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كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى معمػػػـ حمػػػدان يػػػكافي يعمػػػم كيكػػػاف  مزيػػػده  رب العػػػالميف  الحمػػػد   

 :ا  عميم كسمـ كعمى آلم كصحبم أجمعيف أما بعد ىمالبشرية رسكؿ ا  محمد ص
هػذه الدراسػة  فالل ػؿ  فأتممتأف أكرميي  تكفيقم أحمده عمىك  فإييي أشكر ا  العمي القدير

)ركاه  "ال يٍشػػكيري ا  مػػٍف ال يٍشػػكيري الي ػػاسى "مػػف قكلػػم عميػػم الصػػبلة كالسػػبلـ    كايطبلقػػان م   كحػػدهيػػكالم
سػػامي عمػػي الػدكتكر/ القػػدير كالتقػػدير إلػػى أسػػتاذم  أتقػػدـ بلػػالص الشػػكرفػػإييي   (318, رقػػـ البخػػارم

رشاداتم  حيث بل ؿ ا  ثـ بل ؿ تكجيهاتم السديدة   الدراسةالذم أشرؼ عمى هذه   أبك الركس كا 
فجػػزاه ا  عيػػي ليػػر الجػػزاد كرفػػ  قػػدره   هػػذه الدراسػػة إيجػػازتػػـ   كرحابػػة صػػدره فتػػرة البحػػث الدقيقػػة 
 كمكايتم.

نضػػاؿ حمػػداف  الػػدكتكر/ المياقشػػة ألع ػػاد لجيػػة كعظػػيـ االمتيػػاف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكركمػػا   
كعمػى   كالحكػـ عميهػا الدراسػةعمى تل مهما بقبكؿ مياقشة هذه  نبيؿ عبد المكح   كالدكتكر/المصرم

رشادهـ في تصكيب البحث  فجزاهـ ا  ليران ككفقهـ كسدد لطاهـ.  يصحهـ كا 

جهػػاز اللػػدمات الطبيػػة العسػػكرية بػػكزارة  شػػكر كالتقػػدير لزمبليػػي فػػيكمػػا أتكجػػم بلػػالص ال
لػي مػف مسػاعدة كتػذليؿ لمعقبػات كتقػديـ لممعمكمػات  كهالدالمية في قطاع غزة بلمسػطيف عمػى مػا قػدم

 .  مدير عاـ مديرية اللدمات الطبية العسكريةعاطؼ حسف الكحمكتكألص بالذكر عميد طبيب / 

 اإلدارة بأكاديميػػػػػة ع ػػػػاد الهييػػػػػة التدريسػػػػػيةأقػػػػػدير لجميػػػػػ  بلػػػػػالص الشػػػػكر كالت كمػػػػا أتقػػػػػدـ
لؤلسػػػاتذة األفا ػػػؿ المحكمػػػيف ألداة الدراسػػػة الػػػذيف قػػػامكا ك كالسياسػػػة لمدراسػػػات العميػػػا فػػػي فمسػػػطيف 

 الذم تل ؿ بتدقيؽ الرسالة لغكيان. الجدبة إبراىيـ حمدأ  كلمدكتكر/ مشككريف بتحكيـ االستباية

أهمػػػي فػػػي إيجػػػاح هػػػذا الجهػػػد مػػػف  سػػػاهـإلػػػى كػػػؿ مػػػف  تيػػػافماالك أتكجػػػم بجزيػػػؿ الشػػػكر كمػػػا 
 .  سكاد بالدعاد أك التشجي   فجزاهـ ا  كؿ لير ككفقهـ كسدد لطاهـيي كأحبابيأصدقاك 

  
 ادعك ا  سبحايم كتعالى أف أككف قد كفيت فيما قصدت كالحمد   مف قبؿ كمف بعد.كأليران 
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 ملخصىالدرادظ

 ممخص الدراسة


 بغزة ى مستكل دافعية العامميف في اللدمات الطبية العسكريةهدفت الدراسة إلى التعرؼ عم
)تيكع المهارات  أهمية العمؿ   مف لبلؿ لصايص العمؿ اللمسة الكاردة بيمكذج هاكماف كأكلدهاـ

اللصايص  هذه عبلقةتهدؼ الدراسة لمعرفة  كما هكية العمؿ  االستقبللية  التغذية الراجعة( 
دافعية العامميف  لالتي ترف  مف مستك  ان تهدؼ الدراسة لمعرفة السبؿأي ك   دافعية العامميفبمستكل 

استلدـ الباحث الدراسة  أهداؼكلتحقيؽ ا  في اللدمات الطبية العسكرية كالعمؿ عمى تعزيزه
كتككف مجتم    كاستلدـ االستباية كأداة بحثية  لمبليمتم مك كع الدراسةالتحميمي الكصلي  الميهج

التيارهـ    تـمكظلان ( 340)تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف بييما تـ   ظلان مك  (797)الدراسة مف 
تـ استلداـ بريامج ك   (%9444) استباية بمعدؿ( 321) تـ استردادقد الطبقية  ك  بالطريقة العشكايية

 .( لتحميؿ اليتايج كالتحقؽ مف فر يات الدراسةSPSSالتحميؿ اإلحصايي )

 :سةأهـ اليتايج التي تكصمت لها الدرا

 .(%76.20)بيسبة  عمى لصايص العمؿأفراد عيية الدراسة مكافقكف بدرجة كبيرة  .1

مستكل الدافعية لدم العامميف في اللدمات الطبية العسكرية جاد بدرجة كبيرة بمعدؿ  .2
(68.04%). 

بيف لصايص العمؿ اللمس كمستكل الدافعية عيد العامميف في مكجبة  طرديةعبلقة تكجد  .3
 (.7040.عسكرية بغزة  كقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط )اللدمات الطبية ال

 أهـ التكصيات:

 العمؿ.المزيد مف الحرية كاالستقبللية في تحديد إجرادات العامميف  ميح .1

 .كؿ مكظؼ بكصلم الكظيلي لتك يح مهامم كدكره كمسيكليتم تعريؼ ركرة  .2

ف االطبلع عمى يتايج م هـكتمكيي  ركرة تكفير تغذية راجعة لمعامميف عف مستكل أدايهـ  .3
 تقييمهـ كمياقشتهـ.

 م  العامميف كاالستماع لهـ كمياقشتهـ أفكارهـ كمشاركتهـ مياسباتهـ. التكاصؿ ركرة  .4

  ركرة تحسيف ظركؼ كبيية العمؿ. .5
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Abstract 

Abstract 

This study aimed to identify the level of motivation among the employees in the 

military medical services in Gaza strip using the five job characteristics included in the 

Hackman-Oldham Job Characteristics Model (skill variety, task identity, task 

significance, autonomy and feedback). In addition to that, it aimed to find out the 

relationship between these characteristics and the level of motivation of the employees 

in the military medical services. Moreover, it aimed to identify the ways of increasing 

the level of their motivation and working on enhancing them.  

The researcher used the analytical descriptive approach for this study and used a 

questionnaire as a research tool. The study population consisted of (797) employees; the 

questionnaire was distributed on a sample of (340) employees using the random 

stratified sampling and (321) questionnaires (an average of 94.4%) were returned. SPSS 

program was used to analyze the data and verify the hypotheses.  

The most important results of the study included:  

1- The level of the five job characteristics studied among the employees of the 

military medical services is high with a mean of (76.20%).  

2- High level of motivation among the employees of the military medical services 

with an average of (68.04%)  

3- There is a positive statistical significant relationship between the five job 

characteristics and the level of motivation among the employees in the military 

medical services in Gaza with a correlation coefficient of (0.7040).  

The most important recommendations of the study:  

1- Giving the employees of the medical services more freedom and independence in 

determining the work procedures.  

2- Providing orientation for the employees that covers their tasks and 

responsibilities.  

3- Providing feedback for the employees regarding their performance and giving 

them the chance to discuss these results.  

4- Enhancing the communication with the employees and giving them more chances 

to share their ideas.  

5- Enhancing the work environment.  
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمة
لػػـ  جماعػػات لتحقيػػؽ أهػػداؼو  عيػػم ميػػذ أف بػػدأ األفػػراد بتشػػكيؿ ال غيػػى ـه مػػـ اإلدارة عمػػع عػػديي 

تكجػػم اللكػػر  ؛رادل  كلبمػػكغ األهػػداؼ الميشػػكدة كتػػذليؿ الصػػعاب كالعقبػػاتفيػػيكػػف بمقػػدكرهـ تحقيقهػػا 
عميػة أم كما أف فا ككيها الثركة الحقيقية كالرييسة لؤلمـ المتقدمة  ؛اإلدارم لبلهتماـ بالمكارد البشرية

مؤسسػػة ترتكػػز عمػػى كلػػادة العيصػػر البشػػرم كقدرتػػم عمػػى العمػػؿ كرغبتػػم كدافعيتػػم باعتبػػاره العيصػػر 
 المؤثر القادر عمى تحقيؽ اليجاح كاالرتقاد باألداد إلى مستكل تحقيؽ أهداؼ المؤسسة.

 في المجاؿ اإلدارم؛السمكؾ اإلدارم بدراسة  لذا كاف هياؾ اهتماـ كبير مف عمماد اليلس 
  كمعرفم أسبابم  كدكافعم  كسبؿ التحكـ بم كتكجيهم  كالتيبؤ بحدكثم في قصد فهمم  كتلسيرهب

كتعتبر الدكاف  مف المؤثرات األساسية التي تمعب دكران هامان في سمكؾ (, 21: 2008)ربيع,  المستقبؿ
 األفراد مف لبلؿ التعرؼ عمى حاجاتهـ كرغباتهـ لزيادة دافعيتهـ لمعمؿ.

ة التي تقكـ بتحريؾ المكظليف ليقدمكا أف ؿ ما عيدهـ مف المحركات الرييس يةالدافعتيعد 
  كاليظر لتمؾ األهداؼ عمى أيها أهدافهـ أي ان   كليبذلكا طاقاتهـ كجهكدهـ لتحقيؽ أهداؼ المؤسسة

فممدافعية تأثير كبير عمى جكدة األداد كسرعة تيليذه كايجازه  كتجعؿ اللرد محبان لمعمؿ الذم يقـك 
لكي يؤدم مهاـ العمؿ بأداد جيد  اللردهي الطاقة الكامية كالقكة التي تحرؾ كتثير فالدافعية م  ب

يتاجية عالية  .(71: 2009)عمي كالدليمي,  كا 
كألهمية مك كع الدافعية كما لم مف مزايا في تحقيؽ أهداؼ عديدة عمى مستكل المؤسسة  

مف  العديد قاـ ؛سية كبالتالي يجاحم في عمممأك عمى المستكل اللردم كشعكر اللرد بالراحة اليل
األفراد كلمؽ الرغبة كالدافعية كيلية تحليز عف يظريات ملتملة تبحث  بك  الباحثيف كالعمماد 

كتيعد   (هاكماف كأكلدهاـ) يفلصايص العمؿ لكؿو مف العاًلميظرية  ؛اليظريات تمؾ أهـ كمف .لديهـ
لصايص مهمم في كظايؼ ـ الكظايؼ مف لبلؿ تكفير هذه اليظرية مف اليظريات الحديثة لتصمي

 (.peters, 2011 :3)دافعية كر ا العامميفمستكل عمى  كبير تأثيرلها    هذه اللصايصالعامميف

هي عمى التكالي: تيكع  مهمةمف لمس لصايص  يمكذج لصايص العمؿ تككفكي 
  كعيد تكفر هذه اللصايص لراجعةة االتغذياالستقبللية  ك ك هكية العمؿ  ك أهمية العمؿ  ك المهارات  

مهـ  العمؿاإلحساس بأف  هي عمى التكالي: فإيها تؤدم إلى ثبلث حاالت يلسية حرجة لممكظؼ
  كاإلحساس العالي بالمسيكلية عف يتايج العمؿ  كاإلحساس بدرجة عالية مف العمـ معيى ككذ
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دافعية العامميف يحك رف  مستكل كهذه الحاالت الثبلث تحقؽ يتايج ايجابية لمعمؿ أهمها   باليتايج
  تحقيؽ درجة عالية مف الر ا الكظيلي عف محتكل العمؿ  ارتلاع ممحكظ في جكدة األداد  العمؿ

 (.31: 2006)بميؾ, كايللاض ممحكظ في معدالت الغياب كالتألر عف العمؿ
ة كالممؿ فالعمؿ الذم يتميز بتيكع المهارات سكؼ يثير مشاعر التحدم لمعامؿ كيجيبم الرتاب

كأهمية  كعيدما يدرؾ العامؿ أف عممم مهـ كلم تأثير إيجابي عمى  ىذا معي بلن كيشعره بأيم يؤدم عم
حياة األلريف فإف ذلؾ سكؼ يزيد مف شعكره بأهمية عممم كذاتم مما يككف سببان في رف  مستكل 

كيرل يتايج عممم حدان كاكليس جزدان  عمممبكامؿ جزييات دافعيتم لمعمؿ  كما أف العامؿ عيدما يقكـ 
ميح العامؿ  عيدما يتـ كذلؾف ذلؾ يشعره بالللر كالسعادة كيزيد مف شعكره بأهمية عممم  إف ييمبع

الكقت إليجازه فإف ذلؾ يزيد مف شعكره تحديد إجرادات عممم كتقرير لاستقبللية كحرية التصرؼ 
فعيتم لمعمؿ  كما أيم اذا تـ ميح مما يزيد مف مستكل دا ؛بالمسيكلية اللردية عف أعمالم كقراراتم
عف يتايج عممم كقدرة عمى  ةف ذلؾ يعطي العامؿ معرفإالعامؿ تغذيم راجعم كمعمكمات كافيم ف

 لداده كيرف  مف مستك أمما يمكيم مف تطكير  ؛ككشؼ جكايب القكة كال عؼ في أدايم ذاتمتقييـ 
 .دافعيتم لمعمؿ

عمى دافعية عالية لتقديـ اللدمة لعامميف فيم كألهمية العمؿ الصحي الذم يتطمب أف يككف ا
مسػػػتكل الدافعيػػػة لػػػدل  معرفػػػةالدراسػػػة الحاليػػػة الغػػػرض مػػػف فػػػإف  ؛بشػػػكؿ متميػػػز ىالصػػػحية لممر ػػػ

معرفة السػبؿ التػي ترفػ    ك العامميف في اللدمات الطبية العسكرية باستلداـ يمكذج لصايص العمؿ
تتبػػ  كزارة فمسػػطييية ة العسػػكرية هػػي مؤسسػػة   كاللػػدمات الطبيػػمػػف مسػػتكل دافعيػػم المػػكظليف لمعمػػؿ

جهزة العسكرية ألقدـ اللدمة الصحية لكؿ ميتسبي كزارة الدالمية مف كافة اتي مف الكطيي ألالدالمية كا
 .كلكؿ مف يحتاج لمرعاية الصحية مف جمي  فيات الشعب اللمسطييي ألميية كا

سػػات األلػػرل مػػف هػػذه الدراسػػة كيأمػػؿ الباحػػث أف تسػػتليد اللػػدمات الطبيػػة العسػػكرية كالمؤس
ك  هـبمػا يحقػؽ أهػدافالعػامميف لصايص العمؿ التي لها تأثير كبيػر عمػى دافعيػة أهمية  بييتككيها 

 .أهداؼ اللدمات الطبية العسكرية

  :مشكمة الدراسة
لعػػدة العسػػكرية بغػػزة  اللػػدمات الطبيػػةكمػػدير مكتػػب مػػدير جهػػاز  عمػػؿ الباحػػث مػػف لػػبلؿ  

كالتػػي أجرتهػػا كحػػدة الرقابػػػة  بمشػػاكؿ العػػامميفلتقػػارير كالتحقيقػػات اللاصػػة كاطبلعػػم عمػػى ا سػػيكات
كجػكد عػدة مشػاكؿ تتعمػؽ  مف لبلؿ هػذه التحقيقػات فقد الحظ  كالتلتيش باللدمات الطبية العسكرية

  كالتألر عف مكعد بدد العمؿ بشػكؿ متكػرر  كالهػركب إذفببعض العامميف كالغياب المتكرر بدكف 
مثػػؿ التسػػػبب بلػػػراب جهػػاز  أك فقػػػداف أدكات لمعمػػػؿ..أل ( عمػػؿ  كمشػػػاكؿ ألػػػرل )مغػػادرة مكػػػاف الك 
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 2014تحقيقػػػات عػػػاـ ل كقػػػد اسػػػتيد الباحػػػث سػػػببها اإلهمػػػاؿ كالبلمبػػػاالة كعػػػدـ الشػػػعكر بالمسػػػيكلية 
تحقيػػػؽ  83ميهػػػا   تحقيػػػؽ 140 كالبػػػالد عػػػددها المرفكعػػػة فػػػي التقريػػػر السػػػيكم لمكتػػػب المػػػدير العػػػاـ

كسػػؤالهـ لعديػػد مػػف العػػامميف مػػ  ا الباحػػث لقػػادمػػف لػػبلؿ ك   ميف المػػذككرة سػػابقان العػػاميتعمػػؽ بمشػػاكؿ 
رغبتػم كدافعيتػم  أف    ك كركتيييػان  العمػؿ أصػبح ممػبلن  أف    مػيهـبعض الػ شػكاكلكػاف يسػم  عف عممهػـ 

لػـ يهػـ ألمباشرة العمؿ ميلل ة  بؿ إف مجػرد دلكلػم لمكػاف العمػؿ فإيػم يشػعر بال ػيؽ كال ػجر  ك 
مكظليػػػػم  ف  ممػػػػكف بأقصػػػػى طاقػػػػاتهـ كمػػػػا كػػػػايكا سػػػػابقان  كيظػػػػران ألهميػػػػة العمػػػػؿ الصػػػػحي كأليعػػػػكدكا يع

رفػ  مسػتكل  ف  يتعاممكف م  المر ى  الذيف يػأممكف أف يتمقػكا لدمػة صػحية مميػزة كبأسػرع كقػت  فػإ
 ف    لػػذلؾ فػػإالجمهػػكر المسػػتليدك  العػػامميفك باللػػدمات الطبيػػة يحقػػؽ أهػػداؼ المؤسسػػة  العػػامميفدافعيػػة 

ممػػا يرفػػ  مػػف   لمعػػامميف ان كممتعػػ ان العمػػؿ مثيػػر  يجعػػؿصػػميـ الكظيلػػة كت ػػمييها لػػبعض اللصػػايص ت
كمف لبلؿ إطبلع الباحث عمػى  سابقان  كرةالمذك العامميفتهـ كيعالج العديد مف مشاكؿ دافعي مستكل

 Karimiكدراسػػة  التػػي تياكلػػت مك ػػكع الدافعيػػة لمعمػػؿ كبالػػذات الدراسػػات االجيبيػػة بعػػض الدراسػػات
بػػػؿ هػػػي  فقػػػط ليسػػػت ميحصػػػرة فػػػي اللػػػدمات الطبيػػػة الحاليػػػة كجػػػد أف مشػػػكمة الدراسػػػة ؛ـ( 2014)

 . في العالـ مشكمة عيد العديد مف المؤسسات األلرل
مسػػػتكل دافعيػػػة  مػػػاكممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف تحديػػػد مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي السػػػؤاؿ الػػػرييس التػػػالي:  

 .العمؿ؟العامميف بالخدمات الطبية العسكرية كفؽ نمكذج خصائص 

  :فرضيات الدراسة
األكلى: تتعمؽ بلصايص العمؿ اللمس كعبلقتها   فر يتيف رييستيفتلتبر هذه الدراسة 

ميها لمس فر يات فرعية تمثؿ كؿ  يتلرعبمستكل الدافعية عيد العامميف باللدمات الطبية ك 
تتعمؽ  الثاييةالرييسة كاللر ية  ( أكلدهاـهاكماف ك )يمكذج لاصية عمى حده مف لصايص العمؿ ل

 .العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزةباللصايص الشلصية كتأثيرها عمي دافعية 

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكيػة ) إحصايية: ال تكجد عبلقة ذات داللة الرييسة األكلىاللر ية  -1
 .غزةعيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بكمستكل الدافعية  لصايص العمؿ اللمسبيف 

 التالية: اللرعية عف هذه اللر ية اللر يات يتلرعك 
 عيػػػد مسػػػتكل معيكيػػػة  إحصػػػاييةال تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة  األكلػػػي: اللرعيػػػة اللر ػػػية -أ 

(0.05 ≥ α(  عيػد العػامميف فػي بيف تيكع المهارات التي يتطمبهػا العمػؿ كمسػتكل الدافعيػة
 .اللدمات الطبية العسكرية بغزة
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 عيػػػػػد مسػػػػػتكل معيكيػػػػػة  إحصػػػػػاييةاييػػػػػة: ال تكجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة الث اللرعيػػػػػة اللر ػػػػػية -ب 
(0.05 ≥ α(  عيػػػد العػػػامميف فػػػي اللػػػدمات الطبيػػػة بػػػيف أهميػػػة العمػػػؿ كمسػػػتكل الدافعيػػػة

 .العسكرية بغزة
 عيػػػػػد مسػػػػػتكل معيكيػػػػػة  إحصػػػػػاييةالثالثػػػػػة: ال تكجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة  اللرعيػػػػػة اللر ػػػػػية -ج 

(0.05 ≥ α(  عيػد العػامميف فػي اللػػدمات كمسػػتكل الدافعيػة بػيف التحقػؽ مػف هكيػة العمػؿ
 .الطبية العسكرية بغزة

 عيػػػػد مسػػػػتكل معيكيػػػػة  إحصػػػػاييةالرابعػػػػة: ال تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة  اللرعيػػػػة اللر ػػػػية -د 
(0.05 ≥ α(  عيػػػػد العػػػػامميف فػػػػي اللػػػػدمات الطبيػػػػة بػػػػيف االسػػػػتقبللية كمسػػػػتكل الدافعيػػػػة

 .العسكرية بغزة
عيػػػػد مسػػػػتكل معيكيػػػػة  إحصػػػػاييةجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة اللامسػػػػة: ال تك  اللرعيػػػػة اللر ػػػية -ق 

(0.05 ≥ α(  عيد العامميف فػي اللػدمات العمؿ كمستكل الدافعية  فيبيف التغذية الراجعة
 .الطبية العسكرية بغزة

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصايية: ال تكجد فركؽ ذات داللة الرييسة الثاييةاللر ية  -2
العامميف في  للد كلصايص العمؿ مستكل الدافعية يف حكؿالمبحكث إجاباتمتكسطات بيف 

العمر  المؤهؿ   الجيس) :التالية الشلصية لمبيايات لاللدمات الطبية العسكرية بغزة تعز 
 .)مكاف العمؿ المسمى الكظيلي  يكع العمؿ  اللدمة  سيكات  العممي  الرتبة العسكرية

  :متغيرات الدراسة
 : التالية اتالمتغير  عمى الدراسة اقتصرت
 دافعية المكظليف باللدمات الطبية العسكرية. مستكل :التابع المتغير -1
تيكع المهػارات  أهميػة العمػؿ  التحقػؽ  :اللمسة كهي العمؿلصايص  :المستقمة المتغيرات -2

 .(1)   أيظر شكؿ رقـمف هكية العمؿ  االستقبللية في العمؿ  التغذية الراجعة
العمػػر  المؤهػػؿ   الجػيس :التاليػػة العييػػة أفػراد صػػايصبل تتمثػؿك : الضػػابطة المتغيػػرات -3

 .مكاف العمؿ المسمى الكظيلي  يكع العمؿ  اللدمة  سيكات  العممي  الرتبة العسكرية
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 (1شكؿ رقـ )                                            
 لتابعالعالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير ا                             

                 
 ـ. 2015, لمصدر: جرد بكاسطة الباحثا                            

 

  :أىداؼ الدراسة
 هدؼ هذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:ت

 قياس مستكل دافعية العامميف باللدمات الطبية العسكرية.  -1
 تحديد لصايص العمؿ في اللدمات الطبية العسكرية   -2
لصػػػػايص العمػػػػؿ اللمػػػػس الػػػػكاردة بيمػػػػكذج )هاكمػػػػاف كأكلػػػػدهاـ( فحػػػػص العبلقػػػػة بػػػػيف  -3

 كمستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكرية.
دافعية العامميف في اللدمات الطبيػة العسػكرية  لالتعرؼ إلى السبؿ التي ترف  مف مستك  -4

 كالعمؿ عمى تعزيزها.
مػف أجػؿ رفػ  مسػتكل دافعيػة المساهمة في تقديـ تكصيات كمقترحات ألصحاب القػرار   -5

المػػػكظليف ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى تطػػػكير كتحسػػػيف اللػػػدمات الصػػػحية المقدمػػػة  فػػػي مديريػػػة 
 اللدمات الطبية  بقطاع غزة.
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  :أىمية الدراسة
  :العممية األىمية  -1

 العمؿ صلصاي يمكذج يظريةتبرز أهمية هذه الدراسة في مك كعها الحديث حيث تيعد  -أ 
  تصميمها إعادة أك تصميمها عيد الكظايؼ إلثراد الحديثة دالؿالم مف كأكلدهاـ" "لهاكماف

 كما أيها تيعد  العامميف يحك العمؿككيها تحقؽ يتايج ايجابية لمعمؿ كلها تأثير عمى دافعية 
 كما حظيت أي ان  المؤسسات الطامحة في تطكير يلسها كمكظليها  مف لمعديد اهتماـ مك  
 في الحديثة األجيبية األدبيات في الباحثيف جايب مف ـاالهتما مف هايؿ بقدر اليظرية تمؾ

 األفراد. إدارة مجاؿ

إ افة جديدة لممكتبة اللمسطييية كذلؾ ليدرة الدراسات  يأمؿ الباحث أف تككف هذه الدراسة  -ب 
 المحمية كالعربية التي تياكلت الدافعية لمعمؿ باستلداـ يمكذج لصايص العمؿ.

 
 :األىمية التطبيقية -2

 راسة لملدمات الطبية العسكرية:أهمية الد -أ 
 في مستكل دافعية العامميف  عف تتستمد هذه الدراسة أهميتها مف اللايدة المتكقعة ككيها كشل

تي ترف  مف مستكل الدافعية الكسايؿ ال عفككيها كشلت أي ان ك   اللدمات الطبية العسكرية
 لديهـ.

 عف لصايص العمؿ التي لها كشلت  تستمد هذه الدراسة أهميتها مف اللايدة المتكقعة ككيها
  كيأمؿ الباحث أف يستليد العامميف في اللدمات الطبية العسكريةعبلقة كتأثير عمى دافعية 

المدراد في اللدمات الطبية بالتعرؼ عمى تمؾ اللصايص كطريقة تصميـ العمؿ لتحقيؽ 
 أهداؼ كؿو مف المكظليف كاللدمات الطبية.

لمباحثيف كبداية  مرجعان مف الممكف أف تككف هذه الدراسة ريف: أهمية الدراسة لمباحثيف اآلل  -ب 
كذلؾ لمحدكدية الدراسات التي تياكلت مك كع الدراسة الحالية  لدراسات ألرل في هذا المجاؿ

 . كبالذات في المجتم  المحمي كالعربي حسب عمـ الباحث
 أهمية الدراسة لممجتم :  -ج 

 الملتملػػػػة  تفػػػػي الػػػػكزارا لصػػػػياع القػػػػرار متكقعػػػػةتسػػػػتمد هػػػػذه الدراسػػػػة أهميتهػػػػا مػػػػف اللايػػػػدة ال
 دافعيػػػة مػػػكظليهـ لعػػػف العكامػػػؿ التػػػي ترفػػػ  مػػػف مسػػػتك  كشػػػلت ككيهػػػا كمؤسسػػػات المجتمػػػ 
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لمشػػػػكمة  ػػػػعؼ األداد كالممػػػػؿ ككثػػػػرة الغيػػػػاب كالتػػػػألر عػػػػف العمػػػػؿ  بلن حػػػػ  كسػػػػتقدـ لمعمػػػػؿ
 كايللاض الركح المعيكية.

 التعػػرؼ عمػػى لصػػايص لميظمػػات فػػي المؤسسػػات كا مسػػيكلي مػػف المتكقػػ  أف تليػػد الدراسػػة
بطريقػػة تمكػػيهـ مػػف رفػػ  دافعيػػة المػػكظليف كتحسػػيف األداد  تصػػميـ الكظػػايؼالعمػػؿ كطػػرؽ 

 .لهـ كتحقيؽ الر ا الكظيلي
 

 أهمية الدراسة لمباحث: - د
  الدراسة مهمػة لمباحػث فػي عممػم  فقػد اسػتلاد ميهػا فػي معرفػة لصػايص العمػؿ

  كاسػتلاد أي ػان يػم الػذيف يتبعػكف لػمدافعيػة مكظل لكالسبؿ التػي ترفػ  مػف مسػتك 
فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى المبػػػادئ كالتطبيقػػػات اإلداريػػػة ليظريػػػات الدافعيػػػة فػػػي العمػػػؿ 

 كالتي تياكلتها الدراسة لبلؿ اللصؿ الثايي. 
  الدراسة مهمة لمباحث في بيتم  فقد استلاد ميها في رف  مستكل الدافعية ألبيايم

 تحصيمهـ الدراسي. لمستك يحك الدراسة  مما ايعكس باإليجاب عمى 
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 انثانيانفصم 
 نهذراصت اننظرياإلطار 







  .مقدمة  

 .المبحث األكؿ: الدافعية 

  :الدافعية مف خالؿ خصائص العمؿ. المبحث الثاني 

  .المبحث الثالث: الخدمات الطبية العسكرية 
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 الفصؿ الثاني
 االطار النظرم لمدراسة

 :مقدمة
تحػػرص الميظمػػات لدافعيػػة مػػف المػػؤثرات القكيػػة عمػػى مسػػتكل االداد لممػػكظليف  لػػذا تعتبػػر ا

الياجحػػػة لرفػػػ  مسػػػتكل دافعيػػػة مػػػكظليهـ لمقيػػػاـ بالعمػػػؿ المطمػػػكب بكلػػػادة كفاعميػػػة كاسػػػتلداـ أقصػػػى 
طاقػػاتهـ كمهػػارتهـ لتحقيػػؽ إيتاجيػػة أعمػػى كتحسػػيف مسػػتكل االداد كتقمػػيص معػػدؿ الػػدكراف الػػكظيلي 

ف العمؿ كالتألر عف مكعد بدد العمؿ كذلؾ عف طريؽ ت ميف العمػؿ للصػايص كمعدؿ التغيب ع
مهمة بدالن مػف االهتمػاـ بػاليقكد كالحػكافز الماديػة فقػط  كهػذه اللصػايص تشػب  اهتمامػات المػكظليف 

 كتثير تحدياتهـ كتحقؽ لهـ الر ا الكظيلي كتجعؿ العمؿ ممتعان لهـ. 
المػػػػؤثر الكحيػػػػد عمػػػػى مسػػػػتكل االداد العػػػػالي  يػػػػم يجػػػػب اف يػػػػدرؾ اف الدافعيػػػػة ليسػػػػت أكمػػػػا 

فمسػػتكل األداد يتحػػدد بمػػدل تلاعػػؿ الدافعيػػة مػػ  كػػؿو قػػدرات المكظػػؼ كبييػػة العمػػؿ التػػي يعمػػؿ بهػػا 
المكظؼ  كعمى ذلؾ البد أف يككف المكظػؼ مػف اليػكع الطمػكح كالراغػب فػي تيميػة قدراتػم كمهاراتػم  

ذا كاف ألم عامؿ مف العكامؿ الػثبلث السػابقة  قيمػة ميلل ػة  فػإف مسػتكل األداد يكػكف ميلل ػان كا 
ف كاف العامبلف األلراف مرتلعاف.  حتى كا 

 كفي هذا اإلطار رأل الباحث تقسيـ هذا اللصؿ إلى ثبلثة مباحث هي عمى اليحك التالي:
 

 المبحث األكؿ: الدافعية.
 المبحث الثايي: الدافعية مف لبلؿ لصايص العمؿ.

 بية العسكرية.المبحث الثالث: اللدمات الط
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 المبحث األكؿ
 الدافعية

 تمييد: 
  فهػػػي المحػػػرؾ األساسػػػي مػػػا عمػػػؿ يجػػػازإ عمػػػى اإليسػػػاف مثػػػابرة فػػػي مهػػػـ دكر لهػػػا الدافعيػػػة

لسمكؾ األفراد  لذا كاف مك ػكع الدافعيػة ككيليػة اسػتثارة الرغبػة الذاتيػة لممػكظليف يحػك العمػؿ محػكر 
يجػػػػازهـتحسػػػػيف مسػػػػتكل أداد مػػػػكظليهـ اهتمػػػػاـ المػػػػدراد فػػػػي المؤسسػػػػات الياجحػػػػة ل لمعمػػػػؿ بكلػػػػادة  كا 

ملهػػـك الدافعيػػة كفعاليػػة  كلتقمػػيص معػػدؿ الػػدكراف الػػكظيلي كالتغيػػب عػػف العمػػؿ  كقػػد تيػػاكؿ الباحػػث 
 هػـألكجز كالعبلقة م  بعض المصطمحات المرتبطة بها  كما تطرؽ لتصييؼ الػدكاف   ثػـ عػرض ميػ

تػـ التطػرؽ لمدافعيػة مػف لػبلؿ المػيهج اإلسػبلمي الػذم  كمػا التي تبحث مك ػكع الدافعيػة اليظريات 
 . ليظريات المياهج الغربية بجكايب كتميز عيها بجكايب ألر  ممع تاتلق

 مفيـك الدافعية:
كبالمغػة   حرؾيي التي تعيي Movere  تيييةالبلإلى الكممة  Motivationكممة الدافعية ترج    

 زأم فعػػػػػػؿ يصػػػػػػدر عػػػػػػف حػػػػػػاف Motive-actionممكػػػػػػف أف تقػػػػػػرأ  Motivationاإليجميزيػػػػػػة كممػػػػػػة 
(Bernotaite, 2013:7).  البػػاحثيف التملػػكا فػػي تعريلػػم  ككػػاف كرغػػـ أهميػػة مصػػطمح الدافعيػة إال أف
تعريػػؼ دقيػػؽ كمكحػػد  كتيبػػ  هػػذه الصػػعكبة مػػف الػػتبلؼ فمسػػلة البػػاحثيف  ىعمػػمػػف الصػػعب االتلػػاؽ 

  (.88: 2006)عياصرة,  مدافعيةكتبايف لملياتهـ  كعميم فإف هياؾ الكثير مف التعريلات ل
 غيػربأيهػا مجمكعػة مػف القػكل الدالميػة اليشػطة الدافعية  (Bernotaite, 2013:7)فقد عرؼ   
القكم  لارج تدفعم لمقياـ بسمكؾ ما كهذهالمف  أك بتأثيراإليساف مممكسة التي تيشأ سكاد مف دالؿ ال

الرغبػػة الذاتيػػة لمقيػػاـ بالعمػػؿ  معمػػؿ تعيػػيالدافعيػػة ل تحػػدد شػػكؿ كاتجػػاه كشػػدة كمػػدة هػػذا السػػمكؾ  كأف
 .ةبالشكؿ كالطريقة المطمكب

الكاميػة التػي تحػرؾ كتػػدف   لالقػك  الدالميػة أك لبأيهػا القػك  (202: 2010)أبػك شػيخة, كعرفهػا   
 .اإليساف لسمكؾ ما إلشباع حاجاتم كتلليؼ حاالت التكتر المصاحبة لميقص في تمؾ الحاجات

بأيهػػػا مجمكعػػػة قػػػكل حيكيػػػة يشػػػطة  (Kirstein,2010:7)ذكػػػره  كفػػػي تعريػػػؼ ألػػػر لمدافعيػػػة  
بدالؿ اإليساف تحرؾ سمككم كتحدد شكؿ هذا السمكؾ كاتجاهم كشدتم كالمدة التي يسػتمر بهػا  كهػذه 

تعكػػس كثافػػة الجهػػد الػػذم يبذلػػم  لغيػػر مرييػػة تكلػػد الرغبػػة الذاتيػػة لمقيػػاـ بعمػػؿ مػػا  كهػػذه القػػك  لالقػػك 
مراره في األداد  كفي مػدل تقديمػم ألف ػؿ مػا عيػده مػف قػدرات  كمهػارات اللرد  كدرجة مثابرتم كاست

 .في العمؿ
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قػػػكل دالميػػػة تحػػػرؾ اللػػػرد كتكجػػػم سػػػمككم الدافعيػػػة بأيهػػػا  (247: 2006)حػػػريـ,  كػػػذلؾ عػػػرؼ  
باتجػػاه معػػيف لتحقيػػؽ هػػدؼ أك ميلعػػة إلشػػباع حاجػػة معييػػة فسػػيكلكجية أك يلسػػية  كهكػػذا ال يمكػػف 

يما يمكف استيتاجها مف السمكؾ الظاهرم لملرد مف لبلؿ م مشاهدة الدافعية أك بلحظتها أك قياسها كا 
 .أفعالم كتصرفاتم أثياد أداد العمؿ

اللػرد  كالتػي  لبأيهػا درجػة الحماسػة لػد (138: 2005)مػاىر,  كفي تعريؼ ملتصر لمدافعيػة  
 تكجم سمككم في اتجاه معيف لكي يشب  حاجة لديم.

حيكيػػة غيػػر مرييػػة يشػػطة  لبأيػػم مجمكعػػة قػػك  الدافعيػػة طمحمصػػ كممػػا سػػبؽ يعػػرؼ الباحػػث  
بػػالتكتر  ان شػػعكر لػػم   تسػػبب عكامػػؿ دالميػػة أك لارجيػػة أك كميهمػػا بػػدالؿ اإليسػػاف  ياتجػػة عػػف تػػأثير

دالمية لمقياـ بسمكؾ معيف كمكجم  مطاققكة ك  مكميح تمتعمؿ عمى استثار  لكجكد حاجات غير مشبعة
تحػدد شػكؿ هػذا السػمكؾ كاتجاهػم كشػدتم كالمػدة التػي يسػتمر  لكهػذه القػك إشباع تمػؾ الحاجػات   يحك
 .بها
المحركػة لحماسػة  لالقػك بأيهػا  تعريلػم السػابؽ ىعمػ دن يعرؼ الباحث الدافعية لمعمػؿ بيػا كذلؾ  
كبمػا يعكػس أف ػؿ مػا عيػده مػف  ميػة عة بكلػادة كفاالعمػؿ المطمكبػبمهػاـ الدالمية لمقيػاـ  اللرد رغبةك 

 هداؼ المؤسسة كأهدافم الشلصية معان.أقدرات كمهارات ليحقؽ 
لهػػػا  التػػي لمتعػػرؼ أكثػػر عمػػى ملهػػـك الدافعيػػػة البػػد مػػف فهػػـ بعػػػض المصػػطمحات األلػػرلك   

 أف كػاف البػد )الػداف   الحػافز  الحاجػة  الباعػث(  لػذا ارتبػاط مػ  الدافعيػة  كمػف هػذه المصػطمحات
 : التالي اليحك عمى الملاهيـ هذه بيف يميز
دف  يػػمػػف عػػدـ التػػكازف كالتػػكتر  ان حاجػػة دالميػػة غيػػر مشػػبعة تحػػدث يكعػػة عػػف هػػك عبػػار الػػداف :   -1

  كيحاكؿ بعض البػاحثيف (196: 2009, , كالنسكر)الشبمي محدد اتجاه هدؼباللرد التلاذ سمكؾ 
هك عبارة عف استعداد كميؿ : الداف ف مف الداف  كالدافعية  بيف ملهكـ كؿو  التميز "اتكيسكف"مثؿ 

تحقيػؽ هػدؼ مػا  أمػا فػي حالػة دلػكؿ هػذا االسػتعداد لكالسػعي إلشػباع رغبتػم   جهدالاللرد لبذؿ 
 الرغـ كعمى  فإف ذلؾ يعيي الدافعية باعتبارها عممية يشطة  أك الميؿ إلى حيز التحقيؽ اللعمي

 لملهػكـ الداف  كمرادؼ ملهكـ الملهكميف إال أف الكثير يستلدـ بيف التمييز البعض محاكلة مف
ف  الدافعية   (.67: 2000خميفة, ) عمكمية األكثر الملهكـ هي الدافعية كايت كا 

عميػم كتحػرؾ  مػف البييػة اللارجيػة لئليسػاف تػؤثرعكامػؿ كمثيػرات هك عبارة عػف  الحافز الحافز: -2
. فػػػالتحليز ييمػػػى أك سػػػمبية إيجابيػػػةلتحسػػػيف األداد باسػػػتعماؿ حػػػكافز  لمقيػػػاـ بسػػػمكؾ مػػػا دكافعػػػم

فإف ذلؾ يزيد مف كجدت الدافعية مف الدالؿ ك د التحليز مف اللارج الدافعية كيقكد إليها  فإذا جا
 (.57: 2009)الصعب,  قكة تحريؾ السمكؾ يحك هدؼ ما
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حالػة مػف الػػيقص تقتػرف بيػكع مػف التػػكتر كهػي   دافعيػةال  إلثػارة البدايػػة هػي يقطػة :الحاجػة  -3
: 2009)ممحػـ,  اجػةلمقيػاـ بسػمكؾ مػا مػف أجػؿ إشػباع الحكتحلػزه  كتثير يشاط اإليسػاف  كال يؽ

198)  . 
)عكايػد كمكافػ(ت(   لمكصػكؿ إليػم حرؾ دافعية اإليسافيالذم يثير ك  اللعمي هك الهدؼ الباعث:  -4

 .(217: 2008, كآخركف)غبارم؛ فهك مثبل  اليجاح كالشهرة في حالة داف  اإليجاز
 

لمػؽ شػعكران كعممية الدافعية تبدأ مف كجكد الحاجات الغيػر مشػبعة لممكظػؼ  كالتػي بػدكرها ت  
يػػتـ مػػف لبللػػم   المكظػػؼ كيلمػػؽ لديػػم رغبػػة دالميػػة كدافعيػػة لمقيػػاـ بسػػمكؾ كأداد معػػيفيثيػػر بػػالتكتر 

عيدما ال يتـ إشباع هذه الحاجات فإف ذلؾ يقمؿ  كلكفإشباع حاجاتم  مما يجعمم را يان عف العمؿ  
 كتحليػػزهيػػي رفػػ  دافعيتػػم كعمميػػة إثػػارة دافعيػػة المكظػػؼ لمعمػػؿ تع  لديػػم مسػػتكل الدافعيػػة كالر ػػامػػف 

ثػػػارة الطاقػػػة الكاميػػػة بدالمػػػم )عبػػػاس, بأف ػػػؿ صػػػكرة  لمقيػػػاـ بالعمػػػؿ مشػػػبعةالحاجاتػػػم غيػػػر  ة  كتمبيػػػكا 
2011 :167.) 

 تلاعػؿ الدافعيػػة مػػ  لفمسػػتكل األداد يتحػدد بمػػد  كمػا أف هيػػاؾ عبلقػة بػػيف الدافعيػة كاألداد  
اد الجيد يحتاج إلى تكفر الرغبة كالدافعية لمقيػاـ البيية التي يعمؿ بها  فاألدك قدرات المكظؼ  مف كؿو 

 (.91: 2010)جكاد, بم م  كجكد القدرة كالمهارة لممكظؼ كتكفر بيية عمؿ مياسبة 
 

 كيعممػكف فػيفػي القػدرات  متسػاكيف يكجد في المؤسسػة مػكظليف ما سبؽ فعيدماكبيادان عمى 
المؤسسػة مػكظليف عيػدما يكجػد فػي كػذلؾ   بيػيهـ فإف الدافعية هػي العبلمػة اللارقػة بيية العمؿ؛يلس 

دكف كجػػػكد دافعيػػػة قكيػػػة فإييػػػا بييػػػة عمػػػؿ جيػػػدة تػػػكافر  باإل ػػػافة إلػػػي ذكم قػػػدرات كمهػػػارات عاليػػػة
مكاييات متكسطة كبيية مقبكلػة كدافعيػة عاليػة قدرات ك تكفرت سيحصؿ عمى أداد  عيؼ  بييما لك  ا 

قػدرات اللػرد  معيػاه ببسػاطة أف مسػتكل    كمػا أف تلاعػؿ الدافعيػة مػ فإييا سيحصؿ عمى أداد عػالي
الدافعيػػػة يحػػػدد مػػػدل اسػػػتلداـ اللػػػرد لكامػػػؿ قدراتػػػم فػػػي أداد العمػػػؿ  فبقػػػدر مػػػا تزيػػػد الدافعيػػػة  يزيػػػد 

 الميستغؿ مف تمؾ القدرات في األداد  كبقدر ما تقؿ الدافعية  يقؿ الميستغؿ مف تمؾ القدرات.

 تصنيؼ الدكافع: 
 ت ملتملة حسب التالي:تصيؼ الدكاف  إلى عدة تصييلا 

 .(65: 2010المياحي, ) : يشأتهاتصييؼ الدكاف  حسب   -1
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غيػر  األكلية أك الدكاف  اللسيكلكجية: كيطمؽ عميها الدكاف  البيكلكجية أك اللطرية أك - أ
اإليسػػاف  كهػػي مرتبطػػة بإشػػباع الحاجػػات المهمػػة  عميهػػاكهػػي دكافػػ  يكلػػد   المتعممػػة

 كالجيس  كاألمكمة ..إل .  لبقايم  مثؿ دكاف  الجكع  كالعطش 
كهػي   الدكاف  السيككلكجية: كيطمػؽ عميهػا الػدكاف  المكتسػبة أك الثايكيػة أك المتعممػة - ب

دكاف  مكتسبة مف البيية كاللبػرة  كمػف أمثمتهػا دكافػ  السػمطة كالسػيطرة كاالسػتطبلع 
 الدييي.ك المركز االجتماعي ك 

 .(212: 2009)ممحـ,  :تصييؼ الدكاف  حسب الهدؼ -2
كاف  الكسػػػػيمية: إشػػػباع هػػػػذه الػػػدكاف  يػػػػؤدم إلػػػي الكصػػػػكؿ إلػػػى دافػػػػ  آلػػػر مهػػػػـ الػػػد - أ

 لمشلص.
 .()كما في استهبلؾ الطعاـ كالشراب لمداف  ذاتم ي: إشباع فعمالدكاف  االستهبلكية - ب

 .(131: 2010)المياحي,  تصييؼ الدكاف  حسب الشعكر:  -3
دراؾدكاف  تيؤدم إلى تصرفات يقكـ بهػا اللػ الدكاف  الشعكرية: كهي - أ   رد عػف كعػي كا 

ف كػػميي  عمػػى معرفتهػػا كالػػتحكـ بهػػا كتكجيههػػا  فالشػػعكر باليعػػاس مػػثبلن  ان كيكػػكف قػػادر 
 التحكـ بم كالسيطرة عميم كتعديمم.

  التػػي يحركهػػا العقػػؿ البػػاطف لملػػرد  كهػػي مػػف الػػدكاف  الكاميػػة الػػدكاف  البلشػػعكرية:  - ب
كف الحاجػػات اليلسػػية هػػي مػػا تكػػ ان كالتػػي ال يسػػتطي  الػػتحكـ بهػػا  كبهػػذا المعيػػي كثيػػر 

 دكاف  الشعكرية.
 .(234: 2002كآخركف,  )تكؽ: مصدر استثارتهاحسب  الدكاف  تصييؼ -4

 ؿو   ككمثػالػمتمثػؿ قيمػة حقيقيػة   ك دالؿ اإليسػافة مف : هي دكاف  يابعدكاف  دالمية - أ
أليػم  ؛كهػك يراعػي  ػميره فػي ذلػؾ عمى ذلؾ عيدما يؤدم اللرد العمؿ لػذات العمػؿ

 أدايم رغـ غياب المكاف(ت اللارجية.يجد متعة في 
التحليػػز لمعمػػؿ مػػف لػػبلؿ  فمػػثبلن   دكافػػ  لارجيػػة: هػػي دكافػػ  مصػػدرها مػػف اللػػارج - ب

 مف صاحب العمؿ. رو شهادات تقديك ت (الحصكؿ عمى جكايز كمكاف

 :نظريات الدافعية

كهػي متعػددة كملتملػة فيمػا   السمكؾ اإلدارمهامان مف يظريات  دناجز  الدافعيةشكؿ يظريات تي 
كالتبلؼ مبادئ المدارس السيككلكجية التي ييتمي إليها  كسمككم بييها بالتبلؼ اليظرة إلى اإليساف 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/88770/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/210789/posts
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عممػػاد اهتمػػاـ دليػػؿ عمػػى كيعتبػػر هػػذا التعػػدد  .(388: 2008, درة؛ كالصػػباغ)ليظريػػات أصػػحاب هػػذه ا
 :الدافعيةاستعراض ألهـ يظريات  يميكفيما   مك كع الدافعيةب عمـ اليلس كاإلدارة

 مػػػػفظهػػػػرت اليظريػػػػة فػػػػي بدايػػػػة عشػػػػريييات القػػػػرف العشػػػػريف  ك  :يظريػػػػة العبلقػػػػات اإليسػػػػايية  -1
إشػػػػباع حاجػػػػات أيػػػػم عيػػػػدما يػػػػتـ  هػػػػذه اليظريػػػػة جػػػػكهرك  مػػػػايك" التػػػػكف "العػػػػالـ  مييظريهػػػػا أبػػػػرز

اإليتػػػػػػاج كالجػػػػػػكدة  لػػػػػػذا  ليدفعػػػػػػم لمبػػػػػػذؿ كرفػػػػػػ  مسػػػػػػتك  فػػػػػػإف ذلػػػػػػؾ اللػػػػػػرد االجتماعيػػػػػػة كاليلسػػػػػػية
كبيػػػػػػاد العبلقػػػػػػات كالتعػػػػػػاكف المشػػػػػػترؾ كالعمػػػػػػؿ  عمػػػػػػي ظػػػػػػركؼ كبييػػػػػػة العمػػػػػػؿتركػػػػػػز اليظريػػػػػػة 

 (.44 :2005)العمياف, المكدة بيف المكظليف  مف جك لمؽالجماعي ك 
 مجمكعات عف لمس 1954في عاـ  براهاـ ماسمك"يظرية الحاجات لماسمك: تحدث العالـ "أ -2

(, 165: 2010)المياحي, إلشباعها بالتدرج  ىاألساسية المهمة لئليساف التي يسع حاجاتال مف
عد في يمك اللرد أ اؼ ماسمك مجمكعتيف مف الحاجات اليمايية التي تسا 1970كفي عاـ 

كقد قاـ ماسمك بترتيب هذه  :Mcleod, 2007)نث )مف التكافؽ م  بييتم  عاؿو  كبمكغم مستكل
باليسبة لئليساف  ايظر  بدأ مف القاعدة إلى القمة حسب أهميتهاي يهرمسمـ في شكؿ الحاجات 
 (. 2شكؿ رقـ )

 (2شكؿ رقـ )
 ىـر ماسمك كتدرج الحاجات  



 .(172: 2010)المياحي,  المصدر:
 

 (.215 -212: 2010, نشكاتي) جات ماسمك:كفيما يمي شرح لحا
 . ..ال .للطعاـ كالشراب كالممبس كالمأك الحاجة لمهكاد كامثؿ  :حاجات فسيكلكجية -أ 
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 الحاجة لؤلمف كاألماف كتجيب أم ملاطر أك أذل. كهي  :حاجات األمف كالسبلمة  -ب 
  كهي الحاجة لبليتماد كالصداقة كالحب كالكد. :حاجات اجتماعية  -ج 
  .كالتقبؿلريف كالثقة مف الذات كاآل تقديركالحتراـ لبل الحاجةكهي  :الذات حاجات تقدير  -د 
 لممعرفة كاللهـ كاالستكشاؼ كالحصكؿ عمى المعمكمات. حاجة ال كهي :الحاجات المعرفية  -ق 
 .في األشياد كالترتيب كالكماؿ حاجة اإليساف كحبم لمجماؿ كالتياسؽ كهي :الحاجات الجمالية  -ك 
 ىكهػػي حاجػػة اإليسػػاف لتحقيػػؽ مػػا هػػك قػػادر عمػػى بمكغػػم  كالكصػػكؿ إلػػ :حاجػػات تأكيػػد الػػذات  -ز 

 عف اآللريف.ليصبح أكثر تميزان المكاية التي يتليمها ليلسم 
 

كذكػر   1972عف يظريتم عاـ  ألدرفر"كبليتكف  "العالـ تحدث  :لدرفر"أليظرية الحاجات  -3
 "ماسػػمك"مػػا عيػػد بػػدالن مػػف لمػػس ك حاجػػات أساسػػيةأف حاجػػات اإليسػػاف تتركػػز فػػي ثػػبلث 

كقػػد تكافقػػت  (,433: 2012)عػكاد,   كحاجػػات اليمػػكااليتمػادحاجػػات ك هػي حاجػػات البقػاد  ك 
مشػبعة الغيػر كجػكد سػمـ لمحاجػات  كأف الحاجػات "ماسمك" عمى يظرية "ألدرفر" م   يظرية

  كلكيهمػػػػا التملتػػػػا فػػػػي أف "ألػػػػدرفر" لػػػػـ يشػػػػترط التػػػػدرج فػػػػي إشػػػػباع هػػػػي المحركػػػػة لمسػػػػمكؾ
لػى أسػلؿ فػي سػمـ الحاجػاتأك  الحاجات   كذلػؾ حسػب حاجتػم ف اللػرد يتحػرؾ إلػى أعمػى كا 
كمػػا يقابمهػػا مػػف  "ألػػدرفر"( الحاجػػات عيػػد 3. كيك ػػح شػػكؿ رقػػـ )(296: 2005)العميػػاف, 

 ."ماسمك"حاجات عيد 
 

 (3شكؿ رقـ )
 الحاجات عند ألدرفر كما يقابميا مف حاجات عند ماسمك 

           
 

 باحثالمصدر: جرد بكاسطة ال
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أف هيػػػػػػػػاؾ  1967" عػػػػػػػاـ يبليػػػػػػػدمديليػػػػػػػد مك" العػػػػػػػػالـ ذكػػػػػػػر :يبليػػػػػػػدممكيظريػػػػػػػة الحاجػػػػػػػات ل -4
فػػػػي لمػػػػؽ دافعيػػػػة اللػػػػرد  ثبلثػػػػة أيػػػػكاع مػػػػف الحاجػػػػات الرييسػػػػية المكتسػػػػبة لهػػػػا تػػػػأثير كبيػػػػر

 .(289: 2005)العمياف,  لحاجاتلهذه اكفيما يمي شرح  .إلى العمؿ
كاليجػػاح كالتلػكؽ كاإلبػػداع كتحقيػػؽ  لئليجػػازاللػرد حاجػػة هػػي  الحاجػة إلػػى اإليجػاز: - أ

ف كاف ذلؾ   يتايج ايجابية مممكسة   .يت مف قدران مف التحدمكا 
مػػػف  التقبػػػؿك  كالصػػػداقة كالحػػػب لبليتمػػػاد اللػػػرد حاجػػػةهػػػي  :الحاجػػػة إلػػػى االيتمػػػاد - ب

 اآللريف.
  السػمطةك  القػكة كالسػيطرة كرغبػة اللػرد فػي امػتبلؾ حاجػةهػي  الحاجػة إلػى السػمطة: - ت

 .عمى اآللريف تأثيرال يصب  كممارسةكالم كاليلكذ 
 

يظػػػػريتيف  1960" فػػػػي عػػػػاـ مػػػػاؾ غريغػػػػكرعػػػػرض "دكغػػػػبلس  :"Y" " كيظريػػػػة Xيظريػػػػة " -5
(  Xلمدافعيػػػػػة  كقػػػػػد أطمػػػػػؽ عميهمػػػػػا يظريػػػػػة) ان ميهمػػػػػا معيػػػػػى معييػػػػػ ؿو ملتملتػػػػػيف تعكػػػػػس كػػػػػ

  :لميظريتيفكفيما يمي شرح  .(Yكيظرية)
   كغيػػر طمػػكحكسػػكؿ  كيكػػره العمػػؿتلتػػرض اليظريػػة أف اإليسػػاف بطبيعتػػم  :"X"يظريػػة  - أ

  كيتهػػػرب مػػػف المسػػػيكلية  كيعمػػػؿ لكفػػػان مػػػف العقػػػاب كالحرمػػػاف كلػػػيس حبػػػان فػػػي العمػػػؿ
إلػػى كاإلدارة التػػي تػػؤمف بتمػػؾ اليظريػػة تيعػػرؼ بأيهػػا إدارة ديكتاتكريػػة جافػػة  كتمجػػأ غالبػػان 

 .(216: 2010)أبك شيخة, تطبيؽ أسمكب الرقابة اللارجية المستمرة 
؛ فإيػم المياسػبة العمػؿ ظػركؼ عيدما تتهيػأ لػم اإليساف فٌ : تلترض اليظرية أ"Y"يظرية   - ب

القػػدرة عمػػى اإلبػػداع    كيمتمػػؾكيبحػػث عػػف المسػػيكلية  عػػاؿو  طمػػكح  كلديػػم يحػػب العمػػؿ
  كاإلدارة التي تؤمف بتمؾ اليظرية تيعرؼ مكاجهم المشاكؿ كحمهاكيعمؿ عمى   كاالبتكار

ـ هػػذه اإلدارة بتيميػػة أسػػمكب الرقابػػة الذاتيػػة لممػػكظليف  بأيهػػا إدارة ديمقراطيػػة مريػػة  كتقػػك 
 (.99: 2010)جكاد, عيد المكظليف  تحليز الدافعيةفاعمية في  تيعتبر هذه اليظرية ذاتك 
 

 الشػػػهير كتابػػػمفػػػي  1959عػػػاـ  "فريػػػدريؾ هيرزبػػػرغالعػػػالـ " : تحػػػدثيظريػػػة ذات العػػػامميف -6
ر كبيػػر عمػػى دافعيػػة المكظػػؼ كر ػػاه عػػف يػػكعيف مػػف العكامػػؿ لهمػػا تػػأثي "الدافعيػػة لمعمػػؿ"

لػػر مػػرتبط بالعمػػؿ يلسػػم  كفيمػػا يمػػي آلالػػكظيلي  أحػػدهما مػػرتبط ببييػػة العمػػؿ كظركفػػم  كا
 .(218: 2010)أبك شيخة,  تك يح لهما:

تػػرتبط ال تػػرتبط بالعمػػؿ يلسػػم  بػػؿ كهػػي عكامػػؿ لارجيػػة  :الصػػحية"العكامػػؿ الكقاييػػة أك" - أ
كجػػكد هػػذه العكامػػؿ كتكفرهػػا ال يػػؤدم إلػػى  بػػم بظػػركؼ كبييػػة العمػػؿ كالعكامػػؿ المحيطػػة 
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كال يسػبب شػعكران بالر ػا  بػؿ يميػ  حالػة عػدـ الر ػا كاإلحبػاط كاالسػتياد  العمػؿدافعية 
ميت عكامؿ كقايية  كعيػد عػدـ كجػكد هػذه العكامػؿ أك يقصػها فإيهػا تسػبب سي فقط  لذلؾ 

 المؤسسة مؿ في سياسة كتتمثؿ هذه العكاشعكران باالستياد كعدـ الر ا كاإلحباط. لملرد 
  كيمط إدارتها  كأسػمكب اإلشػراؼ  كالعبلقػات المتبادلػة مػ  المشػرفيف كالػزمبلد  كالراتػب

كاألمػػف الػػكظيلي  كظػػركؼ العمػػؿ مػػف حيػػث كميػػة كعػػدد سػػاعات   كالمركػػز االجتمػػاعي
 كتػػكفر أدكات العمػػؿ كاللػػدمات األساسػػية  بؿ الراحػػةسيػػكطبيعػػة المكػػاف يلسػػم ك   العمػػؿ

