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Abstract
This quantitative research aims to discuss the level of uncommitted employees and the influencing
factors, which is one of the most negative phenomena witnessed by some governmental
institutions in Dhofar Governorate. In order to identify the most important causes and dimensions
of the phenomenon of unpunctuated employees, the researcher designed the study tool to collect
data. The research community is (1262) employees at the largest eight governmental institutions in
Dhofar. A random sample were (126). Through the descriptive analytical approach, the findings
revealed that: The level of job satisfaction was average, and top factor was the lack of fairness in
the distribution of incentives. The management control factor was medium; no administrative
penalties for employees who spend working hours for privat work. The organizational culture
factor came at an average level, the highest level in the development of proposals that fit his work.
The work pressure factor was average, the highest level was the performance of more than one
work. But the relationship between the president and the subordinate was high, the highest level
was the scarcity of the president's direct discussion of annual calendar reports with staff. Career
levels are average, and highest level was going out of work for social works.
Keywords: Uncommitted, Job Satisfaction, Government Institutions.

الملخص
 يف بعض اظتؤسسات اضتكومية،يهدف ىذا البحث الكمي إىل مناقشة مستوى التسيب الوظيفي والعوامل اظتسببة
 حيث تكون غتتمع البحث م العاميُت يف أبر ذتان. صمم الباحث أداة الدراسة صتمع البيانات.مبحافظة ظفار
 اظتديرية،ـ اظتديرية العامة ليتنمية االجتماعية، دائرة مطار صاللو، ىي; اظتديرية العامة لإلسكان،مؤسسات حكومية
، اظتديرية العامة ليقوى العامية، اظتديرية العامة ليتجارة والصناعة، دائرة الكاتب العدل والتوثيق واظتصاضتة،العامة ليصحة
 وم.)237(  اختار الباحث عينو عشوائية طبقية حجمها.)2373( اظتديرية العامة ليًتبية والتعييم؛ البالغ عددىم
 توصل البحث إىل رتية نتائج لعل أقتها; إن مستوى الرضا الوظيفي يف اظتؤسسات،خالل اظتنهج الوصفي التحيييي
 وبان عامل الرقابة. وبان أىم العوامل قد دتثل يف عدم وجود عدالة يف توزيع اضتوافز،اضتكومية بان بدرجو متوسط
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اإلدارية بان بدرجو متوسطة؛ حيث برزت فقرة; عدم وجود عقوبات إدارية ليموظفُت الذي يقوون أوقات الدوام
الرشتي يف أعمال أخرى .وجاء عامل الثقافة التنظيمية بدرجو متوسط أيواً ،أعيى مستوى تتمثل يف ندرة مشاربة
اظتوظف يف وضع اظتقًتحات اليت تناسب عميو .وبان عامل ضغوط العمل بدرجو متوسط ،أعيى مستوى دتثل يف أداء
أبثر م عمل واحد .لك عامل العالقة بُت الرئيس واظترؤوس جاءت بدرجو مرتفعة وأعيى مستوى عتا تتمثل يف ندرة
مناقشة الرئيس اظتباشر تقارير التقوًن السنوي مع اظتوظفُت .بانت مستويات التسيب الوظيفي بدرجو متوسط وأعيى
مستوى; اطتروج أثناء العمل.
بيمات مفتاحية; التسيب ،الرضا ،اظتؤسسات اضتكومية
المقدمة
ليمؤسسات اضتكومية أقتية برى ،نظراً ليدور الذي تؤديو يف خدمة اظتواطنُت .لك ىناك العديد م اظتعوقات
والصعوبات اليت تواجو ىذا القطاع وحتد م قيامو بتحقيق اظتهام اظتنوطة بو .ويأيت التسيب الوظيفي بأحد ىذه
اظتعوقات الرئيسية .والتسيب ال يأيت فجأة أو بشكل عارض ،بل إن ىناك العديد م اظتسببات واظتتغَتات اليت تؤدي إىل
ىذا التسيب مبختيف أشكالو.
لقد ارتبط التسيب الوظيفي يف غتال العمل ،مبسألة الغياب والتأخَتع العمل ،يرجع ذلك ليعديد م اظتمارسات
السيبيو ليموظف أثناء تأدية مهامو الرشتيو مثل; التهروب م أداء األعمال واظتعامالت اظتختيفو اليت يكيف هبا يف
عميو ،ويرجع ذلك لعدم االمباالة بالعمل ،أو إستغالل اظتربز الوظيفي ،أو بسبب إنعدام اضتوافز اظتاديو واظتعنوية ،اليت
جتعيهم ال يقبيون عيى أ عماعتم جبديو ،ويظهر ذلك جييا يف الدول النامية واظتتخيفة ،اليت مازالت تعيش مؤسساهتا ختيفا
وفسادا إداريا ،ؽتا ساىم يف إرتفاع معدالت ترك األفراد ألماب عميهم (طيبو.)2::2 ,
مفهوم التسيب الوظيفي; ىناك العديد م الدراسات واألحباث اليت حاولت التعرض ظتفهوم التسيب بدءً بالتعريف
اليغوي ليتسيب ،وبذلك فهم العامة ظتصطيح التسيب ،وبذلك ماىو التسيب الوظيفي أو التسيب اإلداري ليعاميُت يف
اظتؤسسات اضتكومية.
التسيب يف اليغة ىو ترك الشيء يسَت عيى رسيو ،والسائبة ىي الناقة اليت بانت تسيب يف اصتاىيية لنذر أوؿتوه،
والسائبة أيواً ىو العبد ; بان الرجل إذا قال لعبده أنت سائبة عُتق وال يكون والؤه لو .ولك التسيب يف اليغة الدراجة
ىو اإلقتال وانعدام الووابط أو ضعف االلتزام باألنظمة ،والسائب ىو اظتهمل ،وعبارة "سيبة" تعٍت أطيقو وتربو وخاله
يسيب حيث شاء( .طيبة.)261 ;2::2 ،
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أما فيما متص التسيب الوظيفي ليعاميُت يف اظتؤسسات اضتكومية فقد عرفو طيبو بأنو " السيوك اظتنحرف يف أداء
االلتزامات والواجبات جتاه اإلدارة واجملتمع ؽتا ينجم عنو عدم قدره األجهزة اإلدارية يف تنفيذ السياسة العامة ليدولة
واطتاصة بتأمُت اطتدمات األساسية والتنمية االقتصادية واالجتماعية" (.)261 ; 2::2
وىناك تعريف آخر ضم تعريفات التسيب الوظيفي ليجعيي وشريف ( )24 ;2:96الذان ينظران إىل التسيب عيى
أنو; "ختيي العاميُت وإنصرافهم ع القيام بأداء واجباهتم جزئياً أو بيياً وعدم بذل اظتفًتض واظتتوقع منهم م غتهود ؽتا
يؤدي إىل عدم انتظام العمل وإىل تدين مستويات الكفاءة والكفاية اإلنتاجية".

