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أرفػعأ.أكدػمأالشكرأهللأأكالنأكق ؿأكؿأش ءأعمىأرعممجهأكجكفممهأل أكعمىأا دهأالك مرةأالج أأغػدقممأعممػهأ
 أكالجػ أأجشػرؼأآممتأالشكرأكال رفمفأالػىأقػمد ج أاقمد ػرأالمػدساأكالجػ أا ج ػاجا أ ػ ؿأفجػرةأدرا ػج

أ أفأأككفأأ دأطم جممأأكأجم تأل أالفر رأ ماقمزأهذهأالر ملر.أ
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أأكاألدػػػمفأأأكالراعػػػ أال ػػػمل أأدامػػػؿأال مػػػـأكالد رفػػػركػػػمفأد ػػػمؿأال ػػػملـأالر ػػػمففأأر ػػػملج كأشػػػرؼأعمػػػىأ

لمهأج زلأكؿأال ؽ.أفإذاأكمفأف أر ملج أقكدةأك  أكةأكالمد  فأأفإلىأأ جمذمأالكرمـأم كدأالف ؿأكمهأأكا 
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 :الممخص

ددلأشمكعأاالا راؼأالػكظمف ألػدلأد مدػ أالدػدارسأفػ أد مفظػرأ مػتأل ػـأهدفتأالدرا رأالج رؼأإلىأ
كجكػػػكفأدقجدػػػعأالدرا ػػػرأكعماجمػػػمأدػػػفأقدمػػػعأدػػػدمرمأالدػػػدارسأ.أالدشػػػرفمفكقمػػػرأاظػػػرأالدػػػدمرمفأكأأدػػػف

(أ178(أدػػدمراأكدػػدمرةأكدشػػرفمأأ كاقػػعأ 812ال ككدمػػرأكال م ػػرأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأكال ػػمل أعػػددهـأ 
(أفمرةأ28(أدشرفمأأكقدأا ج ددتأاال ج مارأكأداةأ   مرأأكقدأجككاتأاال ج مارأدفأ 43ددمراأكددمرةأكأ 
لمفأأجاػػمكؿأاألكؿأدامدػػمأال ػػمككممتأالدم ػػكدةأأ مادػػمأجاػػمكؿأال ػػما أال ػػمككممتأغمػػرأدكزعػػرأعمػػىأدقػػم

كقمػرأأشمكعأاالا راؼأالكظمف ألدلأد مد أالددارسأف أد مفظرأ متأل ـأدفالدم كدةأألمممسأددلأ
أالج مػم تأال م  ػرأا ػج ددتأأ ػئمجممأعػفأكاإلقم ػرأالدرا ػرأأهػداؼأمػؽملج كأ.أاظرأالددمرمفأكالدشػرفمف

كد مدػػػؿأارج ػػػمطأأألمجأكػػػدأدػػػفأ  ػػػمتأأداةأالدرا ػػػرأCronbach's Alphaأد مدلػػػرأ:اآلجمػػػرأ  ػػػمئمراإل
أالدجك ػػطمتأا ػػج راجأكجػػـ(ألمج مػػؽأدػػفأال ػػدؽأالػػدا م ألػػألداةأأPerson Correlation مر ػػكفأ 
 رأافػرادأالدجك طمتأال  م مرأكاالا رافمتأالد ممرمرأال ػجقمكأأكالجكراراتأأالد ممرمرأكاالا رافمتأال  م مر

أاالقجدمعمػرألم مػكـأاإل  ػمئمرأالػرـزأ رامداأ  ؿأدفأدقجدعأالدرا رأ  بأالدجغمراتأالد جممر.أكذلؾ
 SPSS).أافأهاملؾأفػػػػػػػركؽأكقدأجك متأالدرا ػػػػػػػػرأإلػػػػػػػػىأعدةأاجمئػػػػػػػػػػػاأأدفأأهدمػػػػػػػم:أأ

دػدمر(أأكأظمػرتأالاجػمئاأأم ػمأافأهاملػؾأفػركؽأظمهرمػرأأظمهرمػػػػػػػػرأ  بأالد دىأالكظمفػػػػػػػػػ أ دشػرؼأ
 د مكـأأأالدؤهؿأال مد   بأالقاسأ ذكرأأاا ى(أأكدمأأظمرتأالاجمئاأأفأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأ

ال  ػرةأفػ أال دػؿأ كملكرمكسأأدمق جمرأفأعمى(أأكأظمرتأالاجمئاأأم مأأفأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  ػبأ
كدػػمأدلػػتأالاجػػمئاأاػػكعأالددر ػػرألمدػػدمرمفأفمػػطأأفػػركؽأظمهرمػػرأ  ػػبأأأ مإل ػػمفرأإلػػىأأفأهاملػػؾأاإلدارم

كأظمػرتأالاجػػمئاأأم ػػمأافأد ػجكلأالددر ػػرألمدػدمرمفأفمػػطأأأم ػمأعمػػىأأفأهاملػؾأفػػركؽأظمهرمػرأ  ػػبأ
أدكمفأال دؿألمددمرمفأفمط.هاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأ

أك امءأعمىأالاجمئاأال م مرأ رقتأالدرا رأ  دةأجك ممتأدفأأهدمم:

أفمرأقكأدفأال  ك مػرألمدكظؼأك  م ػػرأعادأأدائػػػػػػهأعدمػػػػػػهأأألفأذلؾأمممؿأدفأش كرهأأجكأأ-1
أ ملدراق رأالدائدرأالج أج مؽأدفأجفمامهأكا    هأف أال دؿ.أأأأ
أال دؿأعمىأاشػػرأكج زمػػزأ ممفػػػػرأااللجزاـألدلأالد مدمفأأكذلؾأع رأجكفمرأعددأدفأال مم متأ-2

ألجػػػػػػ أج معدأالد مـأعمػػػػػىأااللجزاـأ دكمفأعدمهأأكااللجزاـأ جافمذأدممدهأككاق مجه.كاإلقراءاتأاأأأأ
أ ركرةأعمدأدكراتأجدرم مرأج رؼأالد مـأ  مكقػػػػػػهأككاق مجهأكدزاممأعدمهأأددمألهأاأل رأالك مرأ-3

.ف أإ  صأالدكظؼأكاجمماهأل دمهأأأأ  
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Abstract 

This study aimed to identify the extent prevalence of functional deviation among school 

teachers in Bethlehem governorate from the point of view of directors and supervisors. 

This study sample consisted of all the directors of public and private schools in Bethlehem 

governorate, the number of them is 206 directors an supervisor, there are 172 directors and 

34 supervisors, the study problem was about the extent prevalence of functional deviation 

among school teachers in Bethlehem governorate from the point of view of directors and 

supervisors. The questionnaire was used as a research tool, and it consisted 25 paragraphs 

were distributed into two fields, the first one talked about the intended behaviors and the 

second one talked about the unintended behaviors to measure the extent prevalence of 

functional deviation among school teachers in Bethlehem governorate from the point of 

view of directors and supervisors. 

 

To achieve the objectives of the study and to answer its question, the researcher used the 

statistical analysis: Cronbach's alpha equation To ensure the stability of the study tool, and 

Pearson correlation coefficient to verify the internal honesty of the tool. So Statistical 

averages, standard deviations, frequencies, arithmetical averages, and standard deviations 

were obtained for the response of the study population due to independent variables, and 

this is through the Statistical Packages for Social Sciences program (SPSS). 

 

The study reached to many results some of these: That there are apparent differences due 

to the supervisor (governmental or private),  the government responses are higher than the 

private  responses, as the results showed The results also showed that there were an 

apparent differences due to the functional name  ( Supervisor, director ) the supervisors 

responses are higher than the directors responses in a simple difference, and the results 

showed that there were an apparent differences depends on the sex  (Male, Female) the 

arithmetical averages for the males were higher than the arithmetical averages for the 

females, the results showed that there were an apparent differences due to the academic 

qualification (Diploma, Bachelor, Master and more. ) the arithmetical averages of the 

Diploma were higher the other arithmetical averages, although there number is small, and 

also the results of study showed that there were an apparent differences depend on the 

school type due to the directors only, the arithmetical averages of the males schools were 

higher than the females schools, and there were an apparent differences depend on the 

work place for the directors only which showed that the arithmetical averages were almost 

the same.  

 



 ه
 

And based on these results, the study recommended the following: 

 

1. To provide an atmosphere of privacy for the employee, especially in the performance of 

his work, Because it reduces his sense of permanent control that hinders his devotion to 

his work. 

2. To promote a culture of commitment among teachers, through the provision of a number 

of policies and procedures that help the teacher to adhere to his workplace, and the 

obligation to carry out his duties. 

3. The need to hold training courses that teach the teacher his rights and duties and the 

advantages of his work, which has a great impact on the employee's sincerity and 

competence for his work. 
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 : الفصل األول

____________________________________________________ 

 :راسةخمفية الد

 
 مقدمة 1.1

أ
ج ػػدأظػػمهرةأاا ػػراؼأال ػػمكؾأالػػكظمف أدػػفأالدفػػمهمـأالجػػ أطملدػػمأعماػػتأدامػػمأالدقجد ػػمتأاإلا ػػمامرأعمػػىأ
ا ج فمجمػػمأأاظػػراألك ػػرةأأ ػػػملم ممأكجاػػكعأ ػػ ؿأجغمغممػػػمأفػػ أدفم ػػؿأالػػػدكؿأكالدقجد ػػمتأ ػػؿأكالدؤ  ػػػمتأ

فػ أ مل ػرأجأ ػذأد اػىأالد م ػمةأأأكأأم مأأفم أجأ ذأجمرةأد اىأالرشكةأأكأ رلأجأ ذأد اىأاال ج سأأكأ
الجزكمرأأأكأال ممدأعفأال ؽأأأكأ كءأا ج داـأال مطرأكال ررأ مل مل أال مـأأأكأالدجمقرةأ ملافكذأأأكأ
الج عبأ ملدمؿأال مـأكج دمده.أالخأأدفأالد ما أالج أجػدؿأعمػىأجفشػ أهػذهأالظػمهرةأ ا ػبأدجفمكجػرأ ػمفأ

 .مأدمأجمم أ آ مرهمأعممممأام رةأف أق دأدقجد مجممدقجدعأكآ رأأكأدكلرأكأ رلأأكالج أدكد
أ

واَل ُتْفِسدُدوْا أافمػدأقػمؿأاهللأ ػ  ماهأكج ػملى:أأكقدأكقفتأالشرم رأاإل  دمرأف أكقهأاالا ػراؼأ شػكؿأعػمـ
ََِحَيا َماَنداِت ِإَلد  ِإنَّ المّدَو َيدْمُمُرُكْم َأن تُدؤْدوْا األَ ا:أج ػملىأؿمأأكدػمأقػ(56األعػراؼ:أ أاِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصد

دا َيِعُظُكدم ِبدِو ِإنَّ المّدَو َكدا َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُمدوْا ِباْلَعدْدِل ِإنَّ المّدَو ِنِعمَّ أ"َن َسدِميعًا َبِصديراً َأْىِمَيا َواِ 
َذا تَدَولَّ  َسدَع  ِفدي اأَلْرِض ِلُيْفِسدَد ِفِيَيدا َويُ أاأأكقكلهأج مرؾأكج ػملى:(58الا مء:أ  ْيِمدَك اْلَحدْرَث َوالنَّْسدَل َواِ 

الأأا(.أكفػ أ ػ م أد ػمـأأفأر ػكؿأاهللأ ػمىأاهللأعممػهأك ػمـأقػمؿ:205 ال مػرة:أأاَوالّمُو اَل ُيِحْب الَفَسادَ 
أاهللأعممهأالقار أأكركلأاإلدػمـأام جرعىأاهللأع داأعمىأرعمجهأمدكتأ مفأمدكتأكهكأغمشألممأإالأ ػػػػػػـر

ؿأاهللأ مىأاهللأعممهأك مـأالراش أكالدرجش أكالرائشأم ا أالذمأمدش أل فأر كأأاأ ددأعفأ ك مفأقمؿ:
أ.(ا فأ ا ؿأأب.ت أا مامدم

أ
دػػفأكػػؿأدػػمأ ػػ ؽأمج ػػ أدكقػػؼأالشػػرم رأاإل ػػ دمرأدػػفأكػػؿأاا ػػراؼأكف ػػمد.أكدػػمأأفأاا ػػراؼأال ػػمكؾأ

لاقػػمحأأالػكظمف أم ػدأدػػفأأهػـأد كقػػمتأالجادمػرأكالجطػػكمرألمدقجد ػمتأأكفػ أدكمف جػػهأجػكفمرألداػػمخأد ئػـ
 ططأالجادمرأكال مدمأاالقج مدمرأكاالقجدمعمرأدامم.أكعممهأفإاهأالأ دأدفأج  مفأالدقجدعأ دأالف مدأ
كاالا راؼأ جر مخأالممـأالدمامرأكاأل  قمرأكالجر كمرأألدمأف أذلؾأدفأج ممؽألم دالرأكاشرألمد ػمكاةأ ػمفأ

لدػمألػذلؾأدػفأ دممػرألمدػمؿأال ػمـأكقدمػعأأفرادأالدقجدعأأك دممرأازاهرأالكظمفرأك ممدأالدكظؼأكشرفهأأكأ
أأأ.رػػرأدر مػػػػػػىأل ملػػػػػػ أد دػػػػػػػإفأاا راؼأال مكؾأالكظمفؿ.أددجمكمتأالدكأ
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مدكػػفأأفأج ػػمبأالػػاظـأاالقجدمعمػػرأأأمأأفألمػػمأع قػػرأ ػػمال ج ؿأاإلدارمأفػػ أالداظدػػمتأاالقجدمعمػػرأ
أالج عبأف أ ممةأالش ب.الذمأماقـأعاهأال  ثأف أدمدراتأهذهأالاظـأكاال جغ ؿأكأ

أ
ظػمهرةأعملدمػػرأجج ػدفأا ػجغ ؿأالكظمفػرأال مدػػرأأا أاػهأ(2003 فػمالا راؼأالػكظمف أكدػمأعرفػػهأهمقػمفأ

كالد ػػمدرأال مدػػرألج ممػػؽأداػػمفعأش  ػػمرأأكأقدمعمػػرأ شػػكؿأداػػمؼألمشػػرؼأكاألاظدػػرأالر ػػدمرأأ ػػكاءأ
طأالجػ أمدمر ػممأعممػهأاألفػرادأأكمفأهذاأاال جغ ؿأ دافعأش  ػ أدػفأالدكظػؼأاف ػهأأأـأاجمقػرألم ػغكأ

أكأالدؤ  متأدفأدا ؿأأكأ مرجأالقممزأال ككد أأك كاءأأكمفأهذاأال ػمكؾأجػـأ شػكؿأفػردمأأـأ شػكؿأ
قدمع ا.أكدفأالدؤكدأأفأاالا راؼأالكظمف أدؤشرأعمػىأكقػكدأأزدػرأأ  قمػرأفػ أال ػمكؾأج كػسأ مػ أ

مرأال ػممدرأددػمأمػؤدمأإلػىأفمػدافأالقمػمزأف أالممـأكاا رافمأف أاالجقمهمتأعػفأد ػجكلأال ػكا طأكالد ػمم
اإلدارمأالد اػػىألكمماػػهأالف مػػ أدجقمػػمأ ػػهألج ممػػؽأد ػػمل أداظكدػػرأفم ػػدةأدػػفأال ػػمدممفأدج ممشػػرأدا ػػؿأ
الاظػػمـ.أإذأأاػػهأك ػػملرغـأدػػفأا جفػػمظأالاظػػمـأ شػػكممرأالكمػػمفأالدك ػػدأأإالأأفأقكاعػػدأكاظػػـأال دػػؿأالر ػػدمرأ

قراءات عدػؿأدج ػمرعرأكدج ػمر رأج ػدـأأهػداؼأكد ػمل أالجقد ػمتأأالدك دةأفمهأ متأد مممأقكاعدأكا 
أ.الفم دةأكالدجرهمرأالدج ممشرأف أالاظمـ

أ
كدمأدعتأداظدرأالمكا ػككأإلػىأدكمف ػرأاالا ػراؼأكالف ػمدأفػ أالاظػمـأالجر ػكمأفػ أجمرمرهػمأال ػمدرأفػ أ

أأ(الظػمهرة أكمؼأمدكفأدكاقمرأهػذهأ..ددارسأكقمد متأم دممأالف مد ـأ  اكاف:أأ2007مكامكأ6جمرمخأ
الجمرمػػرأالػػذمأمشػػكؿأ دػػرةأأعػػكاـأعػػدةأدػػفأال  ػػثأفػػ أد ػػمئؿأاأل  قمػػمتأكالف ػػمدأكالػػذمأأعػػدهأالد مػػدأ

أفمػػهأط م ػػرأهػػذهأالدشػػكمرأكاطمقمػػم ككػػذلؾأالػػ دفأأأالػػدكل ألمج طػػمطأالجر ػػكمأالجػػم عألممكا ػػككأكالػػذمأممػػـك
شػمراتأإلػىأال مهظأالذمأجفر هأعمىأالدقجد متأأككذلؾأ  ؿأد ملقجمم.أكدمأم كمأأ دكلػرأأأ٠٦د مرأكا 

 م ػػج داـأالد مكدػػمتأالد ػػجممةأدػػفأالػػكزاراتأالد امػػرأأكككػػمالتأالجادمػػرأكأم ػػمأد مهػػدأال  ػػكثأالكطامػػرأأ
كقدأأشمرأالجمرمرأإلىأأفأالف مدأم دأآفرأجمددأد جم ؿأالك مرأدفأالدكؿأالامدمرأأكجطمؿأعػدداأدػفأالػدكؿأ

أ(.أ2008األش رمأأرأ أال امعم
أ

فأالكظمفرأ كاءأكماتأعمدرأأـأ م رأه أأدمارأمؤجدفأعممممأ ػم  ممأكلػذاأ(أأأ2008 أأكممكؿأال ملـ
الأ دأعممهأأفأمؤدمأ مممأكدمأمرمدهمأأ  م ممأأكلذاأفػإفأالدكظػؼأأدػمفأعمػىأكظمفجػهأكعممػهأمقػبأأفأأ

هأفػ أأغمػبأفػملدكظؼأم ػجددأدػفأكظمفجػأأم ذؿأق مرلأقمدهأفػػ أعدمػػػهألكػػػػ أم ػػػػرجأعمػػػػػىأأكدؿأكقػػػه
األ ممفأدركزناأكافكذناأأكدفأ ـأما غػ أعممػهأأفأم ػجفمدأدػفأذلػؾأفػ أالممػمـأ دمػمـأكظمفجػهأأكأداءأكاق مجػهأ
عمىأأف ؿأكقهأددكفأدكفأااجظمرأأمأدمم ؿأل دمهأ كلأدمأ  صألكظمفجهأدفأدرجبأم ج مهأأأدػمأ

كمرأعفأطرمؽأإ  لهأدمدمرأكماتأأكأد ا لكأعزؼأعفأهذاأال  مؿأكج كؿألج ممؽأدآربأ م رأأ رل
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 كاق ػػػمتأكظمفجػػػهأفإاػػػهأم ػػػ  أ طػػػرناأعمػػػىأالقمػػػمزأالػػػذمأماجدػػػ أإلمػػػهأكعمػػػىأأ ػػػ مبأالد ػػػمل أكعمػػػىأ
أ.أالدقجدع

أ
األ رأأكأالاجمقرألكؿأف ؿأأكأ مكؾأأكأادجاػمعأمػؤدمأأااالا راؼأالكظمف أ أاه:أ(2008 كم رؼأال مف أ

ك ملاظرأإلىأالكاقػعأأأ"ج ممدمرأأكأجر كمرأإلىأ ررأأكأج طمؿألكاقبأأكأد ئكلمرأأكأد م رأكظمفمرأأك
ال مدػرأكال م ػػرأأددػػمأأالدشػمكدأل ػػمؿأالاػمسأمظمػػرأالجػػكرعأال  ػمطأكاالهجدػػمـأال ػ مؼأ  مػػكؽأالكظمفػػر

أأ.ماشأأد هأأشكمؿأاالا رافمتأالدج ددة
 

كلذاأأفإفأال دمدأدفأالدؤ  متأقدأ ػاتأالمػكاامفأكك ػ تأالد ػمممرألمػذهأالكظػمئؼأكالجػ أمشػجرطأعمػىأ
أ ممأأألاممأ جؤدمأإلىأال فمظأعمىأالكظمفرأأ مثأإاممأجمكـأ دكمفأةأالد مػصأالدقػدأ الدكظؼأأفأممجـز
 ػػمل كافزأالدمدمػػرأكالد اكمػػرأكالجرقمػػمتأالجػػ أجشػػق هأأ اػػمءأعدمػػهأأكد م ػػ رأالدم ػػرأكالد طػػ أأ شػػجىأ

أ.(2011الشدمدمرمأ هأأاكاعأال ممبأاجمقرأإهدملهأل دمهأككظمفج
 

أهدمػػرأك ػػرلأك  م ػػرأفػػ أالج مػػمـأاألكػػمدمد أفػػ أال ػػفرأالغر مػػرأأ مػػثأإفأج مدػػؿأأإفألم ا ػػرأال شػػرم
هذاأال ا ػرأمشػك هأأ ممانػمأال مػؿأالاػمجاأعػفأال دمػدأدػفأال كادػؿأاالقجدمعمػرأكالجاظمدمػرأالد جمفػرأأكلػذاأ
أ ػػهأالدكظػػؼأأ اػػمءأعدمػػهأألػػذلؾأ كػػمفأالأ ػػدأدػػفأالج ػػرؼأعمػػىأال كادػػؿأالد ػػ  رألمػػذاأال مػػؿأالػػذمأممػػـك

مءتأهػػػذهأالدرا ػػػرألمج ػػػرؼأعمػػػىأعكادػػػؿأاالا ػػػراؼأالػػػكظمف ألػػػدلأد مدػػػ أالدػػػدارسأال ككدمػػػرأفػػػ أقػػػ
أ ػػكأ أأد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأالدػػدمرمفأكالدشػػرفمفأأكد مكلػػرأك ػػعأال مػػكؿأالدام ػػ رألػػذلؾ

 .(أ2011شدسأأ
أ
 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا 1. 1

دػـأقػدمدممأك ػدم ممأأكلكػفأالقدمػدأفمػهأهػكأج مػدأاالا راؼأف أ دأذاجهأظػمهرةألم ػتأقدمػدةأفػ أ مػمةأاأل
كجشػػم ؾأككػػذلؾأااجشػػمرأهػػذهأالظػػمهرةأ ػػؿأكجطكرهػػمأ  مػػثأأ ػػ  تأجػػؤ رأعمػػىأقدمػػعأأاشػػطرأالدقجدػػعأ
ال مم مرأكاالقج مدمرأكاإلدارمرأكاالقجدمعمرأ شكؿأعمـ.أ ؿأإفأدشكمرأاالا راؼأقدأججقػمكزأ ػدكدأال مػدأ

درأج ممداأأكأ  ك رأ ملا  رألألش مصأأكأالدؤ  متأالج أجأ ػذأذاجممألجشدؿأ مداامأأ رلأددمأمزمدأاأل
أعمىأعمجمممأد ئكلمرأدكمف رأكد ملقرأهذهأالدشكمرأال طمرة.

أ
ال شػػرأعدكدػػمأماشػػدكفأاإل ػػ حأأكالك ػػكؿأ ػػمألدـأإلػػىأدراجػػبأالرقػػ أأا(أأف2003 كقػػدأذكػػرأال  ػػرم

الشػػ كبأكج ممػػؽأالجادمػػرأالشػػمدمرأكالجمػػدـأأكدػػفأدمج ػػممتأاإل ػػ حأكالد مفظػػرأعمػػىأدكج ػػ متأاألدػػـأكأ
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كدػػفأهػػذاأالداطمػػؽأفمػػدأأ ػػ  أال  ػػثأفػػ أدشػػكمرأأ"دكمف ػػرأالف ػػمدأاإلدارمأ كػػؿأ ػػكرهأكقدمػػعأأادمطػػه
لدكمف جػػػهأدك ػػػكعأأاا ػػراؼأال ػػػمكؾأالػػكظمف أأكد مكلػػػرأالكشػػؼأعػػػفأأاقػػعأاال ػػػجراجمقممتأالدطمك ػػػػػػػػػػػر

مؼأهػػػذهأالدقجد ػػػمتأ ككامػػػمأامدمػػػرأأكأاهجدػػػمـأالك مػػػرأدػػػفأدقجد ػػػمتأال ػػػملـأأ غػػػضأالاظػػػرأعػػػفأج ػػػا
فأكػػػػػدجطكرةأأفممرةأأكأغام أرأد مامجممأدفأهذهأػػػػ أدرقػػػػػػ أج مكمأهذهأالدقجد متأفػػػػػػػمفأهذاأالأم اػػػػػػرأأكا 

أ
الدشػػكمر.أكجشػػمرأالجقػػمربأإلػػىأأفأهػػذهأالدشػػكمرأجظمػػرأعاػػددمأجكػػكفأالظػػركؼأدكاجمػػرألظمكرهػػمأأكجكقػػدأ

رأفػ أقدمػعأالػاظـأعمػىأا ج فمجمػمأأفمػ أج ػدأظػمهرةأدكلمػرأكدشػكمرأج ػ بأالممػؽأ  كرأد جمفرأكدج مماػ
أ.لمدقجدعأالدكل أ أكدمه

 
كج ػػدأدشػػػكمرأاالا ػػراؼأالػػػكظمف أظػػمهرةأدرك ػػػرأج ػػػجمطأفممػػمأاأل  ػػػمدأاالقج ػػمدمرأكاالقجدمعمػػػرأكال ممفمػػػرأ

امػػرأأكالاشػػأةأاأل ػػرمرأكال مم ػػمرأأم ػػمأأفجاػػجاأعػػفأأ ػػ مبأد جمفػػرأك ػػ ؼأالػػكازعأالػػدما أأكاا ػػداـأالكط
ال مطئػػػرأأكغمػػػمبأال ػػػدمرأأكالقمػػػؿأ مألاظدػػػرأكالمػػػكاامفأأك ػػػ ؼأالركاجػػػبأكاألقػػػكرأأككػػػذلؾأ ػػػ ؼأ
األقمزةأالرقم مرأكالجأدم مرأكغمرهمأدفأال كادؿأالد معدةأعمىأ ػزكغأهػذهأالظػمهرةأكااجشػمرهم.أاألدػرأالػذمأ

د جمػػؼأال مػكـأاالقجدمعمػػرأكال مكلكقمػػرأدعػمألظمػػكرأال دمػدأدػػفأاظرمػمتأاالا ػػراؼأكدكاف ػهأكأ ػػ م هأدػفأ
كال مككلكقمر.أكدمأأفأالا ػراؼأال ػمكؾأالػكظمف أآ ػمرأ ػم مرأدج ػددةأدػفأأهدمػمأالجػأ مرأال ػم  أك شػكؿأ
دكمامجمػػػمأأكم ػػػ ءأجكقمممػػػمأأكم ػػػكؽأ ك مػػػرأعمػػػىأعدممػػػرأالجادمػػػرأأفما ػػػرؼأ أهػػػدافممأأكم ػػػددأدكاردهػػػمأكا 

كفػػمءةأأقمػػزةأالدكلػػرأكأفرادهػػمأأ مإل ػػمفرأإلػػىأأاػػهأمفمػػدأد ػػمرجممأأكدػػمأأاػػهأم ػػ ؼأدػػفأفمعممػػرأككفممػػرأكأ
الكظمفرأازاهجممأ شكؿأعمـأأكم ػمبأالدكظػؼأشػرفهأك مػمدهأأكمك ػرأدمػزافأال ػدؿأكالد ػمكاةأ ػمفأاألفػرادأ

أ.(أ2003 أال  رمأأأكالقدمعمت
 

أأكجمػػدأكالأ ػػدأدػػفأاإلشػػمرةأإلػػىأأفأاالا ػػراؼأدػػرج طأك شػػدةأ ملاشػػمطمتأاإلقرادمػػرأالجػػ أج م ػػؿأالدقجدػػع
أعددجػػهأكأركماػػه.أكجظمػػرأالدشػػكمرأأم ػػمأفػػ أعػػدـأك ػػكحأجقػػرمـأ  ػػضأهػػذهأال ػػمالتأدػػفأاالا ػػراؼأأ
ك ممفأشركطأجقرمدممأكعمك جمم.أكددمأمزمدأالدك كعأإشكمالأ ػ ك رأالجط مػؽأعمػىأأرضأالكاقػعأ  ػ بأ

أ.الامصأالكا  أف أالد مكدمتأالدج ممرأ ه
 

الدرا ػمتأكاأل  ػمثأال مدمػرأالجػ أجاػمقشأهػذهأالدشػكمر.أأكدفأكؿأدمأ  ؽأجظمرأال مقرأقممرألدزمدأدػف
ما مدى شيوع االنحدراف الدوظيفي لددى أاكهكذاأفإفأدشكمرأالدرا رأجا  رأف أال ؤاؿأالرئم  أاآلج :

أ.ا معممي المدارس في محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين
أكمجفرعأعفأال ؤاؿأالرئمسأاأل ئمرأالفرعمرأاآلجمر:

أدفأأرفمفأكظمفممػػػالدا أل ـأرأ متػػػػػدمأه أدظمهرأال مككممتأالدم كدةألدلأد مد أددارسأد مفظأ.1
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أأ كقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمفأأأ
أأمػػػالدا رفمفأكظمفمل ـأأالدم كدةألدلأد مد أددارسأد مفظرأ متدمأه أدظمهرأال مككممتأغمرأأ.2
 . دفأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمفأأأ
أ
ؿأم جمؼأدػدلأشػمكعأاالا ػراؼأالػكظمف ألػدلأد مدػ أالدػدارسأفػ أد مفظػرأ مػتأل ػـأدػفأكقمػرأهأ.3

القػاسأأالد دػػػػػػػػػىأالكظمفػػػػػػػػػػ أأالقمػرأالدشػرفرأأ لدجغمراتأالجملمػر:اظرأالددمرمفأكأالدشرفمفأ م ج ؼأا
أ. (ال دؿد جكلأالددر رأأدكمفأأأأاكعأالددر ػػػػػػرأال دؿأاإلدارم أأ اكاتأال  رةأف أػػػػػػػػال مدأؿالدؤه

أ
 أىداف الدراسة 3. 1

 هدفتأهذهأالدرا رأالج رؼأإلى:
أ.االا راؼأالكظمف ألدلأد مد أالددارسأ د مفظرأ متأل ـأددلأشمكعالج رؼأعمىأأ.1
أأ. رفمفأكظمفمماالج رؼأعمىأدظمهرأال مككممتأالدم كدةألدلأالد مدمفأالدأ.2
 .مرأالدم كدةألدلأالد مدمفأالدا رفمفأكظمفممالج رؼأعمىأدظمهرأال مككممتأغأ.3
أزلأػػػج أرػدقجدعأالدرا  مفأأفرادأ أػػػػػػراؼأالكظمفػػػػػػف أددلأشمكعأاالا أد رفرأدمأإذاأكمفأهامؾأفركؽأ.4
أ اكاتأأ أػػػػػػػػال مدأؿالقاسأأالدؤهالد دىأالكظمف أأرأأػػػػػػػالقمرأالدشرف أ:اآلجمػػػػػػػرأرػػػػػػػلدجغمراتأالدرا أأأ
أ.(ال دؿأأاكعأالددر ػػػػػػرأأد جكلأالددر رأأدكمفأاالدارمأال دؿال  رةأف أأأأأ

أ
أ

 أىمية الدراسة 4. 1
ذمأػػػػػػػجكدفأأهدمرأهذهأالدرا رأدفأ مثأككاممأدفأالم مممأالج أجدسأال ا رأال شرمأفػ أالدؤ  ػرأكال

مـأال ػمدممفأمػؤدمأػػػػػػ أدمػػػػػػػ ؿأفػػػػػػػػػػػإفأاإل اأ(2008 أ ػػػػػػػػ أهذاأممكؿأال مفػػػػػػهأأكفػػػػػػػم  بأالجا ؤأ  مكك
إلػىأاجػمئاأ ػػم مرأ طمػرةأأالأ ػػمدمأكأفأالاظػمـأالجػػأدم  أاظػمـأقم ػػؿألمجقدمػدأكالجطػػكمرأفدػمأ ػػم أفػ أفجػػرةأ

اػػػدرةأدػػػفأ ػػػ ؿأك ملجػػػمل أجػػػأج أأهدمػػػرأالدرا ػػػرأأ".زدامػػػرأد ماػػػرأقػػػدأالأم ػػػم أ ػػػ ؿأفجػػػرةأزدامػػػرأأ ػػػرل
متأفػػػ أهػػػذاأالدك ػػػكعأفػػػ أفم ػػػطمفأكال ػػػملـأال ر ػػػ أأكج ػػػدأهػػػذهأالدرا ػػػرأفػػػ أ ػػػدكدأعمػػػـأال م  ػػػرأالدرا ػػػ

الد مكلػػرأاألكلػػىأالجػػ أج  ػػثأفػػ أدػػدلأشػػمكعأاالا ػػراؼأالػػكظمف ألػػدلأالد مدػػمفأال ػػمدممفأفػػ أدػػدارسأ
أد مفظرأ متأل ـ.

 

أكدمأج رزأأهدمرأهذهأالدرا رأدفأ  ؿأالاممطأاآلجمر:
أكأ رهأعمػػػػػىأ مػػػرأال دممرأ أػػػػراؼأالكظمفػػػػػػ كؿأاالا أالدكج متأال ر مررأفػ أإ راءأج مهـأهذهأالدرا ػػػأ.1

 الج ممدمر.أأأأ
أجفمدأهذهأالدرا رأفػػػػػ أجط مؽأاجمئقمػػمأعمػػػػػػىأددارسأد مفظػػػػػػرأ متأل ـأأ مثأإفأال م  ػػػػػػػػرأأ.2
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 ددارسأد مفظرأ متأل ـ. ج دؿأف أإ دلأأأأ
أظراألمفراغأالك مرأف أالدكج رألد ؿأهذهأالدرا متأاإلدارمرأالدمجدرأ ما راؼأال مكؾأالكظمف أكاأ.3

أكدكمف جػػػػػػػهأفإفأهذهأالدرا ػػػػػػػػرأ ج معدأفػػػػػػػػ أإقػػػػػػراءأال دمدأدفأالدرا متأكاأل  مثأعفأهذهأأأأأ
 الدشكمر.أأأأ
أ
أم جفمدرلأػػػ ألدلأقطمعمتأأ ػػػػػراؼأالكظمفػػػػم  ثأف أاالا جفج أهذهأالدرا ػػػػػػػػرأال مبألم م  مفأل .4
 .داممأالدقجدعأف أ  طأ مكؾأالدكظفمفأدا ؿأالدؤ  متأالد جمفر أأأ
أ
 حدود الدراسة 1. 1

أ:أددارسأد مفظرأ متأل ـ.الحد المكاني -
أد مفظرأ متأأف أأكالدشرفمفأالجر كممفأال ككدمرأكال م رأددمرمأكددمراتأالددارس:أالحد البشري -

أ.أأفم طمفل ـأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
أ.2017/2018:أالف ؿأال ما أدفأال مـأالدرا  أالحد الزماني -
أأأ:أددلأشمكعأاالا راؼأالكظمف ألدلأد مد أالددارسأف أد مفظرأ متأل ـالحد الموضوعيأ-

أفم طمف.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
أد طم متأالكاردةأفػ أالدرا رأك م رأدمألهأ:ألمدأ ددتأال م  رأالدفمهمـأكالالحد المفاىيميأ-
أع قرأ مالا راؼأالكظمف .أأأأ
أ:أجج ددأاجمئاأالدرا رأ شدكلمرأاألداةأالد ج ددرأف أالدرا رأأكددلأالحد اإلجرائي والمنيجية -
أ دقممأك  مجممأأكدقرأا جقم رأأفرادأال مارأدفأددمرمفأكدشرفمف.أأأ
 
 مصطمحات الدراسة 1. 1

 ػػػرؼأعػػػفأالشػػػ ءأم ػػػرؼأأأااالا ػػػراؼأ مكلػػػه:أادػػػمدةأ ػػػرؼاأ(1989 رؼأا ػػػفأداظػػػكرأ:أعػػػاالنحدددراف
ذاأدمؿأاإلا مفأعفأش ءأمممؿأج رؼأكاا رؼ أ.ااا رؼأأأمأعدؿأأكا 

أ

لػػمسأهػػكأدقػػردأال ػػمكؾأالػػذمأالأمجفػػؽأدػػعأد مػػمرأقمعػػدةأاقجدمعمػػرأأأال ػػمكؾأالدا ػػرؼكاالا ػػراؼأهػػكأ
كماجمػؾأد مػمراأد ماػمأ ف ػؿأدافػعأد ػددأأعمػىأالػرغـأد مارأأكلكاهأال مكؾأالذمأممكـأ هأع كأالقدمعرأ
أ.(2008عكمشرأأ دفأإدراكهألمذاأالد ممرأكألهدمجهأكلجد ؾأاآل رمفأ هأ
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كأهػداؼأالقمػرأ دقدكعػرأدػفأالكاق ػمتأكالد ػئكلممتأالد ػددةأأكفػؽأا ج م ػمتأكدمػمـ"هػ الوظيفدة: 
أ مػمأدكظػؼأدػمأ  ػفرأدائدػرأأكأدؤقجػرأألمػمءأراجػبأد فػ أ ػكءأد ػجكلأال ػػ ك رأ  ػددأال ككدمػرأألممػـك

 .(1994ال كاؼأأ كالد ئكلمرأأكعمدةأجككفأدشغكلرأأكأشمغرةاأ
 

ظػػػمهرةأعملدمػػػرأجج ػػػدفأا ػػػجغ ؿأالكظمفػػػرأال مدػػػرأأا ػػػػأاهأ(2003 عرفػػػهأهمقػػػمفأاالنحدددراف الدددوظيفي: 
كالد ػػمدرأال مدػػرألج ممػػؽأداػػمفعأش  ػػمرأأكأقدمعمػػرأ شػػكؿأداػػمؼألمشػػرؼأكاألاظدػػرأالر ػػدمرأأ ػػكاءأ

هذاأاال جغ ؿأ دافعأش  ػ أدػفأالدكظػؼأاف ػهأأأـأاجمقػرألم ػغكطأالجػ أمدمر ػممأعممػهأاألفػرادأأأكمف
أكأالدؤ  متأدفأدا ؿأأكأ مرجأالقممزأال ككد أأك كاءأأكمفأهذاأال ػمكؾأجػـأ شػكؿأفػردمأأـأ شػكؿأ

أ.اقدمع 
أ

أكأادجاػمعأمػؤدمأأاأل رأأكأالاجمقرألكؿأف ؿأأكأ مكؾأااالا راؼأالكظمف أ أاه:أ(2008 كم رؼأال مف أ
أ."لمرأأكأد م رأكظمفمرأأكأج ممدمرأأكأجر كمرؤكأإلىأ ررأأكأج طمؿألكاقبأأكأد 

أ

كػػؿأ ػػمكؾأمجرجػػبأعممػػهأااجمػػمؾألممػػمـأكالد ػػمممرأأا(أاالا ػػراؼأالػػكظمف أ أاػػه:2011كم ػػرؼأالشػػدمدرمأ 
ف ػؿأالدا ػػرؼأالجػ أج كػػـأ ػمرأالدقجدػػعأأ ػكاءأكماػػتأهػذهأالمػػمـأكالد ػمممرأد مكدػػرأأكأغمػرأد مكدػػرأأكال

أ.امجرجبأعممهأإل مؽأاألذلأكال ررأ مآل رمفأكددجمكمجمـأال م رأكال مدر
أ

(أ45:أجمػعأددماػرأ مػتأل ػـأ ػمفأدػدماج أال ممػؿأكالمػدسأأكج ػـأد مفظػرأ مػتأل ػـأ محافظة بيدت لحدم
%أدػػفأإقدػػمل أد ػػم رأأرا ػػ أال ػػفرأالغر مػػرأأ11.7أأأمأ ػػكال أ2كػػـ659جقد ػػمأأك مغػػتأد ػػم جممأ

القمػػػػمزأالدركػػػػزمأل   ػػػػمءأ أ.ا ػػػػدرأ221.أ802 ػػػػكال أأ2011كماهأ  ػػػػبأإ  ػػػػمءأك مػػػػ أعػػػػددأ ػػػػ
أ(.أ2016الفم طما أأ

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أ
أ
أ
أ
أ

 : اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني
 
أ

 المقدمة 1.1
 اإلطار النظري  1.1
 الدراسات السابقة العربية 1.1
 الدراسات السابقة األجنبية 1.1
 سات السابقةتعقيب عم  الدرا 1.1

أ
أ
أ
أ
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 : الفصل الثاني

___________________________________________________ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 
 :المقدمة 1-1

أد مػػمتأالدرا ػػمتأال ػػم مرأذاتأال  قػػرأ دك ػػكعأالدرا ػػرأأقمدػػتأأدػػفأ  ػػدأاطػػ عأال م  ػػرأعمػػىأال دمػػد
مهمـأكالج رمفػػػمتأالجػػػ أج ػػػد تأ ػػػكؿأدك ػػػكعأاالا ػػػراؼأ إعػػػدادأاطػػػمرأاظػػػرمأمك ػػػ أالك مػػػرأدػػػفأالدفػػػ

الكظمف أ شكؿأعمـأأ ـأعر تأال م  رأأهـأالدرا متأال م مرأك ملمغجمفأال ر مرأكاالاقممزمرأالج أ   تأ
امممػرأقمدػتأال م  ػرأ ملج ممػبأعمػىأالدرا ػمتأال ػم مرأالجػ أجػـأعر ػممأالكجطرقػتألمػذاأالدك ػكعأأكفػ أ

أف أهذهأالدرا ر.
 
 ار النظرياإلط 1-1

 
 :االنحراف الوظيفي 2-2-1

 االنحراف الوظيفي مفيوم
االا راؼأعدكدمأم رؼأأاػهأال  ػدأعػفأال ػطأالد ػجممـأالدج ػمرؼأعممػهأأكعػفأالمػمـأاإلدارمػرأالدك ػكعمرأ
  ػػبأالد ػػمممرأالدجفػػؽأعمممػػم.أكهػػكأكػػؿأ ػػمكؾأمجرجػػبأعممػػهأااجمػػمؾألممػػمـأكالد ػػمممرأالجػػ أج كػػـأ ػػمرأ

هذهأالممـأكالد مممرأد مكدرأأكأغمرأد مكدرأأكالف ؿأالدا رؼأمجرجبأعممهأإل مؽأالدقجدعأأ كاءأأكماتأ
األذلأكال ػػػػػررأ ػػػػػمآل رمفأكددجمكػػػػػمجمـأأكهػػػػػكأذلػػػػػؾأالج ػػػػػرؼأال ػػػػػمرجأعػػػػػفأ ػػػػػكا طأالد ػػػػػمممرأكالمػػػػػمـأ

أ.(2007ع دأال  أأ االقجدمعمرأالدرعمرأكال مئدةأف أالقدمعرأكالدقجدعأكعدـأالجدم ؿأآللممجممأ
أ

أاالا راؼأالكظمف أ ك فهأالج ػرؼأال ػمرجأكااط قمأدفأ دفمكـأاالا راؼأف أإطمرهأال مـأمج ددأدفمـك
عػػفأال ػػكا طأكالد ػػمممرأكاأل  قمػػمتأأكالمػػمـأالكظمفمػػرأالدرعمػػرأكال ػػمئدةأفػػ أالداشػػأةأأالجػػ أماجدػػ أإلممػػمأ

أ.(2011الشدمدرمأ الدكظؼأأكعدـأالجدم ؿأآللممجممأأكالذمأمم ؽأاألذلأكال ررأ مآل رمفأ
أ
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 ػػمكؾألمدكظػػؼأال ػػمـأما ػػرؼأعػػفأالد ػػمممرأالدجفػػؽأأا(أاالا ػػراؼأالػػكظمف أ أاػػه2009كم ػػرؼأطػػ شأ 
أمأ ػمكؾأأكأاجقػمهأأكأاعجمػمدأأأا(2007.أكهػكأ   ػبأالدقػمل أ اعممممألج ممؽأأهداؼأكغمممتأ م ر

هػػدافممأم ػػملؼأالجكق ػػمتأالاظمدمػػرأألداءأاألدكارأالجاظمدمػػرأأأكأمج ػػمرضأدػػعأد ػػمدئأالجاظػػمـأال مدػػرأأكأ
.أاالج أمجد ؿأأهدممأف أج ممؽأكفمءةأاألداءأكاإل ممـأف أ طرأالجادمرأاالقجدمعمػرأكاالقج ػمدمرأالشػمدمر

ك اػػمءأعمػػىأهػػذاأالج رمػػؼأماطػػكمأاالا ػػراؼأعمػػىأالف ػػؿأأكاا ػػداـأالف ػػؿأأم ػػمأأكالدم ػػكدأ ما ػػداـأالف ػػؿأ
ذاأالد اػػىأمشػػمرأإلػػىأال ػػم مرأعممػػهأأكهػػأاإلق ػػمؿعاػػهأفػػ أالم ظػػرأالجػػ أما غػػ أأفأم ػػدثأفممػػمأأاأل قػػمـ

أكالجممعس.
أ

أكمام ـأاالا راؼأالكظمف أإلىأق دمفأأ م ممفأأهدم:
أ:أكهكأاالا ػػراؼأالذمأماجمؾأفمهأالدكظؼأالمماكفأكاألاظدرأاالنحراف الوظيفي غير المقصود -أ

أهدمؿأالأمرقػػػػػػػىأإلػػػػػػػىأكالد مممػػػػػػرأكالممـأدكفأق دأ  ءأ   بأاإلهدػػػػػػػػػمؿأكال د مالةأأكهذاأاإلأأأأ
أد جكلأالف مدأاإلدارمأألكاهأاا راؼأم مقبأعممهأالمماكفأأكقدأمؤدمأإذاألـأم ملاأإلػػػػػػػػػىأف مدأأأأأ
أإدارم.أأأأ
أ:أكهكأاأل طػػػػػرأألاػػػػػػهأمجـأ م ػػدأدفأالدكظؼأك ج طمطأد  ؽأاالنحراف الوظيفي المقصود -ب

أػ أد جمؼأال كرأع ػػػػػػػرأأ ذأالػػػػػرشمكلأأكاال ج سأأكالغشأأكالجزكمرأأكالجمربأكا  ػػػػرارأفػػػػػػػأأأأ
أ.(2001أ كأإدرمسأأ الكظمف أكغمرهأأمجطكرأدعأالكقتألم   أف مداأأأأأ
أ

 مظاىر االنحراف الوظيفي
مككمرأأكمدكفأأفأجم ـأدظمهرأاالا راؼأإلىأأر  رأدظمهرأه :أاالا رافمتأالجاظمدمرأأكاالا رافمتأال 

أمأج :كاالا رافمتأالدملمرأأكاالا رافمتأالقامئمرأأك ا ج ر ممأج معمنأفمدمأ
 
 االنحرافات التنظيمية -أ

مم دأ مالا رافمتأالجاظمدمرأجمؾأالد ملفمتأالج أج درأعفأالدكظؼأأ امءأجأدمجػهألدمػمـأكظمفجػهأكالجػ أ
أ:جج مؽأ  فرأأ م مرأ مل دؿأكااجظمدهأأكدفأأهدمم

هاػمؾأ ػكرأد جمفػرأل ػدـأا جػراـأكقػتأال دػؿأالر ػد ألمكظمفػرأفػ أغمل مػرأ :وقت العمل عدم احترام .1
المطمعمتأداممأاظرةأالدكظػؼأال كػكد أإلػىأالكػـأفمػكأماظػرأدائدػمنأإلػىأالػزدفأككػـأقطػعأدػفأال ػمعمتأ
ككـأ م ألهأ جىأم كدأإلىأدازلهأ  رؼأالاظرأعدمأممددهأدفأإاجػمجأأكأعدػؿأأأكأ د اػىأأفأالدكظػؼأ

ذاأكػمفأهاػمؾأ ػ طأإدارمأشػكم أفمػكأمػأج أفػ أقدأمجأ  رأف أال  كرألم دؿأكقدأم كرأف أدغمدرجػهأأكا 
الدكعػػدأكما ػػرؼأفػػ أالدكعػػدأالر ػػد أأكلكاػػهأالأم دػػؿأفمكػػكفأقمرئػػمنألقرمػػدةأأأكأد ػػجم  نألػػزكارهأأأكأأاػػهأ

ؿأآ ػػرأماجمػؿأدػػفأدكجػبأإلػػىأدكجػبأأكدػػفأإدارةأإلػىأأ ػػرلألم ػػدمثأدػعأال ػػمدممفأفػ أدكػػمفأال دػؿألج ػػمد
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األ  ػػمرأأكهػػذاأدػػمأمػػؤدمأإلػػىأعػػدـأااللجػػزاـأ جأدمػػرأاألعدػػمؿأأ اػػمءأ ػػمعمتأال دػػؿأالر ػػدمرأأكالػػذمأمجرجػػبأ
أ(.2009رأ ط شأأعممهأاا فمضأاإلاجمجأكجدهكرأد جكلأال ددمتأال مد

دفأأك  أ كرأادجامعأالدكظػؼأعػفأأداءأال دػؿأأ:امتناع الموظف عن أداء العمل المطموب منو. 2
هػكأرف ػهأعػفأأداءأال دػؿأالدكمػؼأ ػهأدػفأق ػؿأرؤ ػمئهأأأكأاالدجاػمعأعػفأالممػمـأ أعدػمؿأالدطمكبأداػهأ

أرأ  م أأكأالجأ مرأف أأدائممأأكمدكفأإرقمعأأ  مبأااجشمرأهذهأػػػىأا كأغمػػػػػػهأأكأد مشرجممأعمػػػػكظمفج
أ

إلاقػػػمزأأالظػػػمهرةأإلػػػىأاا فػػػمضأاألقػػػكرأالجػػػ أم  ػػػمكفأعمممػػػمأأكالجػػػ أالأججام ػػػبأدػػػعأالدقمػػػكدأالػػػ ـز
أ.(2011ـأ الشدمدرمأأاألعدمؿأالدطمك رأدام

 
مدمؿأد ظـأال مدممفأإلىأالجرا  أكالجكم ؿأأكالأم  مـأعمىأال دؿأإالأال مفزأالدمدمأأكأ :التراخي .3

ال مل أالش   أدفأقمرأأكأال كؼأدفأقمرأأ رل..أكلذلؾأفمـأم جمدفكفأف أعدممـأ ذؿأأقؿأقمدأ
جافمػذأال ػدأاألداػىأدػفأدجطم ػمتأالكظمفػرأالػذمأم  ػدأالدكظػؼأعػفأ ػدأدمم ؿأأك رأأقرأأأكأعمىأاألقػؿأ

