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التسيب الإداري الوظيفي...

المستخلص
يهدف البحثددلالبثد ب اإبد البتعدف اعلد البعولمدداالبثدة فياظد ا د يفيالمددفيالبثدو مفةامددةا معد ا
لبثثفلنف ،ا ظضالاعةاأ فاعدف امدةالبثترفدفللالبية دف ا لبو فمفد املدااللبحف د الم تث عفد ،احجد السردفي،ا
ممتوىالبفخاا لبث ب الم تث عف ،ا لبجنس) .ا
لكوندداالبعفن د امددةال)011امو ددوا مو م د ،الختفددف لاو ددو ياق ددفي ،ا شددثلاايلف د لا معدد ا
لبثثفلنف د ا ثفعه د ،ا قددفالن د البحثددلاملم د لالبع د ملفةالبثع د قحفةا لبثج د نيةاخددال السعددول امددةال-3102ا
)3102ا قفالن البحثلاعولماالبنممف ،المقت ي ،الم تث عف ،البمف رف ،البتفووي ا .ا
عوبجاالبحف ن لاإح ئف او رتعث امفوعايآيا ل)T-testاووصمها رفل اإح ئف ،اأ هفلانتد ئ ا
لبتثلفاالح يةاظ ا يفيالمفيالبثو مفة،ا لحفةا و اظف قاذللا مب اإح ئف اظد المدفيالبثدو مفةالحعد ا
بلثترففللالبو فمف ا لبية ف املاللبث ب الم تث عف ،البفخاالبيهفيا حج السرفي)،ايث الحفةاعف ا و ا
ظددف قاذللا مب د اإح د ئف اظ د المددفيالبثددو مفةالحعد ابلثترفددفللالبو فمفد ا لبية ددف املدداللبجنس،البحف د ا
لم تث عف )ا ظ ا ضوءانت ئ البحثلاقف البح حل ناعف لامةالبثقتفح لا.ا ا
ا
الكلمات المفتاحية :البتمفيالإل ل يالبو فم ،البثترففللالبية ف ،البثترففللالبو فمف ا .ا
Abstract
The present research aims the factors that effect on job lawlessness phenomenon at
the university of Hamdaniya, it tackles some personal and employment variables like
(sex, social back ground, social condition, family size and income level). The sample
consists of the (100) employees, like (males and females) intentionally selected from all
the colleges in the university of Hamdaniya. A case study method applied study the files
of the employees (males and females) during the period between (2013 - 2017), and
included self-factor, economical factor, social factor, policy factor and educational factor.
The data have processed statistically using cay square and (t-test). The analysis has
shown that the satisfaction differs among the factors the effect on lawlessness
phenomenon. There has also been statistical differences which depend on personal
variables and employment environment, like; social condition, monthly income, and size
)of the family. Other factors have shown no differences like: sex, and social back ground
depending on these result. The researcher proposed a number of suggestions.
Key Wards: Job Lawlessness, some personal , and employment variables

المقدمة
يعفالبعن فالبحيفيالبع ماالبفئفساظ ا لئدفالبف بد اا لبثثدف البدفئفسابلنيد الإل ل ياظد ا
لبف ب الذاوهالثققالم ل ياني ه اظ النظف البثفلظقالبع م ا ضدث ناحمدةاردففي او نتظد ا مدةاأ داا
يذلاخوبااق نون امجثوع امةالبملط لالبت الثلااعن فلابلضحطالم ل ي،التمعا لضفقاوثميامد ا
لضطلعاوهالم ل يامةامهد ا ل حد لاظد النظدف البيدة ناي ظد ابضدث ناقدف ايد امدةالنتظد البعثداا
لم ل يا لقفي البةفم لالبع م ،ا ضث نالبث لث البع مد ،ا حمد البثد البعد ،ا مدةايند ايد نابالمد ا
أنالتثتدعالم ل ياو دالحف لا لردع اظد اضدحطامو مفهد اوثو دياقدولنفةا أنظثد ا لعلفثد ل،ا ملد ا
ذبكاقانون انضباط موظفي الدولةاوالقطاع العاا قد ال)01ابمدن ال)0990البثعدف البدذياحدف امهد ا
ل حددد لالبثدددو مفةا لبمدددلويف لالبول دددياللح عهددد ا للدددكالبثثظدددو ياعلدددفه اإلف نهددد ا لبعقووددد لا
لمنضدددح ف البتددد المفضددده الم ل ياعلددد امدددةايةددد بواللدددكالبول حددد لا لبثثظدددو للاورفددد اضدددث نا
لبث لث البع م ا لبثفامةاروءالإل ل يا ضعمه ،ا يوام الصطلحاعلفهالبالتسيب اإلداري)البدذياودفلا
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يظهفا لضث اظ ا لئفالبف ب ااومحياعدف اقدف ياوعدالالم ل للاعلد احمدةالطحفدقا رد ئاالبضدحطا
لم ل ياويكاايثققالبف عالبكد ظ ابلثو دوا يضدثةاردففالبعثداالم ل ي،ا يكمداالبث دلث البع مد
(فالتسيب والتغيب)ا يفيالهف البثنظث لاو بتوقو،ا ذبكاسنه ال ف اعل امو مفه اأمولما ئلد ا
ظد الددف يحه ا لددييفله ا إيمد وه امه د للا خحددفللا فددفياظ د اأعثد به ،ا مع د البثثفلنفد ااووصددمه ا
منظث د اإ ل ي د ا لعلفثف د امالةتلددواعددةاوقف د البثنظث د لالسخددفىالبة ص د امنه د ا لبع م د امددةاحفددلا
مع ن له امةاميكل المفيامو مفه  .ا
إنايددذلالبحثددلارددو ايلق د البضددوءاعل د ايددذلالبثوضددوعالبثفددويا لبه د ا بعلن د ان ددااإب د ا
مع بج لا نت ئ المه اظ احاايذهالبثيكل .ا علد اضدوءامد القدف ايثكدةالقمدف البحثدلاعلد البم دو ا
لآللف  :ا
منهجية البحث
أولا -مشكلة البحثا ا
يتن د ايددذلالبحثددلالبيددعو البقددويابددفىالبكلفددفامددةالبثددو مفةالبددذيةايعثلددوناظ د البو د ئوا
لإل ل ي ا لبمنف اظ ا مع البثثفلنفد ،ا يدواعدف البفبحد اظد المردتثفل او بعثدااو دو يامنتظثد اظد ا
يذهالبثنظث ،اوعدفاظتدفيا فدايامدةالمبتثد قاو بو فمد ،السمدفالبدذيا ظدعالبحد حلفةاإبد البقفد اوف لرد ا
مث ب ابلتعف اعل السرح بالبت الوبفايذلالبيعو ابفىالبثو مفةا لبوصدو اإبد انتد ئ ا مقتفحد لا
قفالم عفاعل القلفداامدةاعثلفد المدفيالبثدو مفةاظد ا معد البثثفلنفد .اوعلا واوء ماا تقاد ممكان
تحدمد مشكلة البحث بالسؤال اآلتي
ما األسباب الرئيسة لظاهرة التسيب اإلداري الوظيفي في جامعة الحمدانياة ودوافعهاا؟ وها
هناك ح للحد من هذه الظاهرة؟ وه للمتغيارات الشخياية والوظيفياة المتم لاة (باالجن  ،الحالاة
الجتماعية ،البيئة الجتماعية ،حجم األسرة ،مستوى الدخ ) تأثير عل ذلك؟
ثانيا ا -أهمية البحث
لحددفناأيثف د البحثددلامددةاخ دال البتعددف اعل د اممددحح لا د يفيالمددفيالبثددو مفةامددةالبج مع د ا
لبت اي نابه البتي ففالبولضحا لب فيحاظ اخمالالبكم ءيالبعلثف ا لإل ل يد او دو ياع مد ا لبتمدفيا
يكلوالبج مع انمق لاو يظ اظ البحثلاعةامو مفةا ف ،امث ايتطلياذبكاإع يالييفاا لدف يي،ايثد ا
أنالمددفيالبثددو مفةايضددعوامددةانثددوالبتقددف ا لبتطددو اظ د اي ظد البثج د مل.ابددذبكاظد نا د يفيالمددفيا
لبثو مفةامةالبج مع ايعفاميكل اوثدفاذللهد ،ا مدةالبضدف يالبتق د ا لبحثدلاعدةاأردح با لظدعا
يذهالبظ يفيا مع بجته اعةا فيقالبف لر لا لبحثوثا لبثفامةايذهالبظ يفيا .ا
ثال ا ا -أهداف البحث
يهف ايذلالبحثلاإبد البتعدف اعلد اممهدو البتمدفيالبدو فم اأردح وها عولملده،ا يثكدةالثفيدفا
يف البحثلاو آلل  :ا
 .0لبتعف اعل ا لظعا أرح بالمفيالبثو مفةامةالبج مع ا .ا
 .3معفظ ام اإذلاي نالبتح يةايلففلايمحيالمفيالبثو مفةامةالبج مع ابفىاعفن البحثل .ا
 .2لبتعدف اعلد ا مبد البمدف قاظد المددفيالبثدو مفةامدةالبج معد ابدفىاأظدفل البعفند الحعد ابلثترفددفللا
لبية ددف ا لبو فمف د البثتثللدد :او د بجنسالذيو ددـاإن د ث)،البث ب د الم تث عفدد ،البحف د الم تث عفدد ا
لمفين اـا يو)ا حج السرفي،ا ممتوىالبفخا) .ا
 .1لقفي البثقتفح لابلجه لالبثةت امةاخال البنت ئ البت الوصدااإبفهد البح حلد نا لبتد المد عفاظد ا
لبقض ءاعل ايذهالبثيكل ا .ا
رابعا ا -فرويات البحث
 -مالو فاظف قامعنوي اظ البتمفيابفىاعفن البحثلالحع ابثترففالبجنسا .ا
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 مالو فاظف قامعنوي اظ البتمفيابفىاعفن البحثلالحع ابثترففالبث ب الم تث عف ا .ا مالو فاظف قامعنوي اظ البتمفيابفىاعفن البحثلالحع ابثترففالبحف الم تث عف  .ا مالو فاظف قامعنوي اظ البتمفيابفىاعفن البحثلالحع ابثترففاحج السرفيا .ا مالو فاظف قامعنوي اظ البتمفيابفىاعفن البحثلالحع ابثترففاممتوىالبفخا .اخامسا ا -مخطط البحث الفروي:ال َ اال َ ثف امةططااظفض ابلحثلايث اظ ا ا
ا
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المتغيرات الشخيية والوظيفية
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عوام التسيب
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العوام النفسية

