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الصىرة الذهنية املدركة للمىظف احلكىمي من 
وجهة نظز اجلمهىر الفلسطيني يف حمافظة 

 طىلكزم
 *شياد بسكات

 

 

ف _ امللخص الحيىمي مً وحهت هٌس الجمهىز الفلظوُني، جيىهذ َدفذ الدزاطت الحالُت الخِسف ئلى مظخىي الـىزة الرَىُت للمًى

لت اإلاخاخت مً مدافٌت هىلىسم، لخدلُم َدف الدزاطت جم اطخسدام أداة للُاض 860ُُىت الدزاطت مً ) م بالوٍس  جم ازخُاَز
ً

( فسدا

ف الحيىمي في زالزت مجاالث: اإلاٌاَس الصخـُت، واللىة والفِالُت، واليؼان والخفاُلُت. أًهسث هخاةج  أهىاَ الـىزة الرَىُت للمًى

ف الحيىمي بمظخىي مخىطى ُلى اإلاجالث الثالزت واإلاجمَى الىلي هما أدزهها  الدزاطت أن أفساد الدزاطت أدزوىا الـىزة الرَىُت للمًى

ف  بحن مظخىي ئدزاواث أفساد الدزاطت للـىزة الرَىُت للمًى
ً

الحيىمي  الجمهىز الفلظوُني. وبُيذ الىخاةج وحىد فسوق دالت ئخـاةُا

، بِىما ُدم وحىد فسوق دالت في َرا اإلاظخىي ُلى باقي 
ً

 إلاخغحر الِمس ُلى مجاٌ اإلاٌاَس الصخـُت لـالح ألافساد ألاؿغس ُمسا
ً

جبِا

 إلاخغحر ميان الظىً وذلً ُلى اإلاجالحن 
ً

 في َرا مظخىي جبِا
ً

اإلاجاالث واإلاجمَى الىلي. هما بُيذ الىخاةج وحىد فسوق دالت ئخـاةُا

 لهرا اإلاخغحر ُلى مجاٌ اليؼان والخفاُلُت الصخـ
ً

ُت واللىة والفِالُت لـالح طيان اإلادًىت، في خحن ُدم وحىد فسق داٌ جبِا

 
ً

ف الحيىمي جبِا  في مظخىي الـىزة الرَىُت للمًى
ً

واإلاجمَى الىلي. ومً حهت أزسي بُيذ الىخاةج ُدم وحىد فسوق دالت ئخـاةُا

ل الِلمي  .إلاخغحري: الجيع واإلاَإ

ف الحيىمي، الجمهىز الفلظوُنيالكلمات املفتاحية  : الـىزة الرَىُت، اإلاًى
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الصوزة الرهىية املدزكة للموظف الحكومي مً وجهة هظس الجمهوز 

 الفلسطيني في محافظة طولكسم
 لدمةامل. 1

 وهي أال الصخـُت دزاطت في اغفالها ًمىً ال زابخت خلُلت َىان      

 أو فسد، ليل اإلامحزة الظمت َى ًيىن  أن ًجب الخفسد أن أي الفسدًت،

د مسلىق  فاإلوظان مإطظت، ليل ه مً فٍس  لِع الياةىاث، بحن ما هُى

 جمام مدؼابهخحن شخـِخحن جىحد أن اإلاظخدُل مً وئهما فدظب ذلً

 فمً ألاؿابّ، ببـماث أػبه جفسدَم في والىاض الخىاةم، ختى الدؼابه،

لم مسخلفحن، لصخـحن مدؼابهخحن بـمخحن جىحد أن اإلاظخدُل  ُو

 ًُ الصخف لهرا اإلامحزة الفسدًت ُلى اَخمامه ًسهص الصخـُت هفع

 بدزاطت الباخث ًلىم فِىدما جلً؛ ًُ اإلاإطظت َرٍ أو آلازس ذان

 مددد شخف باشاء مجسد شخف ئشاء الحلُلت في ًيىن  ال الصخـُت

 َرٍ خل أن هما له، باليظبت مؼيلت ٌِخبر فسد ئشاء أي بالراث،

 هي لئلوظان اإلامحزة فالخاؿُت بالراث، الفسد َرا في جىمً اإلاؼيلت

  باُخباٍز فسدًخه،
ً
  مسلىكا

ً
دا   مظخلل وأهه الوبُِت، في فٍس

ً
 ًُ مياهُا

  ٌؼبه وال ألافساد مً غحٍر
ً
 مجاله في ٌظلً وأهه آزس، فسد أي جماما

لى الحُاة، في الخاؾ لخه ُو  طلىهه في ًسلّ وأهه الخاؿت، هٍس

ىاث والجُىاث مخِددة لِىامل  جسخلف والتي والغدًت البُىلىحُت والخيٍى

 
ً
  ازخالفا

ً
 الٌسوف ازخالف ئلى باإلكافت َرا آلزس، شخف مً هبحرا

را فيها، ٌِِؽ التي البُئُت   الىمى ًجِل أن ػأهه مً وله َو
ً
 ممحزا

 
ً
دا  .فسد ليل فٍس

       ً   للظلىن الرَىُت الـىزة داللت ُو
ً
 البُداض دزاطت جأحي أًلا

دة واهذ طىاء الاججاَاث هبُِت أن جسي  والتي [1]  أو مداًدة أو مٍإ

 ئن بل الاججاٍ، مىكَى ًُ الرَىُت الـىزة بوبُِت جسجبى زافلت

 مً ليل واخدة ميىهاث هي اإلاىكَى ًُ والاهفِالُت اإلاِسفُت اإلايىهاث

 ئلى الدزاطاث ئخدي حؼحر هفظه ؤلاهاز وفي والاججاٍ، الرَىُت الـىزة

 الاطخِداد أو الىُت جددد التي هي اإلاىكَى ًُ الرَىُت الـىزة أن

 [2]. مِحن هدى ُلى للظلىن

ومّ جوىز الدزاطاث اإلاخِللت بالـىزة الرَىُت ًهسث ألافياز التي        

جإهد أهه ُلى السغم مً أَمُتها في الخىحه الظلىوي، وجدلُم الاطخفادة 

ألاطاطُت ئال أن مداولت الفسد أن ًسلم ؿىزة مُِىت ًُ هفظه لدي 

ً كد جيىن مـدز كغىن ًىىء بها، هما أن الاخخفاي بالـىزة  آلازٍس

 الرَىُت ا
ً
 وطلىهُا

ً
 اهفِالُا

ً
هما أن جوىز  [3]. إلاسغىبت كد ًخلمً هبخا

الدزاطاث في َرا الؼأن أجاح اإلاجاٌ إلهاز مسحعي لبدىر جوبُلُت 

ت الـىزة الرَىُت  Image)مخلدمت، وأؿبذ َىان ما ٌِسف بىٌٍس

Theory)  ت مفظسة للظلىن، وكد ًهسث ازخبازاث ملىىت جثبذ هىٌٍس

ت وكدزت اث طلىهُت مُِىت فِالُت جلً الىٌٍس ها ُلى الخمُحز بحن مظخٍى

 في دزاطاث ول مً
ً
خطح ذلً مثال وفي  Benson & Gillilamd [4] ٍو

أن الـىزة الرَىُت هي  [5دزاطت ًُ الـىزة الرَىُت ًرهس عجىة ]

الىخاج النهاتي لالهوباُاث الراجُت التي جخيىن ُىد ألافساد أو الجماُاث 

ِب أو حيع بُِىه، أو ميؼأة أو ئشاء شخف مِحن أو هٌام ما أو ػ

مإطظت أو مىٌمت مدلُت أو دولُت، أو مهىت مُِىت، أو أي ش يء آزس 

ًمىً أن ًيىن له جأزحر ُلى خُاة ؤلاوظان، وجخيىن َرٍ الاهوباُاث مً 

زالٌ الخجازب اإلاباػسة وغحر اإلاباػسة، وجسجبى َرٍ الخجازب بِىاهف 

لاةدَم، وبغم الىٌس  ًُ صحت أو ُدم صحت  ألافساد واججاَاتهم ُو

اإلاِلىماث التي جخلمنها زالؿت َرٍ الخجازب فهي جمثل باليظبت 

فهمىهه أو   ًىٌسون مً زالله ئلى ما خىلهم ٍو
ً
 ؿادكا

ً
ألصحابها واكِا

بان خفم جسهظخاوي ]6] ًلدزوهه ُلى أطاطها ٍز [ مّ عجىة في 7[. ٍو

فه لها بأنها: الىاجج النهاتي لالهوباُاث الراجُت الت ي جخيىن ُىد حٍِس

 ُلى الخبرة اإلاخاخت لهم، ئشاء شخف مِحن أو 
ً
ألافساد أو الجماُاث، بىاءا

مىً أن ًيىن لها جأزحر  هٌام أو دولت ما أو ميؼأة أو مىٌمت مُِىت، ٍو

لت مباػسة أو غحر مباػسة  ُلى خُاة ؤلاوظان مً زالٌ الاخخيان بوٍس

[8] Knauff & Schlieder  ف َرٍ الـىزة الرَىُت الىمو ُت ًُ اإلاًى

ً ئلى جسن الِمل في   اإلامحًز
ً
الحيىمي دفِذ بالبِم منهم، وزـىؿا

 آزس غحر مؼسوَ ججِل مً 
ً
الحيىمت والبِم آلازس ئلى أن ٌظلً مظليا

 ً ً واإلاثابٍس  للىفاءاث واإلاخمحًز
ً
 غحر حاذبا

ً
الِمل الحيىمي حهاشا

 ].9والِـامُحن ]

، هي ؿىزة جىوبّ Stereotype ئن الـىزة الرَىُت أو ما ٌظمى      

ُادة ًُ الصخف أو اإلايان أو أي ش يء آزس هدُجت مىكف شخص ي، أو 

بظبب جىاكل الىاض لؤلزباز واللـف والحىادر ًُ شخف مِحن أو 

ان ما جخداعى َرٍ الـىزة اإلاستزلت في  ميان مِحن أو خدر مِحن، وطُس

الِلل الباهً لئلوظان مباػسة ُىد ذهس َرا الصخف أو اإلايان أو 

والـىزة الرَىُت كد جيىن حُدة وكد  Knauff et al [10] در مِحنخ

 ُلى اإلاىكف الصخص ي أو ُلى أخادًث السواة ًُ 
ً
جيىن طِئت، اُخمادا

[. فالـىزة الرَىُت 11] ميان أو خدر أو شخف مِحن الِظىس

، وئن وان First Impression جسخلف ًُ الاهوباَ ألاٌو أو ما ٌظمى

ا، والفازق أن الاهوباَ ألاٌو كد ًخغحر في وكذ َىان جسابى هبحر بُنهم

كـحر، بظبب أهه غحر ؿادق، ولىً الـىزة الرَىُت جيىهذ بمسوز شمً 

ا بظهىلت  ل، وجىاجس ألازباز والحىادر واللـف، وال ًمىً حغُحَر هٍى

في شمً كـحر، فلد ًيىن الاهوباَ ألاٌو َى ألازحر، أو َى الـىزة 

ازة ميان مِحن الرَىُت في خاٌ للاء شخف إلاس  ة واخدة في الحُاة، أو ٍش

 ].12لصمً كـحر فلى ]

       
ً
 مهما

ً
ومً دون ػً، فان دزاطت الـىزة الرَىُت جدخل الُىم مياها

الجماُت، بل وفي بِم دزاطاث  في ُلم الىفع الاحخماعي ودًىامُاث

الصخـُت وفي اإلاجاالث الخوبُلُت ألازسي والصحت الىفظُت، 

الم، والظُاطت، والصحافت، وؤلادازة. وجلِب  والِالكاث الِامت، وؤلُا

 في غاًت ألاَمُت في اإلاىاكف الاحخماُُت التي 
ً
الـىزة الرَىُت أدوازا

ً، فيلما واهذ َرٍ الـىزة ئًجابُت هدى  ًخِامل فيها الفسد مّ آلازٍس

ف الحيىمي لدي الجمهىز الفلظوُني في كبىله وهجاخه في ُمله،  اإلاًى

 في مظخىي مىاحهخه الـِىباث الىبحرة ُىد جأدًت 
ً
 هبحرا

ً
فانها جلِب دوزا

ُفُت والِىع صحُذ ُىدما جيىن الـىزة  ُمله وواحباجه الًى

ىان ئجفاق في مُدان ُلم ال9الرَىُت طلبُت الخلسي ] ىفع [. َو
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 في جددًد الظلىن 
ً
الاحخماعي بأن الـىزة الرَىُت جلِب دوزا

مىً مالخٌت  الاحخماعي للفسد في الىثحر مً مىاكف الحُاة اإلاسخلفت، ٍو

َرا الظلىن والخيبإ به في اإلاىاكف الاحخماُُت، وهي أي الـىزة حِىع 

في الىاكّ ُملُت الخيؼئت الاحخماُُت وأطالُب الخِامل الىالدي مِه 

[13.[ 

اث لخفظحر اهدظاب الـىزة       وللد جـدي الِدًد مً الىٌٍس

ً الـىزة الرَىُت ٌِىد ئلى ُىامل  الرَىُت، فسأي البِم أن جيٍى

فسدًت ذاجُت، وزأي البِم آلازس أنها حِىد ئلى ُىامل زازحُت، أما 

ىُت ُلى ًد  اإلادزطت الظلىهُت التي ًهسث في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ما فلد زهصث ُلى الِىامل  (Skinner) وطىجر (Watson) واهظىن  وغحَر