أ.ال طرأكهكأالف ؿأأكأاإلاذارأأكأال  ـأالدمدم
 
جرقػػعأهػػذهأالظػػمهرةأاجمقػػرألػػ  ضأالج ػػرفمتأالجػػ أقػػػدأأ:ءعدددم االلتددزام بددموامر وتعميمددات الرؤسددا. 4

مفػأةأجشػقم مرأدػ  نأأأكأمدمر ممأ  ضأالرؤ مءأعمىأالدكظفمفأأد ؿأ ردػمفأالدكظػؼأدػفأعػ كةأأكأدك
جدممزأف أالجرقممتأكال كافزأأكقدأمؤدمأذلؾأإلىأإ م رأالدكظؼأ مل دكاامػرأجقػمهأرؤ ػمئهأكعػدـأإطمعػرأ
ـأأكادػػػػػرهـأأكعػػػػػدـأا جػػػػػرادمـأكال  ػػػػػثأعػػػػػفأالدامفػػػػػذأكاألعػػػػػذارأل ػػػػػدـأجافمػػػػػذأأكادػػػػػرهـأكااللجػػػػػزاـأ ج ممدػػػػػمجم

أ.(2011الشدمدرمأأ 
 
عدـأإ داءأالرأمأكال د مالةأأكالأمدمؿألمجقدمدأكالجطكرأكاال جكمرأأقاكحأالدكظؼأإلىأأ كه :السمبية. 5

كم زؼأعفأالدشمركرأف أاج مذأالمراراتأاألدػرأالػذمأم ػؿأ ػملدكظؼأإلػىأ ػدأالمامعػرأ جممػ أالج ممدػمتأ
دػفأغمػػرهأدكفأدامقشػػر..أكدػػفأذلػػؾأأم ػػمنأاالا زالمػػرأأكهػ أعػػدـأرغ ػػرأ  ػػضأالدػػكظفمفأفػػ أالج ػػمكفأدػػعأ

كعدـأجشقم مـألم دؿأالقدمع أكمجقا ػكفأاالج ػمؿأ ػمألفرادأاآل ػرمفأكالأمرمػدأالفػردأأدؿأزد ئمـأف أال 
أ.دامـأاالرج مطأ أمأش صأآ ر

 
قػػدأممقػػأأالدكظػػؼأإلػػىأد مكلػػرأجقاػػبأالد ػػؤكلمرأكمظمػػرأذلػػؾأدػػفأ ػػ ؿأ :عدددم تحمددل المسددؤولية. 6

 ػمءاتأكالجكقم ػمتأل ػدـأج كمؿأاألكراؽأدفأد جكلأإدارمأإلىأد جكلأأقػؿأأكأال كػسألمجمػربأدػفأاإلد
رأأمأػػػػػػػػػج دػػؿأالد ػػؤكلمر..أ قماػػبأالجف ػػمرأال ػػمؽألممػػكاامفأكالمكاعػػدأ جػػىأالأمج دػػؿأالدكظػػؼأد ؤكلم
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رأإ داع أقدأمجرجبأعمىأذلؾأا جفمدةأعددأقممؿأدفأ  ضأهػذهأالمػكاامفأ قماػبأ  ػكؿأػػاقجممدأأكأجفكم
أ.(2007الدقمل أأ ةأالامسأعمىأأقؿأفمئد

أ
أالدكظػػػؼأ إفشػػػمءأأ ػػػرارأالداظدػػػرأأكأاأل ػػػرارأ: ر العمدددلإفشددداء أسدددرا. 7 مم ػػػدأ مػػػذهأالظػػػمهرةأأفأممػػػـك

أالدكظػػؼأ ػػأفأ ال م ػػرأ ػػمألفرادأالدج ػػممفأ ملداظدػػرأ ػػكاءأدػػفأاألفػػرادأال ػػمدممفأ مػػمأأكأعد ئمػػمأأفممػػـك
أرأ رمجممأمطمعأال دمؿأعمىأالجممرمرأال رمرأالج أكج ممأالرؤ مءأ شأامـأأفمكأ مذاأال دؿأمفمدأهذهأالجممرم

أ
كمزمدأدفأدرقرأاال جكمؾأكالاػزاعأ ػمفأال مدػؿأكرئم ػهأ شػأفأدػمأكجػبأفػ أهػذهأالجمػمرمرأأأكأمػدل أ  ػضأ

رأأكأغمرأدجأكدأدفأ  جممأإلىأدادك  أك مئؿأاإلع ـأكالج أقدأمجرجػبأعمممػمأئالدكظفمفأ  ممامتأ مط
ـأدد راتأأ ػدأاألفػرادأأأكأ ررأ ملداظدرأأكأقدأممكـأأم مأ  ضأدكظف أال اكؾأ أفأم رحألمغمرأ رق

أ.(2009ط شأأ رأد مكدمجهأالدملمرأال م 
أ
أفأالد مـأقدأمشغؿأكقجهأ أدكرأأ(2011الشدمدرمأ رلأمكأ: بممور ال عَقة ليا بالعمل شغل الوقت .8

أ شػػغؿأكقجػػهأ ملدكملدػػمتأالممجفمػػرأكج ػػف أ ػػف متأاالاجراػػتأإ ػػمفرأ الأع قػػرألمػػمأ مل دػػؿأد ػػؿأأفأممػػـك
 شػغؿأأعدػمؿأ م ػرأدا ػؿأدكػمج مـأ ػؿأكم ػج ددكفأأدكاتأأ تأكالقرائدأأكال  ضأممكـإلىأقراءةأالدق

أالدؤ  ػػػػرأإلاقػػػػمزأجمػػػػؾأاألعدػػػػمؿأأك ملجػػػػمل أم ػػػػمعأكقػػػػتأال دػػػػؿأفػػػػ أأدػػػػكرألػػػػمسألمػػػػمأع قػػػػرأ مل دػػػػؿ
أ.(2011الشدمدرمأأ 
ألمػػدأ ػػمكؿأال دمػػدأدػػفأال ػػم  مفأج رمػػؼ: لغيدداب عددن الدددوام الرسددمي سددواء بعددذر أو بدددون عددذرا. 9

 ػدثأد ػؿأأا مػثأعػرؼأالغمػمبأعمػىأأاػهأ(2005 أAnn Josiasالغمػمبأأككػمفأدػفأأهدمػمأج رمػؼأ
أ.ا ملاظمـأكغمرأد ططأمجد ؿأف أعدـأ  كرأالدكظؼأألداءأال دؿأالدمرر

أ
فشػؿأال مدػؿأفػ أ  ػكرهأل دمػهأفػ أالكقػتأالدطمػكبأأفأمجكاقدفمػهأأا أاػهأ(1992 عرفجػهأعكػركشأكدمأ

أ(2005 كلمػػػدأعػػػرؼأال ممدػػػمتأأ.ا دكفأعػػػذر(أأكأ ػػػدكفأإرادجػػػهأ   ػػػذر( ػػػكاءأكػػػمفأذلػػػؾأ ػػػإرادةأال مدػػػؿأ
أـأق ػػػمرةأ ػػػ ؿأال ػػػمـأالدرا ػػػ اأأأاامطػػػمعأالد مػػػـأعػػػفأالددر ػػػرأ ػػػكاءألفجػػػرةأطكممػػػرأاالغمػػػمبأعمػػػىأأاػػػه:
الغمػػػمبأالم ػػػمر الدجمطع(:أكهػػػكأالغمػػػمبأالدر ػػػ أأال ر ػػػ أأالػػػزكاجأأإقػػػمزةأال ػػػاأأ:كالغمػػػمبأاكعػػػمف

:أكهػػكأغمػػمبأددجػػهأشػػمرأأكأأك ػػرأد ػػؿأالك ػػعأأدرافمػػرأدػػرمضأأإقػػمزةأرعممػػرأكالغمػػمبأالطكمػػؿأ.كال دػػرة
أ.طفؿ

 
 عدـأكقكدأالدكظؼأف أعدمهأ  ؿأ معمتاد طم أالغممبأ أاه:أ(2002 أكالدمامأكعرؼأالد مكؼ

 أأكمادرجأج تاالدكاـأالر دػػػػػػ أدفأ دامػػػػػػػػرأالدكاـأالر د أ  م مأ جىأامممجهأطممرأأممـأاأل  كع
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أمؼأال مالتأاآلجمر:الج رأ
 .جغمبأالدكظؼأعفأال دؿأكعدـأال  كرأ-
 .جأ رأالدكظؼأف أال  كرألم دؿأدعأ دامرأكقتأالدكاـأالر د أ-
أ ركجأالدكظؼأدفأال دؿأأ امءأكقتأالدكاـأالر د ألجأدمػػػرأدمػػػػػمـأالأع قػػػػػػرألمػػػػػمأ كظمفجػػػػػػهأأأأ-

أ ال ركجأكال كدة(.أأأأ
أ.ؼأف أاالا راؼأدفأال دؿأق ؿأامممرأكقتأالدكاـأالر د ج كمرأالدكظأ-
أ

أعػػػدـأالجػػػزاـأالدكظػػػؼأ ملػػػدكاـأاك اػػػمءأعمػػػىأالج رمفػػػمتأال ػػػم مرألمغمػػػمبأفػػػإفأال م  ػػػرأجػػػرلأأفأالغمػػػمبأهػػػك
كأك  تأالدرا متأأاهأجكقدأال دمػدأدػفأال كادػؿأكاأل ػ مبأالجػ أأ.االر د أأدفأ دامرأالدكاـأإلىأامممجه

بأالدكظفمفأداممأفجرةأال ددرأكال ملرأاالقجدمعمرأ مإل مفرأإلىأالد جكلأالج ممد أج مهـأف أجكرارأغمم
كالقاسأ مثأإفأاإلامثأجدمؿأإلىأالغمػمبأأك ػرأدػفأالرقػمؿأأكالأجكقػدأفػركؽأذاتأداللػرأإ  ػمئمرأ ػمفأ

.أكجػػرلأال م  ػػرأأفأا ػػجدرارأدشػػكمرأالغمػػمبألػػػدلأ(2001أ ػػكأإدرمػػسأأ الدػػكظفمفأالدجػػزكقمفأكال ػػزابأ
أ ملػدكاـأالر ػد أكد مق ػرأالدم ػرأفػ أالػدكاـأأ ػؿأالد كظفمفأإادمأجكدفأفػ أعػدـأدكمفػأةأالدكظػؼأالدمجػـز

أ.ك  ؼأالرقم رأاإلدارمرأعمىأالدكاـأف أدا ؿأالدؤ  متأك  م رأالدؤ  متأال ككدمرأدامم
أ

ج ػما أ  ػضأاإلداراتأ ػكاءأفػ أالمطػمعأال ػمـأأـأال ػمصأدػفأ ػركجأ: الخروج المبكدر مدن العمدل .10
ال مدممفأالد كرأدفأأدمكفأعدممـأأكقدأمككفأذلؾألشغؿأاألكقمتأإدمأ مل  ةأأكأ مل دمثأدعأالػزد ءأأ

كقدأمككفأهػذاأال ػركجأإدػمألم ػمءأد ػمل أ م ػرأأ.(2001أ كأإدرمسأأ ددمأمؤدمأإلىأج طمؿأال دؿأ
عمػىأأ(2007 كقػدأذكػرتأدرا ػرأالدقػمل أأ.الدؤ  ػمتأج تأعذرأأذكاػمتأالدغػمدرةأالدجم ػرأدا ػؿأهػذه

أاهأجكقدأع قرأ مفأال درأك مفأدغمدرةأال دؿأق ؿأامممرأالدكاـأأ مثأم  ظأأاهأكمدمأزادأعدػرأال مدػؿأ
كػػمفأ ػػمكؾأال ػػركجأالد كػػرأدػػفأالػػدكاـأالر ػػد أأقػػؿأكهػػذاأقػػدأمف ػػرأأاػػهأكمدػػمأجمػػدـأفػػ أال دػػرأزادأشػػ كرأ

ػمأدػػفأالػدكاـأالر ػػد أدػػفأال مدػؿأ مال ػػجمرارأكاالاجدػمءألم دػػؿ.أكدػمأجفمػػدأالدرا ػػرأأفأال ػمز مفأأ ك ػػرأ ركقن
أال مدممفأالدجزكقمف.

 
مكقػػدأال دمػػدأدػػفأالدػػكظفمفأالػػذمفأالأممجزدػػكفأ: التددمخر عددن الحضددور مددا بدايددة الدددوام الرسددمي .11

 دكاعمدأالدكاـأالر د أعادأال  ػكرأدج ممػمفأ ػذلؾأإدػمأ ملدكا ػ تأأأكأ ملدشػمكؿأاأل ػرمرأأددػمأمػؤ رأ
أفػمدتأالدرا ػرأأفأال ػمدممفأالػذمفأط م ػرأعدممػـأأك ػرأأ(2007 أرأالدقػمل كفػ أدرا ػأ. م نمأعمىأاألداء

ركجمامرأهـأأك رأال مدممفأجأ رناأف أال  محأ شكؿأكا  ألكقكدأعػدـأااللجػزاـأدػفأق ػؿأال ػمدممفأ مل دػؿأ
أ.ـككقتأال دؿأ   بأكقكدأالدمؿأف أعدمم

أ
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 االنحرافات السموكية -ب
ملفػػػمتأاإلدارمػػػرأالجػػػ أمرجك مػػػمأالدكظػػػؼأال ػػػمـأكجج مػػػؽأ د ػػػمكهأكمم ػػػدأ مالا رافػػػمتأال ػػػمككمرأجمػػػؾأالد 

  :الش   أكج رفهأأكدفأأهدمم
كدػفأهػذهأاألف ػمؿأعمػىأ ػ مؿأالد ػمؿأارجكػمبأالدكظػؼألف ػؿأ: عدم المحافظدة عمد  كرامدة الوظيفدة. 1

فم ػػ أد ػػؿأ مل مػػمءأفػػ أأدػػمكفأال دػػؿأأكأ ػػمرجأدكػػمفأال دػػؿأأكا ػػج دمؿأالد ػػدراتأأأكأاال ػػجغ ؿأأكأ
 .لجكرطأف أقرائـأشرفمرا
 
قػدأمجػرؾألمدكظػؼأشػ ءأدػفأال رمػرأفػ أددمر ػرأ ػمطمجهألممػررأا جمػمرأدػمأ: سوء استعمال السمطة. 2

مراهأد مممنألم مل أال مـأأكم دىأذلؾأ مل مطرأالجمدمرمرأفإذاأاا رؼأالدكظؼأعفأددمر رأهذهأال ػمطرأ
ج ػػرفهأدشػػك منأ  مػػبأاالا ػػراؼأفػػ أأآ ػػرأكػػمفألمػػدؼعػػفأغممػػرأالد ػػم رأال مدػػرأكقػػمـأ مل دػػؿأج مممػػمنأ

ىأ  ػمبأػػػػػػرأل م  ممأعمػػػػػػرألج ممؽأدآربأش  مػػػػػا ج دمؿأال مطر.أكقدأم جغؿأهذهأال مطمتأالجمدمرم
رأال مدػػرأأفمػػدأممقػػأأ  ػػضأالدػػكظفمفأإلػػىأإ ػػمءةأا ػػج دمؿأال ػػمطرأفػػ أ ػػكرةأجمػػدمـأال ػػددمتأػػػػػػػػػػالد م 

 مراتأال دالػرأالدك ػكعمرأفػ أدػا أأقػمربأأكأد ػمرؼأالد ػؤكلمفأالش  مرأكج ممؿأاألدكرأكجقمكزأاعج
دمأمطمبأدامـأدفأأقؿأا جفمظمـأ دام  مـأأفمكأعمىأا ج دادأالج مذأقراراتأج ممفألدفأهـأأ  مبأ
 ظكةأعادأد ؤكؿأأك رأدامـأأكأممكـأالد ؤكؿأ م جممرأالش  مرأال ػ مفرأكلم ػتأالمكمػرأكد ػمعدأأكأ

 .(2011الشدمدرمأأ هأعممهأك ممؤهأف أدكق أامئبألهأ جىأمدكفأال مطرة
 
كمجرجبأعمىأااجشمرأظػمهرةأالد  ػك مرأشػغؿأالكظػمئؼأال مدػرأ أشػ مصأغمػرأدػؤهممفأ: المحسوبية .3

ددػػمأمػػؤ رأعمػػىأاا فػػمضأكفػػمءةأاإلدارةأفػػ أجمػػدمـأكزمػػمدةأاإلاجػػمجأأكهػػذاأدػػمأدفػػعأ  ػػضأالػػدكؿأإلػػىأداػػعأ
مأال م ػػػرأعاػػػدأالج مػػػمفأفػػػ أالكظػػػمئؼأال ككدمػػػرأكغمرهػػػالد  ػػػك مرأكك ػػػمئمممأالد جمفػػػرأفػػػ أجشػػػرم مجممأ

أ.(2007الدقمل أأ 
أ
ممقأأالدكظؼأاإلدارمألمك مطرأف أ ملرأالادبأأكأالامؿأأكأالجرقمػرأأكأال ػ كةأأكأإر ػمءأ: الوساطة .4

رئم ػهأعممػػهأفػ أال دػػؿأكم ػج دـأ  ػػضأال ػمدممفأالك ػػمطرأشػك نأدػػفأأشػكمؿأج ػػمدؿأالد ػمل أكج ػػدأهػػذهأ
شرةأف أالدقجد متأالامدمرأكف أعمداتأ  ضأهذهأالدقجد متأججفشىأإلىأال دأالػذمأج ج ػرأالظمهرةأداج

أ.(2009ط شأأ ةأ ممنألطمل مم!!أكدفأقّ رأف أجمدمدممأكمفأد ركـأالدركء
أ
م ػ ىأ  ػضأالدػكظفمفأاكممػكؿأأ ػكأإدرمػس:: استغَل الوظيفة في الحصول عم  المندافا الخاصدة .5

ذلؾأال  ػكؿأعمػىأ ددػرأدمم مػرأكداف ػرأدج مدلػرأأءأ مثأأامـأمجداكفأف لجمدمـأال ددمتأل  ضأالزد 
 .(2008أ كأإدرمسأأ د مـ.اأ
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كجرلأال م  رأأفأدفأ كرأا جغ ؿأالكظمفرأهكأا جغ ؿأاألدكاتأكالد داتأدا ؿأالكظمفػرأد ػؿأأقمػزةأ
 م ػػػػرأال كا ػػػػمبأكالطم  ػػػػمتأكدمكماػػػػمتأالج ػػػػكمرأكغمرهػػػػمأالدكقػػػػكدةأدا ػػػػؿأالدؤ  ػػػػرأإلاقػػػػمزأدمػػػػمـأ

أ.كش  مرأ ملدكظؼأأكف أذلؾأفإفأالدكظؼأقدأ مفأاألدمارأالج أائجداهأاهللأعمممم
إفأالدكظػػؼأمفجمػػدأل  ػػ صأكالشػػ كرأ مالاجدػػمءأأ(2001 ممػػكؿأأ ػػكأإدرمػػسأ: عدددم الددوالء لمعمددل .6

ل دمػػهأأددػػمأمممػػؿأدػػفأإق ملػػهأعمػػىأال دػػؿأ اشػػمطأك دػػمسأأفمػػكأغمل نػػمأمشػػ رأ أاػػهأمجف ػػؿأعمػػىأإدارجػػهأ
عػػفأأؤكؿمجام ػػبأكالدرجػػبأالػػذمأم  ػػؿأعممػػهأأكلػػكأأفأالدكظػػؼأشػػ رأ أاػػهأد ػػأؿأأكأاػػهأممػػدـأدػػم مل دػػ

لممتأالدمممةأعمىأعمجمهأأكألدرؾأأفأؤكأاقمحأاإلدارةأالج أم دؿأ ممأك  كأف أفرمؽأال دؿأألج دؿأالد 
أ.دمأمدسأإدارجهأمد هأش  منمأأددمأمدف هأإلىأال رصأعمىأ د جممأكالجفما أف أعدمه

 
 حرافات الماليةاالن -ج

كمم دأ ملد ملفمتأالدملمرأكاإلدارمرأالج أجج ؿأ  مرأال دؿأالداكطأ ػملدكظؼأأكججد ػؿأهػذهأالد ملفػمتأ
 :اآلج أف 
 : مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عمييا داخل المنظمة .1

 رأعدمممأأكججفػؽأدػعأج كـأكؿأداظدرأإدارمرأدقدكعرأدفأالمكاعدأكاأل كمـأالدملمرأالج أججكافؽأدعأط م
المكاعػػدأكاأل كػػمـأالدملمػػرأالجػػ أاػػصأعمممػػمأالمػػماكفأأكعاػػددمأم ػػؿأالدكظػػؼأعػػفأاج ػػمعأد ػػؿأهػػذهأالمكاعػػدأ
كاأل كمـأالدملمرأفإاهأمككفأ ذلؾأارجكبأاا رافمنأكم م ػبأعممػهأإدارمػمن..أد ػمؿأذلػؾأاأل كػمـأالدملمػرأالجػ أ

مأكالدامق ػػػػػػػمتأكجر ػػػػػػػمرأال مػػػػػػػكدأكغمرهػػػػػػػأجػػػػػػػاظـأعدممػػػػػػػمتأالد ػػػػػػػمزفأكالدشػػػػػػػجرممتأكقكاعػػػػػػػدأالدزامػػػػػػػدات
أ.(2011الشدمدرمأ 
أ
 مخالفة التعميمات الخاصة بمجيزة الرقابة المالية. 2

عاػددمأم ػدثأعػدـأدكافػمةأقمػمزأالرقم ػرأالدملمػرأ مل  ػم متأكالد ػجاداتأال م ػرأ ملداظدػرأأكأعػدـأالػػردأ
عذرأدم كؿأددمأم كؽأعدؿأهذاأأتأ دكفأد ررأأكهأدفأ ممامػػػػػػهأأكأدمأمطم ػػػػػػػهأأكأدكمج مجػػػػػعمىأدامق مج

 .القممزأكمؤ رأعمىأفمعممجه..أفإفأهذاأم ج رأاا رافمنأإدارممنأمرجك هأالدكظؼأال مـأالد ؤكؿأعفأذلؾ
 
 فرض المغارم .3

كج ا أقممـأالدكظؼأ ج  مرأ ػمطرأكظمفجػهأل اجفػمعأدػفأاألعدػمؿأالدككمػرأإلمػهأفػ أفػرضأاالجػمكةأعمػىأ
ا ج داـأالمكةأال شرمرأال ككدمػرأدػفأال دػمؿأكالدػكظفمفأفػ أاألدػكرأالش  ػمرأفػ أ  ضأاألش مصأأكأ

 .(2007الدقمل أأ ـأغمرأاألعدمؿأالر دمرأالد   رألم
 
 اإلسراف في استخدام المال العام. 4
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أكمأ ذأأشكمالنأك كرانأد جمفرأأك رهمأااجشمرانأاجقمهأأغمبأالممئدمفأعمىأاألقمزةأإلىأج دمدأاألدػكاؿأال مدػر
أمركاجبأالددفكعرأ  أعدؿأعمىأ شدأال كرجمرمرأكأقمزةأال  قمتأػػػرأكاأل مثأكاػػػػػػػىأاأل امػػػػػػف أاإلافمؽأعم

أ
قمدػػرأال فػػ تأ ال مدػػرأأف ػػ أعػػفأالد ملغػػرأفػػ أا ػػج داـأال ػػممراتأفػػ أاألغػػراضأالدازلمػػرأكالش  ػػمرأكا 

ل ػػ ؼأكالدقػػ تأفػػ أدام ػػ متأالجمػػما أالجرفمممػػرأكاالافػػمؽأ  ػػذخأعمػػىأالدعممػػرأكاإلعػػ فأكالاشػػرأفػػ أا
أ.(2009ط شأ مأكالج مزمأكالجأممدأكالجكدمعألك مرأالد ؤكلمفأجدمممنأكافمق

أ
 يمتي:االنحرافات الجنائية ومن أكثرىا ما  -د
كهػػ أداءأماجشػػرأفػػ أكػػؿأالد ػػجكممتأاإلدارمػػرأفػػ أالمطػػمعأال ػػمـأكال ػػمصأأددػػمأمػػؤدمأإلػػىأ: الرشددوة. 1

كدػػمأمقػػبأأفأمج مػػىأ ػػهأاألفػػرادأدػػفأشػػ كرأ ملمم ػػرأكاال جػػراـأا ػػكأالدكلػػرأأكدػػمأاإل ػػ ؿأ مم ػػرأالكظمفػػرأأ
كاظرانأل طكرةأهذهأالظػمهرةأفمػدأ ػّرـأأ.جؤدمأالرشكةأإلىأإهدارأد دأأال ددرأال مدرأكادكأالمطمعأال مص
ػؿب   كقػمؿأج ػملى:وكالالالأجالػُأك م كُاأ(أ188أال مرةأاإل  ـأالرشكةأأفممؿأعزأكقػؿ:وكالالالأجالػُأك م كُاأأالُدػكالالالك ـأ الُمػاالك ـأ بمُل المطب

ك نمأكال بمرنا   أ   أإباَّه أكالمفال ـُ أإبلالىأأالُدكالالبك  ـُ (أأكقدأركمأعفأالا  أ مىأاهللأعممهأك مـأأاهأقمؿ:أ2الا مءأأأالُدكالالالم 
دػفأشػفعأشػفمعرألمػردأ مػمأ مػمنأأأكأا ل فأاهللأالراش أكالدرجشػ (أأكعػفأا ػفأد ػ كدأر ػ أاهللأعاػهأقػمؿ:

مأظمدمنأفأهدمألهأفم ؿأأفذلؾأال  تأأفممؿألػهأدػمأكاػمأاػرلأال ػ تأإالأاأل ػذأعمػىأال كػـأأقػمؿأمدفعأ م
 أالػداممأفمػدأجػرؾأج دمػدهألػكل أاألدػرأممػػدرهأػػػػػػمأفػػػػػػػمأعمم مػػػػػػػػأأأد(د ػمـأأب.تاأ ىأال كػـأكفػرػػػػػػػاأل ػذأعم

 .لدمأمراع أظركؼأالزدمفأكالدكمفأكدمأم مؽأالد م رأال مدر
 
كمأ ػذأأشػكمالأد جمفػرأدامػمأقمػمـأ  ػضأالق ػمةأ ج  ػمؿأأدػكاؿأغمػرأد ػج مرأ: ختَس المدال العداما. 2

   ممأدفأق مؿأالر كـأأكأالغرادمتأأكأال كائدأأكأال رائبأأأكأامبأ زماػرأالداشػأةأأكأ ػرقرأد مزامػمأ
 سأعػفأطرمػؽأ كا طرأالد ؤكلمفأعاممأأكد ملقرأذلؾأ ممكدأدفجرمرأأكجزكمرأجكقم متأأكأقدأمػجـأاال ػج

ج كمؿأقمابأدفأالدشجرممتأأكأالددجمكمتأإلىأدمكمرأ م رأأ مإل مفرأإلىأدمأ  ؽأفمػدأجػـأاال ػج سأ
ف أ كرةأد ملغرأ  ضأالدكظفمفأف أج دمدأد مرمؼأاإلقمدرأكاالاجممالتأفػ أالدمػمـأكال ػفراتأ قماػبأ

رأألغػػػػراضأش  ػػػػمرأ  جػػػػأا ػػػػجغ ؿأالػػػػ  ضأالمكاجػػػػؼأكال رمػػػػدأكال ػػػػممراتأكاألدكاتأالدكج مػػػػرأال ككدمػػػػر
 .أ(2011الشدمدرمأأ 
 
كمد ّػػػؿأالجزكمػػػرأفػػػ أالد ػػػرراتأالر ػػػدمرأاعجػػػداءأغمػػػرأد مشػػػرأعمػػػىأ ػػػمطرأالدكلػػػرأكاإلدارةأ: التزويدددر .3

كالداشأةأالج أم  رأعاممأهذاأالاكعأدفأالد رراتأأفمػدأم ػدثأالجزكمػرأفػ أأكراؽأجك مػؽأأ ػدأال مػكدأأأكأ
فػػػ أكشػػػكؼأالجرقمػػػمتأأأكأالدرج ػػػمتأكالدكمفػػػآتأكال ػػػكافزأأفػػػ أد م ػػػرأالقم ػػػمتأأكأال كػػػـأأأكأم ػػػدث

أ.أ(2009ط شأ مأكغمره
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 العوامل المؤثرة في االنحراف الوظيفي
جك  أاألد ممتأأفأهامؾأال دمدأدفأال كادؿأكاأل  مبأالدػؤ رةأكالجػ أججفمعػؿأدػعأ   ػممأكجػؤ رأ درقػرأ

ػػمأعاػػهأأك مػػرةأفػػ أقػػدرةأالدكظػػؼأعمػػىأأداءأعدمػػهأعمػػىأأكدػػؿأكقػػهأأ ػػكاءأأكػػمفأ ذلػػؾأرغ ػػرأداػػهأأكأرغدن
أ:كمدكفأجم مـأهذهأال كادؿأإلىأدمأمم 

أ
 العوامل الشخصية العامل األول:

 : الوازع الديني -أ
رغـأاإلمدمفأالكمدؿأ مل مـأكدكرهأكأهدمجهأف أهػذهأال مػمةأأك مل مػؿأك ػركرجهأل ا ػمفأأفمػمسأال مػؿأكػؿأ

لم مػػػؿأدمػػػدافأالأمجقػػػمكزهأأكلم مػػػـأأفػػػؽأالأأشػػػ ءأفػػػ أاإلا ػػػمفأأكالأال مػػػـأكػػػؿأشػػػ ءأفػػػ أال مػػػمةأأ ػػػؿأإف
م ػجطمعأج دمػهأأكذلػؾألج مممدػمأ ملدمدمػػمتأكالد  ك ػمتأألػذلؾأكػمفأدكرأالػػدمفأفػ أج دمػدأغممػرأالكقػػكدأ

أل ا مفأكع قجهأ دمأم مطأ ه.
أ

كالػػػدمفأهػػػكأالد ػػػدرأاأل ػػػمسألطدأاماػػػرأالممػػػبأكالػػػدافعأال مممػػػ أألمأعدػػػؿأأفػػػمل مـأم ػػػاعأال مػػػرأأكقػػػدأ
ك مل مـأج اعأقمـأكقدأجمدـأقمـأأكلكفأالد ددأكالرادعأكالد فزأدائدمأكأ ػداأهػكأالػدمف.أكقػدأأم اعأالشرأ

َوُقددِل اْعَممُددوْا َفَسددَيَرى المّددُو أا ػػثأاإل ػػ ـأعمػػىأ  ػػفأال دػػؿأفػػ أأمأدقػػمؿأم ك ػػهأالفػػردأأقػػمؿأج ػػملى:
إفأاهللأم بأإذاأعدؿأأ دكـأأاالكرمـأ:كدمأقمؿأر كلهأأ.(105الجك رأأآمرأ أاَعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ 

أاأدأاألدماػػػػػرأإلػػػػػىأدػػػػػفأائجداػػػػػؾأأكالأج ػػػػػفأدػػػػػفأ ماػػػػػؾأاكقػػػػػمؿ:.أ(1999 ال ك ػػػػػمرمأأأاعدػػػػػ أأفأمجماػػػػػه
أ.(.أددمأمدؿأذلؾأعمىأعظمـأاألدمارأالدمممةأعمىأعمجؽأالدكظفمفق1406ال مكط أأ 
أ
 الوازع األخَقي -ب

ؿأكمجػبأهػذاأالدك ػكعأدػفأزاكمػرأد ماػرأأأدػمأكجػمبأالأمكقدأج رمػؼأد ػددأأل ػ ؽأال دػؿأأ ػؿأجاػمكؿأكػ
أ(2009 اإلدارةأفمدأجامكلكاأالقكاابأاأل  قمرأالج أمقبأأفأمجدجعأ مػمأالدكظػؼ.أكلػذاأعرفػتأالغمدػدمأ

فألػػـأججفػػؽأكهػػكاهأكم ػػ  أأااأل ػػ ؽأعمػػىأأامػػم  ػػمككممتأمدمر ػػممأالفػػردأ مقجاػػمعأ دػػدلأأهدمجمػػمأ جػػىأكا 
أم مقبأعممهأالا أ مػمأال ركجأعاممأقـر ظمـأأكج جمؼأالمػمـأعامػمأ أامػمأدقدكعػرأدػفأالف ػمئؿأالجػ أممجػـز

أ.اأفرادأالدقجدعأكالأمجرجبأعمىأد ملفجممأقزاءاتأأكأعمك مت
أ

دقدكعرأعمدرأدفأالد جمداتأكالممـأأكالد مدئأالج أاأ  قممتأال دؿأ أامم:أ(2005 كقدأعرفتأافجم  أ
فأدػػمأهػػكأ ػػكابأأكأ طػػأأأقمػػدأأكأ ػػم أأك ػػ ؿأأكأج كػػـأ ػػمكؾأالفػػردأفػػ أاج ػػمذأالمػػراراتأكالجدممػػزأ ػػم

 كالدقدكعمتأ ؿأاأل رةأأكاأل دقمءأػػ أدفأ ػػػػػػػػردأجأجػػػػػػػػراـأكأفأد مدرأجمؾأالممـأكالد جمداتألمفػػػػػػػ 
أ
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كعػػػفأأ ػػػ أهرمػػػرةأأ."ال ػػػغمرةأالددر ػػػمرأكالددر ػػػمفأكداػػػمهاأالج مػػػمـأأالداظدػػػرأأكاإلعػػػ ـأال ػػػمـأأكال ممفػػػر
أاأل ػػ ؽأااػػهأقػػمؿأأقػػمؿأر ػػكؿأاهللأ ػػمىأاهللأعممػػهأك ػػمـر ػػ أاهللأع أأارال ػػزأ أاإادػػمأ   ػػتأألجدػػـأدكػػمـر

أ.(1988
أ

إفأدمأم جمدهأالدكظؼأفمدمأمج مػؽأ مل دػؿألػهأجػأ مرأك مػرأفػ أدػدلأالجزادػهأ مػذاأال دػؿأأفملػذمفأم جمػدكفأ
أكأال كاقػبأالجػ أأأهدمرأالد مفظرأعمىأأكقمتأالػدكاـأإادػمأمف مػكفأذلػؾأ غػضأالاظػرأعػفأط م ػرأعدممػـ
المػكائ أكالمػكاامف.أأقدأجاجاأعفأعػدـأالجػزادمـأأفمػذاأاالا ػ مطأمكػكفأأف ػؿأدػفأاالا ػ مطأالػذمأم كدػه

أ.(2002 الد مكؼأ
أ

كدفأالد مكـأأفألأل  ؽأأهدمرأعظدىأف أ ممةأالفردأكالقدمعرأأكف أذلػؾأممػكؿأالد ػطفىأ ػمىأاهللأ
فأاهللأمػػ غضأالفػػم شأإفأأ مػػؿأدػػمأك ػػعأفػػ أدمػػزافأالدػػؤدفأأاعممػػهأك ػػمـ: مػػكـأالمممدػػرأ مػػؽأ  ػػفأأكا 

أ.(هػػػػػػػ1407ال  مرمأأ ال ذمءاأ
 
 شخصية الموظف -ج
 :مفيوم الشخصية. 1

أالش  ػػمرأهػػك1419كذكػػرأعرمشػػ أ   مػػرأدػػفأكجاظػػمـأدماػػمد أدا ػػؿأالفػػردأألػػهأقػػدرأأاهػػػػػػػ(أ ػػأفأدفمػػـك
 ملمػرأكالد رفمػرأكالداف مػرأكالق ػدمرأالجػ أال  متأكالدكاـأ دقدكعرأدػفأاألقمػزةأاإلدراكمػرأكالجكعكمػرأكاالاف

ج ػػددأطرممػػرأالفػػردأالدجدمػػزأفػػ أاال ػػجقم رأكالدكاقػػؼأأكأ ػػمك هأ ػػمصأفػػ أالجكمػػؼألم مئػػرأ دػػمأماػػجاأعاػػهأ
أ.اجكافؽأأكأ كءأجكافؽ

 دككامتأالش  مرأاآلجمر:أ(2005 كأكردأ  رأ
ألػػػػػػػػدكافعأكالدمكؿأكالممـأكال ػػػػػػػػمداتأأفأالش  مػػػػػػػرأج جمؼأدػػفأش صأإلػػػػػػػىأآ ػػػػػػػرأدفأ مثأاأ-

 ...الخ.كاالجقمهمتأكالمدراتأأأأ
أ.أفأالش  مرأججطكرأكججشكؿأدفأ  ؿأعدممرأالجفمعؿأاالقجدمع أكالجكمؼأدعأال مئرأ-
أ

أأاهأدفأ  ؿأالش  مرأمدكفأفمـأدمأمأج :أ(2005 كمرلأ  رأ
أأ:ارةأفػػػػػػػػػ أالج رؼأعمىأ  ضأ  مئصأالفردأالذاجمرأد ؿأفأدرا ػػػػػػػػرأالش  مػػػػػػػػرأج معدأاإلدأ-

 .االجقمهمتأكالرغ متأكالدمكؿأكاالاف مالتأكددلأجأ مرهمأعمىأال دؿأأأأ
 كدمأأاممأج معدأاإلدارةأف أالج مدؿأدعأاآل رمفأدا ؿأالجاظمـأل دمفأاقمحأ مرأال دؿأدكفأ-

 .د كقمتأأكأدشك تأأأأ
أ
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 ػػػػرأج مؿأعدؿأاإلدارةأدػػػػػػفأ ػػػػػػػػ ؿأال دؿأعمػىأج ممؽأاإلش معأالكمدؿالفمـأالكمدؿألمش  مػػػأ-
 .لمرغ متأكال مقمتأكج ممؽأدمأم دىأ ملر مأالكظمف ألدلأال مدممفأأأأ
أ

أ أالش  مرأأأ   أدفأالكا  أددلأالج ممدأالذمأعممهأدفمػـك ك  دأأفأجـأذكرأ  ضأالج رمفمتألدفمـك
أكمدػمأازدادأالغدػػكضأكالجشػ بأكالجفػػرعأأكلج  ػمطأاألدػػرأالش  ػمرأأككمدػمأ ػػمضأالفػردأ فػػ أهػذاأالدفمػػـك

أمقبأدرا رأال دمتأالج أجم بأدكراأفمع أف أج دمدأش  مرأالفرد.
أ

جككمفأافجرا  أمظمػرأعمػىأال ػط ألمداللػرأعمػىأالدككاػمتأأاه أ(أ2000كال درأكدمأعرفممأعرمش أ 
دككامتأال  مطرأأكأالجغمراتأالدجدا مػرأم ػجدؿأعمممػمأالدا ممرألمش  مرأأكدمأأاممأع مرةأعفأأداةأدفأال

 .أادفأال مكؾأالذمأم  مهأعملـأالافسأالجقرم  
 
 (أدمأمأج :أ2008األش رمأ  كأ رزأ دمتأالش  مرأ   ب: سمات الشخصية. 2
 السيطرة -أ

فػػ أأ ػػبأال ػػممدةأكال دكاامػػرأكال شػػكارأأك ػػبأالجاػػمفسأأككػػذلؾأالزعمدػػرأأكهػػ أالػػدفمعأعػػفأالػػافسأاكهػػ 
.أكهاػمأجػرلأال م  ػرأأ ػرأاع قمتأالدكاقمرأكالجطمعأإلىأدراكزأالمممدةأأكجرؤسأاآل رمفأكالج  بألمػرأم

أال درأف أش  مرأالد مـأف أعدةأأكقهأدامم:
أ ػذأال ػمدممفأفػ أال دممػرأالجر كمػرأكالج ممدمػرأإلػىأالرقػ أ مل دػؿأدػفأ ػ ؿأجرؤ ػهأ الوجو اإليجابي: .1

طأدػػفأ ػػ ؿأالقدمعػػرأأف مجػػهأفػػ أاف ػػهأجدا ػػهأالرا ػػرأكالطدأاماػػرألزد ئػػهألمػػـأك ػػ مـأعمػػىأال دػػؿأ اشػػم
الد مدػػػمفأأكجزمػػػدهـأ مػػػرأفػػػ أدػػػمأممددكاػػػهأدػػػفأعدػػػؿأأكمكػػػكفأهػػػكأالدكقػػػهأال مممػػػ ألمػػػـأأكذلػػػؾألجمػػػ ممـأ

ألش  مجهأكقدرجهأف أا جكائمـ.
عػدةأامػمطأأكهػذاأدػمأمكػكفأ ػ  مأفػ أاالا ػراؼأ مل دػؿأالػكظمف أأكمدكػفأطر ػهأفػ أ: الوجو السدمبي .2

 دامم:أأ
ػػػػػػػأالجػػأ مرأفػػ أعدمػػػػػهأالد ػػؤكؿأعاػػػػػػهأأكذلػػؾألج   ػػػػػػهأكجد كػػػػػػػػهأ رأمػػػػػػػػهأأكعػػدـأاأل ػػذأ ملا م ػػػػػػػػرأدػػفأأأ

أرؤ مئه.
ػػػػػػػأالجػػأ مرأفػػ أعدػػؿأال ػػمدممفأد ػػهأفػػ أافػػسأالقمػػرأكالدؤ  ػػرأالجػػ أم دػػؿأ مػػمأأكذلػػؾأدػػفأ ػػ ؿأجػػذدرهأأأ

أكعدـأد م  جه.أالدائـأأكأإ  لهأ مل دؿ
ػػػػػػػأالجػػأ مرأفػػ أال دػػؿأأكمدجػػدأذلػػؾألمدقجدػػعأكالقدمػػكرأالػػذمأم دػػؿأدػػفأأقػػؿأ ددجػػػػػػهأكجمػػدمـأدػػمأمجطم ػػػػػػهأأأ

أالكاقبأالكظمف ألمـ.
أ
أ
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 المسؤولية -ب
إفأاألفػػػػرادأالػػػػذمفأممػػػػدركفأ قػػػػـأالد ػػػػؤكلمرأالكاق ػػػػرأعمػػػػىأعػػػػمجممـأم ػػػػجطم كفأاال ػػػػجدرارأكالد ػػػػم رةأفػػػػ أ

فكفأ ممأأكمدكفأاالعجدمدأعمممـأف أكؿأدمأججطم ػهأد ػؤكلممتأالكظمفػرأأكعمػىأال كػسأاألعدمؿأالج أمكم
دػػفأذلػػؾأفػػإفأاألفػػرادأالػػذمفأالأج اػػ ألمػػـأالد ػػؤكلمرأأمأد اػػىأأكالأم جشػػ ركاممأعاػػدأجػػأدمجمـأألعدػػملمـأ
دائدمأدمأمكػكفأعدممػـأامق ػمأكمغمػبأعممػهأالفك ػىأكاإلهدػمؿأأكذلػؾأدػمأمػؤدمأإلػىأاإل ػ ؿأ دجطم ػمتأ

أ.(.أ2005 أافجم  أأأل دؿأالكظمف ا
أ
 االتزان االنفعالي -ج

ج ػػررأالفػػردأدػػفأالدمػػكؿأفػػ أاالجقمهػػمتأال ػػ ممامرأكمألامامػػرأأكاالجكػػمؿأأا أاػػه:أ(1999عرفػػهأالشػػمف  أ 
عمىأالغمرأأكال كؼأدفأج دؿأالد ؤكلمرأأكالمدرةأعمػىأ ػ طأالػافسأفػ أالدكاقػؼأالجػ أج مػرأاالاف ػمؿأأ

رقػػمءأكال  ػػدأعػػفأالجمػػكرأكاال أكال ردػػمفأأكجأقمػػؿأالمػػذاتأال مقمػػرأأكا  اػػدفمعأأكالمػػدرةأعمػػىأا جدػػمؿأالجػػأـز
الدكافعأال مقمرأدفأأقؿأالظفرأ مػذاتأآقمػرأكأهػداؼأأشػدؿأكأ  ػدأأكالمػدرةأعمػىأجغممػبأاألهػداؼأال  مػدةأ

أ.اعمىأاألهداؼأالمرم رأأكعدـأالجممب
أ
لػػذلؾأجقػػدأردةأالف ػػؿألدمػػهأفممػػمأك مػػرأدػػفأكجػػرلأال م  ػػرأأفأالشػػ صأاالاف ػػمل أمدكػػفأإ مرجػػهأ  ػػمكلرأأكأأ

الجمػكرأكاالاػدفمعأأكقػػدأمظمػرأذلػػؾألػدلأالد مػػـأفػ أج مدمػهأدػػعأالطملػبأعاػػددمأممػكـأالطملػػبأ إ مرجػهأ ػػأمأ
ج رؼأأكأ مكؾأمرلأالد مـأفمهأ كءأأدبأأأكأعدـأقممـأالطملبأ دمأطمبأداهأأفجككفأردةأالف ؿأغمل مأ

أظمـأكال دؿأالجر كمأكالج ممد أدا ؿأالددر ر.فمممأإ  ؿأ  دمهأأكجأ مرأعمىأ مرأالا
أكمجفرعأدفأاالجزافأاالاف مل أاآلج :

الدم ػػػكدأ ملػػػدكافعأجمػػػؾأال مقػػػمتأالجػػػ أمرمػػػدأالدكظػػػؼأإشػػػ معممأأكعاػػػدأ  ػػػكؿأ: دوافدددا الموظدددف -
الدكظػػػؼأعمػػػىأهػػػذهأال مقػػػمتأمػػػجـألدمػػػهأالر ػػػمأكال ػػػركرأأكعمػػػىأالامػػػمضأدػػػفأذلػػػؾأفػػػإفأعػػػدـأإشػػػ معأ

لػػػدلأالدكظػػػؼأمػػػؤدمأإلػػػػػػػػػىأامػػػصأكاا ػػػػػػػػػراؼأفػػػ أال دػػػؿأأكججد ػػػؿأهػػػذهأال مقػػػمتأال مقػػػمتأكالرغ ػػػمتأ
كالرغ متأف أالج مدؿأدفأق ؿأالد ؤكلمفأكال مئدأالدمدمأكالد اػكمأكفػرصأالجرقػ أفػ أال دػؿأكغمػرأذلػؾأ

أ(.أ2012أ ع دأالكهمبأ
أ
ظمفػرأالجػ أمشػغمممأأكهػ أدػمأم دمػهأالدكظػؼأدػفأآراءأكأفكػمرأجقػمهأال دػؿأأكأالكأ: اتجاىات الموظدف -

فدفأالدكظفمفأدفأمرلأأفأالكظمفػرأهػ أد ػدرألمػرزؽأفمػطأأكدػامـأدػفأم ج رهػمأك ػممرأل ددػرأالػكطفأأ
كآ ػػركفأمػػركفأفممػػمأك ػػممرألجادمػػرأالػػذاتأكجطكمرهػػمأأكدػػمأأفأاالجقػػمهأا ػػكأأهدمػػرأال  ػػكرأكاالا ػػراؼأ

رلأػػػػػػػػمأمػػػػػػػػزأدػػػفأعدػػػؿأأ مادػػػػػػػػػػمأماقػػػػػػػػرةأفمدػػػػػػػػرلأأفأال  ػػػػػػػػػػػمأأ مػػػثأمػػػػػػػػػلػػػدلأ  ػػػضأالدػػػكظفمفأمكػػػكفأ ماكم
أآ ركفأأفأ
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ال  كرأكاالا راؼأف أالكقتأالد ػددأهػكأال دػؿأ ذاجػهأأكلػذلؾأفمجقمهػمتأالدكظػؼأذاتأجػأ مرأ درقػرأ
أ.(2012ع دأالكهمبأأ ك مرةأعمىأإ  ؿأالدكظؼأ  دمهأأكأااجظمدهأ

أ
رأ  ػضأال مماػمتأالش  ػمرأ ػأداءأالفػردأع قػأ(2005 كقػدأك ػ أدػمهرأ: خصائص شخصدية الفدرد -

 ف أعدمهأ مثأأفأهذهأال ممامتأعمدرأكمدكفأقمم ممأكه أكدمأمأج :
كمدػػمأزادأعدػػرأالفػػردأكمدػػمأقػػؿأد ػػدؿأجركػػهألم ددػػرأأكقػػؿأد ػػدؿأغمم ػػهأكذلػػؾأل ر ػػهأعمػػىأ: العمددر -1

عدػػرهأزادتأإاجمقمجػػهأعدمػػهأكعػػدـأجفرمطػػهأفمػػهأأفكمدػػمأزادأال دػػرأزادأالر ػػمأأ مإل ػػمفرأأفأالفػػردأكمدػػمأزادأ
أكزادأأداؤهأ   بأالزممدةأف أ  رجه.