العوام السياسية

الميدر :مةاإعفل البح حل ن

استخد الباح ان المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته وطبيعة هذا البحث
ليبوامجتثعالبحثلامةا ثفعامو م ا مع البثثفلنف ابلع البف لر ال )3102-3102ا
سادسا ا -عينة البحث ا
لختففلاعفن البحثلاو و ياق دفي امدةا ثفدعايلفد لا معد البثثفلنفد ا أقمد مه السر ردف ،ا
ولددحاحجد البعفند ال)011امو ددوا مو مد ،امثددةابددفيه اعقوود لا بف ود لا إ د نللامةتلمد اخددال ا
لبثفيام اوفةاع ال .)3102-3102ا
سابعا ا -أداة البحث ا
ق البح حل ناو رتةفلجالبثعلوم لا لبحف ن لاو بطفيق الآللف  :ا
.0امفل عدد املمدد لالبعدد ملفةالبددذيةابددفيه ابف ودد لا عقوودد لاخددال ايددذهالبثددفياوثمدد عفيالبثو ددوا
لبثةتصاوية ناإ ل يالبثول البحيدفي ا وعدفالدفقفقاملمد لالبثدو مفةالبدذيةابدفيه احد ملالمدفيا
خددال البثددفيالبثددذيو يا شددثااللبعولمدداالمقت دد ي البمددف ،ا لبعولمدداالم تث عفدد ،ا لبعولمدداا
لبنممف ،ا لبعولماالبمف رف البت الثفاوه البحال ،ا لبعولماالبتفووي ) .ا
.3امعلومد لالعفيمفد :االد البث دو اعلد البثعلومد لالبتعفيمفد امددةاملدوالبثو ددوالبثتمدفياللبددذيةا
بدددفيه امة بمددد لا لنقطددد عاعدددةالبدددف ل او دددو ياممدددتثفيا)املددداالبجدددنسالذيو دددـالنددد ث)،لبث بددد ا
لم تث عف ،اممتوىالبفخا،البحف الم تث عف ال يو،امفين )احج السرفيالعف الظفل المرفي) ..ا
ثامنا ا -األساليب اإلحيائية ا
بردف اإ ددفلءالبتثلفداالإلح د ئ ا لختحد اظفضدف لالبحثددلالردتةفماالبورد ئاالإلح د ئف ا
لآللف :ا ا
 .0مفوعايييابلتعف اعل ال فاياامترففامةامترفدفللالبف لرد البثمدتقل البثتثللد اظد امترفدفالحجد ا
لسرددفي،اممددتوىالبددفخاالبث بد الم تث عفد )اظد امترفددفالبف لرد البثتثللد الو بعولمدداالمقت د ي ،ا
لم تث عف ،البنممف ،البتفووي ،ا لبمف رف )ا .ا
 .3لبتكفل للا لبنميالبث وي ابثعفظ البتفلفيالبنمح ابلتمفيابفىاأظفل البعفن ا ..ا
 .2لختحددد ال)T-Testابثعفظددد البمدددف قاودددفةالبثتوردددط لامترفدددفالبجدددنسالذيدددو -ا إنددد ث)ا لبحف ددد ا
لم تث عف ال يوامفين ).
ا
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الجانب النظري  /التسيب اإلداري الوظيفي
يثكةالقمف البم االبل ن اعل البثح حلالآللف ا :ا
مفهو التسيب اإلداري الوظيفي
اميو فاممهو اموحفامتمقاعلفه،ا ذبكامختال ا ه لالبنظفالحع ًابلال ي البت اينظفامنه اإب ا
لبتمددفيالإل ل يالبددو فم ،اإماأناين بددكاعن صددفاميددتفي اضددثةا ثفددعالبتعفيم د لالبت د اقددفماامددةا
مةتلدوالبحد حلفةاظد ايدذلالبثجد ا بلتمدفياممهومد ناممهدو ابرددويا ممهدو الصدطالح ايثكدةاوف نهد ا
عل البنثوالمل :
أ .لبتمفيابر ا:يوالبي ءالبفمففاأ البملو البذياييل اوف ناضولوطاأ امثف للالثكثده،ا قدفايطلدقا
عل البيةصالبذيابهاأرفيامعف ظ اأ اأياامثف يةاوثفلانيففالبف او بمد ئيالرد ئي)اأ اي مدا،ا
قفاأ لقالبعفباظ البج يلف ام طلحار ئياعل البن ق البت اللدفاعدف لايحفدفلامدةالبثفدفلناوثفدلا
يتفيونه احفياظ الب ثفلءاظالايثلحوي ا ماينثف ي احت النمقال لح ا.)051,3110
ب .لبتمفيالصطالح :ابواأضفما الب ايلث اللمفي)ايلث اأخفى اي الإ ل ي)اظإنه الكونالبتعفيوا
لمصطالح ابثمهو البتمفيا لبذيايةتلواقطع اعةالبثمهو البثمتثفامةالبثعن البلروي،ا لنا
ي ن ام ايحتعف اعنه ايلففل ،اظ بتمفي الإل ل ي امعرف :اوينه البث ب البت ايكون اظفه الس لء الإل ل يا
يجفيامةا نالحتفل اسياضولوطاأ ابولئحاأ اقولنفةامنظث ا موضوع ابك ايكونالس لءاعل ا
ههالميثااليونسا3,0992ـا.)1اا
ظ اضوءالبتع يوالبنظفي ابثمهو البتمدفيالإل ل يالبتد الد اعدف اعدف امنهد ايثكدةالقدفي ا
ممهو اإ فلئ اعل البنثواأآلل :االتسيب اإلداري الاوظيفيالهاو عاد قياا الموظا أماا كاان موقعاه
الوظيفي بما مجب القيا به تجاه وظيفته من حيث انجاز مها هاذه الوظيفاة بالشاك المطلاوب وفاي
الوقت المناسب والمكان المناسب) .ا
نشأة التسيب الداري
ين البعفيفامةالبف لر لالبت اح باالبحثلاعةانيييالبتمدفيالإل ل ياظد البقطد عالبعد اظد ا
لبف ب ا لبتعف ابلحف د البتد اينيدياظفهد ،ا يعدفالبتمدفيالم ل يا د يفيامفضدف ايرفدفيامدةالبظدوليفا
لبت اليل امةاخال الم عااعفياعولماالمفطفاعل البحف ،ا لجعاامةا هدو البتمدفياأمدفلاممف ضد ا
