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 :إلوهالبحثىوالحاجةىىأهموة

يعددد داددا دظدديظيلع ظلعدداحلين دمددد تيدحددل دندد اردر دظح دداخ دظ  ظيحددع ظلح ننددا  يتدداح  حددن      
تيدحددددل دظ دددديدزن ويالدددداا والددددي د يعددددد د عكانددددا ظادددددرد  يددوعيدددد  كددددل وددددرد ومندددد  يد  حددددا ددظدددد  اددا 

ا ح كددداح   ع حدددد ودددع هددا حالاحالدددا تلددد   ددديدور حنددد ييا  دظح ننددد  كلالدددا ه  ييدددلالا كيا دددا   ظيحيددد
ح ادح  حن دظحعرو  دظ  ظيحي  يدإلددري  يدظنليكي  يداخ قي ا يظكع  ماق هذه دظح ننا  ههددوالا 
يواددددا ظد عدددداد د لدددد  دظددددذكره د ددددد حددددن  مايددددق درددددد  حا يظدددد  يح لددددق تليالددددا حددددن دظعددظدددد  دظ يزيعيدددد  

(Distributive Justiceدظ دددع   دددحن )  ماددديق دظعددداحلين وددع دظح ننددد  ي ل دددع قددددرد حا ددديد حدددن
دظماددددا  دظلرديددد  يدظدحعيددد  ظالدددمه  حدددا ي دددحن  ددديع حدددن دظ   دددع داخ قدددع ظاددديم دظعحدددل ي دددريرد  
ذد ومدددل  دظح ننددد  ودددع  مايدددق هدددذد دظالددددل  كدددين قدددد خرقددد  دمدددد ههدددم دظح اخدددا   دظ دددداح ويدددذا يد 

دأل إظدد   مدديا  دديع حددن دظمددكي  يددندد ياا دظ  ظيحيدد   مددايالا دإلددرأل يداخ قددع هداحددر دظددذأل يدد  
 يدظمرحان ظد  دظعاحلين ويالاا

 أّن هددا داوددرددهودداددا دظح نندد  يحثددل د عكانددا داددا دظدديظيلع وددع هأل ح نندد  يظحددا كددان      
ح عث قلق ددئم ودع حخ دلل داقندام دظ  ظيددحي  ظلح نددن  ا ددالا دظحمدددد داندداس اددا  ويالا يمكل
 (ا57ه ص2009)دظ حعه  ادع ي حخردا  دظعحلدظنليك دظكدل

ذد       دظدديظيلع وددع تيددر دظعيظحدد  يحثددل دظاانددم دظحمدد رك ظعلحدداا دإلددر  يتلحدداا  دادداكددان  يد 
دظيظيلع(  ددق ددردرد  تاظي  حن ) دظحيظل  وان ذظك ين يد   ملعايدظ ر ي  يددد حاع  دظ لس

ت حاد  دظح حثل وع منن هددا دظعحل ددر ذ يد  قدرد دذ دظ مليليد  ي دظحعليحا يد  دظحدد ام  وددع دظكددمل يد 
إن ديد  داددا ودع  (ا63ه ص2008)تكام ه  اتدن داخطداا يحعاظد الا  مكل يميح يخ ق

 -:دآل ي   ل داهددلحن خي مدد  ي دامالا يديحيح الا ئالا اادظح ظح  ي 
ع دظردل دظح ان  وع  مايق درد  تاظي  حن دظ  ظيم دظيظيلع ددخل دظح نن  حن خ ل ي  -1

 دظحثاظع ظكل يظيل ا  داددادظحكان دظح ان  اط اا ظل خيص ي يدور مريط 

 هني  غدددع  إذودددع دظعحدددل دظددديظيلعه دردددد  ححك ددد  حدددن حعدددايير دظدددديد  هقيددد دظندددعع ظ مايدددق  -2
 دظحيظل يد دازه حع دظحن ييا  دظحع حد  وع  لك دظحعاييرا هدداي نايق 

مدعاره داظحيظله  ظلح نندد  داخ قدعدظ   دع  -3    ددأدداح الدا طاظحدا د ددذ ياديم  ي دددزه ددزا د  أ ددذ يد 
ا يه دا دن م در دظ در د  دظيا ا يد  دظ دع  طلد  حدن حيظليالدا تددم دظحطاظ د   زيداد  تل  هكحل يددذ
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دادددير هي إقاحددد  ددم دادددا  حاا دددل دظ يظيددل حدددد  دظميدددا  حددع  ددديوير حندد ييا  ميا يددد  تاظيددد  
 يدا يا تل  نيكيظيدي  دظحيظل يرغ  ذ وع دظعحل يدظ داح ويذادظديد  ظذايهذد هحر د عكس د

دت حددداد يندددائل دظ علددديم دظحنددد حر حدددن دددددل  مندددين طدددرق دظعحدددل ي طددديير هددا دظحيظلينا حدددا  -4
ي  اندد  حددع حندد ددد  دظ طددير دظمايددل وددع ح ظيحدد  دظعحددل يحددا ي طل ددذ ندديق دظعحددل تلدد  مددد 

 ا(Venktrman, 1990, p.26) (10ه ص2010نيداا) يحاه 
يان دظمددديا  دظمديدددث  هظاددد   أتد ائالدددا تلددد  داودددردد ودادددد هيدددد ح دظعدددحل وددع دظعدددير دظمددديث      

هكثدددر  طلدددددد اه ظلحدالددديد دظ لندددددددع حاار ددد   اظعيدددير دظندددا ا  دظحع حدددد  تلدددددد  دظحدالدددددددديد دظدددد د ع حدددع 
  دآل يددد  يدظحنددد ا لي  حدددددن خددددد ل حيدددام ا ذ دد لعاظيددد  يدظ زيتيددد   غيددد  دظ غددددل  تددددل  دظديدعي دددددا

(ايقدددد 411ه ص1987إكد ددنددددا  هنددددددداظيدددد  ندلديكديدددد   ددددد دأل إظددددد  دظر دددددددددا ي دظنددددعاد ا )زهدددردنه 
 ي ددد  دظدردندددا  هن ه ددداك ت قددد   دددين داددا دظددديظيلع يدظعديدددد حدددن دظح غيرد اوادددد همدددار  دردنددد  

Driscol  1998 ا يا  حن ي  حمارك  دظعداحلين  ا خداذ دظادردرد  حدع إن داددا دظيظيلع ي أثر ديد
إن دظحددديظلين دظدددذين نددددليد  1998( ا ي ي ددد  دردنددد  دظع ي دددع  Driscolm1998,p.44دإلددر ا)

درددددددد  تاظيدددددد  وددددددع داددا دظدددددديظيلع كددددددا يد هكثددددددر إيحا ددددددا حاايندددددد   ددددددأقرد الم وددددددع هخ قيددددددا  يقدددددديم 
  إن ه دداك ت قدد  ديدا يدد  يددظدد  ( وددع مددين همددار  دردندد  تكامدد 85هص1998دظعحددلا)دظع ي عه

(هحدددا 68هيدددص2008إميدددائيا  دددين ددظ دددزدم دظ  ظيحدددع ظلحيظدددل ي دددين هددئدددذ دظددديظيلع )تكامددد ه
دردند  دظيددردير  وادد همددار  إظد  هن حندد ي  داددا دظدديظيلع ي دأثر ديدا يددا ي ددظد  حع ييدد   ح غيددر 

 (11هص2011دظميدوز دظ مديعي  دظحادي  يدظحع يي ا)دظيردير ه
إن معير دظحيظل  اظماد  إظ  إيداد  ديع حدن دظحيدز د   دين حدا يادحدذ حدن دالديد ودع دظعحدل      

يحددددا يندددد ماذ هي يع اددددد د ددددذ يندددد ماذ حاار دددد   ددددااوردد دآلخددددرين هي حددددا  ندددد ماذ دحات ددددذ حاار دددد  
  اظدحاتا  داخر هيدعلذ وع ماظ  حن دظالق  مان حن ا لذ يحن ا ل دظدحات  دظ ع ي  حع إظيالاا

م يعيمددين وددع تدداظم دظ غيددرد  دظنددريع  تلدد  حخ لددل دظيددعد ييددام الا  دديد ر وددع حندد ي  ذظددك إ الدد
دظمادا  ي ريرد   ماياالا اححا يدعلالم وع ماظ  ددئح  حن دظحااينا   ين مداظالم يمدال داودردد 
دآلخرين هي دظدحاتا  دظح اظر  داخر ايدن هأل  لاي  وع حن ي  إكلاا هذه دظمادا  ييظد ماظد  

 أل يع ر ت ذ  حماتر دظخيل يدظغ   يددن ياا يددم دادا ا دظمرحان دظذ
يحددددددددددن دظددددددددددددير  اظددددددددددذكر إن داوددددددددددردد ديم دددددددددددين تلدددددددددد  هي دددددددددداتالم    ددددددددددأثير دظمرحددددددددددان     

( يد  حددا  ندد   كددم دظحااينددا  دظ ددع يايحددين  الددا حددع هوددرددد Absolute Deprivationدظحطلددق)
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ذه دظظدداهر  يد ددم  دظح حددح وددع هدد آخددرين هي حدحيتددا  هخددر  ددخليدد  كا دد  هم خارديدد ا ي  دددي
دظعددردقهإذ د زدل هددادس دظعددظدد  دظ يزيعيدد  ظلثددريد  ي يدددر دظحمددالد دظنينييندديكيظيدع وددع  دديا  

( 115حايحددا  دق يددادي  ح  يتدد  يهائلدد اواظعردق يح لددك ثاظددث دم يدداط  لطددع وددع دظعدداظم  حاددددر)
تدددددددددددام حليدددددددددددار  رحيدددددددددددل  لدددددددددددط منددددددددددد   ادددددددددددديرد  ح ظحددددددددددد  دظدددددددددددديل دظحيددددددددددددر  ظلددددددددددد لط )دي ك(

( حدددن إدحددداظع 55%ا يحدددع ذظدددك   مدددير دظدردندددا  إظددد  هن )(  OPEC,2007,P.17ا)2007
( ح الددا حمريحددين حددن خدددحا  دظ  دد  58%دانددر دظعردقيدد   عددا ع حددن دظمرحددان ددق يددادأل يدن )

( ح الدددا حمريحددد  حدددن 48%دظ م يددد  دظح حثلددد   مددد كا  دظحيددداه يدظحددددارأل يدظيدددرل دظيدددمعهيدن )
( ح الددا  عددا ع حددن 40% ي حك ددين حددن دظدد خلص حددن دظ لايددا  ه يدن)( حدد الم د70%دظ علدديم يدن)

( حن ندكان دظعدردق 50%( يدن )141هص2005دظحعيمي  ه داميدلددك ظاظ وع دظنكنا)حنح 
حمريحددين حدددن دظحيدداه دظيددداظم  ظلمددر  هداحدددر دظدددذأل هد  إظدد   لمدددع هحددردض دظدالددداز دظال دددحع 

( ي ددين دظ اريددر دظيددادر تددن 2006ي يندديلهيدظ دديظع يهحددردض ندديا دظ غذيدد ا)دظحركز دظيددملع ظلي
( حددددن داوددددردد 92%إن ) 2006يزدر  دظيددددم  دظعردقيدددد   اظ عدددداين حددددع ح ظحدددد  دظيددددم  دظعاظحيدددد  

( حن دظحيا ين 63%دظحيا ين  ا طرد ا  حا عد دظمد  دظيدحي  ظم يميليد تل  دظع ج يدن )
ا يودددع دردنددد  هدردهدددا 2006 ادك ئدددا  ظدددم يميدددليد تلددد  دظع جا)دظيدددم  دظ لندددي  ودددع دظعدددردقه

 دظ امث تن د طرد  دظذدكر  دظيدحي  ظد    حيذ دظحرمل  دد  ددئي  وع حماوظد  ديداظ    دين إن
%( حدددن   حيدددذ دظحرملددد  دد  ددئيددد  يعدددا ين حدددن درددددا  ح لاي ددد  حدددن هدددذد دد دددطرد  (8.5 نددد  
 ( 2006ه  هظ عيحعا)
( تدام Stoufer( حدن ق دل دظعداظم )Relative Deprivationيقد  مدا حلالديم دظمرحدان دظ ند ع)   

ظيحثددل دمددد دظعيدحدددل دظددوعيدد  دظحالحددد  ظددد  دظدحاتددا  دظحمريحددد  ذد  دظالييدد  ددد حاتيددد   1949
دظنل ي هظل مث تن  عييض حد حعع ظلحظاظم دظ ع ظما   الا حن دردا إدردكالا ظل  اق ا   ين حا 

  اظحااين  حع دآلخرينايميلين تليذ وع  ي ين حا يد  هن يميلين تليذ حن دح يازد  
دظ مدددث دظمددداظع حمايظددد  ظ أنددديس حلالددديم دديدددد ظلكدددر  دظعددظددد  دظ يزيعيددد  يديرهدددا ودددع دظ خليدددل حدددن 
دظمرحددان دظ نددد ع دظعردقدددع دظحددددرك  ييدددلالحا ددظددد  هخ قيدد  ينددد دل تليالدددا حدددن خددد ل قيددداس داددا 

