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 مصطلحات الدراسة

ن ا  أل ت ننال وظفرننق َب نمننتص منال خن ا فع لنالنيوكر تنا رع: التنظيمي السلوك سوء نأف الًا سواء
نال  أة ن ال خنتؤل نسيبرً نأليىنإ   ار نالع  .نشؤ ننن زامةنالع ميرننفخ

نم  يفنفخنالع ميرننمننكبر ننأل لنأليىنتث وينن ال خنالفينطردر  نالوزاماتنإح ىنهخنوزارة شؤون المرأة:
ن. االق ص لق ناالا   ألر ن من وي ته نا ك لق خ نتثصريه نمن وىننفخنق  يفوننن ه ناإللامي  نال ن وي ت

(ن هوناإل   جنال ينقثسسهن42ص ن6991تف أل نلنيوكنال وظفن ال  تبطنبجه  ن ق مته.ن)ب ا ب  ن:ناألداء
ن(ن61ص نهر4141ننا أل  لن)ال  ضخ نال وظفنألد نقر مهنبأينأل  نم

ه فنأ نغ ق ني النالو ولنإلره نك  نأ هنمج وأل نمننأ   طنالنيوكنا لائخنذاتنالعالق نناألداء الوظيفي:
ن.(ن99 نص4164)الث احش  ننال عب ةنألننقر لنال وظفنبألاءنمه مهن تث  نمنؤ لر ته

سوءنالنيوكنمن وىن تؤل نأليىنن ب لع ميرننفخنال دظ  هخنال ؤل اتنال خنتثرطنالبيئة الداخلية للمنظمة: 
ن.ال دظر خ

نتؤل نأليىننالبيئة الخارجية للمنظمة: نق  ن ال خ نال دظ    نفخ نب لع ميرن نال خنتؤل  نال ؤل اتنال  مار  هخ
نمن وىنسوءنالنيوكنال دظر خ.ن
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 الدراسة ملّخص

الع ميرننل ىن زامةنشؤ ننال  أة ن تك ننأه ر نته فنال ماس ننليبثثنفخن اقعنسوءنالنيوكنال دظر خنلألف الن
نالع  ن نفخ ن أه ر ه نلألف ال نال دظر خ نالنيوك نتصفنسوء نال خ نالسيري  نال ماس ت نمن نب أل ب مه  نال ماس  ه  
نفخن ج حنمش  ألد ن نا س سر  ن ال خنتشك نال كرزة نبد ءنمؤسن تنال  ل  نفخنم حي  نأ د  نالنسر   ال دظر خ 

نحرث نالفينطردخ  نتعزيزننالوطدخ نإلى نتؤلي نال خ نال و ر تن ال س  ح ت نمن نمج وأل  نال ماس   ف تنه  
ن.النيوكر تنالث ر ةن تصويبن مع لج نالنيوكر تنالنرئ ن توارهه نل صيث نالع  ن ال دظ  

األ   تنال ماس نال دهجنالو فخنال ثيريخنك دهجنلي ماس ن ال ثير نب أل ب م نمننأه نال د هجنال خنتع  نأليىن 
ظ ه ة نحرثنت ناس ه افنك ف ناالف النالع ميرننل ىنالوزامةنك ج  عنلي ماس ن ال يننأليىنمأينأل يه ن  فنال

فخنف  ةنا عنالبر   ت.ن ق نت ناس   الناالس بر ننالك خنلي ع فنأليىن اقعنسوءنالنيوكنال دظر خنبع نال أك ن
ثنسوءنالنيوكنال دظر خنبأ ه:نمننم ىنلب تن مص اقر نأل اتنالسر ينمننخاللنلجد نمثك   ن أل فنالب ح

نٍ نخ ص فخنالوظرف نالع ومر نبشكن نسيبً نأليىنتطومنالع  نبشك نأل لظ ه ةنمواولةنفخنمواقعنالع   نتؤل
م تبط نببرئ نال وظفرنن خيفر ه نالثس فر ن االا   ألر ن ا خالقر ن ت أل نبه  ن لنوءنالنيوكنال دظر خنأشك لن

ن ال ظ ه  نالوق   نإه ام نمث  ن تشكر ننأل ة  نالوظرف   نب  طيب ت نت عيق نال نأخ ى نبأأل  ل نالسر ل نأ  ب لع  
ن نمن وىنالج  أل تن ت  خن نا لاء  ناس   النأل ل ن بثناإلش أل تن ال ث ب ة ن سوء نال نين ناإللامي  اح  ال

ن.ال واولاتنفخنمك ننالع  

نالع  نفخنأظه تن   ئجنال ماس نبأننظ ه ةنسوءنالنيوكنال دظر خنتع ب نمننالظواه ن نلاخ نبرئ  ال د ش ة
 نفخناه امنالوق نال   ثال دظر خن نسوءنالنيوكننتبرننأن نحرثن زامةنشؤ ننال  أةن لكننب ن وي تنم ف  ت 

ن نإنأ نقس مبنمبعنموظفخ/اتنالوزامة نك   ننم وف نكأح ناشك لنسوءنالنيوكنل ىنم  ل ىنالع ميرننفخنالوزامة
نإذنالنمننال وظفرننل يه نمن وىنألاءنم ن41% نقع نمننأب زنأشك لنسوءنالنيوكنفخنال ؤسن    ٍنن ه ا

نقس مبن نم  نأليىننمبعق كنناننت ثسقنخططن أه افنال ؤسن نفخنظ ن اول ال وظفرننالنقسوموننبألاءه 
ن تبرن نأقض ًننال ن وىنال طيوب  مننال وظفرن/اتنق ريوننالىنتشكر نمج وأل تنن%13أننهد كننال ماس 



 س
 

نتثزب ت نأ  نمس ر  نغر  ننأل   نقس مبنمن نم  ن  نال ؤسن   نأل   نأليى نبه فنال ألر  مننن%36ش صر 
ال وظفرن/اتنق  مسوننبثناإلش أل تنلاخ نال ؤسن ن هخنظ ه ةنخطر ةنتدعكسنأليىنإس س امنالبرئ نال اخير ن

 ق نأظه تنال ماس ن اولنف  قنالس ج ب ناف النألرد نال ماس نأليىناشك لنسوءنالنيوكنال دظر خنن لي ؤسن 
نألرد نل ىنالع  ناف ال نف  قنالس ج ب  نالنيوا  نبرد   نليجدسن مك ننالنكن  نشؤ ننال  أةنتبعً  ميرننفخن زامة

ال ماس نأليىناشك لنسوءنالنيوكنال دظر خنل ىنالع ميرننفخن زامةنشؤ ننال  أةنتبعً نل  غر نالع  ن ال ن ىن
ن.الوظرفخن ال ن وىنال عير خن أل لنسدواتنال ب ة

بر ةنمننال ه لنال طيوبنتدفر ه ننليع  نأليىنس نالفجواتنال خناظه ته نالد  ئج نتو خنال ماس نب ج وأل نك
نالوظرفر ن ت عيقنأه نتيكنال و ر تنب دفر نب امجنتوألوي نل وظفخنالوزامة فخنال ج التننب   يفنمن وي ته 

 دفر ه  نلآلر تنعن ضااللامي ن الس  و ر  ن الع  نأليىنإ ش ءنب امجنت ميبر نفخنال ططن الب امجن ال ش ميع ن ن
أل انألننتفعر ن ظ لنلي   بع ن ال سرر نلك ناإللاماتنالع م نبه فنم  بع نال ططنال دفر ق ن ال أك نمننتثسرسه ن

نلأله اف.
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Abstract 

The study aims to analyze the misbehavior and organizational behavior of the 

employees of the Ministry of Women’s Affairs, the uniqueness of this study relies 

in the fact that it is one of its’ own that tackled the topic and its’ implications on 

realizing the vision of state building when it comes to the readiness of the 

institutions in meeting their demands, the study draw some key recommendations 

to reinforce the best organizational behaviors and overcome obstacles and 

misbehavior. 

The study relied on a descriptive analysis methodology and in depth analysis to 

tackle and describe the symptoms and situation, all ministry employees were 

targeted and who were present in the ministry during the data collection process. 

A questionnaire was applied to assess the misbehavior  and organizational behavior 

after verifying and accrediting the questionnaire by an expert’s committee. The 

researcher identified misbehavior and organizational behavior as a phenomenon 

that is present inside the workplace, and affects negatively the development of 

work in general and civil servant work in specific with regards to work 

environment, their cultural and social backgrounds, and misbehavior symptoms 

varies from: wasting time, pretending that they are working, forming groups, bad 

performance, don’t respect the organizational hierarchy, gossips and mis-use of 

resources. 

 



 ف
 

 

The study revealed a lot of findings with regards to misbehavior and the fact that it 

is spread within the ministry environment, in different forms, as quarter of 

employees waste their times, 62% have low performance – main indicator of 

misbehavior and doesn’t lead to realizing plans and ministry strategies- 83% tend 

to form groups to influence the overall work, 38% spread gossips – a killing factor 

-. Misbehavior according to Gender and place of residency of ministry employees 

varied, while age, job title, education background and years of experience didn’t 

vary a lot. 

The study recommends a set of recommendations to bridge the gaps, mainly 

awareness sessions on managerial and legal aspects, capacity building programs on 

plans, programs and projects, execution modalities and re-activate the monitoring 

and evaluation component for every general directorate to ensure the monitoring of 

execution for every directorate plans. 
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 األول الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة مقدمة 1.1  

األخرىُُّّلوظائفتقلُّأهميةُّعنُّباقيُّاُّوهيُّالُّ،اهمُّالوظائفُّاإلداريةُّفيُّأيُّمنظمةُّأحدالمواردُّالبشريةُُُّّتعد ُّ
ية،ُّويكتسبُّالعنصرُّالبشريُّأهميةُّرُّأهمثيعتبرُّالعنصرُّالبشريُّأحدُّأهمُّالموجوداتُّفيُّالمنظمات،ُّبلُّاالكوُّ
منظماتُّوالتيُّلمُّتكنُّكونهُّمنُّأهمُّالمواردُّالتيُّتدعمُّنجاحُّال،ُّانطالقًاُّمنُّستثنائيةُّرغمُّحداثةُّاإلنتباهُّلها

وجودُّالموردُّالبشريُّالمؤهلُّوالكفؤُّوالقادرُّعلىُّالبناءُّوالتطوير،ُّوبالتاليُّكانُّمنُّالضرورةُُّّمنُّدونُُّّلتنجح
ُُّّجلُّضمانُّنجاحُّالموردُّالبشري.أوافعُّالسلوكُّالبشريُّومسبباتهُّمنُّفهمُّد

ُّ ُّأعاله ُّالمنطلقات ُّبالسلوكُّإومن ُّيعرف ُّجديدًا ُّميدانًا ُّالماضي ُّالقرن ُّمن ُّاألربعينات ُّعقد ُّأثناء ُّللوجود نبثق
OBُُّّ)  يميالتنظ )Organizational Behavior ُُّّ ُّحيث ُّالسلوكُّ، ُّدراسة ُّالميدانُّعلىُّعاتقه ُّهذا يأخذ

البشريُّأثناءُّالعملُّومنُّثمُّالتنبؤُّبهُّوفهمهُّوتمهيدهُّإلىُّبلوغُّالفاعليةُّالتنظيمية،ُّوالملفتُّلإلنتباهُّأنُّالتعاطيُّ
ُّفشيئًاُّمنذُّف شارةُّواضحةُّإهُّوحتىُّوقتناُّالراهنُّفيُّترةُّنشوءمعُّميدانُّالسلوكُّالتنظيميُّقدُّأخذُّبالتزايدُّشيئًا

ونتائجهُُّّوالتعرفُّعلىُّأبعادهالتنظيميُّإلىُّحيويتهُّوتجددهُّوشموله،ُّوبعبارةُّأخرىُّإنُّاإلهتمامُّبدراسةُّالسلوكُّ
ُّنتائجُّذاتُّدالالتُّط ُّالسلوكبيله ُّأنُّفهم ُّإذ ُّعلىُّحدُّسواء، منُُّّالتنظيميُّةُّتشملُّكلُّمنُّالفردُّواإلدارة

ُّفيُّالعيشُّ ُّيساعده ُّمنُّجانبُّالفرد ُّأما ُّداخلُّالمنظمةُّوخارجها، ُّالدفءُّوالمودة ُّوبعالقاتُّيسودها بسعادة
 التنظيميةالفاعليةُّجانبُّاإلدارةُّفإنُّفهمُّالسلوكُّمنُّشأنهُّأنُّيساعدهاُّفيُّتكييفُّذلكُّالسلوكُّبقصدُّتحقيقُّ

ُّ.(12،ص1122)جالب،
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فكماُّ،ُّالمواردُّفيُّالمنظمةُّبإعتبارهُّأهمصرُّالبشريُّنبالتاليُّكانُّالتركيزُّعلىُّالجوانبُّالسلوكيةُّفيُّالعملُّللع
ُّأهداف ُّتحقيق ُّأجل ُّمن ُّالموضوعة ُّوالسياسات ُّبالتعليمات ُّاإللتزام ُّاألفراد ُّمن ُّتتوقع ُّاألفرادُّهااإلدارة ُّفإن ،

يتوقعونُّمنُّاإلدارةُّتوفيرُّبيئةُّعملُّصحيةُّومناسبةُّلكيُّيتسنىُّلهمُّالقيامُّبمهامهمُّعلىُّأكملُّوجه.ُّوحديثّاُّ
ُّوالبيئةُّالفردُّ)المهارات،ُّالقدرات،ُّالشخصية،ُّاإلدراك،ُّالقيم،ُّاألخالق(يرىُّأنُّالسلوكُّهوُّدالةُّلمتغيرينُّهمُّ

ُّ.(32،ص1122)جالب، (عةُّالعمل،ُّالعمل،ُّالحياهُّالشخصية)المنظمة،ُّمجموُّ

ُّأوُّ ُّالمجموعة ُّأو ُّالفرد ُّعليه ُّيكون ُّأن ُّيجب ُّوالذي ُّاإليجابي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّبدراسة ُّ ُّاإلدارة ُّعلماء اهتم
ُّبأنهُّالُّ ُّالعلم ُّمع ُّيتطرقُّالمنظمة، ُّلم ُّسيءُّوالذي ُّتنظيمي ُّسلوك ُّبلُّهناك ُّفقط ُّجيد ُّتنظيمي ُّسلوك يوجد

ُّالكثيرُّمنُّالعلماءُّلدراسته.

مثلُّ)الكذب،ُّالتأخيرُّعنُّساعاتُّالدوامُُّّاألفرادُّىوتحديدًاُّلدُّالتنظيميالسلوكُُّّترّكزُّهذهُّالدراسةُّعلىُّسوء
ُّالمنظمة،.. ُّداخل ُّالموجودات ُّإستخدام ُّسوء ُّاإلشاعات، ُّبث ُّالسرقة، ُّإلخ(ُّالرسمي، ُّالسلوكُّ، ُّسوء ويعرف

ثُّحيُّ(،1111)أكرويدُّوطومبسون،ُُّّكلُّشيءُّتفعلهُّفيُّالعمل،ُّليسُّمنُّالمفروضُّأنُّتفعلهالتنظيميُّبأنهُّ
السلوكُّالتنظيميُّفيُّالمجموعاتُُّّقومُّعليهايوُّاللبنةُّاالساسيةُّالتيُّأوليةُّيعتبرُّسلوكُّالفردُّهوُّالوحدةُّاأل

منُّدراسةُّسلوكُّاألفرادُّهوُّمعرفةُّالقوىُُّّالهدفُّاألساسُّ،ُّحيثُّأنوالتيُّتشكلُّالسلوكُّالتنظيميُّللمنظمات
بطةُّتقوىُّمرتبطةُّفيُّشخصيةُّالفردُّأوُّمرُّالتيُّتوجهُّسلوكهُّوتدفعهُّفيُّمساراتُّمختلفةُّسواءُّكانتُّهذهُّال

وذلكُّمنُّأجلُّزيادةُّاإلنتاجيةُّوزيادةُّاألرباحُّوتقليلُّالمشاكلُّوتقليلُُّّبالظروفُّالمحيطةُّبهُّ)البيئةُّالمحيطة(
ُّالتكاليف.

ُّوت ُّأن ُّالبحوث ُّإحدى ُّالمُّ%01شير ُّإحدى ُّفي ُّأخذها ُّتم ُّعينة ُّفيُّنمن ُّشاركو ُّقد ُّبأنهم ُّإعترفوا ُّقد ظمات
بعضُّالتصرفاتُّالتيُّأطلقواُّعليهاُّسلوكًاُّضدُّاإلنتاجية،ُّويشيرُّهذاُّالمثالُّإلىُّمشكلةُّأبعدُّإنُّقائمةُّالسلوكُّ

ُّ.(1111)أكرويدُّوطومبسون،ُُّّضدُّالمنظمةُّيشملُّإحراقُّالمبانيُّعمدًاُّواإلبتزازُّوالتضليلُّوالكذبُّوالتخريب
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نعكاسُّمؤثرُّعلىُّإعناصرُّالعملُّاإلداريُّلماُّلهُّمنُُّّمنُّأهمُّلألفرادُّالتنظيميُّسلوكالفهمُُّّويرىُّالباحثُّأن
وهذاُّيكونُّفقطُّعندماُّيكونُّهناكُّفهمُّواضحُّللسلوكُّاإلداريُّلألفرادُُّّ،نُّاألداءُّورفعُّاإلنتاجيةُّلألفرادتحسي

والمجموعاتُّفيُّمحاولةُّمنُّأجلُّتعزيزُّالسلوكياتُّالحميدةُّوتصويبُّومعالجةُّالسلوكياتُّالسيئةُّوتوجيههاُّ
ُّلمصلحةُّالعملُّوالمنظمة.

سوءُّالسلوكُّالتنظيميُُّّعواقُّتتناولُّالتيُّالعلميةُّالدراساتُّمحدوديةوألهميةُّموضوعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّول
ُّ ُّالعمومية. ُّالوظيفة ُّفي ُّفي ُّللبحث ُّالدراسة ُّهذه ُّتأتي ُّالعمومية ُّالوظيفة ُّفي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّ-واقع

ُّ/ُّالمحافظاتُّالشمالية،ُّمنُّخاللُّاعتمادُّالمنهجُّالتحليليُّالوصفي.ُّدراسةُّحالةُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

ُّتؤثرُّموجودةُّفيُّمواقعُّالعمل،ُّظاهرةُّويعرفُّالباحثُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّبأنه:ُّ علىُّتطورُّالعملُّسلبًا
ُّخاص، ُّبشكٍل ُّالعمومية ُّالوظيفة ُّوفي ُّعام، ُّواالجتماعيةُُّّبشكل ُّالثقافية ُّوخلفيته ُّالموظفين ُّببيئة مرتبطة

أشكالُّعدة،ُّمثلُّإهدارُّالوقتُّمنُّخاللُّالتظاهرُّبالعملُّأوُُّّواألخالقيةُّوتتأثرُّبها،ُّولسوءُّالسلوكُّالتنظيمي
رىُّالُّتتعلقُّبمتطلباتُّالوظيفة،ُّوالكذبُّوالسرقةُّوالمحاباة،ُّوسوءُّاستخدامُّالموجوداتُّفيُّالقيامُّبأعمالُّأخ

ُّهيُّظاهرةُّيجبُّمعالجتها،ُّللنهوضُّبقطاعُّالعملُّواإلدارةُّفيُّالوظيفةُّالعمومية.،ُّمكانُّالعمل

ُّ

 الدراسة مبررات 1.1

ُّ:وهيُّمورأُّلعدةُّالدراسةُّهذهُّمبرراتُّتأتي

 سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّفيُّالوظيفةُّالعمومية.ُّواقعُّتتناولُّالتيُّالعلميةُّالدراساتُّمحدودية 

 ُّجدًاُّفيُّتصويبُّالعملُّالُّسيماُّفيُّظلُّصعوبةُّاإلعترافُُّّاًُّمهمُّاًُّيشكلُّجانبُّالتنظيميسوءُّالسلوكُُّّكون
 فيها.ُُّّالتنظيميفيُّالمجتمعاتُّوالمنظماتُّبوجودُّسوءُّالسلوكُّ
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 ُّتوج ُّمعظه ُّم ُّالسلوك ُّدراسة ُّإلى ُّاإلداريُُّّالتنظيميالمجتمعاتُّوالمنظمات ُّالعمل ُّفيُّتطوير كأداةُّمهمة
 داخلها.

 ُّعلمُُّّظلُّفيُّوخاصةُّالمصادر،ُّمنُّالنوعُّهذاُّعلىُّوالباحثينُّالمستفيدينُّمنُّالكثيرُّإقبال ُّفي التطور
 اإلدارةُّالحديث.ُّ

 ومؤثرُّلتطويرُّاإلدارةُُّّمهمُّعاملكُّبالسلوكُّالتنظيميُّهتمامهوإُُّّبالباحثُّالخاصُّوالمهنيُّالشخصيُّالسبب
 .العامة

ُّ

 مشكلة الدراسة 1.1

سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّكثيرًاُّداخلُّالمنظماتُّالمختلفة،ُّويختلفُّفيُّمحتواهُّبدرجةُّكبيرةُّعماُّهوُّمعترفُُّّيسودُُّ
ُّكبيرًاُُّّ،به ُّذهنيًا ُّتحديًا ُّالمنظمات ُّفي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّوخصائص ُّمدى ُّوتبرير ُّفهم ُّمحاولة وتعتبر

للدارسينُّولكلُّمنُّيهتمُّبالمنظماتُّوماُّيحدثُّداخلها،ُّوفيُّالواقعُّفإنُّأفرادُّالمنظماتُّيستخدمونُّكلُّالحيلُّ
السلوكُّعلىُّالمستوىُّالفردي،ُُّّمنُّأجلُّفهمُّكيفيةُّإدارةُّسوءواألالعيبُّالممكنةُّداخلُّالمنظماتُّإلىُّحدُّما،ُّ

(ُّ ُّكاروسيلي 1112ُّيتناول ُّ)ص ُّالشركات" ُّ"مواطنة ُّقضية ُّمترابطان57ُّ( ُّوالمجتمع ُّالمنظمة ُّأن ُّويعتقد .)
،1112ُّفيُّالبيئاتُّالتنظيميةُّ)ُّيتأثرالسلوكُّاألخالقيُّالمتوقعُّمنُّالمواطنُّفيُّالمجتمعُُّّ،ُّوأنارتباطاُّوثيقاًُّ

رجُّالمنظمةُّيمكنُّأنُّتؤثرُّعلىُّأداءُّالموظف.ُّويشيرُّفارديُّ(.ُّولذلكُّفإنُّاألنشطةُّالتيُّتتمُّخا53-57صُّ
ويمكنُّأنُّتؤثرُّ،ُّ(ُّإلىُّأنُّبعضُّالظروفُّاألسريةُّمثلُّالعنفُّالعائليُّتعتبرُّمؤثراتُّخارجية1112وويتزُّ)

فيُّسوءُّالسلوكُُّّرئيسياًُُّّهذهُّالتأثيراتُّعلىُّقيمُّالشخصُّوشخصيته،ُّوبالتاليُّيمكنُّأنُّتكونُّأيضاُّمساهماًُّ
وبالتاليُّفإنُّالموظفُّالعنيفُّأوُّالمسيءُّفيُّالمنزل،ُّعلىُُّّ،(122صفحة1112ُُّّ)بعضُّالموظفينُُّّلدى

بينُّاإلجهادُّوسلوكُّالموظفُُّّأيضًاُّالربطاألرجحُّسوفُّيحملُّهذاُّالسلوكُّالسلبيُّفيُّمكانُّالعمل.ُّويمكنُّ
،ُّسواءُّمنُّاإلجهادمنُُّّريلکثُّتعرضينُّالموظفُّالذيُّحيثُّأ(.11ُّ-22،ُّص2990ُّ)بيبيتونُّ&ُّبروس،ُّ

سوءُُّّیإلُّانيفيُّبعضُّاألحُّؤدييقدُّوُُّّأداءهنخفاضُّيدفعهُّإلسوفُُّّة،يوُّمنُّمصادرُّخارجعبءُّالعملُّأ
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ُّخط ُُّّريسلوك ُّ)هيل، ُّالتخريب ُّ(2993مثل ُّسوء ُّمعالجة ُّأجل ُّومن ُّالتنظيمي. ،ُّياتهمستوُُّّبمختلفُّالسلوك
ُّ .وداخلهاُّعلىُّالقضاياُّالتيُّقدُّتؤثرُّعلىُّالموظفينُّخارجُّالمنظمةُّتركزينبغيُّلإلدارةُّأنُّ

ُّ

ُّتبرزُّمشكلةُّالدراسةُّوالتيُّتتمثلُّفيُّالسؤالُّالرئيسُّالتالي،ُّوهو:ومنُّهناُّ

/ المحافظات  دراسة حالة وزارة شؤون المرأة -"ما هو واقع سوء السلوك التنظيمي في الوظيفة العمومية 
 "؟ الشمالية

 

 أهمية الدراسة 1.4

تأتيُّهذهُّالدراسةُّمنُّضمنُّالدراساتُّالتيُّتساهمُّفيُّالنقاشُّحولُّالدورُّالهامُّالذيُّتؤديهُّاإلدارةُّفيُّتحسينُّ
ُّالتيُّتصفُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّ عملُّالمنظماتُّفيُّالوقتُّالحاضر،ُّوهيُّمنُّالدراساتُّالقليلة

والتيُّتشكلُّالركيزةُّاألساسيةُّفيُُّّوأهميتهُّفيُّالعملُّالتنظيمي،ُّالُّسيماُّأنناُّفيُّمرحلةُّبناءُّمؤسساتُّالدولة
ُّالوطنيُّالفلسطيني،ُّولعلُّهذهُّالدراسةُّتسهمُّفيُّتوفيرُّمجموعةُّمنُّالتوصياتُّوالمقترحاتُّ نجاحُّمشروعنا
ُّالعملُّ ُّلمصلحة ُّوتوجيهها ُّالسيئة ُّالسلوكيات ُّومعالجة ُّوتصويب ُّالحميدة ُّالسلوكيات ُّتعزيز ُّإلى ُّتؤدي التي

لدراسةُّفيُّوضعُّالمديرينُّبصورةُّأوضحُّلوضعُّسوءُّالسلوكُّوالمنظمة،ُّكماُّستساعدُّنتائجُّوتوصياتُّهذهُّا
التنظيمي،ُّفيُّمحاولةُّلوصفُّالبيئةُّاإلنسانيةُّالمعقدةُّالتيُّيعملُّفيهاُّالمديرين،ُّحتىُّيمكنُّفهمهاُّوبالتاليُّ
تعودُّاألهميةُّأيضاُّمنُّالنتائجُّوالتوصياتُّالتيُّيمكنُّالوصولُّإليهاُّومدىُّاإلستفادةُّمنهاُّفيُّالواقعُّالعمليُّ

لمسؤولينُّوأصحابُّالقرارُّفيُّبناءُّإستراتيجياتُّوتبنيُّأساليبُّوإجراءاتُّجديدةُّحولُّالتعاملُّمعُّمنُّقبلُّا
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جوانبُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّوهناكُّأهميةُّمرتبطةُّبالباحثُّمنُّخاللُّتراكمُّمعرفيُّلدىُّالباحث،ُّوالمساهمةُّ
 فيُّتطويرُّأداءُّعملهُّفيُّاإلدارة.

 

 أهداف الدراسة  1.5

ُّاألهدافُّالتالية:تسعىُّالدراسةُّإلىُّتحقيقُّ

ُّالتعرفُّعلىُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأة.ُّالهدف الرئيسي:

ُّوسيتحققُّهذاُّالهدفُّمنُّخاللُّاألهدافُّالفرعيةُّالتالية:

لدىُّاألفرادُّالعاملينُّإهدارُّالوقتُّبالعملُّالتعرفُّإلىُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّ .1
ُّشؤونُّالمرأة.ُّلدىُّوزارة

لألفرادُّالعاملينُّلدىُُّّالتعرفُّإلىُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّتراجعُّمستوىُّاألداءُّ .2
 .وزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

داخلُُّّالتعرفُّإلىُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّظاهرةُّتشكيلُّالمجموعاتُّ)التحزبات( .3
 .الوزارةُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

التعرفُّإلىُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّعدمُّإحترامُّالتسلسلُّاإلداريُّلألفرادُّالعاملينُّ .4
 لدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأة.
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بالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّالتظاهرُُّّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيالتعرفُّإلىُّ .5
 .شؤونُّالمرأةُّ

لألفرادُُّّستخدامُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةوالمتمثلُّفيُّسوءُّإسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّالتعرفُّإلىُّ .6
 .العاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

بالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّبثُّاإلشاعاتُُّّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيالتعرفُّإلىُّ .7
ُّ.شؤونُّالمرأةُّ

 الدراسة أسئلة 1.6

ُّ:الفرعيةُّالتاليةاألسئلةُُّّإلىُّباإلضافةُّالسؤالُّالرئيسُّعلىُّلإلجابةُّالدراسةُّتسعى

 السؤال الرئيس:

  وزارة شؤون المرأة ؟ لألفراد العاملين لدى التنظيميسوء السلوك  واقعما هو 

 األسئلة الفرعية:

العاملينُّلدىُّوزارةُُّّإهدارُّالوقتُّبالعملُّلدىُّاألفرادُّفيُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلهوُُّّما .1
 ؟شؤونُّالمرأةُّ

لألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُُّّتراجعُّمستوىُّاألداءهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُُّّما .2
 ؟ُّالمرأةُّ
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ُُّّما .3 ُّهو ُّفي ُّالتنظيميُّوالمتمثل ُّالسلوك ُّسوء ُّالمجموعاتواقع ُّتشكيل ُُّّ)التحزبات(ُّظاهرة الوزارةُّداخل
 ؟ُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

لألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُُّّعدمُّإحترامُّالتسلسلُّاإلداريُّظيميُّوالمتمثلُّفيُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنُّما .4
 ؟أةُّشؤونُّالمرُّ

ُّفي .5 ُّوالمتمثل ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّواقع ُّهو ُُّّما ُّشؤونُّالتظاهر ُّوزارة ُّلدى ُّالعاملين ُّلألفراد بالعمل
 ؟المرأةُّ

6. ُّ ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّواقع ُّهو ُّما ُّوموجودات ُّموارد ُّإستخدام ُّسوء ُّفي لألفرادُُّّالمؤسسةوالمتمثل
 ؟ُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

بالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّبثُّاإلشاعاتُُّّماُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفي .7
 ؟ُّالمرأةُّ

تعزىُُّّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّهلُّ .8
ُّ؟السكنومكانُّوسنواتُّالخبرة،ُّنس،ُّوالعمر،ُّوالمسمىُّالوظيفي،ُّوالمستوىُّالتعليمي،ُّلمتغيراتُّالج

تعزىُُّّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّهلُّ .9
 لمتغيراتُّالحوافز،ُّالدافعية،ُّالتعلم،ُّاإلدراك،ُّاإلحباط،ُّالتقييمُّوالرقابة،ُّاإلحباط،ُّالصراع؟

 محددات الدراسة 1.1

ُّمقر الحدود البشرية: • ُّفي ُّالعاملين ُّعلى ُّالدراسة ُّالشماليةُّتقتصر ُّالمحافظات ُّالمرأةُّ/ ُّشؤون ُّوزارة
ُّ.)فلسطين(

ُّ(.فلسطينوزراةُّشؤونُّالمرأةُّ/ُّالمحافظاتُّالشماليةُّ)ُّتقتصرُّالدراسةُّعلىُّمقرُّالحدود المكانية: •
تنظيميُّفيُّوزارةُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالُّموضوعتقتصرُّهذهُّالدراسةُّعلىُّتناولُُّّالحدود الموضوعية: •

ُّ(.شؤونُّالمرأةُّ/ُّالمحافظاتُّالشماليةُّ)فلسطين
 .1120-1125تمُّإجراءُّهذهُّالدراسةُّفيُّالعامُّالدراسيُُّّالحدود الزمانية: •
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 الدراسة هيكلية 8.1

 :النحو التالي على هي فصول؛ خمسة على الدراسة تشتمل

 خلفية الدراسة.: الفصل األول 

 السابقة. والدراسات النظري  اإلطار: الثاني الفصل 

 الدراسة وإجراءات منهجية: الثالث الفصل. 

 ومناقشتها النتائج عرض: الرابع الفصل. 

 ُّوالتوصيات. النتائج: الفصل الخامس
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 الفصل الثاني:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة 2.1

ُّباعتبارهُّ ُّالعلماءُّوالباحثين، ُّالتيُّاستحوذتُّعلىُّاهتمام ُّالمواضيعُّاإلدارية يعتبرُّالسلوكُّالتنظيميُّمنُّأهم
ُّدونُّ ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّعلى ُّتؤثر ُّعدة ُّمؤثرات ُّوجود ُّرغم ُّالمنظمات، ُّداخل ُّاألفراد ُّسلوك ُّبدراسة يختص

البيئةُّالتيُّيأتيُّمنهاُّالموظفُّعلىُّسلوكهُّداخلُّالمنظمة،ُّمعُّالعلمُّأنُّسلوكُّالموظفُّإغفاٍلُّألهميةُّتأثيرُّ
ُّداخلُّالمنظمةُّتحكمهُّضوابطُّوقواعدُّوأنظمةُّوقوانينُّمختلفةُّعماُّهوُّخارجها.

وكانتُّقدُّبدأتُّالمحاوالتُّاألولىُّلدراسةُّالسلوكُّفيُّالمنظماتُّفيُّالثلثُّاألولُّمنُّالقرنُّالعشرين،ُّوُتعدُّماُّ
"ُّهوثورن"ُّمنُّأهمُّالدراساتُّالتاريخيةُّفيُّمجالُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّحيثُّاستمرتُّلمدةُّخمسُُّّيسمىُّبتجارب

ُّ ُّمنذُّعام 2915ُُّّأعوام ُّلها2921ُّإلى ُّالماديةُّوالتي ُّالعوامل ُّأخرىُّغير ُّعوامل ُّوجود ُّعلى ُّركزت ُّوالتي ،
ُّإلى ُّيتأثر ُّالمنظمة ُّفي ُّاإلنساني ُّاألداء ُّأن ُّالتجارب ُّهذه ُّأظهرت ُّحيث ُّاألداء، ُّعلى ُّكبير ُّكبيرُُّّتأثير حد

ُّوالزالتُّ ُّوكانت ُّوقد ُّالطبيعية. ُّوالعوامل ُّالمادية ُّبالحوافز ُّتأثره ُّمن ُّأكثر ُّواإلجتماعية ُّالنفسية بالعوامل
المنظماتُّتوليُّإهتمامًاُّكبيرًاُّبالسلوكُّاإلنساني،ُّانطالقًاُّمنُّكونهُّاألساسُّالذيُّتقومُّعليهُّالمنظمةُّفيُّتنفيذُّ

نيُّأهمُّعناصرُّاإلنتاج،ُّوالُّيمكنُّأنُّتتمُّعملياتُّضبطُّوتحقيقُّاألهداف،ُّإذُّيعتبرُّالسلوكُّاإلنساُّاألعمال
السلوكُّالتنظيميُّباألطرُّالماديةُّوالفنيةُّفقط،ُّأوُّحتىُّمنُّخاللُّالقوانينُّوالتعليماتُّفحسب؛ُّبلُّيجبُّأنُّ

ُّ.(1121)الخالدي،ُُّّيكونُّهناكُّإدراكُّللنواحيُّالنفسيةُّواإلجتماعيةُّللعاملينُّداخلُّالمنظمة
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لتنظيميُّيختصُّبدراسةُّسلوكُّالفردُّداخلُّالمنظمات،ُّماُُّيتيحُّإمكانيةُّالتعرفُّتجدرُّاإلشارةُّإلىُّأّنُّالسلوكُّا
علىُّمسبباتُّالسلوك،ُّوالتنبؤُّبه،ُّوذلكُّفيُّحالُّالتعرفُّعلىُّالمسبباتُّحتىُّتتمُّعمليةُّالسيطرةُّوالتحكمُّبهُّ

،ُّرغمُّأنهاُّمنُّخاللُّالتأثيرُّفيُّهذهُّالمسببات،ُّمعُّالعلمُّأنُّالطبيعةُّالحقيقيةُّللسلوكُّاإلنسانيُّتعتبرُّمجهولة
منُّأوسعُّمجاالتُّالمناقشةُّوالبحث،ُّوقدُّترجعُّأسبابُّالسلوكُّإلىُّدوافعُّفسيولوجيةُّكالجوعُّوالعطشُّواأللمُّ
أوُّإلىُّعواطفُّأساسيةُّمثلُّالخوفُّوالغضب،ُّلكنهاُّالُّتعدُّالمحددُّاألساسيُّللسلوكُّاإلنساني،ُّحيثُّأنُّ

عليمُّوالتمييزُّهيُّمنُّأهمُّالدوافعُّالتيُّتؤثرُّفيُّالتعلمُّالسابقُّوالوضعُّالحاليُّلإلنسانُّمثلُّالقوةُّواإلنتماءُّوالت
ُّ(.1110،ُّ السلوكُّاإلنسانيُّ)جلدة

إنُّالسلوكُّالتنظيميُّيهتمُّبتوضيحُّوتفسيرُّاإلختالفُّبينُّالسلوكُّالخاصُّلألفرادُّمنُّناحيةُّوبينُّالمجموعاتُّ
ُّالم ُّفي ُّالبشري ُّالعنصر ُّإدارة ُّفعالية ُّزيادة ُّوبالتالي ُّأخرى، ُّناحية ُّمن ُّمنظمة ُّأي ُّفي نظماتُّالمختلفة

والمساهمةُّفيُّزيادةُّمستوىُّالكفاءةُّوالفعاليةُّلهذهُّالمنظماتُّوبالتاليُّفإنُّمشاكلُّالعنصرُّالبشريُّوالمشكالتُّ
ُّ(.1110المرتبطةُّبهُّتمثلُّجوهرُّالنجاحُّاوُّالفشلُّالتنظيميُّ)جلدةُّ،

ُّعلىُّتطورُّ العملُّويعرفُّالباحثُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّبأنه:ُّظاهرةُّموجودةُّفيُّمواقعُّالعمل،ُّتؤثرُّسلبًا
ُّوخلفيته ُّالموظفين ُّببيئة ُّمرتبطة ُّخاص، ُّبشكٍل ُّالعمومية ُّالوظيفة ُّوفي ُّعام، ُّواالجتماعيةُُّّمبشكل الثقافية

واألخالقيةُّوتتأثرُّبها،ُّولسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّأشكالُّعدة،ُّمثلُّإهدارُّالوقتُّمنُّخاللُّالتظاهرُّبالعملُّأوُّ
قةُّوالمحاباة،ُّوسوءُّاستخدامُّالموجوداتُّفيُّالقيامُّبأعمالُّأخرىُّالُّتتعلقُّبمتطلباتُّالوظيفة،ُّوالكذبُّوالسرُّ

ُّيجبُّمعالجتها،ُّللنهوضُّبقطاعُّالعملُّواإلدارةُّفيُّالوظيفةُّالعمومية.ُّهرواُّهيُّظوُُّّ،مكانُّالعمل

ُّ

ُّ

ُّ
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 السلوك التنظيمي 1.1

 :السلوك التنظيمي: المفهوم، المحددات، األهمية، األهداف، طبيعة، افتراضات نظرية 1.1.1

 في تعريف السلوك التنظيمي .1

 : مفهوم السلوك 

"ُّ ُّالسلوك ُّكلمة ُّتسخدم ُّما ُّاإلBehaviorعادًة ُّالحركة ُّأشكال ُّجميع ُّعلى ُّللداللة ُّالتيُّتتمُّ" نسانيةُّوأنماطها
ُّالتأثير،ُُّّخالل ُّومحاوالت ُّوالتعبيرات، ُّوالتصرفات، ُّاألفعال، ُّمثل: ُّالملموسة، ُّوغير ُّالملموسة ُّاليومية الحياة

ُّالسلوك ُّيتضمن ُّكما ُّاإلنسانية. ُّالنشاطات ُّمن ُّمثل:ُُّّوغيرها ُّالملموسة، ُّغير ُّاإلنسانية ُّالنشاطات مجمل
التفكير،ُّواإلدراك،ُّوالتأمل،ُّوالنشاطاتُّالحسيةُّالملموسة،ُّمثل:ُّتناولُّالطعام،ُّواإلستيقاظُّمنُّالنوم،ُّوممارسةُّ

ُُّّ.(1121ُّالرياضة،ُّوغيرهاُّ)الخالدي،ُّ

ُّ ُّالهادي، ُّ)عبد ُّص1110ينظر ،2ُُّّ ُّالسلوك ُّإلى ُّالكائُّأنهُّعلى( ُّبين ُّالتفاعل ُّمن ُّومحيطهُّ"حالة ُّالحي ن
ُّ)مكتسب(ُّ،)بيئته( ُُّمتعَلم ُّسلوك ُّغالبيته ُّفي ُّوالتدريبُّ،وهو ُّوالتعليم ُّالمالحظة ُّخالل ُّمن ُّنتعلمُُّّ،يتم ونحن
كلماُّكانُُّّ،وإنهُّكلماُّأتيحُّلهذاُّالسلوكُّأنُّيكونُّمنضبطًاُّوظيفياُّومقبوالًُُّّ،اتُّالبسيطةُّمنهاُّوالمعقدةيالسلوك

ُّإيجابياًُّ ُّالتعُلم ُّالمُّ،هذا ُّبفعلُّتكراره ُّعادةُّوأننا ُّيتحولُّإلىُّ" ستمرُّنحيلهُّإلىُّسلوكُّمبرمجُّالذيُّسرعانُّما
ويمكنُّتعريفُّالسلوكُّبوجهُّعامُّبأنهُّأيُّنشاطُّ)جسميُّسلوكيةُّ"ُّتؤديُّغرضهاُّبيسرُّوسهولةُّوتلقائية.ُّ"،ُّ

ُّالبيئةُّ ُّوبين ُّبينه ُّوتفاعل ُّحيوية ُّلعالقة ُّنتيجة ُّالحي ُّالكائن ُّعن ُّيصدر ُّانفعالي( ُّأو ُّاجتماعي ُّأو ُّعقلي أو
ُّ.(1121زاءُّموقفُّيواجههُّ)الخالدي،ُّبمعنىُّآخرُّهوُّاإلستجابةُّالكليةُّالتيُّيبديهاُّكائنُّحيُّإوُُّّ،المحيطةُّبه

ُّ
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ُُّّ(1121ُّ:ُّ)المغربي،ُّنوعينوُيقسمُّالسلوكُّإلىُّ

أنواعُّالسلوك،ُّإذُّأنهُّمرتبطُّبالفردُّوالمواقفُّالتيُّيتعرضُّلهاُّ الذيُّيعتبرُّمنُّأبسطالسلوك الفردي:  .أ
ُّاليومية ُّحياته ُّماُّ،في ُّخارجي ُّلمؤثر ُّاستجابة ُّيأتي ُّاألفرادُُّّ،وسلوكه ُّاستجابات ُّأّن ُّإلى ُّاإلشارة مع

 متباينة،ُّنتيجًةُّلتباينُّمستوىُّإدراكهمُّواختالفاتهمُّالفردية.

ُّشائع،ُُّّالسلوك الجماعي: .ب ُّهو ُّعما ُّالسلوكيات ُّتطوير ُّعلى ُّبالمقدرة ُّالجماعة ُّسلوك ُّيتصف حيث
جًاُّللسلوكُّالجماعي،ُّكماُّتكونُّالجماعةُُّعرضةُّالسلوكُّالجماهيريُّنموذُُّّويرىُّعلماءُّاإلجتماعُّأن

 لحاالتُّالتمزقُّوالتضعضع،ُّماُّقدُّيؤديُّإلىُّأعمالُّعنف.ُّ

 :) ُّمفهوم التنظيم ) أو المنظمة

ُيعَتَبرُّالتنظيمُّبمثابةُّتكوينُّرسميُّلمجموعةُّمنُّاألفرادُّتزيدُّعنُّاثنين،ُّيعملونُّضمنُّاطارُّمشتركُّخاضعُّ
ُّ والتعليماتُّوالتوجيهات،ُّوذلكُّبهدفُّتحقيقُّأهدافُّمشتركة.ُّأيُّأنهُّتجمعُّلمجموعةُّمنُّالقوانينُّواألحكام

ُّأمُّجمعيةُّ ُّهيئةُّدولية، ُّأم ُّأمُّمصلحةُّحكومية، ُّلألعمال، بشريُّيستهدفُّغايةُّمشتركة،ُّسواءُّأكانُّمنشأة
ُّ.(1121ُّتعاونيةُّأمُّخيرية،ُّأمُّتجمعُّسياسيُّ)الخالدي،ُّ

ُّالسلوك التنظيمي:

مصطلحُّ"ُّالتنظيمُّ"ُّيتكّونُّلديناُّمفهومُّجديدُّهوُُّّ"السلوكُّالتنظيمي"ُّوإذاُّماُّتمُّربطُّمصطلحُّ"ُّالسلوكُّ"ُّب
ُّ.(1121ُّوالذيُّهوُّعبارةُّعنُّنشاطُّوممارساتُّوتصرفاتُّاإلنسانُّداخلُّالمنظمةُّ)الخالدي،ُّ
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ُُّّميتشال)ُّالباحثُّأما ُّوهماُّرئيسينُّجانبينُّيغطيُّالتنظيميُّالسلوكُّمجال"ُّأنُُّّفيرىُّ( ُّالسلوكُّأسباب:
ُّإنتاجيةُّأكثرُّيصبحواُّأنُّعلىُّاألفرادُّلمساعدةُّالمعلوماتُّهذهُّاستخدامُّوكيفيةُّوجماعاتُّكأفرادُّاإلنساني

ُّ.(1122ُّ)عنصر،ُُّّالعملُّمنظماتُّفيُّورضا

ُّوتنبؤُّوتفهمُّبوصفُّتهتمُّالتيُّاألكاديميةُّالمعرفةُّمنُّالجزءُّذلكُّهوُّبأنه"ُّالتنظيميُّالسلوكُُّيعرَّفُّكما
ُّووالتمان،ُّهودجيتسُّحسبُّوذلكُّ(23ُّصُّ،2997ُّالمغربي،"ُّ)ُّالتنظيميةُّالبيئةُّفيُّاإلنسانيُّالسلوكُّوضبط

ُّسلوكُّعلىُّكبيرُّتأثيرُّلهاُّالمنظمةُّبيئةُّأنُّباعتبارُّوذلكُّالمنظمةُّفيُّالعاملينُّوأداءُّسلوكُّدراسة"ُّأنهُّكما
ُّ.(22ُّصُّ،1117ُّالباقي،ُّعبد)ُّ"ُّإنتاجيتهمُّثمُّومنُّالعاملينُّوتصرفات

ُّ ُّحقل ُّبأنه ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّالباحث ُُّيعّرف ُّوالمعلوماتُّوعليه ُّالمعارف ُّعن ُّيبحث ُّالدراسة، ُّحقول من
كماُُّّ،المتعلقةُّبالسلوكُّداخلُّالمنظمات،ُّعنُّطريقُّالدراسةُّالعلميةُّلألفرادُّوالجماعاتُّوالعملياتُّالتنظيمية

يعنيُّالتصرفُّالذيُّينسجمُّمعُّالعالقاتُّالرسميةُّالقائمة،ُّالمعبرُّعنهاُّبالهيكلُّالتنظيميُّفيُّالمنظمة،ُّبماُّ
ُّيؤديُّإلىُّتحقيقُّرسالةُّالمنظمةُّوأهدافها.

ُّ

ُّمحددات السلوك التنظيمي:  .1
لُّمن:ُّتوجدُّمجموعةُّمنُّالعواملُّالمحددةُّللسلوكُّالتنظيمي،ُّحيثُّتؤثرُّوتتأثرُّبسلوكُّالفرد،ُّوالتيُّتشملُّك

ُّويوّضحُّ ُّبالجماعات. ُّتأثرها ُّعن ُّعدى ُّوالتعلم، ُّاإلدراك ُّالشخصية، ُّوالقيم، ُّاالتجاهات ُّوالحوافز، الدوافع
ُّ(ُّهذهُّالمحدداتُّكماُّيلي:1121ُّ)اللوزي،ُّ

ُّأنماطًاُّ تعتبرالدوافع والحوافز:  .أ ُّبإتباعه ُّإشباعها ُّإلى ُّالفرد ُّيسعى ُّومتنوعة ُّمختلفة ُّحاجات "ُّ الدوافع
دافعُّكلماُّكانتُّالحاجةُّغيرُّمشبعةُّأيُّانُّالدوافعُّهيُّطاقاتُّكامنةُّفيُّالنفسُّسلوكيةُّمختلفة،ُّويزدادُّال

 (02ُّ،ُّصـ2901اإلنسانيةُّتنبعُّمنُّداخلُّالفردُّوتوجهُّفيُّإتجاهُّمعينُّوبنمطُّسلوكيُّمحدد"ُّ)ُّالعديلي،
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يمكنُّإعتبارُّاإلتجاهاتُّوالقيمُّمنُّالمحدداتُّالرئيسيةُّللسلوكُّالتنظيمي،ُّحيثُّيأتيُّاإلتجاهات والقيم:  .ب
فردُّللمنظمةُّوهوُّيحملُّمجموعةُّمنُّالقيمُّواإلتجاهاتُّواألفكارُّمنُّبيئتهُّالخاصةُّوبالتاليُّتؤثرُّبشكلُّال

ُّالتنظيمي ُّسلوكه ُّعلى ُّبآخر ُّأو ُّبتجاربُّ، ُّاألفراد ُّمرور ُّعلى ُّبناءًا ُّاإلتجاهاتُّتتكون ُّبأن ُّإعتقاد وهناك
لسعيُّإلشباعُّحاجاتهمُّعمليةُّتتمثلُّبالنجاحُّأوُّالفشلُّومنُّهناُّيجبُّتعديلُّإتجاهاتُّاألفرادُّمنُّخاللُّا

 (.79ُّ،ُّص1121دونُّالتعارضُّمعُّاهدافُّالمنظمةُّ)اللوزي،ُّ
مجموعةُّمنُّاإلتجاهاتُّوالميولُّواإلستعداداتُّالتيُّتحددُّنمطُّإستجابةُّ تتكونُّالشخصيةُّمنالشخصية:  .ت

الفردُّوتكيفهُّمعُّالبيئةُّالمحيطة،ُّوهناكُّمنُّيرىُّأنُّالشخصيةُّتتكونُّمنُّخاللُّعواملُّوراثية.ُّويمكنُّ
الشخصيةُّأنهاُّ"ُّتلكُّالخصائصُّوالسلوكياتُّالفرديةُّالمنظمةُّبطريقةُّمعينةُّبحيثُّتعكسُّفرديةُّتعريفُّ

 (217،ُّص2997التأقلمُّالذيُّيبديهُّالفردُّإتجاهُّبيئتهُّ"ُّ)المغربي،ُّ
معرفةُّاإلدراكُّفيماُّيختصُّفيُّفهمُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّإلىُّالتحكمُّبهُّحيثُّتؤديُّاإلدراك والتعلم:  .ث

ُّمعُّ ُّالعملياتُّاإلدراكية،ُّوهي:وتوجيهه، ُّإلىُّوجودُّثالثُّخطواتُّتتكونُّمنها ، الوعيُّواإلنتباه اإلشارة
أماُّفيماُّيخصُّالتعلمُّفهوُّيعرفُّ (.1121ُّتحديدُّالفعلُّأوُّالسلوكُّالمناسبُّ)اللوزي،ُّ، ترجمةُّالمنبهات

تاليُّفإنُّ(ُّوبال230،ُّص2997علىُّأنهُّ"ُّتغييرُّثابتُّنسبيًاُّفيُّالسلوكُّيحدثُّنتيجةُّالتجربةُّ"ُّ)المغربي
التعلمُّيتكونُّمنُّخاللُّمجموعةُّمنُّالتفاعالتُّالتيُّتتمُّبناءًاُّعلىُّمواقفُّمعينةُّوينتجُّعنهاُّتغييرُّفيُّ

 السلوك.
 

  الجماعات ومدى تأثيرها على السلوك التنظيمي: .ج
ُّالقيودُّ ُّمن ُّمجموعة ُّتفرض ُّالجماعة ُّأّن ُّباعتبار ُّالعمل، ُّجماعة ُّفي ُّعضوًا ُّيكون ُّحين ُّالفرد ُّسلوك يختلف

لتيُّتؤثرُّعلىُّسلوكُّالفرد،ُّماُّتؤثرُّفيُّتعديلُّاالتجاهاتُّالسلوكيةُّلدىُّاألفرادُّالعاملينُّ)اللوزي،ُّوالقوانينُّا
1121ُّ.)ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
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 أهمية دراسة السلوك التنظيمي:  .1

ُّ(:1121ُّتتحددُّأهميةُّدراسةُّالسلوكُّالتنظيميُّفيُّالجوانبُّواإلعتباراتُّالتالية،ُّوالتيُّوضحهاُّ)الخالدي،ُّ

ُّأّنُّ .أ ُّباعتبار ُّاإلنسانية، ُّالحياة ُّنواحي ُّمختلف ُّفي ُّذلك، ُّغير ُّأم ُّحكومية ُّأكانت ُّسواء ُّالمنظمات تحكم
 األفردُّيقضونُّوقتُّالعملُّفيها،ُّويتأثرونُّبها.ُّ

ماُّيؤثرُّ،ُّمل:ُّالتعاون،ُّوالصراع،ُّوالتنافسظهورُّأنماطُّمختلفةُّمنُّالتفاعلُّاإلنسانيُّداخلُّالمنظمة،ُّمث .ب
 علىُّسلوكُّوإنتاجيةُّاألفرادُّوالجماعات،ُّبالتاليُّعلىُّفاعليةُّالمنظمة.ُّ

وجوبُّتقليصُّالفجوةُّالموجودةُّبينُّأهدافُّاألفرادُّوالمنظماتُّالتيُّيعملونُّفيها،ُّبهدفُّتحقيقُّاالنسجامُّ .ت
 التامُّبينُّأهدافُّاألفرادُّوالمنظمات.

ُّب .ث ُّفيه، ُّتعمل ُّالذي ُّالمجتمع ُّمن ُّمهمًا ُّجزءًا ُّالمنظمات ُّالقطاعُّتعتبر ُّيشكلون ُّفيها ُّالعاملون ُّأّن اعتبار
 األكبرُّمنُّالمجتمع،ُّماُّيحتمُّضرورةُّفهمُّهذاُّالقطاع.