أ اعلد اأسقدااأمدفلامثددتثال،اظحف د البتمدفيالعند اعولمداامثدف يابهد اعالقد امح شدفياومدلو البعد ملفةا
ع مد ا لبتمددفياو دم اخ صد ،ا أيد ايددذهالبعولمدداايد البعولمدداالمقت د ي ،الم تث عفد ،البتفوويد ،ا
لبمف رف ا بففي اللبجعل ،ا01،0995ـا.)05ا مةا انمدتطفعالبقدو اإنايند البعفيدفامدةالبعولمداا
لبت المده اظد الهف د البحف د البثن ردح البتد ايظهدفاظفهد البتمدفي،ا يدذبكايثكنند البقدو النايدذهالبعولمداا
متفلوط ا متفلخل ا لي ففلله اي البت الجعاامةالبحف د اوف د اممد عفيابظهدو البتمدفي،ا يدذهالبعولمداا
لعفاوثفاذلله امةاأي اممحح لالبتمدفيالإل ل ي،ا بكنهد العدفاعولمدااع مد ايثكنند اعا يد اإبد البعفيدفا
مدددةالبثترفدددفللاللبرددد ن )01،3112،ا بكدددةاقحدددااأنانمدددتعف البعولمددداالبفئفمددد البثمدددحح ابلتمدددفيا
لإل ل يالبو فم اموفابن امةاأنانتطدفقاأ ماعلد اأشدك ا آ د ا مظد يفالبتمدفيالإل ل يالبدذيايدوا
مج ا لرتن  .ا
أولا -إشكال ومظاهر التسيب الداري
يتةذالبتمفيالإل ل ياأشك ماعفيفيامنهد امد ايثكدةاأنانطلدقاعلفد البتمدفيالم ل ي،ا منهد امد ا
يثكةانف عهاإب البمف اأ البثو وا لبذياقفالمده البحف د المقت د ي ا لبمف ردف اظد اليدكفل ،ايثد اأنا
لبحف د الم تث عف د ا لبثددو ثالبلق د ظ ا لبددفين ا لبط د ئم ا لبثددذيح ابهث د الددي ففاعل د ا هددو اأ اعددف ا
هو اأشك امعفن امةالبتمفي،ا مةاأي اأشك اأ امةشفللالبتمفيالإل ل يام اييل :ا ا
.0عف احضو البمف ابلعثااظ امولعففالبثثف يا .ا
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.3لبةف جامةالبعثااقحاالبثولعففالبثثف يا .ا
.2ظقفلنالحتفل البثمة بفةابلفئفس .ا
.1لنعفل ا لظعالبعثااوجفا إخالص.ا ا
5ا.عف الرترال ا قاالبعثاالبفرث اس لءالبول ح لاو بيكاالبثطلوب.
.6عف المن ف عابأل لمفا لبتعلفث لالبع م ا .ا
..2لمي البالمح ميا.القثط ن ،ا02،0995ـا .)01ا
لوماارى الباح اان)اأناعددف الرددترال البوقددااويددكاارددلف اس لءالبول حد لالبفردثف ا لن ددفلظه ا
ا لردتعث البهد لوابقضد ي ا
بلقف اويعث ابففا رثف املاالقفلءياصثو،الرتقح البدا ل ا لبثعد
خ ص الس ق لا ويل اأ اخف هاأ ن ءالبدف ل البفردث ابثفل عد البدف لئفاويدكاابفدفا ردث ابقضد ي ا
خ ص ايعفاشكالامةاأشك البتمفيالإل ل ي .ا
ثانيا ا -أبعاد وآثار ظاهرة التسيب الداري
يند البعفيدفامدةالبتدي ففللالبمدلحف البتد الظهدفاووصدمه انتفجد ابلتمدفيالإل ل يايثكدةاذيفيد ا
و آلل :ا ا
 .0لنتي ا يفيالبتهفبا لبته نامةالثثاالبثمة بف .ا ا
 .3لفن اممتوىالمنت جايث ا نوع ا ظعايلم الي ي البةفم لالبع م .ا ا
 .2ليخفالنج نالسعث ا .ا
 .1يجفيايلففامةاذ يالبةحفيا لبثةياللاخ جالبحلف .ا
 .5ظقفلنالبتع نا لمحتفل اوفةالبع ملفةاظ البثنظث ا .ا
 .6لمضفل او بث البع ا لحفيفي ا .ا
 .2لمي ا يفيالبفشويا لبثثمووف ا لبثنمووف اللبمم الم ل ي) ا
 .9هددو ارددلحف لاملفددفيامددةاليثه د اني د يالبمددول قالبطحقف د اوددفةالبع د ملفةا بففي د اليددال ا،069ا
-3110ا .)069ا
(ومرى الباح ان) أناين الي ففللاأخفىابلتمفيالم ل ياي نامةانت ئجه النكثد المقت د ا
لبددو ن ا ضددعواعثدداالبثنظث د لا لبثةرم د لالبثكومف د ا لبثجتثددعالبثددفن ،ا لددفن ا االبيددعو ا
و بثمة بف اظ النمفذالبول حد ل،ا ردححه البثث ص د البثاوفد ا يفمفد انهدياأمدول البف بد اعدةا فيدقا
لبتع قدددفامدددعالبيدددفي لالبويثفددد ،ا ضدددعواردددلط البف بددد اعلددد امع قحددد البم ردددفية،ا يلدددفيالسحدددالبا
لبمف رف ،ا عف ا ضعالبف االبثن رياظ البثك نالبثن رياظ البو فم ،اياايدذهالبظدوليف،ا دوليفا
أخددفىالعددفارددحح امددةاأرددح بالبتمددفيالإل ل يالبت د الددة فاظ د البنه ي د اعل د المقت د البددو ن ا عل د ا
ممتقحاالبحال البت النتيفاظفه ايذهالبظ يفيالبثفمفيا .ا
مظاهر التسيب الداري
.0البرف ب:ايثلاالبرف باأي امظ يفالبتمدفيالإل ل ي،ا قدفايتةدذاأيلدفامدةاصدو ي،ا ويشدك امتعدف يا
منهد اعددف احضددو البثو ددواأصددالابثقددفاعثلددهاأ احضددو هابرددف البتوقفددعاظ د ارددجاالبثضددو ا
لمن فل ا البةف جا عف البعو ياإماظ البفو البتد ب ،ا قدفايةدفجامدةامكتدياإبد امكتدياأخدفا
ظ االبفلئفيانممه ا ين البعفيفامةالبو ئوالبت التطليا ظقا حفعته امر يالبثكتياإب امكتديا
آخفاظ البفلئفيانممه ،ا ين البعفيفامةالبو ئوالبت التطليا ظقا حفعتهد امرد يالبثكتدياإبد ا
مكتياآخفااذللاعالق اوإنج نالبعثا.اللبف ليح،ا .)93،3119ا
