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 شكخ كعخفاف
 

الحسج هلل حسجًا شضبًا هباركًا فضً عجد خمقً ورضا ىفدً وزىة عخشً وهجاد كمساتً عمِ ىعسً التي ال تعج 
أتقجم بالذكخ الجديل لكل هغ دعسشي وساىجىي ألىجد ٌحا العسل الستػاضع الحي أعتد بً . وال تحرِ

 :وأفتخخ لضخخج برػرتً الحالضة وأخز بالحكخ
 

 .السؤسدة العمسضة العخيقة والخائجة، جاهعة القجس، التي أعتد وأفتخخ كػىي إحجى شالباتٍا واىتسي لٍا
 

هذخفي عمِ رسالتي ٌحي، األستاذ الجكتػر الخائع والسسضد هحسػد أبػ سسخة ىبع العصاء الحي ال يشزب، 
 .أشكخي جديل الذكخ عمِ وقػفً هعي وتقجيسً الشرح واإلرشاد

 
ضع اصمضبي لتفزمٍسا بعزػية : عزػي لجشة السشاقذة األستاذ الجكتػر تضدضخ أبػ ساكػر والجكتػر إبخٌا

 .لجشة السشاقذة وإثخاء الخسالة بسا ٌػ هفضج
 

 .جسضع أساتحتي في جاهعة القجس الحيغ تذخفت بأن تعخفت عمضٍع وتتمسحت عمِ أيجيٍع
 

أعزاء لجشة تحكضع االستباىة الحيغ كاىت لشرائحٍع أبمغ األثخ في إخخاج ٌحا العسل، إضافًة إلِ  
 .هعمسي هحافطة الخمضل الحيغ قاهػا بتعبئة االستباىة أداة البحث

 
 .وأخضخًا، أشكخ كل هغ ساٌع هعي وقجم لي السداعجة في إىجاز ٌحا العسل هغ األٌل واألصجقاء
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 السمخص
 

ٌجفت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة 
ع ، وقج استخجهت الباحثة السشٍج الػصفي، وقج تكػن هجتسع الجراسة هغ جسضع  الخمضمسغ وجٍة ىطٌخ

 والبالغ عجدٌع 2019-2018هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل خبلل العام الجراسي 
وقج تسثمت أداة الجراسة . هعمسًا وهعمسة (717) هعمسًا وهعمسة، في حضغ تكػىت العضشة هغ  (8663)

هجاالت تسثل أبعاد االغتخاب الػضضفي،  (5)فقخة، هػزعة عمِ  (41)التي تكػىت هغ  (االستباىة)في 
وقج تست اإلجابة عغ أسئمة . وتع التحقق هغ صجق وثبات األداة بالصخق اإلحرائضة التخبػية السشاسبة

 .(SPSS)الجراسة والتحقق هغ فخضضاتٍا باستخجام بخىاهج الخزهة اإلحرائضة لمعمػم االجتساعضة 
وقج أشارت ىتائج الجراسة إلِ أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 

وتبضغ وجػد فخوق ذات داللة . (2.18)هحافطة الخمضل جاء بجرجة هشخفزة، وبستػسط حدابي هقجاري 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة  (α 0.05≥)إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

ل العمسي وجشذ السجرسة، : في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخات الجشذ، السجيخية، سشػات الخبخة، السٌؤ
لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥)وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

 .لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة
العسل عمِ تحقضق الخضا الػضضفي لمسعمع هغ : وأخضخًا عخضت الجراسة هجسػعة هغ التػصضات هشٍا

سٍا زيادة الخاتب  قبل وزارة التخبضة والتعمضع العالي، وذلظ هغ خبلل تمبضة االحتضاجات السادية وهغ ٌأ
الذٍخي  بسا يزسغ لً حضاة كخيسة وسعضجة، وعمِ هجيخ السجرسة االٌتسام بأن تتػافق التقضضسات 
الدشػية لمسعمع هع الجٍج السبحول، تدمضط الزػء عمِ اىجازات السعمِع وتعديدِي وهكافأتً بالػسائل 

 .الستاحة و الحخص عمِ هعاهمة الجسضع بسعايضخ هتداوية
 

 .االغتخاب الؾعيفي، العجد، العدلة االجتساعية، الالمعشى، الالمعيارية، االغتخاب عؽ الحات: كمسات مفتاحية
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Abstract 
 

This study aimed to investigate the job alienationlevel among the teachers of government 

schools in Hebron Governorateas perceived by them . The study based on a descriptive 

approach. The study population consisted of all teachers at government schools in Hebron 

Governorate during the 2018-2019 academic year numbered (8663) . A sample of (717) 

school teachers were used to collect data, beside that, the instrument of this study was a 

(questionnaire) consisting of (41) items and  divided into (5) aspects which represent the 

aspects of job alienation. The validity and the reliability of the instrument were determined 

by appropriate methods. The questions and hypotheses of the study were answered and 

tested by using the Statistical Packages for Social Science (SPSS).  

The results of this study revealed that the level of job alienation among the teachers of 

government schools in Hebron Governorate was low with a mean average of (2.18) of the 

total degree. The results showed that there were significant differences in the estimation of 

government school teachers concerning job alienation related to various variables of: 

gender, directorate, qualification, experience and school gender. However,The results 

showed that there were no significant differences in the estimation of government school 

teachers concerning job alienation related to the variable of school type. Finally, the study 

recommended some recommendations: the Ministry of Education and Higher Education 

needs to work toward achieving job satisfaction of teachers by increasing the amount of the 

salary to ensure a dignified and happy life. School principals should ensure that teacher's 

annualassessments match their effort.Highlight, reinforce and rewardteacher's 

achievements with available means and ensuring that everyone is treated equally. 

 

 

Key words: job alienation, powerlessness, social isolation, meaninglessness,  

normalessness, self alienation. 
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 الفرل األكؿ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (اإلطار العاـ لمجراسة)
 
  السقجمة1.1
 

خ في الدمػك اإلىداىي، وقج يكػن ٌحا التأثضخ ايجابضًا أو سمبضًا، وهغ السٍع  تؤثخ العجيج هغ الطػٌا
خ والتعخف عمِ خرائرٍا بسا يزسغ تػجضً ٌحا الدمػك باتجاي تحقضق  التعخف عمِ ٌحي الطػٌا

خ الدمبضة التي تؤثخ عمِ اإلىدان، والتي . األٌجاف السخجّػة وتعتبخ ضاٌخة االغتخاب هغ أكثخ الطػٌا
إلِ أن  (2016)وقج أشارت هحاهضج . اتخحت هطاٌخ تختمف في شجتٍا بضغ الساضي والحاضخ

تسام العجيج هغ عمساء االجتساع، الحيغ اجسعػا عمِ اعتباري أحج  هػضػع االغتخاب قج استحػذ عمِ ٌا
الدسات األساسضة لئلىدان السعاصخ، وقج تشاولً السفكخون والكتاب في هختمف صشػف السعخفة هغ 

 . عمػم الجيغ، واالجتساع، والفمدفة، والشفذ، والدضاسة، واالقتراد
 

وعمِ الخغع هغ األٌسضة الكبخى لبلغتخاب برفة عاهة، إال أن االغتخاب الػضضفي يأخح الحضد األكبخ 
خ التشطضسضة التي تذكل عائقًا أهام تقجم العاهمضغ  بضغ أىػاع االغتخاب األخخى، باعتباري أحج الطػٌا

ع، والتي يكػن لٍا بالغ األثخ عمِ أدائٍع الػضضفي والحي يؤثخ بجوري عمِ هدتػى أداء وإىتاج  وتصػٌر
ع الخكائد  السشطسة، حضث أىً وهٍسا بمغت درجة التصػر العمسي والتكشػلػجي يبقِ العشرخ البذخي ٌأ

 . التي تقػم عمضٍا السشطسات والسؤسدات
ا الكبضخ في تشذئة األجضال لضذ خفضًا  وتعج السجارس هغ السؤسدات التخبػية في السجتسع، حضث أن دوٌر
عمِ أحج، ولمسعمسضغ األثخ الجمي عمِ الصمبة، فإذا تػفخ لجى السعمع حذ االىتساء لسٍشتً تكػىت بضشً 

وبضغ البضئة السجرسضة بجسضع جػاىبٍا هغ الدهبلء والصبلب والسجتسع السحمي عبلقة ايجابضة، أها إذا 
كاىت العبلقة دون السدتػى السصمػب فإن السعمع سضذعخ بالعدلة  والعجد وعجم االىتساء، وقج أشار كل 

 إلِ أن الفخد عشجها ال يدتصضع أن يتػافق ويشدجع هع ىفدً Shehada and Khafaje (2015)هغ 
حا يسثل أصعب أىػاع االغتخاب، ألىً يؤدي بً تمقائضًا إلِ  فإىً سضعضر في اغتخاب عغ الحات، ٌو

حا بحج ذاتً يؤدي إلِ العدلة واالغتخاب الػضضفي  . االغتخاب عغ اآلخخيغ ٌو
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: وحاول العجيج هغ الجارسضغ والباحثضغ التعخف إلِ ضاٌخة االغتخاب الػضضفي في هؤسدات هختمفة

ا، سػاء في فمدصضغ أو خارجٍا،  جاهعات، وهدتذفضات، وهراىع، وهؤسدات عاهة وخاصة، وغضٌخ
 إلِ أن االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في فمدصضغ، وعمِ حج عمع الباحثة، لع يعط االٌتسام الكافي،  

لحا جاءت ٌحي الجراسة لمتعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 
ع  . هحافطة الخمضل هغ وجٍة ىطٌخ

 
  مذكمة الجراسة كأسئمتيا2.1

 
خ التي تؤثخ عمِ العاهمضغ  ع الطػٌا تعج ضاٌخة االغتخاب الػضضفي وضسغ جسضع هدتػياتٍا هغ ٌأ

وأدائٍع في هختمف السؤسدات وبخاصة في السجارس، وتتسثل ٌحي األٌسضة في أن السعمسضغ يتعاهمػن 
ع األجضال الشاشئة، فإذا كان السعمع يعاىي في وضضفتً هغ عجم الخضا وال يذعخ باالىتساء  هع الصمبة ٌو

وقج الحطت الباحثة وهغ خبلل عسمٍا في وضضفة هجيخة . لٍا، فإن ذلظ سػف يؤثخ عمِ أدائً دون شظ
هجرسة أساسضة لدبع سشػات، وهعمسة لمسخحمة الثاىػية لتدع سشػات، أن بعس السعمسضغ ربسا لضذ 

لجيٍع ذلظ االىتساء الستػقع لػضائفٍع، وال تػجج عبلقات اجتساعضة تخبصٍع بدهبلئٍع أو بسجيخ السجرسة، 
فتججٌع في حرز الفخاغ يجمدػن وراء هكاتبٍع صاهتضغ، ال يتبادلػن أشخاف الحجيث هع باقي 

الدهبلء، عابدضغ في أغمب األوقات، وال يذاركػن في الديارات االجتساعضة الستبادلة بضغ الدهبلء، وال 
يخغبػن بأن يكػىػا أعزاء في المجان السجرسضة، لكي ال يزصخوا لمقضام بأي ىػع هغ األىذصة، فٍع 
ع في السجرسة يتسثل داخل الغخفة الرفضة فقط، ويؤهشػن بأن السجرسة ٌي هؤسدة  يعتقجون أن دوٌر

ا كسؤسدة تعمضسضة وتخبػية واجتساعضة  .تعمضسضة فقط بعضجًا عغ دوٌر
 

وقج يكػن ذلظ كمً هطٍخًا هغ هطاٌخ االغتخاب، أو شكبًل هغ أشكالً، لحلظ رغبت الباحثة في التعخف 
الِ واقع ٌحي الطاٌخة في السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل، خاصة أىٍا الجراسة األولِ عمِ حج 
عمع الباحثة في هػضػع االغتخاب الػضضفي، والتي يتع تصبضقٍا عمِ السعمسضغ في السجارس الحكػهضة 

 :وذلظ هغ خبلل اإلجابة عغ الدؤالضغ اآلتضضغ. في الخمضل
 

  ها هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل؟:الدؤاؿ األكؿ
 

ٌل تختمف تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي باختبلف هتغضخات :الدؤاؿ الثاني
ل العمسي، سشػات الخبخة، هدتػى السجرسة، وجشذ السجرسة؟: الجراسة  الجشذ، السجيخية، السٌؤ
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  فخضيات الجراسة3.1
 

 :اىبثقت الفخضضات الرفخية التالضة عغ سؤال الجراسة الثاىي
 

لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية األكلى
 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ الجشذ

 
لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية الثانية

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السجيخية
 

لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية الثالثة
ل العمسي  .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السٌؤ

 
لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الخابعة

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ سشػات الخبخة
 

لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الخامدة
 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة

 
لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الدادسة

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ جشذ السجرسة
 

  أىجاؼ الجراسة4.1
 

ٌجفت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى تقجيخات أفخاد عضشة الجراسةالخمضل، كسا ٌجفت التعخف إلِ اختبلف 

ي الجشذ والسجيخية : هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل باختبلف هتغضخات الجراسة ٌو
ل العمسي وسشػات الخبخة  وهدتػى السجرسة وجشذ السجرسة  .والسٌؤ
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  أىسية الجراسة5.1
 
سضة لجى هجتسع الجراسة بحج ذاتً، إذ أن السعمسضغ ٌع العرب الخئضدي في السجارس . 1 لمجراسة ٌأ

ووجب البحث في السذكبلت التي تػاجٍٍع في هكان عسمٍع، لكي يتع إيجاد الحمػل لتمظ السذاكل 
 .لضتأتِ لٍع القضام بػاجباتٍع بالذكل السصمػب

 .فتح اآلفاق لمباحثضغ والجارسضغ لمبحث في ٌحا السػضػع السٍع والحضػي . 2
 هجارس يريهجو لشطخ السٍتسضغ بالعسمضة التعمضسضة هغ هعمسضغ الفتةربسا تكػن ىتائج ٌحي الجراسة . 3

، والسدؤولضغ وأصحاب القخار بسا يتعمق بالعسمضة التخبػية في فمدصضغ،بحضث تكػن وهذخفضغ تخبػيضغ
 .هخجعًا لٍع بسا تكذفً هغ هعمػهات حػل االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في هحافطة الخمضل

 
  حجكد الجراسة6.1

 
 .2018/2019شبقت الجراسة في الفرل الجراسي األول لمعام الجراسي : الحج الدهاىي
 .اقترخت الجراسة عمِ هحافطة الخمضل: الحج السكاىي
 .شسمت الجراسة هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل: الحج البذخي 

 .تتحجد ٌحي الجراسة بالسرصمحات والسفاٌضع الػاردة فضٍا: الحج السفاٌضسي
 

 : مرظمحات الجراسة7.1
 

 :االغتخاب الؾعيفي
ٌػ ها يعاىضً العاهل هغ هطاٌخ الذعػر بالعجد والعدلة وفقج لمسعايضخ، وغضاب هعشِ العسل والتذاؤم "

ي، )". وعجم الخضا  (13، ص 2007بغ زٌا
 ² كع997وتبمغ هداحتٍا  الزفة الغخبضة واقعة في جشػب فمدصضشضة ي هحافطةه: محافغة الخميل

 ،هغ الجٍات األخخى  والبحخ السضت الخط األخزخ يحجٌا و هحافطة بضت لحع وتحجٌا هغ الذسال
ي أكبخ هحافطات هغ  % 16هغ ىاحضة السداحة والدكان حضث تبمغ هداحتٍا  الزفة ٌو

ضع األىبضاءوفضٍا قبػر  . 2016 ىدسة سشة 729,193وتعجادٌا  الزفة الغخبضة أراضي خمضل هللا  إبخٌا
وأخحت السكاىة الجيشضة ، وأزواجٍع عمضٍع الدبلم واسحق يعقػب  الخمضل تدسضتٍا وكحلظ قبخأخحتوهشً 

وتتكػن السحافطة  ،كع 15قخابة  القجس وتبعج عغ هجيشة ،والضٍػدية اإلسبلهضة لجى الجياىتضغ القجس بعج
ا قخية وهجيشة 100هغ  باإلضافة  وحمحػل والطاٌخية والدسػع ويصا ودورا الخمضل  هجنأبخٌز
 (./https//ar.wikipedia.org/wikiهحافطة الخمضل. الفػار والعخوب ٌسا هخضسضغ لبلجئضغ إلِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الفرل الثاني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (اإلطار الشغخر كالجراسات الدابقة)
 

  السقجمة1.2
 

األول تعمق باألدب التخبػي الشطخي الحي يتشاول هػضػع ضاٌخة االغتخاب : تكػن ٌحا الفرل هغ جدأيغ
وقج تشاولت الباحثة في ٌحا الجدء هفٍػم االغتخاب . بذكل عام واالغتخاب الػضضفي بذكل خاص

وتصػري وأىػاعً وهطاٌخي وأسبابً، وهخاحل االغتخاب الػضضفي، وشخق هػاجٍة االغتخاب الػضضفي، 
 .واالغتخاب الػضضفي في السضجان التخبػي 

أها الجدء الثاىي هغ ٌحا الفرل فتشاول الجراسات العخبضة واألجشبضة التي تشاولت هػضػع االغتخاب 
 .الػضضفي

 
  اإلطار الشغخر لسؾضؾع الجراسة2.2

 
 :مفيـؾ االغتخاب. 1.2.2

 
أن هغ القػاعج السشٍجضة الخاسخة في هجال البحث العمسي أىً يمدم، لتحجيج  (2015)ذكخ أهعزذػ 

السعجسي، والثاىضة تٍتع / أي هرصمح، السخور بجدئضتضغ اثشتضغ هتكاهمتضغن األولِ تعشِ بالجاىب المغػي 
وبسقتزِ ٌحا العخف األكاديسي، ستتعاهل الباحثة هع هرصمح . االصصبلحي/ بالجاىب السفاٌضسي

أىً  لػ وجً عمساء المغة أجٍدتٍع لخصج :" أن كاتبًا فخىدضًا قال  (1988)فقج أشار رجب ". االغتخاب"
غ عمِ أن كمسة  ، "االغتخاب"ها يكتبً الباحثػن والشقاد والفبلسفة في عرخىا الحاضخ، فإىشي ألرٌا

alienationوقج أدرك السحممػن االجتساعضػن والشفدضػن ". " سػف تحطِ باألولػية هغ حضث تخدادٌا
ورجال الفكخ في العرخ الحجيث، أن اإلىدان السعاصخ يعاىي هغ أزهة ىفدضة واجتساعضة تختمف في 
حقضقتٍا عغ األزهات الدابقة التي هخت بٍا الحزارات الدابقة والتي جاءت ىتضجة التصػر الرشاعي 

ولقج لػحظ أن السجتسعات . (13، ص2009العدال، )" والتكشػلػجي وسضصخة السادة، والتفكضخ العقمي
الستقجهة صشاعضًا وتكشػلػجضًا تعاىي هغ وشأة االغتخاب بذكل أكبخ هغ السجتسعات الشاهضة رغع أن ها 
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 والخفاٌضة كسًا وكضفًا ال يكاد يقارن هع ها يػجج في السجتسعات ةيػفخ لٍحي السجتسعات هغ وسائل الخاح
الشاهضة، والدبب في ذلظ ٌػ تغضخ القضع واىتٍاج أسمػب ججيج لمحضاة ال يعتخف إال بالقضع السادية والتي 

تجرك بالحػاس، والدبب اآلخخ ٌػ أن التصػر التكشػلػجي في العسل جعل وقت الفخاغ شػيبًل عشج 
الفخد، ولع يعج يسزي وقتً في عسل جاد ألن اآلالت قج تػلت العسل بجاًل هشً، وشضئًا فذضئًا فقج الخابط 

 وعجم بالحي يخبط الفخد بعسمً، ٌحا باإلضافة إلِ الفخاغ الخوحي، كل ذلظ أدى إلِ الذعػر باالغتخا
 (.1997هشرػر، ). االىتساء

 
 :الغتخاب لغة كاصظالحاً ا. 2.2.2

 
يعتبخ هفٍػم االغتخاب هجال بحث هذتخك لمعجيج هغ العمػم اإلىداىضة، فقج تع تجاول ٌحا السرصمح 

عشج عمساء التخبضة وعمع الشفذ والصب الشفدي وعمساء االجتساع والفمدفة والبلٌػت واألدباء، وبالتالي 
الحٌاب ": الغَغخْب ": "المدان" قال صاحب . (2016هحاهضج، ). فقج تعجدت هعاىضً وكثخت تعخيفاتً

ٌي الشدوح : ٌػ البعج، والُغْخبَغُة والُغْخب" أي تباعج والتَغغَغخُّربُ " أُْغُخْب عشي: "ويقال. والتشحي عغ الشاس
وتػحي كمسة الغخوب واالغتخاب بالزعف والتبلشي فٍي عكذ الشسػ الحي هشً . عغ الػشغ واالغتخاب

": واغتخب الخجل. "(19، ص 1989هشرػر ،)". االىتساء، ويختبط االغتخاب بفقجان الدشج والزعف
إلِ أن عمساء المغة لع يسضدوا  (2015)ويذضخ أهعزذػ . أي ىكح هغ الغخائب، وتدوج إلِ غضخ أقاربً

ػ الشدوح عغ "التغخب"و" االغتخاب"و" الغخبة" بضغ هفخدات  ، بل ٌي عشجٌع تحسل ىفذ السعشِ ٌو
 .الػشغ

 
هفٍػم االغتخاب في المغات األجشبضة كسا وضحً خمضفة  (2015)ورد عشج بخيذي و الدقاوي يػب 

، والكمسة الفخىدضة (Alienation)في كتابً أن االغتخاب في المغة االىجمضدية يعشي  (2003)
(Alie’nation) وفي األلساىضة ،(Entfremdung) وقج اشتقت كل هغ الكمسة االىجمضدية والفخىدضة ،

 .(Alienare) ويدتسج ٌحا االسع هعشاي هغ الفعل (Alienatio)هغ الكمسة البلتضشضة 
 

في المغة الفخىدضة يأتي بسعشِ تحػيل همكضة شيء إلِ شخز آخخ، أو فقجان " االغتخاب"وىجج أن 
في المدان اإلىجمضدي ىجج بعس التذابً بضشً وبضغ " االغتخاب"وإذا أخحىا هعشِ . أوضضاع حق شبضعي

الخمل العقمي، وأيزًا : المغة الفخىدضة، وىجج أن االغتخاب يدتعسل عشج االىجمضديضغ بسعان كثضخة، هشٍا
. عمِ الغخيب الحي لضذ هغ هػاششي بمج ها وعمِ الذخز القادم هغ عالع آخخ ”Alien”يجل لفظ

عمِ ىقل همكضة شخز آلخخ هثل الفخىدضة ”Alienation“ويدتخجم أيزًا هرصمح 
 (.2015أهعزذػ،)
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حضث عخفً بأىً  (21، ص2003)وهغ تعخيفات االغتخاب، تعخيف أبػ زيج الحي ورد عشج خمضفة 

اىدبلخ عغ السجتسع، والعدلة واالىعدال عغ التبلؤم، واإلخفاق في التكضف هع األوضاع الدائجة في "
وىجج أن ٌحا ". السجتسع، والبلهباالة وعجم الذعػر باالىتساء، بل وأيزًا اىعجام الذعػر بسعشِ الحضاة

ي (2005)التعخيف يأتي هشدجسًا هع ها ذكخي حساد  اىعجام القجرة : حػل السطاٌخ الذائعة لبلغتخاب ٌو
 .، فقجان السعشِ، فقجان السعايضخ، غخبة الحات، العدلة االجتساعضة، الغخبة الثقافضة(العجد)
 

 :معاني االغتخاب. 3.2.2
 

 استخجهت في المغتضغ اإلىجمضدية (Alienatio )أن الكمسة البلتضشضة القجيسة  (2013)قج أشار هداعجية 
 :والفخىدضة لمجاللة عمِ عجة هعان هختمفة لبلغتخاب، هشٍا

 
أي تحػيل همكضة شيء ها إلِ شخز آخخ، فسا ٌػ همظ لي ويشتسي : االغتخاب القانؾني.1.3.2.2

 إلّي يربح همكًا لغضخي غخيبًا عشي، واالغتخاب هغ خبلل ٌحا السعشِ يتزسغ ها يسكغ تدسضتً تذضؤ
(Reification) العبلقات اإلىداىضة، أي أن اإلىدان يربح هجخد سمعة قابمة لمبضع أو الذخاء وفقج 

 (.2013هداعجية، )سستً العالضة كإىدان 
 

ويتعمق باىفرال اإلىدان عغ هللا، أي يتعمق بالخصضئة وارتكاب السعرضة : االغتخاب الجيشي.2.3.2.2
 (.1988رجب، )
 

 في المغة البلتضشضة عمِ حالة فقجان الػعي، (Alienatio )تجل كمسة: االغتخاب الديكؾلؾجي.3.3.2.2
فإن " السجتسع الدػي " أو العجد أو فقجان القػى العقمضة أو الحػاس، وكسا ذكخ اريظ فخوم في كتابً 

أي أىً الذخز السغتخب تساهًا ". السجشػن " السعشِ القجيع لبلغتخاب قج استخجم لمجاللة عمِ الذخز 
 (.2005حساد، )عغ عقمً 

 
التعبضخ عغ اإلحداس الحاتي بالغخبة أو االىدبلخ سػاء عغ الحات : االغتخاب االجتساعي.  4.3.2.2

 (.1988رجب،  )أو عغ اآلخخيغ 
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ويتعمق بابتعاد الفخد عغ الثقافة الخاصة بسجتسعً، حضث تجج الفخد : االغتخاب الثقافي. 5.3.2.2
خمضفة، )يخفس القضع العادات والتقالضج الدائجة في هجتسعً، ويفزل كل ها ٌػ غخيب وأجشبي عشٍا 

2003.) 
 

شعػر الفخد بالعجد وعجم القجرة عمِ التأثضخ في السجال الدضاسي : االغتخاب الدياسي.6.3.2.2
زلضخة، ). وشعػر الفخد بأىً لضذ جدءًا هغ العسمضة الدضاسضة وأن صاىعي القخار ال يزعػن لً اعتبار

2012.) 
 

 شعػر الفخد بعجم الخغبة في دراسة تخرز هعضغ أو الجراسة في :االغتخاب التعميسي. 7.3.2.2
هكان هعضغ، ويأتي ٌحا الذعػر ىتضجة إلجبار األسخة وتجخمٍا في اختضار التخرز الحي سضجرسً 

 (.2013العسػش، )الصالب أو تحجيج السكان الحي سػف يجرس فضً 
 

 : اكتذاؼ مرظمح االغتخاب.4.2.2
 

، فقج اكتذف االغتخاب ها بضغ العاهضغ "أبػ االغتخاب"يعتبخHegelأن ٌضجل (1988)أورد رجب 
االغتخاب أو " فكخة"حضث تشاول ٌضجل بجايًة .لً هعشِ فشي هحجد" هرصمحاً "بػصفً  (1806- 1802)

الحي ٌػ عبارة عغ السحاضخات التي " فمدفة الػاقع في فتخة يضشا"هعشاي في السجمج األول هغ كتاب 
لضحجد " كسرصمح"، ثع يأتي بعج ذلظ االغتخاب (1804-1803)ألقاٌا ٌضجل بجاهعة يضشا في العاهضغ 

ست عذخة هخة في ست وخسدضغ " االغتخاب"حضث يحكخ ٌضجل هرصمح . الفكخة والسعشِ بذكل دقضق
ػ عبارة عغ السحاضخات " فمدفة الػاقع في فتخة يضشا"صفحة هتتالضة والتي تأتي في السجمج الثاىي هغ  ٌو

 (.1806- 1805)التي ألقاٌا في العاهضغ 
 

 :التظؾر التاريخي لسفيـؾ االغتخاب.5.2.2
 

 Hegel:االغتخاب عشج ىيجل . 1.5.2.2
 

وقج .  استخجاهًا هشٍجضًا هقرػدًا وهفربلً " االغتخاب"يعتبخ ٌضجل أول هغ استخجم في فمدفتً هرصمح 
في هجتسع " بالعسل"قجم ٌضجل االغتخاب هغ جاىبضغ، االيجابي والدمبي، وربط ٌحيغ الجاىبضغ 

الخأسسالضة، فكسا يخى ٌضجل أن االغتخاب االيجابي ٌػ ىذاط خارجي يحقق اإلىدان ذاتً هغ خبللً 
أها االغتخاب الدمبي يعشي . (1988رجب، )ويتحػل بفزمً هغ فخد جدئي إلِ إىدان كمي اجتساعي 
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اىفرال اإلىدان عغ ذاتً وأفعالً وعغ اآلخخيغ اىفرااًل تربح هعً كل ٌحي األشضاء غخيبة عشً، وقج 
يقرج أيزًا عجم اهتبلك اإلىدان لحاتً ىتضجة ضضاعٍا واستبلبٍا عمِ ىحػ يؤدي إلِ الدقػط في 

 (.2005حساد، )" العبػدية
ي ها وصفً ٌضجل بالتخارج، والسقرػد بٍا ٌػ تمظ  إن االغتخاب كسا فٍسً ٌضجل عسمضة واحجة ٌو

العسمضة التي هغ خبللٍا يفقج اإلىدان جدءًا هغ ذاتً في الػجػد الخارجي، وفي ٌحا الفقج إها أن تعثخ 
الحات عمِ ىفدٍا في العالع الحي أىتجتً، فتتكاهل هع ذاتٍا، وإها أن يكػن العالع الحي أىتجتً الحات 
شا تحجث حالة هغ الغخبة الدمبضة، فاإلىدان ال  غخيبًا عمضٍا، وال يشتسي إلضٍا، بل ويقف عجوًا لٍا، ٌو

 ( .2005حساد، )يكػن هغتخبًا أبجًا وال هتكاهبًل دوهًا،إىً يتأرجح بضغ التذضؤ وبضغ التكاهل
 

 Karl Marx:االغتخاب عشج كارؿ ماركذ . 2.5.2.2
 

ي  (100، ص1989)أشار هشرػر  أن الساركدضة تشاولت هدألة اغتخاب اإلىدان هغ زاوية ضضقة ٌو
زاوية عبلقات العسل بضغ صاحب العسل والعاهل في هجال العبلقات االقترادية الخأسسالضة بعج دخػل 
اآللة واإلىتاج الزخع الحي لع يعج العاهل يدضصخ عمضً، هسا جعل إىتاجً غخيبًا عشً، وأصبحت الحات 

ػ اإلىتاج، والدبب في ذلظ وجػد عبلقات الرخاع بجاًل هغ  (أو العاهل )الفاعمة  تابعة لمسػضػع ٌو
عبلقات التعاون بضغ العاهل والخأسسالي الحي يحاول استغبللً واختدال ذاتً بٍجف تأسضذ التخاكع 

الخأسسالي، وبدبب وجػد فائس القضسة الحي يشتج عغ قػة العسل، وأخضخًا بدبب تقدضع العسل الحي يتع 
ب العسال  :ويشتج عغ ذلظ السطاٌخ التالضة. وفقًا لقػاىضغ اإلىتاج الخأسسالي ال وفقًا لسػٌا

