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 ممخـص الدراســة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي 

، الحالة المزاجية، كذلؾ مف خبلؿ دراسة محاكر الدراسة )السمات الشخصيةكزارة العمؿ غزة في 
 نمط القيادة( كعبلقتيا بأدا  المكظؼ الحككمي.، المشاركة في اتخاذ القرار

الذم يعتمد عمى جمع البيانات عف الظاىرة ، كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
كتـ استخداـ نسمكب الحصر ، ئي لتحميؿ البياناتاإلحصا SPSSكتـ استخداـ برنامج ، كتفسيرىا

الشامؿ كاستخداـ االستبانة الستطبلع آرا  جميع مكظفي كزارة العمؿ المكجكديف في مقر الكزارة 
كتـ استرداد ، ( مكظؼ كمكظفة200م بمغ عددىـ )ذكال، كمديريات العمؿ كمراكز التدريب الميني

استبانات نظران لعدـ تحقؽ  4االستبانات تـ استبعادكبعد تفحص ، %84استبانة بنسبة  168
الشركط المطمكبة لئلجابة عمى االستبياف كبذلؾ يككف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 

 استبانة .164
كقد نظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف: السمات 

ك ندا  المكظؼ الحككمي كقد ، نمط القيادة، القرارالمشاركة في اتخاذ ، الحالة المزاجية، الشخصية
تبيف نف محاكر المشاعر اإليجابية كالسمبية التي اعتمدت عمييا الدراسة كانت جميعيا ليا نثر 

 إيجابي عمى ندا  المكظؼ الحككمي بنسبة جيدة.
كتكصمت الدراسة إلى بعض التكصيات كالتي مف شأنيا االرتقا  بمستكل ندا  المكظؼ 

كذلؾ مف خبلؿ تخصيص برامج تدريب دكرية في التكاصؿ كاالتصاؿ الفعاؿ بيف القيادة ، كميالحك
العميا كالمكظفيف في كافة المستكيات اإلدارية كضركرة مراعاة الحالة المزاجية لممكظؼ كربطيا 
ؾ بأدائو اليكمي كالشيرم كعمؿ إحصائيات إلنجازات يتـ استخداميا في تقييـ األدا  السنكم . كذل

نشر الثقافة الفاعمة ، ضركرة تكعية جميع المدرا  مراعاة الجانب اإلنساني في التعامؿ مع المكظفيف
ترسيخ ثقافة االنتما  لمعمؿ مف خبلؿ التكعية ، لممكظؼ المؤىؿ كالكفؤ كدمجو في اتخاذ القرار

التدريبي في نم  اإلعبلمية بكافة الكسائؿ كاإلجرا ات . نيضان ضركرة ربط المسار الكظيفي بالمسار
مؤسسة حككمية بما يحقؽ النمك المستمر لئلمكانات الكظيفية لممكظؼ بما يؤثر عمى االنتما  

 لممؤسسة .
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Abstract 

 
This research aimed to identify the effect of negative and positive 

emotions on the performance of government employees in the Ministry of 

labor in Gaza by analyzing  the research axes (personality features, mood, 

participation in decision making, leadership pattern) and their relation to 

the performance of government employees.  
 
 

The researcher adopted the descriptive analytical method, which 

relies on collecting data on the phenomenon and its interpretation using the 

SPSS statistical data analysis. The researcher also employed 

comprehensive census method and questionnaires to survey the views of 

Ministry employees in the headquarters, directorates and vocational 

training centers. (200) employees, both male and female were surveyed and 

168 questionnaires were completed. (4) questionnaires failed to meet the 

required conditions and were thus excluded, which makes the actual 

number of questionnaires under study (164).  
 

 

The results of the study showed a significant statistical relationship 

between: personal features, mood, participation in decision making, leading 

pattern and employee performance. The study demonstrated that the axes of 

negative and positive emotions adopted by the study had a relatively 

positive impact on the performance of the employee. 

 
 

 

The study reached a number of recommendations which will improve the 

level of performance of government employees in the Ministry of labor in 

Gaza. This through designing regular training programs in effective 

communication skills between senior leadership and employees at all 

levels, while taking into consideration the employee mood and its relation 

to their daily and monthly performance. Also, keeping statistical record of 

employee achievements which will assist in their annual performance 

evaluation process.  

 

Furthermore,  managers  should be educated on minding  the humanitarian 

side while dealing with employees; dissemination of employee efficiency  

culture among competent employees and  promoting  participative decision 

making; establishing job devotion and  linking  the career path with 

training path in all government institutions to achieve continuous growth 

for employee potential  which should in return reinforce job loyalty.  
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 :مقدمة
رغـ ، ىي تمؾ المتعمقة بدراسة المشاعر اإلنسانية، دراستيانك يتـ ، ما يمتفت إلييامف األمكر التي قم

ىـ بشر را  كال يختمؼ نحد في نف القادة كالمد، ننيا تتحكـ في سمكؾ األفراد بشكؿ كبير ككاضح
كاضح في قراراتيـ بالدرجة باألكلى؛ تتحكـ فييـ مشاعر الحمـ كالغضب  تمؾ التي تؤثر بشكؿ 

كنكصى بأال يحكـ القاضي ، إلسبلمي مثبلن ال يكقع طبلؽ الغضبافكالتي جعمت الفقو ا، كتعامبلتيـ
 كىك غضباف.

إال نف ، مثؿ الغضب كغيرىا، كبالرغـ مف تكجو الفكر الغربي لبلىتماـ بدراسة المشاعر اإلنسانية
 تراث غني في ىذا المكضكع . مفىذا األمر لـ يدخؿ حيز االىتماـ لدينا رغـ ما لدينا 

يمكف التكصؿ إليو مف نتائج كنظريات في ىذا المكضكع يعتبر مفيدان عمى كال شؾ نف كؿ ما 
 .(2009 )معكض،يا في ذلؾ يالمستكل اإلنساني العاـ ؛ نظران لكحدة المشاعر اإلنسانية كتشاب

حتى إف كثيران مف تجارب النجاح كالفشؿ في حياة ، إف لمعاطفة سطكة كبيرة عمى النفس اإلنسانية
ف إجادة بعض الناس لفف تكظيؼ المشاعر بصكرة ، اعر فييا الدكر األكبراإلنساف تمعب المش كا 

كىي مف ركائز صناعة النفكس ، إيجابية محفزة لميمة كمفجرة لمطاقة كداعمة لبلستقرار النفسي
في حيف تمثؿ المشاعر المتفمتة التي تسيطر عمى صاحبيا دكف نف يسيطر ىك عمييا ، العظيمة

كال يقؼ دكر العكاطؼ في حياة  ،كتمنعو عف تحقيؽ نم إنجاز ، ـ صاحبياعائقان كبيران نماـ تقد
عمى –بؿ إنو ال تكاد تخمك عبلقة مف العبلقات بيف البشر ، اإلنساف عند الحدكد الداخمية لمنفس
سكا  في بداياتيا نك نثنا  تكجيو ، مف نكع مف ننكاع العاطفة –تنكع نشكاليا كاختبلؼ دكاعييا 

كليست األفكار كحدىا كال الخبرات ، مسارىا كالمساعدة عمى استمرارىا نك تكقفيا بعد ذلؾ 
كلكف مشاعره ، كالمعمكمات ىي التي تحدد تكجيات اإلنساف كترسـ سمككو نك تعبر عف شخصيتو

ر كبير في تشكيؿ بنا  اإلنساف نيضان ؛ ألنيا جز  نساسي مف تككينو البشرم ؛ فممعاطفة إذان دك 
 مف جية نخرل.كرسـ عبلقاتو الخارجية كمكاقفو تجاه اآلخريف ، الداخمي مف جية

فإف اإلسبلـ عد العاطفة جز ان نصيبلن في إيماف المر  ، كألىمية العاطفة المحكرية في حياة اإلنساف
 اهلل مف نرقى درجات اإليمافض في ال يكتمؿ إال بو كال ينمك إال بنمائو ؛ فالحب في اهلل كالبغ

 .(2009 الرفاعي،)

نسعى لمعرفة مدل نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ كفي ىذا البحث فإننا 
ليككف ذلؾ لنا عكنان لنستفيد ك يستفيد ذكك  الحككمي في كزارة العمؿ غزة مف خبلؿ محاكر الدراسة 

 ك تصحيح المسار ك المداكمة عمى الرقي. ندا  المكظؼ الحككمي  العبلقة بتطكير
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كيخمص البحث لمجمكعة مف النتائج ك التكصيات كالتي كاف اليدؼ منيا نف تككف مكضكعية 
 الجكانب المتعمقة بتطكير كتحسيف ندا  المكظؼ الحككمي.كىادفة لكؿ ما يخص 

 :مشكمة الدراسة
في اإلنتاج ر الرئيسي ف العنصر البشرم اليكـ ىك العنصنىناؾ اتفاؽ شامؿ عمى    
 كىك ضمير المؤسسة كقمبيا الحساس. ، المكارد التي تحتاج إلييا اإلدارةكىك نغمى ، كالخدمات

العنصر فالعنصر البشرم ىك تعبير عف الثركة األساسية في نم مؤسسة  إنتاجية  نك خدمية كىك 
، باعتباره نىـ عناصر التنميةعاصر جؿ االىتماـ عمى مستكل العالـ المالرئيس كاألىـ الذم يحتؿ 

كقد انتقؿ ىذا االىتماـ التقميدم )بإدارة األفراد( إلى مفيكـ متطكر يتسع ليشمؿ المكارد البشرية 
دارم في تعظيـ اإلفادة مف طاقات البشر ككضعيا في اإلطار إلكييتـ بالجانب السمككي كا

طب الكفا ات البشرية كتحافظ تعرؼ كيؼ تستق التي فالمؤسسة الناجحة ىي، التنظيمي المناسب
كبنا  عبلقات ، عمييا في إطار سياسات متكاممة مف تخطيط المكارد البشرية كتنميتيا كصيانتيا

 .(2006، )العدلكني مصالح مشتركة بيف اإلدارة كالعامميف

كالعمؿ عمى تكفير مناخ  األفرادإف المؤسسة الناجحة ىي التي تقكـ بالتنسيؽ بيف جيكد 
نساني يحفزىـ عمى األاجتماعي  دا  الجيد كيتـ ذلؾ عف طريؽ إشباع الرغبات كالحاجات المادية كا 

 فراد كالجماعات .كالمعنكية كالنفسية كاالجتماعية لؤل

الباحثة في كزارة العمؿ كمبلحظتيا لمعاناة زمبلئيا المكظفيف في التعامؿ مع كمف خبلؿ عمؿ 
بدكره يؤثر عمى مشاعرىـ كانتمائيـ لمعمؿ كبالتالي  مسئكلييـ كمشاركتيـ في اتخاذ القرار كالذم

دا  المكظؼ نيجابية كالسمبية كنثرىا عمى اىتمت الباحثة بدراسة المشاعر اإل عمى ندائيـ ، لذلؾ
 :الحككمي  كعميو فإنو

 :يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي 

 ما مدل تأثير المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ؟   
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 :أىمية الدراسة
 تتبمكر نىمية الدراسة مف خبلؿ نربع  محاكر كىي:   

 أىمية الدراسة بالنسبة لوزارة العمل: 
تقدـ الدراسة نمكذج مقترح لمكقكؼ عمى المشاعر السمبية التي تؤثر عمى ندا  المكظؼ   

نسبابيا كمعالجتيا كتعزيز المشاعر اإليجابية لبلرتقا  بالعمؿ كالكزارة عمى نكمؿ كجو كمعرفة  
 كمساعدة  المسئكليف كصناع القرار في كيفية التعامؿ مع المرؤكسيف.

 أىمية الدراسة بالنسبة لمجامعة اإلسالمية: 
الجامعية  مكتبةتأمؿ الباحثة نف تضاؼ ىذه الدراسة إلى مسيرة البحث العممي كتثرم ال       

 .كالعمؿ األكاديمي 
 أىمية الدراسة بالنسبة لممجتمع المحمي: 

نيا ستقدـ نمكذج عممي مقترح لتحسيف ندا  المكظؼ مف خبلؿ   الكقكؼ  نتنبع نىمية الدراسة مف 
عمى األسباب التي تؤدم إلى تكلد المشاعر اإليجابية كالسمبية كتعزيزىا نك تجنبيا األمر الممكف 

عمى كزارات كمؤسسات نخرل لبلستفادة مف مقترحاتيا كتكصياتيا لمرقي بالمكظؼ الحككمي تطبيقو 
  مما يعكد بالنفع كالفائدة عمى الجميع.

 :أىمية الدراسة بالنسبة لمباحثة 
الدراسة طريؽ لمباحثة لنيؿ درجة الماجستير كاالرتقا  بالمستكل األكاديمي، فيي صقؿ لخبرة 

 قا  بالمستكل العممي كالمينيالباحثة كفتح آفاؽ لبلرت
 :أىداف الدراسة

  الكقكؼ عمى األسباب التي تؤدم إلى تكلد المشاعر السمبية لدل المكظؼ الحككمي
 لمعالجتيا.

  . تعزيز المشاعر اإليجابية كتنميتيا لدل المكظؼ الحككمي 
 تقديـ تكصيات كمقترحات لتحسيف ندا  المكظؼ الحككمي لمرقي بالعمؿ كتنميتو 
 .إبراز دكر كزارة العمؿ في االىتماـ بالمكظفيف كتنميتيـ كرفع كفا تيـ الكظيفية 

 :متغيرات الدراسة
 .ندا  المكظؼ الحككميالمتغير التابع  

 المتغيرات المستقمة:
 العوامل التي تؤدي إلى تولد المشاعر اإليجابية والسمبية لدى الموظف وىي :

 السمات الشخصية. 
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 الحالة المزاجية. 
 .المشاركة في اتخاذ القرار 
 .نمط القيادة 

كقد قامت الباحثة باختيار ىذه المتغيرات المستقمة مف خبلؿ مراجعتيا لمدراسات السابقة التي 
تناكلت مكضكع األدا  الكظيفي ككذلؾ لكي تتناسب كمكضكع الدراسة فنحف نتحدث عف المشاعر 

الة المزاجية كالتي تؤثر بشكؿ كبير عمى اإلنسانية فيجب نال نغفؿ جانب السمات الشخصية كالح
 ندا  المكظؼ الحككمي .

 :فرضيات الدراسة
 :فرضية رئيسية أولى

 كبيف ندا  المكظؼ الحككمي  كالسمبية تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المشاعر اإليجابية
 (.0005عند مستكل داللة إحصائية )

 الفرعية:ويندرج تحت ىذه الفرضية عدد من الفرضيات 
  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السمات الشخصية لممكظؼ  كبيف نداؤه في العمؿ عند

 (.0.05مستكل داللة إحصائية  )
  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحالة المزاجية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ 

 (.0.05عند مستكل داللة إحصائية )
  بيف مشاركة المكظؼ في اتخاذ القرار  كبيف نداؤه في العمؿتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية 

 (.0.05عند مستكل داللة إحصائية )
  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نمط القيادة في المؤسسة التي يعمؿ فييا المكظؼ كبيف

 (.0.05نداؤه في العمؿ عند مستكل داللة إحصائية )
 :فرضية رئيسية ثانية

 نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة 
، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العممي، العمر، عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى كؿ مف )الجنس

 (.0.05عند مستكل داللة إحصائية ) سنكات الخبرة (

 

 

 



 

 

 

 انفصم انثانً
 اإلطار اننظري  نهدراسة

 

 

 مقـــدمـة. 
 المبحث األول: المشاعر واالنفعاالت. 
 المبحث الثاني: العوامل التي تؤثر عمى مشاعر الموظف. 
 المبحث الثالث: األداء الوظيفي. 
 المبحث الرابع: نبذة عن وزارة العمل. 
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 مـقدمة 
عمى دمج األدكار بالمشاعر بحيث تتمخص الثقافة اإلنسانية في المؤسسة في التركيز 

كمف ، يشعر الفرد العامؿ  داخؿ الجماعة بأنو جز  ال يتجزن مف الكؿ كنف الكؿ جز  ال يتجزن منو
ألنو يقكـ عمى ، الكاضح نف إيجاد ىذا النكع مف التثقيؼ في غاية الصعكبة لكنو في غاية األىمية

ذلؾ فإف المنيج األساس ليذه النظرة يقكـ عمى ل، النظرة اإلنسانية لؤلفراد كليس اآللية الكظيفية
كالنظر إلييـ عمى ننيـ نعضا  نسرة كاحدة يتكجب االىتماـ بيـ ، التركيز عمى احتياجات العامميف

كتدريبيـ كالعمؿ عمى ترسيخ المبادئ في نفكسيـ كضماف ندا  متميز ألعماليـ كندكارىـ كتكفير 
ت احة الفرص الكافية ليـ لممشاركة في القرار نكبر قدر ممكف مف االحتراـ لمعامميف كا 

 (.2009، كالعمؿ)الرفاعي

كىك ظاىرة نفسية ، إف االنتما  الميني صفة جماعية كما ننو صفة فردية عمى حد سكا 
كيمكف اإلحساس ، كغيره مف الظكاىر التي ال تخضع لممبلحظة المباشرة كالتي تنبع مف داخؿ الفرد

ىك شرط لمجماعة العاممة معا في عمؿ كاحد مشترؾ كالتي يرتبط ك ، بو مف خبلؿ آثاره كنتائجو
نفرادىا فيما بينيـ بمجمكعة مف األغراض المحددة الكاضحة بحيث يشعر األفراد داخؿ الجماعة 

باإلضافة إلى شعكر نفراد ، بأىمية ىذه األغراض كانسجاميا كتكامميا كتكافقيا مع نغراضو الخاصة
كفي جماعة الزمبل  في العمؿ كالمتعاكنيف عمى ، إلى ىذه األغراض الجماعة بالثقة كاالطمئناف

كقد نفادت معظـ الدراسات التي نجريت في مجاؿ االنتما  الميني نف نكثر ، تحقيؽ ىذه األغراض
األفراد انتما  لمؤسساتيـ ىـ الذيف تقؿ نسب غيابيـ كيككف رضاىـ الكظيفي في ازدياد مستمر . 

كعمى ىذا األساس فإف القدرة عمى اإلنجاز ، ت في العمؿ تككف قميمةكما كنف نسبة االضطرابا
كىك ما تسعى إليو معظـ الدكؿ كالمؤسسات مف ، كاإلبداع تككف نتيجة ضركرية كحتمية لما سبؽ

، خبلؿ تكفير المناخ كالجك التنظيمي كالميني المناسب . إف ىذه األمكر ضركرية لزيادة اإلنتاج
كيتعدل األمر ، مى الشيرة التي ىي ىدؼ لكؿ المؤسسات كالتنظيماتكغزك األسكاؽ كالحصكؿ ع

فالحصكؿ عمى كال  األفراد لمؤسساتيـ يؤدم إلى تخفيض كمفة اإلنتاج لمسمع ، نكثر مف ذلؾ
كالعمؿ عمى تكفير الطرؽ المناسبة كالمبلئمة التي تقـك بمساعدة اإلدارة في ، كتحسيف نكعيتيا

 (.2003، طنيف )سبلمةتطكير خدماتيا المقدمة لممكا

تكضح  مشاعر المكظؼ الحككمي كلما ليذه المشاعر مف نثر عمى نرادت نف  فإف الباحثةلذلؾ 
عمى سمكؾ الفرد كنداؤه في العمؿ نك نثر سمبي  إيجابيندائو سكا  كاف ليذه المشاعر مف نثر 

 يضعؼ نداؤه كسمككو كبالتالي انتماؤه لمؤسستو التي يعمؿ بيا .
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العكامؿ ، لباحثة في ىذا الفصؿ ندبيات البحث كالتي تشتمؿ عمى  المشاعر كاالنفعاالتكستتناكؿ ا
المشاركة  في اتخاذ ، الحالة المزاجية، التي تؤثر عمى مشاعر المكظؼ كنداؤه )السمات الشخصية

  نبذة عف كزارة العمؿ .، األدا  الكظيفي، نمط القيادة (، القرار
  



 

 

 

 

 

 املبحح األول

 املشاعز واالنفعاالت
 

 ويحتوي عمى : 

 مفيوم المشاعر واالنفعاالت.   
  وعوامل تعزيزىا إسالميالمشاعر اإلنسانية من منظور. 
  االنفعاالت. 
 طبيعة االنفعال وتعريفو. 
 استخدام االنفعاالت. 
  والعمميات العقميةأثر االنفعاالت في التفكير. 
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 :مفيوم المشاعر واالنفعاالت
كلكنيا تظير كاستجابة انفعالية ، تعرؼ المشاعر بأنيا تمؾ األحاسيس التي يصعب كصفيا بكممات

كتشتمؿ ىذه االستجابة عمى ، لمفرد في نم مكقؼ مثير سكا  كانت ىذه اإلثارة داخمية نك خارجية
فيظير ، كتغييرات فسيكلكجية تتضمف األجيزة العضمية كالدمكية كالحشكيةتغييرات كجدانية مركبة 

 –ارتجاؼ األطراؼ  -جفاؼ الحمؽ -احمرار الكجو  –تأثيرىا االنفعالي في سرعة ضربات القمب 
كييدؼ االنفعاؿ إلى مكاجية المكقؼ المثير بتمؾ الشحنة االنفعالية التي تزيد مف ، تصبب العرؽ 

كذلؾ ، ده بالرغبة في االستمرار كمكاصمة العمؿ حتى مرحمة تحقيؽ األىداؼتحمؿ اإلنساف كتزك 
كتعتبر التغييرات الكجدانية ذات القيمة التعبيرية اإليجابية  ، في حالة إذا كانت االنفعاالت إيجابية

ذات قيمة اجتماعية كتدلؿ عمى ميارات التقارب كالتكاصؿ مع اآلخريف كمشاعر الحب كالسعادة 
 نما المشاعر السمبية كالغضب كالعدكاف كالكراىية كالحزف فتؤثر سمبيان ،   كاالحتراـ كالتقديركاالنتما

 كينعكس ذلؾ عمى سمكؾ األفراد بتدىكر في األدا ، عمى التفكير كتمنعو مف األدا  نك تبطئ عممو
نسرة كتتككف المشاعر السمبية لدل اإلنساف عبر التنشئة االجتماعية كمؤسساتيا المختمفة مف 

عبلـ دكرا نساسيا في تنمية المشاعر السمبية لدل اإلنساف كتؤدم كسائؿ اإل، كنقارب كمدرسة كناد
فيجد نفسو ، مف خبلؿ األخبار التي يقرنىا نك األحداث التي يسمع عنيا نك يراىا عمى مدار الساعة

 .(2011 بدير،) إيجابيةنماـ نماذج سمبية كتغيب النماذج اإليجابية التي تعكس مشاعر 

، ف التعامؿ مع مشاعر اآلخريف يعد مف الميارات الميمة في إقامة عبلقة إيجابية مثمرة  معيـإ
ىما إدارة الذات كالتعاطؼ مع ، كيتطمب التعامؿ مع مشاعر اآلخريف نضج ميارتيف كجدانيتيف

لك كاف حتى ك ، اآلخريف نك التفيـ . كيؤدم القصكر في ىذه الميارات إلى تعرض الفرد لممشكبلت
 .(2009)محمد، عمى درجة عالية مف الذكا  

ف الناس تتكزع إلى نماذج متنكعة فيما يتعمؽ باالنتباه لمشاعرىـ كالتعامؿ معيا كىذه النماذج إ
 تشمؿ:

  الكاعكف بالذات نك النفس: نم إدراؾ األشخاص لحالتيـ المزاجية نثنا  معايشتيا كحدكثيا في
كيمثؿ إدراكيـ الكاضح ، يما يختص بحياتيـ االنفعاليةكىؤال  لدييـ ثرا  ف، نفس الكقت

ليـ شخصية  ك، كينظركف إلى الحياة نظرة إيجابية، النفعاالتيـ نساسان لسماتيـ الشخصية
 استقبللية كاثقة مف إمكانياتيا كيتمتعكف بصحة نفسية جيدة .

  نك المنجرفكف: كىؤال  األشخاص ليس لدييـ كعي بمشاعرىـ  انفعاالتيـالغارقكف في
فيـ يشعركف بأنيـ غارقكف في انفعاالتيـ كعاجزكف عف الخركج منيا كبأف الحالة ، كانفعاالتيـ
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كىـ متقمبك المزاج ، نك االنفعاؿ الذيف يمركف بو قد تمكف منيـ كال يستطيعكف الخركج منو
 كف مدركيف ليا .كمستغرقكف في مشاعرىـ نكثر مف نف يك

  دراؾ لمشاعرىـ كيميمكف إلى تقبؿ حالتيـ المتقبمكف لمشاعرىـ : كىؤال  لدييـ رؤية كاضحة كا 
 كىناؾ مجمكعتيف مف المتقبمكف لمشاعرىـ :، النفسية كمشاعرىـ دكف محاكلة لتغييرىا

 األكلى : تشمؿ مف ىـ في حالة مزاجية جيدة كليس لدييـ دافع لتغييرىا .
شمؿ مف ليـ رؤية كاضحة لحالتيـ النفسية كمع ذلؾ حيف يتعرضكف لحالة نفسية سيئة الثانية : ت

 .( 2004)خكالدة ،يتقبمكف كال يحاكلكف الخركج مف ىذه الحالة نك تغيير الشعكر 

كمعرفة مشاعر الغير ، إف قدرة الفرد عمى التعبير عف مشاعره تعد مفتاحان لمكفا ة االجتماعية
عاطفيان ميمان لمفرد لمكاجية نعبا  الحياة كالتصرؼ بما يشكؿ ىذه فالقدرة ، المشاعر يعد استعدادا ن

عمى التعامؿ مع مشاعر الغير تعتبر فنان رفيع المستكل يمارسو األفراد في إقامة جسكر العبلقات 
االجتماعية كىذا يتطمب ميارات خاصة لدل الفرد تشمؿ إدارة الذات كالتعاطؼ نك تفيـ مشاعر 

نف يتجاكز سمبياتو إلى كعميو العمؿ عمى ، كالسمبيات اإليجابياتيجمع بيف  اإلنسافف إ. اآلخريف 
مكانات ال محدكدةإيجابياتو،  كيستطيع بمكغ نىدافو كتحقيؽ ، بمعنى نف في داخمو طاقة إيجابية كا 

كما نف المشاعر السمبية قد تؤدم إلى ، ذاتو إذا عرؼ كيؼ يتجاكز مكاطف الضعؼ في شخصيتو
كقد يتجو الشخص إلى تعذيب نفسو مف ، كاالكتئاب كالشعكر بالخضكع كالخنكع كاالنسحاؽ اإلحباط

فينسحب مف الكاقع كيمتصؽ بذاتو في ما ، خبلؿ إحساس عاـر باإلثـ مف دكف نف يرتكب ذنبا
 .(27-26: 2007، حسيف)يعرؼ بالعزلة 

لية تنشأ نتيجة مكاقؼ معينة كتعكس عبارة عف حالة انفعا تعريؼ المشاعر بأنياالباحثة  تتبنىك  
 استجابة ك ردكد نفعاؿ معينة كتؤثر عمى ندا  الفرد كسمككو .

 :المشاعر اإلنسانية من منظور إسالمي وعوامل تعزيزىا 
ككضعو في مكانة سامية منذ المحظة األكلى حيف  بالكائف البشرم ارتقا  مشرفان  اإلسبلـارتقى 

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض  اتجيت اإلرادة اإلليية ليككف خميفة اهلل في نرضو ) كا 
لو مكانة كميمة ككظيفة بحيث ، فيك كائف ليس كبقية المخمكقات في األرض، 30خميفة( البقرة آية 

]َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمََلئَِكِة د لو مبلئكتو الكراـ تكريما ليذا المخمكؽ ثـ نسج، استحؽ ىذا االسـ )خميفة اهلل(

نِّ َفَػَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه[ فيذا األمر الرباني ، 50 :الكيؼ اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِوَس َكاَن ِمَن اْْلِ
كندرؾ آدـ ، الشي  الكثير  كخمؽ في قمبو كمشاعره، خمؽ في نفس آدـ شعكرا باالىتماـ الخاص
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كعرؼ نفسو كذاتو ننو مؤىؿ لكظيفة كميمة ، المكانة كالميمة العظيمة كالشريفة التي كمؼ بيا
 .(2011)عزاـ، ينبغي االستعداد ليا 

كتكاد الرسالة السماكية في ىذا ، المشاعر اإلنسانية احتمت الصدارة كنخذت مساحات كاسعة إف
فقد اىتمت بيا اىتمامان بالغان كجعمتيا نساس ىذا ، كاألحاسيس البشريةالديف تنصب عمى المشاعر 

 الديف كمنطمؽ العبادات كميا كيظير ذلؾ بكضكح مف خبلؿ ما يمي :

إف اإلسبلـ جعؿ االستشعار بكحدانية اهلل كانفراده باأللكىية ىك الركف األساس الذم يدخؿ بو  -1
إلى اهلل سبحانو . كبدكنيا ال يقبؿ اهلل مف  اإلنساف ىذا الديف كتبنى عميو كؿ عبادة كقربى

صرفان كال عدالن إال إذا ارتبطت مشاعره كنحاسيسو باهلل سبحانو كتعامؿ مع صفات اهلل  اإلنساف
التي ، ككانت مشاعره اإلنسانية ىي السبيؿ لمتفاعؿ مع ىذه الصفات كالمراقبة الذاتية، العميا

اهلل مرتبطة ارتباطان كثيقا بمشاعر المؤمف كيزداد فكؿ صفة مف صفات ، تخمؽ الكازع الديني
 .كر كمما ازداد إيمانو بيذه الصفةإحساسو بيذا الشع

كؿ ذلؾ عالـ مف المشاعر تصارع المسمـ بعد نف ، بالخطيئة كالتكبة كاإلحساسالشعكر بالذنب  -2
ُموا َأْىُػَسُهْم َذَكُروا اَّللََّ َفاْستَْغَػُروا ]َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظلَ يقع في المعصية .قاؿ تعالى : 

 . 135 :آؿ عمراف لُِذُىوِِبِْم[
كالصبلة التي تشد العبد ، العبادات : فكؿ العبادات تقـك عمى الصمة الشعكرية بيف العبد كربو -3

كالصياـ الذم يصنع التقكل مف خبلؿ ، بجميع مشاعره كنحاسيسو نثنا  القياـ كالرككع كالسجكد
، كالزكاة التي تفيض مع الماؿ المزكى مشاعر الخضكع هلل اآلمر، شعكر بالمراقبة الذاتيةال

كمشاعر اإلحساس بالفقير الذم يصارع الفقر . كالحج الذم يجمع مشاعر المسمميف كافة بعد 
 نف يجمع نجسادىـ حكؿ الكعبة كفي عرفة . 

كىك ، جتماعي في المجتمع المسمـالمعامبلت كالعبلقات االجتماعية : كنجدىا في التكافؿ اال -4
فيك تكافؿ مادم ، تكافؿ يشمؿ القيـ كالمشاعر كالمحبة كالمكدة بيف جميع نفراد المجتمع المسمـ

 . ( 2002) ابف كثير،  كمعنكم كركحي كنخبلقي في نرفع صكره كنرؽ مشاعره
يتعامؿ مع اإلنساف ككتمة مف المشاعر كاألحاسيس قبؿ نف يتعامؿ مع جسد مخمكؽ مف  بلـ فاإلس

ة حاجاتو المادية التي الطيف كالما  كيسعى إلى تمبية حاجاتو الشعكرية قبؿ نف يسعى إلى تمبي
 .تشبع جسده
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 االنفعاالت:
، يف مف جسمودكف نف يختص بيا جز  مع، يعد االنفعاؿ حالة تغيير مفاجئ تشمؿ الفرد ككؿ

، كالكره، كمف الحاالت الكجدانية الحب، كيتمكف مف كضعيا عمى اعتبار ننيا حالة كجدانية شعكرية
، الغيرة . كيصاحب االنفعاؿ استجابة فسيكلكجية ليا مستكل مف الشدة، السركر، الغضب، الحزف

االنفعاالت نك كال يكجد نشاط نك عمؿ نك تفكير نك تعمـ لمفرد إال كيككف مصحكبان بنكع مف 
فيناؾ حاالت انفعالية ، كاالنفعاالت تضيؼ متعة إلى خبرات الفرد اليكمية، المشاعر نك األحاسيس

، كما نف ىناؾ مكاقؼ تستجمب الخكؼ نك الغضب، سارة كالفرح كالسعادة في بعض المكاقؼ
البنا  النفسي كتمثؿ االنفعاالت جز ان ىامان كنساسيان مف  كالمتعة ىنا تزكؿ بزكاؿ االنفعاالت

لئلنساف. كقد نكدت الدراسات كاألبحاث الحديثة بما ال يدع مجاالن لمشؾ نف المنظكمة الكجدانية في 
كىي تحدد معالـ الشخصية اإلنسانية منذ ، تركيبة اإلنساف معقدة كمركبة كشديدة المقاكمة لمتغيير

ى حالة مف القمؽ كسرعة كقت مبكر في حياة اإلنساف كتؤدم االنفعاالت في حياة اإلنساف إل
الغضب كردكد الفعؿ غير المتكازنة. كقد تزداد تمؾ االنفعاالت إلى نف تمؤل فضا  اإلنساف النفسي 
فتقؿ بذلؾ الفترات التي يشعر فييا اإلنساف بالراحة كاالطمئناف . كقد تشتد تمؾ االنفعاالت فتؤدم 

ت نك عكامؿ تزيد مف حدتيا إلى حالة مف االكتئاب إذا صاحبتيا ضغكط خارجية نك نزما
األحمد، لكف اإلنساف يمتمؾ قدرات لمتغمب عمى ىذه االنفعاالت كربما نسيانيا. )، كخطكرتيا
2004 :243). 

 طبيعة االنفعال وتعريفو:
في كؿ ما ينتاب الفرد مف حاالت كجدانية كالحب نك الكره نك الحزف   Emotionيتمثؿ االنفعاؿ 

كما يتصؼ االنفعاؿ بحدكث استجابة ، نك الغضب نك الغيرة نك السركر نك القمؽ نك النفكر
انقباض عضبلت ، فسيكلكجية عمى درجة مف الشدة تتضح في االرتفاع المفاجئ لضربات القمب

 ( .189: 2000)عبد المعطي،  اد التكتر العضميازدي، ازدياد في ضغط الدـ، المعدة
ذلؾ ألنو ال يكجد حد فاصؿ بيف السمكؾ االنفعالي كغير االنفعالي  ، مف الصعب تعريؼ االنفعاؿ

فاالنفعاالت اإلنسانية تختمط ببعضيا كما تختمط نلكاف ، كما ال يكجد تمييز كاضح بيف انفعاؿ كآخر
األساسية كالحزف كالفرح كالحب كالخكؼ كالغضب ترتبط  باإلضافة إلى ذلؾ فاالنفعاالت، الطيؼ

، كالحماس الديني، ببعضيا بدرجات مختمفة فتؤدم إلى ننماط انفعالية معقدة كالحب الركمنسي
كالكراىية بؿ كحتى في بعض األحياف تختمط االنفعاالت السارة مع ، كالرعب، كالغيرة، كالكطنية

كىي الطبيعة العامة لبلستجابة ، مشكمة نخرل في تعريؼ االنفعاؿثـ ىناؾ ، االنفعاالت غير السارة
 .(129 :2003 )خميفة،تمؾ االستجابة التي تشمؿ الكائف بكميتو ، االنفعالية
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: "حالة تغير في الكائف الحي يصاحبيا اضطراب في السمكؾ . كىذا بأنو كيعرؼ  االنفعاؿ 
و كخبرتو الشعكرية ككظائفو الفسيكلكجية االضطراب حاد بحيث يشمؿ الفرد كمو كيؤثر في سمكك

كمف نمثمتو الخكؼ كالغضب الشديديف " ، كىك ينشأ في األصؿ عف مصدر نفسي، الداخمية
 .( 2002 )الكناني،

ليا مظير فيسيكلكجي سمككي ، فيعرؼ االنفعاؿ بأنو " استجابة عقمية منظمة لحدث ما  نما
 (Mayer, 2001) . كمعرفي " 

مكقؼ   كنيضان يعرؼ االنفعاؿ عمى " ننو حالة إثارة سارة نك غير سارة تحدث لمكائف الحي نتيجة 
 ( .420: 2003، يتضمف صراعان نك تكتران )الزغمكؿ

كيؤثر ، يشمؿ اإلنساف كمو نفسيان كجسميان ، كىك نمر فطرم، كيرل الحسيف نف االنفعاؿ تغير مفاجئ
كيعيف ، كما يصاحب بكثير مف التغيرات الفسيكلكجية، عكرهكفي ش، في سمككو الخارجي، فيو كمو

 ( .115:  2002، كعمى البقا  )الحسيف اإلنساف عمى الحياة
مركبة يصحبيا نشاط جسمي كفسيكلكجي مميز . كالسمكؾ ، كيعرفو زىراف ننو حالة شعكرية

، االنفعالي )ضحيؾاالنفعالي سمكؾ مركب يعبر عف السكا  االنفعالي نك يعبر عف االضطراب 
2004 :33). 

االنفعاؿ بأنو " حالة تغيير نفسية جسمية  تنتاب الفرد كتؤثر إلى حد كبير تعريؼ الباحثة تبنى كت
 في تصرفاتو كسمككو كنفعالو  بسبب مثيرات بيئية نك اجتماعية  نك نفسية ".

بني عمييا غيرىا مف الكعي باالنفعاالت كالمشاعر ىك الكفا ة الكجدانية األساسية التي ين إف
إذ نف المشاعر تمعب دكران نساسيان في تسيير الحياة كما ، الكفا ات الشخصية مثؿ ضبط النفس

كبقدر ما تدفعنا مشاعر الحماسة كاالستمتاع بما نقكـ بو مف ، يصاحبيا مف القرارات الشخصية
)عبد ت في حياتناعمؿ ككذلؾ مشاعر القمؽ المتزف اإليجابي فإننا نحقؽ العديد مف اإلنجازا

 . (2002 المعطي،
كالقدرة عمى تحمؿ تمؾ السيطرة عمى نفسو كعمى انفعاالتو، شعكر الفرد بأنو قادر عمى  إف

يككف داؿ عمى الكفا ة كالذكا  مع الحياة كقد تتكرر مف حيف آلخر، االنفعاالت العاطفية التي تأتي 
عر فكؿ المشايؽ التكازف بيف المشاعر كالعكاطؼ، لدل ىذا الفرد في تناكؿ نمكر الحياة كتحق

عة الصمة كمنعزلة فدكف عاطفة تصبح الحياة راكدة كمممة كمقطك كالعكاطؼ ليا قيمتيا كنىميتيا، 
ذا تجاكزت العكاطؼ الحدكد كلـ تخضع لسيطرة نك تحكـ نصبح الفرد في حالة عف ثرا  الحياة،  كا 

السمبية إف مراقبتنا لمشاعرنا  .تئاب نحيانان بؿ كاالنتحارمتطرفة كممحة قد تصؿ لممرض كالقمؽ كاالك
فالتطرؼ العاطفي يؤدم إلى فقداف االتزاف الشخصي كبالتالي تنتقؿ ىك مفتاح الصحة العاطفية، 
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فاالىتماـ بمكازنة مشاعرنا يعتبر ميمة نساسية في حياتنا ، الحياة مف مذاقيا الحمك إلى المذاؽ المر
 .(2007 )حسيف، الحياة يجب عمى الجميع تعممو كيعد ميارة نساسية في

ف القدرة عمى االنتباه كاإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت كالمشاعر الذاتية كفيميا  كتنظيميا كفقان لمراقبة إ
دراؾ دقيؽ النفعاالت اآلخريف كمشاعرىـ  إيجابيةلمدخكؿ معيـ في عبلقات انفعالية كاجتماعية ، كا 

لمحياة  اإليجابيةتساعد الفرد عمى الرقي العقمي كاالنفعالي كالميني كتعمـ المزيد مف الميارات 
 .(2000 )جبؿ،

دراؾ انفعاالتيـ كاإلحساس بأفراحيـ  كترل الباحثة ضركرة االىتماـ بمشاعر اآلخريف اإلنسانية كا 
تصادفيـ لما لو مف نثر كبير كآالميـ كىمكميـ كمساعدتيـ في حؿ مشاكميـ كتجاكز العقبات التي 

تحسيف ندائيـ  عمى سمككيـ كتكاصميـ مع غيرىـ مف الناس كالزمبل  األمر الذم يؤدم بدكره إلى
نجازىـ في العمؿ كبالتالي ينعكس إيجابيان عمى نجاح المؤسسة كتطكيرىا .  كا 

 ( :Using Emotionsاستخدام االنفعاالت )
كار الفرد كاألنشطة المعرفية األخرل مف خبلؿ خبرات الفرد كيشير إلى الكيفية التي تتشكؿ بيا نف

كتتضمف تنشيط التفكير بتكجيو االنتباه إلى المعمكمات الميمة . كىي القدرة عمى إيجاد ، االنفعالية
كاستخداـ االنفعاالت الضركرية لتكصيؿ المشاعر نك تكظيفيا في عمميات معرفية نخرل 

(.Johnson,2008) . 