وم خالل التعاريف السابقة ليتسيب يرى الباحث أن مفهوم التسيب يف اظتؤسسات اضتكومية ىو; عدم قيام اظتوظف
العام أيا بان موقعو الوظيفي ،مبا كتب القيام بو جتاه وظيفتو؛ م حيث أؾتاز مهام ىذه الوظيفة بالشكل اظتطيوب ويف
الوقت اظتناسب (العتييب ،بدون).
وؽتا تقدم نتك القول أيواً أن التسيب الوظيفي تعاين منو الكثَت م البيدان يف منظماهتا العامة ،فهو هبذا اظتعٌت

موجود يف أماب العمل واإلنتاج اظتختيفة ،وعييو فإن اظتوظف الذي ال ينهض بواجبات وظيفتو اظتيقاة عيى باىيو جتاه
اإلدارة واجملتمع عيى أحس ما يكون م حيث السرعة والدقة والفعالية واإلخالص واالنوباط يُعتر موظفاً متسيباً،
بما أن أي تراخي م جانب اظتوظف أو تقاعس كتعل منو موظفاً متسيباً ,إذاَ فالتسيب الوظيفي ىو مصطيح أمشل
وأعم م أن ؿتصره يف التأخر ع اظتواعيد الرشتية ليعمل أو اطتروج أثناء العمل أو حىت اطتروج ومغادرة مكان العمل
قبل إنتهاء الدوام الرشتي ،فقد ال يقوم اظتوظف بأي ؽتا ذبر سابقاً ولكنو يكون متقاعساً أو مهمالً ،فيكون بذلك
متسيباً(.العتييب،بدون).
مشكلة البحث

تعاين الكثَت م اظتؤسسات اضتكومية ،مشكية إرتفاع مستويات التسيب الوظيفي بدرجات متفاوتة ،وىذا يرتبط بأوجو
قصور يف اظتؤسسات ذاهتا ،إىل جانب بونو سيوك سييب يرتبط باظتوظفُت أنفسهم .إذ لوحظت ىذه الظاىرة يف الدوائر
الرشتية مبحافظة ظفار.
وليوقوف عيى حقيقة وأبعاد وجود ىذه الظاىره يف بعض ىذه اظتؤسسات اضتكومية العمانية يف ػتافظة ظفار يرى
الباحث دراسة العوامل اليت تؤثر يف ظ هور تيك الظاىره .وذلك م أجل تقدًن مقًتحات توضع حتت تصرف اصتهات
اظتعنيو ،تساىم يف اضتد م ظاىرة التسيب الوظيفي والقواء عيى مسبباهتا قدر اإلمكان ،ومعاصتة بعض القصور الذي
شاب جهات عديدة يف مؤسسات الدولة أدت إىل ظهور ىذه اظتشكية.
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أسئلة البحث:

 .2ما حجم ظاىرة التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية؟
 .3ما األسباب الرئيسة اظتؤدية لظاىرة التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية؟
نموذج البحث:

المصطلحات :
التسيب الوظيفي; ىو إقتال اظتوظف الواجبات اظتنوطو بو واظتنصوص عييها يف القوانُت واليوائح باظتؤسسو(.يونس،
.)2::4
ـ ـ اظتؤسسات اضتكومية; ىي تيك اظتؤسسات اليت تكون ؽتيوبة ليدولة إما أن تكون استثمارية رحبية ,أو استثمارية خَتية،
وىي اليت ختدم اجملتمع وال نتتيكها أفراد وتشرف عييها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.
ـ ـ الرضا الوظيفي; ىو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع اضتاجات والرغبات والتوقعات مع العمل
نفسو وبيئة العمل ،واظتؤثرات األخرى ذات العالقة عيى حد سواء"( .العدييي.) 2:94 ،
ـ ـ الرقابو اإلدارية; ىي غتموعة م الطرق والوسائل واإلجراءات اليت تتبناىا اإلداره فياظتؤسسات اضتكومية لومان دتسك
اظتنتسبُت بالسياسات واطتطط اإلدارية اظترسومو لتحقيق أىدافها(طيبو.)2::2 ،
العالقو بُت الرئيس واظترؤوس; ىي اليت ختص اظتعيومات والتأثَتات بُت أعواء منظمة ما،حيث يكون لواحد منهم سيطة
رشتية لتوجيو أنشطة األعواء اآلخري وتقييمها(.اليامي.)3113 ،
ـ ـ الثقافو التنظيميو; تتمثل يف غتموعة اظتعتقدات والقيم والتوقعات اظتشًتبة اليت تتفاعل مع بناء اظتنظمة فتنتج قواعد
سيوك " (الريدي.)3119 ،
ـ ـ ضغوط العمل; ىي عدم الرضا ع العمل وعدم الراحو فيو ،وماينتج ع ذلك م عالمات اظترض النفسي ،وأحيانا
اظترض العقيي ويكون نتيجة ذلك ترك العمل بشكل جزئي أو بيي (اظتَت.)2::7 ،
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التسيب الوظيفي; ىناك العديد م الدراسات واألحباث اليت ناقشت التسيب الوظيفي (طيبة2::2 ،؛ اصتعيي وشريف
2:96؛ العتييب ،بدون) أو التسيب اإلداري ليعاميُت يف اظتؤسسات اضتكومية .وأرتعت الدراسات؛ أن التسيب ينجم
ع اإلقتال وانعدام الووابط ،أو ضعف االلتزام باألنظمة .وىو سيوك منحرف يف أداء االلتزامات والواجبات جتاه
اإلدارة واجملتمع؛ ؽتا ينجم عنو عدم قدره األجهزة اإلدارية يف تنفيذ السياسة العامة ليدولة واطتاصة وتأمُت اطتدمات
األساسية والتنمية االقتصادية واالجتماعية .فهو ختيي العاميون وإنصرافهم ع القيام بأداء واجباهتم جزئياً أو بيياً،
وعدم بذل اظتفًتض واظتتوقع منهم م غتهود ،ؽتا يؤدي إىل عدم انتظام العمل وإىل تدين مستويات الكفاءة والكفاية
اإلنتاجية.
أشكال التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية; يتخذ التسيب يف اظتؤسسات اضتكومية أشكاالً عديدة ،منها ما
يرجع إىل اظتؤسسة أو اظتوظف نفسو ،وقد تساىم البيئات االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف تشكييو .ويرى باحثون
(يونس2::4 ،؛ اصتعيي وشريف2:96،؛ العامري )3119 ،أن البيئة االجتماعية واظتوروث الثقايف والديٍت؛ عتما تأثَت
يف ظهور أو عدم ظهور أشكال معينة م التسيب ,وأن أشكال التسيب الوظيفي تتمثل يف; الغياب ،اطتروج م
العمل ،توخم العمالو يف اصتهاز اإلداري ،إقتال برنامج التدريب ،بذلك إـتفاض إنتاجية اظتوظف.
الرضا الوظيفي; ناقشت بعض الدراسات (العدييي2:94 ،؛ اضتيدر3117 ،؛ العتييب ،بدون) الرضا الوظيفي،
وذبرت إن الشعور واإلحساس ليسا السبيل الوحيد يف الرضا الوظيفي ليفرد ،بل ىناك عوامل شخصيو تساعد عيى
ذلك مثل; اظتستوى التعييمي واطترة ،باإلضافة إىل العوامل الداخييو احملفزة يف بيئة العمل مثل; الًتقية والراتب والتقدير
بُت الزمالء واظترؤوسُت .عوامل خارجيو تؤثر عيى سَت العمل ومنها اإلشراف وطرق وسياسة اظتنظمة وعالقات العمل
الرشتية وغَت الرشتية  ،اليت حتفز العامل عيى البقاء يف العمل وتأدية عميو بكفاءه عاليو ،وعدم إبتمال ذلك قد يؤدي
اىل التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية ،وم اظتهم التأبيد عييو أنو ليس م الوروري أن يرتبط الرضا بكل
النقاط  ،وإفتا حتقيق الفرد جزء منها لتقق درجة رضا مرتفعة .وىناك عوامل خارجيو تؤثر عيى سَت العمل ومنها
اإلشراف وطرق وسياسة اظتنظمة وعالقات العمل الرشتية وغَت الرشتية ،اليت حتفز العامل عيى البقاء يف العمل وتأدية
عميو بكفاءه عاليو ،وعدم إبتمال ذلك قد يؤدي اىل التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية ،وم اظتهم التأبيد
عييو أنو ليس م الوروري أن يرتبط الرضا بكل النقاط ،وإفتا حتقيق الفرد جزء منها لتقق درجة رضا مرتفعة .فكيما
بانت ىناك أنظمة رقابة ىدفها األساسي إجراء تقييم موضوعي ظتستويات األداء ،واختاذ ذلك لتشجيع اظتبادأة وتنشيط
اضتوافز ورفع الكفاية اإلنتاجية ليعاميُت بيما قيت نسبة التسيب بشكل ببَت( .طيبة.)281 ;2::2 ،
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أسباب التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية; ذبرت دراسات (برنوطي3115 ،؛ رشيد3116 ،؛ طيبة،
2::2؛ العطار2:85 ،؛ خفاجي )2::9 ،وجود التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية بسبب البَتوقراطية
اإلدارية ،إىل جانب إىل رتود وتقصَت يف إستخدام األنظمو والقوانُت ولوائح العمل .وأن اجتاه الدولة إىل اطتصخصة؛
جعل اظتؤسسات اضتكومية تفقد بريقها يف نظر اظتوظف ،بسبب االمتيازات العاليو يف القطاعات اطتاصو م حيث
الرواتب واألجور العالية والسك أو بدل السك والرضا الوظيفي .ما جعل اظتوظف يبدل إجتاىاتو ليقطاع اطتاص،
بسبب ضآلة الرواتب اليت يتقاضاىا مقارنو بنظرائهم يف اظتؤسسات اطتاصة ،ويبدل سيوبياتو تبعا لذلك.
األسباب الذاتيو اليت نتك إرجاعها ليموظف; أشارت العديد م الدراسات (العدييي2:94 ،؛ ىالل3114 ،؛
العتييب ،بدون ) إىل العوامل النفسية اليت تؤدي باظتوظف إىل التسيب ،وىذا العوامل ىي إنعكاس لظروف اظتوظف احمليطة
بو ،منها الدوافع الشخصيو ليعمل ،والرغبات واضتاجات والتوقعات اليت يسعى إىل إشباعها ،الصفات الفردية بالعمر
والتعييم ومسئوليات العائية ،مستوى الدخل ليعائية ،أخالقيات العمل الشخصية ،اطترات ،شعور اظتوظف باألمان يف
اظتؤسسات اضتكومية .إنتماء اظتوظف لعائية غنية ،عدم رضا اظتوظفُت ع وظائفهم لعدم تناسبها مع وضعهم
اإلجتماعي أو مؤىالهتم العيمية .األعباء االجتماعية اظتادية ليموظف .تعدد مصادر الدخل ليموظف.
منهج البحث:

أعتمد الباحث يف اظتنهج الوصفي التحيييي ،القائم عيى رتع البيانات اظتتعيقة مبوضوع البحث فيما يتعيق بـالعوامل
اظتؤثرة عيى إحتماالت التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكوميو مبحافظة ظفار ،مث حتيييها واستخالص الدالالت

واظتعاين اليت تنطوي عييها ىذه اظتعيومات.
غتتمع البحث; يتكون غتتمع البحث م العاميُت بثمان مؤسسات حكومية ،البالغ عددىم ( )2373موظفاً ،وقد
إعتمد الباحث يف إختيار عينو تستهدف شرلتو م اظتوظفُت ،واستبعاد الوظائف القياديو ضتساسية اظتوضوع.
عينة البحث; إختار الباحث عينة قدرىا ( )263موظفا بعينو عشوائيو طبقية م تيك اظتؤسسات;
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الجدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة البحث
م

المؤسسة

2

اظتديريو العامو إلسكان

غتتمع
البحث
341

االستبانات االستبانات االستبانات االستبانات
الناقصة
الصاضتة
اظتسًتدة
اظتوزعة
31

28

27

2

3

دائرة مطار صاللو

21:

31

22

22

-

4

التنمية اإلجتماعية

211

33

27

26

2

5

اظتديرية العامة ليصحة

91

31

31

2:

2

6

دائرة الكاتب بالعدل

26

21

9

9

-

7

التجارة والصناعة

269

31

31

31

-

331

31

31

31

-

461

31

28

28

-

2373

263

23:

237

4

8

القوى العامية
الًتبية والتعييم

9

اجملموع

بانت خصائص أفراد عينة البحث وفقاً ليسمات الشخصية والوظيفية ،باآليت;

 -بيغت نسبة الذبور يف العينة  ،%92فيما بيغت نسبة اإلناث .%2:

 بانت الفئة العمرية (م  51 – 42سنة) توم أبثر م نصف أفراد العينة وبيغت نسبتهم  ،%64,3يف حُتضمت الفئة العمرية (أبثر م  61سنة) أدىن نسبة بيغت .%4,3
 بانت فئة مدة اطتدمة (أقل م  6سنوات) توم أعيى نسبة م أفراد العينة وبيغت  ،%55,5تيتها فئة مدة اطتدمة(م  26 – 6سنة) وضمت ما نسبتو  % 44,4م أفراد العينة ،بينما ضمت فئة مدة اطتدمة (أبثر م  41سنة)
 %2,7فقط م أفراد العينة.
ويف جانب رواتب أفراد العينة يالحظ أن نصف أفراد العينة يتقاضون (أبثر م  :11 – 711لاير) ،بينما بانت

نسبة م يتقاضي (اقل م  461لاير) ىم اقل نسبة يف العينة وبيغت .%4,3
وحصل  %65,9م أفراد العينة عيى دورات تدريبية تراوحت بُت ( ،)4 – 2بينما مل لتصل  %22,2منهم اي
دورات تدريبية.
وبانت نسبة اظتتزوجُت يف العينة قد بيغت  ،%87,3وبيغت نسبة غَت اظتتزوجُت  ،%31,7يف حُت بيغت نسبة
اظتطيقُت يف العينة .%4,3
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وبيغت نسبة زتية الدبيوم يف العينة  %42,8بأعيى نسبة ،يييها زتية البكالوريوس بنسبة بيغت  ،%42,1مث زتية
الثانوية بنسبة بيغت  ،%41,3وزتية اظتاجستَت بنسبة بيغت  ،%7,4وأخَتاً زتية الدبتوراه بنسبة بيغت .%1,9
ويف جانب الفئات الوظيفية شكل اإلداريُت غالبية أفراد العينة بنسبة بيغت  ،%73,8تالىم الفنيُت بنسبة بيغت
 %39,7وأخَتاً رؤساء األقسام بأقل عدد يف العينة بنسبة بيغت  .%9,8يتوح م خالل ماسبق ان أفراد العينة
مؤىيُت وقادري عيى إلجابو عيى فقرات اإلستبانو بدرجو عاليو ،ؽتا يعكس عيى نتيجة التحييل بصوره إكتابيو.
االستبانة; اعتمد الباحث يف تطوير اإلستبانو عيى نوعُت م البيانات;
.2اظتصادر الثانوية;
اظتعيومات اظتتعيقة باصتانب النظري م البحوث ،والدراسات ،واظتقاالت ،والرسائل اصتامعية ،والكتب العيمية العربية
واألجنبية ذات الصية مبوضوع البحث.
 .٢اظتصادر األولية (االستبانة); لغرض توفَت البيانات اظتتعيقة بالبحث ،فقد صممت االستبانة لغرض اضتصول عيى
البيانات األولية الستكمال اصتانب التطبيقي ليبحث م حيث معاصتتها ألسئية البحث واختبار فرضياتو ،وتومنت
االستبانة األقسام التالية وىي;
ـ ـ القسم األول :توم اظتعيومات الشخصية والوظيفية لعينة البحث.
ـ ـ القسم الثاين :اشتمل عيى العوامل اظتؤثرة عيى التسيب الوظيفي وىي; (الرضا الوظيفي ،الرقابة اإلدارية ،العالقة بُت
الرئيس واظترؤوس ،الثقافة التنظيمية ،ضغوط العمل) ،توم ىذا القسم ( )39فقرة.
ـ ـ القسم الثالث :اشتمل عيى متغَت قياس مستويات التسيب الوظيفي ،والذي توم ( )21فقرات.
وتكونت االستبانة م ( ) 49فقرة تقاس بل فقرة م خالل سؤال يطيب م اظتستجيب وضع عالمة  يف اطتانة
اليت تعر ع وجهة نظره ،عيى مقياس ليكرت اطتماسي.
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مت حتديد معيار تقدير األقتية النسبية لإلستجابات بما يف اصتدول التايل;
جدول رقم ( )2األهمية النسبية لمدى المتوسط الحسابي
األقتية النسبية

مدى اظتتوسط اضتسايب

منخفوة جداَ

م ( )2إىل ()2.8

منخفوة

م ( )2.9إىل ()3.6

متوسطة

م ( )3.7إىل ()4.4

مرتفعة

م ( )4.5إىل ()5.2
 5.3فأعيى

مرتفعة جداً

صدق األداة; ليتحقق م مدى صدق ػتتوى أداة البحث (االستبانة) مت عرضها عيى ىيئة ػتكمُت م ىيئة التدريس
بكيية التجاره جبامعة ظفار بغرض حتكيمها والتحقق م صدق فقراهتا ،ومت األخذ مبالحظاهتم وتعديالهتم اظتقًتحة .ومت
االنتهاء م تصديق االستبانة بشكيها النهائي بما يف اظتيحق رقم ( )2وتوزيعها ليمستجيبُت مباشرة.
ثبات األداة; معامل ثبات ألفا برونباخ; مت استخدام معامل الفا برونباخ لقياس ثبات اإلستبانة ،حيث بيغت قيمة الفا
لألستبانة الكيية ( ،).928وىى نسبة مرتفعة وأعيى م اظتعدل اظتقبول ( ،).60وبالتايل إمكانية اإلعتماد عيى النتائج
اليت نتك أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها ،واصتدول التايل يوضح قيمة معامل الفا برونباخ ظتتغَتات البحث.
الجدول رقم ( )3معامال تثبات الفا كرونباخ لفقرات االستبانة
عدد الفقرات

معامل ثبات الفا

رقم

البعد

2

الرضا الوظيفي

7

696.

3

الرقابة اإلدارية

6

828.

4

العالقة بُت الرئيس واظترؤوس

4

743.

