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0)يٍ ال ٌشكش انناط ال ٌشكش   اهلل( فإًَ أمحذ اهلل محذا ٌهٍك ًاَطاللا يٍ لٌنو  احلًذ هلل انزي بنعًخو حخى انصاحلاث

، ًعهى آنو ًصحبو أمجعني، ًبعذ 0 ٌششفين ًلذ أهنٍج بفضم اهلل  ًانصالة ًانسالو عهى َبٍنا حمًذ   سهطاَو،مبمايو ًعظٍى 

انشسانت أٌ أحٌجو إىل اهلل انعهً انمذٌش باحلًذ ًانشكش عهى جضٌم فضهو ًعطائو ، انزي أيذًَ بانصرب ًانخصًٍى إعذاد ىزه 

 إلمتاو ىزا انعًم انعهًً املخٌاضع ، ًسخش يل يٍ أىم انعهى يٍ ٌنري دسبً ًٌششذًَ نطشٌك احلك ًانصٌاب .

حمًذ إبشاىٍى كم ي0ٍ انذكخٌس انفاضم/ ًأحمذو خبانص انشكش ًانخمذٌش نهجنت املنالشت ممثهت بكًا  

انطيشاًي عهى حفضهيًا بمبٌل ينالشت انشسانت ًاحلكى عهٍيا، ًإثشائيا حسٍ ًانذكخٌس انفاضم/ مجٍم ، املذىٌٌ 

 أٌ ٌذٌى عهٍيًا يٌفٌس انصحت ًانعافٍت، ًأٌ جيضٌيًا خري اجلضاء. -عض ًجم  –مبالحظاهتًا انسذٌذة، سائالً اهلل 

فٍيا طٌال يشحهت دساسيت  انيت احخضنخين طانباً اإلداسة ًانسٍاستأحمذو بانشكش ألكادميٍت  كًا ٌسعذًَ أٌ 

  .فيً يناسة انعهى ًانعهًاء انعطاء،باملاجسخري ًانيت ياصانج حمذو ننا انكثري يٍ 

كًا أحمذو جبضٌم انشكش ًانعشفاٌ إىل انسادة احملكًني ألداة انذساست، ملا كاٌ إلسشاداهتى ًَصحيى  

 يٍ اننفع ًانفائذة إلغناء انشسانت ًإثشائيا. 

بشعاٌخو حمًذ عبذ انعضٌض اجلشٌسً انزي حفضم  انفاضم0كًا ٌسعذًَ أٌ أحمذو بانشكش ًانخمذٌش إىل انذكخٌس  

فهو يين كم  انشسانت،طٍهت فرتة إششافو عهى ىزه  يل،ًملا بزنو يٍ جيذ ًسعاٌت ًإسشاد ًحٌجٍو  انشسانت،عهى ىزه  نإلششاف

 ًانخمذٌش.نشكش ًاالحرتاو ا

ًإر َشكش هلى ىزا اجليذ عهى يا لذيٌا يٍ عطاء ممٍض جعهو اهلل يف يٌاصٌٍ حسناهتى، حشسَا ىزه انسطٌس بهساٌ 

مجٍعاً يٍ أىم انمشآٌ، ًأٌ ٌشصلنا ًإٌاىى انفشدًط األعهى يٍ اجلناٌ،  أٌ جيعهنااإليكاٌ ال بمهى انخبٍاٌ، سائهني املٌىل 

 .﴾ انِإحْسَاٌ إِالاَّ انِإحْسَاٌِ جَضَاءُ ًىَم ﴿0ٌلًصذق اهلل إر ٌم
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الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ  مىعىدفت الدراسة إلى التعرؼ  
مدير حتى  قسـ)رئيس  االشرافيةجتمع الدراسة مف العامميف في الكظائؼ ف مي ك ، حيث تكالمستقبؿ

أما عينة  ،غزةبقطاع  الشؽ المدني – القطاع الحككميفي  ان ( مكظف1193) (، كيقٌدر عددىـ بػعاـ
مف ( مكظفان ِّٗكبمغت )لمجتمع الدراسة  عمى اسمكب العينة العشكائية الطبقيةالدراسة فاعتمدت 

 .االشرافيةي الكظائؼ العامميف ف
كؿ متغير أربعة أبعاد لثمانية أبعاد، أداة لمدراسة عبارة عف استبانة مككنة مف  احثالب صمـ 
المنيج الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ العديد  احثالب اتبع، ك المتغيريف( تكزعت عمى عبارة َٖ)بكاقع 

