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املستخهض

ُدف ُذج جلركع جلٔ هعرفس ًْع٘س ق٘حز جلعول ّضأغ٘رُح علٔ هططْٓ جلشععْ ذعحترطرجخ جلطٌم٘وعٖ لعدٓ
عٌ٘ععس هععي ضد ٗطععٖ ؾحهعععس جتًرععح فععٖ هرعععس ذحععدجى ّضعععٖ جلركععع جلععٔ ضكع٘ععة ؾولععس هععي ج ُععدجف جلوعرف٘ععس
ّجلططر٘ع٘س
ق٘ععع ضشععول ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل جقععد جلوظععحى جلرت٘طععس لطووعع٘ي جلوٌموععحش هععي جلطو٘ععس فععٖ ععل جلر٘ثععس
جلوؼطرذس ،عوح ٗعد جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جقد جلمْجُر جلطٖ ضطؿٌد جلوٌموحش قدّغِح لوح لِح هي آغح ضعلر٘س علعٔ
أىجتِععح ّهععي غععن ضكع٘ععة أُععدجفِح ّضوػلععص هشععولس جلركععع فععٖ جلطععإج جلرت٘طععٖ هععدٓ جى ج جلوٌموععس جلوركْغععس
لمحُرز جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّهدٓ جتُطوحم ذٌْع٘س ق٘حز جلعول ّئرفح ىّ ُوح فٖ جلؿحهعس جلوركْغس ّلطْػ٘ف
جلعالقس ذ٘ي هطح٘رجش جلركع جلرت٘طس ضوص ط٘حرس فرػ٘ط٘ي ت٘طس ضفرعص عٌِح ( )01فرع٘س
ّقد جعطودش جتضطرحًس أىجز فٖ ؾوع جلر٘حًحش ّجلوعلْهحش جلوطعلعس ذحلركع ،فعد ضن ئعدجىُح ذحتعطوعحى جلعٔ
عععدى هععي جلوعععحٗ٘ص جلؿععحُسز ذحضععطعوح جلوععد ؼ ( )Likretجلخوحضععّٖ ،ضععن ئهؼععحعِح جلععٔ جهطرععح ٕ جلظععد
ّجلػرحش
ّّزعص علعٔ عٌ٘عس هوًْعس هعي ( )51ضد ٗطع٘ح فعٖ ؾحهععس جتًرعح هرععس ذحعدجى ّلطكل٘عل جلر٘حًعحش جلركعع
جضطخدم جلررًحهؽ جإلقظحتٖ جلؿحُس (ّ )SPSSذرًحهؽ (ّ )EXCELLهي أُن ج ىّجش جإلقظحت٘س جلوطعطعولس
فٖ جلطكل٘ل ُٖ  :جلٌطرس جلوثْٗس للطورج ّ ،جلْضؾ جلكطحذٖ ّجتًكرجف جلوع٘ح ّٕ ،هعحهعل جتهعطالفّ ،هعحهعل
جت ضرحؽ ذ٘رضْى ّجتًكدج جلخطٖ جلرط٘ؾ
ّقد أفرز جلركع عدىج هعي جتضعطٌطحؾحش لععل أذرزُعح ّؾعْى عالقعس ج ضرعحؽ ذع٘ي أذععحى ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل
ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ،عوح ِر ئى ٌُح ضأغ٘رج هعٌْٗح ذ٘ي أذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ
ّؾْى فرّقعحش اجش ىتلعس ئقظعحت٘س ذع٘ي جضعطؿحذحش جلوركعْغ٘ي قعْ ضعأغ٘ر أذععحى ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل فعٖ
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ضعسٓ للوطح٘عرجش جلشخظع٘س ّجلْ ٘ف٘عس (جلٌعْج جتؾطوعحعٖ ،جلعوعر ،جلوإُعل جلعلوعٖ ،جلكحلعس
جتؾطوحع٘س ،ضٌْجش جلخدهس جلْ ٘ف٘س)
ّفٖ ئؽح هٌحقشس جلٌطحتؽ قدهص جلرحقػس عدىج هي جلطْط٘حش أُوِح:
ػععرّ ز جتُطوععحم ذوْػععْج ضكطعع٘ي ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّعععدُح جلوفطععحـ فععٖ ضِ٘ثععس جلمععرّف جلوٌحضععرس
للؿحهعس جلوركْغس
 -2ضطر٘ة ذرجهؽ ضكطع٘ي ًْع ٘عس ق٘عحز جلعوعل ّؾعلِعح ّجقعع ضعوعل ذعَ جلوٌموعحش جلطعٖ ضععحًٖ هعي ضعدًٖ هطعطْٓ
جلعول
 -3ئعدجى ى جضحش شحهلس لطكدٗد جلوشحعل جلطٖ ضعحًٖ هٌِح جلؿحهعحش جلٌحزقس ّهكحّلس ئٗؿحى جلكلْ جلوٌحضرس لِح
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ئى جلر٘ثس جلخح ؾ٘س جلطٖ ضؿطدش هعحلوِح هي هال جضعطؿحذطِح للوطح٘عرجش جلوططعح عس أفعرزش فعٖ جلْجقعع
جلعولٖ ذ٘ثس ىٌٗحه٘و٘س إٔ ذ٘ثس ر٘ر هططعرز ق٘ع أى جإلؽح جلعحم للطعحهل هع ُذٍ جلر٘ثس ٗعْم علعٔ جضعحش جلطح٘عر
حُرز ؽر٘ع٘س أهح جلػرحش ّجتضطعرج فِْ قحلس شحاز
ئى ُذٍ جلطح٘رجش أغرش علٔ ضْ جلعول ّهِح جش جلعْٓ جلعحهلس ّهططلرعحضِن جلػعحف٘عس هوعح ىفعع هٌموعحش
جلعرى جلْجقد ّجلعشرٗي ئلعٔ جلعوعل علعٔ جتضعطؿحذس لِعذٍ جلطح٘عرجش هعي هعال جلطرع٘عس علعٔ ضفع٘عل ىّ جلعٌظعر
جلرشرٕ ذوح ٗخعدم أُعدجفِح هحطعس جلوطعلععس هٌِعح ذسٗعحىز جإلًطحؾ٘عس ّضكع٘عة جلرػعح جلعْ ٘فٖ ُّعذج ت ٗعطن ئت هعي
هال ضكط٘ي هططْٓ ذ٘ثس جلعول ذحلد ؾس ج ّلٔ ،فشعْ جلفرى ذحتضطعرج ّج هحى جلْ ٘فٖ ّجتقطعرجم فعٖ ذ٘ثعس
عولَ ّعذلك جتًطوحء للوٌموس ٗشؿعَ ّ ٗدفعَ ئلٔ ضععدٗن ج فوعح جلوردععس ّجلخالقعس ّجلعٔ فعع ّقعَ جلوعٌْٗعس
ّذظفس عحهس ئلٔ ضْؾَ٘ ضلْعَ ذوح ٗخدم أُدجف جلوٌموس ّعدُح ؾسءج ت ٗطؿسأ هي أُدجفَ
لععذلك قمععٖ هْػععْج ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّضكطععٌِ٘ح ذحُطوععحم جلوخطظعع٘ي ذحلعالقععحش جإلًطععحً٘س ّجلٌِدضععس
جلرشرٗس لودز ضسٗد علٔ  51عحهح ٌٗطلة جتُطوعحم هعي هطعلوس هفحىُعح قحؾعس ج فعرجى جلععحهل٘ي فعٖ جلوٌموعس ئلعٔ
أؾْجء عول ؾ٘دز هي أؾعل أىجء جلعوعل ذظعْ ز هٌحضعرس لعذج فعاى جلِعدف ج ضحضعٖ هعي هكعحّتش ضكطع٘ي ًْع٘عس
ق٘حز جلعول ٗطوػل فعٖ ئععدجى قعْز عوعل جػع٘س ّهٌدفععس ّهكفعسز ّاجش ّتء ععح عوحلِعح ّعلعٔ ى ؾعس عحل٘عس
ّقد ز فحتعس فٖ جإلذدجج ّجتذطوح ضأض٘طح علعٔ العك ٗعذُد جلعرعغ ئلعٔ ذعؾ ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ذمعرّف جلعوعل
جتؾطوحع٘س ّجلطر٘ع٘س ّجلٌفط٘س ّهوح ضحش ئىج ز جلوٌموس
ّٗعد جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جقد ُذٍ جلعْجهل جلٌفط٘س ّجلطلْع٘س ّجتؾطوحع٘س جلطٖ ضإغر فعٖ أىجء جلععحهل٘ي
فٖ جلوٌموحش ّضعوص ى ؾس جلرػح جلْ ٘فٖ عي هٌموحضِن ّهي غن ٗإغر الك ضلرح جم ئٗؿحذح فٖ أىجء جلوٌموس
ًّمععرج ُو٘ععس هْػععْعٖ ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّجترطععرجخ جلطٌم٘وععٖ فععٖ جلك٘ععحز جلطٌم٘و٘ععس ّجلطعععٖ
جلوطْجطل هي جؾل ضكط٘ي رّف جلعول ّضكع٘ة ج ىجء جلعحلٖ هي قرل جلوٌموحش ّجضؿَ ُذج جلركع جلعٔ ضْػع٘ف
ىّ أذعععحى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل فععٖ جترطععرجخ جلطٌم٘وععٖ ّى جضععس أذعحىُوععح ّهكحّلععس جلكععد هععي ععحُرز جترطععرجخ
جلطٌم٘وٖ هي هال ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول لوح لَ هي ضأغ٘ر فٖ أىجء جلوٌموس عول
ّلإلقحؽس ذوْػْج جلركع ضْف ٗطن جلططر جلٔ فظعْلِح ّهرحقػِعح ق٘عع ضعن ضعطع٘ن جلوكطعْٓ جلفوعرٕ
ّجلوٌِؿٖ ّجلطكل٘لٖ للركع جلكحلٖ علٔ أ ذعس هرحقع :عس جلفظل علٔ جإلؽح جلوٌِؿعٖ ّضؼعوي جلفظعل ج ّ
هٌِؿ٘س جلركع ّى جضحش ضحذعس جضطعرع هشولس جلركعّ ،أُو٘طِحّ ،أُدجفِح ّهخططِح جلفرػّٖ ،فرػع٘حضِح،
ّهٌِؿِععحّ ،ج ضععحل٘د ّج ىّجش جإلقظععحت٘س جلوطععطف٘دز فععٖ جلطكل٘ععل عالقطِععح ذٌ٘وععح جضععطعرع جلػععحًٖ جلد جضععحش
جلطحذعس فٖ هؿحتضِح ّئهوحً٘س جإلفحىز هٌِح
جهح جلػحًٖ فحًظرف جلٔ جلطأؽ٘ر جلٌمرٕ للوطح٘رجش ّضن جلطرع٘س علٔ هفِْم ّأُو٘عس ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل،
ّهفِْم جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّئذعحىٍ
ّضخظععض جلػحلعععع ذحإلؽعععح جلعولعععٖ للد جضعععس ّ ،جهطعععطن جلركععع ذحلوركعععع جلرجذعععع جلعععذٕ ضؼعععوي ععععرع
جتضطٌطحؾحش ّجلطْط٘حش ّجلوعطرقحش جلطٖ هرؼ ذِح جلركع
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ً
أوال  :منهديح انثحث

 -1مشكهح انثحث
ضسجٗععد جُطوععحم جلعدٗععد هععي جلوطععحخ ّجلرععحقػ٘ي فععٖ جتًّععس جته٘ععرز ذد جضععس جلعْجهععل جلوععْغرز فععٖ هشععحعر
جلعحهل٘ي فٖ ذ٘ثحش جلعول ّى جضس جضؿحُحضِن ّهشحعرُن ّجغح ُن جلطلْع٘س جتٗؿحذ٘عس ّجلطعلر٘س جلوٌعوطعس علعٔ
جلْ ٘فس ذِدف فع ؾْىز جتىجء ّضكع٘ة جُدجف جلوإضطحش ّجلوٌموحش ّعلٔ جلظع٘د جلو٘عدجًٖ ضلوطعص جلرحقػعس
هي هال جلسٗح جش جلطٖ قحهص ذِح فٖ هْقع ؾحهعس جتًرح جلردٗل ّجلوْؾعْى فعٖ جذعْ ررٗعد جلعٔ هعدٓ قحؾعس ضلعك
جلؿحهعس جلٔ هعرفعس جضعرحخ شععْ ُن ذعحترطرجخ جلطٌم٘وعٖ ّهعح لععذٍ جلمعحُرز هعي عالقعس ذوطعطْٓ ًْع٘عس ق٘عحز
جلعول فٖ جلؿحهعس جلوركْغس ّجلعول علٔ ضشخ٘ض ّهعحلؿس جتضرحخ ّجلٌِْع ذحلْجقع جلوععد جلذٕ ضور ذَ ُعذٍ
جلؿحهعس هوح ىفع جلرحقػعس جلعٔ ضطر٘عة ُعذٍ جلوطح٘عرجش فعٖ جلْجقعع جلفعلعٖ ّجلركعع فعٖ ُعذٗي جلوطح٘عرٗي فعٖ جىجء
عٌ٘س هي ضد ٗطٖ ؾحهعس جتًرح جلوْؾْىٗي فٖ هكحفمس ذحدجى هْقع عل٘س جلس جعس ضحذعح ّعلعٔ ُعذج جتضعحش ضعن
ؽرـ جلططحؤتش جتض٘س لطوػل هشولس جلركع-:
 -0هح هدٓ جُطوحم جلوٌموس جلوركْغس فٖ ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول؟
 -2هح هدٓ جى ج جلوٌموس جلوركْغس لمحُرز جترطرجخ جلطٌم٘وٖ؟
ُ -3ل ٌُح عالقس هح ذ٘ي جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ؟
 -4هح هططْٓ ضأغ٘ر جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول فٖ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ؟

ثانيا :اهميح انثحث:

ضطؿلٔ جُو٘س جلركع فٖ جلوكحّ جتضَ٘:
 -0ضووي جُو٘س جلركع فٖ هدٓ جُو٘س جلعول علٔ ضكط٘ي ذرجهؽ ًْع٘س ق٘حز جلعول جلذٕ ٗوػل جلرذ ز جتضحض٘س
لٌؿحـ جلوػ٘ر هي جلوٌموعحش جاج هعح ؽرعة ذحضعلْخ طعك٘ف هعي جتىج ز ّجلععحهل٘ي علعٔ قعد ضعْجء ّالعك للطععٖ
إل ػحء عحفس جتؽرجف جلعحهل٘ي فٖ جلوٌموس
 -2عععْى جلركععع هععي جلد جضععحش جلوطفععرىز جلطععٖ ضٌحّل عص ق٘ععحش جذعععحى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل فععٖ ععحُرز جلشعععْ
ذحترطرجخ جلطٌم٘وٖ علٔ قد علن جلرحقػس
 -3جُو٘س جلعٌ٘س جلوركْغسّ ،جلطٖ ضطوػل ذحلِ٘ثس جلطد ٗط٘س لؿحهعس جتًرح فعٖ هرععس ذحعدجىً ،معرج لوعح هعرش ذعَ
ُذٍ جلؿحهعحش هي رّف طعرس ضوػلص ذحلطِؿ٘ر ّضح٘٘ر فٖ ذ٘ثس جلعول
 -4ضووي جُو٘ س جلركع فٖ جلطظدٕ لمحُرز جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جلطٖ ذحضص ضٌطشر ذ٘ي جلوٌموحش ًمعرج للمعرّف
جلظعرس جلطٖ ضك٘ؾ ذِح

ثانثا -:اهذاف انثحث-:

ٗطعٔ ُذج جلركع جلٔ ضكع٘ة جتُدجف جتض٘س-:
 -0جلطعرف علٔ هططْٓ جلكع٘عٖ لٌْع٘س ق٘حز جلعوعل ّجترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ لعدٓ جلِ٘ثعس جلطد ٗطع٘س فعٖ ؾحهععس
جتًرح  /هرعس هكحفمس ذحدجى
 -2هعرفس ؽر٘عس جلعالقس ّجتغر ذ٘ي هطح٘رٕ جلركع (ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ)
 -3جلخععرّؼ ذؿولععس ضْطعع٘حش ّهعطرقععحش جلطععٖ ضظععد فععٖ ضكطعع٘ي ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّجلطعل٘ععل هععي ععحُرز
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
 -4ضووي جُو٘س جلركع فعٖ هكحّتضعَ للطظعدٕ لوْػعْع٘ي جضحضع٘ي ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ّجترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ
ق٘ع ٗطظد جى ضحقس جلعلْم جلٌفط٘س ّجتىج ٗس فٖ جلطلْ جلطٌم٘وعٖ فومِعر ضعدًٖ هطعطْٓ ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل
ٗعد هطر ِٗدى جلفرى ّجلوٌموس هعح

