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 شكر وتقدير
ََم َيْشُكُر لِنَْفِسهِ ] :قاؿ تعالى  {12}لقماف: [َوَمْن َيْشُكْر َفإِنَّ

 ."لم يشكر الناس، لم يشكر هللا " من :   وقال رسىله الكريم

 بزيياا العرفاا  
 
بإسمى آيات الحقدير ومعاني الىفاء، ثحقدم الباحثة بشكرها الخالص العميق مقروناا

ساىاء بارؤأ ؤو ثىاياه ؤو نةايأة، ؤو سااهم  ،ه الدراساةوالامحنا  إلى كا من ثفضاا وؤراري اىاناذ ها 

قااادم بصاااالص تاااكرأ وثقاااديرأ إلاااى مااان ثقةااار فاااذ هااا ا العماااا ولاااى بزااايء يهااا أ، وفاااذ مقدماااة هااا  ء ؤث

كلمااااات الشاااااكر وثباااااارات الثنااااااء ثااااان الىفااااااء بأقااااه إلاااااى مرتااااادأ ومعلمااااا  وؤساااااحا أ الفا اااااا ا شااااار  

ؤبااااى الااااروس حفاااااه هللا ورثاااااه الاااا أ منأماااا  الىقاااا  وال  ااااد والاهحمااااام  يلااااة  ثلااااى الااااد/حىرم سااااامي

والاد/حىر الفا اا م  يىسا  بأار م ، /ماا ؤثقادم بالشاكر ال يياا إلاى الاد/حىر الفا ااالدراساةمرحلة 

، وعهاعدني ؤ  ؤثقادم بصاالص  الدراساةلحفضل ما بقبىل مناقشة ها ه  وفيق ألاغا 
 
فزياهماا هللا ي اأا

تااكرأ لا امعااة يسااإمية با ارميااا واميااإلا كىا رهااا ي اريااة وألاكا يميااة وؤيااص بالاا /ر كليااة الحزااار  

بالشااااااكر والحقاااااادير إلااااااى ل نااااااة ا أكماااااا   الاااااا ين وياصااااااة قهاااااام إ ار  ألاثمااااااال، و  يفااااااىثم  ؤ  ؤثقاااااادم 

تااكرأ وثقااديرأ ليو اااذ  وؤقاادمساااثدوا بااأراايم الهااديد  فااذ إياارار ؤ ا  الدراسااة فااذ ؤحهاان صااىر ، 

 فاااذ مهاااثدجي  نزااا  هااا هالعييااي الاا أ لااام 
 
 لااذ و بناااا ي،  الدراسااة ياادير ا اادا

 
 وثىنااا

 
فزعلااه هللا  يااارا

 ؤتكر كا من ساهم وجعاو  وثما ثلى
 
 .الدراسةإيرار ه ه  وؤي أا

            
 الباحث  
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   ممخص الدرا
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة   التعرؼ عمى أثر إدارة الذات الدراسة ىذه ىدفت

 التحميمي، الكصفي المنيج عمى دراستيا في الباحثة كاعتمدت، العميا في الجامعة اإلسبلمية في غزة
مكظفا كمكظفة  (177) أسمكب الحصر الشامؿ لجمع البيانات لمجتمع الدراسة البالغ استخدمت حيث

 االستبانة كاستخدمت مف اإلدارييف كاألكاديمييف في الجامعة اإلسبلمية مف ذكم المناصب اإلدارية،
 SPSS . اإلحصائي ببرنامج التحميؿ االستعانة كما تـ الدراسة، متغيرات لقياس

 : مي ف ما الدرا   ن ائج أىم و مثمت

جيػػػدة عنػػػد العػػػامميف فػػػي االدارة العميػػػا فػػػي الجامعػػػة بدرجػػػة  لمػػػذاتأظيػػػرت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ إدارة  .1
 االسبلمية.

قدرة عمى تحقيؽ الكد )كج ىدة مف قبؿ افراد عينة الدراسة عمأظيرت الدراسة مكافقة بدرجة جي .2
، التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبة ىقدرة عمال، دارة الكقتا  قدرة عمى تخطيط ك ال ،ىداؼاأل
لدل العامميف في اإلدارة   (قدرة عمى اتخاذ القراراتالالدافعية لئلنجاز،  ، مسئكلياتتحمؿ ال، مركنةال

 .العميا في الجامعة اإلسبلمية
تخطيط  ىإلى تحقيؽ األىداؼ  ، القدرة عم كجكد عبلقة طردية بيف )السعي إلىأشارت الدراسة  .3

دارة الكقت،  ، الدافعية ، تحمؿ المسئكلياتلمركنةمكاجية المكاقؼ الصعبة، ا في التحدم كالمثابرة كا 
 اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية. فيلئلنجاز( كالقدرة عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف 

مكظفي اإلدارة العميا في  لدأشارت النتائج أف ىناؾ قدرة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة ل .4
 الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 :فكانت الدرا    وص ات أىم أما
تعزيز الدكر الذم تمعبو إدارة الذات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية مف . 1

خبلؿ ربط كؿ ىدؼ بحدكد زمنية ككضع المكظفيف أىدافيـ كاالحتفاظ بيا في ذاكرتيـ البيكلكجية 
 كجدكلة األىداؼ التي يضعكنيا في جداكؿ زمنية.

 متنكعة كعمؿ دكرات تدريبية تخمؽ دافعا داخميا لدل المكظفيف لمعمؿ عمي تكآلياتطكير برامج  .2
 .تطكير كفايات إدارة الذات لدييـ



 ك 

 

ضركرة تعزيز مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات بشكؿ أكبر مما ىك عميو حاليا مف خبلؿ التكجو  .3
 ؽ أىداؼ الجامعة.نحك البلمركزية كالعمؿ عمى تفكيض الصبلحيات لممستكيات الدنيا بما يحق

العمؿ عمى عقد دكرات تدريبية ككرش تطبيقية لتدريب المكظفيف عمى كيفية تطبيؽ إدارة الذات في  .4
 مجاؿ اتخاذ القرارات.

ضركرة العمؿ عمى استخداـ األساليب التقنية الحديثة في عممية اتخاذ القرارات في مكاكبة  .5
 مستكل الجامعة.التطكرات التكنكلكجية المستمرة كالمساىمة في رفع 



 ل 

 

Abstract 

This study aims to identify the impact of self-management on decision-making 

process among workers in senior management in the Islamic University in Gaza (IUG). 

The researcher adopted descriptive analytical method as she used comprehensive inventory 

method to collect data from study population, which is 177 male and female administrative 

employees and academic staff with administrative positions in the university. She also used 

the questionnaire to measure study variables and SPSS program for statistical analysis.  

The most important results:  

1. The study showed that there is a good degree of self-management by those who work 

in senior management at IUG. 

2. The study showed a good degree of approval by its sample members about obtaining 

(ability to achieve goals, ability to plan and manage time, ability to challenge and 

persist to face hard situations, flexibility, undertake responsibility, motivation for 

achievement, ability to make decisions) by those who work in the senior 

management at IUG.  

3. The study indicated a positive relationship between (the quest to achieve the goals, 

ability to challenge and persist to face hard situations, flexibility, undertake 

responsibility, motivation for achievement) and the ability to make decisions by 

those who work in the senior management at IUG.  

4. The results indicated an ability to make appropriate decisions by those who work in 

senior management at IUG.  

The most important recommendations: 

1. Strengthen the role of self-management of employees in senior management at the 

Islamic University by connecting each target with time limits and the staff should 

put their goals and keep them in their memory, besides scheduling goals that they 

out in timetables.  

2. Develop programs, variety of action mechanisms and training courses to create 

internal motivation among employees to work on the development of self-

management competencies they have. 

3. Promote the participation of workers in decision-making process more than it is 

now through decentralization and tasks delegations for lower levels to fulfill IUG 

goals.  

4. Work on holding training courses and practical workshops to train staff on how to 

implement self-management in the field of decision-making. 

5. Work to use modern technology in the decision-making process to keep pace with 

latest technological developments and continue to develop IUG.  
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 مقدم :
 ة،بفعالي النفس كالتعامؿ مع ،النجاح في إدارة الذات ي الحياة ىكإف أكؿ طريؽ النجاح ف

ف الفشؿ مع النفس يؤدم غالبا إلى الفشؿ في الحياة عمكما كربما الفشؿ في اآلخرة كالعياذ باهلل ، كا 
أىداؼ كما رسـ ليا مف ، عمى اإلنساف نفسو النجاح يعتمد إف تحديد الخطكة األكلى لطريؽحيث 
 الطرؽ كالكسائؿ التي تعيف الفرد عمى كيعرؼ البعض إدارة الذات بأنيا  (،53، ص1997)القرني،

االستفادة القصكل مف كقتو في تحقيؽ أىدافو كخمؽ التكازف في حياتو ما بيف كاجباتو كرغباتو 
كأىدافو إذ أف السمة المشتركة بيف كؿ الناجحيف ىك قدرتيـ عمى المكازنة ما بيف األىداؼ التي 

ه المكازنة تأتي مف خبلؿ إدارتيـ لذاتيـ ،كىذه كىذ ،يرغبكف في تحقيقيا كالكاجبات البلزمة عمييـ
إدارة  إلىاإلدارة لمذات تحتاج قبؿ كؿ شيء إلى أىداؼ كرسالة تسير عمى ىداىا، إذ ال حاجة 

ألف حياتو ستسير في كؿ االتجاىات مما يجعؿ مف حياة ، ت ببل أىداؼ يضعيا المرء لحياتوالذا
ف يجة كذلؾ نت، إلنجاز ضعيفاققت شيء فسيككف اح اإلنساف حياة مشتتة ال يحقؽ فييا شيء كا 

عمى  اإلنساف يساعد حيث أنو ،فمكضكع إدارة الذات ىاـ لمغاية، عدـ التركيز عمى أىداؼ معينة
فاإلنساف الناجح ىك الذم يدرؾ كمية  ،كالتخطيط السميـ لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ وتحديد أىداف

بناء عمى حجـ ىذا اإلدراؾ يتخذ القرار ك فيو  كقيمة الطاقات التي أكدعيا اهلل سبحانو كتعالى
الصكرة التي يرسميا  إف ،كمف ثـ يقيـ ىذا االستخداـ ،المناسب حكؿ كيفية استخداـ ىذه الطاقات
فطريقة عمؿ النفس  و،اء مجمكعة السمككيات الصادرة عناإلنساف عف نفسو ىي الدافع الحقيقي كر 

لو مجمكعة مف المبادئ كالقيـ التي  إنساف، ألف كؿ البشرية كما يقرر المختصكف معقدة كمركبة 
دارة اإلنساف لذاتو إدارة ، عره كرغباتو كالسمكؾ الصادر عنوتتحكـ في طريقة تفكيره كمف ثـ مشا كا 

كمف الكاقع أف يتـ تطكير اإلنساف تمقائيا منذ كالدتو فتقـك ، بية ىك تطكير كارتقاء باإلنسافإيجا
بتطكير اإلنساف كتربيتو كتنشئتو عمى األخبلقيات كتعكيده ألف يطكر األسرة كالمدرسة كالمجتمع 

ذاتو كلكف تدخؿ اإلنساف في تطكير ذاتو ىك مف أىـ كأجؿ األعماؿ التي يقـك بيا ليتمكف مف إدارة 
 .(146-144ص ،م2004 )المي ري، ذاتو

 مشكم  الدرا  :
التي تؤثر في  إلستراتيجيةكابمد بعدد القرارات الجكىرية  كأمتقاس حياة أم منظمة بؿ 
فمقدار النجاح ، (63ص ،2005 )جاد الرب، كالكفاءة اإلنتاجيةحياتيا كاتجاىاتيا كتغير مسارىا نحك 

العميا عمى  اإلدارةالعامميف في  األعضاءالجامعية يتكقؼ عمى قدرة ككفاءة  اإلدارةالذم تحققو 
كمف ىنا كاف البد  (70ص ،1997عماد الد ن،) المنشكدة األىداؼاتخاذ القرارات الفاعمة التي تحقؽ 
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، صحيح ليصدر قرارات سميمة كصائبةذاتو بالشكؿ ال إدارةيككف قادرا عمى  أفمف متخذ القرار 
داريانظاما اجتماعيا  اإلسبلميةكتعد الجامعة  كتختمؼ عف غيرىا مف الجامعات ، فريدة مف نكعيا كا 

تستطيع تنظيـ  إدارة إلىفيي تحتاج ، ات التي تحتكيياالتقنية كالميار  كأىدافيا إدارتيا أساليبفي 
ذاتيا كاتخاذ قرارات ذات مشركعية كرشد بنائي يراعي  إدارةالقدرات البشرية كتكظيفيا، كقادرة عمى 

  .(94،ص1999)كنعان، القدرات الذاتية
 كبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي:

رة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية "ما أثر إدا
 ".؟ةفي غز 

 فرض ات الدرا  :
 الفرضيات التالية: لدراسة إلى اختبارسعت ا
 األىداؼتحقيؽ  سعي إلىبيف ال( 0.05α=) عند مستكلذات داللة إحصائية ىناؾ عبلقة  .1
 رات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.عمى اتخاذ القراالقدرة  ك
دارة بيف القدرة عمى  (0.05α=) عند مستكلىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية   .2 تخطيط كا 

 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.القدرة الكقت ك 
التحدم كالمثابرة في مكاجية بيف  (0.05α=) د مستكلعن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية.3

المكاقؼ الصعبة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة 
 اإلسبلمية.

بيف المركنة في العمؿ كالقدرة  (0.05α=)ل عند مستك  ىناؾ عبلقة  ذات داللة إحصائية.4
 ي اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية .عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف ف

بيف تحمؿ المسئكليات كالقدرة  (0.05α=) لعند مستك  ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية .5
 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.

القدرة ك  نجازلئلبيف الدافعية  (0.05α=) عند مستكل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية . 6
 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.

بيف متكسطات استجابات  (0.05α=عند مستكل ) ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية .7
سنكات  ،العممي  التحصيؿ ،عمرالالجنس، ) المبحكثيف تعزل لممتغيرات الشخصية التالية:

 (.الكظيفي مى، المسيفةنكع الكظ ،خدمةال
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 م غ رات الدرا  :
 تنقسـ متغيرات الدراسة إلى ما يمي:

، القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ ات بأبعادىا المختمفة كالتي منياالمتغير المستقؿ: إدارة الذ .1
دارة الكقت تخطيط القدرة عمى  ، المركنةة، مثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبالتحدم كال، كا 
 .الدافعية لئلنجاز كليات،تحمؿ المسئ

المتغير التابع: القدرة عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة  .2
 اإلسبلمية.

 

 
 المصدر: جرد بكاسطة الباحثة

التحدي والمثابرة فً 

مواجهة المواقف 

 الصعبة

 المرونة

 الدافعٌة لإلنجاز

 تحمل المسئولٌات

القدرة على تحقٌق 

 األهداف

القدرة على تخطٌط 

 وإدارة الوقت

القدرة على اتخاذ 

 القرارات
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 أىداف الدرا  :
 تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:

ر في إدارة العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة معرفة العكامؿ كالمتغيرات التي تؤث .1
 اإلسبلمية لذاتيـ كأثرىا عمى اتخاذ قراراتيـ.

معرفة كاقع إدارة الذات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية مف خبلؿ  .2
 المعكقات المختمفة لدييـ.

دارة العميا في الجامعة اإلسبلمية كعممية دراسة العبلقة بيف إدارة الذات لدل العامميف في اإل .3
 اتخاذ القرارات لدييـ.

التعرؼ عمى بعض المقترحات المساعدة في إدارة الذات لدل العامميف في اإلدارة العميا في  .4
 الجامعة اإلسبلمية .

 أىم   الدرا  :
 برزت أىمية ىذه الدراسة مف زكايا كثيرة منيا:

رات التي تحقؽ النجاح في إدارة الذات كمف ثـ اتخاذ القرارات إلقاء الضكء عمى أىـ المتغي .1
المناسبة كالتي يجب كضعيا في بؤرة اىتماـ العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية 

 لتفعيؿ دكرىـ كاالرتقاء بالجامعة اإلسبلمية.
 انطبلؽة نقطة تككف ىذه الدراسحيث سإدارة األعماؿ  مجاؿفي  ىذه الدراسة إضافة تعد .2

 لدراسات جديدة في ىذا المجاؿ.
المساىمة في االرتقاء بمستكل الكعي بإدارة الذات كالقدرة عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف  .3

في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية مف خبلؿ الكصكؿ إلى النتائج كالتكصيات كاالستفادة 
 مف المقترحات.

في بياف أىمية الدكر الذم تمعبو إدارة الذات عمى المستكل الشخصي  قد تسيـ ىذه الدراسة .4
كالتحكـ بالسمكؾ البشرم في مكاقؼ الحياة  كالميني في تحقيؽ النجاح كالكصكؿ إلى األىداؼ

، حيث ترل الباحثة أف لدراسة إدارة الذات قيمة نظرية، مف حيث أنيا تشكؿ مفاىيـ المختمفة
م كالتعرؼ عمى محدداتو، كما أنيا تأمؿ أف تفيد ىذه الدراسة تساعد عمى فيـ السمكؾ البشر 

 المؤسسات اإلدارية المسئكلة عف سف القكانيف كاألنظمة.الباحثيف ككذلؾ 



 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
 
 

 دارة الذات  .المبحث ا ول: الذات وا 
  اتالمبحث الثاني: ا خاذ القرار. 
  الجامع  ا   م  المبحث الثالث: نبذة عن. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 املبحح األول
 الرات و إدازة الرات

  مقدم 
 عر ف ومفيوم الذات  
 أنواع مفيوم الذات 
 مات مفيوم الذات  
 وظائف مفيوم الذات 
   الذات والشخص 
 مفيوم إدارة الذات 
 خطوات إدارة الذات 
 أبعاد إدارة الذات 
 فعال   إدارة الذات 
 فوائد إدارة الذات 
 ارة الذاتمعوقات إد 
 الفرق ب ن إدارة الذات وبناء الذات 
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 المبحث ا ول
 إدارة الذاتالذات و 

 مقدم :
يكلد كفي تككينو بذكر النبكغ كالعبقريػة، كالكفػاءة كالفاعميػة، كيتكقػؼ نمػك ىػذه  إنسافإف كؿ 

عػػو، فمػػك مػػف أسػػرتو كبيئتػػو كمجتم اإلنسػػافالبػذكر أك مكتيػػا عمػػى نػػكع التربيػػة كالرعايػػة التػػي يتمقاىػػا 
لينمك كيترعرع عمى فطرتو لغػدا شخصػية سػكية فعالػة، قػادرا عمػى إدارة ذاتػو كتحقيػؽ  اإلنسافترؾ 

أىدافػػو كلعػػؿ ىػػذا بعػػض مػػا نتممحػػو مػػف إشػػارة نبينػػا صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ:" كػػؿ مكلػػكد يكلػػد عمػػى 
ارة الػػػذات الفطػػػرة، فػػػأبكاه ييكدانػػػو أك ينصػػػرانو أك يمجسػػػانو "لػػػذلؾ البػػػد مػػػف صػػػياغة الػػػذات قبػػػؿ إد

فكيؼ نػتقف فنػكف إدارة الػذات كنحػف أصػبل نفتقػر إلػى تمػؾ الػذات السػكية، القػادرة عمػى تشػرب تمػؾ 
الفنكف، كلقد تكصؿ أىػؿ االختصػاص إلػى عػادات سػبع تمثػؿ المبػادئ األساسػية لمنجػاح كالفاعميػة 

 ىي:في طريقة الحصكؿ عمى الشخصية الفعالة القادرة عمى إدارة ذاتيا كتحقيؽ أىدافيا ك 
 .االيجابية كاألخذ بزماـ المبادرة  .1
 .البدء بأىداؼ كاضحة .2
 .ترتيب األكلكيات األىـ فالميـ .3
 .التفكير في المنفعة المشتركة لمجميع  .4
 .محاكلة فيـ اآلخريف قبؿ التحدث إلييـ .5
 .العمؿ مع الجماعة كالتعاكف مع اآلخريف .6
 .تحديد القدرات باستمرار لبلرتقاء بالنفس .7

يؤخػػذ كػػػؿ منيػػػا عمػػى حػػػدة، بػػػؿ ىػػي منظكمػػػة متكاممػػػة تتفاعػػؿ مػػػع بعضػػػيا كىػػذه العػػػادات ال 
البعض لتضبط عجبلت قطار ذاتؾ عمى قضباف الكفاءة كالفاعمية، فالعادات الثبلثة األكلى تصنع مف 

شخصػػية قػػادرة عمػػى االسػػتقبلؿ الػػذاتي كاالعتمػػاد عمػػى الػػنفس، كالعػػادات الثبلثػػة التاليػػة تجعػػؿ  اإلنسػػاف
عمػػػى التعػػػاكف كالتعاضػػػد مػػػع اآلخػػػريف، ثػػػـ العػػػادة السػػػابعة كىػػػي الشػػػحذ المسػػػتمر  الفػػػرد شخصػػػا قػػػادرا

لمقدرات الذاتية تمثػؿ اإلطػار العػاـ الػذم يجمػع كػؿ العػادات السػابقة، حتػى نصػؿ إلػى إدارة الػذات البػد 
رة أكال أف نبػػدأ بإعػػادة صػػياغة الػػذات كفػػؽ مبػػادئ اإلنجػػاز كالفاعميػػة لنزيػػد مػػف الكفػػاءة كالفاعميػػة فػػي إدا

 .(2007)ك ابي دوت كوم، ن خ  الك رون  ،ؿالذات نحك األفض
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  عر ف ومفيوم الذات:
إف مفيـك الذات يشكؿ ذلؾ المككف أك التنظيـ اإلدراكي غير كاضح المعالـ الذم يقؼ كراء 
كحػػدة أفكارنػػا كمشػػاعرنا، كالػػذم يعمػػؿ بمثابػػة الخمفيػػة المباشػػرة لسػػمككنا ، كالمحػػرؾ المكجػػو كالمكحػػد 

كالػػذات ىػػي التػػي ، كؾ بيػػذا المعنػػى يمعػػب مفيػػـك الػػذات دكر القػػكة الدافعػػة لمفػػرد فػػي كػػؿ سػػمككولمسػػم
تكجو السمكؾ كتحقؽ التكامؿ بيف أنكاعو فػي المجػاالت المختمفػة لتحقيػؽ اليػدؼ المرسػـك مػف قبميػا، 
ر ذات اإلنسػػاف حقيقتػػو كىػػي الحامػػؿ لكػػؿ الصػػفات األخػػرل الجسػػمية كالنفسػػية كاالجتماعيػػة، كيتكػػر 

 (11-8ص ،2009 :)شكشك،مفيـك الذات في الدراسات النفسية في معاني مختمفة
 الذات ىي الفرد أك الشخص أك الكائف الحي. .1
 الذات ىي األنا أك خاصة الفرد. .2
 الذات ىي الفرد كما يعرؼ نفسو. .3
لمصػػػػطمح  الػػػػذات تعنػػػػي الصػػػػفات المميػػػػزة التػػػػي تكػػػػكف الفرديػػػػة المتميػػػػزة كتكػػػػكف ىنػػػػا مػػػػرادؼ .4

  .الشخصية
الذات تعني األفكار كالمشاعر كالجيكد المعترؼ بيا كالمنسكبة إلى فرد ما كتشمؿ إدراؾ المرء  .5

لنفسو أم انطباعاتو عف جسمو، كصكرتو عف مظيره ، كعف كؿ ما ىك خاص كمحسكس فيو 
باعتبػػاره شخصػػا، كتشػػكؿ اتجاىػػات الفػػرد حػػكؿ نفسػػو كمعتقداتػػو كآرائػػو كقيمػػو، كتشػػمؿ تفكيػػره 

 ارس حقو في أف يككف حرا كمسئكال .كدكره في أف يم

كيعتبر مفيكـ الذات مف المفاىيـ األساسية في دراسة الشخصػية كالتكافػؽ ،إف مفيػـك الػذات 
عبارة عف تككيف معرفي منظـ كمتعمـ لممدركات الشعكرية كالتصكرية كالتقنيات الخاصة بالذات، فيك 

الفػػػرد لخصػػػائص ذاتػػػو كعبلقتػػػو مػػػع  ذلػػػؾ الكػػػؿ التصػػػكرم المػػػنظـ كالمتناسػػػب المكػػػكف مػػػف إدراكػػػات
، كمػػػا أف مفيػػػـك الػػػذات كمكضػػػكع مركػػػزم فػػػي بنيػػػة الفػػػرد اإلدراكيػػػة يعػػػد مركبػػػا لمظػػػكاىر  اآلخػػػريف

الشخصػػػػػػػػػػػية يػػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػػإدراؾ الفػػػػػػػػػػػرد لذاتػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػا يراىػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػػع ال كمػػػػػػػػػػػا يراىػػػػػػػػػػػا 
ىرم (، كينقػػؿ آخػػركف عػػف كػػارؿ ركجػػرز بػػأف الػػذات ىػػي الجػػزء الظػػا12ص،2009شكشةةك،)اآلخػػريف

الذم يتحدد عمى أساسو السمكؾ المميز لمفػرد ، كػذلؾ فالطريقػة التػي نػدرؾ بيػا ذاتنػا ىػي التػي تحػدد 
الطحةان نكع شخصيتنا فإف فكػرة الشػخص عػف نفسػو ىػي النػكاة الرئيسػية التػي تقػـك عمييػا شخصػيتو )

إلػػى  (، ، ،كمػػنيـ مػػف عػػرؼ مفيػػـك الػػذات عمػػى أنػػو " ظػػاىرة مسػػتقرة نسػػبيا كشػػعكرية 37ص،1995،
 اآلخركفكيتفاعؿ معيا  إليياحد ما يتـ معايشتيا انفعاليا كنظاـ فريد ألفكار الفرد عف نفسو كاستنادا 

(،كيػػرل ركجػػرز أف مفيػػـك الػػذات ىػػك مفيػػـك أك 276ص،1996ب روف ةةكي، كيكػػكف مكفقػػا تجػػاه نفسػػو")
ضػمير المػتكمـ تصكر شكمي كمي منظـ يتككف مف  إدراكات الفرد عف ذاتو بمفردىا كمػا يعبػر عنيػا 
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كاألشػػياء المكجػػكدة فػػي البيئػػة باإلضػػافة لمقػػيـ  اآلخػػريفالفاعػػؿ أنػػا أك لذاتػػو فػػي عبلقتيػػا باألشػػخاص 
(،كمػنيـ مػف عرفيػػا بأنيػا " انعكػاس لمصػػكرة 275ص،الشةةناوي ، بةدون  ةةار  المتصػمة بيػذه اإلدراكػات )

ألبنػائيـ"  اآلبػاءيرسػميا التي ككنيا الطفؿ عف نفسػو مػف خػبلؿ تجاربػو كمػف خػبلؿ رسػائؿ أنػت التػي 
 (  24ص،2006أبو  عود، )

 أنواع مفيوم الذات:
 (22-20،ص2009شكشك،) كىناؾ أنكاع عديدة لمفيـك الذات منيا:

: يػػػػرل "يكنػػػػغ" بأنػػػػو الجانػػػػب المػػػػنظـ أك مجمكعػػػػة الجكانػػػػب التنظيميػػػػة  مفيػػػػـك الػػػػذات العػػػػاـ .1
مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ كفػػاءة  لمشخصػػية كالتػػي تسػػتقطب حكليػػا مجمػػؿ النشػػاطات المختمفػػة المكجيػػة

. مذاف يعتبراف ىػدؼ الفػرد فػي حياتػواإلنساف كىذه الجكانب تزكد الشخصية بالكحدة كاالستقرار ال
أمػػا "ركجػػرز" يعتبػػر مفيػػـك الػػذات ذلػػؾ التنظػػيـ العقمػػي كالمعرفػػي كالمفػػاىيـ كالقػػيـ الشػػعكرية التػػي 

 .المميزة لمفرد كعبلقتو المتعددة تتعمؽ بالسمات
عبلقاتػػو   يتكػػكف مفيػػـك الػػذات مػػف فكػػرة اإلنسػػاف عػػف نفسػػو فػػي:  لنفسػػيمفيػػـك الػػذات ا .2

بالبيئة كمػا يتػكلى بػدكره تحديػد السػمكؾ الػذم يمارسػو الشػخص كمسػتكاه ، فمفيػـك الػذات النفسػي 
يمثػػؿ الػػكعي أك الشػػعكر المتمثػػؿ فيمػػا يقػػكـ بػػو اإلنسػػاف مػػف عمميػػات اإلدراؾ كالتفكيػػر كالتػػػذكر 

 كغيرىا . كاإلحساس
ىك سمسمة متدرجة مف حاجات المحافظة عمى البقاء مثؿ الجكع :  الذات االجتماعيمفيكـ  .3

كالعطػػػش التػػػي تأخػػػذ باالرتقػػػاء نحػػػك حاجػػػات نفسػػػية أعمػػػى كالشػػػعكر بػػػاألمف كاالنتمػػػاء كالحػػػب 
كالتقػػػدير كتحقيػػػؽ الػػػذات ،إلػػػى أف تصػػػؿ إلػػػى الحاجػػػات المعرفيػػػة كالرغبػػػة فػػػي االكتشػػػاؼ كالعمػػػـ 

يمكػػف إشػػباع الحاجػػات العميػػا دكف إشػػباع الحاجػػات العضػػكية كاألساسػػية كالحاجػػات الجماليػػة كال 
أكال ألنيػػػا أكثػػػر سػػػيطرة كأكثػػػر بدائيػػػة كيعنػػػي ذلػػػؾ أف حاجػػػات األمػػػف كالطمأنينػػػة تكػػػكف ممحػػػة 
كمسػػيطرة عنػػدما تتعػػرض لمتيديػػد بينمػػا تظػػؿ الحاجػػات العميػػا التػػي تتضػػمف تحقيػػؽ الػػذات كامنػػة 

كؼ المناسػػػبة كال تسػػتطيع التعبيػػػر عػػػف نفسػػػيا إال بعػػػد أف لػػدل الفػػػرد فػػػي حالػػػة عػػدـ تػػػكفر الظػػػر 
 يتحرر اإلنساف مف سيطرة الحاجات الدنيا .

ىي تكفر المركنة الكافية لدل الفػرد لمراجعػة خبراتػو الذاتيػة كنظمػو :  مفيكـ الذات الجسمية .4
قا كحدة الداخمية كتعديميا بشكؿ يتماشى مع العالـ المحيط بو ، كبأف اإلنساف في مكقع قكم محق

 متكاممة .
ىك ما يتمنى الشػخص أف يكػكف عميػو كمػا يتمناىػا المجتمػع ، كىػي :  مفيكـ الذات المثالية .5

صػػكرة الػػذات التػػي تشػػعر الفػػرد أف كثيػػرا مػػف السػػمكؾ الكجػػداني يصػػبح منسػػجما متناغمػػا عنػػدما 
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فييا نفسػو  يفيـ في حدكد الذات المثالية التي يطمح إلييا  ،كتقييمو الشخصي لمطريقة التي يرل
مػػػػف ىػػػػذا المثػػػػاؿ ، كالمثاليػػػػة جانػػػػب السػػػػمك كالتعػػػػالي فػػػػي الشخصػػػػية الفريػػػػدة المميػػػػزة بنشػػػػاطيا 

  .األخبلقي كالمعرفي
ىػػػي الػػػذات الحقيقيػػػة المكضػػػكعية التػػػي تعبػػػر عػػػف اتجاىػػػات الفػػػرد :  مفيػػػـك الػػػذات الكاقعيػػػة .6

كظيفيػا كاقعيػا لبلسػتفادة كمشاعره كمدركاتو كتقييمو لنفسو ، كىي قدرة الفرد عمى قياس قدراتػو كت
 مف الخبرات المكتسبة في التكيؼ الناجح مع الكاقع .

تسػػمى الصػػكرة النفسػػية أم كمػػا يعييػػا الفػػرد كال يتمنػػى أف يكتشػػؼ :  مفيػػـك الػػذات الخػػاص .7
أحػػد عنيػػا سػػمككيات معينػػة أك أفكػػار خاصػػة ، ألنػػو يعتبرىػػا جػػزء مػػف ذاتػػو الخاصػػة ،  كأنػػو ال 

عنيػػػا شػػػيئا . فمػػػثبل ال أعطػػػي كػػػؿ أسػػػرارم لكػػػؿ أصػػػدقائي ، كىػػػي يتمنػػػى أم إنسػػػاف أف يعػػػرؼ 
 .مدركة كما يراىا كيتصكرىا الشخص نفسو

  مات مفيوم الذات:
 (46-42،ص2004)الظاىر،كلمفيـك الذات سمات كثيرة منيا: 

مفيػػػػػـك الػػػػػذات مػػػػػنظـ: أف الفػػػػػرد يػػػػػدرؾ ذاتػػػػػو مػػػػػف خػػػػػبلؿ الخبػػػػػرات المتنكعػػػػػة التػػػػػي تػػػػػزكده  .1
 د بإعادة تنظيميا حيث يصكغيا كيصنفيا طبقا لثقافتو الخاصة.بالمعمكمات، كيقـك الفر 

إف الفرد يصنؼ الخبرات التي يمر بيا إلى فئات، كقد يشاركو : مفيكـ الذات متعدد الجكانب .2
الكثيػػر فػػي ىػػذه التصػػنيفات، إذا لمفيػػـك الػػذات جكانػػب متعػػددة كلػػيس أحػػادم الجانػػب، كقػػد 

الجاذبيػػػػة الجسػػػػمية، التقبػػػػؿ االجتمػػػػاعي  تكػػػػكف ىػػػػذه التصػػػػنيفات فػػػػي مجػػػػاالت كالمدرسػػػػة،
 .....إلخ.

يشػػكؿ مفيػػػـك الػػػذات ىرمػػػا قاعدتػػو الخبػػػرات التػػػي يمػػر بيػػػا الفػػػرد فػػػي : مفيػػـك الػػػذات ىرمػػػي .3
مكاقػػؼ خاصػػة كقمتػػو مفيػػـك الػػذات العػػاـ، كىنػػاؾ مػػف يقسػػـ قمػػة اليػػـر إلػػى قسػػميف)مفيـك 

ديمي يتفرع إلى مفاىيـ تتعمؽ الذات األكاديمي، كمفيكـ الذات غير األكاديمي(فالجانب األكا
بمفيػػػـك الػػػذات التحصػػػيمي كالمفػػػاىيـ التػػػي تتعمػػػؽ بػػػالعمـك الطبيعيػػػة، االجتماعيػػػة، كالمغػػػات 

 كالرياضيات، أما مفيـك الذات غير األكاديمي فينقسـ إلى:
 كتتفرع إلى مفيكـ المظير العػاـ، مفيػـك لػكف البشػرة كالشػعر كلػكف  :الذات الجسمية

 العيكف ...إلخ. 
 كتتفرع إلى مفيكـ تقبؿ الذات، مفيكـ تقبؿ الغير ، كعبلقة الفرد : ذات االجتماعيةال

 باآلخريف.
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 كتنقسػػػػـ إلػػػػى مفيػػػػـك االنطباعػػػػات الشخصػػػػية، مفيػػػػـك األحاسػػػػيس  :الػػػػذات النفسػػػػية
 كالمشاعر الذاتية الخاصة ، مفيـك االتجاىات.

، كيقػػؿ ثباتػػا يتسػػـ مفيػػـك الػػذات بالثبػػات النسػػبي كخاصػػة فػػي : مفيػـك الػػذات ثابػػت .4 قمػػة اليػػـر
، حيػػث يتنػػكع مفيػػـك الػػذات بشػػكؿ كبيػػر كذلػػؾ لتنػػكع المكاقػػؼ  كممػػا اتجينػػا إلػػى قاعػػدة اليػػـر
كاألحداث كالخبرات التي يمر بيا الفرد، فمفيـك الذات األكاديمي مثبل أكثػر ثباتػا مػف مفيػـك 

 تقبؿ الغير.
رد خبلؿ مراحؿ تطػكره، فيػك تتنكع جكانب مفيكـ الذات لدل الف :مفيكـ الذات نمائي تطكرم .5

ال يميز في مرحمة الطفكلػة نفسػو عػف البيئػة المحيطػة بػو، كتتطػكر مفػاىيـ جديػدة كممػا تقػدـ 
 في العمر عبر مرحمة المراىقة كالبمكغ، حيث أف الفرد كمما نما زادت مفاىيمو كخبراتو.

تقييما لذاتو في  مفيكـ الذات ذك طبيعة تقييمية ككصفية، فيعطي الفرد ي:مفيكـ الذات تقييم .6
نمػا يقػيـ ذاتػو فػي  كؿ مكقؼ مف مكاقؼ حياتو، فيك ال يقتصر عمى كصػؼ ذاتػو فحسػب، كا 

 المكاقؼ التي يمر بيا كالمقارنة مع الزمبلء.
ىنػاؾ تمػايز بػيف المفػاىيـ التػي يكجػد بينيػا ارتبػاط نظػرم فمػثبل مفيػـك  :مفيكـ الػذات فػارقي .7

 ـ أكثر مف ارتباطو بمفيـك االتجاىات.الذات الجسمية ترتبط بمفيـك المظير العا

 وظائف مفيوم الذات:
 (62-60،ص2004)الظاىر،مف كظائؼ مفيـك الذات ما يمي:

يعتبر حجر الزاكية في الشخصية، حيث أف كظيفتو األساسية ىي السعي لتكامؿ كاتساؽ  .1
 خريف.الشخصية، ليككف الفرد متكيفا مع البيئة التي يعيش فييا كجعمو بيكية تميزه عف اآل

 العمؿ عمى كحدة كتماسؾ الشخصية، فيي تساعد عمى اتساؽ الفرد كتقييمو. .2
لمفيـك الذات دكر رئيسي في تحديد المفاىيـ التي يمكف استيعابيا في التنظيـ الكمي  .3

 لمشخصية.
 تنظيـ عالـ الخبرة مف أجؿ التكيؼ السمككي. .4
 يؤثر في تنظيـ اإلدراؾ كاستيعاب الخبرات كتحديد السمكؾ. .5
عتبر العامؿ الجكىرم في التحكـ في السمكؾ البشرم، فيك قكة دافعة لتنظيـ كضبط كتكجيو ي .6

 السمكؾ.
 يحدد االستجابات الذاتية في مكاقؼ الحياة المختمفة. .7

كمف كجية نظر الباحثة تعتبر كظيفة مفيـك الذات كظيفة دافعية  كتكامؿ كتنظيـ كبمكرة 
ي كسطو، كلذا فإنو ينظـ كيحدد السمكؾ، كينمك عالـ الخبرة المتغير الذم يكجد الفرد ف
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تككينيا كنتاج لمتفاعؿ االجتماعي جنبا إلى جنب مع الدافع الداخمي لتأكيد الذات، كبالرغـ 
 مف أنو ثابت تقريبا إال أنو يمكف تعديمو تحت ظركؼ معينة.  

 الذات والشخص  :
د كتصػػرفاتو ،كقػػد يكػػكف تعػػد الػػذات مػػف أىػػـ أبعػػاد الشخصػػية ،كالتػػي تػػؤثر فػػي سػػمكؾ الفػػر 
عمػى التكيػؼ تبعػا لمفيكمػو مفيكـ الشػخص عػف ذاتػو إيجابيػا أك سػمبيا كىنػا تػزداد أك تػنخفض قدرتػو 

كالشخصػػية ىػػي الػػذات ، مثػػؿ أدلػػر، ، "كينظػػر بعضػػيـ إلػػى الػػذات عمػػى أنيػػا الشخصػػية .عػػف ذاتػػو
دا مركزيػػػا فػػػي كالػػػذم يسػػػتعرض األدبيػػػات فػػػي ميػػػداف الػػػذات يخػػػرج بنتيجػػػة ىػػػي أف الػػػذات تشػػػكؿ بعػػػ

الشخصػية أك أنيػا الشخصػية بأكمميػػا  أك األنػا أك القػائـ بالسػمكؾ أك التنظػػيـ المعقػد مػف الخصػػائص 
نمػكذج مػنظـ كمنسػؽ كقػد عرفيػا ركجػرز بأنيػا  التي ليا تأثير كبير عمى سمكؾ اإلنساف كشخصيتو،

الرمكز، كينبغي أال نخمػط مف الخصائص المدركة "األنا " أك الضمير المتكمـ مع القيـ المتعمقة بيذه 
بيف األنا كمفيكـ الذات ، فبينما األنػا ىػك جػكىر الشخصػية فػإف مفيػـك الػذات ىػك تقيػيـ الفػرد لقيمتػو 
كشخص، أم تقييـ الشخص لنفسو، كبينما األنا ىك طاقة الفرد لؤلداء  فإف مفيـك الذات يحدد أداءه  

تػؾ كمشػاعرؾ ،كمػدل حقيقػة تصػكرؾ عػف الفعمي، فالذات فكرتؾ عػف نفسػؾ كشػكمؾ كقػدراتؾ كعبلقا
نمػػط سػػمككي مركػػب  فيػػي الشخصػػيةأمػػا نفسػػؾ كفكػػرة النػػاس عنػػؾ كفكرتػػؾ عػػف تصػػكر النػػاس لػػذلؾ 

ثابت دائـ نسبيا ،يميز الفرد عػف غيػره مػف النػاس ، كيتكػكف مػف تنظػيـ فريػد لمجمكعػة مػف الكظػائؼ 
لكجػػداف كاالنفعػػاؿ أك النػػزكع كاإلرادة كالسػػمات كاألجيػػزة المتفاعمػػة معػػا كالتػػي تضػػـ القػػدرات العقميػػة كا

كالتركيػػب الجسػػمي كالكظػػائؼ الفيزيكلكجيػػة كالتػػي تحػػدد طريقػػة الفػػرد الخاصػػة فػػي االسػػتجابة كأسػػمكبو 
 (.76-73ص ،بدون  ار   ال ا  ،الفريد في التكافؽ مع البيئة، )

 مفيوم إدارة الذات:
لمػػػتعمـ العمميػػػة كالشخصػػػية فعمميػػػة إدارة الػػػذات مسػػػالة تعتمػػػد فػػػي األسػػػاس عمػػػى مقكمػػػات ا

كالنفسػية كالسػػمككية كاالجتماعيػػة، كمػػا أنيػا تتطمػػب دافعػػا كقػػدرة ككسػيمة كطريقػػة كأسػػمكبا كبيئػػة تتػػكافر 
: "العممية المتعمقػة بتحقيػؽ األىػداؼ الشخصػية بأنيافييا حكافز التعمـ، كيمكف أف نعرؼ إدارة الذات 

ادة لمشػػخص نفسػػو"، فػػإذا حسػػف إدارة الفػػرد لذاتػػو، بػػأكبر مقػػدار مػػف الكفػػاءة كبمػػا يحقػػؽ الرخػػاء كالسػػع
سيسعد في حياتو، فالنكاة الرئيسية األصمية )الػذات( إذا صػمحت فسػيتـ الصػبلح لمجميػع كىػذه قاعػدة 

أنػو مػف خبلليػا يػتـ معرفػة الفػرد  كمػا ذكػر آخػركف(، 11ص ،2007)مفمح وحر ةز، ال مجاؿ لمجدؿ فييا
دارتػػو ليػػا كالسػػيطرة عمييػػا، كتكظيفيػػا لطبيعػػة إحساسػػو كمشػػاعره ككيفيػػة التعامػػ ؿ مػػع ىػػذه المشػػاعر كا 

إيجابيػػا فػػي نشػػاطاتو الحياتيػػة المختمفػػة، مػػثبل كيػػؼ يكػػكف صػػادقا كمتفػػائبل، كيكاجػػو الغيػػر كالسػػيطرة 
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كتعػػرؼ إدارة الػػذات بأنيػػا" القػػدرة عمػػى ( 76، ص2008) الطةةائي والةةدىام،عمػػى حػػاالت الغضػػب كالحػػزف
ردكد أفعالػػػػػػػػػو، ليكػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػادرا عمػػػػػػػػػى التكيػػػػػػػػػؼ كالتغييػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػب إدارة شػػػػػػػػػعكر الفػػػػػػػػػرد كدكافعػػػػػػػػػو ك 

، كيعرفيػػػػػا آخػػػػػركف بأنيػػػػػا" إدارة الحػػػػػاالت الداخميػػػػػة لمفػػػػػرد، كاندفاعاتػػػػػو (Shella,2006,p9)ٍ الضػػػػػركرة
كبعضػػيـ عرفيػػا بأنيػػا" التفكيػػر (، Porter,2002,p6)كتسػػييؿ حصػػكلو عمػػى المػػكارد لتحقيػػؽ أىدافػػو

اإليجابيػػة التػػي تسػػاعدؾ فػػي أف تعػػيش حياتػػؾ بالطريقػػة التػػي اإليجػػابي لمعقػػؿ، كاسػػتخداـ اإلجػػراءات 
تريػػػدىا عمػػػى أكمػػػؿ كجػػػو، كتحقػػػؽ أىػػػدافؾ ميمػػػا كانػػػت صػػػغيرة أك كبيػػػرة حتػػػى تسػػػتطيع إدارة ذاتػػػؾ 

كالػػػبعض اآلخػػػر عرفيػػػا بأنيػػػا" عمميػػػة تعظػػػيـ الكقػػػت كالمكاىػػػب لتحقيػػػؽ  (Myers,2003,p6)بفعاليػػػة
ضا تعرؼ بأنيا" قدرة الفرد عمػى تكجيػو مشػاعره كأفكػاره كأي (Paul,1993,p4)أىداؼ جديرة باالىتماـ

مكانياتو نحك األىػداؼ التػي يصػبك إلػى تحقيقيػا، فالػذات إذف ىػي مػا يممكػو الشػخص مػف مشػاعر  كا 
دارتيػا تعنػي اسػتغبلؿ ذلػؾ كمػو االسػتغبلؿ األمثػؿ فػي تحقيػؽ األىػداؼ  مكانيػات كقػدرات، كا  كأفكار كا 

تنظػػيـ  تحديػػد األىػػداؼ، ميتيػػا يمكػػف تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ مػػا يمػػي:كاآلمػػاؿ، ككفػػاءة إدارة الػػذات كفاع
الكقت، السيطرة عمػى الػذات، الثقػة بػالنفس، التركيػز كالتفكيػر بطريقػة صػحيحة، اتخػاذ القػرار بطريقػة 
يجػاد حمػكؿ  قامػة عبلقػات ناجحػة معيػـ، إدارة العمػؿ كمكاجيػة المشػكبلت كا  سميمة، كسب اآلخريف كا 

) تقاف فف التفاكض، التخطيط السميـ لمعمؿ كتطكيره ككضع رؤية مستقبمية لػو ليا، زيادة اإلنتاجية، إ
كمػػػنيـ مػػػف عرفيػػػا بأنيػػػا" قػػػدرة  األفػػػراد عمػػػى تقيػػػيـ كتنظػػػيـ أنفسػػػيـ كأف يككنػػػكا  (51،ص2004رضةةةا،

مسػػػئكليف أمػػػاـ أنفسػػػيـ عػػػف تقػػػدميـ كعػػػف أدائيػػػـ، كبػػػذلؾ ىػػػـ يمارسػػػكف إدارة الػػػذات ، كأيضػػػا عرفيػػػا  
كعكامػػؿ البيئػػة، كاسػػتخداـ الثػػكاب كالعقػػاب لضػػبط التقػػدـ نحػػك  رد لمػػتحكـ فػػي أفعالػػو،ا" جيػػكد الفػػبأنيػػ

، مف كؿ ما سبؽ تتفؽ الباحثة مع أغمب التعريفات الكتاب (Myghan,2004,p20)تحقيؽ األىداؼ 
كالباحثيف إلدارة الذات مف أنيا تخص دكاخؿ اإلنساف مف مشػاعر كدكافػع كتصػرفات تقػكده لفعػؿ مػا 

 .يجابيا أك سمبيا حسب تفسيره كتحميمو لكؿ ما يدكر حكلوقد يككف إ

 :خطوات إدارة الذات
 (Myghan,2004,p54) عدة خطكات منيا:إلدارة الذات 

مكانياتػو، تجعمػو يقػيـ ذاتػو تقييـ الذات : .1 حيث أف جيؿ اإلنساف بذاتو كعدـ معرفتو بقدراتو كا 
قيمػػػة ذاتػػػو، فعنػػػدما يتكصػػػؿ تقييمػػػا خاطئػػػا فيعطػػػي ذاتػػػو أكثػػػر ممػػػا تسػػػتحؽ، أك يقمػػػؿ مػػػف 

دارتيػػػا  اإلنسػػػاف إلػػػى معرفػػػة مكاىبػػػو كقدراتػػػو الكامنػػػة، فإنػػػو سػػػكؼ يسػػػتطيع تطػػػكير ذاتػػػو كا 
 كتنميتيا لصالح نجاحو في مختمؼ أكجو الحياة. 