د ػدالتأالغمػمبأ ملا ػ رألمدػػرأةأجكػكفأأك ػرأدامػمألمرقػؿأأكهػػذاأمرقػعألػ  ضأال كادػؿأد ػػؿأ: الجدنس -2
لممتأاقجدمعمػػرأأك ػػرأدػػفأالرقػػؿأكاالهجدػػمـأ ػػملدازؿأكاأل اػػمءأأكمدكػػفأالمػػكؿأإفأؤكأا ػػط عأالدػػرأةأ د ػػ

أ.كأك رأاقجدمعمرأف أأداءأال دؿأعفأالرقؿالدرأةأأك رأطمعرألألكادرأ
ػػمألم ددػػرأ: الحالددة االجتماعيددة -3 أفأالشػػ صأالدجػػزكجأأك ػػرأر ػػمأكأعمػػىأأداءأكأقػػؿأغمم نػػمأكأقػػؿأجركن

كذلػػؾأ ملدممراػػرأ ملشػػ صأاألعػػزبأأكجكػػكفأ ملا ػػ رألمرقػػؿأأك ػػرأ ػػدقنمأ مػػثأأفأالدػػرأةأالدجزكقػػرأجكػػكفأ
عر ػػرألمغمػػمبأأك ػػرأدػػفأالرقػػؿأكذلػػؾألم اممػػرأ طفممػػمأفػػ أأك ػػرأااشػػغمالأ د ػػؤكلممتأاقجدمعمػػرأجق ممػػمأ

 . ملرأدر هأأأكألدكاقمرأالجزادمتأاأل رةأكالدازؿ
كمدػمأزادأعػددأاأل اػمءأأزادأد ػدؿأالغمػمبأعمػىأاأل ػصأ ملا ػ رألمدػرأةأال مدمػرأدممراػػرأ: عددد األبنداء -4

أ.لمرأالدازلمرأعفأالرقؿؤكأ زدممممأالرقؿأأفم أأك رأااشغمالأ ملد 
أ.كمدمأزادتأاألقددمرأكال  رةأزادأر مهأعفأعدمهأأكقؿأغمم هأأكقؿأد دؿأجركهألم ددر: ألقدميةا -5
 

 العوامل التنظيمية العامل الثاني:
 
 الرضا الوظيفي -أ

ال ػم  مفأفػ أأهجدػمـأدػفأق ػؿماػمتأدػفأالمػرفأالدم ػ أ م ظ أدك كعأالر ػمأالػكظمف أداػذأ دامػرأال   
فػ أهػذهأالدقػمالتأدػفأأد أكعمـأالافسأال ػامع أأفػ أمكػمدأم مػكأدؤلفػمدقمالتأاإلدارةأكال مكؾأالجاظم

الدػػكردأأاالدؤ  ػػمتأأالأكهػػكأالرج مطػػهأ ػػأهـأدػػكردأجدمكػػهأراف ػػؿأأكأأك ػػرأعػػفأهػػذاأالدك ػػكعأكذلػػؾأاظػػ
هجدػمـأ دشػمعرهأأدػرأالأألذاأفإفأارارهمكا جدأف أاقمحأالدؤ  متأراك مأراعج مرهأدكردأمم بأدكأم أاال شرم

األداءأكج فػمضأد ػدالتأالغمػمبأك ػكادثأال دػؿأأؤ  متأقدم ػمأ غػرضأالرفػعأدػفأد ػجكلج جمدفهأالد
أ(.أ2006ؿأ أال زبأأكغمرهمأدفأاكاجاأال د

أ
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ل دمػػهأأدائػػهأهػػكأشػػ كرأذاجػػ أامقػػم  أالػػذمأم دمػػهأالدكظػػؼأا اػػمءأا ػػػأاهمدكػػفأج رمػػؼأالر ػػمأالػػكظمف أكأ
أكق ػهأالفػػردأدػفأعدمػػهأكدمػدارأدػػمأم  ػػؿلػػؾأ ػملجكفمؽأ ػػمفأدػػمأمجذكأمج مػؽأأ(الر ػمأال ػػمـأعػفأالكظمفػػر 

 أ.(2012  م مرمأكعشمطأأأعممهأف  أف أهداأال دؿأكأدلؾأإلش معأا جممقمجهأكجكق مجهأف أ مئرأعدمها
أ
جظمرأأهدمرأالر مأالكظمف أف أارج مطهأ مل ا رأال شرمأأالذمأم دأال ركةأال ممممرأكالد كرأالرئم  أكأ

إفأالر مأأ.كمفأاكعممأإلىأال مؿأال شرمأالذمأمدمرهمأكم ركممأف أالدؤ  متأالج أج جمجأدمدمأل اجمج
ال دػؿأأالكظمف أمجامكؿأدشمعرأالفردأال مدؿأ ػكاءأكػمفأدػدمراأأدكظفػمأأأكأعػمد أ ػغمراأأاجقػمهأدػؤ رات

الػػذمأمؤدمػػهأكالظػػركؼأالجػػ أم دػػؿأفممػػمأكال مئػػرأالد مطػػرأ ػػه.أكعدكدػػمأفػػإفأجػػكفرأالر ػػمأالػػكظمف ألػػدلأ
دمأمؤدمأإلىأاا فمضأد دالتأالغممبأكجرؾأال دؿأدرفعأالركحأالد اكمرألم مدممفأأأ:مؤدمأإلىأال مدممف

أأكػػػذلؾأاا فػػػمضأد ػػػجكلأال ػػػراعمتأ ػػػكاءأ ػػػمفأال دػػػمؿأأأكأ ػػػمفأال دػػػمؿأكاإلدارةلأكأكد ػػػدالتأالشػػػكمكأ
م ػمهـأفػ أرأالكالءأكااللجزاـأالجاظمد أأإذأمدكفألد ػجكلأالر ػمأعػفأال دػؿأأفأػػػزممدةأدرقإ مفػػػػػػرأإلػػػػػػىأ

ج ممػػػؽأالجكافػػػؽأالاف ػػػ أكاالقجدػػػمع ألمفػػػردأأالػػػذمأمػػػؤدمألماقػػػمحأفػػػ أال دػػػؿأأكأأزمػػػمدةأف ملمػػػرأالدؤ  ػػػر
د مػػمرأجممػػمـأأفملر ػػمأدػػرج طأ ملاقػػمحأفػػ أال دػػؿأكالاقػػمحأفػػ أال دػػؿأهػػكأأك ملجػػمل أزمػػمدةأإاجمقمػػرأالفػػرد

 ممجػػهأاأل ػػرلأاأل ػػرمرأدؤشػػراألاقػػمحأالفػػردأفػػ أد جمػػؼأقكااػػبأالدقجدػػعأألفػػرادهأأكدػػمأمدكػػفأأفأمكػػكفأ
 .(2006 الشدراا أأكاالقجدمعمر

أ
 عوامل حدوث الرضا الوظيفي

لمػػػـأأعجمػػػمدهـأأفأاألداءأم مػػػؽالم دػػػؿأالاػػػمسألكػػػ أم ػػػمكاأإلػػػىأأهػػػداؼأد ماػػػرأكماشػػػطكفأفػػػ أأعدػػػملمـأ
ك مادػمأأألمر مأداءأ مؤدمألأمأأفأاأأـأأك رأر مأكدمأهـأعممهماألهداؼأكدفأ ـأ مكغمـأإممهمأ مق م

 ػاقدأأفأجمػؾأال كادػؿأأمه لمر ػمأكاجمقػرألمكشػؼأعػفأالكمفمػرأالجػ أمج مػؽأ مػمأكال كادػؿأالجػ أج ػأااظر
أاآلج :دفأالجفمع تأمجـأعمىأالا كأأمجاظـأا م

 .:ألكؿأفردأ مقمتأم  ىأإلىأإش معممأكم دأال دؿأأك رأد مدرأإش معأ مقمجهالحاجات .1
 معأجمػؾأشإأالفردأعمىأالجكقهأا كأالد مدرأالدجكقعدفأالداف مرأج ثأأرا:أجكلدأال مقمتأقدالدافعية. 2

 .ال مقمتأ  لمم
األداءأأعجمػػمداأداػػهأأفأهػػذااداءأجاشػػطأالفػػردأك كقػػهأ ػػمصأفػػ أعدمػػهأأأ:أجج ػػكؿأالداف مػػرأإلػػىأداءألا. 3

 .ك ممرأإلىأإش معأ مقمتأالفرد
 .داءأالف مؿأإلىأإش معأ مقمتأالفردأل:أمؤدمأاإلشباعا .4
أال دؿأأ ممأعفاهأرأػػػػػػهأمق مػػػػػداءأالف مؿأف أعدمأل ؿأاػػػػػػلفردأدر مرأاالش معأدفأ إفأ مكغأاأالرضا:. 5
 .أ(2006ال زبأأ أ معج مرهأالك ممرأالج أمج اىأدفأ  لممأاش معأ مقمجهأأأ
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 قياس الرضا الوظيفي
 مممرأجمؾألاهأدفأال  بأد رفرأ أإفأد رفرأاجقمهمتأاألفرادأا كأال دؿألم تأ مل دممرأال ممرأ

فػإلىأ ػدأك مػرأم جدػدأأأكأا جاجمقممأ دقػرأدػفأ ػ ؿأ ػمكؾأالفػردأأاالجقمهمتأ دقرأدفأ  ؿأالد  ظرأ
أأكأالأم جطمعأالفردأاإلف محأ  كرةأقممسأالر مأعفأال دؿأعمىأدمأمذكرهأالفردأأكعمدةأالأمف  أأف 

ع ػدأال ػمق أأ أاػكعمف مدقرأعدمأ دا مه.أكمدكػفأ  ػرأاأل ػملمبأالد ػج ددرأفػ أالكقػتأال م ػرأفػ أ
2003): 

:أ مػػثأمدكػػفأقمػػمسأاجقػػمهأال ػػمدممفأكر ػػمهـأعػػفأطرمػػؽأا ػػج داـأأ ػػملمبأالمقدداييس الموضددوعية .1
لأد ؿأأالغممبأأد دؿأاال جمملرأأكأجرؾأال ددرأأد دؿأال كادثأف أال دؿأأككذلؾأد دؿأالشػكمكأأد مار

 .كد جكلأإاجمجأالدكظؼ
أعمىأقدعأالد مكدمتأدفأال مدممفأ م ج داـأك مئؿأد ددةأد ؿ:أكه أالج أج جددأالمقاييس الذاتية .2

أج ػػدمـأا ػػجدمرةأاال جم ػػمءأجج ػػدفأقمئدػػرأأ ػػئمرأ م ػػرأ ملر ػػمأالػػكظمف أجكقػػهأإلػػىأاألفػػرادأال ػػمدممف
رأر ػػمهـأعػػفأال دػػؿأأأكأ م ػػج داـأطرممػػرأالدمػػم  تأالش  ػػمرأػػػػػػػػػػػرأدرقػػػػػػػػػػػرأدػػفأأقػػؿأد رفػػػػػػػػػػ ملداظد
أ.مممأال م  مفأدعأال مدممفأف أالداظدرأأكلكؿأطرممرأدزاممهمأكعمك ممأكظركؼأا ج دادمممقرأأالج 

 
 ك مرةأدفأأقؿأجطكمرأ  ضأالدممممسأاكقدأ ذؿأال م  كفأكالداظركفأف أال مكؾأالجاظمد أقمكد

أ:(2004مأأاذكرأداممأ   فأأك  مجأمجككفأأك رأ دقل
أأ أدفأأك رأالطرؽأالد ج ددرألمممسػػػػكه:أرػػػػػالدممممسأالدمااأرأأكأاال ج ممامتأذاتػػػػػالدممممسأالرج مأ.1

أ مطمفأأأ أ ػػػػػػػجآلرأاػػػػػػمءأأكدفأأهـأالدممممسأالد ج دمػػػػػػ أ م ج دمؿأقكائـأاال جم ػػػػػػػمأالكظمفػػػػػػالر أأأأ
أأ:(2004أأأأ
أرأػػػػػمأل د ػػػػػمسأد دالتأالر كجم:أ(Job Descriptive Index (JDI)اال ج مارأالك فمرألمكظمفرأ أ-
أالزد ء.أأأاإلشراؼأأفرصأالجرقمرأأاألقرأأرأاف ممػػكه :أالكظمفأأ(JDI رأػػػػػػػرألمكظمفػػػػػػػقكاابأد جمفأأأ
أىأال مدؿأأكأالدكظؼأأفأم ددأػػػرأ كمدمتأأكأقدؿأق مرةأأعمػػػػػػهذهأاأل  مدأقمئدأك دفأكؿأ  دأدفأأأ
أأكأالاف أأكأعدـأأاإل  متمتأدفأاكعأػػػػػػػػداـأإقم ػػػػػػػػرأأـأالأأ م ج ػػػػػػػػػةأج ؼأالكظمفال  مرأأدمأإذاأكماتأأأ
أرأأكف أالامممرأم طمامأ م ؿأقدعأػػػػػرأ   بأاإلقم ػػػػػػػرأرقدمػػػػػػػرأأكأع مرةأقمدػػػػػػػػكلكؿأقدمأرأػػػػػػالد رفأأأ
 .الكظمف أعفأكؿأ  دأأكأقمابالر مأألعمىأاأل  مدأال د رأد جكأأالجمدمراتأأأ
:Minnesota Satisfaction (MSQ) Questionnaire رأدما كجمألمممسأالر مأالكظمف ػػػا ج ماأ-

أعفأددلأر مهـأدفأعددهأأ كؿأ  ضأالقكاابأرأاألفرادأػػػػػكهكأدمممسأشمئعأاال ج داـأأ مثأم  أأأ
أراكحأ مفأرا  أقداأػػاؼ(أأأدمأدمممسأالجمدمرأفمجالجرقمرأأكفمءةأاإلشرأأالدج ممرأ ملكظمفرأد ؿأ األقرأأأأ
أ.إلىأغمرأرا  أقداأأأ
أ
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أكهكأممجـأ مل مالتأ:أPay Satisfaction Questionnaire (PSQ)دمممسأالر مأعفأاألقرأأ-
أد ؿأالر مأعفأد جكلأاألقرأال مل أكالر مأأأاظدرأاألقكرألقكاابأالاف مرأجقمهأال كادؿأالد جمفرأأأ
دارةأاظمـأاألقكرأأكمجـأاإلقم رأعممهأف أدمممسأدجدرجأأالدزاممأف أاألقرأعفأالزممداتأأأ أاإل مفمرأأكا 
أ.دفأ د رأد جكممتأأ
أ
أمػجـأدػفأ  لػهأقمػمسأكجمػمـأأكهكأأ ػمكبأم ػرؼأ طرممػرأالم ػرألممرز ػرج:أ مكبأاأل داثأال رقرأأ.2

أأـثأالدرج طػػرأ  دممػػ  ػػضأاأل ػػداأفكاالر ػػمأالػػكظمف ألػػدلأاألفػػرادأأ مػػثأمطمػػبأدػػفأاألفػػرادأأفأم ػػف
أالر مأأكأعدـأالر مأأ ـأمػجـأا ج ػمرأكف ػصأاإلقم ػمتأالكجشػمؼأعكادػؿأأكأد ػ  متأـكالج أ ممتألم

أالر ػمأأكأعػدـأالر ػمأأفدػ  أإذاأذكػرأال دمػدأدػفأاألفػرادأدكاقػؼأفػ أال دػؿأج ر ػكاأفممػمألد مدمػرأ ػػمئر
الر مأأإلشراؼأمم بأدكراأهمدمأف رؼألد مدمجهأالطم رأمظمرأأفأادطأاشدفأالدشرؼأأأكأمدجد كفأالد

أ.الكظمف ألدلأاألفراد
أ
كقمػػمألكقػهأأ مػػثأمدكػفألمفػػردأأكهػػ أجج ػدفأدمم مػػرأاألفػرادأ  ػػفرأش  ػمرأ:ألدمػم  تأالش  ػمراأ.3
أمف  أعفأ  ضأاألدكرأكاالجقمهمتأالج أالأمدكفأال  كؿأعممممأدفأقكائـأاال جم ػمءأأك ملجػمل أأف

الداظدػمتأأراءأر مأأكأعدـأر مأال مدممفأأكجككفأأك ػرأفمعممػرأفػ الج رؼأعمىأاأل  مبأالج أجككفأكأ
ف ملمجمػمأفػ أأال غمرةأأك م ػرأإذاأجػـأالج طػمطألمػمأدػفأق ػؿأد ج ػمفأفػ أالدمػم  تأالش  ػمرأأكجمػؿ

 د مل مـأأ م رأاذاأأالداظدمتأالك مرةأأألفأاألفرادأف أالغملبأم شكفأاإلف محأعمىأأدكرأقدأج ر
أ.جكقممتأكد مل أالداظدرج مر تأجمؾأاألدكرأدعأ

 
 النتائج المترتبة عن عدم الرضا الوظيفي

اقم ممأأهدمرأال ملغرأف لأللكؿأالداظدمتأأاظراأأمج ممؽأالر مألدلأاألفرادأال مدممفأمشكؿأد  ىأدمد
 كلكفأجأ مرأ ملرأالر مأالج أجاشدهمأكؿأالداظدمتأأقدأالأماجاأعاهأالجأ مراتأكف ملمجممأ

  رأكأ ممامأجككفأدكفأالدجكق رأكلذلؾأدفأالدمـأ  ثأالاجمئاأالج أججرجبأعفكاالا كم متأالدجكق
أا:الش كرأ  دـأالر مأأكفمدمأمم أ  ضأالاجمئ

الش كرأ  دـأالر ػمألػدلأال ػمدممفأأمػؤدمأ مػـأإلػىأالممػمـأ ػ  ضأال ػمككممتأ :النسحاب من العملا .1
ا  مبأدػفأال دػؿأكالػذمأمأ ػذأأ ػدأالشػكممفأاالعج مرأألاف مـأد ؿأاال ج مدأأكأاالأكاألف مؿأدفأأقؿأرد
أم.أاال جمملرأأكأجرؾأال دؿأاممئماآلجممف:أالغممبأأ

أمم ػػدأ ملغمػػمبأامػػصأالد زدػػرأفػػ أعدػػؿأمجطمػػبأال  ػػكرأالػػدائـأأكهػػكأأدػػرأم ػػ بأارجفػػمع: الغيدداب -
أرأأػػػػػػػػػقماإلاجمأالجكملمؼأف أالداظدرأأكال مدمأجكملمؼأج كمضأال طؿأالدر مرأكاإلقمزاتأال اكمرأكامص

أ
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ج ػكمضأالػامصأأ مإل مفرأإلىأالجكمفرأالد اكمرأالج أمج دمممأاألفرادأالذمفأممعأعمىأعمجممـأج دؿأع ػ 
ك  ػػفرأعمدػػرأالأمدكػػفأالمػػكؿأأفأالغمػػمبأم اػػ أ ملجأكمػػدأ ملػػرأعػػدـأالر ػػمأأكهػػذاأأ.الػػذمأمجركػػهأالغػػمئ كف

دأد ػػجكلأالغمػػمبأعػػفأال ػػدأالد مػػكؿأ ػػ ؼأال  قػػرأ ػػمفأالغمػػمبأكعػػدـأالر ػػمأأكألكػػفأإذاأزاأراقػػعأالػػى
أ(.2004بأ  مطمفأأأفأاألدرأ  مقرأإلىأد رفرأاأل  مأفمذاأم ا 

م  رأجرؾأال دؿأعفأا جمملرأال مدػؿأدػفأداظدجػهأطكاعمػرأأكهػذهأاال ػجمملرألمػمأدقدكعػرأ: ترك العمل -
أ أجػزدادأكمدػمأارجمماػمالجكملمؼأجج دممػمأالداظدػرأكجكمفػرأاإل ػ ؿأأجكمفػرأالجػدرمبأكجكمفػرأالج مػمفأكالجػأدف

أالجاظمد أأ مإل مفرأإلىأأفأالداظدرأجج دػؿأجكػملمؼأأ ػرلأغمػرأدمدك ػر  الجكػملمؼأأف أال مـأأكأالمـر
كج ظػػػـأؿأأد ػػػؿأجشػػػجتأقدمعػػػرأال دػػػؿأالجػػػ أم دػػػؿأ مػػػمأهػػػذاأالفػػػردأالد ػػػجممأ(ال فمػػػرأفػػػ أالدػػػكاردأال شػػػرمر

أ(.2004  فأأ رأاءأكال  راتأال ملمالجكملمؼأأك رأإذاأكمفأجمرؾأال دؿأدفأ دفأاألفرادأذكمأاألد
أ

ال ممءأفػ أهػذاأأكممكدأالجفكمرأالداطم أإلىأافجراضأأاهأكمدمأزادأر مأالفردأالكظمف أأزادأالدافعألدمهأإلى
إلػىأا ج ػمرأ ػ رأأال دؿأأكقؿأا جدمؿأجركهألم دػؿأ طرممػرأا جممرمػرأأكلمػدأأقرمػتأعػدةأدرا ػمتأجمػدؼ

ىأػدكرافأال دػؿأ د اػأهاػمؾأع قػرأ ػم مرأ ػمفأالر ػمأكد ػدؿأهذاأالفرضأأفأظمرتأ ػدرقمتأدجفمكجػرأأف
أ(.أ2004ضأ  مطمفأأىأاالا فمػػ أمدمؿأد دؿأدكرافأال دؿأإلػػػػمأالكظمفػػرأالر ػػكمدمأارجف تأدرق

 
كهػػ أك ػػمئؿأاالا ػػ مبأغمػػرأالد مشػػرأدػػفأال دػػؿأعػػفأطرمػػؽأاج ػػمذأالػػذرائعأ: التمددارض واإلصددابات .2

أ.كال قا
ظػػمهرةأج  ػػرأفػػ أالغملػػبأعػػفأعػػدـأر ػػمأال مدػػؿ أكذلػػؾأدػػفأأ(دعػػمءأالدػػرضا أالجدػػمرض: لتمددارضا -

رأأكأ مرقمػػػػمأأكممقػػػػأأال مدػػػػؿأإلػػػػىأال ػػػػمالتأػػػػػػػػػػػهأدا ػػػػؿأالداظدػػػػػػػػػػػػػال ػػػػغطأالاف ػػػػ أالػػػػذمأمكاقمأ ػػػػ ؿ
ل  ج ػػػمدأعػػػفأد ػػػمطأال دػػػؿأجمر ػػػمأدػػػفأالكاقػػػعأالد ػػػممشأأكألمجمممػػػؿأدػػػفأاالا كم ػػػمتأأرأالدما ػػػرػػػػػػػالدر م
 .أ امءأعدمهأرأالج أمكاقمممال م م

ادػمأهػػ أج  مػػرأ: اإلصددابات - إفأال ػكادثأال ػػامعمرأكاإل ػم متأشػػأاممأشػػأفأالجغمػبأأكأجػػرؾأال دػػؿأأكا 
عػػفأعػػدـأر ػػمأالفػػردأالػػكظمف  أك ملجػػمل أاا ػػداـأالػػدافعأعمػػىأأداءأال دػػؿأ كفػػمءةأكعػػدـأالرغ ػػرأفػػ أأقزئػػ 
اضأع قػػرأ ػػم مرأ ػػمفأدرقػػرأالر ػػمأالػػكظمف أذاجػػهأأكعمػػىأهػػذاأاأل ػػمسأمدمػػؿأال ػػم  كفأإلػػىأافجػػرأأال دػػؿ
د ػدالتأال ػكادثأكاإل ػم متأفػ أال دػؿأأكجف ػرأهػذهأالظػمهرةأ ػأفأال مدػؿأالػذمأالأمشػ رأ درقػػرأأك ػمف
دفأالر مأاقدهأأقػربأإلػىأاإل ػم ر أإذأأفأذلػؾأهػكأ ػ ممهأإلػىأاال ج ػمدأعػفأقػكأال دػؿأالػذمأالأأعملمر
أؼأ  ضأالكجمبأألذاأاقدأغمرأأفأهذاأالجف مرأغمرأدم كؿأدفأطرأأم  هأ مػرق أالػرأمأالممئػؿأ ػأفأفرـك

 (.2004  مطمفأأاإل م متأه أد درأدفأد مدرأعدـأالر مأالكظمف أكلمسأال كس
أ
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كهػػ أفػػ أافػػسأالكقػػتأدؤشػػرأمػػدؿأعمػػىأعػػدـأالر ػػمأكك ػػممرأ: التظممدداتا الشددكاوى وعدددم االىتمددام .3
 دـأال دالرأأفم أفػ أهػذهأال ملػرأج ج ػرأدؤشػراأمش رأفمممأال مدمكفأ ألمجمممؿأداهأأكالدظملـأجد ؿأدكاقؼ

الد اكمرأالفردمرأأكجا بأد ظـأالدظملـأعمىأ معمتأال دؿأالزائػدةأكالجرقمػمتأأأد مشراأالا فمضأالركح
كدمأأفأعدـأاالهجدمـأال مـأ مل دػؿأهػكأأك ػرأال كادػؿأشػمكعمأالػذمأمػؤدمأإلػىأأأكاألقكرأكاظمـأاإلشراؼ
دمأم  رأذلؾأعفأالج بأكالدمؿأأك ذلؾأمد ؿأالج بأكالدمؿأك مدممفأدػفأأالكظمف أكك مراأعدـأاال جمرار

كدػػمأمػػد ؿأفػػ أهػػذاأاإلطػػمرأ ػػمالتأاإلهدػػمؿأكال د ػػمالةأكالمػػذافأأر.الجػػأ مرأعمػػىأالػػركحأالد اكمػػأعكادػػؿ
 فمدػ أأأ دكرهدمأإلػىأقمػمـأال مدػؿأ ج رمػبأأدكاتأاإلاجػمجأأأكأ جػىأإل ػمؽأال ػررأ ػملداجاأذاجػهأمؤدممف
أ.(1984

أ
  ط العملو ضغ العامل الثالث:

االقج ػمدمرأأم دأدك كعأ غكطأال دؿأدفأأهـأالدكا معأالجػ أشػغمتأال ػم  مفأفػ أد جمػؼأالدقػمالت
ءأ أالقماػ أأ ػدأ ػكاأ..أألدػمألػهأدػفأأ ػرأك مػرأعمػىأالفػردأكالداظدػرأعمػى.كاالقجدمعمرأكالاف مرأكغمرهػم

أ(.أ2001
أ

جػػؤ رأعمػػىأأكالد اكمػػرأأكالجاظمدمػػرأأكأال مئمػػرأالجػػ كمشػػمرأ ػػغطأال دػػؿأإلػػىأدقدػػؿأالدػػؤ راتأالدمدمػػرأأ
هػػذهأالدػػؤ راتأأ ػػمكؾأالفػػردأكالجػػ أجػػؤدمأ ػػهأإلػػىأفمػػدافأاالجػػزافأفػػ أأدائػػهألكظمئفػػه.أف اػػددمأمكاقػػهأالفػػرد

دكاقمجمػمأكالج مدػؿأد مػمأأددػمأأ  كرةأدائدرأكد جدرةأهذهأالدػؤ راتأأكأال ػغكطأمفمػدأد مػمأالمػدرةأعمػى
 أ أال  ػػػرمأأعمػػػىأأدائػػػهأالػػػكظمفأقممأأكهػػػذاأدػػػمأمػػػا كسأ  ػػػكرةأكا ػػػ رمػػػؤ رأعممػػػهأ ػػػمككممأك ػػػمككلكأ

أ(.أ2003
 

 ػػغكطأأكهػػذاأدػػمأدفػػعأ مل ػػم  مفأفػػ أهػػذاأالدقػػمؿأإلػػىأك ػػعأا ػػجراجمقممتأفردمػػرأكجاظمدمػػرألمج مدػػؿأدػػع
كج مممػهألدجطم مجػهأأال دؿأق دأالجمممؿأدفأأ مرهمأال م مرأك ملجمل أزممدةأأداءأالدكظؼأعػفأطرمػؽأر ػمه

 ػ ؿأ  ػرأد ػمدرهمأكا  ػرازأأكالجاظمدمرأأكف أهذاأالف ؿأمجـأجامكؿأظمهرةأ غكطأال دؿأدػفأالفردمر
الفػػػػردأكالداظدػػػػرأأامهمػػػػؾأعػػػػفأأعام ػػػػرهمأكدػػػػمأمف ػػػػرهمأدػػػػفأجػػػػراثأاظػػػػرمأكدػػػػمأج مفػػػػهأدػػػػفأأ ػػػػمرأعمػػػػى

أ.(أ1999 أالشمف  أأأاال جراجمقممتأالدج  رأف أإدارجممأعمىأد جكلأالفردمأكالجاظمد 
أ
دقدكعرأدفأالجفػمع تأ ػمفأالفػردأك مئجػهأكالجػ أجج ػ بأفػ أ(أ2002م رفممأ  فأ كدمأأ غكطأال دؿكأ

اّهػػجـأال ػػم  كفأفػػ أدقػػمؿأال ػػمكؾأالجاظمدػػ أكقػػدأعمطفمػػرأأكأكقداامػػرأغمػػرأ ػػمرةأكػػملجكجرأكالممػػؽ.أأ ملػػر
أعمىأ مكؾأاألفرادأكال مدممفأكاجقمهمجمـأا كأال دؿ.أأ دك كعأ غكطأال دؿألدمألهأدفأأ مرأ م مر

أ
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دارجمػػػمألجدكػػػػمفأال ػػػمدممفأدػػػفأأداءأأعدػػػػملمـأأاإلدارةأالكاعمػػػرأأفأج دػػػؿأعمػػػػىكعمػػػىأ دكاقمػػػرأال ػػػغكطأكا 
أ.(1995الدمرأأ  فمعممرأ

 
كالجػكجراتأالجػ أمشػ رأأأفأال دؿأف أالجاظمدمتأاإلدارمرأمشكؿأد درانألم غكطأ(2009المرمكج أ أكأكد

 مإلرهػػػمؽأالاف ػػػ أكعػػػدـأالجػػػكازفأأ مػػمأال ػػػمدمكفأعمػػػىأد جمػػػؼأالد ػػجكممتأأإذأمشػػػ رأك مػػػرأدػػػفأال ػػمدممف
 دك ػكعأ ػغكطأال دػؿألدػمألػهأدػفأأ ػمرأعمػىأأالق د أأاألدػرأالػذمأم ػجدع أدػفأالداظدػمتأاالهجدػمـ

كاا كمسأذلؾأعمىأإاجمقمجمـأككػذلؾأالقماػبأالدػمدمأالػذمأمجرجػبأأاألفرادأدفأالام مرأالاف مرأكالق دمرأ
لد ػجكممتأدجفمكجػرأدػفأال ػغكطأمػؤدمأإلػىأأ مثأمج ػرضأاألفػرادأ.الظركؼأال   رأعفأالغممبأاجمقر
أ.(2002الاف مرأأك ملجمل أما كسأذلؾأعمىأد جكلأأدائمـأ عمممفأكأ كأزمدأأأالجأ مرأعمىأ ملجمـ

 
 مصادر ضغوط العمل

 المصادر التنظيمية -أ
كعػبءأأهامؾأال دمدأدفأالد مدرأالجاظمدمرأالدؤدمرأإلىأ غطأال دؿأدا ؿأالداظدرأأفغدػكضأالػدكرأ

ال دػؿأالدمدمػرأأأأكالد ؤكلمرأعفأاألفرادأأكالدشػمركرأفػ أاج ػمذأالمػراراتأأكالد ػجم ؿأالػكظمف أك مئػرال دؿ
أ.كمممأعكادؿأجؤدمأإلىأ غطأال دؿأدا ؿأالداظدر

م  ػرأأم ج رأغدكضأالدكرأدفأالد مدرأالرئم مرأل غطأال دؿأفػ أالداظدػمتأأإذ: غموض الدور .1
مقبأأفأمؤدمػهأأأدكظؼأدفأا ج م هأأكعدـأد رفجهأ دمعدـأك كحأعام رأال دؿأكعدـأجأكدأالاعف

فػػ أأداءأعدمػػهأفػػ أأإ ػػمفرأإلػػىأعػػدـأجأكػػدهأدػػفأجكق ػػمتأاآل ػػرمفأكافجمػػمرهأإلػػىأالد مكدػػمتأالجػػ أم جمقمػػم
كد ػؤكلممجهأأأأأفمفجممرأالدكظػؼأإلػىأالد مكدػرأال م ػرأ  ػدكدأدكرهأك ػمطجهأ(2008جمممكرأأ أالداظدر

م  بألهأارج مكمأف أأداءأأظدرأأكطرؽأجمممـأاألداءأكغمرهم...أأكؿأهذاكالد مكدرأال م رأ  مم متأالدا
إلػىأإهدػمؿأالكظمفػرأأكأإلػىأجػرؾأأدممدهأأكالش كرأ مل غطأف أدقمؿأعدمهأكعدـأالر مأك ملجمل أالدمػؿ

أ.ال دؿ
.أفزمػػمدةأعػػبءأ(2008جػػمممكرأأ أكمم ػػدأ ػػهأعػػبءأالػػدكرأإدػػمأ ملزمػػمدةأأكأ ملام ػػمف: عددبء العمددل. 2

ك ملجمل أم دؿأكقجمنأإ مفممنأالأأ أقممـأالدكظؼأ دممـأالأم جطمعأااقمزهمأف أالكقتأالدجمحألهأالدكرأج ا
أ.ججام بأدعأدؤه جهأأكقدراجهأكدممرجػهأمج دمه.أأكأأفأم دؿأف أكظمفرأغمرأكظمفجهأاأل م مرأكالج أال

كاهجدمدمجهأأأقمجهأدمأاا فمضأعبءأالدكرأفمم دأ هأأفأال دؿأالدككؿألمدكظؼأقممؿأكالأمجام بأدعأطم
مزمػػػدأدػػػفأأددػػػمأمق ػػػؿأال مدػػػؿأمفجمػػػرأإلػػػىأالشػػػ كرأ أهدمػػػرأال دػػػؿأأكالدمػػػؿأكال زلػػػرأفػػػ أال دػػػؿأأكهػػػذاأدػػػم

أ.د دالتأالجأ رأف أال دؿأكالغممبأعاهألدلأال مدؿ
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عػػفأأج  ػػدأالد ػػؤكلمرأد ػػدرانأدػػفأد ػػمدرأ ػػغطأال دػػؿأأفج دػػؿأالد ػػؤكلمر: المسددؤولية عددن األفددراد .3
امػؿأأكأأ امممهأدرقرأدػفأال ػغطأأك ػرأدػفأج دممػمأعػفأاألقمػزةأكالد ػداتأأفدػ  نأقػراراألفرادأم دؿأف أ

الفردمػػرأأجرقمػػرأأكأف ػػؿأدكظػػؼأمج ػػدفأدرقػػرأعملمػػرأدػػفأال ػػغطأعمػػىأ ػػم بأالمػػرارأ  ػػ بأاآل ػػمر
فأكقدأاظمـأدك كع ألجمممـأاألداءأف  الداظدرأكذلؾأأكاالقجدمعمرألد ؿأهذاأالاكعأدفأالمراراتأ جىأكا 

الدرا ػمتأالجػ أ ماػتأأىأج ممفأاإلدراؾأكالجكق متأ مفأاألفرادأكهذاأدمأج  أف أاجػمئاأال دمػدأدػفمرقعأإل
اجمقػػرأال ػػغطأالك مػػرأأأفأالدػػدمرمفأكالد ػػمرمفأم ػػماكفأفػػ أغمل مػػرأاأل مػػمفأدػػفأالمر ػػرأكالجػػكجرأالشػػدمد

درمسأأ أالدجكلدأدفأد ؤكلممجمـأعفأاألفراد أ.(2001الدر  أكا 
اهدمػػرأأم ج ػػرأدقػػمؿأاشػػراؾأالدكظػػؼأفػػ أك ػػعأكاج ػػمذأالمػػراراتأذك: القددراراتالمشدداركة فددي اتخدداذ  .4

 كظمفجػهأكماػتأأ ملغرأ مثأإذاألـأمشجرؾأالدكظؼأ أفكمرهأكد مكدمجػهأفػ أعدممػرأاج ػمذأالمػراراتأال م ػر
كهػػذاأراقػػعأإلػػىأأرأإلػػىأشػػ كرهأ  ػػغطأفػػ أعدمػػهأأاا فػػمضأأدائػػهأكر ػػمهأالػػكظمف أػػػػػػػػػػرأ مإل مفػػػػػػػػػالاجمق

أ.(2004 مطمفأأ أش كرهأ مإلهدمؿأكال قزأكفمدااهأالج كـأف أكظمفجه
إدراؾأأمج مػػؽأ ػػمل  راتأكالددمر ػػمتأالد جمفػػرأفػػ أ مئػػرأال دػػؿأكالجػػ أجػػؤ رأفػػ : المسددتقبل الددوظيفي .5

د جكاهأم ج رأد درانأأالدكظؼأ ادكهأكجطكرهأالكظمف أإذأأفأإ  م هأ غممبأفرصألجطكمرأدممراجهأكرفع
كهاػػمأجم ػػبأالجكق ػػمتأالش  ػػمرأأأأكاإل  ػػمطأكالافػػكرأدػػفأال دػػؿأك ملجػػمل أد ػػدرانألم ػػغطألمممػػؽأكالجػػكجر

جكق مجػػهأفػػإفأذلػػؾأم ػػمهـأفػػ أزمػػمدةأألمدكظػػؼأدكرا أهمدػػمنأفػػإذاأكماػػتأالجرقمػػرأعمػػىأ ػػ مؿأالد ػػمؿأأقػػؿأدػػف
ك ملجػػمل أم ػػطرأالدكظػػؼأال ػػج دمؿأأ ػػملمبأأ ػػغطأال دػػؿألدمػػهأكالػػذمأمػػؤ رأ ػػم منأعمػػىأأدائػػهأالػػكظمف 

أهدمػرألم دػؿأأكغمرهػمأدػفأاأل ػملمبأالجػ أجق مػهأمفػرأأجكمفمرأأكملجمممؿأدفأالقمػدأالد ػذكؿأكعػدـأإعطػمء
أ.(2004  فأأ أدفأكظمفجهأكأع مئمم

كػػؿأاالدمدمػػرألكػػؿأعدػػؿأظػػركؼأجػػؤ رأفػػ أرؤمػػرأالدكظػػؼألكظمفجػػهأأكمم ػػدأ مل مئػػر: البيئددة الماديددة .6
اف ػممنأكمل ك ػمءأأكد ػجكلأألدكظؼأ ػداممنأكرا جػهالظركؼأكال كادؿأالدمدمرأالدرج طرأ   رأك  درأا

اا ػػداـأظػػركؼأدمامػػرأدرم ػػرأكدام ػػ رأأكدرقػػرأال ػػرارةأكالجمكمػػرأفػػ أدكػػمفأال دػػؿاأأ مػػثأأفأاإل ػػمءةأ
اجمقػػرأد ػػجكممتأال ػػغطأالد جمفػػرأالدجكلػػدةألدمػػهأأمػػؤدمأ ػػملدكظؼأإلػػىأجػػرؾأال دػػؿأأكأعػػدـأالرغ ػػرأفمػػهأ

أكجشدؿأال مئرأالدمدمر:.أ(2005دمهرأأ كالج أجا كسأعمىأأدائهأالكظمف 
عمقػػرأأ ػػدأد ػػمدرأ ػػغكطأال دػػؿأالرئم ػػمرأكالجػػ أجػػؤدمأإلػػىأإر ػػمؾأ:أج ج ػػرأال ك ػػمءأالضوضدداء - كا 

قممدأكظمف أأإلىأقمابأدم مدكفأأفأجؤدمأأالدكظؼأف أأدائه.أع كةأعمىأدمأج د هأدفأجكجرأاف  أكا 
 .إلىأإ م رأالدكظؼأ أدراضأع كمرأكغمرهم

اا فم هأعفأأ مءةأدفأال ام رأالدمدرأف أ مئرأال دؿأأك ملجمل أزممدةأال كءأأك:أج دأاإلاإلضاءة -
الشػ كرأكاالام ػمضأأال دأالد مكؿأم دأد درأدفأد مدرأ غطأال دػؿأإذأجج ػ بأاإل ػمءةأال ػمئرأفػ 

اإل ػمءةأدام ػ منأدػفأ مػثأالشػكؿأأكزممدةأالج بأأكاأل طمءألدلأالدكظؼأأأدمأإذاأكمفأج دمـأد ػمدر
 .ج ممؽأرا رأالدكظؼأككفممجهأف أال دؿأالرجفمعأكاإل ممطأف م معدأذلؾأ شكؿأك مرأف كالمكفأأكا
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اف ػمرأكق ػـأأإفأارجفمعأال رارةأكقمرأالجمكمػرأفػ أدكػمفأال دػؿألػهأجػأ مرأ ػم  أعمػىألحرارة والتيوية:ا -
 ػدكرهأفػ أعدمػهأكالػذمأأالدكظؼ.أكملجذدرأأكالممؽأأكال داعأأكال رؽأكالدمػؿأكهػذاأدػمأم ػدثألػهأ ػغطمنأ

 (.أ2002ؼأ أعمممفأكأ كأزمدأأما كسأأكأمؤ رأف أاألداءأالكظمف ألمدكظ
 
 المصادر الفردية -ب

ال  ػػرأأهاػػمؾأال دمػػدأدػػفأالد ػػمدرأالفردمػػرأالد  ػػ  رأل ػػغكطأال دػػؿأاػػذكرأدامػػمأعمػػىأ ػػ مؿأالد ػػمؿأال
كال دكاامرأأإ مفرأأال كادؿأال م رأ مال ج فمتأالفردمرأأكمإلدراؾأكال  رةأف أال دؿأكالدعـأاالقجدمع 

أ.إلىأال كادؿأاالقجدمعمرأكاالقج مدمر
 العوامل الخاصة باالختَفات الفردية:  .1

الػ  ضأاأل ػػرأقمػؽأأكجػكجرأأك ػػغطأكهػذاأراقػعأإلػػىأأمزدهػرأ  ػضأاألفػرادأفػػ أدكاقػؼأعػدةأ مادػػمأمغدػر
أ:(2003ال طمرأأ مأعدةأعكادؿأدام

فػػػمإلدراؾأأبأادراكمػػـألم مممػػػرأالأال مممػػػرأ  ػػدأذاجمػػػمأإفأردكدأف ػػؿأاألفػػػرادأم جدػػدأعمػػػىأأ ػػػمكأ: اإلدراك -
جقمهمػمأأفدػ  ن:أ ػكؼأأمجك طأال  قرأ مفأظركؼأ غطأال دؿأالد جدمػرأكردكدأأف ػمؿأاألفػرادأال ػمدممف
عػػددأال ػػمدممفألػػدمممأأقػػدأأدكظػػؼأدػػفأأاػػهأ ػػكؼأم  ػػرأكظمفجػػهأ  ػػ بأأفأالداظدػػرأج دػػؿأعمػػىأجممػػمص

ك مػرأكج ػكمضأامممػرأال ددػرأأفر ػرألم  ػكؿأعمػىأد مػ ماظػرأإلمػهأدػفأطػرؼأدكظػؼأأ ػرأعمػىأأاػهأ
ادػػمأمكدػػفأفػػ أأكال ػػدءأ  دمػػهأال ػػمص.أكلػػذلؾأفػػإفأا جدػػمؿأال ػػغطأالأمكدػػفأفػػ  الظػػركؼأالدك ػػكعمرأكا 

أ.جف مرأالدكظفمفأأكأال مدممفألجمؾأالظركؼ
بأمجطمػأمطكرأالدكظفكفأ دركرأالزدفأآلمرأالجكممػؼأدػعأال ػغطأأك  ػ بأأفأذلػؾ: الخبرة في العمل -

رأهػػـأاألك ػػرأقم ممػػرأعمػػىأالجكمػػؼأالجػػمـأكاألقػػؿأشػػ كراأػػػػػػػػػ أالداظدػػػػػػفجػػرةأزدامػػرأفػػإفأاألع ػػمءأالمػػدادىأف
ك ملجػمل أم ػطركفأأعكسأاألفرادأالقػددأفػ أالداظدػرأأكأالػذمفأالأممػمكدكفأجمػؾأال ػغكطأ  غطأال دؿ

أ.إلىأاالا  مبأاال جممرمأدفأال دؿأأكأالكظمفر
جج ػملىأأاألفرادأأكأالدػكظفمفأ ش  ػمرأعدكاامػرأعملمػرأكغ ػبأشػدمدأأفدػ ممـمجدمزأ  ضأ: العدوانية -

أدػػراضأالممػػبأأ(أأشػػككاهـأ م ػػجدرارأكالأم مػػكفأ ػػمأل رمفأكدػػفأالددكػػفأقػػداأأفأم ػػم كاأ ػػأدراضأدزداػػر
أ.(2003ال طمرأأ أ(...كالر أال كرأ

كالد مكدمتأأ  ؿأالرا ركمفرأأشكمؿأالد معدةأكأام رؼأالدعـأاالقجدمع أعمىأأاه: الدعم االجتماعي -
األ ػرلأأكممػمـأأ ػدأأالج أمجمممهػمأالفػردأدػفأ ػ ؿأاج ػمالجهأالر ػدمرأكغمػرأالر ػدمرأ ػمألفرادأكالقدمعػمت

االهجدمـأالذمأمكلمهأأ دأالػزد ءأأالدكظفمفأدفأذكمأال  رةأ د معدةأأ دأالدمج ممفأالقددأ ملداظدرأأأك
درمسأأ أاممفأم  ىألمكالج أالجرقمرأعمىألزدممهأالذمأفشؿأف أال  كؿأ أ.(2001در  أكا 
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ج ػدأجػأ مراتأأأفأ(ال  قػرأدػعأالدشػرفمفأأكأالػزد ء كعممهأمدكفألمدؤشراتأالدجزامدةألمػدعـأاالقجدػمع أ
مدكػفأأفأم فػؼأدػفأأ( الػدعـأاالقجدػمع  غكطأال دؿأأكالاطؽأدفأكراءأذلؾأأفأهذاأالدجغمرأالك مطأ

أ.ل غطالجأ مراتأال م مرأ جىأف أاألعدمؿأعملمرأا
 
 وامل االجتماعية واالقتصاديةالعأ-ج
 مل  قػػمتأأج ػػددأال كادػػؿأاالقجدمعمػػرأالد ػػ  رأل ػػغطأال دػػؿأأفدامػػمأدػػمأمج مػػؽ العوامددل االجتماعيددة: -

كد مطػػػػهأأكدامػػػػمأدػػػػمأمج مػػػػؽأ أ ػػػػرةأالدكظػػػػؼأأ(ال  قػػػػمتأغمػػػػرأالر ػػػػدمر االقجدمعمػػػػرأ ػػػػمفأالدػػػػكظفمفأ
دػرضأدػزدفأأكالدةأأكفػمةأ ػدمؽأ ال ػم مرأكاالمقم مػرأأاالقجدمع أكم ػطرابأال مػمةأالزكقمػرأكاأل ػداث

 (.2003ال طمرأأ أ(بكزكجأكأأدكظؼ كأ رلأجج مؽأ جدا ؿأاألدكارأكج ددأالدممـأأ(طفؿأأإقمزةأعدؿ
كاالقجدمعمػػرأأدػػفأأهدمػػمأاقػػدأاألقػػرأالػػذمأإذاألػػـأم مػػؽألمفػػردأ مقمجػػهأالدمدمػػر: العوامددل االقتصددادية -

ذلػػؾأاقػػدأ مم ػػرأأمكػػكفأإافػػمؽأالفػػردأأك ػػرأدػػفأإراداجػػهأأإ ػػمفرأإلػػى ػػ بأ ػػغطمنأفػػ أال دػػؿ.أكعػػمدةأدػػمأ
أ(.2003ال طمرأأ أالجرقمرأكالدكمفآتأالج أجج  ممأالداظدمتأجشكؿأف أالغملبأعكادؿأ غطأال دؿ

 اآلثار والنتائج المترتبة عن ضغوط العمل
عمػىأأالداظدرأردأأكمجرجبأعمىأالد جكممتأالد جمفرأل غطأال دؿأدقدكعرأدفأاآل مرأكالاجمئاأعمىأالف

كمدكػػفأأأدامػػماإلمقػػم  أال ػػكاءأأغمػػرأأاػػهأالأمدكػػفأال كػػـأ ػػأفأهػػذهأاآل ػػمرأكالاجػػمئاأ ػػم مرأكلكػػفأهاػػمؾأ
أمأج :أجك م أذلؾأكدمأ

أ
أ(2004ال دممفأأ اآلثار االيجابية لضغط العمل .1

 جػػهأدكمفأإفأال دمػػدأدػػفأالداظدػػمتأإفألػػـأجكػػفأقدم مػػمأجاظػػرأإلػػىأ ػػغكطأال دػػؿأعمػػىأأامػػمأشػػرأمقػػب
أ ػػمرأامقم مػػرأأكذلػػؾأأل مرهػػمأال ػػم مرأعمػػىأالفػػردأكالداظدػػرأكلكػػفأال مممػػرأغمػػرأذلػػؾأإذأأفأل ػػغكطأال دػػؿ

أأج :درغكبأفمممأمدكفأأفأجدرجأف أهذاأال ممؽأكدمأم
أرأػػػػػػػػرأالد رفػػػػػػىأجادمػػػ مثأجؤدمأإلأ(الدكظفمف رأ مفأاألفرادأػػػجدعمـأكجمكمرأال  قمتأاالقجدمعمػػػػػأ
 .كرفعأرك مـأالد اكمرأف أدكاقمرأال غكطأكالكقممرأدامم لدممـأأ
أعمىإ مرةأالداف مرألدلأاألفرادألممممـأ دممدمـأ أا بأالطرؽأدفأأقؿأج ممؽأالذاتأكجأكمدأالمدرةأػػػػػأ
 .دكاقمرأال غكطأكالكقممرأدامم  
أالكظمف أقؿأاال جمرارأأإ مرةأركحأالجامفسأف أال دؿأكج ممؽأاألداءأالدجدمزأ مفأالدكظفمفأدفػػػػػأ
 .كرفعأكفمءجمـأعفأطرمؽأ راداأالجدرمبأكالجأهمؿأ(الدكظفمف جادمرأكزممدةأدممراتأاألفرادأػػػػػأ
 .جدكفأدفأاكجشمؼأالمدراتأكالكفمءاتأالدجدمزةأ مفأالدكظفمفأكا جغ لممأ شكؿأأف ؿػػػػػأ
أ.زممدةأقاكاتأاالج مؿأ مفأالدكظفمفأدفأأقؿأدكاقمرأال غكطػػػػػأ
أ
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 اآلجمر:االمقم ممتأأ(2004ال دممفأ أهذاأكم مؼ
 .زممدةأجركمزأالدكظؼأعادأأدائهأل دمهأ   مأعفأالدكاردأالدجم رأك كفمأداهأعمىأكظمفجهػػػػػأ
  ؿ ؿأش كرهأ ملدج رأف أاالاقمزأكاظرجهألمد جمػرأكالاشمطأكال مرأدفأ ػػػػػػجزكمدأالدكظؼأ مل مكمػػػػػأ
 .الكظمف أ جفمؤؿأأ
 
 ثار والنتائج السمبية لضغط العملاآل .2

 مجرجبأعمىأاإل  مسأ جزامدأ غكطأال دؿأ  ضأاآل مرأكالاجمئاأال م مرأال مرةألمفردأكلمداظدر
أأج :كأهدممأدمأم

 ثار ضغوط العمل عم  الفردآ -أ
أ:كمآلج جام ـأاآل مرأال م مرأل غكطأال دؿأعمىأالفردأإلى:أ مككمرأأاف مرأكق دمرأ

دػػفأ ػػمفأاآل ػػمرأالجػػ أججرجػػبأعمػػىأإ  ػػمسأالفػػردأ جزامػػدأال ػػغكطأعممػػهأ ػػدكثأ  ػػضأ: اآلثددار السددموكية
كذاتأأأعمداجػػهأالدألكفػػرأكأادػػمطأ ػػمككهأالد جػػمدةأأكعػػمدةأدػػمأجكػػكفأجمػػؾأالجغمػػراتأإلػػىأاأل ػػكأأالجغمػػراتأفػػ 

مػػػػأج أ ػػػػم مرأ ػػػػمرةأ ػػػػكاءأفػػػػ أاألقػػػػؿأالم ػػػػمرأأكأاألقػػػػؿأالطكمػػػػؿأكدػػػػفأأهػػػػـأجمػػػػؾأالجغمػػػػراتأدػػػػمأأأ ػػػػمر
 :أ(2002 دممفأال 
 .دفأاألرؽأالدائـأأكأالدؤقتأدعأجغمرأكجذ ذبأف أعمداتأالاكـأةالد مامػػػػأ
أ.اإلددمفأعمىأالك كؿأكا ج داـأاألدكمرأالدمدئرػػػػػأ
 .اإلفراطأف أالجد مفأكفمدافأالشممرأكدفأ ـأا طرا متأف أالكزفػػػػػأ
أ.داظدرال دكاامرأكالج رمبأأكعدـأا جراـأاألاظدرأكالمكاامفأف أالػػػػػأ

رجبأعمػػػىأإ  ػػػمسأالفػػػردأ جزامػػػدأ ػػػغطأال دػػػؿأعممػػػهأأ اػػػمءأجأدمجػػػهأػمجػػػأ:(ةالسددديكولوجي)اآلثدددار النفسدددية 
الاف ػػػمرأكالجػػػ أج ػػػدثأجأ مرهػػػمأعمػػػىأجفكمػػػرأالفػػػردأكعمػػػىأع قمجػػػهأأاال ػػػجقم متألكظمفجػػػهأ ػػػدكثأ  ػػػض
أ:(2008ع دأاهللأأ مأج أاألعراضأدمأأ مآل رمفأأكدفأأهـأجمؾ

 .الش كرأ ملممؽأكاإل  مطال زفأكالكآ رأكأػػػػػأ
أكفمدافأال مرأ ملغمرػػػػػأ  .الاظرأإلىأالد جم ؿأ جشمـؤ
 .الج رؼأ    مرأشدمدةأكعدـأالمدرةأعمىأالجركمزػػػػػأ
أ.ال  م مرألمامدأدفأقمابأاآل رمفػػػػػأ
 .  ك رأالج دثأكالج  مرأكال د مالةػػػػػأ
 .ط م مرأعادأدكاقمرأجقر رأغمرأ مرةعدـأالمدرةأعمىأال كدةأإلىأال ملرأالاف مرأالػػػػػأ
 
 
 



33 
 

 ػدكثأجغمػراتأأإفأا جدرارأال غكطأف أال دؿألفجرةأق مرةأمؤدمأإلى: (ةالفسيولوجي)اآلثار الجسدية 
كججػػأ رأالػدكرةأالددكمػػرأأفػ أأقمػزةأالق ػػـأكالجػ أجػػؤ رأعمػىأ ػػ رأالفػردأأ مػػثأجػزدادأاإلفػػرازاتأالمردكامػر

رأػػػػػػػػػرةأطكممػػػػػػػآل ػمرأالجػ أجػاقـأعػفأا ػجدرارأ ػغكطأال دػؿألفجأدػمأاأ.ددمأمؤدمأإلىأجغمرأف أ غطأالػدـ
الدزداػػرأأكأدػػراضأالممػػبأأكالجػػكجرأال  ػػ  أأكال ػػداعأأكالجمر ػػمتأالد دمػػرأأ أججد ػػؿأفػػ أاألدػػراضػػػػػػػػفم

أـأأدػػػراضأالجكمػػػؼأأألامػػػمأالأجاجمػػػؿأ مل ػػػدكلا ػػػكالر ػػػكأأكال ػػػكرمأكالجػػػ أمطمػػػؽأعمممػػػمأأال ػػػمدةأكالد كمػػػرأ
 .(2001أ القما أ

أ
 أثار ضغوط العمل عم  المنظمة -ب

عام ػػرأأالأجمج ػػرأأ ػػمرأ ػػغكطأال دػػؿأعمػػىأالفػػردأ ػػؿأجدجػػدأإلػػىأالداظدػػرأأ مػػثأمد ػػؿأالفػػردأفممػػمأأهػػـ
عمػىأأدائػهأكعمػىأأاإلاجمجأكالك ممرأالد مشرةألج ممؽأأهدافممأأفج رضأهذاأاأل مرألم ررأ كؼأمػا كس

ال مئمػرأالدجغمػرةأأكعممػهأأ ممءأكاال جدرارأكالجكمؼأدعأالظركؼاألداءأال مـألمداظدرأأكعمىأقدرجممأعمىأال
أ:(2004مأج أ ال دممفأأأمدكفأإمقمزأاآل مرأال م مرأل غكطأال دؿأعمىأالداظدرأفمدم

أبأأأأكملغمم رةأػػػػرأالد مشػػػػػػػكغمأ(الج كمضأالدمدـألممئرأالجأدمف زممدةأالجكملمؼأالدمدمرأالد مشرةأػػػػػأ
أأىأاإل م متأكال كادثأكج طؿأاآلالتػػجأ رأعفأال دؿأأكالجكقؼأعاهأأإ مفرأإلكاإل رابأكالأأ
 .(دكا    ممأكجكمفهأالج مقدأدعأدكظفمفأقدأأ
 .جدا أد جكلأاإلاجمجأكاا فمضأقكدجهػػػػػأ
 .كاا فمضأالركحأالد اكمرأكقكد  ك رأالجركمزأف أال دؿأكاال جممءأدفأػػػػػأ
أ.الغممبأكالجأ رأعفأال دؿػػػػػأ
 .عدـأالدقرأف أاج مذأالمراراتأددمأمؤدمأإلىأ كءأال  قمتأ مفأأفرادأالداظدرػػػػػأ
أ. كءأاالج مؿأ   بأغدكضأالدكرأكجشكمهأالد مكدمتػػػػػأ
 

  الثقافة التنظيمية العامل الرابا:
كدأقدأ ظمتأال ممفرأالجاظمدمرأ مهجدمـأدجزامدأعمىأال  مدمفأالاظرمأكال دم ألػدلأالداظدػمتأأكهػذاأم ػ

إلػػىأجأ مرهػػػمأالد مشػػػرأعمػػػىأأداءأالداظدػػرأ شػػػكؿأعػػػمـأكأداءأدكظفممػػػمأ شػػكؿأ ػػػمص.أفمل ممفػػػرأالجاظمدمػػػرأ
ج ج رأعا راأهمدمأف أجككمفأداظدمتأاألعدمؿأأكجمكـأ ػدكرأ مػكمأفػ أجق ػمدأكجطػكمرأالفكػرأاإلدارمأ

فأال ممفػػرأال مدػػرأال ػػدمثأدا ػػؿأالداظدػػرأأكلكػػؿأداظدػػرأ ممفجمػػمأال م ػػرأ مػػمأأفمل ممفػػرأالجاظمدمػػرأقػػزءأدػػ
أمج مدممأالفردأ  ؿأعدمهأدعأاآل رمف.