 -4أمنىرج انثحث:

فٖ ػْء هشولس جلركع ّذحتعطوحى علٔ هطح٘رجش جلركع جقطرـ جلرحقػحى جًوْاؼ جلركع ذحٙضٖ :
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شول ( )0جلوخطؾ جلفرػٖ للركع

فرص جضطحال
جلعحذل٘حش
ّضطْٗرُح

جلطوحهل
جتؾطوحعٖ

نوعية حياة العمل

طك٘س رّف
جلعول

فعدجى جلِدف

جلوْجزًس ذ٘ي
جلعول ّجلك٘حز

فعدجى جلوعحٗ٘ر

جلعسلس
جتؾطوحع٘س

جترطرجخ جلطٌم٘وٖ

عفحٗس جلرجضد
ّعدجلطَ

فعدجى جلعْز

ررذس جلذجش

 -5فشضياخ انثحث:

جلفرػ٘س جلرت٘طس ج ّلٔ
ضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗس ذ٘ي أذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ
 جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جلػحً٘س
ٌُح ضأغ٘ر اّ ىتلس هعٌْٗس إلذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول فٖ أذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
 جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جلػحلػس
ضْؾععد فرّقععحش اجش ىتلععس جقظععحت٘س ذعع٘ي جضععطؿحذحش جلوركععْغ٘ي قععْ ضععأغ٘ر جذعععحى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل فععٖ
جترطعععرجخ جلطٌم٘وعععٖ ضععععسٓ للوطح٘عععرجش جلشخظععع٘س ّجلْ ٘ف٘عععس ( جلٌعععْج جتؾطوعععحعٖ ،جلوإُعععل جلعلوعععٖ ،جلكحلعععس
جتؾطوحع٘س ،ضٌْجش جلخدهس)

 -6منهح انثحث:

ّقد جعطودش جلرحقػس علٔ هعٌِؽ (ّطعفٖ جضعططالعٖ ضكل٘لعٖ)ّٗ ،عطوعد ُعذج جلوعٌِؽ علعٔ ؾوعع جلر٘حًعحش
ّهععي غععن ضكل٘لِععح لوشععت جلعالقععحش هععح ذعع٘ي أذعحىُععح ،لحععرع ضفطعع٘ر ًطحتؿِععحّ ،هععي غععن ضعععدٗن هؿوْعععس هععي
جتضطٌطحؾحش ّجلطْط٘حش جلطٖ هي شحًِح جإلضِحم فٖ ضكط٘ي ّجقع جلكح ً ّ ،عَ ٗطع٘ف للرحقعع جلْطعت ّجلطكل٘عل
جلو٘دجًٖ للمحُرز جلوركْغس

 -7أدواخ مجع انثياناخ:

ذحلٌطععرس للؿحًععد جلٌمععرٕ فعععد جعطوععدش جلرحقػععس علععٔ جلعدٗععد هععي جلوظععحى ّذععحللحط٘ي جلعرذ٘ععس ّج ؾٌر٘ععس
عحلوطععد ّجلرضععحتل ّجتؽععح ٗف ّجلركععْظ جلخحطععس ذوطح٘ععرجش جلركععع  ،أهععح ذحلٌطععرس للؿحًععد جلعولععٖ فعععد جعطوععدش
جلرحقػس فٖ ُذج جلؿحًد هي جلركع علٔ جتضطرحًس عأىجز ت٘ط٘س للكظْ علٔ جلر٘حًحش ّجلوعلْهحش
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 -8حذود انثحث

ٗووي ضكدٗد قدّى جلركع هي هال جلوؿحتش جٙض٘س:
 -0جلكععدّى جلووحً٘ععس :ضووععي قععدّى جلركععع جلووحً٘ععس فععٖ ؾحهعععس جتًرععح ّضشععو٘الضِح جلطععٖ جًطعلععص جلععٔ ذحععدجى/
جذْ ررٗد هْقع عل٘س جلس جعس ضحذعح
 -2جلكعدّى جلسهحً٘عس :ضطوػعل ذوعدز جلرععدء ذاععدجى جلؿحًعد جلٌمعرٕ للركعع ّ ،ئؾععرجء جلؿحًعد جلعولعٖ علعٔ جلعٌ٘ععس
جلوركْغسّ ،جلطٖ جهطدش هي ( )2104/2/25ئلٔ رحٗس ()2105/01/04
 -3جلكدّى جلرشرٗس :قحهص جلرحقػس ذحهط٘ح عٌ٘س عشْجت٘س هي ضد ٗطٖ ذعغ عل٘حش ؾحهعس جتًرعح ٗرلعع ععدىُح
( )51ضد ٗط٘ح

 -9االسانية واملعاجلاخ االحظائيح

-0جلٌطد جلوثْٗس ّجلطورج جش :ضعوص جلطورج جش هدٓ ضرعس ّضؿوع جتؾحذحش قْ ه٘ح هع٘ي فؼعال ععي ضعرؾ٘ف
ضلك جلطورج جش ذوح ٗعحذلِح هي جلٌطرس جلوثْٗس عرر قطعوس ًعحضؽ جلطوعرج لمعحُرز هعٌ٘عس علعٔ جلععدى جلولعٖ ّػعرخ
ًحضؽ جلعطوس فٖ %011
 -2ضكل٘ععل جلوطْضععطحشُّ :ععْ جذععرز جًععْجج جلطكلعع٘الش جلطععٖ ضالتععن جلركععْظ ّجلد جضععحش اجش جلطععحذع جلالهعلوععٖ ،جا
ٗعوعص ضكل٘ععل جلوطْضععطحش هعدٓ ّى ؾععس جضععطؿحذس جّ جى ج جّ ضفحعععل عٌ٘عس جلركععع هععع عحُرز هعٌ٘ععس هععي هععال
جقطعرجخ جّ جذطعععحى ق٘وععس جلْضععؾ جلكطععحذٖ للمععحُرز هععي ق٘وععس جلْضععؾ جلفرػععٖ لِععح ،جا ضععن جعطوععحى هع٘ععحش ل٘وععرش
جلخوحضٖ فٖ جلطعحهل هع جؾحذحش جلوركْغ٘ي عًَْ هالتوح لطر٘عس هلة جتضطرحًس جا ض٘طن ضع٘٘ن جلفعرجش جلطرىٗس جّ
جلطلعحت٘س لد ؾحش ضلك جلخ٘ح جش عوح فٖ جلؿدّ ()0
 -3جتًكرجف جلوع٘ح ٕ  -:جُعن هععحٗ٘ص جلطشعطص ّجعػرُعح شعْ٘عح ّجضعطخدجهحّ ،جلعذٕ هعي هاللعَ ٗووعي هالقمعس
هدٓ ضشطص ّضذذذخ ق٘ن جؾحذحش عٌ٘س هح عي ّضطِح جلكطحذٖ
 -4ضكل٘ل جت ضرحؽ  ُْ-:أىجز جقظحت٘س ضوشت عي هدٓ ّؾْى عالقس اجش ىتلس هعٌْٗس ذ٘ي هطح٘عرٗي جّ جعػعر ،جا
ضن جعطوحى هعحهل ج ضرحؽ ضر٘رهحى ضرحؽ جلرضد فٖ جلطكل٘ل جتقظحتٖ عْى جتؾحذحش ذِ٘ثس ًْع٘س (جضفة ذشعدز،
جضفة ،هكحٗد ،ت جضفة ،ت جضفة ذشدز)
 -5ضكل٘ل جتًكدج جلخطٖ ُْ -:جذعرز جتضعحل٘د جتقظعحت٘س ّجلطعٖ ضعوعص هعدٓ ضعأغ٘ر هطح٘عر هطعطعل جّ جعػعر فعٖ
جلوطح٘ر جلطحذع ،جا ض٘طن جعطوحى جًوعْاؼ جتًكعدج جلخطعٖ جلرطع٘ؾ فعٖ ى جضعس هعدٓ ّؾعْى ضعأغ٘ر لعرعغ هطح٘عرجش
جلركع جلوططعلس فٖ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
 -6ضكل٘ل جتًكدج جلوططلطل  ُْ -:جضلْخ جقظحتٖ لطشخ٘ض هدٓ ضأغر عل هطح٘ر هي جلوطح٘رجش جلوطعطعلس فعٖ
جلعالقس جلدجل٘س جلوفطرػس هع جلوطح٘ر جلوعطود ،جا ٗطؼوي ُذج جتضلْخ ضلطلس هطْجش ٗطن فٖ عل هطعْز ضرشع٘ف
جقد جلوطح٘رجش جلوططعلس للدهْ فٖ جلٌوْاؼ جلوعطعرـ ،جا ٗععد جلوطح٘عر جلوطعطعل فععحت فعٖ جلٌوعْاؼ علوعح ععحى لعَ
ج ضرحؽ ّغ٘ة ذحلوطح٘ر جلوعطود ّعذلك ضرعح هطرح ( )Fجلذٕ ٗش٘ر جلٔ هدٓ هعٌْٗس جلٌوْاؼ
 -7جهطرح هرذع عحٕ  ُْ -:جقعد جتىّجش جتقظعحت٘س جلطعٖ ضعوعص ؽر٘ععس ّؾعْى فرّقعحش فعٖ جؾحذعحش جلوركعْغ٘ي
ضرعح لوطح٘رجش عدز عحلوطح٘رجش جلشخظ٘س ّجلْ ٘ف٘س

 -11جمتمع انثحث وعينته

ؾعععل ضكع٘عععة جُعععدجف جلركعععع جضطعظعععص جلرحقػعععس جلوالععععحش جتعحىٗو٘عععس هعععي جلطد ٗطععع٘٘ي جلٌعععحزق٘ي هعععي
جلوكحفمعحش جلطعٖ ضشعِد رّفعح جهٌ٘ععس ر٘عر هطعطعرز هعي هكحفمعس جتًرععح ّجلععحهل٘ي فعٖ ؾحهععحش جلعحطعوس ذحععدجى
ذظْ ز هإقطس ،فطن جهط٘ح عٌ٘س عشْجت٘س عدىُح ( )75ضد ٗط٘ح هي جطعل ( )211ضد ٗطعٖ قعحىه٘ي هعي هكحفمعس
جتًرح ًط٘ؿس لعرخ جلوكحفمس هي جلعحطوس ذحدجى ّضْفر ع٘حى ذدٗل ُّْ هؿوع عل٘س جلس جعس جلطحذع لؿحهععس ذحعدجى
ضحذعح
ّذعععد ضْزٗععع جتضععطرحًس ذلععع عععدى جلوطععطرؾعس هٌِععح ( )51جضععطرحًس طععحلكس ّهطععطْف٘س للشععرّؽّ ،ذععذلك
ٗوععْى قؿععن عٌ٘ععس جلركععع ػععوي هرقلععس جلطكل٘ععل جتقظععحتٖ ( )51هركْغععح جهؼعععص جؾحذععحضِن قعععح جلععٔ جهطرععح
جلػرحش ّجلظد ّهي غن قللص ًطحتؽ جؾحذحضِن جقظحت٘ح ذحضطخدجم جلررًعحهؽ جتقظعحتٖ (ّ )SPSSفطعرش جلٌطعحتؽ
هي جؾل جهطرح فرػ٘حش جلركع ّجضطٌرحؽ جتضطٌطحؼ ّجلطْط٘حش جلوطرضرس علٔ ضلك جلٌطحتؽ
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ثانيا :انذساساخ انساتقح

اوال :انذساساخ املتعهقح تنىعيح حياج انعمم
ى جضععس (هحؾععدز هكطععي )2100،ذعٌععْجى ((ؾععْىز ق٘ععحز جلعوععل ّضأغ٘رُععح فععٖ ج ضععرع٘حش جلطٌحفطعع٘س)) ّضووععي
أُو٘س جلركع فٖ جزىٗحى قدز جلوٌحفطس ذ٘ي جلوٌموحش جلظٌحع٘س جلطعحع٘س جلعٔ جلٌؿعحـ ّجلٌوعْ ّجتضعطورج ٗس هوعح
أىٓ جلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٔ
جزىٗحى أُو٘س ؾْىز ق٘حز جلعول فٖ ُذٍ جلوٌموعحش ،فؼعال ععي أُو٘طِعح فعٖ ئؾعرجء جلركعْظ جلعلو٘عس ّعحًعص أُعن
جتضطٌطحؾحش ُٖ عشفص ًطحتؽ ضكل٘ل جتًكدج جلوطعدى عي ّؾْى عالقس ضأغ٘ر هعٌْٗس لؿْىز ق٘حز جلعول ،أ ِعرش
جلٌطعحتؽ ععي ّؾعْى ضعأغ٘ر هعٌعْٕ لؿوحعععس جلعوعل فعٖ أضعرع٘س جلؿعْىز ّأشععح ش جلٌطعحتؽ جلعٔ ّؾعْى ضعأغ٘ر هعٌععْٕ
للوشح عس فعٖ جلععرج جش جهعح جلطْطع٘حش فِعٖ جلطععٖ إلٗؿعحى غعحفعس عحهعس فعٖ جلوٌموعس جلوركْغعس ضعإهي ذحلوعطرقعحش
ّج فوح جلؿدٗدز للعحهل٘يّ ،ػعرّ ز ضرع٘عس جلوٌموعس جلوركْغعس علعٔ عدجلعس ًمعحم ج ؾعْ ّجلووحفع ش ،ػعرّ ز ضرع٘عس
جلوٌموس جلوركْغعس علعٔ جلرعرجهؽ جلطعٖ هعي شعحًِح ضكطع٘ي ؾعْىز ق٘عحز جلعوعل هػعل ذعرجهؽ جلرفعحٍ جتؾطوعحعّٖ ،ذعرجهؽ
جلطالهس جلوٌِ٘س
ى جضس ( )Abd El-aal and Hassan, 2014ذعٌْجى :
((Relationships between staff nurses satisfaction with quality of work and their
))levels of depression, anxiety and stress in critical care unites
(جلعالقس ذ٘ي ػح جلوورػحش ّذ٘ي ؾْىز ق٘عحز جلعوعل ّهطعطْٗحش عع ذطِن ّجلعلعة ّجلؼعحؾ فعٖ ّقعدجش جلعٌحٗعس
جلورعسز)
ُععدف جلركععع ُععْ ضكدٗععد جلعالقععحش ذعع٘ي ػععح جلوورػععحش عععي ؾععْىز ق٘ععحز جلعوععل ّهطععطْٗحش جتعطثععحخ ّجلعلععة
ّجتؾِعحى فعٖ ّقععدجش جلعٌحٗعس جلورعسٗعس ّ ضععن جضعطخدجم جىجضعع٘ي فعٖ ُعذٍ جلركععع ُّعٖ هإشعر ػععح ؾعْىز جلعوععل
ّجلذٕ ٗكطْٕ علعٔ ضعطس جذععحى فرع٘عس ّجلعلعة ّجتعطثعحخ جهعح عٌ٘عس جلركعع فععد ضعن جهط٘عح ( )026هورػعس هعي
هططشفٔ ؾحهعس جتضوٌد ٗس جلرت٘طٖ علٔ جىج ز هدهس جلطورٗغ ضشؿ٘ع جلكؼْ ّجلوشْ ز فٖ ؾو٘ع هٌموحش
جلعٌحٗس جلظك٘س ّزٗحىز جلٌظحتف جلٌفط٘س ّضعسٗس جلعٌفصّ ،هعي جُعن جلطْطع٘حش جلطعٖ جشعحى ذِعح جلرحقعع جًعَ علعٔ
جىج ز هدهس جلطورٗغ ضطْٗر جلعالقحش جلشخظع٘س جتٗؿحذ٘عس ذع٘ي جعؼعحء فرٗعة جلعٌحٗعس جلظعك٘س هعي هعال ضٌف٘عذ
ّجتضظح ذررجهؽ ضد ٗد جلوِح جش
ثانيا :انذساساخ املتعهقح تاالغرتاب انتنظيمي
ى جضس ( جلدّضرٕ )2100 ،ذعٌْجى ((جلوٌحل جلطٌم٘وٖ ّعالقطَ ذحترطرجخ جلْ ٘فٖ)) ّضؿلعص أُو٘عس جلركعع
ذوععْى جى ئٗؼععحـ جلر٘ثععس جلوالتوععس للعوععل ّالععك هععي هععال ئٗؼععحـ هفِععْم جلعالقععحش جإلًطععحً٘س ّعععذلك جلطععلْ
جلطٌم٘وٖ ّالك لوح ٗطرضد علَ٘ هي ر٘حخ للوشحعل جلٌفط٘سّ ،جلعول فٖ هٌحل جٗؿحذٖ ضطْىٍ ج لفس ّجلطفحُن هوعح
ٗطحعد جلوٌموس علٔ ضكع٘ة أُدجفِح هي هال ضكع٘ة جلعحهل٘ي ُدجفِن ّجلطٖ ضظعد فعٖ جلوكظعلس جلٌِحت٘عس فعٖ
ج ُدجف جلعحهس للوٌموس ّعذلك جلشعْ ذحتًطوحء ّجلْتء لعذلك جلو٘عحى ُّعدف جلركعع جلعٔ جلطععرف علعٔ جلعالقعس
ذعع٘ي جلوٌععحل جلطٌم٘وععٖ ّجترطععرجخ جلععْ ٘فٖ لععدٓ جلؼععرحؽ جلعععحهل٘ي فععٖ جلودٗرٗععس جلعحهععس لكععرش جلكععدّى ذودٌٗععس
جلرٗحع أهح أُن جلطْط٘حش جتُطوحم جلوطح٘رٗي فٖ جلعحهل٘ي فٖ ج قطعحم جلوخطلفعس فعٖ جلودٗرٗعس جلعحهعس لكعرش
جلكدّى فٖ هدٌٗس جلرٗحع ،جعطوحى علٔ جلررجهؽ جلطد ٗر٘س لطكط٘ي هِح جش جلطعحهل ّجقطرجم جٙهر
ى جضس (  ( SHehadehe &Mohammad,2014ذعٌْجى:
((The impact of job security elements on the work Alienation at private
))universityes in Jordan ( a field study from employees perspective
ضحغ٘ر ّ ٘فس عٌحطر جتهي علٔ جرطعرجخ جلعوعل فعٖ جلؿحهععحش جلخحطعس فعٖ جت ىى ( ى جضعس ه٘دجً٘عس هعي ّؾِعس
ًمر جلوْ ف٘ي)
ِٗدف ُذج جلركع جلٔ ضعرٗت ضحغ٘ر ّ ٘فس عٌحطر جتهي علعٔ جرطعرجخ جلعوعل فعٖ جلؿحهععحش جلخحطعس فعٖ
جت ىى ،ضن جهط٘ح هؿوْعس هي هْ فٖ جلدّجتر جتهٌ٘س فٖ جت ىى ّضن جهط٘عح ( )251هْ عت ععٌ٘عس للوؿطوعع،
ّعحًص جُن جتضطٌطحؾحش جى ٌُح ضحغ٘ر عر٘ر هي عٌحطر جتهي جلْ ٘فٖ عول علعٔ جلشععْ ذعحترطرجخ فعٖ جلعوعل
ّج ِععرش ُععذٍ جلد جضععس جًععَ تْٗؾععد جٕ جغععر للوطح٘ععرجش جلدٗوْررجف٘ععس علععٔ جلشعععْ ذععحترطرجخ جلْ ٘فٖ،جهععح
جلطْطعع٘حش فْ٘طععٖ جلرععحقػْى ذطكععدٗع جلط٘حضععحش ّجتؾععرجءجش ذشععول هطععطور لطعسٗععس جتهععي جلععْ ٘فٖ ّضعل٘ععل
جلشعْ ذحرطرجخ جلعول
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ذكطد علن جلرحقػس تضْؾد ى جضس جذطس ذ٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖ

املثحث انثاني  /اإلطاس اننظشي ملتغرياخ انثحث

ً
أوال  :اإلطاس اننظشي ننىعيح حياج انعمم

 مفهىو نىعيح حياج انعمم
علٔ جلررن هي ضعدى جلركْظ جلطٖ أؾرٗص عي ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل  ،جت جًعَ ت ْٗؾعد ئؽعح ًمعرٕ ضعرٗفعٖ
لٌْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل  ،أّ أىجز هكععدىز لع٘ععحش ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّقععد ضععن ضعرٗفِععح ذشععول ّجضععع جؾطوحع٘ععح،
ّهْػْع٘حّ ،ذشول ػ٘ة ذوظطلكحش جلفرىٗس ّجلذجض٘س فعد ضؼعوٌص فعٖ فطعرز ضعحذعس هْػعْعحش هػعل جلعدهل،
ّجلْ ٘فععسّ ،جلطععويّ ،جلطعلعع٘نّ ،جلمععرّف جلر٘ث٘ععس ّجلك٘حض٘ععس ج هععرّٓ ،ذعععد الععك ضْضعععص جلععٔ ئى جعععحش ًْع٘ععس
جلك٘عععحز ذشعععول ععععحم ّجلخرعععرجش جلفرىٗعععس ّجلعععع٘ن ّ ،ضؼعععوٌص هإشعععرجش هرضرطعععس هػعععل جلطععععحىز ّ ،جلرػعععح ععععي
جلك٘حز )(Brown, Bowling & Flynn, 2004:1
ّقدم جلرحقػ٘ي عدىج هي جلطعح ٗت لوفِْم ًْع٘س ق٘حز جلعوعل فوعٌِن هعي ٗعرٓ جًعَ جلٌْع٘عس جلعحل٘عس لك٘عحز
جلعول جلطٖ ضطكعة هي هال ؾْ عول هالتن ّجضطخدجم ئؾرجءجش ًّمن ّؽعْش عولَ ضشعر جلفرى جلعحهل ذأُو٘طعَ
فٖ جلوٌموس ّضكفسٍ ذحضؿحٍ ج ىجء ج فؼعل ( جلِ٘طعّٖٗ )55 :2113 ،عرٓ آهعرّى جًِعح هؿوْععس هعي جلعول٘عحش
جلوطوحهلععس ّجلوخططععس ّجلوطععطورز ّجلطععٖ ضطععطِدف ضكطعع٘ي هخطلععت جلؿْجًععد جلطععٖ ضععإغر علععٔ جلك٘ععحز جلْ ٘ف٘ععس
للعععحهل٘ي ّق٘ععحضِن جلشخظعع٘س ّجلععذٕ ٗطععِن ذععدّ ٍ فععٖ ضكع٘ععة ج ُععدجف جتضععطرجض٘ؿ٘س للوٌموععس ّجلعععحهل٘ي فِ٘ععح
ّجلوطعحهل٘ي هعِح (ؾحى جلعرخّ ،)2 :2112 ،عرفِعح جلعرعغ جٙهعر ذأًِعح هفِعْم ّجضعع تٗشعول فععؾ أضحضع٘حش
جلعوععل (ج ؾععرّ ،جلعالقععحش فععٖ هوععحى جلعوععلّ ،لوععي ٗعوععص أٗؼععح جلشعععْ جلعععحم للرػععح جلععْ ٘فٖ ّ فحُ٘ععس ق٘ععحز
جلعحهل٘ي()Wahab&Rosli, 2012:6
ّضرٓ جلرحقػس جى ًْع٘س ق٘حز جلعول هي عملية مستمرة تقوم بها المنظمة الهدف منها توفير بيئة عمل
مناسبة للعاملين فيها واشباع رغباتهم وطموحاتهم من خال االهتمام بظروف العم وتهيئة االجواء المناسلبة
له مما يضمن زيادة االنتاجية واستمرارية نجاح المنظمة.
 أهميح حتسني نىعيح حياج انعمم
ضوػل أُو٘س ضكط٘ي ذرجهؽ ًْع٘س ق٘حز جلعول جلرذ ز ج ضحض٘س لٌؿحـ جلوػ٘ر هي جلوٌموعحش ،جاج هعح ؽرععص
ذأضلْخ طك٘ف هي جإلىج ز ّجلعحهل٘ي علٔ قد ضْجء ّالك للطععٖ ت ػعحء عحفعس ج ؽعرجف جلعحهلعس هعي جلوٌموعس
ّهي جلؼرّ ٕ جى ضطععٔ جلوٌموعس ؾحُعدز لالُطوعحم ذطكطع٘ي ًْع٘عس ق٘عحز عحهلِ٘عح ّالعك تذعد علِ٘عح هعي زٗعحىز
جإلًطحؾ٘س (جلعٌسٕ)227 :2103،
ّقععععد ق٘ععععل جى ًْع٘ععععس ق٘ععععحز جلعوععععل ػععععرّ ٗس لؿععععذخ جلعععععحهل٘ي جلؿععععدى ّ جتقطفععععح ذععععحلعْٓ جلعحهلععععس
( (Giffordeteal,2002,HSU& Kenohan,2006,Huangعذلك جى ًْع٘س ق٘حز جلعول ػرّ ٗس لؿذخ
جلعحهل٘ي جلؿدى ّجتقطفح ذحلعْٓ جلعحهلس ()Leea& Kearns,2005:110
ّذحلٌطعرس جلععٔ ( )Sirgyetal,2001:82فعحى جلوْ ععت جلعذٕ ٗشعععر ذحلرػعح ععي جلوٌموعس جلطععٖ ٗعوعل فِ٘ععح
ّعلٔ ؽر٘عس جلعول جلذٕ ٗعْم ذَ فِْ ٗوْى جعػر ئًطحؾ٘س ّجلطسجهح ّّتء ذحلوٌموس
ّقد ضن جلطْطعل هعي قرعل ( ) kast,1985جلعٔ أى جتُطوعحم ذرعرجهؽ ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل هٌعذ (ّ )0225جلعٔ ُعذٍ
جللكمس ٗووي جى ضطوػل ذحتضٖ( :جلفؼل )35:2116 ،
 -0ضظو٘ن أًموس هحطس ذأت ؾْ ّجلووحف ش
-2عدجلس فٖ ضْزٗع ج ؾْ
 -3ضكط٘ي ذ٘ثس جلعوعل ف٘عَ هعي هعال ضعالهس جلعحهعل ّػعوحى عرّف طعك٘س عولعس ،جتُطوعحم ذِ٘ول٘عس ج ًشعطس
ل٘وْى جلعول أعػر ػح
 -4هلة أًموس ىٗوعرجؽ٘س
 -5جتُطوحم ذطؿدٗد جلططْ جلفورٕ ّجعططحخ جلوعرفعسّ ،ضعل٘عل جلظعرجعحش جلٌحشعثس ىجهعل جلوٌموعحش ،ذ٘ثعس أهٌعس
ّضل٘وس
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لعد ىعص جلعدٗد هي ج ضرحخ ئلٔ جتُطوحم ذٌْع٘س ق٘حز جلعول ،ق٘ع ّجؾِص جلوٌموحش هشوالش عدٗدز هي
ذٌِ٘ح (Klein , Gerald D, 1986:115) :
 -0جًخفحع جلؿْىزّ ،شدز جلوٌحفطسّ ،جلكرص جلشدٗد علٔ هلة عو٘ل ىجتن
ُ -2رّخ جلعوح هي جلعول (جتًطكحخ جلؿطوٖ أّ جلٌفطٖ)
 -3جًخفحع جلعْجهل جتؾطوحع٘س ّجإلًطحً٘س فٖ ؾْ جلعول
 -4جلطظو٘ن جلطعل٘دٕ للْ حتت لن ٗعد ٗوفٖ إلشرحج قحؾحش ج فرجى
 -5ضح٘ر جقط٘حؾحش ّؽوْـ ج فرجى  ،فلعد أطعرف ج فعرجى أعػعر جضعطٌح ز ّضعل٘وعح ّّع٘عح هوعح قعدج ذِعن ل٘طعوعْج
للكظْ علٔ جلكحؾحش جلعل٘ح أٗؼح ّل٘ص هؿرى عطد قْضِن هي أؾل جلوع٘شس
ّٗععرٓ (جلوحرذععٖ  )6 :2114،أى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ٗووععي جلطعر٘ععر عٌِععح هععي هععال هؿوْعععس هععي جلعٌحطععر
جلؿُْرٗس ّالك علٔ جلٌكْ جتضٖ :
 ضطعٖ ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ئلعٔ ضكع٘عة ج ُعدجف ّجلوظعحلف جلوطعلععس ذحلوٌموعس ّجلععحهل٘ي ّأطعكحخ جلوظعحلفجلورضرطس ذحلوٌموس
 ضوػل ًْع٘س ق٘حز جلعول عول٘حش هطوحهلس ضشح فٖ ضٌف٘ذُح ؾو٘ع جإلىج جش ذحلوٌموس ئى ًْع٘س ق٘عحز جلعوعل ضوػعل أًشعطس هخططعس فعٖ ج ؾعل جلعظع٘ر ّجلطْٗعل  ،عوعح أًِعح أًشعطس هطعطورز ّضوػعلؾسءج هي غعحفس جلوٌموس ّأهالق٘حش جلطعحهل ذ٘ي أفرجىُح
 ٗلسم هرجعحز جلعْجهعل جلكحعوعس لطكع٘عة ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ّٗطوػعل أُوِعح فعٖ جلوشعح عس ّجلؿوحع٘عس ّضكع٘عةجلرػح عي جلعول ّجلْ ٘فس ّجلووحف ش ّجلعْجتد ّجلوسجٗح ّضْف٘ر ذ٘ثس ضططن ذح هحى ّجلظكس
ّضرٓ جلرحقػس جى علٔ جلوٌموحش جتُطوعحم ذٌْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ّضكطع٘ي عرّف ّذ٘ثعس جلعوعل ل٘ططعٌٔ للععحهل٘ي
جلشعْ ذحلرػح ّجلطعحىز ىجء أعوحلِن ُّذج ذدّ ٍ ضْف ٗسٗد هي ّتتِعن للوٌموعحش جلطعٖ ٗعولعْى ذِعح ّٗسٗعد
هي ؽحقحضِن جإلًطحؾ٘س ،فحى جتُطوحم ذطكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول ٗسٗد هي شعْ جلععحهل٘ي ذحُطوعحم هٌموعحضِن ذِعن
ّذمرّفِن ّضِ٘ثعس ج ؾعْجء ّجلر٘ثعس جلظعحلكس ّجلوالتوعس للعوعل ععذلك ٗسٗعد هعي شععْ ُن ذطععدٗر جلعذجش فعحلوْ ى
جلرشرٕ هعي جُعن جلوعْج ى جلوْؾعْىز فعٖ جلوٌموعس ّعلعٔ جلوٌموعحش جلطععٖ للوكحفمعس علعِ٘ن ّضكطع٘ي قعد جضِن
جلْ ٘ف٘س ّالك هي هال جتُطوحم ذِح ّزٗحىز ج ؾْ ّجلووحفأش ذوح ٗطٌحضد هع رّف جلك٘حز ّجتُطوحم ذظك٘س
أهحعي جلعول ًّمحفطِح ّضطْٗر هعد جضِن ّقحذل٘حضِن هي هال ئقحهس جلدّ جش جلطد ٗر٘عس ّر٘رُعح هعي جتذععحى جلطعٖ
علٔ جلوٌموحش جتهذ ذِح ذع٘ي جتعطرح هي جؾل ضكطع٘ي ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل للععحهل٘ي ّزٗعحىز جإلًطحؾ٘عس ذحلٌطعرس
للوٌموحش
 تشامح حتسني نىعيح حياج انعمم
ضطْفر أهحم جلوٌموس ًْع٘ي هي جلرعرجهؽ جلخحطعس ذطكطع٘ي ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ّٗعطعن ( جلِ٘طعٖ)245 :2113،
علٔ ًْع٘ي هي جلررجهؽ ُّوح:
 جلررجهؽ جلطعل٘دٗس جلررجهؽ جلعظرٗسأ -انربامح انتقهيذيحTraditional Programs :
ّٗعظد ذحلطعل٘دٗعس هؿوْععس جلرعرجهؽ جلطعٖ جعطعحىش جلوٌموعحش علعٔ جضعطخدجهِح هٌعذ جلخوطعٌ٘حش هعي ُعذج
جلعرى ّجلطٖ ضأغرش ذحإل ظ جلفوعرٕ جإلىج ٕ للوعدج ش جإلىج ٗعس هوػلعس ذورحىتِعح جلوعرّفعس عوعح ٗعظعد ذحلطعل٘دٗعس
هعرفس عل أّ أرلد جلوٌموحش ذِذٍ جلررجهؽ ّضشول ُذٍ جلررجهؽ علٔ جٙضٖ:
 -0ضكط٘ي ذ٘ثس ّ رّف جلعول Improving work conditions Environment
 -2ذرجهؽ جلظ٘حًس جلرشرٗس Human Maintenance
 -3ئعحىز جلٌمر ذطحعحش جلعول جلوطلْذس Work Hours
 -4ضْف٘ر ذرجهؽ جلرفحُ٘س جتؾطوحع٘س Welfare Programmes
 -5ضْف٘ر ذرجهؽ جلرعحٗس جلظك٘س Health Programs
 -6جلطرع٘س علٔ ذرجهؽ ج هي ّجلطالهس جلوٌِ٘س Safety Programs
 -7جتُطوحم ذحلعالقحش جإلًطحً٘س فٖ جلعول Human Relation
ضططِدف ُذٍ جلررجهؽ ئقدجظ ضأغ٘ر فٖ جلطلْ جإلًطعحًٖ ذوعح ٗؼعوي ّٗسٗعد هعي ػعح ج فعرجى جلععحهل٘ي ّٗعدفعِن
ذحضؿحٍ ضكع٘ة أُدجف جلوٌموس
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ب -انربامح املعظشنح:
ٗعظععد ذِععح ذععرجهؽ جلٌشععحؽحش جلطععٖ ضوح ضععِح جلوٌموععحش ذوععح ٗععطالتن هععع ؽر٘عععس جلطح٘ععرجش فععٖ أعوحلِععح،
ّهظععحتض ج فععرجى جلعععحهل٘ي فِ٘ععحّ ،هظععحتض جلر٘ثععس جلطععٖ ضعوععل فععٖ ئؽح ُععح فعععد شععِدش هرقلععس جلطععرعٌ٘حش
ّجلػوحًٌ٘حش ّجلططعٌ٘حش هي ُذج جلعرى جلوػ٘ر هي جلطح٘رجش علٔ ج طعدز جٙض٘س( :جلِ٘طٖ)35 :0222،
 -0ضٌْج أعوح جلوٌموحش فردت هي هوح ضعطِح لعوعل ّجقعد ّئًطعحؼ هٌطعْؼ ّجقعد أػعكص هطعْؽ جإلًطعحؼ هطععدىز
ّأطرف جلطٌْج ذحلوسٗؽ جإلًطحؾٖ ضوس هالزهس لعول ضلك جلوٌموحش
 -2ضعدى قحؾحش ّ ررحش ّضطلعحش ج فرجى جلعحهل٘ي ّضٌْج هِح جضِن
 -3شْ٘ج قحلس عدم جلطأعد جلر٘ثٖ ّزٗحىز قدز جلوٌحفطس ف٘وعح ذع٘ي جلوٌموعحش فعٖ جلظعٌحعس جلْجقعدز ،أّ ف٘وعح ذع٘ي
جلظٌحعحش
ألسهص ُذٍ جلطح٘رجش جلوٌموحش ذاعحىز جلٌمر ذررجهؽ ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول جلطعل٘دٗس ّأطركص ذرجهؽ
ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول ضإؽر ذِدف جض طرجض٘ؿٖ ْٗؾَ إلًوحء جلشعْ ذحلوظ٘ر جلوشعطر للفعرى جلعحهعل ّجلوٌموعس علعٔ
قد ضْجء لطكع٘ة ُذج جلِدف جضؿِص جلوٌموحش ًكْ جضطخدجم جلررجهؽ جٙض٘س)Casico, 1989, 25- 26) :