 قؽ مف فركضيا.مف األساليب اإلحصائية لئلجابة عف تساؤالت الدراسة كالتح
 الدراسة: إليياومن أىم النتائج التي توصمت 

  بينما كاقع  ِٖ.ّٕكاف كاقع مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي بكزف نسبي ،%
 %. ْ.ْٕمستكل قمؽ المستقبؿ حاز عمى كزف نسبي 

 قمؽ بالمستقبؿ( عند كجكد عبلقة عكسية بيف المتغير المستقؿ )الرضا الكظيفي( كالمتغير التابع )ال
 .(α ≥ (0.05مستكل داللة احصائية 

  التي من أىميا:الدراسة إلى العديد من التوصيات وقد خمصت 
  ممارسة الشفافية كالنزاىة في الترقيات الكظيفية بما يتناسب مع المؤىؿ العممي كالخبرة لمعامميف كدرجة

لشخص دكف اآلخر في المؤسسات اإلنجاز ليـ، كذلؾ لمعالجة شعكر المكظفيف ببعض التحيز 
 الحككمية.

  ضركرة السعي مف قبؿ الحككمة لتكفير كصرؼ ركاتب العامميف في القطاع الحككمي بشكؿ كامؿ
 كمنتظـ إليجاد حالة مف االستقرار المالي ليـ.

 
  .االقتراحات لدراسات مستقبميةو عامة التوصيات من المجموعة الدراسة  قدمتو كما 



 

 ه

 

Abstract 
The study aimed to identify the job satisfaction among public sector employees and its 
relationship to concern the future, where the study population consisted of employees in 
supervisory positions (Head of the Department until the Administrator), and an estimated 
(1193) employees in the public sector - civil notch in the Gaza Strip, while the sample 
the study, adopting the style of the stratified random sample of the community and the 
study of (392) employees working in supervisory positions. 
The researcher designed a tool to study a questionnaire consisting of eight dimensions, 
each variable four dimensions of (80 sentences) were distributed among variables, and 
follow the researcher descriptive and analytical approach was use many of the statistical 
methods to answer the questions of the study and verification of hypotheses. 
Among the most important findings of the study: 

 was the reality of the level of job satisfaction among public sector employees relative weight 
73.82%, while the reality of the level of concern of the future won the relative weight of 74.4%. 

 There is an inverse relationship between the independent variable (job satisfaction) dependent 
variable (anxiety about the future) at a level of statistical significance (α ≤ 0.05). 

The study concluded that many of the recommendations of the most important: 
 Practice of transparency and integrity in job promotions commensurate with qualification and 

experience of employees and the degree of achievement for them, so as to address the staff 
feeling some prejudice to a person without the other in government institutions. 

 Need to seek from the government for the provision and payment of government employees' 
salaries are fully and systematically to create a state of financial stability for them. 

 
The study was presented a set of general recommendations and suggestions for future studies. 
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 المقدمة: -1.1
كزم في حياة الناس في المجتمعات المتقدمة، كالعنصر الحيكم كالمر  الجزءى  يشكؿ العمؿي  

االىتماـ بو البشرم ىك الدعامة الرئيسة لنجاح المنظمات كتحقيقيا ألىدافيا، كلذلؾ البد مف زيادة 
مجبر عمى االستخداـ الفعاؿ. كلقد ساد االعتقاد في حاالت خاصة أف الفرد  وكالعمؿ عمى استخدام

ه عف كظيفتو التي يشغميا، كقد ترتب عمى ذلؾ إىماؿ عدـ رضاالعمؿ بغض النظر عف رضاه أك 
العنصر البشرم كخاصة في المنظمات الحككمية، كبالتالي حدث االنخفاض الممحكظ في أداء العامميف 
في األجيزة الحككمية، لذلؾ أصبح مف الضركرم البحث عف حؿ ليذه المشكمة، عف طريؽ تحسيف 

 مستكل رضا المكظفيف.
اعتبركا الرضا الكظيفي مف أىـ االتجاىات المتعمقة بالعمؿ، كلذا قاـ العديد مف  فالكثيركف 

 الباحثيف كالكتاب بدراستو باستمرار، كال يزاؿ يحظى باىتماـ المديريف في مختمؼ المنظمات.
 حككميةال غيرفي مختمؼ المؤسسات الحككمية ك  كما كيعد الرضا الكظيفي مكضكعان ميمان  

