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 ،إهداء
 

 ..يف الكادو نبري -بإرٌ اهلل  - ، ّأصبح ّاقعّا، ّأملٕ ناٌ طنْحّا

بني دفيّت ٍزِ الذساط٘  بعذ تْفٔل اهلل، ّطيذِ ّمذدِ، أطْٖ خالص٘ اجلَذ ّالتعب

 ..املتْاضع٘

إىل معله البصشٓ٘ أمجعني، مً أعطٙ حلٔاتيا معيٙ ّصٓيَا باألخالم ّالذًٓ، الييّب 

 ..حمنذ صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّطله، الصادم األمني 

إىل مً ىصأت يف أحضاٌ سعآتَه، ّّصلت إىل ما ّصلت بفضل اهلل ثه بشضاٍه 

 .. تيطف ّطاعتَه، مً مألت بئشٖ مً عزب مٔاٍَه، ألبٕ ّأمٕ مشْع األمل اليت ال

ّٗ خبطْٗ، ّتبين معٕ املظتكبل  إىل مً تصاسنين شّل الطشٓل حنْ اليجاح خطْ

 ..ٓذّا بٔذ، إىل صّجيت الػالٔ٘

 .ماسٓا ّمحضٗ. إىل فلزات نبذٖ ّأىْاس احلب اليت تتألأل يف مساء قليب أبيائٕ 

 ..إىل مً حبَه جيشٖ يف عشّقٕ ّٓلَج بزنشاٍه فؤادٖ أخْتٙ ّأخْاتٕ

ٕ ّمذسطيت ّّطين فلظطني إلَٔه مجٔعّا أٍذٖ ٍزا اجلَذ تّاطاتزإىل عائليت 

 ..املتْاضع ساجَٔا مً املْىل عض ّجل أٌ ٓعلنيا ما ٓيفعيا ّاٌ ٓيفعيا مبا علنيا
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 ،شكر وتكدير
 

أمحذ اهلل سب العاملني ّاشهشِ علٙ عظٔه فضلُ الزٖ أعاىين علٙ دباّص 

ٍزِ الذساط٘، ّتكذٓشّا مين ّعشفاىّا ال الصعاب ّأمذىٕ بالكْٗ ّالصرب علٙ إمتاو 

جامع٘  -اجلامع٘ اإلطالمٔ٘  -ٓظعين إال أٌ أتكذو بالصهش ّالتكذٓش إىل جامعيت 

احلصاس ّاالىتصاس، ّدسٗ فلظطني األّىل، ّصشحَا العلنٕ الصامخ، اليت احتضيتين 

 .ّميحتين الشعآ٘ ّاالٍتناو خالل طيْات دساطيت فَٔا.

شطال٘ الذنتْس الفاضل/ ْٓطف هش ّالْفاء إىل مصشف الننا أتكذو جبضٓل الص

حبش الزٖ مل ٓذخش جَذّا يف اإلششاف علٙ الشطال٘ ّإخشاجَا بَٔئتَا  عطٔ٘ عبذ

الالئك٘ إىل حٔض الْجْد، ّتكذٓه اليصح ّاملصْسٗ ّاملتابع٘ احلجٔج٘ يف مجٔع 

 ..مشاحل دساطيت

لتفضلُ  علٕ أبْ الشّس  طامٕ /ّأتكذو بالصهش ّاالمتياٌ إىل الذنتْس الفاضل

ملياقص٘ الشطال٘ ّالزٖ أمذىٕ مً خرباتُ ّعلنُ الػضٓشًٓ، ما ال ميهً دباّصِ، أّ 

 ..ىظٔاىُ، مما أطَه يف إثشاء الشطال٘

٘/ ختاو الفاضل ٗننا ٓظشىٕ أٌ أتكذو بالصهش ّالتكذٓش إىل الذنتْس

ّمكرتحات ُ مً مالحظات تعضْ جلي٘ املياقص٘ علٙ ما قذمامساعٔل الظحاس 

 ..طاٍنت يف إجناص ما تظتحكُ ٍزِ الشطال٘ مً قٔن٘ علنٔ٘

أتكذو جبضٓل الصهش ّالتكذٓش إىل نل مً طاٍه مً قشٓب أّ بعٔذ يف مذ  ّأخريّا

ّأطأل اهلل العظٔه أٌ جيضٖ اجلنٔع عين خري ٓذ العٌْ ّبزل جَذّا ملظاىذتٕ .. 

 ..اجلضاء ّاهلل ّىل التْفٔل
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 َرَنَش اإِلماو املَضىٕ

ّٕ سمحَنا اهلل تعاىل إر قال:  ناتب اإلماو الصافع

 ّٕ ِ٘ علٙ اإلماو الصافع ٍٗ  ىنيمثاقشأُت نتاَب الّشطال مشَّٗ، فنا مً مشَّ

:ّٕ ٌَ ٓكُف علٙ خطِأ، فكال الصافع  إالَّ ّنا

"ُِ ٌَ نتاٌب صحٔحّا غرَي نتاب ٌِ ٓهْ  "َأَبٙ اهلُل أ
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 ملخص الدراسة
التحيز اإلدراكي لدى اإلداريين العاممين في وزارة  ظاىرة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

)فيم األسباب  التربية والتعميم في قطاع غزة خالل تعامميم مع اآلخرين, وقياس تأثير كل من
ما, استخدام معايير موضوعية في , القولبة وفقًا لالنتماء إلى جماعة اآلخرين الخارجية لسموك

 , وفيم الصفات الشخصيةاآلخرين سموكلمتسرع عمى تجنب الحكم السطحي وا, اآلخرين تقييم
 والتفاعل مع أثناء القيام باألنشطة المختمفة لموزارة االجتماعي اإلداريين ( عمى إدراكلألفراد

 , طبقت الدراسة عمىاً موظف (688). تكون مجتمع الدراسة من العاممين وغيرىم من األفراد
استخدم الباحث استبانة كأداة لمدراسة وتم جمع  بطريقة عنقودية, اختيارىمتم  اً موظف( 250)

لمحصول عمى النتائج  SPSSالمعمومات ومن ثم معالجتيا باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 فرضيات الدراسة. واختبار

ومن أىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة أن الموظفين اإلداريين العاممين في وزارة 
يتمتعون بإدراك غير متحيز لممرؤوسين ولمن يتفاعمون معيم, وقد التربية والتعميم في قطاع غزة 

أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة طردية بين العوامل المؤثرة عمى التحيز و إدراك اإلداريين 
وجود عالقة عكسية بين القولبة  العاممين في وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة ليم, كما أظيرت

عي لدى اإلداريين العاممين في وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة, كما أنو توجد اإلدراك االجتماو 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول "تجنب الحكم السطحي عمى 
األشخاص" تعزى إلى الجنس وذلك لصالح اإلناث, باإلضافة لوجود فروق ذات داللة إحصائية 

ات المبحوثين حول "فيم الصفات الشخصية لألفراد" تعزى إلى مكان السكن بين متوسطات تقدير 
 وذلك لصالح الذين يسكنون محافظة غزة.

وقد أوصت الدراسة بتنمية اإلدراك االجتماعي لدى اإلداريين العاممين في وزارة التربية 
وك اآلخرين, من خالل تعميق فيم األسباب الخارجية لسم وتجنب التحيز والتعميم في قطاع غزة

والتخفيف من تأثير تنميط وقولبة األشخاص حسب انتماءاتيم, وتجنب الحكم السطحي عمى 
سموكيم, واستخدام معايير موضوعية في تقييميم, وفيم الصفات والسمات الشخصية ليم, 

 واستخدام كافة الوسائل واألساليب التي تخدم تنمية اإلدراك.
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Abstract 
The study aimed at investigating the phenomenon of bias in social 

perception among administrators staff who work in the Ministry Of  

Education in Gaza Strip according their dealings with others, and it 

examined the impact of ( Understanding the external causes of other's  

behavior, stereotyping, use of objective criteria in  performance appraisal 

to others, avoidance of superficial and hasty judgment on  other's 

behavior and understanding the personal characteristics) on 

administrators' social perception. The research used analytical descriptive 

method. The research population consisted of (688) employees from 

different managerial positions . The Study was conducted to (250) 

employees  who were selected in a cluster way, The researcher used a 

questionnaire as a tool for the study. 

The study concluded that the administrators employees of the 

Ministry of  Education in Gaza Strip perceive others correctly without 

bias. In addition, there is a positive relationship between the factors affect 

on bias and administrators' social perception. It  revealed also an inverse 

relationship between the stereotyping and social perception among the 

administrative staff, Moreover, it revealed that is no statistical significant 

differences in the mean of respondent s' estimates about "avoidance 

superficial judgment on others" due to gender in favor of females. The 

study also showed, that there are statistical significant differences in the 

mean of respondents' estimates about "understanding the personal 

characteristics" due to the place of residence in favor of those who live in 

the Gaza region. 

The most important recommendations of the research are to 

develop the social perception of the administrators and avoid bias through 

deep understanding of external causes for others' behavior, minimize the 

impact of stereotyping people according to their pertinence, avoid the 

superficial, use objective criteria in the performance appraisal, understand 

the qualities and personal traits and use all the means and methods that 

serve the development of perception. 



 
 
 
 

 الفصل األول
 ـام للدراسةار العـاإلط
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 اإلطػار العػاـ لمدراسة
 :مقػدمة

لقد خص اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف دكف غيره مف المخمكقات بالعديد مف المزايا التي 
القياـ بميامو ككظائفو كتعامبلتو أثناء تفاعمو مع اآلخريف تساعده في التأقمـ مع البيئة, كتسيؿ لو 

 اإلدراؾ االجتماعي. ىك كائف اجتماعي بفطرتو, كلعؿ أبرز ىذه الخصائص كفيمف حكلو 
فقبؿ أف نتكاصؿ مع فاإلدراؾ االجتماعي مرتبط بحقيقة كجكد اإلنساف كحركتو كحياتو. 

منو بتفسير  نستطيع أف نخرج يـاآلخريف البد لنا أف ندرؾ كنفسر سمككيـ, ككؿ لقاء يجمعنا مع
كتعد  (.105, ص2006أبك حكيج, رجي مػف أشػػػػػػػػػػػػػػػػياء )ا الخػػاعالمن لسمككيـ كتكقعات حكؿ

مف عممية اإلدراؾ  عبلقاتنا مع اآلخريف أكثر تعقيدان التي نستخدميا في  االجتماعيعممية اإلدراؾ 
اإلدراؾ ف  ,المادم )الفيزيقي( التي تقتصر عمى جمع المعمكمات كتفسيرىا عف األشياء

فيناؾ قكل شخصية  داخميان مف عدة جكانب, ـ سمككو نقيٌ  الذم نساف الفردمكضكعو اإل االجتماعي
)زىراف,  كالتي أثرت فيو القكل البيئية المحيطةب ترتبط , كخارجيان كحاجاتو كرغباتو حركتو إلىأدت 

ر يتكقؼ عمى نجاحنا في عممية دمج كتفسي االجتماعيإف نجاح إدراكنا  .(27, ص2004
بصكرة صحيحة, فالبيئة كالناس كالسمكؾ ثبلثة  األشخاص اآلخريف نا عفالمعمكمات المتكافرة لدي

تفاعؿ بيف عممية عكامؿ تؤثر عمى بعضيا البعض بشكؿ مستمر, كالسمكؾ ليس إال مجرد نتيجة ل
إدراكنا إال أف ىناؾ بعض األخطاء التي تشكش  .(Glanz, & orhers, 2002 لبيئة كالناس )ا

مما يجعمنا نفسر سمككيـ  معمكمات كافية عنيـصكؿ عمى الح فينتيجة القصكر  لآلخريف
غير  يدراكإتحيز  ى ذلؾيترتب عمك ف صكرة ذىنية غير صحيحة عنيـ بطريقة خاطئة, كنكك 
تناسب مع مقصدىـ ييجعؿ فيمنا كتفسيرنا لسمككيـ ال ك مخرجات سمبية,  إلىمرغكب فيو يؤدل 
ف (.95, ص2004 )رفاعي, كبسيكني, لؤلشخاص  األىمية بيذه جتماعياال اإلدراؾ كاف كا 

 حكلو يتمحكر ىاـ عنصر فيك, كاإلدارييف القرار كصناع لممسؤكليف مضاعفة فأىميتوالعادييف 
كتناكؿ بيا, كالقرارات التي يتخذكنيا,  في منظماتيـ كمؤسساتيـ التي يعممكف معظـ األنشطة

مف المكضكعات  فالتحيز, حيز في اإلدراؾ االجتماعي يضفي أىمية خاصة لمدراسةتظاىرة ال
اليامة التي ترتبط بعشرات القرارات التي نتخذىا أثناء تفاعبلتنا مع اآلخريف, كقد قرر الباحث أف 

تعد مف أىـ  كالتيكزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة كىي يتناكليا في كزارة فمسطينية ىامة 
عمى  الظاىرة, كمف ىذه األنشطةفي ىذه تيا أنشطكيمكف أف تتأثر الكثير مف كأكبر الكزارات 

سمؾ  فيالكزارة ألداء المكظفيف  فيسبيؿ المثاؿ ال الحصر تقييـ اإلدارييف كالمشرفيف العامميف 
التعميـ بمختمؼ مكاقعيـ كمسمياتيـ الكظيفية, كمقاببلت التكظيؼ الدكرية أك الطارئة التي تنظميا 

تحسيف صكرة  إلىكأيضا األنشطة التي تيدؼ الكزارة كيتقدـ إلييا اآلالؼ مف خريجي الجامعات, 
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إظيار  فيألىمية التعميـ في بناء كرفعة الدكؿ, ك  كنظران أماـ المجتمع المحمى كالخارجي.  الكزارة
 في رئيسيىكيتيا الحضارية كقيميا األخبلقية كالتربكية, كما تمعبو كزارة التربية كالتعميـ مف دكر 

كعدـ إدارة العكامؿ المؤثرة فيو كالقصكر فيو االجتماعي دراؾ ,  فإف تشكيش عممية اإلاالتجاهىذا 
التي تترجـ سياسات  خاصة لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة ككنيـ الجيةبشكؿ صحيح, 

يؤدل  اغير مرغكب فيي اتتحيز  ويترتب عميك  اإلدارة العميا إلى خطط كأنشطة كتشرؼ عمييا,
 لذلؾ, كعمى التعميـ فييا بشكؿ خاص بشكؿ عاـسيا مخرجات سمبية كضارة عمى الدكلة نف إلى

ة االجتماعي, كالعكامؿ التي تؤثر فييا أثناء التفاعبلت يدراكقرر الباحث كشؼ ظاىرة التحيز اإل
 قطاع غزة فيفي كزارة التربية كالتعميـ  , كاألشخاص اآلخريف أك العامميفبيف اإلدارييف مف جية

التقميؿ منيا بالقدر ك الظاىرة  تفاقـ ىذهتكصيات لمحد مف الك , مع تقديـ اآلراء مف جية أخرل
 الممكف.

 :مشكمة الدراسة
مف  التي يعاني منيا الناس, كيكاد ال يخمك منيا أم مجتمع العامة التحيز مف المشكبلت

كتركيبتو  فيي مرتبطة بطبيعة حياة اإلنساف االجتماعية كلكف بدرجات متفاكتة المجتمعات
باآلخريف أثناء  كأتتعمؽ بو سكاء تمؾ التي  قراراتو التي يتخذىا بشكؿ مستمر, كتظير في النفسية

, كمنظمات األعماؿ كالمؤسسات ما ىي إال كياف يجمع قكل بشرية متعددة المياـ تفاعمو معيـ
كالمسميات كالكظائؼ لذلؾ تتأثر أنشطتيا بالتحيز اإلدراكي, كقد قرر الباحث كشؼ ىذه الظاىرة 

 كالتعرؼ عمى ,بعد إحساس عاـ بالمشكمة ية كالتعميـ في قطاع غزة التي يعمؿ بيافي كزارة الترب
في إدراكيـ االجتماعي, مدل تأثر اإلدارييف العامميف في الكزارة بالعكامؿ التي تسبب التحيز 

في ديكاف  كلكي يؤكد الباحث إحساسو العاـ بالظاىرة فقد أجرل مقابمة مع مسئكؿ كحدة الشكاكل
بما  العاـ في قطاع غزة كالذم أكد لو انو يتمقى العديد مف الشكاكل المختمفة سكاءالمكظفيف 

مف المتسابقيف في امتحانات التكظيؼ التي تعقدىا الكزارة, أك بما  يخص االختيار كالتعييف
يعربكف فييا عف احتجاجيـ  كغيرىا لمكظفيف العامميف في الكزارةمف ا كالترقيات يخص التقييمات

في  ة مع مسئكؿ كحدة الشكاكللمتحيز الذم يمارسو المسؤكلكف عف تمؾ االنشطة )مقابمكتظمميـ 
لذلؾ فقد جاءت ىذه الدراسة   ـ(.02/06/2014 بتاريخ ديكاف المكظفيف العاـ في قطاع غزة,

في الكزارة  العامميف مكظفيف اإلدارييفالتحيز اإلدراكي لملتكشؼ عف ىذه العكامؿ التي تؤثر عمى 
 ممارستيـ لؤلنشطة المختمفة.تفاعبلتيـ االجتماعية, ك  أثناء لآلخريف

 ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي:
في وزارة لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيما ىي العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ "

 "في قطاع غزة؟ التربية والتعميـ
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 :فرضيات الدراسة
بيف  ( 05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )ى: األول الرئيسةالفرضية 

في التربية كالتعميـ  لئلدارييف العامميف في كزارة االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز ك اإلدراؾ 
 ويتفرع منيا الفرضيات التالية: قطاع غزة ليـ.

(,  بيف فيـ األسباب  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
ي كزارة ليـ مف قبؿ  اإلدارييف العامميف ف االجتماعيكاإلدراؾ  اآلخريفالخارجية لسمكؾ 
 في قطاع غزة.التربية كالتعميـ 

( بيف القكلبة كاإلدراؾ  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 في قطاع غزة. ية كالتعميـفي كزارة التربلدل اإلدارييف العامميف  االجتماعي

( بيف استخداـ المعايير  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
في كزارة التربية لئلدارييف العامميف  االجتماعيالمكضكعية في تقييـ اآلخريف كاإلدراؾ 

 في قطاع غزة ليـ. كالتعميـ 
( بيف تجنب الحكـ  05. ≥) تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية -

ليـ مف قبؿ اإلدارييف العامميف في كزارة  االجتماعيكاإلدراؾ  اآلخريفالسطحي عمى 
 في قطاع غزة . ية كالتعميـ الترب

( بيف فيـ الصفات  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
في في كزارة التربية كالتعميـ ميف لئلدارييف العام االجتماعيالشخصية لؤلفراد كاإلدراؾ 

 قطاع غزة ليـ. 
 ( في 05. ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) الثانية: الرئيسةالفرضية 
لدل  االجتماعيتقديرات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ  متكسطات

متغيراتيـ الشخصية  إلىفي قطاع غزة تعزل  ـي كزارة التربية كالتعمياإلدارييف العامميف ف
المسمى الكظيفي  –الخبرة  –المؤىؿ العممي  –ة االجتماعيالحالة  –العمر  -)الجنس ة كالكظيفي

 .السكف ( –الراتب  –
 :متغيرات الدراسة

 تصميـ الدراسة بحيث تشمؿ المتغيرات التالية:ب قاـ الباحث
 ي كزارة التربية كالتعميـ في قطاعل اإلدارييف العامميف فلد االجتماعياإلدراؾ  :المتغير التابع

 غزة. 
 كتشمؿ: المتغيرات المستقمة

 .فيـ األسباب الخارجية لسمكؾ اآلخريف -
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 .القكلبة -
 .استخداـ المعايير المكضكعية في تقييـ اآلخريف -
 .تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص -
 .صفات الفرد الشخصية -

 مستقمة في الدراسة تغير التابع والمتغيرات ال( يوضح العبلقة بيف الم1شكؿ )

            
 رفاعي,تعريب وترجمة,  ,المنظمات فيإدارة السموؾ  ,(2004) .جرينبرج جيرالد, باروف, روبرتالمصدر: 

 بتصرؼ مف الباحث السعودية., 96-95ص  ,7ط , دار المريخ,إسماعيؿ ,بسيونيرفاعي و 
 :أىداؼ الدراسة
 تحقيؽ األىداؼ التالية: إلىتسعى الدراسة 

 التربية كزارة في المختمفة األنشطة عمى كتأثيره االجتماعي اإلدراؾ دكر عمى التعرؼ .1
 .المشابية كالمنظمات غزة قطاع في كالتعميـ

ي كزارة لدل اإلدارييف العامميف ف االجتماعيالتحيز في اإلدراؾ  ظاىرة التعرؼ عمى .2
 في قطاع غزة.التربية كالتعميـ 

 إدراكيبالعكامؿ التي تسبب تحيز  الكزارة في العامميف اإلدارييفإدراؾ  رمدل تأث معرفة .3
 ليـ أثناء تفاعميـ مع اآلخريف.

تكصيات كآراء قد تمكف المسئكليف في الكزارة مجتمع الدراسة مف  إلىمحاكلة التكصؿ  .4
 لدل العامميف في الكزارة. االجتماعيالجة مشكمة التحيز في اإلدراؾ مع

, كما يمثمو مف االجتماعيؿ ما بدأه الباحثكف السابقكف في مكضكع اإلدراؾ استكما .5
 أىمية, خاصة في المؤسسات كالمنظمات الرسمية.

 

اإلدراك 
 االجتماعي 

فهم 
األسباب 
الخارجية 

 للسلوك

 القولبة

استخدام 
المعايير 

الموضوعية 
 في التقييم

تجنب الحكم 
السطحي 

على 
 األشخاص

صفات 
الفرد 

 الشخصية
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 أىمية الدراسة:
 مف حاجة تهعد العبلقة بيف العكامؿ المؤثرة عمى التحيز كاإلدراؾ االجتماعي دراسة إف
لدل المسؤكليف كصناع القرار عامة  اإليي كالحاجة أىميتيا تثبت التي الضركرية الحاجات

كربطو  اإلدراؾ االجتماعي دراسةف .كبخاصة في مؤسسات الدكلة الرئيسية ككزارة التربية كالتعميـ
 التنمية خطط في النجاح أجؿ مف ككاضحة مميزة سمة تهعد بالعكامؿ المؤثرة في التحيز فيو

 .الكزارة كالمجتمع في كغيرىا كالتعميمية االجتماعية
كتأثيرىا عمى سمككو  اإلنسانية لمشخصية األساسية الجكانب أحد الدراسة ىذه تناكؿ إف

دراؾ باإل المرتبط الجانب كىذا, كعمـ اإلدارة النفس عمـ في الدراسة ىذه ألىمية منبعان  يعد كأدائو
التالي بك , كالعاطفية النفسية كانفعاالتو الفرد سمكؾ في التحكـ في ؿه فعا دكره  لو كالفيـ كالتفسير

 حياتو كفي العامة توحيا في لمفرد كالعممي النفسي االستقرار أساس ىك الجانب ىذا يعتبر
كزارة فمسطينية ىامة كرئيسية تقدـ خدماتيا لكافة  فيفي مكضكع ىاـ  الدراسة تبحث, ك العممية

ي مكف فة التي يمثؿ اإلداريكف العاماالجتماعيأبناء المجتمع, كىذا المكضكع يرتبط بالتفاعبلت 
 , كىي متعمقة بكجكد اإلنساف كطبيعة حياتو.قطاع غزة أحد أطرافيا في كزارة التربية كالتعميـ

دراؾ تصرفاتيـ بصكرة صحيحة كالتكقعات حكؿ  كبما أف فيـ سمكؾ اآلخريف كا 
البيانات كالمعمكمات التي نحصؿ عمييا عنيـ, فإف ىذه الدراسة تتيح لنا  متكقؼ عمىشخصيتيـ 
أثناء  وفيالتي تسبب التشكيش  كالعكامؿ معرفة المعيقاتإدارة اإلدراؾ االجتماعي ك  التعرؼ عمى

 التحيز. يقمؿ مفالكزارة مما  فيبيف العامميف  االجتماعيالتفاعؿ 
 ويؤمؿ أف تفيد ىذه الدراسة كؿ مف:

العاممكف في الكزارة محؿ الدراسة كخاصة اإلدارييف منيـ, فالكشؼ عف العكامؿ المؤثرة  .1
سكؼ يسيـ في تطكير استراتيجيات لمقضاء عمى  االجتماعيالتحيز في اإلدراؾ  عمى

 ظاىرة التحيز كالتغمب عمييا.
 المكتبات بمكضكع يحظى باىتماـ الباحثيف في مجالي اإلدارة كعمـ النفس. .2
تقميؿ مف لم االجتماعيالباحث في التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ  .3

دك  تأثيرىا العامميف في كزارة التربية كالتعميـ مما قد يجعمو بصفتو أحد  ارتيا بشكؿ صحيحا 
 تحت تأثير ىذه المشكمة. عرضة لمكقكع

أىمية اإلدراؾ  إلىف في الكزارات كالمؤسسات كالمنظمات المشابية بمفت نظرىـ ك المسئكل .4
ؿ منو بالقدر عمى التقميتحيز فيو لممساعدة كمعرفة العكامؿ المؤثرة عمى ال االجتماعي

دارة العكامؿ المؤثرة فيو بشكؿ صحيح  .الممكف كا 
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في تطكير المعرفة العممية  المساىمةعمى المستكل العممي كاألكاديمي يأمؿ الباحث  .5
 .فيو سبؿ النجاح كالفشؿ عفكالكشؼ بالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 :الدراسة حدود
 اإلدارييف لدلاإلدراكي  التحيزالمؤثرة عمى  عكامؿال عمى الدراسة اقتصرت :الموضوعي الحد

 الخارجية األسباب فيـ , كىذه العكامؿ ىيغزة قطاع في العالي كالتعميـ التربية كزارة في العامميف
 تقييـ في مكضكعية معايير استخداـ, كفؽ االنتماء إلى جماعة ما القكلبة, اآلخريف لسمكؾ

 ىذه تأثير مدلقياس ك  الشخصية صفاتيـ فيـك , عمييـ السطحي الحكـ تجنب, األشخاص
 .االجتماعي اإلدراؾ عمى العكامؿ
 .غزة قطاع في  كالتعميـ التربية كزارة عمى الدراسة تطبيؽ سيتـ :المؤسسي الحد
 التربية كزارة في العامميف اإلدارييف مف نقكديةع عينة عمى الدراسة اقتصرت :البشرى الحد

 الدراسة مجتمع مف%  36 بنسبة إداريان  (250) عددىـ كيبمغ غزة قطاع في العالي كالتعميـ
مدير  –نائب مدير عاـ  –التالية )مدير عاـ  الكظيفية المسميات مف إداريان ( 688) مف المككف
 .مدير مدرسة( –رئيس قسـ  –مدير دائرة  –نائب مدير تعميـ  –تعميـ 
 .ـ2015 –ـ 2014 العاـ فم الثاني الفصؿ خبلؿ الدراسة تطبيؽ سيتـ :الرماني الحد

 :مصطمحات الدراسة
 (.71, ص2004حريـ, )بنا يحيط ما كفيـ تفسير عمى تساعدنا كمعرفية ذىنية عممية اإلدراؾ:

 عف لدينا المتكفرة المعمكمات تفسير عممية بأنو االجتماعي باإلدراؾ كيقصداإلدراؾ االجتماعي: 
 (.87, ص2004رفاعي, كبسيكني, )لسمككيـ أدؽ فيـ إلى لمكصكؿ اآلخريف

كيقصد بو الفيـ كالتفسير الخاطئ لسمكؾ  ي:متحيز في اإلدراؾ االجتماعلاإلجرائي التعريؼ 
اآلخريف كاألحكاـ المتحيزة التي يصدرىا اإلداريكف العاممكف في كزارة التربية كالتعميـ في قطاع 

 غزة عمى مرؤكسييـ بسبب القصكر في الحصكؿ عمى معمكمات كافية كصحيحة عنيـ.
 كظركؼ الخارجية األسباب كافة كتعنى األسباب الخارجية لمسموؾ:اإلجرائي لفيـ التعريؼ 

 .العامميف سمكؾ عمى تؤثر كالتي كغيرىا االجتماعية الظركؼ أك الطبيعة حاالت أك البيئة
 معينة جماعة إلى انتمائو عمى بناء األشخاص أحد عمى حكمان  رنصد أف بيا كيقصد القولبة:

  .(58, ص2004)زىراف, صفاتو مف نستكثؽ أك شخصيتو عمى كامؿ بشكؿ نتعرؼ أف دكف
 معرفة عمى تساعد مكضكعية معمكمات استخداـ بيا كيقصد المعايير الموضوعية في التقييـ:
رفاعي, كبسيكني, )المدراء قبؿ مف الشخصي التقييـ جنبكت مستكل األداء الحقيقي لمعامميف

  .(96, ص2004
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 سمكؾ عمى الحكـ في التسرع كيعنى :األشخاص عمى السطحي محكـلاإلجرائي التعريؼ 
 .عنيـ كافية معمكمات عمى الحصكؿ أك جيدة معرفة معرفتيـ دكف األشخاص
 الشخصية كالصفات السمات فيـ كتعنى ت الشخصية لؤلفراد:فيـ الصفااإلجرائي لالتعريؼ 

 .صحيحة يقةبطر  فيميـ في يساعد مما سمككيـ عمى تؤثر كالتي معيـ نتعامؿ الذيف لؤلفراد
ريكف العاممكف في كيقصد بيـ اإلدا اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة:

كزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة في المستكييف اإلدارييف التنفيذم كالمتكسط مف المسميات 
 –مدير دائرة  –تعميـ  نائب مدير –مدير تعميـ  –نائب مدير عاـ  –الكظيفية التالية )مدير عاـ 

رة إلى خطط كبرامج كالذيف يترجمكف سياسات اإلدارة العميا في الكزا مدير مدرسة( –رئيس قسـ 
 (.2014)الباحث, كيشرفكا عمييا
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 المبحث األوؿ
 مفيومو, مكوناتو والعوامؿ المؤثرة فيو ,اإلدراؾ

 :مقدمة
تتعمؽ بحياة  التيكثير مف الجكانب  فيعممية أساسية كرئيسية  اإلدراؾر عممية تعتب

جميع العمميات العقمية  فيأىميتو  إلىة كغيرىا, إضافة االجتماعي, كالتعمـ كالتفاعبلت اإلنساف
العمميات العقمية  ثانيكيعد اإلدراؾ  .إدراؾمف تذكر كحفظ كتفكير فبل تتـ ىذه العمميات ببل 

منظكمة فكرية تعبر عف  فييصكغيا  لكييتعامؿ بيا الفرد مع المثيرات البيئية,  التية المعرفي
 ةاالجتماعيك عناصرىا المادية معنى يسيؿ لو عمميات التكافؽ مع البيئة المحيطة بو ب ذممفيكـ 

 .(39, ص2008 )شكشؾ,
 إلىمات تعتمد عمى الحكاس الخمس إلدخاؿ المعمك  التيكاإلدراؾ مف العمميات المعقدة 
حتى أف اهلل  ,طاء التفسيرات كاصدرا القراراتالسابقة إلعالدماغ كمف ثـ ربطيا بمخزكف المعرفة 

حكامو لمخمؽ كالمعجزات, كلـ يتـ ىذا الفيـ أمرنا بفيـ كتدبر اآليات الككنية الىكتعسبحانو  , كا 
في نساف, لئل اإلدراؾقيمة  إلى الىكتع, حيث أشار اهلل سبحانو اإلدراؾعف طريؽ  إال كاالستجبلء

ا يىٍكـي اٍلفىٍصًؿ"": قكلو مىا أىٍدرىاؾى مى  (.64-63, ص 1999)مكسى,  ,( 14) المرسبلت, آية  كى
 الداخميمف ككنيا تزكد الفرد بمعمكمات عف عالمو  اإلدراؾأىمية عممية  تأتىكال 
تكجو سمكؾ  التي فيي ,فقط, بؿ ألنيا تحفظ حياتو كتساعده عمى التكيؼ كالتكافؽ كالخارجي
 فبل يستطيع مثبلن  ,تيدد حياتو التينحك السكاء كتجنبو العكائؽ كاألخطار  العممي اإلنساف

حاجتو لمطعاـ, كما  تشبع كالتيبيتو,  فيالمكجكدة  األشياءأدرؾ  إذا إالالحصكؿ عمى الطعاـ 
رغباتيـ أدرؾ  إذا إالمع اآلخريف  كأمافكالعيش بيدكء  االجتماعيانو ال يستطيع التكافؽ 

 .(105, ص2006أبك حكيج, ) كاتجاىاتيـ كشعكرىـ
دارة سمكؾ المنظمة,  فيكيعتبر اإلدراؾ مف العكامؿ األساسية  كذلؾ بسبب اف كؿ فيـ كا 

المنظمات تتأثر بأسمكب تفسير األفراد لآلخريف كاألحداث مف حكليـ, إذ  فيالقرارات كالسمككيات 
ينقؿ, أك يطرد, أك القرارات المتعمقة بأسمكب تشجيع تتخذ بمف يستخدـ, أك  التيأف القرارات 

تعاكنا مع زمبلئيـ, أك ممارسة سمككيات معينة,  كأكثر إنتاجيةأعضاء المنظمة ألف يككنكا أكثر 
 (.80, ص2003يكاجيكنيا )العطية,  التيكميا تعتمد عمى تفسير المدراء لممكاقؼ 

كحيكانات كنباتات كمظاىر البيئة  مثمنا أناسيجعمنا نشعر بما حكلنا مف  اإلدراؾإف 
الطبيعية كالرياح كبركدة الجك كحرارتو كغياب كشركؽ الشمس كالميؿ كالنيار الخ. كىك الحياة 

كذلؾ يحدد طبيعة استجابات الفرد نحك ىذه  الحي,بالنسبة لئلنساف أك الكائف  الحقيقيبمعناىا 
 فيكىذا يفسر لنا االختبلؼ التي تمييا, ع كالكقائ األحداثالمثيرات ككيفية التفاعؿ معيا كسمسمة 
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ىؿ  كىنا نتساءؿ: .(28ص ,2001رشيد, ) نحك ىذه المثيرات الخارجية األفراداستجابات 
  لؤلشياء؟ إدراكيـ باختبلؼعبلقة مف فرد آلخر  سمكؾ الناس الختبلؼ

الشعكب  أفقكلو: يبلحظ  فييذا التساؤؿ جكابا ل (105, ص2006) أبك حكيجيقدـ 
تحتؿ بؤرة انتباه  التيبمعنى أف الصكرة  إدراكيـ, فيما يختمفكف  كثيران  كاألفرادجتمعات كالم

 األمرتحتؿ بؤرة انتباه مجتمع آخر,  التيما تختمؼ عف الصكرة  كثيران  في مجتمع ماالجماعة 
تختمؼ  أفمعنى ذلؾ أنو مف الممكف ختبلؼ فيما يصدر عنيا مف قرارات, يترتب عميو ا الذم

  تمؾ المشكمة إدراؾ فياء مشكمة معينة بسبب اختبلفيا عات فيما تتخذه مف قرارات إز لمجتما
 :اإلدراؾتعريؼ 

عطائيا ( اإلدراؾ عمى أنو  125, ص2013) يعرؼ عكاد استقباؿ المثيرات كتفسيرىا كا 
, 2006أبك حكيج ) . كما كيعرفومعافو كمفاىيـ يستند عمييا اإلنساف في اختيار السمكؾ المناسب

يعيش فييا,  التيتتـ بيا معرفة الفرد لبيئتو الخارجية  التيالعممية  تمؾ أنوعمى  (105ص
يقكـ مف  التيالعممية ( بأنو 87, ص2004) بسيكنييعرفو رفاعي, . بينما كلحالتو الداخمية
اإلدراؾ  Kreiner ك Kinickiكيعرؼ الكاتباف  ختيار كتنظيـ كترتيب المعمكمات.خبلليا الناس با

. (71ص ,2004"عممية ذىنية كمعرفية تساعدنا عمى تفسير كفيـ ما يحيط بنا" )حريـ, بأنو 
 تأتي( فاإلدراؾ ىك عممية اختيار كتفسير المدخبلت التي 80, ص2003) تعريؼ العطية فيك 

ى كترتيب العالـ مف عف طريؽ الحكاس )النظر, السمع, الممس, التذكؽ كالشـ( لتحديد معن
( اإلدراؾ بأنو عممية تمييز بيف 243ص ,2002) صكر كآخركفمن بينما يعرؼ. حكليـ

فأىـ  ان إذ .المنبيات التي تتأثر بيا الحكاس, ككؿ حاسة ليا حدكد معينة فيما يرد إلييا مف منبيات
, بدال اإلدراكييعنينا كممة "تفسير" ألف الفرد يبنى تصرفاتو عمى تفسيره لمكاقع كفقا لنظامو  شيء

 (.55ص ,2001و )حسف, مف تفسير الكاقع نفس
عممية فيـ  ىي اإلدراؾعممية  أفٌ تؤكد  التيكيتفؽ الباحث مع تعريفات اإلدراؾ السابقة 

عطائيا معاني.الحكاس بكاسطة  عف ما يحيط بنا ما نستقبمو مف معمكماتكتفسير   كا 
 :مكونات اإلدراؾ

 ( مككنات اإلدراؾ الرئيسية األربعة كىي:29-27, ص2001يقدـ رشيد )
كىك عبارة عف مادة مكجكدة داخؿ جمجمة الرأس تحيط بيا ثبلث  :ماغ الصالحالد .1

أغشية, يييمف عمى الجسـ بكاسطة ستة كسبعكف عصبان رئيسيان تتصؿ بالحكاس الخمس  
 كغيرىا مف األماكف في الجسـ.
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كىك الذم تقع عميو الحكاس كتشعر كتتأثر بو, كقد يككف ماديان كالكتاب كالقمـ أك  :الواقع .2
ثران لمكاقع المادم كالصكت كالرائحة, أك معنكيان يتـ التعرؼ عميو مف أثره كالجبف كالبخؿ أ

 كالشجاعة كالصدؽ كالحناف.
 ,البصر ,كىك اإلحساس بالمثير أك الكاقع عف طريؽ الحكاس الخمس )السمع :اإلحساس .3

 الشـ(. ,الذكؽ, الممس
 التي مٌرت عمى اإلنساف. كىي الخبرات السابقة عف المثيرات :المعمومات السابقة .4

 :آلية حصوؿ عممية اإلدراؾ
في  أمعبلقة طردية  ىيكىذه العبلقة بيف االثنيف  اس,ػاإلحسبعد حدكث  اإلدراؾيحدث 

رشيد, ) دكث اإلحساس أكالي ػث اإلدراؾ ىك حلحدك  اسيػاألسالشرط  أفذا يعنى ػكى اتجاه كاحد,
 في العقميإلحساس, كيبيف أىمية العنصر اإلدراؾ با ارتباطكيؤكد ابف سينا (. 27ص ,2001

منصكر ) ؿ مع عمؿ الحكاس لما حصؿ اإلدراؾرأيو أنو لكال اشتراؾ العق ففيعممية اإلدراؾ, 
ىك عممية أكثر  اإلدراؾبأف  (72, ص2004) حريـ كيضيؼ (.243ص ,2002كآخركف, 

مف بيف  كاالختيار نتقاءاالمف اإلحساس, كىك أساسان عممية معرفية ذىنية تتضمف  كشمكالن  تعقيدان 
سقاط بعض ىذه المعمكمات كتعديؿ كتغيير بعضيا  ,تكصميا الحكاس لمدماغ التيالمعمكمات  كا 

عطائيا معنى كالتصرؼ  أك تغييران  جزئيا خراآل  فيكميا, ثـ تنظيـ المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كا 
كالدماغ, فالنظاـ  الحسيالنظاـ معقدة تعتمد عمى كؿ مف  اإلدراؾ فعمميةإذان . ضكء ىذا التفسير

نبضات عصبية كيجيز بعضيا كيرسؿ  إلىأك ينقميا( يكتشؼ المعمكمات كيحكليا ) الحسي
تجييز  في الرئيسيالدماغ عف طريؽ األنسجة العصبية, كيمعب الدماغ الدكر  إلىمعظميا 

التحكيؿ ك  : االكتشاؼىيعمميات  أربعةعمى  اإلدراؾالمعمكمات الحسية كعمى ذلؾ يعتمد 
 (.17ص  ,2000) خزاـ,  كتجييز المعمكمات اإلرساؿ(, آخر إلىشكؿ  مف تحكيؿ الطاقة)

 ( يوضح العمميات األربعة التي يعتمد عمييا اإلدراؾ الحسي2شكؿ )

 
الذاكرة, اإلدراؾ, والوعي, تعريب وترجمة نجيب ألفونس, خزاـ, الدار  .(2000) .ليندا دافيدوؼالمصدر: 
 (, بتصرؼ مف الباحث17بلستثمارات الثقافية, النزىة الجديدة, مصر الجديدة, القاىرة, صالدولية ل

يقوم الدماغ بتجهيز 
المعلومات الحسية 
 الخاصة باإلدراك

النظام الحسي يرسل 
النبضات العصبية إلى 
الدماغ عن طريق 
 األنسجة العصبية

النظام الحسي يحول 
المعلومات إلى نبضات 

 عصبية

النظام الحسي يكتشف 
  المعلومات

 

 االكتشاف

 

 التحويل

 

 اإلرسال

 

تجهيز 

 المعلومات
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 :مراحؿ حدوث عممية اإلدراؾ
)منصكر, كآخركف,  كالتالي كىيدراؾ في عممية اإل يتـ حدكثياىناؾ مراحؿ أساسية 

 :(244ص, 2002
بيئة  فيبما ىك مكجكد  يةاألكلالمعرفة  ىيدراؾ المبيـ, ك كتعرؼ بمرحمة اإل :األولى مرحمةال

 الفرد.
حيث يككف إدراؾ ىذه , كالبصرم الحسيالمجاؿ  فيمرحمة إدراؾ ما ىك كائف  الثانية: مرحمةال

 المرحمة تغمب عميو خصائص الشمكؿ.
اإلدراؾ, إذ يككف الفرد المدرؾ عمى كعى تاـ بما  فيكتعرؼ بمرحمة التخصص  الثالثة: مرحمةال

 المدرؾ بما فيو مف مصاحبات. الشيءبعد تمخيص  دان محد إدراكان يريد إدراكو 
ىذه المرحمة يتـ استيعاب  فيمرحمة التحديد كتفيـ المعنى لما ىك مدرؾ, ك  الرابعة: مرحمةال

 .كرة أشياء كاقعيةالمدركات البصرية عمى ص
 ( المرحمة الخامسة كىي:73, ص2004كيضيؼ حريـ ) 
 فيإقداـ الفرد عمى سمكؾ معيف  فيتمثؿ ىذه المرحمة السمككية, كت االستجابة الخامسة:مرحمة ال

صكرة  االستجابةككنو عنو )استنادا لما أدرؾ(, كقد تتخذ  الذمضكء تفسيره لممثير كالمعنى 
 .أك سمكؾ مستتر )تككيف اتجاه( ظاىرمسمكؾ 

 :خصائص اإلدراؾ
, (76ص, 2005)العمياف,  يميبمجمكعة مف الخصائص كما  اإلدراكييتميز النظاـ 

 (.129-128ص , 2013)عكاد, 
فإذا  مف كجية نظره حيث يختار الفرد المنبيات التي تشبع رغباتو كحاجاتو :االختيار .1

يتعرض لو الفرد قكيا مف حيث أنو قادر عمى تحقيؽ حاجاتو كرغباتو  الذمكاف المنبو 
 دكف غيره. باختيارهفإنو سيقكـ 
 التيمكاجية نفس المثيرات  فيأك  نفس المكاقؼ, فيسمكؾ الناس  اختبلؼكىذا يفسر 

 .يتعرضكا ليا
تعرضكا لو تفسيرات مختمفة كبطرؽ  الذميقكـ األفراد بعممية تفسير المنبو  :المرونة .2

 متفاكتة بسبب اختبلؼ الدكافع كالحاجات كالرغبات لدييـ.
بصكرتو الكاممة  الشيءيدرككف المكقؼ أك  األفراد أف إلىكيشير ىذا المفيـك  :التكامؿ .3

سيارة بشكؿ كامؿ كال احد يدرؾ سيارة بدكف  األفراديدرؾ  :, مثاؿ ذلؾجزئيان  إدراكان كليس 
 ف األفراد سيدرككنيا بشكؿ كامؿ.إعجمة كحتى لك لـ يكف ليا عجبلت ف
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ف تـ إدراكيا منفصمة عف بعضيا إال أنو يتـ  التي كاألشخاصف األشياء إ يدركيا الفرد كا 
فقد يرتبط  ,االجتماعيسمكؾ الفرد المؤثرة عمى  ىيصبح مجمكعات إدراكية ت فيتنظيميا 

إدراؾ فرد لمجامعة بأشياء أخرل مثؿ زيادة عدد السكاف, مشاكؿ الخريجيف, كارتفاع نفقات 
لمدكلة العصرية, كالثقافة المجتمعية  العمميالمعيشة, كقد يربط آخر الجامعة باألسمكب 

 كغيرىا.
لك تـ تغيير مكقع  أمأك بحركتو,  الخارجيع المنبو اإلدراؾ ال يتغير بتغير مكق: الثبات .4

 ف عممية اإلدراؾ لف تتغير.إمكاف آخر ف إلىالسيارة 
 :اإلدراؾ فيالعوامؿ المؤثرة 

, 2006ج,)أبك حكي يميتتأثر عممية اإلدراؾ بالكثير مف العكامؿ كيمكف إجماليا فيما 
 (:60ص, 2002(, )ماىر, 110-108ص

جسـ  فيجيزة الحسية المكجكدة تمؾ العكامؿ المككنة لؤل ىيك  فيزيولوجية:العوامؿ ال مجموعأواًل/ 
أعضاء  فيإدراكان إال إذا أثرت  كالمؤثرات الخارجية ال تحدث ياتيا العصبية.نساف كعمماإل

كعمى ذلؾ فإف تحقؽ عممية اإلدراؾ مرىكف بتحقيؽ  .يةمظاىر فيزيكلكج إلىالحكاس كتحكلت 
 اإلدراؾ.  الشركط الفيزيكلكجية ليذا

 فيشخصية الفرد المدرؾ كتجعمو يض إلىترجع  التيالعكامؿ  ىيك  مجموع العوامؿ الذاتية:ثانيًا/ 
, بما لديو مف دكافع كاتجاىات كاىتمامات كخبرات متأثران معينة عمى المكضكعات كيدركيا  معاني

و يختمؼ مف د نفستجعؿ إدراؾ الفر  أنياإدراؾ األفراد كما  في االختبلؼسبب  ىيكىذه العكامؿ 
تقع عمى أعضائو  التيدراؾ الفرد عمى مجرد نكع المؤثرات الخارجية كقت آلخر, فبل يتكقؼ إ

 .بذلؾ بعكامؿ ذاتية متعددة متأثران  كتأكيبلتالحسية, بؿ عمى ما يضيفو عمييا مف تفسيرات 
لجماعة عمى الفرد تؤثر فييا ا التيتمثؿ مجمكع العكامؿ  ىيك  :ةاالجتماعيمجموع العوامؿ ثالثًا/ 

 كمف ىذه العكامؿ:معيا.  كالسمككي كالكجداني الفكرمكتبادلو  ةاالجتماعيخبلؿ تفاعبلتو 
كتشمؿ التعاليـ كاألحكاـ الدينية كالقانكنية كاالجتماعية كالتقاليد  :ةاالجتماعيالمعايير  .1

 كالعادات.
لى جانبيا شعكر لسياسية)االقتصادية, الجمالية, الدينية, ا كتتضمف القيـ  القيـ: .2 ( كا 

 ة كاتجاىاتيا نحك تمؾ المكضكعات.الجماع
تتعمؽ بالمؤثر ذاتو أك مستقمة عف الفرد المدرؾ ك  ىيك  مجموع العوامؿ الموضوعية:رابعًا/ 

 المكضكعات المدركة كخصائصيا مف حيث الحجـ كالشكؿ كالمكف كغيرىا. 
تساعد الفرد عمى تككيف كيانات  يالت اإلدراؾمحؿ  الشيءكىناؾ العديد مف خصائص المثير أك 

 :شرح ليذه الخصائص يميوفيما مترابطة مف مثيرات 
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 ككحدة متكاممة. إدراكيا أمكفكمما كانت المثيرات مف حكلنا متشابية كمما  التشابو: .1
متقارب كمما ربط الفرد ىذا  زمني اليتك  فيكمما ظيرت المثيرات  :الزمنيالتقارب  .2

 مدلكؿ. إعطائيا مكفكأمجمكعة كاحدة  فيالتقارب 
ككحدة كياف  إدراكياكمما أمكف  مكانيان كمما ظيرت المثيرات متقاربة  :المكانيالتقارب  .3

 متكامؿ مستقمة.
صكرة متكاممة عف كضع معيف بالرغـ مف عدـ  إلىكىنا يحاكؿ الفرد أف يصؿ  اإلغبلؽ: .4

 الكاقع. فيتكامؿ ىذه الصكرة 
تؤثر  التيتتعمؽ بالمثيرات الخارجية ك  تيال ( أىـ العكامؿ74, ص2004كيقدـ حريـ )

 :يميما لؤلشياء  اإلدراكي االنتقاءعمى عممية 
كمما ساعد عمى  اكبر حجمان  اإلدراؾكمما كاف المثير محؿ  حجـ الظاىرة أو المثير: .1

 جذب انتباه المدرؾ بصكرة أكبر.
دراكوباه إليو كمما زاد المثير قكة كشدة, كانت احتماالت جذب االنت شدة المثير وقوتو: .2  كا 

 اكبر.
يتكاجد فيو, كال  الذمالمحيط  أككمما زاد اختبلؼ المثير كتميزه عف المجاؿ التبايف:  .3

 انتباه الفرد إليو. استحكاذينسجـ معو, ساعد ذلؾ بصكرة أكبر عمى 
مكقؼ بصكرة متكررة يزيد احتماالت جذب انتباه الفرد إليو  أك أمرإف حدكث  التكرار: .4

 ـ مرة كاحدة بصكرة عرضية.أكثر مما لك ت
دراكوجذب انتباه الفرد  فييؤثر حركة المثير كسرعة ىذه الحركة  الحركة: .5  لممثير. كا 
, زادت احتماالت مألكؼكسط  أكمحيط  فيكاف المثير جديدا كلكنو يتكاجد  إذا الجدة: .6

 نفس المكاف. فييتكاجد  مألكفان جذب انتباه الفرد إليو, أكثر مما لك كاف 
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 الثانيالمبحث 
 (Social Perception) االجتماعياإلدراؾ 

 :مقدمة
كىك ييتـ بكيفية إدراكنا  االجتماعيأحد مكضكعات عمـ النفس  االجتماعييعد اإلدراؾ 

كقد  كلآلخريف, ككعينا باتجاىاتنا كدكافعنا كراء سمككياتنا ككذلؾ كراء سمككيات اآلخريف. ألنفسنا
مكضكع قديـ  الماضي, فيكمطمع الخمسينات مف القرف  فيلمكضكع الدراسة العممية ليذا ا بدأت
 .(25, ص 2004)زىراف, اىتماـ العمـ بو فيحاجة اإلنساف إليو, حديث  في

, خاصة بسبب التنظيميمجاؿ السمكؾ  فيكالعممية اإلدراكية ليا أىميتيا الخاصة 
يف كأصدقاء ... إلخ كيمكف العمؿ مف رؤساء كزمبلء كمساعد فيكالتعامؿ مع اآلخريف  االحتكاؾ

حقيقتيـ  ىيفيـ الناس المكجكديف حكلنا كما  فيتساعدنا  فيي ,أف يككف لسمككيـ تأثير عمينان 
اإلدراؾ ك  ,(87ص ,2004, بسيكنيك , رفاعي)يتصرفكف بيذا الشكؿ أك بشكؿ آخر كلماذا

ه, كالمدرس مع يحتاجو الميندس مع عمالو, كاآلباء مع األبناء, كالطبيب مع مرضا االجتماعي
 تبلميذه, كالتاجر مع عمبلئو, كاإلنساف مع نفسو.