ٌٗشد ج فرجى قحل٘ح ،جلْ حتت جلطٖ ضطوطع ذحلػرجء جلْ ٘فٖ إٔ ذحإلشرحج جلرأضٖ جلذٕ ٗط٘ف لِن هعدج عر٘ر
هي جلكرٗس ّجتضطعال عٌد أىجء جلعول ّ ذوعح ٗؼععْى العك فعٖ هرضرعس أعلعٔ هعي ج ؾعر ّضعرل جلطرق٘عسّ ،عٌعدهح
ٗخططْى للوطح جلْ ٘فٖ علِ٘ن جقطٌحص ُذٍ جلْ حتت ( قؿحزٕ)361 :2115،

 -2اإلداسج تاملشاسكحManagement By Participation :

 مفهىو املشاسكح:ت ْٗؾد ٌُح جضفح أّ ئؾوحج علٔ هحُ٘س جلوشح عس هي ذ٘ي أُن جلطعح ٗت جلوعدهس فٖ هؿح جإلىج ز هح ٗلٖ:
جلوشح عس:جشطرج اٌُٖ ّّؾدجًٖ ٗكفس جلعحهل٘ي ّٗشؿعِن علٔ جذدجء جلعرإٔ ّجلطععحّى ّجلطفو٘عر جلورطوعر ّعلعٔ
ضكول جلوطإّل٘س فٖ جًؿحز جعوح هعٌ٘س (عرىٕ)4 :2112،
 ئى هشح عس جلعحهل٘ي فٖ جإلىج ز ُٖ قة ؽر٘عٖ للعْز جلعحهلس جلطٖ ضطكون فٖ جلعول٘س جإلًطحؾ٘س ت ٗووععي ضععلْخ جلوشععح عس أى ٗكعععة جلٌؿععحـ ئى لععن ٗوععي ٌُععح ضعععحّى ّضفحعععل هطرععحى ذعع٘ي جلعوععح ّجإلىج زذوخطلت جلوططْٗحش جإلىج ٗس
 ت ٗووععي ضععلْخ جلوشععح عس أى ٗععٌؿف ذععدّى جلرررععس لععدٓ جلعوععح فععٖ جتشععطرج ئلععٔ ؾحًععد جإلىج ز فععٖ ضععنجلط٘حضحش ّجضخحا جلعرج جش
 ئى ًؿععحـ ُععذج ج ضععلْخ ٗكطععحؼ ئلععٔ جلععْعٖ جلععذجضٖ ّجلعٌحعععس جلشخظعع٘س ذؼععرّ ز ضكوععل جلوطععإّل٘س هععي قرععلجلطرف٘ي ( هٌ٘ر جلعرْىٕ)22 :2117،

ً
 -3فشق انعمم املذاسج راتيا :

ُّٖ هؿوْعس هي ج فرجى لدِٗن هِح جش ّضخظظحش هطٌْعس ّٗ،طوطع جلفرٗة ذد ؾس عر٘رز هي جلطووع٘ي
فططعلن ُذٍ جلفر ّضشح فٖ جلْ حتت جلطٖ رحلرح هح ٗإىِٗعح جلوعدٗرّى ّضطوطعع ذحلكرٗعس فعٖ جضخعحا جلععرج جش
جٕ جى ُذٍ جلوؿوْعس هي جتفرجى ضعول هعح ذشول هططور ،فِٖ ضخطؾ جعوحلِعح ّضٌفعذُح ّضرجقرِعح لطكع٘عة جًطعحؼ
هطو٘س ّٗطوْى فرٗة جلعوعل جلوعدج اجض٘عح هعي هؿوْععس هعي جعؼعحء هطٌْععس جلوِعح جش ّجلوععح ف ّضطوحهعل ُعذٍ
جلوِح جش تىجء هِحم هععدز ّهطدجهلس فٖ ًفص جلْقص ( جلظرى)353 : 2110 ،

 -4خذاول انعمم انثذيهح:

علٔ جلررن هي أى أضلْخ ؾدجّ جلعول جلردٗلس ّ ى اعرٍ ػعوي جلرعرجهؽ جلطعل٘دٗعس لطكطع٘ي ًْع٘عس ق٘عحز
جلعول ،جت أًَ جضطِدف جػحفس جلٔ هٌف جلكرٗس للفرى جلعحهل فٖ ضكدٗد أّقحش ؾدجّ جلعول  ،زٗحىز ػح جلعحهل٘ي
ّزٗععحىز عفععحءضِن ّضعل٘ععل ضععأه٘رجضِن ّ ررععحضِن ،فعععد شععحج جضععطخدجهَ فععٖ ضْٗطععرج ّألوحً٘ععح جلحرذ٘ععس ّفرًطععح
ّجلْتٗحش جلوطكدز ج هرٗو٘س ّفٖ جلوٌموحش جلظٌحع٘س جلطٖ ٗطو٘س عولِح ذطحذع جلورًّس
ضؼعوي ج ضععلْخ فؼععال عععي ضععحعحش جلعوععل جلورًععس ّأضععرْج جلعوععل جلوؼععحْؽ أّ جلووػععت ّؾرععحش جلعوععل
ّ work Shiftsجلععذٕ ٗطععطِدف ضعل٘ععل ّقععص جتضععطردج للعععحهل٘ي ّهععٌف جلعععحهل٘ي جضععطعالل٘س أفؼععل فععٖ ضكدٗععد
ّؾرحش عولِن (عط٘عس ذي ؽحؽَ)03 :2112 ،
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 -5حهقاخ اجلىدج:

جى ضعر٘ععر قلعععس جلؿععْىز ٗإعععد ّؾععْى ىجتععرز ٗعوععل ػععوٌِح جتفععرجى ذشععول ضعععحًّٖ قععْ جلعؼععحٗح جلطععٖ ضِععن
جتًطحؼ جّ جلخدهحش فٖ جلوإضطسّٗ ،طلة علِ٘ح جٗؼح فرٗة جلعول جلذٕ ٗعول تٗؿحى جلكل جتفؼل لوشعولس هعح جّ
لطكط٘ي ّجقع جلعول (جلد جىعسّ ،جلشرلٖ)062 :2112،
ّٗعرفِعععح ( )Daft&Markekذحًِعععح هؿوْععععس هعععي جلععععحهل٘ي جلعععذٗي ٗلطععععْى ذحًطمعععحم لوٌحقشعععس ّقعععل
جلوشوالش جلوإغرز فٖ ؾْىز عولِن هال جتضرْج جلعول ( )Aboalhol& Ismail: 2006: 970

 -6إداسج اجلىدج انشامهح:

لعد أغح هظطلف جلؿْىز ؾدت ّجضعح فٖ ج ّضحؽ جإلىج ٗس علٔ جلوططْٓ جلععحلوّٖ ،لع٘ص ضعرج جلععْ أى
ًؿحـ ُذج جلوظطلف ٗعْى جلٔ جلورعحىب جإلىج ٗعس جلطعٖ ٗرضوعس علِ٘عح ّهعي ُعذج جلوٌمعْ فعحى جضعطػوح ٍ فعٖ قطعحج
جإلىج ز جلعحهععس ٗطكعععة هععي هععال جلورععحىب جإلىج ٗععس جلطععٖ ٗعععْم علِ٘ععح جلوظععطلف جلؿععْىز ّجلطععٖ أغرطععص فعحل٘طِععح
ًّؿحقِح فٖ جلعطحج جلظٌحعٖ ( جلخط٘د)254 :2116 ،
 اتعاد نىعيح حياج انعمم
لعد ضن جهط٘ح جتذعحى علٔ ّفة جؾرجء هطف لرعغ ج جء جلرعحقػ٘ي ّجلوطفعة علِ٘عح هعي قرعل جترلر٘عس ّجلطعٖ ضالتعن
جلركع ُّٖ عحتضٖ:
 -1عفحٗس جلرجضد ّعدجلطَّٗ -:عظد ذَ هدٓ جُطوعحم جلوٌموعحش ذٌمعحم ج ؾعْ ّجلرّجضعد ّععدجلطِح ،ق٘عع ضعوعل
جلوٌموععحش علععٔ ّػععع أًموععس ّهعععحٗ٘ص ضؼععوي هععي هاللِععح جلطْزٗععع جلعععحى للرجضععد ذك٘ععع ٗطٌحضععد هععع جلورعععس
جلْ ٘فٖ جلذٕ ٗشحلَ جلوْ ت
 -2طك٘س رّف جلعولٗ -:ش٘ر ُذج جلرعد جلٔ ػرّ ز جُطوحم جلوٌموحش فعٖ ضعْف٘ر ذ٘ثعس عوعل ّجؾعْجء طعك٘س
للعحهل٘ي فِ٘ح ّالك هي هال جتُطوحم ذحلطالهس جلوٌِ٘س ّجتذٌ٘س ّجتتش ّجلوعدجش ّجلكفح علٔ طكس جلععحهل٘ي
هي جطحذطِن ذحتهرجع جّ جلكْجىظ جلوٌِ٘س ّضْف٘ر هٌحل ضٌم٘وٖ هالتن لؿْ جلعول
 -3جلوْجزًععس ذعع٘ي جلعوععل ّجلك٘ععحز -:جلوععدٓ جلععذٕ ضطؿٌععد ف٘ععَ جلوٌموععس جلطععدجهل فععٖ ه٘ععسجى جلفععرص ذعع٘ي جلعوععل
ّفعرجش ق٘حز جلوْ ت جتهرٓ هػل جلك٘حز جلعحتل٘س ( جلؿْفٖ)02 : 2101 ،
 -4فععرص جضععطحال جلعحذل٘ععحش ّضطْٗرُععحّٗ -:شعع٘ر ُععذج جلرعععد ئلععٔ ضشععؿ٘ع جلعععحهل٘ي ًكععْ ضطععْٗر هعععد جضِن
ّهِح جضِن جلوعرف٘س فؼال عي جى ُذج جلرعد ٗطوػل ذحلكد جلذٕ ٗؼن فَ٘ جلعول ًشحؽحش جلطخطع٘ؾ ّجلطٌف٘عذّ ،جلطعٖ
ضطوف ذحضطعالل٘س ّض٘طرز اجض٘س هي جإلىج ز ّجلعحهل٘ي فٖ جلوٌموس (جلفؼل) 45:2116 ،
 -5جلطوحهل جتؾطوحعٖ ُّْ -:ضرجذؾ أؾسجء جلوٌمْهس جتؾطوحع٘س ّضوحضوِح لوٖ ضظرف ع٘حًح عل٘عح هْقعدج ،ق٘عع
ٗش٘ر ئلٔ ضوحضك ؾوحعحش جلعول فٖ ىجهل جلوٌموس ّهلعة ّـ جلطععحّى ف٘وعح ذ٘عٌِن ذك٘عع ٗظعرف ذاهوعحًِن قعل
هشوالش جلعول ذحلطعحّى هع جإلىج ز هوح ٗطحعد جلوٌموس علٔ ضكع٘ة أُدجفِح

ً
ثانيا  :اإلطاس اننظشي نالغرتاب انتنظيمي

 مفهىو االغرتاب انتنظيمي
جى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جقد جلوْجػ٘ع جلطٖ ًحلص جُطوحم جلرحقػ٘ي فٖ هؿعح جلطعلْ جلطٌم٘وعٖ فِعْ ٗشع٘ر
جلٔ عدم قد ز جلوْ ف٘ي علٔ ضلر٘س جقط٘حؾحضِن جتؾطوحع٘س ()Ramayah& Kumaresan,2005:7
ّجى جترطرجخ ٗش٘ر جلٔ ّؾْى فؿعْز ذع٘ي ضظعْ جش قحلعس جلعوعل ّلِعن هظعحلف هعٌ٘عس هػعل جلعع٘ن ّجلوػعل
جلعل٘ح ّجلرررحش ( )Mendoza& lara,2007عذلك جى جترطرجخ جلْ ٘فٖ ٗفظل جلوْ عت ععي جلعوعل ّهوعحى
جلعوعععععل ّٗطؼعععععف العععععك هعععععي هعععععال جتًخفعععععحع ذوطعععععطْٓ جلوشعععععح عس فعععععٖ جلعوعععععل هعععععي قرعععععل جلوعععععْ ف٘ي
()Amstrong- stasseen,2006
ّقد جهطلت جلرحقػ٘ي فٖ ضعرٗت جترطرجخ جلطٌم٘وٖ فٌِح هي ٗرٓ جًَ شعْ جلوْ ت ذحلحرذس فٖ هْقع
عولععَ ،ئا ٗفعععد جتًطوععحء جلععْ ٘فٖ ّجلطٌمعع٘ن ذطععرد جتًحوععحش فععٖ جلر٘رّقرجؽ٘ععس ّجلشعععْ ذعععدم جلرػععح ّجفطعععحى
جلوْ ععت للطفحعععل جتؾطوععحعٖ ىجهععل هكعع٘ؾ جلعوععل ّقظععْ جلعالقععحش جإلًطععحً٘س ،فحلر٘رّقرجؽ٘ععس ضفععرع علععٔ
جلوْ ت جتلطسجم ذططر٘ة ج ًموس ّجلعْجً٘ي ّجتهطػح لِح رعن أًعَ فعٖ عػ٘عر هعي ضلعك جلكعحتش تٗععرف جّ ٗفِعن
هعٌٔ ضلك جلعْجً٘ي هوح ٗإىٓ ئلٔ جرطرجذَ (جلكود)2 : 2114 ،
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ّٗععرٓ آهععرّى ئى جترطععرجخ ُععْ قحلععس جّ ضؿرذععس جتًعععسج عععي جلوؿوْعععس جّ جلٌشععحؽ جلععذٕ ٌٗطوععٖ ئل٘ععَ
جلشخض أّ جتًعسج عي إٔ هؿوْعس أهرٓ ٗشح فِ٘ح ( )Gregory lee carter,2014:4
ّٗووي جى ًعرف جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ذحًَ قحلس ًفط٘س ّشعْ ىجهلٖ لدٓ جلفرى ذععدم جتًطوعحء جلعٔ هوعحى
جلعول ّذذلك ٗإىٕ جلٔ جلشعْ ذحلطفوك ّعدم جتًطؿحم هع جلر٘ثس

 مشاحم االغرتاب انتنظيمي

ٗور جترطرجخ جلْ ٘فٖ ذػالظ هرجقل ضسىجى عل هرقلس هطْ ز ععي جلورقلعس جلطعٖ ضطعرعِحّ ،ضظعرف جلعالقعس ذع٘ي
عل هرقلس ّجلورقلس جلطٖ ضلِ٘ح عالقس ضرجعو٘س ضإىٕ فٖ جلٌِحٗس ئلٔ زٗحىز هكظلس ضلر٘حضِح ّ فع قدضِح.