 .(300: 2011)محمكد, 
 لمحتػػػػػك ال بالعمػػػػػؿ يلسػػػػػم مػػػػػف حيػػػػػث كهػػػػػي عكامػػػػػؿ دالميػػػػػة تػػػػػرتبط :العكامػػػػػؿ الدافعػػػػػة  - ب

عمػػى دافعيػػة  كبيػػر تػػأثير كجػػكد هػػذه العكامػػؿ كتكفرهػػا لػػم  كطريقػػة التصػػميـ م ػػمكفالك 
يػؤدم االسػتياد  بييمػا عػدـ كجكدهػا أك يقصػها ال  عيػم مي تك   ر اه لالمكظؼ كمستك 

كمحتػػػكاه   العمػػػؿكتتمثػػػؿ هػػػذه العكامػػػؿ فػػػي طبيعػػػة  ياد كاالسػػػت عػػػدـ الر ػػػاشػػػعكره ب ىإلػػ
دراؾ الشػلص لقيمػة لكمستك  عممػم  كشػعكره بالمسػيكلية  اإلتقاف كاإليجاز في العمػؿ  كا 

مكاييػػة لعمػػؿتجػػاه عممػػم كعمػػؿ اآللػػريف  كمػػدل فػػرص التقػػدـ فػػي ا تطػػكير المهػػارات   كا 
طبيقػػات هػػذه اليظريػػة كمػػف ت (.392: 2008كالصػػباغ,  ؛)درة الػػكظيلي كاليمػػك فػػي المركػػز

فكػرة   كتعتمػد العػامميفكذلؾ لرف  مسػتكل الدافعيػة عيػد  م مف لبلؿ إثرايالعمؿ تصميـ 
تركػػز ك   كالمسػػيكليةعمػػى مػػيح المكظػػؼ مزيػػدان مػػف االسػػتقبلؿ كالحريػػة  الػػكظيلياإلثػػراد 

يعطػػي مجػػاالن  كذلػػؾ  كالكاجبػػات الملتملػػة المهػػاـعمػػى إعطػػاد محتػػكل العمػػؿ مزيػػدان مػػف 
العمػػػؿ ممتعػػػان لمعػػػامميف فيعطػػػيهـ مجػػػاالن  يجعػػػؿممػػػا   ؼ لػػػتعمـ مهػػػارات متيكعػػػةلممكظػػػ

فػي  العمػؿتـ التطرؽ لمك ػكع تصػميـ قد ك  .(229: 2005)ماىر, لئلبداع كالتقدـ كاليمك
  .مف هذا اللصؿ المبحث الثايي

 
" عػػاـ العػػالـ يظريػة التكقػػ : ك ػ  هػػذه اليظريػة  -7 اليظريػػة ر هػػذه   كجػكه1964"فكتػػكر فػرـك

  سػيؤدم إلػى األداد المطمػكبجهػده  إذا تكقػ  أفكدافعية عاليػة  ةف اللرد سيككف لديم رغبأ
كيحقؽ أهدافم الشلصية  كما أيم يتكق  أف   ما يريده مف عكايد األداد سيحقؽ لم ذلؾكأف 

سػػػمكؾ اللػػػرد مبيػػػي عمػػػى  فٌ أ "فػػػركـ"كيلتػػػرض  بسػػػهكلم  الكصػػػكؿ إلػػػى هػػػذه العكايػػػد بإمكايػػػم
ليلتػػػار السػػػمكؾ الػػػذم يتكقػػػ  أف يحقػػػؽ لػػػم أكثػػػر العكايػػػد  ؛يػػػؿ كملا ػػػمةعمميػػػة إدراؾ كتحم

 (.436: 2012عكاد, ) كالمكاف(ت المرتبطة بالعمؿ
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بتطػكير  1968عػاـ  فػي لػكلر"أدكارد "ك" ليمػاف بػكرتر"مػف  كؿه قاـ : يظرية التكق  المتكاف  -8
"يظريػػػة التكقػػػ  ؿ  فٌ كاعتبػػػرا أ  مػػػف اإليجػػػاز كالعايػػػد ؿو   حيػػػث ربطػػػا الر ػػػا بكػػػ"فكتػػػكر فػػػرـك

  كجػػػكهر يظريتهمػػػا أف مسػػػتكل الدافعيػػػة يرتلػػػ  حمقػػػة كسػػػيطة بػػػيف اإليجػػػاز كالر ػػػا العكايػػػد
كيػػيللض حسػػب مسػػتكل الر ػػا عيػػد اللػػرد  كمسػػتكل الر ػػا يتحػػدد بمقػػدار حصػػكؿ اللػػرد 

التػػي يعتقػػد اللػػرد أيػػم يسػػتحقها مقابػػؿ ك   )الماديػػة كالمعيكيػػة( فػػي العمػػؿ عمػػى العكايػػد اللعميػػة
 .(294: 2005العمياف, ) دايمكأ جهده

كم ػمكف هػذه اليظريػة أف   1963ك   هذه اليظرية "ستاسي أدمز" عػاـ  يظرية العدالة: -9
اللػػرد يكػػػكف مػػدفكعان فػػػي سػػػمككم مػػف لػػػبلؿ شػػعكره بعدالػػػة المكافػػػ(ت التػػي يتكقػػػ  الحصػػػكؿ 
 عميهػػا مقابػػؿ االيجػػاز الػػذم يقػػكـ بػػم  كيقػػارف مػػا حصػػؿ عميػػم بػػاآللريف فػػي  ػػكد متغيػػريف

مػػف كقػػت  لممؤسسػػةعطيػػم المكظػػؼ بمػػا يي المػػدلبلت كتتمثػػؿ  كالملرجػػات  المػػدلبلت :همػػا
حصػػؿ عميػػم يفػػي مػػا  الملرجػػات كتتمثػػؿ  كجهػػد كمػػا يمتمػػؾ مػػف مهػػارة كلبػػرات كمػػؤهبلت

 .(438: 2012)عكاد,(4) ايظر شكؿ  ةمف عكايد كمكاف(ت كمكاي المكظؼ
 

 (4) شكؿ رقـ
 يكضح مفيـك نظرية العدالة آلدمز 

 
 .(439: 2012المصدر:) عكاد, 
 

  كجػػكهر هػػذه اليظريػػة 1976" عػػاـ "إدكيػػف لػػكؾ هػػذه اليظريػػة ك ػػ  :يظريػػة تحديػػد الهػػدؼ -10
  شكؿ مصدران رييسػان لمدافعيػة  كهػي المحػرؾ الػرييس لسػمكؾ اللػردتي أف أهداؼ اللرد كغاياتم 

يحػػك  تػػؤدم إلػػى دافعيػػة عاليػػةأف يمكػػف المؤسسػػة هػػداؼ أكأف عمميػػة المشػػاركة فػػي ك ػػ  
  كلكي يتحقؽ ذلؾ البد أف تككف األهػداؼ محػددة بك ػكح كمقبكلػة كتكػكف العمؿ كااليجاز

 ك   األهداؼ عممية عقميػة كجداييػة ةكتعتبر عممي  كبها تحدم كقابمة لمتحقؽ ذات أهمية
 (.256: 2006)حريـ, 

ة األساليب الرايد كتحت إطار هذه اليظرية ييدرج أسمكب اإلدارة باألهداؼ  كهك مف
كهيػػػاؾ تشػػػابم بػػػيف هػػػذا   1954عػػػاـ " بيتػػػر دراكػػػر" سػػػها العػػػالـسي أي التػػػي ك ػػػ    فػػػي اإلدارة
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األسػػمكب كأسػػمكب يظريػػة تحديػػد الهػػدؼ مػػف حيػػث التيػػار الهػػدؼ الكا ػػح كالػػكاقعي كالقابػػؿ 
لك ػ   يفالػرييس كالمرؤكسػ بػيفهػك جمسػات اليقػاش لمتحقؽ  إال أف ما يميػز هػذا األسػمكب 

 .(105: 2010)جكاد, ا  كبمكغ ًيهاية متلؽ عميها إليهاألهداؼ كسبؿ الكصكؿ 
هػػػذه كتركػػػز  ,1981"كلػػػيـ أكتشػػػي" عػػػاـ  هػػػذه اليظريػػػة العػػػالـ اليابػػػايي ك ػػػ  :(Z) يظريػػػة -11

تقػكـ اليظريػة ك   يككيػكا سػعداد بالعمػؿ  ككيػؼ لمعػامميفة اليظرية عمى االهتمامات اإليسػايي
شػػػػاعة جػػػػك :عمػػػى عػػػػدة مبػػػػادئ ميهػػػػا المسػػػػيكلية ك المػػػػكدة  الحػػػػب ك  مػػػػيح الثقػػػػة لممكظػػػػؼ  كا 

الرعايػػػػة ك التكظيػػػػؼ مػػػػدل الحيػػػػاة  ك المشػػػػاركة الجماعيػػػػة فػػػػي اتلػػػػاذ القػػػػرارات  ك  الجماعيػػػػة 
 .(59 -57: 2005)العمياف, الترقي العادؿ ك الرقابة الذاتية  ك   الشمكلية

 عمى نظريات الدافعية: تعقيب
أيػم ال  كجػدات الدافعيػة  اطبلع الباحث عمى الدراسات كالكتب التي تياكلت يظريلبلؿ مف 

عطي يي عمى أف أحد هذه اليظريات  اتلاؽ كما أيم ال يكجد  يظرية مف يظريات الدكاف  مف اليقدتسمـ 
 عمػى يظريػة كاحػدة كاسػتبعاد بػاقي اليظريػات لبلعتمػادال تكجػد إمكاييػة    ككػذلؾكامبلن لمػدكاف  ان تلسير 

  كلكػف الكثيػر مػف ا يتعمؽ بزيادة دافعية أفرادهافي معالجة كافة المشاكؿ التي تكاجهها المؤسسة فيم
 ر.مكمبلن لآلل عدتي هذه اليظريات 

كمػػا بييػػت بعػػض الكتػػب كالدراسػػات التػػي تياكلهػػا الباحػػث أهميػػة تمػػؾ اليظريػػات فػػي الحيػػاة 
  كبييت أف دراسة هذه اليظريات مهػـ العامميفككيلية تطبيؽ مباديها في العمؿ لرف  دافعية   العممية
  كذلػػؾ يسػػاعد الرؤسػػاد فػػي التيػػار تكلػػد الدافعيػػة لػػديهـ يػػةككيل  كتلسػػير كفهػػـ دكافػػ  األفػػرادلمعرفػػة 

  كالتعػرؼ الكسايؿ التي ترف  مػف مسػتكل دافعيػتهـأسمكب التعامؿ المياسب م  المرؤكسيف  كمعرفة 
 أفػػػرادهـ عمػػػى التيبػػػؤ بمػػػا سػػػتككف عميػػػم سػػػمككيات تهـقػػػدر  مشػػػبعة  كتيمػػػيالعمػػػى احتياجػػػاتهـ غيػػػر 

تساعد دراسػة هػذه اليظريػات الشػلص يلسػم المؤسسة  كما يحك أهداؼ  يم هذا السمكؾلتكج ستقببلن م
مػػػف لػػػػبلؿ فهمػػػػم لػػػػدكاف  األلػػػريف فتحممػػػػم عمػػػػى التسػػػػامح كرحابػػػم الصػػػػدر  كتسػػػػاعده عمػػػػى تحديػػػػد 

 احتياجاتم كحؿ مشاكمم الشلصية في عممم كبيتم.
ف طػػرؽ تصػػميـ العمػػؿ كعبلقتهػػا اليظريػػات السػػابقة التػػي تػػـ عر ػػها لػػـ تتطػػرؽ مباشػػرة عػػ

تك ػػح مػػػا هػػػي اللصػػػايص  لػػػـ ككػػػذلؾ  لمعػػامميف بالدافعيػػة لمعمػػػؿ لكػػػي يكػػكف العمػػػؿ مثيػػػران كممتعػػػان 
 (لهاكمػاف كأكلػدهاـ)يظريػة لصػايص العمػؿ    لػذلؾ ظهػرتالمهمة التي ترتبط بظػركؼ إثػراد العمػؿ

كتحػدد   كع الدافعيػة لمعمػؿمػف أهػـ اليظريػات التػي تبحػث مك ػ كالتػي تيعػد)مك كع دراسة الباحث( 
اللصػػايص التػػػي ترفػػ  مػػػف مسػػتكل الدافعيػػػة كتعطػػي تلسػػػيران كا ػػحان عػػػف كيليػػة كآليػػػم أهػػػـ مػػا هػػي 
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عتبػػر هػػذه اليظريػػة مػػف المػػدالؿ الحديثػػة إلثػػراد الكظػػايؼ عيػػد تصػػميمها أك إعػػادة تي ك  .حػػدكث ذلػػؾ
 (.29: 2006بميؾ, )كالتي أثبتت فعاليتها كأصبحت شايعة عمى المستكل العالمي   تصميمها

 :الدافعية في المنيج اإلسالمي
الدافعيػػة فػػي اإلسػػبلـ ففػػي العديػػد مػػف آيػػات القػػرآف الكػػريـ   االدافعيػػة مػػيهج ربػػايي كرد ذكرهػػ

عمػار األرض الليػر كالعمػؿ هي مبادرة اللرد الذاتيػة كاسػتعداده لمقيػاـ بلعػؿ كالبعػد  المثمػر كاليجػاح كا 
  گژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ژچ   قػػػػاؿ تعػػػػالىالشػػػػر كاللشػػػػؿ عػػػػف

) مػا كسمـقاؿ رسكؿ ا  صمى ا  عميم ك  ,(97: )النحؿچ    ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
مػػف مسػػمـ يغػػرس غرسػػان أك يػػزرع زرعػػان فيأكػػؿ ميػػم طيػػر أك إيسػػاف أك بهيمػػة إال كػػاف لػػم بػػم صػػدقة( 

 .(2195 :البخارم صحيح)
كاأللركيػة  تحقيػؽ مصػالحم الدييكيػةل آللرة كذلػؾألجؿ الدييا كا ألعماؿ الدييافالمسمـ ييدف  

تقػاف العمػؿ بالتالي يتحصؿ أجر الدييا كر ا ا  كثكابم باأللرةك   معان    كهػذا مػا يدفعػم لئللػبلص كا 
مكافػػأة  كفػػي هػػذه اآليػػة إشػػارة ألهميػػة (160: األنعػػاـ)چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ  قػػاؿ تعػػالى

قكاعػػد مبػػادئ ك ذكػػر كمػػا أف اإلسػػبلـ  ,عػػـ كتعزيػػز معيػػكمالعػػامميف عمػػى أعمػػالهـ الجيػػدة كييعػػد هػػذا د
 المبػػادئ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ؛هػػذه أهػػـ   كمػػف عيػػد األفػػراد دافعيػػةال مسػػتكل زيػػادة تيعػػد سػػبب فػػي ةكثيػػر 

 ف المبػادئمػك  (135)النسػا::   چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چالعدؿ بيف األفراد قاؿ تعػالى
 هـيشػػعر  ذلػػؾ ألف ؛عمػػى أكمػػؿ كجػػم يف يقكمػػكف بالعمػػؿح كالثيػػاد عمػػى األفػػراد الػػذالمػػدأسػػمكب أي ػػان 

ػػٍف الى يىٍشػػػكيري قػػاؿ صػػمى ا  عميػػم كسػػػمـ )فقػػد  كيرفػػ  مػػف مسػػتكل دافعيػػػتهـ بالسػػعادة الى يىٍشػػكيري الم ػػمى مى
المعاممػػػة حسػػػف  ؛أي ػػان  دافعيػػػةمسػػػتكل الالتػػػي تزيػػػد مػػف  األمػػكر مػػػفك  (7755 :َأْحَمػػػد   مسػػػند)(الي ػػاسى 

)مػا مػف شػيد أثقػؿ فػي ميػزاف المػؤمف يػـك القيامػة كؿ ا  صمى ا  عميػم كسػمـ رس فقد قاؿ لؤللريف
ف ا  تعػػالى يػػبغض اللػػاحش البػػذمد أي ػػان ذكػػر  ككػػذلؾ, (577الترمػػذم:  سػػنف) (مػػف لمػػؽ حسػػف  كا 

فقػد اتصػؼ  ـ التبسػـ فػي كجػكهك  اإلسبلـ مبدأن مهمان في زيادة دافعية العػامميف كهػك مبلطلػة العػامميف
بالتبسػػـ سػػاير يكمػػم فكػػاف أكثػػر اليػػاس تبسػػمان ككػػاف يمػػازح أصػػحابم كيبلطلهػػـ  كلكيػػم ال رسػػكؿ ا  

أحدان أكثر تبسمان مف رسػكؿ يقكؿ إال حقان  فقد ركل عبدا  بف الحارث ر ي ا  عيم قاؿ )ما رأيت 
افعيػة ترفػ  مػف مسػتكل الد التػي األسبابمف أي ان . (3641الترمذم:  سنف)ا  صمى ا  عميم كسمـ(
المهمػة ألسػباب ا ككػذلؾ مػف4(83: )البقرة  چې    ې  ى   چ قاؿ تعالى الحديث الميف كالحسف 

التي ترف  مف مستكل دافعية العامميف تممس أعذارهـ كتقدير ظػركفهـ اإليسػايية قػاؿ صػمى ا  عميػم 
ألمػكر التػي حػث ا أي ػان مػف  ك (217)صحيح البخػارم: ( إيما بعثتـ ميسريف كلـ تبعثكا معسػريفكسمـ )
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مشػاركة العػامميف مياسػباتهـ الملتملػة فقػد قػاؿ  ؛دافعيػةمسػتكل اللرفػ   ان عميها اإلسػبلـ كالتػي تيعػد سػبب
ػػػػػدً )صػػػػػمى ا  عميػػػػػم كسػػػػػمـ سى ثىػػػػػؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىػػػػػاطيًلًه ـٍ كى ًمًه تىػػػػػرىاحي ـٍ كى ػػػػػٍؤًمًييفى ًفػػػػػي تىػػػػػكىاْدًه ثىػػػػػؿي اٍلمي )صػػػػػحيح (مى

   .(6011البخارم:
 كهذا الداف   بعمؿ مالمقياـ  اللرد  أك داف  يدفدالمية كجكد طاقة حصمة لمي الدافعية تيعد ك   

  يشعر بأهميتها المادية أك المعيكية باليسبة لم اللرد كجكد حاجات غير مشبعة بدالؿ ياتج عف
اإلسبلـ ك  في ذلؾ  المياهج الغربية ممع تقد اتلقف  يتياكؿ كؿ جكايب الحياةاإلسبلـ ديف شامؿ ك 
فمـ يكبتها أك يمغيها  بؿ هذبها كدعا إلى تيظيـ  ة كدكافعم المتعددر مف حاجات اإليساف الكثي رأق

)األنعاـ:  چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ى:قاؿ تعال الحبلؿ كفؽ ما شرعم ا  عز كجؿإشباعها ب
ككمثاؿ عمى ذلؾ  إباحة إشباع الداف  الجيسي عف طريؽ الزكاج كتحريـ إشباعم عف طريؽ  ,(38

 .(33)النكر: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ :ىعالالزيا  قاؿ ت

إطار كفي  ييظر لمدكاف  كالحاجات بلهـ دقيؽ ألسرار اليلس البشريةكما أف اإلسبلـ 
متكازف كبحكمم بالغة بيف حاجات الركح كحاجات الجسد ليحقؽ حاجات كأهداؼ اإليساف في الدييا 

كاأللبلقية  كهذا لـ يأت لممرتكزات العقايدية مستيدان في ذلؾ   كبما ي مف لم السعادة بهما  كاأللرة
فقاؿ جؿ   في الدييا لممرتكزات المادية اليابعة فقط مف المصمحةالذم يستيد  بم الميهج الغربي

 چ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ىچ :شأيم

4(77القصص:)

كهي   فاإليسا تميز الميهج اإلسبلمي عف الميهج الغربي بإ افتم ألهـ حاجات كقد
يقكؿ ا   فتمؾ الحاجة هي محرؾ أساسي لدافعية المسمـ يحك عمؿ اللير  لئليمافالحاجة الركحية 

 ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭچعز كجؿ: 

:  چەئ ائ ائ ى ى ې أي ان الميهج اإلسبلمي عف كما تميز   (30)الرـك
قاؿ  عمى عممم كما محاسب مسمـ يعتقد أيمالألف   الذاتية لملرد ةتيمية دكاف  الرقاببالميهج الغربي 

 ٿ ٿ ٿ چ :عز كجؿ كقكلم ,(49)الكيؼ:  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ چتعالى: 

 .(1)النسا::  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

    الحاجات اللطريةم  الميهج اإلسبلميالمياهج الغربية  تاتلق التي كمف أمثمة الحاجات
پ  ڀ   ڀ     چ :قاؿ ا  عز كجؿ متبلؾ الماؿ كاإليجاب كا لمطعاـ كالشراب كالجيس كالحاجة

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ :كقاؿ تعالى ,  (31: األعراؼ)    چٺ        ٺ  ٺ  ٺ     ڀڀ
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 ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

الحاجة لبليتماد  فقد حث اإلسبلـ كعف , (14)آؿ عمراف:  چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﮴   ﮳
قاؿ اليبي صمى ا  عميم كثير مف المشاكؿ  فعمى لزكـ الجماعة كجعؿ اللردية كااليعزالية سبب ل

ـٍ كىاٍلليٍرقىةى  فىًإف  الٌشٍيطىافى مى ى اٍلكىاًحًد كىهيكى ًمفى االٍثيىٍيًف أىٍبعىدي  مى ) :كسمـ ٌياكي ًة  كىاً  ماعى ـٍ ًباٍلجى مىٍيكي ٍف أىرىادى عى
ماعىةى  ـً اٍلجى ٌيًة فىٍميىٍمزى ةى اٍلجى الحاجة لمعبلقات كالتعاكف  كذلؾك  (, 2165:  4/465, الترمذم سنف) (بيٍحبيكحى

ييٍؤلىؼي ) ا  عميم كسمـ ىقكلم صم ٍيري الي اًس اٍلميٍؤًمفي يىٍألىؼي كى ٍيرى ًفيمىٍف ال يىٍألىؼي كىال ييٍؤلىؼي   كىلى   كىال لى
ـٍ ًلمي اسً   ژ ڈچ :ىكالحاجة لمحب كالمكدة كالرحمة فقد قاؿ تعال, (6/85, الطبرانيسنف )( أىٍيلىعيهي

 چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
:   الى اٍلميٍسًمـً ٍأٍلك  اٍلميٍسًمـً )يقكؿ الرسكؿ صمى ا  عميم كسمـ: تقدير لمحاجة ال  كعف (21)الرـك

ـى  ....يىٍظًمميمي  كىالى يىٍلذيليمي  كىالى يىٍحًقريهي  اهي اٍلميٍسًم ٍسًب اٍمًرئو ًمٍف الش ْر  أىٍف يىٍحًقرى أىلى  8/10, مسمـحيح ص)(ًبحى

 ٺ ٺ *ڀ ڀ ڀ پ چ : ا  عز كجؿ قاؿمف فقد لؤلحاجة الكعف  (, 6633: 

 چ چ چچ  :  كعف حاجة اإليساف لممعرفة قاؿ ا  تعالى(4-3)قريش: چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعػالى قاؿ لمعدؿحاجة الكعف , (1)العمؽ: چڇ ڇ

يقكؿ ا   اث عميهكعف دكاف  العمؿ كالح, )25 :)الحديد چڀ ڀ پ پ پ
بؿ  ,(15)الممؾ:  چ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چعز كجؿ: 

 ٹ ٹ چ لقد ربط المكلي عز كجؿ العبادة بكقت االكتساب كالعمًؿ كاإليتاج  قاؿ ا  تعالى:

كما أف  (10)الجمعة :  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ف ؿ كجم ممكف  قاؿ تعالى اإلسبلـ يحلز األفراد كيحثهـ إليجاز األعماؿ عمى أ

ا  عميم كسمـ لحيظمم  مىلمترفيم قكلم ص اإليساف حاجةكعف  ,(30: الكيؼ)0   چڱ  ڱ  ں
سىاعىةر ي ا  عيم عيدما أيكر قمبم المعب م  صبيايم كيساده ) ٍيظىمىةي سىاعىةن كى لىًكٍف يىا حى سنف )...( كى

رٌكحكا القمكب ساعة بعد ر ي ا  عيم ) أيس بف مالؾؿ   كمف ذلؾ قك (4239: 2/1416ابف ماجة 
كهذا ما أكدتم يظريات , (6885: 4/40,  2008المناكم, ) (ساعة  فإف القمكب إذا كمت عميت

الدافعية الحديثة أف االستمرار بالعمؿ للترة طكيمة كبيمط كاحد كمحدد يؤدم إلى الممؿ كالك(بة 
ات التي تـ استعرا ها سابقان اذا ما تـ تمبيتها فإيها تيعد مف   كبشكؿ عاـ فإف معظـ الحاجكاإلحباط

أسباب الدافعية المحركة لملرد لمقياـ بالعمؿ بشكؿ يحقؽ أهدافم كأهداؼ المؤسسة كالتي يجب األلذ 
 بها. 
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 المبحث الثاني
 العمؿالدافعية مف خالؿ خصائص 

 :تمييد
مى رف  دافعية المكظليف لمقياـ بالعمؿ العمؿ ع ؛مف أكثر المهاـ الممقاة عمى عاتؽ المدراد 

مف  كؿو أهداؼ  بما يحقؽ أعمى مستكل مف التبلؤـ بيف المكظليف كأعمالهـكتحقيؽ   بلعالية عالية
كتقمؿ     لذا يجب عميهـ معرفة الكسايؿ كالطرؽ التي ترف  مف دافعية مكظليهـكالعامميفالمؤسسة 

 كيشاط كر ا. الشعكر بالممؿ كالرتابة كتدفعهـ لمعمؿ بهمم 

كمف هذه الكسايؿ التي اهتـ بها عمماد اإلدارة لزيادة دافعية المكظليف يحك العمؿ  كسايؿ 
  ككاف مف أكايؿ التصاميـ أسمكب اإلدارة العممية  لمعامميف ان كممتع ان ككف مثير يبحيث  العمؿتصميـ 

كقد تعر ت هذه  لي.كأسمكب التدكير الكظيلي  كأسمكب تكبير الكظيلة  كأسمكب اإلثراد الكظي
اليتايج المرجكة ميها لكجكد بعض السمبيات لها  كقد ظهر أسمكب  الكسايؿ لبليتقاد ككيها لـ تحقؽ

أك  كهي طريقة  "هاكماف كأكلدهاـ" الميفمف الع جديد يتجاكز سمبيات األساليب السابقة قدمم كؿه 
ديثة إلثراد الكظايؼ عيد عتبر مف المدالؿ الحتي  اليظريةيمكذج لصايص العمؿ  كهذه يظرية 

كتقـك ؿ مف االهتماـ مف جايب الباحثيف  تحظى اآلف بقدر هاي هيتصميمها أك إعادة تصميمها  ك 
يذكر كبلن مف ك مهمة إلثراد الكظيلة   لصايصللمس  العمؿ ت ميففكرة هذا األسمكب عف طريؽ 

تشمؿ تمؾ كأدايهـ  ك  فالعامميكبير عمى دافعية  تأثيرهذه اللصايص أف ل "هاكماف كأكلدهاـ"
)تيكع المهارات  أهمية العمؿ  التحقؽ مف هكية العمؿ  االستقبللية  كالتغذية  التالي:اللصايص 

 (.31: 2006)بميؾ,  الراجعة(

  :العمؿتصميـ 

 أك طريقػػة مػػف أكثػػر عمػػى يحتػػكم كظيلػػة أك ؿو عمػػ كػػؿ أف ميطمػػؽ مػػف العمػػؿ تصػػميـ يػػأتي  
 التيػػػار  كال بػػػد مػػػف جكدتهػػػا الػػػتبلؼ لػػػبلؿ مػػػف بييهػػػا فيمػػػا يػػػؽاالطر  هػػػذه كتلتمػػػؼ لػػػؤلداد  أسػػمكب
 يػػتـ التػػي اإلجػػرادات مجمكعػػةبأيػػم  العمػػؿ بتصػػميـ يقصػػدك  .ألدايهػػا ايػػؽالطر مػػف بػػيف  طريقػػة أف ػػؿ
 أعمػى تحقػؽ لكػي كالظركؼ التػي تػتـ بهػا  كمتطمباتها محتكاها كتحديد الكظيلة في كتيظيمها ترتيبها
 ظػركؼ بتحسػيف اللعػاؿ كالػتبلؤـ التكافػؽ يحقػؽ كبمػا  كأعمػالهـ امميفالعػ بػيف مػا الػتبلؤـ مف مستكل
 ان آلػذ  كعبلقتهػا مػ  الكظػايؼ األلػرل    كيشمؿ أي ػان تحديػد عبلقػة الكظيلػة بػالمكظؼ يلسػمالعمؿ
بمػا يحقػؽ  العػامميف مهارات مف استلادة أقصى كتحقيؽ لمتكيكلكجيا األمثؿاالستغبلؿ  االعتبار بعيف
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فػػإف التصػػميـ   كلتك ػػيح ذلػػؾ أكثػػر .(26 -25: 2006, بميػػؾ) المؤسسػػةامميف ك مػػف العػػؿو أهػػداؼ كػػ
 .(305: 2004)حريـ, ال بد أف يشمؿ التالي:  لمعمؿالجيد 

المحػددة التػي يتطمبهػا  كالكاجبػات األيشػطة تحديػد هػك عبػارة عػف: كم مكف العمػؿ لمحتك  -1
. كيت ػػػمف طمػػػكب ميػػميلسػػم  كتحديػػػد مسػػتكل االيتػػاج المبكالتػػي يػػػدركها المكظػػؼ   العمػػؿ

 جايبيف رييسيف لمعمؿ كهما: 
التػي ك   التػي يتطمبهػا العمػؿ المتيكعػة لكاجبػاتتحديػد ا كهك عبارة عف: العمؿ يطاؽ - أ

  فالعمػػؿ الػػذم يت ػػمف كاجبػػات قميمػػة كمحػػدكدة يكػػكف ذك يطػػاؽ المكظػػؼ بيلسػػميقػػـك بهػػا 
 . يؽ كيعتبر عمبلن ركتيييان 

التػي يتمتػ  بهػا  كاالسػتقبلليةكالتصػرؼ  الحريػة كهػك عبػارة عػف مػدلعمؽ العمؿ:   - ب
ممارسة الرقابة كالسيطرة  المكظؼلتقرير كاجبات العمؿ كيتايجم )مدل استطاعة  المكظؼ

 العمؿ(. عمى عممم  كحريتم في التيار طرؽ أداد
 المطمػػكبشلصػػية السػػمات الكاللبػػرة ك العممػػي  لمسػػتك كهػػك عبػػارة عػػف المتطمبػػات العمػػؿ:  -2

كمػا هػي حػدكد المسػيكليات المياطػة   م سيقكـ بأداد ما يت ػميم العمػؿتكافرها في اللرد الذ
  .بم

التي يتـ فيها أداد العمؿ  سكاد كايت  ظركؼ العمؿ كبييتم كهي عبارة عف :ظركؼ العمؿ -3
)مثػػػؿ درجػػػة المسػػػؤكلية كالمسػػػادلة   غيػػػر ماديػػػة )مثػػػؿ اإليػػػارة كالتهكيػػػة كغيرهػػػا(  أك ماديػػػة

  يرها(.كاإلشراؼ كالملاطر المهيية كغ
 المؤسسػةدالػؿ  فيمػا بيػيهـ كعبلقة األفرادالمرؤكسيف بالرييس  كهي عبلقةعبلقات العمؿ:  -4

 .كلارجها

 :العمؿأساليب تصميـ 
تمثؿ اتجاهات فكرية متيكعة تـ تطكيرها عبر قرف مف  العمؿهياؾ أساليب متعددة لتصميـ   

أسػػػمكب التػػػدكير ك   إلدارة العمميػػػةأسػػػمكب يظريػػػة ا الػػػزمف  كمػػػف هػػػذه األسػػػاليب التػػػي تػػػـ اسػػػتلدامها
كيمػػكذج لصػػايص الكظيلػػة مك ػػكع , الػػكظيلي اإلثػػرادالػػكظيلي  كأسػػمكب تكبيػػر الكظيلػػة  كأسػػمكب 

 كفيما يمي عرض لهذه األساليب:, الدراسة الحالية
 هذاكتقـك فكرة   "فردريؾ تايمكر" األسمكب ركاد هذامف أبرز  :أسمكب يظرية اإلدارة العممية  -1

ال ػػيؽ كتطبيػػؽ مبػدأ التلصػص  صػغيرة تبسػػيط كتقسػيـ العمػؿ إلػػي جزييػاتى األسػمكب عمػ
أيصػػار هػػذا اليػػكع مػػف التصػػميـ (. 40 -37: 2005)العميػػاف, بحيػػث يسػػهؿ أداده  لكػػؿ جػػزد 
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تقاف العمؿ   سهكلة تػدريب ك افتر كا أيم يحقؽ مزايا عديدة كمف أهمها: اإليتاجية العالية  كا 
 .سهكلة التيار العامميفك العامؿ  

أف هػذا األسػمكب أدم  فقد بييػكا  لميقد مف بعض الباحثيفكقد تعرض هذا األسمكب 
كػػكف أف المكظػؼ يعمػؿ بشػػكؿ   لػى مسػتكيات متدييػػة مػف الر ػا الػػكظيلي كالدافعيػة لمعمػؿإ

كما أف المغاالة في تبسػيط العمػؿ كتقسػيمم لجزييػات   آلي كبدكف رؤية الياتج األلير لمعمؿ
هػػتـ بػػاليكاحي يلػػـ  األسػػمكب هػػذا أف   كمػػابػػداعمػػف اإل ان كلاليػػ ممػػبلن صػػغيرة جعمػػم ركتيييػػان ك 
اجتماعيػػة  عػػدـ كجػػكد عبلقػػاتل بالغربػػة كفيشػػعر  ـممػػا جعمهػػ لمعػػامميف اليلسػػية كاالجتماعيػػة 
  فػػػػارتل  معػػػػدؿ الػػػػػدكراف الػػػػكظيلي  كأدم إلػػػػي زيػػػػادة يسػػػػبة الغيػػػػػاب بػػػػدالؿ كلػػػػارج العمػػػػؿ

 .(307: 2004)حريـ, يف العاممالعمؿ  ككثرة شكاكم في كاإلصابات 
  كتػػدكيرهـ عمػػى أعمػػالهـبتبػػادؿ  لمعػػامميفكهػػذه الطريقػػة تسػػمح  :أسػػمكب التػػدكير الػػكظيلي  -2

كبطريقػػػة ملططػػػم كبشػػػكؿ أفقػػػي فػػػي ذات   األعمػػػاؿ المتعػػػددة عمػػػى فتػػػرات زمييػػػة ملتملػػػة
عمى  همف فكايد التدكير إكساب المكظؼ معارؼ كمهارات كلبرات جديدة كيساعد  المستكل

  ممػػػػا يقمػػػػص احتمػػػػاالت الشػػػػعكر بالممػػػػؿ اؾ العبلقػػػػة بػػػػيف ملتمػػػػؼ الكحػػػػدات التيظيميػػػػةإدر 
  (.Grundmann (18 :2012 ,كالركتيف كالرتابة 

فػي رفػ  مسػتكل  ةيحقؽ اليتػايج المطمكبػ لـ هذا األسمكببعض الدراسات أثبتت أف 
مػ  ظػركؼ  لكػي يتكيػؼ العامػؿتجػاه العمػؿ  بػؿ مػا تػـ هػك محاكلػة تطكيػ   لمعامؿالدافعية 

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ؛ ألف التػػدكير , (28: 2006)بميػػؾ,  كمػػا رسػػمتم لػػم اإلدارة عممػػم الجديػػد
 لم تأثير عمى جكهر الكظيلة كمحتكاهاالكظيلي بحد ذاتم يقؿ المكظؼ لعمؿ ألر كال يكجد 

 بحيث تصبح الكظيلة ممتعة كميحببة لمعامؿ.
ـ التػػي يقػػكـ بهػػا المكظػػؼ بػػدالن كيػػرل الباحػػث أف هػػذا األسػػمكب يزيػػد مػػف تيػػكع المهػػا

  كمػػا أف هػػػذا كهػػػذا مػػا يشػػػب  رغبتػػم فػػػي اليمػػك كالػػػتعمـ مػػف التلصػػػص ال ػػيؽ فػػػي العمػػؿ 
أك االسػػتقالة  الطػػارئ الحاجػػة لسػػد العجػػز فػػي حػػاالت الغيػػاب األسػػمكب يليػػد المؤسسػػة عيػػد

عيػػػد زيػػػادة عػػػبد العمػػػؿ فػػػي بعػػػض األقسػػػاـ بشػػػكؿ  كػػػذلؾ يليػػػد  العػػػامميفالملاجيػػػة لػػػبعض 
 .كتحتاج لمكظؼ إ افي ليقـك بذلؾ لاج م

 
أي ػان بأسػمكب التكسػ  األفقػي لمكظيلػة  كيعيػي تيكيػ  المهػاـ   ىكيسػم :العمػؿ أسمكب تكبير -3

كبػدكف تغييػر  كظيلتػمفػي يلػس مسػتكل  لمعامؿكذلؾ بإ افة مهاـ ككاجبات جديدة متشابهة 
لػة طػكؿ الكقػت كمػا   بدؿ القياـ بمهمة كاحػدة أك جػزد بسػيط مػف الكظيفي مهارات الشلص
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كالكاجبػػات المهػػاـ  فػػي يظريػػة اإلدارة العمميػػة  كمػػف ايجابيػػات هػػذا األسػػمكب  أف التيػػكع فػػي
الممػؿ كالرتابػة التػي يشػعر بهػا المكظػؼ فػي العمػؿ الركتييػي  إلى تلليؼ حدة للممكظؼ أد

 .(221: 2010)أبك شيخة  سيد إليممي ال
عمػػى كا ػػح  كيهػػا لػػـ يكػػف لهػػا تػػأثيرك  لػػـ تحقػػؽ اليتػػايج المرجػػكة ميهػػا الطريقػػة هػػذه

عمػػػى طبيعػػػة العمػػػؿ األساسػػػية  إيمػػػا جػػػكهرم كلػػػـ يحػػػدث تغيػػػر   جػػػكهر الكظيلػػػة كمحتكاهػػػا
فمػػػـ يسػػػتط    أ ػػػيلت مهػػػاـ متيكعػػػة دكف تيميػػػة القػػػدرات كالمهػػػارات لشػػػاغؿ الكظيلػػػة يلسػػػها

 قػةتحقػؽ هػذه الطريلػـ  ان أي ػك   (28: 2006)بميػؾ,  العمػؿ لػبلؿ مػف ذاتػم تحقيػؽالمكظػؼ 
شباع طمكحاتملممكظؼ  في  الشعكر بالمسيكلية كاالستقبللية كاإليجازلم كلـ تحقؽ   اليمك كا 

 (.308: 2004)حريـ,  العمؿ
  

كتسػػتيد هػػذه الطريقػػة بأسػػمكب التكسػػ  الرأسػػي لمكظيلػػة   ىكيسػػم :االثػػراد الػػكظيليأسػػمكب   -4
  كيعيػػػي هػػػذا اكهػػػى تطبيػػػؽ عممػػػي لهػػػ  (بيظريػػػة ذات العػػػامميف) المسػػػماةليظريػػػة هيرزبػػػرغ 

إ افة كاجبػات كمهػاـ متيكعػة كجديػدة لمعمػؿ الػذم يقػكـ بػم المكظػؼ إثراد العمؿ باألسمكب 
 العامؿ ميحالمهمة لمعمؿ مثؿ  اللصايص كا  افة بعض مف يطاؽ تلصصم األصمي  

عطػػػػاده فرصػػػػم لميمػػػػك   االسػػػػتقبللية كالمسػػػػيكلية كتلكي ػػػػم بعػػػػض السػػػػمطات مػػػػف المزيػػػػد كا 
: 2011عباس,  (استغبلؿ قدراتم كلبرتم لير استغبلؿ  كتمكييم مف كاكتساب مهارات جديدة

188- 190). 
مكاييػػػػػة مشػػػػػاركتم  لممكظػػػػػؼيسػػػػػمح  كهػػػػػذا األسػػػػػمكب   بتحػػػػػدم إمكايياتػػػػػم الكاميػػػػػة  كا 

مػف أف يكػكف  كذلؾ بدالن   كالتيليذ كمتابعة اليتايج كتصحيح األلطاد كاتلاذ القرارات التلطيط
ذك أهميػػة  عمػبلن فػػي اليهايػة إلػػى إحسػاس المكظػػؼ بأيػم يػػؤدم كذلػػؾ يػؤدم   مجػرد آلػػة لمتيليػذ

كيجعمػػم يبػػذؿ مزيػػدان مػػف الجهػػد كالعطػػاد  يرفػػ  مػػف مسػػتكل دافعيػػة المكظػػؼ  ممػػا معيػػيذك ك 
 .كتحقيؽ أداد أف ؿ

ككيها لـ تك ح كيؼ تؤثر لصايص العمؿ التي اقترحها  كهذه الطريقة تعر ت لبليتقاد
أغلمػػػت كيليػػػة ارتبػػػاط  كمػػػا أيهػػػا عيػػػة كالر ػػػا الػػػكظيلي عمػػػى ملرجػػػات العمػػػؿ كالداف هيرزبػػػرغ

  كلػػـ تقػػدـ كسػػيمة لقيػػاس تمػػؾ اللصػػايص  لػػذلؾ ظهػػر بظػػركؼ إثػػراد العمػػؿ لصػػايص العمػػؿ
 (.5: 2009حسيف, ) أسمكب يمكذج لصايص العمؿ يتجاكز سمبيات أسمكب اإلثراد الكظيلي
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  العمؿ:خصائص  نمكذجمفيـك 
هػي يظرية شاممة إلثػراد العمػؿ   1980عاـ   "أكلدهاـجكرج ف ك هاكماريتشارد الباحثاف "اقترح 

فيهػا  اشػرح كقػد    تتجػاكز سػمبيات أسػاليب تصػميـ الكظػايؼ السػابقةيمكذج لصايص العمػؿ يظرية
 (هاكمػػاف كأكلػػػدهاـ)  كقػػد حػػدد ر ػػا العػػػامميفك  عمػػى دافعيػػةبطريقػػة دقيقػػة تػػأثير لصػػايص العمػػػؿ 

 ػػركرية  صػػايص التػػي يجػػب تكفرهػػا فػػي العمػػؿ  كهػػيعتبػػر مػػف أهػػـ اللتي أساسػػية لمػػس لصػػايص 
 (هاكمػاف كأكلػدهاـ)قيمػة كيتصػؼ بالتحػدم كاإلثػارة  كذكػر  اأكثػر متعػة كذ العمؿ لكػي تجعمػمإلثراد 

يجػاد اللصايصأف كجكد هذه  ثػبلث حػاالت يلسػية حرجػة  في كظايؼ العامميف يؤدم إلى تيشػيط كا 
بية في العمػؿ )الدافعيػة العاليػة  كالر ػا الػكظيلي    هذه الحاالت تؤدم إلى يتايج إيجاعيد المكظؼ

أف هػػػػذه  (هاكمػػػػاف كأكلػػػػدهاـ)  كايللػػػػاض معػػػػدالت الغيػػػػاب كالتػػػػألر عػػػػف العمػػػػؿ(  كذكػػػػر كاإليجػػػػاز
  كالتػػي ميهػػا الدافعيػػة اللمسػػة كيتػػايج العمػػؿالعمػػؿ الحػػاالت الػػثبلث تتكسػػط العبلقػػة بػػيف لصػػايص 

فعميػان أف هػذه الحػاالت الػثبلث هػي حرجػة كحاسػمة فػي    كقػد أكػد عممػاد السػمكؾالعالية ألداد العمؿ
ككمما كايت درجة تكفر هذه اللصايص عالية   كر اهـ يحك العمؿ  العامميفتحديد مستكل دافعية 

 الػػػػػػػػػػػكظيلي مسػػػػػػػػػػػتكل األداد كالر ػػػػػػػػػػػا كالدافعيػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػؿ  كػػػػػػػػػػػؿو مػػػػػػػػػػػف كممػػػػػػػػػػػا ارتلػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتكل
(Peters, 2011:7-10)   للمس كايعكاسػاتها اليلسػية عمػى لصايص العمؿ ا (5) شكؿ رقـ كيك ح

 كاليتايج التي تترتب عمى ذلؾ. العامميف

 (Kumar, and et. al.,2011: 209) :(ىاكماف كأكلدىاـ)خصائص العمؿ الخمس بنمكذج 
مدل ما يتطمبم العمؿ لكػي يػتـ إيجػازه مػف قػدرات كمهػارات متباييػة كمتعػددة : تيكع المهارات -1

 ال بد أف يمتمكها المكظؼ.
مػػدل أهميػػة العمػػؿ كتػػأثيره عمػػى المؤسسػػة كعمػػى حيػػاة المكظػػؼ كاآللػػريف  : العمػػؿأهميػػة  -2

 العمؿ أك لارجم.سكاد دالؿ 
مدل إمكايية إيجاز جمي  مراحؿ العمؿ بالكامػؿ مػف بدايتػم إلػى يهايتػم ككحػدة  :هكية العمؿ -3

 .)تكامؿ العمؿ( كاحدة لمكصكؿ إلي ياتج متكامؿ كليس جزيي
فػي التصػرؼ كاتلػاذ  م العمػؿ مػف مركيػة كحريػة حقيقيػة لممكظػؼمدل ما يميح :االستقبللية -4

 تقرير الكقت إليجازه  ككيلية اإليجاز. ك   العمؿإجرادات القرار لتحديد 
عػف فعاليتػم كا ػحة كمباشػرة دقيقػة ك  معمكمػاتعمػى  العامػؿ مػدل حصػكؿ الراجعػة: التغذية -5

 كيتايج عممم أثياد كبعد أداد اليشاط المطمكب في عممم.
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 اسات نمكذج خصائص العمؿ عمى المكظؼ:انعك
  لمعامؿعمى الحالة اليلسية  ان جكهري ان لها تأثير  ف  فإ عمؿعيد تكفر لصايص العمؿ اللمسة بأم 

كتؤدم إلي ظهكر ثػبلث حػاالت يلسػية حرجػة عيػده  كمػا أف هػذه الحػاالت  ػركرية لتيشػط دافعيتػم 
 ,Bernotaite)قمؿ مػف مسػتكل الدافعيػة كلمحلاظ عمى مستكاها  كما أف غياب أك  عؼ أم ميها ي

 .(6: 2009)حسيف,  :(هاكماف كأكلدهاـ)  كفيما يمي الحاالت اليلسية الثبلث التي ذكرها (18 :2013
لمعمؿ كمما أدرؾ بأف عممم مهـ  العامؿمعيى: تزداد دافعية  كمهـ كذ العمؿاإلحساس بأف   -1

 تحقؽ مف هكية العمؿ كأهميتم.تيكع المهارات كال ىذلؾ عم كيعتمد  ىكمعي كذك قيمة
بأيػػػػم مسػػػػيكؿ شلصػػػػيان  العامػػػػؿاإلحسػػػػاس العػػػػالي بالمسػػػػيكلية عػػػػف يتػػػػايج العمػػػػؿ: شػػػػعكر   -2

 إيجػػازكمحاسػػب عػػف يتػػايج عممػػم كيعتمػػد ذلػػؾ عمػػي ميحػػم الحريػػة كاالسػػتقبللية فػػي كيليػػة 
 عممم.

أدايػم  لمسػتك كفهمػم باسػتمرار بيتػايج عممػم ك  العامػؿمعرفػة  :بيتايج العمؿ الحقيقية المعرفة  -3
 .لمعامؿ المؤسسةالتغذية الراجعة التي تعطيها  ىكيعتمد ذلؾ عم  كفعاليتم
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 (5) شكؿ رقـ
 (لياكماف كأكلدىاـ)نمكذج خصائص العمؿ 

     

 
 

 .(:Redmond F.Brian,2009)نث , اعتمادان عمى المصدر: جرد بكاسطة الباحث
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 د تكفر خصائص العمؿ: النتائج التي تتحقؽ عن
فإف ذلؾ يحقػؽ يتػايج ايجابيػة لمعمػؿ  كفيمػا عيدما تتكفر لصايص العمؿ اللمس في الكظيلة 

 . (7: 1997)الكالبي, :خاصية مف الخصائص الخمس يمي تك يح اليتايج التي تترتب عمى تكفر كؿ
سػكؼ يثيػر  إذا كاف العمػؿ يتميػز بػالتيكع فػي المهػارات كيتطمػب قػدرات متعػددة  فػإف ذلػؾ  -1

كيحثػػم عمػػى بػػذؿ أقصػػى مػػا عيػػده مػػف جهػػد كقػػدرات  كهػػذا سػػكؼ  لمعامػػؿمشػػاعر التحػػدم 
كاهميػة  ممػا  معيػى بأيػم ذا لعممػميظػر ممػا يجعمػم ي  بأهميػة العمػؿ العامػؿيزيد مف شعكر 

 يجيبم الرتابة كالممؿ كيدفعم لئلبداع.
لم تأثير عمػى ك   اآللريف حياة كلم تأثير إيجابي عمىيدرؾ أف عممم مهـ  العامؿإذا كاف   -2

يجاح كتقدـ المؤسسة التي يعمؿ بها  فإف ذلؾ سكؼ يزيد مف شعكره بأهميػة عممػم كذاتػم  
 .يككف سببان في رف  مستكل دافعيتم لمعمؿمما 

 لمكصػكؿ إلػى يػاتج متكامػؿعيدما يقكـ العامؿ بكامؿ جزييات عممم مػف بدايتػم إلػى يهايتػم  -3
معيػى  ابػأف عممػم ذ فػإف ذلػؾ سػكؼ يشػعره ؛أيتجتم يػداهكيرل بعييم ما  كلم قيمة محسكسة

مما يػؤثر   بالللر ككيم أيجز عمبلن متكامبلن كليس جزدان بسيطان  أي ان  ذلؾكيشعره   كأهمية
 .عمى يلسيتم كيزيد مف مستكل دافعيتم لمعمؿ

  فػػإف فػػي أعمالػم كقراراتػم كحريػة التصػرؼ سػػتقبلليةبإعطػاد العامػؿ اإذا كػاف العمػؿ يتميػػز  -4
كيزيػػػد مػػػف شػػػعكره بالمسػػػيكلية اللرديػػػة عػػػف أعمالػػػم   عطيػػػم مجػػػاالن لمتلكيػػػر كاإلبػػػداعيي لػػػؾ  ذ

كقراراتػػم  ككيػػم سػػكؼ يحاسػػب بعػػد ايتهػػاده مػػف أداد عممػػم كتحديػػد مػػدل يجاحػػم أك إللاقػػم 
 في تحقيؽ األهداؼ المحددة مسبقان.

كتغذيػة كالمباشػرة إذا كاف العمؿ يسمح بتكفير أكبر قدر مف المعمكمات الكا حة كالكافية   -5
أثياد أداد األعماؿ  فػإف ذلػؾ سػكؼ يزيػد مػف معرفػة المكظػؼ بيتػايج عممػم  كالقػدرة راجعة 

 أداده.تطكير  عمى تقييـ يلسم  ككشؼ جكايب القكة كال عؼ في أدايم  مما يمكيم مف
 
 إلػػىكهكيػػة العمػػؿ(  أهميػػة العمػػؿ ك   األكلػػى )تيػػكع المهػػارات العمػػؿ الػػثبلثلصػػايص  تػػؤدم  
 العمػػؿيجعػػؿ ذلػػؾ ك   قيمػػة اذ  مهمػػان بأيػػم يػػؤدم عمػػبلن  المكظػػؼإحسػػاس  كهػػي ىحالػػة اليلسػػية األكلػػال

 فتػػؤدم إلػػى سػػتقبلليةلاصػػية العمػػؿ المتمثمػػة  باال أمػػا سػػتحؽ بػػذؿ جهػػكد مميػػزة فػػي أداده يك  ان جػػذاب
حسػػاس المكظػػؼ  ان يػػر كأل  يتػػايج عممػػمك  قراراتػػم بالمسػػيكلية عػػف الحالػػة اليلسػػية الثاييػػة كهػػي شػػعكر كا 

كمسػتكل  يتػايج عممػملالمكظػؼ  معرفػةك  الراجعػةة ذيػالتغتكفر لاصية العمػؿ اللامسػة كالتػي تتمثػؿ ب
  كاإلحسػاس بقيمػة عممػم يػمأداكمػف ثػـ تطػكير  فػي الحػاؿ  عمػى تقيػيـ يلسػمأداده  فإف ذلؾ يساعده 
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يعكاسات لها ا العمؿكبشكؿ عاـ فإف تكفر لصايص العمؿ في  كتحممم المسيكلية عف يتايج عممم.
إلػػػػى يتػػػػايج إيجابيػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ كالدافعيػػػػة العاليػػػػة  كالر ػػػػا  كبالتػػػػالي تػػػػؤدم العػػػػامميف عمػػػػى يلسػػػػية 

  جكدة األداد  كايللاض معدالت الغياب كالتألر عف العمػؿمستكل الكظيلي  كااليجاز كارتلاع في 
 .(185: 2011)عباس,  كايللاض معدؿ الدكراف االلتيارم أك االستقالة

 اح أسمكب خصائص العمؿ:متطمبات نج
يمػػػكذج  بجايػػػبالمتطمبػػػات ال ػػػركرية البػػػد أف تتػػػكفر بعػػػض  أي ػػػم (هاكمػػػاف كأكلػػػدهاـ)ذكػػػر   

قكة الحاجة  العامؿ لأف تتكفر لدكأهـ هذه المتطمبات   لكي تتحقؽ الدافعية العالية لصايص العمؿ
 مف لػبلؿ تقبػؿ  اتم كلبراتمكأف يككف مف اليكع الطمكح كالراغب في تيمية قدراتم كمهار   إلي اليمك

 عاليػػةفالعػػامميف الػػذيف لػػديهـ حاجػػة اليمػػك   (31: 2006)بميػػؾ,  أعمػػاؿ كمسػػيكليات أعمػػى فػػي العمػػؿ
بييما العامميف الذيف   كمستكل الر ا الكظيلي عمى دافعيتهـبشكؿ كبير فإف لصايص العمؿ تؤثر 

ل ػة حتػي إف تػكفرت لصػايص ميل تكػكفتككف عيدهـ حاجات اليمك  عيلة فػإف دافعيػتهـ لمعمػؿ 
 (.188: 2011)عباس, في أعمالهـالعمؿ 

دراؾ تػػكفر المهػػارة الكافيػػة ألداد المهػػاـ الكظيليػػة  كتػػكفر المعرفػػة كمػػف المتطمبػػات أي ػػان  كا 
يػػػرل أف عممػػػم  العامػػؿ  فػػػإذا كػػػاف لهػػػذا العمػػؿ العامػػػؿ يػػػة رؤيػػةعممػػم الحػػػالي  ككيل للمحتػػػك  العامػػؿ
  فإف تكفر لصػايص العمػؿ أف يقـك بم بشكؿ جيد ل عؼ امكايياتمبم صعكبة كال يستطي  الحالي 

 .(Bernotaite,2013: 19)قد ال يحقؽ يتايج ايجابيم  في كظايؼ العامميف
مثػؿ الراتػب  كظػركؼ  لػرل المتعمقػة بالكظيلػةكمف المتطمبات أي ان الر ا عػف العكامػؿ األ

إذ أف أسمكب لصايص العمؿ قػد يحقػؽ   العبلقات االجتماعية بيف الزمبلداألمف الكظيلي  العمؿ  
المتطمبػات  . كمػفالعكامؿهذه را يف بشكؿ معقكؿ عف  المكظلكفيجاح كبير لمدافعية عيدما يككف 

تػكفر يسػبة فكممػا زادت   كمػا يراهػا شػاغؿ العمػؿ يلسػم فػي العمػؿتكفر لصايص العمؿ  لمد أي ان 
 (.310: 2004)حريـ,  الدافعية لمعمؿكمما زاد مستكل  اللصايص هذه

كالتػػػي  أف مػػػف المتطمبػػػات المهمػػػة التػػػي تزيػػػد مػػػف مسػػػتكل الدافعيػػػة لمعػػػامميفالباحػػػث كيػػػرل 
أف  ؛اسػػػتيتجها الباحػػػث مػػػف لػػػبلؿ عممػػػم مػػػ  الػػػزمبلد فػػػي اللػػػدمات الطبيػػػة العسػػػكرية لعػػػدة سػػػيكات

يرف   كمياقشة أفكارهـ هـاالستماع لمشاكؿ المرؤكسيف كمحاكلة تقديـ حمكؿ لها  كاالستماع لمقترحات
  ككػػذلؾ التكاصػػؿ االجتمػػاعي لقيػػادة المؤسسػػة مػػ  العػػامميف فػػي مػػف معيكيػػاتهـ كيزيػػد مػػف دافعيػػتهـ

 مياسباتهـ الملتملة فذلؾ لم أثر كبير عمى معيكياتهـ كدافعيتهـ.
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 :  لمعمؿ قياس الدافعية
م يمكػػػف االسػػػتلادة مػػػف هػػػذا أي ػػػ (هاكمػػػاف كأكلػػػدهاـ)طبقػػػان ليمػػػكذج لصػػػايص العمػػػؿ فقػػػد ذكػػػر 

 (Peters, 2011: 9 ) . يمكذج لقياس الدافعية بطريقتيف ملتملتيف:ال
 بشػكؿ العمػؿمف لبلؿ تػأثير كػؿ لاصػية مػف لصػايص  العامميفمعرفم مستكل دافعية   -1

 .العامميفميلصؿ  كمعرفة أم مف اللصايص لها تأثير أكبر عمى دافعية 
درجػة قػكة الدافعيػة كتقػديرها كتحكيمهػا إلػي مؤشػر كاحػد يسػمى  العمػؿأك تحميؿ لصػايص   -2

 بشكؿ عاـ. لمعمؿالمحتممة 
يقػػيس يتػػايج العمػػؿ )الدافعيػػة كالر ػػا( كيشػػمؿ هػػذا االسػػتبياف  ان اسػػتبياي (هاكمػػاف كأكلػػدهاـ)ك ػػ  لػػذا 

 (35 :2012 ,تػػػكفر كػػػػؿ لاصػػػػية مػػػػف لصػػػػايص العمػػػػؿ اللمػػػس  لتعبػػػػر عػػػػف مػػػػد فقػػػػراتعػػػدة 

Grundmann.)  بمػػا يياسػػب البييػػة اللمسػػطييية لكػػي كقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى هػػذا االسػػتبياف كطػػكره
 .يحقؽ يتايج دراستم

معادلة تسػتلدـ لصػايص  (هاكماف كأكلدهاـ)فقد اقترح  درجة قكة الدافعية المحتممة لقياسك 
فػإف هػذا يعيػي أف لػدل اللػرد دافعيػة  لمعمػؿاللمسة  كاعتبر أيم كمما زادت قيمة القػكة الدافعػة  العمؿ
 ؿ المعادلة التالية طريقة حساب هذه القيمة:  كتمث((Weaver, 2008: 10عالية 

 

                                             
  
 
  

أيها تشكؿ ثبلث مككيات  المككف األكؿ إشارة الجم  في السابقة بلحظ مف المعادلة يي  
لرل    كهي عبلقة تكميمية لكؿ لاصية باليسبة لؤللمعمؿالعبلقة بيف اللصايص الثبلث األكلي 

بمعيي أف غياب أك يقص إحداهما يمكف أف يعك م كجكد أك قكة اللاصيتيف األليرتيف  كذلؾ قد 
يؤثر عمى الدافعية كلكيها ال تيعدـ إال إذا كايت اللصايص الثبلث األكلي كمها معدكمة  كيشكؿ 

ميهما معدكمة  المككف الثايي كالثالث لاصيتي االستقبللية كالتغذية الراجعة فإذا كايت القيمة لكؿو 
 فإف الدافعية ستككف ال محالة معدكمة.