  :االنفعاالت في التفكير والعمميات العقميةأثر 
إف الكجداف كالتفكير متداخبلف تداخبلن كثيقان كحتى يتمكف الفرد مف اكتساب معمكمة نك خبرة مف 
الخبرات فبل بد نف تتكافر لو الظركؼ اآلمنة البعيدة عف التيديد كالقمؽ حتى يزداد تركيزه كتزداد 

فعندما ، كبالتالي فيـ المكقؼ كالتعامؿ معيا عقميا كمنطقيا قدرتو عمى استدعا  الخبرات السابقة
تككف الخبرة مصحكبة بانفعاؿ إيجابي كالفرح نك اإلنجاز مثبلن يزداد إتقاف المعمكمة كتخزينيا في 

كذلؾ ألف الناقبلت العصبية في الدماغ البشرم ، صكرة كاضحة يسيؿ استدعاؤىا كاالستفادة منيا
كذلؾ مع الخبرة التي تعطي ىذه األحاسيس ، تعطي شعكران بالراحة كالمرحتفرز مكادا ن كيميائية 

بمثابة  مشاعر اإليجابية التي ترافؽ الخبرة كتعتبر ىذه ال، فيسجؿ الدماغ ىذه المعمكمة، اإليجابية
كىي التي تدعك العقؿ مستقببلن لممارسة نشكاؿ التفكير المختمفة كاالبتكار ، مكافأة لمدماغ
ألف المخ في ىذه الحالة يككف آمنان . كنما إذا كانت االنفعاالت المصاحبة ، اإلنجازكاالستكشاؼ ك 

فإف المادة الكيميائية التي يفرزىا الدماغ تجعؿ الفرد ، لمخبرة سمبية كمؤلمة كالتيديد كالقمؽ كالخكؼ
كبالتالي ، فسومتحفزان لمرد بالمقاكمة )مقاكمة دخكؿ المعمكمة نك تعمـ الميارة( كذلؾ لممحافظة عمى ن

 .(1: 2005 )صبلح،يتدنى االنتباه كالتركيز كالتعمـ 
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  The Traits/ السمات

 :تعريف السمة

كىذا قد يرجع إلى اختبلؼ كجيات النظر بيف العمما  حيث عرفت ، لقد تباينت تعريفات السمة
 -السمة عند مجمكعة مف العمما  عمى النحك التالي :

السمة ىي عبارة عف صفة نك خاصية يتميز بيا الفرد عف غيره مف األفراد نك تتميز بيا جماعة 
كقد تككف ىذه السمة نخبلقية يتميز بيا الفرد عف غيره مف األفراد نك تتميز بيا مف الجماعات 

كقد ، جماعة مف الجماعات كقد تككف السمة نخبلقية كالكـر نك التعاكف نك التسامح نك الصدؽ
نك االنبساط نك مزاجية ، نك شخصية كاالنطكا ، نك ثقافية كسعة األفؽ، تككف فكرية كالمركنة

كقد ، شعكرية نك ال شعكرية، مكتسبة نك مكركثة، نك حركية نك جسمية، في المزاج كسرعة التقمب
كقد تككف السمة سطحية نك عميقة ، يعكض اإلنساف شعكريا نك ال شعكريا بسمة مناسبة نخرل

 :2002، )العيسكمكقد تككف متغيرة متحركة ديناميكية نك ثابتة ثبكتا نسبيا، مسيطرة نك بسيطة
214). 

كتعد ، السمات بأنيا " مجمكعة مف األفعاؿ السمككية التي تتغير معا " (Eysenckؾ )يعرؼ نيزن
 (.2003، )طبيمة السمات عنده مفاىيـ نظرية نكثر منيا كحدات حسية

كىذه ، نننا بحاجة إلى دراسة الشخصية بأسمكب عممي يقكـ عمى القياس كالتحميؿ مف زكايا متعددة
الشخصية نك نبعاد الشخصية " . كالسمات بمعناىا العاـ نفرؽ عف الزكايا ىي ما تسمى " سمات 

كذلؾ ىـ يختمفكف في سماتيـ ، ككما نف الناس يختمفكف في نطكاليـ كنكزانيـ، طريقيا بيف فرد كآخر
نك منبسط  ممثابر نك متخاذؿ نك نميف نك غير نميف نك منطك  بلن نف فبلنان فنقكؿ مث، الشخصية
 .( 2009 )معكض،

إحدل فاالنبساط نك االنطكا  ، نك نكثربؿ يغمب عمييا سمة ، تتميز الشخصية بسمة كاحدة فقطكال 
 .(2004، مة غالبة في تكجيو السمكؾ )رشكافككف سالسمات التي يتصؼ بيا الفرد ألنيا ت

بمعنى ننو لسبب ، كتعرؼ السمة نيضا بأنيا " عادة سمككية ينقميا الفرد معو مف مكقؼ لمكقؼ
الحتماؿ نف يأتي السمكؾ بشكؿ معيف كمنيا الرئيسي الذم يككف كالعاطفة السائدة فيطبع السمات فا

 (.490: 2003، )حنفي الشخصية بطابعو كمنيا ما ىك مركزم

كالسمة عند نلبكرت ىي منظكمة نفس عصبية تخص الفرد كلدييا القدرة عمى نقؿ العديد مف 
عمى نف  ان إلى التعبير عف السمكؾ التكافقي مؤكد المنبيات المتعادلة مف الناحية الكظيفية كتيدؼ
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السمات تككف متكاممة في الشخص كليست خياؿ المبلحظ كىذه المنظكمة يمكف مبلحظتيا مف 
 ( .276: 2001، الخارج عف طريؽ السمكؾ )الشاذلي

كتعرؼ السمة كذلؾ بأنيا: " نم صفة يمكف نف نفرؽ عمى نساسيا بيف فرد كآخر بينما سمات 
الشخصية فيي استعدادات سمككية تكتسب في الطفكلة كتظؿ ثابتة نسبيا عند الفرد في مراحؿ 

 (.500:  2002، حياتو كتميزه عف غيره" )عكض

 (.13: 2005، كتعرؼ السمة بأنيا نزعة ثابتة نسبيا تكجو سمكؾ الفرد كتصرفاتو )الداىرم

ية نك الصفة ذات دكاـ نسبي يمكف نف كقد عرؼ ميبلدم السمة بأنيا "السمة نم الخصمة نك الخاص
يختمؼ فييا األفراد فتميز بعضيـ عف بعض نم تكجد فركؽ فردية فييا كقد تككف السمة كراثية نك 
، مكتسبة كيمكف نف تككف جسمية نك معرفية نك انفعالية متعمقة بمكاقؼ اجتماعية " )الميبلدم

2006 :6. ) 

نماط متسقة مف األفكار كالمشاعر كاألفعاؿ ( السمات بأنيا " نJohnsonكيعرؼ جكنسكف )
 .(3:  2001، )عبد الخالؽ عف غيره مف الناس " )السمكؾ( التي تميز الفرد

السمات  بأنيا " مجمكعة مف الصفات الجسمية كالنفسية كاالجتماعية تعريؼ الباحثة تتبنى تعريؼ ك 
كتفسر سمككو مف حيث االستقرار كالعقمية التي تميز الفرد عف غيره في مختمؼ المكاقؼ كالظركؼ 

 نك الثبات .

 ماىية السمات: 

تككنت نثنا  التطكر المجتمعي لئلنساف ، ف السمات ىي محددات بنا  الشخصيةيرل ركبف شتايف ن
ألنو يمتمؾ سمات فردية خاصة ، كنف اإلنساف شخصية، خاصة لسمككوكتحديدا في النكعيات ال

دراؾ )العجرميكألنو ينظـ عبل، كغير قابمة لمتكرار  (.35: 2002، قتو بالعالـ بكعي كا 

لدل الشخص لبلستجابة بطريقة معينة نحك نكع معيف مف المؤثرات  إيجابيف السمة "ىي نزكع إ
كىي مف الصفات الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية الفطرية نك المكتسبة التي تميز الفرد 

 .( 2003)نحمد ،بنكع معيف مف السمكؾ"

 :الضركرم نف نميز بيف مفيـك السمة كبيف المفاىيـ المقارنة لو مف

  السمات ليست عادات : تعد كؿ مف السمات كالعادات ميكال محددة كلكف السمة نكثر
 عمكمية سكا  مف حيث المكاقؼ الخاصة بيا نك مف حيث ما تؤدم إليو مف استجابات .
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  كيعتبر نلبكرت ، نمر صعب إلى حد ماالسمات ليست اتجاىات نفسية : يعد التمييز بينيما
كما نف كمييما نتاج مشترؾ بيف ، كبل منيما عبارة عف استعدادات مسبقة لبلستجابة

مف التخصيص الشديد إلى  عمكمتيوكقد يختمؼ االتجاه في ، العكامؿ الكراثية كالتعمـ
 العمكمية النسبية عمى حيف يجب نف تككف السمة عامة دائما.

 ط : يميز "نلبكرت " بيف السمة كالنمط بمقدار اقتراب كؿ منيما مف السمات ليست ننما
فاألنماط تككينات نمكذجية يضعيا المبلحظ كيستطيع نف يحدد مدل التطابؽ بينيا ، الفرد

نما النمط فيقمؿ مف ىذا التفرد. عمى ذلؾ ، كالسمة تعبر عف تفرد الشخصية، كبيف الفرد
لما ىك مكجكد  ف الكاقع بينما السمات انعكاسا حقيقيان بعيدة الشبو ع تتمييزيافإف األنماط 

 .( 351: 2003)نحمد ، بالفعؿ

 :معايير تحديد السمة

 كنف السمة نكثر ، بمعنى ننيا عادات عمى مستكل نكثر تعقيدان ، لمسمة نكثر مف كجكد إسمي
 عمكمية مف العادة "عادتاف نك نكثر " تنظماف كتتسقاف معان لتككيف سمة .

  كىذا ما يتضح مف االستجابات المتكررة ، السمة يمكف نف يتحدد عمميان نك إحصائيان إف كجكد
 لمفرد في المكاقؼ المختمفة .

 كلكنيا ترتبط عادة فيما بينيا .، السمات ليست مستقمة بعضيا عف بعض 
 إف سمة الشخصية إذا نظرنا إلييا سيككلكجيان قد ال يككف ليا الداللة الخمقية التي لمسمة ،

 قد تتفؽ نك ال تتفؽ كالمفيـك االجتماعي المتعارؼ عميو لمسمة. فيي
  إف السمة قد ينظر إلييا في ضك  الشخصية التي تحتكييا نك في ضك  تكزيعيا بالنسبة

: 2000 )جبؿ،نك سمات عامة مشتركة بيف الناس ، لممجمكع العاـ مف الناس "سمات فريدة
304). 

 نظرية السمات:

كعمى ذلؾ ، ف يركف نف الحكـ عمى الشخصية يككف بدراسة جميع سماتياىناؾ بعض العمما  الذي
كعمى ذلؾ فإننا لكي نتعرؼ ، فإف الشخصية في نظرىـ عبارة عف مجمكع ما لدل الفرد مف سمات

س سماتو الشخصية نك عمى شخصية فرد ما فإننا نطبؽ عميو عددا كبيرا مف االختبارات التي تقي
فالشخص الكاحد يسمؾ سمككا ، لنظرية عمى فكرة ثبات الشخصية. كتعتمد ىذه انبعاد شخصيتو

كذلؾ تعتمد ىذه النظرية عمى اختبلؼ األفراد فيما يمتمككف مف ، متشابيا في المكاقؼ المتشابية
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سمات . فنحف جميعا نغضب في المكاقؼ التي تثير الغضب كلكف كؿ منا يختمؼ عف اآلخر في 
  .(122:  2002، )العيسكم كفي طريؽ التعبير عنو، درجة الغضب

خاص بالفرد كيعمؿ عمى جعؿ ، كنما نلبكرت فقد عرؼ السمة بأنيا نظاـ نفسي عصبي مركزم عاـ
كما يعمؿ عمى إصدار كتكجيو نشكاؿ متساكية مف السمكؾ ، المثيرات المتعددة متساكية كظيفيا

، ترتيبيا في مدرج ىرميالتكيفي كالتعبيرم . كىك يرل نف السمات تنتظـ فيما بينيا بحيث يمكف 
، ثـ بعد ذلؾ مجمكعة مف السمات الثانكية، نك عدة سمات مركزية، تسكده إما سمة كاحدة رئيسة

، حد األفراد قد يبرز عف غيره ألف ىناؾ سمة رئيسة تسيطر عمى سمككونكيفسر نلبكرت ذلؾ بأف 
كاف نقكؿ ، كؾ اآلخريفف يصبح ىذا الفرد نمكذجا نك معيارا نشير إليو عندما نصؼ سمنإلى حد 

نك فبلنا عنترم في سمككو . كما يمكف نف نجد نحد األفراد ال يتميز ، بأف فبلنا حاتمي في كرمو
كأف نقكؿ نف فبلنا يتميز بالركح االجتماعية ، بسمة كاحدة رئيسة بؿ بعدد مف السمات المركزية

األقؿ عمكمية كالتي تسمى السمات  كالحساسية كاإلنسانية كالحيكية. ثـ يتمتع الفرد بعدد مف السمات
كىي التي تتبدل في حيز ضيؽ مف سمككو . كبيذا فإف نظرية نلبكرت لمسمات تفترض نف ، الثانكية

 )االحمدم، األىميةكصؼ شخصية الفرد يستمـز المعرفة بجانب السمات التي تميزه بالترتيب حسب 
2005 ) . 

الخصائص التي سماىا بالسمات المركزية التي كنما العالـ كاتؿ فقد حدد ستة عشر مجمكعة مف 
اعتبرت مصدرا لكثير مف السمات السطحية، كمف ىذه السمات المركزية االجتماعية ضد العدكانية، 

 ( .2004كالسيطرة ضد الخضكع، كاالنبساط ضد االنطكا ، كالكاقعية ضد الركمانتيكية )سفياف، 
كسمي اختبار ، اختبار يقيس سمات الشخصيةكقد ضمف العالـ كاتؿ ىذه السمات الست عشر في 

كبيذا األسمكب يمكف كضع السمة المركزية ثنائية القطب )االستقامة ، عكامؿ الشخصية الست عشر
، الخيانة كحب النفس( لتشمؿ تحتيا عددا كبيرا مف السمات السطحية ثنائية القطب نيضا–كاإليثار

 (.2005، ي )األحمدمغب –حكيـ ، متقمب –مخمص ، غير شريؼ –مثؿ شريؼ 

 تقييم نظرية السمات :

  إف تجزئة السمكؾ إلى سمات متفرقة يجعؿ مف الصعكبة ترتيب السمات بشكؿ معمـ يمكف مف
 خبللو كصؼ الفرد كالتغيير مف شخصيتو .

  ف كجكدىا يعتمد عمى إف سمات الفرد ىي نساليبو السمككية تحت ظركؼ المثيرات البيئية كا 
فالفرد يخجؿ تحت ظركؼ ، لفرد كبيئتو مما يضعؼ القكؿ بثبات السمةنكعية التفاعؿ بيف ا

 معينة كيككف جريئا تحت ظركؼ نخرل .
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  تتميز نظرية السمات بأنيا تمدنا بكؿ شي  يمكف قياسو كيمكف إجرا  التجارب عميو غير نف
 الدرجات التي تغطييا ىذه االختبارات لعدد مف السمات ليست كافية لكصؼ الشخصية .

  يعد العدد الكبير مف السمات فضبل عف تداخؿ السمات كتكرارىا مشكمة تكاجييا النظرية
   .(70: 2004، )سفياف

  : أنواع السمات

 والسمات الخاصة "الفريدة": ، السمات العامة "المشتركة .1
يعرفيا " نلبكرت " بأنيا : " فئة تصنؼ فييا نشكاؿ السمكؾ المتكافئة لدل المجمكع  السمة العامة

كىي ليست سمة حقيقية " كلكنيا تعكس إلى حد ما االستعدادات الحقيقية كالتي ، العاـ مف الناس
 يمكف مقارنتيا لدل الكثير مف الشخصيات .

كيسمييا )نلبكرت( القابميات ، بعينو : كىي التي ال تخمع إال عمى فرد(السمة الفريدة )الخاصة
 كيرل بأنيا ىي كحدىا السمات الحقيقية كىي نكثر تصكيرا لتركيب الشخصية . ، الشخصية

 والثانوية :، السمات األصمية "المركزية أو األساسية " .2
ىي األكثر شيكعا كتميز الفرد عف اآلخر كعددىا يتراكح مف خمسة إلى عشرة  السمات المركزية:

 سمات .
 كنقؿ نىمية في كصؼ الشخصية .، ضعيفة نك ىامشية، نقؿ حدكثا السمات الثانوية :

 السمات التعبيرية واالتجاىية: .3
ب األحياف كلكنيا ال تككف كاقعية في نغم، كىي سمات تؤثر عمى شكؿ السمكؾ : السمات التعبيرية

 كمف نمثمتيا السيطرة كالمثابرة .
: 2001)باظة،  سمات ذات تأثير محدد في مجاالت معينة مف مجاالت الحياة :ىيةالسمات االتجا

11-15). 
لى جانب ىذه السمات فقد لكحظ نف ىناؾ طائفة نخرل مف السمات المزاجية نك التع بيرية كالتي كا 

 -منيا :يذكرىا العيسكم 
 نم الرغبة في السمكؾ المتكامؿ كالمتناسؽ نك المتماسؾ . سمة االنسجاـ 
 . سمة التفكؾ في السمكؾ كىي عكس السمة األكلى 
 . سمة قيرية نك اندفاعية نم الميؿ لبلستجابة بسرعة كدكف تفكير نك تأمؿ قبؿ االستجابة 
  سمة االنفعالية نك الكجدانية كتشير إلى مدل تكرار االنفعاالت كدكاميا ككثافتيا. 
 . سمة االبتكارية نك اإلبداعية كتشير إلى سرعة التعمـ كاألصالة في التفكير كالحدس 
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  سمة الكثافة نم كجكد ميؿ عميؽ في الحياة كالبحث عف الفرص المؤدية إلى المناشط المفيدة
 كالمناشط التركيحية كالصحية الممتازة كالبحث عف القكة كالتأثير كالشغؼ بالحياة كالناس .

 كاـ نم دكاـ السمكؾ                 .سمة الد 
 . سمة اإلسقاط نم الرغبة في رؤية عيكب الفرد كمخاكفو كرغباتو في اآلخريف 
  سمة المكضكعية نم النزعة نحك رؤية األشيا  كما ىي في الكاقع كليس كما يريدىا خياؿ

 الفرد.
 م تأثير الفرد بالميكؿ ن، السمة الذاتية نم سمة خيالية كذاتية كنظرة إنسانية كسمكؾ عاطفي

 الذاتية كالمشاعر الخاصة.
 .السمة الخارجية نم نزعة الفرد نحك التأثير فقط باألمكر الشخصية المجسمة كالكقائع الحقيقية 
 العيسكم) حب الذات نم عبادة الذات نم حب الفرد لذاتو مع عدـ احتراـ اآلخريف سمة، 

2002 :127-130). 

  :السماتالعوامل المؤثرة في اكتساب 

، التي تدخؿ في تككيف الشخصية كالحيكية كالخمكؿ ككدرجة التأثير االنفعالي السمات المزاجية :
، سرعتيا نك بطئيا . فتتكقؼ في المقاـ األكؿ عمى العكامؿ الكراثية، نك قكة االستجابة نك ضعفيا

ال تحتاج إلى تعميـ نك  كمنيا عممية األيض " البنا  كاليدـ " كىي، منيا الجيازيف العصبي كالغددم
 تدريب .

  : فيبدن الطفؿ في اكتسابيا في سف مبكرة كىك ال يكتسبيا عف السمات االجتماعية والخمقية
بؿ عف طريؽ المحاكالت كاألخطا  كعف طريؽ ، طريؽ التعمـ الشرطي كحده كما يزعـ السمككيكف

القابمية ، كالمشاركة الكجدانية، االستبصار نيضا . ىذا إلى ما تقكـ بو المحاكاة غير المقصكدة
 .(346: 2003نحمد،)ب كعممية التقمص ليا دكر كبير في ىذا االكتسا، لئليحا 

باكتسابيا مف البيئة المحيطة خبلؿ مراحؿ  الفردكترل الباحثة نف السمات قد تككف مكتسبة يقـك 
تنشئتو االجتماعية مف خبلؿ اختبلطو بمف حكلو مف نىمو كنقاربو كزمبلئو كمعمميو كالبيئة التي 

يتكلد يعيش فييا فيتعمـ الكثير مف األشيا  التي تشكؿ شخصيتو كصفاتو التي يتصؼ بيا كبالتالي 
، كقد تككف السمات فطرية نيضان تنشأ التي تميزه عف غيره كتشكؿ سمككو مجمكعة مف السماتلديو 

مع الفرد منذ بداية حياتو فيكلد بيا نك مكركثة يتصؼ بيا كأىمو كيستطيع الكالديف نف ينمكا السمات 
الحسنة في نبنائيـ بغرس العادات كاألخبلؽ الحميدة لدييـ كتدريبيـ عمييا كتكضيح السمكؾ 

 كآثارىا الخطرة عمى الفرد كالمجتمع . كالسمات السيئة
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 :المزاج
( : ىي حالة مف عدـ االستقرار االنفعالي كىك شعكر انفعالي كاسع يشمؿ جميع Moodyالمزاجية )

كبيف األمؿ كالخيبة كبيف الفرح ، فيك يتراكح بيف الحب كالكره، الحاالت الكجدانية بصكرىا المختمفة
كبيف الراحة كاالنسجاـ كبيف الكسؿ ، يف االبتياج كالضجركبيف السركر كاالنزعاج كب، كالحزف
كبيف الراحة كالمسالمة كبيف االندفاع ، كبيف الرضا كالقناعة كبيف عدـ الرغبة كالرفض، كالممؿ

كالشخص المزاجي ىك شخص متقمب المزاج بيف ىذه الدكافع كاالنفعاالت بشكؿ دائـ كال ، كالعدكانية
 ( .  Vespi, 2002دة )يجد لنفسو االستقرار كالسعا

فالمزاج ىك ذلؾ الجز  مف شخصياتنا كصفاتنا التي تتككف عف طريؽ الجينات . كنتيجة لذلؾ 
كبالرغـ مف مساحة الحرية المتاحة لنا فإننا نحتاج ىذا المزاج طيمة حياتنا . كلمشخصية اإلنسانية 

انطكائي  –عاطفي كبعد انبساطي بعديف ننشأ قبؿ الميبلد عف طريؽ الجينات ىما : بعد االستقرار ال
االنفتاح عمى العالـ  –القبكؿ كالتقبؿ –كىناؾ نبعاد نخرل متفؽ عمييا ىي : بعد الحكـ كالتقدير 

كيمكف تعريؼ المزاج عمى ننو مجمكعة مف الصفات التي تميز انفعاالت الفرد عف غيره ، الخارجي 
الفردية التي تميز ديناميكية العمميات كيعرفو آخركف عمى ننو "الخصائص النفسية ، مف األفراد

تشمؿ سرعة تأثره ، كىك ظاىرة ذات طابع خاص متميز في طبيعة الفرد االنفعالي، النفسية لمفرد
كسرعة قكة استجابتو عمى األمكر التي نلفيا . كىك الدافع الداخمي لتمبية رغباتنا ، بالتحفز االنفعالي

 .(2006، كىك الذم يؤثر في سمككنا )نبك غزاؿ
كتستخدـ لفظة المزاج في عمـ النفس لمداللة عمى الطبيعة الكجدانية ألحد األفراد كما تحددىا كراثتو 

فالمزاج في نظر العمما  يتحكـ في قابمية الفرد لمتأثر باألرجاع االنفعالية كيحدد كنو ، بصفة رئيسية
الناشط االنفعاالت الييف  كىكذا كثيرا ما يقاؿ عف الشخص، ( السائدةMood"حالتو المزاجية " )

فربما استطعنا ، إثارتيا ننو صاحب مزاج قابؿ لئلىاجة . فإذا كانت استجابتو المتسمطة عدكانية
بحؽ نف ننعتو بالغضكب المزاج . ككؿ شخص مفرط التعرض لمترجح بيف الحاالت المزاجية دكف 

عمى ننو نساس كجداني ثابت  كما ينظر إلى المزاج  ،سبب ظاىر كثيرا ما يسمى "متقمب المزاج " 
ياىا . كربما نمكف كصفو  نكعا ما يختمؼ باختبلؼ الحالة العقمية  السكية نك التعكدية كيتقابؿ كا 

لجسـ في مختمؼ نكضاعو. كتغيراتو عمى المجاز بأنو ضرب مف "الحالة العقمية " يماثؿ حالة ا
كىك مركز العكاطؼ كمخزف الشعكر يمتمؾ دكرا كبيرا حيكيا في الحراؾ السمككي  فالمزاج .يةاالنفعال

كلممزاج تأثير آخر عمى الذاكرة حيث يتدخؿ ، لمدماغ كفي إدارة األعماؿ الذىنية المحظية كالممتدة
فيك ميارة ، ذلؾ عمى ندائيا كفعاليتيا ان ( إلييا معممـز مف المشاعر )المحزنة كالسعيدةفي دفع ح

ال فإنيا ستككف ميزكزة كقاصرة كغير قادرة عمى ذىن ية تحتاج إلى تكازف ذاتي كتماسؾ تقني كا 
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ذا نىمية بالغة كعميو فإننا نقكؿ إنو ال بد  ان إذا فالمزاج يحتؿ دكر ، خدمة عممية التفكير بشكؿ عاـ
ات النفسية مف رعاية المزاج رعاية ىادئة ككديعة كعمينا نف نبعده عمى الدكاـ عف الصدمات كاإلصاب

كذلؾ مف خبلؿ الدفكعات الشعكرية اإليجابية مثؿ االعتراؼ ، الحادة التي تقـز عممو كتخفت نشاطو
كما يعرؼ المزاج بأنو " قابمية نك تييؤ لدل الفرد  ،احتراـ الرنم كالمشاركة الفاعمةباليكية الذاتية ك 

المزاجية كيرتبط المزاج بالتغيرات لممكاقؼ االنفعالية نك ميؿ في نف يدرؾ تغيرات في الحالة 
ج عمى ننو استعداد نك األيضية كالكيميائية كخاصة في الغدد الصما  كىناؾ ميؿ إلى تصكر المزا

 .(2006، )الفنجرم تييؤ كراثي
المزاج بأنو عبارة عف حالة نفسية عارضة يتعرض ليا الفرد بشكؿ مفاجئ  تعريؼ  الباحثة تبنىكت

كذلؾ ألسباب داخمية تتعمؽ بالفرد نفسو نك خارجية متعمقة  بالبيئة  كتككف خارجة عف إرادتو
 المحيطة .

 الشخصية والمزاج : 
شاع استعماؿ كممة مزاج بمعنى مرادؼ لمشخصية . كتجمى ذلؾ بكضكح في الحضارة اليكنانية في 

حيث صنؼ األنماط في شخصية اإلنساف إلى نربعة ىي : ، حديث )نبقراط( عف ننماط المزاج
، كالمزاج الدمكم )نبك حكيج، المزاج السكداكم، المزاج البمغمي نك الميمفاكم، المزاج الصفراكم

.  كقد قسمت عمى نساس المككنات األساسية لمعالـ كىي الما  كالنار كاليكا  (188-189: 2001
كيعتبر مؤيدم ىذه النظرية نف كؿ ، كالتراب كقسمت نيضان حسب ما يكجد في الدـ مف عناصر

مط مف األنماط يتميز بسمكؾ معيف كقد حاكؿ ىيبكقراط نف يصؼ مزاج الناس ككانت فكرتو نف ن
الجسـ مككف مف عناصر نربعة في كؿ فرد كتككف الغمبة ألحد ىذه العناصر فإذا غمب الدـ 

، سكداكم، دمكم المزاج . نما إذا غمب عنصر السكاد فإنو حزيف، نمؿ، فالصفات المزاجية تفا ؿ
نما مف يغمب عميو النمط البمغمي ، ك ثائر نك حار المزاجنغمب عنصر الصفرا  فإنو ىائج نما إذا 
 .(  2010، خامؿ )نجـ، فيك بميد

كخبلصة القكؿ إف الخمؽ كالمزاج مف مقكمات الشخصية كلكنيما ال يؤلفاف الشخصية بأسرىا . 
، الشخصية . )المميجي كالثاني يميز الجانب االنفعالي مف، فاألكؿ يميز المظير االجتماعي

2001 :28). 

 ( General Moodالمزاج العام )

 كىك مجمكعة مف الكفا ات البلمعرفية الفرعية نك القدرات التي تساعد الفرد عمى إدراؾ حالتو
 .(2007، )األحمدمالمزاجية كتغييرىا بشكؿ إيجابي 
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مكانتو كمركزه اإليجابي داخؿ  كيتمثؿ في قدرة الفرد كمياراتو في االستمتاع بالحياة كالحفاظ عمى
 المجتمع كيتككف مف فرعيف:

 كاالستمتاع بالذات كباآلخريف .، السعادة : كتتمثؿ في الشعكر بالرضا عف الذات-1
كاإلبقا  عمى الجانب اإليجابي لدل ، التفاؤؿ : ىك القدرة عمى رؤية الجانب المضي  في الحياة -2

، (39: 2010، )األسطؿ، (142-140: 2010، )المممي).الفرد في مكاجية األشيا  غير المبلئمة
 .((39: 2009، )الجيكرم

 السمات النفسية المميزة لألنماط المزاجية : 

: نقؿ درجة مف االستثارة التي تستدعي االستجابة بالحزف نك الفرح نك الراحة نك  الحساسية -1
 تتميز بأقؿ درجة مف الشدة. يمكف الحكـ عمى ىذه السمة مف خبلؿ تطبيؽ المثيرات التي، الشقا 

لممثيرات كالمؤثرات الداخمية كالخارجية )المؤثرات  اإلنسافالقكة التي يستجيب بيا  االنفعالية : -2
 مثؿ : الفشؿ كاالنتقادات المكجية إلى الشخص كالتيديد(.

درجة تأثير الفرد عمى البيئة المحيطة كقدرتو عمى مكاجية الصعاب كتخطييا  الفاعمية : -3
 ؽ نىدافو المنشكدة .لتحقي
تكازف الشخص في تكزيعو لنشاطو عمى الحاجات الداخمية  المواءمة بين االنفعالية والفاعمية: -4

 كالحالة المزاجية االنفعالية.
تعبر ىذه السمة عف سيكلة تأقمـ الفرد مع المؤثرات الخارجية كيتكقؼ  المرونة مقابل الجمود: -5

 ىذا عمى مدل جمكد نفكار الفرد كانحراؼ سمككو .
يمكف تحديد ىذه ، يتكقؼ نشاط الفرد عمى مؤثرات معينة االنبساطية مقابل االنطوائية: -6

و فالمؤثرات الخارجية السمات مف خبلؿ معرفة المؤثرات التي يتكقؼ عمييا نشاط الفرد كاستجابات
كاألفكار كاألشكاؿ كالتصكرات التي ترتبط مع ، التي تنشأ في الكقت الحالي تعبر عف االنبساطية

 (.39: 2010، األسطؿ)الماضي تعبر عف االنطكائية 

كترل الباحثة نف لمحالة المزاجية تأثير كبير عمى مشاعر المكظؼ فإذا كانت حالتو المزاجية جيدة 
رتفعة انعكس ذلؾ عمى مشاعره كبدت ذك طابع إيجابي كبالتالي يتأثر نداؤه كنشاطو في كمعنكياتو م

 العمؿ كتفاعمو مع زمبلؤه كرؤساؤه فيصبح إنسانان منتجان فاعبلن متميزَا في عممو راقيان بمؤسستو .

 عممية اتخاذ القرار:
إف لـ يكف  اإلدارةكىي مف نىـ ننشطة ، تعتبر عممية اتخاذ القرار عممية نساسية كميمة في اإلدارة

نىميا كضركرة حتمية لتحقيؽ األىداؼ التي مف نجميا ننشأت المنظمة فيي محكر نك جكىر 
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، العممية اإلدارية حيث ننيا تمثؿ كؿ مخرجات العمميات اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كقيادة كرقابة
عمى  إدارتيابعيد عمى قدرة ككفاية  كنصبح مقدار النجاح التي تحققو نية منظمة يتكقؼ إلى حد

، العديد مف القرارات التي تتطمبيا مجريات العمؿ ان اتخاذ القرارات المناسبة . فالمدرا  يتخذكف يكمي
كتختمؼ ىذه القرارات مف حيث قكة نثرىا عمى المنظمة فيناؾ قرارات ركتينية كنخرىا استراتيجية  

 (.180: 2000، )حبتكر

 مفيوم القرار:

سمؾ معيف نك محدد بيف مجمكعة مف البدائؿ بمكاجية نك تفادم احتماالت المستقبؿ ، كبيذا ىك م
المعنى فإف عممية اتخاذ القرارات ىي عممية مفاضمة كاختيار بيف مجمكعة مف البدائؿ لتحقيؽ 

 (.2001، نىداؼ محددة )عباس
عممية اختيار بيف بدائؿ لمتكصؿ إلى اختيار البديؿ المناسب ’’ عرؼ عممية اتخاذ القرار بأنيا تك 

 .( 149: 2001)حسف،‘‘ بشأف مكضكع معيف نك مشكمة ما 
فالقرار اإلدارم يعبر عف ، ( بيف القرار اإلدارم كعممية اتخاذ القرار287 :2001كقد ميز الشامي )

نما ، اختياره مف بيف عدة بدائؿ نك حمكؿ كذلؾ لمتعامؿ مع مشكمة معينةالحؿ نك البديؿ الذم يتـ 
اتخاذ القرار اإلدارم فيي مجمكعة مف الخطكات العممية المتتابعة التي يستخدميا متخذ القرار 

 بيدؼ الكصكؿ إلى اختيار القرار األمثؿ .
بإنيا  عممية  االختيار  كيمثؿ اتخاذ القرار ناتج عممية صنع القرار نم تمؾ المرحمة المتعمقة

كاالستقرار عمى بديؿ كاحد كىك القرار كيصدر مف المسئكؿ الذم يممؾ السمطة كالقدرة كالرغبة 
 .(243  :2001، المعمكمات سكا  كاف ىذا المسئكؿ شخص بعينو نك جية مختصة )المغربي

، ار ىك سمكؾفرنل نف القر ، ( بيف القرار كعممية صنع القرار225: 2004ككذلؾ ميز حريـ )
يتبعو فعؿ ، إنو اختيار كاعي مف بيف بديميف فأكثر ثـ تحميميما، تصرؼ كاعي مف بيف عدة بدائؿ

جرا  لتنفيذ ىذا االختيار. نما عممية صنع القرار فتتضمف سمسمة مف الخطكات المترابطة إنك 
 المؤدية إلى قرار كتنفيذ ىذا القرار كمتابعتو . 

القرار "بأنو اختيار نفضؿ بديؿ مف عدة بدائؿ لمكقكؼ عمى المشكبلت تعريؼ الباحثة  تبنىكت
 كحميا.

 :أىمية عممية اتخاذ القرارات 
تعتبر عممية اتخاذ القرارات عممية مستمرة كمتغمغمة في الكظائؼ األساسية لئلدارة فالكظائؼ 

كاألفراد ال  كاإلنتاجكذلؾ نشاطات كظائؼ التسكيؽ ، اإلدارية كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة
جميع  كما ننيا تنتشر في، خاذ القراراتبؿ نف كجكدىا ىك نتيجة عممية ات، يمكف نف تكجدىا لكحدىا
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المستكيات اإلدارية كيقكـ بيا كؿ مدير نك مشرؼ نك قائد كيتعامؿ مع كؿ مكضكع محتمؿ في 
 .( 287 :2001، المنظمة ) الشامي

  المشاركة في  عممية اتخاذ القرار: 
كىنا تكمف ، إف المنظمات الديمقراطية تشرؾ كؿ مف يتأثر بالقرار في عممية إعداده كاتخاذه
فيناؾ ميزات ، الفمسفة الحقيقية لمبدن القيادة الجماعية الذم يحظى بأىمية متزايدة في النظـ اإلدارية

رار نقرب إلى فكمما زادت اآلرا  كاف الق، شراؾ الجماعة في اتخاذ القراراتإعديدة تترتب عمى 
شتركت الجماعة في القرار كانت نقدر عمى فيـ مغزاه كىدفو ككانت نكثر تأييدا لو اككمما ، الصكاب
 (.102 :2005، لتنفيذه )مرسيكتحمسا 

 : أىمية المشاركة في اتخاذ القرارات 
عممية يعتبر االسترشاد برنم اآلخريف في مختمؼ المستكيات اإلدارية مف الضركريات البلزمة في 

فمف المعركؼ بأنو ال يكجد مف ىك خبير في كؿ شي  . إف كؿ فرد يحتاج إلى ، صنع القرار
مساعدة كمعاكنة كرنم اآلخريف سكا  نكانكا رؤسا  نك زمبل  نك مرؤكسيف . فاإلنساف الفرد كبغض 

 سكا  يكجيياالنظر عف مستكل تعميمو نك نضجو ال يمكنو نف يحيط بكؿ جكانب المشكبلت التي 
كبيدؼ إيجاد حمكؿ لتمؾ المشكبلت ال بد مف ، عمى المستكل الفردم نك عمى مستكل التنظيـ

، مشاركة اآلخريف كعميو فإف المشاركة تعد مف نىـ األسس التي تقكـ عمييا اإلدارة )الشقصي
2005: 48.) 
 ت أنواع ويمكن تصنيفيا وفقًا لمعايير مختمفة وذلك عمى النحو التالي  :اوالقرار 

 القرارات كفقان إلمكانية برمجتيا كتنقسـ إلى القرارات المبرمجة كالقرارات غير المبرمجة  -1
 القرارات كفقان ألسمكب اتخاذىا كتنقسـ إلى القرارات الكيفية كالقرارات الكمية . -2
القرارات كفقان ألىميتيا كتنقسـ إلى القرارات االستراتيجية كالقرارات التكتيكية كالقرارات  -3

 ية.التنفيذ
القرارات كفقان لظركؼ اتخاذىا كتنقسـ إلى القرارات التأكيدية كالقرارات غير التأكيدية كىي تمؾ  -4

 القرارات التي ال يتكفر لمتخذىا كافة المعمكمات كالبيانات البلزمة .
كتنقسـ إلى القرارات الفردية األكتكقراطية كالقرارات الجماعية ، القرارات كفقان لمنمط القيادم -5

 .( 249:  2003)كنعاف، قراطية الديم
( نف نسمكب المشاركة قد يتحكؿ إلى كسيمة لضياع المسئكلية كخاصة عند 2001كيرل البكىي )

 كقكع نخطا  فادحة في القرارات فبل يككف مف السيؿ محاسبة مجمكعة مف الناس قد تككف كبيرة .
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بسبب بعض المعكقات كمف  يعجز متخذم القرار في اتخاذ قرارات فعالة لمصمحة المؤسسة كذلؾ
 نىميا:

عدـ تحديد المشكمة تحديدان كاضحان كعدـ القدرة عمى التمييز بيف المشكمة السطحية  -1
 كالمشكمة الحقيقية .

