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سرٌري هزت التً..... أقدامها تحت الجنة وضعت من إلى  

 

وأسمى الوجود فً من أعظم إلى.... بٌسراها العالم وهزت.....  بٌمناها  

 

تدعو اللٌالً سهرت التً الحبٌبة والدتً إلى.... والحنان الحب معانً  

.عمرها فً  هللا أطال....لً  

 

هانئة حٌاة توفٌر سبٌل فً حٌاته أفنى الذي....الحبٌب والدي إلى  

هللا حفظه.... الدرب مواصلة على وشجعنً بجانبً ووقف....لً  

.عمره فً وبارك ورعاه،  
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 هلل انحًد .انىاسعت وزحًته انسببمت انُعًت عهى تعبنى هللا احًد ببنثُبء انبدء لبم

 هلل انحًد ، كهًبته ويداد عسشت ووشٌ خهمه عدد هلل وانحًد انعبنًٍٍ زة هلل انشكسو

.اندزاست عُبء انمدزة،انمىة،انصبس،نتحًم اعطبَب انري  

 األعىاو طٍهت انسببك فضههى عهى. واأللتصبد اإلدازة كهٍت فً أسبترتً….جًٍع أشكس

…به احبطىًَ انري وعهًهى وحهًهى األزبعت  

 بٍضبء ٌد نً يبدٌٍ انبحث هبذ يسٍسة شبزكىًَ نًٍ يًتٍ فٍهب الف نحظبث اَهب

.واندعبء ببنًسبعدة  

د. ) انًشسف األستبذ انى   انجصٌم شكسي ألدو ،ثى انجصاء خٍس عُب هللا جصاهى أسبترتً

(.فبئص عبدانحسٍ  

.فأجبة فضهه ببة بحثُب  طسق يٍ  كم وأشكس  

….طٍبت كهًت او دعبء او بدعى انبحث هرا عهى يٍ وكم  

.انًىفك وأهلل خٍسا انجًٍع هللا وجصئ وانتمدٌس واأليتُبٌ انشكس يعبًَ اجًم الدو  
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 الملخص 

 

 د البشرٌة الدولٌة التً تمتلكهاٌهدف البحث الحالً الى قٌاس واختبار دور ممارسات الموار

لمعالجة مشاكل االغتراب الوظٌفً الذي ٌعانٌه العاملٌن المتمثل بـ )ضعف  العٌنة المبحوثة

على التأثٌر، وضٌاع المعنى، ونقص المعاٌٌر، وضعف العالقات مع االخرٌن، وغربة ة القدر

الذات(، واعتمد البحث على االستبانة كأداة رئٌسة لجمع البٌانات الضرورٌة والالزمة لتحقٌق 

الدولٌة  ( استمارة لتحدٌد مستوى توافر ادارة الموارد البشرٌة32)هدفها. اذ تم  توزٌع 

وعة من االسالٌب مجم، فضال عن استعمل ات( استمار8استرجاع ) واالغتراب الوظٌفً، وتم

االحصائٌة متمثل بالوسط  الحسابً الموزون، واالنحراف المعٌاري، ومعامل االرتباط البسٌط 

ث وجود عالقة ارتباط حٌط والمتعدد. وأظهرت نتائج البسبٌرمان، ومعامل االنحدار  البس

موجبة ذات داللة إحصائٌة بٌن ادارة  الموارد البشرٌة الدولٌة واالغتراب الوظٌفً للعٌنة 

ث وجود عالقة تأثٌر  مباشرة بٌن ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة و حوثة، واظهر البحبمال

البحث  بمجموعة من التوصٌات من اهمها ان االغتراب الوظٌفً للعٌنة المبحوثة. وخرج 

رص  لتطوٌر مهارات األفراد من فالمبحوثة على توفٌر  هنالك تأكٌد واضح من قبل العٌنة

   خالل توفٌر البرامج التدرٌبٌة والتعلٌمٌة والتنموٌة لهم.
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 المقدمة  

وخروجها عن الحدود المحلٌة الى تغٌرات السرٌعة فً بٌئة االعمال نظرا للتطور والتعقٌد وال

  صادٌة واختالف تات الدولٌة واالقالحدود العالمٌة العالم التً  تمٌزت بزٌادة التداخل والعالق

مال مما والخبرات الالزمة ألداء االع طبٌعة اداء الوظائف والمهام المطلوبة وتنوع المهارات

وظٌفة  ذا العالم الجدٌد . ومن هنا تعد دارة الموارد البشرٌة إلدارة هاالى ادى الى اضافة مهام 

مات والمحافظة علٌها فً منظلق القٌمة ادارة الموارد البشرٌة من الوظائف المهمة فً خ

ترحها بورتر منذ عقد السائدة فً سلسلة القٌمة التً اقاالعمال بوصفها احد االنشطة 

 . الثمانٌنٌات

تعالج مشكلة االغتراب الدولٌة من الجوانب المهمة التً ة الموارد البشرٌة كما تعد ادار

هنا جاء هذا البحث  الحٌاة الوظٌفٌة الجدٌدة ومنلذي ٌعانٌه الموظفٌن الجدد فً الوظٌفً ا

على الطرق واالسالٌب التً ٌمكن اتباعها من اجل معالجة  االغتراب الوظٌفً لٌسلط الضوء 

ٌم البحث الى اربعة  مباحث، تمخض المبحث االول فً منهجٌة البحث للموظفٌن. وقد تم تقس

وما تتضمنه  مشكلة واهمٌة واهداف وفرضٌات، فً حٌن المبحث الثانً  تضمن الجانب 

النظري للبحث، وكان المبحث الثالث بواقع  الجانب التطبٌقً للبحث، بٌنما المبحث الرابع 