كعبلقة ال رب بيف المككيات الثبلث تبيف أف مستكل الدافعية سيرتل  إذا ارتلعت كاحدة مف 
هذه المككيات  أما في حالة الغياب أك اليقص الشديد في أم مككف مف هذه المككيات الثبلثة  فإف 

د تيعدـ أك تيقص كتتدهكر جزييان  كعميم إذا تمكيت الكظيلة مف الدافعية التي تتمت  بها الكظيلة ق

التغذية الراجعة × االستقبللية ×   تيكع المهارات+ هكية العمؿ+ أهمية العمؿ   = قكة الدافعية المحتممة

     3 
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كبلن مف الدافعية كاألداد  ف  تحقيؽ درجات مرتلعة مف حيث قكة الدافعية  فإف اليمكذج يتكق  أ
كالر ا الكظيلي سكؼ يتأثركف بشكؿ إيجابي  كيتكق  أف تيللض احتماالت الغياب كالتألر 

 .(187: 2011)عباس,  ؿكمعدالت دكراف العم
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 الثالثالمبحث 
 الخدمات الطبية العسكرية

 : تمييد
عمى تقديـ اللدمات الصحية في فمسطيف عدد مف المؤسسات الملتملة  ميهـ  ييشرؼ

: مثؿ لكمؤسسات ألر  لصحة  كاللدمات الطبية العسكرية : كزارة اهما تابعتاف لمحككمة تافمؤسس
كجهة غير حككمية تتب  األمـ المتحدة  كالمؤسسات  فلبلجييف اللمسطييييككالة الغكث لتشغيؿ ا

. كهذه المؤسسات تقدـ اللدمة (88-80: 2014)كزارة الصحة,  غير الحككميةاللاصة الصحية 
مميكف  4.42حكالي  2013ميتصؼ العاـ  ىكالذيف يقدر عددهـ حت  الطبية لكافة سكاف فمسطيف

مميكف شلص في قطاع  1.70لص في ال لة الغربية  كمميكف ش 2.72شلص مكزعيف إلى 
. كتقـك هذه المؤسسات بتقديـ اللدمة الطبية (57: 2013, )الجياز المركزم لإلحصا: الفمسطيني غزة

 حسب احصايية عاـ( مستشلى 80) في فمسطيف هابمد عدد التيعبر مستشلياتها كمراكزها الطبية 
تممؾ كزارة الصحة اللمسطييية   في قطاع غزة 30ك في ال لة الغربيةمستشلى  50 ا  ميه2013

كزارة الصحة, )بقطاع غزة  مستشلى 13ك  بال لة الغربية مستشلى 12 اهميمستشلى   25 اميه
في ال لة  امستشليات  ثبلث ميه 6بييما تممؾ اللدمات الطبية العسكرية  ,(82-83 :2014
 .(2015 ,الخدمات الطبية) في قطاع غزةكثبلث  ،(: نث4102موقع الخدمات الطبية ، ) الغربية

 تعريؼ الخدمات الطبية العسكرية:
مديرية اللدمات الطبية مؤسسة حككمية صحية تعمػؿ عمػى تقػديـ اللدمػة الطبيػة كالصػحية 

مػػف الػػكطيي كذكيهػػـ كلكػػؿ مػػف يحتػػاج لمرعايػػة الصػػحية مػػف جميػػ  أللكػػؿ  ميتسػػبي كزارة الدالميػػة كا
ف لػبلؿ إشػػرافها عمػى ثػبلث مستشػػليات )بمسػـ   الكرامػة   الكيػػاـ( فيػات الشػعب اللمسػطييي كذلػػؾ مػ
  كتعػد مديريػة اللػدمات الطبيػة عيػادات ميتشػرة فػي قطػاع غػزة 9كما تشرؼ اللػدمات الطبيػة عمػى 

 .(2015)الخدمات الطبية,  إحدل أهـ المؤسسات الصحية الحككمية في فمسطيف

 رؤية الخدمات الطبية:
كزارة الدالمية كاألمف  ة كاالستدامة في تقديـ اللدمات الصحية لكادرالتلرد كالتميز كالشمكلي 

)الخدمات  الكطيي كذكيهـ كلكؿ مف يحتاج اللدمة الصحية مف أبياد شعبيا اللمسطييي المرابط
 .(2015, 2.الطبية
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 رسالة الخدمات الطبية: 
مديريػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػدمات الطبيػػػػػػػػػػة كإحػػػػػػػػػػدل مؤسسػػػػػػػػػػات دكلػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػطيف المسػػػػػػػػػػتقمة ممتزمػػػػػػػػػػة 

القػػػػػكل البشػػػػػرية فػػػػػي كزارة الدالميػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكطيي كذلػػػػػؾ بالعمػػػػػؿ عمػػػػػى رفػػػػػ  ي عمػػػػػحافظػػػػػة بالم
لػػػػػبلد اللسػػػػػاير البشػػػػػرية  المسػػػػػتكل الصػػػػػحي كتػػػػػأميف اللػػػػػدمات العبلجيػػػػػة كالكقاييػػػػػة كاإلسػػػػػعافية كا 

كزارة  يكمعالجتهػػػػػا كتقػػػػػديـ اللدمػػػػػة الصػػػػػحية لهػػػػػا  ككػػػػػذلؾ تقػػػػػديـ اللدمػػػػػة العبلجيػػػػػة ألسػػػػػر ميتسػػػػػب
الػػػػػكطيي كااللتػػػػػزاـ بمبػػػػػدأ العمػػػػػؿ المشػػػػػترؾ مػػػػػ  جميػػػػػ  مقػػػػػدمي اللدمػػػػػة الصػػػػػحية الدالميػػػػػة كاألمػػػػػف 

الخػػػػدمات اليكعيػػػػة )فػػػػي فمسػػػػطيف كلمػػػػؽ قيػػػػادات قػػػػادرة عمػػػػى ك ػػػػ  السياسػػػػات كالبػػػػرامج الصػػػػحية 
 (.2015الطبية, 

  :أىداؼ الخدمات الطبية العسكرية
 (.2011 ,الخدمات الطبية):التاليتيحصر أهداؼ اللدمات الطبية في 

 ـ لدمة طبية متميزة كشاممة كبجكدة عالية.تقدي  -1
 المشاركة في يشر الكعي كالثقافة الصحية في المجتم  اللمسطييي.  -2
 كالمصابيف. ىإعادة تأهيؿ المر   -3
 العياية بالمكقكفيف في مراكز اإلصبلح كالتأهيؿ.  -4
 الكقاية مف تلشي األمراض كاألكبية.  -5
 تطكير كتدريب العامميف في اللدمات الطبية.  -6
 تقديـ لدمات اإلسعاؼ كالطكارئ كتأميف كصكلهـ لممستشليات.  -7
 التحية كالمبايي كتجهيزها باألجهزة كالمعدات الطبية الحديثة.   ىتطكير البي  -8

 النشأة كالتطكر:
كقػد  1965اليكاه األساسية لملدمات الطبية كايت م  بداية كايطبلؽ الثكرة اللمسطييية عػاـ   

األطبػػاد كالممر ػػػيف الميا ػػميف الػػػذيف كػػايكا يعممػػػكف  ػػمف إطػػػار عبػػارة عػػػف مجمكعػػة مػػػف كايػػت 
حػػدكد فمسػػطيف كلبيػػاف كاألردف كسػػكريا  مػػ  قػػكات الثػػكرة اللمسػػطييية عمػػى الكحػػدات اللداييػػة المقاتمػػة

  الثػػكرة اللمسػػطييية مػػ  تطػكرهػذه المجمكعػػات  تطػػكرتقػػد ك   كلػارج فمسػػطيف كمػا فػػي تػػكيس كالػيمف
تقديـ اللػدمات الطبيػة لجهاز اللدمات الطبية العسكرية  حت مسمىت كقد أدمجت هذه المجمكعات 

بعػػد غػػزك العػػدك اإلسػػراييمي لمبيػػاف كلػػركج قػػكات الثػػكرة إلػػى  1982  كفػػي عػػاـ لممقػػاتميف كعػػايبلتهـ
 كبعػػد  الشػػتات أدمػػج جػػزد مػػف العػػامميف باللػػدمات الطبيػػة  ػػمف جمعيػػة الهػػبلؿ األحمػػر اللمسػػطييي

أعيػػػد  ـ 1994عػػػكدة القػػػكات اللمسػػػطييية إلػػػى أرض الػػػكطف فػػػي عػػػاـ تشػػػكيؿ السػػػمطة اللمسػػػطييية ك 
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 مستشػليات فػيالعيادات ك المراكز ك العديد مف الببياد  كقامت تشكيؿ جهاز اللدمات الطبية العسكرية
 .مقابمة(:  2015 ,العربيد) كافة المحافظات بقطاع غزة كال لة

ستشػػلى الجزايػػرم )الكرامػػة كم  مستشػػلى بمسػػـ فػػي شػػماؿ قطػػاع غػػزةكمػػف هػػذه المستشػػليات  
: 2014كزارة الصػػحة, ) كمستشػػلى الكيػػاـ )المستشػػلى األرديػػي الميػػدايي(( بجيػػكب قطػػاع غػػزة  سػػابقان 

  كمستشػلى الشػيلة فاطمػة بيػت مبػارؾ ميطقة حرممػة شػرقي بيػت لحػـفي مستشلى فمسطيف ك   (88
،  مكقػػع الخػػدمات الطبيػػة) سيػػابمكمجمػػ  الشػػهداد الطبػػي العسػػكرم فػػي   سػػابقان( فػػي راـ ا  ترمسػػعيا)

كقػػد بمػػد عػػدد العػػامميف باللػػدمات الطبيػػة بال ػػلة كالقطػػاع حسػػب إحصػػايية اللػػدمات   ،(، نتتث4102
مكظػػػػؼ ميتشػػػريف فػػػػي جميػػػ  مراكػػػػز اللػػػدمات الطبيػػػػة بال ػػػػلة  1500حػػػكالي  2007الطبيػػػة عػػػػاـ

 (.2007)الخدمات الطبية,  كالقطاع
بتػػػػػػاري  فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة  مػػػػػػاس كفػػػػػػتحبػػػػػػيف حركتػػػػػػي حااليقسػػػػػػاـ الػػػػػػدالمي بعػػػػػػد أحػػػػػػداث   

مػف  بإيعػاز  ك الثاييػة بال ػلة الغربيػةغػزة ك األكلػي بقطػاع  يتج عف ذلػؾ حكػكمتيف  ـ 15/6/2007
لممػػػػػكظليف الػػػػذيف يتمقػػػػكف ركاتػػػػػب مػػػػف طػػػػػرفهـ بػػػػالتكقؼ عػػػػف العمػػػػػؿ فػػػػي المراكػػػػػز  ال ػػػػلة حككمػػػػة

بييما بقي عدد قميػؿ مػف   مف المكظليف العديدتكقؼ كاستيكؼ كالمستشليات الطبية  كعمى أثر ذلؾ 
رغـ ايقطاع ركاتبهـ مف حككمة  ىالمكظليف عمى رأس عممهـ بدكف ايقطاع يقدمكف لدماتهـ لممر 

 ؿو   كبقرار مف حككمة غزة تـ دمج مف بقي عمػى رأس عممػم مػف الكػادر الطبػي العامػؿ فػي كػال لة
اللػدمات الطبيػة  ىسػميػة فػي جهػاز كاحػد تحػت مكجهاز الشرطة كجهاز التيليذ مف اللدمات الطبية

لممتطػػػػكعيف فػػػػي كافػػػػة  العسػػػػكرية كيتبػػػػ  إداريػػػػان كزيػػػػر الدالميػػػػة مباشػػػػرةن  كمػػػػا سػػػػمحت حككمػػػػة غػػػػزة
المراكػز فػي العمؿ  مف اللػدمات الطبيػة لتغطيػة الػيقص فػي عػدد العػامميف بالتطكع ك التلصصات 

في كافة التلصصات  بعد تـ استيعاب كتكظيؼ العديد مف الككادر الطبية االطبية بقطاع غزة  كفيم
حتػي تػاري  يهايػة  قطػاع غػزةفػي بمػد عػدد العػامميف باللػدمات الطبيػة كقػد  (.مقابمػة :2015,)الكحمكت

تـ قبكؿ ع كية اللػدمات ك  .(2015الخدمات الطبية, ) مكظلان  857حكالي  2015شهر سبتمبر عاـ 
  كمقػره فػي برككسػؿدكلػة  112  المجمػس الػدكلي لمطػب العسػكرم كالػذم ي ػـالطبية العسكرية في 

  كتػـ االعتػراؼ بهػا كجسػـ يدكييسػياإ فػيفي مػؤتمره الثػايي كاالربعػكف الميعقػد فػي جزيػرة بػالي كذلؾ 
 .: نت(2014)مكقع الخدمات الطبية ,  يمثؿ الهيية الطبية العسكرية في فمسطيف

 :اختصاصات كمياـ الخدمات الطبية العسكرية
لدمة العمميات الجراحية   :ات الطبية الملتملة كميهاتقدـ اللدمات الطبية العديد مف اللدم  

لدمػة تػكفير كصػرؼ الػدكاد كلدمة الػكالدة كح ػاية األطلػاؿ  ك كلدمة العبلج  لكافة التلصصات  
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كالعػػبلج المػػزمف  كلدمػػة اإلسػػعاؼ كالطػػكارئ عمػػى مػػدار السػػاعة  كلدمػػة اللحػػص الطبػػي كالتحاليػػؿ 
ب األسػػػياف كلدمػػػة الطػػػب الكقػػػايي  كلدمػػػة العػػػبلج الطبيػػػة  كلدمػػػة األشػػػعة  كلدمػػػة عػػػبلج كتركيػػػ

 الخػػدمات) اإلسػػعاؼ سػػايقي تأهيػػؿ كلدمػػة  الطبيعػػي  كلدمػػة البصػػريات  كلدمػػة التػػدريب لممسػػعليف
 .(2015, الطبية

  ىيكمية الخدمات الطبية:
 تػػػػػػـ المصػػػػػػادقة عمػػػػػػى هيكميػػػػػػة اللػػػػػػدمات الطبيػػػػػػة فػػػػػػي مجمػػػػػػس الػػػػػػكزراد تحػػػػػػت قػػػػػػرار رقػػػػػػـ

  كبحسب الهيكمية يشرؼ مدير اللدمات الطبية مباشرة عمى 2014 لسية( هػػػػػػ.إ/ك.ـ/2/341/11)
  كيتلػػرع مػػف هػذه اإلدارات العديػػد مػػف الػػدكاير (5) ممحػؽ رقػػـأيظػػر  كحػػدات  9ك  إدارات مركزيػة 6

 .(2014, )الخدمات الطبية كاألقساـ كالشعب
  (الكيػػاـ   ةالكرامػػ   بمسػػـ) يهػػ مستشػػليات ثػػبلثقطػػاع غػػزة فػػي اللػػدمات الطبيػػة  كتػػدير 

 .(2014, )الخدمات الطبية (1غزة  أيظر جدكؿ رقـ ) قطاع في ميتشرة عيادات كتس 
 (0) جدكؿ رقـ

 بقطاع غزة كأماكف تكاجدىا مستشفيات كعيادات كمراكز الخدمات الطبيةأسما: 

 العنكاف المركز ـ  
 بالقرب مف أبراج اليدل –بيت الهيا  مستشلى بمسـ 1
 عبساف الكبيرة –لاييكيس  رمالمستشلى الجزاي 2
 تؿ الهكل –غزة  )األرديي حاليان( مستشلى الكياـ 3
 معسكر الشاط  –غزة  عيادة الشاط  4
 ميطقة التكاـ -غزة  عيادة حجازم 5
 الكسطي عيادة الزهراد 6
 لاييكيس عيادة لاييكيس 7
 رفح عيادة رفح 8
 معبر رفح عيادة معبر رفح 9
 الجيكب –الشماؿ  - غزة صبلح كالسجكفمراكز اإل ةعياد 10
 غزة عيادة كمية الشرطة 11
 غزة عيادة مديرية التدريب 12

 (.2014)الخدمات الطبية,  المصدر:
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 عمى غزة :  العدكاف المتكرر أثنا: كبعددكر الخدمات الطبية 
حرب " 2008عاـ عدكاف لبلؿ ككاف أكثرها  راكة تعرض قطاع غزة ألكثر مف عدكاف  

 أثيادك  " حرب العصؼ المأككؿ" 2014عاـ كعدكاف  " حرب السجيؿ" 2012عاـ كعدكاف  " لرقافال
 لكافة المكاطييف البلزمة هذه الحركب فتحت اللدمات الطبية كافة مراكزها لتقديـ اللدمة الطبية

عف بيكتهـ لبلؿ فترة اليازحيف  المر ي إليكاد لعبلجعيادات متيقمة في مراكز اعدة كأيشأت 
بتقديـ اللدمة اإلسعافية    كما قامت سيارات كطكاقـ اإلسعاؼ التابعة لملدمات الطبيةلحركبا

لبلدالعاجمة ك  إلي المستشليات  كما قامت اللدمات الطبية بالتيسيؽ م   الشهداد كالجرحى كيقؿ ا 
ة عدة جهات طبية لارجية لعبلج جرحي كزارة الدالمية  كما قامت اللدمات الطبية باستقداـ عد

إلجراد العمميات الجراحية التي تتطمب مهارات عالية كذلؾ في مف لارج فمسطيف  كفكد طبية
 .(: مقابمة2015)الكحمكت,  مستشلياتها كمراكزها

 :  العسكرية عمى الخدمات الطبيةالعدكاف المتكرر أثار 
  2012  كعػػاـ 2008أثيػػاد تقػػديـ اللدمػػة الطبيػػة لممصػػابيف كالجرحػػى لػػبلؿ عػػدكاف عػػاـ 

كمػػا اسػػتهدؼ   العػػامميف فػػي المهمػػات اإلسػػعافية اسػػتهدؼ االحػػتبلؿعمػػى قطػػاع غػػزة  2014كعػػاـ 
أسػػلر ذلػػؾ قػػد ك  العسػػكرية  اللػػدمات الطبيػػةمراكػػز كمستشػػليات  أي ػػان سػػيارات االسػػعاؼ  كاسػػتهدؼ 

صػػػابة  مػػػف األطبػػػاد كالممر ػػػيف كالمسػػػعليف  ان مكظلػػػ 14عػػػف استشػػػهاد  العشػػػرات مػػػف المػػػكظليف كا 
كمػػا تكبػػدت اللػػدمات الطبيػػة   ت بميغػػة كحرجػػة أدت إلػػى إعاقػػة كعجػػز دايػػـ لمػػبعضبع ػػهـ اصػػابا

يػتج عػف ذلػؾ   لساير كبيرة بسبب استهداؼ االحتبلؿ لمبايي كمراكز كمستشػليات اللػدمات الطبيػة
كمػا   كتدمير كمي كجزيي لمباييها كمراكزها كمستشلياتها  أ رار بالغة في األجهزة كالمعدات الطبية

 كلراب العديد مف األجهزة كالمعدات الطبية كذلػؾتشلى بمسـ الذم تـ تدمير جزد ميم مسحصؿ في 
تكبػػػدت اللػػػدمات الطبيػػػة لسػػػاير كأ ػػػرار كبيػػػرة بسػػػبب تمػػػؼ   كمػػػا 2014فتػػػرة عػػػدكاف عػػػاـ  لػػػبلؿ

كلػػراب العديػػد مػػف السػػيارات اإلداريػػة كاإلسػػعافية جػػراد اسػػتهدافها مػػف االحػػتبلؿ فتػػرة العػػدكاف  ميهػػا 
سعافيم  11 عددالمثاؿ تمؼ كلراب بالكامؿ لعمى سبيؿ    2014في عدكاف عاـ كذلؾ سيارة إدارية كا 

 .(مقابمة :2015, )الكحمكت
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 :مقدمة
  التي تتعمؽ بمك كع الدارسة الحاليػةك قاـ الباحث باالطبلع عمى بعض الدراسات السابقة  

أهػـ اليتػايج لمكقكؼ عمى أهـ المك ػكعات التػي تياكلتهػا  كالتعػرؼ عمػى هػدؼ كاجػرادات الدراسػة  ك 
 .كبما يلدـ كيقكم الدراسػة الحاليػة كيحقػؽ أهػدافها  لبلستلادة ميها قدر اإلمكافالتي تكصمت اليها  

ؿ مباشػػػر كمػػػف لػػػبلؿ اطػػػبلع الباحػػػث كحسػػػب عممػػػم لػػػـ يجػػػد دراسػػػة محميػػػة أك عربيػػػة تبحػػػث بشػػػك
ات التػػي (  بػػؿ معظػػـ الدراسػػالدافعيػػة باسػػتلداـ يمػػكذج لصػػايص العمػػؿمك ػػكع الدراسػػة الحاليػػة )

المحميػػػة تػػػـ ايتقػػاد بعػػػض الدراسػػات  تشػػابهت مػػ  الدراسػػػة الحاليػػة هػػػي دراسػػات أجيبيػػػة حديثػػة  كقػػد
الدراسػػػة الحاليػػػة باإل ػػػافة لػػػبعض الدراسػػػات األجيبيػػػة المتشػػػابهة مػػػ  القريبػػػة مػػػف مك ػػػكع كالعربيػػػة 

 (16ك )ة  دراسػػػة محميػػػ( 11دراسػػة  ميهػػػا ) (36بهػػػدؼ إثرادهػػا  كقػػػد بمػػػد عػػػددها ) الدراسػػة الحاليػػػة
لهػػذه الدراسػػات حسػػب تسمسػػمها  2ؾمػػكجز كفيمػػا يمػػي عػػرض   دراسػػات أجيبيػػة (9) دراسػػة عربيػػة  ك

 الزميي مف األحدث إلي األقدـ كذلؾ عمى اليحك التالي:

 الدراسات المحمية:
دراسة ( بعنكاف: أثر اإلثرا: الكظيفي عمى أدا: المكظفيف اإلدارييف. 4102دراسة البكرم )  -0

 اإلسبلمية. الجامعة حالة

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلثراد الكظيلي في رف  مستكل األداد الكظيلي 
لئلدارييف العامميف في الجامعة اإلسبلمية بغزة  كذلؾ مف لبلؿ تك يح مدل تكفر عياصر اإلثراد 

ية العكسية( الكظيلي التي تشمؿ )تيكع المهارات  أهمية المهاـ  االستقبللية  تمييز المهاـ  التغذ
 كهدفت أي ان إلى التعرؼ عمى مستكل األداد الكظيلي لئلدارييف العامميف في الجامعة اإلسبلمية.

 كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. التحميمي الكصليكلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج 
  تـ التيارهـ ان كظلم 213كتـ تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف  مكظلان  431كتككف مجتم  الدراسة مف 

 .%(7943استباية بمعدؿ ) 161الطبقية  كتـ استرداد بالطريقة العشكايية

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

كجكد عبلقة طردية مكجبة ذات داللة إحصايية بيف أبعاد اإلثراد الكظيلي ميلردة كمجتمعة  - أ
 كاألداد الكظيلي.
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 %(.8141سبلمية جاد بيسبة مرتلعة كبكزف يسبي )مستكل اإلثراد الكظيلي في الجامعة اإل - ب

كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة مراعاة تطبيؽ متطمبات اإلثراد الكظيلي عيد رغبة  
الجامعات في استحداث كظايؼ جديدة أك التغيير في الهيكؿ التيظيمي المكجكد  ك ركرة إعادة 

صميمها كقياس مدل تكفر لصايص دراسة كتحميؿ الكظايؼ في الجامعات اللمسطييية مف حيث ت
 اإلثراد الكظيلي بهدؼ جعمها أكثر تشكيقان لمعامميف لرف  مستكل أدايهـ كر اهـ الكظيلي.

 
( بعنكاف: الضغكط النفسية كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز كفاعمية 2014) دراسة أبك عكف  -4

 .الذات لدم عينة مف الصحفييف بعد حرب غزة

 لمستكل ال غكط اليلسية كالدافعية لئليجاز كفاعمية الذات لد ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
الصحلييف بعد الحرب عمى قطاع غزة  كالكشؼ عف العبلقة بيف ال غكط اليلسية كالدافعية 
لئليجاز كفاعمية الذات  كما هدفت الدراسة عمى التعرؼ إلي أثر بعض المتغيرات في كؿ مف 

مية الذات. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج ال غكط اليلسية كالدافعية لئليجاز كفاع
كاستلدـ االستباية كأداة بحثية لكؿ مف مقياس ال غكط اليلسية  كمقياس  التحميمي الكصلي

صحلي  تـ  200الدافعية لئليجاز  كمقياس فاعمية الذات. كتـ تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف 
 التيارهـ بالطريقة العشكايية.

 ة إلي عدة يتايج أهمها:كتكصمت الدارس
ال غكط اليلسية لدل الصحلييف بعد الحرب عمى قطاع غزة كاف متكسطان  بييما كاف  لمستك  -أ 

 مستكل الدافعية لئليجاز لديهـ مرتل   ككاف مستكل فاعمية الذات مرتلعاي.

بيف ال غكط اليلسية كالدافعية لئليجاز  (0,05ال تكجد عبلقة ذات داللة عيد مستكم داللة ) -ب 
 .كفاعمية الذات لدل الصحلييف بعد الحرب عمى قطاع غزة

متكسط الدافعية لئليجاز لدل الصحلييف تعزم لمتغير:  فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية  -ج 
الجيس  الحالة االجتماعية  اللبرة  الراتب  التعرض لحكادث سابقة  فقداف أحد الزمبلد  

ؽ تعزم لمتغير: التعرض الستهداؼ مباشر ميطقة العمؿ  أثياد الحرب  بييما ظهرت فرك 
 لصالح الصحلييف الذيف لـ يتـ استهدافهـ.

البرامج  كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة االهتماـ برف  مستكل داف  اإليجاز مف لبلؿ
المحلزة لزيادة سعي الصحلييف  كزيادة رغبتهـ في التكجم إلى العمؿ  ك ركرة االهتماـ بالجايب 

حلييف  كك   برامج يلسية كاجتماعية لهـ  كمحاكلة إيجاد استراتيجيات تعزز السيككلكجي لمص
 صمكدهـ كتثبيت أقدامهـ أثياد ممارستهـ ألعمالهـ.



 

43 

 

 الثالثالفصلى

 الدراداتىالدابقظ

( بعنكاف: العنؼ المكجو ضد األخصائييف االجتماعييف مف قبؿ 4102) دراسة ىريش  -3
 ـ.المنتفعيف كالدافعية لالستمرار في مينة الخدمة االجتماعية في أـ الفح

الدراسة التعرؼ إلى العيؼ المكجم  د األلصايييف االجتماعييف مف قبؿ الميتلعيف  تهدف
كالدافعية لبلستمرار في مهية اللدمة االجتماعية في أـ اللحـ في األرا ي اللمسطييية المحتمة عاـ 

أداة ـ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية ك1948
ألصايي اجتماعي  كتـ تطبيؽ الدراسة عمي كامؿ مجتم   51بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف 

 عميهـ   استعاد الباحث جميعهـ. االستبايةالدراسة كفؽ أسمكب الحصر الشامؿ  كبعد تكزي  

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

غير الجيس  لصالح اإلياث في مهية كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف مدل الدافعية في مت -أ 
 اللدمة االجتماعية.

أف  أمكجكد فركؽ ذات داللة إحصايية في الدافعية باالستمرار حسب المستكل التعميمي   -ب 
األلصايييف االجتماعييف األكثر تعميمان هـ أكثر دافعية لبلستمرار في العمؿ في المهية مف 

 األقؿ تعميمان.

ة بيف سيكات اللبرة في العمؿ  كمدل الدافعية لبلستمرار في كجكد فركؽ ذات داللة إحصايي -ج 
كمما قمت سيكات اللبرة  ازدادت الدافعية  بمعيىالعمؿ لدل األلصايييف االجتماعييف  

 لبلستمرار في العمؿ بالمهية.

كمف أهـ التكصيات لمدراسة تدريب األلصايييف عمى كسايؿ مهيية تعمؿ عمى زيادة 
  الميتلعيف  تكعية المجتم  بأهمية الدكر الذم يقكـ بم األلصاييكف كلادتهـ في التعامؿ م

براز أهـ المشكبلت التي يتعر كف لها لبلؿ عممهـ.  االجتماعيكف كا 
 

( بعنكاف: الدكافع النفسية كالحكافز كعالقتيا بأدا: العامميف في حقؿ 2013دراسة السقا )  -2
  .بيؾ فمسطيف" دراسة تطبيقية عمى  .القطاع المصرفي في قطاع غزة

أثر الحكافز كالدكاف  عمى جكدة العامميف في بيؾ فمسطيف في  ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
قطاع غزة. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة 

عددهـ لد أصؿ مجتم  الدراسة البامكظؼ مف 300 بحثية.  كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف 
ل عؼ كذلؾ حراسات المف ك األ ان يعممكف في مجاؿمكظل 166  كقد تـ استبعاد مكظلان  466

مكظؼ الذيف طبقت عميهـ الدراسة   311مستكاهـ التعميمي كعدـ قدرتهـ عمى فهـ االستباية  كبقي 
 .  كاستلدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ
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 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:

لكيض السمطات لمعامميف كميحهـ مساحة مف حرية اتلاذ القرار يدفعهـ لمعمؿ كيؤثر عممية ت - أ
 عمى إيتاجيتهـ إيجابيا.

يظاـ المكاف(ت كالعبلكات بالبيؾ يدف  العامميف لمتمسؾ بالعمؿ كزيادة اإليتاجية كتحسيف  - ب
 األداد.

اؼ يؤدم كمف أهـ التكصيات لمدراسة ك   يظاـ حكافز مادية كمعيكية قكم كمؤثر كشل
إلى االرتقاد بأداد العامميف م  تعزيز يظاـ المكاف(ت كجعمم أكثر ك كحان كشلافية  كاالهتماـ 

 بالدكاف  اليلسية االيجابية التي تحقؽ أهداؼ الميظمة كاهداؼ المرؤكسيف.
 

( بعنكاف : العالقة بيف النمط القيادم لمديرم المدارس الثانكية 4103دراسة عمقـ )  -2
 .افعية المعمميف في محافظة راـ اهلل, كالبيرة مف كجية نظر المعمميفالحككمية, كد

العبلقة بيف اليمط القيادم لمديرم المدارس الثايكية الحككمية   عمىالدراسة التعرؼ  تهدف
كدافعية المعمميف في محافظة راـ ا   كالبيرة مف كجهة يظر المعمميف. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  

لكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية  شممت قسميف األكؿ لكصؼ الباحث الميهج ا
 2136األيماط القيادية  كالثايي لقياس مستكل الدافعية عيد المعمميف. كتككف مجتم  الدراسة مف 

معممان كمعممة  كتـ التيارهـ بالطريقة  322معممان كمعممة  كتـ تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف 
 ايية.الطبقية العشك 

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف األيماط القيادية كدافعية المعمميف. -أ 

 مستكل الدافعية لدل المعمميف كاف متكسطان. -ب 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية في اليمط القيادم كمستكل الدافعية لدل المعمميف تعزل  -ج 
 لعممي كسيكات اللبرة.لمتغيرات الجيس كالمؤهؿ ا

كمف أهـ تكصيات الدراسة إجراد المزيد مف الدراسات حكؿ األيماط القيادية في محافظات 
ألرل  كعمى مستكل الكطف. ككذلؾ إجراد دراسات فيما يتعمؽ بالمصاعب كالمعيقات التي تكاجم 

مستكل الدافعية مديرم المدارس كتحد مف ممارسة دكرهـ في تحسيف البيية التي مف شأيها زيادة 
 لدل المعمميف كالمعممات. 
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( بعنكاف: االغتراب النفسي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدم المعاقيف 2012) دراسة شحادة  -6
 .بصريا في محافظات غزة

مدل العبلقة بيف االغتراب اليلسي كالدافعية لئليجاز لدل  عمىالدراسة التعرؼ  تهدف
راسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية المعاقيف بصريان. كلتحقيؽ هدؼ الد

مسجميف في كهي كامؿ مجتم  الدراسة  ان طالب 120 كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف
  كاستلدـ الباحث ميهج الحصر مدرسة اليكر كاألمؿ لممعاقيف بصريان كالجامعة االسبلمية بغزة

  الشامؿ لعيية الدراسة.

 كصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:كت

كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف الدرجة الكمية لبلغتراب اليلسي كالدافعية لئليجاز بمعيي ايم  - أ
 كمما قؿ االغتراب اليلسي زادت الدافعية لئليجاز كالعكس صحيح.

 أيثي(.   عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية في االغتراب اليلسي تعزم لمتغير الجيس )ذكر   - ب

كمف أهـ التكصيات لمدراسة تقديـ الدعـ اليلسي كالمعيكم لهؤالد المعاقيف  كاشراكهـ في 
كافة أيشطة كفعاليات األسرة مف زيارات كمياسبات  كاالهتماـ بهكاياتهـ كالعمؿ عمى تيميتها  

 اكتشاؼ ميكؿ كمهارات المعاقيف كتكجيهها التكجيم المياسب.
 

( بعنكاف: تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى رغبة العامميف 4100) نكنةدراسة أبك الركس؛ ك ح  -7
دراسة ميدايية عمى الجامعات في الجامعات الفمسطينية في االستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ. 

 .فمسطيف -اللمسطييية في قطاع غزة

الدراسة التعرؼ عمى مستكل إيماف العامميف في الجامعات اللمسطييية بقطاع غزة  تهدف
جاه مؤسساتهـ مف لبلؿ قياس العبلقة بيف مستكل اإليماف بالمؤسسة كمستكل الرغبة في ات

االستمرار بالعمؿ في المؤسسة. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي 
مكظلان كمكظلة  كتـ تطبيؽ  1676كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف 

مكظؼ كمكظلة  قد تـ التيار عيية الدراسة بالطريقة العشكايية  341ي عيية مف الدراسة عم
 الطبقية.

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

 أف العامميف في الجامعات اللمسطييية أظهركا بشكؿ عاـ مستكل عاؿو مف االلتزاـ التيظيمي. -أ 

ب  كاإليماف بالمؤسسة كمتغير كجكد عبلقة إيجابية بيف متغير االستمرار بالعمؿ كمتغير تا -ب 
 مستقؿ.
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العمر  مستكل التعميـ  ) كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية تعزل لممتغيرات الديمكغرافية التالية -ج 
يكع الكظيلة  مدة اللدمة  اللية الكظيلية  المركز الكظيلي(  كما أظهرت اليتايج عدـ كجكد 

 ف العمؿ(. الجيس  كمكا) فركؽ ذات داللة إحصايية تعزل لمتغيرات

كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة العمؿ عمى إدلاؿ أدبيات االلتزاـ التيظيمي لدم 
العامميف في الجامعات اللمسطييية ككذلؾ العمؿ الجاد مف قبؿ إدارات هذه الجامعات عمى التطكير 

إلى  الكظيلي كالعممي لمكظليها عف طريؽ االبتعاث أك الدكرات التدريبية ككرش العمؿ باإل افة
االهتماـ بالمياخ التيظيمي كالثقافة المجتمعية كلصايص العمؿ  ككذلؾ اعتماد مبدأ عدالة التكزي   

 كاالهتماـ بمبدأ المشاركة في العمؿ كتشجي  كتبيي األفكار اإلبداعية في تطكير العمؿ.
 

ركة ( بعنكاف: تقييـ أثر الحكافز عمى مستكل األدا: الكظيفي في ش4101دراسة أبك شرخ )  -8
 االتصاالت الفمسطينية مف كجية نظر العامميف.

تقييـ أثر الحكافز عمى مستكل األداد الكظيلي في شركة  عمى الدراسة التعرؼ تهدف
كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج  .االتصاالت اللمسطييية مف كجهة يظر العامميف

  كبمغت ان مكظل 441مجتم  الدراسة مف  الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف
 211  كبعد استرداد االستبايات تـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف ان مكظل 221عيية الدراسة 

 مكظؼ  تـ التيارهـ بالطريقة العشكايية الطبقية.
 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:

 .المكظليف كأداد الحكافز اـيظ فاعمية بيف إحصايية داللة ذات عبلقة كجكد اليتايج أظهرت -أ 

 .المكظليف كأداد المادية الحكافز بيف إحصايية داللة ذات عبلقة كجكد اليتايج أظهرت -ب 

 .المكظليف كأداد المعيكية الحكافز بيف إحصايية داللة ذات عبلقة كجكد اليتايج أظهرت -ج 

تعزل  المجاالت جمي  في المبحكثيف استجابات في إحصايية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -د 
 .العممي المؤهؿ اللبرة  العمر  الكظيلية  الدرجة لمتغيرات

كمف أهػـ تكصػيات الدراسػة  ػركرة االهتمػاـ بػالحكافز الماديػة كربػط الراتػب بجػدكؿ 
غبلد المعيشة  ك ركرة العمؿ عمى ترسي  العدالة كاإليصاؼ كلصكصػان فيمػا يلػص مػيح 

ـ األداد السػيكم كمػيح الحػكافز كالمكافػ(ت الحكافز كالمكاف(ت  ك ركرة الربط بيف يتػايج تقيػي
 بيادن عمى اليتايج.
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لدل  لإلنجازبعنكاف : القدرة عمى القيادة كعالقتيا بالدافعية  (4118)دراسة أبك الجدياف   -9
 .مدرا: مدارس محافظتي غزة كشماليا

مدراد  لدل لئليجازالدراسة التعرؼ عمى مستكل القدرة عمى القيادة كعبلقتها بالدافعية  تهدف
كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي  مدارس محافظتي غزة كشمالها.
مدير كمديرة مدرسة  كتـ تطبيؽ  248كتككف مجتم  الدراسة مف  كاستلدـ االستباية كأداة بحثية .

 العشكايية.مديرة  تـ التيارهـ بالطريقة  113مدير ك 115   ميهـان مدير  218الدراسة عمي عيية مف 
 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها :

 لدل عيية الدراسة مف مديرم المدارس مرتلعة كتق  عيد كزف يسبي لئليجازأف الدافعية  -أ 
 %( مما يشير إلى أف أفراد العيية يتمتعكف بدرجة عالية مف الدافعية لئليجاز.8341)

مديريف في الدافعية لئليجاز تبعان ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات درجات ال -ب 
أف الدافعية لئليجاز لدل المدير ال تلتمؼ بككف المدير يعمؿ في  أملممرحمة التعميمية  

 مدرسة ثايكية أك إعدادية أك ثايكية.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات درجات المديريف في الدافعية لئليجاز تبعان  -ج 
 ؿ اإلدارم.لسيكات لبراتهـ في العم

كمف أهـ التكصيات لمدراسة  ركرة العمؿ عمى تكجيم التربكييف في فمسطيف يحك إمداد 
القايميف عمى التربية كالتعميـ ببرامج إيجازيم تساهـ في تيمية الداف  لئليجاز لدم القادة التربكييف. 

عية لئليجاز في ك ركرة القياـ بدراسات كأبحاث مستقبمية عمى مك كع القيادة كعبلقتها بالداف
 مياطؽ ألرم لمتكصؿ إلى يتايج يمكف تعميمها.

 

( بعنكاف: أثر العكامؿ المسببة لمرضا الكظيفي عمى رغبة العامميف 4118دراسة حكيحي ) -01
 حالة دراسية عمى اتحاد لجاف العمؿ الصحي في قطاع غزة. .في االستمرار بالعمؿ

العكامؿ المسببة لمر ا الكظيلي كرغبة الدراسة التعرؼ إلى تحديد أثر العبلقة بيف  تهدف
العامميف في االستمرار بالعمؿ في اتحاد لجاف العمؿ الصحي في قطاع غزة  كالتعرؼ عمى اف ؿ 

كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج   الكسايؿ لتحسيف مستكل الر ا الكظيلي لديهـ
 البالدمجتم  الدراسة  العيية مف كامؿت كتككي  الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية

مكظؼ ممف ترككا عممهـ قبؿ  43يعمؿ في المؤسسة  ك ان مكظل 184 هـمي  مكظؼ 227عددهـ 
سيكات مف إجراد البحث  كاستلدـ طريقة العيية الشاممة لمدراسة كالمعبرة عف كامؿ مجتم   3
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 181تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف تـ  ؛الدراسة  كبعد استرداد االستبايات كاستبعاد الغير مكتمؿ
 .ان مكظل

 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:
هياؾ عبلقة ذات داللة إحصايية بيف العكامؿ المسببة لمر ا الكظيلي كالرغبة في االستمرار  -أ 

 في العمؿ.

 كبيرة. إيجازهـ بقيمة االتحاد في العامميف شعكر أف الدراسة بييت -ب 

 فرص لعامميف هي بالترتيب في األهمية عمى اليحك التالي تدييأهـ أسباب ترؾ العمؿ لبعض ا -ج 

 م  التعامؿ في العدالة تكفر عدـ ثـ الركاتب كالحكافز  لمستك  تديي ثـ الكظيلي  االستقرار

 مبليمة عدـ ثـ االيجاز  بقيمة الشعكر عدـ ثـ كاليمك  فرص لمتطكر كجكد عدـ ثـ العامميف 

 العامميف. بيف صحيةال غير ثـ العبلقات العمؿ  ظركؼ

كمف أهـ تكصيات الدراسة تعزيز كتطكير كتحديث بيية العمؿ مف لبلؿ ك   يظـ كاممة 
مف أدكات ككسايؿ كبرامج كمعدات تسهؿ عمى المكظليف عممهـ  ككذلؾ تعزيز كتطكير كتحسيف 

تشجي  فرص العبلقة بيف اإلدارة كالعامميف  كك   يظاـ لمحكافز كتكزيعها بعدالة بيف العامميف  ك 
 التطكر المؤسسي كالذاتي  كتكفير فرص التدريب لمعامميف كتيمية المهارات.

 

ل أدا: المكظفيف في بمديات ( بعنكاف: تقييـ أثر الحكافز عمى مستك 2007دراسة شراب ) -00
 قطاع غزة الكبرل.

ة غز  العبلقة بيف الحكافز كأداد المكظليف لعممهـ ببمديات قطاع ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
الكبرل. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة 

كامؿ مجتم  الدراسة كفؽ اسمكب الحصر الشامؿ  كقد بمد عدد عمى  الدراسةبحثية. كتـ تطبيؽ 
مى استباية ع 228استباية كعيية استطبلعية  كتكزي   55  تـ تكزي  ان مكظل 283مجتم  الدراسة 

  باقي المكظليف العامميف فيما بعد.

 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:
تأثير الحكافز المادية عمى مستكل أداد المكظليف  عيؼ بييما تأثير الحكافز المعيكية عمى  -أ 

األداد متكسط كلبلصة الدراسة أف كؿ الحكافز تؤثر إيجابيا عمى أداد المكظليف لعممهـ كأف 
 يد بزيادة الحكافز.مستكل األداد يز 
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية في درجة الر ا الكظيلي تعزم إلي متغيرات المؤهؿ العممي  -ب 
 كالمستكم اإلدارم  كأف الر ا الكظيلي يزيد بزيادة المؤهؿ العممي كبزيادة المستكم اإلدارم.

كاألمف الكظيلي  أهـ الحكافز مف كجهة يظر المكظليف الراتب الشهرم يميم الشعكر باالستقرار -ج 
ثـ طبيعة الكظيلة مف حيث الصبلحيات كطريقة اإلشراؼ كالمسيكلية كتتساكل في األهمية كبل 

 مف الترقيات كالمكاف(ت المالية كالتأميف كالمعاشات كالعبلقة الجيدة م  الرؤساد كالزمبلد.

ياد  استلداـ كمف أهـ تكصيات الدراسة زيادة الحكافز المادية كلصكصان عبلكة الزكجة كاألب
يظاـ لتقييـ األداد كتكفير المعدات المياسبة لممكظليف لتأدية كظايلهـ  كاالهتماـ باالحتياجات 

 التدريبية لممكظليف  كاستلداـ مبدأ المشاركة في اللطط كالقرارات.
 

 الدراسات العربية:
بحث  ( بعنكاف: تأثير إعادة تصميـ الكظيفة في األدا: المنظمي.4102دراسة صالح )  -0

 ميدايي لعيية مف مكاتب الملتشيف العاميف بالعراؽ.
تيكع ) الدراسة التعرؼ عمى األبعاد األساسية إلعادة تصميـ الكظيلة المتمثمة بالتالي تهدف

في األداد الميظمي.  كتأثيرهاالمهارة  تحديد المهمة  أهمية المهمة  االستقبللية  التغذية العكسية( 
  الباحث الميهج الكصلي كاستلدـ عدة أدكات لمبحث كايت ميها كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب

االستباية ككسيمة أساسية كاعتمد كذلؾ عمى السجبلت كالمشاهدات اللعمية كالمقاببلت الشلصية. 
كقد بمغت عيية   كتككف مجتم  الدراسة مف لمس مكاتب ملتشيف عاميف في الكزارات العراقية

 عاـ.   ان ملتش 93الدراسة 

 ت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:كتكصم

 .يكجكد عبلقة ارتباط كأثر بيف إعادة تصميـ الكظيلة كمتغيراتها كبيف األداد الميظم -أ 

 تزداد مسيكلية المكظؼ بقدر السمطة الملكلة لم كبقدر ميحم االستقبللية الكاممة. -ب 

األفراد بتحديد المهمات إدارة  اهتماـتزداد فاعمية ككلادة األداد الميظمي في المكاتب قكة بزيادة  -ج 
لمكظايؼ التي تشغمها األقساـ بحيث تككف ذات داللة كمعيي كتيكع المهارات كاعطاد 

 االستقبللية كالتغذية الراجعة في معرفة يتايج العمؿ.

شكؿ معيكم بلصايص إعادة تصميـ الكظايؼ المتمثمة بأهمية بيتأثر األداد الميظمي إيجابيان ك  -د 
 كالتغذية العكسية.  كاالستقبللية  كتحديد المهمة  تكتيكع المهارا  المهمة
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كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة قياـ المكاتب المبحكثة بإعادة تصميـ الكظيلة بأسمكب 
عممي صحيح  ك ركرة اعتماد األفراد عمى أسمكب اإلثراد الكظيلي  كتلكيض الصبلحيات كاعتماد 

 يكلية  كالعمؿ بمبدأ التغذية الراجعة.البلمركزية في العمؿ كالتشجي  عمى تحمؿ المس
 

( بعنكاف: الكال: الكظيفي كعالقتو بخصائص العمؿ الخمس لدل 4103) دراسة السبيعي  -4
 .الضباط العامميف باألجيزة األمنية بمطار الممؾ خالد الدكلي بالرياض

رؼ ال باط العامميف  ككذلؾ التع لمستكل الكالد الكظيلي لد ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
عمى درجة تكفر لصايص العمؿ اللمس الكاردة في يمكذج هاكماف ك أكلدهاـ  في كظايؼ 
ال باط العامميف باألجهزة األميية بمطار الممؾ لالد الدكلي مف كجهة يظر المبحكثيف  كتهدؼ 

االستقبللية  تيكع ) كذلؾ إلى التعرؼ عمى عبلقة الكالد الكظيلي بكؿو مف لصايص العمؿ اللمس
يف باألجهزة مال باط العام لرات  هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  التغذية الراجعة( لدالمها

األميية بمطار الممؾ لالد الدكلي بالرياض. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي 
بيؽ   كتـ تطان  ابط 161التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف 

عميهـ    االستبايةالدراسة عمي كامؿ مجتم  الدراسة كفؽ أسمكب الحصر الشامؿ  كبعد تكزي  
 صالحة. استباية 141استعاد الباحث ميهـ 

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

أظهرت يتايج الدراسة أف الكالد الكظيلي لدل ال باط العامميف باألجهزة األميية بمطار الممؾ  -أ 
 (.5مف  3481) دكلي جاد بدرجة مرتلعة بمتكسط حسابيلالد ال

بييت يتايج الدارسة أف أفراد عيية الدراسة مكافقكف بدرجة كبيرة عمى لصايص العمؿ بصلة  -ب 
 (.5مف  34566) عامة بمتكسط حسابي

كشلت يتايج الدراسة كجكد عبلقة طردية مكجبة متكسطة القكة بيف الكالد الكظيلي كلصايص  -ج 
 صلة عامة.العمؿ اللمس ب

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية حكؿ لصايص العمؿ اللمس بالتبلؼ متغير العمر   -د 
 المؤهؿ العممي  عدد سيكات اللدمة بالمطار  جهة العمؿ  الرتبة العسكرية.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية حكؿ لصايص العمؿ بالتبلؼ عدد سيكات اللدمة  -ق 
 ثرسية فأك 31العسكرية لصالح اللية مف 
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كمف أهـ التكصيات لمدراسة االهتماـ بإشراؾ المرؤكسيف في اتلاذ القرارات  كالحد مف 
تاحة اللرصة لممكظليف  الرقابة المباشرة كتيمية الرقابة الذاتية كتحسيف بيية العمؿ الكظيلية  كا 

ارات الستغبلؿ قدراتهـ كلبراتهـ في أداد أعمالهـ  ك ركرة ميح الصبلحية لمعامميف التلاذ القر 
 المتعمقة بإيجاز أعمالهـ.

 

( بعنكاف: الدكافع الذاتية كعالقتيا بأدا: العامميف بقطاع حرس 2011) دراسة المطيرم  -3
   .الحدكد بحفر الباطف

الدراسة التعرؼ إلي عبلقة الدكاف  الذاتية بأداد العامميف بقطاع حرس الحدكد  بحلر  تهدف
الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة  الباطف. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث

مف مجمكع المكظليف العامميف في حرس  مكظلان  417مف بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية 
 مكظلان.  533الحدكد بحلر الباطف بالسعكدية كالبالد عددهـ 

 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها :
 ية كأداد المكظليف ككمما زادت الدكاف  ارتل  أداد العامميف.هياؾ عبلقة قكية بيف الدكاف  الذات -أ 

 أظهرت الدراسة أهمية الدكاف  الذاتية لممكظليف تجاه عممهـ.  -ب 

بأهمية كدكر الدافعية الذاتية كيجب  كمف اهـ تكصيات الدراسة  ركرة اهتماـ لممسيكليف
الذاتية كالتي سكؼ تساعد  ك عها  مف برامج التدريب  العمؿ عمى ك   كتطكير ملهكـ الدافعية

 عمى تحقيؽ اهداؼ الميظمة.
 

بعنكاف: أثر أبعاد الدافعية عمى سمكؾ المكاطنة  (4100) دراسة البشابشة ك الحراحشة  -2
 دراسة ميدايية مف كجهة يظر العامميف في بمديات محافظات األردف. .التنظيمية

سمكؾ المكاطية التيظيمية في الدراسة التعرؼ عمى تحميؿ أثر متغيرات الدافعية في  تهدف
بمديات محافظات جيكب األردف. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي 

كتـ تطبيؽ  العامميف التي طكرها لكثايز(. دافعية كاستلدـ االستباية كأداة بحثية )استباية قياس
مكظلان  حسب  1180د عددهـ مكظؼ مف أصؿ مجتم  الدراسة البال  400الدراسة عمى عيية مف 

 .2006السجبلت الرسمية لمبمديات عاـ 
 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:

أشارت اليتايج الى اف المتكسطات الحسابية لتصكرات العامميف في بمديات محافظات جيكب  -أ 
 األردف أليكاع الحاجات )حاجات البقاد  الحاجة لؤلمف  الحاجة االجتماعية  الحاجة إلي
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االحتراـ  الحاجة إلي تحقيؽ الذات(  جادت بدرجة متكسطة  كبدرجة عالية لسمكؾ المكاطية 
 التيظيمية. 

أشارت اليتايج إلى كجكد أثر هاـ ذم داللة إحصايية ألبعاد الدافعية )حاجات البقاد  الحاجة  -ب 
مكؾ لؤلمف  الحاجة االجتماعية  الحاجة إلى االحتراـ  الحاجة إلي تحقيؽ الذات( في س

المكاطية التيظيمية بملتمؼ ابعادها )ف ايؿ المكاطية العامة  اإليثار  ال مير الحي  الكياسة 
 كالمطؼ  الركح الريا ية(.

كمف اهـ تكصيات الدراسة  ركرة تبيي سياسات عممية مدركسة لتعزيز دافعية العامميف 
ة الصعبة كعدـ القدرة عمى زيادة لديهـ  كتركيز االهتماـ عمى األمف الكظيلي  كيظران لمظركؼ المالي

الركاتب البد مف االعتماد عمى الحكافز المعيكية لزيادة دافعية العامميف  العمؿ عمى اتاحة اللرصة 
 لمعامميف في صي  القرارات كلاصة المتعمقة بعممهـ كتمكييهـ إداريان مما يعزز دافعيتهـ.

 
ية الزراعة بجامعة بغداد نحك ( بعنكاف: مستكل دافعية مكظفي كم4101) دراسة محمد  -2

 العمؿ كعالقتو ببعض العكامؿ.

الدراسة التعرؼ عمى مستكل دافعية مكظلي كمية الزراعة بجامعة بغداد يحك األعماؿ  تهدف
كعبلقتم ببعض العكامؿ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي  إليهـالمككمة 

مكظؼ 111 مف عشكايية بيؽ الدراسة عمى عييةكاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتـ تط
 .% مف مجتم  الدراسة21بمعدؿ

 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:
مستكل دافعية المكظليف يحك عممهـ الكظيلي عمكمان هك المستكل المتكسط كيميؿ إلى  -أ 

 االيللاض اليسبي.

كبيف متغيرم)العمر ك  ( بيف مستكل الدافعية1411) كجكد عبلقة معيكية سالبة كعمى مستكل -ب 
 اللدمة الكظيلية(.

كجكد عبلقة ارتباطيم مكجبة كبسيطة بيف مستكل الدافعية يحك العمؿ الكظيلي كمتغير  -ج 
 التحصيؿ الدراسي كلكيها لـ ترتقي إلى مستكم المعيكية.

كمف أهـ تكصيات الدراسة العمؿ عمى تشجي  التيافس كاإلبداع بيف الليييف كحثهـ عمى 
 تهـ  تشجي  التعاكف بيف الزمبلد كالرؤساد كاالهتماـ بالعبلقات االجتماعية.اكماؿ دراس
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في العمؿ لدل  لإلنجازبعنكاف: األمف النفسي كعالقتو بالدافعية  (4119) دراسة الدلبحي  -6
 معممي المرحمة الثانكية العامة )بنيف( بمدينة الرياض.

ممي المرحمة الثايكية بدافعيتهـ عبلقة األمف اليلسي لدل مع ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
في العمؿ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية  لئليجاز

معمـ مف مجمكع معممي  344 مفعشكايية عيقكدية كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية 
 معممان.  2716المرحمة الثايكية بمديية الرياض  كالبالد عددهـ 
 كتكصمت الدراسة إلى عدة يتايج أهمها:

أف معممي المرحمة الثايكية بمديية الرياض يتمتعكف بمستكل عالي جدان مف الطمأييية كاألمف  -أ 
 اليلسي.

أف معممي المرحمة الثايكية بمديية الرياض مكافقكف تماما عمي اف لديهـ مستكم عالي جدان مف  -ب 
 في العمؿ. لئليجازالدافعية 

( بيف االمف اليلسي لدم معممي المرحمة 0.01عبلقة دالة إحصايية عيد مستكل داللة )كجكد  -ج 
في العمؿ  كهذه العبلقة طرديم كمكجبة االتجاه  بمعيى أف زيادة  لئليجازالثايكية كدافعيتهـ 

 أحد المتغيريف يؤدم إلى زيادة األلر كالعكس صحيح. 

قات االجتماعية بيف المعمميف  كاإلكثار هـ تكصيات الدراسة  ركرة االهتماـ بالعبلأكمف 
مف البرامج كاأليشطة التركيحية المياسبة لمعمؿ التربكم  ك ركرة اشراؾ المعمميف في اتلاذ 
القرارات بالمدرسة  ك ركرة تحسيف ظركؼ بيية العمؿ في المدارس  كالعمؿ عمى زيادة الدعـ 

  كالتقدير االجتماعي.
 

دراسة ميدايية في  .أثر تصميـ العمؿ في اإلجياد الكظيفيبعنكاف:  (4119) دراسة حسيف  -7
 المستشليات اللاصة بمحافظة السميمايية.

في  لمعامميف الكظيلي كاإلجهاد العمؿ تصميـ بيف العبلقة طبيعة الدراسة التعرؼ عمى تهدف
تب  محافظة السميمايية بدكلة العراؽ. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة ا في العاممة اللاصة المستشليات

 411مف الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية  تـ تكزيعها عمى عيية 
 .البسيطة تـ التيارهـ بالطريقة العشكايية% مف أصؿ مجتم  الدراسة  15مكظؼ كتمثؿ يسبة 

 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:

 ظيلي.اإلجهاد الك  مف مقبكلة بدرجة يشعركف أف العامميف -أ 
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هياؾ عبلقة عكسية معيكية بيف تيكع المهارات  ك أهمية العمؿ  كاالستقبللية كالتغذية العكسية  -ب 
 مف جهة كاإلجهاد الكظيلي مف جهة ألرم.

 .بيف التحقؽ مف هكية العمؿ كاإلجهاد الكظيلي معيكيةذات داللة ال تكجد عبلقة  -ج 

 اإلجهاد الكظيلي لمعامميف.ك الدراسي كالتحصيؿ   لجيسا بيف معيكيةذات داللة ال تكجد عبلقة  -د 

كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة زيادة اهتماـ اإلدارات في المستشليات بتيكي  المهارات 
كاالستقبللية كالتحؽ مف هكية العمؿ لؤلعماؿ التي يكمؼ بها العاممكف  كالعمؿ عمى زيادة فرص 

كسابهـالتدريب  كحدكد أدكارهـ كاف تك ح لهـ  أعمالهـ لمهارات جديدة  تعريؼ المكظليف بطبيعة كا 
 األكامر كالتعميمات اللاصة بالعمؿ كالسياسات المتبعة. 

 
. لدافعية كالرضا الكظيفي كتأثيرىما عمى أدا: اإلطاراتابعنكاف:  (4118) دراسة كريمة  -8

 دراسة عمى الشركة الكطنية لمسيارات الصناعية بالركبية بدكلة الجزائر.

از أهمية المتغيرات الثبلث) الدافعية  الر ا الكظيلي كمدل تأثيرهما إبر  هكهدؼ الدراسة 
عمى األداد( في أم ميظمة لتحقيؽ أهدافها. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي 

  كبمغت عيية فرد 271كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف   االرتباطي
التيارهـ بطريقة مقصكدة  كبعد استرداد االستبايات كاستبعاد الغير صالح تـ فرد   199الدراسة 

 . ملردة 189ميها تـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف 

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

كجكد عبلقة تلاعمية بيف أيماط الدافعية كمستكل الر ا الكظيلي كالتي بدكرها تؤثر عمى أداد  -أ 
 اإلطارات.

لتبلؼ في مستكل األداد بالتبلؼ أيماط الدافعية) الدافعية الدالمية  اللارجية عدـ كجكد ا -ب 
 كالبلدفعية(.