 عدـ معرفة جميع النتائج المتكقعة لجميع البدائؿ المتاحة . -2
 عدـ اإللماـ بجميع الحمكؿ الممكنة لممشكمة . -3
 عدـ القياـ بعممية تقييـ مثمى لمبدائؿ  -4
تقيد متخذ القرار بمجمكعة مف العادات كالمعمكمات كالخبرات كالميارات كاالنطباعات  -5

 الخارجة عف إرادتو كفمسفتو كقيمو االجتماعية كاألخبلقية بدكف مراعاة المكقؼ .
 .( 289:  2010)السكارنة ،ضغط عنصر الكقت  -6

مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات اإلدارية حيث ننيـ نقدر الناس كترل الباحثة نىمية  
عمى معرفة المشاكؿ التي يكاجيكنيا كتشخيصيا كاقتراح البدائؿ لمكصكؿ لمقرار كالحؿ 

 األمثؿ.

 القيادة:
باإلضافة إلى ، القيادة مكضكع معقد ييتـ بو كؿ مف عمما  السياسة كاالجتماع كالعمكـ العسكرية

بيد نف القيادة اإلدارية ، كما نف ىذه العمكـ ىي مصدر الكثير مما نعرفو عف القيادة اإلدارية اإلدارة.
تختمؼ عف القيادة العسكرية نك السياسية التي غالبا ما تيتـ بقادة دكؿ كجماعات كجيكش نك 

ية فيي جانب مف عمؿ كمسئكل، كغالبا ما تككف بحجـ إنساني كبير . نما القيادة اإلدارية، حركب
كيحتاج إلييـ نك إلى تعاكنيـ ليؤدم ىذا ، نم كؿ مف يؤدم عممو بكاسطة اآلخريف، كؿ إدارم

فقد تتشابو المسئكليات القيادية لئلدارة العميا لمنظمة كبيرة نك عمبلقة مع المسئكليات اإلدارية  .العمؿ
 ( .363 :2001، لقائد سياسي نك عسكرم كلكف تبقى مختمفة )برنكطي

كذلؾ ألف لمقيادة تأثيرا ديناميكيا في تفاعؿ ، القيادة باىتماـ كبير في نكساط األعماؿيحظى مكضكع 
دارة كتنمية الم  كارداألفراد كالمنظمات . كتبرز فعالية القيادة اإلدارية مف خبلؿ عمميات إعداد كا 

البشرية في منظكمة متجانسة تعكس االىتمامات االستراتيجية لممنظمة كمتطمبات تطكيرىا 
(Chuang,2005: p:3.) 
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 تعريف القيادة :

تعددت التعريفات لمقيادة كذلؾ الختبلؼ كجيات نظر العمما  كالباحثيف حكؿ ىذا المفيكـ فقد 
رشادىـ مف نجؿ ’’ Likertعرفيا بأنيا قدرة الفرد في التأثير عمى شخص نك مجمكعة كتكجيييـ كا 

‘‘ كسب تعاكنيـ كحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعة.
 ( . 19 :2004، )حسف

صدار القرارات  النشاط الذم يمارسو القائد اإلدارم في مجاؿ اتخاذ’’كتعرؼ القيادة اإلدارية بأنيا  كا 
صدار األكامر كاإلشراؼ اإلدارم عمى اآلخريف باستخداـ السمطة الرسمية كعف طريؽ التأثير  كا 

 ( .18 :2010، )السكارنة‘‘ كاالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف.
القدرة عمى التأثير في اآلخريف كتغييرىـ نحك األفضؿ كترؾ نثر  بأنياالقيادة تعريؼ الباحثة تبنى كت

يجابي فييـ لما لو  مف نثر في تحقيؽ األىداؼ المرجكة لممؤسسة .عمي  ؽ كا 

 شروط القيادة :

 لكي يتحقؽ كجكد القيادة ال بد مف تكفر ثبلث شركط كىي:
 كجكد جماعة مف الناس. -1
 كجكد شخص مف بيف نعضا  الجماعة قادر عمى التأثير في سمكؾ بقية األعضا  . -2
اليدؼ المشترؾ الذم تسعى نف تستيدؼ عممية التأثير تكجيو نشاط الجماعة كتعكنيا لتحقيؽ  -3

 .(99:  2010 ،)السكارنة لتحقيقو

 أىمية القيادة اإلدارية :

 تظير نىمية القيادة في النقاط التالية:
 تستطيع القيادة اإلدارية تحكيؿ األىداؼ المطمكبة إلى نتائج. -1
 العناصر اإلنتاجية بفعالية نحك تحقيؽ األىداؼ .تكجو القيادة اإلدارية  -2
 بدكف القيادة يفقد التخطيط كالتنظيـ كالرقابة تأثيرىا في تحقيؽ نىداؼ المنظمة . -3
بدكف القيادة يصعب عمى المنظمة التعامؿ مع متغيرات البيئة الخارجية كالتي تؤثر بشكؿ  -4

 ( 168:  2007)الفرا ، المرسكمةتحقيؽ المنظمة ألىدافيا مباشر نك غير مباشر في 

 الوظائف األساسية لمقيادة اإلدارية : 

ه الكظائؼ باختبلؼ طبيعة كتختمؼ ىذ، تتحدد الكظائؼ األساسية لمقيادة في مجمكعة مف المياـ
 المياـ التي يقـك بيا القائد:كمف ، الجماعة
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الكاعية التي تجعمو القائد كمصدر لمفكر: حيث يجب نف يتكفر في القائد قدر مف المعرفة  -1
 المصدر المكضكعي ألفراد جماعتو كقائدىا الركحي .

القائد كخبير: فالقائد في الغالب مصدر لممعرفة كالخبرة في الجماعة ففي بعض الجماعات  -2
 تككف القيادة لمف يتميز بالمعرفة كالخبرة الفنية كاإلدارية .

حدد األىداؼ سة العامة لمجماعة كيالقائد كمبرمج لمسياسات: حيث يتكلى القائد كضع السيا -3
 .كية ليااالستراتيجية كالتكتي

القائد كمخطط : فالقائد يتكلى كضع الخطط كنساليب العمؿ ككسائؿ العمؿ ككسائؿ التنفيذ  -4
 كالبرنامج الزمني .

القائد كنمكذج كقدكة كرمز: فيك يمثؿ السمكؾ القيادم النمكذجي في العبلقة مع المجمكعة  -5
 ألعمى كالقدكة لمتعامؿ في تحمؿ المسئكلية كضبط العمؿ كبذؿ الجيد.كيقدـ المثؿ ا

القائد كممثؿ خارجي لمجماعة : فيك يقكـ بتمثيؿ الجماعة في عبلقتيا الخارجية لمتعبير عف  -6
 حاجاتيا كالتزاماتيا مع اآلخريف .

فيك الكسيط ، القائد كمؤثر عمى العبلقات الداخمية : القياـ بتنظيـ العبلقات الداخمية لمجماعة -7
 بيف نفراد الجماعة .

ز بقدرتو عمى منح الثكاب القائد كمصدر إلصدار التقكيمات اإليجابية كالسمبية : فيك يتمي -8
 مف خبلؿ الخبرة كتكفر عامؿ العدالة.كالعقاب 

حيث ييتـ بأفراد ، القائد كراع نبكم : فيقكـ بالدكر األبكم اإلنساني لكؿ عضك في المجمكعة -9
مف خبلؿ التعرؼ عمى نكضاع كؿ فرد كمشاكمو كيساعد في حؿ تمؾ ، عى مصالحيـالمجمكعة كير 
 .( 15-14: 2008)شحادة ،المشكبلت 

 أنماط القيادة :

، يعرؼ النمط القيادم بأنو نسمكب القائد كطريقتو في ممارسة عممية التأثير في مكظفيو )الخطيب
2007: 7. ) 

المكاقؼ القيادية التربكية بكؿ عناصرىا كنىدافيا  كما يعرؼ بأنو السمكؾ المتكرر لمقائد تجاه
 ( .2003، المرتبطة بيا )الزغمكؿ

تعددت ننماط القيادة بتعدد الباحثيف كالمفكريف كستستعرض الباحثة التقسيـ الكبلسيكي ألنماط القيادة 
عف ثبلثة  كطريقتو في التأثير ،كىذا التقسيـ يتحدث، كىك الذم يقسـ القادة بنا  عمى نسمكب القائد

 ننكاع مف القيادة :
 . النمط األكتكقراطي 
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 .النمط الديمقراطي 
 .النمط الحر 

 النمط أو القيادة األوتوقراطية )التسمطية(

ألنو يتحكـ في مرؤكسيو ، يعتبر القائد األكتكقراطي نك المتحكـ نقرب إلى الرئيس منو إلى القائد
كغالبا ، عطي اىتماما كبيرا آلرا  غيره مف المرؤكسيفكيعتبر مركز اتخاذ القرارات كال ي، بغير إرادتيـ

فيك يعرؼ ما يريد كيفعؿ  في سبيؿ ذلؾ ما يشا  ، يجابية كالمكضكعيةإلما يتصؼ بالصراحة كا
كيتميز القائد المتحكـ نك المتسمط بأنو يحاكؿ تركيز كؿ السمطات في يده ، (161 :2004، )عباس

كيصدر نكامره كتعميماتو التي تتناكؿ كافة التفاصيؿ ، رة بمفردهكيحتفظ لنفسو بالقياـ بكؿ صغيرة ككبي
 ( .71 :2004، كيصر عمى إطاعة مرؤكسيو ليا )حسف

 : النمط الديمقراطي 
 كمف نىـ الخصائص التي يتصؼ بيا ىذا النمط:

 يفكض بعض السمطات اإلدارية لممرؤكسيف . -1
 مقترحات .كيبحث ما يرد منيـ مف ، يناقش المرؤكسيف في نمكر العمؿ -2
 كصالح العمؿ .، يكزع المسئكليات عمى المرؤكسيف بما يتفؽ مع قدراتيـ -3
 ينسؽ الجيكد بيف المرؤكسيف . -4
 يطبؽ المكائح كالقكانيف بطريقة مرنة . -5
 يشارؾ المرؤكسيف مناسباتيـ . -6
 يحقؽ التآلؼ كاالندماج بيف المرؤكسيف . -7
 يفيـ مشاعر كمشاكؿ المرؤكسيف كيعمؿ عمى معالجتيا. -8
 )الخطيب،راجع عف قراره إذا كاف فيو مضايقة لممرؤكسيف كيعمؿ عمى رفع مستكل ندائيـ يت -9

2004 :45). 
 :النمط الحر 

كيقدمكف آرائيـ كرؤيتيـ ، قادة ىذا النمط يتقمصكف دكر االستشارم كيشجعكف نفكار المكظفيف
ف ىذا النمط االستشارم غير فعاؿ إذا سعت ، الثاقبة عندما يطمب منيـ ذلؾ المجمكعة كرا  كا 

كيطمؽ عميو نيضان القيادة ، (168 :2001، ال تتفؽ كنىداؼ المنظمة )راتشمافاألىداؼ التي 
كالمكجية . كفي ظؿ ىذا األسمكب مف القيادة ال يممؾ القائد سمطة رسمية ، كالمتساىمة، الترسمية

نما يمثؿ رمزان لممنظمة كيترؾ حرية كاممة لممرؤكسيف في تحديد نىدافيـ  :  2005، )العميافكا 
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كيرجع استخداـ ىذا النمط مف القيادة إلى الفترة التي ساد فييا المنيج الحر نسمكبان لتكجيو ، ( 262
إال نف استخداـ ىذا األسمكب لـ يصؿ إلى الحد الذم يجعؿ منو منيجان ، جيكد كنشاطات األفراد

 ( . 252:  2009، ثابتان ) كنعاف
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 األداء الوظيفي:
مستمرة لمبحث عف الحمكؿ لممشكبلت  الكظيفي باىتماـ بالغ كشيد بحكثان  حظي مكضكع األدا  

عف ننو يعبر الكحيدة لتحقيؽ نىداؼ العمؿ فضبلن إذ ننو يعتبر الكسيمة ، المتعمقة باألدا  الكظيفي
كما زالت ، عف مستكل التقدـ االقتصادم كالحضارم لجميع الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكا 

العامميف  إشراؾكمحاكلتيا ، المنظمات تبحث عف قيادات جديدة عف طريؽ إعادة تصميـ ىياكميا
كاستحدثت نظاـ حمقات الجكدة كابتداع حكافز جديدة لمجيكد ، فييا في كضع السياسات بصكرة نكبر

كمئات األساليب األخرل التي تركز عمى تحقيؽ غاية كاحدة كىي ، الفردية كالجماعية المممكسة
 .(53 :2004، حسف) تحسيف األدا 

ذم تـ كاألدا  ىك الفعؿ المبذكؿ نك النشاط ال، جاز نك تنفيذإننم عمؿ نك "كيعرؼ األدا  لغة بأنو :
كاألدا  الميني ىك القياـ ، جازه فاألدا : ىك نتاج جيد معيف قاـ ببذلو فرد إلنجاز عمؿ معيفإن

بأعبا  الكظيفة مف مسئكليات ككاجبات كفقا لممعدؿ المطمكب مف العامؿ الكؼ  المدرب 
 (.48 :ىػ1419، ".)الكذناني

 مفيوم األداء الوظيفي:
تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرديشير األدا  الكظيفي إلى درجة تحقيؽ  كىك يعكس الكيفية التي ، كا 

، ما يحدث لبس كتداخؿ بيف األدا  كالجيد كغالبان ، نك يشبع الفرد بيا متطمبات الكظيفة، يتحقؽ بيا
 نما األدا  فيقاس عمى نساس النتائج التي حققيا الفرد فمثبلن ، فالجيد يشير إلى الطاقة المبذكلة

كفي ، كلكنو يحصؿ عمى درجات منخفضة، في االستعداد لبلمتحاف كبيران  جيدان الطالب قد يبذؿ 
 ( .209 :2001، مثؿ ىذه الحالة يككف الجيد المبذكؿ عالي بينما األدا  منخفض )محمد

يجكز الخمط بيف السمكؾ كبيف ال كيمقي تكماس جيمبرت الضك  عمى مصطمح األدا  كيقكؿ ننو 
مكؾ ما يقكـ بو األفراد مف ننشطة في المنظمة التي يعممكف بيا نما ذلؾ نف الس، اإلنجاز كاألدا 

اإلنجاز فيك ما يبقى  مف نثر نك  نتاج بعدما يتكقؼ األفراد عف العمؿ نم ننو مخرج نك نتاج نك 
نما األدا  فيك التفاعؿ بيف السمكؾ ك اإلنجاز نم ننو مجمكع السمكؾ كالنتائج التي تحققت ، النتائج

 .(97  :2003، معا )درة

كما يعرؼ العكاممة األدا  الكظيفي عمى ننو مجمكعة مف السمككيات اإلدارية المعبرة عف قياـ 
  :2004، كحسف التنفيذ كالخبرة الفنية في الكظيفة )العكاممة، كتتضمف جكدة األدا ، المكظؼ بعممو

66. ) 
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دراؾ  نما سمطاف فقد اعتبر األدا  الكظيفي ىك األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدن بالقدرات كا 
تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد  :2004، )سمطاف الدكر كالمياـ كالذم يشير إلى درجة تحقيؽ كا 

219). 

مف خبلليا جمع البيانات كاستنباط يتـ كما عرؼ ندا  العامميف بأنو " العممية اإلدارية كالفنية التي 
لمعامميف لمقارنتو بأدا   مستكيات األدا  المتحقؽ فعبلن  المعمكمات الكصفية كالكمية التي تدلؿ عمى

 .(189  :2005، نقرانيـ نك بالمعدالت كالمعايير التي تكضح ما ينبغي نف يتحقؽ " )الكبيسي

متكامؿ لتحقيؽ  استراتيجيكمف التعاريؼ المرتبطة باألدا  "إدارة األدا  " كيقصد بو طريؽ نك منيج 
حسيف ندا  العامميف بالمنظمة كتنمية قدراتيـ الفردية كالجماعية نجاح تنظيمي متكاصؿ كذلؾ بت

(.:4672001 ،Armstrong) 

األدا  الكظيفي بأنو الجيد الذم يبذلو المكظؼ لمقياـ بمسئكلياتو ككاجباتو تعريؼ الباحثة تبنى كت
 الكظيفية المطمكبة .

 عناصر األداء:
تجمع ىذه التعريفات  األدا  إال نف ىناؾ عكامؿكعمى الرغـ مف االختبلؼ بيف الباحثيف في تعريؼ 

 : كىي كما يمي

 المكظؼ :كما يمتمكو مف معرفة كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع . -1
 الكظيفة : كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات كما تقدمو مف فرص عمؿ . -2
نظمة المكقؼ: كىك ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية كالتي تتضمف مناخ العمؿ كاإلشراؼ كاأل -3

 .(32 :2002)الصغير، اإلدارية كالييكؿ التنظيمي 

 :عناصر األداء الوظيفي
كالميارات الفنية كالمينية كالخمفية العامة ، المعرفة بمتطمبات الكظيفة : كتشمؿ المعارؼ العامة -1

 عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا .
يقكـ بو كما يمتمكو مف رغبة  نكعية العمؿ : كتتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم -2

 كميارات فنية كبراعة كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطا  .
إنجازه في الظركؼ العادية  كمية العمؿ المنجز: نم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ -3

 كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز .، لمعمؿ
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ي العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسئكلية العمؿ المثابرة كالكثكؽ : كتشمؿ الجدية كالتفاني ف -4
نجاز األعماؿ في نكقاتيا المحددة  كمدل حاجة ىذا المكظؼ لئلرشاد كالتكجيو  ، كا 

 .(34: 2008، )عكاشةكتقييـ نتائج عممو ، مف قبؿ المشرفيف

 أىمية قياس األداء الوظيفي:
يسعى قياس األدا  لتحقيقيا كىي عمى تتبيف نىمية قياس األدا  الكظيفي مف خبلؿ األىداؼ التي 

 النحك التالي :
 الترقية كالنقؿ  -1

، كبالتالي يتـ ترقيتيـ إلى كظائؼ نعمى مف كظائفيـ، إذ يكشؼ قياس األدا  عف قدرات العامميف
 ( .153 :2007 ،كظيفة التي تتناسب كقدراتو )حمكدكما يساعد في نقؿ كضع كؿ فرد في ال

 تقييـ المشرفيف كالمديريف -2
حيث يساعد قياس األدا  في تحديد مدل فاعمية المشرفيف كالمديريف في تنمية كتطكير نعضا  

شرافيـ كتكجيياتيـ . كتقييـ األدا  ىك نظاـ رسمي لمراجعة كتقييـ ندا  إالفريؽ الذم يعمؿ تحت 
 (Mondy,2005:P252األفراد كفرؽ العمؿ في المنظمة )

 كمات كاقعية عف ندا  العامميف فيياتزكيد متخذم القرارات في المنظمة بمعم -3
نتاجيتيـ كمستقبؿ  ك يعتبر مؤشرا إلجرا  دراسات ميدانية تتناكؿ نكضاع العامميف كمشكبلتيـ كا 

 ( .88  :2005، المؤسسة نفسيا )شاكيش
 إجرا  تعديبلت في الركاتب كاألجكر -4

ففي ضك  المعمكمات التي ، إذ نف قياس األدا  يسيـ في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لمعامميف
يتـ الحصكؿ عمييا مف قياس األدا  يمكف زيادة ركاتب كنجكر العامميف نك إنقاصيا كما يمكف 

 ( .289  :2004، اقتراح نظاـ حكافز معيف ليـ )حسف
 اكتشاؼ االحتياجات التدريبية -5

التدريبية  كبالتالي تحديد إذ نف قياس األدا  يعتبر مف العكامؿ األساسية في الكشؼ عف الحاجات 
 ( .87  :2005، ننكاع برامج التدريب كالتطكير البلزمة )شاكيش
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 أنواع األداء: 
 كاألدا  المعاكس نك المجابو:، كاألدا  الظرفي، يصنؼ األدا  إلى ثبلثة ننكاع كىي ندا  المياـ

عمميات جكىرية في المنظمة مثؿ  إنجاز ندا  المياـ : يقصد بو السمككيات التي تسيـ في -1
دارة التابعيف، كجرد المخزكف، كالبيع، اإلنتاج المباشر لمبضائع كالخدمات ككؿ ندا  ، كا 

فمثبل في الكظائؼ اإلدارية ، نك غير مباشر في تنفيذ عمميات المنظمة، يسيـ بشكؿ مباشر
د مف حالة النزاع يمكف نف يشمؿ ىذا األدا  نك السمكؾ الحاجة إلى إحداث تحكيؿ األفرا

كذلؾ نيضا يمكف نف يككف ىذا السمكؾ عبارة عف جيكد ، بكاسطة الصراع إلى جك تنافسي
 . (49: 2010بظاظك،تحفيزية إليجاد مثؿ ىذا الجك) 

األدا  الظرفي: ىك كؿ السمككيات التي تسيـ بشكؿ غير مباشر في تحكيؿ كمعالجة  -2
كالمناخ ، السمككيات تسيـ في تشكيؿ كؿ مف الثقافةكىذه ، العمميات الجكىرية في المنظمة

نما يككف خارج نطاؽ مياـ الكظيفة ، التنظيمي كاألدا  ىنا ليس دكرا إضافيا في طبيعتو كا 
مثبل ممكف نف يككف ، األساسية كيعتمد عمى الظرؼ الذم تجرم فيو معالجة العمميات

نك نحك المنظمة ككؿ ، بالعمؿ كمساعدة الزمبل  في مشكمة ليا عبلقة، مكجو نحك الزمبل 
نك التكجو نحك ، كاستمرارية الحماس كبذؿ مجيكد إضافي في العمؿ، مف خبلؿ الحرص

ككذلؾ اتباع المكائح التنظيمية ، العمؿ التطكعي لتنفيذ مياـ خارج الدكر الرسمي لمكظيفة
 .(2011 سمطاف،كاإلجرا ات عندما ال تككف متكافقة مع رغبة الفرد )

معاكس نك المجابو: كىي تختمؼ عف النكعيف السابقيف حيث يتميز بسمكؾ سمبي األدا  ال -3
نما تشمؿ سمككيات مثؿ االنحراؼ، في العمؿ مثؿ التأخر عف مكاعيد العمؿ نك الغياب ، كا 

 .(2011 )سمطاف،كسك  االستخداـ كالعنؼ كركح االنتقاـ كالمياجمة ، كالعدكاف

 العوامل  المؤثرة في األداء ومحدداتو:
تقسـ مؤثرات األدا  الفردم المياـ الكظيفية إلى عكامؿ معينة يتميز بيا الفرد نتيجة دكرات شخصية 

نك التدريب الداخمي في المؤسسة كالدراسة ، نك جدارات تدريبية سابقة، داخمية مثؿ كفايات
فقد نشار ، الشخصية مف خبلؿ المطالعة كقرا ة كؿ ما ىك جديد يتعمؽ بالكظيفة

Hackett,2002:p.208) كقسميا إلى ثبلثة ننكاع ىي:، ( إلى محددات األدا 

كاألىداؼ كالمعرفة الذاتية بمتطمبات ، كاألساسيات، معرفة تقريرية: كتشمؿ المعرفة بالحقائؽ -1
 كبشكؿ تقريرم .، كتقاس بكاسطة القمـ كالكرقة، كظيفة ما
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كىي خميط بيف معرفة ، فعبل: كىذه المعرفة تتعمؽ بما يجب نداؤه معرفة إجرائية كميارية -2
نك الميارات العممية ، كتشمؿ ميارات إدراكية نم معرفية، ككيفية األدا  كالقدرة عمى ذلؾ

كالتداكؿ ، كالبنا ، كالتحفيز، الدافعية، التي تتطمب استخداـ عضبلت الجسـ في العمؿ
 .كتنسيقيا

، االختيار لؤلدا الدافعية كالتحفيز: ىي تأثير مشترؾ مف  إحدل سمككيات ثبلث ىي  -3
 كاستمرار الجيد المبذكؿ نم اإلصرار.، مستكل الجيد المبذكؿ

 استراتيجية إدارة األداء:
( إلى بعض العناصر االستراتيجية التي يمكنيا المساىمة في تحسيف ندا  Drucker) لقد نشار

 كىذه العناصر ىي:، المؤسسات الخدماتية
باإلضافة إلى دراسة ، كتحديد رسالة المؤسسة، تعريؼ ماىية المؤسسة كما يجب نف تفعؿ -1

 البدائؿ المختمفة لممكارد.
 تحديد نىداؼ كاضحة كمشتقة مف رسالة المؤسسة. -2
 مف نجؿ تعريؼ معايير اإلنجاز كاألدا  كالنتائج.، ثـ يتـ تحديد األكلكيات -3
 لمقدمة مثاؿ عمى ذلؾ : مدل رضا المستفيديف مف الخدمات ا، ال بد مف تحديد مقاييس األدا  -4
ال بد مف استخداـ ىذه المقاييس مف نجؿ التغذية الراجعة الخاصة بالجيكد المبذكلة داخؿ  -5

 المؤسسة.
، يجب كجكد مراجعة منتظمة لؤلدا  كالنتائج مف نجؿ تعديؿ األىداؼ إذا ما لـز األمر، كنخيرا -6

جديدة  كىذا يساعد في تطكير آلية، كتعريؼ األدا  غير المرضي كاألنشطة غير المنتجة
 .(2010 )ناصر،تساىـ في تحسيف األدا  

 تقييم األداء الوظيفي:
كعمى الرغـ ، تعد كظيفة تقييـ األدا  الكظيفي مف نىـ الكظائؼ التي تمارسيا إدارة المكارد البشرية

مف ىذه األىمية إال ننيا نقؿ الكظائؼ جاذبية لجميع اإلدارات . كنسباب ذلؾ عديدة يأتي في 
تحقيؽ التقكيـ الفعاؿ ألف العممية تخضع لمحكـ الشخصي كألف الذيف يمارسكنيا  مقدمتيا صعكبة

عف نف الكثير منا ال يرغب  فضبلن ، فية إتقانيا بفاعمية عاليةعمى األغمب غير مدربيف جيدا عمى كي
سباب فإف التقكيـ كتحديد المستكل الفعمي ألفي سماع االنتقادات بشأف ندائو . كلكف رغـ ىذه ا

كؿ ، كمدل إمكانية االعتماد عميو مستقببلن ، الفرد كمدل التزامو بضكابط كتعميمات المنظمة ألدا 
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ذلؾ يشكؿ في رنينا نقطة نساسية في نجاح منظمات األعماؿ بغض النظر عف حجميا نك 
 .(101 :2006، نكعيا)صالح

ككيـ كتصرفاتيـ يقصد بتقييـ األدا  الكظيفي "دراسة كتحميؿ ندا  العامميف لعمميـ كمبلحظة سم
كنيضا ، نثنا  العمؿ ذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل كفا تيـ في القياـ بأعماليـ الحالية

نك ترقية لكظيفة ، في المستقبؿ كتحممو مسؤكليات نكبر عمى إمكانية النمك كالتقدـ لمفردلمحكـ 
 .(367 :2002، نخرل)عبد الباقي

بأنو تحميؿ كتقييـ ننماط كمستكيات ندائيـ ، كفا تيـكما يقصد بتقييـ ندا  العامميف نك قياس 
كتعامميـ كتحديد درجة كفا تيـ الحالية كالمتكقعة كأساس لتقكيـ نم ترشيد ىذه األنماط كالمستكيات. 

يعد كسيمة ، كىكذا فالتقييـ بما يييئو مف معمكمات عف نقاط القكة كالضعؼ مف فترة إلى نخرل
، خبلؿ تعظيـ نقاط القكة كتضييؽ نقاط الضعؼ )مصطفىلمتقكيـ )نم ترشيد لؤلحسف( مف 

2004 :319.) 

 أسس التقييم الفعال:
 :تتمثؿ نىـ األسس التي يقكـ عمييا التقييـ الفعاؿ ألدا  العامميف فيما يمي

استخداـ مفاىيـ كمعايير مكضكعية مكحدة القياس كتقييـ العامميف في العمؿ الكاحد نك  -1
 بما يكفؿ كحدة كمكضكعية لمقياس كالتقييـ .، سةالمجمكعة الكظيفية المتجان

نما ىك ، لشخص الفرد نك تجريحان  تأصيؿ مفيـك نف التقييـ ليس تصيدا لؤلخطا  نك اتيامان  -2 كا 
لتحديد ما قد يتكاجد ، تعرؼ عمى نمط كمستكل ندائو الفعمي مقارنا باألدا  المستيدؼ نك المفترض

 مف قصكر كمساعدة الفرد عمى تداركو .
يمانيـ بفاعميتيا بحيث يسيؿ  -3 إدراؾ الرؤسا  كالمرؤكسيف لمفيكـ كنىداؼ كمعايير التقييـ  كا 

 كيدرؾ المرؤكسكف مكضكعيتيا كفعاليتيا في تنميتيـ الذاتية .، عمى الرؤسا  تطبيؽ المعايير
استقصا  المعمكمات عف ندا  األفراد مف مصادرىا األصمية المعتمدة مثؿ الفرد نفسو كرئيسو  -4
 مباشر . كعند تقييـ الرئيس يمكف االعتماد عمى آرا  مرؤكسيو .ال
نك مف خبلؿ دعكتو ، مف خبلؿ اشتراؾ المرؤكس في عممية تقييمو، المشاركة في عممية التقييـ -5

نك مف خبلؿ االطبلع عمى تقييـ ، نك مف خبلؿ مقابمتو، لمؿ  نمكذج التقييـ كتكضيح إنجازاتو
بدا  مبلحظا  تو .الرئيس المباشر كا 

 المعارؼ كالخبرات البلزمة لؤلدا نف يؤسس التقييـ عمى قياس الجدارة كىي تشمؿ الميارات ك  -6
 . ( 320:  2004)مصطفى،
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 :شروط عممية تقييم األداء
 يشترط لعممية تقييـ األدا  تكافر نمراف:

 .صبلحية التقييـ (1
 .صدؽ التقييـ كسبلمتو  (2

 ندا  الفرد يجب نف تتكافر نربعة  عكامؿ ىي:كلكي يتكافر عنصر الصبلحية كالصدؽ في تقييـ 

 .كصؼ مكتكب لكؿ كظيفة -1
 .مستكيات ندا  محددة يمكف الرجكع إلييا  -2
 .مقارنة األدا  الفعمي في ضك  الكصؼ الكظيفي كمستكيات األدا  المحددة  -3
تحديد درجات السماح نم ننو إذا لـ يصؿ الفرد إلى مستكيات األدا  المحددة فبل بد مف ذكر  -4
 (.212: 2007، باب ذلؾ )الصيرفينس

إف عممية تقييـ األدا  عممية منظمة تيدؼ إلى تقدير فاعمية ككفا ة الفرد في العمؿ مف نجؿ 
كما يساعد ، مساعدة اإلدارة المعنية عمى اتخاذ قرارات ىامة تخص المكظؼ كتيـ مصيره الكظيفي

كتحسيف ، كاالختيار كالتعييف، لترقياتالمنشأة في إعداد سياسات مكارد بشرية جيدة ككاقعية  مثؿ ا
 (. 2002، كىك نداة رقابية فعالة )عبد الباقي، عبلقات العمؿ داخؿ المؤسسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املبحح الزابع

 نبذة عن وسارة العنل

 

 ويحتوي عمى :

 نشأة الوزارة. 
 رسالة الوزارة. 
 أىداف الوزارة. 
  الوزارةاختصاصات. 
 برامج الوزارة. 
 الييكل التنظيمي لموزارة. 
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 نشأة الوزارة:
كقد ، 1994نشأت كزارة العمؿ في إطار إنشا  مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ 

بما ينسجـ ، كمشاريعيا، كبرامجيا، كنىدافيا، كرؤيتيا، دنبت الكزارة كمنذ تعيينيا عمى تحديد رسالتيا
عمى الصعيد الكطني العاـ . كقد ننجزت الكزارة ىيكميتيا ، اإلصبلح كالتنمية كالتطكيرمع خطط 

كفي كافة المحافظات . كفي ، كنعادت تسكيف كافة مكظفييا في مركز الكزارة، بصكرة كاممة كشاممة
، الكزارةلمغالبية الساحقة مف مراكز المسئكلية في ، الفترة األخيرة قامت الكزارة بعمميات تدكير شاممة

كنلغت بعض اإلدارات العامة كحكلتيا إلى كحدات ، كمراكز التدريب الميني، لتغطية قطاع العمؿ
، لكزارة العمؿكاالستجابة إلى متطمبات تطكيره .)التقرير السنكم ، لتغطية قطاع العمؿ، جديدة
2008). 

 رسالة الوزارة:
لقيمو في تقديس العمؿ كانطبلقا مف قكانينو  انسجاما مع التراث اإلنساني لشعبنا الفمسطيني كاستنادا

األساسية كانسجاما مع قيـ كمعايير منظمة العمؿ العربية كالدكلية كمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف كمبادئ 
تعمؿ كزارة العمؿ لتنظيـ سكؽ العمؿ كتحسيف شركطو كظركفو كبيئتو كتعزيز ، العمؿ التعاكني

كالتدريب لمقكل العاممة بما يساىـ بشكؿ فعاؿ في النمك العمؿ التعاكني كاالرتقا  بمستكل التأىيؿ 
 االقتصادم كالعدالة االجتماعية في إطار عبلقات عمؿ بنا ة بيف الشركا  االجتماعييف. 

 أىداف الوزارة :
 :سعت كزارة العمؿ كمنذ إنشا ىا إلى تحقيؽ األىداؼ التالية 

  العاممة كالتي تعنى بالتدريب .التنسيؽ بيف المؤسسات األىمية كالمشغمة لؤليدم 
  عداد  آليات كاضحة لمتدخؿ في النزاعاتتطكير البيئة القانكنية المنظمة لقطاع العمؿ كا 
 ان كاجتماعي ان كنفسي ان قتصادية بدنيالمحافظة عمى سبلمة كصحة العامميف في األنشطة اال 
 حصكؿ عمى المعمكمات حكسبة البيانات الخاصة بالمؤسسات المحمية كبيانات العامميف فييا لم

كالتي مف خبلىا يتـ التعرؼ عمى حراؾ النشاط االقتصادم كالحراؾ العمالي لمتعرؼ نكثر 
 عمى دقة النسيج االقتصادم المحمي .

    تمكيف الكزارة مف اإلشراؼ عمى تنظيـ سكؽ العمؿ كتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالتشغيؿ
 كمكافحة البطالة كخمؽ فرص عمؿ .

  زارة بالتعاكف مع الشركا  في القطاعيف العاـ كالخاص مف تنفيذ االستراتيجية الكطنية تمكيف الك
 لمتعميـ كالتدريب الميني كالتقني في فمسطيف.
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 اختصاصات الوزارة: 
 ذ المياـ كاالختصاصات التالية : تتكلى كزارة العمؿ تنفي

حكؿ القكل العاممة  المساىمة في تنظيـ سكؽ العمؿ عف طريؽ تكفير المعمكمات األساسية -1
كتحسيف خدمات التشغيؿ كتأىيؿ القكل العاممة المدربة حسب احتياجات سكؽ العمؿ كذلؾ 
لمحد مف البطالة كالفقر مف خبلؿ تحسيف جكدة المعمكمات المتعمقة بالقكل العاممة كالتدريب 

التدريب كرفع مستكل اإلقباؿ عمى التدريب الميني كتحسيف جكدة ، الميني كتكسيع إطارىا
المقدـ في مراكز التدريب الميني حسب حاجة سكؽ العمؿ . ككذلؾ تحسيف نكعية الخدمات 
المقدمة مف مكاتب التشغيؿ المتعمقة بإرشاد الباحثيف عف العمؿ كتحصيؿ حقكؽ العامميف 
داخؿ الخط األخضر . كخمؽ فرص عمؿ لمفئات األكثر تضررا في المجتمع كذكم 

 االحتياجات الخاصة .
كرفع ، سيف ظركؼ كشركط العمؿ كترسيخ عبلقات عمؿ بنا ة بيف الشركا  االجتماعييفتح -2

مستكل الكعي حكؿ ظركؼ كشركط العمؿ كالمساىمة في تسكية النزاعات العمالية كفقا 
كذلؾ كفؽ نظاـ كاضح آلليات التدخؿ في تسكية النزاعات . كتشكيؿ لجنة ، لقانكف العمؿ

 مف الشركا  االجتماعييف .السياسات العمالية كالمككنة 
النيكض بالحركة التعاكنية مف خبلؿ تييئة المناخ القانكني المنظـ لعمميا كتفعيؿ دكرىا في  -3

الحركة اإلنتاجية في فمسطيف كذلؾ لممساىمة في دكر ناشط في التنمية االقتصادية 
كدمج كتصفية ، طكاالجتماعية كالحد مف الفقر كمشاركة نكسع لمطاقة اإلنتاجية لممرنة . كتنشي

الجمعيات التعاكنية غير العاممة ، كتعزيز الفكر التعاكني كركح العمؿ الجماعي بيف نفراد 
 المجتمع الفمسطيني .

المساىمة في تحقيؽ الحماية االجتماعية لمطبقة العاممة مف خبلؿ تأسيس نظاـ عصرم  -4
يز كرفع مستكل الثقافة لمتأمينات االجتماعية لكفالة حياة كريمة لمعامؿ . العمؿ عمى تعز 

كالكعي فيما يخص التأمينات االجتماعية لدل المشمكليف كنصحاب العمؿ كبيف نفراد 
نشا  قاعدة بيانات تخدـ قطاع التأمينات االجتماعية .، المجتمع بشكؿ عاـ  كا 

تطكير كرفع كتحسيف القدرات الداخمية لمكزارة مف خبلؿ تطكير األنظمة اإلدارية كالمالية  -5
كرفع مستكل ، را ات الداخمية كتكفير األجيزة كالمعدات البلزمة لتحسيف كتطكير األدا كاإلج

 .(2008، )مجمس الكزرا  الكادر البشرم في مجاالت عمؿ الكزارة 
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 برامج الوزارة:
 برنامج التشغيؿ المؤقت . -

 برنامج   سكؽ العمؿ .  -

 برنامج الدكرات المينية القصيرة  -

 مستكل الميارة.مشركع قياس  -

دائرة السبلمة   –إعداد دليؿ إجرا ات التفتيش كيشمؿ آليات العمؿ في )دائرة شركط العمؿ  -
 دائرة التكعية كاإلرشاد  –كالصحة المينية 

إعداد نظاـ يتضمف قائمة اإلصابات المينية كتقدير نسب العجز الناتجة عنيا مصادؽ عميو  -
 مف مجمس كالكزرا  . 

ة مفسرة مكضحة لمعجز الكظيفي كالعجز اإلجمالي الخاص بإصابات العمؿ إعداد الئح -
 مصادؽ عمييا  مف مجمس الكزرا  .

  .إعداد نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السبلمة كالصحة المينية مصادؽ عميو مف مجمس الكزرا  -

 .2004( لعاـ 46تفعيؿ عمؿ لجنة األجكر المقرة بمكجب البلئحة التنفيذية رقـ ) -

ك الذم ىك    2000لسنة  7إعادة دراسة كتقييـ ممحؽ األمراض المينية في قانكف العمؿ رقـ  -
ضافة عدد جديد مف نمراض المينة مكجكد في سكؽ العمؿ الفمسطيني  بحاجة إلى تعزيز كا 

 بشكؿ خاص كتقديـ المقترح لممجمس التشريعي .

 الييكل  التنظيمي لموزارة:
 :لمكزارة مف المككنات الرئيسة التالية يتألؼ الييكؿ التنظيمي العاـ 

 كيرتبط بو مكتب الكزير كعدد مف األقساـ المتخصصة.، ديكاف الكزير -1
 عدد مف الكحدات المتخصصة ترتبط بالكزير. -2
 كيرتبط بو عدد مف الكحدات كاإلدارات العامة.، الككيؿ -3
 الكزير.يكمفكف بيا بقرار مف ، الككبل  المساعدكف كيشرفكف عمى عدد مف الممفات -4
 اإلدارات العامة: -5

 .اإلدارة العامة لمتفتيش كحماية العمؿ 
 .اإلدارة العامة لعبلقات العمؿ 
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 .اإلدارة العامة لمتشغيؿ 
 .اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية كالقدرات البشرية 
 .اإلدارة العامة لمتدريب الميني 
 .اإلدارة العامة لمتعاكف 
 مديريات عمؿ المحافظات. 