يحظىُّالسلوكُّالتنظيميُّبأهميةُّكبيرةُّلدىُّالمدراء،ُّإذُّيوضحُّأثرُّالعواملُّفيُّإدارةُّالمديرينُّلمنظماتهم،ُّ .ج
ُّبالمشاك ُّيوضح ُّوالذي ُّلهم ُّالمرشد ُّباعتباره ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّحقل ُّإلى ُّبحاجة ُّبالسلوكُّفهم ُّالمرتبطة ل

 اإلنساني،ُّوكيفيةُّمعالجتها.ُّ

ُّضرورةُّفهمُّوتحليلُّاإلختالفاتُّالفرديةُّوالسلوكيةُّبينُّالعاملين،ُّحتىُّيتمُّالتعاملُّمعُّبكفايةُّواقتدار. .ح
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 الهدف من دراسة السلوك التنظيمي:  .4

وحصرُّالمسافةُّبينُّكلُّ،ُّيكمنُّالهدفُّمنُّدراسةُّالسلوكُّالتنظيميُّفيُّالتأثيرُّإيجابيًاُّعلىُّالفاعليةُّالتنظيمية
منُّالنظريُّوالعملي،ُّوالمثاليُّوالواقعي،ُّوتحقيقُّالموائمةُّفيُّبيئةُّالعمل،ُّرغمُّضرورةُّمعرفةُّتأثيرُّالبيئةُّعلىُّ
سلوكياتُّالعاملين.ُّعداُّعنُّضرورةُّالتعرفُّعلىُّحاجاتُّاألفرادُّوإشباعهاُّسواءُّأكانتُّحاجاتُّمعنويةُّأوُّ

مات.ُّمنُّناحيٍةُّأخرىُّيستوجبُّالتعرفُّعلىُّالمبادئُّالعامةُّماديةُّأوُّاجتماعية،ُّبماُّينسجمُّمعُّأهدفُّالمنظ
والنظرياتُّالمتعلقةُّبالسلوكُّالتنظيمي،ُّمنُّأجلُّفهمُّماهيةُّالسلوك،ُّومدىُّحاجتهُّلسلسلةُّمنُّبرامجُّالتطويرُّ

ُّ(.1121ُّوالتدريبُّوالتحفيزُّ)الخالدي،ُّ

  طبيعة السلوك التنظيمي : .5

ُّالتأثيرُّعلىُّمستوىُّأد ُّوجماعات،ُّوحتىُّعلىُّتداخلُّعدةُّعواملُّمنُّشأنها اءُّالعاملينُّفيُّالمنظمةُّأفرادًا
ُّالعاملين،ُّ ُّواداء ُّواتجاهات ُّسلوك ُّبدراسة ُّ"يتعلق ُّوالذي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّعلى ُّتؤثر ُّمما ُّنفسه، التنظيم

ُّا ُّتأثيرات ُّوكذلك ُّواهدافها ُّالبشرية ُّومواردها ُّالمنظمة ُّعلى ُّالبيئة ُّوفاعليتهاوتأثيرات ُّالمنظمة ُّعلى "ُّلعاملين
ُّ(201ُّ،ُّص2992)أندروُّدي،ُّ

  اإلفتراضات النظرية للسلوك التنظيمي: .6

ُّ(ُّكماُّيلي:1121ُُّّتُّاالفتراضاتُّالنظريةُّالمتعلقةُّبسلوكُّالعاملينُّوالتنظيم،ُّوالتيُّوضحهاُّ)المغربي،ُّدتعد

تنظرُّهذهُّالنظريةُّ( : Instinct Behavior & Sublimationنظرية السلوك الغريزي واألبدال ) .أ
للسلوكُّعلىُّأنهُّمجملُّاألنشطةُّالعقليةُّوالفيزيولوجيةُّسواءُّالداخليةُّوالخارجية،ُّالتيُّيقومُّبهاُّالكائنُّ
الحي.ُّحيثُّأّنُّاألفعالُّالتيُّيقومُّبهاُّاإلنسانُّقدُّتطورتُّمنُّكونهاُّفطريةُّغرائزية،ُّإلىُّشكٍلُّأكثرُّ

 مبادئُّالمجتمع.ُّتهذيبُّمثلُّالبحثُّوالتجربة،ُّبماُّينسجمُّودوافعُّاألفرادُّوُّ
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ترتبطُّهذهُّالنظريةُّبعالمُّالنفسُّسيغموندُُّّ( :Psychoanalytic Theoryنظرية التحليل النفسي ) .ب
ُّالحيويةُّ ُّالطاقة ُّأي ُّاللبيدو ُّبإسم ُّمعروفين ُّنوعين ُّإلى ُّالفطري ُّاإلنسان ُّسلوك ُّصّنف ُّوالذي فرويد،

غريزةُّالموتُّالمتمثلةُّباألفعالُّوالنفسيةُّلإلنسانُّ،ُّوهما:ُّغريزةُّالحياةُّالمتمثلةُّباألفعالُّاإليجابية،ُّوُّ
العدوانيةُّوالتخريبيةُّوالعدوانية.ُّحيثُّتغلبُّعلىُّعوطفُّاإلنسانُّالعدوانيةُّوالدوافعُّالجنسيةُّثمُّتتطورُّ
وترتقيُّنتيجةُّالخضوعُّلسلطةُّوضوابطُّوقوانينُّالمجتمعُّالذيُّيقومُّبترويضُّوتهذيبُّتلكُّالدوافع.ُّ

جزُّالتيُّتقفُّأمامُّالفردُّودوافعهُّالغريزيةُّالتيُّتحتاجُّولكنُّنتيجةُُّّللضوابطُّالمجتمعيةُّالكثيرة،ُّوالحوا
إلىُّإشباع،ُّيؤديُّذلكُّإلىُّترسيبهاُّفيُّالمنطقةُّالمظلمةُّمنُّالذات،ُّبحيثُّالُّيدركهاُّأوُّيتذكرهاُّالفردُّ

معُُّّ،(Unconsciousness(ُّأوُّالالشعورُّ)IDإالُّمنُّحينُّإلىُّآخر،ُّوالتيُّأسماهاُّفرويد:ُّاإلدُّ)
(ُّيتحكمُّبظهورُّتلكُّالدوافعُّالبهيميةEgoُّعيُّالمتمّثلُّباألناُّأوُّالضميرُّ)اإلشارةُّإلىُّأّنُّالشعورُّالواق

 بصورةُّمقنعةُّورمزية.

ُّاإلنسانُُّّ(:Rationality of Manنظرية الرشد اإلنساني ) .ت ُّأن ُّاعتبار ُّعلى ُّالنظرية ُّهذه تقوم
ُّوأخالقه،ُّ ُّوخياراته ُّوموارده ُّممتلكاته ُّفي ُّالتصرف ُّبحرية ُّيحظى ُّأنه ُّيعني ُّما ُّوعاقل، ُّراشد بطبعه
ُّفالسلوكُّ ُّالمجتمع. ُّقيود ُّمع ُّتتعارض ُّال ُّوالتي ُّتناسبه ُّالتي ُّبالطريقة ُّاالقتصادية ُّمكاسبه ومتابعة

ية،ُّماُّيستدعيُّتجنيدُّالطاقةُّواإلبداع،ُّوهذاُّدليلُّاإلنسانيُّقائمُّعلىُّمبدأُّتحقيقُّالمصلحةُّالشخص
 علىُّرشدُّالشخص،ُّوالعكسُّصحيح.

تقومُّهذهُّالنظريةُّعلىُّفكرةُّأنُّاإلنسانُّدائمُّالبحثُّ(: Existential Theoryالنظرية الوجودية  ) .ث
عنُّوجودهُّفيُّالحياةُّرغمُّالتغيرُّالمستمرُّفيُّبيئاتهُّاالجتماعيةُّوالسياسيةُّوالوظيفية،ُّالتيُّتفرضُّ

ُّالمسؤولياتُّعلي ُّتحمل ُّعلى ُّوقدرته ُّالفرد ُّلوجود ُّتحليل ُّعلى ُّوتركز ُّالنظرية ُّتقوم ُّكما ُّالضوابط. ه
معُّالتأكيدُّعلىُّأّنُّاألسسُّالجوهريةُّلألخالقُّتنعكسُّفيُُّّ،الناجمةُّعنُّقراراتهُّفيُّظّلُّالعالمُّالمعقد

 التفكيرُّالعمليُّوليسُّفيُّالضمير.
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ُّ(:Behavioristic Theoryالنظرية السلوكية  ) .ج ُّهذه ُّ)أوُّجاءت ُّالغريزة ُّلنظرية ُّمخالفة النظرية
ُّلمنبهاٍتُّحسيةُّ ُّوانعكاسًا الدوافعُّالفطرية(ُّالمتعلقةُّبدوافعُّالسلوك.ُّحيثُّأّنُّسلوكُّالفردُّيأتيُّنتاجًا
وحركية،ُّوليسُّنتاجًاُّلدوافعُّداخلية.ُّفالدوافعُّاالجتماعيةُّمثلُّالتقديرُّاالجتماعي،ُّوالحاجةُّإلىُّاألمنُّ

ُّ ُّمن ُّمشتقة ُّدوافع ُّهي ُّويكتسبهاُّواالستقرار، ُّيتعلمها ُّوالتي ُّالبحتة، ُّالعضوية ُّالفسيولوجية الحاجات
 اإلنسانُّعنُّطريقُّالتعلم.ُّ

ُّمع(: Gestalt Theoryطالت )شنظرية ج .ح ُّجسطالت ُّنظرية ُّتتفق ُّالفسيولوجيُّ ال ُّاآللي التفسير
للسلوكُّعلىُّأساسُّقيامهُّعلىُّالفعلُّالمنعكس،ُّأوُّأنهُّمرتبطُّبالغرائزُّكماُّفعلُّفرويدُّوماكدوجل.ُّبلُّ

هاُّقائمةُّعلىُّاعتبارُّأّنُّالغرائزُّاستعدادُّللنشاطُّوالحركةُّيولدُّالكائنُّالحيُّمزودًاُّبها.ُّويمثلُّهذهُّأن
النظريةُّالعالمينُّكوفكاُّوُّكوهلر،ُّرغمُّاعتقادهماُّبأّنُّالكائنُّالحيُّيعيشُّضمنُّبيئةُّاجتماعيةُّوماديةُّ

لوترُّالذيُّيرتبطُّزوالهُّمعينة،ُّوإّنُّحدوثُّأيُّتغييرُّفيُّعناصرُّتلكُّالبيئاتُّقدُّيسببُّللفردُّالقلقُّوا
ُّيستدعيُّ ُّالسلوك ُّتفسير ُّأن ُّعلى ُّقائم ُّالجشطالتي ُّالنفس ُّعلم ُّفإن ُّهنا ُّمن ُّمعين. ُّنشاط بممارسة
البحثُّفيُّالمجالُّالسلوكيُّوعناصره،ُّانطالقًاُّمنُّأّنُّالسلوكُُّيفَهمُّفيُّإطارُّالمجالُّالذيُّيتمُّتأديتهُّ

عناصرُّالمجالُّالسلوكي،ُّولكنُُّّفدوافعُّالسلوكُّهيُّتوتراتُّناشئةُّمنُّاختاللُّنتيجةُّتوازنُُّّ،خالله
ُّالسلوكُّيسعىُّدائمًاُّإلزالةُّكلُّالتوتراتُّواستعادةُّالتوازن.

   السلوك التنظيمي لدى األفراد 1.1.1

ُّيتكونُّسلوكُّاألفرادُّمنُّطبيعةُّالفرد،ُّواإلدراك،ُّوالشخصية،ُّوهيُّموضحةُّكماُّيلي:

حسبُّتوجهُّكلُّمنهمُّاألمرُّالسلوكُّاالنسانيُّعلىُّطبيعةُّالفردُّمجالُّاختلفُّالباحثونُّفيُّ: طبيعة الفرد .1
 :(05ُّ-03،ُّص1121)المغربي،ُّة،ُّوالتيُّوضحهاُّنماذجُّاألربعةُّالتاليالذيُّأدىُّإلىُّظهورُّال
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أنُّاالنسانُّيتمتعُّبدرجةُّعاليةُّمنُّالرشدُّوأنهُّعندُّحاجتهُّالتخاذُّقرارُّمعينُّيقومُّبجمعُّالمعلوماتُُّّأوال :
الالزمةُّوتصنيفهاُّوتحليلهاُّوتقييمُّالبدائلُّالمتاحةُّواختيارُّالبديلُّالذيُّيوفرُّأعلىُّمنفعةُّممكنةُّ.ُّوهناكُّفئةُّ

واطفهُّ،ُّوأنُّمعظمُّردودُّفعلهُّتتصفُّأخرىُّمناقضةُّمنُّالباحثينُّترىُّأنُّاالنسانُّمحكومُّإلىُّدرجةُّكبيرةُّبع
ُّبالالشعوريةُّ.ُّ

ةُّوصفُّاالنسانُّيبعضُّالعلماءُّممنُّيعتقدونُّبامكانُّ،ُّفهناكمنُّالنماذجُّالسلوكيةُّواالنسانيةُّيتكونُُّّثانيا :
ُّاالنسانيونُّ ُّالمنظرون ُّوأما .ُّ ُّواألحاسيس ُّاألفكار ُّإلى ُّالنظر ُّدون ُّفقط ُّالظاهري ُّسلوكه ُّأساس على

(Humanisticُُّّفانهمُّيميلون)ُّإلىُّالناحيةُّالفلسفيةُّأكثرُّمنُّاالتجاهاتُّالعلميةُّويعتبرونُّأنُّالفردُّقادرُّعلى
تخطيُّالسلوكُّالالمنطقيُّ)غيرُّالرشيد(ُّمنُّخاللُّالتحليلُّالشعوريُّوالمنطقيُّ،ُّولهذاُّفإنُّاالنسانُّهوُّالذيُّ

ُّيسيطرُّعلىُّمصيره.

للنظيرةُّالعلميةُّفيُّاإلدارةُّويفترضُُّّوهوُّالنموذجُّالتقليديُّللسلوكُّاالنسانيُّوالذيُّيكونُّالعمودُّالفقريُُّّثالثا :
(ُّالكاملُّواطلقEconomic Rationalityُّأنُّسلوكُّالفردُّوتصرفاتهُّهيُّنتيجةُّلتمتعهُّبالرشدُّاالقتصاديُّ)

(ُّاالُّأنُّهناكُّنموذجاُّمغايراُّيبناهُّبعضُّالنفسيونEconomic Manُّعلىُّاالنسانُّلقبُّالرجلُّاالقتصاديُّ)
ُّ(.Self Actualizationوهوُّنموذجُّتحقيقُّالذاتُّ)

اديةُّفقطُّوانماُّتحفزهُّالعواملُّالتيُّتؤديُّإلىُّنموهُّصنُّاالنسانُّالُّيخضعُّللدوافعُّاالقتويرىُّهؤالءُّالعلماءُّأ
ُّونضوجهُّوبالتاليُّتمكنهُّمنُّتحقيقُّذاته.ُّ

(Yُّ(ُّونظريةُّ)X(ُّالمعروفُّبنظريةُّ)D.McGregorوهوُّالنموذجُّالذيُّتقدمُّبهُّدوغالسُّماكريغورُّ)ُّ:رابعا  
(ُّتجاهُّالفردYُّ(ُّبافتراضاتُّالحركةُّالسلوكيةُّ)نظريةXُّضاتُّروادُّاالدارةُّالتقليدينُّ)نظريةُّالذيُّقارنُّفيهُّافترا

بأنُّالفردُّيميلُّإلىُّالكسلُّوغيرُّخالقُّوأنهُّيحتاجُّدائماُّإلىXُُّّوالسلوكُّاالنسانيُّ،ُّفبينماُّافترضتُّنظريةُّ
أنُّاالنسانُّخالقُّبطبيعتهُّوالُّيحتاجُّإلىُّمنُّيحثهُّللعملYُُُّّّمنُّيحثهُّعلىُّالعملُّفقدُّرأىُّمناصروُّنظريهُّ

ُّاحسنتُّاإلدارةُّالتعاملُّمعهاُّواستغاللعاُّ وأنُّلديهُّالعديدُّمنُّالقدراتُّالكاملةُّالتيُّتحققُّأهدافُّالتنظيمُّاذا
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وتوجيههاُّ.ُّومنُّالواضحُُّّأنُّفلسفةُّالمديرُّتجاهُّالسلوكُّاالنسانُّهيُّالتيُّتقررُّطبيعةُّالممارساتُّاالداريةُّ
ُّ.تُّوالفروقاتُّبينُّالتنظيماتدُّالسياساتُّواالجراءاتُّالتنظيميةُّوتفسرُّاالختالفاوتحد

ُّاآلخرين.عالقاتهُّمعُّوعلىُّنوعيةُُّّللمواقفكبيرُّعلىُّمدىُّاستجابةُّالفردُُّّاإلدراكُّبشكلُّيؤثرُُّّاإلدراك: .1
فهيُّتعملُُّّ،أهمُّالعناصرُّالتيُّتؤديُّإلىُّتفهمُّالسلوكُّاإلنسانيُّأحدالشخصيةُُّّحيثُّتعتبر :الشخصية .2

علىُّتفسيرُّوشرحُّثمُّالتنبؤُّبالسلوكُّاإلنساني.ُّفمنُّالضروريُّأنُّيتوفرُّللمديرُّتفهمًاُّموضوعيًاُّوعلميًاُّ
ُّتبع ُّالصحيح ُّالتوجيه ُّسلوكهم ُّتوجيه ُّمن ُّيتمكن ُّحتى ُّمعه ُّيعملون ُّالذين ُّاألفراد ُّللفروقاتُّلشخصية ًا

فيُّالمواقفُّالمختلفةُّكلماُّكانُّأقدرُّعلىُّكانُّالمديرُّقادرًاُّعلىُّتوقعُّسلوكياتُّاألفرادُُّّالفرديةُّبينهم.ُّفكلم
داريةُّومحورًاُّللعمليةُّاإلداريةُّبكاملها.ُّتوجيههمُّوتحفيزهمُّحيثُّأنُّعمليةُّالتحفيزُّتعتبرُّأساسًاُّللقيادةُّاإل

ُّخصائص ُّمن ُّمعينة ُّنواح ُّفي ُّالفرد ُّبأن ُّاإلداري ُّأنُّيتذكر ُّالمفيد ُّهومن :(2ُّ ُّاألفرادُّ( ُّجميع ُّمع يتشابه
،1121ُّ"ُّ)المغربي،ُُّّيختلفُّعنُّاألفرادُّاآلخرين(2ُّ،ُّ)األفرادُّاآلخرينُّيتشابهُّمعُّبعض(1ُّ،ُّ)اآلخرين

يُّتعكسُّحيثُّتعتبرُّالشخصيةُُّّبأنهاُّمجملُّالسلوكياتُّوالخصائصُّالفرديةُّالمنظمة،ُّوالتُّ،(217ُّص
 (.1121ُّ"ُّ)المغربي،ُّمدىُّتأقلمُّالفردُّمعُّبيئته

ُّ

يعتقدُّأنهمُّهمُّمنُّيقررونُّمستقبلهم،ُّيختلفُّاألفرادُّفيُّقدرتهمُّعلىُّضبطُّالعواملُّالمحيطةُّبهم،ُّفبعضهمُّ
حيثُّأّنُّالظواهرُّالمحيطةُّبهمُّترتبطُّوتتأثرُّبسلوكهمُّهم،ُّحيثُّيعتبرُّموقعُّالتحكمُّعلىُّالظواهرُّمنُّحولهمُّ
هوُّداخلي،ُّاألمرُّالذيُّيجعلُّهؤالءُّاألفرادُّمتكيفينُّأكثرُّفيُّالعمل،ُّويتمتعونُّبشعورُّالرضاُّعنُّالعمل.ُّ

همُّهوُّمرتبطُّبعواملُّخارجية،ُّحيثُّالُّقدرةُّلهمُّعلىُّتغييرهاُّأوُّردها،أيُّبينماُّيعتقدُّآخرونُّأنُّماُّيؤثرُّعلي
أنُّالظواهرُّالسلوكيةُّمتأثرةُّبعواملُّخارجةُّعنُّاإلرادة،ُّمثل:ُّالظروفُّالتيُّالُّيمكنُّالسيطرةُّعليها،ُّحيثُّأنُّ
ُّكماُّ ُّالظروف، ُّمع ُّوتفاعل ُّتكيف ُّوأقل ُّسلبيون ُّيكونون ُّوهؤالء ُّخارجي، ُّالناس ُّهؤالء ُّلدى ُّالتحكم موقع

ُّ(.1121ُّبرونُّأقلُّرضاُّعنُّعملهمُّ)الخالدي،ُّيعت
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 السلوك التنظيمي لدى الجماعات 1.1.1

عادًةُّماُّتتمُّاألنماطُّالسلوكيةُّللعاملينُّفيُّالتنظيمُّضمنُّإطاٍرُّاجتماعي،ُّحيثُّأّنُّسلوكُّاألفرادُّيختلفُّحينُّ
ُّالجماعةُّ ُّمنُّجماعة،ُّوذلكُّنتيجةُّللقيودُّوالمعاييرُّوالضوابطُّالتيُّتفرضها علىُّسلوكُّالفرد،ُّيكونونُّجزءًا

ُّدين ُّفهم ُّاإلدارة ُّمن ُّيتطلب ُّالذي ُّالسلوكية.ُّاميكيةاألمر ُّلألنماط ُّتحديدها ُّوكيفية ُّالعمل، ُّومعاييرُّجماعات
 (.1121ُّ)اللوزي،ُّ

ويمكنُّتقسيمُّالجماعاتُّالتيُّتنسجمُّمعُّالسلوكُّالتنظيميُّإلى:ُّجماعاتُّرسمية،ُّوجماعاتُّغيرُّرسمية،ُّوقدُّ
ُّكلُّاآلتي:(ُّكماُّفيُّالش1121ُّوضحهاُّ)الخالدي،ُّ

ُّ
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ُّ
ُّ:ُّتقسيمُّالجماعاتُّالتيُّتنسجمُّمعُّالسلوكُّالتنظيمي1.2الشكلُّ

ُّ
عندُّدراسةُّحركيةُّالجماعةُّالبدُّمنُّاألخذُّفيُّاإلعتبارُّعاملينُّاساسيينُّللسلوكُّداخلُّالجماعةُّهماُّعامليُّ

فبينماُّيمكنُّأليُّعضوُّفيُّالجماعة،ُّمنُّالناحيةُّالنظريةُّعلىُّاألقل،ُّاإلتصالُُّّ،اإلتصاالتُّوصنعُّالقرارات
ُّفيُّنقلهُّللمعلومات.ُّوفيُّدراسةُّلشبكاتُّاإلتصالُّتضمنتُّ معُّاألعضاءُّاآلخرينُّإالُّأنهُّفيُّالواقعُّانتقائيًا

ُّالعجلة ُّنوع ُّهي ُّاستخدامًا ُّالشبكات ُّأنواع ُّأكثر ُّأن ُّتبين ُّمجموعات ُّوالشعبة(wheel)خمس ، (Y)لةُّوالسلس
(Chain)ُّوالدائرة(Circle) ُُّّوالشبكةُّالمختلطة(All-Channel)ُُّّومنُّالخصائصُّالرئيسةُّالمتمثلةُّفيُّكل.

منهاُّتتضمنُّدرجةُّالمركزية،ُّعددُّقنواتُّاإلتصالُّالممكنة،ُّوإمكانيةُّالتنبؤُّبالقيادة.ُّولذلكُّفإنُّفاعليةُّكلُّنوعُّ
ُّصن ُّعملية ُّوتعتبر ُّالراهنة. ُّالحالة ُّبنوع ُّيتحدد ُّالشبكات ُّهذه ُّالرئيسيُّمن ُّالمجال ُّالجماعة ُّداخل ُّالقرارات ع

الثانيُّفيُّحركيتها.ُّوقدُّدلتُّاألبحاثُّعلىُّأنُّالجماعاتُّتبديُّفيُّحاالتُّأخرىُّحيثُّيكونُّالفردُّأكثرُّقدرةُّ
وفاعليةُّعلىُّاتخاذُّالقرار.ُّولكنُّبغضُّالنظرُّعنُّالقرارُّفقدُّيبدوُّواضحًاُّأنُّاألشخاصُّيميلونُّإلىُّتحملُّ

ُّ(.292ُّ-1121ُّ،291"ُّ)المغربي،ُُّّاُّفيُّمجموعات.نسبةُّمخاطرةُّأكبرُّعندماُّيعملوُّ
ُّ

،ُّص1121ُّ"ُّ)المغربي،ُّتوجدُّمجموعةُّمنُّالعواملُّالتيُّتؤثرُّعلىُّاألداءُّبينُّالجماعات،ُّوالتيُّيوضحهاُّ
ُّكماُّيلي:ُُّّ(292-292ُّ
 أنُّالجماعاتُّالتيُّتتمتعُّبوضوحُّالرؤياُّللمهمةُّالتيُّتكلفُّبهاُّيكونُّلهاُّحظًاُّأوفرُُّّ:حتمية المهمة

فيُّاداءُّواجباتهاُّعلىُّمستوىُّأعلىُّمنُّالجماعاتُّالتيُّتفتقرُّإلىُّالوضوحُّفيُّمعلوماتها.ُّفحتميةُّ
المهمةُّتعودُّإلىُّالوضوحُّفيُّحقيقةُّالمهمةُّمنُّحيثُّخصائصهاُّومتطلباتهاُّوطرقُّأدائهاُّوقياسهاُّ

 ةُّووضوحُّظروفُّالعملُّمنُّناحيةُّأخرى.منُّناحي
 الشكُّأنُّكلُّجماعةُّلهاُّأهدافهاُّالخاصة.ُّفأهدافُّادارةُّالتسويقُّالتيُّتتمثلُّفيُُّّ:أهداف الجماعة

زيادةُّالمبيعاتُّتختلفُّعنُّأهدافُّادارةُّاإلنتاجُّالتيُّتتمثلُّفيُّخفضُّتكلفةُّالوحدةُّالمنتجة.ُّولذلكُّ
 ًاُّأخرى.فقدُّتتفقُّأهدافُّالجماعاتُّأحيانًاُّوتتضاربُّأحيان
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 :اعاتُّمنُّأجلُّالوصولُّإلىُّموتعنيُّدرجةُّالتعاونُّوالتنسيقُّالذيُّيقومُّبينُّأنشطةُّالجُّاإلعتمادية
ُّالمجموعاتُّ ُّبين ُّاإلعتمادية ُّمن ُّأنواع ُّإلىُّثالثة ُّثومسون ُّأشار ُّوقد ُّاألداء. ُّمن ُّالمطلوب المستوى

ُّهي:
مستقلةُّعنُّبعضهاُّإلىُُّّيتمُّهذاُّالنوعُّمنُّاإلعتماديةُّعندماُّتكونُّالمجموعاتُّ:اإلعتمادية المشتركة .2

حدُّكبير،ُّإالُّأنُّكاًلُّمنهاُّيؤثرُّكثيرًاُّعلىُّاألداءُّالكليُّللتنظيم.ُّفالصيلةُّومركزالملفاتُّوعيادةُّالعيونُّ
 مثاًلُّإداراتُّمستقلةُّعنُّبعضهاُّإالُّأنُّكلُّمنهاُّيؤثرُّعلىُّأداءُّالمركزُّالطبيُّبشكلُّعام.

ُّالناتُّاإلعتمادية المتتالية: .1 ُّيكون ُّعندما ُّالعملية ُّهذه ُّوتتم ُّمدخاًلُُّّ(Output)ج ُّالجماعات إلحدى
 لجماعةُّأخرى،ُّفإدارةُّالبحوثُّوإدارةُّالتصنيعُّبمثلُّهذهُّالعالقة.

ُّللمجموعاتُُّّاإلعتمادية بالمثل: .2 ُّمدخالت ُّمجموعة ُّكل ُّمخرجات ُّتكون ُّعندما ُّالعالقة ُّهذه وتتم
ُّمخرجات ُّفإن ُّالمطار ُّفي ُّالصيانة ُّدائرة ُّحال ُّهو ُّكما ُّاألخرى، ُّإلدارة ُّمدخاًل ُّتصبح العملياتُّها

 بُّطائرةُّوجعلهاُّصالحةُّلإلستعمال(.توضي)
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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ُّسوء السلوك التنظيمي 1.1
 :في تعريف سوء السلوك التنظيمي 1.1.1

يؤديُّإلىُّماُّالداخليةُّ،ُّوُّالخارجيةُُّّالبيئاتبينُّالمنظمةُّوبينُّتوجدُّالعديدُّمنُّالتفاعالتُّالتيُّتحدثُّ
ُُّّحدوث ُّعلى ُّمختلفة ُّتغييرات ُّأكانت ُّسواء ُّالمستمرة ُّالتغييرات ُّبسبب ُّالمستويات. ُّواجتماعيةُّكافة اقتصادية

ُّقدُُّّ.اواستمرارهُّاواستقرارهُّاعلىُّتوازنهُّوالتيُّتؤثرُّعلىُّالمنظمة،ُّمنُّخاللُّتأثيرُّتلكُّالمدخالت ُّما وعادًة
ُّتأثيراتُّسلبيةُّعلىُّالسلوكياتُّداخلُّالتنظيم،ُّ ُُّّوالتيُّيجبُّتفاديهايكونُّلتلكُّالتغييرات، لدىُّاألفرادُّخاصًة

ُّ ُّيستوجب ُّما ُّمنالعاملين، ُّاإلدارة ُّومباديُّتدخل ُّاستراتيجيات ُّاستخدام ُّحمايةُّخالل ُّخاللها ُّمن ُّتستطيع ء
ُّ(.1121ُّعلىُّاألداءُّواالنتاجيةُّبشكٍلُّسلبيُّ)اللوزي،ُّالتغييراتُّالتيُّتؤثرُّالتنظيمُّمنُّهذهُّ

ُّفيُّيتركزُّجديد،ُّمعرفيُّلحقُّباعتبارهُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّموضوعُّتناولتُّالتيُّالمراجعُّهيُّقليلة
ُّ.التنظيمُّداخلُّوالجماعاتُّاألفرادُّلدىُّالسلوكُّأشكالُّعلىُّمجمله

ُّكلُّ:أنهُّالمخطط؛ُّالتخريبُّيعنيُّوالذيُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّبمفهومُّالخاصةُّالتعريفاتُّومن
ُّطومبسون،ُّوبولُّأكرويدُّستيفنُّأما.ُّتحدثُّأنُّيجبُّالُّوالتيُّالعمل،ُّفيُّتحدثُّالتيُّوالممارساتُّاألفعال

ُّبشكلُّاألفرادُّبهاُّيقومُّوالتيُّالتنظيمُّداخلُّالتصرفاتُّجميعُّيشملُّفهوُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّلسوءُّتعريفهماُّففي
ُّ (.1127ُّ)منصور،ُّمنهمُُّّمتوقعُّهوُّلماُّمخالفةُّوتكونُُّّقصدي،

ُّتبديدُّتتمثلُّالسلوكُّسوءُّأبعادُّأنُّطومبسونُُّّويرىُّ ُّبالعمل،ُّوالتظاهرُّالعمل،ُّودورانُّالوقت،ُّفي
ُّالعملُّالذيُّيعتبرُّوالعداوة،ُّوالغيابُّعنُّوالهرج،ُّوالمزاجُّوالسرقة،ُّواإلتالف،ُّواإلختالس،ُّالجهود،ُّومساومة

ُّأقربُّتكونُُّّقدُّسلوكيةُّعادةُّباعتبارهُّالدراسات،ُّمنُّالعديدُّفيُّتناوالًُُّّوهوُّاألكثرُّالسلوك،ُّأشكالُّمنُّكشكل
ُّ(1111ُّاإلداراةُّ)طومبسون،ُُّّضعيفةُّبالمنظماتُّيرتبطُّماُّوعادةًُُّّلإلصالح،ُّقابلُّسلوكُّولكنهُّاإلدمان،ُّمن

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 :التفسيرات النظرية لسوء السلوك التنظيمي 1.1.1
(ُّمجموعةُّمنُّالتفسيراتُّالنظريةُّوالعلميةُّالمتعلقةُّبسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّوالموضحة1127ُُّّقدمُّ)منصور،ُّ

ُّكماُّيلي:
هُّأحدُّأشكالُّسوءُّباعتبارُّالتظاهرُّبالعمل،ُُّّدراسةُّعلىُّالنظريةُّهذهُّركزتُّ:العمل لتنظيم العلمية المدرسة .أ

ُّالسلوكُّسوءُّخاللُّمنُّالمخرجاتُّعلىُّالعمالُّيفرضهاُّوالتيُّالقيودُّمنُّمجموعةُّوهوُّ،السلوكُّالتنظيمي
ُّفيُّصارمغيرُّالُّاإلداريُُّّللنظامُّانعكاساًُُّّتأتيُّوالتيُّعبثية،ُّسلوكياتُّأوُّاألداء،ُّفيُّبالتباطؤُّيتمثلُّالذي

 ،ُّوعادًةُّيكونُّتبريرهُّ"النسيانُّ".المنظمة
ُّبينُّوالتكاملُّاالنسجامُّوعملياتُّاالجتماعي،ُّالبناءُّعلىُّالمدرسةُّهذهُّركزتُّ:اإلنسانية العالقات مدرسة .ب

ُّهناكُّيكنُّلمُّأنهُّإالُّواالنسجام،ُّبالتعاونُُّّيتمتعُّتنظيميُّمناخُّسيادةُّعلىُّالحرصُّورغمُّ،البناءُّعناصر
ُّأنُّوترىُُّّبالعمل،ُّالتظاهرُّموضوعُّعلىُّأيضاُّالمدرسةُّهذهُّركزتُّكماُُّّ،والتمردُّالتذمرُّعلىُّتامُّقضاء
ُّعلىُّالموظفينُّمنُّمعينةُّجماعةُّتتفقُّحينُّذلك،ُّعلىُّومثالُّالجماعي،ُّالعملُّشكلُّالسلوكُّلسوءُّأصبح
 .معينةُّلمصالحُّالعمل،ُّسيرُّعرقلة

ُّمثلُّالنفسيةُّوالظواهرُّالسلوكياتُّتفسرُّهيُّ:النفسي التحليل مدرسة .ت ُّأساسُّعلىُّوالتخريب،ُّالعدوان:
 .العدوانيةُّوالدوافعُّالشخصيةُّراباتطواضُّاإلحباطُّمفهوم

ُّباالتجاهُّأساسُُّّبشكلُّمرتبطةُّالجهودُّومساومةُّوالمقاومةُّوالسلطةُّالصراعُّمفاهيمُّتعدُّ:الماركسي االتجاه .ث
ُّأيُّوالصراع،ُّوالرقابة،ُّالسلطة،ُّمنُّينطلقُّالتنظيميُّلسوءُّوتفسيرهاُّوويبر،ُّماركسُّيمثلهُّالذيُّالراديكالي،

 .التنظيميُّالسلوكلسوءُُّّكمرادفُّوالمقاومةُّالصراعُّمصطلحاتُّاستخدامُّتمُّالمدرسةُّهذهُّفيُّأنه
ُّ

 :مصادر سوء السلوك التنظيمي 1.1.1

ُّإلى ُّالتيُّتؤدي ُّالعوامل ُّالتنظميُّتتعدد ُّالسلوك ُّسوء ُّظهور ُّالباحثهيُُّّوالتي، ُّرأي ُّاألسبابُُّّحسب توازي
ُّمعُّيتفقُّوهوُّاألفرادُّأوُّالجماعات،ُّمتعلقُّبسلوكياتداخلُّالمنظماتُّسواءُّكانُُّّالمؤديةُّللصراعُّالتنظيمي
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ُّ ُّوّضحُُّّ.المقاومةُّأوُّالصراعُّلمصطلحُّكمرادفُّالسلوكُّسوءُّاستخدمُّالذيُّ(1111ُّ)طومبسون، ُّوالذي
ُّكماُّيلي:أسبابهُّ(1121ُّ،ُّ)اللوزيُّ

ُّمعظمُّالمشكالتُّالتيُّتسببُّتباينُّفيُّالسلوكُّالتنظيميُّداخلُّالمنظمةإنُّرية: دامشكالت اإلتصاالت اإل .أ
ُّإلىُّ لروحُّضعفُّفيُّاوالتيُّتكونُّالنتيجةُّكذلكُّقنواتُّاالتصال،ُُّّفعاليةفهمُّأوُّعدمُّالسوءُّهيُّعائدة

أّنُّتباينُّمستوىُّاإلدراكُّداريُّالسليم،ُّكماُّعدمُّمشاركتهمُّفيُّإتخاذُّالقرارُّاإلنعزاليةُّلألفراد،ُّوُّالمعنويةُّوإ
ُّتؤثرُّيؤديُّإلىُّسلوكياتُّغيرُّموزونة،ُُّّبينُّاألفرادُّ ،2902ُّعلىُّاألداءُّالوظيفي.)لطفيُّراشدُّ،سلبيًا

 (31ص

ُّ يعدلبناء التنظيمي: مشكالت ا .ب ُّتنظيمية ُّهياكل ُّفيُُّّتتسموجود ُّوضوح ُّعدم ُّإلى ُّيؤدي بالضعف
ُّيتسببُّبالعديدُّمنُّاإل عدمُّداخلُّالتنظيم،ُّوحدوثُّاإلشكالياتُّختصاصاتُّوالواجباتُّوالمسؤوليات،ُّما

التنظيمُّتؤديُّتُّالسيئةُّداخلُّوإّنُُّّظهورُّالسلوكيادارية،ُّعندُّإتخاذُّالقراراتُّاإلُّالثقةعدمُّوُّاستقرارُّبيئيُّ
 .ستقرارُّبيئةُّالتنظيمُّوسدُّالحاجياتُّوإشباعهاُّبأساليبُّغيرُّسليمةإلىُّإستغاللُّعدمُّإ

تباينُّفيُّالسلوكُّالتنظيميُّوبالتاليُُّّإلى المنظمة يؤديُّعدمُّاستقرارُّالمناخُّالبيئيُّداخلُّ:مشكالت البيئة .ت
 .نتاجيةُّوزيادةُّفيُّالتكاليففيُّاإلُّنخفاضإ
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 :سوء السلوك التنظيميعالقتها بتؤثر على مستوى السلوك التنظيمي و المتغيرات التي  1.1.1

ُّتتعددُّالمتغيراتُّوأبعادهاُّالتيُّتؤثرُّعلىُّمستوىُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّوتؤثرُّبالتاليُّعلىُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي
ُّ ُّمتفاوتة، ُّبمستوياٍت ُّبدراسةوهنا ُّالباحث ُّالتنظيميُّيقوم ُّالسلوك ُّسوء ُّومستوى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّتأثر ُّمدى
ُّ.اطالتقييمُّوالرقابة،ُّاإلدراك،ُّاإلحبُّالبيئة،ُّصراع،،ُّالتعليم،ُّالالحوافز،ُّيةعلدافوعالقتهُّبكٍلُّمن:ُّا

 : (MOTIVATION): الدافعية أوال  
 في تعريف الدافعية .أ

السلوكُّاإلنسانيُّيتأثرُّباإلتجاهاتُّالتيُّيكتسبهاُّواإلهتماماتُّالدائمةُّوالفوريةُّالتيُّيتبناهاُّوالعواملُّ
فيُّحياتهُّاليومية.ُّفاإلنسانُّيتصفُّبالحركيةُّبمعنىُّأنُّيمكنُّتنشيطهُّأوُّاثارتهُّ األخرىُّالمؤثرةُّالتيُّتحفزهُّ

فالدافعُّيتضمنُّالسببيةُّكماُّأنهُُّّ،ىُّالدافعيةمنُّقبلُّقوةُّقاهرة،ُّوإنُّالجانبُّالحركيُّللسلوكُّاإلنسانيُّيعتمدُّعل
تعودُّكلمةُُّّبيًاُّيؤديُّإلىُّنوعُّمنُّاإلستجابة.يتصلُّبالتعاقبُّواإلستمرارية.ُّفالخبرةُّاإلنسانيةُّتتضمًاُّعاماًلُّسب

أيُّ"ُّيحركُّأوُّيدفعُّ"،ُّثمُّأخذُّهذاُّاإلصطالحُّمعنىُّأوسعMoverُُّّدافعيةُّفيُّأصلهاُّإلىُّالكلمةُّالالتينيةُّ
يشتملُّعلىُّ"ُّرغبةُّالفردُّفيُّإشباعُّحاجاتُّمعينةُّ"ُّوُّ"ُّانهُّيتعلقُّبالقوىُّالتيُّتحافظُّأوُّتغيرُّإتجاهُّأوُّكميةُّ

ُُّّ.(211ُّ-299،ُّص1121)المغربي،ُُّّأوُّشدةُّالسلوك"
ُّ ُّاإلدارية ُّالدافعية ُّإلوتعّرف ُّالسلوك ُّتوجيه ُّعمليات ُّمجمل ُّأنها ُّومعنويةُّعلى ُّمادية ُّحاجات شباع

بـالتغيرُّوالتطـورُُّّتتميزُّهذهُّالعملياتُّكماُّأنُّ.ُّأهدافهمُّالشخصيةُّوأهدافُّالمنظمةُّبينماالتفاعلُّراء،ُّعبرُّللمد
ُّ.(1111ُّ)عبدُّالهادي،ُّةُّحددُّنمطُّوقوةُّالدافعيتماُّدرجةُّاشباعُّهذهُّالحاجاتُّهىُّالمستمرين،ُّحيثُّأّنُّ

ُّسلوك ُّكل ُّوراء ُّدائما ُّالدوافع ُّيحتاج ُّوالمدير ُّل، ُّعليهمُّمعرفة ُّالتأثير ُّيمكنه ُّحتى ُّالناس ُّيسلك ماذا
لتحقيقُّالنتائجُّالمرغوبةُّ،ُّوُّالدافعيةُّموضوعُّمحيرُّألنهُّالُّيمكـنُّمالحظـةُّالدافعيـةُّأوُّقياسهاُّبشكلُّمباشر،ُّ

ُّبينهاُّفىُّتحديـدُّكيفُّيمكنُّللمديرُّأنُّ ُّالحديثةُّتختلفُّفيما يحصلُّكماُّأنُّنظرياتُّالدافعيةُّالقديمةُّوأيضا
ويجبُّأنُّيدركُّمـنُّالبدايـةُّأنُّالدافعيةُّليستُّالمؤثرُّالوحيدُّعلىُّمستوىُُّّ،علىُّاالداءُّالفعالُّمنُّمرؤوسيه

ُّقدراتُّالفردُّوفهمهُّ ُّ،ُّجلُّتحقيقُّأداءُّأعلىأمنُُّّيُّلماُّهوُّالسلوكُّالمطلوبُّأوُّالضرورُّاألداء،ُّفهناكُّأيضا
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ُّالدور ُّإدراك ُّعليه ُّاألخيرُّيطلق ُّ : والعامل ُّدالـــة =ُّ ُّالهادي،ُّاألداء ُّ)عبد ُّالدور( ُّإدراك ،ُّ ُّالقدرة ،ُّ )الدافعية
ُّ(.2ُّ،ُّص1111

ُّ

 Selected Motivation)نظريات  مختارة من نظريات الدافعية تدعم السلوك التنظيمي  .ب
Theories)   

منُّأهمُّالنظرياتُّالتيُّحاولتُّتفسيرُّعمليةُّالدافعية،ُّوقدُّلوُّفيُّهيكليةُّالحاجاتُّاإلنسانيةُّنظريةُّماسُّتعتبر
ُّ)المغربي، ُّوضحها ُّوالتي ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّدعمت ُّالتي ُّالنظريات ُّص1121تعددت ُّكما212-210ُُّّ، )

ُّيلي:ُّ

 نظرية هيكلية الحاجات لماسلو:ُُّّ ُّإذا ُّأنه ُّفكرة ُّالنظريةُّعلى ُّهذه ُّرغباتهُّوُّتقوم ُّاإلنسان تهُّحتياجاإأشبع
اإلنسانُّيؤجلُُّّحيثُّأنُّ،ُّحتياجاتهُّالكامنةُّعلىُّالمستوياتُّالوسطىُّوالعلياإلىُّإشباعُّالدنياُّفإنهُّيرتقيُّإ

ُّ ُّجميع ُّإشباع ُّقبل ُّالعليا ُّإحتياجاته ُّإشباع ُّمحاولة ُّشأنها ُّمن ُّعملية ُّويعودُّاإلحتياجات ُّالدنيا. البدائية
نُّبأنُّاإلحتياجاتُّاإلنسانيةُّتتدرجُّبالتواليُّالفضلُّفيُّوضعُّنظامُّاألولوياتُّللعالمُّالنفسيُّماسلوُّالذيُّبيُّّ

اإلجتماعية،ُّاالحتياجاتُّاإلحتياجاتُّالفسيولوجيةُّاألساسية،ُّإحتياجاتُّاألمان،ُّفيُّخمسُّمستوياتُّهي:ُّ
 ،ُّتحقيقُّالذاتُّوالكياسةُّفيُّالعمل.حترامُّوتقديرُّالذاتإ
ُّ

  نظرية الحاجة لإلنجازNeed Achievement Theory  :ُُّّبدراسات مستفيضةُّلدافعُّقامُّماكيالند
راتُّلمجموعاتُّمنُّأصحابُّاألعمالُّمنُّأجلُّإثارةُّحاجةُّاإلنجازُّضجازُّوقامُّبإلقاءُّالعديدُّمنُّالمحااإلن

تحدةُّرغمُّالمُّمنُّمجموعُّسكانُّالوالياتُّ%21إلنجازُّالُّيوجدُّإالُّفيُّلوقدُّوجدُّالباحثُّأنُّالحافزُُّّ،فيهم
ُّ ُّتدعي ُّالناس ُّمعظم ُّالنتيجةإأن ُّإلى ُّماكيالند ُّتوصل ُّوقد ُّعدةُُّّمتالكه. ُّمن ُّتتكون ُّاإلنجاز ُّحاجة بأن

ُُّّعواملُّبماُّفيهاُّطفولةُّالفردُّوخبراتهُّالمهنيةُّونوعُّالمنشأةُّاليُّيعملُّفيها.ُّ
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 مجموعتينُّوجودُّاقترحُّهيرزبرغُّحيثُُّّالنظرياتُّإنتشارًا،ُّهيُّمنُّأكثرُّ:نظرية هيرزبيرغ ذات العاملين
حيثُّأّنُّدافعة.ُّالعواملُّالوقائيةُّوُّالعواملُّالُّوهيُّ،علىُّسلوكُّالفردُّفيُّالتنظيمُّالمؤثرةمنُّعواملُّالعملُّ

منُّعدمُّالرضاُّعنُُّّالموظفالعملُّوتعملُّللمحافظةُّعلىُُّّوبيئةُّالوقائيةُّتنتميُّإلىُّمحتوياتالعواملُّ
ُّ ُّالعواملعمله. ُّهذه ُّوالمرؤوسينُُّّوتتعلق ُّواألقران ُّالرؤساء ُّمع ُّالتبادلية ُّوالعالقات ُّالتنظيمية بالسياسات

األفرادُّرضاُُّّلتحققالعواملُّليستُّكافيةُُّّ.ُّلكنُّهذهلعملُّوعدالةُّالراتبوشعورهُّباألمانُّواإلستقرارُّفيُّا
وتتمثلُّفيُُّّ،الموظفزُّيحفتُّأماُّالعواملُّالدافعة،ُّفهيُّتركزُّعلىُّفيُّالتنظيمُّوتكونُّسببًاُّفيُّتحفيزهم.

 ُّالوظيفة.عواملُّتنتميُّإلىُّمحتوياتُّالُّوفرصُّالتطور.ُّمعُّالعلمُّأّنُّهذهوالمسؤوليةُّوالتقديرُّاإلنجازُّ
ُّ
 : ُّبُّالنظرية العملية ُّترتبط ُّالتوقع ُّإُّنظرية ُّيتم ُّفيُُّّالنظريةُّعتبارهاالتي ُّتأخذ ُّالتي ُّللدفاعية الصحيحة

ُّإُّ ُّالفردية. ُّالفروقات ُّفرومُّوقدعتبارها ُّفكتور ُّقدمها ُّقائمة ُّوهي ُّبرغبةُّ، ُّتبدأ ُّالدافعية ُّبأن ُّاإلفتراض على
لُّيتوقعُّأنُّاإلنسانُّعندُّإلتحاقهُّبالعمُّحيثُّأنُّكانُّماديًاُّأوُّمعنويًا.ُّأالفردُّللحصولُّعلىُّشيءُّماُّسواءُّ

ُّيؤديُّإلىُّإشباعُّحاجاته،ُّمقابلُّبذلُّجهدهُّفيُّأداءُّمهامهُّفيُّالعمل.معنويُّيحصلُّعلىُّمردودُّماديُّوُّ
بذلُّقصارىُّجهودهُّإلنجازُُّّهوُّماُّيتطلبهُّالتنظيمُّمنهتقديمُّيشبعُّحاجاتُّهامهُّلديهُّفيُّمقابلُّبحيثُّ

ُُّّحترامُّوالتقدير.جرُّواإلتوىُّأدائهُّعاٍل،ُّلينالُّاأل،ُّوأنُّيكونُّمسعمله
ُّ

ُّ، وأثرها على سوء السلوك التنظيميالرضا –األداء  –العالقة بين الدافعية  .ت

تُّاآلراءُّالتيُّتناولتُّهذهُّالقضية.ُّإذُّيذهبُّماسلوُّإلىُّدفيماُّيتعلقُّبالعالقةُّبينُّالدافعيةُّوالرضا،ُّفقدُّتعد
ُّفيُّالسلوكُّ ُّمؤثرًا صًةُّالتنظيمي،ُّوذلكُّبعدُّإشباعُّالحاجاتُّالدنيا،ُّخااعتبارُّأّنُّالحاجاتُّالعلياُّتلعبُّدورًا

عتبارُّأنُّوجودُّإُّيُّوالذيُّيمثلهُّهزبرج،ُّفيذهبُّإلىُّعتبارهاُّدوافع،ُّأماُّالرأيُّالثانإُّوأنُّالحاجاتُّالمشبعةُّالُّيتمُّ
عتبارُّأّنُّالدافعُّإلىُّإُّويوجدُّرأيُّثالثُّيذهبُّإلىُُّّ.(1115ُّ)أحمد،ُُّّالدوافعُّهوُّماُّيؤديُّإلىُّالرضاُّالوظيفي

رغبةُّفيُّبذلُّالجهدُّمنُّأجلُّإشباعُّإحدىُّالحاجاتُّاإلنسانية،ُّأماُّالرضاُّعنُّالعملُّفهوُّذلكُّالوُّالعملُّه
ُّ.(22ُّ،ُّص2993)عبدُّالوهاب،ُُّّالرضاُّالذيُّينتجُّعنُّإشباعُّتلكُّالحاجة
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ُّالتيُّ ُّاإلنسانية ُّبالدوافع ُّالمتعلقة ُّباالفتراضات ُّتتعلق ُّفلسفتين ُّمجريور ُّدوجالس ُّالعالم ُّقدم ُّوقد هذا
اليةُّاألخيرةُّفيُّمعُّمراعاةُّفعُُّّ،Yوُُّّ Xيميُّوالتيُّيدعمُّتبنيُّاإلداراتُّلها،ُّوهماُّنظريتيُّتعكسُّسلوكهُّالتنظ

ُّ ُّالدافع. ُّنظريةُّتحقيق ُّأّن ُّإلى ُّالعالم Xُُّّويذهب ُّتعتنقها ُّمجموعة ُّعلى ُّقائمة ُّوهي ،ُّ ُّبأّنُّإاإلدارة فتراضات،
يحبذُّالمسؤوليةُّوالُّالشخصُّالعاديُّيعتبرُّالعملُّهدفُّسلبيُّممكنُّتجنبهُّفهوُّعقوبةُّبالنسبةُّله،ُّكونهُّالُّ

شيءُّيستثيرُّالدافعيةُّلديه،ُّوبناءًاُّعلىُّهذهُّاالفتراضاتُّالمتعلقةُّبسوءُّالسلوكُّالسلبيُّلموظفُّالُّيحبذُّالعملُّ
ُّمويهربُّمنُّالمسؤولية،ُّم ُّمنُّالجهد،ُّإلالمديرُُّّيدفعا ُّمزيٍد ُّأسلوبُّاإلجبارُّوالتهديدُّمنُّأجلُّبذِل تخاذُّإما

ه،ُّوبرأيُّمجريورُّفإّنُّكالُّالحلينُّالُّجدوىُّمنهما)عبدُّالهادي،ُّوتحقيقُّأهدافُّالعمل،ُّأوُّتركُّالعاملُّوشأن
ُّالتنظيمي.1111 ُّالسلوك ُّسوء ُّمن ُّالحد ُّفي ُّفاعلين ُّغير ُّهما ُّلذا ،)ُُّّ ُّنظرية ُّافتراضاٍتYُُّّأما ُّعلى القائمة

عديدةُّحولُّأنُّاإلنسانُّيعتبرُّالعملُّهدفًاُّإيجابيًا،ُّلذاُّعليهُّبذلُّمختلفُّالمجهوداتُّالبدنيةُّوالعقليةُّإلنجاحهُّ
ُّماُّتوافرتُّأوضاعُّهذاسُّتجنبه.ُّوهوُّيتعلمُّفكرةُّقبولُّتحملُّالمسؤولية،ُّويبادرُّإليها،ُّوُّولي إداريةُُّّيكونُّإذا

ُّاالفتراض ُّهذا ُّإّن ُُّّسليمة. ُّإلى ُّللمشكالت،ُّإُّيذهب ُّحلول ُّواالبتكارُّوإيجاد ُّالتخيل ُّقادرينُّعلى ُّاألفراد عتبار
ُّال ُّالدوافعُّالذاتيةُّوالرقابة ُّتنمية ُّمسؤولية ُّتقعُّعلىُّاإلدارة ُّالهادي،ُُّّذاتيةوهنا بالتاليُّالتحكمُّوُّ(،1111ُّ)عبد

ُّبالسلوكُّالتنظيمي.

ُّ؛فيُّاألداءُّوسلوكُّاألفرادُّفيُّالمنظمةوالدافعيةُُّّالوظيفيُّالرضاكلُّمنُُُّّيدركُّالباحثُّمدىُّتأثير
ُّالمناسب،ُّاألجرُّخاللُّمنُّيتحققُّوالذيُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّتحسينُّمنُّخاللُّيظهرُّالتأثيرُّويتوصلُّإلىُّأنُّ

ُّممارساتُّخاللُّالذيُّيتمثلُّمنُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّإلىُّالرضاُّعدمُّيؤديُّحينُّوالحوافز.ُّفيوالترقياتُّ
،ُّعدمُّالوالءُّوتكراره،ُّتركُّالعملُّ)االستقالةُّ(ُّالعملُّعنُّالغيابُّمثلُّالعمل،ُّمكانُّفيُّتحدثُّسيئةُّسلوكية

 ُّواالنتماءُّللمنظمة.
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 أثر الدافعية في السلوك  .ث
حيثُّأّنُّأفكارُّالفردُّوسلوكهُّيعتبرانُّانعكاسًاُُّّ،علنيةُّوراءُّممارسةُّسلوٍكُّمعينعادًةُّماُّتقفُّدوافعُّخفّيةُّأوُّ

فمثاًلُّنجدُّأنُّالشخصُُّّ.(2997ُّ)السلمي،ُّللدوافعُّلديه،ُّمعُّمراعاةُّحاجةُّالفردُّالتيُّتتغيرُّوتتطورُّباستمرارُّ
ُّبينما ُّمنصبه، ُّمن ُّمستمدة ُّالقوة ُّتلك ُّفإّن ُّالوظيفي، ُّمنصبه ُّاآلخرينُّبسبب ُّسلوك ُّفي ُّيؤثر الشخصُُّّالذي

ُّ ُّأوُّإيجابًا شخصهُّوسلوكه،ُّفإّنُّذلكُّمرتبطُّبقوةُّشخصيته،ُّففيُّالوقتُُّّبسببالذيُّيؤثرُّفيُّاآلخرينُّسلبًا
إلطالقُّ)عبدُّاالذيُّنجدُّفيهُّأشخاصُّيتمتعونُّبكالُّالنوعينُّمنُّالقوة،ُّنجدُّآخرينُّليسُّلديهمُّأيُّقوةُّعلىُّ

ُّ.(1111الهادي،ُّ

 الحوافز ثانيا :

 تعريف الحوافز/ التحفيز .أ

ُّمنُّاإلدارةُّتمكنتُّإذاُّخاصةًُُّّأفضل،ُّأداءُُّّأجلُّمنُّاألفرادُّتستثيرُّالتيُّالقوةُّبمثابةُّالتحفيزُّيعتبر
ُّالوضعيةُّوبينُّ،"ُّالحوافز"ُّتمثلهاُّوالتيُّالخارجيةُّالوضعيةُّبينُّالربطُّخاللُّمنُّوتوجيهها،ُّالقوةُّبهذهُّالتحكم

ُّ(1119ُُّّهالل،)ُّالوظيفيُّالرضاُّمثلُّوالفرد،ُّالعملُّببيئةُّالمتعلقةُّالداخلية

تعتبرُّالحوافز؛ُّأحدُّالمؤشراتُّوالمؤثراتُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّوالجماعات،ُّوعادًةُّماُّيرتبطُّوُّ
ُّفعاليةُّاإلنتاجيةُّوالتحفيز،ُّنحوُّالعمل.ُّ ُّحيثُّيرىُّالباحثُّأنهاتقديمُّالحوافزُّسواءُّالماديةُّوالمعنويةُّبزيادة

ُّالمنظمةُّأوُّالمؤسسة.ُّمرتبطةُّبتقديرُّالذاتُّوالجهدُّالمبذولُّلصالحُّتحقيقُّأهداف

 الحوافز نجاح شروط .ب
ُّفعاليتها،ُّتحسينُّأجلُّمنُّبالحوافزُّتتعلقُّالتيُّالشروطُّمنُّمجموعة(31ُُّّصُّ،1111ُّزويلف،)ُّقدمُّّ

ُّ:ُّيليُّكماُّتتمثلُّوالتي
 معاًُُّّواإلدارةُّالعاملينُّبأهدافُّالحوافزُّترتبطُّأن. 
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 ُّرغباتهُّلتحقيقُّاإلنسانُّيدفعُّالذيُّوالهدفُّالحافزُّبينُّوثيقةُّصلةُّإيجاد. 
 الحافز.ُّعلىُّوالحصولُّالجيدُّاألداءُّبينُّالعضويةُّالعالقةُّالعاملُّذهنُّفيُّالحوافزُّتنميُّأن 
 الفردُّأداءُّمعُّمتناسباًُُّّالحافزُّيكونُُّّأن. 