أ
أ
أ
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 أامم:اأذلؾأالكؿأالد مدأالذمأمشدؿأالد رفرأكال ممدةأكالففأكاأل  ؽأال ممفرأالجاظمدمرأأاTaylorأاكعرؼ
أ(.2009المرمكج أأ عأكالمماكفأكال مدةأكأمرأقدراتأمكج  ممأاإلا مفأك  كأف أالدقجد

أ
م:اأدقدكعرأال مكؾأالج أجج مدممأالكمئامتأاإلا مامرأف أأمأدقجدعأدفأالك مرأ أامأاlintoNأاكدمأعرفمم

أ.(2009المرمكج أأ أارالذمفأجاجمؿأدامـأإلىأال غم
أ

دقدكعرأدفأال دمممتأالج أجقدػعأأع ػمءأالداظدػرأ اػمءاأعمػىأأاكدمأعرفتأال ممفرأالجاظمدمرأعمىأأامم:
الداظدػػػرأأججػػػم أ ممفػػػرأالداظدػػػرألمداظدػػػرأد ملقػػػرأأالشػػػكؿأالدشػػػجرؾأدػػػفأالمػػػمـأاأل م ػػػمرأكالد جمػػػداتأفػػػ 

دشػػمكؿأالجكمػػؼأدػػعأال مئػػرأال مرقمػػرأكالجكمدػػؿأالػػدا م ألدػػكاردأالداظدػػرأكج دػػؿأ ممفػػرأالداظدػػرأكأ ػػمسأ
لاظػػػمـأإدارةأالداظدػػػرأأكالػػػذمأمشػػػدؿأعمػػػىأددمر ػػػمتأإدارمػػػرأك ػػػمككممتأج ػػػززأالد ػػػمدئأاأل م ػػػمرأالجػػػ أ

أ.(2007الدكممرأأ أارمدجمكممأأع مءأالداظد
أ

االفجرا ػػمتأالشػػمئ رأكالد جمػػداتأاأل م ػػمرأالجػػ أمػػجـأجطكمرهػػمأعػػفأطرمػػؽأاكعرفمػػمأأ ػػدأال ػػم  مفأ أامػػم:
أ.ا(2005قمدأالربأأ أالداظدرأ دركرأالكقتأأكه أكا دةأدفأالدككامتأاأل م مرألمداظدر

 
 الثقافة التنظيمية أىمية

 
ك مرأدفأالداظدمتأكلدلأك مرأدفأالدػدمرمفأأألمدأأ   تأال ممفرأالجاظمدمرأقما مأدم كالأكذاأأكلكمرأف 

الجاظمدمػرأفػ أالامػمطأأكمدكػفأجم ػمصأأهدمػرأال ممفػرأ.رأكأ ػؿأهػمـػػػفػملك مرأدػفأالدػدمرمفأم ج ػركفأال ممف
أ:(2008المم  أأ اآلجمرأ

أكال  قمتأأرأدلمؿأل دارةأكالدكاردأال شرمرأأجشكؿألمـأادمذجأال مكؾػػػػرأ د م ػػػػػػػػرأالجاظمدمػػػػػػال ممفأ-1
أهأأع مءأالداظدرأالكا دةأكماظـأػػ أإطمرأفكرمأمكقػػػػػػػػػ أمقبأإج معممأكاال جرشمدأ ممأفمػػػػػػػالجأأأأ
 .أعدملمـأأكع قمجمـأأأأ
أرأعفأالد د أالددمزةألمداظدرأعفأغمرهمأدفأالداظدمتأأكه أكذلؾأػػػػػػػرأالجاظمدمػػػػػػػج  رأال ممفأ-2

أزألمدكظفمفأ ممأأك م رأإذاأكماتأجؤكدأقمدمأد مارأد ؿأاال جكمرأأكالجدمزأأد درأف رأكاعجزاأأأأ
 .كالرممدةأأكالجغمبأعمىأالدامف مفأأأأ
أرأج ج رأعا راأف مالأكدؤمداأل دارةأكد معداألممأعمىأج ممؽأأهدافممأػرأالمكمػػػػرأالجاظمدمػػػػػػال ممفأ-3

أرأأكأػػػػػػػػػكقمدةأالفرؽأأف أممقئكفأإلىأاإلقراءاتأالر دمأرأاإلدارةأػػػػػػػػكطدك مجمم.أكدمأج مؿأدمدأأأأ
 .ال مردرألجأكمدأال مكؾأالدطمكبأأأأ
أ
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أرأػػػػرأإذاأكماتأجؤكدأعمىأ مككممتأأ  قمػػػػػرألمداظدػػػػػج ج رأال ممفرأالجاظمدمرأالمكمرأدمزةأجامف مأ-4
 .كملجفما أف أال دؿأأك ددرأال دمؿأأأأ
أرأفملداظدمتأالرائدةأػػػػػرأالد ئدػػػػػػرأعمد أهمدمأف أقذبأالدكاردأال شرمػػػػػػػرأالجاظمدمػػػػػج ج رأال ممفأ-5

أمرأالجفكؽأج جمكمأالدكظفمفأػػػػ أقمـأاال جكػػػػػػػ أج اػػػػػػالجأجقدبأالدكظفمفأالطدك مفأأكالداظدمتأأأأ
أ.الدكظفكفأالدقجمدكفأالد دعمفأأكالداظدمتأالج أجكمف أالجدمزأكالجطكمرأما ـأإلمممأأأأ
أرأعا راأهمدمأمؤ رأعمىأقم ممرأالداظدرألمجغممرأكقدرجممأعمىأدكاك رأػػػػػػرأالجاظمدمػػػػػػػج ج رأال ممفأ-6

 .الجطكراتأالقمرمرأدفأ كلممأأأأ
أىأدقمكداتأكاعمرأجغذمممأػػرأج جمجأإلػػػػػػال ممفرأالجاظمدمرأكأمأعا رأآ رأدفأعام رأالداظدأ-7

ج معمـألج ممدمجممأػػػػػػػمأاال جمػػػػػػػمأأكج دفألمػػػػػػكجمكممأأأأ أرارأالا   أكر ك ممأف أأذهمفأالدكظفمفأكا 
 كالذمأما كسأقمممأعمىأ مككمـأكع قمجمـ.أأأأ
أ

 عناصر الثقافة التنظيمية
 

أ(:أ2008مأج أ عكمشرأأججككفأال ممفرأالجاظمدمرأدفأدقدكعرأعام رأكالج أمدكفأجك م ممأكدمأ
:أالمػػمـأالجاظمدمػػرأججد ػػؿأفػػ أالمػػمـأالجػػ أجػػا كسأكجظمػػرأفػػ أدكػػمفأأكأ مئػػرأال دػػؿأأيم التنظيميددةالقدد -1

 ػػمكؾأالدػكظفمفأ ػػدفأالظػػركؼأالجاظمدمػػرأالد جمفػػر.أكأد مػػرأعمػػىأأ  مػثأج دػػؿأهػػذهأالمػػمـأعمػػىأجكقمػػه
أالممـأالجاظمدمرأالد مكاةأ مفأال مدممفأأاالهجدمـأ إدارةأالكقتأأاالهجدمـأ مألداء...الخ.

:أهػػ أع ػػمرةأعػػفأأفكػػمرأدشػػجركرأ ػػكؿأط م ػػرأال دػػؿأكال مػػمةأاالقجدمعمػػرأفػػ أالمعتقدددات التنظيميددة -2
 مئػػرأال دػػػؿأأككمفمػػرأااقػػػمزأال دػػؿأكالدمػػػمـأالجاظمدمػػػرأأكدػػفأهػػػذهأالد جمػػداتأعمػػػىأ ػػ مؿأالد ػػػمؿأأهدمػػػرأ

أدشمركرأالدكظفمفأف أ اعأالمراراتأأكالد مهدرأف أال دؿأالقدمع .
:أججد ػؿأالجكق ػمتأالجاظمدمػػرأ ملج مقػدأال  ػمككلكق أغمػػرأالدكجػكبأكالػذمأم اػػ أيميددةالتوقعدات التنظ -3

دقدكعرأدفأالجكق متأالج أم ددهمأأكأمجكق ممأالفردأأكأالداظدرأكؿأدامدمأدفأاآل ػرأ ػ ؿأفجػرةأعدػؿأ
أالفردأف أالداظدرأأد ؿأذلؾأجكق متأالرؤ مءأدػفأالدرؤك ػمفأأكالدرؤك ػمفأدػفأالرؤ ػمءأأكالدجد مػرأفػ 
الجمدمرأكاال جراـأالدج ػمدؿأأكجػكفمرأ مئػرأجاظمدمػرأكداػمخأجاظمدػ أم ػمعدأكمػدعـأا جممقػمتأالفػردأال مدػؿأ

أالاف مرأكاالقج مدمر.
أ مػػمأال ػػمدمكفأفػػ أالداظدػرأعمػػىأاعج ػػمرأأامػػمأد ػػمممرأاألعددراف التنظيميددة -4 :أع ػػمرةأعػػفأد ػمممرأممجػػـز

دـأج مػمفأاألبأكاال ػفأفػ أافػسأالداظدػرأأكمفجػرضأدفمدةألمداظدرأأعمىأ  مؿأالد مؿأالجزاـأالداظدرأ  
 أفأجككفأهذهأاألعراؼأغمرأدكجك رأككاق رأاإلج مع.

أ
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 نواع الثقافة التنظيميةأ
أ:(2007فكدةأأ مأجدمزأأد ممتأالفكرأاإلدارمأالد م رأ مفأاكعمفأدفأال ممفرأالجاظمدمرأهد

دػدمركفأكالمػمدةأ ػمل د ءأكأ ػ مبأاأل ػمـأ:أهػ أالجػ أممػجـأفممػمأالالثقافة القوية والثقافة الضدعيفة .1
أك ملدكظفمفأاهجدمدمأدم كظم.

:أفم أالج أالأممجـأفمممأالددمركفأإالأ أاف ػمـأأكأ مل دػؿأالد مشػرأأكأ ملجكاكلكقمػمأأالثقافة الضعيفة. 2
أكم طكفأاهجدمدمأقمم أ ملامسأكال د ءأكالد ؾأكالدكظفمف.

لػػىأقماػػبأهػػذاأالجم ػػمـأال ػػمـألم ممفػػرأم دمػػزأال دمػػدأدػػفأال ػػم  مفأ ػػمفأعػػدةأأادػػمطأدػػفأال ممفػػرأ معج ػػمرأكا 
أ:أ(2009اآلج أ  دمعأأالطم عأال مـألممأعمىأالا كأ

أمأكمجـأػػػػػمتأأفمككفأال دؿأداظدػػػػػػمتأكال مطػػػػػػ أهذاأالاكعأمجـأج دمدأالد ؤكلمػػػػػػ:أفالثقافة البيروقراطية -
أ شكؿأهرد أكجمكـأعمىأالج كـأكااللجزاـ.الجا مؽأ مفأالك داتأكج م ؿأال مطرأأأأ
رأػػػػػػرأاألكؿأكدػػفأأهػػـأ ػػدمتأهػػذاأالاػػكعأدػػفأال ممفػػػػػػػػػرأدػػفأادػػطأال ممفػػػػػػػػػ أقرم ػػػػػػػػػكهأثقافدددددددة القدددددددددوة: -

أالاظمـأ
أرأالجم  مفأأػػػـأالممئدأ  دمممأممكأػػػػػػػرأكجك دأالقمكدأ مؼأالممئدأأكدػػػػػػػػػػرارأ مثأأفأالمممدةأعمدلػػػػػػػػػكاال جمأأأ
أالد م مفأأ مإل مفرألذلؾأمجـأج فمزأاألفرادأعفأطرمؽأأ مكبأال كابأكال ممب.أأأ
أ جكفمػػػػػػػػػػ:أهػػػ أال ممفةيددددددددددة اإلبداعدددددددددالثقاف - رأ مئػػػرأال دػػػؿأالدشػػػق رأكالد ػػػمعدةأعمػػػىأػػػػػػػػػرأالجػػػ أجمػػػـك

أاإل داعأأ
أف أاج مذأالمراراتأكدكاقمرأالج دممت.أكمج ؼأأفرادهمأ ملقرأةأكالد مطرةأأ
دػػفأأهػػـأ ػػدمتأهػػذاأالاػػكعأأفأاإلدارةأج مدػػؿأال ػػمدممفأد مػػمأ  ػػفجمـأاإلا ػػمامرأأالثقافددة المساندددددة: -

أكلمسأ
أ معج مرهـأآالت.أأأ
أ:أما  رأاهجدمـأ ممفرأال دمممتأف أطرممرأااقمزأال دؿأكلمسأالاجمئاأالج أجج مؽأأة العمميدددداتددثقاف -
أفماجشرأال ذرأكال مطرأ مفأاألفراد.أأأ
أمزأال دؿأكجمجـأ ملاجمئاأكج مكؿأػػػداؼأكااقػػػػػػىأج ممؽأاألهػػػػػػػػػرأعمػػػػػػػػ:أجركزأهذهأال ممفة الميمدددددةدددددثقاف -
أا ج داـأالدكاردأ طرممرأد ملمرأدفأأقؿأج ممؽأأف ؿأالاجمئاأ أقؿأالجكملمؼ.أأأ
أاألهداؼربأ دمجممأدفأ دمتأالاكعأال م ؽأدفأال ممفرأ مثأمجـأالجركمزأعمىأ:أكجمجثقافة االنجدددداز -
أإذألم مدممفأالجزاـأدشجرؾأك دمسأقكمألمك كؿأإلىأاألهداؼ.أأأ
أىأاكعأالج  مصأالكظمف أك ملجمل أاألدكارأالكظمفمرأأك رأدفأػػػػػػمأعمػػػػػ:أكما بأجركمزهثقافدددددة الدور -
أكاألاظدر.الفردأكجمجـأ ملمكاعدأأأأ
أ
أ
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 عَقة الثقافة التنظيمية باالنحراف الوظيفي
جرلأال م  رأأاهأإذاأكماتأالداظدرأدج مهمرأدػعأالدػكظفمفأالد مػمفأ كاق ػمجمـأالكظمفمػرأأدػفأعػدـأالجػزاـأ

أدـأػػػػػػػػػػرأإلممـأدكفأرقمبأفإفأذلؾأمكلدألدممـأعػػػػػػػػػ أأكجركمـأألدمكفأعدممـأأكلمدممـأالدككمػػػػػ ملدكاـأالر د
أ

االلجػػػزاـأكم ػػػمؿأعمػػػممـأعدممػػػرأإ  لمػػػـألمكظمفػػػرأأ مادػػػمأإذاأ ػػػمدأفممػػػمأااللجػػػزاـأأفػػػإفأذلػػػؾأ ػػػم ززأ ػػػفرأ
أـ.االلجزاـألدمم

 
كدفأالد ركؼأأفأجغمبأالش صأعفأعدمهأف أالداظدرأمؤ رأعمىأاآل رمفأأكلػذاأفػإفأ  ػكرأاألفػرادأ

أكه :أأ(1997 مجأ رأ    رأعكادؿأكـأ ماممأ رمـأ
 .رأالجغمبأال مئدة ممفأ-1
 . مم متأالداظدرأكددمر مجممأ شأفأال دؿأ-2
أ.اجقمهمتأال مدؿأكقمدهأكأهدافهأ-3
أ

    ظروف وبيئة العمل العامل الخامس:
كالدم كدأ ظركؼأك مئرأال دؿأه أاأل امػرأكالجكاكلكقمػمأالد ػج ددرأكاإل ػمءةأكالجمكمػرأأ مإل ػمفرأإلػىأ

فمامؾأدػفأالظػركؼأالجػ أج ػمعدأكج ػمؿأدػفأأدائاػمألم دػؿأأكدامػمأأالد مممرأكالممـأال مئدةأف أالدؤ  رأ
 ال دؿأإلىأاكعمفأرئم مفأهدم:أ(2009 أكالدممد أدمأم مؽأهذاأاألداءأأكمم ـأعم 

 البيئة المادية وآثارىا عم  العاممين -1
 أرأػػمءةأعملمػػػػرأال دؿأ كفػػػػػػػ أ ممءةأدفأال ام رأالدمدػػػػػػرأكالجػػػػػػػ أج معدأفػػػػػػػػػػرأاإل ػػػػػػج ج اإلضاءة:  -أ

أمجأ رأ اكعأال دؿأكقدراتأاإلا مفأأأ  .فمإل مءةأالقمدةأدفمـك
 أهداؼأاإل مءةأف أأدمكفأال دؿأكه أكدمأمأج :أ(2004 كعر تأالدراخأ

 .جدكفأال دمؿأدفأرؤمرأدكمفأال دؿأ كؿأدمأم جكمأ-1
 ػػػمءةأالمكمػػػػػػػػرأال ممدػػػػػػػػػػرأجمػػػػػ أال ػػػمدممفأدػػفأ ػػػكادثأأأأأ  دػػػػػػػػػػرأال مدػػػؿأدا ػػؿأأدػػػمكفأال دػػؿأألفأاإلأ-2

أأأأإ ػػػػم متأال دػػػػؿأأكقػػػػدأ  ػػػػتأأفأااجمػػػػػػػػػػمؿأال دػػػػػػػػػػػػمؿأدػػػػفأدكػػػػػػػػػػػػػمفأقػػػػكلأاإل ػػػػمءةأإلػػػػػػػػػػىأدكػػػػػػػمفأ ػػػػ مؼأ
ممػػػػػػػػمأعمػػػػػػػػىأاإل ػمءةأمج ػ بأفػػػػػػػػ أكقػكعأال ػكادثأأ مػثأمجطمػبأاألدػرأدػركرأفجػرةأزدامػرأججػأقمـأال ػمفأف

ال مدؿأ ػػػػ ؿأهػذهأأدقممرأ جىأج ؿأدرقرأالجأقمـأإلىأذركجممأكمككفأ(30 ال كءأاألقؿأأقدأج ؿأإلىأ
جرؾأدكمفأدظمـأفمػجـأ  ػرعرأأالفجرةأد ر مأل  طداـأأكأاإل م رأأأدمأالجأقمـأعمىأال كءأالشدمدأ  دأ

أ.أك رأدفأالجأقمـأعمىأالظ ـ
أمػػػؿأا ػػػ رأاأل طػػػمءأأ مػػػثأج دػػػؿأاإل ػػػمءةأال ػػػممدرأكالدام ػػػ رأعمػػػىأرفػػػعأكفػػػمءةزمػػػمدةأاإلاجػػػمجأكجممأ-3

أ.ال مدممف
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أ
ألػػػذاأجػػػرلأال م  ػػػرأأاػػػهأدػػػفأالكاقػػػبأعمػػػىأاإلدارةأجػػػكفمرأاإل ػػػمءةأالدام ػػػ رأكذلػػػؾأ فمظنػػػمأعمػػػىأ ػػػ در

 .ال مدممفأأددمأمدكامـأدفأجأدمرأأعدملمـأعمىأأكدؿأكقه
أ

أ أأكممكؿػػػػػػػػرأالاف ػػػػػػمجأكم  بأالش كرأ مل مؽأكالجكجػػػػاإلاجػػػأم مؽأمدمدأ ج ج ػػػػػػرأعمدالضوضاء:  -ب
 ىأأفأ فمتأال ك مءػػػػػػػػػػػرأال ك مءأإلػػػػػػػ أجامكلتأدشكمػػػػػػػػػمتأال دمدةأالجػػػػػػػأشمرتأالدرا أاغرمب:أأأأ
 ػػػػهأال ك مءأد درناػػػػػػػػػدلأالػػػػػػػػػػذمأمدكفأأفأجككفأعممػػػػػػػػددأالدػػػػػػػػج ج ػػػػػػػػرأدفأأهـأال كادؿأالجػػػػػػػػػ أج أأأأ
 مػػػرةأأ م جرأأأـأدجمط رأعشكائمر(أكددلأأهدمجمػػػػػمأ د جدػػػػػرأ دك مػػػػػػػػل زعمجأكالممؽأأكذلؾأد ؿأطرممأأأأ
أ(2003ال طمرأأ لم دؿاأأأأأ

 

  مدمػػػػػػػرأكالد ا مرأأفأالظػػػػػػركؼأالد مػػىألكؿأدفأال دؿلمدأدلتأالجقمربأالرارة: دددددددة والحدددددددالتيوي -ج
أأأمعأأأأأأػػػػػػػكأفأارجفأ(50 عأدرقػػػػػػػرأرطك ػػػػػػػػػرأػػػػػػػرأدػػػػػػػرأدئكمػػػػػػػػدرقأ(20  أػػػػػػػ أكال دؿأال ممػػػػػػػػػػ أهػػػػػػػالق دأأأأأ
أ.ؿأدفأالمدرةأعمىأ ذؿأالدقمكدأالكا عدرقج أال رارةأكالرطك رأإلىأ دأك مرأمممأأأأأ

أ
أ(2003غرمبأأ مادية )النفسية( وأثرىا عم  العاممين الالبيئة غير  -2
هأاإلعمػػػمءأكلػػػهأػػػػػػػػػػذمأمطمػػػؽأعممػػػػػػػػػػػػ:ألمػػػدأاهػػػجـأال ػػػم  كفأ مػػػذاأالاػػػكعأال ػػػػػمدأدػػػفأالج ػػػبأكالادددددددداإلجي -أ

أع دمت
أالذمأأالدك كعمرأأفأم   أال مدؿأالدمهرأكملجمدمذأالد جدئرأكأ رلأذاجمرأأكدفأع دمجهأػػػػػدك كعمأأأ

أأكؿأاألدرأأهأاال طرابأاجمقرأ رعػػػػػػػػػرأال دؿأكدقجهأأكدفأع دمجهأالذاجمرأأش كرأال مدؿأف ػػػػػم م أأأ
شػػ كرهأأ أذلػػؾأ ملػػرأدػػفأال ػػقرأكالدمػػؿأأفػػإفأ مػػ أفػػ أافػػسأدمػػهأزادػػػػهأممػػػػػػػػػػػهأ  دمػػػػػػػػ ػػامصأاهجدمدأأأ

أ ملممؽأ
فأا جدػػػػػػػرأفػػػػػػػػ أعدمػػػػػهأ  دأذلؾألـأم جطعأاال جفمظأ  دمهأددمأأأأ أكالدمؿأكهكأمكمفػػػػػػػػػ أف أالد ػػػػػػػػ أكا 
 .مممئهأألدراضأاف مرأكق دمرأشجىأجممئهأ  دأذلؾألمد ملفػػػػػػػػػرأكلم مؿأف أكاق مجهأالكظمفمرأأأ
أػػرأالامصأالدج معدأػػػػػرأاجمقػػػػػػرأج دكأأجظمرألذلؾأعدةأدظمهػػػػػػػػػػػعمدأرػػػػػػ:أالج بأ ملالشعور بالتعب -ب

فأإأ(2009  أػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أ مل ػػػػمؽأكاأللػػػػـأأكممػػػػكؿأعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأكالشػػػػ كرأالذاجػػػػػػػػػمءةأكاإلاجمقمػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػ أالكفأأأأأ
 بػػػػػػأغم

 :ممدمفأكه الدرا متأجك  أأفألمممسأالج بأ   رأدأأأأأ
 .األ م مسأالد م  رألم دؿأ-
 .الجغمراتأالق دمرأ-
 .الامصأف أاألداءأ-
أمطأمام ػػػػػػػػػػهأالػػػػػدافعأأكأػػرأجاجػػػػػػػػػاأدفأاشػػػػكهكأ ملػػػػػػػػػرأاف مأأمأ ملج بػػػػػػػمأك ممػػػػػػمػػػػػػػػرج طأارج مطالممل:  -ج
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أمأػػػػهأالفردأأكمدكفأأفأج ؼأ دةأدشكمرأالدمؿأ طػػػػرؽأعدةأدامػػػػػػػػالأمدمؿأإلمأ أدكقؼػػػػػػػػرارأفػػػػػػػاال جدأأأأ
أعأأعدملمـأ مإل مفػػػػرأػػػػػػػػػذمأمجام بأذكمؤهـأدػػػػػػػػمرأال مدممفأكالدكظفمفأاألكفػػػػػػػمءأالػػػػػػأاػػػػػػػهأالأمجـأا جمأأأأ
أ.لمجكزمعأكالجغممرأف أشكؿأال دؿأأأأ
أ

 ين ظروف العمل وبين االنحراف الوظيفيالعَقة ب
كمإل ػمءةأأكالمػدكءأأكالاظمفػرأأكال ػرارةأأكالجمكمػرأأكاأل ػمثأأكاألقمػزة(أ إفأجػكافرأظػركؼأعدػؿأدام ػ رأ

ش ءأهمـ.أفكمدمأكماتأجمؾأالظركؼأأك رأد ئدرأاف منمأكق دمنمألمدكظؼأ ػمعدجهأعمػىأااللجػزاـأ ملػدكاـأ
ال دػػؿأالدمدمػػرأأا ػػبأالغمػػمبأالامقدػػرأعػػفأعػػدـأجػػكافرأ مئػػػػػػرالر ػػد أأكقػػدأقػػدرأأ ػػدأالدج   ػػمفأأفأ

أعدؿأالدكظؼأ40الدام  رأقدأج ؿأإلىأ  .(2001الد مكؼأأ %أدفأمـك
 
 :أخَقيات الوظيفة العامة في اإلسَم 2-2-2

عممػػهأأفأمػػؤدمأ ممػػمأكمراعػػ أأإفأالكظمفػرأ ػػكاءأكماػػتأعمدػػرأاكأ م ػػرأقػػدأاؤجدػػفأعمممػػمأالد ػػمـأككقػػب
كالكقػكعأفػػ أالزلػؿأكاالا ػػراؼأعػفأالطرمػػؽأالد ػجممـأكلػػذلؾأأالػافسأال شػػرمرأم جرممػمأال طػػأأكاق مجمػمأأالف

هػكأأدفأالكقكعأف أدزالؽأاالا ػراؼأكاج ػمعأالمػكلأكال ػ لرأالفأاالا ػراؼأال مممػ أ ذرامأاهللأعزأكقؿ
كالد ػمممرأأكماػتأهػذهأالمػمـأكؿأ مكؾأمجرجبأعممهأااجممؾألمممـأكالد مممرأالج أج كـأ مرأالدقجدػعأ ػكاء

طمػبأف مػهأعمػىأكقػهأأفأالكاقػبأهػكأدػمإلذاأف. مآل رمفأل مؽأاالذلأكال ررا أد مكدرأاكأغمرأد مكدرأكأ
أ:(أ2005 أافجم  أأأأ  قممتأالكظمفرأال مدرأإلىأق دمفأاإللزاـأألذاأمدكفأجم مـ

أ
أ
 (المشروعة)أخَقيات الموظف المحمودة  -أ
 

 ممجػهأكج مدمػهأدػعأاف ػهأكدػعأأأفأمج ؼأ هأاالا ػما أفػ أفمل مؽأال دمدأهكأال مكؾأالمكمـأالذمأمقب
كازدهمرهػػمأكقمػػمـأالػػدكؿأك ممئمػػمأفركػػزأاإل ػػ ـأعمػػىأأغمػػرهأأكاأل ػػ ؽأال دمػػدةأ ػػركرةأل ػػ مدةأالشػػ كب

أدػفكأ ػ ـأ  ػثأعمػىأأ ػ ؽأ دمػدةأعدمػدةأجشػدؿأقدمػعأدقػمالتأال مػمةأإلكاأغر ممأفػ أافػكسأأ امئػهأ
أدمأمأج :األ  ؽأال دمدةأ

 
 صدقال .1
َيا َأْيَيدا الَّدِذيَن أولمدأ  تأالشرم رأاإل  دمرأعمىأال دؽألدمألهأدفأقمدرأعملمرأأإذأممكؿأعزكأكقؿ:أ 

اِدِقينَ  .أكهذاأم ا أأاهأما غ أعمػىأالدكظػؼأكالدكظفػرأ(119الجك رأأ أ أآَمُنوْا اتَُّقوْا الّمَو َوُكوُنوْا َمَا الصَّ
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أأففػ أالمػرآفأ(2007ال رمرمأكآ ركفأأ ممعأ  مرأذلؾأأجقابأالكذبألدمألهأدفأآ مرأ م مرأعمىأدف
 ِإنََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت المّدِو َوُأْولددِئَك ُىدُم اْلَكداِذُبوَن  أوالكرمـأممكؿأ   ماػهأكج ملى:أ

لبدرا والبدر ييددي إن الصدق ييدي إل  اأاكف أال دمثأالشرمؼأممكؿأالر كؿأالكػرمـ:. (105النحلا )
ن الكذب ييدي إل  الفجورا والفجور ييدي إل  النار أ.(د مـأأب.ت أاإل  الجنةا وا 

أ
 
 الصبر .2

َيدا َأْيَيدا الَّدِذيَن أوكهكأدػفأالف ػمئؿأال ظمدػرأالجػ أأ رزهػمأاإل ػ ـأفػ أدكا ػعأك مػرةأأدامػمأقكلػهأج ػملى:أ
ََِة ِإنَّ  ْبِر َوالصَّ اِبِرينَ  آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ كهذاأم اىأأفأمككفأالدكظػؼأ.أ(153ال مرةأأ أ أالّمَو َمَا الصَّ

مككاػمأ ػرم  أأال دمتأال مككمرأأ امءأددمر ػرأال دػؿأأ  مػثأالأكالدكظفرأدج ممفأ مذهأالف ممرأكإ دل
ال  مدمفأأ أد مطأال دؿأمكاقمماهأدفأ غكطأف أكالج رؼأدكفأركمرأكعممهأكعممممأج دؿأدمأاالاف مؿ
َواْلَكدداِظِميَن اْلَغددْيَظ َواْلَعدداِفيَن َعددِن وأ:أفمػدأادجػػدحأاهللأ ػػ  ماهأكج ػملىأال ػػم رمفأفػػ أقكلػهأج ػػملىأأ(1993

أ.(134آؿأعدراف:أ أ أالنَّاِس َوالّمُو ُيِحْب اْلُمْحِسِنينَ 
أ
 األمانة .3

كالدكظفػرأأأأفػملدكظؼ(58الا ػمءأأ أ أَيداِإنَّ الّمَو َيْمُمُرُكْم َأن ُتؤْدوْا اأَلَماَنداِت ِإَلد  َأْىمِ أوممكؿأاهللأج ػملى:أ
أاظدػػرأكج ممدػػمتأ م ػػرأ ملكظمفػػرأأأداءأاألعدػػمؿأالدككمػػرأإلممدػػمأدػػفأـدؤجداػػمفأكػػؿأعمػػىأكظمفجػػهأكعمػػمم

.أكمقبأعمىأالدكظؼأأفأمككفأأدماػمأفػ أأدائػهألكظمفجػهأأكأفأمجرفػعأ(1993ال  مدمفأأ أ  دؽأكازاهر
 أم دػؿأفممػمأأػػػػػػدػفأ مػرأالقدمػكرأ ػهأأكألمداشػأةأالجأعفأكؿأدمأمامصأدػفأكمماػهأك ػمدـألألدػرأأأكأممػز

أمألهأأ ؿأه أجكممؼأالأجشرمؼأأػػػػػ أمشغمممألم تأدمكػػػػػػػػػهأالجػػػػػػػفكظمفج
نيددا حسددرة وندامددة إال مددن أاكلػػذلؾأممػػكؿأالر ػػكؿأالكػػرمـأأل ػػ أذرأام ػػ مألػػه: يددا أبددا ذر إنيددا أمانددةا وا 

.أك اػػػمءأعممػػػهأمقػػػبأعمػػػىأالدكظػػػؼأأالأم ػػػج دـأالكظمفػػػرأ(ػػػػػه1410ال مممػػػ أأ أ"أخدددذىا بحدددق ا  فييدددا
لج ممػػػؽأد ػػػمل أ م ػػػرأ ػػػكاءألػػػهأأـأألقمر ػػػهأأـألد مرفػػػهأأألفأفػػػ أهػػػذاأاال ػػػج داـأالد ػػػم  ألمكظمفػػػرأ

َيا وأاأأكم ذرامأاهللأ   ماهأكج ملىأدفأال ممارأأفممكؿ:(2011الشدمدرمأأ ا جغ الأأكاال جغ ؿأ ممارأ
أ.(27األافمؿأأ أ أوْا اَل َتُخوُنوْا الّمَو َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ َأْيَيا الَِّذيَن آَمنُ 

أ
 االلتزام بإنفاذ الحكم الشرعي .4

أ  دػػػؿأل ػػػمل أالدقجدػػػعأأكالد ػػػم رأاألكلػػػىألمدقجدػػػعأهػػػ أااللجػػػزاـأ ػػػمل كـأ إفأالدكظػػػؼأهػػػكأفػػػردأممػػػـك
ُكنُتْم و ملىأأكالجأكدأدفأجافمذأهذاأال كـأأكذلؾأادج مالألمكلهأج ملى:أأالشرع أالذمأشرعهأاهللأ   ماهأكج

ددٍة ُأْخِرَجددْت ِلمنَّدداِس تَددْمُمُروَن ِبدداْلَمْعُروِف َوَتْنَيددْوَن َعددِن اْلُمنَكددِر َوُتْؤِمُنددوَن ِبالمّددوِ  آؿأعدػػرافأأ أ أَخْيددَر ُأمَّ
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كالألمممئرأكالألقمرأالجكظمؼأأإادػمأمكػكفأ.أكالكالءأعادأأداءأالكظمفرأف أاإل  ـأالأمككفألمجاظمـأ(110
لمد دأأأكهذاأمكقبأعمىأالدكظؼأأفأم مدرأفكراألمجا مهأإلىأدكمفأال طأأف أالجاظمـأأ غضأالاظػرأعػفأ

أ.(2011الشدمدرمأأ د درهأأكف أأمأد جكلأإدارمأكمفأأألفأالد دأأأعظـأدفأكؿأالد جكممتأ
 
خَص .5  أداء العمل بدقة وا 

 ػػػمفأالدكظػػػؼأكالدكلػػػرأأكأالداشػػػأةأال م ػػػرأهػػػ أع قػػػرأج مقدمػػػرأأك اػػػمءأعمػػػىأهػػػذهأإفأط م ػػرأال  قػػػمتأ
أأفإاػهأ(1الدمئػدةأأ أ أَيدا َأْيَيدا الَّدِذيَن آَمُندوْا َأْوفُدوْا ِبداْلُعُقودِ أوال  قرأأكا جامداأإلػىأقكلػهأ ػ  ماهأكج ػملى:أ

مػذاأال مػد.أكاألداءأالأم اػ أمجرجبأعمىأالدكظؼأأفأمؤدمأال دؿأ أق ىأاإلدكمامتأالدجكفرةألدمهأكفمءأل
فمػػػطأاإلاقػػػمزأ ػػػأمأشػػػكؿأدػػػفأاألشػػػكمؿأأإادػػػمأمجقػػػمكزهأإلػػػىأاإلاقػػػمزأ أق ػػػىأدرقػػػمتأاال ػػػجطمعرأأدػػػعأ

أأكقػػدأ ػػمفأالر ػػكؿأالكػػرمـأذلػػؾأ مكلػػهأ(2011الشػػدمدرمأأ ا جشػػ مرأالد ػػؤكلمرأأدػػمـأاهللأج ػػملىأفػػ أذلػػؾأ
أ.(هػػػػػػ1410ال ممم أأ أايتقنوإن ا  يحب من العبد إذا عمل عمَ أن اف أال دمثأالشرمؼ:

أ
 إطاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرىم .6

مجكقػػػبأعمػػػىأالدكظػػػؼأأفأمطمػػػعأرؤ ػػػمءهأفػػػ أاألكادػػػرأالجػػػ أم ػػػدركاممأأكذلػػػؾأا ػػػجامداألمكلػػػهأ ػػػ  ماهأ
ي دددددِر ِمدنُكْم َفدِإن َتَنداَزْعُتْم فِ دددددددَيا َأْيَيا الَّدِذيَن آَمُندوْا َأِطيُعدوْا المّدَو َوَأِطيُعدوْا الرَُّسدوَل َوُأْوِلدي اأَلمْ أوكج ملػػػػػػى:أ

ًَ َشْيٍء َفُرْدوُه ِإَل  الّمِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّمِو َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن تَمْ   الا ػمءأأأ أِوي
أفأالأم مػػطأ ػػمفأ.أكأفأجكػػكفأالطمعػػرأ ػػملد ركؼأأك جػػىأإفأكػػرهأالدكظػػؼأدػػفأرئم ػػهأشػػمئمأفمقػػبأ(59

 .(2011الشدمدرمأأ ذلؾأك مفأالطمعرأ ملد ركؼألألكادرأ
أ
أ
 عدم تضييا وقت الدوام الرسمي. 7

كقدأمكػكفأذلػؾأ ملجػأ رأعػفأال  ػكرأإلػىأالػدكاـأالر ػد أأكأالج كمػرأفػ أاالا ػراؼأداػهأأ ػؿأقػدأمكػكفأ
ال دػػؿأالداػػجاأأأالدكظػػؼأدكاظ ػػمأكلكػػفأم ػػمعأأكقػػمتأالػػدكاـأالر ػػد أفػػ أعػػدـأجكػػرمسأهػػذاأالكقػػتأفػػ 

فم ػػم هأفػػ أالزمػػمراتأكالدقػػمد تأكاالج ػػمالتأالش  ػػمرأأكفػػ أهػػذاأج ػػممعأل مػػكؽأالاػػمسأكأكقػػمجمـأ
كد مل مـأأكدفأذلؾأأم ػمأاالا ػراؼأعػفأد ػمل أال دػؿأكالدػراق مفأكأ ػ مبأالد ػمل أأكالجا ػؿأ

دمأمجرجبأعممهأدفأدكاقمجمـأكق مءأ كائقمـأأكهكأدمأم دىأف أالشرعأا جقمبأالراع أعفأالرعمرأأكأ
أ.(2011الشدمدرمأأ دفأج طمؿأد مل مـأ

أ
أ
أ
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 عدم المحاباة والمحسوبية .8
إفأالد م مةأكالد  ك مرأه أأكلػىأ طػكاتأالف ػمدأاإلدارمأكج ػممعأالد ػم رأال مدػرأأفمػ أجمػدـأداف ػرأ
لػػ  ضأالاػػمسأكجف ػػممـأعمػػىأاآل ػػرمفأأكفػػ أذلػػؾأإ ػػ ؿأ د ػػدأأجكػػمفؤأالفػػرصأكال ػػدؿأكالد ػػمكاةأأكدػػفأ

لد م مةأأفأممربأدفأمرغبأكدفأمػزمفألػهأاألعدػمؿأكمكمػؿألػهأالدػدم أأكم  ػدأدػفأممػكؿأال ػؽأكم ػرصأا
أ.(2011الشدمدرمأأ عمىأال مرأكمدؿأعممهأ

أ
كدمأأاهأمقبأأفأججكفرأفػ أالدكظػؼأالد ػمـأال ػفمتأال مدمػرأأكال ػفمتأال مممػرأكاإلا ػمامرأأكال ػفمتأ

أ(.2007أأ  مفأكال قد دمامرأكال مممرأ المممدمرأكاإلدارمرأأإ مفرأإلىأال فمتأالق 
أ
األد مػرألمممػمـأ أع مئمػػمأأمشػجرطأفػمدفأمجػكلىأالكظمفػػرأال مدػرأأفأمكػكفأ ػػمل مأدػفأالام مػرأاأل  قمػػرأأككأ

شػػرطأ ػػػركرمأكهػػمـأل ػػػ درأددمر ػػرأالكظمفػػػرأأكددمر ػػرأ ػػػمطمجممأأفػػمأل  ؽأال دمػػػدةأك  ػػفأال ػػػد ر
أ.(1990ر  فأأ اال مدرأكج ممؽأال مل أال مـ

أ
كقدأ ثأاإل  ـأعمىأد م  رأالافسأكدراق رأال مكؾألم دؿأالد مـأدفأج ػرفمجهأكمرقػعأعػفأأ طمئػهأ

َوالَّددِذيَن ِإَذا َفَعمُددوْا َفاِحَشددًة َأْو َظَمُمددوْا َأْنُفَسددُيْم َذَكددُروْا المّددَو أو ملجك ػػرأكاال ػػجغفمرأأكدػػفأذلػػؾأقكلػػهأج ػػملى:أ
آؿأعدػرافأأ أ أِفُر الْذُنوَب ِإالَّ الّمُو َوَلدْم ُيِصدْروْا َعَمد  َمدا َفَعمُدوْا َوُىدْم َيْعَمُمدونَ َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِيْم َوَمن َيغْ 

أا م ػػ كاأأاف ػػكـأق ػػؿأأفأج م ػػ كاأأكزاػػكاأأعدػػملكـأق ػػؿأأفأجػػكزفأعمػػمكـأا.أككدػػمأقػػمءأفػػ أاأل ػػر:(135
أ.(2011الشدمدرمأأ 
أ

 (غير المشروعة)أخَقيات الموظف غير المحمودة 
ع قػػرأاألفػرادأ   ػػمـأ ػػ  ضأأكأأاالا ػػراؼأالػكظمف أقػػدأمكػػكفأااجممكػمألممػػكاامفأكالمكاعػػدأالجػ أج كػػـأدػمأ

الجػػ أج كػػـأع قػػرأاألفػػرادأ   ػػمـأ ػػ  ضأأكأ   ػػمـأأمكػػكفأاالا ػػراؼأااجممكػػمألم ػػمداتأكالمػػمـأكالجمملمػػد
 ػػػػرزأأىأفممػػػػمأالفػػػػردأذكأال ػػػػمكؾأالدا ػػػػرؼأك ػػػػكؼأاممػػػػ أال ػػػػكءأعمػػػػأ مل مئػػػػرأاالقجدمعمػػػػرأالجػػػػ أم ػػػػمش

   ػػػبأالشػػػدمرمأأمغفػػػؿأعامػػػمأالدكظفػػػكفأكقػػػدأممػػػعأفػػػ أف مػػػمأالك مػػػركفأكدػػػفأأهدمػػػمأاالا رافػػػمتأالجػػػ 
أ:(أدمأمأج 2011 
أ
 عدم احترام وقت العمل .1

م دػؿأفماجمػؿأدػفأدكجػبأإلػىأأم كرأف أدغمدرجػهأكلكاػهأالأإفأالدكظؼأقدأمجأ رأف أال  كرألم دؿأكقد
إلػىأأمدممفأفػ أدكػمفأال دػؿألج ػمدؿأآ ػرأاأل  ػمرأددػمأمػؤدمأ رلألم دمثأدػعأال ػأدكجبأكدفأإدارةأإلى

أ.عدـأااللجزاـأ جأدمرأاإلعدمؿأأ امءأ معمتأال دؿأالزدامر
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 التراخي. 2
ال ػمل أأال دػؿأإالأال ػمفزأالدػمدمأأكأعلىى  يحضهم وال والتكاسل التراخي إلى العاملين معظم ميل

قمػدأدمم ػؿأأفكفأفػ أعدممػـأ ػذؿأاقػؿك ػذلؾأفمػـأم ػجمدأأأ ػرلأالش   أدفأقمرأأكأال كؼأدػفأقمػر
أ.قرأأك رأ
أ
 عدم تحمل المسؤولية. 3

إدارمأإلػػػػىأد ػػػػجكلأاقػػػػؿأأكأال كػػػػسألمجمػػػػربأدػػػػفأأمظمػػػػرأذلػػػػؾأدػػػػفأ ػػػػ ؿأج كمػػػػؿأاألكراؽأدػػػػفأد ػػػػجكل
مج دػػؿأالدكظػػػؼأأ قماػػبأالجف ػػمرأال ػػمؽألممػػػكاامفأكالمكاعػػدأ جػػىأالأالجكقم ػػمتأل ػػدـأج دػػؿأالد ػػػؤكلمر

المػػكاامفأأرأإ ػػداع أقػػدأمجرجػػبأعمػػىأذلػػؾأا ػػجفمدةأعػػددأقممػػؿأدػػفأ  ػػضأهػػذهاقجمػػمدأأكأجفكمػػأد ػػؤكلمرأأم
أ. قمابأ  كؿأالامسأعمىأاقؿأفمئدة

أ
 عدم االلتزام بموامر وتعميمات الرؤساء .4

الج ػرفمتأالجػ أقػدأمدمر ػممأ  ػضأالرؤ ػمءأعمػىأالدػكظفمفأد ػؿأ ردػمفأألىعع   الظىاهر   هذه ترجع
إ ػم رأالدكظػؼأأدممزأف أالجرقممتأكال كافزأددمأمػؤدمأإلػىالدكظؼأدفأع كةأأكأدكمفأةأجشقم مرأأكأج
أ. مل دكاامرأجقمهأرؤ مئهأكعدـأطمعرأأكادرهـ

أ
 إفشاء أسرار العمل.5

أالدكظؼأ  عمػىأالجمػمرمرأال ػرمرأالجػ أكج مػمأالرؤ ػمءأ شػأامـأأط عأال دػمؿممم دأ مذهأالظمهرةأإفأممـك
أفأدػمأكج ػهأعاػهأفػ أهػذهأزاعأ ػمفأال مدػؿأكرئم ػهأ شػ ػرمجممأكمزمػدأدرقػرأالاػأفمكأ مذاأمفمدأهػذهأالجمػمرمر

 .(1993ال  مدمفأأ الجممرمرأ
أ
 االمتناع عن أداء العمل المطموب منو .6

الممػمـأ أعدػمؿأكظمفجػهأعمػىأا ػكأغمػرأ ػ م أاكأالجػأ مرأفػ أأدائمػمأأكمم دأ ذلؾأادجامعأالدكظؼأعف
أإلاقػػمزأاألعدػػمؿاألقػػكرأالجػػ أم  ػػمكفأعمممػػمأكالجػػ أالأججام ػػبأدػػعأاأ  ػػ بأاا فػػمض ألدقمػػكدأالػػ ـز
أ.(أ2008 أاألش رمأأأالدطمك رأدامـ

أ
 عدم المحافظة عم  كرامة الوظيفة.7

ارجكمبأالدكظؼألف ؿأفم  أد ػؿأ مل مػمءأفػ أأدػمكفأال دػؿأأكأأإفأدفأهذهأاألف مؿأعمىأ  مؿأالد مؿ
 األشػػػػ رمأأأمرا ػػػػج دمؿأالد ػػػػذراتأكالدك ػػػػراتأأكأاال ػػػػجغ ؿأأكأالجػػػػكرطأفػػػػ أقػػػػرائـأشػػػػرفأ مرقمػػػػمأأك

أ(.2008
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 الرشوة. 8
ال ػػملـأك  م ػػرأفػػ أدقجد ػػمتأال ػػملـأأالرشػػكةأج ج ػػرأأـأالف ػػمدأاإلدارمأكدػػفأأعظػػـأالقػػرائـأالدجفشػػمرأفػػ 

 هأدفػػػػػػ أدا  مأقممدممأك مراأأألاهأ ف مدهأمف دأدفأج جػػػػػػػػػالدرجشأمأا جؿػػػػػػػػػمأكمدػػػػػػػػال ملثأأكجزدادأ طكرجم
أ

أ.(2008األش رمأأ أممممـأأم مأف مفأكدؤكأالدرأ
أ

د مر جمػمأ كػؿأقػكةأكالم ػمءأأ طرأالقرائـأكدفأأ ػكأأاالا رافػمتأاإلدارمػرأالجػ أمقػبأكج ج رأالرشكةأدفأ
أأالدقجد متأأكعفأطرممممأجف دأذدـأالامسأك دمئرهـأعممممأكذلؾألدمأمجرجبأدفأأ رارأكأ طمرأجمدد

ال  مدػػػػمفأأ أجكملمػػػرأكالاف مػػػػرأعمػػػىأركحأالكاقػػػػبالاالظمػػػػـأكالف ػػػمدأأكج ػػػػكدأركحأأكم ػػػمعأال ػػػػؽأكماجشػػػر
أ.(1993

أ
 المحسوبية. 9

ال م ػرأ دػكظفمفأغمػرأدػؤهممفأددػمأمػؤ رأأكمجرجبأعمػىأااجشػمرأهػذهأالظػمهرةأشػغؿأالكظػمئؼأال مدػرأاك
أ.(1993ال  مدمفأأ أال ددمتأكزممدةأاإلاجمجأعمىأاا فمضأكفمءةأاإلدارةأف أجمدمـ

أ
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  الدراسات السابقة 1-1

 :العربيةالدراسات  2-3-1

محددددات التسددرب الددوظيفي مددن وجيددة نظددر أسدداتذة التعمدديم  "ا بعنددوان(2017قاسدميا)درا ػػرأهػدفتأ
إلػػىأالكشػؼأعػػفأد ػػدداتأالج ػربأالػػكظمف ألػػدلأأااالبتدددائيا دراسددة ميدانيددة بابتدددائيات بمديددة جامعددة

  ػمألمقػاسأكالدؤهػؿأال مدػ أأكد رفرأاال ج ؼأف أد دداتأالج ػربأالػكظمف أجأأ مجذةأج ممـأاال جدائ أ
قمدػتأالطمل ػرأ م ػج داـأالدػاماأالك ػف أاال جكشػمف أ مػثأجػـأاالعجدػمدأعمػىأأرا ػرالدأكلج ممؽأأهداؼ

الكظمف أأكذلؾأ  دأالجأكدأدفأ  مئصأال مككدجرمرأ مثأقػدرأد مدػؿأال ػدؽأ م ػج داـأأأداةأالج رب
أأ-د مدػؿأال  ػمتأ م ػج داـأد مدػؿأألفػمأك تأقمدرأارأأأكج(0.63أ–أ0.20 االج مؽأالدا م أ مفأأد مدؿ
قمد ػػرأأأ ػػجمذأكأ ػػجمذةأ داطمػػرأ(125 ك اػػمءأعممػػهأط مػػتأاألداةأعمػػىأعماػػرأقكادمػػمأ(0.85 أػػػػػػ ػػمخأ اكركأ

ج ج ػرأال كادػؿأأأكجك متأالدرا رأإلىأعدةأاجمئاأدفأأهدمم:أ2016/2017كالمرأالكادمألم مـأالدرا  أ
اال جػػدائ أأكدػػمأأفأدرقػػرأأف أدػػفأكقمػػرأاظػػرأأ ػػمجذةأالج مػػمـالدمدمػػرأكالد اكمػػرأد ػػدداتألمج ػػربأالػػكظم

د دداتأالج ربأالػكظمف أالأج جمػؼأ ػم ج ؼأالقػاسأأ مادػمأج جمػؼأدرقػرأد ػدداتأالج ػربأالػكظمف أ
أ م ج ؼأالدؤهؿأال مد .