مضمكنيا فكرة نسب  فيجميعيا تحمؿ  أنياإال  االجتماعيكقد تعددت نظريات اإلدراؾ 
 فيفيـ كتفسير األشياء مف حكلو  إلىخارجية, إف اإلنساف يسعى  أكمسببات داخمية  إلى السمكؾ

(. كتعد عممية اإلدراؾ 32, ص2006)زىراف,  ثيرا لمدىشةم اإلنسانيالعالـ, كيعد ىذا السمكؾ 
مف عممية اإلدراؾ  أكثر تعقيدان  تفاعبلتنا كعبلقاتنا مع اآلخريف فينستخدميا  التي االجتماعي

ككبل النكعيف مف اإلدراؾ كما  ,ع المعمكمات كتفسيرىا عف األشياءتقتصر عمى جم التي المادم
لؤلشياء  المادمإال أف اإلدراؾ كتشاؼ كتنظيـ كتنسيؽ الخبرة, ا اليرل عمماء النفس تحدده حاجاتن

مف إدراؾ األفراد لآلخريف, إذ إننا عندما ندرؾ شيئا ماديا كشجرة أك لكحة  كعممية تبدك أقؿ تعقيدان 
كلك تحرؾ  –كأىدافو كرغباتو  – الشيءخصائص نفسية ليذا  أممرسكمة, فإننا ال نتعامؿ مع 

حركتو, بؿ إننا نفسر حركتو ىذا لقكل  التيا ال نسأؿ عف الدكافع الفضاء, فإنن في شيء أم
فمكضكعو  االجتماعيمادية كالجاذبية أك مقاكمة الرياح كغيرىا, أما إدراؾ األشخاص أك اإلدراؾ 

 إلى, فيناؾ قكل شخصية أدت و لك تحرؾ فإننا نقيـ سمككو ىذا داخميان اإلنساف الفرد, إذ إن
(,  27ص ,2004)زىراف,  القكل البيئية المحيطة. إلىباإلضافة حركتو, كحاجاتو كرغباتو 

حد ذاتيا كلكف تحدث تحت ظركؼ  فيعممية إدراؾ حسية  ىي االجتماعيكعميو فعممية اإلدراؾ 
  تؤثر فييا.  اجتماعيةكمتغيرات 
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 :االجتماعيتعريؼ اإلدراؾ 
مف التعريفات لئلدراؾ  ان عدد عمى مدار فترات تاريخية متفاكتة قدـ الكثير مف الباحثيف

ىك  :االجتماعيدراؾ أف اإل 1979سنة  Mark Cookيذكر مارؾ ككؾ حيث , االجتماعي
ممية تككيف ع ىي االجتماعيكىك يذكر أف عممية اإلدراؾ  ,إدراؾ مكضكعو أك مثيراتو األفراد

يب بيا يتفاعؿ أك يستج التيالطرؽ  أنياخريف, كىك يعرفيا كذلؾ عمى أحكاـ حكؿ األفراد اآل
 Georgeجكرج سفتيككفيتش  كيعرؼ, غير بالفكر اك بالشعكر أك بالعقؿاألفراد تجاه ال
Cvetkovich  عممية تمثؿ تفكيرنا كتمثمنا  أنياعمى  االجتماعيعممية اإلدراؾ  (1984)سنة :

 التينفرضيا حكؿ ىذا السمكؾ, ككذلؾ التفسيرات  التي كاالفتراضاتلسمككنا كلسمكؾ اآلخريف, 
 االجتماعيأف اإلدراؾ  (1975)سنة  Shantzكيرل شانتز , نككنيا التيييا, كاالنطباعات نعط

ار كمقاصد كحركات لؤلطفاؿ يمثؿ إدراؾ األطفاؿ كدرجة فيميـ لآلخريف, ككيفية فيميـ ألفك
 (.29, ص2004)زىراف,  كآراء اآلخريف

 :االجتماعيوىناؾ بعض التعريفات األخرى لئلدراؾ 
 عممية جمع كانتقاء  عممية اإلدراؾ االجتماعي عمى أنو( 27, ص2004) تعرؼ زىراف

  كتفسير المعمكمات حكؿ الكيفية التي نرل بيا أنفسنا كنرل بيا اآلخريف.
  بأنو عممية دمج كتفسير  االجتماعي( اإلدراؾ 87, ص2004) بسيكنيك  ,رفاعيكيرل

 سمككيـ.فيـ أدؽ ل إلىالمعمكمات المتكافرة لدينا عف اآلخريف لمكصكؿ 
  عممية تككيف  بأنو االجتماعي( اإلدراؾ 453, ص2001)خميفة ك  ,اهللعبدكما يعرؼ

انطباعات عف اآلخريف, كتقكيميـ كالحكـ عمى سمككيـ كخصاليـ ) سكاء فيما يتعمؽ 
 بمشاعرىـ أك مقاصدىـ, كشخصيتيـ, أك استعداداتيـ... إلخ(.

  بأنيا عممية إدراؾ  تماعياالج( عممية اإلدراؾ 85, ص1991) راجحبينما يعرؼ
العبلمات التي تفصح عف مشاعر الغير أك عكاطفيـ كمقاصدىـ عف طريؽ مبلمح 

 مختصرة. 
 :االجتماعيأىمية اإلدراؾ 
كؿ الكائنات الحية عمى قدر مناسب مف المعمكمات عف بيئتيا يمكنيا مف الحياة,  تعتمد

العالـ يمكف رؤيتو كعدد كبير جدان مف " أف Norbert Wienerكقد اقترح يكمان الرياضي العظيـ "
, كعندما يغربؿ المستقبؿ الرسائؿ, يمكف باالتصاؿالرسائؿ, كأف تبادؿ ىذه الرسائؿ ىك ما نسميو 

أف تككف النتيجة كضكح في الرؤية أك ارتباؾ قد يؤثر عمى مشاعرنا بالقمؽ, كيزداد المكضكع 
: Horaككما يقكؿ انية كالتفاعؿ اإلنساني, ات اإلنسأىمية عندما تتعمؽ ىذه المعمكمات بالعبلق

أف  إلىأف يفيـ اآلخر, كلكي يفيمؾ اآلخر فأنت بحاجة  إلىلكي يفيـ اإلنساف نفسو فإنو يحتاج 
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, فمف الميـ أف نفيـ أنفسنا حتى االجتماعيتفيمو كىك ما يعطي أىمية خاصة ليذا االدراؾ 
لمستقبمية, ككذلؾ مف الميـ أف نفيـ غيرنا المكاقؼ اآلنية كا فينسمؾ حياليا السمكؾ المناسب 

 (30ص , 2001المكاقؼ اآلنية كالمستقبمية.)زىراف,  فيكي نسمؾ تجاىو السمكؾ المناسب 
 :المادي عف اإلدراؾ االجتماعياختبلؼ اإلدراؾ 

إدراؾ  فيالحكاس  باستخداـالمبحث األكؿ أف عممية اإلدراؾ تتعمؽ  فيلقد تـ التكضيح 
بينما يتضح مف خبلؿ تعريفات اإلدراؾ االجتماعي اتجاه كاحد فقط,  فيتتـ مية عم فيي األشياء

 بيئة حاضنة. فيمكقؼ معيف, ك  فيعف إدراؾ متبادؿ لفرد مقابؿ فرد  السابقة أنو يعبر
 اإلنسانيتقع كراء ككف اإلدراؾ  التي األسبابمف  ( بعضان 163, ص2000كيبيف جكاد )

 كىي كما يمي:لؤلشياء األخرل غير اإلنساف  انياإلنسلئلنساف يختمؼ عف اإلدراؾ 
 فيأف الفرد المدرؾ يركز عمى خصائص الفرد مكضكع اإلدراؾ  كىيازدكاجية اإلدراؾ:  .1

نفس الكقت التركيز  فيىك فيو, كأثناء تفاعمو مع ذلؾ الفرد, كىك يحاكؿ  الذمالمكقؼ 
فإف كؿ مف الفرد  كبالتاليأيضان عمى خصائص المكقؼ بما فيو مف عناصر كمككنات, 

نفس المكقؼ كمع بعضيما  فيالمدرؾ كالفرد مكضكع اإلدراؾ ينجذباف كيتفاعبلف 
 البعض.

العممية اإلدراكية: يحصؿ نكع مف التفاعؿ بيف  فيدكافع كاتجاىات الفرد مكضكع اإلدراؾ  .2
ت الفرد المدرؾ كالفرد اآلخر مكضكع اإلدراؾ, إال أف ىذا التفاعؿ يتأثر بدكافع كاتجاىا

 .اإلدراؾالطرفاف بالحالة المكقفية ليما خبلؿ عممية  كيتأثرالعممية اإلدراكية, كما  طرفي
يحمميا  التيخصائص الفرد مكضكع اإلدراؾ: تتأثر العممية اإلدراكية كذلؾ بالخصائص  .3

اتجاىاتو  فيذاتو, كىى تتمثؿ  فيليا استقرارية معينة  كالتيالفرد مكضكع اإلدراؾ 
 .كقدراتو الشخصية

نكع مف  أحيانان  يحدثانعكاس تأثيرات الفرد مكضكع اإلدراؾ عمى الشخص المدرؾ: قد  .4
 العممية اإلدراكية مف الناحية النفسية. طرفيالتشابو بيف 

 :االجتماعيمفاىيـ مختمفة لئلدراؾ 
 :االستنتاج المتوافؽ )االستدالؿ المتطابؽ(أواًل/ 

أكؿ مف اقترح ىذا النمكذج  Jones & Daviesمف العالميف جكف كديفيد  لقد كاف كؿه 
 بسيكنيك , رفاعي فويعر حيث  (.76ص, 2004)زىراف,   Heiderامتدادان لجيكد العالـ ىايدر

العممية التي نحاكؿ مف خبلليا استنتاج خصائص الفرد كطباعو مف  ( عمى أنو88ص ,2004)
كيؼ يمكف أف  أنو( عمى 491ص, 2001اهلل, كخميفة )فيما يعرفو عبد  خبلؿ مبلحظة سمككو.
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نستدؿ عمى الميكؿ كاالستعدادات الداخمية كالنكايا عند اآلخريف, مف خبلؿ مبلحظة أفعاليـ 
 كسمككياتيـ الصادرة عنيـ. 

كيرل الباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة أف ىذا النمكذج يربط بيف السمكؾ كخصائص 
خبلليا رؤية ما ال نستطيع رؤيتو الفرد الداخمية, كيمكف القكؿ أف السمكؾ ىك مرآة يمكف مف 
 بالعيف المجردة مف خصائص كنكايا كمقاصد كميكؿ داخؿ الفرد.

 أر طكيؿ لمدة نصؼ ساعة, كعندما بدكمثاؿ عمى ذلؾ, لنفترض أنؾ كقفت في طابك 
الطابكر يتحرؾ فكجئت باثنيف يندساف في كسط الطابكر دكف مراعاة لمدكر, فإنؾ ربما تستنتج اف 

ذا رأيتيما مرة أخرل فإنؾ  سمككيما ىذا راجع ألنيما شخصاف قميبل الصبر غير منظميف, كا 
اعتقادؾ لسمككيما النابع مف  يعكسستتكقع منيما نفس السمكؾ, معنى ىذا أف تفسيرؾ لسمككيما 

 صفات داخمية يمتمككنيا, كاف ىذا التفسير جعمؾ تعتقد أنيما سيسمكاف ىذا السمكؾ مستقببلن 
 ,2004)زىراف,صفات الداخمية التي تييئ ليما ىذا, كذلؾ كما تعتقد أنت ألنيما يمتمكاف ال

 (. 48ص
كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ تككف استنتاجاتنا لخصائص الفرد الشخصية دقيقة 

 تشكيؿ السمكؾ؟   فيمف خبلؿ مبلحظة سمككو؟ أـ أف ىناؾ عكامؿ خارجية يمكف أف تمعب دكرا 
( عمى ىذا التساؤؿ بقكلو أف الحكـ الذم 89ص, 2004بسيكني )ك  ,رفاعييجيب 

نصدره عمى الشخص قد يككف غير دقيؽ, ألف ىناؾ الكثير مف العكامؿ كالقكل المؤثرة في 
سمككو, فالخصائص الشخصية تمعب دكرا ال يمكف إنكاره, كلكف القكل الخارجية أيضا تمعب دكرا 

ف يككف غير دقيؽ أيضان ألف بعض الناس ىامان في تشكيؿ السمكؾ, كاالستنتاج المتكافؽ يمكف أ
 يحاكلكف أحيانا المبالغة في قدراتيـ كالظيكر بمظير كاذب. 

 :بعض الوسائؿ لجعؿ االستنتاج التوافقي أكثر دقة
بسيكني ك  ,يذكرىا رفاعير دقة بإتباع مجمكعة مف الكسائؿ يمكف جعؿ االستنتاج المتكافؽ أكث

 (:89, ص2004)
سمككان يحكز قبكؿ د في المكاقؼ التي ال يتكقع منو فييا أف يسمؾ التركيز عمى سمكؾ الفر  .1

يمكف أف تختمؼ  , فمبلحظة سمكؾ المكظؼ مع مدير البنؾ مثبلن أك رضا اآلخريف
نتائجيا عند مبلحظة سمكؾ نفس المكظؼ مع عمبلئو, فمع مدير البنؾ يمكف أف يككف 

ذلؾ مع عمبلئو أك مع مرؤكسيو  في عممو بينما عميؾ أف تبلحظ بشكشان, كدكدان, مجتيدان 
 ك طبيعيان.ألتعرؼ ما إذا كاف سمككان مصطنعا 

كذلؾ يمكف معرفة الكثير عف الشخص بالتركيز عمى سمككو في الحاالت التي ال يككف  .2
ليا إال تفسير منطقي كاحد, فإذا عممت أف أحد أصدقائؾ قد قبؿ كظيفة في إحدل 

مكقع مناسب كأجرىا مرتفع, في مثؿ ىذه  فيالشركات كعرفت منو أنيا كظيفة مناسبة ك 
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الحالة ال تستطيع أف تحدد بدقة ما األمكر األكثر أىمية بالنسبة لصديقؾ ألف كؿ األمكر 
مكاف بعيد كلكف  فيإذا عممت أف الكظيفة ركتينية ك  أماالمتعمقة بالكظيفة تجعميا مقبكلة, 

ؾ بأنو يعطى أكلكية كبرل في ىذه الحالة باستطاعتؾ الحكـ عمى صديقفأجرىا مرتفع 
 (. 89ص ,2004 ,بسيكنيك لمقيمة المادية.)رفاعي, 

 :Kelleyنظرية كيممى ثانيًا/ 
يبحثكف عف التغير  دااألفر ىك مبدأ التغير المصاحب, كفيو يرل أف  يلنظرية كيمم العاـ مبدأال

بلحظ, عالمو ىي: )الفرد الم ئج, مف خبلؿ ثبلثة أبعاد مختمفةكالنتا األسباببيف  التبلزمي
لكيممى  التبلزميكتركز نظرية التغير الداخمي, كالسياؽ أك المكاقؼ التي يحدث فييا السمكؾ(. 

المتعمدة, كتقترح  األفعاؿالتمقائية مثؿ الضحؾ, كذلؾ أكثر مف تركيزىا عمى  األفعاؿعمى ردكد 
لشخص يسأؿ نفسو فإف ىذا ا لمثير ماي ستجاباالعندما يبلحظ أحدىـ سمكؾ اآلخر  أنوالنظرية 

, 2004)زىراف,  داخميان  عما إذا كاف سبب ىذا السمكؾ خارجيا أك – ككذا نفعؿ جميعان  –
 (.48ص

 أف باعتبارخاصية السببية  فيلقد حاكؿ كيممى اف يجيب عمى ذلؾ مف خبلؿ نظريتو 
 (:90ص, 2004, بسيكني, ك رفاعي)كىي مف المعمكمات  أنكاعثبلثة  إلىالتسبب يحتاج 

 ذا كاف اآلخركفإف .ت تتعمؽ بمدل تشابو ىذا السمكؾ مع سمكؾ اآلخريفمعمكما 
يتصرفكف بنفس الطريقة, فإف المشاركة عالية, أما إذا كانكا ليسكا كذلؾ فالمشاركة 

 منخفضة.
  :األكقاتمختمؼ  فيمدل يتصرؼ الشخص بنفس الطريقة  أم إلىمدل ثبات السمكؾ. 
  :الطريقة بغض النظر عف اختبلؼ المكاقؼ.مدل يتصرؼ الفرد بنفس  أم إلىالتميز 
تسبيب  إلىالثبلثة السابقة يمكف الكصكؿ  األمكرضكء المعمكمات التي يتـ جمعيا عف  فيك 

خريف يتصرفكف بنفس الطريقة, كاف السمكؾ اآلالمعمكمات قد تثبت أف  أفالسمكؾ, فإذا افترضنا 
ب السمكؾ ألمكر نسفإننا يمكف مؼ مف مكقؼ آلخر , كلكنو يخت األكقات باختبلؼال يختمؼ 

خارجية, كلكف إذا اتضح أف اآلخريف ال يتصرفكف بنفس الطريقة كاف ىذا الشخص يتصرؼ 
استخبلص أف  إلىمختمؼ المكاقؼ, فإف ذلؾ يدفعنا  فيمختمؼ األكقات ك  فيبنفس الشكؿ 

 .أسباب السمكؾ داخمية
 :االجتماعيالنظريات المفسرة لئلدراؾ 

 ,2001) كخميفةكما يرل عبد اهلل,  االجتماعيلنظرية المفسرة لئلدراؾ مف أىـ اإلطارات ا
 (:457ص

 تقكـ ىذه النظرية عمى ثبلثة فركض أساسية ىي: نظرية الحدس:
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فطرم أك مكركث, فالتعبيرات كالمبلمح الخارجية لمكجو كعمميات  االجتماعيأف اإلدراؾ  .1
 التعرؼ عمييا فطرية كال دخؿ لمعكامؿ البيئية فييا.

ذك طبيعة كمية, حيث يدرؾ الفرد اآلخريف ككؿ كليس كأجزاء  االجتماعيإف اإلدراؾ   .2
 مستقمة.

 يتـ بشكؿ مباشر. االجتماعيإف اإلدراؾ   .3
اف األفراد يككنكف معمكماتيـ كمعارفيـ  إلىيذىب أصحاب ىذه النظرية  نظرية منحنى التعمـ:

 ماضية المتاحة لدل الفرد.عف اآلخريف بطريقة آلية بسيطة دكف ربطيا بالخبرات ال
 اآلخريفالتي يككنيا الفرد عف  االنطباعاتيرل ممثمك ىذا المنحنى اف  نظرية المنحنى المعرفي:

ليا معنى معيف بالنسبة لو, كانيا ال تكجد بشكؿ مستقؿ عف المعارؼ كالخبرات السابقة, بؿ تكجد 
صفات اآلخريف عمى انيا أجزاء ك سياؽ معيف تؤثر فيو كتتأثر فيو, فنحف ال ندرؾ إطار أ في

منفصمة )كالحركة كالمبس كالصكت إلخ ....(, كلكنيا أشياء متصمة كيكجد بينيا درجة مف 
إطار  في, حيث تحدث عممية تنظيـ ليذه األجزاء مف المعارؼ أك المعمكمات كتنظيميا االتساؽ
عامان ال يتكفر مف  معنى متكامؿ, فإدراؾ األجزاء مع بعضيا البعض يعطينا انطباعان  معاـ ذ

 ىذه االجزاء منفصمة. إلىخبلؿ النظر 
عممية االستدالؿ التي يقـك  مف خبلؿ االجتماعيكىى نظرية تفسر اإلدراؾ  نظرية االستدالؿ:

 المبادئبيا الشخص كاالعتماد عمى الشكاىد كالياديات المتاحة لديو عف اآلخريف, ككذلؾ بعض 
 .كالتي يمكف التعميـ مف خبلليا العامة المتعمقة بالسمكؾ اإلنساني

 :العمؿ مجاؿ في االجتماعيبعض تطبيقات اإلدراؾ 
 األنشطةالمنظمات, كمف أمثمة تمؾ  فيعمى كثير مف األنشطة  االجتماعييؤثر اإلدراؾ 

تقييـ   ىيالبحث  فيككنيا مجتمع الدراسة  التعميـتقكـ بيا المنظمات كمنيا كزارة التربية ك  التي
كتعييف  اختيارتجرييا المنظمة بيدؼ  التييف داخؿ المنظمة, مقاببلت التكظيؼ أداء العامم

كغيرىا  لتحسيف صكرة المنظمة االنطباع إدارةمكظفيف جدد حسب الحاجة, كاستخداـ أسمكب 
مف التفصيؿ فيما  بشيءىذه األنشطة  كيستعرض الباحث (.89, ص2004بسيكني, ك )رفاعي, 

 :يمي
  :دا األتقييـ المجاؿ األوؿ/ 

يتـ مف خبلليا  التي األداءبعممية اإلدراؾ عممية تقييـ  تتأثر التيمف بيف األنشطة اليامة 
( ألغراض األجكر كالترقيات كالتدريب العامميف )سنكيان أك كؿ نصؼ سنة الحكـ عمى مستكل أداء

 (.96, ص2004, بسيكني, ك رفاعيكغيرىا )
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ألنو يتصؿ  كذلؾضيع الميمة كالحساسة أداء العامميف مف المكا يعتبر مكضكع تقييـك 
بصكرة مباشرة بالعنصر البشرم كأف عممية التقييـ يجب أف تككف بصكرة مكضكعية كعممية كعمى 
أساس العدالة كالمساكاة التي تحقؽ ىدؼ المنظمة كمف ثـ تحقؽ حاجات المجتمع ككؿ مف أجؿ 

ير باإلدراؾ الجيد لممديريف, كالتقييـ بشكؿ كب يتأثرإف تقييـ أداء العامميف  ؿ.النيكض نحك األفض
أك غير العادؿ قد يتسبب بعدـ بذؿ المجيكدات الكبيرة بالنسبة لمعامميف المختاريف, كقد  الخاطئ

, الباقيالتالية)عبد  النكاحييترككا العمؿ بالمنشأة كبصفة خاصة يجب عمى المديريف أف يعرفكا 
 (:47ص, 2000
 العامميف كنظرتيـ الخاصة عمى بعض مراكز  إف العبلقات الشخصية بينيـ كبيف

 المرؤكسيف كشخصياتيـ سكؼ ال تحقؽ عدالة التقييـ.
 عمى تأثير الحكـ عمى الشخص مف خبلؿ المعرفة العامة أك التأثير االكلي  ءالقضا

 لبعض االشخاص.
 لتغيير آرائيـ كطريقة ادراكيـ كبالذات عندما يحسكف بتحسف اداء العامميف.  االستعداد 

 :نظاـ تقييـ األدا  عريؼت
مفيـك تقييـ األداء ال بد مف التحدث عف مفيكـ األداء كالذم يعرؼ  إلىقبؿ التطرؽ 
عمميان لمفرد أك الفريؽ يمكنو مف  ان سمككئج المحققة حيث يجسد ىذا السجؿ عمى أنو سجؿ بالنتا

 .(385ص 2004,)أحمد,  ميةعاألىداؼ المخططة بكفاءة كفتحقيؽ ا
, 2002عرفو حنفي ) عاريؼ قدميا الباحثكف حكؿ تقييـ األداء, فقدكىناؾ عدة ت

مف األفراد أنجز  أميستخدميا أرباب األعماؿ لمعرفة  التيبأنيا "الطريقة أك العممية  (361ص
كفاية أك جدارة لو أف يؤدل, كيترتب عمى ىذا التقييـ كصؼ الفرد بمستكل  ينبغيالعمؿ كفقا لما 

أنو عممية نقاش كحكار تساىـ في حؿ العديد مف مشاكؿ " أيضا كيعرؼكما , أك استحقاؽ معيف"
 عمى ا (102ص ,2002)كالصالح  ,السالـ عرفو. كي(Attorneys, 2010, p29) "المكظفيف

الجيكد التي يبذليا الفرد كالسمككيات التي  فيعممية دكرية ىدفيا قياس نقاط القكة كالضعؼ أنو 
 تعريؼ  فيك  .قيؽ ىدؼ محدد خططت ليا المنظمة سابقايمارسيا في مكقؼ معيف مف أجؿ تح

أداء العامميف كتعامميـ  كمستكياتتحميؿ كتقييـ انماط "عممية ييف (388, ص2004أحمد )
 ."كالمستكياتلتقكيـ ىذه النقاط  كأساسكتحديد درجة كفاءتيـ الحالية كالمتكقعة 

ـ كمبلحظة سمككيـ كتصرفاتيـ دراسة كتحميؿ أداء العامميف لعممي" بأنياكمنيـ مف عرفيا 
القياـ بأعماليـ الحالية, كأيضا  فيذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل كفاءتيـ ك أثناء العمؿ 
 المستقبؿ كتحممو لمسؤكليات أكبر أك ترقية لكظيفة فيالنمك كالتقدـ لمفرد  إمكانياتلمحكـ عمى 

 .(257ص ,2001, الباقي" )عبد أخرل
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نجد أف عممية قياس كتقييـ أداء العامميف كتعاريؼ أخرل اردة كبمراجعة التعاريؼ الك 
 :(200ص ,2003)الييتى,  تيدؼ اإلجابة عف األسئمة التاليةتس

 العمؿ؟ فيالفرد كسمككو  أداءما ىك مستكل  .1
 كالسمكؾ يشكؿ نقطة قكة أك ضعؼ لمفرد؟ األداءىذا  أفىؿ  .2
 المستقبؿ؟ فيىؿ يحتمؿ تكرار نفس األداء كالسمكؾ  .3
 ذلؾ السمكؾ كاألداء عمى فاعمية المؤسسة؟ انعكاسات ىيما  .4

تعبر عف  التياعتمادا فإف العممية تمثؿ أحد أىـ األنشطة الرئيسية إلدارة المكارد البشرية 
عممية مستمرة يقاس مف خبلليا أداء األفراد العامميف لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ 

المكظؼ كفاعمية المؤسسة, لذا فإف العممية ليست  يةإنتاجكانعكاساتيا السمبية كااليجابية عمى 
نما  النظر لسياسات التكظيؼ  إعادةعدة غايات منيا  إلىكسيمة لمكصكؿ  ىيغاية بحد ذاتيا كا 

 ,2003كالحكافز كالتدريب كغيرىا مف األنشطة الجكىرية إلدارة المكارد البشرية )الييتى,  كاألجكر
 (.200ص

 :األدا  أىداؼ عممية تقييـ
 )مكقع المنتدل العربي لتنمية المكارد البشرية, بما يمي تقييـ األدا أىداؼ يمكف أف نجمؿ أىـ 
 (:ـ5/12/2013تمت زيارتو بتاريخ 

كىؿ ىك أداء مرضى  ,يفالمنظمة بمعمكمات عف أداء العامم فيالقرارات  متخذم يمدأف  .1
 ؟أـ غير مرضى

 لمنظمة.تحقيؽ أىداؼ ا فيالحكـ عمى مدل مساىمة العامميف  .2
 إجراءات لتحسيف أدائيـ. كاقتراحأداة لتقكيـ ضعؼ العامميف  أنو يعد .3
 إمكاف ترقيتيـ كتكلييـ مناصب قيادية أعمى. كاقتراحالكشؼ عف قدرات العامميف  .4
 فيكيساعد أخرل, كبيف رؤسائيـ مف جية  مف جية تصاؿ بيف العامميفاالعمؿ كأداة  .5

 فيف.تحسيف أك إساءة الفيـ المشترؾ بيف الطر 
كالتعييف كبياف مدل نجاح  االختيارتخطيط القكل العاممة كرسـ سياسات  فيالمساىمة  .6

 أك فشؿ مثؿ ىذه السياسات مف خبلؿ معدالت تقييـ أداء العامميف.
كسمكؾ المرؤكسيف باستمرار بيدؼ كضع العبلمات  أداءتحسيف عممية اإلشراؼ كمتابعة  .7

 .إليياالمختصة عند الحاجة  اإلدارة إلىيا المناسبة عند كضع التقارير البلزمة كرفع
معرفة معكقات العمؿ مثؿ السياسات كالمكائح كالتعميمات المطبقة أك  في اإلدارةمساعدة  .8

 جاز العمؿ المطمكب.عدـ تكفر المعدات كاألجيزة البلزمة إلن
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 :مشكبلت تقييـ األدا 
ر يشغؿ كظيفة ما, كبيذه إف تقييـ األداء حكـ بشرل يصدره إنساف بشأف أداء إنساف آخ

قاـ بيا عمماء  التيكبالرغـ مف األبحاث الصفة ال يتكقع أف يككف خاليان مف العيكب كالمشكبلت, 
المكارد البشرية مف أجؿ تطكير تقييـ األداء,  إدارة فيبذليا المشتغمكف  التيكالجيكد  اإلدارة

كسابو قدران مف المكضكعية, كجعمو أكثر فعالية, فإنو لـ  يريدكنو  الذم اليالمثيبمغ بعد الكضع كا 
مضاعفة الجيد كبذؿ  إلى اإلدارةتدفع ببعض كتاب  التيلو, كما زاؿ يحفؿ بالمشكبلت كاألخطاء 

 (.364ص , 2010شيخة,  المحاكالت مف أجؿ التغمب عمى المشكبلت كاألخطاء )أبك
مف مشاكؿ في كما يعاني المديركف  تعاني, الكثير مف المؤسسات كالكزارات مما جعؿ

مف  تنفيذ عممية تقييـ األداء, حيث تتفاكت المعايير المتبعة لتقييـ األداء , كقد يككف عامبلن 
عكامؿ نشكء الصراعات, فحيف تختمؼ المعايير دكف كضع ضكابط آللية التنفيذ؛ ينشأ الصراع 

سب األداء ح تقييـكتنقسـ مشكبلت  .كالمسئكليف عمى حساب مصمحة العمؿبيف األشخاص 
, 2005(, )شاكيش, 286-281, ص2001)عبد الباقي,  أقساـ كما يمي أربعة إلىأسبابيا 

 (:110ص
 تقييـ األدا .المتعمقة بنظاـ  المشكبلت/ أوالا 

 كاضحة لؤلداء.عدـ كجكد معدالت كمعايير  .1
 .لكظائؼاستخداـ طريقة لمتقييـ ال تتناسب مع جميع ا .2
 .عدـ كفاءة نماذج التقييـ .3
مف نظاـ التقييـ  األساسيالتقارير ال تحقؽ اليدؼ  فيالسرية  إلى نظماتاتجاه بعض الم .4

 .المكظؼ أداءكىك تحسيف كتطكير 
 .كظيفية أكصاؼعدـ تكفر  .5
 تقييـ األدا المشكبلت المتعمقة بإدارة نظاـ /ثانياً 

عف متابعة النظاـ, كالتأكد مف عدـ  مسئكلةكضعت نظاـ تقييـ األداء  التيتعتبر الجية 
اىـ األسباب التي تؤدى مف و حالة كجكدىا.  فيشاكؿ تعيقو, كمحاكلة عبلج المشاكؿ كجكد م
 ىي: مف جية إدارتو النظاـفشؿ إلى 
قد يككف سببا والتوجييات واإلرشادات المتعمقة بتقييـ األدا :  نقص النشرات الدورية .1

 بالنظاـ كأىدافو. العامميفمف أسباب عدـ معرفة 
الحديثة  باألساليبمستمر ىـ الكتذكير  رؤسا  المباشريف:تدريب ال فيقمة المساىمة  .2

 .لمتقييـ كاألخطاء الشائعة الحدكث ككيفية تفادييا
 مف قبؿ الجية التي وضعت النظاـ. قمة المتابعة .3
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 (:110ص ,2005المشكبلت المتعمقة بالمرؤوس )شاويش,  ثالثًا/
 ما ىك مطمكب منو. كسعدـ معرفة المرؤ  .1
 أداء ما ىك مطمكب منو. عدـ قدرة المرؤكس عمى .2
 عدـ فيـ المرؤكس لنظاـ التقييـ. .3
 .األمافشعكر المرؤكس بالحيؼ كالظمـ كعدـ  .4
 ميؿ المرؤكس لمكسؿ كعدـ اىتمامو بنتائج التقييـ. .5
 تقييـ األدا .معد تقرير المتعمقة ب المشكبلت/ رابعاً 

مان خاطئان حيث يحكـ المقيـ عمى الشخص مف غير إدراؾ حكمان عااالنطباع الشخصي:  .1
 أدائو أك صفاتو. فيبحكـ معرفتو بإحدل نكاحي القكة أك الضعؼ 

حيث يأخذ المقيـ انطباعان عف الشخص الذم يريد تقييمو كيصبح ىذا  تأثير اليالة: .2
 االنطباع أساس لمحكـ عميو سمبان أك إيجابان.

 فيتؤثر إف شخصية المقيـ كطريقة تفكيره  :نحو التوسط االتجاه, التشدد أو التساىؿ .3
عممية التقييـ, فبعض الرؤساء يميؿ إلعطاء تقديرات عالية لجميع مرؤكسيو بغض النظر 

ما يككف السبب ناتج عف خشية الرؤساء مف مقابمة  عف الفركؽ الفردية بينيـ, كغالبان 
 إدارتيـمعيـ, أك إليياـ اآلخريف بأف  لرضاىـ كتعاطفان  لمعاداتيـ ككسبان  مكظفييـ كتجنبان 

عمى نحك مناقض فيناؾ بعض الرؤساء لدييـ ميؿ إلعطاء تقديرات , اجحةجيدة كن
, شخصية المقيـ إلىلممرؤكس, كيعكد السبب  الفعمي األداء إلىمنخفضة دكف النظر 

كجو  أكمؿأنو ال يكجد أشخاص يستطيعكف أداء العمؿ المطمكب منيـ عمى  إلىكنظرتو 
يتجو , بينما أكامرىـخكؼ مرؤكسييـ كاتبعكا  زاد تشددان  أكثرأك اعتقادىـ بأنيـ كمما كانكا 

متكسطة لجميع المكظفيف رغـ كجكد اختبلفات  تقديراتإعطاء  إلىبعض الرؤساء 
أدائيـ, كقد يككف السبب كراء ذلؾ عدـ تكفر البيانات اك عدـ اىتماـ المقيـ  فيكاضحة 

 بالتقييـ أك جيمو بالفركؽ الفردية أك ترضية أصحاب األداء الضعيؼ.
كيحدث ىذا نتيجة لميؿ الرئيس كتفضيمو ألشخاص معينيف ألسباب  :الشخصيلتحيز ا .4

 تأثيرنفسية, مثؿ  أكليس ليا عبلقة بمكضكع التقييـ سكاء كانت شخصية أك اجتماعية 
عدـ  لياكبالتعبلقات الصداقة كالزمالة كالعبلقات العائمية كالميكؿ كالتفضيؿ, 

 المكضكعية.
كمة التحيز اإلدراكي في األنشطة التي تقكـ بيا المنظمات كبسبب تناكؿ الدراسة لمش

في ىذا  ةكبالتحديد كزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة )المستيدفة في الدراسة( كالعكامؿ المؤثر 
 التحيز, فإف الباحث سيعرض أىـ أسباب التحيز التي تؤثر عمى تقييـ األداء.

 



26 

 

 (:250, ص1995ا يمي )المغربي, م فيتقييـ األدا   فيوتكمف مشكمة التحيز 
 عدـ تكفر المعمكمات الدقيقة عف أداء العامميف. .1
أحيانان يككف لدل الرؤساء انطباع شخصي عف ف: االنطباع الشخصي عف العامميف .2

, فإنو لف يبحث عف األخطاء كلف يبحث جيدالعامميف, فإذا كاف الرئيس يعتقد أف العامؿ 
 .كصان إذا كانت عممية البحث مكمفةؿ , كخصعف مستكل األداء الخاص بذلؾ العام

كمف ناحية أخرل إذا شعر الرئيس أف ىناؾ تقصير في العمؿ؛ فمف يككف متحمسان جدان 
 لمحصكؿ عمى الدليؿ ضد العامؿ المقصػر.

تقييـ أداء العامميف , حيث إف الرئيس ال يقـك  فيالمحسكبية: إف المحسكبية تمعب دكران  .3
 ات األداء الضعيفة الخاصة باألفراد المقربيف إليو.تكىمسبالتدقيؽ كالبحث عف 

مغاير عف ما لك كانت العبلقة  بشكؿعمى اتصاؿ دائـ فإف التقييـ يككف  االثناففإذا كاف 
 .بينيما منقطعة

أخطاء المقيـ اإلدراكية: فكثيران ما يستخدـ المقيـ نفسو كمعيار عند تقييـ اآلخريف كعادةن  .4
 .الخطأ فيالكقكع  إلىتقييمو االمر الذم يؤدم  فيثؿ كالتغير التما عامميما يستخدـ 

خصائص الشخص المقيـ: فإذا تمتع المقيـ بخصائص مماثمة لتمؾ الخصائص التي  .5
 سيمنحو تقديرات عالية. فإنوتتكفر في عائمة مف يقيمو 

لفترة ا فيتأثر المقيـ بتصرفات كأداء المكظفيف  في الخطأىذا  يتأثر: األخيرةاالنطباعات  .6
حصؿ  جيدان  األخيرةالفترة  فيالسابقة لمتقييـ, فإذا كاف سمكؾ المكظؼ كأداؤه  األخيرة

 عمى تقديرات عالية بغض النظر عف سمككو كأدائو قبؿ ذلؾ, كالعكس صحيح.
 :مقاببلت التوظيؼالمجاؿ الثاني/ 

ة تعتبر منظمة ألف القكل العامم أميعتبر التكظيؼ مف األنشطة اليامة كالحساسة داخؿ 
رة العامميف داخؿ المنظمة , كقكة كمياتقكـ عميو األنشطة األخرل لممنظمة الذم الفقرمالعمكد 
. كتمر عممية التكظيؼ بيف الطرفيف طردم, فالتناسب سمعة ككفاءة كفاعمية المنظمة تعكس

 .(112, ص2001)رشيد,  مرحمة االستقطاب كمرحمة االختيار كالتعييف بمرحمتيف أساسيتيف ىما
, لذلؾ األعماؿأكؿ نشاط مف أنشطة التكظيؼ في منظمات  االستقطابيعتبر  :االستقطابأواًل/ 

سمسمة  باالستقطابلمتكظيؼ, كبقصد  المكممةاألخرل  األنشطةفالخطأ فيو سينعكس عمى 
 ,2007)العامرم, كالغالبي,  األنشطة المصممة لجذب أعداد مؤىمة مف المرشحيف لكظيفة معينة

 (.596ص
عرؼ المنظمات بمكاصفات العامميف فييا, فالمنظمات المبدعة كالناجحة ىي التي تك 

ىاـ جدان بالنسبة  أمرالمخطط بأسمكب عممي ىك  االستقطابتمتمؾ اناس مبدعكف, كعميو فإف 
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فاءتيا.)صالح, كالسالـ, لممنظمات كخاصة الكبيرة منيا, ألنو بمقدار كفاءة العامميف فييا تككف ك
 (82ص, 2002

البحث  فيالغاية األساسية لجيكد االستقطاب المتمثمة  إلىباإلضافة  :ىداؼ عممية االستقطابأ
قيؽ ػػتح إلى العادة فيالمنظمة, فإف تمؾ الجيكد تسعى  فيعف األفراد المؤىميف كجذبيـ لمعمؿ 

 (:Schuler, 1995) يميكأىميا ما  األخرل داؼػػػدد مف األىػػػع
كضع التنفيذ, كذلؾ بتحديد عدد األفراد البلزميف, كضع خطط المكارد البشرية م .1

 كالميارات كالخبرات الكاجب تكافرىا فييـ, كمصادر كسبؿ الحصكؿ عمييـ.
 األنسبختيار ف المؤىميف كذلؾ بزيادة عددىـ المف بيف المرشحي االختيارتكسيع قاعدة  .2

 مف بينيـ.
 ع لشغؿ الكظائؼ العامة.تكفير الفرص المتكافئة لممكاطنيف مف مختمؼ قطاعات المجتم .3
الكظائؼ  أفالتحقؽ مف  فيشخاص غير المؤىميف, كمساعدة المتقدميف الحد مف عدد األ .4

 مناسبة لمؤىبلتيـ كاستعداداتيـ كاىتماماتيـ كطمكحاتيـ.
كاالستقطاب  الداخميىما: االستقطاب  لبلستقطاب أساسيافىناؾ مصدراف  :االستقطابمصادر 
 ىذيف المصدريف: اليلتا, كيمخص الجدكؿ الخارجي

 ( يوضح المصادر الداخمية والخارجية لبلستقطاب1جدوؿ رقـ )
 The internal source أواًل: المصادر الداخمية

 Promotion الترقية
 Rotation الكظيفيالنقؿ 

 Skills inventories                          مخزكف الميارات
  Job posting Friends كالمعارؼ كاألصدقاء  عف طريؽ الزمبلء  الداخمي اإلعبلف

 The External source ثانيا: المصادر الخارجية
    Walks in التقدـ المباشر لممنظمة

 Advertisement اإلعبلف
 Agencies ككاالت كمكاتب التكظيؼ

 Schools & institutes المدارس كالمعاىد                                             
 Unions النقابات

 Professional associations المنظمات المينية                                     
 Military service الخدمة العسكرية                                                     

 Officer polarized مكظؼ مختص باالستقطاب                                    
 Participation in events and occasions أحداث كمناسبات فيالمشاركة 

 Automation research for candidates نظـ مؤتمتة لمبحث عف المرشحيف
 Other modern methods أساليب أخرل حديثة                                   

لبشرية في الخدمة المدنية, المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, عامر, إدارة الموارد ا الكبيسى,المصدر: 
 110ـ, ص2004جميورية مصر العربية, القاىرة, 
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 :االختيار والتعييف /ثانياً 
خطكرة  كأكثرىاالمكارد البشرية  إدارةمف أىـ مياـ  كالتعييفتعتبر عممية االختيار 

 إجرائيةالمتقدميف عبر خطكات كمراحؿ  تصفية يتقرر مف خبلليا التية, لككنيا الميمة كحساسي
لشغؿ  مبلئمة األكثر األفرادصبلحية ككفاءة, كتسمية  األقؿ األفرادباستبعاد  ييمتعاقبة لتنت

, 2004)الكبيسى,  اعتمدت ليذا الغرض التيالكظائؼ الشاعرة كفقا لؤلسس كالمعايير 
 التحميى ضركرة الحنيؼ عم إسبلمناكنظرا ألىمية ىذا المكضكع فقد ركز  (.103ص
 –كتكلية األصمح كاألجدر لمكظيفة, فقد اعتبر الرسكؿ  ختياراالعممية  فيالمكضكعية كالحيادية ب

كاألكفأ ىك خيانة هلل كلرسكلو كالمؤمنيف,  األصمحكانتقاء  اختيارعدـ  –صمى اهلل عميو كآلو كسمـ 
منو فقد  أكلىرعيتو مف ىك  فيأمكر المسمميف شيئا ك  فيقكلو " مف كلى رجبل  فيكقد بيف ذلؾ 

 خاف اهلل كرسكلو كجماعة المسمميف " ) صحيح مسمـ(.
كالتعييف تتبع عممية االستقطاب, كلف تككف عممية االستقطاب ذا قيمة  االختياركعممية 

كاالنتقاء  االختيارانتقاء سميمة, كذلؾ لف تككف عممية  أك اختيارلـ تتبعيا عممية  إذاكجدكل 
فاءات لمكظائؼ جمب الك فينجحت عممية االستقطاب  إذا إالكفعالة كذات قيمة كالتعييف مؤثرة 

 .العبلقة في متبادلة المقصكدة, فاألىمية
بمقتضاىا يقسـ المرشحيف  التي اإلداريةبأنو " العممية  (97, ص2003) زكيمؼ كيعرؼ

طريقة أخرل يمكننا كب فريقيف, فريؽ تقبمو المنظمة لتعيينو لمكظيفة الشاغرة, كفريؽ ترفضو, إلى
كيعرؼ  .لمكظيفة " المرشحيفأفضؿ  النتقاءتقكـ بيا المنظمة  التي العممياتتمؾ  ياالقكؿ: أن

ختيار الشخص األكثر مناسبة لشغؿ كظيفة محددة كاالنتظاـ فييا مف اعممية " عمى أنيا أيضان 
 (.Mondy & Noe, 2005بيف مجمكعة المتقدميف بالطمبات ليذه الكظيفة " )

بأنو مصطمح يطمؽ عمى العممية المتضمنة " (104ص ,2004) يعرفو الكبيسىكما        
بإصدار أمر التعييف  ييلخطكات متعددة متعاقبة, تبدأ باإلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة, كتنت

, 2008) العيمةكيكضح  كصبلحيتيـ لشغميا ". بمبلءتيـلممرشحيف الذيف تميزكا عف غيرىـ 
 :االختيارخطكات عممية  اليالت مف خبلؿ الجدكؿ (33ص
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 ( يوضح خطوات عممية االختيار2جدوؿ رقـ )

 مبلحظات مشتمبلتيا مسمى المرحمة المرحمة

اإلعبلف عف الكظائؼ  األكلى
 الشاغرة

كيتضمف اإلعبلف عمى المعامبلت التالية: 
الجية المعمنة, المؤىبلت كالشركط, الجية 

 إليياتقدـ الطمب  التي
 ريفية كتعميميةأداة تع

 االستقطاب الثانية
اآلتية: المصادر الداخمية  تشمؿ المصادر

كالخارجية, كليا كسائؿ تقميدية كأخرل غير 
 تقميدية

 يسمييا البعض االستجبلب

مف  أكليةتككف ىذه المقاببلت بصكرة  المقابمة األكلية الثالثة
 مميزاتيا قصر فترتيا الزمنية

يتـ مف خبلليا معرفة بعض 
 لجكانب المظيرية كالسمككيةا

طمبات المتقدميف  استبلـ الرابعة
 كرسائؿ المعرفيف

تتضمف الكثائؽ كالمستندات الرسمية: 
, كالشيادات الدراسية, األحكاؿصكرة بطاقة 

 .c.vبعض األحياف  فيشيادات الخبرة, ك 

تسمـ الطمبات عف طريؽ: 
اليد, البريد, كأخيرا عف طريؽ 

 كتركنيلاالالبريد 

 المقاببلت الشخصية خامسةال

 المقاببلت الشخصية إما أف تككف:
مفتكحة كغير مخططة أك غير  -

غير مقيدة بأسئمة  أممقننة 
 محددة.