5

الثقافة التنظيمية

5

743.

6

ضغوط العمل

6

780.

7

مستويات التسيب الوظيفي

10

925.

لالستبانةبكل معامل ثبات أافا

38

928.
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تحليل البيانات:
لإلجابة ع أسئية البحث وإختبار فرضياتو استخدم الباحث برنامج اضتزمة اإلحصائية ليعيوم االجتماعية ()SPSS
وم خاللو قام بإستخدام األساليب اإلحصائية اآلت ية:
 -2معامل ألفا برونباخ لقياس درجة ثبات اظتقياس اظتستخدم.
 -3التكرارات والنسب اظتئوية لتحديد خصائص عينة البحث يف ضوء خصائصهم الدنتوغرافية.
 -4اظتتوسط اضتسايب واالؿتراف اظتعياري م أجل اإلجابة ع أسئية البحث ومعرفة األقتية النسبية.
نتائج البحث:
اإلجابة عن السؤال األول:
ما حجم ظاىرة التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية؟
أشارت النتائج أن مستويات التسيب الوظيفي ،قد تساوت فيها بُت اظترتفعة واظتتوسطة;
الجدول رقم ( )4مستويات التسيب الوظيفي (ن=)126
م

العبارات

42

المتوسط االنحراف ترتيب
الحسابي المعياري

درجة

الفقرة المستوى

يوطر اظتوظف ليخروج اثناء
العمل لقواء اإللتزامات
اإلجتماعية

3.80

.996

2

مرتفعة

41

يتأخر اظتوظف ع العمل باعذار
ؼتتيفة

3.62

1.094

3

مرتفعة

43

مترج اظتوظف قبل هناية الدوام
لقواء اإللتزامات اإلجتماعية

3.58

1.222

4

مرتفعة

49

ظاىرة التسيب توجد يف معظم
األقسام

3.50

1.266

5

مرتفعة

3:

االحظ ان ظاىرة الغياب (بدون
قصد) يف ازدياد مستمر

3.46

1.198

6

مرتفعة

45

أشعر بأن ظاىرة الغياب (بدون
عذر) يف ازدياد مستمر

3.32

1.242

7

متوسطة

46

يهتم اظتوظف باإللتزام بالدوام
الرشتي وال يهتم باؾتاز األعمال

3.19

1.309

8

متوسطة

44

العمل وال

3.15

1.232

9

متوسطة

يغيب اظتوظف ع
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يقوم باخطار جهة العمل
47

ينصرف اظتوظف م العمل دون
تقدًن عذر

3.10

1.167

:

متوسطة

48

يتأخر اظتوظف ع العمل دون
عذر

3.08

1.234

21

متوسطة

اإلرتايل الكيي ظتستويات التسيب الوظيفي

3.37

1.196

متوسطة

تشَت نتائج اصتدول ( )5السابق إىل أن اظتتوسط اضتسايب ظتعدل اإلستجابات ظتستويات التسيب الوظيفي باظتؤسسات
اظتبحوثة قد بيغ ( ،)3.37وباؿتراف معياري ( ،)1.196ؽتا يوضح أن مستويات التسيب الوظيفي باظتؤسسات
اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة .وقد تراوحت اظتوافقة عيى فقرات ىذا البعد بُت اظترتفعة واظتتوسطة.
وقد بانت أعيى ستسة موامُت يف ىذا السياق قد دتثيت يف الفقرات ( ،)3: ،49 ،43 ،41 ،42وقد تراوحت
اظتتوسطات اضتسابية عتذه اظتوامُت بُت ( ،)3.46و ( ،)3.80وتشَت ىذه اظتوامُت توالياً إىل اضطرار اظتوظف

ليخروج اثناء العمل لقواء اإللتزامات اإلجتماعية ،وتأخر اظتوظف ع العمل باعذار ؼتتيفة ،وخروج اظتوظف قبل هناية
الدوام لقواء اإللتزامات اإلجتماعية ،ووجود ظاىرة التسيب يف معظم األقسام ،مث مالحظة أن ظاىرة الغياب (بدون
قصد) يف ازدياد مستمر.
ويف اظتقابل بانت أدىن ستسة موامُت يف ىذا السياق قد دتثيت يف الفقرات ( ،)48 ،47 ،44 ،45 ،45إذ
تراوحت متوسطاهتا اضتسابية بُت ( ،)3.08و ( ،)3.32وتنص ىذه اظتوامُت توالياً عيى الشعور بأن ظاىرة الغياب
(بدون عذر) يف ازدياد مستمر ،واىتمام اظتوظف باإللتزام بالدوام الرشتي وعدم اإلىتمام باؾتاز األعمال ،وغياب
اظتوظف ع العمل دون باخطار جهة العمل ،وانصراف اظتوظف م العمل دون تقدًن اي عذر ،مث أخَتاً تأخر اظتوظف

ع العمل دون عذر.

وقد يعزى ذلك إىل أن التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية ليس بالقدر اظتيحوظ ،حيث لتتاج اظتوظفون إىل
التوعية واالرشاد والتوجيو م اظتدراء ،بشأن االنوباط يف العمل وتأدية وظائفهم بسرعة والتعاون فيما بينهم بفريق،
وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة ) Razza, 1993يف اضتريب (.)3119
اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما األسباب الرئيسة اظتؤدية لظاىرة التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية؟
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لإلجابة ع ىذا السؤال ،قام الباحث حبساب اظتتوسطات اضتسابية واإلؿترافات اظتعيارية واألقتية النسبية الستجابات
عينة البحث ع العوامل اظتؤثرة عيى التسيب الوظيفي وفقراهتا ،وقد مت ترتيب ىذه الفقرات تنازلياً وفقاً ليمتوسط
اضتسايب .بما يف الفقرات اآلتية;
أوالً -الرضا الوظيفي :يبُت اصتدول اآليت تأثَت الرضا الوظيفي يف التسيب.
الجدول رقم ( )5مستويات الرضا الوظيفي
م