نتاجية، كالكالء لمعمؿ، كرغـ مكضكع الرضا الكظيفي مف كاضيع عدة مثؿ األداء، كاإلاطو بمكذلؾ الرتب
الناحية النظرية، فإف ارتباطو بكثير مف المتغيرات الداخمية كالخارجية لمعمؿ يجعمو مكضكعان متغيران ال 

المتغيرات يمكف التكصؿ لنتائج حكلو إال باكتشاؼ متغيرات جديدة ترتبط بو، كمما الشؾ فيو أف تمؾ 
 (.َُِِ:ّٔترتبط بطبيعة العمؿ، كنكعية نشاطو كأىدافو، كطبيعة العامميف كتركيبتيـ فييا )القطراكم،

ينشأ ىذا القمؽ عندما يككف الكاقع الذم يعيش فيو غير مشبع لرغباتو كمحبط لو، كما ك ك  
 (.ََِِ:ٓٗان )مرسي،ينشأ عندما تككف الظركؼ المحيطة بو ليست في جانبو، لذلؾ يككف القمؽ إنذار 

ف قمؽ المكظؼ مف المستقبؿ الذم ينتظره، يحجب الرؤيا الكاضحة عف إمكاناتو كيشؿ   كا 
قدراتو كبالتالي يعيؽ كضع أىداؼ كاقعية تتفؽ مع طمكحاتو في تحقيؽ األىداؼ المستقبمية التي 

 ينشدىا كالتي تحقؽ لو السعادة كالرضا.
قبؿ أحد المظاىر الميمة التي تميز عالمنا المعاصر كمف ىذا المنطمؽ كاف القمؽ مف المست 

كالتي يعاني منيا الجميع ببل استثناء حيث يعانكف مف الغد المجيكؿ في عالـ يمتمئ بالصراعات 
حساسان بيذه المشكمة دعت الحاجة إلى  كاألزمات كاإلحباطات كيخمك مف المعنى كاليدؼ في الحياة ، كا 

رصد الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ  إجراء مثؿ ىذه الدراسة لمحاكلة
المستقبؿ الكاقع عمييـ، كنظران ألىمية دراسة متغير قمؽ المستقبؿ كمدل تأثيره النفسي عمى مكظفي 
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القطاع الحككمي في محافظات غزة، كأيضا لما لذلؾ مف أىمية بالغة في رفع مستكل األداء كتحقيؽ 
 اـ. أىداؼ المنظمة بشكؿ ع

حيث أف المنظمات تعتمد بشكؿ عاـ في نجاحيا عمى مدل فاعمية األفراد في أدائيـ ألعماليـ  
كالتي تتكقؼ بدكرىا عمى درجة رضاىـ كمستكل حماسيـ لمعمؿ، األمر الذم يؤكد أىمية العنصر 

يعد البشرم في حياة كاستمرار المؤسسات مع ضركرة االىتماـ بو، لذا فإف دراسة الرضا الكظيفي 
 التجسيد الكاقعي لبلستفادة مف المكارد البشرية العاممة بالمنظمة.

 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: -2.1
يعد الرضا الكظيفي مف المكضكعات التي ينبغي أف تظؿ مكضعان لمدراسة بيف فترة كأخرل  

عددة فما يرضى عند القادة كمشرفي اإلدارات كالميتميف بالتطكير اإلدارم في العمؿ كذلؾ ألسباب مت
عنو الفرد حاليان قد ال يرضيو مستقببلن، كأيضان لتأثر رضا الفرد بالتغير في مراحؿ حياتو فما ال يعد 
مرضيان حاليان قد يككف مرضيان في المستقبؿ كالشؾ أف دراسة الرضا الكظيفي ىي عممية تقكيـ شاممة 

ا فتتكشؼ ليا اإليجابيات كالسمبيات تغطي جميع جكانب العمؿ كتتعرؼ اإلدارة مف خبلليا عمى نفسي
كعمى الرغـ مف أىمية ، سـ السياسات المستقبمية لئلدارةكالتي يمكف في ضكئيا أف يتـ التطكير كر 

نتيجة لعدـ إدراؾ  ككمية ال تكليو االىتماـ الكافيالرضا الكظيفي إال أف الكثير مف المنظمات الح
كجكد أزمة  في ظؿك  ،عكاسو عمى سمكؾ كأداء العامميفاإلدارة العميا في ىذه المنظمات بأىميتو كان

