ يالمدارسالتر ي 
التػػيجػلءتبمسػػتكلمتكسػػط(2013)نػكح،مػػفمػػ دراسػ  ػػؿوواختمفػت ىػػذه النتيجػػة
الكػػػػػػر لتالصػػػػػػنلعي  ػػػػػػياألردف،كدراسػػػػػػ العػػػػػػلمليف ػػػػػػيلػػػػػػدللسػػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػػ التنظيميػػػػػػ 

لػدلمعلمػيمػدارسالتعلػيـليػذاالسػلكؾأيضػلنلنمتكسػطمسػتكلبينػتالتي(2006)الزىراني،
مػػلأ،تيف ػػيالدراسػػكيرجػػ ىػػذااالمػػتبلؼإلػػىالائػػ المسػػتيد  ؛ ػػيالسػػعكدي العػػلـالا كميػػ 

لػػػدلالمػػػكظايفاإلداريػػػيف ػػػيجلمعػػػ متكسػػػطبمسػػػتكلجػػػلءت قػػػد(2015)صرصػػػكر،دراسػػػ 
 بينملنجدأفدراس ؛لتالدراسىذهمجتم مصلئصىذااالمتبلؼيرج إلىكاألقصى،

(Podsakoff, Nathan&Blume, Brian&Whiting, Steven, 2009) جػػلءتقػػد
ىػػػػذاكيرجػػػػ ؛ ػػػػيالكاليػػػػلتالمتاػػػػدةاألمري يػػػػ المنظمػػػػلتلػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيمقبػػػػكؿبمسػػػػتكل

                       .ني لبيئ الالسطيلك،الماليرللمجتم كبيئ الدراس ،االمتبلؼإلىمجتم 

 وكاف مستوى األبعاد كالتالي: 

 ػزةجػلءمال ظلتكالكئكفالديني  ي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼاإليثارمستكل 
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.516بكزفنسبي)

لػػػدلأ ػػػرادعينػػػ اإليثػػػلرسػػػلكؾعلػػػىتػػػك رلنتيجػػػ مػػػفمػػػبلؿىػػػذهادالؿويمكػػػف االسػػػت
آلمػػريفالػػذيفيعػػلنكفمكػػل ؿامسػػلعدةيأ ػػرادعينػػ الدراسػػ  ػػر بػػ يعبػػرعػػفكىػػذا،الدراسػػ 

ي مػػف ػػيالػػدكا  قػػدبػػأفالسػػببويػػرى الباحػػث،داءأعمػػلليـأكمسػػلعدتيـ ػػي،تتعلػػؽبللعمػػؿ
 كتاقيؽالذات.،نجلزكبلعالالجلتالداملي المتمثل  ياإلإ يألنيلتسلىـ؛للعلمليفالذاتي 
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مسػتكلأكػلرتإلػى(التػي2015مف)أبػكسػمعلف،م دراس  ؿوواتفقت ىذه النتيجة
دراسػػػػػػ  ػػػػػذلؾالضػػػػػػبلط ػػػػػيجيػػػػػػلزالكػػػػػرط بقطػػػػػلع ػػػػػػزة،كلػػػػػدلمػػػػػفسػػػػػػلكؾاإليثػػػػػلر بيػػػػػرو

الكػػػؽ-علػػػىالعػػػلمليفبػػػكزارةالدامليػػػ رجػػػلءتبمسػػػتكل بيػػػرلسػػػلكؾاإليثػػػل(2015)الكػػنطي،
تيفالالسػػطيني مػػ الدراسػػ بيئػػ الدراسػػتكػػلبولالمػػدني ػػيقطػػلع ػػزة،كجػػلءىػػذااالتاػػلؽنتيجػػ 

لػػػدلمػػػفسػػػلكؾاإليثػػػلرانأظيػػػرتمسػػػتكل بيػػػرالتػػػي(2012)أبػػػكتليػػػو،بينمػػػلدراسػػػ ؛الالليػػػ 
نتيجػ التكػلبو ػييرجػ ؛ىػذااالتاػلؽ إفلذا؛ ياألردفالكزاراتالا كمي العلمليف يمرا ز

 . كنيلطبقتعلىالقطلعالا كمي؛مجتم الدراس 
لػىمسػػتكلمتكسػػطإالتػيأكػػلرت(2006)الزىرانػػي،دراسػ مػػ واختمفػت ىػػذه النتيجػػة

دراسػػػ  ػػػذلؾك ػػػيالسػػػعكدي ،معلمػػػيمػػػدارسالتعلػػػيـالعػػػلـالا كميػػػ لػػػدلمػػػفسػػػلكؾاإليثػػػلر
المػػػػكظايفمػػػػفسػػػػلكؾاإليثػػػػلرلػػػػدللناستملصػػػػتمسػػػػتكلمتكسػػػػطلتػػػػيا(2015)صرصػػػػكر،

الماػػليرلمجتمػػػ مجتمػػػ الدراسػػتيفإلػػىاالمػػتبلؼكيرجػػ ىػػػذا،اإلداريػػيف ػػيجلمعػػػ األقصػػى
.الدراس الاللي 

 ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالكياسػػةمسػػتكل 
(. بيرةجدانبدرج مكا ق )(،كىك87.798جلءبكزفنسبي)

لػػدلأ ػػرادعينػػ علػػىتػػك رسػػلكؾال يلسػػ النتيجػػ مػػفمػػبلؿىػػذهويمكػػف االسػػتدالؿ
كتعػلمليـ،مػدلمسػلىم العػلمليف ػيمنػ اػدكثالمكػل ؿىػذاالمسػتكلع ػسيايػث؛الدراس 
أفالسػػببقػػدبػػكيعتقػػدالبلاػػث،يـكاالبتعػػلدعػػفاسػػتابلل،كالتكػػلكرمعيػػـ،مػػ زمبلئيػػـبإيجلبيػػ 
.كالتكلر ي  يم لفالعمؿبيفالعلمليف،كالتكاصؿ،تكطيدالتبلدالتاالجتملعي يعكدإلى

أكػلرتإلػىمسػتكل(التػي2015)أبػكسػمعلف،مفم دراس  ؿوواتفقت ىذه النتيجة
(2015)الكنطي،دراس الضبلط يجيلزالكرط بقطلع زة،ك بيرمفسلكؾال يلس لدل

الكػػؽالمػػدني ػػي-علػػىالعػػلمليفبػػكزارةالدامليػػ  ػػذلؾدلػػتعلػػىمسػػتكل بيػػرلسػػلكؾال يلسػػ 
،تيفالالسػػطيني مػػ الدراسػػ الالليػػػ بيئػػ الدراسػػتكػػلبولىػػذااالتاػػلؽنتيجػػ كيعػػزلقطػػلع ػػزة،

مػػفسػػلكؾال يلسػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيانمسػػتكل بيػػر(2012دراسػػ )أبػػكتليػػو،ك ػػذلؾأظيػػرت
التكػلبو ػيمجتمػ الدراسػ إلػىنتيجػ يرجػ ىػذااالتاػلؽك ػياألردف،لكزاراتالا كمي امرا ز

.التيطبقتعلىالقطلعالا كمي

مسػتكلأكػلرتإلػىالتػي(2006)الزىرانػي،مػفمػ دراسػ  ػؿوواختمفت ىػذه النتيجػة
دراسػػ كي ،معلمػػيمػػدارسالتعلػػيـالعػػلـالا كميػػ  ػػيالسػػعكدمتكسػػطمػػفسػػلكؾاإليثػػلرلػػدل
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المكظايفاإلداريػيفلدلمستكلمتكسطمفسلكؾاإليثلردلتعلىكالتي(2015)صرصكر،
إلىالائ المستيد   يالدراستيف.نتيج االمتبلؼكيرج ىذا؛ يجلمع األقصى

 كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي،لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼالسػػػػموؾ الحضػػػػاريمسػػػػتكل
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.011كزفنسبي) زةجلءبمال ظلت

لػدلأ ػرادعينػ مػفمػبلؿىػذهالنتيجػ علػىتػك رالسػلكؾالاضػلرمويمكف االستدالؿ
كمكػلر تيـ،لىمسئكلي العلمليفإعلىمليبدكىذاالسلكؾعكدالسببلمستكلايثي؛الدراس 
كزارة،كالمسػػػلىم  ػػػيللبػػػالملصػػػ كالاعلليػػػلت،نكػػػط تطػػػكيرمػػػفمػػػبلؿانػػػدملجيـ ػػػياألال ػػػي

لتاسيفإجراءاتالعمؿ.؛كالنصيا لآلمريف،كالندكات،كتقديـالمككرة،االجتملعلتاضكر
التيدلػتعلػىمسػتكل بيػرمػف(2015)أبكسمعلف،دراس م واتفقت ىذه النتيجة

التػي(2015)الكػنطي،دراسػ ك،الضبلط يجيلزالكرط بقطلع زةالسلكؾالاضلرملدل
الكػؽالمػدني-لعػلمليفبػكزارةالدامليػ لػدلا ػلفمرتاعػلنأكضػاتأفمسػتكلالسػلكؾالاضػلرم

كاتاقػػت،السػػطيني ف لتػػلالدراسػػتيفطبقتػػل ػػيالبيئػػ الأإلػػىاالتاػػلؽكيرجػػ ىػػذا؛ ػػيقطػػلع ػػزة
لػػدلمػػفالسػلكؾالاضػػلرممرتاػ والتػػيدلػػتعلػىمسػػتكل(2012)أبػػكتليػو،دراسػ  ػذلؾمػػ 

ىالتكػػلبوبػػيفالبيئػػ إلػػاالتاػػلؽكيرجػػ ىػػذا؛ ػػياألردفالػػكزاراتالا كميػػ العػػلمليف ػػيمرا ػػز
.،بلإلضل  إلىالقطلعالا كميالمكلبوللدراس الاللي إلىادملكالالسطيني ،األردني 

أكػلرتإلػىمسػتكلالتػي(2006مػف)الزىرانػي،دراسػ  ػؿومػ واختمفت ىػذه النتيجػة
ك ػذلؾمعلميمدارسالتعليـالعلـالا كمي  يالسػعكدي ،مفالسلكؾالاضلرملدلطمتكس

المكظايفدلتعلىمستكلمتكسطمفالسلكؾالاضلرملدلالتي(2015دراس )صرصكر،
 إلىالائ المستيد   يالدراستيف.االمتبلؼكيعكدىذا؛اإلدارييف يجلمع األقصى

 مال ظػلتكالكئكفالديني  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالروح الرياضيةمستكل
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )75.235 زةجلءبكزفنسبي)

لػػدلأ ػػرادمػػفمػػبلؿىػػذهالنتيجػػ علػػىتػػك رسػػلكؾالػػركحالريلضػػي ويمكػػف االسػػتدالؿ
تقبػػؿك،لسػػب للعمػػؿ ػػيظػػركؼ يػػرمناسػػتعدادالعػػلمليفكالسػػبب ػػيذلػػؾىػػك؛عينػػ الدراسػػ 
 لىتكتر يم لفالعمؿ.إعملؿالتيقدتؤدمكامتنلعيـعفاأل،كاالابلطلت،المضليقلت

مف بيرمستكلأكلرتإلى(التي2015دراس )أبكسمعلف،م واتفقت ىذه النتيجة
(2015دراسػ )الكػنطي، ػذلؾ،كالضػبلط ػيجيػلزالكػرط بقطػلع ػزةالركحالريلضػي لػدل

الكػؽالمػدني ػي-لعػلمليفبػكزارةالدامليػ لػدلا بيػرانأفمستكلالركحالريلضي  لفبينتالتي
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دراسػ بينمػل،لالسػطيني أف لتػلالدراسػتيفطبقتػل ػيالبيئػ اإلػىاالتاػلؽكيرجػ ىػذا؛قطلع ػزة
اتالكزارمفالركحالريلضي لدلالعلمليف يمرا زان بيرمستكلبينت(التي2012)أبكتليو،
إلىادكالالسطيني ،التكلبوبيفالبيئ األردني إلىيرج االتالؽىذا إف؛ ياألردفالا كمي 

. كنيلطبقت يالكزاراتالا كمي  ياألردفك،مل
استملصػػتمسػػتكلمتكسػػطالتػػي(2006)الزىرانػػي،دراسػػ مػػ واختمفػػت ىػػذه النتيجػػة
العػػػػلـالا كميػػػػ  ػػػػيالسػػػػعكدي ،كدراسػػػػ معلمػػػػيمػػػػدارسالتعلػػػػيـمػػػػفالسػػػػلكؾالاضػػػػلرملػػػػدل

المػػػكظايفأكػػلرتإلػػػىمسػػتكلمتكسػػطمػػفالسػػػلكؾالاضػػلرملػػدلالتػػي(2015)صرصػػكر،
 .مجتم الدراستيفمصلئصإلىاالمتبلؼىذايعكدكقد،اإلدارييف يجلمع األقصى

 ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالضػػمير الحػػيمسػػتكل
(. بيرةجدان(،كىكبدرج مكا ق )84.130جلءبكزفنسبي)

مػػفمػػبلؿىػػذهالنتيجػػ علػػىتػػك رسػػلكؾالضػػميرالاػػيلػػدلأ ػػرادويمكػػف االسػػتدالؿ
العػػلمليفب؛عينػػ الدراسػػ  ؛نجػػلزدكرىػػـ ػػيالػػكزارةبمػػليزيػػدعػػفالمسػػتكلالمطلػػكبإايػػثيقػػـك

اللػػػػكائ ك،القكاعػػػػدااتػػػػراـك،كػػػػط أ ثػػػػرمػػػػفالمطلكبػػػػ داءأنأالاػػػػرصعلػػػػىإلػػػػىيعػػػػكدذلػػػػؾك
.التنظيمي 

مف بيرمستكلأكلرتإلى(التي2015دراس )أبكسمعلف،م واتفقت ىذه النتيجة
(التػػي2015،كدراسػػ )الكػػنطي،الضػػبلط ػػيجيػػلزالكػػرط بقطػػلع ػػزةالضػػميرالاػػيلػػدل

الكػؽالمػدني ػيقطػلع-مليفبػكزارةالدامليػ لعػللدلا بيرانأفمستكلالضميرالاي لفبينت
،بينمػػػػلدراسػػػػ لالسػػػػطيني أف لتػػػػلالدراسػػػػتيفطبقتػػػػل ػػػػيالبيئػػػػ اإلػػػػىاالتاػػػػلؽكيرجػػػػ ىػػػػذا؛ ػػػػزة

مػػفالضػػميرالاػػيلػػدلالعػػلمليف ػػيمرا ػػزان بيػػرمسػػتكلاستملصػػت(التػػي2012)أبػػكتليػػو،
، كنيػػػلطبقػػتعلػػػىالقطػػلعالا ػػػكميليرجػػ االتاػػػلؽىػػذا ػػػإف؛ ػػياألردفالػػكزاراتالا كميػػػ 

.إلىادملكالالسطيني ،التكلبوبيفالبيئ األردني إلىكنتيج 
دلتعلىمستكلمتكسطمػفالتي(2006)الزىراني،م دراس واختمفت ىذه النتيجة

دراسػػػ  ػػػذلؾمعلمػػػيمػػػدارسالتعلػػػيـالعػػػلـالا كميػػػ  ػػػيالسػػػعكدي ،كالسػػػلكؾالاضػػػلرملػػػدل
المػػػكظايفمسػػتكلمتكسػػطمػػفالسػػػلكؾالاضػػلرملػػدلالتػػيأكػػلرتإلػػػى(2015صػػكر،)صر

.لعين المستيد   يالدراستيفاإلىاالمتبلؼ،كيعكدىذااإلدارييف يجلمع األقصى
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 (22جدوؿ رقـ )
 اإليثارتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 زفالو 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

بمسػػػلعدةالعػػػلمليف ػػػيالػػػكزارةدكف 1 أقػػػـك
 .تردد

  بيرة 3 82.671 0.000 22.856 0.825 4.134

2
أعمػػػؿعلػػػىمسػػػلعدةكتكجيػػػوالمػػػراجعيف

 للكزارة.
  بيرةجدان 2 84.116 0.000 28.251 0.710 4.206

3 
أقػػػػػػدـالمسػػػػػػػلعدةللعػػػػػػػلمليفالجػػػػػػػددعنػػػػػػػد

 لؾ.الالج لذ
  بيرةجدان 1 84.910 0.000 27.634 0.750 4.245

4
أسػػػعىإلػػػىمػػػديػػػدالعػػػكفلاػػػؿالمكػػػل ؿ

  بيرة 4 79.278 0.000 18.320 0.876 3.964 الكمصي المتعلق بللعلمليف.

5 
داءاألعمػػػػػػػػػلؿالمك لػػػػػػػػػ أأاػػػػػػػػرصعلػػػػػػػػػى

.للعلمليفعندطلبذلؾ
  بيرة 5 76.606 0.000 14.788 0.934 3.830

 كبيرة  81.516 0.000 27.825 0.643 4.076 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 ػزةجػلءمال ظلتكالكئكفالديني  ي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼاإليثارمستكل 

 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.516بكزفنسبي)

 (،كقػػػدنػػدالالجػػ لػػذلؾأقػػدـالمسػػػلعدةللعػػلمليفالجػػددع(،كىػػي)3رقػػـ)أعمػػى فقػػرة
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )84.910جلءتبكزفنسبي)

 يػػكسػػلكؾتطػػكعييتضػػمف،مػػريفآأفأممسػػلعدةلعػػلمليفعلػػىطػػي مؤشػػرعِ وىػػذا يُ 
كيع ػسذلػؾمػدلمسػلىم كأسلليبالعمؿ،،كتعليميـطرؽ،كمسلعدةالعلمليفالجدد،مكلر  
.اآلمريفاألكملصمسلعدةكر بتيـ ي،العلمليف

(التػػػيبينػػػتأفالاقػػػرةالمتعلقػػػ 2015)صرصػػػكر،دراسػػػ مػػػ واختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة
قدجلءتبدرج متكسط لػدلالمػكظايفاإلداريػيف ػي، يالعمؿالجددللعلمليفبتسييؿميم 

لػػىأفالاقػػرةالمتعلقػػ بمسػػلعدةإالتػػيأكػػلرت(2015،كدراسػػ )أبػػكسػػمعلف،جلمعػػ األقصػػى
قػدجػلءتبدرجػ مكا قػ  بيػرةمػفقبػؿأ ػرادالعينػ علػىىػذه يجيلزالكرط لعلمليفالجددا

(التيأكضاتأفالاقرةالمتعلق بتسػييؿميمػ الػزمبلءالجػدد2006،كدراس )الزىراني،الاقرة
اسػ ،كدرلدلمعلميمدارسالتعليـالعلـالا كمي بمدين جدةقدجلءتبدرج مكا ق متكسط 
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(التياستملصتأفمسلعدةالعلمليفالجددقدجلءبدرج  بيرةلدلأ رادالعينػ 2013)نكح،
إلىالعينػ المسػتيد  بلإلضػل  االمتبلؼكيرج ىذا؛ يالكر لتالصنلعي  يمدين سالب

.عفالدراس الاللي الدراسلتىذهمتايراتإلى
(،كقػداءاألعمػلؿالمك لػ للعػلمليفعنػدطلػبذلػؾدأأاػرصعلػى(،كىي)5رقـ)أدنى فقرة

 (. بيرة(،كىيبدرج مكا ق )76.606جلءتبكزفنسبي)
إلػىكعػيقػديعػكد،الر بػ  ػيالمسػلعدةعنػدالالجػ لػذلؾأفذلػؾإلػىويعزو الباحث

عػػف،كبللتػػللي ػػإفتمايػػؼاألعبػػلءعنػػدتػػرا ـالعمػػؿ ػػيالعمػػؿالعػػلمليفبأىميػػ تعزيػػزالتعػػلكف
العلمليفيسلىـ يإنجلزالميلـ.
لػػػىأفالاقػػػرةإ(التػػػيأكػػػلرت2015دراسػػػ )أبػػػكسػػػمعلف،مػػػ واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة

المتعلقػػ بمسػػلعدةالعػػلمليفاينمػػلي ػػكفلػػدييـأعبػػلءعمػػؿ ثيػػرةدكفانتظػػلرمقلبػػؿقػػدجػػلءت
للتكػلبو ػينتيجػ االتاػلؽا،كيرجػ ىػذبدرج مكا ق  بيػرةمػفقبػؿأ ػرادالعينػ علػىىػذهالاقػرة

(التػػػػياستملصػػػػتأف2012دراسػػػػ )أبػػػػكتليػػػػو،اتاقػػػػت ػػػػذلؾمػػػػ ،ك الالسػػػػطيني بيئػػػػ الدراسػػػػ
كأفالمسػػتكل،العػػلمليفبللعدالػػ يػػؤدمإلػػىتطػػكعيـبمسػػلعدةزمبلءىػػـللقيػػلـبأعمػػلليـإاسػػلس

،كدراسػػػػػػ ألردفجػػػػػػلءبدرجػػػػػػ  بيػػػػػػرةلػػػػػػدلأ ػػػػػػرادالعينػػػػػػ  ػػػػػػيمرا ػػػػػػزالػػػػػػكزاراتالا كميػػػػػػ  ػػػػػػيا
أفمسػػػلعدةالعػػػلمليفعلػػػىالقيػػػلـبللميػػػلـالمك لػػػ ليػػػـقػػػدجػػػلءأكضػػػات(التػػػي2013)نػػػكح،

إلػىاالتاػلؽكيعػكدىػذا؛بدرج  بيرةلدلأ رادالعين  يالكػر لتالصػنلعي  ػيمدينػ سػالب
.ملنكعلنكالالسطيني ،لتقلرببيفالبيئ األردني ا

أفالاقػرةالمتعلقػ علػىدلػت(التي2015دراس )صرصكر،م جةواختمفت ىذه النتي
لػػػييـقػػػدجػػػلءتبدرجػػػ متكسػػػط لػػػدلإ ػػػيالعمػػػؿبللميػػػلـالمك لػػػ للعػػػلمليفبتقػػػديـالمسػػػلعدة