.3اقفاماينجاالبعثاا ية يالبرف باإب الفلي السعث اشف اظيف ،ا يتفلدياعلد اذبدكالبعالقد البمدف ا
وفةالبثول ةا مو والبف ب ا .ا
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.2اعف المنضح ا يذلايعفامظهدفلامدةامظد يفالبتمدفي،الذايعدفالبوصدو البثتديخفابلعثداا لبهدف با
قحاالنته ءالبف ل البفرث ا لنير اويعث ا نحف اأ ن ءالبدف ل البفردث ا لديخففالنجد نالبثعد ماللا
مظهفلامةامظ يفاعف المنضح الحمة،ا .)12-15،0996ا
.1اروءاحم ا لنظف الم لقا لبو ئقالسمفالبذياية يالب اضف عالبوقاا لبجهفاظ البعلو اعلفه ا ا
.5اإيث البتف يي:اإنالبثفيلاعةالبتف يياماوفالنايتضثةالإلش ياإبد اإيث بدهاييدكااردحح ابلتمدفيا
لإل ل يا يواأيضد انتفجد امدةانتد ئ البتمدفياظهدواردحيامنالبثو دوابفدفامدف بامايمدتطفعالنا
يقو اوول حد لا فمفد ايثد اينحرد اظ بتمدفيايدة يالبد اليثد اودفلم البتدف ييا ليثد الةطفطهد ا
لرته ،امث ايةمالامةاظ علف ايذهالبحفلم ا عف الحمد البثمدة بفةاو بثمدة بف البثلقد ياعلد ا
عدد لقه ا عدددف اإ ليهددد اأيثفدد البتدددف يي،امثددد ايددة يالبددد النةمددد البكمدد ءيالإلنت فددد الظنجددد ن،ا
-012،0991ا.)019اا ا
.6البممد الم ل ياوثظد يفهالبثةتلمد امددةا شددويا لخددتال ا لا يددفا ليثد ا لرددترال البو فمد اظد ا
بففام لث البعثاا عف النج نالمعث اظ البوقاالبثالئ ،احفلايعفاليخففالنج نالسعث اردولءا
لسعث البفلخلف اأ البت التعلدقاود بجثهو امظهدفلايدف اعلد ا دو البتمدفياظد البوحدفيالإل ل يد ،ا
للبفورو.)352،3113،اا ا
العوام المؤثرة في ظاهرة التسيب الداري (الوظيفي)
لعفا يفيالمدفيالبثدو مفةاأ النقطد عه اعدةالبعثدااأ ايدف وه امدةالبدف ل البفردث ا د يفيا
ليثااياالبثنظث لاظ امةتلدوالبثةرمد لالإل ل يد ،اظد آل لءالختلمدااظد اإيجد احلدو امن ردح ابلثدفا
مةايذهالبظ يفي،ا ين اعولماايلفدفيا عفيدفيامنهد الفوويد ا ل تث عفد ا لقت د ي ا نممدف ،ا يند ا
أيض ا ف اق يفيالة ياو بثو واإب البهف باأ البتمفيامةالبو فم امنه اعولماارف رف ا أمدو ا
يتعلددقاو د سمةا لبنظ د اظ د البحلددف،ا ظ د ايددذلالبحثددلارددو انتن د اعددف لامددةالبعولمدداامنه د الفووي د ا
ل تث عف ا لقت ي ا نممف ا رف رف  .ا
المجال األول -العوام التربومة
لعددفالبعولمدداالبتفووي د امددةامقومد لالبتطددو ا لبتقددف او بنمددح اإب د البف لرد لالبثفيلد ،اإذايجدديا
لبنظفاإب الإلنم نامدةا نديامفوبدها بح لده،ا ولندياأخدفىالتعلدقاو بقدف ياعلد البتدذيفا لبتمكفدفا
مةا ثل ايذهالبعولمااعل ارحفاالبث فامالبتثفيفالبت الفظعالبثو مفةاإب البهف باأ البترفديامدةا
لبعثددااي د اعددف امالءم د البعثدداامددعاقددف للالبثو ددواعل د المرددتفع با يلددفيالبعثدداالمددوقاق ولف د ا
لبثو ددو،ا عددف اإي د السظك د اإب د البثو ددواو ددو يا لضددث امددةا ئفمددهالبثح شددفالإرددث عفا،ا
،)35،0925ا عف ا بح البثو واظ البقم البذيايعثااظفدها،ظضدالاعدةاأنايند اأمدو لاأخدفىاظد ا
ب ي السيثف ،ا ي اعف اعن ي البفئفساوثفؤ رفها لنةم البثمتوىالبتعلفث ابلثو واظضدال،اعدةا
و البثو واظ اأرفيايلففيالبثي يا،ا ضعواعالق البثو واو بفئفسالبثح شف،ا قل البةحدفياظد ا
لبعثدداالبددذيايعثددااظفدده،ايدداايددذهالسرددح باأ البعولمدداالعددفامددةالبددف لظعالبت د اليددجعالبثو ددواعل د ا
لبهددف باأ البتمددفيام دةالبو فم د ،ا لعددفايددذهالبعولمددااأ البددف لظعاأرددح و ا ئفم د ا مددة فياظ د اممددتقحاا
لبثو ول بف ا موول  .)33,3113،ا
المجال ال اني -العوام الجتماعية
لدديل البعولمدداالم تث عف د او بثفللدديالبثتقفم د اظ د الي ففي د اظ د المددفيالبثددو مفةامددةالبو فم د ا
مفىالي ففي اظ اممتقحله ،ا مةا ثل ايذهالبعولمااعلد اردحفاالبثلد امالبث دف،اعدف الدولظفالبجدوا
لبثالئ د ابلثو ددوا ددو اميدد يااع ئلفدد ،الثثدداالبثو ددوالبجفيددفالبثمددة بف لالبع ئلفدد ،اا صددعوو ا
صو البثو واإب امك نالبعثاا عف ا بح البثو واظ المرتفق البثحكفال،)David,2006, 52ا
لبددا لجاوددييلفامددةالمددفأيا ،لددفن البثمددتوىالبتعلفث د ابلثو ددوا ظيدداالبثو ددواظ د الهف د امتطلح د لا
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لبو فم ،اظضالاعةاعف اقف يالبثو واعل البتكفوامعالبحف البو فم ،ايلفيالبعديءالبدو فم البثلقد ا