انقطاع الركاتب، كاألزمة السياسية في الحككمة الحالية "حككمة الكفاؽ الكطني" كتنصميا لحقكؽ 
شكؿ ضغطان عمى كؿ ذلؾ مكظفيف غزة، كعدـ تكفر الحكافز التي تدعـ كتزيد الرضا الكظيفي، 

األمر الذم يتطمب تشكيؿ جممة مف التساؤالت  ـ الكظيفي،عمى دافعيتيـ لمعمؿ كرضاى أثرالمكظفيف ك 
 لئلجابة عنيا كتتمحكر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي وعالقتو بقمق المستقبل؟
 التالية: ويتفرع عن ىذا السؤال عدد من األسئمة الفرعية

 في لدل مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة؟ما مستكل الرضا الكظي .ُ
 ما مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة؟ .ِ
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( بيف الرضا الكظيفي كقمؽ α ≥ 0.05ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .ّ
 المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة؟

( في متكسط تقدير أفراد عينة α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )ىؿ تكجد فركؽ ذات  .ْ
الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، 

 العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(؟
دير أفراد عينة ( في متكسط تقα ≥ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .ٓ

الدراسة في مستكل قمؽ المستقبؿ تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، العمر، 
 المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(؟

 

 أىداف الدراسة: -3.1
في ضكء مشكمة الدراسة كعدـ كجكد دراسات عمى حد عمـ الباحث تربط بيف الرضا الكظيفي كقمؽ 

 :آلتيةاألىداف االدراسة تسعى إلى تحقيؽ  المستقبؿ، فإف ىذه
 الكشؼ عف مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة. .ُ
 التعرؼ إلى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة. .ِ
 افظات غزة.بياف العبلقة بيف الرضا الكظيفي كقمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي في مح .ّ
معرفة الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي  .ْ

 تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(.
ي تعزل الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككممعرفة   .ٓ

 لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(.

 أىمية الدراسة: -4.1
القطاع  كشريحة ميمة في المجتمع كىـ مكظف تكمف أىمية الدراسة الحالية في أنيا تركز عمى 

لمستقؿ كالتابع مجتمعيف في الحككمي، كما كيتسـ مكضكع الدراسة بحداثة الجمع بيف المتغيريف ا
مكضكع الرضا الكظيفي كعبلقتو بقمؽ عمى القطاع الحككمي، حيث تسعى الدراسة إلى التعرؼ 

المستقبؿ لدييـ، كمما ال شؾ فيو أف ىذا الجانب ينطكم عمى أىمية كبيرة مف الناحيتيف النظرية 
 كالتطبيقية.



 

9 

 

 أواًل: األىمية النظرية:
أنيا تفتح الباب أماـ الباحثيف كالدارسيف لتسميط الضكء عمى ىذه  تبرز أىمية ىذه الدراسة في .ُ

يجاد حمكؿ إبداعية ليا.  القضية كتعطييـ تصكران عامان عنيا كا 
ثراء لممكتبة العربية كالفمسطينية. .ِ  مف المتكقع أف تشكؿ الدراسة إضافة كا 
كتسيـ  قطاع الحككميـ ككاجبات مكظفي اليمكف أف تسيـ الدراسة في زيادة الكعي المجتمعي بميا .ّ

 في زيادة كعي رؤساء العمؿ بحاجات مرؤكسييـ كتحقيؽ الرضا الكظيفي لدييـ.
مف المتكقع أف تسيـ نتائج الدراسة الحالية في فتح مجاؿ جديد إلجراء دراسات أخرل كقد تعتبر  .ْ

 دراسة سابقة لمباحثيف يتـ الرجكع إلييا كمقارنة دراساتيـ بيا.
 