كتسعى كزارة العمؿ مف خبلؿ إداراتيا كقيادتيا عمى النيكض بمكظفييا كمحاكلة تذليؿ كافة 
المعيقات نماميـ قدر المستطاع كالعمؿ عمى خمؽ جك مف التفاىـ كالتناغـ بيف المكظفيف 

لدل  إيجابية كمشاركتيـ باتخاذ القرارات التي تتعمؽ بيـ األمر الذم ينعكس بدكره عمى تكلد مشاعر
مكظفيف  تجاه زمبلئيـ المكظفيف كرؤسائيـ مما يؤثر بشكؿ إيجابي عمى العمؿ كالنيكض بالكزارة ال

 .عمى نكمؿ كجو 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :المقدمة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 

كمف خبلؿ االطبلع ، الحككمي كستقكـ الباحثة بتطبيؽ ىذه الدراسة عمى مكظفي كزارة العمؿ غزة
ستتناكؿ الباحثة مجمكعة مف الدراسات كالعربية ، ذم الصمة بمكضع الدراسة عمى األدب التربكم

كذلؾ مف خبلؿ استقصا  ىذه الدراسات كتحديد ندكاتيا ، كاألجنبية كالتي تسيـ في دعـ البحث
 14كقد تـ تقسػػػػيـ مجمكعة الدراسػػػػػات إلػػػػػػى: ، كالنتائج كالتكصيات التي خرجت بيا اكمنيجيتي
 دراسات نجنبية كتالي: 5ك، ربيةدراسة ع

 :: الدراسات العربيةأوال
 ( 2012دراسة الرقاد:) 

"الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية وعالقتو بسموك المواطنة 
 التنظيمية لدى أعضاء الييئة التدريسية".

األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية لمذكا  ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة القادة 
تـ استخداـ االستبانة ، العاطفي كعبلقتو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدييـ . كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة

كقياس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل نعضا  ىيئة ، لقياس الذكا  العاطفي لدل القادة األكاديمييف
عينة تككنت مف جميع القادة األكاديمييف في الجامعة األردنية  كنجريت الدراسة عمى، التدريس

( عضك ىيئة تدريس في كؿ مف 733( قائدان ك)288، بكاقع )كجامعة مؤتة، كجامعة اليرمكؾ
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ممثمة بنسبة ، كجامعة مؤتة، كجامعة اليرمكؾ، الجامعة األردنية

مستقؿ ىك درجة ممارسة القادة األكاديمييف لمذكا  العاطفي  . كاشتممت الدراسة عمى متغير%(30)
ضا  ىيئة التدريس لسمكؾ كمتغير تابع ىك درجة ممارسة نعسمية، في الجامعات األردنية الر 

 باإلضافة إلى متغير كسيط ىك مكاف العمؿ.المكاطنة، 
 نتائج الدراسة: 
 ف في الجامعات األردنية الرسميةدرجة تكافر عالية لمذكا  العاطفي لدل القادة األكاديميي ،

كبقدرة عالية عمى يتمتعكف بحس عاطفي مرتفع،  كيستدؿ مف ىذه النتيجة نف القادة األكاديمييف
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ككذلؾ يتميزكف بقدرة عالية عمى ـ الشخصي كشعكر اآلخريف لتحفيزىـ، التعرؼ عمى شعكرى
 إدارة عكاطفيـ بشكؿ سميـ في العبلقات مع اآلخريف. 

  ر عالية لدل نعضا  ىيئة التدريس لسمكؾ المكاطنة التنظيمية في الجامعات درجة تكاف
 األردنية الرسمية. 

 سمكؾ ، كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف ممارسة القادة لمذكا  العاطفي
 المكاطنة التنظيمية.

 (:2012) دراسة الديراوي 
 نجاح مشاريع المنظمات األىمية في قطاع غزة" "دور السمات الشخصية لدى مدراء المشاريع في

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر السمات الشخصية لدل مدرا  المشاريع في نجاح مشاريع 
عاممة  نىميةمنظمة  100حيث تمثؿ مجتمع الدراسة في نكبر ، المنظمات األىمية في قطاع غزة

كمدير تنفيذم  س اإلدارة كعضك مجمس إدارةفي قطاع غزة كشممت عينة الدراسة كؿ مف رئيس مجم
 .كنائب مدير تنفيذم

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاعتمد عمى عدد مف المصادر الرئيسية كالثانكية في 
 .استبانة 246استبانة كتـ استرداد  300جمع المعمكمات كتـ تكزيع 

 :نتائج الدراسة
   المشاريع في إنجاح مشاريع المنظمات األىمية في ىناؾ دكر رئيس لمسمات الشخصية لمدرا

قطاع غزة متمثبلن بالذكا  كالقيادة كفيـ الذات كالكفا ة اإلنتاجية كقدرة مدرا  المشاريع عمى تدريب 
 .التصاؿ كالتكاصؿ كنخبلقيات العمؿطكاقـ العمؿ كا

 تكصيات الدراسة :
  ضركرة تعزيز االىتماـ بعممية التدريب بد ان مف التخطيط كالتدريب كتحديد االحتياجات

 .عمى نفضؿ النتائج بأقؿ اإلمكاناتالتدريبية كتقييـ التدريب مف نجؿ الحصكؿ 
 ي كاالجتماعي لدل مدرا  تعزيز كتطكير ننكاع الذكا ات المختمفة مثؿ الذكا  العاطفي كالرياض

 .المشاريع
 زيز المفاىيـ المتعمقة بأخبلقيات العمؿ تنسجـ مع ثقافة المؤسسات األىمية كطبيعة ضركرة تع

 الدكر التي تقكـ بو في خدمة المجتمع.
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 ( 2011دراسة أبو عفش:) 
 " أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة عمى اتخاذ القرار وحل المشكالت "

كعبلقتو ببعض ، عمى مستكل الذكا  العاطفي بأبعاده المختمفةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
، باإلضافة إلى التعرؼ عمى مراحؿ اتخاذ القرار، المتغيرات الشخصية كالكظيفية عند نفراد العينة

كذلؾ مف خبلؿ دراسة كاقع الذكا  العاطفي لدل شريحة ، كمدل تأثير الذكا  العاطفي عمى فعاليتيا
كما شممت الدراسة التعرؼ عمى نثر كؿ مف الجنس كالعمر ، إلقميمياالمدرا  في مكتب غزة 

 كالمؤىؿ العممي كالدرجة الكظيفية كعدد سنكات الخبرة .
لتحميؿ  اإلحصائي  SPSSكقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتـ استخداـ برنامج 

 البيانات.
لدراسة كالمككنة مف المدرا  العامميف في كقد تـ استخداـ االستبانة كأداة الستطبلع آرا  عينة ا

حيث مثؿ ىذا العدد مجتمع ، مديران  94التابع لؤلكنركا كالذيف بمغ عددىـ  اإلقميميمكتب غزة 
 .ـ نسمكب المسح الشامؿ في الدراسةكقد تـ استخدا، الدراسة

 نتائج الدراسة:

  كفاعمية اتخاذ ، عاـكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عناصر الذكا  العاطفي بشكؿ
كىذه العبلقة تعتمد عمى ، القرار كحؿ المشاكؿ لممدرا  في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا

في كؿ مككف مف ، المستكل الذم يتمتع بو المدرا  في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا
الميارة ، التعاطؼ، الدافعية، تنظيـ الذات، مككنات الذكا  العاطفي الخمسة )الكعي الذاتي

 .االجتماعية( حسب نمكذج جكلماف
  كجكد عبلقة ذات  داللة إحصائية بيف الذكا  العاطفي كمقدرة مدرا  األكنركا عمى اتخاذ القرار

 كحؿ المشكبلت تعزل لممؤىؿ العممي كعدد المشرؼ عمييـ بالنسبة لمجاؿ الميارة االجتماعية 
 لذكا  العاطفي كمقدرة مدرا  األكنركا عمى اتخاذ ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ا

القرار كحؿ المشاكؿ تعزل لمجنس كالعمر كالخبرة كالمؤىؿ العممي كالدرجة الكظيفية كعدد 
 المشرؼ عمييـ .
 تكصيات الدراسة :

  العمؿ عمى االىتماـ بأبعاد الذكا  العاطفي لدل مكظفي األكنركا بغزة مف خبلؿ التدريب
  العممي الميداني

  التركيز عمى استخداـ نساليب الذكا  العاطفي عند عممية االختيار لممكارد البشرية العاممة في
 كيحفزىـ عمى العمؿ بشكؿ نكبر ، كىذا ما يؤكد االنتما  كالكال  لدل العامميف، األكنركا
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  كذلؾ مف خبلؿ فتح آفاؽ كفرص لزيادة ، في اتخاذ القرار اإلنسانيةضركرة اعتماد القيـ
 استخداـ األكنركا لمقدرات البشرية الكامنة .

 (:2011وادي ) دراسة 
 "اآلثار المترتبة من أسموب القيادة عمى االلتزام التنظيمي دراسة تجريبية عمى موظفي األونروا " 

في ضك  النظرية الكمية لمقيادة كالتي ، ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ نثر األنماط القيادية المدركة
عمى االلتزاـ التنظيمي كمفيكـ متعدد يتككف مف االلتزاـ ، القيادة التحكيمية كاإلجرائية كالترسميةتشمؿ 

 العاطفي كاألخبلقي .
( مكظؼ محمي مف مكظفي األكنركا في مناطؽ عممياتيا الخمس 589اشتممت عينة الدراسة عمى )

استبانة تحتكم عمى النمط  عماف( كالذيف قامكا بتعبئة–سكريا –األردف –الضفة الغربية –)غزة 
 القيادم ككذلؾ نكع كمستكل االلتزاـ التنظيمي .

 نتائج الدراسة:
 ضمف ، مف كجية نظر المرؤكسيف نمط قيادم كاضح، لـ يكف لدل المسئكليف في ككالة الغكث

 .النظرية الكمية لمقيادة
  كقد كاف مستكل االلتزاـ العاطفي نكبر مف ، المستكل العاـ لبللتزاـ التنظيمي فكاف ضعيفان

 .مستكل االلتزاـ األخبلقي 
  ىناؾ عبلقة مكجبة بيف النمط القيادم كااللتزاـ التنظيمي. 
 ىناؾ عبلقة قكية بيف القيادة التحكيمية كااللتزاـ التنظيمي. 

 تكصيات الدراسة:
  نحك نسمكب القيادة التحكيمية األكنركاتحسيف السمكؾ القيادم في. 
 .تحسيف مستكل االلتزاـ التنظيمي 
 ( 2011دراسة العمري:) 
أثر مشاركة العاممين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين )األونروا( في اتخاذ "

 القرارات عمى أدائيم الوظيفي"
بغزة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نثر مشاركة العامميف في ككالة الغكث الدكلية )األكنركا ( 

ككذلؾ إلى معرفة العبلقة بيف المتغيرات الديمغرافية ، في اتخاذ القرارات عمى ندائيـ الكظيفي
عدد سنكات العمؿ في الكظيفة ، عدد سنكات العمؿ في الككالة، المؤىؿ العممي، العمر، )الجنس
قرارات كقد مقر العمؿ الحالي ك الدائرة( عمى المشاركة في اتخاذ ال، الدرجة الكظيفية، الحالية

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة طبقية عشكائية مف 
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الدنيا كالكسطى كالعميا مف  اإلدارية( مكظؼ كمكظفة مف المستكيات 235العامميف مككنة مف )
 ( مكظؼ.540مجتمع الدراسة المككف مف )

 نتائج الدراسة : 
  بيف العكامؿ المؤثرة في المشاركة في اتخاذ  إحصائيةذات داللة  إيجابيةتكجد عبلقة ارتباطية

المناخ التنظيمي( كاألدا  ، كفا ة العامميف، نكعية القرارات، طبيعة العمؿ، القرارات )نمط القيادة
 الكظيفي لمعامميف في ككالة الغكث الدكلية بغزة .

  لعينة حكؿ مشاركة العامميف في اتخاذ بيف إجابات نفراد ا إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة
 المؤىؿ العممي كعدد سنكات العمؿ في الكظيفة الحالية( .، )الجنس القرارات تعزل إلى

  بيف إجابات نفراد العينة حكؿ مجاالت الدراسة تعزل إلى مقر  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة
 الكظيفية  .الدرجة ، عدد سنكات العمؿ في الككالة، العمر، العمؿ الحالي
 تكصيات الدراسة: 

 ضركرة مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات بشكؿ نكبر مما ىك عميو حاليان . -
 العمؿ عمى مشاركة العامميف ذكم الكفا ات العالية بالنسبة لمقرارات االستراتيجية . -
ير الظركؼ تفعيؿ المشاركة في اتخاذ القرارات مف خبلؿ تقديـ الحكافز لمعامميف لممشاركة كتكف -

 المناسبة لذلؾ.
 تبني مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات كسياسة إدارية. -
لممرؤكسيف العمؿ عمى زيادة التفكيض كتدريب الرؤسا  عمى كيفية التفكيض ككيفية إشراكيـ  -

 .في عممية اتخاذ القرار
 (2010) دراسة بظاظو: 

العاممين في مكتب غزة اإلقميمي التابع "أثر الذكاء العاطفي عمى األداء الوظيفي لممدراء 
 لألونروا".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نثر الذكا  العاطفي عمى األدا  الكظيفي لممدرا  العامميف في 
كالخركج بتكصيات تعمؿ عمى زيادة االىتماـ بيذا الجانب كأحد ، مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا
حيث نجريت ىذه الدراسة باستخداـ نمكذج داليب سينج لمذكا  ، عكامؿ التميز كالتفكؽ الكظيفي

كقد تـ دراسة مستكيات الذكا  العاطفي لممدرا  في مككنات النمكذج ، العاطفي في البيئة اإلدارية
كالكفاية االنفعالية( كنثرىا عمى قدرة المدرا  في ، كالنضكج االنفعالي، الثبلثي )الحساسية االنفعالية

دارة العبلقة باآلخريف.قيادة فرؽ العم  ؿ كا 
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مدير، كخمصت الدراسة إلى  92اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد تـ تكزيع استبانة عمى 
)قيادة فرؽ  كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكا  العاطفي كفاعمية األدا  بأبعاده األربعة 

دارة العبلقة باآلخريف، العمؿ كالقدرة عمى إدارة الصراع كحؿ ، العامميف معنكيان كالقدرة عمى تحفيز ، كا 
 .(النزاع

 نتائج الدراسة :
  ال يكجد نثر لعامؿ الجنس كالدرجة كالكظيفة كعدد سنكات الخدمة عمى مستكل الذكا  العاطفي

 لدل المدرا  في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا 
 مى النضكج االنفعالي كىذا نتيجة ىناؾ نثر لعامؿ العمر فقد كجد ننو يؤثر بشكؿ مباشر ع

 الخبرة التي تكتسب نتيجة مخالطة نصناؼ متنكعة مف الناس .
 ( 2010دراسة ناصر:) 

" األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية، من وجية نظر 
 العاممين "

كالتعرؼ ، الفمسطينية األىميةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ننماط القيادة السائدة في المنظمات 
عمى األدا  الكظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية . ككذلؾ التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف 

تحديد مدل األنماط القيادية كاألدا  الكظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية . كما ىدفت إلى 
، الجنس(، العمر، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، تأثير المتغيرات الشخصية )المسمى الكظيفي
عدد المكظفيف( عمى تقديرات ، عمرىا الزمني، كمدل تأثير المتغيرات التنظيمية )مصركفاتيا

 العامميف لمنمط القيادم السائد كنثره عمى األدا  الكظيفي .

كقاـ الباحث بتصميـ استبانة كأداة لمدراسة . كتككف ، ج الكصفي التحميميكقد اتبع الباحث المني
كقد بمغت عينة الدراسة ، ( منظمة نىمية فمسطينية تعمؿ في قطاع غزة138مجتمع الدراسة مف )

( لتحميؿ بيانات SPSSكما استخدـ الباحث برنامج )مديريف، كرؤسا  نقساـ، كنخرل(، ( مف 340)
 الدراسة .

 راسة:نتائج الد

  يميو ، الفمسطينية األىميةنف النمط القيادم الديمقراطي ىك األكثر استخداما في المنظمات
 كنخيرا النمط القيادم الحر .، األكتكقراطيالنمط القيادم 

 . نف المستكل العاـ لؤلدا  الكظيفي كاف جيدان 
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  كالحر المستخدـ في كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف النمط القيادم الديمقراطي
ككجكد عبلقة عكسية ذات داللة ، المنظمات األىمية الفمسطينية كمستكل األدا  الكظيفي

المستخدـ في المنظمات األىمية كمستكل األدا   ياألكتكقراطبيف نمط القيادة  إحصائية
 الكظيفي في ىذه المنظمات .

 تكصيات الدراسة :
 في المنظمات األىمية الفمسطينية  تعزيز ممارسة النمط القيادم الديمقراطي -
 تحسيف مستكل األدا  الكظيفي . -
 ( 2002دراسة الجبيان:) 

 " عالقة الذكاء العاطفي بمستوى أداء القياديين  في المؤسسات الخاصة بمدينة الرياض "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل الذكا  العاطفي لدل القيادييف في المنظمات 

كمف ثـ ، القطاع الخاص في مدينة الرياض كعبلقتو بمستكل األدا  الكظيفي كالمؤسسات في
 التعرؼ عمى نكعية العبلقة بيف مستكل الذكا  العاطفي كمستكل األدا  الكظيفي .

كقد تمثمت مشكمة الدراسة باإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس : " ما ىك مستكل الذكا  العاطفي لدل 
كتحديدان في ، سسات في القطاع الخاص في المممكة العربية السعكديةالقيادييف في المنظمات كالمؤ 

 مدينة الرياض كتأثيره عمى مستكل األدا  لدييـ ؟ .
كقد تفرع مف السؤاؿ الرئيس نسئمة فرعية تـ التأكد مف صحتيا في نياية الدراسة . كقد تـ إجرا  

السعكدية بمدينة الرياض ممف  الدراسة عمى عينة مف مكظفي القطاع الخاص في المممكة العربية
 مكظؼ كمكظفة . 286يشغمكف كظائؼ مديريف نك مسئكليف نك مشرفيف تمثمت ب 

 نتائج الدراسة :
  كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الذكا  العاطفي ألفراد العينة كبيف مستكل

 األدا  الكظيفي .
 كلدييـ ميارات قيادية ، حياتيـ المينية األفراد ذكم الذكا  العاطفي المرتفع نكثر نجاحان في

 كما نف لدييـ المقدرة عمى تحقيؽ التكازف بيف متطمبات العمؿ كالمنزؿ .، عالية
 : ككاف مف تكصيات الدراسة 
  دراسة األسباب كالعكامؿ المساىمة في رفع مستكل الذكا  العاطفي في القطاع الخاص

 كالعمؿ عمى تعزيزىا .
 ؿ باستمرار كخمؽ بيئة عمؿ جذابة كمحفزة لممكظفيف لممساىمة تحسيف كتطكير بيئة العم

 في رفع مستكل الذكا  العاطفي لدييـ .
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  ضركرة تدريب المكظفيف في القطاع الخاص عمى ميارات التعامؿ كزيادة القدرة عمى تحمؿ
 .العمؿ كفي البيئة الخارجية نيضان الضغكط النفسية كاالجتماعية لممكظفيف في بيئة 

  ( :2002) مغربيدراسة 
ة الثانوية في مدينة " الذكاء االنفعالي وعالقتو بالكفاءة المينية لدى عينة من معممي المرحم

 "مكة المكرمة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى  العبلقة بيف الذكا  االنفعالي كمككناتو كالذم يتككف مف الكعي 

فف معالجة العبلقات الشخصية ، لتعاطؼالمشاركة الكجدانية كا، االنفعاالت إدارة، باالنفعاالت
 المتبادلة كالكفا ة المينية كنبعادىا لدل معممي المرحمة الثانكية في مدينة مكة المكرمة .

معمما مف الذيف يدرسكف في المدارس الحككمية  146حيث استخدـ الباحث عينة لمدراسة مف 
 ق  1428، ق1427الدراسي الثاني  كاألىمية في التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة خبلؿ الفصؿ

 نتائج الدراسة :
دارةتكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكا  االنفعالي كمككناتو كىك الكعي باالنفعاالت كالمشاعر الذاتية   كا 

االنفعاالت كتنظيـ االنفعاالت كالمشاركة الكجدانية كالتعاطؼ كفف معالجة العبلقات الشخصية 
 المتبادلة كالكفا ة المينية لممعمـ .

 ( 2006دراسة أبو عيدة): 

 "كاساتيا عمى تفعيل أداء العاممين"األنماط القيادية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وانع

إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية التربكية السائدة لدل رؤسا  األقساـ ىدفت ىذه الدراسة 
راسة )الخبرة، العمر، مكاف بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة كالكشؼ عف نثر متغيرات الد

( في تصكر نعضا  ىيئة التدريس لؤلنماط القيادية لدل رؤسا  األقساـ بالجامعات العمؿ
 .عضا  ىيئة التدريس مف كجية نظرىـة عمى تفعيؿ ندا  نالفمسطينية في محافظة غز 

 :ككاف مف نىـ نتائج الدراسة

 يميو النمط األكتكقراطي كالترسمي.، نف نكثر األنماط شيكعا النمط الديمقراطي 
  كجكد انعكاس لمنمط القيادم الذم يمارسو رؤسا  األقساـ عمى تفعيؿ نعضا  ىيئة التدريس

بيـ كمف جميع النكاحي كيعزز ندا  نعضا  ىيئة التدريس كيقكم  في شتى المجاالت المتعمقة
 .عبلقات االجتماعية داخؿ الجامعة ال

  كالترسمي فكاف نثرىما سمبيا عمى نعضا  ىيئة التدريس بحيث تـ اإلجماع  األكتكقراطيالنمط
عمى كجكد جك غير تربكم عند تطبيؽ نم منيما كالكصكؿ إلى مخرجات متدنية ال تحقؽ 
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ؼ الجامعة في ظؿ التقدـ العممي اليائؿ كالمستمر كتغير ثقافات المجتمعات كالشعكب نىدا
 كاتجاىيا نحك الديمقراطية .

 تكصيات الدراسة: 

ضركرة تعزيز النمط الديمقراطي الذم يمارسو نعضا  ىيئة التدريس كزيادة االىتماـ بالجانب 
 اإلنساني في التعامؿ بيف الرؤسا  كالمرؤكسيف .

  (:2005غنام )دراسة 

" السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في 
 محافظة نابمس "

لى التعرؼ عمى السمات الشخصية كالكال  التنظيمي لدل معممات المرحمة إىدفت ىذه الدراسة 
تحديد دكر كؿ مف المتغيرات  إلىككما ىدفت ، ساسية في المدارس الحككمية في محافظة نابمسألا

كمعدؿ الدخؿ ، كالحالة االجتماعية، كمجاؿ التدريس، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف، )مكاف العمؿ
كسنكات الخبرة ( في التأثير عمى سمات الشخصية كالكال  التنظيمي لدل معممات المرحمة ، لؤلسرة

 في المدارس الحككمية في محافظة نابمس . األساسية

في المدارس الحككمية في محافظة  األساسيةمجتمع الدراسة مف جميع معممات المرحمة تككف 
  .مديرية التربية كالتعميـ في محافظة نابمس إحصا ات( كفؽ  1088كقد بمغ عددىف )، نابمس

 % مف مجتمع الدراسة . 16.8كىف يشكمف ، ( معممة183عينة الدراسة ) نفرادكقد بمغ عدد 

كقد استخدمت الباحثة استبانتيف األكلى لقياس سمات الشخصية )مقياس بركفيؿ لمشخصية المعدؿ 
 اإلحصائيةباستخداـ الرزمة  إحصائيالجكردف( كاستبانة لقياس الكال  التنظيمي كعكلجت البيانات 

 .( SPSSلمعمـك االجتماعية )

 نتائج الدراسة:

 لمدارس الحككمية في محافظة نابمس كانت تكفر درجة مف السمات الشخصية لدل معممات ا
% ( كنف ترتيب النسب المئكية لدرجة تكفر السمات كانت كالتالي  77.75كبيرة بنسبة مئكية )
 تمييا السيطرة كآخرىا االتزاف االنفعالي .، تمييا سمة االجتماعية، : سمة المسئكلية

  في المدارس الحككمية في نابمس  األساسيةتكفر درجة الكال  التنظيمي لدل معممات المرحمة
 % ( 83.2كانت كبيرة جدا )
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  بيف مجاالت سمات الشخصية كقد كانت بيف مجاالت  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة
االجتماعية كالسيطرة كاالتزاف االنفعالي كالمسئكلية لصالح مجاؿ المسئكلية كبيف مجالي 

كبيف مجالي السيطرة كاالتزاف ، نفعالياالجتماعية كاالتزاف االنفعالي لصالح االتزاف اال
 االنفعالي لصالح السيطرة .

  في مجاؿ سمات الشخصية كالكال  التنظيمي لدل معممات  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة
، في المدارس الحككمية في محافظة نابمس تعزل لمتغيرات : مكاف العمؿ األساسيةالمرحمة 

 كسنكات الخبرة . األسرةمعدؿ دخؿ ، االجتماعيةالحالة ، مجاؿ التدريس، مكاف السكف
 ( 2005دراسة الشقصي:) 

 "مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات في جامعة السمطان قابوس وأثرىا عمى أدائيم"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقا  الضك  عمى مفيكـ مشاركة العامميف كآليات صنع القرارات في جامعة 

الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف اعتمدت ىذه ، السمطاف قابكس
 (390جميع العامميف في جامعة السمطاف قابكس في اإلدارتيف العميا كالكسطى البالغ عددىـ )

مكظفا كمكظفة بما فييـ األساتذة الذيف يقكمكف بكظائؼ إدارية باإلضافة عمى عمميـ األكاديمي 
 ( مكظفا كمكظفة .300مف مجتمع الدراسة بمغ عدد نفرادىا )كقد تـ اختيار عينة عشكائية 

 نتائج الدراسة :
 طبيعة ، نظيرت الدراسة نف المشاركة في صنع القرار تختمؼ باختبلؼ النمط اإلدارم

 استراتيجية ( .، تشغيمية، نكعية القرارات)يكمية، النمط المؤسسي، النشاط
 طبؽ سياسة مشاركة العامميف في اتخاذ نف اإلدارة العميا في جامعة السمطاف قابكس ت

القرارات كفؽ طبيعة عمؿ كؿ مكظؼ . كقد بينت النتائج نف المشاركة في صنع القرارات 
 في جامعة السمطاف قابكس تتأثر بطبيعة النشاط .

  نثبتت النتائج نف اإلدارة العميا في الجامعة تعطي المجاؿ لمعامميف في المشاركة باتخاذ
نكعية القرار كقد نظيرت النتائج نيضا نف نسبة مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات كفقا ل

 القرارات تختمؼ باختبلؼ نكعية القرارات .
  ف المناخ التنظيمي في جامعة السمطاف قابكس يؤثر عمى مشاركة العامميف ننثبتت النتائج

 في اتخاذ القرارات .
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 نما تكصيات الدراسة :
 ف في اتخاذ القرارات اليكمية في الجامعة بشكؿ نكبر مما ىك العمؿ عمى مشاركة العاممي

 عميو حاليا .
  العمؿ عمى مشاركة العامميف ذكم الكفا ات العالية بالنسبة لمقرارات االستراتيجية كاألخذ

 برنييـ .
  تفعيؿ المشاركة في اتخاذ القرارات مف خبلؿ تقديـ الحكافز لمعامميف لممشاركة كتكفير

 ة لذلؾ .الظركؼ المناسب
 ( 2002دراسة عبدات :) 

" العالقة بين السمات الشخصية والروح المعنوية لدى معممي مؤسسات التربية الخاصة بالضفة 
 الغربية".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف السمات الشخصية كالركح المعنكية لدل معممي 
، نثر بعض المتغيرات الديمكغرافية كالتعرؼ عمى، مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية

( مؤسسة لذكم الحاجات الخاصة . 35( معمـ كمعممة مكزعيف عمى )250كنجريت الدراسة عمى )
 كاستبانة الركح المعنكية كأداتيف لمدراسة .، يزنؾ لمسمات الشخصيةإاستخدـ الباحث اختبار 

 :نتائج الدراسة
 مكا إلى نمط الشخصية )المنطكممعظـ العامميف في مؤسسات التربية الخاصة يمي ،

 المتزف( .، المنفعؿ( كنسبة قميمة تميؿ نحك النمط )المنبسط
 ال تكجد اختبلفات في ننماط الشخصية تعزل إلى كؿ مف متغيرات )الحالة االجتماعية ،

 .كالراتب(، المستكل العممي، سنكات الخبرة
 الجية ، ) نكع اإلعاقة تكجد اختبلفات في ننماط الشخصية تعزل إلى كؿ مف متغيرات

 المشرفة عمى المؤسسة التي يعممكف بيا(.
 ( 2001دراسة السمعوس:) 

 "سمات الشخصية لدى المرأة العاممة في القطاعين الحكومي والخاص في مدينة نابمس"

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى السمات الشخصية لدل المرنة العاممة في القطاعيف الحككمي 
نابمس إضافة إلى تحديد نثر متغيرات قطاع العمؿ كالحالة االجتماعية كالعمر كالخاص في مدينة 

كلتحقيؽ ذلؾ نجريت الدراسة عمى عينة ، قامةإلكالمؤىؿ العممي كالكظيفة كالراتب الشيرم كمكاف ا
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امرنة عاممة طبؽ عمييا مقياس بركفيؿ لمشخصية المعدؿ كقد عكلجت البيانات  351قكاميا 
 .(SPSSحصائية لمعمـك االجتماعية )إلبرنامج الرـز ا حصائيا باستخداـإ

 نتائج الدراسة:

 يمييا السمة ، سمة السيطرة احتمت المرتبة األكلى عند المرنة العاممة يمييا سمة المسئكلية
 .االجتماعية كنخيرا سمة االتزاف االنفعالي

   القطاعيف  حصائية في سمات الشخصية لممرنة العاممة فيإال تكجد فركؽ ذات داللة
 .الجتماعية كالعمر كالراتب الشيرمالحككمي كالخاص تعزل لمتغيرات الحالة ا

  حصائيا عمى بعض سمات الشخصية تبعا لمتغيرات قطاعات العمؿ إيكجد الفركؽ دالة
 كالمؤىؿ العممي.

 :ثانيًا: الدراسات األجنبية
 ( دراسةAmir Hossein, 2011:) 

" Impact of project managers , personalities on project success in four 

types of project " . 

 "مشاريع وأثرىا عمى نجاح المشاريعسمات مدراء ال "
بالرغـ مف ، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سمات مدرا  المشاريع كنثرىا عمى نجاح المشاريع

كالقيـ مف شخص آلخر . إف عدـ اختبلؼ كتفاكت تمؾ السمات كالسمككيات كالميارات كالمعتقدات 
كبالتالي فإنو مف غير ، تكفر تمؾ السمات كالميارات كالقيـ مف الممكف نف يؤدم إلى فشؿ المشركع

 الممكف تجاىؿ الدكر األساسي لسمات مدير المشاريع كنثرىا عمى نجاح المشاريع .
يؼ ردكد المبحكثيف مف كاستخدـ الباحثاف المنيج الكمي حيث ننو نكثر نسمكب يعطي الفرصة لتصن

خبلؿ المنيج اإلحصائي الذم يعطي في الغالب نتائج دقيقة كلقد كضع الباحث محاكر كمعايير 
مدير مشركع لدييـ خبرة ال تقؿ عف ثبلث سنكات في مجاؿ  85لنجاح المشاريع جمعت مف 

 صناعة النفط كالغاز في إيراف .
 نتائج الدراسة : 

 ككاف نىـ سمة الصدؽ التي يجب نف ، في نجاح المشاريع لسمات مدرا  المشاريع دكر ميـ
كمف ثـ كانت سمة الذكا  ، تتكفر لدل مدرا  المشاريع حيث صنفيا الباحث بأنيا السمة األىـ

كالثقة كاالعتداد بالنفس كاعتبرىا مف نىـ سمات مدرا  المشاريع المرتبطة بنجاح المشاريع كنكد 
 بنجاح . عمى ضركرة تكفرىا الستكماؿ المشركع

 



 

59 

 

 ( دراسة كاريوكيKariuki,2006:) 
كاديمي لطالب كمية حربية "العالقة بين السمات الشخصية واألداء األ  :وىي دراسة بعنوان

 ."أمريكية
اعتبر  معدؿ المدرسة ، ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف سمات الشخصية كاألدا  األكاديمي

( طالب كطالبة تـ اختيارىـ 40تككنت عينة الدراسة مف )، ( مؤشران لؤلدا  األكاديميGpsالثانكية )
 بطريقة عشكائية مف طمبة كمية حربية نمريكية .

كاعتمد نتائج االختبارات التحصيمية ، استخدـ الباحث مقياسا مقننا لقياس السمات الشخصية لمطمبة
 كندا  الطمبة في الكاجبات المدرسية كمؤشر لؤلدا  األكاديمي .

 :اسةنتائج الدر 
 .كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الشخصية كاألدا  األكاديمي 
 نك عدد ، ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الشخصية كمتغيرات )الجنس

 الفصكؿ التي ننياىا الطالب(.
 ( دراسة نجينNguyen,2005:) 

التنبؤية بين السمات الشخصية متغير وسيط في العالقة كوىي دراسة بعنوان " دور الجنس 
 واألداء األكاديمي لدى طمبة الكميات " .

ىدفت ىذه الدراسة إلى اكتشاؼ دكر الجنس كمتغير كسيط في العبلقة التنبؤية بيف السمات 
 طالبان  368الشخصية كاألدا  األكاديمي لدل طمبة الكميات . تككنت عينة الدراسة مف 

 ناث يدرسكف مساقات في إدارة األعماؿ في جامعة ( مف اإل189( مف الذككر ك)179)
(Southern university) تـ استخداـ قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل المطكرة مف قبؿ جكلدبيرج . ،

عبلمات نحد المساقات ، ( فقرات لكؿ بعد مف األبعاد الخمسة10( فقرة بكاقع )50كىي مككنة مف )
( كمؤشريف لمتحصيؿ GPAكمعدؿ عبلمات الطالب )تمرينات ( ، نشاط، مف خبلؿ )اختبارات

 األكاديمي . كرصدت معدؿ عبلمات الطمبة مف سجبلت الجامعة .
 نتائج الدراسة :

  سمة حي الضمير كاألدا  األكاديميبيف  إحصائيةكجكد عبلقة ذات داللة. 
 اديمي نقكل لدل الذككر مف اإلناثالعبلقة بيف الذكا  كالتحصيؿ األك. 
  االجتماعي كانت عند الطالبات اإلناث نعمى مف الطمبة الذككر.سمة التقبؿ 

 



 

67 

 

 ( دراسة فارفلvarvel,2004: ) 
في جامعة  وىي دراسة بعنوان " مدى مساىمة السمات الشخصية في كفاءة فريق العمل "

 نبراسكا األمريكية .
تككنت ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل مساىمة سمات الشخصية في كفا ة فريؽ العمؿ . 

ننيكا ، برنامج اليندسة، طالبان كانكا ممتحقيف في برامج دراسية بجامعة نبراكسا 188العينة مف 
 فصبلن نك اثنيف في الجامعة .

طبؽ مقياس مؤشر األنماط لمايربريجز الذم يقيس سمة االنبساطية مقابؿ االنطكائية كالتفكير مقابؿ 
كطبؽ عمييـ مقياس استبياف كفا ة فريؽ ، كاالرتجاؿكالنظاـ كالتخطيط مقابؿ العشكائية ، الكجداف
 رصدت عبلماتيـ في السنة األخيرة مف الجامعة . ، العمؿ

 نتائج الدراسة :
  بيف تدريب األفراد عمى نمط مف الشخصية كالتحسف في  إحصائيةىناؾ عبلقة ذات داللة

 ميارة االتصاؿ كدرجة الكفا ة )الفاعمية ( كاالستقبللية لمفريؽ  .
  ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نمط الشخصية في مقياس مايربريجز كمقياس الكفا ة

 في العمؿ .
  دراسة ىوكيس(Houkes ,2003): 

وىي دراسة بعنوان "الشخصية وخصائص العمل وسعادة الموظف " :دراسة تحميمية طويمة 
 لمتأثيرات اإلضافية والمتوسطة في ىولندا.

فحص التأثير الطكلي المستمر عمى شخصية المكظؼ مف خبلؿ قياس كحاكلت ىذه الدراسة 
، كالتفريغ العاطفي، كالنكاتج النفسية "الدافعية الداخمية لمعمؿ"، خصائص التطكر كالفعالية السمبية

، كالنكاتج النفسية، كانطفا  التصميـ. كقد حاكلت الدراسة كضع تصكر لعبلقة بيف خصائص العمؿ
كمكظؼ البنؾ. كقامت ىذه الدراسة ، اسة في كظيفتيف ىما: مينة التعمـكاختبرت فرضيات الدر 

 بدراسة خصائص العمؿ لمدة عاـ كامؿ . 
 نتائج الدراسة :

  نف لخصائص العمؿ السمبية فعالية سمبية كتأثير كبير عمى الشخصية مف ناحية الدافعية
 نعبا  العمؿ .كانطفا  التصميـ ك نتج عنيا ، كالتفريغ العاطفي، الداخمية لمعمؿ

 . خصائص العمؿ تختمؼ بيف مكظفي البنكؾ كالمعمميف لصالح مكظفي البنكؾ 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
، السمات الشخصية، اتفقت كؿ الدراسات السابقة عمى نىمية محاكر الدراسة كىي: )الحالة المزاجية

الحككمي لما لو مف تأثير كبير عمى  نمط القيادة( عمى ندا  المكظؼ، المشاركة في اتخاذ القرار
فكمما كاف ىناؾ اىتماـ كبير مف قبؿ اإلدارة العميا بالمكظؼ كعدـ ، العممية اإلدارية كتطكيرىا

األمر الذم ينعكس بشكؿ إيجابي عمى ندا ه ، إغفاؿ الجانب اإلنساني لديو مف مشاعر كنحاسيس
 في العمؿ.

قمة نك حتى ندرة الدراسات التي تحدثت عف المشاعر لكحظ ، مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة
لذلؾ فقد حاكلت  الباحثة  التطرؽ  قدر ، بنكعييا اإليجابية كالسمبية كنثرىا عمى األدا  الكظيفي

 اإلمكاف  إلى الدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة نك متغيرات الدراسة مف زكايا مختمفة :
 العاطفي( كعبلقتو باألدا  كسمكؾ العامميف نك ، الياالنفع، الذكا ات المختمفة )الكجداني

المكاطنة كقد استعانت الباحثة بيذه الدراسات لما في مككنات ىذه الذكا ات ما يتعمؽ 
الكعي ، الحساسية االنفعالية، العاطفة، الكعي باالنفعاالت، بالمشاعر مثؿ المشاعر الذاتية
( نبك 2010بظاظك )، (2009جبياف )ال، (2009ة مغربي )الذاتي كالتعاطؼ كمنيا دراس

 ( .2012( ك دراسة الرقاد ) 2011عفش )
   ( 2001السمات الشخصية كمنيا دراسة السمعكس) ،( 2002عبدات) ،( 2005غناـ) ،

( كقد تحدثت ىذه الدراسات عف العبلقة بيف السمات الشخصية كنثرىا عمى 2012الديراكم )
العبلقة بيف السمات الشخصية كالركح ، مرنة العاممةرفع كفا ة العامميف كالسمات الشخصية لم

السمات الشخصية لمدرا  المشاريع كمدرا  مكاتب األكنركا كنثرىا عمى األدا  ، المعنكية
، (2003ىكيكس )، (2005نيجيف )، (2004.كذلؾ الدراسات األجنبية كدراسة فارفؿ )

ت عف العبلقة بيف ( كقد تحدثت ىذه الدراسا2011نمير حسيف )، (2006كاريككي )
السمات الشخصية لمدرا  المشاريع كنثرىا عمى األدا  ، السمات الشخصية كالركح المعنكية

نجاح المشاريع السمات الشخصية كاألدا  األكاديمي كرفع ، الشخصية كسعادة المكظؼ، كا 
 الكفا ة المينية .