المتوسط االنحراف ترتيب

العبارات

الفقرة

المستوى

3

ىنالك عدم عدالة يف توزيع اضتوافز

3.96

1.136

2

مرتفعة

8

ال يوجد نظام مكافآت ليموظف اجملتهد

3.93

1.218

3

مرتفعة

7

فرص التقدم الوظيفي يف العمل ػتدودة

3.89

1.035

4

مرتفعة

2

الراتب اضتايل الذي اتقاضاه غَت مرضي

3.27

1.268

5

متوسطة

4

مسمى الوظيفة اضتايل ال يشعرين بالراحة

3.15

1.437

6

متوسطة

5

أنا يف حالة حبث دائم ع عمل آخر

2.85

1.231

7

متوسطة

2.41

1.331

8

منخفوة

3.35

1.237

6

الحسابي المعياري

درجة

العالقات بُت الزمالء يف العمل غَت
مرضية
اإلرتايل الكيي ليرضا الوظيفي

متوسطة

توضح النتائج يف اصتدول ( )6السابق أن مستويات الرضا الوظيفي باظتؤسسات اظتبحوثة بان بدرجة متوسطة ،وفقاً
ليمتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.35باؿتراف معياري بيغ ( .)1.237وقد تراوحت اظتوافقة
عيى فقرات ىذا البعد بُت اظترتفعة واظتتوسطة واظتنخفوة.
وقد نالت موامُت الفقرات ( )7 ،8 ،3عيى أعيى مستويات الرضا الوظيفي باظتؤسسات اظتبحوثة بدرجة موافقة
مرتفعة ،وتشَت ىذه اظتوامُت عيى التوايل إىل وجود عدم عدالة يف توزيع اضتوافز ،مبتوسط حسايب بيغ ( ،)3.96عدم
وجود نظام مكافآت باظتنظمة ليموظف اجملتهد ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.93وأخَتاً ػتدودية فرص التقدم الوظيفي

يف العمل ،مبتوسط حسايب بيغ (.)3.89
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ويف اظتقابل نالت موامُت الفقرات ( ) 5 ،4 ،2عيى درجة موافقة متوسطة ،وتراوحت اظتتوسطات اضتسابية عتذه
اظتوامُت بُت ( ،)2.85و ( ،)3.27وتشَت ىذه اظتوامُت توالياً إىل اعتبار أن الراتب اضتايل غَت مرضي ،عدم الشعور
بالرضا جتاه اظتسمى الوظيفي اضتايل ،البحث الدائم ع عمل آخر.
أما الفقرة ( )6فقد نالت درجة موافقة منخفوة مبتوسط حسايب بيغ ( ،)2.41وينص ىذا اظتومون عيى أن العالقات
بُت الزمالء يف العمل غَت مرضية .يتوح م اإلجابات أن أفراد العينة م اظتوظفُت ،يرون بأن اظتنظمة؛ حتتاج إىل نوع
م العدالة يف توزيع اضتوافز واظتكافأت ،بما حتتاج إىل إعادة نظر يف الرواتب اليت دتنح عتم حىت اليشعروا بإحباط نتيجة
عدم االستقرار الوظيفي ،ؽتا يؤدي إىل البحث ع عمل بديل ،وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة (حس .)2::7 ،
ثانياً .الرقابة اإلدارية :يبُت اصتدول اآليت تأثَت الرقابة اإلدارية يف التسيب.
الجدول رقم ( )6مستويات الرقابة اإلدارية
م
22
24
21
:
9
23

العبارات
ال يعاقب اظتوظف الذي يقوي أوقات
الدوام الرشتى يف أعمال أخرى
نادراً ما يتم انزال عقوبة ادارية عيى
اظتوظف اظتتغيب بدون عذر
اضتوور واالنصراف ليس مربوط بعميية
التقييم السنوي
ال يوجد نظام فعال لوبط حوور
وانصراف رتيع اظتوظفُت
ال تويل اإلدارة اىتماماً بافياً مبتابعة
حوور وانصراف اظتوظفُت
نتك ليموظف التالعب يف سجالت
اضتوور واالنصراف

اظتتوسط

االؿتراف

ترتيب

درجة

اضتسايب

اظتعياري

الفقرة

اظتستوى

3.17

1.360

2

متوسطة

3.15

1.374

3

متوسطة

2.96

1.340

4

متوسطة

2.91

1.426

5

متوسطة

2.89

1.357

6

متوسطة

2.70

1.367

7

متوسطة

تبُت النتائج يف اصتدول ( )7السابق ان مستويات الرقابة اإلدارية باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وذلك
بناء عيى اظتتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)2.97باؿتراف معياري قدره ( .)1.370وقد بانت
اظتوافقة عيى رتيع فقرات ىذا البعد قد جاءت بدرجة متوسطة.
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وقد جاء يف اظترتبة األوىل مومون الفقرة ( )22الذي يشَت إىل عدم وجود عقوبات إدارية ليموظفُت الذي يقوون
اوقات الدوام الرشتى يف أعمال أخرى ،مبتوسط حسايب بيغ ( ،)3.17ويف اظترتبة الثانية جاء مومون الفقرة ()24
بشأن ندرة انزال عقوبة ادارية عيى اظتوظف اظتتغيب بدون عذر ،مبتوسط حسايب بيغ ( ،)3.15ويف اظترتبة الثالثة جاء
مومون الفقرة ( )21الذي ينص عيى أن اضتوور واالنصراف ليس مربوط بعميية التقييم السنوى ،مبتوسط حسايب
قدره ( ،)2.96بينما يف اظترتبة الرابعة جاء مومون الفقرة ( ):اظتتعيق بعدم وجود نظام فعال لوبط حوور وانصراف
رتيع اظتوظفُت ،مبتوسط حسايب يبيغ ( ،)2.91ونال اظترتبة اطتامسة مومون الفقرة ( )9بشأن عدم تولية اإلدارة
اىتماماً بافياً مبتابعة حوور وانصراف اظتوظفُت ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.89واحتل اظترتبة األخَتة مومون الفقرة

( )23الذي ينص عيى امكانية التالعب يف سجالت اضتوور واالنصراف م قبل اظتوظفُت.