تحديػػد األىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا، ككضػػع كقػػت كػػاؼ تحديػػد االحتياجػػات كتحديػػد األىػػداؼ :  .2
ائؿ المسػتخدمة فػي تحقييػا، لمعرفػة ىػؿ ىػذه الكسػائؿ مناسػبة لتحقيقيا، كالمراجعة المسػتمرة لمكسػ
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كمبلئمة إلنجاز اليدؼ، كالعمؿ عمى مراجعة األىداؼ لمعرفة ىؿ ىي كاقعيػة كمنطقيػة، كيمكػف 
االستفادة مف تجارب اآلخريف عند كضػع كتحديػد األىػداؼ كاالحتياجػات لتػكفير الكقػت  تحقيقيا،
قا لممساىمة في تحقيػؽ األىػداؼ ألف عػدـ تحديػدىا يػؤدم تحديد االحتياجات تحديدا دقي كالجيد،

 إلى ضياع الكقت كالجيد كالماؿ.
ضػبط الفػرد لذاتػو عػف طريػؽ  ي عناصػر الكقػت كالبيئػة كالمشػكبلت:التحكـ الػذاتي الفعػاؿ فػ .3

الػتحكـ فػي عناصػر الكقػت كالبيئػػة كالمشػكبلت مػف العكامػؿ اليامػػة التػي تسػاعده عمػى إدارة ذاتػػو 
االستغبلؿ األمثؿ لمكقت كاستغبلؿ كقت الفراغ فيما ىك مفيػد كنػافع، بػذؿ الجيػد  كذلؾ مف خبلؿ

السػػػتغبلؿ الكقػػػت المتػػػاح لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المينيػػػة كالشخصػػػية، كاسػػػتغبلؿ الكقػػػت بشػػػكؿ فعػػػاؿ 
دراؾ الفػػرد بقدرتػػو عمػػى الػػتحكـ فػػي البيئػػة  يعتبػػر عنصػػر أساسػػي مػػف عناصػػر اإلدارة الفعالػػة، كا 

 فعيتو لمتغير نحك األفضؿ كبالتالي تطكير ذاتو كالمساىمة في إدارتيا فبلبدالمحيطة يزيد مف دا
مف اتخاذ خطكات مناسبة تتناسب كالتغيرات البيئيػة المحيطػة مػف أجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ، فنجػاح 

حتػى يسػتطيع  الفرد فػي إدارة ذاتػو يتكقػؼ عمػى التجػانس كالتكافػؽ بينػو كبػيف المنػاخ المحػيط بػو،
عميػػو أف ينظػػر حكلػػو كأف يتفاعػػؿ مػػع البيئػػة المحيطػػة بػػو كاف يتصػػدل لممشػػاكؿ  الفػػرد إدارة ذاتػػو

 كيقكـ بحميا بالطرؽ العممية السميمة كيعرؼ أسبابيا كيعمؿ عمى الحد منيا. 
عػػػادة ضػػػبط العناصػػػر تقيػػػيـ الػػػذات مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاس مسػػػتكل النجػػػاح فػػػي تنفيػػػذ ا .4 لخطػػػط كا 

عادة ألنو كسيمة لمنجاح في الحياة، كمتابعة ما  عمى اإلنساف أف يقكـ بالتخطيط كيجعمو المؤثرة:
تـ إنجازه مف أعماؿ بشكؿ يكمي لمتعرؼ عمػى نقػاط القػكة كنقػاط الضػعؼ لديػو، كمعرفػة نشػاطو 
كطاقاتػو كمراقبػػة تطػػكره كمتابعػة نتػػائج التخطػػيط باسػتمرار، ألف ذلػػؾ يسػػاىـ فػي تطػػكير اإلنسػػاف 

 لذاتو.

 أبعاد إدارة الذات:
 ( Sheena & Umesh,2006,p3) ت مف األبعاد الفرعية التالية:الذا  تتككف إدارة

تعػرؼ بأنيػا" منػع أك تجاىػؿ السػمككيات التمقائيػة المعتػادة أك الفطريػة كالرغبػات  :رقابة الذات .1
التػػي تتعػػارض مػػع السػػمكؾ المكجػػو نحػػك اليػػدؼ، فالتغمػػب عمػػى نمػػط غريػػزم أك عػػادة معينػػة 

، مثبل إذا كاف ىناؾ شخص يػدخف عػادة بعػد Muravren,2006,p524))يتطمب رقابة الذات
تناكؿ الطعاـ فإنو يتطمب منو بذؿ رقابة لمذات لتغيير ىػذه العػادة، كعػدـ التػدخيف بعػد تنػاكؿ 
ذا لػػػػػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػػػػػارس الشػػػػػػػػػػػػػخص الرقابػػػػػػػػػػػػػة فإنػػػػػػػػػػػػػو يتصػػػػػػػػػػػػػرؼ بشػػػػػػػػػػػػػكؿ تمقػػػػػػػػػػػػػائي  الطعػػػػػػػػػػػػػاـ، كا 

 .(Tiffnay,1990,p149)كيدخف
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يف طػرفيف كذات سػمكؾ منػتظـ كتعػاكني فػي الثقة:  تعرؼ بأنيا" التكقػع اإليجػابي الػذم ينشػأ بػ .2
االعتمػػػاد عمػػػى األسػػػس كالمعػػػايير كاألعػػػراؼ المشػػػتركة ممػػػا يشػػػجع كيسػػػيؿ عبلقػػػات التبػػػادؿ 

، تبػػػػرز أىميتيػػػػا كػػػػكف أف المنظمػػػػات التػػػػي  (Barlow,2001,p15)االجتمػػػػاعي بػػػػيف الطػػػػرفيف
بداعيػػػػػػة مػػػػػػف المنظمػػػػػػات التػػػػػػي تنعػػػػػػدـ الثقػػػػػػة ) فييػػػػػػا  تتبناىػػػػػػا تكػػػػػػكف أكثػػػػػػر نجاحػػػػػػا كتكيفػػػػػػا كا 

، كمػػا يعػػدىا الػػبعض بأنيػػا شػػرط أساسػػي لمعبلقػػات الشخصػػية اإليجابيػػة (64،ص2007الطةةائي،
فػػػي مختمػػػؼ السػػػياقات التنظيميػػػة، كفػػػي الحػػػاالت التػػػي تتطمػػػب التعػػػاكف كاالعتمػػػاد المتبػػػادؿ، 

 (.75،ص2008) الشكرجي،ارتفاع مستكل األداء التنظيمي بشكؿ عاـ كفاعمية فرؽ العمؿ،
عني بيا كسيمة تنبؤ كاعدة بشكؿ خاص لؤلداء اإلجمالي لمكظيفػة، إف طبيعػة يقظة الضمير: ن .3

ىيكػػؿ الػػكعي يعػػاد النظػػر فيػػو، إذ أف االىتمػػاـ يعطػػي لمسػػمكؾ المحتمػػؿ كالمػػرتبط مػػع الدرجػػة 
، تبرز أىمية يقظة الضمير مف خػبلؿ ارتباطيػا  (Robertson,2000,p17)العالية مف الكعي

د كسػػػػػػػيمة تنبػػػػػػػؤ قكيػػػػػػػة بػػػػػػػدكافع اإلنجػػػػػػػاز كالتكجػػػػػػػو نحػػػػػػػػك المباشػػػػػػػر بػػػػػػػاألداء، كمػػػػػػػا أنيػػػػػػػا تعػػػػػػػ
 . (Anderson,2009,p10)األىداؼ

 فعال   إدارة الذات:
حياتػو تحقػؽ لػو بػإذف اهلل مػا يمكػف  ىناؾ بعض القكاعد العامة التي إذا حكليا اإلنساف إلى عمؿ في

 (59-53،ص1997)القرني،أف نطمؽ عميو إدارة الذات بفعالية:
يػػػاؾ تأديػػػة حقػػػكؽ اهلل سػػػب .1 حانو كتعػػػالى  كاالسػػػتعانة بػػػو فػػػي كػػػؿ أمػػػكر الحيػػػاة) إيػػػاؾ نعبػػػد كا 

ذا تعػػرؼ  نسػػتعيف(، ألف اإلنسػػاف إذا أصػػمح مػػا بينػػو كبػػيف ربػػو أصػػمح اهلل لػػو أمػػكر حياتػػو، كا 
 (5) الفا ح ،اإلنساف إلى ربو كقت الرخاء كجده كقت الشدة

دائمػػا ىػػك المسػػيطر عمػػى  مػػؿء الػػذىف بالتفػػاؤؿ كتكقػػع النجػػاح بػػإذف اهلل، ك جعػػؿ االستبشػػار .2
 الفكر كالشعكر )بشركا كال تنفركا(.

 .أف تككف األىداؼ سامية ككاضحة. .3
قػػػدر اإلمكػػػاف، كتنظػػػيـ  كاالرتجاليػػػةالتخطػػػيط ألمػػػكر الحيػػػاة المختمفػػػة، كالبعػػػد عػػػف الفكضػػػى  .4

 الجيد كاالتجاه ليدؼ كاضح كمحدد.
عػػػف التسػػػكيؼ  تحكيػػػؿ الخطػػػط فػػػي السػػػعي نحػػػك اليػػػدؼ إلػػػى عمػػػؿ مممػػػكس ككاضػػػح كالبعػػػد .5

 كالبطالة. 
قػدـ نحػك التحػرص عمػى لدكف عمؿ فيك ضياع لمحيػاة، كا الكقتحذر مف ضياع شيء مف لا .6

 كؿ يـك كلك خطكة كاحدة، فمف سار عمى الدرب كصؿ. األىداؼ
 .تنظيـ المكاعيد كااللتزامات بكتابتيا كالتعكد عمى حفظيا .7
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 .مة إلى المتعة كالميكمقاكمة محاكالت النفس لميركب مف األعماؿ الجادة المي .8
 .عدـ تضييع الكقت في تكافو األمكر، بؿ يجب تقديـ األىـ مف األعماؿ عمى مف سكاه .9
سػػارعة إلػػى كػػؿ خيػػر كمفيػػد، كتعكيػػد الػػنفس عمػػى فعػػؿ الخيػػر كالعمػػؿ كاإلنتػػاج المبػػادرة كالم .10

 لتعتاد عمى ذلؾ كال تعكدىا الكسؿ كالخمكؿ.
ت كمسئكلية، كالحذر مف كثػرة الشػككل كالضػجر مكاجية نتائج األعماؿ بشجاعة كصبر كثبا .11

 .فيما مف صفات الضعفاء
الجػأش فػي المكاقػؼ  التمرف عمػى ضػبط المشػاعر كاألحاسػيس مػع االحتفػاظ باليػدكء كرباطػة .12

المثيػػرة كالجػػادة كعػػدـ جعػػؿ شخصػػية اإلنسػػاف كالزجػػاج الشػػفاؼ الػػذم يسػػيؿ كشػػؼ مػػا كراءه 
 .كمعرفة حقيقتيا لكؿ عابر سبيؿ

، إذ ىػك المثؿ األعمى كالقػدكة فػي كػؿ أمػكر الحيػاة محمدا صمى اهلل عميو كسمـ ؿجعؿ الرسك  .13
فػػي أم جانػػب مػػف جكانػػب  فمػػك تػػـ البحػػث لحػػؿ أم مشػػكمةالػػذم بمػػغ أعمػػى درجػػات الكمػػاؿ، 

 ذلؾ الحؿ في سيرتو العطرة صمى اهلل عميو كسمـ. الحياة إال كجد

 فوائد إدارة الذات:
 (Brightman,2000,p302) إلدارة الذات فكائد نذكر منيا:

 أنيا تخمؽ رؤية كاضحة لؤلىداؼ المرجكة. .1
 أنيا تأخذ خطكات العمؿ نحك األىداؼ الكاضحة القابمة لمتحقيؽ عمى المدل القصير. .2
 أنيا تعمؿ عمى تحقيؽ حياة مينية جيدة. .3
 دؼ.أنيا تعمؿ عمى التقييـ المستمر لبلستراتيجيات، كالميارات، كالمكارد البلزمة لتحقيؽ الي .4
يجاد  حمكؿ لمعقبات التي تحكؿ دكف النجاح. .5  أنيا تعمؿ عمى تطكير كا 

 معوقات إدارة الذات:
 (2009)ا دارة العام  لم رب   وال عم م بمنطق  الجوف،:  إلدارة الذات معكقات منيا

 
 عدـ كجكد خطط كأىداؼ لممراحؿ الحياتية المقبمة. .1
 لتخطيط لو.التكاسؿ كالتسكيؼ كالػتأجيؿ في تنفيذ ما تـ ا .2
 النسياف بسبب عدـ تكثيؽ األىداؼ بحيث تتراكـ األعباء. .3
 تجابة لمقاطعات اآلخريف كتشكيشيـ، كعدـ استشارة أىؿ الخبرة لبلستفادة مف تجاربيـ.االس .4
 عدـ اإليماف بإمكانية تحقيؽ ما نيدؼ إليو. .5
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  :الذات الفرق ب ن إدارة الذات وبناء
لمػػدل يقػػـك عمػػى منػػاىج عامػػة كمجربػػة ،كينطػػكم تحػػت بنػاء الػػذات "مػػنيج اسػػتراتيجي بعيػػد ا

ىػػذه المنػػاىج جميػػع التقنيػػات كاألدكات البلزمػػة لنجػػاح المػػنيج فػػي البنػػاء" .كنعنػػي بػػو أيضػػا الكصػػكؿ 
إلى أعمى مراتب الحاجات اإلنسػانية كىػك صػرح مػف الطاقػات المتكاممػة كالفعالػة قػادر عمػى الصػعكد 

رقى ، أما إدارة الذات فيي  أسمكب  قصػير المػدل يعمػد إلػى كمكاكبة حاجات الركح ، فالركح دائما أ
التكتيكات التي تجعؿ اإلنساف يستفيد مف األدكات كالتقنيات فػي إدارتػو لمػذات دكف النظػر إلػى مػنيج 
متكامؿ يعيش عميو اإلنساف، كبناء الذات يبني في الشخص ما يجب أف يككف عميو، بكؿ ما تحممو 

ارة الذات فإنيا تنظر لمبناء المكجػكد كتحػاكؿ أف ترتػب مػا ىػك مكجػكد أك أما إد كممة بناء مف معنى،
  .(85-83ص، ار   ال ا   ، بدونتعيد تشكيمو كترتيبو، بناء الذات يشمؿ إدارة الذات كليس العكس )
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 المبحث الثاني
 اتا خاذ القرار 

 مقدم :
لقػػد خمػػؽ اهلل تبػػارؾ كتعػػالى اإلنسػػاف كتػػرؾ لػػو ميمػػة االختيػػار كذلػػؾ إلعمػػار األرض ، لػػذا 

 و الكاف عمى اإلنساف أف يقرر ، كأف يساعد نفسو بؿ كاآلخريف عمى اتخاذ القرارات . كمػف يقػكؿ أنػ
اذ القػػرار ، إننػػا جميعػػا لػػدينا قػػرارات مشػػتركة تخػػذ قػػرارا فيػػذا فػػي حػػد ذاتػػو قػػرار بعػػدـ اتخػػيتطيع أف يسػػ

كىي أف نككف سعداء في حياتنا ، كأف نككف ناجحيف في عممنا ، لكننػا نجػد أنفسػنا لػـ نفعػؿ أيػا ممػا 
قررناه،  كىذه القرارات تعرؼ باسـ القرارات الضعيفة ،أما القرارات القكية فيي القػرارات التػي يسػتطيع 

ف نػػدرؾ أف القػػرار ىػػك مػػا يحػػدد المصػػير، كلكػػي نتخػػذ قرارتنػػا بشػػكؿ صػػاحبيا أف ينفػػذىا ، كعمينػػا أ
صػحيح عمينػا أف نعمػػـ كيفيػة اتخػػاذ القػرار الصػػحيح حتػى نصػػؿ إلػى أفضػػؿ حػاؿ فػػي الػدنيا كاآلخػػرة. 
فبلبػد لئلنسػػاف أف يقػػرر، كأف يسػػاعد نفسػػو عمػػى اتخػػاذ القػػرارات ، كال يقػػكؿ لػػـ يعػػد ىنػػاؾ كقػػت ، لقػػد 

ا بحيػػاتي ، كمػػا أنػػو البػػد كأف يسػػاعد أكالده كػػذلؾ عمػػى اتخػػاذ القػػرارات كبػػرت عمػػى أف أحػػدث تغييػػر 
(، عممية اتخاذ القرارات قد تككف مف أصعب الميمات اإلدارية لنا جميعا ، 10-8،ص2008الفقي ، )

ألنيا ميمػة تقػكـ عمػى انتخػاب الخيػار األنسػب ،كالخيػارات المناسػبة تتطمػب منػا التمييػز بػيف األمػكر 
كر الميمػػة لنعػػرؼ أيػػف نضػػع أقػػدامنا كفػػي أم اتجػػاه نسػػير، كألننػػا إف لػػـ نفعػػؿ ذلػػؾ قػػد الطارئػػة كاألمػػ

نجد أنفسنا غارقيف في معالجة األمكر الصغيرة تاركيف كرائنا األمػكر األىػـ معمقػة دكف حػؿ ، كعمينػا 
يد أف نتذكر أف القرارات الميمة في الغالب نتائجيا ميمة كخطيرة ، كفي نفس الكقت يتطمب منا المز 

مػػف العنايػػة كالدراسػػة اليادئػػة كالمتكازنػػة، فػػإف التقصػػير فػػي ىػػذه المقػػدمات قػػد يعرضػػنا إلػػى األخطػػاء 
كيقكض الكثير مف أىدافنا ككمنا نعمػـ أف ىنػاؾ خيػارات طكيمػة األمػد .فعمينػا أف نعػرؼ اليػدؼ الػذم 

مفتػاح النجػاح دائمػا نسعى إليو مف أجؿ اإللماـ الكافي بإيجاد الخطكات البلزمة ككيفية تطبيقػو كألف 
 ( .354-353،ص2009ال كارن ،ىك اتخاذ القرارات الصحيحة )

 :ات عر ف ا خاذ القرار 
القرار اصطبلحا ىك عبارة عف اختيار مف بيف بدائؿ معينة ، كقد يككف االختيار دائما بيف 

ذا لػػـز التػػرجيح كتغميػػب األصػػكب كاألفضػػؿ أك األقػػؿ  الخطػػأ كالصػػكاب أك بػػيف األبػػيض كاألسػػكد ، كا 
ضػػػررا، أك ىػػػي سمسػػػمة االسػػػتجابات الفرديػػػة أك الجماعيػػػة التػػػي تنتيػػػي باختيػػػار البػػػديؿ األنسػػػب فػػػي 
مكاجية مكاقؼ معينة ، أك ىك مسار فعؿ يختاره المقرر باعتباره أنسػب كسػيمة متاحػة أمامػو إلنجػاز 
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كىنػػػاؾ  ( 030 ص0202)عبووو    اليػػػدؼ أك األىػػػداؼ التػػػي يبتغييػػػا ، أم لحػػػؿ المشػػػكمة التػػػي تشػػػغمو
تعاريؼ أخرل لمقرار منيا، تعني كممة قرار فصبل أك حكما في مسألة ، أك خبلفا ، أم أنو  تصرؼ 
شعكرم يصدر مف الفرد أك الجماعة ، كالمقصكد بالتصرؼ الشعكرم ىك ذلؾ التصرؼ الصادر مف 

يػار الػذم القػرار ىػك العمميػة التػي اسػتطاع بيػا شػخص التكصػؿ إلػى االختواألفراد بعد تفكػر كتأمػؿ، 
أك ىك االختيار المدرؾ بيف أكثر  ،سمكؾ اآلخريف في مساىمتيـ لتحقيؽ األىداؼ المطمكبةيؤثر في 

،كتعرؼ عمميػة اتخػاذ (334-333 ص0227)السكارنة  مف بديؿ ممكف لمكاجية مكقؼ أك مشكمة معينة
مػػى أسػػاس القػػرار بأنيػػا نشػػاط ذىنػػي فكػػرم مكضػػكعي يسػػعى إلػػى اختيػػار البػػديؿ األنسػػب لممشػػكمة ع

يعرؼ أيضا اتخاذ القرار بأنو استجابة فعالة تكفر النتائج ،(34،ص2011) عمب،مجمكعة مف الخطكات
كالتػػي تسػػتند إلػػى  المرغكبػػة لمحالػػة أك الحػػاالت المحتممػػة التػػي تشػػمؿ الظػػكاىر االجتماعيػػة كالفرديػػة،
) حػػػػاالت المحتممػػػػةحقػػػػائؽ كقػػػػيـ تػػػػؤدم إلػػػػى اختيػػػػار أفضػػػػؿ البػػػػدائؿ المناسػػػػبة لمكاجيػػػػة الحالػػػػة أك ال

بأنيػػػػا عمميػػػة أك أسػػػػمكب االختيػػػػار الرشػػػيد بػػػػيف البػػػػدائؿ  كمػػػػنيـ مػػػػف عرفيػػػا، (78،ص2008ال ةةةعدني،
)عبةةةةةةوي المتاحػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ ىػػػػػػدؼ معػػػػػػيف ، كمػػػػػػف ذلػػػػػػؾ التعريػػػػػػؼ يمكػػػػػػف اسػػػػػػتنتاج النقػػػػػػاط التاليػػػػػػة: 

 (.232،ص2010،
قيا فػي الكصػكؿ أف اتخاذ القرار يتـ مف خبلؿ اتباع عدة خطكات متتابعة تشكؿ أسمكبا منط .1

 إلى حؿ أمثؿ .
أف ألم مكقػػؼ أك مشػػػكمة عامػػػة حمػػكال بديمػػػة يجػػػب تحديػػدىا كتحميميػػػا كمقارنتيػػػا بقكاعػػػد أك  .2

 مقاييس محددة .
أف طريقة اكتشاؼ البدائؿ كتحديد قكاعد االختيػار كاختيػار الحػؿ األمثػؿ ، تعتمػد كميػة عمػى  .3

 لقياس مدل فعالية القرار.  الرئيسي ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ يمكف تحقيقيا ، كالمعيار
 

 أىم   ا خاذ القرارات:
 (287،ص2001ن نو، الشامي،(التخاذ القرار أىمية كبيرة نذكر منيا

أنيػػػا تعتبػػػر عمميػػػة مسػػػتمرة كمتغمغمػػػة فػػػي الكظػػػائؼ األساسػػػية لػػػئلدارة، فالكظػػػائؼ اإلداريػػػة  .1
، كاألفػراد، ال يمكػف كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابػة، كػذلؾ نشػاطات التسػكيؽ، كاإلنتػاج

 أف تكجد لكحدىا، بؿ أف كجكدىا ىك نتيجة عممية اتخاذ القرارات.
أنيا تنتشػر فػي جميػع المسػتكيات اإلداريػة كيقػكـ بيػا المػدير أك المشػرؼ أك القائػد، كيتعامػؿ  .2

 مع كؿ مكضكع محتمؿ في المنظمة.
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اؼ كميػاـ كىػي ميمػة اتخاذ القرار اإلدارم ىك ترجمة فعمية لما ىك مطمكب تحقيقػو مػف أىػد .3
تناط عادة بالمدير سكاء كاف مكقع ىذا المدير فػي مسػتكل اإلدارة العميػا أك اإلدارة التنفيذيػة، 
كىػػذه الميمػػة ال تػػتـ بشػػكؿ فجػػائي، بػػؿ بػػالعكس ىػػي عبػػارة عػػف عمميػػة منسػػقة تجػػرم كفػػؽ 
خطػػػػكات منطقيػػػػة محككمػػػػة بإمكانػػػػات محػػػػددة، كيػػػػتـ تنظػػػػيـ ىػػػػذه العمميػػػػة كفػػػػؽ صػػػػبلحيات 

 .(26،ص2004)الفضل،ةمعين

 :اتالمكونات ا  ا    لعمم   ا خاذ القرار 
إف تنظيـ عممية اتخاذ القػرارات يقػكـ عمػى أسػاس  إدراؾ كجػكد مجمكعػة مػف العناصػر أك المتغيػرات  

 (.359،ص2009)ال كارن ، التي تحتكـ إلييا ىذه العممية كمف ىذه المتغيرات:
كتنبػػع عػػادة إمػػا مػػف البيئػػة الخارجيػػة لممنظمػػة أك المػػدخبلت: ىػػي التػػي يتمثػػؿ المكقػػؼ المعنػػي  .1

 البيئة الداخمية ليا .
قنػػكات االتصػػاؿ : كىػػي التػػي تقػػـك بالتفاعػػؿ مػػع المػػدخبلت كبمكرتيػػا فػػي صػػكرة مطالػػب كفػػي  .2

 صكرة تحدد مدل الدعـ كالتأييد أك المعارضة كبمكرتيا كتكصيميا إلى مركز النظاـ اإلدارم.
 كىي التي تتعامؿ مع المدخبلت التخاذ قرار حكليا. ":لقرارمركز النظاـ اإلدارم "سمطة ا .3
 .قرارات اإلدارية التي تـ اتخاذىاالمخرجات: كىي ال .4
 نتائج القرار: كىي التي تترتب عمى اتخاذه بعد اإلعبلف عنو أك تنفيذه. .5
 التغذيػػة العكسػػية أك المرتػػدة: ىػػي التػػي تكفرىػػا عمميػػات المتابعػػة أك ردكد الفعػػؿ المترتبػػة عمػػى .6

 نتائج القرار. 

 أنواع القرارات:
 (53-48،ص2010:)مو ى،يمكف تصنيؼ القرارات حسب ما يمي

 القرارات حسب أىميتيا: .1

تتناكؿ حؿ المشكبلت كتحقيؽ األىداؼ ذات األبعاد كالتأثيرات تتعمؽ بالسكؽ: قرارات  -
 الكبيرة كال يتحدد ىذا المستكل مف القرارات بمرحمة زمنية.

راتيجية": يتعامؿ ىذا النكع مف القرارات مع المشكبلت القائمة، كيسعى "است قرارات تعبكية -
يعد القرار االستراتيجي  لتحقيؽ أىداؼ قصيرة األمد كال يتطمب جيدا ذىنيا كبيرا التخاذىا،

 دليؿ القرارات الكظيفية كالتشغيمية في المنظمة.
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 القرارات حسب تنظيميا: .2

ذىا المدير بحكـ سمطتو التي يتمتع بيا، كيتمكف عف قرارات تنظيمية: ىي القرارات التي يتخ -
طريقيا تفكيض السمطة لآلخريف، كتتضمف قكاعد كتعميمات شاممة تمتـز بيا األقساـ 
كالشعب لتنظيـ كتنسيؽ األعماؿ كأنشطة أفرادىا كتحديد صبلحياتيـ كطريقة تعامميـ مع 

 جامعة.الجميكر كقرارات كزارة التعميـ العالي ألسس القبكؿ في ال

ىي قرارات فردية يتخذىا المدير كتعكس ميكلو كقيمو الذاتية، تتضمف  قرارات شخصية: -
القرارات اإلدارية التي تصدر بحؽ األشخاص تنفيذا لما تضمنتو القرارات التنظيمية، كال 
يمكف تخكيؿ صبلحية اتخاذ القرارات الشخصية بينما يمكف تخكيؿ صبلحية اتخاذ القرارات 

 إلى المستكيات اإلدارية األخرل.التنظيمية 

 القرارات حسب عدد المشاركيف فييا: .3

القرارات الفردية: ىي القرارات التي ينفرد بيا المدير دكف أف يشارؾ المعنييف بمكضكع  -
 القرار كتمثؿ أسمكب التعامؿ االستبدادم في المنظمة.

جماعية مف قبؿ المدير القرارات الجماعية: ىي قرارات ديمقراطية تككف ثمرة جيد كمشاركة  -
كتعد ىذه القرارات دعائـ اإلدارة العممية  كبعض العامميف، حيث تتـ المناقشة كتبادؿ الرأم،

 كتؤدم إلى تماسكيا.

قرارات عمى مستكل المجتمع: ىي قرارات تتعمؽ بنكع النظاـ االقتصادم كاالجتماعي الذم  -
الطبيعية ككيفية إنتاج السمع  يتكجو إليو أفراد المجتمع، كعمى كيفية تخصيص المكارد

 كالخدمات كتكزيعيا.

 القرارات حسب مكضكعيتيا: .4

القرارات العقبلنية: ىي القرارات التي تركز عمى العمميات اإلدارية أكثر مف تركيزىا عمى  -
بنية النظاـ كأىدافو، إذ ينصب اىتماميا عمى عممية صناعة القرار، كىي تعنى بالتحميؿ 

نظـ لممكاقؼ، بيدؼ التعرؼ عمى البدائؿ كتقكيميا كتطبيقيا كمراقبتيا المنطقي العقبلني الم
 كمراجعتيا ضمف نيج متسمسؿ.

القرارات العاطفية: ىي القرارات التي تتأثر بالمشاعر الداخمية لمتخذ القرار عند صناعة  -
 القرار إال أنيا ليست بديمة لمتفكير المنطقي.
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 التي تستند عمييا كتشمؿ: القرارات حسب درجة الكثكؽ مف المعمكمات .5

القرارات المؤكدة: يمتمؾ فييا متخذ القرار المعمكمات الكافية التي تمكنو مف التنبؤ بالنتائج  -
 المتكقعة لخياراتو مف بيف البدائؿ الكثيرة.

القرارات في حالة المخاطرة: يقكـ المدير فييا بتطكير البدائؿ كبحسب احتماالت تحقيؽ  -
 كؿ بديؿ.النتائج المرتقبة مف 

القرارات غير المؤكدة: تككف فييا احتماالت تحقيؽ النتائج المترتبة عمى كؿ بديؿ غير  -
 محددة .

 القرارات حسب درجة سريتيا: .6

القرارات الصريحة: ىي القرارات التي يفصح فييا المدير عف رأيو في مكقؼ معيف بالمكافقة  -
 أك عدميا.

نما يستشؼ مف قكلو القرارات الضمنية: ىي القرارات التي ال يف - صح فييا المدير عف رأيو كا 
 المكافقة أك عدميا.

 القرارات حسب نكع إصدارىا: .7

 القرارات المكتكبة: ىي التي تصدر في صحيفة أك صحائؼ مكتكبة. -

 القرارات الشفكية: تصدر عف طريؽ كممات يتفكه بيا المدير. -

ظركؼ اعتيادية تتكافر  القرارات المخططة: ىي التي تصدر بناء عمى برنامج معيف كفي -
 فييا جميع المعمكمات المطمكبة كتككف نتائجيا مضمكنة كمؤكدة.

 :اتالعوامل المؤثرة في ا خاذ القرار 
 (.330-329ص ،2011 عمب،)ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في اتخاذ القرار نذكر منيا ما يمي: 

فػػي النيايػػة إلػػى أىػػداؼ المنظمػػة: ممػػا الشػػؾ فيػػو أف أم قػػرار يتخػػذ كينفػػذ البػػد كأف يػػؤدم  .1
تحقيؽ أىػداؼ المنظمػة ، فأىػداؼ المنظمػة مػثبل ىػك محػكر التكجيػو األساسػي لكػؿ  العمميػات ، 
لذلؾ فإف بؤرة االىتماـ في اتخاذ القرار ىي اختيػار أنسػب الكسػائؿ التػي يبػدك أنيػا سػكؼ تحقػؽ 

 أىداؼ المنظمة التكتيكية أك االستراتيجية .
تبػػر ثقافػػة المجتمػػع كعمػػى األخػػص نسػػؽ القػػيـ مػػف األمػػكر الثقافػػة السػػائدة فػػي المجتمػػع : تع .2

نمػػا تباشػػر نشػػاطيا فػػي  اليامػػة التػػي تتصػػؿ بعمميػػة اتخػػاذ القػػرار ، فالمنظمػػة ال تقػػكـ مػػف فػػراغ كا 
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المجتمع كلممجتمع ، كمػف ثػـ فبلبػد مػف مراعػاة األطػر االجتماعيػة كالثقافيػة لممجتمػع عنػد اتخػاذ 
 القرار .

ئؽ كالمعمكمػػات المتاحػػة : ال يكفػػي المحتػػكل القيمػػي أك المحتػػكل الكاقػػع كمكنكناتػػو مػػف الحقػػا .3
األخبلقػػي كمػػا يسػػميو الػػبعض بػػؿ يجػػب أف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار الحقيقػػة كالكاقػػع كمػػا ترجحػػو مػػف 
كسػػػػيمة أك بػػػػديؿ   عمػػػػى بػػػػديؿ ، كفػػػػي رأم "سػػػػيمكف" أف القػػػػرارات ىػػػػي شػػػػيء أكبػػػػر مػػػػف مجػػػػرد 

حالػػة مسػتقبمية ىنػػاؾ تفضػػيؿ ليػا عمػػى حالػػة افتراضػات تصػػؼ الكاقػع ، ألنيػػا بكػػؿ تأكيػد تصػػؼ 
ي أخػػػرل كتكجػػػو السػػػمكؾ نحػػػك البػػػديؿ المختػػػار ، كمعنػػػى ىػػػذا باختصػػػار أف ليػػػا محتػػػكل أخبلقػػػ

  .باإلضافة إلى محتكاىا الكاقعي
األكؿ ،  نػػبقػػرار فػػي ثبلثػػة جكايمكػػف تحديػػد اإلطػػار السػػمككي لمتخػػذ ال:  العكامػػؿ السػػمككية .4

مكؾ فػػرد كمػػدل معقكليتيػػا ، كالتػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا تفسػػير السػػيتعمػػؽ بالبكاعػػث النفسػػية لػػدل ال
يتصػػػؿ بالبيئػػػػة النفسػػػية لمفػػػػرد ، حيػػػث تعتبػػػػر المصػػػػدر ي الثػػػػان، ك النفسػػػي لمفػػػػرد فػػػي اتخػػػػاذ قػػػراره

األساسػػي الػػذم يكجػػو الشػػخص إلػػى اختيػػار القػػرار مػػف بػػيف البػػدائؿ التػػي أمامػػو ، كمػػف ثػػـ كػػاف 
 تو في خمؽ البيئة النفسية لمفرد مف خبلؿ :دكر التنظيـ ذاىك الثالث ، ك ذه لواتخا

 تحديد األىداؼ لو . -

 التنظيـ.إتاحة الفرص لمممارسة اإلدارية كاكتساب الخبرة داخؿ  -

 كالبدائؿ.مده بالمعمكمات كالبيانات  -

 المسئكليات لو مع منحو القدر البلـز مف السمطة.  إسناد -

 :خصائص القرار ا داري
تممييػػػا ظػػػركؼ اتخػػػاذه كآليػػػة صػػػنعو كأىدافػػػو نكجزىػػػا فيمػػػا يمػػػي: يتصػػػؼ القػػػرار اإلدارم بخصػػػائص 

 (.241-240ص ،2010 )عبوي،
ألنو يتناكؿ مصالح مجمكعة  يتصؼ القرار اإلدارم في مختمؼ مستكياتو بالصفة االجتماعية، .1

اجتماعيػػة معينػػة مػػف النػػاس أك المجتمػػع ، كتأخػػذ آثػػار تنفيػػذه صػػبغة اجتماعيػػة ،تػػنعكس مػػف 
ف قبػػػؿ مػػػف يعنػػػييـ االجتماعيػػػة كالسياسػػػية كاالقتصػػػادية كالنفسػػػية عميػػػو ، مػػػخػػبلؿ ردكد الفعػػػؿ 

 .القرار اإلدارم
إف أم قػػرار إدارم فػػي أم مكقػػؼ مػػف المكاقػػؼ اإلداريػػة التػػي تتطمػػب حػػؿ مشػػكمة مػػا ،ىػػك فػػي  .2

، سبؽ كاتخذىا أفراد أك جيات أخرل أك نفػس األفػراد أك قة امتداد كاستمرار لقرارات أخرلالحقي
تي يتعيف عمييا اتخاذ قرار جديد في ظركؼ جديػدة، أم قػرار إدارم البػد أف ينطمػؽ الجيات ال
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مف كاقع مكضكعي سائد ، أك قػد يكػكف نتيجػة لقػرارات سػابقة كىػذا يعنػي أف القػرار اإلدارم ال 
 يتخذ بمعزؿ عف القرارات السابقة .

سػػتقبؿ ، فػػنحف ال أف القػػرار اإلدارم عمػػؿ مسػػتقبمي ، بمعنػػى أف آثػػاره تنصػػرؼ دكمػػا إلػػى الم .3
نمػا نتخػذ قػرارا سػيتـ  نتخذ قرارا يتعيف تنفيذه في الماضي كتنصرؼ آثاره إلػى مػا قػد مضػى ، كا 
تنفيذه في المستقبؿ ، كستنصرؼ آثاره إلى فترة مسػتقبمية ، لػذلؾ مػف عكامػؿ الحسػـ فػي اتخػاذ 

مشػػػػكمة فػػػػي لحػػػػؿ المنشػػػػكد لمالقػػػػرارات اإلداريػػػػة ، درجػػػػة التأكػػػػد مػػػػف نجػػػػاح القػػػػرار فػػػػي إنتػػػػاج ا
 .المستقبؿ

يعتبر عمماء اإلدارة القرار اإلدارم مشكمة إدارية كعممية معقدة ، تكاجو متخذم القػرار كتحتػاج  .4
إلػػى حػػؿ ، نتيجػػة الخػػتبلؼ طبػػائع المشػػكبلت المطركحػػة أمػػاـ متخػػذم القػػرار كتبػػايف المكاقػػؼ 

 اإلدارية السائدة كتعدد أساليب كمداخؿ اتخاذ القرار .
 يتـ دفعة كاحدة بؿ عمى مراحؿ تختمػؼ بػاختبلؼ طبيعػة المشػكمة المطركحػة القرار اإلدارم ال .5

 كالكسائؿ كاإلمكانات المتكفرة لدل متخذ القرار .
تشػػكؿ عمميػػة اتخػػاذ القػػرار كظيفػػة أساسػػية مػػف كظػػائؼ النظػػاـ اإلدارم فػػي أم عمميػػة إداريػػة  .6

 .ه الكظيفةحيث يتكقؼ إنجاز كظائؼ اإلدارة األخرل لمنظاـ عمى إتماـ إنجاز ىذ

 مراحل ا خاذ القرارات ا دار  :
عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات اإلداريػػة ينبغػػي أف تمػػر بعػػدة مراحػػؿ كخطػػكات منطقيػػة تيػػدؼ فػػي النيايػػة إلػػى 
الكصكؿ القرارات الصائبة التي يمكػف أف تعػالج المشػكبلت القائمػة بالكفػاءة المطمكبػة، كىػذه المراحػؿ 

 (291-290ص،2011،  عمب) نجمميا فيما يمي :
كيتـ ذلؾ عف طريػؽ جمػع المعمكمػات المناسػبة حػكؿ تػاريخ ظيػكر المشػكمة،  : تحديد المشكمة .1

كمػػػدل حػػػدتيا أك خطكرتيػػػا كعػػػف األشػػػخاص الػػػذيف يتػػػأثركف بيػػػا ، كاألسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى 
ظيكرىػػا ، كغيػػر ذلػػؾ مػػف المعمكمػػات التػػي يمكػػف تبكيبيػػا كتحميميػػا بمػػا يسػػاعد عمػػى اسػػتيعاب 

 تمييدا لحميا .جكانب المشكمة 
المحتممة لحؿ المشػكمة ، كيػتـ ذلػؾ عػادة عػف طريػؽ استشػارة الخبػراء كالفنيػيف  : تحديد البدائؿ .2

كالتعاكف معيـ في ابتكار بعض البدائؿ المناسػبة كذلػؾ فػي ضػكء المعمكمػات كالمػكارد البشػرية 
 كالمادية المتاحة لمتخذم القرار بما في ذلؾ عنصر الكقت .

كيػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ الدراسػة المكضػكعية لمسػمبيات كاإليجابيػات الخاصػة بكػؿ  : تقييـ البػدائؿ .3
 بديؿ ثـ التنبؤ بما يمكف أف يحدث مستقببل مف جراء تنفيذ كؿ كاحد مف تمؾ البدائؿ .
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كالذم يتمثؿ في اختيار أحد تمؾ البػدائؿ المطركحػة أك ربمػا يتمثػؿ فػي  : مرحمة القرار النيائي .4
ر بشأف ذلػؾ المكضػكع ، كيكػكف ىػذا التصػرؼ بمثابػة القػرار الػذم األعراض عف اتخاذ أم قرا

 كقع عميو اختيار المسئكليف .
، يػػتـ اتخػػاذ طبقػػا التجاىاتػػو كباالسػػتناد لؤلسػػاليب كاألدكات كاإلمكانيػػات المتاحػػة : تنفيػػذ القػػرار .5

 . اإلجراءات التمييدية كتييئة الظركؼ كاإلمكانيات البلزمة لمتنفيذ
ثنػػػاء تنفيػػػذه كبعػػػد االنتيػػػاء مػػػف التنفيػػػذ كالتأكػػػد أنػػػو تػػػـ طبقػػػا لمػػػا ىػػػك مخطػػػط أ : متابعػػػة القػػػرار .6

 . التأكد مف أف إجراءات التنفيذ تسير نحك تحقيؽ اليدؼ، كمأمكؿ كأنو تـ اتخاذ القرار السميـ

 :اتمشك ت ا خاذ القرار 
 (30-29،ص2010) طعم ، يمكف أف نجمؿ مشكبلت اتخاذ القرار عمى النحك التالي:

اؽ فػػي تحديػػد األىػػداؼ: إف إخفػػاؽ متخػػذ القػػرار فػػي تحديػػد أىدافػػو أك تجاىمػػو فػػي تحديػػد اإلخفػػ .1
األىداؼ يؤدم إلى افتقار العممية بمجمميا إلى التركيز ممػا يجعػؿ عمميػة الكصػكؿ إلػى نتيجػة 
مرضػػػية كمقبكلػػػة أمػػػرا صػػػعبا، ألف متخػػػذ القػػػرار بنفسػػػو ال يعػػػرؼ اليػػػدؼ النيػػػائي الػػػذم يريػػػد 

 الكصكؿ إليو.
ماد منظكر ضيؽ: عندما يككف متخذ القرار مقيدا ضمف منظكر ضيؽ فإف ذلػؾ مػف شػأنو اعت .2

تفكيػػت القػػرارات الفعالػػة كالمبلئمػػة كاإلخفػػاؽ فػػي التفكيػػر بطريقػػة إبداعيػػة منطقيػػة األمػػر الػػذم 
 سينعكس بالضركرة عمى سبلمة القرار كعقبلنيتو.

كقػػػؼ متخػػػذ القػػػرار عنػػػد كػػػؿ خيػػػار اإلخفػػػاؽ فػػػي تقيػػػيـ الخيػػػارات بالشػػػكؿ السػػػميـ: عنػػػدما ال يت .3
مطركح كقفة متأنية كمدركسة بعمؽ كمعرفة نتػائج كػؿ خيػار كمزايػاه كمحػاذيره، سػيككف القػرار 

 متسرعا كالنتيجة تختمؼ عف اليدؼ المرسكـ. 
عدـ إدراؾ المشكمة كتحديدىا بدقة: عندما ال يتمكف متخذ القرار مػف اإلدراؾ الػكاقعي لممشػكمة  .4

ؽ، قد تتكجو جيكده نحك اتخاذ قرارات تتركز عمى المشكبلت الفرعية دكف كتحديدىا بشكؿ دقي
 أف يؤدم ذلؾ إلى التركيز عمى المشكمة األساسية.

شخصية متخذ القرار: عندما يككف متخذ القرار خاضعا لبعض القيكد مثؿ الجمكد، كالركتيف،  .5
دارة لسمطة أعمى كالتنظيـ اليرمي، كضركرة التقيد باإلجراءات الداخمية، أك خضكع اإل

كالسمطة السياسية أك العادات كالتقاليد ك غير ذلؾ سيؤدم إلى آثار سمبية تنعكس عمى أفكار 
 متخذ القرار كتطمعاتو.