 ( كتحدثت عف نثر 2011العمرم )، (2005ذ القرار مثؿ دراسة الشقصي )المشاركة في اتخا
 مشاركة العامميف في اتخاذ القرار عمى رفع كفا ة العامميف المينية كندائيـ كفاعميتيـ 

 ناصر ، (2006دة )األنماط القيادية كنثرىا عمى األدا  كااللتزاـ التنظيمي مثؿ دراسة نبك عي
 .(2011كادم )، ( 2010)
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 فسمة  إيجابيةف السمات الشخصية كنثرىا عمى األدا  كقد كانت نتائج الدراسات التي تحدثت ع
كذلؾ ، المسئكلية ليا نثر كبير في رفع كفا ة كندا  العامميف، التفاعؿ، الثقة، الصدؽ، الذكا 

في ندا  العامميف ككذلؾ تؤثر  إيجابيكانت سمة االنبساطية كاالنطكائية تؤثر بشكؿ سمبي نك 
 ؿ كاألدا  عمى مشاعرىـ تجاه اآلخريف كتجاه العم

 العاطفي نك الكجداني فقد نتج عنيا ، نما بالنسبة لمدراسات التي تحدثت عف الذكا  االنفعالي
نف العامميف الذيف يتمتعكف بيذه الذكا ات كبعناصرىا الكعي بالمشاعر الذاتية  كاالنفعاالت 

ف كمرؤكسييـ كالتعاطؼ يتمتعكف بأدا  ك بكفا ة مينية عالية كلدييـ حس عاؿ بزمبلئيـ اآلخري
 كالتزاما تنظيميان بعمميـ .

  الدراسات التي تحدثت عف األنماط القيادية كنثرىا عمى األدا  فقد نتج عنيا نف القادة الذيف
يتمتعكف بالنمط الديمقراطي في التعامؿ مع مرؤكسييـ ىـ األنجح في إدارة مؤسساتيـ كفي رفع 

العامميف كسمككيـ كبالتالي ينعكس عمى كفا ة كندا  مرؤكسييـ كىذا كمو يؤثر عمى مشاعر 
( فقد يؤثر ذلؾ 2011ا كاضحان كدراسة كادم )ندائيـ نما المؤسسات التي ليس لدييا نمطان قيادي

عمى ندا  المرؤكسيف كبالتالي يضعؼ االلتزاـ التنظيمي نك يكاد ينعدـ كيؤثر بشكؿ سمبي عمى 
 مشاعر العامميف .

  ف لمشاركة نالدراسات التي تحدثت عف مشاركة العامميف في اتخاذ القرار فقد نتج عنيا
لدييـ تجاه العمؿ  إيجابيةالعامميف في اتخاذ القرار نثر كبير عمى رفع معنكياتيـ كتكلد مشاعر 

 كتجاه زمبلئيـ كبالتالي رفع مستكل ندائيـ ككفا تيـ المينية 
 لدراسات السابقة نجد نف الدراسات التي تحدثت عف نمط كباستعراض منيج الدراسة لجميع ا

القيادة كالمشاركة في اتخاذ القرار كالذكا  العاطفي كاالنفعالي كسمات مدرا  المشاريع قد 
استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كنسمكب المسح الشامؿ كنما مف حيث ندكات الدراسة فقد 

الدراسات التي تحدثت عف السمات الشخصية قد  تـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات . نما
استخدمت مقاييس لسمات الشخصية مثؿ بركفيؿ كنيزنؾ كغيرىا مف المقاييس المقننة لقياس 

 ىذه السمات .
 فالدراسات المتعمقة بالذكا  العاطفي كاالنفعالي نكصت ، كنما بالنسبة لتكصيات الدراسات

، الدافعية، تنظيـ الذات، مكظفيف )الكعي الذاتيباالىتماـ بأبعاد الذكا  العاطفي لدل ال
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الميارة االجتماعية( مف خبلؿ التدريب العممي الميداني كالتركيز عمى االىتماـ ببيئة ، التعاطؼ
العمؿ كخمؽ بيئة جذابة لتحفيز العامميف عمى العمؿ بشكؿ نكثر كفا ة كفاعمية كاعتماد القيـ 

 ىذا بدكره يؤدم إلى تعزيز االنتما  كالكال  لدل العامميف .في التعامؿ كاتخاذ القرار ك  اإلنسانية
  نما بالنسبة لمدراسات المتعمقة بالمشاركة في اتخاذ القرار كنثرىا عمى األدا  فقد نكصت

 كالعمؿ عمى، بضركرة مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات بشكؿ نكبر مما ىك عميو حاليان 
  كتفعيؿ، الكفا ات العالية بالنسبة لمقرارات االستراتيجيةالعمؿ عمى مشاركة العامميف ذكم 

المشاركة في اتخاذ القرارات مف خبلؿ تقديـ الحكافز لمعامميف لممشاركة كتكفير الظركؼ 
 المناسبة لذلؾ كتبني مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات كسياسة إدارية .

 دا  فقد نكصت بضركرة تعزيز النمط الدراسات المتعمقة باألنماط القيادية كنثرىا عمى األ
الديمقراطي في المؤسسات العاممة كتحسيف مستكل األدا  الكظيفي كزيادة االىتماـ بالجانب 

 اإلنساني في التعامؿ بيف الرؤسا  كالمرؤكسيف.

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

 الدراسة كنثرىا عمى األدا  . االطبلع عمى تجارب عربية كنجنبية فيما يخص متغيرات 
 كاألساليب اإلحصائية المناسبة .، اختبار منيج الدراسة 
 . تفسير النتائج كتقديـ التكصيات 
  تطكير نقاط القكة المكجكدة في الدراسات السابقة كالتي تحدثت عف السمات الشخصية ، الحالة

كتقكيتيا كمعالجتيا مف جانب جديد المزاجية ، المشاركة في اتخاذ القرار كنمط القيادة كتعزيزىا 
 يتحدث عف المشاعر اإلنسانية كنثرىا عمى األدا  الحككمي 

  معالجة نقاط الضعؼ التي لمستيا الباحثة في الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة
 .كتكظيفيا لمخركج بنتائج كتكصيات تثرم الرسالة كتنفع المكظؼ الحككمي كتبلفييا كتطكيرىا 

عف الدراسات السابقة في ننيا تحدثت عف المشاعر بنكعييا اإليجابي  تميزت ىذه الدراسة وقد
فمـ نجد دراسة بعينيا تحدثت عف ، كالسمبي كنثرىا عمى األدا  الكظيفي مف خبلؿ متغيرات الدراسة

. كذلؾ كاف مجتمع الدراسة مركز فقط عمى كزارة العمؿ الفمسطينية في عمى حد عمـ الباحثةذلؾ 
قطاع غزة . كقد كاف ىدؼ ىذه الدراسة النيكض بأدا  المكظؼ الحككمي كتطكيره مف خبلؿ دعـ 

  المكظفيف نفسيا كلكجستيا نثنا  ميمات العمؿ .
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 مقدمة:
الدراسة  ككذلؾ نداة، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا، ؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسةيتناك 

 تكما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لئلجرا ات التي قام، كصدقيا كثباتيا، المستخدمة كطرؽ إعدادىا
 ةالباحث تكنخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد، يقيافي تقنيف ندكات الدراسة كتطب  ةبيا  الباحث

 .عمييا في تحميؿ الدراسة

 :منيجية الدراسة
اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ مف خبلؿ دراسة نظرية لممشاعر اإليجابية كالسمبية 

المستيدفة في  الدراسة بيانات عف الفئةككذلؾ تضمنت ، كنثرىا عمى ندا  المكظؼ الحككمي
ت كاستخبلص النتائج الدراسة حيث تـ تكزيع استبانة خاصة بمكضكع الدراسة كمف ثـ تحميؿ البيانا

كالمنيج الكصفي التحميمي يعرؼ بأنو طريقة في البحث تتناكؿ نحداث كظكاىر ، ليذه الدراسة
تدخؿ في مجرياتيا كيستطيع الباحث نف  كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف

كتـ الحصكؿ عمى البيانات البلزمة مف خبلؿ ، (  2001)عبيدات ، يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا
كتـ تفريغ البيانات كتحميؿ النتائج باستخداـ البرنامج ، ليذا الغرض إعدادىاانات التي تـ االستبي

 .   SPSSاإلحصائي 

  مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف مكظفي كمكظفات كزارة العمؿ غزة المتكاجديف في مقر الكزارة كمديريات 

مكظؼ كمكظفة كتتفاكت نعمارىـ كمناطؽ سكنيـ  200العمؿ كمراكز التدريب الميني كعددىـ 
  كىذا مكضح مف خبلؿ الجدكؿ التالي:، كمياراتيـ كمستكيات تحصيميـ العممي كالتفكير لدييـ

 (4.1رقم ) جدول
 مجتمع الدراسة

 غزة –الموظفين العاممين في وزارة العمل 
 90 عدد المكظفيف العامميف في مقر الكزارة

 59 عدد المكظفيف العامميف في مراكز التدريب الميني 
 51 عدد المكظفيف العامميف في مديريات العمؿ

 200 المجموع

 (2013، كزارة العمؿ -)اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية  :المصدر
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 :عينة الدراسة
مفردة . كقد تـ  200مف مجتمع الدراسة قد بمغ حجميا استخداـ عينة الحصر الشامؿ تـ        

كبعد تفحص االستبانات ، استبانة 168كتـ استرداد ، تكزيع االستبانة عمى جميع نفراد عينة الدراسة
كبذلؾ يككف ، استبانات نظرا لعدـ تحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة عمى االستبياف 4استبعاد تـ 

 .استبانة 164عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 

 كالجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة الدراسة  كما يمي: 

 أواًل: البيانات الشخصية و الوظيفية: 

 الجنس:  -

% مف عينة الدراسة 20.1ك، % مف عينة الدراسة مف " الذككر" 79.9( نف 4.2يبيف جدكؿ رقـ )
 مف " اإلناث"

 (4.2جدول رقم )
 الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 79.9 131 ذكر

 20.1 33 أنثى

 100.0 164 المجموع

كمديريات العمؿ كمراكز التدريب الميني كىذا يعني نف غالبية الكظائؼ المكجكدة في مقر الكزارة 
ىي كظائؼ تتعمؽ بالذككر كال تتكافؽ مع اإلناث . عمى سبيؿ المثاؿ كظائؼ مراكز التدريب 
الميني تتطمب مدربيف ذككر كميندسيف ككذلؾ األذنة كالمراسميف في الكزارة ذككر فبل تناسب ىذه 

مكظفيف الذككر عف اإلناث حسب طبيعة كبذلؾ يككف طبيعيا نف تزيد نسبة ال، الكظائؼ اإلناث
ىذا باإلضافة إلى نف ىذه النسبة متكافقة مع إحصائيات دائرة عمؿ الكزارة كاختصاصاتيا .

 % ذككر( .80، % إناث20)اإلحصا  الفمسطيني 
 . الفئة العمرية )بالسنوات(:  2

ك ، سنة " 30% مف عينة الدراسة تراكحت نعمارىـ " نقؿ مف 34.1(  نف  4.3يبيف جدكؿ رقـ )
% مف 20.1ك، سنة "  40نقؿ مف -سنة30 % مف عينة الدراسة تراكحت نعمارىـ " مف34.8
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% مف عينة الدراسة 11.0ك، سنة " 50نقؿ مف  –سنة  40عينة الدراسة تراكحت نعمارىـ " مف 
 ثر " .فأك  سنة 50  تراكحت نعمارىـ " مف 

 (4.3جدول رقم )
 الفئة العمرية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 68.9 113 سنة 40 نقؿ مف -سنة30  مفنقؿ 

 20.1 33 سنة 50نقؿ مف  –سنة  40مف 

 11.0 18 فأكثر  سنة 50  مف 

 100.0 164 المجموع

 

نعمارىـ تراكحت ف نسبة المكظفيف الذيف نمف المبلحظ  تنكع الفئة العمرية في عينة الدراسة فنرل 
نما كىـ الغالبية في المكظفيف بي، % 68.9كانت  سنة  40كنقؿ مف  سنة 30نقؿ مف بيف 

 20.1عاما كانت نسبتيـ  50نك اكثر مف  سنة 50، 40عمارىـ مف المكظفيف كبار السف البالغة ن
% عمى التكالي كتعزك الباحثة ذلؾ إلى طبيعة عمؿ الكزارة كطبيعة التكنكلكجيا الحديثة 11%ك 

كتعزك ، يتطمب مكظفيف في سف الشباب نكفا  يتعايشكف مف التغيير الجديدالذم كالتدريب كالتقدـ 
لمكظفيف الكبار الذيف كانكا يعممكف في الكزارة المكظفيف كبار السف إلى استنكاؼ اقمة عدد نيضا 

لى تقاعد البعض األخر كالذم ندل بالكزارة إلى تكظيؼ مكظفيف كخريجيف جدد  2007بعد عاـ  كا 
 في مقتبؿ العمر لسد العجز في الكزارة في الكظائؼ الشاغرة .

 .المؤىل العممي:3

ك ، "دبمـك فأقؿ  ـ العممي "% مف عينة الدراسة  مؤىمي39.0(  نف  4.4يبيف جدكؿ رقـ )
% مف عينة الدراسة  مؤىميـ 6.1ك، " بكالكريكس % مف عينة الدراسة  مؤىميـ العممي "53.7

 ". دكتكراه % مف عينة الدراسة  مؤىميـ العممي "1.2ك، " ماجستيرالعممي " 
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 (4.4جدول رقم )
 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 39.0 64  دبموم فأقل    

 53.7 88 بكالوريوس

 6.1 10 ماجستير

 1.2 2 دكتوراه

 100.0 164 المجموع

يبلحظ نف الغالبية األكثر مف مكظفي الكزارة ىـ مف حممة البكالكريكس كدبمكـ فأقؿ كتعزك الباحثة 
ذلؾ إلى طبيعة الكظائؼ في الكزارة كالمديريات كمراكز التدريب الميني تتطمب حممة ىذه الشيادة 

 راقيةإشك ميندسيف نك إدارييف كخصكصا إذا ما كانكا يحتمكف كظائؼ نسكا  كانكا محاسبيف 
مدرا  عامكف( ليككنكا نقدر عمى حمؿ العب  الكظيفي كالقياـ بالمياـ ، رؤسا  نقساـ، )مدرا 

نما نسبة المكظفيف مف حممة الدبمكـ فاقؿ ككانت نيضا مف نغمبية ، المطمكبة منيـ عمى نكمؿ كجو
ة كمدخميف المكظفيف كىذا يتناسب مف طبيعة األعماؿ المكتبية المكجكدة في الكزارة مف سكرتاري

بيانات باإلضافة لممراسميف كاألذنة الذم ال يشترط نم مؤىؿ عممي لدييـ . كبالنسبة لممكظفيف 
فمـ يكف يشترط لمف يشغؿ كظيفة ، نقؿالنسب فقد كانت  دكتكراهماجستير نك الذيف يحممكف مؤىؿ 

سمككو كنداؤه في الكزارة نف يكف لديو ىذا المؤىؿ في السابؽ فيك اجتياد مف المكظؼ ليرتقي ب
ك دخكلو ن الدكتكراهك ى عبلكة لمماجستير نلتطكير عممو كتحسيف كضعو المادم بحصكلو عم

 مسابقة لتحسيف كضعو الكظيفي.

 .المسمى الوظيفي:4

% 3.0ك ، "% مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "مدير عاـ2.4( نف  4.5يبيف جدكؿ رقـ )
ى الكظيفي % مف عينة الدراسة المسم4.9ك، ""رئيس شعبة مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ

% مف 12.8ك، % مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "إدارم"20.1ك ، ليـ "نائب مدير عاـ"
% مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ 14.0ك، مسمى الكظيفي ليـ "مدير دائرة"عينة الدراسة ال

% مف عينة الدراسة 31.1ك، مى الكظيفي ليـ "رئيس قسـ"% مف عينة الدراسة المس11.6ك، "فني"
 المسمى الكظيفي ليـ " كظائؼ نخرل".
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 (4.5جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 2.4 4 مدير عاـ

 3.0 5 رئيس شعبة

 4.9 8 نائب مدير عاـ

 20.1 33 إدارم

 12.8 21 دائرةمدير 

 14.0 23 فني

 11.6 19 رئيس قسـ

 31.1 51 نخرل

 100.0 164 المجمكع

دارم ظفيف الكظيفية فنرل مف يحمؿ لقب إمف المبلحظ اختبلؼ نسب طبيعة عمؿ نك مسميات المك 
مطمكب في الكزارة كالذم يتطمب تقريبا ىك الكفة الراجحة في الكزارة كذلؾ حسب طبيعة العمؿ ال

ككذلؾ الفنييف كالذيف يعممكف في مراكز التدريب ، اإلدارية كالمكتبية كحاجة الكزارة لذلؾ عماؿاأل
لمكظائؼ األخرل كمدير عاـ فنجد  نما بالنسبة، الميني في الكزارة كيشغمكف كظائؼ فنية كمينية

نصبح مكانيـ نيا قميمة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تقاعد المدرا  العامكف القدامى نك استنكافيـ كبذلؾ ن
ك نقؿ مف مس الكزارة نشاغرا كعممت الكزارة عمى انتداب نك تنسيب مدرا  عامييف جدد مف خبلؿ مج

زارة قامت كزارات نخرل . ككذلؾ رئيس الشعبة كالقسـ ال يكجد عدد كبير كتعزك الباحثة ذلؾ إلى الك 
 نكضا الستنكاؼ ني رؤسا  شعب كنقساـ نكقات لشغؿ مناصب مدرا  مؤخرا باإلعبلف عف مساب

 2007كخصكصا بعد عاـ  األمرك حتى كفاتيـ فقد كاف تكجو الكزارة في بادئ تقاعد مكظفيف ن
 ك حتى المراسميف.ي البيانات كاإلدارييف كالفنييف نكمدخم اإلشراقيةلشغؿ الكظائؼ اإلدارية كليس 
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 .عدد سنوات الخبرة:   5

 5% مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة ليـ " نقؿ مف 38.4( نف 4.6يبيف جدكؿ رقـ )
 10  نقؿ مف -سنكات  5% مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة ليـ" مف 30.5ك ، سنكات"
 .فأكثرسنكات 10% مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة ليـ " مف 31.1ك، سنكات"

 (4.6جدول رقم )
 عدد سنوات الخبرة حسب متغيرتوزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 38.4 63 سنكات  5نقؿ مف 

 61.6 101 فاكثر سنكات 10  -سنكات  5مف 

 100.0 164 المجمكع

كتعزك %  3804كانت نسبتيـ سنكات 5لدييـ سنكات خبرة  نقؿ مف  الذيف ف المكظفيف نبلحظ ن
دل مما ن 2008سنكات تحديدا في عاـ  5الباحثة ذلؾ الستنكاؼ المكظفيف في تمؾ الفترة نم قبؿ 

نيضا لشغؿ المناصب الفارغة مف خبلؿ عمؿ مسابقات كامتحانات مف  األخرلبالكزارة كالكزارات 
مكظفيف الذيف ما الن، لكزارات كإلكماؿ مسرتيا العممية خبلؿ ديكاف المكظفيف العاـ لسد العجز في ا

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى السف الذم  %  6106فقد بمغت  10سنكات إلى  5مف برة لدييـ سنكات خ
 مضى بو مسيرتو العممية .بو المكظؼ كتدرج بو في الكظيفة نك ن تعيف

 طرق جمع البيانات:

 :االعتماد عمى نكعيف مف البيانات تـ

 . البيانات األولية :1

إلى ت الباحثة الخاصة بمفردات عينة الدراسة كلمكصكؿ ليذه البيانات لجأكتتمثؿ في البيانات 
كتـ حصر ، الجانب الميداني كذلؾ عف طريؽ تكزيع استبانات صممت خصيصان ليذا الغرض

  SPSSكمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج ، كتجميع البيانات البلزمة في مكضكع البحث
(Statistical Package for Social Science  اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية )

 المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة .
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 البيانات الثانوية: -2

اعتمدت الباحثة في معالجتيا لمجانب النظرم مف الدراسة عمى البحث في مصادر البيانات الثانكية 
الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية كالدكريات كالمقاالت كالتقارير كاألبحاث المتمثمة في مراجعة 

كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع ، المنشكرة في المجبلت العممية المتخصصة كالمحكمة
باإلضافة إلى االطبلع كالبحث كالمطالعة في مكاقع ، الدراسة بطريقة مباشرة نك غير مباشرة

 . اإلنترنت المختمفة

 أداة الدراسة:
 كقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:

كذلؾ مف خبلؿ الرجكع  اميا في جمع البيانات كالمعمكماتإعداد استبانة نكلية مف نجؿ استخد -1
 إلى نىداؼ كفرضيات كمتغيرات كنسئمة الدراسة .

 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف نجؿ اختبار مدل مبلئمتيا لجمع البيانات. -2

 يؿ االستبانة بشكؿ نكلي حسب ما يراه المشرؼ.تعد -3

تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد  -4
.  كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 إجرا  دراسة اختباريو ميدانية نكلية لبلستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب. -5

 االستبانةكلقد تـ تقسيـ ، لبيانات البلزمة لمدراسةتكزيع االستبانة عمى جميع نفراد العينة لجمع ا -6
 كما يمي:  إلى قسميف

 فقرات 5: يتككف مف البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة كيتككف مف  القسم األول 

 المشاعر اإليجابية كالسمبية   كنثرىا عمى ندا  المكظؼ الحككمي دراسة تتناكؿ  القسم الثاني
 إلى نربعة محاكر كما يمي: . كتـ تقسيموحالة كزارة العمؿ

 فقرة 18كيتككف مف ، : يناقش السمات الشخصية المحور األول. 
 فقرة. 15كيتككف مف ، : يناقش الحالة المزاجية المحور الثاني 
 ة.فقر  12كيتككف مف ، : يناقش المشاركة في اتخاذ القرار المحور الثالث 
 فقرة 12كيتككف مف ، : يناقش نمط القيادة المحور الرابع. 
 فقرة 20كيتككف مف ، : يناقش األدا  الكظيفي المحور الخامس. 
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 (4.7كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  حسب  مقياس ليكارت كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )
 (4.7) جدول رقم

 مقياس ليكارت الخماسي

 غير موافق بشدة غير موافق ال أدري موافق موافق بشدة  التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 صدق وثبات االستبيان: 

( كما 429: 1995، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف ننيا سكؼ تقيس ما نعدت لقياسو )العساؼ
ككضكح ، يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب نف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية

( 179 :2001عبيدات بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا")، فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية
 كقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ نداة الدراسة كما يمي:

 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف. صدق فقرات االستبيان : 

 :الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين( (1

( 10)قامت الباحثة بعرض نداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
نعضا  مف نعضا  الييئة التدريسية في الجامعة اإلسبلمية  متخصصيف في المحاسبة كاإلدارة  

( نسما  المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ نداة الدراسة. 1كاإلحصا . كيكضح الممحؽ رقـ )
ت كقد طمبت الباحثة مف المحكميف مف إبدا  آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضع

كمدل كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليو كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة ، ألجمو
كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما 

، نك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات نك حذفيا
ككذلؾ إبدا  آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية ) الخصائص الشخصية كالكظيفية المطمكبة مف  

إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة. كتركزت تكجييات المحكميف عمى ، المبحكثيف
ف كما نف بعض المحكمي، انتقاد طكؿ االستبانة حيث كانت تحتكم عمى بعض العبارات المتكررة

ضافة بعض العبارات إلى محاكر  نصحكا بضركرة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاكر كا 
 نخرل.
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إلى المبلحظات كالتكجييات التي نبداىا المحكمكف قامت الباحثة بإجرا  التعديبلت التي  كاستنادان 
حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ نك إضافة البعض اآلخر ، يفماتفؽ عمييا معظـ المحك

 منيا. 
 :صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة (2

كذلؾ ، مفردة  30تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة البالغ حجميا  
 بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي. 

 :الشخصيةالصدق الداخمي لفقرات المحور األول: السمات 

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ )السمات 4.8جدكؿ رقـ )
كالذم يبيف نف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ، الشخصية( كالمعدؿ الكمي لفقراتو

 rمف قيمة المحسكبة اكبر  rكقيمة  0.05حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف ، (0.05)
 .كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر األكؿ  صادقة لما كضعت لقياسو، 0.361الجدكلية كالتي تساكم

 (4.8جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور األول: السمات الشخصية

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.002 0.550 نتعامؿ مع زمبلئي في العمؿ بإيجابية . 1

 0.000 0.664 نشارؾ في النقاشات الجماعية. 2

 0.001 0.558 نتأثر بآرا  اآلخريف بصعكبة. 3

 0.000 0.642 نتصرؼ مع اآلخريف بطريقة ىادئة عند مكاجيتيـ. 4

 0.004 0.512 لدم القدرة عمى ضبط النفس في المكاقؼ الحرجة. 5

 0.009 0.471 نستطيع التأثير في اآلخريف بسيكلة. 6

 0.020 0.421 نتركل في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالعمؿ. 7

 0.000 0.621 نتعامؿ مع اآلخريف بميارة. 8

 0.025 0.409 نستمر بالعمؿ بالرغـ مف الصعكبات التي نتعرض ليا. 9
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 تابع.

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.001 0.593 نعمؿ بيا.نبذؿ كؿ ما بكسعي إلنجاح المؤسسة التي  10

 0.007 0.485 نشعر  بالمسئكلية تجاه عممي. 11

 0.002 0.536 لدل القدرة عمى اتخاذ القرارات الحاسمة في األكقات الحرجة. 12

 0.053 0.357 نشعر بالسعادة حيف نستطيع تمبية خدمات المكاطنيف. 13

 0.000 0.623 نقـك  بتأدية ميامي في العمؿ بأسمكب متجدد 14

 0.010 0.464 نشارؾ في فرؽ العمؿ التي تتككف نثنا  تأدية مياـ العمؿ. 15

 0.029 0.399 لدم القدرة عمى االندماج مع زمبلئي المكظفيف بسيكلة. 16

 0.004 0.507 نتكيؼ مع الظركؼ كالمكاقؼ المختمفة التي تكاجيني في العمؿ  17

 0.000 0.622 .نتعمـ مف نخطا  العمؿ كنتجنب تكرارىا  18

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني : الحالة المزاجية
( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني )الحالة المزاجية( 4.9جدكؿ رقـ ) 

، (0.05يبيف نف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )كالذم ، كالمعدؿ الكمي لفقراتو
الجدكلية  rكبر مف قيمة نالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف نحيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة 

 .كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثاني  صادقة لما كضعت لقياسو، 0.361كالتي تساكم 
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 (4.9جدول رقم )
 الداخمي لفقرات المحور الثاني: الحالة المزاجيةالصدق 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 0.000 0.636 نشعر بالسعادة كالنشاط عند ممارستي لمعمؿ. 1
 0.033 0.391 ال ننفعؿ بسرعة عند كقكع األخطا  في العمؿ. 2

3 
ال نشعر باالستغبلؿ مف قبؿ مف حكلي مف زمبلئي في  

 0.000 0.716 العمؿ.

 0.000 0.729 نشعر باألماف كاالستقرار في عممي. 4
 0.000 0.831 نشعر بالرضا عف تقييـ ندائي مف قبؿ رئيسي المباشر . 5
 0.000 0.703 نشعر بدافعية لمعمؿ بصكرة كبيرة. 6

7 
قبؿ الزمبل  كالرؤسا  في  نشعر باالحتراـ كالتقدير مف

 العمؿ.
0.487 0.006 

8 
نشعر بانسجاـ بيف نىدافي الخاصة كنىداؼ مؤسستي 

 التي نعمؿ بيا.
0.422 0.020 

 0.017 0.433 نشعر بالسركر لتقدير عممي كنشاطي. 9

نشعر بالسعادة عند تقديـ خدمات كمساعدة مف حكلي  10
 مف الزمبل .

0.514 0.004 

11 
عند إتماـ ما ككؿ إلى مف عمؿ بإتقاف  نشعر بالرضا

 كمقابمتو باىتماـ مف قبؿ رئيسي المباشر.
0.430 0.018 

12 
نشعر بالثقة بالنفس عندما يشاركني مديرم باتخاذ 

 القرارات في األمكر التي تتعمؽ بصميـ عممي.
0.394 0.031 

13 
نشعر بالعدؿ في المعاممة بيني كبيف زمبلئي بالعمؿ مف 

 المباشر.قبؿ رئيسي 
0.789 0.000 

14 
نشعر باالنتما  لكجكدم في المكاف المناسب كالذم 

 0.000 0.736 يتبل ـ مع قدراتي كمؤىبلتي.

15 
نشعر بالسعادة عندما نشارؾ زمبلئي نعماليـ بإيجابية 

 0.007 0.479 كتفاعؿ.

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 : المشاركة في اتخاذ القرارالداخمي لفقرات المحور الثالث دقالص
( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث )المشاركة في 4.10جدكؿ رقـ ) 

كالذم يبيف نف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل ، اتخاذ القرار( كالمعدؿ الكمي لفقراتو
كبر مف نالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف نالقيمة االحتمالية لكؿ فقرة حيث إف ، ( 0.05داللة )
كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثالث صادقة لما كضعت ، 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rقيمة 
 .لقياسو

 (4.10جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: المشاركة في اتخاذ القرار

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.796 يشجع المدرا  المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ القرار. 1
 0.000 0.696 ال ينفرد المدير في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالعمؿ. 2
 0.001 0.560 بالمسئكلية لمعامميف. إحساستعطي المشاركة في اتخاذ القرار  3
 0.004 0.511 اتخاذ القرار لئلبداع كالتميز.تؤدم المشاركة في  4

مشاركة المرؤكس في اتخاذ القرار ال تقمؿ مف سمطة مديره في  5
 العمؿ.

0.517 0.003 

تحديد الصبلحيات كعدـ تداخميا يعطي الفرصة لممكظفيف  6
 لممشاركة في اتخاذ القرار.

0.433 0.017 

 0.000 0.835 التي تتعمؽ بعممي .يشاركني رئيسي المباشر في اتخاذ القرارات  7

8 
المختمفة في  اإلداريةتعمؿ الكزارة عمى مشاركة المستكيات  

 0.011 0.459 تخطيط كصنع القرار.

 0.007 0.484 تحدد طبيعة عمؿ المكظؼ مدل مشاركتو في اتخاذ القرار.  9

10 
تعمؿ الكزارة عمى االستئناس برنم المكظفيف المؤىميف كاألكفا  

 كمشاركتيـ باتخاذ القرارات الميمة.
0.706 0.000 

 0.000 0.766 يشارؾ المدير المباشر العامميف في اتخاذ القرارات. 11

تعمؿ الكزارة عمى استطبلع آرا  المكظفيف قبؿ اتخاذ القرارات  12
 .االستراتيجية

0.480 0.007 

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 : نمط القيادةدق الداخمي لفقرات المحور الرابعالص
 ( (  يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع )نمط 4.11جدكؿ رقـ

المبينة دالة عند مستكل داللة كالذم يبيف نف معامبلت االرتباط ، القيادة( كالمعدؿ الكمي لفقراتو
كبر مف نالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف نحيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة ، ( 0.05)

صادقة لما كضعت الرابع كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر ، 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rقيمة 
 .لقياسو

 (4.11جدول رقم )
 لقيادةالصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: نمط ا

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 0.000 0.751 يشارؾ المدير مرؤكسيو في التخطيط لمعمؿ.  1

2 
يشجع المدير مرؤكسيو عمى تكضيح آرائيـ كنفكارىـ 

 0.000 0.713 كيتبنى اليادفة منيا.

 0.006 0.487- يتخذ المدير قراراتو لكحده كيمـز مرؤكسيو بتنفيذىا. 3

4 
يقكـ المدير بكضع الخطط كالسياسات كاتخاذ القرارات 

 بالتنسيؽ مع المرؤكسيف. 
0.643 0.000 

 0.000 0.733 يعمؿ المدير عمى إقامة عبلقة طيبة مع مرؤكسيو. 5

يعمؿ المدير عمى تحقيؽ نىداؼ الكزارة مع مراعاة  6
 احتياجات كنىداؼ المرؤكسيف.

0.875 0.000 

 0.000 0.781 بنا  الثقة بينو كبيف مرؤكسيو.يسعى المدير إلى  7

8 
يتحكـ المدير في الطريقة التي يؤدل بيا العمؿ كيرسميا 

 لمرؤكسيو.
0.599 0.000 

 0.000 0.928 ييتـ مديرؾ المباشر باقتراحاتؾ كيضعيا مكضع التنفيذ. 9
 0.000 0.787 ال يفرض المدير نكامره كآراؤه عمى مرؤكسيو.  10

11 
المدير األعماؿ الركتينية بنفسو كيشدد عمى االلتزاـ يتابع 

 0.035 0.386 بالتعميمات.

12 
يحرص المدير عمى بنا  الثقة بينو كبيف مرؤكسيو كيعطييـ 

 0.000 0.921 الحرية في اتخاذ القرارات في المكاقؼ المختمفة.

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 : األداء الوظيفيسالصدق الداخمي لفقرات المحور الخام

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الخامس )األدا  4.12جدكؿ رقـ ) 
كالذم يبيف نف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ، الكظيفي( كالمعدؿ الكمي لفقراتو

 rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05قؿ مف نحيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة ، (0.05)
 .كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الخامس صادقة لما كضعت لقياسو، 0.361الجدكلية كالتي تساكم 

 (4.12جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: األداء الوظيفي

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.021 0.419 نقكـ بتأدية عممي بكفا ة.  1
 0.001 0.593 نبذؿ الجيد المطمكب إلنجاز عممي في الكقت المحدد. 2

3 
يتضمف نظاـ تقييـ األدا  معايير مكضكعية تقيس ميارات 

 المكظفيف.
0.508 0.004 

4 
 يستفاد مف نتائج تقييـ األدا  في معرفة نقاط الضعؼ كالقكة

 كاالحتياجات التدريبية المطمكبة لمعامميف.
0.416 0.022 

 0.000 0.613 نتكيؼ مع ظركؼ عممي الحالية. 5
 0.011 0.460 نحرص عمى تحسيف مستكل ندائي. 6
 0.000 0.618 يحسف نسمكب الثكاب كالعقاب المعتمد في الكزارة مستكل األدا . 7

لممكظفيف التي تساعدىـ تكفر الكزارة الدكرات التدريبية البلزمة  8
 عمى تحسيف ندائيـ.

0.511 0.004 

يحرص المكظفكف عمى القياـ بمياميـ كفقان إلجرا ات كقكانيف  9
 العمؿ المعمكؿ بيا.

0.507 0.004 

10 
تحسف المتابعة المستمرة مف قبؿ المسئكؿ المباشر مف ندا  

 المكظفيف.
0.462 0.010 

 0.012 0.452 نخطائيـ في العمؿ .يمنح  العامميف الفرصة  لتصحيح  11

12 
يؤدم كضكح المسئكليات كالمياـ كعدـ تداخميا إلى تحسيف 

 0.000 0.628 األدا .
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 تابع.

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

13 
يؤدم تكفير اإلمكانيات المادية المطمكبة إلى تحسيف مستكل 

 0.004 0.508 األدا . 

14 
األساليب الحديثة في العمؿ كمكاكبة التقدـ العممي   يزيد استخداـ

 0.001 0.562 مف فاعمية األدا .

شباعوتفيـ المدير لمشاعر المكظفيف  15 الحتياجاتيـ قدر اإلمكاف  كا 
 يزيد مف فاعمية األدا .

0.394 0.031 

يؤدم شعكر المكظؼ باألماف الكظيفي كرضاه عف عممو إلى  16
 تحسيف ندائو.

0.449 0.013 

 0.001 0.564 يقـك المدرا  بتزكيد المكظفيف بتقارير دكرية حكؿ ندائيـ الكظيفي. 17

18 
يتمتع المكظفكف بعبلقة جيدة مع زمبلئيـ بالكزارة تؤثر إيجابيان 

 0.001 0.538 عمى مستكل ندائيـ.

 0.005 1.723 يعمؿ المكظفكف في الكزارة كفريؽ عمؿ كاحد. 19
 0.009 0.470 بالتخطيط ألعماليـ كمياميـ قبؿ إنجازىا.يقـك المكظفكف  20

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: 

( يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر  مف محاكر الدراسة مع المعدؿ 4.13جدكؿ رقـ )
، 0.05االستبانة كالذم يبيف نف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة الكمي لفقرات 

الجدكلية  rكبر مف قيمة نالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف نلكؿ فقرة  حيث إف القيمة االحتمالية
 .0.361كالتي تساكم 
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 (4.13جدول رقم )
 المعدل الكمي لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المحور المحور

 0.000 0.644 السمات الشخصية األول

 0.000 0.831 الحالة المزاجية  الثاني

 0.000 0.877 المشاركة في اتخاذ القرار الثالث

 0.000 0.766 نمط القيادة الرابع

 0.000 0.769 األدا  الكظيفي  الخامس

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

نما ثبات نداة الدراسة فيعني التأكد مف نف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى 
الباحثة خطكات الثبات عمى (. كقد نجرت 430: 1995، األشخاص ذاتيـ في نكقات )العساؼ

 العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ نلفا كركنباخ.
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

كقد  تـ تصحيح معامبلت معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية  الرتبة لكؿ بعد 
( Spearman-Brown Coefficientاالرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح )

 حسب المعادلة  التالية: 

معامؿ الثبات = 
1

2

ر

( يبيف نف ىناؾ معامؿ 4.14حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ ) ر

 .االستبياف مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينةثبات كبير نسبيا لفقرات 
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 (4.14جدول رقم )
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 عنوان المحور المحور
 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8616 0.7568 18 السمات الشخصية األول
 0.0000 0.8843 0.7926 15 الحالة المزاجية  الثاني

المشاركة في اتخاذ  الثالث
 القرار

12 0.8247 0.9039 0.0000 

 0.0000 0.8476 0.7355 12 نمط القيادة الرابع
 0.0000 0.8725 0.7739 20 األدا  الكظيفي  الخامس
 0.0000 0.8775 0.7817 77 جميع المحاكر األول

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

استخدمت الباحثة طريقة نلفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد يبيف 
مرتفعة مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكؿ  ( نف معامبلت الثبات4.15جدكؿ رقـ )

 .طمأنينة
 (4.15جدول رقم )

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور المحور

 0.8937 18 السمات الشخصية األول
 0.9241 15 الحالة المزاجية  الثاني
 0.9426 12 القرار المشاركة في اتخاذ الثالث
 0.8715 12 نمط القيادة الرابع

 0.8993 20 األدا  الكظيفي  الخامس
 0.9027 77 جميع المحاكر 
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 المعالجات اإلحصائية: 
فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب ، لتحقيؽ نىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا

 Statistical Package forباستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعيةاإلحصائية المناسبة 
Social Science (SPSS)   كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ

 البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي  -1 حسب مقياس ليكرت الخماسي لدرجة ، تـ ترميز كا 
، (مكافؽ بشدة 5، مكافؽ 4، ال ندرم 3، غير مكافؽ 2، بشدةغير مكافؽ  1االستخداـ  )

كلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ في محاكر 
ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ ، (4=1-5) تـ حساب المدل، الدراسة

ة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس  بعد ذلؾ تـ إضاف، (0.08=4/5عمى طكؿ الفقرة نم )
( 4.16)كىي الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ )

 يكضح نطكاؿ الفترات كما يمي:
 (4.16) جدول رقم

 مقياس اإلجابات

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 موافق بشدة موافق ال أدري غير موافق بشدةغير موافق  درجة األىمية

 5 4 3 2 1 الدرجة

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد  -2
 استجابات نفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا نداة الدراسة

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع نك انخفاض استجابات نفراد الدراسة عف   Meanالمتكسط الحسابي  -3
مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب ، كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية

ف تفسير مدل االستخداـ نك مدل المكافقة أ( عمما ب89 :1996، نعمى متكسط حسابي )كشؾ
 عمى العبارة .