مقننة أك مقيدة أك مخططة,  -
ال تستغرؽ كقتا طكيبل, كال  ييف

 إسيابحكار فييا كال 
قد تككف ىادئة كمكجية مع أنيا  -

 غير مقننة كال مخططة

ريعات, تنص عمييا أغمب التش
كتتبايف دقتيا كمكضكعيتيا مف 

أخرل, كما تتبايف  إلىجية 
 ضركرتيا

 االختباراتإجراء  السادسة

 :الشائعة التطبيؽ االختباراتأىـ 
 االختبارات الشخصية -
 اختبارات التحصيؿ -
 االختبارات العممية لؤلداء -
 اختبارات الذكاء -
 اختبارات كشؼ الكذب -

تتعدد االختبارات, كتتنكع 
تبعا لمستكل الكظائؼ  أساليبيا

 الشاغرة كطبيعتيا

 الفحكص الطبية السابعة
مف اجتازكا الخطكات السابقة  إرساؿيتـ 
لمتأكد مف سبلمتيـ مف  الطبيالفحص  إلى

 عاىة أمالسارية كالمعدية أك  األمراض

 فيال تتكقؼ الفحكص الطبية 
المنظمات العصرية, بؿ 
 تستمر بصفة دكرية

عداد قبؿ كاإل التأىيؿ الثامنة
 المباشرة

 فييجرل تدريب المتدربيف قبؿ تعيينيـ 
الكظائؼ المينية  فيبعض الحاالت كما 

 أك التقنية

مف  التأكدىذه آخر مرحمة 
يتـ  التيالشريحة  أىمية

 اختيارىا لمعمؿ كمف ثـ تعيينيـ
 التعميـبية و , واقع عممية التوظيؼ المعموؿ بيا في وزارة التر 2008العيمة, معيف شعباف, المصدر: 

 33لفمسطيني بمحافظات قطاع غزة, صا
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 ىيفإف مرحمة المقاببلت  االجتماعي اإلدراؾ فيكككف الدراسة تتناكؿ مكضكع التحيز 
تتمحكر حكليا  التي مف أكثر المراحؿ مف التكضيح كالتفصيؿ ألنيا بشيءسيتناكليا الباحث  التي

 اإلدراكي. التحيزتتأثر بكيمكف أف  االجتماعي اإلدراؾعممية 
 :المقاببلت

, كتتعدد جكانب عممية اختيار المكظفيف في المقاببلت مف أكثر الكسائؿ انتشاران  رتعتب
استخداماتيا سكاء ليدؼ التصفية األكلية كاستبعاد األفراد الذيف ال تتكافر فييـ شركط التعييف, أك 

ؼ الشاغرة, أك ككسيمة متممة اختيار المكظفيف المناسبيف لمكظائ في االمتحاناتلتككف بديمة عف 
 إضافيةطمبات التكظيؼ كالحصكؿ عمى معمكمات  فيكردت  التيلمتأكد مف البيانات  لبلمتحانات

, كمف خبلؿ يمكف استخداميا أيضا ألغراض أخرلكذلؾ حسب نكع الكظيفة, ك  عف المتقدميف
ت أكثر لكمييما مف المقابمة يتعرؼ الطرفاف المنظمة كالمرشحكف عمى بعضيما حيث تتاح معمكما

, 2007خبلؿ التركيز عمى الخصائص المظيرية كالسمككية لممرشحيف )العامرم, الغالبي, 
 (.597ص

تبادؿ المعمكمات بيف الطرفيف صاحب العمؿ كطالب العمؿ  إلىإذف فالمقابمة تيدؼ 
  (279ص ,2001,الباقي)عبد  .بيا سابقا اإلدالءأكد مف معمكمات تـ كالت

  :تأنواع المقاببل
  :( Dessler, 2007, p.254-259) اآلتيةيمكف تصنيؼ المقاببلت حسب الطرؽ األربعة 

 :إلىالييكمة: وتصنؼ حسب  .1
 سئمةاألفييا كضع قائمة ب يتـ التيتمؾ المقاببلت  ىيك  المباشرة: أوالمقاببلت الموجية  -أ 

جاباتيا المتكقعةك  راغبي التكظؼ إلىالمراد تكجيييا   عمى كؿ سؤاؿ. ا 
ال تمتـز بتحديد  التيتمؾ المقاببلت  ىيك  :ببلت غير الموجية أو غير المباشرةالمقا -ب 

تحديد الخطكط العريضة لممكضكعات المراد تغطيتيا  فيقائمة أسئمة معينة, كلكف يك
ترد عمى أذىانيـ  التيخبلؿ المقابمة, بحيث يقـك أعضاء لجنة المقابمة بطرح األسئمة 

مجمكعة مف األسئمة  إلىتعرض كؿ مف المرشحيف دكف ترتيب معيف, كىذا ما يفسر 
كجكد نكع مف عدـ  إمكانيةتختمؼ عف غيره. كيؤخذ عمى ىذا النكع مف المقاببلت 

 المكضكعية كدقة التقييـ, كذلؾ لعدـ كجكد معيار مكحد يتـ تقييـ المرشحيف عمى أساسو.
 :إلىكيمكف تصنيفيا  الغرض مف المقابمة:حسب  .2
تعد نكعية خاصة مف المقاببلت التي تجرل لمحكـ عمى كفاءة  ىيك  :مقاببلت الضغوط -أ 

يتـ مف خبلليا تكجيو عدة أسئمة استفزازية لممرشح,  حيث المتقدميف لشغؿ كظيفة معينة,
غكط عنده ضسية المرشح كالتعرؼ عمى مستكل الكذلؾ مف أجؿ الحكـ عمى درجة حسا
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دـ ىذا النكع مف مكقؼ الدفاع عف نفسو, كلذلؾ يستخ فيبحيث يصبح المرشح 
 المقاببلت لتقييـ المرشحيف لكظائؼ يتعرض شاغمكىا لضغكط كبيرة.

, المرؤكس أداءعقب تقييـ  إجراؤىايتـ  التيتمؾ المقاببلت  ىيك : مقاببلت تقييـ األدا  -ب 
حيث يتـ خبلليا إجراء مناقشة بيف المشرؼ كالمرؤكس حكؿ التقديرات التي حصؿ عمييا 

كتحسيف  المرؤكسيف, كذلؾ بيدؼ كضع مقترحات لتطكير أداء ئواألخير أثناء تقييـ أدا
 .المينيمستكاىـ 

 :إلىكيمكف تصنيفيا  :حسب مضمونيا .3
المقاببلت المكقفية تركز  أف إالتشبو المقاببلت المكجية,  ىيك  :المقاببلت الموقفية -أ 

 قدرة الفرد عمى القياـ بسمكؾ معيف خبلؿ مكقؼ معيف.عمى قياس  أسئمتيا
المقابؿ يحاكؿ مف خبلليا  التيالمقاببلت  ىيك  :بالوظيفة المرتبطةت المقاببل -ب 

الشاغرة مف خبلؿ الكظيفة  فياستنتاج ما سكؼ يككف عميو مستكل أداء الفرد 
عمى أسئمة يتـ طرحيا عميو حكؿ تصرفاتو السابقة, كتعتبر المقاببلت  إجابتو

 المقاببلت. مف أىـ أنكاع ىذا النكع مف النفسيةالسمككية كالمقاببلت 
 :إلىتصنؼ  :إدارتيا أسموبحسب  .4

كبيف مرشح قد تتـ بيف مقابؿ كاحد  التيتمؾ المقاببلت  ىيك  :المقاببلت الفردية -أ 
 .كاحد مف المرشحيف لمكظيفة

يقصد بيا تقييـ طالب الكظيفة مف قبؿ مجمكعة مف المقابميف ك  :المقاببلت الجماعية -ب 
 .آف كاحد في

 مقاببلت التوظيؼ مساوئ
: 2003ـ األخطاء الشائعة عند إجراء مقاببلت التكظيؼ ما يمى )عبد المتعاؿ, كجكدة, مف أى
 (:238ص

% مف األحكاـ يتخذىا 85أف  إلىتكصمت الدراسات كالبحكث  األحكاـ المتسرعة: .1
المقابمكف قبؿ بدء المقابمة اعتمادان عمى المستندات التي يقدميا طبلب الكظيفة, ككذلؾ 

 مظيرىـ الشخصي.
: إف المقابميف يبدك ككأنيـ لدييـ تحيز سمبي تجاه المتقدميف يز أو التركيز السمبيالتح .2

بما يتكافر لدييـ مف بيانات غير  لشغؿ الكظيفة, حيث نجد انيـ يتأثركف بصفة عامة
مف  انطباعاتيـمبلئمة عف ىؤالء االفراد أكثر مف تأثرىـ بالبيانات المبلئمة مما يحكؿ 

الناحية السمبية, كمف ىنا يتضح كجكد خطأ شائع أثناء إجراء  إلىالناحية اإليجابية 
البحث عف المعمكمات السمبية عف طالب الكظيفة  فيرغبة المقابميف  فيالمقابمة يتمثؿ 

 غير صالحو. فيمما يترتب عميو إنياء المقابمة 
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 : كىذه المشكمة يترتب عميياعدـ إلماـ المقابميف بطبيعة عمؿ الوظيفة المعمف عنيا .3
المتقدـ لشغؿ الكظيفة  فيعدـ قدرة المقابميف عمى تحديد أىـ المكاصفات الكاجب تكافرىا 

 ليؤدم كاجباتيا بنجاح.
المقابميف ببعض السمككيات غير الحقيقية التي  يتأثرغالبان ما  التأثر بالسموؾ المصطنع: .4

لي درجات يبدييا طبلب الكظيفة بكضكح أثناء المقابمة كىي تشكؿ نسبة عالية مف إجما
 التقييـ فترجح كفتيـ لدل المقابميف.

اداء باقي طبلب  اتمستكيبالفرد  أداءتقييـ  فيكيقصد بو التأثر  الخطأ العكسي: .5
 أفٌ مبلئـ لشغؿ الكظيفة بالرغـ مف  أنوالكظيفة, فقد يتـ تقييـ فرد أثناء المقابمة عمى 

 اتمستكية مف األفراد ذكم إال ألنو تـ تقييمو بعد مجمكع لشيءمستكل ادائو متكسط, ال 
 األداء الضعيفة, لذلؾ فيك يعد افضؿ فرد بالنسبة ليـ.

كيرل الباحث أف ىذه األخطاء الشائعة في مقاببلت التكظيؼ تؤثر عمى إدراؾ المقابميف  
لممتقدميف, فيي تسبب نقص في المعمكمات كبالتالي تؤدم إلى التحيز الذم يصدر عنو أحكاـ 

 غير مكضكعية.
 :لتحسيف صورة المنظمة استخداـ أسموب إدارة االنطباعؿ الثالث/ المجا

يحدثو فينا اآلخر, كعممية تككيف  الذمعمـ النفس ىك ذلؾ التأثير  في االنطباع
ة بيف األفراد, كفييا يقكـ الفرد بتنسيؽ االجتماعيعممية تنشأ مف التفاعبلت  ىياالنطباعات 

عف ىذا اآلخر, كتتـ ىذه  , لمخركج بصكرة كمية متكاممةالمعمكمات المتنكعة كالمشتتة حكؿ اآلخر
 أفعالناالعديد مف  أف كالتي ترل االنطباعكىناؾ نظرية إدارة , العممية بصكرة شعكرية كال شعكرية

الظيكر أماـ الغير, كتشير  فيليس مدفكعا فقط باإلتياف بسمككيات متناسقة, بؿ كأيضا بالرغبة 
 :(50-51ص , 2004)زىراف,  يميما  إلىضمار ىذا الم فيالحقائؽ المعممية 

 نشكؿ انطباعاتنا عف الغير مف خبلؿ معمكمات أك بيانات بسيطة عنيـ. إننا .1
حتى لك كانت المعمكمات  األفرادتككيف انطباعات عالية التناسؽ عف  إلىيميؿ األفراد  .2

 عنيـ بسيطة لمغاية.
 يدـك لفترة طكيمة. كتأثيرىاتتككف بسيكلة, كمف الصعب تغييرىا  األكلى االنطباعات .3
عف اآلخر, فإنيـ ال يقكمكف بتحميؿ كؿ معمكمة جديدة  ف األفراد انطباعان عندما يككٌ  .4

خر, كلكنيـ يستخدمكف ما يسمى باألبنية المعرفية, اآليحصمكف عمييا عف الشخص 
 .ةاالجتماعي أدكارىـالسمككيات المتكقعة مف األفراد بناء عمى  فيتتمثؿ  ىيك 
 األعماؿرص األفراد عمى ترؾ انطباع حسف عنيـ لدل اآلخريف فإف منظمة كما يحك 

)صكرة المنظمة(, كىذا األمر لو  corporate image, كيسمى ذلؾ: تسعى إلى ذلؾ أيضان 
مجاؿ التكظيؼ, كبالنسبة لممستثمريف, كالييئات المتعاممة مع المنظمة,  فيأىمية خاصة 
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نجد أف المنظمة ذات السمعة الحسنة تستطيع جذب  مجاؿ التكظيؼ مثبلن  ففيكالجميكر ككؿ, 
 (.99ص ,2004, كبسيكني, رفاعيأفضؿ الككادر لمعمؿ فييا )

( أف ىناؾ عبلقة بيف الذاكرة كتككيف االنطباع يمكف تمخيصيا في 52, ص2004كترل زىراف )
 النقاط التالية:

  كنا انطباعا بالفعؿ عف , إذا كنا قد كالعقميالذاكرة تسترجع معمكمات متسقة مع البناء
مرحمة التككيف فإف الذاكرة تستدعى ما ىك غير متسؽ  في االنطباع, أما إذا كاف الغير

 مع ىذا البناء.
  عف اآلخر فإننا نستخرج  كميان  إننا عندما نككف انطباعان  الثنائيتقترح نظرية التمثيؿ

فإذا  الذاكرة فيسو نفس الكقت فإننا نخزف السمكؾ نف فينراىا ك  التيمضاميف السمكؾ 
( مضمكف السمكؾ )كىك األنانية(, لنستدعيرأينا احدىـ يتصرؼ بأنانية فإننا سنخزف )

لذا فإننا عندما نعرؼ معمكمة جديدة عف  ,جانب السمككيات الدالة عمييا إلىكذلؾ 
الذاكرة أيضا سمككياتو, ككمما ازددنا  فيشخص فإننا نخزف انطباعنا عنو كما نخزف 

, لكف سيظؿ ليذه السمككيات نفسر بعض سمككياتو النكعية بدأناالشخص  خبرة بيذا
تقديرنا الكمى لمشخص.  فيأثرت عمى نقطة البداية  ألنياعمى انطباعنا الكمى  تأثيرىا
بشكؿ كبير عمى تقديراتنا الكمية  تؤثرفيذا النمكذج يقترح أف المعمكمات المبكرة  كبالتالي

ا عمى ما أف لممعمكمات البلحقة تأثيرىا الكبير أيضفيما يسمى بالتأثير األكلى, ك
 فيما يسمى بالتأثير البلحؽ أك المؤخر أك الحديث. استرجاع السمككيات النكعية

  عف الغير, ما لـ يكف ىناؾ سبب خاص  ايجابي أكلىتككيف انطباع  إلى األفراديميؿ
ا معمكمات ايجابية ثـ تكافرت لدين إذاعبلكة عمى ىذا نجد انو , سمبييجعمنا نفكر بشكؿ 

 االنطباعكيف تك فيسمبية عف شخص ما, فإننا سنرجح كفة المعمكمات اإليجابية  أخرل
مف الصعب  األكلى االنطباعات أفالكمى عف ىذا الشخص, كأحد أىـ أسباب ىذا 

ضكء ما يعزز انطباعيـ  فيتفسير المعمكمات الجديدة  إلىمحكىا, حيث يميؿ األفراد 
قد  التي البلحقةلجزئية تذكره أفضؿ مف التعديبلت ا إلىلؾ يميمكف , كىـ كذاألكلى

 إدراكيـ لآلخر. فييقكمكف بيا 
 :المنظمات في االنطباعإدارة  فيالوسائؿ المستخدمة بعض 

 السنكملتحسيف صكرتيا التقرير  األعماؿتستخدميا منظمات  التيكمف الكسائؿ المعتادة 
ف معمكمات كتحاليؿ تفصيمية عف الحالة المالية لمشركة, كقد لنتائج أعماؿ الشركة كما يمحؽ بو م

 ك الكرؽ المستخدـشكؿ الطباعة أ فيتسرؼ بعض الشركات كتبالغ عند نشر ىذه التقارير سكاء 
ذلؾ حتى ال تتيـ مف  فيحيف أف شركات أخرل تحرص عمى البساطة  في ,اإلخراج فيأك 
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, رفاعيعف المنظمة ) سيء انطباعمدعاة لترؾ  جانب المستثمريف باإلسراؼ فيككف التغير ذاتو
 (.99ص ,2004, بسيكنيك 

كيعمؽ الباحث عمى دكر اإلدراؾ االجتماعي في إدارة االنطباع لتحسيف صكرة المنظمة 
حكؿ  أف ىذه العممية تركز عمى المعمكمات التي تتبادليا المنظمة مع اآلخريف بكسائؿ مختمفة

مية تبادؿ معمكمات أثناء العبلقات كالتفاعبلت تحتاج إلى إدراؾ م عمأدائيا كصكرتيا, كبالتالي فأ
 طرفي التفاعؿ ليذه المعمكمات بيدؼ  إصدار األحكاـ.

 :القراراتاتخاذ  المجاؿ الرابع/
يعتبر القرار جزءان أساسيان مرتبطان بكافة أمكر حياتنا اليكمية بدءان مف أكثرىا بساطةن 

, أك تككف كركتيني عفكمقد تككف بسيطة تتخذ بشكؿ سريع  تارافالقر أكثرىا تعقيدان,  إلىكصكالن 
كيعتبر اتخاذ القرار ىك محكر  مف الدراسة كالتركم قبؿ اتخاذىا. كثير إلىتحتاج معقدة كصعبة 

جميع كظائؼ اإلدارة كنشاطاتيا, كيعتبر القرار  فيالعممية اإلدارية, ذلؾ انيا عممية متداخمة 
مجاؿ العممية  فيدارة لتحقيؽ أىدافيا لما يقكـ بو مف دكر كبير اإلدارم كسيمة مف كسائؿ اإل

كالكسائؿ المادية البلزمة لمعممية اإلدارية كيبمكر ية, فيك الذل يؤمف القكل البشرية اإلدار 
ىذه  اليـر اإلدارم فيالعميا  المستكيات تتكلىكألىميتو  ,امكر محسكسة إلىالتكجيات كالسياسات 

ف كاف يصدر تاذ القرار , كعممية اتخالعممية أحد  باسـتضمف طابعان تنظيميان لككف القرار كا 
 .(139ص , 2013,في)مصطليف إال أنو ناتج عف جيكد مجتمعة المسؤك 

فإف  اليكبالتلؤلشياء مف حكليـ,  إدراكيـ فيإننا نعمـ أف األفراد يتميزكف فيما بينيـ 
أسمكب اتخاذ القرارات, فيـ يتميزكف عند  فييختمفكف فيما بينيـ  أفرادان  باعتبارىـالمديريف 

 فييتميزكف  لجكانب تمؾ المشكمة, أيضان  إدراكيـتحديدىـ لممشكمة كتشخيصيـ ليا, كذلؾ بحسب 
 أفضؿتحديد معايير تقييميـ كحكميـ عمى  فيالممكنة, كما يختمفكف  لبدائؿ الحمكؿ إدراكيـ

)ماىر,  إدراكيـكذلؾ حسب قراراتيـ  اتخاذ فيالنياية يتميزكف  في أنيـالبدائؿ, كمف ذلؾ نستنتج 
 (.78, ص2002

عمى أنو اختيار بيف مجمكعة حمكؿ ( 297, ص2007) يعرفو العامرم, كالغالبي :تعريؼ القرار
 بأنو( 139ص, 2013) مصطفي يعرفوا أك أزمة ما أك تسيير عمؿ معيف, ك مطركحة لمشكمة م

 .معيف دؼى تحقيؽ سبيؿ في بدائؿ عدة بيف مف بديؿ اختيار
 ,2007كالغالبي, )العامرم, كبيذا فإننا يمكف اف نبلحظ كجكد ثبلثة أركاف أساسية لمقرار كىى

 (:298ص
 فعند كجكد بديؿ أك خيار كاحد فقط كنحف مجبريف عمى اختياره فبل يكجد كجكد البدائؿ :

 قرار ىنا.
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  بعيدان عف  ختياراال: تكفر أكثر مف بديؿ ال يكفي, بؿ البد مف تكفر حرية االختيارحرية
 أحد الخيارات. الختياراإلجبار 

 ف عدـ كجكد اليدؼ يجعؿ القرارات كجكد اليدؼ : إف لكؿ قرار ىدؼ نسعى لتحقيقو, كا 
 عمبلن عبثيان.

 : مراحؿ صناعة واتخاذ القرار
 :(300: ص 2007تتمثؿ مراحؿ اتخاذ القرار فيما يمى )العامري, والغالبي, 

القرار تحديد المكقؼ ىؿ  ذىذه المرحمة يتطمب مف متخ فيك  ات القرار:مرحمة إدراؾ متطمبأواًل/ 
صدد اتخاذ قرار لكجكد مشكمة أك اف ىناؾ فرصة, فالمشكمة ىي مكقؼ تفشؿ فيو  فيىك 

أك اف بعض أكجو األداء غير منظمة, بينما الفرصة ىي مكقؼ يرل  ,إنجاز أىدافيا فيالمنظمة 
 ة تتجاكز االىداؼ المكضكعة حاليان.كامن تنظيميةفيو المدراء انجازات 

الفرصة تبدأ مرحمة تحديد  أكبمجرد تشخيص المشكمة  مرحمة تشخيص وتحميؿ األسباب:ثانيًا/ 
سنكح ىذه الفرصة كذلؾ بجمع بيانات كتحميميا  أكظيكر ىذه المشكمة  إلى أدتاألسباب التي 

 كدراستيا بعمؽ كدقة.
ؿ حمكالن مقترحة لمعالجة األسباب اك حؿ المشكمة أك كىي تمث مرحمة تطوير البدائؿ:ثالثًا/ 

 مف الفرصة. االستفادة
كثيرة  كأدكاتإف عممية تقييـ البدائؿ تجرم كفؽ اعتبارات كبكسائؿ  مرحمة تقييـ البدائؿ:رابعًا/ 

 .مف الفرصة االستفادة البدائؿ أفضؿ لحؿ المشكمة أك أممف أجؿ معرفة 
بعد التقييـ فإف ىناؾ بدائؿ ستستبعد كسيتـ اختيار أفضؿ  اختيار البديؿ المناسب:خامسًا/ 

 البدائؿ في ضكء نتائج التقييـ عند المقارنة.
 إلىإف بعض القرارات تككف سيمة التنفيذ مقارنة بأخرل تحتاج تنفيذ البديؿ المختار: سادسًا/ 

 .جيد كبير كاستجابة مف العامميف كتعاكف لتنفيذىا
المعمكمات  كجمعالقرار  اتخاذالبد مف تقييـ النتائج الناجمة عف ة: تقييـ وتغذية عكسيسابعًا/ 

عف اآلثار كالنتائج كتحميميا كمقارنتيا بما استيدؼ مف نتائج كتكفير تغذية عكسية بشكؿ تقارير 
 كتصكيبات كتكضيحات تستيدؼ زيادة فاعمية القرار.

المرحمتيف األكلى كالثاني  كيرل الباحث مف خبلؿ المراحؿ السابقة التي تـ استعراضيا أف 
تمثؿ القاعدة التي يؤسس عمييا متخذ القرار مراحمو البلحقة  كىؿ المرحمتيف تعتمداف عمى 
اإلدراؾ بصكرة رئيسية, ففييما يتـ تحديد المشكمة أك الفرصة كمف ثـ فيميا كتفسيرىا كجمع 

 لقرارات.المعمكمات عنيا, كىذا ما يفسر التأثير الكبير لئلدراؾ عمى اتخاذ ا
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 يوضح عممية صنع واتخاذ القراريمخص و  (3) شكؿ
 

 
  ,اإلدارة واألعماؿ ,2007 طاىر حسف, والغالبي, صالح ميدي العامري,المصدر:  

 .299 ص, دار وائؿ لمنشر, عماف, األردف
 

إدراك متطلبات القرار 
 (تحديد الموقف)

تشخيص وتحليل األسباب 
 (جمع المعلومات والتحليل)

تطوير بدائل وتقييمها 
 (حلول محتملة)

 اختيار البديل المناسب

 تنفيذ الحل المختار

 تقييم وتغذية عكسية

إقرار التنفيذ أو إجراء 
 تصحيحات

 إما وجود مشكلة أو فرصة

تشخيص أسباب المشكلة 

 أو مالمح الفرصة

خيارات حل المشكلة أو 

 اقتناص الفرصة

افتراض حل معين بعد 

 تقييم البدائل

 

استخدام القدرات اإلدارية 

ال تجسد الحل للقيام بأفع

 المختار

جمع المعلومات حول 

 عملية التنفيذ وتقييمها

 

اإلقرار بصواب الخيار أو 

تعديله من خالل تقييم 

 نتائج التنفيذ

صنع 

 القرار

اتخاذ 

 القرار

 عملية

 صنع

 واتخاذ

 القرار
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 :االجتماعيمؤثرة في اإلدراؾ العوامؿ ال
دراؾ االجتماعي كاالطبلع عمى أىميتو كدكره, يرل بعد تقديـ التعريفات الخاصة باإل

يتعمؽ بعمميات نفسية كمعرفية كفكرية كسمككية فيك ليس عمى  االجتماعياإلدراؾ  فالباحث أ
آخر بسبب  إلى, بؿ يختمؼ مف شخص األفرادعند جميع  كمستكل متساكم درجة كاحدة
لشخصية كالفسيكلكجية كالنفسية ا يـاتصف فيبيا البشر  الىكتعبحانو خمؽ اهلل س التي االختبلفات

أسباب اختبلؼ الناس في طريقة  االجتماعيبحث المشتغمكف بعمـ النفس لقد العقمية.  يـقدراتك 
 ,2004)زىراف,  ذلؾ إلىإدراكيـ لآلخريف, كقد تبيف أف ىناؾ مجمكعتيف مف العكامؿ تؤدياف 

  (.59ص, 2001, حسف) ,(81-78ص
 :موضوع اإلدراؾ أي بالمدرؾ أواًل: عوامؿ تتعمؽ بالشخص

  الدكر: إننا في ظركؼ حياتنا اليكمية نجد أشخاصان يتصرفكف في ظركؼ ما
حسب طبيعة دكرىـ, بما يزيد أك يقمؿ مف مكانتنا أك قكتنا األمر الذم يؤثر عمى 

 ذلؾ. (Horrwitz, 1958)إدراكنا ليـ, كقد أكدت دراسة 
 :ما عمى نحك يختمؼ عما نتكقعو  عندما يسمؾ فرد في مكقؼ الرابطة السببية

منو مف سمكؾ مناسب ليذا المكقؼ فيذا يؤثر عمى إدراكنا لو, كىذا ما أيدتو 
 .(Jones & Dochams, 1958)تجربة 

 عوامؿ ذاتية تتعمؽ بالمدرؾ وىي ثبلث مجموعات: :ثانياً 
 مختمفة بيئية ظركؼ عف تنتج األجؿ قصيرة نفسية استجابة كىي: المزاجية العكامؿ /أكليا

 أثر خصائص الشخص المدرؾ عمى إدراكو: /كثانييا
األشخاص الصغار يختمفكف في إدراؾ اآلخريف عف األشخاص األكبر ف السف كالجنس: .1

 سنان, ككذلؾ كجد أف اإلناث يختمفف عف الذككر في إدراكيف لآلخريف.
 فالشخص المدرؾ يرل في اآلخريف نفس أثر الصفات الشخصية لممدرؾ عمى إدراكو: .2

 الصفات التي يحمميا.
تبيف أف كؿ فرد يتميز بنمط معيف يستخدمو في  النمط اإلدراكي الخاص بكؿ فرد: .3

 & Gollinاإلدراؾ, كقد أكضحت ذلؾ دراسات عدة منيا دراسة جكلف كآخريف 
Rosenberg, Bieri, 1955  إذ أف كؿ فرد ييتـ في إدراكو لآلخريف بسمات معينة
 .يضعيا في المقدمة أك يكررىا

أف األفراد  بينت الدراسات أثر إدراؾ الفرد لذاتو كتقديره ليا عمى إدراكو كصحتو النفسية: .4
الذيف يستمدكف إدراكيـ لذاتيـ كتقديرىـ ليا مف أشياء خارج نطاؽ الذات مثؿ رأم 
اآلخريف فييـ أك في عدد ما يمتمككنو مف أشياء أك فيما يحصمكف عميو مف مكانة 
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أكثر قمقان مف غيرىـ ألنيـ إف لـ يحصمكا عمى ىذه األشياء اجتماعية, كاقتصادية, 
يشعركف بالدكنية كالقمؽ المستمريف, ألف رأم اآلخريف فييـ مسألة متغيرة, كما يمتمككف 

أف  ظيركعمى العكس مف ىذا فقد  ,ية بالنسبة لغيرىـ كمتغيرة أيضان مف أشياء مسألة نسب
ديرىـ ليا مف أشياء أك مصادر ذاتية مثؿ األشخاص الذيف يستمدكف إدراكيـ لذاتيـ كتق

يحصمكف عمى درجات أعمى مف  التزاميـ بالفضائؿ, كجدت أف ىؤالء الطمبة كالطالبات
 خارجية. يستمدكف تقديرىـ لذاتيـ مف عكامؿالذيف  ذكييـ

لقد تبيف أف األفراد األقؿ ميبلن لمتعصب يككنكف أكثر دقة في  أثر اتجاىات التعصب: .5
 .يف عف ذكم الميؿ الشديد لمتعصبإدراكيـ لآلخر 

 أثر العكامؿ المتعمقة بالتنظيـ المعرفي لمفرد: /كثالثيا
 تؤثر عمى إدراكو لشخص ما. فقد كجد أف خبرة الفرد, الخبرة السابقة .1
 ة كمفيـك الفرد عف ذاتو. االجتماعي اتالعبلق .2
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 المبحث الثالث
 االجتماعيفي اإلدراؾ  التحيز 

 :ةمقدم
سكاء كاف ذلؾ بشكؿ كبير  كنحف نمارس التحيزحياتنا,  فيإف التحيز ظاىرة معركفة       
المكاقؼ كالقضايا المختمفة التي تعرض عمينا أك تمؾ التي نتعرض ليا,  فيبغير قصد  أكبقصد 

ف تتككف حياة المرء مف مجمكعة مك , لدل الفرد كىك مرتبط بالجكانب النفسية كالمعرفية كالسمككية
 كباستثناء, األخرلكالسمككيات كالكممات كالحكادث كآالؼ المعطيات الحسية  كاألفعاؿالحركات 

لو داللة, كنتيجة عممية اختيار  شيءبعض الحركات الفسيكلكجية األساسية, مثؿ التنفس, كؿ 
, )كاعية أك غير كاعية( يتـ مف خبلليا تبنى مجمكعة مف القيـ كاستبعاد مجمكعة أخرل مف القيـ

 .الشيءما, كميؿ عقمو ليذا  لشيءالفرد  انحيازبحد ذاتو ىك تعبير عف حالة  االختياركىذا 
فقط, بؿ يمتد  األفرادعمى كما يرل الباحث كال يقتصر التحيز  .(12, ص1996)المسيرل, 

كالتي  االنحيازكمف األمثمة الكاقعية حركة دكؿ عدـ  ليشمؿ الجماعات كالمنظمات كحتى الدكؿ,
 أم إلىكعدـ الميؿ  الدكؿ األعضاء فييا حياد إلى تىدفبعد الحرب العالمية الثانية ك  تأسست

مكضكع ىذه  فيك  مف أطراؼ الصراع بعد الحرب الباردة بيف الكتمة الشرقية كالكتمة الغربية.
تفيد بمجمميا عمى انو فيـ كتفسير  االجتماعيالتعريفات المتعددة التي كردت لئلدراؾ الدراسة فإف 

, كلكف كما تكضح  سمكؾ اآلخريف بسبب تكفر المعمكمات التي نحصؿ عمييا عنيـل
ال يحالفو الصكاب دائمان, بؿ عمى العكس فإنو  االجتماعي( فإف إدراكنا 56, ص2004زىراف)

كؿ أك المي االنحرافاتأحيافو كثيرة لمتحريؼ كالتشكيو كىك ما يعرؼ بالتحيزات أك  فييتعرض 
إدراؾ الشخص,  فيظير مشاكؿ التحيز ( أنو حينما ت91ص ,2003عطية)اإلدراكية, كيضيؼ ال

 فإف المدرؾ يشكؿ مدركات غير صحيحة لميدؼ, كيؤدم ذلؾ لعدـ دقة القرارات.
حياتنا, كقد تؤثر سمبان عمى تكافقنا, ليس  فيإف ىذه التحيزات اإلدراكية تمعب دكران خطيران 

 فيكلكف أيضان عند اختيار األشخاص المتقدميف  ة الشخصية,االجتماعيإطار العبلقات  فيفقط 
مجاؿ الدراسة, البد لمجنة الحكـ  فيمجاؿ العمؿ, أك عند تصنيؼ األفراد أكاديميان أك مياريان 
   (.57, ص2004عمى األفراد أف تككف متحررة مف ىذه التحيزات.)زىراف, 

 :تعريؼ التحيز
, كىك مصدر الرأم فيـ كالمكافقة المعاجـ المغكية, ىك االنضماالتحيز كما جاء في 

فنا  فيىذه الكممة قد كردت  أفكمع  الفعؿ "تحيز", رِّ ًئذو ديبيرىهي ًإالا ميتىحى ـٍ يىٍكمى لًِّي مىف ييكى القرآف الكريـ " كى
يِّزًالًِّقتىاؿو أىٍك  ـي  إلى   ُمتاحا يىنا مىٍأكىاهي جى ًبٍئسى  ۖ  ًفئىةو فىقىٍد بىاءى ًبغىضىبو مِّفى الماًو كى " ) سكرة  كى : األنفاؿاٍلمىًصيري

كمف بيف معاجـ القرف العشريف, انفرد كسيط  ,الفئة إلى ما إليياكقيؿ معناىا منضما  , (16
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)مف  االنحيازعدـ  أفبالقاىرة )كمعو الكجيز( بتصنيؼ كممة تحيز كأضافا  المغكمالمجمع 
, بمعنى : ترككا مركزى في"انحاز"(,   في أما تعريفو, آخر إلى ـ كمالكانحك انحاز القـك
 فيككما جاء فريؽ مف الدكؿ دكف فريؽ,  إلىالحديث بمعنى : عدـ االنضماـ  االصطبلح

, كتبنى رؤية ما, مما الرأم فيكالمكافقة  االنضماـمعنى  فيالكسيط, فقد استخدمت كممة التحيز 
 .(2009)برتيمة,  اآلراء األخرل يعنى رفض

فيكـ التحيز ىك التمحكر أك التمركز حكؿ الذات : "كجكىر م(68, ص2002) كيقكؿ عارؼ
 ".ة اآلخر مف خبلليا كقياسا عميياكاالنغبلؽ فييا كرؤي

كيقصد بو الفيـ كالتفسير الخاطئ لسمكؾ  ي:متحيز في اإلدراؾ االجتماعلاإلجرائي التعريؼ 
اآلخريف كاألحكاـ المتحيزة التي يصدرىا اإلداريكف العاممكف في كزارة التربية كالتعميـ في قطاع 

 غزة عمى مرؤكسييـ بسبب القصكر في الحصكؿ عمى معمكمات كافية كصحيحة عنيـ.
  :أنوا ع التحيز

 : (22, ص1996عديدة, نذكر منيا )المسيرى,  أنواعلمتحيز 
ىذا النكع عادة ما يفصح عف نفسو كما في الدعاية السياسية التحيز الواعي الواضح:  .1

ة الصريحة الرخيصة أف يدرؾ المتمقي مضمكنيا, حيث يختار صاحب ىذا التكجو عقيد
 بعينيا )أيديكلكجية( ثـ ينظر لمعالـ مف خبلليا كيقكـ بعمميات دعاية كتعبئة في إطارىا.

في ىذا النكع عادة ما يتأثر بو المتمقي مف دكف كعي, فاإلنساف فيو  :التحيز غير الواعي .2
يستنبط منظكمة معرفية بكؿ أكلكياتيا كأطركحاتيا, كينظر لمعالـ مف خبلليا دكف أف 

 بذلؾ.يككف كاعيان 
        كأحكامومف يتحيز لمباطؿ ليس عمى استعداد أف يخضع ذاتو  األحكاؿجميع  فيك 

 نيائية مطمقة. فيي االستثناءأحكامو ال تقبؿ  أفلمنظكمة قيمية أك مرجعية تقع خارجو, كما 
 اإلدراكي:التحيز 

أنيا عمى  Perceptual Biasesكتعرؼ التحيزات أك االنحرافات أك الميكؿ اإلدراكية 
, قد تحدث بسبب قمة معارفنا عمف ندرؾ )زىراف, االجتماعيعممية تحريؼ أك تشكيو في اإلدراؾ 

 (. 56ص ,2004
كتفسير  الستخداـ: "الميؿ المنظـ بأنو ( التحيز اإلدراكي91, ص2003كيعرؼ العطية )

 .المعمكمات المتعمقة باليدؼ بطريقة مؤدية إلدراؾ غير صحيح"
, أف التحيز اإلدراكيالتعريؼ السابؽ كما تـ تقديمو حكؿ التحيز  كيرل الباحث مف خبلؿ

عميو إصدار أحكاـ مشكىة  يعبر عف فيـ خاطئ لسمكؾ اآلخريف يترتب االجتماعيفي اإلدراؾ 
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المعمكمات التي حصمنا عمييا عف المكضكع  محؿ اإلدراؾ,  فيكذلؾ بسبب النقص  خاطئةأك 
 .اإلدراكيع التحيز أك بسبب عكامؿ أخرل سنعرضيا في أنكا

:أنواع التحيز اإلدراكي  
 , كىي:المختمفةالتحيز اإلدراكي عدد مف أنكاع  بيفيمكف أف نميز 

كؿ إنساف يجد نفسو مدفكعا لتفسير ما يدكر حكلو مف أحداث,  :أخطا  العزو األساسية .1
ضكء المعمكمات المتكافرة لديو بعد كؿ سمكؾ يصدر  فيكيحاكؿ أف يجيب عف األسئمة 

نو أك عف اآلخريف لماذا حدث كذا ككذا؟ كما األسباب التي دفعت فبلف لفعؿ كذا ع
ككذا؟, كىذه العممية تسمى بعممية التسبيب أك النسب, كيعد عػػالـ النفس األمريكي 

أكؿ مف آثار مفيـك التسبيب أك العزك, كىك مف   Fritz Heiderاألسػػترالي فريػػتز ىايػػدر
سمكؾ  أكإننا ننسب أك نعزك مسببات سمككنا , جتماعياالأشير نظريات اإلدراؾ 

المسببات الداخمية فتتعمؽ  أماأسباب داخمية أك خارجية,  أكعكامؿ  إلىاآلخريف 
قيـ الشخص, مجيكده دكافعو, طبيعة  إلىأف ننسب السمكؾ  أمبالشخص نفسو 

, عكامؿ مثؿ الحظ إلىشخصيتو, كالمسببات الخارجية تتعمؽ بأف نعزك السمكؾ 
الخصائص الفيزيقية لمبيئة المحيطة, صعكبة العمؿ, المنظكمة الثقافية, كعميو فإف نسب 
السمكؾ لخصائص أك مسببات داخمية أك خارجية يجيب عف السؤاؿ ىؿ السمكؾ تحدده 

 (.89ص ,2004, زىراف) داخمية أـ عناصر المكقؼ الخارجي؟خصائص الفرد ال
مكعتيف مف األسباب الداخمية كالخارجية مج إلىبالرغـ مف أف نظرية كيمي أشارت 

 إلىأسباب داخمية أكثر مف عزكه  إلىعزك السمكؾ  إلىلتفسير السمكؾ إال أف الكثيريف يميمكف 
أسباب خارجية, فإذا تأخر الفرد عف الحضكر لمعمؿ فإف التفسير الفكرم أف ىذا الشخص كسكؿ 

أف التفسير يحاكؿ أف يمحؽ األسباب  كمتراخ كليس لكثافة حركة المركر كتأخر المكاصبلت, أم
بخصائص الفرد كصفاتو, كيمكف إرجاع ىذا التحيز اإلدراكي في الكاقع لصعكبة فيـ كتفسير 
العكامؿ المكقفية )الخارجية( المؤثرة في السمكؾ, كالشؾ أف ىذا التفسير أحادم النظرة لو خطكرتو 

ىماؿفي التنظيـ ألف معناه إلصاؽ كؿ قصكر أك تصرؼ سمبي بخ تفسير  صائص األفراد كا 
 (.92, ص2004)رفاعي, كبسيكني,  العكامؿ الخارجية المؤثرة

كسمككو تجاه الفرد  إدراكو فييؤثر كثيرا  اإلنسافيقكـ بو  الذم السببيعزاء كىذا اإل
 إدراؾ فيستؤثر كثيرا  المتدنياآلخر المدرؾ, فاألسباب التي يعزييا المدير ألداء المكظؼ 

أداء  إرجاعكيفية التصرؼ معو. كمف أخطاء االعزاء الرئيسية  كبالتاليالمكظؼ المدير ليذا 
المكظؼ نفسو, كمف ثـ اتخاذ  فيكجكد سمبيات  إلى, التغيب المستمر, كغيرىا المتدنيالمكظؼ 
التحيز لمغير كلمذات شائع بيف الناس,  أفكما  الخاطئضكء ىذا الحكـ  فيالبلزمة  اإلجراءات
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نكارالعمؿ لو,  فيالنجاح  إسناد إلىكيميؿ الفرد  غير الجيد )حريـ,  األداءتحمؿ مسؤكلية  كا 
 (.82ص ,2004

 إلىكيمكف تعريؼ أخطاء العزك اإلدراكية )العزك االساسية( عمى أنيا ميؿ األفراد 
مبلحظة سمكؾ اآلخر كتفسيره بناء عمى خصائص اآلخر كصفاتو الذاتية, فإذا رسب أحدىـ في 

قكؿ لو أنت غبي, كيعد ىذا خطأ إدراكيان أك خطأ في العزك ألننا ننسب ما يحدث االمتحاف فإننا ن
لآلخر بناء عمى خصائصو الشخصية فقط, كذلؾ دكف األخذ في االعتبار تأثير عكامؿ البيئة 

عدـ كفاءة المعمـ كالمناخ  إلىالخارجية, فرسكب الطالب قد يككف بسبب إىمالو باإلضافة 
كيسمى ىذا الميؿ  ا ال يتـ أخذه في االعتبار في ىذا الميؿ اإلدراكي.المدرسي...الخ, كىذا م

لكـ اآلخريف عمى  إلىأم أننا نميؿ  Defensive Attributionاإلدراكي أيضان العزك الدفاعي 
فنحف  Actor – Observer Effectالمؤدم"  -كما يسمى أيضان "تأثير المبلحظ سكء حظيـ.

المبلحظ, كاآلخر الذم ينجح أك يرسب في االختبار مثبلن يسمى  الذيف نقكـ بتفسير السمكؾ نسمى
 (. 60ص ,2004المؤدم )زىراف, 

المكقؼ الذم يأخذ فيو الفرد انطباعان عف شخص آخر كيصبح  إلىكتشير : تأثير اليالة .2
ىذا االنطباع أساس لمحكـ عميو إيجابيان أك سمبيان, كقد يأتي ىذا االنطباع مف خاصية 

)رفاعي,  مظير أك لباقة الحديث أك سكء المظير أك ما شابو ذلؾمعينة كحسف ال
قيامو بتقييـ  دكىك عبارة عف ميؿ مف شأنو تأثر الفرد عن .(92, ص2004كبسيكني, 

شخص آخر, فيما يتعمؽ ببعض سماتو, كيحدث ىذا التقييـ بشعكر أك بانطباع شخصي 
تقديران عظيمان جدان أك ضئيبلن بدالن مف التقدير المكضكعي, فإما أف يقدر الشخص اآلخر 

كبمعنى آخر فإف تأثير اليالة يحدث عندما نتأثر في تقييمنا لآلخر بأكثر الصفات  جدان.
بركزان في شخصيتو, فتقيـ سائر شخصيتو كخصائصو في إطار ىذه الصفة كالتي تصبح 

 (. 56ص ,2004بمثابة اليالة في تككيف حكـ عمى الشخصية كفي تقييميا )زىراف, 
يـ األداء فالشخص الذم ة كاضحان في بعض المجاالت مثؿ تقيكتأثير اليال

عميـ ذلؾ عمى ت إلىيحصؿ عمى تقديرات عالية في بعض األبعاد تجعؿ المدير يميؿ 
 (.92, ص2004بسيكني, ك )رفاعي,  باقي أبعاد التقييـ

عطاء يـ أداء العامميف إلاتجاه الرؤساء الذيف يقكمكف بتقي أحد آثار اليالة ىك
تقديرات عالية لمشخص إذا كاف انطباعو عنو إيجابيان أك تقديرات منخفضة إذا كاف 

كؿ بعد مف أبعاد التقييـ عمى أنو مستقؿ فإف  إلىانطباعو عنو سمبيان, كنظران لعدـ النظر 
كبالطبع فإف ىذا مف شأنو أف يجعؿ عممية التقييـ ييمان يتسـ بعدـ الدقة, النتيجة تككف تق

كخطكرة تأثير اليالة كسائر الميكؿ أك  ة كيقمؿ مف إمكانية االستفادة منيا.غير دقيق
عمى ردكد أفعالنا تجاه اآلخريف, ككذلؾ ما نتخذه في حياتنا  تظيراالنحرافات اإلدراكية, 
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مف قرارات قد يؤثر سمبان أك إيجابان عمينا, لذا فإف اإلشارة إلييا كالتنبيو إلييا ككيفية 
 .(57ص ,2004 تجنب حدكثيا قدر اإلمكاف )زىراف,ة بمكاف, لحدكثيا مف األىمي

ىناؾ نكع آخر مف أنكاع التحيز اإلدراكي يتمثؿ في الميؿ نحك التقييـ  :التحيز لمشبيو .3
و في كثير مف اإليجابي لمشبيو, بمعنى أف اإلنساف إذا كاف يعتقد أف ىذا الشخص يشبي

التقييـ  في منخفضةك , اإليجابيالتقييـ  فيعالية  إعطائو تقديرات إلىيميؿ  النكاحي فيك
السمبي لو, كقد يككف ىذا التشابو في قيـ العمؿ أك العادات, أك المعتقدات, أك النكاحي 

غرافية, )كالسف, كالنكع, كالجنسية, كخبرة العمؿ... الخ( كيمكف إرجاع ىذه ك الديم
راسات أف المرؤكسيف ميؿ الناس لبلرتباط بالشبيو, كتؤكد بعض الد إلىالخاصية جزئيان 

في العمؿ يككنكف أكثر ثقة في الرؤساء الذيف يشترككف معيـ في بعض أكجو الشبو مما 
 ء لمتحيز في تقييـ ىؤالء األشخاصيقكم العبلقة فيما بينيـ كقد يدفع ذلؾ الرؤسا

 (.93, ص2004بسيكني, ك )رفاعي, 
اآلخر سريعان,  تفضيؿ إلىإف تشابو اآلخر مع الذات التي تدركو يقكد المدرؾ 
عدـ تفضيؿ ىذا اآلخر  إلىكالعكس صحيح فإف اختبلؼ اآلخر عف المدرؾ يقكد سريعان 

 (.57ص ,2004)زىراف, 
بسبب تزايد تنكع  أك أعضاء التغمب عمى تأثير التشابو اليكـ الضركرمكمف 

ريف المنظمة, فقد تشمؿ قكة العمؿ العديد مف النساء, األعضاء اآلخ فياألفراد العامميف 
أعراؽ أخرل, كيحاكؿ اغمب األفراد أثناء تقييميـ لآلخريف أف يككنكا ك مف أدياف أخرل, 

 (.94ص, 2003خطأ التشابو )العطية,  فيمكضكعييف متجنبيف الكقكع 
: ال يتأثر حكمنا عمى الشخص بما يؤديو اآلف فقط كلكف يتأثر خطأ االنطباع األوؿ .4

االنطباع األكؿ, كيبدكا خطكرة ذلؾ نا في خطأ األكؿ عنو مما قد يكقع أيضان باالنطباع
فإذا كاف االنطباع األكؿ عنو بأنو شخص  ,خاصة في تقييـ أداء الفرد ,في التنظيـ

كسكؿ كمنخفض األداء فقد تستمر تمؾ النظرة حتى لك تحسف أداؤه, كبالعكس إذا كاف 
لنظرة حتى لك كمتفكؽ األداء فقد تستمر تمؾ انطباع األكؿ عنو بأنو شخص مجتيد اال

  قييـ.تكاسؿ كأصبح منخفض األداء, كىكذا نجد أف خطأ االنطباع األكؿ يؤثر في دقة الت
كلقد أظيرت بعض الدراسات أف خطأ االنطباع األكؿ قد يأخذ صكران حادة في 

بإجراء  القائميفبعض الحاالت, فعمى سبيؿ المثاؿ أكضحت إحدل الدراسات أف 
كنتائج االختبارات الخاصة بالمتقدميف  التكظيؼالن طمب مقاببلت التعييف يراجعكف أك 

لمتعييف, كما تبيف أف الحاصميف عمى درجات عالية يتـ معاممتيـ أثناء المقابمة معاممة 
كدكدة بعكس الحاصميف عمى تقديرات أقؿ, كىكذا بدالن مف أف تككف المقاببلت كسيمة 



44 

 

المقابمة يستخدمكنيا ككسيمة مى علجمع معمكمات إضافية مف المتقدميف فإف القائميف 
 (.94-93, ص2004بسيكني, ك )رفاعي,  كيد انطباعيـ األكؿ عف المتقدميفلتأ

كما أٌف ىناؾ تأثير الحؽ أيضان كىك , السابؽ التأثير باسـكؿ كقد كرد االنطباع األ
أننا نتأثر في إدراكنا لآلخريف بمعمكمات مسبقة نحصؿ عمييا عنيـ, أم قبؿ  إلى يشير
بمتنا ليـ كالتعامؿ معيـ فنعمى مف شأف ىذه المعمكمات في فيمنا كتفسيرنا لمشخصية, مقا

ابمتنا ليـ, مما يؤثر في أك قد نعمى مف شأف معمكمات الحقة نحصؿ عمييا بعد مق
 (.58, ص2004)زىراف,  إدراكنا

قائي : مف بيف أنكاع التحيز اإلدراكي األخرل ما يسمى باإلدراؾ االنتاإلدراؾ االنتقائي .5
النكاحي األخرل  ك ييمؿالتركيز عمى بعض النكاحي في المكقؼ  إلىحيث يميؿ البعض 

كيحدث ذلؾ في مجاؿ األعماؿ بكثرة فإذا سألت أحد كبار المديريف عف أكثر كظائؼ 
المنظمة تأثيران في فعاليتيا, تجده ينتقي الكظائؼ التي ليا عبلقة بتخصصو كخمفيتو 

جع خمفيتو لنشاط البيع كالتسكيؽ تجده يؤكد عمى التغير في فالمدير الذم تر  ,المينية
البحكث  إلىترجع خمفيتو  الذمكالمدير  ,السمع كالمتغيرات بإحداىما أكثر األمكر أىمية

ذا أخذنا  كالتطكير يؤكد عمى بيئة األعماؿ باعتبارىا أكثر أىمية مف تصميـ المنتج, كا 
 ا يدرؾ الناس المكقؼ الكاحد بطرؽ مختمفةذلؾ في االعتبار فإنو مف السيؿ تفسير لماذ

 .(94, ص2004)رفاعي, بسيكني, 
الشخص  إدراؾمدركات متحيزة تظير حينما يتـ  ىيتأثيرات المقارنة  :تأثير المقارنة .6

ذلؾ المكقؼ, فإدراؾ المدير  فيبشكؿ غير صحيح بسبب مدركات المدرؾ لآلخريف 
ما كاف  إذاما يككف غير جيد  ط غالبان المستكل المتكس في أداؤهيككف  الذملممرؤكس 

, مقارنة فيما لك كاف عاليالمرؤكس يعمؿ ضمف جماعة عمؿ تتألؼ مف أشخاص بأداء 
المرؤكس يعمؿ ضمف جماعة عمؿ بأداء منخفض, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممتقدـ لمعمؿ 

 فيو ما سبق إذايقـك بعممية المقابمة  الذمجيدان مف قبؿ الشخص  إدراكوسيككف  الذم
حالة  فيات دكف المتكسط, مقارنة بإدراكو مستكىالمقابمة اثناف أك ثبلثة مف المتقدميف ب

ىذه  فيالمقابمة قد حصمكا عمى تقييمات عالية, ك  فيما كاف المتقدمكف الذيف سبقكه  إذا
يقكـ بعممية المقابمة ضحية تأثير المقارنة, ذلؾ أف قدرات  الذمالحالة يككف الشخص 

 (. 93ص ,2003تيف )العطية,الحال في لمرشح لـ تتغير أبدان كقابميات ا
ىك عضك فييا  التي الجماعة فيكذلؾ بالحكـ عمى كؿ فرد : الجماعيالميؿ لمتخطيط  .7

أحد أك  بنفس الحكـ عمى الجماعة نفسيا, أك بالحكـ عمى الجماعة مف خبلؿ سمكؾ
التنبيو ليا مف قبؿ  يكينبغأخطاء إدراكية,  فيذلؾ يكقع  أف بعض أعضائيا, كحقيقةن 

تباينات كاختبلفات  ىناؾ دائمان  أفاإلدارات المعنية, ألف كاقع األمر يختمؼ كيؤكد عمى 
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ينتمكف  التي, كبينيـ كبيف الجماعة العامة أية جماعة كبعضيـ بعضان  فيبيف األفراد 
عمييا الجميع, كىى أساس بناء  يمتقيىناؾ قكاسـ كأرضيات مشتركة  أفإلييا, صحيح 

 االستنادالجماعة, إال أف ىذه القكاسـ ال تمكف مف إطبلؽ األحكاـ بصكرة صحيحة لك تـ 
 .(107, ص2004 إلييا لكحدىا )عساؼ,

 :االجتماعياإلدراؾ  فيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز 
كيـ لآلخريف كتفسيرنا لسمك  الصحيح كيقصد بيا تمؾ العكامؿ التي تؤثر عمى عممية فيمنا

 .(102, ص2004بسيكني,  , كمعمكمات المتكافرة عنيـ )رفاعيقص في البسبب ن
  األسباب الخارجية لسموؾ اآلخريف:فيـ العامؿ األوؿ/ 

أف مكضكعات عمـ النفس الحديث, حتى  فيإف مكضكع السمكؾ يكاد يحتؿ المركز الياـ 
عمـ النفس عمى  أطمؽ الغزاليبأنو )عمـ السمكؾ( كقد  تصفو لعمـ النفسبعض التعريفات العامة 

نظرة شاممة تتضمف  اإلنسانيالنشاط  إلىأف ىذا العمـ ينظر  إلىإشارة  (عمـ المعاممة) بأنو
كيستطرد قائبلن أف تفسير السكؾ  ,حياة اإلنساف فيتفاعؿ عكامؿ السمكؾ الداخمية كالخارجية 

ة مف االجتماعيك نساف ذاتو كلمعكامؿ المادية لئل النفسييتكقؼ عمى مقدار فيمنا لمتككيف اإلنساني 
نعرؼ  أفنريد  كيضيؼ أنو, دافعان كمظيران كىدفان  في تككيف السمكؾ اإلنسانيتساىـ  كالتي حكلو 
 أمكر كىى:عدة  فيعمينا أف نعمؿ بحثان ظاىرة 
 كصؼ الظاىرة كصفا مكضكعيان. .1
 تحدث الظاىرة فييا. التيمعرفة الظركؼ المحيطة  .2
دفعت اإلنساف لمقياـ بيذه الظاىرة سكاء أكانت  التيفيـ لؤلسباب أك العمؿ أك الدكافع  .3

 مساعدة. أكسية اعكامؿ أس
 الظاىرة ضمانان لمصحة النفسية. فيإمكانية التحكـ  .4

كعمى  كعمى ذلؾ يككف عمـ النفس يستيدؼ كصؼ الظاىرة كتحديدىا كتفسيرىا كالتحكـ فييا.
ككف خاطئة, فإنيا تؤثر في الرغـ مف أف ىذه التفسيرات لسمكؾ اآلخريف قد تككف صحيحة, كقد ت

, 2001خميفة, ك استجاباتو, كقراراتو, كتعامبلتو مع ذاتو كمع اآلخريف مف حكلو )عبد اهلل, 
 (.55ص

)الياشمي,  عف السمكؾ اإلنساني مجمكعتاف مف العكامؿ ىما المسئكؿإف  :مكونات السموؾ
 :(113-112, ص2006
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 وىي: اإلنساف فيالعوامؿ الداخمية الذاتية  /أوالً 
كائنان حيان يتككف مف دـ كلحـ كأعصاب  باعتبارهالتككيف الجسمي الكراثي لئلنساف  .1

 كألياؼ كخبليا خاصة.
الحالة الحسية العضكية لئلنساف كالجكع كالعطش كالتعب كاأللـ كالجنس كيندرج في  .2

 ىذا جميع الدكافع الفطرية األكلية كالمكتسبة.
, ظير فيو السمكؾ الذمذلؾ المكقؼ  فيذاتو  الكجدانية لئلنساف االنفعاليةالحالة  .3

فسمكؾ اآلمف غير سمكؾ الخائؼ كسمكؾ المسركر السعيد غير سمكؾ المنفعؿ 
الغضباف, فاألمف يجعؿ السمكؾ أكثر عقبلنية بينما الغضب يضعؼ التفكير 

 كالتكازف.
يسعى لو, فكمما كاف اليدؼ كالدافع كاضحيف  الذمإدراؾ صاحب السمكؾ لميدؼ  .4

ساف كاف سمككو أكثر تحديدان كنجاحان, كعدـ كضكح اليدؼ يجعؿ السمكؾ لئلن
 عشكائيان ارتجاليان.