(التػػيأكضػػاتأفالاقػػرة2006،كدراسػػ )الزىرانػػي،المػػكظايفاإلداريػػيف ػػيجلمعػػ األقصػػى
قػدجػلءتبدرجػ مكا قػ متكسػط لػدلمعلمػيمػدارسج داءعمؿالزمبلءعندالالأبالمتعلق 

مجتمػػػ الدراسػػػتيفمصػػػلئصإلػػػىاالمػػػتبلؼكيرجػػػ ىػػػذا؛التعلػػػيـالعػػػلـالا كميػػػ بمدينػػػ جػػػدة
المتمثؿ يقطلعالتعليـ.
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 (23جدوؿ رقـ )
 الكياسةتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 لوزفا
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

أسػػعىالاتػػراـمصكصػػيلتالعػػلمليف ػػي 1
.الكزارة

  بيرةجدان 3 87.581 0.000 32.319 0.710 4.379

2
أاػػػػرصعلػػػػىتجنػػػػبإثػػػػلرةالمكػػػػل ؿمػػػػ 

 العلمليف.
  بيرةجدان 2 88.231 0.000 31.965 0.735 4.412

3 
كاأل  ػػػػػلرمػػػػػ ،أعمػػػػػؿعلػػػػػىتبػػػػػلدؿاآلراء

 ليفعنداتملذالقرار.العلم
  بيرةجدان 5 85.704 0.000 26.750 0.800 4.285

4
أكالضػػررللعػػلمليف ػػي،أتجنػػباإلسػػلءة

  بيرةجدان 1 90.397 0.000 34.882 0.725 4.520 .الكزارة

5 
أتعلمػػػػػػؿبإيجلبيػػػػػػ مػػػػػػ العػػػػػػلمليفطلبػػػػػػلن

 .كاليدكء يالعمؿ،لبلستقرار
  بيرةجدان 4 87.076 0.000 28.598 0.788 4.354

 كبيرة جداً   87.798 0.000 38.390 0.603 4.390 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالكياسػػةمسػػتكل 

 (. بيرةجدان(،كىكبدرج مكا ق )87.798جلءبكزفنسبي)

 (،كقدجػلءتأكالضررللعلمليف يالكزارة،أتجنباإلسلءةىي)(،ك4رقـ)أعمى فقرة
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )90.397بكزفنسبي)

سػلك يلتتر ػزعلػىالكقليػ مػفالمكػ بلتالتػيالعلمليفتبنيذلؾإلىويعزو الباحث
للتمايػػؼمػػف؛زمػػ المطػػكاتالبلاتمػػلذكالقػػدرةعلػػى،أك ػػيالايػػـ،نػػتجعػػفإسػػلءة ػػيالتعبيػػرت

.قلئم علىالتعلكفالمتبلدؿكبنلءعبلقلتاجتملعي ،ممليؤدمإلىتجنباإلك لليلتآثلرىل
(التػػػيبينػػػتأفالاقػػػرةالمتعلقػػػ 2015دراسػػػ )صرصػػػكر،مػػػ واختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة

بتاػػلدمالمكػػ بلتمػػ العػػلمليفقػػدجػػلءتبدرجػػ متكسػػط لػػدلالمػػكظايفاإلداريػػيف ػػيجلمعػػ 
أكجػػرح،(التػػيأكضػػاتأفالاقػػرةالمتعلقػػ بتجنػػبإيػػذاء2006كدراسػػ )الزىرانػػي،،األقصػػى

مكػلعرالػزمبلء ػػيالعمػؿقػدجػػلءتبدرجػ مكا قػ متكسػػط لػدلمعلمػيمػػدارسالتعلػيـالعػػلـ
العػلمليفبللعدالػ إاسلس(التياستملصتأف2012،كدراس )أبكتليو،الا كمي بمدين جدة

درا يػػػػـلؤلثػػػػرالسػػػػلبيلتلػػػػؾالمكػػػػل ؿعلػػػػى،كالمبل ػػػػلت،إلػػػػىتجنػػػػبإثػػػػلرةالمكػػػػل ؿيػػػػد عيـ كا 
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مستكلجلءبدرجػ  بيػرةلػدلأ ػرادالعينػ  ػيمرا ػزالػكزاراتالا كميػ  ػيالىذاكأف،اآلمريف
الائ المستيد   يىذهالدراسلتعفالدراس الاللي .إلىالمتبلؼا،كيعزلىذااألردف

 كاأل  ػػلرمػػ العػػلمليفعنػػداتمػػلذ،أعمػػؿعلػػىتبػػلدؿاآلراء(،كىػػي)3رقػػـ)رةأدنػػى فقػػ
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )85.704(،كقدجلءتبكزفنسبي)القرار

،كتنسػػػيؽ،أفبعػػػضاألعمػػػلؿتتطلػػػبضػػػركرةكجػػػكدتعػػػلكفذلػػػؾإلػػػىويعػػػزو الباحػػػث
المسػػلىم ذلػؾيع ػػسمػدلكبللتػللي ػػإفأكمجمكعػلتالعمػػؿالممتلاػ ،،بػيفالعػػلمليفكتكػلكر

ؤلىداؼالتييسعىالعلمليفلتاقيقيل.لكتك يرالمعلكملت،كاإلركلد، يتقديـالنص 

أفالاقػرةالمتعلقػ أكضػات(التػي2015دراسػ )صرصػكر،مػ واختمفت ىذه النتيجة
لمػكظايفاإلداريػيفبللتكلكرم العلمليف ياػلؿاتمػلذالقػرارقػدجػلءتبدرجػ متكسػط لػدلا

،ر بلتبلاتراـأفالاقرةالمتعلق بينت(التي2015كدراس )أبكسمعلف،، يجلمع األقصى
كمكػػلكرتيـقبػػؿإجػػراءأمقػػرارقػػدجػػلءتبدرجػػ مكا قػػ  بيػػرةمػػفقبػػؿأ ػػراد،كميػػكؿالعػػلمليف

الاقػػػرةالمتعلقػػػ أفاستملصػػػتالتػػػي(2006)الزىرانػػػي،دراسػػػ  ػػػذلؾ،كالعينػػ علػػػىىػػػذهالاقػػػرة
قػدجػلءتبدرجػ مكا قػ متكسػط لػدل،بللتكلكرم الػزمبلءاآلمػريفعنػداتمػلذإجػراءأكقػرار

كمجتمػ ،متايػراتإلػىاالمتبلؼىذايعزل،كمعلميمدارسالتعليـالعلـالا كمي بمدين جدة
.عفالدراس الاللي ىذهالدراسلت
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 (24جدوؿ رقـ )
 السموؾ الحضاريت تحميؿ فقرا

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

،داءالػػػكزارةأأسػػػعىللمكػػػلر   ػػػيتطػػػكير 1
 كاالىتملـبمصيرىل.

  بيرة 3 81.300 0.000 19.726 0.899 4.065

2
أؤدمالعمػػؿبصػػكرةتسػػلعد ػػيالمال ظػػ 

 سمع الكزارة.على
  بيرةجدان 1 86.354 0.000 28.275 0.776 4.318

3 
أاػػػػػػػػػرصعلػػػػػػػػػىاضػػػػػػػػػكراالجتملعػػػػػػػػػلت

كالايػػػػػػػررسػػػػػػػمي التػػػػػػػيتتعلػػػػػػػؽ،الرسػػػػػػػمي 
 بللكزارة.

  بيرة 5 77.617 0.000 15.954 0.919 3.881

4
كالمسػػػئكل ،أعمػػػؿعلػػػىالمكػػػلر  البنػػػلءة

. يإدارةالكزارة
  بيرة 4 78.412 0.000 17.554 0.873 3.921

5 
،كالتعميمػػػػػػػلت،أىػػػػػػػتـبمتلبعػػػػػػػ التعليمػػػػػػػلت
 كالنكراتالمتعلق بللكزارة.

  بيرة 2 81.372 0.000 22.291 0.798 4.069

 كبيرة  81.011 0.000 24.513 0.713 4.051 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:

 لكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػيكا،لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼالسػػػػموؾ الحضػػػػاريمسػػػػتكل
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.011 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

 أؤدمالعمػػػؿبصػػػكرةتسػػػلعد ػػػيالمال ظػػػ علػػػىسػػػمع (،كىػػػي)2رقػػػـ)أعمػػػى فقػػػرة
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )86.354(،كقدجلءتبكزفنسبي)الكزارة

سػيل،دكرالػكزارةذلػؾإلػىويعزو الباحث ميل ػيتنميػ المجتمػ اإلسػبلميمػفمػبلؿكا 
تجلىػلتإيجلبيػ ناػكاكذلؾينع سبدكرهعلىتبنيال ثيػرمػفالعػلمليفنكرالتعلليـالكرعي ،

كاالىتملـبمصيرىل.،كالمسئكل لكزارتيـ،المكلر  الالعل 

 (التػيكضػاتأفالاقػرةالمتعلقػ2015دراسػ )أبػكسػمعلف،مػ واتفقت ىذه النتيجػة
كسػمع الكػرط أمػلـاآلمػريفقػدجػلءتبدرجػ مكا قػ  بيػرةجػدان،بللارصعلىتاسيفصكرة

لبيئػ االتاػلؽكيرجػ ىػذا؛لػدلالضػبلط ػيجيػلزالكػرط مفقبؿأ ػرادالعينػ علػىىػذهالاقػرة
.الالسطيني الدراس 
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لمتعلقػ أفالاقػرةادلػتعلػى(التي2015دراس )صرصكر،م واختمفت ىذه النتيجة
بللااػلظعلػىسػمع الجلمعػػ لػدلاآلمػريفقػػدجػلءتبدرجػ متكسػػط لػدلالمػكظايفاإلداريػػيف

أفالاقرةالمتعلق بللد لععفسػمع بينت(التي2006كدراس )الزىراني،، يجلمع األقصى
ـالمدرسػػ عنػػدملينتقػػدىلاآلمػػريفقػػدجػػلءتبدرجػػ مكا قػػ متكسػػط لػػدلمعلمػػيمػػدارسالتعلػػي

العػػلمليفإاسػػلس(التػػياستملصػػتأف2012،كدراسػػ )أبػػكتليػػو،العػػلـالا كميػػ بمدينػػ جػػدة
،كالمسئكل  يإدارةأعملليـكالاػرصعلػىنجػلحكزاراتيػـ،بللعدال يؤدمإلىمكلر تيـالالعل 

راتمسػتكلجػلءبدرجػ  بيػرةلػدلأ ػرادالعينػ  ػيمرا ػزالػكزاالىػذاكالاالظعلىسػمعتيل،كأف
الماػػػػليركمجتمػػػػ ىػػػػذهالدراسػػػػلت،متايػػػػراتإلػػػىاالمػػػػتبلؼىػػػػذايعػػػػكدك؛الا كميػػػ  ػػػػياألردف

.للدراس الاللي 
 كالايػػررسػػمي ،أاػػرصعلػػىاضػػكراالجتملعػػلتالرسػػمي (،كىػػي)3رقػػـ)أدنػػى فقػػرة

 (. بيرة(،كىيبدرج مكا ق )77.617(،كقدجلءتبكزفنسبي)التيتتعلؽبللكزارة
كالاعلليػلت، ياألنكط كالتطكع،مدلر ب العلمليفلبلندملجذلؾإلىالباحثويعزو 

كالتطػكرات،كمكا بػ التايػرات،كتقػديـالمقتراػلت،مفايثالمكلر  الاعلل التيتتعلؽبللكزارة
كملرجيل.،بيئ العمؿدامؿ

رصعلػػػى(التػػػياستملصػػػتأفالاػػػ2013دراسػػػ )نػػػكح،مػػػ واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة
كاللقػػػلءاتالمرتبطػػػ بللعمػػػؿقػػػدجػػػلءبدرجػػػ  بيػػػرةلػػػدلأ ػػػرادالعينػػػ  ػػػي،اضػػػكراالجتملعػػػلت

لتكػػلبوبػػيفالبيئػػ اإلػػىربمػػلنتيجػػ االتاػػلؽىػػذارجػػ ،كيالكػػر لتالصػػنلعي  ػػيمدينػػ سػػالب
كالالسطيني .،األردني 

اقػرةالمتعلقػ (التػيأكضػاتأفال2015دراسػ )صرصػكر،مػ واختمفت ىذه النتيجة
كالنػدكات يػرالرسػمي التػيتعقػدىلالجلمعػ قػدجػلءتبدرجػ ،بللمكاظب علىاضكراللقلءات

(التػػيدلػػت2006،كدراسػػ )الزىرانػػي،متكسػػط لػػدلالمػػكظايفاإلداريػػيف ػػيجلمعػػ األقصػػى
تعقػػدىلكاالجتملعػػلتالتػػي،كالنػػدكات،بللمكاظبػػ علػػىاضػػكراللقػػلءاتعلػػىأفالاقػػرةالمتعلقػػ 

قدجلءتبدرج مكا ق متكسط لدلمعلميمدارسالتعلػيـالعػلـأكاإلدارةالتعليمي ،المدرس 
كالقطػػلع،كمتايراتيػػل،مجتمػػ ىػػذهالدراسػػلتإلػػىالمػػتبلؼاكيعػػكدىػػذا؛الا كميػػ بمدينػػ جػػدة

المستيدؼالمتمثؿ يقطلعالتعليـ.
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 (25جدوؿ رقـ )
 يةالروح الرياضتحميؿ فقرات 

 المتوسط الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

كالتقػػػديرللعػػػلمليفر ػػػػـ،أظيػػػراالاتػػػراـ 1
 .ضاكطالعمؿ

  بيرةجدان 1 88.881 0.000 37.333 0.644 4.444

2
أتقبػػػؿالمضػػػليقلت ػػػيالعمػػػؿدكفكػػػ كل

أكتذمر.
 متكسط  5 65.343 0.000 4.493 0.989 3.267

3 
كاالسػتيلءمػفظػركؼ،أبتعدعػفالكػ كل

 العمؿ.
  بيرة 3 69.747 0.000 8.641 0.939 3.487

4
أاػػػػػرصعلػػػػػىالاػػػػػدمػػػػػفالمبل ػػػػػلتمػػػػػ 

  بيرة 2 83.971 0.000 28.620 0.697 4.199.العلمليف يالكزارة

5 
لػػدمالقػػدرةعلػػىتامػػؿأمضػػرريصػػدر

 .الكزارةعفالعلمليف ي
  بيرة 4 68.231 0.000 6.886 0.995 3.412

 كبيرة  75.235 0.000 21.351 0.594 3.762 ككؿ البعد 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 مال ظػلتكالكئكفالديني  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالروح الرياضيةمستكل

 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )75.235 زةجلءبكزفنسبي)

 (،كقػدكالتقديرللعلمليفر ـضػاكطالعمػؿ،أظيراالاتراـ(،كىي)1رقـ)أعمى فقرة
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )88.881جلءتبكزفنسبي)

كالمجلملػػ للعػػلمليفاتػػى ػػيأكقػػلتالتػػكتر،علػػىإظيػػلراالاتػػراـوىػػذا يعطػػي مؤشػػر
كالتسػػػلم عنػػػداإلسػػػلءةالكمصػػػي مػػػفأجػػػؿكتقبػػػؿالنقػػػدبصػػػدرراػػػب،أكالمينػػػي،الكمصػػػي

كالجملع .،مصلا العمؿ
أفالاقػػرةالمتعلقػػ بػػكػػلرت(التػػيأ2006دراسػػ )الزىرانػػي،مػػ واختمفػػت ىػػذه النتيجػػة

أكالمينػػيقػػدجػػلءت،كالمجلملػػ لزمبلئػػياتػػى ػػيأكقػػلتالتػػكترالكمصػػي،بإظيػػلراالاتػػراـ
ىػػػذاكيعػػػزل،تعلػػػيـالعػػػلـالا كميػػػ بمدينػػػ جػػػدةبدرجػػػ مكا قػػػ متكسػػػط لػػػدلمعلمػػػيمػػػدارسال

كالاترةالزمني بيفالدراستيف.،مجتم الدراس إلىاالمتبلؼ
 (،كقػػدأكتػػذمر،أتقبػػؿالمضػػليقلت ػػيالعمػػؿدكفكػػ كل(،كىػػي)2رقػػـ)أدنػػى فقػػرة

 (.متكسط (،كىيبدرج مكا ق )65.343جلءتبكزفنسبي)
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أم،نتيجػ لتالعػؿالعػلمليفدامػؿالػكزارة؛المضػليقلتظيػكرىػذهبػأفويعتقد الباحػث
كتقبػػؿاالابلطػػلتالتػػياليملػػك،المضػػليقلتىػػذهالتالضػػيعػػففأل؛نتيجػػ العمػػؿالجمػػلعي
.دكفك كلتع سمدلاستعدادالعلمليفلتقبليلمنيلمجلؿأمعمؿ

لاقػرةالمتعلقػ أفااستملصػت(التػي2015دراس )صرصكر،م واتفقت ىذه النتيجة
كتجػػلكزالسػػلبيلتالتػػيتصػػدرعػػفالعػػلمليفقػػدجػػلءتبدرجػػ متكسػػط ،بػػللتر   ػػكؽالصػػالئر

لتكػلبومػ البيئػ اإلػىنتيجػ االتاػلؽكقدجلءىذا،لدلالمكظايفاإلدارييف يجلمع األقصى
متعلقػ بتقبػؿ(التػيأكضػاتأفالاقػرةال2006دراسػ )الزىرانػي،الالسطيني ،كاتاقت ػذلؾمػ 

النقدبصدررابقدجػلءتبدرجػ مكا قػ متكسػط لػدلمعلمػيمػدارسالتعلػيـالعػلـالا كميػ 
البيئ العربي إلىادمل.م لتكلبوإلىانتيج االتالؽذلؾقديعكدك؛بمدين جدة

أفالاقػػرةالمتعلقػػ بينػػت(التػػي2015دراسػػ )أبػػكسػػمعلف،مػػ واختمفػػت ىػػذه النتيجػػة
مػفقبػؿأ ػرادعلىىػذهالاقػرةكدكفتذمرقدجلءتبدرج مكا ق  بيرة،ؿالنقدبسع صدربتقب

ىػذهمجتمػ مصػلئصإلػىنتيجػ االمػتبلؼكيرجػ ذلػؾ؛مفالضبلط يجيلزالكرط العين 
.عفالدراس الاللي الدراس 

 (26جدوؿ رقـ )
 الضمير الحيتحميؿ فقرات 

 الفقرة ـ
 المتوسط
 الحسابي

 حراؼاالن
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزف
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

بقكاعد 1 جراءاتالعمؿ يالكزارة.،ألتـز   بيرةجدان 2 87.798 0.000 36.998 0.625 4.390كا 

2
أسػػػػػػعىإلتبػػػػػػلعالسػػػػػػلكؾالتطػػػػػػكعيعنػػػػػػػد

 .الالج لذلؾ
  بيرة 4 80.578 0.000 21.834 0.784 4.029

3 
علػػػػػػىااللتػػػػػػزاـبأكقػػػػػػلتالعمػػػػػػؿأاػػػػػػرص
 الرسمي .

  بيرةجدان 3 87.437 0.000 33.436 0.683 4.372

4
كاالىتمػػػلـ،أاػػػل ظعلػػػىممتل ػػػلتالػػػكزارة

 بيل.
  بيرةجدان 1 90.686 0.000 36.522 0.699 4.534

بإنجػػػػػلزاألعمػػػػػلؿ ػػػػي يػػػػػرأكقػػػػػلت 5 أقػػػػـك
 العمؿالرسمي .

  بيرة 5 74.152 0.000 10.781 1.092 3.708

 كبيرة جداً   84.130 0.000 35.395 0.567 4.206 ككؿ البعد 



كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
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 مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالضمير الحػيمسػتكل
 (. بيرةجدان(،كىكبدرج مكا ق )84.130 زةجلءبكزفنسبي)

 (،كقػػدجػػلءتكاالىتمػػلـبيػػل،أاػػل ظعلػػىممتل ػػلتالػػكزارة(،كىػػي)4رقػػـ)أعمػػى فقػػرة
 (. بيرةجدان(،كىيبدرج مكا ق )90.686بكزفنسبي)

تبنػػيال ثيػػرمػػفالعػػػلمليفإلػػىمػػفالسػػلكؾىػػذاالمسػػتكلال بيػػرجػػدانويفسػػر الباحػػث
،الذاتيػػػ بلالعتمػػلدعلػػىالمبػػلدرةمػػكاردالػػكزارةعلػػىالمال ظػػ يجلبيػػ ناػػكإاتجلىػػلتك،أىػػداؼ
الارة.كاإلرادة

(التػيأكضػاتأفالاقػرةالمتعلقػ 2015م دراسػ )أبػكسػمعلف،واتفقت ىذه النتيجة
قػػدجػػلءتبدرجػػ ،بللتعلمػػؿبعنليػػ مػػ المكجػػكداتالعينيػػ )األجيػػزةكالمعػػدات( ػػيم ػػلفالعمػػؿ

ىػذالكػرط ،كقػدجػلءعلىىذهالاقػرةمػفقبػؿأ ػرادالعينػ مػفالضػبلط ػيجيػلزامكا ق  بيرة
.لتكلبو يالبيئ الالسطيني إلىانتيج االتالؽ

(التػػػيتػػػرلأفالاقػػػرةالمتعلقػػػ 2015دراسػػػ )صرصػػػكر،مػػػ واختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة
كاالىتمػػػػلـبيػػػػلقػػػػدجػػػػلءتبدرجػػػػ متكسػػػػط لػػػػدلالمػػػػكظايف،بللااػػػػلظعلػػػػىممتل ػػػػلتالجلمعػػػػ 

الدراسػػ ىػػذهمصػػلئصمجتمػػ إلػػىنتيجػػ بلؼاالمػػتكجػػلءىػػذا،اإلداريػػيف ػػيجلمعػػ األقصػػى
عفالدراس الاللي .