ُّ
ُّالتوجهُّويزيدُّالموظفين،ُّأداءُّعلىُّسلباًُُّّيؤثرُّذلكُّفإنُُّّالحوافز،ُّونقصُّالتحفيز،ُّعملياتُّتجاهلُّتمُّماُّوإذا
ُّ(:1113ُُّّعقيلي،)ُّخاللُّمنُّالسلبيُّالتأثيرُّويظهرُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّنحو
 ُّعاملينلاُّوإنتاجيةُّأداءُّمستوىُُّّانخفاض.ُّ
 ُّالعملُّداخلُّالرضاُّبعدمُّالشعور.ُّ
 ُّالشخصيةُّالمصلحةُّنزعةُّوتكريسُّتالشيها،ُّأوُّالتعاونُُّّروحُّزعزعة.ُّ
 العملُّفيُّاالكتراثُّوعدمُّالمسؤوليةُّروحُّغياب. 
 ُّالمؤسسةُّوتركُّالعمل،ُّدورانُّمستوىُُّّزيادة. 
 ُّالعملُّعنُّالقصديُّالتغّيبُّنسبةُّزيادة. 
 وحاجاتهمُّحقوقهمُّتلبيةُّفيُّتقصيرهاُّنتيجةُّالمؤسسةُّفيُّالعاملينُّقبلُّمنُّاإلدارةُّاحترامُّعدم.ُّ

ُّ
 أهداف الحوافز .ث

ُّ(97ُُّّصُّ،2997ُّالخرابشة،:ُّ)كاآلتيُّالحوافزُّاستراتيجيةُّاتباعُّجراءُّالكامنةُّاألهدافُّتتمثل
 ُّاإلنتاجيةُّتحسين.ُّ
 ُّالمؤسسةُّأنشطةُّإبراز.ُّ
 ُّللعاملينُّالمعنويةُّالروحُّرفع.ُّ
 ُّالممتازينُّبالعاملينُّاالحتفاظ.ُّ
 ُّالمتميزُّاألداءُّمكافأة.ُّ
 ُّالجديدُّواالبتكارُّاالبداعُّتشجيع.ُّ
 واالرتقاءُّالتقدمُّإلىُّالمتوسطُّاألداءُّحفز.ُّ
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 الحوافز وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي .ج
ُّكانُّفكلماُّالسلوك،ُّهذاُّعليهُّسيعودُّبماُّتوقعهُّبدرجةُّيرتبطُّمعين،ُّلسلوكُُّّاألفرادُّاختيارُّعمليةُّإنُّ
ُّإيجابيُّسلوكُّتباعإُّنحوُّوتوجههُّلهُّدعماًُُّّأكثرُّالحافزُّكانُّكلماُّالفرد،ُّحاجاتُّإشباعُّفيُّفاعالًُُّّالحافز
ُّ.(1113ُُّّعقيلي،)ُّللحافزُّمؤدي

وبشكٍلُّعامُّفإّنُّالمسعىُّمنُّخاللُّالحوافزُّيكمنُّفيُّتشجيعُّاألفرادُّعلىُّالعملُّبفعاليةُّوكفاءة،ُّوأيضًاُّتنميةُّ
ُّاإلبداعُّ ُّعلى ُّالموظفين ُّتشجيع ُّعلى ُّأثرها ُّلها ُّالحوافز ُّأّن ُّحيث ُّالمنظمات، ُّفي ُّوتعزيزه ُّاإلبداعي األداء

ُّاإل ُّفي ُّمضاعف ُّجهٍد ُّوبذل ُّاإلنتاجيةوالتجديد، ُّزيادة ُّبالتالي ُّفيُّ ،نجاز، ُّرئيسيًا ُّمقومًا ُّالحوافز وتعتبر
ُّبل ُّالمبدعة ُّوتنميته المنظمات ُّاإلبداع ُّلوجود ُّأساسية ُّ، وركيزة ُّيؤثرُُّّ.(27هـ،ص2211)هيجان ُّحتمًا وهذا

العالقةُّطرديةُّبينُّالحوافزُّاإليجابيةُُّّويجدُّالباحثُّأنُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّوسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّفيُّآن،ُّ
ُّالسلوكُّ ُّسوء ُّمع ُّعكسية ُّنجدها ُّبينما ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّتحّسن ُّالحوافز ُّزادت ُّفكلما ُّالتنظيمي، والسلوك
ُّوتمُّ ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّسوء ُّقّل ُّكلما ُّالعمل، ُّاستراتيجية ُّفي ُّواعتمادها ُّالحوافز ُّتقديم ُّتم ُّفكلما التنظيمي،

قُّأهدافُّالمنظمة،ُّبحيثُّيتمُّتفاديُّالعديدُّمنُّالسلوكياتُّالسلبيةُّفيُّبيئةُّالتركيزُّعلىُّإنجاحُّالعملُّوتحقي
 العملُّمثلُّالغياب،ُّوالصراعُّالسلبيُّبينُّالموظفين.
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 مثالثا : التعل

 (: Learningم )يالتعلفي تعريف  .أ

ُّ ُّتغييرُّفيُّعنُّالتعليمُّهوُّعبارة ُّوينتجُّعنها ُّعلىُّمواقفُّمعينة، ُّبناءًا السلوك.ُّمجملُّالتفاعالتُّالتيُّتتم
ُّ(230،ُّص1121المغربي،ُّويمكنُّتعريفُّالتعليمُّبأنهُّتغييرُّثابتُّنسبيًاُّفيُّالسلوكُّيحدثُّنتيجةُّللتجربة.ُّ)

ُّ:(230ُّ،ُّص1121،ُّوضحهماُّ)المغربي،ُّويعتمدُّالتعلمُّعلىُّقاعدتينُّأساسيتين

الذيُّيؤديُّ.ُّأنُّالفردُّيميلُّإلىُّالحفاظُّعلىُّالسلوكُّأوُّالممارساتُّالتيُّتجدُّتشجيعًاُّوتعزيزًا.ُّفالشخص2ُّ
ُّي ُّفإنه ُّإيجابيًا ُّتشجيعًا ُّذلك ُّنتيجة ُّويتلقى ُّوكفاءة ُّبجد ُّوُّمهمته ُّالسلوك. ُّذلك ُّعلى ُّالحفاظ ُّيجدُّحاول ُّلم إذا

ُّالتشجيعُّالمالئمُّفإنهُّغالبًاُّماُّيميلُّإلىُّتخفيضُّجهودهُّفيُّالمستقبل.

وكهُّمنُّالتشجيعُّ.ُّإنُّالتشجيعُّالذيُّيقدمُّبعدُّاألداءُّمباشرةُّيكونُّلهُّأثرُّأقوىُّفيُّحفزُّالفردُّعلىُّتكرارُّسل1
ُّالذيُّيأتيُّمتأخرًاُّبعدُّاألداء،ُّوذلكُّألنُّالفردُّيربطُّبينُّالسلوكُّوالمكافأةُّإذاُّتتابعتا.

ُّوتجدرُّاإلشارةُّهناُّإلىُّنقطتينُّرئيسيتينُّهماُّ:

 .انُّالتحولُّفيُّالسلوكُّنتيجةُّالتعلمُّقدُّيكونُّأيجابيًاُّأوُّسلبيًا 

 ُّسببُّالفروقاتُّالفردية.ىُّجميعُّاألفرادُّوذلكُّبأنُّالتعلمُّالُّيتمُّبنفسُّالدرجةُّلد

ُّ
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 ( 1116)مسعد،  أنواع التعلم المرتبطة بالسلوك التنظيمي:  .ب

،ُّفيُّالعملُّوالتوجيهُّمنُّقبلُّرؤسائهمُّالتعلمُّمنُّخاللُّالمحاولةُّوالخطأ:ُّعنُّطريقُّتكرارُّالمحاوالت .2
 سلوبُّالتكرارُّفيُّحلها.ُّأستخدامُّإينطبقُّعلىُّحلُّالمشاكلُّاإلداريةُّباألمرُّالذيُّ

التعلمُّعنُّطريقُّالخطأ:ُّحيثُّيحدثُّأنُّيتعلمُّالفردُّمنُّخاللُّمالحظةُّسلوكُّاآلخرين،ُّيليهاُّتشكيلُّ .1
ُّسلوكياتُّتتفقُّوقيمةُّالشخصُّوثقافته.ُّ

ُّعنُّبحثهمُّفيُّاإلدارةُّعلماءُّوخاصةًُُّّالعلماءُّمنُّكثيرُّساهمُّفقدُّمعقدة،ُّظاهرةُّيعتبرُّالتعلمُّأنُّمنُّنطالقاًُّإ
ُّسلوكُّفيُّيحدثُّالذيُّالتغييرُّبأنهُّجلفوردُُّيعّرفهُّحيثُّالتعلم،ُّعنُّتعريفُّبتقديمُّساهمواُّالتنظيمي،ُّالسلوك

ُّوالتجارب،ُّالخبراتُّنتيجةُّيحدثُّماُّوعادةًُُّّالسلوك،ُّفيُّثابتاًُُّّيكونُُّّقدُّتغييرُّأنهُّأيُّمثيرات،ُّوجودُّنتيجةُّالفرد
ُّ(1123ُّ)بريطل،ُّ.ُّسلوكهُّتأثرُّكلماُّوتجاربه،ُّاإلنسانُّخبراتُّزادتُّكلماُّبالتالي

ُّأنهُّعلىُّالتنظيمي،ُّالتعلمُّسيمونُُّّالمفكرُّيعرفُّالمتزايدُّإذُّالوعيُّأنهُّالتنظيمي؛ُّفُيعَتَبرُّبالتعلم يتعلقأماُّفيماُّ
ُّالعاملينُّقبلُّمنُّعالجهاُّثمُّالمشكالتُّمعرفةُّفيُّالنجاحُّومدىُّالتنظيمية،ُّبالمشكالتُّالمتزايدُّالوعيُّذلك
ُُّّالمؤسسةُّبيئةُّعلىُّيؤثرُّالذيُّاألمرُّالمؤسسات،ُّفي ُّوعناصرها ُّالباحثونُُّّأخذُّوقدُّ،(2114)شنشونة،

ُّبهُّخاصةُّعديدةُّتعربفاتُُّّبعضهمُّفقدمُّالجد،ُّمحملُّعلىُّالتنظيميُّالتعلمُّموضوع ُّارجيرسُّاعتبرُّحيث.
ARGYRIS 1978ُُّّاألخطاءُّكشفُّعمليةُّتتمُّأنُّخاللهاُّمنُّيحدثُّعمليةُّبمثابةُّالتنظيميُّالتعلمُّأن

ُّسلوكُّفيُّالحاصلُّالتغييرُّفيعتبرهGuilfordُُّّجلفوردُّأماُّ،(1112ُّ)الحنيطي،ُُّّالمنظمةُّداخلُّوتصحيحها
 .(2990ُّ)هيجان،ُُّّمؤثراتُّوجودُّنتيجةُّاإلنسان

ُّ

ُّ
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  عالقة التعليم بالسلوك التنظيمي، وتأثيره على سوء السلوك التنظيمي .ت

توجدُّالعديدُّمنُّالمؤسساتُّالتيُّأدركتُّأهميةُّالتعليمُّوالقدرةُّالتيُّيحظىُّبها،ُّويؤثرُّمنُّخاللهاُّعلىُّأداءُّ
ُّوعلىُّإنتاج ُّالمنظمةُّككيالعاملينُّفيها عتمدتُّالتعليمُّوسيلةُّلتطويرُّإُّل،ُّومثالُّعلىُّتلكُّالمنظماتُّالتيُّة

(ُّ ُّحاجاتMOTOROLAُّأدائها، ُّمع ُّالسريع ُّالتكيف ُّبهدف ُّالحياة ُّمدى ُّالتعلم ُّاستراتيجية ُّانتهجت ُّالتي )
ميدانيُّأثناءُّأداءهمُّعلىُّالتكوين،ُّإذُّخصصتُّلكلُّعاملُّتكوينُُّّ%2الزبونُّواإلبداع،ُّحيثُّأنفقتُّحواليُّ

ساعةُّتكوينُّرسميُّأثناءُّالعمل،ُّوالنتيجةُّالتيُّحدثتُّأنُّازدادت21ُُّّللمهامُّوالوظائف،ُّوخصصتُّحواليُّ
(ُّ ُّب ُّالخاصة ُّالتكوين MOTOROLAُّمردودية ُّب ُّوُقّدَرت ُّكانت21ُّ( ُّوالمحصلة ُّواحد، ُّدوالر ُّلكل دوالر
ُّ.(215ُّصُّ،1122ُّخيرة،)ُّ(MOTOROLA UNIVERSITYُّإنشاءُّجامعةُّخاصةُّبهاُّوهيُّ)

وينعكسُّأثرُّلديها،ُُّّعلىُّرفعُّمستوىُّالتعليمتحرصُّكثيرُّمنُّالمنظماتُّوالمؤسساتُّيتوصلُّالباحثُّإلىُّأّنُّ
ُّالتعليمُّعلىُّاألفرادُّوالجماعاتُّوعلىُّالمنظمةُّفيُّآن،ُّحيثُّيظهرُّتأثيرهُّكماُّيلي:ُّ

 إيجابيًاُّمنُّخاللُّالتطوير.ُّالوظيفيُّيؤثرُّعلىُّالمسار .2

 إيجابيًا،ُّمنُّخالل:ُّلوكُّالتنظيميعلىُّالسُّيؤثر .1

 رفعُّمستوىُّاألداءُّواالنتماءُّواإلنتاجيةُّداخلُّالعمل. .أ

 لدىُّالموظف.والمكانةُّاالجتماعيةُّتعزيزُّالثقةُّ .ب

 الذيُّيصبُّفيُّمصلحةُّالعمل.واإلبداعُّالترحيبُّباألفكارُّالجديدةُّواالبتكارُّ .ت

ُّوتفسيرهاُّومعالجتها.،ُّبعدُّتحديدُّماهيةُّالمشكلةُّوتحليلهاُّحلُّالمشكالتُّباتباعُّاألسلوبُّالعلمي .ث
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 الموظفين.ُّبينُّتنافسيةُّقدراتُّخلق .2

ُّوالمشكالتُّالتحدياتُّومواجهةُّالتغيير،ُّإلدارةُّالمؤسسةُّفيُّالفعالةُّاألداةُُّّبمثابةُُّيعتبرُّالتعليمُّإن .4
 .(31،ُّص1125)لزهر،ُّ

 داعمة.ُّوثقافةُّللمنشأةُّخاصةُّهويةُّيعطي .5

ُُّّالمنظمة،ُّوأهدافُّيتفقُّالذيُّالتغييرُّنحوُّوالسعيُّالتجديدُّعمليةُّطريقُّعنُّاإلبداعُّمستوياتُّتطوير .6
ُّمعُّالتكيفُّعلىُّقادرةُّعملُّفرقُُّّتشكيلُّ،ُّإضافةُّإلىالتعاونُُّّعبرُّاالجتماعيُّالمالُّرأسُّوتعزيز

ُّ.(1125ُّ)لزهر،ُُّّالخبراتُّوتوظيفُّالمستجدات،

ُّمن .5 ُّبالحد ُّالتعليم ُّيقوم ُّالسلبية،ُّالسلوكُّسوءُّكما ُّوالممارسات ُّالعادات ُّوتقليل ُّوأشكاله، ُّالتنظيمي
 ُّنتيجة:

 الوعي. .أ

 القيمُّاإليجابية .ب

كلماُّتمتعُّالتنظيمُّبمستوىُّتعليميُّجيد،ُّكلماُّقّلُّالتوجهُّنحوُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّوالعالقةُّيرىُّالباحثُّأنهُّ
ُّ ُّوالرضا، ُّوالذاتي ُّالنفسي ُّباالستقرار ُّالتعليم ُّيرتبط ُّما ُّفعادًة ُّصحيح. ُّوالعكس ُّعكسية، ُّإذاهنا كانُُّّحيث

ماُّقدُّوتزدادُّفرصُّالتوجهُّنحوُّسوءُّالسلوك،ُّمستوىُّالتعليمُّمتدٍن،ُّكانُّهناكُّعدمُّرضاُّللذاتُّأوُّللوظيفة،ُّ
ُّ.ألداءُّالوظيفيُّسلباًُّينعكسُّعلىُّا
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 الصراعرابعا : 

علىُّسواءُّاالستقرارُّوُُّّالتكاملُّالتعارضُّوالنزاع،ُّماُّيؤديُّإلىُّحالةُّمنُّعدمكٌلُّمن:ُُّّيرادفُّمصطلحُّالصراع
ُّوُُّّالنفسي،المستوىُّ ُّالمنظمةُّعنُّطريقُّتعطيلُّوُّاالجتماعي، الوظيفي،ُّويؤديُّإلىُّإلحاقُّالضررُّبمصلحة

ُّالعمل.

 في تعريف الصراع:  .أ

ُّواآلراء.ُّلغة ُّالمصالح ُّبين ُّوالخالف ُّالتعارض ُّيعني ُّما ُّوالخصام، ُّالصدمة ُّأو ُّالخالف ُّأو ُّالنزاع ُّيعني :
ُّ(232ُّ،ُّص1111)العميان،ُّ

نتيجةُّتعددُّالمرجعياتُّوالمدارسُّالتيُّينتميُّإليهاُّالعلماء،ُّفقدُّيأتيُّ:ُّالُّيوجدُّتعريفُّمحددُّللصراعُّاصطالحا  
معنىُّالصراعُّعلىُّأنه:ُّاضطرابُّيحصلُّفيُّعمليةُّاتخاذُّالقرار،ُّتتمثلُّفيماُّيواجههُّاألفرادُّوالجماعاتُّمنُّ

ُّ March & Simon,1958))ُّصعوباتُّأثناءُّاتخاذُّالخياراتُّالبديلة،ُّوهذُّحسبُّتعريفُّمارشُّوسيمونُّ
ُّ ُّيعنيُّيفيتلوفيُّتعريف ُُّّللصراعُّنجده ُّذاتُّنوعًا ُّفي ُّمختلفين ُّاتجاهين ُّفي ُّبالضغط ُّيتميز ُّاالحباط ُّمن "

وحسبُّروبنز:ُُّّ(Leavitt,1964,P.212)،ُّالوقتُّأوُّوضعُّيتطلبُّاتخاذُّقرارُّبينُّحاجتينُّمتعارضتينُّ"
فهوُّ"العمليةُّالتيُّتبدأُّحينُّيدركُّأحدُّاألطرافُّبأنُّالطرفُّاآلخرُّيؤثرُّعليهُّسلبًا،ُّأوُّيوشكُّأنُّيؤثرُّعليهُّ

ُّ.(ُّ(Robbins, 2001, P.243سلبيًاُّفيُّشيءُّماُّيهتمُّبهُّالطرفُّاآلخرُّ"ُّ

ُّمعطاًل،ُّحيثُّأنهُّ ُّتنظيميًا غيرُّمرغوٍبُّبه،ُّيأتيُّتعتبرُّالنظريةُّالكالسيكيةُّالصراَعُّبمثابةُّعمليةُّأوُّسلوكًا
ُّبعضهمُّ ُّمع ُّالعاملين ُّأوُّبين ُّوالعاملين، ُّالرئيس ُّمن ُّكل ُّبين ُّواالختالف ُّوالخالف ُّالتعارض ُّلعمليات نتاجًا
البعض،ُّماُّيؤديُّإلىُّإضعافُّجهودُّالعاملينُّوتقليلُّمستوىُّالتعاونُّوروحُّالجماعةُّوعدمُّالقدرةُّعلىُّتحقيقُّ

ُّ.(1122ُّ)خيرة،ُُّّالرضاُّالوظيفي
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ةُّفتنظرُّإلىُّالصراعُّباعتبارهُّأمرًاُّالُّبدُّمنهُّفيُّمختلفُّالجوانبُّالحياتية،ُّسواءُّماُّيتعلقُّأماُّالمدرسةُّالحديث
ُّأوُّ ُّالفردُّعلنًا ُّعنُّتفاعلُّاجتماعيُّيمارسه ُّباعتبارُّأنُّالصراعُّعباره ُّأوُّالمنظمة، ُّأوُّالجماعات، باألفراد،

وتحقيقُّأهدافهاُّ)الشماع،ُّهُّلصالحها،ُّلىُّالمنظمةُّمواجهةُّالصراعُّوتكييفوع ،ضمنًا،ُّبهدفُّتحقيقُّهدفُّما
ُّ.(197ُّ،ُّص1117

 الصراع اإلداري 

ُّمدركينُّ ُّالصراع ُّأطراف ُّفيه ُّيكون ُّتنافسي ُّوضع ُّ"بأنه ُّاإلداري، ُّالعمل ُّفي ُّيحدث ُّالذي ُّالصراع ويعتبر
للتعارضُّفيماُّبينهم،ُّفيُّالوقتُّالذيُّيرغبُّفيهُّكلُّطرفُّالحصولُّعلىُّالمركزُّاإلداريُّأوُّالصالحياتُّأوُّ

ُّم ُّيتعارض ُّبما ُّاالمتيازات ُّاآلخر. ُّالطرف ُّرغبة ُّالحع ُّهو ُّالصراع ُّمحور ُّيكون ُّأن ُّأو ُّعلى الرضاُّصول
والقبولُّلدىُّالمستوياتُّاإلداريةُّاألعلىُّأوُّالحصولُّعلىُّالشهرةُّفيُّاألوساطُّالمهنيةُّواالجتماعية،ُّوغيرهاُّ
ُّللصراعُّفيُّالمنظماتُّاإلداريةُّبينُّأطرافُّعدةُّ منُّالرغباتُّالمشروعةُّوغيرُّالمشروعةُّوالتيُّتشكلُّمادة

ركزهُّمنُّمكانهُّيحاولُّكلُّطرفُّاستخدامُّماُّلديهُّمنُّمقوماتُّالتأثيرُّضدُّالطرفُّاآلخرُّفيُّسبيلُّزعزعةُّم
ُّ.(1117ُّستحواذُّعلىُّموقعهُّبشكٍلُّكاملُّ"ُّ)البياني،ُّالحاليُّأوُّبقصدُّاإل

ُّالصراع التنظيمي

ُّيؤديُّإلىُّإلحاقُّالضررُّباألنُّيأتيُّالصراعُّالتنظيمي ُّما ُّللمواقفُّوتصرفاتُّالعاملين، شطةُّالوظيفيةُّنتاجًا
ُّ ُّالتداخل ُّخالل ُّمن ُّالعاملين، ُّببقية ُّالخاصة ُّبالتالي ُّتعارضها، ُّأو ُّبينها ُّوعدمُّإفيما ُّاألنشطة ُّكفاءة نخفاض

 .(1110ُّالقدرةُّعلىُّتحقيقُّاألهدافُّ)الخليل،ُّ
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 األسباب المؤدية إلى حدوث الصراع:  .ب

والتيُّيوجزهاُّالباحثُّتتعددُّاألسبابُّالتيُّتؤديُّإلىُّحدوثُّالصراعُّبينُّاألفرادُّوالجماعاتُّداخلُّالمنظمة،ُّ
ُّكماُّيلي:

 ُّ.عدمُّالقدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرارات .2

 تعارضُّاألدوارُّالتيُّيؤديهاُّاألفرادُّداخلُّالجماعة،ُّماُّيؤديُّإلىُّحدوثُّمشكالتُّداخلُّالمنظمة.ُّ .1

 .تعارضُّاألهداف .2

ُّيؤثرُّضعفُّالحوافزعدمُّإشباعُّحاجاتُّاألفرادُّ،ُّمثلُّعدمُّالحصولُّعلىُّاألجرُّالكافي،ُّأوُّ .2 ،ُّما
 علىُّسلوكُّالعمل،ُّويستثيرُّشعورُّالصراع.

 عدمُّوضوحُّالمسؤولياتُّوالصالحيات. .7

 مشاكلُّفيُّاالتصالُّوالتواصل. .3

ُّأوُّبينُّ .5 ُّبينُّمديرُّورئيسُّقسم، ُّبينُّموظفُّومدير، ُّودائرةُّصراعاتُّبينُّالمكاناتُّالوظيفية، دائرة
ُّ،ُّمثل:أخرى.ُّوالتيُّيكونُّأسبابهاُّمتعددة

 احتكارُّالقراراتُّوالسلطة. .أ

 .التدخلُّفيُّالمهام .ب
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 .ةُّاالجتماعيةالفروقُّعلىُّمستوىُّالجنس،ُّوالوضعُّاالقتصاديُّالمالي،ُّوالمكان .ت

ُّأسبابُّشخصية. .0

ُّ

 الناتجة عن الصراع: واإليجابية اآلثار السلبية  .ت

ُّاآلثارُّالسلبيةُّالناجمةُّعنُّالصراعُّكماُّيلي:ُّ(1121ُّ)الخالدي،ُّيوِجزُّ

إهدارُّالوقتُّوالجهدُّوالمال،ُّماُّيؤديُّإلىُّإضعافُّمستوىُّالكفاءةُّوالفاعليةُّعلىُّمستوىُّالوحدةُّأوُّ .2
 التنظيمُّككل،ُّنتيجةُّاالنشغالُّبإيجادُّحلوٍلُّلمشكلةُّالصراع.ُّ

1. ُّ ُّقوتها ُّيؤثرُّعلى ُّما ُّالمتنازعة ُّالجماعات ُّبين ُّوالتفكك ُّاالنقسام ُّمن ُّبحيثُّحاالت ُّسلبيًا، وتماسكها
 يتسببُّفيُّفسخُّالمنظمةُّوانهيارها.

 ،ُّوإلحاقُّأضرارُّماديةُّوجسدية،ُّوسيادةُّجوُّمنُّالحقدُّوالكراهية.العنف .2

ُّفقدانُّالثقةُّبينُّالعاملينُّفيُّالمنظمةُّواإلدارةُّ،ُّخاصًةُّإذاُّكانتُّاإلدارةُّطرفًاُّفيُّالنزاع. .2

ُّإالُّأنهُّقدُّالُّيخلوُّمنُّ ُّسلبية، ُّيتضمنهُّمنُّآثاٍر ُّالصراعُّورغمُّما ُّإلىُّأّن ُّأخرى،ُّتجدرُّاإلشارة منُّناحيٍة
ُّ ُّاإلدارة ُّمن ُّتستدعيُّوتستوجب ُّالتي ُّاإليجابية ُّاآلثار ُّأنُُّّإستثمارهابعض ُّحيث ُّالمنظمة، ُّلصالح وتوجيهها

ظاهرةُّصحية،ُّفيوجدُّالكثيرُّممنُّوجودُّالصراعُّداخلُّالمنظمةُّيعتبرُّظاهرةُّصحية،ُّوعدمُّوجودهُّالُُّيعَتَبرُّ
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ُّ)المغربي،ُّ ُّعليه ُّالمحافظة ُّويجب ُّالعمل، ُّمكان ُّداخل ُّالصراع ُّمن ُّمعين ُّمستوى ُّلوجود ُّضرورة يجدون
ُّ(ُّفإّنُّاآلثارُّاإليجابيةُّللصراعُّتتوضحُّكماُّيلي:1121ُّ،ُّوحسبُّ)الخالدي،ُّ(219ُّ،ُّص2997

تظهرُّفيُّالظروفُّالعادية،ُّحيثُُّّيستثمرُّالصراعُّقدراتُّاألفرادُّوطاقاتهمُّومواهبهمُّالكامنة،ُّالتيُّال .2
 يقودُّنحوُّاإلبداعُّواالبتكار.

التوصلُّإلىُّحقائقُّومعلوماتُّمنُّشأنهاُّأنُّتساعدُّفيُّكشفُّومعالجةُّالمشاكلُّالموجودةُّفيُّجوُّ .1
ُّيمكنُّ ُّال ُّكان ُّالتي ُّواألنظمة، ُّالعمل ُّإجراءات ُّفي ُّالضعف ُّنقاط ُّعن ُّالكشف ُّيتم ُّحيث العمل،

 الوصولُّإليهاُّلوالُّحدوثُّالصراع.

صراعُّعلىُّاألطرافُّالمتنازعةُّمنُّناحيةُّأنُّتكتسبُّأحدُّاألطرافُّأوُّجميعهاُّالحيويةُّوالقوةُّيؤثرُّال .2
ُّوالتحفيز،ُّماُُّيطّورُّمنُّاألداءُّواإلنتاجية،ُّوتحصلُّعلىُّرضاُّالمتعاملينُّمعها.

ُّ ُُّّالتالية:ُّيتوصلُّالباحثُّإلىُّالحقيقةعلىُّماُّسبق؛ُّوبناءًا عُّوازدادُّتسمتُّالمنظمةُّبجوُّمنُّالصراُّإإذُّكلما
ُّالخال ُّكلما ُّوالتعارض، ُّالتنظيمي،إف ُّالسلوك ُّسوء ُّمستوى ُّوالجماعاتُّوالمنظمة،ُّزداد ُّاألفراد ُّمن ُّكل ُّلدى

ُّف ُّالصراع،ُّوالحدالعالقةُّهناُّطردية،ُّولكنُُّكلما داخلُّالمنظمة،ُّكلماُُّّآثارهُّومستوياتهمنُُّّتّمتُّعمليةُّإدارة
ُّنحوُّاإليجابية.ُّتخذُّسلوكًاُّتنظيميًاُّأكثرُّاستقرارًاُّوميالًُّإنخفضُّمستوىُّسوءُّالسلوك،ُّوُّإ

 الصراع، وسوء السلوك التنظيمي .ث

يرتبطُّالصراعُّبسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّويلتقيانُّباعتبارهماُّظاهرةُّسلبية،ُّتتأثرُّببيئةُّالعملُّوتؤثرُّبها،ُّوعلىُّ
ُّم ُّالمنظمة، ُّفي ُّالضغوط ُّمن ُّجوًا ُّوتتيح ُّالعمل، ُّداخل ُّوالممارسات ُّيقللمالسلوكيات ُّمستوىُُّّا الرضاُُّّمن

ُّالوظيفي.ُّ
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ُّيحُّتأثيرُّالصراعُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّداخلُّالمنظمةُّكماُّيلي:ُّويمكنُّتوض

،1112ُّهدمُّالمعنويات،ُّوهدرُّالوقت،ُّوالجهدُّوالمال،ُّوإضعافُّمستوىُّالكفاءةُّوالفاعليةُّ)العميان،ُّ .2
 (.201ُّص

ُّوالغيبةُّوالنميمة. .1 ُّالكذب ُّفيكثر ُّاللباقة، ُّعدم ُّمثل: ُّسيئة ُّسلوكيات ُّاآلخرين،ُُّّتتخذ ُّمنُّسمعة والنيل
والحطُّمنُّقدرهمُّأمامُّاآلخرين،ُّنتيجةُّحدوثُّالتفككُّوالتكتالتُّبينُّاألفراد،ُّالجماعات،ُّفيُّالمنظمةُّ

 .(111ُّ،ُّص1111)ُّعبدُّالوهاب،ُّ

ُّالعامُّ .2 ُّبالصالح ُّتضر ُّسلوكيات ُّلكنها ُّباآلخرين، ُّالضرر ُّإلحاق ُّأجل ُّمن ُّمغرضة، ُّإشاعات بث
ُّ.(121ُّ،ُّص1111)المهدي،ُّوهيبة،ُّ

 

 لجة الصراعمعا .خ

يتمُّمنُّهذاُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّداخلُّالمنظمة،ُّوُُّّلهُّمنُّتأثيرينبغيُّتحديدُّالصراعُّوتوجيههُّومعالجته،ُّلماُّ
ُّ:خالل

 توفيرُّبيئةُّمستقرةُّيتمُّفيهاُّتنفيذُّالعملُّبمهنيةُّوديمقراطية. .2

 بثُّروحُّالمنافسةُّالشريفةُّالعادلة،ُّوثقافةُّالتعاونُّوالتسويةُّوالتنازل،ُّوتقب لُّاآلخر. .1

 اتباعُّأسلوبُّالمواجهةُّلتحديدُّنقاطُّالخالفُّوالصراع،ُّثمُّإيجادُّحلوالُّللمشكلة.ُّ .2
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ُّوالتوفيقُّبينُّأطرافُّ .2 ُّوالسياسة، ُّواإلقناع، ُّاألسلوبُّالعلمي، حلُّالمشكلةُّالمسببةُّللصراعُّباستخدام
 .(Simon and March,1985.p129)ُُّّالصراع

ُّواالنتماءُّ .7 ُّالثقاة ُّتزرع ُّسلوكية، ُّمهاراٍت ُّمن ُّاألفراد ُّبه ُّيتمتع ُّوما ُّاالجتماعي ُّالتفاعل ُّعلى التركيز
 .( Likert, 1961, p.117)والوالءُّبينُّاألفرادُّفيُّالمنظمةُّ

ُّالتأثيرُّ .3 ُّوبالتالي ُّوالمادية، ُّالمعنوية ُّباإلمكانيات ُّوتزويدهم ُّوتدريبهم ُّالموظفين ُّتطوير ُّعلى الحرص
 يُّإيجابيًا.علىُّسلوكهمُّالتنظيم

ُّ

 خامسا : البيئة

 مفهوم البيئة: .أ

ُّليسُّبجديد،ُّوحاولُّكثيرونُّالبحثُّفيُّ تعددتُّالتعريفاتُّالخاصةُّبمفهومُّالبيئةُّوالذيُّيعدُّمفهومًا
(:ُّأنهاُّمجموعةُّالقوىُّوالمؤثراتُّالمتباينة23ُُّّ،ُّص2959تأثيرُّالبيئةُّعلىُّالمنظمة،ُُّّوقدُّعرفهاُّ)الشرقاوي،ُّ

ُّالقوىُّقدُّتكونُّإيجابيةُّتعملُّفيُّصالحُّالمنظمة،ُّوقدُّتكونُّفيُّوزنهاُّوأهميتهاُّ واتجاهاتها،ُّإذُّأكدُّأّنُّهذه
(ُّفيرىُّأنُّالبيئةُّتمثلُّاإلطار112ُُّّ،ُّص2909سلبيةُّتعملُّباتجاهُّمضادُّلمصالحُّالمنظمة.ُّأماُّ)الشماع،ُّ

ألحداثُّاألخرىُّالذيُّتوجدُّفيهُّأوُّتعملُّفيهُّالمنظمة.ُّويمكنُّاعتبارُّالبيئةُّبأنهاُّمجملُّالقوىُّوالمنظماتُّوا
ذاتُّالطبيعةُّاالجتماعيةُّواالقتصاديةُّوالسياسيةُّوالتكنولوجيةُّالتيُّتقعُّخارجُّنطاقُّسيطرةُّاإلدارةُّالمباشرة.ُّ

ُّ(2900ُّ)السالم،ُّ
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 تقسم البيئة إلى نوعين: 

ُّمنُّالداخل.ُّوتتمثلُّفيُّالنواحيُّالفنيةُُّّبيئة داخلية: وهيُّالتيُّ"توجدُّداخلُّإطارُّالمنظمةُّوتؤثرُّفيها
ُّالخاصةُّ ُّوالقوانين ُّوالنظم ُّالمستخدمة ُّوالتقنية ُّالعمل ُّأداء ُّكطرق ُّالمنظمة ُّداخل ُّاألعمال ُّألداء واإلجرائية

غيرُّالرسمية،ُّوأنماطُّةُّوُّبالمنظمةُّبماُّفيهاُّالهيكلُّالتنظيميُّالرسميُّوغيرُّالرسمي،ُّومجموعاتُّالعملُّالرسمي
،1127ُّوأسلوبُّالقيادةُّونظامُّاألجورُّونظامُّالحوافزُّوالمهاراتُّالمتوفرة،ُّوالفلسفةُّاإلداريةُّ"ُّ)بلل،ُُّّاالتصال

ُّوالسالمة211ُُّّص ُّاألمن ُّووسائل ُّواإلنارة ُّكالتهوية ُّباإلنسان ُّتحيط ُّوالتي ُّللعمل ُّالمادية ُّ"الظروف ُّوهي .)
ُّضغوطُّ ُّإحداث ُّفي ُّالشخصُّومدىُّتسببها ُّيشغلها ُّالتي ُّالوظيفة ُّوطبيعة ُّماهية ُّوأيضًا ُّالمكتبية، والظروف

ُّك ُّالعمل ُّضغوط ُّحدوث ُّإلى ُّتؤدي ُّبطبيعتها ُّالوظائف ُّبعض ُّهناك ُّأن ُّخاصة ُّالوظيفية، ُّالتيُّالعمل تلك
تتطلبُّمقابلةُّالجمهور،ُّأوُّتلكُّالتيُّالُّتسمحُّبالترقيةُّوالتقدمُّوالنموُّالمهني،ُّأوُّتلكُّالوظائفُّالتيُّتشتملُّ

ُّ(179ُّ،ُّص1110علىُّمسئوليةُّإدارةُّاألفرادُّأوُّالتيُّترتبطُّبمواعيدُّمحددةُّلتناوبُّالعمل"ُُّّ)القحطاني،ُّ

ُُّّوبيئة خارجية: ُّفيهاُّؤثروتُّبهاُّوتحيطُّالمنظمة"ُّخارجُّتقعُّالتيُّهي" ُّذلكُّمثال. ُّاالقتصاديةُّالبيئة:
ُُّّ(.212ُُّّ،ُّص1127"ُّ)بلل،ُّ والقانونيةُّوالسياسيةُّواالجتماعية

 عوامل البيئتين الداخلية والخارجية: .ب

ُّلكلُّمنُّالبيئةُّالداخليةُّوالخارجيةُّعواملُّمعينةُّتساهمُّفيُّتحديدُّالتصميمُّالتنظيميُّوالتيُّتتمثلُّفيماُّيلي
 :(1121ُّ)المغربي،ُّ

 البيئة الداخلية:عوامل  .1

 ُُّّوهم ُّمعين، ُّهدف ُّإلتمام ُّمحدد ُّمكان ُّفي ُّالعاملين ُّاألشخاص ُّعدد ُّيعني ُّالذي ُّالتنظيم: حجم
 يخضعونُّلمجموعةُّمنُّالقوانينُّوالسياسات.
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 ُّخصائصُّالعاملين:ُّحيثُّيوجدُّموظفينُّيفضلونُّبيئةُّالعملُّالمنظمة،ُّبينماُّآخرونُّيميلونُّإلى
ُّم ُّيتمكنوا ُّحتى ُّالتنظيمية، ُّغير ُّالبيئة ُّاظهارُّتفضيل ُّيناسب ُّبما ُّتشكيلها ُّمن ُّذلك ُّخالل ن

 كفاءتهم.

 ُّإدراكُّالمسؤولُّلللتعقيداتُّالبيئية:ُّحيثُّيختلفُّالمدراءُّفيُّتصميمهمُّللتنظيمُّمنُّحيثُّبساطته
 أوُّتعقيده،ُّوذلكُّبسببُّاختالفُّاإلدراكُّلديهم.

 عوامل البيئة الخارجية: .1

 ُّ ُّإلى ُّيستجيب ُّأن ُّالتنظيم ُّعلى ُّإذ ُّالخارجية، ُّالقوى ُّعلى ُّتلكُّاالعتماد ُّفي ُّالمتفاعلة العناصر
ُّطبيعية.ُّ-البيئة،ُّسواءُّأكانتُّبيئةُّاقتصادية،ُّأوُّمادية

 .ُّتقلباتُّالبيئة:ُّإّنُّالتقلباتُّالبيئيةُّتستدعيُّوجودُّمرونةُّفيُّتصميمُّالتنظيم

 ُّالتكنولوجيا:ُّتتميزُّالعالقةُّبينُّالتكنولوجياُّوهيكليةُّالتنظيمُّبأنهاُّسببية،ُّفإذاُّكانتُّالمؤسسةُّتعمل
اجيُّحسبُّالطلبية،ُّفإنهاُّتميلُّنحوُّالتصميمُّالعضوي،ُّأماُّإذاُّكانتُّتتمتعُّبإنتاجُّعلىُّنظامُّإنت

ُّكبيرُّومتواصل،ُّفإنهاُّتتجهُّنحوُّالتنظيمُّالميكانيكي.ُّلتوفيرُّالجهدُّوالوقتُّوالمال.

وُتصّنفُّبيئةُّالمنظمةُّالخارجيةُّإلىُّمستويين:ُّالبيئةُّالعامة،ُّوالبيئةُّالمحددةُّأيُّبيئةُّالنشاط،ُّولكنُّ
ًاُّوضعُّحدوٍدُّفاصلةُّبينُّكلُّمنُّالبيئةُّالعامةُّوالمحددة،ُّنتيجةُّالتداخلُّفيماُّبينهماُّوعالقاتُّيصعبُّأحيان

ُّ(.1112ُّالتأثير،ُّبسببُّديناميةُّمكوناتُّالبيئتين،ُّوقدراتُّالمنظمةُّالذاتيةُّ)حريم،ُّ
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 الثقافة التنظيمية والقيم .ت

 الثقافة التنظيميةأوال : 

 :حول المفهوم 

ُّبيتيجروُّ ُّقام ُّبعد ُّوذلك ُّالتنظيم، ُّعلم ُّفي ُّالمتعلقة ُّالموضوعات ُّأهم ُّإحدى ُّالتنظيمية ُّالثقافة تعتبر
pettigrewُُُّّّوعادًةُّماُّيتمُّربطُّالثقافةُّالتنظيميةُّبرضاُّالموظفين2959ُّبإدخالهاُّإلىُّنظريةُّالتنظيمُّفيُّعام.

ُّال ُّبها ُّتحظى ُّالتي ُّاألهمية ُّهذه ُّمن ُّالرغم ُّوعلى ُّالتنظيم، ُّوإنتاجية ُّتحديدهاُّوأدئهم ُّأن ُّإال ُّالتنظيمية، ثقافة
ُّ(23ُّوتمييزهاُّعنُّمفاهيمُّاأخرىُّمثلُّالمناخُّالتنظيميُّباتُّيخضعُّللعديدُّمنُّالمناظراتُّ)سميع،ُّص

يعتقدُّالباحثُّأنهُّيمكنُّإدراجُّالثقافةُّالتنظيميةُّضمنُّالبيئةُّالتيُّتعتبرُّإحدىُّالمتغيراتُّالتيُّتؤثرُّعلىُّ
الذيُّّعرفُّالثقافةُّالتنظيميةُّبأنهاkossenُُّّالباحثُّمعُّكوسينُّالسلوكُّوسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.ُّوهناُّيلتقيُّ

ُّالعاملونُّداخلُّالمنظمةُّسواءُّأكانواُّروساءُّأوُّمرؤوسينُّمنُّالبيئةُّالخارجيةُّإلىُّ مجموعُّالقيمُّالتيُّيجلبها
ُّ.(1127ُّالبيئةُّالداخليةُّللمنظمةُّ)بلل،ُّ

ُّ

  المدهون،ُّالُّيوجدُّسنةُّنشرُّ(أهمية الثقافة التنظيمية( 

الثقافةُّالتنظيميةُّفيُّقدرتهاُّعلىُّوضعُّوتحديدُّسلوكُّاألفرادُّضمنُّشروٍطُّوخصائص،ُّحيثُُّّتكمنُّأهمية .2
أّنُّكلُّاعتداٍءُّعلىُّأيُّجزٍءُّأوُّجانبُّيتعلقُّبالثقافةُّسيتمُّمواجهتهُّبالرفض.ُّفالثقافةُّتتحلىُّبالقدرةُّعلىُّ

 مقاومةُّأيُّتغييرُّيهدفُّإلىُّتغييرُّوضعُّالعاملينُّفيُّالمنظمة.ُّ

وضُّبأفقُّالعاملينُّفيُّالمنظمةُّومداركهمُّحولُّالمتغيراتُّواألحداثُّالحاصلةُّفيُّتساهمُّالثقافةُّعلىُّالنه .1
 البيئةُّالمحيطة،ُّماُّيمكنُّاعتبارهاُّكإطاٍرُّمرجعيُّلتفسيرُّاألحداثُّوالفعاليات.



49 

 

تساعدُّالثقافةُّالتنظيميةُّفيُّالتنبؤُّبسلوكُّالعالمينُّفيُّالمنظمةُّسواءُّأكانواُّأفرادًاُّوجماعات،ُّحيثُّأنُّكلُّ .2
ةُّالخاصةُّبالفردُّتجعلُّإمكانيةُّفعلُّماُّهيُّإالُّانعكاسُّلثقافةُّالشخص.ُُّّفمعرفةُّالثقاتصرفُّأوُّردةُّف

 التنبؤُّبسلوكه،ُُّمتاحة.

 

  :خصائص ثقافة المنظمة 

ُّ:(1112ُّ)حريم،ُُّّفيماُّيليُّتقديمُّموجزُّألهمُّالخصائصُّفيُّثقافةُّالمنظمة

 االلتزامُّفيُّالسلوكُّوالتقيدُّبه،ُّاألمرُّالناتجُّعنُّالتفاعلُّبينُّأفرادُّالمنظمة.ُّ .2

 المعاييرُّالمتعلقةُّبحجمُّالعملُّالذيُّيستوجبُّإنجازه.ُّ .1

 القيمُّالمتحكةُّوهيُّالقيمُّاألساسيةُّالتيُّتتبناهاُّالمنظمةُّويلتزمُّبهاُّأعضاءُّالمنظمة.ُّ .2

 الفلسفة.ُّ .2

ُّالقواعدُّوالتعليمات. .7

 القيمثانيا : 

ُّ ُّفيُّتعتبر ُّالتنظيم ُّتساعد ُّأن ُّيمكن ُّالثقافية ُّالقيم ُّأّن ُّحيث ُّالتنظيمية، ُّالثقافة ُّمكونات ُّإحدى القيم
ُّ ُّالمنافسين، ُّوترحكات ُّالعمالء ُّلحاجات ُّالسريعة ُّاالستجابة ُّفإنُّعملية ُّأخرى ُّناحيٍة ُّتأتيُُّّمن ُّالمنظمة ثقافة

ُّتقومُّ ُّالتي ُّالبيئة ُّفي ُّالمالئم ُّوغير ُّالمالئم ُّبتحديد ُّتقوم ُّمعاييرُّوقيمًا ُّباعتبارها ُّالعمال، ُّألخالقيات استجابًة
ُّ.(1121ُّالمنظمةُّبالعملُّفيهاُّ)الخالدي،ُّ

،ُّكماُّتأتيُّالقيمُّبمثابةُّداللةُّعلىُّأنواعُّالمعتقداتُّالتيُّيؤمنُّبهاُّاألفرادُّوالجماعاتُّوالمجتمعُّبأسره
وتكمنُّأهميتهاُّمنُّإلتزامُّالفردُّبهاُّحيثُّتحددُّالصوابُّمنُّالخطأ،ُّوالمقبولُّمنُّالسيءُّفيُّالسلوكُّاإلنساني،ُّ



50 

 

حيثُّأنهاُّداخليةُّلدىُّاإلنسان،ُّتنشأُّوتتطورُّمنُّخاللُّاألسرةُّواألصدقاءُّوالمدرسةُّومكانُّالعملُّ)المغربي،ُّ
ييمُّتصرفاتُّاألفرادُّوسلوكهمُّومواقفهمُّداخلُّهذاُّوتعتبرُّالقيمُّبمثابةُّاألساسُّالذيُّيتمُّمنُّخاللهُّتقُّ،(1121ُّ

ُّ.(1127ُّالمنظماتُّ)بلل،ُّ

 

 تصنيف القيم في مجال السلوك التنظيمي 

ُّعالمُّ ُّاقترحه ُّالذي ُّالتصنيف ُّولكن ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّفي ُّالقيم ُّبأنواع ُّالخاصة ُّالتصنيفات تعددت
جموعاٍتُِّسّت،ُّهيُّالفكريةُّوالدينيةُّالنفسُّاأللمانيُّ)سبرانغرُّ(ُّكانُّاألكثرُّقبواًل،ُّحينُّصّنفُّالقيمُّتلكُّإلىُّم

 .( Guth,1965)واالجتماعيةُّوالسياسيةُّواالقتصاديةُّوالجماليةُّ

 

 الثقافة التنظيمية والقيم وعالقتهما بسوء السلوك التنظيمي 

يتوصلُّالباحثُّإلىُّأّنُّمعرفةُّثقافةُّالمنظمةُّوثقافةُّالعاملينُّفيهاُّ)أفرادًاُّوجماعاتُّ(ُّوقيمهم؛ُّيؤديُّ
السلوكُّوالتحكمُّبه،ُّوتحولُّدونُّاتباعُّممارساتُّتندرجُّضمنُّأشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّنتيجةُّإلىُّضبطُّ

 تزامُّالثقافي،ُّسواءُّبثقافةُّالشخصُّنفسهُّأوُّثقافةُّالمنظمةُّوقيمها.لاال

 أثر البيئة على سوء السلوك التنظيمي .ث

ُّ ُّالمنظمة، ُّفي ُّواإلنتاجية ُّالعمل ُّسير ُّعلى ُّمباشر ُّتأثير ُّللبيئة ُّتأثير ُّاألفرادُّإنه ُّوفاعلية ُّبأداء مرتبط
التيُّتوفرُّالراحةُّوالهدوءُّللعاملين،ُّألنُّذلكُّالُُّّ،مقوماتُّالبيئةُّالماديةُّإذاُّماُّتوافرتخاصةُّ العاملينُّفيها.

ُّدرجةُّ ُّفيها ُّتقل ُّمناسبة ُّأجواء ُّفي ُّالعمل ُّوأعباء ُّبمهام ُّالقيام ُّفي ُّالتركيز ُّعلى ُّويساعدهم ُّانتباههم، يشتت
منُّالضوضاءُّوتتميزُّباإلضاءةُّالمناسبة،ُّودرجةُّالحرارةُّالمالئمة،ُّوتصميمُّضغوطُّالعمل،ُّفالبيئةُّالتيُّتخلوُّ
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المكاتبُّبشكلُّمناسبُّمنُّحيثُّالمساحةُّأوُّالتأثيثُّأوُّالتهوية،ُّوعدمُّتكدسُّالغرفُّبالعاملين،ُّتجلبُّمناخًاُّ
ُّ.(213ُّ-217،ُّص1110مناسبًاُّمنُّاإلبداعُّواإلبتكارُّمماُّينعكسُّإيجابًاُّعلىُّتحسينُّاألداءُّ)حمزاوي،ُّ

ُّاألداءُّوُّ ُّلتحسين ُّكبيرة ُّومساحة ُّفرصة ُّالتنظيم، ُّبيئة ُّخصائص ُّأحدى ُّهي ُّوالتي ُّالتنظيمية ُّالثقافة تتيح
سلوكيةُّوالتيُّتقضيُّبأنُّيكونُّالعاملينُّسواءُّأفرادُّوجماعات،ُّالوالسلوك،ُّعبرُّإرساءُّمجموعةُّمنُّالقواعدُّ

مجموعةُّمنُّقواعدُّالتهيئةُّمبتكرينُّومبادرين،ُّإضافةُّإلىُّمنحهمُّحريةُّالتصرفُّنوعًاُّما،ُّإضافةُّإلىُّإرساءُّ
ُّوتعلمهمُّ ُّإندماجهم ُّعبر ُّالتنظيمية، ُّللثقافة ُّالموظفين ُّتعلم ُّكيفية ُّتحدد ُّالتي ُّللمنظمة ُّالضرورية االجتماعية
ُّوهذاُّ ُّومشاركين، ُّفاعلين ُّأعضاء ُّيكونوا ُّأن ُّبهدف ُّوالقيم، ُّالتنظيمية ُّبالثقافة ُّالعالقة ُّذات ُّالسلوكية القواعد

ُّبال ُّتتسم ُّالتي ُّالتنظيمية ُّالثقافة ُّعكس ُّتشكيلُّوُّجمود ُّطريق ُّعن ُّاألداء، ُّمستوى ُّانخفاض ُّنحو ُّتؤدي التي
الضغوطُّعلىُّالموظفين،ُّماُّيحدُّمنُّإبداعهمُّويجعلهمُّيشعرونُّبمشاعرُّالضجرُّمثلُّالمللُّواإلحباط،ُّوالذيُّ

ُّ(.1127ُّالروتينيةُّ)بلل،ُّ مرّدهُّإلىُّمجملُّالتعليماتُّواألوامرُّ

ُّرفعُّعنُّعداُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّمستوىُُّّفيُّملحوظُّتحسينُّفيُّاإليجابيُّالتنظيميُّالمناخُّيسهمُّكما
ُُّّتتيحُّماُّالعمل،ُّداخلُّالمتبعةُّالمرونةُّنتيجةُّالتنظيم،ُّداخلُّالعاملينُّوالجماعاتُّاألفرادُّلدىُّاألداءُّمستوىُّ
ُّوالتيُّالعاملينُّلدىُّيثيرهُّوماُّالتحديُّموضوعُّعنُّفضالًُُّّالعمل،ُّعلىُّتطرأُّالتيُّللمتغيراتُّاالستجابةُّسرعة

ُّالحصولُّبهدفُّاإلنتاجية،ُّوزيادةُّواإلنجازُّبفاعليةُّللعملُّوالسعيُّوالتجربة،ُّواالبتكارُّاالبداعُّنحوُّتدفعهم
ُّإيجابيُّتنظيميُّمناخُّتوفرُّإذاُّعليهاُّالحصولُّيتمُّوالتيُّالمستحقة،ُّالمكافأةُّأوُّالترقيةُّعلى ُّعكسُّوهذا.

ُّالعاملينُّقدرةُّضعفُّنتيجةُّاألداءُّمستوىُُّّانخفاضُّإلىُّالمناخُّذلكُّيؤديُّحيثُّالسلبي،ُّالتنظيميُّالمناخ
ُّ.(2997ُّ)المغربي،ُُّّالعملُّفيُّالمستجدةُّوالظروفُّالمتغيراتُّمعُّاالستجابةُّعلى

حيثُّيزدادُّالتوجهُُّّالتنظيمي،ُّبالسلوكُّاإللتزامُّومدىُّاإليجابيةُّالتنظيمُّبيئةُّبينُّطرديةُّالعالقةُّتبدوُّإذًا؛
نحوُّااللتزامُّبالسلوكُّوالقيمُّوالمبادئُّفيُّالعمل،ُّعداُّعنُّتحملُّالمسؤولية،ُّويكونُّمستوىُّالسلوكُّالتنظيميُّ

ُّمستواهاُّوكانُّالسلبيةبالجمودُّوُُّّالتنظيمُّبيئةُّاتسمتُّكلماُّأما.ُّ،ُّنتيجةُّارتفاعُّمستوىُّاألداءومستقراًُُّّإيجابياًُّ
ُّ.عكسيةُّهناُّالعالقةُّوتبدوُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّمستوىُُّّكلماُّازدادُّمنخفضًا،
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ُّداخلُّنفسهُّبعضُّالمشكالتُّالنفسيةُّواالقتصاديةُّواالجتماعيةُّكونُّهذاُّ ُّأخرىُّ"يحملُّالفرد منُّناحيٍة
الفردُّيعيشُّفيُّبيئةُّتتفاعلُّفيهاُّعناصرُّمختلفةُّتشكلُّفيُّالنهايةُّمصدرًاُّللتوترُّوالقلق.ُّوقدُّأثبتتُّالدراساتُّ

ُّالنف ُّالعائليةُّوانفعاالته ُّقدُّالعلميةُّوجودُّعالقةُّقويةُّبينُّمشكالتُّالفرد ُّكما ُّفيها، ُّالعملُّالموجود سيةُّوبيئة
يكونُّمنُّمصادرُّالتوترُّتعارضُّماُّيحملهُّالفردُّمنُّقيمُّواتجاهاتُّشخصيةُّمعُّقيمُّواتجاهاتُّالمنظمةُّالتيُّ

ُّعلىُّسلوكُّالموظف(.222ُُّّ،ُّص1121)اللوزي،ُّيعملُّفيها"ُّ ُّماُّيعنيُّوجودُّتأثيرُّللبيئةُّالداخليةُّتحديدًا
ُّالبي ُّتلك ُّتمتعت ُّوإذا ُّالتنظيم، ُّأدائهُّداخل ُّعلى ُّالفرد، ُّعلى ُّسلبية ُّآثار ُّلها ُّكان ُّوالضغوطات، ُّبالتوترات ئة

ُّيتسمُّبالسوءُّوالسلبية.سوإدراكهُّوسلوكهُّالذيُّغالبًاُّماُّ

 

 : التقييم والرقابةسادسا  

 التقييم .1

إّنُّعمليةُّالتقييمُّالتيُّترتبطُّبإدارةُّالمنظماتُّوالمؤسسات،ُّتؤثرُّإيجابيًاُّعلىُّفعاليةُّتلكُّاإلدارةُّفيُّ
ُّ ُّناحتوجيه ُّمن ُّمؤسستها ُّالتنظيميوتفعيل ُّالعاملين ُّسلوك ُّوعلى ُّمنُُّّية، ُّاإلنتاجية ُّكفاءتهم ُّرفع ُّخالل من

ُّناحيةُّأخرى.