ميارة كصاحب مبدأ  أكثرفكمما كاف صاحب السمكؾ مف الخبرة الماضية,  االستفادة .5
التنبؤ  أمكفتفسيره مكضكعيان, كما  كأمكفأك قيـ أك معتقد كاف سمككو أكثر كضكحان 

 كاقؼ المتماثمة كالمتقاربة المقبمة.الم فيبالسمكؾ المرتقب 
 فياإلنساف كحكاسو مما حكلو  إلىتفد  التيتشمؿ جميع المثيرات  كىي العوامؿ الخارجية: ًا/ثاني

, فعندما يرل اإلنساف شخصان عزيزان قادمان مف سفر بعيد كسمكؾ ةاالجتماعيك بيئتو المادية 
ككذلؾ كجكد  ,ك اليركب أك اليجـك, أك شخصان آخر عدكان لو كسمكؾ اإلعراض أاالستقباؿ

ظركؼ خر بينيما قرابة أـ ال, فيذه الأك كجكد فرد مف أفراد الجنس اآلالطعاـ كاإلنساف جائع, 
 لدكافع النفسية الكامنة فيو كا فيوتسقط عميو منبيات معينة تثير المحيطة باإلنساف  الخارجية
المادية أيضان درجة الطقس حران أك بردان أك , كمف أمثمة الظركؼ كاتجاىوتحدد نكع السمكؾ  بالتالي

بحرية, فمكؿ ىذه العكامؿ الخارجية  أكصحراكية  أكناعية ص أكصيفان أك شتاءن كمنطقة زراعية 
 مف السمكؾ كتحديد كجيتيا كمستكاىا.  أنكاعإثارة  في أثر بعيد

ف مف عكامؿ كمكجز القكؿ فإف التفسير العممي يقتضي فيـ جميع العكامؿ المتصمة باإلنسا
دراكية كعكامؿ اجتماعية مف حكلو كظركؼ  عضكية ككظيفية جسمية كعكامؿ نفسية انفعالية كا 

 ماضيو خبرةن  إلىصعيدىا ككؿ ذلؾ بنظرة شاممة تمتد مف حاضر اإلنساف القائـ  فيمادية يعيش 
, خاطئ أك صحيحمكؾ اإلنساف يفسر بأنو قبمو المنظكر تطمعان كأىدافان, كسمست إلىثـ  كمعرفةن 
 .أك شاذ بعد معرفة العكامؿ المتقدمة صحيكانو 

أسباب داخمية كالكسؿ أك الضجر  إلى يمكف أف نعزيو دائمان ال فراد إف انخفاض أداء األ
نما ىناؾ أسباب خارجية قد تككف  أك الممؿ أك أمراض أك عيكب كتشكىات عضكية في الجسد, كا 
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فاألداء المنخفض  عمى اإلدارة عدـ إغفاليا.ىي المؤثر المباشر عمى أداء كسمكؾ اآلخريف, ك 
لممكظؼ يمكف أف يرجع ألسباب خارجية ال دخؿ لو فييا كيمكف أف يسأؿ المدير نفسو السؤاؿ 
التالي: ىؿ لك كضع شخص آخر في نفس الظركؼ سيككف أدائو سيئان؟ فإذا كانت اإلجابة بنعـ 

ر الناجح ىك الذم ييتـ بالفحص فبل يمكف لكـ الشخص عمى مستكل األداء, كالشؾ أف المدي
الدقيؽ لتمؾ األمكر ليحدد ىؿ يجب أف تكجو الجيكد لتنمية أداء األفراد أـ لتغيير الظركؼ 

 (.95ص ,2004,بسيكني, ك رفاعي) المحيطة؟
 اإلدارة متأخران فإفعممو  إلىتكرر حضكر احد المكظفيف كيقدـ الباحث ىذا المثاؿ, فمك 

المكظؼ أك ضعؼ التزامو التنظيمي أك غيرىا مف األسباب  كسؿ إلىستعزك ىذه المشكمة 
الداخمية, بينما قد تككف األسباب مختمفة تمامان كالمكاصبلت مثبلن, أك حدكث ظرؼ اضطرارم 

 ف العمؿ, كعمى اإلدارة أف تأخذ ذلؾ في الحسباف.لدل المكظؼ تسبب في تأخره المتكرر ع
  :ب الجامدأو النمط أو القال القولبةالعامؿ الثاني/ 

جماعة معينة, كذلؾ  إلىكتعني أف نصدر حكمان عمى أحد األشخاص بناء عمى انتمائو 
دكف أف نتعرؼ بشكؿ كامؿ عمى شخصيتو أك نستكثؽ مف صفاتو, كما نفعمو ىك أننا نخمع عميو 

كتعرؼ القكلبة  (58, ص2004)زىراف,  جرد انتمائو إلييا أك كجكده فيياصفات الجماعة لم
: "عممية تصنيؼ األفراد اك األشياء بناء عمى ما تدركو مف تماثؿ بينيـ كيككف التنميط عمى أنيا

كالنمطية بيذا نكع مف التعميـ في إدراكنا  .لؤلفرادناتجا عف الخبرات كالتجارب كالمعرفة السابقة 
ممية جماعة ما, كيستمد الفرد معتقداتو النمطية, أم ع إلىلآلخر, قائـ عمى أساس انتماء اآلخر 

 أنماط جامدة مف الصفات البشرية, مف الجماعة المرجعية التي ينتمي إلييا. إلىتقسيـ الناس 
كعمى الرغـ مف أف تككيف األنماط الفكرية يسمح لنا بمعالجة المعمكمات عف اآلخر بسرعة, إال 

فإف تعديميا أف معمكماتنا ال تككف دائمان دقيقة, عبلكة عمى أننا متى ككنا أفكار ثابتة عف اآلخر 
ف تكافرت األدلة عمى خطئيايصبح صعبان   (.81, ص2005)العمياف,  حتى كا 

كبناء عمى ما سبؽ ال يجكز لنا أف نخمع عمى أحدىـ صفات جماعة ينتمي إلييا, قبؿ 
أف نتحقؽ مف صحة تطابؽ صفاتو مع الجماعة التي ينتمي إلييا, كذلؾ حتى نجنب إدراكنا 

, األمر الذم قد يترتب عميو مشاكؿ في ردكد أفعالنا سكءصحة كالآلخر عدـ الدقة أك عدـ الل
فقضية القكلبة مكجكدة لدينا جميعان بدرجة أك بأخرل خصكصان , تجاىو كفي تكافقنا كتعاممنا معو

ما يككف عمى حساب الغير, لذلؾ ص جدد, كىذا الخطأ الشائع غالبا عند التعامؿ مع أشخا
ككف عمى كعي تاـ بيا كاتخاذ خطكات جادة لمتقميؿ مف آثارىا ينبغي تحديد تمؾ النكاحي, كأف ت
 .(96: 2004,رفاعي, بسيكني) في حكمؾ عمى سمكؾ اآلخريف

كتجدر اإلشارة لكجكد اتجاىات لدل بعض الرجاؿ السيما المديريف بشأف المكظفات, فقد 
يمكف تعميـ  يدرؾ مدير مرؤكساتو عمى أنيف محدكدات الحماس متكاضعات اإلنتاجية, بينما ال
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ذلؾ حقيقة ليذا نجد نساء نجحف في أعماليف كتدرجف في مناصب إدارية أعمى تكاجيف ضغكطان 
رغـ تميزىف فإف أظيرف خصائص أنثكية قد ينظر ليف باعتبارىف مفتقرات لمطمكح إلى التطكر 

ف أظير حسمان كتأكيدان كتصميمان عمى األداء الممتـز قد تدركف باعتبارىف  عدكانيات الكظيفي, كا 
مسترجبلت, كبالرغـ أف التعميـ يمثؿ محاكلة لتبسيط عممية اإلدراؾ فإنو ال يتفؽ كالمنطؽ السميـ 

 (. 107ص ,2000كبسبب أخطاء إدراكية مؤثرة )مصطفي, 
ماديكف, كاليابانيكف شديدك الحب  أناسلمتنميط: األمريكيكف  األمثمةبعض  يميكفيما 

الشعبية,  األغانيالنقؿ يحبكف  كسائقيالسكد مكسيقيكف, العمؿ, ك  دأبكا كاأللمافلبمدىـ, 
حساسة كمدركة لمعبلقات  كالمرأةكمحبكف لذكاتيـ, كالقضاة ذك حكمة كعدالة,  أنانيكفكالسياسيكف 
 (. 68ص ,2002)ماىر,  ةاالجتماعي

أىمية أال نخمع عمى اآلخر صفات جماعة ينتمي  إلىمف األىمية بمكاف ىنا أف نشير 
رد كجكده بيا, فبل يجكز أف نحكـ عمى الشخص كفؽ منطقة سكنية ينتمي إلييا, أك إلييا لمج

 إقميـ أك محافظة قادـ منيا, أك طبقة اجتماعية اقتصادية ينتمي إلييا أك مينة يمارسيا.
  استخداـ معايير موضوعية في تقييـ اآلخريف:العامؿ الثالث/ 
ف ,كمرضيان  جيدان  األداء فييا بريعت التي اتمستكىال األداء تقييـ بمعايير يقصد  تحديد كا 

 بما العامميف تعريؼ في تساعد إنيا حيث األداء, تقييـ عممية لنجاح ضركرم أمر المعايير ىذه
 ينبغي التي األمكر إلى المديريف كتكجيو المؤسسة, أىداؼ تحقيؽ بخصكص منيـ مطمكب ىك
فاستخداـ معمكمات  (.202ص ,2003)الييتي,  داءاأل لتطكير االعتبار بعيف تؤخذ أف

حد كبير مف التقييـ الشخصي المبني عمى العكاطؼ,  إلىمكضكعية لمحكـ عمى لآلخريف يقمؿ 
, بسيكني, ك رفاعي) ككمما زاد استخدامؾ لمعمكمات مكضكعية كمما قؿ تأثير ىذا النكع مف التحيز

 .(96ص ,2004
 :أنواع معايير تقييـ األدا 

 :(101ص, 2005شاكيش,)ا ىم األداء ـتقيي معايير مف نكعاف ىناؾ
 :العناصر معاييرالنوع األوؿ/ 

 في بيا يتحمى أف يجب كالتي الفرد, في تتكفر أف يجب التي كالمميزات الصفات كتشمؿ 
 العمؿ, في كالتفاني اإلخبلص :أمثمتيا كمف .ككفاءة بنجاح عممو أداء مف ليتمكف كسمككو؛ عممو

 فيضكء مدل تكفر ىذه العناصر  في, إذ  إلخ ...العمؿ عمى كالمكاظبة كالتعاكف, كاألمانة,
 :ىي نكعافك , يتـ الحكـ عمى مستكل كفاءتو الفرد كسمككو

 عمى المكاظبة مثؿ الفرد, لدل بسيكلة قياسيا يمكف التي ىي :الممموسة العناصر .أ 
 .فيو كالدقة العمؿ,
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ة كالذكاء كالتعاكف تشمؿ الصفات غير المممكسة كاألمان كىي :الممموسة غير العناصر .ب 
 ا كىي تتطمب مبلحظة مستمرة.قياسي في صعكبة ـقيالم يجد التيك 

 :األدا  معدالت معاييرالنوع الثاني/ 
 المكظؼ إنتاجية المقيـ يزف أف بكاسطتو يمكف ميزاف عف عبارة بأنيا تعريفيا يمكفك 
 ذلؾ كيتـ حددة,م زمنية فترة خبلؿ كالكمية الجكدة حيث مف العمؿ في كفاءتو مدل لمعرفة
 مف إنتاجو مستكل تحديد إلى أخيران  لمتكصؿ المحدد, المعدؿ مع لممكظؼ المنجز العمؿ بمقارنة
 :لمعدالت األداء كىي أنكاع ثبلثةىناؾ ك  .الجكدة أك الكمية حيث
 أف يجب التي اإلنتاج كحدات مف معينة كمية تحديد يتـ كبمكجبيا :الكمية المعدالت .أ 

)العبلقة بيف كمية العمؿ المنتج كالزمف المرتبط بيذا   محددة ةزمني فترة خبلؿ تنتج
 األداء(.

 كالدقة الجكدة مف مستكل إلى الفرد إنتاج كصكؿ كجكب كتعني :النكعية المعدالت .ب 
 .كاإلتقاف

 يجب بمكجبو إذ السابقيف, النكعيف مف مزيج ىك المعدؿ كىذا :كالنكعية الكمية المعدالت .ج 
 كبمستكل محددة, زمنية فترة خبلؿ الكحدات مف معيف عدد إلى الفرد إنتاج يصؿ أف

 .كاإلتقاف الجكدة مف معيف
 :األدا  تقييـ معايير استخداـ مبادئ

, لتجنب التحيز األداءمعايير تقييـ  استخداـيجب مراعاتيا عند  المبادئىناؾ عدد مف 
 (:294ص ,1999ما يمى )ماىر,  المبادئكمف ىذه 

 عمى االقتصار يجب كال األداء, تقييـ عند المعايير مف بيان نس كبير عدد استخداـ يجب .1
 كعميو أنشطة, بعدة يقكمكف العامميف أف إلى يرجع كالسبب معايير, عدة أك كاحد معيار
 .الفرد ألداء المختمفة الجكانب تغطية يمكف حتى المعايير تتعدد أف يجب

 معايير ىي مكضكعية ييرالمعا كأكثر اإلمكاف, بقدر مكضكعية المعايير تككف أف يجب .2
ت الصفا معايير ىي مكضكعية كأقميا األداء, سمكؾ معايير يمييا األداء نكاتج

 .الشخصية
 لمتعرؼ كذلؾ العمؿ, كتحميؿ دراسة حالة في مكضكعية أكثر المعايير تككف أف يجب .3

 التعرؼ في يساعد الكظيفة شاغؿ كمكاصفات الكظيفة تكصيؼ ألف األداء, جكانب عمى
 .المعايير ـأى عمى

 .األداء عمى كعبلقتيا تأثيرىا تعكس لكي كذلؾ مختمفة, نان أكزا المعايير تأخذ أف يجب .4
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 :خصائص معايير تقييـ األدا 
 (:204ص ,2003)الييتى,  يمييشترط أف يتصؼ بيا المعيار ما  التيمف الخصائص 

 الخصائص تمؾ عف تعبر أف يجب المقياس في الداخمة العكامؿ إف أم :المقياس صدؽ .1
 غير المقياس فييما يككف حالتاف كىناؾ نقصاف, أك زيادة بدكف العمؿ أداء يتطمبيا التي

 :وىما صادؽ,
 الخطأ مف النكع كىذا األداء, في أساسية عكامؿ عمى المقياس احتكاء عدـ حالة في 

 .المقياس بقصكر يعرؼ
 يعرؼ الخطأ مف النكع كىذا الفرد, إرادة عف خارجة مؤثرات عمى احتكائو حالة في 

 .المقياس بتمكث
 يككف عندما ثابتة المقياس خبلؿ مف الفرد أعماؿ نتائج تككف أف عنيبم :المقياس ثبات .2

 ذلؾ فإفٌ  أدائو اتمستكى أك درجات باختبلؼ القياس نتائج تختمؼ عندما أما ثابنتا, أداؤه
نما فيو عيبا ليس  .طبيعية حالة كا 

 ميما األداء مستكيات في االختبلفات بإظيار سالمقيا حساسية درجة كتعنى التميز: .3
 .األفراد مف مجمكعة أك الفرد أداء بيف فيميز بسيطة, كانت

 .لؤلفراد الفعمي األداء كيعكس العدالة, إلى يشير الذم المعيار بو يقصد :ؿالقبو .4

  الحكـ السطحي عمى األشخاص: تجنب العامؿ الرابع/
عمى النتائج, حيث إف األفراد ال يصمكف إلى  الحكـ السطحي عمى األشخاص يعني القفز

نما طريقة تتسـ بالتسرع كالعشكائية أحيانان )العمياف,  , 2005النتائج بطريقة منظمة كمخططة, كا 
 (.81ص

إف إصدار األحكاـ عمى اآلخريف بحد ذاتو يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ, كمف أىـ تمؾ 
 ( ما يمي:48, ص2001العكامؿ كما عرضتيا زىراف)

حاجات الشخص الذل يصدر األحكاـ كمشاعره التي تجعمو ينتقي أحكامو بما يتكافؽ  .1
 كيتبلءـ مع تمؾ الرغبات كالحاجات كالمشاعر.

 االنحيازات اإلدراكية لمف يصدر األحكاـ كالتي تعبر عنيا ما يمى: .2
 باالعتمادإصدار األحكاـ عمى الغير ات الشخصية الضمنية: كىي تمثؿ نظري 

تمدنا  , كىي بمعنى آخر طرؽ متعممة إلدراؾ اآلخريفالسابقة عمى الخبرات
بتكقعات حكؿ سمككيـ مبنية عمى معرفتنا السابقة بأنماط مشابية لسمككيـ, كقد 

ما يسمى بالنبكءات التي تحقؽ ذاتيا, كتعنى أف ما نعتقده عف حالة  إلىتقكدنا 
رسكف الذيف يعتقدكف أف المد فمثبلن  ,ىذا العتقادنامعينة قد يتحقؽ بالفعؿ كنتيجة 

, االعتقادمجمكعة مف تبلميذ فصميـ مكىكبة سيشجعكنيـ بناء عمى ىذا 
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كبالتالي قد تتحقؽ نبكءتيـ كيتفكؽ ىؤالء التبلميذ عمى زمبلئيـ, ربما ليس 
الختبلؼ في القدرة كلكف لمتشجيع األكبر الذم نالكه كىنا نجد أف تكقع المدرسيف 

 , مما حقؽ نبكءتيـ. جعميـ يسمككف بطريقة مختمفة
 االيجابي: فإدراؾ األشخاص يختمؼ عف إدراؾ األشياء بكجكد ميؿ  االنحياز

 إيجابي نحك الغير يدفعنا ألف نشعر بيـ أك نعجب بيـ.
  فيالتشابو المفترض: حيث أننا نتكقع أف يشابينا اآلخركف السيما لك كانكا مثمنا 

 ة.االجتماعيكانة العمر أك الطبقة أك المنطقة الجغرافية أك الم
 دقة الحكـ الذم نصدره عمى اآلخر. فيالمعرفة عف اآلخر: كىذا العامؿ ميـ  .3
التحامؿ كدقة اإلدراؾ: إف معرفة أل معمكمة صحيحة عف شخص أك مجمكعة يميؿ بنا  .4

 إلىحاؿ المعمكمات الخاطئة التي تؤدم  فياإلدراؾ الصحيح األكثر دقة, كالعكس  إلى
ناؾ أشخاص يشعركا بالسكء حياؿ أنماط معينة فيغمبكا الشعكر إال أف ى دراؾسكء اإل
المعمكمات التي بحكزتيـ عنيـ مما يجعؿ أحكاميـ تتأثر سمبان أك إيجابان تبعا لنكع عمى 

 يشعركنيا تجاىيـ. التيالمشاعر 
فغالبان ما يتسرع اإلنساف في الحكـ عمى الناس حتى كلك لـ تكف لديو معمكمات كافية 

فإف الحكـ الصحيح كالدقيؽ عمى األشخاص يتطمب معرفتيـ معرفة جيدة  عنيـ, لذلؾ
شخصان يصيح كيقفز  ىادئمكاف  فيفمثبلن إذا رأينا  كالحصكؿ عمى معمكمات كافية عنيـ.

الحكـ بأنو اىكج غير متزف, اما عندما نعمـ  فيكينادم بحركات قكية انفعالية قد نتسرع عميو 
مف خطر حريؽ أك حيكاف مفترس فإننا نحكـ عمى سمككو بأنو انو ينادم إلنقاذ حياة إنساف 

كاف  كيقدـ الباحث مثاالن آخر, فمك(. 113, 2006)الياشمي,  كالصحيىك الكاجب كالسميـ 
يتعرض لو قد قاـ بكتابة كطباعة كرقة بشكؿ  الذمنتيجة ضغط العمؿ ك أحد المكظفيف 

نتيجة السرعة كضغط العمؿ, ككصمت سريع, ككانت ىناؾ بعض األخطاء اإلمبلئية كالمغكية 
 الذميد مكظؼ آخر ليس لديو معرفة سابقة أك معمكمات كافية عف المكظؼ  إلىىذه الكرقة 

ميارات الكتابة,  إلى كيفتقدكتب الكرقة فإنو سيطمؽ أحكامان متسرعة عميو بأنو ضعيؼ لغكيان, 
د يككف مف الماىريف كال يصمح لمكظيفة التي يشغميا, عمى الرغـ مف أف ىذا المكظؼ ق

 كالمميزيف في الكتابة كالطباعة )الباحث(. 
  :فيـ الصفات الشخصية لمفرد العامؿ الخامس/

, حيث تؤثر شخصية الفرد بما التنظيميتمثؿ الشخصية أىمية كبيرة عند دراسة السمكؾ 
مى تؤثر ع ييتتميز بو مف بعض الخصائص كالسمات عمى سمكؾ الفرد داخؿ المنظمة, أيضان ف

األفراد, فقد  باختبلؼكتختمؼ الخصائص الشخصية  ,منظمةال فيطريقة تفاعمو مع اآلخريف 
 (.31ص ,2001يتميز الفرد بالعدكانية, أك بالكالء, أك بالطمكح )حسف, 
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كتكمف أىمية تصنيؼ الشخصيات استنادان لمسمات األساسية المييمنة عمى الشخصية, 
 فيذكل سمات متجانسة, ككذلؾ  جانسة تضـ أفرادان جماعات عمؿ مت إيجاد فيالمساعدة  في

تطبيؽ أساليب القيادة كالتكجيو كالتحفيز المناسبة لمشخصيات المختمفة, كتكجيو األفراد نحك 
تدريب  فيتتكافؽ مسؤكلياتيا كمياميا كمتطمباتيا مع نمط الشخصية, كما يفيد  التياألعماؿ 

 (.65ص ,2004ماط شخصياتيـ )حريـ, تتكافؽ مع أن التي لؤلعماؿاألفراد, كنقميـ 
 فيمع البيئة مف حكليـ, كما يختمؼ الناس  كتكاؤميـدرجة تكيفيـ  فييختمؼ الناس ك 

 إلىينظركف بيا  التيالطريقة  فيدرجة تأثيرىـ عمى ىذه البيئة, ليس ىذا فحسب بؿ يختمفكف 
ماىر, امميـ معيا )شخصيات اآلخريف ككيفية تع إلىينظركف بيا  التيالطريقة  فيذكاتيـ, ك 

كنحف ال يمكنا فيـ أنفسنا ما لـ نفيـ اآلخريف, كلف نفيـ اآلخريف ما لـ نفيـ  (.190ص ,2002
 .أنفسنا

أف  ىيالخبلصة المتعمقة بمكضكع البحث بناء عمى ما سبؽ تقديمو  أفكيرل الباحث 
قة قكية ذات عبل يحممكنيا التيالسمات كالصفات  الختبلؼاختبلؼ شخصية األفراد نظرا 

فيـ صفات الفرد محؿ اإلدراؾ, الف المبس أك  الضركرمجعؿ مف سمككيـ مما ي باختبلؼ
 تشكيو إدراكنا ليا. إلىفيـ الشخصية ببل شؾ سيؤدل  فيالقصكر 

 :مفيـو وتعريؼ الشخصية
 المعرفية كصفاتو اإلنساف لخصائص المنظـ الدينامي المجمكع"  بأنياتعرؼ الشخصية 

)عبد اهلل,  بيئتو مع تكيفو درجة كتحدد غيره عف تميزه التي ةاالجتماعيك  سميةكالج كاالنفعالية
يسمح بالتنبؤ بما  الذم ءالشيالشخصية بأنيا ذلؾ  Cattellبينما يعرؼ . (57, ص2001

كيبلحظ مف خبلؿ التعاريؼ السابقة  (.50ص ,2004مكقؼ معيف )حريـ,  فيسيفعمو الشخص 
 (: 124ص, 2005ات التالية )العمياف, تحتكل عمى المككن أنيالمشخصية 

آخر مف حيث الدكافع كالميكؿ كالقيـ كالعادات  إلىأف الشخصية تختمؼ مف شخص  .1
 كاالتجاىات كالقدرات ..الخ.

 تناسؽ كتكامؿ السمات العضكية كالنفسية لمشخص. .2
 كالتكيؼ مع البيئة. االجتماعيالشخصية تتطكر كتتشكؿ مف خبلؿ عممية التفاعؿ  أف .3
 :ات الشخصية واإلدراؾالسم

نكع  إلىتؤثر سمات الفرد الشخصية في إدراكو, كتميؿ سمات الفرد بو ليبدك مياالن  
معيف مف السمكؾ الثابت نسبيان, فيبدك التسمط في ميؿ الفرد لمسيطرة كالظيكر في معظـ المكاقؼ, 

بتو كجفافو, كتبدك كتبدك المثابرة في ميؿ الفرد لبلستمرار في العمؿ في مكاقؼ كثيرة رغـ صعك 
في مكاقؼ متعددة رغـ إتاحة فرص الغش أمامو .. كىكذا بالنسبة  ةاألمانة في تصرؼ الفرد بأمان
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 (.112ص ,2006لسمات أخرل كالتسامح أك التشدد أك االنطكاء أك االنبساط ) أبك حكيج, 
 الذىني كاالستعداد لئلنساف كقدراتو العقمية الفسيكلكجيكمف العكامؿ المرتبطة بالشخصية التركيب 

أك  ايجابان  تأثيرىا إغفاؿالمثيرات, كاتجاىات كاعتقادات الفرد, ككؿ ىذه األمكر ال يمكف  الستقباؿ
عطائياتفسيرىا  فيك  كاألشياءكالمكاقؼ  األحداثانتباه الفرد نحك  في سمبان  معنى )ماىر,  كا 

 طرفي فيتظير  ىي( صفة أك سمة لمشخصية, ك 16كقد أمكف التمييز بيف ) (.60, ص2002
 (.3لجدكؿ رقـ )ا فيالصفات أك السمات تظير الصفة كعكسيا, كىذه  فينقيض, 

 ( يوضح أىـ الصفات الشخصية ونقيضيا3جدوؿ رقـ )
     Reservedمتحفظ / منغمؽ 

   Less intelligentقميؿ الذكاء 
  Affected by feeling ليانفعا

   Submissiveف عخاضع كمذ
   Seriousجاد ككقكر 

   Expedient يكسيم ك نفعي
   Timidجباف 
   Rough mended الرأمصائب 
    Trustingالغير  فييثؽ 
   Practical عممي

   Forthrightصريح ككاضح 
  Self-assuredكاثؽ مف نفسو 

   Conservative تقميدم
   Dependent اعتمادم

   Controlledمنضبط ذاتيا 
   Relaxed ىادئ

 Outgoing انبساطي
 Moreالذكاء  يعال

  Emotionally stableمتزف 
  Dominantمسيطر 
 Happy-go-luckyمبتيج 
 Conscientiousالضمير  حي

 Venturesomeمغامر 
 Sensitive س احس

 Suspiciousالغير  فييشؾ 
 Imaginative  كتصكرم ليخيا

 Shrewdخبيث كداىية 
  Apprehensiveخائؼ كقمؽ 

  Experimenting تجريبي
 Self-sufficientذاتيا  فيمكت

  Uncontrolledغير منضبط 
 Tenseمتكتر 

 (176ص, مدخؿ بنا  الميارات التنظيميالسموؾ , 2002 أحمد, ماىر,المصدر: 
مف الكتاب يركف أف ىناؾ عكامؿ كمؤثرات  إف كثيران  :تكويف الشخصية يفالعوامؿ المؤثرة 

خمس  فيتصنيؼ ىذه العكامؿ كالمؤثرات  تشكيؿ مككنات الشخصية, كيمكف فيعديدة تسيـ 
 (:52: ص2004)حريـ,  ىيمجمكعات رئيسية 

   Biologicalالعكامؿ البيكلكجية  .1
  Culturalالعكامؿ الثقافية  .2
  Familialالعكامؿ األسرية  .3
  Socialة االجتماعيالعكامؿ  .4
  Situationalالعكامؿ المكقفية  .5
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 :عبلقة الشخصية بالسموؾ
عض جكانب السمكؾ, عمى األخص منيا ما يمس سمكؾ العمؿ تؤثر الشخصية عمى ب

 (:195-193, ص2002)ماىر, كاألداء, كمف ىذه الجكانب ما يمي
اتماـ  فيذكم اإلنجازات العالية بأف لدييـ الرغبة  األشخاصيتميز : الرغبة في اإلنجاز :أوالً 

ني في العمؿ بشرط أف العمؿ بنجاح كبذؿ مجيكد متميز  كالسيطرة عمى مشاكؿ العمؿ, كبالتفا
 .العمؿ فييككف مناسبان لقدراتيـ, كيزكدىـ بمعمكمات مستمرة عف مدل تقدميـ 

 إلىىناؾ مجمكعة أخرل مف الخصائص التي تشير  ة:االجتماعيالحساسية لمعبلقات  ثانيًا:
 االجتماعيمدل حساسية الفرد لعبلقة مع اآلخريف, كىناؾ مجمكعة مف المقاييس تقيس التبصر 

ىذه  فية, كاألفراد الذيف يحصمكف عمى درجات عالية االجتماعيلمشاعر العاطفية كالمشاعر كا
ة بطبيعتيا, كأف يككنكا االجتماعيالمجاالت كالكظائؼ  فييككنكا ناجحيف  أفالخصائص يتكقع 
 .ينتمكف إلييا التيالجماعة  أعضاءمقبكليف بكاسطة 

مراكز  إلىحبيـ لمسيطرة كالسيادة كالكصكؿ  فياس يختمؼ الن ثالثًا: النزعة لمسيطرة والييمنة:
إف األشخاص  التنظيـ, كىناؾ مقاييس تقيس خصائص مثؿ السيطرة كحب الظيكر. فيالمعة 

دارةالقيادة  فيىذه المقاييس ينجحكف  فيالذيف يحصمكف عمى درجات عالية   اآلخريف. كا 
 فيمستقركف  كأنيـعمييـ,  االعتماد يتسـ بعض الناس بإمكانية :واالعتمادية االستقراررابعًا: 

 تقميدمسمككيـ  كأفيمكف تكقع تصرفاتيـ,  كأنو, االتساؽأنماط تصرفاتيـ, كاف سمككيـ دائـ 
تككيف جماعات العمؿ  فيأف يككنكا أعضاء مثالييف  إلىاألشخاص  ىؤالءكغير شاذ, كيميؿ 

 .بقيـ كقكاعد الجماعة كااللتزاـكتماسكيا, 
 مقارنة بيف أمثمة مف أنماط سمكؾ العمؿ لكؿ مف الداخمييف كالخارجييف:( 4) كيكضح الجدكؿ

 ( يعرض مقارنة بيف أمثمة مف أنماط سموؾ العمؿ4جدوؿ )
)مكقع الحكـ كالسيطرة عمى الظكاىر مف  الداخميوف

 حكليـ ىك داخمي(
)مكقع الحكـ كالسيطرة عمى الظكاىر مف  الخارجيوف

 حكليـ ىك خارجي(
 تشكيمو. فيالذل يساىمكف يحبكف العمؿ  -
 يستمدكف رضاىـ مف أدائيـ لمعمؿ. -
 يعتمدكف عمى خبراتيـ. -
 مصدر تحفيز كتأثير نفكذ عمى اآلخريف. -
 مديركف بطبعيـ. -
 ستخدمكف سمطة اإلقناع. -
 يحبكف العمؿ المرف الحر. -

 يحبكف العمؿ الذم يتـ بتكجيو مف اآلخريف. -
 عف أدائيـ. يفاآلخر يستمدكف رضاىـ عف آراء  -
 يعتمدكف عمى خبرات اآلخريف. -
 نفكذ اآلخريف. لتأثيريخضعكف  -
 مرؤكسكف بطبعيـ. -
 يستخدمكف سمطة اإلجبار كالقيـ. -
 يحبكف العمؿ المحدد بالتفصيؿ. -

, 8الدار الجامعية لمنشر والتوزيع, ط ,مدخؿ بنا  الميارات التنظيميالسموؾ , 2002 أحمد, )ماىر,المصدر:
 (195ص كندرية, مصر,االس
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 :المضاميف اإلدارية لدراسة الشخصية
 (:52ص ,2001)حسف,  يميمف المضاميف اإلدارية لدراسة الشخصية ما 

. االختيارعممية  فيالشخصية قيمة كبيرة لممديريف, خاصة  في االختبلفاتيمثؿ فيـ  .1
اء كرضا الفرد , يساعد عمى زيادة أدفاختيار الشخصية المناسبة لمقياـ بالعمؿ المناسب

 العمؿ. في
العمؿ. فاألفراد  فيأيضا تمكف بعض الصفات الشخصية مف التنبؤ بمدل نجاح الفرد  .2

تحدد سمككيـ يككنكا أقؿ رضا, مف األفراد  التي ىيالذيف يعتقدكف بأف العكامؿ الخارجية 
ة الذيف يعتقدكف بأنيـ يسيطركف داخميا عمى سمككيـ, أيضا يككنكا أقؿ قبكال لمسؤكلي

 تصرفاتيـ.
أك  أعمىمناصب كظيفية  إلىترقية األفراد  فيمف دراسة الشخصية  االستفادةيمكف  .3

 .مناصب قيادية
 :اإلدراكيصعوبة التغمب عمى التحيز 

ىناؾ أربعة عكامؿ تجعؿ مف الصعب التغمب عمى عممية التشكيو التي تحدث في إدراكنا 
 :(61ص ,2004)زىراف,  , نسردىا فيما يمياالجتماعي

كتعني أننا مدفكعكف لمبحث عف المعمكمات التي تؤيد افتراضاتنا  :االتساؽ إلىالحاجة  .1
كمعتقداتنا, كبالتالي فنحف نتجنب أك نتجاىؿ المعمكمات التي ال تتسؽ مع آرائنا, كيظير 
ىذا فيما ذكر سابقان مثؿ تأثير اليالة, فما إف نعمـ خصمة أك اثنتيف عف أحد األفراد, إال 

سنا ننسج ما يتسؽ معيا في سائر الخصاؿ, ككذلؾ في المعتقدات النمطية فما كنجد أنف
جماعة عرفية أك طبقة اجتماعية, إال كننسج صفاتو  إلىإف نعمـ انتماء أحد األشخاص 

بما يتسؽ مع ما نعممو عف ىذه الجماعة, كذلؾ دكف أف نتحقؽ مما نسجناه في كمتا 
 الحالتيف.

 إلىكتعني أف األفراد يميمكف  :Phenomenal Absolutismالظاىرة االستبدادية  .2
اعتقاد أف إدراكيـ دائمان عمى صكاب كال يخالؼ الكاقع, كىذا يجعؿ مف الصعب في 

 .االجتماعيالتحكـ في تأثير االنحرافات اإلدراكية كتشكيييا إلدراكنا 
ر فيما كتعني أننا نحدد قناة أك مجرل تفاعمنا بالغي :Channelingالقناة أو المجرى  .3

 يدعـ معتقداتنا كتكقعاتنا عنيـ.
 Self Fulfilling Prophecy or Pygmalionالنبو ة التي تحقؽ ذاتيا  .4

Effect: دراكنا  -كقد سبؽ اإلشارة إلييا في التأثير السابؽ كالبلحؽ كتعني أف تكقعاتنا كا 
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تصبح حقيقة, كذلؾ يحدث في الغالب ألنيا صحيحة كلكف بسبب تأثير سمككنا في 
 تحقيؽ ما نتكقعو بتأثير منا. إلىخر كالذم يجعمو يميؿ اآل

 :اإلدراكيإدارة التحيز 
 اإلدراكية نحرافاتاال التغمب عمى فيتكاجينا  التيعمى الرغـ مف العقبات كالصعكبات 

نقمؿ مف التأثيرات السمبية الناتجة  أفيمكننا  أنو, إال فيمنا لسمكؾ اآلخريف في كالخطأالتشكيو ك 
ىناؾ أربع خطكات مفتاحية مقترحة لتقميؿ التأثيرات السمبية التي تحرؼ إدراكنا , تحيزعف ىذا ال
 :(63ص ,2004, كلتحسيف عممية اتخاذ القرار, نذكرىا تباعا )زىراف, االجتماعي

كتعني أف نتعرؼ عمى ما يشكه إدراكنا, كما فعمنا سابقان كذلؾ  :Recognitionالتعرؼ  .1
أف نحدد ىذه االنحرافات اإلدراكية, ىذا مف جية, كمف كخطكرة أكلى, ثـ نتدرب عمى 

جية أخرل نتعرؼ عمى كجيات النظر األخرل كنككف أكثر مركنة في تطكير بدائؿ 
 آلرائنا, كفي التعرؼ عمى الثقافات األخرل.

تطكير كعي األفراد عف ىذه الميكؿ اإلدراكية,  إلىكيشير  :Awarenessالوعي  .2
طكير كعييـ بمدل تأثيرىا سمبان عمى تكافقيـ, كىذا يحدث كتطكير كعييـ بمشاعرىـ, كت

 عف طريؽ التدريب.
كىذا يعني أف تدعـ الجماعات كالقيادات في المؤسسات  :Supportالتأييد والدعـ  .3

المختمفة ىذه العمميات السابقة مف ضركرة إثارة الكعي بأىمية التعرؼ عمى ما يشكه 
ة البناءة, كتثبيط أك عدـ االجتماعيتفاعبلت , كالعمؿ عمى دعـ الاالجتماعيإدراكنا 

 ة السالبة, كالتميز لفئات دكف أخرل.االجتماعيتشجيع التفاعبلت 
كيعني أف نككف كأفراد ككمؤسسات عمى اتصاؿ دائـ بما كبمف يثقفنا عمميان  االتصاؿ: .4

 .االجتماعيكيدربنا لمتقميؿ مف تأثير ىذه االنحيازات عمى إدراكنا 
:مجتمع الدراسة التعميـو  وزارة التربيةب  التعريؼ  

  كنتاج كالتنفيذية كالقضائية التشريعية الفمسطينية الكطنية السمطة مؤسسات تشكمت 
 إعبلف كاتفاؽ , 1991عاـ األكؿ تشريف في مدريد مؤتمر مف انطمقت التي الجارية لعممية السبلـ

ـ 13/9/1993  في أكسمك اقيةباتف عرفت كالتي ,تالمؤق الذاتي الحكـ ترتيبات  حكؿ المبادئ
 نقؿ مف عنيا تمخض كما اإلسرائيمية, كالحككمة الفمسطينية كقعت بيف منظمة التحرير التيك 

 التعميـ مجاؿ في الفمسطينية الكطنية السمطة إلى السمطة اإلسرائيمية مف المدنية الصبلحيات
 الكزارات تشكمت كقد. كغيرىا كالسياحة كالضرائب ةاالجتماعي كالخدمات كالثقافة كالصحة

 ,أكالن  أريحا – غزة اتفاقية تكقيع بعد 1994  آب في التعميـك  التربية كزاره بينيا مف المتخصصة
 1996 عاـ كفي غزة الغربية كقطاع الضفة في الرئيسية المدف مف االحتبلؿ فكات انسحاب كبعد
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 ظمت فيما العممي, لبحثكا التعميـ كزارة اسـ حممت جديدة بكزارة التعميـ صبلحيات أنيطت ,
 عاـ الفمسطينية عمى الحككمة كزارم تعديؿ كفي كالتعميـ, التربية كزارة اسـ تحمؿ األـ الكزارة

 كقتنا إلى التعميـك  التربية كزارة اسـ حممت كاحدة كزارة في الكزارتيف دمج إعادة تـ ـ 2002
 ـ(.06/10/2014تمت زيارتو بتاريخ  )المكقع اإللكتركني لكزارة التربية كالتعميـ العالي,  ضرالحا

 :لموزارة العامة األىداؼ
 حتى ـ 2007 حزيراف مف عشرة الثانية لمحككمة األكؿ السنكم التقرير : التعميـك  التربية كزارة)

 (ـ 2008 حزيراف
 أرضان  لفمسطيف كالكفاء الكطنية كبيكيتيـ بدينيـ كاالعتزاز باهلل اإليماف عمى األفراد تنشئة .1

 .كالدكلي كاإلسبلمي العربي بمحيطيا العضكم ارتباطيا حقيقة ككعي كشعبان, كتاريخان 
 يصقؿ الذم االجتماعيك  كالنفسي كالعقمي الجسمي النمك عمى المتعمميف مساعدة .2

 كتراعي كالتقنيات, كاإلنسانيات الطبيعيات بيف التكازف تحقؽ مناىج خبلؿ مف قدراتيـ,
 كالترفييية البدنية األنشطة بممارسة كتسمح التجاىات,كا كالقيـ لممعارؼ المختمفة األبعاد

 .كاليكايات
 كعدؿ بسبلـ العالـ كمع مجتمعيـ في لمعيش الحياتية الميارات مف المتعمميف تمكيف .3

 .كتسامح
 .الغير نحك ككاجباتيـ حقكقيـ معرفة خبلؿ مف بمسؤكلياتيـ المتعمميف تكعية .4
 كاحدة أجنبية لغة مف كتمكينيـ بيا, االعتزازك  العربية المغة إتقاف مف المتعمميف تمكيف .5

 كاالنتفاع تطكره كمكاكبة العالمي الفكر عمى المباشر االطبلع في تساعدىـ األقؿ عمى
ثراء بو,  .بإبداعاتيـ كاإلنسانية الكطنية الثقافة كا 

 حافؿ مستقبؿ كمكاجية المشكبلت كحؿ كاإلبداع التخطيط عمى القدرة لدييـ تصبح أف .6
 الحقائؽ إلى كالكصكؿ كالتقصي البحث أساليب مف بتمكينيـ كذلؾ المتسارعة, بالتغيرات
 .الفريؽ كركح الجماعي كالعمؿ لمتجددة,  كالمعارؼ

 مؤسسات بناء الستكماؿ القيـ كتمثؿ الكفاءة مفي عال مستكل إلى المتعممكف يصؿ أف .7
 .العمـ ـتقد في اإلسياـك  الشاممة, الكطنية التنمية تستكجبو بما كاإليفاء الحديثة, الدكلة

 : لموزارة التنظيمية و اإلدارية اتمستويال
 : كالتالي الجغرافي لمتركيز استنادان  لمكزارة اإلدارية اتمستكيال ـتقس: اإلدارية اتمستويالأواًل/ 
 في التعميـ شئكف إدارة تتكلى كالتي كالتعميـ التربية كزارة كيمثؿ :األوؿ المستوى  

 . غزة كقطاع الغربية لضفةا في الكطف محافظات
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 بو يعيد حيث كالمحافظات األقاليـ مستكل عمى التعميـ بإدارة كيختص :الثاني المستوى 
 .كالقطاع الضفة في كالتعميـ التربية لمديريات

 القرل في تنتشر التي المدرسية الكحدات في كيتمثؿ تفريعان  أكثر كيعتبر ث:الثال المستوى 
 .األقاليـ حسب كتصنؼ المديريات, إشراؼ تحت كالمدف كالبمدات

 حسب كالتعميـ التربية كزارة في اإلدارم التنظيـ تقسيـ يمكف التنظيمية: المستوياتثانيًا/ 
 : التالي النحك عمى رئيسية أقساـ ثبلث إلى الييكمي التصنيؼ
 , يـالتعم ك التربية كزير في تتمثؿ ك بالكزارة التنظيمي اليـر قمة تعتبر :العميا اإلدارة .1

 . المساعدكف كالككبلء , الكزارة كككيؿ
 بشئكف يختص فيما الفمسطينية السمطة في األعمى التنفيذم المستكل يمثؿ ك: الوزير 

 الكزير بمكتب يرتبطك  كالتعميـ, التربية كزارة ىيكؿ في تنفيذية سمطة كأعمى التعميـ,
 ك المساعديفك  لممستشاريف باإلضافة العممي البحث كمجمس التعميـ مجمس مف كبل
 .اإلقراض كصندكؽ الجكدة ك االعتماد كىيئة , المناىج لجنة

 غيابة في الكزير عف ينكب ك العميا اإلدارة في الثاني المستكل يمثؿ ك :الوزارة وكيؿ 
 مكتب أيضان  بو يمحؽ ك , العامة ك الدكلية لمعبلقات العامة اإلدارة في بو ترتبط ك

 لجاف إلى باإلضافة دائمة لجاف كىي االمتحانات لجنة ك التربية لجنة ك الككيؿ
 القياس كمركز الحاسكب مركز عمى مباشرة الكزارة ككيؿ يشرؼ كما مؤقتة, أخرل
 كالدائرة الديكاف تنظيما يتبعو كما المدرسية الصحة كمركز المناىج كمركز كالتقكيـ
 . القانكنية

  في العاـ التعميـ لشئكف افمساعد ككيبلف اثناف ثبلثة, عددىـك : المساعدوف الوكبل 
 التكزيع حسب كالتعميـ التربية مديريات عمى كيشرفاف غزة كقطاع الغربية الضفة

 في التعميـ مؤسسات عمى يشرؼ التعميـ لشئكف مساعد ككيؿ الثالث ك الجغرافي,
 القيادييف المكظفيف تكزيع في كالتنسيؽ التكامؿ كيراعى غزة, قطاع ك الغربية الضفة
 .كغزة الضفة بيف بالتناكب العامة راتاإلدا في

 كالتي العامة باإلدارات كالتعميـ التربية كزارة في الكسطى اإلدارة تتمثؿ :الوسطى اإلدارة .2
 كتحديد تنفيذية خطط إلى العميا اإلدارة عف الصادرة العامة السياسات ترجمة مياـ تتكلى

 كذلؾ اإلمكانيات, كتحديد الخطط ىذه إلنجاز البلزمة الزمنية كالجداكؿ اإلجراءات
 بقسـ عامة إدارة كؿ تمثؿ حيث كالتعميـ التربية مديريات أقساـ مع المتكاصؿ بالتعاكف
 . الخطط كتطبيؽ التعميمات تنفيذ يتكلى

 التعميمات تطبيؽ تتكلى ىا بدكر كالتي كالتعميـ التربية مديريات تشمؿ :التنفيذية اإلدارة .3
 تقارير خبلؿ مف العمؿ, ظركؼ حكؿ مرتدة بتغذية عامةال اإلدارات كتزكيد كاإلجراءات,
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 العاممة اإلدارة يمثؿ قسما مديرية بكؿ كيكجد كسنكية, سنكية, كنصؼ كربع شيرية
 العامة اإلدارة مف كالمكائح التعميمات تتمقى تنفيذية كحدة بمثابة كيعد , بالكزارة المختصة
 الرئيسة الميمة كتعتبر. ليا التابعة كالمدارس المديريات في تنفيذىا سبلمة عمى كتشرؼ
 يكمي بشكؿ المدارس كمتابعة فالميدا في التعميمي الجياز عمؿ متابعة التعميـ لمديريات

 إدارة ككذلؾ المالية ك اإلدارية األمكر ك لؤلنشطة باإلضافة إرشاد ك كتكجيو إشراؼ مف
 مف مدرسة لكؿ التشكيبلت إعداد عف أيضا مسئكلة فيي كبالتالي المكظفيف, شئكف

 تحت الكاقعة التربكية لممنطقة التربكم التخطيط مياـ أيضا تكلىكت الطبلب, ك المعمميف
عداد إشرافيا  .2008 ) ,طبش) البلزمة التربكية اإلحصاءات كا 

 : اآلتية لؤلسباب ليكوف مجتمع الدراسة التعميـ و التربية وزارة اختيار الباحث عزوي
فيي تقدـ   الفمسطينية الكطنية السمطة كزارات أىـ مف ميـالتع ك التربية كزارة تعتبر .1

خدمات التعميـ كالمعرفة لكافة أفراد المجتمع ممف تنطبؽ عمييـ المكاصفات البلزمة 
   حسب المكائح كالقكانيف.