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ   (Standard Deviation)ؼ المعيارم تـ استخداـ االنحرا -4
استجابات نفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر 

كيبلحظ نف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات ، الرئيسية عف متكسطيا الحسابي
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فكمما ، ت الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسيةنفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرا
اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس ) إذا كاف 

 ني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا(.االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيع

 اختبار نلفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5

 بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات.معامؿ ارتباط  -6

 معادلة سبيرماف براكف لمثبات. -7

  ـ النسمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي -اختبار ككلكمجركؼ -8
(1- Sample K-S.) 

لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة  One sample T testلمتكسط عينة كاحدة    tاختبار -9
 ".3كالمتكسط الحيادم "

 لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف. tاختبار -10

 حادم لمفركؽ بيف ثبلث متكسطات فأكثر.تحميؿ التبايف األ-11

 اختبار شيفيو -12

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انفصم اخلامس
 نتائج اندراسة ادليدانية وتفسريها

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي. 

  الدراسةتحميل فقرات وفرضيات. 
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 ( (Sample K-S -1)سمرنوف   -)اختبار كولمجروف اختبار التوزيع الطبيعي
سمرنكؼ  لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي نـ ال  -سنعرض اختبار ككلمجركؼ       

ف معظـ االختبارات المعممية تشترط نف يككف ألكىك اختبار  ضركرم في حالة اختبار الفرضيات 
( نتائج االختبار حيث نف قيمة مستكل الداللة  5.1تكزيع البيانات طبيعيا. كيكضح الجدكؿ رقـ )

( كىذا يدؿ عمى نف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي sig.05.0) 0.05كبر مف نلكؿ قسـ 
 .كيجب استخداـ االختبارات المعممية

 (5.1جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحكر

 0.132 1.166 18 السمات الشخصية األول

 0.183 1.093 15 الحالة المزاجية  الثاني

 0.282 0.989 12 المشاركة في اتخاذ القرار الثالث

 0.259 1.010 12 نمط القيادة الرابع

 0.232 1.037 20 األدا  الكظيفي  الخامس

 0.543 0.801 77 جميع المحاور 

 :تحميل فقرات  محاور الدراسة
كتككف ، ( لتحميؿ فقرات االستبانةOne Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

كبر مف قيمة نالمحسكبة  tبمعنى نف نفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  إيجابيةالفقرة 
t  60كبر مف نكالكزف النسبي  0.05مف  نقؿ )نك مستكل الداللة 1.97الجدكلية  كالتي تساكم 

 tكتككف الفقرة سمبية بمعنى نف نفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  ، %(
 0.05)نك مستكل الداللة اقؿ مف  1.97- الجدكلية كالتي تساكم tبة نصغر مف قيمة المحسك 

كتككف آرا  العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا ، %( 60كالكزف النسبي اقؿ مف 
 .0.05كبر مف ن
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 تحميل فقرات المحور األول: السمات الشخصية
( كالذم يبيف آرا  نفراد عينة 5.2لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

( كتبيف النتائج نف نعمى ثبلث فقرات حسب السمات الشخصيةالدراسة في  فقرات المحكر األكؿ )
 : الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 94.51"   بمغ الكزف النسبي  "  13في الفقرة " .1
 "  نشعر بالسعادة حيف نستطيع تمبية خدمات المكاطنيفمما يدؿ عمى نني "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 93.05"   بمغ الكزف النسبي  "  11في الفقرة " .2
 "  نشعر  بالمسئكلية تجاه عمميمما يدؿ عمى نني "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 90.73"   بمغ الكزف النسبي  "  1في الفقرة " .3
 "نتعامؿ مع زمبلئي في العمؿ بإيجابية مما يدؿ عمى نني "    0.05

 كما تبيف النتائج نف اقؿ ثبلثة فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

" كىي نقؿ مف  0.000مستكل الداللة " %"  ك 77.32"   بمغ الكزف النسبي  " 5في الفقرة "  .1
 "  لدم القدرة عمى ضبط النفس في المكاقؼ الحرجةمما يدؿ عمى انو "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 72.32"   بمغ الكزف النسبي  " 6في الفقرة "  .2
 "  نستطيع التأثير في اآلخريف بسيكلةمما يدؿ عمى نني "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.021%"  كمستكل الداللة " 56.22"   بمغ الكزف النسبي  " 3"  في الفقرة .3
 " نتأثر بآرا  اآلخريف بصعكبةمما يدؿ عمى نني "    0.05

كبصفة عامة يتبيف نف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ )السمات الشخصية( تساكم  
% " 60مف  الكزف النسبي المحايد "  % كىي اكبر83.73ك الكزف النسبي  يساكم  ، 4.19
، 1.97الجدكلية كالتي تساكم   tكىي نكبر مف قيمة 48.511 المحسكبة تساكم    tكقيمة 

الشخصية ألفراد  مما يدؿ عمى نف السمات 0.05كىي نقؿ مف    0.000مستكل الداللة تساكم ك 
 05.0يجابية عند مستكل داللة العينة تتسـ باإل

عالي  إحساسمف خبلؿ ما تقدـ نرل تحمي مكظفي الكزارة بسمات الشخصية اإليجابية فمدييـ 
مف خبلؿ تمبية خدمات المكاطنيف  ان بالمسئكلية كبذؿ كؿ ما بكسعيـ لتطبيؽ نىداؼ الكزارة فعمي

ؾ كتذليؿ العقبات نماميـ كمساعدتيـ قدر المستطاع كمراعاة الحاالت اإلنسانية كتعزك الباحثة ذل
ساعدة إلى ثقافة المجتمع الذم نعيش بو كالمستمدة مف ديننا اإلسبلمي كالذم يدعك إلى الترابط كم



 

88 

 

لى  طبيعة عمؿ المكظفيف في الكزارة كىي تقديـ الخدمات لممجتمع كمساندة بعضنا البعض كا 
ك الخريجيف كيحاكلكا دما يخدـ المكظفيف شريحة العماؿ نالمحمي لممكاطنيف كالعماؿ كلذلؾ عن

كمف ثـ يشعركا بالسعادة ف تتسـ سماتيـ الشخصية باإليجابية مف الطبيعي نفالتخفيؼ مف معاناتيـ 
حساسيـ نلمساعدة إ  مانة .يضا بالمسئكلية كاألخكانيـ المكاطنيف كا 

تتحدث عف السمات الشخصية لممرنة العاممة  ( كالتي  2001، مع دراسة )السمعكس كيتفؽ ذلؾ 
ف سمة المسئكلية احتمت حيث نف دراسة السمعكس نكضحت ن، كالخاص القطاعيف الحككمي في
ىمية كبيرة عند المرنة العاممة كالسمة االجتماعية كالتي تتكافؽ مع ما تكصمنا إليو في ىذه الرسالة ن

مف نف سمات الشخصية كانت ذات طابع إيجابي كخصكصا الشعكر بالمسئكلية تجاه العمؿ 
 مف المكظفيف بإيجابية كالشعكر بالسعادة عند خدمة المكاطنيف .كالتعامؿ 

( كالتي تتحدث عف السمات الشخصية كالكال   2005، كذلؾ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )غناـ
ىذه كقد اتفقت مع ، التنظيمي لدل معممات المرحمة األساسية في المدارس الحككمية بالضفة الغربية

نمك كتطكير األدا  كقد كاف مف نتائج دراسة غناـ في العمؿ لما لو نثر الدراسة في نىمية السمات 
 كفر سمة المسئكلية كالسمة االجتماعية بدرجة كبيرة لدل معممات المدراس .( ت 2005)

( كالتي تحدثت عف دكر السمات الشخصية  2012، دراسة )الديراكم عكذلؾ اتفقت ىذه الدراسة م
كقد اتفقت مع دراستنا في نف ىناؾ ، لمنظمات األىمية في قطاع غزةلدل مدرا  المشاريع في نجاح ا
لتزاـ بأخبلقيات العمؿ نجاح المشاريع كتتمثؿ باالإرا  المشاريع في ددكر كبير لمسمات الشخصية لم

 كمف خبلؿ ذلؾ يشعر المكظؼ بالمسئكلية تجاه عممو كاحتراـ مف يتعامؿ معيـ .

لما ليا مف نثر في العمؿ لممكظؼ نك المسئكؿ السمات الشخصية بمدل نىمية يمكف تمخيص ذلؾ ك 
 في تشكيؿ سمككو إيجابيان كاف نـ سمبيان كعبلقاتو في العمؿ مع زمبلئو المكظفيف نك المرؤكسيف كبير 

 ندائو كبالتالي عمى نمك المؤسسة كتطكرىا .عمى  كالذم ينعكس بشكؿ كبير
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 (5.2جدول رقم )
 )السمات الشخصية( المحور األولتحميل فقرات 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست
م

 

 0.000 30.293 90.73 0.650 4.54 نتعامؿ مع زمبلئي في العمؿ بإيجابية . 1

 0.000 23.494 85.49 0.695 4.27 نشارؾ في النقاشات الجماعية. 2

 0.021 2.322- 56.22 1.042 2.81 األخريف بصعكبة.نتأثر بآرا   3

 0.000 13.979 78.41 0.843 3.92 نتصرؼ مع اآلخريف بطريقة ىادئة عند مكاجيتيـ. 4

 0.000 13.434 77.32 0.825 3.87 لدم القدرة عمى ضبط النفس في المكاقؼ الحرجة. 5

 0.000 9.566 72.32 0.824 3.62 نستطيع التأثير في اآلخريف بسيكلة. 6

 0.000 23.420 82.20 0.607 4.11 نتركل في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالعمؿ. 7

 0.000 28.680 82.20 0.496 4.11 نتعامؿ مع اآلخريف بميارة. 8

9 
نستمر بالعمؿ بالرغـ مف الصعكبات التي نتعرض 

 ليا.
4.33 0.587 86.59 28.986 0.000 

 0.000 37.366 90.61 0.525 4.53 المؤسسة التي نعمؿ بيا.نبذؿ كؿ ما بكسعي إلنجاح  10

 0.000 42.097 93.05 0.503 4.65 نشعر  بالمسئكلية تجاه عممي. 11

12 
لدل القدرة عمى اتخاذ القرارات الحاسمة في األكقات 

 الحرجة.
4.23 0.652 84.63 24.209 0.000 

 0.000 46.602 94.51 0.474 4.73 المكاطنيف.نشعر بالسعادة حيف نستطيع تمبية خدمات  13

14 

 

 نقـك  بتأدية ميامي في العمؿ بأسمكب متجدد
4.24 0.595 84.76 26.637 0.000 
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 تابع.

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
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حرا
االن
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مة 
قي

t اللة
 الد

وى
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م

 

15 
نشارؾ في فرؽ العمؿ التي تتككف نثنا  تأدية مياـ 

 العمؿ.
4.29 0.594 85.73 27.734 0.000 

16 
لدم القدرة عمى االندماج مع زمبلئي المكظفيف 

 بسيكلة.
4.46 0.704 89.15 26.523 0.000 

17 
نتكيؼ مع الظركؼ كالمكاقؼ المختمفة التي تكاجيني 

 في العمؿ .
4.18 0.658 83.66 23.033 0.000 

 0.000 30.915 89.51 0.611 4.48 نتعمـ مف نخطا  العمؿ كنتجنب تكرارىا . 18

 0.000 48.511 83.73 0.313 4.19 جميع العبارات 

 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 تحميل فقرات المحور الثاني : الحالة المزاجية
( كالذم يبيف آرا  نفراد عينة 5.3لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

الدراسة في فقرات المحكر الثاني )الحالة المزاجية(  كتبيف النتائج نف نعمى ثبلث فقرات حسب 
 :الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 91.71"   بمغ الكزف النسبي  "  10في الفقرة " .1
 ."نشعر بالسعادة عند تقديـ خدمات كمساعدة مف حكلي مف الزمبل مما يدؿ عمى انو " 0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 90.61"   بمغ الكزف النسبي  "  12في الفقرة " .2
في  نشعر بالثقة بالنفس عندما يشاركني مديرم باتخاذ القراراتمما يدؿ عمى نف "   0.05

 "  األمكر التي تتعمؽ بصميـ عممي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 89.15"   بمغ الكزف النسبي  "  15في الفقرة " .3
 " نشعر بالسعادة عندما نشارؾ زمبلئي نعماليـ بإيجابية كتفاعؿمما يدؿ عمى نف "    0.05

 نف اقؿ ثبلثة فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي: النتائج كما تبيف 

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 70.73"   بمغ الكزف النسبي  " 3في الفقرة "  .1
 "  ستغبلؿ مف قبؿ مف حكلي مف زمبلئي في العمؿال نشعر باالمما يدؿ عمى انو "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000كمستكل الداللة "  %" 70.61"   بمغ الكزف النسبي  " 8في الفقرة "  .2
نشعر بانسجاـ بيف نىدافي الخاصة كنىداؼ مؤسستي التي نعمؿ مما يدؿ عمى نف "   0.05
  ." بيا

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 67.44"   بمغ الكزف النسبي  " 4في الفقرة "  .3
 ." عممينشعر باألماف كاالستقرار في مما يدؿ عمى نف "    0.05

كبصفة عامة يتبيف نف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )الحالة المزاجية( تساكم  
% " كقيمة 60% كىي اكبر مف  الكزف النسبي المحايد "  80.0ك الكزف النسبي  يساكم ، 4.00

t  كىي اكبر مف قيمة    27.840المحسكبة تساكمt   ك مستكل ، 1.97الجدكلية كالتي تساكم
مما يدؿ عمى نف الحالة المزاجية لعينة الدراسة  0.05كىي اقؿ  مف ،  0.000الداللة تساكم 

 .جيدة

 االجتماعيةالتي يعيش فييا المكظفيف  كالعبلقات  بيئة العمؿلى ثقافة المجتمع ك إذلؾ  ةعزك الباحثت
سمككيـ كندائيـ عكس عمى كذلؾ ينبينيـ كشعكرىـ باالنتما  لممؤسسة التي يعممكف بيا المترابطة 
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فنحف نعيش في مجتمع مسمـ يدعك لمتكافؿ ك التضامف ، في العمؿ كتعامميـ مع زمبلئيـ المكظفيف
( كالتي تتحدث عف 2003، )ىككيستتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ك . االجتماعي كمساعدة اآلخريف 

الشخصية كخصائص العمؿ كسعادة المكظؼ حيث كضعت الدراسة تصكر لمعبلقة بيف خصائص 
العمؿ كسعادة المكظؼ كالنكاتج النفسية كنكضحت نف اآلثار السمبية لمعمؿ تؤثر عمى دافعية 

في العمؿ كتبرر الباحثة االتفاؽ بيف الدراستيف في نف الجك كالمناخ السائد .المكظؼ نحك العمؿ 
يؤثر بشكؿ كبير عمى المكظؼ كندائو مف حيث نسمكب المدير في التعامؿ نك عبلقة المكظفيف 
ببعضيـ البعض كما يتركو ذلؾ مف آثار إيجابية نك سمبية تؤثر عمى دافعية المكظؼ كحالتو 

 المزاجية كبالتالي عمى مشاعره تجاه العمؿ .
 (5.3جدول رقم )

 )الحالة المزاجية(تحميل فقرات المحور الثاني 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست
م

 

 0.000 20.066 84.76 0.790 4.24 نشعر بالسعادة كالنشاط عند ممارستي لمعمؿ. 1

2 
ال ننفعؿ بسرعة عند كقكع األخطا  في 

 العمؿ.
3.54 1.070 70.73 6.419 0.000 

3 
ال نشعر باالستغبلؿ مف قبؿ مف حكلي مف  

 0.000 7.241 70.73 0.949 3.54 زمبلئي في العمؿ.

 0.000 4.025 67.44 1.184 3.37 نشعر باألماف كاالستقرار في عممي. 4

5 
نشعر بالرضا عف تقييـ ندائي مف قبؿ رئيسي 

 المباشر .
3.83 0.963 76.59 11.026 0.000 

 0.000 13.698 77.44 0.815 3.87 بصكرة كبيرة.نشعر بدافعية لمعمؿ  6

7 
نشعر باالحتراـ كالتقدير مف قبؿ الزمبل  

 0.000 31.624 87.44 0.556 4.37 كالرؤسا  في العمؿ.
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 تابع.

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الداللة

8 
نشعر بانسجاـ بيف نىدافي الخاصة 

 0.000 6.559 70.61 1.036 3.53 كنىداؼ مؤسستي التي نعمؿ بيا.

 0.000 18.823 82.68 0.772 4.13 نشعر بالسركر لتقدير عممي كنشاطي. 9

10 
نشعر بالسعادة عند تقديـ خدمات 

 كمساعدة مف حكلي مف الزمبل .
4.59 0.494 91.71 41.084 0.000 

11 
ما ككؿ إلى مف  إتماـنشعر بالرضا عند 

عمؿ بإتقاف كمقابمتو باىتماـ مف قبؿ 
 رئيسي المباشر.

4.45 0.610 89.02 30.477 0.000 

12 
نشعر بالثقة بالنفس عندما يشاركني 
مديرم باتخاذ القرارات في األمكر التي 

 تتعمؽ بصميـ عممي.
4.53 0.525 90.61 37.366 0.000 

13 
نشعر بالعدؿ في المعاممة بيني كبيف 
 0.000 10.989 77.44 1.016 3.87 زمبلئي بالعمؿ مف قبؿ رئيسي المباشر.

14 
نشعر باالنتما  لكجكدم في المكاف 
المناسب كالذم يتبل ـ مع قدراتي 

 كمؤىبلتي.
3.68 1.187 73.66 7.370 0.000 

15 
نشعر بالسعادة عندما نشارؾ زمبلئي 

 0.000 35.638 89.15 0.524 4.46 نعماليـ بإيجابية كتفاعؿ.

 0.000 27.840 80.00 0.460 4.00 جميع العبارات 

 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :: المشاركة في اتخاذ القرارتحميل فقرات المحور الثالث
كالذم يبيف آرا  ( 5.4لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

نفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر الثالث )المشاركة في اتخاذ القرار( كتبيف النتائج نف نعمى 
 :ثبلث فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 87.56" بمغ الكزف النسبي "  5في الفقرة " .1
 "  كس في اتخاذ القرار ال تقمؿ مف سمطة مديره في العمؿمشاركة المرؤ مما يدؿ عمى " 0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 87.07"   بمغ الكزف النسبي  "  3في الفقرة " .2
 " المشاركة في اتخاذ القرار تعطي إحساس بالمسئكلية لمعامميف مما يدؿ عمى نف "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 86.95"   بمغ الكزف النسبي  "  4في الفقرة " .3
 " المشاركة في اتخاذ القرار تؤدم لئلبداع كالتميزمما يدؿ عمى نف "    0.05

 قؿ ثبلثة فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:نكما تبيف النتائج نف 

" كىي نقؿ مف  0.003%"  كمستكل الداللة " 55.00"   بمغ الكزف النسبي  "  8في الفقرة " .1
المختمفة في  اإلداريةالكزارة  ال تعمؿ عمى مشاركة المستكيات مما يدؿ عمى انو "   0.05

 ."  تخطيط كصنع القرار

" كىي نقؿ مف  0.001%"  كمستكل الداللة " 53.78"   بمغ الكزف النسبي  "  10في الفقرة " .2
برنم المكظفيف المؤىميف كاألكفا  الكزارة  ال تعمؿ عمى االستئناس مما يدؿ عمى نف "   0.05

 ."  كمشاركتيـ باتخاذ القرارات الميمة

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 43.05"  بمغ الكزف النسبي  "  12في الفقرة " .3
الكزارة ال تعمؿ عمى استطبلع آرا  المكظفيف قبؿ اتخاذ القرارات مما يدؿ عمى نف "    0.05

 ." االستراتيجية

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كجكد عدد كبير مف  المكظفيف في الكزارة يعممكف في نقؿ المستكيات 
اإلدارية كيمثمكف األغمبية مف المكظفيف ال تعمؿ الكزارة عمى االستئناس بآرائيـ عند اتخاذ 

ارة فالكزير نك مسئكؿ اإلدارة العامة عندما يريد اتخاذ قرارات حاسمة في الكز ، القرارات الميمة
تؤدم إلى إحداث تغييران جذريان يقكـ مثبلن بتعميـ استبياف الستطبلع آرا  كبار المسئكليف في 

 .ال يستيدؼ صغار المكظفيف  كالمدرا  العامكف كالمدرا  ك الكزارة كالككبل  المساعدكف 
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قرار( كبصفة عامة يتبيف نف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث )المشاركة في اتخاذ ال
% كىي نكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 69.70ك الكزف النسبي  يساكم  ، 3.48تساكم  

الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة  12.570المحسكبة تساكم  t% " كقيمة 60
الكزارة تعمؿ  مما يدؿ عمى نف  0.05كىي اقؿ  مف ، 0.000ك مستكل الداللة تساكم ، 1.97

 .لمكظفيف المؤىميف كاألكفا  باتخاذ القرارات الميمة بدرجة جيدةعمى  مشاركة ا

التي تنتيجيا الكزارة في التعامؿ مع المكظفيف فيي تترؾ مجاالن تعزك الباحثة ذلؾ لمسياسة 
لممكظفيف لئلدال  بآرائيـ كالمشاركة باتخاذ القرار كلكف بحذر دكف إلغا  سمطة المسئكؿ    كال يعني 
ذلؾ التقميؿ مف نىمية المسئكؿ نك ضعؼ سيطرتو عمى مرؤكسيو نم نف لممكظفيف دكر ميـ في 

 في اتخاذ القرارات .  العمؿ كحؽ في المشاركة

( كىي بعنكاف "مشاركة العامميف في اتخاذ 2005، كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )الشقصي
عمى تطبيؽ  تركز نف دراسة الشقصيقابكس كنثرىا عمى ندائيـ " في القرارات في جامعة السمطاف 

كىذا القرارات كنكعيتيا سياسة مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات  كتختمؼ ىذه المشاركة باختبلؼ 
كتتفؽ ىذه الدراسة نيضا مع بدكره يؤثر عمى سمكؾ المكظؼ كندائو كبالتالي مشاعره نحك العمؿ 

( كىي حكؿ نثر مشاركة العامميف في ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف 2011، دراسة )العمرم
لدراسة كدراسة العمرم حيث نف كؿ مف ىذه اارات عمى ندائيـ الكظيفي الفمسطينييف في اتخاذ القر 

تركز كتسعى لبلىتماـ كالتأكيد عمى مشاركة العامميف في اتخاذ القرار لما لو اثر كبير عمى سمككيـ 
 .كندائيـ العممي كتقدميـ كبالتالي عمى مشاعرىـ كنحاسيسيـ 

تبحث في المشاعر اإليجابية كالسمبية كنثرىا  ىذه الدراسةف نكتختمؼ مع ىذه الدراسة في 
عمى ندا  المكظؼ فسياسة المشاركة في اتخاذ القرار كتفعيؿ كدمج المكظفيف بذلؾ كتكفر الظركؼ 
المناسبة كالمناخ التنظيمي ينعكس عمى مشاعر المكظفيف بشكؿ إيجابي  كيخمؽ جك مف الرضى 

نتا كلـ تجد الباحثة نم مف الدراسات السابقة جو الكظيفي كبالتالي ينعكس عمى ندا  المكظؼ كا 
تحدثت نك تطرقت مف بعيد نك مف قريب لمشاعر المكظؼ اإلنسانية كنحاسيسو لما ليا مف نثر 

نجازه كتكاصمو مع زمبلئو في العمؿ  .   عمى عممو كا 
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 (5.4جدول رقم )
 تحميل فقرات المحور الثالث )المشاركة في اتخاذ القرار(
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 0.000 3.708 66.34 1.095 3.32 يشجع المدرا  المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ القرار. 1
 0.000 4.488 67.20 1.027 3.36 ال ينفرد المدير في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالعمؿ. 2

بالمسئكلية  إحساستعطي المشاركة في اتخاذ القرار  3
 لمعامميف .

4.35 0.573 87.07 30.262 0.000 

 0.000 25.078 86.95 0.688 4.35 تؤدم المشاركة في اتخاذ القرار لئلبداع كالتميز. 4

مشاركة المرؤكس في اتخاذ القرار ال تقمؿ مف سمطة  5
 0.000 27.617 87.56 0.639 4.38 مديره في العمؿ.

تحديد الصبلحيات كعدـ تداخميا يعطي الفرصة  6
 0.000 22.801 84.15 0.678 4.21 لممكظفيف لممشاركة في اتخاذ القرار.

يشاركني رئيسي المباشر في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ  7
 0.000 6.002 71.10 1.184 3.55 بعممي .

المختمفة  اإلداريةتعمؿ الكزارة عمى مشاركة المستكيات   8
 0.003 3.007- 55.00 1.065 2.75 في تخطيط كصنع القرار.

تحدد طبيعة عمؿ المكظؼ مدل مشاركتو في اتخاذ  9
 القرار. 

3.50 1.018 70.00 6.288 0.000 

تعمؿ الكزارة عمى االستئناس برنم المكظفيف المؤىميف  10
 كاألكفا  كمشاركتيـ باتخاذ القرارات الميمة.

2.69 1.175 53.78 -3.389 0.001 

 0.019 2.368 64.15 1.121 3.21 يشارؾ المدير المباشر العامميف في اتخاذ القرارات. 11

تعمؿ الكزارة عمى استطبلع آرا  المكظفيف قبؿ اتخاذ  12
 0.000 10.183- 43.05 1.066 2.15 القرارات االستراتيجية.

 0.000 12.570 69.70 0.494 3.48 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 : نمط القيادةتحميل فقرات المحور الرابع
( كالذم يبيف آرا  نفراد عينة 5.5لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

( كتبيف النتائج نف نعمى ثبلث فقرات حسب الكزف القيادةنمط )الرابع الدراسة في فقرات المحكر 
 :النسبي ىي كما يمي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 80.85"   بمغ الكزف النسبي  "  5في الفقرة " .1
 ". يعمؿ المدير عمى إقامة عبلقة طيبة مع مرؤكسيومما يدؿ عمى انو "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 78.66"   بمغ الكزف النسبي  "  7في الفقرة " .2
 ."  يسعى المدير إلى بنا  الثقة بينو كبيف مرؤكسيومما يدؿ عمى نف "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 72.80"   بمغ الكزف النسبي  "  6في الفقرة " .3
يعمؿ المدير عمى تحقيؽ نىداؼ الكزارة مع مراعاة احتياجات "   مما يدؿ عمى نف  0.05

 . " كنىداؼ المرؤكسيف
فالمدير يراعي ، ديننا اإلسبلمي الحنيؼ  المنبثقة عفكاألخبلؽ كتبرر الباحثة ذلؾ بالثقافة السائدة 

بنا  جك يسعى ل، تعاليـ الديف اإلسبلمي في عبلقتو الطيبة مع مكظفيف فبل يستعمي عمييـ نك يتكبر
مف الثقة العالية بينيـ كيراعي احتياجاتيـ كاىتماماتيـ ليراعي المصمحة العامة كتحقيؽ الفائدة 

 .كالمنفعة المرجكة 
 كما تبين النتائج أن اقل ثالثة فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 66.59"   بمغ الكزف النسبي  "  11في الفقرة " .1
 ."  المدير يتابع األعماؿ الركتينية بنفسو كيشدد عمى االلتزاـ بالتعميماتمما يدؿ عمى نف "   0.05

كتبرر الباحثة ذلؾ بأف ننماط القيادة الزالت في مؤسساتنا العامة تقميدية فالمدير يأبى إال نف يتابع 
حث مرؤكسيو عمى االلتزاـ بالتعميمات فأسمكب المشاركة باتخاذ القرار األعماؿ الركتينية بنفسو كي

كىناؾ الكثير مف ننماط  الزاؿ تقميديان في قطاع غزة في المؤسسات العامة كلـ يرؽ لمرحمة التطكير
مف قبؿ القرارات كاالستراتيجيات اليامة ال يعمؿ بيا كيجيميا الكثير كالزالت تحتاج لمتدريب عمييا 

فالمفركض نف يككف لدل ، المختصة كالعمؿ عمى ربط المسار الكظيفي بالمسار التدريبيالجيات 
الركتينية الذم طالما اعتادكا عمى ندائيا مف المركنة ليترؾ لمكظفيو الحرية في ممارسة األعماؿ 

 .فبل يككف ركتيني تقميدم كيترؾ ذلؾ لممتابعة مف خبلؿ المسئكؿ المباشر نك القيادة الكسطى 
" كىي نكبر  0.639%"  كمستكل الداللة " 60.73"   بمغ الكزف النسبي  "  10في الفقرة " .2

 .، "المدير يفرض نكامره كآراؤه عمى مرؤكسيو بصكرة متكسطة مما يدؿ عمى نف "   0.05مف 
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ترل الباحثة ىنا نف المدرا  مف النكع النمطي في سمككيـ كتعامميـ مع المكظفيف فبل بد لممدير نف ك 
 . مقي بأكامره كتعميماتو عمى مكظفيو كيدعكىـ لبللتزاـ بيا ي
مما  0.05" كىي نقؿ مف0.041لة "%" كمستكل الدال56.46" بمغ الكزف النسبي"3في الفقرة " .3

نبلحظ ىنا رضى نفراد  ."المدير ال يتخذ قراراتو لكحده ك ال يمـز مرؤكسيو بتنفيذىايدؿ عمى نف "
مسئكؿ فالمكظؼ يشعر بالرضى حيث عندما يشاركو مديره في اتخاذ العينة عف نسمكب المدير نك ال

 بالمسئكلية مما يزيد مف حماسو كانتماؤه لعممو . إحساسالقرارات التي تتعمؽ بصميـ عممو كيعطيو 
كتبرر الباحثة ذلؾ بأف ننماط القيادة الزالت في مؤسساتنا العامة نمطية تقميدية فالمدير يأبى إال نف 
يتابع األعماؿ الركتينية بنفسو كيحث مرؤكسيو عمى االلتزاـ بالتعميمات فأسمكب المشاركة باتخاذ 

كيحتاج مف تطكير القرار الزاؿ تقميديان في قطاع غزة في المؤسسات العامة كلـ يرؽ لمرحمة ال
القائميف عمى ذلؾ كخاصة ديكاف المكظفيف العاـ بعقد دكرات تدريبية لتدريب المسئكليف كالعامميف 
عمى ننماط القيادة كننظمتيا كالعمؿ عمى ربط المسار الكظيفي بالمسار التدريبي كالخركج عف 

عمـ اإلدارة كما يتناسب عمى العمؿ بكؿ ما ىك جديد في اإلطار النمطي القديـ كتشجيع العامميف 
 مع األنظمة كالقكانيف بالكزارات كالمؤسسات العامة .

، 3.49كبصفة عامة يتبيف نف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع )نمط القيادة( تساكم 
 t% " كقيمة 60% كىي نكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 69.77ك الكزف النسبي  يساكم

ك مستكل الداللة ، 1.97الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة  11.088المحسكبة تساكم
المدير يشجع مرؤكسيو عمى تكضيح آرائيـ مما يدؿ عمى نف  0.05كىي اقؿ  مف  0.000تساكم 

  .كنفكارىـ كيتبنى اليادفة منيا
الديمقراطي  " كالتي كاف مف نتائجيا نف النمط القيادم 2010، تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة "ناصر

ىك األكثر استخدامان في المنظمات األىمية الفمسطينية كالذم يشجع عمى المكظفيف عمى طرح 
بدا  آرائيـ كاالسترشاد بيا كتبنييا حيث نف ىذه الدراسة تؤكد عمى نىمية نمط القيادة كفاعميتو  كا 

مقراطي يسمح لممكظؼ كنثره عمى األدا  كبالتالي عمى مشاعر المكظؼ كانفعاالتو فإذا كاف نمط دي
  .بالتعبير عف آرائو كنفكاره يؤثر بالتالي عمى مشاعر كانفعاالتو كندائو نيضان 

( عمى ننو لـ يكف لدل المسئكليف في ككالة 2011، في حيف اختمفت مع دراسة )كادم كصقر
كنبلحظ ، الغكث مف كجية نظر المرؤكسيف نمط قيادم كاضح فكؿ مسئكؿ يتصرؼ مف كجية نظره

نف ككالة الغكث لـ تكف لتيتـ بتعزيز نسمكب القيادة الديمقراطي كدكر المكظؼ كالمسئكؿ  ىنا
 .ا كربما تككف سياسة منتيجة لدييـكاالىتماـ بيم

المتمثمة  المؤسسات العامة الحككمية كالمؤسسات األىمية تعزك  الباحثة ذلؾ إلى الثقافة السائدة في 
ؿ مع المكظفيف كاالسترشاد بآرائيـ كاالىتماـ بيا كتعزيز في خمؽ جك مف الديمقراطية في التعام
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كىذه الثقافة منبثقة مف تعاليـ ديننا اإلسبلمي كبنا  الثقة بيف المدير كمكظفيو كتكطيد العبلقة بينيـ 
 .كمف مجتمعنا اإلسبلمي كالفمسطيني المترابط  العظيـ كنخبلقو الكريمة كمبدن الشكرل 

 (5.5جدول رقم )
 فقرات المحور الرابع )نمط القيادة(تحميل 

 الفقرات م
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 0.000 8.032 71.46 0.914 3.57 يشارؾ المدير مرؤكسيو في التخطيط لمعمؿ.  1

2 
يشجع المدير مرؤكسيو عمى تكضيح آرائيـ كنفكارىـ 

 0.000 7.110 71.22 1.010 3.56 كيتبنى اليادفة منيا.

 0.041 2.055- 56.46 1.102 2.82 يتخذ المدير قراراتو لكحده كيمـز مرؤكسيو بتنفيذىا. 3

يقكـ المدير بكضع الخطط كالسياسات كاتخاذ القرارات  4
 بالتنسيؽ مع المرؤكسيف. 

3.55 0.895 71.10 7.941 0.000 

 0.000 15.781 80.85 0.846 4.04 مرؤكسيو.يعمؿ المدير عمى إقامة عبلقة طيبة مع  5

يعمؿ المدير عمى تحقيؽ نىداؼ الكزارة مع مراعاة  6
 احتياجات كنىداؼ المرؤكسيف.

3.64 0.946 72.80 8.670 0.000 

 0.000 13.795 78.66 0.866 3.93 يسعى المدير إلى بنا  الثقة بينو كبيف مرؤكسيو. 7

8 
يؤدل بيا العمؿ كيرسميا يتحكـ المدير في الطريقة التي 

 0.000 4.432 67.44 1.075 3.37 لمرؤكسيو.

 0.000 5.736 68.66 0.967 3.43 ييتـ مديرؾ المباشر باقتراحاتؾ كيضعيا مكضع التنفيذ.  9
 0.639 0.470 60.73 0.996 3.04 ال يفرض المدير نكامره كآراؤه عمى مرؤكسيو.  10
11 
 

الركتينية بنفسو كيشدد عمى االلتزاـ يتابع المدير األعماؿ 
 بالتعميمات.

3.33 1.103 66.59 3.824 0.000 

يحرص المدير عمى بنا  الثقة بينو كبيف مرؤكسيو  12
 كيعطييـ الحرية في اتخاذ القرارات في المكاقؼ المختمفة.

3.56 1.081 71.22 6.647 0.000 

 0.000 11.088 69.77 0.564 3.49 جميع الفقرات 
 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :األداء الوظيفي تحميل فقرات المحور الخامس:
( كالذم يبيف آرا  نفراد عينة 5.6لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

كتبيف النتائج نف نعمى ثبلث فقرات حسب  الدراسة في فقرات المحكر الخامس )األدا  الكظيفي(
 :الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 89.27"   بمغ الكزف النسبي  "  2في الفقرة " .1
 ."  نبذؿ الجيد المطمكب إلنجاز عممي في الكقت المحددمما يدؿ عمى انو "   0.05

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 88.90"   بمغ الكزف النسبي  "  15في الفقرة " .2
شباعوتفيـ المدير لمشاعر المكظفيف مما يدؿ عمى نف "   0.05 الحتياجاتيـ قدر اإلمكاف يزيد  كا 

 ."  مف فاعمية األدا 

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 88.41"   بمغ الكزف النسبي  "  13في الفقرة " .3
تكفير اإلمكانيات المادية المطمكبة يؤدم إلى تحسيف مستكل األدا . مما يدؿ عمى نف "    0.05

 كما تبين النتائج أن اقل ثالثة فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

" كىي نقؿ مف  0.028%"  كمستكل الداللة " 55.85" بمغ الكزف النسبي  "  7في الفقرة " .1
 " نسمكب الثكاب كالعقاب المعتمد في الكزارة ال  يحسف مستكل األدا .مما يدؿ عمى انو "   0.05

تعزك الباحثة ذلؾ إلى نف نشر ثقافة الثكاب كالعقاب في كزاراتنا الحككمية لـ ترؽ إلى األسمكب 
األمثؿ في تعزيز نك ردع المكظفيف كمازالت في طكر اإلعداد كالمتابعة كاالختبار مف قبؿ 

 .لمختصيف في ديكاف المكظفيف العاـ ا

" كىي نقؿ مف 0.012%"  كمستكل الداللة " 55.37" بمغ الكزف النسبي  "  19في الفقرة " .2
 ."  المكظفكف ال يعممكف في الكزارة كفريؽ عمؿ كاحدمما يدؿ عمى نف "   0.05

مكانية العمؿ بيا ضمف تعزك الباحثة ذلؾ نيضان إلى طبيعة األعماؿ التي يقكـ بيا المكظفيف  كا 
لى طبيعة المكظفيف كالمسئكليف كسياسة الكزارة كننماطيـ في التعامؿ كالثقافة السائدة في  فريؽ كا 

 الكزارة .

" كىي نقؿ مف  0.000%"  كمستكل الداللة " 53.05" بمغ الكزف النسبي  "  8في الفقرة " .3
دريبية البلزمة لممكظفيف التي تساعدىـ الكزارة ال  تكفر الدكرات التمما يدؿ عمى نف "    0.05

 ." عمى تحسيف ندائيـ
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الباحثة ذلؾ إلى قمة اإلمكانات في الكزارة حيث نف الدكرات التدريبية التي تعقد لممكظفيف ال تعزك 
تكفي لسد احتياجات المكظفيف كال ترؽ لمستكل األدا  العاـ كىناؾ حاجة لدل المكظفيف لمتدريب 

دكرات مينية ، دكرات إدارية، ات المتخصصة في تكنكلكجيا المعمكماتعمى المزيد مف الدكر 
 متخصصة كدكرات في التخطيط االستراتيجي مثبلن كىنا يظير دكر ديكاف المكظفيف العاـ في ذلؾ.

