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 الملخص 

أثاار االغتااراب الااوظيفي علااى مسااتوى األداء التنظيمااي لشااركات االتصاااالت الخليويااة العاملااة تناااول البحااث 

، من خالل التعرف على أبعاد االغتراب الوظيفي وأثرها على مستوى األداء في الجمهورية العربية السورية

المقاربااة االسااتنباطية فااي توصاايف متغياارات التنظيمي ضمن الشااركات محاال الدراسااة، واعتمااد البحااث علااى 

م أداة االسااتبانة، حيااث تاام توزيعهااا علااى عينااة االبحث، كما اعتمد على أسلوب المسح االحصااائي، واسااتخد

ضاامن اإلدارات العامااة لشااركات االتصاااالت الخليويااة العاملااة فااي الجمهوريااة ماان العاااملين   390مكونة ماان

برنااامج ، وتاام تحلياال البيانااات باسااتخدام افااة المسااتويات اإلداريااة( ماان كMTNالعربيااة السااورية )ساايرياتل، 

 ، وتوصل البحث إلى مجموعة نتائج أهمها: SPSSالّتحليل االحصائي 

 -الالمعيارية -ضعف المعنى -انعدام القوة  يوجد أثر ذو داللة معنوية ألبعاد االغتراب الوظيفي ) ✓

لين في شااركات الخليااوي فااي الجمهوريااة العربيااة للعام ألداء التنظيميغربة الذات ( على ا  -العزلة

 .السورية

( علاااى العالقاااة باااين  10-7ساانوات الخبااارة باااين  -العمااار -يوجااد أثااار معناااوي لمتغيااارات ) الجااانس ✓

 .للعاملين في شركات الخليوي في الجمهورية العربية السورية االغتراب الوظيفي واألداء التنظيمي

 

 

 

 

 االغتراب الوظيفي، األداء التنظيمي، شركات االتصاالت.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The aim of the research is to test the impact of job alienation on the level of 
organizational performance of telecommunications companies operating in the 
Syrian Arab Republic, by studying the dimensions of job alienation and their 
impact on the level of organizational performance within the companies under 
study. The research relied on the deductive approach in describing the 
variables of the research. It also relied on the statistical survey method, and 
used the questionnaire tool, which was distributed to a sample of 390 
employees within the general administrations of cellular communications 
companies operating in the Syrian Arab Republic (Syriatel, MTN) from all 
administrative levels. The data were analyzed using the SPSS statistical 
analysis program. The most important results of this research are: 

✓ There is a significant effect of the dimensions of job alienation (lack of 
power - weak meaning - non-normativeness - isolation - alienation of 
the self) on the organizational performance of workers in mobile 
companies in the Syrian Arab Republic. 

✓ There is a significant effect of the variables (gender - age - years of 
experience between 7-10) on the relationship between job alienation 
and organizational performance of workers in cellular companies in the 
Syrian Arab Republic. 

 

 

Keywords: job alienation, organizational performance, telecommunications 

companies. 
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 اإلطار العام للبحث 
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 :مقدمة-1-1

ورفع مستواها وأدائها بشااكل عااام. وهااذا األماار يتطلااب منهااا  ،تسعى المنظمات إلى تحسين مكانتها

التفكير بآليات مختلفة كي تستطيع رفع األداء, وتحديد بعض النقاط التي يمكن أن تقااود إلااى أداء 

 .منخفض 

 إلاا  .... وماان هااذن النقاااط أسااعى ليكااون هناااا اناادماج فااي العماال ولاايس هناااا غربااة وانعاادام ثقااة

 الدراسة . محمور تمثله هذن الظاهرة

إن مصااطلح االغتااراب يسااتخدم فااي مختلااف مجاااالت الدراسااة خاصااة فااي الفلساافة والقااانون والطااب 

النفسااي، وقاااد اهاااتم علماااء االجتمااااع بدراساااة األبعاااد المكوناااة للشاااعور باااالغتراب لااادى األفاااراد مااان 

ة مختلاااف الخلفياااات االجتماعياااة، حياااث تعتبااار ظااااهرة االغتاااراب ظااااهرة اجتماعياااة نفساااية ومشاااكل

اجتماعية وإنسانية شااائعة فااي كافااة المجتمعااات بغااض النظاار عاان الاانظم العقائديااة واأليااديولوجيات 

والتقااادم االقتصاااادي والتكنولااااوجي، ويمكااان اعتبارهااااا علاااى أنهاااا أزمااااة ناتجاااة عاااان معانااااة اإلنسااااان 

ماااي المعاصااار الناتجاااة عااان الفجاااوة الكبيااارة باااين التقااادم الماااادي المتساااارع بشاااكل هائااال، والتقااادم القي

 .والمعناااوي الاااذي يساااير بااابيء، األمااار الاااذي أدى إلاااى شاااعور اإلنساااان بعااادم االنتمااااء لهاااذن الحيااااة

 (2005)الطرفي، 

إن األفراد العاملين ضمن المنظمات المختلفة عرضة كأي إنسان آخاار للمظاااهر المرضااية وماان أباارز هااذن 

ويتعاااظم أثاارن كلمااا ازدادت المااغوط، ممااا المظاهر المرضية االغتااراب الااوظيفي، الااذي ال يلبااث أن يتفاااقم 

أدى إلااى اعتبااار االغتااراب الااوظيفي أحااد الظااواهر التنظيميااة التااي تحااد ماان تقاادم العاااملين وتطااورهم وتااؤثر 

على األداء الكلي للمنظمة، فإحساس العاملين بالالمعنى وعدم وجود هدف وكذلك اإلحساس بعدم االنتماء 
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الذات من أهم أسباب انخفاض مستويات األداء الفردي والمؤسسي على   والعزلة االجتماعية واالغتراب عن

 (2012)الحمداني والصراف، . حد سواء

وماان هنااا تاااأتي أهميااة دراساااة أثاار االغتاااراب الااوظيفي علااى أداء المنظماااات ضاامن المجتماااع السااوري، فاااي 

ن أبعاااد األداء وماادى محاولااة لمعرفااة طبيعااة العالقااة وماادى تااأثير االغتااراب لاادى العاااملين علااى كاال بعااد ماا 

قاادرة المنظمااات علااى التغلااب علاااى هااذن المشااكلة ماان خااالل اساااتراتيجيات وسياسااات مقترحااة للتقلياال قااادر 

 اإلمكان من انتشار هذن الظاهرة بين عامليها.

 :البحث مشكلة-1-2

تعاااد ظااااهرة االغتاااراب الاااوظيفي بصاااورها ومالمحهاااا المتعاااددة إحااادى أهااام وأخطااار الظاااواهر التاااي تصااايب 

ن فااي كثياار ماان المؤسسااات والمنظمااات، لااذا فااإن هااذن الظاااهرة تسااتحق الدراسااة، فهااي موجااودة فااي العاااملي

 أغلب المجتمعات سواًء في الجانب الوظيفي أو في الجانب النفسي.

الشااعور باااالغتراب الااوظيفي علااى  اأشااارت الدراسااات السااابقة إلااى التااداعيات الساالبية الكبياارة التااي يفرضااه

يات أدائهاام باإلضااافة إلااى تاادني االنتماااء وعاادم القاادرة علااى أداء المهااام ضاامن كافااة كفاااءة العاااملين ومسااتو 

اإلدارات واألقسام، ومن هنا برزت أهمية دراسة هذن الظاهرة بكافة أبعادها والتعرف على مدى تأثيرها على 

 أداء المنظمة ككل، حيث يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل السؤال التالي:

ر باااالغتراب الااوظيفي لاادى العاااملين فااي شااركات االتصاااالت الخليويااة علااى األداء هاال يااؤثر الشااعو  ➢

 التنظيمي لهذن الشركات؟
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 :البحث أهداف-1-3

 التعرف على مفهوم االغتراب الوظيفي وأبعادن ومؤشراته. -1

معرفااة ماادى انتشااار ظاااهرة االغتااراب الااوظيفي ضاامن شااركات االتصاااالت فااي الجمهوريااة العربيااة  -2

 السورية.

 ليات قياسه.آالتعرف على مفهوم األداء التنظيمي و  -3

 دراسة العالقة بين االغتراب الوظيفي ومستوى األداء التنظيمي ضمن الشركات محل الدراسة. -4

تقاااديم توصااايات تسااااهم فاااي الحاااد مااان انتشاااار ظااااهرة االغتاااراب الاااوظيفي بماااا يسااااهم فاااي تحساااين  -5

 الشركات محل الدراسة.مستويات األداء التنظيمي ضمن 

 :الدراسة أهمية-1-4

 وتظهر أهمية الدراسة من خالل جانبين هما:

التنظيماااااي ضااااامن قطااااااع األهمياااااة العلمياااااة: تعاااااالج موضاااااوع حياااااوي وجدياااااد وماااااؤثر علاااااى األداء  -1

مااان الدراساااات القليلاااة التاااي تناولااا  موضاااوع  , وهاااياالتصااااالت فاااي الجمهورياااة العربياااة الساااورية

إثراء المكتبة تساهم في و  االغتراب الوظيفي في قطاع االتصاالت في الجمهورية العربية السورية.

وتعتباار إضااافة العربية بدراسات عمليااة حااول موضااوع االغتااراب الااوظيفي وآثااارن وطاارق الحااد منااه. 

 لألدبيات التي تكتب بهذا المجال .

طااوة عمليااة لتسااليي المااوء علااى وهااي خ الميدانيااة ونتائجهااامليااة: ماان خااالل الدراسااة األهميااة الع -2

عالقاااة االغتااااراب الااااوظيفي باااااألداء التنظيمااااي ضااامن قطاااااع االتصاااااالت فااااي الجمهوريااااة العربيااااة 

تزويد القائمين على قطاع االتصاالت بأسس عملية لبناء اسااتراتيجيات سااليمة تؤدي إلى   السورية.

 وتحسين البيئة التنظيمية ضمن الشركات العاملة في هذا القطاع.للتطوير اإلداري 
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 :البحث فرضيات-1-5

يوجاااد أثااار معنااوي ذو داللاااة إحصاااائية للشاااعور بااااالغتراب الاااوظيفي لااادى : األولييى الفرضييية الرئيسييية ❖

 السورية.العاملين على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية 

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

يوجااد أثاار معنااوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بانعاادام القااوة لاادى العاااملين  الفرضااية الفرعيااة األولااى: ➢
 على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للشعور بمعف المعنااى لاادى العاااملين  الفرضية الفرعية الثانية: ➢
 تنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.على مستوى األداء ال

يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للشعور بالالمعيارية لدى العاملين على   الفرضية الفرعية الثالثة: ➢
 مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

يوجااد أثاار معنااوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بالعزلااة لاادى العاااملين علااى  :الفرضااية الفرعيااة الرابعااة ➢
 مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

يوجد أثر معنوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بغربااة الااذات لاادى العاااملين   الفرضية الفرعية الخامسة: ➢
 ي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.على مستوى األداء التنظيم

لشاااعور فاااي العالقاااة باااين اداللاااة إحصاااائية  اختالفاااات جوهرياااة ذاتيوجاااد : الثانييية الفرضييية الرئيسييية ❖

حسب المتغيرات الديموغرافية )الجنس،  باالغتراب الوظيفي لدى العاملين على مستوى األداء التنظيمي  

 العمر، سنوات الخبرة(.

 راسة:الد متغيرات-1-6

 تتمثل متغيرات الدراسة بما يلي:

االغتاااراب الاااوظيفي بأبعاااادن التالياااة )انعااادام القاااوة، ضاااعف المعناااى، الالمعيارياااة،  المتغيااار المساااتقل: ➢

 العزلة، غربة الذات(

 مستوى األداء التنظيمي. المتغير التابع: ➢
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 :الدراسة نموذج-1-7

 يمكن التعبير عن متغيرات الدراسة وعالقتها بالنموذج التالي:

 

 

 

 

 

 

 
 :البحث وعينة مجتمع-1-8

يتمثااال مجتماااع البحاااث بكافاااة العااااملين ضااامن اإلدارات العاماااة لشاااركات االتصااااالت الخليوياااة العاملاااة فاااي 
 ( عاماًل من كافة المستويات اإلدارية.984( البالغ عددهم )MTNالجمهورية العربية السورية )سيرياتل، 

شااوائية ماان العاااملين فااي سيقوم الباحااث توزيااع اسااتمارة االسااتبيان المعاادة لغاارض هااذن الدراسااة علااى عينااة ع
 اإلدارات العامة لكال الشركتين.

 

 :البحث منهج-1-9

ساايعتمد الباحااث فااي هااذن الّدراسااة علااى المقاربااة االسااتنباطيتة، وذلااك ماان أجاال توصاايف متغياارات 

البحث وتحليلها اعتمادًا على البيانااات األوليااتة التااي ساايتم جمعهااا باإلضااافة الااى البيانااات الّثانويااتة المتااوّفرة، 

لهااذا الغاارض لجمااع البيانااات  حيث سيتم االعتماااد علااى أساالوب المسااح االحصااائي باسااتخدام اسااتبانة معاادة

 كأداة لتحليل البيانات المتوّفرة. SPSSاألوليتة الاّلزمة، ومن ثمت االعتماد على برنامج الّتحليل االحصائي 

ي
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 :البحث حدود -1-10

ستقتصر الدراسة على العاملين في اإلدارات العامااة لشااركتي االتصاااالت العاااملتين  الحدود المكانية: ➢

فاااي الجمهورياااة العربياااة الساااورية ولاااذلك لصاااعوبة الوصاااول لكافاااة العااااملين المنتشااارين علاااى مسااااحة 

 الجمهورية العربية السورية.

 2021ة في النصف األول من العام تحدد الدراس الحدود الزمانية: ➢

 :البحث مصطلحات -1-11

 أواًل: االغتراب الوظيفي:

يعرف االغتراب الوظيفي بأنه ظاهرة سلبية تنتاب العاماال أثناااء العماال وتجعلااه يفقااد االنتماااء للوظيفااة التااي 

 (2010يعمل بها ويشعر بالعزلة وعدم االرتباط بعمله وباآلخرين. )عبد السالم، 

 بعاد هي:وينقسم االغتراب الوظيفي حسب الدراسة الحالية إلى عدة أ

ه ال يساااتطيع أن يكاااون مااؤثرًا فاااي المواقاااف التااااي يواجههاااا فاااي عملاااه،  ➢ انعاادام القاااوة: شاااعور الفااارد بأناااّ

 (2009فيعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفكارن ورغباته. )سالم، 

ضعف المعنى: عجز الفرد عن الوصول إلااى قاارار أو معرفااة مااا ينبغااي أن يفعلااه أو إدراا مااا يجااب  ➢

 (2008أنه موجه لسلوكه. )عبدهللا،أن يعتقد 

الالمعيارياااة: فقااادان الفااارد تمساااكه بالمعاااايير والماااوابي فاااي محااايي عملاااه وشاااعورن إزائهاااا بالتنااااقض  ➢

 (2012والسلبية مع استخدام أساليب وطرق غير مشروعة لتحقيق األهداف والرغبات. )العزاوي،

تعاااااد عااان العالقااااات الوظيفيااااة أو العزلاااة: إحساااااس الفااارد بالوحاااادة فاااي محاااايي عملااااه، ومحاولتاااه االب ➢

 (2012االجتماعية السائدة في محيي عمله. )العزاوي، 
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غربة الذات: التأثيرات التي قد تأخذ حيزًا كبيرًا من مشاعر الفرد والتي تكون غير قادرة على مواجهة  ➢

 (2009االنفصال مما يؤدي إلى غربة هوية عوامل الشخصية واالجتماعية. )سالم، 

 داء التنظيمي:ثانيًا: األ 

ناااتج جهااد وساالوا جميااع األفااراد فااي كافااة اإلدارات واألقسااام الموجااودة ضاامن المنظمااة، والااذي يحاادد ماادى 

 (2007قدرة هذن المنظمة على تحقيق النتائج واألهداف الخاصة بأعمالها والتفوق بأدائها. )البغدادي، 

 :السابقة الدراسات -1-12

 االغتراب الوظيفي:أواًل: الدراسات المتعلقة بمتغير 

 (:2015دراسة سولو وآخرون ) -1

 “أثر االغتراب الوظيفي على العالقة بين الظلم التنظيمي والوالء التنظيمي”

“The Effect of Job Alienation on the Relationship Between organizational 

injustice and organizational loyalty”   

جاءت الدراسة للتعرف على العالقة التي يحدثها االغتراب الوظيفي بين متغيرين هامين في قطاع  

كان االغتراب الااوظيفي يااؤثر علااى العاااملين فااي ا إذا ماألعمال، هما الظلم التنظيمي والوالء التنظيمي، وع

قطاااع الرعايااة الصااحية. تاام اسااتخدام الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبيان كااأداة للدراسااة، وقااام الباااحثون 

ماان المختصااين فااي الرعايااة الصااحية )الممرضااات واألطباااء(  383باختبااار هااذن العالقااات فااي عينااة بلغاا  

إسااااطنبول. وأظهاااارت النتااااائج وجااااود عالقااااة ارتباطيااااة ذات داللااااة  ماااان المستشاااافيات العامااااة والخاصااااة فااااي

إحصاااائية باااين أبعااااد االغتاااراب الاااوظيفي والاااوالء التنظيماااي تعااازى لصاااالح أبعااااد االغتاااراب الاااوظيفي، كماااا 
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استنتج  الدراسة وجود عالقة بين العاملين في القطاع الصحي لمتغير الظلاام التنظيمااي والااوالء التنظيمااي 

 المتغيرين. لصالح اإلناث في

 (:2014دراسة سوزان صالح دروزة وديما شكري القواسمي ) -2

 “أثر المناخ األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي”

هدف  الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير المناخ األخالقي )الجانب الفردي والجانب التنظيمي(  

ر بالعجز، واالنعزاليااة، وعاادم الرضااا( فااي وزارة على الشعور باالغتراب الوظيفي )الشعور بالتشاؤم، والشعو 

موظااف واعتماادت الدراسااة  200التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي فااي األردن. وقااد بلااغ عاادد مااوظفي الااوزارة 

علااى الماانهج الوصاافي التحليلااي بأساالوبه النظااري والميااداني، وقااد أظهاارت النتااائج أن تصااورات المبحااوثين 

لااوزارة جاااءت بمسااتوى مرتفااع، بينمااا جاااءت تصااوراتهم حااول مسااتوى حااول وجااود مناااخ عملااي أخالقااي فااي ا

الشعور باالغتراب الوظيفي بمستوى متوسي، كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا لمناااخ العماال 

األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي، تعزى إلى التزام الموظفين بالتشريعات واإلجااراءات والماادونات 

 لتي تجبرهم على االنصهار ضمنها للحيلولة دون تعرضهم للعقاب.األخالقية ا

 (:2013دراسة صبر ) -3

 “أثر ضغوط العمل في مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي في مشفى اليرموا التعليمي”

تاام اختيااار عينااة الدراسااة لتشاامل كاال ماان الممرضااين والممرضااات العاااملين فااي المشاافى. ولتحقيااق  

اساااتبانة  120( مبحوثاااًا اساااتعيد منهاااا 126ر اساااتبانة وزعااا  علاااى عيناااة بلغااا  )أهاااداف الدراساااة تااام تطاااوي

صالحة للتحليل، وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا لمصادر ضغوط العمل ومسااتوى 

عمل لالشعور باالغتراب الوظيفي، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمصادر ضغوط ا

مسااتوى الكلااي وعلااى مسااتوى أبعادهااا والمتمثلااة بغمااوض الاادور وصااراع الاادور وأعباااء العماال وفاارص علااى ال
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التقدم والنمو الااوظيفي علااى مسااتوى الشااعور باااالغتراب الااوظيفي لاادى الممرضااات اإلناااث بشااكل أكباار ماان 

 الذكور. 