 
 .لضذ اغتخاب اإلىدان عغ العسل فقط، بل اإلىدان عغ اإلىدان أيزاً : وقػع عسمضة االغتخاب.1
 .أي تحػل العبلقات الذخرضة بضغ الشاس إلِ عبلقات هػضػعضة بضغ األشضاء: التذضؤ.2
غضاب الػعي أو زيفً، ألن الصبقة التي تدضصخ عمِ وسائل اإلىتاج السادي تدضصخ عمِ وسائل .3

 .اإلىتاج العقمي
 .أن أشكال االغتخاب عشج هاركذ أربعة (2005)وقج ذكخ حساد 

 .اغتخاب العاهل عغ ىاتج عسمً. 1
 .اغتخاب العاهل عغ عسمً. 2
 .اغتخاب العاهل عغ ىفدً. 3
 .اغتخاب العاهل عغ اآلخخيغ. 4
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 Fromm :االغتخاب عشج فخـك. 3.5.2.2
 

ي الحات السغتخبة عغ ىفدٍا "  الحات الدائفة" تشاول فخوم االغتخاب عغ الحات والحي يختبط بسفٍػهي  ٌو
واألسالضب السختمفة الغتخاب الحات ٌي االهتثال، أو الخزػع لمحذج، والخزػع ." الحات األصضمة"و

وقج استخجم فخوم هرصمح االغتخاب بصخيقة ىقجية .السازوخي، والخزػع لمدمصات السجٍػلة- الدادي
خ االجتساعضة التي تسثل صػرًا هختمفة لبلغتخاب في السجتسع السعاصخ  لخصج عجد هغ الطػٌا
. الخأسسالي واالشتخاكي، وتذسل عبلقة اإلىدان باآلخخيغ وفي هجال العسل واإلىتاج واالستٍبلك

، أن االغتخاب ٌػ ىسط هغ التجخبة يعضر فضٍا "السجتسع الدػي "وذكخ فخوم في كتابً . (2005حساد،)
اإلىدان ىفدً كغخيب ويسكغ القػل أىً أصبح غخيبًا عغ ىفدً، أىً لع يعج يعضر ىفدً كسخكد لعالسً 

 (.2015بغ عمضة، )بل إن أفعالً وىتائجٍا تربح سادتً الحيغ يصضعٍع- وكخالق ألفعالً
 

 :مفيـؾ االغتخاب في الترؾر اإلسالمي. 4.5.2.2
 

في القخآن ولكشٍا ذكخت في أشعار الجاٌمضضغ قبل ضٍػر اإلسبلم، ولكغ فكخة " االغتخاب"لع تخد كمسة 
ا في  االغتخاب وردت في القخآن بػضػح، وتعبخ عشٍا قرة خمق آدم عمضً الدبلم الحي يجيء ذكٌخ

أن اإلىدان بحدب الترػر القخآىي قج اغتخب عغ هللا، حضغ  (1988)أكثخ هغ هػضع، وذكخ رجب 
عرِ أهخي وأكل هغ الذجخة السحخهة، فٍبط هغ الدساء وصار هػجػدًا عمِ األرض يعضر في أزهة 

 .هشتطخًا عػن هللا ولصفً، حتِ يٍجيً سػاء الدبضل
 

وهغ السعخوف أن اإلسبلم عشجها ضٍخ حاهبًل هذعل الشػر والٍجاية والخضخ، لع يدتجب لً إال ىفخ قمضل 
ل بضت رسػل هللا وهغ أصحابً السقخبضغ، وكاىت العخب في هعطسٍا تعبج  هغ الشاس، وقج كاىػا هغ ٌأ

أن القمة التي لبت دعػة الخسػل ملسو هيلع هللا ىلص كان تدسِ  (2015)وقج ذكخأهعزذػ . األصشام واألوثان
". بجأ اإلسبلم غخيبًا، وسضعػد غخيبًا كسا بجأ، فصػبِ لمغخباء: " يقػل الحجيث الذخيف". بالغخباء"
ل الربلح والّتقِ آثخت سبضل هللا عمِ سبضل " ،  (ه279التخهحي، ) في ٌحا الحجيث، فئة قمضمة هغ ٌأ

الذضصان في هدتٍل الجعػة السحسجية، وىأت بشفدٍا عغ الذبٍات والذٍػات، وفي آخخ الدهان سضعػد 
الستسدكػن باإلسبلم كالقابزضغ عمِ الجسخ، يشطخ إلضٍع ىطخة ازدراء وتشقضز، ويرشفػن في خاىة 
ػاد األعطع هغ أبشاء هجتسعاتٍع، ولقضاهٍع بإحضاء سشة السرصفِ ملسو هيلع هللا ىلص عشجها  الغخباءن لسخالفتٍع الدَّ

 .يخغب الشاس عشٍا
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ج في هتع لإن االغتخاب في اإلسبلم ايجابي، يخوم االبتعاد عغ الخذائ  وتخك الباشل، ويؤدي إلِ الٌد
الجىضا، هع األخح بعضغ االعتبار العضر هع الشاس وهسارسة الحضاة االجتساعضة واالٌتسام بذؤون 

أها في . فضكػن االغتخاب في اإلسبلم جسضبًل وهدتحدشًا إذا فٍسشاي الفٍع الرحضح. السدمسضغ وأحػالٍع
الغخب، فطاٌخة االغتخاب ٌي ضاٌخة سمبضة هخضضة، تكذف عغ واقع يحكسً هشصق السادة في غضاب 

أهعزذػ، )هصمق لمقضع الخوحضة، وعمضً فقج اختل التػازن، وعع االضصخاب، واىتذخ االىحخاف بأشكالً
2015.) 

 
ي  أن االغتخاب بالسعشِ اإلسبلهي ٌػ اغتخاب عغ الحضاة االجتساعضة الدائفة،  (2007)أورد ابغ زٌا

( 2015)وأشارت السغخبي . بكل سمبضاتٍا وهغخياتٍا، فٍػ االغتخاب عغ هغخيات الحضاة وهغخيات الشفذ
أن ٌشاك ىػعان هغ االغتخابن سمبي وايجابي، فاالغتخاب الدمبي يعبخ عشً الفخد بالعدلة واالىصػاء 

ا هغ هذاعخ سمبضة أها االغتخاب االيجابي فضتع هغ خبلل أشكال هعضشة هغ . والعجوان والسدايخة وغضٌخ
الدمػك تٍجف إلِ اإلبجاع وتغضضخ الػاقع أو بعس أجدائً قجر السدتصاع حتِ يتساشِ هع الرػرة التي 

 .يخغب بٍا
 

 :االغتخاب الؾعيفي.6.2.2
 

إن االتجاٌات االيجابضة التي يحسمٍا الفخد حضال هػضػعات أو أفخاد هعضشضغ تجعل االىتطام في الدمػك 
واالستقخار والثبات في شخيقة الترخف هع اآلخخيغ أهًخا هسكشًا وتجعل الحضاة االجتساعضة أهخًا هضدػرًا 

وكحلظ االتجاٌات الدمبضة، فإىٍا تكػن هذاعخ وسمػكضات تجعل الحضاة االجتساعضة . (1995الدمسي، )
أهخًا صعبًا، وهغ ٌحي السذاعخ التي هغ السسكغ أن تتكػن لجى الفخد ٌػ االغتخاب الػضضفي الحي 

التي ( السجرسة)بالغخبة في السشطسة ( السعمع)بأىً شعػر السػضف  "(22، ص2016)عخفتً هحاهضج 
بٍضكمضتٍا  (السجرسة)يعسل بٍا، ويأتي ىتضجة لدػء التفاعل االجتساعي بضشً وبضغ كل هغ السشطسة 

الصبلب )وهحضط العسل بٍا وىسط اإلشخاف الحي تتبعً، وبضغ زهبلء العسل والجسٍػر هتمقي الخجهة 
لع تعج هكاىا هشاسبًا لً، هسا يؤدي ( السجرسة)بأن السشطسة ( السعمع)، فضذعخ السػضف (وأولضاء األهػر

إلِ اىخفاض اىتسائً ووالئً لٍا، فضشعكذ شعػري ٌحا سمبضًا عمِ تخكضدي وقجراتً والتداهً وبالتالي أدائً 
 " .الػضضفي

 
بأىً شعػر الفخد بالسذقة وعجم االرتضاح والحي  "(28، ص2016)وقج عخفً الدالع الػارد عشج حمذ 

يشعكذ في  ابتعادي أو ىفػري الحاتي عغ السذاركة االجتساعضة والثقافضة، كسا اىً إحداس بعجم االىتساء 
 "وعجم السداٌسة، وإدراك بأىً غضخ هخحب بً هغ قبل اآلخخيغ
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 :أبعاد االغتخاب الؾعيفي.7.2.2

 
لبلغتخاب الػضضفي عجة أبعاد تشاولٍا العجيج هغ الباحثضغ في ضاٌخة االغتخاب بذكل عام واالغتخاب 

وبعزٍع " هطاٌخ لبلغتخاب"الػضضفي بذكل خاص، وقج لػحظ أن ٌشاك بعس الباحثضغ قج أسساٌا 
سضتٍا لجى "أبعادًا لبلغتخاب"أسساٌا  ، وقج تعجدت ٌحي السطاٌخ واألبعاد وتشػعت هغ حضث درجة ٌأ

الباحثضغ، فشجج بعزٍا أكثخ تجاواًل في األدب التخبػي والجراسات الدابقة هغ البعس اآلخخ، فقج أشار 
قج ذكخ خسذ سسات  يتذكل هشٍا هفٍػم Seeman " هضمفغ سضسان"إلِ أن   (2013)هداعجية 

(  2016)وحمذ  (2015)وبخيذي والدقاوي يػب  (2015)وبغ عمضة  (2003)االغتخاب، أها خمضفة 
سبعة أبعاد لبلغتخاب ، وتػرد الباحثة ٌحي األبعاد بذيء  (2009)فقج ذكخوا ستة أبعاد، وأورد السغخبي 

 :هغ التفرضل
 

ويقرج بً شعػر الفخد بأىً ال يدتصضع :  Powerlessness العجد أك افتقاد القجرة. 1.7.2.2
التأثضخ في السػاقف التي يػاجٍٍا، كسا أىً ال يدتصضع أن يتخح قخاراتً أو أن يقخر هرضخي، فإرادتً 

وهرضخي لضدا بضجيً بل تحجدٌسا قػى خارجة عغ إرادتً الحاتضة، وبالتالي يذعخ باإلحباط والعجد عغ 
ويربح ضعضفًا فكخيًا بحضث أىً يفقج القجرة عمِ الدضصخة أو التشبؤ . (2015بغ عمضة، )تحقضق ذاتً 

باألحجاث،ويسثل ٌحا البعج الحالة التي يربح فضٍا األفخاد في ضل بضئة اجتساعضة هحجدة يتػقعػن أىٍع 
غضخ قادريغ عمِ تحقضق ها يتصمعػن إلضً هغ ىتائج أو هخخجات هغ خبلل سمػكٍع أو فعالضتٍع 

الخاصة، األهخ الحي يػلج لجيٍع هذاعخ اإلحباط وخضبة األهل والعجد عغ التأثضخ أو التغضضخ في 
 (.2015السغخبي، )هجخيات األهػر 

 
شعػر السخء بأىً ال يػجج شيء لً قضسة أو هعشِ في : Meaninglessnessالالمعشى . 2.7.2.2

ٌحي الحضاة، ىطخًا لخمػ ٌحي الحضاة هغ األٌجاف والصسػحات،ويسثمذعػرًا لجى الفخد يػحي بأن الحضاة 
التي يعضذٍا بكل الػقائع واألحجاث قج فقجت داللتٍا وهعشاٌا وهعقػلضتٍا، وأىٍا حضاة ال ججوى هشٍا 

ويتػلج ٌحا الذعػر لجى الفخد عشجها يجج أىً ال يػجج لً دور في السؤسدة التي يعسل . (2016حمذ،)
فضٍا وال يختبط باألٌجاف التي تدعِ السؤسدة لتحقضقٍا ويختبط ٌحا البعج ببعج العجد، فعشجها يكػن 

السػضف غضخ قادر عمِ التحكع في األحجاث، فسغ الصبضعي أن ال يتسكغ هغ فٍسٍا، أو تػقع القادم 
 .في هدتقبمٍا
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تفدضخًا ججيجًا كمضًا Durkheim  (دوركايع)أعصِ :  Normlessnessالالمعيارية . 3.7.2.2
 والستجاولة في البحػث الحجيثة باسع البلهعضارية، ”Anomie“لبلغتخاب فضخى أىً ىتضجة لطخوف األىػهضا

بأىٍا الشقز السجرك في الػسائل والسعايضخ الستفق عمضٍا اجتساعضًا في تػجضً  (دوركايع)ويعخفٍا "
جاف ثقافضة هحجدة، ويؤكج أن سعادة اإلىدان تتحقق عشجها تتشاسب  (دوركايع )اإلىدان لتحقضق ٌأ

حاجاتً هع الػسائل الستاحة، وبسا أن الحاجات اإلىداىضة ٌي حاجات اجتساعضة أكثخ هشٍا بضػلػجضة 
ا بخيذي )" وهػجػدة في هجتسع تشافدي فبل حجود لٍا، حضث كمسا أشبعت حاجة تطٍخ أخخى غضٌخ

ولكي يذعخ اإلىدان بالدعادة عمضً الحج هغ ٌحي الحاجات، وبسا أىً . (203، 2015والدقاوي يػب، 
ا تحج هغ ٌحي الحاجات ولكغ . عاجد عغ حجٌا بشفدً ضٍخت ضخورة وجػد األخبلق، والتي بجوٌر

بػجػد ٌحي الحجود تدتثار االىفعاالت ويربح هغ الرعب التحكع في رغبات اإلىدان بالقػة واإلجبارأو 
 (حالة االىػهضا)فقط بالسعايضخ االجتساعضة، وىتضجة لعجم قجرة السعايضخ االجتساعضة عمِ ضبط الخغبات 

بخيذي )يجج الفخد ىفدً غضخ قادر عمِ التأقمع هع التغضخات االجتساعضة وىتضجة لحلظ يربح هغتخبًا 
 (.2015والدقاوي يػب، 

 
ويقرج بٍا شعػر الفخد باالىفرال وافتقاد العبلقات االجتساعضة، : Isolationالعدلة . 4.7.2.2

العدلة تعبخ "أن  (2015)وقج أوردت بغ عمضة . وكحلظ الذعػر بالبعج عغ اآلخخيغ حتِ وإن وجج بضشٍع
، والذعػر الحاد بالعدلة الحي يشذأ عغ ٌحا اإلخفاق (ىحغ)في إقاهة عبلقة هع ال  (األىا)عغ إخفاق 

وتعشي شعػر الفخد بالػحجة واىدحابً واىفرالً عغ تضار . يسٍج لشذأة شعػر الحات الستدايج بشفدٍا
الثقافة الدائجة وشعػري بعجم االىجهاج وتبشي هبادئ أو هفاٌضع هخالفة هسا يجعمً غضخ قادر عمِ هدايخة 

األوضاع القائسة بحضث يكػن الفخد في حالة تشاقس بضغ ها ٌػ هادي وبضغ ها ٌػ ىفدي فٍػ هػجػد 
 " .في السجتسع هغ الشاحضة السادية ال هغ الشاحضة الشفدضة

 
حضشسا يذعخ اإلىدان بالػحجة : Self Alienationاالغتخاب الحاتي أك الشفؾر مؽ الحات . 5.7.2.2

والغخبة والعجد بدبب اىقصاع الخوابط بضشً وبضغ هجتسعً، البج أن يحاول أن يقٍخ ٌحا اإلحداس، 
 :ولتحقضق ذلظ لجيً اتجاٌضغ

 
يتجاوز فضً اإلىدان واقعً الحي يغتخب عشً ويتسدظ بحخيتً، فضػجج لشفدً عالسًا ججيجًا : االتجاه األكؿ

. يعبخ عغ قجراتً الحدضة والعقمضة األصضمة، ويدتعضج وحجتً هع العالع دوىسا التشازل عغ ذاتً األصضمة
وهغ السحتسل أن ال يدتصضع اإلىدان تحسل العضر وحضجًا، فضزصخ لبلستدبلم :االتجاه الثاني

والخزػع لدمصة السجتسع، سػاء كاىت سمصًة سضاسضة، أم سمصة عادات وتقالضج وأخبلق سائجًة فضً، 
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فضتحػل ٌحا اإلىدان تجريجضًا آللة بذخية، وتبجأ ذاتً األصضمة باالختفاء، ويكتدب ذاتًا ججيجًة زائفة 
 (.2013هداعجية، )يفخضٍا عمضً السجتسع ويربح بحلظ هتذضئًا 

 
ٌحا البعج هغ خبلل الحجيث عغ الحات األصضمة  والتي تسثل الرػرة السثالضة لحات  (فخوم)وقج وضح 

ي الحات الػاقعضة والسػجػدة بالفعل، والتي تتحجد هغ خبلل الطخوف  الفخد كسا يتسشاٌا والحات الدائفة ٌو
(. 2016هحاهضج، )لمفخد  (األصضمة)الدائجة في هجال العسل، هسا قج يؤدي إلِ شسذ الحات الحقضقضة 

فاإلىدان السغتخب يفقج القجرة عمِ التػاصل هع ذاتً، وتبلزهً الخغبة في الٍخوب واالىعدال ويفقج القجرة 
 (.2014الذفمػ، )ألن يجج هكافأة لحاتً ويذعخ أن ذاتً الخاصة وقجراتً بعضجة عشً 

 
عجم قجرة الفخد عمِ التػاصل هع ىفدً وشعػري باالىفرال "ٌحا البعج بأىً Seeman  (سضسان)ويعخف 

عسا يخغب في أن يكػن عمضً، حضث تدضخ حضاة الفخد ببل ٌجف ويحضا كػىً هدتجضبًا لسا تقجم لً الحضاة 
جاف هع اىعجام القجرة عمِ إيجاد األىذصة التي تكافئ ذاتً  "دون تحقضق ها يخيج هغ ٌأ

 (.23، 2015السغخبي،)
 

يختبط البلٌجف ارتباشا وثضقًا بالبلهعشِ، ويعشي شعػر الفخد :  Aimlessnessالالىجؼ . 6.7.2.2
باالفتقاد إلِ وجػد ٌجف واضح وهحجد لحضاتً، ولضدت لجيً أية شسػحات هدتقبمضة وإىسا يعضر لحطتً 

شة فقط   (.2003خمضفة، )الخٌا
 

يأتي التسخد هغ شعػر الفخد بعجم الخضا عغ السشاخ الحي : Rebelliousness التسخد . 7.7.2.2
يدػد بضئة العسل هغ ىطع وقضع، فضتػلج لجيً شعػر بالدخط واإلحباط يشتج عشً رغبًة شجيجة في تغضضخ 

وقج يكػن تسخد الفخد ضج ذاتً أو ضج . السؤسدة إلِ الرػرة التي يتسشاٌا ويخغب بٍا وتحقق لً رغباتً
السؤسدة التي يعسل بٍا، وقج يطٍخ ٌحا التسخد عمِ شكل هذاعخ هغ الخفس وعجم الخضا، أو بجرجة 

 (.2009السغخبي، )أكبخ تتجمِ في هسارسة العشف واالعتجاء عمِ ها يترػري الفخد أىً سبب إحباشً 
 

لقج ذكخ األدب التخبػي سساتًا وهطاٌخ أخخى لبلغتخاب، ولكشٍا لع تحظ بشفذ االٌتسام الحي حطضت بً 
سضة إلِ بعج التشافخ الحزاري أو  (2015السغخبي،  )فقج أشارت . األبعاد الدابقة واعتبخت أقل ٌأ

أن التذضؤ يفقج الفخد  (ٌضجل)ويخى . التذضؤ حضث يعاهل الفخد كسا لػ كان شضئًا وتسحِ هعالع إىداىضتً
ػ تحقضق ذات اإلىدان إلِ سمب  بسقتزاي صفتً كإىدان ويتع ذلظ عشجها يتحػل الٍجف هغ العسل ٌو

ال يدتصضع أن يشسي همكات اإلىدان بذكل حقضقي،  (ٌضجل)الحات اإلىداىضة، فالعسل السجخد كسا يخى 
فالٍجف هغ استخجام الساكشات حدب رأي ٌضجل ٌػ تقمضل الجٍج الحي يبحلً الفخد في العسل وإعصاؤي 
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هجااًل أوسع لمحخية ولكغ الػاقع أن ٌحي الساكشات جعمتً عبجًا لمعسل الحي يسارسً، فالسضكشة تديج هغ 
حا يؤدي إلِ اىخفاض قضسة السشتج  الحي يؤثخ بجوري عمِ اىخفاض  كسضات اإلىتاج في الدػق ٌو

هدتػى العسل ىفدً هسا يشعكذ بجوري عمِ قضسة الفخد كإىدان لً قضستً وهشدلتً إلِ تابع لآللة         
 (.2005حساد، )
 

ػ االىدحاب، حضث يمجأ لً الفخد حضغ يعجد عغ هػاجٍة  (2016 )وأضاف حمذ بعجًا آخخ أال ٌو
السػاقف السٍِجدة، فضديح عغ ىفدً القمق بأن يتجاٌل وجػد العشرخ السٍِجد ويشدحب هغ السػقف، 
وأضاف أيزًا بعج الخفس، ويتسثل ٌحا الخفس في ىبح بعس الدمػكضات السجتسعضة والتسخد عمضٍا، 

 .وعجم تقبل السجتسع، وربسا أيزًا يخفس ذاتً، وهغ السسكغ أن يؤدي بً ذلظ إلِ االىتحار
 

وهغ خبلل اشبلع الباحثة عمِ العجيج هغ الجراسات الدابقة، إضافة إلصاإلشار الشطخي، وججت أن 
األبعاد التالضة ٌي األكثخ شضػعًا في ٌحي الجراسات، لحلظ تبشتٍا في دراستٍا وجاءت كسجاالت في أداة 

حي السجاالت ٌي هجال الذعػر بالعجد، وهجال الذعػر بالعدلة االجتساعضة، وهجال : دراستٍا، ٌو
 .الذعػر بالبلهعشِ، وهجال الذعػر بالبلهعضارية، وهجال الذعػر باالغتخاب عغ الحات

 
 :أسباب كمحجدات االغتخاب الؾعيفي.8.2.2

 
اتزح هغ الجراسات الدمػكضة أن اإلىدان لً دوافع هتعجدة وهعقجة، وبخغع وجػد صفات هتساثمة بضغ "

األفخاد جسضعًا، إال أن ٌشاك أساسًا هغ االختبلفات الفخدية بضشٍع، وعمِ ٌحا األساس ال يسكغ أن ىتػقع 
وال شظ أن ٌشاك جػاىب غضخ رشضجة في . أن يترخف كل األفخاد بشفذ الصخيقة استجابة لشفذ السؤثخ

ترخفات الفخد بسعشِ أىً ال يترخف في كل األحضان بالصخيقة التي ىعتقج أىٍا تحقق لً هشفعة هاوبخغع 
ٌحي الترخفات غضخ الخشضجة إال أن ٌشاك هشصقًا داخمضًا لترخف اإلىدان وسمػكً، وعمِ ذلظ فإن 

   (.1995الدمسي، )" األساس األول في فٍع الدمػك هغ الجاخل أي هعخفة الجافع والباعث عمضً
 

أن العػاهل السؤدية لبلغتخاب الػضضفي لجى العاهمضغ في السشطسات السختمفة   (2013)وأشار العسػش 
سا عػاهل تتعمق بالسشطسة وعػاهل تتعمق بالعاهمضغ ( 2009)أها السغخبي . تعػد لعاهمضغ رئضدضضغن ٌو

فقج أرجعٍا إلِ أسباب وهحجدات سضكػلػجضة و تشطضسضة وأسباب تتعمق بالبضئة الخارجضة،وقج أضاف 
وتتحجث الباحثة .أسبابًا اجتساعضة لبلغتخاب الػضضفي (2012)و زلضخة  (2016)وبكخ  (2017)سعضج 

 .بذيء هغ التفرضل عغ ٌحي األسباب والعػاهل
 



 

17 

 

 :العؾامل التي تتعمق بالسشغسة: أكالً . 1.8.2.2
 
إن وجػد خمل في إدارة السشطسة يخمق الفػضِ والسذكبلت لجى السشطسة : ضعف الفاعمية اإلدارية. 1

والعاهمضغ فضٍا ويعتبخ هغ العػاهل السؤدية لبلغتخاب الػضضفي، لحلظ فإن التخصضط الجضج وهتابعة تشفضح 
العسل وإتباع ىطام تػثضق فعال والبخاعة في إدارة الػقت كل ذلظ هغ شأىً االرتقاء بالسشطسة ورفع 

ا   (.2013العسػش، )هدتػٌا
 
إن تقجيع الحػافد لسدتحقضٍا هغ شأىً أن يخفع هدتػى اىتساء الفخد لمسشطسة، :ضعف نغاـ الحؾافد. 2

أها إن قجهت الحػافد بشاء عمِ السرالح الذخرضة والسجاهبلت فإن الفخد سضذعخ بعجم الخضا وربسا 
حا هغ شأىً أن يؤدي لبلغتخاب الػضضفي   (.2016هحاهضج، )الذعػر بالطمع ٌو

 
ع العػاهل السؤدية لبلغتخاب : ضعف مدتؾى التجريب. 3 إن ضعف هدتػى التجريب بذكل عام هغ ٌأ

إن السشطسة التي تٍتع بالعاهل تعسل عمِ رفع هدتػى أدائً وتشسضتً هٍشضًا وىفدضًا، فكل ذلظ . الػضضفي
ا في ٌحا األهخ فإن العاهل  سمت السشطسة دوٌر يعسل عمِ زيادة روح االىتساء لجى العاهل، أها إذا ٌأ

سضة كبضخة وسضذعخ باالغتخاب الػضضفي            سضذعخ بأن دوري في السشطسة ضعضف وال تػجج لً ٌأ
 (.2013العسػش، )
 
خية التي تذعخ الفخد باالغتخاب الػضضفي، : الخمل في تقاريخ كفاية األداء. 4 ي هغ األهػر الجٌػ ٌو

خرػصًا إذا اعتسجت التقاريخ عمِ تقجيخات فخدية تخزع لؤلٌػاء والسضػل الذخرضة           
 .(2016هحاهضج، )
 
خػف العاهل هغ الصخد أو االستغشاء عغ خجهاتً في السشطسة في أي : انعجاـ األمؽ الؾعيفي. 5

اىعجام األهغ "ويعتبخ . لحطة ىتضجة لطخوف اقترادية هعضشة يجعمً في حالة تذتت وخػف دائسضغ
ع العػاهل التي تبعث عمِ الذعػر باالغتخاب الػضضفي " الػضضفي  (.2009العدال، )هغ ٌأ

 
إلصأن احتكار  (2011)أشار آل دعضخ : عجـ السذاركة في السعمؾمات كالخبخات كاالحتفاظ بيا. 6

السعمػهات والخبخات في هػاقع العسل وعجم ىقمٍا لمعاهمضغ هغ األهػر التي تجعل العاهل يذعخ 
باالغتخاب الػضضفي، حضث يذعخ أن ها يقػم بً هغ عسل ال هعشِ لً وال قضسة وأن القضادات وأصحاب 

الخبخة ٌع هغ يستمكػن السعخفة ، والتي ال يسكغ االستغشاء عشٍا بأي حال هغ األحػال، وقج عالج 
ػ أقػى هغ وازع  الفكخ اإلسبلهي اإلداري ٌحي القزضة ألن وازع اإليسان ٌػ السحخك لراحب الخبخة ٌو
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، رواي أبػ داود "هغ سئل عغ عمع فكتسً ألجع يػم القضاهة بمجام هغ ىار: " الدمصان، قال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ه279التخهحي، )والتخهحي، 

 
إن العسل في هػاقع هشفرمة لسؤسدة واحجة هغ شأىً أن يؤدي إلِ : العسل في مؾاقع مشفرمة. 7

 :شعػر العاهمضغ بعجم السداواة ىتضجة ل
 .وجػد بعس السسضدات لبعس السػاقع وال تتػفخ في هػاقع أخخى هثل الحػافد وساعات الجوام. ا

وجػد بعس الدمبضات في هخاكد العسل التي تبعج عغ هػقع اإلدارة السخكدية هثل عجم تػفضخ . ب
ضخوف عسل هشاسبة هثل التٍػية واإلضاءة والحخارة، وعجم هتابعة هذكبلت العاهمضغ في ٌحي السخاكد، 

 (.2011آل دعضخ، )هسا يذعخ العاهمضغ بالعدلة واالغتخاب الػضضفي 
 
ٌضسشة الحاسػب واألجٍدة االلكتخوىضة الحجيثة عمِ العسل الضػهي، شغت عمِ : السكششة كاألتستة. 8

 (.2016هحاهضج، )دور الفخد، وساٌست في اىتذار ضاٌخة االغتخاب 
 
إن وجػد وقت فخاغ شػيل لجى العاهمضغ بالسشطسة هغ شأىً أن يؤدي إلِ الذعػر : كقت الفخاغ. 9

بالسمل ويعتقج العاهل أن دوري في السشطسة لضذ باألٌسضة الكبضخة ويقزي وقتً في األحاديث هع باقي 
 (.2009العدال، )الدهبلء بجاًل هغ اىجاز األعسال 

 
 :العؾامل التي تتعمق بالعامميؽ:  انياً . 2.8.2.2

 
يؤدي ىقز كفاءة العاهمضغ في السشطسة إلِ اىخفاض أدائٍع، حضث يدعِ كل هشٍع : نقص الكفاءة. 1

إلِ إرجاع أسباب ضعف أدائً إلِ ضخوف خاصة بالسشطسة التي يعسل بٍا، وىتضجة لشقز الكفاءة 
حا يسثل االغتخاب الػضضفي    يمجأ بعزٍع إلِ الغضاب عغ عسمً، أو االىرخاف قبل ىٍاية الجوام، ٌو

 .(2013أبػ الٍضجاء، )
 
إن عجم اىدجام الفخد هع اإلدارة أو هع زهبلئً في العسل يؤدي إلِ شعػري : عجـ التؾافق كالتكيف. 2

حا هغ شأىً أن يؤدي إلِ ضاٌخة  أىً في دائخة اإلٌسال داخل السشطسة ويذعخ بالػحجة والعدلة ٌو
 (.2009العدال،  )االغتخاب الػضضفي 
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جافٍا، أي أن : تؾجيات العامميؽ.3 جافً وقضسً هع تػجٍات السشطسة وٌأ قج ال تشدجع تػجٍات الفخد وٌأ
جافً التي  تسام وال يحقق لً ٌأ هحضط العسل الحي يعسل فضً الفخد ال يخضضً وال يعصضً ها يدتحق هغ ٌا