 ً البُئُت، وأَملذ الجىاهب ألازسي اإلاخمثلت في اطخِداد الفسد لخيٍى

الـىزة الرَىُت، وأن َرٍ الخفظحراث حاء مً زالٌ الظلىن ؤلاحساتي 

اث، والتي جإهد أن  ص أو ؤلاػسان التي كامذ ُلُه َرٍ الىٌٍس والخٍِص

الظلىن، وأن الظلىن مديىم بالبِئت التي ًيؼأ البِئت هي التي جددد 

فيها الفسد، وجإزس في طلىهه اإلاخِلم وشخـِخه، فاالطخجابت ؤلازادًت 

اإلاخِلمت التي جـدز ًُ الفسد وفم َرا الاججاٍ حِخبر وخدة الدزاطت 

الِلمُت التي ًجب الترهحز ُليها لفهم وافت حىاهب اليؼان ؤلاوظاوي 

اث ألازسي جأزحر الجماُت أو والحُىاوي، في خحن أهدث  بِم الىٌٍس

 الِىامل الفسدًت في اهدظاب الـىزة الرَىُت، خُث زهص فسوٍد

(Frued)  ،ا ُلُه في اإلاظخلبل ُلى الظىىاث ألاولى مً ُمس الفسد وجأزحَر

صة الجيظُت، في خحن جىاٌو  صة الحُاة اإلاخمثلت في الغٍس وزهص ُلى غٍس

ىظىن  ىفس ي الاحخماعي، وهي زماوي مساخل، مساخل الىمى ال (Erikson) اٍز

ً الـىزة الرَىُت ت في جيٍى  ول مسخلت حؼيل أشمت، أَمها أشمت الهٍى

[14] Van Heerden أما باهدوزا (Bandura)  ت الخِلم ؿاخب هٌٍس

باإلاالخٌت والخللُد واإلاداواة، فحري أنها أمىز ال ًمىً ججاَلها ألَمُتها، 

ي َرٍ الِملُاث، فالظلىن لىً ال ًمىً خـس الظلىن ؤلاوظاوي ف

 ؤلاوظاوي طلىن مِلد ًدخاج ئلى طِت في الىٌس ئلُه بصواًا مسخلفت

[15.[ 

اث اإلاِسفُت فتري أن ؤلاوظان مسلىق ُاكل ًخمخّ بازادة        أما الىٌٍس

ت ُلى ُملُاث ُللُت  خسة جمىىه مً اجساذ اللساز، وجإهد َرٍ الىٌٍس

ً البىاء مهمت واللـد والىُت والخىكّ واليؼان  الِللي الراحي في جيٍى

ت فظدىىس را ما مثلخه هٌٍس  اإلاِسفي والخـىزاث اإلاِسفُت لؤلزس، َو

(Festinger) ُدز ؛ ئذ ًسهص فظدىىس ُلى الىاػص ؤلادزاوي (Heider) َو

ت وألافياز  اإلاِسفي؛ أي أن ؿىزة الرَىُت جيؼأ هدُجت الفِالُت الفىٍس

لم مظخىي مً الِللت والاججاَاث التي ًمخلىها الفسد بدُث جد

اإلاخىاشهت. في خحن ًسي َُدز أَمُت الخىاشن مً زالٌ الِملُاث اإلاِسفُت، 

وال ًمىً جفظحر الـىزة الرَىُت فلى مً زالٌ الِملُاث اإلاِسفُت، 

حن مً الِالكاث بحن ألافساد َما: ألاولى الِالكاث  وئهما مً زالٌ هُى

خدة الىفظُت خُث اإلاخـلت باإلاؼاُس والثاهُت ُالكاث مخـلت بالى 

ٌظعى الفسد للىؿٌى ئلى مظخىي مً السكا اإلاِىىي ًدلم له الخىاشن 

اث الاحخماُُت، فهي في الىاكّ زهصث 16الدازلي هسدي ] [ أما الىٌٍس

ى الجاهب  فلى ُلى حاهب واخد في جفظحر الـىزة الىموُت َو

ه في ألاَمُت، فالـىزة الرَىُت  كد الاحخماعي، وال ًىحد ُامل آزس ًىاٍش

حِبر ًُ طلىن فسدي شخص ي، وكد جيىن ألطباب ذاجُت دازلُت 

 وهفظُت ًيىن الفسد بمىحها الـىزة الرَىُت، ئذ ًسي ماطلى

(Maslew)  في َرا الاججاٍ أن ٌظعى الفسد إلػباَ الحاحاث ألاولُت

والىفظُت وجلبُت الدوافّ كسوزة لدي الفسد ختى ٌظخوُّ جدلُم 

ظخوُّ  ً الـىزة الرَىُت بؼيل الاجصان الىفس ي لدًه َو ُىدَا جيٍى

 .طلُم

اث،       ت مً َرٍ الىٌٍس سي الباخث أن َىان أدلت جدُم ول هٌٍس ٍو

اث مخياملت  اث في مُدان ُلم الىفع هٌٍس وجدُم صحتها، فالىٌٍس

ت جىمل ألازسي، وال جلىم ُلى أهلاكها، ولىً الحلُلت  بمِنى أن الىٌٍس

اث لم   مً َرٍ الىٌٍس
ً
ًدٍ بالدُم اإلاولم اليامل، الِلمُت أن أًا

ُت في جفظحر اهدظاب  لُه فان اإلاىكف الخياملي ًيىن ألاهثر مىكُى ُو

بت منها في  ت أزسي كٍس ت هٌٍس الـىزة الرَىُت، بمِنى أن جىمل الىٌٍس

اث مىفسدة ال ًمىً لها أن  الاَخماماث، ومً الىاضح أن ول الىٌٍس

ً الـىزة الرَىُت، فمث  لخيٍى
ً
 ػامال

ً
ل َرٍ الـىزة جلّ جفظحرا

ت واخدة مىفسدة،   بىاطوت هٌٍس
ً
ا بِامل واخد ملبىال ًـِب جفظحَر

 في اهدظاب الـىزة الرَىُت
ً
 .فهىان ُىامل مخِددة جلِب دوزا

 مشكلة الدزاسة. 2

لت        صشث زالٌ طىىاث هٍى َىان ؿىزة ذَىُت جبلىزث وزطمذ ُو

ف غلبان وال ٌِمل، وئن ُمل ال ًىجص،  ف الحيىمي، أهه مًى ًُ اإلاًى

صش مً َرا  وئذا أهجص فال بد أن ًـاخب َرا ؤلاهجاش مـالح زاؿت، ُو

الم. وبرلً فان بىاء  ف الحيىمي ألافالم، والُا الخـىز الظلبي للمًى

 الـىزة الرَىُت وئد
ً
زاهها ُملُت زلافُت جخولب زؤٍت واضحت وذَىا

 لللُم الثابخت واللُم اإلاخغحرة في 
ً
 طلُما

ً
ب اإلاظخجداث، وئدزاوا ٌظخُى

، فىم مً 
ً
ادة مِلىماث وال جســا اإلاجخمّ، وال جخولب باللسوزة ٍش

 أو بازشًٍ في الفىىن واإلاهً وبىىا ألهفظهم 
ً
الِىام ؿازوا ججازا

جابُت بظبب وكىح السؤٍت لديهم وألنهم وإلاإطظاتهم ؿىزة ذَىُت ئً

ًمليىن ذَىُاث مىفخدت، لرلً فهي ُملُت جدخاج ئلى وكذ وحهد 

لٌى مىفخدت حظخوُّ أن جلم بأوحه وؼاهاث  ت واضحت ُو ً، وزٍؤ هبحًر

تها  اإلاإطظت وجددًد اإلاظاز السةِع والهدف ألاَم لِظهل جددًد ٍَى

الحيىمُت غحر مدـىت  التي حِاوي مً أشمت، واإلاإطظاث الحيىمُت وغحر 

ه طمِت، هما أنها غحر مدـىت مً بسوش كُادي باَز  مً أي خملت حؼٍى

ٌظخأزس بهرا الترار الطخم مً الظمِت الجُدة اإلاهملت في ًل اطخمساز 

الكاتها الِامت ألَمُت بىاء الـىزة الرَىُت وئدازة  ججاَل ئُالمها ُو

ؼيلت الدزاطت [. وفي كىء ما طبم، ًمىً بلىزة م17] الظمِت زىجي

الحالُت بالظإاٌ السةِع آلاحي: ما أَم مٌاَس الـىزة الرَىُت 

ف الفلظوُني في الدواةس الحيىمُت اإلاسخلفت هما ًدزهها الجمهىز  للمًى

  الفلظوُني في مدافٌت هىلىسم؟

 أهمية الدزاسةأ. 

ت والخوبُلُت؛       جىدظب َرٍ الدازطت أَمُتها مً الىاخُخحن الىٌٍس

ى فمً الىاخُ ت فان هبُِت اإلاىكَى الري جدىاوله بالبدث َو ت الىٌٍس

ف الحيىمي لدي الجمهىز  الىؼف ًُ الـىزة الرَىُت خٌى اإلاًى

الفلظوُني، وجأحي أَمُت الـىزة الرَىُت للفسد مً أنها بمثابت مِسفت، 

ُفُت، فهي مً ػأنها جبظُى اإلاِلد  لىً َرٍ اإلاِسفت جخـف بأنها ًو

لري ًمىً الفسد مً ئدزان حِلُداث الىطى وجىٌُم اإلاؼدذ، ألامس ا

ت وطهىلت، ئن ذلً ًىوبم ُلى الِالكاث الاحخماُُت  اإلادُى بظُس
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اَسة  وهرلً ُلى اإلاىحىداث اللاةمت في البِئت مً أشخاؾ ًو

ً بظهىلت، ومً  احخماُُت وأوؼوت مسخلفت، ئن الفسد ًخِامل مّ آلازٍس

 بما لدًه مً ؿىزة ذَىُت 
ً
ُنهم، فلِع بىطِه أن مىٌىز مِحن، مخأزسا

ًخِسف ئلى ول زـاةـهم والفسوق بُنهم، فخيىن َرٍ الـىزة بمثابت 

كىالب حاَصة في الجهاش الظلىوي حظاُد الفسد ُلى الخىاؿل بظهىلت، 

وجللُل هواق اإلاجهٌى وجىٌُم اإلادزواث، هما ًدُذ له ئمياهُت جلُُم 

ا مً الىاخُت أم Nelson [18] اإلاثحراث والاطخجابت لها ُلى هدى مِحن

الخوبُلُت فخىبثم أَمُت الدزاطت الحالُت في أنها أٌو دزاطت تهخم 

بدازطت الـىزة الرَىُت ًُ اإلاىًف الحيىمي في فلظوحن بددود ُلم 

الباخث، وبالخالي طىف حظهم َرٍ الدازطت في الخِسف ئلى حىاهب 

ا، وحىاهب اللِف،  َص ف والِمل ُلى حٍِص اللىة لدي َرا اإلاًى

ئُداد البرامج اإلاىاطبت لِالحها. ومً هاخُت أزسي فان الخِسف  وبالخالي

ئلى الـىزة الرَىُت ٌظهم في الخيبإ بالظلىن والخـسفاث اإلاظخلبلُت 

للجمهىز اججاٍ اإلاىاكف والللاًا وألاشماث اإلاسخلفت، فالـىزة الرَىُت 

اث والللاًا  ا اهوباُاث واججاَاث خٌى اإلاىكُى لدي ألافساد باُخباَز

خاؾ ًمىً أن جىبئ بالظلىهُاث التي كد جـدز ًُ الجماَحر وألاش

، وجدظم الـىزة الرَىُت بخسويها لحدود الصمان واإلايان
ً
 [3]مظخلبال

Kwavnick, & Sheppered  ىه لـىزٍ الرَىُت ، فالفسد ال ًلف في جيٍى

 ًُ بلدٍ زم الِالم الري 
ً
ُىد خدود مُِىت بل ًخسواَا لُيىن ؿىزا

لى مظ خىي الصمان فاإلوظان ًيىن ؿىز ذَىُت ًُ ٌِِؽ فُه، ُو

يىن ؿىز ذَىُت ًُ الحاكس، ئكافت ئلى اإلاظخلبل، وبرلً  اإلااض ي، ٍو

 ذَىُت ًُ ألاشمىت وألاماهً اإلاسخلفت. 
ً
ًخطح أن ؤلاوظان ًيىن ؿىزا

هما أن َىان أَمُت أزسي للدازطت مً الىاخُت الِملُت الخوبُلُت 

س أداة للُاض الـىزة الر ف الحيىمي، وفم جخمثل بخوٍى َىُت ًُ اإلاًى

أطع مىهجُت ُلمُت، مما ًدُذ الفسؿت الطخسدامها مً كبل باخثحن 

سبُت أزسي  ً في دزاطاث أزسي وفي ُُىاث ومجخمِاث مدلُت ُو  .آزٍس

 أهداف الدزاسةب. 

ف الفلظوُني  طِذ َرٍ الدزاطت الخِسف ئلى الـىزة الرَىُت للمًى

ًدزهها الجمهىز الفلظوُني في في الدواةس الحيىمُت اإلاسخلفت هما 

 :مدافٌت هىلىسم، ولرلً لخدلُم ألاَداف آلاجُت

ف الفلظوُني في . 1 الخِسف ئلى أَم مٌاَس الـىزة الرَىُت للمًى

الدواةس الحيىمُت اإلاسخلفت هما ًدزهها الجمهىز الفلظوُني في مدافٌت 

 .هىلىسم

ة الرَىُت مِسفت داللت الفسوق ؤلاخـاةُت في مظخىي مٌاَس الـىز . 2

ف الفلظوُني في الدواةس الحيىمُت اإلاسخلفت هما ًدزهها الجمهىز  للمًى

ل الِلمي،   إلاخغحراث: الجيع، واإلاَإ
ً
الفلظوُني في مدافٌت هىلىسم جبِا

 .والِمس، وميان الظىً

 أسئلة الدزاسةج. 

 :خاولذ َرٍ الدزاطت ؤلاحابت ًُ ألاطئلت آلاجُت

ف الفلظوُني في الدواةس ما أَم مٌاَس الـىزة الرَىُت ل. 1 لمًى

الحيىمُت اإلاسخلفت هما ًدزهها الجمهىز الفلظوُني في مدافٌت 

 هىلىسم؟

 في مظخىي مٌاَس الـىزة الرَىُت . 2
ً
َل جىحد فسوق دالت ئخـاةُا

ف الفلظوُني في الدواةس الحيىمُت اإلاسخلفت هما ًدزهها الجمهىز  للمًى

 إلاخغحر 
ً
ل الِلمي، الفلظوُني في مدافٌت هىلىسم جبِا اث: الجيع، واإلاَإ

 والِمس، وميان الظىً؟

 املفاهيم والتعسيفاتد. 