ويعزى الباحث ذلك إىل أن الرقابة االدارية يف اظتنظمات اليت يعميون هبا ليست بالكفاءة اظتطيوبة فهى حتتاج إىل تشديد
العقوبات عيى اظتوظفُت وأنشاء نظام ليحوور واالنصراف نتتاز بالرقابة القوية ليشعر العاميون بأقتية عميية االنوباط
يف العمل،وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة (الربيعان. )3111 ،
ثالثاً .العالقة بُت الرئيس واظترؤوس :يبُت اصتدول اآليت تأثَت العالقة بُت الرئيس واظترؤوس يف التسيب.
الجدول رقم ( )7مستويات العالقة بين الرئيس والمرؤوس
م

العبارات

28

نادراً ما يناقش الرئيس اظتباشر تقارير

26
25

التقوًن السنوي مع اظتوظفُت
معظم االتصاالت تتم بشكل عمودي

اظتتوسط

االؿتراف

ترتيب

درجة

اضتسايب

اظتعياري

الفقرة

اظتستوى

3.70

1.334

2

مرتفعة

3.44

1.069

3

مرتفعة

تقوم العالقة بُت الرئيس واظترؤوس عيى
3.44

توجيو االوامر م طرف وتيقيها م

1.167

4

مرتفعة

طرف آخر
27

ال تتوفر فرص ألي شكل م اشكال
االتصاالت غَت الرشتية بُت الرئيس

2.99

1.241

5

متوسطة

اظتباشر واظترؤوس
3.40

إرتايل العالقة بُت الرئيس واظترؤوس
92

1.203

مرتفعة

العوامل اظتؤثرة يف التسيب الوظيفي يف اظتؤسسات اضتكومية

بمحافظة ظفار :دراســة تـحليلـية

تبُت النتائج يف اصتدول ( )8السابق أن مستويات العالقة بُت الرئيس واظترؤوس باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة
مرتفعة ،وذلك بناء عيى اظتتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.40باؿتراف معياري قدره
( .)1.203وقد تراوحت اظتوافقة عيى فقرات ىذا البعد بُت اظترتفعة واظتتوسطة.
وقد جاء يف اظترتبة األوىل مومون الفقرة ( ) 28الذي يتعيق ىذا اظتومون بندرة مناقشة الرئيس اظتباشر تقارير التقوًن
السنوى مع اظتوظفُت ،وبيغ اظتتوسط اضتسايب عتذا اظتومون ( ،)3.70ويف اظترتبة الثانية جاء مومون الفقرة ()26
الذي ينص عيى أن معظم االتصاالت تتم بشكل عمودي ،وبيغ متوسطو اضتسايب ( ،)3.44واؿتراف معياري يبيغ
( ،)1.069واحتل اظترتبة قبل األخَتة مومون الفقرة ( )24الذي يشَت إىل ان العالقة بُت الرئيس واظترؤوس تقوم عيى
توجيو االوامر م طرف وتيقيها م طرف آخر ،وبيغ متوسطو اضتسايب ( ،)3.44وبيغ اؿترافو اظتعياري (،)1.167
أما اظترتبة األخَتة فقد احتيها مومون الفقرة ( )27بشأن عدم توفر فرص بافية الي شكل م اشكال االتصاالت
غَت الرشتية بُت الرئيس اظتباشر واظترؤوس ،ويبيغ متوسطو اضتسايب (.)2.99
وقد يعزى ذلك إىل ان العالقة بُت الرئيس واظترؤوسُت ىى عالقات عمل رشتية قائمة عيى تيقي االوامر فقط م الرئيس
وحتتاج إىل بعض اظترونة م اظتدراء،وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة ( ,)Razza,1993يف اضتريب (.)3119
رابعاً .الثقافة التنظيمية :يبُت اصتدول اآليت تأثَت الثقافة التنظيمية يف التسيب.
الجدول رقم ( )8مستويات الثقافة التنظيمية
م

العبارات

اظتتوسط
اضتسايب

االؿتراف
اظتعياري

ترتيب
الفقرة

درجة
اظتستوى

32

نادراً ما يشارك اظتوظف يف وضع
اظتقًتحات اليت تتناسب مع عميو

3.66

1.231

2

مرتفعة

29

نادراً ما اتيقي ارشادات م اظتوظفُت
القدامي ع ضرورة االلتزام بالعمل

3.38

1.337

3

متوسطة

31

األعراف القبيية السائدة تساعد عيى
التغيب يف العمل

3.24

1.405

4

متوسطة

2:

ىنالك عبارة شائعة يف اظتنظمة (العمل
ال ينتهي فال بأس م تأجييو)

3.20

1.361

5

متوسطة

33

قييالً ما يسعي اظتسؤول لتذبَتي
باخطائي يف العمل

3.07

1.309

6

متوسطة

3.31

1.329

اإلرتايل الكيي ليثقافة التنظيمية
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تبُت النتائج يف اصتدول ( )9السابق أن مستويات الثقافة التنظيمية باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وذلك
بناء عيى اظتتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.31باؿتراف معياري قدره ( .)1.329وقد تراوحت
اظتوافقة عيى فقرات ىذا البعد بُت اظترتفعة واظتتوسطة.
وقد احتل مومون الفقرة ( )32اظترتبة األوىل مبتوسط حسايب بيغ ( ،)3.66ويشَت ىذا اظتومون إىل ندرة مشاربة
اظتوظف يف وضع اظتقًتحات اليت تتناسب مع عميو ،ويف اظترتبة الثانية جاء مومون الفقرة ( )29مبتوسط حسايب يبيغ
( ،) 3.38وينص ىذا اظتومون عيى ندرة تيقي ارشادات م اظتوظفُت القدامي ع ضرورة االلتزام بالعمل .اما اظترتبة
الثالثة فقد احتيها مبتوسط حسايب يبيغ ( )3.24مومون الفقرة ( )31اظتتعيق مبساعدة األعراف القبيية السائدة عيى
التغيب يف العمل .ويف اظترتبة قبل األخَتة جاء مومون الفقرة ( )2:مبتوسط حسايب يبيغ ( )3.20بشأن وجود عبارة
شائعة يف اظتنظمة (العمل ال ينتهي فال بأس م تأجييو) ،واحتل اظترتبة األخَتة مومون الفقرة ( )33مبتوسط حسايب
قدره ( ،)3.07ويشَت ىذا اظتومون إىل قية سعي اظتسؤول لتذبَتي باخطائي يف العمل.
وقد يعزى ذلك إىل أن الثقافة التنظيمية باظتنظمة رمبا حتتاج إىل تعديالت حىت تتالئم مع ثقافة اظتوظفُت ،حيث لتتاج
اظتوظفُت اصتدد إىل توجيو وتشجيع م اظتدراء واظتوظفُت القدامى الهناء العمل اول بأول.
خامساً .ضغوط العمل :يبُت اصتدول اآليت تأثَت ضغوط العمل يف التسيب
الجدول رقم ( )9مستويات ضغوط العمل
اظتتوسط
اضتسايب