 املشحهح األوىل  -:مشحهح االغرتاب اننفسي
ّضطو٘س ُذٍ جلورقلس ذشعْ هْ ت ذأى جلعالقس ذٌَ٘ ّذ٘ي جلوإضطس جلطٖ ٗعول ذِح لن ضعد ؽر٘ع٘عسّ ،أًعَ
أطرف ٗطْىُح شٖء هي جلطْضرّٗ ،عسّ جلوْ عت العك ئلعٔ أى جلوإضطعس أّ هعي ٗعْهعْى ذطوػ٘لِعح أطعرف لعدِٗح
هْقت ضلرٖ ضؿحَُّ ،أً َ لن ٗعد لَ ًفص جلعد هي ج ُو٘عس جلْ ٘ف٘عس ّجلوٌسلعس جتؾطوحع٘عس لعدِٗح ئلعٔ أى ٗعدهل
فٖ ىجترز جلٌط٘حى ّجإلُوح فٖ جلوإضطس ( .جلدّضرٕ)65 :2100 ،
ّٗططور جلوْ ت فٖ ضوْٗي جلوشحعر جلطلر٘س ضؿحٍ جلوإضطسّ ،قد ٗطرجءٓ لَ أى علوح ٗععحًٖ هعي هشعحعل
ّطعْذحش ئًوح ضطررِح لَ جلوإضطسّٗ ،ظرف جلوْ ت ًط٘ؿس الك هِوْهح ّهشحْت ذحلوشحعل ّجلظععْذحش جلطعٖ
ٗعسُّح ئلٔ عدم جُطوحم جلوٌموس ذَّٗ ،سىجى ُذج جلشعْ ضْجء ئاج لن ٗؿد أقد هي جلوطإّل٘ي فٖ جلوإضطعس هعي
ٗطكدظ ئلَ٘ عي هشحعرٍ ّعي جلوشوالش جلطٖ ٗعحًِ٘ح( .زجُٖ)30 :2116،
 املشحهح انثانيح :االغرتاب انزهني
ُّٖ فٖ جلكع٘عس جهطدجى لورقلس جترطعرجخ جلٌفطعٖ ّلوٌِعح أعػعر هطعرج علعٔ جلوإضطعس ّجلععحهل٘ي ،ق٘عع
ضطو٘س ُذٍ جلورقلس ذحلشرّى جلذٌُٖ ّعدم جلعد ز علٔ جلطرع٘س لدٓ جلعحهل٘ي ّضرعدّ علعٔ ذعؼعِن همعحُر جلكعسى
ّجتعطثعحخّ ،ضوػععر أهطععحء ج ىجء جلععْ ٘فٖ ئلعٔ قععد هلكععْ ّ ،ضطععدًٔ لععدٓ جلععحهل٘ي جلعععد ز علععٔ جلععطعلن ّٗفعععدّى
جلرررس فٖ جلطد ٗد علٔ إٔ هِح جش ؾدٗدزّٗ ،وػر جلطلد علٔ جإلؾحزجش ّجلركع ععي إٔ ضعرد ٗووعي أى ٗعطعٖ
للوْ ت هرر ج لالذطعحى عي ؾْ جلوإضطس( .جلدّضرٕ)66 :2100 ،
 املشحهح انثانثح:االغرتاب اجلسذي
ُّٖ جلورقلس جلطٖ ٗظرف فِ٘ح جترطرجخ جلْ ٘فٖ جرطرجذعح عل٘عح ق٘عع ٗوػعر جلح٘عحخّ ،جلطعأهر ععي جلعدّجم،
ّجلخععرّؼ أغٌععحء جلععدّجمّ ،جتًظععرجف قرععل ًِحٗععس جلععدّجمّ ،ضوػععر جتضععطعحتش جلؿوحع٘ععس فععٖ جلوإضطععس أّ ضظععرف
جلظععرجعحش ذعع٘ي جلعععحهل٘ي جلوشععرف٘ي ّجػععكسّٗ ،فعععد جلرؤضععحء جلورحشععرّى جلعععد ز ّجلطعع٘طرز علععٔ ج هععْ .
( جلعطرٕ)0 :2102 ،
ئى هشولس جترطرجخ جلْ ٘فٖ ضططْ ّضطفحقن عٌدهح ضوْى جإلىج ز جلعل٘ح قحذعس فٖ ذرؼ عحلٖ ّ ،فعٖ ر٘عحخ
عحهل ععي جلْجقعع جلطعٖء للوإضطعس ذطعد ذععدم ئٗظعح جلوعلْهعحش جلظعك٘كس لِعح ،أّ أًِعح ت ضرٗعد أى ضطعوع ئت
جلؿْجًد جلوؼ٘ثسّ ،ج هرح جلوفرقسّ ،ئى عحًص ر٘ر طك٘كس ّ.عٌدهح ضظلِح ج هرح جلظك٘كس ُّٖ فٖ رفلعس
هي أهر جلوإضطس ،عٌدتذ ضكل جلوح غسّ ،تضظد جإلىج ز جلعل٘ح قع٘عس هح ٗكدظّ ،ضردأ قلعس ؾدٗدز هعي جلعالقعحش
جلوشدّىز فٖ ُذٍ جلورز ذ٘ي هدٗرٕ جإلىج جش ّذ٘ي جإلىج ز جلعل٘ح ،ف٘طرحىلْى جتضِحهحش ذحلطخحا ّجلطعظع٘ر ّععدم
ضكول جلو طإّل٘سّ ،ضشِد جلوإضطس فٖ ُذٍ جلورقلس هْؾس هعي جٙفعحش ّجتضعطعحتش ذع٘ي جلوعدٗرٗي ّجلوشعرف٘ي
ّ ؤضحء ج قطحم( .زجُٖ)32 :2116،
ّضرٓ جلرحقػس جى ُعذٍ جلورجقعل جلطعٖ ٗوعر ذِعح جترطعرجخ ضطفعحقن ًط٘ؿعس لطعْء ضعحهعل جتىج ز هعع جلععحهل٘ي
ّعدم جلطْجفة ذ٘ي جتىج جش ّجلعحهل٘ي فِ٘ح ّعدم ضعٖ ُذٍ جتىج جش جلٔ ضؿٌد حُرز جترطرجخ ّجلكد هٌَ ،فععد
ضوععْى ُععذٍ جلورجقععل فععٖ ذععدجٗطِح شعععْ ًفطععٖ ّجقطععحش ىجهلععٖ ذععحترطرجخ عععي جلْ ٘فععس ّٗطععطور قطععٔ ٗظععحخ
جلعحهل ذحلشرّى جلذٌُٖ ّضوػر جتهطحء ّٗظل لورقلس جترطرجخ جلؿدٕ ق٘عع ضوػعر عول٘عس جلعدّ جى فعٖ جلوٌموعس
ّجلح٘حخ ّج تضطثذجى ذال هرر ٌُّح ضْف ٗشعر جلعحتو٘ي علعٔ جتىج ز ذكؿعن جلوشعولس ّضفحقوِعح ّلوعي ذععد فعْجش
جتّجى ّجى جتطالـ قد ضحهر ّجى جلوٌموس ضكطحؼ جلٔ ذٌحء ؾدٗد
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أطرف جترطرجخ ٗوػل همحُر عدٗدز ضطوػعل ذحلطعلر٘س ،جلالهرعحتز ،ععدم جتُطوعحم ،جلح٘عحخ ،ىّ جى جلعوعل،
جلطرحؽإ فٖ جلعول ،جلطخرٗد جلوطعود ّجلفطحىّ ،ضعدٗن جلوظلكس جلخحطس علٔ جلعحهعس ّفععدجى جتًطوعحء ّجلورعسٗعس
ّجلرضو٘س جلوطشدىز (ّ (Aiken, 1996:98جلعظْ فٖ جلعالقحش جلْ ٘ف٘س ّجلطٌم٘و٘س )(Crimes,1977:66
ّجلٌفْ جلذجضٖ ّجًعدجم جلعْز )(Blauner,1972:257
ّجلطح٘٘ععر ّجلطعععدم جلطوٌْلععْؾٖ ّجلظععٌحعٖ ّجًخفععحع هطععطْٓ جلطفحعععل جتؾطوععحعٖ ىجهععل هكعع٘ؾ جلعوععل
ّفعععدجى جلطعع٘طرز ّجلعععد ز فععٖ ىجهععل جلعوععل ّهح ؾععَ ّجلظععرجج ذعع٘ي ,جلعععحهل٘ي علععٔ جلععطكون ّ ضْقعععحش جلفععرى
ّجلططر٘عععحش جلطعل٘دٗععس للوٌموععس ّجلشعععْ ذعععدم ضكع٘ععة ضلععك جلطْقعععحش ّفعععدجى جلوعٌععٔ ّجلعسلععس عععي جلؿوحعععس
ّهعحٗ٘رُح )(Seashore,1967: 143
ّ عسش جلوػ٘ر هي جلد جضحش علعٔ جلعْجهعل جّ جلوكعدىجش جلطٌم٘و٘عس جلطعٖ ضعإغر علعٔ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ
ّجاج عحى ل٘ص ذحإلهوحى قظر ُذٍ جلعْجهل فوي جلؼرّ ٕ جلططر جلٔ جُن ُذٍ جلوظعحى ّجلطعٖ ضعإىٕ ذوفرىُعح
جّ ضعحػدُح هع أضرحخ أهرٓ جلٔ قدّظ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جّ زٗحىضَ ذد ؾس هطفحّضس ُّذٍ جلوظحى ُٖ -:
 مظادس تنظيميح-:
 -0ػعت ًمحم جلكعْجفس -:قٌ٘وعح ٗخؼعع ًمعحم جلكعْجفس للوؿعحهالش ّجلعالقعحش جلشخظع٘س ّععدم جلْػعْـ ذع٘ي
هططْٗحش جإلىج ز جلػالغس فحى الك هي جلعْجهل جلوإىٗس جلٔ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ فلوٖ ٌٗؿف ًمحم جلكْجفس تذعد هعي
جلوْػْع٘س ّ قٌ٘وعح ضح٘عد جلكعْجفس فعحى هطعطْٓ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ٗطعحغر ٌُّعح ى جضعحش ًّمرٗعحش ذكػعص
عالقس جترطرجخ جلطٌم٘وٖ هع جلكْجفس هٌِح هد ضس جلعالقحش جإلًطحً٘س جلطٖ ضرٓ جى جلوْ ت جلوٌطؽ ٗععد هْ فعح
ضع٘دجّ ،قد ضرحٌٗص جلد جضحش قْ جترطرجخ ّجإلًطحؾ٘س (جلوطرفٖ)25 :2115،
 -2عرر قؿن جلوٌموسٌُ -:عح جغعح ضعلر٘س عدٗعدز علعٔ جلععحهل٘ي ؾعرجء عرعر قؿعن جلوٌموعس هٌِعح ضشعط٘ص ؾِعْى
جلود جء ذ٘ي عولِن جإلىج ٕ ّجشرجفِن علٔ جلشعإّى جلفٌ٘عس هوعح ٗطعرد جإلقطعحش لعدٓ جلعحهعل ذؼععت جلرقحذعس
ف٘ططععحّٓ عولععَ هععع عوععل جلوِوععل ف٘شعععر ذعععدم جلعععد ّٗططععرد الععك جًطشععح قععحتش جإلُوععح ّجلالهرععحتز ّعععدم
جإلُوح ّعدم جلرػح عي جلعول (جلدّضرٕ)52 :2100 ،
-3عدم ِْ ىّ جلفرى-:قد ٗطعرع جلعحهل جلٔ ضِدٗدج قع٘ع٘ح لْؾعْىٍ ّضععحىضَ جلوحىٗعس ّجلوعٌْٗعس هععح ٗعإىٕ
جلٔ جضخحا هْقت ضعلرٖ ّالعك قٌ٘وعح ٗشععرجى ىّ ٍ فعٖ جلوٌموعس ٗعطن ضعط٘وعَ هعي ق٘عل جلعرعغ جتهعر ضعْجء ععحى
هعظْىج جّ ر٘ر هعظْى ّت ٗمِر ىّ ٍ فٖ عولَ هوح ٗعرػَ لوػ٘ر هي جتًفعحل٘س ععحلخْف ّجلحؼعد ّجلؼع٘ة
(جلفرٗؼٖ( 62:1991،
-4جلخلل فٖ ضعح ٗر عفحٗس ج ىجء-:جفطعح ضعح ٗر ج ىجء جلٌطعْٗس ٗععْى جلعٔ جتضعص جلوْػعْع٘س ذطعرد جعطوحىُعح
فععٖ جلححلععد علععٔ ضعععدٗالش جلفرىٗععس هععي قرععل جلوخطظعع٘ي ّجلوععْ ف٘ي ٗععإىٕ جلععٔ ضأغرُععح ذحتعطرععح جش ّجتُععْجء
جلشخظ٘س ّجلطٖ ضإغر ذحلٌِحٗس علٔ قطي جلعالقحش جلْ ٘ف٘س ذ٘ي جإلىج ز جلوخطظ٘ي (جلظرجٗرز)312 :2115 ،
-5ػعت هططْٓ جلطد ٗد  -:جلطد ٗد ُْ ؾِد هخطعؾ ٗطعطِدف جلععحهل٘ي هعي ق٘عع ضطعْٗر قعد جضِن ّهِعح ضِن
ّضسّٗدُن ذحلخررجش ّ جلوعح ف لطكط٘ي أضحل٘د أىجتِن ّضكط٘ي جًطحؾ٘طِن ّجلفرى ٗعْم ذحلطعل٘ن عٌدهح ٗوعْى لعَ
قحؾععَ ٗررععد فععٖ جشععرحعِح ّجلرررععس فععٖ جشععرحج جلكحؾععس ضعٌععٖ ّؾععْى هشععولس جّ جعػععر ضططلععد قلععْت جا ٌٗرحععٖ
جلطرع٘عععس علعععٔ هْػعععْج جلعععطعلن ّجلطعععد ٗد لظععععل هِعععح جش جلععععحهل٘ي ّجتضعععطفحىز هعععي جهوحً٘عععحضِن جلوطعععْفرز
).(Mello,1981: 102
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 -0ػعععت هعْهععحش جلع٘ععحىز -:للع٘ععحىز ىّ ج هِوععح فععٖ جلطععحغ٘ر علععٔ أىجء جلعوععل ّعععذلك جلوشععحعر ّجتضؿحُععحش
جلٌفط٘س للعحهل٘يّ ،ػعت هعْهحش جلع٘حىز لدٓ جلعحتد جإلىج ٕ ذعدم جلوحهَ ذحلوِح جش جإلىج ٗس هعي جلعْجهعل جلطعٖ
ضإىٕ جلعٔ جترطعرجخ جلعْ ٘فٖ ،لعذج قعرص ىٌٌٗعح جلكٌ٘عت علعٔ ضْػع٘ف جلوعْهعحش ج ضحضع٘س للعحتعد جإلىج ٕ ععٖ
ٗوْى جُال للع٘حىز جلرش٘دز ( جلوطرفٖ)33 :2115 ،
ً -2عض جلوفحءز -:جًخفحع ج ىجء جلْ ٘فٖ ذ٘ي جلعحهل٘ي ٗطررَ ًعض عفحءز جلعحهل٘ي ،ق٘ع جًَ ٗطعٔ ععل هعي
جلعحهل٘ي جلٔ هكحّلس ج ؾحج أضرحخ ػعت أىجتَ جلٔ عرّف هحطعس ذحلوٌموعس جلطعٖ ٗعوعل ذِعح ّذعذلك ضعإغر ضعلرح
علٔ ضوعس جلوٌموس (جلدّضرٕ)22 :2100،
 -3ضْء ئىج ز جلْقص -:جعػر جلعحهل٘ي ت ٗكطي جضطحال جلْقص ذفعحل٘س ّلألضعت ٌُعح هعي جلٌعحش هعي ٗمعي جى
ضٌم٘ن جلْقص ٗعٌٖ جلؿد جلطحم ّت ّقص للرجقسّ ،جلرعغ ٗؼي جى جلطٌم٘ن جلْقص ضٖء ضحفَ ت ّزى لَ العك تًِعن
ت ٗع٘وععْى تُو٘ععس جلْقععص ّزًععحُّ ،ععذٍ جلوفععحُ٘ن ضؿعععل عولٌععح هععٌخفغ جإلًطحؾ٘ععس ،فوِوععح عولٌععح ّجؾطِععدًح لعععدز
ضحعحش فحًٌح لي ًوْى هٌمو٘ي هحلن ًٌمن جّقحضٌح ًّطخلض عل هح ٗؼ٘ع علٌ٘ح جّقحضٌح )(Huczynsi, 2002: 65
 -4عععدم جلطخظععض ذحلعوععل -:جى جهط٘ععح جلشععخض جلح٘ععر هٌحضععد ّضعٌ٘٘ععَ فععٖ ذعععغ جلوٌحطععد جلح٘ععر هالتوععس
لطخظظَ ضْف ضػ٘ر ج شخحص أطكحخ جلطخظض ّجلذٗي ُن جعػر عفحءز ّى جٗس هي جلشخض جلذٕ ضن جهط٘عح ٍ
ُّذج جقد ج ضرحخ جلطٖ ضْلد جلشعْ ذحترطرجخ جلطٌم٘وٖ لدٓ ج شخحص ج عػر عفحءز ّى جضس ذذلك جلطخظعض
( جلعِ٘دجى)34 :0222 ،
 -5جتًطْجت٘س ّجتًعسجل٘س -:جى جلعحهل جتًطْجتٖ ّجتًعسجلٖ ُعْ جلعحهعل جلعذٕ ٌٗطحذعَ شععْ ذحلحرذعس ّجتًععسج
عي جلط٘عح جش جلطعحتدز فعٖ جلوإضطعس جلطعٖ ٗعوعل ذِعح ّهعي غعن فِعْ ت ٗشععر ذحتًطوعحء جلعٔ ُعذٍ جلوٌموعس جّ جلعٔ
جلوؿطوع جلذٕ ٗعع٘ ف٘عَ ُّعذج جلٌعْج هعي جلععحهل٘ي ٗععحًٖ هعي جترطعرجخ جلٌفطعٖ جلعذٕ ٗعإغر فعٖ ضعلْعَ ىجهعل
جلوٌموس ( ف٘ظل ذي ًحطر)34 :2103،