 دظيظيلع ظلعاحلين يدظحيظلين وع دظح ننا  دظحخ لل ا
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ىالبحث:ىأهداف
 الدل دظ مث دظماظع حا يأ ع:دن  
 ظد  حيظلع دظديظ ا دظعردقع دظحدرك قياس دظمرحان دظ ن ع -1

ظددد  حدديظلع دظديظدد  تلدد  يوددق ح غيددرأل  دظعردقددع دظحدددرك  عددرل دظلددريق وددع دظمرحددان دظ ندد ع -2
 (اظ يعد -)حد  دظخدح 

 دظيظيلع ظد  حيظلع دظديظ ا دادداقياس  -3
–ظددد  حدديظلع دظديظدد  تلدد  يوددق ح غيددرأل )حددد  دظخدحدد   دظدديظيلع داددا عددرل دظلددريق وددع  -4
 ( يعدظ
دظدديظيلع ظددد   يداددادظحدددرك  دظعردقددع دظحدددرك عددرل دظع قدد   ددين ح غيددرأل دظمرحددان دظ ندد ع  -5

 حيظلع دظديظ ا

ىحدودىالبحث:
داحعد  ديداظ  حدن دظدذكير يحيظلدا   حديظلع ي  ائددذ يدند   ادا ذ دظ مث دظمداظع  إدرداد  مدد  

ويحا يخ ص دظ مث ودع مدديده داكاديحيد   ح غيدرد  دظمرحدان دظ ند ع يدظمرحدان دظ ند ع  ا يدإل اث
 –دظعردقدددع دظحددددرك يداددا دظيظيلعاهحدددا دظح غيدددرد  دظديحيغردويددد  وادددد  حثلددد   ح غيدددر دظ ددديع) ذكدددير 

 ن  ( 15دقل حن  –ن    15)هكثر حن  إ اث( يحد  دظخدح  دظيظيلي 
ى

ى:البحثىتمتغوراتحدودى
 :حرمان النسبيال :أوال
(  أ ذ: دظلدي  دظمايل   ين حاددر دإلحكا ا  يحاددر 1970) Gurrتروذ  -1

 (Gurr,1970دظ يقعا ا)
( ي  ا  دظلرد   يد  دت ااده Discontent(  أ ذ: معير  ادن ياا)1980)  Martinتروذ -2

 (Martin,1980 أ ذ يميل تل  دقل ححا ين مقا )
( ي  ا  دظلرد ت دحا  م ط  يقعا ذ Angerعير  اظغ  )(  أ ذ: م2002) Walkerتروذ  -3

 مان دظنلع يظريل دظميا  دظ ع يع اد د ذ ين ماالا ويي ح حدويتا ظ عييض تدم دظحنايد  هذها 
(Walker,et al,2002) 
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 ميل تليذ  حا هيدظلرد ظل  اقض  ين حا يميل تليذ ) إدردك ( أ ذ:2009)تروذ  ظحع -4
حا يع اد د ذ  هي( حن دظنلع يظريل دظميا  ي ين حا ي يقعذ إظيالاحع دحات ذ دظددخلي  دظ ع ي  

دظدحاتا   هيدظححاثلين ظذ) داورددحا يميل تليذ  هي ن ماذ دحات ذ دظددخلي (  هيين ماذ )
حايدد  حن مديده دإلدردك ( حن  لك دظنلع يظريل دظميا  يقد يظل هذد داخر دظخاردي  

 (58هص2009همعير  ادن ياا يدظغ  ا) ظحع قد ي دم ت ذ هيدظحعروي  دظيرو ه
 

 (Perceived Iraqi Relative Deprivation)ثانيا: الحرمان النسبي العراقي المدرك
دظلرد دظعردقع  إدردك) حن  ظري  دظمرحان دظ ن ع حلاده: 2009حيطلح دم اذ  ظحع تام 

يميل تليذ حن  هنيد  ظل  اقض  ين حا يميل تليذ حد حعذ دظعردقع وع  ي ين حا يع اد د ذ 
 (233هص2009 ظحع ه )وع دظعاظما داخر دظنلع يظريل دظميا   اظحااين  حع دظحد حعا  

 (Job Performance) دظيظيلع داددا ثاظثا:
دظ ع ي دزها دظلرد)دظحيظل(  ظد مط دظمييل  دظ الائي  (  أ ذ:1957) ,Herzberg تروذ -1

 ( Mukokoma,2008.p:2  علق  ظريل دظعحلا)يدظ ع   أثر  ديدوع دظلرد  لنذهيديدوع 
دظح نن  حن دالد يخ ر  حاا ل  إظ يادحذ دظحيظل  حا  أ ذ: Adams  (1963)تروذ -2

  (Sonnentag,2001,p:11يدظ رقي ا) داديرمييظذ تل  تيدئد حثل 
  ماياالاا إظ دظ  ائج دظحرغي   دظ ع  نع  دظح ظح    أ ذ:Webste ( (1986 تروذ -3
(Webster,1986) 
 داهددل اا ل  هندظ ع ي يقع ح الا  دا مط حدحيع   ائج   أ ذ: David 2001تروذ -4

  (David,2001) دظحمدد ا
 (:Government Officials) حيظلع دظديظ رد عا: 

 هي عحل ددئم وع خدح  حروق تام  ديره دظديظ   إظيذكل مخص يعالد  أ ذ: 1977تروذ  ديأل  -1
 (293هص1977ا) ديأله دامخاصدمد 
 ايظيل  ددئح  ددخل  وع دظح ك دظددئم إظيذكل مخص تالد   أ ذ:  1984تروذ دظكر انع  -2

 (10هص1984)دظكر انعه
 ايظيل  ددئح  ددخل  وع دظح ك دظخاص  اظحيظلين إظيذ: كل مخص 1985تروذ ناظم  -3
 (10هص1984ناظمه)
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ىالنظريىاإلطار
 Relative Deprivation : حلاليم دظمرحان دظ ن عهيد: 

ححدا ي  ددذ دظمرحدان دظكاحدل( هدذد هدي ددند   اج دظدذأل خدرج  هكثدردظمرحان دظ ن ع ي د ج دظ حدرد  إن)
 ( ودددع1805-1859) Tocqueville دددذ دظعددداظم يدظليلنددديل يدظحددد رخ دظلر ندددع دظكندددع دأل  يكليدددل

دمددد  إن دظثددير  دظلر ندي ا واددد دمددظ دظ دع مدددث  إ ددان دظثدير  دظلر نددي  لنديره ظمركددا  ددم دادددا  
مددددددالد   مندددددد ا حلميظددددددا وددددددع دظظددددددريل  حعاقددددددل دظثددددددير  دظلر نددددددي   حركددددددز  وددددددع دظح دددددداطق دظ ددددددع

ددق يادي ايدن دظرخاا حثل دظنح  دظيد م  ظ ك دظح اطق واد دظ اط وكر  دظ يقعا  دظح زديد  ظيمير 
رحددان ي اظ دداظع واظم ييطدداظ يد  اظحزيددد ح ددذ( هكثددريملحدديد  هندظرخدداا يمدددع دظ دداس تلدد   إن ي دديح )
هي                                                                           دظمرحددددددان دظكاحددددددل ي  دددددددذححددددددا  هكثددددددري دددددد ج دظ حددددددرد  (Relative Deprivation)دظ ندددددد ع
 اديم يياغ   لني   ي ح  إظ ( Tocquevilleد  ال  )ثم  ا(Absolute Deprivationدظحطلق)

دظحظاظم غير دظاا ل  ظل د   يدظ دع يحكدن  إن)  ايظذ ن دظمرحان يددم داجط يع  دظع ق  دظددظي   ي
دظ دددداس وكددددر  دظالددددري  ح الددددا(  هذهددددان محلالددددا  ي ره يدددد ح غيددددر قا لدددد  ظل محددددل ماظحددددا  طددددره وددددع 

(Tocqueville,1955,p.176 ) 
حدحيتددددد  حدددددن دظ ظريدددددا  دظ لندددددي   إظددددد دظ  ظيدددددرأل  إطدددددارهي  حدددددع حلالددددديم دظمرحدددددان دظ نددددد ع ودددددع  

 ااتيددد  دظ دددع  مددد  دردنددد الا ظددددي احيا  دظلعدددل دظدحعدددع يمركددد  ددم داددددا  ح مدددا حعرويدددايددد ح
حندارد  أثيريدا حندايقا ودع وعاظي دذ  ي أخدذ عحدل تحدل دظددوعا هنيحكدن  داوكدار إن  حيد الادو ر   

طلددددق تلدددد  مزحدددد  دظ ظريددددا  هددددذه دنددددم  ظريددددا  دظ يقعددددا  هدظدددد عض  إندظذد يدددد  ظلمادددددا ام   
ظل دداس مادددا   إن( يدظ ددع  ر كددز تلدد  حلالدديم حركددزأل حلدداده Rising Expectationsدظ اه دد )
 دإليلددااي طلعددا  حندد ا لي  يد الدددين وددع  ماياالدداهتل  يوددق دردددا  ح لاي دد  وددع حندد ي   هنانددي 

 يآخدددددددددرحنددددددددد ييا  حدددددددددا  يقدددددددددع وعددددددددد   إظددددددددد ( يمدددددددددير Actual ع دددددددددالا مايادددددددددع) د دددددددددل دظدددددددددذكره
 لرد  اظعددظ  حن  مايق مادا ذادظحد  دظذأل يمعر ويذ دظ إظ ( يمير Expectedح يقع)
حند ي  دظ يقعدا  قدد وداق حدد   إن هدرك إذد اظمرحدان دظ ند ع  إمنانايتليذ وان دظلرد يطير     

معير دظلدرد  ادند ياا يدظغ د  يدظظلدم يع در  إظ دظذأل ي دأل  داحردظ ماق دظلعلع ظ لك دظمادا ا
 (230هص1985دظغاره ه يت ذ دماا  ادم ردك وع دظمركا  ددم دادي ا)

تددام  Stoufer( حددن ق ددل دظعدداظم Relative Deprivationدظمرحددان دظ ندد ع) يددطلحيقددد  مددا ح
دمددد دظعيدحددل دظددوعيدد  دظحالحدد  ظددد  دظدحاتددا  دظحمريحدد  ذد  دظالييدد  ددد حاتيدد    ييددلذ 1949
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ظل  اق دا   إدردكالداتن  عييض حد حعع ظلحظداظم دظ دع ظماد   الدا حدن ددردا  دظ ع   مث دظنل ي ه
يميدددلين تليدددذ حدددن دح يدددازد   اظحااينددد  حدددع  هنيميدددلين تليدددذ وعددد  ي دددين حدددا يدددد   ن حدددا دددي

دظ ددع  داحريكددعحددر  وددع دردندد ذ دظك ندديكي  تددن دظد دددأل  هيلهددذد دظحيددطلح  ميددث ذكددرادآلخددرين
دظحدادأل يماظد  دظ ر دا تدن  دإلمد اعودع حمايظد  ظ لندير ددظيد  دظع قد   دين  محل  ذد  دظع يدنه

 داو ل داي اعذيأل  داحريكاندظد يد  هنوع  داهمدم حن خ ظالا دن   ادذ ه قدإلم اعحن ي  
 (Crosby,1976,p.86ا)داي اعوع حماترهم  مي  لك  دانيهحااين   زح ئالم كا يد 

 ظاحيددد  حدددن  هكثدددريددديغ   اددددم طددديير دظحلالددديم ظي 1964تدددام  Geschwenderيقدددد مدددايل     
دظلدددي   ظييددل إمددكاظي ( Rising Expectationsخدد ل  يظيددل حلالدديم دظ يقعددا  دظ اه دد )

 مدددث   حاحا حثلحددادظ امددئ  تددن  زديددد دظ يقعددا  دظحيددام  ظماظدد  دظ منددن وددع دظظددريل دظحاديدد ا
ماظدددد  ددندددد ياا  ددددزددد   عددددا ظزيدددداد  حندددد ي  دظ يقعددددا  وددددع دظظددددرل  هن إذ( Tocquevilleت الددددا )

دظمرحان  إن  1966تام واد همار   Runcimanهحا (Geschwender,1964دظحادأل دظديدا )
 Egositic)دا دددددا عهدددددي دظمرحدددددان دظ نددددد ع  دايلدظ نددددد ع ي خدددددذ مدددددكلين حخ للدددددين  حاحدددددا 

Deprivation) (ييمدددددث وددددع دظحندددد ي  دظ ددددين مخيددددعInterpersonal ت دددددحا يخ ددددر دظلددددرد )
ييدد دم تال ددا ماظدد  دظ ددي ر يتدددم  ه  دداآلخرينحمدداتر دظمرحددان دظ ندد ع ي مددكل غيددر تددادل حاايندد  

(يي مدددا حدددن Collective Deprivationدظ يع دظثدددا ع هدددي دظمرحدددان دظ نددد ع دظدحعدددع)دظر دددااي 
يمدددعر دظلدددرد  دددأن دحات دددذ هحمريحددد   نددد يا ي مدددكل غيدددر تدددادل حااينددد   إذدظحااينددد  دظدحاتيددد  

هحدددددددا دظحكدددددددين  هناندددددددييندظمرحدددددددان دظدحعدددددددع ي خدددددددذ حكدددددددي ين  إنييدددددددر   اداخدددددددر  اظدحاتدددددددا  
دظ  دداقض دظمايددل  ددين دظ يقعددا   إدردكي  ددحن ( دظددذأل Cognitive Component)دإلدردكددع