 بإنجػلزاألعمػلؿ ػي يػرأكقػلتالعمػؿالرسػمي (،كىي)5رقـ)أدنى فقرة (،كقػدأقػـك
 (. بيرة(،كىيبدرج مكا ق )74.152جلءتبكزفنسبي)

ىػذهعػدلايػثتت؛الضػميريمليػوالر بػ  ػياإلنجػلزك قػلنلمػلذلػؾإلػىويعزو الباحػث
،األعملؿادكدااللتزاـالماددمسبقلنمفالكزارة،ممليع سارصالعػلمليفعلػىااللتػزاـالعػلـ

.ككعكرىـبللمسئكلي تجلهعمليـ
أفالاقرةالمتعلق علىدلت(التي2015دراس )أبكسمعلف،م واتفقت ىذه النتيجة

قػدجػلءتبدرجػ مكا قػ ،رسػميعنػدالالجػ بتقبؿاالستمرار يالعمؿلملبعدسلعلتالدكاـال
االتاػلؽكيعػزلىػذا،لػدلالضػبلط ػيجيػلزالكػرط  بيرةمفقبؿأ ػرادالعينػ علػىىػذهالاقػرة

(التػياستملصػت2012دراسػ )أبػكتليػو،لتكلبوم البيئػ الالسػطيني ،كاتاقػت ػذلؾمػ إلىا
مسػتكلالكأف،تطكعي تتجلكزالادكدالػدنيلالعلمليفبللعدال يجعليـيعملكفأعملؿإاسلسأف

االتاػػلؽىػػذاجػػلءك،لػػدلأ ػػرادالعينػػ  ػػيمرا ػػزالػػكزاراتالا كميػػ  ػػياألردف بيػػرةجػػلءبدرجػػ 
.الالسطيني األردني ،كالبيئ بيفتقلربلاإلىنتيج ن



 

162 

لػػػىأفالاقػػػػرةإ(التػػػيأكػػػػلرت2015دراسػػػ )صرصػػػػكر،مػػػ واختمفػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة
ضػػل ي  ػػيالعمػػؿبعػػدانتيػػلءأكقػػلتالػػدكاـالرسػػمي قػػدجػػلءتبدرجػػ قػػ بتأديػػ الميػػلـاإلالمتعل

إلػػػىنتيجػػػ االمػػػتبلؼ،كقػػػدجػػػلءذلػػػؾمتكسػػػط لػػػدلالمػػػكظايفاإلداريػػػيف ػػػيجلمعػػػ األقصػػػى
الدراس عفالدراس الاللي .ىذهكمجتم ،اتمتاير

 :ومناقشتيا ،نتائج السؤاؿ الثالث 4.5
ىمليلي:ينصالسؤاؿعل

سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةبيفك، ترابالكظيايالاعبلق بيفىؿيكجد
  زة؟مال ظلتكالكئكفالديني  ي،األكقلؼ

كلئلجلب علىىذاالسؤاؿتـصيل  الارضي التللي :
بيفك،ب الوظيفيغتراالا(بيفα≤0.05)دالل كجدعبلق ذاتدالل إاصلئي عندمستكليال

 زة.مال ظلتكالكئكفالديني  ي،سلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ

تـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفك
:لتلليا يالجدكؿ

 (27جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةبيف و  ،غتراب الوظيفيالابيف معامالت ارتباط بيرسوف 

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.000-0.231 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.310 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.372 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.000-0.380 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.000-0.349 الايالضمير 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.364 سموؾ المواطنة التنظيمية 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )





 

163 

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 دالػ المكاطنػ التنظيميػ سػلكؾبػيفك ،غتػراب الػوظيفيالا بػيفمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف

بيف(α≤0.05عندمستكل)ذاتدالل إاصلئي عكسيةعالقة إاصلئيلن,كىذايدؿعلىكجكد
كالكػػئكف،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼبػػيفك،غتػػراب الػػوظيفيالا

  زة.مال ظلتالديني  ي
كصا الارضي البديل :،سلبق بك ؿ ليالالرئيس يتض عدـصا الارضي مما سبؽ-

بػيفكغتػراب الػوظيفيالا(بػيفα≤0.05)داللػ كجدعبلقػ ذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكلي
 زة.مال ظلتكالكئكفالديني  ي،سلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ

بػػػيفكدالػػػ إاصػػػلئيلن، أفىنػػػلؾعبلقػػػ ارتبلطيػػػ ع سػػػييتضػػػح مػػػف خػػػالؿ النتػػػائجو 
 لمػلقػؿاال تػرابالػكظياي لمػلايػثأنػو؛كبيفسلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ،اال ترابالكظياي

 ػػػيكالكػػػئكفالدينيػػػ ،زادمسػػػتكلسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼ
مال ظلت زة،كالع سصاي .

كأفزيػػلدةمسػػتكل، ػػكفالعبلقػػ ع سػػي بأنػػومػػفالطبيعػػيأفتذلػػؾويفسػػر الباحػػث 
األمػرالػذمأدل؛سلكؾالمكاطن التنظيمي قدي ػكفنلتجػلنعػفتاسػيفالاللػ الناسػي للعػلمليف

كالقيػلـبأعمػلؿتطكعيػ تاػكؽ،داءالعػلـكبللتػللير ػ مسػتكلاأل،االنتملءك،بللرضلإلىالكعكر
 العلمليف.ملىكمطلكبمف

عبلقػػػ لػػػىكجػػػكدإالتػػػيأكػػػلرت(2015دراسػػػ )العركقػػػي،مػػػ ةواتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػ
،كدراسػػ سػػرلالمبعػػديفكجػػكدةالايػػلةلػػدلاأل،ع سػػي لػػدلأ ػػرادالعينػػ اػػكؿاال تػػرابالناسػػي

كالػػكالءالتنظيمػػي،(التػػيبينػػتكجػػكدعبلقػػ ع سػػي بػػيفاال تػػرابالػػكظياي2013)الكػػيراني،
أكػلرتايث؛(2011دراس )الدكسرم، ذلؾك،للريلضلدلضبلطالمديري العلم للجكازاتب

كبػػيفمصػػلئصالمنػػلخالتنظيمػػي،ترابلػػىكجػػكدعبلقػػ ع سػػي بػػيفمسػػتكيلتالكػػعكربػػلال إ
   ،كدراسػ لػدلالضػبلطالعػلمليف ػيالمديريػ العلمػ لاػػرسالاػدكدبللريػلض

Fattah&Eimani, Mohammad, 2014)  (Nazem, كجػكدعبلقػ ع سػي بػيفرلتػالتػي
،كدراسػ إيػراف ػياإلسػبلمي أزادلػدلالعػلمليف ػيجلمعػ كالرضلالكظياي،اال ترابالكظياي

،التػػػيأكضػػػاتكجػػػكدعبلقػػػ ارتبلطيػػػ سػػػللب بػػػيفالدرجػػػ ال ليػػػ لبل تػػػراب(2012)كػػػالدة،
      دراسػ ك ػذلؾبينػت،كالدا عيػ لئلنجػلزعنػدالطلبػ المعػػلقيفبصػريلن

Mustafa, 2014)  Erbas Kayihan,) كالمكاقػؼتجػله،كجكدعبلق ع سي بػيفاال تػراب
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كالتسلسػػػػؿالزمنػػػػيليػػػػذه،للتقػػػػلرباالتاػػػػلؽ،كيرجػػػػ ىػػػػذامينػػػػ التػػػػدريس ػػػػيالجلمعػػػػلتالتر يػػػػ 
م الدراس الاللي .الدراسلت

كجػكدعبلقػ طرديػ بػيفبينػتلتػي(ا2013دراس )البايلي،م واختمفت ىذه النتيجة
لػدمالعػلمليف ػيقطػلعالبنػكؾ ػيدكلػ كمستكلالصراعالتنظيمػي،مستكلاال ترابالكظياي

((Podsakoff, Nathan&Blume, Brian&Whiting, Steven, 2009،كدراس ال كيت
لمسػػػتكلكأثرىػػػلعلػػػىا،بلقػػػ طرديػػػ بػػػيفسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ كجػػػكدعأكػػػلرتإلػػػىالتػػػي
     دراسػ كامتلات ذلؾمػ ،كالتنظيمي يالمنظملت يالكاليلتالمتادةاألمري ي ،الاردم

(O'donnell, Deboraha&Schwab, Mary& Ruchken,vladislay,  2006) 
كسػػػكءالتكا ػػػؽلػػػدلطػػػبلبالصػػػؼ،عبلقػػػ طرديػػػ بػػػيفاال تػػػرابالناسػػػيأ ػػػدتكجػػػكدالتػػػي

،مجتمػػ الدراسػػتيفإلػػىاالمػػتبلؼكيرجػػ ذلػػؾ؛يػػ نيكىػػل فاألمري يػػ كالثػػلمف ػػيكال،السػػلدس
      ،كتمتلػؼ ػذلؾمػ دراسػ البيئػ الالسػطيني عػفالبيئػ األمري يػ امػتبلؼإلىبلإلضل  

Goksou Suleyman, 2006)عبلقػ طرديػ بػيفالمكػلر   ػيإدارةكجكدإلى(التيأكلرت
الاتػرةالزمنيػ ليػذهالدراسػ إلػىاالمػتبلؼتنظيمي ،كيعػزلىػذاكبيفسلكؾالمكاطن ال،المدرس 

لػػػىك،عػػفالدراسػػػ الالليػػػ  ،ك ػػػذلؾكبيئػػػ الدراسػػػ التر يػػػ الممػػللؼللبيئػػػ الالسػػػطيني ،مجتمػػ ا 
كالتيدلتعلىكجكدعبلق طرديػ بػيف (2012،)اكاس،كالكالت،كعلمرتمتلؼم دراس 
كالمرؤكسػػػيف ػػػيمينػػػلء،التنظيميػػػ لػػػدل ػػػؿمػػػفالمػػػديريفكسػػػلكؾالمكاطنػػػ ،الػػػذ لءالعػػػلطاي

   .عفالدراس الاللي الدراس ىذهكعين ،مجتم إلىاالمتبلؼكيرج ىذا؛دميلط

 الفرعية التالية:الفرضيات  السابقة ةالرئيس الفرضيةويتفرع مف 

بػػيفك،العزلػػةبػػيف(α≤0.05)داللػػ كجػػدعبلقػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكليال .1
كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،سػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼ

 زة.مال ظلت

تـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفك
 يالجدكؿالتللي:
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 (28جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةيف بو ،العزلةبيف معامالت ارتباط بيرسوف  
 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.000-0.356 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.243 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.269 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.001-0.202 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.000-0.249 يالضميرالا 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.281 سموؾ المواطنة التنظيمية 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:

 دالػػ إاصػػلئيلن,ميػػ سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيبػػيفك،العزلػػة بيرسػػكفبػػيفمعػػلمبلتارتبػػلط
،العزلػة(بػيفα≤0.05ذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكل)عكسػيةعالقة كىذايدؿعلىكجػكد

مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،سلكؾالمكاطن التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼبيفك
  زة.
ا الارضػي كصػ،بكػ ؿ لػيالسػلبق يتضػ عػدـصػا الارضػي الارعيػ األكلػىممػا سػبؽ-

كبيفسلكؾ،(بيفالعزل α≤0.05عبلق ذاتدالل إاصلئي عندمستكلدالل )يكجدالبديل :
 كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.فالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقل 

أدلقػدكالاػراغالناسػي،كاالنتمػلء،انماػلضكػعكرالعػلمليفبللكاػدةأفإلػىويشير الباحث
العلمليفقلدريفعلىإقلم عبلقػلتأصب إلىزيلدةمستكلسلكؾالمكاطن التنظيمي ،كبللتللي

.م اآلمريفكاالندملج،قلئم علىالمكلر  اجتملعي 

بػػيفك،العجػػز(بػػيفα≤0.05)داللػػ كجػػدعبلقػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكليال .2
كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،كزارةاألكقػػػػػلؼسػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػي

 زة.مال ظلت

تـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفك
 يالجدكؿالتللي:
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 (29جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةبيف و ،العجزبيف معامالت ارتباط بيرسوف  
 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.000-0.271 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.262 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.283 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.000-0.349 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.000-0.325 الضميرالاي 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.324 سموؾ المواطنة التنظيمية 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:

 دالػػ إاصػػلئيلن,سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ بػػيفك،العجػػز بيرسػػكفبػػيفمعػػلمبلتارتبػػلط
،العجػز(بػيفα≤0.05صػلئي عنػدمسػتكل)ذاتداللػ إاعكسػيةعالقة كىذايدؿعلىكجػكد

مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،سلكؾالمكاطن التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼبيفك
  زة.
كصػػا الارضػػي ،بكػػ ؿ لػػيالسػػلبق يتضػػ عػػدـصػػا الارضػػي الارعيػػ الثلنيػػ ممػػا سػػبؽ-

كبيفسلكؾ،(بيفالعجزα≤0.05ل )يكجدعبلق ذاتدالل إاصلئي عندمستكلدالالبديل :
 كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.،المكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ

بأنو لملزادمستكلسلكؾالمكاطن التنظيميػ لػدلالعػلمليف، لمػلقػؿكػعكرويرى الباحث
كاتمػػػلذ،ؼاإلداريػػػ الممتلاػػػ كالعجػػػزعػػػفالتػػػأثير ػػػيالمكاقػػػ،كعػػػدـالقػػػدرة،العػػػلمليفبللضػػػعؼ
بػػللد ػػياال تػػرابالػػكظيايالثػػراأل ػػإفأبعػػلدسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ ليػػل؛القػرارات،كبللتػػللي

كالتكجيو يممرجلت، إفقدرةالعلمليفعلىالتا ـ؛يبدكبمليتعلؽبمستكلالعجز،كعلىمل
كىػػكمػػلياسػػرىػػذهالنتيجػػ بكجػػكد،ييـإلػػىزيػػلدةسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلسػػلك يـقػػدأد

عبلق ع سي بينيمل.
،الػػال معياريػػة(بػػيفα≤0.05)داللػػ كجػػدعبلقػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكليال .3

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼبػػيفك
 زة.مال ظلت
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ريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفتـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطك
 يالجدكؿالتللي:

 (30جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةبيف و ،الال معياريةبيف معامالت ارتباط بيرسوف  

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.000-0.332 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.354 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.294 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.000-0.360 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.001-0.202 الضميرالاي 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.240 سموؾ المواطنة التنظيمية 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 دالػػػػ سػػػػلكؾالمكاطنػػػػ التنظيميػػػػ بػػػػيفك،الػػػػال معياريػػػػة معػػػػلمبلتارتبػػػػلطبيرسػػػػكفبػػػػيف

(بيفα≤0.05ذاتدالل إاصلئي عندمستكل)عكسيةعالقة إاصلئيلن,كىذايدؿعلىكجكد
كالكػئكفالدينيػ ،يػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسػلكؾالمكاطنػ التنظيمبػيفك،الال معيارية

  زة.مال ظلت ي

كصػػا الارضػػي ،بكػػ ؿ لػػيالسػػلبق يتضػػ عػػدـصػػا الارضػػي الارعيػػ الثللثػػ ممػػا سػػبؽ-
كبػيف،(بيفالػبلمعيلريػ α≤0.05يكجدعبلق ذاتدالل إاصلئي عندمستكلدالل )البديل :

 كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.،لالعلمليف يكزارةاألكقلؼسلكؾالمكاطن التنظيمي لد
اللتػزاـ ػلفنتيجػ مسػتكلسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ ارتالعألف؛ىذهالعبلق ويعزو البحث

ممليػدؿإلػى؛كارصيـعلىالتمسؾبيل،كالقكاعدالسلئدة يالعمؿ،كالمعليير،العلمليفبللقيـ
أف،بمعنػىكتضػبطو ػيالعمػؿ،تا ػـسػلكؾالعػلمليفكماػددة،اضػا كتنظيميػ كجكدمعليير

.كاألعراؼاالجتملعي يؤدمإلىزيلدةسلكؾالمكاطن ،كالضكابط،التمسؾبللمعليير

      ،الػػػال معنػػػى(بػػيفα≤0.05)داللػػػ كجػػدعبلقػػػ ذاتداللػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػتكليال .4
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،ف ػػيكزارةاألكقػػلؼسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليبػػيفك

 زة.مال ظلت
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تـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفك
 يالجدكؿالتللي:

 (31جدوؿ رقـ )
 سموؾ المواطنة التنظيميةبيف و ،الال معنىبيف معامالت ارتباط بيرسوف  

 مستوى الداللة ".Sigمة "قي معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.000-0.398 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.311 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.345 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.000-0.307 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.000-0.339 الضميرالاي 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.328 ةسموؾ المواطنة التنظيمي 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 دالػ إاصػلئيلنسلكؾالمكاطن التنظيمي بيفك،الال معنى معلمبلتارتبلطبيرسكفبيف،

(بػػػػيفα≤0.05)اتداللػػػػ إاصػػػػلئي عنػػػػدمسػػػػتكلذعكسػػػػيةعالقػػػػة كىػػػػذايػػػػدؿعلػػػػىكجػػػػكد
كالكػئكفالدينيػ  ػي،سلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقػلؼبيفك،الال معنى
  زة.مال ظلت

كصػا الارضػػي ،يتضػ عػدـصػػا الارضػي الارعيػ الرابعػػ السػلبق بكػ ؿ لػػيممػا سػػبؽ-
(بػػيفالػػبلمعنػػىكبػػيفα≤0.05إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )يكجػػدعبلقػػ ذاتداللػػ البديلػػ :

 كالكئكفالديني  يمال ظلت زة.،سلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼ
،تػػك راألىػػداؼاألسلسػػي بػػأفكجػػكدىػػذهالعبلقػػ الع سػػي يػػدؿعلػػىأفويالحػػظ الباحػػث

دراؾللعمػؿ،عطلءمعنػىا ك لىػلتالتػيتتاػؽمػ اىتملمػلتالعػلمليفقػدقلػؿمػفكتاديػداالتج،كا 
مسػػتكلكالاػػراغال بيػػرمػػفاػػكليـ،كالػػذمانع ػػسبػػدكرهعلػػىارتاػػلع،كالػػركتيف،الكػػعكربللملػػؿ

.سلكؾالمكاطن التنظيمي 

االغتػػراب عػػف (بػػيفα≤0.05)داللػػ كجػدعبلقػػ ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػتكليال .5
كالكػئكفالدينيػ ،التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼسلكؾالمكاطن بيفك،الذات
 زة.مال ظلت ي



 

169 

تـالتاقؽمفصػا ىػذهالارضػي عػفطريػؽإيجػلدمعػلمبلتارتبػلطبيرسػكف، مػلىػكمبػيفك
 يالجدكؿالتللي:

 (32جدوؿ رقـ )
 يةسموؾ المواطنة التنظيمبيف و  ،االغتراب عف الذاتبيف معامالت ارتباط بيرسوف  

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامؿ االرتباط األبعاد 
0.05دال عند0.001-0.206 اإليثلر 1
0.05دال عند0.000-0.308 ال يلس  2
0.05دال عند0.000-0.346 السلكؾالاضلرم 3
0.05دال عند0.000-0.325 الركحالريلضي  4
0.05دال عند0.000-0.330 الضميرالاي 5
 0.05دالة عند  0.000 -0.332 سموؾ المواطنة التنظيمية 

(.0.195(=)0.05كمستكلدالل )،(276*قيم "ر:معلمؿارتبلطبيرسكف"عنددرج اري )

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 دالػ سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ بيفك،االغتراب عف الذات معلمبلتارتبلطبيرسكفبيف

(بيفα≤0.05ذاتدالل إاصلئي عندمستكل)عكسيةعالقة ئيلن,كىذايدؿعلىكجكدإاصل
كالكػئكف،سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼبػيفك،االغتراب عف الذات

  زة.مال ظلتالديني  ي

 الارضػي كصػا،الارضي الارعي الملمسػ السػلبق بكػ ؿ لػييتض عدـصا مما سبؽ-
(بػػػيفاال تػػػرابعػػػفα≤0.05يكجػػػدعبلقػػػ ذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )البديلػػػ :
كبػػػيفسػػػلكؾالمكاطنػػػ التنظيميػػػ لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼكالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،الػػػذات

 مال ظلت زة.