ُيعتبرُّتقييمُّاألداءُّعمليةُّمنُّأجلُّتحديدُّوتقديرُّوتسجيلُّوتقييمُّأداءُّوسلوكُّالموظفينُّالواقعيُّفيُّ
الموظفُّالذيُّيرتبطُّبالوظيفة،ُّمنُّأجلُّالمؤسسة/ُّالمنظمة،ُّوعادًةُّماُّتتخذُّشكاًلُّرسميًاُّمنُّأجلُّتقييمُّسلوكُّ

ُّوضعُّ ُّعلى ُّتؤثر ُّما ُّوعادًة ُّالضعف، ُّومواطن ُّالنقص ُّومعالجة ُّالحالي ُّاألداء ُّوضع ُّأسباب ُّعلى الوقوف
،1110ُّالموظفُّمثلُّاالحتفاظُّبهُّأوُّترقيتهُّأوُّاالستغناءُّعنهُّأوُّتقديمُّالحوافزُّوالترقياتُّلهُّ)درةُّوالصباغ،ُّ

داءُّبمثابةُّوصفُُّمنّظمُّلمواطنُّالقوةُّوالضعفُّالمرتبطةُّبالوظيفةُّويمكنُّاعتبارُّعمليةُّتقييمُّاألُّ،(51ُّص
ُّبالمعلوماتُّ ُّوالعاملين ُّالمديرين ُّتزويد ُّإلى ُّإضافة ُّالموظفين ُّأداء ُّتطوير ُّبهدف ُّجماعية، ُّأو ُّفردية سواء
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ُّأخرىُّتشيرُّعمليةُّتقييمُّاألداءُّإلىُّاستمرارُّالوظيفةُّاألساسيةُّإلدارةُّ الضروريةُّالتخاذُّالقرارات،ُّمنُّناحيٍة
مواردُّالبشرية،ُّالساعيةُّلمعرفةُّمواطنُّالضعفُّوالقوةُُّّخاللُّفترةُّمعينة،ُّلإلداللُّعلىُّتقدمُّالعمل،ُّمنُّأجلُّال

ُّ.(235ُّ،ُّص1115توفيرُّأساسُّموضوعيُّالتخاذُّالقراراتُّالخاصةُّبالمنظمةُّ)المغربي،ُّ

ُّيتع ُّفيما ُّالعاملين، ُّبأداء ُّالخاصة ُّوالتقييم ُّالتحليل ُّعملية ُّإلى ُّيشير ُّمصطلح ُّالكفاءة: ُّبسلوكهمُّتقدير لق
ُّ.(03ُّ،ُّص1117وتصرفاتهم،ُّوقدرتهمُّعلىُّتحملُّالمسؤولياتُّالوظيفيةُّذاتُّالمستوياتُّالعلياُّ)شاويش،ُّ

ُّتظهرُّأهميةُّالتقييمُّفيُّتعزيزُّالسلوكُّالتنظيميُّوالحدُّمنُّسوءُّالسلوكُّفيماُّيلي:

مكانُّالعمل،ُّوذلكُُّّةُّوالتعاملُّاألخالقيُّوإشاعةُّالروحُّاإليجابيةُّفيظامُّالتقييمُّيساعدُّفيُّتعزيزُّالثقإّنُّن .ج
منُّخاللُّاتباعُّاألسسُّالعلميةُّفيُّالتقويمُّواتباعُّالموضوعيةُّأثناءُّإصدارُّاألحكام،ُّماُُّيبِعدُّاحتماالتُّ
شكوىُّالموظفينُّواتهاماتُّالمحاباة،ُّوالتقليلُّمنُّفكرةُّالتمييزُّالسلبيُّبينُّالموظفينُّوتفضيلُّأحدهمُّعلىُّ

 .(1113ُّاآلخرُّ)صالحُّوالسالم،ُّ

سياسةُّجيدةُّنتمكنُّمنُّخاللهاُّمعرفةُّمواطنُّالقصورُّداخلُّمكانُّالعمل،ُّفمثاًلُّتصبحُّإّنُّعمليةُّالتقييمُّ .ح
ُّب ُّالمرتبطة ُّالعمل ُّدوافع ُّونقص ُّالمعنويات ُّانخفاض ُّلمعالجة ُُّمتاحة ُّوالحوافز،ُّتاإلمكانية ُّاألجور دني

ُّ(ُّوفرصةُّلتداركُّاألخطاء.1112ُّبالتاليُّتعزيزُّالرغبةُّوالدافعيةُّنحوُّالعملُّ)مصطفى،ُّ

ُّ ُّتم ُّما ُّقبلُّإُّوإذا ُّمن ُّوالمتابعة ُّبالرقابة ُّالموظفين ُّيشعر ُّذلك ُّفإّن ُّدوري ُّبشكل ُّاألداء ُّتقييم عتماد
ُّ ُّعلى ُّالحرص ُّبالتالي ُّاإلدارة، ُّالروحُّتحسين ُّورفع ُّالذات ُّبتقدير ُّيرتبط ُّما ُّعادًة ُّفالتقييم ُّالتنظيمي، السلوك

ُّمعيُّّ ُّإلىُّتدريب ُّبحاجة ُّالموظف ُّكان ُّما ُّإذا ُّخالله ُّمن ُّيتبّين ُّإذ ُّالعاملين، ُّلدى ُّمكافأة،ُّالمعنوية ُّإلى ُّأو ن
ُّيتعلقُّبواقعُّالعملُّوالمؤسسة.ُّإذُّنجدُّأنُّالعالقةُّطرديةُّبينُّ ُّرأيهُّفيما ُّينقصهُّوما ُّيحتاجهُّوما ومعرفةُّما
التقييمُّوالسلوكُّالتنظيمي،ُّفكلماُّرّكزُّالموظفُّعلىُّتحقيقُّمهامهُّالوظيفية؛ُّكلماُّاتخذُّسلوكهُّالتنظيميُّشكاًلُّ
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ُّإيجابيًا،ُّوقّلتُّالممارساتُّالسلبية ُّمثلُّإهدارُّوقتُّالعملُّفيُّأمورَُُّّحَسنًا المتمثلةُّبسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،
ُّخارجةُّعنُّنطاقُّالوظيفة،ُّأوُّالكسل،ُّأوُّبثُّاإلشاعاتُّبينُّالعاملين.

 

 الرقابة  .1

ُّب ُّمعُّإّنُّعمليةُّالرقابةُّالُمتبعةُّفيُّالمؤسساتُّالحكوميةُّوالخاصةُّفيُّفلسطين، دأتُّتظهرُّأهميتها
وتعددُّاإلداراتُّوالمؤسسات.ُّعداُّعنُّكونهاُّجزءًاُّأساسيًاُّومرحلًةُُّّزديادُّعالمُّاألعمالفيُّظلُّإمرورُّالوقتُّ

ُّرابعةُّضروريةُّمنُّعمليةُّالتخطيطُّوالتنظيمُّوالتوجيه.

ومعُّذلك،ُّفإنهُُّينظرُّبتمّعنُّلموضوعُّالرقابةُّالتيُّتعدُّمنُّالوظائفُّاإلداريةُّالمرتبطةُّبالتخطيطُّفيماُّ
ُّب ُّبدأيتعلق ُّحيث ُّالحديثة، ُّاألعمال ُُّّمنظمات ُّمفاهيم ُّاعتبارهاُّتطور ُّأساس ُّعلى ُّاإلداري، ُّومنظورها الرقابة

ُّ.(1122أسلوبًاُّتصحيحيًا،ُّوليسُّسيطرةُّوسلطةُّوقوة،ُّإنماُّأكثرُّتشاركيةُّوكسبًاُّللهممُّ)طراونةُّوعبدُّالهادي،ُّ

ُّيلي ُّفيما ُّموضحة ُّوهي ُّالرقابة، ُّموضوع ُّتناولت ُّالتي ُّالفكرية ُّاالتجاهات ُّتعددت )شكري،ُُّّوقد
1123):ُّ

ُّ .أ ُّ ُّالكالسيكي: ُّتركزُّاالتجاه ُّلألفراد، ُّوتخويف ُّتفتيش ُّعملية ُّبمثابة ُّالرقابة ُّالكالسكي ُّاالتجاه َيعتبُر
ُّلسوءُّ ُّحد ُّووضع ُّاالنحرافات. ُّلمنع ُّبالمكافأة ُّوالوعد ُّناحية، ُّمن ُّوالعقوبة ُّالتهديد ُّأساليب على

 السلوكياتُّالتنظيمية.

ةُّالفردُّأوُّالجماعةُّعتبارُّالرقابةُّأنهاُّقدرُّإهذاُّالفكرُّمعُّالجانبُّاإلنساني،ُّباالتجاهُّالسلوكي:ُّينسجمُّ .ب
 فيُّالتأثيرُّعلىُّسلوكُّفردُّآخرُّأوُّجماعةُّأخرى.
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ُّوضعُّ .ت ُّالتالية: ُّالثالث ُّبالخطوات ُّالمتمثل ُّللرقابة، ُّالتطبيقي ُّالجانب ُّنحو ُّيميل ُّالعلمي: االتجاه
ُّالمعايير،ُّقياسُّاألداءُّومقارنتهُّبالمعايير،ُّتصحيحُّالفرقُّبينُّالنتائجُّالفعليةُّوالخططُّالموضوعية.ُّ

عمليةُّالرقابةُُّتَعُدُّبمثابةُّاستراتيجيٍةُّلتقويمُّالسلوكُّوتصويبُّاألخطاء،ُّعداُّعنُّقدرتهاُّكأداةُُّّبالمحصلة؛ُّفإنُّ
علىُّقياسُّمدىُّتنفيذُّالنشاطاتُّوتحقيقُّأهدافُّالمؤسسةُّويوجدُّإجماعُّعلىُّهذاُّالمبدأُّفيُّالرقابة،ُّلكنُّيراهاُّ

ومعُّذلكُّتؤثرُّبشكلُّمباشرُّالبعضُّأنهاُّأكثرُّمنُّمجردُّبحثُّعنُّاألخطاءُّوتضييقُّالخناقُّعلىُّالموظفين.ُّ
ُّوااللتزامُّ ُّالقوانين ُّبتنفيذ ُّالتزامًا ُّوأكثر ُّالتمرد، ُّعن ُّبعيدين ُّتجعلهم ُّإذ ُّللموظفين، ُّالتنظيمي ُّالسلوك على

ُّعنهم،ُّوهمُّينصاعونُّلقوانينُّوتعليماتُّمؤسستهمُّوُّالوظيفي.ُّ ُُّمتزنُّرغمًا ُّتنظيميًا ُّتفرضُّعليهمُّسلوكًا ربما
ُّ ُّمماخوفًا ُّإال، ُّليس ُّالوظيفة، ُّفقدان ُّالتغّيبُّيُّمن ُّمثل ُّالمؤسسة، ُّفي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّكبح ُّفي ساِهم

ُّالمستمرُّعنُّالعمل.

 

 : اإلدراكسابعا  

 حول المفهومأـ 

يتكّيفُّمعُّبيئتهُّويؤثرُّفيُّفعاليةُّالتواصلُّاالجتماعيُّوالطبيعيُّمعُُّّاإلدراكُّيوجهُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّويجعله
ُُّّمحيطه. ُّاإلدراكُّ(1112ُّ)الخوالدة، ُُّّويعد ُّاالجتماعي ُّ)ساسي، ُّمحاولة1121ُّحسب ُّبمثابة ُّالفهمُّ(؛
ُّللمدخالتُّوتحليلُّوتنظيمُّاستقبالُّعمليةُّوهوُّمعينة،ُّاجتماعيةُّمواقفُّخاللُّاآلخرينُّسلوكُّبدوافعُّالخاصة

ُّفهمُّعلىُّتنطويُُّّالتيُّالعمليةُّكماُُّيعتبرُّاإلدراكُّاالجتماعي؛ُّ.المحيطةُّالبيئةُّقبلُّمنُّالفردُّإلىوُُّّمنُّالواردة
ُّ(.2992ُُّّنايت،ُّ)ركسُّماُّلمثيرُّاستجابةُّأوُّفعلُّردُّإلىُّتؤديُّالتيُّالممارساتُّوفهمُّاآلخرين،
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ُّ ُّأّن ُّبفكرة ُّالباحث ُّيعتقد ُّاالدراك ُّنظرتهيختلف ُّحسب ُّآلخر ُّشخص ُُّّ،ونشأتهُّ،من ُّالتيُّوثقافته، والمسلمات
فيُّغرفةُّالمديرُّلحضورُّاجتماعُّمعين،ُّوقامُّالمديرُُّّنإذاُّكانُّهناكُّموظفينُّاثنييؤمنُّبهاُّويعتقدُّبها،ُّفمثاًلُّ

ُّفيعتبرهاُّ ُّاآلخر ُّأما ُّومقصودة، ُّشخصية ُّأنها ُّعلى ُّالموظَفْين ُّأحد ُّيأخذها ُّفقد ُّمالحظة، ُّأو ُّما ُّفكرة بطرح
ُّ ُّبالعمل، ُّفإنُّمتعلقة ُّهنا؛ ُّسابقةُّمن ُّتجربة ُّأو ُّمعينة ُّنّية ُّأو ُّبفكرة ُّمرتبط ُّالمدير ُّقاله ُّلما ُّمنهما ُّكل ُّإدراك

ُّكماُّفيُّحالةُّتجعلهُّيحكمُّعلىُّاالمورُّبطريقةُّمعينة،ُّ علىُّمجموعةُّمنُّالزمالءُّدونُّمرورُّموظفُّتمامًا
طرحُّالتحية،ُّأحدهمُّيأخذهاُّشخصية،ُّبينماُّالبعضُّقدُّيبررهاُّبظروفهُّالشخصيةُّأوُّهمومهُّتلكُّالتيُّجعلتهُّ

ُّرأيُّالباحث.ُّيغفلُّعنُّتقديمُّالتحية.ُّبمعنىُّآخر،ُّيعتبرُّاالدراكُّمرتبطُّبالنوايا،ُّوذلكُّحسب

ُّ

ُّ:(1121ُّ)ساسي،ُُّّأقسام اإلدراكب.

ُّويتمُّالالواعي،ُّالعقلُّفيُّبرمجتهاُّتمتُّقدُّالسلوكياتُّتكونُُّّأنُّيحدثُّوفيهُّ:الالواعي اإلدراك .2
 .ُّوعيُّدونُُّّتلقائيُّعاديُّكسلوكُّبهاُّالتصرف

ُّكبيراًُُّّجزءاًُُّّولكنهُّيقضيُّالعملُّوبيئةُّالوظيفةُّمنُّالضجرُّيوجدُّفيُّمكانُّالعمل،ُّموظفُّدائمُّفمثالًُّ
ُّوالكذب،ُّبثُّفيُّوقتهُّمن ُّهلُّوالمشاكل،ُّالفتنُّوإشعالُّاإلشاعات، ُّهذاُّمخاطرُّيعيُّهوُّلكن

 .التنظيميُّالسلوكُّسوءُّعلىُّمؤشراًُُّّيعدُّالذيُّالسلوك!

 .ُّتغييرهُّيحاولُّالُّولكنُّالسلبي،ُّلسلوكهُّاإلنسانُّإدراكُّيعنيُّوالذيُّ:السلبي اإلدراك .1

ُّالوظيفةُّممتلكاتُّيستخدمُّأوُّالوظيفةُّممتلكاتُّيسرقُُّّموظفُّفمثاًل، ُّالمنظمةُُّّوموجودات وأصول
ُّعلىُّومؤشرُّسيءُّسلوكُّهذاُّأنُُّيدركُّهو.ُّتُصبُّفيُّخدمةُّالعملُّالُّشخصيةُّوحاجاتُّلمصالح

 .السلوكُّهذاُّفيُّمستمرُّمازالُّلكنهُّالتنظيميُّالسلوكُّسوء
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.ُّلتغييرهُّوسعهُّفيُّماُّيعملُّبالتاليُّما،ُّسلوكاًُُّّتغييرهُّبضرورةُّاإلنسانُّوعيُّوهوُّ:اإليجابي اإلدراك .2
ُّ.التنظيميُّالسلوكُّسوءُّمنُُّيقللُّوهذا

فالمنظمةُّعادةُّتعتبرُّبيئةُّمحدودةُّإالُّأنُّداخلهاُّعدداُّهائالُّمنُّالتصرفاتُّواالحداثُّالتيُّيصعبُّعلىُّالفردُّ
دراكُّكلُّإمرُّمنُّاألمورُّيعودُّإلىُّأرأيُّبينُّاثنينُّمنُّالمسؤولينُّحولُّادراكُّحقيقتها.ُّلذلكُّفإنُّاختالفُّال

ُّ ُّللواقع ُّالحقيقةمنهما ُّأو ُّت، ُّالواقع ُّمعرفة ُّأن ُّعلى ُّيدل ُّما ُّنوهذا ُّالحواسُّوُّمو ُّاستخدام ُّطريق ُّعن تتطور
ُّ(.09،ُّص1121ُّ)المغربي،ُُّّالمختلفة

 
 أثر اإلدراك في سوء السلوك التنظيمي ت.

ُّيؤثرُّ ُّوكذلك ُّالفرد. ُّحياة ُّوأسلوب ُّنمط ُّعلى ُّالتأثير ُّعملية ُّفي ُّاألساسية ُّالعناصر ُّمن ُّاإلدراك يعتبر
اإلدراكُّيؤثرُّأيضًاُّبّينتُّاحدىُّالدراساتُّواألبحاثُّأّنُّاإلدراكُّعلىُّعالقةُّالفردُّمعُّاآلخرينُّنسبيًا.ُّحيثُّ

اءُّواختيارُّالعاملينُّوالقيادةُّوالدافعيةُّعلىُّالجوانبُّاإلداريةُّوالتنظيميةُّفيُّالمنظمةُّقبلُّتأثيرهُّعلىُّتقييمُّاألد
ُّ.(52ُّ،ُّص1119واالتصاالتُّ)جلدة،ُّ

ُّالباحثُّأنُّ ُّعلىُّالمسبقةُّاألحكامُّتجنبُّيجبُّفمثالًُُّّالتنظيمي،ُّالسلوكُّمستوىُُّّفييؤثرُُّّاإلدراكُّيعتقد
ُّالعاملين،ُّبينُّالشخصيةُّالعالقاتُّوخصوصيةُّالشخصيةُّالخالفاتُّتجنبوُُّّالمدراء،ُّأوُّالزمالءُّمنُّاآلخرين

ُّ ُّاآلخرين، ُّعلى ُّالمعرفة ُّادعاء ُّفرصةُّإتاحةُّدونُُّّالموضوعية،ُّمنُّأساسُّعلىُّالتعاملُّيكونُُّّحتىوتفادي
أكثرُّاتزانًاُّفيُّمحاولةُّفهمُّاآلخرينُّراكُّاإلدُّعمليةُّكانتُّوكلماُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّأشكالُّأحدوهوُُّّللظلم

السلوكُّمنحًىُّبعيدًاُّعنُّكونهُّيندرجُُّّلوكُّالتنظيميُّباالتزانُّواالنضباط،ُّوأتخذوردودُّأفعالهم،ُّكلماُّاتسمُّالس
 ضمنُّممارساتُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.
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  (Frustration)اإلحباط : ثامنا  

 مدخل .أ

ُّالعائقُّداخلياًُُّّيكونُُّّوقدُّما،ُّدافعُّأوُّمعينُّهدفُّنحوُّالسلوكُّإعاقةُّعلىُّقائمةُّنفسيةُّحالةُّاإلحباطُُّيعتبرُّ
ُّأوُّمريحة،ُّغيرُّاجتماعيةُّظروفُّمنُّخارجياًُُّّالعائقُّيكونُُّّوقدُّنفسي،ُّصراعُّأوُّالشخصيةُّفيُّتقصيرُّبسبب

1111ُُُّّّالمليجي،)ُّويرىُُّّ،(709ُّصُّ،2991ُّالحنفي،) معاديةُّبيئةُّمن ُّفشلُّعنُّعبارةُّاإلحباطُّنُّإ(
ُّظواهرُّعنهُّوينتجُّفسي،نالُّالتوترُّمنُّحالةُّذلكُّعنُّينتجُّاممُّحاجاته،ُّوإشباعُّدوافعهُّإرضاءُّفيُّالشخص

ُّ.األشخاصُّباختالفُّدرجتهاُّتختلفُّشاذةُّنفسية

 
.ُّتعديلُّحالةُّعدمُّالتوازنُّالداخليةفشلُّالفردُّفيُّإشباعُّوُّاإلحباطُُّيطَلقُّعلىُّنُّإُّّ(ُّف1121ُّوحسبُّ)المغربي،ُّ

ُّاإلحباطُّ ُّحالة ُّتقليل ُّإلى ُّسيؤدي ُّفإنه ُّاإلشباع؛ ُّهذا ُّحدث ُّوإن ُّالحاجات، ُّإشباع ُّالسهل ُّمن ُّليس ُّأّن حيث
ُّاألفراد. ُّلدى ُّإُّوالتوتر ُّإلى ُّيؤدي ُّفإنها ُّاإلشباع ُّعدم ُّحالة ُّفي ُّوقدُّأما ُّدفاعية، ُّأو ُّإيجابية ُّسلوكيات تخاذ
ُّ(ُّكماُّيلي:212ُّ-211،ُّص1121وضحهاُّ)المغربي،ُّ

أوُّأنهاُُّّ،:ُّهوُّأنُّيواجهُّالفردُّحقيقةُّالموقف.ُّفقدُّيشعرُّالفردُّأنُّالحاجةُّغيرُّواقعيةالسلوكُّاإليجابي" .2
 غيرُّضروريةُّوعندهاُّالُّيتخذُّأيُّإجراءُّ"ُّأوُّردُّفعلُّ"ُّنحوها.

لذيُّيتبناهُّالفردُّدفاعًاُّعنُّنفسهُّعندماُّيشعرُّأنُّفشلهُّفيُّإشباعُّالحاجةُّقدُّ:ُّهوُّالسلوكُّاالسلوكُّالدفاعي .1
سببُّموقفًاُّيهددُّذاتهُّأوُّكبرياءهُّأوُّهيبته.ُّويكونُّالسلوكُّالدفاعيُّعادًةُّالُّشعوريًاُّحيثُّيستجيبُّالفردُّ

 بردودُّأفعالُّاوتوماتيكية.ُّوقدُّيأخذُّالسلوكُّالدفاعيُّنوعًاُّمنُّاألنواعُّالتاليةُّ:
 .التبرير .أ

 .قاطاإلس .ب
 .التعويض .ت
 .التقهقرُّأوُّاإلنحدار .ث
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 .اإلنطواء .ج
 .الكبت .ح
ُّ.العدوانية .خ

 

 أثر اإلحباط وعالقته بسوء السلوك التنظيمي .ب

ُّعلىُّالمعطياتُّالسابقة،ُّيدركُّالباحث ُّقدُّيؤديُّإلىُّم،ُّمالتنظيميُّالسلوكُّعلىُّأّنُّاإلحباطُّيؤثر،ُّوبناءًا ا
ُّخالل:ُّمنممارساتُّتندرجُّضمنُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّ

 .ُّاألخطاءُّبارتكابُّيتسببُّماُّالمهام،ُّأداءُّأثناءُّالتركيزُّعدم .2

 .والعملُّواإلنتاجيةُّاألداءُّمستوىُُّّفيُّتأخر .1

ُّضعفُّالثقةُّبالنفس،ُّضعفُّالشخصية،ُّوضعفُّاألداء. .2

ُّأوُّمتوقعةُّمعينة،ُّفعلُّردودُّخاللُّمنُّالحالةُّهذهُّزتجاوُُُّّيحاولُّبعضُّاألشخاصُّالذينُّيعانونُّمنُّاإلحباط؛
ُّحلهُّيستوجبُّفهناُّمعقوالًُُّّحداًُُّّاإلحباطُّتجاوزُّإذاُّولكن.ُّالكبتُّأوُّاإلسقاط،ُّأوُّاالنسحابُّمثلُّمتوقعة،ُّغير

،ُّمنُّخاللُّإشباعُّ(ُّالعمل/ُّالبيت)ُّومحيطهُّالشخصُّعلىُّبالضررُّتعودُّ،نفسيةُّمشاكلُّمنُّيسببهُّقدُّلما
ُّحاجاتُّاألفراد،ُّوتنميةُّالتفكيرُّالعلميُّوالمنطقيُّواإليجابي.

ُّ
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  لدى األفرادسوء السلوك التنظيمي  1.1.4

ُّالباحثُّأنُّ ُّتشملهُّمنالخصائصُّالشخصيةُّيأتيُّنتاجُُّّسلوكُّالفردُّفيُّالعملُّيعتقد المعارفُُّّوما
ُّعلىُّذلكُّنجدُّشخصُّمعينُّلديهُّقدرةُّأكثرُّعلىُّالقيامُّبعملُّمعينُّوالشخصيةُّوالقدراتُّوالمهارات ،ُّوبناءًا

غيره.ُّنتيجةُّفروقاتُّوقدراتُّشخصية/ُّ،ُّأكثرُّمنُّألنهُّيمتلكُّقدراتُّمعينةُّتنسجمُّمعُّالعملُّالمطلوبُّأداءه
ُّفردية.

ُّيجعلُّماُّمنّظم،ُّسياقُّفيُّعديدةُّوأنشطةُّوأهدافُّألنظمةُّخاضعُّاألفرادُّسلوكُّأنُُّّإلىُّاإلشارةُّتجدر
ُّ.(ُّالمنظمة/ُّالجماعات/ُّاألفراد)ُّاآلخرُّقبلُّمنُّدائمُّتقويمُّموضعُّالمنظمةُّداخلُّالفردُّسلوكُّمن

ُّقائمُّأساسهاُّعدة،ُّأسبابُُّّعلىُّمرتكزاًُُّّقدُّيكونُُّّاألفرادُّلدىُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّيرىُّالباحثُّأنُّ
ُّللحوارُّمساحةُّإتاحةُّوعدمُّالكبتُّأسلوبُّواتباع.ُّالمنظمةُّفيُّاألفرادُّبينُّاإلنصافُّوعدمُّالتمييزُّفكرةُّعلى

ُّيعتقدُّاألفرادُّلدىُّواألداءُّواالنتماءُّالسلوكُّعلىُّيؤثرُّماُّالفعال،ُّوالتواصلُّولالبتكار ُّأخرى ُّناحيٍة ُّمن .
ُّوكلما.ُّواآلخرينُّلنفسهُّوتقديرهُّوثقتهُّاستقرارهُّومدىُّالفردُّشخصيةُّيعكسُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءالباحثُّأّنُّ

ُّومتعاوناًُُّّاجتماعياًُُّّكانُّوكلما.ُّوالالمباالةُّبالكسلُّاتصافهُّقلُُّّبالعمل،ُّوانتظاماًُُّّاجتهاداًُُّّأكثرُّالشخصُّكان
ُّ.األمورُّبصغائرُّاهتماماًُُّّأقلُّكانُّكلماُّواجتماعيًا؛ُّنفسياًُُّّومستقرُّومرتاح

ُّ

  المنظمةو  على الفردسوء السلوك التنظيمي لدى الجماعات وتأثيره  1.1.5

ُّالتجمعُّمثلُّأعضائها،ُّمنُّمكتبسةُّبخصائصُّالجماعةُّوتتميزُّأكثر،ُّأوُّفردينُّمنُّالجماعةُّتتكونُّ
ُّتجعلهاُّمتماسكة،ُّأوُّألخرىُّتدفعهاُّبظروفُّتتأثرُّوقدُّ.بينهمُّفيماُّوالوظائفُّوالتفاعالتُّوالعالقاتُّواالنسجام

ُّسيئة.ُّسلوكياتُّلنهج
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ُّفيماُّوخاصةُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّونوعيةُّمستوىُُّّتحديدُّفيُّمهماًُُّّدوراًُّتلعُبُُّّالجماعةُّيرىُّالباحثُّأنُّ
ُّومدىُّالفردُّلسلوكُّالرئيسيُّالمحددُّتعتبرُّالجماعةُّأنُّمنُّانطالقاًُُّّوذلكُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّبسوءُّيتعلق

ُّتعزيزُّفيُّالجماعةُّوتساهمُّ.منحرفاًُُّّسلوكاًُُّّكانُّوإنُّما،ُّسلوكاًُُّّتعديلُّأوُّاكتسابُّعلىُّتساعدُّإذُّانضباطه،
ُّأوُّوالحماية،ُّكاألمانُّلألفرادُّالنفسيةُّالحاجاتُّإشباعُّعلىُّقادرةُّأنهاُّحيثُّالفردُّفيُّآن،ُّقدراتُّزعزعةُّأو

ُّ.العملُّالفردُّفيُّإنتاجيةُّفيُّالتأثيرُّعلىُّقادرةُّالوقتُّذاتُّوفيُّ،الذاتُّبإثباتُّتتعلقُّحاجاتُّ

والعالقاتُُّّللجماعةُّأهميةُّكبيرةُّفيُّتشكيلُّهويةُّالمنظمةُّأوُّالمؤسسة،ُّوذلكُّعبرُّالتفاعلُّالفرديوُّ
،ُّانطالقًاُّمنُّكونُّاألفرادُّمجبولينُّبمجموعةُّمنُّالقيمُّوالقدراتُّواألفكارُّوالمصالحُّواألهداف،ُّولكلُّفيماُّبينهم

،1125ُّ)لزهر،ُّمنهمُّهويتهُّالخاصة،ُّالتيُّباجتماعهاُّوتفاعالتهاُّالجماعيةُّاالجتماعيةُّتشكلُّهويةُّالمنظمة.ُّ
ُّ(12ُّص

 لمتعلقةُّببيئةُّالمنظمةُّوتؤثرُّبها.هذاُّوتتأثرُّالجماعةُّبالظروفُّا

ُّالجماعة ُّلدى ُّالسلبية ُّالسلوكيات ُّوالتُّومن ُّ)الخالدي، ُّيوضحها 1121ُّي ُّوتحقيقُّ(: ُّالظروف استغالل
ُّال ُّوُّالمكاسب ُّمسّوغشخصية، ُّدون ُّالمتكرر ُّوُّالغياب ُّوأعمالهم، ُّاآلخرين ُّشأن ُّمن ُّوُّالتقليل ُّالشكوىُّ، كثرة

ُّوالتعبيرُّعنُّالملل،ُّواالحباط،ُّوالتذمر.

سلوكُّالجماعةُّالسائدُّهوُّسلوكُّسلبيُّفإنهُّينعكسُّعلىُّبيئةُّالعملُّويتعّمقُُّّويرىُّالباحثُّأنهُّإذاُّكان
باتخاذهُّأشكااًلُّعدة،ُّكإطالقُّالشائعات،ُّالكره،ُّالنهب،ُّالسرقةُّواالستغالل،ُّوعدمُّاالكتراثُّلمصالحُّالعمل،ُّ

وعادًةُُّّ.األدوارُّتوزيعُّوعدمُّالوظيفي،ُّالركودُّحالةُّبسببُّالتفاعلُّ،ُّوعدمبالتاليُّالتغيبُّواإلهمالُّوعدمُّااللتزام
ُّالسلوكُّسوءُّولمعالجةُّ.المنظمةُّفيُّالمشاركةُّبضعفًاُّمرتبطُّالجماعةُّلدىُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءماُّيكونُّ

ُّ .المنظمةُّحيويةُّوبالتاليُّزيادةُّ،الجماعةُّوتفعيلُّوالمهام،ُّ،لألدوارُّعادلُّتوزيعُّينبغيُّالجماعةُّلدى
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  الجماعةسوء السلوك التنظيمي لدى المنظمة وتأثيره على  1.1.6

ُّوالتيُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّلحاالتُّتصديهاُّوعلىُّالمنظمةُّأحكامُّعلىُّتؤثرُّعواملُّعدةُّتوجد
ُّ:ُّيليُّكما(1111ُُُّّّطومبسون،)ُّبّينها

 الموظفينُّبينُّالتعاونُُّّمنُّمستوىُُّّتحقيقُّفيُّالرغبة.ُّ 

 ُّبالنظامُّوااللتزامُّالكفاءةُّمدى. 

 ُّجماحهُّوكبحُّالمرغوبُّغيرُّللسلوكُّالتصديُّعلىُّالقادرةُّاألخالقيةُّالشرعيةُّمستوى.ُّ

ُّالمنظمة،ُّ ُّذلكُّالذيُّيحويُّويجمعُّثقافة ُّالُكلي، ُّتتأثرُّبالنظام ُّفإنها ُّبالُمنظمة، ُّتؤثرُّالجماعة مثلما
ُّالتحتيةُّ ُّوالُبنى ُّوخصائصها ُّالقيادة ُّبطبيعة ُّتأثرها ُّعن ُّعدا ُّالمتبعة، ُّالتنظيمية ُّواستراتيجيتها وسياستها

ُّ ُّالمتوافرة ُّالتكنولوجية ُّص1125)لزهر، ،12ُّ).ُُّّ ُّماكانت ُّفإذا ُّتنظيميًاُّالمنظمة ُّسلوكًا ُّالجماعة ُّمع تتبُع
ُُّّصالحًا،ُّفهيُّمنطقيًاُّستتلقىُّردُّفعٍلُّمساٍوُّفيُّالمقدارُّوالنوعية.

ُّيبثُّذلكُّفإنُُّّالجماعة،ُّشأنُّمنُّالتقليلُّبهدفُّالفرديةُّمبدأُّعلىُّالتعاملُّقدُّيحدثُّأنُّتتبعُّالمؤسسة
ُّوالجماعةُّمناخ ُّاألفراد ُّسلوك ُّعلى ُّأثاره ُّسينعكس ُّككل.ُّسلبي، ُّتحسينُُّّواإلنتاجية ُّأّن ُّإلى ُّاإلشارة تجدر

ألنهاُُّّ،السلوكُّواألداءُّتُعدُّمنُّالوظائفُّاألساسيةُّفيُّالمنظمةُّالتيُّتكونُّمتبعةُّومعتمدةُّضمنُّاستراتيجيتها
تتعلقُّمباشرًةُّبأداءُّمواردهاُّالبشريةُّوبالتاليُّاألداءُّوالسلوكُّالعام.ُّويكونُّذلكُّضمنُّنظاٍمُّتتمكنُّمنُّخاللهُّ

ُّ ُّمن ُّمتسقاًُّالمنظمة ُّكان ُّوإذا ُّواألداء ُّالسلوك ُُّّمراقبة ُّ)لزهر، ُّالفعالة ُّوالتحسين ُّالتقييم ُّأنظمة ُّ.(1125ُّمع
تنظيمُّالسلوكُّوُُّّ،علىُّالحدُّمنُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميفالمنظمةُّمنُّخاللُّصالحياتهاُّوإمكانيتهاُّهيُّقادرةُّ

ُّ:ُّطريقُّعنُّبؤرةُّالمنظمة.ُّالتيُّهيوالشعورُّلألفرادُّالذينُّيكّونونُّالجماعةُّ
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 .يستحقهاُّلمنُّ،والمكافآتُّالماديةُّالحوافزُّاعتمادُّنظام .2

ُّالفرد،ُّسلوكُّعلىُّسلبياًُُّّينعكسُّقدُّعنهاُّالتأخيرُّألنُّبموعدها،ُّوااللتزامُّالترقية،ُّنظامُّاتباع .1
 .وإنتاجيته

 .ُّالموظفينُّلدىُّالذاتُّوتقديرُّاحترام .2

 .الموظفينُّمهاراتُّتطويرالتدريبُّبهدفُُّّبرامجُّعلىُّالتركيز .2

 واالبتكار.ُّلإلبداعُّالالزمةُّوالمساحاتُّالثقة،ُّمنحُّعلىُّالعمل .7

 العملُّعلىُّزيادةُّالرضاُّالوظيفيُّلدىُّاألفرادُّوالجماعات. .3

 بثُّثقافةُّالمحبةُّوالتعاون. .5

 .ومعالجتهُّبهُّالتحكمُّثمُّتوجيههُّالسلوك،ُّحلُّالمشكالتُّمنُّخاللُّتحديد .0

تستدعيُّإنجازها،ُّبهدفُّتوفيرُّمهامُّوظيفيةُّتوزيعُّاألدوار،ُّوُّالتخلصُّمنُّالبطالةُّالمقنعة،ُّعنُّطريقُّ .9
ُّشغلُّالوقتُّبأمورُّمفيدةُّبعيدًاُّعنُّتضييعُّالوقتُّبسلوكياتُّسيئة.

قدرةُّالمنظمةُّفيُّكبحُّجماحُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّهوُّأقوىُّوأكبرُّمنهُّلدىُّالجماعة.ُّفإذاُُّّيعتقدُّالباحثُّأنُّ
كانُّالجوُّالسائدُّفيُّالمنظمةُّسلبيُّوطاقتهُّمنخفضة،ُّوتتبعُّأسلوبُّالقمعُّوالتهديدُّواإلكراه،ُّفإنهاُّتتلقىُّحتمًاُّ

للمكان،ُّوِقسُّعلىُّذلك.ُُّّردودُّأفعالُّسلبيةُّغالبًا،ُّتكونُّعلىُّشكلُّسوءُّسلوكُّتنظيمي،ُّأساسهُّعدمُّانتماء



64 

 

ُّا ُّأداء ُّتغير ُّما ُّإذا ُّولكن ُّنحو ُّأسلوبًا ُّواتبعت ُّلمنظمة ُّاألفضل؛ ُّفي ُّتغييرًا ُّستتلقى ُّالجماعةُّفإنها سلوك
ُّ.،ُّوغالبًاُّماُّسيتجهُّهذاُّالتغييرُّنحوُّاألفضلأواًل،ُّثمُّتغييرًاُّفيُّاإلنتاجيةُّالتنظيمي،ُّبشكٍلُّإيجابي

 

 اد والجماعات والمنظمة:معالجة سوء السلوك التنظيمي لدى األفر  1.1.1

ُّآخرًا،ُّإذاُّتمُّأخذُّهذهُّالظاهرةُّبجدّية،ُّ يمكنُّالحدُّمنُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوجعلهُّيتخذُّمنحًىُّإيجابيًا
(1121ُُّّويقّدمُّ)الخالدي،ُّوكانُّهناكُّسعيُّلمعالجتها،ُّلماُّفيهُّمنُّمصلحةُّتصبُّمباشرًةُّفيُّخدمةُّالعمل.ُّ

ُّالتنظيمي/ُّالسلوكُّالالأخالقي،ُّوهيُّموضحةُّكماُّيلي:توصياٍتُّعامةُّإيجابيةُّلردعُّسوءُّالسلوكُّ

منُّالضروريُّمراقبةُّوضبطُّالسلوكُّالعامُّللموظفينُّالكبار،ُّحتىُّيكونُّمنسجمًاُّمعُّأعرافُّالمؤسسةُّ .2
ُُّّوقيمها ُّعلى ُّالحرص ُّيجب ُّلذا ُّوقوانينها. ُّالمناسبين ُّاألشخاص ُّاألسسُّتوظيف ُّاعتماد ُّخالل من

 وتوزيعُّالمهام.ُّالموضوعيةُّفيماُّيتعلقُّبالتعيين،ُّوالترقية،

يجبُّاعتمادُّالشفافيةُّوالوضوح،ُّمنُّخاللُّوضعُّأفرادُّالمنظمةُّبصورةُّماُّيحدثُّفيهاُّمنُّنشاطاتُّ .1
 وأحداث،ُّماُّيؤديُّإلىُّوضعُّحٍدُّلإلشاعات،ُّوتعزيزُّروحُّالفريق.

والتأكيدُّعلىُّمدىُّأهميةُّالسلوكُّاألخالقُّللعاملينُّفيُّالمنظمةُّ)أفرادًاُُّّ،التركيزُّعلىُّمفهومُّاألخالق .2
وجماعاتُّ(،ُّمنُّخاللُّاإلشادةُّباألشخاصُّالذينُّيتمتعونُّبأخالقُّوسلوكياٍتُّجيدة،ُّومعاقبةُّاولئكُّ
ُّالمنظمة،ُّ ُّداخل ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّلسوء ُّحد ُّوضع ُّيتم ُّالطريقة ُّوبهذه ُّالسيئة، ُّالسلوكيات أصحاب

عمليةُّااللتزامُّاألخالقيُّمنُّقبلُّقيادةُّالمنظمة،ُّلتصبحُّممارسةُّالسلوكُّالَحَسن،ُّخاصًةُّإذاُّماُّتمتُّ
 ثقافةُّوممارسةُّيوميةُّطبيعية.
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السلوكُّالعامُّدعمُّالسلوكُّالتنظيميُّاألخالقي،ُّعنُّطريقُّتعيينُّموظفُّخاصُّيتفّرغُّلمهمةُّمراقبةُّ .2
هذهُّالوظيفةُّكانتُّموجودةُّفُّزوصيانةُّاآلدابُّالعامةُّفيُّموقعُّالعملُّ،والقراراتُّاإلداريةُّفيُّالمنظمة

ُّفيُّصدرُّاإلسالم،ُّوُعِرَفْتُّباسمُّ"المحتسبُّ" ،ُّوالذيُّيقومُّبمراقبةُّاآلدابُّالعامة،ُّواألسواق،ُّسابقًا
 ومنُّمهاّمهُّأيضًاُّاألمرُّبالمعروفُّوالنهيُّعنُّالمنكر.

ُّلألفراد .7 ُّالسلوكية ُّالضوابط ُّعلى ُّيحتوي ُّدليل ُّبمثابة ُّتكون ُّاألخالقي، ُّبالسلوك ُّتتعلق ُّوثيقة ُّإصدار
ُّوالصدق،ُُّّ،والجماعاتُّالعاملينُّفيُّالمنظمة ُّقبولُّالرشاويُّأوُّالهدايا،ُّوالتحليُّباألمانة، مثلُّعدم

ُّبسوءُّ ُّاتصف ُّإذا ُّبالفرد ُّستلحق ُّالتي ُّالعقوبات ُّعلى ُّالدليل ُّهذا ُّيحتوي ُّكما ُّإلخ. ُّالسرقة.. وعدم
 السلوك،ُّوقامُّبممارسةُّسلوكياتُّمرفوضةُّداخلُّالمنظمة.

اعتمادُّنظامُّالتقويمُّاألخالقي،ُّوهوُّيشبهُّتمامًاُّفكرةُّالتقويمُّالمالي/ُّالمراجعةُّالمالية،ُّبهدفُُّمراجعةُّ .3
مرغوبُّفيها،ُّوالتيُّتؤثرُّعلىُّسيرُّالغيرُّالَحَسنةُّوُُّّالنواحيُّالغيرُّعاديةُّوالسلوكياتُّغيروتصويبُّ

 العملُّفيُّالمنظمة.

ُّوتوع .5 ُّوتطويرهم، ُّالمنظمة، ُّفي ُّالعاملين ُّبتدريب ُّالتنظيميُّاالهتمام ُّالسلوك ُّسوء ُّخطورة ُّبمدى يتهم
ُّاألفرُّ ُّوتعمعلى ُّالمنظمة، ُّوعلى ُّوالجماعات ُّاد ُّاالجتماعية، ُّبالمسؤولية ُّلديهم ُّالشعور وتشجيعهمُّيق

ُّتكوينُّمناخُّسلوكيُّأخالقيُّفيُّ ُّيتم ُّوبهذا علىُّكشفُّوفضحُّاالنحرافاتُّوالسلوكياتُّالالأخالقية،
ُّالمنظمة.
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 الوظيفة العمومية 1.4

ُّلماُّالوظيفةُّمنُّجزءاًُُّّيكونواُّوأنُّالعمومية،ُّالوظيفةُّعلىُّالحصولُّإلىُّالمجتمعُّداخلُّاألفرادُّمنُّكثيرُّيسعى
ُّ.فيهاُّالموظفينُّحياةُّتأمينُّفيُّالمساهمةُّعلىُّقادرةُّقانونية،ُّمزايا،ُّمنُّبهُّتتمتع

ُّ ُّفلسفيًا ُّمتعلقُّتعتبرُّالوظيفةُّالعموميةُّحديثةُّالنشأة،ُّوالُّيوجدُّتعريفُّمحددُّلها،ُّباعتبارهاُّنتاجًا واستراتيجيًا
ُّبكلُّدولةُّوقراراتهاُّالمعتمدة.

ُّمدلوالًُّ ُّتتضمن ُّفهي ُّالعمومية، ُّالوظيفة ُّمدولوالت ُّموضوعيُّاًُّشكليُّوتتعدد ُّبالمدلولُّاًُّوآخر ُّيتعلق ُّوفيما ،
الشكلي:ُّفإنُّالوظيفةُّالعموميةُّتشملُّالموظفينُّالذينُّيؤدونُّالوظائفُّاإلداريةُّفيُّمختلفُّمرافقُّالدولة،ُّمنُّ

ُّبالمعنىُّالموضوعي:ُّفهيُّالنشاطُّالذيُّيمارسهُّالموظفون،ُّوالمرتكزُّعلىُّتمكينُُّّ،رةأجلُّمصلحةُّاإلدا أما
ُّ.(1127)تيشات،ُُّّااإلدارةُّمنُّتنفيذُُّّمهاّمهاُّواختصاصاته

"مجموعُّاألشخاصُّالعاملينُّتحتُّتصرفُّالسلطةُّالعامةُّمنُّأجلُّتحقيقُّخدماتُّوتعنيُّالوظيفةُّالعموميةُّ:ُّ
عمومية،ُّوُّبهذاُّالمعنىُّيدخلُّفيُّمفهومُّالوظيفةُّالعموميةُّكلُّأشـخاصُّاإلدارةُّالعموميـةُّالـذينُّتربطهمُّبهاُّ

 انونُّشروطُّقانونية،ُّأماُّبمفهومهاُّالضيقُّفالُّيقصدُّبالوظيفةُّالعموميةُّإالُّاألشخاصُّالذينُّيخضعونُّإلىُّقـ
ُّ(.23ُّ،ُّص1127الوظيفةُّالعموميةُّأيُّالموظفونُّالعموميونُّ"ُّ)تيشات،ُّ

ُّ ُّرقم ُّالفلسطيني ُّالمدنية ُّالخدمة ُّقانون ُّعّرف 2ُُّّوقد ُّبأنها:2990ُُّّسنة ُّالعمومية، ُّالمهامُّ"الوظيفة مجموعـة
ُّالقانونُّأوُّأيُّتشريعُّآخرُّأوُّتعليماتُّأو ُّبمقتضىُّهذا ُّالتيُّتوكلهاُّجهةُّمختصةُّإلىُّالموظفُّللقيامُّبها

ُّيترتبُّعلىُّتلكُّالمهامُّمنُّمسؤوليات ُّيتعلـقُّبهاُّمنُّصالحياتُّوما ،1111ُّ)بشناق،ُّ" قراراتُّإداريةُّوما
ُّ.(25ُّص
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ُّخدمـة ُّفي ُّدائم ُّعمل ُّإليه ُّيعهد ُّالذي ُّ"الشخص ُّبمثابة ُّاعتباره ُّفيتم ُّالعمومي ُّالموظف ُّتديـرهُُّّأما ُّعام مرفق
ُّ)الطماوي،ُّ الدولةُّأوُّأحدُّ (ُّوهوُّ"ُّكلُّشخصُّيعملُّفيُّخدمة35ُُّّ،ُّص2933أشخاصُّالقانونُّالعامُّ"

اعتياديةُّفيُّسيرُّمرفقُّعامُّيدارُّبطريقةُّاإلدارةُّالمباشرةُّويشغلُّوظيفةُّدائمةُّ سلطةُّوطنيةُّويسهمُّبصـورةُّ
2ُُّّرقمُّ.ُّوقدُّعّرفهُّالمشرعُّالفلسطينيُّفيُّالمادة(222ُّ،ُّص1112)شنطاوي،ُُّّ"مدرجةُّفيُّاإلطارُّاإلداريُّ

الشخصُّالمعينُّبقرارُّمـنُّجهةُّمختصةُّلشغلُّ"،ُّعلىُّأنه:2990ُّلسنة2ُُّّمنُّقانونُّالخدمةُّالمدنيةُّرقمُّ
ُّكانتُّطبيعـةُّ ُّأيًا وظيفةُّمدرجةُّفيُّنظـامُّتـشكيالتُّالوظـائفُّالمدنيةُّعلىُّموازنةُّإحدىُّالدوائرُّالحكومية،

ُّ.(25ُّ،ُّص1111)بشناق،ُُّّ" تلـكُّالوظيفةُّأوُّمسماها

"تعودُّأصولُّتشريعاتُّالخدمةُّالمدنيةُّالفلسطينيةُّإلىُّفترةُّوفيماُّيتعلقُّبتاريخُّالوظيفةُّالعموميةُّفيُّفلسطين:ُّ
صريةُّالتيُّأبقتُّعلىُّالقوانينُّ،خضعُّقطـاعُّغـزةُّلـإلدارةُّالم2920ُّاإلُّنتـدابُّالبريطاني.ُّوبعدُّحربُّعامُّ

عليهاُّالقـوانينُّاألردنيـة،ُّبمـاُّفيهـاُّالقوانينُّنتدابية،ُّفيُّحينُّقامـتُّاألردنُّبضمُّالضفةُّالغربيةُّ،ُّوُّطبقتُّاإل
ُّ ُّعـام ُّحرب ُّبعد .ُّ ُّالمدنية ُّبالخدمة ُّالمدنية2935ُُّّالمتعلقة ُّلإلدارة ُّغزة ُّوقطاع ُّالغربية ُّالضفة ،خـضعت

غزة.ُّأعقبُّذلكُّبيةُّوقطـاعُّغرُّاإلسرائيلية،ُّالتـيُّأبقـتُّعلىُّالقوانينُّاألردنيةُّوالبريطانيةُّالنافذةُّفيُّالضفةُّال
المدنيةُّاإلسرائيليةُّعلىُّفتراتُّمتالحقةُّبإصدارُّالعديدُّمنُّالتعليماتُّوالقراراتُّالمتعلقةُّبالخدمةُُّّدارةقيامُّاإل

ُّ ُّلعام ُّالعامة ُّالخدمـة ُّ"أسس ُّباسم ُّعرف ُّفيما ُّالحقًا، ُّتجميعها ُّتم ُّوالتي ،ُّ ُّغزة ُّقطاع ُّفـي ".2900ُُّّالمدنية
نُّشؤونُّالوظيفةُّالعامة،ُّأحدهماُّفيُّنظامينُّقانونيينُّيحكما ينيةُّورثـتُّيةُّالفلسطوبالتالي،ُّفإنُّالسلطةُّالوطن

،ُّواآلخرُّفيُّقطاعُّغزة،ُّوهوُّ"أسس2933ُّلـسنة12ُُّّالـضفةُّالغربية،ُّوهوُّنظامُّالخدمةُّالمدنيةُّاألردنيُّرقـمُّ
ُّ(22ُّ،ُّص1111)بشناق،ُُّّ"2900الخدمةُّالعامةُّلسنةُّ

رفاتُّ"ُّأبوُّعمارُّ"ُّونتيجةُّهذاُّاالختالفُّبينُّاألنظمةُّالمذكورة،ُّفقدُّأصدرُّالرئيسُّالفلسطينيُّالراحلُّياسرُّع
ُّتكونُّمهمتهُّاإلشراف22/21/2992ُّقرارًا،ُّوذلكُّبتاريخُّ "ُّ ،ُّوالذيُّيقضيُّبتأسيسُّديوانُّالموظفينُّالعام،

علىُّشؤونُّالوظيفـةُّالعامة.ُّوفيُّمحاولةُّلمعالجةُّالمشاكلُّالناتجةُّعنُّوجـودُّنظـامينُّقانونينُّيحكمانُّشؤونُّ
مُّديوانُّالموظفينُّالعامُّبإعدادُّمسودةُّقانونُّبـشأنُّالخدمـةُّالخدمةُّالمدنيةُّفيُّالضفةُّالغربيـةُّوقطـاعُّغزة،ُّقا

ُّالسلطةُّ ُّرئيس ُّالمسودة ُّهذه ُّعلى ُّصـادق ُّوقد ُّالفلسطينية. ُّاألراضي ُّكافة ُّعلى ُّتطبيقه ُّأجل ُّمن المدنية
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ُّالقانونُّالمـذكور2/2/2993ُُّّالفلسطينيةُّبتاريخُّ ُّأوضحتُّمسودة ُّعلىُّالمجلسُّالتشريعيُّ. ،دونُّعرضها
ُّالوظائ ُّفي ُّالتعيين ُّرواتبُّشروط ُّيحدد ُّجدواًل ُّوتضمنت ،ُّ ُّالمساواة ُّلمبدأ ُّالتعيين ُّوأخضعت ُّالعامة، ف

الموظفينُّعلىُّأسـاسُّدرجـةُّكـلُّموظف.ُّكماُّأوضحتُّالمسودةُّحقوقُّالموظفينُّوواجباتهمُّوطـرقُّتأديبهمُّ
ُّ(.22ُّ،ُّص1111ونقلهمُّوإنتدابهمُّ"ُّ)بشناق،ُّ

ُّحولُّاستفهامُّوعالماتُّتساؤالتُّيرافقهاُّماُّمادةًُُّّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالتعيينُّمسألةُّفإنُُّّأخرىُُّّناحيةٍُُّّمن
ُّالخاصُّاألسلوبُّعلىالمدنيةُُّّالخدمةُّقانونُُّّفيُّالتركيزُّتمُّلذاُّالوظيفة،ُّفيُّالتعيينُّوأحقّيةُّمصداقيةُّمدى

ُّ.(2995ُّ)رسالن،ُُّّالعامةُّالوظيفةُّلشغلُّالمرّشحُّفيُّتوفرهاُّالواجبُّوالشروطُّ،بالتعيين

:ُّالتاليةُّالشروطُّنجدُّالمدنية،ُّالخدمةُّقانونُُّّعليهاُّنّصُُّّوالتيُّالعموميةُّبالوظيفةُّالمرتبطةُّالعامةُّالشروطُّومن
ُّ(1122ُّ)عمرية،ُّ

 ُّ.الجنسية .2

 .السن .1

 .الصحيةُّاللياقة .2

 .األدبيةُّالصالحية .2

 .والفنيةُّالعلميةُّالكفاءة .7

 منه.ُّاإلعفاءُّأوُّالعسكريةُّالخدمةُّأداء .3
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ُّ.للوظيفةُّواالنتماءُّالوالء .5

العملُّاإلداري،ُّوهوُّيتمتعُّبحقوقُّوواجبات،ُّوُُّّالمنظمةُّتفعيلُّفيُّودورهُّالعام،ُّالموظفُّأهميةُّتظهرُّسبقُّمما
ُّفيُّمدونةُّالسلوك ُّالقانون،ُّوقدُّتمُّتوضيحها ُّمجلسُّلقرارُّضمنُّمرفقُّالعامة،ُّالوظيفةُّوأخالقياتُّيحددها

ُّ)ُّالوزراء 12/12/22ُّرقم ُّعام )ُّ 1121ُّ/م.و/س.ف ُّإدراكًا ُّوذلك ُّمرآًةُّ، ُّباعتباره ُّوصورته ُّالموظف لدور
ُّوانعكاسًاُّلثقافةُّوأخالقُّالمجتمع.للدولة،ُّ

ُّ

 مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة 1.5

ُّالتيُّاألخالقيةُّوالمبادئُّالقيمُّمنُّمكونةُّمنظمُّإطارُّضمنُّالعامُّالموظفُّأداءُّعلىُّالسلوكُّمدونةُّتركز
ُّعلىُّإيجاباًُُّّينعكسُّماُّالحكومي،ُّاألداءُّحركةُّضبطُّبالتاليُّوالوظيفي،ُّالمهنيُّالموظفُّسلوكُّوتحكمُُّتحدد
ُّ.المجتمعُّأفراد

ُّالموظفُّبأداءُّقيام:ُّ"أنهُّعلى(1ُّ)ُّالمادةُّاألول،ُّالفصلُّفيُّالعامة،ُّالوظيفةُّأخالقياتُّالسلوكُّمدونةُّوتعّرف
ُّوأنُّبها،ُّيعملُّالتيُّالجهةُّأهدافُّتحقيقُّعلىُّباستمرارُّوالعملُّوموضوعية،ُّونزاهةُّبأمانةُّالوظيفيةُّواجباته