مً اإلاىٌىز الىفس ي، فان مـولح  (Mental image) الـىزة الرَىُت

الـىزة الرَىُت ٌظخسدم للخِبحر ُما ًدمله الفسد مً حىاهب ُللُت 

جإزس في طلىهه، وحؼمل َرٍ الجىاهب ما ًستزهه الفسد مً مِلىماث 

ز ومِان واهوباُاث ًُ مىحىداث مُِىت، طىاء واهذ جلً وأفيا

اإلاىحىداث جخِلم براجه هصخف، أو واهذ جخِلم بالىطى اإلادُى به 

والـىزة  Lomranz [19] مً أشخاؾ وجىٌُماث وأفياز وأػُاء

الرَىُت هي ئُادة جلدًم ومداواة الؼيل الخازجي ألي ش يء جم 

ىه في الِلل، هما أنها حؼخمل ُلى أحصاء مخفسكت مً  اطخلباله وجسٍص

الراهسة ومً ئُادة بىاء وجفظحر زمىش ألػُاء ومؼاُس وأفياز طبم 

سخلف مفهىم الـىزة الرَىُت ًُ مفهىم از ئد هها مً زالٌ الحىاض ٍو

، والتي حِني ؿفت مإكخت أو طودُت (Stereotype) موُتالـىزة الى

مىحىدة في أذَان حماُت ًُ حماُت أزسي، والجماُت َىا كد جيىن 

ُلى أطاض الجيع أو الِسق أو اإلارَب، أو اللىن أو غحر ذلً مً اإلاِاًحر 

هما ًسخلف مفهىم الـىزة الرَىُت ًُ مفهىم  Rayn [20] وألاطع

المُت Transmitted Image الـىزة اإلاىلىلت  Media) أو الـىزة ؤلُا

Image) ت الـفاث التي ًخلمنها اإلالمىن أو ، والتي حِني مجمُى

الم ًُ الحُاة في دولت مُِىت أو  اإلادخىي الري جلدمه وطاةل ؤلُا

 [21] مجخمّ مِحن، أو فئاث احخماُُت مُِىت دازل َرا اإلاجخمّ

Moussa  ة الرَىُت وجدبنى الدزاطت الحالُت مفهىم مددد للـىز

ف َى ما ًدمله الفسد مً حىاهب ُللُت جإزس في طلىهه، وحؼمل  للمًى

َرٍ الجىاهب ما ًستزهه الفسد مً مِلىماث وأفياز ومِان واهوباُاث 

ًُ مىحىداث مُِىت بالىطى اإلادُى به مً أشخاؾ وجىٌُماث 

 لهرا اإلافهىم ًخددد 
ً
 ئحساةُا

ً
فا وأفياز وأػُاء، هما وجدبنى الدزاطت حٍِس

الدزحت التي ًدـل ُليها اإلافدىؾ ُلى ملُاض الـىزة الرَىُت ب

 .اإلاظخسدم في الدازطت

ُفت خيىمُت زطمُت  ف الحيىمي: َى ول فسد فلظوُني ٌؼغل ًو اإلاًى

في الدواةس اإلاسخلفت في الىشازاث الفلظوُيُت والدواةس واإلاإطظاث الِامت 

 .الخابِت لهرٍ الىشازاث

 حدود الدزاسةٌ. 

خبازاث آلاجُتًمىً حِمُم   :هخاةج َرٍ الدزاطت في خدود الُا

اإلاجاٌ البؼسي: اكخـسث ئحساءاث َرٍ الدزاطت ُلى ُُىت مً . 1

 .الجمهىز الفلظوُني مً أُماز مسخلفت

 .اإلاجاٌ اإلاياوي: جم جوبُم ئحساءاث الدزاطت في مدافٌت هىلىسم. 2

طابُّ ( أ8اإلاجاٌ الصمني: هبلذ ئحساءاث َرٍ الدزاطت ُلى مداز ). 3

هي الفترة التي اطخغسكذ فيها ُملُت جوبُم أداة الدزاطت ُلى أفساد 

لت اإلاباػسة، وذلً زالٌ الفترة  الدزاطت وحمّ البُاهاث الالشمت بالوٍس

(1\8\2015- 1\10\2015.) 

ها اإلاخِلم . 4 اإلاجاٌ اإلافهىمي: جخددد هخاةج َرٍ الدزاطت بمىكُى

ف الحيىم مىً حِمُم هخاةجها في بالـىزة الرَىُت اإلادزهت للمًى ي، ٍو

 .خدود اإلالُاض الري أُد لهرا الغسق
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 الدزاسات السابلة. 3

[ دزاطت بهدف الخِسف ئلى الـىزة الرَىُت 22أحسي الىسدي ]     

( جمثل 183لسحل اإلاسوز في اإلاجخمِاث الِسبُت، مً زالٌ ُُىت بلغذ )

زدن( اإلاجخمِاث الِسبُت )مـس، وفلظوحن، والُمً، والظىدان، وألا 

اق باإلكافت لُِىت مً الظِىدًحن. وكد أًهسث  واإلالُمت في مدًىت الٍس

 
ً
الىخاةج أن الـىزة الرَىُت لسحل ألامً في اإلاجخمِاث الِسبُت ئحماال

ئًجابُت ُلى أبِاد اإلالُاض الثالزت: الخلُُم والفِالُت والصخـُت. هما 

 إلاخغحر 
ً
ي الجيظُت بُيذ الىخاةج وحىد فسوق في الـىزة الرَىُت جبِا

واإلاظخىي الخِلُمي لـالح ذوي اإلاظخىي اإلاخىطى، بِىما ُدم وحىد 

 إلاخغحراث الجيع واإلاهىت 
ً
ت في مظخىي َرٍ الـىزة جبِا ٍس فسوق حَى

 .والِمس والحالت الاحخماُُت

ظيا وهسوف ]      [ مِسفت جأزحر 23َدفذ دزاطت مازهسوف ووىطخَى

فحن في الجامِت مً الصحت الىفظُت في ئدزان الـىزة الرَىُت لل مًى

 91وحهت هٌس الولبت الجامُِحن، جيىهذ ُُىت الدزاطت مً )
ً
( هالبا

واهُت. وأًهسث هخاةجها أن مظخىي  وهالبت مً ئخدي الجامِاث البًر

ف في َرٍ الجامِت، فلد   للمًى
ً
الـىزة الرَىُت اإلادزهت وان كُِفا

 ب69ِأًهس ما وظبخه )
ً
 طالبا

ً
ىما ما وظبخه ٪( مً أفساد الُِىت جلدًسا

ف، هما أًهسث الىخاةج ُدم 41)  للمًى
ً
 مىحبا

ً
%( فلى أًهسوا جلدًسا

 
ً
ف جبِا ت في مظخىي جلدًس الـىزة الرَىُت للمًى ٍس وحىد فسوق حَى

 .إلاخغحراث الجيع والخسـف والِمس والخدـُل

[ فلد َدفذ إلاِسفت الِالكت بحن مظخىي 24أما دزاطت طخاهلي ]     

فحن لدي الـىزة الرَىُت لبِم  مٌاَس الحُاة الجامُِت ومنها اإلاًى

( هالبت حامُِت، وأًهسث 122ُُىت مً الوالباث. جيىهذ الُِىت مً )

الدزاطت ُدد مً الىخاةج اإلاهمت وان مً بُنها أن مظخىي الـىزة 

 
ً
، في خحن أًهسث الوالباث جلدًسا

ً
ف وان مخىطوا الرَىُت للمًى

 لبِم اإلاٌاَس للحُاة الجامُِت
ً
ألازسي والىاخُت ألاوادًمُت  ئًجابُا

 .والاكخـادًت والاحخماُُت والظُاطُت

دفذ دزاطت طُيُىفا وواًا      [ جددًد مظخىي الخـىزاث 25] َو

م في اإلاظدؼفُاث  فاث الخمٍس م إلاًى الرَىُت لدي هلبت الخمٍس

 وهالبت في 575الحيىمُت في الُابان، جيىهذ ُُىت الدزاطت مً )
ً
( هالبا

م زالٌ الفـل الدزاس ي الثاوي للِام الدزاس ي ) -2009مدزطت للخمٍس

فحن . وكد أًهسث الىخاةج أن مظخىي الخـىزاث الرَى(2010 ُت للمًى

ت بحن الجيظحن مً هلبت  ٍس مخىطوت بؼيل ُام، وأن َىان فسوق حَى

دم  فحن لـالح ؤلاهار، ُو م في ئدزاههم للـىزة الرَىُت للمًى الخمٍس

 
ً
 في مظخىي َرٍ الخـىزاث الرَىُت جبِا

ً
وحىد فسوق دالت ئخـاةُا

 .إلاخغحراث الخسـف والِمس واإلاِدٌ الخدـُلي والظىت الدزاطُت

[ الخِسف ئلى الـىزة الرَىُت لسحل 26فذ دزاطت اإلاوحري ]َد     

اق، وجيىهذ ُُىت  ألامً هما ًدزهها الجمهىز الظِىدي في مدًىت الٍس

م ًمثلىن الجمهىز الظِىدي في 397َرٍ الدزاطت مً ) ، َو
ً
( فسدا

اق باإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً اإلاِلمحن واإلاِلماث، في  مدًىت الٍس

لثالزت ابخداتي ومخىطى وزاهىي في ُدد مً اإلادازض اإلاساخل الدزاطُت ا

اق، وهالب مً  الخابِت إلاساهص وطى وػسق وغسب وػماٌ وحىىب الٍس

حامِتي اإلالً طِىد وؤلامام مدمد بً طِىد ؤلاطالمُت. وزلـذ هخاةج 

الدزاطت ئلى وحىد ؿىزة ذَىُت ئًجابُت ًُ زحل ألامً لدي الجمهىز 

اطت مً الجمهىز زاكىن ًُ أطلىب الظِىدي، وأن أفساد ُُىت الدز 

 بحن 
ً
حِامل زحل ألامً، ووحىد ُالكت ازجباهُت هسدًت دالت ئخـاةُا

 .الـىزة الرَىُت لدي الجمهىز ًُ زحل ألامً

دفذ دزاطت الظيازهت ]      [ الىؼف ًُ مدي اَخمام ػسواث 27َو

ت ألازدهُت في جوبُم أزالكُاث الِمل في ُالكتها بادا زة الاجـاالث الخلٍى

الـىزة الرَىُت للمىاهً مً وحهت هٌس مدزاء اإلاساهص السةِظت 

فيها، وجيىهذ ُُىت الدزاطت مً ) فت، وبِد 96ومًى  ومًى
ً
فا ( مًى

ت  جدلُل البُاهاث الالشمت أًهسث الىخاةج أن ػسواث الاجـاالث الخلٍى

ألازدهُت أًهسث مظخىي ُاٌ مً الاَخمام بأزالكُاث الِمل دون وحىد 

في َرا اإلاظخىي وفم اإلاخغحراث الدًمغسافُت مىكّ  فسوق ئخـاةُت

سي ألزالكُاث الِمل في مظخىي الـىزة  دم وحىد أزس حَى الدزاطت، ُو

ُفت والخبرة والحالت  الرَىُت اإلادزهت. ولِع إلاخغحراث الجيع وهَى الًى

الاحخماُُت واإلاىكّ الظىني ومظخىي الدزل جأزحر في ئدزان الـىزة 

 .الرَىُت

دفذ د      [ اطخلـاء الِالكت بحن 28زاطت البلىش ي والؼُِلي ]َو

أهىاَ الـىز الرَىُت )جفـُلُت، وجسوُوُت، وبدون ؿىزة( واللدزاث 

 إلاخغحري الخسـف والجيع، وبلغذ ُُىت الدزاطت )
ً
( 82اإلاياهُت جبِا

اكُاث بجامِت الظلوان   وهالبت في جسـص ي الِلىم والٍس
ً
هالبا

 كابىض، وأػازث الىخاةج ئلى ُدم 
ً
وحىد ُالكت ازجباهُت دالت ئخـاةُا

بحن جـىزاث الولبت اإلاِلمحن خٌى اطخسدام أهىاَ الـىز الرَىُت 

ت بحن  ٍس وكدزاتهم اإلاياهُت، وبُيذ الىخاةج هرلً وحىد فسوق حَى

مظخىي اللدزاث اإلاياهُت لدي الولبت اإلاِلمحن لـالح جسـف 

اكُاث ولـالح الروىز في اإلالابل فان الوالباث كد أًهسن ؿىز  الٍس

 ًُ الروىز، هما بُيذ الىخاةج أن جلدًساث أفساد 
ً
ذَىُت أهثر جفـُال

 .الدزاطت ألهىاَ الـىزة الرَىُت مخىطوت بؼيل ُام

[ فلد َدفذ لخددًد أبِاد الـىزة 29أما دزاطت ُبد الهادي ]       

ف الحيىمي مً وحهت هٌس ألافساد اإلاخِاملحن مّ ألاحهصة  الرَىُت للمًى

ت، ودزاطت الِالكت بحن بِم اإلاخغحراث الخاؿت باألفساد الحيىمُ

الكتها باًجابُت أو طلبُت الـىزة  ف الحيىمي ُو اإلاخِاملحن مّ اإلاًى

م، خُث بلغذ ُُىت  ف الحيىمي مً وحهت هٌَس الرَىُت للمًى

 مً ػساةذ مسخلفت مً اإلاجخمّ اإلاـسي. وجىؿلذ 486الدزاطت )
ً
( فسدا

ف الحيىمي لدي اإلاخِاملحن مِه الدزاطت ئلى أن الـىزة الرَى ُت للمًى

طلبُت، وأن الـىزة الرَىُت للمىًف الحيىمي مخغحر جابّ للمخغحراث 

اإلاظخللت الصخـُت وؤلاحخماُُت واإلاخغحراث الخىٌُمُت، وأهه جسخلف 

دزحت طلبُت الـىزة الرَىُت للمىًف الحيىمي مً وحهت هٌس ألافساد 

جيع ومظخىي الدزل وذلً لـالح اإلاخِاملحن مِه بازخالف اإلاهىت، وال

اإلاهً السطمُت والروىز ومً فئاث ألافساد ذوي الدزل اإلاىسفم، بِىما 

 إلاخغحراث الِمس ومظخىي الخِلُم واإلاىكّ 
ً
ت جبِا ٍس ُدم وحىد فسوق حَى

 .الظىني

دفذ دزاطت ؿسؿىز ]     [ مِسفت الـىزة الرَىُت إلاجلع 30َو

دفذ ئلى ؤلاحابت ال هالباث الجامِت ؤلاطالمُت لدي حمهىز  والباث، َو

ًُ ُدة حظاؤالث، وهي: ما هي الـىزة الرَىُت إلاجلع هالباث 

الجامِت ؤلاطالمُت بغصة لدي حمهىز الوالباث، ومدي ازجبان اإلاجلع 

( هالبت. وأًهسث 113بجمهىزٍ مً الوالباث، فيان ُدد أفساد الُِىت )
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ُت إلاجلع الدزاطت مً زالٌ كُاض مدي هفاءة ميىهاث الـىزة الرَى