عل اع لقالبثو واعف ا ض هاعدةاوف د البعثدا،انظدفيا نفد ابلثو دوالإل ل يا،اعدف القدفيفالس لءا
لبجففامةاقحاالإل ل يا،لفن اممتولهالبو فم ا،اياايذهالبعولماالعفامدةاممدحح لالمدفيالبثو دوامدةا
لبو فم ا لة فاظ اممتولهالبو فم لعثف،ا)15،0929ا .ا
المجال ال الث  -العوام القتيادمة
لعفالبعولماالمقت ي امةاأي البثيد ياالبتد الول هدهالبثو دو،ا لمدحيابدهالبميداا لبتةلدوا
ظ البثف يالبعثلف ،ا يف عاذبكاإب اعفياعولماامنه ا :ا
عف ايم ي البفخاالبيهفيابألرفيابمفانمق ل،امث ايجعداالبثو دواعد الاعدةاإشدح عاح د لا
أظددفل ها مرددفث اإذلايد نالبثو ددوايددوالبثمددة اعددةالبع ئلد ،امثد الفظعددهابلعثددااخد جاأ قد لالبددف ل ا
بتوظففالبثمتلام لالبت الثت ه البع ئل ،ا مةالبعولماالسخفىاح دو البثو دواعلد اظدفصاعثداا
مرفي ،اظضدالاعدةالبظدف الب دعح البتد ايثدفاوهد البثو دو،اقلد البتعدويالالبثد يامق ند او بجهدفا
لبدذيايحذبدهالبثو دو،اوعدفالبثمدكةاعددةامكد نالبعثدا،ايداايدذهالبعولمدداالعدفامدةالبدف لظعالبتد اليددجعا
لبثو واعل البهف باأ البتمفيامةالبو فم الن يلوا)11،0992،ا .ا
المجال الرابع  -العوام النفسية
لعفالبعولماالبنممف ابلثو وامةالبعولمااأ البث ملالبالإ ل ي اأ البدالاشدعو ي المدفطفاعلد ا
لبثو و،ا لة ياوهاإب اإ و ا ضعهالبو فم ا مةايدذهالبثد مل،اعدف البفبحد اظد الردتفع باعثداا
لبو فم ،ا لعو البثو واعل البمهفامعاأصفق ءالبموء،ا مي يفيالبور ئاالبتفظفهف ابمد ع لا ويلد ا
مددةالبلفددا،ا عددف البتهف د ابلو فم د ،ا يلددفيالإلنددذل للالبثو ه د ابلثو ددو،ا لبث ب د البنممددف ا لب ددثف ا
بلثو ولإوفليف ،امثثف،ا،)25،3111ا لعل البثو وامهن اأخفىابفدفالبو فمد البث بفد ا ،لإل مد نا
عل الع البثةف للا لبثمكفلل،ا لي فهاويصدفق ئهالبم شدلفةاظد البو فمد ،ا إ حد البثو دواعلد ا
لبعثااظ اقم امايفبحهاظفه.اياايذهالبعولماا بففي امةالبعولماالسخفىالمه اظ المدفيالبثو دوا
مددةالبو فم د ،اظفث د البثو ددوالعددويالايددذلالإليث د او برف د بالبتددف يج ا د البتمددفيامددةالبو فم د ا
ل)john, 2003, 98- 128ا .ا
المجال الخام  -العوام السياسية
لعدفالبعولمداالبمف رددف امدةاأيد البثيددكاللالبتد الول ددهالبثو دو،ا لمدحيابددهالبميداا لبتةلددوا
لبو فم ا يف عاذبكاإب اعفياأمو امنه  :ا
.0لبثفي البمف رف ا يق فاوه الحتفل ا ه لالبنظفا عدف البلجدوءاإبد المضدطه البمف رد ا لبعثداا
وثفي اضثةالسنظث ا لبقولنفةالبثفعف اظ البحلفالإرث عفا،ا )095،0925ا
.3لنعددفل البتم د محالبط د ئم :ايعددفالبضددرطالبمف ر د ا لإل ي د بالبط د ئم البعق ئددفيا لبتمفق د البط ئمف د ا
لبعن في ا لبثذيحف اظ البورطالبو فم امةاعولمداالمدفيالبثدو مفةاحفنثد امايمدتطفعالبتكفدوا
معايذهالإل فلءللا يجفاظ البتمفيامةف ابهاللبج وف )69,0990،ا
(ومرى الباح ان)اأناين اعولمااأخفىالم عفاعل المفيالبثو وامدةالبو فمد امنهد :اعدف ا
لمرددتقفل البمف ر د اظ د البحلددفا لددف يالسحددول المقت د ي ا لم تث عف د ا لب ددثف البهايل د ا،لبمم د ا
لإل ل يا لبث ب ،ا لف يالبقف البقف ي ،ا لبتهفيدفاو مبتفد ملاسردح بامةتلمد ،ا هدو امفليدااقدوىا
فيفياب مض اظد البوردطالبدو فم ،اايداايدذهالسردح با أردح باأخدفىابهد اعالقد او بثوضدوعالثهدفا
لبطفيقاإم البثو مفةابلتمفيامةالبو فم ا .ا
ا
ا
ا
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الجانب العملي -عرض النتائج ومناقشتها
أولا -النتائج المتعلقة بالهدف األول
س االثقفقالبهف الس ا لبفلم اإب البتعف اعلد اأندولعالبعولمداالبتد الدفظعالبثو دواإبد ا
لبتمددفي،اقدد البح حلدد ناوتثلفددااوف ندد لاأظددفل البعفندد اعلدد اأ ليالبحثددلالبثتثللدد اظدد البث بدد البف لرددف ا
لبثتضثةالبحف ن لالبثلحت اظ املوالبثو والبثتمفياخال البثفيالبثدذيو ي،اإذالد احمد بالبتكدفل للا
لبة ص اوكااع ماامةاعولماالبتمفيابكااظف امةاإظفل البعفن ،ا مدةا د احمد بالبنمدح البث ويد ابكداا
ع ماامةاعولماالبتمفي،امةال االثفيفالبع ماالبيد ئعابلهدف باأ البتمدفيابدفىايدااظدف امدةاأظدفل ا
لبعفن ،ا لحفةامةالبنمياأناأظفل البعفن ابفيه اأيلفامةاع ماابلتمفيا بكدةاونمديامتح يند الحعد ابتحدف ا
نددوعالبع مددا،ا ل د الثفيددفالبع مددااأ البمددحياعل د اأر د اأعل د انمددح ام وي د امددةاوددفةالبنمدديابلعولمدداا
لبةثم ايث اموضحاظ البجف اا0ا :ا
ا