 عدـ كجكد التبلؼ في مستكل الر ا الكظيلي بالتبلؼ أيماط الدافعية) الدافعية الدالمية -ج 
 .اللارجية كالبلدفعية(ك 

اد  ك ركرة تطبيؽ كمف اهـ تكصيات الدراسة  ركرة ربط المكافيات كالعبلكات بلاعمية األد
المك كعية في تقييـ األداد حتي يشعر العامؿ بعدالة التقييـ كبالتالي عدالة المكاف(ت  تمكيف 
العامميف مف االطبلع عمى يتايج التقييـ كمياقشتها   ركرة تحسيف ظركؼ العمؿ  كاالهتماـ 

 بالعبلقات االجتماعية  تلصيص فترات لتدريب لمعامميف. 
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بعنكاف: أثر مصادر قكة القائد في دافعية العمؿ لدل اإلدارة العميا  (4112) دراسة المحاسنة -9
 في مركز الكزارات األردنية.

الدراسة التعرؼ عمى مصادر قكة القايد) قكة اإلكراه  القكة القايكيية  قكة المعرفة  قكة  تهدف
كلتحقيؽ هدؼ الدراسة  دافعية العمؿ لدل اإلدارة العميا في مركز الكزارات األرديية. فياإلعجاب( 

اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى 
ميها  21استباية  كتـ استبعاد  471  كبعد التكزي  تـ استرجاع فرد 581 مفكامؿ مجتم  الدراسة 

  استباية.  451لعدـ صبلحيتها  كل   لمتحميؿ االحصايي 

 الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:كتكصمت 

أشارت اليتايج أف أهمية مصادر قكة القايد باليسبة لممبحكثيف هي حسب الترتيب التالي) قكة  -أ 
 المكافأة  القكة القايكيية  قكة المعرفة  قكة اإلعجاب  قكة اإلكراه(.

التالي)  بييت اليتايج أف مستكم دافعية العمؿ مرتلعان كجاد ترتيب هذه الدكاف  عمى اليحك -ب 
الدكاف  االجتماعية  الدكاف  المهيية  الدكاف  اليلسية  الدكاف  االقتصادية  الدكاف  العممية 

 الثقافية(.

كجكد عبلقة ارتباطيم ذات داللة إحصايية مهمة بيف متغيرات الدراسة المستقمة مصادر قكة  -ج 
لمعرفة  قكة اإلعجاب(  كبيف القايد مجتمعة) قكة اإلكراه  قكة المكافأة  القكة القايكيية  قكة ا

المتغير التاب ) دافعية العمؿ(  ككايت أقكم عبلقة هي التي ربطت بيف) قكة المعرفة( كدافعية 
 العمؿ  في حيف كايت أ عؼ عبلقة ارتباطيم هي بيف) قكة اإلكراه( كدافعية العمؿ.

ات القػادة هـ تكصيات الدراسة  ركرة عقد يدكات تثقيلية كتدريبية لتيمية مهػار أكمف 
كقػػدراتهـ  ك ػػركرة تعػػرؼ القػػادة اإلداريػػيف عمػػى مصػػادر القػػكة التاليػػة )قػػكة المكافػػأة  القػػكة 
القايكييػػػة  قػػػكة المعرفػػػة( التػػػي مػػػف شػػػايها أف تزيػػػد مػػػف دافعيػػػة العمػػػؿ  كاالبتعػػػاد عػػػف تمػػػؾ 
 المصػػادر كالمتمثمػػة بقػػكة اإلكػػراه التػػي مػػف شػػأيها أف تػػؤثر سػػمبان فػػي دافعيػػة العمػػؿ لػػدل تمػػؾ
حجػػػامهـ عػػػف المسػػػاهمة اإليجابيػػػة فػػػي العمميػػػات التيظيميػػػة  القيػػػادات  كبالتػػػالي إحبػػػاطهـ كا 

 الملتملة.
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بعنكاف: مدل تأثير المكافآت المالية في دافعية مكظفي  (4112)ر الجاددراسة الجسار؛ ك  -01
 دراسة ميدايية تطبيقية عمى مكظلي كزارة المالية بدكلة الككيت. .الخدمة المدنية

لدراسة التعرؼ إلي مدل تأثير سياسة المكافأة المالية في دافعية مكظلي اللدمة ا تهدف
المديية. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف 

 215مدير ك 85مكظؼ ميهـ  311  كبمغت عيية الدراسة ان مكظل 1632مجتم  الدراسة مف 
 مرؤكس.

 الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:كتكصمت 

سياسة المكافأة المالية لها تأثير مباشر في زيادة كلادة العمؿ كمف ثـ تحسيف مستكيات  -أ 
 اإليتاج.

أدت إلى فجكة بيف الكظايؼ اإلشرافية   اآلرادكجكد التبلؼ لم داللة إحصايية في  -ب 
هـ أف اليظاـ الحالي فحيف يرل المديركف مف ميظكر ؤكسيف حكؿ عدالة اليظاـ الحالي  كالمر 

 المرؤكسيف عكس ذلؾ. ليلي بالغرض بييما ير 

كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة تعديؿ يظاـ المكافأة المالية ليتياسب م  تطمعات كاهداؼ 
العامميف كاف تككف مقياسان لمستكل اإليتاجية المبذكؿ لبلؿ السية المالية  ك ركرة إشهار المكافأة 

 يسهـ في تحليز الجمي  عمى بذؿ المزيد مف الجهد في العمؿ.المالية لممكظليف مما 
 

بعنكاف: دافعية العمؿ كعالقتيا بأدا: العامميف في األجيزة  (4113) دراسة الفايدم -00
 دراسة مسحية عمى  باط شرطة الرياض. .األمنية

الدراسة التعرؼ عمى مستكل الدافعية يحك العمؿ لدم  باط شرطة مديية الرياض  تهدف
عرؼ عمى كاق  أداد العامميف كالعبلقة بييهـ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج كالت

 ابط  كبمغت  424كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف  التحميمي الكصلي
تـ التيارهـ بالطريقة العشكايية الطبقية  كبعد استرداد االستبايات  ان  ابط 351عيية الدراسة 

  ابطان.  274كاستبعاد الغير صالح ميها تـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

 ارتلاع مستكل الدافعية لدل العامميف في شرطة مديية الرياض. -أ 

 كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصايية بيف الدافعية كاألداد. -ب 
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 الية ككؿو مف األداد كالدافعية.عدـ كجكد عبلقة بيف اللبرة في الكظيلة الح -ج 

كجكد عبلقة ذات داللة إحصايية بيف كؿو مف العمر كاألداد كالرتبة العسكرية كاللبرة في  -د 
 الكظيلة الحالية كبيف مستكل الدافعية.

عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصايية في مستكيات الدافعية لدل العامميف في شرطة مديية  -ق 
 يلهـ الحالية.الرياض بالتبلؼ مسميات كظا

 
( بعنكاف: دكافع العمؿ كعالقتيا بنظـ القيـ الشخصية لدم مكظفي 4114) دراسة البدرم -04

 القطاع العاـ في منطقة بمدية بنغازم بميبيا.

دكاف  العمؿ( كفقان لهـر ماسمك ) الدراسة التعرؼ إلي مستكل إشباع الحاجات اإليسايية تهدف
كلتحقيؽ هدؼ  لتي تدف  كتؤثر في سمكؾ المكظليف.لمحاجات في قياس يظـ القيـ الشلصية ا

الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة 
 مكظؼ مف المستكيات اإلدارية الثبلث األعمى  المتكسط  التيليذم. 2111عمى عيية مككيم مف 

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

 أف هياؾ شعكران باليقص عيد أفراد العيية في إشباع الحاجات األساسية كحاجة األمف. -أ 

 أف أكثر الحاجات أهمية لديهـ هي الحاجة لبلحتراـ ثـ تحقيؽ الذات. -ب 

 ركرة إيجاد مياخ مياسب يسهـ في تحليز كدف  المكظليف  كمف اهـ تكصيات الدراسة
االعماؿ كزيادة اللرص لبلستقبللية كتلكيض السمطات  لزيادة أدايهـ الكظيلي كذلؾ عف طريؽ تيكي 

 كاعطاد المزيد مف المسيكليات.
 

( بعنكاف: عالقة خصائص الكظيفة بسمككيات المكاطنة التنظيمية 4110) دراسة الخميس -03
دراسة تطبيقية عمى المكظليف العامميف باإلدارة الهيدسية كاإلسكاف بقكات الدفاع  .لدل المكظفيف
 ة الرياض.الجكم بمديي

هدؼ الدراسة إبراز أهمية سمككيات المكاطية التيظيمية كفحص العبلقة بييهما كبيف 
لصايص الكظيلة اللمس كهي )االستقبللية  تيكع المهارات  هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية 
الكظيلة  التغذية الراجعة(  كما هدفت إلى معرفة اللصايص الكظيلية التي تسهـ بزيادة مستكيات 

 الكصليكلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج  داد المكظليف لسمككيات المكاطية التيظيمية.أ
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  ان مكظل 674كتككف مجتم  الدراسة مف  كاستلدـ االستباية كأداة بحثية لجم  البيايات. االرتباطي
 مكظؼ  تـ التيارهـ بالطريقة العشكايية الطبقية. 311تـ تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف 

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

  .بييت يتايج الدارسة أف أفراد عيية الدراسة مكافقكف بدرجة كبيرة عمى لصايص العمؿ -أ 

هياؾ عبلقة ارتباط إيجابية ذات داللة معيكية بيف درجة االستقبللية في الكظيلة كسمككيات  -ب 
 المكاطية.

لمهارات المطمكبة في الكظيلة كسمككيات هياؾ عبلقة ارتباط ذات داللة معيكية بيف تيكع ا  -ج 
 المكاطية.

 هياؾ عبلقة ارتباط ذات داللة معيكية بيف هكية الكظيلة كسمككيات المكاطية. -د 

 هياؾ عبلقة ارتباط ذات داللة معيكية بيف الشعكر بأهمية الكظيلة كسمككيات المكاطية. -ق 

 الكظيلة كسمككيات المكاطية.هياؾ عبلقة ارتباط ذات داللة معيكية بيف التغذية الراجعة في  -ك 

كمف اهـ تكصيات الدراسة  ركرة العمؿ عمى إثراد الكظايؼ كذلؾ بتغيير بع ان مف 
جكايبها اك الطريقة التي تمارس بها  كاأللذ بعيف االعتبار أهمية لاصية االستقبللية في الكظيلة 

ار المتعمؽ بالكيلية التي كبالذات في تحديد إجرادات العمؿ  كتكسي  درجة الحرية في اتلاذ القر 
يزاكؿ بها المكظؼ مهاـ عممم كتحديد اإلجرادات المستلدمة  لتيليذ العمؿ كجدكلتم مما يزيد مف 
شعكر المكظليف بالمسيكلية كااللتزاـ يحك اعمالهـ  ككذلؾ االهتماـ بعامؿ التيكع في مهاـ العمؿ 

ي مهاـ العمؿ لدم المرؤكسيف بحيث يشعر كالمهارات المطمكبة ألدايها  كاالهتماـ بعامؿ التكامؿ ف
المكظؼ بهكية الكظيلة بإعطايم اللرصة ألداد مهاـ عمؿ كاممة مما يرف  مف درجة مسيكليتم 
كمسايمتم كيزيد مف فرص تطكره الكظيلي   ركرة تكفير تغذية راجعة لممكظؼ عف مستكل أدايم 

ف المكظليف  كاالهتماـ بجكايب العدالة كدرجة إتقايم لعممم  كاالهتماـ بالعبلقات االجتماعية بي
التيظيمية فيما يتعمؽ باألساليب كاإلجرادات كالسياسات في بيية العمؿ بما يحقؽ المساكاة كالعدالة 

 بيف المكظليف.
 

( بعنكاف: عالقة الدافعية نحك العمؿ ببعض المتغيرات الشخصية 4111) دراسة العمر -02
 ت.كالكظيفية لدل المكظفيف في دكلة الككي

 فالككيتييمستكل الدافعية يحك العمؿ كااليجاز لدل المكظليف  ىالدراسة التعرؼ إل تهدف
مستكل الدافعية  فيككذلؾ التعرؼ عمى بعض إلى بعض المتغيرات المهيية كالشلصية المؤثرة 
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يحك العمؿ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. 
 .مكظؼو  2611ـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف كت

 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:

 دافعية المكظليف كايت متكسطة المستكل بغض اليظر عف قطاعاتهـ الكظيلية. -أ 

 مستكل الدافعية لدل الذككر أعمى ميها لدل اإلياث. -ب 

 تب كالمسميات الكظيلية.دافعية المكظليف ترتل  م  زيادة سيكات اللبرة ككذلؾ م  ارتلاع المر  -ج 

 فرؽ ذك داللة معيكية في الدافعية بيف المكظليف اإلدارييف كالليييف. ال يكجد -د 

كمف اهـ تكصيات الدراسة  ركرة بياد يظاـ تتبعي لمعرفة مستكيات الدافعية لدل 
 المكظليف كمعرفة البعد اليلسي لممكظؼ  ك ركرة اعداد برامج لتيمية الدافعية لممكظليف   ركرة
ك كح األدكار كالمسيكلية كالمحاسبة كالردكد المادم  ك ركرة لمؽ يظاـ لمتغذية الراجعة حكؿ 

 مستكل اداد المكظؼ في عممم.
 

دراسة  .( بعنكاف: خصائص الكظيفة كأثرىا في أدا: العامميف0999دراسة الزىراني ) -02
 مسحية عمى عيية مف  باط الدفاع المديي بالمممكة العربية السعكدية.  

الدراسة التعرؼ إلي مستكل أداد ال باط العامميف ككذلؾ معرفة العبلقة كاالرتباط  تهدف
مسمي الكظيلة  رتبة الكظيلة  مكق  الكظيلة  الدكر الكظيلي لمكظيلة  ) بيف اللصايص الكظيلية

ع الحقكؽ المادية كالمعيكية لمكظيلة  مؤهبلت كلبرات شاغؿ الكظيلة( كأداد ال باط في جهاز الدفا
المديي في المممكة العربية السعكدية. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي 

 ابط  كبمغت عيية  1672االرتباطي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية. كتككف مجتم  الدراسة مف 
  ابطان  تـ التيارهـ بالطريقة 467  بييما تـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مفان  ابط 581الدراسة 

 العشكايية الطبقية.

 كتكصمت الدراسة إلي عدة يتايج أهمها:

أف مستكل أداد ال باط في جهاز الدفاع المديي بصلة عامة كاف بدرجة ايجابية كبيرة  حيث  -أ 
 %(.83444) كصمت معدالت األداد إلى

بيرسكف( إف هياؾ عبلقة ارتباط عكسية سالبة بيسب ملتملة ) أظهرت يتايج معامؿ االرتباط -ب 
دالالت إحصايية لكؿ مف لصايص لدكر الكظيلي كاألداد الكظيلي كبيف كؿ مف رتبة ذات 

 ال ابط  كرتبة الكظيلة  كالمؤهؿ العممي  كعدد سيكات اللدمة العسكرية  كمسمى الكظيلة.
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هـ تكصيات الدراسة  ركرة ك   كصؼ كظيلي يك ح مهاـ كدكر كؿ  ابط أكمف 
ى ميح كتحديد الصبلحيات الكظيلية لكافة كظايؼ ال باط بجهاز الدفاع المديي.  ركرة العمؿ عم

حسب مستكل الكظيلة اإلدارم. التركيز عمى اتباع التدرج الهرمي الكظيلي في اتلاذ القرارات كتيليذ 
االعماؿ كاإلجرادات  مما يساهـ في تكحيد اإلجراد كالق اد عمى االزدكاجية في استقباؿ األكامر 

لؿ االعماؿ كت ارب األدكار الكظيلية. تطكير يظـ العمؿ كتبسيط كالتعميمات بشكؿ يمي  تدا
بما يؤدم إلى سرعة إيجاز األعماؿ ككلادة األداد. تكفير اإلمكاييات المادية كالبشرية  مإجرادات

لتيليذ مهاـ الكظيلة المككمة لكؿ مكظؼ  التلليؼ مف حدة ال غكط اليلسية كت يؽ اللجكة بيف 
بزرع الثقة المتبادلة بييهـ  االهتماـ باحتياجات المكظليف  فرؤكسيالرؤساد المباشريف كالم

 بالمستكيات التيليذية أليهـ الدعامة األساسية في تيليذ المهاـ المرسكمة لمجهاز.
 

أجريت  .( بعنكاف: العالقة بيف خصائص الكظيفة كنتائج العمؿ0997) دراسة الكالبي -06
 ة الرياض.هذه الدراسة ببيية األعماؿ السعكدية بمديي

تيكع المهارات  كأهمية ) بلقة بيف لصايص العمؿ اللمس كهىهدؼ الدراسة فحص الع
)األداد الكظيلي   العمؿ  كهكية العمؿ  كاالستقبللية  كالتغذية الراجعة( كمتغيرات يتايج العمؿ كهى

مؿ  كالر ا الكظيلي  كالكالد لمميظمة  كالتكتر المصاحب لمعمؿ  كتعارض الدكر  ك غكط الع
كاستلدـ االستباية  التحميمي الكصليكلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج  كمشاكؿ العمؿ(.

مكظؼ  تـ التيارهـ بالطريقة العشكايية  كبعد  276كتـ تطبيؽ الدراسة عمي عيية مف . كأداة بحثية
 . استباية 213جم  االستبايات كجد الصالح ميها 

 أهمها:كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج 

 لصايص العمؿ اللمس ليست مقاييس مستقمة باستثياد لاصية تيكع المهارات. -أ 

 هياؾ عبلقة ذات داللة معيكية بيف لصايص العمؿ اللمس كمتغيرات يتايج العمؿ. -ب 

ليس هياؾ عبلقة ذات داللة معيكية بيف لصايص العمؿ كالر ا عف المرتب  كيرج  ذلؾ  -ج 
 يص. ككف هذا المتغير مستقؿ عف هذه اللصا

كمف أهـ تكصيات الدراسة القياـ بدراسات مشابهة في المؤسسات العربية عامة كالسعكدية 
لاصة  بحث الحاالت اليلسية التي اقترحها اليمكذج كالتي هي عبارة عف متغيرات كسطية بيف 
لصايص العمؿ كبيف يتايج العمؿ  كيكصي بدراسة قكة الحاجة لميمك اللردم التي اقترحها 

اما باليسبة لمتكصيات العممية  ركرة تصميـ الكظايؼ بطريقة تميحها لصايص معييم  اليمكذج.
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مثؿ تيكع المهارات  ك ركرة ميح حرية حقيقية كاستقبللية لممكظليف في جدكلة العمؿ كتحديد 
 الطرؽ المستلدمة إليجازه. 

 الدراسات األجنبية: 
 ( بعنكاف: 2014)  Karimiدراسة   -0

Prediction of working motivation through job characteristic: the role of  

internal motivation, general and growth satisfaction. 
التيبؤ بدافعية العمؿ مف لبلؿ لصايص العمؿ: دكر الدافعية الدالمية " ترجمة العيكاف:
 ."كاليمك كزيادة الر ا

لصايص العمؿ لمكظلي كزارة التربية  التيبؤ بدافعية العمؿ مف لبلؿإلى الدراسة  تهدف
. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اتب  الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستباية كالتعميـ االيرايية
تـ التيارهـ امرأة   111رجؿ ك 111ميهـ مكظؼ   211كبمغت عيية الدراسة  كأداة بحثية.

 .البسيطةبالطريقة العشكايية 

 يتايج أهمها: كتكصمت الدارسة إلى عدة

كجكد عبلقة ذات داللة احصايية مهمة كذات تأثير إيجابي بيف لصايص العمؿ كبيف الدافعية  -أ 
 لمعمؿ.

) تيكع المهارات  هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  لصايص العمؿ اللمس الرييسية  -ب 
افعية الدالمية لها عبلقة ذات مغزل عمي الدافعية لمعمؿ كالد االستقبللية  التغذية الراجعة(

 كالر ا العاـ كتيمية الشعكر بالر ا.

لاصية تيكع المهارات هي األكثر تأثيران عمى الدافعية بييما لاصية االستقبللية هي األقؿ تأثيران  -ج 
 عمى دافعية المكظليف.

كمف أهـ تكصيات الدراسة إجراد دراسات مستقبمية عمى مؤسسات ألرل لتأكيد هذه 
بكزارة التربية كالتعميـ كمدراد المكارد البشرية تصميـ كظايؼ العامميف كفؽ الدراسة  عمى المدراد 

يمكذج لصايص العمؿ  إجراد مزيد مف االبحاث لتحديد العكامؿ اللارجية كالدالمية التي تؤدم 
 يحك الر ا الكظيلي لممكظليف.
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 ( بعنكاف:4103) Bernotaiteدراسة  -4
"Importance of motivational factors among young employees in the 

service sector" 

 "أهمية العكامؿ المحلزة بيف المكظليف الشباب في قطاع اللدمات"ترجمة العيكاف: 

هدؼ الدارسة تحديد ك تحميؿ كمياقشة أهـ  العكامؿ المحلزة لممكظليف الذيف يعممكف في 
كلية مقرها الديمارؾ تعمؿ   كهي شركة دHMS Hostمجاؿ تقديـ اللدمات  دراسة حالة شركة 
. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث ان دكلي ان مطار   112بمجاؿ التسكؽ في عدة دكؿ كفي اكثر مف

كتـ تطبيؽ  كاستلدـ االستبياف كالمقابمة كأداة بحثية.  الميهج االستقرايي كأحيايان  الميهج االستيباطي
مف أصؿ مجتم  الدارسة  29-18سف  أعمارهـ في مكظلان  137مف الدراسة عمى عيية مككية 

 .ان مكظل 170البالد  

 إلى عدة يتايج أهمها: الدراسة تكتكصم

  العبلقة م  األقرافهي: أهـ العكامؿ المحلزة عيد المكظليف الشباب في قطاع اللدمات  -أ 
 المسؤكلية. ك   الحياة الشلصية  ك الراتبك 

ليتايج عمى فهـ كمعرفة ما هي كتساعد ا  مف مصدر لارجي ان أف هذه الدكاف  تيب  أساس -ب 
 المحركات التي تزيد مف دافعية المكظليف. 

فايدة لصياع هـ التكصيات لمدراسة  ركرة االهتماـ بيتايج هذه البحكث ككيها تعطي أكمف 
 أف تعتمدإدارة المكارد البشرية  عمىكتساعد في فهـ ما الذم يحرؾ دافعية المكظليف   القرار 

لزيادة دافعية المكظليف  لمعمؿ بطريقة أف ؿتصميـ ك ف  دافعية المكظليف لر  أساليب أكثر يجاعة
 كبالذات الجدد.

 ( بعنكاف: 2013) كآخركف Isfahani دراسة -3
" Job Characteristic Perception and Intrinsic Motivation in 

 Medical Record Department Staff". 

 ية الدالمية لمكظلي قسـ السجبلت الطبية".إدراؾ لصايص العمؿ كالدافع" ترجمة العيكاف:

تحديد العبلقة بيف لصايص العمؿ كالدافعية الدالمية لمكظلي قسـ السجبلت هدؼ الدراسة 
 .2112 -2111الطبية في المستشليات المرتبطة بجامعة العمكـ الطبية بأصلهاف كذلؾ عف عاـ 

ككايت عبارة  االستباية كأداة بحثية ـكاستلدالكصلي  كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث الميهج 
كتشمؿ  1981استباية للصايص العمؿ التي ك عها هاكماف كأكلدهاـ عاـ  ى:عف استبايتيف  األكل
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فقرة تـ ك عها مف لبلؿ المصادر العممية كاليظريات  28فقرة  كالثايية لقياس الدافعية كتشمؿ  23
 .امرأه  89ك رجؿ   38  ميهـ ان مكظل 127 كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف ذات العبلقة.

 كتكصمت الدارسة إلي عدة يتايج أهمها:

تيكع المهارات  )كجكد عبلقة ذات داللة احصايية مهمة بيف لصايص العمؿ اللمس الرييسية  -أ 
كبيف الدافعية الدالمية  هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  االستقبللية  التغذية الراجعة(

 تأثير إيجابي.لممكظليف ذات 

 لاصية التغذية الراجعة هي األكثر تأثيران عمى دافعية المكظليف. -ب 

 لتعز متكسط تكفر لصايص العمؿ المتكقعة فركؽ ذات داللة إحصايية في  ال تكجد -ج 
 العمر  كالجيس  كالمستكل التعميمي  كيكع العمؿ. لممتغيرات التالية:

يص العمؿ المتكقعة تعزل لممتغيرات كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية في متكسط تكفر لصا -د 
 مكاف العمؿ.سيكات اللدمة  ك   التالية:

ـ تكصيات الدراسة  ركرة ميح المكظليف فرصة إلظهار مكاهبهـ  ك ركرة تحديد كمف أه
مهاـ العمؿ بشكؿ كا ح  عقد دكرات تدريبية لممكظليف الجدد قبؿ البدد بأعمالهـ كتحديد مهامهـ 

لمكظليف كشرح أهمية أعمالهـ كتأثيرها عمى باقي األعماؿ كالمؤسسة  بك كح  عقد لقادات م  ا
بداعهـ  ك ركرة تقديـ إ ركرة إعطاد المزيد مف االستقبللية لممكظليف لمقياـ بمهامهـ كاظهار 

 بداد المبلحظات عمى أداد المكظليف.ا  تغذية راجعة ك 

 

 ( بعنكاف:4104) Grundmann دراسة -4
" The Motivating Potential of Job Characteristics and Rewards". 

 ت".مة مف لبلؿ لصايص العمؿ كالمكاف(الدافعية المحتمترجمة العيكاف: "

لصايص العمؿ اللمس األساسية) تيكع كبلن مف المكافيات ك الدارسة التعرؼ إلى أثر  تهدف
جعة( عمى مستكل المهارات  هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  االستقبللية  التغذية الرا

كالمشاركة لمكظلي االتحاد اللدرالي األمريكي  كقد أجرم هذا البحث  مف المسح دافعية ال
لدراسة  (MSPB)مجمس حماية يظـ الجدارة كاالستحقاؽ الذم قاـ بم  2111الحككمي الدكرم لعاـ 

الي مامها لمبادئ  مدل يجاح الحككمة في إدارتها لمقكم العاممة بكافة الكزارات كالهييات المستقمة
استلدـ تـ كلتحقيؽ هدؼ الدراسة يظاـ الجدارة  كتـ تقديمم لمرييس كمجمس الككيغرس األمريكي. 

مكظؼ  19295كتـ تكزيعها كرقيان لعدد  كاستلدـ االستبياف كأداة بحثية  الميهج الكصلي التحميمي
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 كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية. ةعبر اإليميبلت كالشبكة العيكبكتي ان مكظل 719675كالكتركييان لعدد 
بمعدؿ مكظؼ  439162لممسح  اكالذيف استجابك  مكظؼ  71,970 مككية مف عشكايية طبقية

 % مف يسبة المبحكثيف.58بمعدؿ  42020% ككايت عدد االستبايات الصالحة 61

 إلى عدة يتايج أهمها: الدراسة تكتكصم

هكية الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  تيكع المهارات  )أف لصايص العمؿ اللمس الرييسية  -أ 
 عمى دافعية المكظليف. ان كبير  ان لها تأثير  االستقبللية  التغذية الراجعة(

% مف مكظلي االتحاد اللدرالي  21تبمد يسبة المكظليف الذيف لديهـ دافعية عالية حكالي  -ب 
 األمريكي.

 في ارتلاع.كمما اعتقد المكظؼ أف جهكده مثمرة كياجحة كاف مستكل دافعيتم  -ج 

األداد كاف بيسبة مرتلعة عيد المكظليف الذيف لديهـ كظيلة كاممة كذات أيشطة متعددة  كالذيف  -د 
 لديهـ استقبللية في كيلية القياـ بعممهـ  كالذيف تـ إعطايهـ تغذية راجعة. 

كاعتماد مبدأ المشاركة    هـ تكصيات الدراسة  ركرة العمؿ عمى تحليز المكظليفأكمف 
دايهـ كربط ذلؾ أتأثير عمى دافعية المكظليف كجكدة ماد المكاف(ت ككسيمة لها أهمية ك عتك ركرة ا

 بالجهد كاألداد.
 

 بعنكاف:  Tavakoli (4100)ك  Pessaranدراسة   -2
To identify the employees’ motivation of Parsian hotels  in Tehran. 

 في طهراف" شيفبر مكظلي فيادؽ  مدل دافعية" تحديد ترجمة العيكاف:

فيادؽ استقبلؿ  ككثر  ) في طهراف برشيفالدراسة التعرؼ عمى دكاف  مكظلي فيادؽ  تهدف
يليف( كتقديـ بعض االقتراحات لتعزيز دكاف  مكظلي الليدؽ. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة  ايغبلب كا 

لدراسة عمى استلدـ الباحث الميهج الكصلي التحميمي كاستلدـ االستبياف كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ ا
 .ان مكظل 887 مف أصؿ مجتم  الدراسة البالد  ان مكظل  247عيية مككية مف

 كتكصمت الدراسة إلى عدة يتايج أهمها:

 يليف.ا  دافعية مكظلي فيدؽ ككثر كايغبلب معقكلة كايجابية كأف ؿ مف مكظلي فيدؽ استقبلؿ ك  -أ 

 .يادة دافعيتهـيليف األسكأ مف بيف مكظلي الليادؽ كيتعذر ز إدافعية مكظلي فيدؽ  -ب 
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  كتحسيف المكظليف مف مستمزمات العمؿ كمف أهـ تكصيات الدراسة  تكفير ما يحتاجم
ظركؼ كبيية العمؿ  تممس الجكايب االيسايية لممكظليف  كاحتراـ كافة المكظليف  تعميـ المكظليف 

كالعمؿ كتكفير التدريب لهـ  ايشاد صيدكؽ اقتراحات كالتيار أف ؿ االقتراحات بلصكص العمؿ 
عمى تيليذها  عقد لقادات م  مكظلي األقساـ كاالستماع لهـ كمياقشة أفكارهـ  اطبلع المكظليف 
عمى الصعكبات التي تكاجم المؤسسة كما تـ عممم لحؿ هذه الصعكبات  ميح المزيد مف االستقبللية 

درات  تمكيف لممكظليف في طريقة أداد عممهـ  كاعطايهـ مسيكليات مف أجؿ اظهار ما لديهـ مف ق
المكظليف كالطمب ميهـ التحدث بشجاعة عف مشاكؿ العمؿ بكؿ حرية  عمؿ تغذية راجعة عف 

 جهكد كؿ مكظؼ كما ترتب عف ذلؾ مف يتايج جيدة.
  

 ( بعنكاف: 2011) Petersدراسة  -6
Motivating and managing older people, "The job character- 

ristics model: An „ old model extended with a „ new concept". 

دارة المسييف  يمكذج لصايص ترجمة العيكاف:  جديد". بملهكـاليمكذج القديـ  العمؿ " تحليز كا 

الدراسة كيؼ يمكييا زيادة دافعية المسييف عمى مكاصمة العمؿ كالتعرؼ عمى أثر  تهدف
المسييف مقارية م  الشباب  اللصايص الكظيلية كالر ا الكظيلي عمى الدافعية لمكاصمة العمؿ عيد

مف لبلؿ فحص جزيي باستلداـ يمكذج هاكماف كأكلدهاـ. كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث 
كتـ  كاستلدـ االستباية كأداة بحثية أرسمت عبر البريد اإللكتركيي.  الميهج المسحي االستطبلعي
هكليدا" مف أصؿ المرسؿ  مكظؼ مف شركتيف "ايلؿ  ككيما في 157مف تطبيؽ الدراسة عمى عيية 

 .ان عام  61ك 18أعمارهـ بيف  كالبالغة شلص   200لهـ عبر اإليميؿ كالبالد عددهـ 

 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:

 جمي  اللصايص الكظيلة ترتبط بشكؿ إيجابي م  الر ا الكظيلي. -أ 

لدافعية لمكاصمة م  ا كايجابي ككحدة كاحدة ترتبط بشكؿ كبير جمي  لصايص الكظيلة معان  -ب 
 العمؿ.

الدافعية  لر ا المكظليف بكظايلهـ كبعد ذلؾ ترف  مستك  لاللصايص الكظيلة ترف  مف مستك  -ج 
 لمكاصمة العمؿ.

 لاصية كبلن مف أهمية العمؿ كاالستقبللية لهما تأثير ايجابي عمى الر ا الكظيلي.  -د 
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ت الدافعية لمكاصمة كمف أهـ تكصيات الدراسة الدعكة إلجراد أبحاث لمتحقؽ إذا ما كاي
العمؿ تتغير م  التقدـ في العمر أـ ال  هياؾ حاجة إلجراد أبحاث طكلية عمى مجمكعة مف الياس 

عمى يلس االستباية كلكف في فترات ملتملة مف مراحؿ حياتهـ كالتحقؽ مف االجابات يجيبكف 
العمر اـ ال تتغير  كهياؾ  الملتملة لبلؿ مراحؿ حياتهـ كذلؾ لمعرفة ما اذا الدافعية تتغير م  تقدـ

حاجة لممزيد مف البحكث حكؿ كيلية تحليز كبار السف كأثر لصايص العمؿ عمى دافعيتهـ 
كر اهـ الكظيلي  كما أف حاجة ألبحاث لمتحقؽ ما الذم يرف  مستكل دافعية كبلن مف كبار السف 

 كالشباب. 
  

 ( بعنكاف:4101) Adil& Hadiدراسة   -7
" Job Characteristics as Predictors of Work Motivation  

and Job Satisfaction of Bank Employees". 

 .البيكؾترجمة العيكاف: لصايص الكظيلة كعامؿ مييب  لدافعية العمؿ كالر ا الكظيلي لمكظلي 

ت الدراسة التأكد مف أف لصايص الكظيلة هي كعامؿ مييب  لدافعية العمؿ كالر ا هدف
 استلدـكلتحقيؽ هدؼ الدارسة البيكؾ في مديية ركالبيدم في باكستاف. الكظيلي لبعض مدراد 

 مدير بيؾ كمهـ مف الذككر. 151مف  قصدية االستباية كأداة بحثية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية

 كتكصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:

بيف الدافعية كجكد عبلقة ذات داللة احصايية مهمة ذات تأثير إيجابي بيف لصايص العمؿ ك  -أ 
 الدالمية لمعمؿ كالر ا الكظيلي.

تيكع المهارات  هكية كجكد عبلقة ذات داللة احصايية مهمة ذات تأثير إيجابي بيف كبلن مف ) -ب 
 ( كبيف الر ا الكظيلي.الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة

 ك هكية الكظيلةكجكد عبلقة ذات داللة احصايية مهمة ذات تأثير إيجابي بيف كبلن مف ) -ج 
 ( كبيف الدافعية اللارجية.التغذية الراجعة

لاصية تأثيران كتيب  عف الدافعية الدالمية كالر ا الكظيلي  بييما  لاصية هكية العمؿ هي أهـ -د 
 لاصية التغذية الراجعة هي أهـ لاصية تأثيران كتيب  عف الدافعية اللارجية.

ثبات العبلقة بيف لصايص كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة إجراد المزيد مف البحكث إل
 الكظيلة كالحاالت اليلسية الياتجة عيها كالتأكد مف حدكثها مت ميان اليتايج التي تسببها.
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 ( بعنكاف: 4101) Kirsteinدراسة   -8
"The role of motivation in Human Resource Management: Importance 

of motivation factors among future business persons".   

باليسبة لرجاؿ  دكر الدافعية في إدارة المكارد البشرية: أهمية عكامؿ الدافعية "ترجمة العيكاف: 
 ".األعماؿ المستقبمييف

الدراسة التعرؼ عمى العكامؿ الدافعة األكثر أهمية عما يحلز المكظليف فمجأ الباحث  تهدف
في بكليدا باعتبارهـ رجاؿ Gdansk لؤلعماؿ كطبلب جامعة  Aarhusالي ألذ أراد طبلب كمية 

كلتحقيؽ هدؼ الدارسة اتب  الباحث الميهج  أعماؿ المستقبؿ القادـ في  كد يظريات الدافعية.
مف  ان طالب  148كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيية مف االستيباطي كاستلدـ االستباية كأداة بحثية.

 .  Gdanskمف طبلب جامعة  ان طالب 152ك   Aarhusطبلب كمية 

 كصمت الدارسة إلى عدة يتايج أهمها:كت

 أكد البحث عمى أهمية تيكع العمؿ كاألجكر كاألماف الكظيلي باليسبة لممكظليف. -أ 

 اليهج األكثر فعالية لمدافعية يعتمد عمي الدكاف  الذاتية كالمحلزات اللارجية. -ب 

العامبلف ال غير أف هذاف  الجيد  كالراتب  العمؿ المثير أك الشيؽ هي :أكثر العكامؿ دافعية -ج 
 يؤدياف الي تحسيف االداد لكحدها.

كمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة إجراد المزيد مف البحكث عمى المدارس اللاصة األلرل 
في كؿو مف بكليدا كالديمارؾ لكي تحدد ما إذا كايت اليتايج تتطابؽ أـ ال   ركرة إجراد أبحاث في 

 ها كقيـ الشلص كقيـ المؤسسة عمى الدافعية.مثؿ تأثير بيية العمؿ الجيدة كدكر  لعكامؿ ألر 

 ( بعنكاف:4118) WEAVER دراسة -9
" Characteristics For Success: Predicting Intervention Effectiveness 

With The Job Characteristics Model" 

 ."لصايص لميجاح: التيبؤ بلعالية التدلؿ باستلداـ يمكذج لصايص العمؿ"ترجمة العيكاف: 

المهارات  هكية  سة التعرؼ إلى أثر لصايص العمؿ اللمس األساسية) تيكعراالد تدفه
الكظيلة  الشعكر بأهمية الكظيلة  االستقبللية  التغذية الراجعة( عمى مستكل دافعية اللريؽ مف 
لبلؿ التحقؽ ما إذا كايت هياؾ عبلقة بيف اليمكذج كمستكل زيادة اإليتاج. ككذلؾ التعرؼ عمى 

كتـ تطبيؽ  .1991الحدية ليظاـ قياس كتحسيف اإليتاجية التي ك عتها بريتشارد عاـ  الشركط
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في ثمايية بمداف في أكربا كأمريكيا مف الطياريف كاألطباد  كالبيطريف  ان فريق 88الدراسة عمى 
 .أفراد لكؿ فريؽ 5كالشرطة كفرؽ التصيي  بمعدؿ 

 إلى عدة يتايج أهمها: الدراسة تكتكصم

معيكية سالبة ك عيلة في قكة الدافعية المحتممة ليمكذج لصايص العمؿ لدم  كجكد عبلقة -أ 
 اللرؽ.

  .كجكد عبلقة معيكية سالبة في العبلقة بيف االستقبللية كالتحقؽ مف هكية العمؿ كبيف اللعالية -ب 

لصايص العمؿ  عبلقة يمكذجكمف أهـ تكصيات الدراسة  ركرة إجراد المزيد مف البحكث حكؿ 
  البد مف تحديد لصايص العمؿ المهمة عف طريؽ المكظؼ يلسم يادة اإليتاجمستكل ز  عمى

 لمعرفة االلتبلفات بييم اليمكذج يلسم كبيف ما الكاق  الذم يتصكره المكظؼ. 

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة
الدراسات السابقة الحظ الباحث كجكد تكافؽ في اآلراد بشأف أهمية  عرضمف لبلؿ 
  كقد العامميفكتأثيرها في حاؿ تكفرها عمى دافعية كر ا  (كماف كأكلدهاـلها)لصايص العمؿ 

 .تيكعت هذه الدراسات في مكا يعها كأهدافها كمياهجها كعيياتها كمجتمعاتها كيتايجها كتكصياتم
 :أكجم االتلاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقةكفيما يمي 

 مػ  الدراسػة الحاليػة مػف حيػث المك ػكع اتلقػتمف حيث المك كع: الدراسػات التػي االتلاؽ  -1
 Isfahani(  كدراسػػة 2114) Karimiدراسػػة  هػػي)الدافعيػػة مػػف لػػبلؿ لصػػايص العمػػؿ( 

(  كدراسػػػة 2011) Peters(  كدراسػػة 2112) Grundmann (  كدراسػػة2013) كآلػػركف
Adil &Hadi (2111 كدراسة  )WEAVER (2118.) 

التػػػي  ة الحاليػػػة مػػػ  عػػػدد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقةاتلقػػػت الدراسػػػاالتلػػػاؽ مػػػف حيػػػث المػػػيهج:  -2
كبعػػض الدراسػػات   الدراسػػات المحميػػة جميػػ فػػي  كذلػػؾاسػػتلدمت المػػيهج الكصػػلي التحميمػػي 

كدراسػػػػة Karimi (2114  )كدراسػػػة (  2114) كمػػػا فػػػػي دراسػػػة صػػػالحكاالجيبيػػػة العربيػػػة 
دراسػػة (  ك 2111) كدراسػػة المطيػػرم Grundmann (2112 )كدراسػػة (  2113) السػػبيعي

كدراسػػػػػػػة  Pessaran & Tavakoli (2111 )كدراسػػػػػػػة (  2111) البشابشػػػػػػػة كالحراحشػػػػػػػة
 (  كدراسػػػة المحاسػػػية2119) (  كدراسػػػة حسػػػيف2119) (  كدراسػػػة الػػػدلبحي2111) محمػػػد

 .(1997) (  كدراسة الكبلبي2112) (  كدراسة البدرم2113) (  كدراسة اللايدم2115)
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ت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػ  جميػػػ  الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي اتلقػػػاالتلػػػاؽ مػػػف حيػػػث أداة الدراسػػػة:  -3
كمػػا أف الدراسػػة اتلقػػت مػػ  معظػػـ الدراسػػات   اسػػتلداـ االسػػتباية كػػأداة رييسػػية فػػي الدراسػػة

 .السابقة باستلداـ االستباية الكرقية

اتلقت الدراسة الحالية م  عدد مف الدراسات السابقة في االتلاؽ مف حيث مجتم  الدراسة:   -4
 كآلػػركف Isfahaniالعػػامميف فػػي المجػػاؿ الطبػػي( كمػػا فػػي دراسػػة )   الدراسػػةيكعيػػة مجتمػػ

 .(2118) (  كدراسة حكيحي2119) (  كدراسة حسيف2013)

اتلقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  العديػػد مػػف الدراسػػػات االتلػػاؽ مػػف حيػػث طريقػػة التيػػار العييػػة:  -5
دراسػػػػة البكػػػػرم  فػػػػي السػػػػابقة فػػػػي طريقػػػػة التيػػػػار العييػػػػة بالطريقػػػػة الطبقيػػػػة العشػػػػكايية كمػػػػا

(  كدراسػػػة أبػػػك الػػػركس؛ 2112) Grundmann(  كدراسػػػة 2113) دراسػػػة عمقػػػـ ( 2115)
(  كدراسػػػػة 2114) (  كدراسػػػػة أبػػػػك رم ػػػػاف2111) (  كدراسػػػػة أبػػػػك شػػػػرخ2111) كحيكيػػػػة
    .(1999) (ك كدراسة الزهرايي2111) (  كدراسة اللميس2113) اللايدم

 

ة الحظ الباحث أف هياؾ أكجم التبلؼ بيف الدراسة الدراسات السابق عرضأي ان مف لبلؿ 
 الحالية كالدراسات السابقة كهي عمى اليحك التالي:

 مف حيث المك كع: االلتبلؼ -1

التملت م  الدراسة الحالية في تياكلها الدافعية لمعمؿ كعبلقتها بعدد مف الدراسات التي  -أ 
اف(ت  كمصادر قكة مثؿ العبلقة م  األقراف كالمك المتغيرات غير لصايص العمؿ

Bernotaite (2113  )كما في دراسة القايد  كأداد العامميف  كيظـ القيـ الشلصية 
(  كدراسة 2115) (  كدراسة المحاسية2111) Tavakoliك  Pessaranكدراسة 

(  كدراسة 2112) (  كدراسة البدرم2113)(  كدراسة اللايدم 2114الجسار؛ كالجادر )
 (.2111ر)العم

لهاكماف )لصايص العمؿ  في تياكلهاالتملت م  الدراسة الحالية اسات بعض الدر   -ب 
مثؿ اإلثراد الكظيلي  كاألداد  غير الدافعية لكعبلقتها م  متغيرات ألر  (كأكلدهاـ

  كيتايج سمككيات المكاطية التيظيميةالميظمي كالكالد الكظيلي  كاإلجهاد الكظيلي  ك 
(  كدراسة 2114) حاسة صالدر ك  ( 2115دراسة البكرم ) كما في العمؿ
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 (  كدراسة الكبلبي2111) (  كدراسة اللميس2119) (  كدراسة حسيف2113)السبيعي
(1997.) 

التملت م  الدراسة الحالية في تياكلها لمدافعية مف جكايب ملتملة غير بعض الدراسات  -ج 
ص )مك كع الدراسة الحالية( كعبلقتها م  بعض المتغيرات غير لصاي الدافعية لمعمؿ

(  2113) (  كدراسة عمقـ2114) )مك كع الدراسة الحالية(  مثؿ دراسة هريش العمؿ
 (  كدراسة محمد2111(  ك دراسة البشابشة ك الحراحشة )2111) كدراسة المطيرم

 (.2118)(  ك دراسة كريمة 2111) Kirstein (  ك دراسة2111)

ع الدافعية لئليجاز تياكلها مك ك في التملت م  الدراسة الحالية بعض الدراسات  -د 
(  2112) (  كدراسة شحادة2114) كعبلقتها بالعديد مف المتغيرات كدراسة أبك عكف

 (.2118) (  كدراسة أبك الجدياف2119) كدراسة الدلبحي

 االلتبلؼ مف حيث الميهج: -2

 الميهج الكصلي تالتملت الدراسة الحالية م  بعض الدراسات السابقة التي استلدم -أ 
 (  كدراسة الزهرايي2111) (  كدراسة اللميس2118)ي دراسة كريمة االرتباطي كما ف

(1999.) 

م  بعض الدراسات التي تياكلت الميهج االستيباطي كما  الدراسة الحالية التملت كما -ب 
 (  كالتملت م  دراسة 2111) Kirstein(  كدراسة 2113) Bernotaiteفي دراسة 

Peters (2111 التي استلدمت الميهج المسحي ).االستطبلعي 

التي لـ تذكر يكع الميهج المستلدـ كما  م  بعض الدراسات الدراسة الحالية كما التملت -ج 
 WEAVER (2118.)(  كدراسة 2111) Adil &Hadiفي دراسة 

  االلتبلؼ مف حيث أداة الدراسة: -3

( المتاف 2113) Bernotaite(  كدراسة 2114) الدراسة الحالية م  دراسة صالح التملت
 ( التي2112) Grundmannتا المقابمة كأداة ثايية م  االستباية  كالتملت م  دراسة استلدم

 Peters عبر البريد االلكتركيي كجزد بسيط ميها كزع كرقيان  كدراسة استلدمت استباية تـ يشرها
 ( التي استلدمت االستباية عبر البريد االلكتركيي فقط.2111)

  االلتبلؼ مف حيث مجتم  الدراسة: -4

دراسة ما عدا  في يكعية مجتم  الدراسة السابقةالدراسات  كؿم   الدراسة الحالية تملتال
Isfahani (2118) (  كدراسة حكيحي2119) (  كدراسة حسيف2013) كآلركف. 
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  االلتبلؼ مف حيث التيار طريقة العيية: -5

شكايية التملت الدراسة الحالية م  عدد مف الدراسات السابقة في استلداـ الطريقة الع -أ 
(  كالتملت م  دراسة 2119) (  كدراسة حسيف2114) Karimiالبسيطة كما في دراسة 

 .( التي استلدمت الطريقة العشكايية العيقكدية2119) الدلبحي

التملت م  عدد مف الدراسات التي استلدمت اسمكب الحصر الشامؿ كما في دراسة كما   -ب 
(  2118) (  كدراسة حكيحي2112) ادة(  كدراسة شح2113) (  كدراسة السقا2114) هريش

 .(2115) (  كدراسة المحاسية2113) (  كدراسة السبيعي2117) كدراسة شراب

التملت م  بعض الدراسات السابقة التي استلدمت طريقة العيية القصدية كما في كما  -ج 
 (.2118) (  كدراسة كريمة2111) Adil &Hadiدراسة 

 االستفادة مف الدراسات السابقة:
 :عمى اليحك التالي االستلادة مف الدراسات السابقة تـ لقد

حيػػػث   اسػػػتلاد الباحػػػث مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي إثػػػراد اإلطػػػار اليظػػػرم لمدراسػػػة الحاليػػػة  -1
بتزكيده بأسماد العديد مف الكتب  كالمراج  ذات الصمة بمك كع  استلاد مف الجهكد السابقة

 الدراسة.

ة في تحديػد مػيهج الدراسػة كالتيػار أداة الدراسػة كك ػ  استلاد الباحث مف الدراسات السابق  -2
 اللر يات كتحديد متغيرات الدراسة.

 اسػػػتلاد الباحػػػث مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي تكػػػكيف االسػػػتباية لمدراسػػػة الحاليػػػة كبالػػػذات مػػػف  -3
(  2113) كآلػػركف Isfahaniدراسػػة ك  ( 2113( كدراسػػة السػػبيعي )2115دراسػػة البكػػرم )

 .(1997  كدراسة الكبلبي )Adil &Hadi (2111)كدراسة 

مػف حيػث  ساعدت الدراسات السابقة في عقد مقارية بػيف الدراسػات السػابقة كالدراسػة الحاليػة -4
أكجم االتلاؽ كااللتبلؼ مف حيث المك ػكع كالمػيهج المتبػ  كأداة الدراسػة كمجتمػ  الدراسػة 

 .كالتيار طريقة عييم الدراسة

عيهػػا الدراسػػة  كشػػلتفػػي التعقيػػب عمػػى اليتػػايج التػػي  الدراسػػات السػػابقة اسػػتلاد الباحػػث مػػف -5
 الحالية.
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 الفجكة البحثية:
الدراسات  تتياكؿ اللجكة البحثية الدراسات السابقة مف حيث أهـ المكا ي  التي ركزت عميها

  ككذلؾ تحديد المجاالت كالمكا ي  التي لـ تتطرؽ إليها  كيتـ أي ان تحديد أهـ اإل افات السابقة
 (.2أيظر جدكؿ رقـ )  الحاليةقت إليها الدراسة التي تطر 

 (4جدكؿ رقـ )
 بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية الفجكة البحثية

 الدراسة الحالية الفجكة البحثية الدراسات السابقة
ركزت بعض الدراسات السابقة عمي * 

مكا ي  ملتملة كالدافعية لئليجاز 
كالعبلقة م  عدد مف المتغيرات  

لدافعية لبلستمرار بالعمؿ  كالدكاف  كا
اليلسية كالعبلقة باألداد  كالحكافز 

 كمصدر لمدافعية اللارجية.

* ركزت بعض الدراسات السابقة عمى 
الدافعية لمعمؿ كعبلقتها بعدد مف 

مثؿ  المتغيرات غير لصايص العمؿ
العبلقة م  األقراف كالمكاف(ت  
كمصادر قكة القايد  كأداد العامميف  

 ظـ القيـ الشلصية.كي
 

* ركزت بعض الدراسات السابقة عمى 
عبلقة لصايص العمؿ ببعض 
المتغيرات الملتملة كاإلثراد الكظيلي  
كاألداد الميظمي  كالكالد الكظيلي  

سمككيات المكاطية كاإلجهاد الكظيلي  ك 
   كيتايج العمؿ.التيظيمية

 
التي ركزت السابقة الدراسات أغمب * 

عية مف لبلؿ عمى مك كع الداف
لصايص العمؿ  هي دراسات أجيبية 
 أجريت لارج فمسطيف كالكطف العربي.

لـ تركز الدراسات السابقة * 
المحمية كالعربية عمي مك كع 
لصايص العمؿ كأسمكب حديث 
لتصميـ العمؿ بما يحقؽ أهداؼ 

 المؤسسة كالمكظؼ معا.

 

لـ تركز الدراسات السابقة * 
 المحمية كالعربية عمي مك كع
الدافعية لمعمؿ باستلداـ يمكذج 

 لصايص العمؿ.

 
لـ تركز الدراسات السابقة * 

عمى مك كع الدافعية لمعمؿ 
عمى العامميف في مؤسسات 
المجتم  اللمسطييي كميها 

 اللدمات الطبية العسكرية.  

 
 

ركزت هذه الدراسة عمى مك كع * 
الدافعية لمعمؿ باستلداـ يمكذج 

دراسة هذه اللصايص العمؿ  كتعد 
كذلؾ ليدرة الدراسات   دراسة أصيمة

المحمية كالعربية التي تياكلت هذا 
 المك كع.

* ركزت الدراسة عمي يمكذج 
لصايص العمؿ كأسمكب حديث 
لتصميـ العمؿ لم تأثير عمى دافعية 

 المكظليف كالر ا الكظيلي.
 

ركزت هذه الدراسة عمى مؤسسة * 
اللدمات فمسطييية بقطاع غزة هي 

لعسكرية حيث أيها الدراسة الطبية ا
األكلي في هذا المك كع حسب عمـ 

 الباحث.

 
ركزت الدراسة عمى مكظلي كزارة * 

الدالمية العامميف في المجاؿ الطبي 
 )اللدمات الطبية العسكرية(. 

 
 

 (4106المصدر: )مف إعداد الباحث, 
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 أىـ ما يميز الدراسة الحالية:
 :اآلتيفإف أهـ ما يميز هذه الدراسة كمف لبلؿ البحث في الدراسات السابقة 

يمكذج لصايص العمؿ كتأثيره عمى حد عمـ الباحث ال تكجد دراسات محمية تياكلت مك كع  -1
التي تياكلت ذلؾ المك كع  لذا الدراسات العربية في يدرة   كما أف هياؾ عمى الدافعية لمعمؿ

عف  هذه الدراسة ا يميزمكذلؾ   لتسد اليقص الحاصؿ في هذا المك كعهذه الدراسة جادت 
 .غيرها

الذيف في الدراسات المحمية التي أجريت عمى مكظلي كزارة الدالمية  ىاألكل هذه الدراسة  -2
 في المجاؿ الطبي )اللدمات الطبية العسكرية(. يعممكف

 

مك ػػكع كيأمػػؿ أف يكػػكف   هػػذه الدراسػػة تشػػكؿ إ ػػافة يكعيػػة ف  الباحػػث أ لكفػػي اليهايػػة يػػر 
كمػا يأمػؿ  ا لبلرتقػاد بهػ لمؤسسػاتبلؽ بإذف ا  يحك دراسات الحقة تتيػاكؿ بػاقي ايقطة ايط الدراسة

 العمػػػؿتصػػػميـ الباحػػػث أف تسػػػاعد هػػػذه الدراسػػػة مػػػدراد اللػػػدمات الطبيػػػة فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى طػػػرؽ 
  كتعػالج المشػاكؿ لمعػامميف ان كممتعػ ان كت مييها لبعض اللصايص كالسمات بحيث يككف العمػؿ مثيػر 

 .عف مكعد الدكاـ كالتألر  ككثرة الغياب   عؼ األداد كاإليتاجيةك   الممؿ :مثؿالمتعمقة بالعمؿ 
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 انفصم انرابع
 املنهديت واإلخراءاث

 
  مقدمة.  
  منيج الدراسة. 
  طرؽ جمع البيانات. 
  مجتمع الدراسة. 
  عينة الدراسة. 
  أداة الدراسة. 
  خطكات بنا: االستبانة. 
  صدؽ االستبانة. 
  ثبات االستبانة. 
  األساليب اإلحصائية المستخدمة. 
 الصعكبات التي كاجيت الباحث في الدراسة. 

 
 
 



 

75 

 

 الفصلىالرابع

 المنكجوظىواإلجراءات

 مقدمة:
جراداتها محك  تيعد يتـ مف لبللم ايجاز الجايب التطبيقي مف  رييسان  ران ميهجية الدراسة كا 

لمتكصؿ إلى  الدراسة  كعف طريقها يتـ الحصكؿ عمى البيايات المطمكبة إلجراد التحميؿ اإلحصايي
اليتايج التي يتـ تلسيرها في  كد أدبيات الدراسة المتعمقة بمك كع الدراسة  كبالتالي تحقؽ 

 األهداؼ التي تسعى إلى تحقيقها. 

هذا اللصؿ كصلان لئلجرادات كالميهجية التي اتبعها الباحث في تيليذ  تياكؿيعمى ذلؾ  كبيادن 
صؼ مجتم  الدراسة كلصايصم  كتحديد عيية الدراسة الدراسة  كمف ذلؾ ميهج الدراسة المتب   كك 

كلصايصها  ككذلؾ تحديد أداة الدراسة المستلدمة كطريقة إعدادها كبيايها كتحكيمها  كالتأكد مف 
كييتهي اللصؿ بالمعالجات اإلحصايية التي استلدمت في  صدقها كثباتها  ككيلية جم  البيايات 

   كفيما يمي كصؼ لهذه اإلجرادات.سيرهاكتل كاستلبلص اليتايجتحميؿ البيايات 

 منيج الدراسة:
كيقصد   التحميمي الميهج الكصليـ الباحث باستلداـ امف أجؿ تحقيؽ أهداؼ الدراسة ق

لكصؼ ظاهرة أك   حد أشكاؿ التحميؿ كالتلسير العممي الميظـأبأيم  التحميمي بالميهج الكصلي
يات كمعمكمات مقيية عف تمؾ الظاهرة أك عف طريؽ جم  بيا  ان مشكمة محددة كتصكيرها كمي

ل اعها لمدراسة الدقيقة  الستلبلص داللتها  كالكصكؿ إلى يتايج  المشكمة كتصييلها  كتحميمها  كا 
كفر بيايات يي م ي  أ إلى التحميمي كترج  أهمية الميهج الكصلي ,المك كع قيد الدراسة عف الظاهرة  أك

مكايية عمؿ مقاريات مف لبلؿ تحديد عف كاق  الظاهرة المراد دراستها م  ت لسير كتحميؿ لها كا 
 .(2011:94)الخياط, ذات الصمةل األلر يف الظاهرة قيد الدراسة كالظكاهر العبلقات ب

 طرؽ جمع البيانات:
 لقد استلدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات هما:

مصػادر البيايػات  ىإل سةلمدرافي معالجة اإلطار اليظرم  م الباحثحيث اتج المصادر الثايكية: .1
الثايكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالمراجػػ  العربيػػة كاألجيبيػػة ذات العبلقػػة  كالػػدكريات كالمقػػاالت 

سػػة  كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي راكالتقػػارير  كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تياكلػػت مك ػػكع الد
 مكاق  اإليتريت الملتملة.