( دظدذأل ي  دحن دظايحد  Affective componentيدظ امئ  يدظادرد  يدظحكين دد لعاظع دظيددد ع )
ماظد  دظ تددظد   إزدادظددظ  دد لعاظيد  ظل  داقض دظحددركاييعحل  حثا د  رد دظلعدل دظعداطلع دظاديأل  هي

   يتدددم دظر دددااكحا د ددذ يعدددد دظنددد يدإلم ددداطط يتدددم دظحندددايد  يي  ددحن حمددداتر دظغ دد  يدظندددخ
 (Pettigrew,2002وع ددم دادا  ا) داورددوع د خردط   أثيرد داكثر
تددن دظد دددأل  1949( تددام Stoufer(   مليددل   ددائج دردندد  )Davis) قددام 1969يوددع تددام     

 لندددير  إيدددداددظ دددع مدددايل ويالدددا  (J-Curveقددددم ور دددي ذ دظحينددديح )إذ دظك نددديكي  ا  داحريكدددع
حدن خد ل ظط يع  دظع ق   ين حن ي   منن دظظريل دظحادي  ي ميا ماظد  ددند ياا ددد حداتع ه

 :دآل ي ددو رد ا  
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)غيددر يهورددديحلكددين مدديئا(  حمددريحين)د هوددرددد إظدد دحاتدد  دد حاتيدد  يحكددن  اندديحالا  هيدد  إن -1
 يح لكين دظحيدرد يدظنلع دظديد ا حمريحين(

 يادددددايسمي حدددددا  هألدظدحاتددددد   اودددددرددل دظحااينددددد  دظددخليددددد  ي مدددددا دظمرحدددددان دظ نددددد ع حدددددن خددددد  -2
 ايسياددددددد هن هألكا ددددددد  دظحااينددددددد  خارديددددددد   إذد هحدددددددا غيدددددددر دظحمريحينا ه لندددددددالمدظحمريحدددددددين 
ودددددان هددددددذد يندددددح   اظحندددددداو   ههخددددددر  غيددددددر دظحمدددددريحين وددددددع دحاتددددد   ه لندددددالمدظحمريحدددددين 
 (Bernetein&Crosby,1980,p.443(ا)Social Distanceددد حاتي )

حددن ددم حدداد  دظ ادحدد  تددن نلنددل  تحليددا  دظحاايندد  دظددخليدد   ه دديدع هر عدد  ددر دظدحاتدد   خ -4
 Relativeدظ نددددد ع) يدإلمددددد اع (Relative Deprivationي  حثدددددل  اظمرحدددددان دظ نددددد ع)

Gratification(يدظخ ديع دظ ند ع )Relative Subordination(يدظ لديق دظ ند ع )Relative 
Superiority) 

حدددي  ظ م دددداج يدظثدددير  مي حدددا  هكثدددر  ماظددد  حدددن ددنددد ياا دظدددذه ع ي يددد ح دحاتددد هيددد  خ دددر  -5
ماظد  حدن  داودرددظمادا الماومي حدا يخ در  دإلمد اع دظح زديدددند حردر ماظد    إحكا ي    كس  يقعا الم 

دظملددددداظ تلددددد    إحكا يددددد دد  كدددداس  عدددددد مدددددديث دظ طدددددير يددزدهدددددار ددق يددددادألا زددد حخدددددايوالم 
      (Davis,1962,p.5حددددي  ظلثددددير  يددم ددددداجا ) هكثددددراظ دددداظع ييدددد مين دظحك ندددد ا  دظح ماادددد  ي 

(Davis, 1959, p.281) 
وددع يددياغ  حلالدديم  Geschwenderي  Davisحددن طريمددا   Gurr1970 يقددد دندد لاد     

 إن  ?Why Men Rebelودع ك ا دذ)ظحاذد ي حدرد دظ مدر (  همداردديد ظلكر  دظمرحان دظ ن ع واد 
 هي دددذ  داودددرددأ حدددن )دظ دددي ر دظ لندددع دظ امددد  تدددن دظ  ددداقض  دددين حدددا يرغددد  ع ي مددد نددد دظمرحدددان دظ
دظح يقعد  ظلميديل  هيدظماظيد   إحكا يدا المي دين  ين ماي ذ حن دظندلع يودرص دظميدا ه إ الميمعرين 

حمددددد   هر عدد  اوال دداك( Bernstien&Crosby ,1980,P.444تلدد   لددك دظنددلع يدظلددرص( )
دظميديل تلد  مد  حرغدي   إظد ن ع ظدد  مدخص يل ادر دظمرحان دظ  إمددث إظ ديهري   ل ع 

 يهع: )س(
 )س(ا مخيا ححاث  ظذ يح لك ذظك دظم  إن هدرك إذد -1
 كان يريد دظمييل تل  ذظك دظم  )"س(ا إذد -2
 كان يمعر د ذ ح هل يين مق دظمييل تل  ذظك دظم )س(ا إذد -3



 - 01 - 

يدديغ   Gurrذاثم د  كددر)س( حددن غيددر دظححكددن دظميدديل تليدد ذظددك دظمدد  هنكددان يع اددد  إذد -4
  اد ع: حعادظ   ي ح   ظري ذ

 .القيم توقعات /القيمقدرات  –الحرمان النسبي = توقعات القيم         
يدظظدريل يدظمداد  دظحرغي د  دظ دع  يدامدددث دامديااكدل  إظد  مير  (Value)دظايم  إنميث    

 Value) يقعا  دظاديم هحاحخ لل اظلمييل تليالا ي ماق مادا ذ يرغ ا ذ يغردئزه دظ داورددينع  
Expectations)  دظ ع يدظلرص دظ ع يرغ   الا ييمدعر د دذ يند ماالا  يدامددثدظنلع  إظ و مير
 Value)دظححددددداثلين ظدددددذاوع مدددددين يمدددددير حلالددددديم قددددددرد  دظاددددديم  دامدددددخاص اظحااينددددد  حدددددع 
Capabilities يمدددددددددعر د دددددددددذ قدددددددددادر تلددددددددد   هيدظندددددددددلع يدظلدددددددددرص دظ دددددددددع يح لكالدددددددددا وعددددددددد   (إظددددددددد

 (Crosby,1976,p.88 كالاا)دح 
 وع  ددددائج ددخدددد  د  دظمايددددل  وددددع دظحد حددددع ط اددددا ظلحعادظدددد  د لدددد  دظددددذكره Gurrيقددددد ملددددل     

ظلمركدا  ددم داديد  دظع ليد   حاليدأ  هييياغ  ث ث   حاذج ظلمرحان دظ ن ع تددها تيدحدل ند  ي  
 دحاتي  دظطا ع يهع:

( ي مكل هذد دظ يع حن دظمرحان ت دحا Aspirational Deprivationدظمرحان دظطحيما ع ) :يده
)دظنلع يدظلرص يدظمادا  دظحرغي   دظ ع يمدعر د دذ يند ماالا حاايند   زددد  يقعا  دظايم ت د دظلرد

هي قدرد  دإلم اع)دظنلع يدظلرص يدظماددا  دظ دع  ي  عحق حع ث ا   ن ع ظادرد  دظايم  اآلخرين(
يدظحدديظلين  داوددردد مددأ هدذد دظ دديع حددن دظمرحددان ظددد  ايييح لكالدا هي يمددعر إ ددذ قددادر تلدد  دح  كالا(

ت ددحا  ددزددد طحيمددا الم وددع دظميدديل تلدد  وددرص دظ رقيدد  يدظ طددير يدظدد علم يدظميدديل تلدد  دظنددلع 
 هيددق يددادي   دا ندداقتددن  دديوير  دإلددر  هيددندد ال كي  هوددع دظيقدد  دظددذأل  عدددز ويددذ دظح نندد  

مدائ  دين  مايدق دظطحيمدا  دظح زديدد  ودع تداظم  دظنياني  دظ زحد  ظدذظكا ميدث  ادل قددرد  دظاديم
 يي ح ذظك (1)ايدظمكل  دظ طير يددن حردري داناني نح ذ 
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 الحرمان النسبي                                  منحني توقعاث القيم                                           توقعاث فجوة 
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 قذراث القيم او اإلشباع

 

  

منخفض                                       

           

      الزمه      

 (Gurr,1970,p.51) ادظمرحان دظطحيما ع ه حيذج( يي ح 1مكل)
 

 Decremented Deprivationثا يا: دظمرحان دظح  اقض 
 ي حدا   اد   دإلمد اعييد خلض حند ي    يقعدا  دظاديماقص يي ما هذد دظ يع حن دظمرحان ت ددحا    د

يدند يااد ي  ثدق حدن دظمدعير إم اطدا ححدا ييظدد  يثا  د هيدظطحيمدا  حر لعد   هي دإلم اع دظايم قدرد 
دظحيظلين دظذين  هي  ااورددهذد دظ يع  طه يير  ي مايق دظطحيما  دإلم اعدظ ادم تن دظخنار  وع 

دظددذين يح لكددين دخدد  حمددددد وددع  داوددرددازد  ظل ددر  طييلدد  يكددذظك دح يدد هيمايقددا  هيخنددريد حيدقددع 
 يي ح ذظك (2) و رد  دظ  خمايدظمكل

 

 مرتفع                                                                                                                                  

 

 

 إلشباعقذراث القيم أو ا      
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 القيم                                                                                                                                              

 

 

                                                          

 

 منخفض                                                                      
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  Progressive Deprivationثاظثا:دظمرحان دظح اادم 

هي  ياا لالا   اقص وع قدرد  دظايم هدظايم  يويذ  ميل زياد  ك ير  وع حن ي   يقعا    
دظخط دظ يا ع  دا حيذجيادأل ايهي يم ذ اييميل هذد دظمال وع ماد  دظركيد ددق دإلم اع

( J- Curve دظذأل قدحذ )Davis  دم حاد  د ددع مرك  ددم دادا   إنيدظذأل يل رض
ماظ  دظ دهير ددق يادأل دظماد  عد ما   طييل  حن  داوردديدظثير  يكين دك ر ت دحا يخ ر 

 يي ح ذظكا (3) دظمكلدظحعايير يدظ ظم ددد حاتي  يدظنياني اي  هيدد  عاش ددق يادأل 
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      الزمه       

 (Gurr,1970,p.47) ادظمرحان دظح اادم إ حيذج( يي ح 3مكل)

 (Perceived Iraqi Relative Deprivationدظمرحان دظ ن ع دظعردقع دظحدرك)
ان دظ نددد ع تلددد  دظحاايندددا  دظ دددع دت حدددد  دظدردندددا  يدظ  ظيدددرد  دظ دددع   ايظددد  حلالددديم دظمرحددد   

يدريالددا داوددردد هي دظدحاتددا  وددع دندد اردئالم ظدي دداع وددع إطددار دظحد حددع دظيدمددداإذ ياددايس دظلددرد 
هي اتذ حدع هودرددد آخدرين ودع حد حعدذ هي  ادايس دظدحاتد  هي داتالا حدع دحاتدا  هخدر   دحن 

 دظحد حع دظيدمدا
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ياا يددم داددددا  دظمدددع ي  ودددع ظدددل ي نددد   خيييدددي  دظماظددد  دظعردقيددد  يدنددداح  ح مدددرد  ددنددد 
ظريل يح غيرد  حعاد ا دد دليا إن دظمرحان دظ ن ع وع دظعدردق  ددايز حلاليحدذ دظ انديحع دظلئديأل 

اإظد   Davis 1969)ه اك وئا  حمريح  د  ح لك مع يهخر   ح لك كل مع( كحا همدار إظيالدا 
 حاحا حثلحدا ددق يدادي ا ماظ  دظحلاليم دظكلع ظ ن ي  ظلمرحان وع ظدل  مندن حلمديظ ودع دظظدريل

 Risingإ ددددان دظثددددير  دظلر نددددي ا يمددددكل  دظ يقعددددا  دظ اه دددد ) تددددام Tocuquevilleذكددددره
Expectations ظماددددددددددا  دظ ددددددددداس يآواقالدددددددددا دظحنددددددددد ا لي   دددددددددغطا ح ددددددددداوا ظماظددددددددد  دظ  امدددددددددز )

( ظلحد حدددع دظعردقدددع ) مدددكل يد دددح(ديد  دإلدا ددد  تدددن Cognitive Dissonanceدظحعرودددع)
دا دع )إذد ك دا حدن هغ د   لدددن دظعداظمه ظحداذد كدل هدذه دظحعا دا ه حاايند  حدع ديل دظن دل دظديهرأل 

وايدددر  ودددع ثريد الدددا (  ي ددددد دليدددا إن دظحااينددد  خردددد  تدددن إطارهدددا دظحد حعدددع )ظ ندددايأل دظحظددداظم 
يدد لدداق دظ ددح ع تلددد  ندديا دظعددظددد  دظ يزيعيدد  ظلثددري (  مدددي إطارهددا دظخددداردع دظحاددايس حدددع ديل 