 

 ثانيًا: الدراسات المتعلقة بمتغير األداء التنظيمي:

 :(2020دراسة ديفيني وآخرون ) -1

 "قياس األداء التنظيمي: نحو أفمل الممارسات المنهجية" 

“Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best 

Practice” 

عن تصااور متعاادد األبعاااد  يبين البحثيعد األداء التنظيمي أحد أهم التركيبات في البحوث اإلدارية. حيث 

لألداء التنظيمي يتعلق في الغالب بأصحاب المصلحة، وظروف سوق المنتجات غير المتجانسة، والوق . 

باالسااتفادة ماان هااذن  يسااتعرض البحااث الفعاليااة المحاادودة لممارسااات القياااس المقبولااة بشااكل عااام، ويوصااي

األبعاااد المتعااددة. تطلباا  معالجااة هااذن النتااائج ماان الباااحثين امااتالا مباارر نظااري قااوي حااول طبيعااة األداء 

)أي النظرية التي تحدد المقاييس المناسبة لسياق البحث( واالعتماااد علااى نظريااة قويااة فيمااا يتعلااق بطبيعااة 

ن علااى و جهااا وطريقااة القيااام بااذلك(. حيااث أكااد الباااحثالمقاييس )النظريااة التااي تحاادد التاادابير التااي يجااب دم

دراساااتهم ضااارورة أن تتنااااول جمياااع األبحااااث اإلدارياااة المتعلقاااة بااااألداء هاااذين المطلباااين. يختاااتم المؤلفاااون 

دعوة إلجراء بحث يفحص كافااة األبعاااد باسااتخدام مقاااييس متعااددة وبيانااات طوليااة وصاايغ منهجيااة بديلااة الب

 بشكل مناسب مع قياس األداء التنظيمي. كطرق لمواءمة منهجية البحث

 (:2015دراسة المحاميد وآخرون ) -2
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 "أثر إدارة عالقات الزبائن في األداء التنظيمي من وجهة نظر مديري البنوا التجارية األردنية" 

هذن الدراسة إلااى اختبااار أثاار تطبيااق إدارة عالقااات الزبااائن فااي األداء التنظيمااي فااي البنااوا    هدف 

عاملااة فااي القطاااع المصاارفي األردنااي. ولتحقيااق أهااداف الدراسااة قااام الباااحثون بتصااميم اسااتبانة التجاريااة ال

لجمع البيانات األولية من عينة البحااث، إذ تكااون مجتمااع الدراسااة ماان جميااع العاااملين فااي البنااوا التجاريااة 

املين فااي إدارات بنكااًا، واقتصاارت عينااة الدراسااة علااى المااديرين ورؤساااء األقسااام العاا  12األردنيااة وعااددها 

اسااتبانة،  138استبانة، الصالح منها للتحلياال  150البنوا التجارية األردنية في مدينة عمان، إذ تم توزيع 

اسااتبانة الحتوائهااا علااى نساابة كبياارة ماان البيانااات المفقااودة. وتوصاال  الدراسااة إلااى وجااود  12وتاام اسااتبعاد 

الزبااائن )التركيااز علااى كبااار الزبااائن، وتنظاايم إدارة عالقااة أثاار ذات داللااة إحصااائية لتطبيااق إدارة عالقااات 

عالقات الزبائن، وإدارة معرفة الزبائن، وإدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا( في األداء التنظيمي 

مقاساااًا ببطاقاااة األداء المتاااوازن فاااي البناااوا التجارياااة العاملاااة فاااي القطااااع المصااارفي األردناااي. كماااا أشاااارت 

ى أن التركياااز علاااى كباااار الزباااائن وتنظااايم إدارة عالقاااات الزباااائن لهماااا األثااار األكبااار فاااي األداء النتاااائج إلااا 

التنظيمي، في حين لم يتبين أي أثر إلدارة معرفة الزبائن وإدارة عالقات الزبااائن المبنيااة علااى التكنولوجيااا. 

ن تهااتم بااإدارة عالقااات وخلصاا  الدراسااة إلااى مجموعااة ماان التوصاايات ماان أبرزهااا: علااى البنااوا التجاريااة أ

علااى إدارات البنااوا التجاريااة و زبائنهااا إلكترونيااًا عباار اإلنترناا  لمااا لااه ماان أثاار إيجااابي فااي رضااا الزبااائن، 

ات تفعيل إدارة معرفة الزبائن لما لها ماان دور فاعاال فااي تحسااين تنافسااية البنااوا ورضااا الزبااائن، وعلااى إدار 

أدوات التفاعاال اإللكترونيااة المرتبطااة بااإدارة عالقااات الزبااائن  البنوا التجارية زيادة وعي عمالئها السااتخدام

 المبنية على التكنولوجيا للتعرف إلى حاجاتهم المتنامية والحفاظ عليهم.

 :(2014دراسة أبو عليم ) -3

 "أثر التمكين اإلداري في األداء التنظيمي" 
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ي فااي المستشاافيات الخاصااة فااي هدف  الدراسة إلى التعرف على أثر التمكااين اإلداري علااى األداء التنظيماا 

عمان. حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي السببي، وتم اختيار عينااة الدراسااة ماان فئااة شاااغلي 

فااردًا وزعاا  علاايهم اسااتبانة معاادة لغاارض الدراسااة، وتاام  250الوظااائف اإلشاارافية، حيااث تكوناا  العينااة ماان 

 استبانة صالحة للتحليل. 171استرجاع 

ة إلااى عاادد ماان النتااائج أهمهااا: وجااود أثاار ذو داللااة معنويااة لمتغياارات التمكااين اإلداري علااى توصل  الدراس

 األداء التنظيمي.

كما أوص  الدراسة بزيادة االهتمام بعملية التمكااين اإلداري بأبعااادن المختلفااة، لمااا لااذلك ماان دور بااارز فااي 

 ستشفيات الخاصة بشكل خاص.تحسين مستوى األداء التنظيمي في منظمات األعمال بشكل عام والم

 :السابقةالدراسات موقع الدراسة الحالية من : ثالثا

تناااول البحااث أثاار االغتااراب الااوظيفي علااى مسااتوى األداء التنظيمااي لشااركات االتصاااالت الخليويااة العاملااة 

في الجمهورية العربية السورية، من خالل التعرف على أبعاد االغتراب الوظيفي وأثرها على مستوى األداء 

اطية فااي توصاايف متغياارات التنظيمي ضمن الشااركات محاال الدراسااة، واعتمااد البحااث علااى المقاربااة االسااتنب

البحث، كما اعتمد علااى أساالوب المسااح االحصااائي، واسااتخدم أداة االسااتبانة، حيااث تاام توزيعهااا علااى عينااة 

ماان العاااملين ضاامن اإلدارات العامااة لشااركات االتصاااالت الخليويااة العاملااة فااي الجمهوريااة   390مكونة ماان

داريااة، وتاام تحلياال البيانااات باسااتخدام برنااامج ( ماان كافااة المسااتويات اإل MTNالعربيااة السااورية )ساايرياتل، 

 .SPSSالّتحليل االحصائي 

هناا أثر للنوع على العالقااة بااين االغتااراب الااوظيفي واالداء التنظيمااي حيااث ان وتوصل  الدراسة إلى أن 

ن االغتاااراب الاااوظيفي ال يتااأثر بكااال الفئاااات وأ االثاار معناااوي عنااد الاااذكور بينماااا غياار معناااوي عناااد االناااث.
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االغتااراب الااوظيفي لااه أثاار فااي االداء التنظيمااي كمااا أن عااام(،  40حتى  31رية ماعدا الفئة العمرية )العم

 .سنوات  10سنوات و 7عند فئة الذين خبرتهم تتراوح بين 

وهذا ما يدل علااى وجااود تااأثير معنااوي ضااعيف وعكسااي لالغتااراب الااوظيفي علااى االداء التنظيمااي، أي ان 

وظيفي سيؤدي الااى انخفاااض فااي فعاليااة االداء التنظيمااي للعاااملين فااي شااركات زيادة مستويات االغتراب ال

 الخليوي في سورية.

أكثر المتغيرات تأثيرا في االداء التنظيمي هو متغير ضعف المعنى يليه الالمعيارية ثم انعدام القااوة واخياارا 

 العزلة بينما غربة الذات ليس لها أثر على االداء التنظيمي.

مرورة أخذ ظاهرة االغتراب الوظيفي على محمل الجد، ودراستها بكافة جوانبها، وتحليل بأوص  الدراسة  

أبعادهااا بالشااكل الااذي يمكاان القااائمين فااي المؤسسااات علااى الحااد منهااا، ومنااع تأثيراتهااا الساالبية علاااى أداء 

لظاااهرة االغتاااراب زيااادة وعااي العاااملين فاااي المؤسسااات نحااو اآلثااار الساالبية وعلااى  المؤسسااات التنظيمااي.

 الوظيفي، وتقديم كافة الحوافز المعنوية والمادية التي تمنع من تسرب هذن الظاهرة إليهم.

 جدول توصيف ومقارنة لمختلف الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية بينهم

 النتائج منهجية الدراسة هدف الدراسة الدراسة م

سااااااااااولو وآخااااااااااارون  

(2015:) 

“أثاااااااااار االغتااااااااااراب 

الاااااااااااوظيفي علاااااااااااى 

العالقااة بااين الظلاام 

التنظيماااااي والاااااوالء 

العالقااااااااااااااة التااااااااااااااي 

يحااااادثها االغتاااااراب 

الاااااااااااااوظيفي باااااااااااااين 

متغياااااااارين هااااااااامين 

فااااااااااااااااااااي قطاااااااااااااااااااااع 

األعماااااااااااال، هماااااااااااا 

الماااااانهج الوصاااااافي 

التحليلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

واالسااااااتبيان كاااااااأداة 

 .للدراسة

غتااااااراب اال  بااااااين وجااااااود عالقااااااة ارتباطيااااااة 

الاااوظيفي والااااوالء التنظيمااااي تعاااازى لصااااالح 

  .أبعاد االغتراب الوظيفي

وجاااااود عالقاااااة باااااين العااااااملين فاااااي القطااااااع 

الصااااحي لمتغياااار الظلاااام التنظيمااااي والااااوالء 

 التنظيمي لصالح اإلناث في المتغيرين.
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الظلااااااام التنظيماااااااي  التنظيمي”

 والوالء التنظيمي

سااااااااااااوزان صااااااااااااالح  

دروزة وديمااااااااااااااااااااااااااااااا 

شااااااكري القواساااااامي 

(2014:)   

“أثاااااااااااااااار المناااااااااااااااااخ 

األخالقاااااااااي علاااااااااى 

الشااعور باااالغتراب 

 الوظيفي”

التعااااااااااااارف علاااااااااااااى 

درجة تأثير المناااخ 

األخالقي )الجانب 

الفااااااردي والجاناااااااب 

التنظيماااااااي( علاااااااى 

الشااعور باااالغتراب 

 الوظيفي

الماااااانهج الوصاااااافي 

التحليلاااااي بأسااااالوبه 

 النظري والميداني

وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيًا لمنااااخ العمااال 

األخالقااااااااااي علاااااااااااى الشااااااااااعور بااااااااااااالغتراب 

ى التاااااازام المااااااوظفين الااااااوظيفي، تعاااااازى إلاااااا 

بالتشاااااااااااااريعات واإلجاااااااااااااراءات والمااااااااااااادونات 

األخالقيااااة التااااي تجباااارهم علااااى االنصااااهار 

 ضمنها للحيلولة دون تعرضهم للعقاب

 (:2013صبر ) 

“أثاااااااااااااار ضااااااااااااااغوط 

العماال فااي مسااتوى 

الشااعور باااالغتراب 

الااااااااااااااوظيفي فااااااااااااااي 

مشااااااااافى اليرماااااااااوا 

 التعليمي”

 

التعااااااااااااارف علاااااااااااااى 

مصااااااادر ضااااااغوط 

العمااااااااال ومساااااااااتوى 

الشااعور باااالغتراب 

 الوظيفي

المقارباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

االساااااااتنباطية فاااااااي 

توصااايف متغيااارات 

 البحث

وجاااااااود عالقاااااااة ارتباطياااااااة دالاااااااة إحصاااااااائيًا 

لمصاااادر ضاااغوط العمااال ومساااتوى الشاااعور 

 .باالغتراب الوظيفي

وجود عالقة ذات داللة إحصااائية لمصااادر 

عماال علااى المسااتوى الكلااي وعلااى لضااغوط ا

مساااتوى أبعادهاااا والمتمثلاااة بغماااوض الااادور 

وصااراع الاادور وأعباااء العماال وفاارص التقاادم 

والنمااااااو الااااااوظيفي علااااااى مسااااااتوى الشااااااعور 

باااااااااالغتراب الااااااااوظيفي لاااااااادى الممرضااااااااات 

 اإلناث بشكل أكبر من الذكور. 
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ديفينااااااااي وآخاااااااارون  

(2020): 

"قياااااااااااااااااااااااااااس األداء 

التنظيمااااااااي: نحااااااااو 

ت أفماال الممارسااا

 المنهجية" 

عن تصااور   البحث

متعاااااااااااادد األبعاااااااااااااد 

لااااااألداء التنظيمااااااي 

يتعلاااق فاااي الغالاااب 

بأصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاب 

 المصلحة

باساااتخدام مقااااييس 

متعااااااااددة وبيانااااااااات 

طوليااااااااااااة وصاااااااااااايغ 

منهجيااااااااااااة بديلااااااااااااة 

كطاااااااارق لمواءمااااااااة 

منهجياااااااااة البحاااااااااث 

بشااكل مناسااب مااع 

قيااااااااااااااااااااااااااااااس األداء 

 التنظيمي

ضاارورة أن تتناااول جميااع األبحاااث اإلداريااة 

دعوة إلجااااااراء بحااااااث والاااااا  المتعلقااااااة باااااااألداء

يفحاااااص كافاااااة األبعااااااد باساااااتخدام مقااااااييس 

متعاااااددة وبياناااااات طولياااااة وصااااايغ منهجياااااة 

بديلة كطرق لمواءمة منهجية البحث بشكل 

 مناسب مع قياس األداء التنظيمي.

المحامياااد وآخااارون  

(2015:) 

"أثاار إدارة عالقااات 

الزباااائن فاااي األداء 

التنظيمااااااااااااي ماااااااااااان 

يري وجهة نظر مااد

البنااااااااوا التجاريااااااااة 

 األردنية" 

اختبار أثر تطبيااق 

إدارة عالقااااااااااااااااااااااااات 

الزباااائن فاااي األداء 

التنظيمااااااااااااي فااااااااااااي 

البنااااااااوا التجاريااااااااة 

العاملة في القطاع 

المصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارفي 

 األردني.

تصااااااااميم اسااااااااتبانة 

لجمااااااااااع البيانااااااااااات 

األوليااااة ماااان عينااااة 

 .البحث

وجاااااود عالقاااااة أثااااار ذات داللاااااة إحصااااااائية 

تركيااااااز لتطبيااااااق إدارة عالقااااااات الزبااااااائن )ال

علاااى كباااار الزباااائن، وتنظااايم إدارة عالقاااات 

الزباااااااااااائن، وإدارة معرفاااااااااااة الزباااااااااااائن، وإدارة 

عالقااات الزبااائن المبنيااة علااى التكنولوجيااا( 

فاااي األداء التنظيماااي مقاساااًا ببطاقاااة األداء 

 المتوازن في البنوا التجارية العاملة. 

التركيز على كبار الزبااائن وتنظاايم إدارة   إن

لهمااااا األثاااار األكباااار فااااي عالقااااات الزبااااائن 

 األداء التنظيمي.

وجااااااود أثاااااار ذو داللااااااة معنويااااااة لمتغياااااارات الماااااانهج الوصاااااافي التعااارف علاااى أثااار أبااااااااااااااااااااااو علاااااااااااااااااااااايم  
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(2014): 

"أثاااااااااااااار التمكااااااااااااااين 

اإلداري فاااي األداء 

 التنظيمي" 

التمكااااااااااااين اإلداري 

علااااااااااااااااااااااااااااااااى األداء 

التنظيمااااااااااااي فااااااااااااي 

المستشااااااااااااااااااااااااااااافيات 

الخاصاااااااااااااااة فاااااااااااااااي 

 عمان.

التحليلااااي السااااببي، 

وتاااام اختيااااار عينااااة 

الدراساااااة مااااان فئاااااة 

شاااااغلي الوظاااااائف 

اإلشاااارافية، وزعاااا  

 عليهم استبانة 

 التمكين اإلداري على األداء التنظيمي.

كما أوص  الدراسة بزيادة االهتمام بعمليااة 

لذلك التمكين اإلداري بأبعادن المختلفة، لما 

مااان دور باااارز فاااي تحساااين مساااتوى األداء 

التنظيمي في منظمات األعمال بشكل عام 

 والمستشفيات الخاصة بشكل خاص.

أثاااااااااااار االغتااااااااااااراب  الدراسة الحالية 

الاااااااااااوظيفي علاااااااااااى 

مسااااااااااااااااااااااتوى األداء 

التنظيمي لشااركات 

االتصااااااااااااااااااااااااااااااااااالت 

الخليويااااااة العاملاااااااة 

فااااااااااي الجمهوريااااااااااة 

 العربية السورية

المقارباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

االساااااااتنباطية فاااااااي 

توصااايف متغيااارات 

البحث، كما اعتمد 

علااااااااااااااى أساااااااااااااالوب 

المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح 

االحصااااااااااااااااااااااااااااااائي، 

واسااااااااااااااااااااااااااتخدم أداة 

االساااااتبانة، تحليااااال 

البيانااات باسااتخدام 

برناااااااااامج الّتحليااااااااال 

االحصااااااااااااااااااااااااااااااااااائي 

SPSS. 

أثااااار للناااااوع علاااااى العالقاااااة باااااين االغتاااااراب 

الااااااوظيفي واالداء التنظيمااااااي معنااااااوي عنااااااد 

ن وأ الذكور بينما غير معنوي عند االناااث.