 ل الٌها البحث.تناول االستنتاجات  والتوصٌات التً توص
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 الفصل االول 

والدراسات السابقةمنهجٌة البحث   

 المبحث االول: منهجٌة البحث

  
 مشكلة البحث  

ن معظم منظمات االعمال اتجهت وبصورة اساس على المحافظة  على  أ تتلخص مشكلة البحث فً 

العقدٌن االخٌرٌن من تغٌرات  لحدثت  خال نظرا  للتغٌرات  التً ادارة  الموارد  البشرٌة  الدولٌة،  

ء العالم، االمر الذي ادى الى احداث تدهورا واضرارا كبٌرة فً اع انحًٌ بٌئة االعمال فً جمفسرٌعة  

وبالتالً فان هذه التطورات البٌئٌة المتسارعة  والقفزات الكبٌرة  فً عالم االعمال . اقتصادٌات االعمال

 .  ؤالت االتٌة ٌمكن من خالله اثارة التسا

ما هً القضاٌا والحلول وتطبٌقات ادارة الموارد البشرٌة التً ٌمكن تتبعها من  اجل  خلق  حلول   •

 وطرق  لمعالجة  ظاهرة  االغتراب  الوظٌفً  التً  ٌعانً منها العاملٌن بغٌة المحافظة علٌهم؟  

الجة  االغتراب الوظٌفً فً الموارد  البشرٌة  الدولٌة  فً  مع  ممارساتما  درجة  مساهمة   •

  المنظمة ؟

  

 أهمٌة البحث  

:  ٌستمد البحث الحالً أهمٌته من خال ل االتً   

.  أ تعد من الدراسات القلٌلة فً العراق التً تناولت موضوع ادارة الموار د البشرٌة الدولٌة  

االقتصادٌة واالجتماعٌة ٌعد هذا البحث احدى القضاٌا الدولٌة التً تساهم فً تطوٌر الرفاهٌة . ب

.  نللعاملٌ  

ن خالل مساهمته فً نواحً حٌوٌة منه ا تعرٌف العٌنة مج ٌستمد البحث الحالً أهمٌته المٌدانٌة 

  .المبحوثة بضرور ة االهتمام

  

:  فرضٌات البحث  

االغتراب الموارد البشرٌة الدولٌة وابعاد  ممارساتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن ابعاد . 

 .  الوظٌفً لدى العاملٌن

الموارد  البشرٌة  الدولٌة وابعاد ممارسات توجد  عالقة  تأثٌر  ذات  داللة احصائٌة  بٌن  ابعاد    

 .  االغتراب الوظٌفً لدى العاملٌن
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 أهداف البحث  

للبحث  تحدٌد  الطرق  واالسالٌب  التً  ٌمكن  من  خاللها  معالجة االغتراب   ًان  الهدف  الرئٌس

:ضافة الى اهداف اخرى تتمثل فًأ. الوظٌفً لدى العاملٌن فً المنظمة  

 .  معرفة مستوى توفر ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة فً العٌنة المبحوثة •

االغترا ب الوظٌفً الذي ٌعانً منه تحدٌد مستوى اهتمام العٌنة المبحوثة بمعالجة حاالت  •

 .  العاملٌن

تحدٌد طبٌعة ونوع العالقة بٌن تطبٌقات ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة من اجل معالجة مشاكل  •

 .  االغتراب الوظٌفً فً المنظمة المعنٌة

 .  زٌادة وعً منظمات االعمال بشان اهمٌة ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة •

  

 حدود البحث 

.  ٠٢٠٢/٠٢٠٠اجري هذا البحث خالل العام الدراسً : الحدود الزمانٌة  

من اجل تحقٌق اهداف البحث تم استعمال كلٌات جامعة مٌسان كعٌنة لتنفٌذ الجانب  -: الحدود المكانٌة

  .التطبٌقً للبحث

 

 المخطط الفرضً للبحث
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 المبحث الثانً: الدراسات السابقة

( ٠٢٢5دراسة )ٌاسٌن ،   -1 

لكل من  ًعلى مستوى االغتراب الوظٌف دراسة استهدفت تحدٌد تأثٌر المتغٌرات التنظٌمٌة والشخصٌة

مدٌنة السادات؛ وتحدٌد اإلختالفات لدٌهم وفقاً  جامعةً لتدرٌس وأعضاء الهٌئة المعاونة فأعضاء هٌئة ا

وقد توصلت الدراسة إلى  ،الدرجة العلمٌة ،اإلجتماعٌة الحالة ،السن ،النوع، لخصائصهم الشخصٌة 

التدرٌس والهٌئة المعاونة من االغتراب الوظٌفً داخل  النتائج التالٌة: معاناة كل من أعضاء هٌئة

لدى أعضاء هٌئة التدرٌس عن مستوى االغتراب  وأن مستوى االغتراب الوظٌفً ٌرتفع ،الجامعة

 .الوظٌفً لدى الهٌئة المعاونة

 

 (Behery and Alnasser ,2016) دراسة -٠

( على ثقة والتزام الموظفٌن فً وجود التنمر )التسلط بٌدراسة تأثٌر أنماط القٌادة والتدرالتناولت 

استهدفت دراسة وتحلٌل أنماط القٌادة والتدرٌب التنظٌمً  والتً ،واالغتراب الوظٌفً كمتغٌر وسٌط

وقد طبقت الدراسة  ،والمعتقدات والسلوكٌات السلبٌة فً مكان العمل وتأثٌرهما على المخرجات التنظٌمٌة