( 2009ع حاددر دظثريد  هي  كين دقدل ح الداا يودع هدذد دظندياق ندع  ) ظحدعههخر  قد   ناي  و
إظد  دمدد ااق حلاليحدا دديدددد ظلمرحددان دظ ند ع  مددر  حددن خ ظدذ وددع تحليددا  دظحاايند  دظ ددع يدريالددا 
داوددردد هي دظدحاتددا  إظدد  دظخددريج إظدد  ميددز دظحاايندد  حددع دظحد حعددا  داخر )غيددر دظعردقيدد ( وددع 

رأل هتحدددق ظدددددي احيا  دظحلالددديم إذ تدددرل دظمرحددددان دظ نددد ع دظعردقددددع حمايظددد  إلددددردا  حمدددديص  ظددد
دظحدرك  أ ذ ) حيل دظلرد دظعردقع ت د  ع يره تن دظمرحان دظ ند ع إظد  تادد حاايندا   دين هي داع 
دظعردقيين يهي اع دظحد حعا  داخر ه هكثر حن حيلذ ظعاد حااينا   ين هي اع دظلئا  دظحخ لل  

ا ميدددث دمددد ق ور دددي ين هناندددي ين ظلحلالددديم ددددر  دظ مادددق ح الدددا ددخدددل دظحد حدددع دظعردقدددع  لندددذ(
  اظ مليل هظعاحلع يتل  دظ مي دآل ع:

دظلر ي  دايظ : إن دظمرحان دظ ن ع دظعردقع دظحدرك   اا  لنع همادأل دظ عد ييعد دمد دظح غيرد  
 دظ لني  ددد حاتي  دظحكي   ظمخيي  دظلرد دظعردقعا

ن ع دظعردقع دظحدرك دظدذأل حردعي دذ دظحاايند  حدع حد حعدا  هخدر  دظلر ي  دظثا ي :إن دظمرحان دظ 
خارج دظعردقههي   اا حن ال وع ح حي ذ دظيظيلع تن دظمرحان دظ ن ع دظ اليدأل هدظذأل حردعي ذ 

 (190هص2011دظحااين   ين وئا  ددخل دظحد حع دظعردقعا  ) ظحعه
حا  يدقعيددد  خ رهدددا دظحد حدددع ييدددر  دظ امدددث إن هدددذد ددمددد ااق د دددل دظدددذكر طدددير   يدددد  حندددل     

 دظعردقع ظدرد  دد لاق دظ ح ع يدظعل ع ظعل حن ههحا حا يأ ع:
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إن دظعدددددردق  لدددددد غ دددددع  ثريد دددددذ دظحخ للددددد  ظك دددددذ حمدددددريم حدددددن هدددددذه دظثدددددريد  ي مدددددكل ح نددددداي  دددددين 
 وئا ذاحااين   حد حعا   عيش ماظ  حن دظرواهي  دظ اح  حع إ الا دقل غ   حن دظمع  دظعردقعا

دظمددع  دظعردقددع ححددث   طل دد  دظداحعدد  حددن ماظدد  واددددن داحددل ح عدددد دا عدداد  عيدحددل  يعددا ع هوددردد
 Future( يتاحدل دظ يقدع دظحند ا لع ) Sense of Hopelessness دظمدعير  لادددن داحدل)

Expectation( يتاحل دظثا   اظحن ا ل )Certainty about Future ا) 
)يهددع  زتدد  يطيرهددا دظلددرد Optimisticل لددا ل يخ ددر هوددردد دظمددع  دظعردقددع درددد  ح خل دد  حددن ظ 

 ظمحاي   لنذ حن حماتر دظعدز يدظلمل(   يد  تدم قدر ذ تل  محاي  ذد ذ حن دظ يقع دظحن ا لعا
) زت  داوردد  Control of Illusionيل ار دظعردقيين إظ  درد  حا يظذ حن ماظ  دظ مكم وع دظيهم 

يا  يدظ مكم  اظ  ائج دظحن ا لي (ا والم غير قدادرين تلد  ظ ت ااد  إحكا ي  دظنيطر  تل  إمددث دظم
 مايدق دظمادددا  دظحرغي دد    يدد  ظتخلاقددا  دظح كددرر  ه ي  داقص دظادددر  وددع دظنديطر  تلدد  دظ  ددائج 

 دظحن ا لي ا
يع اددددددددددد هوددددددددددردد دظمددددددددددع  دظعردقددددددددددع ححددددددددددث   طل دددددددددد  دظداحعدددددددددد   عمدددددددددديدئي  دظعدددددددددداظم ددد حدددددددددداتع 

 Interpersonalيكذظك تاظم دظع قا  دظح  ادظ   Sociopolitical Random Worldدظنيانع
Sphereد مددديد  ثه ميددهددذد إقددردرد يد ددما  ددأ الم يعيمددين وددع تدداظم دظلي دد  يدظعمدديدئي  ييحثددل

 ( 169ه ص2011ه يد م   ين دظظلم يدظعددظ ا)هظ عيحع
 

 ثانيا: األداء الوظيفي:

ن هث اا دظعحل دمد دظحالحا   حثل تحلي   مليز دظحيظلين يمحلالم تل   اديم هقي  هددا ححك
دظك ر  دظ ع يمرص دظحدردا يدإلددريين تل   ماياالاه يهع دمك تحلي    طل  حداليدد  ك ير  
ذد  نح   كاحلي  ح  اور  ايظعل حن ههم دظ ظريا  دظحلنر  ظدددا دظيظيلع  ظري ع هيز يرك 

Harzberg ي ظري  ددحزAdams  
نلي وع دظمادا  ميث قام  دردن  حالح  تن دير ظاد دم ق هيز يرك  ظري ذ حن  ظري  حا

دظمادا  دإل نا ي  وع دظعحلاإذ طل  هي يزح ئذ حن حدحيت  حن دظحمان ين يدظحال دنين 
ييل دظعيدحل دظخاي  دظ ع  ماق ظالم دظمعير  ادر ياح يدظر ا وع دظعحلاو   تن دظعيدحل 

 ن حن دظعيدحل هحا :دظ ع د  معرهم  ذظكايقد دن خلص حن  لك دظدردن  حدحيت ي
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هيد: دظعيدحددل دظح علادد   اظر ددا دظدديظيلع ينددحي   اظعيدحددل دظددوعدد ه يهددع   طدديأل تلدد  حدحدديت ين 
 حن دظمادا  هحا:

دظمادددا  دظح علادد   دداظلرد: ي مددحل دإلمندداس  اظكلايدد  دظلنددييظيدي  يداحددن يدظ ادددير يدد ددداز  -1
 يدظددوعي  يدد  حاا إظ  دظح نن  ا

 علاددددد   ظدددددريل دظعحل:ي مدددددحل ماددددددا  دإلمنددددداس  اد  حددددداا إظددددد  دظح ننددددد  دظماددددددا  دظح -2
يدظحمددارك  وددع د خدداذ دظاددردر ي مديددد دظددر   دظحندد ا لي  ظحنددار دظعحددل ي مديددد وددرص  طددير داددا 

 يدد داز يغيرها
ثا يا: دظعيدحل دظح علا   عدم دظر دا دظيظيلع)ددند ياا دظديظيلع(: ي مدحل كدل دظعيدحدل دظ دع  د دأل 

م ر ا داوردد تن هددئالم دظيظيلع يدظظدريل دظحميطد   اظعحدل يد داهدا الم  مدي دظنياندا  إظ  تد
 دظ ع    الدالا دظح ظح  هي دظح نن  ححثل   اظحدرداه ي محل:

ط يع  دظع ق  وع  يئ  دظعحل  ين دظعاحلين:إذ   دأل دظع ق  دإل ندا ي  دظح  ادظد   دين دظعداحلين  -1
( يهددي   ددائج ظنلنددل  تحليددا  Social Supportedدظ لنددع) يدظحدديظلين إظدد  مددعيرهم  اإلندد اد

(  دظ دددددع   مدددددا حدددددن حلالددددديم دظع قددددد  دظ  ادظيددددد   دددددين دظعددددداحلين Self-Discloserكمدددددل دظدددددذد  )
 يدظحيظلين هث اا دظعحلا 

ط يعدد  دظع قدد  وددع  يئدد  دظعحددل  ددين دظعدداحلين يدإلددر  إذ هن يددديد  ظددام حددن دظعددظدد  دظ يزيعيدد   -2
 يم دظعحل يه ظح  دظميدوز يدظحكاوآ  يي يح ورص دظ رقي اوع دادير ي ان

يقددد  ددين هيز يددرك إن دظعيدحددل دظيقائيدد  يحكددن هن  دد دأل ديرد وددات  وددع  خليددل مددد  دظمددعير  عدددم 
دظر دا تددن دظعحددل حددن خدد ل إدخددال نلنددل  حددن دظ منددي ا  ددخددل دظح نندد   حددا يماددق  يدز ددا وددع 

 ( 255( )ر محانه  هصKuo,2007,p.24 مايق مادا  دظعاحلين يههددل دظح نن ا)
 

 Theory of Justiceودع  ظري دذ تدن تددظد  دظعائدد ) Adams )1963ودع مدين  دين       
return إن ه دداك ت قدد    ادظيدد  قائحدد  تلدد  وكددر  دظ يزيددع دظعددادل ظلحالحددا  دظح اطدد   ددين دظعاحددل )

ما  دظحيظدل ي مادق ههدددل يدظح نن  يدن   ادظي  دظحيدز   دظاائح   ي الحا ي  غع هن  ر ع طحي 
دظح ننددد  دين دظحنددداس د  عددظددد  دظ يزيدددع يد  عددظددد  دإلددددرداد  دظددخلددد  ويالددداا يدن  يئددد  دظعحدددل 

    حن ددو رد ا  دآل ي :
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هيد : إن ه اك ت ق    ادظي   ين دظعاحل هي دظحيظدل ودع دظح نند  دظ دع يعحدل  الدا اميدث ي يقدع 
 ع حن دادير يدظ رقيا  يدظ أحي ا  دظيمي  يحدحدل دظحيظل هن يميل تل  حرديد ديدا ع يحا

 دظعيدئد دظحل ر   حاا ل حا يادحذ حن داليد يخ ر  وع دظعحلا
ثا يا:ه اك  يع حن دظحااين  دظحن حر  دظ ع يايم  الا دظعاحل هي دظحيظل  ين حدا يميدل تليدذ حدن 

 ا حرديد حادأل يحع يأل ي ين حا يادحذ حن داليد يخ رد  هث اا هددئذ دظيظيلع
ثاظثا: ي مي مكل دظحااين  د ل  دظذكر ح ميين دث ين دايل ي علق  حا يادحذ هي يدآلخرين حدن هددا 
يظيلدددع يدظثدددا ع ي علدددق  ر ي دددذ ظلدالددديد دظ دددع يردهدددا دنددد ث ائي  ي نددد مق دظحكاودددأ  حدددن ق دددل ح خدددذأل 

 عائدادظاردرايهأل دخ  ل وع هذد ي دأل إظ  معيره  أن ثح  د  الاك ظلكر  دظ يزيع دظعادل ظل
رد عا: ه اك  يتين حن تددظ  دظعائد ددخل دظح نن  دايظ    علق  عددظ  دظ يزيع ي محل دظحكاوآ  

 يدظ مكرد  يدظثا ي    علق  عددظ  دإلدرداد  ي محل دظ رقيا  يدظعاي ا  يددن ث ااد  ا
تلد  خاحنا:ه اك ث ث  ه يدع حدن دظحديظلين ددخدل دظح نند  دظ ديع دايل يل درض ه الدم يميدلين 

تائدددد ح يدددل ي اظ ددداظع والدددم ح ملدددزين يحد الددددين ودددع دظعحدددل ه يدظثدددا ع هدددم حدددن يع اددددين إ الدددم 
يميلين تل  تائد دقل ححا ين ماين ي اظ داظع د ياددحين داددا دظحطلدي  ظمدعيرهم  عددم تددظد  
وددع  يزيددع دظعائددده يدظثاظددث يظ ددين إ الددم يميددلين تلدد  تائددد هكثددر ححددا يندد ماي ذ ي اظ دداظع والددم 

 اظدددددددددددذ   دين هن ينددددددددددعين ظ دددددددددددذل دالدددددددددديد دك دددددددددددر    اندددددددددد  حدددددددددددع حددددددددددا يميدددددددددددلين  يمددددددددددعرين
 (62هص2011تليذا)دظخ ا   ه

يط اددا ظ و رد ددا  د لددد  يمدد ق دظ امددث تلددد  يوددق ر يدد   مليليددد   نيكينينددييظيدي  ظددددي احيا   
 حلاليم دظعددظ  دظ يزيعي  وع دظح ننا  دظيظيلي  وع دظعردق تل  دظ ميدآل ع:

دظحدددددديظلين هي دظعدددددداحلين دت اددددددادد دازحددددددا  أ ددددددذ يعدددددديش وددددددع تدددددداظم  يطددددددير دظ دددددديع دايل حددددددن -1
يأخدذ ويدذ كدل ودرد حدا يند مق حدن حكاودآ  حاا دل حدا ي ذظدذ حدن  Justice World Beliefتدادل