 ( .2013أبػ الٍضجاء، )يصسح لٍا فضذعخ باالغتخاب الػضضفي 
 
إن إدارة الػقت ٌي فغ وهٍارة ال يتقشٍا الجسضع، وفي حال أن الفخد ال يسمظ ٌحي : سؾء إدارة الؾقت. 4

السٍارة فإىً لغ يتسكغ هغ إىجاز ها ٌػ هصمػب هشً في العسل في الػقت السشاسب وسضبلزهً شعػر 
 (.2013العسػش، )بعجم الخاحة وأن ٌشاك عبئًا كبضخًا يقع عمضً 

 
 إن وضع الخجل السشاسب في السكان السشاسب ٌػ األسمػب األهثل :عجـ التخرص في العسل. 5

 (.2009العدال، )لتحقضق الخضا الػضضفي لجى العاهل ولخفع هدتػى اإلىتاجضة 
 
إن إلسام القائج اإلداري بسٍارات القضادة تجعل السشطسة هكاىًا هخغػبًا لمعسل : ضعف مقؾمات القيادة. 6

ل لقضادة السشطسة ضٍخت  فضً وتخفع هدتػى أداء العاهمضغ وهدتػى اإلىتاجضة، فإن كان السجيخ غضخ هٌؤ
 (.2013أبػ الٍضجاء، )العجيج هغ السذكبلت السؤدية لبلغتخاب الػضضفي 

 
قج يسخ العاهل بتجخبة فاشمة في عسمً، ولكغ االستدبلم لضذ ٌػ الحل، :اليأس كاالستدالـ لمفذل.7

 (.2013العسػش، )بل إن عمضً الشٍػض هغ فذمً والسحاولة هخارًا وتكخارًا حتِ الشجاح 
 

 :األسباب كالسحجدات الديكؾلؾجية ك التشغيسية ك االجتساعية السؤدية لالغتخاب الؾعيفي. 3.8.2.2
 

بأىٍا تتسثل في   (2016)و بكخ  (2017)، و قج أشار كبًل هغ السغخبي محجدات سيكؾلؾجية: أكالً 
العػاهل الشفدضة، أي في السذاعخ التي ترضب الفخد ىتضجة الىفرالً عغ عسمً، حضث يذعخ الفخد 

 :بسذاعخ سمبضة هثل
ويذعخ الفخد باإلحباط حضغ تعاق الخغبات األساسضة، أو الحػافد، أو السرالح الخاصة : اإلحباط. 1

 .بالفخد، ويختبط اإلحباط بالذعػر بخضبة األهل، والفذل، والعجد التام، والذعػر بالقٍخ وتحقضخ الحات
 .حضث تقل الفخصة لتحقضق اآلهال والصسػحات، أو إشباع الحاجات: الحخهان. 2
 .الذعػر بعجم تحقضق التػقعات السصمػبة. 3
 .الذعػر بفقجان روح األلفة والسػدة. 4
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 األسباب التشغيسية:  انياُا 
 

بأىٍا األسباب التي تتعمق بالسشاخ التشطضسي في هشطسات األعسال، وال يكػن  (2017)وقج أورد سعضج 
العاهمضغ سببًا فضٍا، ألىٍا تعػد لتشطضع العسل ىفدً، والتي تؤثخ عمِ أداء العاهمضغ، وتؤدي إلِ 

 :االغتخاب الػضضفي، وذكخ أن ٌحي األسباب ٌي
 
الحي يؤدي إلِ جعل الػضائف هتشاٌضة الرغخ، ويفقج العاهل االىفعال : التخرص، كتقديؼ العسل. 1

اق  بالعسل، وال تتزح العبلقة بضغ العاهل، والسشتج الشٍائي، فضراب العاهمضغ بالسمل والختابة واإلٌر
ع باالغتخاب  .والتغضب وتدداد إصابات العسل، وبالتالي، فإن ذلظ يفقجٌع السعشِ، ويذعٌخ

 
 حضث يذعخ العاهل هغ خبلل التشطضسضة السعقجة بفقجان القػة، :(التجرج اليخمي)البشياف اليخمي . 2

 .وبأىً هتحكع في عسمً، ال يدتصضع تشفضحي إال هغ خبلل األواهخ والتعمضسات
 
عشج هعاهمة السػضفضغ بفػقضة واستعبلء، فإن ذلظ يفقجٌع ودٌع، وتعضر : (اإلشخاؼ)نسط القيادة . 3

 .السشطسة صخاعات، وىداعات تؤدي في الشٍاية لبلىعدال االجتساعي
 
 إن عجم الدساح بتشفضح بعس األعسال، والدضصخة عمِ العاهمضغ يؤدي :السخكدية كالالمخكدية. 4

ع بفقجان القػة هسا يؤدي الغتخابٍع، وعجم االىتساء ع بفقجان القػة هسا يؤدي لذعػٌر  .لذعػٌر
 
 إذا شعخ العاهمضغ بأىٍع يخزعػن في تشفضح أعسالٍع إلجخاءات هحجدة ال يسكشٍع :مدتؾى الخسسية. 5

ع بالعجد وبالتالي اغتخابٍع ا، فإن ذلظ يؤدي لذعػٌر  .تجاوٌز
 
 يحقق التفاٌع والػد فضسا بضغ العاهمضغ هدتػيات :نسط العالقات الدائج بيؽ أفخاد جساعة العسل. 6

عالضة هغ االىتساء، بضشسا تؤدي العبلقات الدضئة لحجوث هذاحشات وصخاعات هسا يؤدي لمذعػر بالعدلة 
 .االجتساعضة واالغتخاب عغ الحات

 
سٍا كسا ورد لجى أسباب اجتساعية:  الثاً   (:2012زلضخة، )، وهغ ٌأ

 
 تتسثل ٌحي األسباب فضالزغػط في البضئة االجتساعضة، والفذل في هقابمة ٌحي الزغػط، إضافة إلِ
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الثقافة السخيزة التي تدػد فضٍا عػاهل الٍجم والتعقضج، والتصػر الحزاري الدخيع، وعجم تػافخ القجرة 
الشفدضة عمِ التػافق هعً، واضصخاب التشذئة االجتساعضة، حضث تدػد االضصخابات في األسخة، 

ا عمِ بشاء شخرضة الفخد السدتقبمضة، وهذكمة األقمضات، وىقز  والسجرسة، والسجتسع وتؤثخ بجوٌر
التفاعل االجتساعي، وسػء التػافق السٍشي، ويدػد اختضار العسل عمِ أساس الرجفة، وعجم هشاسبة 

سػء األحػال االقترادية وصعػبة  (2017)العسل لمقجرات، واىخفاض األجػر،  وقج أضاف سعضج 
الحرػل عمِ ضخوريات الحضاة يذعخ الفخد بأن العسل الحي يقػم بً ال يمبي حاجاتً ويذعخ باالغتخاب 

الػضضفي ىحػي، وأخضخًا الزبلل، والبعج عغ الجيغ، وتجٌػر ىطام القضع والزعف األخبلقي، وتفذي 
 .الخذيمة

 
 :الذعؾر باالغتخاب الؾعيفي  مخاحل.9.2.2

 
السخاحل التي يسخ بٍا االغتخاب الػضضفي وحجدٌا بثبلث هخاحل، السخحمة  (2011)ذكخ آل دعضخ 

األولِ ٌي هخحمة االغتخاب الشفدي والثاىضة هخحمة االغتخاب الحٌشي وأخضخًا االغتخاب الجدجي، كسا 
فإن خصػرة ٌحي السخاحل تدداد تجريجضًا، وتربح العبلقة بضغ كل هخحمة  (2011)أشار آل دعضخ 

 .والسخحمة التي تمضٍا تخاكسضة تؤدي إلِ زيادة هحرمة سمبضاتٍا ورفع حجتٍا
 

تتسضد ٌحي السخحمة بذعػر السػضف أن العبلقة :مخحمة االغتخاب الشفدي- السخحمة األكلى. 1.9.2.2
بضشً وبضغ السشطسة التي يعسل فضٍا لضذ شبضعضة، بل يدػدٌا الفتػر وعجم االىدجام، ويراحب 

ويتسمكً االعتقاد . السػضف الذعػر بالتػتخ وتأرجح السذاعخ الدمبضة تجاي السشطسة وهغ يعسمػن فضٍا
سضة كبضخة في السشطسة وأىً هٍسل هغ قبل هغ يعسمػن هعً ويتشاها عشجي ٌحا الذعػر . بأىً ال تػجج لً ٌأ

حتِ يطغ أن هغ في السشطسة قج أدخمػي في دائخة الشدضان ولع يعػدوا يذعخوا بػجػدي، وتؤثخ ٌحي 
السذاعخ الدمبضة عمِ أدائً لعسمً السشاط بً، والخصػرة تكسغ في حال أن عجدًا هغ السػضفضغ يعاىي 

ىفذ الذعػر، عشجئح تججٌع يشذغمػن بالحجيث عغ ٌسػهٍع وشجػىٍع والسذكبلت التي يػاجٍػىٍا في 
السشطسة بجاًل هغ استثسار ساعات العسل في اإلىجاز، وهغ السسكغ أن تدبب ٌحي األحاديث البمبمة 
وتربح بضئة العسل غضخ هشتجة ويتجىِ هدتػى اإلىتاج، وهغ أخصخ عػاقب االغتخاب الشفدي اىعجام 

 (.2011آل دعضخ، )روح السبادرة واإلبجاع واىتذار االستٍتار والبلهباالة بضغ السػضفضغ 
 

ي اهتجاد لسخحمة االغتخاب الشفدي ولكشٍا : مخحمة االغتخاب الحىشي- السخحمة الثانية. 2.9.2.2 ٌو
أكثخ خصخًا عمِ السؤسدة والعاهمضغ، وتتسضد ٌحي السخحمة بعجم قجرة السػضف عمِ التخكضد ويكػن 

السػضف شارد الحٌغ دائع الحدن وتطٍخ عمضً هطاٌخ االكتئاب، ويبلحظ ازدياد عجد هخات ارتكاب 



 

22 

 

الخصأ خبلل أداء العسل، وتتجىِ القجرة لجى السػضف عمِ التعمع ألي هٍارة ججيجة ويفقج الحساسة في 
العسل، ويكثخ الصمب عمِ اإلجازات ويدتغل السػضف أي فخصة يججٌا كي يبتعج عغ جػ السشطسة 

 (.2016حمذ، )
 

ويربح فضٍا االغتخاب الػضضفي اغتخابًا كمضًا، فبل :مخحمة االغتخاب الجدجر-السخحمة الثالثة. 3.9.2.2
وتدداد الخغبة بتخك العسل . يمتدم السػضف بداعات الحزػر والسغادرة ويكثخ الغضاب غضخ السبخر

بالخخوج السبكخ لمتقاعج، ويدتجل عمِ ذلظ هغ خبلل عجة هؤشخات هثل، البطء في اىجاز العسل وسػء 
التقجيخ والسطٍخ غضخ البلئق والتػتخ العربي الحي يؤدي في كثضخ هغ األحضان إلِ التذاجخ هع 

الخؤساء والدهبلء، وتكثخ االىتقاالت الجساعضة في السؤسدة ، ويفقج الخؤساء السباشخون القجرة عمِ 
 (.2018الحػاس، )الدضصخة عمِ األهػر 

 
 : نتائج االغتخاب الؾعيفي.10.2.2

 
تشػعت وتعجدت أسباب االغتخاب الػضضفي بضغ العاهمضغ في السؤسدات وقج لػحظ أن الذعػر 

باالغتخاب الػضضفي قج اىتذخ ضسغ شبقة العاهمضغ التشفضحيضغ واىتقل إلِ شبقة السجراء والخبخاء، وهغ 
 :ها يمي (2009السغخبي، )اآلثار الدمبضة لٍحي الطاٌخة  والتي أوردٌا 

 
وتطٍخ هغ خبلل كحلظ التخقضات القمضمة التي : الشغخة الحاقجة عمى السذخفيؽ مؽ طخؼ السخؤكسيؽ.1

 .ال يجج لٍا السخؤوسضغ حدب رأيٍع أي تفدضخ
 
 الذعػر الحاد باإلحباط ٌػ الحي يؤدي إلِ ضٍػر الدمػك العجواىي تجاي الفخد :العجكانية كالتخخيب.2

 .واألشضاء هثل االعتجاء، تعصضل اآللة، البطء في إىجاز العسل
 
يعتبخ الزغط وتخك العسل والغضاب هغ الدمػكضات التي يمجأ لٍا : تخؾ العسل كالغياب كالزغط.3

العاهل لبلىدحاب هغ الػضائف التي يعاىي فضٍا هغ هدتػى عاٍل هغ الزغط، وقج يخى البعس أن 
ٌحي الدمػكضات تسثل أقل العػاقب غضخ السخغػب فضٍا عشج هقارىتٍا بالبجائل األخخى هثل العجواىضة أو 

 .تشاول السٍجئات عمِ الخغع هغ أىٍا تؤثخ عمِ إىتاجضة السشطسة إال أىٍا تخفس األضخار البجىضة
 
حضث أن العاهل ال يذعخ بالخضا الػضضفي فإىً ال يدتقخفي هخكد هعضغ، بل : الجكراف في العسل.4

 .يشتقل هغ هكان عسمً إلِ هكان آخخ أهبًل في إيجاد الخاحة الشفدضة التي يشذجٌا
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يطٍخ ذلظ هغ خبلل السشاوشات والخرػهات التي يفتعمٍا العاهل : تسخد العامل عمى زمالئو. 5

حا يؤثخ عمِ عبلقة العاهل هع  ً لدهبلئً اآلخخيغ، ٌو السغتخب التي يعبخ هغ خبللٍا عغ سخصً وكٌخ
 .زهبلئً ويجفعً إلِ االىعدال عشٍع هسا يديج هغ هدتػى شعػري باالغتخاب

 
 حضث يمجأ إلِ اإلجازات السخضضة، :معاناة العامل السغتخب مؽ كىؽ فظخر كنفدي كجدجر. 6

ويحجث ٌحا في حال أدخمت السشطسة آالت أو أدوات تكشػلػجضة ججيجة، فضذعخ العاهل بعجم قجرتً عمِ 
 أن الفخد السغتخب يػاجً Yilmaz et al (2009)وقج أشار . التعاهل هعٍا أو هدايخة التصػر الحاصل

 .االىتحارشخب الكحػل إلِ هذكمًة في االىزباط و هغ السسكغ أن يمجأ
 
يعتبخ اإلحباط أو الحخهان هغ هكػىات الذخرضة السخضضة، حضث أن العاهل ال : اإلحباط كالحخماف.7

 .يخى الجاىب االيجابي، فتختفي لجيً الجافعضة والحساسة لمعسل
 
يعشي الجافع الزخوري الحي يجفع الذخز إلِ االستسخار في القضام بدمػك لضذ لً قضسة ": التثبيت. 8

 " .تكضفضة، وفي ٌحي الحالة يخدد العاهل ىفذ العسل دون الػصػل إلِ ىتضجة هخضضة
 
إن ٌجف الفخد هغ العسل ٌػ أن يحقق ذاتً ويخضي شسػحاتً ويؤهغ : عجـ الخضا عؽ العسل.9

احتضاجاتً السادية والسعشػية، وال ضضخ هغ إرضاء السدؤولضغ في السشطسة حتِ يحرل عمِ إرضاء 
حاجاتً االجتساعضة، فإذا اجبخ عمِ التخمي عسا تسضل إلضً ىفدً في سبضل التصابق هع هتصمبات 

 .الجساعة، يكػن عشج ذلظ في حالة اغتخاب
 

الكثضخ هغ األفخاد يعجدون عغ هػاكبة التغضخات االجتساعضة الجارية، : التخاجع كاليامذية. 10
ع لؤلثخ االيجابي  ويتسدكػن بالصخق التقمضجية، هسا يعخقل تكضفٍع هع ها يدتجج، ويبالغػن في ترػٌر

ي، )لسا يفعمػن وألثخي االجتساعي والشفدي عمِ اآلخخيغ   (.2007بغ زٌا
 

ي اىفرال الفخد عغ ذاتً، وتعتبخ أقرِ : اضسحالؿ اليؾية.11 أو ها تدسِ باالغتخاب عغ الحات ٌو
ي، )ها يسكغ أن ترمً حالة االغتخاب في سضاقات التغضخ االجتساعي واالقترادي والترشضع بغ زٌا

2007.) 
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آثارًا أخخى لبلغتخاب الػضضفي ال تختمف هع اآلثار  (2016)وبكخ  (2009)وقج أضاف السغخبي، 
ا وتزضف إلضٍا، وقج تسثمت في ارتفاع هعجالت الغضاب عغ العسل وهعجل  التي ذكخت سابقًا بل تعدٌز

أو ربسا يدتسخ السػضف . دوران العسل، وقج تأتي اآلثار شجيجًة لجرجة تخك الخجهة والتدخب الػضضفي
في العسل ولكغ هع ضعٍف في الػالء التشطضسي، واىخفاٍض في سمػك السػاششة التشطضسضة يراحبً زيادة 

الرخاعات التشطضسضة داخل بضئة العسل ، أو هغ السسكغ أن تكػن الشتضجة  اختفاء روح السبادرة 
وفي الشٍاية يرل السػضف لحالة فقجان الخضا واألهغ . والسدئػلضة واىخفاض الجافعضة ىحػ العسل

 .الػضضفي وتدداد لجيً هذاعخ االحتخاق الشفدي
 

 :(التغمب عميو ) قيخ االغتخاب الؾعيفي.11.2.2
 

يسكغ تصبضق هبادئ قٍخ االغتخاب الػضضفي لمحج هغ ٌحي الطاٌخة الخصضخة عمِ الفخد والسشطسة حدب 
 :هايمي

 
 قرج فخوم هغ ذلظ أن الػعي باالغتخاب يؤدي إلِ :الؾعي باالغتخاب كالقجرة عمى تحسل العدلة.1

ام والتحخر هغ األفكار التي تؤدي لبلغتخاب  (.2005حساد، )التغمب عمضً، والػعي يكػن بصخح األٌو
 
أن قذخة التفاؤل الدائفة التي يتحمِ بٍا اإلىدان  " (2005حساد، )يبضغ فخوم عشج : بدكغ األمل. 2

الحجيث تخفي وراءٌا يأسًا ال شعػريًا، وشكًا في إهكاىضة تغضضخ هدتقبل اإلىدان، وهغ ٌشا فإىً يخى أن 
اإلىدان السعاصخ بحاجة إلِ قجر هغ األهل كي يخخج هغ حالة ضضاعً البذخي، وكي يتسكغ هغ 

 .العػدة إلِ ذاتً
 
 أي أن عمِ اإلىدان السغتخب أن يحضي اإليسان في قمبً وعقمً، :بعث اإليساف كمشاىزة الرشسية. 3

ٌحا اإليسان الحي يقػم عمِ حخية اإلىدان ويؤكج عمِ كخاهتً، ويداعجي عمِ هحاربة الرشسضة بكافة 
ا هغ عبادة الجولة بسا فضٍا هغ زعساء و أحداب و شعارات، إلِ عبادة اآللة والخزػع لٍا  صػٌر

وأضاف لحلظ أيزًا أن اعتشاق أفكار هعضشة تجاي العسل تجعل الفخد هقضجًا وهغتخبًا في .(2005حساد، )
 .فضً
قٍخ االغتخاب بذكل عام لغ يتع إال بتحقضق الحخية االيجابضة، التي : "االرتباط التمقائي بالعالؼ. 4

شاك ثبلث جػاىب لتحقضق االرتباط التمقائي، . يدتصضع الفخد هعٍا االتحاد بالعالع دون أن يفقج ذاتً ٌو
أولٍا التحخر هغ األوجً الدصحضة والعارضة لمطاٌخة، والثاىي أن السػضػع غضخ هشفرل عغ الحات 
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السفكخة، وبديادة عبلقة االرتباط بضغ اإلىدان والسػضػع يكػن التفكضخ هثسخًا، أها الجاىب الثالث لتحقضق 
ع جػاىب االرتباط التمقائي ػ ٌأ  (.2018الحػاس،)" االرتباط التمقائي فٍػ الحب، ٌو

 
 هع وجػد السجتسع اإلىداىي السشاسب سضشسػ الفخد بصخيقة سػية، وقٍخ :تذييج السجتسع الدؾر . 5

ػن بتحقضق التغضخات االجتساعضة واالقترادية التي تفتح السجال لئلىدان لضعبخ عغ ىفدً  االغتخاب هٌخ
 (.2018الحػاس، )بذكل تمقائي حخ 

 
 :االغتخاب في السيجاف التخبؾر . 12.2.2

 
أشار الباحثػن إلِ عجة عشاصخ ضخورية لشجاح العسمضة التعمضسضة، تعػد في هجسمٍا إلِ أربعة عشاصخ 

سضتً ودوري : أو أركان ٌي السعمع والصالب والسشٍاج والبضئة التعمضسضة، ولكل عشرخ هغ ٌحي العشاصخ ٌأ
ع أسذ ىجاحٍا، . في إىجاح العسمضة التعمضسضة ع أركان العسمضة التعمضسضة وٌأ ولكغ دور السعمع يعج هغ ٌأ

ولعطع دوري الفاعل والسؤثخ، فإن تحدضغ ضخوفً وتحدضغ ىػعضة أدائً يتصمب تزافخ الجٍػد هغ جسضع 
 (.2016الجخضل،)هغ لً عبلقة بسشطػهة التخبضة والتعمضع 

 
ع أدوار السعمع ٌػ إثارة الجافعضة لجى الستعمسضغ، ورفع هدتػى  (2014)فقج ذكخ العكضذي  أن ٌأ

استعداداتٍن َهيَلٍن َقدراتٍن ىحَ األىشطة الهختمفة حتِ يتسىِ لٍن شسػحٍع بجرجة تعادل درجة 
، ويجب الفرَق الفردية في التعمنالعتبارهعاألخذ بعيو ااط  َعدن التعرض لئلحب.واالستسخاريةالىجاح 

عمِ السعمع االٌتسام بحاجات التبلهضح العقمضة والشفدضة واالجتساعضة والعسل عمِ إثارة حب االستصبلع 
لجيٍع هغ خبلل تقجيع هادة تعمضسضة بصخٍق هذػقة، فضٍا تشػع في هدتػيات األسئمة السصخوحة، و فتح 

السجال لمستعمسضغ لسشاقذة السذكبلت وايجاد الحمػل، وذلظ يؤدي إلِ إيجاد شالب هدتعج لمسزّي في 
 .حضاتً السدتقبمضة، قادر عمِ تخصي الرعاب، واثق في ىفدً وفي قجراتً

 االجتساعي والدضاسي وبالػضعالعبلقات اإلىداىضة تعتبخ هٍشة التجريذ هغ السٍغ التي تتأثخ بو
ي، الدائجواالقترادي  وهغ الػاضح . لسذاعخ الغخبةعخضة أيزا واحجة هغ السٍغ التي تكػن ٌو

ون الشاجحػن السعمعوقج ال يجج والتعمضسات التشطضسضة تقضج حخية السعمسضغ الفكخية والعسمضة ن أىالقػاىضغ 
، فسغ  هحجودةالتخقضةىفخص  إضافًة إلصأنهغ يقجر جٍػدٌع، وال يمقػن االٌتسام والتقجيخ السشاسبضغ

وقج أضٍخ األدب التخبػي و العجيج هغ . البجيٍي أن يػّلج ذلظ شعػرّا بعجم الخضا والشفػر هغ ٌحي السٍشة
اق، وتؤثخ سمًبا عمِ التػافق التشطضسيالجراسات   أن الغخبة تقمل هغ الخضا الػضضفي وتديج هغ اإلٌر

(Yorulmaz et al,2015). 
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ع في شتِ  خ التشطضسضة التي تحج هغ تقجم العاهمضغ وتصػٌر ويعتبخ االغتخاب الػضضفي أحج الطػٌا
السجاالت، وتأثخ بذكل سمبي عمِ أدائٍع الػضضفي هسا يكػن لً بالغ األثخ في أداء السشطسة بذكل 
عام، لحلظ فإىً يعج هغ السفاٌضع الٍاهة كػىً يختكد حػل السػرد البذخي والحي ٌػ الخكضدة األساسضة 

ع عغ . التي يعتسج عمضٍا تصػر السشطسة وتقجهٍا وإن شعػر العاهمضغ باالغتخاب الػضضفي يعشي عجٌد
التحكع في أىفدٍع هغ جٍة، وعغ األحجاث السحضصة بٍع هغ جٍة أخخى، كسا يػلج الذعػر باالغتخاب 

الػضضفي إحداس الفخد بالبلهعشِ أو عجم وجػد ٌجف هحجد لعسمً في الػضضفة التي يقػم بٍا في 
السشطسة، كسا أن الفخد يذعخ بالبلهعضارية، فبل يمتدم بالسعايضخ والقػاىضغ الخاصة بالسشطسة، إضافًة إلِ 

 (.2013ثاهضجي، )ذلظ شعػر الفخد بالعدلة االجتساعضة واالغتخاب عغ الحات 
 

هذكمة تؤثخ عمِ أن ضاٌخة االغتخاب في التعمضع ٌي Dagli& Averbek (2017)وقج تبضغ لجى 
 الستعمقة بالتعمضع السٍاميربح السػضفػن في السؤسدات التعمضسضة هعدولضغ عغ ، فالسعمسضغ هباشخة

 االٌتسام بعسمضة التجريذ حضث يفقجون هعشِ البل األفخاد يذعخون ب ٌحي الطاٌخة تجعلو. والتجريذ
. عسمضة هسمة وكئضبةالتعمضع ويربح 

 
.  بدٍػلةا ويسكغ هعالجتًة هؤقتٌا هذكمة عمِ أنالػضضفياالغتخاب ضاٌخة ال يسكغ صخف الشطخ عغ و

هغ كػىٍع ىسػذًجا وتحج هشع السعمسضغ هغ اإلبجاع ، والتي هع األسف تالتعمضع عسمضة  جدء هغ يهبل 
 تحدضغ أىفدٍع فضسا يتعمقبػضائفٍع،ويقف االغتخاب الػضضفي عائقًا أهام السعمسضغ ل ، لمصبلب والسجتسع

 التعمضع والتعمع، وهغ كػىٍع هشتجضغ ةفي التشسضة االجتساعضة، وهغ كػىٍع فعاّلضغ في عسميوهداٌستٍع 
. وهع زهبلئٍعة يدارات السجرسوعاهمضغ هتعاوىضغ هع اإلفي التجريذ 

 
 : دكر السجيخ في التغمب عمى عاىخة االغتخاب الؾعيفي.13.2.2

 
إن االغتخاب الػضضفي يعتبخ هغ السذاعخ الدمبضة التي تشتاب العاهمضغ في السؤسدات السختمفة، والتي 

أن في دراستً  ((Sarros et al, 2003تؤثخ بذكل سمبي عمِ أداء وفعالضة السؤسدة، وقج أورد 
سضة .  العسلفيأسمػب القضادة في السشطسة لً تأثضخ كبضخ عمِ هذاعخ الغخبة  يتزح هغ ذلظ هجى ٌأ

دور هجيخ السجرسة في التغمب عمِ هذاعخ االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجرسة لسا فضً هرمحة 
ع األهػر التي تجب هخاعاتٍا هغ قبل هجيخ . ٌحي السؤسدة التعمضسضة هغ شمبة وهعمسضغ وفضسا يمي ٌأ

 :السجرسة وقائجٌا
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 إن حدغ إدارة العبلقات االجتساعضة في :االىتساـ بتحديؽ إدارة كجؾدة العالقات االجتساعية. 1
العسل ٌي أساس ىجاح السشطسات، حضث أن جػدة العبلقات االجتساعضة بضغ الدهبلء هغ جٍة وبضغ 

الخؤساء والسخؤوسضغ هغ جٍة أخخى لٍا دور كبضخ في تدضضخ األعسال في السشطسة هثل صشاعة القخار، 
ا هغ السٍام الػضضفضة، فشجج أن شبضعة العبلقات  االترال والتػاصل، تبادل السعمػهات وغضٌخ

 (.2016بكخ،  )االجتساعضة لٍا دور هٍع في اتجاٌات العاهمضغ ىحػ السشطسة والعسل فضٍا 
 
الثقافة القػية تؤدي إلِ زيادة فعالضة السشطسة، وتخفع هغ : االىتساـ ببشاء  قافة قؾية لمسشغسة. 2

هدتػى التخابط االجتساعي والعسل الجساعي، واالتفاق عمِ قضع وهبادئ هذتخكة، كسا أىٍا تػجج ىػع 
ضة  هغ االىتساء بضغ الفخد وعسمً، أها الثقافة الزعضفة فٍي تؤدي إلِ اإلحباط الػضضفي واالىعدالضة والكخٌا

 .بضغ األفخاد، والذعػر باالغتخاب والبلهباالة
 
 هادية، هعشػية، – إن الفخد العاهل لً احتضاجات هعضشة :االىتساـ بتحقيق الخضا الؾعيفي لمعامميؽ. 3

واألصل أن يحقق لً عسمً ٌحي الحاجات بسا يزسغ لً حضاة كخيسة سعضجة وبدبب وجػد - اجتساعضة
عبلقة سمبضة بضغ اإلحباط الػضضفي واالغتخاب التشطضسي، يسكغ تقمضمٍا باٌتسام اإلدارات السختمفة بتقمضل 

اإلحباط هغ خبلل إشباع حاجات العاهمضغ ورغباتٍع وتقمضل العػائق والعقبات التي تعخقل تحقضق 
جافٍع لحا يقل إحباشٍع وبالتالي يدداد رضاٌع فضقل اغتخابٍع   (.2005الرخايخة، )ٌأ

 
إعصاء كل فخد "  يسكغ تعخيف العجالة برفة عاهة عمِ أىٍا :االىتساـ بتحقيق العجالة التشغيسية. 4

يتزسغ عجالة التػزيع وعجالة اإلجخاءات "أها هفٍػم العجالة التشطضسضة برفة خاصة، فإىً "  ها يدتحق
وتٍجف السشطسات التي تدعِ لتحقضق العجالة التشطضسضة إلِ فعالضة . (2016بكخ، )"وعجالة التعاهل

 .األداء، وتشسضة شعػر الفخد باالىتساء، واالٌتسام بكخاهة الفخد وإىداىضتً
 
ع ها يٍجف لً أسمػب اإلدارة بالتجػال ٌػ كدخ الحػاجد : إتباع أسمؾب اإلدارة بالتجؾاؿ. 5 إن ٌأ

الخسسضة والدمصػية بضغ القائج والسخؤوسضغ وتعديد العبلقات الذخرضة هع السدتػيات السختمفة 
ا الخئضدضة، دون ىقران أو زيادة أو تحخيف، بسا  والحرػل عمِ السعمػهات هباشخة هغ هرادٌر

يزسغ تحقضق االترال والتػاصل الجائع السدتسخ هع هختمف العاهمضغ في السشطسة، وكدخ حػاجد 
: االغتخاب والعدلة والتعتضع الحي يسارسٍا البعس هغ هتخحي القخار اإلداري فضسا يخز أصػل السشطسة