 بيقية:ثانيًا: األىمية التط
 ةالخطير في المجتمعات البشرية عامع أىمية الدراسة مف أىمية العمؿ الحككمي كدكره الميـ ك نبت .ُ

 كالمجتمع الفمسطيني الذم يسعى إلى التحرر الكامؿ عمى كجو الخصكص.
لتخفيؼ مف قمؽ في امدادىـ بالمعمكمات التي تساعدىـ تزكيد أصحاب القرار بحمكؿ مقترحة كا   .ِ

 الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي في ضكء دراسات عممية. المستقبؿ كتحقيؽ
يمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة القائمكف عمى تدريب كتكجيو مكظفي القطاع الحككمي مف أجؿ  .ّ

 المحافظة عمى كاجباتيـ كحقكقيـ، خاصة أف الدراسات التي تعنى بمكظفي القطاع الحككمي قميمة.
في ككف فكائدىا المرتقبة ال تقتصر االستفادة منيا عمى مكظفي القطاع تتجمى أىمية ىذه الدراسة  .ْ

 كالذم يكاجو تحديات مشابيو.  الحككمي "الشؽ المدني" بؿ في "الشؽ العسكرم" أيضان 
 

 فرضيات الدراسة: -5.1
( بيف الرضا الكظيفي كقمؽ α ≥ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .1

 .دل مكظفي القطاع الحككمي بمحافظات غزةالمستقبؿ ل
( في مستكل الرضا الكظيفي α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .ِ

 تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(.
( في مستكل قمؽ المستقبؿ α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .ّ

 تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(.
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 متغيرات الدراسة واستخالص أبعادىا: -6.1
 :آلتيةا المتغيرات عنو ( وينبثقالرضا الوظيفيالمستقل: ) المتغير

 طبيعة الكظيفة. .ُ
 االستقرار الكظيفي. .ِ
 الركاتب كالحكافز كالترقيات. .ّ
 العبلقات اإلنسانية. .ْ

 استخالص أبعاد المتغير المستقل "الرضا الوظيفي"
 "الكظيفي الرضا" المستقؿ المتغير أبعاد يكضح( ُ.ُ) رقـ جدكؿُ

 عددىا أبعاد المتغير الدراسة
 (َُِٓ)أبك جراد:
 (َُِٓ)ديبة:

شراؼ اإل –تدريسية كاإلدارية الييئة ال –طبيعة العمؿ 
ظركؼ البيئة المدرسية  –أنظمة الركاتب  –كالمتابعة 

 الحكافز -االستقرار الكظيفي  –
ٕ 

 (َُِْ)عبد الرحمف:
 (َُِْ)العاجز:

التقدير كاحتراـ  –ظركؼ العمؿ  –ت آالحكافز كالمكاف
 ٔ الراتب -العبلقات اإلنسانية  –االنتماء لممينة  –الذات 

 (َُِّ)إسميـ:
 (َُِّ)أبك مسامح:

الركاتب  –االستقرار الكظيفي  –ظركؼ العمؿ 
العبلقة  –العبلقات بيف العامميف  –كالحكافز كالترقيات 

 التقدير كتحقيؽ الذات –مع الرؤساء 
ٔ 

 (َُِِ)السحباني:
 (َُِِ)أبك رحمة:
 (َُِِ)الداية:
 (َُِِ)محمد:

 (َُِِ)المشيخي:

التقدير كاحتراـ  – ظركؼ العمؿ –ت آالحكافز كالمكاف
األمف  –العبلقات مع الزمبلء كالرؤساء  –الذات 

 طبيعة العمؿ –الراتب  –كاالستقرار الكظيفي 
ٕ 

 (ََُِ)الحمؿ:
 (ََُِ)حجازيف:

العبلقات  –الراتب كالحكافز  –ظركؼ كطبيعة العمؿ 
 األمف كاالستقرار الكظيفي –اإلنسانية 

ْ 

 (ََِٗ)السقا:
 (ََِٗ)فييمة:

 –نظاـ التقاعد  –نظاـ الترقية  –ت آالمكاف –الراتب 
 ظركؼ العمؿ المادية –األجكر 

ٔ 

 المصدر: إعداد الباحث في ضكء الدراسات السابقة
، الرضا الكظيفي تتشابو إلى حد ما كبعد النظر في الدراسات السابقة تبيف لمباحث أف أبعاد 

 ابقة.تبنتيا بعض الدراسات السة كتـ اعتماد أربعة أبعاد رئيس
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 التالية: المتغيرات عنو ( وينبثققمق المستقبلالتابع: ) المتغير
 التشاؤـ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ. .ُ
 القمؽ مف األحداث كالمشكبلت المستقبمية. .ِ
 قمؽ المستقبؿ األسرم كالميني. .ّ
 النظرة السمبية لمحياة. .ْ