 ،البناء ،اتٌاوٌ( قطاعاً مختلفاً من قطاعات األعمال )كالبتروكٌم14ل)( 656)على عٌنة حجمها 

وتوصلت الدراسة إلى  ،المصرفٌة( فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الخدمات ل،العقارات، النق

وجود تأثٌر إٌجابً للتدرٌب التنظٌمً على قٌادة المعامالت؛ كما له تأثٌراً  همهامجموعة من النتائج أ

كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثٌر إٌجابً للتدرٌب على االلتزام  ،الوظٌفً كبٌراً على االغتراب

 .غٌر المنتجة فً مكان العمل التنظٌمً والسلوكٌات

 

 ( ٠٢٢6،)الحدٌدي دراسة -3

فً العمل بالتطبٌق على هٌئة التدرٌس  العالقة بٌن التهكم التنظٌمً واالغتراب التً استهدفت تحٌد

التهكم التنظٌمً واالغتراب فً العمل تختلف  وتحدٌد ما إذا كانت أبعاد ،ومعاونٌهم بجامعة المنصورة

 .سٌوفقاً للمتغٌرات الدٌموغرافٌة ألعضاء هٌئة التدر

أبعاد  ابً للبعد المعرفً من التهكم التنظٌمً على جمٌعوتوصلت الدراسة إلى وجود تأثٌر معنوي إٌج

التهكم  كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثٌر معنوي إٌجابً للبعد العاطفً من ،االغتراب فً العمل

الدراسة أٌضاً  وتوصلت ،التنظٌمً على فقدان القوة واغتراب الذات وفقدان المعاٌٌر والعزلة اإلجتماعٌة

 ،وفقدان المعاٌٌر ي إٌجابً للبعد السلوكً من التهكم التنظٌمً على فقدان المعنىإلى وجود تأثٌر معنو

حول متغٌرات  وٌجانب ذلك توصلت الدراسة إلى وجود اختالفات معنوٌة فً آراء مفردات العٌنة

 .والدرجة الوظٌفٌة(  ،ومدة الخدمة ،الدراسة وفقاً لكل من )العمر
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 (٠٢٢2دراسة )الجمل ،  -4

واستهدفت  ،من ظاهرة االغتراب فً العمل دراسة دور القٌادة الداعمة والعدالة التنظٌمٌة فً الحد 

 ،التً لها تأثٌر على اإلنتاجٌة واألداء الدراسة إبراز ظاهرة االغتراب الوظٌفً كأحد أهم الظواهر

فقاً لخصائصهم االغتراب عن العمل و وتحدٌد الفروق بٌن اتجاهات المستجٌبٌن فٌما ٌتعلق بمستوى

وطبقت الدراسة  ،سنوات الخبرة( ،التعلٌمً المستوى ،الحالة االجتماعٌة ،النوع ،الدٌموغرافٌة )العمر

المنصورة( وقد  ،طنطا ،وسط الدلتا )المنوفٌة على الممرضات العامالت بالمستشفٌات الجامعٌة فً

والعدالة التنظٌمٌة واالغتراب عن  القٌادة الداعمة توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سلبٌة بٌن كل من

كما توجد فروق دالة احصائٌاً بٌن اتجاهات عٌنة  ،الدراسة العمل لدى الممرضات فً المستشفٌات محل

 ً العمل من حٌث النوع .سة فٌما ٌتعلق بمستوى االغتراب فالدرا
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 الفصل الثانً

 االطار النظري

 
البشرٌة الدولٌةالمبحث االول: الموارد   

 اوال: ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة  

ان ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة تعد من  . مفهوم ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة :٢

من اجل تمكٌن المنظمات من التعامل مع قضاٌا  المنظمات الممارسات وااللٌات التً تقوم بها

 319الرقابة والثقافات المختلفة سواء الداخلٌة  منها او الخارجٌة للمنظمة )

:MILLIMAN,I99l( وٌعتقد  .)Scullion et al 2007 ًان احد التحدٌات الرئٌسة  الت )

كمن فً االسواق الجدٌدة تواجهها ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة والشركات متعددة الجنسٌات ٌ

وهذه الصعوبات  متمثلة بصعوبة التوظٌف، وصعوبة استقطاب المواهب  االدارٌة بالمهارات 

(. 312الالزمة للعمل فً هذه البٌئات واقنـاع  االفراد المرشحٌن الموهوبٌن للعمل فٌها )ص 

واجه ( الى ان التحدي االساس الذي HarZing. A& Ruysseveldt. tٌ 2224وتوصل )

الدولٌة ٌكمن فً تحقٌق التوازن والتكامل بٌن الحاجات  االقتصادٌة  كبار مدٌرٌن المنظمات

 .Cieri et alوالضغوط التً تتعرض لها المنظمة من اجل  تحقٌق االستجابة المحلٌة وادعى )

تً ( بان   ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة ما هً االفرع من فروع  الدراسات االدارٌة ال2007

تؤدي الى تصمٌم واعادة صٌاغة  ممارسات ادارة الموارد البشرٌة التنظٌمٌة فً سٌاقات  

( ان ادارة الموارد البشرٌة Napier. N& TuanVu. V 1998متعددة الثقافات. وٌعتقد )

الدولٌة هً مجموعة من  السٌاسات والممارسات التً تستعملها الشركات متعددة  الجنسٌات 

 المحلٌٌن والغٌر محلٌٌن سواء فً  البلدان النامٌة او المتقدمة. إلدارة العاملٌن

 

ٌَسة لزٌادة االهتمام بممارسات ادارة الموارد . ٠ البشرٌة الدولٌة : ٌعتقد )  :االسباب الرئ

Harzing A&  Ruysseveldt. j. 2004   انه تكمن االسباب الرئٌسة لزٌادة االهتمام بالدارة )

 الموارد البشرٌة الدولً فً النقاط االتٌة :  

النمو السرٌع المتداول وزٌادة عدد المنافسٌن العالمٌٌن وزٌادة اهمٌة الشركات متعددة  -1

 الجنسٌات فً السنوات  االخٌرة.
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زٌادة االهتمام بفاعلٌة ادارة الموارد البشرٌة باعتبارها المحدد االساس لنجاح او فشل  -2

 ادارة االعمال الدولٌة.  