تتأثر باإلدراؾ  التيتقكـ باألنشطة  التيمف أكبر الكزارات  ىي التعميـكزارة التربية ك  .2
جراءيف, كتقييـ أداء المكظف أكثر عرضة مقاببلت التكظيؼ كغيرىا مما يجعميا  كا 

 لمتحيز.
 اتمستكيالبكضكح ىياكميا التنظيمية كاستقرارىا كتقسيـ  التعميـك  التربية كزارة تتميز .3

  . بشكؿ سميـ مما يسيؿ دراسة الظاىرة مكضكع البحث اإلدارية فييا
عينة لمدراسة ككنيـ الجية اختيار اإلدارييف العامميف في الكزارة كقاـ الباحث ب .4

 المخططة كالمشرفة عمى جميع األنشطة في الكزارة.
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 الدراسات السابقةالفصؿ الثالث/ 
  مقدمة:
 لمباحث, كبيرة أىمية ذات العممية كالرسائؿ األبحاث في السابقة األدبيات مراجعة تعتبر 

 التي الدراسة يثرم الذم بالشكؿ منيا كاالستفادة السابقة األدبيات عمى الكقكؼ عمى تساعده ثحي
 مجمميا في كركزت متعددة, بأبعاد االجتماعي اإلدراؾ السابقة الدراسات تناكلت كلقد, بيا يقـك
 عكامؿكال اإلدراكي التحيز إلى باإلضافة مختمفة, بمتغيرات االجتماعي اإلدراؾ دقة دراسة عمى

 كأدكات لمدراسة الخاضعة المؤسسات كطبيعة كنتائجيا الدراسات ىذه أىداؼ كتنكعت, فيو المؤثرة
  كاألبحاث الدراسات أىـ عمى التركيز كتـ, لمدراسات خضعت التي كالعينات المستخدمة, البحث
 .دراسات( 6) كعددىا كاألجنبية دراسات,( 8) كعددىا العربية
 :ةالدراسات العربيأواًل/ 
لمعمبل  واليوية الوطنية والجودة  العرقيالميؿ  تأثير( بعنواف: "2010دراسة )ميراف,  .1

 .المدركة عمى التحيز لشرا  المنتجات المحمية"
 لمعمبلء كاليكية العرقيالمباشر لكؿ مف الميؿ  التأثيرتحديد  إلىكقد ىدفت الدراسة 

عمى  تأثيران منيـ أكثر  أمالمحمية, كتحديد الكطنية كالجكدة المدركة عمى التحيز لشراء المنتجات 
عمى التحيز لشراء المنتجات  العرقيغير المباشر لميكية الكطنية كالميؿ  التأثيرالتحيز, كتحديد 

 فيعمى طريقة االستقصاء باعتراض العمبلء  االعتمادالمحمية مف خبلؿ الجكدة المدركة, كقد تـ 
مفردة كعينة منتظمة مف المتردديف عمى ىذه  400مراكز التسكؽ, كتـ سحب عينة قكاميا 

 المراكز.
المحمية  أىـ المحددات المؤثرة عمى التحيز لشراء المنتجاتكقد أظيرت نتائج الدراسة أف  
يؤثر , ككذلؾ دة المدركة تمييا اليكية الكطنيةتمييا الجك  العرقيالميؿ  ىيكبشكؿ مباشر  ايجابيان 
, كأظيرت أيضان أٌف كبشكؿ مباشر عمى الجكدة المدركة بيان كاليكية الكطنية ايجا العرقيالميؿ 

كالتحيز لشراء المنتجات  العرقيالجكدة المدركة كمتغير كسيط تقكل مف العبلقة بيف الميؿ 
 المحمية كبيف اليكية الكطنية كالتحيز لشراء ىذه المنتجات أيضا.

التعميمية ككسائؿ كقد أكصت الدراسة بتعزيز االنتماء الكطني بمساعدة المؤسسات  
اإلعبلـ مف أجؿ التحيز لشراء المنتج المحمي, كما أكصت بتطكير المعرفة كاإلدراؾ حكؿ جكدة 

 المنتجات المحمية بالكسائؿ المتنكعة لتنمية اتجاه الزبائف نحك شرائيا.
" إدراؾ الموظفيف لمدى موضوعية نظاـ تقييـ  :( بعنواف2005أبو شيخة, )دراسة  .2

ة والوظيفية, دراسة تطبيقية عمى عينة مف شخصيببعض الخصائص ال أدائيـ وعبلقتو
 األجيزة الحكومية األردنية" 
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 ىدفت الدراسة إلى معرفة كيؼ ينظر العاممكف في الجياز الحككمي األردني إلى نظاـ
كقد أجريت الدراسة عمى عينة تقييـ أدائيـ, كما نقاط الضعؼ التي يتسـ بيا ىذا النظاـ, 

 كأداة لمدراسة. تكزيع استبيافب كقاـ الباحثتـ اختيارىـ  ان ( مكظف 357ميا ) عشكائية قكا
 إدراؾ المكظفيف بفئاتيـ الكظيفية: كقد أظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج كاف أىميا

كجكد , ككجكد تحيزات غير مرغكبة, ككذلؾ أظيرت المختمفة عدـ مكضكعية عممية تقييـ أدائيـ
المكظفيف لمدل مكضكعية تقييـ أدائيـ تعزل لبعض  إدراؾ في ةإحصائيفركؽ ذات داللة 

معكقات تكتنؼ عممية التقييـ منيا ما ىك  كأظيرت أيضان كجكد كالكظيفية. شخصيةال خصائصيـ
 متصؿ بنظاـ التقييـ نفسو كمنيا ما ىك متصؿ بالمقيـ نفسو.

 تدريبك  ,ضحان كا دقيقان  تعريؼ عناصر التقييـ تعريفان بضركرة الدراسة  أكصتكقد  
 إشراؾككذلؾ  .كتجنب تحيزاتيـ المتكقعة ميارات التقييـ السمككية كالفنية إكسابيـالمقيميف بيدؼ 

تاحةمناقشة التقييـ  فيالشخص الخاضع لمتقييـ   الذمالفرصة لو لمتعرؼ عمى مدل التقدـ  كا 
 العمؿ. فيالمتعمقة بتقدمو  األىداؼمجاؿ انجاز  في أحرزه
ترجمة النصوص  في( النوعي) الجنسي( بعنواف: "التحيز 2004 دراسة )السكراف, .3

 .اإلرشادية مف اإلنجميزية إلى العربية"
 إلىيعبر بيا المترجـ مف االنجميزية  التيىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف بعض الطرؽ 

و ( بقصد أك بغير قصد خبلؿ نظرتالنكعي) الجنسيعف تحيزه  اإلرشاديةالعربية لمنصكص 
 الجنسيكقد قدمت الدراسة أمثمة حقيقية عف مظاىر التحيز  ,حياة كالقيـ كالمكاقؼالعامة لم

العربية, حيث تـ اختيار عينة  إلىمف المغة االنجميزية  اإلرشاديةترجمة النصكص  في( النكعي)
 ( نص مترجـ إلجراء الدراسة.65مككنة مف )

لثقافية كمعتقداتو تظير عمى نحك يفيد أف خمفية المترجـ ا نتائج الدراسةكقد ظيرت  
حسب ما يتكافؽ لرجاؿ كالنساء ا دكارلمضمائر أل إسقاطوترجمتو لمنصكص مف خبلؿ  في تأثيرىا

 مع ثقافتو كمعتقداتو.
كقد أكصت الدراسة بضركرة تحمي المترجـ لمنصكص اإلرشادية مف اإلنجميزية إلى  

كما أكصت أف يتـ عرض العربية بالمكضكعية لما تمثمو ىذه النصكص مف قيـ تربكية, 
    النصكص بصكرة تبادلية بيف الرجاؿ كالنساء المتخصصيف في مجاؿ الترجمة لمراجعتيا.

ببعض العمميات  االجتماعيعبلقة أبعاد عممية اإلدراؾ ": بعنواف (2001دراسة )زىراف, .4
 .االبتدائية"دراسة بيف أطفاؿ المرحمة  -العقمية 

: التذكر, فيبيف بعض العمميات العقمية متمثمة دراسة العبلقة  إلى ىدفت الدراسة
عادىا كىى كما بأب االجتماعيكعممية اإلدراؾ  االجتماعي, كبيف دقة اإلدراؾ مالتباعدكالتفكير 

مع األخذ في االعتبار تأثير بعض  (المقارف ي,التراسم ,الكصفي ,الحقيقيالبعد بينتيا الدراسة  )
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نكع, كالسف( , كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أطفاؿ المتغيرات المصاحبة كىي )الذكاء, ال
 مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارؾ االبتدائية التجريبية في مدينة نصر بالقاىرة.

 إدراؾ بيف ظيكر ارتباط طردممجمكعة مف النتائج كاف أىميا: كقد أظيرت الدراسة 
)التذكر  بيف العممية العقمية العبلقة فييؤثر متغير العمر  .شبيا لمذات األكثرالذات كالغير 

متغير , كأظيرت النتائج أيضان أف فيما يتعمؽ بإدراؾ الذات االجتماعي اإلدراؾ كأبعاد كالتفكير(
العبلقة مكضع البحث فيما يتعمؽ بادراؾ الذات, ألف رؤية الطفؿ  فييؤثر  )ذكر, أنثى( النكع

اختبلؼ الخصائص كالسمات كالدكافع ب بلنفسيا بس األنثىالذكر لنفسو تختمؼ عف رؤية الطفمة 
الدقة  ألفمع العمر,  عكسيان  االجتماعي اإلدراؾتتناسب دقة كما ك  قكل البيئة عمييما. كتأثير

فطرية تسفر عف كجكدىا منذ  ةكىك سم الكجدانيالتعاطؼ  إلىالدراسة تشير  فيالمستخدمة 
 إلىكفر بصكرة كافية مما يؤدل ال يت الذماألمر  يد ترعى ىذا االستعداد إلىالميبلد كتحتاج 

كأخيران أظيرت النتائج أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .العكسيظيكر ىذا االرتباط 
 القدرة عمى التفكير التباعدم كدقة اإلدراؾ االجتماعي.

 فياقتراح نمكذج متكامؿ لتنمية اإلدراؾ االجتماعي  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة  
تثقيؼ  –تدريب الطفؿ كتنمية امكاناتو الخاصة  -الممكنة ) تثقيؼ المربيكافة األصعدة 

 .الراشديف مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ(
( بعنواف: "أثر التحيز في إعداد الموازنات التخطيطية 2001دراسة )الخفاجي, وجواد, .5

 دراسة تطبيقية مف منظور سموكي في عينة مف منشآت األعماؿ الصناعية". –
 العبلقة كالترابط الكثيقيف بيف إعداد المكازنات عمىالكشؼ كالتعرؼ  إلى ىدفت الدراسة

التخطيطية في منظمات األعماؿ باعتبارىا أداة ميمة في ممارسة كظيفة التخطيط كالمحاسبة مف 
عمى ىذا اإلعداد لممكازنات  -باعتباره أحد الجكانب السمككية لؤلفراد-جية كتأثير ظاىرة التحيز 

 جية أخرل, كقد اعتمد الباحثاف البحث االستقصائي. لتخطيطية مفا
 اتمستكيإدراؾ المسئكليف عف الكقد أظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:  

تحيز يتناسب مع  إلىمكازناتيـ يدفعيـ تقييميـ بنتائج بأف االرتباط الكمي لاإلدارية المختمفة 
التطابؽ بيف  إلىىنالؾ تكافؽ قد يصؿ أيضان أف يير التقييـ في تقدير المكازنات, كأظيرت معا
ات االدارية المختمفة. كىذا نكع مف التحيز المقبكؿ الذم إذا مستكيال كأىداؼىداؼ االدارة العميا أ

 نجاح تنفيذىا.  إلىسيؤدم  فإنو ظيرت آثاره ضمف تقديرات المكازنة
 ئؿ كاالجراءات الكفيمةكقد اكصت الدراسة بضركرة اعتماد االدارات العميا بعض الكسا 

ضركرة استخداـ األساليب العممية , كما أكصت بحد ممكف أدنى إلىبتقميص حجـ ظاىرة التحيز 
 Zeroالحديثة التي يمكف مف خبلليا الحد مف ظاىرة التحيز كاستخداـ أسمكب المكازنة الصفرية 

Base budget    كأسمكبBert  . لمحاسبية مالية اضركرة االعتماد عمى المعمكمات الككذلؾ
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عادة النظر في الصبلحيات المخكلة, حيث أف منح المسئكؿ اإلدارم في عممية تقييـ األداء. ك  ا 
صبلحيات مالية أعمى مف احتياجاتو الفعمية التي تتناسب مع مكقعو الكظيفي في الييكؿ 

 التنظيمي قد يييئ الفرصة لبركز ظاىرة التحيز كالمغاالة.
واف: "إدراؾ العامميف لنظاـ تقويـ األدا  وعبلقتو ببعض ( بعن2000يوسؼ, دراسة ) .6

  العوامؿ الشخصية والتنظيمية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة إدراؾ العامميف في المؤسسات الحككمية بدكلة 
اإلمارات العربية لنظاـ تقييـ ادائيـ, كعبلقة ذلؾ ببعض العكامؿ الشخصية كالتنظيمية, كىي 

عمى عينة عشكائية مف المؤسسات بدكلة اإلمارات العربية, كقد استخدـ الباحث دراسة ميدانية 
اإلدارية في  اتمستكيال( مف العامميف في جميع 600تـ تكزيعيا عمى عينة تتككف مف ) استبانة

 المؤسسات الحككمية كالخاصة بدكلة اإلمارات, 
في  إدراؾ العامميف تدني مستكلمجمكعة مف النتائج كاف أىميا:  كقد أظيرت الدراسة

اختبلؼ مستكل , كما أظيرت المؤسسات محؿ الدراسة لمكضكعية كعدالة نظاـ تقييـ األداء
إدراؾ العامميف في المؤسسات لمدل مساىمة نظاـ تقييـ األداء في تطكير أدائيـ باختبلؼ 

عمر كنكع المستكل الكظيفي كالتعميمي, كالخبرة العممية في الكظيفة الحالية, كمدة العمؿ كال
اختبلؼ مستكل إدراؾ العامميف لمكضكعية ككذلؾ  المؤسسة كنكع القطاع الذم ينتمي إليو.

كعدالة نظاـ تقييـ األداء باختبلؼ المستكل الكظيفي كالتعميمي كالخبرة العممية في الكظيفة 
 الحالية, كمدة العمؿ كالعمر كنكع المؤسسة كنكع القطاع الذم ينتمي إليو.

 تصميـ نظـ تقييـبضركرة استخداـ معايير مكضكعية كعادلة عند دراسة كقد أكصت ال 
البحث عف األسباب الكامنة ككذلؾ  آخذة في االعتبار المتغيرات الشخصية كالتنظيمية. داءاأل

كبالتالي اتخاذ اإلجراءات  كضكعية كعدالة نظاـ تقييـ األداءكراء تدني مستكل إدراؾ العامميف لم
 الصحيحة البلزمة.

لممقيـ  التعميمي( بعنواف: "أثر متغيرات جنس الكاتب والمؤىؿ 1999راسة )استيتة, د .7
 .عينة أردنية" فيوموضوع المقاؿ عمى مدى التحيز لجنس الكاتب 

 لممقيـ التعميميالتعرؼ عمى اثر متغيرات جنس الكاتب كالمؤىؿ  إلىىدفت الدراسة  
ية. كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ فقد ننة أردعي فيكمكضكع المقاؿ عمى مدل التحيز لجنس الكاتب 

تكفرت فيو دالالت صدؽ  كالذم المطكرة مف مقياس التحيز األردنيةاستخدمت الباحثة الصكرة 
 .األردنيةالبيئة  فيكثبات مقبكلة 

( طالبة مف كمية العمكـ التربكية بالجامعة 96مف ) كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة 
. استخدمت ( مدرسة سكينة الثانكيةتكجيييرحمة الثانكية )مستكل ( طالبة بالم48األردنية, ك)
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كذلؾ لمعرفة أثر متغيرات الدراسة عمى مدل التحيز لجنس  الثبلثيأسمكب تحميؿ التبايف  الباحثة
 الكاتب.
 إحصائيةداللة  ذكيكجد أثر أنو  :ة مجمكعة مف النتائج كاف أىمياكقد أظيرت الدراس 
لمتغير  إحصائيةداللة  ذكيكجد أثر , ككذلؾ لصالح الذككر تحيزفي ال جنس الكاتب لمتغير

 " عمى مدل التحيز لجنس الكاتب.كذلؾ لصالح مكضكع مقاؿ "التمريض المقاؿمكضكع 
كقد أكصت الدراسة بضركرة تحرر المقٌيـ مف التحيز الشخصي أثناء التقييـ باتباع  

 قييـ الفٌعاؿ.مجمكعة مف اإلجراءات كالكسائؿ التي يحددىا نظاـ الت
 

الجامعة  بعنواف: "دراسة السمات الشخصية المميزة لدى طمبة( 1998)عسمية, دراسة  .8
 قطاع غزة  فيوعبلقتيا ببعض المتغيرات 

 قطاع غزة, فيالسمات المميزة لدل طمبة جامعييف  أىـلتعرؼ عمى ا إلى ىدفت الدراسة 
( طالب كطالبة مف كؿ مف الجامعة 385)كعبلقتيا ببعض المتغيرات, كتككنت عينة الدراسة مف 

اآلتية: سمات الشخصية  األدكات الباحثاستخدـ  كقد, كمية التربية, األزىر, جامعة اإلسبلمية
 عسمية,  إعدادالمميزة لطمبة الجامعة مف 

 سمات: فيكجكد فركؽ لصالح اإلناث  :مجمكعة نتائج كاف أىمياالدراسة  كقد أظيرت
 فيلح الذككر التسامح, كفركؽ لصا, العطؼ ,الطيبة, الصراحة, اإليماف, الحشمة, الطاعة

كجكد فركؽ دالة حسب متغير الجنس عمى سمات ككذلؾ  التردد., األمانة, سمات: حب القيادة
كأيضان أظيرت  التكتر., القمؽ ,سمات: الخكؼ مف الغش فياإلناث  لصالح النفسيالجانب 

, كىى المشاركة الكجدانية االجتماعيجانب سمات ال فيفركؽ لصالح اإلناث النتائج كجكد 
 حب التممؾ كالميؿ لمسيطرة. سمتي فيالثقة باآلخريف, كلصالح الذككر , المياقة, التعاكف

كقد أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ ككزارة التعميـ العالي بالكسائؿ 
لمتعمميف ليس فقط في مرحمة التعميـ الكفيمة التي تعمؿ عمى تنمية السمات اإليجابية لدل ا

 الجامعي بؿ كفي المراحؿ األخرل.
 ثانيًا/ الدراسات األجنبية:

( بعنواف: "تحميؿ إجرائي إلدراكات طمبة Boasiako,2004)  and Asagbaدراسة  .9
الجامعات األمريكييف األفارقة حوؿ التمييز العنصري واألفعاؿ االيجابية في اتخاذ 

 في الجامعات التي بيا غالبية مف أصحاب البشرة البيضا " القرارات المقبولة
التمييز  طمبة الجامعات األمريكييف األفارقة حكؿ  إدراكاتتقييـ  ىدفت الدراسة إلى

العنصرم كاألفعاؿ االيجابية في اتخاذ القرارات المقبكلة في الجامعات التي بيا أغمبية مف 
( استبياف أرسمت لطمبة الجامعات األمريكييف 422تـ تكزيع )حيث أصحاب البشرة البيضاء, 
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األفارقة كتـ تكزيعيا عمى عدد كبير مف المدنييف كالقركييف باستخداـ البحث الجامعي الشامؿ في 
%( مف 95( استبياف تـ تعبئتيا بمعدؿ ) 400المنطقة الجنكبية مف الكاليات المتحدة األمريكية, )

 . مجمكع االستبيانات المكزعة
أف عدد كبير مف العينة شعرت بأف  ت الدراسة مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:كقد أظير 

التمييز العنصرم ال بد مف حدكثو في صنع القرارات التي أغمبيتيا مف أصحاب البشرة البيضاء, 
%( أكدكا بقكة عمى أنو يجب أف تككف األفعاؿ االيجابية جزء مف 79كاألكثر أىمية أف ما نسبتو )

 .صنع القرارات
كقد أكصت الدراسة بضركرة التخمص تدريجيان مف ظاىرة التمييز العنصرم )التحيز( مف 
ظيار أخطارىا, كتقديـ حمكؿ عممية تدفع باتجاه البلعنصرية, باإلضافة  خبلؿ الكعي الثقافي كا 

 إلى إجراءات إدارية يمكف أف تقـك بيا الجامعة لخدمة ىذه األىداؼ.
( االختبلؼ بيف الجنسيف )الذكور واإلناث( Batki, & Ahluwalia, 2000دراسة ) .10

 اإلدراؾ االجتماعي فيحديثي الوالدة 
إلى  معرفة ما إذا كاف اختبلؼ اإلدراؾ االجتماعي بيف الجنسيف يعزل إلىىدفت الدراسة 

العكامؿ البيكلكجية أـ ىك بسبب العكامؿ االجتماعية كالثقافية, كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة 
مف اإلناث( تـ اختيارىـ عشكائيان مف  58مف الذككر, ك 44طفبلن مف كبل الجنسيف )( 102مف )

( الكائف في جامعة Rosie Maternity Hospitalبيف األطفاؿ حديثي الكالدة في مستشفى )
(, كقد تـ اختيار عينة مف حديثي الكالدة لضماف عدـ Campredge Universityكامبريدج )

عية أك الثقافية, كقاـ الباحثاف بعرض آلة تشبو الكجو كتصدر أصكات تأثرىـ بالعكامؿ االجتما
( مرة لمبلحظة إدراكيـ المادم, 70 -53ليشاىدىا األطفاؿ بشكؿ مباشر لعدة مرات تتراكح بيف )

كعرض أيضا كجو شخص حقيقي ليشاىده األطفاؿ بنفس العدد السابؽ لمبلحظة إدراكيـ 
 االجتماعي.

, بينما مف الذككر اىتمامان أكبر بالكجو الحقيقي أبدت إلناثكقد اظيرت النتائج أف ا
في اإلدراؾ لدل الجنسيف كىذا يعني كجكد فركؽ  مف اإلناث, أكبر باآللة أظير الذككر اىتمامان 

 العكامؿ البيكلكجية. إلىأصميا  كأف ىذه تعزل في
مات, تبادؿ المعمومات, توافؽ المعمو  ( تأثيرMalloy, & others, 1997دراسة ) .11

 .عمى توافؽ اآلرا  في اإلدراؾ االجتماعي وثبات السموؾواالتساؽ 
ىدفت الدراسة لتقييـ تأثير كؿ مف تبادؿ المعمكمات لممدرؾ, تكافؽ معمكمات المدرؾ مع 
الشخص محؿ اإلدراؾ, كثبات سمكؾ الشخص محؿ اإلدراؾ )المثير( عمى تكافؽ اآلراء في إدراؾ 

مكاقؼ التي تعرضكا ليا في الدراسة, كقد تـ اشتقاؽ التنبؤات المبحكثيف االجتماعي خبلؿ ال
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الخاصة بالدراسة مف خبلؿ نمكذج, كتـ استنتاج كتقييـ التكافؽ في الرأم مف خبلؿ اختبلفات 
 درجات القياس في نمكذج استخدمتو الدراسة ليذا الغرض.

سـ عمـ كقد أجريت ليذا الغرض ثبلث تجارب عمى عينة مف طمبة قيد التخرج في ق
(, كضمت التجربة األكلى التي ىدفت لقياس Rhode Island Collegeالنفس في جامعة )

( طالب كطالبة, بينما التجربة الثانية التي تقيس كؿ مف تبادؿ 69تأثير تبادؿ المعمكمات )
(, كأجريت التجربة الثالثة التي تقيس 162المعمكمات كتكافؽ المعمكمات عف المثير فقد ضمت )

 كؿ مف العكامؿ الثبلث )تبادؿ المعمكمات, تكافقيا, كاتساؽ كثبات السمكؾ(. تأثير
)الشخص محؿ  كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية: أثرت كبل العكامؿ الخاصة بالمثير

افؽ كالخاصة بالعبلقات الشخصية )تبادؿ المعمكمات( عمى تك  اإلدراؾ( كىي التكافؽ كاالتساؽ
في في اإلدراؾ ظير أقؿ مستكل مف اإلجماع ماعي, ككذلؾ اآلراء في اإلدراؾ االجت

ظير أعمى مستكل مف ك  المكضكعات التي لـ يكجد فييا تكافؽ معمكمات كتبادؿ معمكمات.
ناؾ تكافؽ في المعمكمات عف عندما تبادؿ المدرككف المعمكمات ككاف ىفي اإلدراؾ اإلجماع 

 يزيد مف احتمالية التأقمـ العممي مع البيئة. ية كأخيران أظيرت أٌف تأثير العبلقات الشخص .المثير
كقد أكصت الدراسة بمتابعة الدراسات في مجاؿ اإلدراؾ االجتماعي في المراحؿ العمرية 
المختمفة لمقارنة التغيرات في اإلدراؾ مف مرحمة إلى أخرل كدرجة تأثير العكامؿ البيكلكجية 

   كاالجتماعية كالثقافية عمى ىذا اإلدراؾ.
 الفعاؿ "  األدا "تصميـ وتنفيذ نظاـ تقييـ  (  بعنواف: (Allan's, 1994سة درا .12

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية نظاـ تقييـ االداء مف اجؿ الكصكؿ إلى المعرفة 
 باألىداؼ التي يقيسيا. ءالبلزمة لتصميـ نظاـ تقييـ قادر عمى اإليفا

يكجد مشاكؿ تتعمؽ بشخصية  :كاف أىميامجمكعة مف النتائج  إلىكقد تكصمت الدراسة  
ىتماـ الكافي بنظاـ تقييـ ال تكلى اإلدارة العميا اال, ككذلؾ بعممية تقييـ األداء المقيـ الذم يقكـ

عدـ االعتماد عمى كأخيران أظيرت  كفاءة المدربيف لعممية التقييـ. فييكجد ضعؼ , كما األداء
 بالمكظفيف. نتائج التقييـ في اتخاذ القرارات المتعمقة

 ؼ مع حاجاتيجب أف يتكيٌ  الذم نظاـ تقييـ األداءبضركرة كجكد كقد أكصت الدراسة  
نظاـ تقييـ كأيضان  .الشخصينظاـ تقييـ األداء يجب أف يتحرر مف التحيز ككذلؾ  المؤسسة.

ف , كما أنو ميككنكا مؤىميف كمدربيف أفيجب  المقيميف, ك لممكظفيف يككف متقببلن  أفيجب  األداء
 منظاـ بكضكح.داعمة لالعميا  اإلدارةالضركرم أف تككف 
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, العرؽ ونمط ( بعنواف "تحيزات الجنسPowlishta, & others, 1994) دراسة .13
  "الجسـ: عمومية التحيز في مرحمة الطفولة

 قياس التحيزات لدل األطفاؿ بتأثير متغيرات ثبلثة كىى الجنس, لغة إلىىدفت الدراسة 
ة كالجنس مثبلن في صفة كاحد بدرجة كبيرة ـ, كما إذا كاف األطفاؿ المتحيزكفالجس , كنمطالعرؽ
 أيضا متحيزكف بنفس الدرجة في الصفات األخرل, كقد استخدـ الباحث مقاييس متعددة ىـ
 –المغة العرقية )الفرنسية الكندية أنثى(, ك  –كىى الجنس )ذكر  الثبلثة تغيراتالم متحيز فيل

كزنو طبيعي(, كتـ تقييـ مركنة المكاقؼ كاالتجاىات  –الجسـ )بديف  كنمط الكندية(,االنجميزية 
ذككر( كأعمارىـ مف ال 127ناث, مف اإل127طفؿ ) 254أيضا, ككانت العينة مككنة مف 

 لسادس.رياض األطفاؿ حتى الصؼ ا كتتراكح ما بيف سف متفاكتة
ينتمكف  الفئات التي الككاف مف أىـ نتائج الدراسة: يظير األطفاؿ تحيزات كاضحة ضد  

 ما مع زيادة العمر يقؿ التحيز نكعان , ك إلييا عمى الرغـ مف أف المكاقؼ أصبحت أكثر مركنة
القدرة عمى فئاتيـ العمرية, كما أظيرت النتائج أٌف  أظير األطفاؿ تحيزات مختمفة باختبلؼ حيث

مثؿ السمة العامة التي تميز التنبؤ بتحيزات األطفاؿ قميمة كليس ىناؾ أم دليؿ عمى أف التحيز ي
 .األطفاؿ

 في أعمار متقدمة كأكصت الدراسة بمتابعة الدراسات حكؿ مجاؿ التحيز لدل األطفاؿ 
 كبخاصة في عينة تتشابو فييا صفاتيـ لمكشؼ عف أف التحيز فطرم أـ بسبب عكامؿ أخرل.

راؾ (, التحيز األناني والمتأصؿ في اإلدKrueger, & Clement, 1994دراسة )  .14
 .االجتماعي

ىدفت الدراسة لمعرفة ما إذا كاف األشخاص يظيركف تحيزات إدراكية تتأثر برغباتيـ 
كآرائيـ كاتجاىاتيـ نحك المكضكعات أك األشخاص محؿ اإلدراؾ مف خبلؿ فحص استجاباتيـ 

ييا أثناء تعرضيـ لؤلسئمة أك المكاقؼ )المثيرات(, كقد تـ استخداـ نماذج بيانات محددة محكسبة ف
( سؤاؿ كعمى المبحكثيف اإلجابة عمييا, كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبة قسـ عمـ 40)

( األمريكية, ككاف ما Brown University, University of Islandالنفس في جامعتي )
%( مف العينة مف اإلناث. كقد أجريت ثبلثة تجارب خبلؿ ىذه الدراسة في مختبر 63نسبتو )

كفي إحدل التجارب تمقى جزء مف المبحكثيف التعميـ عف التحيز اإلدراكي, كجزء آخر الجامعة, 
 تـ عمؿ تغذية راجعة محكسبة ليـ, كجزء ثالث جمع االثنيف معان.

 كقد أظيرت النتائج ما يمي: ظير التحيز اإلدراكي بكضكح لدل المبحكثيف سكاء أكلئؾ
 باالثنيف معان. كاقامكا بعمؿ تغذية راجعة محكسبة أك مف قامف أخذكا فكرة مسبقة عنو, أك مف الذي

ككذلؾ أظيرت أٌف التغذية الراجعة تقمؿ مف التحيز اإلدراكي كال تقضي عميو خاصة في ظؿ 
أف استجابتيـ لعناصر  أيضان  , كقد ظيركجكد معمكمات ذات صمة بالمكضكع محؿ اإلدراؾ
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كما أظيرت النتائج أٌف كقاية )حماية( الذات  نفسو, المكقؼ تككف أكبر مف استجابتيـ لمشخص
كتعزيزىا في المكاقؼ المختمفة تزيد مف التحيز اإلدراكي. كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية 

 في اختبلؼ إدراؾ الذككر عف اإلناث أثناء الدراسة.
كاف  نظرية تفحص ما إذا) كقد أكصت الدراسة بضركرة اختبار فرضية الظيكر بدقة

(, )المشاىير( أكثر مف األفراد المجيكليف صركف عمى تجاىؿ إدراؾ األفراد البارزيفالناس ي
اإلدراؾ االجتماعي  اكي يككف أكثر جدكل مف النيج الحالي في قياسإدر  كاقتراح إضافة نمكذج

 بدقة بكافة أبعاده.
 :السابقة الدراسات عمى لتعميؽثالثًا/ ا

  اىتماـ تدني الباحث الحظ كاألجنبية يةالعرب السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف
كالعكامؿ المؤثرة  االجتماعي اإلدراؾ بمكضكع عمميا كبيئة تخصصاتيا اختبلؼ عمى المنظمات

 بيذه عبلقتو عمى لمكقكؼ كذلؾ كالعكامؿ المتغيرات مف بالعديد اإلدراؾ بربط الباحثكف كقاـ ,فيو
 دراسة( 14) الباحث استعرض كقد, فيو تحيزال أك الدقة عمى كتأثيرىا العكامؿ أك المتغيرات

 كفؽ الدراسات تمؾ الباحث عرض كقد, أجنبية دراسات( 6)ك, عربية اتدراس( 8) منيا, سابقة
 عاـ بشكؿ الحككمية المؤسسات عمى الدراسات ىذه بعض كأجريت, باألحدث يبدأ زمني ترتيب
 الجامعات إلى باإلضافة, كالتعميـ التربية كزارة كبالتحديد تعميمية مؤسسات استيدؼ مف كمنيا

 فمسطيف مثؿ فييا أجريت التي الدكؿ حيث مف الدراسات ىذه تنكعت كقد, األعماؿ كمنظمات
 .كأميركا العربية مصر كجميكرية كاألردف السعكدية العربية كالمممكة
 :التشابو أوجو
 تناكليا في يةالحال الدراسة مع السابقة الدراسات بعض تشابيت :الدراسة لبيئة بالنسب .1

(, Asagba, & Boasiako, 2004) دراسة مثؿ التعميمية المؤسسات في العمؿ لبيئة
 ,Malloy,&others) كدراسة(, 1998, عسمية)كدراسة (,2001, زىراف) كدراسة
1997). 

 لمتغير تناكليا في السابقة الدراسات غالبية مع الدراسة ىذه اتفقت :لممتغيرات بالنسبة .2
, أخرل متغيرات مع ربطو أك أساسي بشكؿ دراستو خبلؿ مف سكاءن , اعياالجتم اإلدراؾ
 كقد, باإلدراؾ التحيز كربط الحالية, الدراسة حكليا تتمحكر التي التحيز لظاىرة كتناكليا
 االجتماعي اإلدراؾ بيف العبلقة تناكلت التي الدراسات بعض مع الدراسة ىذه اتفقت
 تأثير إظيار في اتفقت كما(, Krueger, & Clement, 1994) دراسة مثؿ كالتحيز
 كدراسة( 2005, أبكشيخة) دراسة مثؿ اإلدراكي التحيز عمى األداء تقييـ معايير

 كدراسة(, 2010, ميراف) دراسة مثؿ بالتحيز القكلبة عبلقة ككذلؾ(, 2000, يكسؼ)
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 البعض أف في السابقة الدراسات مع أيضان  الدراسة ىذه تشابيت فيما ,(2004, السكراف)
 اإلدراؾ عمى كأثرىا لممبحكثيف كالكظيفية الديمكغرافية المتغيرات لدراسة تطرؽ منيا

 . االجتماعي
 في السابقة الدراسات معظـ مع الحالية الدراسة اتفقت: واداتيا الدراسة لمنيج بالنسبة .3

 المعرفة إلى لمكصكؿ التحميمي الكصفي كالمنيج لمدراسة كأداة لبلستبانة استخداميا
 . الدراسات مف النكع ىذا مثؿ حكؿ الدقيقة

 :االختبلؼ أوجو
 الدراسة مع كاختمفت السابقة الدراسات في الدراسة بيئات تنكعت :الدراسة لبيئة بالنسب .1

, الزعنكف) دراسة مثؿ العامة المؤسسات الدراسات ىذه تناكلت فقد عاـ بشكؿ الحالية
 كمنظمات(. Allan,s, 1994(, )2000, يكسؼ(, )2005, أبكشيخة) ,(2006
 .(2001, كجكاد, الخفاجي)كدراسة(, 2010, ميراف) دراسة مثؿ األعماؿ

 مختمفة متغيرات عبلقة عمى التعرؼ نحك الباحثيف مف العديد ذىب :لممتغيرات بالنسبة .2
الرغبات  ,(2001التفكير كالتذكر)زىراف,  مثؿ المتغيرات كىذه ,باإلدراؾ االجتماعي

(, العكامؿ البيكلكجية كاالجتماعية Krueger, & Klement, 1994كاإلتجاىات )
(, تبادؿ المعمكمات كتكافقيا كثبات السمكؾ Batki, & Ahlawia, 2000كالثقافية )
 (Malloy, & others, 1997كاتساقو )

اختمفت الدراسات السابقة في استيدافيا لعينة الدراسة في  :الدراسة عينةل بالنسبة .3
ماعي, إذ استيدفت غالبيتيا األطفاؿ كطمبة المدارس مثؿ دراسة مكضكع اإلدراؾ االجت

(, Batki, & Ahlawia, 2000(, كدراسة )1998(, كدراسة)محمكد, 2001)زىراف, 
(, كدراسة Krueger, Klement, 1994كالشباب مف طمبة الجامعات مثؿ دراسة )

(Malioy, & others, 1997.) 
 : السابقة الدراسات مف االستفادة أوجو
 : منيا كثيرة أمكر في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد لقد

 .الدراسة مف النظرم الجػانب إثراء .1
 (.اإلستبانة) الدراسة أداة بناء .2
 .الدراسة في العممي البحث منيجية سبلمة تعزيز .3
 .السابقة بالدراسات كربطيا عمييا, كالتعميؽ كمناقشتيا النتائج عرض .4

 :السابقة الدراسات عف اليةالح الدراسة بو تميزت ما
 اإلدراؾ مكضكع إلى تتطرؽ دراسة أكؿ -الباحث عمـ حدكد في– الدراسة ىذه تعتبر .1

 .كالتعميـ التربية كزارة كبخاصة الفمسطينية الحككمية الكزارات في االجتماعي
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 بيئة في االجتماعي اإلدراؾ مكضكع تناكلت التي الدراسات أكائؿ مف الدراسة ىذه تعتبر .2
 عمـ في متخصصة كدراسة السابقة الدراسات معظـ تناكلتو حيث, اإلدارية ماؿاألع
 . مكضكعاتيا أحد ككنو االجتماعي النفس

 في مكضكعية معايير استخداـ القكلبة, الخارجية, األسباب فيـ) الدراسة متغيرات تعتبر .3
 الباحث ىدؼ كالتي( الشخصية الصفات فيـ, السطحي الحكـ تجنب, االداء تقييـ

 لـ التي النادرة المتغيرات مف االجتماعي اإلدراؾ في التحيز عمى مؤثرة كعكامؿ الختبارىا
 .جزئي بشكؿ إال عاـ بشكؿ السابقة الدراسات ليا تتطرؽ

استيدفت الدراسة الحالية عينة مف صناع القرار مف اإلدارييف بينما ركزت الغالبية  .4
المدارس كالجامعات في مكضكع  العظمى مف الدراسات السابقة عمى األطفاؿ كطمبة

 اإلدراؾ االجتماعي.
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 مقدمة:
جر  انجاز الجانب التطبيقي مف  حيث يتـ فييااءاتيا محكرا رئيسيا تعتبر منيجية الدراسة كا 
 إلىلتكصؿ ـ اكمف ث ان إحصائي ياتحميمعمى البيانات المطمكبة ل الدراسة, كعف طريقيا يتـ الحصكؿ

حيث تناكؿ  الدراسة أىدافيا, , كبالتالي تحقؽالدراسة النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات
ىذا الفصؿ كصفا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة, ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة 

لئلجراءات التي قاـ إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا, كمدل صدقيا كثباتيا. كما يتضمف كصفا 
بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا, كاألدكات التي استخدميا لجمع بيانات الدراسة, 

في تحميؿ البيانات كاستخبلص  يا الباحثالمعالجات اإلحصائية التي استخدمكينتيي الفصؿ ب
 النتائج, كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 :الدارسة يةمنيج
 بأنو (100, ص2006الحمداني )المنيج الكصفي التحميمي الذم يعرفو  استخدـ الباحث

"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة, أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ 
كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة, كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع, كتتطمب 

 كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".  معرفة المشاركيف في الدارسة
 تحميؿمف ثـ ك  ,كما ىي في الكاقع الدراسة مكضكعكبالتالي فيذا المنيج يصؼ الظاىرة  
 تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف , كالعبلقةكتفسيرىا بياناتيا
 استنتاجات حكؿ الظاىرة مكضكع الدراسة. إلىؿ , كالكصك تحدثيا التي كاآلثار

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:
: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم إلي مصادر البيانات المصادر الثانوية .1

الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة, كالدكريات كالمقاالت 
العة في تقارير, كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة, كالبحث كالمطكال

, كما تـ االستفادة مف المصادر الثانكية في إثراء معرفة الباحث مكاقع اإلنترنت المختمفة
 حكؿ الطرؽ كاألساليب العممية المتبعة في كتابة الدراسات.