االغتااااراب الااااوظيفي ال يتااااأثر بكاااال الفئااااات 

 40حتى  31العمرية ماعدا الفئة العمرية )

االغتاااراب الاااوظيفي لاااه أثااار كماااا أن عاااام(، 

في االداء التنظيمي عند فئة الذين خباارتهم 

 .سنوات  10سنوات و 7تتراوح بين 

وهااااذا مااااا ياااادل علااااى وجااااود تااااأثير معنااااوي 

ضااعيف وعكسااي لالغتااراب الااوظيفي علااى 

ء التنظيماااااي، أي ان زياااااادة مساااااتويات االدا

االغتاااراب الاااوظيفي سااايؤدي الاااى انخفااااض 

فاااي فعاليااااة االداء التنظيمااااي للعاااااملين فااااي 

 شركات الخليوي في سورية.
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أكثاار المتغياارات تااأثيرا فااي االداء التنظيمااي 

هو متغير ضااعف المعنااى يليااه الالمعياريااة 

ثااام انعااادام القاااوة واخيااارا العزلاااة بينماااا غرباااة 

 لها أثر على االداء التنظيمي. الذات ليس

 

 :هيكل البحث -1-13

: تحاادث فياااه الباحااث عاان منهجياااة العماال المسااتخدمة وعااان الفصاال األول: اإلطااار العاااام للبحااث  -1

باإلضااافة إلااى . لدراسات السااابقة وعاان مشااكلة البحااث وأهااداف البحااث أهميتااهمصطلحات البحث و 

 وأخيرا منهج البحث وحدودن. وعينة البحثنموذج البحث ومجتمع و متغيراته و فرضيات البحث 

  يليهالفصل بتمهيد ثم مفهوم وتعريف االغتراب الوظيفي   بدأالفصل الثاني : االغتراب الوظيفي :  -2
الوظيفي ومراحله ثم أنواع االغتراب الوظيفي و أبعادن وأخيرًا نتائج االغتراب  أسباب االغتراب  

 . الوظيفي وكيفية الحد من انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي 

الفصل الثالث : األداء التنظيمي : عااالج هااذا الفصاال مفهااوم األداء التنظيمااي والجوانااب األساسااية  -3

 ، مسااتويات األداء التنظيمااي ماان خااالل األداء علااى المسااتوى الفاارديو  ، لااألداء التنظيمااي وأبعااادن

 للفصل. ألداء على مستوى المنظمة , وانتهى بالخالصةاو ، واألداء على مستوى الفريق 

الفصل الرابع : اإلطار العملي للبحث : تناول أدوات الدراسااة وهااي : أداة الدراسااة المسااتخدمة فااي  -4

دراساااة ثباااات المقااااييس ودراساااة األسااااليب ، و ى األداء التنظيمااايتقيااايم أثااار االغتاااراب الاااوظيفي علااا 

 االحصائية المستخدمة في الدراسة واختتم الفصل بعرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 هاوتوصياتالدراسة نتائج : تم  مناقشة  النتائج والتوصيات :الخامس الفصل -5



الصفحة   

  و
 

  

 قائمة المراجع -6

 المالحق -7



الصفحة   

1 
 

  

 

 الفصل الثاني 

 االغتراب الوظيفي 

 تمهيد

 مفهوم وتعريف االغتراب الوظيفي  -2-1

 أسباب االغتراب الوظيفي  -2-2

 مراحل االغتراب الوظيفي  -2-3

 الوظيفي.أنواع االغتراب    -2-4

 يأبعاد االغتراب الوظيف  -2-5

 نتائج االغتراب الوظيفي  -2-6

 كيفية الحد من انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي    -2-7

 الخالصة

 

 

 



الصفحة   

2 
 

  

 تمهيد:

تعااد ظاااهرة االغتااراب ماان الظااواهر االجتماعيااة الشااائعة فااي كثياار ماان المجتمعااات، وهااي أزمااة معانااااة    

لإلنساااان المعاصااار تنشاااأ مااان أساااباب اقتصاااادية واجتماعياااة ونفساااية، األمااار الاااذي أدى إلاااى زياااادة اهتماااام 

تقاادم الماان جهااة، و  كبياارالتقاادم المااادي الالباااحثين بدراسااتها، مسااتندين فااي ذلااك إلااى الفجااوة الحاصاالة بااين 

بطيء من جهة أخرى األمر الذي جعل الفرد في حالة من الشعور السلبي المولد لحالااة المعنوي القيمي و ال

 من عدم االنتماء للبيئة التي يعمل بها بسبب التفاوت بين الجهد والدخل.

قاادم كااارل ماااركس  إن مفهوم االغتراب الوظيفي لاايس بالجديااد فااي عااالم األعمااال وأداء المنظمااات، فقاادو    

رأيه حول االغتراب الوظيفي، بوصفه له بأنه الحالة التي يصبح فيها الفرد منفصاًل عن عملااه بساابب عاادم 

حريته في التصرف في نطاق عمله، واستمد هذا الطرح من اقتراحه القائل بأن االغتااراب هااو نتيجااة لعجااز 

 ( Shantz et al, 2015, p 6الفرد وإحباطه من الحاجة إلى االستقاللية. )

، و Seeman, 1959كمااااا اسااااتحوذ مفهااااوم االغتااااراب الااااوظيفي علااااى اهتمااااام علماااااء االجتماااااع مثاااال 

Johnson, 1973 و ،Durkeheim, 1959 و ،Pearil, 1963 وقااد أجمعااوا علااى اعتبااار االغتااراب ،

 ( 181، ص 2013الوظيفي أحد السمات األساسية لإلنسان المعاصر. ) بحر، أبو سلطان، 

خذت ظاااهرة االغتااراب الااوظيفي مالمااح عدياادة، تصاايب العاااملين فااي المؤسسااات علااى اخااتالف أنواعهااا، وأ

تهدد نجاحها وتميزها، وعليه ركز الباحثون على وإن وجود هذن الظاهرة يعني مرور المؤسسة بأزمة حقيقة 

ن وكيفيااة إيجاااد الحلااول دراسااة ظاااهرة االغتااراب الااوظيفي، وعالقتااه باااألداء الااوظيفي، لمعرفااة أساابابه وأبعاااد

 المناسبة له.

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن مفهوم االغتراب الوظيفي، ومعرفة أسبابه مراحله، والبحث فااي أنواعااه، 

 والتعرف على أبعادن، ومعرفة نتائجه وكيفية الحد من انتشارن.
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 :مفهوم وتعريف االغتراب الوظيفي -2-1

وم االغتااراب، والااذي قدمااه الباااحثون فااروم وهيجاال وماااركس ماان نشااأ مفهااوم االغتااراب الااوظيفي ماان مفهاا    

فكرة االغتراب تنشأ من خلل في عالقة أن تفق الثالثة على اخالل تطبيقه على المواقف المعاصرة، حيث 

الفرد مع اآلخرين ومع المجتمع ككل، وأكد ماركس على مفهوم العامل المغترب ضمن العالقات الرأسمالية 

 ( 29، ص 2003ة، ) خليف .لإلنتاج

تاام اسااتخدام و  ،يمثل مشكلة محفوفة بااالغموض  الوظيفياالغتراب  أنت ( 1987)وآخرون    كما الحظ فاالس

ماااركس فقاادم . الااوظيفيغتااراب اال عاادد كبياار ماان المصااطلحات المختلفااة فااي الدراسااات التااي تقاايس جوانااب 

حالااة )أو شااعور( الااوظيفي بأنااه االغتااراب  مفهااوم لهم حااو ر أفكااا (1926/1947ويباار )و ( 1844/1961)

عااان عااادم وجاااود نتجااا  والتاااي  أي ليسااا  ذات قيماااة ومعناااى، تكاااون فيهاااا الوظيفاااة خارجياااة بالنسااابة للفااارد

خمسااة وحاادد الااوظيفي  تفساايًرا أكثاار معاصاارة لالغتاارابSeeman (1971)  ، وقاادماسااتقاللية فااي العماال

قااة كم( ، الالمعنااى )أي عاادم القاادرة علااى فهاام العال: العجااز )أي عاادم الااتحالااوظيفي مكونااات ماان االغتااراب

ه القواعااد أو قواعااد الساالوا جاات و  ، انعدام المعايير والعزلة ) أي عناادما ال ت  بين مساهمات المرء لغرض أكبر(

، واالغتراب الذاتي )أي عندما يصبح العمل مساًرا لتلبية االحتياجات بشكل فعال نحو األهداف الشخصية(

أن  الااوظيفي يفتاارض مفهااوم االغتااراب، وبناااًء عليااه سيلة للتعبير عن إمكانات الفاارد(الخارجية فقي وليس و 

بعاااض هياكااال العمااال وإجراءاتاااه )مثااال الاااتحكم المركااازي فاااي عملياااات العمااال ومهاااام العمااال الروتينياااة غيااار 

نااع مشاااركة ، ممااا يمحاادودةلألفااراد اسااتقاللية وظيفيااة مالمعقدة التي تحكمها قواعد وتعليمات صارمة( تااوفر 

 (. Sarros et al, 2002, p 287. )الموظفين وإثراء العمل

 وتم وضع عدة تعاريف لالغتراب الوظيفي سوف نستعرض أهمها:
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شااعور الفاارد بالعزلااة والمااياع، وعاادم االنتماااء، وفقاادان الثقااة والمعاناااة  :بأنااه Kanungo 1992عرفااه    

للقاايم االجتماعيااة، التااي تااؤدي إلااى انفصااال الفاارد  ض النفسية، واإلحساس بالقلق، وحالة من العدوانية، ورفاا 

 ( 19، ص 2020عن المجتمع. ) جمانة، 

العماال الااذي ال يااؤدي إلااى تحقيااق اإلشااباع الااذاتي ف االغتراب الوظيفي بأنه تلك الظاهرة الناتجااة عاان رّ  ع  و 

 ( 182، ص 2013والداخلي للفرد. ) بحر، أبو سلطان، 

ن تعريفًا مختلفًا لالغتراب الوظيفي بوصفه حالة ماان االضااطراب التااي تقااود إلااى يبينما أعطى بعض الباحث

 إحدى الحالتين:

اع واالبتكار كرد فعل على واقعه حالة إيجابية يحاول فيها الفرد المغترب اإلقدام على االبد ✓

 الوظيفي، ومحاولة إلثبات ذاته.

شااعور الحالة سلبية ناتجااة عاان حالااة ماان انعاادام القااوة وضااعف المعنااى وفقاادان المعااايير، و  ✓

ه. ) الربيعي ، الحدراوي، ئبالعزلة، مما ينعكس على الكفاءة الذاتية للفرد وانخفاض في أدا

 (2، ص  2013

 جاتااه وتوقعاتااه البااارزة ماان العماال.علااى تلبيااة احتيا عاادم قاادرة الموظاافبأنااه  ظيفيالااو  االغتاارابكمااا يعاارف 

(Awang, 2017, p 272  ) 

 وبناًء عليه نالحظ أن مختلف التعاريف السابقة قد أجمع  على أن االغتراب الوظيفي يشمل عدة نقاط:

 بالمجمل هو ظاهرة سلبية. ✓

 ترافق العامل أثناء العمل. ✓

 االنتماء لبيئة العمل.فقدان في  ✓

 شعور بعدم الرضا وفقدان للتفاعل االجتماعي. ✓



الصفحة   

5 
 

  

 عزلة عن اآلخرين. ✓

 ناتج عن ضغوط وعوامل نفسية وذاتية واقتصادية. ✓

ويشااعر معهااا بعاادم  يعاااني منهااا الفاارد   نفسااية   حالااة   :ويعرفه الباحث باالستناد إلى التعاااريف السااابقة بأنااه   

بالبيئااة المحيطااة بااه،  او متعلقااة   ذاتيااة   وعوامل   نفسية   لمغوطات   ه  ض  لتعر   ةً به، نتيج  الصلة بالواقع المحيي  

 على التكيف معها، مما يؤدي إلى ركونه للعزلة واالنفصال عن عمله. اً بحيث ال يكون قادر 

 :أسباب االغتراب الوظيفي -2-2

ن أن أسباب االغتراب الااوظيفي ي، فقد أوضح بعض الباحثتدرج  األسباب المؤدية إلى االغتراب الوظيفي

 ( 184، ص 2013) بحر، أبو سلطان،  فئات ثالثة هي: تندرج ضمن

 خاصة: مثل التخصص، تقسيم العمل، قلة فرص التعلم والمعرفة.أسباب  -1

االجتماااعي (: مثاال الوضااع  –الوضااع االقتصااادي  –أسااباب اجتماعيااة بيئيااة ) الوضااع السياسااي  -2

فااي مجااال العماال، فقاادان األلفااة ورضاااء االنتساااب خااارج وداخاال القصااور فااي العالقااات االنسااانية 

محيي العمل، التقدم التكنولوجي والصناعي، تفاوت الدخل، انخفاااض مسااتوى التفاعاال االجتماااعي 

 داخل محيي العمل.

شااعور بعاادم الذاتيااة: مثاال الشااعور بالتفاااوت الطبقااي لاادى العاماال، اإلشااراف االسااتبدادي، أسااباب  -3

 تحقيق التوقعات.

 ينما أرجع باحثون آخرون أسباب االغتراب الوظيفي إلى عاملين اثنين هما:ب

 عوامل تعود إلى المنظمة: -1

-13، ص 2008المقاادادي، ( و )  25-24 ، ص 2010) الطهطاااوي،  وتتماامن مجموعااة أسااباب هااي:

14-15  ) 
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 المكننة واألتمتة: ➢

تكنولاااوجي، حيااث أن الثاااورة التكنولوجياااة فاااي ن ظاااهرة االغتاااراب الاااوظيفي إلااى سااابب ييرجااع بعاااض البااااحث

شااار ظاااهرة االغتااراب الااوظيفي بااين العاااملين، وذلااك نتيجااة لهيمنااة األتمتااة وأجهاازة تالمنظمة ساهم  في ان

الحاسوب واألجهزة االلكترونية األخرى المستخدمة في العمل اليومي، فكان هذا التطور التكنولوجي كخطر 

لمنظمااة، أي أصاابح العاااملون و اإلداريااون خاضااعين إلرادة هااذن التكنولوجيااا مهاادد للعالقااات اإلنسااانية فااي ا

 بعد أن كانوا أسيادًا في عملهم.

 الخلل في تقارير كفاية األداء: ➢

هذن المشكلة ظهرت بسبب اعتماد المنظمة في تقييم األداء السنوي للموظفين على أساااس التقااارير الفرديااة 

فاااي  ه الشخصاااية مماااا يخلاااق هاااوةً ئااا بالغالاااب تكاااون خاضاااعة لتاااأثيرات الفااارد وأهواللمااادير أو المشااارف والتاااي 

 العالقة بين الموظفين واإلدارة.

 ضعف الفعالية اإلدارية: ➢

والتي تؤدي إلى عدم قدرتها على أداء المطلوب منها وبالتالي التفكير في إعادة بنائهااا علااى مبااادر اإلدارة 

المهام والواجبات المطلوبااة إلنجاااز العماال، وإذا لاام يااتم مشاااركة السلوكية للمنظمة على أساس إعادة ضبي 

نوعااًا ماان االغتااراب الااوظيفي  ذلااك الموظفين المسؤولين حااول آرائهاام عاان المهااام الموكلااة لهاام فسااوف يخلااق

 بسبب خلق بعد بين الموظف وعمله.

 الشعور بتناقض األدوار: ➢

ن موظف في المنظمة، إلى رب أسرة، اأو من حيث أن شعور الموظف باختالف األدوار التي يقوم بها، م

مرؤوس في المنظمة إلى رئيس في منزله، وغيرها، هذن الحاالت الشعورية تؤدي إلااى خلااق حالااة ماان عاادم 

 الرضا عن األداء الوظيفي مما يسبب حالة من االغتراب الوظيفي.
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 سعة حجم الشركة: ➢

الموظفين فيها، ومن هذن اآلثار مثاًل التشت  في جهود إن سعة حجم المنظمة تؤدي إلى آثار سلبية على 

مما يؤدي إلى عدم إنجاز مهمة  ،بين مهامهم من جهة وعملية اإلشراف من جهة أخرى  المدراء والمشرفين

اإلشراف بالصورة المطلوبة، األمر الذي يجعل الموظف يشااعر بمااعف عمليااة اإلشااراف عليااه، ممااا يااؤدي 

مااان الماااوظفين، ويسااهم هاااذا الشاااعور بعاادم العدالاااة باااين العاااملين المجتهااادين فاااي بغياارن  دّ جااا  إلااى تسااااوي الم  

 العمل، وانتشار حاالت الالمباالة.

 ضعف مستوى التدريب: ➢

إن ساابب هااذن المشااكلة هااو كااون رغبااة العاماال فااي الااتعلم والتاادريب تكااون محصااورة بحاااالت يريااد إشااباعها، 

به القادة في مستويات اإلدارة المختلفة نوعًا من الخلل فااي ما يجا غالباً  هذالمما يحد من عملية التدريب، و 

تنفيااذ مساااؤولياتهم، لاااذا يتوجاااب التركياااز علاااى موضاااوع التعلااايم والتااادريب، ألنناااا باااأمس الحاجاااة إلاااى تفجيااار 

 طاقات البشر للعمل والتفكير واإلنجاز وبث روح التقدم.

 عوامل تعود إلى الفرد: -2

 (  20-19، ص 2007الزهري، )  وتتضمن عدة عوامل نورد أهمها:

 الخوف وعدم األمان الوظيفي: ➢

وينشااأ بساابب المواقااف التااي يتعاارض لهااا الفاارد الموظااف والتااي تقااود إلااى انفعالااه بساابب عاادم قدرتااه علااى 

 مواجهتها أو حلها، مما يشعرن بالخوف وعدم األمان الوظيفي، وبأنه سوف يخسر عمله.

 الشعور بعدم مصداقية توقعات الفرد: ➢
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والمقصااود بااه هااو االخااتالف بااين واقااع الوظيفااة وبااين مااا كااان يتصااورن الفاارد فااي مخيلتااه عنهااا، كااأن يجااد 

الدخل غير متناسب مع الجهد، أو أن التقدم الوظيفي ال يحقق طموحاته، مما يؤدي إلى ظهااور االغتااراب 

 الوظيفي.

 نقص الكفاءة: ➢

الداء والساابب هااو محاولااة كاال ماانهم إرجاااع إن نقص كفاءة المااوظفين سااوف يخلااق نوعااًا ماان التفاااوت فااي ا

أسباب ضعف أدائه إلى ظروف خاصة بالمنظمااة وعاادم اعترافااه بتحماال المسااؤولية، كمااا يااؤدي إلااى ظهااور 

 حاالت من الصراع بين العاملين والتي تقود بالمجمل إلى ظهور االغتراب الوظيفي.

 وقت الفراغ: ➢

ظهور حاالت من التشت  الوظيفي وكثاارة األحاديااث الجانبيااة، إن وجود وق  فراغ أثناء العمل سيؤدي إلى 

 مما يؤدي إلى انشغال الموظفين بحل مشاكلهم الجانبية على حساب العمل.

 سوء التوافق والتكيف: ➢

إن فقدان الفرد لشعور األلفة بينه وبين العاااملين فااي محاايي العماال ساايؤدي إلااى شااعورن بحالااة ماان التناااقض 

 العمل.طه، والغربة في يمع مح

 شعور الفرد بالخضوع للضغط الخارجي: ➢

وساااببه األسااااليب اإلدارياااة والقيادياااة المطبقاااة، والتاااي قاااد يكاااون بعماااها متسااالي مثااال تطبياااق القائاااد للااانمي 

 ن ردة فعل لدى الموظف تجان مرؤوسيه وتجان مهامه في العمل.وّ  ك  األوتوقراطي في القيادة، مما ي  

 

 



الصفحة   

9 
 

  

 :الوظيفيمراحل االغتراب  -2-3

وتنعكس نتائجها على المنظمة ، بحيث تقود كل مرحلة إلى التي تليها،  مراحل  بعدةيمر االغتراب الوظيفي  

 وسوف نستعرض هذن المراحل: ككل.