 (.2017ىدضسة، )السادية والسالضة والبذخية والسعشػية 
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 إن عسمضة التجويخ الػضضفي تعػد بالفائجة عمِ السؤسدة :تبشي سياسة حقيقية لمتجكيخ الؾعيفي. 6
والسػضف فٍي تٍجف إلِ تججيج الشذاط وروح العسل، وتججيج بضئة العسل، وتحقضق هبجأ التغضضخ هغ 

أجل التصػيخ، كسا أىً يعصي الحضػية والسخوىة في العسل ويداعج في القزاء عمِ الخسػل والتخاخي، 
ويؤثخ عمِ هدتػى اإلىتاجضة لجى السػضف هغ خبلل تغضضخ هكان العسل والتعاهل هع أفخاد ججد وتدداد 

 (.2016بجر،)الخبخة لجيً وتحقق لً اإلثخاء الػضضفي وتتضح لً فخصة التججيج واإلبجاع في العسل 
 
 إن قضادة األداء بالحكاء العاشفي تؤدي إلِ التغمب عمِ شعػر :قيادة األداء بالحكاء العاطفي. 7

العاهمضغ باالغتخاب الشفدي والػضضفي، فاألفخاد األكثخ ذكاء عاشفي أكثخ قجرة عمِ التكضف االجتساعي 
ع أفزل في جاىب الرحة الشفدضة والبجىضة إضافًة إلِ أىٍع أكثخ ىجاحًا في . والسخالصة االجتساعضة ٌو

حضاتٍع السٍشضة وأعمِ أداًء وضضفضًا  وأقل شعػرًا بزغػط العسل ولجيٍع هٍارات قضادية أعمِ        
 (.2016بكخ، )
 

فإن فٍع اآلخخ والتعاهل هعً عشرخ بالغ األٌسضة في تحقضق  "(78، 2013)وكسا أشار هػصممي 
حا ٌػ أساس عسل الحكاء العاشفي، ففي السشاصب القضادية  يعتبخ الحكاء العاشفي  فاعمضة التػاصل ٌو

ضخوريًا، وذلظ ألن عجم الكفاءة العاشفضة بضغ  األشخاص يخفس هغ أداء كل فخد، ويبجد الػقت 
ويشال هغ الجوافع وااللتدام ويؤدي إلِ البلهباالة ويبشي العجاوة، كسا أن القضاس الجقضق لمحكاء العاشفي 

بضغ العاهمضغ في كل شخكة وخاصة في السشاصب القضادية يسكغ أن يؤدي إلِ ىجاح أو فذل 
 ".السؤسدة

 
 يأتي دور السجيخ والقائج اإلداري في إدارة التػتخ : الشفديةطإدارة التؾتخ التشغيسي كالزغؾ. 9

التشطضسي والزغػط الشفدضة بأن يداعج العاهمضغ عمِ تخصي الزغػشات الشفدضة والسذكبلت السخضضة 
التي هغ السسكغ أن يتعخضػا لٍا في حضاتٍع، والتي تتسثل في ضعف التخكضد والقمق واإلحباط 

والبلهباالة، والشدعة الفخدية واالكتئاب، كسا أىً يحج هغ اآلثار التشطضسضة الدمبضة، والتي تتسثل في 
ضعف الػالء واالىتساء، واىخفاض القجرة عمِ اإلبجاع واىخفاض جػدة اتخاذ القخار وكثخة الغضاب   

 (.2016بكخ، )
 

أن تصبضق استخاتضجضات إدارة  (2017)ورد لجى الفقعاوي :السيارة في إدارة الرخاع التشغيسي. 10
الرخاع التشطضسي في السشطسات لً أثخ ايجابي في رفع هدتػى أداء العاهمضغ فضٍا، والسدتػى األفزل 

لؤلداء لغ يتحقق إال هغ خبلل تعمع كضفضة إدارة الرخاع، وذلظ باالعتساد عمِ استخاتضجضات هبلئسة تقمل 
هغ الحضمػلة دون بمػغ السشطسات ألٌجافٍا، خرػصًا تمظ األٌجاف الزخورية الستزسشة في سعي 
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السشطسات لتحقضق الكفاءة والفاعمضة، فإذا تع حل ٌحي الرخاعات بصخيقة جضجة يسكغ أن تكػن الشتضجة 
 .كل ذلظ يتغمب عمِ الذعػر باالغتخاب الشفدي والػضضفي. تحدشًا في األداء وإبجاعًا في العسل

 
إن تحقضق األهغ الشفدي لمعاهمضغ هغ  "(2016)وقج أورد بكخ : تظبيق مجال اإلدارة األاالقية.11

ع  األهػر الٍاهة التي تدعِ القضادات اإلدارية الشاجحة إلضٍا، وذلظ هغ أجل التغمب عمِ شعػٌر
باالغتخاب الشفدي والػضضفي، ويسكغ الػصػل إلِ ذلظ هغ خبلل إشباع حاجة العاهمضغ إلِ السحبة 

، ويكػن ذلظ بكل بداشة بأن يتسثل "واالىتساء والدبلهة في العسل، وتصبضق هجخل اإلدارة األخبلقضة
القائج في ترخفاتً هع العاهمضغ في السؤسدة أخبلق ىبضشا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، صاحب الخمق العطضع وهعمع الشاس 

 .الخضخ
 

 إن التسدظ بالسبادئ والقضع اإلسبلهضة األصضمة ٌي التي تسكغ :تشسية الدمؾؾ الجيشي لجى األفخاد. 12
العاهمضغ هغ التغمب عمِ الذعػر باالغتخاب الشفدي والػضضفي، وعمِ القائج اإلداري أن يصالب العاهمضغ 

 (.2016بكخ،)بااللتدام بالجيغ اإلسبلهي الحشضف 
 

 الجراسات الدابقة 3.2
 

تساهًا كبضخ هغ قبل الباحثضغ، وتع إجخاء العجيج هغ الجراسات العخبضة  لقي هػضػع االغتخاب الػضضفي ٌا
واألجشبضة التي تشاولت ٌحا السػضػع بالبحث والتجقضق، وتػرد الباحثة في ٌحا الفرل هجسػعة هغ 

 .الجراسات العخبضة واألجشبضة هختبة تختضبًا زهشضاً 
 

 :الجراسات العخبية.  1.3.2
 

في  (داخل السجرسة وخارجٍا)السدؤولضة االجتساعضة أثخ هعخفة  (2018 )الحؾاسٌجفت دراسة 
الذعػر باالغتخاب الػضضفي لجى هجيخي السجارس االبتجائضة بػالية السدضمة بالجدائخ، ولمػصػل لٍجف 

فخدًا هغ هجيخي  (530)الجراسة تع استخجام السشٍج الػصفي التحمضمي ، وتكػن هجتسع الجراسة هغ 
ا بالصخيقة  (106)وهجيخات السجارس االبتجائضة بػالية السدضمة، وبمغت عضشة الجراسة  فخدًا تع اختضاٌر

ي      ترسضع استباىً  تع لغخض جسع البضاىات الخاصة بالجراسةو.القرجية تكػىت هغ ستة هحاور ٌو
وتػصمت الجراسة إلِ .فقخة (21)و (التذاؤم، العجد، االىعدالضة، عجم الخضا، البلهعشِ، والبلهعضارية )

أىً يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة لمسدؤولضة االجتساعضة داخل السجرسة وخارجٍا في الذعػر باالغتخاب 



 

30 

 

، حضث تبضغ أىً كمسا (α≤0.05)الػضضفي لجى هجيخي وهجيخات السجارس االبتجائضة عشج هدتػى الجاللة 
 .ارتفعت قضع هتغضخ السدؤولضة االجتساعضة ارتفع هعٍا أثخ الذعػر باالغتخاب الػضضفي

 
حضث سعت ٌحي الجراسة إلِ التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي وهدتػى ،(2017)دراسة سعيج 

سمػك السػاششة التشطضسضة وتحجيج العبلقة بضشٍسا لجى العاهمضغ في وزارة األوقاف والذؤون الجيشضة في 
وقج استخجم الباحث السشٍج الػصفي التحمضمي في . هحافطات غدة، تبعًا لمستغضخات الجيسػغخافضة لجيٍع

دراستً، وقج تكػن هجتسع الجراسة هغ جسضع العاهمضغ في وزارة األوقاف والذؤون الجيشضة في هحافطات 
فخدًا، وتع تحجيج عضشة البحث بالصخيقة العذػائضة حضث بمغ عجد السبحػثضغ  (1308)غدة وعجدٌع 

واستخجم الباحث االستباىة كأداة لجسع البضاىات، حضث حػت االستباىة خسدة هحاور .فخداً  (297)
ي  ، وشسمت عمِ (العدلة، العجد، البلهعضارية، البلهعشِ، واالغتخاب عغ الحات)لبلغتخاب الػضضفي ٌو

سٍا.  فقخة (25) أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى العاهمضغ : وتػصمت الجراسة إلِ عجٍد هغ الشتائج ٌأ
في وزارة األوقاف والذؤون الجيشضة جاء بجرجة قمضمة، وأن هدتػى سمػك السػاششة التشطضسضة جاء بجرجة 

 بيه (α≤0.05)ة وأضٍخت الشتائج وجػد عبلقة عكدضة ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجالل.كبضخة

 .االغتراب الوظيفي وبيه سلوك المواطنت التنظيميت

 

وقج أجخيت ٌحي الجراسة بٍجف التعخف إلِ درجة االغتخاب الػضضفي لجى ( 2016)دراسة البخيكاف
قائجاتسجارس التعمضع العام بسحافطة عشضدة في الدعػدية وعبلقتً بجافعضتٍغ لئلىجاز، وقج استخجهت 
الباحثة السشٍج الػصفي السدحي والسشٍج الػصفي اإلرتباشي، وقج قاهت الباحثة باستخجام أداتضغ 

ي فقجان السعضارية، : لمبحث، األولِ لقضاس درجة االغتخاب الػضضفي، والتي اشتسمت عمِ أربعة أبعاد ٌو
وقج تكػىت . والثاىضة لسعخفة درجة الجافعضة لئلىجاز. فقجان الدضصخة، فقجان السعشِ، العدلة االجتساعضة

قائجة هجرسة،  (88)عضشة البحث هغ جسضع قائجات هجارس التعمضع العام بسحافطة عشضدة والبالغ عجدٌغ 
ولقج أضٍخت ىتائج البحث أن الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي لجى قائجات هجارس التعمضع العام 

بسحافطة عشضدة جاءت بجرجة هتػسصة، كسا أن الجرجة الكمضة لمجافعضة لئلىجاز جاءت بجرجة قمضمة ، 
كسا تبضغ وجػد عبلقة ارتباشضً سالبة ذات داللة إحرائضة بضغ الجرجة اإلجسالضة لبلغتخاب الػضضفي 

ا تػفضخ االستقخار  وبضغ أبعاد الجافعضة لئلىجاز، وقج خمز البحث إلِ هجسػعة هغ التػصضات هغ أبخٌز
 . الػضضفي لقائجات السجارس، وإعصاء قائجات السجارس صبلحضات أكبخ وعمِ ىصاق أوسع

 

لػاء الَظيفي لدُ هعمهي االغتخاب هستَُ التي أجخيت لمتعخف إلِ ,( 2016)دراسة محاميج 
لباحثة الهىٍج الَصفي اعتسجت احيث ، بالثقافة التىظيهيةفي هحافطة الكخك وعبلقتً الجىَبية األغػار

األولِ لقضاس هدتػى االغتخاب الػضضفي : عغ أسئمة الجراسة، تع استخجام أداتضغَلئلجابة اإلرتباشي، 
ي  فقجان القػة، )والثاىضة لقضاس ىسط الثقافة التشطضسضة الدائجة، وقج شسمت األداة األولِ عجة هحاور ٌو
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وقج تع تػزيعٍسا عمِ عضشة شبقضة عذػائضة . (فقجان السعشِ، اىعجام السعايضخ، العدلة، الغخبة عغ الحات
وقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن هدتػى . هعمسًا وهعمسة في لػاء األغػار الجشػبضة (372)تكػىت هغ 

اىعجام )االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي لػاء األغػار الجشػبضة جاء بجرجة هتػسصة حضث حل هجال 
وأضٍخت الجراسة أن أكثخ األىساط . في السختبة األخضخة( العدلة)في السختبة األولِ وحل هجال  (السعايضخ

الدائجة لجى هعمسي لػاء األغػار الجشػبضة كان ىسط ثقافة الفخد، وكان أقل األىساط الدائجة كان ىسط 
كسا أضٍخت الجراسة وجػد عبلقة ذات داللة إحرائضة بضغ االغتخاب الػضضفي وأىساط الثقافة . ثقافة القػة

وأضٍخت أيزًا وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة في هدتػى الجاللة . التشطضسضة وكاىت عبلقة سالبة
 .التشطضسضة تعدى لمشػع االجتساعي ها عجا ىسط ثقافة الفخد، وكاىت الفخوق لرالح السعمسات

 
، حضث حاولت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى (2015)دراسة السغخبي 

األكاديسضات العاهبلت في الجاهعات األردىضة، واستخجهت الباحثة السشٍج الػصفي التحمضمي، وقج تع 
العدلة، العجد، البلهعشِ، )تصػيخ أداة تع التأكج هغ صجقٍا وثباتٍا، وتكػىت هغ خسدة هحاور، ٌي 

فقخة تع تػزيعٍا عمِ عضشة عشقػدية عذػائضة  (32)، وبمغ عجد فقخاتٍا(البلهعضارية، وفقجان الدضصخة
وقج أضٍخت . جاهعة هغ الجاهعات األردىضة الخسسضة والخاصة (12)أكاديسضة هغ  (347)تكػىت هغ 

ىتائج الجراسة أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى األكاديسضات العاهبلت في الجاهعات األردىضة الخسسضة 
في السختبة األولِ في حضغ حل هجال  (البلهعشِ)والخاصة جاء بجرجة هتػسصة حضث حل هجال 

وأضٍخت كحلظ عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة في هدتػى االغتخاب . في السختبة األخضخة (العدلة)
الػضضفي لجى األكاديسضات العاهبلت في الجاهعات األردىضة الخسسضة والخاصة تعدى لمحالة االجتساعضة، 

ووجػد فخوق في هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى األكاديسضات العاهبلت في . والجاهعة، والخبخة
أستاذ هداعج، )الجاهعات األردىضة تعدى لستغضخ الختبة األكاديسضة حضث كاىت الفخوق لرالح ذوي رتبة 

 .(هجرس
 

حاولت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى ، (2014)دراسة أبؾ سسخة كزميميو 
دراسة هضجاىضة في جاهعتي القجس والخمضل، استخجم : أعزاء ٌضئة التجريذ في الجاهعات الفمدصضشضة

خبللٍا السشٍج الػصفي التحمضمي، وقج تكػن هجتسع الجراسة هغ جسضع أعزاء ٌضئة التجريذ في 
وقج قام . 2012/2013عزػًا في العام الجراسي  (449)جاهعتي القجس والخمضل والبالغ عجدٌع 

وقج استخجم . عزػ ٌضئة تجريذ (200)الباحثػن باختضار عضشة عذػائضة شبقضة، بمغ عجد أفخادٌا 
ي  الذعػر بالعجد، الذعػر )الباحثػن االستباىة كأداة لتصبضق الجراسة، وتكػىت هغ أربعة هحاور، ٌو

وقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن هدتػى . (بالعدلة، الذعػر بالبلهعضارية، الذعػر باالغتخاب عغ الحات
االغتخاب الػضضفي لجى أعزاء ٌضئة التجريذ جاء بجرجة هختفعة، كسا تبضغ عجم وجػد فخوق في 
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هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى أعزاء ٌضئة التجريذ تبعًا لستغضخات الجشذ والجاهعة، في حضغ وججت 
ل  فخوق بضغ هتػسصات استجابات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي تبعًا لستغضخات السٌؤ

 .العمسي، وسشػات العسل في الجاهعة، وعجد األبحاث العمسضة السشذػرة
 

األخبلقضفي درجة تأثضخ السشاخ الِ تعخف ، أجخيت ٌحي الجراسة لل( 2014)دراسة دركزة كآاخكف 
الذعػر بالتذاؤم، )، عمِ الذعػر باالغتخاب الػضضفي (الجاىب الفخدي، والجاىب السشطسي)العسل 

في وزارة التعمضع العالي والبحث العمسي في األردن، حضث  (والذعػر بالعجد، واالىعدالضة، وعجم الخضا
 وأضٍخت الجراسة .اعتسجت ٌحي الجراسة السشٍج الػصفي. اً هػضف( 200)بمغ عجد هػضفي الػزارة 

سً إن ترػرات السبحػثضغ حػل وجػد هشاخ عسل أخبلقي في الػزارة جاءت :اهجسػعة هغ الشتائج ٌأ
بسدتػى يٍع حػل هدتػى الذعػر باالغتخاب الػضضفي لج بسدتػى هختفع، بضشسا جاءت ترػراتٍع

أضٍخت الجراسة وجػد أثخ هعشػي لسشاخ العسل األخبلقي ببعجيً عمِ الذعػر باالغتخاب   .هتػسط
أضٍخت وجػد أثخ هعشػي لمجاىب الفخدي األخبلقي عمِ الذعػر باالغتخاب  الػضضفي في الػزارة، حضث

 . عمِ الذعػر باالغتخاب الػضضفياألخبلقيالػضضفي، وعجم وجػد أثخ هعشػي لمجاىب السشطسي 
سضة دور  وأوصت الجراسة بزخورة االٌتسام ببضئة العسل هغ حضث ىطام الحػافد الستبع داخل الػزارة، وٌأ

 .الفخد واألهغ الػضضفي وكحلظ ضخورة الدعي ىحػ بشاء ثقافة تشطضسضة يمجأ إلضٍا األفخاد شػعا
 

حضث سعت الباحثة هغ خبلل ٌحي الجراسة إلِ قضاس هدتػى الحكاء ، (2014)دراسة الدمظاني 
الػججاىي لمعسجاء وعبلقتً بجرجة شعػر األساتحة باالغتخاب الػضضفي في هحضط عسمٍع، وقج استخجهت 

جاف الجراسة، وتع تصبضق الجراسة عمِ عضشة قػاهٍا  الباحثة السشٍج الػصفي كػىً هشاسبًا لتحقضق ٌأ
وقج تكػىت . أستاذ هغ العاهمضغ في جاهعة صبلح الجيغ في أربضل في العخاق (200)عسجاء و  (10)

ي . البلهعشِ، البلهعضارية، االىعدال االجتساعي، االغتخاب الحاتي: أداة الجراسة هغ أربعة هجاالت، ٌو
سٍا، تستع العسجاء بجرجة فػق الػسط في الحكاء الػججاىي،  وتػصمت الجراسة إلِ العجيج هغ الشتائج، ٌأ

وأيزًا أضٍخت الشتائج اىخفاض هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى األساتحة، وأخضخًا وجػد عبلقة ارتباط 
 .هعشػية بضغ الحكاء الػججاىي لمعسجاء واالغتخاب الػضضفي لؤلساتحة

 
، وقج ٌجفت إلِ الكذف عغ دور التسكضغ الشفدي في االغتخاب الػضضفي لجى (2013)دراسة  اميجر 

هفخدة هغ رؤساء  (47)رؤساء األقدام العسمضة في جاهعة دٌػك في العخاق، وقج بمغ عجد أفخاد العضشة 
وقج استخجهت الجراسة االستباىة كأداة لجسع البضاىات، حضث تكػىت . األقدام العمسضة في جاهعة دٌػك

وقج . هغ عجة هحاور ٌي العجد، البلهعشِ، البلهعضارية، العدلة االجتساعضة، واالغتخاب عغ الحات
ع ىتائج الجراسة في أن رؤساء األقدام في جاهعة دٌػك يستمكػن هدتػيات هشاسبة هغ  تسثمت ٌأ
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التسكضغ الشفدي، وكحلظ وجػد هدتػيات هتػسصة هغ االغتخاب الػضضفي، ووجػد عبلقة ارتباط هعشػية 
 .سالبة بضغ التسكضغ الشفدي لمعاهمضغ واالغتخاب الػضضفي

 
وقج أجخيت ٌحي الجراسة لمتعخف إلِ هطاٌخ االغتخاب الػضضفي لجى ، (2013)دراسة أبؾ الييجاء 

ع، حضثتع استخجام السشٍج الػصفي التحمضمي، وتكػن هجتسع الجراسة  السخشجيغ التخبػيضغ هغ وجٍة ىطٌخ
هخشجًا  (500)هغ جسضع السخشجيغ التخبػيضغ العاهمضغ في السجارس التابعة لقزاء عكا والبالغ عجدٌع 

ع بالصخيقة العذػائضة (250)وهخشجة وتكػىت عضشة الجراسة هغ  ولجسع . هخشجًا وهخشجة تع اختضاٌر
فقخة، هػزعة عمِ ستة  (40)البضاىات الزخورية إلجخاء الجراسة قاهت الباحثة بتصػيخ أداة تكػىت هغ 

فقجان الدضصخة، فقجان السعشِ، فقجان السعايضخ، االىعدال االجتساعي، البلهباالة،عجم ): هجاالت ٌي
وقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن هطاٌخ االغتخاب الػضضفي لجى السخشجيغ التخبػيضغ هغ وجٍة . (ءاالىتسا

ع جاءت هشخفزة وكان أعبلٌا هجال فقجان السعايضخ، وأقمٍا هجال فقجان الدضصخة وقج ضٍخت . ىطٌخ
ع  فخوق ذات داللة إحرائضة في هطاٌخ االغتخاب الػضضفي لجى السخشجيغ التخبػيضغ هغ وجٍة ىطٌخ

 5تعدى لستغضخ سشػات الخبخة لرالح السخشجيغ التخبػيضغ الحيغ لجيٍع خبخة هغ سشة إلِ أقل هغ 
ل  سشػات عمِ هجال فقجان الدضصخة، وأيزًا تػجج فخوق لجى السخشجيغ التخبػيضغ تعدى لستغضخ السٌؤ

 .العمسي لرالح حسمة درجة البكالػريػس عمِ الجرجة الكمضة وجسضع السجاالت
 

 العبلقة بضغ االغتخاب الػضضفي إلِ ٌحي الجراسة إلِ التعخف سعت، (2013 )كزميمتودراسة بحخ 
 السشٍج  الباحثانوقج استخجم. واألداء الػضضفي لمعاهمضغ في وزارة التخبضة والتعمضع العالي في قصاع غدة

الػصفي التحمضمي في تشفضح ٌحي الجراسة، وقج تكػن هجتسع الجراسة هغ العاهمضغ اإلداريضغ في وزارة 
ا اً هػضف (755)التخبضة والتعمضع العالي في قصاع غدة، والبالغ عجدٌع  ، أها عضشة الجراسة فقج تع اختضاٌر

واستخجم الباحثان االستباىة كأداة لجسع هػضفًا إداريًا،  (302)بالصخيقة العذػائضة الصبقضة، وبمغ حجسٍا 
ي عبلقة السػضف باإلدارة السباشخة، األسباب الخاصة : البضاىات، حضث تكػىت هغ أربعة هحاور ٌو

وقج . بدهبلء العسل، األسباب الخاصة بالجسٍػر هتمقي الخجهة، األسباب الخاصة بطخوف العسل
سٍا، ضٍػر االغتخاب الػضضفي بضغ العاهمضغ في وزارة التخبضة أضٍخت  الجراسة عجدًا هغ الشتائج، ٌأ

لي في قصاع غدة، وأوضحت الجراسة أن العبلقة غضخ الجضجة هع اإلدارة السباشخة ٌي اوالتعمضع الع
الدبب األكبخ في ضٍػر االغتخاب الػضضفي لجى العاهمضغ في وزارة التخبضة والتعمضع ، يمضً ضخوف العسل 

غضخ السخضي عشٍا، والتعاون غضخ الكبضخ بضغ الدهبلء، هسا يؤثخ عمِ العبلقة هع السخاجعضغ هتمقي 
 .الخجهة
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حضث أرادت ٌحي الجراسة التعخف إلِ درجة االغتخاب التشطضسي لجى ، (2013)دراسة العسؾش 
العاهمضغ األكاديسضضغ واإلداريضغ في جاهعة آل البضت وهجى اختبلف ٌحي الجرجة باختبلف بعس 

جاف الجراسة استخجم الباحث السشٍج الػصفي التحمضمي، ووضف االستباىة كأداة . الستغضخات ولتحقضق ٌأ
ي البلهقجرة، البلهعشِ، البلهعضارية، العدلة : لجسع البضاىات، حضث تكػىت هغ خسدة هحاور، ٌو

أكاديسضًا وإداريًا هغ العاهمضغ في  (285)وقج تكػىت عضشة الجراسة هغ . االجتساعضة، واالغتخاب الحاتي
أن درجة االغتخاب التشطضسي لجى العاهمضغ : وقج خخجت الجراسة بشتائج هشٍا. جاهعة آل البضت

وتبضغ . األكاديسضضغ واإلداريضغ في جاهعة آل البضت وعمِ جسضع السجاالت  وعمِ األداة ككل هتػسصة
، تبعًا لستغضخ (البلهعشِ، األداة ككل)وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة عمِ هجالي االغتخاب التشطضسي 

تبعًا لستغضخ الكمضة ولرالح الكمضات  (البلهعشِ )وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة في هجال. الخبخة
 .اإلىداىضة

 
 هدتػى الذعػر باالغتخاب الػضضفي لجى إلِ ٌحي الجراسة التعخف عسجت، (2012)دراسة شبات 

العاهمضغ في الجاهعات الفمدصضشضة وهجى عبلقتً بالستغضخات الذخرضة، وقج استخجم الباحث السشٍج 
 حضث تسثمت في ترسضع الػصفي التحمضمي في تشفضح الجراسة واإلستباىة كأداة لجسع البضاىات األولضة

 وتسثل هجتسع الجراسة بالسدح الكاهل لخؤساء األقدام . فقخة15هقضاس لبلغتخاب الػضضفي تكػن هغ 
ع الشتائج التي تػصمت ا،هػضف (35) وعجدٌع -قصاع غدة-جاهعة القجس السفتػحة في فخوع   وهغ ٌأ

 الفخوق الجالة إحرائضًا ضٍخت  وأن.إلضٍا الجراسة أن السدتػى العام لمذعػر باالغتخاب الػضضفي ايجابي
فقط في الستغضخ الخاص بعجد السخؤوسضغ هغ عضشة الجراسة، وأن ىطام الحػافد يحتاج إلِ إعادة الشطخ 

 .فضً وتصػيخي
 

 يٍجف البحث لتحجيج العبلقة بضغ بعس الستغضخات الذخرضة ،(2012)دراسة الحسجاني كآاخيؽ 
وقج استخجم الباحثػن . والذعػر باالغتخاب الػضضفي لسعمسي السجارس االبتجائضة التابعة لسحافطة ىضشػى 

السشٍج الػصفي التحمضمي لسبلئستً لصبضعة الجراسة، وتع ترسضع استباىة أعجت لجسع البضاىات وتكػىت 
ي . العجد، البلٌجفضة، البلهعضارية، العدلة االجتساعضة، االغتخاب عغ الحات: هغ خسدة هجاالت ٌو

وقج تػصمت الجراسة إلِ بعس الشتائج . هعمسا وهعمسة (47)ووزعت عمِ عضشة الجارسة التي بمغت 
هشٍاأن هتغضخ البلٌجفضة  والبلهعضارية والعجد والعدلة واغتخاب الحات حرل عمِ ىدبة عجم اتفاق 

عالضة هغ قبل السبحػثضغ، وتبضغ وجػد عبلقة ارتباشضً عالضة بضغ الستغضخات الذخرضة وأبعاد االغتخاب 
 .الػضضفي
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حضث أجخيت ٌحي الجراسة لمتعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي ، (2012)دراسة مقابمة كزميميو 
وقج استخجم الباحثػن السشٍج الػصفي . لجى هعمسي السجارس الثاىػية الحكػهضة في هحافطة عسان

 فقخة لتحجيج هدتػى 21السدحي لسبلئستً ألٌجاف الجراسة، وتع تصػيخ أداة لمجراسة تكػىت هغ 
وتكػن هجتسع الجراسة . االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الثاىػية الحكػهضة في هحافطة عسان

ع بالصخيقة  (709)هعمسا وهعمسة، وتكػىت عضشة الجراسة هغ  (14186)هغ  هعمسا وهعمسة تع اختضاٌر
أضٍخت ىتائج الجراسة أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الثاىػية في . العذػائضة

هحافطة عسان كان هتػسصا، وأضٍخت عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة في هدتػى االغتخاب 
ل العمسي  .الػضضفي تعدى لستغضخات الجشذ والخبخة والسٌؤ

 
لقج سعتٍحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي ، (2009)دراسة العداؿ 

وقج تكػن هجتسع . الثاىػية العاهة في األردن وعبلقتً بأدائٍع الػضضفي هغ وجٍة ىطخ هجيخي هجارسٍع
الجراسة هغ جسضع هجيخي وهجيخات وهعمسي وهعمسات السجارس الثاىػية العاهة في األردن لمعام الجراسي 

، أها عضشة الجراسة فقج (16220)، وعجد السعمسضغ (1094)حضث بمغ عجد السجيخيغ  (2006-2007)
ع بالصخيقة الصبقضة العذػائضة، ولجسع  (330)هجيخًا وهجيخة،  (110)بمغت  هعمسًا وهعمسة، تع اختضاٌر

البضاىات قاهت الباحثة بإعجاد استباىتضغ وأداة السقابمة حضث استخجهت االستباىة األولِ لمتعخف عمِ 
فقجان الدضصخة، فقجان : هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ والسعمسات وقج شسمت السجاالت التالضة

واستخجهت الثاىضة لمكذف عغ هدتػى . السعايضخ، فقجان السعشِ، االىعدال االجتساعي، وهجال البلهباالة
وكسااستخجهت السقابمة لمتعخف عمِ هطاٌخ االغتخاب الػضضفي وأسبابً لجى السعمسضغ . أدائٍع الػضضفي

وقج تػصمت الجراسة إلِ أن ٌشاك هدتػى هتػسط هغ االغتخاب الػضضفي لجى أفخاد عضشة . والسعمسات
في هدتػى (α≤0.05 )الجراسة بذكل عام، وأىً تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الثاىػية العاهة في األردن بذكل عام وفي جسضع السجاالت، 
أها بالشدبة لستغضخ اإلقمضع . تعدى لستغضخ الجشذ، حضث وجج أن الحكػر كاىػا أكثخ اغتخابًا هغ اإلىاث

فإن السعمسضغ في إقمضع الػسط أضٍخوا اغتخابًا وضضفضًا أكثخ هغ السعمسضغ في إقمضع الجشػب والذسال في 
 .هجال فقجان الدضصخة فقط

 
ع هطاٌخ االغتخاب وهرادري لجى ،(2008)السرخر دراسة   ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة ٌأ