لجأ الباحث إلي جمع البيانات األكلية مف خبلؿ  لمدراسة : لمعالجة الجكانب التحميميةاألولية  .2
ليذا الغرض ستبانةاال , حيث تـ تكزيعيا كجمع كأداة رئيسة لمدراسة, صممت خصيصا ن

باستخداـ برنامج المعمكمات البلزمة التي تخدـ الدراسة, كمف ثـ تحميؿ محتكياتيا 
SPSS(Statistical Package for Social Science) ي كاستخداـ االختبارات اإلحصائ

 المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة. حصائيةاإل
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 الدراسة:  وعينة مجتمع
نكف مكضكع مشكمة الدراسة. مجتمع الدراسة جميع األفراد أك األشياء الذيف يكك يمثؿ 

في قطاع غزة كالبالغ ربية كالتعميـ في كزارة التالمجتمع المستيدؼ يتككف مف اإلدارييف العامميف ك 
 قسـ رئيس مع مقابمة خبلؿ مف عمييا الحصكؿ تـ رسمية إحصائية حسب ( إداريان 688)  عددىـ

 ـ03/01/2014 بتاريخ صالح أشرؼ/ األستاذ غزة قطاع في كالتعميـ التربية كزارة في اإلحصاء
العينة الباحث إلى اختيار ىذه كقد عمد  (,5المكضحة في الجدكؿ رقـ ) في المسميات الكظيفية

شراؼ الكظائؼ اإلدارية المتعددة لتطبيؽ الدراسة لما يقع تحت مسؤكليتيا  مف مف تخطيط كا 
عدد مف المرؤكسيف العامميف في  كتنفيذ األنشطة المختمفة لمكزارة, كما يقع تحت مسؤكليتيا إدارة

ة في مكثقال األعداد تناقضـ بسبب العا كتعذر االعتماد عمى إحصائية ديكاف المكظفيف ,الكزارة
ـ( 2006)كذلؾ بفعؿ االنقساـ الفمسطيني عاـ  عدد العامميف الفعميمع  الرسمية الديكاف سجبلت
اىتـ الباحث بإجراء الدراسة قد ثرت بو, ك يـ إحدل الكزارات التي تأكانت كزارة التربية كالتعم حيث

 الباحث قاـ كقد .مسميات المستيدفة في الدراسةعمى األعداد الحالية التي تعمؿ في الكزارة في ال
 إلى بتقسيمو الباحث فقاـ الدراسة مجتمع تجانس عدـ بسبب العنقكدية العينة طريقة باستخداـ
 حجميا استطبلعية عينة تكزيع تـ حيث , طبقة لكؿ النسبي الكزف كتحديد متجانسة طبقات

 االستبانة كسبلمة صدؽ مف التأكد عدكب. لبلستبانة كالثبات الصدؽ الختبار استبانة( 30)
 استرداد تـ كقد االستطبلعية العينة فييـ بما الدراسة مجتمع عمى استبانة 270 تكزيع تـ لبلختبار
  .%92.6 بمغت بنسبة استبانة 250

 الدراسة وعينة مجتمعيوضح أعداد  (5جدوؿ رقـ )
 (ة بمختمؼ مواقعيـ الوظيفيةف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غز وف العاممواإلداري)

النسبة  العدد المسمى الوظيفي ـ
 المئوية

النسبة  حجـ العينة
 المئوية

 %3.2 8 %3.5 24 مدير عاـ .1
 %1.6 4 %1.7 12 نائب مدير عاـ .2
 %7.2 18 % 5.8 40 مدير دائرة .3
 %1.6 4 % 1 7 ر تعميـمدي .4
 %4.8 12 % 2 14 نائب مدير تعميـ .5
 %32.4 81 %28.5  196 قسـرئيس  .6
 %49.2 123 %57.4  395 مدير مدرسة .7

 %100 250 % 100 688 الكمى اإلجمالي
في وزارة التربية والتعميـ األستاذ أشرؼ صالح بتاريخ مقابمة مع رئيس قسـ اإلحصا   المصدر:

  .ـ, بتصرؼ مف الباحث3/01/2014
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 :أداة الدراسة
لدى  االجتماعيالمؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ العوامؿ حكؿ " استبانةتـ إعداد 
 في قطاع غزة "ي وزارة التربية والتعميـ اإلدارييف العامميف ف

 الدارسة مف ثبلث أقساـ رئيسية: استبانةتتكوف 
الجنس, السكف, العمر, كىك عبارة عف المعمكمات الشخصية عف المستجيب )القسـ األوؿ: 

 (.ةاالجتماعيسنكات الخدمة, الحالة المؤىؿ العممي, المسمى الكظيفي, 
, كيتككف مف االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ كىك عبارة عف  القسـ الثاني:

 مجاالت : 5فقرة, مكزع عمى  49
 .( فقرات9كيتككف مف ), فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾالمجاؿ األوؿ: 
 ت.( فقرا10كيتككف مف ), القكلبةالمجاؿ الثاني: 
 ( فقرة.11, كيتككف مف )استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداءالمجاؿ الثالث: 
 .( فقرات8كيتككف مف ), الحكـ السطحي عمى األشخاصالمجاؿ الرابع: 
 ( فقرة.11كيتككف مف ), فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد: المجاؿ الخامس
, كيتككف مف دارييف العامميف في الكزارةلدل اإل االجتماعياإلدراؾ كىك عبارة عف  القسـ الثالث:

 ( فقرة.13)
دؿ عمى المكافقة  10بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  10-1كقد تـ استخداـ المقياس 

 العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح.
 :ستبانةخطوات بنا  اال

في اإلدراؾ  العوامؿ المؤثرة عمى التحيزلمعرفة " قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة  
", كاتبع الباحث لدى اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة  االجتماعي

 -:ستبانةالخطكات التالية لبناء اال
الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة, كاالستفادة األدب اإلدارم ك عمى  االطبلع -1

 كصياغة فقراتيا. ستبانةمنيا في بناء اال
تشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد اس -2

 .كفقراتيا ستبانةاال
 .ستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اال -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 ة. فقر  (64مجاالت ك ) (5)في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  ستبانةتـ تصميـ اال -5



76 

 

مف المحكميف اإلدارييف مف أعضاء ىيئة التدريس في  (10)عدد عمى  ستبانةتـ عرض اال -6
, كتظير أسماء جامعة األقصى, جامعة القدس المفتكحة كجامعة األزىرالجامعة اإلسبلمية, 

 . (2المحكميف في الممحؽ رقـ )
اإلضافة  مف حيث الحذؼ أك ستبانةفي ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اال -7

 (.1( فقرة, ممحؽ )62في صكرتيا النيائية عمى ) ستبانةكالتعديؿ, لتستقر اال
 صدؽ االستبياف:
"أف يقيس االستبياف ما  (105 ,2010كما بيف الجرجاكم ) ستبانةصدؽ االيقصد ب
, كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في كضع لقياسو"
حية, ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف التحميؿ مف نا

 بطريقتيف: ستبانة(. كقد تـ التأكد مف صدؽ اال2001يستخدميا" )عبيدات كآخركف, 
 صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري":-1

 في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىك
 ستبانة( حيث تـ عرض اال107 ,2010الدراسة" )الجرجاكم, مكضكع المشكمة ة أكمجاؿ الظاىر 

كأسماء  مجالي اإلدارة كعمـ النفسمتخصصيف في  (10) عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف
(, كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز 2الممحؽ رقـ )مكضحة بالمحكميف 

 -المقترحات المقدمة, كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية مف حذؼ كتعديؿ في ضكء 
 (.1انظر الممحؽ رقـ )

 صدؽ المقياس: -2
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ  Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

ب االتساؽ مع المجاؿ الذم تنتمي إلية ىذه الفقرة, كقد قاـ الباحث بحسا ستبانةفقرة مف فقرات اال
كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت  ستبانةالداخمي لبل

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. ستبانةاال
 ."االجتماعيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ  " لػ نتائج االتساؽ الداخمي -

مجاؿ " فيـ األسباب ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 6جدكؿ )يكضح 
الخارجية لمسمكؾ " كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية  مستكل
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  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (6)جدوؿ 
 والدرجة الكمية لممجاؿ"  فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ "

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أتفيـ األسباب الخارجية المؤثرة عمى سمكؾ األفراد كال اقتصر عمى الدكافع الداخمية كطبيعة   .1
 0.032* 354. الشخصية كالقيـ كالميكؿ.

 0.001* 578. كاصبلت.يتأثر سمكؾ العامميف أحيانان بعكامؿ خارجية كصعكبة الم  .2
 0.022* 378. أستفسر عف حقيقة أسباب تكرار غياب بعض العامميف .  .3
 0.004* 489. يتأثر سمكؾ العامميف بانتظاـ أجكرىـ مف عدمو.  .4
 0.002* 530. أعتبر المكظؼ الذم يقصر في عممو متراخي ككسكؿ بغض النظر عف أم أسباب أخرل.  .5
 0.004* 480. في مختمؼ المكاقؼ كاألكقات.يتصرؼ العاممكف بطريقة كاحدة   .6
 0.001* 534. تتأثر مكاعيد حضكر كانصراؼ العامميف بحاالت الطبيعة كالعكاصؼ كاألمطار.  .7
 0.008* 446. ة الخاصة خارج العمؿ.االجتماعييتأثر سمكؾ العامميف بنمط حياتيـ   .8
 0.001* 563. تؤثر الحالة الصحية لمعامميف عمى سمككيـ.  .9

 . α=0.05داللة  مستوىالرتباط داؿ إحصائيًا عند ا *
القكلبة " كالدرجة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "7جدكؿ )يكضح 

 α= 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 " " القولبة " والدرجة الكمية لممجاؿ امؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿمع (7جدوؿ )

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 675. أتعامؿ مع األفراد كبار السف بنفس الطريقة التي أتعامؿ فييا مع صغار السف.  .1
 0.000* 694. .زمبلئيأتعامؿ فيو مع  الذم أتعامؿ مع مديرم في العمؿ بنفس األسمكب  .2
 0.037* 336. فييا مع اإلناث. أتعامؿ التيأتعامؿ مع الذككر بنفس الطريقة   .3
 0.000* 732. أدرؾ سمكؾ األفراد كفقان النتماءاتيـ السياسية.  .4
 0.000* 730. تسيؿ معرفتي بمناطؽ سكف العامميف طريقة تعاممي معيـ.  .5
 0.000* 665. دة األصمية التي ينحدر منيا العاممكف طريقة تعاممي معيـ.تسيؿ معرفتي بالبم  .6
 0.003* 491. أتعامؿ مع األفراد حسب الديانة التي يعتنقكنيا.  .7
 0.006* 464. أحصؿ عمى معمكمات عف العامميف الجدد مف خبلؿ بياناتيـ الشخصية مما يسيؿ طريقة تعاممي معيـ.  .8
 0.002* 509. ائمة التي ينتمكف إلييا.أتعامؿ مع األفراد حسب الع  .9
 0.002* 548. أتصرؼ فييا مع العامميف القدامى. التيأتصرؼ مع العامميف الجدد بنفس الطريقة   .10

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " استخداـ معايير 8جدكؿ )يكضح 
تقييـ األداء" كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة  مكضكعية في

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية  مستكلعند 
 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (8جدوؿ )

 ممجاؿ" استخداـ معايير موضوعية في تقييـ األدا  " والدرجة الكمية ل

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.018* 391. تقييـ األداء الكصؼ الكظيفي لممكظؼ. فيتراعى المعايير المستخدمة   .1
 0.000* 791. المعايير كالمعدالت المستخدمة في التقييـ كاضحة ككاقعية تقارف األداء الفعمي بالمطمكب.  .2
 0.000* 804. انان نسبية مختمفة حسب أىميتيا.تعطى المعايير أكز   .3
 0.000* 749. تتصؼ المعايير المستخدمة في التقييـ بالدقة.  .4
 0.000* 691. تستخدـ الكزارة أكثر مف نمكذج لمتقييـ حسب نكع الكظيفة.  .5
 0.000* 888. تعطى المعايير التفسيرية مؤشرات كمية قابمة لمقياس.  .6
 0.001* 543. بركزا لشخصية المكظؼ عند تقييمو عمى باقي أبعاد التقييـ.يتـ تعميـ أكثر الصفات   .7
 0.000* 709. يتـ إعادة النظر بالمعايير بشكؿ متكاصؿ.  .8
 0.000* 761. تركز المعايير عمى األداء الحالي كالمستقبمي لمعامميف.  .9
 0.000* 770. مميف.يتـ االستعانة بالسجبلت كالمبلحظات كالمستندات الرسمية عند تقييـ العا  .10
 0.000* 581. أخرل. إلىيتـ تعديؿ كتطكير نماذج التقييـ مف فترة   .11

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند   *
الحكـ السطحي عمى  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9جدكؿ )يكضح 

 مستكلمبلت االرتباط المبينة دالة عند األشخاص " كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معا
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية 

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (9جدوؿ )
 " الحكـ السطحي عمى األشخاص " والدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 728. عمى سمكؾ العامميف. األحكاـى عند إصدار أتأن  .1
 0.000* 607. أحاسب العامميف الذيف يرتكبكف أم خطأ في عمميـ فكر حدكثو.  .2
 0.000* 680. أراجع العامميف الذيف يرتكبكف أخطاء في عمميـ لمعرفة أسبابيا.  .3
 0.009* 436. أقبؿ مبررات العامميف الذيف يفشمكف بأعماليـ المكمفيف بيا.  .4
 0.000* 824. أستنتج بعض صفات الفرد الشخصية بصكرة صحيحة أحيانان مف خبلؿ مبلحظة سمككو.  .5
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 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

(sig) 
 0.000* 787. أتعرؼ عمى األشخاص أحيانان مف خبلؿ نتائج أعماليـ قبؿ معرفة شخصيتيـ.  .6
 0.000* 731. ة عف العامميف الجدد مف خبلؿ أدائيـ في األعماؿ األكلى التي يكمفكف بيا.أحصؿ عمى معمكمات ىام  .7
 0.000* 766. فيـ أبعاد سمكؾ العامميف كاممة. فيأتعمؽ   .8

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *
فيـ الصفات  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "10جدكؿ )يكضح 

لشخصية لؤلفراد " كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند ا
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية  مستكل

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (10جدوؿ )
 " فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد " والدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 829. أتفيـ االختبلفات في الدكافع كالقيـ كالعادات كاالتجاىات كالقدرات لمعامميف .  .1
 0.000* 708. أكمؼ العامميف أحيانان ببعض الميمات كاألعماؿ بناءن عمى معرفتي بصفاتيـ الشخصية.  .2
 0.000* 623. لعامميف مف أعماؿ ال تتناسب مع سماتيـ الشخصية.سبؽ كأف عافيت بعض ا  .3
 0.000* 677. أعتمد الصفات الشخصية لمعامميف كاألمانة, التفاني في العمؿ, التعاكف, كغيرىا كأساس في تقييـ أدائيـ.  .4
 0.000* 750. أتنبأ بسمكؾ العامميف المستقبمي أحيانان لتكفر معمكمات كافية لدل عف سماتيـ الشخصية.  .5
 0.000* 867. أالحظ بعض السمككيات لممرتبطة بخصائص العامميف الشخصية.  .6
 0.000* 707. أكزع األعماؿ عمى العامميف كفقان لمفركؽ الفردية بينيـ.  .7
 0.000* 700. أتعامؿ مع العامميف بطرؽ مختمفة لنفس المكضكع حسب سماتيـ الشخصية.  .8
 0.000* 680. تتناسب مع صفاتيـ الشخصية. أحاكؿ حؿ مشاكؿ العامميف بأساليب  .9
 0.000* 704. أكجو العامميف باستمرار لتقكيـ بعض سماتيـ الشخصية لتتناسب مع أعماليـ.  .10
 0.000* 861. أدرؾ تصرفات بعض العامميف مف خبلؿ معمكماتي عف سماتيـ الشخصية.  .11

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *
 " االجتماعياإلدراؾ  " لػ تساؽ الداخمينتائج اال  -

لدل  االجتماعياإلدراؾ  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "11جدكؿ )يكضح 
" كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة  اإلدارييف العامميف في الكزارة

 مجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.كبذلؾ يعتبر ال α= 0.05معنكية  مستكلدالة عند 
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 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (11)جدوؿ 
 " والدرجة الكمية لممجاؿ لدى اإلدارييف العامميف في الوزارة االجتماعياإلدراؾ " 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.007* 454. عرضيا. فيأسمكبيـ المستخدـ  يعرضيا اآلخركف بسبب التيأدرؾ المكضكعات   .1
 0.013* 412. أدرؾ ما يحتاجو العمؿ كالعامميف مف خبلؿ المعمكمات كالمعرفة التي أحصؿ عمييا.  .2
 0.003* 496. أدرؾ سمكؾ األشخاص بصكرة مختمفة كفقان الختبلؼ أعمارىـ.  .3
 0.002* 512. يؤثر مركزم الكظيفي عمى طريقة تعامؿ اآلخريف معي .  .4
 0.015* 402. آخر. إلىأدرؾ احيانان نفس المكقؼ بشكؿ مختمؼ مف كقت   .5
 0.010* 437. أدرؾ كأفسير المعمكمات غير الكاضحة بما يتفؽ مع تكقعاتي.  .6
 0.000* 611. أتقبؿ النصائح كأدركيا مف األشخاص الذيف أحبيـ عمى أنيا ايجابية صالحة.  .7
 0.000* 707. لممكاقؼ كاألشخاص.تؤثر بعض صفاتي الشخصية في إدراكي   .8
 0.000* 705. يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالثقافة التنظيمية لمكزارة التي أعمؿ بيا.  .9
 0.001* 544. يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالتعاليـ كاألحكاـ الدينية التي اعتقدىا.  .10
 0.009* 440. العمؿ. فيسابقة أدرؾ األشخاص كأفسر المكاقؼ تفسيران صحيحان بمساعدة خبراتى ال  .11
 0.001* 534. أفسر المعمكمات عف األشخاص تفسيران صحيحان مما يساعد في فيـ سمككيـ.  .12
 0.010* 427. أفسر سمكؾ األشخاص بصكرة خاطئة أحيانان بسبب نقص المعمكمات المتكفرة لدل عنيـ.  .13

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *
 :Structure Validityلصدؽ البنائي ثانيا: ا

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي 
تريد األداة الكصكؿ إلييا, كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 .ستبانةلفقرات اال
دالة إحصائيان  ستبانةمجاالت اال ( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع12يبيف جدكؿ )

 صادقو لما كضع لقياسو. ستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اال α= 0.05معنكية  مستكلعند 
 ستبانةوالدرجة الكمية لبل ستبانةمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اال (12جدوؿ )

 معامؿ بيرسوف المجاؿ
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 629. ـ األسباب الخارجية لمسمكؾفي

 0.001* 537. القكلبة

 0.000* 840. استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء

 0.000* 788. الحكـ السطحي عمى األشخاص

 0.000* 690. فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد
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 المجاؿ
 معامؿ بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 982. االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.000* 752. لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياؾ اإلدر 
 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *          
  :Reliability ستبانةثبات اال
االستبياف  يعطي "أف( ىك97, ص2010كما يبيف الجرجاكم ) ستبانةيقصد بثبات اال 

أم درجة يعطي المقياس  إلى" , كيقصد بو أيضان متتالية" مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس
قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا, أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند 

 (. 2002تكرار استخدامو في أكقات مختمفة" )القحطاني, 
 الدراسة مف خبلؿ: استبانةكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient  معامؿ ألفا كرونباخ 
النتائج كما ىي مبينة  , ككانتستبانةستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االا

 (.13في جدكؿ )
 ستبانةمعامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال (13جدوؿ )

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 الذاتي*

 0.766 0.586 9 كؾفيـ األسباب الخارجية لمسم
 0.876 0.767 10 القكلبة

 0.937 0.878 11 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء
 0.904 0.817 8 الحكـ السطحي عمى األشخاص
 0.947 0.898 11 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد

 0.948 0.899 49 االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
 0.878 0.771 13 لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة تماعياالجاإلدراؾ 

 0.956 0.913 62 جميع فقرات االستبياف معا
 *الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 13كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. 0.913) ستبانة(, بينما بمغت لجميع فقرات اال0.586,0.899)مجاؿ حيث تتراكح بيف 

(, بينما بمغت 0.766,0.948ككذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح )
  ( كىذا يعنى أف الثبات مرتفع.0.956) ستبانةلجميع فقرات اال
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زيع. كيككف الباحث ( قابمة لمتك ؟في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) ستبانةكبذلؾ تككف اال
كصبلحيتيا  ستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اال استبانةقد تأكد مف صدؽ كثبات 

 لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statisticalحصائي مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإل ستبانةتـ تفريغ كتحميؿ اال
Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  تـ استخداـ

Test كما ىي , ككانت النتائج الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
 (.14مبينة في جدكؿ )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (14جدوؿ )

القيمة االحتمالية  المجاؿ
(Sig.) 

 0.942 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ
 0.680 القكلبة

 0.952 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء
 0.866 الحكـ السطحي عمى األشخاص
 0.372 ادفيـ الصفات الشخصية لؤلفر 

 0.943 االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
 0.654 لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.700 جميع فقرات االستبياف معا

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 14كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
0.05الداللة مستكل أكبر مف مجاالت الدراسة   كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت

 حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. يتبع التكزيع الطبيعي 
 وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  .1
 المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي. .2
 .ستبانة( لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ  .3
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  .4

 إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
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( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientباط بيرسكف )معامؿ ارت  .5
. كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ يقـك ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف

 ككذلؾ لدراسة العبلقة بيف المجاالت. ستبانةالداخمي كالصدؽ البنائي لبل
عرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة ( لمT-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار   .6

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمو الباحث  6قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 
 . ستبانةلمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات اال

( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .7
 داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. ىناؾ فركقات ذات 

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم   .8
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف 

عمى ثبلث مجمكعات  استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ البيانات.
 فأكثر.
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 ام اخلالفصل 

 حتليل البيانات
 واختبار فرضيات الدراسة 
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 مقدمة:
, كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

لييا مف خبلؿ كالتي تـ التكصؿ إ االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 
الجنس, السكف, العمر, التي اشتممت عمى )المعمكمات الشخصية تحميؿ فقراتيا, كالكقكؼ عمى 

, لذا تـ إجراء المعالجات (ةاالجتماعيالمؤىؿ العممي, المسمى الكظيفي, سنكات الخدمة, الحالة 
ـز اإلحصائية الدراسة, إذ تـ استخداـ برنامج الر  استبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا  (SPSS)ة االجتماعيلمدراسات 
 الفصؿ. 

 الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ المعمومات الشخصية
 المعمكمات الشخصيةكفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 يع عينة الدراسة حسب العمر(: توز 15جدوؿ ) 
 النسبة المئوية % العدد العمر

 2.8 7 سنة 30أقؿ مف  -20
 22.0 55 سنة 40إلى أقؿ مف  30
 44.0 110 سنة 50أقؿ مف  -40

 31.2 78 سنة فأكثر 50
 100.0 250 المجموع

 -20% مف عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ مف 2.8( أف ما نسبتو 15يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح 44.0سنة,  40إلى أقؿ مف  30% تتراكح أعمارىـ مف 22.0سنة,  30مف  أقؿ

, كتظير النسبة سنة فأكثر 50% أعمارىـ 31.2سنة, بينما  50أقؿ مف  -40أعمارىـ مف 
سنة كلذلؾ تفسيريف متكامميف, أحدىما  50أقؿ مف  – 40األكبر لمف تتراكح أعمارىـ بيف مف 

 المسمياتسنة ألف الدراسة تستيدؼ العامميف في  40أعمارىـ النسبة األكبر  تجاكزيفسر 
ممف يتطمب تكفر عنصر الخبرة لدييـ نظران لطبيعة عمميـ المتعمؽ  الكسطى كالتنفيذيةاإلدارية 

( في الدراسة كالذم يظير 20بتخطيط األنشطة كاإلشراؼ عمييا كتكافؽ ذلؾ مع بيانات الجدكؿ)
 لمتدنيفي التعميـ, بينما تعكد النسبة  سنة( 20خدمكا أكثر مف ) اف النسبة األكبر لعينة الدراسة

حيث  ـ2006العاـ  في الفمسطينيالداخمي  االنقساـسنة كذلؾ نتيجة  50لمف ىـ أكبر مف 
سنة في حينيا 50 – 40أضرب غالبية العامميف في الكزارة كمديرياتيا ممف كانت أعمارىـ بيف 

أقؿ كمدة إدارية  مستكياتنت الحككمة الحالية مف كانكا في الدراسة فعي فيكمف تبقى منيـ ظير 
 سنة.  50أقؿ مف  – 40بدالن منيـ فرجح كفة مف ىـ اعمارىـ بيف  خدمتيـ أقؿ
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 (: الجنس 16جدوؿ )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 70.4 176 ذكر
 29.6 74 أنثى

 100.0 250 المجموع

% 29.6% مف عينة الدراسة ذككر, بينما الباقي 70.4( أف ما نسبتو 16جدكؿ ) يتضح مف
, كىذا يتكافؽ مع ما جاء في بيانات الدليؿ اإلحصائي لمؤسسات التربية كالتعميـ العالي إناث

اف نسبة اإلناث العامبلت في مختمؼ  بشكؿ عاـكالذم يظير ـ 2013-2012الفمسطينية 
 كقد, ثمث( الذككر-تتراكح بيف )ربعلتربية كالتعميـ العالي الفمسطينية الكظائؼ التابعة لمؤسسات ا

تزيد في المستكيات الدنيا الحظ الباحث في مجتمع الدراسة فإف نسبة تقمد المرأة لمكظائؼ اإلدارية 
 كتقؿ كمما اتجينا إلى أعمى.
التي تجعؿ نصيب طبيعة المجتمع الفمسطيني كثقافتو كعاداتو كتقاليده كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

, كما أف لممرأة أعباء كمسئكليات محدكدة –خاصة ذات الطابع القيادم  –المرأة مف الكظائؼ 
 . في تربية األبناء كالقياـ باألعماؿ المنزلية

 توزيع عينة الدراسة حسب السكف -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب السكف17جدوؿ ) 
 النسبة المئوية % العدد السكف

 7.6 19 ؿمحافظة الشما
 44.8 112 محافظة غزة

 15.2 38 محافظة الكسطى
 28.0 70 محافظة خاف يكنس

 4.4 11 محافظة رفح

 100.0 250 المجموع

 
% يسكنكف في 44.8% يسكنكف في محافظة الشماؿ, 7.6( أف ما نسبتو 17يتضح مف جدكؿ )

فظة خانيكنس, % يسكنكف في محا28.0% يسكنكف في محافظة الكسطى, 15.2محافظة غزة, 
, كيتضح أف النسبة األكبر لمعامميف % مف عينة الدراسة يسكنكف في محافظة رفح4.4بينما 

% مف إجمالي عدد 34.7كالتي تبمغ  المستيدفيف تسكف غزة نظران لمكثافة السكانية األكبر في غزة
لعدد جعميا تحظى باىك ما ك  ـ(2012سكاف القطاع )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني, 

المسميات  فيكالذم يعمؿ فيو معظـ العامميف  الرئيسياألكبر مف الكظائؼ, كما أف مقر الكزارة 
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 –مدير دائرة  -نائب مدير عاـ  –التي استيدفيا الباحث )مدير عاـ  الكسطى كالدنيااإلدارية 
ي في مدير تعميـ( يكجد في غزة, كيتضح مف النسب الظاىرة اف المحافظة التي تأت–رئيس قسـ 

خانيكنس مع العمـ اف المحافظتيف المتاف تكجد فييما مديرية لمشرؽ  ىيالمرتبة الثانية بعد غزة 
كمديرية لمغرب مف بيف كافة المحافظات ىي غزة كخانيكنس مما يجعؿ الدراسة تتفؽ مع الكزف 

 . الكزارةالنسبي لتكزيع الكظائؼ في 
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي  -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي18)  جدوؿ
 النسبة المئوية % العدد المؤىؿ العممي
 2.4 6 دبمـك متكسط
 64.4 161 بكالكريكس
 4.8 12 دبمـك عالي
 24.0 60 ماجستير
 4.4 11 دكتكراه
 100.0 250 المجموع

الدبمـك المتكسط, % مف عينة الدراسة يحممكف درجة 2.4( أف ما نسبتو 18يتضح مف جدكؿ )
% يحممكف 24.0% يحممكف درجة الدبمكـ العالي, 4.8% يحممكف درجة البكالكريكس,64.4

يعزك الباحث كبر نسبة حممة ك , % يحممكف درجة الدكتكراه4.4 درجة الماجستير, بينما
لقكانيف التكظيؼ المعمكؿ بيا في المؤسسات الرسمية, حيث يشترط لشغؿ كظيفة  البكالكريكس

عاـ أك مدير تعميـ أك غيرىا مف الكظائؼ المستيدفة في الدراسة أف يككف حاصؿ عمى  مدير
اإلدارييف العامميف في الكزارة تجاكزت النسبة األكبر منيـ الخدمة في  أف كما درجة البكالكريكس, 

 سنة مما يعني أف تكظيفيـ تـ في أكاخر الثمانينات كمطمع التسعينات كفي ىذه الفترة 20العمؿ  
كاف التكجو نحك الدراسات العميا محدكد كلـ تكف الفرص متاحة كما ىي اآلف, كما أف النسبة 

ية نحك تطكير سنة كفي ىذه المرحمة العمرية تقؿ الدافع 40األكبر مف المبحكثيف تجاكز سف 
 ت أكاديميان.الذا

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -
 المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب (:19)جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 3.2 8 مدير عاـ

 1.6 4 نائب مدير عاـ
 7.2 18 مدير دائرة
 1.6 4 مدير تعميـ

 4.8 12 نائب مدير تعميـ
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 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 32.4 81 رئيس قسـ
 49.2 123 مدير مدرسة
 100.0 250 المجموع

دراسة مسماىـ الكظيفي مدير % مف عينة ال3.2( أف ما نسبتو 19يتضح مف جدكؿ )
% مسماىـ الكظيفي نائب 4.8%  مسماىـ الكظيفي مدير تعميـ كنائب مدير عاـ, 1.6عاـ, 

% مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ, بينما 32.4% مسماىـ الكظيفي مدير دائرة, 7.2مدير تعميـ, 
النسبي  الكزفالنسبة  ىذه , كتعكس% مسماىـ الكظيفي مسماىـ الكظيفي مدير مدرسة49.2

(, حيث ظيرت أكبر نسبة مف 1الجدكؿ ) فيالمنطقي لحجـ العينة مف مجتمع الدراسة المبيف 
العينة لصالح مدير مدرسة نظران ألف حجـ مدير المدرسة في مجتمع الدراسة ىك األكبر حيث 

 كالعكس مع نائب مدير تعميـ, كنائب مدير عاـ, (1% كما ىك مكضح في الجدكؿ )57.4يمثؿ 
شكؿ الييكؿ اإلدارم في المؤسسات كالمنظمات ىك الشكؿ اليرمي الذم تقؿ فيو أعداد  كما أف

  نسجـ مع الكاقع.كىذا يدعـ نتائج الدراسة التي تالعامميف كمما اتجينا إلى أعمى 
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة20جدوؿ )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 6.4 16 سنكات 5أقؿ مف 
 16.4 41 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 20.8 52 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 24.0 60 سنة 20أقؿ مف  – 15
 32.4 81 سنة فأكثر 20

 100.0 250 المجموع

% مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ أقؿ مف 6.4( أف ما نسبتو 20يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح 20.8سنكات,  10إلى أقؿ مف  5% تتراكح سنكات خدمتيـ مف 16.4 سنكات, 5

أقؿ  – 15% تتراكح سنكات خدمتيـ مف24.0سنة,  15إلى أقؿ مف  10سنكات خدمتيـ مف 
, كيتضح مف خبلؿ النتائج اف سنة فأكثر 20% سنكات خدمتيـ 32.4سنة, بينما  20مف 

سنة, كىذا مف جية يتكافؽ مع متطمبات كشركط  20النسبة األكبر لممبحكثيف خدمكا أكثر مف 
سنكات في  10المسميات الكظيفية التي يشغميا ىؤالء كالتي تتطمب خبرة في العمؿ ال تقؿ عف 

( فمف الطبيعي 15سنة كما بيف الجدكؿ ) 40معظـ األحياف, كما أنيـ ممف تجاكزت أعمارىـ 
ية أخرل يدعـ ذلؾ الدراسة كيزيد مف سنة, كمف ج 20اف تتجاكز النسبة األكبر منيـ خبرتيـ 

 برة الكافية في عينة الدراسة. دقتيا نظران لتكفر الخ
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 ةاالجتماعيتوزيع عينة الدراسة حسب الحالة 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية21)جدوؿ 

ةاالجتماعيالحالة   النسبة المئوية % العدد 
 2.8 7 أعزب
 0.8 2 مطمؽ
 95.6 239 متزكج
 0.8 2 أرمؿ

 100.0 250 المجموع

ة االجتماعي% مف عينة الدراسة حالتيـ 2.8( أف ما نسبتو 21يتضح مف جدكؿ )
, كيعزك الباحث ىذه ة متزكجاالجتماعي% حالتيـ 95.6% مطمؽ كأرمؿ, بينما0.8أعزب, 

أفراده ممتـز يسعى  مسمـىك مجتمع  الفمسطينيالجدكؿ إلى أف المجتمع  فيالنسب المكضحة 
حيث بمغ العمر الكسيط عند الزكاج االكؿ لعاـ  في مقتبؿ العمركبناء األسرة  االستقرارنحك 
سنة لئلناث )الجياز المركزم  19.8سنة لمذككر مقابؿ  23.8ـ في محافظات قطاع غزة 2011

سنة  40, كبما أف أفراد العينة تجاكزت النسبة األكبر منيـ سف ـ(2012لئلحصاء الفمسطيني, 
فمف الطبيعي أف تظير النسبة األكبر لصالح المتزكجيف, كما ظيرت أقؿ نسبة لممطمقيف نظران 

 أعمارىـ تتجاكز التي كخاصةن تمؾ ألف ظاىرة الطبلؽ محدكدة جدان في الفئات العمرية المتعممة
 .  كيعممكف في مسميات كظيفية حٌساسة سنة 40

 تحميؿ فقرات االستبانة: 
لعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسط  Tانة تـ استخداـ اختبارلتحميؿ فقرات االستب

  أـ ال. 6درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 كىي تقابؿ المكافقة المتكسطة. 6متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية
 . 6متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية ( فإنو ال يمكف رفض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
كيككف في ىذه الحالة متكسط آراء األفراد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف 

( فيتـ رفض 0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05, أما إذا كانت 6مكافؽ بدرجة متكسطة كىى 
رجة المكافقة عف دآراء األفراد يختمؼ جكىريان ائمة بأف متكسط الفرضية الصفرية كقبكؿ البديمة الق

, كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة المتكسطة 
كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار  .المكافقة المتكسطةجكىرية عف درجة 

 لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح. مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي
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 " االجتماعيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ تحميؿ فقرات " 
 تحميؿ فقرات مجاؿ " فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ " -

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (22)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال. 6كسطة  كىي المت

  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (22)جدوؿ 
 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ "

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

باب الخارجية المؤثرة عمى سمكؾ األفراد كال اقتصر عمى الدكافع أتفيـ األس  .1
 2 0.000* 15.03 76.52 7.65 الداخمية كطبيعة الشخصية كالقيـ كالميكؿ.

 5 0.000* 11.99 73.84 7.38 يتأثر سمكؾ العامميف أحيانان بعكامؿ خارجية كصعكبة المكاصبلت.  .2

 1 0.000* 28.30 86.48 8.65 امميف .أستفسر عف حقيقة أسباب تكرار غياب بعض الع  .3
 3 0.000* 11.71 75.56 7.56 يتأثر سمكؾ العامميف بانتظاـ أجكرىـ مف عدمو.  .4

أعتبر المكظؼ الذم يقصر في عممو متراخي ككسكؿ بغض النظر عف أم   .5
 8 0.000* 4.60 67.16 6.72 أسباب أخرل.

 9 0.000* 16.83- 36.12 3.61 كقات.يتصرؼ العاممكف بطريقة كاحدة في مختمؼ المكاقؼ كاأل  .6

العامميف بحاالت الطبيعة كالعكاصؼ  كانصراؼتتأثر مكاعيد حضكر   .7
 6 0.000* 7.30 70.64 7.06 .كاألمطار

 7 0.000* 7.24 68.68 6.87 ة الخاصة خارج العمؿ.االجتماعييتأثر سمكؾ العامميف بنمط حياتيـ   .8

 4 0.000* 13.25 75.12 7.51 يـ.تؤثر الحالة الصحية لمعامميف عمى سمكك  .9

  0.000* 15.71 69.99 7.00 جميع فقرات المجاؿ معاً  
0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 

 يمكف استخبلص ما يمي: (22)مف جدكؿ 
ب بعض العامميف " أستفسر عف حقيقة أسباب تكرار غيالمفقرة الثالثة " المتكسط الحسابي  -

%, قيمة 86.48( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.65يساكم 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  28.30االختبار 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
مكف بطريقة كاحدة في مختمؼ المكاقؼ يتصرؼ العام لمفقرة السادسة "المتكسط الحسابي  -

, 16.83-%, قيمة االختبار 36.12أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.61كاألكقات " يساكم 
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كىذا يعني أف ىناؾ غير مكافقة مف قبؿ أفراد  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

, كأف المتكسط الحسابي النسبي 7.00حسابي يساكم القكؿ بأف المتكسط ال يمكف بشكؿ عاـ -
 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 15.71%, قيمة االختبار 69.99يساكم 

" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  فيـ األسباب الخارجية لمسموؾلذلؾ يعتبر مجاؿ" 
0.05 يف كجكد رأم إيجابي لدل عينة الدراسة حكؿ . كيرل الباحث بأف ىذه النتائج تب

تفيميـ لؤلسباب الخارجية التي تؤثر عمى سمكؾ كأداء األفراد الذيف يتفاعمكف معيـ كيدرككف 
تصرفاتيـ, سكاء كانت ىذه األسباب تتعمؽ بظركؼ البيئة مف حكليـ كاألمطار كالعكاصؼ 

الصحية كاالجتماعية, كمف كالمكاصبلت كغيرىا, أك تتعمؽ بظركفيـ الشخصية كاألسباب 
أف النظاـ اإلدارم الخاص بالعامميف في كزارة التربية كالتعميـ )مجتمع الدراسة( يتيح  المعمكـ

لممكظفيف حؽ الحصكؿ عمى إجازات مرضية )سكميؼ(, أك إجازات طارئة لظركؼ قاىرة 
تي تؤثر عمى أثناء عمميـ, كيمكف ترجمة ذلؾ بحد ذاتو عمى أنو تفيـ لؤلسباب الخارجية ال

سمكؾ كأداء العامميف, كبالتالي فاإلداريكف العاممكف في الكزارة كمف باب أكلى أف يعيركا لفيـ  
ىذه األسباب اىتمامان خاصان عمى نحك ما كرد في الفقرة الثالثة "أستفسر عف حقيقة أسباب 

فة سكاف قطاع يساعد عمى ىذا الفيـ الديانة السائدة كثقامما تكرار غياب بعض العامميف", ك 
كتقكيتيا كتنميتيا كتطكيرىا, كبما أف  االجتماعيةاىتمامان كبيران بالعبلقات  الذيف يكلكفغزة 

في كزارة التربية كالتعميـ مع غيرىـ مف العامميف ينشأ   -محؿ الدراسة  –تفاعؿ اإلدارييف 
مى ىيئة يطمؽ ع  -عمى سبيؿ المثاؿ  -عنو ما يشبو العبلقات األسرية حتى أف البعض 

التدريس في المدرسة اسـ األسرة المدرسية, فيذه العبلقات الشخصية تزيد مف التفيـ لظركؼ 
( مف أف العبلقات Malloy & others, 1997اآلخريف, كىذا يتكافؽ مع ما أظيرتو دراسة )

كما جاءت إجابات المبحكثيف عمى نحك يعبر عف  الشخصية تزيد مف التأقمـ كالفيـ لمكاقع,
لمفقرة السادسة " يتصرؼ العاممكف بطريقة كاحدة في مختمؼ المكاقؼ كاألكقات " مما  رفضيـ

 يدلؿ عمى تفيميـ لمظركؼ التي تجعؿ سمكؾ اآلخريف يختمؼ مف كقت آلخر.
كمما يساعد أيضان في زيادة الفيـ لؤلسباب الخارجية الخاصة باألفراد ىك خصائص المرحمة 

سنة كفي ىذه السف ينمك إدراكيـ كيكتمؿ  40تيـ فكؽ العمرية لممبحكثيف, فيـ فى غالبي
بىمىغى فيميـ كيبمغكا أشدىـ كما جاء في تفسير ابف كثير لآلية الكريمة " تاى  ًإذىا بىمىغى أىشيداهي كى حى

كىذا يتفؽ مع دراسة   ,أم تناىى عقمو ككمؿ فيمو كحممو (15)األحقاؼ, اآلية " أىٍربىًعيفى سىنىةن 
(Powlishta, 1994.التي أظيرت أف دقة اإلدراؾ كسبلمة الفيـ تزيد بزيادة العمر )  

كيؤثر فيـ األسباب الخارجية عمى إدراؾ اإلدارييف العامميف في الكزارة تأثيران إيجابيان, بحيث 
        لسمكؾ اآلخريف كيقمؿ التحيز كاألحكاـ الخاطئة يزيد مف فرص الفيـ  كالتفسير الصحيح
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 لقولبة "تحميؿ فقرات مجاؿ" ا -
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 .(23)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال. 6المتكسطة كىي 
 القولبة " لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (23)جدوؿ 

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

توسط الم
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

أتعامؿ مع األفراد كبار السف بنفس الطريقة التي أتعامؿ فييا مع صغار   .1
- 37.88 3.79 السف.

14.19 *0.000 8 

 4 0.000* 5.25- 50.80 5.08 .زمبلئيأتعامؿ فيو مع  الذمأتعامؿ مع مديرم في العمؿ بنفس األسمكب   .2
 3 0.000* 4.84- 51.00 5.10 فييا مع اإلناث. أتعامؿ التيأتعامؿ مع الذككر بنفس الطريقة   .3
 5 0.000* 7.34- 47.48 4.75 أدرؾ سمكؾ األفراد كفقان النتماءاتيـ السياسية.  .4
 2 0.472 0.07- 59.88 5.99 تسيؿ معرفتي بمناطؽ سكف العامميف طريقة تعاممي معيـ.  .5

بالبمدة األصمية التي ينحدر منيا العاممكف طريقة تعاممي تسيؿ معرفتي   .6
 7 0.000* 9.93- 43.52 4.35 معيـ.

 9 0.000* 14.00- 35.72 3.57 أتعامؿ مع األفراد حسب الديانة التي يعتنقكنيا.  .7

أحصؿ عمى معمكمات عف العامميف الجدد مف خبلؿ بياناتيـ الشخصية مما   .8
 1 0.000* 4.61 67.36 6.74 يسيؿ طريقة تعاممي معيـ.

 10 0.000* 24.47- 27.50 2.75 أتعامؿ مع األفراد حسب العائمة التي ينتمكف إلييا.  .9

أتصرؼ فييا مع العامميف  التيأتصرؼ مع العامميف الجدد بنفس الطريقة   .10
 6 0.000* 8.40- 46.34 4.63 القدامى.

  0.000* 14.46- 46.78 4.68 جميع فقرات المجاؿ معاً  
0.05داللة  مستوىلمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * ا . 

 يمكف استخبلص ما يمي: (23)مف جدكؿ 
أحصؿ عمى معمكمات عف العامميف الجدد مف خبلؿ لمفقرة الثامنة " المتكسط الحسابي  -

( 10 )الدرجة الكمية مف 6.74بياناتيـ الشخصية مما يسيؿ طريقة تعاممي معيـ " يساكم 
القيمة االحتمالية , كأف 4.61%, قيمة االختبار 67.36أم أف المتكسط الحسابي النسبي

.(Sig)  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.000تساكم 
أتعامؿ مع األفراد حسب العائمة التي ينتمكف إلييا " يساكم لمفقرة التاسعة " المتكسط الحسابي  -

-%, قيمة االختبار 27.50( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  2.75
كىذا يعني أف ىناؾ غير مكافقة مف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 24.47

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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, كأف المتكسط 4.68يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  بشكؿ عاـ -
 (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 14.46-%, قيمة االختبار 46.78ابي النسبي يساكم الحس

0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  القولبةلذلؾ يعتبر مجاؿ"  0.000تساكم   ,
, كأف المبحكثيف رفضكا فقرات ىذا المجاؿل المبحكثيفمف قبؿ  رفضأف ىناؾ  تظير النتيجةك 
قكلبة المرتبطة بالعائمة عمى نحك ما أجابكا في الفقرة التاسعة كالتي جاءت في الترتيب ال

 أف المبحكثيف رفض كيظير العاشر "أتعامؿ مع األفراد حسب العائمة التي ينتمكف إلييا",
 كتقاليد عادات عف معمكمات عمى حصكليـ مدل عمى يتكقؼ ال غيرىـ لسمكؾ إدراكيـ
كما رفضكا  ,العائمة كفؽ قكلبتيـ عمى متكقؼ غير أنو يعني مما يـعائبلت كثقافة كأطباع

 بالديانة مرتبط اآلخريف عمى األحكاـ إصدار أف إلى تشير كالتي القكلبة المرتبطة بالديانة
عمى نحك ما أجابكا في الفقرة السابعة كالتي جاءت في الترتيب التاسع "أتعامؿ  يعتنقكنيا التي

تدني نسبة القكلبة كالتنميط لدل اإلدارييف  إف ",ايعتنقكنيالتي  مع األفراد حسب الديانة
إلى فئة  يـنتماءاتال عمى اآلخريف كفقان  إلى حد كبيرحكميـ  رالعامميف في الكزارة, كعدـ تأث

نبو الصكاب بشكؿ اأك جماعة أك ديانة عمى يجعؿ اإلدراؾ االجتماعي ليـ غير متحيز كيج
  .كبير

( التي أظيرت أف القكلبة العرقية 2010ع دراسة )ميراف, كتختمؼ ىذه النتيجة م
كالقكلبة الجغرافية )اليكية الكطنية( تؤثر عمى إدراؾ الجكدة مما يتسبب بالتحيز لشرائيا, 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ىذا النكع مف التحيز اإلدراكي ىك تحيز إيجابي تعززه المبادئ 

ا اإلدراؾ ىك إدراؾ مادم أقؿ تعقيدان مف اإلدراؾ كالقيـ كاليكية الكطنية كاالنتماء, كىذ
تختمؼ نتائج ىذا المجاؿ مع ما أظيرتو نتائج كؿ مف االجتماعي الذم تتناكلو الدراسة, كما 

أطفاؿ  ا( كالمتاف استيدفت2001(, كدراسة )زىراف, Powlishta & others, 1994دراسة )
لباحث ذلؾ إلى أف تجنب القكلبة سنكات كظيرت فييا قكلبة الشبو, كيعزك ا 10تحت سف 

كىي ميارات ال تتكفر  اآلخريفيحتاج إلى ميارات عقمية لفيـ خصائص كصفات األشخاص 
تختمؼ نتائج ىذا المجاؿ مع ما أظيرتو نتائج دراسة كما , لدل األطفاؿ تحت سف البمكغ 

(Asagba & Boasiako, 2004 مف ) أمريكا قكلبة المكف لعينة مف الطمبة الجامعييف في
التفرقة العنصرية التي سادت سابقان في أمريكا كخمفت آثار ما زالت  صالح البيض, بسببل

اما فيما يخص ظيكر قكلبة في إجابات  تعاني منيا بعض شرائح المجتمع في أمريكا.
المبحكثيف حكؿ الفقرة الثامنة التي جاءت في الترتيب االكؿ "أحصؿ عمى معمكمات عف 

خبلؿ بياناتيـ الشخصية مما يسيؿ طريقة تعاممي معيـ" فيعزكه الباحث  العامميف الجدد مف
,  كالكصكؿ إلى فكرة الجدد العامميف عمىإلى رغبة اإلدارييف العامميف في التعرؼ السريع 

أكلية حكؿ شخصيتيـ فيمجأكا إلى السجبلت كالبيانات الخاصة بيـ إلى حيف تككيف عبلقات 
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الخصكصيات التي تميزىا عف الدراسات التي ظيرت فييا كلمدراسة الحالية بعض معيـ. 
سنة,  20, فالدراسة الحالية ىي لمكظفيف تزيد أعمارىـ عف سف القكلبة كأثرت في اإلدراؾ

كىي مرحمية عمرية تمتمؾ الميارات العقمية التي تقؿ فييا القكلبة خاصة كأنيـ مثقفكف كحممة 
لدراسة الحالية طبقت في بقعة جغرافية صغيرة شيادات, كمف جية المكاف الذم طبقت فيو, فا

ذات سكاف يتشابيكف إلى حد كبير في الديانة كالعرؽ كالعادات كالتقاليد مما يقمؿ مف فرص 
حصكؿ القكلبة التي تنمك في المناخات المتناقضة كالمختمفة, باإلضافة إلى العامؿ المشترؾ 

تيجير كالحصار كالتعرض المستمر الذم يربط بيف سكاف القطاع كىك عامؿ المعاناة كال
 لخطر الحركب يجعؿ المجتمع متماسؾ أكثر كتتناقص فيو فرص التمييز كالقكلبة.  

 تحميؿ فقرات مجاؿ " استخداـ معايير موضوعية في تقييـ األدا  " -
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 .(24)أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ   6ة كىي المتكسط
 (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (24)جدوؿ 

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " استخداـ معايير موضوعية في تقييـ األدا  "

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

 2 0.000* 13.18 76.00 7.60 اعى المعايير المستخدمة فى تقييـ األداء الكصؼ الكظيفي لممكظؼ.تر   .1

المعايير كالمعدالت المستخدمة في التقييـ كاضحة ككاقعية تقارف األداء   .2
 4 0.000* 16.10 75.82 7.58 الفعمي بالمطمكب.

 1 0.000* 16.79 76.04 7.60 تعطى المعايير أكزانان نسبية مختمفة حسب أىميتيا.  .3
 5 0.000* 15.10 74.50 7.45 تتصؼ المعايير المستخدمة في التقييـ بالدقة.  .4
 7 0.000* 7.02 72.17 7.22 تستخدـ الكزارة أكثر مف نمكذج لمتقييـ حسب نكع الكظيفة.  .5
 6 0.000* 11.53 72.76 7.28 تعطى المعايير التفسيرية مؤشرات كمية قابمة لمقياس.  .6

عميـ أكثر الصفات بركزا لشخصية المكظؼ عند تقييمو عمى باقي يتـ ت  .7
 11 0.107 1.25 61.57 6.16 أبعاد التقييـ.

 10 0.002* 2.88 63.72 6.37 يتـ إعادة النظر بالمعايير بشكؿ متكاصؿ.  .8
 8 0.000* 6.57 67.79 6.78 تركز المعايير عمى األداء الحالي كالمستقبمي لمعامميف.  .9

انة بالسجبلت كالمبلحظات كالمستندات الرسمية عند تقييـ يتـ االستع  .10
 3 0.000* 12.41 75.84 7.58 العامميف.