جمػػ  البيايػػات  ىإلػػ لتحميميػػة لمك ػػكع الدراسػػة لجػػأ الباحػػثكايػػب المعالجػػة الج المصػادر األكليػػة: .2
لهذا الغرض. األكلية مف لبلؿ االستباية كأداة رييسة  لمدراسة كالتي صممت لصيصا ن
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 الدراسة: مجتمع
  كبذلؾ فإف مجتم  مجتم  الدراسة يعرؼ بأيم جمي  ملردات الظاهرة التي يدرسها الباحث

عمى  ان   كبياد(94: 2001)عبيدات كآخركف, الدراسة يكف مك كع الدراسة هك جمي  األفراد الذيف يكك 
 في اللدمات الطبية العسكرية  يتككف مف جمي  العامميفالمستهدؼ الدراسة مجتم   فإف ذلؾ

( مكظؼ مف العامميف في 18( مكظلان  ميهـ )60( مكظلان  كقد تـ استبعاد )857) كالبالد عددهـ
اليان( كذلؾ ككيهـ مسجميف في كشكفات التيظيـ كاإلدارة مستشلى الكياـ )مستشلى األرديي ح

مف المبتعثيف  ان ( مكظل42لملدمات الطبية كلكيهـ يتبعكف إداريان لمكتب كزير الدالمية  كميهـ )
لمدراسة في دالؿ كلارج الكطف كممف هـ ميتدبيف لمعمؿ  مف األجهزة األلرل التابعة لكزارة 

مكظلان مكزعيف عمى المستشليات ( 797عدد المتبقي كالبالد )الدالمية  كأجريت الدراسة عمى ال
حتي تاري  يهاية  الذيف هـ عمى رأس عممهـ بالمراكز التابعة لملدمات الطبيةك كالعيادات كالمراكز 
 الذم يك ح تكزي  مجتم  الدراسة حسب مكاف (3) ايظر جدكؿ رقـ  2015شهر سبتمبر عاـ 

تكزي  مجتم  الدراسة حسب الرتبة العسكرية  حيث  يك ح الذم (4رقـ )جدكؿ ك   كالجيس العمؿ
 . طريقة العيية العشكايية الطبقية حسب الرتبة العسكريةاستلدـ في دراستم الباحث  إف  

  (3) رقـ جدكؿ
 مجتمع الدراسة حسب مكاف العمؿ كالجنستكزيع 

عدد  عدد الذككر مكاف العمؿ ـ
 اإلناث

العدد 
 اإلجمالي

النسبة 
 المئكية%

 20.8 166 14 152 أيصار 1
 30.4 243 45 198 بمسـ ىمستشل 2
 22.7 181 37 144 الجزايرم ىمستشل 3
 3.8 31 9 22 عيادة حجازم 4
 7.5 60 18 42 عيادة الشاط  5
 2.8 23 3 20 عيادة الكسطى 6
 4 32 6 26 عيادة رفح  7
 3 26 4 22 عيادة لاييكيس 8
 1.5 12 0 12 المستكدع المركزم 9
 2.8 23 0 23 عيادة مراكز اإلصبلح كالتأهيؿ 10
 1 8 0 8 عيادة كمية الشرطة كعيادة مديرية التدريب 11
 100 797 136 661 المجمكع 
  100 17.1 82.9 اليسبة الميكية% 

 (2015الخدمات الطبية, )المصدر: 
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 ( تكزي  مجتم  الدراسة حسب الرتبة العسكرية:4كيك ح جدكؿ رقـ )
  (2قـ )جدكؿ ر 

 تكزيع مجتمع الدراسة حسب الرتبة العسكرية 

مالـز  نقيب رائد مقدـ عقيد عميد الرتبة
مساعد  مالـز أكؿ

رقيب  مساعد أكؿ
 العدد عريؼ رقيب أكؿ

مجتمع 
 797 5 56 63 64 37 65 140 169 111 64 18 5 الدراسة

النسبة 
 111 0.6 7 8 8.1 4.6 8.1 17.6 21.2 13.9 8.1 2.2 0.6 المئكية%

 (2015 ,الخدمات الطبية)المصدر: 
 عينة الدراسة:

 :اآلتيتأللت عيية الدراسة مف 

 العيية االستطبلعية:  - أ

البالد  مف مجتم  الدراسة%(  5استباية تمثؿ) (41تكزي  عيية استطبلعية حجمها)  تـ
ادها بالكامؿ  استرد كبعد  لكي تتحقؽ الداللة اإلحصايية لملقرات كهذا العدد كاؼو   ( مكظلان 797)
هياؾ أرب  فقرات مف االستباية لـ تحقؽ الداللة  أف  كجد الباحث  لها عمؿ االلتبارات اإلحصاييةك 

أيظر   كذلؾ بعد إطبلع المشرؼ كألذ مكافقتم تـ التعديؿ عمى فقرتيف كحذؼ فقرتيفف  اإلحصايية
ثـ قاـ الباحث بعد اعداد   ()قبؿ التعديؿ ( الذم يك ح االستباية في صكرتها األكلى3الممحؽ رقـ )

كبعد استردادها كال اعها  ل مكظلان مرة ألر  (41)بتكزيعها عمى  االستباية في صكرتها اليهايية
الذم يك ح  (4أيظر الممحؽ رقـ )  تحقؽ الداللة اإلحصايية كجد أيها spssلملحص باستلداـ 

 .)بعد التعديؿ( في صكرتها اليهاييةاالستباية 

 :اللعميةعيية الدراسة   - ب

قاـ الباحث باستلداـ طريقة العيية العشكايية الطبقية حسب الرتبة العسكرية  حيث تـ تكزي  
( استباية بعد ا افة 341مجمكع ما تـ تكزيعم ) الدراسة  ليصبحعمى مجتم  ستباية ا (311)

 %4246راسة كتمثؿ عيية الد  استبايات العيية االستطبلعية األليرة كالتي حققت الداللة اإلحصايية
 استباية بيسبة (321( مكظلان  كقد بمد مجمكع ما تـ استرداده )797البالد ) مف مجتم  الدراسة
الذم يك ح كيؼ تـ التيار العيية العشكايية ( 5  أيظر جدكؿ رقـ )%(9444استجابة بمعدؿ )

سة بإجمالي الطبقية حسب الرتبة العسكرية كذلؾ ب رب اليسبة الميكية لكؿ رتبة في مجتم  الدرا
ليحصؿ عمى حجـ عيية الدراسة لكؿ رتبة    111( كتقسيـ اليتيجة عمى 341عيية الدراسة كهي )
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كما يبيف  الجدكؿ عدد ما تـ تكزيعم مف استبايات عمى الرتب العسكرية  كما يبيف الجدكؿ عدد ما 
 ( استباية.321تـ استرداده مف استبايات لكؿ رتبة كالبالد مجمكعها )
 (2) جدكؿ رقـ

  حسب الرتبة العسكرية كتكزيعيا عينة الدراسةحساب 

عدد مجتمع  الرتبة العسكرية
 الدراسة

 النسبة المئكية %
 لمجتمع الدراسة

حجـ عينة 
 الدراسة لكؿ رتبة

تـ  الفعمي لما عددال
 تكزيعو مف استبانات

عدد ما تـ استرداده 
 مف االستبانات

 5 5 51462 عمٌد

 13 13 182427 عقٌد

 23 27 6484127 مقدم

 45 47 111134947 رائد

 70 71 169214272 نقٌب

 55 55 141174661 مالزم أول

 23 26 6584128 مالزم

 15 16 3744616 مساعد أول

 23 26 6484128 مساعد

 24 27 63827 رقٌب أول

 21 24 56724 رقٌب

 4 4 51462 عرٌف

 321 341 797111341 المجموع

 :(,4113Moore)مف المعادلة التالية  ( ملردة341كالبالغة ) تـ حساب حجـ العيية كما أيم
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

:فإ حيث  
Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ )مثبلن :Z=1.96  0.05لمستكل داللة .) 
mمثبلن: : اللطأ الهامش( 0.05ي: كييعٌبر عيم بالعبلمة العشرية) 
 حجـ العيية في حالة المجتمعات اليهايية مف المعادلة: تصحيحيتـ 

n الميعىٌدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 أف حجـ العيية يساكم: ( يجد1باستلداـ المعادلة ), كتمثؿ حجـ المجتم  Nحيث 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 :( يساكم2ٌدؿ باستلداـ المعادلة )فإف حجـ العيية الميعى    = 797Nمجتم  الدراسة  إف  حيث 
n الميعىٌدؿ   = 259

1384797

797384
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لذلؾ ييعتبر حجـ . لردة م (259)في هذه الحالة يساكم  مياسب لمعييةحجـ أقؿ كبذلؾ فإف 
 ( ملردة  هك حجـ مياسب.340عيية الدراسة الذم استلدمم الباحث كالبالد )

كقد استغرقت فترة تكزي  استباية العيية االستطبلعية كعيية الدراسة كجمعهما أكثر مف ثبلث 
ات االعتبار  الباحث . كما راعي2015سبتمبر مف عاـ  28 ىإل 5ككايت في اللترة مف   أسابي 

تكزي  االستباية حصؿ الباحث عمى مكافقة رية لمدراسة  فقبؿ إجراد الدراسة كقبؿ لبلقية كاإلداألا
دير اللدمات الطبية العسكرية  اللدمات الطبية العسكرية عمى إجراد الدراسة  كما أف الباحث قابؿ م

 ر اللدمات الطبيةكتل ؿ بعدها مدي  أهداؼ الدراسة كأهميتها باليسبة لملدمات الطبية لم شرحك 
تعميماتم بتسهيؿ مهمم تكزي  االستباية عمى المكظليف  كما قاـ الباحث بزيارة جمي   بإعطاد

 الباحث قاـكما   مجتم  الدراسةالعيادات كالمراكز كالمستشليات لتكزي  االستباية بيلسم عمى 
فقرات  بعضشرح بقرادة ك  باالستجابة لطمب بعض العامميف ممف مستكاهـ العممي متديي كذلؾ

تعبيتها  كما التـز الباحث بألبلقيات البحث العممي المعركفة كالميصكص  عميهـ ؿهي سيل االستباية
 عميها في مياهج البحث العممي.

 :أداة الدراسة
استلدـ الباحث االستباية كأداة لمدراسة باعتبارها مف أيسب أدكات البحث العممي التي 

مستكل الدافعية لدل العامميف في " حكؿالدراسة ستباية اداد تـ إعتحقؽ أهداؼ الدراسة  كقد 
ستباية مف االكتككيت هذه "  اللدمات الطبية العسكرية بغزة باستلداـ يمكذج لصايص العمؿ

 :كاآلتيكهي  قسميف رييسييف
الجيس  العمر  المؤهؿ كهك عبارة عف البيايات الشلصية عف المستجيب ) القسـ األكؿ: -1

 (.العسكرية  سيكات اللدمة  المسمى الكظيلي  يكع العمؿ  مكاف العمؿالعممي  الرتبة 
 كهما: القسـ الثايي: كيتعمؽ بمجاالت الدراسة كهي عبارة عف مجاليف -2

عمى  ةفقرة  مكزع( 51  كيتككف مف )لصايص العمؿكهك عبارة عف  :المجاؿ األكؿ - أ
 :كهي لصايص لمس

 ( فقرات.11)مف  تككيت  ك تيكع المهاراتاللاصية االكلى:  -
 ( فقرات.11مف ) تككيت  ك أهمية العمؿاللاصية الثايية:  -
 ( فقرات.11مف ) تككيت  ك هكية العمؿاللاصية الثالثة:  -
 ( فقرات.11مف ) تككيت  ك االستقبلليةاللاصية الرابعة:  -
  ( فقرات.11ف )تككيت م  التغذية الراجعةاللاصية اللامسة:  -
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 المنكجوظىواإلجراءات

 التييمكذج لصايص العمؿ  ةاياستبفقرات هذا المجاؿ عمى  صياغةكقد استيد الباحث في 
(  2013بعض الدراسات السابقة  كدراسة السبيعي ) استلدمتهاكالتي   هاكماف كأكلدهاـك عها 

 (.1997  كدراسة الكبلبي )Adil &Hadi (2010)(  كدراسة 2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك 
كقد قاـ  (،:Redmond F.Brian,2009)نث  اإللكتركييكما أف هذه االستباية ميشكرة عمى المكق  

 بعض اللقرات لكؿ لاصية بما يحقؽ أهداؼ الدراسة الحالية كبما كا  افةصياغتها الباحث بإعادة 
 يياسب البيية اللمسطييية.

مف  إعداده  كقد تـ ( فقرة17  كيتككف مف )مستكل الدافعيةكهك عبارة عف المجاؿ الثايي:   - ب
 .عتماد عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقةقبؿ الباحث باال

  تـ استلداـ مقياس ليكرت اللماسي لقياس استجابات المبحكثيف للقرات االستبيافكقد 
 (:6) رقـ جدكؿأيظر 

  (6) رقـ جدكؿ
 درجات مقياس ليكرت الخماسي 

مكافقة بدرجة  االستجابة
 قميمة جدان 

مكافقة بدرجة 
  قميمة

مكافقة بدرجة 
 متكسطة

مكافقة بدرجة 
 كبيرة

مكافقة بدرجة 
 كبيرة جدان 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 ستبانة:الخطكات بنا: ا
مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية حث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة "قاـ البا
 -:"  كاتب  الباحث اللطكات التالية لبياد االستبايةباستلداـ يمكذج لصايص العمؿ العسكرية بغزة

الدراسػات ك  (لهاكمػاف كأكلػدهاـ)اإلدارم كلاصة استباية لصايص العمػؿ عمى األدب  االطبلع  -1
 ستباية كصياغة فقراتها.الالسابقة ذات الصمة بمك كع الدراسة  كاالستلادة ميها في بياد ا

تـ إعداد استباية الدراسػة ايطبلقػان مػف مك ػكعها كأهػدافها كفر ػياتها  كقػد تػـ صػياغة كتحديػد   -2
التػػي تقػ  تحػػت كػػؿ لاصػية مػػف لصػػايص العمػؿ  كتحديػػد اللقػػرات التػي تقػػيس مسػػتكل للقػرات ا

  .الدافعية

عػرض االسػػتباية عمػػى المشػرؼ كمراجعتهػػا كتيقيحهػػا كتعػديمها عػػدة مػػرات مػف أجػػؿ معرفػػة مػػدل  -3
 .( فقرة69) مبليمة اللقرات لكؿ مجاؿ كقد بمغت عدد فقرات االستباية في صكرتها االكلية

مػػف أع ػػاد كالمتلصصػػيف فػػي مجػػاؿ اإلدارة ( مػػف المحكمػػيف 13سػػتباية عمػػى )الاتػػـ عػػرض   -4
كجامعػػػة األزهػػػر  كجامعػػػة كأكاديميػػػة اإلدارة كالسياسػػػة   الجامعػػػة اإلسػػػبلمية هييػػػة التػػػدريس فػػػي 
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 المنكجوظىواإلجراءات

يبػيف أسػماد الػذم  (2أيظػر الممحػؽ رقػـ ). القدس )أبك ديس( كمػدير اللػدمات الطبيػة العسػكرية
 أع اد لجية التحكيـ.

عػػادة صػػياغة فػػي  ػػكد أراد المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ  -5 كاطػػبلع المشػػرؼ  سػػتبايةالبعػػض فقػػرات ا كا 
الػذم  (3أيظػر الممحػؽ رقػـ )( فقػرة  69عمي ذلؾ  كبقيت االسػتباية بػيلس عػدد فقراتهػا البالغػة )

 يك ح االستباية في صكرتها األكلية.

( مكظلان لتجريبهػا كمعرفػم مػا إذا كايػت 41تـ تكزي  عيية استطبلعية مف االستباية عمى عدد )  -6
تتحقؽ الداللة اإلحصايية لملقرات  كقد كجد الباحث أف هياؾ أرب  فقرات مف االستباية لـ تحقؽ 

فقػػػاـ بحػػػذؼ فقػػػرتيف كأعػػػاد صػػػياغة فقػػػرتيف لتسػػػتقر االسػػػتباية فػػػي صػػػكرتها  الداللػػػة اإلحصػػػايية
  كبعػد ان ( مكظلػ41كقد تـ تكزيػ  االسػتباية مػرة ألػرل عمػى عييػة مػف )  ( فقرة67ليهايية عمى )ا

كجػػػد الباحػػػث أيهػػػا تحقػػػؽ الداللػػػة اإلحصػػػايية   spssاسػػػتردادها كال ػػػاعها لملحػػػص باسػػػتلداـ 
 ( الذم يك ح االستباية في صكرتها اليهايية.4رقـ )أيظر الممحؽ 

 صدؽ االستبانة:
  كما (012: 4101)الجرجاكم," لقياسم ما ك   ستبيافقيس االيأف "عيي صدؽ االستباية ي  

شمكؿ االستقصاد لكؿ العياصر التي يجب أف تدلؿ في التحميؿ مف ياحية  يقصد بالصدؽ "
)عبيدات كآخركف,  كك كح فقراتها كملرداتها مف ياحية ثايية  بحيث تككف ملهكمة لكؿ مف يستلدمها

  الظاهرم لبلستبايةاالستباية بثبلث طرؽ هي الصدؽ  مف صدؽالتأكد  كقد تـ .(079:4110
كفيما يمي تك يح  ة االستباي لمجاالتكصدؽ االتساؽ البيايي لملقرات  صدؽ االتساؽ الدالمي ك 

 لذلؾ:

 مف كجهم يظرصدؽ ال  الظاهرم لبلستبايةبالصدؽ  يقصد الصدؽ الظاهرم لبلستباية: -1
 أك الظاهرة مجاؿ في المتلصصيف المحكميف  مف دان عد الباحث يلتار أف هكالمحكميف "

عمى مجمكعة ستباية العرض احيث تـ  (017: 4101 )الجرجاكم, "الدراسة مك كع مشكمة
مف أع اد هيية التدريس اإلدارة كاإلحصاد  في صان تلصمي  (13مف المحكميف تأللت مف )

الطبية العسكرية  مدير اللدمات  في الجامعات اللمسطييية  كما تـ عرض االستباية عمى
كقد   أسماد المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة (2ممحؽ رقـ )ال كيك ح
المبلحظات تعديؿ في  كد مف الباحث آلراد المحكميف كقاـ بإجراد ما يمـز  استجاب

 المقدمة كالتي كاف عميها اتلاؽ كبير بيف المحكميف.
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تساؽ الدالمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات يقصد بصدؽ اال :صدؽ االتساؽ الدالمي -2
هذه اللقرة  كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الدالمي   مستباية م  المجاؿ الذم تيتمي إليالا
كؿ لاصية ستباية كذلؾ مف لبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بلل

المجاؿ األكؿ   مف لصايص العمؿ كالدرجة الكمية لملاصية كهذه اللصايص تمثؿ
كالشيد يلسم لممجاؿ الثايي الذم يتعمؽ بمستكل الدافعية  كقد تـ ذلؾ عمى العيية 

صدؽ االتساؽ الدالمي لممجاؿ األكؿ كفيما يمي  استباية.( 41االستطبلعية التي حجمها)
   كالمجاؿ الثايي المتمثؿ بمستكل الدافعية:المتمثؿ بلصايص العمؿ اللمس

 ":تيكع المهارات" ي للقرات اللاصية األكلي لمعمؿصدؽ االتساؽ الدالم -أ 

المهارات "  تيكع( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات لاصية " 7يك ح جدكؿ رقـ )
كالدرجة الكمية لملاصية  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبيية دالة عيد مستكل معيكية 

 0.05≥ α ياسم.كبذلؾ تعتبر اللاصية صادقم لما ك عت لق 
                

 (7)رقـ جدكؿ 
 " كالدرجة الكمية لمخاصية " تنكع المياراتمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات خاصية  

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 539. كالكاجبات الملتملة المهاـ مف عدد تت مف كظيلتي التي أشغمها  .1

 0.007* 385. امتبلؾ مهارات متيكعة كملتملة ذم أمارسم يتطمبعممي ال  .2

 0.032* 296. امتمؾ مهارات عالية كقدرات لاصة ألداد مهامي الكظيلية  .3

 0.000* 628. القياـ بمهاـ كأعماؿ متيكعة لبلؿ اليـك يتيح لي عممي  .4

 0.000* 776. يتـ تكميلي بمهاـ كظيلية إ افية أحيايان   .5

6.  
مهاـ كالكاجبات في األكقات المحددة لها حسب لطط العمؿ يتـ إيجاز ال

 كبرامجم
.397 *0.006 

 0.001* 484. أف ؿ ممارسة المهاـ التي تمثؿ تحديان لي   .7

 0.000* 582. عممي مثير كجذاب كبم تحدم    .8

 0.000* 680. تسمح لي إدارتي بالتيقؿ بيف األعماؿ  مف اطار كظيلتي كتلصصي  .9

 0.000* 510. لتطكير مهارتي كتكفر اللرص لذلؾتشجعيي اإلدارة   .11

 . α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد  *
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 ":"أهمية العمؿ لمعمؿ الثاييةصدؽ االتساؽ الدالمي للقرات اللاصية   -ب 

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات لاصية " أهمية العمؿ " 8يك ح جدكؿ ) 
   كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبيية دالة عيد مستكل معيكية كالدرجة الكمية لملاصية

0.05≥ α  تعتبر اللاصية صادقة لما ك   لقياسها. كبذلؾ 
 (8) رقـ جدكؿ

 " كالدرجة الكمية لمخاصية أىمية العمؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات خاصية "  

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

تما
الح

ة ا
قيم

ال
ة )

لي
S

ig
). 

 0.000* 744. مهـ لمديرية اللدمات الطبية العسكرية ككؿ عممي أعتقد أف  .1

 0.000* 754. عممي عبارة عف جزد كبير كمهـ قياسان بأعماؿ اآللريف  .2

 0.000* 582. أعتقد أف كظيلتي مهمم ككيها جزد أساسي مف ميظكمة العمؿ   .3

 0.002* 449. لريفمهمم كتؤثر عمى مصالح اآل أشعر بأف يتايج عممي  .4

 0.000* 515. أعتقد أف يتايج عممي تيبيي عميها قرارات مهمم لملدمات الطبية  .5

 0.000* 566. ما أقـك بم مف عمؿ مرتبط بتحقيؽ أهداؼ اللدمات الطبية  .6

 0.046* 270. أشعر بمسيكلية كبيرة تجاه عممي  .7

 0.000* 708. أشعر باعتزاز كفلر أيي أمارس عممي الحالي  .8

 0.000* 725. أشعر أف مهيتي تقابؿ باحتراـ مف قبؿ اآللريف  .9

 0.012* 355. أشعر باالهتماـ كالتقدير مف رؤسايي بالعمؿ  .11

 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد  *
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 ":هكية العمؿ" لمعمؿ الثالثةصدؽ االتساؽ الدالمي للقرات اللاصية  -ج 

" كالدرجة  هكية العمؿ"  اط بيف كؿ فقرة مف فقرات لاصيةاالرتب ( معامؿ9جدكؿ )يك ح 
كبذلؾ  α ≤ 0.05 معيكية  مستكل  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبيية دالة عيد الكمية لممجاؿ

 تعتبر اللاصية صادقة لما ك   لقياسها. 
 (9)رقـ جدكؿ 

 درجة الكمية لمخاصيةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات خاصية " ىكية العمؿ " كال

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 521. لدم معرفة بالكصؼ الكظيلي لمهاـ ككاجبات عممي  .1

 0.002* 438. أستطي  القياـ بجمي  مراحؿ العمؿ مف بدايتم إلى يهايتم   .2

 0.008* 375. لكامؿأمتمؾ الرغبة إليجاز عمؿ لـ يستط  مكظؼ ألر أف يتمم با  .3

يهاد أم عمؿ كيت قد بدأتم  .4  0.029* 307. عممي يكفر لي فرصة الستكماؿ كا 

 0.006* 394. لدم الرغبة دايمان في إيجاز العمؿ اليكمي كعدـ تأجيمم لكقت ألر  .5

 0.000* 608. إجرادات عممي تتميز بالك كح كالمركية  .6

 0.000* 701. ذل أقـك بملدم معرفة كاممة بجمي  مراحؿ كلطكات العمؿ ال  .7

 0.000* 645. كمعركفة لي كا حة جهكدم الصكرة اليهايية ليتايج  .8

 0.000* 549. أشعر بالمسيكلية عف ايجاز عممي بالكامؿ  .9

 0.000* 598. لدم الرغبة الدايمة لتحسيف يتايج العمؿ بصكرة أف ؿ مما عميم اآلف  .11

 . α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد  *
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 ": االستقبلليةلمعمؿ"  الرابعةصدؽ االتساؽ الدالمي للقرات اللاصية  -د 

" كالدرجة  االستقبللية"  االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات لاصية ( معامؿ11جدكؿ )يك ح 
كبذلؾ  α ≤0.05 معيكية  مستكل  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبيية دالة عيد الكمية لممجاؿ

 اللاصية صادقة لما ك   لقياسها. تعتبر 
 ( 01) رقـ جدكؿ

 " كالدرجة الكمية لمخاصيةاالستقاللية معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات خاصية " 

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.001* 476. أمارس عممي بحرية دكف تدلؿ مف اآللريف  .1

 0.002* 445. معتمدان عمى يلسي أقـك بعممي بشكؿ جيد  .2

 0.000* 673. أممؾ الحرية في تحديد طريقة ككيلية أداد عممي  .3

 0.000* 685. أيا مف يقرر الكقت البلـز إليجاز عممي  .4

 0.000* 562. بيجاح عممي لكحدم مشكبلت حؿ أستطي   .5

 0.000* 793. لدم الحرية في اتلاذ قراراتي اللاصة في العمؿ  .6

7.  
 ي في أداد عممي تشعريي أيي المسيكؿ األكؿ كاأللير استقبلليت

 عف اليتايج 
.838 *0.000 

 0.000* 904. تجعميي أحقؽ يتايج أف ؿ استقبلليتي في أداد عممي  .8

 0.000* 803. استقبلليتي في أداد عممي تساعد عمى سرعة إيجاز العمؿ المطمكب  .9

 0.000* 860. استقبلليتي في أداد عممي تزيد مف إبداعي  .11

 . α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد  *
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 ": التغذية الراجعةصدؽ االتساؽ الدالمي للقرات اللاصية اللامسة لمعمؿ"  -ق 

"  التغذية الراجعة"  كؿ فقرة مف فقرات لاصية ( معامؿ االرتباط بيف11جدكؿ )يك ح 
 ≤0.05 معيكية  مستكلاط المبيية دالة عيد   كالذم يبيف أف معامبلت االرتبكالدرجة الكمية لممجاؿ

α  تعتبر اللاصية صادقة لما ك   لقياسها. كبذلؾ 

 
 (00) رقـ جدكؿ

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات خاصية "التغذية الراجعة" كالدرجة الكمية لمخاصية 

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 699. عف أدايي  مباشرة راجعة تغذيةيميحيي مديرم   .1

 0.000* 841. عف أدايي  بشكؿ دكرم كمستمر راجعة يميحيي مديرم تغذية  .2

 0.000* 855. بم أقـك مدل يجاح ما عف معمكمات كمؤشرات لي يكفر يلسم العمؿ  .3

4.  
التي تبيف مستكل أدايي كيتايج  المعمكمات عمى بسهكلة الحصكؿ أستطي 
 عممي

.777 *0.000 

5.  
 القياـ أجؿ مف أريدها التي الكافية المعمكمات عمي الحصكؿ أستطي 
 بكلادة بعممي

.776 *0.000 

 0.000* 705. أقـك بعمؿ تغذية راجعة بييي كبيف زمبليي في العمؿ  .6

7.  
يعقد مديرم جمسات تغذية راجعة بح كر الزمبلد لبلستلادة مف تجارب 

 بع يا
.767 *0.000 

 0.000* 777. تغذية راجعة تتحسف طريقة أدايي لعممي بشكؿ أف ؿعيدما يتـ ميحي   .8

 0.000* 575. جيد عف مستكل اإليجاز ايطباععيدما أرل يتايج عممي أحصؿ عمى   .9

 0.000* 655. ثقتي تزداد بيلسي عيدما ييعمميي اآللركف بيتايج عممي  .11

 . α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد  *         
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 صدؽ االتساؽ الدالمي لممجاؿ الثايي المتمثؿ بمستكل الدافعية:  -ك 

" كالدرجة مستكل الدافعية" االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ( معامؿ12جدكؿ )يك ح 
كبذلؾ  α ≤0.05 معيكية  مستكل  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبيية دالة عيد الكمية لممجاؿ
 .ك   لقياسمصادقا لما يعتبر المجاؿ 

 (04) رقـ جدكؿ
 " كالدرجة الكمية لممجاؿمستكل الدافعية معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.003* 427. أشعر بدافعية عالية لمقياـ بمهاـ عممي  .1

 0.003* 433. أشعر بالسعادة كالمتعة عيدما أمارس عممي  .2

 0.001* 458. أشعر أثياد العمؿ أف الكقت يم ي بسرعة  .3

 0.003* 424. لدم استعداد أف أبذؿ جهكد كبيرة في سبيؿ االرتقاد بعممي  .4

 0.000* 637. ييسمح لي بالمشاركة في ك   أهداؼ عممي  .5

 0.000* 696. إدارة العمؿ تهتـ ألرايي كمقترحاتي كتستجيب لي  .6

 0.000* 667. فرص تحقيؽ طمكحاتي  عممي يكفر لي  .7

 0.000* 728. ييقدر مدرايي المباشريف جهكدم كمثابرتي في العمؿ  .8

 0.014* 346. تسكد بييي كبيف زمبليي في العمؿ عبلقات كدية كمحبة   .9

 0.000* 738. تشاركيي اللدمات الطبية مياسباتي الملتملة لارج العمؿ  .11

11.  
يا ية كالثقافية التي تيظمها اللدمات أشارؾ في األيشطة الترفيهية كالر 

 الطبية لمعامميف
.604 *0.000 

 0.000* 742. العمؿ في اإليسايية ظركفي اإلدارة تراعي  .12

 0.000* 662. يعامميي مديرم بعدؿ كما يعامؿ باقي الزمبلد  .13

 0.000* 600. أشعر أف آلر تقييـ لي في العمؿ كاف عادالن   .14

15.  
اف  ما أقدمم مف جهد كما أممؾ مف لبرات أعتقد أف مكايتي بالعمؿ تك

 كمؤهبلت
.710 *0.000 

16.  
ظركؼ العمؿ )مكاف كاس   تهكيػم كا ػادة جيػدة ..أل   تػكفر معػدات كأجهػزة 

 كالحيكية اليشاط عمى كتبعث حديثة ( مريحة لي
.511 *0.000 

 0.004* 411. أرغب بالبقاد في العمؿ لدل مديرية اللدمات الطبية العسكرية  .17

 . α ≤0.05 داللة  مستكلالرتباط داؿ إحصاييان عيد ا *
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 االستباية: لمجاالتصدؽ االتساؽ البيايي  -3

الصدؽ البيايي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األهداؼ التي تريد  يعد
ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية للقرات  لاألداة الكصكؿ إليها  كيبيف مد

 .استباية (41  كقد تـ ذلؾ عمى العيية االستطبلعية التي حجمها )ستبايةالا

ستباية دالة إحصاييان ال( أف جمي  معامبلت االرتباط في جمي  مجاالت ا13يبيف جدكؿ )
 لقياسم. تصادقم لما ك ع ستبايةالاعتبر جمي  مجاالت تكبذلؾ  α ≤0.05 معيكية  مستكلعيد 

 

 (03)رقـجدكؿ 
 اط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانةمعامؿ االرتب 

 بيرسكفمعامؿ  المجاؿ
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 800. 4تيكع المهارات

 0.000* 707. 4أهمية العمؿ

 0.000* 622. 4هكية العمؿ

 0.000* 854. 4االستقبللية

 0.000* 4.810التغذية الراجعة

 0.000* 954. 4صائص العمؿخ

 0.000* 789. 4مستكل الدافعية

 . α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصاييان عيد *        
 

 ثبات االستبانة: 
 مرات عدة تطبيقم أعيد إذا اليتايج يلساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستباية هك 

  قرادات متقاربة عيد كؿ مرة يستلدـ فيها إلى أم درجة يعطي المقياس أي ا   كيقصد بممتتالية
 ت ملتملةتمراريتم عيد تكرار استلدامم في أكقاكاسأك ما هي درجة اتساقم كايسجامم 

  .استباية (41كقد تـ ذلؾ عمى العيية االستطبلعية التي حجمها )  (97: 4101)الجرجاكم,

 Cronbach's كركيباخ  ستباية الدراسة مف لبلؿ معامؿ أللااكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

Alpha Coefficient( 14  ككايت اليتايج كما هي مبيية في جدكؿ.) 



 

89 

 

 الفصلىالرابع

 المنكجوظىواإلجراءات

 ( 02) رقـ جدكؿ
 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

 0.898 0.807  4تيكع المهارات

 0.872 0.760 10 4أهمية العمؿ

 0.928 0.860 10 4عمؿهكية ال

 0.945 0.892 10 4االستقبللية

 0.953 0.908 10 4التغذية الراجعة

 0.966 0.932  4خصائص العمؿ

1 4مستكل الدافعية  0.864 0.930 

 0.969 0.939 67 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ أللا كركيباخ الصدؽ الذاتي*
 

( أف قيمة معامؿ أللا كركيباخ مرتلعة لكؿ 14ك حة في جدكؿ )كا ح مف اليتايج الم
(. ككذلؾ قيمة 0.939) االستبايةلجمي  فقرات  بييما بمغت( 0.932 0.760مجاؿ حيث تتراكح بيف )

لجمي  فقرات  بمغت بييما (0.966 0.872مرتلعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف ) الصدؽ الذاتي
 مرتل . الثبات( كهذا يعيى أف 0.969ستباية )الا

ككف قابمة لمتكزي . كي (4الممحؽ )ستباية في صكرتها اليهايية كما هي في التككف ابذلؾ ك 
ستباية الستباية الدراسة مما يجعمم عمى ثقة تامة بصحة ااالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 كصبلحيتها لتحميؿ اليتايج كاإلجابة عمى أسيمة الدراسة كالتبار فر ياتها.

تتب   ( لمجاالت الدراسة إف كايت.sigالقيمة االحتمالية) بياياتمف الباحث  كقد تحقؽ
  ( (K-Sسمريكؼ -التبار ككلمجكركؼ عدمم  تـ استلداـ مف التكزي  الطبيعي

Kolmogorov-Smirnov Test  ككايت اليتايج كما هي مبيية في  اللتبار التكزي  الطبيعي
 (.15جدكؿ)
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 (02) رقـ جدكؿ
 التكزيع الطبيعيختبار يكضح نتائج ا

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجاؿ

 0.462 0.852 4تيكع المهارات

 0.487 0.836 4أهمية العمؿ

 0.342 40.938هكية العمؿ

 0.243 1.027 4االستقبللية

 0.622 0.753 4التغذية الراجعة

 0.739 0.683 4خصائص العمؿ

 0.653 0.735 4مستكل الدافعية

 0.370 0.917 جميع مجاالت االستبانة معان 
 

ت مجاالجمي  ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 15كا ح مف اليتايج المك حة في جدكؿ )
يتب  التكزي   تالمجاال هذهكبذلؾ فإف تكزي  البيايات ل0.05 مستكل الداللة مف  أكبرالدراسة 
 جابة عمى فر يات الدراسة. تـ استلداـ االلتبارات المعممية لئل حيثالطبيعي  
 

 المستخدمة: األساليب اإلحصائية
 Statistical Packageتلريػد كتحميػؿ االسػتباية مػف لػبلؿ بريػامج التحميػؿ اإلحصػايي تػـ 

for the Social Sciences  (SPSS)   اإلحصايية التالية األساليبتـ استلداـ ك: 

 .الدراسة عييةكصؼ ل (:Frequencies & Percentages) ليسب الميكية كالتكراراتا -1

 .كالمتكسط الحسابي اليسبي كااليحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي -2

 .لمعرفة ثبات فقرات االستباية  (Cronbach's Alphaالتبار أللا كركيباخ) -3

ما  لمعرفةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سمريكؼ - التبار ككلمجكركؼ -4
 .طبيعي مف عدممإذا كايت البيايات تتب  التكزي  ال

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -5
. كقد تـ استلدامم لحساب االتساؽ دراسة العبلقة بيف متغيريفهذا االلتبار عمى يقكـ 

 كالعبلقة بيف المتغيرات.الدالمي كالصدؽ البيايي لبلستباية  
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( لمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عيية كاحدة ) Tالتبار  -6
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استلدامم  3كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي 

 لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستباية.

ؾ ( لمعرفة ما إذا كاف هياIndependent Samples T-Testفي حالة عييتيف ) Tالتبار  -7
 ذات داللة إحصايية بيف مجمكعتيف مف البيايات المستقمة.  تفركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAالتبار تحميؿ التبايف األحادم  -8
لمعرفة ما إذا كاف هياؾ فركقات ذات داللة إحصايية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف 

 البيايات.

 

 الصعكبات التي كاجيت الباحث في الدراسة:
كبالػػذات الدراسػػات المحميػػة  درة الدراسػػات كالمراجػػ  ذات الصػػمة المباشػػرة بمك ػػكع الدراسػػةيػػ -1

قريبػػػة مػػػػف  محميػػػة كعربيػػػػة كرسػػػػايؿ مراجػػػ  عػػػػف فػػػػي البحػػػث ممػػػا شػػػػكؿ صػػػعكبة  كالعربيػػػة
 . المك كع

الرسػػايؿ القريبػػة مػػف المك ػػكع هػػي بالمغػػة االيجميزيػػة ككػػاف البػػد مػػف ترجمتهػػا  كذلػػؾ يألػػذ  -2
 .كقت كجهد

كعر ػها عػداد فقػرات االسػتباية كبيايهػا إب لبلؿ إعداد االستباية فقد قػاـ الباحػثكبير  جهد  -3
ميحكػـ كمػف ثػـ تعػديؿ  13أكثر مف مرة عمػى المشػرؼ كمػف ثػـ عر ػها كتحكيمهػا مػف ًقبػؿ 

مػػف االسػػتبايات كعييػػة اسػػتطبلعية كبعػػد  41كاعػػادة صػػياغة بعػػض اللقػػرات ثػػـ تكزيػػ  عػػدد 
ايها لػـ تحقػؽ الداللػة االحصػايية كمػف ثػـ قػاـ بحػذؼ كتعػديؿ  جم  االستبايات كجد الباحث

استباية مرة ألرل كبعد جمعها كال ػاعها  41مرة ألرل عمى بعض اللقرات كبعدها تكزي  
كجد أيها حققػت الداللػة اإلحصػايية كمػف ثػـ قػاـ الباحػث بتكزيػ    SPSSلملحص باستلداـ 
 باقي االستبايات.

راسػػة فػػي جميػػ  محافظػػات القطػػاع حيػػث شػػكؿ ذلػػؾ صػػعكبة أفػػراد عييػػة الد ترامػػي كايتشػػار -4
 كا حة كجهد م اعؼ.

 
 
 
 



 

92 

 

 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا























 انفصم اخلامش
حتهيم انبياناث واختبار فرضياث 

 ومناقشتها  انذراصت
 

 مقدمة.  

   البيانات الشخصيةالدراسة كفؽ  لعينةالكصؼ اإلحصائي 

  تحميؿ فقرات االستبانة. 

  اختبار فرضيات الدراسة. 
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 قدمة:م
  كذلؾ مف لبلؿ تحميؿ البيايات كالتبار فر يات الدراسةيت مف هذا اللصؿ عر ان ل

كالتي تـ التكصؿ إليها مف لبلؿ تحميؿ  االستبايةاإلجابة عف أسيمة الدراسة كاستعراض أبرز يتايج 
الجيس  العمر  المؤهؿ العممي  )التي اشتممت عمى  البيايات الشلصيةفقراتها  كالكقكؼ عمى 

لذا تـ إجراد   (الرتبة العسكرية  سيكات اللدمة  المسمى الكظيلي  يكع العمؿ  مكاف العمؿ
إذ تـ استلداـ بريامج الرـز   الدراسة استبايةالمعالجات اإلحصايية لمبيايات المتجمعة مف 

لمحصكؿ عمى يتايج الدراسة التي تـ عر ها كتحميمها  (SPSS)اإلحصايية لمدراسات االجتماعية 
 هذا اللصؿ.  في

  :البيانات الشخصيةالدراسة كفؽ  عينةلالكصؼ اإلحصائي 
  التالية: البيايات الشلصيةكفؽ  الدراسة عييةلصايص ل فيما يمي عرض

 :عينة الدراسة حسب الجنستكزيع  -0

 (06) رقـ جدكؿ
 عينة الدراسة حسب الجنستكزيع  

 النسبة المئكية % العدد الجنس
 77.9 250 ذكر

 22.1 71 أيثى

 100.0 321 المجمكع

 

 %22.1بييما  ذككر  الدراسة مف عيية% 77.9أف ما يسبتم  (16)رقـ يت ح مف جدكؿ 
 .إياث

أف جزد  لعدة أسباب ميهاعدد العامميف الذككر عف العامميف اإلياث  زيادةكيعزك الباحث  
لمعمؿ  لملدمات الطبية كتـ يقمهـ لمف العامميف الذككر كايكا يعممكف  مف األجهزة العسكرية األلر 

كزارة الدالمية لتكظيؼ الذككر أكثر مف في اللدمات الطبية ك رغبة كما أف هياؾ   كإدارييف أك فيييف
مثؿ سايقي اإلسعاؼ كالمسعليف كرجاؿ األمف كما يت ح في بعض التلصصات  اإلياث

العمؿ كقدرتم كذلؾ لطبيعة الرجؿ في تحمؿ أعباد  كبعض التلصصات الطبية األلرل كالحراسات
  كما عمى التكييؼ م  الظركؼ الصعبة كالطكارئ كلمتقميؿ مف إجازات الحمؿ كالر اع كلبلفم

يعزك الباحث قمة يسبة العامميف مف اإلياث إلي طبيعة المجتم  اللمسطييي الذم يل ؿ أف تبقي 
   ع غزة.األيثى ربة بيت  ككما تعكس هذه اليتيجة مستكل القكل العاممة مف اليساد في قطا
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 :عينة الدراسة حسب العمرتكزيع  -4

  (07)رقـ جدكؿ 
 العمرعينة الدراسة حسب تكزيع 

 النسبة المئكية % العدد العمر
 14.3 46 سية 30أقؿ مف  
 53.3 171 سية 40إلى أقؿ مف  30 
 27.1 87 سية 50إلى أقؿ مف  40 
 5.3 17 سية  50-60 

 100.0 321 المجمكع

  سية 30أعمارهـ أقؿ مف  الدراسة مف عيية% 14.3أف ما يسبتم  (17)يت ح مف جدكؿ 
إلى أقؿ  40تتراكح أعمارهـ مف % 27.1 سية  40إلى أقؿ مف  30% تتراكح أعمارهـ مف 53.3
 . سية 60 إلى 50مفأعمارهـ تتراكح  %5.3  بييما سية 50مف 

مف  همجتم  أكثر فالمجتم  اللمسطييي هك  ؛كيرل الباحث أف هذه اليسب هي يسب طبيعية
تكظؼ جزد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية الذيف كهذا ييعكس بطبيعة الحاؿ عمى   الشباب

لكجكد يقص في عدد العامميف يتيجة استيكاؼ عدد كبير مف المكظليف  2007كبير ميهـ بعد عاـ 
ي عيية الدراسة هـ مف كيت ح مف اليتيجة السابقة بأف ثمث  مى بعد أحداث االيقساـ اللمسطيييالقدا

تحمؿ  غط تتميز غالبان باليشاط كالقدرة عمى التي  سية( كهي اللية 40)أقؿ مف  فية الشباب
بعد استيكاؼ عدد  2007ارتلاع يسبة هذه اللية كذلؾ لحممة التكظيؼ عاـ  كيعزك الباحث  العمؿ

دؿ عمى التيكع في أعمار كما أف هذه اليسب ت كبير مف العامميف بعد أحداث االيقساـ اللمسطييي.
  .المستكيات العمرية الملتملة لكهذا ي مف التعرؼ عمى مستكل الدافعية لد  أفراد عيية الدراسة

 :عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتكزيع  -3

 (08) رقـ جدكؿ
 المؤىؿ العمميعينة الدراسة حسب تكزيع  
 النسبة المئكية % العدد المؤىؿ العممي

 1.9 6 دكتكراه
 11.5 37 اجستيرم

 53.3 171 بكالكريكس
 19.0 61 دبمـك

 14.3 46 ثايكية عامة فأقؿ
 100.0 321 المجمكع
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دكتكراه  مؤهمهـ العممي  الدراسة مف عيية% 1.9( أف ما يسبتم 18)يت ح مف جدكؿ 
% مؤهمهـ العممي 19.0% مؤهمهـ العممي بكالكريكس  53.3% مؤهمهـ العممي ماجستير  11.5
 .ثايكية عامة فأقؿ مؤهمهـ العممي %14.3بييما  دبمـك 

هي  يسبة مف يحممكف الدكتكراه أك الماجستير يرل الباحث أفكفي  كد اليسب السابقة  
فغالب هؤالد هـ مف األطباد المتلصصيف  بييما   مقارية م  حممة شهادة البكالكريكس مقبكلةيسبة 
مف األطباد العامكف  حممم شهادة البكالكريكسباليسبة لملدمات الطبية لالحاجة األكبر  تعتبر

كالممر يف كفيي الملتبرات كاألشعة كالصيادلة كالعبلج الطبيعي كهذا ما تك حم اليسبة المرتلعة 
بعض العامميف  قياـ يعزك الباحث ارتلاع يسبة حاممي مؤهؿ البكالكريكس إلي كما  %(53.3لهـ )

لمحصكؿ عمى شهادة  أيلسهـبتطكير لطبية مف ذكم التلصصات امف حممم شهادة الدبمكـ 
كالسبب السابؽ   مف حيث الرتبة كالراتب الشهادتيف للرؽ بيفلبلستلادة مف االبكالكريكس كذلؾ 

  كما أف اللدمات الطبية تل ؿ تكظيؼ %(19.0ايللاض يسبة حاممي الدبمكـ ) أي ان يك ح
كـ ككيهـ أكثر لبرة بمجاؿ العمؿ  ذكم التلصصات الطبية مف حممة البكالكريكس أكثر مف الدبم

مقبكلة  يسبةهي ( %14.3)كما يعتبر الباحث أف يسبة مف هـ مؤهمهـ العممي ثايكية عامة فأقؿ 
الحراسات كعماؿ ك األمف غمب سايقي االسعاؼ كالكتبة كرجاؿ أ تمثؿ هاككي باليسبة لباقي اليسب

 .اللدمات
 :الرتبة العسكريةعينة الدراسة حسب تكزيع  -2

 (09) رقـ جدكؿ
 الرتبة العسكريةعينة الدراسة حسب تكزيع  

 النسبة المئكية % العدد الرتبة العسكرية
 1.6 5 عمٌد

 4.0 13 عقٌد

 7.2 23 مقدم

 14.0 45 رائد

 21.8 70 نقٌب

 17.1 55 مالزم أول

 7.2 23 مالزم

 4.7 15 مساعد أول

 7.2 23 مساعد

 7.5 24 رقٌب أول

 6.5 21 رقٌب

 1.2 4 عرٌف

 100.0 321 المجموع
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  رتبتهـ العسكرية عميد الدراسة مف عيية% 1.6( أف ما يسبتم 19)يت ح مف جدكؿ 
رتبتهـ % 21.8رايد  رتبتهـ % 14.0  مبلـز كمساعدك  مقدـرتبتهـ % 7.2عقيد  رتبتهـ % 4.0

% 6.5 رقيب أكؿ رتبتهـ % 7.5مساعد أكؿ  رتبتهـ % 4.7مبلـز أكؿ  رتبتهـ % 17.1يقيب  
  .عريؼ رتبتهـ العسكرية %1.2 بييمارتبتهـ رقيب  

يت ح  في عيية الدراسة أف أعمى يسبة هي لصالح حاممي رتبة مبلـز أكؿ  كيقيب  كرايد 
كيعزك الباحث   كيشكؿ هؤالد أكثر مف يصؼ عيية الدراسة كأغمبهـ يحمؿ شهادة البكالكريكس

لؤلطباد كالليييف بعد استيكاؼ المكظليف القدامى  ةحممة التكظيلات الكبير  ارتلاع هذه اليسبة إلي
عمى عيد تكظيلم الطبيب العاـ يحصؿ مباشرة  إف    حيث 2007يتيجة االيقساـ اللمسطييي عاـ 

سيكات كالصيادلة يحصؿ عمى رتبة مبلـز أكؿ  كمف كايت  5رتبة اليقيب  بييما مف كايت دراستم 
لرتبة المبلـز أكؿ بعد سيتيف مباشرة  كيعزك  ىيرقسيكات يحصؿ عمى رتبة المبلـز ك  4دراستم 

 شهادة يحممكفأغمبهـ ككف  ىإل مقدـك  عقيد  ك عميدالباحث ايللاض يسبة باقي الرتب كرتبة 
حممة شهادة  الدكتكراه كهـ أسرع بالترقية دكف غيرهـ  أك هـ مف المكظليف القدامىأك الماجستير 
يمة كهـ قمة ممف استمركا بالعمؿ بعد أحداث االيقساـ الذيف لديهـ سيكات لدمة طك ك  البكالكريكس
كذلؾ ألف مدة الترقية لمرتبة األعمى هي  مبلـزرتبة  حاممي قمة يسبة يعزك الباحثك   اللمسطييي

قد ترقكا لرتبة مبلـز أكؿ كيقيب  2007سيتيف لحاممي البكالكريكس فمعظـ الذيف تكظلكا بعد عاـ 
بعد عاـ  تعييكامف حممة البكالكريكس الذيف  إال المكظليف الجدد ـرتبة المبلز في  لـ يتبؽك  كرايد 
 قمة أي ان  كيعزك الباحث  المكظليف القدامى الذيف يحممكف شهادة الدبمكـ بعض أك كهـ قمة 2013
أك مؤهؿ ثايكية  مف حممة شهادة الدبمكـ أف أغمبهـكمساعد أكؿ إلي  مساعد كبلن مف رتبةيسبة 

يعزك كما  حاممي شهادة الدبمكـ يحصمكف عيد التكظيؼ عمى رتبة رقيب أكؿ  إف  حيث   عامة فأقؿ
ال يحممكف أم  معظمهـ مف رقيب أكؿ كرقيب كعريؼ إلى ككيهـ ؿو رتبة ك يسبة ايللاض الباحث

كجيدم لـ   مف لكاد أف  رتبة كؿو كذلؾ  كيبلحظ  مؤهؿ ثايكية عامة فأقؿ أك لديم مؤهؿ جامعي
الرتبتيف ال يحممهـ أحد مف مجتم  الدراسة لبلؿ فترة هاتيف  ف  ألكذلؾ  ؛درج  مف االستبيافتي 

 .(4  أيظر جدكؿ رقـ )الدراسة هذه إجراد
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 :الخدمةسنكات عينة الدراسة حسب كزيع ت -2

 (41) ؿ رقـجدك
 الخدمةسنكات عينة الدراسة حسب تكزيع  

الخدمةسنكات   النسبة المئكية % العدد 
 5.6 18 سيكات 5أقؿ مف  

 67.3 216 سيكات 10إلى أقؿ مف  5مف  

 13.4 43 سية 15إلى أقؿ مف  10مف  

 13.7 44 سية فأكثر 15 

 100.0 321 المجمكع

 5أقؿ مف  لدمتهـسيكات  مف عيية الدراسة% 5.6ما يسبتم أف  (21جدكؿ )يت ح مف 
كح سيكات % تترا13.4  سيكات 11إلى أقؿ مف  5مف لدمتهـ سيكات تتراكح  %67.3  سيكات

  .سية فأكثر 15لدمتهـ سيكات % 13.7بييما سية   15إلى أقؿ مف  11لدمتهـ مف

سيكات(  11إلى أقؿ مف  5يت ح  في عيية الدراسة أف أعمى يسبة هي لمف لدمتهـ )مف 
كيعزك الباحث ذلؾ إلي حممة التكظيلات الكبيرة بعد استيكاؼ المكظليف القدامى عف العمؿ يتيجة 

لمف  الدراسة أقؿ يسبة هي ف  كما يت ح في عيية الدراسة أ  2117مسطييي عاـ االيقساـ الل
بسبب  ذلؾ لقمة استيعاب كتكظيؼ مكظليف جدد كيعزك الباحث سيكات( 5لدمتهـ )أقؿ مف 

الظركؼ المالية الصعبة بقطاع غزة الياتجة عف الحصار كااليقساـ السياسي بيف حركتي فتح 
مف  عامبلن ( 51) عدد تـ تكظيؼ كقد 2113كاف في عاـ  لمتكظيؼألر إعبلف  إف  حيث كحماس  

سيكات مف هـ  ف  أكما يت ح في عيية الدراسة   (4102, 2, )الخدمات الطبية تلصصات ملتملة
هي يسبة قميمة مقاريةن م   سية فأكثر( 15لدمتهـ ) كمف  (سية 15إلى أقؿ مف  11مف )لدمتهـ 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككيهـ مف المكظليف   سيكات( 11إلى أقؿ مف  5مف هـ لدمتهـ )مف 
  كمعظـ هؤالد لديهـ رتب القدامى الذيف استمركا في عممهـ بعد أحداث االيقساـ اللمسطييي كهـ قمة

 األكثر لبرة مف األلريف في مجاؿ عممهـ. عسكرية سامية كيحتمكف مسميات كظيلية عالية كهـ
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 :الكظيفيالمسمى عينة الدراسة حسب تكزيع  -6

 (40) رقـ جدكؿ
 المسمى الكظيفيعينة الدراسة حسب تكزيع  

 النسبة المئكية % العدد المسمى الكظيفي

 0.3 1 مدير عاـ 

 0.3 1 يايب مدير عاـ 

 1.6 5 مدير إدارة 

 4.7 15 مدير دايرة 

 2.5 8 مدير كحدة 

 21.2 68 رييس قسـ 

 7.5 24 رييس شعبة 

 62.0 199 مكظؼ 

 100.0 321 كعالمجم
 

 مدير عاـ مسماهـ الكظيلي الدراسة مف عيية% 0.3( أف ما يسبتم 21)يت ح مف جدكؿ 
% رييس 21.2  مدير كحدة2.5  مدير دايرة% 4.7  مدير إدارة %1.6  يايب مدير عاـك 

 . مسماهـ الكظيلي مكظؼ %62.0بييما  % رييس شعبة 7.5قسـ  

كتأتي  مف التكزي  الطبيعي لؤلدكار الكظيلية  كما  هذه اليسبة طبيعية أف   الباحث لكير 
 ؿو رأم ككما يت ح أف الباحث استطم  أعمى يسبة هي لمف مسماهـ الكظيلي )مكظؼ(  يت ح أف 

يمثمكف مدراد  9مف  8مف مدير اللدمات الطبية كيايبة ككؿ مدراد اإلدارات اللمسة كعدد 
 التسمسؿ في أف  إلى  بٍ شيعى مدراد اليسبة مف  عمىـ أيسبة مدراد األقسا أف   كيعزك الباحثالكحدات  

رييس قسـ كال يتلرع إلى شعب كذلؾ في أغمب األقساـ  ىيقؼ عيد مسم هيكمية اللدمات الطبية
يايب مسمى كما يبلحظ في الهيكمية أيم ال يكجد   أيصار كبعض أماكف العمؿفي بمقر اإلدارة 

جهاز اللدمات  ف  كذلؾ أل ؛رة كدايرة ككحدة كقسـ كشعبةلكؿو مف مدير إداالكظيلية مدير لممسميات 
 .عسكرية ةن رتب ميهـ قؿاألالطبية جهاز عسكرم ييكب عف مدراد هذه المسميات في حاؿ الغياب 
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 :عينة الدراسة حسب نكع العمؿتكزيع  -7

 (44)رقـجدكؿ 
 عينة الدراسة حسب نكع العمؿتكزيع  

 النسبة المئكية % العدد نكع العمؿ

 47.7 153 فنً 
 31.5 101 إداري 
 20.9 67 إداري -فنً 

 100.0 321 المجمكع
 

% 31.5يكع عممهـ فيي   الدراسة مف عيية% 47.7( أف ما يسبتم 22)يت ح مف جدكؿ 
 . إدارم -يكع عممهـ فيي %20.9يكع عممهـ إدارم  بييما 

 الطبيب كالممرض ت ـك كيقصد بالعمؿ الليي جمي  العامميف في المهف الطبية الملتملة 
كالعبلج الطبيعي كالمسعؼ كسايؽ اإلسعاؼ  بييما يقصد  كفيي األشعة كفيي الملتبر كالصيدلي

 –الليي )  بييما يقصد بالعمؿ السابقة عامميف بالمهف الطبيةالغير عمؿ اإلدارم جمي  المكظليف بال
في دراد األقساـ كالدكاير مكأغمبهـ مف  هك مف يجم  بيف العمؿ الليي كالعمؿ اإلدارم (إدارم

 .الذيف يمارسكف العمؿ الليي كاإلدارم معان  المستشليات كالعيادات
 :عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتكزيع  -8

 (43) رقـ جدكؿ
 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتكزيع  

 النسبة المئكية % العدد مكاف العمؿ
 18.4 59 مقر اإلدارة أيصار
 26.5 85 مستشلى بمسـ

 19.9 64 مستشلى الجزايرمال
 5.9 19 عيادة حجازم
 12.1 39 عيادة الشاط 
 4.7 15 عيادة الكسطى
 3.4 11 عيادة رفح

 3.4 11 عيادة لاييكيس
 2.2 7 المستكدع المركزم

 3.4 11 اإلصبلح كالتأهيؿ عيادة مراكز
 100.0 321 المجمكع
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يعممكف في مقر اإلدارة  اسةالدر  مف عيية% 18.4( أف ما يسبتم 23)يت ح مف جدكؿ 
% 5.9  المستشلى الجزايرم % يعممكف في19.9  مستشلى بمسـيعممكف في  %26.5 أيصار 

عيادة  % يعممكف في4.7  عيادة الشاط  % يعممكف في12.1  عيادة حجازم يعممكف في
% 2.2 بييما  مراكز اإلصبلح كالتأهيؿك  عيادة لاييكيسك  عيادة رفح % يعممكف في3.4  الكسطى

  .يعممكف في المستكدع المركزم

لعيية الدراسة ممثمة لمجتم  الدراسة مف حيث  (23في جدكؿ رقـ ) اليتايج السابقة تيعد
في هي  عامميفأكبر يسبة عدد  ألف   ذلؾ كيعزك الباحث  تكزي  العامميف عمى أماكف العمؿ

 المذاف يقدماف لطبية العسكريةاف الكحيداف في اللدمات االمستشلي كهما  كالجزايرم  مستشلى بمسـ
بمسـ ييعزل لكجكد قسـ مستشلى   كزيادة اليسبة لصالح عمى مدار الساعة كاممة اللدمة الطبية

مقر أيصار يأتي  أفظهر اليتايج تي كما كككيم يقدـ اللدمة لسكاف غزة كالشماؿ    ح اية األطلاؿ
مكتب كي ـ يس لقيادة اللدمات الطبية في المرتبة الثالثة مف حيث عدد العامميف ككيم المقر الري

 .كالكحدات التي تدير اللدمات الطبية تمدراد اإلداراالمدير العاـ كيايبم كمعظـ 

 :تحميؿ فقرات االستبانة
لمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة لعيية كاحدة  Tتـ استلداـ التبارلتحميؿ فقرات االستباية 

 Sig > 0.05 (Sigإذا كايت ف. أـ ال 3متكسطة كهي االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة ال
متكسط آراد األفراد حكؿ الظاهرة مك   الدراسة ال يلتمؼ جكهريان عف مكافؽ ( فإف 0.05أكبر مف 

آراد األفراد  متكسط  اف( ف0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05  أما إذا كايت 3بدرجة متكسطة كهى 
  كفي هذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط سطةرجة المكافقة المتك عف ديلتمؼ جكهريان 

كذلؾ مف لبلؿ قيمة االلتبار  .المكافقة المتكسطةاإلجابة يزيد أك ييقص بصكرة جكهرية عف درجة 
مكجبة فمعياه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة قيمة االلتبار فإذا كايت 

 المتكسطة كالعكس صحيح.
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 :(خصائص العمؿ)المجاؿ األكؿ قرات تحميؿ ف

 :"تنكع الميارات" خاصيةتحميؿ فقرات   -0

درجة  قد كصمت إلىلمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة  Tتـ استلداـ التبار 
 .(24رقـ ) اليتايج مك حة في جدكؿ أـ ال. 3 كهي المكافقة المتكسطة

 (42)رقـ جدكؿ 
 " تنكع الميارات " خاصية لكؿ فقرة مف فقرات (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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1.  
 المهاـ مف عدد تت مف كظيلتي التي أشغمها
 كالكاجبات الملتملة

4.03 0.87 80.56 21.06 *0.000 3 

2.  
امتبلؾ مهارات  ممي الذم أمارسم يتطمبع

 متيكعة كملتملة
4.11 0.81 82.26 24.46 *0.000 2 

3.  
امتمؾ مهارات عالية كقدرات لاصة ألداد 

 مهامي الكظيلية
4.13 0.73 82.69 27.86 *0.000 1 

4.  
القياـ بمهاـ كأعماؿ متيكعة  يتيح لي عممي

 6 0.000* 12.11 73.50 0.99 3.68 لبلؿ اليـك

 8 0.000* 5.09 66.58 1.15 3.33 تكميلي بمهاـ كظيلية إ افية أحيايان  يتـ  .5

6.  
يتـ إيجاز المهاـ كالكاجبات في األكقات 
 المحددة لها حسب لطط العمؿ كبرامجم

3.88 0.88 77.61 17.84 *0.000 5 

 4 0.000* 17.93 77.93 0.89 3.90 أف ؿ ممارسة المهاـ التي تمثؿ تحديان لي   .7
 7 0.000* 8.85 70.47 1.05 3.52 كجذاب كبم تحدم   عممي مثير  .8

9.  
تسمح لي إدارتي بالتيقؿ بيف األعماؿ  مف 

 اطار كظيلتي كتلصصي
3.12 1.25 62.33 1.66 *0.049 9 

11.  
تشجعيي اإلدارة لتطكير مهارتي كتكفر اللرص 

 لذلؾ
2.80 1.27 56.00 -2.82 *0.003 10 

  0.000* 19.16 73.03 0.61 3.65 معان  الخاصيةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
 ( يمكف استلبلص ما يمي:24) رقـ مف جدكؿ
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تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 " امتمؾ مهارات عالية كقدرات لاصة ألداد مهامي الكظيلية " الثالثةلملقرة المتكسط الحسابي  -أ 
  قيمة %82.69 ليسبي( أم أف المتكسط الحسابي ا5)الدرجة الكمية مف  4.13يساكم 

لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  27.86لتباراال
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد زاد عف   α ≤0.05 عيد مستكل داللة 

عمى  أفراد العييةمف قبؿ  يرةبدرجة كب كهذا يعيي أف هياؾ مكافقة 3 كهي درجة المكافقة المتكسطة
 هذه اللقرة.