كبصفة عامة يتبيف نف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الخامس )األدا  الكظيفي( تساكم 
 t% " كقيمة 60% كىي نكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 75.29ك الكزف النسبي  يساكم، 3.76

ك مستكل الداللة ، 1.97الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة  22.451المحسكبة تساكم
نظاـ تقييـ األدا  يتضمف معايير مما يدؿ عمى نف  0.05كىي اقؿ  مف  0.000تساكم 

 .المكظفيف مكضكعية تقيس ميارات

مكضكعية في العمؿ عمى كضع معايير  ذلؾ إلى جيكد ديكاف المكظفيف العاـ الحثيثة ةعزك الباحثت
تقيس ندا  كخبرات كميارات المكظفيف بنا ن عمى دراسات كممارسات سابقة كتجارب تعمؿ عمى 

األدا  كذلؾ مف خبلؿ كضع نظاـ مكضكعي لتقييـ تحسيف كتطكير العمؿ كالمكظفيف كالرقي بيـ 
يتضمف عدة محاكر تقيس ندا  الفرد تتعمؽ بسمككو في العمؿ كعبلقاتو مع المكظفيف كمظيره العاـ 

مراجعة ندا  المكظؼ خبلؿ الثبلث سنكات السابقة كمدل تحقيقو لؤلىداؼ المنكطة بو بحيث يتـ 
كالرقي بيا لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لدل المكظؼ لتعزيز نقاط القكة مع السنة الحالية 

لؤلفضؿ كلمعالجة نقاط الضعؼ كتطكيرىا إما مف خبلؿ الدكرات التدريبية المطمكبة لصقؿ ميارة 
ىذا باإلضافة التأكيد عمى االىتماـ ، المكظؼ نك مف خبلؿ التعديؿ المطمكب في آلية التقييـ

ؿ تكعية المدرا  بالمكظؼ كنىدافو الخاصة كتنميتيا كتييئة المناخ التنظيمي المبلئـ لمعمؿ مف خبل
 .بإنسانية  المكظؼ كدكره الفاعؿ في العمؿ كالدكر القيادم المبلئـ كالديمقراطي لممدرا  كالمسئكليف 

كالتي تحدثت عف األنماط القيادة في الجامعات ( 2006، تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )نبك عيدة
الفمسطينية كنثرىا عمى ندا  العامميف حيث كضحت ىذه الدراسة نف النمط الديمقراطي الذم يقـك 

 األدا اتخاذ القرار كاإلحساس بالجانب اإلنساني لمعامميف يزيد مف فعالية في عمى مشاركة العامميف 
 الكظيفي كيقكيو .

القيادية كعبلقتيا  األنماط( كالتي تحدثت عف 2010، سة مع دراسة )ناصركذلؾ اتفقت الدرا
باألدا  الكظيفي في المنظمات المينية كنكدت الدراسة نف النمط الديمقراطي ىك الذم يزيد مف 
فعالية األدا  الكظيفي كيعمؿ عمى تحسنو كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بالمكظؼ كمشاركتو في اتخاذ 

 ا ما يتفؽ مع دراستنا .القرار كتفعيمو كىذ
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( كالتي تحدثت عف نثر مشاركة العامميف في  2011، كذلؾ اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )العمرم
كنكضحت الدراسة نف لممشاركة في اتخاذ القرار ، ككالة الغكث في اتخاذ القرار عمى ندائيـ الكظيفي

عامميف نثر كبير في تعزيز األدا  كذلؾ مف خبلؿ نمط القيادة الديمقراطي الذم يعزز مف سمكؾ ال
 الكظيفي كتحسينو كىذا ما يتفؽ مع دراستنا .

 (5.6جدول رقم )
 تحميل فقرات المحور الخامس )األداء الوظيفي(
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 0.000 31.448 88.17 0.574 4.41 نقكـ بتأدية عممي بكفا ة.  1

2 
نبذؿ الجيد المطمكب إلنجاز عممي في الكقت 

 المحدد.
4.46 0.500 89.27 37.468 0.000 

3 
يتضمف نظاـ تقييـ األدا  معايير مكضكعية تقيس 

 ميارات المكظفيف.
3.49 1.054 69.76 5.929 0.000 

4 
يستفاد مف نتائج تقييـ األدا  في معرفة نقاط 

كاالحتياجات التدريبية المطمكبة الضعؼ كالقكة 
 لمعامميف.

3.26 1.228 65.24 2.735 0.007 

 0.000 25.423 82.80 0.574 4.14 نتكيؼ مع ظركؼ عممي الحالية. 5
 0.000 25.884 87.20 0.673 4.36 نحرص عمى تحسيف مستكل ندائي. 6

7 
يحسف نسمكب الثكاب كالعقاب المعتمد في الكزارة 

 مستكل األدا .
2.79 1.201 55.85 -2.211 0.028 

8 
تكفر الكزارة الدكرات التدريبية البلزمة لممكظفيف التي 

 تساعدىـ عمى تحسيف ندائيـ.
2.65 1.211 53.05 -3.674 0.000 

9 
يحرص المكظفكف عمى القياـ بمياميـ كفقان 

 0.000 7.019 70.12 0.923 3.51 إلجرا ات كقكانيف العمؿ المعمكؿ بيا.

10 
تحسف المتابعة المستمرة مف قبؿ المسئكؿ المباشر 

 0.000 14.410 77.80 0.791 3.89 مف ندا  المكظفيف.
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 تابع.
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11 
يمنح  العامميف الفرصة  لتصحيح نخطائيـ في 

 0.000 11.073 73.54 0.783 3.68 العمؿ .

12 
يؤدم كضكح المسئكليات كالمياـ كعدـ تداخميا إلى 

 0.000 25.851 85.24 0.625 4.26 تحسيف األدا .

13 
يؤدم تكفير اإلمكانيات المادية المطمكبة إلى 

 0.000 31.049 88.41 0.586 4.42 تحسيف مستكل األدا . 

يزيد استخداـ األساليب الحديثة في العمؿ كمكاكبة  14
 العممي  مف فاعمية األدا .التقدـ 

4.42 0.607 88.41 29.996 0.000 

شباعوتفيـ المدير لمشاعر المكظفيف  15 الحتياجاتيـ  كا 
 قدر اإلمكاف يزيد مف فاعمية األدا .

4.45 0.609 88.90 30.375 0.000 

16 
يؤدم شعكر المكظؼ باألماف الكظيفي كرضاه عف 

 عممو إلى تحسيف ندائو.
4.40 0.911 87.93 19.632 0.000 

17 
يقـك المدرا  بتزكيد المكظفيف بتقارير دكرية حكؿ 

 ندائيـ الكظيفي.
2.93 1.231 58.54 -0.761 0.448 

18 
يتمتع المكظفكف بعبلقة جيدة مع زمبلئيـ بالكزارة 

 تؤثر إيجابيان عمى مستكل ندائيـ.
3.76 0.984 75.24 9.923 0.000 

 0.012 2.547- 55.37 1.165 2.77 كفريؽ عمؿ كاحد. يعمؿ المكظفكف في الكزارة 19

يقكـ المكظفكف بالتخطيط ألعماليـ كمياميـ قبؿ  20
 إنجازىا.

3.24 1.010 64.88 3.093 0.002 

 0.000 22.451 75.29 0.436 3.76 جميع الفقرات 

 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 (المشاعر اإليجابية والسمبية   وأثرىا عمى أداء الموظف الحكوميجميع المحاور ) تحميل 

( كالذم يبيف آرا  نفراد عينة 5.7لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
المكظؼ بالمشاعر اإليجابية كالسمبية   كنثرىا عمى ندا  الدراسة في محاكر الدراسة المتعمقة 

مرتبة  تنازليا حسب الكزف النسبي لكؿ محكر كتبيف النتائج نف المتكسط الحسابي لجميع  الحككمي
% كىي نكبر مف  الكزف النسبي 76.45 ك الكزف النسبي  يساكم، 3.82محاكر الدراسة تساكم  

تساكم  الجدكلية كالتي  tكىي اكبر مف قيمة  31.188المحسكبة تساكم t% " كقيمة 60المحايد " 
تأثير المشاعر   مما يدؿ عمى 0.05كىي اقؿ  مف  0.000ك مستكل الداللة تساكم ، 1.97

 (.α=  0.05عند مستكل داللة إحصائية )  اإليجابية كالسمبية   عمى ندا  المكظؼ الحككمي

نبلحظ نف نعمى نسبة في محاكر الدراسة كانت تتركز في السمات الشخصية كالحالة المزاجية مف 
تأثيرىا عمى ندا  المكظؼ الحككمي كتعزك الباحثة ذلؾ لمثقافة السائدة في المجتمع كديننا حيث 

تقافكمساعدة اآلخريف  الذم يحث عمى التعاكف كالتكافؿ اإلسبلمي العمؿ . فممسمات الشخصية  كا 
الخاصة بالمكظؼ نثر كبير عمى ندائو مثؿ سمة المسئكلية كتحمميا كالذكا  كالصبر كاالنبساط 

االنطكا  كالسيطرة كغيرىا مف السمات كحب الخير كالتعاكف كالتفاعؿ في العمؿ كيظير ذلؾ جميان ك 
( كالتي تتحدث عف السمات الشخصية كالكال  التنظيمي لمعممات  2005، في دراسة )غناـ

فمسمة المسئكلية كالسمة االجتماعية نثر كبير عمى ، المدراس األساسية الحككمية في محافظة نابمس
يتعمؽ بالسمات الشخصية فالمكظؼ يشعر بالسعادة حيف يمبي ما األدا  كىذا يتفؽ مع دراستنا في

خدمات المكاطنيف نك يشارؾ زمبلئو العمؿ بفاعمية كىنا تظير السمة االجتماعية التي تتكافؽ مع 
دراستنا كدراسة ديننا اإلسبلمي العظيـ كتعاليمو السمحة . نما بالنسبة لمحالة المزاجية فتتكافؽ 

تتحدث عف الشخصية كخصائص العمؿ كسعادة المكظؼ كترل نف ( كالتي 2003، )ىككيس
لآلثار السمبية لمعمؿ نثر كبير عمى ندا  المكظؼ كسمككو فيي تنعكس عمى نفسيتو كمشاعره 

نتاجوكبالتالي عمى نداؤه  تخاذ بالنسبة لؤلدا  الكظيفي كنمط القيادة كالمشاركة في ا.في العمؿ  كا 
لكف ىذا ال ينفي نىمية المشاركة في اتخاذ القرار كنمط القيادة عمى ، فكانت نسبتيـ نقؿ القرار

نرل مف خبلؿ ما تقدـ نف األنظمة  األدا  الكظيفي بؿ بالعكس فمو نثر كبير كما نسمفنا سابقان كلكف 
في طكر التعديؿ كالتطكير المتعمقة بطرؽ كنساليب المشاركة في اتخاذ القرار كننماط القيادة الزالت 

كيأتي ىنا دكر ديكاف المكظفيف العاـ كجيكده لمعمؿ عمى تطكير األساليب كاألنماط القيادية في 
المؤسسات الحككمية مف خبلؿ خمؽ قيادة فاعمة تعي نىمية المشاركة في اتخاذ القرار كالدكر 

التقميدم المتشدد كذلؾ مف األساسي لممسئكؿ كىك دكر المكجو كالمرشد كليس الدكر الركتيني ك 
خبلؿ ربط المسار الكظيفي بالمسار التدريبي كعقد دكرات تدريبية متخصصة في كافة المجاالت 
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لممكظفيف كبما فييـ المسئكليف لتحقيؽ نفضؿ ندا  كالرقي بالكزارات الحككمية كتنميتيا كىذا مف 
حساسيةالطبيعي ينعكس عمى المكظؼ كعمى مشاعره  ى نف المكظؼ إنساف بكؿ فيجب نال ننس كا 

حساسو كمشاعره تنعكس عمى سمككو كنداؤه في العمؿ   ما تحممو الكممة مف معنى يحس كيشعر كا 
ىذه النتائج تؤكد طبيعة دراستنا فنحف نبحث في نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية . ترل الباحثة نف 

خصية كالحالة المزاجية عمى لمسمات الش األكبرفمف الطبيعي نجد األثر ، عمى األدا  الحككمي
 األدا  ىذا التأثير .

( كالتي تحدثت عف نثر الذكا  العاطفي عمى األدا  2010، دراسة )بظاظكفعمى سبيؿ المثاؿ 
الكظيفي لممدرا  العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا حيث نكدت الدراسة عمى نثر 

فالحساسية  عمى إدارة العبلقة مع اآلخريف كاتخاذ القرارالحساسية االنفعالية كالنضكج االنفعالي 
االنفعالية ليا تأثير كبير عمى مشاعر المكظؼ كحالتو المزاجية نحك العمؿ  كبالتالي عمى نداؤه في 

 .العمؿ 
 (5.7جدول رقم )

 تحميل محاور الدراسة
 (المشاعر اإليجابية والسمبية وأثرىا عمى أداء الموظف الحكومي)

 نوان المحورع المحور
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 1 0.000 48.511 83.73 0.313 4.19 السمات الشخصية األول
 2 0.000 27.840 80.00 0.460 4.00 الحالة المزاجية  

المشاركة في اتخاذ  الثالث
 5 0.000 12.570 69.70 0.494 3.48 القرار

 4 0.000 11.088 69.77 0.564 3.49 نمط القيادة الرابع
 3 0.000 22.451 75.29 0.436 3.76 األدا  الكظيفي  الخامس

  0.000 31.188 76.45 0.338 3.82 جميع المحاور 

 1.97" تساكم 163" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 اختبار الفرضيات:
 مقدمة:

الختبار فرضيات الدراسة سيتـ استخداـ داللة معامؿ ارتباط بيرسكف كفي ىذه الحالة سيتـ اختبار 
 الفرضية اإلحصائية التالية:

 الفرضية الصفرية: -

 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة مكضع االىتماـ .

 الفرضية البديمة: -

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة مكضع االىتماـ . إذا كانت 
sig.(p-value)  نكبر مف مستكل الداللةa=0.05  فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية

 كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف .

فيتـ رفض الفرضية الصفرية  a=0.05اللة نقؿ مف مستكل الد sig.(p-value)نما إذا كانت 
 كقبكؿ الفرضية البديمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة .

 :فرضية رئيسية أولى

كبيف ندا  المكظؼ الحككمي عند  كالسمبية تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المشاعر اإليجابية
 .05.0مستكل داللة إحصائية 

 كيندرج تحت ىذه الفرضية عدد مف الفرضيات الفرعية:

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السمات الشخصية لممكظؼ  كبيف نداؤه في العمؿ عند -1.1
 .05.0مستكل داللة إحصائية 

كبيف نداؤه في العمؿ  لممكظؼتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف السمات الشخصية 
( كالذم يبيف نف القيمة 5.8( كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة إحصائية )

كىي ، 0.422المحسكبة تساكم   rكما نف قيمة ، 0.05كىي اقؿ مف ، 0.000االحتمالية تساكم 
مما يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية بيف السمات ، 0.185الجدكلية كالتي تساكم   rاكبر مف قيمة 

 (.05.0الشخصية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ عند مستكل داللة إحصائية)

مف ذلؾ نستنتج كجكد عبلقة قكية بيف السمات الشخصية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ فسمات 
كالذكا  كالصبر كالتفاعؿ كالحساسية  المكظؼ الشخصية مثؿ السمة االجتماعية كسمة المسئكلية
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االنفعالية كاالنبساطية كاالنطكائية كغيرىا مف السمات تؤثر بشكؿ كبير عمى سمكؾ المكظؼ 
كمشاعره فعندما يككف المكظؼ فعاؿ مندمج في المؤسسة التي يعمؿ بيا يشعر بالمسئكلية تجاه 

نحك العمؿ  إيجابيةكلد عنده مشاعر عممو كتجاه المكاطنيف الذم يتعامؿ معيـ كيمبي خدماتيـ تت
يشاركيـ نعماليـ كيظير ذلؾ كبالتالي تزيد فاعمية نداؤه فيشعر بالسعادة حيف يخدـ مف حكلو نك 

( كالتي تحدثت عف السمات الشخصية كالكال  التنظيمي لمعممات  2005، جميان في دراسة )غناـ
نظيرت نثر سمة المسئكلية كالسمة حيث ، المرحمة األساسية الحككمية في محافظات نابمس

االجتماعية عمى ندا  المعممات في المدراس الحككمية .فكمما كاف لدل المكظؼ إحساس عالي 
بالمسئكلية تجاه عممو كتجاه زمبلؤه كمسئكليو كمما كاف نداؤه متميزان . ككذلؾ السمة االجتماعية 

كانكا زمبل  نك مكاطنيف ككمما كاف لديو  كالتي تتمثؿ بمساعدتو لآلخريف كتقديـ الخدمات ليـ سكا 
إحساس عالي بااللتزاـ في العمؿ كبانتمائو لممؤسسة التي يعمؿ بيا كؿ ذلؾ مف نجمو يزيد مف 

 فاعمية األدا  .
 (5.8جدول رقم )

 معامل االرتباط بين السمات الشخصية لمموظف  وبين أداؤه في العمل

 األداء الوظيفي اإلحصاءات المحور

 الشخصية السمات

 0.422 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 164 حجـ العينة

 0.185" يساكم 0.05" كمستكل داللة "162المحسكبة عند درجة حرية "  r قيمة

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحالة المزاجية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ -2.1
 05.0عند مستكل داللة إحصائية 

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف الحالة المزاجية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ عند 
( كالذم يبيف نف القيمة 5.9( كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0مستكل داللة إحصائية )

  0.849المحسكبة  تساكم   rا نف قيمة كم، 0.05كىي اقؿ مف    0.000االحتمالية تساكم 
مما يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية بيف الحالة ، 0.185الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة

 (.05.0المزاجية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ عند مستكل داللة إحصائية )
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كمعنى ذلؾ كجكد عبلقة قكية بيف الحالة المزاجية لممكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ فكمما كاف مزاج 
ككاف المكظؼ يشعر بالرضى عف العمؿ كعف البيئة التي يعيش فييا مف خبلؿ المكظؼ جيدان 

تعاممو كعبلقاتو بمف حكلو كعبلقاتو بالمسئكليف ينعكس ذلؾ عمى سمككو كنداؤه في العمؿ بشكؿ 
جابي كبالتالي ينعكس عمى مشاعره تجاه عممو فتتكلد لديو مشاعر إيجابية نحك العمؿ فيزيد مف إي

كيظير ذلؾ بإحساسو بالسعادة عند ممارستو لمعمؿ كشعكره بالرضى كاالستقرار في ، فاعمية ندائو
يتفؽ مع كىذا ، العمؿ كاالحتراـ كالتقدير كاالنسجاـ بيف نىدافو الخاصة كاألىداؼ العامة لممؤسسة

( كالتي ترل نف خصائص العمؿ السمبية كاآلثار السمبية لمعمؿ ليا نثر 2003،دراسة )ىككيس 
سمبي عمى سمكؾ المكظؼ كنداؤه في العمؿ فيتعكر مزاج المكظؼ كتتأثر حالتو النفسية بسبب ما 
يحدث في العمؿ مف نمكر سيئة نك حدكث مشاكؿ كخبلفات تؤثر عمى عممو كتقمؿ مف فاعمية 

 دائو .ن

 (5.9جدول رقم )
 معامل االرتباط بين السمات الشخصية لمموظف  وبين أداؤه في العمل

 األداء الوظيفي اإلحصاءات المحور

 الحالة المزاجية لممكظؼ

 0.547 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 164 حجـ العينة

 0.185" يساكم 0.05" كمستكل داللة "162المحسكبة عند درجة حرية "  r قيمة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاركة الموظف في اتخاذ القرار  وبين أداؤه في -1.3
 05.0العمل عند مستوى داللة إحصائية 

في اتخاذ القرار  كبيف نداؤه في تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف مشاركة المكظؼ 
( كالذم يبيف 5.10( كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0العمؿ عند مستكل داللة إحصائية )

المحسكبة  تساكم   rكما نف قيمة ، 0.05كىي اقؿ مف    0.000نف القيمة االحتمالية تساكم 
مما يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية ، 0.185تساكم الجدكلية كالتي   rكىي اكبر مف قيمة   0.849

 بيف مشاركة المكظؼ في اتخاذ القرار  كبيف نداؤه في العمؿ عند مستكل داللة إحصائية 
(05.0.) 
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، كمعنى ذلؾ نف ىناؾ عبلقة قكية بيف مشاركة المكظؼ في اتخاذ القرار كبيف نداؤه في العمؿ
بالمشاركة باتخاذ القرار مف قبؿ المسئكليف فيما يتعمؽ بصميـ عممو ينعكس فعندما يسمح لممكظؼ 

ذلؾ إيجابيا عمى مشاعره نحك العمؿ كعبلقاتو بالمكظفيف كبالتالي يزيد مف فاعمية ندائو .كتتفؽ 
( كالتي تتحدث عف نثر مشاركة العامميف في ككالة الغكث في  2011، دراستنا مع دراسة )العمرم

حيث نكضحت الدراسة نىمية مشاركة العامميف في اتخاذ ، ات عمى ندائيـ الكظيفياتخاذ القرار 
القرار كضركرة مشاركتيـ كضركرة تبني نمط قيادة ديمقراطي يساعد عمى تعزيز مشاركة المكظفيف 

 في اتخاذ القرار لما لو تأثير كبير عمى األدا  كزيادة فعاليتو .

 (5.10جدول رقم )
 لسمات الشخصية لمموظف  وبين أداؤه في العملمعامل االرتباط بين ا

 األداء الوظيفي اإلحصاءات المحور

 مشاركة المكظؼ في اتخاذ القرار  

 0.521 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 164 حجـ العينة

 0.185" يساكم 0.05" كمستكل داللة "162المحسكبة عند درجة حرية "  r قيمة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة في المؤسسة التي يعمل فييا الموظف -1.4
 05.0وبين أداؤه في العمل عند مستوى داللة إحصائية 

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف نمط القيادة في المؤسسة التي يعمؿ فييا المكظؼ 
( كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 05.0العمؿ عند مستكل داللة إحصائية )كبيف نداؤه في 

 rكما نف قيمة ، 0.05كىي اقؿ مف    0.000( كالذم يبيف نف القيمة االحتمالية تساكم 5.11)
مما يدؿ عمى ، 0.185الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة   0.849المحسكبة  تساكم  

بلقة طردية بيف نمط القيادة في المؤسسة التي يعمؿ فييا المكظؼ كبيف نداؤه في العمؿ كجكد ع
 (.05.0عند مستكل داللة إحصائية )

، كىذا يعني كجكد عبلقة قكية بيف نمط القيادة في المؤسسة نك الكزارة كبيف ندا  المكظؼ في العمؿ
فكمما كاف نمط القيادة مف التكع الديمقراطي المرف الذم يدعك لبلىتماـ بالمكظؼ كمشاركتو باتخاذ 

كيؤكد عمى نىمية المكظؼ كدكره في العمؿ كالتأكيد عمى دكر المسئكؿ كالخركج عف الدكر القرار 
عطا التقميدم الركتيني نك حتى الدكتاتكرم  مكر المكظؼ مساحة مف الحرية ليتصرؼ في األ كا 
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المتعمقة بعممو كيؼ يشا  مع االلتزاـ باإلجرا ات القانكنية كالمكائح المنظمة لمعمؿ فيككف دكر 
المسئكؿ مرشد كمكجو يتدخؿ في األمكر اليامة التي تتعمؽ بصميـ عمؿ المؤسسة كتؤثر عمى 

القيادية ( كالتي تحدثت عف األنماط 2006، سياستيا . كتتفؽ دراستنا في ذلؾ مع دراسة )نبك عيدة
كالتي نكدت دكر النمط ، في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة كنثرىا عمى ندا  العامميف

الديمقراطي في فاعمية األدا  حيث يسمح في ىذا النمط لممكظؼ نك العامؿ في إبدا  رنيو 
 كمشاركتو في اتخاذ القرار فيككف عضكان فاعبلن في مؤسستو مما ينعكس عمى مشاعره كحالتو

 المزاجية بشكؿ إيجابي كبالتالي عمى سمككو كنداؤه في العمؿ.

 (5.11جدول رقم )
 معامل االرتباط بين نمط القيادة في المؤسسة التي يعمل فييا الموظف وبين أداؤه في العمل

 األداء الوظيفي اإلحصاءات المحور

 نمط القيادة في المؤسسة التي يعمؿ فييا المكظؼ

 0.399 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 164 حجـ العينة

 0.185" يساكم 0.05" كمستكل داللة "162المحسكبة عند درجة حرية "  r قيمة

 :فرضية رئيسية ثانية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى 
، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العممي، العمر، )الجنسندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى كؿ مف 
 .05.0سنكات الخبرة( عند مستكل داللة إحصائية 

 ويتفرع من ىذه الفرضية  الفرضيات الفرعية التالية:

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية -2.1
 .05.00.05عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى الجنس عند مستكل داللة إحصائية 

لمفرؽ بيف إجابات نفراد العينة حكؿ  نثر المشاعر  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى الجنس كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 

كىي   0.123المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم t( كالذم يبيف نف القيمة المطمقة 5.12)
كما نف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم ، 1.97الجدكلية كالتي تساكم    tاقؿ مف قيمة 
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مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ بيف إجابات نفراد العينة حكؿ  نثر  0.05كىي اكبر مف   0.902
 .المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى الجنس

كف تمييز بيف المكظفيف ذككرا كانكا نـ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى نف المسئكليف في الكزارة يتعاممكف د
إناث في العمؿ كيتيحكف الفرص المتساكية لمعمؿ لكبل الجنسيف فيـ يخضعكف لنفس العب  
الكظيفي كاألنظمة كالقكانيف التي تسرم عمى الجميع دكف تمييز كيعطكىـ الفرصة إلبدا  اآلرا  

  اذ القرارات التي تتعمؽ بأعماليـ.كالمشاركة في اتخ

" كالتي نشارت إلى عدـ كجكد فركؽ  2007، جا ت ىذه النتائج متفقة مع دراسة " العمرم كقد
ذات داللة إحصائية بيف إجابات نفراد العينة حكؿ مشاركة العامميف في اتخاذ القرار كىك إحدل 
ة المتغيرات التابعة التي استندت الباحثة عمييا كمف خبلؿ فرضياتيا لمعرفة نثر المشاعر اإليجابي

ككذلؾ اتفقت مع دراسة ، كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي في كزارة العمؿ  تعزل إلى الجنس
 " في عدـ كجكد تأثير لمجنس . 2006، "كاريككي 

" كالتي نكدت عمى نف العبلقة بيف الذكا  2005،كقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة " نيجيف 
بينما سمة التقبؿ االجتماعي كانت نعمى لدل ، ناثكالتحصيؿ األكاديمي لدل الذككر نقكل مف اإل

 اإلناث مف الذككر .
 (5.12جدول رقم )

حسب لمفروق بين إجابات أفراد العينة حول  أثر المشاعر اإليجابية والسمبية  tنتائج  اختبار 
 عمى أداء الموظف الحكومي يعزى إلى يعزى لمجنس

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

 االنحراف
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية

 جميع المحاور

نثر المشاعر اإليجابية )
كالسمبية عمى ندا  
 (المكظؼ الحككمي

 0.335 3.824 131 ذكر
0.123 

 

0.902 

 0.353 3.816 33 أنثى 

 1.97تساكم 0.05" كمستكل داللة 162الجدكلية عند درجة حرية " tقيمة 
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية -2.2
 .05.00.05عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى العمر عند مستكل داللة إحصائية 

حكؿ  نثر تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات نفراد العينة 
المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى العمر كالنتائج مبينة في جدكؿ 

كىي اقؿ   1.929المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( كالذم يبيف نف قيمة 5.13رقـ )
ر تساكم  كما نف قيمة مستكل الداللة لجميع المحاك ، 2.66الجدكلية كالتي تساكم  Fمف قيمة 
مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ بيف إجابات نفراد العينة حكؿ  نثر  0.05كىي اكبر مف  0.127

 .المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى العمر

المبحكثيف تعزل إلى العمر نف  إجاباتكتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
عامان لدييـ مف الطمكحات كاليمة العالية  40، 30نكبيف  30مرحمة الشباب  نقؿ مف المكظفيف في 

نما بالنسبة لممكظفيف ، ما يزيد مف حماسيـ لمعمؿ كالتطكير كاإلبداع إلثبات ذاتيـ كتحقيؽ ىدفيـ
فيعزل ذلؾ إلى الخبرة الطكيمة التي اكتسبكىا خبلؿ فترة ، .(40,50الذيف تتراكح نعمارىـ بيف)

يـ .كألف الباحثة تركز في دراستيا عمى قياس المشاعر اإلنسانية لممكظفيف كنثرىا عمى ندائيـ عمم
كذلؾ تعزك الباحثة ذلؾ إلى ، فمـ يكف ىناؾ ضركرة نك داعي لكجكد فركؽ لصالح عنصر العمر

 التجانس بيف المكظفيف في األفكار كالتطمعات نحك العمؿ .

( في ننو ال تكجد فركؽ ذات داللة 2001، السمعكس)كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
 إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى العمر.

، تعزل إلى العمر مع دراسة " العمرم إحصائيةكاختمفت ىذه الدراسة في كجكد فركؽ ذات داللة 
عمى الفرد كنداؤه تجاه عممو كبالتالي خبرتو " .فممعمر تأثير  2010، " كدراسة "بظاظك 2011

كمشاركتو في اتخاذ القرار حيث يترقى المكظؼ حسب األقدمية كيتقمد مناصب مختمفة كيؤثر عمى 
 نضكج الفرد نتيجة الخبرة التي اكتسبيا مف خبلؿ مراحؿ عممو كاحتكاكو بالعديد مف المكظفيف .
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 (5.13جدول رقم )
بين إجابات أفراد العينة أثر المشاعر  (One Way ANOVA)حادي نتائج تحميل التباين األ

 اإليجابية والسمبية عمى أداء الموظف الحكومي تعزى إلى العمر

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 
مستوى 
 الداللة

نثر المشاعر اإليجابية 
كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 

 الحككمي

بين 
 0.216 3 0.649 المجموعات

1.929 

 

0.127 

 
داخل 

 0.112 160 17.934 المجموعات

  163 18.582 المجموع

 2.66تساكم  0.05" كمستكل داللة 160، 3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية -2.3
 05.0عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المؤىؿ العممي عند مستكل داللة إحصائية 

حكؿ  نثر  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات نفراد العينة
المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المؤىؿ العممي كالنتائج مبينة 

  4.244المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( كالذم يبيف نف قيمة 5.14في جدكؿ رقـ )
ميع المحاكر كما نف قيمة مستكل الداللة لج، 3.10الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي اكبر مف قيمة 

مما يدؿ  عمى كجكد فركؽ بيف إجابات نفراد العينة حكؿ   0.05كىي اقؿ مف  0.006تساكم  
 يفكيب، نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المؤىؿ العممي

الفئة  ك، ف الفركؽ بيف فئة " دبمكـ فأقؿ"( ن5.11اختبار شفيو لمفركؽ المتعددة جدكؿ رقـ )
 "دكتكراه"  كالفركؽ لصالح الفئة " دبمـك فأقؿ".

نبلحظ في ىذا المحكر نف درجة المكافقة عمى نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 
كتعزك الباحثة ، الحككمي كانت نكبر لدل المكظفيف الذيف يحممكف مؤىؿ عممي بدرجة دبمـك فأقؿ

مؤىبلتيـ العممية يؤدم إلى اختبلؼ في مستكل الكعي  ذلؾ إلى نف اختبلؼ المكظفيف في
كاإلدراؾ بينيـ كبالتالي اختبلؼ كظائفيـ فمف يحمؿ مؤىؿ دبمكـ فأقؿ بالتأكيد يتقمد الكظائؼ 
الكتابية كاإلدارية كىؤال  يختمفكف عف زمبلئيـ ممف يحممكف مؤىبلت عممية نعمى كبالتالي 
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كذلؾ ، ندل إلى اختبلؼ في آرا  نفراد عينة الدراسةاألمر الذم ، مسميات كظيفية نفضؿ كنرقى
عدد المكظفيف الذيف يحممكف مؤىؿ دبمكـ فأقؿ ىـ نكثر ممف يحممكف مؤىبلت نخرل نعمى مف 

 ذلؾ .

اللة إحصائية تعزل " في كجكد فركؽ ذات د 2001كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة " السمعكس " 
حيث ننو كما ذكرنا سابقان نف غالبية الكظائؼ المكجكدة في الكزارة تتفؽ مع حممة ، لممؤىؿ العممي

المؤىؿ العممي )بكالكريكس كدبمكـ فأقؿ ( كذلؾ حسب طبيعة الكظائؼ المكجكدة في الكزارة مف 
 .كمراسميف كنذنة نك حتى رؤسا  نقساـ كشعب كظائؼ مينية  نكنعماؿ إدارية 

 إحصائية" حيث ال تكجد فركؽ ذات داللة  2011، ة " نبك عفشكتختمؼ ىذه الدراسة مع دراس
عمى اتخاذ القرارات كحؿ نركا ك لعنصر المؤىؿ العممي بيف الذكا  العاطفي كمقدرة مدرا  األ

 المشكبلت.

 (5.16جدول رقم )
بين إجابات أفراد العينة أثر المشاعر  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 والسمبية عمى أداء الموظف الحكومي تعزى إلى المؤىل العممياإليجابية 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 
مستوى 
 الداللة

نثر المشاعر اإليجابية 
كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 

 الحككمي

بين 
 0.457 3 1.370 المجموعات

4.244 

 

0.006 

 
داخل 

 0.108 160 17.213 المجموعات

  163 18.582 المجموع

 2.66تساكم  0.05" كمستكل داللة 160، 3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 (5.17جدول رقم )
 اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير المؤىل العممي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس  دبموم فأقل     الفرؽ بيف المتكسطات

 *0.711 0.182 0.106   دبموم فأقل    

 0.604 0.076  0.106- بكالوريوس

 0.529  0.076- 0.182- ماجستير

  0.529- 0.604- *0.711- دكتوراه

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية -2.4
 05.0عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المسمى الكظيفي عند مستكل داللة إحصائية 

العينة حكؿ  نثر تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات نفراد 
المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المسمى الكظيفي كالنتائج مبينة 

  1.566المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( كالذم يبيف نف قيمة 5.16في جدكؿ رقـ )
لة لجميع المحاكر كما نف قيمة مستكل الدال، 2.07الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي اقؿ مف قيمة 

مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ بيف إجابات نفراد العينة  0.05كىي اكبر مف  0.149تساكم  
 .حكؿ  نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى المسمى الكظيفي

عف ، اإلنسانيةكتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ لصالح المسمى الكظيفي ألننا نتحدث عف المشاعر 
فمسفة معينة فمـ يكف اليدؼ االختبلؼ في العمر نك الجنس نك حتى المسمى الكظيفي فالباحثة 

عمى األدا  مف خبلؿ متغيرات الدراسة  التي سبؽ ذكرىا كنيضا  اإلنسانيةتبحث في نثر المشاعر 
 يدؿ عمى التجانس بيف المكظفيف  ذلؾ .

( في عدـ كجكد تأثير لممسمى الكظيفي فمـ يكف  2011، عفشاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ) نبك 
ىناؾ عبلقة بيف الذكا  العاطفي كمقدرة مدرا  األكنركا عمى اتخاذ الفرار كحؿ المشاكؿ تعزل 

  .لمدرجة نك المسمى الكظيفي 
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 (5.16جدول رقم )
ر المشاعر بين إجابات أفراد العينة أث (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 اإليجابية والسمبية عمى أداء الموظف الحكومي تعزى إلى المسمى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 
مستوى 
 الداللة

نثر المشاعر اإليجابية 
كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 

 الحككمي

بين 
 0.174 7 1.220 المجموعات

1.566 

 

0.149 

 
داخل 

 0.111 156 17.362 المجموعات

  163 18.582 المجموع

 3.10تساكم  0.05" كمستكل داللة 48، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية -2.5
 05.0عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى سنكات الخبرة عند مستكل داللة إحصائية 

حكؿ  نثر تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات نفراد العينة 
المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى سنكات الخبرة كالنتائج مبينة في 

  0.255المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( كالذم يبيف نف قيمة 5.17جدكؿ رقـ )
المحاكر  كما نف قيمة مستكل الداللة لجميع، 3.05الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي اقؿ مف قيمة 

مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ بيف إجابات نفراد العينة  0.05كىي اكبر مف  0.775تساكم  
 .حكؿ  نثر المشاعر اإليجابية كالسمبية عمى ندا  المكظؼ الحككمي تعزل إلى سنكات الخبرة 

مكظفيف كتعزك الباحثة عدـ كجكد تأثير لسنكات الخبرة في إجابات المبحكثيف ربما ألف كثير مف ال
تـ تعينيـ في السنكات الخمس الماضية بعد استنكاؼ المكظفيف فيحممكف نفس الخبرة نك ألف 
السمات الشخصية لممكظؼ كحالتو المزاجية كدكره في المشاركة باتخاذ القرار كنمط القيادة السائد 

اعره عمى نم المحاكر الرئيسية التي نقيسيا في الرسالة كالتي مف خبلليا نسعى لمعرفة نثر مش
 نداؤه ليس مف الضركرم نف تتأثر بالخبرة . 
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 (5.17جدول رقم )
بين إجابات أفراد العينة أثر المشاعر  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 اإليجابية والسمبية عمى أداء الموظف الحكومي تعزى إلى سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 
مستوى 
 الداللة

نثر المشاعر اإليجابية 
كالسمبية عمى ندا  المكظؼ 

 الحككمي

بين 
 0.029 2 0.059 المجموعات

0.255 

 

0.775 

 
داخل 

 0.115 161 18.524 المجموعات

  163 18.582 المجموع

 3.05تساكم  0.05داللة " كمستكل 161، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

 : نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد

تـ دراسة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة كذلؾ باستخداـ نمكذج االنحدار الخطي المتعدد 
 كذلؾ كما يمي:

الحالة ، السمات الشخصية) إليجاد معادلة انحدار األدا  الكظيفي عمى المتغيرات المستقمة
نمط القيادة )تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ، المشاركة في اتخاذ القرار، المزاجية

المشاركة في اتخاذ ، الحالة المزاجية، لمعرفة اثر مؤشرات المتغيرات المستقمة )السمات الشخصية
لتحميؿ نمط القيادة ( عمى المتغير التابع )األدا  الكظيفي( كقد تبيف مف خبلؿ نتائج ىذا ا، القرار

المحسكبة تساكم  F( نف معادلة االنحدار جيدة كمقبكلة حيث  نف قيمة 5.18جدكؿ رقـ )
كىي ذات داللة إحصائية عند  0.05كىي اقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم   24.048
كمف خبلؿ معامبلت المتغيرات المستقمة بعد نف تـ تحكيميا إلى عبلمات معيارية ، 0.05مستكل  

Standardization   المكجكدة في عمكدBeta   يتبيف نف نكثر المتغيرات  المستقمة تأثيرا عمى
  ( ك المشاركة في اتخاذ القرارBeta= 0.574المتغير التابع ىك  الحالة المزاجية )

(0.257 beta=)  نما باقي المتغيرات فميا اثر ضعيؼ حيث نف القيمة االحتمالية المقابمة ليا اقؿ
كالقيمة االحتمالية   R2=  0.361. كما بمغت قيمة معامؿ التحديد المعدلة )التفسير( 0.05مف 

مما يدؿ عمى نف  نسبة التبايف الذم تفسره المتغيرات المستقمة التي  0.000المقابمة لو بمغت 
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كيمكف كتابة ، 0.05ادلة االنحدار مف تبايف المتغير التابع جيدة عند مستكل داللة دخمت مع
 معادلة االنحدار كما يمي:  

 :  نمكذج معادلة االنحدار الخطي المتعددأوال

 حيث: 

 : يمثؿ المتغير التابع : األدا  الكظيفي 

 : يمثؿ المتغير المستقؿ : السمات الشخصية 

 ؿ : الحالة المزاجية: يمثؿ المتغير المستق 

 : يمثؿ المتغير المستقؿ : المشاركة في اتخاذ القرار 

 : يمثؿ المتغير المستقؿ : نمط القيادة 

 : يمثؿ الخطأ العشكائي  

 : تمثؿ العدد الثابت كعكامؿ المتغيرات المستقمة  

، الحالة المزاجية ،: معادلة انحدار األدا  الكظيفي عمى المتغيرات المستقمة) السمات الشخصيةثانيا
 نمط القيادة ( كما يمي:، المشاركة في اتخاذ القرار

 السمات الشخصية  0.192+       0.895األدا  الكظيفي =      

 الحالة المزاجية  0.260+                                    

 المشاركة في اتخاذ القرار، 0.227+                                    

 نمط القيادة  0.068+                                    
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 (5.18جدول رقم )
 تحميل االنحدار الخطي المتعدد ) المتغير التابع: األداء الوظيفي(

المتغيرات 
 المستقمة

معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية

Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

sig. 
 غير دالدال 

 0.05داؿ عند  0.017 2.409  0.371 0.895 الثابت

السمات 
 0.079 1.771 0.138 0.108 0.192 الشخصية

غير داؿ عند 
0.05 

الحالة 
 0.05داؿ عند  0.003 3.054 0.274 0.085 0.260 المزاجية

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

 0.05داؿ عند  0.003 2.994 0.257 0.076 0.227

غير داؿ عند  0.256 1.140 0.088 0.059 0.068 القيادةنمط 
0.05 

 ANOVAتحميؿ التبايف 

 0.000 القيمة االحتمالية F 24.048قيمة اختبار 

 قيمة معامؿ  التفسير

  R2المعدؿ  
0.361 

القيمة االحتمالية 
 لمعامؿ التفسير

0.000 

المزاجية ىـ نقكل المتغيرات المستقمة  مما تقدـ نرل ن ف متغير المشاركة في اتخاذ القرار كالحالة
تأثيران عمى المتغير التابع كىك األدا  الكظيفي فحالة المكظؼ المزاجية ليا تأثير كبير عمى ندائو 
فكمما كاف المكظؼ مستقر نفسيان يشعر باألماف في عممو كيشعر بكجكده كنىميتو في العمؿ كالتقدير 

ة تقدر عمؿ المكظؼ كتشعر بو كبإنسانيتو يؤدم عممو مف قبؿ المسئكليف كيعيش في بيئة كظيفي
عمى نكمؿ كجو كىذا يتفؽ مع دراسة )ىككيس( بأف خصائص العمؿ السمبية ليا آثار سمبية عمى 

نتاجو في العمؿ .  ندا  المكظؼ كسمككو كسعادتو كا 
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ظؼ نثر كبير نما بالنسبة لممشاركة في اتخاذ القرار فترل الباحثة نف لممجتمع الذم يعيش فيو المك 
فثقافة المجتمع المستمدة مف تعاليـ ديننا اإلسبلمي العظيـ تدعـ مبدن الشكرل كالمشاركة ، عمى ذلؾ

في اتخاذ القرار كعدـ إىماؿ آرا  المكظفيف كشر ركح التعاكف كالمساندة كالجك الديمقراطي في 
ؿ إيجابي نحك العمؿ يؤدم إلحساس المكظؼ بأىميتو ككجكده كينعكس ذلؾ عمى مشاعره بشك

العمؿ فيعطي كؿ ما عنده مف خبرات كنفكار مف شأنيا ما يثرم العمؿ كينميو كيطكره كىذا ما يتفؽ 
( كالتي 2011، ( ك)العمرم2005، مع الدراسات السابقة التي تحدثا عنيا مثؿ دراسة )الشقصي

قرارات المستخدمة تركز عمى مدل مساىمة العامميف في اتخاذ القرار كاختبلفيا باختبلؼ نكعية ال
ثرا  ندائيـ الكظيفي.  كنثرىا عمى تفعيؿ كا 
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 :مقدمة
تأثيرات مباشرة عمى القطاع اتسمت السنكات الماضية بتطكرات  كتحديات عديدة كاف ليا 

 يتمكف كلكي .التغيرات البيئية، جتمعالعاـ. كمف نىـ تمؾ التحديات اختبلؼ دكر الدكلة في الم
كاف البد مف االىتماـ بالمكظؼ فيك يشكؿ عنصران نساسيان  مف مكاجية تمؾ التغيرات العاـ القطاع

لذا رنت ، عمى تنمية المجتمع كتطكيرهفي المجتمع مف خبلؿ ما يقكـ بو مف نعماؿ مف شأنيا تعمؿ 
الباحثة نف تركز في ىذه الدراسة عمى المشاعر اإليجابية كالسمبية كنثرىا عمى ندا  المكظؼ 

لقا  الضك  عمى  الجانب الحككمي في المؤسسات الحككمية مف خبلؿ محاكر الدراسة مجتمعة كا 
د نال نغفؿ ىذا الجانب كسمات شخصية فكاف ال ب كنحاسيساإلنساني لممكظؼ مف مشاعر 

براز نثر ذلؾ عمى األدا   كنتعامؿ فقط مع المكظؼ كاآللة يقكـ فقط بتنفيذ األكامر كالتعميمات كا 
 .الحككمي 

، يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة
تعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط ككذلؾ التكصيات المقترحة عمى ضك  النتائج كالتي ستساىـ في 

ندا  المكظؼ الحككمي ليس فقط في  الضعؼ مف نجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة لتحسيف كتطكير
 كزارة العمؿ فحسب بؿ في الكزارات الحككمية بشكؿ عاـ .