أ
الرضددا الددوظيفي وأثددره عمدد  أداء المعمددما دراسددة  "ا بعنددوان(2017الميمددود وعبددد الكددريما )درا ػػرأأدػػمأ
فمػدفتأإلػىأ.أانة بين المعمم في المدرسدة العموميدة والمعمدم فدي المدرسدة الخاصدة بواليدة الجمفدةمقار 

الددر ػرأال دكدمػرأأدممرارأ مفأالد مػـأفػ أرا ردأادك كعأالر مأالكظمف أكأ رهأعمىأأداءأالد مـد ملقرأ
 ػػمأالػػكظمف أد ػػجكلأالرأأكهػػ أجمػػدؼأإلػػىأالج ػػرؼأعمػػىاكالد مػػـأفػػ أالددر ػػرأفػػ أال م ػػرألكالمػػرأالقمفػػر

كأ رمرأكد مكلػرأر طمػمأ أدائػهأفػ أألدلأالد مـأ كؿأكظمفجهأكذلؾأدفأقكاابأدمدمرأكد اكمرأكاقجدمعمر
(أد مدمفأ6(أد مدمأف أالددارسأال دكدمرأكأ 17(أد مدمأأدامـأ 23كجككاتأعمارأالدرا رأدفأ أ.عدمه

كقػكدأفػركؽأفػ أالدرا ػرأعمػىأأف أالددارسأال م رأأكا ج ددتأاال ج مارأكأداةأ   مر.أكقدأدلتأاجمئا
هاػػػمؾأجمػػػدمرأك مػػػرأدػػػفأطػػػرؼأالد ػػػؤكلمفأأشػػػمرتأالاجػػػمئاأإلػػػىأأفأكدػػػمأأأاألداءأ ػػػمفأد مدػػػ أالددر ػػػجمف
دػػفأالدشػػرفمفأ ملا ػػ رأأأدػػمأفػػ أالددر ػػرأال دكدمػػرأفماػػمؾأعػػدـأجمػػدمرأألمد مدػػمفأفػػ أالددر ػػرأال م ػػر

دفأكقكدأعدـأر مأاأعمىأأاهأ ملرغـأأأكدمأدلتأالاجمئ مثأأاهأهامؾأع قرأرئمسأ درؤكسأألمد مدمف
أ.ف أكؿأدفأالددر جمفأال دكدمرأكال م رأراجبعفأال

أ
الرقابدة اإلداريددة وعَقتيددا بداألداء الددوظيفي لدددى  "ا بعنددوان(2016حسدن عمدديا )درا ػػرأ مادػمأهػدفتأ

 مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجية نظر المديرين 
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دػػدمرمأالدػػدارسأأأأكدرقػػرأاألداءأالػػكظمف ألػػدلالدطم مػػرأدرقػػرأالرقم ػػرأاإلدارمػػرالج ػػرؼأإلػػىأ.أاسدديمأنف
الدػػدمرمفأأاف ػػمـأأكال  قػػرأأال ككدمػػرأاأل م ػػمرأفػػ أد مفظػػمتأشػػدمؿأال ػػفرأالغر مػػرأدػػفأكقمػػمتأاظػػر

مأ ةأاإلدارمرأأال مد أأ اكاتأال  رأأرؼأأ رأكؿأدفأدجغمراتأ القاسأأالدؤهؿ جإلىأ مامدم.أكهدفتأأم ن
الػػكظمف ألػػدلأدػػدمرمأالدػػدارسأال ككدمػػرأأالددمرمػػرأأدكقػػعأالددر ػػر(أفػػ أعدممػػرأالرقم ػػرأكع قجمػػمأ ػػمألداء

كقػػدأجكػػكفأدقجدػػعأأ.كقمػػمتأاظػػرأالدػػدمرمفأأاف ػػمـأاأل م ػػمرأفػػ أد مفظػػمتأشػػدمؿأال ػػفرأالغر مػػرأدػػف
تأشػدمؿأال ػفرأالغر مػرأأد مفظػمأكدػدمراجممأفػ أالدرا رأدفأقدمػعأدػدمرمأالدػدارسأال ككدمػرأاأل م ػمر

دػػدمرناأكدػػدمرةأدػػكزعمفأعمػػىأ(أ454 أـ(أأ مػػثأ مػػ أعػػددهـأ2016أأ2015 كذلػػؾأفػػ أال ػػمـأالدرا ػػ أ
رأعمػػىأػػػػػػػػرأأكقػدأأ قرمػتأهػذهأالدرا ػػػػػػػػالغر م رػػػػػػالدػدارسأال ككدمػرأاأل م ػمرأفػ أد مفظػمتأشػدمؿأال ف

دػمأأأ.كا ج ددتأال م  رأالداماأالك ف أالج مممػ أ.ددمرناأكددمرةأ(229 عمارأعشكائمرأ م أعددأأفرادهمأ
ال م  ػػػرأ إعػػػدادأأ ملا ػػػ رأإلػػػىأاألداةأالجػػػ أجػػػـأا ػػػج دادممأفػػػ أال  ػػػكؿأعمػػػىأاجػػػمئاألمػػػذهأالدرا ػػػرأقمدػػػت

(أفمػرةأدكزعػرأعمػىأد ػكرمفأهدػمأالرقم ػرأاإلدارمػرأكاألداءأ73رأأشػدمتأ ا ج مارأ م ػرأ دك ػكعأالدرا ػ
كقػػكدأفػػركؽأذاتأداللػػرأإ  ػػمئمرأفػػ أدجك ػػطأدرقػػرأاألداءأالػػكظمف أدلػػتأالاجػػمئاأعمػػىأعػػدـأالػػكظمف .أ

لػػدمأدػػدمرمأالدػػدارسأال ككدمػػرأاأل م ػػمرأفػػ أد مفظػػمتأشػػدمؿأال ػػفرأالغر مػػرأج ػػزلألدجغمػػرأالقػػاسأأ
الرقم ػرأاإلدارمػرأكع قجمػمأ ػمألداءأالػكظمف أكعدـأكقكدأفركؽأذاتأداللرأإ  مئمرأ مفأدجك طمتأدرقػرأ

ج ػزلألكػؿأدػفأدجغمػراتأأكدمػرأاأل م ػمرأفػ لدلأدػدمرمأالدػدارسأال ك د مفظػمتأشػدمؿأال ػفرأالغر مػرأ 
أ.(اإلدارمرأأالددمرمرأأكدكقعأالددر رأ الدؤهؿأال مد أأ اكاتأال  رة

أ
درجة التحفيز والرضدا الدوظيفي والعَقدة بينيمدا مدن وجيدة  "ا بعنوان(2015معانيا )درا ػرأكهدفتأ

إلػىأالج ػرؼأإلػىأدرقػرأأ."محافظدات شدمال الضدفة الغربيدة نظر مدراء المدارس الحكومية الثانوية في
الج فمػػػػزأكالر ػػػػمأالػػػػكظمف أكال  قػػػػرأ مامدػػػػمأدػػػػفأكقمػػػػرأاظػػػػرأدػػػػدراءأالدػػػػدارسأال ككدمػػػػرأال ماكمػػػػرأفػػػػ أ
د مفظمتأشدمؿأال ػفرأالغر مػرأأكدػمأهػدفتأأم ػمأإلػىأالج ػرؼأعمػىأأ ػرأ  ػضأدجغمػراتأالدرا ػرأد ػؿأ

د جكلأالػد ؿ.أكدػفأأقػؿأج ممػؽأأهػداؼأالدرا ػرأأقػمـأال م ػثأأالقاسأأالدؤهؿأال مد أأ اكاتأال  رةأ
(أفمرةأأكججككفأدػفأق ػدمفأهدػمأأالج فمػزأكالر ػمأالػكظمف أأدككاػرأدػفأ دمامػرأ60 جطكمرأا ج مارأدفأ 

(أفػػرداأجػػـأا جمػػمرهـأ ملطرممػػرأال شػػكائمرأالط ممػػر.أكأشػػمرتأاجػػمئاأ385دقػػمالتأأكشػػدمتأعماػػرأالدرا ػػرأ 
أأا ػػجقم رأك مػػرةأقػػداأفػػ أا ػػجقم متأعماػػرأالدرا ػػرأعمػػىأالدقػػمؿأاألكؿأكال ػػما أالدرا ػػرأإلػػىأكقػػكدأدرقػػر

كأشػػمرتأاجػػمئاأالدرا ػػرأأم ػػمأإلػػىأكقػػكدأأأكك مػػرةأعمػػىأالدقػػمؿأال ملػػثأأكدجك ػػطرأعمػػىأالدقػػمؿأالرا ػػع
فػ أالج فمزأكج ممؽأالر مأالكظمف ألػدلأدػدراءأالدػدارسأال ككدمػرأأع قرأإمقم مػػػػػرأدالػػػػػػرأإ  مئممأ مف

د مفظمتأشدمؿأال ػفرأالغر مػرأأكدػمأأشػمرتأالاجػمئاأأم ػمأإلػىأعػدـأكقػكدأفػركؽأذاتأداللػرأإ  ػمئمرأ
أ أػػػػػػ مفأدجك طمتأا جقم متأعمارأالدرا رأا كأدرقرأجكفرأالج فمزأج زلألدجغمرأالقاسأكالدؤهؿأال مد

أ
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ـأكقػكدأفػركؽأذاتأداللػرأك اكاتأال  رةأكد جكلأالد ؿأف أالدرقرأالكممرأأكدمأأشػمرتأالاجػمئاأإلػىأعػد
إ  مئمرأ مفأدجك طمتأا جقم متأعمارأالدرا رأا كأدرقرأجكفرأالر مأالكظمف أج زلألدجغمرأالقػاسأ
كالدؤهؿأال مد أك اكاتأال  رةأكد جكلأالد ؿأف أالدرقرأالكممرأأف أ مفأكمفأهاػمؾأفػركؽأعاػدأافػسأ

أ اكات.أ(10–5 د جكلأالداللرألدجغمرأ اكاتأال  رةأكل مل أد جكلأ  رةأ
أ

ضددغوط العمددل وعَقتيددا بددااللتزام التنظيمددي لدددى معممددي  "ا بعنددوان(2014المعمريددةا )درا ػػرأأدػػمأ
زاـأمدفتأإلى:أجمدمرأ غكطأال دؿأكع قجممأ ماللجف.أامدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط

دػفأكقػكدأفػركؽأذاتأالجاظمد ألدلأد مد أددارسأالج ممـأدمأ  دأاأل م ػ أ د مفظػرأد ػمطأأكالج مػؽأ
لدؤهػػؿأال مدػػ أك ػػاكاتأاالاػػكعأكأأراتالجاظمدػػ أج ػػزلألدجغمػػأزاـإ  ػػمئمرأفػػ أ ػػغكطأال دػػؿأكااللجػػأداللػػر
أ(50 أعػػدادأا ػػج مارأجككاػػتأدػػفا أأأاعجدػػدتأعمػػىأالدػػاماأالك ػػف أأكأرا ػػركلج ممػػؽأأهػػداؼأالدأ.ال  ػػرة
إلػىأعػدةأاجػمئاأدػفأأهدمػمأ(أد مدمأكد مدرأأجك متأالدرا رأ106عمىأعمارأدككارأدفأ ط متأدفردةأأ

 ػمفأأراكحالجاظمدػ أجػأزاـاأل م ػ أأااللجػأكقكدأ غكطأال دؿأ درقرأدجك طرألدلأد مد أالج ممـأدمأ  د
األ م ػػ أأكدػػمأأظمػػرتأالاجػػمئاأعػػدـأأالدرجفػػعأكالدجك ػػطأفػػ أجمػػدمرأكقكدهػػمألػػدلأد مدػػ أالج مػػمـأدػػمأ  ػػد

الاػكعأأال دػرأأ ػاكاتأأراتأأج  منألدجغمػل غكطأال دؿأف أكؿأالد مكرأكقكدأفركؽأذاتأداللرأإ  مئمر
كقكدأفركؽأذاتأداللرأإ  مئمرأف أ غكطأال دؿأل مل أأأ(الدكرأد ئدر ال  رةأأعداأالد كرأال ملثأ

الجاظمدػػ أج  ػػمألدجغمػرأالاػػكعأأل ػػمل أاإلاػػمثأأأزاـإ  ػػمئمرأل لجػأالػذككرأأكػػذلؾأكقػػكدأفػركؽأذاتأداللػػر
أ.الجاظمد أج  مألدجغمرأال درأأك اكاتأال  رةزاـأجكعدـأكقكدأفركؽأذاتأداللرأإ  مئمرأل ل

أ
أثددر مندداخ العمددل األخَقددي فددي الشددعور  "ا بعنددوان(2014دروزة والقواسددميا )درا ػػرأ مادػػمأهػػدفتأ

ج ػرؼأدرقػرأإلػىأأاوزارة التعمديم العدالي والبحدث العممدي األردنيدة – دراسة تطبيقية باالغتراب الوظيفي
 الشػ كرأأالفردمأأكالقمابأالداظد (أعمىأالشػ كرأ ػمالغجرابأالػكظمف جأ مرأالدامخأاال  ق أ القمابأ

 ملجشػػػمؤـأأكالشػػػ كرأ ػػػمل قزأأكاالا زالمػػػرأأكعػػػدـأالر ػػػم(أفػػػ أكزارةأالج مػػػمـأال ػػػمل أكال  ػػػثأال مدػػػ أفػػػ أ
دكظػػؼ.أاعجدػػدتأهػػذهأالدرا ػػرأعمػػىأالدػػاماأالك ػػف أأ(200 دػػكظف أالػػكزارةأأاألردفأأ مػػثأ مػػ أعػػدد
إفأج ػػػػكراتأأ:دقدكعػػػػرأدػػػػفأالاجػػػػمئاأأهدمػػػػمألاظػػػػرمأكالدمػػػػداا أأكأظمػػػػرتأالدرا ػػػػرالج مممػػػػ أ أ ػػػػمك مهأا

 الد  ػك مفأ ػكؿأكقػكدأداػمخأعدػؿأأ  قػ أفػ أالػكزارةأقػمءتأ د ػجكلأدرجفػعأأ مادػمأقػمءتأج ػكراجمـ
أظمػرتأالدرا ػرأكقػكدأأ ػرأكأأ. كؿأد جكلأالش كرأ مالغجرابأالكظمف ألدلأالد  ك مفأ د ػجكلأدجك ػط

أظمػرتأكقػكدأأاأل  ق أ   دمهأعمىأالش كرأ مالغجرابأالكظمف أف أالػكزارةأأ مػثأد اكمألدامخأال دؿ
أأ رأد اكمألمقمابأالفردمأاأل  ق أعمىأالش كرأ مالغجرابأالكظمف أأكعدـأكقكدأأ ػرأد اػكمألمقماػب

أ.الداظد أاال  ق أعمىأالش كرأ مالغجرابأالكظمف 
أ
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النفوذ الوظيفي في ظل التشريعات الفمسطينية استغَل  "ا بعنوان(2011أبو شمسا )درا رأكهدفتأ
ال  ػػػثأفػػػ أا ػػػجغ ؿأالجشػػػرم متأكالمػػػكاامفأدػػػفأق ػػػؿأالدػػػكظفمفأإلػػػىأأ."وأثدددره عمددد  التنميدددة السياسدددية

أالافكذأف أال مطرأالفم طمامرأأكج  ثأأم مأف أكمفمرأا ج دمؿأالجشرم متألمج جرأ مفممأعاػدأكأ  مب
المػػكاامفأأم ػػمرأالجػػ أدػػرأ مػػمأالشػػ بأالفم ػػطما أعمػػىأداظكدػػرددمر ػػرأالف ػػمد.ألمػػدأأ ػػرتأالجمم ػػمتأال م

ال ػػػمرمرأفػػػ أفم ػػػطمفأأ ػػػدءاأدػػػفأال كػػػـأال  دػػػما أأكدػػػفأ ػػػـأاالاجػػػدابأال رمطػػػما أأكال كدػػػمفأاألرداػػػ أ
كالمكاامفأال كرمػرأال ػمدرةأأاال ج لمرأاإل رائمممرأأك  دأذلؾأالمراراتأرأكغزةأػػػكالد رمأف أال فرأالغر م

أ ػػػػدرهمأرئػػػمسأال ػػػمطرأالفم ػػػػطمامرأأأمػػػػرأالفم ػػػطمامرأأكأ مػػػراأالمػػػػراراتأ مػػػماكفأالجػػػ عػػػفأداظدػػػرأالج رأ
فك ػػػىأالمػػػكاامفأكج ػػػمر ممأأكأ ػػػ  تأأكالجشػػػرم متأال ػػػمدرةأعػػػفأالدقمػػػسأالجشػػػرم   أكممػػػمأزادتأدػػػف

لمدأزادتأال راعمتأال مم مرأأ.الفئمتأالدجافذةأقمعدةأااط ؽأا كأالج ممفأف أجف مرهمأكا جغ لممألج دـ
كالجشػػرم متأأكزادتأدػػفأإ ػػدارأدزمػػدأدػػفأالمػػكاامفأالجػػ أألجاظمدمػػرأفػػ أفم ػػطمفأدػػفأا ػػجغ ؿأالمػػكاامفكا

لمػػدأك ػػعأال م ػػثأفر ػػممتأجفجػػرضأأفأالدكظػػؼأالفم ػػطما أالأأ.ج ػػدـأفئػػرأد ماػػرأفػػ أدر مػػرأد ػػددة
كا ػج دؿأالدػاماأالك ػف أالج مممػ أأكدػاماأج ممػؿأالد ػدكفألج ممػؿأد ػدكفأأم جغؿأافػكذهأالػكظمف أ

كلمامعرأال م ثأأفأالجغممرأالذمأممعأعمىأأ.كالمكاامفأال مدرةأعفأالقممتأالد كلرأكالدجافذةأالجشرم مت
الدكظػػػؼأال  ػػػمط أكلػػػذلؾأأظمػػػرأال م ػػػثأكمفمػػػرأ ػػػفأأأ ػػػ مبأالافػػػكذأأك ػػػرأجػػػأ مراأداػػػهأالػػػذمأممػػػعأعمػػػى

ككمػػؼأأفأك مػػراأدػػفأأدف ػػجمـأإل ػػدارأجمػػؾأالمػػكاامفأأمبأالمػػرارأكاألهػػداؼأالجػػ ػػػػػػػػالمػػكاامفأدػػفأق ػػؿأأ  
جاظػػمـأد ػػمفأأكأفأ  ػػضأالمػػكاامفأقػػمءتأرداأعمػػىأقػػكاامفأأالمػػكاامفأقػػمءتألج ػػدـأدر مػػرأد ماػػرأل ػػمل 

لمػدأج ػمفألم م ػثأأاػهأأ.د ركرأإ دارأالمكاامفأراحأ ػ مجممأالمػماكفأأ رلأ جىأكقعأأ  مبأالمرارأف 
ادمأركزتأاأل  مثأعمػىأالف ػمدأأأالأجكقدأدرا متأأكأأ  مثأكمفمرأجج مؽأف أا جغ ؿأالافكذأالكظمف  كا 

أك امءأعمىأالدرا رأجك ؿأال م ثأإلػىأدقدكعػرأدػفأالاجػمئا:أفمػدأج ػمفأأفأالقمػمتأالفمعمػرأ. شكؿأعمـ
أفأأعدمػتأعمػىأا ػػجغ ؿأافكذهػمأكقمدػػتأ جف ػمرأالجشػػرم متألجػج ءـأدػػعأد ػمل ممأالذاجمػػرأأكدػمأا ػػجاجا

أ.أالجشرم متأغمرأ مزدرأف أد مامممأكقم مهألمجأكمؿ
أ

عوامل اإلخَل الوظيفي في الكميدات التقنيدة بمحافظدات غدزة  "ا بعنوان(2011أبو عمرةا )درا رأأدمأ
مػدفتأإلػىأالج ػرؼأعمػىأعكادػؿأاإل ػ ؿأالػكظمف أفػ أالكممػمتأالجمامػرأفأ."من وجية نظدر اإلدارة العميدا

آلجمػػر:أ الػػكازعأالػػدما أدػػفأكقمػػرأاظػػرأاإلدارةأال ممػػمأأكالدجد مػػرأفػػ أجػػأ مرأال كادػػؿأاأفػػ أد مفظػػمتأغػػزة
.أ(الكظمف أأ غكطأال دؿأأال ممفرأالجاظمدمرأأال ػكابأكال مػمبأأظػركؼأك مئػرأال دػؿأكاأل  ق أأالر م

أدكظفنػػػػمأ(114 كقػػػدأأقرمػػػتأالدار ػػػرأعمػػػىأدػػػكظف أاإلدارةأال ممػػػػمأفػػػ أالكممػػػمتأالجمامػػػرأكال ػػػمل أعػػػددهـأ
ػػمألمػذاأالغػػرضأ م ػػج داـ أكدكظفػرأدكزعػػكفأعمػىأ دػػما أكممػمتأأ مػػثأجػػـأجكزمػعأا ػػج مارأأعػدتأ  م ن

أأ ػػػػػػػػػػ أالج مممػػػػػػػػاأالك فػػػػػ(أا ج مارأأكقدأا ج دـأال م ثأالدام91 أ مكبأال  رأالشمدؿأكجـأا جردادأ
أ
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.أكجك ػػػػمتأ(SPSS أاـأ راػػػػمداأل ػػػػملمبأاال  ػػػػمئمرأالدام ػػػػ رألد ملقػػػػرأال مماػػػػمتأكج ممممػػػػمأ م ػػػػج دكا
أمركفأأفأالػكازعأالػدما أكاأل  قػ أدجػكفرأالدرا رأإلىأعددأدفأالاجمئاأدفأأهدمم:أأفأآراءأعمارأالدرا ر

%(أأك ماػػػتأالدرا ػػػرأأاػػػهأمكقػػػدأر ػػػمأ80.4  ا ػػػ رأألػػػدلأدػػػكظف أالكممػػػمتأالجمامػػػرأفػػػ أد مفظػػػمتأغػػػزة
رأألكقكدأ غكطأعدؿأ درقرأدجك طأ مفرالجمامرأف أد مفظمتأغزةأأ مإلأكظمف ألدلأدكظف أالكمممت

أال ممفػػػرأالجاظمدمػػػرألػػػدلأدػػػكظف أالكممػػػمتأالجمامػػػرأفػػػ أد مفظػػػمتأغػػػزةأقمػػػدةأأإ ػػػمفرأإلػػػىأأفأأاظدػػػركأفأ
أ  جػتأالدرا ػرأأأكدػمأال كابأكال ممبأدجكفرةأ شكؿأ  مطأأكدمأأفأظركؼأك مئرأال دؿأدجكفرةأ شكؿأقمد

الر ػػػمأالػػػكظمف أأأظمف أ الػػػكازعأالػػػدما أكاأل  قػػػ أأاػػهأجكقػػػدأع قػػػرأعك ػػػمرأ ػػػمفأعكادػػػؿأاإل ػػ ؿأالػػػكأ
اإل  ؿأالكظمف أأكع قرأأال ممفرأالجاظمدمرأأأاظدرأال كابأكال ممبأأظركؼأك مئرأال دؿ(أك مفأد جكل

أ.الجمامرأف أد مفظمتأغزةأطردمرأ مفأ غكطأال دؿأك مفأد جكلأاإل  ؿأالكظمف أف أالكمممت
أ

اإلخدددَل الدددوظيفي لمعمدددم التعمددديم العدددام الحكدددومي  "بعندددوان ا(2008الثقفددديا )درا ػػػرأ مادػػػمأهػػػدفتأ
.أإلػػىأابمحافظددة الطددائف والجددزاءات المناسددبة لضددبطيا كمددا يراىددا المشددرف التربددوي والمدددير والمعمددم

الج ػػرؼأعمػػىأدرقػػرأددمر ػػرأاإل ػػػ ؿأالػػكظمف ألمد مػػـأفػػ أالدػػػدارسأال ككدمػػرأ د مفظػػرأالطػػمئؼأدػػػفأ
(أدشػرفمأكدػدمراأ650لددر ػرأكالد مػـأأكجككاػتأعماػرأالدرا ػرأدػفأ كقمرأاظرأالدشرؼأالجر كمأكدػدمرأا

د مػػـأأكا ػػج دـأال م ػػثأاال ػػج مارأكػػأداةأ   مػػرأكالجػػ أأ(400 (أدػػدمراأأ250 دشػػرؼأأأ(100 كد مدػػمأ
(أفمػػرةأدكزعػػرأعمػػىأأر  ػػرأدقػػمالتأأأدػػمأدػػاماأالدرا ػػرأفمػػدأاعجدػػدتأالدرا ػػرأالدػػاماأ115جككاػػتأدػػفأ 

الدرا رأإلىأعدةأاجمئاأدفأأهدمم:أ  كرأالد مـألم  رأدكفأإ  مرأأالك ف أالد   أأكقدأجك مت
 أعذارأمغمػبأأبجأ رأالد مـأعفأالدكاـأالر د أال  م  أأجكرارأالد مـألمغممالك ممرأالدطمك رألمدرسأأ

عممممأعدـأالد داقمرأأجكرارأالد مـألمغممبأعفأالددر رأ دكفأعذرأأأج رشأالد مـأالقا  أ ملطملػبأأ
مػـألمجمػكمـأالد ػجدرأأكدلػتأالاجػمئاأأم ػمأفمدػمأم ػصأالقػزاءاتأأالدام ػ رأل  ػ ؿأالػكظمف أإهدمؿأالد 

لمد مػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأفئػػمتأال ػػمفأعمػػىأالا ػػكأاآلجػػ :أأقدػػعأأفػػرادأال ماػػرأعمػػىأاج ػػمذأاإلاػػذارأالشػػفكمأ
لد مـأكف أ مؿأجأ رأاأ.الك ممرأالدطمك رأف أالدرسأ لد ظـأالد ملفمتأالكظمفمرأف أ مؿأعدـأإ  مر

لد ظـأالد ملفمتأالكظمفمرأأ  أال  م  أاجفؽأد ظـأأفرادأال مارأعمىأاإلاذارأالكجم  ػػػػػعفأالدكاـأالر د
األداءأ كفػ أ ػمؿأجكػرارأالد مػـألمغمػمبأفمػدأاجفػؽأد ظػـأأفػرادأعماػرأالدرا ػرأعمػىأ  ػـأدرقػرأد ماػرأدػف

أ.الكظمف ألد ظـأالد ملفمتأالكظمفمر
أ

الرضا الوظيفي وعَقتو بدااللتزام التنظيمدي لددى المشدرفين أ"ا بعنوان(2008فممبانا )درا رأكهدفتأ
إلىأالج رؼأعمىأد جكلأالر مأا "بمكة المكرمة التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميم

أرأػػػػػػػػفرألد رأػػػػػػػالكظمف أكد جكلأااللجزاـأالجاظمد ألدلأالدشرفمفأالجر كممفأكالدشرفمتأالجر كممتأ مإل مف
أ
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ال  قرأ مفأالر مأالكظمف أك مفأااللجزاـأالجاظمد ألدلأالدشرفمفأالجر كممفأكالدشػرفمتأالجر كمػمتأ دكػرأ
دشػػػرفرأجر كمػػػرأ مػػػثأا ػػػج ددتأأ(175 دشػػػرؼأجر ػػػكمأأ(103 الدكردػػػرأأكجككاػػػتأعماػػػرأالدرا ػػػرأدػػػفأ

ػػمألمػػذاأالغػػرض أفأكػػ أدػػفأأ:فأأهدمػػمكجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػأ.ال م  ػػرأا ػػج مارأأعػػدتأ  م ن
الدشرفمفأالجر ػكممفأكالدشػرفمتأالجر كمػمتأمجدج ػكفأ د ػجكلأعػمل أدػفأالر ػمأالػكظمف أأكد ػجكلأعػمل أ

أ.ككقكدأع قرأارج مطمرأ مفأالر مأالكظمف أ أ  مدهأك مفأااللجزاـأالجاظمد أ.دفأااللجزاـأالجاظمد 
أ

أرة فدي عددم انتظدام المدوظفين فدي الددوامالعوامل المدؤثأاا بعنوان(2008المعيوف وميناا )درا رأأدمأ
مدفتأالدرا رأإلىأالج رؼأعمػىأعػدـأااجظػمـأالدػكظفمفأ ملمطػمعأف. "الرسمي بالمممكة العربية السعودية

ال ككد أف أالدكاـأالر د أ ملددمكرأال ر مرأال ػ كدمرأأ مإل ػمفرأإلػىأالج ػػػػػػػػرؼأعمػىأأهػـأأ ػ مبأعػدـأ
ػمألػذلؾأعمػىأاالاجظمـأف أالدكاـأالر د أأكقدأ دكظػؼأدػكزعمفأأ(2200 كزعػتأا ػج مارأأعػدتأ  م ن

أفأا ػ رأأ:كجك متأالدرا رأإلػىأاجػمئاأدػفأأهدمػمأ.قمرأ ككدمرأف أقدمعأأا مءأالددمكرأ(172 عمىأ
%أأ2أ68%أأك مغتأا  رأال ركجأكال كدةأأ اػمءأالػدكاـأالر ػد أ50الجأ رأال  م  أعفأال دؿأ مغتأ
أ%.54مممرأالدكاـأك مغتأا  رأدغمدرةأال دؿأق ؿأا

أ
أثددر العوامددل المسددببة لمرضددا الددوظيفي عمدد  رغبددة أأاا بعنددوان(2008حددويحيا )درا ػػرأ مادػػمأهػػدفتأ

ىأػػػػػػػإل "في االستمرار بالعمل )حالة دراسية عم  اتحداد لجدان العمدل الصدحي فدي قطداع غدزة(أالعاممين
اال ػجدرارأ مل دػؿأفػػػػػػػػ أاج ػمدأأأ مدممفأفػ رأ مفأال كادؿأالد   رألمر مأالكظمف أكرغ رأالػػػػػج دمدأال  ق

لقمفأال دػؿأال  ػػػػػػ أفػ أقطػمعأغػزةأأكالج ػرؼأعمػىأأف ػؿأالك ػمئؿألج  ػمفأد ػجكلأالر ػمأالػكظمف أ
الدائدرأكالدؤقجرأف أاج مدألقػمفأال دػؿأألدممـ.أ متأجككاتأعمارأالدرا رأدفأالدكظفمفأأ  مبأال مكد

أ.ا ػػػج دـأال م ػػػثأا ػػػج مارأدػػػفأإعػػػدادهألمػػػذاأالغػػػرضأدكظػػػؼأأ مػػػثأ(227 ال ػػػ  أفػػػ أقطػػػمعأغػػػزةأ
أفأظركؼأال دؿأالدجكفرةأف أاالج مدأقمدةأأكجػدؿأعمػىأاهجدػمـأأ:كجك متأالدرا رأإلىأاجمئاأدفأأهدمم

كأفأالركاجػبأكال ػكافزأالدمددػرأدػفأاالج ػمدأقمممػرأكغمػرأدقزمػرأكالأأ.لمفأ جػكفمرأ مئػرأعدػؿأدرم ػرؤكأالد 
اجبأدعأدجطم ػمتأال مػمةأكدػعأغػ ءأالد مشػرأأإ ػمفرأإلػىأأاػهأجكقػدأع قػرأمكقدأ كافزأأكالأمجام بأالرأ

 ػػػمفأال كادػػػؿأالد ػػػ  رألمر ػػػمأالػػػكظمف أكالرغ ػػػرأفػػػ أاال ػػػجدرارأ مل دػػػؿأأكعػػػدـأكقػػػكدأفػػػركؽأذاتأداللػػػرأ
إ  مئمرأف أا جقم متأعمارأالدرا رأ كؿأأ رأال كادؿأالد   رألمر مأالكظمف أعمىأرغ رأال مدممفأف أ

مل دػػػؿأجد مػػػتأفػػػ أالقػػػاسأأال دػػػرأأال ملػػػرأاالقجدمعمػػػرأأ ػػػاكاتأال ددػػػرأأالدؤهػػػؿأال مدػػػ أأاال ػػػجدرارأ 
أ.الراجب

أ
أ
أ
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أثر االلتزام بمخَقيات الوظيفة العامة فدي مسدتوى الدوالء  "ا بعنوان(2007الرواشدةا )درا رأكهدفتأ
اـأ أ  قمػػمتأإلػػىأالج ػػرؼأعمػػىأأ ػػرأااللجػػزأأاالتنظيمددي لدددى العدداممين فددي المؤسسددات العامددة األردنيددة

الكظمفػػرأال مدػػرأفػػ أد ػػجكلأالػػكالءأالجاظمدػػ ألػػػدلأال ػػمدممفأفػػ أالدؤ  ػػمتأال مدػػرأاألردامػػرأأكلج ممػػػؽأ
(أ582أهػػداؼأالدرا ػػرأجػػـأج ػػدمـأكجطػػكمرأا ػػج مارألغػػرضأقدػػعأال مماػػمتأأكجككاػػتأعماػػرأالدرا ػػرأدػػفأ 

م مػػػػكـأاالقجدمعمػػػػرأش  ػػػػمأدػػػػفأال ػػػػمدممفأفػػػػ أالدؤ  ػػػػمتأال مدػػػػرأأكجػػػػـأا ػػػػج داـأالرزدػػػػرأاإل  ػػػػمئمرأل
 SPSS)لج ممؿأ ممامتأاال ج مار.أكقدأجك متأالدرا رأإلىأدقدكعرأدفأالاجػمئاأأهدمػم:أأفأج ػكراتأأ

الد  ك مفأأل  مدأااللجزاـأ أ  قمػمتأالكظمفػرأال مدػرأفػ أالدؤ  ػمتأال مدػرأاألردامػرأكماػتأدرجف ػرأأكأفأ
دػػمأأشػػمرتأالاجػػمئاأإلػػىأأفأهاػػمؾأأ ػػراأأل  ػػمدأج ػػكراجمـأعمػػىأأ  ػػمدأالػػكالءأالجاظمدػػ أكماػػتأدجك طػػػػػػػرأأك

أ(الكاق ػػػػػػػػمتأالكظمفمػػػػػػػػػػرأأالد ػػؤكلمرأاالقجدمعمػػرأأال مػػكؽأالكظمفمػػرأأالداػػمخأاأل  قػػ  أ  قمػػمتأاإلدارةأ
أف أالكالءأالجاظمد أف أالدؤ  متأال مدرأاألردامر.

أ
ظيفي لدددى مدوظفي جامعددة أم مظدداىر انحدراف السددموك الدو أاا بعندوان(2007عبدد الحدديا )درا ػرأأدػمأ

اا ػراؼأال ػػمكؾأالػػكظمف أأ مػػدفتأهػذهأالدرا ػػرأإلػػىأالج ػرؼأعمػػىأأهػـأدظػػمهرفأ"القدرىا دراسددة ميدانيددة
الظػمهرةأأ مػثأجككاػتأعماػرأالدرا ػرأ رأهػذهػػػػػػكددلأشمكعأهػذهأالظػمهرةأأكد رفػرأاأل ػ مبأكطػرؽأدكمف 

دكظفػػػمأكدكظفػػػرأ مػػػثأا ػػػج دـأأ(1542 دػػػفأدػػػكظف أقمد ػػػرأأـأالمػػػرلأأكال ػػػمل أعػػػددهـأأ(209 دػػػفأ
أفأج ممػػؿأ مماػػمتأأ:كجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأهدمػػم ال م ػػثأا ػػج مارأدػػفأإعػػدادهألمػػذاأالغػػرض.

الدرا رأدؿأعمىأأفأالدكافمرأعمىأدظمهرأاا راؼأال مكؾأالكظمف أف أقمد رأأـأالمرلأالػكاردةأفػ أأداةأ
ج ممػؿأال مماػمتأعمػػىأأفأالدكافمػرأعمػىأأ ػػ مبأهػذهأالدرا ػرأكماػػتأ درقػرأ شػمئ رأإلػػىأ ػدأدػم(أأكدػػمأدؿأ

كدػمأأ.اا راؼأال ػمكؾأالػكظمف أفػ أقمد ػرأأـأالمػرلأالػكاردةأفػ أأداةأهػذهأالدرا ػرأكماػتأ درقػرأ دكافػؽ(
دؿأج ممػػػؿأ مماػػػمتأالدرا ػػػرأأفأالدكافمػػػرأعمػػػىأالطػػػرؽأالد ئدػػػرألدكمف ػػػرأاا ػػػراؼأال ػػػمكؾأالػػػكظمف أفػػػ أ

مدم(أأكدفأأهـأطرؽأدكمف رأاالا راؼأكماتأدمأمأج :أالجطكمرأقمد رأأـأالمرلأكماتأ درقرأ دكافؽأجد
الد جدرألمدكظفمفأكج  مفأاألك معأالد مشمرألقدمعأالدكظفمفأأكالدك كعمرأف أجمممـأأداءأال مدممفأأ

كدؿأج ممػؿأال مماػمتأأم ػمأأ. مإل مفرأإلشغمؿأالكظمئؼأ مألقدرأكاأل ؽأأكج دمػؽأالمػمـأالدمامػرأ ملجر مػر
مرأعمىأالد كقمتأالج أجكاقهأقمكدأدكمف رأاا راؼأال ػمكؾأالػكظمف أفػ أالػاظـأالجر كمػرأعمىأأفأالدكاف

كماػػتأ درقػػرأ دكافػػؽ(أأكدػػفأأهػػـأالد كقػػمتألدكمف ػػرأاا ػػراؼأال ػػمكؾأالػػكظمف أدػػمأمػػأج :أالج ػػجرأعمػػىأ
  ػػضأ ػػمالتأاا ػػراؼأال ػػمكؾأالػػكظمف أدػػعأغمػػمبأالػػدكرأالجكعػػكمأدػػفأاألقمػػزةأاإلع دمػػرأأكغدػػكضأ

ظدػػرأكالمػػكائ أالكظمفمػػرأأ مإل ػػمفرألمج مػػزأفػػ أجط مػػؽأاألاظدػػرأكالمػػكائ أأكغمػػمبأالج ػػمكفأدػػعأ  ػػضأاألا
أقمػػػزةأدكمف ػػػرأاا ػػػراؼأال ػػػمكؾأالػػػكظمف أأكقمػػػرأ  ػػػرةأال ػػػمدممفأفػػػ أأقمػػػزةأدكمف ػػػرأاا ػػػراؼأال ػػػمكؾأ

أ.الكظمف 
أ
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ومددى التدزام  العَقة بين العوامل الشخصية والوظيفيةأابعنوان (2007المجاليا )درا رأ مادمأهدفتأ
إلػػػىأج ممػػػؿأال  قػػػػػػػػػػرأ ػػػمفأال كادػػػؿأالش  ػػػمرأ "العددداممين بالددددوام الرسدددمي فدددي أماندددة عمدددان الكبدددرى

كالكظمفمرأكددلأالجزاـأال مدممفأ ملدكاـأالر د أف أأدمارأعدمفأالك رلأأكذلؾأدفأأقؿأكشؼأال ام ػرأ
رأ مفأال كادػؿأالش  ػمرأكالكظمفمػرأكالجػزاـأاأل م مرأل دـأااللجزاـأ ملدكاـأكأ  م ممأأكد رفرأط م رأال  ق

ال مدممفأ ملدكاـأالر د أأكألقؿأج ممؽأهذاأالمدؼأقرلأج  ئرأدقدكعهأا ج مامتأدفأق ؿأال ػمدممفأفػ أ
رأدػػفأد جمػػؼأالد ػػجكممتأاإلدارمػػر.أ مػػثأجػػـأجكزمػػعأػػػػػمفأالك ػػرلأجػػـأا جمػػمرهـأ طرممػػهأعشكائمػػػػػػرأعدػػػػػػػػأدما
كقكدأع قػػػػػػرأذاتأداللرأإ  مئمػػػػػػػرأ مفأددلأأ:درا رأإلىأاجمئاأدفأأهدممكجك متأالأ.ا ج ماهأ(٠٦٦ 

د ػػػجكلأالػػػد ؿأأالد ػػػجكلأاإلدارمأأال دػػػرأأالدؤهػػػؿأأ:الجػػػزاـأال ػػػمدممفأ ملػػػدكاـأالر دػػػػػػػ أكال كادػػػؿأاآلجمػػػر
الجػػزاـأأال مدػػ أأال ملػػرأاالقجدمعمػػرأأط م ػػرأال دػػؿأأكأاػػهأالأمكقػػدأع قػػرأذاتأداللػػرأإ  ػػمئمرأ ػػمفأدػػدل

أ.القاسأأددةأال ددرأ:ال مدممفأ ملدكاـأالر د أكال كادؿأاآلجمر
أ

مصدددادر ضدددغوط العمدددل لددددى المعمدددم  "ا بعندددوان(2007أبدددو مصدددطف  وأبدددو غددداليا )درا ػػػرأكهػػػدفتأ
الفمسطينيا دراسة ميدانية عم  عينة من المعممين والمعممات الممتحقين في برنامج تمىيل المعممين 

األهدمػػػػػػػػرأالا ػػ مرألدقػػػػػػػػػػػمالتأدممػػمسأد ػػمدرأ ػػغكطأال دػػؿأأأعمػػىأىأالج ػػرؼإلػػأافددي جامعددة األقصدد 
لػػػدلأالد مدػػػمفأكالد مدػػػمتأأفػػػ أ راػػػمداأجأهمػػػؿأالد مدػػػمفأأفػػػ أقمد ػػػرأاألق ػػػىأأكالج ػػػرؼأإلػػػىأالفػػػركؽأ

د مدػػػمنأأ(229 الد اكمػػرأفػػػ أدقػػمالتأدممػػػمسأد ػػمدرأ ػػػغكطأال دػػؿأأكقػػػدأجككاػػتأعماػػػرأالدرا ػػرأدػػػفأ
كػػػمفأدػػػفأأهػػػـأاجػػػمئاأالدرا ػػػر:أأفأأك ػػػرأد ػػػمدرأ ػػػغكطأال دػػػؿأشػػػمكعمنأألػػػدلأالد مدػػػمفأكد مدػػػرأأكقػػػدأ

كالد مدػمتأأهػك:أدقػمؿأال  قػرأدػػعأالطػ بأأكقػكدأفػركؽأد اكمػرأ ػػمفأالقا ػمفأفػ أدقػمؿأال  قػرأدػػعأ
الط بأأكالدرقرأالكممرألدمممسأدك عأالدرا رأأل مل أاإلامثأأعدـأكقكدأفركؽأد اكمرأفػ أدقػمالتأ

 ػػػعأالدرا ػػػر أج  ػػػمنألدجغمػػػرأاػػػكعأالدؤ  ػػػرأأكقػػػكدأفػػػركؽأد اكمػػػرأفػػػ أدقػػػمالت:أال  قػػػرأدػػػعأدممػػػمسأدكأ
الدشػػرؼأالجر ػػكمأأعػػبءأال دػػؿأأالداػػمهاأالدرا ػػمرأأال مئػػرأالددر ػػمرأأكالدرقػػرأالكممػػرألدممػػمسأدك ػػكعأ

 اكاتأأككقكدأفركؽأد اكمرأفػ أدقػمؿأال  قػرأأ10أ–أ6الدرا رأأج  مألدجغمرأ اكاتأال ددرأأل مل أ
أدعأالط بأأج  مألدجغمرأالدر مرأالدرا مر.