نقص المعمكمات كالخكؼ مف اتخاذ القرار: يعتمد نجاح القرار كفعاليتو عمى كـ المعمكمات  .6
ت الصحيحة متكافرة كمما تمكف متخذ الصحيحة المتكافرة حكؿ المشكمة، فكمما كانت المعمكما
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القرار مف اإلحاطة بكؿ جكانب المشكمة المدركسة، كمكنو ذلؾ مف كضع الحمكؿ المتكاممة 
 التي مف شأنيا معالجة المكضكع كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة.

صعكبة تفيـ متخذ القرار لممشكمة: لعؿ إدراؾ متخذ القرار لحقائؽ المشكمة يمثؿ نصؼ حميا،  .7
ينبغي اإللماـ بكؿ أبعاد المشكمة كمعرفة اليدؼ الذم يصبك إلى تحقيقو، فيذا سيساعد  كعميو

 في تكجيو الجيكد نحك اليدؼ الصحيح. 

 أ باب الفشل في ا خاذ القرارات: 
 (.022 ص0202)عب     تكجد مجمكعة مف األسباب تؤدم إلى فشؿ عممية اتخاذ القرار كمنيا:

 ية لؤلكلكيات المختمفة .الفشؿ في تحديد األىمية النسب .1
 االىتماـ كاالعتزاز بالخبرات التي يكتسبيا المدير مف كظائفو السابقة . .2
 احتكار عممية اتخاذ القرارات . .3
رجاء ذلؾ لممستقبؿ . .4  عدـ اتخاذ القرارات في القضايا كالمشاكؿ كا 
 االستناد إلى الحدس أك التجربة كالخطأ في اتخاذ القرارات . .5
 لبيانات كالمعمكمات الثانكية كالغير متعمقة مباشرة بمكضكع القرار .اإلفراط في جمع ا .6
 الخكؼ كالحرج مف الفشؿ كالنزكع لمتبرير حفاظا عمى ماء الكجو . .7
السػػػػير فػػػػي مسػػػػارات مختمفػػػػة عػػػػف مسػػػػارات الخطػػػػة العامػػػػة لممنظمػػػػة المعنيػػػػة كعػػػػدـ تحقيػػػػؽ  .8

 األىداؼ المرجكة .
ة ، كاحتكػػػػار المػػػػديريف لمقػػػػرارات المتعمقػػػػة عػػػػدـ مبلئمػػػػة القػػػػرار لمظػػػػركؼ الجديػػػػدة مػػػػف ناحيػػػػ .9

 بمرؤكسييـ ، نظرا لعمؽ خبرتيـ   في ذلؾ .
ازديػػػػاد أعبػػػػػاء القيػػػػػادات اإلداريػػػػة ، كتعطيػػػػػؿ أعمػػػػػاليـ األساسػػػػية عنػػػػػد انصػػػػػرافيا لبلىتمػػػػػاـ  .10

بالفرعيػػات إضػػافة إلػػى بػػركز عػػدـ الحمػػاس مػػف المرؤكسػػيف لمتنفيػػذ طالمػػا لػػـ يشػػارككا بػػأم 
 ي تـ اتخاذىا .درجة في القرارات الت

تراكـ األعباء كالمشكبلت لدرجة ال يصبح مف الممكف معيا التصرؼ مما يؤدم إلى انييار  .11
 المنظمة المعنية .

عػػدـ القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرارات بطريقػػة مكضػػكعية كعمميػػة ، ممػػا يزيػػد مػػف درجػػة الخطػػكرة  .12
 التي ستترتب عمى القرارات المختمفة .

 ألكاف أحيانا بضياع الكقت المناسب التخاذ القرار.زيادة تكمفة القرارات كفكات ا .13
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 شروط القرار الج د:
لكي يفي القرار اإلدارم بأىدافو ، البد مف أف يتحقؽ فيو مجمكعة مف الشركط أك المكاصفات  نكرد 

 (.259،ص2010) عبوي ،منيا ما يمي: 
 أف يككف اتخاذه في الكقت المناسب . .1
 ف عمى صحتو .أف يككف الحؿ المتخذ بو قرار مبرى .2
 أف يحمؿ القرار طابعا إرشاديا أك أكامر محددة . .3
 أف يككف معنكنا إلى جية تنفيذية محددة . .4
 أف يككف غير متناقض في مضمكنو . .5
 أف يككف ذك صبلحية تنفيذية.  .6

 الع ق  ب ن إدارة الذات وعمم   ا خاذ القرارات :
ص بػػو كغيػػره مػػف أفػػراد ىػػذا كػػؿ إنسػػاف يتميػػز عػػف غيػػره مػػف أبنػػاء جنسػػو بتكػػكيف نفسػػي خػػا

كاإلنسػاف قيمػة كقيمػة  (3،ص2007)الع  بةي،المجتمع، كبذلؾ فػإف كػؿ شػخص لػو كينكنتػو الخاصػة بػو
اإلنسػػاف تػػأتي مػػف كيفيػػة إدارتػػو لذاتػػو كحياتػػو، كىػػذه اإلدارة تػػنعكس فػػي مجمػػكع قراراتػػو التػػي يتخػػذىا 

حياتو ال تتخذ بالصػدفة، كلكنيػا كليػدة  لكي يحقؽ آمالو كرغباتو كأىدافو، كقرارات اإلنساف خبلؿ فترة
، فينػػاؾ العديػػد مػػف (23،ص2011) عمةةب،تربيتػػو كتعميمػػو كثقافتػػو كخبرتػػو كمعتقداتػػو الدينيػػة كالدنيكيػػة

العكامػػػػػؿ الخاصػػػػػة بشخصػػػػػية متخػػػػػذ القػػػػػرار، عكامػػػػػؿ تتعمػػػػػؽ بػػػػػالنكاحي النفسػػػػػية كػػػػػاإلدراؾ، كالقػػػػػيـ، 
الفسػػيكلكجية كالقػػدرات الجسػػمانية، كالقػػدرات  كاالتجاىػػات، كالػػدكافع، كعكامػػؿ أخػػرل تتصػػؿ بػػالنكاحي

فمكػؿ  (28،ص2010)طعمة ،جميعيػا عكامػؿ تػؤثر فػي عمميػة اتخػاذ القػرار العقمية، كعمر متخذ القرار،
فرد شخصيتو التي تػرتبط باألفكػار كالمعتقػدات التػي يحمميػا، كالتػي تػؤثر عمػى القػرار الػذم سػيتخذه، 

فػػإف  (113،ص2011) عمةةب،فكػػار كالتكجيػػات الشخصػػية لمفػػردكبالتػػالي يكػػكف القػػرار متطابقػػا لتمػػؾ األ
أكثر الناس الذيف يخفقكف في النجاح يتأثركف بػرراء اآلخػريف بسػيكلة، فالػذيف يتػأثركف بػرراء اآلخػريف 
عند اتخػاذ قػراراتيـ لػف ينجحػكا فػي أم مشػركع مػف مشػاريعيـ  خصكصػا فػي مجػاؿ تحكيػؿ الرغبػات 

ي عػدـ امػتبلؾ قػدرة عمػى إدارة الػذات، لػذا كجػب عمػى كػؿ إنسػاف إلى إنجازات، ألف ذلػؾ التػأثير يعنػ
أف يستشػػير نفسػػو فػػي مسػػألة اتخػػاذ القػػرار، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قػػرارات يصػػكغيا بنفسػػو، كعػػدـ الكثػػكؽ 

، كمػػف كجيػػة (291-290،ص2010)بةةراون،بػػالغير باسػػتثناء األصػػدقاء كالمخمصػػيف كأصػػحاب الخبػػرة
دارة لػػػذات متخػػػذ القػػػرار لكػػػي تسػػػاعده عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار نظػػػر الباحثػػػة فػػػإف اتخػػػاذ القػػػرار يتطمػػػب إ

كخصكصػا القػرارات التػي تمػػس حيػاة الشػخص كتمػػس حيػاة اآلخػريف معػػو، فعنػدما يسػتطيع الشػػخص 
إدارة ذاتػو، فإنػػو يميػػؿ ألف يكػػكف أكثػػر إنجػػازا كتقػػديرا لذاتػو، كتكػػكف قدرتػػو عمػػى الػػتحكـ فػػي الضػػغكط 
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ي أنمػػاط قراراتػػو التػػي تمسػػو كتمػػس اآلخػػريف، كمػػا أف قػػدرة التػػي يكاجييػػا مرتفعػػة كيكػػكف أكثػػر دقػػة فػػ
الشػػخص عمػػى إدارة ذاتػػو تػػنعكس عمػػى المجيػػكدات التػػي يبػػذليا فػػي عممػػو، كعمػػى ثقػػة الفػػرد بنفسػػو، 

كأنػو كممػا زادت ىػذه  كعمى قدرتو عمى مكاجية العقبػات ،كعمػى قدرتػو عمػى النجػاح فػي أداء ميماتػو،
 يقابمو مف مشاكؿ كعقبات تعيقو عف اتخاذ القرار المناسب.  القدرة زاد إصراره عمى تخطي كؿ ما

 



 
 

 املبحح الجالح
 نبرة عن اجلامعة اإلسالمية

 
 نظرة عام  عن الجامع  ا   م   بغزة. 

   ال خصصات والبرامج ا كاد م. 

 دور الجامع  في المج مع. 

  نظرة عام  عمى مرافق ومباني ومراكز الجامع. 

 ع  ا   م  عدد الموظف ن في الجام. 
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 المبحث الثالث
 نبذة عن الجامع  ا   م  

  نظرة عام  عن الجامع  ا   م   بغزة:
ـ، كتعػد الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة أكؿ  مؤسسػة 1978أنشأت الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة سػنة 

عمػػيـ أكاديميػػة مسػػتقمة مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي قطػػاع غػػزة، تعمػػؿ بإشػػراؼ كزارة التربيػػة كالت
العػػالي، كىػػي عضػػك فػػي اتحػػاد الجامعػػات العربيػػة، كرابطػػة الجامعػػات اإلسػػبلمية ، كرابطػػة جامعػػات 
البحر األبيض المتكسط، كاالتحاد الدكلي لمجامعات، كتربطيا عبلقات تعاكف بالكثير مػف الجامعػات 

ية كمراعيػػػان لظػػػركؼ العربيػػػة كاألجنبيػػػة، تػػػكفر الجامعػػػة لطمبتيػػػا جػػػكان أكاديميػػػان ممتزمػػػان بػػػالقيـ اإلسػػػبلم
الشعب الفمسطيني كتقاليده، كتضع كؿ اإلمكانيات المتاحة لخدمػة العمميػة التعميميػة، كتيػتـ بالجانػب 
التطبيقػػػي اىتماميػػػا بالجانػػػب النظػػػرم، كمػػػا كتيػػػتـ بتكظيػػػؼ كسػػػائؿ التكنكلكجيػػػا المتػػػكفرة فػػػي خدمػػػة 

ة كاإلداريػػة التػػػي تػػػدعـ مسػػػيرتيا العمميػػة التعميميػػػة، كلمجامعػػػة عػػػدد مػػف المجػػػالس كالييئػػػات التأسيسػػػي
، أمػػػا رؤيػػػة كتػػػديرىا كترعػػػى شػػػئكنيا كأىميػػػا : ىيئػػػة المشػػػرفيف، مجمػػػس األمنػػػاء ، مجمػػػس الجامعػػػة

الجامعػػة اإلسػػبلمية فيػػي أنيػػا منػػارة عمميػػة رائػػدة لممعرفػػة كالثقافػػة كخدمػػة اإلنسػػانية إلحػػداث نيضػػة 
أكاديميػػة تسػػعى لمنيػػكض بالمسػػتكل مجتمعيػػة شػػاممة، فػػي حػػيف أف رسػػالة الجامعػػة ىػػي أنيػػا مؤسسػػة 

العممػػػي كالثقػػػافي كالحضػػػارم، تعمػػػؿ عمػػػى مكاكبػػػة االتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي  كالتطػػػكر 
التكنكلػػكجي، كتشػػجع البحػػث العممػػي كتسػػاىـ فػػي بنػػاء األجيػػاؿ كتنميػػة المجتمػػع فػػي إطػػار مػػف القػػيـ 

 .(2012-2011دل ل الجامع ،( اإلسبلمية

 ا كاد م  : ال خصصات والبرامج
ىي: كمية الطػب، كمية ك  11، مف خبلؿ تخصصان  69تمنح الجامعة درجة البكالكريكس في 

كميػة اليندسػة، كميػة تكنكلكجيػا المعمكمػات، كميػة العمػكـ، كميػة التمػريض، كميػة التجػارة، كميػػة اآلداب، 
كمػا كتمػنح الجامعػػة  كميػة العمػـك الصػحية، كميػة التربيػة، كميػة أصػكؿ الػديف، كميػة الشػريعة كالقػانكف،

كميػة تكنكلكجيػا المعمكمػات، كميػة اليندسػة،  ىي كمية كميات9في  تخصصا 28درجة الماجستير في 
كميػػة  الشػػريعة كالقػػانكف، كميػػة أصػػكؿ الػػديف، كميػػة اآلداب، كميػػة التربيػػة،كميػػة التجػػارة، كميػػة العمػػكـ، 
يػة أصػكؿ الػديف، كمػا كتمػنح الػدكتكراه فػي تخصػص كاحػد فػي كم كما تمػنح الجامعػة درجػة التمريض
أربػػع  درجػػة الػػدبمـك العػػالي فػػيتمػػنح ، ك  التربيػػةتخصػػص كاحػػد فػػي كميػػة التأىيػػؿ التربػػكم فػػي درجػػة 

اإلدارة التربكيػػة، الدراسػػات اإلسػػبلمية، الصػػحة  تخصصػػات فػػي كميتػػي التربيػػة كأصػػكؿ الػػديف، كىػػي
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الدبمـك الميني المتخصص في دائرة ، كما كتمنح درجة النفسية كالمجتمعية، اإلرشاد النفسي كالتربكم
تخصصػػػا كىػػػي تكنكلكجيػػػا اإلبػػػداع، الريػػػادة كتطبيقػػػات األعمػػػاؿ، التخػػػدير  11التعمػػػيـ المسػػػتمر فػػػي 

كاإلنعػػاش، الػػدعـ النفسػػي كاإلرشػػاد، السػػياحة كالسػػفر، عمػػـك ماليػػة كمصػػرفية، صػػحة كتغذيػػة الطفػػؿ، 
دارة األعمػػاؿ الدكليػػة، الترجمػػة، إدارة   مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، المغػػة اإلنجميزيػػةتجػػارة خارجيػػة كا 

  .(2013)الي ئ  الوطن   ل ع ماد والجودة في ال عم م العالي في فم ط ن، 

 :دور الجامع  في المج مع
تشجع الجامعة البحث العممي، كتعمؿ عمى تنميتو كتنظر إليػو عمػى أنػو أحػد ركػائز العمميػة 

بحث العممي ألعضاء ىيئػة التػدريس، إضػافة إلػى جػكائز التعميمية، كتقدـ الجامعة جكائز تشجيعية لم
ألفضؿ أبحاث التخرج كرسائؿ الماجستير، كتصدر الجامعة مجمة متخصصة بالبحث العممي تتناكؿ 
الدراسػات اإلنسػػانية كالدراسػات الطبيعيػػة كاليندسػػية كالدراسػات الشػػرعية، كتيػػتـ عمػادة البحػػث العممػػي 

كعية المجتمع الفمسطيني بالقضايا المختمفة محػكر اىتمامػو مػف بدعـ البحث العممي كالمساىمة في ت
خبلؿ المؤتمرات، كاألياـ الدراسػية، كالنػدكات، كتكجيػو البحػث العممػي لخدمػة المجتمػع كربطػو بػالكاقع 

تقدـ الجامعة عددا مف المنح الدراسية التشجيعية لشرائح ، كاالىتماـ بنتائج البحكث العممية كالتطبيقية
الطمبػػػة ، كتقػػػدـ القػػػركض كالمػػػنح لمطمبػػػة ذكم االحتياجػػػات االجتماعيػػػة، كالػػػذيف تثبػػػت مختمفػػػة مػػػف 

حػػاجتيـ بنتيجػػة البحػػث االجتمػػاعي الػػذم يجريػػو متخصصػػكف فػػي عمػػادة شػػئكف الطمبػػة، كقػػد أنشػػأت 
الجامعػػة إدارة متخصصػػة لصػػندكؽ الطالػػب، الػػذم يسػػيـ فػػي ميزانيتػػو باإلضػػافة لمجامعػػة عػػدد مػػف 

المؤسسػػات الخيريػػة، كقػػد رفعػػت الجامعػػة شػػعارا مفػػاده أال يحػػـر الطمبػػة مػػف  المحسػػنيف ككػػذلؾ بعػػض
حصػػػمت الجامعػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف الجػػػكائز الكطنيػػػة، كاإلقميميػػػة، ، الدراسػػػة بسػػػبب الظػػػركؼ الصػػػعبة

كالدكلية، كمف أبرزىا جائزة البنؾ اإلسػبلمي لمتنميػة فػي العمػـك كالثقافػة عػف فئػة المؤسسػات المشػيكد 
مجاؿ البحث العممػي، كجػائزة جػاليميك الدكليػة لمبصػريات، كبػراءة اختػراع مػف المكتػب ليا بالتميز في 

األمريكي لتسجيؿ براءات االختراع بالكاليػات المتحػدة األمريكيػة، كجػائزة مػف شػركة غكغػؿ العمبلقػة، 
كجػػػائزة مؤسسػػػة كػػػريـ رضػػػا سػػػعيد، كجػػػائزة مؤسسػػػة إيمرالػػػد الدكليػػػة، كجػػػائزة كيرشػػػكؼ، كجػػػائزة سػػػمك 

ر سػػمطاف بػػف عبػػد العزيػػز، كجػػائزة عبػػد الحميػػد شػػكماف، كجػػائزة جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة لمبحػػث األميػػ
 العممي، كجائزة ىشاـ أديػب حجػاكم لمبحػث العممػي، كجػائزة المينػدس زىيػر حجػاكم لمبحػث العممػي.

تمعب الجامعة اإلسبلمية دكر ىاـ في خدمة المجتمع الفمسطيني، بحيث تقدـ الجامعة خدماتيا كما ك 



34 

لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت، فيي تساىـ بشكؿ كبير في عممية التنميػة المجتمعيػة، إذ 
تقدـ خدمة التدريب اإلدارم لمختمؼ شرائح المجتمع، فتعقد مف خبلؿ عمادة خدمة المجتمع كالتعمػيـ 

مػػػؼ المسػػػتمر عشػػػرات الػػػدكرات سػػػنكيا فػػػي مجػػػاالت التػػػدريب اإلدارم، كالمغػػػات كالحاسػػػكب فػػػي مخت
المجػػاالت اإلداريػػة كالتجاريػػة كالعمميػػة كلمختمػػؼ الشػػرائح، كتقػػدـ ىػػذه البػػرامج لممؤسسػػات الحككميػػة 
كالخاصػػػة ككػػػذلؾ لممػػػكاطنيف، كباإلضػػػافة لػػػذلؾ فػػػإف الجامعػػػة تقػػػدـ االستشػػػارات اليندسػػػية كالتجاريػػػة 

رات الجامعػػة كاإلداريػػة كالعمميػػة، كفػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لمختمػػؼ المؤسسػػات، كتقػػدـ مختبػػ
خػػػدمات الفحػػػص لمتربػػػة كالميػػػاه كمختمػػػؼ المػػػكاد المسػػػتخدمة فػػػي البنػػػاء، باإلضػػػافة لخػػػدمات فحػػػص 
األغذيػػة كاألعػػبلؼ، ككػػذلؾ خػػدمات التحميػػػؿ الطبيػػة كغيػػر ذلػػؾ، كفػػػي الجامعػػة عػػدد مػػف الكحػػػدات 

ر، مركػػز كالمراكػػز تقػػدـ الخدمػػة لممجتمػػع، أىػػـ ىػػذه الكحػػدات عمػػادة خدمػػة المجتمػػع كالتعمػػيـ المسػػتم
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات، كمركػػز الدراسػػات البيئيػػة كالريفيػػة، ككحػػدة األبحػػاث التجاريػػة، ككحػػدة التقنيػػات 
المساعدة لممكفكفيف كضعاؼ البصر التي تتيح ليذه الشريحة استعماؿ الحاسكب كالدخكؿ إلى شبكة 

تػػػراث، كلجنػػػة اإلفتػػػاء، االنترنػػػت، ككػػػذلؾ مركػػػز القػػػرآف الكػػػريـ كالػػػدعكة اإلسػػػبلمية، كمركػػػز عمػػػارة ال
كمركػز اإلرشػػاد النفسػي كالتربػػكم، كبالجامعػػة أيضػا يكجػػد مركػز لممػػؤتمرات كىػػك األكبػر فػػي فمسػػطيف 

، 2013)الجامعة  ا  ة م  ،حيث تعقد الجامعة مف خبللو سنكيا عددا مػف المػؤتمرات العمميػة كالنػدكات
 .الصفح  ا لك رون   لمجامع (

 لجامع :نظرة عام  عمى مرافق ومباني ا
تضػػػـ الجامعػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي مقرىػػػا الػػػرئيس فػػػي الجػػػزء الغربػػػي مػػػف مدينػػػة غػػػزة عػػػددا مػػػف 
المبػػاني المخصصػػػة لمقاعػػات الدراسػػػية، ككػػذلؾ مبنػػػى اإلدارة الػػرئيس كمبنػػػى مركػػز المػػػؤتمرات كىػػػك 
أكبػػر مركػػز لممػػؤتمرات فػػي فمسػػطيف، إلػػى جانػػب المبػػاني المخصصػػة لممكتبػػة كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات 

مػة المجتمػع، كمبػػاني الخػدمات اإلداريػة، كمسػػجد الجامعػة كمبنػى األنشػػطة الطبلبيػة، كفيمػا يمػػي كخد
، الصةةةةفح  2013)الجامعةةةة  ا  ةةةة م  ،:كصػػػؼ عػػػػاـ لػػػبعض المراكػػػػز كالمرافػػػؽ المكجػػػػكدة فػػػػي الجامعػػػة

 ا لك رون   لمجامع (
األكبػر فػي قطػاع  اىتمت الجامعة اإلسبلمية بتأسيس مكتبة مركزيػة ىػي المكتبة اإللكتركنية:  .1

غزة، كتقدـ خدماتيا لطمبة الجامعة، كما كتفتح أبكابيػا لجميػع الطمبػة كالدارسػيف كالبػاحثيف مػف 
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أبنػػػاء القطػػػاع، كتضػػػـ مػػػا يقػػػرب مػػػف مائػػػة كثبلثػػػيف ألػػػؼ مػػػادة عمميػػػة، إضػػػافة إلػػػى الػػػدكريات 
الجامعػػات كرسػػائؿ الماجسػػتير كالػػدكتكراه، كتتصػػؿ المكتبػػة المركزيػػة الكتركنيػػا بػػبعض مكتبػػات 

األجنبيػػة، كتقػػدـ لطمبتيػػا كلمبػػاحثيف خدمػػة االنترنػػت، كلقػػد تمػػت حكسػػبة المكتبػػة بشػػكؿ كامػػؿ، 
كذلػػؾ لتسػػييؿ كصػػكؿ المسػػتفيد لممعمكمػػة بأيسػػر السػػبؿ، كتقػػدـ خػػدماتيا لجميػػع المػػكاطنيف فػػي 

 .قطاع غزة
لعمميػػػػة تضػػػػـ الجامعػػػػة عػػػػددا كبيػػػػرا مػػػػف المختبػػػػرات الطبيػػػػة كاليندسػػػػية كا مختبػػػػرات الجامعػػػػة:  .2

كالنظرية المجيزة بأفضؿ التجييزات، كتحرص الجامعػة عمػى تحػديث مختبراتيػا بشػكؿ مسػتمر 
كتكفر مف خبلليا فرصة التدريب العممي لطمبتيا، كتعني باستخداـ كسػائؿ التقنيػة كالتكنكلكجيػا 
فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة، كمػػػا تػػػكفر تمػػػؾ المختبػػػرات الفرصػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس إلجػػػراء 

 حاث العممية.األب
شػػػػػػرعت الجامعػػػػػػة بإقامػػػػػػة مدينػػػػػػة العمػػػػػػـك اليندسػػػػػػية  مدينػػػػػػة العمػػػػػػـك اليندسػػػػػػية كالتكنكلكجيػػػػػػة:  .3

كالتكنكلكجية كالمقرر أف تشيد عمى مساحة مائة كأربعيف دكنمػا، كسػتقدـ المدينػة خدمػة التعمػيـ 
تييػػ  العػػالي فػػي مجػػاالت اليندسػػة كالتكنكلكجيػػا، إلػػى جانػػب الحديقػػة التكنكلكجيػػة التػػي سػػكؼ 

 الفرص خدمة االختراع كالتطكير كالشراكة مع قطاع األعماؿ كالصناعة.
كمػا تػـ تخصػيص قطعػة مػف األرض إلقامػة المدينػة الطبيػة التػي ستضػـ كميػة  المدينة الطبية: .4

الطػػب كالعمػػـك الصػػحية كالمستشػػفى الجػػامعي، الػػذم شػػرعت الجامعػػة فػػي بنائػػو، كذلػػؾ بيػػدؼ 
خػػػػػريج أطبػػػػػاء متميػػػػػزيف، كمػػػػػرتبطيف بػػػػػالكاقع المحمػػػػػي، تػػػػػكفير تعمػػػػػيـ طبػػػػػي محمػػػػػي متميػػػػػز، كت

كاسػػػتقطاب كتػػػكفير كفػػػاءات طبيػػػة مػػػاىرة فػػػي التعمػػػيـ الطبػػػي، كالمسػػػاىمة فػػػي تأىيػػػؿ الطػػػكاقـ 
 الطبية، كتحسيف مستكل الخدمات الطبية في قطاع غزة، كتقديـ الخدمات الطبية لطمبتيا.

جػػػكاء لطمبتيػػػا، كتيػػػتـ بالحػػػدائؽ تيػػػتـ الجامعػػػة بتػػػكفير أفضػػػؿ األ المرافػػػؽ العامػػػة كالسػػػاحات: .5
كالمسػػاحات الخضػػراء كالسػػاحات الكاسػػعة، التػػي تضػػفي جػػكا مػػف الراحػػة يشػػجع الطالػػب عمػػى 
قضاء الجزء األكبر مف نياره داخؿ الجامعة، كتعنى الجامعة بتكفير التسػييبلت البلزمػة لػذكم 

 لجامعية.االحتياجات الخاصة ليتمكنكا مف الكصكؿ إلى مختمؼ المباني كالمرافؽ ا
يعتبػػر مركػػز المػػؤتمرات فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية األكبػػر فػػي فمسػػطيف، كىػػك  مركػػز المػػؤتمرات: .6

مبنػػى مييػػب يحتػػكم عمػػى قاعػػة المػػؤتمرات الكبػػرل التػػي تتسػػع أللػػؼ شػػخص، باإلضػػافة إلػػى 
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القاعات المساندة، كقاعات النػدكات، ككرش العمػؿ، كالمرافػؽ البلزمػة، كتعقػد الجامعػة فػي ىػذا 
المؤتمرات العممية كاأليػاـ الدراسػية لكميػات كأقسػاـ الجامعػة، كاالحتفػاالت كالمحاضػرات المركز 

 العامة كاألنشطة الثقافية اليامة.
ييتـ المركز بنشػر القػرآف الكػريـ حفظػا كدراسػة، كتعمػيـ  مركز القرآف الكريـ كالدعكة اإلسبلمية: .7

شػػر الػدعكة اإلسػػبلمية عممػػا كفيمػػا أحكػاـ تبلكتػػو كقراءاتػػو كعمكمػػو كأحكامػو كرعايػػة حفظتػػو، كن
كقػػػػكال كعمػػػػبل، كيطمػػػػح المركػػػػز إلػػػػى أف يكػػػػكف مركػػػػزا إسػػػػبلميا كبيػػػػرا يخػػػػدـ مجتمػػػػع الجامعػػػػة 
اإلسبلمية كالشعب الفمسطيني كاألمة اإلسبلمية مف خبلؿ نشر العمـك القرآنية كالعمـك الشرعية 

 بشكؿ كامؿ.
مػيـ اإللكتركنػي ضػمف مسػاعييا المسػتمرة أنشػأت الجامعػة مركػزا لمتع مركز التعمػيـ اإللكتركنػي: .8

في البحث عف أدكات كطرؽ تعمـ جديدة، لتحسػيف عمميػة الػتعمـ، كقػد اىتمػت الجامعػة بتأىيػؿ 
أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي ىػػذا المجػػاؿ كأثػػر ذلػػؾ عػػف طػػرح مسػػاقات كثيػػرة لطمبػػة الجامعػػة 

جيػػػػػدة لمتفاعػػػػػؿ لبلسػػػػػتفادة منيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ صػػػػػفحة الجامعػػػػػة، كمػػػػػا كفػػػػػرت الجامعػػػػػة فرصػػػػػة 
 اإللكتركني بيف الطمبة كمدرسييـ مف خبلؿ ىذا المركز.

 الجامع  ا   م  : في موظف نعدد ال
، مصػنفيف مػا بػيف المػكظفيف األكػاديمييف، مكظفان  1075يعمؿ في الجامعة اإلسبلمية ما يقارب مف 

 كاإلدارييف كالخدمات مصنفيف حسب الجدكؿ التالي:

 ي الجامع  ا   م  .(: عدد و صن ف موظف1جدول)
 العدد التصنيؼ
 416 أكاديمي
 467 إدارم
 192 خدمات

 1075 إجمالي عدد المكظفيف
 (2013)المصدر: الجامع  ا   م  ، شئون الموظف ن،
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حيػػث يبمػػػغ عػػػدد المػػػكظفيف أصػػػحاب المناصػػػب اإلشػػػرافية فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية كالكظػػػائؼ 
 مصنفيف حسب الجدكؿ التالي: كمكظفة مكظفا 177كالرئيس كنكابو  الكسطىاإلدارية 

 (: الموظف ن أصحاب المناصب ا شراف   في الجامع  ا   م  2جدول)

 %(100الجامع  ا   م   ) الم مى الوظ في م.

 1 رئيس الجامعة  .1

 10 نكاب كمساعديف  .2

 22 عميد  .3

 20 نائب/مساعد عميد  .4

 49 رئيس قسـ أكاديمي  .5

 22 مدير  .6

 12 اؿ مديرقائـ بأعم  .7

 11 مساعد مدير  .8

 30 رئيس قسـ/مشرؼ إدارم  .9

 177 المجمكع

 
 (2013 )المصدر: الجامع  ا   م  ، شئون الموظف ن، 
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 :م مقد
الدراسػات السػابقة مصػدرا ميمػا لمدارسػيف كالبػاحثيف، إذ تسػاعدىـ فػي تكػكيف خمفيػػات  تشػكؿ

عمميػػة عػػف مكاضػػيع دراسػػتيـ كأبحػػاثيـ. كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػكؼ تسػػتعرض الباحثػػة أبػػرز الدراسػػات 
كقد قامػت  يا،السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة، كالتي استطاعت الباحثة الحصكؿ عمييا كجمع

دراسػػػػػة(، كالدراسػػػػػات العربيػػػػػة  11محػػػػػاكر أال كىػػػػػـ الدراسػػػػػات المحميػػػػػة ) 3احثػػػػػة بتقسػػػػػيميا إلػػػػػى الب
دراسػػات(، كتحػػاكؿ الباحثػػػة مػػف خػػبلؿ ىػػػذه الدراسػػات تكضػػػيح 7دراسػػة(، كالدراسػػات األجنبيػػػة )11)

كجيات النظػر المختمفػة لمبػاحثيف كمعرفػة آرائيػـ حػكؿ مكضػكع الدراسػة، كسػكؼ يػتـ اسػتعراض ىػذه 
 مرتبة مف األحدث إلى األقدـ كمف ثـ التعميؽ عمييا.  الدراسات

 :المحم   الدرا ات
(  بعنةوان: "أثةر إدارة الةذات عمةى فةرص ال شةغ ل درا ة   طب ق ة  عمةى 2011، ب)شع درا   .1

 .خر جي كم   مج مع  در ب غزة"
ىذه الدراسة إلى التعػرؼ عمػى الػدكر الػذم تمعبػو إدارة الػذات فػي تحقيػؽ فػرص عمػؿ  ىدفت

ككالػة الغػكث الدكليػة . كلقػد قػاـ  –اسبة لمخرجيف مف األقسػاـ الفنيػة فػي كميػة مجتمػع تػدريب غػزة من
مػػف خػػبلؿ مؤشػػرات سػػمككية يمكػػف قياسػػيا  جالباحػػث بتحديػػد محػػاكر لدراسػػة إدارة الػػذات لػػدل الخػػري

ت أمػا ىػػذه المحػاكر فكانػػ بكاسػطة إدارة عمميػة اسػػتخدميا الباحػث كىػي اسػػتبانة أعػدت ليػػذا الغػرض.
"مسػػتكل إدارة الجانػػب السػػمككي ، مسػػتكل إدارة الجانػػب الصػػحي )الجسػػدم كالنفسػػي( كالشخصػػية ، 
كمسػتكل إدارة الجانػب المينػػي "، اسػتخدـ الباحػػث المػنيج الكصػفي التحميمػػي الػذم يعتمػػد عمػى جمػػع 

 البيانات حكؿ الظاىرة كتفسيرىا .

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
 الذات لدل خريجي كمية مجتمع تدريب غزة . في  مستكيات إدارة اكتتف كجكد - أ
الػذيف حصػػمكا عمػى فرصػة عمػػؿ يمتمكػكف مسػتكيات فػػي إدارة الػذات أعمػى مػػف  الخريجػكف - ب

 زمبلئيـ الذيف لـ يتمكنكا مف الحصكؿ عمى عمؿ مناسب .
عبلقة مكجبة بيف مستكل إدارة الذات كبيف جكدة فرصػة العمػؿ التػي يحصػؿ عمييػا  كجكد - ت

 الخريج.

 تكصيات الدراسة فكانت:أىـ  أما
 الدكر الذم تمعبو الكمية لبناء كفايات إدارة الذات لدل طبلبيا. تعزيز - أ
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 المنياج ليشمؿ عمى مكاد تتناكؿ ميارات ككفايات لبناء إدارة الذات. تطكير - ب
 برامج التكجيو الميني . تطكير - ت
حقائػػػػب تدريبيػػػػة خاصػػػػة لتػػػػدريب مػػػػدربي الكميػػػػة عمػػػػى أسػػػػاليب مبلحظػػػػة سػػػػمات  تصػػػػميـ - ث

 تنمية كتطكير إدارة الذات لمطمبة . مىككسائؿ العمؿ ع كأساليب الشخصية
 عمى تطكير أىداؼ التدريب الميداني ليشمؿ التدريب عمى إدارة الذات . العمؿ - ج
 كتحسػيف خػدمات مػا بعػد التخػرج مػف خػبلؿ متابعػة الخػريجيف منػذ لحظػة تخػرجيـ تطكير - ح

ل كفايػاتيـ فػي إدارة الػذات ليعيػنيـ حسب حاجاتيـ بميارات إضافية لرفػع مسػتك  كتزكيدىـ
 ذلؾ عمى الفكز بفرص العمؿ المناسبة .

( بعنةةوان :" أثةةر مشةةارك  العةةامم ن فةةي وكالةة  الغةةوث و شةةغ ل ال جئةة ن 2011)العمري،درا ةة  .2
 الفم ط ن  ن )ا ونروا( في ا خاذ القرارات عمى أدائيم الوظ في".

لعػامميف فػي ككالػة الغػكث الدكليػة)األكنركا( ىذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى أثػر مشػاركة ا ىدفت
بغزة في اتخػاذ القػرارات عمػى أدائيػـ الػكظيفي، ككػذلؾ إلػى معرفػة العبلقػة بػيف المتغيػرات الديمغرافيػة 

العمػػؿ فػػي الكظيفػػة  كات)الجػػنس، العمػػر، المؤىػػؿ العممػػي، عػػدد سػػنكات العمػػؿ فػػي الككالػػة، عػػدد سػػن
لحػػػالي كالػػػدائرة( عمػػػى المشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات ، كقػػػد الحاليػػػة، الدرجػػػة الكظيفيػػػة، مقػػػر العمػػػؿ ا

 اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمدراسة .

 أىـ نتائج الدراسة: كانت
( بػػػػيف (0.05عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة إيجابيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  تكجػػػػد - أ

طبيعػػػة العمػػػؿ،  نكعيػػػة  العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي المشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات )نمػػػط القيػػػادة،
القػػرارات، كفػػاءة العػػامميف، المنػػاخ التنظيمػػي( كاألداء الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي ككالػػة الغػػكث 

 الدكلية بغزة.
فػػي  مميفتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف إجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ مشػػاركة العػػا ال - ب

مػػػؿ فػػػي الكظيفػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات تعػػػزل إلػػػى )الجػػػنس، المؤىػػػؿ العممػػػي، عػػػدد سػػػنكات الع
 الحالية(.

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حكؿ مجاالت الدراسة تعزل إلى  تكجد - ت
مقػػر العمػػؿ الحػػػالي ، العمػػر، عػػدد سػػػنكات العمػػؿ فػػي الككالػػػة، الدرجػػة الكظيفيػػة كالػػػدائرة 

 بشكؿ عاـ باستثناء بعض المجاالت. 
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 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
 ركة العامميف في اتخاذ القرارات بشكؿ أكبر مما ىك عميو حاليا.مشا ضركرة - أ
 عمى مشاركة العامميف ذكم الكفاءات العالية بالنسبة لمقرارات اإلستراتيجية. العمؿ - ب
المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرارات مػػف خػػبلؿ تقػػديـ الحػػكافز لمعػػامميف لممشػػاركة كتػػكفير  تفعيػػؿ - ت

 الظركؼ المناسبة لذلؾ.
 مميف في اتخاذ القرارات كسياسة إدارية.مشاركة العا تبني - ث
عمػػػػى زيػػػػادة التفػػػػكيض كتػػػػدريب الرؤسػػػػاء عمػػػػى كيفيػػػػة التفػػػػكيض ككيفيػػػػة إشػػػػراكيـ  العمػػػػؿ - ج

 لممرؤكسيف في عممية اتخاذ القرار .

( بعنةةوان:" ع قةة  مفيةةوم الةةذات بم ةة وى الطمةةوح لةةدى طمبةة  جامعةة  2009)بركات، درا ةة . 3
 غ رات".القدس المف وح  وع ق يما ببعض الم 

ىػذه الدراسػػة إلػى التعػرؼ عمػػى عبلقػة مفيػـك الػػذات بمسػتكل الطمػكح لػػدل طمبػة جامعػػة  ىػدفت
 القػػػػدس المفتكحػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ التعميميػػػػة: نػػػػابمس كطػػػػكلكـر كجنػػػػيف كقمقيميػػػػة كسػػػػمفيت، فػػػػي ضػػػػكء

كالتخصػػػص، كالتحصػػػيؿ األكػػػاديمي، ليػػػذا الغػػػرض طبػػػؽ مقياسػػػاف ىمػػػا، األكؿ  الجػػػنس، :متغيػػػرات
 ـك الذات كاآلخر لمستكل الطمكح.لقياس مفي

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
المتكسػط، كأف  مسػتكلمستكل مفيكـ الذات كمستكل الطمكح لدل أفراد الدراسة ىمػا بال أف - أ

 ىناؾ ارتباطا مكجبا بيف مفيـك الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة الجامعة.
ب عمػػى مقيػػاس مفيػػػـك بينػػت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػػائيا فػػي درجػػات الطػػبل كمػػا - ب

الذات كمستكل الطمكح تبعا لمغير التحصيؿ الدراسي لصالح فئة الطػبلب ذكم التحصػيؿ 
 المرتفع، كعدـ كجكد فركؽ جكىرية في ىذه الدرجات تبعا لمتغيرم الجنس كالتخصص.

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
متأكػد مػف مػدل ثبػات ىػذه القياـ بدراسات مماثمة في المنػاطؽ التعميميػة األخػرل، ل ضركرة - أ

 النتائج.
المسػػتقمة الػػكاردة أك غيرىػػػا  متغيػػراتبدراسػػات عمػػى مسػػتكل فمسػػطيف لمعرفػػة أثػػر ال القيػػاـ - ب

 عمى مفيـك الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة الجامعات الفمسطينية كالمدارس.
 الطمبة مف التعبير عف أنفسيـ، كضركرة تقبؿ اآلباء كالمدرسيف ليـ. تمكيف - ت
ر كعبلقػػة الطمبػػة بػػالمجتمع الخػػارجي، لمػػا لػػذلؾ مػػف آثػػار نفسػػية إيجابيػػة عمػػى دك  تفعيػػؿ - ث

 نفسية كشخصية الطالب.
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 فةي القةرارات ا خةاذ وفاعم ة  ال ةمط   فةو ض بة ن ( بعنةوان :"الع قة 2006)مينةا، درا ة . 4
 "الفم ط ن   الجامعات في ال در     الي ئ  أعضاء نظر وجي  من ا كاد م   ا ق ام

 فػي  القػرارات اتخػاذ كفاعميػة السػمطة تفػكيض بػيف العبلقػة إلػى التعػرؼ الدراسػة هىػذ ىػدفت
 مػف كذلػؾ الفمسػطينية، الجامعػات فػي التدريسػية الييئػة أعضػاء نظػر كجيػة مػف األكاديميػة األقسػاـ
 فػي القػرارات اتخػاذ فاعميػة درجػة إلػى التعػرؼ ككػذلؾ السػمطة، تفػكيض درجػة إلػى التعػرؼ خػبلؿ

 فػي التدريسػية الييئػة أعضػاء نظػر كجيػة مػف المختمفػة المجػاالت فػي ألكاديميػةا األقسػاـ مجػالس
 .الفمسطينية الجامعات

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
 الييئػة أعضػاء نظػر كجيػة مػف األكاديميػة األقسػاـ فػي القػرارات اتخػاذ فاعميػة درجػة أف - أ

 لبلسػتجابة ئكيػةالم النسػبة كصػمت حيث كبيرة، كانت الفمسطينية الجامعات في التدريسية
 %(.76الكمية ) لمدرجة

 ( بػيف تفػكيض السػمطةα =0.05)الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائينا دالػة إيجابية عبلقة كجكد - ب
 كفاعمية اتخاذ القرارات. 

(  فػي تفػكيض السػمطة  α =0.05)الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد - ت
 .الذككر لحلصا ك كاإلناث الذككر بيف القرار اتخاذ في مجاؿ

( في تفكيض السمطة فػي α =0.05)الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد - ث
 .الدكتكراه كلصالح كالماجستير الدكتكراه بيف القرار اتخاذ مجاؿ

( فػي فاعميػة اتخػاذ α =0.05)الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد - ج
 .العممية الكميات كلصالح العممية كالكميات اإلنسانية الكميات بيف القرارات

( فػي فاعميػة اتخػاذ α =0.05)الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد - ح
 الكميػة كالدرجػة القػرارات، اتخػاذ عمميػة كممارسػة التعميميػة، الميػاـ مجػالي القػرارات عمػى

 .إدارم يأكاديم كلصالح إدارم كأكاديمي تعميمي أكاديمي بيف القرارات اتخاذ لفاعمية

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
 مػف أساسػية كظيفػة ككنػو التدريسػية الييئػة ألعضػاء العمميػة البحػكث بمشركعات االىتماـ - أ

 .األكاديمية األقساـ خاصة ك الجامعة كظائؼ
 .المجتمع بقضايا كالدكتكراه الماجستير كأطركحات العممية األبحاث مشاريع ربط - ب



43 

 فػي المشػاركة خػبلؿ مػف األكاديميػة األقسػاـ لمجػالس تالصػبلحيا تفػكيض نطػاؽ تكسػيع - ت
 .األقساـ ميزانية مكضكع

 مػف كتحميميا االختبارات نتائج كدراسة التقكيـ بأساليب األكاديمية األقساـ مجالس اىتماـ - ث
تاحػة التػدريس مينػة مسػتكل رفػع اجػؿ  مناىجيػا كمراجعػة بالتجديػد لمعػامميف الفرصػة كا 

 .كأساليبيا كطرقيا

( بعنةةةوان: "مفيةةةوم الةةةذات وأثةةةر بعةةةض الم غ ةةةرات الد موغراف ةةة  2003 ،)عبةةةد العمةةةي درا ةةة . 5
الحكوم ةة  فةةي محةةافظ ي جنةة ن   وع ق ةةو بظةةاىرة ااح ةةراق النف ةةي لةةدى معممةةي المرحمةة  الثانو ةة

 ونابمس".
ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل مفيػػػـك الػػػذات ، كمسػػػتكيات األبعػػػاد الثبلثػػػة  ىػػػدفت
( كذلػؾ مػف كجيػة  جػاز) اإلجياد االنفعالي ، كتبمد الشعكر ، كنقػص الشػعكر باإلن لبلحتراؽ النفسي

نظػػر معممػػي كمعممػػات المرحمػػة الثانكيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محػػافظتي جنػػيف كنػػابمس ، كمػػا 
، المؤىػػػؿ العممػػػي ، مسػػػتكل  رةىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر المتغيػػػرات ) الجػػػنس ، العمػػػر ، الخبػػػ

 لسكف ، الحالة االجتماعية ( عمى مفيـك الذات لدل ىذه الفئة مف المعمميف. مكاف ا  الدخؿ، 
:  كالثػػاني) تنسػػي ( لقيػػاس مفيػػـك الػػذات،  اسقػػاـ الباحػػث بتعػػديؿ مقياسػػيف ىمػػا : األكؿ : مقيػػ كقػػد

 مقياس ) ماسبلش ( لقياس االحتراؽ النفسي . 

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
متكسػطة عمػى أبعػاد الػذات ) الجسػمية، كالشخصػية،  مستكل مفيـك الذات جػاء بدرجػة أف - أ

كاألسػػرية ، كاألخبلقيػػة ، كالدرجػػػة الكميػػة ( ، بينمػػػا جػػاء بدرجػػػة ضػػعيفة عمػػػى بعػػد الػػػذات 
 االجتماعية . 