 اتعاد االغرتاب انتنظيمي

 -0فقذان انقىجّٗ :عٌٖ عدم قد ز جلفرى علٔ جلط٘طرز علٔ ج قدجظ ّ جلوؿرٗعحش هعع ععدم قد ضعَ علعٔ جلطعأغ٘ر
فٖ جلوْجقت جتؾطوحع٘س جلطٖ ٗطعرع لِح هع عؿعسز جلطع٘طرز علعٔ ضظعرفحضَ ّأفعحلعَ ّ ررحضعَ ّهعي غعن ٗؿعلعَ
ر٘ر قحى علٔ ضعرٗر هظ٘رٍ فوظ٘رٍ ّئ جىضَ ضكدىجى هي قرل عْجهل قْٓ هح ؾ٘س عي ئ جىضَ جلذجض٘س
))Nelson &O Donald,2006:12
 -2انعضنح االختماعيح :ضعلْ ٗعؿعس ف٘عَ جلفعرى ععي جلطْجطعل هعع جٙهعرٗي ّجتشعطرج هعِعن فعٖ عول٘عحضِن
جتؾطوحع٘س جلوخطلفسّٗ ،وْى فَ٘ جلفر ى ه٘حت ئلٔ ضؿٌد إٔ ًشعحؽ جؾطوعحعٖ ٗعرذعَ هعٌِن ضعْجء ععحًْج أفعرجىج أّ
ؾوحعحش ( ذشرٓ هرح )2112:

 -3فقذان اهلذفٗ :ش٘ر جلٔ جلكحلس جلطٖ تٗعرف جلعحهلْى عٌدُح جت جلوِعحم جلطخظظع٘س جلخحطعس ذِعن فععؾّ ،ت
ٗعرفْى جّ ت ٗطحـ لِن هعرفس هِحم زهالتِن فعٖ جلعوعل جّ ّ عحتت جتقطعحم جتهعرٓ ،جّ ع٘عت ٗطعحُن عولِعن فعٖ
جتًطحؼ جلخعحص ذحلوٌموعس ،فعحًِن ٗشععرّى قٌِ٘عح ذفععدجى جلححٗعس هعي عولِعنّٗ ،وعْى فععدجى جلوعٌعٔ عحُرج ععي
ؽرٗة ػعت جلعالقس جلووططرس لْ ٘فس جلشخض ذْ حتت جتهرٗي ّذحلطٌم٘ن جتعرر ( جلعط٘رٖ )22 :2101 ،
 -4فقذان املعـايري ٗ :شع٘ر ئلعٔ قحلعس هعي جلؼععت جلوععحٗ٘ر ذع٘ي أعؼعحء جلؿوحععس أّ جلوؿطوعع ُّعٖ هحطع٘س
ضطعلة ذرٌحء جتؾطوحعٖ أّ جلػعحفٖ ّت ضعرر عي هحط٘س علٔ هططْٓ جلفرى ( )Merton,1957: 123
 -5غشتح انـزاخ :ععدم قعد ز جلفعرى علعٔ جلطعر٘عر ّج قطعحش ذحلعذجش ًط٘ؿعس جلْقعدز ّجلعسلعس لععدم ػعحٍ ععي
جلع٘وس جلوعٌْٗس للٌشحؽ جلذٕ ٗسجّلَ ( جلر٘حضٖ)01 :2101،
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املثحث انثانث  /اجلانة انعمهي

ّٗطؼوي ّطت هطح٘رجش جلركع ّضكل٘لِح ّعالقس جت ضرحؽ ّجلطأغ٘ر ذ٘ي أذعحى جلركع ّضفط٘رُح ّعحٙضٖ:

 تشخيض أهميح متغرياخ انثحث:

 وطف متغرياخ تعذ نىعيح حياج انعمم

ْٗػف ُذج جلوركعع ّجقعع ّأُو٘عس هطح٘عرٕ جلركعع جلرت٘طعس ّأذعحىُعح جلفرع٘عس هعي هعال جضعطؿحذس أفعرجى
جلعٌ٘س جلوركْغعس لفععرجش جتضعطرحًس فعٖ هؿطوعع جلركععّ ،العك ذحضعطخدجم جلطْزٗعع جلطوعرج ٕ (ّ )frequencies
جلْضؾ جلكطحذٖ (ّ )meanجتًكرجف جلوع٘ح ٕ (  )standard deviationجلذٕ ٗطن جلكظْ علَ٘ هي هعال
قطوس جتًكرجف جلوع٘ح ٕ علٔ جلْضؾ جلكطحذٖ ،جا ِٗدف ضكل٘ل جلوطْضطحش جلٔ ذ٘عحى هعدٓ ئى ج ّضأٗ٘عد عٌ٘عس
جلركع ضؿحٍ فعرز هعٌ٘س ،ئا ضطن هعح ًس جلوطْضطحش ضرعح لألضلْخ جٙضٖ
جاج عحًص ق٘وس جلْضؾ جلكطحذٖ جلوكططرس للفعرز ّجقعس ػوي جلودٓ ( )5-3 50ى الك علٔ ضفْ ق٘وعس
جلْضؾ جلكطحذٖ للفعرز علٔ ق٘وس جلْضؾ جلفرػٖ ّجلرحلحعس ( )3علعٔ هطعحقس جلع٘عحش ،هوعح ٗعوعص ى ؾعس جى ج
ّضأٗ٘د عحل٘س فٖ شدضِح هي قرل عٌ٘س جلركع ضؿعحٍ هؼعوْى ضلعك جلفععرز ،فعٖ قع٘ي ضوعْى جتضعطؿحذس ّجلطأٗ٘عد اجش
شدز هطْضطس ئاج عحًص ق٘وس جلْضؾ جلكطحذٖ للفعرز ضطرجّـ هح ذع٘ي ( ،)3 5 – 2 50ذٌ٘وعح ضوعْى جتضعطؿحذس جّ
جلطأٗ٘د هي قرل جلوركْغ٘ي هٌخفؼس ئاج عحًص ق٘وس جلْضؾ جلكطحذٖ ضعع ػوي جلودٓ (( 2 51 – 0

أوال  :حتهيم املتىسطاخ ننىعيح حياج انعمم

ذظْ ز عحهس ّهي هعال هطعطْٓ ئؾحذعحش عٌ٘عس جلركعع ععي عحفعس جذععحى هكعْ ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ّهعي
هععال جلؿععدّ (ٗ )1القععب ذععأى ؾو٘ععع جتذعععحى عحًععص ذععد ؾحش جضععطؿحذس هطْضععطس ،عوععح قعععة ُععذج جلوكععْ ّضععطح
قطعحذ٘ح عحهعح ذلععع (ُّ )3 03عٖ ق٘وعس جعرععر هعي ق٘وعس جلْضععؾ جلفرػعٖ جلرحلحعس ( )3علععٔ هطعحقس جلع٘عحش ّضعععع
ػععوي جلوععدٓ ( )3 5-2 50هوععح ٗعطععٖ هإشععرج علععٔ ى ؾععس ضأٗ٘ععد هطْضععطس جذععدجُح جلوركْغععْى ضؿععحٍ عحفععس جذعععحى
جلوكْ إٔ جى ًْع٘س ق٘حز جلعوعل ذوحفعس جذعحىُعح ت زجلعص لعن ضرضععٖ لطوعْى ععحهال هكفعسج ذعدجج جتععحىٗو٘٘ي هعي
جلطد ٗطعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٘٘ي
جلولطكععع٘ي ذؿحهعععس جتًرععح فععٖ هرعععس ذحععدجى ّجًِععح إٔ جتذعععحى ضكطععحؼ جلععرؤٓ ّجضععطرجض٘ؿ٘حش لططْٗرُععح للوْ ععت
جلوكلععٖ عوْهععح ّجلوِؿععر هظْطععحّ ،ضشعع٘ر ق٘وععس جتًكععرجف جلوع٘ععح ٕ جلعععحم لوكععْ جلعالقععحش جلعحهععس ّجلرحلحععس
( ) 1 24جلٔ قلس جلطشطص فٖ جؾحذحش جلعٌ٘عس ُّعذج ًط٘ؿعس لعد ؾحش هطٌْععس هعي جتؾوعحج قعْ هعدٓ ععدم ّطعْ
جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول جلٔ ى ؾطِح جلوػلٔ فح ضفعص ى ؾس ضؿحًص جضطؿحذحش عٌ٘س جلركع
ّلحععرع ذ٘ععحى إٔ هععي جذعععحى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل جعػععر جُو٘ععس هععي ر٘ععرٍ عًْععَ اج جّلْٗععس ؾععل جى ٗإهععذ
ذحلططْٗر هططعرال جضطعول هعحهل جتهطالف ذحتعطوحى علٔ جلْضعؾ جلكطعحذٖ ّجتًكعرجف جلوع٘عح ٕ عوعح هرع٘ي فعٖ
جلؿدّ (ّ )1جلذٕ ٗطؼف هي هاللَ جى لرعدٕ فرص جضطحال جلعحذل٘حش ّضطْٗرُح ّجلوْجزًس ذ٘ي جلعوعل ّجلك٘عحز
جُو٘س ذحلد ؾس جتّلٔ ذ كطد إٔ جلوركْغ٘ي لوْى ق٘وس هعحهل جتهعطالف جلخحطعس ذِوعح جطعحر هعي اجش جلع٘وعس
لالذعحى جتهرٓ ّجلطٖ ؾحء ذعدُوح ذعد جلطوحهل جتؾطوحعٖ فِ٘ح غحلػح ّهي غن ذععد طعك٘س عرّف جلعوعل ذٌ٘وعح قعل
جه٘رج ذعد عفحٗس لرجضد ّعدجلطَ عوح ٗرٓ جلطد ٗطْ٘ى جلوِؿرّى جلعحهلْى فٖ ؾحهعس جتًرح فٖ هرععس ذحعدجى ق٘عد
جلركع هي ق٘ع جتُو٘س علوح جى ٌُح ضعح ذح عر٘رج ذ٘ي هعد جلطشعطص لوحفعس جذععحى ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ُّعذج ٗعد
علٔ جلطعح خ فٖ جُو٘س ؾو٘ع جتذعحىُّ ،ذج ٗش٘ر جلٔ ػرّ ز جت ضعحء ذوططْٓ ق٘حز جلعول فٖ جلؿحهعس جلوركْغس
ؾدّ ( )0ضرض٘د جتُو٘س ذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ضرعح لوعحهل جتهطالف
جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول

جلْضؾ جلكطحذٖ

جتًكرجف جلوع٘ح ٕ

هعحهل جتهطالف

3 44
3 20
3 01
2 20
3 02
3 03

1 22
1 26
0 16
1 27
1 24
1 24

1 22
1 26
1 34
1 33
1 26

جلطوحهل جتؾطوحعٖ
فرص جضطحال جلعحذل٘حش ّضطْٗرُح
عفحٗس جلرجضد ّعدجلطَ
طك٘س رّف جلعول
جلوْجزًس ذ٘ي جلعول ّجلك٘حز
جتؾوحلٖ
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جلطرض٘د
2
0
4
3
0
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جلشول ( )0ضرض٘د جتُو٘س تذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ضرعح لوعحهل جتهطالف
3.44

0.98

3.21

3.1

1.06

0.86

2.91

0.97

الوسط الحسابي

3.12

0.84

االنحراف المعيار
الت ام
االجتماعي

فر است ال
القابليا
وتطويرها

اية الرات
وعدالته

حية ظروف الموازنة بين
العم والحياة
العم

ثانيا  :حتهيم املتىسطاخ حملىس االغرتاب انتنظيمي

هعي هعال هطعطْٓ ئؾحذعحش عٌ٘عس جلركعع عععي عحفعس جذععحى هكعْ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ،ج ِعر جلؿععدّ ()2
ضطؿ٘ل هكْ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّضطح قطحذ٘ح عحهح ذلع ( ُّْ )3 26جعرعر هعي ق٘وعس جلْضعؾ جلفرػعٖ جلرحلحعس
( )3علٔ هطحقس جلع٘حش هوح ٗد علٔ ى ؾس ضأٗ٘د هطْضطس جذدجُح جلوركْغْى ضؿحٍ عحفس جذعحى جلوكْ ُّذج ٗعد
هي هال هح ضعدم علٔ جى جلطد ٗطٖ جّ جتعحىٗوٖ جلوِؿر ٗع٘ قحلس هي جترطرجخ جلطٌم٘وٖ جلٔ قد هحّ ،ضشع٘ر
ق٘وس جتًكرجف جلوع٘ح ٕ جلعحم لوكْ جتعطوحى جتععحىٗوٖ ّجلرحلحعس ( )1 21جلعٔ قلعس جلطشعطص فعٖ جؾحذعحش جلعٌ٘عس
ُّذج ٗعْى جلٔ ى ؾحش جتؾوحج جلور٘رز جلطٖ ؾوعص ج جء هي شولِن جتضطر٘حى
ّلحرع ذ٘حى جُن جذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّجفؼلِح جّلْٗس ذرإٔ جلوركعْغ٘ي ،جضعطعول هعحهعل جتهعطالف
ذحتعطوحى علٔ جلْضؾ جلكطحذٖ ّجتًكرجف جلوع٘ح ٕ عوح هر٘ي فٖ جلؿدّ (ّ )2جلذٕ ٗطؼف هي هاللَ جى ذعدٕ
فعععدجى جلعععْز ّجلعسلععس جتؾطوحع٘ععس جعططععرح جُو٘ععس ذحلد ؾععس جتّلععٔ ذكطععد إٔ جلوركععْغ٘ي لوععْى ق٘وععس هعحهععل
جتهطالف جلخحطس ذِوح جطحر هي اجش جلع٘وس لالذعحى جتهرٓ ،عوعح ؾعحء ذععدج جتعطوحىٗعس ّجلطْع٘عد غحً٘عح ّهعي غعن
ذعدج جلطعحؽ ت ّجلولوْض٘س غحلػح علوح جى ٌُعح ضعح ذعح عر٘عرج ؾعدج ذع٘ي هعحهعل جلطشعطص لوحفعس جتذععحى ُّعذج ٗعوعص
هدٓ جتًطؿحم ّجلطعح خ فٖ ضطر٘ة ضلك جتذعحى هؿطوعس فٖ ؾحهعس جتًرح فٖ هرعس ذحدجى
ؾدّ (ٗ )2ر٘ي جُن جذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
جذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
فعدجى جلعْز
فعدجى جلِدف
ػعت جلوعحٗ٘ر
جلعسلس جتؾطوحع٘س
جترطرجخ جلذجضٖ
جلعحم