القصور او الفشل فً اداء المهام الدولٌة ٌكون مكلفا سواء  من جهة المورد البشرٌة او  -3

 المالً.  

لنقص فً المواهب االدارٌة ان تنفٌذ االستر اتٌجٌات العالمٌة كثٌرا ما ٌكون مقٌد بسبب ا -4

 الدولٌة.  

زٌادة االهتمام بقضاٌا ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة، االمر  الذي ادى الى جعلها  -5

 كمرجع الى النمو السرٌع لتموٌل  المشارٌع الصغٌرة ومتوسطة الحجم  

لشركات االبتعاد عن الهٌاكل التنظٌمٌة الهرمٌة التقلٌدٌة االمر الذي  سهل علٌها تنظٌم ا -6

متعددة الجنسٌات من خالل  تطوٌر شبكات العالقات الشخصٌة وقنوات االتصال 

 االفقٌة. 

 &Harzing.Aانها تلعب دور اساس فً تنفٌذ والتحكم فً المنظمة الدولٌة  ) -7

Ruysseveldt. j.  2004 :66   ) 

تلعب دور اساس فً تمكٌن منظمات االعمال من فهم الثقافات المختلفة بالصورة  -8

 (.  milliman,l991:319الشكل الصحٌح  )و

 .  ( Cieri et al. 2007 :281كونها تعد بعد من ابعاد االدارة الدولٌة ) -9

تساعد على نجاح تنفٌذ استراتٌجٌات الشركات متعددة  الجنسٌات  -12

(Taylor.S.2007:336  ) 

 

البشرٌة الدولٌة : ان اختالف ادارة  :االختالف بٌن ادارة الموارد البشرٌة وادارة الموارد . ٠

 الموارد البشرٌة الدولٌة  

 عن ادارة الموارد البشرٌة المحلٌة بشكل اساس ٌكمن فً  النقاط االتٌة .  

 بٌئة االعمال الداخلٌة والخارجٌة تكون غٌر مستقرة ومتقلبة.   -ٲ
 تتطلب وظائف اكثر.   -ب
 تمتلك منظورات متغٌرة بشكل مستمر.   - ج
 تتطلب تدخل اكثر فً الحٌاة الشخصٌة للعاملٌن.   -د
(وبالعكس بالنسبة الى ادارة  Rennie. A& McGee.R 2212تتحمل مخاطرة كبٌرة ). - ه

 المحلٌةالموارد البشرٌة 
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 :ابعاد ادارة الموارد البشرٌة الدولٌة  . ٠

التوظٌف تكمن فً تقدٌم  ممارسات( ان  Susanet al. 2011ٌرى)  -ممارسات التوظٌف: -ٲ

 الضمانمن اجل خلق بٌئة عمل فعالة من خالل تقدٌم   البشرٌةالدعم الدارة الموارد  

 .البٌئٌة القٌمللموظفٌن الجدد لفهم الثقافة البٌئٌة للمنظمة وتبادل  

التدرٌب والتطوٌر إلى  ان( الى  2212ٌشٌر)القاضً، -ممارسات التدرٌب والتطوٌر: -ب

المعرفة المتعلقة بالوظٌفة والمهارات وسلوك   تعلٌمظمٌة التً تسهم فً  الجهود المن

البشرٌة فً المنظمة وتطوٌر  الموارداالمر الذي ٌؤدي الى بناء نظام معرفً لدى   الموظفٌن،

 بعٌدة األمد.   المنظمةمهارات جٌدة ومتنوعة بهدف تحقٌق أهداف   واكسابهممهارتهم الحالٌة  

عنصرا من عناصر  العاملٌن( الى تقٌٌم أداء  2215ٌنظر )حسن، -االداء: ممارسات تقٌٌم -ج

وٌتم تحدٌد اإلنتاجٌة للعامل تبعا لعدة أبعاد متداخلة   اإلنسانًاإلنتاجٌة، وهو ٌختص بالجانب  

ومدى اتباعه للتعلٌمات  واختصاصه،: العمل الذي ٌؤدٌه العامل، ومدى تفهمه لدوره  وهً

او الحالة  زمالئهعبر المشرف المباشر إلى العامل مع وظٌفته أو   إلدارةاالتً تصل إلٌه من  

طرق التحسٌن التً ٌمكن أن ٌوفرها العامل فً  أوالنفسٌة للعامل من حٌث الرغبة فً العمل  

 .عمله

( الى ان الممارسات kelliBurton.k'2012تطرق )   -الممارسات التحفٌزٌة )الحوافز(: -د

 القراراتتتبعها المنظمة من اجل مساعدة المدراء فً اتخاذ   التًالتحفٌزٌة هً الممارسات  