ُّأوُّالقصدُّسوءُّمنُّمتجرداًُُّّنية،ُّبحسنُّعملهُّيؤديُّوأنُّله،ُّالمخولةُّالصالحياتُّحدودُّفيُّممارستهُّتكونُّ
ُّ".ُّللغيرُّأوُّلهُّخاصةُّمصلحةُّلتحقيقُّالعامة،ُّبالمصلحةُّالضررُّأوُّالقانون،ُّمخالفةُّأوُّاإلهمال

 

 



70 

 

 أهداف مدونة السلوك

ُّ:ُّيليُّكما(2ُّ)ُّالمادةُّخاللُّمنُّالسلوكُّمدونةُّأهدافُّتتوضح

ُّعليهاُّنّصُُّّوالتيُّالسلوك،ُّوقواعدُّوالواجباتُّالحقوقُُّّبجميعُّإلمامهُّطريقُّعنُّللموظفُّالحمايةُّتوفير .2
 .ُّالمدنيةُّالخدمةُّقانونُّ

 .ُّاحترامهاُّوتعزيزُّالمدنيةُّالخدمةُّوقيمُّأخالقياتُّإرساء .1

 .ُّالخدماتُّتوفيرُّفيُّوفعاليتهاُّلدورهاُّتقديرهُّواحترامهُّوتعزيزُّالحكومية،ُّبالمؤسسةُّالمواطنُّثقةُّدعم .2

ُّ.الموظفينُّلدىُّالوظيفيُّالرضاُّعلىُّالحرص .2

 قواعد السلوك

3ُّ)ُّرقمُّالمادةُّالثانيُّالفصلُّفيُّالسلوكُّمدونةُّحددتُّوقد ُّوواجباتُّالعامةُّالوظيفةُّفيُّالسلوكُّقواعد(
ُّ:ُّيليُّكماُّموضحةُّوهيُّالعامة،ُّومسؤولياتهُّالموظف

 .ُّوالمهنيةُّوالدقةُّوالنزاهةُّاألمانةقيمُُّّمراعاةُّمعُّالوظيفيةُّالمهامُّأداءُّضرورة .2

 .الوظيفيةُّوالمهامُّبالمتطلباتُّالقيامُّأجلُّمنُّالرسميُّالدوامُّوقتُّتكريس .1

 .ُّالعملُّمصلحةُّمراعاة .2
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ُّفيُّتساهمُّالتيُّاالقتراحاتُّوتقديمُّالمهنية،ُّقدراتهُّوتطويرُّالموظفُّأداءُّتحسينُّنحوُّالحثيثُّالسعي .2
 .للعملُّآمنةُّبيئةُّوتوفيرُّاألداءُّمستوىُُّّرفعُّوبالتاليُّالُمتبع،ُّالعملُّأسلوبُّتحسين

ُّالتشهيرُّشأنهُّمنُّماُّبكلُّالتلفظُّأوُّالتصرفُّوعدمُّواالحترام،ُّاللباقةُّبأصولُّالموظفُّالتزامُّضرورة .7
 .الذمُّأوُّالقدحُّأوُّباآلخرين،

ُّ

 المحافظة على المال العام

ُّالثاني،ُّالفصلُّفي27ُُّّالمادةُّفيُّوذلكُّالعامُّالمالُّعلىُّالمحافظةُّضرورةُّعلىُّالسلوكُّمدونةُّأكدتُّوقد
ُّوعليهُّ،وفاعليةُّبكفاءةُّاستخدامهُّ،ُّوضرورةالمالُّاستخدامُّترشيدُّعلىُّالموظفُّيعملُّأنُّضرورةُّعلىُّفأكدت

ُّ.العملُّمصلحةُّيخدمُّبماُّ-والهاتفُّااللكترونيُّوالبريدُّاالنترنتُّشبكةُّمثل-ُّوبرامجهُّالعملُّأجهزةُّاستخدام

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 وزارة شؤون المرأة 1.6

ُّلنضالُّإستجابةًُُّّوذلك،ُّشؤونُّالمرأةُّفيُّفلسطينتمُّتأسيسُّوزارة1112ُُّّفيُّتشرينُّالثانيُّمنُّالعامُّ
ُّاإلستقالل ُّفي ُّالوطنية ُّحقوقها ُّلنيل ُّالفلسطينية ُّالفلسطينية،المرأة ُّالدولة ُّوإقامة ُّاُّ، ُّحقوقها إلجتماعيةُّولنيل

ويتمثلُّالهدفُّمنُُّّمجتمعُّمدنيُّتتحققُّفيهُّالتنميةُّاإلنسانيةُّالشاملة.ُّإنماءواإلقتصاديةُّوالسياسية،ُّبهدفُّ
ُّد ُّإعادة ُّمهمة ُّبإستكمال ُّالوزارة، ُّفيُّإنشاء ُّقادر ُّمتحضر، ُّمدني ُّفلسطيني ُّمجتمع ُّفي ُّالمرأةُّالفلسطينية مج

ُّللمشاركةُّفيُّ ُّوتمكينها ُّودعمها ذاتُّالوقتُّعلىُّصقلُّوإطالقُّقدراتُّالمرأةُّالفلسطينيةُّمنُّخاللُّتحفيزها
ُّالمرأةُّ ُّلدى ُّوالفردي ُّالوطني ُّاإلنتماء ُّروح ُّتعزيز ُّالى ُّتهدف ُّبرامج ُّضمن ُّوذلك ُّواإلستقالل، ُّالبناء .ُّمرحلة

ُّلكترونيُّلوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ()الموقعُّاال

ُّوالتيُّتأسيسها،ُّبدايةُّمنذُّتحديدهاُّتمُّوالتيُّالمرأة،ُّشؤونُُّّبوزارةُّالخاصةُّالمهامُّمنُّمجموعةُّوتوجد
ُّ:يليُّكما(07ُُّّصُّ،1119ُّالربضي،)ُّوضحها

ُّ.ُّالفلسطينيةُّالمرأةُُّّوضعُّبتحسينُّتهتمُّالتيُّاالستراتيجياتُّوضع .2

ُّبماُّعليهاُّالتعديلُّإلىُّباإلضافةُّالمرأة،ُّاحتياجاتُّتلبيُّالتيُّوالقوانينُّالتشريعاتُّواقتراحُّمراجعة .1
ُّ.ُّالراهنةُّواألوضاعُّالتطوراتُّمعُّيتناسب

ُّبها،ُّالعملُّيتمُّالتيُّوالخططُّالواقعُّبينُّالفجوةُّتقليلُّعلىُّتساعدُّالتيُّواألبحاثُّالدراساتُّإجراء .2
ُّالمجتمعُّفيُّالمرأةُُّّمشاركةُّعلىُّتؤثرُّالتيُّالمستجدةُّالقضاياُّتراعيُّالتيُّالسياساتُّواقتراح

ُّ.الفلسطيني

ُّوتعديلهاُّالخططُّلدراسةُّاالجتماعيُّالنوعُّقضاياُّفيُّوالخبيراتُّالخبراءُّمنُّوطنيُّفريقُّإعداد .2
 .باستمرارُّوتطويرها
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ُّالعالميةُّوالمؤتمراتُّالمحافلُّفيُّبهاُّالخاصُّالتمثيلُّزيادةُّخاللُّمنُّالفلسطينيةُّالمرأةُُّّومساندةُّدعم .7
 .والمحليةُّواإلقليمية

ُّ

ُّبأهميةُّالوعيُّوزيادةُّالفلسطيني،ُّالمجتمعُّفي،ُّوتمكينهاُّالمرأةُُّّدورُّتفعيلُّإلىُّالمرأةُُّّشؤونُُّّوزارةُّتسعىهذاُّوُّ
شبكةُّكبيرةُّمنُّالموظفين،ُّفهناكُُّّتضمولتحقيقُّهذهُّاألهدافُّفهيُُّّ.والسياسيةُّواالجتماعيةُّاإلنسانيةُّأدوارها
ُّتنوعُّ يشغلونُّمناصبًاُّوأدوارًاُّمهمة،ُّتؤثرُّعلىُّسيرُّالعمل،ُّوهمُّيعتبرونُّانعكاسًاُُّّوكميُّواضح،ُّممنعددًا

ُّزارة،ُّفهمُّيتأثرونُّبهُّويؤثرونُّبه،ُّماُّيستدعيُّدراسةُّهذهُّالحالة.للسلوكُّالتنظيميُّداخلُّالوُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 الدراسات السابقة 1.1

ُّ ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّموضوع ُّناقشت ُّالتي ُّوالدراسات ُّالسجاالت ُّمن ُّالعديد ُّبالبحثُّتوجد ُّعالقة ُّلها والتي
الحالي،ُّولكنُّنادرةُّجدًاُّتلكُّالتيُّتناولتُّموضوعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّإذُّتوجدُّدراستينُّفقط،ُّوهماُّدراسةُّ

ُّسوء ُّواقعُّمعرفيُّحقلُّ-التنظيميُّالسلوكُّ)طومبسون: ُّ)منصور: ُّودراسة )ُّ ُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّجديد
ُُّّالعموميةُّالمؤسساتُّداخل ُّيلي ُّوفيما ،)ُّ ُّالسلوكُّالجزائرية ُّمواضيع ُّناقشت ُّالتي ُّوالكتب ُّللدراسات تناُول

ُّالتنظيميُّوسوءُّالسلوك،ُّوالعالقةُّمعُّبعضُّالمتغيرات:

ُّ

 الوظيفي األداء وتقويم التنظيمي السلوك إدارة بعنوان: ( 1116) دراسة مسعد

ُّإلىُّتؤديُّالتيُّاألسبابُّعلىُّوالكشفُّ،ُّالتنظيميُّوالسلوكُّاألداءُّأهميةُّعلىُّالتعرفُّإلىُّالدراسةَُّهَدَفْتُّ
وقدُّاعتمدُّالباحثُّمنهجُّالدراسةُُّّ.المنظمةُّفيُّالعاملينُّإنتاجيةُّعلىُّيؤثرُّماُّالعمل،ُّعنُّرضاُّبعدمُّالشعور

ُّ ُّخالل ُّمن ُّالخرطوم،ُُّّالتخطيط رةزابوُّ العاملين على وتوزيعها استبيان استمارة تصميمالميداني، العمراني/
المؤديةُّإلىُُّّاألسبابُّإلىُّالدراسةُّتوصلتُّوقد. الميداني الجانب على النظريُّ الجانب إسقاط وذلكُّبهدف

ُّاألداءُّخاللُّواالبتكارُّللتجديدُّمساحةُّوجودُّعدمُّمثلُّالمنظمة،ُّفيُّالعاملينُّبينُّالرضاُّبعدمُّاإلحساس
ُّوعمليةُّالمنظمة،ُّفيُّاإلداريُُّّوالتوجيهُّاإلشرافُّسياسةُّضعفُّالترقيات،ُّنظامُّعلىُّالرضاُّعدمُّالوظيفي،

ُّعنُّعداُّالتدريب،ُّفرصُّوتوزيعُّالحوافزُّنظامُّفعاليةُّوعدمُّالمختلفة،ُّاإلداراتُّبينُّوالتفاعلُّواالتصالُّالتنسيق
ُّقدراتُّتنميةُّعمليةُّفيُّاإلدارةُّتساهمُّأنُّبضرورةُّالدراسةُّوتوصيُّ.الوظيفيُّلألداءُّتقييميُّنظامُّوجودُّعدم

ُّعلىُّوالحثُّالحوافزُّبنظامُّواالهتمامُّالعمل،ُّتطويرُّبهدفُّالجديدةُّاألفكارُّعلىُّوالحرضُّالعاملين،ُّومهارات
ُّوتوصيُّالخبرات،ُّمنُّلالستفادةُّالقرارات،ُّاتخاهاُّخاللُّالجماعيُّاألسلوبُّتطبيقُّاإلدارةُّوعلىُّاالبتكار،

ُّويزيدُّوبالعمل،ُّبأنفسهمُّثقتهمُّمنُّيزيدُّماُّومقترحاتهم،ُّآرائهمُّلتقديمُّللعاملينُّالمساحةُّإتاحةُّبضرورةُّالدراسة
ُّ.واالنتماءُّالوالء
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 كمتغير الداخلية المنظمة بيئة: األعمال منظمات أداء في التنظيمي السلوك (: دور 1115دراسة بلل )
 الخرطوم والية في التجارية البنوك من عينة على دراسة: معدل

ُّالقطاعُّ ُّوخاصة ُّاألعمال ُّمنظمات ُّأداء ُّفي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّبين ُّالعالقة ُّمعرفة ُّإلى ُّالدراسة ُّهذه َهَدَفْت
ُّواألدارُّ ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّبين ُّما ُّالعالقة ُّفي ُّالداخلية ُّالمنظمة ُّبيئة ُّأثر ُّواختبار ُّالسوداني، المصرفي

ُّبالمصارفُّالمبحوثة،ُّوقدُّاعتمدتُّالدراسةُّالمنهجُّالتحليليُّالوصفي،ُّوتوصل فعاليةُّاألداءُّتتأثرُّتُّإلىُّأّن
ُّالُّ ُّقد ُّالتنظيمي ُّالهيكل ُّفإن ُّاألداء، ُّوفعالية ُّالعمل ُّضغوط ُّبين ُّعكسية ُّالعالقة ُّوألن ُّالعمل، ُّبضغوط سلبا
يكونُّلهُّدورُّفيُّتعديلُّالعالقةُّبينهما،ُّكماُّافترضتُّالدراسةُّأنُّهناكُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّبينُّالثقافةُّ

ُّول ُّالتنظيمي. ُّوااللتزام ُّالتنظيمية،ُّالتنظيمية ُّبالثقافة ُّإيجابًا ُّيتأثر ُّالتنظيمي ُّااللتزام ُّأن ُّإلى ُّالتوصل ُّتم قد
ُّتمُّ ُّولقد ُّالتنظيمي، ُّوااللتزام ُّالعمل ُّضغوط ُّبين ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ُّعالقة ُّهناك ُّأن ُّالدراسة وافترضت

ُّ.التوصلُّإلىُّأنُّااللتزامُّالتنظيميُّيتأثرُّسلبًاُّبضغوطُّالعمل

 

 بعض: الجزائرية العمومية المؤسسات داخل التنظيمي السلوك ءسو  ( بعنوان: واقع 1115دراسة منصور )
 نموذجا الوادي بوالية العمومية اإلدارات

ُّسواءُّالفردُّيختارهُّمسارُّباعتبارهُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّومستوىُُّّأشكالُّفيُّالبحثُّإلىُّالدراسةُّهذهُّسعت
ُّالمتمثلةُّالسلوكُّسوءُّأشكالُّأنُّحيثُّ.واعيةُّغيرُّأوُّواعيةُّبكيفية والسخرية،ُُّّوالتهريج،ُّبالعملُّبالتظاهرُّ

ُّالسلبيةُّالنتائجُّيواجهونُُّّماُّكثيراًُُّّاإلدارةُّفيُّالمسؤولينُّفإنُُّّ،ُّوالتحرشُّوالتهريج،ُّالدينية،ُّبالقيمُّوالتظاهر
ُّسوءُّأشكالُّأنُُّّإلىُّالدراسةُّتوصلتُّوقدُّ.العملُّسيرُّإرباكُّفيُّتسببُّماُّالسلوكيات،ُّهذهُّعنُّالناتجة
ُّالمضايقة،ُّلسلوكاتُّالمتوسطُّالمستوىُُّّأماُّالوقت،ُّوتبديدُّواالعتداء،ُّالتمرد،ُّهيُّوالمرتفعةُّالسائدةُّالسلوك
ُّبالسرقةُّفتتمثلُّجداًُُّّالمنخفضُّالمستوىُُّّذاتُّالسلوكياتُّأماُّالسخرية،ُّالغياب،ُّبالعمل،ُّبالتظاهرُّفتتمثل

ُّالجنسيُّوالتحرشُّواإلتالف ُّالسلوكُّسوءُّحولُّإحصائيةُّداللةُّذاتُّفروقُُّّوجودُّعلىُّالدراسةُّأكدتُّوقد.
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ُّاألقدمية،ُّمتغيرُّضوءُّفيُّالعينةُّأفرادُّاستجاباتُّبينُّفروقاًُُّّوجدتُّوقدُّالمهنية،ُّالفئةُّلمتغيرُّوفقاًُُّّالتنظيمي
ُّالتيُّاعتمدتُّالمنهجُّالوصفيُّالتحليلي،ُّواإلحصائي،ُّإلىُّالدراسةُّتوصلتُّكماُّ.التنظيميُّالسلوكُّسوءُّحول
ُّالسلوكُّسوءُّمستوىُُّّفيُّوالموظفاتُّموظفينالُّإجاباتُّمتوسطاتُّبينُّإحصائيةُّداللةُّذاتُّفروقُُّّوجودُّعدم

ُّلمعالجةُّالمختلفةُّاآللياتُّوتفعيلُّالتنظيمي،ُّللتطويرُّعامةُّخطةُّتبنيُّبضرورةُّالدراسةُّوتوصيُّ.التنظيمي
ُّبالصحةُّالعنايةُّبضرورةُّوتوصيُّ.االستشاريةُّاللجانُّخاللُّمنُّالتنظيميُّالسلوكُّبسوءُّالمرتبطةُّالمشكالت

ُّ.اإلدارةُّأجهزةُّداخلُّالقيمُّنظامُّبناءُّإلعادةُّخطةُّوتبّنيُّالعمل،ُّمكانُّفيُّالنفسية

ُّ

 وتشكيل قياس في المستخدمة سوسيولوجية-السيكو المحددات أهم :بعنوان ( 1114) دراسة عنصر
 التنظيمي العمال سلوك

ُّبناءُّعلىُّتأثيرهاُّومدىُّالمعياريةُّوالسيكولوجيةُّالسوسيولوجيةُّالمحدداتُّأهمُّفيُّالبحثُّإلىُّالدراسةُّهَدَفْتُّ
ُّوقدُّ.التنظيميةُّالعمالُّسلوكياتُّوتشكيل ُّالتحليلي. ُّالوصفي ُّالمنهج ُّاعتمدت ُّالتي ُّالدراسة ُّتوصلت ُّوقد
ُّاألساسُّكونهُّالباحثينُّفكرُّفيُّكبيرةُّأهميةُّعلىُّواستحوذُّتبّوأُّقدُّالتنظيميُّالسلوكُّأنُُّّإلىُّالدراسةُّتوصلت

ُّعلىُّالمضافةُّالقيمةُّوتحقيقُّت،والتنظيماُّللمشروعاتُّالمالُّرأسُّوتنميةُّالثروةُّخلقُّخاللهُّمنُّيمكنُّالذي
ُّالمحدداتُّتعددُّنتيجةُّالمنظمات،ُّداخلُّاإلنسانيُّالسلوكُّإدارةُّفيُّالصعوبةُّرغمُّالمستويات،ُّجميع

ُّمثلُّوالمتغيرات،ُّالمحدداتُّهذهُّاستقرارُّلعدمُّونتيجةًُُّّالسلوك،ُّهذاُّتشكيلُّفيُّالمؤثرةُّوالمتغيرات ُّالبيئة:
ُّ.واالتجاهاتُّواإلدراك،ُّوالدافعيةُّوالشخصيةُّوالتعلمُّواالتصالُّوالقيمُّوالجماعاتُّالتنظيمية،ُّوالثقافة

ُّ

ُّ
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 ( بعنوان: السلوك التنظيمي منحى تطبيقي معاصر 1111دراسة الخالدي )

ُّ ُّعمره ُّيتجاوز ُّال ُّحيث ُّاإلداري، ُّالفكر ُّفي ُّحديثًا ُّاعتبره ُّوالذي ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّموضوع ُّالكاتب 3ُّتناول
ُّ ُّدكتوراة ُّأطروحة ُّأول ُّنقاش ُّتم ُّحيث ُّعقود، ُّسنة ُّالموضوع ُّذات ُّأكد2922ُُّّفي ُّوقد ُّهارفارد. ُّجامعة في

الكاتبُّعلىُّأهميةُّالسلوكُّالتنظيميُّباعتبارهُّعلمُّمختصُّبسلوكُّاألفرادُّداخلُّالمنظمة،ُّمعُّاإلشارةُّإلىُّأّنُّ
ُّداخلُّ ُّوقوانين ُّوأنظمة ُّلقواعد ُّخاضع ُّكونه ُّخارجها، ُّسلوكهم ُّعن ُّيختلف ُّالمنظمة ُّداخل ُّاألفراد سلوك

علىُّأّنُّأهميةُّدراسةُّالسلوكُّتكمنُّفيُّتحسينُّإنتاجيةُّالعاملين،ُّومدىُّأهميةُّكلُّمنُُّّالمنظمة،ُّويؤكدُّالكاتب
الدافعيةُّوالشخصيةُّوالصراعُّوضغوطُّالعملُّوتأثيرهاُّعلىُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّالذيُّالُّيكفيهُّلضبطهُّوالتحكمُّ

ُّوُّ ُّالمنظمة. ُّداخل ُّلألفراد ُّواالجتماعية ُّالنفسية ُّالجوانب ُّإدراك ُّيجب ُّبل ُّالمنظمة، ُّقوانين ُّالكاتبُّبه توصلت
الذيُّاعتمدُّالمنهجُّالوصفيُّالتحليلي،ُّإلىُّعدةُّأمور،ُّأهمها:ُّأالُّيتمُّتجاهلُّالموظفُّعندماُّيستحقُّسلوكهُّ
ُّالعملُّأكثرُّإنسانية،ُّوأنُّيكونُّهناكُّبرنامجُّواضحُّللحوافز،ُّ التعزيز،ُّويجبُّالحرصُّعلىُّأنُّتكونُّبيئة

يلُّالنواحيُّالسلبيةُّلدىُّالعاملين،ُّمثلُّالغيابُّعلىُّأنُّتتمُّالترقيةُّمنُّالداخل،ُّويؤكدُّالكاتبُّعلىُّضرورةُّتقل
والتذمرُّوالتظّلم،ُّومعالجةُّمظاهرُّالصراع،ُّوسوءُّاستخدامُّممتلكاتُّالمنظمة،ُّاألمرُّالمرتبطُّبزيادةُّاالهتمامُّ

ُّبالعاملينُّوتنميةُّقدراتهمُّوإشراكهمُّفيُّعمليةُّصنعُّالقرارات.

ُّ

 ومفاهيم حديثة( بعنوان: التطوير التنظيمي أساسيات  1111دراسة اللوزي )

يسعىُّالكاتبُّإلىُّالبحثُّفيُّموضوعُّالتطويرُّالتنظيميُّمنُّأجلُّمساعدةُّاألفرادُّوالمنظماتُّفيُّإيجادُّحلولُّ
للمشكالتُّاإلداريةُّالتيُّيواجهونها،ُّمماُّيتيحُّالتزّودُّبالمعرفةُّالالزمةُّلتقديمُّالعون،ُّحيثُّتناولُّالكاتبُّمفهومُّ

ُّب ُّوالربط ُّالنظرية ُّوافتراضاته ُّالتنظيمي ُّومواضيعُّالسلوك ُّالتنظيمي، ُّبالتغيير ُّوعالقته ُّومداخله ُّالتطوير ين
ُّالكاتبُّ ُّاعتمد ُّوقد ُّالتنظيمي، ُّبالتطوير ُّوالجودةوعالقتهما ُّالوقت ُّوإدارة ُّالتنظيمي، ُّوالتوتر ُّالتنظيمي الوالء
ُّإلىُّ ُّالكاتب ُّويتوصل ُّالتنظيمي. ُّبالتطوير ُّيتعلق ُّما ُّكل ُّفي ُّوبحثه ُّكتابه ُّفي ُّالوصفي ُّالتحليلي المنهج
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ُّال ُّمن ُّالقادةُّمجموعة ُّمن ُّجديدة ُّأجيال ُّظهور ُّفمثاًل ُّالتنظيمي، ُّالتطوير ُّتواجه ُّالتي ُّوالمعوقات مشكالت
ُّفرصةُّ ُّلهم ُّتتاح ُّأن ُّدون ُّمعينة، ُّاعتبارات ُّعلى ُّبناءا ُّاإلداري ُّالسلم ُّدرجات ُّأعلى ُّإلى ُّووصولهم اإلداريين

ُّالقدرةُّعلىُّالتطويرُّاال داريُّمنُّخاللُّالمرورُّبالخبراتُّاالداريةُّبالتاليُّعدمُّنضجهمُّاإلداري،ُّكذلكُّعدم
اتباعُّوسائلُّعملُّحديثةُّمتطورةُّتناسبُّمتطلباتُّالعملُّالحالي.ُّإضافةُّإلىُّضعفُّالرقابةُّالماليةُّوالمحاسبةُّ

ُّالداخليةُّوالخارجية.

 

 .التعليمية الخدمات بإدارات العاملين أداء في في السلوكية العوامل أثر: بعنوان ( 1111) دراسة جبريل

ُّكانُّحيثُّالتعليمية،ُّالخدماتُّبإدراةُُّّالعاملينُّأداءُّفيُّالسلوكيةُّالعواملُّأثرُّفيُّللبحثُّالدراسةُّهذهَُّسَعْتُّ
ُّالتعليميةُّالخدماتُّإداراتُّفيُّالموظفونُُّّمنهاُّيعانيُّالتيُّالمشكالتُّعلىُّالتعرفُّالدراسةُّمنُّالهدف

ُّدراسةالُّتوصلتُّوقد.ُّأدائهمُّعلىُّالسلوكيةُّالعواملُّتلكُّتأثيرُّومدىُّالسودان،/ُّالدويمُّفيُّالثانويةُّبالمرحلة
ُّعالقةُّتوجدُّكماُّالعاملين،ُّوأداءُّالعقليةُّالقدراتُّمنُّكلُّبينُّموجبةُّإحصائيةُّداللةُّذاتُّعالقةُّوجودُّإلى

ُّكماُّالعاملين،ُّأداءُّوبينُّالقويةُّالصحيحةُّالسليمةُّالداخليةُّالعواملُّمنُّكلُّبينُّموجبةُّإحصائيةُّداللةُّذات
ُّوبينُّالجيدةُّاإلنسانيةُّالعالقاتُّمنُّكلُّبينُّإحصائيةُّموجبة،ُّداللةُّذاتُّعالقةُّوجودُّإلىُّالدراسةُّتوصلت

ُّوقد.ُّالعاملينُّوأداءُّالحسنةُّالقدوةُّمنُّكلُّبينُّموجبةُّإحصائيةُّداللةُّذاتُّعالقةُّتوجدُّوأيضاًُُّّالعاملين،ُّأداء
ُّبضرورةُّتوصيُّكماُّوكبيرة،ُّمميزةُّعقليةُّبقدراتُّيتمتعونُُّّالذينُّالموظفينُّباألفرادُّباالهتمامُّالدراسةُّأوصت

ُّزيادةُّنحوُّيدفعهمُّماُّالذهني،ُّوالتطورُّواالبتكارُّاإلبداعُّعلىُّحثهمُّأجلُّمنُّلهمُّناسبةالمُّالظروفُّتوفير
ُّبالعملُّالكفاءة ُّوالعالقاتُّلألفرادُّالداخليةُّبالعواملُّاالهتمامُّضرورةُّعلىُّالدراسةُّأكدتُّأخرىُُّّناحيةٍُُّّمن.

ُّوالعملُّوالتفاؤلُّالتعاونُُّّروحُّتسودُّأنُّأجلُّمنُّالعاملين،ُّبينُّمناسبُّمناخُّتوفيرُّوضرورةُّاإلنسانية
ُّ.والمجتمعُّواألفرادُّالمؤسسةُّأهدافُّيحققُّبماُّالجماعي،

ُّ
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 بمؤسسات العاملين للمديرين اإلبداعي باألداء وعالقتها التنظيمية بعنوان: المتغيرات ( 1111) دراسة بحر
 "  غزة قطاع بوزارات العاملين المديرين على ميدانية دراسة" العام القطاع

ُّإلى ُّالدراسة ُّهذه ُّالعامُُّّهدفت ُّالقطاع ُّمؤسسات ُّفي ُّالتنظيمية ُّالمتغيرات ُّبعض ُّتأثير ُّمدى ُّعلى التعرف
ُّإلىُّ ُّإضافة ُّالوصفي، ُّالمنهج ُّعلى ُّالدراسة ُّاعتمدت ُّوقد ُّالمديرين. ُّلدى ُّالوظيفي ُّاألداء ُّمستوي بتحسين

زةُّاستخدامهاُّاالختباراتُّاإلحصائية.ُّوقدُّتوصلتُّالدراسةُّإلىُّأّنُّواقعُّالمتغيراتُّالتنظيميةُّبوزاراتُّقطاعُّغ
الُّيساهمُّبشكلُّجيدُّفيُُّّتحسينُّمستوىُّاألداءُّالوظيفيُّللمديرين،ُّكماُّأنُّأداءُّالمديرينُّالعاملينُّبوزاراتُّ
قطاعُّغزةُّمحكومُّبضوابطُّتمثلُّمعاييرُّاألداءُّالجيد.ُّوتؤكدُّالدراسةُّعلىُّأّنُّتقويمُّاألداءُّالوظيفيُّبوزاراتُّ

ُّوال ُّالموظف ُّتخدم ُّحقيقية ُّجدوى ُّدون ُّروتيني ُّبشكل ُّيتم ُّ ُّغزة ُّبضرورةُّقطاع ُّالدراسة ُّوتوصي ُّمعًا. وزارة
االهتمامُّبالمتغيراتُّالتنظيميةُّلتساهمُّفيُّتحسينُّأداءُّالمديرينُّوصواًلُّإلىُّاألداءُّاإلبداعي.ُّكماُّتؤكدُّعلىُّ

ُّضرورةُّمراجعةُّنظامُّتقويمُّاألداءُّليتضمنُّمعاييرُّتقويمُّموضوعية.

 

 العامة اإلدارة نموذج خالل من يميالتنظ للسلوك المستقبلي ( بعنوان: التطوير 1111دراسة الفهداوي )
 الحل  باتجاه للخلل تشخيصية دراسة: النزيهة

ُّالتنظيميُّالسلوكُّلتطويرُّعاجلُّإصالحيُّمدخلُّباعتبارهُّالنزاهةُّموضوعُّفيُّللبحثُّالدراسةُّهذهَُّهَدَفت
ُّإدارةُّفيُّالثقافةُّيعكسُّطريقُّالنزاهةُّأنُُّّباعتبارُّالمعاصرة،ُّالبيئةُّفيُّاإلداريةُّالمنظماتُّفيُّالمستقبلي
ُّوقدُّوالمصالحُّأهدافُّتحقيقُّأجلُّمنُّالعليا،ُّوالقيمُّالحسنةُّاألخالقُّعبرُّالمنظمات ُّاعتمدتُّاالجتماعية،

ُّعاجلُّموروثاًُُّّاختزلتُّقدُّالعامةُّاإلداريةُّالمنظماتُّأنُُّّإلىُّوتوصلتُّالوصفي،ُّالتحليليُّالمنهجُّالدراسة
ُّعلىُّانعكسُّماُّوسلوكيًا،ُّوأخالقياًُُّّقيمياًُُّّمعهاُّمختلفةُّأجنبيةُّبيئاتُّمنُّاإلداريةُّنظمهاُّاسقاءُّفيُّوطارئُّ

ُّفيُّتتفاوتُّالمتنوعة،ُّالبيئاتُّفيُّالعامةُّاإلداريةُّالمنظماتُّأنُُّّكماُّوالضعف،ُّوالخللُّالمعاناةُّضخامة
ُّكماُّاألخالقيةُّوفلسفتهاُّاالجتماعيةُّالمكوناتُّحسبُّالتنظيميةُّخصائصها ُّأنُُّّالدراسةُّبّينتُّوالقيمية،
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ُّوالقيميُّاألخالقيُّالدورُّأهميةُّعلىُّوتؤكدُّكثيرة،ُّوسلبياتُّمشكالتُّمنُّتعانيُّالعامةُّاإلداريةُّالمنظمات
ُّالمنظمةُّأواصرُّضبطُّعمليةُّفيُّعملياًُُّّومبدءاًُُّّظاهرياًُُّّشرطاًُُّّيشكلُّباتُّالذيُّالنزاهة،ُّمفهومُّعلىُّالقائم

ُّ.العامةُّالمصلحةُّتخدمُّالتيُّالحقيقيةُّاألهدافُّتحقيقُّفيُّقدرتهاُّوتعزيزُّالعامة،ُّاإلدارية

 

 ( بعنوان: السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم 1111المغربي )دراسة 

ُّالسلوكُّ ُّمفهوم ُّمن ُّيشمله ُّوما ُّاألساسية، ُّوعناصره ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّطبيعة ُّمعرفة ُّإلى ُّالكتاب ُّهذا يهدف
ُّوس ُّالفرد ُّسلوك ُّعلى ُّالتعرف ُّإلى ُّإضافة ُّتدعمه، ُّالتي ُّاإلدارية ُّوالنظريات ُّوتطوره ُّالجماعةُّالتنظيمي لوك

وتأثرهُّعلىُّسلوكُّالفرد،ُّومدىُّأهميةُّهيكليةُّالتنظيمُّوأثرهاُّفيُّالعملياتُّالتنظيميةُّوالتنميةُّوالتغييرُّوالتطورُّ
التنظيميُّواإلبداع.ُّوقدُّاعتمدُّالكاتبُّالمنهجُّالتحليليُّالوصفيُّوالتاريخي.ُّوقدُّتوّصلُّمنُّخاللُّاستخدامُّهذاُّ

ىُّحريةُّالتفكيرُّوالديمقراطية،ُّوالحرصُّعلىُّتنميةُّالروحُّالمنهجُّعلىُّأهميةُّوضعُّهيكلُّتنظيميُّيشجعُّعل
التعاونيةُّوالنقدُّوالمشاركةُّواحترامُّاآلخرين،ُّكذلكُّتنميةُُّّالتفكيرُّاالستراتيجيُّبإيجادُّأهدافُّوقيمُّبينُّالرؤساءُّ
والمرؤوسين،ُّوضرورةُّخلقُّمناخُّتنظيمي.ُّكماُّأكدُّالكاتبُّعلىُّضرورةُّربطُّبينُّالتعليمُّالنظرييُّوالعملي،ُّ

ُّاستخدامُّانطال ُّأهمية ُّعلى ُّالكاتب ُّوتوصل ُّوالتطبيق. ُّالتدريب ُّخالل ُّتنموُّوتتطور ُّمهارة ُّالتفكير ُّأن ُّمن قًا
ُّالقوانينُّوالتعليماتُّوالسلطةُّوالتخطيطُّوالوساطةُّفيُّعمليةُّتحسينُّاألداءُّالتفاعلي.

ُّ

ُّ

ُّ
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 ( بعنوان: السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة 1112دراسة جلدة )

البحثُّفيُّموضوعُّالسلوكُّالتنظيميُّمنُّأجلُّمعرفةُّمسبباتُّالسلوكُّوالتنبؤُّبالسلوك،ُّإذاُُّّسعىُّالكاتبُّإلى
ماُّتمُّالتعرفُّعلىُّمسبباتهُّوالتوجيهُّوالسيطرةُّعليهُّوالتحكمُّبه،ُّوذلكُّمنُّخاللُّالتأثيرُّفيُّالمسببات.ُّوقدُّ

ُّالت ُّإلى ُّإضافة ُّاألعمال، ُّمنظمات ُّفي ُّوأهميتهما ُّوالحوافز ُّالدوافع ُّموضوع ُّالكتاب ُّالنظرياتُّتناول ُّوأهم علم
ُّالتعزيزُّ ُّأن ُّإلى ُّالتحليلي؛ ُّالمنهج ُّاعتمد ُّالذي ُّالكاتب ُّويتوصل ُّوالسلبي. ُّاإليجابي ُّالتعزيز ُّوكيفية عنه،
االيجابيُّيقويُّالسلوكُّويقويُّاالرتباطُّبينُّالمثيرُّواالستجابة،ُّويرىُّأنُّالمديرينُّالذينُّيضايقونُّمرؤوسيهمُّ

الجاد؛ُّقدُّينظرُّاليهمُّانهمُّيتبعونُّاسلوبُّالتعزيزُّالسلبي.ُُّّحتىُّيكفواُّعنُّالعبثُّأثناءُّالعملُّوالتحولُّللعمل
وقدُّقدمُّالكاتبُّعدةُّخطواتُّلتحويلُّالمنظمةُّوجعلهاُّتواكبُّالتطورات،ُّمثل:ُّبناءُّالشعورُّبالوعي،ُّتوصيلُّ
الرؤيةُّلجميعُّفئاتُّالمنظمة،ُّوخلقُّمناخُّمساندُّلإلنتاجية،ُّوتأسيسُّثقافةُّتنظيميةُّمناسبةُّللتنافسيةُّوالعولمة،ُّ

ُّدُّعلىُّضرورةُّمساندةُّاإلصالحاتُّالتنظيمية،ُّوإنتاجُّالمزيدُّمنُّالتغيير.ويؤك

 العمومية اإلدارة في التنظيمي السلوك بسوء وعالقتها التنظيمية الثقافة (: 1116دراسة منصور )
 الجزائرية.

ُّ ُّإلى ُّالدراسة ُّهذه ُّالموجهـةَُّهَدَفْت ُّالقـوى ُّإحـدى ُّباعتبارها ُّالتنظيمية ُّالثقافة ُّبين ُّاالرتباط ُّعالقة معرفة
للسلوك،وسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّكمسارُّيختارهُّالفردُّبكيفيةُّواعية،ُّأوُّغيرُّواعيةُّمنُّجهةُّأخرى،ُّكماَُّسَعْتُّ

ُّ ُّفي ُّالسائدة ُّالتنظيميـة ُّالثقافـة ُّأطر ُّضوء ُّفي ُّالسلوك ُّسوء ُّأشكال ُّلبعض ُّعلمي ُّتفسير ُّوضع اإلدارةُّإلى
ثقافيُّلسلوكُّاألفرادُّالعاملينُّفيُّهذهُّ-العمومية،ُّانطالقاُّمنُّرؤيةُّتحليليةُّتأخذُّبعينُّاالعتبـارُّالبعـدُّالنفس

وجودُّمستوىُّمنخفضُّ اإلدارة،ُّوقدُّاعتمدتُّالدراسةُّالمنهجُّالوصفيُّاالرتباطي،ُّوقدُّتوصلتُّالدراسةُّإلىُّ
ُّل ُّالخارجية ُّالمصالح ُّبأجهزة ُّالتنظيمية ُّالثقافة ُّمستوى ُّمستوىُّفي ُّوجود ُّإلى ُّباإلضافة ُّالوادي، ُّبوالية لدولة

متوسطُّمنُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.بالنسبةُّلألبعادُّاألربعةُّالمتضـمنةُّالتيُّتمُّقياسها.معُّمستوياتُّمرتفعةُّفيُّ
ُّمستوياتُّ ُّسجل ُّحين ُّواالندماج،في ُّالعمل ُّوتقييد ُّالوقت ُّتقييد ُّببعد ُّالمرتبطة ُّالسلوك ُّسوء ُّأشكال بعض

وجودُّ،ُّكماُّأكدتُّالدراسةُّمنُّخاللُّنتائجهاُّعلىُّلسلوكُّبالنسبةُّلبعدُّتقييدُّالمنتجمنخفضةُّفيُّمسـتوىُّسـوءُّا
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ُّالفئةُّفروُّ ُّمتغيرات ُّحسب ُّالعينة ُّألفراد ُّبالنسبة ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّمستوى ُّفي ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ق
ُّ.وعدمُّوجودُّفروقُّبالنسبةُّلمتغيرُّالجنس،ُّالمهنية،ومتغيرُّاالقدمية

 جديد معرفي حقل -التنظيمي السلوك سوء بعنوان: ( 1111) دراسة طومبسون 

ُّويسعىُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّفيُّالتدرجُّمدىُّالسلوك،ُّومعرفةُّسوءُُّّموضوعُّفيُّللبحثُّالكتابُّهذاُّيسعى
ُّالكاتبُّ.ُّويتجه.السلوكُّموضوعُّتناولتُّالتيُّالدراساتُّمختلفُّمنُّمترابطةُّالغيرُّالخيوطُّكلُّلجذبُّالكاتب

السلوكُُّّسوءُّفيُّالمعاصرةُّاالبتكاراتُّمجملُّعلىُّالضوءُّتسليطُّالتحليليُّوالوصفيُّنحوالذيُّاعتمدُّالمنهجُّ
ُّ-السلوكُّلسوءُّكمرادفُّوالمقاومةُّالصراعُّمثلُّمصطلحاتُّاستخدمُّالذيُّ-ُّالكاتبُّويرىُُّّ.التنظيمي ُّأنُّ

ُّتمتلكُّاإلدارةُّأنُّويعتقدُّخاطئة،ُّأوُّمنحازةُّتكونُُّّقدُّالسلوكُّسوءُّمنُّالتخلصُّحقيقةُّحولُّاإلدعاءُّغالبية
ُّدليالًُُّّيعتبرُّالسلوك،ُّسوءُّمنُّالتخلصُّعمليةُّأنُّإلىُّالدراسةُّالسلوك.ُّتتوصلُّعلىُّلتسيطرُّالفعالةُّاألدوات

ُّوالشركاتُّالمجتمعُّفيُّالمعتمدُّالالئحي،ُّالتنظيمُّمشروعُّنجاحُّعلى ُّمنُّنوعينُّوجودُّإلىُّاإلشارةُّمع.
ُّالرقابيةُّاألهدافُّوتتفّعلُّتتحققُّخاللهاُّمنُّوالتيُّالفنية،ُّواالجتماعيةُّالثقافيةُّوهماُّاآلليات ُّهذهُّتكونُُّّفقد.
ُّكماُّ.بالفاعليةُّيتميزُّكليُّتجميعُّإلىُّتؤديُّماُّوالعلمية،ُّوالفنيةُّاالجتماعيةُّللرقابةُّالقدرةُّلتوحيدُّعمليةُّاآلليات
ُّوتتمثلُّالعمل،ُّفيُّلإلنتاجيةُّالمضادُّالسلوكُّبتخفيضُّمرتبطةُّتنظيميةُّقيم21ُُّّوجودُّإلىُّالكاتبُّتوصل

ُّومسايرةُّالعادلة،ُّوالمزاياُّواألجورُّالمسار،ُّإثراءُّوفرصُّالتصرف،ُّحقُّوتعزيزُّوالتعاطف،ُّواالهتمام،ُّبالعدالة،
ُّ.األفرادُّبينُّوالتعاونُُّّواألخالقُّواألمانةُّالوظيفي،ُّواألمنُّمناسبة،ُّعملُّوظروفُّللفرد،ُّالوظيفة

ُّ

ُّ

ُّ
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 اإلدارة كلية في اختبارية دراسة التنظيمي وااللتزام للقيادة األخالقي السلوك بين دراسة راضي: العالقة
 واالقتصاد

ُّالثالثُّاألخالقيُّالقيادةُّسلوكُّأبعادُّبينُّواألثرُّالعالقةُّعلىُّللتعرفُّالدراسةُّهذاُّهدفت ُّالسلوكُّتوافر:
ُّمنُّلعينةُّالتنظيميُّااللتزامُّعنُّعداُّاألخالقي،ُّالسلوكُّوتعزيزُّاألخالقيُّالسلوكُّوممارساتُّاألخالقي

ُّسلوكُّألبعادُّوأثرُّعالقةُّتوجد"ُّمفادهاُّفرضيةُّمنُّمنطلقاًُُّّالقادسية،ُّجامعةُّفيُّواالقتصادُّاإلدارةُّكليةُّتدريسي
،ُّوقدُّاعتمدتُّالدراسةُّالمنهجُّالتحليليُّالوصفيُّواستخدامُّاالستبانةُّ"التنظيميُّااللتزامُّعلىُّاألخالقيُّالقيادة

ُّمستوىُُّّعلىُّوكبيرُّإيجابيُّتأثيرُّلهاُّاألخالقيةُّالقيادةُّأنُُّّإلىُّالدراسةُّوبعضُّاألساليبُّاإلحصائية،ُّتوصلت
ُّااللتزامُّمستوىُُّّعلىُّللقائدُّاألخالقيُّالسلوكُّألبعادُّتأثيرُّيوجدُّأخرىُُّّناحيةٍُُّّمنُّللعاملين،ُّالمنظميُّااللتزم

ُّوجودُُّّللتدريسيين،ُّالتنظيمي ُّبينُّتـوافرُّالسـلوكُّاألخالقـيُّلـدىُّوتستنتجُّالدراسةُّأيضًا عالقةُّمتوسطةُّالقوة
ُّم ُّاألخالقـي ُّالسـلوك ُّوممارسـات ُّبينُّالقائـد، ُّضعيفة ُّوعالقة ُّللتدريسيين، ُّالتنظيمي ُّوااللتزام ُّالقائد، ُّقبـل ـن

ُّ.متغيرُّتعزيزُّالسلوكُّاألخالقيُّمنُّقبـلُّالقائـدُّومسـتوىُّااللتزامُّالتدريسيين

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 التعقيب على الدراسات السابقة 

وأثرهُّعلىُُّّتوجدُّالعديدُّمنُّالدراساتُّالتيُّتناولتُّوناقشتُّموضوعُّالسلوكُّالتنظيميُّوأجمعتُّعلىُّأهميته،
(ُّوأكدت1121ُُّّ(،ُّوُّ)المغربي،1121ُُّّ(،ُّوُّ)الخالدي،1123ُُّّسيرُّالعملُّواإلنتاجية،ُّمثلُّدراسةُّ)مسعد،ُّ

علىُّأهميةُّدعمُّالعاملينُّفيُّالمنظمةُّوتطويرهمُّوإشراكهمُّفيُّعمليةُّصنعُّالقرارات،ُّماُّقدُّيخففُّمنُّسوءُّ
ُّنظامُّواضحُّمنُّالحوافزُّوا ُّاعتماد ُّتم ُّإذا ُّروحُّالتعاونُّوالتنافسُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّخاصًة لترقيات،ُّوسيادة

ُّوتوفيرُّالموظفينُّباألفرادُّاالهتمامُّبضرورةُّأوصىُّالذي(1122ُُُّّّجبريل،)ُّدراسةُّالشريفُّبينُّالعاملين،ُّمثل
ُّخلقُّضرورةُّعلىُّأكدُّالذي(1110ُُُّّّجلدة،)ُّواالبتكار،ُّودراسةُّاإلبداعُّعلىُّيحثهمُّماُّلهمُّالمناسبةُّالظروف

ُّ.التنظيميةُّباإلصالحاتُّوالقيامُّللتنافسية،ُّتنظيميةُّثقافةُّوتأسيسُّلإلنتاجية،ُّمساندُّمناخ

،ُّ(1123ُُّّمسعد،)تجدرُّاإلشارةُّإلىُّأنُّمجملُّالدراساتُّقدُّاعتمدتُّالمنهجُّالوصفيُّالتحليليُّمثلُّدراسات:ُّ
(،ُّوُّ)جبريل،1121ُُّّ(،ُّوُّ)الخالدي،1121ُُّّ(،ُّوُّ)اللوزي،1122ُُّّ،ُّوُّ)عنصر،ُّ(1127ُُّّمنصور،)ُّو

ُّ(.1111ُّ(،ُّوُّ)طومبسون،1110ُُّّ(،ُّوُّ)جلدة،1121ُُّّ(،ُّوُّ)المغربي،1121ُُّّ(،ُّوُّ)بحر،1122ُُّّ

(ُّو1127ُُّّولكنُّلمُّيوجدُّسوىُّدراستينُّفقطُّناقشتاُّموضوعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّوهماُّدراستيُّ)منصور،ُّ
ُّ(.1111ُّ)طومبسون،ُّ

1111ُُُّّّطومبسون،)ُّوطرحهُّقّدمهُّماُّأهميةُّمنُّالرغمُّعلى ُّأثناءُّاحثالبُّواجهتُّالتيُّالمشكلةُّأنُُّّإال(
ُّالصياغةُّطريقةُّأنُُّّحيثُّبها،ُّنفسهُّالفردُّيجدُّالتيُّالفجائيةُّوالمتاهةُّالركيكة،ُّالترجمةُّهوُّالكتابُّمطالعة

ُّتخفىُّالُّولكن.ُُّّمراراًُُّّقراءتهُّأعادُّوإنُّحتىُّالقارئ،ُّيتشتتُّأنُّفيحدثُّبوضوح،ُّمنسابةُّوليستُّمتناسقةُّغير
ُّقّوةُّومدىُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّسوءُّظاهرةُّمباشرةًُُّّتناولُّالذيُّالعالمُّفيُّالوحيدُّباعتبارهُّالكتابُّهذاُّأهمية

ُّالتفاصيلُّتناولهُّفيُّويتشتتُّليعودُّطومبسون،ُّطرحهاُّالتيُّالفرعيةُّالعناوين ُّمعُّالباحثُّيتفقُّولكن.
ُّالعادلةُّوالمزاياُّالعدالةُّمثلُّالسلوكُّسوءُّوتخفيفُّالتنظيميُّالسلوكُّضبطُّفيُّوالرقابةُّالقيمُّبأهميةُّطومبسونُّ

ُّأماُّالوظيفيُّواألمنُّالمناسبةُّالعملُّوبيئةُّوظروف ُّالمنظمة. ُّفي ُّالعاملين ُّبين ُّمنصور،)ُّدراسةُّواألخالق
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ُّعالقاتُّوجودُّفيُّالباحثُّمعهُّيتفقُّالذي(1127ُُُّّّطومبسون،)ُّدراسةُّمنُّسالسةُّأكثرُّكانتُّفقد(1127ُُّّ
ُّتبّنيُّبضرورةُّمعهُّالباحثُّويتفقُّالسلوك،ُّسوءُّعلىُّوتأثيرهاُّواألقدميةُّالمهنيةُّالفئةُّمنُّكلُّبينُّمباشرةُّتأثير
ُّ.العملُّمكانُّفيُّالنفسيةُّبالصحةُّاالهتمامُّوضرورةُّالتنظيميُّللتطويرُّعامةُّخطة

ُّرغمُّتناولته،ُّالتيُّالمراجعُّبندرةُّيتمّيزُّالذيُّالموضوعُّلهذاُّإضافةُّاعتبارهاُّهوُّالحاليةُّالدراسةُّهذهُّيميزُّما
ُّالعملُّتطويرُّفيُّمهمةُّكأداةُُّّالتنظيميُّالسلوكُّناقشتُّالدراساتُّمنُّفكثيرُّالحديث،ُّاإلدارةُّعلمُّفيُّالتطور
ُّسوءُّواقعُّفيُّللبحثُّالدراسةُّهذهُّفتأتي.ُُّّوأثرهُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّفيُّتختصُّلمُّلكنهاُّداخلها،ُّاإلداريُّ
العموميةُّفيُّفلسطينُّمنُّخاللُّدراسةُّحالةُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّفيُّالمحافظاتُُّّالوظيفةُّفيُّالتنظيميُّالسلوك

ُّالشمالية.