جدول 1
مبين الترتيب النسبي لعوام التسيب لدى أفراد العينة
ت
 .0ا
 .3ا
 .2ا
 .1ا
 .5ا
 .6ا

نوع عام التسيب
لبع ماالبمف ر ا
لبع ماالمقت ي ا
لبع ماالم تث ع ا
لبع ماالبتفووي ا
لبع ماالبنمم ا
أيلفامةاع ماابلتمفي ا
المجموع

الترتيب
0ا
3ا
2ا
1ا
5ا
6ا

النسبة المئومة
 22ا
 05ا
 01ا
 02ا
 01ا
 05ا
111
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نلث د امث د القددف اأنالبع مدداالبمف ر د اي د ناأيلددفالسرددح باأ البعولمدداامددفالابهددف باأ المددفيا
لبثددو مفةامددةا مع د البثثفلنف د ،اإذالحتدداايددذلالبع مدداالبثفلح د الس ب د ،ا ذبددكابث ددوبهاعل د اأعل د اا
نمح  .ا
ثانيا -وألج تحقيق الهدف ال اني من الدراسة
لبذيارع اإب امعفظ اظفث اإذلاي نااين اظف قاذللا مب اإح ئف اظ البتمفيالحعد ابثترفدفا
للبجنساحجد السردفي،البحف د الم تث عفد ،البث بد الم تث عفد ،اممدتوىالبدفخا)اقد البح حلد ناوثع بجد ا
لبحف ن د لاإح د ئف او رددتةفل امفوددعايددييا لثلفدداال)T-Testا رددفل اإح د ئف اظ د البتثلفددااظظهددفلا
لبنت ئ الآللف ا :ا
.1الفروق في التسيب تبعا للجن
أش لانت ئ البتثلفااإب اعدف ا دو اظدف قاذللا مبد اإح د ئف اودفةالبجنمدفةاظد البتمدفيالذا
ي نااقفث ال)Tالبثثموو ال)18099ا ي اأقاامةاقفث ال)Tالبجف بف البح بر ال)08991اعنفاممدتوىا
لبفمبدد ال)1815ا يعنددد اذبدددكاأنالبجدددنسالذيو ددـاإنددد ث)اميدددة فاظددد المددفيالبثدددو مفةاظددد ا معددد ا
لبثثفلنف ا لبجف ا3ايوضحاذبكا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الجدول 2
نتائج اختبار ( )Tلدللة الفروق في التسيب تبعا لمتغير الجن
العدد

المجموعة

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

 398512ا
 938921ا
 60ا
الذكور
290161
320129
93
اإلناث
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قيمة()T
المحسوبة

الجد ولية

مستوى
الدللة

 18099ا

 08991ا

 1815ا

.2الفروق في التسيب تبعا للبيئة الجتماعية
لبمف قاظ البظد يفيالمدفيالبثدو مفةالحعد ابثترفدفاللبحف د الم تث عفد ):ا س داامعفظد امد اإذلا
ي نااين اظف قاظ ا يفيالمفيالبثو مفةالحع ابثترففالبحف الم تث عف المفين ،ا يدو)الد الثلفداا
لبحف ن لاو ردتةفل المختحد البتد ئ ،اظدي هفلالبنتد ئ اعدف ا دو اظدف قاذللا مبد اإح د ئف امعنويد ا
عةا يفيالمفيالبثو مفةامةا معد البثثفلنفد الحعد ابثترفدفالبحف د الم تث عفد ا لبجدف ا2ايوضدحا
ذبكا :ا
الجدول 9
نتائج اختبار ( )Tلدللة الفروق في التسيب تبعا لمتغير البيئة الجتماعية
ا

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

مدمنة

 21ا

 918152ا

 218991ا

 21ا

 0118022ا

 098999ا

رم

قيمة ( )Tالمحسوبة
الجدولية
 08599ا

مستوى الدللة
بففا لب اعنفا
 1815ا

 08991ا

الميدر:ا مةاإعفل البح حل ناو معتث اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف ا

الفروق في التسيب تبعا للحالة الجتماعية
برف امعفظ البمف قاظ البتمفيالحع ابثترففالبث ب الم تث عف ،ال القمف اأظدفل البعفند اعلد ا
أ وددعاظ د لاعل د اأر د البث ب د الم تث عف د الأعددابامتددا ج،اأ مدداامطلددق)،ا د اعوبجدداالبحف ن د لا
و رتةفل امفوعاييي،اظي هفلالبنت ئ ا و اظف قاذللا مب امعنويد اودفةالبم د لالبثةتلمد امدةاحفدلا
لبتمددفي،اإذاولرددااقفث د امفوددعايددييالبثثمددوو ال)20839ا ي د اأيحددفامددةاقفث د امفوددعايددآيالبجف بف د ا
لبح برددد ال)318995اعندددفا ددد البثفيددد ال)05ا ممدددتوىالبفمبددد ال)1815ا يعنددد اذبدددكاأنالبث بددد ا
لم تث عف الة فاظ البتمفيالبثو وا لبجف ا1ايوضحاذبكا .ا
ا

الجدول 2
توزمع أفراد العينة لظاهرة تسيب الموظفين تبعا للحالة الجتماعية
العوام
العوام السياسية
العوام القتيادمة
العوام الجتماعية
العوام التربومة
العوام النفسية
أك ر من عام للتسيب
المجموع

أعزب
2ا
صمف ا
صمف ا
6ا
5ا
0ا
13

الحالة الجتماعية
أرم
متزوج
صمف ا
 36ا
0ا
 01ا
1ا
5ا
5ا
3ا
0ا
1ا
0ا
2ا
12
85

مطلق
صمف ا
صمف ا
5ا
صمف ا
صمف ا
6ا
11

قفث امفوعايآي=ال)20839ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الميدر:ا مةاإعفل البح حل ناو معتث اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف ا ا