الوالباث، أن كىة الـىزة الرَىُت بؼيل ُام إلاجلع الوالباث حِخبر 

حُدة، فُما واهذ كىة الـىزة الرَىُت ليل ميىن ُلى خدا، والخالي: 

كىة الـىزة الرَىُت للؼِاز اإلاـىز ملبىلت، وكىة الـىزة الرَىُت 

إلالس اإلاجلع حُدة، وكىة الـىزة الرَىُت لخدماث اإلاجلع حُدة 

،
ً
وكىة الـىزة الرَىُت لبرامج اإلاظئىلُت الاحخماُُت إلاجلع  حدا

الوالباث حُدة، وكىة الـىزة الرَىُت إلدازة مجلع الوالباث حُدة 

 
ً
 .حدا

[ الخِسف ئلى الـىزة الرَىُت ُىد 31َدفذ دزاطت ُبد اللادز ]     

اإلاسػد التربىي في اإلادازض الحيىمُت في ػماٌ فلظوحن هما ًدزهها 

 ومدًسة في اإلادازض 134زض، وبلغذ ُُىت الدزاطت )مدزاء اإلادا
ً
( مدًسا

في مدافٌاث )هابلع، وهىلىسم، وكللُلُت، وحىحن، وكباهُت(. أًهسث 

هخاةجها أن الـىزة الرَىُت للمسػد التربىي هما ًدزهها مدزاء اإلادازض 

واهذ ئًجابُت وبدزحت ُالُت، ومً حهت أزسي بُيذ الىخاةج وحىد فسوق 

 
ً
 إلاخغحري ميان  دالت ئخـاةُا

ً
في مظخىي الـىزة الرَني اإلادزهت جبِا

لت )  20الظىً لـالح اإلادًىت، وطىىاث الخبرة لـالح ذوي الخبرة الوٍى

 
ً
دم وحىد فسوق في مظخىي الـىزة الرَىُت جبِا طىت فأهثر(، ُو

ل الِلمي، والحالت الاحخماُُت والِمس  .للمخغحراث: الجيع، واإلاَإ

اطاث الظابلت ًدبحن هدزة َرٍ الدزاطاث التي مً اإلاساحِت للدز       

را  ف الحيىمي، َو اَخمذ بمىكَى الـىزة الرَىُت اإلادزهت للمًى

ًٌهس مً كلت الدزاطاث اإلاُداهُت الخوبُلُت اإلاباػسة التي جدىاٌو َرا 

، ولدي جدلُل هخاةج َرٍ الدزاطاث ًخطح أن َرٍ الىخاةج ال  اإلاىكَى

 أزسي؛ ففي خحن حظحر في وظم واخد وئهما جخفم أ
ً
 وجخِازق أخُاها

ً
خُاها

أًهس بِلها وحىد مظخىي ئدزان مىحب ومسجفّ للـىزة الرَىُت 

 [، ُبد اللادز30] [، ؿسؿىز 27] [، الظيازهت26[ ؛ اإلاوحري]22الىسدي]

 [24][، فلد أًهسث دزاطاث أزسي وحىد مظخىي مخىطى31]

Stanley[25]؛ Senynva & Kayaبِىما بُيذ  [،28] ؛ البلىش ي والؼُِلي

 ؛ ُبد الهادي Margrove; Gustowska & Grove [23]دزاطاث أزسي 

. هما جباًيذ 29]
ً
ف وان مخدهُا [ أن مظخىي الـىزة الرَىُت للمًى

ف  َرٍ الىخاةج بسـىؾ ُالكت ئدزان ألافساد للـىزة الرَىُت للمًى

 للمخغحراث اإلاظخللت مىكّ البدث. وبِد، فان َرٍ 
ً
الحيىمي جبِا

 للدزاطت الحالُت؛ فلد اطخفاد  الدزاطاث
ً
 وجوبُلا

ً
ا  هٌٍس

ً
حِخبر أطاطا

الباخث مً َرٍ الدزاطاث طىاء في ُملُت بىاء ألاداة وجـمُمها، أو مً 

ا  .زالٌ جدُُم هخاةج دزاطخه وئزسائها لدي مىاكؼتها وجفظحَر

 الطسيلة وإلاجساءات. 4

 الدزاسة ىهجم .أ

ف الدزاطت الحالُت اطخسدم اإلاىهج الىؿفي اإلاظخي لخدلُم أَدا    

 .إلاىاطبخه اإلاىهجُت وؤلاحساةُت لوبُِت مخغحراث َرٍ الدزاطت

 مجتمع الدزاسة وعيىتها  ب.

جيىن مجخمّ َرٍ الدزاطت مً الجمهىز الفلظوُني في مدافٌت      

لت 860هىلىسم، فُما جيىهذ الُِىت مً ) م بالوٍس  جم ازخُاَز
ً
( فسدا

 
ً
م مىشُحن جبِا إلاخغحراث الدزاطت هما َى  اإلاخاخت مً َرا الجمهىز َو

 :( واآلحي1مبحن في الجدٌو )

 1 جدول 

 ملتغيراتها املستللة
ً
 ثوشع أفساد عيىة الدزاسة ثبعا

 اليسبة املئوية العدد املستوى  املتغيرات

%51 438 ذوىز  الجيع  

%49 422 ئهار  

ت فأكل اإلاإَل الِلمي %20 172 زاهٍى  

%23 198 دبلىم ولُت مجخمّ  

%48 416 بيالىزٍىض  

%9 74 دزاطاث ُلُا  

( طىت25أكل مً ) الِمس  388 45%  

( طىت50 -25)  267 31%  

( طىت50أهثر مً )  205 24%  

%27 233 مدًىت ميان الظىً  

ت %58 501 كٍس  

%15 126 مسُم  

 الدزاسة أداة ج.

ف الرَىُت الـىزة ملُاض مً الدزاطت أداة جمثلذ       للمًى

ى الفلظوُني، الجمهىز  ًدزهها هما الحيىمي  الباخث ئُداد مً َو

 واطخفاد اإلاُدان، َرا في الظابلت الدزاطاث مً الِدًد ُلى اهلّ خُث

 ؛[32] ػلحر ؛[26] اإلاوحري  ؛[22] الىسدي اإلالُاض وبىاء ئُداد في منها

ؼخمل ، Stieff [33]؛[29] الهادي ُبد  مىشُت فلسة( 50) ُلى اإلالُاض َو

( 15) والفِالُت واللىة فلسة،( 20) الصخـُت: هي مجاالث زالزت ئلى

 كُاض مً الباخث طخمىً والتي فلسة( 15) واليؼان الخفاُلُت فلسة،

ف الرَىُت الـىزة وجلُُم  الجمهىز  ًدزهها هما الحيىمي للمًى

 ؿفاث مً ًلابلها وما ؤلاًجابُت الـفاث حمّ جم ئذ الفلظوُني،

لت اُخمدث وكد طلبُت،  بالخماًص اإلاِسوفت[ 34] أوسجىد هٍس

 .اإلالُاض َرا لخـمُم (The Semantic Differential)الظُماهتي

لت  الدزاطت، َرٍ في اإلالُاض بخصحُذ ًلـد: اإلالُاض جصحُذ هٍس

 اإلالُاض، فلساث مً فلسة ول ُلى مظخجُب ليل الاطخجابت دزحت وكّ

ف الـفت جمثل التي  ول ُلى الفسد دزحت واطخسساج الحيىمي، للمًى

  اإلالُاض مجاالث مً مجاٌ
ً
 ُلى بِد ول في الاطخجابت لدزحاث وفلا
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لت وفم الغسق َرا ولخدلُم. اإلالُاض  اإلاظخجُب فان أوسجىد، هٍس

لى ؤلاًجابُت، الـفاث ًمُىه ُلى طُجد  الظلبُت، الـفاث ٌظاٍز ُو

 :آلاحي الىدى ُلى مخدزحت أزكام وكِذ وبُنهما

 2 جدول 

 امللياس اختيازات ثدزج ًبين

 الصفة السالبة الصوزة الرهىية للموظف الحكومي الصفة املوجبة السكم

  7 6 5 4 3 2 1  

 ًُ ٌِبر( 1) والسكم ؤلاًجابُت، الـفت ًُ ٌِبر( 7) السكم ئن خُث      

 اإلاداًدة، الاطخجابت أو الىطى ًُ ٌِبر( 4) والسكم الظالبت، الـفت

ف ؿىزة ًُ ٌِبر الري السكم اإلاظخجُب ًسخاز وطىف  الحيىمي اإلاًى

 
ً
، أو لدًه ئًجابُا

ً
لت ئن طلبُا  أن حِني أُالٍ، اإلاروىزة الخصحُذ هٍس

 الـفت لهرٍ اإلاظخجُب جلدًس ئلى حؼحر مُِىت ؿفت في اإلاسجفِت الدزحت

 مُِىت ؿفت في اإلاىسفلت الدزحت وأن ئًجابُت، وأهثر هبحرة بدزحت

 .الـفت لهرٍ طلبي جلدًس ئلى حؼحر

ت الخىاؾ مً للخدلم: وزباجه اإلالُاض ؿدق  للملُاض الظُيىمتًر

 الخدلم أحل فمً مسخلفت؛ هسق  الباخث اطخسدم( والثباث الـدق)

لخحن اطخسدمذ اإلالُاض ؿدق مً لت ألاولى: َما هٍس  الـدق هٍس

 ُلى ألاولُت بـىزجه اإلالُاض بِسق ،(Face Validity) الٌاَسي 

ت  آزائهم إلاِسفت مدىمحن( 7) ُددَم بلغ واإلاسخـحن الخبراء مً مجمُى

 منهم وهلب. فلسة( 50) ُددَا البالغ اإلالُاض فلساث مً فلسة ول في

ها الفلساث َرٍ مىاطبت مدي ُلى الحىم  جدىُم ئلى ئكافت إلاىكُى

 اإلادىمىن  أبدي وكد ئلُه، جيخمي الري للبِد فلسة ول اهخماء مدي

ٌ  مالخٌاتهم لت أما. الِبازاث بِم حِدًل وجم الِبازاث، خى  الوٍس

م فهي الثاهُت  مً هَى وهي ،Intrinstic Validity الراحي الـدق هٍس

لاض ؤلاخـاتي، الـدق أهىاَ  الجرز بدظاب زاللها الـدق ٍو

لت بأي اإلادظىب الثباث إلاِامل التربُعي  الثباث، خظاب هسق  مً هٍس

لت اُخمدث الحالُت الدزاطت وفي  كُمت فياهذ الدازلي الاحظاق هٍس

 الـدق كُم بلغذ بِىما ،(0.91) الىلي للملُاض الراحي الـدق

ُت للمجاالث  ،(86.0) والفِالُت واللىة ،(88.0) الصخـُت: الفُس

 اطخسدمذ فلد اإلالُاض زباث ًُ أما(. 89.0) واليؼان والخفاُلُت

لت  مِادلت باطخسدام (Internal Consistency) الدازلي الاحظاق هٍس

 الىلي زباث مِامل كُمت فبلغذ (Alpha Cronbach) ألفا هسوهبار

ُت اإلاجاالث ُلى الثباث مِامالث واهذ بِىما ،(0.83) : واآلحي الفُس

 واليؼان الخفاُلُت ،(74.0) والفِالُت واللىة ،(77.0) الصخـُت

ى( 79.0) ِخبر( 60.0) مً أهبر َو رٍ لثباث، حُد مإػس َو  مِامالث َو

ت مإػساث وحِخبر ُالُت خماد ًمىً وزباجه اإلالُاض ؿدق ُلى كٍى  الُا

 .اإلالُاض لخوبُم ُليها

 الـىزة أَمُت ومِسفت اإلالُاض َرا ًُ اإلاىبثلت الىخاةج ولخفظحر

 وفلساجه للملُاض اإلاسخلفت مجاالث في ومظخىاَا اإلادزهت الرَىُت

لى الحد: وهي الغسق لهرا اإلاِسوفت ؤلاخـاةُت اإلاِادلت اطخسدمذ  ألُا

اث ُدد \ألادوى الحد –  الىطوي اإلاُِاز ًيىن  وبرلً ،1+  اإلاظخٍى

 :آلاحي َى اإلاِخمد الخلُُمي

 طالبت ذَىُت ؿىزة  (3 مً أكل) -

 مداًدة ذَىُت ؿىزة                    (5 – 3) -

 مىحبت ذَىُت ؿىزة  (5 مً أهثر) -

 
ً
 الىؿفُت ؤلاخـاةُت الىطاةل اطخسدمذ: ؤلاخـاةُت اإلاِالجاث: زابِا

 :أطئلتها ًُ وؤلاحابت الدزاطت أَداف لخدلُم آلاجُت والخدلُلُت

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث. 1  اإلاُِاٍز

 مظخللخحن لُِيخحن الخاتي الازخباز. 2

.(T-test Two Independent Sample) 

 (One Way ANOVA)  ألاخادي الخباًً جدلُل. 3

 Cronbach – Alpha Formula  ألفا – هسوهبار مِادلت. 4

 .البِدًت للملازهاث (LSD) ازخباز. 5

 ومىاكشتها ىتائجال. 5

 
ً
ٌ  بالظإاٌ اإلاخِللت الىخاةج: أوال ى ألاو  الـىزة مٌاَس أَم ما: َو

ف الرَىُت  ًدزهها هما اإلاسخلفت الحيىمُت الدواةس في الفلظوُني للمًى

  هىلىسم؟ مدافٌت في الفلظوُني الجمهىز 

 والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث خظبذ الظإاٌ، َرا ًُ لئلحابت