 مرحلة التهيؤ لالغتراب: -1

ركاااز البااااحثون وعلااااى رأساااهم هيجااال علااااى مرحلاااة التهياااؤ لالغتااااراب علاااى أنهاااا ماااادخل لظااااهرة االغتااااراب 

 ن هذن المرحلة من األبعاد التالية:الوظيفي، وتتكو 

 فقدان السيطرة. ✓

 الالمعنى. ✓

 الالمعيارية. ✓

 التفاعل في مرحلة التهيؤ لالغتراب. ✓

 (153، ص 2019وأوضح هيجل أن هذن األبعاد تحدث بالتعاقب. ) العمري، 

 مرحلة الرفض والنفور: -2

يميزهااااا وجااااود الصااااراعات بشااااقيها الداخليااااة تااااأتي هااااذن المرحلااااة بعااااد المرحلااااة السااااابقة مباشاااارة، والااااذي    

والخارجيااة للفااارد، والتااي يكاااون مصاادرها التفاعااال بااين الجواناااب الذاتيااة والجواناااب الموضااوعية، كاااون الفااارد 

يمتلك أفكار وأهداف يرغب في تحقيقها والتي تسمى بالبعد الذاتي، ولكنها تصطدم مااع الواقااع الااذي يعااي  

ومن مظاهرهااا النفااور الثقااافي الااذي يقااود الفاارد إلااى إقناااع نفسااه بتاارا فيه والذي يسمى بالبعد الموضوعي، 

، ومن مظاهرها أيمًا: القلق، الغمب، االستياء، الحزن، مهامه والقيام بمعارضة المعايير الثقافية المألوفة

 ( 80، ص 2013االكتئاب، عدم القدرة على التركيز على العمل، رفض تنمية المهارات. ) بوتعني، 
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 التكيف المغترب:مرحلة   -3

وتسمى هااذن المرحلااة بالعزلااة االجتماعيااة للفاارد، وتعتباار هااذن المرحلااة تااراكم للمشاااعر الساالبية المتولاادة لاادى 

 يتصرف الفرد في هذن المرحلة بإحدى موقفين أساسيين وهما: حيث الفرد والناتجة عن المراحل السابقة،

 فتحدث المجاراة المغتربة والتمرد والثورة.الموقف األول: يتخذ الفرد موقفًا إيجابيًا  ✓

الموقااف الساالبي: يتخااذ الفاارد موقفااًا ساالبيًا ماان خااالل االنسااحاب أو االناادماج الكاماال والمسااايرة أو  ✓

 الخموع لكل المواقف التي تحصل.

ويلجااأ الفاارد المغتاارب فااي هااذن المرحلااة إلااى مجموعااة تصاارفات مثاال الغياااب المتكاارر عاان العماال، اللهجااة 

 (157، ص 2019) العمري،  ية، الصدام مع البيئة المحيطة، العدوانية اتجان اآلخرين.التشاؤم

فااي حااين أوضااح باااحثون آخاارون مراحاال االغتااراب الااوظيفي ضاامن ثالثااة تتاادرج ماان األساافل إلااى األعلااى 

 ( التالي: 1-2من خالل الشكل رقم )  هاويمكن توضيحلتكون مجتمعة ظاهرة االغتراب الوظيفي 

 

 ( مراحل االغتراب الوظيفي 1-2 الشكل ) 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة 

مرحلة االغتراب 
الجسدي

مرحلة االغتراب 
الذهني

مرحلة االغتراب 
النفسي
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أن أول مرحلة هي االغتراب النفسي، ويمر الفرد في هذن المرحلة بشعور أن العالقة يتمح لنا من الشكل  

سلبي تجاهها، وفااي المرحلااة الثانيااة وهااي االغتااراب الااذهني،  هبينه وبين المنظمة غير طبيعية ويكون موقف

وهنا يبدأ الفرد بالشرود الذهني وعدم التركيز على العماال، واالكتئاااب، ثاام تااأتي مرحلااة االغتااراب الجساادي، 

وهنا يصبح االغتراب الوظيفي مكتماًل، حيث يقوم الفرد بالتغيااب عاان العماال، وفااي حااال وجااودن فااي العماال 

 (24، ص 2020ائدة. ) كرباع، ال يكون له ف

 :الوظيفيأنواع االغتراب  -2-4

إن ظاااهرة االغتااراب عاان العماال باتاا  ماان المظاااهر اإلشااكالية التااي تشااهدها المنظمااات المعاصاارة، وقااد تاام 

 وضع نوعين لالغتراب الوظيفي هما:

 االغتراب عن الذات: -1

النااوع والااذي يساامى أيمااًا االغتااراب تاام االعتماااد علااى منهجيااة ماااركس فااي توصاايف العماال لتوضاايح هااذا 

 (160-159، ص 2019ممن معنيين اثنين هما: ) العمري، تالشخصي، وت

األول هااو عماال اإلنسااان، كااون أن المباادأ األساسااي يقااول بااأن عماال اإلنسااان هااو حياتااه، وبالتااالي  ✓

 عندما يغترب الفرد عن عمله فهو يغترب عن ذاته أيمًا.

تااااه اإلنسااااانية الحقااااة أو الطبيعيااااة الجوهريااااة، أي الفقااااد الكلااااي الثاااااني: انفصااااال االنسااااان عاااان حيا ✓

 لإلنسانية، وعليه يصبح الفرد مغتربًا عن ذاته.

 االغتراب عن اآلخرين: -2

ويسمى أيمًا باالغتراب االجتماعي، وهو شااعور الفاارد باااالنعزال عاان اآلخاارين، ماان أصاادقاء وزمااالء عماال 

الفرد لألهداف العامة للمنظمة، ودخوله بحالااة صاادام مااع ومدراء وحتى األسرة، وسببه األساسي هو رفض 

الزمالء واإلدارة حيال ذلك، كما يرجع هذا النوع من االغتراب الوظيفي إلى ظاهرة اقتصادية حديثة تمثلاا  
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، فينظاار الفاارد إلااى نفسااه ضاامن المنظمااة علااى أنااه ماان خااالل األرقااام والكميااات هبالتفكير الدائم للفرد بحياتاا 

نظاار إلااى دخلااه علااى أنااه مجموعااة أرقااام ال تلبيااه فااي شااراء مااا يحتاجااه ماان كميااات، كاال هااذا مجرد رقاام، وي

 (25، ص 2020يقود إلى ظاهرة االغتراب الوظيفي. ) كرباع، 

 ي:أبعاد االغتراب الوظيف -2-5

، بدراسااة ظاااهرة Gibson 1999، و جبسون Nuisser 2019قام  مجموعة من الباحثين أمثال نويسر 

االغتراب الوظيفي ووضااعوا مجموعااة أبعاااد لهااذن الظاااهرة إلعطائهااا موثوقيااة علميااة وسااوف نسااتعرض هااذن 

 :األبعاد

 انعدام القوة: -1

درس هذا البعد حالة الفرد خالل تعامله مع المواقف التي تعترضه، بحيث يشااعر بااأن ال حااول لااه وال يو    

، كمااا أنااه يعجااز عاان اهاا ال يستطيع التأثير في المواقف االجتماعية التااي يواجهقف، وأنه االمو   نقوة تجان هذ

السيطرة على تصرفاته وأفكارن ورغباته، وهنا يصل الفرد إلى مرحلااة العجااز حيااال تقرياار مصاايرن، أو صاانع 

 ( 22، ص 2007القرارات المصيرية الحياتية، وبالتالي يشعر بالخنوع واالستسالم. ) بن زاهي، 

 دة أعراض النعدام القوة مثل:ويوجد ع

العجااز: أي عجاااز الفااارد عاان تحدياااد مساااار األحااداث أو تحدياااد النتاااائج التااي تنشاااأ عااان هاااذن  ✓

 األحداث.

 التشاؤم: إحساس الفرد بالفشل وسوء الحظ في كل شيء يحسه أو يريد فعله. ✓

 اليأس: وهو حالة من عدم الرغبة في التفوق وإتمام المهام الصعبة. ✓

 لفرد االجتماعية.تثبيي مهارات ا ✓

 شعور الفرد بعدم القيمة. ✓
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 ضعف المعنى: -2

حالة التي يمر بها الفرد والتي يكون فيها غير قادر على التنبؤ بالنتائج المستقبلية، وقد الويدرس هذا البعد  

لشااعور بااأن الحياااة بااال معنااى، وأنااه فقااد المشااجعات الالزمااة السااتمرارها، وساابب هااذا الشااعور هاااو ليصاال 

اإلحباط الذي يمكن أن يتعرض له، وعدم إشباع الحاجات المختلفة الجسدية والنفسية واالجتماعية، وعليااه 

 يعتبر ضعف المعنى نوع من المياع، ويمر الفرد بعدة سلوكيات مثل:

 توجيه السلوا نحو أهداف معينة.العجز عن  ✓

 عدم فهم تصرفات المسؤولين. ✓

 ( 26، ص 2020) كرباع،  البيئة.المداخالت التي يستقبلها الفرد من  ✓

 الالمعيارية: -3

يدرس هذا البعد الحالااة التااي يشااعر فيهااا الفاارد بعاادم وجااود ضااوابي ومعااايير وقاايم واضااحة لموضااوع معااين، 

ويكون سببها تفكك القيم والمعايير االجتماعية، وعاادم القاادرة علااى الساايطرة علااى الساالوا الفااردي وضاابطه، 

، ص 2007ات والوسائل، فيشعر الفرد بمياع القيم والمعايير. ) بن زاهي، وبالتالي تحدث فجوة بين الغاي

26  ) 

 العزلة: -4

ويقيس هذا البعد الحالة التي يمر بها الفرد ماان ابتعااادن عاان األهااداف السااائدة فااي المجتمااع، وانعزالااه عنااه، 

بحيث يشعر الفرد بعدم االنتماء إلى المجتمع، وهو ساالوا إنساااني لااه تااأثيرات خطياارة علااى شخصااية الفاارد 

تعاماال مااع البيئااة المحيطااة بااه، وعالقتااه باااآلخرين، ألنااه ال يسااتطيع االنخااراط فااي المجتمااع، أو مواصاالة ال

 ( 26، ص 2020وكما يقوم بالتقوقع على ذاته وانفصاله عن اآلخرين. ) كرباع، 
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 ( 28، ص 2007) بن زاهي،  ويوجد عدة عوامل تقود إلى الالمعيارية هي:

 ضعف التماسك األسري. ✓

 ضعف التنشئة االجتماعية. ✓

 دور وسائل اإلعالم السلبي. ✓

 دي.الفقر والمستوى االقتصا ✓

 .الهجرة ومنطقة السكن ✓

 غربة الذات: -5

و أيدرس هذا البعد حالة الفرد المستمدة من شعورن بعدم القدرة على إيجاد األنشطة التي تكافئ جهودن،     

تناسب حالته، وبالتالي تنشأ حالة من عدم الرضا من قبل الفرد عن نشاطاته، ويحس بانفصاله عاان ذاتااه، 

يرضيها، وكلمااا طااال هااذا الشااعور ولاام يجااد الفاارد مااا يبحااث عنااه، فسااوف يبتعااد بحيث يبدأ بالبحث عن ما 

 ( 26، ص 2020عن ذاته أكثر، وهنا تحصل حالة من غربة الذات. ) كرباع، 

 (: 2-2ويمكن توضيح أبعاد االغتراب الوظيفي من خالل الشكل رقم ) 

 

 ( أبعاد االغتراب الوظيفي 2-2الشكل رقم ) 

 د على المراجع السابقةإعداد الطالب باالعتماالمصدر: من 

االغتراب
الوظيفي

ةانعدام القو

ضعف 
المعنى

ةالالمعياري

العزلة

غربة 
الذات
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 :نتائج االغتراب الوظيفي  -2-6

 لالغتراب الوظيفي العديد من النتائج السلبية في مجال العمل، يمكن تقسيمها إلى نوعين من النتائج هي:

 نتائج على مستوى المنظمة: -1

، ص 2010) الطهطاااوي،  وتتماامن مجموعااة نتااائج ساالبية علااى مسااتوى العماال داخاال المنظمااة هااي:

32) 

 غياب حالة االنسجام والتأقلم مع العمل. ❖

 غياب لشعور االنتماء للمنظمة. ❖

 ظهور حالة من التململ من العمل وعدم الرضا. ❖

 اختفاء روح المبادرة والمسؤولية. ❖

 نتائج على مستوى الفرد: -2

، ص 2010، فقااد أوضااح ) الطهطاااوي، داخاال المنظمااة الفااردوتتممن مجموعة نتائج سلبية على مسااتوى 

 هي: ( مجموعة من النتائج33

 ارتفاع معدل الغياب عن العمل. ❖

 ارتفاع معدل دوران العمل. ❖

 انخفاض مستوى األداء. ❖

 تكوين اتجاهات سلبية لدى الفرد في محيي العمل. ❖

 ,Caglarاب الااوظيفي وهااي:) تائج سلبية على مستوى الفرد بالنساابة لالغتاار نأوضح باحثون آخرون بينما 

2013, p 1508  ) 
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 تعرض الفرد ألمراض نفسية بسبب العمل. ❖

 ير حتى وإن كان يقود نحو األفمل.يرفمه للتغ ❖

 رفمه لإلبداع واالبتكار. ❖

 لشعور بالمتعة واالندفاع للعمل.لفقدانه  ❖

 اإليجابي في محيي العمل.غياب فاعليته وتأثيرن  ❖

 رفمه للفعاليات الحياتية الدارجة في بيئة العمل. ❖

 ظهور أمراض جسدية بسبب المغوط النفسية من جراء العمل. ❖

 :ن انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفيكيفية الحد م -2-7

اإلجااراءات الالزمااة طالمااا أن الشااكل الشااائع لالغتااراب الااوظيفي علااى أنااه ظاااهرة ساالبية، فااال بااد ماان اتخاااذ 

للحااد ماان انتشااارن، وكااان فااروم ماان أهاام الباااحثين الااذين وضااعوا مجموعااة مبااادر للحااد ماان انتشااار ظاااهرة 

 ( 30-29، ص 2020) كرباع،  االغتراب الوظيفي سوف نستعرضها:

وهنا يجب توعية الفرد على مخاطر العزلة، وهل هو قااادر علااى تحملهااا، وذلااك   الوعي باالغتراب: -1

إيقاااظ الااوعي الااداخلي للفاارد ماان خااالل بااث روح التفاااؤل التااي تقمااي علااى التناقمااات ماان خااالل 

 االجتماعية، والنزاعات الالعقلية التي فرض  على اإلنسان.

اعتماااد فاااروم فاااي هاااذا المبااادأ علاااى أن اإلنساااان بطبعاااه مياااال للتفااااؤل، وأن مشااااعر بيييزوغ األميييل:  -2

 ءلألماال، وبعمااها لليااأس، لااذلك يجااب إيفااا اإلنسان تخفي وراءها تناقمااات عاادة، قااد يقااود بعمااها

وتوعية الفرد حول إمكانيته الحقيقية في التعبير عن الواقع المحيي الرغبات واألمنيات داخل الفرد،  

 به، وعدم احتقارن.

ياارى فااروم أن اإلنسااان الحااديث، بحاجااة إلااى بعااث اإليمااان، مثلمااا هااو بحاجااة إلااى بعييث اإليمييان:  -3

 فروم وجود نوعين من اإليمان هما:بزوغ األمل، وأوضح  
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والااااذي تتأصاااال جااااذورن فااااي تجربااااة اإلنسااااان وفااااي قدرتااااه علااااى التفكياااار اإليميييان العقليييي:  •

 والمالحظة.

وهااو فااي مماامونه يعتمااد علااى تسااليم العقاال لألمااور التااي تحاادث، بااداًل اإليمان الالعقليي:   •

 من قبوله لها.

يم الفاارد علااى كيفيااة تحقيااق الحريااة اإليجابيااة، وهنااا يجااب تعلاا االرتبيا  التلقييائي بالعييالم واآلخييرين:  -4

التي من خاللها يستطيع الفاارد االناادماج مااع محيطااه، وبالتااالي يصاابح نشاااط الفاارد التلقااائي نشاااطًا 

 لألمور. إيجابيًا، ويجب تنمية مشاعر التفكير اإليجابي، والحب، والتحرر من التفكير السطحي

 خالصة:

لمفاااهيم األساسااية المتعلقااة بظاااهرة االغتااراب الااوظيفي، نسااتنتج أن ماان خااالل مااا تقاادم ماان اسااتعراض ل    

هذن الظاهرة ليس  بالظاهرة العرضية التي يمكن تجاهلهااا، باال هااي ظاااهرة أساسااية فااي مجتمااع العماال، وال 

ن قد أولوا أهمية بالغة لها، كونها قابلة لالنتقااال بالعاادوى، وكااون آثارهااا الساالبية كبياارة علااى يسيما أن الباحث

المنظمة، والمجتمع ككل، وقد أرسو أبعاد أساسية لهذن الظاهرة، يمكن االستناد عليها في بناء عالقة األثر 

 بين االغتراب الوظيفي واألداء التنظيمي، كون أن األداء التنظيمي هو محور بحثنا في الفصل الثالث.
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 :تمهيد        

بساابب زيااادة حاادة المنافسااة بااين المنظمااات، فقااد ظهاار مفهااوم األداء التنظيمااي كأحااد المفاااهيم اإلداريااة     

المساهمة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، وذلااك فااي ظاال التحااول ماان البناااء اإلداري الهرمااي التقلياادي 

جة تسهل وصول المنظمة إلى إلى البناء المنفتح المبني على تشابك العالقات داخل المنظمة بطريقة ممنه

تحقيااق المياازة التنافسااية بأساالوب أكثاار انفتاحااًا ومرونااة، علااى اعتبااار أن العماال التنظيمااي هااو عماال كثياار 

 ( Mok, 2012, p 23جوانب المحيطة بالمنظمة. ) الاالرتباط والتأثر بكل 

وتوجهاتهااا وتبعااًا لفهاام  وتتفاوت طريقة تطبيق مفهوم األداء التنظيمي من منظمااة ألخاارى حسااب أهاادافها   

ة والتكنولوجية والمنافسة، يالمفهوم على دراسة شاملة للعوامل البيئ المديرين لها، حيث يعتمد في دراسة هذا

 كما يعتمد على تحديد الفرص والتهديدات، ورسم االستراتيجيات الواجبة التطبيق.

مي، والبحث في الجوانب األساسية لااه، مفهوم األداء التنظي نوبناًء عليه فسوف نتحدث في هذا الفصل ع

 والتعرف على أبعاد األداء التنظيمي وكيفية قياسه، والحديث عن مستويات األداء التنظيمي.