األكاديسضضغ الفمدصضشضضغ، والخضارات الدمػكضة التي تفزمٍا عضشة الجراسة هغ العاهمضغ في جاهعة 
األقرِ لسػاجٍة اغتخابٍع، وهغ أجل ذلظ، قام الباحث بترسضع استباىة لجسع البضاىات، تكػىت هغ 

ي العجد، والعدلة، والبلهعضارية، والبلهعشِ، واالغتخاب الحاتي، تع تصبضقٍا عمِ : خسذ هجاالت، ٌو
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هغ عضشة الجراسة يعاىػن االغتخاب،  (%48)أكاديسضًا، وبضشت الشتائج السضجاىضة أن  (140)عضشة قػاهٍا 
 .كسا أوضحت الجراسة أن حسمة الساجدتضخ يعاىػن االغتخاب أكثخ هغ حسمة الجكتػراي 

 
 :الجراسات األجشبية. 2.3.2

 
هعخفة العبلقة بضغ حجود العسل واالغتخاب الػضضفي لجى  (Inandi et al 2018)حاولت دراسة 

هعمسًة هسغ يعسمغ في السجارس العاهة في  (728)السعمسات في تخكضا، وقج تكػىت عضشة الجراسة هغ 
الحػاجد الػضضفضة لمشداء  )، وقج تع جسع السعمػهات حػل هتغضخات الجراسة (هضدتمي)هقاشعة 
العجد، : ، وقج تع استخجام أداة لجسع البضاىات شسمت السجاالت التالضة(االغتخاب الػضضفي)و  (العاهبلت

وقج أضٍخت الشتائج أن ٌشاك عبلقة خصضة بضغ الحػاجد . البلهعشِ، العدلة، العدلة في السجرسة
الػضضفضة لمسعمسات وبضغ االغتخاب الػضضفي، إضافة إلِ أن الحػاجد الػضضفضة  لٍا قػة تشبؤية عمِ 
االغتخاب الػضضفي وبجرجة قمضمة، وتبضغ أن جسضع السعمسات قج تقبمغ وجػد الحػاجد الػضضفضة، وقج 

صشفت الحػاجد الػضضفضة لمسعمسات حدب قػتٍا التشبؤية إلِ الحػاجد السشدلضة، القػالب الشسصضة 
، وجٍة ىطخ الشداء بالشدبة لمػضضفة، التعمضع، عجد ساعات العسل، (الحكخ، األىثِ)االجتساعضة لمجشدضغ 

وقج أوضحت الجراسة أن . العسخ، أسباب اقترادية، الحالة االجتساعضة، وأخضخًا حػاجد البضئة السجرسضة
 .السعمسات يتػقعغ أن يأتي الجعع األكبخ لٍغ في عسمٍغ هغ داخل العائمة

 
لسعخفة األسباب االجتساعضة السحتسمة لمسذاعخ الدمبضة لمسجرسضغ هغ  (Tsang, 2018) دراسةٌجفت 

 هعمسًا في ٌػىغ كػىغ أن هعمسي ٌػىج 21 السقاببلت الستعسقة هع وأضٍخت. هشطػر ىطخية االغتخاب
 الحي يتدع بذعػر هغ عجم القجرة والغسػض والعدلة واالىعدال الحاتي.  االغتخابكػىج قج يعاىػن هغ

ع التشطضسي في هكان عسمٍع وتذضخ الشتائج . ، والتي تختبط بالٍضكل السٍشي والتشطضسي لمتعمضعوهخكٌد
 .األكثخ خبخة واألقل خبخةأيزا إلِ أن أىساط االغتخاب قج تختمف بضغ السعمسضغ 

 
لجى الصمبة الحيغ يتعمسػن المغة االغتخاب إلِ البحث عغ وجػد ( (Suryanto, 2018سعت دراسة 

اإلىجمضدية في أىجوىضدضا وهعخفة خرائز وصفات ٌؤالء الصمبة وكضفضة تعاهل السعمسضغ هعٍع خبلل 
جاف  الجراسة وقج استخجهت ٌحي.عسمضة تجريذ وتعمع المغة اإلىجمضدية أداتضغ لجسع البضاىات وتحقضق ٌأ

سا السقابمة واالستباىة، وقج  هقاببلت لجسع البضاىات ال شالًبا في (20) وهعمسضغ (10)شارك الجراسة ٌو
 الجراسة  ىتائج وأشارت.  لمحرػل عمِ البضاىات الكسضةتعبئة االستباىاتشالًبا في (  250) والشػعضة ،

هغ عضشة  (٪14.53)وبشدبة  جًجا قمضلعغ الجراسة لحيغ يذعخون باالغتخاب إلِ أن عجد الصبلب ا
 ويجعػن أىٍع هذغػلػن بعسل شيء ها، ،، ويجمدػن في زاوية الرفبالٍجوءالجراسة ويترفػن 
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الحيغ يذعخون عمِ الخغع هغ أن عجد الصبلب و. ويرمػن الرف هتأخخيغ ويخغبػن بالجمػس وحجٌع
وبالتالي حاولػا حل ٌحي .  ، إال أن السعمسضغ يجركػن أن وجػدٌع قج يذكل هذكمةباالغتخاب قمضل

 . وتذجضعٍع بصخق هختمفة،السغتخبضغالسذكمة هغ خبلل االىخخاط في اترال هكثف هع الصبلب 
 

إلِ التعخف عمِ ترػرات هعمسي السجارس األساسضة الحكػهضة  ( (Dagli et al 2017ٌجفت دراسة 
وقج تع . (الجشذ، الحالة االجتساعضة، الخبخة )عغ االغتخاب التشطضسي في ضل بعس الستغضخات 

العجد، )استخجام االستباىة لجسع البضاىات الخاصة بالجراسة وقج تكػىت أبعاد االغتخاب الػضضفي هغ 
هعمسًا  (346)، وقج تكػىت عضشة الجراسة هغ  (االىعدالضة، البلهعضارية، االغتخاب عغ الحات، البلهعشِ

ع 2016-2015هجرسة في هقاشعة هارديغ الػسصِ في تخكضا لمعام الجراسي  (40)هغ  ،  تع اختضاٌر
وقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن أعمِ ثبلثة فقخات تتعمق بترػرات هعمسي السخحمة . بالصخيقة العذػائضة 

أضغ أن الشطام - 2أىشي أشعخ باالحتخاق الػضضفي، - 1: األساسضة عغ االغتخاب الػضضفي ٌي
ارغب بسغادرة السجرسة فػر اىتٍاء - 3التدمصي في السجرسة يجبخىي عمِ الصاعة دون شخوط 

أضغ أن التعمضع ٌػ عسل عجيع الفائجة وال - 1:  أها الفقخات الثبلثة األقل هدتػى ٌي. الحرز 
وقج أضٍخت . اعتبخ ىفدي وحضجا وغضخ هشتسي لمسجرسة- 3ال اشعخ باالىتساء لمسجرسة - 2ججوى هشً 

. بستغضخ الجشذ فضسا يتعمق االغتخاب الحاتي باستثشاء السجاالتاختبلف كبضخ في جسضع الشتائج وجػد 
الحالة  بستغضخ  سمػكضات االغتخاب التشطضسي فضسا يتعمقهجال أي اختبلف كبضخ في يطٍخولع 

 فضسا يتعمق البلهعشِ وعجدالهجال وأخضخا ، تع الكذف عغ اختبلف كبضخ في . لمسعمسضغاالجتساعضة 
.  بستغضخ الخبخة

 
تحجيج العبلقة بضغ االغتخاب التشطضسي وسمػكضات السػاششة  (Dagli et al, 2017)أرادت دراسة 

تكػن  في السقاشعة الػسصِ في هشصقة هارديغ في تخكضا، والتشطضسضة لسعمسي السجارس االبتجائضة
 تألفت. 2016-2015 هجرسة ابتجائضة في العام الجراسي (90) هغ ا هعمع(700)هجتسع البحث هغ 
ع عذػائضًا هغ (346)عضشة البحث هغ   وقج استخجهت االستباىة . هجرسة ابتجائضة(40) هعمسًا تع اختضاٌر

ي العجد،االىعدالضة، البلهعضارية، االغتخاب عغ ): كأداة لجسع السعمػهات، تكػىت هغ عجة هجاالت، ٌو
 أضٍخت ىتائج الجراسة أن العبلقة بضغ سمػك االغتخاب التشطضسي لجى هعمسي وقج. (الحات، البلهعشِ

 سمػك  ازدادالسجارس االبتجائضة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ٌي عبلقة سمبضة، حضث أىً كمسا
.  ، قمت سمػكضات السػاششة التشطضسضةاالغتخاب التشطضسي

 
لمتعخف عمِ ترػرات هعمسي السجارس االبتجائضة ىحػ  (Cetinkanat et al 2016)ٌجفت دراسة 

هعمسًا هغ العاهمضغ  (426)ولقج أجخيت ٌحي الجراسة عمِ . ىػعضة الحضاة في العسل واالغتخاب الػضضفي
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وقج استخجم الباحثػن . (2011-2010)في السجارس االبتجائضة في والية بػلػ التخكضة لمعام الجراسي 
لجسع البضاىات ىسػذجًا لجسع السعمػهات الذخرضة وهقضاسًا لتحجيج ىػعضة الحضاة في العسل لجى 

ي : السعمسضغ وهقضاسًا لبلغتخاب الػضضفي لتحجيج هدتػى االغتخاب الػضضفي لجيٍع شسل عجة هجاالت ٌو
وقج أضٍخت ىتائج البحث أن لجى السعمسضغ . (العجد، البلهعشِ، العدلة، االغتخاب عغ السجرسة)

ترػرات سمبضة ىحػ الخاتب واألجػر اإلضافضة والسذاركة واالىجهاج وتحسل السدؤولضة في العسل في 
األبعاد الفخعضة لسجال الحضاة في العسل، بضشسا كاىت لجيٍع ترػرات ايجابضة ىحػ األبعاد الفخعضة 

وقج أشارت التحالضل اإلحرائضة أن السعمسضغ يذعخون باالغتخاب الػضضفي تجاي السجرسة هسا . األخخى 
وبذكل عام تبضغ أن ٌشاك عبلقة سمبضة واضحة بضغ . يؤدي إلِ الذعػر بالعجد، و البلهعشِ، والعدلة

 .جسضع األبعاد الفخعضة لسجال الحضاة في العسل واألبعاد الفخعضة لسجال االغتخاب الػضضفي
 

 إلِ تحجيج العبلقة بضغ االغتخاب الػضضفي، الخضا الػضضفي ((Siron et al, 2016ٌجفت دراسة 
واألداء الػضضفي، وتحجيج أثخ الخضا الػضضفي عمِ العبلقة بضغ االغتخاب الػضضفي وجػدة األداء في 
العسل لجى أعزاء ٌضئة التجريذ في الكمضات والسعاٌج التقشضة العخاقضة، وقج اعتسجت الجراسة هشٍجًا 

هغ العجد  (419)كسضًا هغ خبلل ترسضع أدوات البحث، وقج بمغ العجد الكمي لبلستباىات السدتخدة 
ػ  ، وقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن الخضا الػضضفي يؤثخ بذكل (750)اإلجسالي لبلستباىات السػزعة ٌو

  .جدئي عمِ العبلقة بضغ االغتخاب الػضضفي واألداء الػضضفي
 

إلِ تحجيج هجى العبلقة بضغ االحتخاف الػضضفي  (Yorulmaz et al, 2015)سعت دراسة 
واالغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في هقاشعة هػغبل، وقج تع استخجام االستباىة لجسع البضاىات 

ع هغ خبلل استخجام شخيقة العضشة  (303)السصمػبة، وقج تألفت عضشة الجراسة هغ  هعمسا، وقج تع اختضاٌر
وقج تع جسع البضاىات هغ خبلل تصبضق هقضاس االحتخاف السٍشي لمسعمسضغ وهقضاس االغتخاب . العشقػدية

ي وقج . (االغتخاب عغ السجرسة، العجد، العدلة، البلهعشِ): الػضضفي الحي شسل عجة هحاور ٌو
ويعتبخ السعمسػن أن لجيٍع وعضًا . أضٍخت الشتائج أن هدتػى االحتخاف لجى السعمسضغ السذاركضغ هختفع

ع، وتبل ذلظ هجال السعمع العاشفي، ثع السذاركة في السؤسدة، ثع التصػيخ  وضضفضًا أكثخ هغ غضٌخ
وقج اختمف االحتخاف السٍشي لجى السعمسضغ باختبلف الجشذ وىػع السجرسة، والحي لع يختمف . الحاتي

أها هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ فقج . هع سشػات الخبخة وهجة الخجهة في السجرسة الحالضة
وقج اعتبخ السعمسػن االغتخاب عغ السجرسة ٌػ أكثخ أبعاد االغتخاب تأثضخًا عمضٍع ثع . كان هشخفزاً 

وقج اختمف هدتػى االغتخاب الػضضفي تبعًا . يأتي في الجرجة الثاىضة بعج العجد ثع العدلة والبلهعشِ
وفي الختام يطٍخ هغ . لمجشذ، ىػع السجرسة، سشػات الخبخة، و سشػات الخجهة في السجرسة الحالضة

 .ىتائج البحث أن ٌشاك عبلقة واضحة وهٍسة بضغ االحتخاف السٍشي واالغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ
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في التعخف عمِ العػاهل التي تؤثخ عمِ  (Hosseinzadeh et al, 2014)رغبت دراسة 
واستخجم الباحثػن السشٍج . في جاهعة آزاد اإلسبلهضة (2)االغتخاب الػضضفي لجى العاهمضغ في السشصقة 
هػضفا هغ العاهمضغ في جاهعة آزاد اإلسبلهضة  (1604)الػصفي التحمضمي، وتكػن هجتسع الجراسة هغ 

، وتكػىت عضشة الجراسة (2013)الستػاججة في هحافطة أورهضا و أرديبل و زاىجان عام  (2)في السشصقة 
ا بالصخيقة العذػائضة، وقج استخجم الباحثػن االستباىة كأداة لجسع البضاىات،  (310)هغ  فخدًا تع اختضاٌر

ي الخضا الػضضفي، العجالة التشطضسضة، السذاركة في العسل، األهان  ): والتي تكػىت هغ عجة هحاور، ٌو
ي أىً تػجج . (في العسل، الحالة االقترادية واالجتساعضة  وقج خخجت الجراسة بعجد هغ الشتائج ٌو

عبلقة بضغ االغتخاب الػضضفي والخضا الػضضفي، والسذاركة، والعجالة، وأىً ال تػجج عبلقة بضغ االغتخاب 
 .الػضضفي وهتغضخ الخبخة وشبضعة العسل

 
إلِ تحجيج هدتػى جػدة حضاة هعمسي السجارس االبتجائضة  لمتشبؤ ( (Drdem, 2014 دراسة ٌجفت

تألف هجتسع البحث هغ . تع ترسضع الجراسة باستخجام ىسػذج السدح االرتباشي. باالغتخاب الػضضفي
 العام الجراسي  في تخكضا خبلل هجرسة ابتجائضة داخل هجيشة فان(25) هعمسًا يعسمػن في (1096)

 أشار.  العشقػديةالعضشةتع استخجام شخيقة وقج . هعمساً ( 346)وبمغ عجد عضشة الجراسة ، 2010/2011
وذكخت السعمسات أن . الجراسة أن هدتػى االغتخاب الػضضفي كان هشخفزاً السعمسػن الحيغ شاركػا في 

،  أفزل هغ الحكػر ، لكغ السجرسات غالبًا ها كغ يذعخن بالعجدلجيٍغإجسالي هداحة السعضذة 
 هتغضخ جػدة الحضاةوذكخ السعمسػن الستدوجػن أن . ويذعخن أيزًا بالعدلة في السجرسة، وبالبلهعشِ
هعمسػ الرف بأىٍع يتعخضػن صّخح و. غضخ الستدوجضغأفزل هغ هجال السعمسضغ  لجيٍع اإلجسالي

أصحاب سشػات الخبخة     السعمسػن هغ واتفق. لمطمع هقارىة بالسعمسضغ الستخررضغ في هػاد هحجدة
أصحاب سشػات  هقارىة هع السعمسضغ عمِ أن تصػيخ القجرة في السجارس قمضل،( سشػات10 - 6)

السجاالت الفخعضة لستغضخ جػدة حضاة العسل، أعصت هؤشخًا وقج وجج أن . ( سشة16 - 15 - 11)الخبخة
 ، والبضئة الجيسقخاشضة ، والتكاهل االجتساعي ، وضخوف العسل عمِ هجى جػدة الحضاة في العسل

كاىت األبعاد الفخعضة الغتخاب العسل تشبئ بذكل  أيزًا .الرحضة واآلهشة ، والتعػيس السشاسب والعادل
 . السجرسةعغكبضخ بالعجد والغسػض والعدلة واالغتخاب 

 
اق العاشفي ( (Shantz et al, 2012سعت دراسة  إلِ هعخفة ها إذا كان االغتخاب يؤدي إلِ اإلٌر

 هػضًفا في هؤسدة صشاعضة في بخيصاىضا، (227)تكػىت عضشة الجراسة هغ ، ووقمة اإلحداس بالخفاٌضة
وتؤكج ٌحي الجراسة . هغ خبلل بشاء واختبار ىسػذج عغ االغتخاب الػضضفيوقج تع جسع بضاىات الجراسة 

عمِ ثبلثة عػاهل هتعمقة بالعسل تع تحجيجٌا في األصل هغ قبل كارل هاركذ كاىت بسثابة األساس 
لفكخة االغتخاب الػضضفي، وقج أضٍخت الشتائج أن البلهعشِ وعجم هبلئسة السػضف لمعسل يؤدي الذعػر 
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اق العاشفي واىخفاض هدتػيات الخفاي االجتساعي ٌي عػاقب االغتخاب  باالغتخاب الػضضفي، واإلٌر
 عمِ أن االغتخاب الػضضفي يجب أن يكػن ىقصة هحػرية لعمساء  أيزاً تؤكج ٌحي الجراسةو. الػضضفي

. إدارة السػارد البذخية في القخن الحادي والعذخيغ
 

 إلِ التعخف عمِ تأثضخ االغتخاب الػضضفي عمِ سمػك ((Mendoza et al, 2008ٌجفت دراسة 
هعمسًا لسجرسة ثاىػية وتكػىت  (165)السػاششة التشطضسي في جدر الكشاري، وقج بمغ هجتسع الجراسة 

وتع استخجام االستباىة كأداة لجسع البضاىات، وقج أضٍخت الشتائج أن . هعمساً  (99)عضشة الجراسة هغ 
قج أثخت كمضًا أو جدئضًا عمِ  (البلهعشِ، العجد، االغتخاب عغ الحات)األبعاد الثبلثة لبلغتخاب الػضضفي 

 .سمػك السػاششة التشطضسي
 

التأكج هغ درجة االغتخاب التي يعاىي هشٍا هعمسػ اإلغاثة في ( (Lunary, 2005أرادت دراسة 
السجارس االبتجائضة الحكػهضة في استخالضا الغخبضة، وقج قام الباحث بإجخاء هقاببلت شبً هشطسة هع 

، وقج وججت (العجد، العدلة، البلهعشِ) هعمسًا، وقج كاىت السحاور الخئضدة في أداة البحث ٌي  (20)
ٌحي الجراسة روابط ايجابضة قػية بضغ هذاعخ االغتخاب وبعج الدكان وبعج التعخض لمسذاكل الشطاهضة 

السػجػدة في الشطام التعمضسي في الػالية هػضع الجراسة، وقج حجدت الجراسة بعزًا هغ االستخاتضجضات 
الجاعسة التي قاهت بٍا بعس السجارس األخخى هسا يذضخ إلِ إدراك ٌحي السجارس لسذكمة االغتخاب 

 .التي تػاجً هعمسي اإلغاثة في أهاكغ عسمٍع
 

إلِ التعخف عمِ هجى تأثضخ سمػك القائج والٍضكل التشطضسي ( (Sarros et al, 2003عسجت دراسة 
ي  وقج تكػن  (العجد، البلهعشِ، االغتخاب عغ الحات)لمسؤسدة عمِ أبعاد االغتخاب الػضضفي ٌو

هغ السػضفضغ العاهمضغ في قدع هكافحة حخائق الدػاحل في الػاليات  (609)هجتسع الجراسة هغ 
فخدا، وقج أضٍخت الشتائج أن ٌشاك عبلقة سمبضة   (326)الستحجة األهخيكضة، وقج بمغ عجد عضشة الجراسة 

بضغ القضادة التحػيمضة واالغتخاب الػضضفي، وأن ٌشاك عبلقة ايجابضة بضغ القضادة االىتقالضة  واالغتخاب 
ولكغ لً عبلقة سمبضة .الػضضفي، ولع يطٍخ أن الٍضكل التشطضسي لً تأثضخًا سمبضًا عمِ االغتخاب الػضضفي

أسمػب القضادة في وأضٍخت الشتائج أن . هع القضادة التحػيمضة ولً عبلقة ايجابضة هع القضادة االىتقالضة
 . العسلفيالسشطسة لً تأثضخ كبضخ عمِ هذاعخ الغخبة 
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 :التعقيب عمى الجراسات الدابقة.  4.3.2
 

هغ خبلل االشبلع عمِ أدبضات الجراسات الدابقة ذات العبلقة بسػضػع االغتخاب الػضضفي، يسكغ 
 :التعقضب عمِ الجراسات الدابقة هغ خبلل الشقاط التالضة

 
إن غالبضة الجراسات الدابقة تشاولت هػضػع االغتخاب الػضضفضػعبلقتً بستغضخ آخخ لسعخفة هجى .1

، (2016)،هحاهضج (2016)، البخيكان (2017)، سعضج (2018)العبلقة بضشٍسا هثمجراسة الحػاس 
، شبات (2013)، بحخ وزهضمضً (2013)،آهضجي (2014)، الدمصاىي (2014)دروزة وآخخون 

 ،Siron et al (2016)،(2009)، العدال (2012)، الحسجاىي وآخخون (2012)
Sarros et al (2003)  

 
بعس الجراسات ٌجفت لسعخفة وتحجيج هدتػى االغتخاب الػضضفي دون ربصً بستغضخات أخخى هثل .2

 (.2012)، هقابمة وزهضمضً (2013)، أبػ الٍضجاء (2014)،أبػ سسخة وزهضمضً (2015)دراسة السغخبي 
 
بالشدبة لسجتسع الجراسة فقج اقترخت الجراسات الدابقة في غالبضتٍا عمِ السجتسع التخبػي، حضث .3

، الحسجاىي (2014)، الدمصاىي(2016)في دراسة هحاهضج " السعمسػن "ىجج أن هجتسع الجراسة ٌػ 
 ، Inandi et al (2018)، (2009)، العدال (2012)، هقابمة وزهضمضً (2012)وآخخون 

Tsang(2018) ،Mendoza et al (2008) ِفي دراسة " هجراء السجارس"، واقترخت الجراسة عم
العاهمضغ في وزارة التخبضة "، كسا اقترخت الجراسة عمِ (2016)، البخيكان (2018)الحػاس 
، كسا اقترخت الجراسة عمِ       (2013)، بحخ وزهضمتً (2014)هثل دراسة دروزة وآخخون "والتعمضع

، كسا اقترخت الجراسة عمِ أعزاء ٌضئة (2013)هثل دراسة أبػ الٍضجاء " السخشجون التخبػيػن " 
، أبػ (2015)، السغخبي Siron et al (2016)التجريذ في الجاهعات والسعاٌج والكمضات، هثل دراسة 

، (2012)، شبات (2013)، العسػش (2013)، ثاهضجي (2014)، الدمصاىي (2014)سسخة وزهضمضً 
، فقج أوردت الباحثة دراسة واحجة ٌجفت "الصمبة"، كسا اقترخت الجراسة عمِ (2008)السرخي 

ي دراسة  لمتعخف عغ هذاعخ االغتخاب لجى الصمبة الحيغ يتعمسػن المغة اإلىجمضدية في أىجوىضدضا، ٌو
Suryanto (2018). 

 
التي سعت إلِ التعخف  (2017)بعس الجراسات بحثت في غضخ السجال التخبػي هثل دراسة سعضج .4

 عمِ هدتػى االغتخاب الػضضفي وهدتػى سمػك السػاششة التشطضسضة وتحجيج العبلقة بضشٍسا لجى العاهمضغ
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 التي ٌجفت التعخف إلِ هجى Sarros et al (2003)في وزارة األوقاف والذؤون الجيشضة، و دراسة 
تأثضخ سمػك القائج والٍضكل التشطضسي لمسؤسدة عمِ أبعاد االغتخاب الػضضفي لجى السػضفضغ العاهمضغ 

 .في قدع هكافحة حخائق الدػاحل في الػاليات الستحجة األهخيكضة
 
 .بالشدبة ألداة الجراسة فقج تع استخجام االستباىة كأداة لجسع البضاىات في غالبضة الجراسات الدابقة.5
 
هجاالت لبلغتخاب الػضضفي  (5)اشتسمت هعطع الجراسات العخبضة الدابقة عمِ : هجاالت الجراسة. 6

ي ، هثل دراسة سعضج "العجد، العدلة االجتساعضة، البلهعشِ، البلهعضارية، االغتخاب عغ الحات" ٌو
،ولكغ الحػاس (2008)، والسرخي (2015)، والسغخبي (2016)، ودراسة هحاهضج  (2017)
هجاالت لبلغتخاب الػضضفي  (4)، وبعس الباحثضغ اختار"التذاؤم"أضاف في دراستً هجال  (2018)

فقجان السعضارية، فقجان الدضصخة، فقجان السعشِ، العدلة "الحي أورد هجاالت   (2016)هثل البخيكان 
العجد، العدلة، البلهعضارية، " الحيغ أوردوا هجال الذعػر ب (2014)وأبػ سسخة وزهضمضة ". االجتساعضة

 ".االغتخاب عغ الحات
 
، التي Lunary (2005)هجاالت هثل دراسة  (3)الجراسات األجشبضة في هعطسٍا تزسشت . 7

 التي اشسمت Mendoza et al (2008)ودراسة " العجد، العدلة، البلهعشِ"اشتسمت عمِ هجاالت 
 التي Cetinkanat et al (2016)، دراسة "البلهعشِ، العجد، االغتخاب عغ الحات" عمِ هجاالت 

 Dagli et al ، أها دراسة"العجد، البلهعشِ، العدلة، االغتخاب عغ السجرسة"اشتسمت عمِ هجاالت 
ي  (5) فقج اشتسمت عمِ (2017) العجد،االىعدالضة، البلهعضارية،االغتخاب عغ الحات، "هجاالت ٌو
 ."البلهعشِ

 
وقج استفادت الباحثة بعج اإلشبلع عمِ الجراسات الدابقة بشاء أداة الجراسة، هغ خبلل تحجيج . 8

إضافة إلِ بشضة اإلشار الشطخي لمجراسة، وفي هخحمة الحقة استفادت . هجاالتٍا، وصضاغة فقخاتٍا
أها بخرػص هجاالت أداة الجراسة . الباحثة هغ هجسل الجراسات الدابقة في تفدضخ ىتائج دراستٍا

قج حجدت هجاالت الذعػر _ والعخبضة بذكل خاص_ بالتحجيج،فقج الحطت الباحثة أن هعطع الجراسات
بالعجد، العدلة، البلهعشِ، البلهعضارية، و الذعػر باالغتخاب عغ الحات لقضاس هدتػى االغتخاب 

حا قج جاء هتشاسقًا هع ٌحي الجراسة، وعمِ حج عمع الباحثة وهغ خبلل بحثٍا في الجراسات  الػضضفي، ٌو
في هحافطة الخمضل " هعمسي السجارس"الدابقة لع تجج أن ٌشاك دراسات فمدصضشضة أجخيت عمِ هجتسع 

خاصة أو في السجتسع الفمدصضشي عاهة حػل هػضػع االغتخاب الػضضفي،وذلظ يعصي ٌحي الجراسة 
ا هغ الجراسات ا عغ غضٌخ سضة خاصة، ويسضٌد  .ٌأ
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 الفرل الثالث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الظخيقة كاإلجخاءات
 

مقجمة  اؿ1.3
   

 لتشفضح ٌحي  الباحثة بٍات التي قام الجراسةشخيقة وإجخاءاتلتشاول ٌحا الفرل وصفًا كاهبًل وهفربًل 
إجخاءات و، ٌاثباتٌا وصجقو، دراسةأداة الو، دراسةهجتسع الو، دراسة وشسل وصف هشٍج الدراسةال
. التحمضل اإلحرائيو، دراسةال
 

: دراسةمشيج اؿ 2.3
 

الحي يعتسج عمِ دراسة الطاٌخة في الػقت ،  السشٍج الػصفيت الباحثة في ٌحي الجراسةاستخجم
، عغ شخيق وصف خرائز السبحػثضغ وإجاباتٍع الستعمقة بأٌجاف الحاضخ وكسا ٌي في الػاقع

ػ السشٍج السشاسب , وهغ ثع فحز الفخضضات الستعمقة بأٌجاف الجراسة عغ شخيق تحمضمٍا،الجراسة  ٌو
. الجراساتواألفزل لسثل ٌحي 

 
: دراسةمجتسع اؿ 3.3

 
هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل لمعام الجراسي جسضعدراسة هغ تكػن هجتسع ال

هجيخيات تخبضة وتعمضع، والتي    (4)هعمسًا وهعمسة هػزعضغ عمِ  (8663)، والبالغ عجدٌع 2018/2019
يػضح تػزيع السجارس داخل هجيخيات  (1.3)هجارس، والججول  (503)يبمغ عجد السجارس فضٍا 

 :هحافطة الخمضل
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 :أعجاد السجارس في مجيخيات محافغة الخميل مؾزعة حدب جشذ السجرسة كمدتؾاىا: (1.3)ججكؿ 
 

 ثاىػي  أساسي هدتػى السجرسة
 هختمصة إىاث ذكػر هختمصة إىاث ذكػرجشذ السجرسة /السجيخية

 0 14 11 16 27 35 شسال الخمضل
 3 23 21 63 22 32 جشػب الخمضل

 2 16 10 6 60 57 الخمضل
 8 13 11 31 10 12 يصا

 132 317السجسػع 
 503السجسػع الكمي 

 
 دراسة اؿ عيشة4.3

 
( 4)تع اعتساد أسمػب العضشة الصبقضة العشقػدية في ٌحي الجراسة، حضث تع تقدضع هحافطة الخمضل إلِ 

ي تسثل شبقات السجتسع، وفي داخل كل شبقة تع سحب عضشة عشقػدية  هجيخيات تخبضة وتعمضع، ٌو
عذػائضة عمِ اعتبار أن السجارس ٌي العشاقضج، بحضث ال تقل ىدبة السجارس السدحػبة داخل كل 

كسا تع تشػيع السجارس السدحػبة في العضشة هغ حضث هدتػى السجرسة . هغ كل شبقة% 5هجيخية عغ 
وبمغ عجد السجارس السدحػبة في العضشة . (ذكػر، إىاث، هختمصة)وجشذ السجرسة  (أساسضة، ثاىػية)
قاهت الباحثة بعسل هدح شاهل لمسعمسضغ هغ ىدبة السجتسع، وقج  (%8)هجرسة بسا يسثل حػالي  (45)