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهجية واجراءات الدراسة    
 مقدمة  3.1

ُّمجتمعُّ ُّوكذلك ُّدراسته، ُّإلجراء ُّالباحث ُّاستخدمها ُّالتي ُّواألدوات ُّالدراسة، ُّمنهجية ُّالفصل ُّهذا يستعرض
ُّالباحثُّللتأكدُّمنُّصدقُّأداةُُّّريتجأالّدراسةُّالذيُّ عليهُّالدراسة،ُّوعينتهُّوخصائصه،ُّوالطريقةُّالتيُّاتبعها

واألساليبُّاإلحصائيةُّالتيُّاستخدمتُّفيُّمعالجةُّالنتائج،ُّوفيماُّيليُّالدراسة،ُّوكيفيةُّالتحققُّمنُّثباتُّاألداة،ُّ
 .وصفُّلهذهُّاإلجراءات

ُّالدراسة يةمنهج  3.2

ويعرفُّبأنهُّالمنهجُّالذيُّيدرسُّظاهرةُّ،ُّباستخدامُّالمنهجُّالوصفيُّمنُّأجلُّتحقيقُّأهدافُّالدراسةُّقامُّالباحث

أوُّحدثًاُّأوُّقضيةُّموجودةُّحاليًاُّيمكنُّالحصولُّمنهاُّعلىُّمعلوماتُّتجيبُّعنُّأسئلةُّالبحثُّدونُّتدخلُّمنُّ

حاولُّالباحثُّمنُّخاللهُّوصفُّالظاهرةُّموضوعُّالدراسة،ُّوتحليلُّبياناتها،ُّوبيانُّالعالقةُّبينُّويُّ،الباحثُّفيها

تُّواآلراءُّالتيُّتطرحُّحولها،ُّوالعملياتُّالتيُّتتضمنهاُّواآلثارُّالتيُّتحدثها،ُّوهوُّأحدُّأشكالُّالتحليلُّمكوناال

ُّ ُّلوصف ُّالمنظم ُّالعلمي ُّالدقيقةُّالوالتفسير ُّللدراسات ُّوإخضاعها ُّوتحليلها ُّوتصنيفها ُّالمشكلة، ُّأو ظاهرة

ُّوالتحليل ُّبالفحص ُّللدوُّ، ُّالنظرية ُّالخلفية ُّلتوضيح ُّالسابق ُّاألدب ُّإلى ُّالرجوع ُّتم ُّاستبوُّراسة، منُُّّيانتصميم

ُُّّثالث ُُّّتهدفمحاور ُّالى ُّالمتعلقة ُّالبيانات ُّجمع ُّنحو ُّالموظفين ُّلدىُّبتوجهات ُّالتنظيمي ُّالسلوك أشكال

،ُّأماُّالمحورُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّفيُّتؤثرُّالتيُّالموظفينُّفيُّالوظيفةُّالعمومية،ُّباإلضافةُّالىُّالمتغيرات

ُّحولُّالموظفينُّمنُّحيثُّالجنس،ُّالعمر،ُّالحالةُّاالجتماعية،ُّ...ُّالخ.ُُّّالشخصيةُّالبياناتاألولُّفتضمنُّ
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 مجتمع الدراسة 3.3

ُّمن ُّالدراسة ُّمجتمع ُُّّكافةُّتألف ُّالشمالية ُّالمحافظات ُّفي ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّعددهمموظفي 73ُُّّوالبالغ
ُّموظف/ة.ُّ

 عينة الدراسة 3.3

تمُّاستهدافُّكافةُّموظفي/اتُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّفيُّالمحافظاتُّالشماليةُّفيُّالضفةُّالغربية،ُّوالبالغُّعددهمُّ
ُّموظف/ةُّكماُّذكرناُّسابقًا،ُّوبالتاليُّفإنُّعينةُّالدراسةُّتعتبرُّعينةُّمسحيةُّتشملُّكافةُّمجتمعُّالدراسة.73ُُّّ

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 3.3

 ب الجنس توزيع افراد عينة الدراسة حس 

 (:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالجنس3.1ُّالجدولُّ)

 النسبة المئوية العدد الجنس 
 26.0% 13ُّذكور
 74.0% 37ُّاناث

 100.0% 71ُّالمجموع

ُّمنُّ%13.1نتائجُّالتحليلُّالىُّأنُُّّوأشارت،ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالجنسُّ(3.1)رقمُّيبينُّالجدولُّ
ُّمنُّافرادُّعينةُّالدراسةُّهمُّمنُّاالناث.ُّ%52.1العينةُّهمُّذكور،ُّبينماُّوجدُّأنُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 ُّتوزيع افراد عينة الدراسة حسب مكان السكن 

ُّ(:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّمكانُّالسكن2.1جدولُّ)

 النسبة المئوية العدد مكان السكن

 60.0% 30ُّمدينة
 38.0% 19ُّقرية

 2.0% 1ُّمخيم
 %211.1 71 المجموع

 

،ُّفيُّحينُّ%31همُّمنُّسكانُّالمدينةُّوبنسبةُّفرادُّعينةُّالدراسةُّأنُّالنسبةُّاألكبرُّالُّ(3.2)رقمُّيظهرُّالجدولُّ
 منُّسكانُّالمخيمات.ُُّّ%1،ُّوكانُّالقرىُّسمنُّهمُُّّ%20وجدُّأنُّ

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر 

ُّ(:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالعمر2.2جدولُّ) 

 النسبة المئوية العدد العمر
 8.0% 4ُّعام21ُّاقلُّمنُّ

 50.0% 25ُّعام21ُُّّ-21ُّ
 32.0% 16ُّعام71ُُّّ-22ُّ

 10.0% 5ُّعام71ُّاكثرُّمنُّ
 %211.1 71 المجموع

ُّ

(ُّ ُّالجدول ُّالتالي:2.2ُّيوضح ُّالنحو ُّعلى ُّالنتائج ُّوكانت ُّالعمرية، ُّالفئة ُّحسب ُّالدراسة ُّعينة ُّافراد ُّتوزيع ،)
22ُّتراوحتُّأعمارهمُّمنُُّّ%21عام،ُّو21ُّلغايةُُّّ-21أعمارهمُّمنُّمنُّافرادُّعينةُّالدراسةُّتراوحت71%ُُّّ

منُّالعينةُّكانتُُّّ%0عام.ُّبينماُّوجدُّأن71ُُّّمنُّالعينةُّتجاوزتُّأعمارهمُّاكثرُّمنُُّّ%21عام،71ُُّّلغايةُّ
ُّعام.21ُّأعمارهمُّماُّدونُّ
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 توزيع افراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية 

ُّالحالةُّاالجتماعية(:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسب2.2ُّجدولُّ)
 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية

 14.0% 7ُّاعزبُّ/ُّعزباء

 86.0% 42ُّمتزوجُّ/ة

 %211.1 71 المجموع

 

 

ُّ ُّالجدول ُّبين ُّافرادُّ(3.4)رقم ُّأنُُّّعينةُّتوزيع ُّالى ُّالتحليل ُّنتائج ُّوبينت ُّاالجتماعية، ُّالحالة ُّحسب الدراسة
 ُّعزباء.ُّ/همُّفئةُّأعزبُُّّ%22همُّمنُّفئةُّالمتزوجون،ُّو03%ُّ

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 

ُّ(:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالمسمىُّالوظيفي3.5جدولُّ)
 النسبةُّالمئوية العدد المسمىُّالوظيفي

 10.0% 5 موظفُّإداراي
 32.0% 16 رئيسُّقسم

 10.0% 5 موظفُّخدمات
 32.0% 16 دائرةمديرُّ
 6.0% 3 وحدةرئيسُّ

 10.0% 5 فأكثرمديرُّعامُّ
 100.0% 50 المجموع

ُّ

ُّالجدول ُّ) يظهر ُّومدراءُُّّ(3.5رقم ُّاألقسام ُّرؤساء ُّفئة ُّمن ُّهم ُّالدراسة ُّعينة ُّألفراد ُّنسبة ُّأكبر أن
ُّ ُّوبنسبة ُُّّ%32الدوائر ُّأن ُّوجد ُّحين ُّفي ُّالعينة، ُّافراد ُّالمدراءُُّّ%21من ُّمن ُّهم ُّالعينة ُّافراد من

ُُُّّّرؤساءُّوحد.ُّ%3موظفينُّاداريين،ُُّّ%10العامين،ُّ
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  توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 

ُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالمؤهلُّالعلمي(:ُّتوزيع2.3ُّجدولُّ)

 

 النسبةُّالمئوية العدد المؤهلُّالعلمي
 6.0% 3 ثانويُّفماُّدونُّ

 10.0% 5 ثانويُّ

 8.0% 4 دبلومُّمتوسط

 52.0% 26 بكالوريوس

 24.0% 12 فأعلىماجستيرُّ

 100.0% 50 المجموع

 

(ُّ ُّالجدول ُّالتالي:ُُّّ(2.3يوضح ُّالنحو ُّعلى ُّالنتائج ُّوكانت ُّالعلمي، ُّالمؤهل ُّحسب ُّالدراسة ُّعينة ُّافراد توزيع
71%ُُّّ ُّالبكالوريوس، ُّشهادة ُّحملة ُّمن ُّهم ُّالدراسة ُّعينة ُّافراد ُّالماجستيرُُّّ%12من ُّشهادة ُّحملة ُّمن هم

منُّافرادُّالعينةُّالُّيحملونُُّّ%3همُّمنُّحملةُّشهادةُّدبلوم،ُُّّ%0همُّمنُّحملةُّشهادةُّثانوي،ُُّّ%21فأعلى،ُّ
ُّهادةُّ"ماُّدونُّالثانوي"ُّش

ُّ

  توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 

ُّ(:ُّتوزيعُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحسبُّالمؤهلُّالعلمي2.5جدولُّ)

 النسبةُّالمئوية العدد عددُّسنواتُّالخبرة
 26.0% 13 اعوام2ُّ-7ُّ
 24.0% 12 اعوام3ُّ-21ُّ

 30.0% 15 اعوام22ُّ-27ُّ
 20.0% 10 عامُّفأكثر23ُّ

 100.0% 50 المجموع
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ُّالجدول ُّ)ُّيظهر ُّنسبةُّ(3.7رقم ُّأكبر ُّالذينُُّّأن ُّفئة ُّمن ُّهم ُّالخبرة ُّسنوات ُّعدد ُّحسب ُّالدراسة ُّعينة ألفراد
ُّ ُّمن ُّخبرتهم ُّسنوات ُّعدد 22ُُّّتراوحت 27ُُّّلغاية ُّبنسبة ُّ%21عام ُّأن ُّوجد ُّبينما ُّالعينة13%ُُّّ. ُّافراد من

لغاية3ُُّّمنُّالعينةُّتراوحتُّعددُّسنواتُّخبرتهمُّمنُُّّ%12سنواتُّفماُّدون،ُّو7ُّتراوحتُّعددُّسنواتُّخبرتهمُّ
23ُّمنُّافرادُّالعينةُّتجاوزتُّعددُّسنواتُّخبرتهمُّاكثرُّمنُُّّ%11ئجُّالتحليلُّالىُّأنُّسنوات.ُّوأشارتُّنتا21ُّ

ُّعام.

ُّ

ُّأداة الدراسة  1.6ُّ

بهدفُّاإلجابةُّعلى1120ُُّّمنُّموظفيُّالوزارةُّفيُّفترةُّآذارُُّّوهيُّاألداةُّالتيُّتمُّبموجبهاُّعمليةُّجمعُّالبيانات
ُّعلىُّالنحوُّالتالي:ُُّّثالثُّأجزاءتساؤالتُّالدراسة،ُّوعليهُّقامُّالباحثُّبتطويرُّاالستبانةُّوالتيُّتكونتُّمنُّ

ُّالجزءُّاألولُّويشملُّالبياناتُّالشخصيةُّلعينةُّالدراسة.ُّ -
الجزءُّالثانيُّوتمُّبناءهُّوفقُّتدرجُّليكارتُّالخماسي،ُّويشملُّالمتغيراتُّالتيُّتؤثرُّفيُّسوءُّالسلوكُّ -

ُّالت ُّبواقع ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّسوء ُّعلى ُّمؤثرة ُّمتغيرات ُّسبع ُّعلى ُّالجزء ُّهذه ُّويحتوي 21ُّنظيمي.
ُّ ُّيليُّعبارة. ُّوفيما ُّسلبي ُّاو ُّإيجابي ُّالعبارة ُّاتجاة ُّحسب ُّفقرة ُّكل ُّتدريب ُّبتوضيح ُّالباحث ُّقام وكما

 توضيحُّلكلُّعبارةُّحسبُّالمتغيرُّمعُّبيانُّووزنُّمقياسُّليكرتُّالخماسيُّالمستخدمُّفيُّالتحليلُّ:ُّ
ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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ُّ:لمتغيراتُّالتيُّتؤثرُّفيُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميل(ُّ:ُّمقياسُّليكرتُّالخماسي2.0ُّالجدولُّ)

  المستخدم مقياس ليكرت الخماسيال االتجاة المتغير
=2ُّ=ُّالُّأوافق1=محايد2ُّ=ُّأوافق2ُُُّّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابيُّالحوافز

ُّالُّأوافقُّبشدة
=2ُّأوافقُّ=ُّال1=محايد2ُّ=ُّأوافق2ُُُّّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابيُّالدافعية

ُّالُّأوافقُّبشدة
=2ُّ=ُّالُّأوافق1=محايد2ُّ=ُّأوافق2ُُُّّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابيُّالتعلم

ُّالُّأوافقُّبشدة
ُّ،ُّ ُّالثالثة ُّ ،ُّ ُّالثانية ،ُّ ُّاألولى ُّ)الفقرة الصراع

ُّالرابعةُّ،ُّالسابعةُّ(ُّ
7ُُّّسلبيُّ ُّبشدة ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّمحايد ُّأوافق1ُُّّ= =

ُّ=ُّأوافقُّبشدة2
=2ُّ=ُّالُّأوافق1=محايد2ُّ=ُّأوافق2ُُُّّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابيُّ،ُّالسادسةُّ(ُّالصراعُّ)ُّالفقرةُّالخامسة

ُّالُّأوافقُّبشدة
7ُُّّسلبيُّاإلدراكُّ)الوعيُّواإلنتباهُّللمنبهات( ُّبشدة ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّمحايد ُّأوافق1ُُّّ= =

ُّ=ُّأوافقُّبشدة2
7ُُّّسلبيُّاإلحباط ُّبشدة ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّأوافق ُّال =2ُّ ُّمحايد ُّأوافق1ُُّّ= =

ُّبشدة=ُّأوافق2ُّ
=2ُّ=ُّالُّأوافق1=محايد2ُّ=ُّأوافق2ُُُّّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابيُّالمتابعةُّوالتقييم

ُّالُّأوافقُّبشدة
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التنظيمي،ُّويحتويُُّّالسلوكُّسوءُّالجزءُّالثالث:ُّوتمُّبناءهُّوفقُّتدرجُّليكارتُّالخماسي،ُّويشملُّأشكال -
ُّ ُّبواقع ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّألشكال ُّمحاور ُّسبع ُّعلى ُّالجزء 22ُُّّهذا ُّمن ُّبمعدل 7ُُّّعبارة 5ُّالى

ُّالباحثُّ ُّوكما ُّالفقرات ُّاتجاه ُّفي ُّتفاوتت ُّهناك ُّأن ُّاإلشارة ُّمن ُّبد ُّال ُّوكما ُّ ُّمحور. ُّلكل عبارات
 بتوضيحهاُّعلىُّالنحوُّالتاليُّبناءُّعلىُّالمحورُّورقمُّالفقرةُّ:ُّ

ُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي:ُّألشكال(ُّ:ُّمقياسُّليكرتُّالخماسي2.9ُّالجدولُّ)
 

 المقياس ليكرت الخماسي المستخدم االتجاة ارقام الفقرات المحور
2ُُّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابي 25،،13،،1ُّإهدارُّالوقت ُّ ُّأوافق =2ُّ ُّأوافق1=محايد ُّال ُّأوافق2ُّ= ُّال =

ُّبشدة
ُّ=ُّأوافقُّبشدة2أوافقُُّّ=1ُّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبي3ُّ

2ُُّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابي1،2،5ُُّّاألداءُّالمتدني ُّ ُّأوافق =2ُّ ُّأوافق1=محايد ُّال ُّأوافق2ُّ= ُّال =
ُّبشدة

ُّ=ُّأوافقُّبشدة2=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبي1،3،6ُّ
ُّغيرُّ المجموعات

ُّالرسميةُّ
ُّ=ُّأوافقُّبشدة2=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبيُّكافةُّالفقرات

ُّالتسلسلُّ ُّإحترام عدم
ُّاإلداريُّ

ُّ=ُّأوافقُّبشدة2=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبيُّكافةُّالفقرات

ُّباإلنشغالُّ التظاهر
ُّأثناءُّالعمل

2ُُّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابي2ُّ ُّ ُّأوافق =2ُّ ُّأوافق1=محايد ُّال ُّأوافق2ُّ= ُّال =
ُّبشدة

ُّ=ُّأوافقُّبشدة2=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبي 76،،13،،1
ُّمواردُّ ُّإستخدام سوء
ُّالمؤسسةُّ وموجودات

ُّوالتصرفُّفيها

2ُُّّ=أوافقُّبشدة7ُّايجابي 77،،14، ُّ ُّأوافق =2ُّ ُّأوافق1=محايد ُّال ُّأوافق2ُّ= ُّال =
ُّبشدة

ُّبشدة=ُّأوافق2ُّ=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبي 1،3،6
ُّ=ُّأوافقُّبشدة2=ُّأوافق1ُُّّ=ُّمحايد2ُّ=ُّالُّأوافق2ُّ=ُّالُّأوافقُّبشدة7ُُّّسلبيُّكافةُّالفقراتُّبثُّاإلشاعات
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مقياسُّليكرتُّالخماسي،ُُّّجاباتُّوفقالمحاورُّوفقراتهاُّحسبُّاتجاهُّاالُّيوضحُّالجدولُّأعالهُّتصنيف
صياغتهُّاتجاهُّايجابيُّبمعنىُّأنهُّتمُّصياغتهاُّبطريقةُّايجابية،ُّوبعضهاُّتمُُّّفيبينُّأنُّبعضُّالفقراتُّوي

ُّبشخصيةُّ ُّويتعلق ُّجدًا، ُّحساس ُّالبحث ُّموضوع ُّأن ُّوهو ُّرئيسي ُّلسبب ُّيعود ُّوهذا ُّسلبية، بطريقة
ُّ ُُّّفكانهدفُّالباحثالمبحوثُّبشكلُّمباشر، ُّقادرة فحصُّاالجاباتُّبشكلُّدقيقُّعلىُّأنُّتكونُّاالسئلة

ُّ ُّالمبحوث ُّشخصية ُّتمس ُّأن ُّالمعالجةُّدون ُّفي ُّذلك ُّمراعاة ُّتم ُّوقد ُّاالسئلة، ُّعلى ُّاجابته ُّفي وتؤثر
 االحصائيةُّواستخراجُّالنتائجُّبشكلُّعلمي.

ُّ
 صدق أداة الدراسة 1.1

وضوحُّفقراتهاُّومفرداتها،ُّأسئلةُّاالستبانةُّلماُّوضعتُّلقياسُّالشموليةُّومدىُُّّيقصدُّبصدقُّاالستبانةُّأنُّتقيس
ُّ ُّاالستبانة ُّتكون ُّأن ُّبمعنى ُّمنأي ُّلكل ُّقامُّمفهومة ُّوقد ُّاالستبانةُُّّيستخدمها، ُّصدق ُّمن ُّبالتأكد الباحث

 :بطريقتين

 الدراسة ألداة الظاهري  الصدق -1
بتصميمُّاالستبانةُّبصورتهاُّاألولية،ُّومنُّثمُّحيثُّقامُّالباحثُّ،ُّيقصدُّبالصدقُّالظاهريُّأوُّصدقُّالمحكمين

ُّذويُّ ُّمن ُّالمحكمين ُّمن ُّومجموعة ُّالمشرف ُّعلى ُّبعرضها ُّالدراسة ُّأداة ُّصدق ُّمن ُّالتحقق االختصاصُُّّتم
لبُّمنهمُّإبداءُّالرأيُّفيُّفقراتُّاالستبانةُّطُُّوُّاالستبانةُّعلىُّعددُّمنُّالمحكمين.ُُّّ،ُّحيثُّوزعُّالباحثوالخبرة
ُّلغويًا،ُّومدىُّشمولُّالفقراتُّللجانبُّالمدروس،ُّوإضافةُّأيُّمنُّح ُّالفقراتُّوسالمتها يث:ُّمدىُّوضوحُّلغة

تمُّإخراجُّاالستبانةُّبصورتهاُّواالقتراحاتُّالمالحظاتُُّّووفق،ُّمعلوماتُّأوُّتعديالتُّأوُّفقراتُّيرونهاُّمناسبة
ُّالنهائية.

 (Validity) Internalاالتساق الداخلي:  -صدق المقياس  -1

ُُّّيعبر ُّالداخلي ُّاالتساق ُّهذهُّعن ُّإلية ُّتنتمي ُّالـذي ُّالمحـور ُّمـع ُّاالستبانة ُّفقـرات ُّمـن ُّفقـرة ُّكـل ُّاتسـاق مـدى
.ُّبانةُّوالدرجةُّالكليةُّللمحورُّنفسهفقراتُّاالستالفقـرة،ُّمـنُّخاللُّحسـابُّمعامالتُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرةُّمنُّ

 وكانتُّعلىُّالنحوُّالتالي:ُُّّمنُّصدقُّاألداةُّوالطريقةُّالثانيةُّالتيُّاستخدمهاُّالباحثُّمنُّأجلُّالتحققُّ
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"ُّوالدرجةُّهدارُّالوقتمعاملُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرةُّمنُّفقراتُّالمحورُّاألولُّ"ُّاُُّّ(2.21)رقمُّيوضحُّالجدولُّ
ُّللمحورُّوالذيُّيبينُّأنُّمعامالتُّاالرتباطُّالمبينةُّدالةُّعندُّمستوىُّ ُّالكلية وبذلكُّيعتبرُُّّ.α≤0.05معنوية

ُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه.ُّ

ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.21)ُّرقمُّجدول :)Pearson Correlationُُّّلمصفوفةُّارتباطُّفقرات)
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّالتنظيميُّلدىاهدارُّالوقتُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّ

ُّالقيمةُّاالحتمالية
(Sig.)ُّ

ُّبيرسونُّ معامل
ُّالفقرة لالرتباط  الرقم

1ُّ أهتمُّدائماُّبالحضورُّومغادرةُّعمليُّفيُّالموعدُّالمحددُّ **554. 0.000
ُّللمغادرةُّاضطراريُّأهتمُّبالحصولُّعلىُّأذوناتُّمغادرةُّخاصة،ُّعندُّ **414. 0.003 2ُّ
أشعرُّبوقتُّفراغُّأثناءُّالعملُّعلىُّالرغمُّمنُّوجودُّمهامُّيجبُّأنُّأقومُّ **666. 0.000

ُّبها 3ُّ
ُّأقضيُّوقتيُّاليوميُّفيُّتنفيذُّالمهامُّالمطلوبةُّمني **627. 0.000 4ُّ
ُّألتزمُّبحضورُّاجتماعاتُّالعمل **390. 0.005 5ُّ

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

"ُّوالدرجةُّالمتدنيُّاألداء"ُُّّالثانيمعاملُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرةُّمنُّفقراتُّالمحورُُّّ(2.22)رقمُّيوضحُّالجدولُّ
ُّللمحورُّوالذيُّيبينُّأنُّمعامالتُّاالرتباطُّالمبينةُّدالةُّعندُّمستوىُّ ُّالكلية وبذلكُّيعتبرُُّّ.α≤0.05معنوية

ُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه.ُّ

ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.22)ُّرقمُّجدول :)Pearson Correlationُُّّلمصفوفةُّارتباطُّفقرات)
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّاألداءُّالمتندنيُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدى

ُّالقيمةُّاالحتمالية
(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّالفقرة لالرتباط  الرقم

 أقومُّبإعدادُّقائمةُّالمهامُّاليوميةُّأوُّاألسبوعيةُّ **458. 0.001
1ُّ

ُّبتضاربُّبينُّمهامُّالعملأشعرُّ **592. 0.000
2ُّ
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ُّأهتمُّبتنفيذُّالمهامُّلوحديُّ **527. 0.000
3ُّ

ُّأحرصُّعلىُّكتابةُّتقريرُّاإلنجازاتُّ **608. 0.000
4ُّ

ُّلتطويرُّعمليُّواالطالعبالبحثُُّّباستمراراقومُّ **532. 0.000
5ُّ

ُّأشعرُّبالتضاربُّبينُّأهدافيُّالخاصةُّوأهدافُّالوزارة **668. 0.000
3 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ُّ ُّالجدول ُّيوضح ُُّّ(2.21)رقم ُّالمحور ُّفقرات ُّمن ُّفقرة ُّكل ُّبين ُّاالرتباط ُُّّالثالثمعامل ُّغيرُّالمجموعات"
ُّأنُّ(العملُّبمصلحةُّعالقةُّلهاُّليسُّالتيُّالمجموعاتُّوهي)ُّالرسمية ُّيبين ُّوالذي ُّللمحور ُّالكلية ُّوالدرجة "

ُّ ُّمستوى ُّعند ُّدالة ُّالمبينة ُّاالرتباط ُّمعامالت ُّوضعُّ.α≤0.05معنوية ُّلما ُّصادق ُّالمحور ُّيعتبر ُّوبذلك ،
ُّلقياسه.ُّ

ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.21)رقمُّجدولُّ :)Pearson Correlationُُّّلمصفوفةُّارتباطُّفقرات)
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىكأحدُّاشكالُُّّالرسميةُّغيرُّالمجموعات

القيمةُّ
 االحتمالية

(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّلالرتباط

ُّالفقرة ُّالرقم

أطرحُّمشاكليُّاإلداريةُّوالوظيفيةُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّ **809. 0.000
 بهمُّداخلُّالمؤسسة

1ُّ

2ُّ الموظفينُّالذينُّأثقُّبهمأبوحُّبأسراريُّالمهنيةُّلمجموعةُّمنُّ **756. 0.000
3ُّ أتذمرُّحولُّالعملُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهم **715. 0.000
ُّعنُّ **673. 0.000 ُّبهم ُّأثق ُّالذين ُّزمالئي ُّمع ُّوالسخرية ُّالنكات ُّبعض أمارس

 عملُّالمؤسسة
4ُّ

ُّفيُّ **642. 0.000 ُّوالتحدث ُّالقهوة ُّلشرب ُّالزمالء ُّمن ُّعدد ُّمع ُّباإلجتماع أقوم
 أمورُّعامة

5ُّ
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عالقتيُّالجيدةُّبمديريُّتساعدنيُّعلىُّتجاوزُّبعضُّالمشاكلُّالتيُّ **579. 0.000
 تواجهنيُّبالعمل

3ُّ

عالقتيُّالجيدةُّبمجموعةُّمنُّالموظفينُّداخلُّالوزارةُّيساعدنيُّفيُّ **526. 0.000
 تجاوزُّبعضُّالمشاكلُّالتيُّتواجهنيُّداخلُّالعمل

5ُّ
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

ُّ

ُُّّالرابعمعاملُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرةُّمنُّفقراتُّالمحورُُّّ(2.22)رقمُّيوضحُّالجدولُّ ُّالتسلسلُّاحترامُّعدم"
ُّاإلداريُّ ُّمستوى ُّعند ُّدالة ُّالمبينة ُّاالرتباط ُّمعامالت ُّأن ُّيبين ُّوالذي ُّللمحور ُّالكلية ُّوالدرجة معنويةُّ"

α≤0.05..ُّوبذلكُّيعتبرُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه،ُّ

(ُّلمصفوفةُّارتباطُّفقراتPearson Correlationُّ(:ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.22)ُّرقمُّجدولُّ
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّاإلداريُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالتسلسلُّاحترامُّعدم

 القيمةُّاالحتمالية
(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّلالرتباط

ُّالفقرة ُّالرقم

0.000 .535** ُّ ُّلقيادةُّأقوم ُّالعمل ُّمهام ُّبعض ُّلرفع ُّأحيانًا ُّالمباشر ُّمسؤولي بتجاوز
1ُّ المؤسسة

ُّللحصولُّعلىُّ **696. 0.000 ُّالعليا أتحدثُّمعُّبعضُّاألشخاصُّللتوسطُّمعُّاإلدارة
 ترقيات

2ُّ

ُّالمؤسسةُّلتكليفيُّبمهامُّلمُّتوكلُّليُّمنُّقبلُّرئيسيُّ **800. 0.000 أتحدثُّمعُّقيادة
 المباشر

3ُّ

0.000 .697** ُّ ُّمع ُّتكليفيُّأتحدث ُّلعدم ُّإرتياحي ُّعدم ُّعن ُّللتعبير ُّالمؤسسة قيادة
 ببعضُّالمهام

4ُّ

أتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّعنُّبعضُّالموظفينُّالذينُّيمارسونُّأعمالُّ **673. 0.000
 الُّتخدمُّالمؤسسة

5ُّ
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

ُّ
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ُّ ُّالجدول ُّيوضح ُُّّ(2.22)رقم ُّالمحور ُّفقرات ُّمن ُّفقرة ُّكل ُّبين ُّاالرتباط ُُّّالخامسمعامل ُّالتظاهر"
"ُّوالدرجةُّالكليةُّللمحورُّوالذيُّيبينُّأنُّمعامالتُّاالرتباطُّالمبينةُّدالةُّعندُّمستوىُّالعملُّأثناءُّباإلنشغال

ُّ.،ُّوبذلكُّيعتبرُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه.α≤0.05معنويةُّ

ُّ

ُّ

ُّنتائجُّمعاملُّارتباط2.22ُّ)رقمُّجدولُّ (ُّلمصفوفةُّارتباطُّفقراتPearson Correlationُّبيرسونُّ)(:
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّالعملُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّأثناءُّباالنشغالُّالتظاهر

 القيمةُّاالحتمالية
(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّلالرتباط

ُّالفقرة ُّالرقم

1ُّ أتظاهر باإلنشغال عند قيامي بالمهام الموكلة الي  **736. 0.000
2ُّ أسعى دائما عند تأخري في إنجاز المهام لتبرير موقفي أمام مديري وزمالئي  **694. 0.000
3ُّ أهتم بممارسة التمارض واإلعياء للتهرب من المهام الموكلة لي **740. 0.000
4ُّ الفنية المطلوبة إلنجاز العمل بكفاءة.أتمتع بالمهارة المهنية والمعرفة  **655. 0.000
5ُّ أعتمد على زمالئي في العمل في إنجاز المهام الموكلة لي **429. 0.002
 3 أقوم بأعمال أشعر أحياناً أنها غير ضرورية للوزارة 633.** 0.002 .

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ُّ

ُّمنُّفقراتُّالمحورُُّّ(2.27)رقمُّيوضحُّالجدولُّ ُُّّالسادسمعاملُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرة ُّاستخدامُّسوء"
ُّاالرتباطُّفيهاُّوالتصرفُّالمؤسسةُّوموجوداتُّموارد ُّمعامالت ُّأن ُّيبين ُّوالذي ُّللمحور ُّالكلية ُّوالدرجة "

ُّ.،ُّوبذلكُّيعتبرُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه.α≤0.05معنويةُّالمبينةُّدالةُّعندُّمستوىُّ

ُّ



99 

 

ُّ

ُّ

ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.27)ُّرقمُّجدول :)Pearson Correlationُُّّلمصفوفةُّارتباطُّفقرات)
ُّلدىُّوالتصرفُّالمؤسسةُّوموجوداتُّمواردُّاستخدامُّسوء ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّاشكال ُّكأحد ُّفيها

ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفين

 االحتماليةالقيمةُّ
(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّلالرتباط

ُّالفقرة ُّالرقم

1ُّ أمارس حرية كاملة في التصرف بممتلكات المؤسسة **507. 0.000
2ُّ أقوم بإستخدام موارد الوزارة عند الحاجة إليها فقط في العمل **614. 0.000
3ُّ أقوم بإتالف موارد الوزارة حتى إن كانت صالحة لإلستخدام **729. 0.000
4ُّ يتوافر لدي الخبرة والكفاءة في إدارة موجودات وأصول الوزارة **613. 0.000
5ُّ يتوفر لدى الوزارة أدوات رقابة حديثة على موجودات وأصول الوزارة **592. 0.000
موجودات الوزارة بشكل سيء  باستخدامأالحظ أن بعض الزمالء بقوموا  *340. 0.016

 3 يؤدي إلى سرعة تلفها

 5 أؤمن بأنه يجب المحافظة على موجودات الوزارة **474. 0.000
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ُّ

"ُّاإلشاعاتُّبث"ُُّّالسادسمعاملُّاالرتباطُّبينُّكلُّفقرةُّمنُّفقراتُّالمحورُُّّ(2.23)رقمُّيوضحُّالجدولُّ
ُّللمحورُّوالذيُّيبينُّأنُّمعامالتُّاالرتباطُّالمبينةُّدالةُّعندُّمستوىُّ ُّالكلية ،ُّ.α≤0.05معنويةُّوالدرجة

ُّ.وبذلكُّيعتبرُّالمحورُّصادقُّلماُّوضعُّلقياسه

ُّ

ُّ
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ُّنتائجُّمعاملُّارتباطُّبيرسونُّ)2.23)رقمُّجدولُّ :)Pearson Correlationُُّّلمصفوفةُّارتباطُّفقرات)
ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالموظفينُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّاإلشاعاتُّكأحدُّاشكالُّسوءُّبث

 القيمةُّاالحتمالية
(Sig.) 

ُّبيرسونُّ معامل
ُّلالرتباط

ُّالفقرة ُّالرقم

1ُّ أهتمُّبمعرفةُّماُّيدورُّداخلُّالمؤسسةُّوليسُّلهُّعالقةُّبعملي **873. 0.000
لهاُّأهتمُّبسؤالُّزمالئيُّعنُّبعضُّاألخبارُّالتيُّسمعنهاُّعنُّالمؤسسةُّوليسُّ **838. 0.000

2ُّ عالقةُّبعملي

3ُّ أهتمُّبمعرفةُّمنُّيريدُّأنُّيحصلُّعلىُّترقيةُّمنُّموظفيُّالمؤسسة **802. 0.000
ُّعملُّ **806. 0.000 ُّمهام ُّفي ُّكالمشاركة ُّالمؤسسة ُّداخل ُّالموظفين ُّأخبار ُّبمعرفة أهتم

4ُّ داخليةُّأوُّخارجيةُّأوُّوضعهمُّاإلجتماعيُّواإلقتصادي

داخلُّالوزارةُّحتىُّلوُّلمُّأكنُّمتأكدًاُّمنُّمدىُّأشاركُّفيُّنقلُّبعضُّاألخبارُّ **461. 0.001
5ُّ صدقها

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

ُّ

 ثبات الدراسة  3.3

لفقراتُّالدراسةُّ قامُّالباحثُّمنُّالتحققُّمنُّثباتُّاألداة،ُّمنُّخاللُّحسابُّثباتُّالدرجةُّالكليةُّلمعاملُّالثبات،
ُّفيُّالموظفينُّلدىُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءألشكالُُّّالكليةُّالفا،ُّوكانتُّالدرجةحسبُّمعادلةُّالثباتُّكرونباخُّ

ُّاالداةُّبثباتُّيفيُّبأغراضُّالدراسة.ُّويبين875ُّ .0)ُّالعموميةُّالوظيفة ُّالنتيجةُّتشيرُّالىُّتمتعُّهذه (،ُّوهذه
ُّوالدرجةُّالكلية:ُّلمحاورالجدولُّالتاليُّنتائجُّاختبارُّكرونباخُّالفاُّ

ُّالثباتُّللمجاالتُّوالدرجةُّالكلية.(:ُّمعامل2.25ُّ)رقمُّجدولُّ

 معامل الثبات المجال
 0.852 إهدارُّالوقت

 0.796ُّاألداءُّالمتدني

 0.706ُّالمجموعاتُّغيرُّالرسميةُّ)وهيُّالمجموعاتُّالتيُّليسُّلهاُّعالقةُّبمصلحةُّالعمل(

 0.648ُّالتسلسلُّاإلداريُُّّاحترامعدمُّ
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 0.791ُّأثناءُّالعملُّباالنشغالالتظاهرُّ

 0.825ُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةُّوالتصرفُّفيهاُّاستخدامسوءُّ

 0.852ُّبثُّاإلشاعات

 0.875 الدرجة الكلية 

 

 إجراءات الدراسة 3.3

علىُّأفرادُّعينةُّالدراسة،ُّوبعدُّأنُّاكتملتُّعمليةُّتجميعُّاالستبياناتُّمنُّ)االستبانة(ُّقامُّالباحثُّبتطبيقُّاألداةُّ
تبينُّللباحثُّأنُّعددُّاالستبياناتُّالمستردةُّوالصالحةُّوالتيُُّّأفرادُّالعينةُّبعدُّإجابتهمُّعليهاُّبطريقةُّصحيحة،

ُّ ُّاالحصائي ُّللتحليل ُُّّاستبانة71ُّخضعت ُّإستجابة ُّعاليةُّ%09.2بنسبة ُّنسبة ُّالباحثُّوهي ُّقام ُّوكما .
ُّبمراجعةُّوتصنيفُّاإلجاباتُّوفقُّمحاورُّالمعتمدة.ُّ

 المعالجة االحصائية  1.11

بياناتُّالدراسة،ُّقامُّالباحثُّبمراجعتهاُّوادخالهاُّعلىُّقاعدةُّنُّثباتُّوصدقُّأداةُّالدراسةُّوجمعُّبعدُّالتأكدُّم
حيثُّأعطيتُّاإلجابةُّ(.SPSSُّ)ُّللعلومُّاالجتماعيةُّاإلحصائية لحزمةالبياناتُّالتيُّتمُّتطويرهاُّعلىُّبرنامجُّا

جات،ُّوغالبًاُّأربعُّدرجات،ُّوأحياناُّثالثُّدرجات،ُّونادراُّدرجتين،ُّوابدًاُّدرجةُّواحدة.ُّوكماُّقامُّدائمًاُّخمسُّدرُّ
ُّال ُّاإلحصائية ُّبمعالجة ُّوالمتوسطاتُّاباحث ُّالمئوية ُّوالنسب ُّاالعداد ُّاستخراج ُّخالل ُّمن ُّللبيانات لالزمة

ُّالمع ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّفحص ُّوتم ُّالدراسة. ُّلفقرات ُّعنيارية ُّالدراسة ُّإحصائيةُُّّدفرضيات ُّداللة مستوى
(α≤0.05ُّ)ُّاالختباراتُّالتالية:ُّعنُّطريقُّاستخدام

 ُّوالتكـرارات ُّالمئويـة ُُّّالنسـب ُّهـذا ُّيسـتخدم ُّالحسـابي: ُُّّاالمروالمتوسـط ُّأساسـي ُّمعرفـةُّألغراضبشـكل
 تكرارُّفئاتُّمتغيرُّماُّوتفيدُّالباحثُّفيُّوصفُّعينةُّالدراسة.

 ُُّّبيرسونُُّّارتباطُّمعامل(Pearson Correlation Coefficient)ُُّّهـذاُّيقـوم:ُّاالرتباطُّدرجةُّلقياس
ُّوالصـدقُّالـداخليُّاالتساقُّلحسـابُّالباحـثُّاسـتخدمهُّوقـدُّ.متغيرينُّبـينُّالعالقةُّدراسةُّعلىُّاالختبار

 .لالستبانةُّالبنائي
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 ُّألفاُّاختبارُّكرونباخ(Cronbach's Alpha)ُُّّاالستبانةلمعرفةُّثباتُّفقرات. 
 ُّاختبار(ُّتT-Testُّللمتغيراتُّالمستقلة)ُُّّاحصائيةُّبينُُّّداللةلمعرفـةُّمـاُّإذاُّكـانُّهنـاكُّفروقاتُّذات

 .مجموعتينُّمنُّالبياناتُّالمستقلة
 (ُّاختبارُّالتباينُّاألحاديOne Way ANOVAُُّّلمعرفة)ُّإحصـائيةُُّّداللةإذاُّكـانُّهنـاكُّفروقـاتُّذات

يرُّالذيُّيشتملُّثُّمجموعـاتُّأوُّأكثـرُّمـنُّالبيانـات.ُّاسـتخدمهُّالباحثُّللفروقُّالتيُّتعزىُّللمتغالبـينُّثـ
 .ثُّمجموعاتُّفأكثرالعلىُّث

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 الفصل الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة نتائج
 مقدمة  3.4

ُّعرضاًُّ ُّالفصل ُّهذا ُّأسئلةُُّّيتضمن ُّعن ُّاإلجابة ُّخالل ُّمن ُّوذلك ُّالفرضيات ُّواختبار ُّالدراسة ُّنتائج لتحليل
ُّفقرا ُّتحليل ُّخالل ُّمن ُّاليها ُّالتوصل ُّتم ُّوالتي ُّاالستبانة ُّنتائج ُّأبرز ُّواستعراض ُّعلىُّالدراسة ُّوالوقوف تها

ُّالدراسة ُّمتغيرات ُّالفصل ُّيبدأ ُّحيث .ُّ ُّحول ُّالعينة ُّافراد ُّتوجهات ُّأثر ُّسوءُّفيُّتؤثرُّالتيُّالمتغيراتبتحديد
ُّسوءُّأشكالوهيُّالدراسةُُّّمحاورعينةُّالدراسةُّحولُّافرادُّ،ُّثمُّيتنقلُّالباحثُّلتحليلُّإجاباتُّالتنظيميُّالسلوك
ُّ.قبلُّاألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّالممارسُّمنُُّّالتنظيميُّالسلوك

ُّالثالثُّيتطرقُّال ُّالفصلُّمدىُّوفيُّالقسم ُّيستعرضُّالباحثُّفيُّهذا باحثُّالختبارُّفرضياتُّالدراسة.ُّوكما
ُّلالستدالل ُّوذلك ُّالمجال ُّنفس ُّفي ُّالسابقة ُّالدراسات ُّمع ُّنتائجه ُّإليـهُُّّتوافق ُّتوصـلت ُّمـا ُّصـحة ُّمـدى علـى

ُّ ُّمـن ُّالجزئيـة ُّالنتـائج ُّلهـذه ُّوتفسـيره ُّنظـره ُّوجهـة ُّالباحث ُّيطرح ُّكما ُّنتائج، ُّمن ُّأوردهمالدراسة ُّما فيُُّّنظور
وكماُّقامُّالباحثُّبتحديدُّدرجةُّمتوسطاتُّاستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحيثُّتمُُّّالدراسة.النظريُّلهذهُُّّاإلطار

ُّاعتمادُّالدرجاتُّالتالية:ُّ

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

ُّفأقل2333ُُّّمنخفضة

3367ُّ-2334ُّمتوسطة

ُّفأعلى3363ُُّّعالية
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  نتائج أسئلة الدراسة:  3.4

ُُّّعلىُّلإلجابةُّالدراسةُّتسعى ُّالرئيس ُّوزارةُّالسؤال ُّلدى ُّالعاملين ُّلألفراد ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّواقع ُّهو ما
 والذيُّيتفرعُّمنهُّتسعةُّأسئلةُّوكانتُّالنتائجُّعلىُّالنحوُّالتالي:ُُّّشؤونُّالمرأة؟

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  3.4.4

بالعملُّلدىُّاألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّإهدارُّالوقتُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّهوُُّّ"ما
 ؟"المرأةُّ

ُّالسلوكُّ ُّسوء ُّاشكال ُّكأحد ُّبالعمل ُّالوقت ُّاهدار ُّنحو ُّالدراسة ُّعينة ُّافراد ُّوتوجهات ُّأراء ُّالمحور ُّهذا يتناول
بحسابُّالمتوسطاتُُّّإلجابةُّعنُّهذاُّالسؤالحيثُّقامُّالباحثُّباُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأة.

ُّوا ُّتعبرالحسابية ُّالتي ُّاالستبانة ُّمجاالت ُّعلى ُّالدراسة ُّعينة ُّأفراد ُّالستجابات ُّالمعيارية درجةُُّّالنحرافات
سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكماُّهوُّموضحُّاهدارُّالوقتُّكاحدُّاشكالُُّّمالءمة

ُّ(ُّالتالي.431ُّفيُّالجدولُّرقمُّ)

ُّ ُّجدول 2.2ُّ)رقم ُّالستجابات ُّالمعيارية ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّالمرأةُّ(: ُّشؤون ُّوزارة ُّموظفي/ات
ُّلمحورُّاهدارُّالوقت

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسطُّ

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالفُّ

1 
أهتمُّدائماُّبالحضورُّومغادرةُّعمليُّفيُّ

 الموعدُّالمحدد
 %21 0.87037ُّعالية الثالثة 4.240 85%

2 
أهتمُّبالحصولُّعلىُّأذوناتُّمغادرةُّخاصة،ُّ

 عندُّإضطراريُّللمغادرة
 %17 0.74066ُّعالية األولى 4.320 86%

3 
أشعرُّبوقتُّفراغُّأثناءُّالعملُّعلىُّالرغمُّمنُّ

 وجودُّمهامُّيجبُّأنُّأقومُّبها
 %35 1.21622ُّعالية الخامس 3.480 70%
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ُّ

الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّوُُّّ(4.1رقمُّ)يالحظُّمنُّالجدولُّ
أنُّاهدارُّالوقتُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمراةُُّّعينةُّالدراسةُّعلىُّ

دلُّعلىُّوهذاُّي(ُّ%82بنسبةُّمئويةُّ)ُّ(1347ُّمعياريُّ)النحرافُّإل(ُّوا4317)ُّالمتوسطُّالحسابيُّللدرجةُّالكلية
علىُّأنهُّيوجدُّسوءُّايضًاُّيدلُُّّفيُّالعمل،ُّمماالوقتُُّّهدارميلُّإلمنُّموظفيُّالوزارةُّلديهمُُّّ%18هناكُّأنُّ

اساسيةُّفيُُّّةوركيزُّأساسيةُُّّقيمةُّالوقتُّكقيمةُّالوزارة،ُّوبالتاليُّفإنسلوكُّفيُّالتصرفُّواستغاللُّالوقتُّداخلُّ
وبالنتيجةُّديُّفإنُّهذهُّالنسبةُّليستُّبسيطة.ُُّّ،ُّوباعتقاالوزارةُّيؤثرُّعلىُّمستوىُّاإلنتاجيةُّداخلُّالوزارةُّعمل

ُّأن ُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّلدىُُّّفيُّعاملينالسوءُّالسلوكُّفيُّاهدارُّالوقتُّلدىُُّّنجد ُّمتوفرُّكأحد ُّ ماُّالوزارة
ُّالوزارة.ُّ/اتربعُّموظفييقاربُّ

بدرجةُّايجابيةُّفيُّاتجاهُّالسلوكُّالتنظيميُّالفقراتُّجاءتُُّّغالبية(ُّان431ُّوكماُّتشيرُّالنتائجُّفيُّالجدولُّرقمُّ)
عالية،ُّماُّعداُّالفقرةُّالتيُّتعبرُّعنُّأشعرُّبوقتُّفراغُّأثناءُّالعملُّعلىُّالرغمُّمنُّوجودُّمهامُّيجبُّأنُّأقومُّبهاُّ

وهذاُّيدللُّعلىُّأنُُّّ،الموظفينُّيشعرونُّبوقتُّفراغُّعلىُّالرغمُّمنُّتكليفهمُّبمهامُّعملُّأكثرُّمنُّثلثيحيثُّأنُّ
.ُّوهناُّالُّبدُّمنُّاتخاذُّمزيدُّمنُّالجهدُّوالتطويربحاجةُّالىُّداخلُّالدوائرُّالمختلفةُّفيُّالعملُّقضيةُّالمتابعةُّ

اجراءاتُّمنُّقبلُّالوزارةُّلتعالجُّهذهُّالنقطةُّوهيُّفيُّغايةُّاألهمية،ُّألنُّوقتُّالفراغُّلهُّانعكاسُّعلىُّنفسيةُّ
ُّعنُّالعاملينُّويعطيُّمؤشرُّعلىُّأنُّالخططُّللدوائرُّالمختلفةُّعلىُّمحكُّالتنفيذ.ُّوحصلتُّالفقرةُّالتيُّتعبر

(،4332ُّتُّمغادرةُّخاصة،ُّعندُّاضطراريُّللمغادرةُّعلىُّاعلىُّمتوسطُّحسابيُُّّ)أهتمُّبالحصولُّعلىُّأذونا
(ُّ ُّمعياري ُّ)1374وبانحراف ُّحسابي ُّبمتوسط ُّاالجتماعات ُّبحضور ُّبااللتزام ُّالخاصة ُّالعبارة ُّتليها )4323ُّ)
ُّبالحضورُّومغادرةُّعمليُّفيُّالموعدُّالمحددُّبمتوسط1367ُّوبانحرافُّمعياريُّ) (،ُّومنُّثمُّعبارةُّأهتمُّدائما

4 
أقضيُّوقتيُّاليوميُّفيُّتنفيذُّالمهامُّالمطلوبةُّ

 مني
 %21 0.84298ُّعالية الرابعة 4.060 81%

 %16 0.67128ُّعالية الثانية 4.280 %86 ألتزمُّبحضورُّاجتماعاتُّالعمل 5

 %12 0.47790   4.076 %82ُّالدرجةُّالكلية
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(،ُّتليهاُّعبارةُُّّأقضيُّوقتيُّاليوميُّفيُّتنفيذُّالمهامُّالمطلوبةُّمني1337ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4324)حسابيُّ
ُّ(.1334(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4316بمتوسطُّحسابيُّ)

ُّ

 : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  3.4.4

لألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُُّّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّتراجعُّمستوىُّاألداءُّ"ما
 ؟"ُّالمرأةُّ

ُّالسلوكُّ ُّسوء ُّاشكال ُّكأحد ُّاالداء ُّمستوى ُّتراجع ُّنحو ُّالدراسة ُّعينة ُّافراد ُّوتوجهات ُّأراء ُّالمحور ُّهذا يتناول
بحسابُّالمتوسطاتُُّّإلجابةُّعنُّهذاُّالسؤالحيثُّقامُّالباحثُّباُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأة.

درجةُُّّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّمجاالتُّاالستبانةُّالتيُّتعبرُّعنُّالحسابيةُّواالنحرافات
سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّفقراتُّتراجعُّمستوىُّاألداءُّكأحدُّاشكالُُّّمالءمة

 (ُّالتالي.432ُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)

لمحورُّتراجعُّ(:ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسة2.1ُّ)رقمُّجدولُّ
ُّاألداءمستوىُّ

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالف

1 
أقومُّبإعدادُّقائمةُّالمهامُّاليوميةُّأوُّ

 %26 0.9949ُّعالية الثالثة 3.900 %64 األسبوعية

 %33 1.1265ُّمتوسطة الخامس 3.420 %70 أشعرُّبتضاربُّبينُّمهامُّالعمل 2
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 %36 1.1528ُّمتوسطة السادسة 3.240 %71 أهتمُّبتنفيذُّالمهامُّلوحدي 3

 %24 0.8935ُّعالية الرابعة 3.760 %70 أحرصُّعلىُّكتابةُّتقريرُّاإلنجازات 4

5 
ويرُّبإستمرارُّبالبحثُّواإلطالعُّلتطاقومُّ

 عملي
 %19 0.7669ُّعالية الثانية 3.940 60%

6 
ةُّأشعرُّبالتضاربُّبينُّأهدافيُّالخاص

 وأهدافُّالوزارة
 %21 0.8449ُّعالية األولى 4.020 48%

 %15 0.5409   3.713 %74.3ُّالدرجةُّالكليةُّ

 

الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُُّّ(4.2رقمُّ)يالحظُّمنُّالجدولُّ
تراجعُّمستوىُّاألداءُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّعينةُّالدراسةُّعلىُّ

(ُّ%74.3بنسبةُّمئويةُّ)(1.541ُّمعياريُّ)النحرافُّإل(ُّوا3371)ُّأنُّالمتوسطُّالحسابيُّللدرجةُّالكليةالمراةُُّّ
منُّالموظفينُّلديهمُّمستوىُّأداءُّمتدنيُّوهذاُّيعدُّمنُّأبرزُّأشكالُّسوءُّالسلوكُّفيُُّّ%2537وهذاُّيعنيُّأنُّ

الموظفينُّالُّيقومونُُّّربعالمؤسسة،ُّإذُّالُّيمكنُّانُّتتحققُّخططُّوأهدافُّالمؤسسةُّفيُّظلُّوجودُّماُّيقاربُّ
بأداءهمُّعلىُّالمستوىُّالمطلوب،ُّومنُّهناُّالُّبدُّمنُّالتأكيدُّعلىُّضرورةُّأنُّتراجعُّالمؤسسةُّأداءُّموظفيهاُّ

ُّحتىُّتحققُّخططهاُّوأهدافهاُّبنسبُّعالية.

منُّالموظفينُّيشعرونُّبأنُّهناكُّتضاربُّماُّبينُّمهامُّالعملُّوهذاُُّّ%43أنُّوكماُّاشارتُّنتائجُّالتحليلُّالىُّ
عدمُّوضوحُّفيُّتوزيعُّالمهامُّماُّبينُّالدوائرُّواإلداراتُّالمختلفةُّفيُّالوزارةُّوهذاُُّّإلىُّحدُّماالتضاربُّيعكسُّ

وبالتاليُّهناكُّمسؤوليةُّتقعُّعلىُّعاتقُُّّ،وجودُّضعفُّفيُّالهيكلُّالتنظيميُّللمؤسسةُّإلىُّحدُّماُّعلىيدللُّ
ُّهيةُّالمهامُّالمطلوب ُّالمؤسسةُّفيُّاتباعُّالياتُّجديدةُّفيُّتقسيمُّاالدوارُّوتوضيحُّما ُّفيُّكلُُّّقيادة إنجازها

ُّوحدةُّتنظيمية.
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ُّتشيرُّالنتائجُّفيُّالجدولُّرقمُّ) ُّبينُّالعاليةُّوالمتوسطة.432ُّوكما ُّانُّهناكُّتفاوتُّفيُّدرجاتُّالفقراتُّما )
ُّ ُّتعبر ُّالتي ُّالفقرة ُّأهدافُّعنوحصلت ُّبين ُّبالتضارب ُّالعاملين ُّاعلىُُّّهمشعور ُّعلى ُّالوزارة ُّوأهداف الخاصة

قيامُّالموظفينُّبإستمرارُّبالبحثُّواإلطالعُّلتطويرُّتليهاُُّّ(1334(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4312متوسطُّحسابيُّ)
(،ُّتليهاُّعبارةُّأقومُّبإعدادُّقائمةُّالمهام1376ُّ(،ُّوبانحرافُّمعياريُّ)33.4عملهمُّعلىُّاعلىُّمتوسطُّحسابيُُّّ)

(ُّ ُّحسابي ُّبمتوسط ُّاألسبوعية ُّأو ُّ)33.1اليومية ُّمعياري ُّوبانحراف ُّكتابةُّ..13( ُّعلى ُّأحرص ُّ ُّعبارة ُّثم ،)
(،ُّوبعدهاُّعبارةُّأهتمُّبتنفيذُّالمهامُّلوحديُّ.133(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)3376بمتوسطُّحسابيُّ)ُّتقريرُّاإلنجازات

(ُّ ُّحسابي ُّ)2376بمتوسط ُّمعياري ُّوبانحراف ُّالعملُُّّ،(1315( ُّمهام ُّبين ُّبتضارب ُّأشعر ُّكانت ُّعبارة واقل
ارةُّكانُّ(.ُّوهذاُّيعنيُّأنهُّكلماُّقلُّالمتوسطُّالحسابيُّللعب1312(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)2353بمتوسطُّحسابيُّ)

ُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.ُّممارسةُّفيُّزيادةهناكُّ

ُّ

 : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  3.4.3

الوزارةُّداخلُُّّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّظاهرةُّتشكيلُّالمجموعاتُّ)التحزبات(هوُُّّ"ما
 المرأة؟"لألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّ

كأحدُّاشكالُّظاهرةُّتشكيلُّالمجموعاتُّ)التحزبات(ُّيتناولُّهذاُّالمحورُّأراءُّوتوجهاتُّافرادُّعينةُّالدراسةُّنحوُّ
ُّالمرأة. ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّباُّسوء ُّالباحث ُّقام ُّالسؤالحيث ُّهذا ُّعن ُّإلجابة

ُّعي ُّأفراد ُّالمعياريةُّالستجابات ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّاالستبانةُّبحساب ُّمجاالت ُّعلى ُّالدراسة نة
سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّكأحدُّاشكالُّظاهرةُّتشكيلُّالمجموعاتُّ)التحزبات(ُُّّعنُُّّالتيُّتعبر

(ُّالتالي.ُّومنُّالجديرُّبالذكرُّبانُّالمتوسطُّالحسابي433ُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)
ُّ ُّالتدريج ُّعكس ُّتم (ُّ ُّالمحور ُّهذا ُّفقرات ُّعلى ُّالعاملين ُّموافقة ُّعدم ُّعن ُّيعبر ُّالسؤال ُّليكرتلهذا ُّمقياس

ُّغيرُّموافقُّبشدة(5ُُّّغيرُّموافقُّ،4ُُّّمحايدُّ،3ُُّّموافقُّ،2ُُّّهيُّموافقُّبشدةُّ،1ُُّّالخماسيُّبحيثُّيكونُّرقمُّ

ُّ
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ظاهرةُّلمحورُّتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّ(:ُّالمتوسطا2.2)ُّرقمُّجدول
ُّتشكيلُّالمجموعاتُّ)التحزبات(

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالف

1 

ُّأطرحُّمشاكليُّاإلداريةُّوالوظيفيةُّلمجموعة
منُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهمُّداخلُّ

 المؤسسة
64% 

 %39 1.26168ُّمتوسطة الرابعة 3.2000

2 
أبوحُّبأسراريُّالمهنيةُّلمجموعةُّمنُّ

 الموظفينُّالذينُّأثقُّبهم
 %31 1.09246ُّمتوسطة الثانية 3.5200 70%

3 
أتذمرُّحولُّالعملُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّ

 الذينُّأثقُّبهم
 %30 1.05386ُّمتوسطة االولى 3.5400 71%

4 
أمارسُّبعضُّالنكاتُّوالسخريةُّمعُّ

 زمالئيُّالذينُّأثقُّبهمُّعنُّعملُّالمؤسسة
 %37 1.28158ُّمتوسطة الثالثة 3.4800 70%

5 
أقومُّباإلجتماعُّمعُّعددُّمنُّالزمالءُّلشربُّ

 القهوةُّوالتحدثُّفيُّأمورُّعامة
 %44 1.30931ُّمتوسطة الخامسة 3.0000 60%

6 
علىُُّّعالقتيُّالجيدةُّبمديريُّتساعدني

تجاوزُّبعضُّالمشاكلُّالتيُّتواجهنيُّ
 بالعمل

 %44 1.04764ُّمتوسطة السابعة 2.3800 48%

7 
عالقتيُّالجيدةُّبمجموعةُّمنُّالموظفينُّ
داخلُّالوزارةُّيساعدنيُّفيُّتجاوزُّبعضُّ

 المشاكلُّالتيُّتواجهنيُّداخلُّالعمل
 %47 1.14446ُّمتوسطة السادسة 2.4200 48%



110 

 

 %26 0.78735   3.0771 %62ُّالدرجةُّالكليةُّ

ُّ

الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّوُُّّ(4.3رقمُّ)يالحظُّمنُّالجدولُّ
ُّعلى ُّالدراسة ُُّّعينة ُّ)التحزبات(محور ُّالمجموعات ُّتشكيل ُّلدىُُّّظاهرة ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّاشكال كأحد

ُّ ُّ ُّالمراة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّالحسابي ُّالمتوسط ُّالكلية)أن ُّ)3317للدرجة ُّمعياري ُّوانحراف )1.737ُّ)ُّ
ُّ(.ُّ%62بنسبةُّمئويةُّ)

ُّوُّ ُّرقم ُّللجدول 433ُّ)بالرجوع ُّالكليةُّ%33ُّهناكُّأنُّيتبين( ُّالدرجة ُّباقي ُّالموظفينُّمن ُّالىُُّّ/اتمن يميلون
تشكيلُّمجموعاتُّعملُّغيرُّرسميةُّأوُّتحزباتُّشخصيةُّبهدفُّالتأثيرُّعلىُّعملُّالمؤسسة،ُّويعتبرُّهذاُّمنُّ
أخطرُّأشكالُّسوءُّالسلوكُّممارسةُّداخلُّالمؤسسةُّلماُّلهُّمنُّأثرُّسلبيُّعلىُّمستوىُّإلتزامُّالموظفُّبواجباتهُّ

منُُّّ%43أنُّهناكُّماُّيقاربُّمن13ُُّّمُّمنُّالجدولُّرقُّيتبينكماُّالوظيفيةُّالتيُّوضحتهاُّالقوانينُّواالنظمة.ُّ
يعتبرونُّأنُّعالقتهمُّالجيدةُّبمديرهمُّتساعدهمُّعلىُّتجاوزُّبعضُّالمشاكلُّفيُّالعملُّوبالتاليُُّّ/اتالموظفين

تعزيزُّمفهومُّتشكيلُّالمجموعاتُّغيرُّالرسميةُُّّتلعبُّدورُّفيالفئةُّاإلشرافيةُّفيُّالمؤسسةُُّّهُّيمكنُّالقولُّأنفإن
منُّالموظفينُّيقومونُّباالجتماعُّمعُّزمالئهمُّفيُّالعملُُّّ%61لكُّأنُّتظهرُّالنتائجُّكذكماُّوُّفيُّالمؤسسة.ُّ

ُّللتحدثُّفيُّأمورُّعامةُّخارجُّنطاقُّالوظيفة.