 :مفهوم األداء التنظيمي -3-1

إن مفهاااوم األداء التنظيماااي مشاااتق مااان المفهاااوم العاااام لاااألداء، حياااث يهاااتم بدراساااة األداء بالنسااابة للفااارد    

وللمنظمااة بشااكل عااام، وبحسااب المعنااى االصااطالحي لااألداء فهااو يعاارف حسااب معجاام مصااطلحات العلااوم 

القياااام بأعبااااء الوظيفاااة مااان مساااؤوليات وواجباااات وفقاااًا للمعااادل المفاااروض أداؤن مااان العامااال  :اإلدارياااة بأناااه

 ( 43، ص 2010الكفء المدرب. ) الفروخ، 

ئج لوظيفة مااا أو عماال مااا، أو نشاااط مااا، فااي مكااان العماال. محصلة النتا :أما األداء التنظيمي فيعرف بأنه

 (28، ص 2014)أبو عليم، 
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إجمالي القيمة المتوقعة لتنظيم الحلقات السلوكية المنفصلة التي  :على أنه التنظيميتعريف األداء    كما تم

يقوم بها الفرد خالل فترة زمنية قياسية. هذا التعريف هو نسخة منقحااة قلااياًل ماان تعريااف األداء المقاادم فااي 

 , Motowidlo Kell,. )منشاااور ساااابق فيماااا يتعلاااق بنظرياااة الفاااروق الفردياااة فاااي المهماااة واألداء الساااياقي

2012,  p92 ) 

علاااى وجاااه ، لسااالوااخاصاااية  وهااايتتمثااال إحاادى األفكاااار المهماااة ماان خاااالل هاااذا التعرياااف، نالحاااظ كياااف 

، تحاادث علااى ماادى فتاارة زمنيااة معينااة ، إنها خاصية مجمعة للسلوكيات المتعددة المنفصلة التيالخصوص 

، مؤسساااةتهاااا المتوقعاااة للالفكااارة الثانياااة المهماااة هاااي أن خاصاااية السااالوا التاااي يشاااير إليهاااا األداء هاااي قيمو 

فإن بناء األداء وفًقا لهذا التعريف هو متغير يميز بين مجموعات الساالوكيات التااي يقااوم بهااا أفااراد وبالتالي  

يعتمااد التمييااز علااى و  ،م بهااا نفااس الفاارد فااي أوقااات مختلفااةمختلفااون وبااين مجموعااات الساالوكيات التااي يقااو 

، ياااة التنظيمياااة أو االنتقااااص منهااااجمااال( فاااي الفعالمااادى احتماااال مسااااهمة مجموعاااات السااالوكيات )فاااي الم

 التباين في األداء هو التباين في القيمة التنظيمية المتوقعة للسلوا. باختصار

العاملين وصالحيتهم ومدى إنجازهم لمهامهم وكيفية   ةويعرفه الباحث بأنه العملية التي تهتم بقياس كفاء    

ساالوكهم فااي عملهاام الحااالي وضاامن المنظمااة، للتعاارف علااى ماادى قاادرتهم علااى تحماال المسااؤوليات الحاليااة 

 لترفيع الوظيفي واستالم مناصب اعلى.لواستعدادهم 

 :الجوانب األساسية لألداء التنظيمي -3-2

ظيمااي بأنااه كميااة نتااائج العماال المحققااة ماان قباال العمااال فااي المنظمااة، كما أسلفنا في حديثنا عن األداء التن

ماان خااالل قيااامهم بالواجبااات والمسااؤوليات الخاصااة بهاام، وبناااًء عليااه نالحااظ وجااود ثالثااة جوانااب أساسااية 

 (45، ص 2016لألداء التنظيمي وهي: ) رضوان، 

 الكمية: بمعنى الكمية المطلوب إنجازها من قبل العمال في المنظمة. ➢
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 الجودة: وتعني جودة مخرجات العمل. ➢

 الفترة الزمنية: وبقصد بها االلتزام بالوق  المحدد سلفًا. ➢

ا فااي تحقيااق الهاادف التنظيماا إلااى الساالوكيات التااي يمكاان أن تحاادالتنظيمااي يشااير األداء و  يشاامل و  ي،ث فرقااً

تحقيق الهدف  قد يكون لها آثار سلبية علىوأخرى مجال األداء السلوكيات التي قد يكون لها آثار إيجابية 

، فااإن الحلقااات الساالوكية فااي مجااال األداء ألي فاارد قااد يكااون لهااا قاايم متباينااة متوقعااة التنظيمااي. وبالتااالي

يجابيااة للغايااة للساالوكيات التااي يمكاان أن والتااي تتااراوح ماان الساالوكيات اإليجابيااة الطفيفااة إلااى اإل  للمنظمااة

تساعد في تحقيق الهدف التنظيمي ومن السلبي إلى حد ما للسلوكيات التي يمكن أن تعيق تحقيق الهاادف 

ومن ناحية أخرى، فإن المنظمات الناجحة تعلم أهمية إخماع أدائها التنظيمي لسياسة حكيمة، ،  التنظيمي

األساساااية التاااي تحقاااق مجتمعاااة أداء تنظيماااي عاااالي المساااتوى، عناااى بمجموعاااة مااان الجواناااب لاااذلك فهاااي ت  

 (30-29، ص 2014)أبو عليم،  يلي: وتتممن هذن الجوانب ما

 أن تقوم المنظمة بتلخيص العوامل التي تدعم األداء التنظيمي. -1

أن ت ّفهم العاملين ما المطلوب منهم على وجه التحديد لكي يتصف األداء التنظيمي بالحيوية  -2

 ة.والفاعلي

ن يعملوا أأن تجد المنظمة الوسائل الالزمة التي تمكن العاملين من تحقيق الثقة في أنفسهم و  -3

 بمفردهم دون دعم من أحد.

أن توضاايح مسااؤولية المااديرين فااي التحقااق ماان التقااارير التااي تقاادم لهاام عاان أداء العاااملين، و  -4

 ن.ال يعتمد على اآلخريو يتأكدوا بأنفسهم من أن كل فرد يعمل بطاقاته 

ضرورة وضع أهداف بارزة ليتسنى للعاااملين معرفااة مااا فااي وظااائفهم ماان إمكانيااات، ويتوجااب  -5

علاايهم أن يهتمااوا بمااا يقولااه العاااملون ويساااعدوهم علااى تبااادل الخباارات واألفكااار، وذلااك ماان 
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خااالل المهااارات االسااتخراجية، كمااا يتوجااب علاايهم مساااعدة العاااملين علااى الااتعلم ماان خااالل 

 جارب جديدة لهم تزيد من خبراتهم المكتسبة.توجيههم وتقديم ت

تقاااع علاااى عااااتق المااادراء فاااي المنظماااة مساااؤولية تقاااديم النصاااائح فاااي مجاااال تحساااين األداء  -6

 التنظيمي، وتقدير األداء المتميز ومكافأته وتشجيعه ومعالجة أوجه القصور في األداء.

داء التنظيمااااي فااااي اعتماااااد أساااالوب اإلدارة باألهااااداف، وذلااااك لاااادورن الكبياااار فااااي تحسااااين األ  -7

 المنظمة.

إشراا العاملين في وضع األهداف وتزويدهم بالتغذية الراجعة لمااا لهااا ماان أثاار إيجااابي علااى  -8

األداء، ويجب أن تكون التغذية الراجعة بعد االنتهاء من إنجاز العمل مباشاارة، ألن العاااملين 

 يتذكرون العمل وتفاصيله.

 :وطرق قياسه أبعاد األداء التنظيمي -3-3

بما أن األداء التنظيمي يقيس النتائج التااي يحققهااا العاماال ماان خااالل قيامااه باألعمااال الموكلااة إليااه وفقااًا    

للمسااؤوليات المحااددة لااه، ووفقااًا للمعاادل المفااروض أداؤن ماان قباال العاماال الكاافء والماادرب، وعليااه نالحااظ 

 (.Gibbs & Ashill, 2013, p 306 )وجود ثالثة عناصر أساسية لألداء التنظيمي هي:

 العامل وما يمتلكه من مهارات ومعارف وقيم ودوافع للعمل. ✓

 والتي تتممن المتطلبات والواجبات والتحديات وما تقدمه مقابل ذلك من فرص جيدة.الوظيفة  ✓

الموقاااف الاااذي يصاااف الهيئاااة التنظيمياااة التاااي تتمااامن منااااخ العمااال، اإلشاااراف، الماااوارد بأنواعهاااا،  ✓

 األنظمة اإلدارية والهيكل التنظيمي.

، فبعمااهم ألداء التنظيماايلاا أبعاااد  وضااعوا عاادةالباااحثين أن وماان خااالل مراجعااة الدراسااات السااابقة نالحااظ 

 ( Dalal et al, 2012, p 296)  اعتبر األداء التنظيمي متعدد األبعاد حيث يتممن :
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 بعد أداء العامل لوظيفته الخاصة به. ✓

 لتنظيمية.سلوكيات المواطنة ا ✓

الساااالوكيات ذات النتااااائج العكسااااية وهااااي مجموعاااااة الساااالوكيات التااااي تهاااادف لإلضاااارار بمصااااالحة  ✓

 المنظمة.

 ,Maxham et alآخاارون إلااى أن األداء التنظيمااي يتماامن ثالثااة أبعاااد هااي: )  فااي حااين أشااار باااحثون 

2008, p 149 ) 

 األدوار الوظيفية التي يقوم بها العامل.أداء العامل لدورن المحدد مسبقًا: ويقصد به مجموعة  ✓

 أداء العامل للدور اإلضافي تجان العمالء: ويقصد به تقييم عالقة العامل مع العميل. ✓

أداء العامل للدور اإلضافي تجان المنظمااة: وتمثاال الدرجااة التااي يقااوم بهااا العاماال باااألداء الااوظيفي  ✓

أي ماادى مساااعدته للمنظمااة فااي تحقيااق مهامااه الوظيفيااة المنوطااة بااه، عاان الطااوعي، أي الخااارج 

 هدافها.أ 

، كمااا تاام وضااع أداة لقياسااه تساامى بطاقااة أبعاااد أساسااية لااألداء التنظيمااي عاادةوبشكل عام تم االتفاااق علااى 

األداء المتوازن، وهي أداة تشمل مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية، وسوف نستعرض هذن األبعاد 

 وهي: األداء المتوازن  وطرق قياسها باستخدام بطاقة

 البعد المالي: -1

ماان  هااذا البعاادويااتم قياااس ويعكااس هااذا البعااد النتااائج االقتصااادية الناجمااة عاان تنفيااذ اسااتراتيجية المنظمااة، 

 خالل عدة مقاييس هي:

 التشغيلي.دراسة الدخل  ✓

 االستثمار.والعائد على  ✓
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 ونمو المبيعات. ✓

 والتدفقات النقدية. ✓

 ( 577، ص 2015االقتصادية الممافة. )المحاميد وآخرون، القيمة و  ✓

وبناااًء عليااه يمكاان القااول بااأن البعااد المااالي هااو المفهااوم الماايق لااألداء التنظيمااي ألنااه يبحااث فااي اسااتخدام 

 ( 26، ص 2014المؤشرات المالية مثل الربحية والنمو. ) أبو عليم، 

 بعد الزبائن: -2

التااي  قاادرة المنظمااة علااى الوفاااء بمتطلبااات الزبااائن وحاجاااتهم ماان الساالع والخاادمات ىيقاايس هااذا البعااد مااد

وتتمثااال فااااي كاااون خصااااائص المناااتج أو الخدمااااة المقدماااة تتجاااااوز الساااعر الماااادفوع  ،تحتاااوي قيماااة ممااااافة

، وتوقعات الزبون، وهذا يشير إلى أن المنتجات والخدمات ذات القيمة الممافة ستحقق رضا ووالء الزبون 

 ( 577، ص 2015)المحاميد وآخرون،  ر الذي ينعكس إيجابًا على الحصة السوقية للمنظمة.األم

 وتم وضع عدة مقاييس له مثل:  

 خدمات ما بعد البيع. ✓

 التكلفة المنخفمة. ✓

 االستجابة لرغبات الزبائن. ✓

 اكتساب زبائن جدد. ✓

 االحتفاظ بالزبائن الحاليين. ✓

 تسليم المنتجات في الوق  المحدد. ✓

 ( 7، ص 2014السوقية. ) حدادين،  الحصة ✓
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 بعد العمليات الداخلية: -3

ويركز هذا البعد على تطوير العمليات الداخلية للمنظمة، ويقصد به جميع األنشطة والفعاليات الداخلية     

التاااي تتمياااز بهاااا المنظماااة عااان منافسااااتها، والتاااي ياااتم مااان خاللهاااا مقابلاااة حاجاااات الزباااائن وأهاااداف ماااالكي 

كباار فااي أل يكااون لهااا األثاار ا العمليااات التاايالمنظمة، ولذلك فإن المقاييس الموضوعة لهذا البعد تنبثااق ماان 

رضاااا الزباااائن، وعلاااى المنظماااة أن تقااارر ماااا هاااي العملياااات التاااي يفتااارض أن تتفاااوق بهاااا علاااى غيرهاااا مااان 

 ( 577، ص 2015)المحاميد وآخرون،  المنافسين، ومن ثم تحديد مقاييس هذا التفوق على المنافسين.

 ومن المقاييس التي تستخدم لقياس هذا البعد:

 التلف.معدالت  ✓

 وق  االنتظار. ✓

 دوران المخزون. ✓

 التسليم الفوري. ✓

 ( 8، ص 2014) حدادين،  المحافظة على الزبائن. ✓

، 2014) أبااو علاايم،  ويرى الباحثون أن القياس األمثل لهذا البعد يجب أن يتم من خالل المداخل التاليااة:

 (  27ص 

هااداف مرحليااة قصاايرة أم متوسااطة أ سواء أكان هاادفًا رئيساايًا أم أهااداف ثانويااة، أم األهداف:   ➢

 م طويلة األجل.أ
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كلمااا اسااتطاع  المنظمااة تلبيااة احتياجاتهااا ماان  ا أنااهالمااوارد البشاارية والماديااة: ويقصااد بهاا  ➢

ليااة العمليااات الداخليااة، وتمكناا  ماان تحقيااق أهاادافها المااوارد البشاارية الماديااة كلمااا زادت فعا

 هولة.بس

 المؤشرات الكمية: وتعني النسب المئوية والنمو وحجم المبيعات. ➢

 المؤشرات االقتصادية: مثل استخدام القيمة الممافة. ➢

 بعد التعلم والنمو: -4

عنااى هااذا البعااد بتطااوير قاادرات العاااملين داخاال المنظمااة، علااى اعتبااار أن العاااملين هاام البنيااة التحتيااة ي      

عنااى هاادافها وتطويرهااا فااي األجاال الطوياال، كمااا ت  أ األساسااية التااي تهاادف إلااى اسااتمرارية المنظمااة وتحقيااق 

هااداف الخاصااة للمنظمااة، بطبيعة األنظمة واإلجراءات التنظيمية ونوعيتها والتي توصل في النهايااة إلااى األ 

، 2015)المحاميااد وآخاارون،  كما أنها تتشارا مع بعد الزبون وكيفية تحقيااق رضااا الزبااائن واالحتفاااظ بهاام.

 (  577ص 

هميااة عمليااة تقياايم األداء، أ ماان خااالل مااا تاام استعراضااه ألبعاااد األداء التنظيمااي وطاارق قياسااه، نالحااظ    

المسااااؤولين فااااي المنظماااة إعطاااااء رأيهااام المسااااتمر فااااي ماااان حيااااث أناااه يتوجااااب علاااى علاااى اعتبارهااااا مهماااة 

دائهاام الااوظيفي ماان أجاال مواكبااة التطااور فااي العماال المتواصاال داخاال المنظمااة والااذي أالمرؤوسااين وتقياايم 

 ينعكس بصورة إيجابية في مردودن على رقي المنظمة.

 ذات النشا  المشابه:  كيفية مقارنة األداء التنظيمي عبر المنظمات

، فااإن رأس المااال البشااري هااو الااذي يعماال مشااابه نشاااطالتااي تنتمااي إلااى  المنظماااتعنااد قياااس األداء عباار 

كواحااد ماان العواماال الممياازة. يسااتخدم العديااد ماان الباااحثين النظريااة القائمااة علااى المااوارد لتحديااد رأس المااال 

 .Crook et alى اآلخرين )تنافسية علالميزة  الوخاصة في اشتقاق    التنظيمي،البشري كمؤشر مهم لألداء  

 ،2011) 
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 المنظمات: ندلقياس األداء التنظيمي ع ةمفيدتعتبر كل من المتغيرات التالية 

 اتجان السوق. •

 .القدرة على جمع معلومات السوق  •

 القرار الفعال للمنظمة. •

 وضاامن وظائفهااا المختلفااة باسااتخدام لذلك، من الممكن تقييم موقف الشركة فيما يتعلق بعمالئها ومنافساايها

 هذن المتغيرات.

 :مستويات األداء التنظيمي -3-4

التنظيمي إلى العملية التطورية للمؤسسااة التااي تبنااي موظفيهااا وعملياتهااا واسااتعدادها   األداءيشير مفهوم     

فيمااااا يتعلااااق بممارسااااات إدارة األداء فااااي إدارة األداء، و التكنولااااوجي وقاااادرتها ماااان خااااالل تبنااااي ممارسااااات 

، اخليكيل عمليااات إدارة األداء الاااد، وتشااا تماااد أدوات إدارة األداء المخصصااة، يتعلااق النماااج باعالمنظمااة

، وبناء بنية إدارة األداء تشغيل وإدارة أنظمة إدارة األداءواآلليات والعمليات والعالقات التي يتم من خاللها 

التنظيماااي مجموعاااة انتقالياااة مااان الخصاااائص  األداءتاااوفر أطااار ، و نظاااام إدارة األداءنفساااها ودرجاااة تكامااال 

 ( Presecan, 2021األداء التنظيمي. ) المشتركة التي يمكن على أساسها تقييم 

 وتم وضع ثالثة مستويات لألداء التنظيمي يتم من خاللها تقييم وقياس األداء التنظيمي وهي:

 األداء التنظيمي على المستوى الفردي. •

 األداء التنظيمي على مستوى الفريق. •

 األداء التنظيمي على مستوى المنظمة. •

 :أداء على المستوى الفردي  -3-4-1
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، وساالوا العماال غياار المنااتج هااي ألداء السياقي، واألداء التكيفااي، واالفردي  يعد أداء المهاملمستوى على ا

،  .Koopmans et al) .األبعاااد الرئيسااية المحااددة فااي بحااث شااامل للدراسااات الطبيااة والنفسااية واإلداريااة

2011) 

، وعاادد وجااودة العماال، ل اإلنجاااز الناااجح للمهااام المعينااةي شااار إلااى أداء المهااام علااى نطاااق واسااع ماان خااال

، لمشااكالت والمراقبااة واتخاااذ القاارار، والقاادرات اإلداريااة للتخطاايي والتنظاايم وحاال اومهااارات ومعااارف المااؤدي

يشااامل األداء الساااياقي جمياااع هاااذن اإلجاااراءات التاااي تتجااااوز أدوار المهاااام المحاااددة ويمكااان أن تظهااار فاااي و 

لمهاااااام ، واهااااذا األداء بمؤشااااارات مثاااال المبااااادرةي ياااارتب، و تماعيااااة أو التنظيميااااة أو النفسااااايةالمجاااااالت االج

يشااير األداء ، و اإلضااافية التااي يااتم تنفيااذها، والحماااس، والتحفيااز، واإلبااداع، وااللتاازام، والعالقااات الشخصااية

التكيفي إلى االستجابة فااي العماال ويااتم قياسااه ماان خااالل االبتكااار والتكيااف مااع الظااروف المتغياارة والمرونااة 

أخيااًرا ، ي شااار إلااى ساالوكيات العماال ذات النتااائج العكسااية ماان خااالل ، و لااتعلم المسااتمراالنفتاااح الااذهني واو 

التغيب والسرقة والتأخير وتجاهل التعليمات وأنظمة السالمة وتعاطي المخدرات وأي سلوكيات أخرى خارج 

 المهمة تقوض األداء.