اقيقي اتلنكالتطلبؽمعيليملؽذ،بللرضلعفالذاتالعلمليفعكركبأفويعتقد الباحث
كبللتػللي ػإف؛كاإلم لنيػلت،القػدراتت ػل ئك علليػلت،تػك رأنكػط كتقلليد،كأعراؼ،تامؿنظـ
نع سبدكرهعلػىاكالكعكربقيم األعملؿالتييؤدييلالعلملكف،العمؿإنجلزاتعفىذاالرضل

.عللي إظيلرسلك يلتتطكعي بمستكيلت
(التػػيأكػلرتإلػػىكجػػكد2012دراسػػ )كػالدة،مػػ ائج اتفقػػت ىػػذه النتػػوبشػكؿ عػػاـ 

كبػػيفالدا عيػػ لئلنجػػلز،لػػدلالمعػػلقيفبصػػريلن ػػي،أبعػػلداال تػػرابعبلقػػ ارتبلطيػػ ع سػػي بػػيف
 الالسطيني .بيئ لتكلبو يالإلىااالتالؽكيرج ذلؾ؛ زةتمال ظل
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عبلقػ طرديػ (التػيأكضػاتكجػكد2013م دراس )البايلػي،ائج واختمفت ىذه النت
كمسػتكلالصػراعالتنظيمػيلػدمالعػلمليف ػيقطػلعالبنػكؾ،بيفجمي أبعػلداال تػرابالػكظياي

القطػػػلعمجتمػػػ الدراسػػػ المتمثػػػؿ ػػػيمصػػػلئصإلػػػىاالمػػػتبلؼ،كيعػػػكدذلػػػؾ ػػػيدكلػػػ ال كيػػػت
.للقطلعالا كميللدراس الاللي كذلؾمبل لن؛(قطلعالبنكؾ)الملص

 :ومناقشتيا ،الرابع نتائج السؤاؿ  5.5
ينصالسؤاؿعلىمليلي:

سػػلكؾاػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالاكجػػد ػػركؽبػػيفمتكسػػطلتاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿيىػػؿ
تعػػزل ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،المكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ

 المسمىالكظياي(؟الائ العمري ،،المدم سنكاتعدد،العلمي)الجنس،المؤىؿ:لمتايرات

كلئلجلب علىىذاالسؤاؿتـصيل  الارضي الرئيس التللي :

(بػػيفمتكسػػطلتاسػػتجلبلتα≤0.05كجػػد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )يال
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػػ لػػدلالعػػلمليف ػػػيكزارةاػػكؿك، تػػرابالػػػكظيايالاالمباػػكثيفاػػكؿ

عػػدد،العلمػػي)الجػػنس،المؤىػػؿ:تعػػزللمتايػػرات ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،ؼاألكقػػل
المسمىالكظياي(.الائ العمري ،،المدم سنكات

 تفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:يو 

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05كجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يال .1
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلاػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالالبلتالمباػػكثيفاػػكؿاسػػتج

 .الجنستعزللمتاير زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي،العلمليف يكزارةاألكقلؼ

، مػػػلىػػػكمبػػػيف ػػػيالجػػػدكؿT-Testكتػػـالتاقػػػؽمػػػفصػػػا ىػػػذهالارضػػػي بلسػػػتمداـامتبػػػلر
التللي:
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 (33جدوؿ رقـ )
 الجنسات بالنسبة لمتغير الفروق

 المتوسط العدد الجنس المحور
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 ترابالكظيايالا
 0.654 2.232 249ذ ر

 دال  ير 0.653 0.450
 0.688 282.173 أنثى

سلكؾالمكاطن التنظيمي 
 0.494 4.091 249ذ ر

 دال ر ي 0.552 0.595-
 0.533 284.150 أنثى

(.1.980(=)0.05كعندمستكلدالل )،(275"الجدكلي عنددرج اري )T*قيم "

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 " قيمT مفقيم "أقؿ"الماسكبTكىػذايػدؿغتػراب الػوظيفيالاماكر"الجدكلي  ي،

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05مسػػػتكلداللػػػ ) ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدكجػػػكدعػػػدـعلػػػى
كالكػئكفالدينيػ ، تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالااستجلبلتالمباكثيفاػكؿ

 .الجنستعزللمتاير زةمال ظلت ي

عػػدـكجػػكدالتػػينصػػتعلػػى،السػػلبق بكػػ ؿ لػػييتضػػ صػػا الارضػػي الارعيػػ ممػػا سػػبؽ-
(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيفα≤0.05مستكلالدالل ) ركؽذاتدالل إاصلئي عند

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػيمال ظػػلت ػػزة،اػػكؿاال تػػرابالػػكظيايلػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ
 تعزللمتايرالجنس.

كاإلنػلث ػي،ف ؿمػفالػذ كرأل؛النتيج بيفاستجلبلتالمباكثيفىذهويعزو الباحث 
آمػر،ك،بايثاليكجدتمييزبيفجػنسكالنظلـاإلدارم،لناسالقلنكفيمضعكفكزارةاألكقلؼ

،كسيلسي كاادة،كاجتملعي ، ملأنيـينتمكفإلىمجتم كااد،كيمضعكفلظركؼاقتصلدي 
يعتقػدبػأفىػذهالعكامػؿمجتمعػ قػدي ػكفليػلالجلنػباأل بػر ػيعػدـكجػكدفلف الباحث؛لػذلؾ

اي.الاركؽاكؿاال ترابالكظي

التػيبينػػت(2014)أبػكسػمرة،ككػعيبلت،كأبػكمقػدـ،دراسػ مػ واتفقػت ىػذه النتيجػة
كالمليػؿ،،جلبػلتأعضػلءىيئػ التػدريس ػيجػلمعتيالقػدسإعدـكجػكد ػركؽبػيفمتكسػطلت

دلػػػتعلػػػىعػػػدـكجػػػكد ػػػركؽتعػػػزللمتايػػػرالجػػػنسلػػػدلالتػػػي(2012،)كػػػالدةدراس  ػػػذلؾك
عػػػدـكجػػػكد(2011)أبػػػكسػػػلطلف،دراسػػػ  مػػػلأكضػػػاتل ظػػػلت ػػػزة،المعػػػلقيفبصػػػريلن ػػػيما

أكػػػلرتكالتعلػػػيـ ػػػيقطػػلع ػػػزة،ك، ػػركؽتعػػػزملمتايػػرالجػػػنسلػػػدلالعػػلمليف ػػػيكزارةالتربيػػ 
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لعػػدـكجػػكد ػػركؽلػػدلطػػبلبالجلمعػػلتالالسػػطيني تعػػزللمتايػػر(2013)أبػػكعمػػرة،دراسػػ 
.الالسطيني بيئ الدراسلتيرج إلىالتكلبو ياالتالؽكىذا؛الجنس

؛Nazem, Fattah&Eimani, Mohammad)(2014 ,دراسػ مػ واختمفت ىذه النتيجة
 يجلمع لدلالعلمليفمتكسطاال ترابالكظيايأعلىلدلالرجلؿمنوعندالنسلءايث لف

 ركؽأكلرتإلىكجكدالتي(Erbas Kayihan,  Mustafa, 2014) كدراس ،اإلسبلمي أزاد
النسػػلءمػػفايػػثثبلثػػ أبعػػلدىػػيوعنػػد لنػػتأعلػػىعنػػدالػػذ كرمنػػايػػث؛لػػدلعينػػ الدراسػػ 

امػػتبلؼإلػػىنتيجػػ االمػػتبلؼ،كجػػلءىػػذا ػػيالجلمعػػلتالتر يػػ (كالبلمعنػػى،كالعزلػػ ،العجػػز)
.كالتر ي عفالبيئ الالسطيني ،البيئ اإليراني 

،كىػذايػدؿسػموؾ المواطنػة التنظيميػةماكركلي  ي"الجدTقيم "مفأقؿ"الماسكب Tقيم "
(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05كجػػػكد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )عػػػدـعلػػػى

كالكػئكف،سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼاستجلبلتالمباكثيفاػكؿ
 .الجنستعزللمتاير زةمال ظلتالديني  ي

عػػدـكجػػكدالتػػينصػػتعلػػى،يتضػػ صػػا الارضػػي الارعيػػ السػػلبق بكػػ ؿ لػػيؽممػػا سػػب-
(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيفα≤0.05 ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلالدالل )

كالكػئكفالدينيػ  ػيمال ظػلت،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسلكؾالمكاطن التنظيمي اكؿ
  زةتعزللمتايرالجنس.

طبيعػ التكػلبو ػيتأديػ نتيج لبأفعدـكجكد ركؽعندأ رادالعين ىكويرى الباحث 
كتكػػلبوناػػسالظػػركؼالكظيايػػ للعػػلمليفذ ػػكران ػػلنكاأـ،،بمعنػػىتػػكا رالميػػلـالكظيايػػ تقريبػػلن

 .اكؿسلكؾالمكاطن فمتايرالجنسيعتبرعلمؿ يرمؤثرلدلعين الدراس  إ،كعليوإنلثلن
التػيأكػلرتلعػدـكجػكد ػركؽلمتايػر(2015)صرصػكر،دراسػ مػ واتفقت ىذه النتيجة

لػػدلالمػػكظايف قػػدتبػػيفبػأفىنػػلؾ ػػرؽلصػػلل اإلنػػلث؛سػػلكؾالضػػميرالاػػيبلسػػتثنلءالجػنس
 .الالسطيني لتكلبو يالبيئ إلىااالتالؽ،كيرج ىذااإلدارييف يجلمع األقصى

بينػتأفنسػب   (التػي(Goksou  Suleyman,  2006مػ دراسػ واختمفػت ىػذه النتيجػة
عػدـإلػىاالمػتبلؼالمكلر   يإدارةالمدرس  لنتأعلىعندالػذ كرمػفاإلنػلث،كيعػكدىػذا

البيئ الالسطيني .ك،البيئ التر ي بيفتكلبوال

طلت(بػػػيفمتكسػػػα≤0.05كجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يال .2
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلاػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالااسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ
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المؤىػػؿ تعػػزللمتايػػر ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،العػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ
 .العممي

، مػلىػكمبػيفOne-Way ANOVAكتػـالتاقػؽمػفصػا ىػذهالارضػي بلسػتمداـامتبػلر
 يالجدكؿالتللي:


 (34جدوؿ رقـ )

 المؤىؿ العمميالفروقات بالنسبة لمتغير                                

 المتوسط العدد المؤىؿ العممي المحور
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 ترابالكظيايالا
 أقؿ  0.576 2.231 51 دبلـك

1.399 0.249 
 ير
 دال 

 0.642 2.272 158 للكريكسب 
 0.737 682.114 دراسلتعليل

سلكؾالمكاطن 
التنظيمي 

 أقؿ  0.510 3.818 51 دبلـك
 0.505 4.111 158 ب للكريكس دال  0.000 13.465

 0.372 684.274 دراسلتعليل

(.3.040(=)0.05كعندمستكلدالل )،(2،274"الجدكلي عنددرج اري )F*قيم "

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 " قيمF مفقيم "أقؿ"الماسكبFكىػذايػدؿغتػراب الػوظيفيالاماكر"الجدكلي  ي،

بػػػيفمتكسػػػطلت(α≤0.05كجػػػكد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )عػػػدـعلػػػى
كالكػئكفالدينيػ ،ةاألكقػلؼ تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليف ػيكزارالااستجلبلتالمباكثيفاػكؿ

 .المؤىؿ العمميتعزللمتاير زةمال ظلت ي

عػػدـكجػػكدالتػػينصػػتعلػػى،يتضػػ صػػا الارضػػي الارعيػػ السػػلبق بكػػ ؿ لػػيممػػا سػػبؽ-
(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيفα≤0.05 ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلالدالل )

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػيمال ظػػلت ػػزة،يف ػػيكزارةاألكقػػلؼاػػكؿاال تػػرابالػػكظيايلػػدلالعػػلمل
 تعزللمتايرالمؤىؿالعلمي.

 ػيأ ػرادعينػ الدراسػ علػىامػتبلؼمػؤىبلتيـالعلميػ لدلىذهالنتيج ويعزو الباحث 
فالاللبيػػػ العظمػػػيىػػػـمػػػفاملػػػ المؤىػػػؿالعلمػػػيالب ػػػللكريكسثػػػـيليػػػوأبػػػمكاجيػػػ اال تػػػراب
ليػػػذهالائػػػلتالقػػػدرةعلػػػىالتعلمػػػؿمػػػ مسػػػببلتاال تػػػرابكبللتػػػلليقػػػدي ػػػكف،الدراسػػػلتالعليػػػل
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المعػػليير ػػؽك،السػػلكؾالػػدينيكمملرسػػ الكػػعلئرالدينيػػ تطبيػػؽلالػػكظياي،ىػػذابلإلضػػل  ربمػػل
ممػليػؤدم؛كالتكاصؿاالجتمػلعي،بمليضمفالتالعؿ،جكانبالايلةالممتلا معظـالديني  ي

 لعراال تراب.إلىالتالبعلىمك
التػيأظيػرتعػدـكجػكد ػركؽتعػزل(2012)كػبلت،دراسػ مػ واتفقت ىذه النتيجػة

بػػللمتايراتكعبلقتػػو،لمتايػػرالمؤىػػؿالعلمػػيعنػػدأ ػػرادعينػػ الدراسػػ اػػكؿاال تػػرابالػػكظياي
مػ ىػذهالنتيجػ تاتاقػالتػي(2011)أبكسلطلف،الكمصي  يالجلمعلتالالسطيني ،كدراس 

كدراسػػػػ كالتعلػػػػيـ ػػػػيقطػػػػلع ػػػػزة،،اػػػػكؿاال تػػػػرابالػػػػكظيايلػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةالتربيػػػػ 
أكضػػػاتعػػػدـكجػػػكد ػػػركؽاػػػكؿاال تػػػرابلػػػدلاألسػػػرلالمبعػػػديفالتػػػي(2015)العركقػػػي،
كصػلت ملتلتكلبو يبيئ ىذهالدراسلتالالسطيني ،إلىاربملاالتالؽكيعكدىذا؛لقطلع زة

اػػػكؿاال تػػػرابالػػػكظيايلػػػدلالضػػػبلطالعػػػلمليف ػػػيلػػػناسالنتيجػػػ (2011)الدكسػػػرم،دراسػػ 
التػػػي(2013)الكػػػيراني،راسػػػ  ػػػذلؾدالمديريػػػ العلمػػػ لاػػػرسالاػػػدكد ػػػيمدينػػػ الريػػػلض،ك

عدـكجكد ركؽتعزللمتايرالمؤىؿالعلمياكؿاال ترابالػكظيايلػدلضػبلطتكصلتإلى
ليػػذهالاتػػرةالزمنيػػ لتقػػلربنتيجػػ االتاػػلؽىػػذاقػػدي ػػكفك ػػيالريػػلض،مػػ للجػػكازاتالمديريػػ العل

الدراسلتم الدراس الاللي .
التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ،دراس م واختمفت ىذه النتيجة

التػدريسلػدلأعضػلءىيئػ تعػزللمتايػرالمؤىػؿالعلمػيلكجكد ركؽاكؿاال ترابالػكظياي
.مجتم الدراس المستيدؼإلىاالمتبلؼ،كيرج ىذاكالمليؿ، يجلمعتيالقدس

 " قيمF مفقيم "أ بر"الماسكبFسػموؾ المواطنػة التنظيميػةماػكر"الجدكليػ  ػي،
(بػيفمتكسػطلتα≤0.05كىذايدؿعلىكجكد ػركؽذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكلداللػ )

كالكػئكف،سػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼاػكؿاستجلبلتالمباكثيف
المؤىؿ العممي، ولصالح الذيف مؤىميـ العممي )دراسات تعزللمتاير زةمال ظلتالديني  ي

 .عميا(

كصػا الارضػي البديلػ :،يتض عػدـصػا الارضػي الارعيػ السػلبق بكػ ؿ لػيمما سبؽ-
(بػػػيفمتكسػػػطلتاسػػػتجلبلتα≤0.05اللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يكجػػػد ػػػركؽذاتد
كالكػئكفالدينيػ  ػي،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسلكؾالمكاطن التنظيميػ المباكثيفاكؿ

 مال ظلت زةتعزللمتايرالمؤىؿالعلمي.
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العػلمليفأفعتقػدييك،بػأفسػلكؾالمكاطنػ مػفالسػلك يلتالم تسػب  ذلػؾويفسر الباحػث
بايػػث؛ذكمالمػػؤىبلتالعلميػػ العليػػلقػػدتمتلػػؼنظػػرتيـلسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ عػػف يػػرىـ

ك ػػؽأسػػس،الكظيايػػ كالميػػلـ،األعمػػلؿتأديػػ علػػىمػػفمػػبلؿالقػػدرةكاالنتمػػلء،يظيػػركفالػػكالء
 ذاتي تنب مفدامليـ.كعلىأسلسمكاطن ،علمي مدركس 

التيبينتكجكد ركؽاكؿسلكؾ(2015)صرصكر،اس م درواتفقت ىذه النتيجة
،ثبلثػ أبعػلدلجلمع األقصى يالمكاطن تعزللمتايرالمؤىؿالعلميلدلالمكظايفاإلدارييف

كل ػػفلصػػلل مؤىػػؿ؛كىػػيعلػػىالترتيػػب)الركحالريلضػػي ،السػػلكؾالاضػػلرم،الضػػميرالاػػي(
(2006لزىراني،ادراس )يلاتاقتمعك،لالسطيني  البيئ الدراساالتالؽكيعكدىذا؛الب للكريكس
ملعداالتنظيمي سلكؾالمكاطن أبعلدجمي لىكجكد ركؽلدلأ رادالعين اكؿإالتيأكلرت
ربمػلألفاالتاػلؽكجػلءىػذا؛بمدينػ جػدةلدلمعلميمدارسالتعليـالعػلـالا كميػ بعداإليثلر

 ،ك ػذلؾاتاقػتمػ دراسػ كؿأبعػلدسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ أ رادالعين لدييـناسالتصكرا

Goksou  Suleyman,  2006)) كػيلدةدلػتعلػىكجػكد ػركؽلصػلل المعلمػيفاملػ التي
، ػيالمتايػرالتػلب ليػذهالدراسػ لتكلبوإلىااالتالؽكيعكدىذا؛الملجستير يالمدارسالتر ي 
 .راس الاللي م الدكىكسلكؾالمكاطن التنظيمي 

لػىعػدـكجػكد ػركؽإالتػيأكػلرت(2015)أبكسػمعلف،م دراس واختمفت ىذه النتيجة 
اػػكؿسػػلكؾتعػػزللمتايػػرالمؤىػػؿالعلمػػيالتػػيبسػػببالتبػػليفال بيػػر ػػيالنسػػبأل ػػرادالعينػػ 

 .مجتم الدراسإلىاالمتبلؼكيعكدىذا؛المكاطن لدلالضبلط يجيلزالكرط بقطلع زة

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05كجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يال .3
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلاػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالااسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ
عػػػدد تعػػػزللمتايػػػر ػػػزةمال ظػػػلتكالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،العػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼ

 سنوات الخدمة.

، مػلىػكمبػيفOne-Way ANOVAالارضػي بلسػتمداـامتبػلركتػـالتاقػؽمػفصػا ىػذه
 يالجدكؿالتللي:
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 (35جدوؿ رقـ )
 عدد سنوات الخدمةالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد عدد سنوات الخدمة المحور
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 ترابالكظيايالا

 0.867 2.283 23كاتسن5أقؿمف

 ير 0.720 0.446
 دال 

 0.622 2.250 130 10أقؿمف-5مف
 0.650 2.255 1543أقؿمف-10مف

 0.653 812.156 سن  أ ثر15

سلكؾالمكاطن 
التنظيمي 

 0.618 4.118 23سنكات5أقؿمف

 دال  0.045 2.723
 0.493 4.019 130 10أقؿمف-5مف

 0.548 4.091 1543أقؿمف-10فم
 0.419 814.218 سن  أ ثر15

(.2.650(=)0.05كعندمستكلدالل )،(3،273"الجدكلي عنددرج اري )F*قيم "

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 " قيمF مفقيم "أقؿ"الماسكبFكىػذايػدؿغتػراب الػوظيفيالاماكر"الجدكلي  ي،
(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )كجػػػكد ػػػركؽذاتداللػػػ عػػػدـىعلػػػ

كالكػئكفالدينيػ ، تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالااستجلبلتالمباكثيفاػكؿ
 .عدد سنوات الخدمةتعزللمتاير زةمال ظلت ي

عػدـكجػكدالتػينصػتعلػىك،يتضػ صػا الارضػي الارعيػ السػلبق بكػ ؿ لػيمما سػبؽ-
(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيفα≤0.05 ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلالدالل )

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػيمال ظػػلت ػػزة،اػػكؿاال تػػرابالػػكظيايلػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ
 تعزللمتايرعددسنكاتالمدم .

قػديعػكد،كؽلمتايػرعػددسػنكاتالمدمػ الداللػ علػىعػدـكجػكد ػر أف ويرى الباحػث 
؛ دمػػممتلػؼ تػػراتعػػددسػػنكاتالممػػبلؿللعبلقػػلتاالجتملعيػػ التػػيتنكػأبػػيفالعػػلمليفنتيجػ ن

تػػؤدمإلػػىالتالػػبعلػػىضػػعؼالعػػلمليفليػػلكالظػػركؼالتػػييتعػػرض،ايػػثأفتبػػلدؿالمبػػرات
يفعلىالمكلر   يصن القػرارات،كبللتلليي كفالعلمليفقلدرالاعللي الكظياي دامؿالعمؿ

مفاآلثلرالتيقدتنكأعفاال ترابالكظياي.ممليماؼ،اإلداري المتعلق بللعمؿ
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ـكجػػكد ػػركؽاػػكؿالتػػيأكػػلرتبعػد(2012)كػػبلت،دراسػ مػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة
(2011)أبػكسػلطلف،دراسػ  ذلؾ،كاال ترابالكظيايلدلالعلمليف يالجلمعلتالالسطيني 

كالتعلػػيـ،عػػدـكجػػكد ػػركؽاػػكؿاال تػػرابالػػكظيايلػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةالتربيػػ أ ػػدتالتػػي
دراسػ أكػلرتك،لالليػ مػ الدراسػ االبيئ الالسطيني  يلتكلبولنتيج ؛االتالؽكجلءىذابازة،

(2014 (Nazem, Fattah&Eimani, Mohammad, اال ترابلى عام وجود فروق حول إ
التيبينػت(2015)جلياـ،دراس كاتاقتم الكظيايلدلالعلمليف يجلمع أزاداإلسبلمي ،

،ال تػػػرابالػػػكظيايلػػػدلأ ػػػرادالعينػػػ مػػػفالعػػػلمليفبجػػػكازاتالريػػػلضعػػػدـكجػػػكد ػػػركؽاػػػكؿا
اال تػرابالػكظيايلػدلأ ػراددلتعلىعدـكجكد ركؽاكؿالتي(2011)الدكسرم،كدراس 

ربملاالتالؽكيعكدىذا؛العين مفالعلمليف يالمديري العلم لارسالادكد يمدين الريلض
.م الدراس الاللي لتقلربالاترةالزمني ليذهللدراسلت

التيأكلرت(2014)أبكسمرة،ككعيبلت،كأبكمقدـ، دراسم واختمفت ىذه النتيجة
كالمليػؿ،،لكجكد ركؽاكؿاال ترابالػكظيايلػدلأعضػلءىيئػ التػدريس ػيجػلمعتيالقػدس

استملصػػػتكجػػػكد ػػػركؽتعػػػزللمتايػػػرعػػػددسػػػنكاتالتػػػي(2013)الكػػػيراني،دراسػػػ  ػػػذلؾك
،كيعػكدىػػذا للجػػكازات ػيالريػلضالمدمػ اػكؿاال تػرابالػكظيايلػػدلضػبلطالمديريػ العلمػ

.م الدراس الاللي الدراسلتىذهمصلئصمجتم إلىمتبلؼاال

 " قيمF مفقيم "أ بر"الماسكبFسػموؾ المواطنػة التنظيميػةماػكر"الجدكليػ  ػي،
(بػيفمتكسػطلتα≤0.05ىكجكد ػركؽذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكلداللػ )كىذايدؿعل
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼكالكػػئكفمباػػكثيفاػػكؿاسػػتجلبلتال
، ولصػػالح الػػذيف عػػدد سػػنوات عػػدد سػػنوات الخدمػػةتعػػزللمتايػػر ػػزةمال ظػػلتالدينيػػ  ػػي
 .سنة فأكثر( 15خدمتيـ )

كصػا الارضػي البديلػ :،يتض عػدـصػا الارضػي الارعيػ السػلبق بكػ ؿ لػيمما سبؽ-
(بػػػيفمتكسػػػطلتاسػػػتجلبلتα≤0.05جػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يك

كالكػئكفالدينيػ  ػي،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسلكؾالمكاطن التنظيميػ المباكثيفاكؿ
 مال ظلت زةتعزللمتايرعددسنكاتالمدم .