، كبدرجػػػة نفعػػػاليمسػػتكل االحتػػػراؽ النفسػػػي جػػاء بدرجػػػة مرتفعػػػة عمػػػى بعػػد اإلجيػػػاد اال أف - ب
 معتدلة عمى بعد تبمد الشعكر.  متدنية عمى بعد نقص الشعكر باإلنجاز، كبدرجة

عبلقػػة طرديػػة ذات ارتبػػاط ىػػاـ داؿ إحصػػائيان بػػيف مفيػػكـ الػػذات كاالحتػػراؽ النفسػػي  تكجػػد - ت
 بأبعاده الثبلثة . 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل مفيـك الػذات بػيف الػذككر كاإلنػاث عمػى بعػدم  عدـ - ث
   إحصػػائيان عمػػى أبعػػاد الػػذات  الػػذات ) الجسػػمية ، كالشخصػػية ( ، بينمػػا كانػػت الفػػركؽ دالػػة

، كاالجتماعيػػة ، كاألسػػرية ، كالدرجػػة الكميػػة ( ، حيػػث كانػػت الفػػركؽ لصػػالح  األخبلقيػػة)
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مػػى ىػػذه األبعػػاد ممػػا ىػػك عميػػو لػػدل الػػذككر ع مػػىاإلنػػاث ، أم أف لػػدييف مفيػػـك ذات أع
 .كالدرجة الكمية

متغيػػرات ) العمػػر ،  كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل مفيػػكـ الػػذات تعػػزل إلػػى عػدـ - ج
 كالخبرة ، كالمؤىؿ العممي ، كمستكل الدخؿ ، كمكاف السكف (. 

بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية ، فمـ تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي مسػتكل مفيػكـ  أما - ح
الػػػػذات بػػػػيف المتػػػػزكجيف كغيػػػػر المتػػػػزكجيف عمػػػػى أبعػػػػاد الػػػػذات ) الشخصػػػػية ، كاألسػػػػرية، 

         ، بينمػػػػػا كانػػػػػت الفػػػػػركؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيان عمػػػػػى بعػػػػػد الػػػػػذات  كاالجتماعيػػػػػة ، كالجسػػػػػمية (
حيث كانت الفركؽ لصالح غير المتزكجيف ، أم أف مفيـك  ،كالدرجة الكمية (  األخبلقية)

 . ىك عميو لدل المعمميف المتزكجيف الذات لدل المعمميف غير المتزكجيف أعمى مما

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
ارة التربية كالتعميـ باتخاذ اإلجراءات كالتدابير البلزمة مف أجؿ رفع مسػتكل قياـ كز  ضركرة - أ

 الذات عند المعمميف ، كتييئة األجكاء المناسبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ .
طيبػػة داخػػؿ مجتمػػع المدرسػػة كبينػػو كبػػيف المجتمػػع  إنسػػانيةضػػركرة بنػػاء عبلقػػات  ككػػذلؾ - ب

 الخارجي ، كتحسيف ظركؼ العمؿ لممتعمميف.
إجراء المزيد مػف الدراسػات المشػابية أك المرتبطػة بيػذه الدراسػة عمػى قطػاع أكسػع  ضركرة - ت

 مف مجتمع المعمميف يشمؿ معممي المرحمة االبتدائية كاإلعدادية.

م( بعنوان: "فاعم   الذات لمدراء المدارس الثانو   الحكوم   في محافظات 2002)أقرع،درا  . 6
 لمعمم ن".وا نشمال فم ط ن من وجي  نظر المد ر 

ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد درجػػة فاعميػػة الػػذات لمػػدراء المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي  ىػػدفت
، سمفيت، قمقيمية، جنػيف( مػف كجيػة نظػر  محافظات شماؿ فمسطيف الخمسة كىي : )نابمس، طكلكـر

، المؤىػػؿ كالمعممػػيف، كبيػػاف أثػػر كػػؿ مػػف المتغيػػرات المسػػتقمة التاليػػة كىػػي: )الكظيفػػة، الجػػنس اءالمػػدر 
 العممي، الخبرة(عمى درجة فاعمية الذات لممدراء.

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
درجػػػة فاعميػػػة الػػػذات لممػػػدراء عمػػػى مجمػػػؿ األداة كانػػػت بدرجػػػة عاليػػػة جػػػدا، إذ بمغػػػت  أف - أ

 ( فقرة عمى درجة عالية جدا.55( فقرة عمى درجة عالية ك)11%(، فقد حصمت )82.8)
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( فػي درجػة فاعميػة الػذات 0.05ئية عنػد مسػتكل الداللػة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ال - ب
لػػػػدل مػػػػدراء المػػػػدارس الثانكيػػػػة الحككميػػػػة فػػػػي محافظػػػػات شػػػػماؿ فمسػػػػطيف تعػػػػزل لمتغيػػػػر 

 الكظيفة عند أفراد عينة الدراسة مف مديريف كمعمميف.
( فػي درجػة فاعميػة الػذات 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ) ال - ت

ء المػػدارس الثانكيػػة األكاديميػػة الحككميػػة فػػي محافظػػات شػػماؿ فمسػػطيف تعػػزل لػػدل مػػدرا
 لمتغير الجنس عند أفراد العينة.

فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أم مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة كال فػػي الدرجػػة  تكجػػد ال  - ث
 .(  تبعا لمتغير الخبرة0.05اللة)الكمية لفاعمية الذات لممدراء عند مستكل الد

 كصيات الدراسة فكانت:أىـ ت أما
الباحػػػػث بضػػػػركرة زيػػػػادة فاعميػػػػة الػػػػذات لمػػػػدراء المػػػػدارس الثانكيػػػػة الحككميػػػػة فػػػػي  كصػػػػىأ - أ

 فمسطيف.
كتشػػػػػجيع اتبػػػػػاع األسػػػػػاليب الديمقراطيػػػػػة فػػػػػي إدارة المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة األكاديميػػػػػة  اعتمػػػػػاد - ب

الحككميػػة، ألنيػػا األفضػػػؿ كذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ إعطػػاء مكافػػػرت لممػػدراء الػػػذيف يسػػمككف ىػػػذه 
 لطريقة.ا

تعييف مدراء جدد يجب تقديـ مف يحمؿ اختصػاص فػي اإلدارة التربكيػة عمػى غيػرىـ،  عند - ت
كأف يكػػكف لػػدل ىػػؤالء المػػدراء رغبػػة قكيػػة فػػي تػػكلي   ىػػذه الكظيفػػة، كذلػػؾ بيػػدؼ تطػػكير   

 المدارس كالتقدـ فييا .

 في فم ط ن" ( بعنوان:" مفيوم الذات لدى طمب  جامع  النجاح الوطن  2001)حنون، درا  . 7
الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مفيػػػـك الػػػذات لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة فػػػي  ىػػػدفت

فمسػطيف، إضػافة إلػى تحديػد دكر متغيػرات كػؿ مػف )الجػنس، مكػاف السػكف، المعػدؿ الدراسػي، مكػاف 
 .ذاتاإلقامة، كالمستكل الدراسي(عمى مفيـك ال

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
ة مفيػػػـك الػػذات كانػػػت منخفضػػة عمػػػى جميػػع المجػػػاالت كالدرجػػػة النتػػػائج أف درجػػ أظيػػرت - أ

 الكمية.
فػػركؽ فػػي مفيػػـك الػػذات تبعػػا لمتغيػػرات )الجػػنس، مكػػاف السػػكف، المعػػدؿ الدراسػػي(،  كجػػكد - ب

 مكػاف)لكمية لمفيـك الػذات تبعػا لمتغيػرم بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيا عمى الدرجة ا
 اإلقامة كالمستكل الدراسي(.
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 صيات الدراسة فكانت:أىـ تك  أما
باألنشطة البلمنيجية لما ليا مف دكر إيجابي فػي صػقؿ شخصػية الطمبػة كتنميػة  االىتماـ - أ

 مفيـك الذات لدييـ.
لػػدل الػػذككر فػػي جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة حيػػث أظيػػرت  تاالىتمػػاـ بمفيػػـك الػػذا ضػػركرة - ب

 النتائج تفكؽ اإلناث في مفيـك الذات عمى الذككر.

( بعنوان :"أثر ال رب   المو  ق   عمى مفيوم الذات لدى طمب  الصةف 2000)جاد اهلل، درا  . 8
 العاشر ا  ا ي في المدارس الحكوم   في مد ن  نابمس ".

الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى أثػػػر التربيػػػة المكسػػػيقية عمػػػى مفيػػػـك الػػػذات لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ  ىػػػدفت
حقيؽ أىػداؼ الدراسػة اسػتخدـ العاشر األساسي في المدارس الحككمية في مدينة نابمس، كمف أجؿ ت

ىػػارس الػذم تػػـ تعريبػػو إلػى المغػػة العربيػػة كتطبيقػو عمػػى البيئػػة -الباحػث مقيػػاس مفيػػـك الػذات لبيػػرس
 كالمدرسػػػي، األردنيػػػة ، كىػػػذا المقيػػػاس يشػػػتمؿ عمػػػى سػػػتة مجػػػاالت كىػػػي) السػػػمكؾ، كالكضػػػع الفكػػػرم

 ، كالرضا كالسعادة( .كالمظير الفسيكلكجي كالطمة الخارجية، كالقمؽ، كالشيرة كالشعبية

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
نتػػػػائج الدراسػػػػة أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة  ظيػػػػرتأ - أ

(0.05= α)  فػػي مفيػػـك الػػذات فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة لػػدل طمبػػة الصػػؼ
لجنس، مكاف العاشر األساسي في المدارس الحككمية في مدينة نابمس تعزل لمتغيرات ) ا

السػػػكف، مسػػػتكل تعمػػػـ األب، مسػػػتكل تعمػػػـ األـ ، المعػػػدؿ الدراسػػػي(عمى مجػػػاالت مفيػػػـك 
الػػػذات، بينمػػػا كانػػػت الفػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا عمػػػى بعػػػض ىػػػذه المجػػػاالت كىػػػي: المظيػػػر 

 الفسيكلكجي كالطمة الخارجية، كالقمؽ، كالرضا كالسعادة، كالكضع الفكرم كالمدرسي.
 (α =0.05)د فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة نتائج الدراسة كجك  أظيرت - ب

فػػي مفيػػـك الػػذات بػػيف القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم عنػػد أفػػراد العينتػػيف التجريبيػػة كالضػػابطة 
 لصالح القياس البعدم .

نتػػػػائج الدراسػػػػة أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة  أظيػػػػرت - ت
(0.05= α) ل طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحككميػة في مفيـك الذات لد

  .في مدينة نابمس بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعزل إلى التربية المكسيقية
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 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
الباحػث بضػركرة زيػادة الفتػرة الزمنيػة البلزمػة لدراسػة تػأثير التربيػة المكسػيقية عمػى  أكصى - أ

 نػػات، كضػػركرة إجػػراء دراسػػات بمقػػاييس أخػػرل لقيػػاس مفيػػـك الػػذات لػػدل عيمفيػػـك الػػذات
 تعيش في ظركؼ متشابية.

( بعنوان:" مفيوم الذات ا كاد مي و أثره بةبعض الم غ ةرات الد موغراف ة  1998) نوفل،درا   .9
 في محافظ  نابمس" حكوم  لدى طمب  الصف ال ا ع ا  ا ي في المدارس ال

ة تأثر مفيـك الػذات األكػاديمي بػبعض المتغيػرات الديمكغرافيػة لػدل ىذه الدراسة معرف ىدفت
طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػة نػػابمس، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ 

 استبانة مقياس الذات األكاديمي )لبرككفر(.
 

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
اسػػػع األساسػػػي فػػػي مقيػػػاس مفيػػػـك تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث لطمبػػػة الصػػػؼ الت ال - أ

 الذات األكاديمي في المدارس الحككمية في محافظة نابمس.
فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات طمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي فػػػي مقيػػػاس مفيػػػـك  كجػػػكد - ب

الػػذات األكػػاديمي فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػة نػػابمس تبعػػا لمتغيػػر مسػػتكل تعمػػـ 
 األب.

 

 انت:أىـ تكصيات الدراسة فك أما
تعطػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية أىميػػة لمفيػػـك الػػذات األكػػاديمي كتطػػكيره لػػدل  أف - أ

 الطمبة في المدارس الحككمية.
المرشػػػديف التربػػػكييف فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة لئلسػػػياـ بتعزيػػػز المفيػػػـك األكػػػاديمي  إشػػػراؾ - ب

 لطمبة المدارس كذلؾ عف طريؽ اإلرشاد كالتكجيو الجمعي.

( بعنةةوان :"الع قةة  بةة ن مفيةةوم الةةذات ومركةةز الضةةبط لةةدى الطمبةة  1996 ان،) ةةرح درا ةة  .10
 الجامع  ن في الجامعات الفم ط ن   في الضف  الغرب   "

ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى تحديػػػػد العبلقػػػػة بػػػػيف مفيػػػػـك الػػػػذات كمركػػػػز الضػػػػبط لػػػػدل الطمبػػػػة  ىػػػػدفت
جػػػاح الكطنيػػػة، كجامعػػػة الجػػػامعييف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كىػػػي )جامعػػػة الن

بيرزيػػت، كجامعػػة بيػػت لحػػـ، كجامعػػة الخميػػؿ، كجامعػػة القدس)كميػػة الميػػف الطبيػػة(، كمػػا ىػػدفت إلػػى 
اعتمػػادا عمػػى متغيػػرات )الجامعػػة، الجػػنس، التخصػػص، المسػػتكل  ةدراسػػة مفيػػـك الػػذات لػػدل الطمبػػ

ف ىمػا مسػتكل سػنة ك إلػى دراسػة مركػز الضػبط لػدل الطمبػة مػف مسػتكيي الدراسي، المنطقة السػكنية(
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ثانية كمستكل سنة رابعة مكزعيف عمى تخصصات إدارة األعماؿ، اليندسػة المدنيػة، الفقػو كالتشػريع، 
التمريض، العبلج الطبيعي، الرياضيات. كلدراسة مفيػكـ الػذات قامػت الباحثػة بتطبيػؽ مقيػاس كػكبر 

قيػػاس عمػى البيئػة الفمسػػطينية ، سػميث كالمعػرب لػيبلئـ البيئػػة األردنيػة، كمػا قامػػت الباحثػة بتقنػيف الم
 كما طبؽ عمييـ مقياس ركتر لمضبط الداخمي كالخارجي كالمعرب ليبلئـ البيئة الفمسطينية.

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف طمبػة الجامعػات الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة فػي  كجكد - أ

ة إحصػػائية بػػيف طمبػػة جامعػػة النجػػاح مفيػػـك الػػذات فقػػد اتضػػح أف ىنػػاؾ فركقػػا ذات داللػػ
الكطنيػػة كطمبػػة جامعػػة بيرزيػػت، كطمبػػة جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة كطمبػػة جامعػػة بيػػت لحػػـ، 
كطمبػة جامعػة النجػاح الكطنيػػة كطمبػة جامعػة القدس)كميػة الميػػف الطبيػة(، إذ أظيػر طمبػػة 

 جامعة النجاح. ةجامعة بيرزيت كبيت لحـ كالقدس مفاىيـ ذات أعمى مف طمب
كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف الطػبلب الػذككر كالطالبػات اإلنػاث فػي مفيػـك  عدـ - ب

 الذات في مختمؼ الجامعات قيد الدراسة .
بيف الطمبة في مفيكـ الذات تعزل لمتخصص فقد اتضح  إحصائيةفركؽ ذات داللة  كجكد - ت

ص أف ىناؾ فركقا ذات داللػة إحصػائية بػيف طمبػة تخصػص الفقػو كالتشػريع كطمبػة تخصػ
التمريض، إذ أظير طمبة تخصص التمريض مفيـك ذات أعمى مػف طمبػة تخصػص الفقػو 

 كالتشريع.
عبلقػػة ارتباطيػػة سػػالبة بػػيف مفيػػـك الػػذات كمركػػز الضػػبط ، فػػاألفراد الػػذيف يحممػػكف  كجػػكد - ث

الػذيف يحممػكف مفػاىيـ  ألفػرادمفاىيـ إيجابية عف ذكاتيـ، يتمتعكف بمركز داخمي لمضػبط كا
 يتمتعكف بمركز خارجي لمضبط.سمبية عف ذكاتيـ 

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
تعنػػػى  كمدركسػػػة،دكر مراكػػػز اإلرشػػػاد بالجامعػػػات ككضػػػع بػػػرامج إرشػػػادية منظمػػػة  تفعيػػػؿ - أ

بالطالػػػب كبشخصػػػيتو كمشػػػكبلتو، كتيػػػدؼ إلػػػى تعزيػػػز مفيػػػـك ذات إيجػػػابي لديػػػو كتعزيػػػز 
 معتقداتو نحك الضبط الداخمي.

 كالعقميػػػػػة كالجسػػػػػمية النفسػػػػػية الجكانػػػػػب جميػػػػػع مػػػػػف لػػػػػبالطا بشخصػػػػػية الجامعػػػػػة اىتمػػػػػاـ - ب
 يجػب بػؿ فقػط، كالمعمكمػات بالمعػارؼ الطالب تزكيد عمى دكرىا يقتصر كأال كاالجتماعية

 تشػػكيؿ فػػي ىػػاـ دكر فممجامعػػة الطالػػب، شخصػػية ببنػػاء االىتمػػاـ ليشػػمؿ دكرىػػا يمتػػد أف
 لمػػا المحػددة ىػػي الميػارةك  كالمقػػدرة الجيػد عكامػػؿ بػأف كاعتقػػاده ذاتػو عػػف لمفيكمػو الطالػب
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 لبرامجيا تخطيطيا في ذلؾ الجامعات تراعي أف كضركرة بو، يقكـ سمكؾ أم عمى يترتب
 .المعمميف إعداد كحيف كفمسفتيا الدراسية كمناىجيا

( بعنوان:"  أث ر م  وى مشارك  المعمم ن لممد ر ن في ا خاذ القةرارات 1996)درا   إبراى م، .11
 ظ مي عند معممي المدارس الثانو   في محافظ  ب ت لحم وأر حا".المدر    عمى الواء ال ن

الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة أثػػػػر مسػػػػتكل مشػػػػاركة المعممػػػػيف لممػػػػديريف فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات  ىػػػػدفت
المدرسية عمى الكالء التنظيمي عند المعممػيف، كبػيف أثػر كػؿ مػف الجػنس كالمؤىػؿ العممػي فػي الػكالء 

 في اتخاذ القرارات المدرسية.  التنظيمي في ضكء مستكيات المشاركة

 الدراسة : نتائجأىـ  ككانت
المعممػػكف كالمعممػػات مسػػتكل مشػػاركتيـ بأنيػػا متكسػػطة حيػػث كػػاف أعمػػى متكسػػط  يصػػؼ - أ

ألداء المعممػػيف كالمعممػػات عمػػى مقيػػاس المشػػاركة يقػػع فػػي المسػػتكل المتكسػػط، كمػػا دلػػت 
المشػػاركة كاتخػػاذ القػػرارات المتكسػػطات الحسػػابية ألداء المعممػػيف كالمعممػػات عمػػى مقيػػاس 

بػػيف مسػػتكل المشػػاركة  فػػي اتخػػاذ القػػرارات المدرسػػية  يجابيػػةالمدرسػػية عمػػى كجػػكد عبلقػػة إ
 كبيف الكالء التنظيمي عندىـ.

بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات  (α=0.05)فػػػػركؽ ذا ت داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل  تكجػػػػد - ب
ـ  فػي اتخػاذ القػرارات المعمميف  عمى مقيػاس الػكالء التنظيمػي تعػزل إلػى مسػتكل مشػاركتي

المدرسية،  كدلت النتائج بأف ىذه الفركؽ ىي لصػالح مجمكعػة المعممػيف كالمعممػات ذكم 
 المشاركة العالية.

بػػيف متكسػػطات درجػػات  (α=0.05)فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  تكجػد - ت
المعممػػيف المعممػػيف عمػػى مقيػػاس الػػكالء التنظيمػػي تعػػزل ألثػػر تفاعػػؿ بػػيف مسػػتكل مشػػاركة 

 في  اتخاذ القرارات المدرسية كبيف الجنس.
بػػيف متكسػػطات درجػػات  (α=0.05)فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  تكجػد - ث

التنظيمػػي تعػػزل ألثػػر تفاعػػؿ بػػيف مسػػتكل مشػػاركة المعممػػيف  لػػكالءالمعممػػيف عمػػى مقيػػاس ا
 في اتخاذ القرارات المدرسية كبيف المؤىؿ العممي.

 ات الدراسة فكانت:أىـ تكصي أما
 تدريب المعمميف لزيادة خبرتيـ كفعاليتيـ لممشاركة في اتخاذ القرار. ضركرة - أ
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تكجيو نظر مديرم المدارس إلى إفساح المجاؿ لممعمميف لبلتصاؿ بأفراد المجتمػع  ضركرة - ب
المحمػػي، كتكطيػػد العبلقػػة التعاكنيػػة معيػػـ ممػػا يػػنعكس باإليجػػاب نحػػك الطمبػػة كتحصػػيميـ 

 الدراسي.
 ألف كاآلبػاء كالطػبلب لممعممػيف الفرصػة يتػيح بشكؿ العاـ لمتعميـ التنظيمية البلئحة ديؿتع - ت

 .المدرسي المستكل عمى التربكية القرارات صنع عممية في أساسيا دكرا يمعبكا

 العرب  : الدرا ات
( بعنوان :"مفيوم الذات لدى طمب  الدرا ات ااج ماع ة  2011)الحموري والصالحي،درا   .1

 ع  القص م في ضوء بعض العوامل المؤثرة ف و"في جام
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ الذات لدل طمبة الدراسات االجتماعية في جامعة  ىدفت

فػي ضػكء بعػض العكامػؿ المػؤثرة فيػو مػف أجػؿ تطػكير كتنميػة في المممكػة العربيػة السػعكدية القصيـ 
ريس كاإلداريػػيف فػػي الجامعػػة بتركيػػز الجيػػكد مفيػػـك ذات إيجػػابي لػػدييـ، كتعريػػؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػد

 نحك زيادة مفيـك الذات اإليجابي لدل الطمبة.

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف الطمبػة سػكاف المدينػة كسػكاف القريػة لصػالح الطمبػة  كجكد - أ

يػػة فػػػي سػػكاف القر  ةكلصػػالح الطمبػػ سػػكاف المدينػػة فػػي أبعػػاد )الػػذات الشخصػػية، كاليكيػػة(
)الذات البدنية، الذات األسرية، الػذات االجتماعيػة، كالسػمكؾ( ككػذلؾ لصػالح الطمبػة  أبعاد

الػػػذات البدنيػػػة، الػػػذات ) دىػػػا أقػػػؿ مػػػف خمسػػػة أفػػػراد فػػػي أبعػػػادمػػػف األسػػػر التػػػي عػػػدد أفرا
يبيـ األكبػػر فػػي ككػػاف لصػػالح الطمبػػة الػػذيف تػػرت الشخصػػية، الػػذات االجتماعيػػة، السػػمكؾ(

 الذات الشخصية، الذات األسرية، الذات االجتماعية، كنقد الذات(.) األسرة في أبعاد
الفػػركؽ لصػػالح الطمبػػة الػػذيف معػػدالتيـ فػػي الثانكيػػة العامػػة ممتػػاز فػػي أبعاد)الػػذات  جػاءت - ب

 األخبلقية، الذات الشخصية، الذات األسرية، الذات االجتماعية، السمكؾ، كنقد الذات(.

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
 التػػػدابير االىتمػػػاـ بمكضػػػكع مفيػػػـك الػػػذات كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاـ الجامعػػػة باتخػػػاذ دةزيػػػا - أ

 البلزمة لرفع مستكل مفيـك الذات لدل الطمبة.
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عمػػػى االشػػػتراؾ فػػػي فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية  عمػػػى تشػػػجيع طمبػػػة الجامعػػػة العمػػػؿ - ب
مبػة كالمػكظفيف األنشطة البلمنيجية التي تنظميا الجامعة مف أجؿ زيادة االحتكاؾ مع الط

 كانعكاس ذلؾ عمى ذاتيـ. 

( بعنةةوان:" الةةذكاء الوجةةداني وع ق ةةو با خةةاذ القةةرار لةةدى ع نةة  مةةن 2009 )الشةةيري، درا ةة  .2
 موظفي القطاع العام والقطاع الخاص بمحافظ  الطائف".  

ىػذه الدراسػػة إلػى الكشػؼ عػػف العبلقػة بػيف الػػذكاء الكجػداني كاتخػاذ القػػرار لػدل عينػػة  ىػدفت
كمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي كمتغيػػػر عػػػدد  سػػػة تبعػػػا لمتغيػػػرات الدراسػػػة متغيػػػر العمػػػؿ )عاـ/خػػػاص(الدرا

 سػػػػنكات الخبػػػػرة فػػػػي العمػػػػؿ كمتغيػػػػر الػػػػدكرات التدريبيػػػػة كمتغيػػػػر العمػػػػر كمتغيػػػػر الحالػػػػة االجتماعيػػػػة
 )متزكج/أعزب(

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
الكميػة لمػذكاء الكجػداني كبػيف النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الدرجػة  أظيرت - أ

الدرجػػػة الكميػػػة التخػػػاذ القػػػرار لػػػدل أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مػػػكظفي القطػػػاع العػػػاـ كالخػػػاص 
 .في السعكدية  بمحافظة الطائؼ

النتػػػائج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات الػػػػذكاء  أظيػػػرت - ب
ظػػة الطػػائؼ كفقػػا لمتغيػػرات الكجػػداني لػػدل مػػكظفي القطػػاع العػػاـ كالقطػػاع الخػػاص بمحاف

 الدراسة .
النتائج أنو تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات اتخػاذ القػرار  أظيرت - ت

 بمحافظة الطائؼ كفقا لمتغيرات الدراسة. الخاصلدل مكظفي القطاع العاـ كالقطاع 

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
مػػػكظفيف عمػػػى كيفيػػػة تطبيػػػؽ أبعػػػاد الػػػذكاء دكرات تدريبيػػػة ككرش تطبيقيػػػة لتػػػدريب ال عقػػػد - أ

 الكجداني في مجاؿ اتخاذ القرار.
عمى إنشاء مركز يقـك بتبني تدريب المػكظفيف فػي القطػاع العػاـ بمحافظػة الطػائؼ  العمؿ - ب

 عمى آليات إجراءات استخداـ ميارات الذكاء الكجداني.
ئكليف عػف عمميػات إقامة الندكات كالمحاضرات ككرش العمؿ كالحمقات مف قبػؿ المسػ تبني - ت

التػػػدريب فػػػي مراكػػػز التػػػدريب بمحافظػػػة الطػػػائؼ حػػػكؿ عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار لزيػػػادة كعػػػي 
تكافرىػػػا فػػػي  ـالمػػػكظفيف بطبيعػػػة ىػػػذه العمميػػػة ككػػػؿ خطػػػكة مػػػف خطكاتيػػػا كالميػػػارات الػػػبلز 

 المكظؼ ليقـك بيا مف حيث المعرفة كالممارسة. 



52 

ق ةةو بكةةل مةةن فاعم ةة  الةةذات والم ةةاندة ( بعنةةوان:" ا خةةاذ القةةرار وع 2008)الع  بةةي، درا ةة  .3
 من المرشد ن الط ب  ن بمحافظ  الطائف". ع ن ااج ماع   لدى 

ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى دراسػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار كعبلقتػػػػو بكػػػػؿ مػػػػف فاعميػػػػة الػػػػذات كالمسػػػػاندة  تيػػػػدؼ
 الدراسػػة دت، اعتمػػفػػي السػػعكدية االجتماعيػػة لػػدل عينػػة مػػف المرشػػديف الطبلبيػػيف بمحافظػػة الطػػائؼ

 عمى المنيج الكصفي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة.

 الدراسة: نتائجأىـ  ككانت
بيف كؿ مف ( 0.01)عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة تكجد - أ

درجػػات القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار ككػػؿ مػػف درجػػات فاعميػػة الػػذات، كالمسػػاندة مػػف جانػػب 
األمػػػكر، كالمسػػػاندة مػػػف جانػػػب المعممػػػيف، كرضػػػا المدرسػػػة، كالمسػػػاندة مػػػف جانػػػب أكليػػػاء 

 المرشد الطبلبي عف المساندة، كالدرجة الكمية لممساندة االجتماعية.
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كفقػػا لمكػػاف العمػػؿ، كلسػػنكات الخبػػرة، كلمراتػػب سػػكاء  ال - ب

لمتكسػػػػطات درجػػػػات القػػػػدرة عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػرار أك متكسػػػػطات درجػػػػات فاعميػػػػة الػػػػذات أك 
 تكسطات درجات المساندة االجتماعية في جميع المحاكر لدل المرشديف الطبلبييف.م

إمكانية لمتنبؤ بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدل المرشديف الطبلبيػيف مػف خػبلؿ كػؿ مػف  تكجد - ت
كىػذا 0.893 فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية حيث بمغت قيمة مربػع معامػؿ االرتبػاط 

ة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار تعتمػػػد عمػػػى فاعميػػػة الػػػذات كالمسػػػاندة مػػػف القػػػدر  %3.89يعنػػػي أف 
 االجتماعية.

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
 فاعمية الذات لدل المرشديف الطبلبييف بسبب عبلقتيا باتخاذ القرار . تنمية - أ
 المساندة االجتماعية لدل المرشديف الطبلبييف بسبب عبلقتيا باتخاذ القرار. تقكية - ب
 .الطبلبييفالقرار لدل المرشديف  ذشادية كتدريبية لتنمية القدرة عمى اتخابرامج إر  تصميـ - ت
عمى إزالة كافة المعكقات كالمشكبلت التػي تحػكؿ دكف قيػاـ المرشػد الطبلبػي بعممػو  العمؿ - ث

 عمى أكمؿ كجو.

( بعنوان :" الضةغوط ااج ماع ة  وضةغوط العمةل وأثرىةا عمةى ا خةاذ 2007)القحطاني، درا   .4
 درا   م ح   عمى ضباط الجوازات بمنطق  مك  المكرم ". -ار  القرارات ا د
اعيػػػة كاتخػػػاذ القػػػرارات ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف الضػػػغكط االجتم ىػػػدفت

لػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أبػػػرز الضػػػغكط االجتماعيػػػة التػػػي تكاجػػػو ضػػػباط الجػػػكازات عنػػػد اتخػػػاذ اإلداريػػػة  كا 
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كالتعػػرؼ عمػػى اآلثػػار المتكقعػػة لمضػػغكط االجتماعيػػة عمػػى القػػرارات اإلداريػػة بمنطقػػة مكػػة المكرمػػة، 
اتخػػػاذ القػػػرارات اإلداريػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر ضػػػباط الجػػػكازات بمنطقػػػة مكػػػة المكرمػػػة، كالتعػػػرؼ عمػػػى 

 داريػةالعكامؿ التػي تػؤدم إلػى الحػد مػف اآلثػار السػمبية لمضػغكط االجتماعيػة عمػى اتخػاذ القػرارات اإل
مكة المكرمة، كأيضا إلى التعرؼ عمى الفػركؽ ذات الداللػة مف كجية نظر ضباط الجكازات بمنطقة 

اإلحصائية بيف كجيات نظر ضباط منطقػة مكػة المكرمػة حػكؿ الضػغكط االجتماعيػة التػي تػكاجييـ 
عند اتخاذ القرارات اإلدارية كاآلثار المتكقعة ليا كالعكامؿ التي تؤدم إلى الحد مف اآلثار السمبية ليا 

)العمػػػر، سػػػنكات الخبػػػرة،  داريػػػة بػػػاختبلؼ خصائصػػػيـ الشخصػػػية كالكظيفيػػػةعمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات اإل
الباحث المنيج الكصفي بطريقة المسح االجتماعي، ألنو أنسب إلى معرفة  استخدـ ،المؤىؿ العممي(

 الكاقع لجكانب الدراسة.

 الدراسة: نتائج أىـ ككانت
خػػػاذ القػػػرارات ضػػػباط الجػػػكازات بدرجػػػة متكسػػػطة عنػػػد ات وضػػػغكط اجتماعيػػػة تكاجػػػ ىنػػػاؾ - أ

 .اإلدارية
ضػػباط الجػػكازات يكاجيػػكف بدرجػػة عاليػػة عامػػؿ ضػػغط اجتمػػاعي كاحػػد فقػػط عنػػد اتخػػاذ   - ب

القػػرارات اإلداريػػة يتمثػػؿ فػػي ) ضػػغكط بعػػض األصػػدقاء كالمعػػارؼ لمسػػاعدتيـ فػػي قضػػاء 
 مصالحيـ الخاصة(.

ضػػػػغط اجتمػػػػاعي عنػػػػد اتخػػػػاذ  عامػػػػؿ 14ضػػػػباط الجػػػػكازات يكاجيػػػػكف بدرجػػػػة متكسػػػػطة   - ت
رات اإلدارية أىميا: مجاممة بعض أصحاب الشأف مف ذكم المراكز االجتماعية عمػى القرا

حساب األنظمة كالتعميمػات، عبلقػات الفػرد الشخصػية خػارج نطػاؽ العمػؿ، عبلقػات الفػرد 
 مع أصياره، كاالعتبارات الشخصية لبعض المراجعيف. لشخصيةا

عنػػد اتخػػاذ القػػرارات  الجػػكازات يكاجيػػكف بدرجػػة ضػػعيفة عػػاممي ضػػغط اجتمػػاعي ضػػباط  - ث
اإلداريػػة يتمػػثبل فػػي استشػػارة األسػػرة فػػي بعػػض القػػرارات التػػي تخػػص العمػػؿ، كالمشػػكبلت 

 األسرية.

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
تكجيػػو ضػػباط الجػػكازات بمراعػػاة فصػػؿ عبلقػػتيـ الشخصػػية كالقبميػػة كاألسػػرية عػػف  أىميػػة - أ

 العمؿ.
إلػػػى الحػػػد مػػػف اآلثػػػار السػػػمبية لمضػػػغكط  العمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير العكامػػػؿ التػػػي تػػػؤدم أىميػػػة - ب

 القرارات اإلدارية. ذاالجتماعية عمى اتخا
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( بعنةةةوان:"  قةةةد ر الةةةذات وع ق ةةةو بال ةةةموك العةةةدواني لةةةدى طمبةةة  2003 )الضةةة دان، درا ةةة  .5
 المرحم  الم و ط  بمد ن  الر اض". 

ل طمبة المرحمة ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف تقدير الذات كالسمكؾ العدكاني لد ىدفت
المتكسطة، كتحديد مدل العبلقة بيف تقدير الذات العائمي كأبعاد السمكؾ العدكاني لدل طمبة المرحمة 

إلػػػػى تحديػػػد العبلقػػػة بػػػيف تقػػػػدير الػػػذات المدرسػػػي كأبعػػػاد السػػػػمكؾ  اسػػػةالمتكسػػػطة ، كمػػػا ىػػػدفت الدر 
 جماعػػػة) الػػذات الرفػػاقي العػػدكاني لػػدل طمبػػة المرحمػػػة المتكسػػطة، كتحديػػد مػػػدل العبلقػػة بػػيف تقػػػدير

األصػػدقاء( كأبعػػاد السػػمكؾ العػػدكاني لػػدل طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة .اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج 
 الكصفي الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كالكصكؿ إلى أىـ النتائج المرتبطة بيا.

 الدراسة: نتائج أىـ ككانت
بيف مستكيات تقدير الذات  (0.01)سالبة دالة احصائيا عند مستكل طيةعبلقة ارتبا تكجد - أ

)تقدير الذات العائمي، كتقدير الذات المدرسي، كتقدير الذات الرفاقي" جماعة األصػدقاء"( 
 كالسمكؾ العدكاني لدل طمبة المرحمة المتكسطة .

المدرسػػػي منبئػػػاف لمسػػػمكؾ  الػػػذاتالنتػػػائج إلػػػى أف تقػػػدير الػػػذات العػػػائمي، كتقػػػدير  تكصػػػمت - ب
ائج إلػػػى أف تقػػػدير الػػػذات العػػػائمي يعتبػػػر أكثػػػر إسػػػياما فػػػي التنبػػػؤ العػػػدكاني، كأشػػػارت النتػػػ

 بالسمكؾ العدكاني مف تقدير الذات المدرسي.
فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف مسػػػػتكيات تقػػػػدير الػػػػذات )المرتفػػػػع، المتكسػػػػط،  تكجػػػػد  - ت

لػػػػػدل طمبػػػػػة المرحمػػػػػة المتكسػػػػػطة لصػػػػػالح تقػػػػػدير الػػػػػذات  نيالمػػػػػنخفض( كالسػػػػػمكؾ العػػػػػدكا
 ر الذات المتكسط.المنخفض، كتقدي

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػدير الػػذات ككظيفػػة كلػػي األمػػر مػػف جيػػة،   - ث
 كالسمكؾ العدكاني مف جية أخرل لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض.

عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف تقػدير الػذات كالمسػتكل التعميمػي لػكلي األمػر   - ج
 العدكاني مف جية أخرل.مف جية ، كالسمكؾ 

 تكصيات الدراسة فكانت: أىـ أما
األسرة أف تبذؿ جيدىا في االبتعاد عػف أسػاليب المعاممػة غيػر الصػحيحة، كػالرفض  عمى - أ

كالتفرقػػة، كالػػتحكـ كالتسػػمط كالتحقيػػر، كاسػػتخداـ الكممػػات الجارحػػة كالشػػتائـ، أك غيػػر ذلػػؾ 
ة مػػف دكر فعػػاؿ فػػي تنميػػة تقػػدير مػػف المعػػامبلت غيػػر الصػػحيحة، نظػػرا لمػػا تمعبػػو األسػػر 

 الذات اإليجابي لدل األطفاؿ في المراحؿ العمرية المختمفة.
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عمى الكالديف أف يككنا عمػى كعػي بػذكاتيما كتقػديرىما ليػا، لمػا لػو مػف بػالغ األىميػة  يجب - ب
في نمك مفيكـ صحي كسكم عف الذات لدل أطفاليما، حتػى يسػتطيعا أف يتقػببل أنفسػيما 

 بيا.كيقدراىا كيثقا 
كضع بػرامج إرشػادية أسػرية بيػدؼ إكسػابيـ األسػاليب الصػحيحة التػي تػؤدم إلػى  ضركرة - ت

إيجابية، كتبعػدىـ عػف السػمكؾ العػدكاني كمظػاىره السػيئة المػؤثرة عمػى الصػحة  تتنمية ذا
 النفسية  لدل األبناء.

ابي برنامج إرشادم لخفض السمكؾ العدكاني لدل الطبلب كتنمية تقدير الػذات اإليجػ تنفيذ - ث
 لدييـ.  

 درا ةة –( بعنةةوان:" ضةةغوط العمةةل وأثرىةةا عمةةى عمم ةة  ا خةةاذ القةةرارات 2003درا  )النوشةةان، .6
 عمى الق ادات ا دار   في عدد من ا جيزة ا من   والمدن   في مد ن  الر اض".  م ح 

ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكل ضػغكط العمػؿ لػدل القيػادات اإلداريػة، كمػدل  ىدفت
اع القيػػػادات اإلداريػػػة لخطػػػكات عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات، كالتعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر ضػػػغكط العمػػػؿ عمػػػى اتبػػػ

خطػػػكات عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات لػػػدل القيػػػادات اإلداريػػػة، كعبلقػػػة المتغيػػػرات الديمكغرافيػػػة ) العمػػػر، 
 المؤىؿ العممي، المرتبة الكظيفيػة، مسػمى الكظيفػة، سػنكات الخدمػة، جيػة العمػؿ ، الػدخؿ( بكػؿ مػف
ضػػػغكط العمػػػؿ كعمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات لػػػدل القيػػػادات اإلداريػػػة، اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي 

لػػػػؾ بغػػػرض كصػػػػفيا المسػػػحي الػػػػذم يقػػػـك عمػػػػى تجميػػػع البيانػػػػات كالمعمكمػػػات المتعمقػػػػة بالدراسػػػة كذ
 .كتحميميا كتفسيرىا

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
جيزة األمنيػػػػة كالمدنيػػػػة مكضػػػػكع مسػػػػتكل ضػػػػغكط العمػػػػؿ لػػػػدل القيػػػػادات اإلداريػػػػة بػػػػاأل أف - أ

الدراسة بمدينة الرياض أقؿ مف الكسط كأف مستكل الضغكط أعمى لػدل القيػادات اإلداريػة 
 األمنية.المدنية مقارنة بالقيادات 

معظـ القيادات اإلدارية باألجيزة األمنية كالمدنية يقكمكف باتباع جميع خطكات عمميػة  أف - ب
 اتخاذ القرارات بمستكل عاؿ .

النتائج إلى أف تأثير ضغكط العمؿ عمى خطكات عممية اتخػاذ القػرارات سػمبيا ممػا  تأشار  - ت
 اعيـيعني أنو كممػا زادت ضػغكط العمػؿ لػدل القيػادات اإلداريػة كممػا انخفػض مسػتكل إتبػ

لخطكات عممية اتخاذ القرارات ككمما قؿ مستكل الضػغكط لػدل القيػادات اإلداريػة كممػا زاد 
 مية اتخاذ القرارات .مستكل إتباعيـ لخطكات عم
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 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
بػػأداء األسػػاتذة كالمفكػػريف فػػي مجػػاالت اإلدارة كالسػػمكؾ التنظيمػػي كعمػػـ الػػنفس  االسػػتعانة - أ

تيػػدؼ  اسػػتراتيجيةبالتعػػاكف مػػع إدارة العبلقػػات العامػػة بالمنظمػػات كاألجيػػزة كذلػػؾ إليجػػاد 
كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ الكسػػػائؿ  داريػػػةاإلإلػػػى تخفيػػػؼ مسػػػتكل ضػػػغكط العمػػػؿ عمػػػى القيػػػادات 
 كاإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة ليذه المنظمات.

األدلػػػػة التنظيميػػػػة التػػػػي تكضػػػػح تفاصػػػػيؿ الميػػػػاـ كالنشػػػػاطات التػػػػي ينبغػػػػي عمػػػػى  إصػػػػدار - ب
العامميف اتباعيا، كذلؾ قبؿ الجيات المختصة بإصدار مثػؿ ىػذه األدلػة ممػا يخفػؼ كثيػرا 

 دارية.مف األعباء عمى القيادات اإل
العمؿ عمى إنشاء أندية كمراكز متخصصة في جميع األجيزة كالمنظمات لتقػديـ األنشػطة  - ت

الثقافية كالرياضية كالترفييية كذلؾ بيدؼ التغيير كاالبتعاد عف بيئة العمؿ الرسمية كايجاد 
منػػػاخ تنظيمػػػي اجتمػػػاعي بػػػيف كػػػؿ مػػػف المراكػػػز القياديػػػة كالمرؤكسػػػيف كفقػػػا لبػػػرامج ىادفػػػة 

 كمدركسة.

( بعنوان:" الع ق  ب ن مفيةوم الةذات وال ةموك العةدواني لةدى الطة ب 2003 )الحربي، درا   .7
 درا   مقارن  ب ن معيد وبرنامجي ا مل بالمرحم  الم و ط  بالر اض" –الصم 

الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػرؽ بمفيػػـك الػػذات بػػيف الطػػبلب تبعػػا  تيػػدؼ
عمػػى مػػدل انتشػػار مشػػكمة السػػمكؾ العػػدكاني لػػدل الطػػبلب الصػػـ بالمرحمػػة لمبيئػة التربكيػػة ، كالتعػػرؼ 

كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ  االمتكسػػػطة بمعيػػػد كبرنػػػامجي األمػػػؿ الممحقػػػة بمدينػػػة الريػػػاض، كالتعػػػرؼ فيمػػػا إذ
بالسػػمكؾ العػػدكاني بػػيف الطػػبلب تبعػػا لمبيئػػة التربكيػػة .اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي لمناسػػبتو فػػي 

 يف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل الطبلب الصـ.التعرؼ عمى العبلقة ب

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
( بػيف مفيػـك الػذات كالسػػمكؾ 0.01عبلقػة ارتباطيػة سػالبة ذات داللػة عنػػد مسػتكل ) تكجػد - أ

 العدكاني لدل الطبلب الصـ في المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض.
صػػػػـ فػػػػي مفيػػػػـك الػػػػذات كالسػػػػمكؾ ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف الطػػػػبلب ال  - ب

 العدكاني حسب مستكل تعميـ األـ كالمستكل االقتصادم.
ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الطػػػبلب الصػػػـ فػػػي مفيػػػـك الػػػذات تبعػػػا لمبيئػػػة   - ت

 التربكية.
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تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الطػػبلب الصػػـ فػػي السػػمكؾ العػػدكاني تبعػػا لمبيئػػة   - ث
امجي األمػػػؿ الممحقػػػة لصػػػالح طػػػبلب برنػػػامجي األمػػػؿ الممحقػػػة عنػػػد التربكيػػػة كمعيػػػد كبرنػػػ

 .(0.05) مستكل
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب الصػـ فػي مفيػـك الػذات تبعػا لمسػتكل تعمػيـ  تكجد - ج

 أمي كثانكم. ميميـاألب لصالح األبناء آلباء مستكل تع

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
 ـ عمى تيسير تكافقيـ مع الحياة العادية. مناىج كبرامج دراسية تقك  بناء - أ
إثراء المناىج الدراسية لمصـ بالخبرات التعميمية التي تكسبيـ حصيمة لغكية كبيرة كتعمػؿ   - ب

 عمى تكسيع مداركيـ.
تكعية األسر كالقائميف عمى تربية الصـ بأىمية مفيكـ الػذات التػي يككنيػا الشػخص عػف   - ت

 في المحيط االجتماعي الذم يعيش فيو. نفسو مف خبلؿ الخبرات التي يتعرض ليا
عمػى المشػكبلت السػمككية التػي تحػدث مػف أبنػائيـ خػبلؿ كجػكدىـ  باءتعريؼ كاطبلع اآل  - ث

 بالمدرسة كمساعدتيـ عمى حميا.
لغػػػػة البػػػػرامج عمػػػػى إتقػػػػاف لغػػػػة التكاصػػػػؿ )الكػػػػكادر الفنيػػػػة كاإلداريػػػػة فػػػػي المعاىػػػػد ك  تػػػػدريب - ج

 حتى ال تجرح مشاعرىـ. اإلشارة( لمتمكف مف التعامؿ مع اآلخريف

( بعنوان"  صم م برنامج إرشادي ل ح ة ن مفيةوم الةذات عنةد أطفةال 2000) م مان،  درا   .8
 .المؤ  ات ا  وائ  "

اإلرشػػادم المقتػػرح  جىػػذه الدراسػػة إلػػى محاكلػػة التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة اسػػتخداـ البرنػػام ىػػدفت
ككضػػػع برنػػػامج يػػػة مصػػػر العربيػػػة فػػػي جميكر كأحػػػد األسػػػاليب اإلرشػػػادية داخػػػؿ المؤسسػػػة اإليكائيػػػة 

إرشادم لتحسػيف مفيػكـ الػذات لػدل أطفػاؿ المؤسسػات اإليكائيػة الػذيف يػنخفض مفيػـك الػذات لػدييـ، 
كمػػا ىػػدفت إلػػى التكصػػؿ لػػبعض المقترحػػات كالتكصػػيات التػػي يمكػػف أف تفيػػد المتعػػامميف مػػع أطفػػاؿ 

ثراء الجانب النظرم فيما يخص طفؿ المؤسس ة اإليكائية فػي المرحمػة العمريػة المؤسسات اإليكائية، كا 
 (  سنة.12-9مف سف )
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 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف درجػػػػػات األطفػػػػػاؿ )ذكػػػػػكر، إنػػػػػاث( المػػػػػكدعيف  تكجػػػػػد - أ

( سنة في مفيـك الذات قبؿ كبعػد تطبيػؽ 12-9مف سف ) في مصر بالمؤسسات اإليكائية
 البرنامج اإلرشادم لصالح تطبيقو.

كجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف درجػػػػات األطفػػػػاؿ الػػػػذككر كاألطفػػػػاؿ اإلنػػػػاث ت ال - ب
( سػػنة فػي مفيػـك الػذات نتيجػة اسػػتخداـ 12-9المػكدعيف بالمؤسسػات اإليكائيػة مػف سػف )

 البرنامج اإلرشادم المقترح.

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
ظو الباحث مػف قمػة الدراسػات االىتماـ بدراسة طفؿ المؤسسة اإليكائية كذلؾ لما الح زيادة - أ

التػػػي اىتمػػػت بتمػػػؾ الفئػػػة التػػػي تمثػػػؿ شػػػريحة كبيػػػرة مػػػف األطفػػػاؿ كالتػػػي يمكػػػف أف يككنػػػكا 
 عناصر فعالة داخؿ المجتمع .

النػػػدكات كالمػػػػؤتمرات التػػػي تيػػػػتـ بطفػػػؿ المؤسسػػػػة اإليكائيػػػة كمناقشػػػػة أىػػػـ القضػػػػايا  إقامػػػة - ب
 مجتمع بو.المتعمقة بو كالمقترحات لمتطكير الذم شأنو تعريؼ ال

ىنػػػاؾ كثيػػػر مػػػف األبعػػػاد النفسػػػية لطفػػػؿ المؤسسػػػة اإليكائيػػػة لػػػـ تنػػػؿ حظػػػا مػػػف الدراسػػػة   - ت
االنطػػػكاء( كلكػػػف معظػػػـ الدراسػػػات التػػػي اىتمػػػت بػػػذلؾ كانػػػت  -المستفيضػػػة مثػػػؿ )الخجػػػؿ

عبػػػارة عػػػف التكصػػػؿ ألىػػػـ سػػػمات طفػػػؿ المؤسسػػػة كنػػػدرت الدراسػػػات التػػػي درسػػػت السػػػمة 
الباحػػػث لمدراسػػػة المستفيضػػػة لسػػػمات طفػػػؿ المؤسسػػػة  النفسػػػية دراسػػػة مستفيضػػػة ، فيػػػدعكا

 اإليكائية .
العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػات اإليكائيػػػة عػػػف طريػػػؽ تػػػدريب األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف  تطػػػكير - ث

كالنفسػػييف بيػػا كزيػػػادة معػػرفتيـ بػػػالبرامج اإلنمائيػػة كالعبلجيػػػة كاإلرشػػادية التػػػي تسػػاىـ فػػػي 
 شخصية طفؿ المؤسسة اإليكائية .  طكيرت

درا ة   -( بعنوان:" مفيوم الذات لدى ا طفةال المحةروم ن مةن ا م 2000 عبد اهلل،) درا   .9
 مقارن ".

    الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مفيػػـك الػػذات لػػدل األطفػػاؿ المحػػركميف مػػف األـ بسػػبب تيػػدؼ
الطبلؽ( كمقيميف لدل األب كاألطفاؿ غيػر المحػركميف مػف األـ، كمػا ىػدفت إلػى الكشػؼ  – الكفاة)

الطػػػػبلؽ( كمقيمػػػػيف لػػػػدل األب  –ؽ بػػػػيف األطفػػػػاؿ المحػػػػركميف مػػػػف األـ بسػػػػبب )الكفػػػػاة عػػػػف الفػػػػرك 



59 

الذات لػدل األطفػاؿ  كاألطفاؿ غير المحركميف مف األـ في مفيـك الذات كأيضا التعرؼ عمى مفيكـ
 .العربية  مصرجميكرية في  الذككر كاإلناث(مف الجنسيف )

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
                إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف األطفػػػػػػػػػاؿ المحػػػػػػػػػركميف مػػػػػػػػػف األـ بسػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػة تكجػػػػػػػػػد - أ

الطبلؽ( كاألطفػاؿ غيػر المحػركميف مػف األـ فػي مفيػـك الػذات لصػالح األطفػاؿ  – الكفاة)
 غير المحركميف مف األـ.

                 تكجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػذككر المحػػػػػػػػػركميف مػػػػػػػػػف األـ بسػػػػػػػػػبب  - ب
كالػػذككر غيػػر المحػػركميف مػػف األـ فػػي مفيػػـك الػػذات لصػػالح الػػذككر  الطػػبلؽ( – الكفػػاة)

 غير المحركميف مف األـ . 
                  تكجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػيف اإلنػػػػػػػػػػاث المحركمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف األـ بسػػػػػػػػػػبب  - ت

الطبلؽ( كاإلناث غير المحركمة مف األـ في مفيـك الذات لصػالح اإلنػاث غيػر  – الكفاة)
 . ـالمحركمة مف األ

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
تنمية مفيكـ ذات إيجابي لدل األطفاؿ تمكنيـ مف أخػذ مكانػة ىامػة فػي المجتمػع  ضركرة - أ

 مستقببل.
عمػػػػى المشػػػػاكؿ التػػػػي تكاجػػػػو األطفػػػػاؿ المحػػػػركميف مػػػػف األـ كمسػػػػاعدتيـ كتقػػػػديـ  التعػػػػرؼ - ب

 النصائح كاإلرشادات ليـ.
اؿ المحػػػركميف مػػػف األـ كتطكيرىػػػا كتعزيػػػز الجكانػػػب اإليجابيػػػة فػػػي شخصػػػية األطفػػػ تنميػػػة - ت

 . مفيـك الذات لدييـ

ااردن ة  وع ق ةو بةبعض  جامعة "مفيوم الةذات لةدى طمبة  ال ( بعنوان:1999 )وى بي، درا   .10
 .الم غ رات ذات الصم "

الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى مفيػػػـك الػػػذات لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة األردنيػػػة كعبلقتػػػو بػػػبعض  ىػػػدفت
ى: )التخصػػػص كالمسػػػتكل الدراسػػػي، كالجػػػنس، كالمعػػػدؿ التراكمػػػي(، كقػػػد المتغيػػػرات ذات الصػػػمة كىػػػ

استخدـ الباحث مقياس تنسػي لمفيػكـ الػذات  بصػكرتو المعربػة كالمعدلػة، كيتكػكف المقيػاس مػف مائػة 
فقرة تقيس تسع أبعاد كىي : )الذات البدنية، كالذات األخبلقيػة، كالػذات الشخصػية، كالػذات األسػرية، 

 ، كنقد الذات كاليكية، كتقبؿ الذات كالسمكؾ.كالذات االجتماعية
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 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة التخصص العممي كاإلنساني عمى سػتة مػف  ال - أ

تنسػػي لمفيػػـك الػػذات كعمػػى العبلمػػة الكميػػة ،بينمػػا كجػػدت فػػركؽ ذات داللػػة  سأبعػػاد مقيػػا
الح طمبػػػة التخصصػػات االنسػػانية كىمػػا بعػػػدا إحصػػائية عمػػى ثبلثػػة أبعػػػاد كػػاف اثنػػاف لصػػ

)الػػػذات البدنيػػػة كالسػػػمكؾ(، أمػػػا البعػػػد الثالػػػث فكانػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح طمبػػػة التخصصػػػات 
 العممية في بعد كاحد كىك )اليكية(.

الكميػػػة  لعبلمػػػاتتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية مػػػا بػػػيف الطمبػػػة مػػػف الجنسػػػيف فػػػي ا ال - ب
      الفػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي بعػػػديف ىمػػػا كسػػػبعة أبعػػػاد مػػػف المقيػػػاس، بينمػػػا كانػػػت

 كالذات االجتماعية( لصالح الذككر.ح االناث ))الذات الشخصية( لصال
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف طمبػػة الجامعػػة األردنيػػة تبعػػا الخػػتبلؼ المعػػدؿ  ال - ت

بينمػػا  متكسػػط، عػػاؿ( فػػي العبلمػػة الكميػػة كثمانيػػة مػػف أبعػػاد المقيػػاس، التراكمػػي )متػػدنى،
الطمبػػػة ذكم المعػػػدؿ التراكمػػػي  العػػػالي كالطمبػػػة ذكم المعػػػدؿ التراكمػػػي المتكسػػػط لصػػػالح 

 الطمبة ذكم المعدؿ التراكمي المتكسط .

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
الباحػػث بضػركرة إعػػادة النظػر فػػي السياسػات التربكيػػة المتبعػة فػػي الجامعػة لتنميػػة  أكصػى - أ

 .يمكنيـ مف أخذ مكانيـ البلئؽ في المجتمع مستقببلن  مفيـك ذات إيجابي لدل الطمبة

( بعنوان:"  قد ر الذات لدى الطمب  الم فوق ن وغ ةر الم فةوق ن 1993 )مو ى جبر ل، درا   .11
 درا  ا ".

الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ فػػي تقػػدير الػػذات لػػدل المتفػػكقيف كغيػػر المتفػػكقيف دراسػػيا كمػػا  ىػػدفت
. فػػي األردفير الػػذات بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي المرحمػػة الثانكيػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة الفػػركؽ فػػي تقػػد

د مسػػتكل التفػػكؽ كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس جبريػػؿ لتقػػدير الػػذات كمػػا اسػػتخدـ المعػػدؿ التراكمػػي لتحديػػ
 .لدل الطالب

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
يػػر فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػدير الػػذات بػػيف المتفػػكقيف كغ كجػػكدالنتػػائج  أظيػػرت - أ

 .المتفكقيف 
 عدـ كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لتقدير الذات تعزل إلى الجنس.  - ب
 أظيرت النتائج كجكد فركؽ في بعض أبعاد تقدير الذات بيف الجنسيف. كما - ت
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 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
أف ييػػتـ القػػائمكف عمػػى العمميػػة التعميميػػة بالكشػػؼ عػػف مسػػتكيات تقػػدير الػػذات لػػدل  يجػب - أ

فػػي المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة بيػػدؼ عمػػؿ البػػرامج اإلرشػػادية كالتكجيييػػة لمطمبػػة الطمبػػة 
منخفضػػي تقػػدير الػػذات، لمسػػاعدتيـ فػػي تكػػكيف صػػكرة إيجابيػػة عػػف أنفسػػيـ كتقػػبميـ ليػػا، 
كمػػف ثػػـ تقػػديرىـ ليػػا كيتطمػػب ذلػػؾ كجػػكد ىيئػػة متخصصػػة فػػي اإلرشػػاد كالتكجيػػو النفسػػي 

 الطبلبي داخؿ المدرسة.
 اسة لتطكير كتنمية تقدير الذات لدل الطمبة عبر المراحؿ التعميمية المختمفة.بدر  القياـ - ب
ممارسات تربكية حديثػة لتكصػيؿ المعمكمػات لمطمبػة فػي المػدارس بحيػث تسػاعده  استخداـ - ت

 ىذه األساليب بتعزيز مفيـك تقدير الذات لدييـ.
 :ا جنب   الدرا ات

 Self-management procedures( بعنوان" Candice and David,2011درا  ) .1
:A comparison across the Autism spectrum" 
 عنوان الدرا  :" إجراءات إدارة الذات ، مقارن  عبر نطاق ال وحد"

يقارف فييا إدارة الذات بكصفيا إجراء منيجػي لتعػديؿ  في أمريكا دراسة تجريبية 24ىذه الدراسة مف 
يات اإليجابيػػػة لمطمبػػػة المسػػػتيدفيف الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف كتغييػػػر سػػػمكؾ المػػػرء لؤلفضػػػؿ، كزيػػػادة السػػػمكك

 .داضطرابات التكح

 ككانت أىـ نتائج الدراسة:
أظيػػرت النتػػػائج أف إجػػراءات إدارة الػػػذات بغػػض النظػػػر عػػف عمػػػر كمككنػػات الطفػػػؿ ىػػػي  - أ

فعالػػة فػػي تػػدريس الميػػارات االجتماعيػػة كالمينيػػة كاالتصػػاالت بػػيف الطمبػػة كالعػػالـ المحػػيط 
 بيـ.

 ب ذكم اإلعاقة مف زيادة االستقبللية لدييـ داخؿ المدارس كالمجتمع.تمكف الطبل - ب
تعميـ ىؤالء الطبلب كتبني استراتيجيات مف شػأنيا مسػاعدتيـ فػي الحيػاة العمميػة كالعمميػة  - ت

كزيػػادة الػػكعي الػػذاتي لػػدييـ مػػف خػػبلؿ إجػػراءات إدارة الػػذات تمكػػنيـ مػػف ممارسػػة حيػػاتيـ 
 بشكؿ طبيعي.

نجحػػت فػػي زيػػادة ردكد األفعػػاؿ االجتماعيػػة مػػف قبػػؿ الطػػبلب الػػذيف  إجػػراءات إدارة الػػذات - ث
يعػػػػانكف مػػػػف مػػػػرض التكحػػػػد فػػػػي بيئػػػػات متنكعػػػػة، كزيػػػػادة التفاعػػػػؿ كالتكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي 

 كتحسيف نكعية حياتيـ.
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 أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت:
تشػجيع البػػاحثيف كالممارسػػيف لمكاصػػمة التػػدخبلت باسػػتخداـ إجػػراءات إدارة الػػذات مػػع ىػػذه  - أ

 الفئة مف الطبلب.
تصػػػميـ اسػػػتراتيجيات إلدارة الػػػذات لتعمػػػيـ األفػػػراد االنخػػػراط فػػػي اإلجػػػراءات لمحفػػػاظ عمػػػى  - ب

 سمكؾ معيف.
جتماعي داخػؿ زيادة االىتماـ بيذه الفئة مف الطمبة كمساعدتيـ في االندماج كالتكاصؿ اال - ت

المجتمع كمساعدتيـ في تغيير السمككيات الخطػرة مػف خػبلؿ تػكعيتيـ بأىميػة ادارة الػذات 
 مف خبلؿ برامج معينة.

  Promoting( بعنوان "Benjamin and Christopher, 2009) درا   .2
self-management through technology" 

 "في الوا ات الم حدة ا مر ك   ج االدرا   :" عز ز إدارة الذات من خ ل ال كنولو  عنوان
كتػكفير العػبلج  بعػد،ىذه الدراسة إلى تقديـ حمكؿ جديػدة لزيػادة الرعايػة الصػحية عػف  ىدفت 

الذم يركز عمى إدارة الذات لمشخص المصػاب بػأمراض طكيمػة األجػؿ مثػؿ أمػراض القمػب كالسػكرم 
لمصػابيف بػالعجز، حيػث تػـ تقػديـ السػكتة الدماغيػة، كغيرىػا، ككػذلؾ األشػخاص ا كتصمب الشراييف،

مشركع لتطكير تكنكلكجيا جديدة إلدارة الذات لدل الشخص الذم يعػاني مػف أمػراض طكيمػة األجػؿ، 
كيتـ ىذا المشركع مف قبؿ فريؽ متعدد التخصصات مف الباحثيف العامميف في جامعات مختمفة مثؿ 

 اكف مع مقدمي الرعاية الصحية.كغيرىا بالتع كالستر، معةجامعة شيفيمد، جامعة نيككاستؿ، جا

المشػػركع إلػػى تكسػػيع فيمنػػا لمتكنكلكجيػػا التػػي تمعػػب دكرا ميمػػا فػػي دعػػـ إدارة الػػذات  كييػػدؼ
لدل مجمكعة متنكعة مف األشخاص الذيف يعانكف مف أمػراض صػحية طكيمػة األجػؿ، كتسػييؿ دكر 

يػػة بػػدال مػػف تػػكفير التكيػػؼ مػػع حػػالتيـ، كتػػكفير دعػػـ خػػاص لتمبيػػة االحتياجػػات الفرد يالمرضػػى فػػ
لػػدل المرضػػى،  كتطػػكير الرعايػػة الصػػحية عػػف بعػػد مػػف خػػبلؿ تشػػجيع االتصػػاالت  إلزاميػػة تعميمػػات

% مػػف إنفػػاؽ الكاليػػات المتحػػدة ينفػػؽ عمػػى عػػبلج 78كالتكاصػػؿ بػػيف المرضػػى كاألطبػػاء. حيػػث أف 
 حاالت صحية طكيمة األجؿ.

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
 ج في المستشفيات كزيادة استقبللية الشخص المريض.النفقات مف خبلؿ العبل انخفاض - أ
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مػػػػػف إدارة الػػػػػذات ىػػػػػك رعايػػػػػة الميػػػػػارات لمشػػػػػخص المػػػػػريض مثػػػػػؿ" تقنيػػػػػات إدارة  الغػػػػػرض - ب
السػػمككيات لديػػو، كدعػػـ اتخػػاذ القػػرار السػػميـ، كحػػؿ المشػػكبلت كبالتػػالي تجييػػز الفػػرد مػػع 

 الخبرة البلزمة إلدارة حالتو.
جػػؿ لػػيس لديػػو مفػػر كلػػيس لػػو خيػػار سػػكل أف الػػذم يعػػيش مػػع مػػرض طكيػػؿ األ الشػػخص - ت

يقكـ ىك بنفسو بإدارة حالتو الصػحية كػؿ يػكـ، كاتبػاع السػمككيات التػي تعػكد بالفائػدة عمػى 
 الصحة الجسدية كالنفسية عمى حد  سكاء.

 . لعبلجالذات لمشخص المريض نيج جديد كعامؿ فعاؿ في ا إدارة - ث

 أىـ تكصيات الدراسة فكانت: أما
لعديػػد مػػف البػػرامج التػػي تعمػػؿ عمػػى مسػػاعدة األفػػراد عمػػى فيػػـ كيفيػػة إدارة تنفيػػذ ا ضػػركرة - أ

 حالتيـ الصحية.
 الذات بشركط صحية محددة. ارةمجمكعة متنكعة مف برامج إد  إدخاؿ - ب
التكنكلكجيػا القػادرة عمػى تحسػيف قػػدرة المػريض عمػى الرصػد الػذاتي، كمسػاعدتو فػػي  تػكفير - ت

ف طريػؽ رصػد التقػدـ المحػرز لمفػرد كالتػدخؿ فػي كذلؾ ع إدارة ذاتو لممساىمة في العبلج،
الكقت المناسب لمنع تدىكر صحة المريض، كضماف العبلج الفعاؿ كالمناسب، كأف يبقى 

 المريض كالطبيب عمى يقظة مف الحالة الصحية لممريض.
دارة حػػػالتيـ الصػػػحية بأنفسػػػيـ  عقػػػد - ث دكرات تدريبيػػػة لتػػػدريب المرضػػػى عمػػػى إدارة الػػػذات كا 

 العبلج.لممساىمة في 
-The mediating role of self( بعنةةوان" Ans and Soens,2008) درا ةة  .3

management" 
 عنوان الدرا  : "الدور الو  ط  دارة الذات "

تختبػػر ىػػذه الدراسػػة العبلقػػة بػػيف االسػػتعداد لمتغييػػر لػػدل األفػػراد كبػػيف إدارة الػػذات كالنجػػاح 
اد لػدل األفػراد لتغييػر اتجاىػاتيـ المينيػة بسػرعة ، كتبػيف أف االسػتعدفػي بمجيكػا عمى الصعيد الميني

 كسيكلة يعتبر عامبل ميما كرئيسيا لمنجاح الميني .

 ككانت أىـ نتائج الدراسة:
أكدت نتائج الدراسػة عمػى فرضػية أف االسػتعداد لمتغيػر فػي االتجاىػات المينيػة ىػك عامػؿ  - أ

 ميـ لمنجاح في الحياة المينية.
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تمعبػػو إدارة الػػذات فػػي تحقيػػؽ النجػػاح عمػػى الصػػعيد  كمػػا أكػػدت عمػػى أىميػػة الػػدكر الػػذم - ب
 الميني.

أكػػػدت نتػػػائج الدراسػػػة أف العبلقػػػة بػػػيف االسػػػتعداد لمتغييػػػر لػػػدل األفػػػراد كبػػػيف إدارة الػػػذات  - ت
 كالنجاح عمى الصعيد الميني تبنى في بيئة مف الفيـ العميؽ كالمتطكر لمكاقع.

 أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت:
 ميارات إدارة الذات مف خبلؿ تطكير أىداؼ التدريب الميداني. العمؿ عمى رفع مستكل - أ
ضػػركرة عقػػد دكرات كنػػدكات ثقافيػػة كنشػػر مػػكاد مكتكبػػة مجػػبلت كممصػػقات تكضػػح أىميػػة  - ب

إدارة الذات لمشخص في بناء شخصيتو كتحقيؽ النجاح عمى الصعيد الميني كالعممي فػي 
 الحياة.

 بية.التغييرات في أية كظيفة تعتبر احتياجات تدري - ت
رشػػادية لزيػػادة درجػػة الػػكعي لػػدل األفػػراد بضػػركرة انتيػػاج  - ث ضػػركرة عمػػؿ لقػػاءات تكجيييػػة كا 

منيجا عمميا في عممية التخطيط لممستقبؿ تبدأ بكضع األىداؼ البعيدة كالقريبة مف خبلؿ 
 رؤية كاقعية ككاضحة لتحقيؽ النجاح عمى الصعيد الميني.

 Self-management strategies( بعنةوان"Abele and Wiese,2007) درا ة  .4
and career" 

 عنوان الدرا  :" ا  را  ج ات إدارة الذات والنجاح الميني"
ىدفت الدراسة لدراسػة كتحميػؿ أىميػة اعتمػاد اسػتراتيجيات عامػة فػي إدارة الػذات كدكرىػا فػي 

متخصصػػة فػػي التخطػػيط لممسػػتقبؿ المينػػي  ةككػػذلؾ اسػػتراتيجيسكيسػػرا فػػي  تحقيػػؽ النجػػاح المينػػي 
 المؤشرات عمى النجاح في السيرة المينية مثؿ العائد المادم كالعائد المعنكم مثؿ الرضا الكظيفي.ك 

 ككانت أىـ نتائج الدراسة:
يكجػػػػد ارتبػػػػاط ايجػػػػابي بػػػػيف االسػػػػتراتيجية العامػػػػة التػػػػي يشػػػػكميا الفػػػػرد كبػػػػيف االسػػػػتراتيجية  - أ

 المتخصصة المتعمقة بالتخطيط الميني.
تخصصػػة يػػؤدم إلػػى نتػػائج إيجابيػػة عمػػى صػػعيد النجػػاح أف كضػػع اسػػتراتيجيات عامػػة كم - ب

 المادم كالمعنكم.
ال يشػػػترط أف يػػػرتبط النجػػػاح المػػػادم فػػػي الحيػػػاة المينيػػػة لمفػػػرد بالنجػػػاح المعنػػػكم كالرضػػػا  - ت

 الكظيفي.
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 أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت:
 تعزيز الدكر الذم تمعبو إدارة الذات في خمؽ النجاح كتحقيؽ األىداؼ. - أ
بػػرامج كآليػػات متنكعػػة لمتكجيػػو المينػػي مثػػؿ عػػرض نمػػاذج ألفػػراد نػػاجحيف  ضػػركرة تطػػكير - ب

 مف الحياة الكاقعية لتخمؽ لدل األفراد دافعا داخميا لمعمؿ عمى تطكير الذات لدييـ.
العمػػؿ عمػػى زيػػادة المعرفػػة لػػدل األفػػراد بالميػػارات الحياتيػػة كالمينيػػة الخاصػػة بػػإدارة الػػذات  - ت

 لميني لمكصكؿ إلى األىداؼ كتحقيؽ النجاح الميني.كالعمؿ عمى التخطيط لممستقبؿ ا

 Impact of information on( بعنةةوان" Reid and Wallace,2003درا ةة ) .5
corporate decision making: the Uk banking sector " 

 عنوان الدرا  :" دور المعمومات في عمم   ا خاذ القرارات في القطاع المصرفي البر طاني"
اسة إلى تكضيح دكر كقيمة المعمكمات في عممية اتخاذ القػرارات فػي القطػاع ىدفت ىذه الدر 

المصرفي البريطاني، إضافة إلى أثر كجكد مكتبػة معمكماتيػة الكتركنيػة فػي البنػؾ عمػى عمميػة اتخػاذ 
القػػرارات ، تػػـ تكزيػػع اسػػتبانات عمػػى مجمػػكعتيف مػػف البنػػكؾ )بنػػكؾ ال يتػػكفر لػػدييا مكتبػػة معمكماتيػػة 

 كبنكؾ مزكدة بمكتبة معمكماتية الكتركنية(.الكتركنية 

 ككانت أىـ نتائج الدراسة:
% مػػف المػػديريف فػػي كػػبل المجمػػكعتيف يػػركف أف المعمكمػػات تػػؤدم إلػػى 94أف مػػا نسػػبتو  - أ

 تحسيف القرارات المتخذة.
% مػػف المػػديريف يؤكػػدكف أف المكتبػػة المعمكماتيػػة تػػكفر ليػػـ الكثيػػر مػػف 79أف مػػا نسػػبتو  - ب

 البلزمة التخاذ القرارات. تحصكؿ عمى المعمكماالكقت في سبيؿ ال
 القػػرارات يعطػػي ىػػذه أف اسػػتخداـ المكتبػػة المكجػػكدة فػػي البنػػؾ مصػػدرا لممعمكمػػات التخػػاذ - ت

 المعمكمات قيمة كبيرة كيعزز مف ثقة متخذم القرارات.

 أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت:
 ارية أكثر فاعمية.ضركرة تكفير معمكمات ذات خصائص معينة تجعؿ القرارات اإلد - أ
ضركرة تكفير جك كمناخ مبلئـ لممديريف يسمح بتعزيز تطبيؽ عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ  - ب

إعادة النظر في نظاـ البرامج التدريبية التي تقدـ ليـ لتكفير الخبرة الكافيػة لػدييـ فػي عمميػة 
 اتخاذ القرار.

 ة اتخاذ القرارات.في عممي تإجراء المزيد مف الدراسات لبياف أىمية المعمكما - ت
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 "Shared decision making for better schools( بعنوان:Brost,2000) درا   .6
 لمدارس أفضل" الجماعيالدرا  :" ا خاذ القرار  عنوان

حػكؿ مجػاؿ  بريطانيػا في الدراسة إلى استطبلع آراء مدراء المدارس الثانكية كطبلبيـ ىدفت
أثيرات البيئيػػة، كاتخػػػاذ القػػرارات المشػػػتركة كتفػػكيض المعممػػػيف القػػيـ الديمقراطيػػة كتطػػػكير التعمػػيـ كالتػػػ

 لمعمؿ كفريؽ كاحد.

 أىـ نتائج الدراسة: ككانت
الباحػػث إلػػى أف تفػػكيض السػػمطة كاتخػػاذ القػػرارات بصػػكرة مشػػتركة ينػػتج عػػف تطبيػػؽ  تكصػػؿ - أ

القػػرارات بشػػكؿ أفضػػؿ، كلػػذلؾ تكػػكف األمػػكر أفضػػؿ فػػي مجػػاؿ تحسػػيف كتطػػكير المبػػادرات، 
إلػى أداء الطػبلب المرتفػع كعمػى تحسػف آليػات التكجيػو التعميمػي كالمعرفػة كالميػارات  كيؤدم 

 كتبادؿ األفكار.
 عبلقة إيجابية بيف تفكيض السمطة كاتخاذ القرارات. يكجد - ب

 أما أىـ تكصيات الدراسة فكانت:
 عممية تفكيض السمطة أحد المظاىر البلزمة لمنجاح كتحقيؽ األىداؼ . أف - أ
فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ الحػػػكافز لممعممػػػيف لممشػػػاركة كتػػػكفير  المشػػػاركة تفعيػػػؿ - ب

 الظركؼ المناسبة لذلؾ.
تاحػة الفرصػة لممعممػيف إلبػداء الػرأم  االىتماـ - ت بالمقاءات الجماعية بيف المديريف كالمعممػيف كا 

 كالتعبير عف أفكارىـ كمقترحاتيـ بما يحقؽ تعزيز الثقة بأنفسيـ كرفع معنكياتيـ.
اتخاذ القرار مف أكثر المجاالت بركزا في عممية تفكيض السػمطة كتعتبػر لػب كجػكىر  عممية - ث

 .بشكؿ عاـ كترافؽ كؿ سمكؾ مف السمككيات المرتبطة باإلدارة داريةالعممية اإل

 Reinforcing professional self-management( بعنوان:"Baird,2000) درا   .7
for improved service quality" 

 ".جودة الخدمات ح  نفي   المين   الذات دارة"إا  : الدر  عنوان
ىذه الدراسة طريقة إدارة المينييف في خمؽ نتائج جديدة عف طريؽ تعزيز إدارة الذات  تناقش

كذلؾ في  لدييـ، كزيادة قدرة المكظفيف عمى إدارة أنفسيـ كأعماليـ، كالتعامؿ بشكؿ أفضؿ مع العمؿ
كتكمفػػػة أقػػػؿ، لػػػذلؾ عمػػػى  ةسػػػكؽ يتطمػػػب تقػػػديـ خػػػدمات بجػػػكدة عاليػػػ، فالالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة

شػػباع  المػػديريف أف يقكمػػكا بتحسػػيف األداء، كييتمػػكا بػػاألفراد الػػذيف يقكمػػكا بإنتػػاج السػػمع كالخػػدمات كا 
حاجػػػات المػػػكظفيف كالعمػػػبلء مػػػف خػػػبلؿ خمػػػؽ بػػػرامج فعالػػػة إلدارة الػػػذات فػػػي جميػػػع أنحػػػاء المنظمػػػة 
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كير ما يسمى بفريؽ إدارة الذات الذم يتـ تعيينو مف قبؿ المديريف كمف لتحقيؽ الرضا الكظيفي، كتط
 خبللو يتـ تفكيض الصبلحيات ليذا الفريؽ.

 أىـ نتائج الدراسة:  ككانت
فػػي الكاليػػات  فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ كتفعيػػؿ دكر المػػكظفيف داخػػؿ المنظمػػة إدارة الػػذات أىميػػة - أ

 .المتحدة األمريكية 
 ميمة نحك التمكيف كاالستقبلؿ لدل المكظفيف.الذات خطكة ضركرية ك  إدارة - ب
 الميني كالشخصي لممكظفيف كتحسيف األداء. انتائج إدارة  الذات زيادة الرض مف - ت
 رؤية كاضحة مف األىداؼ المرجكة مف خبلؿ كفاءة فريؽ إدارة الذات. خمؽ - ث
 مع عبء العمؿ بطريقة أكثر كفاءة. التعامؿ - ج

 : أىـ تكصيات الدراسة فكانت أما
خطة عمؿ محددة ككضع خطكات كاستراتيجيات لمتحسيف المسػتمر لمخػدمات  كضع ةضركر  - أ

 المقدمة.
اسػػػػػتثمار قػػػػػدرات األشػػػػػخاص المينيػػػػػة إلدارة ذاتيػػػػػـ كعمميػػػػػـ بفعاليػػػػػة، كمسػػػػػاعدتيـ  ينبغػػػػػي - ب

المينيػػػيف مػػػف إدارة ذاتيػػػـ  مكىػػػكبيفكتشػػػجيعيـ عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ اإلدارة، كػػػذلؾ تمكػػػيف ال
 الكظيفي لتقديـ خدمات ذات جكدة عالية. كتحقيؽ درجة عالية مف الرضا

 نماذج ذات مميزات عالية لتطكير إدارة الذات ، كتعزيز إستراتيجية إدارة الذات. عمؿ - ت
العمػػؿ لتقػػديـ خػػدمات بجػػكدة عاليػػة، كبػػذؿ  نجػػاحالحمػػكؿ لمعقبػػات التػػي تحػػكؿ دكف  تطػػكير - ث

 المزيد مف الجيكد لتحقيؽ المكاسب في العمؿ عمى المدل القريب .
 برامج فعالة في مجاؿ التدريب كالحياة الكظيفية لتساىـ في تحقيؽ نتائج فعالة. ديـتق - ج

 عمى الدرا ات ال ابق : ال عم ق
 بعد استعراض الدراسات السابقة كجدت الباحثة أف :

( 2011بعض الدراسػات تناكلػت مكضػكع إدارة الػذات بشػكؿ مباشػر، فنجػد دراسػة ) شػعيب، .1
فػػرص التشػػغيؿ عمػػى خريجػػي كميػػة مجتمػػع تػػدريب غػػزة، أمػػا تناكلػػت أثػػر إدارة الػػذات عمػػى 

، تحػػدثت عػػف ضػػركرة تمكػػيف المػػكظفيف لتعزيػػز مفيػػـك إدارة الػػذات Baird,2000)دراسػػة  )
، كمػػػا لػػػدييـ كزيػػػادة قػػػدرة المػػػكظفيف عمػػػى إدارة أنفسػػػيـ كأعمػػػاليـ لتحقيػػػؽ ثمػػػار إدارة الػػػذات
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 Abele and( كدراسػػػة) Ans and Soens,2008تناكلػػػت دراسػػػة كػػػبل مػػػف )
Wiese,2007 تحقيؽ النجاح عمى المستكل الميني.( إدراة الذات كدكرىا في 

مػػػف حيػػػث الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػي أجريػػػت فييػػػا الدراسػػػات السػػػابقة فقػػػد انحصػػػرت مػػػا بػػػيف عػػػاـ  .2
 .2011حتى عاـ 1993

مػػف حيػػث العينػػة تباينػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي حجػػـ كطبيعػػة عينتيػػا، فمنيػػا لػػدل مػػكظفي  .3
)جػػاد  (، كدراسػػة2002)أقػػرع، (، كدراسػػة2003حكػػكمي مثػػؿ دراسػػة )عبػػد العمػػي،القطػػاع ال

 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة1996(، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ،1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )نكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ،2000اهلل،
) عبػػد  (، كدراسػػة2000(، كدراسػػة )سػػميماف،2007(،كدراسػػة )القحطػػاني،2003)النكشػػاف،

 Ans(، كدراسػػة )2009(، كمنيػػا لػػدل القطػػاع الخػػاص مثػػؿ دراسػػة )الشػػيرم،2000اهلل،
and Seons ,2008،كدراسة 2009(، كمنيا لدل القطاع التعميمي مثؿ دراسة )بركات ،)

(، كدراسػػػػة )الحمػػػػكرم 1996(، كدراسػػػػة )سػػػػرحاف،2001(، كدراسػػػػة )حنػػػػكف،2006)مينػػػػا،
(، كدراسػػػػػػة 2003(، كدراسػػػػػػة )الضػػػػػػيداف،2008(، كدراسػػػػػػة )العتيبػػػػػػي،2011كالصػػػػػػالحي،
(، كدراسػػػػة 1993(، كدراسػػػػة )مكسػػػػى جبريػػػػؿ،1999يبػػػػي،(، كدراسػػػػة )كى2003)الحربػػػػي،

(Candice and David,2011( كدراسة ،)Brost,2000 كمنيا لدل القطػاع الخػدمي ،)
 Reid and(، كدراسػػػة )Benjamin and Christopher,2009مثػػػؿ دراسػػػة )

Wallace,2003( كدراسػػة ،)(Baird,2003 كمنيػػا لػػػدل القطػػاع الصػػػناعي مثػػؿ دراسػػػة ،
(Abele and wiese,2007 ،كدراسػػػة 2011(، كالككالػػػة مثػػػؿ دراسػػػة )شػػػعيب ،)

 (.2011)العمرم،
مػػف حيػػث المجػػاؿ الجغرافػػي فػػيبلحظ أف الدراسػػات السػػابقة تراكحػػت بػػيف الدراسػػات الكطنيػػة  .4

(،كدراسػػػػػػػػة 2011الفمسػػػػػػػطينية كالتػػػػػػػػي أجريػػػػػػػػت فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػزة مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )شػػػػػػػػعيب،
(، 2009مثػػػػؿ دراسػػػػة )بركػػػػات، (، كدراسػػػػات أجريػػػػت فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة2011)العمػػػػرم،

(، كدراسػػػػة 2002(، كدراسػػػػة )أقػػػػرع،2003(، كدراسػػػػة )عبػػػػد العمػػػػي،2006كدراسػػػػة )مينػػػػا،
(، كدراسػػػػػػػػػػػػة 1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػة )نكفػػػػػػػػػػػؿ،2000(، كدراسػػػػػػػػػػػػة )جػػػػػػػػػػػاد اهلل،2001)حنػػػػػػػػػػػكف،
كالدراسػػات العربيػػة التػػي أجريػػت فػػي المممكػػة  (،1996(، كدراسػػة )إبػػراىيـ،1996)سػػرحاف،

(، 2011(، كدراسػػػة )الحمػػػكرم كالصػػػالحي،2009ثػػػؿ دراسػػػة )الشػػػيرم،العربيػػػة السػػػعكدية م
(، 2003(، كدراسػػػػػػة )الضػػػػػػيداف،2007(، كدراسػػػػػػة )القحطػػػػػػاني،2008كدراسػػػػػػة )العتيبػػػػػػي،
(، كدراسات أجريت في المممكة األردنية 2003(، كدراسة )الحربي،2003كدراسة )النكشاف،

(، 2000اسػػة )سػػميماف،(، كدراسػػات أجريػػت فػػي مصػػر مثػػؿ در 1999مثػػؿ دراسػػة )كىيبػػي،
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(، كالدراسات األجنبية التي أجريت في الكاليات المتحػدة األمريكيػة 2000 كدراسة )عبد اهلل،
 Benjamin and، كدراسػػػة )(Candice and David, 2011مثػػػؿ دراسػػػة )

Christopher,2009،) ( كدراسةBaird,2000 كدراسة أجريت في بريطانيا مثؿ دراسة ،)
(Brost,2000كدراسػػ ،)( ة(Reid and Wallace,2003  سكيسػػراكدراسػػة أجريػػت فػػي 

 Ans)(، كدراسة أجريت في بمجيكا مثؿ دراسة Abele and Wiese, 2007) مثؿ دراسة
and Soens,2008). 

أمػػػا مػػػف حيػػػث المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي لدراسػػػة المكضػػػكع فكانػػػت خاصػػػية مشػػػتركة بػػػيف  .5
س المنيج لمبلئمتو الحقيقية لطبيعة البحػث الدراسات السابقة كالدراسة الحالية حيث تبنت نف

 العممي.
مػػػف حيػػػث أداة الدراسػػػة فقػػػد اتفقػػػت جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي اسػػػتخداـ االسػػػتبانة كػػػأداة  .6

 .لمدراسة
 و ض ف الدرا   الحال   عدة نقاط أىميا:

ا عػف كىذا ما ميزى أنيا طبقت عمى األفراد العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية .1
 باقي الدراسات السابقة كأعطاىا أىمية خاصة .

 كالعبلقة بينيما.  مكضكع إدارة الذات كمكضكع  اتخاذ القرارات جمعت بيف أنيا .2
 التركيز عمى الجانب اإلدارم  في مكضكع إدارة الذات. .3
 

  
 



 الفصل الرابع
 لطريقة واإلجراءاتا

 

 

  مقدم 

   منيج   الدرا 

   مج مع وع ن  الدرا 

 طرق جمع الب انات 

  صدق وثبات اا  بان 

   المعالجات ا حصائ 
 

 

 

 

 



70 

 مقدم :
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ، ككذلؾ أداة 

بيا   ت، كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لئلجراءات التي قاملدراسة المستخدمة كصدقيا كثباتياا
عمييا  ةالباحث ت، كأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت الدراسة كتطبيقيافي تقنيف أدكا ةالباحث

 في تحميؿ الدراسة.

 منيج   الدرا  :
 اعػرؼ مسػبقان جكانػب كأبعػاد الظػاىرة مكضػع الدراسػة مػف خػبلؿ إطبلعيػة تحيث أف الباحثػ 

ة اتخػاذ القػرارات لػدل أثػر إدارة الػذات عمػى عمميػ الدراسػة" عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضػكع 
يتكافػػؽ مػػع المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي  كالػػذم، ة"مػػكظفي اإلدارة  العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػز 

كالذم يعػرؼ بأنػو" المػنيج الػذم يتنػاكؿ دراسػة أحػداث كظػكاىر كممارسػات مكجػكدة كمتاحػة لمدراسػة 
أف تتفاعػػػؿ معيػػػا فتصػػػفيا  كالقيػػػاس كمػػػا ىػػػي دكف تػػػدخؿ الباحثػػػة فػػػي مجرياتيػػػا، كتسػػػتطيع الباحثػػػة

مػػنيج لمكصػػكؿ إلػػى المعرفػػة الدقيقػػة ىػػذا العمػػى  لػػذلؾ اعتمػػدت الباحثػػة  (34،ص0222)ا غةةا،كتحمميػػا
 . لمظاىرة مكضع الدراسة، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ الدراسةكالتفصيمية حكؿ مشكمة 

 مج مع وع ن  الدرا  :
ألكػػاديمييف فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع المػػكظفيف اإلداريػػيف كا

كالعمػػػػداء كنػػػػكابيـ كرؤسػػػػاء األقسػػػػاـ كمػػػػدراء رئػػػػيس الجامعػػػػة كنكابػػػػو مػػػػف ذكم المناصػػػػب اإلداريػػػػة )
( كلقمػة حجػـ مجتمػع 4مكظفػا كمكظفػة حسػب الجػدكؿ) 588الكميات( كقد بمغ حجـ مجتمػع الدراسػة 

عمػػى جميػػع  تػػـ تكزيػػع االسػػتبانةالدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ لجمػػع البيانػػات.  كقػػد 
 %(.99استبانة بنسبة استرداد ) 563، كتـ استرداد أفراد مجتمع  الدراسة
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 : مج مع الدرا  (3جدول رقم )
 %(022الجامع  ا   م   ) الم مى الوظ في م.
 5 رئيس الجامعة  .5

 51 نكاب كمساعديف  .3

 33 عميد  .4

 31 نائب/مساعد عميد  .5

 :5 ميرئيس قسـ أكادي  .6

 33 مدير  .7

 53 قائـ بأعماؿ مدير  .8

 55 مساعد مدير  .9

 41 رئيس قسـ/مشرؼ إدارم  .:

 055 المجموع

 (0203-الجامع  اا  م    –)المصدر: شئون الموظف ن  

 خصائص ع ن  الدرا  :
 كالجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة الدراسة كما يمي:

 الجنس:  .0

 (4جدول رقم )
 ا   ح ب م غ ر الجنس وز ع ع ن  الدر 

 الن ب  المئو   ال كرار الجنس
 90.1 137 ذكر
 9.9 15 أنثى

  100.0 152 المجموع

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف " الػػػذككر" ، ك كالبػػػاقي مػػػف " 1.5:(  أف مػػػا نسػػػبتو 5يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )
ميػا فػي الجامعػة كتعزك الباحثة ارتفاع نسػبة عػدد الػذككر عػف اإلنػاث بػيف مػكظفي اإلدارة الع اإلناث"

اإلسبلمية إلى أف سكؽ العمؿ الفمسػطيني ىػك سػكؽ ذكػكرم بالدرجػة األكلػى، حيػث أف تكسػع فػرص 
العمؿ يميؿ لصالح الذككر، كما أف المناصب اإلدارية العميا يحتميا الرجاؿ أكثر مف النساء، فػالمرأة 

ماتيػا كمسػئكلياتيا كانشػغاليا مشاركتيا في المناصب اإلدارية العميا أقؿ مف الرجػاؿ كذلػؾ بسػبب التزا
بتربيػػة األطفػػاؿ كاالىتمػػاـ باألسػػرة أكثػػر مػػف االىتمػػاـ بتطػػكير مسػػارىا الػػكظيفي كالػػذم يتطمػػب منيػػا 
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المشػػاركة فػػي العديػػد مػػف الػػدكرات التدريبيػػة كالحصػػكؿ عمػػى شػػيادات عميػػا تمكنيػػا مػػف المنافسػػة فػػي 
 المناصب العميا.