جلْضؾ جلكطحذٖ
3 42
3 05
2 26
3 46
3 34
3 26
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جتًكرجف جلوع٘ح ٕ
1 24
0 12
1 22
1 25
1 22
1 21

هعحهل جتهطالف
1 24
1 34
1 27
1 24
1 27

جلطرض٘د
0
3
2
0
2
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شول (  )2جلْضؾ جلكطحذٖ ّجتًكرجف جلوع٘ح ٕ ذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ

3.42
2.96 3.15
الوسط الحسابي

3.34 3.46

0.92 0.85 0.82 1.08 0.84

االنحراف المعياري

فقدان القوه فقدان ضعف العزلة االغتراب
الهدف المعاييراالجتماعية الذاتي

 وطف متغرياخ تعذ االغرتاب انتنظيمي:

ّلحرع ذ٘حى أُن أذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّأفؼلِح أّلْٗس ذرإٔ جلوركعْغ٘ي ،جضعطعول هعحهعل جتهعطالف
ذحتعطوحى علٔ جلْضعؾ جلكطعحذٖ ّ جتًكعرجف جلوع٘عح ٕ عوعح هرع٘ي فعٖ جلؿعدّ (ّ )3جلعذٕ ٗطؼعف هعي هاللعَ أى
ذعدٕ فعدجى جلعْز ّجلعسلس جتؾطوحع٘س جعططرح أُو٘س ذحلد ؾعس ج ّلعٔ ذكطعد إٔ جلوركعْغ٘ي لوعْى ق٘وعس هعحهعل
جتهطالف جلخحطس ذِوح جطحر هي اجش جلع٘وس لألذعحى ج هرٓ ،عوعح ؾعحء ذععدج جتعطوحىٗعس ّجلطْع٘عد غحً٘عح ّهعي غعن
ذعدج جلطعحؽت ّجلولوْض٘س غحلػح علوح جى ٌُعح ضعح ذعح عر٘عرج ؾعدج ذع٘ي هعحهعل جلطشعطص لوحفعس ج ذععحى ُّعذج ٗعوعص
هدٓ جتًطؿحم ّجلطعح خ فٖ ضطر٘ة ضلك ج ذعحى هؿطوعس فٖ ؾحهعس جتًرح فٖ هرعس ذحدجى
ؾدّ (ٗ )3ر٘ي جُن جذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
جذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
فعدجى جلعٍْ
فعدجى جلِدف
ػعت جلوعحٗ٘ر
جلعسلس جتؾطوحع٘س
جترطرجخ جلذجضٖ
جلوؿوْج

جلْضؾ جلكطحذٖ
3 42
3 05
2 26
3 46
3 34
3 26

جتًكرجف جلوع٘ح ٕ
1 24
0 12
1 22
1 25
1 22
1 21

هعحهل جتهطالف
1 24
1 34
1 27
1 24
1 27

جلطرض٘د
0
3
2
0
2

ً
ثانيا  :انتحهيم االحظائي نعالقح االستثاط تني اتعاد نىعيح حياج انعمم واالغرتاب انتنظيمي

 -1تفسري عالقح االستثاط تني انتكامم االختماعي وأتعاد االغرتاب انتنظيمي :
ج ِرش ًطحتؽ جلؿعدّ ( )4جى ق٘وعس هعحهعل ج ضرعحؽ ضعر٘رهحى ذع٘ي جلطوحهعل جتؾطوعحعٖ ّهكعْ جترطعرجخ
جلطٌم٘وٖ قد ذلحص ( ُّٖ )1 430ق٘وس ؽرىٗس هْؾرس اجش ىتلس جقظحت٘س عٌد هطعطْٓ هعٌْٗعس ( )1 15لوعْى
ق٘وس ( )Tجلوكطْذس ّجلرحلحس ( )3 312جعرر هي ًم٘رضِعح جلؿدّل٘عس جلطعٖ ضطعحّٕ ( )2 101عٌعد اجش هطعطْٓ
جلوعٌْٗععس (ّ ،) 1 15ضعٌععٖ ُععذٍ جلٌط٘ؿععس جًععَ علوععح ضفععحقن جلطوحهععل جتؾطوععحعٖ جىٓ الععك جلععٔ ج ضفععحج هلكععْ فععٖ جترطععرجخ
جلطٌم٘وعّٖ ،ذععذلك ٗععط ن قرععْ جلفرػعع٘س جلفرع٘ععس جتّلععٔ ّجلطععٖ ضعٌض علععٔ تضْؾععد عالقععس اجش ىتلععس هعٌْٗععس ذعع٘ي جلطوحهععل
جتؾطوحعٖ ّجذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ

 -2تفسري عالقح االستثاط تني فشص استغالل انقاتهياخ وتطىيشها واالغرتاب انتنظيمي:
عحًص ق٘وس هعحهل ج ضرحؽ ضر٘رهحى ذ٘ي فرص جضعطحال جلعحذل٘عحش ّضطْٗرُعح ّهكعْ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ
قد ذلحص ( ُّٖ )1 623ق٘وس هْؾرس ؽرىٗس ىجلس جقظحت٘ح عٌد هططْٓ هعٌْٗس (ً )1 15معرج لوعْى ق٘وعس ()T
جلوكطْذس ّجلرحلحس ( )6 652جعرر هي ًم٘رضِح جلؿدّل٘س جلرحلحس (ّ ، )2 101ضعٌٖ ُعذٍ جلٌط٘ؿعس أى جتهفحقعحش
فٖ جضطحال جلعحذل٘عحش جلعلو٘عس ّىعوِعح ّضطْٗرُعح ضططعحُن ّذشعول عر٘عر فعٖ فعع هإشعر جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ،
ّعلٔ ُذج جتضحش ٗعطن قرعْ جلفرػع٘س جلفرع٘عس جلػحً٘عس ّجلطعٖ ضعٌض علعٔ ت ضْؾعد عالقعس اجش ىتلعس هعٌْٗعس ذع٘ي فعرص
جضطحال جلعحذل٘حش ّضطْٗرُح ّجذعحى جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ت
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 -3تفسري عالقح االستثاط تني كفايح انشاتة وعذانته تاتعاد االغرتاب انتنظيمي:
ذلحص ق٘وعس هعحهعل ج ضرعحؽ ضعر٘رهحى ذع٘ي عفحٗعس جلرجضعد ّعدجلطعَ ّهكعْ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ()1 422
ُّٖ ق٘وس هْؾرس ؽرىٗس ىجلس هعٌْٗح عٌد هططْٓ هعٌْٗس ( )1 15لوْى ق٘وعس ( )Tجلوكطعْذس ( )3 272جعرعر
هي ًم٘رضِح جلؿدّل٘عس ّجلطعٖ ضطعحّٕ (ًّ ،)2 101ططشعت هعي ُعذٍ جلٌط٘ؿعس ذعأى جلطرجؾعع جلولكعْ فعٖ هطعألس
هرضرحش جتعحىٗو٘٘ي ّععدم ععدجلطِح ضفعحقن جٗؼعح هعي عحُرز جترطعرجخ جلطٌم٘وعّٖ ،ذٌعحءج علعٔ هعح ضععدم ٗعطن قرعْ
جلفرػ٘س جلفرع٘س جلػحلػس ّجلطٖ ضٌض علٔ ت ضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗس ذ٘ي عفحٗس جلرجضعد ّعدجلطعَ ّجذععحى جترطعرجخ
جلطٌم٘وٖت

 -4تفسري عالقح االستثاط تني طحيح ظشوف انعمم تاتعاد االغرتاب انتنظيمي:
جذرزش ًطحتؽ جلطكل٘ل جتقظحتٖ ق٘وس هرضفعس لوعحهل ج ضرحؽ ضر٘رهحى ذ٘ي طك٘س عرّف جلعوعل ّهكعْ
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ قد ذلحص (ُّ )1 732عٖ ق٘وعس ؽرىٗعس هْؾرعس ىجلعس جقظعحت٘ح عٌعد هطعطْٓ هعٌْٗعس ()1 15
لوْى ق٘وعس ( )Tجلوكطعْذس ّجلرحلحعس (ُّ )7 443عٖ جعرعر هعي ًم٘رضِعح جلؿدّل٘عس جلطعٖ ضطعحّٕ ( )2 101عٌعد
اجش هططْٓ جلوعٌْٗس (ّ ،)1 15ضفط٘ر ُذٍ جلٌط٘ؿس ُْ ضفعحقن عحُرز جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ علوعح زجىش هشعوالش
عدم جتُطوعحم ذطر٘ععس جلمعرّف جلوٌِ٘عس جلطعٖ ٗوعر ذِعح جلوْ عت ػعوي جلوٌموعسّ ،علعٔ ُعذج جتضعحش ٗعطن قرعْ
جلفرػ٘س جلفرع٘س جلرجذعس ّجلطٖ ضٌض علٔ تضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗعس ذع٘ي طعك٘س عرّف جلعوعل ّجذععحى جترطعرجخ
جلطٌم٘وٖت

 -5تفسري عالقح االستثاط تني املىاصنح تني انعمم واحلياج تاتعاد االغرتاب انتنظيمي:
ذلحععص ق٘وععس هعحهععل ج ضرععحؽ ضععر٘رهحى ذعع٘ي جلوْجزًععس ذعع٘ي جلعوععل ّجلك٘ععحز ّهكععْ جترطععرجخ جلطٌم٘وععٖ
(ُّ )1 412ععٖ ق٘وععس هْؾرععس ؽرىٗععس ىجلععس هعٌْٗععح عٌععد هطععطْٓ هعٌْٗععس ( )1 15ى ق٘وععس ( )Tجلوكطععْذس
ّجلرحلحععس ( )3 140جعرععر هععي ًم٘رضِععح جلؿدّل٘ععس ّجلطععٖ ضطععحّٕ (ّ ،)2 101ضشعع٘ر ُععذٍ جلٌط٘ؿععس جلععٔ جى جلْجقععع
جتؾطوحعٖ للذٗي ُن ق٘د جلركع ض٘خلة لِن طعْذحش هطسجٗدز هظْطح فعٖ جلؿحًعد جلععحتلٖ هوعح ٗؿععل جلوْجزًعس
ذعع٘ي جلعوععل ّجلك٘ععحز هخطلععس فطرضفععع هإشععرجش جترطععرجخ جلطٌم٘وععٖ ،هوععح ضعععدم ًطععطٌطؽ قرععْ جلفرػعع٘س جلفرع٘ععس
جلخحهطععس ّجلطععٖ ضععٌض علععٔ تضْؾععد عالقععس ج ضرععحؽ اجش ىتلععس هعٌْٗععس ذعع٘ي جلوْجزًععس ذعع٘ي جلعوععل ّجلك٘ععحز ّجذعععحى
جترطرجخ جلطٌم٘وٖت
جؾوحت ّهي هال قرْ ؾو٘ع جلفرػ٘حش جلفرع٘س جلخوص ،ضططٌطؽ قرْ جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جتّلٔ ّجلطٖ
ضٌض علٔ ت ضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗس ذ٘ي جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجترطرجخ جلطٌم٘وٖت
ؾدّ ( )4ق٘ن هعحهل ج ضرحؽ ضر٘رهحى ّجهطرح ( )Tلوعٌْٗس جلعالقس ذ٘ي جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول ّهكْ
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ

جلطوحهل جتؾطوحعٖ
فرص جضطحال جلعحذل٘حش ّضطْٗرُح
عفحٗس جلرجضد ّعدجلطَ
طك٘س رّف جلعول
جلوْجزًس ذ٘ي جلعول ّجلك٘حز

هعحهل ج ضرحؽ
ضر٘رهحى ()r
1 430
1 623
1 422
1 732
1 412

ق٘وس ()T
جلوكطْذس
3 312
6 652
3 272
7 443
3 140

جلدتلس
ىج
ىج
ىج
ىج
ىج

هعٌْٗح
هعٌْٗح
هعٌْٗح
هعٌْٗح
هعٌْٗح

ق٘وس جلوكطْذس عٌد هططْٓ هعٌْٗس (ّ )1 15ى ؾس قرٗس ( )42ضطحّٕ ()2 101
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ً
أوال  :االستنتاخاخ