دالددديد ظدددذد والدددي ح ملدددز اددا يظيل دددذا يد يعدددا ع حدددن حمدددكل  ودددع تائديددد  دظ يزيدددع يتددظ دددذ ددخدددل 
ن ه دددددددددددددديدع دظمرحددددددددددددددان دظ ندددددددددددددد ع                 دظح نندددددددددددددد ا  ي اظ دددددددددددددداظع والددددددددددددددم د يخ ددددددددددددددرين هأل  دددددددددددددديع حدددددددددددددد

Relative Deprivation   د تلدد  دظحندد ي  دظلددردأل )هأل إدردك دظلددرد  حظليح ددذ حاايندد   ددأوردد
دظحدحيت  دظ ع ي  حع إظيالا( يد تل  حن ي  دظدحاتد )هأل إدردك دظلدرد  حظليحيد  دحات دذ حاايند  

 Relative Deprivation Gapن دظ ند ع اظدحاتا  داخر  مد حا(ا طاظحا كا   ودي  دظمرحدا
دظح حثل   اظنلع  يدظمادا  يدظلدرص دظ دع يح لكالدا  Value Capabilitiesقليل  يدن قدرد  دظايم  
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 Perceivedوعدد  هي يمددعر د ددذ قددادر تلدد  دح  كالدداا يددار  كاويدد  ظ يقعددا  دظادديم دظحدركدد )
value Expectations )   وعد  هي يمدعر د دذ قدادر تلد    اظندلع يدظلدرص دظ دع يح لكالدادظح حثلد

 ا (Crosby,1976,p.88دح  كالاا)
يطير دظ يع دظثا ع حن داوردد هي دظحديظلين دت ادادد  عددم تددظد  دظعداظم دظحمديط  الدم والدي تداظم  -2

د يأخدذ دإل ندان ويدذ حدا يند مق حدن حدرديدا يع در ت دذ حدن  An justice World Beliefظداظم
ا حددن ندديا دظعددظدد  دظ يزيعيدد  ظلعائددد ددخددل دظح نن ايع ددده خدد ل ددح عدداض يدظمددكي  يددندد يا

دظلردأل)ه ددددا حظلدددديم حاايندددد   ددددأوردد  Relative Deprivationدزديدددداد ودددددي  دظمرحددددان دظ ندددد ع 
حدحددددديت ع دظ دددددع د  حدددددع إظيالدددددا( يدظدحعدددددع)إن دحدددددات ع حظليحددددد  حااينددددد   اظدحاتدددددا  دظددخليددددد  

طاظحددا كا دد   ع  مددايذ دظددددخلع يدظخدداردعه داخددر (ا يه ددا ي ددرز دظ دديع دظثددا ع حددن دظمرحددان دظ ندد
قدددرد  دظادديم غيددر ح يدز دد  حددع  يقعددا  دظادديم دظحدركدد  د تلدد  دظحندد ي  دظلددردأل يد دظدحعددع ددخددل 

 Decremented Deprivationدظح نن ا ي اظ اظع والم يعدا ين حدن  حطدع دظمرحدان دظح  داقص 
حدددددددان  دظطحيمدددددددا ع هكثدددددددر حدددددددن دظمر  Progressive Deprivationيدظمرحدددددددان دظح ادددددددادم 

Aspirational Deprivation  كحا  ي ذGurr,1970)ا) 
 الدددددم  أ دددددذ تددددداظم تمددددديدئع  تددددداظحالم دظحمددددديطيخ دددددر دظ ددددديع دظثاظدددددث حدددددن دظحددددديظلين يدظعددددداحلين  -3

( يكدداو  ويددذ حددن د يندد مق دظحكاوددأ  ي يالحددل هي يعاقدد  حددن Random World Belief حاحددا)
 ايم تل  هنس ح طاي  ه هي يد دم  دظحعداظم هيتليدذ ودان ين ماالاا يدن وكر  دظعددظ  دظ يزيعي  د 

ح أردم  حن ميث دد ناع يدظ  ييقاي اظ  يد  هم هكثر إمنانا  اظمرحان  ودي  دظمرحان دظ ن ع
دظ ن ع دظطحيما ع )زياد   يقعا  دظايم حع ث دا   ند ع ظاددرد  دظاديم يدإلمد اع(  حند يييذ دظلدردأل 

 ض يدظرمحان دظح اادمايدظدحعع حااين   اظمرحان دظح  اق

ى
 منكجوةىالبحثىوإجراءاتهى

ي  حن هذد دظليل تر اه ظتدرداد  دظ ع دت حدها دظ مث دظماظع ظ مايق ههددوذ حن ميث     
درداد   ط ياالحا تل  تي   دظ مث ي مديد   مديد حد حع دظ مث يدخ يار تي   ححاثل  ظذ يد 

  - ع :دظينائل دإلميائي  دظحن خدح  ويذ يتل  دظ مي دآل

ى
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 :ىورونتهىأواًل:ىمجتمعىالبحث

( 1749ي لدددد تدددددهم ) إذداحعددد  ديدداظ  هيقددد  مددددد حد حددع هدددذد دظ مدددث  حدديظلع يحيظلدددا      
( حيظل يحيظل  80 يدقع )  مكل ط اع تميدئعواد دخ ير  حيظل يحيظل ا هحا تي   دظ مث 

 حيزتين  اظ نايأل تل  يوق ح غيرأل دظ يع يحد  دظخدح ا

ى
ىاتاىالبحثىثانوًاى:ىأدى

 2012دظعددزديأل  هتدددهدظدديظيلع دظددذأل  دادداحددن هدددل  مايددق ههددددل دظ مددث  ددم    ددع حايدداس     
 دظ مثا   هدد عيويحا يأ ع ترض ظكيلي     ع  ا2009ظلمرحان دظ ن ع دظحدرك   ظحعيحاياس 

 مقياس األداء الوظيفي -1
      ريادددد  دظ اددددديرد  دظح دحعدددد واددددر  ه  ددددع  ط 40دظعددددزديأل حددددن  هتدددددهي كددددين هددددذد دظايدددداس دظددددذأل      

تلدع غاظ داه  ط ق تلدع    ط دقتلدع ددئحداه    ط دقهع)أل دظ ددئل دظخحن  ي ه ذ (Likert ظيكر )
ي ماددق هددذه دظ ددددئل دمددد مددريط   دداا دظحايدداس  (ه دددد  ط ددق تلددع  ه ددادرد حددا   ط ددق تلددعهدهميا ا

 مندددد   هيزد الدددداع ي ددددرمج هددددذه دظ ددددددئل ودددد  Lekert (Albrecht&etal,1980,p.200) طريادددد 
دظددديظيلع هدددع دظحع دددر  تدددن  داددادظددظددد  تلددد  قدددي   )دديدا يددد ( دظلادددرد  هيددد م  إذد دددداه دظلادددر  ه

 يدا يد دظلادرد  دد إندد داه دظحيد  يدظلارد  دظنل ي  هع دظحع ر  تدن تكدس دظظاهر ايهدذد يع دع 
   ط ددقظل ددديل ) ( دردددا 5) هتطيدد  إذ( 1 - 2 – 3 – 4 – 5دظ ددددئل) هيزدن ر يدد   هخددذ قددد 

 (هميا ددا( دردددا  ظل ددديل)  ط ق تلددع 3تلددع غاظ ددا(  ي)   ط ق( دردددا  ظل ددديل)4تلددع ددئحددا( ي)
دظلاددرد  دظددظدد  تلدد   هحددا( ه دددد  ط ددق تلددع  ( ظل ددديل )د1( ظل ددديل) ادرد حددا   ط ددق تلددع( ي)2ي)

 دايزدن يزيددع  اييندد   ج حددن دايزدندظ ر يدد  دظحعدداكس ظالددذه  هخددذ دظدديظيلع واددد  دادداد خلدداض 
دظدديظيلع ا يقددد  ددم دندد خردج  داددادزديدداد درددد  دظحلمدديص تلدد  دظحايدداس يع ددع در لدداع  إنهددذه 

تل  ظد   حن دظخ دردا  تر ذ عد  دظظاهرألهح مرد  يدق دظحاياس حن خ ل دن عحال دظيدق 
إظد  هن  Ebel( 1972) دظيددد هي دليوع هذد  دادد ايدظحمكحين دظذين د ديد حيدوا الم تل  يدق 

 , 1972دظحاياس يعد يدقاه ظاهريداه إذد هن وارد دذ  اديس دظحعرود  يدظاددر  دظ دع ي دع حدن هدلالداا )

p.555  Ebel , )  ييلالا إمد  دظطرق     إتاد  ددخ  ار دظث ا  واد  م دن خرددذ  طريا  هحا 
حدحيتد   دظمائع  ودع مندا  دظث دا  إذ ه الدا  كمدل تدن حدد  دند اردر دظ  دائج ت ددحا يط دق تلد 

( حيظدل يحيظلد  20ظاد  م  ط يق دظحايداس تلد  ) احعي   هكثر حن حر  ت ر وايل زح ع حمدد
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( يهدي  0.82ييحا ميث  لد حعاحل ث ا  دظحايداس ) 12دخ يريد تميدئيا حر ين  لايل زح ع  لد 
 اإظيذحعاحل ث ا  تاظع يحكن دظركين 

  العراقي المدركمقياس الحرمان النسبي  -2
 ي ددأظل إذ طرياد  )دظندلم دظحادايس(  دظمرحدان دظ ند ع دظحددرك  ( حايداس2009) ظحدعهد دتد        

دردددد  ياددع  ددين قط ددين ح  ددادين هك دد  تلدد  دظاطددد  ( 11حددن نددلم تحدديدأل ح دددرج حكددين حددن )
يك د  ( 11يميل تليالا حد حع ودع دظعداظم( ييعطد  دظدردد ) هنحكا   يحكن  هو لت ار ) داتل 

يميدددل تليالددددا حد حدددع وددددع دظعددداظم( ييعطدددد   هنحكا ددد  يحكددددن  ندددديههت دددار ) دانددددلل تلددد  دظاطددد  
 ظعحديمه مند  دت اداده دظحكا د  دظماظيد   هيديمددد  هث داا دإلدا د  هنيطل  حن دظح ميث ( 1دظدرد )

حدا هدي كدائن( ييرحدز ظدذ  داظمرل)د( هثدم يمددد ثا يدا دظحكا د  دظ دع  هألدظحد حع دظعردقدع تلد  دظندلم )
يكين( ييرحدز ظدذ  داظرحز) ( هتلد   هنحا يد   هألن ماالا تل  دظنلم)دظحد حع دظعردقع ي هنيع اد 

 يوق ن ع  حداد  هع: 
ينددلع ح زظيدد  يحعدددل  يهثدداثحندد ي  دظحعيمدد  حددن دخددل يحدددخرد   هألدظحندد ي  ددق يددادأل:  -1

 اإتاظ 
 يحردملذا ه يدتذع  كاو  دظدردنع دظرنحدظح ام  ظل مييل  دإلحكا يا  هألورص دظ عليم:  -2

 حددا    ددح ذ حددن كللدد  دظلمددص يدظعدد ج  دظمادديق دظيددمي  دظح دديدور ه هألي :دظخدددحا  دظيددم  -3
 ينيا دظ غذي ا داحردضيحديا  د  مار  دظط يينهي يدور دظحن مليا  يدظييدظيا ه

دظخددددحا  دظعاح هكاظطاقددد  دظكالر ائيددد هيدظحياه دظيددداظم  ظلمر هيدظيدددرل  هألدظ م يددد :  دظ  دددع  -4
 لايا ايدظ خلص حن دظ  دظيمع ظلحياه دظثايل ه

 ظريل دظنكن دظح  ح   ظ يتي ذهيحنام ذهيحلكي ذهيحد  دك ظاظذا هألدظنكن:   -5

دظحدديدطن دظعردقددع دق يدداديا  إلندد اد دظمكيحيدد  دظالادودد  دإلدددرداد دحلدد   هألدظدددتم دظمكدديحع:   -6
 يدد حاتياهك يوير ورص دظعحل هيدظ حا ا  ددد حاتي ا

دظ دع ي ح دع  الدا دظلدرد دظعردقدع  دإل ندا ي ظايحد  د هيدظح زظ  ددت  اريد   هألدظحكا   ددد حاتي :   -7
 ددخل حد حعذا

دظح مدديث حددن  إدا ددا ححددث   لاددر  يدمددد  واطاييدد م  يددميح  هيدد حي ددذظك وددأن كددل حدددال      
واددر  حددن  هيد( ظكددل حدددال  -) هأل  حددن درددد  دظحكا دد  دظثا يدد  دايظدد خدد ل طددرح درددد  دظحكا دد  

قددد  دإلمددار دالايظ لددادأل دظ عاحددل حددع درددا  ندداظ   دظحدداد  دظن ع هظلميدديل تلدد  درددد  كدل ح
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دظدرددد  دظ دع يميددل تليالدا دظح مدديث  إظد ( 10هددي )  ثا د رقددم  إ داو   د ج حددن دظ ط يدق دددر  
يميددل تليالددا  هندرددد  ندداظ   يحكددن  هقيدد  إنتددن كددل واددر  حددن دظلاددرد  دظندد ع  ظلحاياساذظددك 

دحيددددع دظدددددردا   إنع ( ن ي ح)يددددلر(اححا يع دددد10 ( يت ددددد دحعالددددا حددددع )10-=11-1 (هددددع
 حثدل دظدردد  دظكليد  حادددر دظمرحدان دظ ند ع  إذاثم  دحدع دظددردا  دظند ع هدإلمدار ن ي ح حيد د  