فتزيػدعػددسػنكاتمػدمتيـعػفالعػلمليفالػذيالسلبق أعبلهبػأفالنتيج ويفسر الباحث
 يكظلئايـقدأصب لدييـكبنلءعلىالاترةالطكيل نسبيلن،،ىـ يالاللب(سن  أ ثر15)

األمػػػرالػػػذم؛كتزيػػػدمػػػفاألعمػػػلؿالتطكعيػػػ التػػػييؤدكنيػػػل،يـ ػػػيكظػػػلئايـئمبػػػرةتػػػؤثر ػػػيبقػػػل
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عيـإلىإظيلرالمزيدمفسلك يلتيؤىليـإلىالتدرج يكظلئايـ،كبللتللي إفىذااألمريد 
بأنػو لمػلزادعػددسػنكاتالمدمػ للعػلمليف لمػل ػلفالباحػث يعتقػد،أمأفالمكاطن التنظيميػ 

ىنلؾكالءكانتملءأ ثريؤدم يالنيلي إلىتبنيالمزيدمفاألعملؿاالمتيلري .

د ػػركؽايػػثاستملصػػتكجػػك؛(2015)صرصػػكر،مػػ دراسػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة
تعػزللمتايػرعػددسػنكاتالمدمػػ اػكؿسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػػ لػدلالمػكظايفاإلداريػيف ػػي

،كجػلء)اإليثػلر،ال يلسػ ،السػلكؾالاضػلرم(:كذلػؾمػفمػبلؿاألبعػلدالتلليػ ،جلمع األقصػى
.الالسطيني لتكلبو يالبيئ إلىانتيج االتالؽذلؾ

عدـكجػكد ػركؽلىإ(التيأكلرت2015)أبكسمعلف،دراس م واختمفت ىذه النتيجة
عػػددتقػػؿالػػذيفمػػفالضػػبلط ػػيجيػػلزالكػػرط  ػػرادالعينػػ ألاػػكؿسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ 

ينػػػكابعػػػدأاػػػداثبمػػػفالمػػػكظايفالػػػذيفعياللػػػيال ػػػكىػػػـعػػػفعكػػػرةسػػػنكات،سػػػنكاتمػػػدمتيـ
جيػؿالكػبلبالمتجػلنس ػيطبيعػ التكجيلت يالعمػؿل ػكنيـمػفكيكتر كفبناس،(2007)

.مجتم الدراس إلىاالمتبلؼكيعكدذلؾ؛التا ير

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05كجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يال .4
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلاػػكؿك، تػػرابالػػكظيايالااسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ
الفئػػػة تعػػػزللمتايػػػر ػػػزةمال ظػػػلتالدينيػػػ  ػػػيكالكػػػئكف،العػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼ

 .العمرية

، مػلىػكمبػيفOne-Way ANOVAكتػـالتاقػؽمػفصػا ىػذهالارضػي بلسػتمداـامتبػلر
 يالجدكؿالتللي:

















 

179 

 (36جدوؿ رقـ )
 الفئة العمريةالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد الفئة العمرية المحور
 الحسابي

 االنحراؼ
 ياريالمع

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 ترابالكظيايالا

 0.702 2.409 51سن 30أقؿمف

 دال  0.004 4.453
 0.699 2.292 115 40أقؿمف-30مف
 0.503 1.988 5054أقؿمف-40مف

 0.593 572.154 سن  أ ثر50

سلكؾالمكاطن 
التنظيمي 

 0.496 4.063 51سن 30أقؿمف

0.310 0.818 
 ير
 دال 

 0.516 4.088 115 40أقؿمف-30مف
 0.484 4.152 5054أقؿمف-40مف

 0.483 574.093 سن  أ ثر50

(.2.650(=)0.05كعندمستكلدالل )،(3،273"الجدكلي عنددرج اري )F*قيم "

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 " قيمFمفقيم "أ برماسكب "الFكىذايدؿغتراب الوظيفيالاماكر"الجدكلي  ي،

(بػيفمتكسػطلتاسػتجلبلتα≤0.05علىكجكد ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلداللػ )
كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي، تػػػػرابالػػػػكظيايلػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼالاالمباػػػػكثيفاػػػػكؿ

 .سنة( 30العمرية، ولصالح الذيف أعمارىـ )أقؿ مف  الفئةتعزللمتاير زةمال ظلت

كصػا الارضػي البديلػ :،يتض عػدـصػا الارضػي الارعيػ السػلبق بكػ ؿ لػيمما سبؽ-
(بػػػيفمتكسػػػطلتاسػػػتجلبلتα≤0.05يكجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )

كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي،ةاألكقػػػػلؼالمباػػػػكثيفاػػػػكؿاال تػػػػرابالػػػػكظيايلػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزار
 مال ظلت زةتعزللمتايرالائ العمري .

للتعلمػؿمػ دلىػذهالائػ المبػرةلػمسػتكل ػيقػدت ػكفىذهالنتيج  بأفالباحث  يعتقدو 
كالقػػػدرةعلػػػىالػػػتا ـ ػػػي،كملرجػػػو،ماػػػيطالعمػػػؿدامػػػؿ للتعلمػػػؿمسػػػببلتاال تػػػرابالػػػكظياي

كذلؾ؛ يمجلؿالعمؿمفمبلؿالعبلقلتاإلنسلني لدييـملعيكمستكلالتالعؿاالجت،األمكر
كالقػدرةعلػىالتعلمػؿ،التػيت ػكفلػدييلالمبػرةال ل يػ (سن 30أ ثرمف)مبل لنللائلتاألمرل

 األسبلبالمؤدي لبل ترابالكظياي.م 
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زلالتياستملصػتكجػكد ػركؽتعػ(2013)الكيراني،دراس م واتفقت ىذه النتيجة
المديري العلم للجػكازات ػيالريػلض،لمتايرالائ العمري اكؿاال ترابالكظيايلدلضبلط

بينػػػت ػػػركؽتعػػػزللمتايػػػرالائػػػ العمريػػػ اػػػكؿاال تػػػرابالتػػػي(2011)أبػػػكسػػػلطلف،كدراسػػػ 
التػي(2015)جلػياـ،كالتعلػيـ ػيقطػلع ػزة،كدراسػ ،الكظيايلدلالعػلمليف ػيكزارةالتربيػ 

كػػػلرتإلػػػىكجػػػكد ػػػركؽاػػػكؿاال تػػػرابالػػػكظيايتعػػػزللمتايػػػرالائػػػ العمريػػػ لػػػدلالعػػػلمليفأ
.م الدراس الاللي لدراسلتليذها الزمنيالاترةلتقلرباالتالؽكيعكدىذا؛بجكازاتالريلض

ايػثأكػلرتإلػىعػدـكجػكد ػركؽ؛(2012)كػبلت،دراسػ م واختمفت ىذه النتيجة
ظيػػؼتعػػزللمتايػػرالائػػ العمريػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيالجلمعػػلتالالسػػطيني ،اػػكؿاال تػػرابالك

عدـكجػكد ػركؽاػكؿاال تػرابالػكظيايلػدلالضػبلط دتأالتي(2011)الدكسرم،كدراس 
)العركقػػي،دراسػػ  ػػذلؾبينػػتالعػػلمليف ػػيالمديريػػ العلمػػ لاػػرسالاػػدكد ػػيمدينػػ الريػػلض،ك

 تػػرابتعػػزللمتايػػرالائػػ العمريػػ لػػدلاألسػػرمالماػػرريفعػػدـكجػػكد ػػركؽاػػكؿاال(2015
(2013،كدراس )الكػيراني،الدراسلتىذهلمجتم االمتبلؼكيرج ذلؾ؛المبعديفلقطلع زة

استملصتعدـكجكد ركؽاػكؿبعػدالبلمعيلريػ تعػزللمتايػرالائػ العمريػ لػدلضػبلطالتي
مصػػلئصمجتمػػ ىػػذهالدراسػػلتامػػتبلؼإلػػىذلػػؾجػػ كير؛المديريػػ العلمػػ للجػػكازاتبللريػػلض

.الدراس الاللي عف

كىػذايػدؿ؛سػموؾ المواطنػة التنظيميػةماكر"الجدكلي  يFمفقيم "أقؿ"الماسكب Fقيم "
(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )كجػػػكد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عػػػدـعلػػػى

كالكػئكف، التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسػلكؾالمكاطنػاستجلبلتالمباكثيفاػكؿ
 .الفئة العمريةتعزللمتاير زةمال ظلتالديني  ي

عػدـكجػكدكالتػينصػتعلػى،يتضػ صػا الارضػي الارعيػ السػلبق بكػ ؿ لػيمما سػبؽ-
ف(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيα≤0.05 ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلالدالل )

كالكػئكفالدينيػ  ػيمال ظػلت،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼسلكؾالمكاطن التنظيمي اكؿ
  زةتعزللمتايرالائ العمري .

بإظيػػلرالأنيػػـيتمتعػػكفإالعمريػػ  ئػػلتيـكر ػػـامػػتبلؼ،بػػأفالعػػلمليفويػػرى الباحػػث 
كأا ػػػلـالكػػػريع ،بضػػػكابطيكاألمبلقػػػ،كقػػػديعػػػكدذلػػػؾإلػػػىااللتػػػزاـالػػػديني؛األعمػػػلؿالتطكعيػػػ 
جميػ مػ كعبلقػلتاجتملعيػ ،،مفمبلؿتبنيسلك يلتأمبلقيػ ككسلئليل،اإلسبلمي بأىدا يل

  ئلتيـالعمري .امتبلؼالعلمليفعلى
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أكضػػاتعػػدـكجػػكد ػػركؽيالتػػ(2015)صرصػػكر،مػػ دراسػػ واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة
لدلالمكظايفاإلداريػيفبجلمعػ األقصػى ػيقطػلعلدلأ رادالعين تعزللمتايرالائ العمري 

%(مػػفأ ػػرادالعينػػ ىػػـمػػف58.6لػػىأف)إ(التػػيأكػػلرت2015،كدراسػػ )أبػػكسػػمعلف، ػػزة
؛ك مػػلكالنسػػب المتبقيػػ ،سػػن ،كبللتػػللي ػػإفالتبػػليفال بيػػربػػيفىػػذهالنسػػب 35دكفلالكػػبلبمػػ

،كجػلءىػذاكالتييظيرأ لبيلمػفالكػبلب،ركؽاال يعدـكجكدلنالبلاثربملي كفلسببيرل
 .الالسطيني لتكلبو يبيئ الدراسلتاإلىنتيج ؛االتالؽ

لػػىكجػػكد ػػركؽلػػدلإ(التػػيأكػػلرت2006)الزىرانػػي،مػػ دراسػػ واختمفػػت ىػػذه النتيجػػة
كؾسػػلأبعػػلدجميػػ اػػكؿمػػدارسالتعلػػيـالعػػلـالا كميػػ  ػػيمدينػػ جػػدةمػػديرممػػفأ ػػرادالعينػػ 
مجتمػ إلىاالمتبلؼكيعكدىذا؛مال يلس ،كالسلكؾالاضلرمملعدابعدالتنظيمي المكاطن 
ىذهالدراس كالدراس الاللي .بيفللاترةالزمني ك،الدراس 

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05كجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )يال .5
سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلاػػكؿك،اي تػػرابالػػكظيالااسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ
المسػػمى تعػػزللمتايػػر ػػزةمال ظػػلتكالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،العػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼ

 .الوظيفي

، مػلىػكمبػيفOne-Way ANOVAكتػـالتاقػؽمػفصػا ىػذهالارضػي بلسػتمداـامتبػلر
 يالجدكؿالتللي:
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 (37جدوؿ رقـ ) 
 المسمى الوظيفيالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد المسمى الوظيفي المحور
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 ترابالكظيايالا

 0.583 1.987 21مدير

 ير 0.266 1.326
 دال 

 0.631 2.179 67رئيسقسـ
 0.729 2.265 16 رئيسكعب 
 0.665 1732.270 مكظؼ

سلكؾالمكاطن 
التنظيمي 

 0.351 4.349 21مدير

 دال  0.009 3.903
 0.437 674.178رئيسقسـ
 0.654 163.883 رئيسكعب 
 0.506 1734.055 مكظؼ

(.2.650(=)0.05مستكلدالل )كعند،(3،273"الجدكلي عنددرج اري )F*قيم "

كقدتبيفمفالجدكؿالسلبؽأف:
 " قيمF مفقيم "أقؿ"الماسكبFكىػذايػدؿغتػراب الػوظيفيالاماكر"الجدكلي  ي،

(بػػػيفمتكسػػػطلتα≤0.05ذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلداللػػػ )كجػػػكد ػػػركؽعػػػدـعلػػػى
كالكػئكفالدينيػ ،العػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼ تػرابالػكظيايلػدلالااستجلبلتالمباكثيفاػكؿ

 .المسمى الوظيفيتعزللمتاير زةمال ظلت ي

عػػدـكجػػكديتضػػ صػػا الارضػػي الارعيػػ السػػلبق بكػػ ؿ لػػيكالتػػينصػػتعلػػىممػػا سػػبؽ-
(بيفمتكسطلتاسػتجلبلتالمباػكثيفα≤0.05 ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكلالدالل )

كالكػػئكفالدينيػػ  ػػيمال ظػػلت ػػزة،لػػكظيايلػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼاػػكؿاال تػػرابا
 تعزللمتايرالمسمىالكظياي.

ىذهالنتيج التيدلتعلىعدـكجكد ركؽذاتدالل إاصلئي بللر ـويفسر الباحث 
أ ػػرادكأعبػػلءالميػػلـالكظيايػػ التػػيتتعلػػؽب ػػؿكظياػػ ،إالأف،مػػفالمسػػميلتالكظيايػػ الممتلاػػ 

كربمػلي ػكفالسػبب،اػكؿمتايػرالمسػمىالػكظيايلـيظيركا ركقلنذاتداللػ إاصػلئي العين 
كظيايػلنمعيػلتػـالت يػؼىكأفأ لبالمسػميلتالكظيايػ الالليػ ىػيمسػميلتقديمػ كراءذلؾ
لػـكالتػي،ا كمػ الك ػلؽالػكطنيالالسػطينيالػذمتكػ لتمبللػوعلـالكىك،(2014)قبؿعلـ

مػفمػبلؿديػكافالمػكظايفلػكزارةاألكقػلؼجديدةكظياي يتـاالعبلفبعدتك يليلعفمسميلت
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للاصػكؿعلػى ػرصبيفالعلمليفاألمرالذمأدلإلىعدـكجكدمنل س ؛ يقطلع زةالعلـ
كعػػفماػػيطيـ،العػػلمليفبػػأنيـ ربػػلءعػػفأناسػػيـكبللتػػللياليكػػعر؛أعلػػىللمسػػميلتالكظيايػػ 

.لكظيايا
التيبينتعػدـكجػكد ػركؽلػدل(2011)أبكسلطلف،دراس م واتفقت ىذه النتيجة

أ ػػػرادالعينػػػ اػػػكؿاال تػػػرابالػػػكظيايتعػػػزللمتايػػػرالمسػػػمىالػػػكظيايمػػػفالمعلمػػػيف ػػػيكزارة
 .الالسطيني لتكلبو يبيئ الدراس نتيج ااالتالؽ،كجلءذلؾكالتعليـ يقطلع زة،التربي 

،كىػذايػدؿسموؾ المواطنة التنظيميةماكر"الجدكلي  يFمفقيم "أ بر"الماسكب Fيم "ق
(بػيفمتكسػطلتاسػتجلبلتα≤0.05داللػ )علىكجكد ركؽذاتدالل إاصلئي عندمستكل

كالكػئكفالدينيػ  ػي،سلكؾالمكاطن التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالمباكثيفاكؿ
 .المسمى الوظيفي، ولصالح )المدراء(تعزللمتاير زةلتمال ظ

كصػػا الارضػي البديلػػ :،كػػ ؿ لػيممػلسػبؽيتضػػ عػدـصػػا الارضػي الارعيػػ السػلبق ب-
(بػػػيفمتكسػػػطلتاسػػػتجلبلتα≤0.05يكجػػػد ػػػركؽذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكلالداللػػػ )

كالكػئكفالدينيػ  ػي،ليف ػيكزارةاألكقػلؼالعػلملػدلسلكؾالمكاطن التنظيميػ المباكثيفاكؿ
 مال ظلت زةتعزللمتايرالمسمىالكظياي.

ايػػثكطبيعػػ األعمػػلؿالكظيايػػ ،،مػػ ميػػلـىػػذهالائػػ أ ثػػرانسػػجلملنأفويػػرى الباحػػث
كالقدرةعلػىمكاجيػ الظػركؼ،مرال أ ثرمف يرىـ يتامؿضاكطالعمؿإلىكصلكاأنيـ

كتميػز،سػلكبأك،كىػذابػدكرهيػنع سعلػىطريقػ ،بلسػتمراركالمتايػرة،بللعمػؿالكظياي المتعلق 
ضػػل  إلػػىأفطبيعػػػ المر ػػزالػػكظيايياػػػتـإكالميػػلراتالتػػيتمتل يػػػل،،ميػػلـعمػػؿىػػذهالائػػػ 

الػذيفينػدرجكفضػمفمسػػميلت ػػكنيـقػدكةلايػرىـمػفالعػػلمليف؛علػييـإظيػلرىػذهالسػلك يلت
.كظياي أمرل

كجػػكد ػػركؽلػػىإ(التػػيأكػػلرت2015)أبػػكسػػمعلف،دراسػػ مػػ ت ىػػذه النتيجػػةواختمفػػ
كلصػلل المػدراءالعػلمكفلػدلالضػبلط،اكؿسلكؾالمكاطن التنظيمي تعػزلللمسػمىالػكظياي

.مجتم الدراس إلىاالمتبلؼكيعكدىذا؛ يجيلزالكرط  يقطلع زة
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 خالصة الفصؿ: 6.5
راضالنتػػػلئجالتػػػيتكصػػػلتإلييػػػلالدراسػػػ  ػػػيضػػػكءالتاليػػػؿتػػػـ ػػػيىػػػذاالاصػػػؿاسػػػتع

مسػتكلاال تػرابعلػىايثتمتاإلجلب علىأسئل الدراسػ الالليػ ،كتػـالتعػرؼ؛اإلاصلئي
 ذلؾتـالتعرؼعلىنػكعالعبلقػ التػيتػربطبػيف؛سلكؾالمكاطن التنظيمي كمستكل،الكظياي

كػلرةإلػىالاػركؽذاتإضػل  إلػىذلػؾتمػتاإلتنظيميػ ،كسلكؾالمكاطنػ ال،اال ترابالكظياي
كاػػكؿسػػلكؾالمكاطنػػ ،الداللػػ اإلاصػػلئي بػػيفاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿاال تػػرابالػػكظياي

،كالتعقيػػػػبعلييػػػػل،كمػػػػفثػػػػـتػػػػـتاسػػػػيرالنتػػػػلئج،التنظيميػػػػ التػػػػيتعػػػػزلللمتايػػػػراتالديمك را يػػػػ 
كاالمتبلؼم الدراسلتالسلبق .،بلإلضل  إلىبيلفأكجوالتكلبو
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 الفصؿ السادس .6
الدراسة وتوصيات ،نتائج        

 تمييد: 1.6
،اال تػػرابالػػكظيايكالتطبيقيػػ التػػيقػػلـبيػػلالبلاػػث،اػػكؿ،الدراسػػ النظريػػ ىبنػػلءعلػػ

كالكػئكفالدينيػ  ػيقطػلع،كقػلؼكعبلقتوبسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيكزارةاأل
 قدملصتالدراس لجمل مفالنتلئج،كلقدتـعػرضكتاسػيرتلػؾالنتػلئج، مػلتػـربطيػل زة،

.الاللي طلرالنظرمللدراس إلسلتالسلبق ذاتالعبلق كبلبنتلئجالدرا

كالمتعلقػػػ بػػػللمتاير،لييػػػلإعػػػرضالنتػػػلئجالتػػػيتػػػـالتكصػػػؿالاػػػلليكيتضػػػمفالاصػػػؿ
النتػػلئجعػػرض،ثػػـ)سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ (كالمتايػػرالتػػلب )اال تػػرابالػػكظياي(،المسػػتقؿ
مػفمػبلؿتػلئجالمتعلقػ بمػدلتاقيػؽأىػداؼالدراسػ ارضيلتالدراس ،كصػكالنإلػىالنبالمتعلق 

،كيسػػتعرضالبلاػػثالتكصػػيلتالمتعلقػػ بللدراسػػ كالنتيجػػ المترتبػػ علػػىذلػػؾ،طريقػػ تاقيقيػػل
.الدراسلتالمستقبلي بعضبلقتراحىذاالاصؿكينتيي،الاقلنكآلي تنايذىلالاللي 

:اآلتيكالناكالتكصيلتعلى،تنظيـتلؾالنتلئجكيم ف

 الدراسة: التي توصمت إلييا نتائجال 2.6
 )االغتراب الوظيفي( النتائج المتعمقة بالمتغير المستقؿ 1.2.6

كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي،لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼغتػػػػراب الػػػػوظيفيالامسػػػػتكل .1
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )44.517 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

 ػزةجػلءمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،لالعلمليف يكزارةاألكقلؼلدالعزلةمستكل .2
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )45.993بكزفنسبي)

 ػزةجػلءمال ظػلتكالكئكفالدينيػ  ػي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالعجزمستكل .3
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )42.946بكزفنسبي)

 زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي،العلمليف يكزارةاألكقلؼلدلالال معياريةمستكل .4
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )48.491جلءبكزفنسبي)

 ػزةمال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالال معنىمسػتكل .5
 (.قليل (،كىكبدرج مكا ق )41.964جلءبكزفنسبي)



 

187 

كالكػػػئكفالدينيػػػ  ػػػي،لػػػدلالعػػػلمليف ػػػيكزارةاألكقػػػلؼلػػػذاتعػػػف اغتػػػراب الامسػػػتكل .6
(.قليل (،كىكبدرج مكا ق )43.191 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

 )سموؾ المواطنة التنظيمية( النتائج المتعمقة بالمتغير التابع 2.2.6

يػ  ػيكالكػئكفالدين،لدلالعلمليف يكزارةاألكقػلؼسموؾ المواطنة التنظيميةمستكل .1
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.938 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

 ػزةجػلءمال ظلتكالكئكفالديني  ي،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼاإليثارمستكل .2
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.516بكزفنسبي)

 ػػزةمال ظػػلتيكالكػػئكفالدينيػػ  ػػ،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼالكياسػػةمسػػتكل .3
 (. بيرةجدان(،كىكبدرج مكا ق )87.798جلءبكزفنسبي)

كالكػػػػئكفالدينيػػػػ  ػػػػي،لػػػػدلالعػػػػلمليف ػػػػيكزارةاألكقػػػػلؼالسػػػػموؾ الحضػػػػاريمسػػػػتكل .4
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )81.011 زةجلءبكزفنسبي)مال ظلت

مال ظػلتلكئكفالديني  ػيكا،لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼالروح الرياضيةمستكل .5
 (. بيرة(،كىكبدرج مكا ق )75.235 زةجلءبكزفنسبي)

مال ظػلتكالكػئكفالدينيػ  ػي،لػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالضمير الحػيمسػتكل .6
(. بيرةجدان(،كىكبدرج مكا ق )84.130 زةجلءبكزفنسبي)

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 3.2.6

غتػػػراب الا(بػػػيفα≤0.05ذاتداللػػػ إاصػػػلئي عنػػػدمسػػػتكل)عكسػػػيةعالقػػػة دكجػػػك .1
كالكػػػئكف،سػػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػػ لػػدلالعػػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػػلؼبػػػيفك،الػػوظيفي

  زة.مال ظلتالديني  ي
بػػيفك،العزلػػة(بػػيفα≤0.05ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكل)عكسػػيةعالقػػة كجػػكد .2

كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،ميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼسػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظي
  زة.مال ظلت

بػػيفك،العجػػز(بػػيفα≤0.05ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكل)عكسػػيةعالقػػة كجػػكد .3
كالكػػػػػئكفالدينيػػػػػ  ػػػػػي،سػػػػػلكؾالمكاطنػػػػػ التنظيميػػػػػ لػػػػػدلالعػػػػػلمليف ػػػػػيكزارةاألكقػػػػػلؼ

 زة.مال ظلت
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،الػال معياريػة(بػيفα≤0.05ي عنػدمسػتكل)ذاتداللػ إاصػلئعكسػيةعالقػة كجكد .4
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼبػػيفك

 زة.مال ظلت

،الػػال معنػػى(بػػيفα≤0.05ذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكل)عكسػػيةعالقػػة كجػػكد .5
كالكػػئكفالدينيػػ  ػػي،قػػلؼسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكبػػيفك

 زة.مال ظلت
االغتػراب عػف (بػيفα≤0.05ذاتداللػ إاصػلئي عنػدمسػتكل)عكسػيةعالقػة كجكد .6

كالكػئكفالدينيػ ،سلكؾالمكاطن التنظيمي لدلالعلمليف يكزارةاألكقلؼبيفك،الذات
 زة.مال ظلت ي

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .7
كالكػئكف، ترابالكظيايلدلالعلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالااستجلبلتالمباكثيفاكؿ

 .الجنستعزللمتاير زةمال ظلتالديني  ي

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .8
،لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ اسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ

 .الجنستعزللمتاير زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .9
كالكػئكف، ترابالكظيايلدلالعلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالااستجلبلتالمباكثيفاكؿ

 .المؤىؿ العمميلمتايرتعزل زةمال ظلتالديني  ي

(بػػػػػيفمتكسػػػػػطلتα≤0.05كجػػػػػكد ػػػػػركؽذاتداللػػػػػ إاصػػػػػلئي عنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػ ) .10
،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ

المؤىؿ العممي، ولصالح الذيف مؤىميـ تعزللمتاير زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي
 .سات عميا(العممي )درا

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .11
كالكػئكف، ترابالكظيايلدلالعلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالاستجلبلتالمباكثيفاكؿا

 .عدد سنوات الخدمة زةتعزللمتايرمال ظلتالديني  ي
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(بػػػػػيفمتكسػػػػػطلتα≤0.05)كجػػػػػكد ػػػػػركؽذاتداللػػػػػ إاصػػػػػلئي عنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػ  .12
،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ

عػدد سػنوات الخدمػة، ولصػالح الػذيف تعػزللمتايػر ػزةمال ظػلتكالكئكفالديني  ي
 .سنة فأكثر( 15عدد سنوات خدمتيـ )

(بػػػػػيفمتكسػػػػػطلتα≤0.05كجػػػػػكد ػػػػػركؽذاتداللػػػػػ إاصػػػػػلئي عنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػ ) .13
كالكػئكف، ترابالكظيايلدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼالااستجلبلتالمباكثيفاكؿ

     الفئػػػة العمريػػػة، ولصػػػالح الػػػذيف أعمػػػارىـ تعػػػزللمتايػػػر ػػػزةمال ظػػػلتالدينيػػػ  ػػػي
 .سنة( 30)أقؿ مف 

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .14
،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ

 .الفئة العمريةتعزللمتاير زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي

(بػػيفمتكسػػطلتα≤0.05كجػػكد ػػركؽذاتداللػػ إاصػػلئي عنػػدمسػػتكلداللػػ )عػػدـ .15
كالكػئكف،ف ػيكزارةاألكقػلؼ ترابالكظيايلدلالعلمليالااستجلبلتالمباكثيفاكؿ

 .المسمى الوظيفيتعزللمتاير زةمال ظلتالديني  ي

(بػػػػػيفمتكسػػػػػطلتα≤0.05كجػػػػػكد ػػػػػركؽذاتداللػػػػػ إاصػػػػػلئي عنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػ ) .16
،سػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيكزارةاألكقػػلؼاسػػتجلبلتالمباػػكثيفاػػكؿ

 .المسمى الوظيفي، ولصالح )المدراء(للمتايرتعز زةمال ظلتكالكئكفالديني  ي
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 النتائج المتعمقة بمدى تحقيؽ أىداؼ الدراسة 4.2.6
 ( 38جدوؿ رقـ)

 ىداؼنتائج مدى تحقيؽ األ
 النتيجة طريقة تحقيؽ اليدؼ اليدؼ ـ

1 

التعرؼعلىمستكلاال تراب
الكظيايلدلالعلمليف يكزارة

يكالكئكفالديني  ،األكقلؼ
 مال ظلت زة.

( امتبلر استمداـ (Tتـ
للعين الكاادة.

بكزف أفمستكلاال ترابالكظيايجلء تبيف
(بدرج مكا ق قليل .44.517نسبي)

2 

التعرؼعلىمستكلسلكؾالمكاطن 
التنظيمي لدلالعلمليف يكزارة

كالكئكفالديني  ي،األكقلؼ
مال ظلت زة.

امتبلر) استمداـ (Tتـ
عين الكاادة.لل

تبيفأفمستكلسلكؾالمكاطن التنظيمي جلء
  بيرة. (بدرج مكا ق 81.938بكزفنسبي)

3 

تاديدطبيع العبلق بيفاال تراب
كبيفسلكؾالمكاطن ،الكظياي

التنظيمي لدلالعلمليف يكزارة
كالكئكفالديني  ي،األكقلؼ

مال ظلت زة.

إيجلد طريؽ عف كذلؾ
تارتبلطبيرسكف.معلمبل

على يدؿ كىذا إاصلئيلن، دال  النتيج   لنت
الكظياي اال تراب بيف ع سي  عبلق  ،كجكد

 كسلكؾالمكاطن التنظيمي .

4 

ال كؼعفالاركؽبيفمتكسطلت
استجلبلتالمباكثيفاكؿاال تراب

كاكؿسلكؾالمكاطن ،الكظياي
التنظيمي لدلالعلمليف يكزارة

الكئكفالديني  يك،األكقلؼ
مال ظلت زةتعزللمتايرات:

)الجنس،المؤىؿالعلمي،عددسنكات
المدم ،الائ العمري ،المسمى

الكظياي(.

امتبلر- استمداـ -Tتـ
Testلل كؼعفالاركؽ

لمتاير تعزل التي
.الجنس

- امتبلرتـ استمداـ
One-Way ANOVA

لل كؼعفالاركؽالتي؛
لمتايرات المؤىؿ):تعزل

سنكات عدد العلمي،
العمري ، الائ  المدم ،

المسمىالكظياي(.

اصلئي إذاتدالل تبيفأنواليكجد ركؽ-
اال تراب اكؿ المباكثيف استجلبلت بيف

 لمتايراتالكظياي تعزل المؤىؿ: )الجنس،
المسمى المدم ، سنكات عدد العلمي،

جكدالكظياي(بلستثنلءالائ العمري  قدتبيفك
 ركؽذاتدالل إاصلئي .

اصلئي إتبيفأنواليكجد ركؽذاتدالل -
سلكؾالمكاطن بيفاستجلبلتالمباكثيفاكؿ

لمتايراتالتنظيمي  الائ )الجنس:تعزل ،
بلستثنلء المؤىؿالعلمي،عددسنكاتالعمري (

 قدتبيفكجكد ركؽالمدم ،المسمىالكظياي
 ذاتدالل إاصلئي .

 نتلئجالدراس الاللي جردبكاسط البلاثبلالستنلدإلىالمصدر:
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 توصيات الدراسة 3.6
:بمليليكالنتلئجالتيتـالتكصؿإلييل،يكصيالبلاث،اصلئي يضكءالتاليؿاإل

 توصيات تتعمؽ بالمتغير المستقؿ )االغتراب الوظيفي( 1.3.6

 ػيناكسػيـالثقػ كزرع،ايلتأ بػركمػنايـصػبل،تم ػيفالعػلمليفضركرةالعمػؿعلػى .1
،كالكػػعكربللعزلػػ ،بعػػلدىـعػػفاإلابػػلطا ك،مبلقيػػ كاأل،مػػفمػػبلؿنكػػرالقػػيـالسػػلك ي 

 كاال تراب.

كذلػؾمػفمػبلؿ؛المستكيلتالكظيايػ بيفممتلؼاالىتملـبتعزيزالقدرةعلىالتكاصؿ .2
تطكيرميلراتالتكاصؿبيفالعلمليف.

داءالميلـالكظياي دكفطلبالمسلعدةأل،زالثق  يناكسالعلمليفينبايالقيلـبتعزي .3
 مفزمبلئيـ يالعمؿبلستمرار.

قنػػػلعل ل ػػػ العػػػلمليفمػػػفمػػػبلؿالػػػدكراتكقػػػدراتاإل،كيكصػػػيالبلاػػػثبتعزيػػػزميػػػلرات .4
 التدريبي اليلد  لذلؾ.

كلػػػػػ مػػػػػفقبػػػػػؿالعػػػػػلمليف،الجيػػػػػكدالمبذةأنظمػػػػػ التػػػػػيتعػػػػػززم ل ػػػػػكاأل،عػػػػػدادالقػػػػػكانيفإ .5
 كالقكانيف.،كالتكجييلتالمستمرةالتيتدعـااللتزاـبيذهاألنظم 

كذلػػؾ؛تييئػػ بيئػػ عمػػؿإداريػػ تػػنظـإجػػراءاتالعمػػؿالتػػييجػػبعلػػىالعػػلمليفإتبلعيػػل .6
 لتاسيفمستكلالتنظيـاإلدارم.

عيـللمزيدمفالمسػلىم  ػيكد ،لتييئ العلمليف؛كالتطكيرالمستمر،االىتملـبللتكجيو .7
 داءالكظياي.كتطكيراأل،التيتعترضتنمي التالبعلىالعقبلت

قلمػ ،كذلؾلتاسيفميلراتالتعلمؿبيفالعلمليف؛ركلدي كاإل،تاعيؿالبرامجالتدريبي  .8 كا 
 كالتقدير.،عبلقلتاجتملعي قلئم علىاالاتراـ

كالعمػػػؿ،اليلد ػػػ  ػػػيالنكػػػلطلتاالجتملعيػػػ المكػػػلر  كتكػػػجي العػػػلمليفعلػػػى،تاايػػػز .9
الجملعي،كذلؾلزيلدةالتالعؿبيفالعلمليف.

كتنميػػ  لعليػػ التكا ػػؽ،كالطػػرؽلتعزيػػزثقل ػػ االنتمػػلءللعمػػؿ،كتاعيػػؿالكسػػلئؿ،تأصػػيؿ .10
 كاالجتملعيم الذاتلدلالعلمليف.،الناسي
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 لمواطنة التنظيمية(توصيات تتعمؽ بالمتغير التابع )سموؾ ا 2.3.6

لاػػلءمتػػلعبيـ،السػػعيإلػػىاػػؿمكػػل ؿالعػػلمليف .1 كذلػػؾلتكثيػػؽالعبلقػػلت؛كمعلنػػلتيـ،كا 
.نسلني بيفالعلمليفاإل

ينباػػي ػػرسسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف ػػيالػػكزارةمػػفمػػبلؿتكػػجيعيـ .2
 لييـ.إعملؿالمك ل داءاألأعلىمسلعدةزمبلئيـ ي

كبللتػللي،لػىتاسػيفميػلراتالتعلمػؿبػيفالعػلمليفإمجالتدريبيػ التػيتػؤدمتاعيؿالبػرا .3
.لدييـتنع سعلىاالستقرارالكظياي

مػػػفاأل  ػػػلركملػػػؽ،تبػػػلدؿاآلراءك،كالسػػػملحليػػػـبللمنلقكػػػ ،تلبيػػػ ااتيلجػػػلتالعػػػلمليف .4
مبلؿالمكلر   يصن القراراتالتنظيمي .

بػداء،سلكبالمكػلر  أإتبلع .5 اآلراءالتػيتػنع سبػدكرىلعلػىمسػتكلسػلكؾالمكاطنػ كا 
.كالمسئكل  يإدارةأعملؿالكزارة،كتؤدمإلىالمكلر  البنلءة،التنظيمي 

كمػل،كالايػررسػمي ،تكعي العلمليفبأىمي الارصعلىاضكراالجتملعػلتالرسػمي  .6
كالنػػدكات،الػػدكراتكذلػػؾمػػفمػػبلؿعقػػد؛كنجػػلحللػػكزارة،ياققػػوىػػذاالسػػلكؾمػػفتطػػكر

  يىذاالمجلؿ.
علػػػى،يجلبيػػػ بػػػيفالعػػػلمليفتعزيػػػزاالتجلىػػػلتاإل .7 كالسػػػعيلبنػػػلءعبلقػػػلتإنسػػػلني تقػػػـك

 كتجسيدسلك يلتالمكاطن التنظيمي .،كتقبؿاآلمر،االاتراـالمتبلدؿ

كالتالضػيعػف،كاسػتعدادالعػلمليفلتقبػؿاالابلطػلت،زيلدةمستكلالر بػ  ػيالتسػلم  .8
 المضليقلتمفمبلؿالقدرةعلىضبطالذات يبيئ العمؿ.

تيـكذلػػؾمػػفمػػبلؿم ل ػػأ؛السػػعيإلػػىتعزيػػزسػػلكؾالمكاطنػػ التنظيميػػ لػػدلالعػػلمليف .9
 قتداءبيـ.ئلكبللتلليياازاآلمريفل؛ضل ي التييؤدكنيلعلىاألعملؿالتطكعي اإل

،ميػػلراتالعلميػػ التػػيتػػؤىليـللقيػػلـبلألعمػػلؿالتطكعيػػ التأ يػػدعلػػىتزكيػػدالعػػلمليفبلل.01
 اتى ي يرمكاعيدالعمؿالرسمي .لمرأكأمأعبلءكظياي 
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 لتنفيذ توصيات الدراسة طار المقترح اإل 3.3.6
 (39جدوؿ رقـ )

 لتنفيذ توصيات الدراسة طار المقترحاإل

 جية التنفيذ آلية التنفيذ التوصية ـ
فترة  

 ذالتنفي

1 

،ضركرةالعمؿعلىتم يفالعلمليف
كزرعالثق ،كمنايـصبلايلتأ بر

 يناكسيـمفمبلؿنكرالقيـ
بعلدىـعفا ك،مبلقي كاأل،السلك ي 
 كاال تراب.،كالكعكربللعزل ،اإلابلط

تبني سيلسلتكتنايذ،
قكاعد تتضمف تنظيمي 

  ي العلمليف داءآتركد
أسسلن،أعملليـ ،كتتمذ

.التملذالقراراتمعلييرك

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)اإلدارةالعلم للكئكفالديني 

اإلدارةالعلم كاإلداري ،
اإلركلد(.،كللكعظ



دائـ

2 

االىتملـبتعزيزالقدرةعلىالتكاصؿ
؛بيفممتلؼالمستكيلتالكظياي 
كذلؾمفمبلؿتطكيرميلرات

التكاصؿبيفالعلمليف.

تدريبي دكراتتنايذ
تتعلؽبميلراتاالتصلؿ

كالتكاصؿالاعلؿ.،

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
.الديني 

ديكافالمكظايفالعلـ-
،)اإلدارةالعلم للتدريب

.كالتطكير(



دائـ

3 

ينبايالقيلـبتعزيزالثق  يناكس
داءالميلـالكظياي دكفأل،العلمليف

طلبالمسلعدةمفزمبلئيـ ي
بلستمرار.العمؿ

متبلؾعلىاالتكجي -
لتاقيؽ؛اإلم لنيلت
 .إنجلزات

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)اإلدارةالعلم للكئكفالديني 

اإلداري ،كدائرةالتدريب(.


دائـ

4 
،كيكصيالبلاثبتعزيزميلرات

قنلعل ل  العلمليفمفكقدراتاإل
مبلؿالدكراتالتدريبي اليلد  لذلؾ.

تنايذدكراتتدريبي 
 يميلراتمتمصص 

.قنلعكاإل،التأثير

اإلدارة)ديكافالمكظايفالعلـ
.(كالتطكير،العلم للتدريب


نصؼ
سنكم

5 

نظم التيتعززكاأل،عدادالقكانيفإ
ةالجيكدالمبذكل مفقبؿأم ل 

العلمليف،كالتكجييلتالمستمرةالتي
 كالقكانيف.،تدعـااللتزاـبيذهاألنظم 

القكانيفكتكضي ،تاديد
،التيتضمفالاقكؽ

.كالمزايلللعلمليف

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
.)الكئكفالقلنكني (الديني 

.العلـديكافالمكظايف -


سنكم


6 

تييئ بيئ عمؿإداري تنظـإجراءات
العمؿالتييجبعلىالعلمليف

كذلؾلتاسيفمستكل؛إتبلعيل
ظيـاإلدارم.التن

تاعيؿدكرالرقلب 
،الداملي  ياإلدارات

 كالدكائر.

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
.)الرقلب الداملي (الديني 

 


 دائـ
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فترة   جية التنفيذ آلية التنفيذ التوصية ـ
 ذالتنفي

7 

كالتطكيرالمستمر،االىتملـبللتكجيو
كد عيـللمزيدمف،لتييئ العلمليف
التالبعلىالعقبلتالمسلىم  ي

داءكتطكيراأل،التيتعترضتنمي 
.الكظياي

كتنايذىل،مط كض 
لتنمي المسلرالكظياي
تاتكمعلىمبرات

متنكع .

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
.الديني 

ديكافالمكظايفالعلـ-
،)اإلدارةالعلم للتدريب

.كالتطكير(



سنكم

8 

؛ركلدي كاإل،تاعيؿالبرامجالتدريبي 
كذلؾلتاسيفميلراتالتعلمؿبيف

قلم عبلقلتاجتملعي ،فالعلملي كا 
كالتقدير.،قلئم علىاالاتراـ

اقيب كتنايذ،تصميـ
ككلمل ،تدريبي اديث 

ك ؽمنيجي علمي 
متنلسق .

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
)دائرةالتدريب(.الديني 

ديكافالمكظايفالعلـ-
،)اإلدارةالعلم للتدريب

.كالتطكير(


نصؼ
سنكم

9 

جي العلمليفعلىكتك،تاايز
المكلر   يالنكلطلتاالجتملعي 

كذلؾ،كالعمؿالجملعي،اليلد  
لزيلدةالتالعؿبيفالعلمليف.

بيفالتكاصؿاليكمي-
.العلمليف

إقلم اجتملعلت-
،دكري بيفالعلمليف

.كاإلداراتالعليل


كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)اإلدارةالعلم للكئكفالديني 

.اإلداري (



دائـ

10 

الكسلئؿ،تأصيؿ ؛كالطرؽ،كتاعيؿ
للعمؿ االنتملء ثقل   كتنمي ،لتعزيز

الناسي التكا ؽ كاالجتملعي، لعلي 
لدلالعلمليف.م الذات

،إكراؾالعلمليف
كاستكلرتيـمفمبلؿ

إداراتيـ ياتملذ
القراراتالملص 

.بللعمؿ

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
اإلدارةالعلم للكئكف)الديني 

اإلداري (.