االؿتراف
اظتعياري

ترتيب
الفقرة

درجة
اظتستوى

38

أقوم بأبثر م عمل يف وقت واحد

3.47

1.288

2

مرتفعة

34

ال يتناسب العمل الذي أقوم بو مع
قدرايت

3.21

1.383

3

متوسطة

35

ال أجد الوقت الكايف ليقيام جبميع
اظتهام اظتوبية يل يف العمل

2.96

1.242

4

متوسطة

37

ال تتوافر اإلمكانيات اظتناسبة ألداء
العمل

2.92

1.342

5

متوسطة

39

أبيف بالقيام مبهام زمالئي اظتتغيبُت

2.88

1.330

6

متوسطة

36

اظتهام اليت أقوم هبا صعبة وغَت واضحة

2.52

1.175

7

منخفوة

3.00

1.293

م

العبارات

اإلرتايل الكيي لوغوط العمل
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توضح النتائج يف اصتدول ( ):السابق أن مستويات ضغوط العمل باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وفقاً
ليمتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.00باؿتراف معياري قدره ( ،)1.293وقد تراوحت اظتوافقة
عيى فقرات ىذا البعد بُت اظترتفعة واظتتوسطة واظتنخفوة.
وقد نال مومون الفقرة ( ) 38عيى أعيى مستويات ضغوط العمل ،ويتعيق ىذا اظتومون بالقيام بأبثر م عمل يف
وقت واحد ،وبيغ اظتتوسط اضتسايب عتذا اظتومون (.)3.47
ونالت موامُت الفقرات ( ) 39 ،37 ،35 ،34درجة موافقة متوسطة يف ىذا اإلطار ،وتراوحت متوسطاهتا اضتسابية
بُت ( ،)2.88و ( ،)3.21وتنص ىذه اظتوامُت توالياً إىل عدم مالئمة العمل الذي اقوم بو مع قدرايت ومهارايت،
وعدم توفر الوقت الكايف لي قيام جبميع اظتهام اظتوبية يل يف العمل ،وعدم توفر اإلمكانيات اظتناسبة ألداء العمل ،مث قيام
اظتسؤول باجباري عيى القيام مبهام زمالئي اظتتغيبُت.
أما مومون الفقرة ( ) 36يف ىذا السياق فقد نال عيى درجة موافقة منخفوة مبتوسط حسايب بيغ ( ،)2.52وينص
ىذا اظتومون عيى أن اظتهام اليت اقوم هبا صعبة وغَت واضحة.
وقد يعزى ذلك إىل أن اظتوظفُت يرون العمل يف اظتؤسسات اضتكوميو غتهدا ,ولتتاج إىل تأىيل وتدريب اظتوظف حىت
يستطيع القيام باألعمال اظتكيف هبا ،وتتشابو النتيجة مع دراسة (الربيعان.)3111 ،
أهم نتــائج البحث:
 -2بانت مستويات التسيب الوظيفي باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وفقاً ليمتوسط اضتسايب الكيي
ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.37وبان أعيى ىذه اظتستويات اضطرار اظتوظف ليخروج اثناء العمل لقواء اإللتزامات
اإلجتماعية.
 -3بان مستوى الرضا الوظيفي باظتؤسسات اظتبحوثة بدرجة متوسطة ،وفقاً ليمتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل

اإلستجابات البالغ ( ،)3.35وبان أعيى اظتستويات يف ىذا السياق يتمثل يف إىل وجود عدم عدالة يف توزيع اضتوافز.
 -4مستويات الرقابة اإلدارية باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وذلك بناء عيى اظتتوسط اضتسايب الكيي
ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ، )2.97وبانت أعيى مستويات الرقابة اإلدارية تتمثل يف عدم وجود عقوبات إدارية
ليموظفُت الذي يقوون اوقات الدوام الرشتى يف أعمال أخرى.
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 -5مستويات العالقة بُت الرئيس واظترؤوس باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة مرتفعة ،وذلك بناء عيى اظتتوسط
اضتسايب الكيي ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.40وبان أعيى مستويات العالقة بُت الرئيس واظترؤوس متمثال يف ندرة
مناقشة الرئيس اظتباشر تقارير التقوًن السنوى مع اظتوظفُت.
 -6مستويات الثقافة التنظيمية باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وذلك بناء عيى اظتتوسط اضتسايب الكيي
ظتعدل اإلستجابات البالغ ( ،)3.31ودتثل أعيى مستويات الثقافة التنظيمية يف ندرة مشاربة اظتوظف يف وضع
اظتقًتحات اليت تتناسب مع عميو.
 -7مستويات ضغوط العمل باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة ،وفقاً ليمتوسط اضتسايب الكيي ظتعدل
اإلستجابات البالغ ( ،)3.00وظهرت ضغوط العمل بدرجة أبر يف القيام بأبثر م عمل يف وقت واحد.
التوصيات:
 . 2تعديل نظام اظتكافات باظتؤسسات اضتكوميو اظتبحوثو؛ حبيث يكون ليموظف اجملتهد نصيب منها ،مبا يدعم
مستويات الرضا الوظيفي.
 .3يفول أن تراجع اظتؤسسات اظتبحوثة؛ أنظمة اضتوافز والًتقيات والرواتب ،واظتسميات الوظيفية ،ألجل اضتد م
ظاىرة التسيب الوظيفي.
 4ـ ضرورة تأبيد القيادات العييا يف اظتؤسسات اضتكوميو ،عيى االلتزام بأوقات الدوام الرشتي؛ اضتوور واإلنصراف،
لتفادي ظاىرة التسيب ،وبالتايل ػتاسبة اظتقصري واظتتقاعسُت ع العمل ومكافأة اجملدي .
الخاتمة:

يعٍت التسيب الوظيفي؛ عدم قيام اظتوظف العام أيا بان موقعو الوظيفي ،مبا كتب القيام بو جتاه وظيفتو؛ م حيث أؾتاز
مهام الوظيفة بالشكل اظتطيوب دون تأخَت .وقد ناقش البحث العوامل اظتؤثرة عيى التسيب الوظيفي ،يف أبر ذتان
مؤسسات حكومية مبحافظة ظفار .حيث تعد ظاىرة التسيب م أىم الظواىر السيبية اليت تشهدىا بعض اظتؤسسات.
وزع الباحث االستبانة عيى عينة البحث ،هبدف رتع البانات ع تيك الظاىرة .أشارت نتائج البحث أن مستويات
التسيب الوظيفي باظتؤسسات اظتبحوثة بانت بدرجة متوسطة.
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