بمغ عجد وهغ ثع استخدادٌا، حضث والسعمسات داخل ٌحي العشاقضج وذلظ بتػزيع أداة الجراسة عمضٍع، 
يػضح عجد السجارس السدحػبة داخل كل  (2.3)استباىة، والججول  (717)االستباىات السدتخدة 

 :هجيخية
 

 :أعجاد السجارس السدحػبة في عضشة الجراسة حدب السجيخية: (2.3)ججول
 
 

 حجع العضشة هجتسع الجراسة السجيخية
 7 103 شسال الخمضل
 16 164 جشػب الخمضل

 15 151 الخمضل
 7 85 يصا

 45 503 السجسػع
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 :الذخرضة والجيسغخافضة( السعمسضغ) يػضح خرائز السبحػثضغ (3.3)والججول 
 :خرائز السبحػثضغ الذخرضة والجيسغخافضة داخل عضشة الجراسة: (3.3)ججول

 

 الشدبة السئػية العجد السدتػى  الستغضخ

 %47.6 341 ذكخ الجشذ 
 %52.4 376 أىثِ  
 %100.0 717 السجسػع  

 %32.4 232 الخمضل السجيخية
 %18.3 131 شسال الخمضل  
 %32.1 230 جشػب الخمضل  
 %17.2 124 يصا  
 %100.0 717 السجسػع  

ل العمسي  %11.2 80 دبمػم السٌؤ
 %81.0 581 بكالػريػس  
 %7.8 56 هاجدتضخ فأعمِ  
 %100.0 717 السجسػع  

 %19.1 137  سشػات5أقل هغ  سشػات الخبخة
 %27.9 200  سشػات10-5هغ   
 %53.0 380  فأكثخسشػات10  
 %100.0 717 السجسػع  

 %65.7 471 هخحمة أساسضة هدتػى السجرسة
 %34.3 246 هخحمة ثاىػية  
 %100.0 717 السجسػع  

 %40.4 290 ذكػر جشذ السجرسة
 %34.7 249 إىاث  
 %24.9 178 هختمصة  
 %100.0 717 السجسؾع  
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: دراسةأداة اؿ 5.3
 

االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة قاهت الباحثة بإعجاد أداة لجراسة هدتػى 
الخمضل، وذلظ بعج اإلشبلع عمِ هجاالت االغتخاب الػضضفي كسا وردت في األدب التخبػي والجراسات 

ودراسة أبػ سسخة وزهبلئً  (2015)ودراسة البخيكان  (2015)الدابقة ذات العبلقة هثل دراسة السغخبي 
، حضث تست (2009)ودراسة العدال  (2011)ودراسة آل دعضخ  (2013)ودراسة العسػش  (2014)

وقج قاهت الباحثة ببشاء األداة  في صػرتٍا األولضة، . االستفادة هغ بعس فقخات األدوات الػاردة لجيٍع
ي االستباىة، وفق الخصػات التالضة  : ٌو

 
 .تحجيج السجاالت الخئضدضة التي تتكػن هشٍا اإلستباىة. 1
 .صضاغة الفقخات التي تقع تحت كل هجال. 2
هجاالت لقضاس هدتػى االغتخاب  (5)فقخة، هػزعة عمِ  (43)إعجاد اإلستباىة، والتي شسمت . 3

ي بالعدلة  شعػر،الشعػربالعجدال: الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل ٌو
 .شعػر باالغتخاب عغ الحات، الشعػر بالبلهعضارية، الشعػر بالبلهعشِ، الاالجتساعضة

بجرجة )، (2=بجرجة قمضمة)، (1=بجرجة قمضمة ججا): االستباىة كالتاليوتتجرج اإلجابة عمِ فقخات 
(. 5-1)هغالسقضاس ذو التجرج الخساسي عمِ ، (5=بجرجة كبضخة ججا)، (4=بجرجة كبضخة)، (3=هتػسصة

 
 :(Validity)صجؽ أداة الجراسة .1.5.3

 
قاهت الباحثة بعخض األداة عمِ هجسػعة هغ األساتحة الستخررضغ في التخبضة واإلدارة التخبػية وإدارة 

األعسال في جاهعة القجس، الخمضل، القجس السفتػحة، وهجيخية التخبضة والتعمضع العالي في الخمضل، 
، وذلظ لغخض تحكضع األداة ولمتأكج هغ قجرتٍا عمِ قضاس ها  (1همحق رقع )هحكسًا،  (22)وعجدٌع 

وضعت لقضاسً، واالستشارة بآرائٍع في هجى هبلئسة األداة لقضاس هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي 
السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل، سػاًء في ها يتعمق بسجى صبلحضة األداة لقضاس األٌجاف 

السختبصة بٍحي الجراسة أو بالسجاالت التي تع تحجيجٌا، أو بالفقخات التي تع إدراجٍا لكل هجال، هغ 
حضث الرضاغة المغػية أو إضافة أو ححف ها يخوىً هشاسبًا هغ الفقخات، وبعج إجخاء التعجيبلت 

فقخات وتعجيل  (5)فقخات وإضافة  (7)، تع ححف (%75 )البلزهة، والتي أوصِ بٍا غالبضة السحكسضغ
فقخة، هػزعة عمِ السجاالت الخسدة  (41) فقخة، وقج بمغ عجد فقخات األداة في صػرتٍا الشٍائضة  (25)

 :، وتتكػن هغ(2)السذار الضٍا سابقًا، وتطٍخ االستباىة برػرتٍا الشٍائضة في السمحق رقع 
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ل العمسي، ):  ويذسل البضاىات الذخرضة والجيسػغخافضة التالضة:الجدء األكؿ الجشذ، السجيخية، السٌؤ
 .(سشػات الخبخة، هدتػى السجرسة، وجشذ السجرسة

 
ػ هجاالت االغتخاب الػضضفي وفقخاتً: الجدء الثاني  :ويتكػن هغ، ٌو

  ( 9-1)هجال الذعػر بالعجد، ويتزسغ الفقخات 
  ( 17-10)هجال الذعػر بالعدلة اإلجتساعضة، ويتزسغ الفقخات 

  ( 23-18)هجال الذعػر بالبلهعشِ، ويتزسغ الفقخات 
 ( 35-24 )هجال الذعػر بالبلهعضارية، ويتزسغ الفقخات 

  (.41-36)هجال الذعػر باالغتخاب عغ الحات، ويتزسغ الفقخات  
االرتباط بضخسػن، والتي تعبخ عغ قػة حداب هعاهبلت  التحقق هغ صجق األداة بتعهغ ىاحضة أخخى 
 والجال عمِ االتداق الجاخمي ،هع الجرجة الكمضةأداة الجراسة وهجاالت فقخات ال فقخة هغ العبلقة بضغ كل

 (.9.3)، (8.3)، (7.3)، (6.3)، (5.3)، (4.3)كسا تبضشٍا الججاول . لمفقخات داخل السجاالت
 

 .شعػر بالعجدهعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (4.3)ججول رقع
 

العبارة الخقع 
هعاهل 

االرتباط 
بضخسػن 

هدتػى 
الجاللة 

السعشػية 
ال أستصضع حل بعس السذكبلت الضػهضة التي تػاجٍشي في   .1

 السجرسة
0.704 0.000 

 0.000 0.709 أجج صعػبة في التعبضخ عغ أفكاري بحخية في السجرسة  .2
 0.000 0.661هدتػى أدائي في العسل التجريدي هحجود   .3
 0.000 0.649تخاودىي ىفدي باالستقالة هغ عسمي كسجرس   .4
 0.000 0.701أحجع عغ السذاركة في صشع القخارات في السجرسة   .5
 0.000 0.758أرى بأىً ال قجرة لي عمِ إحجاث تغضضخات في هجال عسمي   .6
 0.000 0.735أجج صعػبة في التػفضق بضغ عسمي في السجرسة وواجباتي األخخى   .7
 0.000 0.723أجج صعػبة في تفٍع هذكبلت الصمبة والتعاهل هعٍع   .8
 0.000 0.548تجاٌل اىجازاتي هغ قبل السدؤولضغ يذعخىي باإلحباط والعجد   .9

 
 

بالعدلة شعػر هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (5.3)ججول رقع
 .االجتساعضة
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 العبارة الرقم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى الذاللت 

 المعنويت

 0.000 0.801أشعخ بالغخبة بضغ زهبلئي حتِ في ضل وجػدٌع هعي في السجرسة   .10

 0.000 0.826أشعخ أن عبلقاتي هع زهبلئي في السجرسة هحجودة   .11

 0.000 0.762يشتابشي شعػر بأن زهبلئي في العسل ال يثقػن بي   .12

 0.000 0.762أتجشب حزػر المقاءات والسشاسبات االجتساعضة لدهبلئي   .13

 0.000 0.769 والمقاءاتأبقِ صاهتًا أثشاء االجتساعات   .14

 0.000 0.746أتجاٌل هذكبلت السعمسضغ هغ حػلي   .15

 0.000 0.691أجج الخاحة في العسل في السجرسة بذكل فخدي    .16

 0.000 0.605. أرغب في البقاء في السشدل بجاًل هغ الحٌاب إلِ العسل  .17

 
 .بالبلهعشِشعػر هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (6.3)ججول رقع

 

العبارة الخقع 
هعاهل 

االرتباط 
بضخسػن 

هدتػى 
الجاللة 

السعشػية 
 0.000 0.772أرى أن عسمي كسجرس ال يمبي شسػحاتي   .18
 0.000 0.765أرى أن سضاسات التعمضع في بمجي ال تمبي شسػحات السجتسع   .19
 0.000 0.722يتداوى لجي هعشِ الشجاح والفذل في العسل   .20
 0.000 0.611أشعخ أن دخل السعمع السادي قمضل وال يزسغ لً العضر بكخاهة وشسأىضشة   .21
 0.000 0.666أرى أن دور السعمع هحجود في تػجضً الصمبة    .22
 0.000 0.709أرى أن الػضضفة ال قضسة لٍا في حضاتي   .23

 
 . بالبلهعضاريةرشعػهعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (أ-7.3)ججول رقع

 

العبارة الخقع 
هعاهل 

االرتباط 
بضخسػن 

هدتػى 
الجاللة 

السعشػية 
جافي في السجرسة بأي وسضمة كاىت   .24 تع بتحقضق ٌأ  0.524 0.024ٌا
أرى أن الحرػل عمِ تخقضة ال يحتاج إلِ كفاءة بسقجار ها يحتاج إلِ   .25

واسصة 
0.519 0.000 
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 رشعػهعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (ب-7.3)ججول رقع
 .بالبلهعضارية

 

العبارة الخقع 
هعاهل 

االرتباط 
بضخسػن 

هدتػى 
الجاللة 

السعشػية 
 0.000 0.566أتأخخ عغ بجاية الجوام الخسسي    .26
 0.000 0.609أرغب في السغادرة هغ العسل قبل هػعج اىتٍاء الجوام   .27
 0.000 0.639ال اكتخث بدسعة السجرسة   .28
 0.000 0.632أشعخ بأن االلتدام بأىطسة السجرسة وتعمضساتٍا ال ضخورة لً   .29
أشعخ أن كل عسل صحضح أقػم بً ٌػ خصأ هغ وجٍة ىطخ زهبلئي في   .30

 0.000 0.619العسل 

 0.000 0.640تحقضق التقجم في العسل ال يعتسج عمِ الجٍج الذخري   .31
 0.000 0.649يعاهل هجيخ السجرسة السعمسضغ بسعايضخ هختمفة   .32
اعتقج أن بعس القخارات التي يتع اتخاذٌا في هجيخية التخبضة ال تدتشج إلِ   .33

السٍشضة 
0.612 0.000 

 0.000 0.669أرى أن السدؤولضغ يتجاٌمػن إىجازاتي   .34
 0.000 0.604أجج أن التقضضسات الدشػية ال  تتػافق هع جٍجي الحي أبحلً   .35

 
شعػر باالغتخاب عغ هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال ال: (8.3)ججول رقع

 .الحات

العبارة الخقؼ 
معامل 

االرتباط 
بيخسؾف 

مدتؾى 
الجاللة 

السعشؾية 
 0.000 0.680أجج أن ٌشاك فجػًة كبضخًة بضغ ها أتسشاي وبضغ الػاقع الفعمي    .36
 0.000 0.766أشعخ اىً ال تتػفخ لجي القجرة عمِ التػافق هع هتغضخات العرخ الحجيث   .37
 0.000 0.779أشعخ أن ٌشاك تشاقزًا بضغ قشاعاتي    .38
 0.000 0.731تبلزهشي الخغبة بعجم االلتحاق بأي عسل   .39
 0.000 0.810صعػبة إيجاد األىذصة التي تمبي رغباتي وتذعخىي بالخضا عغ ىفدي   .40
 0.000 0.753أشعخ بالفخاغ الشفدي بدبب عجم الخضا عسا يجخي حػلي   .41
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 هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ هجاالت الجراسة والجرجة الكمضة : (9.3)ججول رقع
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتزح وجػد ارتباشات دالة (9.3)، (8.3)، (7.3)، (6.3)، (5.3)، (4.3)هغ خبلل الججاول 
بضغ جسضع فقخات الجراسة والجرجات الكمضة  (0.05هدتػيات الجاللة السعشػية أقل هغ )إحرائضًا 

لمسجاالت التي تحتػي تمظ الفقخات، وكحلظ بضغ الجرجات الكمضة لمسجاالت هع الجرجة الكمضة لبلستباىة، 
. وبحلظ تعتبخ ٌحي الفقخات وهجاالتٍا صادقة في قضاس ها وضعت لقضاسً

 
 :(Reliability)  بات أداة الجراسة .2.5.3

  
 تباستخجام هعاهبلوالجرجة الكمضة ثبات لسجاالت أداة الجراسة قضاس اللقضاس ثبات أداة الجراسة تع 

 : (10.3)اآلتي كسا في ججول وكاىت الشتائج عمِ الشحػ ، الثبات كخوىباخ ألفا
 هعاهبلت الثبات لسجاالت الجراسة: (10.3)ججول رقع

 

  ألفاهعاهل الثبات كخوىباخعجد الفقخات  السجال

 0.85 9 شعػربالعجدال

 0.88 8 شعػر بالعدلة االجتساعضةال

 0.80 6 شعػر بالبلهعشِال

 0.79 12 شعػر بالبلهعضاريةال

 0.84 6 شعػرباالغتخاب عغ الحاتال

 0.94 41 الجرجة الكمية

 

 المجال

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

الذاللت 

 المعنويت

 0.000 0.849 شعػر بالعجدال

 0.000 0.821 شعػر بالعدلة االجتساعضةال

 0.000 0.785 شعػر بالبلهعشِال

 0.000 0.843 شعػر بالبلهعضاريةال

 0.000 0.811 شعػر باالغتخاب عغ الحاتال
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كسا بمغت قضسة ، (0.88-0.79)، أن قضع هعاهبلت الثبات تخاوحت بضغ (10.3)يتزح هغ الججول 
هغ % 94إىتاج إعادة هسا يجل عمِ أن أداة الجراسة قادرة عمِ ، (0.94)  الكمضة لمجرجةهعاهل الثبات

، وبالتالي استخجاهٍا هخة أخخى بشفذ الطخوفوالشتائج الحالضة فضسا لػ تع إعادة القضاس البضاىات و
هشاسبة ألغخاض الجراسة واألٌجاف التي وضعت ٌحي السجاالت وفقخاتٍا اعتبخت أداة الجراسة الحالضة 

. هغ أجمٍا
 

 :دراسةاظؾات تظبيق اؿ 6.3

 
جاف الجراسة، قاهت الباحثة بالحرػل عمِ كتب تدٍضل السٍسة بعج التأكج هغ  هشاسبة األداة لتحقضق ٌأ

الخمضل، شسال الخمضل، )هغ جاهعة القجس وتع تقجيسٍا لسجيخيات التخبضة والتعمضع في هحافطة الخمضل 
وبعج ذلظ تع تحجيج . لمحرػل عمِ السػافقة إلجخاء الجراسة في هجارسٍا الحكػهضة (جشػب الخمضل، يصا

هجسػعة هغ هعمسي السجارس  عمِ استباىة (717)تػزيع بصبع وثع قاهت الباحثة .حجع أفخاد العضشة
 وبعج ذلظ  هشٍع، بسا ٌػ هصمػباالستباىةبتعبئة حضث قام السبحػثػن . الحكػهضة في هحافطة الخمضل

استباىً بشدبة استخداد بمغت  (717) وقج بمغت االستباىات السدتخجعة ، بجسعٍا هشٍعت الباحثةقام
 .هغ هجسػع االستباىات السػزعة (100%)

 
لتحمضل الشتائج باستخجام بخىاهج التحمضل جٍاز الحاسػب ت الباحثة بإدخال البضاىات إلِ قام

وعخضٍا في ججاول والتعقضب عمضٍا، وتفدضخ الشتائج وهشاقذتٍا، وصضاغة ، (SPSS)اإلحرائي
 .التػصضات بشاًء عمِ الشتائج التي تع التػصل إلضٍا، وشخح السقتخحات

 
 : متغيخات الجراسة7.3

 
 :اشتسمت الجراسة عمِ الستغضخات التالضة

 
ي كسا يمي: الستغيخات السدتقمة: أكالً   :تزسشت الجراسة ستة هتغضخات هدتقمة ٌو

 .هتغضخ الجشذ .1
ي هجيخية الخمضل، وهجيخية شسال الخمضل، وهجيخية جشػب  .2 هتغضخ السجيخية ولً أربع هدتػيات ٌو

 .الخمضل، وهجيخية يصا
ي دبمػم، بكالػريػس، هاجدتضخ فأعمِ -3 ل العمسي ولً ثبلث هدتػيات ٌو  .هتغضخ السٌؤ
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سشػات 10سشػات، 10-5 سشػات، هغ 5أقل هغ هتغضخ سشػات الخبخة ولً ثبلث هدتػيات  -4
 .فأكثخ

 .هتغضخ هدتػى السجرسة، ولً هدتػيان، هخحمة أساسضة، هخحمة ثاىػية -5
 . هتغضخ جشذ السجرسة، ولً ثبلث هدتػيات، ذكػر، إىاث، هختمصة -6
 .، تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجيٍعالستغيخ التابع:  انياً 

 
  السعالجة اإلحرائية8.3
 

بعج جسع بضاىات الجراسة، قاهت الباحثة بسخاجعتٍا تسٍضجًا إلدخالٍا إلِ الحاسػب وقج تع إدخالٍا 
بجرجة )لمحاسػب بإعصائٍا أرقام هعضشة أي بتحػيل اإلجابات المفطضة إلِ رقسضة حضث أعصضت اإلجابة 

، (5=بجرجة كبضخة ججا)، (4=بجرجة كبضخة)، (3=بجرجة هتػسصة)، (2=بجرجة قمضمة)، (1=قمضمة ججا 
 . الخساسيعمِ هقضاس لضكخت

 
وقج تست السعالجة اإلحرائضة البلزهة لمبضاىات باستخخاج األعجاد والشدب السئػية لخرائز السبحػثضغ 

الذخرضة، كسا تع حداب األوساط الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات االستباىة والجرجات الكمضة 
 .لمسجاالت

 Two Independent)وقج تع فحز فخضضات الجراسة عغ شخيق اختبار ت لمعضشات السدتقمة

Samples T-test) واختبار تحمضل التبايغ األحادي(One Way ANOVA) كسا تع استخجام ،
هعادلة الثبات كخوىباخ ألفا لفحز ثبات أداة الجراسة وأسمػب تحمضل هعاهبلت االرتباط بضخسػن لفحز 

 (.SPSS)صجق أداة الجراسة، وذلظ باستخجام بخىاهج الخزهة اإلحرائضة لمعمػم االجتساعضة
 

  مفتاح الترحيح9.3
 

 _ 1)بعج إعصاء تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجيٍع أرقاها تسثل أوزاىًا هغ 
ي (5 ي 1، تع حداب فخق أدىِ قضسة ٌو ػ السجى ويداوي 5 هغ أعمِ قضسة ٌو  ، ثع قدسة قضسة 4 ٌو

ػ  ، 1.33 = 3/4=  لضربح الشاتج 3السجى عمِ عجد السجاالت السصمػبة في الحكع عمِ الشتائج ٌو
وبالتالي ىدتسخ في زيادة ٌحي القضسة ابتجاء هغ أدىِ قضسة، وذلظ إلعصاء الفتخات الخاصة بتحجيج 

 :يػضح ذلظ  (12.3)السدتػى باالعتساد عمِ الػسط الحدابي، والججول رقع 
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 (السقضاس الػزىي) هفتاح الترحضح : (11.3)ججول رقع 

 
 الجرجة الؾسط الحدابي

 هشخفزة 2.34أقل هغ 

 هتػسصة 3.67 _ 2.34هغ 

 هختفعة  فأكثخ3.67هغ 
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 (نتائج الجراسة)الفرل الخابع 
 

  السقجمة1.4
  عخض نتائج الجراسة2.4
   ممخص نتائج الجراسة3.4
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 الفرل الخابع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الجراسة
 

  السقجمة1.4
 

تزسغ ٌحا الفرل عخض ىتائج الجراسة،والتي تع التػصل إلضٍا هغ خبلل استجابات أفخاد عضشة 
ع هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل عمِ أداة الجراسة ويتع عخض الشتائج وفق . الجراسة، ٌو

 .أسئمة الجراسة وفخضضاتٍا
 

  عخض نتائج الجراسة2.4
 :نتائج الدؤاؿ األكؿ. 1.2.4

 ؟مدتؾى االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل ما 
لئلجابة عغ الدؤال األول استخخجت الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب 

لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل، لفقخات أداة الجراسة وهجاالتٍا هغ خبلل الػضضفي 
الستػسصات الحدابضة واالىحخافات  (1.4) ويبضغ الججول .استجابة أفخاد العضشة عمِ أداة الجراسة

 .السعضارية لسجاالت االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل
 

لمجرجات الكمضة لسجاالت االغتخاب الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية :(1.4)ججول رقع 
 .الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل

الجرجة االنحخاؼ السعيارر كسط الحدابي متاؿمجاؿ  اؿ
 هشخفزة 0.72 2.05 الذعػر بالعجد

 هشخفزة 0.74 1.84 الذعػر بالعدلة االجتساعضة
 هتػسصة 0.84 2.65 الذعػر بالبلهعشِ

 هشخفزة 0.62 2.20 الذعػر بالبلهعضارية
 هشخفزة 0.84 2.33 الذعػر باالغتخاب عغ الحات

 مشخفزة 0.60 2.18الجرجة الكمية لالغتخاب الؾعيفي 
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 بأن الجرجة الكمضة لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس (1.4)يتزح هغ الججول 
 حضث بمغ الستػسط الحدابي لسطاٌخ االغتخاب ،مشخفزةالحكػهضة في هحافطة الخمضل جاءت 

كسا جاءت جسضع هجاالت . (0.60)واالىحخاف السعضاري  (2.18 )، أي الجرجة الكمضة،الػضضفي
، فجاء بجرجة هتػسصة، (الذعػر بالبلهعشِ)هطاٌخ االغتخاب الػضضفي بجرجة هشخفزة باستثشاء هجال 

(. 0.84)واالىحخاف السعضاري  (2.65 ) لٍحا السجالحضث بمغ هتػسصً الحدابي
 

ا بالصخق اإلحرائضة السبلئسة، يسكغ القػل إىٍا  وكػن عضشة الجراسة ٌي عضشة عذػائضة، وتع اختضاٌر
عضشة هسثمة لمسجتسع، وبالتالي يسكغ تقجيخ هعالع السجتسع هغ خبلل إحراءات العضشة، وعمضً يسكغ 

 لسدتػى االغتخاب (µ)وتقػل إن الستػسط الحدابي (التقجيخ بشقصة )لمباحثة أن تدتخجم التقجيخ الشقصي
، أي هعمسي السجارس في هحافطة الخمضل ٌػ ىفدً الستػسط الحدابي ألفخاد مجتسع الجراسةالػضضفي 

ػ    (.2.18)ألفخاد العضشة، ٌو
 

(. 6.4)، (4.5)،(4.4)،(43.)،(2.4 )أها بخرػص فقخات هجاالت أداة الجراسة، فتبضشٍا الججاول
 

 (.2.4)الججول ويبضشً ، شعؾر بالعجداؿ: السجاؿ األكؿ
 .الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالعجد(: 2.4) ججول رقع

 

التختضب 
رقع 

 الفقخةالفقخة 
وسط هتال

الحدابي 
االىحخاف 
 الجرجةالسعضاري 

1.  9 
تجاٌل اىجازاتي هغ قبل السدؤولضغ يذعخىي باإلحباط 

والعجد 
 هتػسصة 1.28 2.60

 هشخفزة 1.30 2.26تخاودىي ىفدي باالستقالة هغ عسمي كسجرس  4  .2
 هشخفزة 1.02 2.18أحجع عغ السذاركة في صشع القخارات في السجرسة  5  .3

4.  7 
أجج صعػبة في التػفضق بضغ عسمي في السجرسة وواجباتي 

األخخى 
 هشخفزة 1.09 2.16

 هشخفزة 1.02 1.99أرى بأىً ال قجرة لي عمِ إحجاث تغضضخات في هجال عسمي  6  .5
 هشخفزة 1.00 1.91 أجج صعػبة في التعبضخ عغ أفكاري بحخية في السجرسة 2  .6

7.  1 
ال أستصضع حل بعس السذكبلت الضػهضة التي تػاجٍشي في 

 السجرسة
 هشخفزة 0.96 1.82

 هشخفزة 0.91 1.81أجج صعػبة في تفٍع هذكبلت الصمبة والتعاهل هعٍع  8  .8
 هشخفزة 0.94 1.72هدتػى أدائي في العسل التجريدي هحجود  3  .9

 مشخفزة 0.72 2.05الجرجة الكمية 
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لسجال الذعػر فقخات أداة الجراسة ل الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية (2.4) الججوليػضح
 السبحػثضغ تقجيخات أن (2.4 )هختبة تختضبًا تشازلضًا، وتذضخ الجرجة الكمضة الػاردة في الججولبالعجد، ال

كاىت هشخفزة، هسا يجل عمِ أن هدتػى الذعػر بالعجد لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة 
فقخات بجرجة  (8) وجاءت فقخة واحجة هغ ٌحا السجال بجرجة هتػسصة و. هشخفزةٌػ بجرجةالخمضل 

 .هشخفزة
 (تجاٌل اىجازاتي هغ قبل السدؤولضغ يذعخىي باإلحباط والعجد)لفقخة أعمِ هتػسط حدابي وقج جاء 

واىحخاف  (1.91)، وأدىِ هتػسط حدابي وهقجاري (1.28)واىحخاف هعضاري هقجاري  (2.6)هقجار ب
. (هدتػى أدائي في العسل التجريدي هحجود) لمفقخة (1)هعضاري هقجاري 

 
 (.3.4)الججول  ويبضشً ،شعؾر بالعدلة االجتساعيةاؿ:  الثانيالسجاؿ

 
 الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالعدلة (:3.4)ججول رقع 
 .االجتساعضة

 الفقخةرقع الفقخة التختضب 
وسط هتال

الحدابي 
االىحخاف 
السعضاري 

 الجرجة

 هشخفزة 1.15 2.24أجج الخاحة في العسل في السجرسة بذكل فخدي   16 .1
 هشخفزة 1.03 2.09أبقِ صاهتًا أثشاء االجتساعات والمقاءات  14 .2     

 هشخفزة 1.21 2.05. أرغب في البقاء في السشدل بجاًل هغ الحٌاب إلِ العسل 17 .3
 هشخفزة 0.99 1.94أتجاٌل هذكبلت السعمسضغ هغ حػلي  15 .4
 هشخفزة 0.95 1.67أشعخ أن عبلقاتي هع زهبلئي في السجرسة هحجودة  11 .5
 هشخفزة 0.93 1.64أتجشب حزػر المقاءات والسشاسبات االجتساعضة لدهبلئي  13 .6

7. 10 
أشعخ بالغخبة بضغ زهبلئي حتِ في ضل وجػدٌع هعي في 

السجرسة 
 هشخفزة 0.97 1.61

 هشخفزة 0.81 1.48يشتابشي شعػر بأن زهبلئي في العسل ال يثقػن بي  12 .8
 مشخفزة 0.74 1.84الجرجة الكمية 

هجال الذعػر بالعدلة فقخات ل الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية (3.4) الججول يػضح
هختبة تختضبًا تشازلضًا، وتذضخ الجرجة   لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضلاالجتساعضة

 هسا يجل عمِ أن هدتػى الذعػر ، السبحػثضغ كاىت هشخفزةتقجيخاتالكمضة الػاردة في الججول أن 
وجاءت جسضع فقخات .اً بالعدلة االجتساعضة لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هشخفس

 .ٌحا السجال بجرجة هشخفزة
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ٌػ األعمِ،  (أجج الخاحة في العسل في السجرسة بذكل فخدي) :الستػسط الحدابي لمفقخةوقج جاء 
يشتابشي شعػر )كاىت أدىِ الفقخات الفقخة   في حضغ،(1.15)واىحخاف هعضاري هقجاري  (2.24)هقجاري و

 واىحخاف هعضاري هقجاري (1.48)بستػسط حدابي هقجاري  (بأن زهبلئي في العسل ال يثقػن بي
(0.81 .)