أ
أمصدددادر الضدددغوط المينيدددة وآثارىدددا فدددي الكميدددات التقنيدددة فددديأ"ا بعندددوان(2007مسدددمما )درا ػػػرأأدػػػمأ

مػػدفتأهػػذهأالدرا ػػرأإلػػىأج دمػػدأد ػػمدرأال ػػغكطأالدمامػػرأأكاآل ػػمرأالدجرج ػػرأعمممػػمأأفأأمحافظددات غددزة"
فظمتأغزةأأكجكػكفأدقجدػعأالدرا ػرأدػفأقدمػعأال ػمدممفأكطرؽأالجغمبأعممممأف أالكمممتأالجمامرأف أد م

دكظػػؼأكدكظفػػػػػػػػػػػرأأ مػػثأقػػمـأال م ػػثأأ(634 فػػ أالكممػػمتأالجمامػػرأفػػ أد مفظػػمتأغػػزةأكال ػػمل أعػػددهـأ
ػػػمألمػػػػذاأالغػػػرضػػػػػػػػػػػرأأعدهػػػػػػػػػػ إعػػػدادأا ج ما أفأأ:ىأاجػػػػمئاأدػػػفأأهدمػػػػمػػػػػػػػػرأإلػػػػػػػػػػػػكجك ػػػمتأالدرا أ.مأ  م ن

أد مدرأ
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طأإقدػػػػػػػمالأالأج  بألمػػػػػػـأش كرأ مل ػغطأألكػػػػػػػػفأمكقػدألػػػػػػػػػػػدلأال ػمدممفأإ  ػمسأ مل ػغطأكأهػـأال غكأ
د ػػمدرهمأالػػركجمفأفػػ أال دػػؿأأقمػػرأالركاجػػبأكال ػػكافزأأكدػػمأ ماػػتأالاجػػمئاأأاػػهأجظمػػرأعمػػىأال ػػمدممفأفػػ أ

 ػػػمدممفأفػػ أالكممػػمتأالجمامػػػرأ ػػم مرأاجمقػػػرأإ  م ػػمـأ مل ػػغطأأكأفأال الكممػػمتأالد  ك ػػرأآ ػػمرأق ػػػدمر
م ج ددكفأال دمدأدفأالطرؽأ شكؿأف ػمؿألمجغمػبأعمػىأاإل  ػمسأ مل ػغطأد ػؿأ ػؿأالدشػمكؿأال مئممػرأأ

أ.إدارةأالكقتأ شكؿأقمد
أ

إدراك المدوظفين لممسدمك الدوظيفي واألخَقيدات أاا بعنوان(2006العنزي والعديما )درا ػرأ مادمأهدفتأ
إلىأالج رؼأعمىأددلأإدراؾأالدكظفمفأ "جيزة الحكومية بدولة الكويتالمينيةا دراسة ميدانية عم  األ

دراكمػػػـألمد ػػػ لمرأاإلدارمػػػرأكاالقجدمعمػػػرأالدممػػػمةأعمػػػىأعػػػمجممـأأكدػػػمأج ػػػمكؿأهػػػذهأؤكألمكاق ػػػمتأالكظمفمػػػرأكا 
الدرا ػػرأد رفػػرأأ  قمػػمتأالكظمفػػرأدػػفأ ػػ ؿأالػػكع أ ملكاق ػػمتأكال مػػكؽأالكظمفمػػرأكالد ػػئكلمرأاإلدارمػػرأ

رأأكذلػػػؾأعمػػػىأقدمػػػعأال ػػػمدممفأفػػػ أالػػػكزاراتأكاإلداراتأال ككدمػػػرأالجػػػ أجط ػػػؽأاظػػػمـأكقػػػماكفأكاالقجدمعمػػػ
(أا ج مارأعمىأدقدكعرأدفأالدشرفمفأكالدكظفمفأ130أأ مثأجـأجكزمعأ 15/1979ال ددرأالددامرأرقـأ

 مػػذهأالػػكزارات.أكجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأهدمػػم:أكقػػكدأفئػػمتأدػػفأالدػػكظفمفأالأجػػدرؾأكاق مجمػػمأ
الكظمفمػػػرأ مػػػثأأامػػػمأالأجدػػػماعأدػػػفأجأدمػػػرأد مد جمػػػمأال م ػػػػػػػػػػػرأفػػػػػػػػػػػ أأ اػػػمءأأكقػػػمتأعدممػػػػػػػػػػػمأالر دمػػػػػػػػػرأأ
ك شػػػػكؿأعػػػػمـأهاػػػػمؾأإدراؾأدػػػػفأق ػػػػؿأالدػػػػكظفمفألمد ػػػػئكلمرأاإلدارمػػػػرأكاالقجدمعمػػػػرأكمػػػػركفأأفأالد ػػػػؤكلمرأ

ال ػػػمـأأكأاػػػهأجكقػػػدأهاػػػمؾأفئػػػرأدػػػفأأالكظمفمػػػرأقمئدػػػرأعمػػػىأكػػػؿأدػػػمأم ػػػجطم كفأالممػػػمـأ ػػػهأل ددػػػرأال ػػػمل 
الدكظفمفأجرلأعػدـأ  ػكلمـأعمػىأ مػكقمـأالكظمفمػػػػػػػػرأدػفأركاجػبأدقزمػػػػػػػػرأكا جػػػػػػػػػراـأدػفأق ػؿأالرؤ ػمءأ
كالجفرقػػػػػػػػػرأفػػػ أالد مدمػػػرأ ػػػمفأالدػػػكظفمفأأكدػػػمأدؿأج ممػػػؿأال مماػػػمتأعمػػػىأأفأهاػػػمؾأ ركقػػػمتألأل  قمػػػمتأ

أ.الدكظفمفأاإلدارمرأدفأق ؿأفئمتأك مرةأدف
أ

ضددغوط مينددة التدددريس لدددى معممددة المرحمددة  "ا بعنددوان(2005عسدداف وعسددافا )درا ػػرأكهػػدفتأ
.أالج ػػرؼأإلػػىأج دمػػدأااألساسددية فددي مدينددة نددابمس بفمسددطين ومدددى تمثرىددا بددالمتغيرات الديموغرافيددة

ؼأد ػػجكلأ ػػغكطأدماػػرأالجػػدرمسأألػػدلأد مدػػ أالدر مػػرأاأل م ػػمرأالػػداممأأدػػفأال ػػؼأاألكؿأإلػػىأال ػػ
أ(121 الرا عأأفػ أددماػرأاػم مسأأكدػدلأجأ رهػمأ ػملدجغمراتأالدمدكغرافمػرأأكقػدأجككاػتأعماػرأالدرا ػرأدػفأ

د مدمنأكد مدرأأكقدأأظمرتأاجمئاأالدرا رأأفأد دؿأ غكطأدمارأالجدرمسأكماتأدرجف رأأكهذاأم ا أأفأ
ئاأالدرا ػرأكقػكدأفػركؽأغمل مرأالد مدمفأكالد مدمتأم ماكفأدفأ غطأاف  أ درقرأك مرةأأكدمأ ماتأاجػم

د اكمػػرأفػػ أ ػػغكطأدماػػرأالجػػدرمس أج ػػزلأإلػػىأقػػاسأالد مػػـأأل ػػمل أالد مدػػمتأأ مادػػمأالأجكقػػدأفػػركؽأ
أد اكمرأف أد جكلأ غكطأدمارأالجدرمس أج زلأإلىأالدجغمراتأاأل رل.

أ
أ
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دارس واقا التعامل اإلداري ما ظاىرة الغياب لدى معممدي المدأ"ا بعنوان(2005العميماتا )درا ػرأأدمأ
كاقػػعأالج مدػػؿأاإلدارمأدػػعأظػػمهرةأأإلػػىلج ػػرؼأاهػػدفتأف ا"الحكوميددة فددي محافظددة الزرقدداء فددي األردن

الغممبألدلأد مد أالددارسأال ككدمرأأكلد رفرأاأل ملمبأالدج  رأدعأظػمهرةأالغمػمبأ ػم ج ؼأالدر مػرأ
أ(٢٥ مارأدككاػػرأدػػفالدرا ػػمرأكالقػػاسأكالدؤهػػؿأال مدػػ أكال  ػػرةأأكلج ممػػؽأهػػدؼأالدرا ػػرأجػػـأجطػػكمرأا ػػج 

فمػػرةأأكالجأكػػدأدػػفأ ػػدقممأك  مجمػػمأأكدػػفأ ػػـأكزعػػتأعمػػىأعماػػرأالدرا ػػرأالدككاػػرأدػػفأقدمػػعأأفػػرادأدقجدػػعأ
أفػػ أاألردفأفػ أالدػػدارسأال ككدمػػرأ د مفظػػرأالزرقػػمءأدػػدمرناأكدػػدمرةأفػػ أالدػػدارسأ(٢١٥ الدرا ػرأكعػػددهم

 مدؿأدعأظمهرأغممبأالد مدمفأأأ ملمبألمجأأكقدأج دفأاال ج مارأ د رأ2004/2005أالدرا  ألم مـ
كجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأ.كهػػ أالج ممػػؼأأكالجرهمػػبأأكال مػػمبأأكالج ػػمهؿأكالج ػػمطؼأأكال د ػػمالة

مأدػػفأق ػػؿأدػػدمرمأالدػػدارسأفػػ أالج مدػػؿأدػػعأأ:أهدمػػم أفأأ ػػمكبأالج ممػػؼأكػػمفأأك ػػرأاأل ػػملمبأا ػػج دادن
أأكأفأ.بأأكالج مهؿأكالج مطؼأأكال د مالةأ ملجكال ظمهرةأغممبأالد مدمفأأمجمكهأأ ملمبأالجرهمبأأكال مم

ددمرمأددارسأد مفظرأالزرقمءأعمارأالدرا رأمجشم مكفأف أج مدممـأدعأظمهرةأالغممبأ غضأالاظرأعفأ
 ػمفرأإلػىأعػػدـأكقػكدأأ ػرألمدػػؤه تأال مدمػرألدػدمرمأالدػػدارسأعماػرأالدرا ػػرأأأإقا ػمـأ ذكػكرناأأكأإام نػػم(

أ.هرةأالغممبألدلأالد مدمفعمىأأ ملمبأج مدممـأدعأظم
أ
 األجنبيةالسابقة الدراسات  2-3-2

 Stress and Job Satisfaction as "ا بعنددوان(F. Omar, 2011)درا ػػرأهػػدفتأ
Antecedents of Workplace Deviant Behavior".هػدفتأهػذهأالدرا ػرألد رفػرأال  قػرأأ
 طػػرأد ػػؿأ ػػغكطأال دػػؿأأكالر ػػمأ ػػمفأال ػػمكؾأالدا ػػرؼأفػػ أدكػػمفأال دػػؿأك ػػمفأ  ػػضأال كادػػؿأالدرج

دكظػػؼأ كػػكد أفػػ أدؤ  ػػرأجج ػػعألممطػػمعأال ػػمـأفػػ أأ(162 الػػكظمف أأ مػػثأجػػـأجكزمػػعأا ػػج مارأعمػػىأ
أاػػهأجكقػػدأع قػػرأأ:كجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأهدمػػمأ.دملمزمػػمأ طرممػػرأال ماػػرأال شػػكائمرأال  ػػمطر

كمفأال دػؿأأكدػمأجكقػدأع قػرأ ػم مرأطردمرأ مفأال غكطأالدرج طرأ مل دؿأك مفأال مكؾأالدا رؼأف أد
 ػػمفأالر ػػمأالػػكظمف أك ػػمفأال ػػمكؾأالدا ػػرؼأفػػ أدكػػمفأال دػػؿأأغمػػرأأاػػهأالأمكقػػدأفػػركؽأفػػ أاا ػػراؼأ

أ.ال مكؾأف أدكمفأال دؿأم زلأإلىأالقاس
أ

 Work stress of Teachers from "ا بعندوان(Chan, et al, 2010)درا ػرأكهػدفتأ
primary and secondary schools in Hong Kong". هػدفتأهػذهأالدرا ػرأإلػىأالج مػؽأ

دػفأال ػمدممفأأفػ أالدػدارسأ دفأالدشك تأالدمامػرألػدلأالد مدػمفأاألع ػمءأفػ أاج ػمدأالامم ػمتأالدمامػر
أكقدأأظمرتأاجمئاأ د مدمأأ(1710 اال جدائمرأأكال ماكمرأأف أهكااأككااأأكقدأجككاتأعمارأالدرا رأدفأ

أ
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 ػػاكاتأأ ػػقمكاأأ5أ–الػػذمفأججػػراكحأ ػػاكاتأال ددػػرألػػدممـأدػػمأ ػػمفأ ػػارأالدرا ػػرأأفأا ػػجقم متأالد مدػػمفأ
رأأفأػػػػػػػػػػػاأالدرا ػػػػػػػػػرتأاجمئػػػػػػػػػ%أأكدػػػمأأظم97.3أ-%أ91.6د ػػػجكلأعملمػػػمأدػػػفأال ػػػغطأمجػػػراكحأدػػػمأ ػػػمفأ

إل ػ  متأفػ أالج مػمـأأالدراق ػرأا ػغطأالكقػتأأ رأد مدرأال غكطأأه :أعبءأال دػؿأال ممػؿأػػػػػػػػأك 
دارةأ ػػػمكؾأالطم ػػػرأأكالج مػػػمـأأكػػػذلؾأأظمػػػػػػػػػرتأاجمئػػػػػػػػػاأ لمددر ػػػرأأاج ػػػمعأدزمػػػدأدػػػفأالج مػػػمـأأال مرقمػػػر كا 

األك رأا ج دادمنأأه :أالاكـأأالذهمبأإلىأاأل دقمءأكالقمرافأأ الدرا ػػػػػػػػػػػرأأفأدفأأ ملمبأإدارةأال غكط
متأالرمم ػػػمرأاألقػػػؿأا ػػػج دادمنأ ػػػمفأالجمفػػػمزأأ مادػػػمأكماػػػتأددمر ػػػرأالجدرماػػػ اال ػػػجر مءأالػػػذاج أأكدشػػػمهدة

أالد مدمف.
أ

 Job stress and counterproductive work "ا بعندوان(Salami, 2010)درا ػرأأدػمأ
behavior: Nigative Affectivity as a Moderator".د رفػرأدػمأإذاأكػمفأهاػمؾأأإلػىمدفتأفأ

 أعمػىأالكفػمءةأأ مػثأقػمـأال م ػثأال ػم مرأفػ أال دػؿأأكجأ مرهػمأال ػم أممتكال ػمككأأع قرأ مفأال ػغكط
(أ ػػػؤاؿأأقػػبأ ػػػا ـأأكأالأجج ػػدثأعػػػفأ45(أ ػػػؤاالأدػػفأال ػػغكطأكأ 50 ج ػػدمـأا ػػج مارأدككاػػػرأدػػفأ 

مألمذاأالغرضأأكجـأجكزم مػمأعمػىأ د مػـأددر ػرأأ(500 ال مكؾأال م  أف أال دؿأأ مثأأعدتأ  م ن
أ(450 امقمرمػمأأكجػـأا ػجردادأأ ماكمرأأدكزعرأ شكؿأعشكائ أعمىأ دسأكالممتأف أالقاكبأالغر  أف 

(.أ%84.4ا ػػػػػج مارأ ػػػػػمل رألمج ممػػػػػؿأ ا ػػػػػ رأا ػػػػػجقم رأ أ(422 أأ مػػػػػثأكػػػػػمفأهاػػػػػمؾأ%(90 أ د ػػػػػدؿ
أاػػػػػػػػهأجكقػػدأع قػػرأد مشػػرةأ ػػمفأ ػػغكطأال دػػؿأك ػػمفأال ػػمكؾأأ:كجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأهدمػػم

 دػؿأك ػمفأكفػمءةأال دػؿأال ػم مرأأجكقػدأع قػرأطردمػرأ ػمفأال ػمكؾأال ػم  أفػ أال ال م  أف أال دؿأأكدػم
كدمأجكقدأع قرأقكمرأ مفأال مكؾأال م  أف أال دؿأك مفأال غكطألألش مصأالذمفألدممـأكفػمءةأعدػؿأ
 ػػم مرأعملمػػرأأكع قػػرأ ػػ مفرأ ػػمفأال ػػمكؾأال ػػم  أفػػ أال دػػؿأك ػػمفأال ػػغكطألألشػػ مصأالػػذمفألػػدممـأ

أ.كفمءةأعدؿأ م مرأدا ف ر
أ

 The Effect of various of occupational "ا بعنوان(Yahia, 2010)درا رأ مادمأهدفتأ
stress, job satisfaction intention to leave and Absentism companies 

commission for Malaysia".د رفرأال  قرأ مفأال غكطأالدمامرأكالغممبألدلأالدكظفمفأأإلىأأ
كرأك مفأال غكطأالدمامرأأكدػمأكجمػدؼأالدرا ػرأ مإل مفرألد رفرأال  قرأ مفأامرأدغمدرةأالدكظفمفألمشرأ

لد رفػػرأال  قػػرأ ػػمفأال ػػغكطأك ػػمفأالر ػػمأالػػكظمف أأكا ػػج دـأال م ػػثأالطرممػػرأالك ػػفمرأ مػػثأأقم ػػتأ
عمارأالدرا رأعفأدقدكعرأدفأاأل ئمرأكعمارأالدرا رأه أع مرةأعفأالددراءأالجافمػذممفأكغمػرأالجافمػذممفأ

أاػػهأأ:كجك ػػمتأالدرا ػػرأإلػػىأاجػػمئاأدػػفأأهدمػػمأ.دكظػػؼأ(100 هـأالػػذمفأم دمػػكفأفػػ أشػػركرأال اػػمءأكعػػدد
أ أػػػجكقدأع قرأارج مطمهأ مفأالغممبأك مفأال غكطأالدمامرأأكدمأجكقدأع قرأد اكمرأ مفأالر مأالكظمف

أ
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ك مفأال غكطأالدمامرأأإ مفرأإلىأكقكدأع قرأارج مطمهأدكق رأ مفأامرأدغمدرةأالشركرأك ػمفأال ػغكطأ
أ.الدمامر

أ
 Comparative stress of "ا بعنددوان(Kaur & Kumar, 2008)درا ػػرأتأكهػػدف

government and non government college teachers in relation to job 
satisfaction and job stress".أهػػدفتأهػػذهأالدرا ػػرأإلػػىأدممراػػرأ ػػغكطأال دػػؿأأكالر ػػمأ.

(أ200رأأكقػػدأجككاػػتأعماػػرأالػػدراسأدػػفأ الػػكظمف أألمد مدػػمفأأفػػ أالدػػدارسأال ككدمػػرأأكغمػػرأال ككدمػػ
د مػػـأكد مدػػرأدػػفأإقمػػمـأال اقػػمبأأكقػػدأأظمػػرتأاجػػمئاأالدرا ػػرأأفأهاػػمؾأفركقػػمنأفػػ أ ػػغكطأال دػػؿأألػػدلأ

أال ككدمرأأكغمرأال ككدمرأأل مل أد مد أالددارسأغمرأال ككدمر. الد مدمفأف أكؿأدفأالددارس
أ

 Jop stress, job satisfaction and "ا بعندوان(Peltzer, et al, 2008)درا ػرأأدػمأ
stress – related illnesses among South African educators".مػدفتأإلػىأفأأ

الكشؼأعفأال  قرأ مفأ غكطأال دؿأالذاجمرأأالر مأالكظمف أأكااجشمرأاألدراضأالدرج طرأ مل غكطأأ
درأف أقاػكبأأفرمممػمأأدفأد مد أالددارسأال مأ(21307 لدلأالد مدمفأأكقدأجككاتأعمارأالدرا رأدفأ

كقػػػدأأظمػػػرتأاجػػػمئاأالدرا ػػػرأأفأااجشػػػمرأد ػػػدؿأاألدػػػراضأالدرج طػػػرأ مل ػػػغكطأهػػػ :أارجفػػػمعأ ػػػغطأالػػػدـأ
%أأدشػػػمكؿأأ3.3دشػػػمكؿأاف ػػػمرأ  ػػػمطرأأأ4.5%%أأدػػػرضأال ػػػكرمأأ9.1%أأقر ػػػرأالد ػػػدةأأ15.6

الجػكجرأ شػكؿأ%أأكدمأأظمرتأاجمئاأالدرا رأأم مأارجفمعأد جكممتأأ3.5الر كأأأ%أ3.1اف مرأرئم مرأ
ك مرأ مفأالد مدمفأأأككقكدأع قرأ ػمفأ ػغكطأال دػؿأأكعػدـأالر ػمأعػفأال دػؿأأدػعأد ظػـأاألدػراضأ
الدرج طػػػرأ مل ػػػغكطأأهػػػ :أارجفػػػػمعأ ػػػغطأالػػػدـأأأدػػػراضأالممػػػػبأأقر ػػػرأالد ػػػدةأأالر ػػػكأأاال ػػػػطرا متأ

الجدرمسأأكاا فػمضأالاف مرأأإ مءةأا ج داـأالج  أأكالك كؿأأك ماتأاجمئاأالدرا رأأفأال غكطأأطرائؽأ
دعػػـأاألقػػرافأأكماػػتأدرج طػػرأ مرجفػػمعأ ػػغطأالػػدـأأ مادػػمأارجػػ طأاا ػػداـأاألدػػفأالػػكظمف أأكغمػػمبأالجمػػدـأ

أالكظمف أأ مإل م رأ مر رأالد دةأأكاال طرابأال مم .
أ

 The relationship between "ا بعندددوان(Kruger, 2008)درا ػػػرأ مادػػػمأهػػػدفتأ
personality and biographical factors in absenteeism". أأإلػىلج ػرؼأاأ دفمػـك

الغممبأكأ رأ  ضأال ام رأالدمدكغرافمرأعممهأأ مإل مفرألمج رؼأعمىأالش  مرأكد رفرأال  قرأ ماممأ
عمدؿأدػفأأ(16 ك مفأالغممبأأكهدفتأهذهأالدرا رألمج رؼأعمىأ  ضأال كادؿأالذاجمرأ مثأجـأا جممرأ

لدجغمػراتأالدمدكغرافمػرأد ػؿأال  ػدأعػفأال دػؿأكجأ مرهػمأفػػػػػػػػ أغمػمبأال كادؿأالذاجمرأد ؿأال درأكالقػاسأكا
أمتأػػػػػىأدقدكعػػػػػػػرافأجـأجم مدمـأإلػػػػػػػػم طأأدفأطمػػػػ أ(291 ال مدممفأأ مثأمجألؼأدقجدعأالدرا ػػػػػػرأدفأ

أ
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عشػكائمرأدػفأفرعمرأ  بأأممـأالغممبأكجـأجرجمبأاألفرادأ  بأال درأإلىأكؿأدقدكعر.أكجـأأ ػذأعماػرأ
الدػػػكظفمفأالدجػػػزكقمفأأك ػػػرأغمم نػػػمأدػػػفأ أفأ:كجك ػػػمتأالدرا ػػػرأإلػػػىأاجػػػمئاأدػػػفأأهدمػػػمأ.كػػػؿأدقدكعػػػر

 .الدكظفمفأال زابأأكأفأالدكظفمفأالذمفألدممـأعددأدفأالد مممفأأك رأغمم نمأدفأالدكظفمفأاآل رمف
 

 Individual Contributory "ا بعنددوان(Jepson & Forrest, 2006)درا ػػرأكهػػدفتأ
factors in Teacher Stress: the role of Achievement Striving and 

Occupational Commitment".أالج ػػرؼأإلػػىأال كادػػؿأالد ػػمهدرأفػػ أإقمػػمدأالد مػػـأأكع قجمػػمأ.
د مدػػػمنأأكقػػػػدأجك ػػػمتأاجػػػػمئاأالدرا ػػػرأإلػػػػىأأفأأ(95  مإلاقػػػمزأأكااللجػػػػزاـأالدماػػػ أأكقػػػػدأشػػػدمتأالدرا ػػػػرأ

ل ػػػغكطأال دػػػؿأم ػػػماكفأدػػػفأاإلقمػػػمدأالد  ػػػكسأ درقػػػػػػػػػػرأكا  ػػػػػػػػػػػرأأكدػػػمأأالد مدػػػمفأالػػػذمفأمج ر ػػػكف
لػىأكقػكدأ جك متأاجمئػػػػػػػاأالدرا رأإلػػػػػػػىأكقكدأع قرأ م مرأ مفأاإلقممدأالد  كسأأكااللجزاـأالدماػ أأكا 

أع قرأإمقم مرأ مفأال مكؾأالاكع أكاإلاقمزأالش   أأكاإلقممدأالد  كس.
أ

 Occupational stress: Negative affectivity and "ا بعندوان(Lazuras, 2006)درا ػرأأدػمأ
physical health in special and general education in Greece".مػدفتأإلػىأالج ػرؼأف.أ

إلػػىأال ػػغكطأالدمامػػرأأكآ مرهػػمأال ػػم مرأعمػػىأال ػػ رأال دامػػرأأعمػػىأكػػؿأدػػفأد مدػػ أالجر مػػرأال م ػػرأأ
(أد مدػمنأأكقػدأأظمػرتأاجػمئاأالدرا ػرأ70 المكامفأأكقدأجألفػتأعماػرأالدرا ػرأدػفأأكالد مدمفأال مدممفأأف 

أفأد مدػػ أالجر مػػرأال م ػػرأأك ػػرأج ر ػػمنألم ػػغكطأالدمامػػرأدػػفأالد مدػػمفأال ػػمدممفأأكأفأجمػػؾأال ػػغكطأ
أجؤ رأ م منأعمىأ  رأالد مدمف.

أ
 Ethnicity and the "ا بعنددوان(Miller & Travera, 2005)درا ػػرأ مادػػمأهػػدفتأ

Experience of work: Job Stress and Satisfaction of Minority Ethnic 
Teachers in    the UK"..إلىأالكشؼأعف:أال  رأال مممرأأ ػغكطأال دػؿأأكالر ػمأالػكظمف أأأ

د مػػـأدػػفأاالج ػػمدأالػػكطا ألمد مدػػمفأفػػ أالددمكػػرأأ(208 لػػدلأالد مدػػمفأأكقػػدأجككاػػتأعماػػرأالدرا ػػرأدػػفأ
ك ػػمتأاجػػمئاأالدرا ػػرأإلػػىأأفأالد مدػػمفأكػػماكاأمكاقمػػكفأ ػػغكطمنأأد ػػؿ:أ ػػغطأال دػػؿأأالدج ػػدةأأكقػػدأج

الدكااػػعأال ممفمػػرأأقمػػرأالجرقمػػرأأك ممفػػرأالددر ػػرأأكدػػمأجك ػػمتأاجػػمئاأالدرا ػػرأإلػػىأأفأالجدممػػزأكػػمفأعػػمد نأ
أد مهدمنأف أش كرأالد مدمفأ مإلقمػمدأأكال ػغطأالاف ػ أأكػذلؾأجك ػمتأاجػمئاأالدرا ػرأإلػىأأفأ ػغكط

أال دؿأأكالجدممزأالكم أأكمامأال مدممفأالرئم ممفأف أ دكثأالدرضأال مم أألدلأالد مدمف.
أ
أ
أ
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 :التعقيب عم  الدراسات السابقة 2-3-3

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
لغػػرضأ مػػػمفأدػػػمأمدمػػػزأهػػػذهأالدرا ػػػرأعػػػفأالدرا ػػػمتأال ػػػم مرأأفمػػػدأجػػػـأإقػػػراءأ  ػػػضأالدممراػػػمتأكالجػػػ أجػػػـأ

أر ممأعمىأالا كأاآلج :ع
:أجدػتأالدرا ػمتأال ػم مرأفػ أدكؿأأقا مػرأأكالػ  ضأاآل ػرأفػ أدكؿأعر مػر.أمن حيث بيئدة الدراسدة .1

أف أ مفأجـأجط مؽأالدرا رأال ملمرأعمىأد مد أالددارسأف أد مفظرأ متأل ـأ فم طمف.
ثأكماػتأجمػدؼأإلػىأ:أج ددتأاالجقمهمتأال   مرأفػ أالدرا ػمتأال ػم مرأأ مػمن حيث ىدف الدراسة. 2

 شػػكؿأعػػمـأأ مادػػمأاقج ػػرتأالدرا ػػرأال ملمػػرأعمػػىأأاأل ػػ مبأالجػػ أجكدػػفأكراءأاالا ػػراؼأالػػكظمف د رفػػرأ
دػفأكقمػرأأفػ أدػدارسأد مفظػرأ مػتأل ػـأفلمد مدػمفأال ػمدممأد رفرأددلأشمكعأاالا راؼأالكظمف ألػدل

أ.أاظرأالددمرمفأكالدشرفمف
ةأ مفأالدرا رأال ملمرأكالدرا متأال م مرأدامم:أالدامقمرأ:أهامؾأاممطأاجفمؽأعدمدمن حيث المنيجية. 3

أ.ا ج ددتأالداماأالك ف أالج ممم كالدرا رأال ملمرأالد ج ددرأأإذأأفأد ظـأالدرا متأال م مرأ
أ

كدػػػػػػػػػمأججفػػػؽأهػػػػػػػػػذهأالدرا ػػػرأدػػػعأالدرا ػػػمتأال ػػػم مرأكػػػذلؾأفػػػ أالمػػػدؼأالرئم ػػػ أكهػػػكأأ ػػػ مبأاالا ػػػراؼأ
كقدأا جفمدتأال م  رأدػفأالدرا ػمتأال ػم مرأفػ أ اػمءأهمكممػرأالدرا ػرأأج أججرجبأعممه.الكظمف أكاآل مرأال

طمرهمأأإ مفرأإلىأاإلفمدةأداممأف أ امءأأداةأالدرا رأ أ.(اال ج مار كا 
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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 الثالث: الطريقة واالجراءاتالفصل 
 

 مقدمة 1.1
 منيج الدراسة 1.1
 مجتما الدراسة 1.1
 سةالدرا عينة 1.1
 الدراسة أداة 1.1
 المعالجة االحصائية 1.1
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 الثالث: الفصل 

______________________________________________________ 
 الطريقة واالجراءات

أ
 مقدمة  1.1

مأأمإلقػػػراءأدرا ػػػجأرهػػػذاأالف ػػؿأدامقمػػػرأالدرا ػػرأأكأدكاجمػػػمأالجػػ أا جمرجمػػػمأال م  ػػال م  ػػػرأفػػ أ ػػج رضأج
الدرا ػػرأأكعماػػرأالّدرا ػػرأك  مئ ػػممأأكالطرممػػرأالجػػ أأال م  ػػرعممػػهأأتالػػذمأأقػػرأأككػػذلؾأدقجدػػعأالّدرا ػػر

لمجأكػػػػدأدػػػػفأ ػػػػدؽأأداةأالدرا ػػػػرأأككمفمػػػػرأالج مػػػػؽأدػػػػفأ  ػػػػمتأاألداةأأكطرممػػػػرأالد ملقػػػػرأأراج  جمػػػػمأال م  ػػػػ
أاإل  مئمرأل ممامتأالدرا ر.

أ
 منيج الدراسة 1.1

را ػػػػرأال ملمػػػػرأالدػػػػاماأالك ػػػػف أأكذلػػػػؾألد ءدجػػػػهأا ػػػجامدانأإلػػػػىأط م ػػػػرأالّدرا ػػػػرأكأهػػػػدافممأا ػػػػج ددتأالدّأ
ألغراضأالدرا رأأدفأ مثأر دأكج ممؿأكاقعأدشكمرأالّدرا رأف أالكقتأال م رأأككدمأه أف أالكاقعأ

لد ػػؿأال م  ػػرأػػػػػأفػػ أرأمأأ-أدػػفأ ػػ ؿأك ػػفممأأكجف ػػمرهمأأكالجا ػػؤأ مػػمأأكهػػكأالدػػاماأالدام ػػبأكاألف ػػؿ
أهذهأالدرا مت.

أ
 مجتما الدراسة  1.1

دػػدمرمأالدػػدارسأكالدشػػرفمفأالجر ػػكممفأال ػػمدممفأفػػ أدػػدارسأد مفظػػرأمجكػػكفأدقجدػػعأالّدرا ػػرأدػػفأقدمػػعأ
اأكدػػػدمرةأفػػ أالدػػدارسأال ككدمػػػرأأ(أدػػدمرأ134دػػدمراأكدشػػػرفمأأ كاقػػعأ أ(206  مػػتأل ػػـأكال ػػػمل أعػػددهـأ

 ػػج ددتأكاظػػراألد دكدمػػرأالدقجدػػعأأفمػػدأا(أدشػػرفم.أ34كأ أال م ػػر(أدػػدمراأكدػػدمرةأفػػ أالدػػدارسأ38 ك
أال م  رأأ مكبأالد  أالشمدؿ.

 
 خصائص مجتما الدراسة: 1. 1

أ  مئصأدقجدعأالدرا رأالدمدغرافمر.الجمل أم مفأأكالقدكؿ
أ
أ
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 الديمغرافية العينة خصائص :1.3جدول
 المئوية النسبة العدد المتغير الرقم

 الجية المشرفة 1
 85.8% 163 حكومية
 14.2% 27 خاصة

 المسم  الوظيفي 2
 16.8% 32 شرفم

 83.2% 158 مدير

 الجنس 3
 41.6% 79 ذكر
 58.4% 111 انث 

 المؤىل العممي 4
 2.1% 4 دبموم

 64.7% 123 بكالوريوس
 33.2% 63 ماجستير فمعم 

سنوات الخبرة فدي العمدل  5
 اإلداري

 25.3% 48 سنوات 10أقل من 
 41.6% 79 سنة 20 – 10

 33.2% 63 سنة 20أكثر من 

 نوع المدرسة 6
 27.9% 53 ذكور
 24.7% 47 اناث

 30.5% 58 مختمطة

 مستوى المدرسة 7
 30.0% 57 أساسية
 20.5% 39 متوسطة
 32.6% 62 ثانوية

 مكان العمل 8
 28.9% 55 مدينة
 54.2% 103 قرية

%ألمكظػمئؼأ85.8 رأأأككماػتأ ا ػ190افأعمارأالدرا ػرأجككاػتأدػفأأأع هجشمرأال ممامتأف أالقدكؿأ
%أدػػػػفأ83.2%أدػػػػفأالدشػػػػرفمفأك16.8%ألمدػػػػدارسأال م ػػػػرأأكدػػػػمأجككاػػػػتأدػػػػفأ14.2ال ككدمػػػػرأك

أ%أكجظمرأام مأدفأ  ؿأ مق أ  مئصأال مار.58.4%أكاالامثأ41.6الددراءأأكا  رأالذككرأ
أ
 أداة الدراسة 1. 1

أ  اػمءكمأكالدرا ػمتأال ػم مرأك ملرقكعألألدبأالجر ػأرال م  أتف أ كءأالمدؼأاأل م  ألمذهأالدرا رأقمد
ا ػػج مارأكدامقشػػجممأدػػعأالػػدكجكرأالدشػػرؼأجدممػػداألجط مػػؽأالدرا ػػرأدمػػدااممأأكقػػدأجككاػػتأأداةأالدرا ػػرأدػػفأ

شػػمكعأاالا ػػراؼأالػػكظمف ألػػدلأالد مدػػمفأال ػػمدممفأفػػ أدػػدلأأأجمػػمسأدقػػملمف(أفمػػرةأأدكزعػػرأعمػػىأ52 
ككماػتأقد ممػػمأأرأالدػدمرمفأكالدشػػرفمفأالدػدارسأال ككدمػرأكال م ػػرأ د مفظػرأ مػػتأل ػـأدػػفأكقمػرأاظػػ
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أ ك ػػعأإشػػمرةأ (أعمػػىأردػػزأاإلقم ػػرأكفػػؽأدػػمأمػػراهأx دػػفأالاػػكعأالدغمػػؽأكدػػمأعمػػىأالد  ػػكثأإالأأفأممػػـك
دطممػمأأاػمدراأأأ مماػمأأدام  مأأكقدأجككفأ مـأاإلقم رأدفأ دسأدرقػمتأكفػؽأدممػمسألمكػرتأال دم ػ أأ

أأغمل مأأدائدم.
أ

 األداة صدق 1.5.3

أكال  ػرةأاال ج ػمصأذكمأدػفأالد كدػمفأدػفأدقدكعػرأعمػىأ  ر ممأالدرا رأاةأدأ دؽأفدأالج مؽأجـّأ
أفمراتأكج دمؿأك ذؼأكا  مفرأكجرجم ممأك ممغجممأالفمراتأعددأ مثأدفأ كلممأد  ظمجمـأأ دكاأكالذمف

أمػػػػدكأ ػػػػػػػػػ دم أدمممسأ دفعممممأأل قم رأفمرةأدم درأإلىأدقملمفأأ(52 أدفأجككاتأكقدأاال ج مارأ
أأكجػـأا ج ػمبأد مدػؿأاالرج ػمطأ ػمفأ(1أأدطممػم=أ2أأاػمدراأ=أ3أأا ممامأ=أ4أأغمل مأ=أ5=أأدائدم أمم 

أ(.2.أ3الفمراتأكالدرقرأالكممرألكؿأدقمؿأكدمأجظمػػػػرأدفأ ػػ ؿأالقدكؿأ 
أ

ى معممي مدى شيوع االنحراف الوظيفي لد "معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية حوليبين  :2.3 جدول
 بين الدرجة الكمية لكل مجال والفقرات "المدارس في محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

رقددددددددددددددم  المجال
 الفقرة

الداللددددددددددددددددددة  بيرسون
 االحصائية

الداللددددددددددددددددددددددددددددددة  بيرسون الرقم المجال
 االحصائية

سموكيات مقصود
 ة

1 .421** 0.00 

سموكيات غير مقصودة
 

27 .599** 0.00 
2 .572** 0.04 28 .375** 0.00 
3 .561** 0.00 29 .551** 0.00 
4 .558** 0.00 30 .470** 0.00 
5 .473** 0.00 31 .611** 0.00 
6 .574** 0.00 32 .675** 0.00 
7 .675** 0.00 33 .657 0.00 
8 .585** 0.00 34 .741** 0.00 
9 .684** 0.00 35 .581** 0.00 

10 .690** 0.00 36 .630** 0.00 
11 .686 0.00 37 .594** 0.00 
12 .665** 0.00 38 .582** 0.00 
13 .356** 0.00 39 .543** 0.00 
14 .621** 0.00 40 .561** 0.00 
15 .621** 0.00 41 .544** 0.00 
16 .575** 0.00 42 .653** 0.00 
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 المجال
رقددددددددددددددم 

 بيرسون الفقرة
الداللددددددددددددددددددة 

 بيرسون الرقم المجال االحصائية
الداللددددددددددددددددددددددددددددددة 

 االحصائية
17 .569** 0.00 43 .657** 0.00 
18 .643** 0.00 44 .640** 0.00 
19 .539** 0.00 45 .700** 0.00 
20 .534** 0.00 46 .666** 0.00 
21 .478** 0.00 47 .498** 0.00 
22 .543 0.00 48 .714** 0.00 
23 .566** 0.00 49 .669** 0.00 
24 .626** 0.00 50 .701 0.00 
25 .734** 0.00 51 .733** 0.00 
26 .673** 0.00 52 .722** 0.00 

 
جظمرأال ممامتأف أالقدكؿأأع هأاج مؽأدا م أك مرأ مفأفمراتأالدرا رأكالدرقػرأالكممػرأكالدقػملمفأأددػمأ

أأمظمرأاج مؽأدا م أألداةأالدرا ر.
 

(ألفمراتأاألداةأFactor Analysisكدفأام مرأأ رلأأجـأالج مؽأدفأال دؽأ   مبأالج ممؿأال مدم أ 
أ.(3.3 ؾأكدمأهكأكا  أف أالقدكؿأرقـأكذل

أ

 ( لفقرات مقياس الدراسةFactor Analysisنتائج التحميل العاممي ) أ:-3.3 جدول
 درجة التشبا الفقرات الرقم
 0.569 يجد المعمم صعوبة في تقبل وجية نظر زمَئو المتعارضة ما وجية نظره 1
 0.629   بإتقانال يؤدي المعمم عممو  2
 0.655 معمم زمَءه في غيابيميغتاب ال 3
 0.745 ال يمتزم المعمم بقول الحق بحق اآلخرين 4
 0.735 يحاول المعمم التنصت عم  زمَئو عندما يتحدثون بسرية 5
 0.668 يقوم المعمم بتزوير عَمات الطمبة 6
 0.653 عذرعن عممو دون غيابو المعمم  يكرر 7
 0.735 م يغادر المعمم عممو قبل نياية الدوا 8
 0.679 يتمخر المعمم عن موعد الدوام الصباحي  9
 0.701 فر المعمم في األوراق الرسمية مثل وقت الحضور واالنصرايزوّ  10
 0.678 صيتمخر المعمم عن دخول الحص 11
 0.602 يقطا المعمم حصتو لمرد عم  اتصاالتو الشخصية 12
 0.721 من الحصة التالية يتمخر المعمم في الخروج من الحصة واخذ وقت 13



64 
 

 درجة التشبا الفقرات الرقم
 0.690 ييمل المعمم تصحيح الواجبات البيتية 14
 0.686 يمتنا المعمم عن حضور االجتماعات المدرسية  15
 0.642 ذن من إدارة المدرسةإيغادر المعمم العمل دون  16
 0.697 الداخمي والخارجي()يدخن المعمم في محيط المدرسة  17
 0.731 في الغش اثناء االمتحان لغير مبحثويساعد المعمم الطمبة  18
 0.609 يطمب المعمم اليدايا من الطمبة  19

 0.681 يرفض المعمم حضور المدير لمحصة كمشرف تربوي مقيم 20
 0.722 (البيا والشراء في وقت الحصة )اجيزة جوالا سياراتا الخ 21
 0.601 باستمراريستقبل المعمم األصدقاء في مكان العمل  22
 0.626 تراخي المعمم في أداء ميامو الوظيفية 23
 0.680 يميز المعمم بين الطمبة في التعامل 24
 0.686 كوسيمة لضبط سموك الطمبة العنفيستخدم المعمم  25
 0.673 ىتمام بمظيره في المدرسةالييمل المعمم ا 26
 0.746 ييمل المعمم في تطوير ذاتو مينياً  27
 0.704 ولياء اأُلمورأرشوة من يتقبل المعمم ال 28
 0.616 قبل المعمم النقد البّناءتال ي 29
 0.672 يقوم المعمم بتسريب االمتحانات لبعض الطمبة 30
 0.659 الطمبة القيام بمعمال وميام غير مطموبة منيممن المعمم  يطمب 31
 0.663 يخصص المعمم جزء من وقت العمل الرسمي لمقيام بمعمال شخصية  32
 0.711 ييمل المعمم البيئة الصفية  33
 0.662 يستخدم المعمم ألفاظًا ال تميق بالعممية التربوية 34

يبذل المعمم جيدًا ما طمبدة الددروس الخصوصدية أكثدر مدن الجيدد المبدذول  35
 0.655 ما طمبة المدرسة 

يسدددتخدم المعمدددم ممتمكدددات المدرسدددة )آلدددة التصدددويرا الحاسدددوبا اليددداتف(  36
 0.701 ض شخصيةألغرا

37 
بعدددض الطمبدددة الراسدددبين ممدددن تربطدددو بيدددم عَقدددات  لصدددالحيتدددخل المعمدددم 

 0.734 اجتماعية وشخصية

38 
ال يقددددوم المعمددددم بتوظيددددف األدوات والتجييددددزات المتددددوفرة لخدمددددة العمميددددة 

 0.567 التعميمية 

 0.677 الطَبية في المسابقات  بعض الطمبة غير شرعية لفوز اً يتبا المعمم طرق 39
 0.466 يكرر المعمم الخطم في رصد العَمات دون قصد 40
 0.692 قبول المعمم اليدايا من الطمبة 41
 0.589 ترك المعمم المتكرر لمحصة والذىاب إلحضار الوسائل التعميمية 42
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 درجة التشبا الفقرات الرقم
 0.614 بطء المعمم في انجاز األعمال الموكمة إليو  43
 0.566 ي األمريصرح المعمم بعَمات الطمبة لغير ول 44
 0.626 يحّد المعمم من مشاركة الطمبة ِضعاف التحصيل أثناء الحصة الصفية 45
 0.686 توقيا المعمم عن زمَئو في دفتر الحضور والمغادرة 46
 0.618 تعزيز القيم السمبية لدى الطمبة بقصد الفائدة الشخصية 47
 0.621 تغيب المعمم عن حضور الورشات التدريبية 48
 0.654 ال يستخدم المعمم دفتر التحضير اثناء الحصة الصفية 49
 0.707 ييمل المعمم متابعة الطمبة اثناء الطابور الصباحي  50
 0.646 يستخدم المعمم ألفاظًا غير مقبولة بشكل عفوي  51
 0.664 عدم وجود عدالة لدى المعمم في معاممتو ما الطمبة بشكل عام 52

أ
أفأالج ممػػؿأال ػػمدم ألقدمػػعأفمػػراتأأداةأالّدرا ػػػرأداؿأأ(3.أ3 ردةأفػػ أالقػػدكؿأرقػػػـأجشػػمرأالد طمػػمتأالػػكا

مدى شيوع االنحدراف الدوظيفي إ  مئممنأأكججدجعأ درقرأدم كلرأدفأالجش عأأكأاممأجشجرؾأد منأف أقممسأ
فػ أ ػكءأاإلطػمرأأألدى معممي المدارس في محافظة بيت لحم مدن وجيدة نظدر المدديرين والمشدرفين

 لذمأ ا أالدمممسأعمىأأ م ه.الاظرمأا
 

 :الدراسة ةأدا ثبات 2.5.3

أقمدػرأككماػتأالدرا ػرأأداةأ  ػمتأدػفألمػػجأكد(أCronbach's Alpha أالفػمأكركا ػمخأد مدلػرأا ج ػمبأجػـ
أ(.4.أ3كدمأف أالقدكؿأ أالدرا رأ أغراضأجف أال  متأأف أدرجف رقمدرأأكه ف أأ(0.96 أالد مدؿ

أ
 لمثبات لمدرجة الكمية والمجالين (Cronbach's Alpha) الفا ونباخكر  معادلةنتائج  :4.3 الجدول

 Cronbach's Alpha عدد الفقرات العدد  الدرجة/المجال
 0.96 52 190 الدرجة الكمية
 0.95 39 190 المجال االول
 0.89 13 190 المجال الثاني

أ
ألمفأدرجف رأكجف أ أغراضأالدرا ر.جظمرأال ممامتأف أالقدكؿأأع هأافأال  متأف أالدرقرأالكممرأكالدقم
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 متغيرات الدراسة 1. 1

أاالا راؼأالكظمف :أالمتغير التابا
  المتغيرات المستقمة: 

أدجغمرأالقمرأالدشرفر:أ  ككدمرأأ م ر(أ-
أدجغمرأالد دىأالكظمف :أ دشرؼأأددمر(.أ-
أدجغمرأالقاس:أ ذكرأأأا ى(أ-
أأ كملكرمكسأأأ- أدمق جمرأفأعمى(دجغمرأالدؤهؿأال مد :أ أد مـك
أ ار(20 ارأأأك رأدفأأ20أ–10 اكاتأأأ10دجغمرأ اكاتأال  رةأف أال دؿأاإلدارم:أ أقؿأدفأأ-
أدجغمرأاكعأالددر ر:أ لمددمرأفمط(:أ ذككرأأإامثأأد جمطر(أ-
أدجغمرأد جكلأالددر رأ لمددمرأفمط(:أ أ م مرأأدجك طرأأ ماكمر(أ-
أددمار(دجغمرأدكمفأال دؿأ لمددمرأفمط(:أ قرمرأأأ-
 
 :اإلحصائية المعالجة 1. 1

أ:اآلجمرأاإل  مئمرأالج مم تأال م  رأا ج ددتأأ ئمجممأعفأكاإلقم رأالدرا رأأهداؼألج ممؽ
 لمجأكدأدفأ  متأأداةأالدرا ر.أCronbach's Alphaأد مدلر -
 (ألمج مؽأدفأال دؽأالدا م ألألداة.Person Correlationد مدؿأارج مطأ مر كفأ  -
 .الد ممرمرأكاالا رافمتأال  م مرأالدجك طمتأا ج راجأكجـ -
 الدجك طمتأال  م مرأكاالا رافمتأالد ممرمرأال جقم رأافرادأدقجدعأالدرا رأ  بأالدجغمراتأأ -

أالد جممر.أأأأأ
 .(SPSS أاالقجدمعمرألم مكـأاإل  مئمرأالرـزأ رامداأ  ؿأدفأكذلؾأ
أ

نحراف الوظيفي لددى معممدي المددارس فدي مدى شيوع اال  ا ػكؿأال  م مرأالدجك طمتأجف مرأأقؿأدف
أعمػىأاالعجدػمدأجػـأ دم ػ أدممػمسأ م ػج داـأ"محافظة بيت لحم من وجية نظدر المدديرين والمشدرفين 

أ.الاجمئاألجف مرأالجمل أالدمممس
أ
أ
أ
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مجتما الدراسة لقياس مدى شيوع االنحراف : المقياس الوزني لتحديد درجة تقدير أفراد 5.3جدول 
 مي المدارس في محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفينالوظيفي لدى معم

 الحالة الوسط الحسابي

 قميمة 1.11أقل من 

 متوسطة 1.11أقل من  - 1.11من 

 كبيرة فمكثر 1.11من 

أ
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 الرابا: نتائج الدراسةالفصل 
 

 مقدمة 1.1
  نتائج الدراسةتحميل  1.1

أ
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 الرابا: الفصل 

______________________________________________________ 
 نتائج الدراسة:

 مقدمة 1.1

أهػػػـأأ ػػػج رضأال م  ػػػرذهأالدرا ػػػرأأدػػػفأ ػػػ ؿأج ممػػػؿأال مماػػػمتأالجػػػ أجػػػـأقد مػػػمأإلعػػػدادأهػػػ
أالاجمئاأالج أ م تأالمممأ

 
 النتائج المتعمقة بمسئمة الدراسةتحميل  1. 1

 
 :الرئيسالنتائج المتعمقة بالسؤال  1. 2. 4

ظددر نيوع االنحددراف الددوظيفي لدددى معممددي المدددارس فددي محافظددة بيددت لحددم مددن وجيددة مدددى شددمددا 
 المديرين والمشرفين؟

مدددى شدديوع االنحددراف الددوظيفي لدددى معممددي أا ػػج مارأ جط مػػؽأرال م  ػػأتقمدػػأال ػػؤاؿأهػػذاأعػػفأل قم ػػر
أممػػمسدأ ػػدفأعمممػمأل قم ػػرأأأدم ػػدرأإلػػىأدقػملمفأفمػرة(أ52 أدػػفأاإل ػج مارأجككاػػتأ  مػػثأأالمددارس
أالقدكؿأف أكدمأ(1أأدطممم=أ2أأامدراأ=أ3أأا ممامأ=أ4أأغمل مأ=أ5=أأدائدم أمم أكدمأ دم  لمكرتأ

أ(.1.4 
أ

مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى  عم  الدراسة عينة الحسابية الستجابات والمتوسطات األعداد :1.4:الجدول
 مشرفينظر المديرين والنمعممي المدارس في محافظة بيت لحم من وجية 

 الدرجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط   المجال الرقم

 قميمة 439. 1.88 السموكيات المقصودة 1
 قميمة 516. 2.17 السموكيات غير المقصودة 2
 قميمة 434. 1.95 الدرجة الكمية 

أ
كدة(أقػػمءأجظمػػرأال مماػػمتأالػػكاردةأفػػ أالقػػدكؿأأفأالدجك ػػطأال  ػػم  ألمدقػػمؿأاألكؿأ ال ػػمككممتأالدم ػػ

(أكجػػػدؿأعمػػػىأافأالدجك ػػػطأال  ػػػم  أقػػػمءأ درقػػػرأقمممػػػرأأادػػػمأ5(أدػػػفأأعمػػػىأقمدػػػرأكهػػػ أ 1.88 ممدػػػرأ 
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(أهػ أقمدػرأقمممػرأام ػمنأ2.17الدقمؿأال ما أ ال مككممتأغمرأالدم كدة(أكمفأ دجك طأ  ػم  أدمػدارهأ 
رأدقجدػعأالدرا ػرأ(أكهػ أقمدػرأقمممػرأكجػدؿأعمػىأعػدـأدكافمػ1.95كالدرقرأالكممرأقمءتأ دجك طأدمػدارهأ 

أعمىأكقكدأاالا راؼأالكظمف .أ
أ
 بالسؤال األولالنتائج المتعمقة  2. 2. 4

أدمأه أدظمهرأال مككممتأالدم كدةألدلأد مد أددارسأد مفظػػػػػرأ متأل ـأالدا ػػػرفمفأكظمفممأدفأ
أأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمف أأأ

 

السموكيات  فقرات عم  الدراسة عينة الستجابات افات المعياريةواالنحر  الحسابية والمتوسطات األعداد :أ-2.4 جدول
 ( فقرة مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي39وىي ) المقصودة

 المتوسدددددط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحددددراف
 الدرجة المعياري

يجددد المعمددم صددعوبة فددي تقبددل وجيددة نظددر زمَئددو المتعارضددة مددا وجيددة  1
 متوسطة 797. 2.64 نظره.