 دظح ميث ييزددد دظمرحان دظ ن ع طرديا حع دزدياد دظدرد ا  دظحدرك ظددظعردقع 
ن خد ل دحدع دقدل دردد  ححكدن هن يميدل تليالدا دظح مديث يهدع ن خرج دظح ينط دظلر دع حديي 

 20ه وييددد ح  دظحدحددديع  20حدددع دك دددر دردددد  ححكدددن هن يميدددل تليالدددا دظح مددديث يهدددع  يدددلر
هويكددين حاددددر دظح ينددط دظلر ددع  7هح ددري ا وددع تدددد دظلاددرد   10ههأل  نددايأل 2حاندديحا تلدد  

 ا 70ظلحاياس 

دند خردج دظيدددق دظظداهرأل ظلحايداس حددن خد ل تر دذ تلدد  تي د  حددن  إظد يقدد ندع  دظ امددث    
ظذين د ديد حيدوا الم تل  وارد  دظحاياس هويحا  م دن خردج ث ا  دظحاياس حدن دظخ ردا يدظحمكحين يد

( حيظلدا يحيظلد  ميدث  لدد 20ددخ  ار ظعي   تميدئي  حدن دظحديظلين  لغد  ) إتاد خ ل طريا  
 اإظيذيهي حعاحل ث ا  يحكن دظركين  87ا0حعاحل دظث ا  

 ى
ى:ىالتطبوقىالنكائيثالثا

ي الددددل دإلدا ددد  تدددن  داددا دظددديظيلع يدظمرحدددان دظ نددد ع دظحددددرك احاياندددع  عدددد هن  دددم    دددع     
( 80 ط يدق دظحايانددين تلد  تي د  دظ مددث دظ ط يايد  دظح ظلد  حددن )  ندا د  دظ مدث ا قددام دظ امدث 

 حيظل يحيظل ا

ى:ىالودائلىاإلحصائوةى:ىرابعًا
يدمد  يدخ  ار  مليل دن خدم دظ امث ددخ  ار دظ ائع ظعي   ظحعاظد   يا ا  دظ مث دظماظع واد     

 ( يحعادظ  حعاحل در  اط  يرنين ا Two Way ANOVAدظ  اين ظح غيرين حن الين)
ى

ى:ىررضىالنتائجىومناقذتكاىوتفدورهاىخامدا
  م ترض دظ  ائج ط اا اهددل دظ مث:
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 المدرك لدى الموظفين  العراقي قياس الحرمان النسبي   1-
تلدد  تي دد   دظمرحددان دظ ندد ع دظعردقددع دظحدددركق حايدداس ظاددد هظالددر    ددائج دظ مددث  عددد  ط يدد     

حددن كدد  دظد نددين يدظحمددحيظين  اظ مددث هددي دظ مددث هن ح ينددط دردددا  دظمرحددان دظ ندد ع دظحدددرك 
يت دددد حاار ددد  هدددذد دظح يندددط  اظح يندددط دظلر دددع  ( (9.05(  دددا مردل حعيدددارأل حادددددره104.48)

دظلر دع ظلحايداس ا يت دد دخ  دار دظلدرق ا ي مظ ه دذ هك در حدن دظح يندط  (70)يدظ اظد  (*)ظلحاياس
  ص  , 1977 ,( ظعي   يدمد    دظ يا عt-test ين دظح ينطين  ان عحال حعادظ  ددخ  ار دظ ائع )

( ه ححددا يمددير إظدد  هن 79ي درددد  مريدد  ) (0.05  دين ه ددذ ذأل ددظدد  حع ييدد  ت ددد حند ي  )254)
 ا ( 1 حي ح وع دديل )يكحا هي  .تي   دظ مث  عا ع حن دظمرحان دظ ن ع دظحدرك

المدرك العراقي االختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات الحرمان النسبي  ( 1) جدول
 والمتوسط الفرضي لممقياس

متوسط 
 العينة

االنحراف 
 لمعياري

 

المتوسط 
 الفرضي

 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

104.48 9.05 70 32.2 2.00 0.05 

 
 الندوعالمدرك لددى المدوظفين ىمدف وفدق مت يدري  العراقي تعرف الفرق في الحرمان النسبي -2

 ومدة الخدمة
  عاه ظللر يا  دظحادح  واد تيظد  دظ يا ا  إميائياه  اند عحال هندلي   مليدل دظ يا دا  حدن      

 , Two Way ANOVA equal sample ( )Winerدظدردد  دظثا يد  ظلعي دا  دظح ندايي  )

1971 , p: 290 ( ظعي د   كي د  حدن )ظ ديع ( حيظدل يحيظلد  حديزتين تلد  يودق ح غيدرأل د80
 ( يي ح ذظك ا2يدظدديل ) ن  ( 15دقل حن  –ن    15حن  هكثر) يحد  دظخدح 

 
                                                 

*
ظاد دن خرج دظح ينط دظلر ع حن خ ل دحع  ددئل دادد  دظخحن  يقنح الا تل  تددها ه ثم  

 15)( يحدحيتالا )1,2,3,4,5إذ هن هيزدن دظ ددئل هع ) . ر  دظ ا ج وع تدد دظلارد  
ذ وع تدد دظلارد  دظد ( يت د  ر 3( يت د دظانح  يي ح ح ينط هيزدن دظ ددئل )5يتددها )

 ا(120( يي ح حاددر دظح ينط ظلحاياس )(40
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ىمف وفق  المدرك لدى الموظفينالعراقي المقارنة في قياس الحرمان النسبي  (2جدول )
 ومدة الخدمة النوعمت يري 

مجموع  ح ينط درجة الحرية مجموع التربيعات صدر التباينم
 التربيعات

 القيمة الفائية

 0.4 1 0.4 0.0023 (A) دظ يع

 1462 1 1462 8.45 (Bحد  دظخدح  )

دظ لاتل 
(AXB) 

64.8 1 64.8 0.37 

  13142 76 172.9 (Errorدظخطأ )

 14669.2 79   

 

 -: ( حا يأ ع2يقد  ي   دظ  ائج حن دظدديل )
المدرك لدى  العراقي ليس هناك فروق ذات داللة معنوية في قياس الحرمان النسبي - أ

 ا إناث( –)ذكور  نوعالموظفين ىمف وفق مت يري ال
يقد ق ل  هذه دظلر دي  ه إذ ظدم  ظالدر ودريق ذد  ددظد  حع ييد  ودع قيداس دظمرحدان دظ ند ع       

إ اث( ه إذ كا   دظايح  دظلائيد  دظحمندي    –دظحدرك ظد  دظحيظلين تل  يوق ح غيرأل دظ يع )ذكير
( يحند ي  76 – 1( يت دد حاار  الدا  اظايحد  دظلائيد  دظدديظيد  ت دد دردد  مريد  )0.0023 ندايأل )
( ظالدددر ه الددددا هيدددغر حدددن دظايحددد  دظلائيدددد  دظدديظيددد  ححدددا يمدددير إظدددد  هن 4(  ندددايأل )0.05ددظددد  )

 ن دظ ن ع دظحدركادظحيظلين دظذكير يدإل اث يخ رين ذد  دظحن ي  حن دظمرحا
المدرك لدى العراقي ليس هناك فروق ذات داللة معنوية في قياس الحرمان النسبي  -ب

 .سنة( 15اقل من  –سنة  15)أكثر من موظفي الدولة ىمف وفق مت ير مدة الخدمة 

يقد رو   هذه دظلر ي  ه إذ ظالر إن وريق ذد  ددظ  حع يي  قياس دظمرحان دظ ن ع       
دظحيظلين تل  يوق ح غير حد  دظخدح  ه إذ كا   دظايح  دظلائي  دظحمني    نايأل  دظحدرك ظد 

( يحن ي  ددظ  76 – 1( يهع دك ر حن دظايح  دظلائي  دظدديظي  ت د درد  مري  )8.45)
( ححا يمير إظ  إن ه اك وريق وع قياس دظمرحان دظ ن ع دظحدرك ظد  دظحيظلين يتل  0.05)

ايت د إدردا دخ  ار  يكع ظحعرو  ددظ  دظلريق وع دظمرحان  ين يوق ح غير حد  دظخدح  
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ن    15ن   تن هقرد الم ذيأل حد  دظخدح  دقل حن  15دظحيظلين ذيأل حد  دظخدح  هكثر حن 
( 2.80( يهع دك ر حن قيح   يكع دظدديظي  دظ اظغ  )6.69ظالر إن قيح  دخ  ار  يكع  نايأل )

  ا0.05( يحن ي  ددظ  76-2ت د درد  مري )

ليس هناك تأثير ذو داللة معنوية في قياس الحرمان النسبي المدرك لدى موظفي الدولة  -ت
 ومدة الخدمة . نوعىمف وفق مت يري ال

يحد    يعيقد ق ل  هذه دظلر ي  ه إذ ظم يظالر هثر ذي ددظ  حع يي  ظ لاتل ح غيرأل دظ     
( يهع هقل حن دظايح  دظلائي  دظدديظي  0.37دظخدح  ه إذ كا   دظايح  دظلائي  دظحمني    نايأل )

( ه ححا يمير إظ  هن  لاتل هذين دظح غيرين د ي ثر 0.05( يحن ي  ددظ  )76 – 1ت د درد )
 وع دظح غير دظ ا ع حن ي  دظمرحان دظ ن ع دظحدرك ا

 الوظيفي لدى الموظفين.  األداءقياس  -3
دظدديظيلع تلدد  تي دد  دظ مددث هن ح ينددط  دادداظاددد هظالددر    ددائج دظ مددث  عددد  ط يددق حايدداس     

(  دددددددا مردل حعيدددددددارأل 137.7حدددددددن كددددددد  دظد ندددددددين يدظحمدددددددحيظين  اظ مدددددددث هدددددددي ) داددادرددددددددا  
ا ي مدظ  (120)يدظ داظد   *يت د حاار   هذد دظح ينط  اظح ينط دظلر دع ظلحايداس ((39.8حاددره

ين  اند عحال حعادظد  ه ذ هك ر حدن دظح يندط دظلر دع ظلحايداس ا يت دد دخ  دار دظلدرق  دين دظح يندط
  دين ه دذ ذأل ددظد  حع ييد  254)  ص  , 1977 ,( ظعي د  يدمدد  ) دظ يدا عt-testددخ  ار دظ دائع )
( ه ححددا يمددير إظدد  هن تي دد  دظ مددث   ح ددع  درددد  تاظيدد  78ي درددد  مريدد  ) (0.05ت ددد حندد ي  )

 ا ( 3يكحا هي حي ح وع دديل ) ا داددا دظيظيلعحن 
 

الوظيفي والمتوسط الفرضي  األداءلتائي لمفرق بين متوسط درجات (االختبار ا 3جدول )
 لممقياس

متوسط 
 العينة

االنحراف 
 لمعياري

 

المتوسط 
 الفرضي

 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

137.7 

 

39.8 120 3.98 

 

1.98 

 

0.05 
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 ين ىمف وفق مت يري النوع ومدة الخدمةالوظيفي لدى الموظف األداءتعرف الفرق في 4-  
  عاه ظللر يا  دظحادح  واد تيظد  دظ يا ا  إميائياه  ان عحال هنلي   مليل دظ يا ا  حن      

 , Two Way ANOVA equal sample ( )Winerدظدرد  دظثا ي  ظلعي ا   دظح نايي  )
1971 , p: 290 ( ظعي    كي   حن )يوق ح غيرأل دظد س ( حيظلا يحيظل  حيزتين تل80  

 ( يي ح ذظك ا 4 يحد  دظخدح  يدظدديل )
 نوعالوظيفي لدى موظفي الدولة ىمف وفق مت يري ال األداءالمقارنة في قياس  (4جدول )

 ومدة الخدمة
ح ينط حدحيع  درد  دظمري  حدحيع دظ ر يعا  حيدر دظ  اين

 دظ ر يعا 

 دظايح  دظلائي 

 (A)  يعدظ
 

46.4 1 46.4 1.15 

 32.4 1 32.4 0.80 (Bد  دظخدح  )ح

دظ لاتل 
(AXB) 

10.6 1 10.6 0.26 

  3058 76 40.2 (Errorدظخطأ )

 3147.4 79   

 -( حا يأ ع :2يقد  ي   دظ  ائج حن دظدديل )
الدوظيفي لددى المدوظفين ىمدف وفدق  األداءليس هناك فروق ذات داللدة معنويدة فدي قيداس  -ا

 إناث( . –)ذكور  نوعمت يري ال
دظيظيلع ظدد   داددايقد ق ل  هذه دظلر ي  ه إذ ظم  ظالر وريق ذد  ددظ  حع يي  وع قياس     

إ دداث( ه إذ كا دد  دظايحدد  دظلائيدد  دظحمنددي    نددايأل  –)ذكددير   دديعدظحدديظلين تلدد  يوددق ح غيددرأل دظ
( 0.05( يحن ي  ددظ  )76 – 1( يت د حاار  الا  اظايح  دظلائي  دظدديظي  ت د درد  مري  )1.15)

( يحن ي  ددظ  76 – 1( يهع هيغر حن دظايح  دظلائي  دظدديظي  ت د درد  مري  )3.89 نايأل )
دظديظيلع ظدد  دظحديظلين تلد  يودق  داددا( ححا يمير إظ  ه ذ ظيس ه اك ودريق ودع قيداس 0.05)

 ا دظ يعح غير 
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مدف وفدق الدوظيفي لددى المدوظفين ى األداءليس هناك فروق ذات داللة معنوية في قيداس  -ب
 مت ير مدة الخدمة .