ت ف الرَىُت الـىزة إلاٌاَس اإلاُِاٍز  الدواةس في الفلظوُني للمًى

 الفلظوُني، الجمهىز  مً الُِىت أفساد أدزهها هما اإلاسخلفت الحيىمُت

  مسجبت فياهذ
ً
ٌ  في مبحن َى هما جىاشلُا  :آلاجُت( 5 -3) الجداو

 في مبحن َى هما الىخاةج وواهذ: الصخـُت الرَىُت الـىزة مجاٌ . أ

 ٌ  :آلاحي( 3) الجدو

 3 جدول 

 مجال على العيىة أفساد أدزكها كما املختلفة الحكومية الدوائس في الفلسطيني للموظف الرهىية الصوزة ملظاهس املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات

 الشخصية الرهىية الصوزة

 الوصف الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي الصوزة الرهىية الشخصية السكم التسلسلي السكم الترثيبي

 مىحب 1. 27 5. 57 ُاؾ -موُّ  10 1

 مىحب 1. 21 5 .41 مىدفّ -خرز  6 2

 مىحب 1. 46 5. 11 غحر مخفهم -مخفهم  2 3

 مداًد 1. 32 4. 82 مخىبر –مخىاكّ  19 4

 مداًد 1. 11 4. 61 مسادَ -وفي  12 5

 مداًد 1. 22 4. 49 طيئ اإلاِؼس -خظً اإلاِؼس  14 6

 مداًد 1. 39 4. 27 بؼّ –أهُم )وطُم(  7 7
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 مداًد 1. 53 4. 22 غحر لبم -لبم  4 8

 مداًد 1. 34 4. 17 مؼيىن فُه -مىزىق فُه  9 9

 مداًد 1. 51 4. 14 زؼً -لوُف  11 10

ه  5 11  مداًد 1. 51 4. 13 مخدحز –هٍص

 مداًد 1. 44 4. 11 حاةس –مىـف )ُادٌ(  15 12

 مداًد 1. 56 4. 11 ملس -هافّ )مفُد(  8 13

 مداًد 1. 55 4. 08 غحر مدظامذ -مدظامذ  20 14

 مداًد 1. 58 4. 08 مىفِل -متزن  1 15

م  3 16  مداًد 1. 49 4. 06 بسُل –هٍس

 مداًد 1. 51 3. 71 واذب –ؿادق  13 17

 مداًد 1. 49 3. 49 مىسوٍ –مدبىب  18 18

 طالب 1. 32 2. 96 مدؼاةم –مخفاةل  16 19

 طالب 1. 41 2. 87 هؼس حِِع -فسح )طُِد(  17 20

 مخىطى 1. 25 4. 16 الصخـُتاإلاخىطى الىلي ُلى اإلاجاٌ 

ٌ  ًىضح        إلاٌاَس الدزاطت أفساد ئدزان أن الظابم،( 3) الجدو

 مسجفّ بمظخىي  وان الحيىمي للمىًف الرَىُت للـىزة الصخـُت

 الحظابُت اإلاخىطواث جساوخذ ئذ ؛(2 ،6 ،10) الفلساث ُلى ومىحب

 الخلدًساث َرٍ واهذ بِىما(. 5. 57 – 5. 11) بحن ما ُليها الطخجاباتهم

ف الرَىُت للـىزة مخىطى ئدزان بمظخىي   ُلى الحيىمي للمًى

 ،(18 ،13 ،3 ،1 ،20 ،8 ،15 ،5 ،11 ،9 ،4 ،7 ،14 ،12 ،19) الفلساث

 ما ُليها الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث جساوخذ ئذ

 ُلى طالب بمظخىي  الخلدًساث َرٍ واهذ خحن في(. 4. 82 – 3. 49) بحن

 أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث بلغذ ئذ ،(17 ،16) الفلسجحن

 اإلاجاٌ َرا ُلى الىلي اإلاخىطى أما ،(87.2)و( 96.2) ُليها الدزاطت

ف الرَىُت للـىزة  بلغ خُث مخىطى بمظخىي  فيان الحيىمي للمًى

(16 .4.) 

 مبحن َى هما الىخاةج وواهذ: واللىة الفِالت الرَىُت الـىزة مجاٌ . ب

ٌ  في  :آلاحي( 4) الجدو

 4 جدول 

 الصوزة على العيىة أفساد أدزكها كما املختلفة الحكومية الدوائس في الفلسطيني للموظف الرهىية الصوزة ملظاهس املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات

 والفعالية اللوة مجال في الرهىية

 التلييم الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي الصوزة الرهىية اللوة والفعالية السكم التسلسلي السكم الترثيبي

 مىحب 1. 11 5. 44 مخعجل –ؿبىز  21 21

 مىحب 1. 55 5. 33 مماجل )مظتهتر( -ملتزم  30 22

 مداًد 1. 34 4. 41 مدظاَل –خاشم  25 23

 مداًد 1. 51 4. 11 غحر مظإوٌ -مظإوٌ  27 24

 مداًد 1. 22 4. 09 متردد –وازم بىفظه  22 25

 مداًد 1. 49 4. 06 متهىز  –َادب  34 26

 مداًد 1. 53 4. 00 كئُل -ضخم  24 27

 طالب 1. 51 2. 98 هاُم -ؿلب  33 28

 طالب 1. 32 2. 96 َامص ي -وحُه  35 29

ئ  32 30  طالب 1. 49 2. 93 مخساذٌ –حَس

 طالب 1. 56 2. 90 ميسحب –مبادز  29 31

 طالب 1. 44 2. 89 كُِف –كىي  28 32

 طالب 1. 51 2. 88 اجيالي -مظخلل  26 33

 طالب 1. 39 2. 83 حبان –شجاَ  23 34

 طالب 1. 58 2. 79 مخجاَل –مهخم  31 35

 مخىطى 1. 35 3. 65 اإلاخىطى الىلي ُلى اإلاجاٌ اللىة والفِالُت

ٌ  ًىضح       اللىة إلاٌاَس الدزاطت أفساد ئدزان أن الظابم،( 4) الجدو

ف الرَىُت للـىزة والفِالُت  مسجفّ بمظخىي  وان الحيىمي للمًى

 الحظابُت اإلاخىطواث بلغذ ئذ ؛(30 ،21) الفلسجحن ُلى ومىحب

 الخلدًساث َرٍ واهذ بِىما(. 5. 33)و( 5. 44) ُليها الطخجاباتهم

 ئذ ،(24 ،34 ،22 ،27 ،25) الفلساث ُلى مخىطى ئدزان بمظخىي 

 بحن ما ُليها الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث جساوخذ

 ُلى طالب بمظخىي  الخلدًساث َرٍ واهذ خحن في(. 4. 41 – 4. 00)

 اإلاخىطواث جساوخذ ئذ ،(31 ،23 ،26 ،28 ،29 ،32 ،35 ،33) الفلساث

 أما ،(2. 98 – 2. 79) بحن ما ُليها الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت

ف الرَىُت للـىزة اإلاجاٌ َرا ُلى يــــاليل ىــمخىطــال   الحيىمي للمًى
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 َى هما الىخاةج وواهذ: واليؼان الخفاُلُت الرَىُت الـىزة مجاٌ. ج (.3. 65) بلغ خُث مخىطى بمظخىي  فيان

ٌ  في مبحن  (.5) الجدو

 5 جدول 

 مجال على الدزاسة أفساد أدزكها كما املختلفة الحكومية الدوائس في الفلسطيني للموظف الرهىية الصوز  ملظاهس املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات

 واليشاط التفاعلية الرهىية الصوز 

 التلييم الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي الرهىية التفاعلية واليشاطالصوز  السكم التسلسلي السكم الترثيبي

 مىحب 1. 51 5. 59 أهاوي -احخماعي  43 36

 مىحب 1. 77 5. 22 مدظِب –مىلبى  41 37

ٌ  –مؼازن  40 38  مىحب 1. 51 5. 11 مىِص

 مداًد 1. 59 4. 97 غحر مخِاون  -مخِاون  46 39

 مداًد 1 .36 4. 63 مهمل -مجتهد  38 40

 مداًد 1. 33 4. 01 مخِـب -مِخدٌ  49 41

 طالب 1. 41 2. 99 مدبى –مثحر  42 42

 طالب 1. 48 2. 91 مخلاُع –مثابس  44 43

 طالب 1. 61 2. 84 غحر همىح -همىح  45 44

 طالب 1. 60 2. 82 مثبذ –مظاهد  47 45

ٌ  –وؼُى  36 46  طالب 1. 46 2. 79 هظى

 طالب 1. 49 2. 77 حامد –مسن  39 47

 طالب 1. 55 2. 77 غحر مخفسد -مخفسد  50 48

 طالب 1. 44 2. 71 زامل –خُىي  37 49

 طالب 1. 66 2. 60 ُابع -بؼىغ  48 50

 مخىطى 1. 32 3. 54 اإلاخىطى الىلي ُلى اإلاجاٌ الخفاُلُت واليؼان

ٌ  ًىضح        إلاٌاَس الدزاطت أفساد ئدزان أن الظابم،( 5) الجدو

ف الرَىُت للـىزة واليؼان الخفاُلُت  بمظخىي  وان الحيىمي للمًى

 اإلاخىطواث جساوخذ ئذ ؛(40 ،41 ،43) الفلساث ُلى ومىحب مسجفّ

 َرٍ واهذ بِىما(. 5. 59 – 5. 11) بحن ما ُليها الطخجاباتهم الحظابُت

 ئذ ،(49 ،38 ،46) الفلساث ُلى مخىطى ئدزان بمظخىي  الخلدًساث

 بحن ما ُليها الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث جساوخذ

 ُلى طالب بمظخىي  الخلدًساث َرٍ واهذ خحن في(. 4. 97 – 4. 01)

 جساوخذ ئذ ،(48 ،37 ،50 ،39 ،36 ،47 ،45 ،44 ،42) الفلساجحن

 – 2. 60) بحن ما ُليها الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث

ف الرَىُت للـىزة اإلاجاٌ َرا ُلى الىلي اإلاخىطى أما ،(2. 99  للمًى

 (.3. 54) بلغ خُث مخىطى بمظخىي  فيان الحيىمي

 مجاالث ُلى الدزاطت أفساد جلدًساث أن ًدبحن الظابلت اإلاِوُاث ومً

ف اإلادزهت الرَىُت الـىزة  في مبحن َى هما واهذ الحيىمي للمًى

 ٌ  :آلاحي( 6) الجدو

 6 جدول 

 الدزاسة أفساد أدزكها كما املختلفة الحكومية الدوائس في الفلسطيني للموظف الرهىية الصوز  مظاهس ملجاالت املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات

 التلييم الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي املجال السكم الترثيبي السكم التسلسلي

 مداًد 1. 45 3. 65 اللىة والفِالُت 2 1

 مداًد 1. 52 3. 54 الخفاُلُت واليؼان 3 2

 مداًد 1. 35 4. 16 الصخـُت 1 3

 مداًد 0. 91 3. 78 اإلاخىطى الىلي

ٌ  ًىضح        جـدز والفِالُت اللىة مجاٌ أن الظابم،( 6) الجدو

ٌ  اإلاسهص في فيان الدزاطت أفساد جلدًساث  ئدزاههم مظخىي  خُث مً ألاو

ف الرَىُت للـىزة لي مخىطى، بمظخىي  ووان الحيىمي للمًى  ذلً ٍو

 مٌاَس مجاٌ ألازحر اإلاسهص في حاء بِىما واليؼان، الخفاُلُت مجاٌ

ف الصخـُت ، مخىطى بمظخىي  ووان الحيىمي للمًى
ً
 خحن في أًلا

     بلغ وكد مخىطى بمظخىي  اإلالُاض ُلى الىلي الِام اإلاخىطى وان

(78 .3.) 

ٌ  في اإلابِىت اإلاِوُاث ومً         الظابلت الجداو
ً
 مٌاَس أن ًدبحن أًلا

  ئًجابُت ألاهثر الِؼسة الرَىُت الـىزة
ً
 أفساد أدزهها هما وازجفِا

 اليؼان) أهاوي - احخماعي: آلاحي الخىاشلي الترجِب ُلى واهذ الدزاطت

 ،(اللىة) مخعجل – وؿبىز  ،(الصخـُت) ُاؾ -وموُّ ،(والخفاُلُت

 ،(اللىة( )مظتهتر) مماجل - وملتزم ،(الصخـُت) مىدفّ - وخرز

 اللىة) مخفهم غحر - ومخفهم ،(والخفاُلُت اليؼان) مدظِب – ومىلبى

ٌ  – ومؼازن ،(والفِالُت  غحر - مخِاون  و ،(والخفاُلُت اليؼان) مىِص

 بِىما(. الصخـُت) مخىبر – ومخىاكّ ،(والخفاُلُت اليؼان) مخِاون 

ف اإلادزهت الرَىُت للـىزة طلبُت ألاهثر الِؼسة اإلاٌاَس واهذ  للمًى

 اليؼان) ُابع - بؼىغ: آلاحي الخـاُدي الترجِب ُلى الحيىمي

 حامد – ومسن  ،(والخفاُلُت اليؼان) زامل – وخُىي  ،(والخفاُلُت

 ،(لُتوالخفاُ اليؼان) مخفسد غحر - ومخفسد ،(والخفاُلُت اليؼان)

ٌ  – ووؼُى  اللىة) مخجاَل – ومهخم ،(والخفاُلُت اليؼان) هظى
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 اللىة) حبان – وشجاَ ،(اليؼان) مثبذ – ومظاهد ،(والفِالُت