االعمال بكفاءة عالٌة . وادعى)  ألداءاالدارٌة بالشكل الذي ٌؤدي الى تشجٌع الموظفٌن  

Sherif et al.  2014   )اختٌارى  الممارسات التحفٌزٌة هً التً تساعد المنظمة عل ان 

 .االختٌارات الصحٌحة ومساعدتها على البقاء واداء االعمال 

( الئ الممارسات Sharma. M& jain.M.2013ٌنظر.) -الممارسات القٌادٌة )القٌادة(: -هـ

القٌادٌة هً العملٌة التً  ٌتم من خاللها التأثٌرعلى االخرٌن لتحقٌق هدف او مهمه  معٌنة 

 منظمة متماسكة ومترابطة  مع بعضها البعض.للمنظمة االمر الذي ٌجعل ال
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 االغتراب الوظٌفً   -:المبحث الثانً

االغتراب الوظٌفً ظاهرة فلسفٌة ونفسٌة واجتماعٌة على :مفهوم االغتراب الوظٌفً  .1

حد  سواء، اذ ان مصطلح االغتراب اشتقت من اصل التٌنً والذي تم  استعماله فً 

اكثر من مجال منها الفلسفة وعلم النفس واال ،  وعلم االجتماع والعلوم االجتماعٌة 

نفسٌة ٌعانً منها الفرد والعلوم االدارٌة . فاالغتراب  الوظٌفً بمفهومة هو حالة 

وٌشعر معها  بعدم الصلة بالواقع الذي ٌحٌط به نتٌجة تعرضه لمثٌرات أو عوامل ذاتٌة 

أو بٌئٌة ال ٌكون قادرا على التكٌف معها بحٌث  ٌؤدي هذا االنفصال إلى ركون الفرد 

ل  للعزلة واالنطواء وتحقٌرالذات وذلك لعدم الشعور بأهمٌة ما ٌقوم به من أعمال داخ

 (.251:  2213محٌط العمل )صبر،

 

( ان  االغتراب الوظٌفً هو حالة نفسٌة تتضمن مشاعر بعضها 2213، )وٌعتقد )ثامٌدي 

اٌجابٌة  من قبل االحساس بالتفرد، ومعظمها سلبٌة من قبٌل االحساس  بالتغرب والعزلة 

والحصار من قوى ظاهرة وبعضها مجهول،  واالنسحاب من الواقع، وتبنً اطر مرجعٌة 

(_ وادعى  339توقعٌه )ص  سلوكٌة مفارقة  ومباٌنة للجماعة مع مٌوالت

( كظاهرة أجتماعٌة ونفسٌة تؤثر على أداء وحٌاة  العاملٌن داخل المنظمة 2212)البٌاتً،

 &Nelson.L& O'  Donohue.w.2006:6'  Nelson.Lوخارجها وحدد) 

Donohue.w.2012:4  ًان هنالك ثالث انواع من االغتراب الوظٌفً ه:  

لٌد العاملة والعمل الذهنً.ذلك فقط مع االغتراب تجاه المنتجات ونتائج ا . أ

 االفراد المنعزلٌن عن  

 وٌتم  االطار العام للعمل.  -االغتراب الذاتً: . ب

أي اغتراب االفراد العاملٌن  للصفات الفرٌدة  -االغتراب تجاه االخرٌن: . ت

 لألفراد االخرٌن .   

فً والمتمثل .( نوع رابع من االغتراب الوظFarahbod et alٌ، 2212: 8412واضافة )

باالغتراب تجاه الطبٌعة و  اغتراب الفرد العامل فً المنظمة تجاه طبٌعة االعمال التً ٌتم  

 ادائها.
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وبالتالً ٌمكن القول ان االغتراب الوظٌفً " هو حالة نفسٌة تؤثر  على اداء الفرد تجاه 

 المنظمة التً ٌعمل لدٌها مما ٌود شعور بعدم  الرضا عن االعمال التً ٌؤدٌها".  

( الى انه ٌمكن تحدٌد   Farahbod et al.  2212ٌنظر) . اسباب االغتراب الوظٌفً :٠

 االغترابالوظٌفً فً النقاط االتٌة.   االسباب التً تؤدي الى

االفراد العاملٌن لدٌهم  معظماذ ان   -عدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. . أ

ما طبقت بشكل صحٌح سوف تعزز دوافع الفرد  اذامقدرات ودوافع وهذه المقدرات  

صة الخا مقدراتهملألسف معظم منظمات االعمال ال تضع االفراد وفق   ولكنالعامل  

 الفرد العامل.  اغترابوفق كفاءاتهم السبب الذي ٌؤدي الى  

ٌدفعون االجور  الاذ ان ارباب العمل   -الفوائد والدخل الذي ٌحصل علٌه الفرد.  . ب

 فً  المحترمةاحباط الفرد العامل.   الىوالمزاٌا بما فٌه الكفاٌة االمر الذي ٌؤدي  

وان االضرار فً هذه االمر  المجتمعكل فرد لدٌة شخصٌته  -الكرامة االجتماعٌة:  . ت

 عن العمل.  وانعزالهٌؤدي الى احباط الفرد  

الذي ٌتمٌز بالروتٌن  لبٌروقراطًان العمال -هٌمنة النتائج البٌروقراطٌة على العمل: . ث

الشاسعة بٌن االفراد ٌؤدي الى االضرار بهم   والمسافاتوالتساهل واحداث الفروق  

على االفراد من خالل االشراف  السٌطرةالفرد العامل.   الذي ٌؤدي الى اغتراب االمر

العامل  الفردعلى االفراد تود لدٌهم شعور غٌر مرٌح اذ ٌشعر   السٌطرةالمباشر: ان  

 .االغتراببانه فً بٌئة عمل مقٌدة االمر الذي ٌؤدي  

والذي ٌؤدي الى  بالتعباالمر الذي ٌؤدي الى شعور االفراد   -طول وقت العمل: . ج

 ور العمل.تده

 عدم مشاركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات االدارٌة .   . ح