 "تشجعيي اإلدارة لتطكير مهارتي كتكفر اللرص لذلؾ العاشرة " لملقرةالمتكسط الحسابي   -ب 
القيمة كأف   2.82-  قيمة االلتبار %56.00أم أف المتكسط الحسابي اليسبي  2.80يساكم 

 ≤0.05 ة إحصاييان عيد مستكل داللة لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دال 0.003تساكم  (Sig).االحتمالية 
α   درجة المكافقة المتكسطة عف  ايللضمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد

 مف قبؿ أفراد العيية عمى هذه اللقرة.  قميمةمكافقة بدرجة  كهذا يعيي أف هياؾ 3كهي 
المتكسط الحسابي اليسبي    كأف3.65عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  بشكؿ  -ج 

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   19.16قيمة االلتبار%  73.03يساكم 
مما يدؿ عمى أف   α ≤0.05 عيد مستكل داللة  ذك داللة إحصايية" تيكع المهارات" لاصيةعتبر ت

كهذا  3 كهي لمتكسطةدرجة المكافقة التمؼ جكهريان عف ي اللاصية همتكسط درجة االستجابة لهذ
  .هذه اللاصيةعمى فقرات  أفراد العييةمف قبؿ  مكافقة بدرجة كبيرةيعيي أف هياؾ 

العامميف في معظـ ألف  "تيكع المهارات" المكافقة عمى لاصية  درجةارتلاع يعزك الباحث 
كهذا    مف إطار التلصص الكاحد الن تتميز بالتيكع في المهاراتااللدمات الطبية يمارسكف أعم

في تيكع المهارات التي    كعمى سبيؿ المثاؿما يجيب العامميف مف الشعكر بالممؿ كالرتابة في العمؿ
عمى األقؿ أسبكعيان ك يتيقمكف بيف األقساـ الملتملة  فهـ فيي الملتبرات في اللدمات الطبية يمارسها
فحكصات الطليميات ـ كقسـ فحكصات الكيمياد  كقسـ فحكصات الدـ  كقسـ المزارع  كقس  ان شهري

(Parasitology)كاألمصاؿ  المياعةكقسـ فحكصات  لعييات االستقباؿ كتجمي  ا   كقسـ
(Serology) .(56.00) العاشرة للقرةا درجة المكافقة عمى كما يعزك الباحث ايللاض% " 

جديد  " إلى أف معظـ العامميف يعتبركا تكظيؼ تشجعيي اإلدارة لتطكير مهارتي كتكفر اللرص لذلؾ
كمف الصعب عمى اللدمات الطبية تكفير فرص لمجمي  أف يطكر مهارتم مف  2117بعد عاـ 

باإل افة إلى أف جمي  العامميف البد أف يمتحقكا  لارج الكطف  لبلؿ االيتداب لكزارة الصحة أك
  مما يقمؿ مف فرص ايتداب المكظليف لارج اللدمات الطبية. بدكرات عسكرية اجبارية
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
ختبارىفرضواتىوا

 الدرادظىومناقذتكا

أف هياؾ تكفر لهذه  "تيكع المهارات"تعيي درجة المكافقة الكبيرة عمى لاصية بشكؿ عاـ 
 اللاصية بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية.

بأف هياؾ مكافقة بدرجة  اتم  يتايج بعض الدراس يتيجة هذه الدراسة لهذه اللاصيةاتلقت 
دراسة ك  ( 2115دراسة البكرم )ما في ك  يكع المهارات"عمى لاصية "ت كبيرة مف أفراد عيية الدراسة

كدراسة   (2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك  ( 2113السبيعي )دراسة ك   (2114صالح )
Grundmann (2012) دراسة   كAdil &Hadi (2010)  ( 2111كدراسة اللميس)   ال كما

  صية.يتايج الدراسة الحالية بلصكص هذه اللا م يكجد أم دراسة تلتمؼ 
كيعزك الباحث سبب االتلاؽ عمى لاصية "تيكع المهارات" إلى أف المؤسسات كالشركات 

عمى تيكي  مهاراتهـ  كما  اتدرؾ أهمية ذلؾ باليسبة لها لما يعكد عميها باللايدة لذلؾ تحث مكظليه
فرص أف غالب األفراد لديهـ رغبة في تيكي  مهاراتهـ ألف ذلؾ يعزز االبتكار لديهـ كيزيد مف 

 ارتقايهـ في مسماهـ الكظيلي.
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 :"أىمية العمؿ" خاصيةتحميؿ فقرات  -2
درجة المكافقة لمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة قد كصمت  Tتـ استلداـ التبار 

 (.25)رقـ  اليتايج مك حة في جدكؿ أـ ال. 3 كهي المتكسطة
 (42)رقـ جدكؿ 

 " أىمية العمؿ"  خاصيةلكؿ فقرة مف فقرات  (.Sig)حتماؿ المتكسط الحسابي كقيمة اال
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1.  
أعتقد أن عملً مهم لمدٌرٌة الخدمات الطبٌة 

 العسكرٌة ككل
4.24 0.90 84.72 24.46 *0.000 3 

2.  
عملً عبارة عن جزء كبٌر ومهم قٌاساً بأعمال 

 اآلخرٌن
4.12 0.82 82.33 24.30 *0.000 6 

3.  
أعتقد أن وظٌفتً مهمه كونها جزء أساسً من 

 منظومة العمل 
4.26 0.79 85.24 28.43 *0.000 2 

4.  
أشعر بأن نتائج عملً مهمه وتؤثر على 

 مصالح اآلخرٌن
4.19 0.86 83.90 24.91 *0.000 5 

5.  
تقد أن نتائج عملً ُتبنً علٌها قرارات مهمه أع

 للخدمات الطبٌة
3.65 1.02 72.94 11.39 *0.000 9 

6.  
ما أقوم به من عمل مرتبط بتحقٌق أهداف 

 الخدمات الطبٌة
3.88 0.90 77.63 17.48 *0.000 7 

 1 0.000* 32.21 88.00 0.78 4.40 أشعر بمسئولٌة كبٌرة تجاه عملً  .7
 4 0.000* 22.86 84.51 0.96 4.23 أنً أمارس عملً الحالًأشعر باعتزاز وفخر   .8
 8 0.000* 12.68 75.75 1.11 3.79 أشعر أن مهنتً تقابل باحترام من قبل اآلخرٌن  .9

 10 0.000* 8.99 72.43 1.23 3.62 أشعر باالهتمام والتقدٌر من رؤسائً بالعمل  .11
  0.000* 28.73 80.73 0.65 4.04 معان  الخاصيةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
 

 ( يمكف استلبلص ما يمي:25مف جدكؿ )

)الدرجة  4.40يساكم  " أشعر بمسيكلية كبيرة تجاه عممي السابعة "لملقرة المتكسط الحسابي  -أ 
لقيمة اكأف   32.21 االلتبار   قيمة%88.00 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5الكمية مف 
 ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).االحتمالية 

α   كهي درجة المكافقة المتكسطةمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد زاد عف 
 . عمى هذه اللقرة أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةكهذا يعيي  3
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تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 يساكم " أشعر باالهتماـ كالتقدير مف رؤسايي بالعمؿ " عاشرةال لملقرةالمتكسط الحسابي   -ب 
القيمة االحتمالية كأف   8.99 االلتبار  قيمة %72.43 م أف المتكسط الحسابي اليسبيأ 3.62

.(Sig)  0.05 لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة  0.000تساكم ≥ α   مما
كهذا  3 كهيدرجة المكافقة المتكسطة قد زاد عف يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة 

 يعيي أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العيية عمى هذه اللقرة. 

  كأف المتكسط الحسابي اليسبي 4.04بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -ج 
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   28.73االلتبار%  قيمة 80.73يساكم 

مما يدؿ عمى أف   α ≤0.05 عيد مستكل داللة  ذك داللة إحصايية" أهمية العمؿ" تعتبر لاصية
كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةيلتمؼ جكهريان عف  لهذه اللاصيةمتكسط درجة االستجابة 

 .هذه اللاصيةعمى فقرات  أفراد العييةمف قبؿ  كبيرةأف هياؾ مكافقة بدرجة يعيي 

أشعر باالهتماـ كالتقدير يبلحظ في هذه اللاصية أف أقؿ درجة مكافقة هي لملقرة العاشرة "
كهي يسبة مرتلعة  كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككف اإلدارة  %72.43" ككايت  مف رؤسايي بالعمؿ

دات شبم دايمة كبالذات م  مدراد االقساـ كالدكاير عمى تكاصؿ م  العامميف في اللدمات كتكجد لقا
 كالكحدات.

ألف معظـ العامميف في " أهمية العمؿ"المكافقة عمى لاصية  درجةارتلاع  يعزك الباحث 
كهذا  المر ى حياةتأثيره عمى  لاللدمات الطبية يدرككف أهمية العمؿ الصحي الذم يمارسكه كمد

كعمى سبيؿ   باالحتراـ مف قبؿ أفراد المجتم  كفعممهـ كيشعر بالمسيكلية تجاه  كفما يجعمهـ يشعر 
المثاؿ في أهمية العمؿ يرل الزمبلد العامميف في كحدة االسعاؼ كالطكارئ يدرككف أهمية عممهـ 
في ايقاذ الجرحى كالمر ى كيدرككف قيمة كؿ دقيقة عيدما يحممكف مصابان كيتجهكف بم لممستشلى  

في المحظة المياسبة   ككصكلهـفي ايقاذ المصابيف  يفؤالد المسعلككذلؾ الياس يدرككف أهمية ه
فمثبلن   في المهف األلرل اآللريف لزمبليهـف عممهـ مهـ باليسبة أكما أف معظـ العامميف يدرككف 

لمطبيب الذم ال يستطي  االستغياد عيم  كذلؾ فيي الملتبر  باليسبة يدرؾ أهميم عممم الممرض
عميها قرارات تحدد مصير حياة  ىتايج اللحكصات التي تظهر عيده تبييدرؾ أهميم عممم ألف ي

كهكذا باقي المهف الملتملة  كهذا   مكال يستطي  الطبيب أك الممرض اف يتلذ قراران بدكيالمريض  
  يشعرهـ أف ما يقكمكف بم مهـ باليسبة لملدمات الطبية كسمعتها كيجاحها  كتحقيؽ أهدافها.

هذه لتكفر  أف هياؾ "أهمية العمؿ"لمكافقة الكبيرة عمى لاصية درجة ابشكؿ عاـ تعيي 
 .اللاصية بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية
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تحلولىالبواناتى
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بأف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف أفراد عيية  اتلقت هذه اليتيجة م  يتايج بعض الدراسات 
  (2114دراسة صالح )ك  ( 2115م )دراسة البكر  عمى لاصية "أهمية العمؿ"  كما فيالدراسة 

 Grundmannكدراسة   (2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك  ( 2113السبيعي )دراسة ك 
  كما ال يكجد أم دراسة (2111كدراسة اللميس )  Adil &Hadi (2010)دراسة   ك (2012)

 يتايج الدراسة الحالية بلصكص هذه اللاصية. م تلتمؼ 

المؤسسة  ألفالسابقة عمى لاصية ) أهمية العمؿ( كذلؾ كيعزك الباحث اتلاؽ الدراسات 
الصمة بيف الجهكد التي يبذلكيها في العمؿ كيجاح المؤسسة  فيشعركف بأيهـ جزد تك ح لممكظليف 

  كأهمية عممهـ. مف هدؼ أسمى  مما عزز لديهـ الشعكر بالمسيكلية
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 :"ىكية العمؿ" خاصيةتحميؿ فقرات  -3

درجة  قد كصمت إلىلمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة  Tالتبار تـ استلداـ 
 (.26)رقـ اليتايج مك حة في جدكؿ  .3 كهي المتكسطةالمكافقة 

 (46)رقـ جدكؿ 
 " ىكية العمؿ " خاصيةلكؿ فقرة مف فقرات  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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1.  
لدم معرفة بالكصؼ الكظيلي لمهاـ 

 ككاجبات عممي
3.97 0.94 79.31 18.42 *0.000 9 

2.  
أستطي  القياـ بجمي  مراحؿ العمؿ مف 

 بدايتم إلى يهايتم 
4.25 0.75 85.09 30.00 *0.000 3 

3.  
از عمؿ لـ يستط  أمتمؾ الرغبة إليج

 7 0.000* 22.72 81.45 0.84 4.07 مكظؼ ألر أف يتمم بالكامؿ

4.  
يهاد  عممي يكفر لي فرصة الستكماؿ كا 

 أم عمؿ كيت قد بدأتم
3.73 0.95 74.67 13.74 *0.000 10 

5.  
لدم الرغبة دايمان في إيجاز العمؿ اليكمي 

 4 0.000* 26.92 84.59 0.81 4.23 كعدـ تأجيمم لكقت ألر

 8 0.000* 19.64 79.43 0.88 3.97 إجرادات عممي تتميز بالك كح كالمركية  .6

7.  
لدم معرفة كاممة بجمي  مراحؿ كلطكات 

 العمؿ الذل أقـك بم
4.21 0.79 84.10 27.13 *0.000 5 

8.  
 كا حة جهكدم الصكرة اليهايية ليتايج

 كمعركفة لي
4.15 0.81 83.03 25.35 *0.000 6 

 1 0.000* 33.62 87.91 0.74 4.40 جاز عممي بالكامؿأشعر بالمسيكلية عف اي  .9

11.  
لدم الرغبة الدايمة لتحسيف يتايج العمؿ 

 2 0.000* 31.63 86.86 0.76 4.34 بصكرة أف ؿ مما عميم اآلف

  0.000* 35.44 82.64 0.57 4.13 معان  الخاصيةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
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 ( يمكف استلبلص ما يمي:26)رقـ مف جدكؿ 
 4.40يساكم  " أشعر بالمسيكلية عف ايجاز عممي بالكامؿ " التاسعةلملقرة المتكسط الحسابي  -أ 

كأف   33.62 قيمة االلتبار  %87.91 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5)الدرجة الكمية مف 
 هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة لذلؾ تعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 

0.05≥ α   درجة المكافقة عف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد زاد
 عمى هذه اللقرة.  أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةكهذا يعيي  3 كهي المتكسطة

يهاد أم عمؿ كيت قد عممي يكفر  " الرابعةلملقرة المتكسط الحسابي   -ب  لي فرصة الستكماؿ كا 
كأف   13.74 قيمة االلتبار  %74.67أم أف المتكسط الحسابي اليسبي  3.73 يساكم " بدأتم

 لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05≥ α  درجة المكافقة عف  زادذه اللقرة قد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة له

 عمى هذه اللقرة.  أفراد العييةمف قبؿ  بدرجة كبيرة كهذا يعيي أف هياؾ مكافقة 3 كهي المتكسطة
  كأف المتكسط الحسابي اليسبي 4.13بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -ج 

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).لية القيمة االحتماكأف   35.44 قيمة االلتبار%  82.64يساكم 
مما يدؿ عمى أف   α ≤0.05 عيد مستكل داللة  ذك داللة إحصايية"  هكية العمؿ " تعتبر لاصية

كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةعف جكهريان  لهذه اللاصية تلتمؼمتكسط درجة االستجابة 
 . هذه اللاصيةرات عمى فق أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةيعيي 

معظـ ألف  %82.64بيسبة  " المكافقة عمى لاصية "هكية العمؿ درجةيعزك الباحث ارتلاع 
م   في اللدمات الطبية هي مهف أغمبها تسمح بإيجازها بالكامؿ التي يمارسها العاممكف المهف

ـ بم  كمعظـ كما أف العامميف لديهـ معرفم بمهاـ عممهـ كما ييبغي القيا  لها ك كح الملرجات
يركا بأعييهـ يتايج أف  فيستطيعك كما أف أغمب العامميف  المهاـ التي يقكمكف بها تتميز بالك كح 

  ككمثاؿ عمى ذلؾ  الطبيب الجراح عيدما يقكـ بالعممية الجراحية لممريض فإيم يعمـ ما جهكدهـ
ى يهايتها كيتحمؿ مسيكلية هي المهمة التي سيقكـ بها  كما ايم ييجرم العممية كاممة مف بدايتها إل

 ما يقـك بم  كما أيم يتاب  حالة المريض كيرل بعييم اليتايج التي تظهر عمى مري م. 

أف هياؾ تكفر لهذه  "هكية العمؿ"بشكؿ عاـ تعيي درجة المكافقة الكبيرة عمى لاصية 
 اللاصية بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية.

هياؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف أفراد عيية  بأف اليتيجة م  يتايج بعض الدراساتاتلقت هذه  
  (2114دراسة صالح )ك  ( 2115دراسة البكرم )كما في  الدراسة عمى لاصية "هكية العمؿ"
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 Grundmannكدراسة   (2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك  ( 2113السبيعي )دراسة ك 
  .Adil &Hadi (2010)  كدراسة (2012)

كالتي بييت أف هذه اللاصية متكفرة  (2111دراسة اللميس )التملت هذه اليتيجة م  يتيجة 
 .بيسبة قميمة في كظايؼ العامميف

كيعزك الباحث سبب اتلاؽ الدراسات السابقة عمى لاصية ) هكية العمؿ( هك أف معظـ 
عرؼ ب )تكامؿ العمؿ(  المؤسسات تدرؾ أهمية قياـ المكظؼ بعممم مف بدايتم إلى يهايتم كهك ما يي 

كذلؾ ألف المكظؼ يشعر بالللر ككيم يرل الياتج األلير لعممم الذم قاـ بم؛ كذلؾ يؤثر عمى 
 يلسيتم كيزيد مف مستكل دافعيتم. 
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تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 :"االستقاللية" خاصيةتحميؿ فقرات  -4

درجة  ت إلىقد كصملمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة  Tتـ استلداـ التبار 
 (.27)رقـ اليتايج مك حة في جدكؿ  أـ ال. 3 كهي المكافقة المتكسطة

 (47)رقـ جدكؿ 
 " االستقاللية " خاصيةلكؿ فقرة مف فقرات  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 الفقرة ـ
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 9 0.000* 5.72 66.81 1.06 3.34 أمارس عممي بحرية دكف تدلؿ مف اآللريف  .1
 1 0.000* 25.49 83.71 0.83 4.19 أقـك بعممي بشكؿ جيد معتمدان عمى يلسي  .2
 6 0.000* 11.50 73.33 1.03 3.67 أممؾ الحرية في تحديد طريقة ككيلية أداد عممي  .3
 8 0.000* 8.11 70.41 1.14 3.52 لكقت البلـز إليجاز عمميأيا مف يقرر ا  .4
 5 0.000* 16.34 75.19 0.83 3.76 بيجاح عممي لكحدم مشكبلت حؿ أستطي   .5
 10 0.000* 4.70 65.60 1.06 3.28 لدم الحرية في اتلاذ قراراتي اللاصة في العمؿ  .6

7.  
استقبلليتي في أداد عممي تشعريي أيي المسيكؿ األكؿ 

 عف اليتايج  كاأللير
3.56 1.07 71.29 9.37 *0.000 7 

 4 0.000* 13.66 76.03 1.04 3.80 تجعميي أحقؽ يتايج أف ؿ استقبلليتي في أداد عممي  .8

9.  
استقبلليتي في أداد عممي تساعد عمى سرعة إيجاز 

 العمؿ المطمكب
3.83 0.97 76.61 15.30 *0.000 3 

 2 0.000* 14.65 77.10 1.04 3.85 استقبلليتي في أداد عممي تزيد مف إبداعي  .11
  0.000* 16.37 73.66 0.75 3.68 معان  الخاصيةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
 ( يمكف استلبلص ما يمي:27)رقـ مف جدكؿ 

 4.19ساكم ي " أقكـ بعممي بشكؿ جيد معتمدان عمى يلسي " الثاييةلملقرة المتكسط الحسابي  -أ 
كأف  25.49 قيمة االلتبار  %83.71 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5)الدرجة الكمية مف 
 لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة 0.000  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 

0.05≥ α   لمكافقة درجة امما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد زاد عف
 عمى هذه اللقرة. أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةكهذا يعيي  3 كهي المتكسطة
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 الدرادظىومناقذتكا

يساكم " لدم الحرية في اتلاذ قراراتي اللاصة في العمؿ " السادسةة لملقر المتكسط الحسابي   -ب 
حتمالية القيمة االكأف  4.70 قيمة االلتبار  %65.60أم أف المتكسط الحسابي اليسبي  3.28

.(Sig) 0.05 لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد مستكل داللة  0.000 تساكم≥ α   مما
كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةعف  زاديدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد 

 عمى هذه اللقرة. أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةيعيي 

  كأف المتكسط الحسابي اليسبي 3.68 اـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكمبشكؿ ع  -ج 
لذلؾ  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  16.37 قيمة االلتبار%  73.66يساكم 

  مما يدؿ عمى أف α ≤0.05 عيد مستكل داللة  ذك داللة إحصايية"  االستقبللية" تعتبر لاصية
كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةجكهريان عف  تلتمؼ لهذه اللاصيةبة متكسط درجة االستجا

  .هذه اللاصيةعمى فقرات  أفراد العييةمف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةيعيي 
ألف معظـ (  %73.66" )المكافقة عمى لاصية "االستقبللية درجةيعزك الباحث ارتلاع 
كما  العمؿ يلسم إجراد كحرية في كيلية   تقبللية في األداديمتمككف اس العامميف في اللدمات الطبية

يدرككف أيم عيدما تتكفر لهـ االستقبللية فإف ذلؾ يشعرهـ بمسيكلية اليجاح أك اللشؿ عف أعمالهـ  
كما أيهـ يدرككف أيم عيدما تتاح لهـ الحرية في التصرؼ بعيدان عف ال غكطات فإف ذلؾ يجعمهـ 

اللقرة  درجة المكافقة عمىكيعزك الباحث ايللاض  يتايج أف ؿ  يبدعكف في عممهـ كيحققكف
كحصكلها عمى  قياسان عمى باقي اللقرات" لدم الحرية في اتلاذ قراراتي اللاصة في العمؿ"السادسة 

هي ؛ بؿ االستقبللية كالحرية ليست مطمقة بالكامؿكذلؾ ألف  ؛%(65.60يسبة فكؽ المتكسطة )
ف اللدمات الطبية أكما  مؿ مرتبط بإجرادات تحكمها اإلدارة العميا العف  استقبللية بشكؿ يسبي

  كقد تككف هذه بها ـجرادات تجبرهـ عمى االلتزاا  مؤسسة عسكرية تلرض عمى العامميف قكاييف ك 
  اإلجرادات ال تكافؽ رأم العامميف.

هذه اللاصية أف هياؾ تكفر ل "االستقبللية"بشكؿ عاـ تعيي درجة المكافقة الكبيرة عمى لاصية 
 بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية.

بأف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف أفراد عيية  اتلقت هذه اليتيجة م  يتايج بعض الدراسات
 كآلركف Isfahaniدراسة (  ك 2015دراسة البكرم )كما في  الدراسة عمى لاصية "االستقبللية"

  كدراسة اللميس Adil &Hadi (2010)  كدراسة Grundmann (2012)كدراسة   (2013)
(2001.) 
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 لاصية " االستقبللية"(  كالتي بييت أف 2013السبيعي )دراسة التملت هذه اليتيجة م  يتيجة 
التي بييت أف هياؾ يكعان  (2014دراسة صالح )  ك متكفرة بيسبة متكسطة في كظايؼ العامميف

 ." لدل عيية الدراسةبلليةاالستقلاصية " )يسبة قميمة( مفما
اتلاؽ معظـ الدراسات السابقة عمى أهمية لاصية )االستقبللية( أف كيعزك الباحث سبب 

مجتم  الدراسة يدرؾ أيم عيدما يتـ ميح المكظليف درجة عالية مف الحرية كالمركية في أداد العمؿ 
ابة الذاتية كيعطيهـ مجاالن كممارسة الصبلحية فإف ذلؾ يزيدهـ مف الشعكر بالمسيكلية كيعزز الرق

 أكبر لئلبداع  كالمؤسسة التي تقـك عمى ذلؾ هي مؤسسة ياجحة في عبلقتها م  مكظليها.
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تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

 :"التغذية الراجعة" خاصيةتحميؿ فقرات  -5
درجة  قد كصمت إلىلمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة  Tتـ استلداـ التبار 

 (.28)رقـ اليتايج مك حة في جدكؿ  أـ ال. 3 كهي طةالمكافقة المتكس
 (48) رقـ جدكؿ

 " التغذية الراجعة " خاصيةلكؿ فقرة مف فقرات  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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 8 0.000* 4.33 65.56 1.15 3.28 ٌمنحنً مدٌري تغذٌة راجعة مباشرة عن أدائً   .1
2.  

ٌمنحنً مدٌري تغذٌة راجعة بشكل دوري 
 ومستمر عن أدائً 

3.20 1.14 63.95 3.10 *0.001 9 

3.  
العمل نفسه ٌوفر لً معلومات ومؤشرات عن 

 مدى نجاح ما أقوم به
3.62 1.03 72.47 10.76 *0.000 5 

4.  
على المعلومات التً  بسهولة تطٌع الحصولأس

 تبٌن مستوى أدائً ونتائج عملً
3.44 1.05 68.87 7.52 *0.000 7 

5.  
أستطٌع الحصول علً المعلومات الكافٌة التً 

 أرٌدها من أجل القٌام بعملً بكفاءة
3.55 1.06 71.01 9.28 *0.000 6 

6.  
أقوم بعمل تغذٌة راجعة بٌنً وبٌن زمالئً فً 

 العمل
3.71 0.96 74.29 13.23 *0.000 3 

7.  
ٌعقد مدٌري جلسات تغذٌة راجعة بحضور 

 الزمالء لالستفادة من تجارب بعضنا
2.86 1.23 57.30 -1.96 *0.026 10 

8.  
عندما ٌتم منحً تغذٌة راجعة تتحسن طرٌقة 

 أدائً لعملً بشكل أفضل
3.71 1.02 74.20 12.38 *0.000 4 

9.  
 انطباع عندما أرى نتائج عملً أحصل على

 جٌد عن مستوى اإلنجاز
3.96 0.98 79.12 17.43 *0.000 2 

11.  
ٌُعلمنً اآلخرون  ثقتً تزداد بنفسً عندما 

 بنتائج عملً
4.14 0.93 82.88 21.96 *0.000 1 

  0.000* 12.67 70.93 0.77 3.55 معان  الخاصيةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
 ( يمكف استلبلص ما يمي:28) رقـ مف جدكؿ

 " ثقتي تزداد بيلسي عيدما ييعمميي اآللركف بيتايج عممي "العاشرة  لملقرةالمتكسط الحسابي  -أ 
   قيمة االلتبار%82.88 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5)الدرجة الكمية مف  4.14ساكم ي

لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان عيد  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   21.96
درجة عف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد زاد   α ≤0.05 مستكل داللة 
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مف قبؿ أفراد العيية عمى هذه  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةكهذا يعيي  3 كهي المكافقة المتكسطة
 اللقرة. 

يعقد مديرم جمسات تغذية راجعة بح كر الزمبلد  " السابعةلملقرة المتكسط الحسابي   -ب 
  قيمة %57.30أم أف المتكسط الحسابي اليسبي  2.86 ساكمي " لبلستلادة مف تجارب بع يا

لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة  0.026تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   1.96- االلتبار
أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد مما يدؿ عمى   α ≤0.05 إحصاييان عيد مستكل داللة 

مف قبؿ أفراد  بدرجة قميمة كهذا يعيي أف هياؾ مكافقة 3 كهي درجة المكافقة المتكسطةعف  ايللض
 العيية عمى هذه اللقرة. 

  كأف المتكسط الحسابي اليسبي 3.55 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -ج 
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   12.67 ار%  قيمة االلتب70.93يساكم 

مما يدؿ عمى أف   α ≤0.05 عيد مستكل داللة ذك داللة إحصايية"  التغذية الراجعة" تعتبر لاصية
كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةجكهريان عف  لهذه اللاصية تلتمؼمتكسط درجة االستجابة 

  .هذه اللاصيةمف قبؿ أفراد العيية عمى فقرات  بيرةأف هياؾ مكافقة بدرجة كيعيي 

التغذية الراجعة" درجة المكافقة عمى لاصية " ف  مف لبلؿ اليتايج السابقة يرل الباحث أ
عيد أغمب تكفر هذه اللاصية الباحث ذلؾ إلى هي يسبة جيدة كمرتلعة  كيعزك  (70.93%)

 لقاد صباحي أك ما يعرؼ بعكف في يجتمكؿ يكـ األطباد     كعمى سبيؿ المثاؿالعامميف
"Meeting "عف حالة كؿ مريض كذلؾ أثياد تجكلهـ لميقاش األطبادككبير رييس القسـ  في كجكد 

كتتـ عممية التسميـ  إليها كؿ مريض اليتايج التي كصؿ ك  كيتبادلكف المعمكمات  ىعمى المر 
ف هياؾ ما ييعرؼ بسجؿ أك ممؼ أ  كما فيما بعد كاالستبلـ بيف األطباد لمتابعة حالة المريض

كالمبلحظات عف حالة المريض بشكؿ مستمر ككؿ ساعة   المريض تيسجؿ عميم كافة البيايات
 .كذلؾ كتغذية راجعة لباقي األطباد لمتابعة حالة المريض فيما بعد

في كؿ فترة كذلؾ هذه اليسبة المرتلعة إلي أف إدارة اللدمات الطبية العميا  يعزك الباحث كما
  كما كتطمب المدراد كتياقشهـ كتحاكرهـ كتطمعهـ عمى مستجدات األمكرتعقد لقادات م   كألرل

كتستم  لهـ  عادييف لمقاد مدير اللدمات الطبية كمجمس اإلدارة مباشرةميهـ ايتداب مكظليف 
 طمعهـ عمى المستجدات كالتطكرات كالمعكقات التي تكاجهها اللدمات الطبية  كبشكؿتي ك  كلمشاكمهـ
تغذية راجعة" " معمكمات عمى هـحصكل أهميةتبيف أف العامميف يدرككف اليتايج السابقة عاـ فإف 

فإف ذلؾ  لهـالمعرفة المعمكمات ك فعيدما تتكفر   أدايهـمباشرة كسريعة كبشكؿ كا ح عف مستكل 
دهـ يساعدهـ عمى كشؼ جكايب القكة في أدايهـ كمف ثـ يعممكف عمى تيميتها كزيادتها  كما تساع
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عمى كشؼ جكايب ال عؼ في أدايهـ  كمف ثـ يعممكف عمى التلمص ميها كتبلفيها كتجيبها عيد 
 يؤدم ذلؾكمما  كمباشرة سريعة بيتايج العمؿ التغذية الراجعة فكمما كايت  ممارسة أعمالهـ فيما بعد

المشتركة بيف  كبذؿ مزيد مف الجهد لتحسيف األداد كاليتايج لمكصكؿ لؤلهداؼ الدافعيةمستكل  لرف 
تقديـ التغذية الراجعة لممكظؼ ييقؿ لم أف هياؾ مف يهتـ فإف   ان كألير   المكظليف كاللدمات الطبية

كيرف   غير مباشر مف التقدير يمكف أف يحلز المكظليف كبذلؾ تككف التغذية الراجعة شكبلن   بأمره
  .لمكصكؿ إلى مستكيات أعمى مف األداد مف مستكل دافعيتهـ
تعيي درجة المكافقة الكبيرة عمى لاصية التغذية الراجعة أف هياؾ تكفر لهذه  بشكؿ عاـ

 اللاصية بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية.
بأف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف أفراد عيية  اتلقت هذه اليتيجة م  يتايج بعض الدراسات

  (2114دراسة صالح )ك  ( 2115دراسة البكرم )ما في الدراسة عمى لاصية " التغذية الراجعة" ك
 Grundmannدراسة ك   (2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك  ( 2113السبيعي )دراسة ك 
كما ال يكجد أم دراسة   (2111دراسة اللميس )ك   Adil &Hadi (2010)دراسة   ك (2012)

 .تلتمؼ م  يتايج الدراسة الحالية بلصكص لاصية " التغذية الراجعة"
كيعزك الباحث اتلاؽ الدراسات السابقة عمى أهمية لاصية )التغذية الراجعة( ألف المكظؼ 
كالمؤسسة تدرؾ أيم عيدما يتـ إطبلع األفراد عمى يتايج أدايهـ بتكفير أكبر قدر مف المعمكمات 

 .الكا حة كالمباشرة لهـ؛ فإف ذلؾ يعزز يقاط القكة كتجيب يقاط ال عؼ كمعالجتها
 

 :خصائص العمؿ مجاؿ ع فقراتتحميؿ جمي

درجة  ىلمعرفة ما إذا كايت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إل Tتـ استلداـ التبار 
 (.29)رقـ اليتايج مك حة في جدكؿ  أـ ال. 3المكافقة المتكسطة كهي 

ساكم ي لصايص العمؿ المتكسط الحسابي لجمي  فقرات تبيف أف( 29)رقـ مف جدكؿ 
 27.26   قيمة االلتبار%76.20 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5مف  )الدرجة الكمية 3.81
 دالة إحصاييان عيد مستكل داللة  اللقراتلذلؾ تعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05≥ α   3مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كهي 
بشكؿ  لصايص العمؿ مف قبؿ أفراد العيية عمى فقرات بدرجة كبيرة مكافقة كهذا يعيي أف هياؾ

 .عاـ
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 (49) رقـ جدكؿ
 خصائص العمؿفقرات  لجميع (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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 4 0.000* 19.16 73.03 0.61 3.65 4تيكع المهاراتلاصية 
 2 0.000* 28.73 80.73 0.65 4.04 4أهمية العمؿلاصية 
 1 0.000* 35.44 82.64 0.57 4.13 4هكية العمؿلاصية 
 3 0.000* 16.37 73.66 0.75 3.68 4االستقبلليةلاصية 
 5 0.000* 12.67 70.93 0.77 3.55 4التغذية الراجعةلاصية 

  0.000* 27.26 76.20 0.53 3.81 خصائص العمؿ بشكؿ عاـ.

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة *        

 لأف أكثر اللصايص مكافقةن عميها كتتكفر لد (29في جدكؿ رقـ )يت ح مف اليتايج 
كيميها   "أهمية العمؿلاصية "يها كيم  "هكية العمؿ"العامميف في اللدمات الطبية هي لاصية 

اللصايص  أقؿلاصية " االستقبللية" كتتقارب يسبة هذه اللاصية م  لاصية " تيكع المهارات" ك 
المكافقة للصايص العمؿ مجتمعة يسبة درجة كبشكؿ عاـ فإف  " قبكالن هي لاصية " التغذية الراجعة

لهـ مهمم كذات معيى  كيشعركف فإف ذلؾ يك ح أف المكظليف يشعركف بأف أعما  %(76.20)
  كتتكفر لديهـ المعرفة عف مستكل أدايهـ كما يحققكه مف يتايج  بالمسيكلية عف يتايج أعمالهـ

كالتي  كهذا ما أكدتم يتايج المجاؿ الثايي عف مستكل الدافعية  كيؤدم ذلؾ الرتلاع مستكل دافعيتهـ
  .%(68.04بمغت بيسبة )

أف هياؾ تكفر لهذه  الكبيرة عمى لصايص العمؿ بشكؿ عاـ تعيي درجة المكافقة
  كيعيي ذلؾ حسب يمكذج اللصايص بيسبة عالية في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية العسكرية

يؤثر عمى دافعية العامميف بشكؿ سكؼ لصايص العمؿ أيم إذا تكفرت هذه اللصايص فإف ذلؾ 
فقرات المجاؿ الثايي )مستكل ف لبلؿ تحميؿ م الحالية الحقان  إيجابي  كهذا ما كشلت عيم الدراسة

 .(%68.04) الدافعية( كأظهرت أف مستكل الدافعية لمعامميف في اللدمات الطبية بيسبة مرتلعة

في أف لصايص العمؿ اللمسة الكاردة  اتلقت هذه اليتيجة م  يتايج بعض الدراسات
التي بييت أثر تمؾ  (2115كرم )دراسة الببشكؿ كبير كما في  بيمكذج )هاكماف كأكلدهاـ( متكفرة
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في  هذه اللصايصتأثير التي بييت  (2114دراسة صالح )ك   اللصايص عمى أداد المكظليف
كالتي بييت أف للصايص العمؿ تأثير إيجابي عمى  Karimi  (2014)كدراسة  األداد الميظمي

مؿ تأثير كبير كالتي بييت أف للصايص الع (2113السبيعي )دراسة   ك دافعية المكظليف لمعمؿ
كالتي بييت أف للصايص العمؿ تأثير  (2013) كآلركف Isfahaniدراسة ك    الكالد الكظيليعمى 

كالتي بييت أف  Grundmann (2012)كدراسة   إيجابي عمى الدافعية الدالمية لممكظليف
كالتي بييت  Adil &Hadi (2010)دراسة   ك تأثير كبير عمى دافعية المكظليفللصايص العمؿ 

دراسة اللميس ك   الدافعية الدالمية لمعمؿ كالر ا الكظيلي عمىتأثير إيجابي أف للصايص العمؿ 
بسمككيات المكاطية التيظيمية لدل ايجابية عبلقة كالتي بييت أف للصايص العمؿ  (2111)

 كما أيم ال يكجد أم التبلؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية. .المكظليف
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 مستكل الدافعية الثاني: مجاؿالتحميؿ فقرات 
درجػػة  قػػد كصػػمت إلػػىلمعرفػػة مػػا إذا كايػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة  Tتػػـ اسػػتلداـ التبػػار 

 (.31)رقـ اليتايج مك حة في جدكؿ  أـ ال. 3 كهي المكافقة المتكسطة
 (31)رقـ جدكؿ 

 " مستكل الدافعية اؿ "لكؿ فقرة مف فقرات مج (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 الفقرة ـ

بي
سا

الح
ط 

كس
لمت

ا
 

رم
عيا

الم
ؼ 

حرا
االن

ي  
ساب

الح
ط 

كس
لمت

ا
بي

نس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

يب
لترت

ا
 

 4 0.000* 16.59 78.31 0.99 3.92 أشعر بدافعية عالية لمقياـ بمهاـ عممي  .1
 3 0.000* 19.37 81.07 0.97 4.05 أشعر بالسعادة كالمتعة عيدما أمارس عممي  .2
 5 0.000* 15.52 77.67 1.02 3.88 أشعر أثياد العمؿ أف الكقت يم ي بسرعة  .3
 2 0.000* 23.55 83.48 0.89 4.17 لدم استعداد أف أبذؿ جهكد كبيرة في سبيؿ االرتقاد بعممي  .4
 11 0.027* 1.93 62.54 1.17 3.13 ييسمح لي بالمشاركة في ك   أهداؼ عممي  .5
 13 0.144 1.07 61.38 1.16 3.07 العمؿ تهتـ ألرايي كمقترحاتي كتستجيب ليإدارة   .6
 12 0.085 1.37 61.84 1.19 3.09 عممي يكفر لي فرص تحقيؽ طمكحاتي   .7
 10 0.000* 5.47 67.59 1.23 3.38 ييقدر مدرايي المباشريف جهكدم كمثابرتي في العمؿ  .8
 1 0.000* 22.86 83.95 0.93 4.20 ة كمحبة تسكد بييي كبيف زمبليي في العمؿ عبلقات كدي  .9

 17 0.000* 6.33- 50.67 1.31 2.53 تشاركيي اللدمات الطبية مياسباتي الملتملة لارج العمؿ  .11

11.  
أشارؾ في األيشطة الترفيهية كالريا ية كالثقافية التي تيظمها 

 16 0.000* 5.19- 52.44 1.29 2.62 اللدمات الطبية لمعامميف

 14 0.298 0.53- 59.24 1.27 2.96 العمؿ في اإليسايية ظركفي رةاإلدا تراعي  .12
 7 0.000* 9.82 72.89 1.17 3.64 يعامميي مديرم بعدؿ كما يعامؿ باقي الزمبلد  .13
 9 0.000* 6.52 68.59 1.16 3.43 أشعر أف آلر تقييـ لي في العمؿ كاف عادالن   .14

15.  
ا أممؾ أعتقد أف مكايتي بالعمؿ تكاف  ما أقدمم مف جهد كم

 مف لبرات كمؤهبلت
3.47 1.19 69.37 7.01 *0.000 8 

16.  

ظركؼ العمؿ )مكاف كاس   تهكيػم كا ػادة جيػدة ..أل   تػكفر 
 اليشػػػػػاط عمػػػػػى كتبعػػػػػث معػػػػػدات كأجهػػػػػزة حديثػػػػػة ( مريحػػػػػة لػػػػػي

 كالحيكية
2.64 1.22 52.70 -5.33 *0.000 15 

 6 0.000* 8.68 73.08 1.34 3.65 أرغب بالبقاد في العمؿ لدل مديرية اللدمات الطبية العسكرية  .17
  0.000* 9.95 68.04 0.72 3.40 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α ≤0.05 داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصاييان عيد *
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 ( يمكف استلبلص ما يمي:31)رقـ مف جدكؿ 
 "كمحبة تسكد بييي كبيف زمبليي في العمؿ عبلقات كدية  " التاسعةلملقرة المتكسط الحسابي  -أ 

  قيمة %83.95 ( أم أف المتكسط الحسابي اليسبي5)الدرجة الكمية مف  4.20يساكم 
لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 22.86   االلتبار

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة   α ≤0.05 إحصاييان عيد مستكل داللة 
مف قبؿ  أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةكهذا يعيي  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةعف قد زاد 

 أفراد العيية عمى هذه اللقرة.
 "تشاركيي اللدمات الطبية مياسباتي الملتملة لارج العمؿ" العاشرة المتكسط الحسابي لملقرة  -ب 

    قيمة االلتبار(%50.67) أم أف المتكسط الحسابي اليسبي (2.53)يساكم 
لذلؾ تعتبر هذه اللقرة دالة إحصاييان (  0.000) ( تساكمSigكأف القيمة االحتمالية ).( 6.33-)

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لهذه اللقرة قد   (α ≤0.05 )عيد مستكل داللة 
مف قبؿ  قميمةبدرجة  مكافقة كهذا يعيي أف هياؾ 3 كهي درجة المكافقة المتكسطةعف ايللض 

 العيية عمى هذه اللقرة. أفراد
  كأف المتكسط الحسابي اليسبي 3.40 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -ج 

لذلؾ  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.95 %  قيمة االلتبار68.04يساكم 
ؿ عمى أف   مما يدα ≤0.05 داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  "مستكل الدافعية" يعتبر مجاؿ

كهذا  3 كهي درجة المكافقة المتكسطةمتكسط درجة االستجابة لهذا المجاؿ يلتمؼ جكهريان عف 
 مف قبؿ أفراد العيية عمى فقرات هذا المجاؿ. أف هياؾ مكافقة بدرجة كبيرةيعيي 
تشاركيي اللدمات  " %(50.67) العاشرة لملقرة المكافقة ايللاض درجة معدؿيعزك الباحث  
لممشاركة في مياسبات  لمدرادلعدـ تكفر سيارات ليقؿ اكذلؾ  "ياسباتي الملتملة لارج العمؿالطبية م
  فاللدمات الطبية تممؾ عدد قميؿ مف السيارات كأغمبها تككف مشغكلة في مهاـ أثياد العمؿ زمبليهـ

يتهاد اكبعد  زمبلدهـ في العمؿمياسبات يتقاعس بعض المدراد عف مشاركة كذلؾ العمؿ اللارجية  
 كأغمب المدراد يكتلي  كلصكصان اذا كاف مكاف المياسبة بعيد بسبب أزمة الركاتب الحاليةالدكاـ 

( أك SMS) بالمشاركة عبر مكاق  التكاصؿ االجتماعي كالليس بكؾ أك عبر الرسايؿ االلكتركيية
" ( %52.44) عشرلملقرة الحادية  المتكسطة  المكافقة درجةكما يعزك الباحث  االتصاؿ بالجكاؿ.

 ف  " إلى أأشارؾ في األيشطة الترفيهية كالريا ية كالثقافية التي تيظمها اللدمات الطبية لمعامميف
مؿ كيصعب عمى العامميف تتـ أثياد العغير مياسبة م  مكعد العمؿ حيث  األيشطةمكاعيد معظـ 

الباحث  عؼ  عممهـ بالكامؿ ككيهـ يعممكف بالمستشليات كالعيادات  كما يعزك ترؾ أماكف
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 إف  كسايؿ يقؿ لممشاركيف في ظؿ الك   المالي الصعب لهـ حيث أف اإلدارة ال تكفر المشاركة إلى 
 %(52.7) كما يعزك الباحث معدؿ يسبة المكافقة المتكسطة % فقط مف راتبم.40المكظؼ يتمقى 

ر معدات كأجهزة ل   تكفإظركؼ العمؿ )مكاف كاس   تهكيم كا ادة جيدة ..لملقرة السادسة عشر" 
أبيية إلى أف العديد مف مبايي اللدمات الطبية هي  "كالحيكية اليشاط عمى كتبعث حديثة ( مريحة لي

  كما أف كما في عيادة لاييكيس كبعض عيادات السجكف ك بيادأقديمة كتحتاج إلعادة تطكير 
قدرة اللدمات  في عدـ  عؼ اإلمكايات المادية بسبب الحصار كااليقساـ السياسي سبب رييسي

 بشكؿ أف ؿ مما عميم اآلف. الطبية عمى تحسيف ظركؼ العمؿ
مستكل  أففقرات مجاؿ الدافعية عمى  (%68.04)بشكؿ عاـ يعيي درجة المكافقة الكبيرة 

  كيعزك الباحث ذلؾ لتكفر لصايص مرتل  الدافعية عيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية
)هاكماف كأكلدهاـ( في كظايؼ العامميف باللدمات الطبية بيسبة كبيرة   العمؿ اللمس الكاردة بيمكذج

كيعزك الباحث أي ان ارتلاع مستكل الدافعية لمعامميف في اللدمات الطبية لميتايج اإليجابية التي 
كجكد العبلقات  ظهرت مف لبلؿ تحميؿ فقرات المجاؿ الثايي لمستكل الدافعية؛ كمف أهـ هذه اليتايج

  كتقدير جهكدهـ كمراعاة شعكر العامميف بالعدالة كح المحبة بيف الزمبلد في العمؿ ككذلؾالكدية كر 
الظركؼ اإليسايية لهـ. كيعتبر الباحث اليسبة المرتلعة لمستكل الدافعية لمعامميف في اللدمات 

عامميف لمالعامميف  حيث لـ يتمقى العامميف ركاتب كاممة ركاتب  أزمةفي ظؿ  جيدة الطبية؛ هي يسبة 
 .في مكعدها ميذ سيتيف ياهيؾ عف عدـ ايتظامها

 في ارتلاع مستكل الدافعية كما في اتلقت هذه اليتيجة م  يتايج بعض الدراسات 
( كالتي 2114كدراسة أبك عكف )  كالتي بييت ارتلاع مستكل الدافعية لمعمؿ Karimi  (2014)دراسة

 Isfahaniدراسة ك كالتي درست الدكاف  اليلسية   (2013دراسة السقا )ك  يجاز كايت عف الدافعية لئل
كالتي  Grundmann (2112)كدراسة   كالتي كايت عف الدافعية الدالمية لمعمؿ (2013) كآلركف

الدافعية الدالمية كالتي كايت عف  Adil &Hadi (2111)  كدراسة دافعية المكظليفكايت عف 
الدلبحي  دراسةك يجاز  ي كايت عف الدافعية لئل( كالت2111كدراسة شحادة )  لمعمؿ كالر ا الكظيلي

كالتي  (2118  كدراسة أبك الجدياف )كالتي أظهرت أف دافعية المعمميف لئليجاز كاف كبيران  (2119)
(  2115  كدراسة المحاسية )بييت أف  مستكل دافعية اإليجاز عيد مديرم المدارس كاف عاليان 

  .(2113كدراسة اللايدم )
كالتي أظهرت أف مستكل  (2113عمقـ ) دراسةيتايج بعض الدراسات ك م  يجةهذه اليت التملت

ف مستكل الدافعية لمعمؿ يميؿ أ( كالتي أظهرت 2111) محمد دافعية المعمميف كاف متكسطان  كدراسة
 المدل. كالتي أظهرت أف مستكل الدافعية لمعمؿ متكسط (2111دراسة العمر )   كلبليللاض اليسبي
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 :الدراسةفرضيات اختبار 
ميها لمس فر يات  يتلرع ىكلاألالرييسة اللر ية   يفرييست يففر يتالتبار  كتشمؿ

 التبار اللر يات:كفيما يمي    فر يات فرعية 8ميها  يتلرعالثايية فرعية  كاللر ية الرييسة 
الفرضية الرئيسة األكلى: ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  -0

(0.05 ≥ α( كمستكل الدافعية عند العامميف في الخدمات  خصائص العمؿ الخمسيف ب
 الطبية العسكرية بغزة.

 (:30) رقـ جدكؿ
 عند العامميفكمستكل الدافعية  خصائص العمؿ الخمسبيف معامؿ االرتباط  

 في الخدمات الطبية العسكرية بغزة 

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

عيػػػػد مسػػػػتكل معيكيػػػػة  إحصػػػػاييةتكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة ال 
(0.05 ≥ α(  كمسػػػػػػػتكل  لصػػػػػػػايص العمػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػسبػػػػػػػيف

 .عيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزةالدافعية 
.704 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصاييان عيد مستك         * 
.( Sig  كأف القيمة االحتمالية )704.( أف معامؿ االرتباط يساكم 31)رقـ جدكؿ يبيف 

كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000تساكم 
عيد العامميف في اللدمات الطبية كمستكل الدافعية  لصايص العمؿ اللمسبيف إحصايية 

 العسكرية بغزة.

تيجة العبلقة بيف لصايص العمؿ تدؿ يك   السابقة عيي رفض اللر يةيتيجة هذه العبلقة ت
كمستكل الدافعية عمى أيم كمما زادت يسبة تكفر لصايص العمؿ اللمس كمما أدل ذلؾ إلى زيادة 

 يسبة مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكرية. 

 لصايص العمؿ اللمسبيف  كجكد هذه العبلقة ذات الداللة اإلحصايية الباحث يعزكك 
في لها تأثير إيجابي عمى يلسية العامميف  أف لصايص العمؿ اللمسةإلى  الدافعية كمستكل

مف  يرف مما   ىمعي اعمؿ ذ فكشعكرهـ برغبة دالمية ألداد العمؿ  ككيهـ يؤدك  اللدمات الطبية
يسبة تكفر لصايص العمؿ  ف  إحيث     كهذا ما أكدتم اليتايج السابقةارتلاع مستكل الدافعية لديهـ
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  (%68.04)ما يسبتم  أثر عمى مستكل الدافعية التي بمغت%( كهذا ما 76.20ما يسبتم ) كايت
  كهي يسبة عالية

بكجكد عبلقة بيف لصايص العمؿ  يتايج م  بعض الدراسات م  يتيجة هذه الدراسةاتلقت 
  (2013) كآلركف Isfahani كدراسة   Karimi (2014) دراسة اللمس كمستكل الدافعية كما في

كالتي أظهرت عبلقة بيف لصايص  Peters (2011)دراسة   Grundmann (2112)راسة كد
التي ك ( 2114دراسة صالح )ك    Adil& Hadi (2111)كدراسة العمؿ كبيف الر ا الكظيلي  

 (2013) السبيعي  كدراسة يبيف إعادة تصميـ الكظيلة كبيف األداد الميظمحكؿ العبلقة كايت 
كالتي كايت حكؿ  (2001) دراسة اللميسكالكالد الكظيلي  ك عمؿ كالتي كايت بيف لصايص ال

كالتي أظهرت  (1997) دراسة الكبلبي  سمككيات المكاطية التيظيميةك  العمؿلصايص العبلقة بيف 
 .عبلقة بيف لصايص الكظيلة كيتايج العمؿكجكد 

عمؿ كلها كذلؾ ألف هذه اللصايص مهمة لم يتايج الدراسات السابقةكيعزك الباحث اتلاؽ 
يجاز العمؿمف حيث الدافعية كالر ا الكظيلي  المكظليف عمى تأثير كبير  مكمعالجة مشاكم كأداده كا 

  ككمما تجعؿ العمؿ مثيران كممتعان  كالغياب كالتألر عف مكعد بدد العمؿ  كما أف هذه اللصايص
 زادت درجة تكفر هذه اللصايص في كظايؼ العامميف كمما زاد مستكل دافعيتهـ.

( 2014) دراسة أبك عكف التملت هذه الدراسة م  يتايج بعض الدراسات كما فيكذلؾ  
دراسة  كالتي بييت أيم ال تكجد عبلقة بيف ال غكط اليلسية كمستكل الدافعية لئليجاز 

دراسة ك  التي بييت كجكد عبلقة سالبة بيف درجة االغتراب اليلسي كمستكل الدافعية  (2012شحادة)
لتي أظهرت أف هياؾ عبلقة عكسية بيف لصايص العمؿ كاإلجهاد الكظيلي  كا (2009) حسيف
هكية ك االستقبللية لاصيتي بيف كالتي أظهرت كجكد عبلقة سالبة WEAVER (2008 )دراسة 

كالتي أظهرت كجكد عبلقة عكسية بيسب ملتملة  (1999دراسة الزهرايي )ك   العمؿ كبيف اللعالية
 .بعض المتغيرات الشلصية اد الكظيلي كبيفلدكر الكظيلي كاألدالصايص بيف 

بيف يتيجة هذه الدراسة بأيم تكجد عبلقة بيف لصايص كيعزك الباحث سبب االلتبلؼ 
 .ملتملة عف مك كع دراسة الباحث لمكا ي العمؿ اللمس كمستكل الدافعية في أيهـ تطرقكا 
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 :يكاألتفرعية ىي  خمس فرضيات ىالرئيسة األكلالفرضية كيشتؽ مف 

 0.05ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ): األكلي الفرعية الفرضية  -أ 
≥ α(  بيف تنكع الميارات التي يتطمبيا العمؿ كمستكل الدافعية عند العامميف في الخدمات

 الطبية العسكرية بغزة.
 (:34جدكؿ رقـ )

 عند العامميفستكل الدافعية بيف تنكع الميارات التي يتطمبيا العمؿ كممعامؿ االرتباط 
 في الخدمات الطبية العسكرية بغزة

 الفرضية
 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

بيف  )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصاييةال تكجد عبلقة ذات داللة 
عيد العامميف في تيكع المهارات التي يتطمبها العمؿ كمستكل الدافعية 

 .ة العسكرية بغزةاللدمات الطبي
.548 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصاييان عيد مستك * 
 

( .Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 548.( أف معامؿ االرتباط يساكم 32) رقـ جدكؿيبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 الداللة  مستكلكهي أقؿ مف  0.000تساكم 

عيد العامميف في اللدمات الطبية المهارات التي يتطمبها العمؿ كمستكل الدافعية بيف تيكع إحصايية 
 .العسكرية بغزة

تدؿ يتيجة العبلقة بيف لاصية تيكع ك   السابقة عيي رفض اللر يةيتيجة هذه العبلقة ت
ى أيم كمما زادت يسبة تكفر لاصية تيكع المهارات كمما أدل ذلؾ إل إلىالمهارات كمستكل الدافعية 

 .مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكريةيسبة زيادة 

أف طبيعة العمؿ في اللدمات الطبية يتميز بتيكع المهارات ذلؾ إلى  الباحث يعزكك  
طبيب المسالؾ البكلية يمتقي    كعمى سبيؿ المثاؿ الملتملة كال يقتصر العمؿ عمى مهارة كاحدة

 ملتملة بإجراد عمميات جراحيةيم يقكـ أ  كما حاالت المر ية الملتملةذكم ال بالعديد مف المر ي
فقط  كبشكؿ عاـ فإف العامميف في اللدمات الطبية  عمى يكع كاحدكال تقتصر  في يلس المجاؿ

رف  كذلؾ ألف عممهـ يتميز بتيكع في المهارات الملتملة مما ي ىيشعركف بأف عممهـ مهـ كذك معي
 العمؿ. مف مستكل دافعيتهـ يحك

 Isfahani كدراسة   Karimi (2014) اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كالتي بييت  Peters (2011)دراسة  ك  Grundmann (2112)كدراسة   (2013) كآلركف
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دراسة صالح (  ك 2111) Adil& Hadi كدراسةكجكد عبلقة بيف تيكع المهارات كالر ا الكظيلي 
دراسة   ك داألدابيف تيكع المهارات كزيادة مستكل ايجابية  طردية بلقةكالتي أظهرت ع (2014)

دراسة أظهرت عبلقة طردية بيف تيكع المهارات كمستكل الكالد الكظيلي  ك كالتي  (2013) السبيعي
 دراسة الكبلبيك كالتي أظهرت كجكد عبلقة بيف تيكع المهارات كسمكؾ المكاطية   (2001) اللميس

 .جكد عبلقة بيف تيكع المهارات كبيف يتايج العمؿالتي بييت ك  (1997)

كالتي  (2009) حسيف كدراسة ؛بعض الدراساتيتايج م  لهذه الدراسة يتيجة هذه الالتملت 
هذه   كيعزك الباحث سبب عكسية بيف تيكع المهارات كمستكل اإلجهاد الكظيليأظهرت عبلقة 

اإلجهاد الكظيلي بييما  تتياكل (2009) حسيف دراسةف  إلى االلتبلؼ في المك كعاليتيجة 
 .لمعمؿ الباحث تياكؿ الدافعية

 الثانية: ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية الفرعية الفرضية -ب 
(0.05 ≥ α(  بيف أىمية العمؿ كمستكل الدافعية عند العامميف في الخدمات الطبية العسكرية

 بغزة.
 (:33جدكؿ رقـ )

 عند العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بغزةكمستكل الدافعية  أىمية العمؿبيف امؿ االرتباط مع

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصاييةال تكجد عبلقة ذات داللة 
دمات الطبية عيد العامميف في اللكمستكل الدافعية  أهمية العمؿبيف 

 .العسكرية بغزة
.569 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصاييان عيد مستك     * 

.( Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 569.( أف معامؿ االرتباط يساكم 33) رقـ جدكؿيبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000تساكم 
 عيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزة.كمستكل الدافعية  أهمية العمؿبيف يية إحصا

تدؿ يتيجة العبلقة بيف لاصية أهمية ك   يتيجة هذه العبلقة تعيي رفض اللر ية السابقة
العمؿ كمستكل الدافعية عمى أيم كمما زادت يسبة تكفر لاصية أهمية العمؿ كمما أدل ذلؾ إلى 

 .مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكرية يسبةزيادة 

أف العامميف في اللدمات الطبية يشعركف بأف عممهـ مهـ كلم تأثير الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 
 كمكاية عمى سمعم ان لعممهـ تأثير  هـ يشعركف أفيأكأهاليهـ  كما  ىإيجابي عمى حياة المر 
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ات األلرل  مما يرف  مف مستكل دافعيتهـ لمعمؿ  كسبب بيف المؤسس اللدمات الطبية العسكرية
كتحليز معيكم مف إدارة اللدمات  ىمف مدح كشكر مف المر  كفهذا الشعكر ما يجده العامم

 .عمى مجهكداتهـالطبية 

 Isfahani كدراسة   Karimi (2014) اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كالتي بييت  Peters (2011)دراسة    كGrundmann (2012)كدراسة   (2013) كآلركف

دراسة صالح  (  ك2010) Adil& Hadiكجكد عبلقة بيف أهمية العمؿ كالر ا الكظيلي كدراسة 
دراسة    كدكالتي أظهرت عبلقة طردية ايجابية بيف أهمية العمؿ كزيادة مستكل األدا (2014)

دراسة  العمؿ كمستكل الكالد الكظيلي  ككالتي أظهرت عبلقة طردية بيف أهمية  (2013) السبيعي
 دراسة الكبلبيكالتي أظهرت كجكد عبلقة بيف أهمية العمؿ كسمكؾ المكاطية   (2001) اللميس

 التي بييت كجكد عبلقة بيف أهمية العمؿ كبيف يتايج العمؿ. (1997)

كالتي أظهرت  (2009) حسيف التملت يتيجة هذه الدراسة م  بعض الدراسات كدراسة
  كيعزك الباحث سبب االلتبلؼ في هذه قة عكسية بيف أهمية العمؿ كمستكل اإلجهاد الكظيليعبل

تياكلت اإلجهاد الكظيلي بييما الباحث  (2009) حسيف دراسةاليتيجة إلى االلتبلؼ في المك كع ف
 تياكؿ الدافعية.