 – ومخفاةل ،(والخفاُلُت اليؼان) همىح غحر - وهمىح ،(والفِالُت

 (.والخفاُلُت الصخـُت) مدؼاةم

ف أدزوىا الدزاطت أفساد أن حِني الىخاةج َرٍ         في الحيىمي اإلاًى

 وؿبىز، ممخثل، وموُّ احخماعي،: آلاجُت اإلاىحبت الرَىُت الـىز 

. ومخىاكّ ومخِاون، ومؼازن، ومخفهم، ومىلبى، وملتزم، وخرز،

 وزامل، ُابع،: آلاجُت الظلبُت الـىز  في أدزوٍى فلد اإلالابل في بِىما

، مخفسد، وغحر وحامد،  همىح، وغحر وحبان، وُمثبى، ومخجاَل، وهظٌى

 جخفم أنها جبحن الظابلت الدزاطاث هخاةج مّ َرٍ ملازهت ولدي. ومدؼاةم

 والؼُِلي البلىش ي ؛ Senynva & Kaya [25]؛Stanley [24] دزاطاث مّ

 الدزاطت أفساد اطخجاباث مظخىي  أن هخاةجها أًهسث والتي ،[28]

، وان الحيىمي للمىًف اإلادزهت الرَىُت للـىزة
ً
 بِىما مخىطوا

 ،[27] الظيازهت ،[26] اإلاوحري  ؛[22] الىسدي دزاطاث مّ حِازكذ

 اإلاظخىي  َرا أن هخاةجها أًهسث التي ،[31] اللادز ُبد ،[30] ؿسؿىز 

  وان
ً
، مىحبا

ً
 Margrove; [23]الدزاطاث مّ حِازكذ هما ومسجفِا

Gustowska & Grove أن هخاةجها أًهسث التي ،[29] الهادي ُبد ؛ 

  وان اإلاظخىي 
ً
  طالبا

ً
 .ومىسفلا

 ُملُت هي مفهىم ألي الرَىُت الـىزة بىاء أن جبحن الىدُجت َرٍ      

  اإلاظخجداث حظخىُب واضحت زؤٍت جخولب زلافُت
ً
  وئدزاوا

ً
 لللُم طلُما

  الثابخت
ً
 ؿىزة َىان فان اإلاىولم َرا ومً اإلافهىم، َرا ًُ وظبُا

صشث وزطمذ جبلىزث ذَىُت  زالٌ مً الفلظوُني الجمهىز  لدي ُو

لت الخبرة ف ًُ الوٍى  الدزاطت أفساد أن مفادَا الحيىمي، اإلاًى

ف ًُ مخىطوت ئًجابُت ذَىُت ؿىزة لديهم الحالُت  في الحيىمي اإلاًى

 وأن اليؼان، وبِد اللىة، وبِد الصخـُت، بِد الثالزت، ألابِاد

 أن ًسي  الفلظوُني اإلاىاهً وأن مخىطوت، ُام بؼيل الرَىُت الـىزة

ف   الحيىمي اإلاًى
ً
  احخماُُا

ً
، ومىلبوا

ً
، وملتزما

ً
  ومؼازوا

ً
 ئن. ومخِاوها

فظس الىدُجت َرٍ
ُ
ف مّ حِامله في اإلاىاهً زبراث كىء في ج  اإلاًى

 في وهي اهوباُاث، مً ذَىه في ًترسخ إلاا وجلُُمه وئدزاهه الحيىمت،

ف، مّ ؤلاًجابُت الِالكت هدُجت ولدث ئًجابُت، اللُمت َرٍ  اإلاًى

ف بأَمُت اإلاىاهً لدي الىعي وشٍادة  جىفحر ُلى ٌِمل الري اإلاًى

ف َرا بأن ئخظاطه هفظه الىكذ وفي له، الخدمت  الري َى اإلاًى

 وؤلاًجابي البىاء الخفاُل خالت بفلل فُه ًثم والري الظلوت، ًمثل

فظس أن ًمىً الىدُجت َرٍ أن هما. بُنهما
ُ
 اجـاٌ دزحت كىء في ج

فحن مّ ومظخىاَا ألافساد  َرا بِمل واَخمامهم الحيىمُحن اإلاًى

ف، م اإلاًى  جأزحر مً لرلً وما به، اإلاباػس واخخياههم بأوؼوخه، وجأزَس

ً في زم ومً هفىطهم في كىي   .ليهم ؤلاًجابُت الرَىُت الـىزة جيٍى

ف اإلاىاهً بحن مخبادلت ُالكاث ًُ حِبر الىدُجت َرٍ أن هما        واإلاًى

 في اوِىظذ دزحت ئلى والاخترام والثلت الخىافم ئلى حظدىد الحيىمي،

، ئًجابُت ذَىُت ؿىزة  زاللها ومً بها ًسي  خالُت ؿىزة وهي هدٍى

ف اإلاىاهً  ًُ اإلاسطىمت الىموُت الـىزة بِىع وهي. الحيىمي للمًى

ف امص ي فلحر ئوظان أهه مً الحيىمي اإلاًى  ال ُمل وئن ٌِمل وال َو

 أو زاؿت مـالح ؤلاهجاش َرا ًـاخب أن بد فال أهجص وئن ًىجص،

صش  زػاوي، الم جـىزاث الـىزة َرٍ ُو  الـىزة زسخذ التي الُا

ف ًُ الرَىُت ف بأهه الحيىمي اإلاًى  . ٌِمل وال فاطد مًى
ً
 وجبِا

ت  ؿىزة وحىد ُىظذ التي الىدُجت َرٍ فان الاحخماُُت، الخِلم لىٌٍس

ف هدى الفلظوُني اإلاىاهً لدي مخىطوت ئًجابُت ذَىُت  اإلاًى

 اإلاىاهً بحن أي بُنهما؛ اإلاباػس الخفاُل بفِل خدزذ كد الحيىمي،

ف ٌ  في لِبذ التي هي الـىزة َرٍ ألن الىاكُِت؛ الحُاة في واإلاًى  كبى

ف لهرا اإلاىاهً سي  اإلاخىطى، باإلاظخىي  ولى اإلاًى  الىدُجت أن الباخث ٍو

 الصخـُت،: الثالزت مجاالتها في الرَىُت الـىزة مٌاَس في الحالُت

ف أداء خظً ئلى بىكىح حؼحر واليؼان، واللىة،  الحيىمي اإلاًى

 بدوز  ووُُه اإلاىاهً، فهم ئلى حؼحر هما جرهس، ججاوشاث دون  لِمله،

ف َرا ت الخدمت جلدًم في اإلاًى  واللبى والىٌم اللىاةذ كمً ؤلاداٍز

 .اللاهىوي

 
ً
ى الثاوي بالظإاٌ اإلاخِللت الىخاةج: زاهُا  دالت فسوق جىحد َل: َو

 
ً
ف الرَىُت الـىزة مٌاَس مظخىي  في ئخـاةُا  في الفلظوُني للمًى

 مدافٌت في الفلظوُني الجمهىز  ًدزهها هما اإلاسخلفت الحيىمُت الدواةس

  هىلىسم
ً
ل الجيع،: ثاإلاخغحر  جبِا  وميان والِمس، الِلمي، واإلاَإ

 الظىً؟

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث خظبذ: الجيع مخغحر . أ  اإلاُِاٍز

 الرَىُت الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث

ف   الىلي واإلاخىطى الحيىمي للمًى
ً
 جم هما الجيع، إلاخغحر جبِا

 َرٍ بحن الفسوق لداللت مظخللخحن إلاجمىُخحن( ث) ازخباز اطخسدام

ٌ  في هخاةجه واإلابِىت اإلاخىطواث  :آلاحي( 7) الجدو

 7 جدول 

 الصوزة مظاهس ملجاالت الدزاسة عيىة أفساد الستجابات الحسابية املتوسطات بين الفسوق لداللة( ت) وكيمة املعيازي  والاهحساف الحسابية املتوسطات

  الحكومي للموظف الرهىية
ً
 لجيس ملتغير ثبعا

 الجيس

 

 املجاالت

 مستوى الداللة كيمة )ت( املحسوبة (422إلاهاث ) (438الركوز )

 الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي الاهحساف املعيازي  الوسط الحسابي

 0. 471 0.30 0.47 3.69 0.470 3.71 الصخـُت

 0. 322 0.48 0.48 3.77 0.489 3.75 اللىة

 0. 070 1.43 0.61 3.29 0.722 3.44 الخفاُلُت واليؼان

 0. 222 0.66 0.41 3.59 0.91 3.78 الىلي

ٌ  ًىضح       ت ئخـاةُت فسوق وحىد ُدم الظابم( 7) الجدو ٍس  حَى

 مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث

ف اإلادزهت الرَىُت الـىزة  واإلاخىطى الفلظوُني الحيىمي للمًى

  الىلي
ً
ت فسوق وحىد ُدم بمِنى. الجيع إلاخغحر جبِا ٍس  هال بحن حَى
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ف الرَىُت الـىز  ألَمُت ئدزاههم مظخىي  في الجيظحن  للمًى

 حؼابه ئلى الىدُجت َرٍ وحِىد. الحيىمُت الدواةس في الفلظوُني

 الؼِب أبىاء لها ًسلّ التي والاحخماُُت الثلافُت الٌسوف

 جفسش  أن ًمىً الٌسوف َرٍ في ػاطِت فسوق جىحد فال الفلظوُني؛

 
ً
ت فسوكا ٍس ف ًُ ذَىُت ؿىزة بىاء في حَى  ٌِصو  هما الحيىمي، اإلاًى

ت اللىاهحن لخىخُد ذلً الباخث  والبُئُت الثلافُت والٌسوف التربٍى

ب مً فلِع الجيظحن، هال ٌِِؼها التي والظُاطُت  ًيىن  أن الغٍس

  الفلظوُني الجمهىز 
ً
  ذوىزا

ً
ف ًُ ذاتها الرھىُت الـىزة وئهازا  اإلاًى

 خاًفط ئلُه ذَب الري الافتراق ٌِصشٍ الري ألامس َرا. الحيىمي

ً ئلى ًلجئىن  الرًً الىاض مً فئت َىان بأن[ 33]  ذَىُت ؿىزة جيٍى

 ٌ  للٌسوف هدُجت مدؼابه بؼيل خىلهم مً وألاػُاء اإلاؼىالث خى

 .واإلاخلازبت واإلادؼابه بهم اإلادُوت

 مّ جخفم أنها جبحن الظابلت الدزاطاث مّ الىدُجت َرٍ ملازهت ولدي     

 ؛Margrove; Gustowska & Grove [23][ 22] الىسدي دزاطاث

 فسوق وحىد ُدم هخاةجها أًهسث التي ،[31] اللادز ُبد ؛[27] الظيازهت

ف اإلادزهت الرَىُت الـىزة مظخىي  في   الحيىمي للمًى
ً
 إلاخغحر جبِا

 ؛ Senyava & Kaya [25]أزسي  دزاطاث مّ حِازكذ بِىما الجيع،

 وحىد هخاةج أًهسث التي ،[29] الهادي ُبد ؛[28] والؼُِلي البلىش ي

  الرَىُت للـىزة اإلاظخىي  َرا في فسوق
ً
 طىاء الجيع إلاخغحر جبِا

 .ؤلاهار لـالح أم الروىز  لـالح

ل مخغحر . ب  والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث خظبذ: الِلمي اإلاَإ

ت  الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث اإلاُِاٍز

ف الرَىُت   الىلي واإلاجمَى الحيىمي للمًى
ً
ل إلاخغحر جبِا  الِلمي، اإلاَإ

ٌ  في مبحن َى هما الىخاةج فياهذ  :آلاحي( 8) الجدو

 8 جدول 

  الحكومي للموظف الرهىية الصوزة مظاهس مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات
ً
 العلمي املؤهل ملتغير ثبعا

 املؤهل العلمي

 املجاالت

 دزاسات عليا بكالوزيوس دبلوم كلية مجتمع ثاهوية عامة فأكل

 الاهحساف الوسط الاهحساف الوسط الاهحساف الوسط الاهحساف الوسط

 0. 63 3.70 0. 64 3.61 0. 63 3.65 0. 67 3.69 الصخـُت

 0. 68 3.69 0. 72 3.66 0. 61 3.71 0. 71 3.72 اللىة

 0. 67 3.43 0. 69 3.38 0. 64 3.39 0. 66 3.42 واليؼانالخفاُلُت 

 0. 46 3.67 0. 44 3.65 0. 51 3.66 0. 43 3.67 الىلي

ٌ  ًىضح        اإلاخىطواث بحن ًاَسة فسوق وحىد الظابم( 8) الجدو

 الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت

ف الرَىُت   الحيىمي للمًى
ً
ل إلاخغحر جبِا  مً وللخدلم الِلمي، اإلاَإ

 ازخُاز اطخسدام جم اإلاخىطواث َرٍ بحن ؤلاخـاةُت الفسوق داللت

ٌ  في هخاةجه واإلابِىت ألاخادي الخباًً جدلُل  :آلاحي( 9) الجدو

 9 جدول 

  الحكومي للموظف الرهىية الصوزة مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات الحسابية املتوسطات بين الفسوق لداللة التباًً ثحليل
ً
 العلمي املؤهل ملتغير ثبعا

 مستوى الداللة كيمة )ف(  متوسط املسبعات دزجات الحسية مجموع املسبعات  مصدز التباًً املجاالت

 الصخـُت

 

اث  1.66 0.178 3 0.533 بحن اإلاجمُى

 

67 .0 

اث  0.107 856 91.610 دازل اإلاجمُى

 859 92.143 اإلاجمَى 

 اللىة

 

اث  1.08 0.096 3 0.289 بحن اإلاجمُى

 

11 .0 

اث  0.089 856 74.722 دازل اإلاجمُى

 859 75.011 اإلاجمَى

اث الخفاُلُت واليؼان  1.49 0.150 3 0.449 بحن اإلاجمُى

 