اغلب الباحثٌن على خمسة ابعاد لالغتراب الوظٌفً وهذه  ٌتفق:ابعاد االغتراب الوظٌفً .٠

 هً .   االبعاد
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البعد من خالل التأثٌر  هذاالى   2212ٌشٌر )العزاوي ،  -:على التأثٌر القدرة . أ

فكرة االغتراب فً الماركسٌة المتضمنة  الىفً احداث العمل تعود اصولها  

 منفصلالمجتمع الرأسمالً واغتراب العامل عن عمله وبانه   فًظروف العمال  

نتٌجة قوى خارجٌة  عجزةعن أي معانً للمشاركة واالندماج فً العمل بسبب  

الفرد بان سلوكن وتصرفاته ال تؤدي الى  شعورالى  تتحكم بعملة وهذا البعد ٌشٌر

ٌسعى الٌه من نتائج مما ٌعنً شعوره بالضعف وعدم تمكنه من .تحقٌق ما

 السٌطرة على مجرٌات االحداث وعلى قدرته على اتخاذ قراراته  

لبعد الى فقدان ا الى هذا 2212ٌشٌر )العزاوي،  ضٌاع المعنى)الالهدفٌة(: . ب

على الفرد أن ٌؤمن أو ٌعتقد به . حٌث ٌشٌر هذا المفهوم  الوضوح حول ما ٌتعٌن

 إلى تساؤل الفرد فً البحث عن معنى لذاته. 

( الى ان نقص  2212ٌنظر )العزاوي، ) -نقص المعاٌٌر )الال معٌارٌة(: . ت

المعاٌٌر تعنً شعور الفرد بان الوسائل غٌر  المشروعة مطلوبة وانه بحاجه لها 

ى الى تحقٌقها فً محٌط عمله وهً حاله تنشا عند إلنجاز االهداف التً  ٌسع

تفكك  المعاٌٌر االخالقٌة وتفشل فً السٌطرة على السلوك الفردي  وضبطه مما 

 ٌؤدي بالنتٌجة الى انتقال هذا التفكك الى محٌط  العمل الذي ٌعمل فٌه الفرد.

 fareei .2012: 674' 2014: Zareei etٌشٌر  -ضعف العالقات مع االخرٌن: . ث

al العالقة مع االخرٌن  إلى بناء العالقات مع العاملٌن من اجل خلق مٌزة ) ..

تنافسٌة  باالستعانة بالتدرٌب والتطوٌر وتحسٌن االداء وبمساعدة من  القوى 

العاملة المتنوعة، من أجل تحسٌن السٌاق التنافسً  للمنظمة وٌعتقد.) 

Odhong&Omolo'2014فً التفاعل بٌن  (  أن العالقة  مع االخرٌن تقتصر

مع  العاملٌن انفسهم وكذلك أصحاب العمل وهذا التفاعل ٌمكن أن ٌكون رسمً أو

غٌر رسمً، وٌشمل جمٌع مجاالت اإلدارة بما فٌها عالقات العمل، ومشاركة 

 العاملٌن، وتعزٌز تواصل العاملٌن، والعالقات الصناعٌة.  

لوحدة والعزلة قد تأخذ (إن تأثٌرات ا 2212اشار )الربٌعً،)  -غربة الذات: . ج

( ، والتً تكون غٌر قادرة على 12حٌزا" كبٌرا" من مشاعر العامل )ص 

مواجهة االنفصال مما ٌؤدي إلى غربة هوٌة العامل الشخصٌة واالجتماعٌة 

،والى الشعور باالنفصال عما ٌرغب إن ٌكون علٌه، وبٌن أحساسة بنفسه فً 

 &Amirkhani.A& Safikhani..R 2015:331' Walsh.Eالواقع 

Rosenthal.A.1981:11  
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 الفصل الثالث

 االطار العملً

 

 اوال: عٍُت انبحث

 انؼهيا االداسة فشدا في (30) بهغج حيذ انؼشٕائيت انطبقيت بانطشيقت انبحذ ػيُت اخخياس حى

 َسبخّ يا حًثم اسخبياَا (22) يُٓا كاٌ انصانح اسخبياَاث (8) اسخشداد حى ٔقذ ، في ٔانًخٕسطت

 نهًسخجيبيٍ انشئيسيت انسًاث فيًا يهي سابقا ، انيّ انًشاس انبحذ يجخًغ يٍ ( (%39.06

 :انًشاسكيٍ

 : وصف افساد انبحث يٍ حٍث انًتغٍساث اندًٌىغسافٍت(1)جدول 

 انُسبت انعدد انفئت انًتغٍس

 

 انجُس

 91.13 17 ركش

 8.87 5 اَثى

 100 22 انًجًٕع

 

 

 

 انؼًش

 17.06 1 سُت فًا دٌٔ  30يٍ 

 36.18 10 سُت 34انى  31يٍ 

 28.09 8 سُت 39انى  35يٍ 

 18.09 3 سُت فأكثش 40يٍ 

 100 22 انًجًٕع

 

 

 

 انًؤْم

 4.78 2 دبهٕو

 37.88 7 بكانٕسيٕس

 43.00 9 ياجسخيش

 14.33 4 دكخٕساِ

 100 22 انًجًٕع
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 انخبشة

 21.50 4 سُٕاث فأقم 5يٍ 

 سُٕاث انى  6يٍ 

 سُٕاث10

15 51.91 

 13.99 2 سُت 15انى  11يٍ 

 

 

 31.31 1 سُت فأكثش 11يٍ  

 100 22 انًجًٕع

 