 :أداء على مستوى الفريق  -3-4-2

، تعد عالوة على ذلك ،كمال المهمة أيًما مقياًسا مهًما، يعد إقيمستوى الفر بالنسبة لألداء التنظيمي على 

تقنااون مهااامهم بمسااتويات كفاااءة المهااام مؤشااًرا آخاار علااى األداء الجيااد حيااث ياارتبي أعماااء الفريااق الااذين ي

 المخرجااات التااي -العمليااة  -عاان عاادة نماااذج لتقياايم أداء الفريااق باادًءا ماان الماادخالت ، ويوجااد أداء أعلااى

تأخااذ نظاارة أنظمااة لعمليااات الفريااق إلااى النظاار إلااى مهااام الفريااق كأحااداث حيااث يساااعد قياااس األداء مثاال 

يجاااب أن تقااايم هاااذن و  ،تااادابير التقريااار الاااذاتي المساااتخدمةو ، التصااانيف المااارتبي بالسااالوا ومقيااااس المراقباااة

 حتياطيااة لقياااس أداء الفريااق.، والقيااادة ، والساالوكيات اال التدابير قاادرة الفريااق علااى التكيااف، وتوجيااه الفريااق

(DeChurch and Mesmer-Magnus, 2010) 
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 أداء على مستوى المنظمة:  -3-4-3

عناااد تقيااايم أداء المنظماااة ككااال، يجاااب اعتمااااد مجموعاااة مااان المقااااييس بحياااث يمكااان مراقباااة وتقيااايم جمياااع 

لااألداء التنظيمااي، والااذي المكونات بشكل شامل. في الواقع، هناا دعوة واعيااة للتحاارا نحااو تعريااف أوسااع 

 .ج استدامة عمليات العمل والنتائجيعترف ويعال

 ،متغياار رئيسااي آخاار فااي قياااس األداء التنظيمااي هااو دمااج تقياايم رساامي للتخطاايي االسااتراتيجي فااي قياسااه

عنااادما تقاااوم المنظماااات بتقيااايم تخطيطهاااا االساااتراتيجي باساااتخدام التقييماااات الداخلياااة والخارجياااة ماااع نظاااام 

االحتياج  ة إلىضاف، إتحسين فعالية تحقيق هذن األهداف ألهداف واالستراتيجيات والخطي ، يتممتسلسل ل

 ،اءات التي سيتم استخدامها لقياسااهالمهني لوضع أساس منطقي قوي لفهم المقصود باألداء واختيار اإلجر 

درجاااة عااادم يجاااب علاااى الماااديرين التفكيااار فاااي جمياااع أصاااحاب المصااالحة و  أثنااااء تحدياااد المقصاااود بااااألداء

 George, Walker and). التجااانس فااي البيئااة والمااوارد والخيااارات االسااتراتيجية واإلطااار الزمنااي

Monster, 2019) 

 الخالصة:

ماان خااالل استعراضاانا لمفاااهيم األداء التنظيمااي وأهميتااه، وضاارورة تطبيقااه بمااا يخاادم أهااداف المنظمااة،     

ومن خالل دراسة أبعاد األداء التنظيمي، ومعرفة طرق قياسه، نالحظ أن محور األداء التنظيمي هو الفرد 

ي تأثيرهااااا علااااى األداء العامااال فااااي المنظمااااة، وعليااااه نسااااتنتج أهميااااة وموقااااع ظاااااهرة االغتااااراب الااااوظيفي فاااا 

التنظيمي للمنظمة، حيث أن ظهور هذن الظاهرة تعني وجود مشكلة أساسية على مستوى الفاارد، ممااا يااؤثر 

على أدائه وبالتااالي سااوف تااؤثر علااى مسااتوى األداء التنظيمااي للمنظمااة، وهااذا سااوف يكااون محااور دراسااتنا 

 مستوى األداء التنظيمي. في الفصل العملي من خالل دراسة أثر االغتراب الوظيفي على
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 الفصل الرابع 

 اإلطار العملي للبحث 

 

 تمهيد

 .أثر االغتراب الوظيفي على األداء التنظيميأداة الدراسة المستخدمة في تقييم    -4-1

 .دراسة ثبات المقاييس  -4-2

 .األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة  -4-3

 .ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة   -4-4
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 تمهيد :

لشاااركات االتصااااالت الخليوياااة  علاااى مساااتوى األداء التنظيمااايساااأقوم بدراساااة المتغيااارين ودراساااة تأثيراتهماااا 

موظااف وتاام تحديااد حجاام العينااة  3607العاملة في الجمهوريااة العربيااة السااورية , حيااث بلااغ حجاام المجتمااع 

علااى عينااة اسااتبانة  390باسااتخدام المعااايير اإلحصااائية التااي ساايتم ذكرهااا خااالل الدراسااة وتاام توزيااع  347

الخليويااة العاملااة فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية  من العاااملين ضاامن اإلدارات العامااة لشااركات االتصاااالت

 وقااد، الخماسااي LIKERT مقياااسمصممة علااى أساااس ( من كافة المستويات اإلدارية، MTN)سيرياتل، 

قسمين أساسيين األول يتممن المتغيرات الديموغرافيااة والثاااني يتماامن متغياارات  إلى االستبانة هذن قسم 

حياااث تااام توزيعهاااا علاااى عيناااة مكوناااة وتااام تحليااال البياناااات باساااتخدام برناااامج الّتحليااال االحصاااائي  البحاااث

SPSS. 

 أثر االغتراب الوظيفي على األداء التنظيمي:الدراسة المستخدمة في تقييم  أداة -4-1

سنقوم في بحثنا باالعتماد على استبيان خاص أثر االغتراب الوظيفي على مستوى األداء التنظيمي  
 لشركات االتصاالت الخليوية العاملة في الجمهورية العربية السورية: 

 مجتمع وعينة البحث:  -أوال

موظف ويتم تحديد عينة البحث   3607بلغ حجم مجتمع العاملين في شركات االتصاالت الخلوية العامة 
 كما يلي: 

 قانون حجم العينة في المجتمعات الكبيرة: 

𝑛 =
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

 

n  الحجم االدنى للعينة = 
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Z  = 1.96= التوزيع الطبيعي المعياري 

P  = 0.50= النسبة المتوقعة من الدراسات السابقة والمشابهة 

D = .0.05= خطأ التقدير المسموح به 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.50)(0.50)

0.052
≥ 384 

 

 الصيغة التالية: يتم تحويل حجم العينة وفق  10000بما أن حجم المجتمع محدد وهو أقل من 

𝑛𝑠𝑧 =
𝑠𝑧

1 +
𝑠𝑧
𝑁

 

 

nsz  10000= الحد االدنى للعينة عندما يكون المجتمع أقل من 

Sz  10000= الحد االدنى للعينة عندما يكون حجم المجتمع كبيرا أو أكبر من 

Nحجم المجتمع = 

  

𝑛𝑠𝑧 =
384

1 +
384
3607

≥ 347 

 وهو الحد االدنى لحجم العينة المطلوب. 

 أداة الدراسة المستخدمة: ثانيًا: 

أ   450توزيع  تم   منه  استبانة  استبعاد    390عيد  وتم  نقص    ة استبان  43استبانة  بسبب  صالحة  غير 
 لى حجم العينة المطلوب. إجابة لنفس السؤال( للوصول إ كثر من أجابات الخاطئة )تكرار جابات واإل إل ا
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مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت  تقييم أثر االغتراب الوظيفي على في الدراسة المستخدمة  أداة 
 الخليوية العاملة في الجمهورية العربية السورية: 

 أساس بتصميم االستبيانات على  قام حيث عينة من المبحوثين,  على استبانةالباحث بتصميم وتوزيع  قام
 :اآلتي الجدول وفق المقياس درجات وتراوح   الخماسي،  LIKERT مقياس

 موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق بشدة غير موافق 

1 2 3 4 5 

 

يتممن   إلى االستبانة هذن قسم  وقد والثاني  الديموغرافية  المتغيرات  يتممن  األول  أساسيين  قسمين 
 : متغيرات البحث والتي تقسم بدورها إلى محورين أساسيين

 منها  كل خمسة محاور فرعية،يتممن أبعاد االغتراب الوظيفي والذي قسم إلى  المحور األول:   •
 : االغتراب الوظيفيأبعاد جودة  واحدا من يتناول

 ، وهي األسئلة التالية : 4إلى  1من العبارات بانعدام القوة العبارات التي تتعلق   -

 يصعب على اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلي الوظيفي  1

 . أشعر بالملل بسبب روتين العمل 2

 . قيمة في المجال العمليلم أحقق شيئاً ذو  3

 . وظيفتي ال تقدم لي فرصة استخدام ما لدي من قدرات وإمكانات 4

 ، وهي األسئلة التالية :  8الى  5العبارات التي تتعلق بمعف المعنى  -

      . أهدافي واضحة ومحددة في محيط عملي 5

6 
مواكبة تنفيذ الكثير من متطلبات عملي تتجه نحو التعقيد بشكل ال يمكنني من 

 . األعمال

     

      . العمل الذي أمارسه حالياً ال يلبي طموحاتي وال يمكنني من تحقيق ذاتي 7

      . لم أحقق شيئاً ذو قيمة في المجال العملي بسبب ضآلة المسؤوليات المكلف بها 8

 التالية : ، وهي األسئلة  12إلى   9من العبارات  بالالمعياريةالعبارات التي تتعلق   -

      . االلتزام باألنظمة والقيم السائدة في بيئة العمل ييصعب عل 9
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      . أنفذ رغباتي في العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعتي بها 10

      . كثيراً ما تتم الترقية في المديرية على أسس غير موضوعية 11

      . المشكلة التي تواجهنيألجأ إلى التحايل حتى أتغلب على  12

 ، وهي األسئلة التالية : 16إلى  13من العبارات  بالعزلةالعبارات التي تتعلق   -

      . أشعر بأنني غريب بين زمالئي ضمن بيئة العمل 13

      . عالقتي مع زمالئي ال تتسم بالثقة 14

      . يتجاهل كثير من الزمالء خبرتي الوظيفية 15

      . مشاركتي في النشاطات االجتماعية محدودة 16

 ، وهي األسئلة التالية : 20إلى  17من العبارات  غربة الذاتبالعبارات التي تتعلق   -

      . أفتقد إلى الشعور باألمان الوظيفي 17

      . يسيطر علي الشعور بالرغبة في ترك العمل 18

      . المكلف بهال يوجد قوة ارتباط بيني وبين العمل  19

      . ال أتردد عندما أريد اتخاذ قرار بنفسي 20

 ، وهي األسئلة التالية : 30إلى  21من العبارات  األداء التنظيمي أما المحور الثاني يتممن  •

      تخطط اإلدارة من أجل التحسين المستمر في جميع المجاالت  21

      . لتنفيذ األنشطة المتعلقة بخدمة الزبائنتوفر اإلدارة كافة التسهيالت والكادر  22

      تقوم اإلدارة بمتابعة شكاوى العمالء وتقديم الحلول لها إن أمكن.  23

      . تسعى اإلدارة دائماً لتحقيق رضا ووالء الزبائن  24

      . تسعى اإلدارة لتحسين وتنظيم الخدمات المقدمة باستمرار 25

      . بدراسة حاجات ورغبات الزبائن ومستوى رضاهم باستمرارتقوم اإلدارة  26

      تحرص اإلدارة على تقديم خدمات تتصف بالجودة العالية دائماً  27

28 
تعمل اإلدارة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق وتحسين 

 . جودة خدماتها
     

29 
عملياتها التنظيمية بما يتالءم مع  تعمل اإلدارة على تصميم وتنسيق 

 حاجات العمالء
     

      . تحرص اإلدارة على تلبية كافة االحتياجات الطارئة والجديدة للزبائن 30
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 دراسة ثبات المقاييس: -4-2
 

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقاييس، حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل من 

 االستبانة الموزعة وكان  النتائج كما يلي:

 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقاييس ( 1-4الجدول ) 
Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items المحور  الرمز

X 4 937. انعدام القوة 

Q  4 808. ضعف المعنى 

W 4 233. الالمعيارية 

E 4 836. العزلة 

A  4 003. الذات غربة 

Y  10 933. األداء التنظيمي 

TOTAL .855 30 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

ما يدل على    0.6من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ بالنسبة لالستبانة كان  أكبر من  

 لحذف أي من العبارات. ثبات البيانات وصالحيتها للدارسة وال داعي 

 تطبيق تم حيث المقياس، صدق  من للتأكد االستكشافي العاملي  التحليل على  االعتماد صدق المقياس: تم 

 :اآلتي الشكل على النتائج وكان  االستبانة محاور من محور كل على التحليل هذا

 : انعدام القوة محور -
 انعدام القوة( مقياس كفاية حجم العينة لمحور  2-4الجدول ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1382.648 

Df 6 

Sig. .000 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.850/( تساوي  kmoمن الجدول السابق كان  قيمة مقياس كفاية حجم العينة )

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  
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تساوي  أصغر من  0.000)  كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 

 : ضعف المعنى محور -
 ( مقياس كفاية حجم العينة لمحور ضعف المعنى  3-4الجدول ) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .741 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1001.610 

Df 6 

Sig. .000 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.741/( تساوي  kmoمن الجدول السابق كان  قيمة مقياس كفاية حجم العينة )

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  

تساوي ) أصغر من  0.000كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 

 : الالمعيارية محور -
 ( مقياس كفاية حجم العينة لمحور الالمعيارية  4-4الجدول ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .564 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 14.823 

Df 6 

Sig. .022 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.564/( تساوي  kmoمن الجدول السابق كان  قيمة مقياس كفاية حجم العينة )

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  

تساوي  أصغر من  0.022)  كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 
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 : العزلة محور -
 ( مقياس كفاية حجم العينة لمحور العزلة  5-4الجدول ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .721 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 596.630 

Df 6 

Sig. .000 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.721/( تساوي  kmoمن الجدول السابق كان  قيمة مقياس كفاية حجم العينة )

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  

تساوي ) أصغر من  0.000كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 

 : غربة الذات محور -
 ( مقياس كفاية حجم العينة لمحور غربة الذات  6-4الجدول )  -

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .659 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 60.236 

Df 6 

Sig. .000 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.659/( تساوي  kmoمن الجدول السابق كان  قيمة مقياس كفاية حجم العينة )

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  

تساوي ) أصغر من  0.000كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 
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 : األداء التنظيمي محور -

 ( مقياس كفاية حجم العينة لمحور األداء التنظيمي  7-4الجدول ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .913 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3394.760 

Df 45 

Sig. .000 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 0.5وهي اكبر من    /0.913/( تساوي  kmoكفاية حجم العينة )من الجدول السابق كان  قيمة مقياس  

  Bartettالختبار    sigالتحليل, كما ان قيمة احتمال الداللة    إلجراءوبالتالي يتوفر شرط كفاية حجم العينة  

تساوي ) أصغر من  0.000كان   بدرجة    0.05( وهي  المتغيرات  بين  معنوية  ارتباطات  وبالتالي هناا 

 كافية إلجراء التحليل عليها. 

 :األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة -4-3

الجداول   في  الموضحة  النتائج  فكان   البحث  عينة  بتوصيف  الباحث  قام  الفرضيات  بتحليل  البدء  قبل 

 ل اآلتية: واالشكا

 توصيف عينة البحث:  -1

 الجنس:   -

 ( نسبة متغير الجنس لعينة البحث  8-4الجدول ) 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 130 ذكر 

 100.0 62.5 62.5 217 انثى

Total 347 100.0 100.0  

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  
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% من اإلناث.  62.5% يقابلها 37.5من الجدول السابق نجد أن نسبة الذكور في عينة البحث تشكل 

 كما هو موضح في الشكل التالي: 

 
 

 

 ( نسبة متغير الجنس لعينة البحث  1-4الشكل ) 
 

 العمر: -
 لعينة البحث  العمر( نسبة متغير  9-4الجدول ) 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21.9 21.9 21.9 76 سنة  30 حتى 

 55.0 33.1 33.1 115 سنة  40 الى 31من

 94.2 39.2 39.2 136 سنة  50 الى 41 من

 100.0 5.8 5.8 20 سنة  50 فوق

Total 347 100.0 100.0  

 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  



الصفحة   

40 
 

  

بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  نسبة  أن  نجد  السابق  الجدول  تشكل    50و  41من  البحث  عينة  في  عام 

عام   50من    أكثرفئة هي من الذين اعمارهم    أصغر% وهي الفئة الغالبة على عينة البحث بينما  39.2

 %. كما هو موضح في الشكل التالي: 5.8بنسبة 

 
 

 بحث لعينة ال العمر( نسبة متغير  2-4الشكل ) 
 المؤهل العلمي:  -

 لعينة البحث المؤهل العلمي( نسبة متغير  10-4الجدول ) 

 العلمي  المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.1 14.1 14.1 49 وأقل إعدادية 

 66.9 52.7 52.7 183 ثانوية 

 93.9 27.1 27.1 94 متوسط معهد

 98.3 4.3 4.3 15 جامعية شهادة

 100.0 1.7 1.7 6 عليا  دراسات

Total 347 100.0 100.0  

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  
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من الجدول السابق نالحظ أن نسبة الذين لديهم ثانوية هي النسبة األكبر ضمن عينة الدراسة بنسبة بلغ   

%, كما هو موضح في الشكل  1.7قل فئة هي من الذين لديهم دراسات عليا بنسبة بلغ  أ%, بينما 52.7

 التالي: 

 

 لعينة البحث   المؤهل العلمي( نسبة متغير  3-4الشكل ) 
 

  الخبرة:سنوات  -

 لعينة البحث سنوات الخبرة( نسبة متغير  11-4الجدول ) 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 12 سنوات 3 من اقل 

 26.5 23.1 23.1 80 سنوات  6 الى 4 من

 63.7 37.2 37.2 129 سنوات  10 الى 7 من

 100.0 36.3 36.3 126 واكثر  سنة 11

Total 347 100.0 100.0  
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  4% ونسبة الذين لديهم 3.5سنوات خبرة بلغ   3من الجدول السابق نجد ان نسبة الذين لديهم اقل من

  خيرا  أ%, و 37.2سنوات  10الى  7% ونسبة الذين لديهم خبرة بين 23.1سنوات خبرة قد بلغ   6الى 

 %.36.3كثر بلغ  أسنة خبرة و  11نسبة الذين لديهم 

 

 لعينة البحث   سنوات الخبرة( نسبة متغير  4-4الشكل ) 

 

 :نوع العمل داخل شركة االتصاالت -

 لعينة البحث  العمل داخل شركة االتصاالت( نسبة متغير  12-4الجدول ) 

 

 االتصاالت شركة داخل العمل نوع 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  41.2 41.2 41.2 143 إداري 

 88.8 47.6 47.6 165 فني

 98.3 9.5 9.5 33 قسم رئيس

 100.0 1.7 1.7 6 مدير

Total 347 100.0 100.0  

 

 25إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  
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% 47.6% يقابلها 41.2من الجدول السابق نجد أن نسبة الموظفين االداريين في عينة البحث تشكل 

% مدراء. كما هو موضح في الشكل  1.7% من الموظفين رؤساء االقسام و9.5من الموظفين الفنيين 

 التالي: 

 
 

 لعينة البحث  العمل داخل شركة االتصاالت( نسبة متغير  5-4الشكل ) 
 

 اختبار التوزيع الطبيعي:  -2

جراء اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور وأبعاد الدراسة باستخدام اختبار كولموغروف سميرنوف إقام الباحث ب 

 فكان  النتائج الموضحة في الجدول االتي: 
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 التوزيع الطبيعي لمحاور وأبعاد الدراسة ( اختبار  13-4الجدول ) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 التنظيمي  األداء الذات غربة العزلة  الالمعيارية المعنى  ضعف القوة انعدام 

N 347 347 347 347 347 347 

Normal Parametersa,b Mean 2.6275 2.2918 2.0094 2.6282 2.0620 3.5334 

Std. Deviation 1.14806 .92006 .56104 1.03921 .43978 1.07627 

Most Extreme Differences Absolute .193 .209 .125 .166 .132 .160 

Positive .193 .209 .125 .166 .115 .086 

Negative -.146- -.139- -.074- -.128- -.132- -.160- 

Test Statistic .193 .209 .125 .166 .132 .160 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c .000c .000c .000c .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

ومستويات  سميرنوف  كولموغروف  مؤشرات  قيم  خالل  نجد    من  المقابلة  المحسوبة  من  أالداللة  أقل  نها 

نه وحسب  أال  إ  الطبيعي،تخمع للتوزيع    , وبالتالي فجميع محاور البحث ال 0.05مستوى الداللة النظري  

العشوائي ومجموعه مع  المتغير  لمتوسي  التوزيع االحتمالي  تقارب  تتممن  التي  المركزية  النهاية  نظرية 

العينة   حجم  كان  حال  في  الطبيعي  من  أالتوزيع  ب30كبر  القول  فيمكننا  البحث  أ,  محاور  متوسي  ن 

 االحصائية المعلمية. ومجموعها يتقارب مع التوزيع الطبيعي, وبالتالي يمكن استخدام االختبارات  
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 ( 3الفروق عن االجابة المحايدة ) االحصاءات الوصفية واختبار( 14-4الجدول ) 

One-Sample Statistics 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 000. 346 5.665- 06919. 1.28879 2.6081 347 الوظيفي يصعب على اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلي 

 000. 346 5.495- 07132. 1.32854 2.6081 347 أشعر بالملل بسبب روتين العمل.