09 .0 

اث  0.100 856 85.611 دازل اإلاجمُى

 859 86.06 اإلاجمَى 

اث الدزحت اليلُت  0. 76 0.47 0.054 3 0.161 بحن اإلاجمُى

اث  0.113 856 96.743 دازل اإلاجمُى

 859 96.904 اإلاجمَى

ٌ  ًىضح       ت ئخـاةُت فسوق وحىد ُدم الظابم( 9) الجدو ٍس  حَى

 الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث مخىطواث بحن

ف اإلادزهت الرَىُت   الىلي واإلاجمَى الحيىمي للمًى
ً
ل إلاخغحر جبِا  اإلاَإ

ِصو . الِلمي ت البِئت الٌسوف حؼابه ئلى ذلً الباخث َو  والتربٍى

 مدافٌت في وجلازبها الجغسافُت اإلاىاهم في والثلافُت والظُاطُت

را هىلىسم،  الرَىُت الـىزة بأن[ 35] وامبل ًساٍ ما مّ ًيسجم َو

ً الصخـُت الخبرة زالٌ مً جيؼأ  ئلى ئكافت الـىزة، مىكَى باآلزٍس

ً الخبراث َرٍ هلل را. لآلزٍس اث ئلُه جىؿلذ ما ًدُم َو  الىٌٍس

 الرَىُت الـىزة بأن الداُُت اإلاجاٌ َرا في والاحخماُُت الىفظُت

ت الظيىلىحُا زـاةف ًُ واكُِت زاؿُت دزهها البؼٍس  ؤلاوظان ٍو

 
ً
 حؼىُل جأزحراث أن ذلً Oakas [15] اإلاسخلفت وزبراجه لخلفُخه جبِا

 الـىزة حؼىُل ُىامل خُث مً مخلازبت لديهم الرَىُت الـىزة

 لم ذلً، مً بالسغم الفسوق فان واإلايان، اليؼأة ئلى ئكافت الرَىُت،

 داللت، ذاث لِظذ فهي الفسوق َرٍ مثل وحدث ئن وختى دالت، جىً
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ف ؤلاًجابُت الرَىُت الـىزة وأن  اإلاجخمّ في الحيىمي للمًى

ف َرا أن جإهد الفلظوُني  أن اطخواَ اإلاىاهً مّ حِامله في اإلاًى

ً لدي له ئًجابُه ؿىزة ٌؼيل  مِهم الُىمي حِامله زالٌ مً آلازٍس

الم وطاةل أن هما فئاتهم، ازخلف ُلى   لِبذ كد ؤلُا
ً
  دوزا

ً
 ئذ ملافا

  ٌؼيل
ً
 مً اإلاجاٌ َرا في الِاملحن ازخُاز خظً في ًخمثل آزس ُامال

 في مىاطبت ئُداد لدوزاث وئزلاُهم اإلاىاطب، الخِلُمي اإلاظخىي  خُث

ً، مّ الخىاؿل مهازاث اهدظاب أطلىب  زلم ُلى واللدزة آلازٍس

 اإلاىاهىحن مّ اإلاؼاُس وختى وألافياز، آلازاء جبادٌ في مؼترهت كىاطم

ف  .واإلاًى

  مّ جخفم أنها جبحن تابلــالظ اثــالدزاط مّ الىدُجت َرٍ ملازهت ولدي       

 & Senyava [25]؛ Margrove; Gustowska & Grove [23]دزاطاث

Kayaأًهسث التي ،[31] اللادز ُبد ؛[29] الهادي ُبد ؛[27] الظيازهت ؛ 

ف اإلادزهت الرَىُت الـىزة مظخىي  في فسوق وحىد ُدم هخاةجها  للمًى

  الحيىمي
ً
ل إلاخغحر جبِا  الىسدي دزاطت مّ حِازكذ بِىما الِلمي، اإلاَإ

 للـىزة اإلاظخىي  َرا في فسوق وحىد هخاةجها أًهسث التي ،[22]

  الرَىُت
ً
ل إلاخغحر جبِا الث لـالح الِلمي اإلاَإ  .اإلاخىطوت اإلاَإ

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث خظبذ: الِمس مخغحر. ج  اإلاُِاٍز

 اإلادزهت الرَىُت الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث

ف   الىلي واإلاجمَى الحيىمي للمًى
ً
 الىخاةج فياهذ الِمس، إلاخغحر جبِا

ٌ  في مبحن َى هما  :آلاحي( 12) الجدو

 12 جدول 

  الكلي واملجموع الحكومي للموظف املدزكة الرهىية الصوزة مظاهس مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات
ً
 ثبعا

 العمس ملتغير

 الدخل الشهسي 

 املجاالت

 ( سىة55أكثر مً ) ( سىة55 -25) ( سىة25أكل مً )

 الاهحساف الوسط الاهحساف الوسط الاهحساف الوسط

 0. 74 3.61 0. 71 3.77 0. 59 4.27 الصخـُت

 0. 76 3.63 0. 77 3.68 0. 65 3.92 اللىة

 0. 72 3.52 0. 65 3.57 0. 66 3.79 الخفاُلُت واليؼان

 0. 42 3.57 0. 45 3.61 0. 42 3.78 الىلي

ٌ  ًىضح         اإلاخىطواث بحن ًاَسة فسوق وحىد الظابم( 12) الجدو

 الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت

ف اإلادزهت الرَىُت   الىلي واإلاجمَى الحيىمي للمًى
ً
 الِمس، إلاخغحر جبِا

 جم اإلاخىطواث َرٍ بحن ؤلاخـاةُت الفسوق داللت مً وللخدلم

ٌ  في هخاةجه واإلابِىت ألاخادي الخباًً جدلُل ازخُاز اطخسدام  الجدو

 :آلاحي( 13)

 13 جدول 

 واملجموع الحكومي للموظف املدزكة الرهىية الصوزة مظاهس مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات الحسابية املتوسطات بين الفسوق لداللة التباًً ثحليل

  الكلي
ً
 العمس ملتغير ثبعا

 مستوى الداللة كيمة )ف(  متوسط املسبعات دزجات الحسية مجموع املسبعات  مصدز التباًً املجاالت

 الصخـُت

 

اث  2.953 0.316 2 0.632 بحن اإلاجمُى

 

033 .0* 

اث  0.107 857 91.511 دازل اإلاجمُى

 859 92.143 اإلاجمَى 

 اللىة

 

اث  1.069 0.093 2 0.186 بحن اإلاجمُى

 

11 .0 

اث  0.087 857 74.825 دازل اإلاجمُى

 859 75.011 اإلاجمَى

اث الخفاُلُت واليؼان  1.600 0.16 2 0.321 بحن اإلاجمُى

 

076 .0 

اث  0.100 857 85.739 دازل اإلاجمُى

 859 86.06 اإلاجمَى 

اث الدزحت اليلُت  0. 98 0.327 0.037 2 0.074 بحن اإلاجمُى

اث  0.113 857 96.83 دازل اإلاجمُى

 859 96.904 اإلاجمَى

 (α = 05.0)  الداللت مظخىي  ُىد داٌ •

ٌ  ًىضح  بحن ئخـاةُت فسوق وحىد ُدم الظابم( 13) الجدو

 الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث مخىطواث

ف اإلادزهت الرَىُت  واليؼان والخفاُلُت اللىة: الحيىمي للمًى

  الىلي واإلاجمَى
ً
 بحن فسوق وحىد الىخاةج أًهسث بِىما الِمس، إلاخغحر جبِا

 الصخـُت مٌاَس مجاٌ ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث مخىطواث

ف اإلادزهت الرَىُت للـىزة   الحيىمي للمًى
ً
 وإلاِسفت الِمس، إلاخغحر جبِا

 للملازهاث (LSD) ازخباز اطخسدم ؤلاخـاةُت الفسوق َرٍ اججاٍ

ٌ  في هخاةجه واإلابِىت البِدًت  :آلاحي( 14) الجدو
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 14 جدول 

 املدزكة الشخصية الرهىية الصوزة مظاهس مجال على الدزاسة أفساد استجابات متوسطات استجابات متوسطات بين البعدًة للملازهات( LSD) اختباز هتائج

  الحكومي للموظف
ً
 العمس ملتغير ثبعا

 ( سىة55أكثر مً ) ( سىة55 -25) ( سىة25أكل مً ) العمس

 *0. 043 *0. 031 - ( طىت25أكل مً )

 *0. 047 - - ( طىت50 -25)

 - - - ( طىت50أهثر مً )

 (α = 05.0)  الداللت مظخىي  ُىد داٌ *

ٌ  ًىضح         دالت فسوق وحىد الظابم( 14) الجدو
ً
 بحن ئخـاةُا

 إلاٌاَس الصخـُت مجاٌ ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث مخىطواث

  اإلادزهت الرَىُت الـىزة
ً
 الِمس فئت لـالح وذلً الِمس إلاخغحر جبِا

  اليها الخىؿل جم التي الىخاةج بُيذ. ألاؿغس
ً
 في فسوق وحىد ُدم ئحماال

ف الرَىُت الـىزة مظخىي    للمًى
ً
ِني الِمس، إلاخغحر جبِا  أن ھرا َو

ف ًُ الرھىُت للـىزة ئدزاههم في ًخفلىن  اإلاىاهىحن  الحيىمي اإلاًى

م ًُ الىٌس بغم  الـىزة مظخىي  جفاوث بسـىؾ أما. أُماَز

ف الصخـُت الرَىُت   الدزاطت أفساد لدي الحيىمي للمًى
ً
 إلاخغحر جبِا

 الري الدوز  هبُِت ذلً ٌِىد فلد ألاؿغس، ألافساد لـالح الِمس

ً، وئدزان فهم في ٌِخمدَا التي ألاطالُب زالٌ مً الفسد ًمازطه  آلازٍس

را   ًيسجم َو
ً
ا ت مّ هٌٍس  (Biddle)  لبُدٌ (Role Theory) الدوز  هٌٍس

 والـىزة الفسد طلىن أن ُلى جإهد والتي[ 36] جاحفل في الىازد

 الدًمغسافُت واإلاخغحراث الخِلم لِملُاث هىخاج جخيىن  ئهما لدًه الرَىُت

 والاكخـادي الاحخماعي واإلاظخىي  والجيع الِمس في واإلاخمثلت لدًه

ِصو  ذلً، وغحر واإلاهىت ف ُمل هبُِت الى ذلً الباخث َو  التي اإلاًى

لت، ألاطلىب بىفع الجمهىز  أمام ؿىزجه حِصش   ملازهت ولدي والوٍس

  جخفم أنها جبحن الظابلت الدزاطاث مّ الىدُجت َرٍ
ً
 دزاطاث مّ ئحماال

 Senyava [25]؛ ,Margrove; [23] Gustowska & Grove؛[22] الىسدي

& Kaya التي ،[31] اللادز ُبد ؛[29] الهادي ُبد ؛[27] الظيازهت ؛ 

 اإلادزهت الرَىُت الـىزة مظخىي  في فسوق وحىد ُدم هخاةجها أًهسث

ف   الحيىمي للمًى
ً
 .الِمس إلاخغحر جبِا

 والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطواث خظبذ: الظىً ميان مخغحر. د

ت  الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث اإلاُِاٍز

ف اإلادزهت الرَىُت   الىلي واإلاجمَى الحيىمي للمًى
ً
 ميان إلاخغحر جبِا

ٌ  في مبحن َى هما الىخاةج فياهذ الظىً،  :آلاحي( 15) الجدو

 15 جدول 

  الكلي واملجموع الحكومي للموظف املدزكة الرهىية الصوزة مظاهس مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات املعيازية والاهحسافات الحسابية املتوسطات
ً
 ثبعا

 السكً مكان ملتغير

 متغير التخصص

 املجاالت

 مدًىة كسية مخيم

 الاهحساف املتوسط الاهحساف املتوسط الاهحساف املتوسط

 0. 65 3.89 0. 63 3.63 0. 67 3.65 الصخـُت

 0. 71 3.75 0. 67 3.60 0. 77 3.68 اللىة

 0. 59 2.65 0. 64 3.53 0. 54 3.55 الخفاُلُت واليؼان

 0. 42 3.78 0. 44 3.62 0. 39 3.44 الىلي اإلاجاٌ

ٌ  ًىضح         اإلاخىطواث بحن ًاَسة فسوق وحىد الظابم( 15) الجدو

 الـىزة مٌاَس مجاالث ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت

  اإلادزهت الرَىُت
ً
 الفسوق داللت مً وللخدلم الظىً، ميان إلاخغحر جبِا

 ألاخادي الخباًً جدلُل ازخُاز اطخسدم اإلاخىطواث َرٍ بحن ؤلاخـاةُت

ٌ  في هخاةجه واإلابِىت  :آلاحي( 16) الجدو

 16 جدول 

  املدزكة الرهىية الصوزة مظاهس مجاالت على الدزاسة أفساد الستجابات الحسابية املتوسطات بين الفسوق لداللة ألاحادي التباًً ثحليل اختباز هتائج
ً
 ثبعا

 السكً مكان ملتغير

 مستوى الداللة كيمة )ف(  متوسط املسبعات دزجات الحسية مجموع مسبعات  مصدز التباًً املجاالت

 الصخـُت

 

اث  3.893 0.417 2 0.833 بحن اإلاجمُى

 

0.031* 

اث   0.107 857 91.31 دازل اإلاجمُى

 859 92.143 اإلاجمَى الِام 

 اللىة

 

اث  2.741 0.239 2 0.477 بحن اإلاجمُى

 

044 .0* 

اث   0.087 857 74.534 دازل اإلاجمُى

 859 75.011 اإلاجمَى الِام 

اث الخفاُلُت واليؼان  0.53 0.053 2 0.105 بحن اإلاجمُى

 

0.876 

اث  0.100 857 85.955 دازل اإلاجمُى

 859 86.06 اإلاجمَى الِام 

اث الىلياإلاجمَى   0. 794 1.429 0.162 2 0.323 بحن اإلاجمُى
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اث  0.113 857 96.581 دازل اإلاجمُى

 859 96.904 اإلاجمَى الِام

 (α = 05.0)  الداللت مظخىي  ُىد داٌ *

ٌ  ًىضح        دالت ئخـاةُت فسوق وحىد ُدم الظابم( 16) الجدو

 
ً
 الخفاُلُت مجاٌ ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث مخىطواث بحن ئخـاةُا