وسطة،ُّوحصلتُّالفقرةُّالتيُّتعبرُّ(ُّانُّمعظمُّالفقراتُّجاءتُّبدرجةُّمت433كماُّتشيرُّالنتائجُّفيُّالجدولُّرقمُّ)
(ُّوبانحراف3354ُّحسابيُّ)علىُّأعلىُّمتوسطُّحولُّالعملُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهمُُّّعنُّالتذمر
(ُّ ُّحسابي1315ُّمعياري ُّبمتوسط ُّبهم ُّأثق ُّالذين ُّالموظفين ُّمن ُّلمجموعة ُّالمهنية ُّبأسراري ُّأبوح ُّعبارة ُّثم ،)

(،ُّومنُّثمُّعبارةُّأمارسُّبعضُّالنكاتُّوالسخريةُّمعُّزمالئيُّالذينُّأثقُّبهمُّ.131(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)3352)
(ُّتليهاُّعبارةُّأطرحُّمشاكليُّاإلدارية1323ُّ(ُّوبانحرفُّمعياريُّ)3343عنُّعملُّالمؤسسةُّبمتوسطُّحسابيُّ)

(ُّوبانحرافُّمعياري3321ُّوالوظيفيةُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهمُّداخلُّالمؤسسةُّبمتوسطُّحسابيُّ)
ُّوجاءتُّعبارةُّأقومُّباإلجتماعُّمعُّعددُّمنُّالزمالءُّلشربُّالقهوةُّوالتحدثُّفيُّأمورُّعامةُّبمتوسطُُّّ(،1.26)
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(،ُّوأخرُّعبارةُّكانتُّعالقتيُّالجيدةُّبمديريُّتساعدنيُّعلىُّتجاوز1331ُّوبانحرافُّمعياريُّ)(331ُّحسابيُّ)
ُّ(.1314(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)2333بعضُّالمشاكلُّالتيُّتواجهنيُّبالعملُّبمتوسطُّحسابيُّ)

ُّ

 : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  3.4.3

ُّ "ُّ ُّإحترام ُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّعدم ُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّما التسلسلُّاإلداريُّلألفراد
ُّ"شؤونُّالمرأةُّ؟

عدمُّإحترامُّالتسلسلُّاإلداريُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّيتناولُّهذاُّالمحورُّأراءُّوتوجهاتُّافرادُّعينةُّالدراسةُّنحوُّ
ُّالسؤالحيثُّقامُّالباحثُّباُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.ُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ بحسابُُّّإلجابةُّعنُّهذا

ُّمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّمجاالتُّاالستبانةُّالتيُّتعبرال
ُّ)ُّالتسلسلُّاإلداريُُّّاحترامعدمُّعنُّ ُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقم ُّالتالي.ُّومنُّالجديرُّبالذكرُّبان434ُّكما )

ُّالسؤالُّيعبرُّعنُّعدمُّموافقةُّالعاملينُّعلىُّفقرات ُّالمحورُّ)ُّتمُّعكسُّالتدريجُُّّالمتوسطُّالحسابيُّلهذا هذا
5ُُّّغيرُّموافقُّ،4ُُّّمحايدُّ،3ُُّّموافقُّ،2ُُّّهيُّموافقُّبشدةُّ،1ُُّّالخماسيُّبحيثُّيكونُّرقمُُّّمقياسُّليكرت

ُّغيرُّموافقُّبشدة(

 

 

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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ُّ ُّجدول 2.2ُّ)رقم ُّالدراسة ُّعينة ُّأفراد ُّالمعياريةُّالستجابات ُّالحسابيةُّواالنحرافات ُّالمتوسطات :)ُّ عدمُّلمحور
ُّالتسلسلُّاإلداريُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُُّّاحترام

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالف

1 
أقومُّبتجاوزُّمسؤوليُّالمباشرُّأحيانًاُّلرفعُّ

 بعضُّمهامُّالعملُّلقيادةُّالمؤسسة
 %18 0.80204ُّعالية األولى 4.3600 87%

2 
أتحدثُّمعُّبعضُّاألشخاصُّللتوسطُّمعُّ

 اإلدارةُّالعلياُّللحصولُّعلىُّترقيات
 %27 1.11410ُّعالية الثانية 4.0600 81%

3 
أتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّلتكليفيُّبمهامُّ

 لمُّتوكلُّليُّمنُّقبلُّرئيسيُّالمباشر
 %23 0.92494ُّعالية الثالثة 4.0400 81%

4 
المؤسسةُّللتعبيرُّعنُّأتحدثُّمعُّقيادةُّ

 عدمُّإرتياحيُّلعدمُّتكليفيُّببعضُّالمهام
 %35 1.23288ُّعالية الخامسة 3.4800 70%

5 
أتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّعنُّبعضُّ

الموظفينُّالذينُّيمارسونُّأعمالُّالُّتخدمُّ
 المؤسسة

 %27 1.05463ُّعالية الرابعة 3.9000 78%

 %79ُّالدرجةُّالكليةُّ
3.9680   0.70260 18% 

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّوُُّّ(4.4ُّ)ُّرقميالحظُّمنُّالجدولُّ
عينةُّالدراسةُّعلىُّمحورُّعدمُّإحترامُّالتسلسلُّاإلداريُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكأحدُّاشكالُّ

(ُُّّبنسبة13713ُّمعياريُّ)النحرافُّإلواُّ(33.7سوءُّالسلوكُّالتنظيميُّأنُّالمتوسطُّالحسابيُّللدرجةُّالكليةُّ)
(ُّ ُّ(%.7مئوية ،ُّ ُّبمعنى ُّنسبة ُّهناك ُّالوزارةُّ%21ان ُّفي ُّالموظفين ُُّّمن ُّفيُّال ُّاإلداري ُّالتسلسل يحترمون

ُّلالنتباه.ُّالمؤسسة ُّملفتة ُّنسبة ُّالمؤسسةُُّّوهذه ُّقيادة ُّمع ُّيتحدثون ُّالموظفين ُّبأن ُّتقول ُّالتي ُّللعبارة وبالرجوع
ُُّّ\)وزيرُّ ُّعلىُّفإنُّوكيل(ُّمنُّأجلُّالحصولُّعلىُّتكليفُّبمهامُّعملُّجديدة ُّيدل ُّثقةُّلدىُُّّوجودهذا عدم

ُّمنُّالموظفينُّبرئيسهمُّالمباشرُّوطبيعةُّالمهامُّالتيُّيوكلهاُّلهمُّمنُّأجلُّإنجازها.31%ُّ

(ُّانُّمعظمُّالفقراتُّجاءتُّبدرجةُّعالية،ُّوحصلتُّالفقرةُّالتيُّتعبر434ُّولُّرقمُّ)وكماُّتشيرُّالنتائجُّفيُّالجد
عنُّأقومُّبتجاوزُّمسؤوليُّالمباشرُّأحيانًاُّلرفعُّبعضُّمهامُّالعملُّلقيادةُّالمؤسسةُّعلىُّاعلىُّمتوسطُّحسابيُّ

ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4336) ُّالعليا1331ُّ( ُّأتحدثُّمعُّبعضُّاألشخاصُّللتوسطُّمعُّاإلدارة (،ُّوجاءتُّعبارة
(،ُّومنُّثمُّعبارةُّأتحدثُّمعُّقيادة1314ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4316صولُّعلىُّترقياتُّبمتوسطُّحسابيُّ)للح

(،13.2ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4314المؤسسةُّلتكليفيُّبمهامُّلمُّتوكلُّليُّمنُّقبلُّرئيسيُّالمباشرُّبمتوسطُّ)
ُّت ُّال ُّأعمال ُّيمارسون ُّالذين ُّالموظفين ُّبعض ُّعن ُّالمؤسسة ُّقيادة ُّمع ُّأتحدث ُّ ُّعبارة ُّثم ُّالمؤسسةُّومن خدم

ُّعبارةُّأتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّللتعبير1315ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)33.1بمتوسطُّحسابيُّ) (ُّوجاءتُّآخرًا
ُّ(.1323(ُّوانحرافُّمعياريُّ)3343عنُّعدمُّإرتياحيُّلعدمُّتكليفيُّببعضُّالمهامُّبمتوسطُّحسابيُّ)

ُّ

 : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  3.4.3

ُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّالتظاهرُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأة؟ماُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّ"ُّ

التظاهرُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّيتناولُّهذاُّالمحورُّأراءُّوتوجهاتُّافرادُّالعينةُّالدراسةُّنحوُّ
ُّالسؤالحيثُّقامُّالباحثُّباُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.ُّالمرأةُّ بحسابُّالمتوسطاتُُّّإلجابةُّعنُّهذا

ُّتعبر ُّالتي ُّاالستبانة ُّمجاالت ُّعلى ُّالدراسة ُّعينة ُّأفراد ُّالستجابات ُّالمعيارية ُّواالنحرافات التظاهرُُّّالحسابية
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(ُّالتالي.ُّومنُّالجديرُّبالذكرُّبانُّالمتوسطُّالحسابيُّلهذاُّالسؤال435ُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)بالعملُّ
لمحورُّعلىُّكافةُّعباراتُّهذاُّالمحورُّماُّعداُّالعبارةُّالتيُّيعبرُّعنُّعدمُّموافقةُّالعاملينُّعلىُّعباراتُّهذاُّا

ُّ ُّعن ُّبكفاءة.تعبر ُّالعمل ُّإلنجاز ُّالمطلوبة ُّالفنية ُّالمهنيةُّوالمعرفة ُّبالمهارة ُُّّأتمتع ُّالتدريج ُّعكس مقياسُّ)تم
غيرُّموافقُّ،4ُُّّمحايدُّ،3ُُّّموافقُّ،2ُُّّهيُّموافقُّبشدةُّ،1ُُّّالخماسيُّلخمسُّفقراتُّبحيثُّيكونُّرقمُُّّليكرت

ُّبشدة.غيرُّموافق5ُُُّّّ

ُّلمحورُّالتظاهر(:ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسة2.7ُّ)رقمُّجدولُّ
ُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

ُّمعامل
ُّاالختالف

1 
أتظاهرُّباإلنشغالُّعندُّقياميُّبالمهامُّ

 الموكلةُّالي
 %16 0.70711ُّعالية الثالثة 4.3000 86%

2 
أسعىُّدائماُّعندُّتأخريُّفيُّإنجازُّالمهامُّ

 لتبريرُّموقفيُّأمامُّمديريُّوزمالئي
 %26 1.04900ُّعالية الخامسة 3.9600 79%

3 
أهتمُّبممارسةُّالتمارضُّواإلعياءُّللتهربُّ

 الموكلةُّليمنُّالمهامُّ
 %12 0.54248ُّعالية األولى 4.5400 91%

4 
أتمتعُّبالمهارةُّالمهنيةُّوالمعرفةُّالفنيةُّ

 المطلوبةُّإلنجازُّالعملُّبكفاءة.
 %12 0.53031ُّعالية الرابعة 4.3800 88%

5 
أعتمدُّعلىُّزمالئيُّفيُّالعملُّفيُّإنجازُّ

 المهامُّالموكلةُّلي
 %16 0.69985ُّعالية الثانية 4.4000 88%

6 
بأعمالُّأشعرُّأحيانًاُّأنهاُّغيرُُّّأقوم

 ضروريةُّللوزارة
 %25 0.96911ُّ السادسة 3.8600 77%
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 %85ُّالدرجةُّالكليةُّ
4.2400   0.46676 11% 

ُّ

ُّ

ُّتبينُّمنُّالجدولُّ الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُُّّ(4.5)رقم
عينةُّالدراسةُّعلىُّمحورُّالتظاهرُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّ

(ُّ ُّالكلية ُّللدرجة ُّالحسابي ُّالمتوسط ُّأن ُّوا4324التنظيمي ُّإل( ُّ)النحراف ُّمئوي13467معياري ُّبنسبة ُّ ةُّ(
ُّالتظاهرُّبالعملُّلدىُّالعاملينُّلدىُّوازرةُّشؤونُّوُّ(.35%ُّ) ُّالمحورُّيمكنُّالقولُّبانُّظاهرة منُّخاللُّهذا

منُُّّ%23الىُّأنُّماُّيقاربُّمن435ُُّّرقمُّالوزارة.ُّويشيرُّالجدولُُّّ/اتمنُّموظفيُّ%15المرأةُّموجودةُّلدىُّ
عدمُّوضوحُّخطةُّإلىُّحدُّماُّيقومونُّبأعمالُّيشعرونُّبأنهاُّغيرُّضروريةُّللوزارة،ُّوهذاُّيعكسُُّّ/اتالموظفين

ُّالمباشر ُّالرئيس ُّقدرة ُّعدم ُّوكذلك ُّلديهم ُّالوزارة ُّماُّواهداف ُّحد ُّالصحيح.ُُّّالى ُّبالشكل ُّالمهام ُّتوزيع على
ُّأنُّماُّيقاربُّمنُّ منُّالموظفينُّيختلقونُّاالعذارُّوالمبرراتُّلعدمُّتنفيذُّالمهامُُّّ%21ويظهرُّالجدولُّايضًا
ُّ.ُّلديهماالمكانياتُّوالخبرةُّوالكفاءةُّفيُّضعفُُّّوجودُّىعلإلىُّحدُّماُّالمطلوبةُّمنهمُّبشكلُّصحيح،ُّوهذاُّيدلُّ

(ُّانُّمعظمُّالفقراتُّجاءتُّبدرجةُّعالية،ُّوحصلتُّالفقرةُّالتيُّتعبر435ُّوكماُّتشيرُّالنتائجُّفيُّالجدولُّرقمُّ)
(ُّ ُّحسابي ُّمتوسط ُّاعلى ُّعلى ُّلي ُّالموكلة ُّالمهام ُّمن ُّللتهرب ُّواإلعياء ُّالتمارض ُّبممارسة ُّأهتم (4354ُّعن

وجاءتُّتليهاُّالعبارةُّأعتمدُّعلىُّزمالئيُّفيُّالعملُّفيُّإنجازُّالمهامُّالموكلةُّليُُّّ(1354وبانحرافُّمعياريُّ)
(4341(ُّ ُّمعياري ُّبانحراف ُّإلنجاز1371ُّ( ُّالمطلوبة ُّالفنية ُّوالمعرفة ُّالمهنية ُّبالمهارة ُّأتمتع ُّعبارة ُّثم ُّومن )

عندُّقياميُُّّ(ُّتليهاُّعبارةُّأتظاهرُّباإلنشغال1353(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4333العملُّبكفاءة.ُّبمتوسطُّحسابيُّ)
(ُّ ُّحسابي ُّبمتوسط ُّالي ُّالموكلة ُّ)4331بالمهام ُّمعياري ُّوبانحراف ُّعند1371ُّ( ُّدائما ُّأسعى ُّعبارة ُّثم (ُّومن

(ُّ ُّحسابي ُّبمتوسط ُّوزمالئي ُّمديري ُّأمام ُّموقفي ُّلتبرير ُّالمهام ُّإنجاز ُّفي ُّمعياري33.6ُّتأخري ُّبانحراف )
ُّأنهاُّغيرُّضروريةُّل1314) (3336ُّلوزارةُّبمتوسطُّحسابيُّ)(ُّوآخرُّعبارةُّجاءتُّأقومُّبأعمالُّأشعرُّأحيانًا

ُّ(.13.6بانحرافُّمعياريُّ)

ُّ
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ُّالعاملينُّ" ُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّسوءُّإستخدامُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةُّلألفراد ما
ُّ"ُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ؟

ُّالمحورُّأراءُّوتوجهاتُّافرادُّالعينةُّالدراسةُّنحوُّ سوءُّإستخدامُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةُّلألفرادُّيتناولُّهذا
ُّالمرأةُّ ُّشؤون ُّوزارة ُّلدى ُّالتنظيمي.العاملين ُّالسلوك ُّسوء ُّاشكال ُّباُّكأحد ُّالباحث ُّقام ُّهذاُّحيث ُّعن إلجابة

ُّالستجاباتُّالسؤال ُّالمعيارية ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّمجاالتُُّّبحساب ُّعلى ُّالدراسة ُّعينة أفراد
(ُّالتالي.ُّومنُّالجديرُّبالذكر436ُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)التظاهرُّبالعملُّعنُُّّاالستبانةُّالتيُّتعبر

عكسُّليكرتُّالخماسيُّللفقراتُّالسلبيةُّفيُّهذاُّالمحورُّوالبالغُّعددهمُّثالثُّفقراتُّوارقامهمُّهيُّالفقرةُّبانهُّتمُّ
ُّقرةُّالسادسة.األولىُّ،ُّالفقرةُّالثالثةُّ،ُّالف

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

 

 

ُّ

ُّ
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إستخدامُّلمحورُّ(:ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسة2.3ُّ)رقمُّجدولُّ
ُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالف

1 
أمارسُّحريةُّكاملةُّفيُّالتصرفُّبممتلكاتُّ

 المؤسسة
 %24 1.01035ُّعالية الثالثة 4.1400 83%

2 
أقومُّبإستخدامُّمواردُّالوزارةُّعندُّالحاجةُّ

 إليهاُّفقطُّفيُّالعمل
 %26 1.07381ُّعالية الرابعة 4.1000 82%

3 
حتىُّإنُّكانتُُّّأقومُّبإتالفُّمواردُّالوزارة

 صالحةُّلإلستخدام
 %17 0.78792ُّعالية الثانية 4.5400 91%

4 
يتوافرُّلديُّالخبرةُّوالكفاءةُّفيُّإدارةُّ

 موجوداتُّوأصولُّالوزارة
 %20 0.80407ُّعالية الخامسة 4.0800 82%

5 
يتوفرُّلدىُّالوزارةُّأدواتُّرقابةُّحديثةُّعلىُّ

 موجوداتُّوأصولُّالوزارة
 %32 1.17125ُّمتوسطة السادسة 3.6600 73%

6 
أالحظُّأنُّبعضُّالزمالءُّبقومواُّبإستخدامُّ
موجوداتُّالوزارةُّبشكلُّسيءُّيؤديُّإلىُّ

 سرعةُّتلفها
 %36 1.17473ُّمتوسطة السابعة 3.2600 65%

 %12 0.57286ُّعالية األولى 4.7200 %94 أؤمنُّبأنهُّيجبُّالمحافظة 7

 %13 0.51488   4.0714 %81ُّالدرجةُّالكليةُّ

ُّ
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ُّلوحظُّمنُّالجدولُّ 4.6ُّ)رقم الذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّ(
عينةُّالدراسةُّعلىُّمحورُّإستخدامُّمواردُّوموجوداتُّالمؤسسةُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكأحدُّ

(ُّ ُّالكلية ُّللدرجة ُّالحسابي ُّالمتوسط ُّأن ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّسوء ُّوا4317اشكال ُّإل( ُّ)مالنحراف (13515ُُّّعياري
(ُّ ُّمئوية ُّ%3134بنسبة ُّخالل ُّمن ُّرقم(. ُّبانُّ(436)ُّجدول ُّالقول ُّيقاربُّيمكن ُّما منُُّّ%.1ُّهناك

ُُّّ/اتالموظفين ُّوهنا ُّسليم ُّغير ُّبشكل ُّالمؤسسة ُّموجودات ُّباستخدام ُّالقوليقوموا ُّنسبتهُّبُّيمكن ُّما ُّهناك أن
ُّموج21%ُّ ُّوُّمن ُّالمؤسسة ُّمناسبدات ُّغير ُّبشكل ُّتتستخدم ُّالتي ُّللعبارة ُّوبالرجوع ُّمالحظةُّ، ُّعن عبر

نجدُّأنُّماُُّّتلفهاؤديُّالىُّسرعةُّيُّمماالموظفينُّلبعضُّزمالئهمُّباستخدامهمُّموجوداتُّالوزارةُّبشكلُّسيءُّ
يتفقونُّمعُّهذهُّالعبارة،ُّوهذاُّيدللُّعلىُّأنُّبعضُّموجوداتُّالمؤسسةُّيتمُُّّ/اتمنُّالموظفينُّ%35يقاربُّمنُّ

ُّبشكلُّ ُّالموجوداتُُّّغيرُّمناسباستخدامها ُّهذه ُّبإستخدام ُّفهمُّهؤالءُّالموظفينُّالذينُّيقوموا ُّبسببُّعدم إما
أوُّلعدمُّوجودُّأنظمةُّرقابيةُّتضمنُّإستخدامُُّّبالضوابطُّواالنظمةُّالتيُّتبينُّالياتُّإستخدامُّموجوداتُّالمؤسسة

ُّهذهُّالموجوداتُّبشكلُّسليم.

(ُّ ُّرقم ُّالجدول ُّفي ُّالنتائج ُّتشير 436ُّوكما ُّبدرجة ُّجاءت ُّالفقرات ُّخمس ُّان ُّبدرجةُّ( ُّجاءت ُّوفقرتين عالية،
متوسطة.ُّوحصلتُّالفقرةُّالقائلةُّأؤمنُّبأنهُّيجبُّالمحافظةُّعلىُّموجوداتُّالوزارةُُّّعلىُّاعلىُّمتوسطُّحسابيُّ

(ُّومنُّثمُّعبارةُّأقومُّبإتالفُّمواردُّالوزارةُّحتىُّإنُّكانتُّصالحةُّلإلستخدام1357ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4372)
(ُّتليهاُّعبارةُّأمارسُّحريةُّكاملةُّفيُّالتصرفُّبممتلكات1373ُّ(ُّبانحرافُّمعياريُّ)4354بمتوسطُّحسابيُّ)

(ُّ ُّحسابي ُّبمتوسط ُّ)4314المؤسسة ُّمعياري ُّوبانحراف ُّعند1311ُّ( ُّالوزارة ُّموارد ُّبإستخدام ُّأقوم ُّعبارة ُّثم )
ُّفقطُّفيُّالعملُّبمتوسطُّحسابيُّ) ُّبانحرافُّمعياريُّ)4311الحاجةُّإليها ُّيتوافرُّلدي1317ُّ( (ُّومنُّثمُّعبارة

ُّإد ُّفي ُّوالكفاءة ُّ)الخبرة ُّحسابي ُّبمتوسط ُّالوزارة ُّوأصول ُّموجودات ُّ)4313ارة ُّمعياري ُّوبانحراف )1331ُّ)
(3366ُّوجاءتُّعبارةُّيتوفرُّلدىُّالوزارةُّأدواتُّرقابةُّحديثةُّعلىُّموجوداتُّوأصولُّالوزارةُّبمتوسطُّحسابيُّ)

(ُّ ُّمعياري ُّبشك1371وبانحراف ُّالوزارة ُّموجودات ُّبإستخدام ُّبقوموا ُّالزمالء ُّبعض ُّأن ُّأالحظ ُّعبارة ُّواخيرًا لُّ(
ُّ(.1317(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)3326سيءُّيؤديُّإلىُّسرعةُّتلفهاُّبمتوسطُّحسابيُّ)
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ُّماُّهوُّواقعُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّوالمتمثلُّفيُّبثُّاإلشاعاتُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ؟"

بثُّاإلشاعاتُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّ ينةُّالدراسةُّنحويتناولُّهذاُّالمحورُّأراءُّوتوجهاتُّافرادُّالع
ُّ ُّالمرأة ُّالتنظيمي.شؤون ُّالسلوك ُّسوء ُّاشكال ُّباُّكأحد ُّالباحث ُّقام ُّالسؤالحيث ُّهذا ُّعن بحسابُُّّإلجابة

ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّمجاالتُّاالستبانةُّالتيُّتعبر
ُّ(ُّالتالي.437ُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)التظاهرُّبالعملُّ

 

2.5ُّ)ُّرقم جدول ُّالدراسة ُّعينة ُّأفراد ُّالستجابات ُّالمعيارية ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّالمتوسطات :)ُّ بثُّلمحور
ُّاإلشاعاتُّبالعملُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسط

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالف

1 
أهتمُّبمعرفةُّماُّيدورُّداخلُّالمؤسسةُّوليسُّ

 لهُّعالقةُّبعملي
 %29 1.15987ُّعالية الثانية 3.9600 79%

2 
أهتمُّبسؤالُّزمالئيُّعنُّبعضُّاألخبارُّالتيُّ

سمعنهاُّعنُّالمؤسسةُّوليسُّلهاُّعالقةُّ
 بعملي

 %31 1.17803ُّعالية الرابعة 3.8000 76%

3 
أهتمُّبمعرفةُّمنُّيريدُّأنُّيحصلُّعلىُّترقيةُّ

 منُّموظفيُّالمؤسسة
 %32 1.17872ُّعالية الخامس 3.7200 74%

4 
أهتمُّبمعرفةُّأخبارُّالموظفينُّداخلُّالمؤسسةُّ
كالمشاركةُّفيُّمهامُّعملُّداخليةُّأوُّخارجيةُّ

 أوُّوضعهمُّاإلجتماعيُّواإلقتصادي
 %30 1.15511ُّعالية الثالثة 3.8200 76%
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5 
أشاركُّفيُّنقلُّبعضُّاألخبارُّداخلُّالوزارةُّ

 حتىُّلوُّلمُّأكنُّمتأكدًاُّمنُّمدىُّصدقها
 %20 0.88617ُّعالية األولى 4.5200 90%

 %13 0.51488   4.0714 %81ُّالدرجةُّالكليةُّ

ُّ

ُّلوحظُّمنُّالجدولُّ 4.7ُّ)رقم أفرادُُّّالذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجابات(
ُّاشكالُّسوءُّ ُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّكأحد ُّالدراسةُّعلىُّمحورُّبثُّاإلشاعاتُّبالعملُّلألفراد عينة

(ُُّّبنسبةُّمئوية1.514ُّمعياريُّ)النحرافُّإل(ُّوا4317السلوكُّالتنظيميُّأنُّالمتوسطُّالحسابيُّللدرجةُّالكليةُّ)
يمارسونُّبثُُّّ/اتُّمنُّالموظفينُّ%.1منُّخاللُّهذاُّالمحورُّيمكنُّالقولُّبانُّهناكُّماُّيقاربُّوُّ(.31%ُّ)

ُّتنعكسُّعلىُّإستقرارُّالبيئةُّالداخليةُّللمؤسسة،ُّوبالرجوعُّ اإلشاعاتُّداخلُّالمؤسسةُّوهيُّظاهرةُّخطيرةُّجدًا
بمعرفةُّاخبارُّالوزارةُّ/اتُّمنُّالموظفينُّ%25نجدُّأنُّهناكُّإهتمامُّكبيرُّلدىُُّّ(437)رقمُّللعباراتُّفيُّالجدولُّ

ألخبارُّالتيُّلهاُّعالقةُّبترقياتُّزمالئهمُّأوُّحتىُّاألخبارُّالتيُّتتعلقُّالتيُّليستُّلهاُّعالقةُّبعملهمُّاوُّحتىُّا
ُّالعمل ُّمن ُّكبير ُّوقت ُّهناك ُّأن ُّعلى ُّيدلل ُّوهذا ُّبزمالئهم ُّالخاصة ُُّّباألمور ُّما ُّحد ُّالبحثُّالى ُّفي يضيع

ُّمنُّالموظفينُّفيُّعملهم.ُُّّ%25ُّوالتحريُّعنُّاالخرينُّمماُّيؤديُّإلىُّعدمُّالتركيزُّلدىُّماُّيقاربُّمنُّ

(ُّانُّخمسُّالفقراتُّجاءتُّبدرجةُّعالية.ُّوحصلتُّالفقرةُّالتيُّتعبر437ُّجُّفيُّالجدولُّرقمُّ)وكماُّتشيرُّالنتائ
عنُّأشاركُّفيُّنقلُّبعضُّاألخبارُّداخلُّالوزارةُّحتىُّلوُّلمُّأكنُّمتأكدًاُّمنُّمدىُّصدقهاُّعلىُّاعلىُّمتوسطُّ

عالقةُّ(ُّوثمُّعبارةُّأهتمُّبمعرفةُّماُّيدورُّداخلُّالمؤسسةُّوليسُّله1333ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)4352حسابيُّ)
(ُّتليهاُّعبارةُّأهتمُّبمعرفةُّأخبارُّالموظفينُّداخل1316ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)33.6بعمليُّبمتوسطُّحسابيُّ)

المؤسسةُّكالمشاركةُّفيُّمهامُّعملُّداخليةُّأوُّخارجيةُّأوُّوضعهمُّاإلجتماعيُّواإلقتصاديُّبمتوسطُّحسابيُّ
األخبارُّالتيُّسمعنهاُّعنُّ(ُّوجاءتُّعبارةُّأهتمُّبسؤالُّزمالئيُّعنُّبعض1315ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)3332)

ُّجاءتُّعبارة1317ُّ(ُّوبانحرافُّمعياريُّ)3331المؤسسةُّوليسُّلهاُّعالقةُّبعمليُّبمتوسطُّحسابيُّ) (ُّواخيرًا
(ُّوبانحرافُّمعياري3372ُّأهتمُّبمعرفةُّمنُّيريدُّأنُّيحصلُّعلىُّترقيةُّمنُّموظفيُّالمؤسسةُّبمتوسطُّحسابيُّ)

(1317.)ُّ
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 الثامن النتائج المتعلقة بالسؤال 4.2.8

ُّ ُّالمرأةُّهل ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّلسوء ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ُّعالقة تعزىُُّّيوجد
ُّلمتغيراتُّالجنس،ُّوالعمر،ُّوالمسمىُّالوظيفي،ُّوالمستوىُّالتعليمي،ُّومكانُّالسكن؟

ُّعنُّهذاُّالسؤالُّتمُّتحويلهُّلألسئلةُّالفرعيةُّالتالية:ُّلإلجابة

  السؤال الفرعي األول 

ُّذا ُّعالقة ُّيوجد ُّالمرأةُّهل ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّلسوء ُّإحصائية ُّداللة تعزىُُّّت
ُّلمتغيرُّالجنس؟ُّ

ُّ:تمُّتحويلهُّللفرضيةُّالتاليةُّالفرعيُّاالولُّلإلجابةُّعنُّهذاُّالسؤال

 نتائج اختبار الفرضية:

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّالسلوكُّاُّلسوء (αُّ≤ُّ1315الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)"
ُّ"ُّالجنسُّلمتغيرفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

ُّالدراسةُّعلىُّاشكالُُّّومنُّأجلُّاختبارُّهذهُّ الفرضيةُّتمُّحسابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينة
ُّمتغيرُّ ُّوجود ُّبسبب ُّالمستقلة ُّللمتغيرات ُّ)ت( ُّاختبار ُّاستخدام ُّتم ُّفقد ُّأشكاله. ُّبكافة ُّالتنظيمي ُّالسلوك سوء

ُّ-(ُّالتالي:433خيارينُّ)ذكر،ُّأنثى(ُّوكانتُّالنتائجُّكماُّهوُّمبينُّفيُّالجدولُّرقمُّ)ضابطُّب

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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ُّ ُّالجدول 2.0ُّ)رقم :ُّ ُّالستجابة( ُّالفروق ُّلداللة ُّ)ت( ُّاختبار ُّلسوءُّاشكالُّحولُّالدراسةُّعينةُّافرادُّنتائج
ُّتبعاُّلمتغيرُّالجنسُّالمرأةُُّّشؤونُُّّوزارةُّفيُّالعاملينُّلدىُّالتنظيمي

 العدد الجنس
الوسطُّ
 الحسابي

االنحرافُّ
 المعياريُّ

 sig)مستوىُّالداللة) قيمة)ت( درجةُّالحرية

1.119ُّ 7.122 20 54187. 3.74 22 ذكر

    35019. 3.88 25 أنثى

ُّ(α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

ُّالقيمةُّاقلُّمنُّالقيمةُّالمحددةُّفيُُّّ.1312أنُّقيمةُّمستوىُّالداللةُّهيُُّّ(433)يتبينُّمنُّالجدولُّرقمُّ وهذه
(ُّ ُّوهي 1315ُّالفرضية ُّانه ُّأي ،)(ُّ ُّالداللة ُّمستوى ُّعند ُّاحصائية ُّداللة ُّذات ُّفروق ُّلسوءα ≤ 0.05يوجد )ُّ

ومنُّالجدولُّالسابقُّنالحظُّأنُّ ".لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّلمتغيراتُّالجنسُّالسلوك
ُُّّوبذلكُّتمُّرفضُّالفرضية.(.3335ُّ(ُّوفئةُّاإلناثُّ)3374المتوسطاتُّالحسابيةُّلفئةُّالذكور)

ذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّهناكُّفروقُُّّفيُّهذهُّالدراسةُّيمكنُّالقولُّبانالثامنُُّّالسؤالُّوكجزءُّمنُّاإلجابةُّعلى
(ُّ ُّالداللة ُّلسوءα ≤ 0.05مستوى ُّاُّ( ُّلمتغيراتُّالسلوك ُّتعزى ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى لتنظيمي

ُّ.ُّالجنس

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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  السؤال الفرعي الثاني 

ُّالمرأةُّ ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّلسوء ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ُّعالقة ُّيوجد تعزىُُّّهل
ُّلمتغيرُّالعمر؟ُّ

ُّ:تمُّتحويلهُّللفرضيةُّالتاليةُّالفرعيُّالثانيُّلإلجابةُّعنُّهذاُّالسؤال

 :الفرضيةاختبار نتائج 

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّالسوءُّ (αُّ≤ُّ1315الداللةُّ)الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّ"
ُّالعمر"ُُّّلمتغيرشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

منُّأجلُّدراسةُّصحةُّالفرضيةُّالقائلةُّتمُّاحتسابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّ
ُّ.العمرلمتغيرُُّّتبعاًُّلتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّالسلوكُّاسوءُّاشكالُّ

اشكالُّلسوءُّ(:ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّحول2.9ُّ)رقمُّجدولُّ
ُّ.التنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّحسبُّالعمر

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية
 المعياري 

 0.1546 2.88 4 عام 11اقل من 
 0.2707 2.71 25 عام 40 - 30

 0.2508 2.79 16 عام 50 - 41

 0.2570 2.98 5 عام 51من  أكثر

ُّ

 

 

ُّ
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فيُّاشكالُُّّالعمرُّإنُّهناكُّفروقُّبينُّاألوساطُّالحسابيةُّلفئاتُّمتغيرُّ(4.9رقمُّ)يتضحُّمنُّخاللُّالجدولُّ
ُّا ُّالداللةُُّّلتنظيميسوء ُّمستوى ُّإلى ُّوصلت ُّقد ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّفي ُّالفروق ُّكانت ُّإذا ُّما وللتحقق

ُّ:(ُّيوضحُّذلك4311)رقمُّاإلحصائيةُّاستخدمُّاختبارُّتحليلُّالتباينُّاألحاديُّوالجدولُّ

ُّ ُّالجدول ُّالسلوك2.21ُّ)رقم ُّسوء ُّاشكال ُّحول ُّالعينة ُّافراد ُّالستجابة ُّاألحادي ُّالتباين ُّاختبار ُّنتائج :ُّ )
ُّالعمرتبعاُّلمتغيرُُّّيالتنظيم

مستوىُّ
 (Pالداللة)

(ُّف)قيمة
 المحسوبة

 

درجاتُّ متوسطُّالمربعات
 الحرية

مجموعُّ
 مصدرُّالتباين المربعات

 المربعاتُّبينُّالفئات 341. 3 114. 1.719 176.

 المربعاتُّالداخلية 3.038 46 066.  

 المجموعُّالكلي 3.379 49   

ُّ(α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ُّ

ُّ ُّرقم ُّالجدول ُّمن ُّ)ُّ(2.21)تبين ُّالكلية ُّللدرجة ُّف ُّقيمة ُّ)2.529أن ُّهي ُّالداللة ُّومستوى ُّوهذه1.253ُّ( )
الُّتوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّأيُّانهُّ(،1.17ُّالقيمةُّأكبرُّمنُّالقيمةُّلمحددةُّفيُّالفرضيةُّوهي)

شكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُُّّتبعاُّلمتغيرُّال(،αُّ ≤ 0.05مستوىُّداللة)
ُُّّوبذلكُّتمُّقبولُّالفرضية.العمرُّ

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 السؤال الفرعي الثالث 
تعزىُُّّهلُّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

 لمتغيرُّالمسمىُّالوظيفي؟

ُّالتالية:ُّللفرضيةلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّتمُّتحويلةُّ
 نتائج اختبار الفرضية

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّالسلوكُّالسوءُّ (αُّ≤ُّ1315الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)"
ُّالمسمىُّالوظيفي"ُُّّلمتغيرفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

ابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّمنُّأجلُّدراسةُّصحةُّالفرضيةُّالقائلةُّتمُّاحتس
ُّللمسمىُّالوظيفيُّتبعاًُّلتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّالسلوكُّاسوءُّاشكالُّ

ُّالدراسةُّحول2.22ُّ)رقمُّجدولُّ ُّعينة ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجابةُّافراد اشكالُّ(:
ُّالمسمىُّالوظيفي.ُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاًُّلسوءُّالتنظيميُّلدىُّ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي
  0.3204       2.79          5 موظف إداراي

  0.1928       2.80          16 رئيس قسم

  0.4245       2.77          5 موظف خدمات

  0.2465       2.72          16 مدير دائرة

  0.4502       3.02          3 رئيس قسم

  0.1841       2.75          5 فأكثرمدير عام 

ُّ
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ُّالمسمىُّالوظيفيُّإنُّهناكُّفروقُّبينُّاألوساطُّالحسابيةُّلفئاتُّمتغيرُّ(4311رقمُّ)يتضحُّمنُّخاللُّالجدولُّ
ُّا ُّسوء ُّاشكال ُّالفروقُُّّلتنظيميفي ُّكانت ُّإذا ُّما ُّمستوىُُّّوللتحقق ُّإلى ُّوصلت ُّقد ُّالحسابية ُّالمتوسطات في

ُّ:(ُّيوضحُّذلك4312)ُّرقمُّالداللةُّاإلحصائيةُّاستخدمُّاختبارُّتحليلُّالتباينُّاألحاديُّوالجدول

ُّ ُّالجدول ُّالسلوك2.21ُّ)رقم ُّسوء ُّاشكال ُّحول ُّالعينة ُّافراد ُّالستجابة ُّاألحادي ُّالتباين ُّاختبار ُّنتائج :ُّ )
ُّالمسمىُّالوظيفيتبعاُّلمتغيرُُّّيالتنظيم

مستوىُّ
 (Pالداللة)

(ُّف)قيمة
 المحسوبة

 

درجاتُّ متوسطُّالمربعات
 الحرية

مجموعُّ
 مصدرُّالتباين المربعات

 المربعاتُّبينُّالفئات 238. 5 048. 667. 651.

 المربعاتُّالداخلية 3.141 44 071.  

 المجموعُّالكلي 3.379 49   

 (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ُّ

ُّ ُّرقم ُّالجدول ُّمن ُّ)ُّ(4.12)تبين ُّالكلية ُّللدرجة ُّف ُّقيمة ُّ)1.335أن ُّهي ُّالداللة ُّومستوى ُّوهذه1.372ُّ( )
الُّتوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّأيُّانهُّ(،1.17ُّالقيمةُّأكبرُّمنُّالقيمةُّلمحددةُّفيُّالفرضيةُّوهي)

لمتغيرُُّّشؤونُّالمرأةُُّّتبعاًُّشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّال(،αُّ ≤ 0.05مستوىُّداللة)
ُّوبذلكُّتمُّقبولُّالفرضية.ُّالمسمىُّالوظيفي.ُّ

 
 
 
 
 



127 

 

 السؤال الفرعي الرابع 
تعزىُُّّهلُّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

 لمتغيرُّالمستوىُّالتعليمي؟
ُّالتالية:ُّللفرضيةلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّتمُّتحويلةُّ

 نتائج اختبار الفرضية

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّالسلوكُّالسوءُّ (αُّ≤ُّ1315الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)"
ُّالمستوىُّالتعليمي"ُُّّلمتغيرفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

منُّأجلُّدراسةُّصحةُّالفرضيةُّالقائلةُّتمُّاحتسابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّ
ُّالمستوىُّالتعليمي.ُّتبعاًُّلتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّالسوءُّاشكالُّ

ُّالدراسةُّحول2.22ُّ)رقمُّجدولُّ ُّعينة ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجابةُّافراد اشكالُّ(:
ُّالمستوىُّالتعليميُّلسوءُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاًُّ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي
 0.27651  2.97          3 ثانوي فما دون 

 0.40528  2.61          5 ثانوي 

 0.35141  2.71          4 دبلوم متوسط

 0.25335  2.80          26 بكالوريس

 0.16939  2.79          12 ماجستير فاعلى

ُّ

ُّالمستوىُّالتعليميُّإنُّهناكُّفروقُّبينُّاألوساطُّالحسابيةُّلفئاتُّمتغيرُّ(4.13)ُّرقمُّيتضحُّمنُّخاللُّالجدول
ُّا ُّسوء ُّاشكال ُّمستوىُُّّلتنظيميفي ُّإلى ُّوصلت ُّقد ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّفي ُّالفروق ُّكانت ُّإذا ُّما وللتحقق

ُّ:(ُّيوضحُّذلك4314)الداللةُّاإلحصائيةُّاستخدمُّاختبارُّتحليلُّالتباينُّاألحاديُّوالجدولُّ
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ُّالسلوك2.22ُّ)ُّرقمُّالجدول ُّسوء ُّاشكال ُّحول ُّالعينة ُّافراد ُّالستجابة ُّاألحادي ُّالتباين ُّاختبار ُّنتائج :ُّ )
ُّبعاُّلمتغيرُّالمستوىُّالتعليميتُّيالتنظيم

مستوىُّ
 (Pالداللة)

(ُّف)قيمة
 المحسوبة

 

درجاتُّ متوسطُّالمربعات
 الحرية

مجموعُّ
 مصدرُّالتباين المربعات

 المربعاتُّبينُّالفئات 278. 4 070. 1.009 .222

 المربعاتُّالداخلية 3.101 45 069.  

ُّالمجموعُّالكلي 3.379 49   

 (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة           

 

(ُّوهذهُّالقيمة1.413ُّ(ُّومستوىُّالداللةُّهيُّ).1311أنُّقيمةُّفُّللدرجةُّالكليةُّ)ُّ(4314)تبينُّمنُّالجدولُّرقمُّ
(،ُّأيُّانهُّالُّتوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّمستوى1315ُّأكبرُّمنُّالقيمةُّلمحددةُّفيُّالفرضيةُّوهي)

المستوىُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاُّلمتغيرُُّّي(،ُّالشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمα ≤ 0.05داللة)
ُُّّوبذلكُّتمُّقبولُّالفرضية.التعليمي.ُّ

ُّ

 السؤال الفرعي الخامس 
ُّ

ُّالمرأةُّ ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّلسوء ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ُّعالقة ُّيوجد تعزىُُّّهل
ُّ؟ُّمكانُّالسكنلمتغيرُّ

ُّ:تمُّتحويلهُّللفرضيةُّالتاليةُّالفرعيُّالخامسُّلإلجابةُّعنُّهذاُّالسؤال

ُّ
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 نتائج اختبار الفرضية:

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّالسلوكُّاُّلسوء (αُّ≤ُّ1315الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)"
ُّمكانُّالسكن"ُُّّلمتغيرفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

ُّالدراسةُّعلىُّاشكالُُّّومنُّأجلُّاختبارُّهذهُّ الفرضيةُّتمُّحسابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينة
ُّمتغيرُّ ُّوجود ُّبسبب ُّالمستقلة ُّللمتغيرات ُّ)ت( ُّاختبار ُّاستخدام ُّتم ُّفقد ُّأشكاله. ُّبكافة ُّالتنظيمي ُّالسلوك سوء

ُّ-(ُّالتالي:4315(ُّوكانتُّالنتائجُّكماُّهوُّمبينُّفيُّالجدولُّرقمُّ)قرية،ُّمدينةضابطُّبخيارينُّ)

ُّ)الجد ُّرقم ُّالستجابة2.27ول ُّالفروق ُّلداللة ُّ)ت( ُّاختبار ُّنتائج :ُّ ُّلسوءُّاشكالُّحولُّالدراسةُّعينةُّافرادُّ(
ُّمكانُّالسكنتبعاُّلمتغيرُُّّالمرأةُُّّشؤونُُّّوزارةُّفيُّالعاملينُّلدىُّالتنظيمي

 العدد مكانُّالسكن
الوسطُّ
 الحسابي

االنحرافُّ
 المعياريُّ

 sig)مستوىُّالداللة) قيمة)ت( درجةُّالحرية

 0.264 1.275 20 3997. 3.87 31 مدينة

    4293. 3.82 19 قرية

ُّ(α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

وهذهُّالقيمةُّاكبرُّمنُّالقيمةُّالمحددةُّفي13264ُُّّ(ُّأنُّقيمةُّمستوىُّالداللةُّهي4315ُّيتبينُّمنُّالجدولُّرقمُّ)
ُّ(ُّلسوءα ≤ 0.05الداللةُّ)يوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّ(،ُّأيُّانهُّال1315ُّالفرضيةُّوهيُّ)

ُُّّالسلوك ُّلمتغيرات ُّتعزى ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالسابقُّلتنظيمي ُّالجدول ُّ".ومن ُّالسكن مكان
ُّ ُّبلغ) ُّقد ُّالمدينة ُّلسكان ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّأن ُّ)3337نالحظ ُّبــ ُّالقرى ُّوسكان )3331ُّ ُّقبولُّ(. ُّتم وبذلك

الُّيوجدُّفروقُُّّهذهُّالدراسةُّيمكنُّالقولُّبانهالثامنُّفيُُّّالسؤالوكجزءُّمنُّاإلجابةُّعلىُُّّالفرضيةُّالفرضية.
لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالسلوكُّاُّ(ُّلسوءα ≤ 0.05ذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)

ُّمكانُّالسكنُّ.ُّالمرأةُّتعزىُّلمتغيراتُّ

ُّ
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  السادسالسؤال الفرعي  
تعزىُُّّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّهلُّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّ

ُّلمتغيرُّعددُّسنواتُّالخبرة؟
ُّالتالية:ُّللفرضيةلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّتمُّتحويلةُّ

ُّ
 نتائج اختبار الفرضية:  

لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّاُّالسلوكُّلسوء (αُّ≤ُّ1315الُّيوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)"
ُّعددُّسنواتُّالخبرة"ُُّّلمتغيرفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّ

منُّأجلُّدراسةُّصحةُّالفرضيةُّالقائلةُّتمُّاحتسابُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالستجابةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّ
ُّلعددُّسنواتُّالخبرة.ُّتبعاًُّلتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّاُّالسلوكُّسوءاشكالُّ

ُّالدراسةُّحول2.23ُّ)ُّرقمُّجدول ُّعينة ُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجابةُّافراد اشكالُّ(:
ُّلعددُّسنواتُّالخبرةُّلسوءُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاًُّ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة
 0.2750  2.75          13 أعوام7ُُُُّّّّ–2
 0.2217  2.73          12 أعوام21ُُُّّّ–3ُّ

 0.2936  2.82          15 عام27ُُُّّّ–22ُّ

 0.2657  2.82          10 عامُّفاكثر23ُُّّ

ُّ

إنُّهناكُّفروقُّبينُّاألوساطُّالحسابيةُّلفئاتُّمتغيرُّعددُّسنواتُّالخبرةُُّّ(4.16رقمُّ)يتضحُّمنُّخاللُّالجدولُّ
ُّا ُّالسلوك ُّسوء ُّاشكال ُّإلىُُّّلتنظيميفي ُّوصلت ُّقد ُّالحسابية ُّالمتوسطات ُّفي ُّالفروق ُّكانت ُّإذا ُّما وللتحقق
ُّ(ُّيوضحُّذلك:4317)رقمُّدمُّاختبارُّتحليلُّالتباينُّاألحاديُّوالجدولُّاستختمُّإمستوىُّالداللةُّاإلحصائيةُّ

ُّ
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ُّي(:ُّنتائجُّاختبارُّالتباينُّاألحاديُّالستجابةُّافرادُّالعينةُّحولُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّالتنظيم4.17)ُّرقمُّالجدول
ُّعددُّسنواتُّالخبرةتبعاُّلمتغيرُّ

مستوىُّ
 (Pالداللة)

(ُّف)قيمة
 المحسوبة

 

درجاتُّ متوسطُّالمربعات
 الحرية

مجموعُّ
 مصدرُّالتباين المربعات

 المربعاتُّبينُّالفئات 088. 3 029. 412. 745.

 المربعاتُّالداخلية 3.290 46 072.  

 المجموعُّالكلي 3.379 49    

 (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة           

ُّ

ُّ ُّ)لوحظ ُّالكلية ُّللدرجة ُّف ُّقيمة ُّ)1.412أن ُّهي ُّالداللة ُّومستوى )1.745ُّ ُّالقيمة ُّوهذه ُّالقيمةُُّّاكبر( من
(،αُّ ≤ 0.05توجدُّفروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّمستوىُّداللة)أيُّأنهُّالُّ(،1315ُّلمحددةُّفيُّالفرضيةُّوهي)

وبذلكُّتمُُّّ.عددُّسنواتُّالخبرةتبعاُّلمتغيرُُّّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُُّّيالتنظيمشكالُّسوءُّالسلوكُّال
ُّقبولُّالفرضية.ُّ

نُّهلُّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالثامنُّبشأملخصُّلإلجابةُّعلىُّالسؤالُّ
ُّ ُّوالعمر، ُّالجنس، ُّلمتغيرات ُّتعزى ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالتعليمي،ُّالعاملين ُّوالمستوى ُّالوظيفي، والمسمى

ةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّاشكالُّومكانُّالسكن؟ُّفقدُّأظهرتُّنتائجُّاختبارُّالفرضياتُّأنُّهناكُّفروقُّالستجاب
،ُّفيُّحينُّاشارتُّنتائجُّللجنسُّومكانُّالسكنُّلتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاًُّاالسلوكُّسوءُّ

لتنظيميُّلدىُّاُّالسلوكُّسوءةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّاشكالُّجدُّفروقُّالستجابالتحليلُّالفرضياتُّأنهُّالُّيوُّ
 .ُّوعددُّسنواتُّالخبرةُّلمتغيرُّالعمرُّوالمسمىُّالوظيفيُّوالمستوىُّالتعليميُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّتبعاًُّ

ُّ
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ُّ ُّالسلوك ُّلسوء ُّإحصائية ُّداللة ُّذات ُّعالقة ُّيوجد ُّتعزىُّهل ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى التنظيمي
ُّلمتغيراتُّالحوافز،ُّالدافعية،ُّالتعلم،ُّاإلدراك،ُّاإلحباط،ُّالتقييمُّوالرقابة،ُّاإلحباط،ُّالصراع؟

المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّ،ُّقامُّالباحثُّبحسابُّ
ُّالمتغيراتُّالتيُّتؤثرُّفيُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّالتُّاالستبانةُّالتيُّتعبرأفرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّمجا

اإلدراكُّ)الوعيُّ،ُُّّالصراع،ُّالتعلم،ُّالدافعية،ُّالحوافزبوالمتمثلُُّّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ
ُّ(ُّالتالي.4.18.ُّكماُّهوُّموضحُّفيُّالجدولُّرقمُّ)المتابعةُّوالتقييموُُّّاإلحباط،ُّواإلنتباهُّللمنبهات(

ُّ ُّجدول 2.20ُّ)رقم ُّالدراسة ُّعينة ُّأفراد ُّالستجابات ُّالمعيارية ُّواالنحرافات ُّالحسابية ُّالمتوسطات لمتغيراتُّل(:
ُّ.التيُّتؤثرُّفيُّسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

ُّالفقرةُّالرقم
النسبةُّ
ُّالمئوية

المتوسطُّ
ُّالحسابي

الترتيبُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

درجةُّ
ُّالمتوسطُّ

االنحرافُّ
ُّالمعياريُّ

معاملُّ
ُّاالختالفُّ

 %26 0.70047ُّمتوسطة الرابعة 2.7267 %55 الحوافز   1

 %37 0.71286ُّمنخفضة السابعة 1.9400 %39 الدافعية 2

 %26 0.61571ُّمتوسطة الخامس 2.3600 %47 التعلم 3

 %15 0.50652ُّمتوسطة الثانية 3.4571 %69 الصراع 4

 %29 0.80955ُّمتوسطة الثالثة 2.8120 %56 (واإلنتباه للمنبهاتالوعي )اإلدراك  5

 %22 0.83535ُّعالية األولى 3.7880 %76 اإلحباط 6

 %31 0.70714ُّمنخفضة السادسة 2.2867 %46 المتابعة والتقييم 7

 %9 0.26259 متوسطة  2.7785 %56ُّالدرجةُّالكلية
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ُّ

الحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّالستجاباتُّأفرادُّعينةُُّّالذيُّيعبرُّعنُّالمتوسطاتوُُّّ(4.18)منُّالجدولُُّّلوحظ
أنُّالمتوسطُّ.ُّلمتغيراتُّالتيُّتؤثرُّفيُّالسلوكُّالتنظيميُّلألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّاُّالدراسةُّعلى

ُّالكلية ُّللدرجة ُّ)2.77)ُّالحسابي ُّمعياري ُّوانحراف )1.263ُّ )ُّ(ُّ ُّمئوية ُّأنُّ%56بنسبة ُّعلى ُّيدل ُّوهذا )
ُّلعينةُّجاءُّبدرجةُّمتوسطةُّونسبةُّمئويةُّمقبولةُّعلىُّالمتغيراتُّالمؤثرةُّعلىُّالسلوكُّالتنظيمي.توجهاتُّافرادُّا

دافعيةُّحصلتُّعلىُّاعلىُّمتوسطُّحسابيُّمنُّبينُّالمتغيراتُّالمؤثرةُّعلىُّالوكماُّاشارتُّنتائجُّالتحليلُّالىُّأنُّ
حيثُّدرجةُّالتأثيرُّعلىُُّّ(.ُّثمُّتالهاُّمتغيرُّالمتابعةُّوالتقييمُّمن4316سلوكُّالتنظيمي،ُّحيثُّكانتُّقيمتهُّ)ال
ُّ)ال ُّقيمته ُّحسابي ُّبمتوسط ُّالتنظيمي ُّالثالثة3371ُّسلوك ُّالمرتبة ُّفي ُّجاء ُّالتعليم ُّمتغير ُّأن ُّلوحظ ُّوكما ،)

(،ُّفيُّحينُّوجدُّأنُّالحوافزُّجاءتُّفيُّالمرتبةُّالرابعةُّبمتوسطُّحسابيُّبلغتُّقيمته3362ُّبمتوسطُّحسابيُّ)
ُّالخامس3327) ُّالمرتبة ُّفي ُّاالدراك ُّمتغير ُّوجاء ُّبينة(، ُّالسادسة،ُّ، ُّالمرتبة ُّعلى ُّالصراع ُّمتغير ُّحصل ما

لألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّواإلحباطُّعلىُّالمرتبةُّالسابعةُّمنُّحيثُّدرجةُّالتأثيرُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّ
ُّ.ُّ)ُّانظرُّالشكلُّادناه(شؤونُّالمرأةُّ

ُّالمرأةُّألفرادُّالعاملينُّلدىُّوزارةُّشؤونُّ(:ُّالنسبةُّالمؤثرةُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّا1الشكلُّ)

ُّ

ُّ
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هلُّيوجدُّعالقةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّلسوءُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّ
ُّشؤونُّالمرأةُّتعزىُّلمتغيراتُّالحوافز،ُّالدافعية،ُّالتعلم،ُّاإلدراك،ُّاإلحباط،ُّالتقييمُّوالرقابة،ُّاإلحباط،ُّالصراع.ُّ

 :التاليةُّللفرضيةلإلجابةُّعلىُّهذاُّالسؤالُّتمُّتحويلةُّ

ُّ ُّداللة ُّذو ُّارتباط ُّيوجد ُّ)"ال ُّالداللة ُّمستوى ُّعند ُّ (αُّ≤ُّ1315احصائية ُّلدىُّبين ُّالتنظيمي ُّالسلوك سوء
ُّ ُّالتنظيمي ُّبالسلوك ُّالمؤثرة ُّوالمتغيرات ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالتعلم،ُّالعاملين ُّالدافعية، ُّبالحوافز، والمتمثل

ُّ"والمتابعةُّوالتقييمالصراعُّ،ُّاإلدراكُّ)الوعيُّواإلنتباهُّللمنبهات(،ُّاإلحباطُّ

ُّالباحثُّبحسابُّ ُّقام ُّالفرضية،  Pearson Correlation)ُُّّبيرسونُُّّارتباطُّمعاملومنُّأجلُّاختبارُّهذه
Coefficient)ُّبينُّالدرجةُّالكليةُّلفقراتُّاالستبانةُّالتيُّتعبرُّعنُّاشكالُّسوءُّالسلوكُُّّاالرتباطُّدرجةُّلقياس

العاملينُّعنُّالمتغيراتُّالمؤثرةُّفيُّالسلوكُّالتنظيميُّلدىُّالتنظيميُّوالدرجةُّالكليةُّلفقراتُّاالستبانةُّالتيُّتعبرُّ
ُّ:(ُّالتالي4.19وكانتُّالنتائجُّكماُّهوُّمبينُّفيُّالجدولُّرقمُّ).ُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّ

(ُّ 4.19ُّالجدول )(ُّ ُّبيرسون ُّارتباط ُّمعامل Pearson Correlationُّنتائج ُّالتنظيميُّ( ُّالسلوك ُّسوء بين
 والمتغيراتُّالمؤثرةُّعلىُّسلوكُّالتنظيمي

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 
معامل بيرسون 

 الرقم المتغيرات المؤثرة على السلوك التنظيمي  لالرتباط
1ُّ الحوافز  *280.- 0.049
2ُّ الدافعية 0.249- 0.082
3ُّ التعلم 0.209- 0.062
4ُّ الصراع *299. 0.035
5ُّ (الوعي واإلنتباه للمنبهات)اإلدراك  *281.- 0.048
 3 اإلحباط *336. 0.017
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5ُّ المتابعة والتقييم 0.191- 0.067
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ُّ≥αُّاحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)(،ُّبشكلُّعامُّالىُّوجودُّارتباطُّذاتُّداللة4.19ُّ)رقمُّيوضحُّالجدولُّ
بينُّسوءُّسلوكُّالتنظيميُّوالمتغيراتُّالمؤثرةُّعلىُّسلوكُّالتنظيمي.ُّاماُّعلىُّمستوىُّالمتغيراتُّبشكلُُّّ(1315

إحصائيةُّبينُّمتغيرينُّالصراعُّداللةُّمنفرد،ُّفتشيرُّالمعطياتُّالواردةُّفيُّالجدولُّالىُّوجودُّعالقةُّطرديةُّذاتُّ
ُُُّّّواإلحباط ُّواإلحباط ُّالصراع ُّزاد ُّكلما ُّبحيث ُّالتنظيمي، ُّالسلوك ُّالمرأةُّوسوء ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُُّّلدى

إحصائيةُّماُّبينُّالمتغيراتُّالمؤثرةُّداللةُّيزدادُّسوءُّسلوكُّالتنظيمي.ُّوكماُّلوحظُّأنُّهناكُّعالقةُّعكسيةُّذاتُّ
ُّ ُّالتنظيمي ُّالسلوك ُّفيفي ُّالسلوكُُّّالمتمثلة ُّوسوء ُّوالتقييم ُّوالمتابعة ُّاإلدراك ُّالتعليم، ُّالدافعية، الحوافز،

ُّ ُّزادت ُّكلما ُّبحيث ُّالسلوكُّالتنظيمي، ُّسوء ُّيقل ُّالمرأة ُّشؤون ُّوزارة ُّفي ُّالعاملين ُّلدى ُّالمتغيرات ُّهذه أحد
ُّالتنظيمي.ُّوبذلكُّتكونُّالفرضةُّقدُّرفضت.ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
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 الفصل الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج والتوصيات:

تحليلُّالنتائجُّإلىُّمجموعةُّمنُّاإلستنتاجاتُّوالتيُّيمكنُّتلخيصهاُّومناقشتهاُُّّلُّالباحثُّمنُّخالللقدُّتوص
 كالتالي:ُّ

 االستنتاجات 5.1

منُّالظواهرُّالمنتشرةُّداخلُّبيئاتُّالعملُّولكنُّبمستوياتُّمختلفة،ُّتعتبرُّظاهرةُّسلوكُّالسلوكُّالتنظيميُّ .1
 األمرُّالذيُّينطبقُّعلىُّحالةُّوزارةُّشؤونُّالمرأة.