 متوسطة 788. 2.51 يغتاب المعمم زمَئو في غيابيم. 3
 متوسطة 752. 2.38 ال يؤدي المعمم عممو بإتقان. 2
 متوسطة 798. 2.37 ال يمتزم المعمم بقول الحق بحق زمَءه. 4
 قميمة 732. 2.25 يتمخر المعمم في الخروج من الحصة وأخذ وقت من الحصة التالية. 13
 قميمة 719. 2.21 الواجبات البيتية.ييمل المعمم تصحيح  14
 قميمة 776. 2.19 ييمل المعمم البيئة الصفية  33
 قميمة 866. 2.19 ييمل المعمم في تطوير ذاتو مينياً  27
 قميمة 744. 2.18 يتمخر المعمم عن دخول الحصص. 11
 قميمة 1.075 2.17 يدخن المعمم في محيط المدرسة )الداخمي والخارجي( 17
 قميمة 798. 2.14 قبل المعمم النقد البّناءتي ال 29
 قميمة 713. 2.12 يتمخر المعمم عن موعد الدوام الصباحي. 9

ال يقدددوم المعمدددم بتوظيدددف األدوات والتجييدددزات المتدددوفرة لخدمدددة العمميدددة  38
 قميمة 833. 2.10 التعميمية 
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 فقرات عم  الدراسة عينة الستجابات عياريةواالنحرافات الم الحسابية والمتوسطات األعداد ب:-2.4 جدول
 ( فقرة مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي39وىي ) السموكيات المقصودة

 المتوسددددددط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحدددددراف
 الدرجة المعياري

 قميمة 696. 2.09 تراخي المعمم في أداء ميامو الوظيفية 23
 قميمة 754. 2.09 يميز المعمم بين الطمبة في التعامل 24
 قميمة 826. 2.07 كوسيمة لضبط سموك الطمبة العنفيستخدم المعمم  25
 قميمة 772. 2.05 يقطا المعمم حصتو لمرد عم  المكالمات الشخصية. 12
 قميمة 777. 1.93 يغادر المعمم عممو قبل نياية الدوام. 8
 قميمة 734. 1.92 يكرر المعمم غيابو عن العمل دون عذر. 7

35 
يبذل المعمم جيدًا ما طمبة الدروس الخصوصية أكثر من الجيد المبذول 

 قميمة 910. 1.89 ما طمبة المدرسة 

 قميمة 758. 1.89 يحاول المعمم التنصت عم  زمَئو عندما يتحدثون بسرية. 5
 قميمة 741. 1.87 ىتمام بمظيره في المدرسةالييمل المعمم ا 26
 قميمة 788. 1.84  تميق بالعممية التربويةيستخدم المعمم ألفاظًا ال 34
 قميمة 901. 1.83 يزور المعمم في االوراق الرسمية مثل ورقة الحضور والغياب. 10
 قميمة 739. 1.73 يقوم المعمم بتزوير عَمات الطمبو. 6

يسددتخدم المعمددم ممتمكددات المدرسددة )آلددة التصددويرا الحاسددوبا اليدداتف(  36
 ألغراض شخصية

 قميمة 737. 1.72

بعددض الطمبددة الراسددبين ممددن تربطددو بيددم عَقددات  لصددالحيتدددخل المعمددم  37
 قميمة 779. 1.69 اجتماعية وشخصية

 قميمة 706. 1.67 يخصص المعمم جزء من وقت العمل الرسمي لمقيام بمعمال شخصية  32
 مةقمي 709. 1.65 الطمبة القيام بمعمال وميام غير مطموبة منيممن المعمم  يطمب 31
 قميمة 785. 1.63 الطَبية في المسابقات  بعض الطمبة غير شرعية لفوز اً يتبا المعمم طرق 39
 قميمة 709. 1.62 يمتنا المعمم عن حضور االجتماعات المدرسية. 15
 قميمة 640. 1.50 باستمراريستقبل المعمم األصدقاء في مكان العمل  22
 قميمة 687. 1.47 االمتحانات لغير مبحثويساعد المعمم الطمبة في الغش اثناء  18
 قميمة 663. 1.45 يغادر المعمم العمل دون اذن من المدرسة. 16
 قميمة 593. 1.43 يرفض المعمم حضور المدير لمحصة كمشرف تربوي مقيم 20
 قميمة 660. 1.34 ولياء اأُلمورأيتقبل المعمم الرشوة من  28
 قميمة 598. 1.29 يزة جوالا سياراتا الخ(البيا والشراء في وقت الحصة )اج 21
 قميمة 532. 1.29 يطمب المعمم اليدايا من الطمبة. 19
 قميمة 572. 1.27 يقوم المعمم بتسريب االمتحانات لبعض الطمبة 30
أ
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يجدد المعمدم صدعوبة (أكهػ :أ1جظمرأال ممامتأالكاردةأف أالقدكؿأأفأأعمىأدجك طأ  م  أكػمفألمفمػرةأ 
(أكهػ أدرقػرأدجك ػطرأأج هػمأ2.64 ممدػرأ أانظر زمَئو المتعارضدة مدا وجيدة نظدرهفي تقبل وجية 

(أكهػػ أ2.51 دجك ػػطأدمػػدارهأ يغتدداب المعمددم زمَئددو فددي غيددابيم (أكهػػ :أ3فػػ أالدمػػمـأال ػػما أالفمػػرةأ 
 دجك ػػطأ ال يددؤدي المعمددم عممددو بإتقددان(أكهػػ :أ2قمدػػػػػػػػرأدجك طػػػػػػػػرأأجػػػػػػػػػ همأفػػ أالدمػػمـأال ملػػثأالفمػػرةأ 

ال يمتددزم المعمددم بقددول (أكهػػ :أ4(أكهػػ أقمدػػرأدجك ػػطرأأج هػػمأفػػ أالدمػػمـأالرا ػػعأالفمػػرةأ 2.38دمػػدارهأ 
أ همأف أالدممـأال مدسأالفمرةأػػػرأأكجػػػػػػػػرأدجك طػػػػػػػ أقمدػػػػػػػ(أكه2.37 دجك طأدمدارهأ الحق بحق زمَءه 

أ
 دجك ػػطأدمػػدارهأذ وقددت مددن الحصددة التاليددة خر المعمددم فددي الخددروج مددن الحصددة وأخددميتدد(أكهػػ :أ13 
يقددوم المعمددم بتسددريب االمتحانددات (أكهػػ :أ30كأقػػؿأدجك ػػطأ  ػػم  ألمفمػػرةأ  .(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػر2.25 

يطمدب المعمدم اليددايا مدن (أكهػ :أ19(أكهػ أدرقػرأقمممػرأأ ػ مجممأالفمػرةأ 1.27 ممدػرأ أالبعض الطمبدة
البيدا والشدراء فدي وقدت الحصدة (أكهػ :أ21كالفمػرةأ أ(أكهػ أقمدػرأقمممػرأ1.29 دجك طأدمدارهأ الطمبة 

يتقبددل المعمددم الرشددوة مددن (أكهػػ :أ28(أكالفمػػرةأ 1.29 دجك ػػطأدمػػدارهأ  ()اجيددزة جددوالا سددياراتا الددخ
 دجك طأ  م  أيرف المعمم حضور المدير (أكه :أ20(أكالفمرةأ 1.34 دجك طأدمدارهأ  ولياء اأُلمورأ
 .(أكه أقمدرأقمممر1.34 
أ
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 3. 2. 4

دمأه أدظمهرأال ػمككممتأغمػرأالدم ػكدةألػدلأد مدػ أدػدارسأد مفظػػػػػػرأ مػتأل ػـأالدا ػػػػرفمفأكظمفمػمأ
أأدفأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمف 

                      

 فقرات عم  الدراسة ةعين الستجابات واالنحرافات المعيارية الحسابية والمتوسطات األعداد: يبين 3.4 جدول
 ( فقرة مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي13وىي ) السموكيات غير المقصودة

 المتوسددددددط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحدددددراف
 الدرجة المعياري

 متوسطة 907. 2.51 ال يستخدم المعمم دفتر التحضير اثناء الحصة الصفية 49
 متوسطة 758. 2.43 ليو بطء المعمم في انجاز األعمال الموكمة إ 43
 متوسطة 738. 2.38 ترك المعمم المتكرر لمحصة والذىاب إلحضار الوسائل التعميمية 42
 قميمة 781. 2.32 ييمل المعمم متابعة الطمبة اثناء الطابور الصباحي  50
 قميمة 798. 2.24 تغيب المعمم عن حضور الورشات التدريبية 48

طمبددة ِضددعاف التحصدديل أثندداء الحصددة يحددّد المعمددم مددن مشدداركة ال 45
 قميمة 863. 2.22 الصفية

 قميمة 913. 2.21 توقيا المعمم عن زمَئو في دفتر الحضور والمغادرة 46



73 
 

 قميمة 836. 2.16 قبول المعمم اليدايا من الطمبة 41
 قميمة 681. 2.13 يكرر المعمم الخطم في رصد العَمات دون قصد 40
 قميمة 712. 2.02 المعمم في معاممتو ما الطمبة بشكل عام عدم وجود عدالة لدى 52
 قميمة 766. 2.01 يستخدم المعمم ألفاظًا غير مقبولة بشكل عفوي  51
 قميمة 803. 1.92 يصرح المعمم بعَمات الطمبة لغير ولي األمر 44
 قميمة 751. 1.69 تعزيز القيم السمبية لدى الطمبة بقصد الفائدة الشخصية 47

أ

أ
ال يسددتخدم المعمددم دفتددر (أكهػػ :أ49أفأأعمػػىأدجك ػػطأ  ػػم  أكػػمفألمفمػػرةأ أظمػػرأدػػفأالقػػدكؿأأعػػ هم

أأدجك ػػطرأكفػػؽأدممػػمسألمكػػرتأال دم ػػ (أكهػػ أدرقػػرأ2.51 ممدػػرأ أاالتحضددير اثندداء الحصددة الصددفية
 دجك ػػطأ  ػػم  أبددطء المعمددم فددي انجدداز األعمددال الموكمددة إليددو (أكهػػ :أ43كفػػ أالدمػػمـأال ػػما أالفمػػرةأ 

تدرك المعمدم المتكدرر لمحصدة والدذىاب إلحضدار (أكهػ :أ42(أأكف أالدممـأال ملثأالفمػرةأ 2.43دارهأ دم
(أكهػ :أ50(أكهػ أقمدػرأدجك ػطرأأكفػ أالدمػمـأالرا ػعأالفمػرةأ 2.38 دجك ػطأدمػدارهأ  الوسائل التعميميدة

قمممػرأأكفػػ أأ(أكهػ أقمدػر2.32 دجك ػطأدمػدارهأ  ييمدل المعمدم متابعدة الطمبدة اثنداء الطدابور الصدباحي
 دجك ػػػطأدمػػػدارهأ تغيدددب المعمدددم عدددن حضدددور الورشدددات التدريبيدددة(أكهػػػ :أ48الدمػػػمـأال ػػػمدسأالفمػػػرةأ 

أ(أكه أقمدرأقمممر.2.24 
أ

أاتعزيددز القدديم السددمبية لدددى الطمبددة بقصددد الفائدددة الشخصددية(أكهػػ :أ47كأقػػؿأدجك ػػطأ  ػػم  ألمفمػػرةأ 
 رح المعمم بعَمات الطمبة لغير ولي األمريص(أكه :أ44(أكه أدرقرأدجك طرأأكالفمرةأ 1.69 ممدرأ 

يستخدم المعمم ألفاظًا غير مقبولة بشكل (أكه :أ51كه أقمدرأقمممرأأكالفمرةأ أ(1.92 دجك طأدمدارهأ 
أ(أكه أقمدرأقمممر.2.01 دجك طأ  م  أدمدارهأ أعفوي

 
 :لثالثا بالسؤال المتعمقة النتائج 4. 2. 4

ي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة مدى شديوع االنحدراف الدوظيف يختمف ىل
الدؤهػػػؿأال مدػػػ أأالد ػػػدىأالػػػكظمف أأالقػػػاسأأأالقمػػػرأالدشػػػرفرأأ:بددداختَفنظدددر المدددديرين والمشدددرفين 

أممػػػ أفمدػػػمأا ػػػئمرأأ دمامػػػرأعامػػػمأكاا  ػػػؽ .ال دػػػؿ ػػػاكاتأال  ػػػرةأأاػػػكعأالددر ػػػرأأد ػػػجكلأالددر ػػػرأأدكػػػمفأ
أ.مماجمئق

أ
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 )متغير الجية المشرفة( :رع األولبالف المتعمقة النتائج. 1
مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت لحم من وجية ظدر أختمفيىل 

 أ.أأالددارسأال م ر( الددارسأال ككدمرالقمرأالدشرفرأ أ م ج ؼالمديرين والمشرفين 
 

مدددى شدديوع فػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا را
ظدر المدديرين والمشدرفين ن االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت لحدم مدن وجيدة

أ(.أأ4.4  بأالقمرأالدشرفرأكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 
أ

لمدارس المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي االمتوسطات الحسابية واالنحرافات : يبين 4.4 جدول
 حسب المدارس الحكومية والخاصةفي محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجية المشرفة
 439. 2.00 163 حكومية
 295. 1.70 27 خاصة

أ

ر(أ  مثأكمفأجظمرأالاجمئاأف أالقدكؿأأع هأافأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأالددارسأ  ككدمرأأ م 
(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػطأال  ػػم  ألم م ػػرأكػػمفأ ممدػػرأ2.00الدجك ػػطأال  ػػم  ألم ككدمػػرأ ممدػػرأ 

 دفأا جقم متأال م رأ فرؽأكا  .أمى(أكه أقمدرأقمممرأأكجظمرأهامأا جقم متأال ككدمرأاع1.70 

 

 : )متغير المسم  الوظيفي(بالفرع الثاني المتعمقة النتائج. 2
ى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة مد يختمفىل 

أأ. م ج ؼأالد دىأالكظمف ظر المديرين والمشرفين ن
 

مدددى شدديوع ل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأ
ظدر المدديرين والمشدرفين نحدم مدن وجيدة االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت ل

أاآلج .أ(5.4  بأالد دىأالكظمف أكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 
أ

المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 5.4 جدول
 حسب المسم  الوظيفيمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مسم  الوظيفيال
 453. 2.17 32 مشرف
 418. 1.91 158 مدير
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فػػركؽأظمهرمػػرأ  ػػبأالد ػػدىأالػػكظمف أ دشػػرؼأأدػػدمر(أ  مػػثأكػػمفأأكقػػكدأدػػفأالقػػدكؿأأعػػ هأمظمػػر
 ممدػػرأأ(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػطأال  ػػم  ألمدػػدمرمفأكػػمف2.17الدجك ػطأال  ػػم  ألمدشػػرفمفأ ممدػػرأ 

أدفأا جقم متأالددمرمفأ فمرؽأقممؿ.أمى(أكه أقمدرأقمممرأأكجظمرأهامأا جقم متأالدشرفمفأاع1.91 
 
 الثالث: )متغير الجنس(بالفرع  المتعمقة النتائج. 3
مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة يختمف أىل

أأ.القاس م ج ؼأنظر المديرين والمشرفين 
 

مدددى شدديوع ل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأ
االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة ظدر المدديرين والمشدرفين 

أ:اآلج أ(6.4  بأالقاسأكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 
أ

المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات: 6.4 جدول
 حسب الجنسمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس
 417. 2.07 79 ذكر
 427. 1.87 111 انث 

أ
ظمهرمػػػرأ  ػػػبأالقػػػاسأ ذكػػػرأأاا ػػػى(أ  مػػػثأكػػػمفأجظمػػػرأالاجػػػمئاأفػػػ أالقػػػدكؿأأعػػػ هأافأهاملػػػؾأفػػػركؽأ

(أكهػػػ أقمدػػػرأقمممػػػرأأكالدجك ػػػطأال  ػػػم  أل اػػػمثأكػػػمفأ ممدػػػرأ2.07الدجك ػػػطأال  ػػػم  ألمػػػذككرأ ممدػػػرأ 
دػػفأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأأمػػى(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكجظمػػرأهاػػمأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرألمػػذككرأاع1.87 

أل امث.
 غير المؤىل العممي()متالرابا: بالفرع  المتعمقة النتائج. 4

مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة أىل يختمف
أأ. م ج ؼأالدؤهؿأال مد نظر المديرين والمشرفين 

 
مدددى شدديوع ل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأ

معممي المدارس في محافظة بيت لحدم مدن وجيدة نظدر المدديرين والمشدرفين االنحراف الوظيفي لدى 
أاآلج :أ(7.4  بأالدؤهؿأال مد أكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 
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المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 7.4 جدول
 حسب المؤىل العمميمشرفين محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين وال

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي
 186. 2.22 4 دبموم

 414. 1.93 123 بكالوريوس
 478. 1.98 63 ماجستير فمعم 

 
 د مػػكـأأ كػػملكرمكسأأأالدؤهػػؿأال مدػػ جظمػػرأالاجػػمئاأفػػ أالقػػدكؿأأعػػ هأافأهاملػػؾأفػػركؽأظمهرمػػرأ  ػػبأ

أ ممدرأ دمق جمرأفأعمى(أ  أأكالدجك طأ(أكه أقمدرأقمممر2.22 مثأكمفأالدجك طأال  م  أل دمرأالد مـك
أ

(أكهػػػ أقمدػػػػرأقمممػػػرأأكالدجك ػػػطأال  ػػػم  ألمدمق ػػػجمرأ ممدػػػػرأ1.93ال  ػػػم  ألم كػػػملكرمكسأكػػػمفأ ممدػػػرأ 
(أكجظمرأهامأالدجك طمتأال  م مرألمد مكـأاعمىأدفأالدجك طمتأال  م مرأاال رلأدعأال مـأافأ1.98 

أهـأقممؿأكمظمرأجممربأك مرأ مفأال كملكرمكسأكالدمق جمرأفأعمى.عدد
أ
  الخامس: )متغير سنوات الخبرة( بالفرع  المتعمقة النتائج. 5

مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة ىل يختمف 
أأ.ال  رة اكاتأ م ج ؼأنظر المديرين والمشرفين 

 
مدددى شدديوع ل ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأل قم ػرأعػػفأا

االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت لحدم مدن وجيدة نظدر المدديرين والمشدرفين 
أ(:8.4ال  رةأكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ أ اكاتأ  ب

أ
ارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في المعي واالنحرافات الحسابية المتوسطات :8.4 جدول

 حسب الخبرةمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد سنوات الخبرة

 445. 1.98 48 سنوات 10أقل من 
 451. 1.98 79 سنة 20 – 10

 406. 1.91 63 سنة 20أكثر من 
 

  مػثأكػمفأأال  ػرةأفػ أال دػؿأاالدارماجػمئاأفػ أالقػدكؿأأعػ هأافأهاملػؾأفػركؽأظمهرمػرأ  ػبأجظمرأال
(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  ألمفئرأ1.98 اكات(أ ممدرأ أ10الدجك طأال  م  ألمفئرأ أقؿأدفأ



77 
 

ر(أ ػاأ20(أكه أقمدػرأقمممػرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألمفئػرأ أك ػرأدػفأ1.98 ار(أكمفأ ممدرأ أ20أ–أ10 
أ(أكجظمرأهامأالدجك طمتأال  م مرألمفئمتأال  ثأدجممر رأ شكؿأك مر.1.91 ممدرأ 

 
 السادس: )متغير نوع المدرسة( بالفرع  المتعمقة النتائج. 6

مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة ىل يختمف 
أأ. م ج ؼأاكعأالددر رنظر المديرين والمشرفين 

 
مدددى شدديوع ل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأ

االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت لحدم مدن وجيدة نظدر المدديرين والمشدرفين 
أ(:9.4  بأاكعأالددر رأكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 

أ
المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  النحرافاتوا الحسابية المتوسطات :9.4 جدول

 حسب نوع المدرسةمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد نوع المدرسة

 423. 2.01 53 ذكور
 365. 1.85 47 إناث

 443. 1.83 58 مختمطة
  مثأكػمفأاكعأالددر رألمددمرمفأفمطأأالقدكؿأأع هأافأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأأجظمرأالاجمئاأف 

(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألدػدارسأاالاػمثأ2.01الدجك طأال  م  ألددارسأالذككرأ ممدرأ 
(أكجظمرأهامأ1.83(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  ألمددارسأالد جمطرأ ممدرأ 1.85كمفأ ممدرأ 

دجك ػػطمتأال  ػػم مرألمػػذككرأاعمػػىأدػػفأالدػػدارسأالد جمطػػرأكدػػدارسأاالاػػمثأالجػػ أ ػػدكرهمأدجك ػػطمجممأال
أدجممر رأ شكؿأك مر.

أ
 السابا: )متغير مستوى المدرسة( بالفرع  المتعمقة النتائج. 7

مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة ىل يختمف 
أأ. م ج ؼأد جكلأالددر رالمشرفين نظر المديرين و 

 
مدددى شدديوع ل قم ػرأعػػفأال ػػؤاؿأاألكؿأجػػـأا ػج راجأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأكاالا رافػػمتأالد ممرمػرأ ػػكؿأ

االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في محافظة بيت لحدم مدن وجيدة نظدر المدديرين والمشدرفين 
أ(:10.4  بأد جكلأالددر رأكدمأجظمرأدفأ  ؿأالقدكؿأ 
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المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  واالنحرافات الحسابية المتوسطات :10.4 جدول
 حسب مستوى المدرسةمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوى المدرسة
 488. 1.93 57 أساسية
 370. 2.01 39 متوسطة
 363. 1.80 62 ثانوية

 
أ

  مػثأد ػجكلأالددر ػرألمدػدمرمفأفمػطأأجظمرأالاجمئاأف أالقدكؿأأع هأأفأهاملؾأفركؽأظمهرمػرأ  ػبأ
(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  ألمددارسأ1.93كمفأالدجك طأال  م  ألمددارسأاال م مرأ ممدرأ 

(أ1.80ال  ػػم  ألمدػػدارسأال ماكمػػرأ ممدػػرأ أ(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػط2.01الدجك ػػطرأكػػمفأ ممدػػرأ 
كجظمػػرأهاػػمأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرألمدر مػػرأالدجك ػػطرأاعمػػىأدػػفأالدػػدارسأال ماكمػػرأكالدػػدارسأاال م ػػمرأ

أالج أ دكرهمأدجك طمجممأدجممر رأاكعمأدم.
أ
أ

  الثامن: )متغير مكان العمل(بالفرع  المتعمقة النتائج. 8
في لددى معممدي المددارس فدي محافظدة بيدت لحدم مدن وجيدة مدى شديوع االنحدراف الدوظيىل يختمف 

أأ.ال دؿ م ج ؼأدكمفأنظر المديرين والمشرفين 
أ

المعيارية مدى شيوع االنحراف الوظيفي لدى معممي المدارس في  واالنحرافات الحسابية المتوسطات :11.4 الجدول
 حسب مكان العملمحافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد ان العملمك
 477. 1.83 55 مدينة
 383. 1.94 103 قرية

أ
  مػثأكػمفأدكمفأال دؿألمددمرمفأفمػطأأجظمرأالاجمئاأف أالقدكؿأأع هأافأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأ

كػػػمفأ ممدػػػرأ(أكهػػػ أقمدػػػرأقمممػػػرأأكالدجك ػػػطأال  ػػػم  ألممرمػػػرأ1.83الدجك ػػػطأال  ػػػم  ألمددماػػػرأ ممدػػػرأ 
أ(أكه أقمدرأقمممرأأكالج أجظمرأأفأدجك طمجممأدجممر رأاكعمأدم.1.94 
أ
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 الخامس: مناقشة النتائج والتوصياتالفصل 
 

 مقدمة 1.1
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 1.1
 التوصيات 1.1
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 الخامس:الفصل 

_____________________________________________________ 
 ج والتوصيات:مناقشة النتائ

 
 مقدمة  1. 1

مج ػػدفأهػػذاأالف ػػؿأدامقشػػرأالاجػػمئاأالجػػ أجك ػػمتأإلممػػمأالدرا ػػرأالجػػ أجػػـأعر ػػممأفػػ أالف ػػؿأال ػػم ؽأ
أاآلج :كقمءتأعمىأالا كأ

أ
 أسئمة الدراسةمناقشة  1. 1

 الرئيس:مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  1. 2. 5

ممددي المدددارس فددي محافظددة بيددت لحددم مددن مددا مدددى شدديوع االنحددراف الددوظيفي لدددى مع :والددذي نصددو
 وجية نظر المديرين والمشرفين؟

 

(أدفأ1.88أفأالدجك طأال  م  ألمدقمؿأاألكؿأ ال مككممتأالدم كدة(أقمءأ ممدرأ أشمرتأالاجمئاأإلىأ
(أكجدؿأعمىأافأالدجك طأال  م  أقمءأ درقرأقمممرأأادمأالدقمؿأال ما أ ال مككممتأ5أعمىأقمدرأكه أ 

(أهػػػ أقمدػػػرأقمممػػػرأام ػػػمنأكالدرقػػػرأالكممػػػرأقػػػمءتأ2.17دة(أكػػػمفأ دجك ػػػطأ  ػػػم  أدمػػػدارهأ غمػػػرأالدم ػػػكأ
(أكه أقمدػرأقمممػرأكجػدؿأعمػىأعػدـأدكافمػرأدقجدػعأالدرا ػرأعمػىأكقػكدأاالا ػراؼأ1.95 دجك طأدمدارهأ 

أالكظمف .أ
أ

مػػػعأفػػػ أقدأالػػػكظمف كج ػػػزكأال م  ػػػرأهػػػذهأالاجمقػػػرأإلػػػىأأفأالدؤ  ػػػمتأالج ممدمػػػرأججقػػػهأإلػػػىأاإل ػػػ حأ
أكماتأ ككدمرأأـأ م رأأ ـأإاهأأءأق مدممأأكذلؾأألاممأدؤ  متأج ممـأج كدممأاألاظدرأكالمكاامفأأ كا

جػزاـأدا ػؿألف أالغملبأكقكدأالدكظفمفأأ  مبأالدرقمتأال مدمػرأم ػمفأدػدلأااللجػزاـأكفمػـأالدػكظفمفأل 
أهذهأالدؤ  مت.

أ
 مل دػػؿأأ ػػمتأإلػػىأكقػػكدأددمر ػػمتأد مػػر(أكالجػػ أجكأأ2009كا جمفػػتأهػػذهأالدرا ػػرأدػػعأدرا ػػرأ ال مفػػ أأ

الد ػداقمرأأالكظمف أف أالددارسأال ككدمرأد ؿأجأ رأالد مػـأأكجكػرارأالغمػمبأ أعػذارأمغمػبأعمممػمأعػدـ
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األقمػزةأالد ممػرأأ(أكالجػ أجك ػمتأإلػىأكقػكدأدظػمهرألمج ػمبأفػ أ2000كغمرهمأأكدرا رأ أ كأإدرمسأأ
الش  ػمرأعمػىأالد ػم رأأالر ػد أكجف ػمؿأالد ػم رد ؿأدقمدمرأالد مرؼأكعدـأالجزاـأ أكقػمتأالػدكاـأ

دظػػمهرأاا ػػراؼأال ػػمكؾأأ(أكالجػػ أجك ػػمتأإلػػىأأفأ  ػػضأ2007ال مدػػرأكغمرهػػمأأكدرا ػػرأ ع ػػدأال ػػ أأ
أكالج أجك متأإلىأأ(أ2008أالكظمف أف أقمد رأأـأالمرلأشمئ رأإلىأ دأدمأأكدرا رأ الد مكؼأكدمامأ

أ
د ػػؿ:أالجػػأ رأال ػػ م  أأ لددمكػػرأال ر مػػرأال ػػ كدمرأفأهاػػمؾأ  ػػضأددمر ػػمتأاإل ػػ ؿأالػػكظمف أفػػ أا

أ.كال ركجأكال كدةأأ امءأالدكاـأالر د أكغمرهم
أ
دقجدػعأأدعأالدرا متأال م مرأكا ج ؼال ملمرأا ج ؼأ مئرأالدرا رأأإلى  بأاال ج ؼأأر زكأال م  جكأ

ج دمػدأأاألقػدرأعمػىأـكهػأالدػدمركفأكالدشػرفكفالدرا رأكعمارأالدرا رأأ مثأإفأعمارأالدرا رأال ملمرأهـأ
أ.درقرأاإل  ؿأالكظمف ألدلأالدكظفمف

أ
 :بالسؤال األولالنتائج المتعمقة  2. 2. 5

أدمأه أدظمهرأال مككممتأالدم كدةألدلأد مد أددارسأد مفظػػػػػرأ متأل ـأالدا ػػػرفمفأكظمفممأدفأ
أأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمف أأأ
أ

يجد المعمم صعوبة في تقبدل وجيدة (أكه :أ1م  أكمفألمفمرةأ أفأأعمىأدجك طأ  أشمرتأالاجمئاأإلىأ
(أكهػ أدرقػرأدجك ػطرأأج هػمأفػ أالدمػمـأال ػما أ2.64 ممدػرأ أنظر زمَئو المتعارضة ما وجية نظرها

(أكهػػ أقمدػػػػػػػػرأدجك طػػػػػػػػرأأ2.51 دجك ػػطأدمػػدارهأ يغتدداب المعمددم زمَئددو فددي غيددابيم (أكهػػ :أ3الفمػػرةأ 
(أكهػ أ2.38 دجك ػطأدمػدارهأ ال يؤدي المعمدم عممدو بإتقدان (أكه :أ2دممـأال ملثأالفمرةأ جػػػػػػػ همأف أال

ال يمتددزم المعمددم بقددول الحددق بحددق زمددَءه (أكهػػ :أ4قمدػػرأدجك ػػطرأأج هػػمأفػػ أالدمػػمـأالرا ػػعأالفمػػرةأ 
خر ميتددد(أكهػػػ :أ13(أكهػػػ أقمدػػػرأدجك ػػطرأأكج هػػػمأفػػػ أالدمػػػمـأال ػػػمدسأالفمػػرةأ 2.37 دجك ػػطأدمػػػدارهأ 

(أكه أقمدرأقمممر.2.25 دجك طأدمدارهأ معمم في الخروج من الحصة وأخذ وقت من الحصة التالية ال

 ممدػػػرأأيقدددوم المعمدددم بتسدددريب االمتحاندددات لدددبعض الطمبدددةا(أكهػػػ :أ30كأقػػػؿأدجك ػػػطأ  ػػػم  ألمفمػػػرةأ 
دارهأ دجك ػطأدمػيطمدب المعمدم اليددايا مدن الطمبدة (أكه :أ19(أكه أدرقرأقمممرأأ  مجممأالفمرةأ 1.27 
البيا والشراء في وقت الحصدة )اجيدزة جدوالا سدياراتا (أكهػ :أ21(أكه أقمدرأقمممرأأكالفمرةأ 1.29 

 دجك ػػطأيتقبددل المعمددم الرشددوة مددن أوليدداء اأُلمددور (أكهػػ :أ28(أكالفمػػرةأ 1.29 دجك ػػطأدمػػدارهأ  (الددخ
(أكهػ أقمدػرأ1.34 دجك ػطأ  ػم  أ المعمم حضور المدير  ضيرف(أكه :أ20(أكالفمرةأ 1.34دمدارهأ 
أقمممر.
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أ
 مػػثأأظمػػرتأكقػػكدأأ ػػرأوالتددي بينددت  (2014دروزة والقواسددميا )دراسددة وىددذه النتيجددة تتفددق مددا 

د اػػكمألمقماػػبأالفػػردمأاأل  قػػ أعمػػىأالشػػ كرأ ػػمالغجرابأالػػكظمف أأكعػػدـأكقػػكدأأ ػػرأد اػػكمألمقماػػبأ
الداظد أاال  ق أعمىأالش كرأ مالغجرابأالكظمف .



 :بالسؤال الثانيمقة النتائج المتع 3. 2. 5

دمأه أدظمهرأال ػمككممتأغمػرأالدم ػكدةألػدلأد مدػ أدػدارسأد مفظػػػػػػرأ مػتأل ػـأالدا ػػػػرفمفأكظمفمػمأ
أأدفأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمف 



ال يستخدم المعمدم دفتدر التحضدير (أكهػ :أ49أعمىأدجك طأ  م  أكمفألمفمرةأ أشمرتأالاجمئاأإلىأأفأ
بددطء (أكهػػ :أ43(أكهػػ أدرقػػرأك مػػرةأأكفػػ أالدمػػمـأال ػػما أالفمػػرةأ 2.51مدػػرأ  مأاثندداء الحصددة الصددفيةا

(أأكفػػ أالدمػػمـأال ملػػثأالفمػػرةأ2.43 دجك ػػطأ  ػػم  أدمػػدارهأ المعمددم فددي انجدداز األعمددال الموكمددة إليددو 
(أ2.38 دجك طأدمػدارهأ ترك المعمم المتكرر لمحصة والذىاب إلحضار الوسائل التعميمية (أكه :أ42 

ييمدل المعمدم متابعدة الطمبدة اثنداء الطدابور (أكهػ :أ50ك ػطرأأكفػ أالدمػمـأالرا ػعأالفمػرةأ كه أقمدرأدج
تغيدددب (أكهػػ :أ48(أكهػػػ أقمدػػػرأقمممػػػرأأكفػػ أالدمػػػمـأال ػػػمدسأالفمػػػرةأ 2.32 دجك ػػطأدمػػػدارهأ الصدددباحي 

أ(أكه أقمدرأقمممر.2.24 دجك طأدمدارهأ المعمم عن حضور الورشات التدريبية 
 

أأتعزيددز القدديم السددمبية لدددى الطمبددة بقصددد الفائدددة الشخصددية(أكهػػ :أ47فمػػرةأ كأقػػؿأدجك ػػطأ  ػػم  ألم
أيصرح المعمم بعَمات الطمبة لغير ولي األمر(أكه :أ44(أكه أدرقرأدجك طرأأكالفمرةأ 1.69 ممدرأ 

يستخدم المعمم ألفاظًا غير مقبولة بشكل (أكه :أ51(أكه أقمدرأقمممرأأكالفمرةأ 1.92 دجك طأدمدارهأ 
كهػػذهأالاجمقػػرأا جمفػػتأدػػعأقدمػػعأالدرا ػػمتأأ(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػر.2.01 دجك ػػطأ  ػػم  أدمػػدارهأ أعفددوي

أأ.ال م مرأ مثألـأمكقدأامأدرا رأف أهذاأالدقمؿأدر تأهذاأالقماب
أ
 والذي ينص عم :  الثمناقشة نتائج السؤال الثا 3. 2. 5

بيدت لحدم مدن وجيدة  ل يختمف مدى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدةى
 لالجددنسا المؤىددالمسمدددددددددد  الوظيفددددددددددديا الجيددة المشددرفةا : )نظددر المددديرين والمشددرفين بدداختَف

 .العمل(ا نوع المدرسددددددةا مستوى المدرسةا مكان العمل اإلدارييا سنوات الخبرة في ددددددددالعمم
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 . الجية المشرفة1

الدشػػػرفرأ  ككدمػػػرأأ م ػػػر(أ  مػػػثأكػػػمفأالدجك ػػػطأال  ػػػم  أأإفأهاملػػػؾأفػػػركؽأظمهرمػػػرأ  ػػػبأالقمػػػرأ
(أكهػ أقمدػرأ1.70(أكه أقمدرأقمممػرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألم م ػرأكػمفأ ممدػرأ 2.00لم ككدمرأ ممدرأ 

أ .دفأا جقم متأال م رأ فرؽأكا أمىقمممرأأكجظمرأهامأا جقم متأال ككدمرأاع
أ

رأدػػفأق ػػؿأكزارةأالجر مػػرأكالج مػػمـأأككػػذلؾأدػػفأق ػػؿأكج ػػزكأال م  ػػرأهػػذهأالاجمقػػرأإلػػىأكقػػكدأدراق ػػرأكدجم  ػػ
القممتأالداعدرألمذهأالددارسأأع كةأعمىأال غكطمتأدفأق ؿأاألهمل أعمىأالددارسأال م رأككامػمأ

ددارسأر  مرأاكعمأدم.



 . المسم  الوظيفي2
هاملػػػؾأفػػػركؽأظمهرمػػػرأ  ػػػبأالد ػػػدىأالػػػكظمف أ دشػػػرؼأأدػػػدمر(أ  مػػػثأكػػػمفأالدجك ػػػطأال  ػػػم  أأفإ

(أكهػ أقمدػرأ1.91(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألمدػدمرمفأكػمفأ ممدػرأ 2.17رفمفأ ممدرأ لمدش
أدفأا جقم متأالددمرمفأ فمرؽأقممؿ.أمىأعقمممرأأكجظمرأهامأا جقم متأالدشرفمفأ

أ
كج ػػػزكأال م  ػػػرأهػػػذهأالاجمقػػػرأإلػػػىأأفأالدػػػدمرمفأدجكاقػػػدمفأ  ػػػكرةأد ػػػجدرةأأكمشػػػرفكفأعمػػػىأالد مدػػػمفأأ

  ؿأدكاقػؼأدج ػددةأأجمػؾأالجكقممػمتأالجػ أجػدفعأ ػملد مدمفأإلػىأج  ػمفأ ػمككمـأالػكظمف أأأكمكقمكامـ
كقدأجككفأإقم متأالددمرمفأأك رأكاق مرأدفأإقم متأالدشرفمفأككفأالددمرمفأدجكاقدمفأ  كرةأأك رأدػفأ

أالدشرفمف.
أ

الدشػػػرفمفأأ:أأفأكػػػ أدػػػفوالتدددي بيندددت (2008فممبدددانا )درا ػػػرأكهػػػذهأالاجمقػػػرأججفػػػؽأالػػػىأ ػػػدأدػػػمأدػػػعأ
الجر كممفأكالدشرفمتأالجر كممتأمجدج كفأ د جكلأعمل أدفأالر مأالكظمف أأكد جكلأعػمل أدػفأااللجػزاـأ

الجاظمد .أككقكدأع قرأارج مطمرأ مفأالر مأالكظمف أ أ  مدهأك مفأااللجزاـأالجاظمد .



 . الجنس:3

  ػػػم  ألمػػػذككرأ ممدػػػرأفأهاملػػػؾأفػػػركؽأظمهرمػػػرأ  ػػػبأالقػػػاسأ ذكػػػرأأاا ػػػى(أ  مػػػثأكػػػمفأالدجك ػػػطأالإ
(أكه أقمدػرأقمممػرأأكجظمػرأهاػمأ1.87(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  أل امثأكمفأ ممدرأ 2.07 

أ.أدفأالدجك طمتأال  م مرأل امثأمىالدجك طمتأال  م مرألمذككرأاع
أ

فأأفأط م ػػرأعدػػؿأالػػذككرأج جمػػؼأعػػفأط م ػػرأعدػػؿأاإلاػػمثأأكقػػدأمكػػكأكج ػػزكأال م  ػػرأهػػذهأالاجمقػػرأإلػػىأ
الػػذككرأدمجزدػػكفأ  دػػؿأآ ػػرأغمػػرأالكظمفػػرأأ مادػػمأجدمػػؿأط م ػػرأاإلاػػمثأإلػػىأااللجػػزاـأكاالا ػػ مطأكا جػػراـأ

أالمكاامف.أ
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أ
(أكالجػػ أجك ػػمتأإلػػىأأاػػهأالأجكقػػدأفػػركؽأ ػػمفأأF. Omar, 2001كاجفمػػتأهػػذهأالاجمقػػرأدػػعأدرا ػػرأ أ

(أكالج أجك متأإلىأأ2007اا راؼأ مكؾأال مدممفأف أدكمفأال دؿأك مفأالقاسأأكدرا رأ أالدقمل أأ
أأاهأالأجكقدأع قرأذاتأداللرأإ  مئمرأ مفأددلأالجزاـأال مدممفأ ملدكاـأالر د أكالقاس.

أ
 . المؤىل العممي:4
فأهاملػػػؾأفػػػركؽأظمهرمػػػرأ  ػػػبأالدؤهػػػؿأال مدػػػ أ د مػػػكـأأ كػػػملكرمكسأأدمق ػػػجمرأفػػػأعمى(أ  مػػػثأكػػػمفأإ

أ ممدرأ  قمممػرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألم كػملكرمكسأكػمفأأ(أكه أقمدػر2.22الدجك طأال  م  أل دمرأالد مـك
(أكجظمػرأهاػمأالدجك ػطمتأ1.98(أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  ألمدمق جمرأ ممدرأ 1.93 ممدرأ 

ال  م مرألمد مكـأاعمىأدفأالدجك طمتأال  م مرأاال رلأدعأال مـأافأعددهـأقممػؿأكمظمػرأجمػمربأك مػرأ
أأ مفأال كملكرمكسأكالدمق جمرأفأعمى.

أ
أاػػهأكمدػػػمأزادتأد رفػػرأالدكظػػػؼأكزادأدؤهمػػهأالممدػػػ أازدادتأدرقػػرأالػػػكع أكج ػػزكأال م  ػػػرأذلػػؾأإلػػػىأأفأ

لدمػػهأأددػػمأم ػػمعدأعمػػػىأااللجػػزاـأ مل ػػمككممتأالقمػػػدةأكاال ج ػػمدأعػػفأال ػػػمككمتأغمػػرأالدرغك ػػرأك  م ػػػرأ
رأفػأعمىأ%أك دمػرأالدمق ػجم64.أ7 مػثأأاػهأدػفأالد  ػظأأفأ دمػرأال كػملكرمكسأاالا راؼأالكظمف أأ

أ33.أ2 أ.2.أ1%أأك دمرأالد مـك
أ

 ػػأفأدرقػػرأاإل ػػ ؿأالػػكظمف أج جمػػؼأوالتددي بينددت  (2017قاسددميا )درا ػػرأالاجمقػػرأدػػعأهػػذهأكججفػػؽأ
(أالجػػ أأشػػمرتأأ2016 ػػم ج ؼأالدؤهػػؿأال مدػػ .أ مادػػمأا جمفػػتأهػػذهأالاجمقػػرأدػػعأدرا ػػرأ أ  ػػفأعمػػ أأ

ا ػج ؼأ مئػرأأإلػى ػ بأاال ػج ؼأأرال م  ػأ ػزكجكأأإلىأعدـأكقكدأفػركؽأج ػزلألدجغمػرأالدؤهػؿأال مدػ .
دقجدػػػعأالدرا ػػػرأكعماػػػرأالدرا ػػػرأأ مػػػثأإفأعماػػػرأالدرا ػػػرأأكا ػػػج ؼأدرا ػػػرأ  ػػػفأدػػػعأال ملمػػػرأالدرا ػػػرأ

أ.ج دمدأدرقرأاإل  ؿأالكظمف ألدلأالدكظفمفأاألقدرأعمىأـكهأالددمركفأكالدشرفكفال ملمرأهـأ
أ
 . سنوات الخبرة في العمل اإلداري5
كؽأظمهرمرأ  بأال  رةأف أال دػؿأاالدارمأ  مػثأكػمفأالدجك ػطأال  ػم  ألمفئػرأ أقػؿأدػفأهاملؾأفرأأفإ

 ػػار(أكػػمفأ ممدػػرأأ20أ–أ10(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػطأال  ػػم  ألمفئػػرأ 1.98 ػػاكات(أ ممدػػرأ أ10
(أكجظمػػرأهاػػمأ1.91 ػػار(أ ممدػػرأ أ20(أكهػػ أقمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػطأال  ػػم  ألمفئػػرأ أك ػػرأدػػفأ1.98 

أمتأال  م مرألمفئمتأال  ثأدجممر رأ شكؿأك مر.الدجك ط
أ
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كج زكأال م  رأهذهأالاجمقرأإلىأأاهأممعأعمىأعمجؽأالدؤ  رأالج ممدمػرأدد مػرأ ملدػدمرمفأكالدشػرفمفأاشػرأ
 ممفػػػرأااللجػػػزاـألػػػدلأالدػػػكظفمفأكجػػػدعمـأ  ػػػراجمـأ ملػػػدكراتأالجدرم مػػػرأالجػػػ أج مػػػامـأعمػػػىأالممػػػمـأ دمػػػمدمـأ

ككامـأقددأأكأدكظفمفأقدادىأأ مثأأفأ اكاتأال  رةأالأج ج رأعمئممأأدمـأأالكظمفمرأأ غضأالاظرأعف
أإجممفأالدكظفمفأألعدملمـأكالجزادمـأ كاق مجمـأالكظمفمر.

أ

أ
ال كادػػػػؿأالدمدمػػػػرأأكالجػػػػ أ ماػػػػتأافأ(2017قم ػػػػد أأ أكهػػػػذهأالاجمقػػػػرأججفػػػػؽأالػػػػىأ ػػػػدأك مػػػػرأدػػػػعأدرا ػػػػر

رأػػػػػػػػ أدػػفأكقمػػػرأاظػػػرأأ ػػػمجذةأالج مػػمـأاال جػػػدائ أأكدػػػمأأفأدرقػػػػػػػػػػػػػربأالكظمفػػػػػػػػػػػػرأد ػػػدداتألمج ػػػػػػػػػكالد اكم
د دداتأالج ربأالػكظمف أالأج جمػؼأ ػم ج ؼأالقػاسأأ مادػمأج جمػؼأدرقػرأد ػدداتأالج ػربأالػكظمف أ

أ. م ج ؼأالدؤهؿأال مد 
 
 . نوع المدرسة6
أ
ال  ػػم  ألدػػدارسأأفأهاملػػؾأفػػركؽأظمهرمػػرأ  ػػبأاػػكعأالددر ػػرألمدػػدمرمفأفمػػطأأ  مػػثأكػػمفأالدجك ػػطإ

(أكهػ أ1.85(أكهػ أقمدػرأقمممػرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألدػدارسأاالاػمثأكػمفأ ممدػرأ 2.01الذككرأ ممدػرأ 
(أكجظمػػرأهاػػمأالدجك ػػطمتأال  ػػم مرأ1.83قمدػػرأقمممػػرأأكالدجك ػػطأال  ػػم  ألمدػػدارسأالد جمطػػرأ ممدػػرأ 

أجممأدجممر رأ شكؿأك مر.لمذككرأاعمىأدفأالددارسأالد جمطرأكددارسأاالامثأالج أ دكرهمأدجك طم
أ

كج ػػػزكأال م  ػػػرأهػػػذهأالاجمقػػػرأإلػػػىأأفأاالا ػػػ مطأعاػػػدأاإلاػػػمثأأك ػػػرأدػػػفأالػػػذككرأكهػػػذاأمجفػػػؽأدػػػعأدجغمػػػرأ
أالقاسأأكأفأط م رأال دؿأج جمؼأ م ج ؼأاكعأالددر ر.

أ

 . مستوى المدرسة:7

أ
  ألمدػدارسأفأهاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأد جكلأالددر رألمددمرمفأفمطأأ  مػثأكػمفأالدجك ػطأال  ػمإ

(أ2.01(أكه أقمدػرأقمممػرأأكالدجك ػطأال  ػم  ألمدػدارسأالدجك ػطرأكػمفأ ممدػرأ 1.93 ممدرأ أاأل م مر
رأهاػػػػمأالدجك ػػػػطمتأػػػػػػػػػػػػ(أكجظم1.80كهػػػػ أقمدػػػػرأقمممػػػػرأأكالدجك ػػػػطأال  ػػػػم  ألمدػػػػدارسأال ماكمػػػػرأ ممدػػػػرأ 

الجػػ أ ػػدكرهمأدجك ػػطمجممأأ ػػمراأل مدػػفأالدػػدارسأال ماكمػػرأكالدػػدارسأأىاعمػػال  ػػم مرألمدر مػػرأالدجك ػػطرأ
أدجممر رأاكعمأدم.

أ
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كج زكأال م  رأهذهأالاجمقرأإلىأط م رأعدؿأد مدػ أالدر مػرأاأل م ػمرأكج ػمدممـأدػعأفئػرأعدرمػرأ ػغمرةأ
أددمأمدف مـأإلػػػػػػىأاالا  مطأ  كرةأك مػػػػػػػرةأأكذلؾأالدر مػػػػػػرأال ماكمػػػػرأكط م رأالداممجأكااللجزاـأدفأ مثأ

ؿأأإ ػػمفرأإلػػىأأفأالطملػػبأفػػ أالدر مػػرأال ماكمػػرأدم ػػؿأعمػػىأدر مػػرأفم ػػمرأأددػػمأمػػدفعأالد مدػػمفأالج  ػػم
أل ا  مطأ شكؿأك مر.

أ
 . مكان العمل8

هاملؾأفركؽأظمهرمرأ  بأدكمفأال دؿألمددمرمفأفمطأأ  مثأكمفأالدجك طأال  م  ألمددماػرأ ممدػرأأفإ
(أكهػ أقمدػرأقمممػرأأكالجػ أجظمػرأ1.94فأ ممدػرأ (أكه أقمدرأقمممرأأكالدجك طأال  م  ألممرمرأكم1.83 

أأفأدجك طمجممأدجممر رأاكعمأدم.
أ

كج ػزكأال م  ػػرأهػػذهأالاجمقػػرأإلػىأأفأال ػػغكطأالاف ػػمرألمد مدػػمفأكالد مدػمتأفػػ أالددماػػرأكالمرمػػرأدجشػػم مرأ
أدفأ مثأط م رأال دؿأكالداممجأكعبءأال دؿ.