المجموع
 22ا
 05ا
 01ا
 02ا
 01ا
 05ا
111

البثفي ال )05ا
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.9الفروق في التسيب تبعا لمتغير مستوى الدخ
برف امعفظ ا مب البمف قاظد البتمدفيالحعد ابثترفدفاممدتوىالبدفخاا،لد القمدف اأظدفل البعفند ا
عل د اأ وع د اظ د لاعل د اأر د اممددتوىا خددوبه ،ا مددةا د اعوبجدداالبحف ن د لاو رددتةفل امفوددعايددييا
ظي هفلالبنت ئ ،ا و اظف قاذللا مب امعنوي اوفةالبم لالبثةتلم امةالبدفخو امدةاحفدلالبثو دوا
لبثتمفياوه،اإذاولرااقفث امفوعايييالبثثموو ال)538013ا ي اأيحفامةاقفث امفوعايدييالبجف بفد ا
البثفي ال)05ا ممتوىالبفمب ال)1815ا يعن اذبدكاأناممدتوىالبدفخاا
لبح بر ال)318995اعنفا
ية فاظ المفيالبثو و،ا لبمدحيايعدو اإبد اقلد البدفخاا ل لمد عالكد بفوالبثعفيد ،امثد اقدفايدة فاظد ا
أ لءالبثو وا ذبكاوترفيالبثو دواعدةاعثلد ا لبلجدوءاإبد اأعثد اأخدفىا لحد ابلدفنقا لبجدف ا5ا
يوضحاذبكا .ا
الجدول 8
توزمع أفراد العينة لظاهرة تسيب الموظفين تبعا لمتغير الدخ الشهري
ا

العوام
العوام السياسية
العوام القتيادمة
العوام الجتماعية
العوام التربومة
العوام النفسية
أك ر من عام للتسيب

101-811
9ا
صمف ا
صمف ا
2ا
صمف ا
0ا

الدخ الشهري
201- 1091
108- 101
9ا
 06ا
 01ا
صمف ا
2ا
1ا
2ا
2ا
2ا
3ا
6ا
0ا

مربع كآي= () 81093
الميدر:ا مةاإعفل البح حل ناو معتث اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف ا

901- 2011
صمف ا
5ا
2ا
1ا
0ا
2ا

مجموع
 22ا
 05ا
 01ا
 02ا
 01ا
 05ا

درجة الحرمة ()18

.8الفروق في التسيب تبعا لمتغير حجم األسرة:
س اامعفظ ا مب البمف قاظ البتمدفيالحعد ابثجد الآلردفي،الد القمدف اأظدفل البعفند اعلد اأ ودعا
ظ د لاوثمددياعددف اأظددفل السرددفي،الد الثلفدداالبحف ن د لاو رددتةفل امفوددعايدديي،اظددي هفلالبنت د ئ ا ددو ا
ظف قاذللا مب امعنوي ،اإذاولرااقفث امفوعايد يالبثثمدوو البح برد ال)32892ا يد اأيحدفامدةاقفثد ا
مفودددعايدددييالبجف بفددد البح برددد ال)318995البثمدددتةف اعندددفا ددد احفيددد ال)05ا ممدددتوىالبفمبددد ا
ل )1815ومعني ذلك أن متغير حجم األسرة مؤثر في تسيب الموظ والجدول  9مووح ذلك .ا ا
ا

الجدول 9
توزمع أفراد العينة لظاهرة تسيب الموظفين وحجم األسرة
العوام
العوام السياسية
العوام القتيادمة
العوام الجتماعية
العوام التربومة
العوام النفسية
أك ر من عام للتسيب