 عند مستكل معنكية  ائيةإحص: ال تكجد عالقة ذات داللة الثالثة الفرعية الفرضية  -ج 
(0.05 ≥ α(  عند العامميف في الخدمات الطبية العسكرية كمستكل الدافعية  ىكية العمؿبيف

 .بغزة
 (:32)رقـ جدكؿ 

 عند العامميف في الخدماتكمستكل الدافعية  ىكية العمؿبيف معامؿ االرتباط 
 الطبية العسكرية بغزة 

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتماليةا

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصاييةال تكجد عبلقة ذات داللة 
عيد العامميف في اللدمات الطبية كمستكل الدافعية  هكية العمؿبيف 

 .العسكرية بغزة
.467 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصاييان عيد مستك  * 
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( .Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 467.ساكم ( أف معامؿ االرتباط ي34) رقـ جدكؿيبيف 
كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000تساكم 

 .عيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزةكمستكل الدافعية  هكية العمؿبيف إحصايية 
يجة العبلقة بيف لاصية هكية تدؿ يتك   السابقة عيي رفض اللر يةيتيجة هذه العبلقة ت

العمؿ كمستكل الدافعية عمى أيم كمما زادت يسبة تكفر لاصية هكية العمؿ كمما أدل ذلؾ إلى 
 زيادة يسبة مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكرية.

مف  متجزييابكامؿ أف اللدمات الطبية تسمح لمعامميف بالقياـ بالعمؿ ذلؾ إلى  الباحث يعزك
 اأيجزك  ـذلؾ بالللر ككيه ـكيشعره  ذك معيى ـبأف عممه   مما يجعمهـ يدرككفبدايتم إلى يهايتم

  مما يرف  مف مستكم دافعيتهـ يحك عممهـ. عمبلن متكامبلن لم قيمة محسكسة كليس جزدان بسيطان 

 Isfahani كدراسة   Karimi (2014) اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كالتي بييت  Peters (2011)دراسة  ك  Grundmann (2112)كدراسة   (2013) لركفكآ

دراسة صالح  (  ك2111) Adil& Hadiكدراسة كجكد عبلقة بيف هكية العمؿ كالر ا الكظيلي 
دراسة    كدكالتي أظهرت عبلقة طردية ايجابية بيف هكية العمؿ كزيادة مستكل األدا (2014)

دراسة  كمستكل الكالد الكظيلي  كهكية العمؿ ظهرت عبلقة طردية بيف أكالتي  (2013) السبيعي
 دراسة الكبلبيكالتي أظهرت كجكد عبلقة بيف هكية العمؿ كسمكؾ المكاطية   (2001) اللميس

 التي بييت كجكد عبلقة بيف هكية العمؿ كبيف يتايج العمؿ. (1997)

كالتي  WEAVER (2008)اسة در بعض الدراسات كيتايج جة هذه الدراسة م  التملت يتي
كالتي أظهرت أيم ال  (2009) حسيف دراسةك  بة بيف هكية العمؿ كاللعالية لأظهرت كجكد عبلقة سا

سبب هذا االلتبلؼ إلى   كيعزك الباحث تكجد عبلقة  بيف هكية العمؿ كمستكل اإلجهاد الكظيلي
 الباحث. عف مك كع دراسة (2009) حسيف كدراسة WEAVERدراسة التبلؼ مك كع  
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 ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائية: ال تكجد عالقة ذات داللة الرابعة الفرعية الفرضية -د 
α(  عند العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بغزةكمستكل الدافعية  االستقالليةبيف. 

 (:32) رقـ جدكؿ
 العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بغزة عندكمستكل الدافعية  االستقالليةبيف معامؿ االرتباط 

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصاييةال تكجد عبلقة ذات داللة 
عيد العامميف في اللدمات الطبية كمستكل الدافعية  االستقبلليةبيف 

 .العسكرية بغزة
.496 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاط داؿ إحصاييان عيد مستك االرتب *
.( Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 496.( أف معامؿ االرتباط يساكم 35)رقـ جدكؿ يبيف 

كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤0.05 كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000تساكم 
 اللدمات الطبية العسكرية بغزة.عيد العامميف في كمستكل الدافعية  االستقبلليةبيف إحصايية 

تدؿ يتيجة العبلقة بيف لاصية االستقبللية ك   السابقة عيي رفض اللر يةيتيجة هذه العبلقة ت
كمستكل الدافعية عمى أيم كمما زادت يسبة تكفر لاصية االستقبللية كمما أدل ذلؾ إلى زيادة يسبة 

 رية.مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسك

حرية في طريقة ككيلية  اللدمات الطبية تميح العامميف استقبللية أفالباحث ذلؾ إلى  يعزك
كهذه االستقبللية ليست بالمطمؽ ككف أف العمؿ تحكمم   يجازهإللكقت اتحديد ك لمعمؿ  ـأداده

 عطيهـاالستقبللية المميكحة لممكظليف ت فإف اجرادات كيظـ ملرك ة مف اإلدارة العميا  كبشكؿ عاـ
كهذا ما يرف    ـكقراراته ـعمالهأبالمسيكلية اللردية عف  ـمف شعكره مما يزيدإلبداع لمتلكير كامجاالن 

  مف مستكل دافعيتهـ لمعمؿ.

 Isfahani كدراسة   Karimi (2014) اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كالتي بييت  Peters (2011)دراسة  ك  Grundmann (2112)كدراسة   (2013) كآلركف

دراسة  (  ك2111) Adil& Hadiكدراسة كجكد عبلقة بيف لاصية االستقبللية كالر ا الكظيلي 
  دكالتي أظهرت عبلقة طردية ايجابية بيف لاصية االستقبللية كزيادة مستكل األدا (2014صالح )

كمستكل الكالد  لاصية االستقبلليةأظهرت عبلقة طردية بيف كالتي  (2013) دراسة السبيعي ك
كالتي أظهرت كجكد عبلقة بيف لاصية االستقبللية كسمكؾ  (2001) دراسة اللميس الكظيلي  ك
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التي بييت كجكد عبلقة بيف لاصية االستقبللية كبيف يتايج  (1997) دراسة الكبلبيالمكاطية  
 العمؿ.

ظهرت عبلقة كالتي أ (2009) حسيف التملت يتيجة هذه الدراسة م  بعض الدراسات كدراسة
التي  WEAVER (2008)دراسة  عكسية بيف لاصية االستقبللية كمستكل اإلجهاد الكظيلي  ك

  كيعزك الباحث سبب هذا االلتبلؼ إلى بييت كجكد عبلقة سالبة بيف االستقبللية كمستكل اللعالية
 (2009) حسيف كدراسة  لمك كع اللعالية كالتي تطرقت  WEAVERدراسة التبلؼ مك كع  

 .التي تطرقت لمدافعية لمعمؿ عف مك كع دراسة الباحث لئلجهاد الكظيلي لتي تطرقتا

 عند مستكل معنكية  إحصائية: ال تكجد عالقة ذات داللة الخامسة الفرعية الفرضية -ق 
(0.05 ≥ α(  ة عند العامميف في الخدمات الطبية العسكريكمستكل الدافعية  التغذية الراجعةبيف

 .بغزة
 (:36)رقـ جدكؿ 

 عند العامميف في الخدماتكمستكل الدافعية  التغذية الراجعةبيف معامؿ االرتباط 
 الطبية العسكرية بغزة

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 )α ≤ 0.05عيد مستكل معيكية ) إحصاييةال تكجد عبلقة ذات داللة 
عيد العامميف في اللدمات الطبية ستكل الدافعية كم التغذية الراجعةبيف 

 .العسكرية بغزة
.689 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصاييان عيد مستك          *

( .Sigالقيمة االحتمالية )  كأف 689.( أف معامؿ االرتباط يساكم 36) رقـ جدكؿيبيف 
هذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة ك  α ≤0.05 كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000تساكم 

 .عيد العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزةكمستكل الدافعية  التغذية الراجعةبيف إحصايية 

تدؿ يتيجة العبلقة بيف لاصية التغذية ك   السابقة عيي رفض اللر يةيتيجة هذه العبلقة ت
لاصية التغذية الراجعة كمما أدل ذلؾ إلى الراجعة كمستكل الدافعية عمى أيم كمما زادت يسبة تكفر 

 زيادة يسبة مستكل الدافعية لدل العامميف في اللدمات الطبية العسكرية.

أف بعض المهف الطبية تيعطي معمكمات مباشرة ككا حة عف يتيجة ذلؾ إلى  يعزك الباحث
لذ تغذية راجعة يأ عممية جراحية لمري م  فإيمجرم العمؿ الذم قاـ بم العامؿ  فالطبيب الذم يي 

 شج إدارة اللدمات الطبية تي ك فشؿ اليتايج التي حققها  كما أف أمف المريض يلسم عف يجاح 
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جكايب القكة  لمتعرؼ عمى مراجعةيقاش ك جمسات  الدكاير كاإلدارات بالجمكس م  أفرادهـمدراد 
يعزك الباحث   كبشكؿ عاـ لطاد لتصحيحهاكاألسمبيات كال لتعزيزها كلمتعرؼ عمى جكايب ال عؼ

أثياد العمؿ  ككافية تكفير معمكمات كا حةعمى ذلؾ إلى أف اللدمات الطبية تسمح كتيشج  
لكي يتعرفكا عمى يتايج عممهـ كيستطيعكا أف يقيمكا أيلسهـ أثياد العمؿ   ؛لمعامميف عف أعمالهـ

 كهذا سبب أساسي في رف  مستكل دافعية العامميف في اللدمات الطبية العسكرية.

 Isfahani كدراسة   Karimi (2014) اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كالتي بييت  Peters (2011)دراسة  ك  Grundmann (2112)كدراسة   (2013) كآلركف

 (  ك2111) Adil& Hadiكدراسة كجكد عبلقة بيف لاصية التغذية الراجعة كالر ا الكظيلي 
عبلقة طردية ايجابية بيف لاصية التغذية الراجعة كزيادة كالتي أظهرت  (2014دراسة صالح )

لاصية التغذية الراجعة أظهرت عبلقة طردية بيف كالتي  (2013) دراسة السبيعي   كدمستكل األدا
كالتي أظهرت كجكد عبلقة بيف لاصية  (2001) دراسة اللميس كمستكل الكالد الكظيلي  ك

التي بييت كجكد عبلقة بيف لاصية  (1997) الكبلبيدراسة التغذية الراجعة كسمكؾ المكاطية  
 التغذية الراجعة كبيف يتايج العمؿ.

كالتي أظهرت  (2009) حسيف التملت يتيجة هذه الدراسة م  بعض الدراسات كدراسة
  كيعزك الباحث سبب هذه عبلقة عكسية بيف لاصية التغذية الراجعة كمستكل اإلجهاد الكظيلي

تياكلت اإلجهاد الكظيلي بييما  (2009) حسيف دراسةفي المك كع  فاليتيجة إلى االلتبلؼ 
 الباحث تياكؿ الدافعية لمعمؿ.

مف لبلؿ اليتايج السابقة لمعبلقة بيف لصايص العمؿ كالدافعية كقيمة معامؿ بيرسكف 
ية لبلرتباط يتبيف أف لاصية التغذية الراجعة هي األكثر تأثيران عمى دافعية المكظليف  كيميها لاص

أهمية العمؿ  كيميها لاصية تيكع المهارات  كيميها لاصية االستقبللية  يميها لاصية هكية العمؿ 
كقد اتلقت هذه اليتيجة م   كهي األقؿ تأثيران عمى دافعية المكظليف في اللدمات الطبية العسكرية.

جعة هي التي أظهرت أف لاصية التغذية الرا (2013) كآلركفIsfahani اليتيجة في دراسة 
( في أف 2111) Adil& Hadiاألكثر تأثيران عمى دافعية المكظليف  بييما التملت م  دراسة 

 لاصية هكية العمؿ هي األكثر تأثيران عمى دافعية المكظليف.
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 )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة : الرئيسة الثانيةالفرضية 
العامميف في  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية مبحكثيف حكؿال إجاباتمتكسطات بيف 

المؤىؿ  العمر, ,الجنس) :التالية الشخصية لمبيانات لالخدمات الطبية العسكرية بغزة تعز 
 .)مكاف العمؿ المسمى الكظيفي, نكع العمؿ, الخدمة, سنكات, العممي, الرتبة العسكرية

لمعرفة ما إذا كاف هيػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػايية كهػك  "لعييتيف مستقمتيفT  تـ استلداـ التبار "
التبػايف التبار معممي يصمح لمقارية متكسطي مجمكعتيف مف البيايات. كػذلؾ تػـ اسػتلداـ التبػار " 

لمعرفة ما إذا كاف هياؾ فركؽ ذات داللة إحصايية كهذا االلتبار معممػي يصػمح لمقاريػة   "األحادم
 متكسطات أك أكثر. 3
 :ثمانية فرضيات فرعية ىي كالتاليالرئيسة الثانية الفرضية  مف يتفرعك 
متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  ال -0

العامميف في الخدمات الطبية  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات
 إلى الجنس. لالعسكرية بغزة تعز 

 (37) رقـ جدكؿ
 الجنس – " لعينتيف مستقمتيفT اختبار" ئج نتا 

 المجاؿالخاصية/

 المتكسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.194 1.303 3.57 3.67 تيكع المهارات.
 0.577 0.559 4.00 4.05 أهمية العمؿ.
 0.734 0.340 4.11 4.14 هكية العمؿ.
 0.717 0.363- 3.71 3.68 االستقبللية.

 0.298 1.042- 3.63 3.52 التغذية الراجعة.
 0.895 0.132 3.80 3.81 .خصائص العمؿ
 0.666 0.432 3.37 3.41 .مستكل الدافعية

 0.776 0.285 3.69 3.71 جميع المجاالت معا

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 37رقـ ) المك حة في جدكؿف اليتايج م
لجمي  المجاالت كالمجاالت مجتمعة  0.05أكبر مف مستكل الداللة " يتيف مستقمتيفلعيT اللتبار"

عيية كبذلؾ يمكف استيتاج أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات   ان مع
 تعزل إلى الجيس. ان مع كالمجاليف الدافعيةمستكل كمجاؿ لصايص العمؿ مجاؿ الدراسة حكؿ 
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 الرجؿبيف  يلتمؼ تعاممهااللدمات الطبية ال  دارةإ ف  أل اليتيجة كذلؾهذه  الباحث يعزك
كالكاق  ككبلهما ف يلس الظركؼ يعيشك  الرجؿ كالمرأةكما أف في ظركؼ العمؿ كالتعامؿ   المرأةك 

االيعكاس  ف  الجيسيف  كما أ ل  كلصايص العمؿ متكفرة لديقكـ بالعمؿ بيلس المهاـ كالكاجبات
ايص لف يلرؽ بيف الذكر كاأليثى  ككذلؾ مستكل الدافعية لمعمؿ لف يلتمؼ بيف اليلسي لهذه اللص

 الجيسيف.
بلصكص دافعية  (2014) دراسة أبك عكفك اتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات 
 (2013)كآلركف Isfahani  دراسةك    بلصكص دافعية اإليجاز (2013دراسة عمقـ )ك   اإليجاز

دراسة أبك    كبلصكص الدافعية لئليجاز (2012اسة شحادة)در ك   بلصكص الدافعية لمعمؿ
  .بلصكص تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى االستمرار بالعمؿ (2011) الركس؛ ك حيكية

في دراسة هريش (  ككما 2111م  بعض الدراسات كدراسة العمر) التملت هذه اليتايج 
ستكل الدافعية لصالح اإلياث في ذات داللة إحصايية في م ان ( كالتي بييت أف هياؾ فركق2114)

لبعض جكايب كالتي بييت كجكد فركؽ  (2006دراسة أبك ركاب )  ك االجتماعيةمهية اللدمة 
 .لصالح اإلياث الدافعية

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -4
العامميف في الخدمات الطبية  للدئص العمؿ كخصامستكل الدافعية  المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى العمر. لالعسكرية بغزة تعز 

  (38) رقـ جدكؿ
 العمر – "التبايف األحادم  اختبار" نتائج 

 المجاؿالخاصية/

 المتكسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

أقؿ مف 
 سنة 30

أقؿ مف  -30مف 
 سنة 40

 أقؿ مف -40مف 
 سنة 50

إلى  50
 سنة 60

 0.071 2.367 3.76 3.77 3.57 3.69 4تيكع المهارات
 0.004* 4.498 4.34 4.17 3.92 4.10 4أهمية العمؿ
 0.036* 2.892 4.36 4.24 4.07 4.06 4هكية العمؿ
 0.118 1.975 4.07 3.72 3.66 3.58 4االستقبللية

 0.001* 5.534 3.80 3.73 3.39 3.70 4التغذية الراجعة
 0.004* 4.450 4.06 3.93 3.72 3.83 مؿ.خصائص الع

 0.008* 4.022 3.69 3.52 3.28 3.55 4مستكل الدافعية
 0.002* 4.957 3.97 3.83 3.61 3.76 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *
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 مي:يمكف استيتاج ما ي( 38رقـ )المك حة في جدكؿ ف اليتايج م

مف مستكل  أكبر" المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
تكجد فركؽ ذات ال م ي  كبذلؾ يمكف استيتاج أ "  االستقبلليةتيكع المهارات" للاصيتي 0.05الداللة 

 ستقبللية "تيكع المهارات  اال لاصيتي "داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ 
  .تعزل إلى العمر

األعماؿ في اللدمات الطبية تتميز بتيكع المهارات  ككذلؾ  ف  ذلؾ إلى أ يعزك الباحث
  .اللدمات الطبية تميح حرية كاستقبللية  لمعامميف في كيلية أداد العمؿ بغض اليظر عف العمر

كمجاؿ مستكل  لراجعة(اللصايص )أهمية العمؿ كهكية العمؿ كالتغذية اأما باليسبة لباقي 
كبذلؾ  0.05مف مستكل الداللة  قؿأ (.Sig)  فقد تبيف أف القيمة االحتمالية الدافعية كالمجاليف معان 

يمكف استيتاج أيم تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ 
  الدافعية مستكل مجاؿك ة( )أهمية العمؿ كهكية العمؿ كالتغذية الراجع العمؿ التالية لصايص
 .سية 61 إلى 51مف  تتراكح أعمارهـكذلؾ لصالح الذيف  تعزل إلى العمرمعان  كالمجاليف

تتراكح  ذلؾ اللرؽ في الداللة اإلحصايية لمجاؿ الدافعية لصالح اللية ممف الباحث يعزك
أكثر مف  يلسيةيتمتعكف بصحة أغمبهـ  إلى أف في اللدمات الطبية سية 61إلى  51أعمارهـ مف 

 فيياـ مبكران   بممهيات الحياة أغمبهـ ال يهتـ ف  كما أ  ككيهـ حققكا طمكحاتهـ في الحياةاأللريف 
 .أكثر يشاطان كدافعيةن مف اآللريفلذا تجدهـ   يح ر لمعمؿ مبكران ك 

 لصالح هذه اللية يعزك الباحث اللرؽ في الداللة اإلحصايية في لاصية أهمية العمؿكما  
كاحترامان مف قبؿ المر ي ككيهـ أصحاب لبرات كبيرة  ان إلي أيهـ يجدكف تقديران كبير  قةالساب

ت اأف لديهـ لبر كما ك عممهـ تجاه األلريف  كتأثير  بأهمية كاستشارات مما يشعرهـ أكثر مف غيرهـ
باحث أما باليسبة للاصية التغذية الراجعة فيعزك العمالهـ بالكامؿ  أييجزكا  تحلزهـ ألفك تؤهمهـ 

تجد المكظليف ممف لذلؾ غمبهـ لم مدة طكيمة في العمؿ كلبرة أأف ذلؾ اللرؽ لصالح هذه اللية إلى 
 كحؿ مشاكمم التي ال يستطيعكف حمها. عف العمؿ قؿ ميهـ سيان يتكجهكف إليهـ أللذ معمكماتأهـ 

أعمػارهـ مػف  عيد اللية التي تتراكح يتبيف مف لبلؿ اليتايج السابقة أف أكبر مستكل لمدافعية
  يمػيهـ فػي سػية 31أقػؿ مػف سية  يميهـ في المرتبػة الثاييػة الليػة الػذيف تتػراكح أعمػارهـ  61إلى  51

  كالليػة األليػرة فػي مسػتكل سػية 51 إلػى أقػؿ مػف 41المرتبة الثالثة اللية الذيف تتراكح أعمػارهـ مػف 
  سية. 41إلى أقؿ مف  31الدافعية لمذيف تتراكح أعمارهـ مف 
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  تيكع المهارات"كذلؾ للاصيتي  اليتيجة أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل لمعمرهذه  اتلقت
كالتي بييت  (2010دراسة أبك شرخ )ك  ( 2113السبيعي)  م  بعض الدراسات كدراسة  "االستقبللية

حكؿ  (2011) دراسة أبك الركس؛ ك حيكية  ك عدـ كجكد فرؽ ألثر الحكافز عمى مستكل األداد
 يعزم لمعمر حكؿ تأثير اإليماف عمى الرغبة باالستمرار كجكد فركؽ

  كما (2113السبيعي) هذه اليتيجة م  باقي لصايص العمؿ كما في دراسة  التملت بييما  
 ايم تكجد فركؽ تعزل لمعمر حكؿ الدكاف  الذاتية لمعامميف. (2011) دراسة المطيرمالتملت م  

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05ند مستكل معنكية )ع إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -3
العامميف في الخدمات الطبية  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 المؤىؿ العممي. إلى لالعسكرية بغزة تعز 
 (39)رقـ جدكؿ 

 المؤىؿ العممي – "اختبار" التبايف األحادم نتائج  

 الخاصية / المجاؿ

 المتكسطات

الخ
ة ا

قيم
بار

ت
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

دراسات 
ثانكية  دبمكـ بكالكريكس عميا

 عامة فأقؿ

 0.051 2.676 3.67 3.69 3.58 3.86 4لاصية تيكع المهارات
 0.052 2.639 4.04 4.11 3.96 4.24 4لاصية أهمية العمؿ
 0.404 0.976 4.18 4.17 4.08 4.22 4لاصية هكية العمؿ
 0.155 1.758 3.64 3.83 3.61 3.81 4لاصية االستقبللية

 0.164 1.716 3.58 3.73 3.48 3.52 4لاصية التغذية الراجعة
 0.058 2.524 3.83 3.91 3.74 3.93مجاؿ خصائص العمؿ.
 0.352 1.094 3.52 3.46 3.34 3.45 4مجاؿ مستكل الدافعية

 0.085 2.229 3.75 3.80 3.64 3.82 جميع المجاالت معا

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 39رقـ ) المك حة في جدكؿف اليتايج م
 لصايص العمؿ اللمسمجاؿ لجمي   0.05أكبر مف مستكل الداللة " اللتبار" التبايف األحادم 

كبذلؾ يمكف استيتاج أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف كمجاؿ الدافعية كالمجاليف معان  
الدافعية   مستكل مجاؿ لصايص العمؿ اللمس كمجاؿيية الدراسة حكؿ متكسطات تقديرات ع

 .المؤهؿ العمميتعزل إلى  كالمجاليف معان 
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  عيية الدراسة مؤهمهـ العممي )بكالكريكس(أغمبية  ف  أل كذلؾكيلسر الباحث هذه اليتيجة 
مما يجعؿ كهؤالد يعممكف بجايب جمي  المؤهبلت العممية األلرل  كيعيشكف يلس ظركؼ العمؿ 

فتجد مثبلن ملتمؼ المؤهبلت العممية مف أرادهـ متشابم حكؿ لصايص العمؿ كمستكل الدافعية  
كهؤالد   كعامؿ اليظافةت كالطبيب كالممرض كفيي التلدير العامميف يعممكف معان في غرفة العمميا

لعمؿ لصايص احكؿ يتكلد لديهـ حسان مشتركان يتيجة المعايشة اليكمية م  بع هـ البعض 
 عف المؤهبلت العممية. كمستكل الدافعية بغض اليظر 

   كدراسة السبيعي(2013)كآلركف Isfahani كاتلقت هذه اليتايج م  بعض الدراسات كدراسة
كدراسة   المتعمقة بدافعية اإليجاز (2013دراسة عمقـ )ك   كذلؾ حكؿ لصايص العمؿ (2113)

حكؿ الدكاف  الذاتية  لممؤهؿ العممي لركؽ تعز التي أظهرت عدـ كجكد ف (2011) دراسة المطيرم
 المتعمقة بدافعية اإليجاز. (2008)دراسة أبك الجدياف ك  لمعمؿ 
( التي أظهرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية 2114التملت هذه الدراسة م  دراسة هريش ) 

 في الدافعية يعزل لؤلكثر تعميمان.

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05معنكية )عند مستكل  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -2
العامميف في الخدمات الطبية  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى الرتبة العسكرية. لالعسكرية بغزة تعز 

 (40)رقـ جدكؿ 
 الرتبة العسكرية – "اختبار" التبايف األحادم نتائج  

 الخاصية /
 المجاؿ

 المتكسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

-عميد
مالـز  نقيب رائد مقدـ عقيد

مساعد  مالـز أكؿ
رقيب  مساعد أكؿ

 أكؿ
 -رقيب

 عريؼ

 0.025* 2.150 3.51 3.90 3.54 3.50 3.61 3.66 3.54 3.68 3.74 4.07 خاصية تنكع الميارات.
 0.008* 2.519 3.79 4.32 4.13 4.20 4.02 3.92 3.92 4.07 4.05 4.47 خاصية أىمية العمؿ.
 0.006* 2.638 3.99 4.53 4.08 4.16 4.04 4.10 3.99 4.18 4.20 4.39 خاصية ىكية العمؿ.
 0.010* 2.461 3.28 4.05 3.72 3.80 3.67 3.64 3.52 3.91 3.74 3.77 خاصية االستقاللية.

 0.015* 2.327 3.28 3.97 3.49 3.94 3.55 3.56 3.34 3.64 3.61 3.55 خاصية التغذية الراجعة.
 0.001* 3.155 3.57 4.16 3.79 3.92 3.78 3.77 3.66 3.89 3.87 4.05 مجاؿ خصائص العمؿ.
 0.067 1.803 3.24 3.78 3.44 3.58 3.36 3.37 3.24 3.40 3.42 3.71 مجاؿ مستكل الدافعية.

 0.002* 3.038 3.50 4.06 3.70 3.83 3.67 3.67 3.55 3.77 3.75 3.98 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *
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 يمكف استيتاج ما يمي:( 41رقـ )المك حة في جدكؿ ف اليتايج م

أكبر مف مستكل " المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
ف استيتاج أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة مستكل الدافعية " كبذلؾ يمك "لمجاؿ  0.05الداللة 

 إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ مستكل الدافعية تعزل إلى الرتبة العسكرية.

كما أيم تجد  لمترقيات في الرتب العسكرية  ان كا ح ان إلى أف هياؾ يظاميعزك الباحث ذلؾ 
مؿ  مف فريؽ عمؿ كاحد عامميف مف ملتمؼ الرتب يعممكف في مكاف كاحد كالبعض يع

في مستكل الدافعية بييهـ بغض اليظر عف رتبهـ  ان كيتعر كف ليلس الظركؼ لذلؾ ال تجد فرق
 العسكرية. 

أما باليسبة للصايص العمؿ اللمس كمجالها  كالمجاليف معان  فقد تبيف أف القيمة 
تكجد فركؽ ذات داللة كبذلؾ يمكف استيتاج أيم  0.05أقؿ مف مستكل الداللة  (.Sig)االحتمالية 

إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ مجاؿ لصايص العمؿ  كالمجاليف معان تعزل 
 إلى الرتبة العسكرية كذلؾ لصالح الذيف رتبتهـ العسكرية رقيب أكؿ.

يعزك الباحث ذلؾ إلى أف حاممي هذه الرتبة أغمبهـ بدكف مؤهبلت عممية كعممهـ محصكر  
أك عماؿ يظافة كلهـ فترة طكيمة بهذا العمؿ  كأغمبهـ قد م ى عمى تكظيلم أكثر  في الحراسات

ككيهـ مركا بالرتب مف جيدم  ثـ عريؼ  ثـ رقيب  ثـ رقيب أكؿ  كالجدير بالذكر  ان عام 12مف 
 عمى ميها أرب  سيكات.أف بيف كؿ رتبة كاأل

صكص لصايص العمؿ بل ( 2013) السبيعي دراسةيتيجة م   يتيجة هذه الدراسة تلتمؼ
 .كالتي أظهرت أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بالتبلؼ الرتبة العسكريةاللمس 
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 الدرادظىومناقذتكا

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة   -2
لدم العامميف في الخدمات الطبية  كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى سنكات الخدمة. لكرية بغزة تعز العس
 (41جدكؿ )

 سنكات الخدمة – "اختبار" التبايف األحادم نتائج  

 المجاؿ /الخاصية 

 المتكسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 5أقؿ مف 
 سنكات

 5مف 
سنكات إلى 

 01أقؿ مف 
 سنكات

 01مف 
سنكات إلى 

 05أقؿ مف 
 سنة

سنة  05
 فأكثر

 0.078 2.290 3.85 3.71 3.61 3.50 4تيكع المهارات لاصية
 0.472 0.842 4.14 4.12 4.00 4.03 4أهمية العمؿلاصية 

 0.008* 4.048 4.32 4.23 4.10 3.83 4هكية العمؿلاصية 
 0.051 2.621 3.85 3.65 3.69 3.27 4االستقبلليةلاصية 
 0.096 2.134 3.58 3.81 3.50 3.44 4التغذية الراجعةلاصية 

 0.058 2.515 3.95 3.90 3.78 3.62 4معان  خصائص العمؿمجاؿ 
 0.227 1.456 3.59 3.46 3.36 3.29 4مستكل الدافعيةمجاؿ  

 0.061 2.487 3.86 3.80 3.67 3.53 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *
 
 يمكف استيتاج ما يمي:( 41رقـ ) المك حة في جدكؿف اليتايج م

أقؿ مف مستكل " المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
هكية العمؿ " كبذلؾ يمكف استيتاج أيم تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية  للاصية " 0.05الداللة 

سيكات اللدمة كذلؾ لصالح  بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ هذه اللاصية تعزل إلى
 سية فأكثر.  15الذيف سيكات لدمتهـ 

هؤالد العامميف لهـ فترة طكيمة في العمؿ كلديهـ لبرة كبيرة  كهذه  ف  يعزك الباحث ذلؾ إلى أ
اليتيجة تتلؽ م  اليتيجة السابقة كهي كجكد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية 
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)هكية العمؿ(  تعزل إلى العمر كذلؾ لصالح الذيف تتراكح أعمارهـ مف  عمؿالدراسة حكؿ لاصية ال
 يجز أعمالها بالكامؿ.تي سية  لذلؾ تجد هذه اللية أكثر حرصان عمى أف  61إلى  51

مجاؿ مستكل الدافعية كالمجاليف معان  فقد تبيف اليسبة لباقي مجاؿ لصايص العمؿ ك أما ب
م ال تكجد فركؽ ي  كبذلؾ يمكف استيتاج أ 0.05بر مف مستكل الداللة أك (.Sig)القيمة االحتمالية  أف  

تيكع ) لصايص العمؿتكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ باقي ذات داللة إحصايية بيف م
عزل تي المهارات  أهمية العمؿ  االستقبللية  التغذية الراجعة( كمجاؿ مستكل الدافعية كالمجاليف معان 

  .إلى سيكات اللدمة

يعممكف بمهف طبية بها  أغمب العامميف في اللدمات الطبية ف  ذلؾ إلى أ عزك الباحثي
تجده يقكـ بالعديد مف اللحكصات  ؛فالذم يعمؿ بمجاؿ الملتبرات مثبلن  ؛مهارات لاصة كمتيكعة

  كما أف اللدمات الطبية تقـك بتدكير العامميف بيف األقساـ الملتملة كؿ فترة كفترة مما الملتملة
   كذلؾ طبيعة أداد العمؿ الطبي بم بغض اليظر عف مدة سيكات اللدمة سبهـ مهارات متعددةيك

ال يتيافى م   كأي ان ذلؾيكع مف االستقبللية؛ فبل يكجد تدلؿ مف اإلدارة بطريقة األداد لمعمؿ الليي 
 كات اللدمةبغض اليظر عف مدة سي تدلؿ اإلدارة أحيايان بإجرادات العمؿ اإلدارية المحدكدة  كذلؾ

مقادات صباحية )كما عيد األطباد كالممر يف مثبلن( يتياقشكف حاالت ب فيما بييهـ يقـك العامميف
تغذية راجعة  المر ي كذلؾ ييعد مف التغذية الراجعة  كما أف اإلدارة العميا تقكـ بإعطاد العامميف

ؿ بغض اليظر عف عدد عف أعمالهـ كمستكل أدايهـ  كما أيهـ يعممكف في مكاف كاحد ككلريؽ عم
 سيكات اللدمة.

بأيم ال تكجد فركؽ  (2013دراسة عمقـ )اتلقت هذه اليتيجة م  يتيجة بعض الدراسات  ك
بلصكص  (2013) دراسة السبيعيلسيكات اللبرة  بلصكص دافعية اإليجاز   لذات داللة تعز 

بلصكص  (2008)دراسة أبك الجدياف    ك(2010دراسة أبك شرخ ) تكفر لصايص العمؿ  ك
 .دافعية اإليجاز

كالتي أظهرت  ( 2014) دراسة هريشك بعض الدراسات  التملت هذه اليتيجة م  يتيجة
دراسة أبك الركس؛ ك  ل لسيكات اللدمة بلصكص الدافعية لبلستمرار بالعمؿ  ككجكد فركؽ تعز 

 Isfahani دراسة بلصكص تأثير االيماف بالمؤسسة عمى االستمرار بالعمؿ  ك (2011) حيكية
 بلصكص تكفر لصايص العمؿ. (2013) كآلركف
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -6
العامميف في الخدمات الطبية  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى المسمى الكظيفي. لالعسكرية بغزة تعز 
 (24)رقـ جدكؿ 

 المسمى الكظيفي – "التبايف األحادم اختبار" نتائج  

 المجاؿالخاصية / 

 المتكسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

مدير كحدة 
 مكظؼ رئيس شعبة رئيس قسـ فأعمى

 0.000* 8.093 3.53 3.84 3.80 3.98 4تيكع المهارات

 0.003* 4.706 3.93 4.20 4.21 4.21 4أهمية العمؿ

 0.237 1.420 4.08 4.16 4.20 4.28 4لعمؿهكية ا

 0.112 2.010 3.61 3.94 3.79 3.71 4االستقبللية

 0.116 1.986 3.47 3.73 3.67 3.66 4التغذية الراجعة

 0.004* 4.525 3.73 3.97 3.93 3.97 .معان  خصائص العمؿمجاؿ 

 0.000* 7.336 3.26 3.54 3.60 3.77 4مستكل الدافعيةمجاؿ 

 0.000* 6.148 3.61 3.86 3.85 3.93 االت معاجميع المج

 .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *

 يمكف استيتاج ما يمي:( 42رقـ ) المك حة في جدكؿف اليتايج م

أكبر مف مستكل " المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف  هكية العمؿ  االستقبللية  التغذية الراجعة " للصايص العمؿ التالية " 0.05الداللة 

استيتاج أيم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ هذه 
 . اللصايص تعزل إلى المسمى الكظيلي

االستقبللية  كالتغذية م ال تكجد فركؽ للصايص العمؿ )هكية العمؿ  ك أي في يعزك الباحث
( تيعزل لممسمى الكظيلي كذلؾ ألف المكظؼ الذم يقكـ بعمؿ ما بغض اليظر عف ميسماه الراجعة

تكامؿ المهاـ(  كذلؾ طبيعة العمؿ كهذا هك المقصكد مف هكية العمؿ ) الكظيلي ال بد أف يتـ عممم
لشلص الذم يقكـ بذلؾ الطبي بم استقبللية في األداد ككيم عمؿ فيي بغض اليظر عف مسمي ا
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
بارىفرضواتىواخت

 الدرادظىومناقذتكا

كبمكاف كاحد فالتغذية الراجعة يتمقاها الجمي  بغض  العمؿ  ككذلؾ معظـ العامميف يعممكف معان 
تيكع المهارات  أهمية لصايص العمؿ )مجاؿ أما باليسبة لباقي  .اليظر عف مسماهـ الكظيلي

أقؿ مف  (.Sig)حتمالية معان  فقد تبيف أف القيمة اال   كالمجاليفمستكل الدافعيةمجاؿ العمؿ(  ك 
كبذلؾ يمكف استيتاج أيم تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات  0.05مستكل الداللة 

كمجاؿ مستكل  )تيكع المهارات  أهمية العمؿ(  لصايص العمؿباقي تقديرات عيية الدراسة حكؿ 
ماهـ الكظيلي مدير كحدة كالمجاليف معان تعزل إلى المسمى الكظيلي كذلؾ لصالح الذيف مس الدافعية
  فأعمى.

لصالح  تيكع المهارات  أهمية العمؿ() كجكد فركؽ حكؿ لصايص العمؿ يعزك الباحث
إلى )مدير كحدة  مدير دايرة  مدير إدارة  يايب المدير  كالمدير العاـ(  الذيف مسماهـ الكظيلي

ممم األصمي يتكلى مسيكلية أعماؿ إ افية  فتجد الكثير ميهـ باإل افة لعك  ييكملكف بمهاـهؤالد 
)التبرعات  اإلتبلؼ   المكجكدة باللدمات الطبية بعض المجاف الدايمةمثؿ مسيكلية  كمهاـ متعددة

 جاف طارية كمجالس التحقيؽالمالجرد  االستبلـ  التكهيف  الجكدة  كلجية تسكيؽ المشاري ( كبعض 
هـ أكثر تأثيران عمى العامميف كعمى    كما أف أغمب هؤالد المدراد بحكـ ميصبهـكلجاف المتابعة

المر ي كذلؾ لقدرتهـ عمى تكفير اإلمكاييات كالمستمزمات لذلؾ يستشعركف أهمية العمؿ أكثر مف 
 غيرهـ.

بيف  تكجد فركؽ أيمفي  السابقة الدراساتبعض  يتايج بعض م اتلقت هذه اليتيجة 
الكظيلي  ىتعزل لممسمار بالعمؿ حكؿ تأثير اإليماف عمى االستمر المبحكثيف  إجاباتمتكسطات 
  .(2011) دراسة أبك الركس؛ ك حيكيةكما في 

( كالتي أظهرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2113كالتملت هذه الدراسة م  دراسة اللايدم )
إحصايية في مستكل الدافعية تعزل لممسمى الكظيلي.
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -7
العامميف في الخدمات الطبية  للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى نكع العمؿ. لالعسكرية بغزة تعز 


 (34)رقـ جدكؿ 
 نكع العمؿ – "التبايف األحادم اختبار" نتائج  

 المجاؿالخاصية/

 المتكسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 إدارم -فني إدارم فني 

 0.030* 3.553 3.83 3.62 43.60تيكع المهارات
 0.192 1.657 4.16 3.98 4.02 4أهمية العمؿ

 0.125 2.096 4.22 4.17 4.07 4هكية العمؿ
 0.838 0.177 3.73 3.66 3.68 4االستقبللية

 0.078 2.577 3.69 3.60 3.45 4التغذية الراجعة
 0.112 2.201 3.92 3.81 3.76 4معان  مجاؿ خصائص العمؿ

 0.001* 6.747 3.62 3.48 3.26 4مجاؿ مستكل الدافعية

 0.021* 3.913 3.85 3.73 3.63 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *
 
 يمكف استيتاج ما يمي:( 43المك حة في جدكؿ رقـ )ف اليتايج م

أقؿ مف مستكل " المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف  ف أتبي
كبذلؾ يمكف   معان  كالمجاليف مستكل الدافعية كمجاؿ "تيكع المهاراتللاصية العمؿ " 0.05الداللة 
لاصية م تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ ي  أاستيتاج 

عزل إلى يكع العمؿ كذلؾ لصالح الذيف يكع تي  تيكع المهارات" كمجاؿ مستكل الدافعية كالمجاليف معان "
  .(إدارم -فيي)عممهـ 
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

إدارم( يمتاز بمهارات متيكعة  -هـ يمارسكف عمبلن مزدكجان) فييي  يعزك الباحث ذلؾ إلى أ
أغمب هؤالد يحتمكف  ف  ما أكعديدة كذلؾ يكفر لهـ فرصة لئلبداع كتجيب الرتابة كالركتيف  ك

 مياصب قيادية في اللدمات الطبية  لذلؾ تجدهـ أكثر دافعية مف غيرهـ.

   "االستقبللية  التغذية الراجعةهكية العمؿ  أهمية العمؿ  ي لصايص العمؿ "باليسبة لباق
ال م ي  تاج أكبذلؾ يمكف استي 0.05أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أف  فقد تبيف 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ هذه اللصايص تعزل 
  .إلى يكع العمؿ

إدارم  –العامميف الذيف يعممكف فيييف أك إدارييف أك عمؿ مزدكج فيي الباحث ذلؾ إلى  يعزك
ر عف يكع العمؿ الذم يعيشكف يلس الظركؼ كتتكفر في أعمالهـ اللصايص السابقة بغض  اليظ

 .يميمارسك 

بعض يتيجة م   ليتيجة أيم يكجد فرؽ في مستكل الدافعية يعزم ليكع العمؿاتلقت هذه ا  
حكؿ تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى االستمرار  (2011) دراسة أبك الركس؛ ك حيكيةك الدراسات
لمستكل الدافعية  جد فركؽ (  كما اتلقت هذه اليتيجة في أيم ال تك 2111العمر) دراسةك   بالعمؿ 

 . (2013) كآلركف Isfahani دراسةكما في كلصايص العمؿ تعزم لمتغير يكع العمؿ 
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
 الدرادظىومناقذتكا

متكسطات بيف  )α ≤ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -8
لطبية العامميف في الخدمات ا للد كخصائص العمؿ مستكل الدافعية المبحكثيف حكؿ إجابات

 إلى مكاف العمؿ. لالعسكرية بغزة تعز 
 (44) رقـ جدكؿ

 مكاف العمؿ – "اختبار" التبايف األحادم نتائج  

 المجاؿالخاصية/

 المتكسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

صار
ة أن

دار
 اال

مقر
سـ 

ى بم
شف

ست
م

رم 
جزائ

ى ال
شف

ست
الم

 

زم
حجا

دة 
عيا

طئ 
شا

ة ال
ياد

ع
طى 

كس
ة ال

ياد
ع

 

عيا
رفح

دة 
س 
يكن

خان
دة 

عيا
زم 

مرك
ع ال

تكد
مس

ال
ح  

صال
 اال

راكز
ة م

ياد
ع

ىيؿ
كالتأ

 

 0.528 0.897 3.55 3.55 3.76 3.71 3.55 3.54 3.53 3.63 3.65 3.82 تنكع الميارات.
 0.182 1.413 3.82 4.20 4.38 4.35 4.01 3.90 3.97 3.96 4.02 4.16 أىمية العمؿ.
 0.188 1.399 4.21 3.97 4.32 4.13 4.24 4.06 4.13 3.97 4.13 4.29 ىكية العمؿ.
 0.009* 2.494 3.66 3.27 4.32 3.91 3.88 3.57 4.00 3.47 3.70 3.71 االستقاللية.

 0.299 1.193 3.34 3.44 3.92 4.01 3.36 3.46 3.61 3.53 3.47 3.65 التغذية الراجعة.
مجاؿ خصائص 

 العمؿ.
3.93 3.79 3.71 3.85 3.71 3.81 4.02 4.14 3.69 3.71 1.491 0.150 

مجاؿ مستكل 
 الدافعية.

3.62 3.27 3.56 3.32 3.20 3.27 3.89 3.58 3.42 2.66 3.894 *0.000 

جميع المجاالت 
 معا

3.85 3.67 3.67 3.71 3.58 3.67 3.99 4.00 3.62 3.44 1.797 0.068 

  .α ≤ 0.05اللرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاييان عيد مستكل داللة  *

 يمكف استيتاج ما يمي:( 44رقـ ) المك حة في جدكؿف اليتايج م 

أقؿ مف مستكل الداللة " المقابمة اللتبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
أيم تكجد فركؽ كبذلؾ يمكف استيتاج  كمجاؿ مستكل الدافعية " " االستقبلليةللاصية العمؿ " 0.05

لاصية العمؿ "االستقبللية" كمجاؿ ة إحصايية بيف متكسطات تقديرات عيية الدراسة حكؿ ذات دالل
للاصية تعزل إلى مكاف العمؿ كذلؾ لصالح الذيف يعممكف في عيادة لاييكيس مستكل الدافعية 

   كلصالح الذيف يعممكف في عيادة رفح لمجاؿ مستكل الدافعية."االستقبللية"
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 الفصلىالخامس

تحلولىالبواناتى
فرضواتىواختبارى

 الدرادظىومناقذتكا

الػذيف يعممػكف فػي عيػادة ؽ حػكؿ لاصػية " االسػتقبللية" لصػالح أيم تكجػد فػرك  يعزك الباحث
مركػػز العػػامميف بالعيػػادة يشػػعركف باالسػػتقبللية كذلػػؾ لمبعػػد الجغرافػػي لمعيػػادة عػػف إلػػى أف  ؛لػػاييكيس
كهياؾ شكاكم مف العامميف عمى ظركؼ  عيادة صغيرة كمباييها متهالكة  كما أف البمديية غزةاإلدارة 

ا سبب في قمػة زيػارة المػدراد لهػا لكثػرة اإلحراجػات مػف العػامميف؛ كأصػبح هيػاؾ العمؿ السيية بها كهذ
  كجػارم العمػؿ األف ببيػاد عيػادة جديػدة بمكػاف اإلدارة باالستغياد عيها كيقمها لمكاف ألػرتلكير مف 

 لكيعػزك الباحػث أي ػان ايػم تكجػد فػركؽ حػكؿ مجػاؿ مسػتك  ألر بعػد تػكفر ممػكؿ مػالي يقػـك بالبيػاد.
يتيقمػكف بػيف عيػادة   لصالح الذيف يعممكف في عيادة رفح إلى أف بعض العامميف في العيػادة الدافعية

رفح كعيادة معبر رفح كهذا يت ح في يتايج الدراسة التي أظهرت أف لصايص العمؿ متكفرة بشكؿ 
عػف  كهػذا لػم تػأثير عمػى مسػتكل دافعيػتهـ  كػذلؾ البعػد الجغرافػي لمعيػادةكبير عيد العامميف بالعيػادة 

مقر اإلدارة بمديية غزة مما يجعمهـ يعممكف بحرية كاستقبللية أكثر  كما أف كؿ العامميف بعيػادة رفػح 
يسػػػػكيكف يلػػػػس المدييػػػػة كال يتطمػػػػب مػػػػيهـ أف يتيقمػػػػكا لمسػػػػافات بعيػػػػدة كمػػػػا عيػػػػد العػػػػامميف بالعيػػػػادات 

 كالمراكز األلرل كهذا ما يزيد مف دافعيتهـ لمعمؿ.

التغذيػػة هكيػػة العمػػؿ  أهميػػة العمػػؿ  العمػػؿ "تيػػكع المهػػارات   لصػػايصباليسػػبة لبػػاقي أمػػا 
كبػذلؾ  0.05أكبر مػف مسػتكل الداللػة  (.Sig)  فقد تبيف أف القيمة االحتمالية كالمجاليف معان  "الراجعة

يمكػػف اسػػتيتاج أيػػم ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عييػػة الدراسػػة حػػكؿ 
  .مكاف العمؿتعزل إلى  معان  اللصايص كالمجاليفهذه 

يتيجػػػة هػػػذه الدراسػػػة حػػػكؿ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػايية للاصػػػية "االسػػػتقبللية" اتلقػػػت 
  بييمػػا التملػػت هػػذه (2013)كآلػػركف Isfahani مػػ  بعػػض الدراسػػات كدراسػػة تعػػزم لمكػػاف العمػػؿ

هػػػذه  تكمػػػا التملػػػك حػػكؿ بػػػاقي اللصػػػايص   (2013)كآلػػػركف Isfahaniالدراسػػة مػػػ  يلػػػس دراسػػػة 
( كالتػػي بييػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ حػػكؿ لصػػايص العمػػؿ تعػػزل 2113مػػ  دراسػػة السػػبيعي ) الدراسػػة

 .لمكاف العمؿ

 
 
 
 
 
 
 



 

144 

 

 الفصلىالدادس

النتائجىوالتوصواتى
 والمقترحات

 انفصم انضادس
 اننتائح وانتىصياث واملقرتحاث

 
  مقدمة. 

  الدراسة نتائج. 

  الدراسة تكصيات. 

  دراسات مستقبمية مقترحة. 

 .آليات مقترحة لتنفيذ التكصيات 
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النتائجىوالتوصواتى
 مقدمة: والمقترحات

هذا اللصؿ مملصان ليتايج الدراسة التي تـ التكصؿ إليها  كذلؾ بعد االيتهاد مف  ميحتك 
كالتي يأمؿ   يحتكل هذا اللصؿ عمى أهـ التكصيات ككما اللر يات  لبيايات كالتبارتحميؿ ا

  لمسطيييةالمؤسسات الالباحث أف تألذ بها اللدمات الطبية العسكرية  كأف تعكد باللايدة عمى باقي 
 لمباحثيف في هذا المجاؿ.لباحث بعض المقترحات المستقبمية كفي اليهاية يقدـ ا

 نتائج الدراسة:
 مف لبلؿ التحميؿ اإلحصايي إلجابات المبحكثيف تكصمت الدراسة إلى اليتايج التالية:

ة حيث بمغت درجة المكافق "تيكع المهارات"أظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى لاصية  .1
73.03%. 

حيث بمغت درجة المكافقة أهمية العمؿ" "أظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى لاصية  .2
80.73%. 

حيث بمغت درجة المكافقة " هكية العمؿ"أظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى لاصية  .3
82.64% 

 لمكافقة حيث بمغت درجة ا" االستقبللية"أظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى لاصية  .4
73.66% 

حيث بمغت درجة " التغذية الراجعة"أظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى لاصية  .5
 .%70.93المكافقة 

حيث بمغت درجة  لصايص العمؿ اللمسةأظهرت الدراسة مكافقة بدرجة كبيرة عمى  .6
 (.%76.20)المكافقة 

بية العسكرية جاد بدرجة العامميف في اللدمات الط لأظهرت الدراسة أف مستكل الدافعية لد .7
 .(%68.04)كبيرة بمعدؿ 

تيكع ) بيف لصايص العمؿ اللمس طردية مكجبة تكجد عبلقة ذات داللة إحصايية .8
كمستكل الدافعية عيد  المهارات  أهمية العمؿ  هكية العمؿ  االستقبللية  التغذية الراجعة(

 (.7040.عامؿ االرتباط )العامميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزة  كقد بمغت قيمة م
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات اجابات المبحكثيف حكؿ مستكل الدافعية  .9

إلى: الجيس  المؤهؿ العممي  سيكات  للدل العامميف باللدمات الطبية العسكرية بغزة تعز 
 اللدمة  مكاف العمؿ.
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النتائجىوالتوصواتى
ثيف حكؿ مستكل الدافعية تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية بيف متكسطات اجابات المبحك  .10 والمقترحات

إلى: العمر  الرتبة العسكرية  المسمى  للدل العامميف باللدمات الطبية العسكرية بغزة تعز 
 الكظيلي  يكع العمؿ.

 تكصيات الدراسة:
فإف الباحث يقترح عدد مف التكصيات التي قد تسهـ  تـ التكصؿ إليهافي  كد اليتايج التي 

 :كاآلتيميف في اللدمات الطبية العسكرية بغزة كهي في رف  مستكل الدافعية لدل العام

كتطبيؽ يمكذج لصايص العمؿ اللمس عمى  بالعامميف لديها هتماـ اللدمات الطبية ازيادة   -1
 جؿ رف  مستكل دافعيتهـ.أكذلؾ مف   كظايلهـ

االهتماـ بالتدكير الكظيلي كتيكي  مهارات العمؿ لمعامميف لتقميص شعكرهـ بالركتيف كالممؿ   -2
 كالرتابة.

  .االهتماـ بمك كع التدريب كتطكير كتيمية مهارات العامميف كتكفير فرص لذلؾ  -3
إيجازات عقد لقادات م  المكظليف كاالستماع لهـ كمياقشة أفكارهـ  كاطبلعهـ عمى   -4

كشرح أهمية أعمالهـ   اللدمات الطبية كالمشاكؿ كالصعكبات كالجهكد التي تبذؿ لحمها
   كاللدمات الطبية يلسها.كتأثيرها عمى المجتم

 . كمسيكليتم لتك يح مهامم كدكره اطبلع كتعريؼ كؿ مكظؼ بكصلم الكظيلي  -5
عطاد المكظؼ فرصة ألداد مهاـ عمؿ متكاممة  -6 مما يرف   ؛االهتماـ بلاصية هكية العمؿ كا 

 كيزيد مف فرص تطكره الكظيلي.  مف درجة مسيكليتم كمسايمتم
طريقة ك  العمؿلية كالصبلحية لمعامميف في تحديد إجرادات المزيد مف الحرية كاالستقبل ميح -7

كتيمية الرقابة الذاتية مما عمى العامميف كالحد مف الرقابة المباشرة  ككقت ايجازه عمىأداده 
 يزيد مف شعكر العامميف بالمسيكلية كااللتزاـ يحك اعمالهـ.

كدرجة إتقايم لعممم لممكظؼ عف مستكل أدايم  بشكؿ كا ح كمباشر تغذية راجعة تقديـ  -8
مم كمياقشتم  فإف ذلؾ يكشؼ عف يكجهكده  كقياـ اإلدارة بتمكييم مف االطبلع عمى يتايج تقي

  لديم مما يمكيم مف تحسيف كتطكير أداده. جكايب القكة كال عؼ
األفكار اإلبداعية في تطكير كتبيي  االهتماـ بإشراؾ المرؤكسيف في ك   أهداؼ العمؿ -9

 .العمؿ
دكران  لمألف ذلؾ   عمى ما يقكمكف بم مف أعماؿ جيدة هـتقدير العامميف كاحترامهـ ك االهتماـ ب -10

 كبيران في تعزيز الدافعية لديهـ.
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مراعاة كتقدير ك   مياسباتهـ الملتملةكمشاركتهـ  العامميف م   التكاصؿ االجتماعي ركرة  -11 والمقترحات

  ظركفهـ اإليسايية.
األساليب كاإلجرادات كالسياسات في بيية االهتماـ بجكايب العدالة التيظيمية فيما يتعمؽ ب -12

 .العمؿ بما يحقؽ المساكاة كالعدالة بيف المكظليف
 المريحة اإلمكاييات تكفير لبلؿ مفالعمؿ دكمان كباستمرار عمى تحسيف ظركؼ كبيية العمؿ  -13

 .دافعية العامميف يحك العمؿإيجابية عمى  ان   فإف لذلؾ أثار لمعمؿ
األيشطة الترفيهية لتيظيـ  كاتاحة اللرصة  العامميف بيف ة كالمكدةالمحب ثقافة يشر عمى التأكيد -14

شعكرهـ بالركتيف  بيف العامميف  فإف ذلؾ يللؼ مف  غط العمؿ كيقمصكالريا ية كالثقافية 
 .كيزيد مف دافعيتهـ كالممؿ كالرتابة

 

 :دراسات مستقبمية مقترحة
 .ي كالعبلقة بييهماعمى مستكل الر ا الكظيل العمؿ اللمستأثير لصايص  لمد  -1
 .الدافعية يحك العمؿ عمى مستكل غكط العمؿ تأثير   -2
 .(لهاكماف كأكلدهاـ) الكالد الكظيلي كعبلقتم بلصايص العمؿ اللمس -3
 .أداد العامميف عمى العمؿ اللمسلصايص أثر  -4
 تأثير بيية العمؿ عمى مستكل الدافعية.  -5



 آليات مقترحة لتنفيذ التكصيات:
ـ بعػض األفكػار كالسػبؿ كالتػي يقػدالباحػث  فػإف لتكصػؿ اليػم مػف تكصػياتمف لبلؿ ما تـ ا  

تمػػػػؾ لتيليػػػػذ مقترحػػػػة ترفػػػػ  مػػػػف مسػػػػتكل الدافعيػػػػة لممػػػػكظليف باعتبارهػػػػا آليػػػػات عمميػػػػة مػػػػف شػػػػأيها أف 
 (.45) يظر جدكؿ رقـا  التكصيات
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 (22جدكؿ رقـ ) والمقترحات

 مقترحة لتنفيذ التكصيات أليات 

 ـ التكصيات تنفيذ التكصيات أليات
 يعممكفأهمية كقيمة ما  لمعامميفاشرح  -
الصمة بيف الجهكد التي يبذلكيها في  لمعامميفاشرح  -

 المؤسسة. العمؿ كيجاح
بالللر تجاه اإليجازات التي قامكا أشعر العامميف  -

 .بتحقيقها
 االعتراؼ بل ؿ كؿ شلص . -
 .إقياع المكظؼ بأيم جزد مهـ في المؤسسة -
 اف فريد.التعامؿ م  كؿ مكظؼ عمى أيم إيس -

زيادة اهتماـ اللدمات الطبية بالعامميف لديها  
كتطبيؽ يمكذج لصايص العمؿ اللمس عمى 
 كظايلهـ  كذلؾ مف أجؿ رف  مستكل دافعيتهـ.