املثحث انشاتع  /االستنتاخاخ وانتىطياخ

ًْ -0ع٘س ق٘حز جلعوعل ضعرضرؾ هعع جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ذظعْ ز جٗؿحذ٘عس قْٗعس هوعح ٗووٌٌعح هعي جلععْ ذعحى ضكطع٘ي
ًْع٘س ق٘حز جلعول فٖ جلوٌموحش ٗؼوي جلكد هي حُرز جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
ّ -2ؾععْى ى ؾععس جعلععٔ هععي جلوطْضععؾ فععٖ جلطوحهععل جتؾطوععحعٖ فععٖ جلؿحهعععس جلوركْغععس ّٗعععسّ ُععذج جلععٔ قٌحعععس
جلوركْغ٘ي هي جلطد ٗط٘٘ي قْ ذٌحء جىج جضِن جلطٖ ٌٗطوْى جلِ٘ح
ٌُ -3ح هططْٓ عح ًطر٘ح هي فرص جضطحال جلعحذل٘حش ّضطْٗرُح ّجلطٖ ضش٘ر جلٔ عدم جضعطعالل٘س جلطد ٗطع٘٘ي
فٖ جلعول ًط٘ؿس ضدهالش عدز هي جلوطإّ جلورحشر
 -4ضفحّش جلطد ٗط٘٘ي جلوركْغ٘ي فٖ جتشح ز جلٔ طك٘س رّف جلعول ذ٘ي جلوعرْ ّضدًٖ ذعغ جلفعرجش
 -5ضععدًٖ هطععطْٓ جلوْجزًععس ذعع٘ي جلعوععل ّجلك٘ععحز للطد ٗطعع٘٘ي جلوركععْغ٘ي فععٖ جلؿحهعععس جلوركْغععس ًط٘ؿععس طعععْذس
جلمرّف جلطٖ ٗورّى ذِح ّضح٘٘ر هوحى جلعول
ٌُ -6ععح هطععطْٓ عععح ًطععر٘ح لفعععدجى جلعععْز لععدٓ جلطد ٗطعع٘٘ي جلوركععْغ٘ي ُّععذج ٗشعع٘ر جلععٔ قععد ضِن علععٔ جًؿععحز
جعوحلِن ذٌؿحـ عرر جلطشحّ هع ؤضحُن
ٌُ -7ح هططْٓ هطْضؾ هي فعدجى جلِدف ُّذج ٗشع٘ر جلعٔ ّؾعْى ضشعطص لعدٓ جلوركعْغ٘ي لو٘ف٘عس ضلر٘عس جتعوعح
جلوٌْؽس ذِن ّالك ذطرد عدم ّػْـ جلِدف ًط٘ؿس جلطِؿ٘ر ّجلمرّف جلعحض٘س جلطٖ ٗورّى ذِح
 -2هططْٓ جعلٔ هي جلوطْضؾ هي ػعت جلوعحٗ٘ر ق٘ع جًِن ْٗجؾِْى طععْذس فعٖ جًموعس جلعوعل ّٗؿعد علعِ٘ن
جتلطعععسجم ذطلعععك جتًموعععس ُّعععذج ٗشعععول ذععععغ جلظععععْذحش علعععٔ ضوععع٘فِن هعععع جلوإضطعععس جلطعععٖ ٗعولعععْى فِ٘عععح
ٌُ -2ح هططْٓ عح هي جلعسلس جتؾطوحع٘س ًط٘ؿس جلطح٘٘ر جلوفحؾٖء ّجلوفرّع علِ٘ن هوح ٗإىٕ جلعٔ طععْذس
جتًطؿحم ّجلطعحٗ هع جلمرّف ّجلر٘ثس جلؿدٗدز
ٌُ -01ح هططْٓ جعلٔ هي جلوطْضؾ فٖ جترطرجخ جلعذجضٖ لوعًِْن ٗكطعْى ذع٘وعس عولِعن جلذجض٘عس ّجُو٘طعَ هعع
ًْج هي جلطرىى فٖ جضخحا جلعرج جش جلوطعلعس ذعولِن هوح ْٗقٖ جًِن فٖ جرطرجخ اجضٖ جلٔ قد هح
 -00ضرضرؾ جذ عحى ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل ( جلطوحهعل جتؾطوعحعٖ ،فعرص جضعطحال جلعحذل٘عحش ّضطْٗرُعح ،عفحٗعس جلرجضعد
ّعدجلطَ ،طك٘س رّف جلعول ،جلوْجزًعس ذع٘ي جلعوعل ّجلك٘عحز) فعٖ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ذعالقعس هعٌْٗعس هوعح ٗعد
علٔ جُو٘س ًْع٘س ق٘حز جلعول فعٖ جلكعد هعي عحُرز جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ فعٖ جلؿحهععس جلوركْغعس ُّعذج ٗعد علعٔ
غرْش جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جتّلٔ
ِ -02عر ضععأغ٘ر جذعععحى جلوطح٘ععر ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوعل ( جلطوحهععل جتؾطوععحعٖ ،فععرص جضععطحال جلعحذل٘ععحش ّضطْٗرُععح،
عفحٗس جلرجضد ّعدجلطَ ،طك٘س رّف جلعول ،جلوْجزًس ذ٘ي جلعول ّجلك٘حز) فٖ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ُّعذٍ جلٌط٘ؿعس
ضإع د ّؾْى ضحغ٘ر اّ ىتلعس هعٌْٗعس ذع٘ي جذععحى ًْع٘عس ق٘عحز جلعوعل فعٖ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ُّعذج هعح ٗإععد غرعْش
جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جلػحً٘س
 -03ضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗس ذ٘ي عفحٗعس جلرجضعد ّعدجلطعَ ّجترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ّٗعٌعٖ جى جلرجضعد ّهعدٓ
عدجلطَ ضإغر فٖ هلة حُرز جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
 -04ضْؾد عالقس اجش ىتلس هعٌْٗعس ذع٘ي طعك٘س عرّف جلعوعل ّجترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ّٗفطعر ُعذج جى جترطعرجخ
جلطٌم٘وٖ ٗسىجى علوح زجىش جلوشوالش جلظك٘س ّعدم جتُطوحم ذمرّف جلعول جلوك٘طس ذحلوْ ف٘ي
ٌُ -05ح ضأغ٘ر اّ ىتلس هعٌْٗس لفرص جضعطحال جلعحذل٘عحش ّضطْٗرُعح فعٖ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖ ّٗشع٘ر جلعٔ جًعَ
علوح ضْفرش فرص لطرق٘س جلوْ ف٘ي ّضطْٗرُن ٗعلل هي ِْ جترطرجخ جلطٌم٘وٖ
ٌُ -06عح ضععأغ٘ر اّ ىتلعس هعٌْٗععس للوْجزًعس ذعع٘ي جلعوعل ّجلك٘ععحز فعٖ جترطععرجخ جلطٌم٘وعٖ ُّععذج ٗإععد جًععَ ٗععسىجى
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ علوح زجى جلخلل ذ٘ي ق٘حز جلوْ ت جلشخظ٘س ّجلك٘حز جلعول٘س ّعدم جلعد ز علٔ جلطْف٘ة ذٌِ٘وح
 -07ضْؾد فرّقحش اجش ىتلس جقظحت٘س ذ٘ي جضطؿحذحش جلوركْغ٘ي قْ ضأغ٘ر جذعحى ًْع٘س ق٘حز جلعول فٖ
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ضعسٓ للوطح٘رجش جلشخظع٘س ّجلْ ٘ف٘عس (جلٌعْج جتؾطوعحعٖ ،جلعوعر ،جلوإُعل جلعلوعٖ ،جلكحلعس
جتؾطوحع٘س ،ضٌْجش جلخدهس جلْ ٘ف٘س)
ٌُ -02ععح فرّقععحش اجش ىتلععس جقظععحت٘س ذعع٘ي جضععطؿحذحش جلوركععْغ٘ي قععْ ضععأغ٘ر جذعععحى ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل فععٖ
جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ضعسٓ للوطح٘رجش جلشخظ٘س ّجلْ ٘ف٘س ( جلٌعْج جتؾطوعحعٖ ،جلعوعر ،جلوإُعل جلعلوعٖ ،جلكحلعس
جتؾطوحع٘س ،ضٌْجش جلخدهس جلْ ٘ف٘س) ُّذج هح ٗش٘ر جلٔ غرْش جلفرػ٘س جلرت٘ط٘س جلػحلػس
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ثانيا -:انتىطياخ واملقرتحاخ-:

 -0ػرّ ز جتُطوحم ذوْػْج ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول ّعدُح جلوفطحـ فٖ ضِ٘ثس جلمرّف جلوٌحضرس للؿحهعس جلوركْغس
 -2ضطر٘ة ذرجهؽ ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعول ّؾعلِح ّجقع ضعول ذَ جلوٌموحش جلطٖ ضععحًٖ هعي ضعدًٖ هطعطْٓ ذع٘ي
جلعول ّالك هي هال ضْع٘س جلعحهل٘ي ذِذٍ جلررجهؽ هي هال جتؽالج علٔ جقدظ جلررجهؽ ّهكحّلس ضطر٘عِح فٖ جلْجقع

 -3جعدجى ى جضحش شحهلس لطكدٗد جلوشحعل جلطٖ ضعحًٖ هٌِح جلؿحهعحش جلوِؿعرز ّهكحّلعس جٗؿعحى جلكلعْ جلوٌحضعرس
لِح هي هال جؾرجء جلوسٗد هي جلركْظ قْ هْػْج جترطرجخ جلطٌم٘وٖ ّهكحّلس جلركع عي جضرحخ جهرٓ لمِْ ٍ
 -4جلعوعل علعٔ ضفطعع٘ر هفِعْم جترطععرجخ جلطٌم٘وعٖ ّجعطرععح ٍ جلطكعدٕ جتعرعر جلععذٕ ْٗجؾعَ جلوٌموععحش جل٘عْم علععٔ
جهطالف جًْجعِح عي ؽرٗة جقحهس جلٌدّجش جلعلو٘س ّذرجهؽ ضد ٗد جلعحهل٘ي فٖ ع٘ف٘س جلطععرف علعٔ ُعذٍ جلمعحُرز
ّؽر جلطخلض هٌِح
 -5هٌف جلطد ٗطٖ فٖ جلؿحهعس جلوركْغس قرٗس جعرر ّجضطعالل٘س فٖ جىج ز شإّى عولِعن ّهكحّلعس جتىج ز لطعل٘عل
جلطدهل فٖ عولِن
 -7هكحّلعععس ضِ٘ثعععس جإلىج جش فعععٖ جلؿحهععععس جلوركْغعععس عععرّف هٌحضعععرس لوْ فِ٘عععح ضووعععٌِن هعععي هْجعرعععس جلطح٘٘عععر
ّجلوْجزًس ذ٘ي ق٘حضِن جلعول٘س ّجلشخظ٘س
ّ -2ػع جل٘حش ّ أًموس عول ّجػكس ّ هكدىز هي قرل جلؿحهعس جلوركْغعس ٗطعِل علعٖ جلوعْ ف٘ي فِعن جعوعحلِن
ّضأىٗطِح ذطِْلس
 -2جلطشؿ٘ع علٔ جلعالقحش جإلًطحً٘س ّجلطعحّى فٖ ىجهل جلؿحهعس جلوركْغس ًمرج لوح ْٗجؾٍِْ هعي عرّف طععرس
قد ضع٘ة جتًطؿحم ّجلطفحُن ف٘وح ذٌِ٘ن
 -01جتُطوحم ذ جء جلوْ ف٘ي ّجلطد ٗط٘٘ي فٖ جلؿحهعس جلوركْغس ّضشؿ٘عِن علٔ جلوشح عس فٖ جضخحا جلععرج جش
جلخحطس ذِن ُّذج ذدّ ٍ ٗطحُن فٖ ضعسٗس شعْ جلعحهل٘ي ذحتًطوحء ّعدم جلعسلس عي جلعول ّجلوؿطوع

املقرتحاخ-:

جلطْط٘حش جتض٘س ضوػل هعطرقحش هطْجػعس هي جلرحقع لططْٗر هشح ٗع ذكػ٘س هططعرل٘س فٖ هْػْج جلد جضعس غعن
جلطْطل جلِ٘ح هي هال هرجؾعس جتىذ٘حش ّجلد جضحش اجش جلظلس ًأهل جتفحىز هٌِح هي قرل جلوِطو٘ي ّجلرحقػ٘ي:
 -0هعطرـ ذاؾرجء جلد جضس علٔ هٌموحش جهرٓ ر٘ر جلؿحهعحش
ًْ -2ع٘س ق٘حز جلعول ّجلرػح جلْ ٘فٖ

املظادس:

ً
اوال  :املظادس انعشتيح
 -0ذي ؽحؽس ،عط٘عس )2112(،ت ضكط٘ي ًْع٘س ق٘حز جلعولت ذكع هعدم جلٔ ؾحهعس ىهشة ،عل٘س جتقطظحى
 -2ذععي زجُععٖ ،هٌظععْ ،)2117(،ت جلشعععْ ذععحترطرجخ جلععْ ٘فٖ ّعالقطععَ ذحلدجفع٘ععس لالًؿععحز لععدٓ جإلؽععح جش
جلْضععطٔ لعطععحج جلوكرّقععحشت أؽرّقععس هعدهععس لٌ٘ععل شععِحىز جلععدعطْ جٍ فععٖ علععن ًفععص جلعوععل ،ؾحهعععس هٌطععْ ٕ-
قططٌطٌ٘٘س
 -3قؿحزٕ ،هكود قحفب،2115 ،ت جىج ز جلوْج ى جلرشرٗس ،ىج جلْفحء جلدً٘ح للطرحعس ّجلٌشر ،هظر
 -4جلكود ،هكود قود،)2114(،ت جترطرجخ جلْ ٘فٖت جلوؿلس جلعرذ٘س ،جلعدى  ،324جلطعْىٗس
 -5جلخط٘د ،جقود ،)2116(،جتىج ز جلؿحهع٘س ى جضحش قدٗػست ،جلطرعس جتّلٔ ،عحلن جلوطد ،ج ذد ،جت ىى
 -6جلدّضرٕ ،عور ذي هطعد )2100(،ت جلوٌحل جلطٌم٘وٖ ّعالقطَ ذحترطرجخ جلْ ٘فٖت ضحلس هعدهس
جضطووحت لوططلرحش جلكظْ علٔ جلوحؾطط٘ر فٖ جلعلْم جإلىج ٗس
 -7جلد جىعس ،هحهْىّ ،جلشرلٖ ،ؽح ،2112 ،ت جلؿْىز فٖ جلوٌموحش جلكدٗػست ،عوحى :ىج جلظفحء للٌشر
 -2زٗد  ،هٌ٘ر جلعرْٕ  ،ئىج ز جلوْج ى جلرشرٗس  ،ىج جلعحُرز للٌشر
 -2جلظرجٗرز ،جعػن ،)2115( ،تهمحُر جتقرحؽ جلعْ ٘فٖ ّجغرُعح فعٖ جترطعرجخ جلطٌم٘وعٖت ،ذكعع هٌشعْ فعٖ
هؿلس جلعلْم جتىج ٗس ،جلوؿلد  ،32جلعدى 2115 ،2
 -01جلظرى  ،عد قطي  ،ع٘ت ضخلعة ذ٘ثعس جذطوح ٗعس فعٖ جلوٌموعحش (جىج ز جتذعدجج ّجتذطوعح )  ،ضلطعلس جلرػعح
للوعلْهحش  ،ىج جلرػح  ،ىهشة – 2110
 -00جلفؼععل ،ضععوح ضعععد،)2101( ،ت جغععر جلوٌععحل جتهالقععٖ فععٖ ًْع٘ععس ق٘ععحز جلعوععل ّجلرػععح جلععْ ٘فٖ فععٖ عٌ٘ععس هععي
جلوططشف٘حش جلعرجق٘ست ضحلس هحؾطط٘ر فٖ جىج ز جتعوح هعدهس جلٔ جهحًس هؿلص عل٘س جتىج ز ّجتقطظحى ؾحهعس ذحدجى
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، جلرٗعحع،ٖ هؿلس ضحلس جلخل٘ؽ جلعرذ، جترطرجخ، ى جضس حُرز،1991 ،عرد جللط٘ت ّآهرّى،ٖ جلفرٗؼ-02
21-71 ص،39  جلعدى،02 جلوؿلد
ٖ) ت جغر جلوطح٘رجش جلطٌم٘و٘س ّجلدٗوْررجف٘س علعٔ جترطعرجخ جلعْ ٘ف0222( ، هحؾد عرد جلعسٗس، جلعِ٘دجى-03
 جلرٗحع ؾحهعس جلولك ضعْى، ضحلس هحؾطط٘ر ر٘ر هٌشْ ز،للوْ ف٘ي جلعحهل٘ي فٖ جتؾِسز جلكوْه٘س لودٌٗس جلرٗحع

 لطععٌس،)205(  جلعععدى، ت جعطععسج جلٌععحش ّجتهععل جلووططععدت هعحلععس فععٖ هؿلععس جلشععر، ْ هٌظعع،ٕ جلعطععر-04
2102
 ى جضعس هطعك٘س علعٔ جلععحهل٘ي،جترطعرجخ جلعْ ٘فٖ ّعالقطعَ ذعحتىجء،)2115(، شع٘ل ذعي ذخ٘عص،ٖ جلوطرف-15
، جلرٗععحع، ؾحهعععس ًععحٗت للعلععْم جتهٌ٘ععس، ضععحلس هحؾطععط٘ر فععٖ جلعلععْم جتىج ٗععس،ذععحىج ز ؾععْجزجش هوععس جلوورهععس
www.nauss.edu.sa.Elibrary:هطْفرز علٔ هْقع جلؿحهعس
، ت ًْع٘س ق٘حز جلعول ّجغرُح فٖ ضٌو٘عس جتضعطحرج جلعْ ٘فٖت،)2114(، عرد جلكو٘د عرد جلفطحـ،ٖ جلوحرذ-16
ًٖ جلعدى جلػح، هؿلس جلد جضحش ّجلركْظ جلطؿح ٗس، عل٘س جلطؿح ز،ؾحهعس جلسقحزٗة
 ىج،ٔهدهل جضععطرجض٘ؿٖتجلطرعس جتّلعع:)تجىج ز جلوععْج ى جلرشععرٗس2113(  هحلععد عرععد جلععرق٘ن هطععر،ٖ جلِ٘طعع-17
عوحى،ّجتل للٌشر
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The role of quality of working life in regulatory alienation
Abstract
The goal of this research is to know the quality of working life and its
impact on the level of the organizational sense of alienation among a sample of
teaching Anbar University in the center of Baghdad. Find and seek to achieve a
number of cognitive and practical goals
Where the quality of work life constitutes one of the main sources to enable
organizations of excellence in light of the volatile environment, as is one of
alienation regulatory organizations avoid the phenomena that occur because of
their negative effects on performance and thus achieve their goals. The most
research problem in question the existence of the main deficiencies in the
application of the concepts of organizational alienation and attention to the
quality of work life and their role in the omission of the surveyed University To
clarify the relationship between research key variables was drafted mainly by
two assumptions branched (10) subset
Tool resolution has been adopted in data and information relating to
research collection, it has been prepared based to a number of standards ready
to use the runway (Likret) Quintet, was subjected to a test validity and
reliability
And distributed to a sample of (75) teaching in Anbar, Baghdad University
Center and data analysis research used statistical program Ready (SPSS) and
program (EXCELL) One of the most used statistical tools in the analysis are: the
percentage of recurrence, and the arithmetic mean and standard deviation, and
coefficient of variation, and the coefficient Pearson correlation and simple linear
regression
The study produced a number of conclusions Perhaps the most prominent
of a correlation relationship between the dimensions of the quality of work life
and organizational alienation, as it emerged that there are significant effect
between the dimensions of the quality of work life and organizational alienation
And no statistically significant differences between the responses of the
respondents about the impact of Aavadnoaah working life in the organizational
alienation attributable personal and functional variables (gender, age,
educational qualification, marital status, years of career service).
In the framework of the discussion of research results made a number of
recommendations.
Key Words : Quality of work life ,Organizational Alienation .
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