 

 (.4.4)، ويبضشً الججول شعؾر بالالمعشىاؿ: الثالثالسجاؿ 
 

 . الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالبلهعشِ(:4.4)ججول رقع
 

التختضب 
رقع 

الفقخة 
 الفقخة

وسط هتال
الحدابي 

االىحخاف 
السعضاري 

 لجرجةا

1. 21 
أشعخ أن دخل السعمع السادي قمضل وال يزسغ لً العضر 

بكخاهة وشسأىضشة 
 هختفعة 1.28 3.90

2. 19 
أرى أن سضاسات التعمضع في بمجي ال تمبي شسػحات 

السجتسع 
 هتػسصة 1.25 3.20

 هتػسصة 1.29 2.52أرى أن عسمي كسجرس ال يمبي شسػحاتي  18 .3
 هتػسصة 1.10 2.41أرى أن دور السعمع هحجود في تػجضً الصمبة   22 .4
 هشخفزة 1.11 2.01يتداوى لجي هعشِ الشجاح والفذل في العسل  20 .5
 هشخفزة 1.05 1.87أرى أن الػضضفة ال قضسة لٍا في حضاتي  23 .6

 متؾسظة 0.84 2.65الجرجة الكمية 
 الذعػر بالبلهعشِ هجالفقخات ل الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية (4.4) الججول يػضح

وسط الحدابي، هتهختبة تختضبًا تشازلضًا حدب ال لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل
 السبحػثضغ كاىت هتػسصة، حضث بمغ تقجيخات أن (4.4 )وتذضخ الجرجة الكمضة الػاردة في الججول

 هسا يجل عمِ أن ،(0.84)واالىحخاف السعضاري هقجاري (2.65) الستػسط الحدابي لمجرجة الكمضة
 وجاءت فقخة .اً هدتػى الذعػر بالبلهعشِ لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هتػسط

 .بجرجة هشخفزة ( فقختان)فقخات بجرجة هتػسصة و (3)واحجة بجرجة هختفعة و
 

بستػسط  (أشعخ أن دخل السعمع السادي قمضل وال يزسغ لً العضر بكخاهة وشسأىضشة)الفقخة ت وقج جاء
ػ أعمِ هتػسط حدابي،(1.28)واىحخاف هعضاري هقجاري  (3.9)حدابي هقجاري  كاىت   في حضغ، ٌو

( 1.87)بستػسط حدابي هقجاري  (أرى أن الػضضفة ال قضسة لٍا في حضاتي)الفقخة : أدىِ الفقخات
 .(1.05)واىحخاف هعضاري هقجاري 
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 (.5.4)ويبضشً الججول ، شعؾر بالالمعياريةاؿ: الخابعالسجاؿ 
 

 . الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالبلهعضارية(:5.4)ججول رقع
 

التختضب 
رقع 

الفقخة 
 الفقخة

وسط هتال
الحدابي 

االىحخاف 
السعضاري 

 الجرجة

جافي في السجرسة بأي وسضمة كاىت  24 .1 تع بتحقضق ٌأ  هتػسصة 1.29 3.42ٌا

2. 25 
أرى أن الحرػل عمِ تخقضة ال يحتاج إلِ كفاءة بسقجار ها 

 هتػسصة 1.33 3.13يحتاج إلِ واسصة 

3. 33 
اعتقج أن بعس القخارات التي يتع اتخاذٌا في هجيخية التخبضة ال 

تدتشج إلِ السٍشضة 
 هتػسصة 1.24 2.80

 هتػسصة 1.29 2.80أجج أن التقضضسات الدشػية التتػافق هع جٍجي الحي أبحلً  35 .4
 هتػسصة 1.16 2.46أرى أن السدؤولضغ يتجاٌمػن إىجازاتي  34 .5
 هشخفزة 1.09 2.12تحقضق التقجم في العسل ال يعتسج عمِ الجٍج الذخري  31 .6
 هشخفزة 1.17 2.12يعاهل هجيخ السجرسة السعمسضغ بسعايضخ هختمفة  32 .7
 هشخفزة 1.07 1.96أرغب في السغادرة هغ العسل قبل هػعج اىتٍاء الجوام  27 .8

9. 30 
أشعخ أن كل عسل صحضح أقػم بً ٌػ خصأ هغ وجٍة ىطخ 

 هشخفزة 0.91 1.69زهبلئي في العسل 

 هشخفزة 1.02 1.67أتأخخ عغ بجاية الجوام الخسسي   26 .10
 هشخفزة 0.90 1.63أشعخ بأن االلتدام بأىطسة السجرسة وتعمضساتٍا ال ضخورة لً  29 .11
 هشخفزة 0.86 1.45الاكتخث بدسعة السجرسة  28 .12

 مشخفزة 0.62 2.20     الجرجة الكمية
 

 الذعػر بالبلهعضارية هجالفقخات ل الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية (5.4) الججول يػضح
وسط الحدابي، هتلجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هختبة تختضبًا تشازلضًا حدب ال

 السبحػثضغ كاىت هشخفزة، حضث بمغ تقجيخات أن (5.4 )وتذضخ الجرجة الكمضة الػاردة في الججول
 هسا يجل عمِ أن ،(0.62)واالىحخاف السعضاري الكمي هقجاري (2.20)الستػسط الحدابي لمجرجة الكمضة

( 5)وجاءت .اً هدتػى الذعػر بالبلهعضارية لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هشخفس
 .فقخات بجرجة هشخفزة  (7)فقخات بجرجة هتػسصة و
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جافي في السجرسة بأي وسضمة كاىت)لفقخة الستػسط الحدابي لوقج جاء  تع بتحقضق ٌأ ٌػ االعمِ في  (ٌا
ال )الفقخة : كاىت أدىِ الفقخات  في حضغ،(1.29)واىحخاف هعضاري هقجاري  (3.42)هقجاري ٌحا السجال،و

 . (0.86)واىحخاف هعضاري هقجاري  (1.45)بستػسط حدابي هقجاري  (اكتخث بدسعة السجرسة
 

 (.6.4)الججول ويبضشً ، باالغتخاب عؽ الحات شعؾراؿ: الخامذالسجاؿ 
 الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر باالغتخاب عغ (:6.4)ججول رقع

 .الحات
 

رقع التختضب 
الفقخة 

وسط هتال الفقخة
الحدابي 

االىحخاف 
السعضاري 

 الجرجة

 هتػسصة 1.23 3.12أجج أن ٌشاك فجػًة كبضخًة بضغ ها أتسشاي وبضغ الػاقع الفعمي  36 .1

2. 40 
صعػبة إيجاد األىذصة التي تمبي رغباتي وتذعخىي بالخضا 

عغ ىفدي 
 هشخفزة 1.06 2.30

 هشخفزة 1.15 2.23أشعخ بالفخاغ الشفدي بدبب عجم الخضا عسا يجخي حػلي  41 .3

4. 37 
أشعخ اىً ال تتػفخ لجي القجرة عمِ التػافق هع هتغضخات 

العرخ الحجيث 
 هشخفزة 1.08 2.21

 هشخفزة 1.03 2.05أشعخ أن ٌشاك تشاقزًا بضغ قشاعاتي  38 .5
 هشخفزة 1.15 2.05تبلزهشي الخغبة بعجم االلتحاق بأي عسل  39 .6

 مشخفزة 0.84 2.33الجرجة الكمية 
 هدتػى الذعػر هجالفقخات ل الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية (6.4) الججول يػضح

باالغتخاب عغ الحات لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هختبة تختضبًا تشازلضًا حدب  
 السبحػثضغ كاىت تقجيخات أن (6.4 )وسط الحدابي، وتذضخ الجرجة الكمضة الػاردة في الججولهتال

هشخفزة، هسا يجل عمِ أن هدتػى الذعػر باالغتخاب عغ الحات لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 
 فقخات بجرجة هشخفزة (5)وجاءت فقخة واحجة بجرجة هتػسصة و.اً هحافطة الخمضل هشخفس

 
هتػسط حدابي أعمِ ب (أجج أن ٌشاك فجػًة كبضخًة بضغ ها أتسشاي وبضغ الػاقع الفعمي) الفقخة وجاءت

تبلزهشي )الفقخة : كاىت أدىِ الفقخات  في حضغ،(1.23)واىحخاف هعضاري هقجاري  (3.12)هقجاري و
 .(1.15)واىحخاف هعضاري هقجاري  (2.05)بستػسط حدابي هقجاري  (الخغبة بعجم االلتحاق بأي عسل
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ىل تختمف تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي : الدؤاؿ الثاني  .2.2.4
الجشذ، السجيخية، السؤىل العمسي، سشؾات الخبخة، مدتؾى )بااتالؼ متغيخات الجراسة 
 ؟(السجرسة، كجشذ السجرسة

 
ولئلجابة عغ سؤال الجراسة الثاىي تع استخخاج الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لتقجيخات 
أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي وفق هتغضخات الجراسة، وهغ ثع التحقق فضسا إذا كاىت 

الفخوق بضغ قضع الستػسصات الحدابضة دالة إحرائضًا هغ خبلل فحز الفخضضات الرفخية السشبثقة عغ 
 :الدؤال

لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية األكلى
 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ الجشذ

 
لمعضشات السدتقمة لفحز الفخوق بضغ  (ت)لمتحقق هغ صحة ٌحي الفخضضة، تع استخجام اختبار 

 :يػضح ذلظ (7.4)الستػسصات تبعًا لستغضخ الجشذ، والججول رقع
 

بضغ هتػسصات تقجيخات  لمعضشات السدتقمة لفحز الفخوق t-test))ىتائج اختبار ت (: 7.4)ججول رقع 
.  االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ الجشذالسبحػثضغ لسدتػى 

 

 العجد الجشذالسجال 
وسط هتال

 الحدابي
االىحخاف 
 السعضاري 

 (ت)قضسة
درجات 
الحخية 

الجاللة  هدتػى 
اإلحرائضة 

الجرجة الكمية لالغتخاب 
 الؾعيفي

 0.000 715 6.280 0.63 2.33 341 ذكخ
       0.55 2.05 376 أىثِ

 
 عشج إحرائضة داللة و فخق ذ الفخق بضغ هتػسصي الحكػر واإلىاث ٌػ بأن(7.4)يتزح هغ الججول 

رفس الفخضضة الرفخية ، وبالتالي ن حضث كاىت الفخوق لرالح الحكػر( α 0.05≥)هدتػى الجاللة 
 وىقبل الفخضضة البجيمة والتي تشز عمِ أىً يػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة األولِ

(≤α 0.05)  لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى
 .لستغضخ الجشذ

 
لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية الثانية

 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ السجيخية
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لمتحقق هغ صحة الفخضضة الرفخية الثاىضة تع حداب الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية 
يػضح  (8.4)والججول لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ السجيخية، 

 .ذلظ
الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي : (8.4)ججول رقع 

 .السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ السجيخية
 

 العجد السجيخية السجال
الستػسط 
 الحدابي

االىحخاف 
 السعضاري 

 الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي

 0.59 2.16 232 الخمضل
 0.56 2.00 131 شسال الخمضل
 0.61 2.35 230 جشػب الخمضل

 0.59 2.11 124 يصا
 0.60 2.18 717 السجسػع

 
ىبلحظ أن ٌشاك فخوقًا ضاٌخية بضغ  (8.4)هغ خبلل هبلحطة قضع الستػسصات الحدابضة في الججول 

قضع ٌحي الستػسصات، ولمتحقق فضسا إذا كاىت ٌحي الفخوق دالة إحرائضًا عشج هدتػى الجاللة         
(≤α 0.05) تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي(One Way ANOVA) يػضح (9.4)، والججول 

 .ذلظ
بضغ لفحز الفخوق  (One Way ANOVA)تحمضل التبايغ األحاديىتائج : (9.4)ججول رقع 

.  هتغضخ السجيخيةحدب االغتخاب الػضضفي هتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى 
 

هرجر التبايغ السجال 
هجسػع 

 السخبعات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 ربعاتمال

 قضسة ف
هدتػى 
الجاللة 

الجرجة الكمية 
 لالغتخاب الؾعيفي

 0.000 10.876 3.777 3 11.331 بضغ السجسػعات
     0.347 713 247.604 داخل السجسػعات

       716 258.935 السجسػع
 

 إحرائضةذات داللة  الفخوق بضغ قضع الستػسصات الحدابضة ٌي فخوق بأن (9.4)يتزح هغ الججول 
هعخفة هرجر ٌحي  ول.رفس الفخضضة الرفخية الثاىضةن وبالتالي ،(α 0.05≥)عشج هدتػى الجاللة 

يػضح ىتائج  (10.4)  والججول،لمسقارىات الثشائضة البعجية (Tukey) الفخوق تع استخجام اختبار تػكي
 .ٌحا االختبار
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بضغ هتػسصات استجابات لمسقارىات الثشائضة البعجية   (Tukey)ىتائج اختبار تػكي : (10.4)ججول رقع
 .أفخاد عضشة الجراسة لبلغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ السجيخية

 
 يصا جشػب الخمضل شسال الخمضل الخمضل السجيخية السجال

 الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي

 0.055 *0.181- *0.166 --- الخمضل
 0.111- *0.348- --- *0.166- شسال الخمضل
 *0.237 --- *0.348 *0.181 جشػب الخمضل

 --- *0.237- 0.111 -0.055 يصا
 .0.05الفخوق دالة إحرائضا عشج هدتػى * 

أن الفخوق بضغ تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لستغضخ  (10.4)تذضخ السقارىات الثشائضة البعجية في الججول 
هقابل هجيخيات شسال الخمضل، والخمضل ويصا، هسا يجل عمِ السجيخية كاىت بضغ هجيخية جشػب الخمضل 

أن شعػر السعمع باالغتخاب الػضضفي في هجيخية جشػب الخمضل أعمِ هغ باقي السجيخيات، كسا تبضغ بأن 
هسا يجل عمِ أن شعػر السعمع , هجيخية الخمضل هقابل هجيخية شسال الخمضلالفخوق كاىت لرالح 

باالغتخاب الػضضفي في هجيخية الخمضل أعمِ هغ هجيخية شسال الخمضل، ولع يتزح وجػد فخوق بضغ باقي 
 .السقارىات األخخى 

 
لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية الثالثة

 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تبعًا لستغيخ السؤىل العمسي
 

لمتحقق هغ صحة الفخضضة الرفخية الثالثة تع حداب الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية 
ل العمسي،  كسا يبضشٍا لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ السٌؤ

 (.11.4)الججول 
الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى : (11.4)ججول رقع 

ل العمسي  .هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ السٌؤ
 

ل العمسي السجال  العجد السٌؤ
الستػسط 
 الحدابي

 االىحخاف السعضاري 

 0.44 2.03 80 دبمػم الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي
 0.61 2.19 581 بكالػريػس  
 0.67 2.32 56 هاجدتضخ فأعمِ  
 0.60 2.18 717 السجسػع  
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ىبلحظ أن ٌشاك فخوقًا ضاٌخية بضغ  (11.4)هغ خبلل هبلحطة قضع الستػسصات الحدابضة في الججول 
قضع ٌحي الستػسصات، ولمتحقق فضسا إذا كاىت ٌحي الفخوق دالة إحرائضًا عشج هدتػى الجاللة        

(≤α 0.05 ) تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي(One Way ANOVA)(.12.4)، كسا في الججول 
 

بضغ  لفحز الفخوق  (One Way ANOVA)تحمضل التبايغ األحاديىتائج : (12.4)ججول رقع
ل العمسيهتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة ل . هدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ السٌؤ

 

هرجر التبايغ السجال 
هجسػع 

 السخبعات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 ربعاتمال

 قضسة ف
هدتػى 
الجاللة 

الجرجة الكمية 
 لالغتخاب الؾعيفي

 0.019 3.973 1.425 2 2.850 بضغ السجسػعات
     0.359 714 256.085 داخل السجسػعات

       716 258.935 السجسػع
 فخوق ذات داللة احرائضة عشج  الفخوق بضغ الستػسصات الحدابضة ٌي أن(12.4)يتزح هغ الججول 

 إيجاد هرجر ٌحي وهغ أجل .، وبالتالي يتع رفس الفخضضة الرفخية الثالثة(α 0.05≥)هدتػى الجاللة 
يػضح ىتائج  (13.4) والججول ،لمسقارىات الثشائضة البعجية (Tukey)الفخوق، تع استخجام اختبار تػكي

 .ٌحا االختبار
لمسقارىات الثشائضة البعجية لمفخوق بضغ تقجيخات عضشة  (Tukey)ىتائج اختبار تػكي : (13.4)ججول رقع
ل العمسي الجراسة   حدب هتغضخ السٌؤ

 
ل العمسي السجال  هاجدتضخ فأعمِ بكالػريػس دبمػم السٌؤ

 الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي
 *0.285- 0.156- --- دبمػم

 0.129- --- 0.156 بكالػريػس
 --- 0.129 *0.285 هاجدتضخ فأعمِ

 .0.05الفخوق دالة إحرائضا عشج هدتػى * 
ل هاجدتضخ  أن الفخوق بضغ أفخاد عضشة الجراسة كاىت لرالح (13.4)يتزح هغ ىتائج الججول  هٌؤ

بلت العمسضة هاجدتضخ فأعمِ هسا يجل عمِ أن شعػر السعمسضغ, فأعمِ هقابل الجبمػم  ذوي السٌؤ
ل دبمػم ، ولع يتزح وجػد فخوق بضغ باقي السقارىات باالغتخاب الػضضفي أعمِ هغ السعمسضغ ذوي السٌؤ

 .األخخى 
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لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية الخابعة
 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ سشؾات الخبخة

 
لمتحقق هغ صحة الفخضضة الرفخية الخابعة تع حداب الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية 

( 14.4)والججول لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ سشػات الخبخة، 
 .يػضح ذلظ
الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى : (14.4)ججول رقع 

 .هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ سشػات الخبخة
 

 العجد سشػات الخبخة السجال
الستػسط 
 الحدابي

االىحخاف 
 السعضاري 

 0.64 2.16 137  سشػات5أقل هغ  الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي
 0.63 2.28 200  سشػات10-5هغ   
 0.57 2.14 380  فأكثخسشػات10  
 0.60 2.18 717 السجسػع  

ىبلحظ أن ٌشاك فخوقًا ضاٌخية بضغ  (14.4)هغ خبلل هبلحطة قضع الستػسصات الحدابضة في الججول 
قضع ٌحي الستػسصات، ولمتحقق فضسا إذا كاىت ٌحي الفخوق دالة إحرائضًا عشج هدتػى الجاللة         

(≤α 0.05) تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي(One Way ANOVA. ) 
لفحز الفخوق بضغ هتػسصات  (One Way ANOVA)تحمضل التبايغ األحادي (: 15.4)ججول رقع 

 .تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ سشػات الخبخة
 

هرجر التبايغ السجال 
هجسػع 

 السخبعات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 ربعاتمال

 قضسة ف
هدتػى 
الجاللة 

الجرجة الكمية 
 لالغتخاب الؾعيفي

 0.016 4.143 1.485 2 2.971 بضغ السجسػعات
     0.358 714 255.964 داخل السجسػعات

       716 258.935 السجسػع
بضغ  (α 0.05≥)إحرائضةعشج هدتػى الجاللة تػجج فخوق ذات داللة بأىً  (15.4)يتزح هغ الججول 

ٌحي الستػسصات لسدتػى االغتخاب الػضضفي تعدى لستغضخ سشػات الخبخة ، وبالتالي يتع رفس الفخضضة 
لمسقارىات  (Tukey)وهغ أجل هعخفة هرجر الفخوق تع استخجام اختبار تػكي . الرفخية الخابعة

 .يػضح ىتائج ٌحا االختبار (16.4)الثشائضة البعجية، والججول 
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لمسقارىات الثشائضة البعجية لمفخوق بضغ تقجيخات عضشة  (Tukey)ىتائج اختبار تػكي : (16.4)ججول رقع 
 .حدب هتغضخ سشػات الخبخةالجراسة 

 

 سشػات الخبخة السجال
 5أقل هغ 
 سشػات

 10-5هغ 
 سشػات

  سشػات فأكثخ10

الجرجة الكمضة لبلغتخاب 
 الػضضفي

 0.019 0.129- ----  سشػات5أقل هغ 

 *0.148 ---- 0.129  سشػات10-5هغ 

 ---- *0.148- -0.019  سشػات فأكثخ10
 .0.05الفخوق دالة إحرائضا عشج هدتػى * 

 ( سشػات10-5هغ )أن الفخوق كاىت لرالح سشػات الخبخة  (Tukey)يتبضغ هغ خبلل ىتائج اختبار 
 فقط، هسا يجل عمِ أن شعػر السعمسضغ ذوي سشػات الخبخة ( سشػات فأكثخ10)هقابل سشػات الخبخة 

 ). سشػات فأكثخ10)باالغتخاب الػضضفي أعمِ هغ سشػات الخبخة  ( سشػات10-5هغ )
 

لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية الخامدة
 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ مدتؾى السجرسة

 
لمعضشات السدتقمة لفحز الفخوق بضغ  (ت)لمتحقق هغ صحة ٌحي الفخضضة، تع استخجام اختبار 

هتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب حدب هتغضخ هدتػى السجرسة، والججول 
 .يػضح ذلظ (17.4)رقع
 

لمعضشات السدتقمة لفحز الفخوق بضغ هتػسصات تقجيخات أفخاد  (ت)ىتائج اختبار (: 17.4)ججول رقع 
 .عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ هدتػى السجرسة

 

 السجال
هدتػى 
 السجرسة

 العجد
الستػسط 
 الحدابي

االىحخاف 
 السعضاري 

 (ت)قضسة
درجات 
 الحخية

هدتػى الجاللة 
 اإلحرائضة

الجرجة الكمضة لبلغتخاب 
 الػضضفي

 0.976 715 0.030 0.60 2.18 471 هخحمة أساسضة
       0.61 2.18 246 هخحمة ثاىػية

 



 

66 

 

( α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضة بأىً ال تػجج فخوق ذات داللة (17.4)يتبضغ هغ الججول 
لسدتػى االغتخاب تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة، وبالتالي بضغ هتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة 

. يتع قبػل الفخضضة الرفخية الخاهدة
 

لسدتؾى  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة : الفخضية الدادسة
 .االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ جشذ السجرسة

 
لمتحقق هغ صحة الفخضضة الرفخية الدادسة تع حداب الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية 

( 18.4)والججول لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ جشذ السجرسة، 
 .يػضح ذلظ
 الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي الستػسصات(:18.4)ججول رقع

 .السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ جشذ السجرسة

 

 السجال
جشذ 

 السجرسة
 العجد

الستػسط 
 الحدابي

االىحخاف 
 السعضاري 

 0.63 2.36 290 ذكػر الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي
 0.55 2.05 249 إىاث  
 0.55 2.08 178 هختمصة  
 0.60 2.18 717 السجسػع  

ىبلحظ أن ٌشاك فخوقًا ضاٌخية بضغ  (18.4)هغ خبلل هبلحطة قضع الستػسصات الحدابضة في الججول 
 α≥)قضع ٌحي الستػسصات، ولمتحقق فضسا إذا كاىت ٌحي الفخوق دالة إحرائضًا عشج هدتػى الجاللة 

 (.19.4)، كسا في الججول(One Way ANOVA)تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي  (0.05
 

بضغ لفحز الفخوق  (One Way ANOVA)تحمضل التبايغ األحادي ىتائج : (19.4)ججول رقع
. هدتػى االغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ جشذ السجرسةهتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة ل

 

 هرجر التبايغ السجال
هجسػع 

 السخبعات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 السخبعات

 قضسة ف
هدتػى 
 الجاللة

الجرجة الكمضة 
 لبلغتخاب الػضضفي

 0.000 21.687 7.415 2 14.829 بضغ السجسػعات
     0.342 714 244.106 داخل السجسػعات

       716 258.935 السجسػع
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بضغ ( α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضةبأىً تػجج فخوق ذات داللة  (19.4)يتزح هغ الججول 
 وبالتالي، لسدتػى االغتخاب الػضضفي تعدى لستغضخ جشذ السجرسةهتػسصات تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة 

 الفخوق تع استخجام اختبار تػكي التعخف إلِ داللة ٌحي وهغ أجل ،رفس الفخضضة الرفخية الدادسةن
(Tukey) لمسقارىات الثشائضة البعجية، والججول التالي يػضح ىتائج ٌحا االختبار. 
 

لمسقارىات الثشائضة البعجية لمفخوق بضغ تقجيخات عضشة  (Tukey)ىتائج اختبار تػكي : (20.4)ججول رقع
 .حدب هتغضخ جشذ السجرسةالجراسة 

 
 هختمصة إىاث ذكػر جشذ السجرسة السجال

 الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي
 0.272* 0.306* --- ذكػر
 0.034- --- 0.306-* إىاث

 --- 0.034 0.272-* هختمصة
 .0.05الفخوق دالة إحرائضا عشج هدتػى * 
 

هجارس الحكػر هقابل  أن الفخوق بضغ تقجيخات عضشة الجراسة كاىت لرالح (20.4)يتزح هغ الججول 
هجارس اإلىاث والسجارس السختمصة، هسا يجل عمِ أن شعػر السعمع باالغتخاب الػضضفي في هجارس 

 .الحكػر أعمِ هغ هجارس اإلىاث والسجارس السختمصة
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الفرل الخامذ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 (مشاقذة الشتائج كالتؾصيات)
 

 نتائج الجراسة
 

  السقجمة1.5
 

 هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي هعخفة إلِ تشاول ٌحا الفرل هشاقذة ىتائج الجراسة والتي سعت
، كسا يبضغ ٌحا الفرل هجى اتفاق أو اختبلف ٌحي الشتائج هع السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل

ىتائج بعس الجراسات الدابقة، و تزسغ ٌحا الفرل تقجيع بعس االقتخاحات والتػصضات والتي يسكغ 
 . أن تداعج السضجان التخبػي بذكل أو بآخخ

 
: الدؤاؿ األكؿمشاقذة الشتائج الستعمقة ب:  أكالً 2.5
؟ مدتؾى االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل ما 

 
ن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي هغ خبلل التحمضل اإلحرائي لشتائج الدؤال األوألتبضغ 

 هجاالت االغتخاب أعمِ هشخفزة، كسا اتزح بأن  بجرجةجاء السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل
الذعػر بالعدلة )وأقمٍا ٌػ هجال وجاء بجرجة هتػسصة،  (الذعػر بالبلهعشِ) ٌػ هجالالػضضفي 

.  أيزاً يمضٍا باقي السجاالت والتي جاءت بجرجة هشخفزةوجاء بجرجة هشخفزة،  (االجتساعضة
ويطٍخ هغ خبلل ذلظ أن هجال الذعػر بالبلهعشِ ٌػ أكثخ هجاالت االغتخاب الػضضفي شضػعًا بضغ 

 .السعمسضغ في هحافطة الخمضل، وأن هجال الذعػر بالعدلة االجتساعضة ٌػ أقمٍا شضػعاً 
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وقج يعدى كػن الجرجة الكمضة لبلغتخاب الػضضفي لمسعمسضغ في هحافطة الخمضل جاءت هشخفزة، إلِ 
شعػر االىتساء الحي يحسمً السعمع تجاي ٌحي السٍشة الداهضة وإيساىً بأىً يحسل رسالًة يدأل عشٍا يػم 

يتعاهل هع هذكبلت . القضاهة، وقشاعتً الحاتضة بأىً يستمظ القجرة عمِ العصاء وفي ضل أصعب الطخوف
وقج يعدى ذلظ أيزًا . شبلبً فبل يتجاٌمٍا، بل يشرت لٍع ويحاول تفٍع هذكبلتٍع وهداعجتٍع لتخصضٍا

تخفف هغ وشأة السذاكل التي تحضط بسٍشة إلِ العبلقات االجتساعضة الػدية التي تدػد بضغ السعمسضغ 
 .، فضذعخ السعمع أن زهبلءي في السجرسة ٌع عائمتً الثاىضة، يتذاركػن األفخاح واألتخاحالتعمضع 

وقج يعدى الدبب في كػن درجة االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ جاءت هشخفزة إلِ التداهٍع الكبضخ 
بأىطسة السجرسة وتعمضسات وزارة التخبضة والتعمضع العالي، فٍع يخون أن االلتدام بٍحي التعمضسات ٌػ أهخ 

 . ضخوري الىتطام العسمضة التعمضسضة في السجرسة
 

واىحخاف  (2.65)والحي جاء بالسختبة األولِ بستػسط حدابي  (الذعػر بالبلهعشِ) بالشدبة لسجال 
أشعخ أن دخل السعمع السادي قمضل وال يزسغ لً العضر "، جاء تختضب الفقخة (0.84)هعضاري هقجاري 

  لٍحي الفقخةحضث بمغ هتػسصٍا الحدابيجسضعٍا،" االغتخاب الػضضفي" األول بضغ فقخات "بكخاهة وشسأىضشة
، وقج يعتبخ ٌحا هؤشخًا إلِ أن راتب السعمع القمضل، والحي ال (1.28)واالىحخاف السعضاري  (3.90)

يمبي احتضاجاتً االقترادية واالجتساعضة في ضل غبلء السعضذة الستدايج يػهًا بعج اآلخخ، إضافًة إلِ 
الطخوف الدضاسضة السزصخبة، والتي تٍجد ديسػهة واستسخارية ىدول الخاتب وضسان تحرضمً في هػعجي 
الخسسي، كل ذلظ قج يذكل وشأًة عمِ السعمع، فضذعخ أن عسمً كسجرس ال يمبي شسػحاتً التي يخغب 

بتحقضقٍا في ضل قمقً الجائع عمِ كضفضة تػفضخ لقسة العضر والحضاة الكخيسة ألسختً هغ خبلل ذلظ الجخل 
 .السادي القمضل

 
جاء بالسختبة األولِ إلِ أن السعمع يخى أن  (الذعػر بالبلهعشِ) وقج يعدى الدبب أيزًا في أن هجال 

ع وإثارة الجافعضة لجيٍع، وقج يكػن الدبب وراء ذلظ ٌػ اىذغال  دوري ضعضف في تذجضع الصمبة وتحفضٌد
تساهات أخخى غضخ التعمع، وهغ أبخز ٌحي األهػر ولعٍع الذجيج باستخجام األجٍدة  شمبة ٌحا الجضل في ٌا
ا هغ هغخياٍت هػجػدٍة في الذبكة العشكبػتضة، وربسا أن  اإللكتخوىضة الحجيثة بسا تحػيً هغ ألعاٍب وغضٌخ

بة والٍضبة والػقار التي كاىت تسضد شخرضة " السعمع" ىفدً لع يعج يحطِ بحلظ القجر الكبضخ هغ الٌخ
 . السعمع في الساضي، فقمسا تجج ذلظ السعمع السؤثخ في شخرضة شبلبً، القادر عمِ تعجيل سمػكضاتٍع
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وهغ السسكغ أن يعدى الدبب أيزًا إلِ أن سضاسات التعمضع ال تمبي شسػحات السجتسع،  فصالسا أن 
أعجاد الحيغ يتقجهػن لمػضائف التعمضسضة بذكل خاص باآلالف، وال يتع تػضضف إال القمة القمضمة ستطل 

 .ىطخة السجتسع أن التعمضع ال يمبي شسػحاتً
 والتضأضٍخت اىخفاض هدتػى االغتخاب الػضضفي ،(2014)دراسة الدمصاىي هع وقج اتفقت ٌحي الجراسة 

التي  (2017)واتفقت أيزًا هع دراسة سعضج .لجى العسجاء العاهمضغ في جاهعة صبلح الجيغ في أربضل
أضٍخت أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى العاهمضغ في وزارة األوقاف والذؤون الجيشضة جاء بجرجة 

 . بالجرجة األخضخة (البلهعشِ)بالجرجة األولِ، وهجال  (البلهعضارية)قمضمة، وقج جاء هجال 
 

، التي أضٍخت أن هدتػى (Yorulmaz et al, 2015)واتفقت ىتائج ٌحي الجراسة أيزًا هع دراسة 
ٌػ أكثخ " االغتخاب عغ السجرسة"االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ كان هشخفزًا، وقج اعتبخ السعمسػن 

 .أبعاد االغتخاب تأثضخًا عمضٍع، يمضً بعج العجد ثع العدلة ثع البلهعشِ
 

التي بضشت أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس  (Drdem, 2014)واتفقت هع دراسة 
في تخكضا جاء هشخفزًا بالجرجة الكمضة، وتبضغ أن الذعػر بالعدلة والبلهعشِ  (فان  )االبتجائضة في والية 