1-  

اجعؿ العامميف يمارسكا مهاـ كظيلية متيكعة  مف  -
 اطار العمؿ المتجايس.

بدكف تغير  دالؿ يلس مكق  العمؿ العامميف تدكير -
 في المكاف. مسمى كال تغير

التدكير بشكؿ جغرافي  أم يقؿ المكظؼ بيلس  -
 .المسمى كالمهاـ مف مكاف آللر

  يجب أف ييتبم أف ارتلاع معدؿ الدكراف لبلؿ فترة
 بسيطة يدؿ عمى ايللاض المستكم االدارم لممؤسسة.

االهتماـ بالتدكير الكظيلي كتيكي  مهارات العمؿ 
ؿ لمعامميف لتقميص شعكرهـ بالركتيف كالمم

 كالرتابة.

2-  

 ساعد العامميف كشجعهـ عمى اليمك كالتطكر. -
بما يلدـ  لتعمـكا لمتدريب فرص لمعامميفأتح كفر ك  -

 المؤسسة كالمكظؼ.
  تياسب احتياجاتهـ.دكرات تدريبية  قدـ لمعامميف -

االهتماـ بمك كع التدريب كتطكير كتيمية 
 مهارات العامميف كتكفير فرص لذلؾ.

3-  

 كاف العمؿ.زيارة المكظليف في م -
دع العامميف يتحدثكف كشجعهـ عمى الحديث   -

كاستم  لهـ  كتقبؿ أرادهـ كمقترحاتهـ كيقدهـ ككجهات 
 يظرهـ.

تحدث  لمعامميف بهدكد كليف الكبلـ كأطمعهـ عمى  -
اإليجازات كالمشاكؿ كالصعكبات كالجهكد التي تبذؿ 

 لحمها.
عقد لقادات ملتكحة م  العامميف كفتح مجاؿ  -

 لميقاش.

د لقادات م  المكظليف كاالستماع لهـ عق
كمياقشة أفكارهـ  كاطبلعهـ عمى إيجازات 

اللدمات الطبية كالمشاكؿ كالصعكبات كالجهكد 
التي تبذؿ لحمها  كشرح أهمية أعمالهـ كتأثيرها 

  -4 عمى المجتم  كاللدمات الطبية يلسها.
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تسميـ  كؿ مكظؼ كرقة تت مف كصلم الكظيلي  - والمقترحات

 عميها. كمياقشتم بها كتكقيعم
 شرح كتك يح مهاـ المكظؼ كدكره كمسيكليتم. -
مكظؼ كعبلقتم م   لكؿ المسيكلية يطاؽ تحديد -

 اآللريف.

اطبلع كتعريؼ كؿ مكظؼ بكصلم الكظيلي 
 لتك يح مهامم كدكره كمسيكليتم

5-  

دع المكظؼ يشعر باإليجاز  مف لبلؿ إكماؿ عمؿ  -
 ما كاف قد بدأ بم حتي ييتهي ميم.

همة اداد العمؿ  كالمحاسبة عمى التلكيض الكامؿ لم -
 اليتايج االليرة.

دع المكظؼ يرل يتايج عممم بيلسم كأثر ذلؾ عمى  -
 المؤسسة.

 اميح الثقة لممكظؼ كالبره بذلؾ أيؾ تثؽ بقدراتم. -

عطاد المكظؼ  االهتماـ بلاصية هكية العمؿ كا 
فرصة ألداد مهاـ عمؿ متكاممة؛ مما يرف  مف 

يد مف فرص تطكره درجة مسيكليتم كمسايمتم  كيز 
  -6 الكظيلي.

 لمعامميف كالسماح الشلافية في بيية العمؿ عزز -
 . بالتعبير عف آرايهـ

اميح المكظليف مساحة مف الحرية التلاذ القرارات  -
 التي تؤثر عمى حياتهـ العممية.

اميح المكظليف قدران مف االستقبللية في طريقة األداد  -
 كاجرادات العمؿ ككقت االيجاز.

مميف عمى الرقابة الذاتية كمحاسبة أيلسهـ شج  العا -
 كتقييـ ذاتهـ.

 .مجاالن أكبر لبللتيار كاتلاذ القرارميح المكظليف  -
بدكر  القياـكاتاحة اللرصة لممكظليف  التلكيض -

 . ) رييس لجية  مهمة لارجية..أل (قيادم

ميح المزيد مف الحرية كاالستقبللية كالصبلحية 
عمؿ كطريقة أداده لمعامميف في تحديد إجرادات ال

ككقت ايجازه عمى كالحد مف الرقابة المباشرة 
عمى العامميف كتيمية الرقابة الذاتية مما يزيد مف 

شعكر العامميف بالمسيكلية كااللتزاـ يحك 
 اعمالهـ.

 
7-  

في  عمى ما يجد مف تغيرات اطبلع المكظليف -
 العمؿ) مف لبلؿ التعميمات(.

جكيها ألداد كفر لممكظليف المعمكمات التي يحتا -
 العمؿ. 

تمكييهـ مف االطبلع  عمى يتايج العمؿ كتعزيز  -
 االيجابيات كمعالجة السمبيات كاالللاقات أكالن بأكؿ.

 كالتقييـ. مقاييس مك كعية لؤلداد لمعامميف كفر  -
تمكيف العامميف مف االطبلع عمى تقارير الكلادة  -

كاألداد كالتقييـ اللاص بم كمياقشة المكظؼ في جكايب 
 ل عؼ لديم.ا

تقديـ تغذية راجعة بشكؿ كا ح كمباشر 
لممكظؼ عف مستكل أدايم كدرجة إتقايم لعممم 

كجهكده  كقياـ اإلدارة بتمكييم مف االطبلع عمى 
يتايج تقييمم كمياقشتم  فإف ذلؾ يكشؼ عف 
جكايب القكة كال عؼ لديم مما يمكيم مف 

  -8 تحسيف كتطكير أداده.
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 .يفس كالمرؤكسالريي بيفجمسات اليقاش عقد  - والمقترحات

 . أهداؼ عممهـ بأيلسهـي عكف  العامميفدع  -
 اشرؾ العامميف في ك   أهداؼ المؤسسة. -
طمب ميهـ أأشرؾ العامميف معؾ في تصكراتؾ   ك  -

 المزيد مف األفكار
 .المكظليف كعدـ اهمالها(راد ب االهتماـ -

االهتماـ بإشراؾ المرؤكسيف في ك   أهداؼ 
في تطكير  العمؿ كتبيي األفكار اإلبداعية

  -9 العمؿ.

ميح مكاف(ت   ميح شهادات تقدير  عمؿ دركع  -
 تذكارية  ميح اجازات.

الثياد المباشر  المديح  الكبلـ الجميؿ الممتم   -
 بالشكر كالتقدير كاالعجاب.

 بكجكد لطابات الشكر كالتقدير) اللدمات تللر -
 يجاح اللدمات( اسباب مف بها/ ايت مثمؾ
المكظليف بل ؿ االعتراؼ لبلؿ االجتماعات  -

  .كجهكدهـ
 عمؿ لكحة شرؼ تذكر ايجازات المكظليف. -
تكثيؽ المبادرات كالسمككيات الجيدة لدل المكظليف  -

 كعزز ذلؾ السمكؾ.

االهتماـ بالعامميف كاحترامهـ كتقديرهـ عمى ما 
  ألف ذلؾ لم دكران يقكمكف بم مف أعماؿ جيدة

 كبيران في تعزيز الدافعية لديهـ.
 

10-  

 الزيارات -
التكاصؿ مف لبلؿ االتصاؿ المباشر بالجكاؿ  -

 SMSكالرسايؿ عبر 
المكاق   –التكاصؿ م  العامميف عبر اليت ) الليس  -

 اإللكتركيية(.
 المشاركة في المياسبات كاللعاليات. -
 ميح اجازات لمف ظرفهـ االيسايي سي  -
 ساعدة  لذكم الحاجات االيسايية.تقديـ م -
 .تشكيؿ لجاف اجتماعية لتقديـ التهايي أك المكاساة -

م  العامميف   التكاصؿ االجتماعي ركرة 
  كمراعاة كتقدير مياسباتهـ الملتملةكمشاركتهـ 

  ظركفهـ اإليسايية.
 

11-  

 العدالة في تكزي  المهاـ )جدكؿ المياكبات مثبلن(. -
 عقكبات  في الترقيات. العدالة في التقييـ  في ال -
االمتيازات كالحكافز عدالة الشلافية فيما يتعمؽ ب -

كأف هذا الميح يتـ كفقان لمبدأ الكلادة   المادية كالمعيكية
  .كاللعالية

 العدالة في تحسيف ظركؼ العمؿ بيف األقساـ. -
شلافية كك كح اإلجرادات كالمعايير) اجرادات  -

االهتماـ بجكايب العدالة التيظيمية فيما يتعمؽ 
باألساليب كاإلجرادات كالسياسات في بيية العمؿ 

 بما يحقؽ المساكاة كالعدالة بيف المكظليف.
 12-  

http://www.weziwezi.com/news/?p=5488
http://www.weziwezi.com/news/?p=5488
http://www.weziwezi.com/news/?p=5488
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 الفصلىالدادس

النتائجىوالتوصواتى
 (التقييـ  الترقية  قياس األداد...ال  والمقترحات

 ركح اللريؽ الكاحدبيية عمؿ يعمؿ الكؿ بها بلمؽ  -
 المؤسسة يشعر الجمي  بأيم مسؤالن عف يجاح  كأف

ة عف مدير يتحكـ في عبار  لمؤسسةبمعيى أف ال تككف ا
 كمكظليف يطيعكيم ) المركزية في كؿ شيد(كؿ األمكر

 فقط.
جعؿ البيية المحيطة محلزة مف لبلؿ تكفير  -

 اإلمكاييات كتهيية الظركؼ المياسبة في العمؿ
يمـز  تكفير الشام كالقهكة كماتكفر ثبلجة مياه   -
  يكؼ المكظليف.كراـ إل
   تكفير ) تكفر حماـ  ا ادة جيدة  مكاف كاس   -

 ككيديشف   تكفر كراسي كمكاتب مريحة(.
 تكفر أجهزة حديثة لمعمؿ. -
بيف العمميف في األقساـ  تكفير كسايؿ اتصاؿ -

 كالدكاير

العمؿ دكمان كباستمرار عمى تحسيف ظركؼ 
 المريحة اإلمكاييات تكفير لبلؿ كبيية العمؿ مف

دافعية لمعمؿ  فإف لذلؾ أثاران إيجابية عمى 
 .العمؿالعامميف يحك 

 

13-  

ك المدراد التكاصؿ اليكمي الكدم بيف االبتسامة  ك  -
   المزاح البرمد كركح الدعابةتبادؿ التحية  المكظليف

االجتماعات األسبكعية بيف المكظليف ك اإلدارات  -
 العميا لممؤسسة

 SMS رسايؿ المكدة كالمحبة عبر -
 لقادات لارج العمؿ. -
 تككيف فرؽ ريا ية في المراكز -
 تككيف مجمكعات ثقافية -
دعـ كحث عمى المشاركة باأليشطة الترفيهية  -

 كالريا ية كالثقافية.
 .لرحبلت ك المسابقاتتيظيـ ا -
 ما. االحتلاؿ بإيجاز مهمة -
بعض  دعهـ يجددكف طاقاتهـ مف لبلؿ إ افة -

ياد العمؿ  كاسمح لهـ كالترفيم كاللكاهة أث أشكاؿ المرح
بألذ فترة راحة فإف االستمرار بالعمؿ للترة طكيمة كبيمط 

 كاحد كمحدد يؤدم إلى الممؿ كالك(بة كاإلحباط

 بيف المحبة كالمكدة ثقافة يشر عمى التأكيد
األيشطة العامميف  كاتاحة اللرصة لتيظيـ 

بيف العامميف  فإف الترفيهية كالريا ية كالثقافية 
ف  غط العمؿ كيقمص شعكرهـ ذلؾ يللؼ م

 بالركتيف كالممؿ كالرتابة كيزيد مف دافعيتهـ.
 

14-  

 

http://www.weziwezi.com/news/?p=7987
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 الفصلىالدادس

النتائجىوالتوصواتى
 :الدافعيةمستكل  تؤدم النخفاض عكامؿ والمقترحات

 اجبار المكظؼ عمى عمؿ ال يريده كغير مقتي  أف يعمؿ بم. -1
 العمؿ كما ييبغي مكأيهـ ال يؤدكعبارات اإلحباط )أيتـ فاشؿ(  كثرة تكجيم المكـاليقد العميي ك  -2

 الشأف كايكار الجهد دكف ذكر ألل مف اإليجابيات. كتقميؿ
 كالقكاعد الغير  ركرية.بالسياسات  المؤسسةجك  مؤل -3
 تصيد األلطاد بطريقة يصب كميف لئليقاع بالمكظؼ. -4
 التهديد كالكعيد كالصراخ عمى المكظؼ عيدما يقكـ بأداد دكف المستكل المطمكب. -5
 ها المكظؼ.لمتكميلات التي يقـك بالمتابعة السؤاؿ ك عدـ  -6
  عدـ محاسبة المقصريف كغير المي بطيف فيتساكل المحسف كالمسيد.  -7
 إهماؿ المبادرات كاألفكار كالمقترحات التي يبديها المكظليف أك االستهزاد بها.  -8
 .المحاباة -9

 التلالر كاأليا مف قبؿ المدير. -10
 .اإلذالؿ كسكد المعاممة -11
 لمدير السابؽ.إيكار المدير لجهكد مف سبقم عميان أماـ زمبلد ا -12
 .عدـ االستقراركثرة التيقبلت السريعة ك   -13
 .اآلماؿ الكاذبةعدـ المصداقية كالكعكد ك  -14
 غير مليدة عمى المكظليف ح كرها.طكيمة المدة  ك حدد اجتماعات  -15

 
 تـ بحمد اهلل
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 المصادرىوالمراجع

 المصادر كالمراجع
  :المصادر

 .القرآف الكريـ -
 سيف الترمذم. -
 صحيح البلارم. -
 سيف الطبرايي. -
 صحيح مسمـ. -
 سيف ابف ماجة. -
 المياكم. -

 :المراجع العربية

 :الكتب .1
 (.2010أبك شيلة   يادر .)األردف.  عماف  . دار صلاد لميشر كالتكزي المكارد البشرية إدارة 
 الدافعية كحكافز العمؿ منيج الميارات اإلشرافية, (.2006) .مركز اللبرات المهيية  بميؾ .

 الطبعة الرابعة. مصر.
 أسس عمـ النفس (. 2002) .حي الديف؛ كقطامي  يكسؼ؛ كعدس  عبدالرحمفتكؽ  م

 .  األردفعماف  كاليشر كالتكزي     دار اللكر لمطباعة2طالتربكم, 
 مطبعة أبياد الجراح  2  طالقكاعد المنيجية لبنا: االستبياف(. 2010). الجرجاكم  زياد  

 فمسطيف.
 ( .2010جكاد  شكقي.) دار الحامد لميشر كالتكزي نظمات األعماؿالسمكؾ التنظيمي في م .  

 األردف.  عماف
 ( .2004حريـ  حسيف .)األردفعماف  دار الحامد لميشر كالتكزي  .السمكؾ التنظيمي  . 
 ( .2006حريـ  حسيف .).األردفعماف  دار الحامد لميشر كالتكزي  مبادئ اإلدارة الحديثة  . 
 القاهرة  كالتكزي  لميشر دار غريب  .لإلنجاز يةالدافع(.2000) .محمد المطيؼ عبد   لميلة . 
 (.2011اللياط  ماجد .)األردف.  عماف  .  دار الراية لميشر كالتكزي أساليب البحث العممي 
 ( .2008درة  عبد البارم؛ كالصباغ  زهير.)المكارد البشرية في القرف الحادم  إدارة ـ

 اف.عم  األردف  دار كايؿ لميشر كالتكزي  .كالعشريف
 ( .2008ربي   هادم.) عماف  .  مكتبة المجتم  العربي لميشر كالتكزي اإلدارمعمـ النفس  

 األردف.  
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 المصادرىوالمراجع

   دار صلاد لميشر المعاصرة المنشآتإدارة (. 2009) .اليسكر  مركافالشبمي  هيثـ .
 . األردفعماف  كالتكزي 

 ( .2011عباس  أيس .)عماف  التكزي  كالطباعةدار المسيرة لميشر ك  .إدارة المكارد البشرية  
 األردف.

 مفيكمو  -البحث العممي(. 2001). عبيدات  ذكقاف كعدس  عبد الرحمف  كعبد الحؽ  كايد
 األردف.    دار اللكر لميشر كالتكزي   عمافكأدكاتو كأساليبو

 ( .2009عمي  كريـ؛ كالدليمي  أحمد  .)دار كايؿ  .عمـ النفس اإلدارم كتطبيقاتو في العمؿ
 األردف.  عماف  كالتكزي  لميشر

 (.2005العمياف  محمكد .)دار كايؿ لميشر 3. طالسمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ .
 .األردف  عماف  كالتكزي 

 ( 2012عكاد  فتحي .)دار صلاد  .إدارة األعماؿ ككظائؼ المدير في المؤسسات المعاصرة
 األردف.  عماف  لميشر كالتكزي 

 ( .2006عياصرة  عمي أحمد .)دار الحامد لميشر القيادة كالدافعية في اإلدارة التربكية .
 .األردف  عماف  كالتكزي 

 مكتبة  عمـ النفس العاـ(. 2008) .غبارم  ثاير  كأبكشعيرة  لالد  كالجبالي  صلية .
 .األردف  عماف  المجتم  العربي لميشر كالتكزي 

 ( 2008المياكم  عبد الرؤكؼ .)دار المعرفة لمطباعة الصغير فيض القدير شرح الجامع  
 كاليشر   بيركت  لبياف.

 كاليشر كالتكزي  لمطباعةالدار الجامعية  .السمكؾ التنظيمي(. 2005). ماهر  أحمد  
 . اإلسكيدرية

  األردفعماف  . دار صلاد لميشر كالتكزي إدارة المنظمات(. 2011عبلد الديف.) محمكد  . 
 (.2009ممحـ  سامي .)األردفعماف  . دار اللكر لميشر كالتكزي نفسأساسيات عمـ ال  . 
 (.2010المياحي  جعلر .)عماف  . دار كيكز المعرفة العممية لميشر كالتكزي دكافع السمكؾ  

 .األردف
 ( .2010يشكاتي  عبد المجيد .)دار اللرقاف لميشر كالتكزي   عماف  عمـ النفس التربكم .

 األردف.
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 :الدكريات كأكراؽ العمؿ

 (. تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى رغبة العامميف 2011حيكية  سامي. )ك  سامي ركس  أبك ال
 19  مجمة الجامعة اإلسالميةفي الجامعات اللمسطييية في االستمرار بالعمؿ في جامعاتهـ. 

 غزة   فمسطيف.. 1310 -1259(  1)

 (.دكاف  العمؿ كعبلقتها بيظـ القيـ2002البدرم  عبدالقادر عبد الحليظ .)  الشلصية لدل
-377(  2)42  مجمة اإلدارة العامةمكظلي القطاع العاـ في ميطقة بمدية بيغازم بميبيا  

 .  ليبيا429

 (.2011البشابشة  سامر؛ كالحراحشة  محمد.) أثر أبعاد الدافعية عمي سمكؾ المكاطية
لمجمة ا التيظيمية: دراسة ميدايية مف كجهة يظر العامميف في بمديات محافظات األردف.

 األردف. (.4) 7 االردنية في إدارة األعماؿ

 (ت المالية في دافعية 2004الجسار  عبد المحسف؛ كالجادر  حساف)مدل تأثير المكاف .)
مجمة مكظلي اللدمة المديية" دراسة ميدايية تطبيقية عمى مكظلي كزارة المالية بدكلة الككيت. 

 .  سكريا(1)20  جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية

 (  .أثر تصميـ العمؿ في اإلجهاد الكظيلي  دراسة ميدايية في  2009حسيف   قيس .)ـ
.  جامعة المجمة العراقية لمعمـك اإلداريةالمستشليات اللاصة بمحافظة السميمايية.  

 .  العراؽ(24) 6السميمايية 

 ( .تأثير إعادة تصميـ الكظيلة في األداد الميظمي2014صالح  فبلح .) . مجمة النزاىة
 العراؽ. .78 -55(  7. )كالشفافية لمبحكث كالدراسات

 (2000العمر  بدر عمر .) عبلقة الدافعية يحك العمؿ ببعض المتغيرات الشلصية كالكظيلية
. السية التاسعة مجمة مركز البحكث التربكية بجامعة قطر. لدل المكظليف في دكلة الككيت

 قطر. .104-79  17العدد 

  (. العبلقة بيف لصايص الكظيلة كيتايج العمؿ  فحص 1997سعد بف عبدا .) الكبلبى
 .   الرياض  السعكدية45-1(  1)37.مجمة اإلدارة العامةجزيي ليمكذج هاكماف كأكلدهاـ. 

 (.مستكل دافعية مكظلي كمية الزراعة بجامعة بغداد يحك العمؿ 2010محمد  زيية صاحب .)
 .  العراؽ306-299(  4)8 لمعمـك الزراعية ألنبارامجمة كعبلقتم ببعض العكامؿ  
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 (.العيؼ المكجم  د األلصايييف االجتماعييف مف قبؿ الميتلعيف 2014هريش  لالد .)
مجمة العمـك اإلنسانية كالدافعية لبلستمرار في مهية اللدمة االجتماعية في أـ اللحـ. 

 .  فمسطيف172-163( 1) 41  كاالجتماعية

 الرسائؿ العممية: 

 ( .القدرة عمى القيادة كعبلقتها بالدافعية لئليجاز لدل 2008أبك الجدياف  أيمف عبد الرازؽ .)
ر غير رسالة ماجستي  فمسطيف   جامعة األزهر  غزة مدراد مدارس محافظتى غزة كالشماؿ

 .  منشكرة

 ( .2006أبك ركاب  إسماعيؿ ميصكر .) دراسة لبعض جكايب الدافعية لدل ذكم أسمكب
 جامعة األزهر  غزة / التعقيد المعرفي مف طمبة المرحمة الثايكية بمحافظات غزة. التبسيط
 . ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف

 ( .تقييـ أثر الحكافز عمى مستكل األداد الكظيلي في شركة 2010أبك شرخ  يادر .)
سالة ر   فمسطيف جامعة األزهر  غزة االتصاالت اللمسطييية مف كجهة يظر العامميف. 

 .ر غير منشكرةماجستي

  (  .ال غكط اليلسية كعبلقتها بالدافعية لئليجاز كفاعمية الذات  2014أبك عكف   ياد .)
رسالة   فمسطيف الجامعة اإلسبلمية  غزة لدم عيية مف الصحلييف بعد حرب غزة.   

 .  ر غير منشكرةماجستي

 ( أثر اإلثراد الكظيلي عمى أداد2015البكرم  زياد عمى .)  المكظليف اإلدارييف. دراسة حالة
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف الجامعة اإلسبلمية  غزة الجامعة اإلسبلمية. 

 ( .أثر العكامؿ المسببة لمر ا الكظيلي عمى رغبة العامميف في 2008حكيحي  مركاف .)
الجامعة  االستمرار بالعمؿ. حالة دراسية عمى اتحاد لجاف العمؿ الصحي في قطاع غزة.

 . ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف اإلسبلمية  غزة 

 (.عبلقة لصايص الكظيلة بسمككيات المكاطية التيظيمية 2001اللميس  عبدا  محمد .)ـ
لدل المكظليف  دراسة تطبيقية عمى مكظلي قكات الدفاع الجكم بمديية الرياض بالسعكدية. 

 .ر غير منشكرةرسالة ماجستيرياض  السعكدية     ال جامعة يايؼ العربية لمعمـك األميية

 . جامعة في العمؿ.   لئليجازاألمف اليلسي كعبلقتم بالدافعية  (. 2009) الدلبحي   يؼ ا
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي الرياض  السعكدية   يايؼ العربية لمعمـك األميية
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  (.لصايص الكظيلة كأثرها في 1999الزهرايي  حسف بف جمعاف .) أداد العامميف. دراسة
جامعة يايؼ العربية مسحية عمى عيية مف  باط الدفاع المديي بالمممكة العربية السعكدية. 

 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي  الرياض  السعكدية  لمعمـك األميية

 (.2013السبيعي  محمؿ بف حمداف ) الكالد الكظيلي كعبلقتم بلصايص العمؿ اللمس لدل
جامعة يايؼ العربية . باألجهزة األميية بمطار الممؾ لالد الدكلي بالرياضال باط العامميف 

 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي  الرياض  السعكدية    لمعمـك األميية

 .الدكاف  اليلسية كالحكافز كعبلقتها بأداد العامميف في حقؿ القطاع  (.2013) السقا  عكف
 .  ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف ة الجامعة اإلسبلمية  غز . غزة قطاع المصرفي في

  .لدم المعاقيف بصرياي  لئليجازاالغتراب اليلسي كعبلقتم بالدافعية .( 2012) شحادة  أسماد
 . ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف الجامعة اإلسبلمية  غزة .   غزة في محافظات

 مكظليف في بمديات قطاع غزة تقييـ أثر الحكافز عمي مستكم أداد ال .(2007) .شراب  باسـ
 . ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف الجامعة اإلسبلمية  غزة  . لالكبر 

 .دكاف  التحاؽ الطمبة ببرامج الدراسات العميا في الجامعات (2003)صبيحات  شكقي فياض .
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف جامعة اليجاح  يابمس اللمسطييية. 

 (. الطمأييية اليلسية كعبلقتها باألداد الكظيلي لدل المكظليف 2009بف فهيد) الصعب  ابراهيـ
  الرياض  السعكدية    جامعة يايؼ العربية لمعمكـ األميية بقطاع البيكؾ في مديية الرياض.

 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي

  لحككمية ا الثايكية المدارس لمديرم القيادم اليمط بيف العبلقة (2013). إسماعيؿ عمقـ
جامعة بيرزيت    "المعمميف يظر كجهة مف كالبيرة ا  راـ محافظة في المعمميف كدافعية
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي  فمسطيف بيرزيت 

 ( .2003اللايدم  سالـ بف بركة .).دافعية العمؿ كعبلقتها بأداد العامميف في األجهزة األميية 
  جامعة يايؼ العربية لمعمكـ األميية ض.دراسة مسحية عمى  باط شرطة مديية الريا

ر غير منشكرةرسالة ماجستيالرياض  السعكدية   

 (.الدافعية كالر ا الكظيلي كتأثيرهما عمى أداد اإلطارات في الشركة 2008كريمة  طكيؿ .)
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي, جامعة الجزاير  الجزايرالكطيية لمسيارات الصياعية بالركبية. 
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 (. أثر مصادر قكة القايد في دافعية العمؿ لدل اإلدارة العميا 2005ية  يكسؼ أميف.)المحاس
 .ر غير منشكرةرسالة ماجستي جامعة مؤتة  األردف   في مركز الكزارات األرديية.

 (.2011المطيرم  مشارم.)  الدكاف  الذاتية كعبلقتها بأداد العامميف بقطاع حرس الحدكد
ر غير رسالة ماجستي  الرياض  السعكدية    العربية لمعمـك األميية جامعة يايؼ .بحلر الباطف

4منشكرة

 :التقارير كالنشرات 
 ( .كتاب فمسطيف اإلحصايي السيكم.2013الجهاز المركزم لئلحصاد اللمسطييي .) 
 ( .دايرة التيظيـ كاإلدارة. غزة  فمسطيف.2007اللدمات الطبية العسكرية .) 
  (. أرشيؼ كمراسبلت مكتب المدير العاـ لملدمات الطبية 2011) .اللدمات الطبية العسكرية

 العسكرية. غزة  فمسطيف.
 ( .التقرير السيكم لملدمات الطبية. غزة. فمسطيف2014اللدمات الطبية العسكرية .) 
 ـ.ك/إ.هػػػػػػ( بشأف 2/341/11(. قرار مجمس الكزراد رقـ) 2014) .اللدمات الطبية العسكرية/

 اللدمات الطبية العسكرية(. -التيظيمي لكزارة الدالمية كاألمف الكطيياعتماد  الهيكؿ 
 (. دايرة التيظيـ كاإلدارة  إحصاييات. غزة  فمسطيف.2015) .اللدمات الطبية العسكرية 
 (. يشرة تعريلية. غزة  فمسطيف. 2015) .اللدمات الطبية العسكرية 
 ( .التقرير الصحي السيكم لعاـ 2014كزارة الصحة .)مركز المعمكمات الصحية 2013 .

 اللمسطييي.
 :مقابالت 
 ( 2015العربيد  عبد القادر :) /مقابمة م  مدير اللدمات الطبية العسكرية السابؽ  لكاد طبيب

 . غزة  فمسطيف.2015 -8 -20عبدالقادر العربيد  بتاري  
 ( 2015الكحمكت  عاطؼ :)/عاطؼ  مقابمة م  مدير اللدمات الطبية العسكرية  عميد طبيب

 . غزة  فمسطيف.2015 -8 -22الكحمكت  بتاري  
 المراجع األجنبية:

 Bernotaite, z.(2013). Importance of motivational factors among 

young employees in the service sector  Master Thesis: Copenhagen 

Business School.   

 Grundmann, Susan. ( 2012) :The Motivating Potential of Job 
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Board(MSPB) 4  
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 قائمظىالمالحق

 (1قـ )ممحؽ ر 
 طمب تحكيـ االستبانة

 المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسة الدراسات العميا برنامج     
  بغزة لمدراسات العميا كجامعة األقصى

 
  حفظؾ اهلل ,,,                           / حضرة الدكتكر الفاضؿ

 حمة ا  كبركاتم... السبلـ عميكـ كر                                                 
 

  المكضكع/ طمب تحكيـ استبانة لرسالة ماجستير                 
 بداية أتكجم لسيادتكـ بلايؽ االحتراـ كالتقدير  سايبلن المكلي عز كجؿ أف يديمكـ ذلران كميارةن لمعمـ. 
ج كباإلشػػػػارة لممك ػػػػكع أعػػػػبله  يقػػػػكـ الطالػػػػب /عػػػػدلي محمػػػػد شػػػػكرم  ػػػػاهر كالممتحػػػػؽ فػػػػي بريػػػػام

الماجسػػػتير فػػػي القيػػػادة كاإلدارة فػػػي أكاديميػػػة اإلدارة كالسياسػػػة لمدراسػػػات العميػػػا بالعمػػػؿ فػػػي مرحمػػػة 
 تصميـ االستباية اللاصة برسالة الماجستير بعيكاف:

مستكل الدافعية لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بغزة باسػتخداـ نمػكذج  "
 "خصائص العمؿ

بتحكيـ اإلستباية المرفقة كالتعميؽ عميها لما يمثمم رأيكـ مف أهمية بالغة  لذا آمؿ مف سيادتكـ التكـر
 باليسبة لي  شاكران لكـ حسف استجابتكـ كتعاكيكـ.

 
 كتل مكا بقبكؿ فايؽ الشكر كالتقدير     

 المرفقات: 
 كمشكمة الدراسة  *مقدمة

                                  متغيرات كفر يات الدراسة *
                                             ية كأهداؼ الدراسة * االستباية       *أهم

                                                  
 الباحث/ عدلي محمد شكرم ضاىر                                              

   0595914085اؿ / جك                                                  
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 (2ممحؽ رقـ )
 أسما: المحكميف لمرسالة

 

الدرجة  االسـ ـ
 التخصص مكاف العمؿ العممية

 حصادإ الجامعة اإلسبلمية استاذ د. سمير لالد صافيأ.   .1

 د. يكسؼ عبد بحر  .2
 الجامعة اإلسبلمية استاذ مشارؾ

إدارة مكارد 
 بشرية

 د. محمد ابراهيـ المدهكف  .3
 استاذ مشارؾ

ديمية االدارة كالسياسة أكا
 لمدراسات العميا

مكارد  إدارة
 بشرية

 إدارة جامعة األزهر مشارؾأستاذ  د. محمد فارس  .4

 إدارة جامعة األزهر أستاذ مشارؾ د. يهاية عبد الهادم التمبايي  .5

 د. بساـ عبد الجكاد أبك حمد  .6
 أبك ديس –جامعة القدس  أستاذ مساعد

إدارة / صحة 
 عامة

 إدارة جامعة األزهر أستاذ مساعد ممي األغاد. كفيؽ ح  .7

 إدارة جامعة األزهر أستاذ مساعد رامز بدير د.  .8

 إدارة المكظليف العاـ ديكاف أستاذ مساعد د. يبيؿ المكح  .9

 إدارة جامعة األزهر أستاذ مساعد د. مركاف األغا  .10

أكاديمية االدارة كالسياسة  أستاذ مساعد د. لميؿ ما ي  .11
 يالمدراسات العم

 إدارة

 إدارة الجامعة اإلسبلمية أستاذ مساعد د. ياسر الشرفا  .12

مدير  الكحمكت حسف عاطؼ طبيب/  .13
اللدمات 
 الطبية
 العسكرية

 اللدمات الطبية العسكرية

دكتكراه 
جراحة مسالؾ 
بكلية/إدارة 
 مستشليات
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 (3ممحؽ رقـ )
 (قبؿ التعديؿ) في صكرتيا األكلى االستبانة

 
   

 المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسةالدراسات العميا برنامج                     
 بغزة لمدراسات العميا كجامعة األقصى                           

 
 
 

 حلظؾ ا      .... ........................................................لزميؿ الفاضؿ / الزميمة الفاضمةا
السبلـ عميكـ كرحمة ا                                                                  

 كبركاتم
 المكضكع: تعبئة استبانة لرسالة ماجستير

 
    إلتمػاـ رسػالة الماجسػتير بعيػكافأتكجم إليؾ بلايؽ االحتػراـ كالتقػدير  كأتميػى حسػف تعػاكيكـ  
لعسػكرية بغػزة باسػتخداـ نمػكذج خصػائص مستكل الدافعية لدل العػامميف فػي الخػدمات الطبيػة ا)

لصايص العمػؿ كالسػبؿ التػي ترفػ  مػف مسػتكل الدافعيػة عيػد التعرؼ عمى تهدؼ إلى التي ك  (العمؿ
كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير سػػتباية الالمػػكظليف  كقػػد تػػـ إعػػداد هػػذه ا

 في اإلدارة كالقيادة. 
سػػتباية  فيرجػػي التكػػـر باإلجابػػة عمػػى جميػػ  فقراتهػػا  الهػػذه اكقػػد تػػـ التيػػاركـ لئلجابػػة عمػػى  

يما إجاباتؾ تعبػر عػف  لتلي بالغرض الذم أعدت مف أجمم  م  العمـ أيم ال تكجد إجابات لاطية  كا 
رأيؾ الشلصػي فػي كػؿ فقػرة  كمػا أف المعمكمػات التػي سػيتـ جمعهػا سػكؼ يػتـ اسػتلدامها ألغػراض 

 البحث العممي فقط.


,,,تعاونكمشكراًلحسنو

 الباحث                                                                               

 عدلي محمد شكري ضاهر                                                                                
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 أماـ اإلجابة المياسبة( )  يرجي ك   إشارةأكالن: البيانات الشخصية: 

 أيثى □  ذكر □    :الجنس -1

سية 40  مف أقؿ - 30 □                    سية 30 مف أقؿ □:  العمر -2

 سية 60 -50 □سية 50 مف أقؿ - 40 □

 بكالكريكس □ماجستير □دكتكراه       □:العممي المؤىؿ -3

 فأقؿ عامة ثايكية □دبمـك □

 رايد    □مقدـ     □         عقيد □عميد     □:العسكرية الرتبة -4

 مساعد أكؿ □مبلـز □    مبلـز أكؿ □ يقيب □ 

 جيدم □  عريؼ □    رقيب □رقيب أكؿ □   مساعد □
سيكات 10 مف أقؿسيكات إلى  5مف  □سيكات 5 مف أقؿ □:الخدمة سنكات -5

  فأكثر سية 15□     سية 15مف أقؿسيكات إلى  10مف   □

    دايرة مدير □ إدارة مدير □عاـ مدير يايب □عاـ مدير□:الكظيفي المسمى -6

  مكظؼ □شعبة رييس □ قسـ رييس □  كحدة مدير□ 

 إدارم -فيي □  إدارم□        فيي □:      العمؿ نكع -7

 الجزايرم المستشلى □ بمسـ مستشلى □   أيصار اإلدارة مقر □:العمؿ مكاف -8

 الكسطى عيادة□ الشاط  عيادة□ حجازم عيادة □
المركزم المستكدع□لاييكيس عيادة□            رفح عيادة□

 كالتأهيؿ اإلصبلح مراكز عيادة□
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 ثانيان: مجاالت الدراسة: 
 .مجاليفكتشمؿ 
 ؿ لصايص العمؿ اللمس:الدافعية مف لبل مستكلاألكؿ:  المجاؿ

اللمس م  شرح ملتصػر  لصايص العمؿ درجة تكفرتمثؿ  اللقراتفيما يمي مجمكعة مف  
( )  الرجاد تحديد درجة مكافقتؾ عميها مف كجهة يظرؾ  كذلؾ بك ػ  عبلمػةلمعيي كؿ لاصية  
 أماـ اإلجابة المياسبة.

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة
جدا

رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

قم
جدا يمة
مة 

قمي
 

مدل ما يتطمبم العمؿ لكي يتـ إيجازه مف قدرات كمهارات متبايية كمتعددة ال بد أف  الخاصية األكلى: تنكع الميارات:
 يمتمكها المكظؼ.

كالكاجبات  المهاـ مف عدد تت مف كظيلتي التي أشغمها 1
 الملتملة

     

      ملة عممي الذم أمارسم يتطمب امتبلؾ مهارات متيكعة كملت 2
      امتمؾ مهارات عالية كقدرات لاصة ألداد مهامي الكظيلية 3
      يتيح لي عممي القياـ بمهاـ كأعماؿ متيكعة لبلؿ اليـك 4
      يتـ تكميلي بمهاـ كظيلية إ افية أحيايان  5
      يتـ إيجاز المهاـ كالكاجبات في الكقت المحدد 6
      مثؿ تحديان لي أف ؿ ممارسة المهاـ التي ت 7
      عممي مثير كجذاب كبم تحدم   8

تسمح لي إدارتي بالتيقؿ بيف األعماؿ  مف اطار كظيلتي  9
 كتلصصي

     

      تشجعيي اإلدارة لتطكير مهارتي كتكفر اللرص لذلؾ 11

سكاد دالؿ كظؼ كاآللريف  مدل أهمية العمؿ كتأثيره عمى المؤسسة كعمى حياة الم الخاصية الثانية: أىمية العمؿ:
 العمؿ أك لارجم

      أعتقد أف عممي مهـ لمديرية اللدمات الطبية العسكرية ككؿ 1
      عممي عبارة عف جزد كبير كمهـ قياسان بأعماؿ اآللريف  2
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 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

قم
جدا يمة
مة 

قمي
 

      أعتقد أف كظيلتي مهمم ككيها جزد أساسي مف ميظكمة العمؿ  3
      عمى مصالح اآللريفمهمم كتؤثر  أشعر بأف يتايج عممي 4
      أعتقد أف يتايج عممي تيبيي عميها قرارات مهمم لملدمات الطبية 5
      ما أقـك بم مف عمؿ مرتبط بتحقيؽ أهداؼ اللدمات الطبية 6
      أشعر بمسيكلية كبيرة تجاه عممي 7
      أشعر باعتزاز كفلر أيي أمارس عممي الحالي 8
      بؿ باحتراـ مف قبؿ اآللريفتقا يأف مهيت أشعر 9
      أشعر باالهتماـ كالتقدير مف رؤسايي بالعمؿ 11

مدل إمكايية إيجػاز جميػ  مراحػؿ العمػؿ بالكامػؿ مػف بدايتػم إلػى يهايتػم ككحػدة كاحػدة   الخاصية الثالثة: ىكية العمؿ:
 .لمكصكؿ إلي ياتج متكامؿ كليس جزيي

      ككاجبات عمميلدم معرفة بالكصؼ الكظيلي لمهاـ  1
      أستطي  القياـ بجمي  مراحؿ العمؿ مف بدايتم إلى يهايتم  2

أمتمؾ الرغبة إليجاز عمؿ لـ يستط  مكظؼ ألر أف يتمم  3
       بالكامؿ

يهاد أم عمؿ  الستكماؿعممي يكفر لي فرصة  4        بدأتمكيت قد كا 

ـ تأجيمم لكقت لدم الرغبة دايمان في إيجاز العمؿ اليكمي كعد 5
      ألر

      إجرادات عممي تتميز بالك كح كالمركية 6
     لدم معرفة كاممة بجمي  مراحؿ كلطكات العمؿ الذل أقـك بم 7
      كمعركفة لي كا حة جهكدم الصكرة اليهايية ليتايج 8
      عممي بالكامؿ إيجازأشعر بالمسيكلية عف  9

يف يتايج العمؿ بصكرة أف ؿ مما لدم الرغبة الدايمة لتحس 11
 عميم اآلف

     

فػي التصػرؼ كاتلػاذ القػرار  مػدل مػا يميحػم العمػؿ مػف مركيػة كحريػة حقيقيػة لممكظػؼ الخاصية الرابعػة: االسػتقاللية:
 تقرير الكقت إليجازه  ككيلية اإليجاز.ك   العمؿإجرادات لتحديد 
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 قائمظىالمالحق

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

قم
جدا يمة
مة 

قمي
 

      أمارس عممي بحرية دكف تدلؿ مف اآللريف 1
      أقـك بعممي بشكؿ جيد معتمدان عمى يلسي 2
      أممؾ الحرية في تحديد طريقة ككيلية أداد عممي 3
      أيا مف يقرر الكقت البلـز إليجاز عممي 4
      بيجاح عممي لكحدم مشكبلت حؿ أستطي  5
      لدم الحرية في اتلاذ قراراتي اللاصة في العمؿ 6

ممي تشعريي أيي المسيكؿ األكؿ كاأللير استقبلليتي في أداد ع 7
 عف اليتايج 

     

      استقبلليتي في أداد عممي تجعميي أحقؽ يتايج أف ؿ 8

استقبلليتي في أداد عممي تساعد عمى سرعة إيجاز العمؿ  9
 المطمكب

     

      استقبلليتي في أداد عممي تزيد مف إبداعي 11

مدل حصكؿ المكظؼ عمى معمكمات دقيقة ككا حة كمباشرة عػف مسػتكل أدايػم  ة:الخاصية الخامسة: التغذية الراجع
 كفعاليتم كيتايج عممم.

      عف أدايي  مباشرة راجعة يميحيي مديرم تغذية 1
      عف أدايي  بشكؿ دكرم كمستمر راجعة يميحيي مديرم تغذية 2

 مدل يجاح ما عف معمكمات كمؤشرات لي يكفر يلسم العمؿ 3
 بم أقـك

     

التي تبيف مستكل  المعمكمات عمى بسهكلة الحصكؿ أستطي  4
 أدايي كيتايج عممي

     

 أجؿ مف أريدها التي الكافية المعمكمات عمي الحصكؿ أستطي  5
 بكلادة بعممي القياـ

     

      أقـك بعمؿ تغذية راجعة بييي كبيف زمبليي في العمؿ 6

بح كر الزمبلد لبلستلادة  يعقد مديرم جمسات تغذية راجعة 7
 مف تجارب بع يا
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 قائمظىالمالحق

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

قم
جدا يمة
مة 

قمي
 

عيدما يتـ ميحي تغذية راجعة تتحسف طريقة أدايي لعممي  8
 بشكؿ أف ؿ

     

عيدما أرل يتايج عممي أحصؿ عمى إيطباع جيد عف مستكل  9
 اإليجاز

     

      ثقتي تزداد بيلسي عيدما ييعمميي اآللركف بيتايج عممي 11

 

 الدافعية مستكل  الثاني: المجاؿ

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

      أشعر بدافعية عالية لمقياـ بالعمؿ 1
      أشعر بالسعادة كالمتعة عيدما أمارس عممي 2
      أشعر أثياد العمؿ أف الكقت يم ي بسرعة 3
      عمى تحقيقهاأحدد مستكيات عالية في األداد كأصر  4
      لدم استعداد أف أبذؿ جهكد كبيرة في سبيؿ االرتقاد بعممي 5
      ييسمح لي بالمشاركة في ك   أهداؼ عممي 6
      إدارة العمؿ تهتـ ألرايي كمقترحاتي كتستجيب لي 7
      عممي يكفر لي فرص تحقيؽ طمكحاتي  8
      ي في العمؿييقدر مدرايي المباشريف جهكدم كمثابرت 9
      يسكد بييي كبيف زمبليي أجكاد كدية كتلاهـ دالؿ العمؿ 11
      تسكد بييي كبيف زمبليي عبلقات كدية لارج العمؿ 11
      تشاركيي اللدمات الطبية مياسباتي الملتملة لارج العمؿ 12

أشارؾ في األيشطة الترفيهية كالريا ية كالثقافية التي تيظمها  13
 لدمات الطبية لمعامميفال

     

      العمؿ في اإليسايية ظركفي اإلدارة تراعي 14
      يعامميي مديرم بعدؿ كما يعامؿ باقي الزمبلد 15
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 قائمظىالمالحق

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

      أشعر أف آلر تقييـ لي في العمؿ كاف عادالن  16

أعتقد أف مكايتي بالعمؿ تكاف  ما أقدمم مف جهد كما أممؾ مف  17
 لبرات كمؤهبلت

     

ظػػركؼ العمػػؿ )مكػػاف كاسػػ   تهكيػػم كا ػػادة جيػػدة ..أل   تػػكفر  18
 كالحيكية اليشاط عمى كتبعث معدات كأجهزة حديثة ( مريحة لي

     

      أرغب بالبقاد في العمؿ لدل مديرية اللدمات الطبية العسكرية 19
 

 وشكراً لحسن جعاونكم ،،،،
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 قائمظىالمالحق

 ( 4ممحؽ رقـ )
 (بعد التعديؿصكرتيا النيائية ) فياالستبانة 

   
 المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسةالدراسات العميا برنامج 

 بغزة لمدراسات العميا كجامعة األقصى
 
 
 

 حلظؾ ا      ......................لزميؿ الفاضؿ / الزميمة الفاضمةا
 السبلـ عميكـ كرحمة ا  كبركاتم                                                       

 
 المكضكع: تعبئة استبانة لرسالة ماجستير

 
    إلتمػاـ رسػالة الماجسػتير بعيػكافأتكجم إليؾ بلايؽ االحتػراـ كالتقػدير  كأتميػى حسػف تعػاكيكـ  
مستكل الدافعية لدل العػامميف فػي الخػدمات الطبيػة العسػكرية بغػزة باسػتخداـ نمػكذج خصػائص )

لصايص العمؿ كالسبؿ التي ترف  مػف مسػتكل الدافعيػة عيػد التعرؼ عمى تهدؼ إلى تي الك   (العمؿ
كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير  االسػػتبايةالمػػكظليف  كقػػد تػػـ إعػػداد هػػذه 

 في اإلدارة كالقيادة. 

  فقراتهػػا    فيرجػػي التكػػـر باإلجابػػة عمػػى جميػػاالسػػتبايةكقػػد تػػـ التيػػاركـ لئلجابػػة عمػػى هػػذه  
يما إجاباتؾ تعبػر عػف  لتلي بالغرض الذم أعدت مف أجمم  م  العمـ أيم ال تكجد إجابات لاطية  كا 
رأيؾ الشلصػي فػي كػؿ فقػرة  كمػا أف المعمكمػات التػي سػيتـ جمعهػا سػكؼ يػتـ اسػتلدامها ألغػراض 

 البحث العممي فقط.
,,,,,,تعاونكمشكراًلحسنو

 الباحث                                                                               

 عدلي محمد شكري ضاهر                                                                     

 1292902182جوال:                                                                         

  adly2015@hotmail.comبريد الكحروني:                                                             
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 قائمظىالمالحق

 أماـ اإلجابة المياسبة(   )يرجيوضعإشارةأوالً: البيانات الشخصية: 

 أيثى □  ذكر □    :الجنس -1

سية 40  مف أقؿ - 30 □                    سية 30 مف أقؿ □:  العمر -2

 سية 60 -50 □سية 50 مف أقؿ - 40 □

 بكالكريكس □ماجستير □دكتكراه       □:العممي المؤىؿ -3

 فأقؿ عامة ثايكية □دبمـك □

 رايد    □مقدـ     □         عقيد □عميد     □:العسكرية الرتبة -4

 مساعد أكؿ □مبلـز □    مبلـز أكؿ □ يقيب □ 

   عريؼ □    رقيب □رقيب أكؿ □   مساعد □
سيكات 10 مف أقؿسيكات إلى  5مف  □سيكات 5 مف أقؿ □:الخدمة سنكات -5

  فأكثر سية 15□     سية 15مف أقؿسيكات إلى  10مف   □

    دايرة مدير □ إدارة مدير □عاـ يايب مدير □عاـ مدير□:الكظيفي المسمى -6

  مكظؼ □شعبة رييس □ قسـ رييس □  كحدة مدير□ 

 إدارم -فيي □  إدارم□        فيي □:      العمؿ نكع -7

 الجزايرم المستشلى □ بمسـ مستشلى □   أيصار رةاإلدا مقر □:العمؿ مكاف -8

 الكسطى عيادة □ الشاط  عيادة □ حجازم عيادة □

المركزم المستكدع  □لاييكيس عيادة □            رفح عيادة □

 كالتأهيؿ اإلصبلح مراكز عيادة □
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 لمالحققائمظىا

 .مجاليفشمؿ كت الدراسة: مجاالتثانيان: 
 لصايص العمؿ:األكؿ:  المجاؿ

اللمػس مػ  شػرح ملتصػر  لصػايص العمػؿ درجػة تػكفرتمثػؿ  اللقراتفيما يمي مجمكعة مف 
( )  الرجاد تحديد درجة مكافقتؾ عميها مف كجهة يظرؾ  كذلؾ بك ػ  عبلمػةلمعيي كؿ لاصية  
 أماـ اإلجابة المياسبة.

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة
جد

رة 
كبي

 ا

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

مدل ما يتطمبم العمؿ لكي يتـ إيجازه مف قدرات كمهارات متبايية كمتعددة ال بد أف  الخاصية األكلى: تنكع الميارات:
 يمتمكها المكظؼ.

      كالكاجبات الملتملة المهاـ مف عدد تت مف كظيلتي التي أشغمها 1

      هارات متيكعة كملتملة عممي الذم أمارسم يتطمب امتبلؾ م 2

      امتمؾ مهارات عالية كقدرات لاصة ألداد مهامي الكظيلية 3

      يتيح لي عممي القياـ بمهاـ كأعماؿ متيكعة لبلؿ اليـك 4

      يتـ تكميلي بمهاـ كظيلية إ افية أحيايان  5

يتـ إيجاز المهاـ كالكاجبات في األكقات المحددة لها حسب لطط  6
 لعمؿ كبرامجما

     

      أف ؿ ممارسة المهاـ التي تمثؿ تحديان لي  7

      عممي مثير كجذاب كبم تحدم   8

تسمح لي إدارتي بالتيقؿ بيف األعماؿ  مف اطار كظيلتي  9
 كتلصصي

     

      تشجعيي اإلدارة لتطكير مهارتي كتكفر اللرص لذلؾ 11

سكاد دالؿ أهمية العمؿ كتأثيره عمى المؤسسة كعمى حياة المكظؼ كاآللريف   مدل الخاصية الثانية: أىمية العمؿ:
 العمؿ أك لارجم

      أعتقد أف عممي مهـ لمديرية اللدمات الطبية العسكرية ككؿ 1

      عممي عبارة عف جزد كبير كمهـ قياسان بأعماؿ اآللريف  2

      العمؿ أعتقد أف كظيلتي مهمم ككيها جزد أساسي مف ميظكمة  3
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 قائمظىالمالحق

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جد
رة 

كبي
 ا

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

      مهمم كتؤثر عمى مصالح اآللريف أشعر بأف يتايج عممي 4
      أعتقد أف يتايج عممي تيبيي عميها قرارات مهمم لملدمات الطبية  5

      ما أقـك بم مف عمؿ مرتبط بتحقيؽ أهداؼ اللدمات الطبية 6
      أشعر بمسيكلية كبيرة تجاه عممي 7
      أيي أمارس عممي الحاليأشعر باعتزاز كفلر  8
      تقابؿ باحتراـ مف قبؿ اآللريف يأف مهيت أشعر 9
      أشعر باالهتماـ كالتقدير مف رؤسايي بالعمؿ 11

مػػدل إمكاييػػة إيجػػاز جميػػ  مراحػػؿ العمػػؿ بالكامػػؿ مػػف بدايتػػم إلػػى يهايتػػم ككحػػدة كاحػػدة   الخاصػػية الثالثػػة: ىكيػػة العمػػؿ:
 .ؿ كليس جزييلمكصكؿ إلي ياتج متكام

      لدم معرفة بالكصؼ الكظيلي لمهاـ ككاجبات عممي 1
      أستطي  القياـ بجمي  مراحؿ العمؿ مف بدايتم إلى يهايتم  2
       أمتمؾ الرغبة إليجاز عمؿ لـ يستط  مكظؼ ألر أف يتمم بالكامؿ 3
يهاد أم عمؿ  الستكماؿعممي يكفر لي فرصة  4        بدأتمكيت قد كا 
      لدم الرغبة دايمان في إيجاز العمؿ اليكمي كعدـ تأجيمم لكقت ألر 5
      إجرادات عممي تتميز بالك كح كالمركية 6
     لدم معرفة كاممة بجمي  مراحؿ كلطكات العمؿ الذل أقـك بم 7
      كمعركفة لي كا حة جهكدم الصكرة اليهايية ليتايج 8
      ز عممي بالكامؿأشعر بالمسيكلية عف ايجا 9
      لدم الرغبة الدايمة لتحسيف يتايج العمؿ بصكرة أف ؿ مما عميم اآلف 11

فػي التصػرؼ كاتلػاذ القػرار لتحديػد  مدل ما يميحم العمؿ مف مركية كحرية حقيقية لممكظؼ الخاصية الرابعة: االستقاللية:
 تقرير الكقت إليجازه  ككيلية اإليجاز.ك   العمؿإجرادات 

      أمارس عممي بحرية دكف تدلؿ مف اآللريف 1
      أقـك بعممي بشكؿ جيد معتمدان عمى يلسي 2
      أممؾ الحرية في تحديد طريقة ككيلية أداد عممي 3
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 قائمظىالمالحق

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جد
رة 

كبي
 ا

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

      أيا مف يقرر الكقت البلـز إليجاز عممي 4
      بيجاح عممي لكحدم مشكبلت حؿ أستطي  5
      تي اللاصة في العمؿلدم الحرية في اتلاذ قرارا 6

استقبلليتي في أداد عممي تشعريي أيي المسيكؿ األكؿ كاأللير عف  7
 اليتايج 

     

      استقبلليتي في أداد عممي تجعميي أحقؽ يتايج أف ؿ 8
      استقبلليتي في أداد عممي تساعد عمى سرعة إيجاز العمؿ المطمكب 9
      مف إبداعياستقبلليتي في أداد عممي تزيد  11

مػػدل حصػػكؿ المكظػػؼ عمػػى معمكمػػات دقيقػػة ككا ػػحة كمباشػػرة عػػف مسػػتكل أدايػػم  الخاصػػية الخامسػػة: التغذيػػة الراجعػػة:
 كفعاليتم كيتايج عممم.

      عف أدايي  مباشرة راجعة يميحيي مديرم تغذية 1
      عف أدايي  بشكؿ دكرم كمستمر راجعة يميحيي مديرم تغذية 2
      بم أقـك مدل يجاح ما عف معمكمات كمؤشرات لي يكفر لسمي العمؿ 3

التي تبيف مستكل أدايي  المعمكمات عمى بسهكلة الحصكؿ أستطي  4
      كيتايج عممي

 القياـ أجؿ مف أريدها التي الكافية المعمكمات عمي الحصكؿ أستطي  5
 بكلادة بعممي

     

      ي في العمؿأقـك بعمؿ تغذية راجعة بييي كبيف زمبلي 6

يعقد مديرم جمسات تغذية راجعة بح كر الزمبلد لبلستلادة مف  7
 تجارب بع يا

     

عيدما يتـ ميحي تغذية راجعة تتحسف طريقة أدايي لعممي بشكؿ  8
 أف ؿ

     

      عيدما أرل يتايج عممي أحصؿ عمى إيطباع جيد عف مستكل اإليجاز 9
      عمميي اآللركف بيتايج عمميثقتي تزداد بيلسي عيدما يي  11
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 الدافعية مستكل الثاني:  المجاؿ

 الفقرة الرقـ

 درجة المكافقة

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
كس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

      أشعر بدافعية عالية لمقياـ بمهاـ عممي 1
      أشعر بالسعادة كالمتعة عيدما أمارس عممي 2
       ي بسرعةأشعر أثياد العمؿ أف الكقت يم 3
      لدم استعداد أف أبذؿ جهكد كبيرة في سبيؿ االرتقاد بعممي 4
      ييسمح لي بالمشاركة في ك   أهداؼ عممي 5
      إدارة العمؿ تهتـ ألرايي كمقترحاتي كتستجيب لي 6
      عممي يكفر لي فرص تحقيؽ طمكحاتي  7
      ي العمؿييقدر مدرايي المباشريف جهكدم كمثابرتي ف 8
      تسكد بييي كبيف زمبليي في العمؿ عبلقات كدية كمحبة  9
      تشاركيي اللدمات الطبية مياسباتي الملتملة لارج العمؿ 11

أشارؾ في األيشطة الترفيهية كالريا ية كالثقافية التي تيظمها  11
 اللدمات الطبية لمعامميف

     

      العمؿ في ةاإليسايي ظركفي اإلدارة تراعي 12
      يعامميي مديرم بعدؿ كما يعامؿ باقي الزمبلد 13
      أشعر أف آلر تقييـ لي في العمؿ كاف عادالن  14

أعتقد أف مكايتي بالعمؿ تكاف  ما أقدمم مف جهد كما أممؾ مف  15
 لبرات كمؤهبلت

     

ل   تػػػػػكفر إظػػػػركؼ العمػػػػػؿ )مكػػػػػاف كاسػػػػػ   تهكيػػػػم كا ػػػػػادة جيػػػػػدة .. 16
 كالحيكية اليشاط عمى كتبعث عدات كأجهزة حديثة ( مريحة ليم

     

      أرغب بالبقاد في العمؿ لدل مديرية اللدمات الطبية العسكرية 17
 

 ،،،وشكراً لحسن جعاونكم 
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