 :نتائج الدراسة
كربطيا كقد تـ عرض كتفسير النتائج ، لقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج          

 نىميا:مجمكعة مف النتائج نما ىذا الفصؿ سيتضمف استخبلص ، بالدراسات السابقة ذات العبلقة

شباعولمدير لمشاعر المكظفيف اتفيـ  -  الحتياجاتيـ يزيد مف فاعمية األدا  . كا 

 .  تكفير البيئة المادية المناسبة كاإلمكانات المطمكبة يزيد مف فاعمية األدا 

 ئمة عمى االحتراـ كالتقدير المتبادؿ بيف الرؤسا  كالمرؤكسيف يزيد مف فاعمية ثقافة المؤسسة القا
 األدا  .

   شعكر المكظؼ باألماف كاالستقرار الكظيفي كانسجامو في عممو يزيد مف فاعمية األدا. 

 . شعكر المكظفيف بالسعادة عند ندائيـ لممياـ المنكطة بيـ كتمبية خدمات المكاطنيف 

  بالمسئكلية تجاه نعماليـ .شعكر المكظفيف 

 . تعامؿ المكظفيف بإيجابية كتفاعميـ مع بعضيـ البعض 
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  المكظفيف بالسعادة عند مساعدة كخدمة زمبلئيـ في العمؿ .إحساس 

 . شعكر المكظفيف بالثقة بأنفسيـ عند مشاركتيـ باتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بأعماليـ 

 ـ بالعمؿ بإيجابية كتفاعؿ .شعكر المكظفيف بالسعادة عند مشاركة زمبلئي 

  إحساس المكظفيف بالمسئكلية تجاه نعماليـ مف خبلؿ مشاركتيـ في اتخاذ القرار 

 . مشاركة المكظفيف باتخاذ القرار تعمؿ عمى خمؽ ركح التميز كاإلبداع لدييـ 

 . مشاركة المكظفيف باتخاذ القرار ال تضعؼ مف سمطة مدرا ىـ في العمؿ 

 إقامة عبلقة طيبة مع مرؤكسييـ مف المكظفيف .حرص المدرا  عمى  -

 . حرص المدرا  عمى ضركرة بنا  الثقة بينيـ كبيف مرؤكسييـ 

 . سعي المدرا  لتحقيؽ نىداؼ الكزارة مع مراعاة احتياجات المكظفيف 

 :توصيات الدراسة
 خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات بنا ن عمى النتائج السابقة كالتالي:

الحالة المزاجية لممكظؼ كربطيا بأدائو اليكمي ك الشيرم ك عمؿ  مراعاةضركرة  -1
 .إحصائيات إلنجازاتو يتـ استخداميا في تقييـ األدا  السنكم 

 .ترسيخ ثقافة االنتما  لمعمؿ مف خبلؿ التكعية اإلعبلمية بكافة الكسائؿ ك اإلجرا ات -2

 .همكظفييـ في اتخاذ اإلدارة العميا عمى آليات اتخاذ القرار ك مشاركةتدريب  -3
  الفاعمة لممكظؼ المؤىؿ نك الكفؤ كدمجو في اتخاذ القرار. المشاركةنشر ثقافة  -4
ك آرا  المكظفيف عند اتخاذ القرارات الفعالة في  اإلحصا اتاالستفادة مف ضركرة  -5

 .المؤسسة
 .ضركرة تكاصؿ المدير مع مرؤكسيو بكؿ تفاصيؿ الميمات المطمكب تنفيذىا -6
 .استخداـ سياسة الثكاب ك العقاب بالتساكم ك بالعدؿ بيف الجميعضركرة  -7
 .تشجيع العمؿ ضمف فريؽ ك بث ركح المشاركة ك التعاكف بيف الجميع -8
 .في التعامؿ مع مكظفييـ اإلنسانيالمدرا  بأىمية الجانب ضركرة تكعية جميع  -9
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 :الدراسات المقترحة
 الباحثة الدراسات التالية:عمى ضك  ما سبؽ مف نتائج كتكصيات تقترح 

 .تعزيز السمكؾ اإلنساني في المؤسسةدراسة حكؿ القيادة كنثرىا في  .1
 السمات الشخصية كعبلقتيا بنجاح المكظؼ في العمؿ.  دراسة حكؿ .2
 مشاعر اإلنسانية عمى فعالية األدا  لممكظؼ.االىتماـ بال نثر  دراسة حكؿ .3
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 لمنشر. 
 ( الشخصية واالضطرابات السموكية 2001باظة،  آماؿ  .)مكتبة األنجمك  . والوجدانية

 ج. ـ. ع.   –الثانية،  القاىرة  ةالمصرية،  الطابع
 القاىرة: عالـ  -1، طسيكولوجية المشاعر وتنمية الوجدان (.2010) بدير، كريماف

 . الكتب،
 عماف،  دار كائؿ لمنشر.   أساسيات إدارة األعمال، (.2001)برنكطي،  سعاد 
 دا  قبا  لمطباعة كالنشر،    اإلدارة التعميمية والمدرسية،  (.2001) بكىي،  فاركؽ شكقي

  . القاىرة،  مصر
 ( 2000جبؿ،  فكزم  .)المكتبة الجامعية،  الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية  .

 . ج. ـ. ع –اإلسكندرية 
 الدار العممية كالدكلية أصول ومبادئ اإلدارة العامة (.2000) حبتكر، عبد العزيز صالح  ،

 شر كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  عماف،  األردف،  الطبعة األكلى. لمن
 سموك األفراد والجماعات في منظمات  –السمكؾ التنظيمي (.2004) حريـ، حسيف

 . ، عماف: دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيعاألعمال
 إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين  (.2001)حسف،  نميف عبد العزيز  ،

 دار قبا  لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  القاىرة،  مصر. 
 دار الكندم،  الطبعة القيادة: أساسيات ونظريات ومفاىيم .(2004) حسف،  ماىر  ،

 ، عماف، األردفاألكلى
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 ( الذكاء العاطفي وديناميات قوة التعمم االجتماعي. 2007حسيف،  محمد عبد اليادم  .) 
 العيف: دار الكتاب الجامعي. 

 ( 2007حمكد،  خضر). دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 1ط ،إدارة الموارد البشرية  ،
 كالطباعة،  عماف: األردف.  

 ( 2003حنفي، عبد الغفار).  دارةأساسيات تنظيم و ، الدار الجامعية،  األعمال ا 
 سكندرية: مصر. اإل

 ( 2003خميفة،  صابر  .)دار نسامة لمنشر كالتكزيع. 1،  طمبادئ عمم النفس  ، 
 ( 2004خكالدة،  محمكد عبد اهلل .)عماف: دار الذكاء العاطفي: الذكاء االنفعالي .

 الشركؽ لمنشر كالتكزيع. 
 ( ،2005الداىرم، صالح ،) .عماف: دار الكندم لمنشرالشخصية والصحة النفسية 

 كالتكزيع.
 تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات: األسس النظرية . (2003) درة،  عبد البارم

 عماف،  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.   وداللتيا في البيئة العربية المعاصرة،
 الرياض: ،  ترجمة،  د.  رفاعي،  رفاعي ،اإلدارة المعاصرة  (.2001)راتشماف،  دافيد(  ،

  . ريخ لمنشردار الم
 لمكتاب.  اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية.  الشخصية (.2006) رشكاف،  حسيف 
 ( المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي.2004سفياف،  نبيؿ .)   مكتبة إيتراؾ لمنشر

 ج. ـ. ع.  –كالتكزيع،  الطبعة األكلى، القاىرة 
 عماف،  دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،    القيادة اإلدارية الفعالة، (.2010) السكارنة،  ببلؿ

 . 1ط
 ( 2002سمطاف،  محمد)القاىرة،  دار الجامعة . السموك اإلنساني  في المنظمات  .

 الجديدة لمنشر. 
 المركز القكمي لمنشر،  عماف،  اإلدارة: المبادئ األساسية (.2001) شامي،  لبناف  ،

 .األردف
 الشركؽ. رد البشرية،  إدارة األفرادإدارة الموا (.2005)شاكيش،  مصطفى نجيب  ، 
 اربد،  عالـ الكتب مدخل استراتيجي–إدارة الموارد البشرية   (.2006) صالح،  عادؿ ،

 . الحديث
 عماف،  دار المناىج لمنشر كالتكزيعمبادئ التنظيم واإلدارة .(2007) الصيرفي،  محمد ،. 
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  ،مكتب الرائد العممية،  عماف.   مبادئ عمم اإلدارة،  (.2001ي )عم عباس 
 عماف: دار المسيرة لمنشر. أساسيات عمم اإلدارة  .(2004) عباس،  عمي ، 
 اإلسكندرية: االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية .(2002) عبد الباقي، صبلح  ،

 دار الجامعة الجديدة.  
 ( 2000عبد المعطي،  حسف مصطفى  .) ر والتطبيقاتالمظاى–عمم نفس النمو – 

 الجز  الثاني،  دار قبا  لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 
 ( 2001عبيدات، ذكقاف .) .عماف: دار الفكر.البحث العممي، مفيومو، أدواتو، أساليبو 
 ( 2006العدلكني،  محمد )،قرطبة لمنشر كالتكزيع،  الطبعة الثالثة،   العمل المؤسسي 

 .الرياض
 ( .1995العساؼ صالح حمد) لرياض: في العموم السموكية.  ا .  المدخل إلى البحث

 مكتبة العبيكاف. 
 األداء اإلداري في المؤسسات العامة بين اإلقميمية والعولمة (.2004) عكاممة،  نائؿ  ،

 . 3،  عدد 31دراسات العمـك اإلنسانية،  مجمد 
 ( ،2002العيسكم،  عبد الرحمف  .)معية،  .  دار المعرفة الجانظريات الشخصية

 . ج. ـ. ع -اإلسكندرية
 كمية التجارة،  الجامعة اإلسبلمية المفاىيم والممارسات"،"اإلدارة  (.2007) الفرا،  ماجد(– 

 . غزة
 ( .2006الفنجرم، حسف عبد الفتاح)  السعادة بين عمم النفس اإليجابي والصحة

 مؤسسة اإلخبلص لمطباعة كالنشر،  بنيا،  المممكة العربية السعكدية.   النفسية.
 القاىرة،  إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية  (.2005) الكبيسي، عامر خضر  ،

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. 
 ( .مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة ـ1996كشؾ، محمد بيجت .)

 مصر. -دار الطباعة الحرة،  اإلسكندرية   اعية.االجتم
 ( 2002الكناني،  ممدكح  .).مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع2ط المدخل إلى عمم النفس  ،.  
 3عماف،  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  ط  القيادة اإلدارية،  (.2009) كنعاف،  نكاؼ . 
 ( 2009محمد،  عبل  .) عماف: 1،  طاالبتكاري عند األطفالالذكاء الوجداني والتفكير  ،

 . دار الفكر
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 عالـ الكتب،  القاىرة،  وتطبيقاتيااإلدارة التعميمية أصوليا  (.2005)مرسي، محمد منير  ،
 .مصر

 اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري–إدارة الموارد البشرية   (.2004) مصطفى،  احمد . 
 ( 2009معكض، خميؿ .)مركز االسكندرية لمكتاب.. مصرعمم النفس العام :  
 المكتبة العصرية األصول العممية إلدارة األعمال (.2001) مغربي، عبد الحميد ،

 بالمنصكرة،  مصر. 
 ( 2001المميجي،  حممي  .)دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،  عمم نفس الشخصية  .

 بيركت.  لبناف. 
 ( .2002الميبلدم،  عبد المنعـ .) مؤسسة شباب الجامعة.  النفسية لممسناألبعاد  . 
  ق 1413- 1992الطبعة الثالثة  أصول عمم النفس العام،–الياشمي، عبد الحميد . 

 

 :الجامعية ثانيًا: الرسائل

 ( 2010نبك رزؽ، محمد مصطفى شحادة).   السمات الشخصية لصعوبات التعمم وعالقتيا
 الجامعة اإلسبلمية.  –رسالة ماجستير كمية التربية  – باالنتباه وبعض المتغيرات

 أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة (. 2011) إيناس، عفش نبك
–األعماؿ  إدارةكمية التجارة قسـ –رسالة ماجستير  – عمى اتخاذ القرار وحل المشكالت

 . فمسطيف –غزة  –اإلسبلميةالجامعة 
 التوافق الزوجي وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى ( 2008ة )نبك مكسى،  سمي

 . الجامعة اإلسبلمية–رسالة ماجستير كمية التربية –المعاقين 
 ( 2010األسطؿ،  مصطفى رشاد مصطفى :) الذكاء العاطفي وعالقتو بميارات مواجية

ة رسالة ماجستير غير منشكرة،  الجامع الضغوط لدى طمبة كمية التربية جامع غزة،
  . نفسي( إرشاداإلسبلمية،  كمية التربية،  قسـ عمـ النفس التربكم )

 ( 2005بركات،  زياد).  أنماط التفكير والتعمم لدى الطمبة الذين يستخدمون اليد اليسرى
جامعة -رسالة ماجستير  – في الكتابة وعالقة ذلك ببعض السمات النفسية والشخصية

 . فمسطيف –طكلكـر  –القدس المفتكحة 
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 عالقة الذكاء العاطفي بمستوى أداء القياديين في  (.2010) عبد الرحمف ،الجبياف
–األكاديمية العربية –دينا سميماف– دراسة ميدانية/ المؤسسات الخاصة بمدينة الرياض

 . األردف–عماف 
 ( 2009الجيكرم :) فاعمية برنامج إرشادي نفسي في تنمية الذكاء الوجداني واالنتماء

غير منشكرة،  جامعة  دكتكراه،  رسالة تالميذ التعميم األساسي بسمطنة عمانالوطني لدى 
 محمد الخامس السكيسي،  كمية عمـك التربية،  شعبة عمـ النفس التربكم. 

 الخبرة الصادمة وعالقتيا بأعراض االضطراب وبعض سمات  (.2004) ىاني ،حجازم
– اإلسبلميةالجامعة -ماجستير رسالة -الشخصية لدى أطفال شيداء انتفاضة األقصى

 . قسـ عمـ النفس–كمية التربية 
 ( 2010حمداف،  محمد ) االتزان االنفعالي والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة

 . الجامعة اإلسبلمية –قسـ عمـ النفس  –رسالة ماجستير  –الفمسطينية 
  لدى المدراء في المنظمات " النمط القيادي السائد (،  2007) إسماعيؿالخطيب،  مازف

ة "،  الجامعة اإلسبلمية،  غزة،  فمسطيف،  رسالة الحكومية الفمسطينية في محافظات غز
 ماجستير غير منشكرة.  

 رسالة  ،اإلدارة بالمشاركة وأثرىا عمى العاممين واإلدارة (.2009)محمد حسيف ،الرفاعي
النسخة  -بريطانيا–س العالميةجامعة سانت كميمان–ريةالمكارد البش إدارةفي  دكتكراه
  .-العربية

 ( 2003سبلمة،  انتصار).  مستوى االنتماء الميني والرضى الوظيفي والعالقة بينيما
جامعة –رسالة ماجستير -  لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية

 . فمسطيف –نابمس –النجاح الفمسطينية 
 أنماط السموك القيادي وأنماط االتصال لدى  العالقة بين (.2008) شحادة،  رائؼ

 اإلداريين االكاديميين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية
 . )فمسطيف،  جامعة النجاح الكطنية،  رسالة ماجستير

 مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات في جامعة  (.2005) شقصي، حمد بف ىبلؿ
 رسالة ماجستير، جامعة آؿ البيت، عماف، األردف.  عمى أدائيم،السمطان قابوس وأثرىا 

 ( 2006الشنطي،  محمكد).  ،" رسالة   "أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية
 ماجستير،  الجامعة اإلسبلمية.  
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 المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية.  (2002)الصغير،  فيد"  "
 ة ماجستير،  نكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  الرياض. رسال

 ( 2004ضحيؾ،  محمد سمماف:)  القيم المتضمنة في سموكيات قادة النشاط الكشفي في
رسالة ماجستير غير منشكرة،  كمية   مدارس محافظات غزة وعالقتيا باالتزان االنفعالي،

 التربية،  الجامعة اإلسبلمية،  غزة. 
 ،سمات الشخصية لمقائمين )الممرضين والممرضات( عمى  (.2003)زىدم  طبيمة "

)رسالة ماجستير غير منشكرة(،    العناية بمرضى السرطان في الضفة الغربية ". مراكز
 .  فمسطيف جامعة النجاح الكطنية،  نابمس:

 ( سمات الشخصية المميزة لمناشطين في انتفاضة األقصى 2002العجرمي،  محمكد  .)
جامعة عيف شمس،  برنامج  –دراسة مقارنة " كمية التربية  أقرانيم في محافظة رفح " عن

 فمسطيف.   –الدراسات العميا المشترؾ مع كمية التربية الحككمية بغزة 
 دراسة أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي (.2008)عكاشة،  نسعد :

 . غزة،  رسالة ماجستير غير منشكرة تطبيقية عمى شركة االتصاالت في فمسطيف، 
 أثر مشاركة العاممين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين (. 2007) العمرم، سييمة

رسالة ماجستير كمية التجارة في اتخاذ القرار عمى أدائيم الوظيفي  ااألونرو الفمسطينيين 
  . الجامعة اإلسبلمية

 ( 2005غناـ،  ختاـ )–  التنظيمي لدى معممات المرحمة السمات الشخصية والوالء
رسالة ماجستير جامعة النجاح  – األساسية في المدارس الحكومية في محافظات نابمس

 . الكطنية
 ( 2010المممي،  سياد :) الذكاء االنفعالي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى عينة من

المتفوقين والعاديين )دراسة ميدانية عمى طمبة الصف العاشر من مدارس المتفوقين 
(،  ص ص: 3(،  العدد )26، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد )والعاديين في مدينة دمشق( 

135-195 . 
 ( 2010ناصر، حسف)- ا باألداء الوظيفي في المنظمات األنماط القيادية وعالقتي

الجامعة –رسالة ماجستير كمية التجارة  ،األىمية الفمسطينية من وجية نظر العاممين
  . اإلسبلمية
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 أنماط التفكير السائدة وعالقتيا بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم  (.2001) نكاؿ، اهلل نصر
كمية الدراسات –اجستير رسالة م– لدى طمبة مرحمة الثانوية العامة في محافظة جنين

 . األكلى 2008فمسطيف –نابمس –العميا 
 أثر الحوافز عمى فاعمية األداء والرضا الوظيفي   .(ق 1419) الكذناني،  عكض محمد

دراسة مسحية عمى ضباط كنفراد كجكازات منطقة الرياض،  رسالة في األجيزة األمنية، 
 ماجستير،  الرياض،  جامعة نايؼ لمعمـك األمنية. 

 :ثالثًا: المراجع األجنبية
 Armstrong, Michael(2001). Handbook of Resource Management 

Practice ", New York , Houghton  Mifflin Company. Department of 

Business Management , Tatung University , Taiwan.  

 Chuang, Tsai-Hua,(2005).  The Impact of Leadership Style on Job 

Stress and Turnover Intention –Taiwan Insurance Industry as an 

example.  

 Drucker ,(2008) Management (Rev.  ed.  By Peter F.  Drucker Literary 

Trust) .  New York, NY: Haper Collins  

 Geher, Glen,(2004) " Measuring Emotional Intelligence", New York, 

Nova Science Publisher, Inc.  

 Hackett, Rick, (2002)" Understanding and predicting work performance 

in the Canadian Military ", Canadian Journal of Behavioral Science

  

 Johnson ,G. (2008) Leading Styles and Emotional Intelligence of the 

Adult Leader.  Unpublished Doctoral Dissertation, Auburn University , 
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 Mondy , Wayne. noe, Robert, (2005). Human Resource Management, 
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  Edition Texas.   

 Schmitt  et  al. , (2003)  " Handbook of Psychology –Volume 12, 

Industrial and organizational psychology " , USA, John Weiley and 

Sons.  
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 وأوراق العمل و التقاريروالدوريات رابعًا: النشرات 

 منشكرات جامعة   عمم نفس النمو في مرحمة ما قبل المدرسة،(: 2004،  نمؿ )األحمد
 القدس. 

 الذكاء الوجداني وعالقتو بالذكاء المعرفي والتحصيل ( 2007،  محمد عميثة )األحمدم
.  مجمة العمكـ االجتماعية.  الدراسي لدى عينة من طالب جامعة طيبة بالمدينة المنورة

 . 107 -57(،  ص ص 4(، ع )35مج )
   ، 2008التقرير السنكم لمجمس الكزرا . 
 2008ر السنكم لكزارة العمؿ،  التقري . 
 ( 2000رفاعي،  عمي محمد).  المجمة العربية الحديثة لمتدريب اإلداري،   األساليب

  . العدد األكؿ،  المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب،  الرياض  ،لمتدريب
 ( ،2007الزغمكؿ،  رافع).   بإدراكيماالحتراق النفسي لدى المعممين والمعممات وعالقتو 

)بحث محكـ(،  مجمة  لمنمط القيادي لمديري ومديرات مدراس الكرك الثانوية الحكومية "،
مؤتة لمبحكث كالدراسات )سمسمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية(، جامعة مؤتة،  األردف،  

 .  6،  العدد 18المجمد 
 ( 1(.  المعجم العربي لمسمات الوجدانية )2001عبد الخالؽ،  نحمد.)   المجمة المصرية

(.  مكتبة األنجمك المصرية،  33لمدراسات النفسية،  المجمد الحادم عشر،  العدد )
 القاىرة.  

 ( 2011عزاـ،  نحمد )جامعة  – مراعاة الجانب الشعوري عند المرأة في الكتاب والسنة
مية سمسمة الدراسات اإلسبل –مجمة الجامعة اإلسبلمية –فمسطيف –جنيف –القدس المفتكحة 

   . المجمد التاسع عشر –
 ( 2002عكض،  سامية  .) دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية لدى الجانحات وغير

المؤتمر السنكم التاسع لئلرشاد النفسي بجامعة عيف   الجانحات في مدينة مكة المكرمة.
 القاىرة.  –( ديسمبر،  جامعة عيف شمس 23-21شمس،  )

  ةخامسُا :  المواقع اإللكتروني
 ( 2005صبلح،  نيفيف عبد اهلل .)نكف اليف. نت مكقع  إسبلـ. استشارات تربوية

 . اإلنترنتكتركني عمى شبكة لاإل
 ( 2003العثماني،  سعد الديف  .).كتركني لإسبلـ نكف اليف نت،  مكقع اإل  حوارات حية

 . .Islam on Line. netبتاريخ   اإلنترنتعمى شبكة 
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 (1ممحق رقم )
 قائمـــــــــــة بأسماء المحكميـــــــــــــن

 

 مكان العمل االسم رقم
 الجامعة اإلسبلمية ن.د. ماجد الفرا 1
 الجامعة اإلسبلمية د. يكسؼ عاشكر.ن 2
 الجامعة اإلسبلمية رشدم كادمد.  3
 الجامعة اإلسبلمية د. نكـر سمكر 4
 جامعة األقصى عبل  السيدد.  5
 الجامعة اإلسبلمية د. نافذ بركات 6
 جامعة األزىر د. نياية التمباني 7
 الجامعة اإلسبلمية د. كسيـ اليابيؿ 8
 الجامعة اإلسبلمية نافذ بركاتد.  9

 الجامعة اإلسبلمية د.سامي نبك الركس 10
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 (2ممحق رقم )
 االستبانة

 غزة                             -الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العميـــا

 كـمية التــــــــجــــــــــارة
 قــــسم إدارة األعـــــمــال

  
 

  
 ................األخت  /حضرة األخ          

 ، ، ، ، تحية طيبة وبعد   

المشاعر اإليجابية ك السمبية ك نثرىا عمى ندا  تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية لبحث بعنكاف "         
درجة الماجستير في إدارة األعماؿ ". كذلؾ لتقديمو كإجرا  تكميمي لمحصكؿ عمى المكظؼ الحككمي

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
كمؤكدة لؾ بأف  ، لذا يرجى منؾ اإلجابة عمى فقرات االستبانة المرفقة شاكرة لؾ تعاكنؾ         

 المعمكمات التي ستقدميا ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 

                                                                                                                  
 الباحثة

 
                                                         منال عبد الكريم الحتة

                                                                        

 قسمين:مالحظة: تتكون االستبانة من 

  نماـ مػا يناسػب )×( القسـ األكؿ: يتككف مف معمكمات شخصية عنؾ يرجى منؾ كضع اإلشارة
 حالتؾ.

 ( فقرة لجمع المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسػة77القسـ الثاني: يتككف مف ) ، يرجػى منػؾ كضػع
 في المستكل الذم يناسبؾ نماـ كؿ فقرة .)×( اإلشارة 

 شاكرين حسن تعاونكم    
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 :الجنس .1

 ذكر                    أنثى              

 

 . الفئة العمرية )بالسنوات(:           2

  فأكثر  سنة 50  من   سنة                                 50أقل من  –سنة  40من                      سنة          40أقل من -سنة30 من  سنة 30أقل من 

 
 

 

 .المؤىل العممي:3

   دكتوراه  ماجستير   بكالوريوس   دبموم فأقل    

 

 :.المسمى الوظيفي4

  رئيس شعبة  مدير عام

  إداري  نائب مدير عام

  فني  مدير دائرة

 أذكرىا              أخرى  رئيس قسم

 
 

 :   .عدد سنوات الخبرة5

  سنوات  فأكثر 10من   سنوات 10 أقل من  -سنوات  5من   سنوات  5أقل من 

        

 

 

 القسم األول: المعلومات 
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 مكان اإلجابة المناسبة :  xضع عالمة 

 أواًل: السمات الشخصية

 البيـــــــــان ـ.
موافق  

 بشدة
 موافق

ال 
 أدري

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

      أتعامل مع زمالئي في العمل بإيجابية . 1
      أشارك في النقاشات الجماعية. 2
      أتأثر بآراء األخرين بصعوبة. 3
      أتصرف مع اآلخرين بطريقة ىادئة عند مواجيتيم. 4
      لدي القدرة عمى ضبط النفس في المواقف الحرجة. 5
      أستطيع التأثير في اآلخرين بسيولة. 6
      أتروى في اتخاذ القرارات التي تتعمق بالعمل. 7
      أتعامل مع اآلخرين بميارة. 8
      .أستمر بالعمل بالرغم من الصعوبات التي أتعرض ليا 9
      أبذل كل ما بوسعي إلنجاح المؤسسة التي أعمل بيا. 10
      تجاه عممي. أشعر  بالمسئولية 11

لـــــــدى القـــــــدرة عمـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرارات الحاســـــــمة فـــــــي األوقـــــــات  12
 الحرجة.

     

      أشعر بالسعادة حين أستطيع تمبية خدمات المواطنين. 13
      أقوم  بتأدية ميامي في العمل بأسموب متجدد 14

ــــــة ميــــــام  15 ــــــي تتكــــــون أثنــــــاء تأدي ــــــي فــــــرق العمــــــل الت أشــــــارك ف
 العمل.

     

16 
ـــــــــوظفين  ـــــــــي الم ـــــــــع زمالئ ـــــــــدماج م ـــــــــى االن ـــــــــدرة عم ـــــــــدي الق ل

 بسيولة.
     

      أتصرف بيدوء عند وقوع األخطاء. 17

طبيعــــــة  أتعامـــــل مــــــع المواقــــــف التــــــي تــــــواجيني بالعمــــــل حســــــب 18
 الموقف.

     

 القسم الثاني: الفقرات
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 ثانيًا: الحالة المزاجية 

 البيـــــــــان م.
موافق 
 بشدة

 
 موافق

ال 
 أدري

غير  
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أشعر بالسعادة والنشاط عند ممارستي لمعمل. 1
      ال أنفعل بسرعة عند وقوع األخطاء في العمل. 2
      العمل. ال أشعر باالستغالل من قبل من حولي من زمالئي في  3
      أشعر باألمان واالستقرار في عممي. 4
      المباشر. أشعر بالرضا عن تقييم أدائي من قبل رئيسي 5
      شعر بدافعية لمعمل بصورة كبيرة.ن 6
      العمل. أشعر باالحترام والتقدير من قبل الزمالء والرؤساء في 7

8 
أشعر بانسجام بين أىدافي الخاصة وأىداف مؤسستي التي أعمل 

 بيا.
     

      أشعر بالسرور لتقدير عممي ونشاطي. 9
      خدمات ومساعدة من حولي من الزمالء. أشعر بالسعادة عند تقديم 10

11 
أشعر بالرضا عند اتمام ما وكل إلى من عمل بإتقان ومقابمتو 

 باىتمام من قبل رئيسي المباشر.
     

أشعر بالثقة بالنفس عندما يشاركني مديري باتخاذ القرارات في  12
 األمور التي تتعمق بصميم عممي.

     

المعاممة بيني وبين زمالئي بالعمل من قبل رئيسي أشعر بالعدل في  13
 المباشر.

     

14 
أشعر باالنتماء لوجودي في المكان المناسب والذي يتالءم مع 

 قدراتي ومؤىالتي.
     

      أشعر بالسعادة عندما أشارك زمالئي أعماليم بإيجابية وتفاعل. 15
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 ثالثًا: المشاركة في اتخاذ القرار

 البيـــــــــان م.
موافق  

 بشدة
 

 موافق
ال 
 أدري

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يشــــــــجع المــــــــدراء المرؤوســــــــين عمــــــــى المشــــــــاركة فــــــــي اتخــــــــاذ 

 القرار.
     

      ال ينفرد المدير في اتخاذ القرارات التي تتعمق بالعمل. 2

3 
ـــــــرار احســـــــاس بالمســـــــئولية  ـــــــي اتخـــــــاذ الق تعطـــــــي المشـــــــاركة ف

 لمعاممين .
     

      تؤدي المشاركة في اتخاذ القرار لإلبداع والتميز. 4

5 
ــــــل مــــــن ســــــمطة  ــــــرار ال تقم ــــــي اتخــــــاذ الق ــــــرؤوس ف مشــــــاركة الم

 مديره في العمل.
     

6 
تحديـــــــــــد الصـــــــــــالحيات وعـــــــــــدم تـــــــــــداخميا يعطـــــــــــي الفرصـــــــــــة 

 لمموظفين لممشاركة في اتخاذ القرار.
     

7 
التــــــي تتعمــــــق يشـــــاركني رئيســــــي المباشــــــر فــــــي اتخـــــاذ القــــــرارات 

 بعممي .
     

8 
ـــــــــــة   ـــــــــــى مشـــــــــــاركة المســـــــــــتويات االداري ـــــــــــوزارة عم تعمـــــــــــل ال

 المختمفة في تخطيط وصنع القرار.
     

9 
تحـــــــدد طبيعـــــــة عمـــــــل الموظـــــــف مـــــــدى مشـــــــاركتو فـــــــي اتخـــــــاذ 

 القرار. 
     

10 
تعمـــــــل الـــــــوزارة عمـــــــى االســـــــتئناس بـــــــرأي المـــــــوظفين المـــــــؤىمين 

 الميمة.واألكفاء ومشاركتيم باتخاذ القرارات 
     

      يشارك المدير المباشر العاممين في اتخاذ القرارات. 11

12 
ـــــــل اتخـــــــاذ  ـــــــوظفين قب ـــــــى اســـــــتطالع آراء الم ـــــــوزارة عم تعمـــــــل ال

 القرارات االستراتيجية.
     



 

142 

 

 رابعًا: نمط القيادة

 البيـــــــــان م.
موافق  

 بشدة
 موافق

ال 
 أدري

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      يشارك المدير مرؤوسيو في التخطيط لمعمل.  1

2 
ـــــــى توضـــــــيح آرائيـــــــم وأفكـــــــارىم  يشـــــــجع المـــــــدير مرؤوســـــــيو عم

 ويتبنى اليادفة منيا.
     

      يتخذ المدير قراراتو لوحده ويمزم مرؤوسيو بتنفيذىا. 3

4 
يقـــــــوم المـــــــدير بوضـــــــع الخطـــــــط والسياســـــــات واتخـــــــاذ القـــــــرارات 

 بالتنسيق مع المرؤوسين. 
     

      يعمل المدير عمى إقامة عالقة طيبة مع مرؤوسيو. 5

6 
ـــــــوزارة مـــــــع مراعـــــــاة  ـــــــق أىـــــــداف ال ـــــــى تحقي يعمـــــــل المـــــــدير عم

 احتياجات وأىداف المرؤوسين.
     

      يسعى المدير إلى بناء الثقة بينو وبين مرؤوسيو. 7

8 
ــــــــؤدى بيــــــــا العمــــــــل   ــــــــي ي ــــــــة الت ــــــــي الطريق ــــــــتحكم المــــــــدير ف ي

 ويرسميا لمرؤوسيو.
     

9  
ييـــــــــــتم مـــــــــــديرك المباشـــــــــــر باقتراحاتـــــــــــك ويضـــــــــــعيا موضـــــــــــع 

 التنفيذ.
     

      ال يفرض المدير أوامره وآراؤه عمى مرؤوسيو.  10
11 
 

ــــــــى  ــــــــة بنفســــــــو ويشــــــــدد عم ــــــــابع المــــــــدير األعمــــــــال الروتيني يت
 االلتزام باألوامر والتعميمات.

     

12 
يحـــــــرص المـــــــدير عمـــــــى بنـــــــاء الثقـــــــة بينـــــــو وبـــــــين مرؤوســـــــيو 
ـــــــــييم الحريـــــــــة فـــــــــي اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات فـــــــــي المواقـــــــــف  ويعط

 المختمفة.
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 خامسًا: األداء الوظيفي 

 م.
 البيـــــــــان

موافق  
 بشدة

 موافق
ال 
 أدري

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أقوم بتأدية عممي بكفاءة  1
      أبذل الجيد المطموب إلنجاز عممي في الوقت المحدد. 2
نظام تقييم األداء معايير موضوعية تقيس ميارات يتضمن  3

 الموظفين.
     

يستفاد من نتائج تقييم األداء في معرفة نقاط الضعف والقوة  4
 واالحتياجات التدريبية المطموبة لمعاممين.

     

      أتكيف مع ظروف عممي الحالية. 5
      أحرص عمى تحسين مستوى أدائي. 6
      الثواب والعقاب المعتمد في الوزارة مستوى األداء.يحسن أسموب  7
توفر الوزارة الدورات التدريبية الالزمة لمموظفين التي تساعدىم عمى  8

 تحسين أدائيم.
     

يحرص الموظفون عمى القيام بمياميم وفقًا إلجراءات وقوانين العمل  9
 المعمول بيا.

     

المسئول المباشر من أداء  تحسن المتابعة المستمرة من قبل 10
 الموظفين.

     

      يمنح  العاممين الفرصة  لتصحيح أخطائيم في العمل. 11
      يؤدي وضوح المسئوليات والميام وعدم تداخميا إلى تحسين األداء. 12
      يؤدي توفير اإلمكانيات المادية المطموبة إلى تحسين مستوى األداء.  13
األساليب الحديثة في العمل ومواكبة التقدم العممي  يزيد استخدام  14

 من فاعمية األداء.
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تفيم المدير لمشاعر الموظفين واشباعو الحتياجاتيم قدر اإلمكان  15
 يزيد من فاعمية األداء.

     

يؤدي شعور الموظف باألمان الوظيفي ورضاه عن عممو إلى  16
 تحسين أدائو.

     

      بتزويد الموظفين بتقارير دورية حول أدائيم الوظيفي.يقوم المدراء  17
يتمتع الموظفون بعالقة جيدة مع زمالئيم بالوزارة تؤثر إيجابيًا عمى  18

 مستوى أدائيم.
     

      يعمل الموظفون في الوزارة كفريق عمل واحد. 19
      يقوم الموظفون بالتخطيط ألعماليم ومياميم قبل إنجازىا. 20

 
 