 العمر: .0

 (5جدول رقم )
 العمر   ح ب م غ ر وز ع ع ن  الدرا 

 الن ب  المئو   ال كرار العمر
 4.6 7 سنة 30أقؿ مف 

 25.7 39 سنة  40أقؿ مف -سنة30 مف
 44.7 68 سنة 50أقؿ مف  –سنة  40مف 
 25.0 38 فأكثر  سنة 50  مف 

  100.0 152 المجموع

 50-سػنة 40 مػف% مف عينة الدراسة تراكحػت أعمػارىـ 69.7ما نسبتو (  أف  5يبيف جدكؿ رقـ )
أقػؿ مػف  -سػنة 30% مف عينة الدراسة تراكحػت أعمػارىـ مػف أقػؿ مػف  30. 3فأكثر ، كأف حكالي 

سػػنة كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أنػػو مػػف الطبيعػػي أف يكػػكف اإلداريػػيف كاألكػػاديمييف الػػذيف يشػػغمكف  40
مييػػا بعػػد مناصػػب إداريػػة عميػػا مػػف أصػػحاب الخبػػرة كالشػػيادات العميػػا كالتػػي تمكنػػكا مػػف الحصػػكؿ ع

انقضاء العديد مف السنكات في مجػاؿ الدراسػة كالعمػؿ اإلدارم لػذلؾ كػاف غالبيػة عينػة الدراسػة ممػف 
 سنة. 50أقؿ مف  -سنة 40تراكحت أعمارىـ 

 ال حص ل العممي: .3

 (6جدول رقم )
 المؤىل العممي  وز ع ع ن  الدرا   ح ب م غ ر

 الن ب  المئو   ال كرار المؤىل العممي
 0.0 0 دبمـك 
 23.0 35 بكالكريكس
 24.3 37 ماجستير
 52.7 80 دكتكراه
  100.0 152 المجموع

% مف عينػة الدراسػة مػؤىميـ العممػي ماجسػتير كدكتػكراه، كأف 88ما نسبتو  (  أف7يبيف جدكؿ رقـ )
% مػػف عينػػة الدراسػػة مػػؤىميـ العممػػي بكػػالكريكس، كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف الجامعػػة 34حػػكالي 
ة تسعى دائما إلػى تكظيػؼ الكفػاءات كأصػحاب الخبػرات كذكم المػؤىبلت العاليػة، حيػث أف اإلسبلمي
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معظـ العامميف في اإلدارة العميا ىـ مف حممة الدكتكراه، إضافة إلى سػعي العديػد مػف المػكظفيف إلػى 
 تطكير ذكاتيـ كتنمية مياراتيـ ؼ العمؿ الميني.

  نوات الخدم :    .2

 (7جدول رقم )
  نوات الخدم عدد  درا   ح ب م غ ر وز ع ع ن  ال
 الن ب  المئو   ال كرار  نوات الخدم 

 11.2 17 سنكات  5أقؿ مف 
 19.1 29 سنكات 10 أقؿ مف  -سنكات  5مف 
 25.7 39 سنكات 15 أقؿ مف  -سنكات  10مف 
 44.1 67 سنة فأكثر 15

  100.0 152 المجموع

 51الخدمػة ليػـ مػف ينػة الدراسػة بمػغ عػدد سػنكات % مػف ع9.:7أف مػا نسػبتو ( 8يبيف جدكؿ رقـ )
% مػف عينػة الدراسػة بمػغ عػدد سػنكات الخدمػة ليػـ مػف 41.4سنة فأكثر، كأف حػكالي  56 –سنكات 
سنكات، حيث تبلحظ الباحثة أف غالبية العامميف فػي اإلدارة العميػا  51أقؿ مف  –سنكات  6أقؿ مف 

فػي مجػاؿ العمػؿ اإلدارم كتعػزك الباحثػة ذلػؾ  الية بسنكات خدمة عفي الجامعة اإلسبلمية يتمتعكف 
 . مما أكسبيـ خبرة كتمرس في العمؿ اإلدارم الزمنيالجامعة  عمرإلى طكؿ 

 نوع الوظ ف : .3

 (8جدول رقم )
 نوع الوظ ف   وز ع ع ن  الدرا   ح ب م غ ر

 الن ب  المئو   ال كرار نوع الوظ ف 
 35.5 54 إدارم

 64.5 98 أكاديمي إدارم
  100.0 152 لمجموعا

% مػف عينػة الدراسػة نػكع الكظيفػة ليػـ أكػاديمي إدارم، كأف 75.6أف ما نسبتو ( 9يبيف جدكؿ رقـ )
كظيفػػة ليػػػـ إدارم، تعػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػى كثػػػرة األعبػػػاء % مػػػف عينػػة الدراسػػػة نػػػكع ال46.6حػػكالي 

رجػات الجامعػة اإلسػبلمية، اإلدارية إضػافة إلػى أف العمػؿ اإلدارم ركيػزة ىامػة مػف ركػائز الرقػي بمخ
نجػاز الميػاـ، كقػد يعػكد السػبب فػي ذلػؾ أيضػا إلػى  كاالستمرار في االداء المتميز كتحقيؽ الغايػات كا 

 طبيعة تقسيـ المسميات اإلدارية في الجامعة اإلسبلمية.
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 الم مى الوظ في: .4

 (9جدول رقم )
 الم مى الوظ في  وز ع ع ن  الدرا   ح ب م غ ر

 الن ب  المئو    كرارال الم مى الوظ في
 7.9 12 نائب الرئيس/ مساعد نائب الرئيس

 25.7 39 عميد/ نائب عميد
 25.7 39 رئيس قسـ أكاديمي
 40.8 62 مدير دائرة/ رئيس قسـ

  100.0 152 المجموع

/ المسمى الكظيفي ليـ مدير دائرة% مف عينة الدراسة 40.8( أف ما نسبتو 9يبيف جدكؿ رقـ )
% مف 25.7كعميد/ نائب عميد، المسمى الكظيفي ليـ % مف عينة الدراسة 25.7 ، كرئيس قسـ

مف عينة الدراسة ، كالباقي كىـ نسبة قميمة رئيس قسـ أكاديميالمسمى الكظيفي ليـ  عينة الدراسة 
نائب الرئيس/ مساعد نائب الرئيس، تعزك الباحثة ذلؾ إلى كثرة األعباء المسمى الكظيفي ليـ 

كتمتعيـ بمؤىبلت عالية  ائب الرئيس كمساعد نائب الرئيس مقاة عمى عاتؽ كؿ مف ناإلدارية الم
كانت أعمى نسبة مف عينة حيث  كخبرات كميزات خاصة لذلؾ نسبتيـ قميمة بالنسبة لباقي المسميات

كظيفي ليا مدير دائرة/ رئيس قسـ، باإلضافة إلى ذلؾ أف المناصب اإلدارية الدراسة المسمى ال
 .ؿ مف المناصب اإلدارية الدنيااألعمى أق

 طرق جمع الب انات:

 :عمى نكعيف مف البيانات ةالباحث تاعتمد
 الب انات ا ول  : .0

لدراسػػػة بعػػػض مفػػػردات البحػػػث كحصػػػر  تكذلػػػؾ بالبحػػػث فػػػي الجانػػػب الميػػػداني بتكزيػػػع اسػػػتبيانا
رنػػامج كتجميػػع المعمكمػػات البلزمػػة فػػي مكضػػكع البحػػث، كمػػف ثػػـ تفريغيػػا كتحميميػػا باسػػتخداـ ب

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  اإلحصػائي كاسػتخداـ االختبػارات
 اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة .

الكتػػػب ك الػػػدكريات ك المنشػػػكرات الخاصػػػة أك المتعمقػػػة كىػػػي عبػػػارة عػػػف  الب انةةةات الثانو ةةة : .3
أثر إدارة الػػػذات عمػػػى عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات لػػػدل بػػػراسػػػة، كالتػػػي  تتعمػػػؽ بالمكضػػػكع قيػػػد الد

أنيا تسيـ في  ةرل الباحث، كأية مراجع قد ت مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة
إثػراء الدراسػػة بشػػكؿ عممػػي، كينػكم الباحػػث مػػف خػػبلؿ المجػكء لممصػػادر الثانكيػػة فػػي الدراسػػة، 
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لطػرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الدراسػات، ككػذلؾ أخػذ تصػكر عػاـ التعرؼ عمى األسس ك ا
 عف آخر المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسة .

 أداة الدرا  :
 كقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:

 إعداد استبانة أكلية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات. .0
 مف اجؿ اختبار مدل مبلئمتيا لجمع البيانات.عرض االستبانة عمى المشرؼ  .2

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ. .3

تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف كالػػػذيف قػػػامكا بػػػدكرىـ بتقػػػديـ النصػػػح  .4
.  كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لبلستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب. .5

 . تكزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة .6

 كما يمي:  إلى قسميف االستبانةكلقد تـ تقسيـ 
 فقرات. 7يتككف مف البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة كيتككف مف  القسـ األكؿ : .5

كظفي اإلدارة  العميا أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل متتناكؿ  :القسـ الثاني .3
 . كتـ تقسيمو إلى جزأيف  كما يمي:في الجامعة اإلسبلمية بغزة

 :كتـ تقسيمو إلى ستة محاكر كما يميإدارة الذات : تناكؿ  الجزء األكؿ -أ 

 .فقرات  51،  كيتككف مف  القدرة عمى  حق ق ا ىداف: يناقش المحكر األكؿ -

دا: يناقش المحكر الثاني -  فقرات. 8،  كيتككف مف  رة الوقتالقدرة عمى  خط ط وا 

 9، كيتككف مف  ال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف الصعب : يناقش المحكر الثالث -
 .فقرات

 فقرات. 8،  كيتككف مف المرون  يناقشالمحكر الرابع:  -
 فقرات. 7،  كيتككف مف  حمل الم ئول ات يناقشالمحكر الخامس:  -
 فقرات.  6،  كيتككف مف نجازالدافع   لل  يناقشالمحكر السادس:  -
 فقرة  35مف  كيتككفالقدرة عمى ا خاذ القرارات  الثاني: تناكؿ الجزء -ب 

 (51كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  حسب  مقياس ليكارت كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )
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 (10) جدول رقم
 الخما ي مق اس ل كارت

 ق بشدةغ ر مواف غ ر موافق محا د موافق موافق بشدة  ال صن ف
 5 3 4 5 6 الدرج 

 صدق وثبات اا  ب ان:

، كمػا  (207،ص 0773)الع ةاف، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو 
يقصػػػد بالصػػػدؽ " شػػػمكؿ االسػػػتبانة لكػػػؿ العناصػػػر التػػػي يجػػػب أف تػػػدخؿ فػػػي التحميػػػؿ مػػػف ناحيػػػة، 

")عب ةدات وخخةرون تككف مفيكمة لكػؿ مػف يسػتخدمياككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث 
 كد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:كقد قامت الباحثة بالتأ ( ،057، ص0220

 : تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف صدق فقرات اا  ب ان

 الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكم ن( .5

كليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف تألفػت قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة فػي صػكرتيا األ
( أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية  متخصصػػيف فػػي المحاسػػبة :مػػف )

( أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا مشػػككريف بتحكػػيـ أداة 5كاإلدارة  كاإلحصػػاء. كيكضػػح الممحػػؽ رقػػـ )
فػػي مػػدل مبلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا  الدراسػػة. كقػػد طمبػػت الباحثػػة مػػف المحكمػػيف مػػف إبػػداء آرائيػػـ

 كضعت ألجمو، كمدل كضكح صياغة العبػارات كمػدل مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػكر الػذم ينتمػي إليػو.
كمدل كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ محػكر مػف محػاكر متغيػرات الدراسػة األساسػية ىػذا باإلضػافة إلػى 

، أك إضػػافة عبػػارات جديػػػدة ألداة اقتػػراح مػػا يركنػػو ضػػركريا مػػف تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات أك حػػذفيا
الدراسػػػػة، ككػػػػذلؾ إبػػػػداء آرائيػػػػـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات األكليػػػػة ) الخصػػػػائص الشخصػػػػية كالكظيفيػػػػة 
المطمكبػػة مػػف  المبحػػكثيف، إلػػى جانػػب مقيػػاس ليكػػارت المسػػتخدـ فػػي االسػػتبانة. كتركػػزت تكجييػػات 

العبػػارات المتكػػررة، كمػػا أف المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػكؿ االسػػتبانة حيػػث كانػػت تحتػػكم عمػػى بعػػض 
ضػػػافة بعػػػػض  بعػػػض المحكمػػػيف نصػػػحكا بضػػػركرة تقمػػػيص بعػػػض العبػػػارات مػػػف بعػػػض المحػػػاكر كا 

 العبارات إلى محاكر أخرل.

كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قامت الباحثة بإجراء التعديبلت 
العبارات كحذؼ أك إضػافة الػبعض اآلخػر التي اتفؽ عمييا معظـ المحكيف، حيث تـ تعديؿ صياغة 

 . منيا
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 صدق اا  اق الداخمي لفقرات اا  بان  .3
مفردة،  563تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة البالغ حجميا 

 كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي. 
 إدارة الذات: الجزء ا ولي لفقرات الصدق الداخم - أ

 (11جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات الجزء ا ول: إدارة الذات

معامل  الفقرة م.
 اار باط

الق م  
 ااح مال  

 أوا: القدرة عمى  حق ق ا ىداف
 0.000 0.679 أكتب أىدافي عمى كرقة. 1
 0.009 0.466 أختار أىدافا قابمة لمتحقيؽ. 2
 0.000 0.674 أىدافي كفؽ رؤية مستقبمية. أحدد 3
 0.003 0.521 أضع أىدافا احتياطية فيما لك لـ تتحقؽ أىدافي األكلية. 4
 0.000 0.665 أضع لميدؼ كقتا محددا لتحقيقو. 5
 0.000 0.628 أستشير أىؿ الخبرة عند كضع األىداؼ. 6
 0.000 0.650 أصكغ أىدافي بطريقة عممية صحيحة. 7
 0.000 0.831 ر أىدافا قابمة لمقياس كمجدكلة حسب الزمف.أختا 8
 0.000 0.829 أضع أىدافا دقيقة كصياغتيا كاضحة. 9
 0.029 0.399 تتسـ أىدافي بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات غير المتكقعة. 10

دارة الوقت  ثان ا: القدرة عمى  خط ط وا 
 0.000 0.662 م لؤلعماؿ اليكمية التي أقـك بيا.التخطيط  إلدارة الكقت ميـ كضركر  1
 0.000 0.610 أصمـ جدكال زمنيا لمميمات التي أرغب في القياـ بيا يكميا. 2
 0.003 0.521 غالبا ما أجد الكقت الكافي لمتخطيط لمعمؿ الذم أقـك بو. 3
 0.000 0.604 عندما يحدث أم انحراؼ في الخطة المكضكعة أتخذ إجراءات تصحيحية. 4
 0.024 0.412 أصنؼ أعمالي حسب األىمية. 5
 0.001 0.588 أضع خططا إلدارة الكقت كاضحة كمفيكمة تثبت فاعميتيا مع مركر الزمف. 6
 0.000 0.684 أحتـر مكاعيدم كأحافظ عمييا بدقة مع الجميع 7

 ثالثا: ال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف الصعب 
 0.000 0.663 ادة معرفتي بكؿ ما ىك جديد.أحرص عمى المطالعة كزي 1
 0.000 0.601 أثؽ في مقدرتي عمى التعامؿ بكفاءة مع األحداث غير المتكقعة في العمؿ. 2
 0.000 0.734 أحرص عمى الحصكؿ عمى دكرات تدريبية تنمي قدراتي كتزيد ميارتي في العمؿ.  3
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معامل  الفقرة م.
 اار باط

الق م  
 ااح مال  

 0.001 0.580 تي تكاجيني في العمؿ.أستطيع المحافظة عمى اتزاني في المكاقؼ الصعبة ال 4
 0.001 0.571 لدم القدرة عمى المثابرة لحؿ أم مشكمة تكاجيني. 5
 0.000 0.867 ميما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقيؽ أىدافي. 6
 0.000 0.793 لدل الجرأة لمكاجية المصاعب في العمؿ. 7
 0.000 0.803 لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو. 8

 رابعا: المرون .
 0.028 0.402 أضع خطط بديمة مناسبة ضمف أكلكياتي. 1
 0.000 0.644 أستطيع تعديؿ خططي لمكاجية المكاقؼ الطارئة. 2
 0.000 0.634 أكيؼ نفسي مع تغير المؤثرات في البيئة المحيطة. 3
 0.001 0.570 ي.أصغي لمرأم  المخالؼ لي ألستكعب حقائقو التي قد تككف غائبة  عن 4
 0.000 0.766 أؤمف بأف الخبلؼ في الرأم ضركرة إلثراء المكضكع المطركح لمنقاش. 5
 0.000 0.717 أعترؼ بالخطأ إذا اقتنعت بكجية النظر المخالفة. 6
 0.001 0.585 لدم القدرة عمى رؤية األشياء مف زكايا مختمفة. 7
 0.001 0.566 اختمفت شخصياتيـ.لدم القدرة عمى التعامؿ مع كؿ الناس ميما  8

 خام ا:  حمل الم ئول ات.
 0.000 0.707 أقـك بكاجباتي ميما كانت كثيرة. 1
 0.000 0.796 ال أتيرب مف التزاماتي كمسئكلياتي.  2
 0.002 0.542 أتقف أعمالي بدرجة عالية. 3
 0.000 0.695 يعجبني المثؿ القائؿ :ال تؤجؿ عمؿ اليـك إلى الغد. 4
 0.000 0.743 أساعد اآلخريف بجدية. 5
 0.000 0.825 أستطيع أف أؤدم العمؿ الذم يتطمب مني مسئكلية كبيرة. 6
 0.000 0.687 أنا متعاكف بصفة عامة.  7

  اد ا: الدافع   للنجاز.
مكانياتي في مكاجية المكاقؼ الصعبة. 1  0.000 0.774 استخدـ كؿ طاقاتي كا 
 0.000 0.666 بيف زمبلئي. أسعى ألف أككف متميزا 2
 0.000 0.722 أفضؿ األعماؿ التي تتطمب ميارات عالية. 3
 0.000 0.644 أبذؿ كؿ جيدم في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ. 4
 0.000 0.670 اغتنـ كؿ الفرص المتاحة لمتفكؽ في عممي. 5
 0.000 0.733 أبذؿ كؿ جيدم لمكصكؿ إلى مركز مرمكؽ في الجامعة. 6

 2.340"    اوي 06ودرج  حر   " 2.23ل   عند م  وى دال  الجدو  rق م  
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(  يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الجزء األكؿ: إدارة الذات كالمعدؿ 11جدكؿ رقـ )
(، حيث إف 0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

الجدكلية كالتي  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05فقرة اقؿ مف  القيمة االحتمالية لكؿ
 ،  كبذلؾ تعتبر فقرات الجزء األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو0.361تساكم

 :الصدق الداخمي لفقرات الجزء الثاني: القدرة عمى ا خاذ القرارات - ب

 (12جدول رقم )
 ذ القراراتالصدق الداخمي لفقرات الجزء الثاني: القدرة عمى ا خا

 معامل اار باط الفقرة ـ
الق م  
 ااح مال  

1 
أقـك بتحديد المشكمة التي تحتاج إلى قرار تحديدا كاضحا مما يمكف 

 مف اتخاذ القرار السميـ بشأنيا.
0.632 0.000 

 0.000 0.722 أصنؼ المعمكمات حسب أىميتيا لممشكمة محؿ القرار. 2
 0.000 0.709 مرتبطة بالمشكمة القائمة.أعمؿ عمى تحميؿ جميع الجكانب ال 3
 0.001 0.567 أتأكد مف أف ىذه المشكمة تقع ضمف نطاؽ اختصاصي. 4

5 
أتعرؼ عمى المشكمة كذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ بجميع األطراؼ المعنية 

 لتحديد أبعادىا.
0.796 0.000 

6 
أتحرل عف السبب الرئيسي لظيكر المشكمة كمعرفة أطرافيا كأعراضيا 

 0.000 0.789 ثارىا.كآ

 0.000 0.668 أعمؿ عمى تحديد جميع البدائؿ المتاحة كالممكنة.  7

8 
أحاكؿ الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف البيانات كالمعمكمات عف 

 البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة.
0.801 0.000 

 0.000 0.610 أقـك بتقييـ البدائؿ بناء عمى معايير محددة ككاضحة. 9
 0.000 0.622 النتائج المتكقعة لكؿ بديؿ.أحدد  10

11 
أقـك بعممية المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة كاختيار البديؿ األمثؿ بصكرة 

 جيدة.
0.769 0.000 

 0.000 0.765 اختار البديؿ األمثؿ كفقا لممعايير كاالعتبارات المكضكعية. 12

البدائؿ  أستفيد مف خبرات اآلخريف في تحديد ايجابيات كسمبيات 13
 المطركحة.

0.658 0.000 

14 
أتعرؼ عمى مدل إمكانية تنفيذ الحؿ البديؿ كذلؾ بمعرفة مدل تكفر 

 المكارد المادية كالبشرية كالطبيعية البلزمة لذلؾ.
0.775 0.000 

 0.000 0.685 أجمع الحقائؽ التي أحتاج إلييا قبؿ اتخاذ القرار. 15
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الق م   معامل اار باط الفقرة ـ
 ااح مال  

 0.000 0.728 قا لمخطة المرسكمة لتمؾ المشكمة.أتحقؽ مف أف تنفيذ القرار يتـ كف 16
 0.000 0.777 أزف النتائج المترتبة عمى القرار. 17
 0.000 0.655 أستعمؿ األساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار. 18
 0.000 0.745 أتحمؿ مسئكلية الفشؿ في قرار خاط . 19
 0.003 0.524 تخاذ القرار.أرجع إلى المكائح كالقكانيف ألسترشد بيا عند ا 20

21 
أتابع تنفيذ القرار بدقة لتصحيح األخطاء إف كجدت كتفادم تكرار 

 0.000 0.729 حدكثيا مستقببل.

22 
أعمؿ عمى مراجعة المشكمة كالبحث عف حؿ آخر إذا لـ يجدم القرار 

 أك الحؿ المتخذ بشأنيا.
0.696 0.000 

 0.000 0.772 المتاحة في الجامعة. اتخذ القرار بما يتناسب مع اإلمكانيات 23

24 
أقـك بالمتابعة المستمرة لمقرارات المتخذة لمتأكد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ 

 كدقيؽ .
0.730 0.000 

 2.340"    اوي 06ودرج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال   rق م  

الثاني: القدرة عمى اتخاذ ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الجزء 12جدكؿ رقـ )
القرارات كالمعدؿ الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

 rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05(، حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05)
 .الثالث صادقة لما كضعت لقياسو ، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر0.361الجدكلية كالتي تساكم 
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 :صدق اا  اق البنائي لمحاور الدرا   .4

 (13جدول رقم )
 معامل اار باط ب ن معدل كل محور  من محاور الدرا   مع المعدل الكمي لفقرات اا  بان 

معامل  عنوان المحور المحور الجزء
 اار باط

الق م  
 ااح مال  

األكؿ : إدارة 
 الذات

 0.004 0.510 القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ ألكؿا

دارة الكقت الثاني  0.000 0.732 القدرة عمى تخطيط كا 

 0.000 0.837 التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبة الثالث

 0.000 0.807 المركنة الرابع

 0.000 0.627 تحمؿ المسئكليات الخامس

 0.000 0.692 الدافعية لئلنجاز السادس

 0.000 0.941 الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات

 2.340"    اوي 06ودرج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال   rق م  

( يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػكر  مػػف محػػاكر الدراسػػة مػػع المعػػدؿ 13جػػدكؿ رقػػـ )
،  0.05بينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة الكمػػي لفقػػرات االسػػتبانة كالػػذم يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط الم

الجدكليػػة  rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  0.05حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف 
 .0.361كالتي تساكم 

 
 ثبات فقرات اا  بان :

أمػػػا ثبػػػات أداة الدراسػػػة فيعنػػػي التأكػػػد مػػػف أف اإلجابػػػة سػػػتككف كاحػػػدة تقريبػػػا لػػػك تكػػػرر تطبيقيػػػا عمػػػى 
 مػف خػبلؿ طػريقتيف لفحػص ثبػات االسػتبانة ،(232ص، 0773)الع ةاف، ص ذاتيـ فػي أكقػات األشخا

 ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
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 :طر ق  ال جزئ  النصف   .0

 (14جدول رقم )
 معامل الثبات ) طر ق  ال جزئ  النصف  (

 عنوان المحور المحور الجزء
 ال جزئ  النصف  

عدد 
 فقراتال

معامل 
 اار باط

معامل اار باط 
 المصحح

الق م  
 ااح مال  

األكؿ : 
 إدارة الذات

 0.000 0.878 0.782 10 القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ األكؿ

دارة  الثاني القدرة عمى تخطيط كا 
 الكقت

7 0.725 0.840 0.000 

التحدم كالمثابرة في  الثالث
 مكاجية المكاقؼ الصعبة

8 0.757 0.862 0.000 

 0.000 0.906 0.828 8 المركنة الرابع

 0.000 0.887 0.797 7 تحمؿ المسئكليات الخامس

 0.000 0.850 0.740 6 الدافعية لئلنجاز السادس

 0.000 0.915 0.844 24 الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات

 0.000 0.898 0.814 70 جميع المحاكر

 2.340"    اوي 06ودرج  حر   " 2.23ل  الجدول   عند م  وى دا  rق م  

تـ إيجاد معامؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ األسػئمة الفرديػة الرتبػة كمعػدؿ األسػئمة الزكجيػة  الرتبػة 
لكؿ بعد كقد  تـ تصحيح معامبلت االرتباط  باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف  بػراكف لمتصػحيح 

(Spearman-Brown Coefficient حسب المعادلة )  = 1التالية: معامؿ الثبات

2

ر

ر

حيػث ر 
( يبػػػيف أف ىنػػػاؾ معامػػػؿ ثبػػػات كبيػػػر نسػػػبيا لفقػػػرات 55كقػػػد بػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ ) معامػػػؿ االرتبػػػاط.

 .االستبياف مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة
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 طر ق  ألفا كرونباخ  :. 0
 (15جدول رقم )

 ر ق  والفا كرونباخ(معامل الثبات ) ط
معامل ألفا  عدد الفقرات عنوان المحور المحور 

 كرونباخ

 األكؿ: إدارة الذات

 0.893 10 القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ األكؿ
دارة الكقت الثاني  0.864 7 القدرة عمى تخطيط كا 
 0.899 8 لصعبةدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ التح الثالث
 0.923 8 المركنة الرابع
 0.901 7 تحمؿ المسئكليات الخامس
 0.874 6 الدافعية لئلنجاز السادس

 0.936 24 الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات
 0.913 70 جميع المحاكر

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االسػتبانة  كطريقػة ثانيػة لقيػاس الثبػات كقػد يبػيف 
ت الثبػػػات مرتفعػػػة ممػػػا يطمػػػئف الباحثػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ االسػػػتبانة بكػػػؿ ( أف معػػػامبل56جػػػدكؿ رقػػػـ )

 طمأنينة.

 المعالجات ا حصائ  :
لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة كتحميػػػػؿ البيانػػػػات التػػػػي تػػػػـ تجميعيػػػػا، فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف 

 Statistical Packageاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

for Social Science ( SPSS)   كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ
 البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسػب مقيػاس ليكػرت الخماسػي لدرجػة االسػتخداـ    .5 تـ ترميز كا 
ديػػد طػػكؿ فتػػرة (، كلتحموافةةق بشةةدة 6، موافةةق  5، محا ةةد 4، غيػػر مكافػػؽ  3،  غيػػر مكافػػؽ بشػػدة 5)

 مقيػاس ليكػػرت الخماسػي )الحػػدكد الػدنيا كالعميػػا( المسػتخدـ فػػي محػاكر الدراسػػة، تػـ حسػػاب المػػدل
(، ثػػػػـ تقسػػػػيمو عمػػػػى عػػػػدد فتػػػػرات المقيػػػػاس الخمسػػػػة لمحصػػػػكؿ عمػػػػى طػػػػكؿ الفقػػػػرة أم 5=6-5)
( ، بعػػػػد ذلػػػػؾ تػػػػـ إضػػػػافة ىػػػػذه القيمػػػػة إلػػػػى اقػػػػؿ قيمػػػػة فػػػػي المقيػػػػاس  )كىػػػػي الكاحػػػػد 1.19=5/6)

( يكضح أطكاؿ الفترات 57كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ ) الصحيح(
 كما يمي:
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 (16) جدول رقم
 مق اس ا جابات

 6.1-5.31 5.31-4.51 4.51-3.71 3.71-5.91 5.91-5 الفترة

 م افق بشدة م افق محايد غير م افق غير م افق بشدة  درجة األىمية

 3 2 3 0 0 الدرجة

  .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات. 3

 .اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. 4
 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات .5

 سػػػػػػمرنكؼ لمعرفػػػػػػة نػػػػػػكع البيانػػػػػػات ىػػػػػػؿ تتبػػػػػػع التكزيػػػػػػع الطبيعػػػػػػي أـ ال -اختبػػػػػػار ككلػػػػػػكمجركؼ .6
 (5- Sample K-S ). 

ؼ عمػى الصػفات الشخصػية لمفػردات الدراسػة كتحديػد تـ حساب التكػرارات كالنسػب المئكيػة لمتعػر . 7
 .استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

كذلؾ لمعرفة مػدل ارتفػاع أك انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف   Meanالمتكسط الحسابي . 8
أنػػو يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات حسػػب كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية، مػػع العمػػـ ب

عممػػا بػػاف تفسػػير مػػدل االسػػتخداـ أك مػػدل المكافقػػة ( 67ص، 0774) كشةةك ، أعمػػى متكسػػط حسػػابي 
  .عمى العبارة

لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػارم  . 9
دراسػة كلكػؿ محػكر مػف المحػاكر الرئيسػية استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبػارة مػف عبػارات متغيػرات ال

عف متكسطيا الحسابي، كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفػراد الدراسػة 
لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة إلػػػى جانػػػب المحػػػاكر الرئيسػػػية، فكممػػػا اقتربػػػت قيمتػػػو مػػػف 

قيػاس ) إذا كػاف االنحػراؼ المعيػارم كاحػد الصفر كمما تركزت االسػتجابات كانخفػض تشػتتيا بػيف الم
 صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( 

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػػرة  One sample T testلمتكسػػط عينػػة كاحػػدة   tاختبػػار . :
 ."4كالمتكسط الحيادم "

 .لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف tاختبار  .51

 .ركؽ بيف ثبلث متكسطات فأكثرتحميؿ التبايف األحادم لمف .55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 حتليل البيانات واختبار الفرضيات

 

 

 

 اخ بار ال وز ع الطب عي. 

  الدرا   وفرض ات حم ل فقرات. 
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 ((Sample K-S -1) مرنوف  -)اخ بار كولمجروف اخ بار ال وز ع الطب عي
ت تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال سمرنكؼ  لمعرفة ىؿ البيانا -سنعرض اختبار ككلمجركؼ

كىك اختبار  ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف 
 تكزيع البيانات طبيعيا.

 (17جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اخ بار ال وز ع الطب عي

عدد  عنوان المحور المحور الجزء
 ااح مال  الق م   Zق م   الفقرات

األكؿ: إدارة 
 الذات

 0.208 1.064 10 القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ األكؿ
دارة الكقت الثاني  0.108 1.208 7 القدرة عمى تخطيط كا 

 الثالث
التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ 

 0.169 1.111 8 الصعبة

 0.132 1.166 8 المركنة الرابع
 0.183 1.093 7 تحمؿ المسئكليات الخامس
 0.064 1.313 6 الدافعية لئلنجاز السادس

 0.279 0.992 24 الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات
 0.545 0.799 70 جم ع المحاور

( نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ محكر اكبر مف 58كيكضح الجدكؿ رقـ )
1.16 (05.0. sig البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ ( كىذا يدؿ عمى أف

 .ةاالختبارات المعممي
 :الدرا   وفرض ات حم ل فقرات  

( لتحميؿ فقرات االستبانة ، One Sample T testلمعينة الكاحدة ) Tتـ استخداـ اختبار 
محسكبة اكبر ال tكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  

كالكزف النسبي اكبر  0.05)أك القيمة االحتمالية اقؿ مف 981.الجدكلية  كالتي تساكم tمف قيمة 
 t% (، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة   60مف 

 0.05حتمالية اقؿ مف )أك القيمة اال981.-الجدكلية كالتي تساكم  tالمحسكبة أصغر مف قيمة 
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% (، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا  60كالكزف النسبي اقؿ مف 
 .0.05اكبر مف 

 : إدارة الذات 0

 حم ل فقرات المحور ا ول: القدرة عمى  حق ق ا ىداف  - أ

 (18جدول رقم )
 ق ا ىداف( حم ل فقرات المحور ا ول)القدرة عمى  حق 

 الفقرات م

بي
 ا
الح

ط 
و 

لم 
ا

ري 
ع ا
الم
ف 

حرا
اان

 

بي
ن 
ن ال

وز
ال

 

م  
ق 

t 

ل  
 ما
اح

  ا
ق م

ال
 

 0.000 16.753 82.24 0.818 4.11 أكتب أىدافي عمى كرقة. 1
 0.000 31.669 87.76 0.540 4.39 أختار أىدافا قابمة لمتحقيؽ. 2
 0.000 24.926 86.71 0.661 4.34 أحدد أىدافي كفؽ رؤية مستقبمية. 3

4 
أضع أىدافا احتياطية فيما لك لـ تتحقؽ أىدافي 

 األكلية.
3.97 0.750 79.34 15.907 

0.000 

 0.000 19.969 82.11 0.682 4.11 أضع لميدؼ كقتا محددا لتحقيقو. 5
 0.000 21.927 83.55 0.662 4.18 أستشير أىؿ الخبرة عند كضع األىداؼ. 6
 0.000 20.935 83.16 0.682 4.16 عممية صحيحة.أصكغ أىدافي بطريقة  7
 0.000 20.877 82.37 0.660 4.12 أختار أىدافا قابمة لمقياس كمجدكلة حسب الزمف. 8
 0.000 19.471 82.50 0.712 4.13 أضع أىدافا دقيقة كصياغتيا كاضحة. 9

تتسـ أىدافي بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع  10
 .المتغيرات غير المتكقعة

4.14 0.603 82.89 23.424 0.000 

 0.000 31.252 83.26 0.459 4.16 جم ع العبارات 
t 1 165655 :9

( كالػػذم يبػػيف آراء 59لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( كتبػيف النتػائج أف أعمػى القدرة عمى  حق ةق ا ىةداففقرات المحكر األكؿ ) أفراد عينة الدراسة في 

 :فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي
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" كىػػي  0.000%"  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم" 87.76" بمػػغ الػػكزف النسػػبي   "  3فػػي الفقػػرة "  .5
 مما يدؿ عمى أني "  أختار أىدافا قابمة لمتحقيؽ "  1.16أقؿ مف 

" كىػػي 0.000%"  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم" 86.71" بمػػغ الػػكزف النسػػبي   "  4قػػرة " فػػي الف .3
 مما يدؿ عمى أني "  أحدد أىدافي كفؽ رؤية مستقبمية "  1.16أقؿ مف 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

" كىػي أقػؿ 0.000الحتمالية تسػاكم"%"  كالقيمة ا82.11."بمغ الكزف النسبي   "   6في الفقرة " .5
 مما يدؿ عمى أني "  أضع لميدؼ كقتا محددا لتحقيقو "  1.16مف 

" كىػػي  0.000%"  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم" 79.34"بمػػغ الػػكزف النسػػبي   "   5فػػي الفقػػرة " .3
 " مما يدؿ عمى أني "  أضع أىدافا احتياطية فيما لك لـ تتحقؽ أىدافي األكلية  1.16أقؿ مف 

كبصفة عامة يتبػيف أف المتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر األكؿ )القػدرة عمػى تحقيػؽ 
% كىػػي اكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي 26..83ك الػػكزف النسػػبي  يسػػاكم     4.16تسػػاكم    األىػػداؼ(
الجدكليػػة كالتػػي  tكىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة  31.252  المحسػػكبة تسػػاكم    t% " كقيمػػة 71المحايػػد " 
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ  1.16كىػػي أقػػؿ مػػف    1.111، ك القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 9:.5تسػػاكم  

 (05.0)عند مستوى داللة  قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا فػي الجامعػة اإلسػبلمية تػكلي اىتمامػا عاليػا لضػركرة 
مسػػػتقبمية، كتعمػػػؿ عمػػػى انتيػػػاج منيجػػػا عمميػػػا فػػػي عمميػػػة  تحديػػػد األىػػػداؼ كصػػػياغتيا كفػػػؽ رؤيػػػة

ىداؼ مف خبلؿ رؤية كاقعيػة ككاضػحة، حيػث اتفقػت ىػذه النتيجػة التخطيط لممستقبؿ تبدأ بكضع األ
( التػػي أكػػدت عمػػى ضػػركرة تحقيػػؽ الخػػريج ألىدافػػو 3155مػػع نتيجػػة دراسػػة كػػؿ مػػف دراسة)شػػعيب،

 Benjamin andكدراسػػػػػػة )لمكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى عمػػػػػػؿ مناسػػػػػػػب مػػػػػػػف خػػػػػػبلؿ إدارة الػػػػػػػذات ، 

Christopher,2009 التي أكدت عمى ضركرة تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ إدارة الػذات كذلػؾ عػف )
طريػػؽ تقنيػػات إدارة السػػمككيات كالتػػي تسػػاعد المػػريض فػػي تجييػػز نفسػػو عمػػى الخبػػرة البلزمػػة إلدارة 

عػـ المػريض نفسػيا حالتو الصحية لمساىمة في العبلج كتحقيؽ اليدؼ المنشكد كىك الكصػكؿ إلػى د
 .كاجتماعيا كمساعدتو عمى االستقبللية
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دارة الوقت - ب   حم ل فقرات المحور الثاني: القدرة عمى  خط ط وا 
 

 (19جدول رقم )
دارة الوقت(   حم ل فقرات المحور الثاني )القدرة عمى  خط ط وا 

 الفقرات م

بي
 ا
الح

ط 
و 

لم 
ا

ري 
ع ا
الم
ف 

حرا
اان

 

بي
ن 
ن ال

وز
ال

 

م  
ق 

t 

الق
ل  
 ما
اح

  ا
 م

 

1 
التخطيط  إلدارة الكقت ميـ كضركرم لؤلعماؿ 

 اليكمية التي أقـك بيا.
4.60 0.531 91.97 37.143 0.000 

2 
أصمـ جدكال زمنيا لمميمات التي أرغب في القياـ بيا 

 يكميا.
4.07 0.706 81.32 18.602 0.000 

3 
غالبا ما أجد الكقت الكافي لمتخطيط لمعمؿ الذم أقـك 

 0.000 12.659 75.79 0.769 3.79 .بو

4 
عندما يحدث أم انحراؼ في الخطة المكضكعة أتخذ 

 إجراءات تصحيحية.
4.11 0.593 82.24 23.116 0.000 

 0.000 30.412 89.47 0.597 4.47 أصنؼ أعمالي حسب األىمية. 5

6 
أضع خططا إلدارة الكقت كاضحة كمفيكمة تثبت 

 فاعميتيا مع مركر الزمف.
3.99 0.709 79.74 17.152 0.000 

 0.000 29.113 89.21 0.618 4.46 أحتـر مكاعيدم كأحافظ عمييا بدقة مع الجميع 7
 0.000 36.811 84.25 0.406 4.21 جم ع الفقرات  

 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  

( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 19لنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )لمعينة الكاحدة كا tتـ استخداـ اختبار 
دارة الكقت(  كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف  الدراسة في فقرات المحكر الثاني )القدرة عمى تخطيط كا 

 حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

كىي  " 0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 97..91"   بمغ الكزف النسبي  "1في الفقرة " .1
مما يدؿ عمى أف "  التخطيط  إلدارة الكقت ميـ كضركرم لؤلعماؿ اليكمية  0.05أقؿ مف 

 التي أقـك بيا " 



90 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 89.47"   بمغ الكزف النسبي  " 5في الفقرة " .2
 مما يدؿ عمى أني "  أصنؼ أعمالي حسب األىمية "  0.05أقؿ مف 

 ئج أف اقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:كما تبيف النتا

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 79.74"   بمغ الكزف النسبي  "6في الفقرة "  .1
مما يدؿ عمى أني "  أضع خططا إلدارة الكقت كاضحة كمفيكمة تثبت فاعميتيا  0.05أقؿ مف 

 مع مركر الزمف " 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 75.79نسبي  ""   بمغ الكزف ال3في الفقرة "  .2
 مما يدؿ عمى أني "  غالبا ما أجد الكقت الكافي لمتخطيط لمعمؿ الذم أقكـ بو "  0.05أقؿ مف 

دارة  كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )القدرة عمى تخطيط كا 
% كىي اكبر مف  الكزف النسبي المحايد 84.25النسبي  يساكم ، ك الكزف4.21الكقت( تساكم   

، ك 1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة  36.811المحسكبة تساكم t" كقيمة 60%"
مما يدؿ عمى أف ىناؾ قدرة عمى تخطيط  0.05كىي اقؿ  مف  0.000القيمة االحتمالية تساكم 

دارة الكقت عند مستكل داللة )  (05.0كا 

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا تسعى لتطكير نفسيا دكما، كلدييا ميارة ترتيب األكلكيات كأف 
لمكقت أىميتو بالنسبة لئلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية، كما تشير تمؾ النتيجة إلى اىتماـ 

لخطط التي يضعيا لضماف ذلؾ، فعممية المبحكث بعناصر الكقت في إدارتو لمجريات يكمو، كفي ا
دارة الكقت ىي مف األنشطة اإلدارية التي يتناكليا المدير في سمككو الركتيني لكي يضمف  تخطيط كا 

ة التي لنفسو السيطرة عمى إدارة كقتو بما يحفظ الكقت مف اليدر كيضمف لو تحقيؽ أىدافو المكضكع
في Reid and Wallace,2003) ) مع نتيجة دراسة، اتفقت ىذه النتيجة يبني جدكلو الزمني عمييا

أىمية عنصر الكقت حيث اعتبرت عنصر الكقت ىاـ جدا لمحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لعممية 
  اتخاذ القرارات.
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 ال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف الصعب  حم ل فقرات المحور الثالث:  - ت

 (20جدول رقم )
 ال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف الصعب ( حم ل فقرات المحور الثالث )

 الفقرات م

بي
 ا
الح

ط 
و 

لم 
ا

ري 
ع ا
الم
ف 

حرا
اان

 

بي
ن 
ن ال

وز
ال

 

م  
ق 

t 

ل  
 ما
اح

  ا
ق م

ال
 

1 
أحرص عمى المطالعة كزيادة معرفتي بكؿ ما ىك 

 جديد.
4.32 0.624 86.32 25.987 0.000 

2 
أثؽ في مقدرتي عمى التعامؿ بكفاءة مع األحداث 

 المتكقعة في العمؿ. غير
4.29 0.616 85.79 25.816 0.000 

3 
أحرص عمى الحصكؿ عمى دكرات تدريبية تنمي  

 قدراتي كتزيد ميارتي في العمؿ.
4.14 0.655 82.89 21.541 0.000 

4 
أستطيع المحافظة عمى اتزاني في المكاقؼ الصعبة 

 التي تكاجيني في العمؿ.
4.23 0.569 84.61 26.642 0.000 

 0.000 26.265 86.97 0.633 4.35 لدم القدرة عمى المثابرة لحؿ أم مشكمة تكاجيني. 5
 0.000 26.768 85.79 0.594 4.29 ميما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقيؽ أىدافي. 6
 0.000 28.378 87.37 0.595 4.37 لدل الجرأة لمكاجية المصاعب في العمؿ. 7
 0.000 13.797 79.87 0.888 3.99 ما ال أعرفو. لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة 8
 0.000 35.317 84.95 0.436 4.25 جم ع الفقرات 

 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  

( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 20لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
لدراسة في فقرات المحكر الثالث )التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبة( كتبيف النتائج أف ا

 أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 87.37"   بمغ الكزف النسبي  "7في الفقرة "  .1
 لمكاجية المصاعب في العمؿ " مما يدؿ عمى أني "  لدل الجرأة  0.05أقؿ مف 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 86.97"   بمغ الكزف النسبي  "5في الفقرة "  .2
 مما يدؿ عمى أني "  لدم القدرة عمى المثابرة لحؿ أم مشكمة تكاجيني "  0.05أقؿ مف 
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 كما تبيف النتائج أني اقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

" كىي أقؿ  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 82.89"   بمغ الكزف النسبي  "3فقرة "في ال .1
مما يدؿ عمى أني "  أحرص عمى الحصكؿ عمى دكرات تدريبية تنمي قدراتي كتزيد  0.05مف 

 ميارتي في العمؿ " 

كىي أقؿ "  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 79.87" بمغ الكزف النسبي  " 8في الفقرة " .2
 طبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو".مما يدؿ عمى أني "لدم حب است 0.05مف 

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث )التحدم كالمثابرة في 
% كىي أكبر مف  الكزف 84.95، ك الكزف النسبي  يساكم4.25مكاجية المكاقؼ الصعبة( تساكم  

الجدكلية  tكىي اكبر مف قيمة  35.317المحسكبة تساكم     t" كقيمة %60د "النسبي المحاي
مما يدؿ عمى أف  0.05كىي اقؿ  مف    0.000، ك القيمة االحتمالية تساكم 1.98كالتي تساكم 

 (05.0ىناؾ قدرة عمى التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبة عند مستكل داللة )

الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية تعمؿ عمى رفع مستكل الجامعة تعزك 
لتسمك بيف الجامعات األخرل، كتككف عمى قدر مف المنافسة ، حيث تعمؿ اإلدارة العميا عمى تنمية 
 كتطكير برامج متطكرة تكاكب التطكرات التكنكلكجية المعاصرة كلدييـ جرأة في مكاجية المكاقؼ
الصعبة كقدرة عمى المثابرة لحؿ المشاكؿ التي تكاجييـ كذلؾ بحكـ مستكاىـ الكظيفي، كأىمية ذلؾ 

 نتيجة دراسة تحقيؽ النجاح كالمنافسة كالتحدم، اتفقت ىذه النتيجة مع كمو في
(Ans and Soens,2008)  حيث أكدت عمى أىمية إدارة الذات في السعي لتحقيؽ النجاح

 عبة كالتغيير لؤلفضؿ دائما.كمكاجية المكاقؼ الص
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 : المرون  حم ل فقرات المحور الرابع - ث
 

 (21جدول رقم )
  حم ل فقرات المحور الرابع )المرون (

 الفقرات م

بي
 ا
الح
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لم 
ا

ري 
ع ا
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  ا
ق م

ال
 

 0.000 22.669 82.37 0.608 4.12 أضع خطط بديمة مناسبة ضمف أكلكياتي. 1
 0.000 26.640 84.74 0.572 4.24 أستطيع تعديؿ خططي لمكاجية المكاقؼ الطارئة. 2
 0.000 25.612 84.47 0.589 4.22 أكيؼ نفسي مع تغير المؤثرات في البيئة المحيطة. 3