 9 0.000* 5.61 67.63 6.76 يتـ تعديؿ كتطكير نماذج التقييـ مف فترة إلى أخرل.  .11
  0.000* 15.18 71.27 7.13 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 
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 يمكف استخبلص ما يمي: (24)مف جدكؿ 
" يساكم  تعطى المعايير أكزانان نسبية مختمفة حسب أىميتيالمفقرة الثالثة " المتكسط الحسابي  -

%, قيمة االختبار 76.04( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.60
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  0.000تساكم  (Sig).الحتمالية القيمة ا, كأف 16.79

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
يتـ تعميـ أكثر الصفات بركزا لشخصية المكظؼ عند  لمفقرة السابعة "المتكسط الحسابي  -

 %, قيمة61.57أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.16تقييمو عمى باقي أبعاد التقييـ " يساكم 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  0.107تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 1.25االختبار

 متكسطة مف قبؿ أفرادا العينة عمى ىذه الفقرة. 
, كأف المتكسط الحسابي النسبي 7.13يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  بشكؿ عاـ -

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).حتمالية القيمة اال, كأف 15.18%, قيمة االختبار 71.27يساكم 
" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  استخداـ معايير موضوعية في تقييـ األدا يعتبر مجاؿ" 

0.05  , أف المعايير المستخدمة في كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى
تعميـ ىي معايير مكضكعية كعادلة تمكف المبحكثيف مف تقييـ أداء العامميف في كزارة التربية كال

عمى  باإليجابمما يؤثر  الحصكؿ عمى معمكمات صحيحة عف مرؤكسييـ كتقييميـ تقييمان عادالن 
, كقد عبر المبحكثكف عف إدراكيـ كمعرفة كتفسير كؿ ما يتعمؽ بسمككيـ كأدائيـ دكف تحيز

التي جاءت في  ؿ مكافقتيـ عمى الفقرة الثالثةمكضكعية معايير تقييـ األداء المستخدمة مف خبل
"تعطى المعايير أكزانان نسبية مختمفة حسب أىميتيا", بينما كانت مكافقة المبحكثيف  الترتيب األكؿ

"يتـ تعميـ أكثر الصفات بركزان لشخصية  لمفقرة السابقة التي جاءت في الترتيب األخيرمتدنية 
التقييـ" حيث تظير ىذه الفقرة عدـ المكضكعية كالظمـ في المكظؼ عند تقييمو عمى باقي أنكاع 

 التقييـ, كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدد مف االسباب أىميا:
التدريب كالتأىيؿ  الكزارة كمديرياتيا المختمفة عمى امتداد محافظات القطاع مفما تقـك بو  أواًل/

نماذج التقييـ كالتي كاف المتكاصؿ كعبر دكرات متخصصة لتطكير قدرات المسئكليف عف إعداد 
ـ 2014إبريؿ  24 – 20الدكرة التي جرت في الفترة ما بيف  –عمى حد عمـ الباحث  –آخرىا 

كزارة التربية  فيبمقر ديكاف المكظفيف العاـ كالتي حضرىا عدد مف المتخصصيف في ىذا المجاؿ 
مف (, 26/4/2014بت الستمت زيارتو , العاـ كالتعميـ )المكقع اإللكتركني لديكاف المكظفيف

بمستكاىـ كتطكير ممارستيـ  لبلرتقاءالمسميات الكظيفية التي استيدفتيا الدراسة الحالية  أصحاب
( بضركرة تدريب 2005, ةأبك شيخلمتقييـ, ككجية النظر ىذه تتفؽ مع تكصيات دراسة )

حيث أف  المقيميف لتجنب التحيز, كعقد دكرات متخصصة تركز عمى المشاكؿ الشخصية لممقيـ,
 (.2005)أبك شيخة,  جاء في دراسةمعكقات تقييـ األداء تككف أحيانان مف الشخص نفسو كما 
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تتكلى عينة الدراسة مياـ مختمفة في الكزارة حسب المسمى الكظيفي كتخطيط األنشطة,  ثانيًا/
ف كاإلشراؼ عمييا, كتنفيذىا, كىذا يتطمب تفاعؿ المرؤكسيف معيـ إلنجاح تمؾ األنشطة كضما

تنفيذىا عمى النحك الذم خططت لو, كتتكقؼ درجة ىذا التفاعؿ عمى مجمكعة مف العكامؿ مف 
فإف المبحكثيف يحرصكف عمى أف يككف تقييـ األداء مكضكعي  لذلؾ بينيا الرضا الكظيفي

كمعاييره عادلة خصكصان كأنيـ يشارككف في إعدادىا, الف ذلؾ سيعكد بالفائدة عمييـ كينجح 
خططكا ليا كأشرفكا عمييا كنفذكىا مف جية كمف جية أخرل سيكشؼ ليـ نقاط  األنشطة التي

القكة كالضعؼ التي تفيدىـ في كضع الخطط كالبرامج كالحمكؿ المختمفة, أما في حاؿ التحيز 
كالتبلعب فيذا سييدد مصالحيـ لما سيعكسو مف حالة عدـ الرضا مف العامميف عف كظائفيـ 

 .كيفشؿ األنشطة بالتالي فإف ضعؼ المرؤكسيف يضعؼ الرئيسكضعؼ تفاعميـ مع األنشطة ك 
ثالثان/ استخداـ معايير غير مكضكعية كمتحيزة مرتبط بصحكة الضمير كمستكل االلتزاـ بالمبادئ 
كالقيـ, كالسائد في قطاع غزة ىك طابع التديف كااللتزاـ كصحكة الضمير كخاصة لدل الطاقـ 

 مف بيف المؤسسات األخرل.ية تعميمالعامؿ في أكبر مؤسسة تربكية 
 تحميؿ فقرات " الحكـ السطحي عمى األشخاص " -

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 .(25)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال. 6المتكسطة  كىي 

 (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (25)جدوؿ 
 فقرة مف فقرات مجاؿ " الحكـ السطحي عمى األشخاص" لكؿ

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

 1 0.000* 32.62 85.98 8.60 أتأنى عند إصدار األحكاـ عمى سمكؾ العامميف.  .1
 7 0.000* 4.02 66.04 6.60 ميـ فكر حدكثو.أحاسب العامميف الذيف يرتكبكف أم خطأ في عم  .2
 2 0.000* 24.73 82.84 8.28 أراجع العامميف الذيف يرتكبكف أخطاء في عمميـ لمعرفة أسبابيا.  .3
 8 0.003* 2.73 63.40 6.34 أقبؿ مبررات العامميف الذيف يفشمكف بأعماليـ المكمفيف بيا.  .4

أحيانان مف خبلؿ أستنتج بعض صفات الفرد الشخصية بصكرة صحيحة   .5
 3 0.000* 18.08 77.08 7.71 مبلحظة سمككو.

أتعرؼ عمى األشخاص أحيانان مف خبلؿ نتائج أعماليـ قبؿ معرفة   .6
 5 0.000* 14.09 73.52 7.35 شخصيتيـ.

أحصؿ عمى معمكمات ىامة عف العامميف الجدد مف خبلؿ أدائيـ في   .7
 6 0.000* 12.10 72.88 7.29 األعماؿ األكلى التي يكمفكف بيا.

 4 0.000* 15.41 75.60 7.56 أتعمؽ فى فيـ أبعاد سمكؾ العامميف كاممة.  .8
  0.000* 23.04 74.67 7.47 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 
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 يمكف استخبلص ما يمي: (25)مف جدكؿ 
" يساكم  أتأنى عند إصدار األحكاـ عمى سمكؾ العامميف لمفقرة األكلى "بي المتكسط الحسا -

 %, قيمة االختبار 85.98( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.60
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 32.62

 العينة عمى ىذه الفقرة.
أقبؿ مبررات العامميف الذيف يفشمكف بأعماليـ المكمفيف بيا "  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  2.73%, قيمة االختبار 63.40أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.34يساكم 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.003تساكم  (Sig).االحتمالية 

 قرة.الف
, كأف المتكسط الحسابي النسبي 7.47يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  بشكؿ عاـ -

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  23.04%, قيمة االختبار 74.67يساكم 
0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  الحكـ السطحي عمى األشخاصيعتبر مجاؿ"   ,

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
يتضح مف خبلؿ النتائج أف المبحكثيف ليس لدييـ حكـ متسرع كسطحي عمى األشخاص الذيف 
يتفاعمكف معيـ, بؿ يتسمكف بالتأني كالتركم كالفيـ قبؿ الحكـ عمى نحك ما أجابكا في الفقرة 

ي الترتيب األكؿ "أتأنى عند إصدار األحكاـ عمى سمكؾ العامميف", كما أف األكلى التي جاءت ف
إصدارىـ لؤلحكاـ حكؿ سمكؾ اآلخريف يتـ بعد التدقيؽ كالمراجعة أم أنو غير متسرع أك سطحي, 

"أراجع العامميف الذيف  التي جاءت في الترتيب الثاني كأظيرت ذلؾ إجابتيـ حكؿ الفقرة الثالثة
ي عمميـ لمعرفة أسبابيا", كىذا ينسجـ مع التعاليـ اإلسبلمية التي تعتبر مصدران يرتكبكف أخطاء ف

عكاقب التسرع في الحكـ كعدـ التثبت كالفيـ:" يا أساسيان لثقافتيـ حيث يقكؿ اهلل تعالى محذرا مف 
أييا الذيف آمنكا إف جاءكـ فاسؽ بنبأ فتبينكا أف تصيبكا قكمان بجيالة فتصبحكا عمى ما فعمتـ 

 (6)الحجرات, آية نادميف"
مكافقة اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ عمى فقرات ىذا المجاؿ يساىـ بيذه النسبة 
بشكؿ فعاؿ بصحة إدراكيـ لمف يتفاعمكف معيـ في بيئة العمؿ كيقمؿ مف فرص التحيز الذم 

( 2001ي دراسة )زىراف, تسببو األحكاـ السطحية المتسرعة. كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء ف
 يؤثر إيجابيان عمى دقة اإلدراؾ االجتماعي. )نقيض التسرع( التي أظيرت أف التفكير

كيعزك الباحث ىذا العمؽ كالتحميؿ كالفيـ ألبعاد السمكؾ كتجنب الحكـ الشخصي إلى تكفر 
كثيف ( فإف المبح20عنصر الخبرة كالمعرفة لدل أفراد عينة الدراسة, فكما يكضح الجدكؿ )

 ( سنة في مدة الخبرة في مجاؿ عمميـ.   15)أكثر مف نصفيـ يتجاكز 
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 تحميؿ فقرات مجاؿ " فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد " -
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 .(26)أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ   6المتكسطة كىي 
  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (26) جدوؿ

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد "

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

ات لمعامميف أتفيـ االختبلفات في الدكافع كالقيـ كالعادات كاالتجاىات كالقدر   .1
. 8.13 81.32 25.34 *0.000 3 

أكمؼ العامميف أحيانان ببعض الميمات كاألعماؿ بناءن عمى معرفتي بصفاتيـ   .2
 2 0.000* 22.89 81.52 8.15 الشخصية.

سبؽ كأف عافيت بعض العامميف مف أعماؿ ال تتناسب مع سماتيـ   .3
 11 0.000* 6.14 68.68 6.87 الشخصية.

شخصية لمعامميف كاألمانة, التفاني في العمؿ, التعاكف, أعتمد الصفات ال  .4
 4 0.000* 18.58 79.32 7.93 كغيرىا كأساس في تقييـ أدائيـ.

أتنبأ بسمكؾ العامميف المستقبمي أحيانان لتكفر معمكمات كافية لدل عف   .5
 9 0.000* 14.87 75.02 7.50 سماتيـ الشخصية.

 10 0.000* 17.24 74.76 7.48 العامميف الشخصية.أالحظ بعض السمككيات لممرتبطة بخصائص   .6
 1 0.000* 20.20 81.60 8.16 أكزع األعماؿ عمى العامميف كفقان لمفركؽ الفردية بينيـ.  .7

أتعامؿ مع العامميف بطرؽ مختمفة لنفس المكضكع حسب سماتيـ   .8
 8 0.000* 12.78 75.44 7.54 الشخصية.

 5 0.000* 19.19 79.12 7.91 اسب مع صفاتيـ الشخصية.أحاكؿ حؿ مشاكؿ العامميف بأساليب تتن  .9

أكجو العامميف باستمرار لتقكيـ بعض سماتيـ الشخصية لتتناسب مع   .10
 6 0.000* 20.47 78.80 7.88 أعماليـ.

 7 0.000* 17.28 76.28 7.63 أدرؾ تصرفات بعض العامميف مف خبلؿ معمكماتي عف سماتيـ الشخصية.  .11
  0.000* 26.75 77.45 7.74 عاً جميع فقرات المجاؿ م 

0.05داللة  ىمستو * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 
 يمكف استخبلص ما يمي: (26)مف جدكؿ 

" أكزع األعماؿ عمى العامميف كفقان لمفركؽ الفردية بينيـلمفقرة السابعة "المتكسط الحسابي  -
%, قيمة 81.60( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.16يساكم 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 20.20االختبار 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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سبؽ كأف عافيت بعض العامميف مف أعماؿ ال تتناسب مع  لمفقرة الثالثة "المتكسط الحسابي  -
%, قيمة 68.68أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.87الشخصية " يساكم سماتيـ 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 6.14االختبار

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
نسبي , كأف المتكسط الحسابي ال7.74يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  بشكؿ عاـ -

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 26.75%, قيمة االختبار 77.45يساكم 
0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  فيـ الصفات الشخصية لؤلفراديعتبر مجاؿ"   , كىذا

 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
 ؤلفرادلشخصية لالسمات ا يتفيمكف اختبلؼمف خبلؿ نتائج إجابات المبحكثيف عمى أنيـ  يتضح

التي تميز  الفركؽ الفرديةب كاختبلؼ السمات كالصفات كالقدرات مرتبط الذيف يتفاعمكف معيـ,
جاءت في األشخاص بعضيـ عف بعض, كقد جاءت إجابات المبحكثيف لمفقرة السابعة التي 

عمى نحك يؤكد ذلؾ الفيـ,  نيـ"كزع األعماؿ عمى العامميف كفقان لمفركؽ الفردية بيأ" الترتيب األكؿ
شخصيتيـ العكامؿ المرتبطة بال يغفمكا في اآلخريف مجمكع  كيعطي دالالت عمى اف المبحكثيف

 الفسيكلكجيالتركيب مثؿ   (60, ص2002)ماىر, كما بيف ذلؾ  باإليجاب أك السمبكتأثيرىا 
 ,  كحتىيرات, كاتجاىات كاعتقادات الفردالمث الستقباؿ الذىني ستعدادكاالالعقمية  لئلنساف كقدراتو

سبؽ كأف عافيت بعض الفقرة الثالثة التي أخذت الترتيب األخير "  نسبة إجابة المبحكثيف عمى
" تدعـ تمتع المبحكثيف بالفيـ كالمعرفة العامميف مف أعماؿ ال تتناسب مع سماتيـ الشخصية

 ات كالصفات كالقدرات.لفركؽ السم
ىذه النتيجة تصب في مصمحة العمؿ فتفيـ الفركؽ الفردية كالسمات كالصفات التي يتميز بيا  إف

كتزيد مف كمية  األفراد عف غيرىـ تزيد مف دقة إدراؾ اإلدارييف لممرؤكسيف ممف يتفاعمكف معيـ
, بؿ ىي مصمحة كنكعية اإلنتاجية فيو, حيث يكضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب

لؤلشخاص أك العامميف أنفسيـ بحيث تجنبيـ الحرج الذم يمكف أف يسببو تكميفيـ بأعماؿ ال 
 تتناسب مع قدراتيـ كسماتيـ.

إلى أف الطبيعة البشرية قد جبميا اهلل سبحانو كتعالى عمى  ىذه النتيجةكيعزك الباحث 
حيث  غيره عف تميزه طريةف كمميزات فمكؿ إنساف خصائصاالختبلؼ في السمات كالصفات 

, اآلية كاختبلؼ ألسنتكـ كألكانكـ كمف آياتو خمؽ السمكات كاألرضيقكؿ تعالى: "  " )سكرة الرـك
( مرتبط بالنضج 106(, كما أف مكضكع الفيـ كما سبؽ اإلشارة إليو في الدراسة )ص22

 كاكتماؿ اإلدراؾ كالمرحمة العمرية لممبحكثيف تساعد عمى ذلؾ.
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( التي بينت أف إدراؾ 2010ذه النتيجة مع ما أظيرتو دراسة )ميراف, كما تنسجـ ى
الشخص لجكدة المنتج تؤثر عمى تحيزه لشرائيا, مما يعني أف فيـ األشخاص لمصفات 

 .إدراكيـ كبالتالي يدفعيـ التخاذ قرار فيكالخصائص المميزة لؤلشياء تؤثر 
رت فركؽ في السمات الشخصية ( التي أظي1998كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )عسمية, 

بيف عينة مف طبلب الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر, كما أظيرت فركؽ حسب متغير الجنس 
 أيضان في سمات الجانب النفسي كالجانب االجتماعي.  

( مف أف متغير النكع يؤثر 2001كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما بينتو نتائج دراسة )زىراف, 
ة العقمية )التذكر, التفكير التباعدم( كأبعاد اإلدراؾ االجتماعي فيما يتعمؽ في العبلقة بيف العممي

     بإدراؾ الذات بسبب اختبلؼ الخصائص كالسمات كالدكافع لكؿ مف الذكر كاألنثى.
 " االجتماعيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ  تحميؿ جميع فقرات " -

متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة  لمعرفة ما إذا كانت Tتـ استخداـ اختبار 
 .(27)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال. 6المتكسطة كىي 

 (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (27) جدوؿ
 " العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ االجتماعيلجميع فقرات " 

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 16.52 67.98 6.80 االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 

ز في اإلدراؾ العكامؿ المؤثرة عمى التحيالمتكسط الحسابي لفقرات " تبيف أف  (27)جدكؿ 
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  6.80" يساكم  االجتماعي

كىذا يعني أف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 16.52 %, قيمة االختبار67.98
 عياالجتماالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات" 

يبدك كاضحان بأف العكامؿ المؤثرة عمى التحيز كالتي تناكلتيا الدراسة قد القت مكافقة  بشكؿ عاـ" 
مف قبؿ المبحكثيف, كتظير ىذه النتائج أف اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ يتفيمكف 

ـ عمى الظركؼ التي تؤثر عمى سمكؾ مرؤكسييـ أك اآلخريف مف حكليـ, مما يجعؿ حكمي
أفعاليـ يتسـ بعمؽ التحميؿ كالفيـ كالتأني, كيبتعد عف السطحية كالتسرع, كما يفيمكف بعمؽ 
االختبلفات الشخصية لؤلفراد في السمات كالصفات كالقدرات, مما جعؿ تكزيع األعماؿ مف 
مكاناتيـ, كما أف تفسيرىـ لما يقكـ بو اآلخركف مف  المبحكثيف لغيرىـ يتناسب مف قدراتيـ كا 

ما يتكافر في لأعماؿ ىك تفسير يعطى خصكصية لمشخص محؿ اإلدراؾ دكف إسقاط كمي عميو 
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ف تنميط اآلخريف أك قكلبتيـ سياسيان أك عمريان ي إلييا, كبالتالي يتجنب المبحكثك الجماعة التي ينتم
بشكؿ مستمر عمى قدرات كنتاج أعماؿ مرؤكسييـ  المبحكثكفأك جنسيان أك عرقيان, بؿ, كيتعرؼ 

 اييره المستخدمة, كبالتالي يككنكامف خبلؿ ما تكفره ليـ نتائج التقييـ الذم يتسـ بمكضكعية مع
 فكرة عامة سكاء عف سمككيـ أك عف أدائيـ.

ككؿ ىذه العكامؿ مجتمعة أثرت تأثيران إيجابيان في زيادة إدراؾ المبحكثيف االجتماعي 
التحيز اإلدراكي الذم يضر بالعمؿ  كدقتو أثناء عبلقات العمؿ مما يقمؿ عندىـ مف مستكل

 المنكط بيـ.
( التي أثبتت عبلقة طردية بيف 2001كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة )زىراف, 

التفكير )الفيـ العميؽ كتجنب السطحية( كدقة اإلدراؾ االجتماعي, كما أظيرت أف اختبلؼ 
يف العمميات العقمية )التفكير الصفات كالسمات الشخصية بيف الجنسيف يؤثر في العبلقة ب

 (.1998كالتذكر( كاإلدراؾ, كفي نفس ىذا االتجاه كانت نتائج دراسة )عسمية, 
كيعزك ذلؾ الباحث إلى ما يتكافر لدل المبحكثيف مف قدرات عقمية بسبب مراحميـ 

منيا مف خبلؿ مدة العمؿ الطكيمة, كما أف عينة الدراسة جزء  اكتسبكىاالعمرية, كخبرات معرفية 
 إلى العميا اإلدارة عف الصادرة العامة السياسات ترجمة مياـ تتكلىمف اإلدارة الكسطى التي 

الخطط كالجزء اآلخر مف  ىذه إلنجاز البلزمة الزمنية كالجداكؿ اإلجراءات تحديد ك تنفيذية خطط
 العامة اراتاإلد تزكيد ك اإلجراءات, ك التعميمات تطبيؽ تتكلى بدكرىا التياإلدارة التنفيذية 

 كسنكية نصؼ سنكية, ك ربع ك شيرية تقارير خبلؿ مف العمؿ, ظركؼ حكؿ مرتدة بتغذية
تككف حريصة عمى إنجاح العمؿ كاالرتقاء بمستكاه لما سيرتد لذلؾ مف  المستكياتكبالتالي فيذه 

ات أثر إيجابي عمييـ, كما اف العمؿ يتعمؽ بحقؿ تربكم تعميمي ىك األكبر عمى مستكل الكزار 
ف باألمانة كالمسؤكلية دكؿ, كبالتالي فيذا يشعر المبحكثك كيعتبر اليكية كالعنكاف كالكجو الحقيقي لم

 الدينية كاألخبلقية كالكطنية في إتماـ العمؿ بشكمو الصحيح.     
 " لدى اإلدارييف العامميف في الوزارة االجتماعياإلدراؾ تحميؿ فقرات مجاؿ "  -

فة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة لمعر  Tتـ استخداـ اختبار 
 .(28)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال.  6المتكسطة كىي 

 (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ  (28)جدوؿ 
 " اإلدراؾ االجتماعي لدى اإلدارييف العامميف في الوزارةلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

 فييعرضيا اآلخركف بسبب أسمكبيـ المستخدـ  التيأدرؾ المكضكعات   .1
 6 0.000* 13.94 72.08 7.21 عرضيا.
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

أدرؾ ما يحتاجو العمؿ كالعامميف مف خبلؿ المعمكمات كالمعرفة التي أحصؿ   .2
 1 0.000* 21.20 78.20 7.82 عمييا.

 4 0.000* 17.94 76.56 7.66 أدرؾ سمكؾ األشخاص بصكرة مختمفة كفقان الختبلؼ أعمارىـ.  .3
 10 0.000* 4.36 66.04 6.60 يؤثر مركزم الكظيفي عمى طريقة تعامؿ اآلخريف معي .  .4
 9 0.000* 5.28 66.52 6.65 نفس المكقؼ بشكؿ مختمؼ مف كقت إلى آخر. أحياناأدرؾ   .5
 11 0.000* 3.82 64.50 6.45 أدرؾ كأفسر المعمكمات غير الكاضحة بما يتفؽ مع تكقعاتي.  .6
 5 0.000* 13.52 76.40 7.64 أتقبؿ النصائح كأدركيا مف األشخاص الذيف أحبيـ عمى أنيا ايجابية صالحة.  .7
 8 0.000* 6.71 68.43 6.84 تؤثر بعض صفاتي الشخصية في إدراكي لممكاقؼ كاألشخاص.  .8
 12 0.016* 2.16 62.76 6.28 يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالثقافة التنظيمية لمكزارة التي أعمؿ بيا.  .9
 7 0.000* 7.50 70.40 7.04 يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالتعاليـ كاألحكاـ الدينية التي اعتقدىا.  .10

 فيقة الساب خبراتيأدرؾ األشخاص كأفسر المكاقؼ تفسيران صحيحان بمساعدة   .11
 3 0.000* 18.59 78.08 7.81 العمؿ.

 1 0.000* 20.01 78.20 7.82 أفسر المعمكمات عف األشخاص تفسيران صحيحان مما يساعد في فيـ سمككيـ.  .12

أفسر سمكؾ األشخاص بصكرة خاطئة أحيانان بسبب نقص المعمكمات المتكفرة   .13
 13 0.465 0.09 60.12 6.01 لدل عنيـ.

  0.000* 17.63 70.65 7.06 معاً جميع فقرات المجاؿ  
0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند  . 

 يمكف استخبلص ما يمي: (28)مف جدكؿ 
أدرؾ ما يحتاجو العمؿ كالعامميف مف خبلؿ المعمكمات  لمفقرة الثانية "المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط الحسابي 10)الدرجة الكمية مف  7.82 " يساكم كالمعرفة التي أحصؿ عمييا
كىذا 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  21.20%, قيمة االختبار 78.20النسبي 

 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
أحيانان بسبب أفسر سمكؾ األشخاص بصكرة خاطئة لمفقرة الثالثة عشر " المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.01نقص المعمكمات المتكفرة لدل عنيـ " يساكم 
كىذا يعني أف  0.465تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.09%, قيمة االختبار 60.12

 ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
, كأف المتكسط الحسابي النسبي 7.06الحسابي يساكم  يمكف القكؿ بأف المتكسط بشكؿ عاـ -

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  17.63%, قيمة االختبار 70.65يساكم 
" دالة إحصائيان عند مستكل  لدى اإلدارييف العامميف في الوزارة االجتماعياإلدراؾ يعتبر مجاؿ " 

0.05داللة  ا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. , كىذ 
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كالتفسير كالرد عمى المكاقؼ  الصحيح أف المبحكثيف لدييـ القدرة عمى الفيـكيتضح مف النتائج 
المختمفة كالسمككيات المتنكعة الصادرة عف العامميف كاألفراد الذيف يتفاعمكف معيـ, كيساعد ىذا 

فاظ عمى العبلقات الشخصية كالتقميؿ مف حجـ أخطاء العمؿ, كاإليفاء باحتياجات الح فياإلدراؾ 
العمؿ كالعامميف عمى نحك ما كرد في إجابات المبحكثيف عمى الفقرة الثانية كالتي جاءت في 

أدرؾ ما يحتاجو العمؿ كالعامميف مف خبلؿ المعمكمات كالمعرفة التي أحصؿ المرتبة األكلى "
 أفسر" األخير الترتيب في جاءت التي عشر الثالثة الفقرة عمى المبحكثيفإجابة ", حتى أف عمييا
يؤكد ما  "عنيـ لدل المتكفرة المعمكمات نقص بسبب أحيانان  خاطئة بصكرة األشخاص سمكؾ

يتمتعكف بو مف إدراؾ, إذ ال يمكف إدراؾ كتفسير سمكؾ اآلخريف تفسيران صحيحان إال باإلعتماد 
  حيحة.عمى المعمكمات الص

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدد مف العكامؿ أىميا:
أكالن/ اإلدراؾ بحد ذاتو ىك فطرم يعزل إلى العكامؿ البيكلكجية كىك جزء مف تركيب اإلنساف 

 كظائؼ مرتبطة بكجكدالسميـ طالما تكافرت فييا الحكاس التي تساعد عمى ذلؾ, كما أف لو 
مع مف حكلو  تكيؼكيحياتو  يحافظ عمى إلنساف أففمف خبللو يستطيع ا كطبيعة حياتو,اإلنساف 

العممي نحك السكاء  وو سمككيتكجبفطرتو, كما يساعده عمى  اجتماعيمف األفراد ككنو كائف 
الي (, كبالت105, ص2006كما بيف ذلؾ أبك حكيج ) كتجنبو العكائؽ كاألخطار التي تيدد حياتو

 ف.فيك سائد عند األصحاء جميعان كمف بينيـ المبحكثي
ثانيان/ يحتاج اإلدراؾ االجتماعي إلى ميارات عقمية كفكرية كاتزاف عاطفي كخبرة كىي عناصر 

 جميعيا متكفرة في المبحكثيف إذ أف مسمياتيـ الكظيفية التي يشغمكنيا تتطمب ىذه الشركط.
شرية ثالثان/ طبيعة الميمات المسندة إلى المبحكثيف تتطمب فيمان دقيقان لمقدرات كاإلمكانات الب

الذم يكفر  االجتماعيالمتكفرة لدييـ لتنفيذ األنشطة كىذا ال يمكف معرفتو إال مف خبلؿ اإلدراؾ 
 المعمكمات عف اآلخريف.ىذه قدران كبيران مف 

( التي أظيرت أف Batki & Ahluwalia, 2000كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع دراسة )
 ية.عي يعزل إلى العكامؿ البيكلكجاإلدراؾ االجتما

 :اختبار فرضيات الدراسة
 اختبار الفرضيات حوؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة" الفرضية الرئيسة األولى "

 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية
 .غيرات الدراسةتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف مت :الفرضية البديمة

0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرضية فإنو ال يمكف رفض
الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة , أما إذا 
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0.05أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت    فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ
 .تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسةالفرضية البديمة القائمة بأنو 
(  05. ≥توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرضية الرئيسة األولى:

دارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في بيف العوامؿ المؤثرة عمى التحيز و إدراؾ اإل
 قطاع غزة ليـ.
.( Sigالقيمة االحتمالية ), كأف 578.( أف معامؿ االرتباط يساكم 29جدكؿ )يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α= 0.05الداللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 
ز ك إدراؾ اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ إحصائية بيف العكامؿ المؤثرة عمى التحي

 (.α =0.05العالي في قطاع غزة ليـ عند مستكل داللة إحصائية )
تشير ىذه النتيجة إلى أف العكامؿ المؤثرة عمى التحيز )فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ, 

عمى األشخاص, فيـ القكلبة, استخداـ معايير مكضكعية في التقييـ, تجنب الحكـ السطحي 
لدل اإلدارييف العامميف في كزارة  االجتماعيالصفات الشخصية( ترتبط بعبلقة إيجابية باإلدراؾ 

فيـ المبحكثيف كتفسيرىـ الصحيح لسمكؾ ادراؾ ك  , كتصب ىذه العكامؿ في اتجاهالتربية كالتعميـ
عمى إصدار أحكاـ  يساعدريف سكاء كانكا مكظفيف أك غيرىـ, كصحة اإلدراؾ االجتماعي اآلخ

مكضكعية كغير متحيزة تخدـ مصمحة العمؿ في الكزارة كتسيؿ مف عممية تطبيؽ كتنفيذ الخطط 
 كالبرامج كالتي يشارؾ في إعدادىا كفي تنفيذىا أفراد عينة الدراسة, كما اف مستكل ما يممكو

لذم تقدمو كالتكاصؿ كحجـ المساندة كالدعـ ا االتصاؿف مف كعي كمعرفة كميارات المبحكثك 
اإلدراؾ عمى  إدارةتطكير العمؿ كتحسينو كسبلمتو ساىمت إلى حد كبير في  اتجاهالكزارة في 

 نحك صحيح.
انو يمكننا أف نقمؿ بالتي أظيرت  (64: ص2004زىراف ) مع دراسةىذه النتيجة  كتتفؽ

أييد كالمساندة التحيز اإلدراكي مف خبلؿ التعرؼ, كالكعي, كالتالناتجة عف  مف التأثيرات السمبية
ف ككنيا جزء مف ية العكسية التي يمارسيا المبحكثك كما أف لمتغذ كالتكاصؿ. كاالتصاؿالخارجية, 

(, كجزء مف عممية اتخاذ القرار 494: ص2007عممية االتصاؿ كما يبيف العامرم, كالغالبي )
 كالخطأكاب الصدكر ىاـ في اكتشاؼ األحكاـ كالقرارات (, 56كما يبيف الشكؿ ) الدراسة: ص

دراسة  ذلؾ اإلدراؾ كالفيـ, مما يقمؿ مف التحيز اإلدراكي, كيدعـدقة كتعطى صكرة عف مدل 
(Krueger & Klement, 1994 التي أظيرت أف التغذية الراجعة لمطمبة الجامعييف )–  عينة

 قممت التحيز اإلدراكي لدييـ إلى حد كبير. –الدراسة 
( التي Krueger & Klement, 1994دراسة ) كتختمؼ نتائج إجابات المبحكثيف عف

أظيرت نتائجيا أف الطمبة الجامعييف في امريكا لدييـ تحيز إدراكي, كيفسر الباحث ذلؾ بأف 
الطمبة ال يتمتعكا بما يتمتع بو المبحكثيف في الدراسة الحالية مف الخبرة كاكتماؿ اإلدراؾ كالكعي 
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جد في أمريكا مف تعدد الثقافات كاختبلؼ األعراؽ كالفيـ الذم يتيحو ليـ العمر, كما اف ما يك 
 قطاع غزة.    –ال يتكفر في منطقة الدراسة  الدينيكاأللكاف كغياب الكازع 

 العوامؿ المؤثرة عمى التحيز و إدراؾ اإلدارييف العامميف معامؿ االرتباط بيف (29جدوؿ )
 في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة ليـ

 يرسوفمعامؿ ب الفرضية
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

(, بيف العكامؿ  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
المؤثرة عمى التحيز ك إدراؾ اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 في قطاع غزة ليـ.
.578 *0.000 

 . α=0.05داللة  ىمستو االرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
 وتتفرع مف الفرضية الرئيسية األولى مجموعة مف الفرضيات الفرعية وىي:

( بيف فيـ األسباب  05. ≥توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
الخارجية لسموؾ األشخاص و إدراؾ اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع 

 غزة ليـ.
.( Sigالقيمة االحتمالية ), كأف 310.( أف معامؿ االرتباط يساكم 30ؿ )جدك يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α= 0.05الداللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 
في كزارة إحصائية بيف فيـ األسباب الخارجية لسمكؾ األشخاص ك إدراؾ اإلدارييف العامميف 

 (.α =0.05ليـ عند مستكل داللة إحصائية ) في قطاع غزةالتربية كالتعميـ 
ؤلسباب الخارجية متمثمة في ظركؼ البيئة, لىذه النتائج إلى أف فيـ المبحكثيف  تشير

التي تؤثر عمى سمكؾ األفراد ترتبط بعبلقة إيجابية  كغيرىا مف األسباب كالظركؼ الشخصية
المكضكع محؿ اإلدراؾ إدراكيـ ليـ, ككمما كاف ىناؾ معمكمات اكثر عف جميع عناصر ب

المؤثرات(, كربط جميع ىذه العناصر بعضيا مع بعض كمما  –الظركؼ  –البيئة  –)الشخص 
كاألشياء التي تؤثر عمى  كسبلمة الحكـ كالتفسير لسمكؾ اآلخريف لدييـ زادت دقة اإلدراؾ

 فعاؿ عمى دقةكتأثيره الالذل يظيره المبحكثكف أثناء عمميـ  لظركؼ اآلخريف , كىذا الفيـسمككيـ
كالتكاصؿ, كىي مف  االتصاؿعقمية كالتفكير كالكعي كالقدرة عمى ال يـ اإلدراؾ لدييـ يتعمؽ بميارات

الميارات البلزمة لئلدارتيف الكسطى كالتنفيذية التي يعمؿ فييا المبحكثكف, كىذه العبلقة اإليجابية 
في كزارة  االستقرارلعمؿ كىذا ما يفسر بيئة ا استقرارما تفيد في  بيف فيـ االسباب كاإلدراؾ دائمان 

 التربية كالتعميـ التي يعمؿ فييا المبحكثكف.
( كالتي أظيرت أف أعمى Malloy & others, 1997كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة )

عندما ارتفع مستكل تبادؿ  –طمبة جامعييف  –مستكل مف اإلدراؾ ظير بيف أفراد العينة 
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زادت المعرفة كحصيمة المعمكمات عف زاد الفيـ ك ) أل كمما  اإلدراؾمكضكع  المعمكمات كتكافقيا
 بكافة أبعاده كالظركؼ المؤثرة عمى السمكؾ فيو.المكضكع محؿ اإلدراؾ( 

 فيـ األسباب الخارجية لسموؾ األشخاص و إدراؾ معامؿ االرتباط بيف (30جدوؿ )
 طاع غزة ليـاإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في ق

 معامؿ بيرسوف الفرضية
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

(, بيف فيـ  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
األسباب الخارجية لسمكؾ األشخاص مع إدراؾ اإلدارييف العامميف في كزارة 

 .التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة ليـ
.310 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
 
( بيف القولبة و اإلدراؾ  05. ≥توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

 لدى اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة. االجتماعي
القيمة االحتمالية كأف , 350.( أف معامؿ االرتباط يساكم 31جدكؿ )يبيف  -

(Sig تساكم ).0.05الداللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000 =α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة
لدل اإلدارييف العامميف في كزارة  االجتماعيذات داللة إحصائية بيف القكلبة ك اإلدراؾ 

انتماء  أف" ك  (.α =0.05التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة عند مستكل داللة إحصائية )
 المبحكثيف راصدإ األشخاص محؿ اإلدراؾ إلى جماعة معينة ال يؤثر بشكؿ كبير عمى 

 .عمييـ دكف التعرؼ بشكؿ كامؿ عمى شخصيتيـ كالتكثؽ مف صفاتيـ ـاحكلؤل
لئلدارييف  االجتماعيباإلدراؾ  عكسيان  رتباطان اتشير ىذه النتائج إلى أف القكلبة ترتبط 

بشكؿ  يتأثرعمى سمكؾ اآلخريف ال  يـكحكم ىـإذ أف تفسير , ة كالتعميـالعامميف في كزارة التربي
ليـ, كىذا يزيد في  جتماعياالديني أك الجنسي أك العرقي أك السياسي أك التنميط الكبير ب

ثقة المرؤكسيف بمسؤكلييـ مف المبحكثيف, كيشعرىـ بالعدالة كالنزاىة في االحكاـ كعدـ 
مكجكدة لدينا جميعان  (58ص ,(2004كما تبيف زىراف  بةقضية القكلالتمييز كالتفرقة, ك 

ما يككف  بدرجة أك بأخرل خصكصان عند التعامؿ مع أشخاص جدد, كىذا الخطأ الشائع غالبان 
ككف عمى كعي تاـ بيا كاتخاذ نؾ ينبغي تحديد تمؾ النكاحي, كأف عمى حساب الغير, لذل

المبحكثيف  تأثر, كبالتالي عدـ اآلخريفعمى سمكؾ  حكـالخطكات جادة لمتقميؿ مف آثارىا في 
 لعؿ بالقكلبة بشكؿ كبير في الحكـ عمى اآلخريف كتفسير سمككيـ يشير إلى مجمكعة أسباب

أىميا ما يميز طبيعة كظيفتيـ, إذ أنيـ يعممكف في كزارة تربكية تعميمية تيدؼ إلى جانب 
في القكلبة كتأثيرىا السمبي  التعميـ لغرس القيـ كالمبادئ مما يزيد مف حساسيتيـ  لممارسة

, كما أف معتقدات المبحكثيف الدينية تضع ضكابط كمحاذير لمكضكع التعامؿ عبلقات العمؿ
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 عمى أساس التنميط اك القكلبة كىك ما يفسر قكؿ تعالى: " إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"
 عمى عجميٌ  يٌ فضؿ لعرب الالرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: "(, كقكؿ 13)الحجرات: آية 

 (5/411مسند أحمد بف حنبؿ )" ), كال ألبيض عمى أسكد إال بالتقكل
( التي أظيرت Asagba & Boasiako, 2004كتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة )

( مف 3الذم يعتبر اإلدراؾ أكؿ مراحمو كما يظير الشكؿ ) -تحيزات في صنع القرار 
بقكلبة المكف, كىك  متأثران امريكا  لدل عينة مف طبلب جامعييف في -(56الدراسة )ص

حقيقي ككاقعي لسياسة التفرقة العنصرية التي سادت ىناؾ في أكاخر القرف التاسع  انعكاس
 األمريكيعشر, كغياب الضابط الديني الذم يمكف اف يقمؿ مف ىذا التحيز, كالمجتمع 

ية, كما اختمفت ىذه بطبعو مجتمع مادم غير قيمي, كىك ما ال يتكافر في عينة الدراسة الحال
بقكلبة  متأثران تحيز إدراكي لدل األطفاؿ  ت( التي أظير 2001النتائج مع دراسة )زىراف, 

 30سنة كفي معظميـ تجاكزكا  20ت أعمارىـ عف فيما تستيدؼ ىذه الدراسة مف زاد الشبو,
 ثيرتأسنة مما مكنيـ مف اكتساب الخبرة كالمعرفة كالكعي الذل يساعدىـ عمى التقميؿ مف 

 القكلبة عمى اإلدراؾ كىي مميزات غير مكجكدة لدل األطفاؿ.
 بيف القولبة مع اإلدراؾ االجتماعي معامؿ االرتباط  (31جدوؿ )

 لدى اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

 معامؿ بيرسوف الفرضية
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بيف القكلبة  05. ≥داللة إحصائية عند مستكل معنكية )تكجد عبلقة ذات 
لدل اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي  االجتماعيمع اإلدراؾ 

 في قطاع غزة.
.350 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
( بيف استخداـ المعايير  05. ≥) توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -

لئلدارييف العامميف في وزارة التربية  االجتماعيالموضوعية في تقييـ اآلخريف و اإلدراؾ 
 والتعميـ العالي في قطاع غزة ليـ.

.( Sigالقيمة االحتمالية ), كأف 340.( أف معامؿ االرتباط يساكم 32جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات  α= 0.05لة الدال مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 

 االجتماعيداللة إحصائية بيف استخداـ المعايير المكضكعية في تقييـ اآلخريف ك اإلدراؾ 
لئلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة ليـ عند مستكل داللة 

ـ ك أدائيـ كمف ثـ إصدار مما يساىـ إيجابان في إدراؾ سمككي (.α =0.05إحصائية )
 .األحكاـ المكضكعية عمييـ
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اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ في  النتائج أف استخداـيتضح مف خبلؿ 
يرتبط  المرؤكسيف كمف يتفاعمكف معيـ أثناء العمؿ المعايير المكضكعية في تقييـ قطاع غزة

كاستخداـ  ,أف سبلمة التقييـ كخمكه مف التحيز إذليـ, رتباطان إيجابيان باإلدراؾ االجتماعي ا
يفيد في حصكؿ  (,2001, كجكاد, الخفاجياألساليب العممية في إعداده كما أكصت دراسة )

المسئكليف عمى معمكمات صحيحة عف أداء مرؤكسييـ كسمككيـ كبالتالي إدراكيـ إدراكان دقيقان 
اإليجابي بالرضا الكظيفي  مف جية, كمف جية أخرل يفيد في تعزيز شعكر المكظفيف

كينعكس ذلؾ باإليجاب عمى العمؿ,  كما تقدـ مكضكعية التقييـ منيجية عادلة في منح 
المكافآت كالترقيات لمعامميف في الكزارة كىذا يزيد الثقة لدييـ بمسئكلييـ كبالنظاـ اإلدارم الذم 

ؿ المفاضمة العادلة بيف يخضعكف لو, كما يفيد أيضان بتزكيد الكزارة بأفضؿ الكفاءات مف خبل
المرشحيف لشغؿ الكظائؼ الشاغرة, إف ما يتمتع بو المبحكثيف مف مكضكعية في التقييـ 

لمعايير غير متحيزة كتحررىـ مف التحيزات الشخصية إلى حد كبير يعكد إلى  كاستخداميـ
 عدة أسباب أىميا:

( اف التدريب 2005يخة, أكالن/ خضكعيـ لدكرات تدريبية, كقد بينت تكصيات دراسة )أبك ش
 يقمؿ مف األحكاـ المتحيزة أثناء التقييـ. 

ثانيان/ خبرتيـ في مجاؿ العمؿ, كقدراتيـ الفكرية كالعقمية كالمعرفية التي اكتسبكىا مف خبلؿ 
تقييميـ المعكقات كاالخطاء كالتحيزات في  قمؿ إلى حد كبير مفالتعمـ كمف خبلؿ التجربة 

حيث ( Allan's, 1994(, كدراسة )2005ذلؾ دراسة )أبك شيخة, اآلخريف كما بينت  ألداء
 ما ىك مرتبط بالشخص نفسو. كأخطائو أف مف معيقات التقييـ ظير

 بيف استخداـ المعايير الموضوعية في تقييـ اآلخريف معامؿ االرتباط  (32جدوؿ )
 ي في قطاع غزة ليـاالجتماعي لئلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العال واإلدراؾ

 معامؿ بيرسوف الفرضية
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بيف استخداـ  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
لئلدارييف العامميف  االجتماعيالمعايير المكضكعية في تقييـ اآلخريف ك اإلدراؾ 

 غزة ليـ. في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع
.340 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
( بيف تجنب الحكـ  05. ≥توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

ليـ مف قبؿ اإلدارييف العامميف في وزارة  االجتماعيالسطحي عمى األشخاص و اإلدراؾ 
 اع غزة . التربية والتعميـ العالي في قط

.( Sigالقيمة االحتمالية ), كأف 445.( أف معامؿ االرتباط يساكم 33جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات  α= 0.05الداللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 
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ليـ مف  االجتماعيداللة إحصائية بيف تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص ك اإلدراؾ 
ي كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة عند مستكل داللة قبؿ اإلدارييف العامميف ف

 (.α =0.05إحصائية )
يتضح مف خبلؿ النتائج أف تجنب الحكـ السطحي يرتبط ارتباطان إيجابيان باإلدراؾ 
االجتماعي لدل اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ, فأحكاميـ غير متسرعة كغير 

تيـ مع مرؤكسييـ أك اآلخريف غيرىـ بؿ ىي متأنية كتتسـ بالعمؽ سطحية أثناء تفاعبل
كالفيـ, كتفسيرىـ لسمكؾ اآلخريف يتـ بعد الفيـ كالتفكير بما قامكا بو مما يزيد مف دقة إدراكيـ 

 .لو
إف الحكـ غير المتسرع الذم يصاحبو تفكير كاعي كمعرفة في إدراؾ األشخاص أك 

إلى مثقفيف كذكم قدرات عقمية عالية نكعان ما كىك ما يتكفر األحداث ليك ميارة عالية تحتاج 
في عينة الدراسة,  كىذا المنيج في الحكـ الذم يسمكو المبحكثكف يقمؿ مف حجـ االخطاء في 

دراؾ ما حكليـ مف احداث إعطاء  كبالتالي كمف يتفاعمكف معيـ مف أشخاص, فيـ كتفسير كا 
ر مف الظمـ الذم قد يتعرض لو األشخاص محؿ تفسيرات سميمة تخدـ العمؿ كتحد بشكؿ كبي

 اإلدراؾ.
( التي أظيرت أف القدرة عمى التفكير 2001كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )زىراف, 

, كالتفكير يعني الفيـ العميؽ ىنا ىك عكس االجتماعييرتبط ارتباطان إيجابيان بدقة اإلدراؾ 
 السطحية.
 ليـ   ـ السطحي عمى األشخاص مع اإلدراؾ االجتماعيتجنب الحكمعامؿ االرتباط بيف  (33جدوؿ )

 مف قبؿ اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

 الفرضية
 معامؿ بيرسوف
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بيف تجنب  05. ≥تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
ليـ مف قبؿ اإلدارييف  االجتماعياألشخاص مع اإلدراؾ الحكـ السطحي عمى 

 العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة.
.445 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
( بيف فيـ الصفات  05. ≥توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

د و إدراؾ اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة الشخصية لمفر 
 لو.

.( Sigالقيمة االحتمالية ), كأف 510.( أف معامؿ االرتباط يساكم 34جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات  α= 0.05الداللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 
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شخصية لمفرد ك إدراؾ اإلدارييف العامميف في كزارة التربية داللة إحصائية بيف فيـ الصفات ال
 (.α =0.05كالتعميـ العالي في قطاع غزة لو عند مستكل داللة إحصائية )

كما أف ىذا الفيـ يحافظ عمى رصيد العبلقات الشخصية بيف العامميف إذ أف عدـ المعرفة 
تتسب في أحكاـ خاطئة يف قد بالسمات كالصفات الشخصية لمجية التي يتفاعؿ معيا المبحكث

 كتحيز إدراكي.
إف فيـ اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ لمصفات الشخصية لمف يتفاعمكف 
معيـ كمعرفتيـ باختبلؼ سماتيـ كتفيميـ لمفركؽ الفردية بينيـ يرتبط ارتباطان إيجابيان بإدراكيـ 

االختبلفات الشخصية في السمات إذ يأخذ المبحكثكف في االعتبار االجتماعي ليـ, 
, كىذا األسمكب في األساس كالصفات كالقدرات أثناء تفسيرىـ كحكميـ عمى سمكؾ اآلخريف

ثقافتيـ فقد كاف الرسكؿ صمى اهلل  المبحكثكفىك مف المنيج اإلسبلمي الذم  يستقي منو 
كأقكاليـ  أنو يدرؾ كيفسر أفعاليـ أمعميو كآلو كسمـ يخاطب الناس عمى قدر عقكليـ, 

كيزكدىـ بالتعاليـ كاألحكاـ كفقان لتنكع قدراتيـ في الفيـ كاالستيعاب نتيجة اختبلؼ صفاتيـ, 
إف ىذا االختبلؼ في اإلدراؾ المقترف بفيـ االختبلفات في السمات الشخصية لآلخريف يقمؿ 

تؤثر  التي ربما يترتب عمييا مشاكؿكمف فرص إصدار األحكاـ المتحيزة  مف أخطاء التفسير 
مف  المبحكثكفما يتمتع بو ل ىذه النتيجةكيعزك الباحث  بشكؿ سمبي عمى االستمرار فيو,

في العمؿ, كمؤىؿ تعميمي حده األدنى طكيمة الخبرة خصائص كمؤىبلت تتمثؿ في ال
نائب مدير عاـ  –سنة, كمسمى كظيفي )مدير عاـ  30 غالبيتيـكأعمار تجاكز بكالكريكس 

لى نكع مدير مدرسة(, ك  –نائب مدير تعميـ  –مدير تعميـ  –قسـ رئيس  –مدير دائرة  – ا 
( التي 2001كبشكؿ عاـ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )زىراف, الكزارة التي يعممكف بيا. 

أظيرت أف الختبلؼ السمات كالصفات كالخصائص بيف الذكر كاألنثى أثر ؼ اختبلؼ 
 راؾ االجتماعي مف جية أخرل.درجة العبلقة بيف التفكير كالتذكر مف جية كاإلد

دراؾ اإلدارييف العامميف معامؿ االرتباط بيف (34جدوؿ )  فيـ الصفات الشخصية لمفرد وا 
 في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة لو

 معامؿ بيرسوف الفرضية
 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بيف فيـ  05. ≥)تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
الصفات الشخصية لمفرد ك إدراؾ اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ 

 العالي في قطاع غزة لو.
.510 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *       
(  05. ≥: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الرئيسة الثانية

لدى  االجتماعيفي متوسطات تقديرات المبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
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اإلدارييف العامميف في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى متغيراتيـ الشخصية 
مة, الحالة والوظيفية )العمر, الجنس, السكف, المؤىؿ العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخد

 ة(.االجتماعي
لعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة T تـ استخداـ اختبار " 

إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ 
ة كىذا استخداـ اختبار " التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائي

 متكسطات أك أكثر. 3االختبار معممي يصمح لمقارنة 
( في متوسطات تقديرات  05. ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيالمبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
 ة تعزى إلى العمر.في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غز 
المقابمة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 35)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

لجميع المجاالت كالمجاالت  α ≤ 0.05الختبار" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة 
مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 

 . العمريرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى تقد
تبيف ىذه النتيجة أف اختبلؼ أعمار المبحكثيف ليس لو دكر في إحداث تبايف في نتائج ربط  

لدل المبحكثيف, كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف  االجتماعية عمى التحيز كاإلدراؾ العكامؿ المؤثر 
سنة, كىذه  50 – 30 تتراكح بيفعمى أسئمة الدراسة كانت أعمارىـ % ممف أجابكا 66

الذم يبدأ بكالدتو كينتيي  الجزء العمكل مف منحنى عمر اإلنساف فيالمرحمة العمرية تقع 
 الخصائص كالمميزات.السمات ك كبالتالي فيي تشترؾ إلى حد كبير في  بمكتو

أظيرت أف متغير العمر يتناسب ( التي 2001تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )زىراف, ك 
, حيث طبقت دراستيا عمى عينة مف األطفاؿ كبالتالي يككف االجتماعي عكسيان مع اإلدراؾ

عمى الجزء  االستقرارإدراكيـ محدكد ينمك كيتطكر مع زيادة أعمارىـ حتى يصؿ إلى مرحمة 
  العمكل مف منحنى العمر.
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 العمر –حادي " (: نتائج اختبار" التبايف األ35جدوؿ )
 

 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
أقؿ -20
 40مف 

أقؿ -40
 50مف

 سنة

سنة  50
 فأكثر

 0.313 1.166 6.86 7.07 7.06 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.705 0.350 4.76 4.59 4.72 القكلبة.