 .والعجد كان لرالح السعمسات هقابل الحكػر
، التي أضٍخت أن درجة االغتخاب الػضضفي (2016)وقج اختمفت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة هحاهضج 

في السختبة " اىعجام السعايضخ" لجى هعمسي لػاء األغػار الجشػبضة جاء بجرجة هتػسصة، حضث حل هجال 
حضث (2016)واختمفت أيزًا هع دراسة البخيكان . في السختبة األخضخة" العدلة"األولِ، وحل هجال 

أضٍخت ىتائج الجراسة أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى قائجات هجارس التعمضع العام في هحافطة 
 .عشضدة جاء بجرجة هتػسصة

 
 عيشة الجراسة لسدتؾى  أفخادىل تختمف تقجيخات: الدؤاؿ الثانيمشاقذة الشتائج الستعمقة ب:   انياً 3.5

الجشذ، السجيخية، السؤىل العمسي، سشؾات الخبخة، )االغتخاب الؾعيفي بااتالؼ متغيخات الجراسة 
؟ (مدتؾى السجرسة، كجشذ السجرسة

 
ي عمِ الشحػ التاليالسشبثقة عشًفخضضات ال ٌحا الدؤال هغ خبلل فحز ن اإلجابة عتتع :  ٌو
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 مشاقذة نتائج الفخضية األكلى
 

لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 
 .لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ الجشذ

 لسدتػى  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضة فخوق ذات داللة تػصمت الجراسة إلِ وجػد
 حضث ،الجشذ لستغضخ تعدى  الخمضل هحافطة في الحكػهضة السجارس هعمسي لجى الػضضفي االغتخاب

 .اتزح بأن الفخوق كاىت لرالح الحكػر
وقج تعدى ٌحي الشتضجة إلِ أن السعمسضغ الحكػر يتحسمػن السدؤولضة االقترادية واالجتساعضة أكثخ هغ 
السعمسات، كػىٍع ٌع هغ يعػلػن عائبلتٍع بذكل أكبخ هغ اإلىاث، وهغ الذائع والسعخوف أن بعس 
السعمسضغ الحكػر يعسمػن في هٍشة ثاىضة بعج اىتٍاء دواهٍع في السجرسة، هسا يجل عمِ أن اىتساءٌع 

تساهٍع يكػن لػضضفتضغ وبجرجات هتفاوتة  .وتخكضد ٌا
فخوق ذات  والتي أضٍخت وجػد Yorulmaz et al  ( 2015)دراسة واتفقت ىتضجة ٌحي الجراسة هع 

هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضشفي هقاشعة ل (α 0.05≥)داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 
 .هػغبل في تخكضا تعدى لستغضخ الجشذ

حضث ال تػجج فخوق ذات داللة  (2014) واختمفت ىتضجة ٌحي الجراسة هع دراسة أبػ سسخة وزهضمضً 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى أعزاء ٌضئة التجريذ في  (α 0.05≥)إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

واختمفت ىتائج ٌحي الجراسة أيزًا هع دراسة هحاهضج . جاهعتي القجس والخمضل تعدى لستغضخ الجشذ
لجى  (α 0.05≥)والتي أضٍخت عجم وجػدفخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة  (2016)

 .هعمسي لػاء األغػار الجشػبضة في هحافطة الكخك تعدى لستغضخ الجشذ
 

 مشاقذة نتائج الفخضية الثانية
 

لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 
. لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ السجيخية

 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضةتبضغ بأىً تػجج فخوق ذات داللة 

اتزح بأن الفخوق ، حضث لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السجيخية
 أن هسا يجل عمِ ، والخمضل ويصا،هجيخية جشػب الخمضل هقابل هجيخيات شسال الخمضلكاىت لرالح 

 .شعػر السعمع باالغتخاب الػضضفي في هجيخية جشػب الخمضل أعمِ هغ باقي السجيخيات
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عمِ أفخاد العضشة في هجيخية جشػب الخمضل تع في  (االستباىة) وقج يعدى ذلظ إلِ أن تػزيع أداة الجراسة 
. الفتخة التي صاحبت اىقصاع رواتب السعمسضغ، ويبجو أن ذلظ قج أثخ سمبضًا عمِ استجابات أفخاد العضشة

 أشعخ أن دخل السعمع السادي قمضل وال يزسغ لً العضر بكخاهة "وقج جاء ذلظ هتػافقًا هع الفقخة 
، وقج يعدى الدبب أيزًا في أن (3.90)والتي جاءت بجرجة هختفعة وهتػسط حدابي هقجاري " وشسأىضشة

 .هتصمبات الحضاة في هجيخية جشػب الخمضل أكبخ هغ باقي السجيخيات
 وقج يعدى ذلظ إلِ كػن هجيخية الخمضل هقابل هجيخية شسال الخمضلالفخوق كاىت لرالح كسا تبضغ بأن 

ا كثافًة سكاىضة، فتجج أن أعجاد الصبلب في بعس السجارس قج  هجيخية الخمضل ٌي أكبخ السجيخيات وأكثٌخ
 يتصمب جٍجًا شالبًا، وذلظ (40)شالبا، وقج يتجاوز عجد الصمبة في بعس الرفػف  (700)يتجاوز 

وقج يعدى الدبب أيزًا إلِ أن عجدًا كبضخًا هغ هجارس . كبضخًا هغ السعمع في تأدية دوري في السجرسة
هجيخية الخمضل يقع في السشصقة الجشػبضة التي يعاىي سكاىٍا هغ ٌجسات االحتبلل اإلسخائضمي بذكل 

هتكخر، وقج تتعخض بعس السجارس في تمظ السشصقة العتجاءات هتكخرة هغ الجضر االسخائضمي 
 .والسدتػششضغ، كل ذلظ قج يؤدي إلِ شعػر السعمع باالغتخاب الػضضفي

 
 عشج إحرائضةذات داللة التي أضٍخت فخوقًا  (2009)واتفقت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة العدال 

لستغضخ اإلقمضع، فإن السعمسضغ في إقمضع الػسط أضٍخوا لسدتػى االغتخاب  (α 0.05≥)هدتػى الجاللة 
واختمفت . اغتخابًا وضضفضًا أكثخ هغ السعمسضغ في إقمضع الجشػب والذسال في هجال فقجان الدضصخة فقط

والتي أضٍخت أىً ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة  (2018)ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة الحػاس 
في الذعػر باالغتخاب الػضضفي لجى هجيخي السجارس االبتجائضة بػالية السدضمة تعدى لستغضخ السشصقة 

 .التعمضسضة
 

 مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة
 

لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 
. لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ السؤىل العمسي

 
لسدتػى  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضة فخوق ذات داللة تػصمت الجراسة إلِ وجػد

ل العمسي  ،االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السٌؤ
ل هاجدتضخ فأعمِ هقابل الجبمػموقج   شعػر أن هسا يجل عمِ ،اتزح بأن الفخوق كاىت لرالح هٌؤ

بلت العمسضة هاجدتضخ فأعمِ باالغتخاب الػضضفي ل  السعمسضغ ذوي السٌؤ أعمِ هغ السعمسضغ ذوي السٌؤ
. دبمػم
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وقج يعدى الدبب وراء ٌحي الشتضجة إلِ كػن الذٍادات العمضا أصبحت عبئًا عمضٍع، ولع تداٌع في 
. تحدضغ أوضاعٍع االجتساعضة واالقترادية كػن العبلوات السخررة لٍا في وضضفة هعمع قمضمة ىدبضاً 
بسعشِ أن لجيٍع شعػرًا بأىً لع يتع إىرافٍع، سػاء في الخاتب أو في الحرػل عمِ اهتضازات تحفضدية 

وقج يعدى الدبب أيزًا إلحداسٍع بالتسضد، وبالتالي االغتخاب، عغ زهبلئٍع هغ حسمة الجبمػم، . أخخى 
ل الساجدتضخ وقج يكػن الجكتػراي   . كػىٍع يحسمػن هٌؤ

وجػد فخوق ذات داللة  التي أضٍخت (2013)واتفقت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة أبػ الٍضجاء 
السخشجيغ التخبػيضغ تعدى لجى لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥)إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

ل العمسي لرالح حسمة درجة البكالػريػس  . لستغضخ السٌؤ
 

وجػد فخوق ذات داللة  التي أضٍخت عجم (2016)واختمفت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة هحاهضج 
هعمسي لػاء األغػار لجى لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥)إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

ل العمسي واختمفت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة . الجشػبضة في هحافطة الكخك تعدى لستغضخ السٌؤ
ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة          التي أضٍخت أىً (2018)الحػاس 

(≤α 0.05)  تعدى لجى هجيخي السجارس االبتجائضة بػالية السدضمة بالجدائخلسدتػى االغتخاب الػضضفي 
ل العمسي  .لستغضخ السٌؤ

 
 مشاقذة نتائج الفخضية الخابعة

 
لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 

. لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ سشؾات الخبخة
 

لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضةتبضغ بأىً تػجج فخوق ذات داللة 
، وقج أضٍخت الشتائج أن لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ سشػات الخبخة

 هسا ،( فأكثخ سشػات10)هقابل سشػات الخبخة ( سشػات10-5هغ )كاىت لرالح سشػات الخبخةالفخوق 
باالغتخاب الػضضفي أعمِ هغ  ( سشػات10-5هغ ) شعػر السعمسضغ ذوي سشػات الخبخةأنيجل عمِ 

 . ( فأكثخ سشػات10)سشػات الخبخة
 

وقج تعدى ٌحي الشتضجة إلِ أن السعمع عشج تػضضفً في وزارة التخبضة والتعمضع العالي يغسخي الذعػر بالفخح 
والحساس واالىجفاع بجايًة، ولكشً بعج عجة سشػات يجرك هجى حجع التعب والجٍج السصمػب بحلً حتِ 

ا ويكػن هعمسًا هتسضدًا، فضكػن أكثخ عخضة لسذاعخ االغتخاب، وبالسقابل قج تجج  يحدغ هٍاراتً ويصػٌر
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قج اكتدب هٍارات واستخاتضجضات في  ( سشػات فأكثخ10)السعمع هغ ذوي سشػات الخبخة الصػيمة 
 .التجريذ تجعل هغ هٍشة السعمع، هٍشًة هستعًة وهذػقة فتدداد عشجي هذاعخ الخضا واالىتساء لسٍشتً

ذات داللة إحرائضة والتي أضٍخت وجػد فخوق  (2013 )واتفقت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة العسػش
االغتخاب التشطضسي لجى العاهمضغ األكاديسضضغ واإلداريضغ في هدتػى ل(α 0.05≥)عشج هدتػى الجاللة 

 .جاهعة آل البضت تعدى لستغضخ سشػات الخبخة
فخوق ذات حضث أضٍخت وجػد  Yorulmaz et al(2015) دراسةوجاءت ىتائجٍا هتػافقة هع ىتائج 

هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في هقاشعة ل(α 0.05≥)داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 
 .هػغبل في تخكضا تعدى لستغضخ سشػات الخبخة

 
تذضخ إلِ أن أىساط االغتخاب قج تختمف بضغ التي وTsang( 2018 ) دراسةواتفقت ىتائج الجراسة هع 

 .األكثخ خبخة واألقل خبخة في ٌػىج كػىجالسعمسضغ 
ال تػجج التي أضٍخت أىً  Hosseinzadeh et al( 2014)واختمفت ىتائج ٌحي الجراسة هع دراسة 

العاهمضغ لجى لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥)فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 
 . في جاهعة آزاد اإلسبلهضة تعدى لستغضخ سشػات الخبخة (2)في السشصقة 

 
 مشاقذة نتائج الفخضية الخامدة

 
لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 

. لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ مدتؾى السجرسة
 

 لسدتػى  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضة ال تػجج فخوق ذات داللة أشارت الشتائج إلِ أىً
 .هدتػى السجرسة لستغضخ تعدى  الخمضل هحافطة في الحكػهضة السجارس هعمسي لجى الػضضفي االغتخاب

وقج تعدى ٌحي الشتضجة إلِ أن السجارس الحكػهضة األساسضة والثاىػية هتػاججة في ىفذ الطخوف، فٍي 
تتبع ذات األىطسة والتعمضسات والقػاىضغ، والصمبة ٌع أىفدٍع هغ يكػىػن في السخحمة األساسضة ثع 

 .يشتقمػن لمسخحمة الثاىػية، لحلظ ال يػجج فخق بضغ السخحمتضغ
 

فخوق والتي أضٍخت وجػد  Yorulmaz et al(2015) دراسة اختمفت ىتائج ٌحي الجراسة هع  وقج 
هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في ل (α 0.05≥)ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

. هقاشعة هػغبل في تخكضا تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة
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 مشاقذة نتائج الفخضية الدادسة
 

لسدتؾى االغتخاب الؾعيفي  (α 0.05≥)ال تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 
. لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل تعدى لستغيخ جشذ السجرسة

 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥) عشج هدتػى الجاللة إحرائضةتبضغ بأىً تػجج فخوق ذات داللة 

 بأن ، وأضٍخت الجراسةلجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ جشذ السجرسة
 أن هسا يجل عمِ ،الفخوق كاىت لرالح هجارس الحكػر هقابل هجارس اإلىاث والسجارس السختمصة

 . شعػر السعمع باالغتخاب الػضضفي في هجارس الحكػر أعمِ هغ هجارس اإلىاث والسجارس السختمصة
 

وقج تعدى ٌحي الشتضجة إلِ أن غالبضة هغ ُيجرسػن في هجارس الحكػر ٌع هغ الحكػر، وغالبضة هغ 
ُيجرسػن في هجارس اإلىاث والسختمصة ٌع هغ اإلىاث، وبالتالي كأن الفخوق أصبحت بضغ الحكػر 

حا يتفق هع ىتضجة الفخضضة األولِ ويفدخ وفقٍا، ٌحا هغ جٍة، وهغ جٍة أخخى قج يعدى  واإلىاث، ٌو
الدبب إلِ أن التعاهل هع الصبلب الحكػر يتصمب جٍجًا أكبخ هغ التعاهل هع اإلىاث، سػاء في 

ع وتذجضعٍع عمِ الجج واالجتٍاد، أو ضبصٍع وجعمٍع يمتدهػن باألىطسة والقػاىضغ السجرسضة،  تحفضٌد
والتحمي باألخبلق الكخيسة، فإن وجج السعمع أن دوري في تػجضً الصمبة ضعضفًا، تسمكً الذعػر باالغتخاب 

 . الػضضفي
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  التؾصيات كالسقتخحات4.5
 

 :في ضػء ىتائج الجراسة، تػصي الباحثة بسا يمي
 
العسل عمِ تحقضق الخضا الػضضفي لمسعمع هغ قبل وزارة التخبضة والتعمضع العالي، وذلظ هغ خبلل . 1

سٍا زيادة الخاتب الذٍخي  بسا يزسغ لً حضاة كخيسة وسعضجة  .تمبضة االحتضاجات السادية وهغ ٌأ
إعصاء هسضدات لمسعمسضغ هغ حسمة شٍادات الساجدتضخ والجكتػراي هغ خبلل الخاتب الذٍخي و ىطام - 

 .الجرجات
 : عمِ هجيخ السجرسة. 2

 . االٌتسام بأن تتػافق التقضضسات الدشػية لمسعمع هع الجٍج السبحول- 
 .تدمضط الزػء عمِ اىجازات السعمع وتعديدي وهكافأتً بالػسائل الستاحة- 
 .الحخص عمِ هعاهمة الجسضع بسعايضخ هتداوية- 
العسل عمِ رفع الخوح السعشػية لمسعمسضغ هغ خبلل إتاحة الفخصة لٍع لمسذاركة في صشع القخارات - 

الستعمقة بعسمٍع في السجرسة كإعجاد البخىاهج األسبػعي واختضار المجان السجرسضة واالستساع ألرائٍع 
ع هسا يجعمٍع أكثخ تجاوبًا وتقببًل لتمظ القخارات  .وأفكاٌر

 .إعصاء دورات لمسعمسضغ لمتقمضل هغ هطاٌخ االغتخاب- 
تٍضئة أجػاء تحفضدية تكدخ هغ الخوتضغ السسل الحي يعاىي هشً العاهمضغ هغ خبلل إقاهة أىذصة - 

 .خاصة بالسعمسضغ
وتقتخح الباحثة إجخاء دراسات تتشاول هػضػع االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ وعبلقتً بغضخي هغ .  3

ا هغ السحافطات الفمدصضشضة األخخى، ولسجتسعات أخخى هثل  الستغضخات في هحافطة الخمضل وغضٌخ
 .هجيخيات التخبضة والتعمضع
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 أسساء لجشة التحكيؼ: (1)ممحق 
 

 تؼ تؾزيع االستبانة عمى أعزاء التحكيؼ اآلتية أسساؤىؼ
 

 الخقؼ االسؼ التخرص مكاف العسل
 1 د تضدضخ أبػ ساكػر.أ إدارة تخبػية جاهعة القجس السفتػحة

 2 د سسضخ أبػ زىضج.أ إدارة أعسال جاهعة الخمضل
 3 د عادل أبػ ريان.أ أسالضب تجريذ جاهعة القجس السفتػحة
 4 د دمحم شاٌضغ .أ أسالضب تجريذ جاهعة القجس السفتػحة

ضع صمضبي أسالضب تجريذ جاهعة القجس  5 د إبخٌا
 6 حاتع عابجيغ. د عمع ىفذ جاهعة الخمضل

 7 خالج كتمػ. د قضاس وتقػيع جاهعة القجس السفتػحة
 8 رجاء العدضمي. د إدارة تخبػية جاهعة القجس السفتػحة

 9 سسضخ الجسل. د إدارة عاهة جاهعة االستقبلل
 10 عادل فػارعة. د إدارة وتخصضط تخبػي  شسال الخمضل-هجيخية التخبضة والتعمضع
 11 عدام الحجوش. د هشاٌج وشخق تجريذ الخمضل- هجيخية التخبضة والتعمضع

 12 كسال هخاهخة. د إدارة تخبػية جاهعة الخمضل
 13 هحدغ عجس. د أسالضب تجريذ جاهعة القجس
 14 دمحم الجعبخي . د إدارة أعسال جاهعة الخمضل
 16 هشال أبػ هشذار. د أسالضب تجريذ جاهعة الخمضل
 17 هضدػن التسضسي. د إدارة تخبػية جاهعة الخمضل

 18 ٌضام أبػ هضالة. د إدارة تخبػية الخمضل- هجيخية التخبضة والتعمضع
 19 يػسف الصضصي.  د تخكضد أسالضب الخمضل- هجيخية التخبضة والتعمضع
 20 خمضل صبلح. أ لغة عخبضة الخمضل- هجيخية التخبضة والتعمضع
 21 عدام أبػ رجب . أ إدارة تخبػية  الخمضل-هجيخية التخبضة والتعمضع
 22 ىزال كاتبة.أ أسالضب تجريذ الخمضل- هجيخية التخبضة والتعمضع
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 االستبانة بعج التحكيؼ: (2)ممحق رقؼ 
 

 جامعة القجس
 عسادة الجراسات العميا
 بخنامج اإلدارة التخبؾية

 
 األاؾة كاألاؾات معمسي السجارس السحتخميؽ،،،

مدتؾى االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية " حػل هػضػع تقػم الباحثة بإجخاء دراسة 
وذلظ استكسااًل لمحرػل عمِ درجة الساجدتضخ في اإلدارة التخبػية هغ جاهعة ، "في محافغة الخميمؼ

، لحا لقضاس هدتػى االغتخاب الػضضفيولتحقضق أغخاض الجراسة قاهت الباحثة بإعجاد استباىة القجس،
ابات ستج لٍحا الغخض، عمسًا بأن اإلإعجادٌا التي تع ستباىة التفزل بتعبئة االهغ حزختكعيخجِ 

.  ألغخاض البحث العمسي فقطستعاهل بدخية تاهة ولغ تدتخجم إال
" شاكخيؽ لكؼ حدؽ تعاكنكؼ"

 ندخيؽ سشقخط:                                                                        الباحثة
 البخكفيدؾر محسؾد أبؾ سسخة: السذخؼ

 
: شخريةاؿمعمؾمات اؿ: القدؼ األكؿ

 . أهام اإلجابة التي تشصبق عمضظ(x)الخجاء وضع إشارة 
 أىثِ_   ذكخ              ب_   الجشذ    أ -1

 
 يصا_  جشػب الخمضل        د_ شسال الخمضل          ج_  الخمضل         ب_  السجيخية أ -2

 
ل العمسي    أ -3  هاجدتضخ فأعمِ_ بكالػريػس           ج_ دبمػم               ب_  السٌؤ

 
  سشػات فأكثخ10_  سشػات       ج10-5_  سشػات         ب5أقل هغ _ سشػات الخبخة  أ -4

 
 هخحمة ثاىػية_  هخحمة أساسضة                ب_ هدتػى السجرسة     أ -5

 
 هختمصة _ إىاث               ج_  ذكػر                 ب_  جشذ السجرسة     أ -6

  

         

 ش
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مجاالت االغتخاب الؾعيفي لجى معمسي السجارس الحكؾمية في محافغة الخميل كالفقخات : القدؼ الثاني
 .التابعة ليا

الخ الػػػفػػػػقػػػػػخة درجػػة السػػقػػيػػاس
 قؼ

بجرجة 
 قميمة ججاً 

بجرجة 
 قميمة

بجرجة 
 متؾسظة

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة كبيخة 
 ججاً 

  شعؾر السعمؼ بالعجد: السجاؿ األكؿ

ال أستصضع  حل بعس السذكبلت الضػهضة التي تػاجٍشي في      
 السجرسة

1 

 2 أجج صعػبة في التعبضخ عغ أفكاري بحخية في السجرسة     
 3 هحجود في العسل التجريدي أدائيهدتػى      
تخاودىي ىفدي باالستقالة هغ عسمي كسجرس       4 
أحجع عغ السذاركة في صشع القخارات في السجرسة       5 
أرى بأىً ال قجرة لي عمِ إحجاث تغضضخات في هجال عسمي       6 
أجج صعػبة في التػفضق بضغ عسمي في السجرسة وواجباتي      

األخخى 
7 

أجج صعػبة في تفٍع هذكبلت الصمبة والتعاهل هعٍع       8 
تجاٌل اىجازاتي هغ قبل السدؤولضغ يذعخىي باإلحباط      

والعجد 
9 

شعؾر السعمؼ بالعدلة االجتساعية : السجاؿ الثاني       
أشعخ بالغخبة بضغ زهبلئي حتِ في ضل وجػدٌع هعي في      

السجرسة 
10 

أشعخ أن عبلقاتي هع زهبلئي في السجرسة هحجودة       11 
يشتابشي شعػر بأن زهبلئي في العسل ال يثقػن بي       12 
أتجشب حزػر المقاءات والسشاسبات االجتساعضة لدهبلئي       13 
 14 والمقاءاتأبقِ صاهتًا أثشاء االجتساعات      
أتجاٌل هذكبلت السعمسضغ هغ حػلي       15 
أجج الخاحة في العسل في السجرسة بذكل فخدي        16 
. أرغب في البقاء في السشدل بجاًل هغ الحٌاب إلِ العسل      17 
شعؾر السعمؼ بالالمعشى : الثالثالسجاؿ        
أرى أن عسمي كسجرس ال يمبي شسػحاتي       18 
أرى أن سضاسات التعمضع في بمجي ال تمبي شسػحات      

السجتسع 
19 

يتداوى لجي هعشِ الشجاح والفذل في العسل       20 
ال يزسغ لً العضر  والسعمع السادي قمضلأشعخ أن دخل      

بكخاهة وشسأىضشة 
21 

أرى أن دور السعمع هحجود في تػجضً الصمبة        22 
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 شكخًا لكؼ عمى حدؽ تعاكنكؼ

 
 
 

 
 

أرى أن الػضضفة ال قضسة لٍا في حضاتي       23 
الخ الػػػفػػػػقػػػػػخة درجػػة السػػقػػيػػاس

 قؼ
بجرجة   
 قميمة ججاً 

بجرجة 
 قميمة

بجرجة 
 متؾسظة

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة كبيخة 
 ججاً 

شعؾر السعمؼ بالالمعيارية : الخابعالسجاؿ   

جافي في السجرسة بأي وسضمة كاىت       تع بتحقضق ٌأ ٌا 24 
أرى أن الحرػل عمِ تخقضة ال يحتاج إلِ كفاءة بسقجار ها      

يحتاج إلِ واسصة 
25 

أتأخخ عغ بجاية الجوام الخسسي        26 
 27 أرغب في السغادرة هغ العسل قبل هػعج اىتٍاء الجوام     
 28 بدسعة السجرسة كتخثاال      
أن االلتدام بأىطسة السجرسة وتعمضساتٍا ال ضخورة لً شعخبأ      29 
 أن كل عسل صحضح أقػم بً ٌػ خصأ هغ وجٍة ىطخ شعخأ     

 زهبلئي في العسل
30 

تحقضق التقجم في العسل ال يعتسج عمِ الجٍج الذخري       31 
 32  هختمفةيخايهعبيعاهل هجيخ السجرسة السعمسضغ      
اعتقج أن بعس القخارات التي يتع اتخاذٌا في هجيخية التخبضة      

ال تدتشج إلِ السٍشضة 
33 

أرى أن السدؤولضغ يتجاٌمػن إىجازاتي       34 
أجج أن التقضضسات الدشػية ال  تتػافق هع جٍجي الحي أبحلً       35 
شعؾر السعمؼ باالغتخاب عؽ الحات : السجاؿ الخامذ       
أجج أن ٌشاك فجػًة كبضخًة بضغ ها أتسشاي وبضغ الػاقع الفعمي        36 
شعخاىً ال تتػفخ لجي القجرة عمِ التػافق هع هتغضخات أ     

 العرخ الحجيث
37 

 38 بضغ قشاعاتي  تشاقزاً  أن ٌشاك شعخأ     
 39 بعجم االلتحاق بأي عسلتبلزهشي الخغبة      
صعػبة إيجاد األىذصة التي تمبي رغباتي وتذعخىي بالخضا      

 ىفديعغ 
40 

 41 أشعخ بالفخاغ الشفدي بدبب عجم الخضا عسا يجخي حػلي     
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كتب تدييل السيسة مؽ جامعة القجس : (3)ممحق رقؼ 
 (وسط الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية . 1
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 (شسال الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية  . ب
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 (جشػب الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية  . ج
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 (يصا)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية  . د
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 كتب تدييل السيسة مؽ مجيخيات التخبية كالتعميؼ في محافغة الخميل (4)ممحق رقؼ 
 

 (وسط الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية  . أ
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 (شسال الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية  . ب
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 (جشػب الخمضل)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية . ج
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 (يصا)كتاب تدٍضل هٍسة جسع البضاىات هغ هجيخية . د
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 فيخس السالحق
 

 رقؼ الرفحة عشؾاف السمحق رقؼ السمحق
 

 85 أسساء لجشة التحكضع 1
 

 86 االستباىة بعج التحكضع 2
 

 89 كتب تدٍضل السٍسة هغ جاهعة القجس 3
 

 93 كتب تدٍضل السٍسة هغ هجيخيات التخبضة والتعمضع في هحافطة الخمضل 4
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 فيخس الججاكؿ
 

رقؼ  عشؾاف الججكؿ رقؼ الججكؿ         
 الرفحة

ا  1.3  44أعجاد السجارس في هجيخيات هحافطة الخمضل هػزعة حدب جشذ السجرسة وهدتػٌا
 44أعجاد السجارس السدحػبة في عضشة الجراسة حدب السجيخية  2.3
 45خرائز السبحػثضغ الذخرضة والجيسغخافضة داخل عضشة الجراسة  3.3
 47 هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجااللذعػر بالعجد 4.3
 48 هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال الذعػر بالعدلة االجتساعضة 5.3
 48 هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال الذعػر بالبلهعشِ 6.3
 48 هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال الذعػر بالبلهعضارية 7.3
هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الفقخات والجرجة الكمضة لسجال الذعػر باالغتخاب عغ  8.3

. الحات
69 

هعاهبلت االرتباط بضخسػن بضغ الجرجات الكمضة لسجاالت الجراسة والجرجة الكمضة  9.3
. لبلغتخاب الػضضفي

50 

 50هعاهبلت الثبات لسجاالت الجراسة  10.3
 53هفتاح الترحضح الخساسي  11.3
لمجرجات الكمضة لسجاالت االغتخاب الػضضفي الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية  1.4

ع  .لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل هغ وجٍة ىطٌخ
54 

الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالعجد، وهختبة تختضبًا  2.4
اً تشازلي  

55 

 56الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالعدلة االجتساعضة  3.4
 57. الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال شعػر السعمع بالبلهعشِ 4.4
 58. الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر بالبلهعضارية 5.4
 59الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لفقخات هجال الذعػر باالغتخاب عغ الحات  6.4
 لمعضشات t-test))الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية وىتائج اختبار ت  7.4

السدتقمة لفحز الفخوق في هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة 
 .في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ الجشذ

60 

الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي  8.4
 السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ السجيخية

61 

لفحز الفخوق في  (One Way ANOVA)اختبار تحمضل التبايغ األحادي ىتائج  9.4
هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تبعًا 

 لستغضخ السجيخية

61 

 62بضغ هتػسصات استجابات أفخاد لمسقارىات الثشائضة البعجية   (Tukey)ىتائج اختبار تػكي  10.4
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. عضشة الجراسة لبلغتخاب الػضضفي حدب هتغضخ السجيخية
 

الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي  11.4
ل العمسي . السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ السٌؤ

62 

 لفحز الفخوق في (One Way ANOVA)ىتائج اختبار تحمضل التبايغ األحادي 12.4 
هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب 

ل العمسي . هتغضخ السٌؤ

63 

لمفخوق بضغ تقجيخات عضشة لمسقارىات الثشائضة البعجية  (Tukey)ىتائج اختبار تػكي  13.4 
ل العمسي الجراسة  حدب هتغضخ السٌؤ

63 

الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي  14.4 
السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ سشػات الخبخة 

64 

لفحز الفخوق في هدتػى (One Way ANOVA)ىتائج اختبار تحمضل التبايغ األحادي 15.4 
االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل حدب هتغضخ 

سشػات الخبخة 

64 

لمسقارىات الثشائضة البعجية لمفخوق بضغ تقجيخات عضشة  (Tukey)ىتائج اختبار تػكي 16.4 
الجراسة حدب هتغضخ سشػات الخبخة 

65 

لمعضشات السدتقمة  (ت)الستػسصات الحدابضة واالىحخافات السعضارية وىتائج اختبار  17.4 
لفحز الفخوق في هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 

هحافطة الخمضل حدب هتغضخ هدتػى السجرسة 

65 
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