أ
 أأشػمرتأإلػىأعػدـأكقػكدأفػركؽأج  ػؿألدجغمػرأ(أالجػأ2016 أ  فأعمػ أأدرا رأكهذهأالاجمقرأججفؽأدعأ

 .دكقعأالددر ر

أ
قدأمككفأدفأال  ك رأ دكمفأال كـأعمىأالاجمئاأأاهأكجرلأال م  رأدفأ  ؿأالاجمئاأالج أجك متأإلمممأ
ظمػػػمرأدرقػػػرأ شػػػمكعأاالا ػػػراؼأالػػػكظمف ألػػػدلأد مدػػػ أالدػػػدارسأفػػػ أدػػػفأ ػػػ ؿأالدجك ػػػطمتأال  ػػػم مرأكا 

كلكػػػفأجػػػػرلأال م  ػػػرأافأالدجك ػػػػطمتأكماػػػػتأألدػػػدمرمفأكالدشػػػػرفمفد مفظػػػرأ مػػػػتأل ػػػـأدػػػػفأكقمػػػرأاظػػػػرأا
جاشػأأأأكفػ أال مئػرأالددر ػمرك  ك ػمأ ملدجك طرأكالممممرأكهاػمأج ػزكأال م  ػرأالاجػمئاأالػىأافأاالا ػراؼأ

أ هأالد مػـأدفأعدؿأف أ مئرأال دػؿ د ؿأ:أ غكطأقكاعدأال دؿأأعدـأالر مأأأ غكطأال دؿأ أددمأممـك
الد ررأدفأالرؤ مءأكالقدمػكرأألككامػمأج ػدأ ػدفأ كالجدمػزأغمػرأأأالراجبأأالجرقمرعفأالدركزأالكظمف أأ

كدفأهامأزادأاالهجدمـأ  غكطأدمارأالجدرمس أألفأالد مػـأعاػددمأ أعمىأال مئمتأال مغطرأف أالدقجدعأ
فػػإفأذلػػؾأمػػؤ رأعمػػىأركحأال دممػػرأالج ممدمػػرأأكعمػػىأالػػرغـأدػػػفأأأمج ػػرضألم ػػغطأدا ػػؿأال مئػػرأالددر ػػمر

كم قػ أال ػ مبأأأم دأدفأأهـأالدرجكػزاتأاأل م ػمرألم دممػػرأالجر كمرأأك دكاهأم ػما أالدػج مـأك مػراأألػؾذ
م مػ أكأأأفمػكأالػذمأمػكقظأدشػمعرهـأأد ػمرؼأأكعمػكـأأ  ػرات دفأأقؿأال  كؿأعمػىأدػمأم جمقػػهأدػػفأ

أ.عمكلمـ
أ

افأأ(Forrest) 2006 فكر ػتأأJepson درا ػرأقم  ػكفكجػرلأال م  ػرأأم ػمأككدػمأأشػمرتأدرا ػرأ 
كدػمأجك ػػمتأأالػذمفأمج ر كفأل غكطأال دؿأم ماكفأدفأاإلقممدأالد  كسأ درقرأكا ػ رأالد مدمفأ
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لػػىأكقػػػكدأع قػػػرأأأاجػػػمئاأالدرا ػػرأإلػػىأكقػػكدأع قػػرأ ػػم مرأ ػػمفأاإلقمػػمدأالد  ػػكسأأكااللجػػزاـأالدماػػ  كا 
أ.سكاإلقممدأالد  كأأال مكؾأالاكع أأاإلاقمزأالش   أأأإمقم مرأ مف

أ
 ػػ ؼأالف ملمػػرأكأأاألداءكال مػػؿأفػػ أجمػػمرمرأكفممػػرأأاإلدارمػػر ػػ ؼأالف ملمػػرأجػػرلأال م  ػػرأأم ػػمأأفأكدػػمأ

اإلدارمرأف أالداظدرأمؤدمأإلىأاالغجرابأالكظمف  أألفأعدـأف ملمرأاإلدارةأجؤدمأل دـأقدرجممأعمىأأداءأ
ممراتأالج أج جمقممأألداءأال دؿأالدطمكبأداممأأكدفأ ـأالجفكمرأ إعمدةأالاظرأ مل دؿأالكاقبأأداؤهأكالد

ال دػؿأ طرممػرأج ػد أأكػمفلج   أقمدرةأعمىأدكاك ػرأالجطػكرأالجماػ أال ػرمعأالػذمألػفأمج مػؽألمػمأإالأإذاأ
لكؿأدكظؼأ ملدشمركرأف أ امعرأالمراراتأالج أجؤ رأفمهأكجج مؽأ دممـأعدمه.أكدمأأفأالجممرمرأال اكمرأ

 كسأفػػ أالامممػػرأعمػػىأ  ػػفأ ػػمرأال  قػػمتأالكظمفمػػرأ ػػمفأدػػمأمػػاألمرؤ ػػمءلػألداءأججػػأ رأ ػػأهكاءأش  ػػمرأ
 ػ ؼأاظػمـأال ػكافزأأكأ  ػكعهألمدقػمد تأكال  قػمتأالش  ػمرأم ػدأأا ػمفرأاف .كاإلدارةالدػكظفمفأ

االغجػػػرابأالػػػكظمف أأفملدك ػػػكعمرأفػػػ أجط مػػػؽأاظػػػمـأال ػػػكافزأشػػػرطأأإلػػػىدػػػفأأهػػػـأال كادػػػؿأالجػػػ أجػػػؤدمأ
أ.مأمجأ رأ غممبأال كافزلاقم ممأأكد جكلأاالغجرابأالكظمف أعدكد

أ
ال دؿأف أدكاقعأداف مرألدؤ  ػرأكا ػدةأالػذمأدػفأشػأاهأإشػ مرأال ػمدممفأ  ػدـأأكجرلأال م  رأأم مأأفأ

الد ػمكاةأاجمقػرألكقػكدأددمػزاتألػػ  ضأالدكاقػعأج جمػؼأعػفأاأل ػػرلأأكػمل كافزأكال ػدالتأكأكقػمتأالػػدكاـأأ
دـأدجم  ػرأدشػك تأال ػمدممفأفػ أالدكاقػعأكعػأكاإل ػمءةكذلؾأعدـأد ءدػرأظػركؼأال دػؿأأد ػؿأالجمكمػرأ

لاػكعأدػفأالجمدػمشأأكج ر ػهعدـأظمكرأدكرأالفػردأأأال  مدةأأعكسأهؤالءأالدكقكدمفأف أالدكقعأالرئمس
 مػػثأإفأذلػػؾأم ر ػػهألدقدكعػػرأدػػفأد مػػراتأاالاف ػػمؿأد ػػؿأال ػػكؼأكالغ ػػبأكال ػػمؽأأكهػػذهأال دممػػمتأ

أكعدـأالش كرأ ملر مأالغجرابأالاف  دفأشأاممأأفأج رقؿأكظمئؼأالق ـأكدفأ ـأجمكدأإلىأا
أ

كدػػفأ ػػ ؿأالاجػػمئاأالجػػ أجك ػػمتأإلممػػمأالدرا ػػرأال ملمػػرأكػػمفأهاػػمؾأاجفػػمؽأالػػىأ ػػدأك مػػرأدػػعأالدرا ػػمتأ
جامكلجػهأالدرا ػرأال ملمػرأ ملدرا ػرأأكجػرلأأالػذمكاال ج ؼأدعأ   ممأاآل رأدفأ مثأط م ػرأالدك ػكعأ

أكلىأالج أأقرمتأف أهذاأالدقمؿ.ال م  رأافأالدرا رأال ملمرأج دأالدرا رأاأل
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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 التوصيات 1.1
 

أك امءأعمىأالاجمئاأال م مرأ رقتأالدرا رأ  دةأجك ممتأدفأأهدمم:
أ ؿأالدكراتأػػػػػػػػكذلؾأدفأ أرػػالج ممدمأرالدؤ   أافكسأالدكظفمفأف أػػػػػػػ أفػػػػػػرأالكازعأالدماػػػػػػجمكمأ-1

 .تأالدمامرأالج أجركزأعمىأأهدمرأالدمفأكاأل  ؽأعادأجأدمرأالدممـأالكظمفمرأكأالادكاأرػػػػػػػالجدرم مأأأأ
أرأال  قمتأاالقجدمعمرأ مفػػػػرأ مفأالدكظفمفأكجادمػػػػػػػ قمتأاإلا مامػػػػػػال دؿأعمىأزممدةأجف مؿأال أ-2

أ.الدكظفمفأ دفأاطمؽأال دؿأالر د أأأأ
أ
مأ مل دؿأأألفأذلؾأم ج رأعمد أ مفزناػػػػػػػػ أاج مذأالمػػػػػػػ ركرةأإشراؾأالدكظؼأفأ-3  راراتأك  ك ن

 .الج أم دؿأ ممأالددر ر قدأأك أاهأقزءأدفأم دؿأدمدنمأألفأالدكظؼأأأأأ
 هأأألفأذلؾأمممؿأدفأش كرهػػػػػػػرأعادأأداءهأل دمػػػػػػػرألمدكظؼأك  م ػػػػػػجكفمرأقكأدفأال  ك مأ-4

 .فمامهأكا    هأف أال دؿ ملدراق رأالدائدرأالج أج مؽأدفأجأأأأ
 زأ ممفرأااللجزاـألدلأالدكظفمفأأكذلؾأع رأجكفمرأعددأدفأال مم متػػػػػػرأكج زمػػػػػػال دؿأعمىأاشأ-5

 .كاإلقراءاتأالج أج معدأالدكظؼأعمىأااللجزاـأ دكمفأعدمهأأكااللجزاـأ جافمذأدممدهأككاق مجهأأأأ
 الك مرأهأككاق مجهأكدزاممأعدمهأأددمألهأاأل رالدكظؼأ  مكقأج رؼ ركرةأعمدأدكراتأجدرم مرأ أأ-6

جمماهأل دمهأأأأ  .عمىأإ  صأالدكظؼأكا 
 ال دؿأعمىأجق مدأركحأالج مكفأكالجكمدؿألدلأالدكظفمفأأ امءأجأدمجمـألدممدمـأالكظمفمر.أ مثأ-7

 .م مؿأذلؾأ  كؿأالدكظؼأعمىأكمفرأ مكقهأالكظمفمرأأأأ
أرألمرقم رأالذاجمرأكذلؾألجمكمـأأمأاا راؼأأكأإ  ؿأمدكفأأفجف مؿأدكرأالرقم رأاإلدارمرأ مإل مفأ-8

 .مظمرأعادأأداءأالدكظؼألكاق مجهأالكظمفمرأأأأ
أرأػػػػػالشفمفم ركرةأاالهجدمـأ  مئرأال دؿأدفأ مث:أإ ممؽأاظمـأ كافزأف مؿأكعمدؿأأكاج معأد دأأأ-9

 (. أاإلع فأعفأجمؾأال كافزأ الدمدمرأكالد اكمرػػػػفأأأأ
أؿأدػفأالد مدػمفأالفمػ طماممفأػػػػػدلأكػػػػػػػػرأألػػػػػػػػػىأالج فمؼأدفأد جكلأال غكطأالدمامػػػػػػ دؿأعملاأ-10
أدمامػرأ رػػػػػػػرأ مئػػػػػػكالد مدمتأأ مثأإاممأجؤ رأعمىأالر مأالكظمف ألدممـأأكذلؾأدفأ  ؿأجكفمأأأأأ
 .دجكافمرأأأأأ
  اآلج :أرلأ ركرةأدراعمةجأرلدلأالدكظفمفأفإفأال م  الكظمف أأاالا راؼكلمج مصأدفأدظمهرأأ-11
أج مدؿأاأل مدمثأ مفأأدفأأقؿأالغرؼأالدرا مرالجزاـأالدكظفمفأ أدمكفأعدممـأكالجمممؿأدفأالجامؿأ مفأ*أ
 .الزد ءأأأ
أ.الد مد تأالر دمرأال دؿأعمىأ ذؿأالقمدأالدطمكبأألداءأال دؿأددمأمؤدمأإلىأال رعرأف أإاقمز*أ
أ
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أال م  ر:كجمجرحأ
أ*أعدؿأدرا رأ   مرأججامكؿأأ  مبأاالا راؼأالكظمف ألدلأالد مدمف.

أ*أعدؿأدرا رأ   مرأججامكؿأددلأشمكعأاالا راؼأالكظمف ألدمأالددمرمفأكالدشرفمفأدفأكقمرأاظرأ
أالد مدمف.أأأ
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 المصادر والمراجا 

 المراجا العربيةالمصادر و أوال: 
 لكريم.القرآن اػػػػػأ

أأأج ممؽأش مػػػػػػبأاألراؤكطأأالط  ػػػػػػػػػػػػػػػرأمسندددد أحمدد بن حنبددددلػػػػػأا فأ ا ػػػػؿأأأ دػػػػػػدأأ أب.تأ(أأ
أاألكلػػػػػػػػىأأ مركتأأدؤ  رأالر ملر.أأ

أأأالط  رأالرا  رأأ مركتأأدارأ مدر.لسان العرب(أأأ1989ػػػػػأا فأداظكرأأقدمؿأالدمفأأ أ
أ(أأالددمر متأاإلدارمرأكالج مبأالكظمفػػػػػ أفػػػػػ أاألقمػػػػػزةأالد ممػرأأأ2001 كأإدرمسأأد ددأأ أػػػػػأأ
أ.1أأال ددأ23أأالدقمدأمجمة البحوث التجاريةدرا رأجط مممرأأأأ

أ.2أأالممهرةأأدارأال دمثأأالقزءأأسنن أبي داود(أأأ1988ػػػػػأأ كأداكدأأ ممدمفأأ أ
 استغدددددَل النفوذ الوظيفدددددي فددددددي ظددل التشريعات الفمسطينية (أأأ2011 أأػػػػػأأ كأشدسأأ دمرأ

 ام مسأأقمد رأالاقمحأالكطامر.وأثره  عم  التنمية السياسيةا رسالة ماجستير غير منشورةا   
 زة عوامل اإلخَل الوظيفددددي فددددي الكميات التقنية بمحافظات غ(أأأ2011ػػػػػأأ كأعدرةأأ  فأأ أ

 أأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأغزةأأالقمد رأاإل  دمر.من وجية نظر اإلدارة العميا  
 مصدددددددادر ضغوط العمددل لددددددى المعمم (أأأ2007ػػػػػأأ كأد طفىأأاظد أأأ كأغمل أأعطمؼأأ أ

 نامج تمىيل الفمسطينديا دراسة ميدانية عم  عينة من المعممين والمعممات الممتحقين في بددددددر   
أأأالدؤجدرأالجر كمأال ملثأأالقكدةأف أالج ممـأال مـأالفم طماػػػػػػػ أالمعممين فددددي جامعددددة األقصددد   
 كدد ؿألمجدمزأأغزةأأكممرأالجر مرأأالقمد رأاإل  دمر.أأ

أال مدمرألماشرأأأأالرممضأأ كارـزالوجيدددددز فدددددددي أخدددَقيات العمل(أأأ2008ػػػػػأاألش رمأأأ ددأ أ
أكالجكزمع.أأ

 السموكيددددددددات اإلداريددددددة لمموظدددددددف السعودي وأثددددددرىدددددددا عمددددد  (أأأ2005ػػػػػأافجم  أأ  محأأ أ
أأأر ملػرأأخدَقيددددددات العملا دراسدددددة تحميميددددة عم  ظاىرة توطين الوظائف في القطاع الخاص  
 شكرةأأقمد رأالدمؾأع دأال زمز.دمق جمرأغمرأداأأ

 مشكدددددددَت السموك التنظيمددددددديا دراسدددة مقارنة بين الفكر اإلداري (أأأ2005ػػػػػأ  رأأمك ؼأأ أ
 الحديث والفكدددددددر اإلسَمدددددديا تطبيقا عم  البنوك التقميدية والبنوك اإلسَميددددددة فدددددي قطدددداع   
أجكراهأداشكرةأأقمد رأالامممف.أأر ملرأأأدكغزة  

أأأ مركتأأدارأا فأك مر.صحيح البخاري(أأأ1987ػػػػػأال  مرمأأد ددأأ أ
أأأج ممؽأد فكظأالر دفأمسند البزارا المطبوع باسم البحر الزخار(أأأ1988ػػػػػأال زارأأال مفظأأ أ

أكال كـ.أأ أزمفأاهللأأالط  رأاألكلىأأدط  رأال مـك
أ
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أ
 أثدددددددر الددددددرضا الوظيفدددي عمدددد  أداء الموظفين في (أأأ2012عشمطأأ امفأ أأػػػػػأ م مرمأأ ممـأ

 ر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأالقزائرأأقمد رأاكم أد ادأأكل مج.أالمؤسسات الجامعيةا  
أرأالدشكمةأأأج ممؽأداإتحاف الخيدددددرة الميددددرة بددددددزوائد العشددددرة(أأأ1999ػػػػػأال ك مرمأأأ ددأأ أ

ألم  ثأال مد أأالط  رأاألكلىأأدارأالكطف.أأ
أأأالط  ػػػػػػػرأاألكلػػػػػػػىأأالددماػػرأالداكرةأأسنن البييقددددددي الصغددددددرىهػػػػأ(أأ1410ػػػػػأال ممم أأأ ددأأ أ

أدكج ػػػػػػػػرأالدار.أأ
أكزمأشمكػػػػػػػػػرأداكدأأكك ػػػمـأدركمشأأأجرقدػػػػػػرأفعمم النفس الصحدددي(أأأ2008ػػػػػأجمممكرأأشمم أأ أ

أ رمؾأأالط  رأاألكلىأأعدمفأأدارأال مددألماشرأكالجكزمع.أأ
 اإلخدددددَل الوظيفدددددددددددي لمعمم التعميم العدددددددددام الحكومدددددددددددددي (أأأ2008ػػػػػأال مف أأع دأالر دفأأ أ

أأأدددددددة لضبطيا كما يراىا المشرف التربوي والمدير العامبمحافظدددددددة الطائف والجزاءات المناسب  
 ر ملػػػػػػػرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأقمد رأأـأالمرل.أأ

أأأالممهػػػػػػػرةأأقمد ػػػػػػػرأقامةأال كمسأأدط  ػػػػرأالسموك التنظيمدددددددي(أأأ2005ػػػػػأقمدأالربأأ  مدأأ أ
أال شرم.أأ
أ(أأراـأاهلل.أ2011 أأالفمسطيني الجياز المركزي لإلحصاءػػػػػػأ

 مصددددددادر التوتددددددر النفسددددددي لدددددددى مديري المدارس الحكوميدددة (أأأ2001ػػػػػأالقما أأمم مفأأ أ
 أأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأعدمفأأالقمد رأاألردامر.بمنطقة المدينة المنورة التعميمية  

أأأعدمفأأدارأالد مرةأاإلدارة التربويةأ(أأ2007ددأ  مفأ أػػػػػأ  مفأأ  فأد ددأأكال قد أأد 
ألماشرأكالجكزمع.أأ

أأأاإل كادرمػػػػػػػػرأأالدارأالقمد مػرأالسموك التنظيمددددددي فدددددددي المنظمات(أأأ2002ػػػػػأ  فأأراكمرأأ أ
ألمط معرأكالاشر.أأ

 ددددددَقتيا باألداء الوظيفددددددددي لدددددى مديري الرقابدددددة اإلداريددددة وعد(أأأ2016ػػػػػأ  فأعم أأدرحأ أ
 المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفددددددة الغربيدددددة من وجية نظر المديرين   
 أأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأام مسأأقمد رأالاقمحأالكطامر.أنفسيم  

أعدمفأأدارأالفكر.أوالتخطيط التربويااإلدارة (أأأ2007ػػػػػأال رمرمأأرافدهأأكآ ركفأأ أ
أأأدارأزهػػػػػػػػػػرافأالسموك التنظيمدددددددي سموك األفددددددراد فددددددي المنظمات(أأأ1997ػػػػػأ رمـأأ  مفأأ أ

ألماشرأكالجكزمع.أأ
 العاممين أثر العوامل المسببدددددة لمرضددددددا الوظيفدددددي عمدددد  رغبة (أأأ2008ػػػػػأ كم  أأدركافأأ أ

أأأر ملػػػػػػرأدمق جمرأغمػػػػػػػرأبالعملا حالة دراسية عم  اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة  
أداشكرةأأغزةأأالقمد رأاإل  دمر.أأ
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أ
أالممهػػػػػػػػرةأأأالضغوط اإلداريدددددة ) الظاىرةا األسبابا العدددددددَج (ا(أأأ2003ػػػػػأال  رمأأد ددأأ أ

أػػػرأدد كل .دكج ػػػػػأأ
أ(أأأ ػػػػػػػػػػػػرأداػػػػػػػػػػػػػمخأال دؿأاأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػ أفػػػػػػػػ أالش كرأأ2017ػػػػػأدركزةأأ كزافأأالمكا د أأدمدمأأ أ

  المجمدددددددة مالغجػػػػػػرابأالكظمفػػػػػػػ أأدرا ػػػرأجط مممرأأكزارةأالج ممـأال مل أكال  ثأال مد أاألردامرأأأأ
أ.2أأال ددأ10أأالدقمدأاألردنيددددددة في إدارة األعمال  

 أثددددددددددر الثقافددددددددددددددة التنظيميدددددددددددددددة عمددددددددد  أداء الموظفين فدددددددددددي (أأأ2007ػػػػػأالدكممرأأفمدأأ أ
أداشكرةأأعدمفأأقمد رأعدمفأال ر مرأأأأر ملػػػػػػرأدمق جمرأغمرالشدركات الصناعيددددددة الكويتيدددددددة  
 لمدرا متأال ممم.أأ

 الصَحيددددددة األخَقيددددددة شدددددرط تولددددددي الوظيفدددة العامددة بمصر هػػػأ(أأ1410ػػػػػأر  فأأأاكرأأ أ
 أأالرممضأأد مدأاإلدارةأال مدر.ودول مجمس التعاون الخميجيا دراسة مقارنة  

أرمـأ أالركاشدةأ أأػػػػػ أأ2007  أثددددددر االلتددددددزام بمخدددددددَقيات الوظيفددددددددة العامة في مستوى الوالء   (أ
أقمد ػػػرأأأالتنظيمي لدى العاممين في المؤسسات العامة األردنية أداشكرةأ أغمر أدمق جمر أر ملر أ

 دؤجر.
عمل وبعض سمات الشخصية العَقة بين قيم الأ(أأ1989ػػػػػأ  داكمأأد دكدأ فأع دأاهللأ فأ راجأ أ

لدى موظفي خدمات العمَء بمطاري الممك عبد العزيز والممك خالد بالخطوط الجوية العربية 
أأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأدكرأالدكردرأأقمد رأأـأالمرل.السعودية

أأأاإل كادرمرأأالدارأالقمد مرأالقدمدة.السموك التنظيمي(أأأ2004ػػػػػأ مطمفأأد ددأأ أ
أأأر ملػػػرأجريمة إخَل الموظف بواجباتددددو استجابددة لموساطة(أأأ2008ػأال ملـأأع دأال زمزأأ أػػػػ
أدمق جمرأغمرأداشكرةأأقمد رأاإلدمـأد ددأ فأ  كدأاإل  دمر.أأ

أ أ  أزمدأ أ دمعأ أأ2009ػػػػػ أدمقأثدددددر الثقافدددددة التنظيميددددددة عمدددددد  األداء الوظيفددددي(أ أر ملر  جمرأأأأ
أغمرأداشكرةأأالمدفأأقمد رأ مكاف.

أ أ  أق ؿأ أال مكط أ أ1406ػػػػػ أ(أ أالدمفأأأصحيدددددددددح الجامددددددددددا الصغيدددددددرهػػػػػ أام ر أج ممؽأد دد أ
أاألل ما أأالط  رأال مامر.

أ أ  أد ددأ أالشمف ػػػػػ أ أدممراػػػػػػػػػػػػػ1999أػػػػػ أالجدرمس أدماػػػػػػػػػػػػر أ غكط أ  ضأالدمػػػػػػػػػػػفأأأ(أ أ  غكط ػػػػػر
أ.48أأال ددأ12أأالدقمدأالمجمة التربويةاأل ػػػػػػػػػرلأكع قجممأ ملد جمداتأالجر كمرألمد مدمفأأ

أ أ  أد ددأ أالشدراا أ أأ2006ػػػػػ معاييدددددر ترقيددة األفراد بالدفاع المدنددددددي ومدى رضاىم عنيدددداا   (أ
أغمػػػػػػػرأأأددد  أفراد قوات الطوارئ الخاصدددددة لمدفاع المدنددديدراسة مسحيدددددة عمدددد أدمق جمر أر ملر أ

أاألدامر.  داشكرةأأالرممضأأقمد رأاممؼأال ر مرألم مـك
أأأالط  رأال مد رأأقمد رأالدمؾأ  كد.أخَقيات الموظف(أأأ2011ػػػػػأالشدمدرمأأأ ددأأ أ
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أات الوظيفدددددددة العامدددددددددةا والعوامل اإلداريددددة المؤثدددددددددرة أخدددددَقي(أأأ1994ػػػػػأال كاؼأأد ددأأ أ
 الرممضأأد مدأاإلدارةأال مدر.أفددددددددي مخالفتيا بالتطبيق عم  المممكة العربية السعوديةا  

 اسة سبل تعزيز أخددددَقيات العمل فددي القطاع العام الفمسطيندددديا در (أأأ2009ػػػػػأط شأأ ملدأأ أ
أأأكرقػػػػػػػػػػػػرأعدؿأدمددػػػرألدؤجدػػػػػػرأاإل  حأكالجطكمػػػػػػػرأاإلدارمأاألكؿأأدمكافأعم  وزارة الصحدددددة  
 الدكظفمفأال مـ.أأ

أأأاإل كادرمػػػػػػػػػػػػػرأأالسموك التنظيميا مدخل تنظيمدددددي معاصر(أأأ2003ػػػػػأع دأال مق أأ  حأأ أ
أدة.دارأالقمد رأالقدمأأ

 مظاىدددددر انحدددددراف السموك الوظيفدددددي لددددددى موظفددي جامعة أم (أأأ2007ػػػػػأع دأال  أأإممدأأ أ
أأأدرا رأدمداامرأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأقمد رأأـأالمرل.القرى  

أأأالط  ػػػػػػػػػػرأكددددددديعمم نفس الصحددددددة وعَقتددددددددو بالطدددددب السمو (أأأ2008ػػػػػأع دأاهللأأدقدمأأ أ
أاألكلىأأاإل كادرمرأأدارأالد رفرأالقمد مرألمط معرأكالاشرأكالجكزمع.أأ

أأأالرممضأأالجوانب السموكيدددددة لَنتظام بالدددددددوام الرسمدددي(أأأ2012ػػػػػأع دأالكهمبأأعم أأ أ
أد مدأاإلدارةأال مدر.أأ

 َقيات اإلدارة في الوظيفددددددة العامددددددة وتطبيقاتيا في المممكةأخددددد(أأأ1993ػػػػػأال  مدمفأأفمدأأ أ
 أأالط  رأال مل رأأالرممضأأدكج رأالجك ر.العربية السعودية  

 بعض سمددددات الشخصيدددددة لددددى المتمخرين دراسيا بالمرحمدددة (أأأ2000أػػػػػأعرمش أأطمهرأأ 
 غمرأداشكرةأأدكرأالدكردرأأقمد رأأـأالمرل.أأر ملرأدمق جمرأالثانوية بمنطقة جازان  

أ(أأأ ػػػػػرأال كافػػػػػػػزأعمػػػػػىأالر مأالكظمفػ ألدلأدكظف أك داتأالقممزأأ2006ػػػػػأال زبأأ  مفأأ أ
أ.66أأال ددأمجمة المحاسبة واإلدارة والتمميناإلدارمأال ككد أف أد مفظرأالكرؾأأأأ

أأأ غكطأدمارأالجدرمسألدلأد مد أالدر مرأاأل م مرأف أ(أ2005ػػػػػأع مؼأأع دأأكع مؼأأهدلأ أ
أأأةددددة والنفسيدددددة العموم التربويددددددمجمددمارأام مسأالفم طمامرأأكددلأجأ رهمأ ملدجغمراتأالدمدكغرافمرأأأأ
أ.153أ–أ133أأصأ1أأال ددأ8قمد رأال  رمفأأالدقمدأأأ

أأأالط  ػػػػػػرأال مامػػػػرأأعدمفأأدارأالشركؽأجماعددددددةسموك الفرد وال(أأأ2003ػػػػػأال طمرأأددمقدةأأ أ
ألماشرأكالجكزمع.أأ

 أثر الثقافددددة التنظيميدددة عم  مستوى األداء الوظيفدددددديا دراسددددددة (أأأ2008ػػػػػأعكمشرأأأ  دأأ أ
أػزةأأالقمد ػػػػػػػرأأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأغػػػػػػتطبيقيدددددة عم  شركة االتصاالت في فمسطين  
 اإل  دمر.أأ
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 ظاىدددددرة الغيددددداب عن العمل فدددددي قطاع صناعة األدويةا دراسددة (أأأ1992ػػػػػأعكركشأأل اىأأ أ
أاألردامرأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأعدمفأأالقمد ػػػرأميدانية اجتماعية في بعض المصانا   
 األردامر.أأ

أأأالط  ػػػػػػػرأعمم النفس اإلداري وتطبيقاتدددو فددي العمل(أأأ2009مد أأأ ددأأ أػػػػػأعم أأكرمـأأالدل
أاألكلىأأعدمفأأدارأكائؿألماشر.أأ

أ(أأ غكطأال دؿألػػػػػػػػػػػػػدلأال مدممفأفػػػػػػػػ أالدكج ػػػػػػػػػػمتأأ2002ػػػػػأعمممفأأر  ػػػػػ أأأ كأزمدأأد ددأأ أ
أ.2أأال ددأ29أأالدقمدأدراسات العموم التربويةال م رأف أاألردفأأالقمد مػػػػػرأأأال ككدمرأكأأأ

 واقدددددا التعامل اإلداري مددددددا ظاىددددددرة الغيدددددداب لددددددددددى معممدددددي (أأأ2005ػػػػػأال ممدمتأأاكارةأأ أ
أػػػػػػػرأداشكرةأأعدمفأأأأر ملػػػػػػرأدمق جمرأغمالمدارس الحكوميددددة فددي محافظة الزرقاء في األردن  
 القمد ػػػػػػػػػػرأاألردامر.أأ

أأأالط  رأال مامرأأعدمفأأالسموك التنظيمي في منظمات األعمال(أأأ2004ػػػػػأال دممفأأد دكدأأ أ
أدارأكائؿألماشرأكالجكزمع.أأ

أأل ػػػػػ قممتأ(أأإدراؾأالدكظفمفألمد مؾأالكظمفػػػػػػػػػػ أكاأ2006ػػػػػأال ازمأأعكضأأال دمـأأعمكبأأ أ
 مجمدددددة جامعدددددددة دمشق لمعموم الدمامػػػػػػػرأأدرا رأدمداامرأعمىأاألقمزةأال ككدمرأ دكلرأالككمتأأأأ
أأأال ددأال ما .22أأالدقمدأاالقتصاديدددددددددة والقانونية  

 دددددري المدارس الثانويدددددددة أخدددددددَقيات العمل اإلداري لددددددددددى مديد(أأأ2009ػػػػػأالغمددمأأر درأأ أ
أأأر ملػػػرأوعددددددَقتيا بالرضا الوظيفيا والوالء التنظيمدددددددي لممعممات بمنطقدددددة الباحة التعميمية  
 دمق جمرأغمػػػػػػػرأداشكرةأأقمد رأأـأالمرل.أأ

 غيرات النفسيددة الضوضاء في بيئة العمل عم  بعض المت(أأأ رأأ2003ػػػػػأغرمبأأع دأالفجمحأأ أ
أأأالدؤجدرأال م عألمعاممين بصالددددة حركدددددة التمغراف الدوليا قطاع االتصاالت الدوليددددددة بمصر  
 ل مـأالافسأف أد رأأالقد مرأالد رمرألمدرا متأالاف مرأأدكج رأاإلاقمكأالد رمر.أأ

 ددو بااللتدددددزام التنظيمددي لدى المشرفين الرضدددددا الوظيفددددددي وعَقت(أأأ2008ػػػػػأفمدممفأأإمامسأأ أ
أأأر ملرأالتدددددربويين والمشددددددرفات التدددربويات بإدارة التربيددددددة والتعميم بمدينددددددة مكددددددة المكرمددددة  
 دمق جمرأغمرأداشكرةأأقمد رأأـأالمرل.أأ

أأأ مركتأأدارأالام رأضوء الدوافدا والحوافزإنتاجيددددددة العمل فدددددي (أأأ1984ػػػػػأفمد أأد ددأ أ
أال ر مر.أأ

أأأالممهرةأأالثقافدددددة التنظيميدددددددة وأثدددددددرىا عمدددددد  االنتماء الوظيفدي(أأأ2007ػػػػػأفكدةأأع دأاهللأأ أ
أ  مئرأالد رفر.أأ
أ
أ
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 من وجيددددددة نظر أساتذة التعميم محددددددات التسددددددرب الوظيفدددددددي (أأأ2017ػػػػػأقم د أأفج مرأأ أ
أر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأكرقمرأأقمد رأأاالبتدائيا دراسة ميدانية بابتدائيات بمدية جامعةا  
 قم دمأدر مح.أأ

أأأالط  رأال مد رأأدارأكائؿألمط معرأكالاشر.السموك التنظيمي(أأأ2009ػػػػػأالمرمكج أأد ددأأ أ
 الثقافددددددة التنظيميددددددة لمديدددددر المدرسة ودورىا في االبداع اإلداري (أأأ2008ػػػػػأالمم  أأد ددأأ أ

أر ملرأدمق جمرأغمرأأمن وجيدددددة نظدددددددر مديددري مدارس التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسةا  
أأداشكرةأأقمد رأأـأالمرل.أأ

أأأاإل كادرمػػػػػػػػػرأأ8أأالط  رأالمياراتالسموك التنظيمي مدخل بناء (أأأ2005ػػػػػأدمهرأأأ ددأأ أ
أالدارأالقمد مرألمط معرأكالاشرأأ

أالدقمل أأكلمدأأ أ العَقة بين العوامل الشخصيددددددة والوظيفيدددددة ومدى التدددزام العاممين (أأأ2007ػػػػػ
أعدمبالدوام الرسمي في أمانة عمان الكبرى أقمد ػػػػػػر أداشكرةأ أغمر أدمق جمر أر ملر أال ر مػػػػػػػرأأ ف

 لمدرا متأال ممم.
 السموك التنظيمددددددي نظريددددددات ونمدددددداذج وتطبيق (أأأ2001ػػػػػأالدر  أأقدمؿأأإدرمسأأ م تأأ أ

 أأاإل كادرمرأأدارأالقمد رألمط معرأكالاشر.عممددددي إلدارة سموك المنظمة  
 بيئدددددة العمل عمددددد  الرضدددا الوظيفي لمعاممين تقييم مدى تمثيددددر (أأأ2004ػػػػػأالدراخأأدمرفتأأ أ

أر ملػػػػػرأدمق جمرأغمػػػػرأأوأدائيم أعماليم في منشئات القطاع الصناعددددي فدددددي قطددددداع غددددددددزةا  
 داشكرةأأغزةأأالقمد رأاإل  دمر.أأ

أ.2اثأال ر  أأالقزءػػػػػأد مـأأأ كأال  فأأ أب.تأ(أأ  م أد مـأأ مركتأأدارأإ ممءأالجرأ
 مصادر الضغوط المينيددددة وآثارىددددددا فددددددددي الكميدددددددددات التقنيدة (أأأ2007ػػػػػأد مـأأع دأالممدرأأ أ

أأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأغزةأأالقمد رأاإل  دمر.بمحافظات غزة  
 العَقة بينيما من وجيددددة نظدددردرجة التحفيز والرضا الوظيفددي و (أأأ2015ػػػػػأد ما أأامق أأ أ

أأأر ملرأدمق جمرأغمػػرأمدراء المدارس الحكوميددددة الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية  
 داشكرةأأام مسأأقمد رأالاقمحأالكطامر.أأ

 ددددى معممدددددي ضغوط العمل وعدددددَقتيا بااللتدددددددزام التنظيمدددي لدددددد(أأأ2014ػػػػػأالد درمرأأدكزةأأ أ
أأأر ملرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأازكلأأقمد رأمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط  
 ازكل.أأ

 العوامل المؤثددددرة فدددددي عدددددم انتظام الموظفين (أأأ2002ػػػػػأالد مكؼأأ  حأأكالدمامأأد ددأأ أ
 لرممضأأد مدأاإلدارةأال مدر.ةأأافي الدوام الرسمي بالمممكة العربية السعودي  
 

أ(أأال  قػػػػػػػػػػػػرأ مفأ غكطأال دػػػػػػؿأك مفأالكالءأالجاظمدػػػػػػػػػػػػ أكاألداءأأ1995ػػػػػأالدمرأأع دأالر مـأأ أ
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أأأ2أأال ددأ35أأالدقمدأمجمدددددددددة اإلدارة العامدددددددةكالر ػػػػػػػػػػػػػػمأالكظمفػػػػػػػػ أكال فمتأالش  مػػػػػػػػػرأأأأ
أالرممضأأد مدأاإلدارةأال مدر.أأ

 الرضددددددا الوظيفددددددي وأثدددددددددددره عمددددد  (أأأ2017ػػػػػأالدممكدأأا فأدكفؽأأع دأالكرمـأأا فأ مف أأ أ
 أداء المعمما دراسدددددة مقارندددة بين المعمم في المدرسة العمومية والمعمم في المدرسة الخاصة   
 أأر ملػػػػػػػػػرأدمق جمرأغمرأداشكرةأأالقمفرأأقمد رأزممفأعمشكر.ة الجمفةبوالي  

أأأضغوط العمل مصادرىدددددددددددا ونتائجيددددددددددا وكيفيدددددددة إدارتيا(أأأ2003ػػػػػأهمقمفأأع دأالر دفأأ أ
أالرممضأأد مدأاإلدارةأال مدر.أأ
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أ(أأ دمءأالد كدمف1دم ؽأ 
أ(أكجمبأج ممؿأدمدرأجكزمعأاال ج مارأدفأقمد رأالمدس2دم ؽأ 
أجر مرأف أد مفظرأ متأل ـ(أكجمبأج ممؿأدمدرأجكزمعأاال ج مارأدفأددمرأال3دم ؽأ 
أ(أاال ج مار4دم ؽأ 

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ



99 
 

 (1ممحق رقم )
 أسماء المحكمين

أ
 مكان العمل االسم الرقم
أقمد رأالمدسأد.أد دكدأأ كأ درةأ1
أقمد رأالمدسأد.أإ راهمـأال مم  أ2
أقمد رأالمدسأد.أكمدؿأهمشـأ3
أقمد رأالمدسأالدفجك رأد.أامئؿأع دأالر دفأ4
أقمد رأالمدسأالدفجك رأمدأال  دد.أ  أ5
أدشرؼأجر كم/أددمرمرأ متأل ـأد.أش م أال زةأ6
أددمرأددر رأد.أد ددأع مكرةأ7
أددمرأالجر مرأكالج ممـأ/أ متأل ـأأ.أ مد أدركةأ8
أامئبأددمرأالجر مرأكالج ممـ/ متأل ـأأ.أ  مـأق رأ9

أرئمسأق ـأاإلشراؼ/أجر مرأ متأل ـأأ.أكلمدأر كافأ10
أدشرؼأجر كم/أددمرمرأ متأل ـأ.أدمقدأأ كأداكدأأ11
أرئمسأق ـأالج ممـأال مـ/أجر مرأ متأل ـأدافأ.أا دمفأ دأ12
أدشرؼأجر كم/أجر مرأ متأل ـأدأاهللمأ.أع مـأع أ13
أ متأل ـأال ماكمرأذككرأددمرأددر رأقكا رةأأ.أد دكدأ14
أ
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 (2ممحق رقم )
 ة من جامعة القدسكتاب تسييل ميمة توزيا االستبان

أ
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 (3ممحق رقم )
 التعميم بمحافظة بيت لحمالتربية و مدير كتاب تسييل ميمة توزيا االستبانة من 
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 (4ممحق )
 االستبانة

أ
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 
 

 حضرة المدير/ةا المشرف/ة الفاضل/ة:
 

الدوظيفي لددى معممدي المددارس فدي محافظدة مدى شيوع االنحراف أا  اػكافأ إقراءأدرا رجمكـأال م  رأ
اأأكذلػػػؾأا ػػػجكدمالنألدجطم ػػمتأال  ػػػكؿأعمػػػىأدرقػػػرأبيدددت لحدددم مدددن وجيدددة نظدددر المدددديرين والمشدددرفين
الد ػ أالشػمدؿأكقدأكقعأاال جمػمرأعممػؾألجكػكفأ ػدفأ الدمق جمرأف أاإلدارةأالجر كمرأدفأقمد رأالمدس.

اال ج مارأأ دمأمجكافؽأدػعأكقمػرأاظػرؾأأعمدػمنأ ػأفأأالدرا رأألذاأأرقكأداؾأالد معدةأ ج  ئرأهذهألدقجدع
 مماػػمتأالدرا ػػرأهػػ أألغػػراضأال  ػػثأال مدػػ أفمػػطأأك ػػمجـأال فػػمظأعمػػىأ ػػرمجممأأكالأمطمػػبأداػػؾأكجم ػػرأ

أا دؾأأكأدمأمشمرأإلمؾ 
أ  فأج مكاكـأمفألكـشمكرأ

أ
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعمي الخطيبالباحثة: ثروت                                                               
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 القسم األول: البيانات الشخصية 
 

   م رأأأأأ ككدمر    :الجية المشرفة
  ددمرأأأدشرؼ   :المسم  الوظيفي

 أا ىأأأأأذكرأأأأ:أأالجنس
أ أأ:أأالمؤىل العممي أمىأدمق جمرأفأعأأ كملكرمكسأأأد مـك

أ ارأ20أك رأدفأأ ر اأ20أ–10أأ اكاتأ10أقؿأدف سنوات الخبرة في العمل اإلداري:
أد جمطرأأأأإامثأأأأذككرأأأأ:أ(لممدير فقط)نوع المدرسة 

أ ماكمرأأأدجك طرأأأأ م مرأأ:أ(لممدير فقط)مستوى المدرسة 
أقرمرأأأأددمارأ :أ(لممدير فقط)مكان العمل 

أ
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أالقسم الثاني
مددى شديوع االنحدراف الدوظيفي لددى معممدي المددارس لدمؾأعددأدفأالفمراتأالج أج  رأعفأرأمػؾأفػ أ

أ ك ػعأإشػمرةأفي محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمشرفين  أال ماػرأأػػػفأ( ×أأأرقكأالجكـر
أ.الج أجرلأأاممأججام بأدعأجمدمرؾأكقامعجؾأالش  مر

أ
 : كيات المقصودةالسمو المجال األول: 

االنحددراف الددذي ينتيددك فيددو المعمددم القددانون واألنظمددة والمعددايير والقدديم بقصددد وبتخطدديط وىددي تمثددل 
 .مسبق وفي إصرار ويتطور ما مرور الوقت ليصبح فساداً 

 ( داخل المربا الذي يعكس وجية نظرك:Xيرج  وضا إشارة )
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  مطمقاً  الفقرة الرقم
يجدددد المعمدددم صدددعوبة فدددي تقبدددل وجيدددة نظدددر زمَئدددو  1

 المتعارضة ما وجية نظره
أأأأأ

أأأأأ ال يؤدي المعمم عممو بإتقان  2
أأأأأ يغتاب المعمم زمَءه في غيابيم 3
أأأأأ ال يمتزم المعمم بقول الحق بحق اآلخرين 4
يحداول المعمددم التنصددت عمد  زمَئددو عندددما يتحدددثون  5

 بسرية
أأأأأ

أأأأأ المعمم بتزوير عَمات الطمبة يقوم 6
أأأأأ يكرر المعمم غيابو عن عممو دون عذر 7
أأأأأ يغادر المعمم عممو قبل نياية الدوام  8
أأأأأ يتمخر المعمم عن موعد الدوام الصباحي  9

يزّور المعمم في األوراق الرسدمية مثدل وقدت الحضدور  10
 واالنصراف

أأأأأ

أأأأأ الحصصيتمخر المعمم عن دخول  11
أأأأأ يقطا المعمم حصتو لمرد عم  اتصاالتو الشخصية 12
يتمخر المعمم في الخدروج مدن الحصدة واخدذ وقدت مدن  13

 الحصة التالية
أأأأأ

أأأأأ ييمل المعمم تصحيح الواجبات البيتية 14
أأأأأ يمتنا المعمم عن حضور االجتماعات المدرسية  15
أأأأأ من إدارة المدرسةيغادر المعمم العمل دون إذن  16
أأأأأ الداخمي والخارجي()يدخن المعمم في محيط المدرسة  17
يساعد المعمم الطمبدة فدي الغدش اثنداء االمتحدان لغيدر  18

 مبحثو
أأأأأ
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أأأأأ يطمب المعمم اليدايا من الطمبة  19
يرفض المعمم حضور المددير لمحصدة كمشدرف تربدوي  20

 مقيم
أأأأأ

ي وقددددت الحصددددة )اجيددددزة جددددوالا البيددددا والشددددراء فدددد 21
 (سياراتا الخ

أأأأأ

أأأأأ يستقبل المعمم األصدقاء في مكان العمل باستمرار 22
أأأأأ تراخي المعمم في أداء ميامو الوظيفية 23
أأأأأ يميز المعمم بين الطمبة في التعامل 24
أأأأأ يستخدم المعمم العنف كوسيمة لضبط سموك الطمبة 25
أأأأأ الىتمام بمظيره في المدرسةييمل المعمم ا 26
أأأأأ ييمل المعمم في تطوير ذاتو مينياً  27
أأأأأ يتقبل المعمم الرشوة من أولياء اأُلمور 28
أأأأأ ال يتقبل المعمم النقد البّناء 29
أأأأأ يقوم المعمم بتسريب االمتحانات لبعض الطمبة 30
غيددر يطمددب المعمددم مددن الطمبددة القيددام بمعمددال وميددام  31

 مطموبة منيم
أأأأأ

يخصص المعمدم جدزء مدن وقدت العمدل الرسدمي لمقيدام  32
 بمعمال شخصية 

أأأأأ

أأأأأ ييمل المعمم البيئة الصفية  33
أأأأأ يستخدم المعمم ألفاظًا ال تميق بالعممية التربوية 34
يبذل المعمم جيدًا ما طمبة الدروس الخصوصية أكثر  35

 المدرسة من الجيد المبذول ما طمبة 
أأأأأ

يسدددتخدم المعمدددم ممتمكدددات المدرسدددة )آلدددة التصدددويرا  36
 الحاسوبا الياتف( ألغراض شخصية

أأأأأ

يتدددخل المعمددم لصددالح بعددض الطمبددة الراسددبين ممددن  37
 تربطو بيم عَقات اجتماعية وشخصية

أأأأأ

ال يقددوم المعمددم بتوظيددف األدوات والتجييددزات المتددوفرة  38
 مية لخدمة العممية التعمي

أأأأأ

يتبا المعمم طرقًا غير شرعية لفدوز بعدض الطمبدة فدي  39
 المسابقات الطَبية 

أأأأأ

أ
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 : السموكيات غير المقصودةالمجال الثاني: 
االنحراف الذي ينتيك فيو المعمم القدوانين واألنظمدة والمعدايير والقديم دون قصدد بسدبب االىمدال وىو 

أوالجيل الذي ال يرق  ال  مستوى الفساد
 ( داخل المربا الذي يعكس وجية نظرك:Xيرج  وضا إشارة )

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  مطمقاً  الفقرة الرقم
أأأأأ يكرر المعمم الخطم في رصد العَمات دون قصد 40
أأأأأ قبول المعمم اليدايا من الطمبة 41
ترك المعمم المتكرر لمحصة والذىاب إلحضار الوسائل  42

 التعميمية
أأأأأ

أأأأأ بطء المعمم في انجاز األعمال الموكمة إليو  43
أأأأأ يصرح المعمم بعَمات الطمبة لغير ولي األمر 44
يحدددّد المعمدددم مدددن مشددداركة الطمبدددة ِضدددعاف التحصددديل  45

 أثناء الحصة الصفية
أأأأأ

أأأأأ توقيا المعمم عن زمَئو في دفتر الحضور والمغادرة 46
لدددددى الطمبددددة بقصددددد الفائدددددة  تعزيددددز القدددديم السددددمبية 47

 الشخصية
أأأأأ

أأأأأ تغيب المعمم عن حضور الورشات التدريبية 48
ال يسددددتخدم المعمددددم دفتددددر التحضددددير اثندددداء الحصددددة  49

 الصفية
أأأأأ

أأأأأ ييمل المعمم متابعة الطمبة اثناء الطابور الصباحي  50
أأأأأ يستخدم المعمم ألفاظًا غير مقبولة بشكل عفوي  51
عدم وجود عدالة لدى المعمم فدي معاممتدو مدا الطمبدة  52

 بشكل عام
أأأأأ

 

 
 
 
 

 شكرا لتعاونكم

 الباحثة: ثروت الخطيب
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 فيرس المَحق
أ
 

 رقم الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

 104 أ دمءأأع مءألقارأج كمـأاال ج مار 1

 105 كجمبأج ممؿأدمدرأجكزمعأاال ج مارأدفأقمد رأالمدس 2

مبأج ػػممؿأدمدػػرأجكزمػػعأاال ػػج مارأدػػفأدػػدمرأالجر مػػرأفػػ أد مفظػػرأكجػػ 3
  متأل ـ

106 

 107 اال ج ماه 4

أ
أ
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 فيرس الجداول
أ
 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 21 الدمدغرافمرأال مارأ  مئص 1.4

دػدلأشػمكعأاالا ػراؼأأاد مدؿأارج مطأ مر كفأكالداللرأاال  مئمرأ ػكؿ 8.3
الدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأأالػػكظمف ألػػدلأد مدػػ 
  مفأالدرقرأالكممرألكؿأدقمؿأكالفمراتأاالددمرمفأكالدشرفمفأأ

21 
 

 28 (ألفمراتأدمممسأالدرا رFactor Analysisاجمئاأالج ممؿأال مدم أ  4.3

لم  ػػػمتأأ(Cronbach's Alpha أمػػػػػػػػػالفأمخػػػػػػػػػػكركا أرػػػػػػػػػػػػد مدلاأػػػػػػػػػاجمئ 3.3
 رأكالدقملمفػػمدرقرأالكممل

23 

الدممػػمسأالػػكزا ألج دمػػدأدرقػػرأجمػػدمرأأفػػرادأدقجدػػعأالدرا ػػرألممػػمسأدػػدلأ 2.3
شػػمكعأاالا ػػراؼأالػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأ

 دفأكقمرأاظرأالددمرمفأكالدشرفمف

28 
 

دػػػدلأأعمػػػىأالدرا ػػػرأعماػػػرأال  ػػػم مرأال ػػػجقم متأكالدجك ػػػطمتأاألعػػػداد 1.3
عأاالا ػػراؼأالػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأشػػمكأ

 ظرأالددمرمفأكالدشرفمفادفأكقمرأ

29 

أكاالا رافػػػػػػػػػمتأالد ممرمػػػػػػػػػرأال  ػػػػػػػػػم مرأكالدجك ػػػػػػػػػطمتأاألعػػػػػػػػػدادأ:أ-2.4 8.3
(أ39كهػ أ أال مككممتأالدم ػكدةأفمراتأعمىأالدرا رأعمارأال جقم مت

 فمرةأدرج رأجامزلممأ  بأالدجك طأال  م  

29 

أال ػػجقم متأكاالا رافػمتأالد ممرمػرأال  ػػم مرأكالدجك ػطمتأاألعػدادم ػمفأ 4.4
(أفمػػرةأ13كهػػ أ أال ػػمككممتأغمػػرأالدم ػػكدةأفمػػراتأعمػػىأالدرا ػػرأعماػػر

 درج رأجامزلممأ  بأالدجك طأال  م  

71 
 

الد ممرمرأدػدلأشػمكعأاالا ػراؼأالدجك طمتأال  م مرأكاالا رافمتأم مفأ 3.3
دارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأالػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػ

   بأالددارسأال ككدمرأكال م رالددمرمفأكالدشرفمفأ

74 

الد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأاالا ػػػػراؼأأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأالدجك ػػػػطمت 2.3
الػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأ

أ  بأالد دىأالكظمف الددمرمفأكالدشرفمفأ
أ

74 
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الد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأاالا ػػػػراؼأأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأدجك ػػػػطمتال 2.3
الػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأ

   بأالقاسالددمرمفأكالدشرفمفأ

74 

الد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأاالا ػػػػراؼأأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأالدجك ػػػػطمت 7.3
كقمػػرأاظػػرأالػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأ

   بأالدؤهؿأال مد الددمرمفأكالدشرفمفأ

72 

الد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأاالا ػػػػراؼأأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأالدجك ػػػػطمت 8.3
الػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأ

   بأال  رةالددمرمفأكالدشرفمفأ

72 

االا ػػػػراؼأأالد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأالدجك ػػػػطمت 9.3
الػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأ

   بأاكعأالددر رالددمرمفأكالدشرفمفأ

72 

الد ممرمػػػػرأدػػػػدلأشػػػػمكعأاالا ػػػػراؼأأكاالا رافػػػػمتأال  ػػػػم مرأالدجك ػػػػطمت 11.3
الػػكظمف ألػػدلأد مدػػ أالدػػدارسأفػػ أد مفظػػرأ مػػتأل ػػـأدػػفأكقمػػرأاظػػرأ
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