 000. 346 7.500- 06686. 1.24551 2.4986 347 لم أحقق شيئاً ذو قيمة في المجال العملي. 

 001. 346 3.348- 06112. 1.13849 2.7954 347 قدرات وإمكانات. وظيفتي ال تقدم لي فرصة استخدام ما لدي من 

 000. 346 6.236- 06516. 1.21373 2.5937 347 أهدافي واضحة ومحددة في محيط عملي. 

الكثير من متطلبات عملي تتجه نحو التعقيد بشكل ال يمكنني من  
 مواكبة تنفيذ األعمال.

347 2.4582 1.27237 .06830 -7.932 346 .000 

العمل الذي أمارسه حالياً ال يلبي طموحاتي وال يمكنني من 
 تحقيق ذاتي. 

347 2.6369 1.34964 .07245 -5.012 346 .000 

لم أحقق شيئاً ذو قيمة في المجال العملي بسبب ضآلة  
 المسؤوليات المكلف بها. 

347 1.4784 .65090 .03494 -43.547 346 .000 

 000. 346 41.800- 03516. 65498. 1.5303 347 باألنظمة والقيم السائدة في بيئة العمل. يصعب علي االلتزام 

 000. 346 19.913- 05456. 1.01635 1.9135 347 أنفذ رغباتي في العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعتي بها. 

 000. 346 23.072- 04984. 92837. 1.8501 347 كثيراً ما تتم الترقية في المديرية على أسس غير موضوعية. 

 000. 346 3.529- 07268. 1.35384 2.7435 347 ألجأ إلى التحايل حتى أتغلب على المشكلة التي تواجهني. 

 000. 346 3.948- 07007. 1.30522 2.7233 347 أشعر بأنني غريب بين زمالئي ضمن بيئة العمل. 

 004. 346 2.873- 07322. 1.36391 2.7896 347 بالثقة.عالقتي مع زمالئي ال تتسم 

 000. 346 6.752- 06744. 1.25626 2.5447 347 يتجاهل كثير من الزمالء خبرتي الوظيفية. 

 000. 346 8.896- 06123. 1.14050 2.4553 347 مشاركتي في النشاطات االجتماعية محدودة.

 000. 346 33.033- 04153. 77356. 1.6282 347 أفتقد إلى الشعور باألمان الوظيفي. 

 000. 346 36.127- 03582. 66719. 1.7061 347 يسيطر علي الشعور بالرغبة في ترك العمل. 

 000. 346 16.116- 05239. 97601. 2.1556 347 ال يوجد قوة ارتباط بيني وبين العمل المكلف به.

 129. 346 1.522- 06628. 1.23470 2.8991 347 ال أتردد عندما أريد اتخاذ قرار بنفسي.

يساهم تطبيق أسلوب األداء التنظيمي من تخفيض التكاليف الكلية 
 للشركة.

347 3.4726 1.59523 .08564 5.519 346 .000 

يخفض استخدام أسلوب األداء التنظيمي من الخسائر غير 
 المتوقعة للشركة.

347 3.3804 1.51466 .08131 4.678 346 .000 

يحقق أسلوب األداء التنظيمي نمو في معدل المبيعات لخدمات 
 الشركة.

347 3.2594 1.46309 .07854 3.302 346 .001 

يستطيع العامل بفضل أسلوب األداء التنظيمي من تلبية حاجات 
 الزبائن.

347 3.5533 1.38923 .07458 7.419 346 .000 

المطبق في الشركة من مستوى يرفع أسلوب األداء التنظيمي 
 رضا الزبائن. 

347 3.5879 1.34301 .07210 8.154 346 .000 

يساهم تقييم أداء العاملين بواسطة أسلوب األداء التنظيمي من  
 زيادة الحصة السوقية للشركة.

347 3.8357 1.39532 .07490 11.157 346 .000 

األداء التنظيمي من  يساهم تقييم أداء العاملين بواسطة أسلوب 
 تحسين الكفاءة التشغيلية داخل الشركة.

347 3.7781 1.14538 .06149 12.655 346 .000 

إن تطبيق أسلوب االداء التنظيمي الناجح يخفف من شكاوي  
 الزبائن.

347 3.6398 1.24693 .06694 9.558 346 .000 

يساهم أسلوب األداء التنظيمي من قدرة العاملين على حل  
 مشاكلهم. 

347 3.2651 1.19924 .06438 4.118 346 .000 

يزيد أسلوب األداء التنظيمي من جودة خدمات العاملين داخل  
 الشركة.

347 3.5620 1.19901 .06437 8.731 346 .000 

 000. 346 6.044- 06163. 1.14806 2.6275 347 انعدام القوة

 000. 346 14.339- 04939. 92006. 2.2918 347 ضعف المعنى 

 000. 346 32.892- 03012. 56104. 2.0094 347 الالمعيارية

 000. 346 6.664- 05579. 1.03921 2.6282 347 العزلة 

 000. 346 39.733- 02361. 43978. 2.0620 347 غربة الذات

 000. 346 9.233 05778. 1.07627 3.5334 347 األداء التنظيمي 
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( ولبيان 3يالحظ من الجدول السابق اختالف متوسطات عبارات االستبيان ومحاورن عن متوسي الحياد )

غلب  أ نالحظ ان    حث باختبار جوهرية فروق المتوسي حيث اكان  هذن الفروق جوهرية فقد قام الب  إذا فيما  

باإل  االستبيان  قيمة  عبارات  فيها  البحث  محاور  إلى  من  أ  SIGضافة  يعني    0.05قل  جابات  إن  أمما 

 (. 3المبحوثين في غالبها قد اختلف  عن متوسي الحياد )

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -4-4

يوجااد أثاار معنااوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بانعاادام القااوة لاادى العاااملين  الفرضااية الفرعيااة األولااى: ➢

 على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 ( االنحراف المعياري لمحور الفرضية االولى 15-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.152- .023 .020 1.06523 

a. Predictors: (Constant), القوة انعدام 

 

 لمحور الفرضية االولى  ANOVA( اختبار  16-4الجدول ) 
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.316 1 9.316 8.210 b.004 

Residual 391.477 345 1.135   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), القوة انعدام 
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 لمحور الفرضية االولى  aCoefficients( اختبار 17-4الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.909 .143  27.336 .000 

 004. -2.865- -152.- 050. -143.- القوة انعدام

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

➢  

وبالتالي نقبل بأنه يوجد أثر ذو    0.05صغر من  وهي أ  SIG    =0.004من الجدول السابق كان  قيمة  

وهذا ما   -R    =0.152كما أن قيمة معامل االرتباط    داء التنظيمي. األ داللة معنوية النعدام القوة على  

ن زيادة انعدام القوة  أأي   التنظيمي،داء يدل على وجود تأثير معنوي ضعيف وعكسي النعدام القوة على األ 

في  إ سيؤدي   انخفاض  العربية  لى  الجمهورية  في  الخليوي  شركات  في  للعاملين  التنظيمي  االداء  فعالية 

 السورية. 

يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للشعور بمعف المعنااى لاادى العاااملين  الفرضية الفرعية الثانية: ➢

 على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 الثانية ( االنحراف المعياري لمحور الفرضية  18-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.186- .035 .032 1.05902 

a. Predictors: (Constant), المعنى  ضعف 

 الثانيةلمحور الفرضية    ANOVA( اختبار  19-4الجدول ) 
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.869 1 13.869 12.366 b.000 

Residual 386.923 345 1.122   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), المعنى  ضعف 
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 لمحور الفرضية الثانية   aCoefficientsاختبار(  20-4الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.032 .153  26.391 .000 

 000. -3.517- -186.- 062. -218.- المعنى  ضعف

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي نقبل بأنه يوجااد أثاار  0.05من  أصغروهي  SIG  =0.000من الجدول السابق كان  قيمة  

  -R  =0.186كما أن قيمااة معاماال االرتباااط  داء التنظيمي.ذو داللة معنوية لمعف المعنى على األ 

ن أداء التنظيمااي, أي أل وهذا ما يدل على وجود تأثير معنااوي ضااعيف وعكسااي لمااعف المعنااى علااى ا

داء التنظيمااي للعاااملين فااي شااركات لى انخفاض في فعاليااة األ إزيادة مستويات ضعف المعنى سيؤدي 

 الخليوي في الجمهورية العربية السورية.

يوجاااد أثاار معنااوي ذو داللاااة إحصااائية للشااعور بالالمعيارياااة لاادى العاااملين علاااى  الفرضااية الفرعيااة الثالثااة:

 مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 الثالثة ( االنحراف المعياري لمحور الفرضية  21-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.153- .024 .021 1.06506 

a. Predictors: (Constant), الالمعيارية 

 لمحور الفرضية الثالثة  ANOVA( اختبار  22-4الجدول ) 
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.437 1 9.437 8.319 b.004 

Residual 391.355 345 1.134   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الالمعيارية 

 لمحور الفرضية الثالثة   aCoefficients( اختبار 23-4الجدول ) 
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.125 .213  19.375 .000 

 004. -2.884- -153.- 102. -294.- الالمعيارية

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتااالي نقباال بأنااه يوجااد أثاار ذو  0.05ماان  أصااغروهااي  SIG  =0.000من الجدول السابق كان  قيمة 

وهذا ما يدل   -R  =0.153كما أن قيمة معامل االرتباط   داء التنظيمي.داللة معنوية لالمعيارية على األ 

ن زيااااادة مسااااتويات أداء التنظيمااااي, أي علااااى وجااااود تااااأثير معنااااوي ضااااعيف وعكسااااي لالمعياريااااة علااااى األ 

داء التنظيمي للعاااملين فااي شااركات الخليااوي فااي الجمهوريااة ية األ الالمعيارية سيؤدي الى انخفاض في فعال

 العربية السورية.

يوجد أثر معنااوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بالعزلااة لاادى العاااملين علااى مسااتوى  الفرضية الفرعية الرابعة:

 األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 الرابعة( االنحراف المعياري لمحور الفرضية  24-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.127- .016 .013 1.06906 

a. Predictors: (Constant),  العزلة 

 

 لمحور الفرضية الرابعة  ANOVA( اختبار  25-4الجدول ) 
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.495 1 6.495 5.683 b.018 

Residual 394.298 345 1.143   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant),  العزلة 
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 الفرضية الرابعة لمحور   aCoefficients( اختبار 26-4الجدول ) 
 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.880 .156  24.828 .000 

 018. -2.384- -127.- 055. -132.- العزلة 

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي نقبل بأنه يوجد أثر ذو    0.05من    أصغروهي    SIG    =0.018من الجدول السابق كان  قيمة  

األ  للعزلة على  معنوية  التنظيمي.داللة  االرتباط    داء  قيمة معامل  أن  يدل    -R    =0.127كما  ما  وهذا 

األ  على  للعزلة  وعكسي  معنوي ضعيف  تأثير  وجود  مستوياأأي    التنظيمي، داء  على  زيادة  العزلة  ن  ت 

األ إ سيؤدي   فعالية  في  انخفاض  العربية  لى  الجمهورية  في  الخليوي  شركات  في  للعاملين  التنظيمي  داء 

 السورية. 

يوجااد أثاار معنااوي ذو داللااة إحصااائية للشااعور بغربااة الااذات لاادى العاااملين علااى   الفرضية الفرعية الخامسة:

 مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 الخامسة( االنحراف المعياري لمحور الفرضية  27-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.007 .000 -.003- 1.07780 

a. Predictors: (Constant), الذات غربة 
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 لمحور الفرضية الخامسة  ANOVA( اختبار  28-4الجدول ) 
 

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .020 1 .020 .017 b.896 

Residual 400.772 345 1.162   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الذات غربة 

 لمحور الفرضية الخامسة   aCoefficients( اختبار 28-4الجدول ) 
 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.498 .278  12.593 .000 

 896. 131. 007. 132. 017. الذات غربة

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي نرفض بأنه يوجد أثر ذو    0.05وهي أكبر من    SIG    =0.896من الجدول السابق كان  قيمة  

 داء التنظيمي.  داللة معنوية لغربة الذات على األ 

يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للشااعور باااالغتراب الااوظيفي لاادى العاااملين   الفرضية الرئيسية االولى:

 الجمهورية العربية السورية.على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت العاملة في 

داء التنظيمااااي لشااااركات بعاااد دراسااااة كاااال ماااان عوامااال االغتااااراب الااااوظيفي لاااادى العااااملين علااااى مسااااتوى األ 

ثاار االغتااراب الااوظيفي علااى مسااتوى أاالتصاااالت العاملااة فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية, ساانقوم بدراسااة 

 :داء التنظيمياأل 
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 الرئيسية االولىلفرضية  ا ( االنحراف المعياري  29-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.166a .028 .025 1.06282 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 الرئيسية االولىلفرضية ا  ANOVA( اختبار  30-4الجدول ) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.086 1 11.086 9.814 .002b 

Residual 389.706 345 1.130   

Total 400.792 346    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 الرئيسية االولى لفرضية ا  aCoefficientsاختبار(  31-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.149 .205  20.265 .000 

 002. -3.133- -166.- 085. -265.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي نقبل بأنه يوجد أثر ذو    0.05من    أصغروهي    SIG    =0.018من الجدول السابق كان  قيمة  
وهذا   -R    =0.166كما أن قيمة معامل االرتباط    داء التنظيمي. داللة معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

ن زيادة  أأي    التنظيمي،داء  ما يدل على وجود تأثير معنوي ضعيف وعكسي لالغتراب الوظيفي على األ 
سيؤدي   الوظيفي  االغتراب  األ إ مستويات  فعالية  في  انخفاض  شركات  لى  في  للعاملين  التنظيمي  داء 
 الخليوي في الجمهورية العربية السورية. 

داء التنظيمي ولمعرفة أي من المحاور  غتراب الوظيفي تؤثر على األ غلب محاور اال أ ن  أمما سبق نجد  
داء التنظيمي كما  أل كبر قمنا بترتيب المتغيرات بحسب قوة معامالت االرتباط بينها وبين اتؤثر بالشكل األ 
 االتي:  الجدولهو موضح في 
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 داء التنظيمي وبين األ ترتيب المتغيرات بحسب قوة معامالت االرتباط بينها (  32-4الجدول ) 
 

Correlations 

 األداء التنظيمي   

 **-Pearson Correlation -.186 ضعف المعنى 

Sig. (2-tailed) .000 

N 347 

 **-Pearson Correlation -.153 الالمعيارية

Sig. (2-tailed) .004 

N 347 

 **-Pearson Correlation -.152 انعدام القوة

Sig. (2-tailed) .004 

N 347 

 *-Pearson Correlation -.127 العزلة 

Sig. (2-tailed) .018 

N 347 

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

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

 

ان   نجد  السابق  الجدول  يليه    أكثرمن  المعنى  متغير ضعف  هو  التنظيمي  االداء  في  تأثيرا  المتغيرات 

 داء التنظيمي. ثر على األ أ يس لها العزلة بينما غربة الذات ل خيراً أ الالمعيارية ثم انعدام القوة و 

يوجااد أثاار معنااوي ذو داللااة إحصااائية للمتغياارات الديموغرافيااة علااى العالقااة بااين   الفرضية الرئيسية الثانية:

األداء التنظيماااي لشاااركات االتصااااالت العاملاااة فاااي  ومساااتوى الشاااعور بااااالغتراب الاااوظيفي لااادى العااااملين 

 الجمهورية العربية السورية.

 تقسم هذن الفرضية الى الفرضيات الفرعية التالية:

األداء التنظيمااي  ومسااتوى يوجد فااروق فااي العالقااة بااين الشااعور باااالغتراب الااوظيفي لاادى العاااملين  -1

 لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية تعود لمتغير الجنس.

 داء التنظيمي عند الذكور:االغتراب الوظيفي على األ  أثراسة  در  -
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 حسب متغير الجنس الذكور ( االنحراف المعياري  33-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.202- .041 .033 1.02510 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 حسب متغير الجنس الذكور   ANOVA( اختبار  34-4الجدول ) 
 

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.721 1 5.721 5.445 b.021 

Residual 134.507 128 1.051   

Total 140.228 129    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 حسب متغير الجنس الذكور  aCoefficientsاختبار(  35-4الجدول ) 
 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.407 .314  14.014 .000 

 021. -2.333- -202.- 142. -331.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي يوجد أثر ذو داللة    0.05صغر من  أوهي    SIG    =0.000من الجدول السابق كان  قيمة  

-=    Rكما أن قيمة معامل االرتباط    اداء التنظيمي عند الذكور.معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

معنوي    0.202 تأثير  وجود  على  يدل  ما  األ وهذا  على  الوظيفي  لالغتراب  التنظيمي  ضعيف  داء 

 للموظفين الذكور. 