4 
أصغي لمرأم  المخالؼ لي ألستكعب حقائقو التي قد 

 تككف غائبة  عني.
4.33 0.617 86.58 26.539 0.000 

5 
أؤمف بأف الخبلؼ في الرأم ضركرة إلثراء المكضكع 

 المطركح لمنقاش.
4.34 0.621 86.84 26.650 0.000 

 0.000 24.619 86.84 0.672 4.34 أعترؼ بالخطأ إذا اقتنعت بكجية النظر المخالفة. 6
 0.000 24.756 83.16 0.577 4.16 لدم القدرة عمى رؤية األشياء مف زكايا مختمفة. 7

8 
لدم القدرة عمى التعامؿ مع كؿ الناس ميما اختمفت 

 شخصياتيـ.
4.16 0.756 83.16 18.893 0.000 

 0.000 39.936 84.77 0.382 4.24 جم ع الفقرات 
 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  

( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 21ينة في جدكؿ رقـ )لمعينة الكاحدة كالنتائج مب tتـ استخداـ اختبار 
الدراسة في فقرات المحكر الرابع )المركنة( كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي 

 كما يمي

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 86.84."   بمغ الكزف النسبي  " 5في الفقرة " .1
ي "  أؤمف بأف الخبلؼ في الرأم ضركرة إلثراء المكضكع مما يدؿ عمى أن 0.05أقؿ مف 

 المطركح لمنقاش " 
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" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 86.84"   بمغ الكزف النسبي  " 6في الفقرة " .2
 مما يدؿ عمى أني "  أعترؼ بالخطأ إذا اقتنعت بكجية النظر المخالفة "  0.05أقؿ مف 

 قرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:كما تبيف النتائج أف اقؿ ف

" كىي أقؿ 0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم"83.16" بمغ الكزف النسبي  "8في الفقرة "  .1
مما يدؿ عمى أني " لدم القدرة عمى التعامؿ مع كؿ الناس ميما اختمفت  0.05مف 

 شخصياتيـ " 

" كىي أقؿ  0.000حتمالية تساكم" %"  كالقيمة اال82.37" بمغ الكزف النسبي  "1في الفقرة "  .2
 مما يدؿ عمى أني "  أضع خطط بديمة مناسبة ضمف أكلكياتي "  0.05مف 

، ك 4.24كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع )المركنة( تساكم  
المحسكبة  t % " كقيمة60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 84.77الكزف النسبي  يساكم

، ك القيمة االحتمالية تساكم 1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة 39.936 تساكم 
مما يدؿ عمى أنو ىناؾ مركنة في مكاجية المكاقؼ الطارئة عند  0.05كىي اقؿ  مف  0.000

 (05.0مستكل داللة )

دارة الناجحة كمف ضمنيا صفات تتعمؽ بأىمية تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ مكاصفات لئل
المركنة كأثرىا البالغ في تمكيف المدير في مكاكبة التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية، كبالتالي فاإلدارة 
العميا في الجامعة اإلسبلمية تحرص دكما عمى مكاكبة مستجدات العمؿ الحالية كالمستقبمية، 

 Ans andابات مبلئمة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كاالستجابة لممؤثرات الجديدة باستج
Soens,2008) كالتي أكدت عمى أف االستعداد لمتغيير في االتجاىات المينية ىك عامؿ ميـ )

 لمنجاح في الحياة المينية. 
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  حم ل فقرات المحور الخامس:  حمل الم ئول ات - ج

 (22جدول رقم )
 ول ات( حم ل فقرات المحور الخامس ) حمل الم ئ

 الفقرات م
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 0.000 31.682 88.82 0.561 4.44 أقـك بكاجباتي ميما كانت كثيرة. 1
 0.000 33.506 90.00 0.552 4.50 ال أتيرب مف التزاماتي كمسئكلياتي.  2
 0.000 26.136 85.00 0.590 4.25 أتقف أعمالي بدرجة عالية. 3
 0.000 32.281 90.13 0.575 4.51 يعجبني المثؿ القائؿ :ال تؤجؿ عمؿ اليـك إلى الغد. 4
 0.000 31.385 88.42 0.558 4.42 أساعد اآلخريف بجدية. 5

6 
أستطيع أف أؤدم العمؿ الذم يتطمب مني مسئكلية 

 كبيرة.
4.37 0.560 87.37 30.122 0.000 

 0.000 33.086 89.61 0.552 4.48 بصفة عامة.  أنا متعاكف 7
 0.000 44.281 88.48 0.396 4.42 جم ع الفقرات 

 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  
( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 22لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

دراسة في فقرات المحكر الخامس )تحمؿ المسئكليات ( كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف ال
 النسبي ىي كما يمي

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 90.13"   بمغ الكزف النسبي  " 4في الفقرة " .1
 ـ إلى الغد." مما يدؿ عمى أني "  يعجبني المثؿ القائؿ :ال تؤجؿ عمؿ اليك  0.05أقؿ مف 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 90.00"   بمغ الكزف النسبي  " 2في الفقرة " .2
 مما يدؿ عمى أني "  ال أتيرب مف التزاماتي كمسئكلياتي "  0.05أقؿ مف 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:
" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 87.37ي  ""   بمغ الكزف النسب6في الفقرة "  .1

 مما يدؿ عمى أني " أستطيع أف أؤدم العمؿ الذم يتطمب مني مسئكلية كبيرة "  0.05أقؿ مف 
" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 85.00"   بمغ الكزف النسبي  "3في الفقرة "  .2

 ي بدرجة عالية " مما يدؿ عمى أني "أتقف أعمال 0.05أقؿ مف 
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كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الخامس )تحمؿ المسئكليات( 
% " 60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 88.48، ك الكزف النسبي  يساكم4.42تساكم
القيمة  ، ك1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة 44.281 المحسكبة تساكم  tكقيمة 

مما يدؿ عمى كجكد القدرة عمى تحمؿ المسئكليات  0.05كىي اقؿ  مف  0.000االحتمالية تساكم 
 (05.0عند مستكل داللة )

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية تؤكد عمى ضركرة تحمؿ المسئكليات 
تحسيف جكدة العمؿ ية لكافة المستكيات اإلدارية، كالتي تسيـ في كااللتزاـ كىك أمر في غاية األىم

ف أالتي أكدت عمى  Baird,2000)كتحسيف مخرجاتو، تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )
المكظفيف لدييـ قدرة عمى إدارة أنفسيـ كأعماليـ كتحمؿ مسئكلياتيـ تجاه العمؿ الذم يقكمكف بو، 

 مفة أقؿ تمكنيـ مف التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع العمؿ. كتقديـ خدمات بجكدة عالية كتك
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 ال ادس: الدافع   للنجاز حم ل فقرات المحور  - ح

 (23جدول رقم )
  حم ل فقرات المحور ال ادس )الدافع   للنجاز(
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1 
مكانياتي في مكاجية المكاقؼ است خدـ كؿ طاقاتي كا 

 الصعبة.
4.48 0.563 89.61 32.389 0.000 

 0.000 28.514 89.08 0.629 4.45 أسعى ألف أككف متميزا بيف زمبلئي. 2
 0.000 21.367 83.95 0.691 4.20 أفضؿ األعماؿ التي تتطمب ميارات عالية. 3
 0.000 31.142 88.95 0.573 4.45 أبذؿ كؿ جيدم في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ. 4
 0.000 28.502 88.42 0.615 4.42 اغتنـ كؿ الفرص المتاحة لمتفكؽ في عممي. 5

6 
أبذؿ كؿ جيدم لمكصكؿ إلى مركز مرمكؽ في 

 الجامعة.
3.86 0.899 77.24 11.816 0.000 

 0.000 32.658 86.21 0.495 4.31 جم ع الفقرات 
 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23ل  " الجدول   عند م  وى دا   tق م  

( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 23لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
الدراسة في فقرات المحكر السادس )الدافعية لئلنجاز ( كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الكزف 

 النسبي ىي كما يمي
" كىي أقؿ مف 0.000" %" كالقيمة االحتمالية تساكم89.61" بمغ الكزف النسبي "1في الفقرة " .1

مكا 0.05  نياتي في مكاجية المكاقؼ الصعبة".مما يدؿ عمى أني " استخدـ كؿ طاقاتي كا 
" كىي أقؿ مف 0.000" %"  كالقيمة االحتمالية تساكم89.08" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة " .2

 ."أسعى ألف أككف متميزا بيف زمبلئي" مما يدؿ عمى أني  0.05
 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الكزف النسبي ىي كما يمي:

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 83.95"   بمغ الكزف النسبي  "3في الفقرة "  .1
 مما يدؿ عمى أني "  أفضؿ األعماؿ التي تتطمب ميارات عالية "  0.05أقؿ مف 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 77.24"   بمغ الكزف النسبي  "6قرة " في الف .2
 مما يدؿ عمى أني "  أبذؿ كؿ جيدم لمكصكؿ إلى مركز مرمكؽ في الجامعة "  0.05أقؿ مف 
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كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر السادس )الدافعية لئلنجاز( تساكم  
 t% " كقيمة 60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 86.21زف النسبي  يساكم، ك الك 4.31

، ك القيمة 1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة 32.658 المحسكبة تساكم
مما يدؿ عمى كجكد الدافعية  لئلنجاز لدل  0.05كىي اقؿ  مف  0.000االحتمالية تساكم 

 (05.0مية عند مستكل داللة )المسئكليف في الجامعة اإلسبل
تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية تعي جيدا ضركرة بذؿ كؿ طاقاتيا 
مكانياتيا في مكاجية الظركؼ الصعبة، مما يمكف العامميف فييا مف تنفيذ مياميـ الكظيفية بإتقاف  كا 

دافعيتيـ إلنجاز أعماليـ م إلى ضياع الكقت كىذا يؤثر إيجابا عمى كبدكف تكرار األخطاء التي تؤد
في أف المكظفيف يقكمكف بأعماليـ  (Baird,2000) اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسةبكفاءة، 

مكانياتيـ في سبيؿ  عمى أكمؿ كجو مف خبلؿ إدارة الذات حيث يقكمكف باستخداـ كؿ طاقاتيـ كا 
التحسيف المستمر ألدائيـ، كىذا يؤثر عمى دافعيتيـ إلنجاز أعماليـ تقديـ خدمات بجكدة عالية ك 

 بكفاءة. 
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  حم ل جم ع المحاور )الجزء ا ول : إدارة الذات( - خ

 (24جدول رقم )
  حم ل محاور الدرا   الم عمق  بالجزء ا ول : إدارة الذات

 عنوان المحور المحور
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 0.000 31.252 83.26 0.459 4.16 القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ األكؿ
دارة الكقت الثاني  0.000 36.811 84.25 0.406 4.21 القدرة عمى تخطيط كا 

 الثالث
التحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ 

 الصعبة
4.25 0.436 84.95 35.317 0.000 

 0.000 39.936 84.77 0.382 4.24 المركنة الرابع
 0.000 44.281 88.48 0.396 4.42 تحمؿ المسئكليات الخامس
 0.000 32.658 86.21 0.495 4.31 الدافعية لئلنجاز السادس
 0.000 46.020 85.15 0.337 4.26 جم ع المحاور 

 0.76اوي "   030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  
( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 24لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

الدراسة في محاكر الدراسة المتعمقة بالجزء األكؿ: إدارة الذات مرتبة  تنازليا حسب الكزف النسبي 
، ك الكزف 4.26تساكم   لكؿ محكر كتبيف النتائج أف المتكسط الحسابي لجميع محاكر الدراسة

المحسكبة  t%" كقيمة 60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد "85.15النسبي  يساكم
، ك القيمة االحتمالية تساكم 1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة  46.020تساكم

تكل داللة إدارة لمذات بدرجة جيدة عند مساف ىناؾ  مما يدؿ عمى 0.05كىي اقؿ  مف  0.000
 (.α=  0.05إحصائية )

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف إدارة الجامعة المبحكثة ترل في إدارة الذات منياج عمؿ كحياة مستمرة 
إلدارة األنشطة اليكمية، فيي مبدأ إدارم فالكفايات التي يتمتع بيا العاممكف في اإلدارة العميا في 

كظؼ مف أف  يثبت جدارتو في العمؿ كيحقؽ قدر الجامعة اإلسبلمية عالية المستكل، فيتمكف الم
مف النجاح في إدارة ذاتو تمكنو مف خمؽ نكع مف الثقة في النفس كالمقدرة عمى الكصكؿ إلى 
األىداؼ التي يصبك إلييا، فكمما ارتفع مستكل إدارة الذات لدل المبحكثيف كمما اقتربكا مف المسار 

(حيث أكدت 2011ت ىذه النتيجة مع دراسة )شعيب،األكثر صحة في اتجاه تحقيؽ األىداؼ، اتفق
 عمى أىمية الدكر الذم تمعبو إدارة الذات في تحقيؽ النجاح في العمؿ   
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 الجزء الثاني: القدرة عمى ا خاذ القرارات. حم ل فقرات . 2
 (25جدول رقم )

  حم ل فقرات الجزء الثاني: القدرة عمى ا خاذ القرارات

 الفقرات م

 اب
الح

ط 
و 

لم 
ا

ري ي
ع ا
الم
ف 

حرا
اان

 

بي
ن 
ن ال

وز
ال

 

م  
ق 

t 

ل  
 ما
اح

  ا
ق م

ال
 

1 
أقـك بتحديد المشكمة التي تحتاج إلى قرار تحديدا 
 كاضحا مما يمكف مف اتخاذ القرار السميـ بشأنيا.

4.30 0.538 85.92 29.710 0.000 

2 
أصنؼ المعمكمات حسب أىميتيا لممشكمة محؿ 

 0.000 27.833 85.79 0.571 4.29 القرار.

3 
أعمؿ عمى تحميؿ جميع الجكانب المرتبطة بالمشكمة 

 القائمة.
4.21 0.571 84.21 26.129 0.000 

4 
أتأكد مف أف ىذه المشكمة تقع ضمف نطاؽ 

 اختصاصي.
4.34 0.619 86.71 26.593 0.000 

5 
أتعرؼ عمى المشكمة كذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ 

 بجميع األطراؼ المعنية لتحديد أبعادىا.
4.30 0.587 86.05 27.346 0.000 

6 
أتحرل عف السبب الرئيسي لظيكر المشكمة كمعرفة 

 أطرافيا كأعراضيا كآثارىا.
4.33 0.537 86.58 30.508 0.000 

 0.000 26.659 85.13 0.581 4.26 أعمؿ عمى تحديد جميع البدائؿ المتاحة كالممكنة.  7

8 
ت أحاكؿ الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف البيانا
 كالمعمكمات عف البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة.

4.34 0.608 86.71 27.065 0.000 

9 
أقـك بتقييـ البدائؿ بناء عمى معايير محددة 

 ككاضحة.
4.26 0.592 85.13 26.151 0.000 

 0.000 21.705 81.32 0.605 4.07 أحدد النتائج المتكقعة لكؿ بديؿ. 10

11 
دائؿ المتاحة كاختيار أقـك بعممية المفاضمة بيف الب
 البديؿ األمثؿ بصكرة جيدة.

4.24 0.628 84.74 24.298 0.000 

12 
اختار البديؿ األمثؿ كفقا لممعايير كاالعتبارات 

 المكضكعية.
4.28 0.600 85.53 26.217 0.000 

13 
أستفيد مف خبرات اآلخريف في تحديد ايجابيات 

 كسمبيات البدائؿ المطركحة.
4.26 0.628 85.26 24.814 0.000 
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 الفقرات م

 اب
الح

ط 
و 

لم 
ا

ري ي
ع ا
الم
ف 

حرا
اان

 

بي
ن 
ن ال

وز
ال

 

م  
ق 

t 

ل  
 ما
اح

  ا
ق م

ال
 

14 
أتعرؼ عمى مدل إمكانية تنفيذ الحؿ البديؿ كذلؾ 

بمعرفة مدل تكفر المكارد المادية كالبشرية كالطبيعية 
 البلزمة لذلؾ.

4.21 0.571 84.21 26.129 0.000 

 0.000 26.918 86.32 0.603 4.32 أجمع الحقائؽ التي أحتاج إلييا قبؿ اتخاذ القرار. 15

تنفيذ القرار يتـ كفقا لمخطة المرسكمة أتحقؽ مف أف  16
 لتمؾ المشكمة.

4.24 0.595 84.74 25.624 0.000 

 0.000 29.696 85.66 0.533 4.28 أزف النتائج المترتبة عمى القرار. 17
 0.000 18.483 79.34 0.645 3.97 أستعمؿ األساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار. 18
 0.000 24.321 84.87 0.630 4.24 ي قرار خاط .أتحمؿ مسئكلية الفشؿ ف 19

20 
أرجع إلى المكائح كالقكانيف ألسترشد بيا عند اتخاذ 

 القرار.
4.33 0.688 86.58 23.802 0.000 

21 
أتابع تنفيذ القرار بدقة لتصحيح األخطاء إف كجدت 

 كتفادم تكرار حدكثيا مستقببل.
4.31 0.612 86.18 26.395 0.000 

مراجعة المشكمة كالبحث عف حؿ آخر  أعمؿ عمى 22
 إذا لـ يجدم القرار أك الحؿ المتخذ بشأنيا.

4.30 0.649 85.92 24.606 0.000 

23 
اتخذ القرار بما يتناسب مع اإلمكانيات المتاحة في 

 الجامعة.
4.33 0.649 86.58 25.255 0.000 

24 
أقـك بالمتابعة المستمرة لمقرارات المتخذة لمتأكد مف 

 ىا بشكؿ سميـ كدقيؽ .تنفيذ
4.38 0.585 87.50 28.992 0.000 

 0.000 39.127 85.29 0.398 4.26 جم ع الفقرات 
 0.76"   اوي 030" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  

عينة  ( كالذم يبيف آراء أفراد25لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
الدراسة في فقرات الجزء الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات كتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب 

 الكزف النسبي ىي كما يمي

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 87.50"   بمغ الكزف النسبي  "24في الفقرة "  .1
رة لمقرارات المتخذة لمتأكد مف تنفيذىا مما يدؿ عمى أني "  أقكـ بالمتابعة المستم 0.05أقؿ مف 

 بشكؿ سميـ كدقيؽ " 
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" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 86.71"   بمغ الكزف النسبي  " 4في الفقرة " .2
 مما يدؿ عمى أني "  أتأكد مف أف ىذه المشكمة تقع ضمف نطاؽ اختصاصي "  0.05أقؿ مف 

 كزف النسبي ىي كما يمي:كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب ال

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 81.32"   بمغ الكزف النسبي  "10في الفقرة "  .1
 مما يدؿ عمى أني "  أحدد النتائج المتكقعة لكؿ بديؿ "  0.05أقؿ مف 

" كىي  0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم" 79.34"   بمغ الكزف النسبي  "18في الفقرة "  .2
 مما يدؿ عمى أني "  أستعمؿ األساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار "  0.05أقؿ مف 

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات الجزء الثاني: القدرة عمى اتخاذ القرارات 
% 60% كىي أكبر مف  الكزف النسبي المحايد " 85.29، ك الكزف النسبي  يساكم4.26تساكم   

، ك 1.98الجدكلية كالتي تساكم   tكىي اكبر مف قيمة 39.127 المحسكبة تساكم  tيمة " كق
مما يدؿ عمى أف ىناؾ قدرة عمى اتخاذ  0.05كىي اقؿ  مف  0.000القيمة االحتمالية تساكم 

 (.α=  0.05القرارات المناسبة عند مستكل داللة إحصائية ) 

ات ىي جكىر العممية اإلدارية كبالتالي فإف المبحكثيف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف عممية اتخاذ القرار 
نظرا لمنصبيـ اإلدارم المرمكؽ في الجامعة اإلسبلمية مما يتيح ليـ قدرة ككفاءة أعمى في عممية 
اتخاذ القرارات كلذلؾ فيـ حيف يمارسكنيا يتـ تكظيؼ خبراتيـ التدريبية في عممية اتخاذ القرارات، 

تخاذ القرارات أكثر مف غيرىـ مف المكظفيف في اإلدارة الدنيا، كيككنكا كتككف لدييـ صبلحيات في ا
عمى عمـ كمعرفة بجميع إجراءات كخطكات عممية اتخاذ القرارات، كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة كؿ 

(، 2009(، كدراسة)الشيرم،1996(، كدراسة)إبراىيـ،2006(، كدراسة)مينا،2011مف )العمرم،
كلكنيا  Brost,2000)، كدراسة)(Reid and Wallace,2003)كدراسة  (،2008كدراسة)العتيبي،

( حيث تشير النتائج إلى 2003( كدراسة )النكشاف، 2007اختمفت مع دراسة كؿ مف )القحطاني،
 أف ىناؾ ضغكط اجتماعية كضغكط العمؿ تؤثر عمى فعالية عممية اتخاذ القرارات.
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 فرض ات الدرا  :
 الفرض   الرئ     ا ولى: .0

عمى كالقدرة   إدارة الذاتبيف  05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
  اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

 و ندرج  حت ىذه الفرض   عدد من الفرض ات الفرع   ال ال  :

تحقيؽ  سعي إلىبيف ال  05.0مستكل داللة عند  ذات داللة إحصائية ىناؾ عبلقة -أ 
 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.القدرة  ك األىداؼ

عمى القدرة  ك األىداؼتحقيؽ  سعي إلىالتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 
عند مستكل داللة إحصائية  ي اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلميةاتخاذ القرارات لدل العامميف ف

(05.0) ( كالذم يبيف37كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )  1.111أف القيمة االحتمالية تساكم   
الجدكلية   rكىي اكبر مف قيمة   1.716المحسكبة  تساكم   r، كما أف قيمة  1.16كىي اقؿ مف 

القدرة  ك األىداؼتحقيؽ  سعي إلىال بيفطرد   ، مما يدؿ عمى كجكد عبلقة  1.576تساكم كالتي 
عند مستكل داللة  عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

 (.05.0إحصائية )
 (26جدول رقم )

عمى ا خاذ القرارات لدى العامم ن في القدرة  و فا ىدا حق ق   عي إلىالمعامل اار باط ب ن 
 ا دارة العم ا في الجامع  ا   م  

 ا ىداف حق ق   عي إلىال ا حصاءات المحور

 عمى اتخاذ القرارات القدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية

 0.605 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 152 العينة حجـ
 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032الجدول   عند درج  حر   "  r ق م 

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أىمية تحديد األىداؼ كالعمؿ عمى تحقييا، فبل حاجة إلى اإلدارة بدكف 
 أىػػداؼ، كعمميػػة اتخػػاذ القػػرارات ىػػي جػػكىر العمميػػة اإلداريػػة، كعميػػو فػػإف مقػػدار النجػػاح الػػذم تحققػػو
اإلدارة الجامعية يتكقؼ عمى قدرة ككفاءة األعضاء العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية 

 عمى اتخاذ القرارات الفاعمة التي تحقؽ األىداؼ المنشكدة. 



015 

دارة  05.0عند مستكل داللة  ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية -ب  بيف القدرة عمى التخطيط كا 
 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.القدرة ك  الكقت

دارة الكقت كتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف  القدرة  القدرة عمى التخطيط كا 
عند مستكل داللة  عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

أف القيمة االحتمالية تساكم  ( كالذم يبيف38كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) (05.0ائية )إحص
  rكىي اكبر مف قيمة   :1.75المحسكبة  تساكم  r، كما أف قيمة  1.16كىي اقؿ مف    1.111

دارة القدرة عمى  بيف طردية، مما يدؿ عمى كجكد عبلقة   1.576الجدكلية كالتي تساكم التخطيط كا 
عند  عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلميةالقدرة  الكقت ك

 (.05.0مستكل داللة إحصائية )
القرار  تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف إدارة كتخطيط الكقت ىي جزء مف اإلدارة، كعميو فإف متخذ

 إدارة كقتو بفعالية ليصدر قرارات سميمة . يجب أف يككف قادرا عمى
 (27جدول رقم )

دارة الوقت ومعامل اار باط ب ن  عمى ا خاذ القرارات لدى العامم ن القدرة  القدرة عمى ال خط ط وا 
 في ا دارة العم ا في الجامع  ا   م  

دارة الوقت ا حصاءات المحور  القدرة عمى ال خط ط وا 

 رارات عمى اتخاذ القالقدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية

 0.649 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 152 حجـ العينة

 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032الجدول   عند درج  حر   "  r ق م 

بيف المنافسة كالتحدم كالمثابرة  05.0عند مستكل داللة ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية  -ج 
في مكاجية المكاقؼ الصعبة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة 

 اإلسبلمية.
المنافسة كالتحدم كالمثابرة في مكاجية تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 

 ذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلميةعمى اتخاالقدرة  المكاقؼ الصعبة ك
أف القيمة  ( كالذم يبيف39كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) (05.0عند مستكل داللة إحصائية )

  1.779المحسكبة  تساكم   r، كما أف قيمة  1.16كىي اقؿ مف    1.111االحتمالية تساكم 
 بيفطرد   ، مما يدؿ عمى كجكد عبلقة  1.576الجدكلية كالتي تساكم   rف قيمة كىي اكبر م
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عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف القدرة  المنافسة كالتحدم كالمثابرة في مكاجية المكاقؼ الصعبة ك
 (.05.0عند مستكل داللة إحصائية ) في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

زك الباحثة ذلؾ إلى أف الجامعة اإلسبلمية تختمؼ عف غيرىػا مػف الجامعػات فػي أسػاليب تع
إدارتيػا كأىػدافيا التقنيػة كالميػارات التػي تحتكييػا كبػػذلؾ فيػي قػادرة عمػى مكاجيػة الظػركؼ الصػػعبة، 

 كاتخاذ قراراتيا المناسبة في أصعب المكاقؼ. 

 (28جدول رقم )
عمى ا خاذ القرارات القدرة  برة في مواجي  المواقف الصعب  وال حدي والمثامعامل اار باط ب ن 

 لدى العامم ن في ا دارة العم ا في الجامع  ا   م  

المناف   وال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف  ا حصاءات المحور
 الصعب 

 عمى اتخاذ القرارات القدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 يةالعميا في الجامعة اإلسبلم

 0.668 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 152 حجـ العينة

 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032الجدول   عند درج  حر   "  r ق م 

بيف المركنة في العمؿ كالقدرة   05.0عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية ىناؾ عبلقة -د 
 دل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية .عمى اتخاذ القرارات ل

عمى اتخاذ القدرة  المركنة في العمؿ ك
عند مستكل داللة إحصائية  القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

(05.0)3: 1القيمة االحتمالية 111

1 16r1 864r 

1 القدرة  المركنة في العمؿ ك بيفطرد   كجكد عبلقة 576
عند مستكل داللة  مميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلميةعمى اتخاذ القرارات لدل العا

 (.05.0إحصائية )
تعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف اإلدارة العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية تػػدرؾ جيػػدا أف المركنػػة فػػي 

 العمؿ ضركرية كذلؾ مف خبلؿ اتخاذ قرارات صائبة بالمستجدات الحالية كالمستقبمية. 
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 (29جدول رقم )
عمى ا خاذ القرارات لدى العامم ن في ا دارة العم ا القدرة  المرون  في العمل ومعامل اار باط ب ن 

 في الجامع  ا   م  

 المرون  في العمل ا حصاءات المحور

 عمى اتخاذ القرارات القدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية

 0.753 رتباطمعامؿ اال
 0.000 القيمة االحتمالية
 152 حجـ العينة

 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032الجدول   عند درج  حر   "  r ق م 

بيف تحمؿ المسئكليات كالقدرة  05.0عند مستوى داللة ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية  -ق 
 ي اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف ف

عمى اتخاذ القدرة  تحمؿ المسئكليات ك
عند مستكل داللة إحصائية  القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

(05.0)41 1القيمة االحتمالية 111

1 16r1 793r 

1 القدرة  تحمؿ المسئكليات ك بيفطرد   كجكد عبلقة 576
عند مستكل داللة  العميا في الجامعة اإلسبلميةعمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة 

 (.05.0إحصائية )
 (30جدول رقم )

عمى ا خاذ القرارات لدى العامم ن في ا دارة العم ا القدرة   حمل الم ئول ات ومعامل اار باط ب ن 
 في الجامع  ا   م  

  حمل الم ئول ات ا حصاءات المحور

 ذ القرارات عمى اتخاالقدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية

 0.682 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 152 حجـ العينة

 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032الجدول   عند درج  حر   "  r ق م 
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ة بالنسػبة لمعػامميف فػي اإلدارة تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تحمؿ المسئكلية أمر في غايػة األىميػ
العميا في الجامعة اإلسبلمية كالتي بدكرىا تسيـ في تحسػيف العمػؿ كمرتبطػة بعمميػة اتخػاذ القػرارات،  
فتعزيز المسئكلية في نفكس العينة المبحكثة تعمؿ عمى منحيـ الصبلحيات التي تمكػنيـ مػف عمميػة 

 مى الكجو األكمؿ.اتخاذ القرارات السميمة كتساىـ في أداء مياميـ ع

القدرة ك  بيف الدافعية لئلنجاز (05.0)عند مستوى داللة  ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية -ك 
 عمى اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية.

عمى اتخاذ القرارات رة القد ك الدافعية لئلنجاز
(05.0عند مستكل داللة إحصائية ) لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

1القيمة االحتمالية 45 111

1 16r1 773r 

1 عمى اتخاذ القدرة  ك الدافعية لئلنجاز بيفطرد   كجكد عبلقة 576
عند مستكل داللة إحصائية  القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية

(05.0.) 
اإلدارة العميػػػا فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية عمػػػى تطػػػكير برامجيػػػا تعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى قػػػدرة 

لمكاكبة التطكرات التكنكلكجية المعاصرة، كقدرتيا عمى المثابرة لحؿ المشػاكؿ التػي تػكاجييـ، كأىميػة 
ذلؾ في تحقيؽ النجاح كاتخاذ القرارات السميمة.  

 (31جدول رقم )
ا خاذ القرارات لدى العامم ن في ا دارة العم ا  عمىالقدرة  و الدافع   للنجازمعامل اار باط ب ن 

 في الجامع  ا   م  

 الدافع   للنجاز ا حصاءات المحور

 عمى اتخاذ القرارات القدرة 
 لدل العامميف في اإلدارة 
 العميا في الجامعة اإلسبلمية

 0.662 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 152 حجـ العينة

 2.043"   اوي 2.23" وم  وى دال  "032لجدول   عند درج  حر   " ا r ق م 
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أثر حكؿ  في استجابة المبحكثيف  05.0عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد -ز 
  إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة

 الخبرة، نكع الكظيفة (.سنكات العممي ، لتحصيؿ ، االجنس) متغيرات الشخصية التاليةتعزل لم

 و ندرج  حت ىذه الفرض   عدد من الفرض ات الفرع   ال ال  :
أثر حكؿ  في استجابة المبحكثيف  05.0عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .0

  خاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزةإدارة الذات عمى عممية ات
 إلى الجنس.تعزل 

أثر إدارة بيف إجابات أفراد العينة حكؿ  لمفرؽ  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
إلى تعزل   الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة

المحسكبة لجميع  t( كالذم يبيف أف القيمة المطمقة 43كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) الجنس
، كما أف 9:.5الجدكلية كالتي تساكم    tكىي اقؿ مف قيمة  1.555المحاكر مجتمعة تساكم 

مما يدؿ  عمى عدـ كجكد  1.16كىي اكبر مف  1.771القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 
أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  بيف إجابات أفراد العينة حكؿ   فركؽ

كمف (.05.0عند مستكل داللة إحصائية ) إلى الجنستعزل   العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة
كاديمية كالمعرفية بغض كجية نظر الباحثة يرجع ذلؾ إلى تقارب الدرجات  العممية كالخبرات األ

النظر عف الجنس، كلذلؾ كانت آرائيـ متقاربة فيما يتعمؽ بكاقع إدارة الذات كأثرىا عمى عممية 
اتخاذ القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية ،تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 

(، 7::5(، كدراسة )سرحاف،3111( كدراسة )جاد اهلل،:311دراسات كؿ مف دراسة )بركات،
 (.4::5(، دراسة )مكسى جبريؿ،3111كدراسة )سميماف،
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 (23جدول رقم )
أثر إدارة الذات عمى عمم   ا خاذ ح ب لمفروق ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   tن ائج  اخ بار 

 لجنسإلى ا عزى   القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في الجامع  ا   م   بغزة

الم و ط  العدد الجنس المحور
 الح ابي

اانحراف 
الق م   tق م   المع اري

 ااح مال  

 إدارة الذات
 0.340 4.252 137 ذكر

-0.551 0.582 
 0.315 4.303 15 أنثى

 0.403 4.262 137 ذكر القدرة عمى اتخاذ القرارات
-0.220 0.826 

 0.368 4.286 15 أنثى
 جميع المحاكر

 
 0.348 4.256 137 ذكر

-0.441 0.660 
 0.320 4.297 15 أنثى

 0.76"   اوي 032" و درج  حر   " 2.23الجدول   عند م  وى دال  "   tق م  
 

أثر حكؿ  في استجابة المبحكثيف  05.0عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .2
  ارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزةإدارة الذات عمى عممية اتخاذ القر 

 .العمميلتحصيؿ اإلى تعزل 
بػػػػػيف إجابػػػػػات أفػػػػػراد العينػػػػػة تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف األحػػػػػادم الختبػػػػػار الفػػػػػركؽ 

أثػػػػر إدارة الػػػػذات عمػػػػى عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات لػػػػدل مػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة حػػػػكؿ  
( كالػػػػػذم 44كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة فػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )العممػػػػػي لتحصػػػػػيؿ اإلػػػػػى تعػػػػػزل   غػػػػػزةاإلسػػػػػبلمية ب

كىػػػػػي اقػػػػػؿ مػػػػػف قيمػػػػػة  :5.39المحسػػػػػكبة لجميػػػػػع المحػػػػػاكر مجتمعػػػػػة تسػػػػػاكم   Fيبػػػػػيف أف قيمػػػػػة 
F  لجميػػػػػػػػع المحػػػػػػػػاكر تسػػػػػػػػاكم  القٌمةةةةةةةةة االحتمالٌةةةةةةةةة، كمػػػػػػػػا أف 3.76الجدكليػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاكم

بػػػيف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة وجةةةود فةةةروق ممػػػا يػػػدؿ  عمػػػى عػػػدـ  1.16كىػػػي اكبػػػر مػػػف   1.391
إدارة الػػػػذات عمػػػػى عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات لػػػػدل مػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة أثػػػػر حػػػػكؿ  

 (.05.0عند مستكل داللة إحصائية ) العمميلتحصيؿ اإلى تعزل   اإلسبلمية بغزة
العميػػػػػػا فػػػػػػي الجامعػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية تعػػػػػػزك الباحثػػػػػػة ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى أف أغمػػػػػػب العػػػػػػامميف فػػػػػػي اإلدارة 

ىػػػػـ مػػػػف حممػػػػة درجػػػػة الػػػػدكتكراه، بكػػػػؿ مػػػػا تحممػػػػو مػػػػف معرفػػػػة كقػػػػدرات تفػػػػرض عمػػػػييـ أف يككنػػػػكا 
األكائػػػػؿ فػػػػي إبػػػػراز مفيػػػػـك إدارة الػػػػذات، كتكػػػػكف نظػػػػرتيـ لؤلمػػػػكر أكثػػػػر عمقػػػػا كشػػػػمكلية ككاقعيػػػػة، 

ات، كاكتسػػػػػػابيـ فجػػػػػػكدة التعمػػػػػػيـ تجعميػػػػػػـ قػػػػػػادريف عمػػػػػػى تقيػػػػػػيـ الممارسػػػػػػات الدالػػػػػػة عمػػػػػػى إدارة الػػػػػػذ
ميػػػػػارات متعػػػػػددة بحيػػػػػث يصػػػػػبحكف أقػػػػػدر عمػػػػػػى رؤيػػػػػة الكاقػػػػػع الحقيقػػػػػي لتمػػػػػؾ الممارسػػػػػات عمػػػػػػى 
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(، كدراسػػػػػػػػػػػػة 3115أرض الكاقػػػػػػػػػػػػع، حيػػػػػػػػػػػػث اتفقػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػع  دراسػػػػػػػػػػػػة )حنػػػػػػػػػػػػكف،
(، 3114)الحربػػػػػػػػػػػػػي،(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة 3155صػػػػػػػػػػػػػالحي،(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )الحمػػػػػػػػػػػػػكرم كال9::5)نكفػػػػػػػػػػػػػؿ،

مػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة فػػػػي مفيػػػػـك ( حيػػػػث أكػػػػدت جميعيػػػػا ع:::5كدراسػػػػة )كىيبػػػػي،
 الذات تعزل لمتحصيؿ العممي. 

 (33جدول رقم )
أثر إدارة ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   (One Way ANOVA )ن ائج  حم ل ال با ن ا حادي 

 عزى   الذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في الجامع  ا   م   بغزة
 العمميل حص ل اإلى 

مجموع  مصدر ال با ن الب ان
 المربعات

درج  
 الحر  

م و ط 
 المربعات

 ق م 
" F " 

م  وى 
 الدال 

 إدارة الذات
 

 0.190 3 0.569 بيف المجمكعات
1.695 

 
0.171 

 
 0.112 148 16.563 داخؿ المجمكعات

  151 17.132 المجمكع

 القدرة عمى اتخاذ القرارات
 0.094 3 0.281 تبيف المجمكعا

0.585 
 

0.626 
 

 0.160 148 23.692 داخؿ المجمكعات
  151 23.973 المجمكع

جميع المحاكر)أثر إدارة الذات 
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل 
مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة 

 اإلسبلمية بغزة(

 0.152 3 0.457 بيف المجمكعات
1.289 

 
0.280 

 
 0.118 148 17.484 داخؿ المجمكعات

  151 17.941 المجمكع

 0.43  اوي   2.23" وم  وى دال  026، 3الجدول   عند درج  حر   " Fق م  

 في استجابة المبحكثيف ( 05.0) عند مستكل داللة فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .3
كظفي اإلدارة  العميا في الجامعة أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل محكؿ 

 إلى سنكات الخدمة.تعزل   اإلسبلمية بغزة

بػػػػػيف إجابػػػػػات أفػػػػػراد العينػػػػػة تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف األحػػػػػادم الختبػػػػػار الفػػػػػركؽ 
أثػػػػر إدارة الػػػػذات عمػػػػى عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات لػػػػدل مػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة حػػػػكؿ  

( كالػػػػذم يبػػػػيف 45كالنتػػػػائج مبينػػػػة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ ) ى سػػػػنكات الخدمػػػػةإلػػػػتعػػػػزل   اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة
 Fكىػػػػػػػي اقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قيمػػػػػػػة   :1.19المحسػػػػػػػكبة لجميػػػػػػػع المحػػػػػػػاكر مجتمعػػػػػػػة تسػػػػػػػاكم  Fأف قيمػػػػػػػة 
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 56:.1لجميػػػػػع المحػػػػػاكر تسػػػػػاكم  القٌمةةةةةة االحتمالٌةةةةةة، كمػػػػػا أف 4.17الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم 
جابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة حػػػػكؿ  بػػػػيف إوجةةةةود فةةةةروق ممػػػػا يػػػػدؿ  عمػػػػى عػػػػدـ  1.16كىػػػػي اكبػػػػر مػػػػف 

أثػػػػػػػر إدارة الػػػػػػػذات عمػػػػػػػى عمميػػػػػػػة اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات لػػػػػػػدل مػػػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػػػا فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة 
( كمػػػػف 05.0عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة إحصػػػػائية ) إلػػػػى سػػػػنكات الخدمػػػػةتعػػػػزل   اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة

تشػػػػابية فػػػػي الػػػػدكر كجيػػػػة نظػػػػر الباحثػػػػة يػػػػدؿ ذلػػػػؾ عمػػػػى أف أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لػػػػدييـ رؤيػػػػة م
الػػػػػػػذم تمعبػػػػػػػو إدارة الػػػػػػػذات فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات لػػػػػػػدل العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي اإلدارة العميػػػػػػػا فػػػػػػػي 
الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف عػػػػدد سػػػػنكات الخبػػػػرة فمػػػػدييـ المقػػػػدرة عمػػػػى تقييميػػػػا دكف 
أف يكػػػػػػػػكف لعامػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػرة دكر فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ، حيػػػػػػػػث اتفقػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػة مػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػة ) عبػػػػػػػػد 

 (.2002(، كدراسة ) أقرع،2003العمي،
 (34جدول رقم )

أثر إدارة ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   (One Way ANOVA )ن ائج  حم ل ال با ن ا حادي 
 عزى   الذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في الجامع  ا   م   بغزة

 الخبرةإلى  نوات 

مجموع  مصدر ال با ن الب ان
 مربعاتال

درج  
 الحر  

م و ط 
 المربعات

 ق م 
" F " 

الق م  
 ااح مال  

 إدارة الذات
 

 0.002 2 0.003 بيف المجمكعات
0.014 

 
0.986 

 
 0.115 149 17.128 داخؿ المجمكعات

  151 17.132 المجمكع

 القدرة عمى اتخاذ القرارات
 0.051 2 0.102 بيف المجمكعات

0.318 
 

0.728 
 

 0.160 149 23.871 لمجمكعاتداخؿ ا
  151 23.973 المجمكع

جميع المحاكر)أثر إدارة الذات 
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل 
مكظفي اإلدارة  العميا في 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة(

 0.011 2 0.021 بيف المجمكعات
0.089 

 
0.915 

 
 0.120 149 17.920 داخؿ المجمكعات

  151 17.941 المجمكع

 3.24  اوي  2.23" وم  وى دال  027، 0الجدول   عند درج  حر   " Fق م  
حكؿ  في استجابة المبحكثيف  05.0عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .4

 أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية
 نكع الكظيفة . إلىتعزل   بغزة
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بػػػػػػػيف إجابػػػػػػػات أفػػػػػػػراد تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف األحػػػػػػػادم الختبػػػػػػػار الفػػػػػػػركؽ 
أثػػػػػر إدارة الػػػػػذات عمػػػػػى عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات لػػػػػدل مػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػا فػػػػػي العينػػػػػة حػػػػػكؿ  

( 46)كالنتػػػػػػائج مبينػػػػػػة فػػػػػػي جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ نػػػػػػكع الكظيفػػػػػػة إلػػػػػػى تعػػػػػػزل   الجامعػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية بغػػػػػػزة
كىػػػػػي اقػػػػػؿ مػػػػػف   5.351المحسػػػػػكبة لجميػػػػػع المحػػػػػاكر مجتمعػػػػػة تسػػػػػاكم  Fكالػػػػػذم يبػػػػػيف أف قيمػػػػػة 

لجميػػػػػع المحػػػػػاكر تسػػػػػاكم   القٌمةةةةةة االحتمالٌةةةةةة، كمػػػػػا أف 3.76الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم  Fقيمػػػػػة 
بػػػػيف إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة وجةةةةود فةةةةروق ممػػػػا يػػػػدؿ  عمػػػػى عػػػػدـ  1.16كىػػػػي اكبػػػػر مػػػػف  1.419
مػػػػى عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات لػػػػدل مػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة أثػػػػر إدارة الػػػػذات عحػػػػكؿ  

، مػػػػػػف (05.0عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة إحصػػػػػائية ) نػػػػػكع الكظيفػػػػػةإلػػػػػى تعػػػػػزل   اإلسػػػػػبلمية بغػػػػػزة
كجيػػػػػة نظػػػػػر الباحثػػػػػة يرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػى أف اخػػػػػتبلؼ نػػػػػكع الكظيفػػػػػة لػػػػػيس لػػػػػو أثػػػػػر فػػػػػي آراء عينػػػػػة 

تػػػػػػتـ مشػػػػػػاركتيـ فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات كتقػػػػػػديـ األفكػػػػػػار  الدراسػػػػػػة حػػػػػػكؿ مكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة حيػػػػػػث
 كاالقتراحات دكف أف يتـ التمييز بينيـ عمى أساس نكع الكظيفة   

 (35جدول رقم )
أثر إدارة ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   (One Way ANOVA )ن ائج  حم ل ال با ن ا حادي 

 عزى   العم ا في الجامع  ا   م   بغزةالذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  
 نوع الوظ ف إلى 

مجموع  مصدر ال با ن الب ان
 المربعات

درج  
 الحر  

م و ط 
 المربعات

 ق م 
" F " 

الق م  
 ااح مال  

 إدارة الذات
 

 0.127 3 0.381 بيف المجمكعات
1.123 

 
0.342 

 
 0.113 148 16.750 داخؿ المجمكعات

  151 17.132 المجمكع

 القدرة عمى اتخاذ القرارات
 0.185 3 0.555 بيف المجمكعات

1.168 
 

0.324 
 

 0.158 148 23.419 داخؿ المجمكعات
  151 23.973 المجمكع

جميع المحاكر)أثر إدارة الذات 
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل 
مكظفي اإلدارة  العميا في 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة(

 0.143 3 0.429 بيف المجمكعات
1.210 

 
0.308 

 
 0.118 148 17.512 داخؿ المجمكعات

  151 17.941 المجمكع

 0.43  اوي  2.23" وم  وى دال  026، 3الجدول   عند درج  حر   " Fق م  
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حكؿ  في استجابة المبحكثيف  05.0عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .5
إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة اإلسبلمية أثر 
 .العمرإلى تعزل   بغزة

بػػػػػػػيف إجابػػػػػػػات أفػػػػػػػراد تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف األحػػػػػػػادم الختبػػػػػػػار الفػػػػػػػركؽ 
فػػػػػي  أثػػػػػر إدارة الػػػػػذات عمػػػػػى عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات لػػػػػدل مػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػاالعينػػػػػة حػػػػػكؿ  

( كالػػػػذم يبػػػػيف 47كالنتػػػػائج مبينػػػػة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ ) العمةةةةرإلػػػػى تعػػػػزل   الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة
 Fكىػػػػػػي اقػػػػػػؿ مػػػػػػف قيمػػػػػػة  1.9:15المحسػػػػػػكبة لجميػػػػػػع المحػػػػػػاكر مجتمعػػػػػػة تسػػػػػػاكم   Fأف قيمػػػػػػة 

  1.565لجميػػػػػع المحػػػػػاكر تسػػػػػاكم  القٌمةةةةةة االحتمالٌةةةةةة، كمػػػػػا أف  4.17الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم
بػػػػيف إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة حػػػػكؿ  وجةةةةود فةةةةروق ا يػػػػدؿ  عمػػػػى عػػػػدـ ممػػػػ 1.16كىػػػػي اكبػػػػر مػػػػف 

أثػػػػػػػر إدارة الػػػػػػػذات عمػػػػػػػى عمميػػػػػػػة اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات لػػػػػػػدل مػػػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػػػا فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة 
، تعػػػػػػػػزك (05.0عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية ) العمةةةةةةةةرإلػػػػػػػى تعػػػػػػػػزل   اإلسػػػػػػػبلمية بغػػػػػػػزة

لػػػػػذم تعػػػػػزك إليػػػػػو اخػػػػػتبلؼ المػػػػػكظفيف فػػػػػي إدارتيػػػػػـ الباحثػػػػػة ذلػػػػػؾ إلػػػػػى أف العمػػػػػر لػػػػػيس المتغيػػػػػر ا
لػػػذاتيـ كيعػػػػكد السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى كجػػػػكد مفػػػػاىيـ إداريػػػػة حديثػػػػة يتفيميػػػػا أفػػػػراد العينػػػػة المبحكثػػػػة 
دارة الكقػػػػت كغيرىػػػػػا األمػػػػر الػػػػػذم يػػػػػؤدم  بغػػػػض النظػػػػػر عػػػػف عمػػػػػرىـ، مثػػػػؿ مفيػػػػػكـ إدارة الػػػػػذات كا 

، تتفػػػػػؽ العمةةةةةرف يكػػػػػكف أثػػػػػر لمتغيػػػػػر أإلػػػػػى تقػػػػػديرات متقاربػػػػػة كمتشػػػػػابية آلراء أفػػػػػراد العينػػػػػة دكف 
    (.Candice and David,2011ىذه النتيجة مع دراسة)
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 (36جدول رقم )
أثر إدارة ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   (One Way ANOVA)ن ائج  حم ل ال با ن ا حادي 

 عزى   ا   م   بغزةالذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في الجامع  
 إلى العمر

مجموع  مصدر ال با ن الب ان
 المربعات

درج  
 الحر  

م و ط 
 المربعات

 ق م 
" F " 

الق م  
 ااح مال  

 إدارة الذات
 

 0.050 2 0.101 بيف المجمكعات
0.440 

 
0.645 

 0.114 149 17.031 داخؿ المجمكعات 
  151 17.132 المجمكع

 القراراتالقدرة عمى اتخاذ 
 0.222 2 0.444 بيف المجمكعات

1.406 
 

0.248 
 

 0.158 149 23.529 داخؿ المجمكعات
  151 23.973 المجمكع

جميع المحاكر)أثر إدارة الذات 
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل 
مكظفي اإلدارة  العميا في 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة(

 0.095 2 0.191 بيف المجمكعات
0.801 

 
0.451 

 
 0.119 149 17.750 داخؿ المجمكعات

  151 17.941 المجمكع

F00272 233 24 

 في استجابة المبحكثيف ( 05.0)عند مستوى داللة  فركؽ ذات داللة إحصائية تكجد .6
اتخاذ القرارات لدل مكظفي اإلدارة  العميا في الجامعة أثر إدارة الذات عمى عممية حكؿ 

 (.05.0عند مستكل داللة إحصائية ) الم مى الوظ فيإلى تعزل   اإلسبلمية بغزة
 

بػػػػػػػيف إجابػػػػػػػات أفػػػػػػػراد تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف األحػػػػػػػادم الختبػػػػػػػار الفػػػػػػػركؽ 
اذ القػػػػػػرارات لػػػػػػدل مػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػػا فػػػػػػي أثػػػػػػر إدارة الػػػػػذات عمػػػػػػى عمميػػػػػػة اتخػػػػػالعينػػػػػة حػػػػػػكؿ  

( 37كالنتػػػػائج مبينػػػػة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ ) الم ةةةةمى الةةةةوظ فيإلػػػػى تعػػػػزل   الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة
كىػػػػػي اقػػػػػؿ مػػػػػف   1.210المحسػػػػػكبة لجميػػػػػع المحػػػػػاكر مجتمعػػػػػة تسػػػػػاكم  Fكالػػػػػذم يبػػػػػيف أف قيمػػػػػة 

لجميػػػػػػع المحػػػػػػاكر تسػػػػػػاكم ، كمػػػػػػا أف القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة   2.65الجدكليػػػػػػة كالتػػػػػػي تسػػػػػػاكم Fقيمػػػػػػة 
بػػػػيف إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػػة ممػػػػا يػػػػػدؿ  عمػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػػركؽ  1.15كىػػػػي اكبػػػػر مػػػػف   1.896
أثػػػػػر إدارة الػػػػػذات عمػػػػػى عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات لػػػػػدل مػػػػػكظفي اإلدارة  العميػػػػػا فػػػػػي الجامعػػػػػة حػػػػػكؿ  

 (05.0عند مستكل داللة إحصائية ) الم مى الوظ فيإلى تعزل   اإلسبلمية بغزة
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تعػػػػػػزك الباحثػػػػػػة ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى أىميػػػػػػة شػػػػػػغميـ لقمػػػػػػة اليػػػػػػـر الػػػػػػكظيفي الػػػػػػذم يػػػػػػؤىميـ لتبنػػػػػػي  
ممارسػػػػػات أكثػػػػػر نضػػػػػجا ككفػػػػػاءة بعػػػػػد أف اكتسػػػػػبكا الخبػػػػػرة كالمعرفػػػػػة الكافيػػػػػة فيػػػػػـ لػػػػػـ يصػػػػػمكا لتمػػػػػؾ 
المراكػػػػػػز اإلداريػػػػػػة المتقدمػػػػػػة إال مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تبنػػػػػػييـ  لمفػػػػػػاىيـ معينػػػػػػة كمػػػػػػف ضػػػػػػمنيا إدارة الػػػػػػذات، 

خػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات كغيرىػػػػػػػا، حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت آرائيػػػػػػػـ متقاربػػػػػػػة كمتشػػػػػػػابية  حػػػػػػػكؿ مكضػػػػػػػكع كعمميػػػػػػػة ات
 الدراسة.