دائـ

11 

،السعيإلىاؿمكل ؿالعلمليف
لالءمتلعبيـ كذلؾ؛كمعلنلتيـ،كا 

نسلني بيفلتكثيؽالعبلقلتاإل
العلمليف.

إكراؾعدةمستكيلت
إداري للتعلمؿم 
مكل ؿالعلمليف.

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
.)دائرةالك لكل(الديني 


دائـ

12 

ينباي رسسلكؾالمكاطن 
التنظيمي لدلالعلمليف يالكزارةمف

مبلؿتكجيعيـعلىمسلعدة
عملؿالمك ل داءاألأزمبلئيـ ي

لييـ.إ


مكلر  العلمليف ي
،األنكط االجتملعي 

كتكسي كب  العبلقلت
بينيـ.

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)جمي اإلدارات(.الديني 



دائـ
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فترة   جية التنفيذ آلية التنفيذ التوصية ـ
 ذالتنفي

13 

البرامجالتدريبي التيتؤدمتاعيؿ
لىتاسيفميلراتالتعلمؿبيفإ

كبللتلليتنع سعلى،العلمليف
االستقرارالكظيايلدييـ.

،تدريبي تصميـبرامج
كتنايذىلك قلنالاتيلجلت

.كالمديريلت،الدكائر

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
)دائرةالتدريب(.الديني 

ديكافالمكظايفالعلـ-
،إلدارةالعلم للتدريب)ا

.كالتطكير(


نصؼ
سنكم


14 

كالسملح،تلبي ااتيلجلتالعلمليف
كملؽ،كتبلدؿاآلراء،ليـبللمنلقك 

األ  لرمفمبلؿالمكلر   يصن 
القراراتالتنظيمي .



،تكسي دكرالعلمليف
،كاألمذبلآلراءالاردي 
كالجملعي للكصكؿ

 ثر عللي .األللقرارات

كالكئكف،زارةاألكقلؼك
)جمي اإلدارات(.الديني 


دائـ


15 

بداءاآلراء،سلكبالمكلر  أإتبلع كا 
التيتنع سبدكرىلعلىمستكل

كتؤدم،سلكؾالمكاطن التنظيمي 
كالمسئكل  ي،إلىالمكلر  البنلءة
.إدارةأعملؿالكزارة

بنلء رؽعمؿتاقؽ
،كالتالعؿ،التنسيؽ

ينيل.كالت لمؿب

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
اإلدارةالعلم )الديني 

(.كالسيلسلت،للتمطيط



دائـ

16 

تكعي العلمليفبأىمي الارصعلى
كالاير،اضكراالجتملعلتالرسمي 

كملياققوىذاالسلكؾمف،رسمي 
كنجلحللكزارة،كذلؾمف،تطكر

كالندكات يىذا،مبلؿعقدالدكرات
المجلؿ.

برامجكتنايذ،تمطيط
المكلر  قلئم على

التنظيمي للتنسيؽبيف
كاألقسلـ،اإلدارات
.الممتلا 

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)اإلدارةالعلم للكئكفالديني 

اإلداري (.



رب 
سنكم

17 

يجلبي بيفتعزيزاالتجلىلتاإل
كالسعيلبنلءعبلقلت،العلمليف

علىاالاتراـالمتب ،لدؿإنسلني تقـك
دسلك يلتيكتجس،كتقبؿاآلمر

المكاطن التنظيمي .

يجلبي إبيئ عمؿتك ير
،قلئم علىالثق 

بيفالعلمليف.كالتقدير

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)جمي اإلدارات(.الديني 
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،زيلدةمستكلالر ب  يالتسلم 
،كاستعدادالعلمليفلتقبؿاالابلطلت

المضليقلتمفمبلؿكالتالضيعف
القدرةعلىضبطالذات يبيئ 

العمؿ.

التر يزعلىالجلنب
المعنكمللعلمليفمف
مبلؿتطبيؽالعبلقلت

.اإلنسلني 

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
)جمي اإلدارات(.الديني 



دائـ
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فترة   جية التنفيذ آلية التنفيذ التوصية ـ
 ذالتنفي

19 

السعيإلىتعزيزسلكؾالمكاطن 
كذلؾمف؛التنظيمي لدلالعلمليف

تيـعلىاألعملؿمبلؿم ل أ
؛ضل ي التييؤدكنيلالتطكعي اإل

قتداءبيـ.بللكبللتلليياازاآلمريف

،ت ريـالعلمليف-
مرتبط كمنايـم ل آت

.دائيـأب
مملرس أسلليب-

ذاتمنيجي إداري 
قلئم علىكض برامج
إلدارةالجكدةالكلمل .

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ-
اإلدارةالعلم للكئكف)الديني 

اإلدارةالعلم كاإلداري ،
كالسيلسلت(.،للتمطيط



دائـ

20 

التأ يدعلىتزكيدالعلمليفبللميلرات
العلمي التيتؤىليـللقيلـبلألعملؿ

أمرلكأمأعبلءكظياي ،التطكعي 
 اتى ي يرمكاعيدالعمؿالرسمي .



كتدريبيـ،تييئ العلمليف
دائيـ.أكر  مستكل

كالكئكف،كزارةاألكقلؼ
.)دائرةالتدريب(الديني 




نصؼ
سنكم

الدراس الاللي كصيلتتك،جردبكاسط البلاثبلالستنلدإلىنتلئجالمصدر:



 الدراسات المقترحة: 4.6
يػػػليلإتكصػػػلتالتػػػيكالتكصػػػيلت، ػػػيضػػػكءالنتػػػلئج ميمػػػلنتعػػػٌدالدراسػػػلتالمقتراػػػ مػػػدمبلن

التللي :المستقبلي فالبلاثيقترحالدراسلتإ لذا،الاللي الدراس 

كالكػئكف،كعبلقتوبلال ترابالكظيايلدلالعلمليف يكزارةاألكقػلؼ،المسلرالكظياي -1
 .الديني 

كالكػئكف،اال تػرابالػكظيايلػدلالعػلمليف ػيكزارةاألكقػلؼعلػىتاليؿالكظلئؼأثر -2
الديني .

 ػيتعزيػزسػلكؾالمكاطنػ التنظيميػ لػدلالعػلمليف ػيداريػ المراجعػ اإلمدلمسػلىم  -3
 كالكئكفالديني .،كزارةاألكقلؼ
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 خالصة الفصؿ 5.6
ايػثاكػتملتعلػىنتػلئج؛تنلكؿىذاالاصؿالنتلئجالتيتكصلتإلييلالدراسػ الالليػ 

ؾالمكاطنػػػ متعلقػػػ بػػػللمتايرالمسػػػتقؿ)اال ترابالػػػكظياي(،كنتػػػلئجمتعلقػػػ بػػػللمتايرالتلب )سػػػلك
مرلمتعلق بارضيلتالدراس ،ثػـاسػتعرضالبلاػثالنتػلئجالمتعلقػ بمػدلأالتنظيمي (،كنتلئج

يلتػـاقتػراحئك ػيضػك،كالنتيجػ المترتبػ علػىتاقيقيػل،كطريق تاقيقيل،تاقيؽأىداؼالدراس 
لتنايػذتكصػيلت؛طػلرمقتػرحإلػىذلػؾتػـتصػميـإضل  إ،المتعلق بمتايراتالدراس تكصيلتال

كالتكصػػيلتتػػـ، ػػيضػػكءالنتػػلئجكالاتػػرةالمقتراػػ لػػذلؾ،ك،كصػػكالنآلليػػ كجيػػ تنايػػذىلالدراسػػ 
كبيذاتنتيي صكؿالدراس الاللي .اقتراحدراسلتمستقبلي يم فالقيلـبيل يىذاالمجلؿ،
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 المراجعالمصادر و 
 المصادر:: أوالً     
 فال ريـآالقر. 
 بكي .السن الن 

 : المراجع:ثانياً     
 المراجع العربية: -1    
 :الكتب -أ      
 ،مجمكع النيؿالعربي ،القلىرة،مصر.اإلعاقة النفسية(:2005).مداتأبكالنصر. 
 مداتالنصرأبك ،.(2012 .أساليب التحفيز الوظيفي الفعاؿ ،اإلدارة بالحوافز(:

 ة،مصر.المجمكع العربي للتدريبكالنكر،القلىر
 مللد ىتل ، 2015).أبك أثر السياسات التنظيمية عمى التمكيف الوظيفي لدى (:

دارالمأمكفللنكركالتكزي ،عملف،األردف.،3ط.العامميف في الدوائر الحكومية
 ،القلىرة،مر ز.رشاد النفسيالتوجيو واإل (:2000).سييرأامد اإلس ندري لل تلب،

.مصر
 ريد  األلك  ،.غتراب في الشعر اإلسالمي المعاصراال(:2015).إمعضكك، م تب 

.الريلض،السعكدي 
 (.نيقكالل 1960برديلئؼ، م تب العزلة والمجتمع(:  ؤاد، العزيز، عبد ترجم : .

 النيض المصري ،القلىرة،مصر.
 تبعربي ،.أبي حياف التوحيديو بف باجة اغتراب بيف الا(:2006).بر لت،بر لت 

.مصرالقلىرة،
 اليـ 2006).بر لت، الكادة،1ط.غتراب في الثقافة العربيةاال(: دراسلت مر ز

.العربي ،بيركت،لبنلف
 دارالكركؽللنكر،1ط.دارة التربويةقضايا معاصرة في اإل(:2006).بطلح،أامد

كالتكزي ،عملف،األردف.
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 برايف 1987).تيرنر، ترجم .سالـعمـ االجتماع واإل(: بلقلدر القلـ،،ب رأبك: دار
 بيركت،لبنلف.

 دارمجدالكمللنكركالتكزي ،،1ط.موسوعة عمـ السياسة(:2009).الجلسكر،نلظـ
عملف،األردف.

 الديف صبلح 2010).الجملعي، وعالقتو بالتوافؽ  ،جتماعيغتراب النفسي واالاال(:
 .دارزىراف،عملف،األردف،1ط.جتماعيالنفسي واال

  دارعللـال تب،القلىرة،مصر.رشاد النفسياإل (:2005).جميؿ،سمي.
 دارجليسالزملف.داء الوظيفيإدارة الجودة الشاممة واأل(:2011).الارااك ،اسيف

 للنكركالتكزي ،عملف،األردف.
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 إقبلؿ دارصالءللنكر،1ط.قمؽ المستقبؿ ،التمرد ،غتراباال(:2011).الامداني،

 .كالتكزي ،عملف،األردف
 (.2002الانبلي،الال ظ)دارأبفرجب،1.ط: كشؼ الكربة في وصؼ أىؿ الغربة،

 قلىرة،مصر.ال
 نجلكمصري ،القلىرة،مصرم تب األ،1ط.دراسات فمسفية(:1987).اناي،اسف.
 مامد 2008).الاكراني، التوازف التفاضمي  ،االجتماعالنظرية المعاصرة في عمـ (:

عملف،،1ط.صيغة توليفية بيف الوظيفة والصراع كالتكزي ، للنكر مجدالكم دار
.األردف

 دارالالمدللنكركالتكزي ،عملف،،1ط.داريعمـ النفس اإل:(2011).المتلتن ،سلمي
.األردف

 دار ريبللطبلع .غترابدراسات في سيكولوجية اال(:2003).ملياو،عبداللطيؼ
 كالنكركالتكزي ،القلىرة،مصر.
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 (.ريـ كالزعبي، مامد، دارالمواطنة واالنتماء-: التربية الوطنية(2014المكالدة، .
 ردف.عملف،األالمليج،

 الـز 2006).ميرم، الثللث،،1ط.غتراب الثقافي لمذات العربيةاال(: العللـ دار
.القلىرة،مصر
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 المعلرؼ،االس ندري ،مصر.
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 السيدكتل ،.(1997 لل تلب،.غترابباثولوجية العصياف واال(: اإلس ندري  مر ز

 .القلىرة،مصر
 اسفكا الدار،3ط .تصميـ المناىج وقيـ التقدـ في العالـ العربي :(2012).لدة،

.المصري اللبنلني ،القلىرة،مصر
 سيير السبلـ، 2003).عبد مفيـو االغتراب عند ماركيوز(: القلىرة،. المعر  ، دار
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 المليؿ 2003).الاراىيدم، كتاب العيف(: الاميد.، عبد ىنداكم، ج1طتاقيؽ: ،3،
 .دارال تبالعلمي ،بيركت،لبنلف

 (.إيريش ، 2013 رـك الصحة النفسية لممجتمع المعاصر، مساىمة في عمـ (:
 قي ،سكريل.،ترجم :ابيب،مامد.دارالاكرانيللنكركالتكزي ،البلذ1.طاإلنساف
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 .عملف،األردف،(71-53ص)ص
 (.2011البكلبك ،سلمر،كالارااك ،مامد:) أثرأبعلدالدا عي علىسلكؾالمكاطن

.بلديلتمال ظلتجنكباألردفالتنظيمي ،دراس ميداني مفكجي نظرالعلمليف ي
عدد7مجلد،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،4 الجلمع (،680-647)صص،

 األردني ،عملف،األردف.
 (.المد التنظيمي :(2013البايلي، بللصراعلت الكظياي اال تراب كضاكط،عبلق 

ال كيت دكل   ي البنكؾ قطلعلت على بللتطبيؽ العمؿ، ،داعبا  مجمة فكر و .
 .(،القلىرة،مصر512-485)صص

 (. مديج كباي ، رمضلف، : (2016الترىكني، الماتمل  الثقل  لالتأثيرات عنلصر
التعليـ مدارس لمعلمي التنظيمي  المكاطن  كسلكؾ التنظيمي الكالء  ي التنظيمي 

بنالزم بمدين  األسلسي عددمجمة نقد وتنوير. ،4 228-186)صص، جلمع (،
 لزم،ليبيل.بنا

 مجمة جامعة بابؿ.سملتاال تراب ي فملبعدالاداث :(2014).الجبكرم،إسراء،
.العراؽ،(جلمع بلبؿ1091-1049ص،)ص5،عدد22مجلد



 

204 

 (.اسف 1979اناي،  يكربلخ(: اال ترابالدينيعند مجلدمجمة عالـ الفكر. ،10،
 عبلـ،ال كيت.كزارةاإل(،68-41)صص،1عدد

 ،أثرالذ لءالعلطايللمديريف(:2012ىكلـ،كالكالت،نظير،كعلمر،سللي.)اكاس
المجمة . بللتطبيؽعلىاإلداراتالتلبع لمينلءدميلط-علىسلك يلتالمكاطن التنظيمي 

(،دارالمنظكم ،313-283،)صص4،عدد36،مجلدالمصرية لمدراسات التجارية
 القلىرة،مصر.

 (.2016ملؼهللا،مامكد) : الذ لءاالناعلليلدممديرمالمدارساألسلسي بمال ظ
مجمة الجامعة اإلسالمية .كعبلقتوبسلكؾالمكاطن التنظيمي لدلمعلمييـ،ملفيكنس

مجلدوالنفسية ،لمدراسات التربوية ص،3عدد،24، 151-129)ص الجلمع (،
 اإلسبلمي ، زه، لسطيف.

 (.2011ملؼ،جمعو:)دراس ميداني -المؤسسيعندجملعلتالعمؿأبعلداال تراب
المكصؿ ألبلف مصنعي الجلىز، ي كاألثلث عددمجمة دراسات موصمية. ،33،

 جلمع المكصؿ،العراؽ.(،72-45)صص
 (.1979مليؼ، ت هللا:)1،عدد10،مجلدمجمة عالـ الفكر.سبلـاال تراب ياإل،

 عبلـ،ال كيت.كزارةاإل(،98-83)صص
 جديدمزل (2012).يم ،  تراباال: عددنسانية واالجتماعيةمجمة العمـو اإل . ،8،

.لجزائر،ا(جلمع كادمسكؼ361-346صص)
 (.1979الكلركني،ابيب) :1،عدد10،مجلدمجمة عالـ الفكر.اال ترابعفالذات،

 عبلـ،ال كيت.كزارةاإل(،82-69)صص
 يالمدرؾ متايركسيط يالعبلق بيفدكرالدعـالتنظيم:(2015).الكنطي،مامكد

التنظيمي  التنظيمي ،العدال  المكاطن  كسلكؾ بكزارة، العلمليف على تطبيقي  دراس 
،(59-31ص،)ص2،عدد23مجلد،مجمة الجامعة اإلسالمية.الداملي الكؽالمدني
 . لسطيف زة،،الجلمع اإلسبلمي 

 رنل :(2013).صبر، العمؿ ضاكط مصلدر بلالأثر الكعكر مستكل  تراب ي
معيد،(263-243صص،)37،عددمجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية.الكظياي
 .العراؽ،باداد،اإلدارة
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  كالعبلر، رمضلف، ك ريـ، مامد، 2015.)ابتسلـالطبكلي، بللعدال (: اإلاسلس
،التنظيمي  التدريسكعبلقتو ىيئ  لدلأعضلء التنظيمي   يجلمع بسلكؾالمكاطن 
 .جلمع بنالزم،ليبيل،(100-65)صص،2عدد، مجمة نقد وتنوير.بنالزم

 (.زيلد  يبلدي :(2015العزاـ، التنظيمي  التنظيمي علىسلكؾالمكاطن  أثرالثقل  
بلألردف إربد مال ظ   ي الكسطي  مجلددراسات العمـو اإلدارية. عدد42، ،1،

.دني ،عملف،األردفالجلمع األر،(130-103)صص
 (.أسيؿ كعثملف، بكرل، ال: (2012مامد، المكاطن  سلكؾ تاجيـينظتأثر  ي مي 

االجتملعي اال ت للي  عددمجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية. ،32 -99)صص،
  لي باداد،العراؽ.(،133

 (.إبراىيـ 1984مامكد، اال ترابال ل  لكم(: مجلدمجمة عالـ الفكر. ع15، ،2دد،
 كزارةاإلعبلـ،ال كيت.(،124-77)صص

 (.مكلو ك ريـ، نجيب، المكاطن : (2014نجـ، سلكؾ  يتعزيز التنظيمي  الثق  دكر
. راءعين مفالعلمليف يمديري بلدي  ر كؾالتنظيمي ،دراس تكميصي تاليلي آل

 جلمع ت ريت،العراؽ.(،369-337)صص،19،عددالفراىيدي آدابمجمة 
 (.قيس ككاقعل: (1979النكرم، كمايكمل اصطبلال ،مجمة عالـ الفكر.اال تراب

 عبلـ،ال كيت.كزارةاإل(،40-13)صص،1،عدد10مجلد
 (.1979كىب ،مراد:)1،عدد10،مجلدمجمة عالـ الفكر.اال ترابكالكعيال كني،

 عبلـ،ال كيت.كزارةاإل(،112-99)صص
 :العممية الرسائؿ  -ت

 س ملجدأبك فاعمية برنامج تدريبي في خفض االغتراب النفسي :(2014).بلم ،
واالتزاف االنفعالي  ،والكفاءة االجتماعية ،ثرة عمى فاعمية الذاتأوالقمؽ االجتماعي و ،

لدى طالب المرحمة الثانوية العربي (، يرمنككرةد تكراه)أطركا . الدكؿ ،جلمع 
 .مصر

  داء الوظيفي لمعامميف في تراب الوظيفي وعالقتو باألغاال:(2011).أبكسلطلف،ميلس
الجلمع (،منككرة يررسلل ملجستير).وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

 ، لسطيف. زة،اإلسبلمي 
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 مامد وعالقتيا بسموؾ المواطنة  ،محددات العدالة التنظيمية:(2015).أبكسمعلف،
ي جياز الشرطة بقطاع غزةالتنظيمية مف وجية نظر الضباط ف ملجستير). رسلل 

، لسطيف. زة،الجلمع اإلسبلمي (، يرمنككرة
 ىلني عمره، وعالقتيا  ،االجتماعيةوالقيـ  ،الديني االلتزاـمستوى :(2013).أبك

غتراب النفسي لدى طالب الجامعات الفمسطينية بغزةباال  ير). ملجستير رسلل 
، لسطيف. زة،جلمع األزىر(،منككرة

 وعالقتو بالدافعية لننجاز  ،الشعور باالغتراب الوظيفي:(2007).بفزاىي،منصكر
منككرة)أطركا .لدى اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات  ير جلمع (،د تكراه

الجزائر.،قسنطين ،منتكرم
 (.2015جلياـ،عبدهللا:)بالتمكيف والتقنيات الحديثة وعالقتيا  ،واقع تطبيقات البرامج

 يرمنككرة(،واالغتراب الوظيفي لدى العامميف بجوازات الرياض د تكراه )أطركا  .
األمني ،الريلض،السعكدي .  جلمع نليؼالعربي للعلـك

 (.سعيد 2003المد، دراكو لمدعـ التنظيمي كمتغيريف (: أثر عالقة الفرد برئيسو وا 
)دراس (،موؾ المواطنة التنظيميوس ،وسيطيف عمى العالقة بيف العدالة التنظيمية .

 جلمع األزىر،القلىرة،مصر.
 أميرة عمى العالقة بيف  اإلدارةوالثقة في  ،التنظيمي االلتزاـأثر :(2003).اكاس،

.وسموكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية ،العدالة التنظيمية
.مصر،جلمع القلىرة(،رسلل ملجستير يرمنككرة)

 عمر غتراب الوظيفي مف وجية وعالقتو باال ،المناخ التنظيمي:(2011).الدكسرم،
نظر الضباط العامميف بالمديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض رسلل ).

األمني (،ملجستير يرمنككرة  ،السعكدي .الريلض،جلمع نليؼللعلـك
 (.2013ركيد،بلمير:)عالقتو باحتمالية االنتحار لدى و  ،ماعياالغتراب النفسي االجت

.)رسلل ملجستير يرمنككرة(،جلمع مكلكدمعمرم،تيزمكزك،الطمبة الجامعييف
 الجزائر.