دظيظيلع  داددايقد ق ل  هذه دظلر ي  ه إذ ظم  ظالر وريق ذد  ددظ  حع يي  وع قياس       
( 0.80ظد  دظحيظلين تل  يوق ح غير حد  دظخدح  ه إذ كا   دظايح  دظلائي  دظحمني    نايأل )

( ححا 0.05حن ي  ددظ  )( ي 76 – 1يهع هيغر حن دظايح  دظلائي  دظدديظي  ت د درد  مري  )
دظيظيلع ظد  دظحيظلين يتل  يوق ح غير حد   داددايمير إظ  ه ذ ظيس ه اك وريق وع قياس 

  دظخدح  ا
الددوظيفي لدددى المددوظفين ىمددف وفددق  األداءلدديس هندداك تددأثير ذو داللددة معنويددة فددي قيدداس  -ت

 ومدة الخدمة . نوعمت يري ال
يحد    يعظالر هثر ذي ددظ  حع يي  ظ لاتل ح غيرأل دظيقد ق ل  هذه دظلر ي  ه إذ ظم ي      

( يهع هقل حن دظايح  دظلائي  دظدديظي  ت د 0.26دظخدح  إذ كا   دظايح  دظلائي  دظحمني    نايأل )
( ححا يمير إظ  هن  لاتل هذين دظح غيرين د ي ثر وع 0.05( يحن ي  ددظ  )76 – 1درد  )

 ع ظد  دظحيظلينادظيظيل داددادظح غير دظ ا ع حن ي  

 

 المدرك لدى موظفي الدولة . العراقي الوظيفي والحرمان النسبي األداءتعرف العالقة بين  5-
دظيظيلع يح غير  داددادن خددم حعاحل در  اط  يرنين إليداد دظع ق   ين كل حن ح غير     

حعاحل ددر  اط    ( حيظلا يحيظل   لغ  قيح  80دد داه دظمرحان دظ ن ع دظحدرك ظعي    لغ  )
  ت ق  حم حل   ين ك  دظح غيرينايديد  إظ يمير  ( يهي حعاحل در  اط  عيل د0.032-)
ى

ىتحلولىنتائجىالبحثىوتفدورهاداددا:ى
تددظ   ( ي ظري Gurr) دظمرحان دظ ن ع ل  ظري ط اا ظحلاهيم ني م  مليل ي لنير   ائج دظ مث 

 :دآل عيتل  دظ مي ( Adams)دظعائد ل
 المدرك لدى الموظفين  العراقي قياس الحرمان النسبيىال:أو 
 عددا ع حددن درددد  تاظيدد  حددن  )حدديظلع دظديظدد ( إن تي دد  دظ مددث (1) ي دد  دظ  ددائج حددن دظدددديل   

دظمرحدان دظح  داقض يدظمرحدان دظ اددحعاإذ  مدير دظدردد  دظعاظيد  حدن  مايذ دظمرحان دظ ن ع دظحدركا
يدد  حددن قددرد  دإلمد اع ط ادا ظ حداذج دظمرحدان دظ ندد ع إد إن تي د  دظ مدث ظدديالا دردد  د دظمرحدان
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هن ح م دد  دظ يقعددا  مددكل تدداح  يندديطا حالحددا هد  إظدد  زيدداد  دظمرحددان ظددديالاهميث دزددد  ودددي  
اظحد حعا  داخر   ن   ث دا  قددرد  دإلمد اع  ي حدا د خل د    حااين دظمرحان دظ ن ع دظحدرك 

ميددث هدرك هوددردد دظعي دد  إن حددا يميددلين  ا  داخددر حندد ييا   يقعددا  دظادديم حاايندد   اظحد حعددا
( 5يدظمدكل)( 4تليذ دقل ححا يدركين وع  لد غ ع  اظثريد  يدإلحكا يدا  دظحاديد  كحدا ودع دظمدكل )

حخطددط دظمرحددان دظ ندد ع دظحدددرك ظددد  حدديظلع دظديظدد   مددايذ دظح  دداقض يدظح اددادم  انيي ددمدظددذين 
 تل  دظ ر ي ا

 

 

 مرتفع                                                                                                                                  

 

 

 قذراث اإلشباع عبر عنه  

 بذرجت األداء الوظيفي 

 

 فجوة الحرمان النسبي المذرك   

 قعاث القيم                                        توقعاث                      مقايست بالمجتمعاث األخرى                               منحني تو

 القيم                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

منخفض                                       

           

                     الزمه      

  

 ( ه حيذج دظمرحان دظ ن ع دظح  اقض دظحدرك ظد  حيظلع دظديظ ا4مكل )         

 

 

 

 

 

 

 



 - 27 - 

 

 مرتفع                     منحني توقعاث القيم                                                                                    

  

 

 

 

 فجوة الحرمان النسبي المذرك   

 مقايست بالمجتمعاث األخرى                                                    

                                                                                                                                        

 

 قذراث اإلشباع عبر عنه                                                 

 اث                      بذرجت األداء الوظيفي                                                                                                     توقع 

 القيم                                                                                                                                              

 

 

منخفض                                                  

                   

                     الزمه      

  

 دظحدرك ظد  حيظلع دظديظ ا اادمه حيذج دظمرحان دظ ن ع دظح  (5مكل )

ليس هناك فروق ذات داللة معنوية في قياس الحرمان    2-ثانيا:طبقا لنتيجة الفرضية ب 
 –سنة  15)أكثر من المدرك لدى موظفي الدولة ىمف وفق مت ير مدة الخدمة العراقي النسبي 
 .سنة( 15اقل من 

ندد   يعددا ين حددن مرحددان  ندد ع هكثددر حددن  15ن ذيأل دظخدحدد  هكثددر حددن إن دظحدديظلين حدد ظالددر    
  طدددير  إ الددداهقدددرد الم دآلخدددرينا ي  مدددر هدددذه دظ  يدددد  ددد  حالحددد  ت دددد تي ددد  دظ مدددث حدددن ميدددث 

دظعددظد  دظ يزيعيد  ( ح دحين)ير حدا  (حلالديم) اظظلم ودع ظدل يدديد  ديع حدن دظعمديدئي  ودع  إمنانا
تمديدئي  مايايدد   إظيالددا دا  يدظ رقيددا  يدظحكاودآ  هح داوا ودع  يئد  دظعحددلا ود  مدديد يد ددم  ظلعاي 

دظحيظلين  إن ردنخاد ط اتا يد ما يدت اادد  ححا هتط ادظح علا     ظيم آظيا الاوع د خاذ دظاردرد  
 يخ رين تاظحا تميدئيا د   ظم ويذ دظمايق يد دظيدد ا ا

 األداءنويددة فددي قيدداس لدديس هندداك فددروق ذات داللددة مع  4 -ثالثددا: بينددت نتيجددة الفرضددية ب
 الوظيفي لدى الموظفين ىمف وفق مت ير مدة الخدمة .

دظيظيلع ظد  دظحيظلين تل  يوق ح غير  دادداظم  ظالر وريق ذد  ددظ  حع يي  وع قياس    
ذد هح غير ن يد  دظخدح  ظم ي ثر وع درد  داددا دظيظيلع ي  حد  دظخدح  ه ححا يمير إظ  هن

يدظ خطيط ييع د دظ  يد  دظنا ا   مان دظاردرد  دظح علا  وع   ظيم  يئ  ح مر تل  نيا دإلددر  
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ايدن وليس ه اك حعايير يد م   مدد  يزيعا تادد ظلحكاوآ  يدظ رقيا   ين دظحيظلين  دظعحلا
 يع حن دظعميدئي  وع  مايق دظحيدز    ين دظدالد دظح ذيل يقيح   مييع ه اك دت اادد نائدد ظديالم 

يكاو  ويذ حن دين مق     آخر إن تي   دظ مث ظديالا دت ااد  عميدئي  دظعاظمددن مااقا حع
 يعاق  حن ين ماالاا هيدظحكاوأ  ييالحل 

إن د لاق دظ ظرأل يدظ ط ياع ظللر ي ين د ل ع دظذكر يي ح يديد  يع حن دظمرحان دظطحيمدا ع    
ميدث تي د  دظ مثهظدد   (Iraqi Perceived Aspirational Deprivation ا)دظعردقع دظحددرك

 زددد ودي  دظمرحان  ن    زديد  يقعا  دظايم حن ميدث دظميديل تلد  ددح يدازد  يودرص دظ رقيد  
يدظ طير يدظ علم يدظمييل تل  دظنلع ددن ال كي  وع دظيق  دظذأل يميل ث ا   ن ع وع قدرد  

يوير مديد حا يظد   ن   نيا تددظ الا دظ يزيعي  يتميدئي  قردرد الا وع   ميث  عدز دظح نن دظايم 
 Perceived Aspirationalحن قدرد  دظايم ايهي حا يع ر ت ذ  اظمرحان دظطحيما ع دظحدركا)

Deprivation( ا يدظمكل)يي ح ذظك6 ) 
 

 مرتفع                                                                                                                         

 

                                                                                                                                   

 

 

 ث فجوة الحرمان النسبي العراقي المذرك                             منحني توقعاث القيم                            توقعا

 مقايست بالمجتمعاث األخرى    

 القيم                                                                                                                                              

 

 قذراث اإلشباع

 

  

     

 منخفض                                                                                                                               

             

 

                                  الزمه                              

            

 دظحدرك ظد  دظحيظلين دظطحيما عدظ ن ع دظمرحان  ه حيذج( يي ح 6مكل)
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 الوظيفي لدى الموظفين.  األداءاس قيرابعا: 
دظيظيلع تل  تي   دظ مث  داددا عد  ط يق حاياس  (3وع دديل)  ظاد هظالر    ائج دظ مث    

دظ  يددددد  حددددع دردندددد  ي د ددددددددددلق هددددذه  ا داددا دظدددديظيلعهن تي دددد  دظ مددددث   ح ددددع  درددددد  تاظيدددد  حددددن 
(riscolm1998ودراست )     ( 2100 (ودراست.)الصةرايرة2118عكاشةت)  ي ع دع

يدظ رقيددد   ظت دددداز يددد ظدددديالم ديدوعيدن دظ  يدددد  هن دظحددديظلين ظدددديالم هددا ديدددد ودددع دظعحدددل دظددديظيلع 
 ظري ذ تدن  طيير حالارد الم وع دظعحل و   تن دظرغ   وع دظحمارك  وع د خاذ دظاردرد ايط اا ظي 

حيظل وع دظح نند  دظ هي ين دظعاحل إن ط يع  دظع ق  دظ  ادظي   1963( Adamsتددظ  دظعائد )
 ل رض يديد  يع حن دظ يقع دديددا ع  دين دظدالديد دظ دع ي دذظالا يدظحدرديدد  دظ دع ي يقدع دظميديل 

 تليالاا 
المدددرك لدددى مددوظفي  العراقددي الددوظيفي والحرمددان النسددبي األداءتعددرف العالقددة بددين  خامسددا:

 .الدولة
دظدديظيلع  داددادظحدددرك ي  ردقدعدظع دظمرحدان دظ ندد عح غيددرأل  إن يدديد ت قدد  در  اطيد   ددعيل   دين

د يع ددددددع إ الحددددددا غيددددددر حالحددددددين وددددددع دظكمددددددل تددددددن  عددددددض دظخيددددددائص اظددددددد  حدددددديظلع دظديظدددددد 
دظحيددددام   ظ يئدددد  دظعحددددل ه  ادددددر حددددا  ي ددددح ط يعدددد  دظ  دددداا دظحلدددداهيحع ظكدددد   دظنينييندددديكيظيدي 

ل درض دظح غيرينا حن دال  يحمكل  دظح غير دظثاظث وع دظدردنا  دإلر  اطيد  حدن دالد  ثا يد ادظ ع  
يديد ح غير ينيط غير ح ظير ظدذ ت قد  إر  اطيد  تاظيد  حدع ح غيدرأل دظ مدثايحع ذظدك ودان هدذه 

 دظ  يد   مير إظ  دظحنلحا  دآل ي :
دظعردقع   اا حن ال وع يظيل ذ تن دظمرحان دظ ن ع  دظمرحان دظ ن ع دظحدرك ظلحيظلإن  -1

 دظ اليدأل دظذأل حردعي ذ دظحااينا  دظددخلي  ظلحد حعا 
مرحان دظ ن ع دظحدرك ظلحيظل دظعردقع حلاليم  لنع همادأل دظ عدا يحثل دمد دظح غيرد  إن دظ -2

دظ لني  يددد حاتي  دظحكي   ظمخيي ذا ي اظ اظع وان إدردكذ ظلظلم دظيدقع تليالم حااين  
   اظحد حعا  داخر  غير حر  ط  أددا دظيدد ا  دظح اط   ذا