 

 انٕظيفت

 4.78 2 ػًيذ

 37.88 7 يؼأٌ ػًيذ

 43.00 9 سئيس قسى

 14.33 4 يٕظف

 100 22 انًجًٕع

 

ػذد بيًُا َسبت (91.13%) ِ ْٕ أٌ َسبت ػذد انزكٕس يٍ انًسخطهؼيٍ اليخضح يٍ انجذٔل اػ

فأٌ َسبت  انحانيت انخي حًش بٓا انبالدصياث النهظشٔف انحانيت ٔا ٔرنك َظشا (8.87%)االَاد 

حبهغ  (31-34)ػًاس يٍ الَاد. ٔاٌ يخٕسط االحفٕق ٔبُسبت ػانيت ػذد اػذد انزكٕس انؼايهيٍ 

 هغ حيذ حب (35-39)ػًاس يٍ الٔيخبؼٓا يخٕسط ا (36.18%)اػهى َسبت ْٔي 

 .يًا يذل ػهى دافؼيت انشباب نهؼًم (%28.67)

 ، (43.00%) ٔ يبيٍ انجذٔل أٌ َسبت انزيٍ يحًهٌٕ دسجت انًاجسخيش يٍ انًسخطهؼيٍ حبهغ

ٔ يا حبقى بيٍ انذكخٕساِ ٔانذبهٕو. ٔحظٓش انُخائج اٌ  (37.88%)ٔحخبؼٓا دسجت انبكانٕسيٕس 

،  سُٕاث في انًجال انًيذاَي (10)انى  (6)ػهى كاَج نخبشة انًسخطهؼيٍ يابيٍ الانذسجت ا

 .ٌٔ ػًيذ اؼٔي سئيس قسىٔكاٌ غانبيت انًسخطهؼيٍ ْى يابيٍ 
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 ثبٍَب: تحهٍم يتغٍساث انبحث

 / انًتغٍس انًستمم )انًىازد انبشسٌت اندونٍت(1

 (2جدول زلى )

 الوسط الفقرات

الحساب

 ي

 االنحراف

 المعٌاري

 معامل

 االختالف

 االهمٌة

 النسبٌة

مستوى 

 االجابة

1 4.25 0.75 %17.4

6 

مرتفع  %85

 جدا

2 4.22 0.72 %18.0

3 

مرتفع  %82.1

 جدا

3 4.21 

 

0.76 %18.0

5 

مرتفع  %84.2

 جدا

الموارد اجمالً 

 البشرٌة الدولٌة

4.16 0.82 %19.8

9 

مرتفع   %83.1

 جدا

 
 v.23 SPSS المصدر من اعداد الباحث وفق نتائج برنامج

إذ بلغت قٌمة الوسط  الموارد البشرٌة الدولٌةنتائج إجابات العٌنة عن اعاله  ٌوضح الجدول

ومتجهة  مرتفعة جداوهذا ٌعنً أن إجابات العٌنة كانت اجابات  (4.16)الحسابً لهذا المحور 

: حققت الفقرة رقم كاالتًأما فقرات هذا المحور فقد كانت  (0.82)وبتشتت بلغ  االتفاقنحو 

 وى مرتفع جدابمست االتفاقإذ كانت إجابات العٌنة متجهة نحو  سط حسابًقٌمة واعلى  (1)

السٌاسات والبرامج  خاللمن  جامعةوهذا ما أكدت علٌه ال (0.75)وبتشتت بلغ  (4.25)بلغت 

بالمستوى  لالرتقاءوالنشاطات والخطط المستقبلٌة التً وضعتها وعملت على انجازها 

 لوظٌفً.ا
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 المتغٌر التابع )االغتراب الوظٌفً(/ 2

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 v.23 SPSS المصدر من اعداد الباحث وفق نتائج برنامج

نجد أن قٌمة الوسط الحسابً لهذا المحور كانت مرتفعة إذ بلغت اعاله من نتائج الجدول 

أما  االتفاقفكانت اجابات العٌنة مرتفعة ومتجهة نحو  (0.76)وبتشتت بلغ (4.14) قٌمتها 

كانت اجابات العٌنة مرتفعة اذ ( و(3: حققت الفقرة رقم كاالتًفقرات هذا المحور فقد كانت 

 (79.2%)ونسبة أهمٌة بلغت  (0.83) ف معٌارياوبانحر (3.96)بلغت قٌمة الوسط الحسابً 

من  األفرادتعتمد على  ال إذ العاملٌن ومقترحاتهم . باألفراد اإلدارةاهتمام عدم ما ٌدل على 

لهم من أجل  الالزمٌنوالدعم  اإلسنادتعمل على توفٌر ال الجٌدة و والخبرات المؤهالتذوي 

 االنظمة .بتطوٌر  عدم االهتمامعن  ال، فض التً ٌقدمونها اإلبداعٌة األفكارمن  اإلفادة
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 الوسط الفقرات

الحساب

 ي

 االنحراف

 المعٌاري

 معامل

 االختالف

 االهمٌة

 النسبٌة

مستوى 

 االجابة

1  4.15 0.77 %18.5

5 

 مرتفع %83

2 4.01 0.82 %20.4

5 

 مرتفع %80.2

3 3.96 0.83 %20.9

5 

 مرتفع %79.2

اجمالً االغتراب 

 الوظٌفً

4.14 0.76 %18.3

4 

 مرتفع %82.8

(3جدول رقم )  



 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصٌات

 

 اوال: االستنتاجات

 االستنتاجات اهمها ما ٌلً:توصل الباحث الى مجموعة من 

عاد ممارسات إدارة الموارد بٌن كل بعد من أب ذات داللة احصائٌةوجود عالقة ارتباط . 1

التدرٌب  ممارسات التوظٌف، ممارساتمتمثلة فً )البعض وال عضهابو الدولٌة ةٌالبشر

رى ٌو بحث،الفً جامعة مٌسان محل  ،تقٌٌم أداء الموارد البشرٌة(ممارسات  ،والتطوٌر

منظومة  لكونها الدولٌة أن هذا ٌرجع إلى طبٌعة ممارسات إدارة الموارد البشرٌة الباحث

 متكاملة تسعى لتحقٌق رسالة المنظمة وأهدافها.