 (.2007الزىراني،مامد:) سموؾ المواطنة التنظيمية لدى معممي مدارس التعميـ العاـ
مع أـالقرل،م  ،.)رسلل ملجستير يرمنككرة(،جلالحكومية لمبنيف بمدينة جدة

 السعكدي .
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 (.جبلؿ 2012كبلت، وعالقتو بالمتغيرات الشخصية في  ،االغتراب الوظيفي(:
.)دراس (،جلمع القدسجامعة القدس المفتوحة-الجامعات الفمسطينية، دراسة حالة

 الماتكا ، زة، لسطيف.
 ز لدى المعاقيف وعالقتو بالدافعية لننجا ،غتراب النفسياال:(2012).كالدة,أسملء

، زة،الجلمع اإلسبلمي (،رسلل ملجستير يرمنككرة).في محافظات غزة بصرياً 
  لسطيف.

 يصؿ  وعالقتو بالوالء التنظيمي مف وجية  ،غتراب الوظيفياال:(2013).الكيراني،
نظر ضباط المديرية العامة لمجوازات منككرة). ملجستير ير نليؼ(،رسلل  جلمع 

األ  ،السعكدي .الريلض،مني للعلـك
 (. آي دور األمف الوظيفي في تحقيؽ سموؾ المواطنة التنظيمية (:2015صرصكر،

 يرلدى الموظفيف اإلدارييف بجامعة االقصى في قطاع غزه ملجستير )رسلل  .
 منككرة(،الجلمع اإلسبلمي ، زة، لسطيف.

 (. عللي ى سموؾ المواطنة : تأثير أنماط القيادة اإلدارية عم(2016طاطكح،
)رسلل التنظيمية، دراسة تطبيقية عمى موظفات جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة .

 ملجستير يرمنككرة(،جلمع الملؾعبدالعزيز،جدة،السعكدي .
 (.2014العركقي،أسميلف:)وجودة الحياة لدى األسرى المحرريف  ،االغتراب النفسي

.)رسلل ملجستير يرمنككرة(،ء األحرارلى قطاع غزه ضمف صفقة وفاإالمبعديف 
 الجلمع اإلسبلمي ، زة، لسطيف.

 (.2007المامداكم،اسف)والتوافؽ النفسي لمجالية العراقية  ،: العالقة بيف االغتراب
)في السويد األأ. منككرة(،  ير د تكراه بللدنملرؾ،طركا  الماتكا  العربي   لديمي 
 الدنملرؾ.

 كعيؿ داء دراسة مسحية عمى وعالقتو باأل ،غتراب الوظيفياال:(2005).المطر ي،
العامميف بلدارة جوازات منطقة مكة المكرمة جلمع (،رسلل ملجستير يرمنككرة).

األمني  ،السعكدي .الريلض،نليؼللعلـك
 (. 2014النليلي،اليم:) بالمؤسساتالحقوؿ االجتماعية ودورىا في اغتراب العامميف 

جلمع قلصدممربلح،.دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراؾ بحاسي مسعود البترولية،
 كرقل ،الجزائر.
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 (.عليلء 2013نكح، وسموؾ المواطنة  ،داء الشركاتأأثر الدعـ التنظيمي في (:
.)رسلل ملجستيرالتنظيمية" دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في مدينة سحاب"

 ،عملف،األردف. يرمنككرة(،جلمع الكرؽاألكسط
 (.مزيلف 2012كردي ، وتأثيره عمى اليوية الوطنية لدى  ،االغتراب االجتماعي(:

ملجستير يالشباب الجزائري )رسلل  كلالج،ر. آ ليماند العقيد جلمع  منككرة(،
 البكيرة،الجزائر.

 ى دور الوالء التنظيمي في تنمية سموؾ المواطنة التنظيمية لد :(2016).كليد،كبلبي
جلمع (،رسلل ملجستير يرمنككرة).دارة المحمية بوالية مسيمةعينة مف موظفي اإل

 .الجزائر،مامدميضر
 :والمنشورات التقارير -ث   

 (.2016الجيلزالمر زملئلاصلءالالسطيني:)راـكتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي.
 هللا، لسطيف.

 (. 2006المدم المدني:)زة، لسطيف.ميـقوانيف ولوائح وتعا . 
 (.2003كزارةاألكقلؼ:)زة، لسطيف.وتطمعات ،خمس سنوات إنجازات . 
 (.2010كزارةاألكقلؼ:)زة، لسطيف.وطموحات ،إنجازات . 
 (.2012كزارةاألكقلؼ:)زة، لسطيف.إنجازات رغـ الحصار . 
 (.2013كزارةاألكقلؼ:)زة،دينيةوالشئوف ال ،لوزارة األوقاؼ ستراتيجيةإلالخطة ا .
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 ( 1ممحؽ رقـ ) 

 ـ بلصدار قانوف الخدمة المدنية1998( لسنة  4قانوف رقـ ) 


رئيساللجن التنايذي لمنظم التاريرالالسطيني 
رئيسالسلط الكطني الالسطيني 

الم المدم  االطبلععلىنظلـ بعد رقـ 23دني   يمال ظلت1966لسن  المعمكؿبو ـ
ـالمعمكؿبيل يمال ظلت1988كأسسالمدم العلم لسن ،الضا الاربي ،كعلىأنظم 

كعلىمكركعالقلنكفالمقدـمفمجلسالكزراء،كعلىمكا ق المجلسالتكريعي،أصدرنل، زة
القلنكفالتللي:

 ( 1مادة ) 
المدم المدني المرا ؽعلىأفيبدأتطبيؽالجلنبالملليمنوعلىمرااؿيعمؿبأا لـقلنكف

ك قلنلئلم لنلتالمللي للسلط الكطني  مليقررمجلسالكزراء.
 ( 2مادة ) 

القلنكفيستمرالعمؿبللقكانيف ىذا اليتعلرضم أا لـ بكأفالمدم ،بمل كاللكائ السلري 
كالقراراتالمناذةإلا لمومبلؿمدةأقصلىل،زراءبإصداراللكائ المدني لايفقيلـمجلسالك

سن مفتلري نالذه.
 ( 3مادة ) 

علىجمي الجيلتالممتص ، ؿ يمليمصوتنايذأا لـىذاالقلنكف،كيعمؿبوبعدثبلثيف
يكملنمفتلري نكره يالجريدةالرسمي .

 الباب األوؿ
 الفصؿ األوؿ
 تعاريؼ
 ( 1 مادة )

كالعبلراتالتللي الكاردة يىذاالقلنكفالمعلنيالممصص ليلأدنلهمللـتدؿ،ي كفلل لملت
-القرين على يرذلؾ:

السلط الكطني :السلط الكطني الالسطيني .
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أي الا كمي : إدارة الدائرة أك علم ،كزارة مؤسس  ت كف،أك أمرل جي  أي  أك سلط  أك
فالمكازن العلم للسلط الكطني الالسطيني أكملاق بيل.مكازنتيلضم

كلاليلت،كمين الثق مفالمجلسالتكريعيالالسطيني،الكزير: ؿكزيرأدلاليميفالدستكري 
كالدكائرالمرتبط بو.،ىذاالقلنكفتكمؿ لم الكزير:الكزير يمليمتصبكزارتو

الديكاف:ديكافالمكظايفالعلـ.
رئيسالديكاف:رئيسديكافالمكظايفالعلـ.

لجن االمتيلر:لجن انتقلءالمكظايفالمؤلا بمقتضىأا لـىذاالقلنكف.
المدم المدني :العمؿ يأممفالدكائرالا كمي ك قلنألا لـىذاالقلنكف.

ختصة وىو الشخص المعيف بقرار مف جية م ،أو الموظفة ،الموظؼ: ويقصد بو الموظؼ 
لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت الوظائؼ المدنية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية 

 أيًا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة أو مسماىا. 
الكظيا :مجمكع الميلـالتيتك ليلجي ممتص إلىالمكظؼللقيلـبيلبمقتضىىذاالقلنكف

يتعلؽبيلمفصبلايلت، أكتعليملتأكقراراتإداري،أكأمتكري آمر يترتب،كمل كمل
علىتلؾالميلـمفمسؤكليلت.

أكالب للكريكس.،الكيلدةالجلمعي األكلى:اإلجلزةأكالليسلنس
أكالزكج .،الزكج:الزكج

الترقي :من المكظؼدرج أعلىمفدرجتو.
مقلبؿقيلموبميلـالكظيا كيتقلضله،الراتب:الراتباألسلسيالكيرمالذميستاقوالمكظؼ

أكالبدالتمفأمنكع لنت.،التييكاليل،كاليكمؿالعبلكات
أكتدريبي معترؼبيلمدةتزيدعلىثملني ،البعث :إيالدالمكظؼللدراس  يمؤسس تعليمي 

أكيرسكاء لنتدامؿ لسطيفأكملرجيل.
أك لييملمعلنكذلؾ،أكميلرةعملي ،  علمي الدكرة:إيالدالمكظؼللتدرببارضإ سلبومعر

لمدةالتزيدعفثملني أكيرسكاء لنتدامؿ لسطيفأكملرجيل.
مؤتمر المكظؼلاضكر إيالد الرسمي : دراسي ،الميم  الق  علمي،أك لقلء للقيلـ،أك أك

ي كفاإليالدلمدةأكلملىكمملثؿألممفىذهاألمكرعلىأف،أكجكل استطبلعي ،بزيلرة
التزيدعلىكيركاادسكاء لنتالميم دامؿ لسطيفأكملرجيل.

أكدكرةك قلنألا لـىذاالقلنكف.،المك د:المكظؼالذميك د يبعث 
أكأمقلنكفأكنظلـتقلعدمآمر.،كالمعلكلت،نظلـالتقلعد:قلنكفالتأميف
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تص .اللجن الطبي :اللجن الطبي المم
السن :اسبالتقكيـالكمسي.

الكير:الجزءمفاثنيعكرجزءانمفالسن .
اليكـ:الجزءمفثبلثيفجزءانمفالكير.


 ياسر عرفات

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية                              
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 ( 2 ممحؽ رقـ )
 قائمة بالمحكميف الذيف تـ عرض االستبانة عمييـ

 مكاف العمؿ الدرجة العممية االسـ رقـ

ستلذالصا الناسي أ.د.عليدةكعبلفصلل أ -1
قسـعلـالناس

قصىجلمع األ

دارةرئيسأ لديمي اإلد.مامدإبراىيـالمدىكف -2
كالسيلس 

راسلتدارةكالسيلس للدأ لديمي اإل
العليل

ستلذمسلعدأد.مللدعبددىليز -3
- لي التجلرة-عملؿدارةاألإقسـ

سبلمي الجلمع اإل

األ لد.ك يؽالمي -4
عضكىيئ تدريس

ستلذمسلعدأ
اإلداري  لي اال قتصلدكالعلـك

زىرجلمع األ

د.كائؿمامدثلبت -5
عضكىيئ تدريس

ستلذمسلعدأ
اإلداري قتصلدكال لي اال علـك

زىرجلمع األ

د.كلدمالتلبلني -6
اصلءرئيسقسـاإل

لذمسلعدتسأ
اإلداري  لي اال قتصلدكالعلـك

ىرزجلمع األ

د.بسلـاسفسعيد -7
ستلذمسلعد يكزارةأ

التعليـالعللي
كالت نكلكجيل-  لي العلـك
جلمع القدسالماتكا -

اسملعيؿسمكر -8 دارةمسلعد ياإلستلذأد.أ ـر
ستراتيجي اإل

- لي التجلرة-عملؿدارةاألإقسـ
سبلمي الجلمع اإل



ستلذمكلرؾأد.سلميعليابكالركس -9
- لي التجلرة-عملؿدارةاألإقسـ

سبلمي الجلمع اإل

عضكىيئ تدريساللكحكعبلفد.نبيؿعبد -10
دارةكالسيلس للدراسلتأ لديمي اإل

العليل

د.نل ذمامدبر لت -11
ستلذمسلعد ياإلاصلءأ

كالريلضيلت
-قتصلدكاالاصلءالتطبيقيقسـاال

سبلمي الجلمع اإل

عضكىيئ تدريسيمفراضيأد. -12
أ لديمي اإلدارةكالسيلس للدراسلت

العليل
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 ( 3 ممحؽ رقـ )
 االستبانة

                     

 برنامج الدراسات ،لمدراسات العميا  والسياسة  ية  اإلدارةأكاديم                     

 برنامج"القيادة واإلدارة" -العميا المشترؾ مع جامعة األقصى                     

 استبياف 
 األخ الفاضؿ/ األخت الفاضمة

 ،،، السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو

زم إلجراءدراس بعنكاف:االستبلن المر ق عبلرةعفأداةلجم البيلنلتالبل

غتراب الوظيفي وعالقتو بسموؾ المواطنة التنظيمية لدى العامميف في وزارة الا " 
 "األوقاؼ والشئوف الدينية

""

اإلدارةمفأ لديمي كذلؾاست ملالنلمتطلبلتالاصكؿعلىدرج الملجستير يبرنلمجالقيلدةك
اإلدارةكالسيلس للدراسلتالعليل.

بقراءة قراتاالستبلن المر ق ،كامتيلراإلجلب ب ؿعنلي كدق كمكضكعي ل ؿ الرجلءالت ـر
ستستمدـ االستبلن   يىذه البيلنلتالكاردة بأفجمي  علملن  ييل، مفالعبلراتالكاردة عبلرة

.أل راضالباثالعلمي قط

 ,,,شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
                                                                             

 الباحث                                                                                
 محمود عودة سعيد                                                                         
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 ذ رأنثى. الجنس:1

 أقؿ:. المؤىؿ العممي2  دراسلتعليلب للكريكسدبلـك

 

سنكات10أقؿمف-5مفسنكات5أقؿمف:دمةسنوات الخعدد .3

سن 15سن أ ثرمف15أقؿمف-10مف



سن 40أقؿمف-30مفسن 30:أقؿمف. الفئة العمرية 4

 سن 50أ ثرمفسن 50أقؿمف-40مف

 المسمى الوظيفي:. 5

رئيسقسـمدير

رئيسكعب مكظؼ
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 محاور االستبياف:ثانيًا: 
 
ىػو شػعور الفػرد بالغربػة فػي المنظمػة التػي يعمػؿ بيػا، وذلػؾ لسػوء  الوظيفي:المحور األوؿ: االغتراب  

 التفاعؿ بينو وبيف المنظمة والعامميف بيا.       
 
  

شدة البياف ـ
ؽ ب

مواف
 

فؽ
موا

ايد 
مح

 
فؽ
موا

ير 
غ

 
شدة

ؽ ب
مواف

ير 
غ

 

 عف مجتمعو وعف نفسو.  لفردنفصاؿ ااويقصد بيا  :أواًل: العزلة
      .لىالتكاصؿم العلمليف يالكزارةأكعربضعؼالقدرةع 1
      .أعلنيمفعدـالر ب  يالمبلدرةبللاديثم العلمليف 2
      أكعربعدـالثق بللعلمليف يالكزارة. 3
      أتجنبت كيفصداقلتعمؿجديدةم العلمليف. 4
     ي.أكعربلالرتيلحعندملأبتعدقدراإلم لفعفالعمؿالجملع 5

 : وىو عبارة عف عدـ القدرة عمى التحكـ أو التأثير في مجريات األمور.ثانيًا: العجز
     .أكعربعدـالقدرةعلىاتملذالقرارات 6
      أعتمدعلىالعلمليف يالكزارةألداءالميلـالكظياي . 7
      أعلنيمفعدـالقدرةعلىإقنلعالعلمليفبأمكرالعمؿ. 8
      .تجلهالعمؿكلي أتجنبتامؿالمسؤ 9

      .أعلنيمفضعؼالقدرةعلىالتمطيط 10
 والتي تعني عدـ وجود معايير تحكـ سموؾ الفرد وتضبطو. ثالثًا: الالمعيارية:

      كاألنظم  يالكزارةيادمفاإلنجلز.،أرلأفااللتزاـبللقكانيف 11
     لص بأمكسيل  لنت.أ ضؿتاقيؽأىدا يالم 12
      رسلل الكزارةالتيأعمؿبيل يركاضا . 13
     .التسلسؿاإلدارميضعؼإجراءاتالعمؿ 14
      .أعتقدأفااللتزاـبللقيـاألمبلقي السلئدة يالمجتم  يرضركرم 15
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شدة البياف ـ
ؽ ب

مواف
 

فؽ
موا

ايد 
مح

 
فؽ
موا

ير 
غ

 
شدة

ؽ ب
مواف

ير 
غ

 

 .ويعني إحساس الفرد بأف حياتو أصبحت ال معنى ليارابعًا: الالمعنى: 
      م العلمليف يرضركري .اجتملعي أرلأفإقلم عبلقلت 16
      أعتقدأفاألىداؼالتيتتبنلىلالكزارةليستميم . 17
      مف يرالضركرماالىتملـبأكقلتالعمؿ. 18
     .أعتقدأفالايلةالكظياي القيم ليل 19
      كاجيني يالعمؿ.مفالصعبالتالبعلىالعقبلتالتيت 20

 وعدـ التطابؽ معيا. ،ويعني انفصاؿ الفرد عف ذاتو خامسًا: االغتراب عف الذات:
     أعلنيمفضعؼالكعكربللقيم الذاتي عندالقيلـبأداءاألعملؿ. 21
      .لدمر ب قكي  يترؾالعمؿ 22
      أعجزعفالسيطرةعلىنكلطي يالعمؿ. 23
      تجنبالمكلر   يالنكلطلتاالجتملعي  يالكزارة.أ 24
       يالعمؿ.كيءأكعربأنني قدتاالىتملـب ؿ 25
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ويتعػػدى حػػدود  ،ىػػو سػػموؾ وظيفػػي يؤديػػو الفػػرد طواعيػػة المحػػور  الثػػاني:  سػػموؾ المواطنػػة التنظيميػػة:

 الواجبات الوظيفية المحددة لو.
 

شدة البياف ـ
ؽ ب

مواف
 

فؽ
موا

ايد 
مح

 

فؽ
موا

ير 
غ

 

شدة
ؽ ب

مواف
ير 

غ
 

 ، ومساعدة  المتعامميف مع المنظمة.وحؿ المشاكؿ لعامميف،ختياري يقـو بو الفرد طواعية لمساعدة ااسموؾ  أواًل: اإليثار:
بمسلعدةالعلمليف يالكزارةدكفتردد 1       .أقـك
      رة.كتكجيوالمراجعيفللكزا،أعمؿعلىمسلعدة 2
      أقدـالمسلعدةللعلمليفالجددعندالالج لذلؾ. 3
      أسعىإلىمديدالعكفلاؿالمكل ؿالكمصي المتعلق بللعلمليف. 4
     .أارصعلىأداءاألعملؿالمك ل للعلمليفعندطلبذلؾ 5

شاكؿ، واحتراـ رغبات العامميف، والتعرؼ عمى آرائيـ قبؿ تعكس مدى مساىمة الفرد في منع وقوع الم ثانيًا: الكياسة)المطؼ(:
 القرارات. اتخاذ

     .أسعىالاتراـمصكصيلتالعلمليف يالكزارة 6
      أارصعلىتجنبإثلرةالمكل ؿم العلمليف. 7
      كاأل  لرم العلمليفعنداتملذالقرار.،أعمؿعلىتبلدؿاآلراء 8
      .أكالضررللعلمليف يالكزارةأتجنباإلسلءة 9

      .كاليدكء يالعمؿ،أتعلمؿبإيجلبي م العلمليفطلبلنلبلستقرار 10
يتضمف كافة األنشطة االختيارية التي يتطوع الفرد لمقياـ بيا، حفاظًا عمى أمف المنظمػة  والمخػاطر  ثالثَا: السموؾ الحضاري:

 التي تتعرض ليا.
      كاالىتملـبمصيرىل.،ر   يتطكيرأداءالكزارةأسعىللمكل 11
      أؤدمالعمؿبصكرةتسلعد يالمال ظ علىسمع الكزارة. 12
      رسمي التيتتعلؽبللكزارة.الك ير،أارصعلىاضكراالجتملعلتالرسمي  13
     .كالمسئكل  يإدارةالكزارة،أعمؿعلىالمكلر  البنلءة 14
      كالنكراتالمتعلق بللكزارة.،كالتعميملت،أىتـبمتلبع التعليملت 15
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 اونكم ،،،حسن تع ًاشاكر                                                                                         

 

 الباحث/ محمود عودة سعيد                                                                                                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ىػػي مػػدى المسػػاىمة فػػي منػػع الجػػداؿ والصػػراع،  والعمػػؿ عمػػى حػػؿ النزاعػػات،  وتقبػػؿ اإلحباطػػات  رابعػػًا: الػػروح الرياضػػية:
 والمضايقات دوف تذمر.

      .كالتقديرللعلمليفر ـضاكطالعمؿ،أظيراالاتراـ 16
     أتقبؿالمضليقلت يالعمؿدكفك كلأكتذمر. 17
      كاالستيلءمفظركؼالعمؿ.،أبتعدعفالك كل 18
     .أارصعلىالادمفالمبل لتم العلمليف يالكزارة 19
      .لدمالقدرةعلىتامؿأمضرريصدرعفالعلمليف يالكزارة  20

 رص الفرد عمى استثمار وقت العمؿ، وااللتزاـ بقوانيف وقيود العمؿ.يمثؿ ح خامسًا: الضمير الحي:
بقكاعد 21 جراءاتالعمؿ يالكزارة.،ألتـز      كا 
      .أسعىالتبلعالسلكؾالتطكعيعندالالج لذلؾ 22
      بأكقلتالعمؿالرسمي .االلتزاـأارصعلى 23
      لـبيل.كاالىتم،أال ظعلىممتل لتالكزارة 24
بإنجلزاألعملؿ ي يرأكقلتالعمؿالرسمي . 25       أقـك
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 ( 4ممحؽ رقـ ) 
 تنسيب المشرؼ اإلحصائي
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 ( 5ممحؽ رقـ ) 
 تسييؿ ميمة الباحث لوزارة األوقاؼ
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 ( 6ممحؽ رقـ ) 
 تسييؿ ميمة الباحث لممكتبات
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 ( 7ممحؽ رقـ ) 
 كتاب الموافقة عمى اإلشراؼ

 
 
 