  اإلادزهت الرَىُت الـىزة إلاٌاَس الىلي واإلاجمَى واليؼان
ً
 إلاخغحر جبِا

ٌ  ًىضح بِىما. الظىً ميان  دالت فسوق وحىد أزسي  حهت مً الجدو

 
ً
 والفِالُت واللىة الصخـُت اإلاجالحن ُلى اإلاخىطواث َرٍ بحن ئخـاةُا

 
ً
 ازخباز اطخسدم الفسوق َرٍ اججاٍ وإلاِسفت. الظىً ميان إلاخغحر جبِا

(LSD) ُلى الدزاطت أفساد اطخجاباث إلاخىطواث البِدًت للملازهاث 

ٌ  في مبحن َى هما الىخاةج فياهذ اإلاجالحن َاذًً  :آلاجُت( 18-17) الجدو

 17 جدول 

  الشخصية الرهىية الصوزة مجال على الدزاسة أفساد استجابات متوسطات بين البعدًة للملازهات( LSD) دال فسق  أدوى اختباز
ً
 السكً مكان ملتغير ثبعا

 مخيم كسية مدًىة مكان السكً

 *0. 023 0. 061 - مدًىت

ت  *0. 007 - - كٍس

 - - - مسُم

 (α = 05.0)  الداللت مظخىي  ُىد داٌ *

ٌ  في البِدًت اإلالازهاث جٌهس        فسوق وحىد الظابم( 17) الجدو

ت ٍس  مجاٌ ُلى الولبت الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطواث بحن حَى

  الرَىُت للـىزة الصخـُت
ً
 لـالح وذلً الظيان ميان إلاخغحر جبِا

 اإلادًىت ٌظىىىن  الرًً الولبت أن بمِنى. اإلادًىت ٌظىىىن  الرًً ألافساد

ف الرَىُت الـىزة ًدزوىن   وبؼيل أهبر بمظخىي  الحيىمي للمًى

 داللت بسـىؾ أما الصخـُت، اإلاٌاَس اإلاجاٌ في أفلل ئًجابي

 هما البِدًت اإلالازهاث هخاةج فياهذ والفِالُت اللىة اإلاجاٌ ُلى الفسوق

ٌ  في مبحن َى  :آلاحي( 18) الجدو

 18 جدول 

  الحكومي للموظف الرهىية للصوزة والفعالية اللوة مجال على الدزاسة أفساد استجابات متوسطات بين البعدًة للملازهات( LSD) دال فسق  أدوى اختباز
ً
 ثبعا

 السكً مكان ملتغير

 مخيم كسية مدًىة مكان السكً

 *0. 033 0. 061 - مدًىت

ت  *0. 013 - - كٍس

 - - - مسُم

 (α = 05.0)  الداللت مظخىي  ُىد داٌ *

ٌ  في البِدًت اإلالازهاث جٌهس         اإلاخىطواث بحن الظابم( 18) الجدو

 والفِالُت اللىة مجاٌ ُلى الدزاطت أفساد الطخجاباث الحظابُت

ف الرَىُت للـىزة   الحيىمي للمًى
ً
 وذلً الظيان ميان إلاخغحر جبِا

 ٌظىىىن  الرًً الولبت أن بمِنى. اإلادًىت ٌظىىىن  الرًً الولبت لـالح

ف الرَىُت الـىزة مٌاَس ًدزوىن  اإلادًىت  مجاٌ ُلى الحيىمي للمًى

ً مً أهحر بمظخىي  والفِالُت اللىة ِصو . آلازٍس  أن ئلى ذلً الباخث َو

ت مً أفلل اإلادًىت في الدزاطت أفساد لدي الرَىُت الـىزة  اللٍس

 الخىلل وطهىلت زلافُت هىاحي مً اإلادًىت لوبُِت ٌِىد وھرا واإلاسُم،

سي  الىبحر، والاَخمام وخىاحص ُساكُل مً مُِلاث وحىد دون   ٍو

ف ؿىزة أن ئلى ٌِىد الظبب أن الباخث  الخاهئت اإلافاَُم بدأث اإلاًى

ف ًُ ت في مىحىد ھى مما أطَس اإلادًىت في جخغحر اإلاًى . واإلاسُم اللٍس

مىً ت مفاَُم مً ذلً جفظحر ٍو  Cognitive)اإلاِسفي الخىاشن  هٌٍس

Theory) مً واإلاىوللت[ 37] وغسوض ميلفحن في الىازد َُدز كدمها التي 

 الىاخدة الثلافت أو البِئت أبىاء أن مإداَا اإلاجاٌ َرا في ُام مبدأ

ٌ  أطاطُت بافتراكاث ًإمىىن   فهم وبالخالي البؼسي، الظلىن خى

  خىلهم مً ألاػُاء ًدزوىن 
ً
       الخاؿت اإلاِخلداث هٌام مً اهالكا

، وزفم ومؼاُس كُم مً ٌظىدَا وما الثلافت بخلً را وكبٌى        ما َو

ً هُفُت ًفظس   والوبلاث الفئاث لدي اًىتــمخبـال الرَىُت الـىزة جيٍى

 .اإلاسخلفت

 جخفم أنها جبحن الظابلت الدزاطاث مّ الىدُجت َرٍ ملازهت ولدي      

 
ً
 أًهسث التي ،[29] الهادي ُبد ؛[27] الظيازهت دزاطاث مّ ئحماال

ف اإلادزهت الرَىُت الـىزة مظخىي  في فسوق وحىد ُدم هخاةجها  للمًى

  الحيىمي
ً
 ُبد دزاطت مّ حِازكذ بِىما الظىً، ميان إلاخغحر جبِا

 للـىزة اإلاظخىي  َرا في فسوق وحىد هخاةجها أًهسث التي ،[31] اللادز

  الرَىُت
ً
 .اإلادًىت طيان لـالح الظىً ميان إلاخغحر جبِا

 التوصيات. 6

 الخىؿُاث اكتراح ًمىً ومىاكؼتها الحالُت الدزاطت هخاةج كىء في

 :آلاجُت

ف الفلظوُني الجمهىز  أدزهها التي الرَىُت الـىزة أن بما. 1  للمًى

  مخىطوت هي الحيىمي
ً
 في الِامت الِالكاث ُلى ًخىحب فاهه ئحماال

  الِمل الحيىمُت اإلادلُت ؤلادازاث
ً
 َرٍ مظخىي  زفّ أحل مً حُدا

ب زالٌ مً اإلادزهت الـىزة فحن وجأَُل جدٍز  مً منهم وبساؿت اإلاًى

 .السطمُت اإلاِامالث لخخمُم الُىمُت اإلاساحِاث في الجمهىز  ًىاحه

ف ُلى. 2 ص ُلى الِمل هفظه الحيىمي اإلاًى  الرَىُت ؿىزجه حٍِص

 باكامت والاَخمام ئًجابي، مىار ئًجاد زالٌ مً الجمهىز  لدي ؤلاًجابُت

 لدًه الىعي وشٍادة باإلاىاهىحن، ؤلاًجابي والخفاُل الخىاؿل مً حظىز 

 .اإلاسخلفت بمؼىالتهم
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 الظلبُت الرَىُت الـىز  بِم َىان أن الحالُت الىخاةج بُيذ. 3

ف ٌ  والِبىض، الفلظوُني الجمهىز  أدزهها هما الحيىمي للمًى  والخمى

دم والجمىد، والىظل،  اجساذ في والجبن والخجاَل، والومىح، الخفسد ُو

را ،والدؼاؤم اللسازاث، ف ُلى ًخىحب َو  مً ًوىز  أن الحيىمي اإلاًى

ص وجىمُتها والاهفِالُت الاحخماُُت شخـِخه  ؤلاًجابُت الـفاث لخٍِص

 الىاججت الظلبُت آلازاز مً أمىً ما للخسفُف الـفاث لهرٍ اإلاِاهظت

ف بحن ما الِالكت مظخىي  في ُنها  .والجمهىز  اإلاًى

 املساجع

 أ. املساجع العسبية

 اللاَسة: الرَىُت. والـىزة الِامت . الِالكاث)2003 (ُلي عجىة، [5]

 والخىشَّ الوباُت. الىخب لليؼس ُالم

(. الـىزة الرَىُت ًُ الىشازاث واإلاظإولحن 2015زبُان، ُبد هللا ) [6]

في الظِىدًت. مخاح ُلى مىكّ الاهترهذ: 

C:\Users\zbarakat.TULKARM\Contacts\Desktop\.mht 

ص جسهظخاوي، [7] ً في الِامت الِالكاث أحهصة دوز  (.2004) ُبدالٍِص  جيٍى

المي اإلاىخدي اإلاملىت، ًُ الـىز الرَىُت  الظىىي  الظِىدي ؤلُا

اق، الجمُِت الظِىدًت الثاوي،  18/21والاجـاٌ،  لئلُالم الٍس

 .5-3 أهخىبس2/5ٌ اإلاىافم 1425 \ػِبان 

ص ) [9] ف (. الـىزة الرَىُت ًُ اإلا2011الخلسي، ُبد الٍِص ًى

 الحيىمي. مجلت أهباؤهم. مخاح ُلى مىكّ الاهترهذ: 

 الىاض واكّ لفهم مداولت الرَىُت الـىزة (.1999) فهد الِظىس، [11]

اق: وألاػُاء. م داز الٍس  والخىشَّ. لليؼس هٍى

 الظلىن ًُ اإلادزهت الرَىُت الـىزة (.2004) مدظً، أخمد [12]

 دهخىازة اإلاىاحهت. زطالت اإلاٌاَس، ألاطباب، وطبل البحروكازهي:

 .اللاَسة ػمع، ُحن حامِت ميؼىزة، غحر

(. الـىزة الرَىُت للمظإوٌ الحيىمي في 2011الواًس، ُبد هللا ) [13]

اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت. مخاح ُلى مىكّ 

 .http:altaieer/com/almssoull.cov.sabالاهترهذ:.

رَىُت للمىٌماث في (. ئدازة الـىزة ال2011هسدي، أخمد الظُد ) [16]

 ئهاز واكّ اإلاظإولُت الاحخماُُت. مـس: حامِت بنها.

ا ) [17] (. دوز الِالكاث الِامت في بىاء الـىزة 2014زىجي، شهٍس

دة أزباز الخلُج، ػهس أهخىبس، ) (، 2348الرَىُت للمإطظاث. حٍس

12 . 

(. الـىزة الرَىُت لسحل اإلاسوز في 2014الىسدي، زالد ) [22]

اق، اإلاجخمِاث  الِسبُت. حامِت هاًف الِسبُت للِلىم ألامىُت، الٍس

الظِىدًت، مخاح ُلى مىكّ الاهترهذ: 

http://www.slideshare.net/naussidr. 

 (. الـىزة الرَىُت لسحل ألامً الظِىدي2012اإلاوحري، طاًس ) [26]

اق. زطالت  مدًىت في مُداهُت دزاطت الجمهىز  ًدزهها هما الٍس

ماحظخحر غحر ميؼىزة، حامِت هاًف الِسبُت للِلىم ألامىُت، 

اق، الظِىدًت.  الٍس

ا في ئدازة الـىزة 2012الظيازهت، بالٌ ) [27] (. أزالكُاث الِمل وآزاَز

ماٌ: دزاطت مُداهُت ُلى ػسواث  الرَىُت في مىٌماث ألُا

بغداد للِلىم الاكخـادًت  ألازدهُت. مجلت ولُت الاجـاالث

 .407-373(، 33الجامِت، )

(. جـىزاث الولبت 2011البلىش ي، طلُمان والؼُِلي، ُلي ) [28]

اكُاث ًُ أهىاَ ؿىزَم  اإلاِلمحن في جسـص ي الِلىم والٍس

الكتها بلدزاتهم اإلاياهُت في كىء بِم اإلاخغحراث. مجلت  الرَىُت ُو

ت(،   .1698-1682(،5)38دزاطاث )الِلىم التربٍى

ف الحيىمي 2011ُبد الهادي، أخمد ) [29] (. الـىزة الرَىُت للمًى

لدي اإلاظخفُدًً مً الخدماث الحيىمُت في مـس. مخاح ُلى 

 http:kenanaonline.com/users/ahmrdabedeمىكّ الاهترهذ: 

lahady/posts/294609. 

(. الـىزة الرَىُت للوالباث في مجلع 2010ؿسؿىز، أطماء ) [30]

الولبت في الجامِت الاطالمُت بغصة. زطالت ماحظخحر غحر  ئجداد

 ميؼىزة، الجامِت الاطالمُت، غصة.

 التربىي  اإلاسػد ًُ الرَىُت(. الـىزة 2007ُبد اللادز، زطمُت ) [31]

 هما ًدزهھا ػماٌ فلظوحن مدافٌاث في الحيىمُت اإلادازض في

 لِلىملؤلبدار )ا الىجاح حامِت فيها. مجلت واإلادًساث اإلادًسون

 .954-919(، 3)١٢ؤلاوظاهُت(، 

(. الـىزة الرَىُت. اللاَسة: داز الهالٌ 2013ػلحر، ُبد السخمً ) [32]

 للخىشَّ واليؼس. 

(. 2002ميلفحن، زوبسث وغسوض، زحؼازد )جسحمت ًاطمحن خداد( ) [37] 

 ُمان: داز واةل للخىشَّ واليؼس. مدزل ئلى ُلم الىفع الاحخماعي.
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THE PERCIEVED MENTAL IMAGE OF THE 

GOVERNMENT EMPOYEE FROM THE 

VIEWPOINT OF PALESTINIAN PEOPLE IN 

TULKARM 
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the level of mental image of government employee from 

the viewpoint of Palestinian people. The sample of the study included at (860) individual who were 

chosen by the available way from Tulkarm. To achieve the aim of the study an instrument was used 

to measure the types of mental image for the government employee in three domains: Personality, 

strength and effectiveness and active and interactivity. Results showed that the level of mental image 

of government employees was intermediate level on the three domains and the total as perceived 

from the Palestinian people. Also, results showed that there were statistically significant differences 

in the level of the study subject perception of the government employee mental image due to age 

variable of the personality domain in favor of the youngest subjects. While there were no 

statistically significant differences in this level of the other domains and the total. Also, results 

showed that there were statistically significant differences in this level due to residence variable of 

the personality and strength and interactivity domains in favor of city population and that there 

were no statistically significant differences due to this variable on the activity and interactivity 

domain and the total. On other hand, results showed that there were no statistically significant 

differences in the mental image level of government employee due to gender and scientific 

qualification. 

KEYWORDS: Mental image, Government employees, Palestinian people 

 

 

 

 

 