ن ذلك قد ٌعزى إلى عدة أسباب بجامعة مٌسان اذ اإلى معاناة العاملٌن  بحثكما توصل ال. 2

بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن، وضعف  ات اإلنسانٌةمن ضمنها: عدم اهتمام اإلدارة بتنمٌة العالق

باإلضافة إلى الخلل فً  ،الخبرات والمعرفة وكذلك انخفاض المشاركة فً نقل ،نظام الحوافز

 تقارٌر كفاٌة األداء .

ة ٌات الفعلٌة إلدارة الموارد البشرألبعاد الممارس ذات داللة احصائٌةوجود تأثٌر مباشر . 3

إال أنه من المالحظ تفوق  ،ظل أبعاد االغتراب الوظٌفً ًاألداء الوظٌفً ف على أبعادالدولٌة 

 والمتغٌر التابع. وذلك على مستوى كل من نتائج كل من المتغٌرات الوسٌطة التأثٌر

 على المحافظة اجل من والمقاٌٌس الضرورة االهداف تطوٌر على المبحوثة العٌنة تحرص. 4

 .مستواها
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 التوصٌاتثانٌا: 

األداء  فً تحسٌن مستوى الدولٌة ضرورة االستفادة من ممارسات الموارد البشرٌة. 1

 الوظٌفً لما له من أثر فً الحد من مستوى شعورهم باالغتراب الوظٌفً.

وذلك  ،مستمر بٌة مالئمة ومناسبة الحتٌاجات العاملٌن والوظٌفة وبشكلٌتنظٌم دورات تدر. 2

وأداء  .من أجل تطوٌر قدرات وخبرات المتدربٌن لتحسٌن أدائهم الوظٌفً بشكل خاص

 :وذلك من خالل ،ٌنبوإضافة مهارات جدٌدة للمتدر ،الجامعات بشكل عام

 ة حسب احتٌاجات الجامعةٌسنو - إعداد خطة تدرٌبٌة فصلٌة. 

 تحدٌد البرامج التدرٌبٌة لكل دورة تدرٌبٌة. 

  الدورة التدرٌبٌةتحدٌد مجال. 

 ٌن بموضوعٌة وشفافٌةبتحدٌد المتدر. 

  التنسٌق مع جهات التدرٌب الداخلٌة والخارجٌة لمعرفة إمكانات التدرٌب المتاحة لدٌهم

 .بٌةٌبمتطلبات الدورة التدر ومقارنتها

 .تخصٌص مخصصات مالٌة تشجٌعٌة لكل متدرب 

خالل تخفٌض مستوى الشعور العمل على تحسٌن مستوى أداء العاملٌن وذلك من . 3

 :باالغتراب الوظٌفً لدٌهم، وذلك من خالل

 ات الجودة والكفاءة والفعالٌة فً األداءٌلٌن فً الجامعة لتحقٌق أعلى مستودعم العام . 

  تشجٌع العاملٌن على إنتاج أفكار جدٌدة وغٌر مألوفة مرتبطة بأسلوب تأدٌة مهامهم

 .الوظٌفٌة

 الكافٌة ألداء وظائفهم وضرورة إلمامهم بأحدث األسالٌب  تزوٌد العاملٌن بالمعلومات

 .المرتبطة بالعمل والتقنٌات

 تشجٌع وحث العاملٌن على االلتزام التنظٌمً لكل ما ٌخص العمل بالجامعة. 

 ومع  ،ضرورة تشجٌع اإلدارة للعاملٌن على العمل الجماعً والتعاون مع زمالء العمل

 .سٌنؤووالمر الرؤساء

 ادة والئهم وانتمائهم ٌوز ،ة النفسٌة للعاملٌن وزٌادة حماسهم ألداء وظائفهممراعاة الحال

 .ورغبتهم فً البقاء بها للجامعة
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 الجزء الثانً

 متغٌرات البحث

 اوال: الموارد البشرٌة الدولٌة

 بدائل االجابة الفقرة الرقم

 اوافق

 بشدة

ال  محاٌد اوافق

 اوافق

ال 

 اوافق

 بشدة

(05) (04) (03) (02) (01) 

على  جامعةموظفً ال فتساعد ممارسات التوظٌ 1

 . العالً األداء

     

لدى الجامعة خطة طوٌلة االمد للموارد البشرٌة  2

 الدولٌة .

     

متداداً لدعم شراكة مع منظمات اخرى ا توقع الجامعة 3

 . الجهود المالٌة

     

 
 ثانٌا: االغتراب الوظٌفً

 بدائل االجابة الفقرة الرقم

 اوافق

 بشدة

ال  محاٌد اوافق

 اوافق

ال 

 اوافق

 بشدة

(05) (04) (03) (02) (01) 

م العاملٌن فً امور القس عتشاور الرئٌس المباشر مٌال  1

. 

     

      تحدد المستوى الوظٌفً. عملتزم المنظمة بسٌاقات تل 2

      . بسبب رتابة العمل واالغتراب الشعور بالملل 3
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