 (37جدول رقم )
أثر إدارة ب ن إجابات أفراد الع ن  حول   (One Way ANOVA )ن ائج  حم ل ال با ن ا حادي 

 عزى   الذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في الجامع  ا   م   بغزة
 إلى الم مى الوظ في

مجموع  مصدر ال با ن الب ان
 المربعات

درج  
 الحر  

م و ط 
 المربعات

 ق م 
" F " 

الق م  
 ااح مال  

 إدارة الذات
 

 0.036 3 0.108 بيف المجمكعات
0.312 

 
0.817 

 
 0.115 148 17.024 داخؿ المجمكعات

  151 17.132 المجمكع

 تالقدرة عمى اتخاذ القرارا
 0.036 3 0.108 بيف المجمكعات

0.223 
 

0.880 
 0.161 148 23.865 داخؿ المجمكعات 

  151 23.973 المجمكع
جميع المحاكر)أثر إدارة الذات 
عمى عممية اتخاذ القرارات لدل 
مكظفي اإلدارة  العميا في 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة(

 0.024 3 0.073 بيف المجمكعات
0.201 

 
0.896 

 
 0.121 148 17.868 داخؿ المجمكعات

  151 17.941 المجمكع

F30262 230 43 



 

 

 

 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 
  مقدم 

 الن ائج 

 ال وص ات 

  درا ات م  قبم   مق رح 



008 

 مقدم :
 الدراسة، ىذه خبلؿ مف إلييا التكصؿ تـ يالت النتائج ألىـ ممخصان  الفصؿ ىذا يتضمف
معالجة  أك القكة نقاط كدعـ تعزيز في تسيـ كالتي النتائج ضكء عمى المقترحة كأىـ التكصيات

خبلؿ معرفة أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل العامميف  مف الضعؼ نقاط كتصحيح
 .في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية في غزة 

 :ن ائجال
أثر إدارة الذات عمى عمميػة اتخػاذ القػرارات لػدل العػامميف فػي اإلدارة العميػا فػي "دراسة  نتائج أظيرت

 :يمي ما تحميميا سبؽ كالتي "الجامعة اإلسبلمية في غزة

يػػػؽ مػػػف أظيػػػرت النتػػػائج أف اإلدارة العميػػػا فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية تختػػػار أىػػػدافا قابمػػػة لمتحق .1
عاليػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ ألنيػػـ ييتمػػكا  ية كاقعيػػة، لػػذلؾ لػػدييـ قػػدرةخػػبلؿ رؤيػػة مسػػتقبم

 .بكضع الخطط المستقبمية كالتنمكية 
أ ظيػػػػرت النتػػػػائج أف العػػػػامميف فػػػػي اإلدارة العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية يقكمػػػػكف بعمميػػػػة  .2

ة لؤلنشػػطة اليكميػػالتخطػػيط إلدارة الكقػػت، حيػػث يعتبركنيػػا مػػف األعمػػاؿ الميمػػة كالضػػركرية 
 التي يقكمكف بيا، كيعتبركنيا مف األنشطة اإلدارية اليامة.

أظيػػرت النتػػائج أف اإلدارة العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية لػػدييا درجػػة عاليػػة مػػف القػػدرة عمػػى  .3
المثابرة لحػؿ المشػاكؿ التػي تكاجييػا كالجػرأة فػي مكاجيػة مصػاعب العمػؿ لتكػكف أقػدر عمػى 

 اإلسبلمية لتتميز عف غيرىا مف الجامعات. المنافسة كالتحدم كرفع مستكل الجامعة
تسػػػػعى دائمػػػػا لمكاكبػػػػة التطػػػػكرات أكػػػػدت النتػػػػائج أف اإلدارة العميػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية  .4

كىي مقتنعة تماـ االقتناع بأف التكنكلكجية كاالستجابة لممؤثرات الجديدة باستجابات مبلئمة، 
كىػػي بػػػذلؾ تحقػػؽ مبػػػدأ نقػػػاش، االخػػتبلؼ فػػػي الػػرأم ضػػػركرم إلثػػراء المكضػػػكع المطػػركح لم

 المركنة في العمؿ.
أظيػػػػػػرت النتػػػػػػائج أف اإلدارة العميػػػػػػا فػػػػػػي الجامعػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية تؤكػػػػػػد عمػػػػػػى ضػػػػػػركرة تحمػػػػػػؿ  .5

كانػػػت كبيػػػرة لتحسػػػيف مخرجػػػات العمػػػؿ،  المسػػػئكليات كااللتػػػزاـ بيػػػا، كالقيػػػاـ بالكاجبػػػات ميمػػػا
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كجػػػو فيػػػي بػػػذلؾ حيػػػث أنيػػػا تعطػػػي حػػػكافز لممػػػكظفيف الػػػذيف يقكمػػػكف بػػػكاجبيـ عمػػػى أكمػػػؿ 
 يات ميما كانت كبيرة.تشجعيـ عمى تحمؿ المسئكل

أظيػرت النتػػائج أف اإلدارة العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػبلمية تسػػعى دائمػػا لمتميػػز، كاسػػتخداـ كػػؿ  .6
مكانياتيا فػي مكاجيػة المكاقػؼ الصػعبة ككػذلؾ فإنيػا تبػذؿ كػؿ جيػدىا لمتفػكؽ فػي  طاقاتيا كا 

 دكما لمتغيير لؤلفضؿ. العمؿ كتحقيؽ أىدافيا حيث أنيا تسعى
أظيرت النتائج أف اإلدارة  العميا فػي الجامعػة اإلسػبلمية لػدييا درجػة جيػدة مػف إدارة الػذات،  .7

ألنيا تعتبر إدارة الذات مبدأ إدارم كمنياج عمؿ إلدارة األنشطة اليكمية كىي أقصر الطرؽ 
 لمكصكؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا.

اإلدارة العميػػا فػػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية تػػكلي اىتمامػػا كبيػػػرا أظيػػرت النتػػائج أف العػػامميف فػػي  .8
تأكػد مػف تنفيػذىا بشػكؿ سػميـ كدقيػؽ، حيػث أنيػا لعممية المتابعة المستمرة لمقرارات المتخذة لم

تعتبػػر عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات جػػكىر العمميػػة اإلداريػػة حيػػث تشػػجع الجامعػػة مكظفييػػا عمػػى 
 ية في عممية اتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات كتكظيؼ خبراتيـ التدريب

أظيػػرت النتػػائج أف اإلدارة العميػػػا فػػي الجامعػػػة اإلسػػبلمية لػػػدييا قػػدرة عمػػػى اتخػػاذ القػػػرارات  .9
ءات كخطػكات عمميػة اتخػاذ القػرارات، حيػث بدرجة جيدة، ألنيا عمى عمػـ كمعرفػة بجميػع إجػرا

 األىداؼ المنشكدة. تقـك الجامعة بتشجيع مكظفييا عمى اتخاذ القرارات الفاعمة التي تحقؽ
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 :ات ال وص
 :باآلتي الباحثة تكصي إلييا التكصؿ تـ التي النتائج عمى بناءان 
تعزيز الدكر الذم تمعبو إدارة الذات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية مف  .0

 خبلؿ ربط كؿ ىدؼ بحدكد زمنية ككضع المكظفيف أىدافيـ كاالحتفاظ بيا في ذاكرتيـ
 البيكلكجية كجدكلة األىداؼ التي يضعكنيا في جداكؿ زمنية.

رفع مستكل ميارات إدارة الذات مف خبلؿ تطكير أىداؼ التدريب الميداني  ىالعمؿ عم .2
الميارات التي تدرب عمييا في ى فرصة مناسبة تكفر لو تمرينا عم ىليحصؿ كؿ متدرب عم

 عدد مف المكاقؼ العممية أكبرتعامؿ مع مجاالت إدارة الذات بحيث تتيح لو طبيعة العمؿ ال
 الصعبة.

تزكيد المكظفيف العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية بميارات إضافية لرفع  .3
حراز مراكز عالية  مستكل كفاياتيـ في مجاؿ إدارة الذات ليعينيـ ذلؾ عمى مكاكبة التطكرات كا 

 كمرمكقة في الجامعة.
الجامعات الفمسطينية بأحدث الكتب كالدكريات كالمراجع كالبحكث  ضركرة إثراء المكتبة في .4

المتعمقة بإدارة الذات كبخاصة فيما يتعمؽ بأحدث النماذج كاألساليب الحديثة المستخدمة في 
 العربية ، كذلؾ لما الحظتو الباحثة مف قمة الكتب كالمراجعإدارة الذات، كميارة إدارة الذات

 المتعمقة بإدارة الذات.
ركرة عمؿ نشرات ككتيبات ككضع برامج إرشادية منظمة كمدركسة تعنى بتعزيز مفيـك ض .5

العميا كلكف ليصؿ مفيـك  ، ال يقتصر ذلؾ عمى اإلدارةة الذات كدكرىا في تحقيؽ األىداؼإدار 
  اإلدارات األخرل في الجامعة. ذات لكافةإدارة ال

سنكات  5ييف كالذيف خبرتيـ أقؿ مف محاكلة عقد دكرات تدريبية مكثفة لممكظفيف حديثي التع .6
كذلؾ ليكتسبكا الميارات البلزمة في إدارة الذات كاتخاذ القرار كخاصة في مجاؿ العمؿ الذم 

 يقكمكف بو.
االستفادة مف الخبرات اإلقميمية كالعربية كالعالمية في مجاؿ تنمية إدارة الذات لدل المكظفيف  .7

 التجاىات الحديثة في مجاؿ اتخاذ القرارات .في القطاع العاـ كالخاص، ككذلؾ مكاكبة ا
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دارة  .8 ضركرة العمؿ عمى إيجاد الكقت الكافي لمتخطيط لمعمؿ، كذلؾ ألىمية عممية التخطيط كا 
 الكقت حيث تعتبر مف األنشطة اإلدارية اليامة .

 .ضركرة العمؿ عمى كضع أىداؼ احتياطية عند فشؿ تحقيؽ األىداؼ األكلية .9
داـ األساليب التقنية الحديثة في عممية اتخاذ القرارات في مكاكبة ضركرة العمؿ عمى استخ .01

 التطكرات التكنكلكجية المستمرة كالمساىمة في رفع مستكل الجامعة.
ضركرة تعزيز مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات بشكؿ أكبر مما ىك عميو حاليا مف  . .00

ت لممستكيات الدنيا بما يحقؽ خبلؿ التكجو نحك البلمركزية كالعمؿ عمى تفكيض الصبلحيا
 أىداؼ الجامعة.

 درا ات م  قبم   مق رح :
تقترح الباحثة إجراء  كتكصيات نتائج مف سبؽ ما ضكء كعمى الدراسة، ىذه مف االنتياء تـ أف بعد

 الدراسات المقترحة التالية:
ة اتخاذ إدارة الذات عمى عممي أثر لقياس غزة قطاع الجامعات في فيب مقارنة دراسة إجراء .0

 القرارات لدل العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة.
عبلقة إدارة الذات بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الحياتية لدل المرأة إجراء دراسة حكؿ  .2

 الفمسطينية العاممة.
 تأثير إدارة الذات في الجدية بالعمؿإجراء دراسة تتناكؿ  .3
 
 
 
 



 

 

 

 قائمة املراجع:
 

 :العربية املراجع -1
 .الك ب -أ 
 .الدور ات -ب 

 .ر ائل الماج   ر -ج 
 .المنشورات -د 
 .ا ن رنت مواقع -ه 

 

 :األجنبية املراجع -2
 .الدور ات - أ
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 :المراجع العرب    -1

 الك ب العرب  : -أ 
 حمب. ،سكريا ،دار الممتقي ،ال قد ر الذا ي لمطفل(: 2006مصطفي ) ،أبك السعكد -
 فمسطيف. ،غزة ،3ط ،ةمطبعة األمؿ التجاري ، البحث ال ربوي( :2000إحساف )األغا،  -
األىميػػة  ،، ترجمػػة عػػادؿ كامػػؿ شخصةة  ك المبدعةة  فةةي ا خةةاذ القةةرار(: 2010) ،ديػػؾ ،بػػركاف  -

 األردف. ،عماف ،لمنشر كالتكزيع
اك شةةف قةةوان ن بنةةاء الةةذات مقدمةة  ىامةة  عمةةي طر ةةق محمػػكد إبػػراىيـ )بػػدكف تػػاريخ(:  ،التايػػو -

 االردف. ،عماف ،لتكزيع مطبعة دار النفاس لمنشر كا ،2ط ، البناء وال غ  ر
، دار الفكػػر لمنشػػر كالتكزيػػع، نظةةم ودعةةم ا خةةاذ القةةرارات ا دار ةة (: 2011تعمػػب، سػػيد صػػابر) -

 ، عماف، األردف.1ط
، ال موك ال نظ مي موضوعات و راجم وبحةوث إدار ة  م قدمة (: 2005جاد الرب، سيد محمد) -

 مطبعة العشرم، السكيس، مصر.
 ، نسخة الكتركنية.ات نقم  بع دةإدارة الذ(: 2004رضا، كآخركف) -
، دار المسػػػيرة لمنشػػػر الميةةةارات ا دار ةةة  فةةةي  طةةةو ر الةةةذات(: 2009السػػػكارنة، بػػػبلؿ خمػػػؼ) -

 ، عماف، األردف.1كالتكزيع، ط
، 1، المركػػز القػػكمي لمنشػػر، طا دارة، المبةةادئ ا  ا ةة  (: 2001الشػػامي لبنػػاف، نينػػك مػػاركك) -

 عماف، األردف.
 .1، مطبعة الشركؽ، طميارات  طو ر الشخص   الذا    (:2009شكشؾ، أنس عبدك) -
 ، دار غريب، الفجالة.نظر ات ا رشاد والع ج النف يالشناكم، محمد محركس) ببل تاريخ(:  -
، دار صػفاء لمنشػر نظر   ا خاذ القرارات أ موب كمةي و حم مةي(:2010طعمة، حسيف ياسيف)  -

 ، عماف، األردف.1كالتكزيع، ط
، دار كائؿ لمنشر كالتكزيػع، مفيوم الذات ب ن النظر   وال طب ق(:2004د)الظاىر، قحطاف أحم -

 ، عماف، األردف.1ط
 .دور الق ادة ال ربو   في ا خاذ القرارات ا دار  (: 2010عبكم، زيد منير) -
البحث العممي، مفيومةو، (: 2001عبيدات، ذكقاف، كعدس، كعبد الرحمف، كعبد الخالؽ، كايد) -

 دار الفكر، عماف، األردف.، وأدوا و، وأ ال بو
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، مكتبػػػة العبيكػػػاف، المةةةدخل إلةةةى البحةةةث فةةةي العمةةةوم ال ةةةموك  (:1995عسػػػاؼ، صػػػالح حمػػػد) -
 الرياض، السعكدية.

، دار اليػػػازكرم لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف، ا  ةةةال ب الكم ةةة  فةةةي ا دارة(: 2004الفضػػػؿ، مؤيػػػد) -
 األردف.

 .1سة بداية لمنشر كالتكزيع، ط، مؤسالقرار فن وأ رار ا خاذ(: 2008الفقي، إبراىيـ) -
، دار ح ةةةى ا  كةةةون كةةة  طر قةةةك إلةةةى ال فةةةوق والنجةةةاح(: 1997القرنػػػي، عػػػكض بػػػف محمػػػد) -

 األندلس الخضراء لمنشر كالتكزيع، جدة، السعكدية.
، مبادئ ا حصاء وا  خداما يا في مجاات الخدم  ااج ماع  (: 1996كشؾ، محمد بيجت) -

 ، مصر.دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية
، دار الثقافػػػة لمنشػػػر ا خةةةاذ القةةةرارات ا دار ةةة  بةةة ن النظر ةةة  وال طب ةةةق(: 1998كنعػػػاف، نػػػكاؼ) -

 ، عماف، األردف.5كالتكزيع، ط
، دار الثقافػػػة لمنشػػػر ا خةةةاذ القةةةرارات ا دار ةةة  بةةة ن النظر ةةة  وال طب ةةةق(: 1999كنعػػػاف، نػػػكاؼ) -

 ، عماف، األردف.5كالتكزيع، ط
، ترجمػػػة حمػػػدم عبػػػد معجةةةم عمةةةم الةةةنفس المعاصةةةر(: 1996باركشفسػػػكي ) ،يالػػػـ بتػػػرك نسػػػك -

 القاىرة. ،1ط ،دار العالـ الجديد ،كعبد السبلـ رضكاف ،الجكاد
، إدارة الةةةذات نحةةةو النجةةةاح وا بةةةداع(:2007مفمػػػح، فػػػدكل شػػػكقي، كحريػػػز، نػػػكرا محمػػػد ىشػػػاـ) -

 .1مطبعة دار البداية، ط
، بيػػركت، 1الػػدار العربيػػة لمعمػػكـ، ط، دار النشػػر فةةن إدارة الوقةةت(: 2004المييػػرم، عبػػد اهلل) -

 لبناف.
، دار القدرة عمةى ا خةاذ القةرار وع ق يةا بمركةز الضةبط(: 2010مكسى، شيرزاد محمد شياب) -

 ، عماف، األردف.1صفاء لمنشر كالتكزيع، ط

 الدور ات: -ب 
مجمةةة  (: تقػػػدير الػػػذات لػػػدل الطمبػػػة المتفػػػكقيف كغيػػػر المتفػػػكقيف دراسػػػيا، 1993جبريػػػؿ، مكسػػػى) -

 ، عماف، األردف.219-190(، ص2(، ع)20، مج)لمعموم ا ن ان  درا ات 
(: فاعميػػػة كحػػػدة مصػػػممة فػػػي صػػػكرة مػػػديكالت تعميميػػػة معػػػززة 2008السػػػعدني، عبػػػد الػػػرحمف) -

جراءات أكلية كالقدرة عمػى اتخػاذ القػرار،  كمبيكتريا في إكساب الطبلب المعمميف بعض مفاىيـ كا 
 .78(، ص132ع) (،1، مج)درا ات في المناىج وطرق ال در س
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(: تػػػأثير كػػؿ مػػف العدالػػة كالثقػػػة التنظيميػػة فػػي االحتػػراؽ النفسػػػي 2008الشػػكرجي، أسػػماء طػػو) -
لمعػػامميف، دراسػػة اسػػتطبلعية آلراء عينػػة مػػف العػػامميف فػػي كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي، 

 ، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ.ر ال  دك وراه غ ر منشورة
(: تػػػأثير الػػػذكاء الشػػػعكرم فػػػي الػػػذكاء التنظيمػػػي، 2008طػػػائي، عمػػػي حسػػػكف، الػػػدىاـ، عػػػبلء)ال -

، مجمةة  العمةةوم ااق صةةاد   وا دار ةة دراسػػة تطبيقيػػة فػػي الشػػركة العامػػة لمصػػناعات الكيربائيػػة، 
 .98-68(، ص52(، ع)14كمية اإلدارة كاالقتصاد، مج)

ر ةةةال  لمخػػػاكؼ لػػدل الطفػػػؿ األصػػػـ، (: تقػػدير الػػػذات كعبلقتػػػو بػػبعض ا1995الطحػػاف، لبنػػػى) -
 ، القاىرة.ماج   ر مودع  لدى جامع  ع ن شمس

(، 38، مػػج)ر ةةال  المعمةةم(: حػػؿ المشػػكبلت كاتخػػاذ القػػرارات، 1997عمػاد الػػديف، منػػى مػػؤتمف) -
 ، عماف، األردف.70-62(،ص1ع)

 ر ائل ماج   ر: -ج 
مػػػديريف فػػػي اتخػػػاذ (: تػػػأثير مسػػػتكم مشػػػاركة المعممػػػيف لم1996كفػػػاء محمػػػد عيسػػػي ) ،إبػػػراىيـ -

القػػرارات المدرسػػية عمػػي الػػكالء التنظيمػػي عنػػد معممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػة بيػػت لحػػـ 
 فمسطيف. ،نابمس  ،، جامعة النجاح الكطنيةر ال  ماج   ر غ ر منشورة،كاريحا 

(: فاعميػػة الػػذات لمػػدراء المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي محافظػػات شػػماؿ 2002أقػػرع، صػػالح) -
جامعػة النجػػاح ،  ر ةةال  ماج ة  ر غ ةةر منشةورةف مػف كجيػة نظػػر المػديريف كالمعممػيف، فمسػطي

 الكطنية، نابمس، فمسطيف.
(: عبلقة مفيكـ الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة جامعػة القػدس المفتكحػة، 2009بركات، زياد) -

 ، فمسطيف .ـطكلكر ، ر ال  ماج   ر غ ر منشورة
بية المكسػيقية عمػى مفيػـك الػذات لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر (: أثر التر 2000جاد اهلل ، خميفة)  -

، جامعػػػة ر ةةال  ماج ةة  ر غ ةةر منشةةورةاألساسػػي فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة نػػابمس، 
 النجاح الكطنية، فمسطيف.

(: العبلقػػة بػػيف مفيػػـك الػػذات كالسػػمكؾ العػػدكاني لػػدل 2003الحربػػي، عػػكاض بػػف محمػػد عػػكض) -
يف معيػػػػد كبرنػػػػامجي األمػػػػؿ بالمرحمػػػػة المتكسػػػػطة بالريػػػػاض، الطػػػػبلب الصػػػػـ ، دراسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػ

 ، الرياض.أكاد م   نا ف  العرب   لمعموم ا من  
(: مفيػػـك ادارة الػػذات لػػدم طمبػػة الدراسػػات 2011كالصػػالحي عبػػد اهلل) ،الحمػػكرم خالػػد عبػػد اهلل -

 ،  م  مجم  الجامع  اا ،االجتماعية في جامعة القصيـ في ضكء بعض العكامؿ المؤثرة فيو 
 .485-459ص ،العدد االكؿ ،19مجمد  ،سمسمة الدراسات االسبلمية 
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(: مفيػػـك الػذات لػدل طمبػػة جامعػة النجػاح الكطنيػػة فػي فمسػطيف، نػػابمس، 2001حنػكف، رسػمية) -
 فمسطيف.

(: العبلقػػة بػػيف مفيػػـك الػػذات كمركػػز الضػػبط لػػدل الطمبػػة الجػػامعييف فػػي 1996سػػرحاف، عبيػػر) -
 فمسطيف. ،نابمس  ، جامع  النجاح الوطن  الضفة الغربية،  الجامعات الفمسطينية في

(:تصػميـ برنػامج إرشػادم لتحسػيف مفيػـك الػذات 2000سميماف، محمد بف عبد العزيز عبد ربػو) -
، قسػػػػـ الدراسػػػػات النفسػػػػية معيةةةةد الدرا ةةةةات العم ةةةةا لمطفولةةةة عنػػػػد أطفػػػػاؿ المدرسػػػػة اإليكائيػػػػة، 

 كاالجتماعية، مصر.
 كم ة دارة الذات عمى فرص التشغيؿ دراسة تطبيقيػة عمػى خريجػي (: أثر إ2011شعيب، خيرم) -

 ، فمسطيف.مج مع  در ب غزة
(: الػػذكاء الكجػػػداني كعبلقتػػػو باتخػػاذ القػػػرار لػػدم عينػػػة مػػػف 2009سػػػعد محمػػد عمػػػى ) ،الشػػيرم -

 ،مكػػة المكرمػػة ، جامعةة  ام القةةري ،مػػكظفي القطػػاع العػػاـ كالقطػػاع الخػػاص بمحافظػػة الطػػائؼ
 لعربية السعكدية.المممكة ا ،الطائؼ

(: تقػدير الػذات كعبلقتػو بالسػمكؾ العػدكاني لػدل طمبػة 2003الضيداف، الحميدم محمد ضيداف) -
 ، الرياض.أكاد م   نا ف العرب   لمعموم ا من  المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض، 

ة (: مفيػػـك الػػذات كأثػػر بعػػض المتغيػػرات الديمكغرافيػػة كعبلقتػػو بظػػاىر 2003عبػػد العمػػي، مينػػد) -
جامعةة  االحتػػراؽ النفسػػي لػػدل معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة الحككميػػة فػػي محػػافظتي جنػػيف كنػػابمس، 

 ، نابمس، فمسطيف.النجاح الوطن  
(: مفيػػـك الػػذات لػػدل األطفػػاؿ المحػػركميف مػػف األـ دراسػػة 2000عبػػد اهلل، نبكيػػة لطفػػي محمػػد) -

 ، مصر.معيد الدرا ات العم ا لمطفول مقارنة، جامعة عيف شمس، 
لػدل  ة(: اتخاذ القرار كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعي2008بندر) ،عتيبي ال -

، الطػػائؼ، المممكػػة العربيػػة جامعةة  أم القةةرىعينػػة مػػف المرشػػديف الطبلبيػػيف بمحافظػػة الطػػائؼ، 
 السعكدية. 

(: أثػػػػػػػر مشػػػػػػاركة العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي ككالػػػػػػة الغػػػػػػػكث كتشػػػػػػػغيؿ البلجئػػػػػػػيف 2011العمػػػػػػرم، سػػػػػػػييمة) -
 . الجامع  ا   م  ، غزةسطينييف)األكنركا( في اتخاذ القرارات عمى أدائيـ الكظيفي، الفم

(: الضػػغكط االجتماعيػػة كضػػغكط العمػػؿ كأثرىػػا عمػػى اتخػػاذ القػػرارات 2007القحطػػاني، صػػالح) -
جامعةةة  نةةةا ف العرب ةةة  اإلداريػػة، دراسػػة مسػػػحية عمػػى ضػػػباط الجػػكازات بمنطقػػػة مكػػة المكرمػػة، 

 رياض.، اللمعموم ا من  
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(: العبلقػػػػة بػػػػيف تفػػػػكيض السػػػػمطة كفاعميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات فػػػػي األقسػػػػاـ 2006مينػػػػا، إبػػػػراىيـ) -
جامعة  النجةاح األكاديميػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات الفمسػطينية، 

 نابمس، فمسطيف. الوطن  ،
ة اتخػاذ القػرارات، (: ضغكط العمػؿ كأثرىػا عمػى عمميػ2003النكشاف، عمي بف حمد بف سميماف) -

دراسة مسحية عمى القيادات اإلدارية في عػدد مػف األجيػزة األمنيػة كالمدنيػة فػي مدينػة الريػاض، 
 ، الرياض.أكاد م   نا ف العرب   لمعموم ا من  

(: مفيػكـ الػذات األكػاديمي كتػأثره بػبعض المتغيػرات الديمكغرافيػة لػدل 1998نكفؿ، مفيػد حسػف) -
ر ال  ماج   ر غ ر ي في المدارس الحككمية في محافظة نػابمس، طمبة الصؼ التاسع األساس

 ، جامعة النجاح  الكطنية، نابمس، فمسطيف.منشورة
(: مفيػػػـك الػػػذات لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة األردنيػػػة كعبلقتػػػو بػػػبعض 1999كىيبػػػي، أحمػػػد عػػػاطؼ) -

 ، الجامعة األردنية، عماف، األردف.ر ال  ماج   ر غ ر منشورةالمتغيرات ذات الصمة، 

 المنشورات: -د 
 ، الصفحة اإللكتركنية لمجامعة.2013الجامعة اإلسبلمية  -
 .2013الجامعة اإلسبلمية، شئكف المكظفيف  -
 .2012-2011دليؿ الجامعة اإلسبلمية  -
 .2013الييئة الكطنية لبلعتماد كالجكدة في التعميـ العالي في فمسطيف  -

 مواقع ا ن رنت: -ه 
13/10/2011اريخ رضا كآخركف، إدارة الذات نقمة بعيدة بت -  
- http://www.4shared.com/document/wa4knjps/____.html 
2007كتابي دكت ككـ، نسخة الكتركنية، -  
http://adb.ktaby.com/t225635.html ،2007 /12/10 
2009اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة الجكؼ، نسخة الكتركنية،  -  
http//www.aljoufedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=4280 ،2009 /4/19 
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 (2ممحق رقم )
 اا  بان 

 غةةةةةةةةةزة–ا  ةةةةةةةةة م   الجامعةةةةةةةةة 
 العم ةةةةةةةةةةةا الدرا ةةةةةةةةةةةات عمةةةةةةةةةةةادة

 ال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة كم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ا عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال إدارة ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ا  بان
 

 مكجية لمكظفي اإلدارة العميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة.
 ال  م عم كم ورحم  اهلل وبركا و،،،

 أيديكـ ىذه االستبانة التي تشكؿ أداة دراسة ميدانية بعنكاف: أضع بيف

أثر إدارة الذات عمى عمم   ا خاذ القرارات لدى موظفي ا دارة  العم ا في " 

 "الجامع  ا   م   بغزة
دراسػػة مقدمػػة السػػتكماؿ متطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي إدارة األعمػػاؿ مػػف 

بلمية. أرجك اإلجابة عمى جميع فقرات االستبانة كعدـ ترؾ أم بنػد بػدكف كمية التجارة بالجامعة اإلس
إجابة، مع العمـ بأنػو ال تكجػد إجابػة صػحيحة أك إجابػة خاطئػة، إنمػا اإلجابػة التػي نريػدىا ىػي التػي 

 تعبر عنؾ، عممان بأف البيانات كالنتائج ليذه الدراسة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 حسن تعاونكم....شاكرة لكم 

 ىب  محمد أحمد/الباحث 
 



033 

 الق م ا ول: الب انات الشخص  
 في المربع المنا ب. x رجى وضع إشارة 

 أنثى  ذكر  الجنس: -1
 سنة51أقؿ مف  -41  سنة 41أقؿ مف   العمر: -2
 سنة فأكثر 61   سنة  61أقؿ مف  -51  
 بكالكريكس   دبمكـ    ال حص ل العممي: -3
 دكتكراه   ماجستير   
 سنكات  51أقؿ مف  -6مف    سنكات 6أقؿ مف     نوات الخدم  : -4
 سنة فأكثر 56  سنة 56أقؿ مف  -51مف    
 أكاديمي إدارم  إدارم      نوع الوظ ف  : -5
 نائب الرئيس/ مساعد نائب رئيس  الم مى الوظ في : -6

 مدير دائرة/ رئيس قسـ 
 عميد/ نائب عميد 
 رئيس قسـ أكاديمي 
 

 الق م الثاني:
 الجزء ا ول : إدارة الذات

الر
 العبارة قم

موافق 
 محا د موافق بشدة

غ ر 
 موافق

غ ر موافق 
 بشدة

 القدرة عمى  حق ق ا ىداف: أواً 
      أكتب أىدافي عمى كرقة.  .5
      أختار أىدافا قابمة لمتحقيؽ.  .3
      أحدد أىدافي كفؽ رؤية مستقبمية.  .4
      أضع أىدافا احتياطية فيما لك لـ تتحقؽ أىدافي األكلية.  .5
      أضع لميدؼ كقتا محددا لتحقيقو.  .6
      أستشير أىؿ الخبرة عند كضع األىداؼ.  .7
      أصكغ أىدافي بطريقة عممية صحيحة.  .8
      أختار أىدافا قابمة لمقياس كمجدكلة حسب الزمف.  .9
      أضع أىدافا دقيقة كصياغتيا كاضحة.  .:

     تتسػػػـ أىػػػدافي بالمركنػػػة كالقػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع المتغيػػػرات   .51
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 غير المتكقعة.
دارة ا: القدرة عمى ثان ا  لوقت خط ط وا 

لتػي التخطيط  إلدارة الكقت ميػـ كضػركرم لؤلعمػاؿ اليكميػة ا  .55
 أقـك بيا.

     

أصػػمـ جػػدكال زمنيػػا لمميمػػات التػػي أرغػػب فػػي القيػػاـ بيػػا   .53
 يكميا.

     

الكقػػت الكػػافي لمتخطػػيط لمعمػػؿ الػػذم أقػػـك  مػػا أجػػدغالبػػا   .54
 بو.

     

عنػػػدما يحػػػدث أم انحػػػراؼ فػػػي الخطػػػة المكضػػػكعة أتخػػػذ   .55
 إجراءات تصحيحية.

     

      أصنؼ أعمالي حسب األىمية.  .56
دارة الكقػػػػػػت كاضػػػػػػحة كمفيكمػػػػػػة تثبػػػػػػت أضػػػػػػع خططػػػػػػا إل  .57

 فاعميتيا مع مركر الزمف.
     

     أحتـر مكاعيدم كأحافظ عمييا بدقة مع الجميع  .58
 

 ال حدي والمثابرة في مواجي  المواقف الصعب . ثالثا:
      أحرص عمى المطالعة كزيادة معرفتي بكؿ ما ىك جديد.  .59
داث غيػػر أثػؽ فػي مقػدرتي عمػى التعامػؿ بكفػاءة مػع األحػ  .:5

 المتكقعة في العمؿ.
     

أحرص عمى الحصكؿ عمػى دكرات تدريبيػة تنمػي قػدراتي   .31
 كتزيد ميارتي في العمؿ.

     

أستطيع المحافظة عمى اتزاني في المكاقؼ الصعبة التػي   .35
 تكاجيني في العمؿ.

     

      لدم القدرة عمى المثابرة لحؿ أم مشكمة تكاجيني.  .33
      فإنني أسعى لتحقيؽ أىدافي.ميما كانت العقبات   .34
      لدل الجرأة لمكاجية المصاعب في العمؿ.  .35
      لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو.  .36

 رابعا: المرون .
      أضع خطط بديمة مناسبة ضمف أكلكياتي.  .37
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      أستطيع تعديؿ خططي لمكاجية المكاقؼ الطارئة.  .38
      مؤثرات في البيئة المحيطة.أكيؼ نفسي مع تغير ال  .39
أصػػغي لمػػرأم  المخػػالؼ لػػي ألسػػتكعب حقائقػػو التػػي قػػد تكػػكف   .:3

 غائبة  عني.
     

أؤمػػػػػف بػػػػػأف الخػػػػػبلؼ فػػػػػي الػػػػػرأم ضػػػػػركرة إلثػػػػػراء المكضػػػػػكع   .41
 المطركح لمنقاش.

     

      أعترؼ بالخطأ إذا اقتنعت بكجية النظر المخالفة.  .45
      زكايا مختمفة.لدم القدرة عمى رؤية األشياء مف   .43
لػػػدم القػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع كػػػؿ النػػػاس ميمػػػا اختمفػػػت   .44

 شخصياتيـ.
     

 خام ا:  حمل الم ئول ات.
      أقـك بكاجباتي ميما كانت كثيرة.  .45
      ال أتيرب مف التزاماتي كمسئكلياتي.  .46
      أتقف أعمالي بدرجة عالية.  .47
      ليكـ إلى الغد.يعجبني المثؿ القائؿ :ال تؤجؿ عمؿ ا  .48
      أساعد اآلخريف بجدية.  .49
أسػػػػػتطيع أف أؤدم العمػػػػػؿ الػػػػػذم يتطمػػػػػب منػػػػػي مسػػػػػئكلية   .:4

 كبيرة.
     

      أنا متعاكف بصفة عامة.  .51
  اد ا: الدافع   للنجاز.

مكانيػػػػاتي فػػػػي مكاجيػػػػة المكاقػػػػؼ   .55 اسػػػػتخدـ كػػػػؿ طاقػػػػاتي كا 
 الصعبة.

     

      أسعى ألف أككف متميزا بيف زمبلئي.  .53
      أفضؿ األعماؿ التي تتطمب ميارات عالية.  .54
      أبذؿ كؿ جيدم في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ.  .55
      اغتنـ كؿ الفرص المتاحة لمتفكؽ في عممي.  .56
أبػػػػػػذؿ كػػػػػػؿ جيػػػػػػدم لمكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى مركػػػػػػز مرمػػػػػػكؽ فػػػػػػي   .57

 الجامعة.
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 الجزء الثاني: القدرة عمى ا خاذ القرارات.
 

موافق  العبارة الرقم
غ ر  محا د موافق شدةب

 موافق
غ ر موافق 

 بشدة
أقػػػـك بتحديػػػػد المشػػػػكمة التػػػػي تحتػػػاج إلػػػػى قػػػػرار تحديػػػػدا   .58

 كاضحا مما يمكف مف اتخاذ القرار السميـ بشأنيا.
     

أصػػػػػنؼ المعمكمػػػػػات حسػػػػػب أىميتيػػػػػا لممشػػػػػكمة محػػػػػؿ   .59
 القرار.

     

أعمػػؿ عمػػى تحميػػؿ جميػػع الجكانػػب المرتبطػػة بالمشػػكمة   .:5
 القائمة.

     

أتأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف أف ىػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػكمة تقػػػػػػػػع ضػػػػػػػػمف نطػػػػػػػػاؽ   .61
 اختصاصي.

     

أتعرؼ عمى المشكمة كذلؾ مف خبلؿ االتصػاؿ بجميػع   .65
 األطراؼ المعنية لتحديد أبعادىا.

     

أتحػػػػػرل عػػػػػف السػػػػػبب الرئيسػػػػػي لظيػػػػػكر المشػػػػػكمة كمعرفػػػػػة   .63
 أطرافيا كأعراضيا كآثارىا.

     

      ممكنة.أعمؿ عمى تحديد جميع البدائؿ المتاحة كال  .64
أحػػاكؿ الحصػػكؿ عمػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف البيانػػات   .65

 كالمعمكمات عف البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة.
     

      أقـك بتقييـ البدائؿ بناء عمى معايير محددة ككاضحة.  .66
      أحدد النتائج المتكقعة لكؿ بديؿ.  .67
أقػػػكـ بعمميػػػة المفاضػػػمة بػػػيف البػػػدائؿ المتاحػػػة كاختيػػػار   .68

 يؿ األمثؿ بصكرة جيدة.البد
     

اختػػػػػػػار البػػػػػػػديؿ األمثػػػػػػػؿ كفقػػػػػػػا لممعػػػػػػػايير كاالعتبػػػػػػػارات   .69
 المكضكعية.

     

أسػػػػػتفيد مػػػػػف خبػػػػػرات اآلخػػػػػريف فػػػػػي تحديػػػػػد ايجابيػػػػػات   .:6
 كسمبيات البدائؿ المطركحة.
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موافق  العبارة الرقم
غ ر  محا د موافق شدةب

 موافق
غ ر موافق 

 بشدة
أتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل إمكانيػػػة تنفيػػػذ الحػػػؿ البػػػديؿ كذلػػػؾ   .71

الطبيعيػػة بمعرفػػة مػػدل تػػكفر المػػكارد الماديػػة كالبشػػرية ك 
 البلزمة لذلؾ.

     

      أجمع الحقائؽ التي أحتاج إلييا قبؿ اتخاذ القرار.  .75
أتحقػػؽ مػػف أف تنفيػػذ القػػرار يػػتـ كفقػػا لمخطػػة المرسػػكمة لتمػػؾ   .73

 المشكمة.
     

      أزف النتائج المترتبة عمى القرار.  .74
      أستعمؿ األساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار.  .75
      مسئكلية الفشؿ في قرار خاط . أتحمؿ  .76
أرجػػػع إلػػػى المػػػكائح كالقػػػكانيف ألسترشػػػد بيػػػا عنػػػد اتخػػػاذ   .77

 القرار.
     

أتػػابع تنفيػػػذ القػػرار بدقػػػة لتصػػحيح األخطػػػاء إف كجػػػدت   .78
 كتفادم تكرار حدكثيا مستقببل.

     

أعمؿ عمى مراجعة المشكمة كالبحث عػف حػؿ آخػر إذا   .79
 ذ بشأنيا.لـ يجدم القرار أك الحؿ المتخ

     

اتخػػػذ القػػػرار بمػػػا يتناسػػػب مػػػع اإلمكانيػػػات المتاحػػػة فػػػي   .:7
 الجامعة.

     

أقػػػكـ بالمتابعػػػة المسػػػتمرة لمقػػػرارات المتخػػػذة لمتأكػػػد مػػػف   .81
 تنفيذىا بشكؿ سميـ كدقيؽ .

     

 شكرا لكم على حسن تعاونكم