 0.072 2.656 7.16 7.26 6.84 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.

 0.193 1.658 7.40 7.59 7.33 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.118 2.160 7.76 7.86 7.52 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد

 0.292 1.239 6.79 6.87 6.68 .االجتماعيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.634 0.457 7.04 7.13 6.99 .لوزارةلدى اإلدارييف العامميف في ا االجتماعياإلدراؾ 

 0.304 1.195 6.84 6.92 6.75 جميع المجاالت معا

( في متوسطات تقديرات  05. ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيالمبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 ة والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى الجنس. في وزارة التربي
 يمكف استنتاج ما يمي: (36)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

لعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  
تاج أنو لمجاؿ " الحكـ السطحي عمى األشخاص ", كبذلؾ يمكف استن α ≤ 0.05مستكل الداللة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل 
      .كذلؾ لصالح اإلناثالجنس إلى 

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  
(Sig.)  0.05أكبر مف مستكل الداللة ≥ α تاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة كبذلؾ يمكف استن

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل 
 الجنس. إلى 

بيف المبحكثيف مف اإلناث كالذككر مف  اختبلؼيتضح مف خبلؿ ىذه النتيجة أف ىناؾ 
المبحكثيف االجتماعي كذلؾ جية تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص الذم يؤثر عمى إدراؾ 

, يعزك الباحث ذلؾ إلى أف العدد االكبر مف المبحكثيف اإلناث كانكا يشغمكف لصالح اإلناث
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منصب مدير مدرسة, كىك مكقع يتـ فيو التعامؿ مع أصناؼ مختمفة ليا خصائصيا المتنكعة 
 أكلياء األمكر نيمقصؼ ( مما يتطمب تا –كزارة  – تعميـ مديرية –طالب/ة  –آذف/ة  –)معمـ/ة 

في الحكـ كعدـ تسرع قبؿ فيـ ابعاد السمكؾ بعمؽ لكؿ طرؼ عمى حدة, كما أف السرعة في 
األحكاـ تتطمب جرأة أحيانان لما قد يترتب عمييا مف مخاطر, كىي صفة متكفرة في الرجؿ اكثر 

 ,Batki & Ahluwaliaكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) ,التي تتسـ بالخكؼ كالقمؽ مف المرأة
كطالما أف لدييـ  االجتماعيأكبر باإلدراؾ  فطرم اىتماـ( التي أظيرت أف اإلناث لدييـ 2000
كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة  ,متأنيةفيذا يعني أف احكاميـ تككف  االىتماـىذا 

ح, ( التي أظيرت كجكد فركؽ لصالح اإلناث في سمات الطيبة, العطؼ, التسام1998)عسمية, 
كسمات الجانب النفسي )الخكؼ مف الغش, القمؽ( كسمات الجانب االجتماعي )المشاركة 
الكجدانية, الثقة باألخريف( بما يعني أف اإلناث بسبب ىذه الصفات مجتمعة فإنيا تميؿ إلى 

 ني كعدـ التسرع في إصدار األحكاـ.التأ
كر في إحداث تبايف في المبحكثيف ليس لو د جنسأف اختبلؼ  أيضان  تبيف ىذه النتيجةك 
 ,في باقي مجاالت  لدل المبحكثيف  االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز كاإلدراؾ نتائج ربط 

 ( Krueger & Klement, 1994كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )
 الجنس –"لعينتيف مستقمتيف  -  T(: نتائج اختبار "36جدوؿ )

 المجاؿ
قيمة  المتوسطات

 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.686 0.405 6.96 7.02 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.295 1.050 4.53 4.74 القكلبة.

 0.170 1.376- 7.28 7.06 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.

 0.000* 4.531- 7.90 7.29 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.110 1.604- 7.91 7.68 ادفيـ الصفات الشخصية لؤلفر 

 0.170 1.376- 6.90 6.76 .االجتماعيالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.343 0.949- 7.15 7.03 .لدى اإلدارييف العامميف في الوزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.168 1.383- 6.95 6.81 جميع المجاالت معا
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( في متوسطات تقديرات  05. ≥معنوية ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى -
لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيالمبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى السكف.
 ( يمكف استنتاج ما يمي:37مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل  (.Sig)مالية تبيف أف القيمة االحت

لمجاؿ " فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد ", كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد   α ≤ 0.05الداللة 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 

  في محافظة غزة.كذلؾ لصالح الذيف يسكنكف  السكف
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 

(Sig.) 0.05مستكل الداللة  أكبر مف ≥ α  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
 إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى السكف. 

المبحكثيف الذيف يسكنكف محافظات  ضح مف خبلؿ ىذه النتيجة أف ىناؾ اختبلؼ بيفيت 
الذم يؤثر عمى إدراؾ المبحكثيف  فيـ الصفات الشخصية لؤلفرادمف جية  مختمفة في القطاع
لصالح الذيف يسكنكف محافظة غزة, كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الكثافة  االجتماعي كذلؾ

فيي المدينة الرئيسية األكلى مف بيف  ي األعمى مف بيف المحافظاتالسكانية في محافظة غزة ى
مدف القطاع, كما أف جميع الكزارات كالمؤسسات الرسمية كالكثير مف المنظمات الدكلية تكجد في 
 قطاع غزة, مما يجعؿ عدد كبير مف سكاف المحافظات األخرل يفدكف إلييا إلنجاز معامبلتيـ,

تككف فرصة اختبلؼ السمات الشخصية بيف ك  ,تككف أكبر جتماعيةاالفإف التفاعبلت  كبالتالي
األشخاص أكبر مف غيرىا مف المحافظات, مما يجعؿ سكاف محافظة غزة أكثر إدراكان كفيمان 

 الصفات مف غيرىـ. الختبلؼ
كر في إحداث تبايف في المبحكثيف ليس لو د سكفأف اختبلؼ  أيضان  تبيف ىذه النتيجةك 
 في باقي المجاالت . لدل المبحكثيف  االجتماعيؿ المؤثرة عمى التحيز كاإلدراؾ العكامنتائج ربط 

 السكف –(: نتائج اختبار" التبايف األحادي " 37جدوؿ )

 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
محافظة 
 رفح

محافظة 
 غزة

محافظة 
 خاف يونس

محافظة 
 الشماؿ

محافظة 
 الوسطى

 0.999 0.019 6.99 6.95 7.00 7.01 6.99 األسباب الخارجية لمسمكؾ.فيـ 

 0.466 0.898 4.39 5.01 4.82 4.66 4.39 القكلبة.

 0.235 1.400 7.05 6.74 7.06 7.20 7.71 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.
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 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
محافظة 
 رفح

محافظة 
 غزة

محافظة 
 خاف يونس

محافظة 
 الشماؿ

محافظة 
 الوسطى

 0.065 2.247 7.39 6.93 7.48 7.61 7.15 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.008* 3.524 7.40 7.39 7.71 7.98 7.39 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد.

 0.317 1.188 6.63 6.60 6.81 6.89 6.73 .االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.761 0.465 7.03 7.02 6.98 7.15 6.90 .لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.390 1.034 6.71 6.69 6.85 6.94 6.77 جميع المجاالت معا
 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
( في متوسطات تقديرات  05. ≥ة عند مستوى معنوية )توجد فروؽ ذات داللة إحصائي -

لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيالمبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 
 في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى المؤىؿ العممي.

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)الية ( تبيف أف القيمة االحتم38مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05" أكبر مف مستكل الداللة  لعينتيف مستقمتيف

معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
 . لمؤىؿ العممياالدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 

كر كبير في إحداث ممبحكثيف ليس لو دالمؤىؿ العممي ل أف اختبلؼ أيضان  تبيف ىذه النتيجةك 
, كيعزك لدل المبحكثيف االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز كاإلدراؾ تبايف في نتائج ربط 

( مف 18%( مف بيف المبحكثيف كما بيف ذلؾ الجدكؿ )64.4الباحث ذلؾ إلى أف ما نسبتو )
البكالكريكس, كىذه النسبة تمثؿ األغمبية, كبما اف مكضكع  -العمميالدراسة يشترككف في المؤىؿ 

البحث يركز عمى اإلدراؾ الذم يعتمد عمى الفيـ كالتفسير كيرتبط بالقدرات العقمية كالميارات 
 . مميةمف الخبرات الع مف خبلؿ الدراسات العميا كنحكىا بشكؿ كبير المعرفية كىي تتطكر

 المؤىؿ العممي –لعينتيف مستقمتيف "  -  T(: نتائج اختبار" 38جدوؿ )
 

 المجاؿ
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
بكالوريوس 

 فأقؿ
دراسات 
 عميا

 0.819 0.052 6.98 7.01 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.315 1.015 4.81 4.61 القكلبة.
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 المجاؿ

القيمة  سطاتالمتو 
االحتمالية 

(Sig). 
بكالوريوس  المجاؿ

 فأقؿ
دراسات 
 عميا

 0.088 2.929 6.95 7.22 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.

 0.223 1.493 7.36 7.52 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.624 0.240 7.79 7.72 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد

 0.702 0.146 6.77 6.81 .االجتماعيز في اإلدراؾ العكامؿ المؤثرة عمى التحي

 0.936 0.007 7.07 7.06 .لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.771 0.085 6.83 6.86 جميع المجاالت معا

( في متوسطات تقديرات  05. ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ المبحوثيف حوؿ العو 

 المسمى الوظيفي. في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى
المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 39مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا, كبذلؾ  α ≤ 0.05لة األحادم " أكبر مف مستكل الدال

يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 
 . المسمى الكظيفيىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 

كر مؤثر في إحداث ثيف ليس لو دممبحك المسمى الكظيفي لأف اختبلؼ  أيضان  تبيف ىذه النتيجةك 
, كيعزك لدل المبحكثيفعمى التحيز كاإلدراؾ االجتماعي  العكامؿ المؤثرةتبايف في نتائج ربط 

التنفيذية (  –إدارييف متتالييف )الكسطى  مستكييفالباحث ذلؾ ألف المبحكثيف جميعا يعممكف في 
يشترككف في نفس األىداؼ العامة, كىما يشتركاف في خصائص كثيرة, كيعممكف في كزارة كاحدة ك 

كما أنيـ في غالبيتيـ مف حممة المؤىبلت العممية المتقاربة, حتى اف معظميـ يمتقي في نفس 
 .  التي تعقدىا الكزارة كمديرياتيا الدكرات التدريبية
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 المسمى الوظيفي –(: نتائج اختبار" التبايف األحادي " 39جدوؿ )

 المجاؿ

 المتوسطات
مة قي

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

ب 
 نائ
ير/
مد

عاـ
ير 
مد

ائرة 
ر د
مدي

 

ير/
مد

ير  
 مد
ئب
نا

ميـ
تع

سـ 
س ق

رئي
 

ير 
مد

سة
مدر

 
 0.638 0.634 7.02 7.03 7.10 6.65 6.94 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.650 0.618 4.61 4.64 4.92 5.12 4.61 القكلبة.

 0.732 0.505 7.23 7.04 7.06 6.93 7.02 قييـ األداء.استخداـ معايير مكضكعية في ت

 0.686 0.569 7.54 7.42 7.56 7.21 7.32 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.644 0.626 7.82 7.65 7.76 7.85 7.45 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد.

 0.873 0.307 6.84 6.75 6.87 6.75 6.66 .االجتماعيالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.554 0.757 7.11 6.95 7.31 7.13 6.88 .لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.778 0.442 6.90 6.79 6.96 6.83 6.71 جميع المجاالت معا

( في متوسطات تقديرات  05. ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيلمؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ المبحوثيف حوؿ العوامؿ ا

 سنوات الخدمة. في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى
المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 40لنتائج المكضحة في جدكؿ )مف ا

لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا, كبذلؾ  α ≤ 0.05األحادم " أكبر مف مستكل الداللة 
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 

 .سنكات الخدمةىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 
كر مؤثر في دمبحكثيف ليس لو سنكات الخدمة لم أف اختبلؼ أيضان  تبيف ىذه النتيجةك  

 اإلدراؾ االجتماعي.العكامؿ المؤثرة عمى التحيز ك إحداث تبايف في نتائج ربط 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المكظفيف اإلدارييف كخاصة الذيف ال يتمتعكف بخبرة طكيمة في العمؿ 
يميمكف إلى الظيكر بشكؿ إيجابي, كيتجنبكف إظيار بعض ما لدييـ مف سمبيات كأخطاء بسبب 

أف في ذلؾ نقيصة ليـ, كال يتناسب مع المسميات الكظيفية الرفيعة التي يشغمكنيا كالتي  ظنيـ
إلى إعطاء إجابات حكؿ تستكجب الظيكر بمظير الئؽ مف حيث الكفاءة كالقدرات, مما يدفعيـ 

مكضكع الدراسة تظير فييا الدقة في إدراكيـ االجتماعي كالمكضكعية في الفيـ كالتفسير كالحكـ 
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مع كجية النظر ىذه حيث انو مف المنطقي أف  يختمؼ الباحثإال أف  مكؾ اآلخريف.عمى س
سنة مثبلن عف المكظؼ الجديد في تفسير سمكؾ العامميف, كفي  20يختمؼ المكظؼ الذم يخدـ 

إصدار األحكاـ, كفي فيـ اختبلؼ كتبايف الصفات كالسمات كالقدرات بيف األشخاص نتيجة تراكـ 
 المستكياتبيا مف خبلؿ بيئة العمؿ, حتى أف قانكف التعييف في الكظائؼ في الخبرات التي يكتس

الكسطى كبعض مف التنفيذية يككف أحد شركطو سنكات خدمة ال تقؿ أحيانان عف عشر سنكات 
صدار  مما يعنى أف لسنكات الخدمة دكر في الفيـ كالمعرفة كالتقييـ كاالتصاؿ كالتكاصؿ, كا 

 األحكاـ الصحيحة.  
 سنوات الخدمة –(: نتائج اختبار" التبايف األحادي " 40جدوؿ )

 المجاؿ

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig).  ف
ؿ م

أق
10 
وات

سن
 

10-
ف 
ؿ م

أق 15 
 سنة

15- 
ف 
ؿ م

أق 20 
 سنة

20 
كثر
 فأ
سنة

 

 0.116 1.994 6.88 6.86 7.26 7.07 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.645 0.555 4.71 4.47 4.76 4.77 القكلبة.

 0.669 0.519 7.25 7.01 7.07 7.12 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.

 0.982 0.057 7.50 7.43 7.46 7.47 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.690 0.490 7.73 7.87 7.63 7.74 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد

 0.884 0.218 6.81 6.73 6.82 6.83 .الجتماعياالعكامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ 

 0.950 0.117 7.03 7.04 7.13 7.08 .لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.905 0.188 6.86 6.79 6.89 6.88 جميع المجاالت معا

( في متوسطات تقديرات  05. ≥توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
لدى اإلدارييف العامميف  االجتماعيمبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ ال

 ة. االجتماعيفي وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى إلى الحالة 
المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 41مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

لجميع المجاالت  α ≤ 0.05" أكبر مف مستكل الداللة  متيفلعينتيف مستق -  Tالختبار"
كالمجاالت مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

الحالة متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 
 .ةاالجتماعي
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كر كبير في ممبحكثيف ليس لو دالحالة االجتماعية ل اختبلؼأف  أيضان  تبيف ىذه النتيجةك  
, العكامؿ المؤثرة عمى التحيز كاإلدراؾ االجتماعي  لدل المبحكثيفإحداث تبايف في نتائج ربط 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مكضكع الدراسة يتعمؽ باإلدراؾ الذم يعتمد عمى الميارات العقمية 
, في ذلؾ االجتماعيةالمؤىبلت كالخبرات كال عبلقة مؤثرة لمحالة كالعمميات الفكرية كىي مرتبطة ب

 .   كما أف الغالبية العظمى مف أفراد عينة الدراسة متزكجكف
 الحالة االجتماعية –لعينتيف مستقمتيف "  -  T(: نتائج اختبار" 41جدوؿ )

 المجاؿ
 المتوسطات

 قيمة االختبار
القيمة 

االحتمالية 
(Sig). ؾغير ذل متزوج 

 0.814 0.236- 7.00 6.93 فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ.

 0.323 0.990 4.66 5.10 القكلبة.

 0.692 0.397 7.12 7.26 استخداـ معايير مكضكعية في تقييـ األداء.

 0.109 1.610 7.45 7.94 الحكـ السطحي عمى األشخاص.

 0.535 0.622 7.74 7.93 فيـ الصفات الشخصية لؤلفراد

 0.320 0.995 6.79 7.02 .االجتماعيامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ العك 

 0.123 1.546 7.04 7.50 .لدل اإلدارييف العامميف في الكزارة االجتماعياإلدراؾ 

 0.219 1.232 6.84 7.12 جميع المجاالت معا
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 لسادساالفصل 

 الهتائج والتوصيات
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 مقدمة:
ى عرض نتائج الدراسة كالتي أظيرىا تحميؿ فقرات كمحاكر الدراسة, ييدؼ ىذا الفصؿ إل

كما يقترح الباحث خبلؿ ىذا الفصؿ بعض التكصيات التي يراىا بأنيا ميمة كتساىـ في تنمية 
اإلدراؾ االجتماعي لدل اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة  كىي المؤسسة 

راسة, كفي ختاـ ىذا الفصؿ يقدـ الباحث مقترحاتو لمدراسات المستقبمية التي أجريت عمييا الد
 المقترحة.

 ائج الدراسة:/ نتػاوالً 
 فيما يتعمؽ بالعوامؿ المؤثرة عمى التحيز في اإلدراؾ االجتماعي: .1
يطبؽ اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ العوامؿ التي تساعد عمى إدراكيـ  -أ 

فالكزارة التي يعممكف بيا ىي كزارة تعميمية  ح وغير المتحيز لآلخريفاالجتماعي الصحي
كتربكية تركز عمى غرس القيـ كالمبادئ إلى جانب االرتقاء بالمستكل العممي لؤلفراد, كما 

اإلدارية الكسطى كالتنفيذية  اتمستكيالأف مسمياتيـ الكظيفية حساسة كىامة ككنيـ في 
يؽ لسمكؾ اآلخريف كمسبباتو, كيتسـ تقييميـ لذلؾ يتجيكف إلى فيـ كامؿ كعمك 

بالمكضكعية ألداء الجيات التي يدرككف أفعاليـ, كيتفيمكف اختبلفات الصفات بيف 
 األفراد. 

يفيـ اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة األسباب والظروؼ   -ب 
  خريف قبؿ تفسير سموكيـالخارجية البيئية والشخصية منيا التي تؤثر عمى سموؾ اآل

 التي كاالجتماعية كالطبيعية الظركؼ البيئية كالشخصية أف تفسيراتيـ مرتبطة بفيـحيث 
  أنتج فييا الفرد سمككو.

يتجنب اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ تنميط وقولبة األشخاص والحكـ  -ج 
ية أو الجنسية أو االجتماعية عمى سموكيـ بناً  عمى انتما اتيـ السياسية أو العرق

بؿ أف تفسيرىـ لما يقكـ بو اآلخركف مف أعماؿ ىك تفسير يعطى خصكصية وغيرىا 
 لمشخص محؿ اإلدراؾ دكف إسقاط كمي عميو بما يتكافر في الجماعة التي ينتمي إلييا.

يقيـ اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة أدا  مرؤوسييـ  -د 
عاداًل باستخداـ معايير موضوعية  يتفاعموف معيـ تقييماً  مف األفراد الذيف ىـوغير 

ج أعماؿ مرؤكسييـ مف ئف بشكؿ مستمر عمى قدرات كنتاكيتعرؼ المبحكثك  وعممية
خبلؿ ما تكفره ليـ نتائج التقييـ الذم يتسـ بمكضكعية معاييره المستخدمة, كبالتالي 

 عف أدائيـ. يككنكف فكرة عامة سكاء عف سمككيـ أك
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يتجنب اإلداريوف العامموف في وزارة التربية والتعميـ الحكـ السطحي عمى سموؾ وأدا   -ق 
حكميـ عمى أفعاليـ يتسـ بعمؽ التحميؿ كالفيـ كالتأني, كيبتعد عف  بؿ أفاألشخاص 

 في إصدار المكاقؼ كاألحكاـ. السطحية كالتسرع
الشخصية  االختبلفاتتعميـ في قطاع غزة يتفيـ اإلدارييف العامميف في وزارة التربية وال -ك 

جعؿ كي مما يساىـ بشكؿ فعاؿ في إدراكيـ,بيف األفراد في السمات والصفات والقدرات.  
مكاناتيـ  تكزيع األعماؿ مف المبحكثيف لغيرىـ يتناسب مع قدراتيـ كا 

 فيما يتعمؽ باإلدراؾ االجتماعي: .2
لتربية والتعميـ يتمتعوف بإدراؾ غير أظيرت النتائج أف اإلدارييف العامميف في وزارة ا

أف  كتفيد ىذه النتيجة% 70.65متحيز لآلخريف ولممرؤوسيف بمتوسط حسابي نسبي 
المبحكثيف لدييـ القدرة عمى الفيـ كالتفسير كالرد عمى المكاقؼ المختمفة كالسمككيات 

اإلدراؾ عمى المتنكعة الصادرة عف العامميف كاألفراد الذيف يتفاعمكف معيـ, كيساعد ىذا 
الحفاظ عمى العبلقات الشخصية كالتقميؿ مف حجـ أخطاء العمؿ, كاإليفاء باحتياجات 

  .العمؿ كالعامميف
 فيما يتعمؽ بالعبلقة بيف العوامؿ المؤثرة عمى التحيز واإلدراؾ االجتماعي .3

ذات داللة إحصائية عند مستوى  طردية د عبلقةو وجأظيرت نتائج ىذه الدراسة  - أ
( بيف العوامؿ المؤثرة عمى التحيز و إدراؾ اإلدارييف العامميف  05. ≥معنوية )

تشير ىذه النتيجة إلى أف  في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ليـ
العكامؿ المؤثرة عمى التحيز )فيـ األسباب الخارجية لمسمكؾ, القكلبة, استخداـ 

عمى األشخاص, فيـ الصفات معايير مكضكعية في التقييـ, تجنب الحكـ السطحي 
لدل اإلدارييف العامميف في  االجتماعيالشخصية( ترتبط بعبلقة طردية باإلدراؾ 

المبحكثيف كتفسيرىـ  إدراؾكزارة التربية كالتعميـ, كتصب ىذه العكامؿ في اتجاه 
غيرىـ, كالتقييـ العادؿ ألداء  كؾ اآلخريف سكاء كانكا مكظفيف أكالصحيح لسم
لكزارة, إصدار أحكاـ مكضكعية كغير متحيزة تخدـ مصمحة العمؿ في العامميف في ا

يشارؾ في إعدادىا كفي  التي الكزارة كتسيؿ مف عممية تطبيؽ كتنفيذ الخطط كالبرامج
أف مستكل ما يممكو المبحكثيف مف كعي كمعرفة تنفيذىا أفراد عينة الدراسة, كما 

الذم تقدمو الكزارة في اتجاه  كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كحجـ المساندة كالدعـ
ة اإلدراؾ عمى نحك ار تطكير العمؿ كتحسينو كسبلمتو ساىمت إلى حد كبير في إد

 صحيح.
ذات داللة إحصائية عند مستوى  طردية د عبلقةو وجأظيرت نتائج ىذه الدراسة  - ب

دراؾ اإلدارييف  05. ≥معنوية ) ( بيف فيـ األسباب الخارجية لسموؾ األشخاص وا 
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أف فيـ المبحكثيف  حيث في وزارة التربية والتعميـ في قطاع غزة ليـ العامميف
لؤلسباب الخارجية متمثمة في ظركؼ البيئة, كالظركؼ الشخصية كغيرىا مف 
األسباب التي تؤثر عمى سمكؾ األفراد الذيف يتفاعمكف معيـ يمكنيـ مف الحصكؿ 

البيئة  –شخص عف جميع عناصر المكضكع محؿ اإلدراؾ )ال عمى معمكمات أكثر
المؤثرات(, كربط جميع ىذه العناصر بعضيا مع بعض مما يؤثر  –الظركؼ  –

 .إيجابيان عمى  دقة اإلدراؾ كسبلمة الحكـ كالتفسير لسمكؾ اآلخريف
ذات داللة إحصائية عند مستوى  عكسية عبلقة أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود - ت

اعي لدى اإلدارييف العامميف في ( بيف القولبة و اإلدراؾ االجتم 05. ≥معنوية )
 تنميطحيث يقؿ إلى حد كبير   بية والتعميـ العالي في قطاع غزةوزارة التر 

ديني الجنسي أك العرقي أك السياسي أك المبحكثيف لآلخريف كقكلبتيـ كفؽ االنتماء ال
الديني كالتدريب  االلتزاـمما يجنبيـ التحيز في إدراكيـ, كساعد  جتماعياالأك 
ص عمى المصمحة العامة عمى ذلؾ كىذا يزيد مف ثقة المرؤكسيف بمسئكلييـ, كالحر 

 .كيشعرىـ بالعدالة كالنزاىة في األحكاـ كعدـ التمييز
ذات داللة إحصائية عند مستوى  طردية عبلقة أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود - ث

( بيف استخداـ المعايير الموضوعية في تقييـ اآلخريف و  05. ≥معنوية )
والتعميـ العالي في قطاع دراؾ االجتماعي لئلدارييف العامميف في وزارة التربية اإل

يفيدىـ في الحصكؿ عمى معمكمات صحيحة عف أداء مرؤكسييـ  كذلؾ غزة ليـ
الحقيقية  المستكياتكسمككيـ كبالتالي إدراكيـ إدراكان دقيقان, أك الكقكؼ عمى 

يفيد الكزارة مف خبلؿ اختيار أفضؿ  لممتقدميف لمكظائؼ الجديدة أك الترقيات بما
كما تقدـ كينعكس ذلؾ باإليجاب عمى العمؿ, الكفاءات بناءن عمى نتائج التقييـ, 

مكضكعية التقييـ منيجية عادلة في منح المكافآت كالترقيات لمعامميف في الكزارة كىذا 
دريب يزيد الثقة لدييـ بمسئكلييـ كبالنظاـ اإلدارم الذم يخضعكف لو, ككاف لمت

 تبني اإلدارييف ليذا المنيج المكضكعي في التقييـ.لكالخبرة الدكر األكبر 
 

ذات داللة إحصائية عند مستوى  طردية عبلقةأظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود  - ج
( بيف تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص و اإلدراؾ  05. ≥معنوية )

ية والتعميـ العالي في لترباالجتماعي ليـ مف قبؿ اإلدارييف العامميف في وزارة ا
فأحكاميـ غير متسرعة كغير سطحية أثناء تفاعبلتيـ مع مرؤكسييـ أك قطاع غزة 

مع اآلخريف بؿ ىي متأنية كتتسـ بالعمؽ كالفيـ, كتفسيرىـ لسمكؾ اآلخريف يتـ بعد 
 .الفيـ كالتفكير بما قامكا بو مما يزيد مف دقة إدراكيـ لو
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ذات داللة إحصائية عند مستوى طردية عبلقة  دأظيرت نتائج ىذه الدراسة وجو  - ح
( بيف فيـ الصفات الشخصية لمفرد و إدراؾ اإلدارييف العامميف  05. ≥معنوية )

إذ يأخذ المبحكثكف في االعتبار  في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة لو
ميـ عمى االختبلفات الشخصية في السمات كالصفات كالقدرات أثناء تفسيرىـ كحك

سمكؾ اآلخريف, مما يقمؿ مف أخطاء التفسير, كىذا األسمكب في األساس ىك مف 
 ذم  يستقي منو المبحكثيف ثقافتيـ.المنيج اإلسبلمي ال

 فيما يتعمؽ بالفروؽ بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاالت الدراسة -4
 الجنس - أ

 مبحوثيف حوؿ مجاؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ال
"تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص" تعزى إلى الجنس وذلؾ لصالح اإلناث 

أف العدد األكبر مف المبحكثيف اإلناث كانكا يشغمكف  كيعزك الباحث ذلؾ إلى
منصب مدير مدرسة, كىك مكقع يتـ فيو التعامؿ مع أصناؼ مختمفة ليا 

مقصؼ  –كزارة  –مديرية  –طالب/ة  –آذف/ة  –خصائصيا المتنكعة )معمـ/ة 
( مما يتطمب تأني في الحكـ كعدـ تسرع قبؿ فيـ أبعاد السمكؾ بعمؽ لكؿ 
طرؼ عمى حدة, كما أف السرعة في األحكاـ تتطمب جرأة أحيانان لما قد يترتب 

 عمييا مف مخاطر, كىي صفة متكفرة في الرجؿ اكثر مف المرأة.
 ات تقديرات عينة الدراسة حوؿال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 

مجاالت "فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ, القولبة, استخداـ معايير موضوعية 
والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى  في التقييـ, فيـ الصفات الشخصية"

 . الجنس
 السكف - ب

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف حوؿ مجاؿ "فيـ
صية لؤلفراد" تعزى إلى مكاف السكف وذلؾ لصالح الذيف يسكنوف الصفات الشخ
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الكثافة السكانية في محافظة غزة ىي األعمى محافظة غزة 

مف بيف المحافظات كبالتالي تككف فرصة اختبلؼ السمات الشخصية بيف األشخاص 
أكثر إدراكان كفيمان أكبر مف غيرىا مف المحافظات, مما يجعؿ سكاف محافظة غزة 

 الصفات مف غيرىـ. الختبلؼ
 مجاالت  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ

"فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ, القولبة, استخداـ معايير موضوعية في التقييـ, 
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كاف موالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى  تجنب الحكـ السطحي عمى األشخاص"
 . السكف
العمر, الحالة اإلجتماعية, عدد سنوات الخدمة, المؤىؿ العممي, والمسمى  - ت

 الوظيفي
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ

عدد سنوات  ,الحالة االجتماعية كؿ مف العمر, مجاالت الدراسة تعزى إلىجميع 
 الوظيفي. , المؤىؿ العممي, والمسمىالخدمة
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 :التوصيات /ثانياً 
تنمية اإلدراؾ االجتماعي لدل اإلدارييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ في قطاع  .1

غزة مف خبلؿ تعميؽ فيـ األسباب الخارجية لسمكؾ اآلخريف, كالتخفيؼ مف تأثير 
حي عمى سمككيـ, تنميط كقكلبة األشخاص حسب انتماءاتيـ, كتجنب الحكـ السط

كاستخداـ معايير مكضكعية في تقييميـ, كفيـ الصفات كالسمات الشخصية ليـ, 
 التي تخدـ تنمية اإلدراؾ. كاتباع كافة اإلجراءات كاستخداـ كافة الكسائؿ كاألساليب

التركيز عمى فيـ األسباب كالظركؼ التي تؤثر عمى سمكؾ كأداء اآلخريف كخاصة  .2
خبلؿ السؤاؿ المباشر أك متابعة السجبلت الرسمية, أك  المرؤكسيف في العمؿ, مف

لسمككيـ  االستفسار مف األقارب كاألصدقاء, حتى يككف التفسير متكامؿ كدقيؽ
 كأدائيـ.

تكطيد العبلقات االجتماعية بيف اإلدارييف كالعامميف يسيؿ فيـ الظركؼ الخاصة بيـ  .3
 ى إدراكيـ إدراكان صحيحان.كاألسباب التي يمكف أف تؤثر عمى سمككيـ مما يؤدل إل

كالترفييية في كزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة  االجتماعيةتفعيؿ البرامج  .4
كمديرياتيا المختمفة كالمدارس التابعة ليا بيدؼ التقميؿ مف تأثيرات القكلبة السمبية 

السياسي أك العرقي أك الجنسي كغيرىا مف  لبلنتماءحيث تذكب النظرات المتحيزة 
 ؿ ىذه البرامج.خبل

 كاإلذاعة كالمجبلت كالصحؼ النشرات خبلؿ مف نشر التعاليـ كالثقافة اإلسبلمية .5
التي تنبذ التعامؿ عمى أساس القكلبة كالتنميط كتكشؼ مخاطر عكاقبيا  لمتعميـ التابعة

كتدعك إلى المساكاة كالعدؿ, كما تدعك لمتعامؿ مع اآلخريف عمى بطريقة كاسمكب 
 يـ كصفاتيـ الشخصية.تناسب مع سماتي
بما يقدمو طرؼ بعينو  االكتفاءإشراؾ أكثر مف طرؼ في تقييـ أداء العامميف, كعدـ   .6

خاصة تمؾ التقييمات المتعمقة بالترقيات كالمكافآت  لضماف تجنب التحيز الشخصي 
 لممقيـ.

تكثيؼ تفعيؿ برامج التقييـ المحكسبة ذات المعايير العممية كالمكضكعية لمنع    .7
 حيز الشخصي لممقيميف كالتقميؿ مف أخطاء اإلدراؾ قدر اإلمكاف. الت

التركيز عمى الدكرات التدريبية لئلدارييف العامميف في الكزارة كالمتخصصة في  .8
 ميارات التقييـ, كتصميـ نماذج التقييـ كاستخداـ األساليب العممية الحديثة في التقييـ.  
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تي يعمؿ فييا اإلداريكف المستيدفكف في تفعيؿ صناديؽ الشكاكم في أماكف العمؿ ال .9
كنقاط القكة  كالخطأالدراسة لعمؿ تغذية راجعة لتقييماتيـ كالكقكؼ عمى الصكاب 

 كالضعؼ.
اإلدارييف الفيـ العميؽ كالدقيؽ لكافة أبعاد السمكؾ الصادر عف اآلخريف,  التزاـ .10

لمتسرعة التي كالتأني كعدـ التسرع في إصدار األحكاـ لتجنب األحكاـ السطحية كا
 قد يسبب مشاكؿ كبيرة. خاطئتؤدم إلى تحيزات سمبية يترتب عمييا إدراؾ 

تدريب اإلدارييف العامميف في الكزارة عمى طرؽ ككسائؿ كآليات جمع المعمكمات  .11
 عف اآلخريف كميارات التحميؿ كالربط بيف األحداث لتجنب االحكاـ السطحية.  

 لتسييؿ الحصكؿ عمى ةاإلداري كاقميـكطتفعيؿ التعاكف بيف مدراء المدارس  .12
المعمكمات عف اآلخريف سكاء كانكا معمميف أك طبلب إلدراكيـ بشكؿ سميـ كغير 

 متحيز بسبب كبر حجـ مجتمع العمؿ ىناؾ.  
 ثالثًا/ الدراسات المقترحة:

دارة الصراع التنظيمي في الكزارات الفمسطينية في قطاع  - العبلقة بيف اإلدراؾ االجتماعي كا 
 زة.غ

 دراسة مقارنة. -اإلدراؾ االجتماعي لمعامميف في القطاع الخاص كالقطاع العاـ -
الكظيفي لدل العامميف في كزارة التربية كالتعميـ في  قة بيف اإلدراؾ االجتماعي كالرضاالعبل -

 قطاع غزة.
ة في فاعمية اإلدراؾ االجتماعي في اتخاذ القرار لدل المدراء العامميف في الكزارات الفمسطيني -

 قطاع غزة.
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 ( استبانة الدراسة1ممحؽ رقـ )
 

 استبانة الدراسة
 

 
 راسة امليدانيةاستبيان الد

 األخ الكريـ / األخت الكريمة:
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو,
العوامػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى التحيػػز فػػػي اإلدراؾ اإلجتمػػػاعى لػػػدى (يقػػـك الباحػػث بػػػإجراء دراسػػة حػػػكؿ 

, كليػذه الغايػة العمميػة أتقػدـ اإلدارييف العامميف في وزارة التربيػة والتعمػيـ العػالي فػي قطػاع غػزة(
ـ باالستبياف المرفؽ, راجيان منكـ التكـر كاإلجابة عف األسئمة التي يتضمنيا بدقة كمكضػكعية. إليك

 عممان بأٌف جميع البيانات ستعامؿ بسرية تامة, كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

ني إذ أشكر لكـ  كـ تعاكنكـ كمساىمتكـ الفاعمة في إنجاح ىذا البحث مػف خػبلؿ إجػابت -مقدمان –كا 
عمػى أسػػئمة االسػتبياف, فػػإني أعػرب عػػف اسػتعدادم الكامػػؿ لئلجابػة عػػف مبلحظػاتكـ كاستفسػػاراتكـ 

أك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػد االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  0599667257حػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبياف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ 
memooo2812@hotmail.com 

 

 

 الباحث

 شريف محروس السيد الحلبي

 

 

 Islamic University- Gaza      
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 غزة –الجامعة اإلسالمية 
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 معمومات شخصية: -أوالً 
 . العمر: 1
 

 
 20-  سنة  30أقؿ مف 
 40-  سنة 50أقؿ مف 

 
 30-  سنة  40أقؿ مف 
  50فأكثر 

 

 . الجنس:2
 

 
 ذكر 
   أنثى 

  

 . السكف:3
 

 
 محافظة رفح 
 محافظة خاف يكنس 
 محافظة الكسطى 

 
 محافظة غزة 
   محافظة الشماؿ 

 

 . المؤىؿ العممي:4
 

 
  ـ متكسطدبمك 
   بكالكريكس 
 دبمكـ عالي 

 
 ماجستير 
 دكتكراه 

 

  . المسمى الوظيفي:5
 مدير عاـ 
 نائب مدير عاـ 
 مدير دائرة 
 مدير مدرسة 

 
 مدير تعميـ 
 نائب مدير تعميـ 
 رئيس قسـ 
 
 

 

  . سنوات الخدمة:6
  سنكات 5أقؿ مف 
 01-سنة 01أقؿ مف 
   سنة 01أكثر مف 

 
- 5   سنكات 10أقؿ مف 

  15-20 أقؿ مف سنة 

 

  . الحالة االجتماعية:7
  أعزب                                             مطمؽ 
           متزكج أرمؿ 
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 أسئمة االستبياف: -ثانياً 
( غيػػػر 0( مكافػػؽ بشػػػدة, كالػػرقـ )01يتكػػكف ىػػذا المقيػػػاس مػػف عشػػػر درجػػات, حيػػػث يمثػػؿ الػػػرقـ )

( دلت عمى المكافقة العالية كالعكس صحيح, 01ؽ مطمقان, أم كمما اقتربت اإلجابة مف الرقـ )مكاف
 الرجاء كضع الرقـ الذم تشعر/تشعريف أنو يتناسب مع رؤيتؾ لمفقرة في المربع المخصص ليا.

 أسئمة االستبياف ـ

(1-
الخارجية كظروؼ البيئة أو حاالت الطبيعة أو فيـ األسباب الخارجية لمسموؾ )وتعنى كافة األسباب  -المحور األوؿ (10

 الظروؼ االجتماعية وغيرىا والتي تؤثر عمى سموؾ العامميف(:

أتفيـ األسباب الخارجية المؤثرة عمى سمكؾ األفراد كال اقتصر عمى الدكافع الداخمية كطبيعة الشخصية  .1
 كالقيـ كالميكؿ.

 

  ية كصعكبة المكاصبلت.يتأثر سمكؾ العامميف أحيانان بعكامؿ خارج .2
  أستفسر عف حقيقة أسباب تكرار غياب بعض العامميف . 3
  يتأثر سمكؾ العامميف بانتظاـ أجكرىـ مف عدمو. .4
  أعتبر المكظؼ الذم يقصر في عممو متراخي ككسكؿ بغض النظر عف أم أسباب أخرل. 5
  .يتصرؼ العاممكف بطريقة كاحدة في مختمؼ المكاقؼ كاألكقات .6
نصراؼ العامميف بحاالت الطبيعة كالعكاصؼ كاالمطار. .7   تتأثر مكاعيد حضكر كا 
  يتأثر سمكؾ العامميف بنمط حياتيـ االجتماعية الخاصة خارج العمؿ. .8
  تؤثر الحالة الصحية لمعامميف عمى سمككيـ. .9

ا  عمى انتمائو إلى جماعة معينة دوف أف القولبة )ويقصد بيا أف نصدر حكمًا عمى أحد األشخاص بن -المحور الثاني
 نتعرؼ بشكؿ كامؿ عمى شخصيتو أو نستوثؽ مف صفاتو(:

  أتعامؿ مع األفراد كبار السف بنفس الطريقة التي أتعامؿ فييا مع صغار السف. .1
  أتعامؿ مع مديرم في العمؿ بنفس األسمكب الذل أتعامؿ فيو مع زمبلئى. .2
  فس الطريقة التى اتعامؿ فييا مع اإلناث.أتعامؿ مع الذككر بن .3
  أدرؾ سمكؾ األفراد كفقان النتماءاتيـ السياسية. .4
  تسيؿ معرفتي بمناطؽ سكف العامميف طريقة تعاممي معيـ. .5
  تسيؿ معرفتي بالبمدة األصمية التي ينحدر منيا العاممكف طريقة تعاممي معيـ. .6
  ة التي يعتنقكنيا.أتعامؿ مع األفراد حسب الديان .7
  أحصؿ عمى معمكمات عف العامميف الجدد مف خبلؿ بياناتيـ الشخصية مما يسيؿ طريقة تعاممي معيـ. .8
  أتعامؿ مع األفراد حسب العائمة التي ينتمكف إلييا. .9
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 أسئمة االستبياف ـ

(1-
  أتصرؼ مع العامميف الجدد بنفس الطريقة التى أتصرؼ فييا مع العامميف القدامى. .10 (10

استخداـ معايير موضوعية في تقييـ األدا  )ويقصد بيا استخداـ معمومات موضوعية تساعد عمى  -ثالثالمحور ال
 معرفة ما ىو مطموب لتحقيؽ األىداؼ وتجنب التقييـ الشخصي مف قبؿ المدرا ( :

  تراعى المعايير المستخدمة فى تقييـ األداء الكصؼ الكظيفي لممكظؼ. .1
  ستخدمة في التقييـ كاضحة ككاقعية تقارف األداء الفعمي بالمطمكب.المعايير كالمعدالت الم .2
  تعطى المعايير أكزانان نسبية مختمفة حسب أىميتيا. .3
  تتصؼ المعايير المستخدمة في التقييـ بالدقة. .4
  تستخدـ الكزارة أكثر مف نمكذج لمتقييـ حسب نكع الكظيفة. .5
  ت كمية قابمة لمقياس.تعطى المعايير التفسيرية مؤشرا .6
  يتـ تعميـ أكثر الصفات بركزا لشخصية المكظؼ عند تقييمو عمى باقي أبعاد التقييـ. .7
  يتـ إعادة النظر بالمعايير بشكؿ متكاصؿ. .8
  تركز المعايير عمى األداء الحالي كالمستقبمي لمعامميف. .9
  الرسمية عند تقييـ العامميف.يتـ االستعانة بالسجبلت كالمبلحظات كالمستندات  .10
  يتـ تعديؿ كتطكير نماذج التقييـ مف فترة إلى أخرل. .11

الحكـ السطحي عمى األشخاص )ويعنى التسرع في الحكـ عمى سموؾ األشخاص دوف معرفتيـ معرفة  -المحور الرابع
 جيدة أو الحصوؿ عمى معمومات كافية عنيـ(:

  مكؾ العامميف.أتأنى عند إصدار االحكاـ عمى س .1
  أحاسب العامميف الذيف يرتكبكف أم خطأ في عمميـ فكر حدكثو. .2
  أراجع العامميف الذيف يرتكبكف أخطاء في عمميـ لمعرفة أسبابيا.  .3
  أقبؿ مبررات العامميف الذيف يفشمكف بأعماليـ المكمفيف بيا. .4
  مف خبلؿ مبلحظة سمككو. أستنتج بعض صفات الفرد الشخصية بصكرة صحيحة أحيانان  .5
  أتعرؼ عمى األشخاص أحيانان مف خبلؿ نتائج أعماليـ قبؿ معرفة شخصيتيـ.  .6
  أحصؿ عمى معمكمات ىامة عف العامميف الجدد مف خبلؿ أدائيـ في األعماؿ األكلى التي يكمفكف بيا. .7
  أتعمؽ فى فيـ أبعاد سمكؾ العامميف كاممة. .8

ـ الصفات الشخصية لؤلفراد )وتعنى فيـ السمات والصفات الشخصية لؤلفراد الذيف نتعامؿ معيـ في -المحور الخامس
 والتي تؤثر عمى سموكيـ مما يساعد في فيميـ بطريقة صحيحة(:

  أتفيـ االختبلفات في الدكافع كالقيـ كالعادات كاالتجاىات كالقدرات لمعامميف . .1
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 أسئمة االستبياف ـ

(1-
  مات كاألعماؿ بناءن عمى معرفتي بصفاتيـ الشخصية.أكمؼ العامميف أحيانان ببعض المي .2 (10

  سبؽ كأف عافيت بعض العامميف مف أعماؿ ال تتناسب مع سماتيـ الشخصية.  .3

أعتمد الصفات الشخصية لمعامميف كاألمانة, التفاني في العمؿ, التعاكف, كغيرىا كأساس في تقييـ  .4
 أدائيـ.

 

  أحيانان لتكفر معمكمات كافية لدل عف سماتيـ الشخصية.أتنبأ بسمكؾ العامميف المستقبمي  .5
  أالحظ بعض السمككيات لممرتبطة بخصائص العامميف الشخصية. .6
  أكزع األعماؿ عمى العامميف كفقان لمفركؽ الفردية بينيـ. .7
  أتعامؿ مع العامميف بطرؽ مختمفة لنفس المكضكع حسب سماتيـ الشخصية. .8
  ؿ العامميف بأساليب تتناسب مع صفاتيـ الشخصية.أحاكؿ حؿ مشاك .9
  أكجو العامميف باستمرار لتقكيـ بعض سماتيـ الشخصية لتتناسب مع أعماليـ. .10
  أدرؾ تصرفات بعض العامميف مف خبلؿ معمكماتي عف سماتيـ الشخصية. .11

اإلدراؾ اإلجتماعى بأنو ثانيا: اإلدراؾ اإلجتماعى لدى اإلدارييف العامميف في الوزارة )ويقصد ب
 عممية تفسير المعمومات المتوفرة لدينا عف اآلخريف لموصوؿ إلى فيـ أدؽ لسموكيـ(: 

  أدرؾ المكضكعات التى يعرضيا اآلخركف بسبب أسمكبيـ المستخدـ فى عرضيا.  .1
  أدرؾ ما يحتاجو العمؿ كالعامميف مف خبلؿ المعمكمات كالمعرفة التي أحصؿ عمييا. .2
  أدرؾ سمكؾ األشخاص بصكرة مختمفة كفقان الختبلؼ أعمارىـ. .3
  يؤثر مركزم الكظيفي عمى طريقة تعامؿ اآلخريف معي . .4
  أدرؾ احيانان نفس المكقؼ بشكؿ مختمؼ مف كقت إلى آخر. .5
  أدرؾ كأفسير المعمكمات غير الكاضحة بما يتفؽ مع تكقعاتي. .6
  ألشخاص الذيف أحبيـ عمى أنيا ايجابية صالحة.أتقبؿ النصائح كأدركيا مف ا .7
  تؤثر بعض صفاتي الشخصية في إدراكي لممكاقؼ كاألشخاص. . 8
  يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالثقافة التنظيمية لمكزارة التي أعمؿ بيا. .9
  يتأثر إدراكي لسمكؾ اآلخريف بالتعاليـ كاألحكاـ الدينية التي اعتقدىا. .10
  رؾ األشخاص كأفسر المكاقؼ تفسيران صحيحان بمساعدة خبراتى السابقة فى العمؿ.أد .11
  أفسر المعمكمات عف األشخاص تفسيران صحيحان مما يساعد في فيـ سمككيـ.  .12
  أفسر سمكؾ االشخاص بصكرة خاطئة أحيانان بسبب نقص المعمكمات المتكفرة لدل عنيـ. .13

 ))انتيت أسئمة االستبانة(( 



040 

 

 ( قائمة بأسما  المحكميف2ممحؽ رقـ )
 

 مكاف العمؿ االسـ ـ.
 قسـ عمـ النفس جامعة األقصى د. درداح الشاعر  .1
 يةاإلسبلمكمية التجارة بالجامعة  د. سامي أبك الركس  .2
 يةاإلسبلمبالجامعة  قسـ االحصاء د. سمير صافي  .3
 بجامعة األزىركمية التجارة  د. نياية التمباني  .4
 جامعة القدس المفتكحةكمية التجارة  اشتيكم د. محمد  .5
 يةاإلسبلمكمية التربيػػة بالجامعة  د. ختاـ السحػػػار  .6
 يةاإلسبلمكمية التجارة بالجامعة  د. كسيـ اليابيؿ  .7
 بجامعة األزىركمية التجارة  د. محمد فارس  .8
 بجامعة األزىركمية التجارة  د. رامز بدير  .9
 يةاإلسبلمبالجامعة ء قسـ االحصا د. نافذ بركات  .10
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