2-2
 30ا
2ا
1ا
صمف ا
1ا
1ا

6-8
 01ا
9ا
6ا
 01ا
1ا
5ا

حجم األسرة
11-5
صمف ا
2ا
2ا
3ا
3ا
1ا

مربع كآي= ()26036
الميدر :مةاإعفل البح حل ناو معتث اعل اوف ن لالبث رح المبكتف نف

-11فأك ر
3ا
0ا
0ا
0ا
صمف ا
3ا

درجة الحرمة = ()18

المجموع
 22ا
 05ا
 01ا
 02ا
 01ا
 05ا
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النتائج والمقترحات
أولا -النتائج
يهف ايذلالبحثل اإب البتعف اعل اعولماالمفي البثو مفة امةا مع البثثفلنف اظضالاعةا
معفظ ام اإذل اي نا ايذه البعولما الةتلو اوفمب اإح ئف ابفى اأظفل البعفن المجتثع البحثل) ا ظق ا
بل ثترففللالبية ف ا لبو فمف البثتثلل الو بجنساذيو ـاإن ث)ا لبث ب الم تث عف ،اممتوىالبفخا،ا
لبحف الم تث عف المفين اـا يو)ا حج السرفي ،ا قفاأ هفلانت ئ البتثلفااظ اضوءام اذيف ام ا
ييل  :ا
 .0لنالبثترفددددفللالبية ددددف ا لبو فمفدددد البثتثللدددد الو بددددفخاالبيددددهفي،احجدددد السرددددفيا ،لبث بدددد ا
لم تث عفددد ابهددد الدددي ففاظددد المدددفيالبثدددو مفةامدددةالبو فمددد ا،ايثددد اأ هدددفلانتددد ئ البتثلفدددااأنا
لبثترففللالبية ف ا لبو فمف البثتثلل الو بجنس اـاذيو دـاإند ثا)ا لبحف د الم تث عفد المفيند اـا
يو)ابفسابه اأيالي ففاظ المفيالبثو مفةامةالبج مع ا وث ايتثف المفيالبثدو مفةاوعولمداا
أخفىاأ اوثترففللاأخفىاذللاعالقد اود بثوقوا حفعد البثنظثد ا وف تهد ،ا يدذلايتطلديامايدفلا
مةالبف لر لا لبحثوثاظ ايذلالب ف ابلكيدواعدةاعولمدااأخدفىامدة فياظد المدفيالبثدو مفةا
مةا مع البثثفلنف ،اظضالاعةاأنابف بالبتنمفقاوفةاإ دفل البعثلفد البو فمفد ا لإل ل يد ايد ا
أيلفالبعولماالي ففلا .ا
 .3إنالبثددو مفةاظ د ا مع د البثثفلنف د ايثفلددوناإب د البتمددفيامددةالبو فم د الحع د ابلعولمدداالبمف رددف ا
و بف الس ب ا .ا
 .2إنايند اممددتوي لامةتلم د القددوا لءالمددفيالبثددو مفةامددةا مع د البثثفلنف د الحع د ابتحددف انددوعا
لبع ماا.ا ا
ثانيا ا -المقترحات
ون ًاءاعل البنت ئ البت الوصااإبفه البحثلا بث ايثللدهالبعن دفالبحيدفياووصدمها يفداياأر ردف ا
بلعثاا خ وص البعن صفالبت الثتلكالبثه للالبمنف ا لإل ل يد البع بفد البالنمد اس لءالبعثدااوكمد ءيا
ع بف د ،ا بك د الضددثةاإ ل يا مع د البثثفلنف د الرددتثفل ي ايددذهالبكم د ءللاو بعثددااظ د ايلف د لا مع د ا
لبثثفلنف ا أقم مه البثةتلم اايقتفاالبح حل نالسل  :ا
ضف يا ضعالرتفللفجف لامف ر امةاقحاا نل يالبتعلف البع ب امةا ه ا لبف بد امدةا هد ا
أخفىابلثفامةا د يفيالبتمدفيامدةاخدال البقفد اوف لرد لاموردع اعدةاأردح بالبتمدفي،ا يدذبكاقفد ا
لبف بد او بث د بث البو نفد اودفةالسحدالبالبمف ردف ا نحدذالبتمفقد البعن دفي ا لبثذيحفد ا لبط ئمفد اظد ا
لبورطالبو فم ،ا لبتنظدف البجفدفاظد البعثداا لثفيدفالبثمدة بف لا لب دالحف ل،امثد ايدة ياإبد اعدف ا
لبتفلخاا لبتكفل اظد البعثدا،ا ودف هايدة ياإبد اليتيد الدي ففالمدفيالبثدو مفةا لبةلدااظد الس لء.ا
مةالإل فلءلل السخفىالبت الةخذاونظفالمعتح ام اييل  :ا
.0الهف ا ف اعثاامن رح اس لءالبعثااويكاا فف .ا
.3لبقف اوعثاا للالف يحف اويكااممتثفابتطويفاممتوىاأ لءالبثو مفة .ا
.2الكلفوالبثمة بفةاظ الإل ل ياإلوفلناقف للالبثو مفةا إوفلع له البمنف ا لإل ل ي ا لكفيثه ا ا
.1امنثه اظفصابلتفقف اوث ايتن ريامعامعف اإنت ه ا .ا
.5البعن ي او بثولظاالبثعنوي املاايتيالبيكفا لبتقفيف .ا
.6الثقفقاأ يحفاقف امثكةامةالبفض البو فم ابثو مفه اعةا فيقالوظففالبةفم لالم تث عف اظ ا
لبج مع املاالوظففالبثض ن ا مطع امن ريابلثو مفةا لبتف يمففةا .ا
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.2الميتث او بتةطفطالبجففابل قويالبع مل ا،ا يجياأناي ثيالبتةطفطالثفيفالمحتف لالبالنم ا
مة البقوي البع مل اعنف ا ضع اخطط البتعلف ا لبتف يي احت ايثكة ارف اح ل البج مع ا أقم مه ا
لبثةتلم اامةالبقويالبع مل او و يارلفث ا .ا
 . 9ا ضع البف ا البثن ري اظ البثك ن البثن ري العتث ل اعل البثةيا البعلث ا لبكم ءي ا لبةحفيا
لميتث او بفق و ا لمعفاا اأ هايالبف ب البفق وف البة ص ا مث رح البثق فيةاظ اأ لءالبعثا ا
. 9اقض ءاعل البف لفةا ثو الإل فلءللا لبعثااعل الحمفطالإل فلءللا لثمفةارففالبعثا .ا
.01اا ون ءا االبثي ي ا لمنتث ءابلثنظث اوث ايتولظقامعانظ البقف اظ البثجتثعالبعفلق  .ا
الميادر
أولا -الميادر باللغة العربية
نا ثعد ،ا،3111ا ل دو للاأعضد ءالبهف د البتف يمدف اظد البج معد ا
. .0إوفليف ،اظ ضااخلفا،امثثف،ا
حو ا يفيالبعوبث ،امجل اوثوثاممتقحلف ا،لبعف ا9/ايلف البثفو ءالبج مع ا.ا ا

 .3إرث عفاا،ايورو،ا،0925البنايوالبكم ئ البعفود ا:اأ لءا مالحظد لامدةا قد ئعامدةلثفاقضد ي ا
لنثف البثول البحيفي اظ البو ةالبعفو ا،البكوياامةا 20-39ا يمثحفال .)0925ا
.2
.1
.5
.6
.2
.9
.9
.01
.00
.03
.02
.01
ا

وف،الفمففاعحف،ا،0990اللج ي لا مئاايجفيالبكم ءللامدةالبدف البعفوفد ،البثجلد البعفوفد ابدر ل يا
لبعف ،0/ا3ا .ا
حمدة،انحفدداالوظفدق،ا،0996ا ميددكل النةمد النت فد البع مداا عددف المنضدح اظد البعثداامجلد البتنثفد ا
لم ل ي ،البعف  ،3/ا مع البف البعفوف ،البق يفيا ا
ن يلو،امهفياحمة،ا،0992اإ ل يالسظفل امةامنظو ايث امكتح السق ،اعث نالس ن.ا ا
لح د ،اعحفلبلدده،ا،3110ا د يفيالبتمددفياظ د ال ل للالبددف البن مف د ،امجلدد الممددة،البعددف 1/البفيدد ،ا
لبمعو ي ا.ا ا
عثف،اعحفالبفحثةاعحفالبح ق ،ا،0929اإ ل يالسظفل ،ا ،0/امكتح اعفةاشثسالبق يفيا .ا
لبر ن ،ا بففالوفليف اوةاب ن ،ا،3112الملج ي لانثوالبتمفبالبو فم ا عالقتهد اود س لء،ا معد اند يوا
لبعفوف ابلعلو الممنف ،البفي ،البمعو ي ا.ا ا
ظنج ن،امور اب ن ،ا،0991الملج ي لالبثفيل اظ ال ل يالبثول البحيفي ،امطحع البفلي ،اورفل البعفلق ا
لبقثطد ن ،ار د ب ،البعد مفي،الحثددف،ا،0995ا نهد البحثددلالبعلثد اظ د البعلددو البمددلويف ا،ا 3/ا ل البكتدديا
بلطح ع ا لبنيف،امكتح البعحفك ن،البفي ،البمعو ي ا.ا
يددال ،امثثددفاعحددفلبرن ،ا،3110امه د للالبتددف ييال ن د ءالب عثدداا،امجل د البتددف ييا لبتنثف د البعددف 29/ا
لبفي ،البمعو ي ا.ا ا
بف د ا مددوول ،ا،3113المددفبالبثددو مفة،ا 0/ا،الف ث د امثثددفانجفددياقطددو ،ا ل البنددف يابلطح عدد ا
لبنيف،اعث ن،الس ن .ا
لبفوردددو،ايوردددواخلفمددد ،ا،3113ا لبممددد الإل ل يا أردددح وها لبنتددد ئ ا دددفقالبثع بجددد ،امجلددد البعلدددو ا
لم تث عف ،البثجلف21/البعف 3/اي ف اعةا مع البكوياا .ا
يونس،امثثفاعل ،ا،0992البتمفيالم ل ياظ البو فمد البع مد ،الردح وه،ال د ي،امع بجتده،امجلد البعلدو ا
لمقت ي ،ارطفو،البعف 1/ا فلولس،البجالئفا.
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