 :االناثداء التنظيمي عند ثر االغتراب الوظيفي على األ أدراسة   -
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 ناث حسب متغير الجنس اإل ( االنحراف المعياري  36-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.111a .012 .008 1.08133 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 ناث حسب متغير الجنس اإل   ANOVA( اختبار  37-4الجدول ) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.133 1 3.133 2.679 .103b 

Residual 251.394 215 1.169   

Total 254.527 216    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 ناث حسب متغير الجنس اإل   aCoefficients( اختبار 38-4الجدول ) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.870 .278  13.928 .000 

 103. -1.637- -111.- 110. -180.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي ال يوجد أثر ذو داللة    0.05وهي أكبر من    SIG    =0.103من الجدول السابق كان  قيمة  
للنوع على العالقة    أثرناث. وبالتالي فهناا  داء التنظيمي عند اإل معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

الوظيفي واأل  االغتراب  التنظيمي حيث  بين  الذاأل   نأداء  معنوي عند  ثر معنوي عند  بينما غير  كور 
 ناث. اإل 
فروق في العالقة بين الشعور باااالغتراب الااوظيفي لاادى العاااملين و مسااتوى األداء التنظيمااي يوجد   -2

 لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية بحسب العمر.

 (:عام 30 حتى ) العمرية  الفئة عند التنظيمي  داءاأل  على الوظيفي  االغتراب  أثر  دراسة
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 عام  30حتى   حسب متغير العمر( االنحراف المعياري  39-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.156a .024 .011 1.16360 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 عام 30حتى   حسب متغير العمر  ANOVA( اختبار  40-4الجدول ) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.492 1 2.492 1.841 .179b 

Residual 100.193 74 1.354   

Total 102.685 75    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 عام 30حتى  حسب متغير العمر  aCoefficients( اختبار 41-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.063 .477  8.519 .000 

 179. -1.357- -156.- 197. -268.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

السابق كان  قيمة   الجدول  أكبر من    SIG    =0.179من  أثر ذو داللة    0.05وهي  وبالتالي ال يوجد 
 عام. 30داء التنظيمي الفئة العمرية حتى معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

 (:عام 40وحتى  31داء التنظيمي عند الفئة العمرية )بين االغتراب الوظيفي على األ  أثردراسة   -
 عام  40- 31من   حسب متغير العمر( االنحراف المعياري  42-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.220a .048 .040 1.03148 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 
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 عام  40- 31من   حسب متغير العمر  ANOVA( اختبار  43-4الجدول ) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.122 1 6.122 5.754 .018b 

Residual 120.226 113 1.064   

Total 126.347 114    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 عام  40- 31من حسب متغير العمر   aCoefficients( اختبار 44-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.771 .452  10.545 .000 

 018. -2.399- -220.- 224. -538.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي يوجد أثر ذو داللة    0.05وهي أكبر من    SIG    =0.018من الجدول السابق كان  قيمة  
عام(. كما أن قيمة    40حتى    31داء التنظيمي عند الفئة العمرية )معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

االرتباط   الوظيفي    R    =-0.220معامل  لالغتراب  معنوي ضعيف  تأثير  يدل على وجود  ما  وهذا 
 عام(. 40وحتى  31ذين اعمارهم بين )داء التنظيمي للموظفين ال على األ 

 (:عام 50وحتى  41داء التنظيمي عند الفئة العمرية )بين االغتراب الوظيفي على األ  أثردراسة   -

 عام  50- 41من   حسب متغير العمر( االنحراف المعياري  45-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.093a .009 .001 1.01362 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 
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 عام  50- 41من   حسب متغير العمر  ANOVA( اختبار  46-4الجدول ) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.189 1 1.189 1.157 .284b 

Residual 137.676 134 1.027   

Total 138.864 135    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 عام  50- 41من حسب متغير العمر   aCoefficients( اختبار 47-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.824 .344  11.114 .000 

 284. -1.076- -093.- 125. -134.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

السابق كان  قيمة   الجدول  أكبر من    SIG    =0.284من  أثر ذو داللة    0.05وهي  وبالتالي ال يوجد 

 . عام( 50و41بين ) معنوية لالغتراب الوظيفي على االداء التنظيمي الفئة العمرية

 (: عام 50 فوق داء التنظيمي عند الفئة العمرية )االغتراب الوظيفي على األ  أثردراسة   -

 50فوق   حسب متغير العمر( االنحراف المعياري  48-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.397a .157 .111 1.12697 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 
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 50فوق   العمرحسب متغير   ANOVA( اختبار  49-4الجدول ) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.271 1 4.271 3.363 .083b 

Residual 22.861 18 1.270   

Total 27.132 19    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 50فوق حسب متغير العمر   aCoefficients( اختبار 50-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.833 1.393  4.187 .001 

 083. -1.834- -397.- 690. -1.266- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتالي ال يوجد أثر ذو داللة    0.05وهي أكبر من  SIG  =0.083من الجدول السابق كان  قيمة 

 .عام( 50)فوق  داء التنظيمي الفئة العمريةمعنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

حتى    31ثر على كل الفئات العمرية ماعدا الفئة العمرية )أن االغتراب الوظيفي ليس له أوبالتالي نستنتج  

ثر  ن األ أداء التنظيمي حيث  ثر لمتغير العمر على العالقة بين االغتراب واأل أ عام(, مما يعني وجود    40

 عام(.  40عام حتى  31يتركز في الفئة العمرية )

باااالغتراب الااوظيفي لاادى العاااملين ومسااتوى األداء التنظيمااي يوجد فااروق فااي العالقااة بااين الشااعور  -3

 .لشركات االتصاالت العاملة في الجمهورية العربية السورية بحسب سنوات الخبرة

 3االغتاااراب الاااوظيفي علاااى االداء التنظيماااي عناااد فئاااة الاااذين مساااتويات خبااارتهم اقااال مااان  أثاااردراساااة  -

 :سنوات
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 سنوات  3حسب متغير مستوى الخبرة أقل من ( االنحراف المعياري  51-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.019 .000 -.100- .73404 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 سنوات  3حسب متغير مستوى الخبرة أقل من   ANOVA( اختبار  52-4الجدول ) 

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 1 .002 .004 b.954 

Residual 5.388 10 .539   

Total 5.390 11    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 سنوات  3حسب متغير الخبرة أقل من   aCoefficients( اختبار 53-4الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.055 1.613  2.513 .031 

 954. 059. 019. 914. 054. الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

السابق كان  قيمة   الجدول  أكبر من    SIG    =0.954من  أثر ذو داللة    0.05وهي  وبالتالي ال يوجد 

 سنوات.  3قل من أداء التنظيمي في مجموعة الذين خبرتهم معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

 6الااى  4 ماان داء التنظيمااي عنااد فئااة الااذين مسااتويات خباارتهماالغتااراب الااوظيفي علااى األ  أثااردراسااة  -

 :سنوات

 سنوات  6الى  4حسب متغير مستوى الخبرة ( االنحراف المعياري  54-4الجدول ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.186a .035 .022 1.05255 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 
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 سنوات  6الى   4حسب متغير مستوى الخبرة   ANOVA( اختبار  55-4الجدول ) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.092 1 3.092 2.791 .099b 

Residual 86.413 78 1.108   

Total 89.505 79    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 سنوات  6الى   4حسب متغير الخبرة   aCoefficients( اختبار 56-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.024 .405  9.932 .000 

 099. -1.671- -186.- 169. -283.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتااالي ال يوجااد أثاار ذو داللاااة  0.05وهااي أكباار مااان  SIG  =0.099ماان الجاادول السااابق كانااا  قيمااة 

 سنوات. 6الى  4معنوية لالغتراب الوظيفي على االداء التنظيمي في مجموعة الذين خبرتهم 

 10الاااى  7 خبااارتهم مساااتويات الاااذين فئاااة عناااد التنظيماااي االداء علاااى الاااوظيفي االغتاااراب أثااار دراساااة -

 :تسنوا

 

 

 10الى  7حسب متغير مستوى الخبرة ( االنحراف المعياري  57-4الجدول ) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.264a .070 .062 1.08496 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 10الى   7حسب متغير مستوى الخبرة   ANOVA( اختبار  58-4الجدول ) 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.174 1 11.174 9.492 .003b 

Residual 149.496 127 1.177   

Total 160.669 128    

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 10الى  7حسب متغير الخبرة  aCoefficients( اختبار 59-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.573 .361  12.685 .000 

 003. -3.081- -264.- 151. -466.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 

وبالتااالي يوجااد أثاار ذو داللااة معنويااة  0.05وهي أقل من  SIG  =0.003 قيمة  كان   السابق  الجدول  من

 .سنوات 10الى  7وعة الذين خبرتهم داء التنظيمي في مجملالغتراب الوظيفي على األ 

 سنة وأكثر 11داء التنظيمي عند فئة الذين مستويات خبرتهم االغتراب الوظيفي على األ  أثردراسة  -

 سنة وأكثر  11حسب متغير مستوى الخبرة( االنحراف المعياري  60-4الجدول )  -

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -.046a .002 -.006- 1.05344 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 سنة وأكثر  11مستوى الخبرةحسب متغير   ANOVA( اختبار  61-4الجدول ) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .289 1 .289 .260 .611b 

Residual 137.606 124 1.110   

Total 137.895 125    
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a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االغتراب 

 

 سنة وأكثر  11حسب متغير الخبرة  aCoefficients( اختبار 62-4الجدول ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.773 .339  11.123 .000 

 611. -510.- -046.- 134. -068.- الوظيفي االغتراب

a. Dependent Variable: التنظيمي األداء 

 
 

وبالتااالي ال يوجااد أثاار ذو داللاااة  0.05وهااي أكباار مااان  SIG  =0.611ماان الجاادول السااابق كانااا  قيمااة 

 كثر.أسنة و  11داء التنظيمي في مجموعة الذين خبرتهم معنوية لالغتراب الوظيفي على األ 

 7داء التنظيمي عنااد فئااة الااذين خباارتهم تتااراوح بااين في األ  أثرن االغتراب الوظيفي له أمما سبق نجد 

لي ثاار لالغتااراب الااوظيفي علااى باااقي فئااات ساانوات الخباارة وبالتاااأجااد يو  ساانوات بينمااا ال  10ساانوات و

 داء التنظيمي بحسب سنوات الخبرة.تراب الوظيفي واأل غيوجد فروق في العالقة بين اال 
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 الخامس الفصل 

 نتائج البحث وتوصياته 

 

 النتائج.  -5-1

 التوصيات  -5-2
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 النتائج:  -5-1

القوة سيؤدي  أي  ن  إ ❖ األ إ زيادة انعدام  انخفاض في فعالية  للعاملين في شركات  لى  التنظيمي  داء 

 الخليوي في الجمهورية العربية السورية. 

داء التنظيمي للعاملين  لى انخفاض في فعالية األ إزيادة مستويات ضعف المعنى سيؤدي    أي   نإ ❖

 في شركات الخليوي في الجمهورية العربية السورية. 

تأث ❖ األ وجود  على  لالمعيارية  وعكسي  معنوي ضعيف  أي  ير  التنظيمي,  مستويات  أداء  زيادة  ن 

سيؤدي   األ إالالمعيارية  فعالية  في  انخفاض  في  لى  الخليوي  شركات  في  للعاملين  التنظيمي  داء 

 الجمهورية العربية السورية. 

أي ❖ سيؤدي    إن  العزلة  مستويات  األ إ زيادة  فعالية  في  انخفاض  للعلى  التنظيمي  في  داء  املين 

 . شركات الخليوي في الجمهورية العربية السورية 

 داء التنظيمي.  أثر ذو داللة معنوية لغربة الذات على األ  يوجد ال  ❖

أي  ❖ سيؤدي    إن  الوظيفي  االغتراب  مستويات  األ إزيادة  فعالية  في  انخفاض  التنظيمي  لى  داء 

 السورية.للعاملين في شركات الخليوي في الجمهورية العربية 

  انعدام   ثم   الالمعيارية   يليه   المعنى  ضعف  متغير  هو  التنظيمي   داءاأل   في   تأثيرا  المتغيرات   كثرأ ❖

 داء التنظيمي. ى األ عل ثرأ لها  ليس الذات  غربة بينما العزلة خيراً أو  القوة 

 ثراأل   نأ  حيث  التنظيمي  داءواأل   الوظيفي  االغتراب  بين  العالقة  على(  الجنس)  للنوع   أثر  هناا ❖

 . ناثاإل   عند معنوي  غير بينما الذكور عند معنوي 

  في   يتركز  ثراأل   نأ  حيث  التنظيمي  داءواأل   االغتراب  بين  العالقة  على  العمر  لمتغير  أثر  يوجد ❖

 عام(.  40م حتى عا 31) العمرية الفئة 
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 10و  سنوات  7  بين  تتراوح   خبرتهم  الذين  فئة   عند  التنظيمي  داء األ   في  أثر  له  الوظيفي   االغتراب ❖

  فروق   يوجد  وبالتالي  الخبرة  سنوات  فئات  باقي  على  الوظيفي  لالغتراب  ثرأ  يوجد  ال   بينما  سنوات

 . الخبرة  سنوات  بحسب  التنظيمي  داءواأل  الوظيفي تراباالغ بين العالقة  في

 التوصيات:  -5-2

 توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات وهي: 

الجد، ودراستها بكافة جوانبها، وتحليل أبعادها  ضرورة أخذ ظاهرة االغتراب الوظيفي على محمل   ❖
يمكّ   الذي  أداء  بالشكل  على  السلبية  تأثيراتها  ومنع  منها،  الحد  على  المؤسسات  في  القائمين  ن 

 المؤسسات التنظيمي. 
كافة   ❖ وتقديم  الوظيفي،  االغتراب  لظاهرة  السلبية  اآلثار  نحو  المؤسسات  في  العاملين  زيادة وعي 

 المادية التي تمنع من تسرب هذن الظاهرة إليهم. الحوافز المعنوية و 
المجال،   ❖ نفس  في  موسعة  لدراسات  األولى  الخطوة  لتكون  الدراسة  هذن  نتائج  على  االعتماد 

 وتعميمها على المؤسسات االقتصادية العاملة في الجمهورية العربية السورية. 
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 المالحق 

 االستبانة.  ❖
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 Syrian Arab Republicالجمهورية العربية السورية                                                       

 Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي                                                     

 Syrian Virtual University                                                      الجامعة االفتراضية السورية

 

   

 

 

 

 استمارة استبانة 

في إطار إعداد مشروع البحث لدرجة الماجستير، تم تصميم هذن االستبانة بعنوان أثر االغتراب الوظيفي  
العربية السورية، يرجى  على مستوى األداء التنظيمي لشركات االتصاالت الخليوية العاملة في الجمهورية  

التكرم بتعبئة االستبانة بعناية، علمًا بأنه سيتم استخدام نتائج تحليل هذن االستبانة في البحث العلمي  
واستكمال الدراسة الميدانية. ونؤكد على أن البيانات الشخصية ستبقى في إطار االستخدام العلمي المرتبي  

 بهذن الدراسة ولن تستخدم ألغراض أخرى. 
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 البيانات الشخصية:  أوالً 

 أنثى ذكر                                 الجنس :                -1
 سنة 40حتى  31من                       سنة 30 حتىالعمر:                  -2

 سنة  51سنة                   فوق  50حتى  41من                        
 المؤهل العلمي:   -3

 إعدادية وأقل          ثانوية                   معهد متوسي                                     
 دراسات عليا     شهادة جامعية                                       

 : الخبرةسنوات  -4
 سنوات  6حتى  4سنوات                    من  3أقل من                         
 وأكثر سنة  11سنوات                    10حتى  7من                        

 نوع العمل داخل شركة االتصاالت:  -5
 إداري                      فني                 رئيس قسم                                    
 مدير                       

   الشركة التي تعمل فيها: -6
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 ثانيًا: المحور األول أبعاد االغتراب الوظيفي:
 األسفل.الرجاء اختيار التكرارية المناسبة للسلوكيات المدونة في  

 A B C D E األسئلة  

غير    

موافق 

 بشدة 

غير  

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة 

 انعدام القوة   

      يصعب على اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلي الوظيفي  1

      . أشعر بالملل بسبب روتين العمل 2

      . لم أحقق شيئاً ذو قيمة في المجال العملي 3

      . فرصة استخدام ما لدي من قدرات وإمكاناتوظيفتي ال تقدم لي  4

 ضعف المعنى  

      . أهدافي واضحة ومحددة في محيط عملي 5

6 
الكثير من متطلبات عملي تتجه نحو التعقيد بشكل ال يمكنني من مواكبة تنفيذ 

 . األعمال

     

      . ذاتيالعمل الذي أمارسه حالياً ال يلبي طموحاتي وال يمكنني من تحقيق  7

      . لم أحقق شيئاً ذو قيمة في المجال العملي بسبب ضآلة المسؤوليات المكلف بها 8

 الالمعيارية  

      . االلتزام باألنظمة والقيم السائدة في بيئة العمل ييصعب عل 9

      . أنفذ رغباتي في العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعتي بها 10

      . كثيراً ما تتم الترقية في المديرية على أسس غير موضوعية 11

      . ألجأ إلى التحايل حتى أتغلب على المشكلة التي تواجهني 12

  العزلة  

      . أشعر بأنني غريب بين زمالئي ضمن بيئة العمل 13

      . عالقتي مع زمالئي ال تتسم بالثقة 14

      . الزمالء خبرتي الوظيفيةيتجاهل كثير من  15
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      . مشاركتي في النشاطات االجتماعية محدودة 16

  غربة الذات  

      . أفتقد إلى الشعور باألمان الوظيفي 17

      . يسيطر علي الشعور بالرغبة في ترك العمل 18

      . ال يوجد قوة ارتباط بيني وبين العمل المكلف به 19

      . عندما أريد اتخاذ قرار بنفسيال أتردد  20

 التنظيمي: المحور الثاني: األداء 

 A B C D E األسئلة   

  
موافق 

 بشدة 
 غير موافق محايد  موافق

غير  

موافق 

 بشدة 

 األداء التنظيمي  

      تخطط اإلدارة من أجل التحسين المستمر في جميع المجاالت  21

      . التسهيالت والكادر لتنفيذ األنشطة المتعلقة بخدمة الزبائنتوفر اإلدارة كافة  22

      تقوم اإلدارة بمتابعة شكاوى العمالء وتقديم الحلول لها إن أمكن.  23

      . تسعى اإلدارة دائماً لتحقيق رضا ووالء الزبائن  24

      . تسعى اإلدارة لتحسين وتنظيم الخدمات المقدمة باستمرار 25

      . تقوم اإلدارة بدراسة حاجات ورغبات الزبائن ومستوى رضاهم باستمرار 26

      تحرص اإلدارة على تقديم خدمات تتصف بالجودة العالية دائماً  27

28 
تعمل اإلدارة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق وتحسين 

 . جودة خدماتها
     

29 
وتنسيق عملياتها التنظيمية بما يتالءم مع  تعمل اإلدارة على تصميم 

 حاجات العمالء
     

      . تحرص اإلدارة على تلبية كافة االحتياجات الطارئة والجديدة للزبائن 30

 

 