الوزارةُُّّمتوفرُّكأحدُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّلدىُُّّفيُّعاملينالفيُّاهدارُّالوقتُّلدىُّالمتمّثلُّسوءُّالسلوكُُّّإنُّ .2
ُّالوزارة.ُّ/اتربعُّموظفيماُّيقاربُّ

ماُّيعنيُُّّ،يشعرونُّبوقتُّفراغُّعلىُّالرغمُّمنُّتكليفهمُّبمهامُّعملُّينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّالعاملُّثلثيإّنُّ .3
ُّآلية ُّتطوير ُُّّضرورة ُّالمتابعة ُّالعمل ُّالمختلفةدفي ُّالدوائر ُّحيثاخل ُّعلىُُّّ، ُّانعكاس ُّله ُّالفراغ ُّوقت أن

 .علىُّأنُّالخططُّللدوائرُّالمختلفةُّعلىُّمحكُّالتنفيذُّاًُّمؤشرُُّّماُّيعطينفسيةُّالعاملينُّ

وهذاُّيعدُّمنُّأبرزُّأشكالُّسوءُّالسلوكُّفيُّالمؤسسة،ُُّّمنُّالموظفينُّلديهمُّمستوىُّأداءُّمتدنُُّّ%25.7ُّإنُّ .4
ؤسسةُّفيُّظلُّوجودُّماُّيقاربُّثلثُّالموظفينُّالُّيقومونُّبأداءهمُّإذُّالُّيمكنُّانُّتتحققُّخططُّوأهدافُّالم

علىُّالمستوىُّالمطلوب،ُّومنُّهناُّالُّبدُّمنُّالتأكيدُّعلىُّضرورةُّأنُّتراجعُّالمؤسسةُّأداءُّموظفيهاُّحتىُّ
 تحققُّخططهاُّوأهدافهاُّبنسبُّعالية.

ُّإلىُّحدُّمامنُّالموظفينُّيشعرونُّبأنُّهناكُّتضاربُّماُّبينُّمهامُّالعملُّوهذاُّالتضاربُّيعكسُُّّ%33ُّإنُّ .5
ُّيدللُّ ُّبينُّالدوائرُّواإلداراتُّالمختلفةُّفيُّالوزارةُّوهذا ُّإلىُّحدُّماُّعلىعدمُّوضوحُّفيُّتوزيعُّالمهامُّما

 .وجودُّضعفُّفيُّالهيكلُّالتنظيميُّللمؤسسة
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يميلونُّالىُّتشكيلُّمجموعاتُّعملُّغيرُّرسميةُّأوُّتحزباتُّشخصيةُُّّ/اتمنُّالموظفينُّ%19ُّإّنُّهناك .6
عتبرُّهذاُّمنُّأخطرُّأشكالُّسوءُّالسلوكُّممارسةُّداخلُّالمؤسسةُّبهدفُّالتأثيرُّعلىُّعملُّالمؤسسة،ُّوي

 لماُّلهُّمنُّأثرُّسلبيُّعلىُّمستوىُّإلتزامُّالموظفُّبواجباتهُّالوظيفيةُّالتيُّوضحتهاُّالقوانينُّواالنظمة.

ُّ.ألفرادُّالعاملينُّلدىُّوازرةُّشؤونُّالمرأةُّبشكلُّعاملتسلسلُّاإلداريُّلاتحترمُُّّاليوجدُّغالبيةُّ .7
8. ُّ ُّيوجد ُّلدى ُّثقة ُُّّ%19عدم ُّأجلُّمن ُّمن ُّلهم ُّيوكلها ُّالتي ُّالمهام ُّوطبيعة ُّالمباشر ُّبرئيسهم الموظفين

 إنجازها.

9. ُّ ُّإّن ُّلدى ُّالمرأةُّموجودة ُّشؤون ُّوازرة ُّلدى ُّالعاملين ُّلدى ُّبالعمل ُّالتظاهر ُّموظفيُّ%15ظاهرة ُّ/اتمن
 الوزارة.

13. ُّ ُّحوالي ُّالموظفينُّ%23يوجد ُّوهذاُُّّ/اتمن ُّللوزارة، ُّضرورية ُّغير ُّبأنها ُّيشعرون ُّبأعمال يقومون
ُّالىُّحدُّماُّعدمُّوضوحُّخطةُّواهدافُّالوزارةُّلديهمُّوكذلكُّعدمُّقدرةُّالرئيسُّالمباشرىُّحدُّماُّإليعكسُّ

ُّعلىُّتوزيعُّالمهامُّبالشكلُّالصحيح.
يمكنُّيقومواُّباستخدامُّموجوداتُّالمؤسسةُّبشكلُّغيرُّسليمُّوهناُُّّ/اتمنُّالموظفينُّ%19ُّإّنُّحوالي .11

إماُّبسببُّعدمُّفهمُّتستخدمُّبشكلُّغيرُّمناسب،ُّداتُّالمؤسسةُّوُّمنُّموجُّ%19أنُّهناكُّماُّنسبتهُّبُّالقول
ُّإستخدامُّ ُّاليات ُّتبين ُّالتي ُّواالنظمة ُّبالضوابط ُّالموجودات ُّهذه ُّبإستخدام ُّيقوموا ُّالذين ُّالموظفين هؤالء

ُّتضمنُّإستخدامُّهذهُّالموجوداتُّبشكلُّسليم.ُّكافيةُّأوُّلعدمُّوجودُّأنظمةُّرقابيةُّموجوداتُّالمؤسسة
رسونُّبثُّاإلشاعاتُّداخلُّالمؤسسةُّوهيُّظاهرةُّخطيرةُّيماُّ/اتُّمنُّالموظفينُّ%19ماُّيقاربُّيوجدُّ .12

يضيعُّالىُّحدُّماُُّّوقتُّكبيرُّمنُّالعملُّ،ُّماُّيدلُّعلىُّوجودتنعكسُّعلىُّإستقرارُّالبيئةُّالداخليةُّللمؤسسة
منُّالموظفينُّفيُُّّ%81ُّفيُّالبحثُّوالتحريُّعنُّاالخرينُّمماُّيؤديُّإلىُّعدمُّالتركيزُّلدىُّماُّيقاربُّمنُّ

ُّعملهم.
لتنظيميُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّافرادُّعينةُّالدراسةُّعلىُّاشكالُّسوءُّالسلوكُّاالُّيوجدُّفروقُّالستجابةُّ .13

ُّالمرأةُّ ُُّّتبعاًُُُّّّشؤون ُّلمتغير ُّالسكن ُّومكان ُّوعددُّوُّالجنس ُّالتعليمي ُّوالمستوى ُّالوظيفي ُّوالمسمى العمر
ُّسنواتُّالخبرة.
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14. ُّ ُّتوجد ُّذات ُّطردية ُّعالقة ُّالتنظيداللة ُّالسلوك ُّوسوء ُّواإلحباط ُّالصراع ُّمتغيرين ُّبين مي،ُّإحصائية
ُّبحيثُّكلماُّزادُّالصراعُّواإلحباطُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّيزدادُّسوءُّسلوكُّالتنظيمي.

ُّالمتمثلةُّفيوُّإحصائيةُّماُّبينُّالمتغيراتُّالمؤثرةُّفيُّالسلوكُّالتنظيميُّداللةُّعالقةُّعكسيةُّذاتُّتوجدُّ .15
الحوافز،ُّالدافعية،ُّالتعليم،ُّاإلدراكُّوالمتابعةُّوالتقييمُّوسوءُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّبحيثُّكلماُّزادتُّأحدُّهذهُّ

ُّالمتغيراتُّلدىُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّيقلُّسوءُّالسلوكُّالتنظيمي.

 

 :التوصيات 5.1

ُّالدراسة،ُّومنُّ ُّالتيُّأسفرتُّعنها فيُُّّأجلُّالمساهمةفىُّضوءُّاإلطارُّالنظريُّللدراسةُّوالنتائجُّالسابقة
ُّ ُّالإدارة ُّسوء ُّتنظيميالسلوك ُّبأ، ُّالموظفين ُّإلتزام ُّيكفل ُّوفاعبما ُّبكفاءة ُّالوظيفية ُّواجباتهم ُّفإنُّداء لية،

ُّالتوصياتُّالتالية:ُّالباحثُّيقترح

وتطويرها،ُُّّالوزارةُّالعملُّعلىُّزيادةُّاهتمامُّالعاملينُّباألنماطُّالسلوكيةُّالفعالةُّالتيُّتساهمُّفيُّتعزيزُّمكانة .1
ُّمن ُّيتم ُُّّوهذا ُّالمنصوصإخالل ُّالعلمية ُّوالنظريات ُّبالقواعد ُّالعاملين ُّومعرفة ُّاُّلمام ُّفي لعلومُّعليها

،ُّوذلكُّالوزارةينسجمُّمعُّثقافةُُّّبالتركيزُّعلىُّالسلوكُّالتنظيميُّالذيُّالوزارةُّةُّالسلوكية،ُّبحيثُّتقومُّإداراُّ
اللوائحُّوالنشراتُّالداخليةُّالتيُّتصدرهاُّإدارةُُّّمنُّخاللُّالبرامجُّالتدريبيةُّالخاصةُّبذلك،ُّوأيضًاُّمنُّخالل

 .الوزارةالتنظيميُّالفعالُّوأثرهُّعلىُّمستوىُّأداءُُّّ،ُّبهدفُّتوعيةُّالعاملينُّبأهميةُّالسلوكالوزارة

التأكيدُّعلىُّربطُُّّضرورةُّرفعُّدافعيةُّالموظفينُّعنُّطريقُّدعمهمُّبمزيدُّمنُّالحوافزُّالماديةُّوالمعنويةُّمع .2
ُّأوُّسلبًا(.ُّوتوفيرُّكافةُّاإلمكاناتالحوافزُّبشكلُّمباشرُّمعُّنتائجُّا التيُّتساعدهمُّعلىُُّّألعمالُّ)إيجابًا

يستحقونهُّمنُّمكافآتُّتشجيعيةُُّّإنجازُّمهامهمُّالوظيفيةُّالموكلةُّإليهم،ُّوتكريمُّالمتميزينُّمنهمُّومنحهمُّما
العاملين،ُّمماُّيسهمُّفيُّزيادةُّمستوىُُّّسواءُّكانتُّماديةُّأوُّمعنوية،ُّوذلكُّلتحقيقُّالرضاُّالوظيفيُّلدى

العاملينُّمستوىُّكفاءةُّوفعاليةُُّّرفعُّويسهمُّفيُّوبالتاليُّيساعدُّفيُّإنجازُّاألعمالُّللوزارةالءُّواالنتماءُّالوُّ
ُّ.ُّلدىُّالوزارة
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ُّاألسلوب .3 ُّاتباع ُّخالل ُّمن ُّوذلك ُّإبداعاتهم، ُّإلظهار ُّللموظفين ُّالفرصة ُّوإعطاء ُّالثقة الديموقراطيُُّّمنح
لكُّوبثقةُّاإلدارةُّفيهمُّوكذُّيشعرهمُّبمكانتهم)التشاوري(ُّفيُّاإلدارةُّوتفويضُّالصالحياتُّلهم،ُّاألمرُّالذيُّ

ُّسيساعدالواجبات،ُّاألمرُّالذيُُّّنشاطهمُّكيُّيبدواُّأهالُّلتحملُّالمزيدُّمنُّةثقتهمُّبانفسهمُّومضاعفُّزيادة
 .ُّوزيادةُّإلتزامهمُّالوظيفيُّأدائهمُّتحسينُّفي

التيُّيتعرضُُّّالعملُّعلىُّخفضُّمستوىُّالضغوطُّالنفسية،ُّاإلدارية،ُّواالجتماعية،ُّواالقتصادية،ُّوغيرها، .4
التدريبيةُّلكيفيةُّالتعاملُّمعُُّّأثناءُّأدائهمُّلواجباتهمُّاليومية،ُّمنُّخاللُّإقامةُّالدوراتُّبالوزارةلهاُّالعاملونُّ
 هذهُّالضغوط.

بمجالُّالثقافةُّالتنظيميةُّيساهمُّفيُُّّ،ُّألنُّاالهتمامالوزارةضرورةُّاالهتمامُّبمجالُّالثقافةُّالتنظيميةُّمنُّقبلُّ .5
التطويرُّوالتحديثُّالمستمرُّللعناصرُّالتيُّتشكلُّالثقافةُُّّ،ُّوذلكُّمنُّخاللالسلوكُّالتنظيميتنميةُّوتطويرُّ

ُّنقاط ُّتحديد ُّخالل ُّمن ُّيتم ُّوهذا ُّنقاطُُّّالتنظيمية، ُّوتحديد ُّتعزيزها، ُّعلى ُّوالعمل ُّالعناصر ُّلهذه القوة
ُّوالنهوض ُّمعالجتها ُّعلى ُّوالعمل ُُّّالضعف ُّفي ُّالمعنية ُّالدوائر ُّخالل ُّمن ُّذلك ُّويتم ُّبهدفُّالوزارةبها، ،

 .الوزارةاإليجابيةُّالتيُّتساهمُّبشكلُّفعالُّفيُّتحقيقُّأهدافُُّّرُّالثقافةُّالتنظيميةتجسيدُّوتطوي

بشكلُّاكبرُّمنُّأجلُُّّرؤيةُّورسالةُّالوزارةاشراكُّالعاملينُّفيُّوزارةُّشؤونُّالمرأةُّفيُّصياغةُّالعملُّعلىُّ .6
 تعزيزُّالدافعيةُّلديهم.ُّ

 تطويرُّنماذجُّالمتابعةُّوالتقييمُّفيُّالوازرةُّبماُّيتناسبُّمعُّمفاهيمُّالسلوكُّالتنظيمي.ُّضرورةُّ .7

ضرورةُّتفعيلُّوتطبيقُّنظامُّالمتابعةُّوالتقييمُّوانُّيقومُّعلىُّمؤشراتُّاالداءُّوالمؤشراتُّالتيُّتقومُّعليهاُّ .8
 الخططُّاالستراتيجيةُّوالتنفذية.

9. ُّ ُّعلى ُّالعمل ُّالوزارة ُّاو ُّالمؤسسة ُّافراد ُّعند ُّاالجتماعية ُّالعالقات ُّبناء ُّواعادة ُّاالنتماء ُّروح ُّرفعُّوُّتعزيز
 ية.وُّتوععملُُّّالوعيُّلديهمُّمنُّخاللُّورش

معُّالعاملينُّفيُُّّواعادةُّتعميمهاُّونشرهاُّومناقشتهاُّبشقيهاُّاالستراتيجيُّوالتنفذيالتاكيدُّعلىُّالخططُّ .11
ُّ.ُّالوزارة

خاللُّإتباعُّأسسُّعلميةُّوعملية،ُّوعملُّلوائحُّتنظيميةُّتحددُّالمهامُّمنُّالوزارةُُّّتحديثُّوتطويرُّهيكلية .11
والصالحياتُّلمختلفُّالمستوياتُّالوظيفيةُّووضعُّوصفُّوظيفيُّواضحُّيوضحُّالعالقاتُّالمهنيةُّبينُّ
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إتباعُُّّأهميةمعُّضرورةُّالتوافقُّماُّبينُّأعضاءُّاإلدارةُّالعلياُّعلىُّ،ُّكافةُّالمستوياتُّالوظيفيةُّداخلُّالوزارة
 رامُّالتسلسلُّاإلداري.الياتُّتضمنُّإحت

ُّضرورة .12 ُّتناقش ُّالعليا ُّاإلدارة ُّأعضاء ُّبين ُّما ُّإجتماعات ُّعقد ُُّّضرورة ُّالحرية ُّمن ُّقدر ُّللموظفينتوفير
ُّبعمله ُّللقيام ُّأفضل ُّوطرق ُّبدائل ُّتوفير ُّفي ُّوتعميمهاُُّّمبالتفكير ُّمنها ُّالناجعة ُّالبدائل ُّوتبني ومناقشتها

 علىُّالموظفين.

منُّخاللُّإستهدافُّالفئاتُّالعلياُّوالفئاتُّالمتوسطةُّداخلُّالوزارةُُّّوضعُّبرامجُّداعمةُّللقيادةُّالناجحة .13
 .يعملُّعلىُّرفعُّالوعيُّلدىُّهؤالءُّفيُّأساليبُّتطويرُّالسلوكُّالتنظيميُّضمنُّبرنامجُّتدريبي

اعتمادُّنظامُّالتقييمُّالمتوفرُّلدىُّديوانُّالموظفينُّالعامُّوالمواردُّالبشريةُّواشراكُّالموظفينُّفيُّتطويرهُّ .14
ُّ.للقياسُّفيُّالمستقبلوتعديلهُّليكونُّاداةُّ

عقدُّإجتماعاتُّدوريةُّماُّبينُّاإلدارةُّالعلياُّوالموظفينُّمنُّأجلُّتذويبُّالحواجزُّماُّبينُّالموظفينُّوصناعُّ .15
 القرار.

قيادةُّلدىُّالفئةُّالعلياُّيعملُّعلىُّتقريبُّالموظفينُّوإمتصاصهمُّالعقدُّورشُّعملُّمنُّأجلُّتطويرُّنمطُّ .16
 الموظفين.ُّويكونُُّّقادرُّعلىُّالتعاملُّمعُّالمتغيراتُّلدىُّهؤالء

العملُّعلىُّتطويرُّجائزةُّمنُّقبلُّإدارةُّالمؤسسةُّلتمييزُّالموظفينُّالذينُّيتميزونُّبسلوكهمُّالجيدُّداخلُّ .17
 أخالقياتُّالمهنة.وُّالمؤسسةُّمنُّأجلُّتحفيزهمُّعلىُّاإللتزامُّبقوانينُّوضوابطُّ

اتُّطرحُّالمشاكلُّالتيُّتواجهُّالموظفينُّداخلُّالوزارةُّمنُّخاللُّورشُّعملُّحيثُّيتمُّجمعُّهذهُّالمعلوم .13
وأخذُّرأيُّالموظفينُّفيهاُّوتصورُّمقترحاتهمُّومنُّثمُّصياغةُّخطةُّعملُّقابلةُّللتنفيذُّومناقشتهاُّوتحليلهاُّ

 .السلوكُّالتنظيميمنُّأجلُّتحسينُّ

إضافةُّمهامُّأخرىُّنوعيةُّتؤديُّإلىُّزيادةُّالتشويقُّوالتنويعُّوازالةُّالضجرُُّّمنُّخاللُّوذلكالعملُّتطويرُّ ..1
 .والمتكررالعملُّاليوميُّأوُّالمللُّالذيُّقدُّينجمُّمنُّ
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ُّوزارةُّ .21 ُّفي ُّالعاملين ُّالموظفين ُّلدى ُّالتنظيمي ُّاإللتزام ُّتطوير ُّفي ُّتساهم ُّحديثة ُّإلكترونية ُّأنظمة تفعيل
 شؤونُّالمرأة.

ُّالدراسةُّومشاركتهاُّمعُّجهاتُّاإلختصاص .21 ُّتعميمُّومناقشةُّنتائجُّهذه مثلُُّّعلىُّمستوىُّالدولةُّضرورة
ُّالعام ُّالموظفين ُّبواجباتهمُُّّديوان ُّالموظفين ُّإلتزام ُّتكفل ُّجديدة ُّعمل ُّاليات ُّتبني ُّعلى ُّالعمل ُّأجل من

 الوظيفيةُّبكفاءةُّوفعالية.
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 قائمة المراجع

ُّأوال : المراجع باللغة العربية:

ُّ-دراسةُّحالةُّ-أحمد،ُّحبيبةُّمحمدُّدفعُّالله،ُّالرضاُّالوظيفيُّوأثرهُّعلىُّأداءُّالعاملينُّبوزارةُّاالستثمار -
1115ُّ،ُّجامعةُّالخرطوم،ُّالسودان،1113ُّ-1112الفترةُّ

1111ُُّّاالسكندرية،ُّالجامعيةُّالدارُّاللوجستية،ُّالخدماتُّوجودةُّكفاءةُّالرحمن،ُّعبدُّثابتُّإدريس، -

ُّاالجتماعيينُّ - ُّاألخصائيين ُّلدى ُّالوظيفي ُّباألداء ُّوعالقتها ُّالمهنة ُّنحو ُّاالتجاهات باجابر،عادل،
رسالةُّماجستيرُّ،ُّبالمستشفياتُّالحكوميةُّالمركزيةُّبالمنطقةُّالغربيةواألخصائياتُّاالجتماعياتُّالعاملينُّ

6ُّ..1،ُّ،ُّجامعةُّأمُّالقرىُّ،ُّمكةُّالمكرمة

ُّبمؤسساتُّالعاملينُّللمديرينُّاإلبداعيُّباألداءُّوعالقتهاُّالتنظيميةُّبحر،ُّيوسفُّعبدُّعطية،ُّالمتغيرات -
ُّغزة،ُّ"ُّغزةُّقطاعُّبوزاراتُّالعاملينُّالمديرينُّعلىُّميدانيةُّدراسة"ُّالعامُّالقطاع ُّاإلسالمية، ُّالجامعة ،
1121ُّ

ُّالفكريُُّّالمالُّرأسُّبناءُّفيُّالتنظيميُّالتعلمُّأهميةُّالزهراء،ُّفاطمةُّبريطل، - ُّمؤسسةُّحالةُّدراسة:
ُّ.1123ُّبسكرة،ُّخيضرُّمحمدُّسوناطراك،ُّجامعة

ُّلحقوقُُّّالمستقلةُّالفلسطينيةُّالهيئةُّوالممارسة،ُّالقانونُُّّبينُّفلسطينُّفيُّالعامةُّالوظيفةُّباسم،ُّبشناق، -
1111ُّرامُّالله،ُّفلسطين،ُُّّالمواطن،

ُّالداخليةُّالمنظمةُّبيئة:ُّاألعمالُّمنظماتُّأداءُّفيُّالتنظيميُّالسلوكُّدورُّابراهيم،ُّعلىُّالحقُّعبدُّبلل، -
1127ُُّّالسودان،ُّوالتكنولوجيا،ُّللعلومُّالسودانُّجامعةُّمعدل،ُّكمتغير

ُّاإلداريُُّّالصراعُّشهاب،ُّالبياني، - ُّالوقائعُّمجلةُّعلىُّمنشورُّمقالُّإدارته،ُّوكيفيةُّوأطرافهُّدوافعه:
ُّ.الدولية
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ُّإلىُّبالنظرُّالجديدُّالعموميُّالمناجمنتُّتطبيقُّظلُّفيُّالجزائريةُّالعموميةُّالوظيفةُّآفاقُّسلوى،ُّتيشات، -
ُّوالتجاريةُّاالقتصاديةُّالعلومُّكليةُّاألمريكية،ُّالمتحدةُّوالوالياتُّفرنسا،ُّنيوزلندا،:ُّاألجنبيةُّالتجاربُّبعض
ُّ.1127ُّبومرداس،ُّبوقرة،ُّمحمدُّجامعةُّالتيسيير،ُّوعلوم

ُّدراسةُّالتعليمية،ُّالخدماتُّبإداراتُّالعاملينُّأداءُّفيُّالسلوكيةُّالعواملُّأثرُّابكر،ُّالهاديُّعبدُّجبريل، -
ُّوصفيةُّحالة ُّجامعةُّمنشورة،ُّغيرُّدكتوراةُُّّرسالةُّ،1110-1112ُّالدويمُّبمحليةُّالثانويةُّللمرحلة:

1122ُُّّالسودان،

ُّرانيا،ُّالملكةُّشارعُّالزمان،ُّجليسُّدارُّالوظيفي،ُّواألداءُّالشاملةُّالجودةُّإدارةُّالحراحشة،ُّحسينُّمحمد، -
1121ُُّّالزراعة،ُّكليةُّمقابل

ُّاألردن،ُّ-عمانُّوالتوزيع،ُّللنشرُّالجامعةُّدارُّكمي،ُّمنظورُّالعامةُّالمنظماتُّإدارةُّحسين،ُّحريم، -
1112ُّ

ُّللنشرُّالشقريُُّّمكتبةُّواألمنية،ُّالمدنيةُّالمنظماتُّفيُّوالتنظيميُّاإلداريُُّّالسلوكُّسيد،ُّمحمدُّحمزاوي، -
ُّ.1110ُّالسعودية،ُّالرياض،ُّوالتوزيع،

ُّ.2997ُّالقاهرة،ُّمدبولي،ُّمكتبةُّ،2طُّاليومية،ُّحياتناُّفيُّالنفسُّعلمُّالمنعم،ُّعبدُّالحنفي، -

ُّالعددُّ،5ُّالمجلدُّالمنارة،ُّمجلةُّباألردن،ُّالحكوميةُّاألجهزةُّفيُّالتنظيميُّالتعلمُّفالح،ُّمحمدُّالحنيطي، -
ُّ.1112ُّاألردن،ُّ،1

األردن،2ُُّّالخالدي،ُّابراهيمُّبدرُّشهاب،ُّالسلوكُّالتنظيمي،ُّمنحىُّتطبيقيُّمعاصر،ُّدارُّاإلعالم،ُّط، -
1121ُّ

ُّ،20/1/1110ُّالمقال،ُّبابُّجريدةُّفيُّمنشورُّمقالُّالصراع،ُّإدارةُّاستراتيجياتُّابراهيم،ُّالخليل، -
ُّالرياض

http://www.alwaqaee.com/int/frames/editors.html
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ُّوتطبيقاتهاُّالحوافزُّعمر،ُّالخرابشة، - ُّاإلنماءُّمجلةُّولماذا،ُّللموظفينُّالحوافزُّمنحُّالمدراءُّيقررُّمتى:
2997ُُّّ،ُّ(23ُّ)25ُُّّعمان،ُّواإلدارة،

1112ُّ،ُّعمان،2ُّالتربية،ُّدارُّالميسرة،ُّطالخوالدة،ُّمحمدُّمحمود،ُّمقدمةُّفيُّ -

ُّالمنظمةُّفيُّالعاملُّعلىُّوأثرهُّالتنظيميُّالصراعُّبغدادي،ُّخيرة، - ُّسونلغازُّلمؤسسةُّميدانيةُّدراسة:
1122ُُّّالجزائر،ُّبورقلة،

ُّللنشرُّ - ُّوائل ُّدار ُّوالعشرين، ُّالحادي ُّالقرن ُّفي ُّالبشرية ُّالموارد ُّإدارة ُّزهير، ُّالصباغ ُّالهادي، ُّعبد درة
ُّ.1110والتوزيع،ُّعمان،ُّ

ُّاإلداريُُّّالقانونُُّّالوسيطُّأحمد،ُّأنورُّرسالن، - ُّمصر،ُّالقاهرة،ُّالعربية،ُّالنهضةُّدارُّالعامة،ُّالوظيفةُّ
2995.ُّ

ُّللنشر،ُّمجدالويُُّّدارُّعمان،ُّاإلنسانية،ُّوالعالقاتُّكميُّمنظورُّفيُّاألفرادُّإدارةُّمهدي،ُّزويلف، -
1111ُّ

- ُّ ُّبذاته: ُّالوعي ُّلمفهوم ُّالجامعي ُّالطالب ُّإدراك ُّطبيعة ُّفائزة، ُّالعلومُّساسي، ُّلطلبة ُّميدانية دراسة
1121ُّاالجتماعية،ُّجامعةُّقاصديُّمرباحُّورقلة،ُّالجزائرُّ

ُّ.2900ُّشفيق،ُّمطبعةُّبغداد،ُّوعمليات،ُّمداخلُّالمنظمةُّنظرياتُّسعيد،ُّمؤيدُّالسالم، -

2997ُّالسلمي،ُّعلي،ُّتحليلُّالنظمُّالسلوكية،ُّدارُّغريبُّللطباعةُّوالنشر،ُّ -

ُّمنشورة،ُّغيرُّماجستيرُّرسالةُّالوظيفي،ُّاألداءُّعلىُّةالتنظيميُّالثقافةُّأثرُّحسن،ُّصالحُّزيدُّسميع، -
ُّ.مصرُّحلوان،ُّجامعة

ُّ.1117شاويش،ُّمصطفى،ُّإدارةُّالمواردُّالبشرية،ُّإدارةُّاألفراد،ُّدارُّالشروق،ُّعمان،ُّ -
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2959ُُّّاإلسكندرية،ُّالعربية،ُّالجامعاتُّدارُّاألعمال،ُّمنشأةُّوظائفُّعلي،ُّالشرقاوي، -

وعالقتهاُّباألداءُّالوظيفيُّلديُّمديريُّالمدارسُّالحكوميةُّاألساسيةُّشكري،ُّمرحُّطاهر،ُّالرقابةُّاإلداريةُّ -
1123ُّفيُّمحافظاتُّشمالُّالضفةُّالغربيةُّمنُّوجهةُّنظرُّالمديرينُّأنفسهم،ُّجامعةُّالنجاحُّالوطنية،ُّ

ُّوالتوزيعُّللنشرُّالميسرةُّدارُّ،2طُّالمنظمة،ُّنظريةُّمحمود،ُّكاظمُّوخضيرُّمحمدُّخليلُّالشماع، -
ُّ.1117ُّالهاشمية،ُّاألردنيةُّالمملكةُّعمان،ُّوالطباعة،

ُّالعددُّاإلنسانية،ُّالعلومُّمجلةُّاالقتصادية،ُّالمؤسساتُّنجاحُّفيُّالتنظيميُّالتعلمُّأهميةُّمحمد،ُّشنشونة، -
219ُّصُّ،1122ُّ،22

ُّ.1112ُّاألردن،ُّعمان،ُّللنشر،ُّوائلُّدارُّاإلداري،ُّالقانونُُّّفيُّالوجيزُّخطار،ُّعليُّشنطاوي، -

ُّا - ُّالموارد ُّإدارة ُّمؤيد، ُّعادلُّوالسالم، ُّعمان،ُُّّ-لبشريةصالح، ُّالحديث، ُّالكتب ُّعالم ُّاستراتيجي، مدخل
1113.ُّ

ُّ.2933ُّمصر،ُّالثاهرة،ُّالعربي،ُّالفكرُّدارُّالثانية،ُّالطبعةُّاإلداري،ُّالقانونُُّّمبادئُّسليمان،ُّالطماوي، -

ُّللنشرُّالفجرُّدارُّجديد،ُّمعرفيُّحقلُّ-التنظيميُّالسلوكُّسوءُّستيفن،ُّأكرويد،ُّبول،ُّطومبسون، -
1111ُّالقاهرة،ُُّّوالتوزيع،

1112ُّ-1111ُّالعلمية،ُّوالمبادئُّاألسسُّ-االدارةُّاألداء،ُّومستوىُُّّالدافعيةُّابراهيم،ُّأحمدُّالهادي،ُّعبد -

ُّ.1110ُّالكويت،ُّالمفتوحة،ُّالعربيةُّالجامعةُّوالسلوكية،ُّالتربويةُّالمشكالتُّسامي،ُّالهادي،ُّعبد -

2993ُّعبدُّالوهاب،ُّأحمدُّجاد،ُّالسلوكُّالوظيفي،ُّدارُّأمُّالقرى،ُّالمنصورة،ُّ -

ُّاألعمال،ُّمنظماتُّداخلُّوالجماعاتُّاألفرادُّلسلوكُّدراسة:ُّالتنظيميُّالسلوكُّجاد،ُّأحمدُّالوهاب،ُّعبد -
ُّ.1111ُّالعربية،ُّمصرُّجمهوريةُّالمنصورة،ُّجامعةُّ،2ط
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1113ُُّّعمان،ُّللنشر،ُّزهرانُّمؤسسةُّالبشرية،ُّالمواردُّإدارةُّوصفي،ُّعمرُّعقيلي، -

ُّ.1122ُّالوطنية،ُّالنجاحُّجامعةُّمقارنة،ُّدراسة:ُّالعموميةُّالوظيفةُّفيُّالتعيينُّتحسين،ُّجاكلينُّعمرية، -

ُّعمان،ُّللنشر،ُّوائلُّدارُّ،1طُّاألعمال،ُّمنظماتُّفيُّالتنظيميُّالسلوكُّسلمان،ُّمحمودُّالعميان، -
1112ُُّّالهاشمية،ُّاألردنيةُّالمملكة

ُّسلوكُّوتشكيلُّقياسُّفيُّالمستخدمةُّسوسيولوجية-السيكوُّالمحدداتُّأهمُّوآخرون،ُّيوسفُّعنصر، -
 1122ُّالسابع،ُّالعددُّالوادي،ُّجامعةُّ-االجتماعيةُّوالبحوثُّالدراساتُّمجلةالتنظيمي،ُُّّالعمال

ُّوالتجاريةُّاالقتصاديةُّالعلومُّكليةُّالمؤسسة،ُّأداءُّلتحسينُّكمدخلُّالتنظيميُّالتعلمُّخيرة،ُّعيشوش -
ُّ.1122ُّلمسان،ُّجامعةُّالتسيير،ُّوعلووم

ُّللطباعةُّمرامرُّ،1طُّالعالمي،ُّالقياديُّنموذجُّنحوُّالتحول:ُّاإلداريةُّالقيادةُّسعيد،ُّبنُّسالمُّالقحطاني، -
1110ُُُّّّالسعودية،ُّالرياض،ُّوالتغليف،

ُّالمؤسسةُّأداءُّتحسينُّفيُّالتنظيميُّالتعلمُّدورُّربحي،ُّلزهر، - ُّ-خيضرُّمحمدُّحالة،جامعةُّدراسة:
1125ُُُّّّالجزائر،ُّبسكرة،

ُّدارُّوائلُّللنشرُّوالتوزيع،ُّط - ُّالتطويرُّالتنظيميُّأساسياتُّومفاهيمُّحديثة، ،ُّعمان،7ُّاللوزي،ُّموسى،
ُّ.1121األردن،ُّ

ُّمساعد، - ُّالوظيفي:ُّالماضي، ُّاألداء ُّعلى ُّانعكاساتها ُّاإلداري ُّاالتصال ُّمطبقةُُّّمعوقات ُّتحليلية دراسة
ُّالرياض ُّمنطقة ُّبإمارة ُّوالتنفيذية ُّالوسطى ُّاإلدارية ُّالمستويات ُّنايفُُّّ،على ُّ،أكاديمية ُّماجستير رسالة

ُّهـ1417للعلومُّاألمنية،الرياض.ُّ

ُّلقرارُّمرفقُّالعامة،ُّالوظيفةُّوأخالقياتُّالسلوكُّمدونةُّلسطينية،الفُّالوطنيةُّالسلطةُّ-الوزراءُّمجلس -
ُّ.1121/م.و/س.فُّ(،12/12/22ُّرقمُّ)ُّالوزراءُّمجلس
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ُّللخدماتُّالعربيُّالمركزُّعمان،ُّ،2طُّالتنظيمي،ُّالسلوكُّتحليلُّابراهيم،ُّالجزراوي،ُّموسى،ُّالمدهون، -
2997ُُّّالطالبية،

ُّواليةُّالعمرانيُّالتخطيطُّوزارةُّفيُّالوظيفيُّاألداءُّوتقويمُّالتنظيميُّالسلوكُّإدارةُّسمير،ُّرأفتُّمسعد، -
1123ُّجامعةُّالسودانُّللعلومُّوالتكنولوجيا،ُّالسودان،ُُّّالخرطوم،

اإلدارةُّالعصريةُّلرأسُّالمالُّالفكري،ُّالمؤلف،ُّالقاهرة،ُّمصر،ُُّّ-مصطفى،ُّأحمد،ُّإدارةُّالمواردُّالبشرية -
1112.ُّ

اردُّالبشرية،ُّدارُّالمكتبةُّالعصريةُّللنشرُّوالتوزيع،ُّالمغربي،ُّعبدُّالحميد،ُّدليلُّاإلدارةُّالذكيةُّلتنميةُّالموُّ -
ُّ.1115الطبعةُّاألولى،ُّالمنصورة،ُّ

ُّدارُّ،1طُّالتنظيم،ُّفيُّوالجماعةُّالفردُّسلوكُّوأسسُّمفاهيم:ُّالتنظيميُّالسلوكُّمحمد،ُّكمالُّالمغربي، -
ُّ.2997ُّالهاشمية،ُّاألردنيةُّالمملكةُّعمان،ُّوالتوزيع،ُّوالنشرُّللطباعةُّالفكر

1111ُُّّبيروت،ُّالعربية،ُّالنهضةُّدارُّ،2طُّاإلكلينيكي،ُّالنفسُّعلمُّحلمي،ُّالمليجي، -

ُّالجزائريةُّالعموميةُّالمؤسساتُّداخلُّالتنظيميُّالسلوكُّسوءُّواقعُّبوبكر،ُّمنصور، - ُّاإلداراتُّبعض:
1127ُُّّبسكرة،ُّخيضرُّمحمدُّجامعةُّ،21ُّالعددُّاإلنسانية،ُّالعلومُّمجلةُّنموذجًا،ُّالواديُّبواليةُّالعمومية

ُّالتعليمية،ُّالمؤسساتُّفيُّالتنظيميُّالصراعُّإلدارةُّمقترحةُّاستراتيجيةُّهيبة،ُّوحسامُّسوزانُّالمهدي، -
1111ُُّّالعربية،ُّمصرُّجمهوريةُّشمس،ُّعينُّجامعةُّ،2جُّ،12ُّعُّالتربية،ُّكليةُّمجلة

ُّوالنشر،ُّللتنميةُّاألداءُّتطويرُّمركزُّالقاهرة،ُّاالستراتيجي،ُّوالتخطيطُّالتفكيرُّالغني،ُّعبدُّمحمدُّهالل، -
1119.ُّ

- ُّ ُّعبد ُّالعامة،ُّهيجان، ُّاإلدارة ُّمجلة ُّالسعودية، ُّالمنظمات ُّفي ُّاإلداري ُّاإلبداع ُّمعوقات ُّأحمد، الرحمن
ُّ،ُّالرياض.2،ُّع29مجلدُّ
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ُّاإلدارةُّمجلدُّللتعلم،ُّالقابلةُّالنمظماتُّلبناءُّمدخلُّ-التنظيميُّالتعلمُّأحمد،ُّبنُّالرحمنُّعبدُّهيجان، -
3ُّ..1،ُّالرياض،4ُُّّالعددُّ،37ُّالمجلدُّالعامة،

https://www.mowa.pna.ps/itemُُّّ-1495090747وزارةُّشؤونُّالمرأة:ُّ -

ُّ

ُّ

 ثانيا : المراجع باللغة االنجليزية

 Guth, William, personnel values and corporate strategy, Harvard busines review.1965            -    

- March J. and Simon H., (1958), "Organization", Wiley & Sons, New York. 

- Leavitt H. (1964), "Managerial Psychology", University of Chicago, Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mowa.pna.ps/item-1495090747
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 (: قائمة أسماء المحكمين1ملحق )

 المؤسسة الوظيفة اإلسم الرقم

 جامعة القدس مشاركأستاذ  عمر الريماوي د. 1

 جامعة القدس مساعدأستاذ  إياد خليفةد. 1

 جامعة القدس أستاذ مساعد د.منصور غرابة 1

 جامعة القدس أستاذ مساعد د.عبدالوهاب الصباغ 4

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك د.يوسف أبوفارة 5

 جامعة القدس أستاذ مشارك د.بسام بنات 6

 جامعة القدس بروفيسور د.عفيف زيدان 1

 جامعة القدس مساعد أستاذ د.سلوى البرغوثي 2

 جامعة القدس أستاذ مساعد د.نضال درويش 9

 الجامعة االهلية بيت لحم أستاذ مشارك د.ناصر جرادات 11

 وزارة شؤون المرأة مدير التخطيط أ.سامي سحويل 11

ُّ
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 (: اإلستبانة1ملحق )

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ُّ
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 وتنمية الموارد البشرية  بناء مؤسساتمسار برنامج الماجستير في التنمية المستدامة 

 معهد التنمية المستدامة  

 ،،وبعد طيبةتحية 

 

)واقع سوء السلوك التنظيمي لدى الموظفين في الوظيفة العمومية (،  بهدف حول ميدانية يقوم الطالب بإجراء دراسة 

 بأن بيانات الدراسة  تنظيمي لألفراد العاملين لدى وزارة شؤون المرأة.على واقع سوء السلوك الالتعرف 
ً
علما

ليك، إسمك أو ما يشير إستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، وال ُيطلب منك كتابة 

 شاكرين لك ُحسن تعاونك.

 د. أحمد حرزالله إشرافب       إعداد الطالب: نشأت الحمادنة

 

 

 8102التاريخ : نيسان  
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 القسم األول : البيانات الشخصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M01                                                رقم االستمارة M02 التاريخ ......./......../..........

 M03 الجنس  . انثى                                                                                           2ذكر                                                                          .1 

 M04 مكان السكن  . مخيم                                                             3. قرية                                     2مدينة                                        .1 

 عام                03لغاية  01. 3عام                 03لغاية  33. 2عام           33أقل من  .1 

 عام                 03.     أكثر من 0 
 M05 العمر 

 
 M05 الحالة اإلجتماعية . مطلق/ة                                    0. أرمل /ة              3. متزوج /ة                         2أعزب / عزباء                .1

 . رئيس قسم   3. موظف  إداري                     2مساعد إداري            .1 

 . موظف خدمات )مراسل ، سائق، منهي، فني(              0

 . مدير عام  فما أعلى                                7. رئيس وحدة                    6.             مدير دائرة          0

 M06 المسمى الوظيفي 

 
 .دبلوم متوسط                        3. ثانوي                           2ثانوي فما دون                            .1

 . ماجستير  فما أعلى                                        0. بكالوريوس                              0
 M07 المؤهل العلمي

 
عام(                                                 10 – 11. ) 3أعوام (                                     13 – 6.  )2أعوام(                        0 - 1) .1

 عام فأكثر ( 16. )0

عدد سنوات الخبرة 

 لدى الوزارة 
M08 
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 القسم الثاني: المتغيرات التي تؤثر في سوء السلوك التنظيمي

فيما يلي بعض املحاور الخاصة بالسلوك التنظيمي لدى موظفي وزارة شؤون المرأة، الرجاء بيان رأيك في العبارات التالية 

 بأن المقياس  أو /( Xبناء على محاور الدراسة بوضع إشارة )
ً
على أن ال يكون هناك أكثر من إختيار لإلجابه على كل فقرة، علما

 في كل فقرة سيأخذ الشكل التالي: 

 . ال أوافق بشدة5. ال أوافق              4. محايد          3. أوافق               8أوافق بشدة                   .0

 المقياس لكل فقرة العبارة الرقم

أوافق 

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      الحوافز  

M9 تلقيت حوافز  مادية مناسبة جراء عملي في المؤسسة      

M10  )جراء عملي في المؤسسةتلقيت حوافز  ادارية )ترقيات      

M11 )تلقيت حوافز معنوية )دعم نفس ي من رئيس ي المباشر      

M12 
مهنية )كإبتعاث لمهمة خارجية، دورة تدريبية، تلقيت حوافز  

 ورش عمل، حضور مؤتمرات(

     

M13 التي تضاف لراتبي  والزياداتشعر بالرضا عن العالوات أ 
ً
      سنويا

M14 أحصل على التشجيع من قيادة الوزارة على عملي المتقن      

      الدافعية 

M15  تدفعني لإلهتمام بعمليقناعاتي الداخلية بأهداف الوزارة      

M16 قناعاتي بقضايا وحقوق المرأة تدفعني لإلهتمام بعملي      

M17 قناعاتي بإدارة الوزارة تدفعني لإلهتمام بعملي      

M18 
قيم الوزارة )العدالة، االحترام، الشفافية...( تدفعني لإلهتمام 

 بعملي

     

M19  لي يدفعنيي لإلهتمام بعمليحبي لعملي وطبيعة المهام الموكلة      

      التعلم 
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M20 أملك الرغبة في تطوير نفس ي على المستوى األكاديمي      

M21 تعمل الوزارة على تشجيع الموظفين على التعلم وتطوير الذات      

M22 
توفر الوزارة برامج تشجع الموظفين على التدريب وتطوير 

 المعرفة

     

M23 
سياسات تشجع الموظفين على تطوير انفسهم في  تتبع الوزارة

 الجانب األكاديمي

     

M24 أشعر بالرضا عن مستواي التعليمي الحاصل عليه      

M25 على تعامل إدارة الوزارة معي 
ً
      يؤثر مستواي التعليمي إيجابا

      الصراع 

M26 يوجد لدي صعوبات إدارية في التعامل مع رئيس ي المباشر      

M27 يوجد لدي صعوبات في التعامل مع زمالئي      

M28 يوجد لدي صعوبات في التعامل مع قيادة الوزارة      

M29 أواجه صعوبات في العمل لعدم وجود تسلسل إداري واضح      

M30 يوجد تعاون بين الموظفين في أداء المهام المشتركة بينهم      

M31  الموظفين فعال وجيديوجد إتصال وتواصل بين      

M32 اشعر بأن هناك مصالح بين الموظفين تأثر على تقييمي      

      اإلدراك )الوعي واإلنتباه للمنبهات( 

M33 أعرف أكثر من زمالئي عن أساليب العمل داخل الوزارة      

M34 أنا أستحق الترقية أكثر من زمالئي في الوزارة      

M35  الزمالء أخطاء في عملي داخل الوزارةانا أقل      

M36 أشعر بالتمييز ضدي في العمل داخل الوزارة      

M37 أشعر أن إدارة الوزارة تهتم ببعض الموظفين أكثر مني      

      اإلحباط 
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M38 أشعر بأن عملي ال فائدة منه للمجتمع      

M39 أشعر بأن أهداف الوزارة لن تتحقق      

M40 أشعر بحالة من اإلنطواء بسبب عملي في الوزارة      

M41 أشعر بحالة من الكبت بسبب عملي في الوزارة      

M42 
أشعر أن إدارة الوزارة لن تقدر عملي حتى لو بذلت كل الجهد 

 الذي أقدر عليه 

     

      المتابعة والتقييم 

M43  أشعر بأن تقييمي السنوي منصف لي      

M44 اشعر بأن متابعة أعمالي وتقييمها بشكل دوري مفيد للوزارة      

M45 يتم متابعة أعمالي وتقييمها ضمن معايير واضحة      

M46 أحصل على تغذية راجعة لتقاريري وأعمالي التي أقوم بها      

M47 أحصل على نقد بناء عند قيامي بأخطاء خالل إنجاز العمل      

M48 
أخرى من رئيس ي المباشر إذا فشلت في أحد  أحصل على فرصة

 المهام

     

 

 

القسم الثالث: أشكال سوء السلوك التنظيمي) هو كل فعل يقوم به الموظف وهو مخالف لألنظمة 

 والقوانين الخاصة بالعمل داخل المؤسسة(:

 المقياس لكل فقرة العبارة الرقم 

أوافق 

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      إهدار الوقت 

M49 أهتم دائما بالحضور ومغادرة عملي في الموعد املحدد       
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M50 
أهتم بالحصول على أذونات مغادرة خاصة، عند إضطراري 

 للمغادرة

     

M51 
أشعر بوقت فراغ أثناء العمل على الرغم من وجود مهام يجب أن 

 أقوم بها

     

M52  تنفيذ المهام المطلوبة منيأقض ي وقتي اليومي في      

M53 ألتزم بحضور إجتماعات العمل ضمن الوقت املحدد      

      األداء المتدني 

M54 أقوم بإعداد قائمة المهام اليومية واألسبوعية      

M55 أشعر بالتضارب بين مهام العمل اليومية وخطة الوزارة      

M56  مشاركة مع الزمالءأهتم بتنفيذ المهام لوحدي دون      

M57  
ً
      أحرص على كتابة تقرير اإلنجازات شهريا

M58 اقومُّبإستمرارُّبالبحثُّواإلطالعُّلتطويرُّعملي      

M59 ُّأهدافي الخاصة وأهداف الوزارةبالتضارب بين  أشعر     

 
املجموعات غير الرسمية )وهي املجموعات التي ليس لها عالقة 

 بمصلحة العمل(

     

M60 
أطرحُّمشاكليُّاإلداريةُّوالوظيفيةُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّ

 بهمُّداخلُّالمؤسسة

     

M61 أبوحُّبأسراريُّالمهنيةُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهم      

M62 أتذمرُّحولُّالعملُّلمجموعةُّمنُّالموظفينُّالذينُّأثقُّبهم      

M63 
الذينُّأثقُّبهمُّعنُّعملُّأمارسُّبعضُّالنكاتُّوالسخريةُّمعُّزمالئيُّ

 المؤسسة

     

M64 
أقومُّباإلجتماعُّمعُّعددُّمنُّالزمالءُّلشربُّالقهوةُّوالتحدثُّفيُّأمورُّ

ُّعامة
     

M65 
عالقتيُّالجيدةُّبمديريُّتساعدنيُّعلىُّتجاوزُّبعضُّالمشاكلُّالتيُّ

ُّتواجهنيُّبالعمل
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M66 
عالقتيُّالجيدةُّبمجموعةُّمنُّالموظفينُّداخلُّالوزارةُّيساعدنيُّفيُّ

ُّتجاوزُّبعضُّالمشاكلُّالتيُّتواجهنيُّداخلُّالعمل
     

      عدم إحترام التسلسل اإلداري  

M67 
أقومُّبتجاوزُّمسؤوليُّالمباشرُّأحيانًاُّلرفعُّبعضُّمهامُّالعملُّلقيادةُّ

ُّالمؤسسة
     

M68 
أتحدثُّمعُّبعضُّاألشخاصُّللتوسطُّمعُّاإلدارةُّالعلياُّللحصولُّعلىُّ

ُّترقيات
     

M69 
المؤسسةُّلتكليفيُّبمهامُّلمُّتوكلُّليُّمنُّقبلُّرئيسيُّأتحدثُّمعُّقيادةُّ

ُّالمباشر
     

M70 
أتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّللتعبيرُّعنُّعدمُّإرتياحيُّلعدمُّتكليفيُّ

ُّببعضُّالمهام
     

M71 

أتحدثُّمعُّقيادةُّالمؤسسةُّعنُّبعضُّالموظفينُّالذينُّيمارسونُّ
ُّأعمالُّالُّتخدمُّالمؤسسة

ُّ

     

      التظاهر باإلنشغال أثناء العمل 

M72  أتظاهر باإلنشغال عند قيامي بالمهام الموكلة الي      

M73 
أسعى دائما عند تأخري في إنجاز المهام لتبرير موقفي أمام مديري 

 وزمالئي 

     

M74 أهتم بممارسة التمارض واإلعياء للتهرب من المهام الموكلة لي      

M75 
المطلوبة إلنجاز العمل أتمتع بالمهارة المهنية والمعرفة الفنية 

 .بكفاءة

     

M76 أعتمد على زمالئي في العمل في إنجاز المهام الموكلة لي      

M77 أنها غير ضرورية للوزارة 
ً
      أقوم بأعمال أشعر أحيانا

      سوء إستخدام موارد وموجودات المؤسسة والتصرف فيها 

M78 ُّالمؤسسةأمارسُّحريةُّكاملةُّفيُّالتصرفُّبممتلكات      

M79 أقوم بإستخدام موارد الوزارة عند الحاجة إليها فقط في العمل      
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M80 أقوم بإتالف موارد الوزارة حتى إن كانت صالحة لإلستخدام      

M81  صول الوزارةأدارة موجودات و إيتوافر لدي الخبرة والكفاءة في      

M82 
صول أعلى موجودات و يتوفر لدى الوزارة أدوات رقابة حديثة 

 الوزارة

     

M83 
موجودات الوزارة  أالحظ أن بعض الزمالء بقوموا بإستخدام

 بشكل س يء يؤدي إلى سرعة تلفها

     

M84 موجودات الوزارةى حافظة عليجب امل أؤمن بأنه      

      بث اإلشاعات 

M85 أهتم بمعرفة ما يدور داخل المؤسسة وليس له عالقة بعملي      

M86 
أهتم بسؤال زمالئي عن بعض األخبار التي سمعنها عن المؤسسة 

 وليس لها عالقة بعملي

     

M87 أهتم بمعرفة من يريد أن يحصل على ترقية من موظفي المؤسسة      

M88 
أهتم بمعرفة أخبار الموظفين داخل المؤسسة كالمشاركة في 

 واإلقتصادي مهام عمل داخلية أو خارجية أو وضعهم اإلجتماعي

     

M89 
 
ً
أشارك في نقل بعض األخبار داخل الوزارة حتى لو لم أكن متأكدا

 من مدى صدقها

     

 

 

 

 إنتهى

 

 

 