يعح ن  مكل حن ال يداددا دظيظيلع ح غيردن  إن دظمرحان دظ ن ع دظحدرك ظلحيظل دظعردقع -3
دظحيظل  اظلدي   إمناس إن إذهي ح مر   كده ماائق دظيدقع ي  يظيليا تن  ع الحا دظ عضا

هذد  إنيكين( كان يحا زدل يد ما يك يرد غير  هنيد   دظمايل   ين )حا هي كائن( ي ين )حا
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 ددظ   اظديذدظيظيلع  داددا  ظم ي ثر  درد  دظ لني  يدد لعاظي  يدظ اييحي  أ عادهدظحكين دظحدرك 
 دظلرق دإلميائع ظدرد  داددا دظيظيلعا

ى
ىادتنتاجاتىالبحث:

 دظ مث  مير إظ  ددن   ادا  دآل ي :  مليلي  ظ  ائجإن قردا  
( ت ر ت ذ Justice Sensitivityيح لك دظحيظل دظعردقع نح  دظمناني  دظعاظي  ظلعددظ  ) -1

ئم د  ااا دظحعليحا  ذد  دظيل   اظحيدقل دظميا ي  دظحخ لل اخيييا  لك حن خ ل دظحيل دظدد
 دظ ع   علق  اظ يزيع دظعادل ظلثريد  يدظحكاوآ  يدظ رقيا  يدظ مكرد  يغيرهاا

يعا ع دظحيظل دظعردقع حن دظمرحان دظ ن ع دظحدرك دظ ادم تن إدردكذ ظمدم دظلدي  دظمايل   -2
اتا  وع دظ لددن داخر ادظ ع  ح لك دخ  هي ثري  ححاثل  هي ظذ هي ظدحات ذ حع داوردد هي دظدح

 دقل ح ذا
يع اد دظحيظل دظعردقع إن ظديذ ددداد يظيليا تاظيااغير د ذ د ي  ان  حع دظ يقعا  دظذد ي   -3

 ظذ هي ظدحات ذ  اظحااين  حع دظدحاتا  دظخاردي  داخر ا
ا ن    زديد ودي  دظمرحان دظ ن ع يعا ع دظحيظلين حن دظمرحان دظ ن ع دظح  اقص يدظ ادحع  -4

 دظحدرك  ين  يقعا  دظايم يقدرد  دإلم اعا
يطير دظحيظلين دت اادد حلاده إ الم يعيمين  عاظم تميدئع ت ر ت ذ    يد  دظلر ي  دظثا ي   -5

 )ظيس ه اك وريق وع داددا دظيظيلع تل  يوق ح غير حد  دظخدح (
دظعردقع دظحدرك ظذ ددد ذ دظيظيلي  دظحن ال  إن ح غيرأل داددا دظيظيلع يدظمرحان دظ ن ع  -6

  ن يا تن دآلخرات ر ت ذ  ا خلاض حعاحل ددر  اط  ي الحاا
دن ا ظالحا دظيظيلع هيل ح  إظيذ زدحن درد  دم ددد ك  دظح غيرين ظد  تي   دظ مث ح اوا  إن -7

لكر  دظ مث دظح الدع ظ  ا د  تن دإلطاروع ذد  دظنياق  ع الا  هخر دظ ا  دو رد ا  دديد  
)دظح غير حمكل )د داه دظن  ي ( ي   حمكلدظح حثل    يدظحمك   دظحا ر   ويذه هدر  اطعدظييلع 
ظالا قدر   لنيري   ح ظير هدو ردض يديد تيدحل ينيط  غير  إنذظك  يهي حا يالح ا ه اه دظثاظث(ا
 ن ع مرحان دظدظيظيلع يدظ داددا دظ عيل   ين ح غيرألددر  اطي  دظع ق   إمكاظي وع مل 

 هين مديد دظ لنير دظحم حل ظك  دظح غيرين دد حعا تد خرج وع نياقالا دظعام  دظعردقع دظحدركا
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يحن هذه دظعيدحل ددت ااد  عميدئي  دظعاظم هددت ااد  لم دظعاظم د لي  تن  ع الحا دظ عضا
 هدظعدز دظح علمهددوع دظحاار   ددد حاتي هدظ  اوس ددد حاتعا

ى
 التوصوات

 -دآل ي :وع  يا   ائج دظ مث  ييل دظ امث إظ  دظ يييا      
  ظر   أخذتل   مريع قيد ين دديد   ماق  يزيعا تادد ظلثري  يوق نياقا  دقيا   دظعحل -1

ددت  ار دظحيدز    ين دظدالد دظح ذيل ددن مااق دظحاا ل ظذا اظمكل دظذأل ي نس دت ااد ردنخ 
  عددظ  دظعاظم دظحميط ا

 أنيس ثااو  دظ  اوس دظحمريع  ين دظحيظلين يدظعاحلين يدظذأل يل زم   مايق  دظنعع إظ  -2
 ههددل دظح نن   حن آظيا  يد م  وع حديا ذ ي يدالا ذا

دظعحل تل  إيداد  ر احج يد ح دظحعاظم يأخذ   ظر ددت  ار ييد يهناظي   دري  دظعاحلين  -3
كنا الم دظحعارل يدظخ رد  دظدديد  وع حيددن   دظعحلايدظحيظلين يد 

إن  مديد  ردحج ملاو  ييد م  ظل رقيا  يدظحكاوآ  دظ مديعي  ي  ظيم ورص يدظيا  دإل ددع  -4
  حثل دمد دظعيدحل دظدذري  دظ ع  عحل تل   رنيخ ي ريين وكر  دظعددظ  دظ يزيعي  وع  يئ  دظعحلا

ت د دظنعع إظ  إيداد نيانا  آ ي  يحن ا لي    يد  ظحعاظد  كل همكال دظمرحان دظ ن ع  -5
دظ طير ي مايق دظادر  صدظحيظليناحن خ ل ي ع  ردحج ملاو  إلم اع دظمادا  ي يوير ور 

 يدظعائلي ادظح ان  ظ طلعا الم دظمخيي  
  
ىالمقترحاتى 

 -دآل ي :دن كحاده ظلديد   ذد  دظع ق   الذد دظ مث واد قدم دظ امث دظحا رما      
 ح غيدرد  هخدر  حثدل ) دظر دا تدن دا دظديظيلع دادإددردا دردند  ححاثلد  ظل عدرل تلد  ت قد   1-
ه دظحنددددد يظي  ددد حاتيددددد  ه دظ لدددددات   ددد حاتيددددد  دنددددد رد يديا  دظ غييدددددر ددد حددددداتعه ه عحددددلدظ

 ( ظ لس دظعي   هي ظعي ا  داخر  ادظحاار   ددد حاتي هدظ داذ  ددد حاتع
 ح غيدددرد  هخدددر    دددذت قإددددردا دردنددد  تدددن دظمرحدددان دظ نددد ع دظحددددرك ظدددد  طل ددد  دظداحعددد  ي  2-
 هحن ي  دظطحديح هدظعدز دظح علمهواددن داحله د طرد  دظكر  دظ لنعدد داه  مي دظحن ا لحثل)

  ددت ااد  عميدئي  دظعاظمه دظحاار   ددد حاتي ه منين دظذد ه دظ  اوس ددد حاتع ( ه



 - 32 - 

داط داا  )حثدل دظمرحان دظ ن ع دظعردقع دظحدرك ظد  وئدا  هخدر  ودع دظحد حدع دظعردقدع قياس 4- 
 ا(  داد اا يدظحلكرين -دظ امطين دظنيانيين –دظريا يين  –هنا ذ  دظداحع   –دظحال دنين –
ى

ىالمصادر
  ال   دظمرقادظ  ه حك   ه دظااهر ىمم االجتماع السياسي (:1985إ ردهيم)دظغاره  ه ي -1
 ظ  انا  ه  يري ه حك  معجم مصطمحات العموم االجتماىية(:1977زكع ) ده دمح ديأل -2
اإلحصداء الوصدفي واالسدتداللي (: 1977دظ يا ع ه ت د دظد ار  يويق يدث انييس ه زكريدا )  -3

 ه ددر دظك   ظلط ات  يدظ مر ه داحع    غددد ا في التربية وىمم النفس
التخدصص الدجامعي و ىدالقته باألداء الدوظيفي لمدوظفي (: 2010 دددديحاه وائددددز  كدددديركيس ) -4

 كلي  دظ ر ي  ظل  ا ا -ه رناظ  حادن يره داحع   غدددجامعة ب دادرئاسة 
كليد  دتلديم دظ ر ييد ه  -ه داحعد  ح  دذىمم الدنفس اإلداري(: 2011ه ناحع حمنن )دظخ ا    -5

 قنم تلم دظ لسه دظط ع  دايظ ا
 ه  ردح ه رواتع حمحد روداتع ي حمحدداإلدارة المعاصرة(: ----ر محانه دديلد ي آخرين ) -6

 نيد همحده ددر دظحريخ ظل مره دظححلك  دظعر ي  دظنعيدي ا
ه دظط عدد  دظثا يدد ه الصددحة النفسددية و العددالج النفسددي(:  1987زهددردنه ماحددد ت ددظندد م )  -7

 دظااهر ه تاظم دظك  ا
ه غدددد هيزدر  الوظيفية لألحوالاتجاهات الموظف العراقي (1985ناظم ه ماحد ت د دظمنين) -8 

 ددد حاتي ا دظعحل يدظم ين
تقريددر صددادر ىددن وزارة الصددحة العراقيددة بالتعدداون مدد  (:2006دظيدم  دظ لنددي  وددع دظعددردق) -9

 http:// www.emro.who.int/Iraq/pdf/mental اوددددعمنظمددددة الصددددحة العالميددددة
health_launch_ar.pdf.  

فدددي األداء الدددوظيفي لددددى أىضددداء الديئدددات التدريسدددية (: 2011دظيدددردير ه خاظدددد همحدددد ) -10
دظحدلدد  -ه حدلد  داحعد  دحمدقالرسمية من وجده نظر رؤساء األقسدام فيددا األردنيةالجامعات 

   دظثا عا دايلدظعدد  -27
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أثددر الخصددائص الوظيفيددة والوخصددية وقدديم العمددل ىمددف (: 1998آدم غددازأل ) دظع ي ددعه -11
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Abstract 
 

The current search studies (Perceived Iraqi Relative Deprivation 
and their relationship to functional performance Employees).  

 
The concept of Relative Deprivation has been derived from 

theory of Rising Expectations which is observed that Relative 
Deprivation may provoke resentment rather than absolute 
Deprivation. 

Gurr 1970 is defined Relative Deprivation is Perceived 
discrepancy between value Expectation and value capabilities. as 
a result of internal measurements with similar persons or groups in 
society. 

The basic aim of this study concern with why Iraqi Employees 
resentment about Deprivation.  

 
The concept perceived Iraqi Relative Deprivation has been 

developed to study the Perceived discrepancy between value 
Expectation and value capabilities. as a result of external 
measurements with similar persons or groups in another society. 
And its related with job performance. 

 
The target current research: 
 

1- Measurement Perceived Iraqi Relative Deprivation of The 
Employees in the Iraqi state. 
2- Know the differences In Perceived Iraqi Relative Deprivation 

According to variables. 
A- Gender (male, female).  
      B- Number of years of service (15 years and under), (16 years 

and above).  
3- Measuring job performance The Employees in the Iraqi state.  
4- Know the differences in job performance According to variables.  

A- Gender (male, female). 

B-  Number of years of service (15 years and under) (16 years 

and above).  

6- Find correlation between Perceived Iraqi Relative Deprivation 
and job performance.  

 
    The researcher has adopted scale of job performance (Al-
Azzawi 2012) and scale of (Nadhmi 2009) and deal with their 
psychometric conditions, such as face validity and test- retest 
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reliability. The research‘s sample consisted of (80) employees and 
employee from the Diyala University- College of Essential 
Education. 
     
After using appropriate statistical methods the search results: 
1- the sample of research Has high and significant in Perceived 
Iraqi Relative Deprivation. 
2- There is no Statistical significant difference in Perceived Iraqi 
Relative Deprivation by Gender variable (male, female). 
3- There is Statistical significant difference in Perceived Iraqi 
Relative Deprivation in variable service years ,with favor to the 
service  (  above 15 years). 
4- The sample of research has high and significant in Job 
performance. 
5- There is no Statistical significant differences in Job performance  
by Gender variable (male, female). 
6- There is Statistical significant differences in Job performance  in 
variable service years ,with favor to the service  (  above 15 years). 
7- There is poor correlation between Perceived Iraqi Relative 
Deprivation and  
job performance.  
 
    The interpretation of results was explained according to the 
theories of Relative Deprivation and Justice Retune. 
 The search implied some conclusions such as: 
1- The Iraqi employee has high level towards justice sensitive. 
2- The Iraqi employee has high level from Progressive Deprivation 
and Decremented Deprivation. 
3- The Iraqi employee develops belief of random world. 
 
    Several recommendations have been proposed. Some of them 
are the following: 
1- Legislating new law to achieve distributive justice of wealth to 
Iraqi Employees. 
2- Legislating new law to deal with types or Deprivations in order to 
ensure suitable level of job Performance. 
3- The professional institutions taking care to improve skills of the 

employee by training. And achieve technical developments in 

business. 

 
  

 