 استخالص أبعاد المتغير التابع "قمق المستقبل"
 "المستقبؿ قمؽ" التابع المتغير أبعاد يكضح( ُ.ِ) رقـ جدكؿِ

 عددىا أبعاد المتغير اسم الدراسة

 (2015)الزعبلف:
 –االقتصادم  –االجتماعي  –النفس االنفعالي 

 الميني –األسرم –الدراسي 
5 

 (2013)أبك فضة:
المجاؿ  –المجاؿ االجتماعي  –المجاؿ الشخصي 

 –المجاؿ االقتصادم  –ؿ الصحي المجا –الدراسي 
 المجاؿ الميني –المجاؿ األسرم 

7 

 (2012)الجريسي:
النظرة السمبية لمحياة  –التفكير السمبي تجاه المستقبؿ 

 القمؽ مف األحداث الحياتية الضاغطة –
3 

 (2012)الخالدم:
التشاـؤ مف  –الخكؼ مف المشكبلت المستقبمية 

 –قمؽ المكت  –تقبؿ قمؽ التفكير في المس –المستقبؿ 
 قمؽ المستقبؿ ككؿ

5 

 (2011)سميماف:
المستقبؿ  –المستقبؿ االجتماعي  –المستقبؿ األسرم 

 المستقبؿ الميني –الدراسي 
4 

 (2005)شقير:
قمؽ الصحة كقمؽ  –القمؽ المتعمؽ بالمشكبلت الحياتية 

اليأس في  –قمؽ التفكير في المستقبؿ  –المكت 
 مؽ مف الفشؿ في المستقبؿالخكؼ كالق –المستقبؿ 

5 

 (2006)السبعاكم:
 (2006)مسعكد:

المجؿ  –المجاؿ االقتصادم  –المجاؿ النفسي 
 المجاؿ األسرم –المجاؿ الصحي  –االجتماعي 

5 

 (2005)معكض:
التشاـؤ مف  –الخكؼ مف المشكبلت المستقبمية 

 قمؽ المكت –قمؽ التفكير في المستقبؿ  –المستقبؿ 
4 

 داد الباحث في ضكء الدراسات السابقةالمصدر: إع 
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 قمؽ المستقبؿ األسرم كالميني

القمؽ مف األحداث كالمشكبلت 

التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه 

 المتغير المستقل 

 الرضا الوظيفي
 

 المتغير التابع 

 قلق المستقبل

 اا 

 النظرة السمبية لمحياة

 ( يوضح نموذج الدراسة1.1شكل رقم )1

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة تبيف لمباحث أف أبعاد قمؽ المستقبؿ تتشابو إلى حد ما،  
 ة تبنتيا بعض الدراسات السابقة. كتـ اعتماد أربعة أبعاد رئيس

 نموذج الدراسة: -7.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابقة جرد بكاسطة الباحث بناءن عمى الدراسات

 حدود الدراسة: -8.1
 الحد الموضوعي: - أ

 الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدييـ.
 الحد المكاني: - ب

 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مكظفي القطاع الحككمي )الشؽ المدني( في محافظات غزة.
 

المتغيراث الذيموغرافيت )الذرجت الوظيفيت، العمر، 

 المؤهل العلمي، سنواث الخذمت(

ـؤ كالتفكير السمبي تجاه التشا

 رار الكظيفياالستق طبيعة الكظيفة

 الركاتب كالحكافز كالترقيات قمؽ المستقبؿ األسرم كالميني

 العبلقات اإلنسانية

 طبيعة الكظيفة
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 الحد الزماني: - ت

 ـ.2016حككمي بمحافظات غزة خبلؿ العاـ تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مكظفي القطاع ال
 الحد البشري: - ث

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مكظفي القطاع الحككمي المدنييف المسجميف في ديكاف المكظفيف العاـ 
 في محافظات غزة مف درجة )رئيس شعبة حتى مدير عاـ(.

 

 و التعريفات اإلجرائية: مصطمحات الدراسة -9.1
 أواًل: الرضا الوظيفي: -

 تعريف الرضا الوظيفي اصطالحًا:
عبارة عف شعكر الفرد باالرتياح النفسي تجاه العمؿ كالعامميف يظير مف خبلؿ سمككو الخارجي في ىك 

حرصو عمى حسف التعامؿ كزيادة اإلنتاجية كذلؾ نتيجة ما يحصؿ عميو مف حكافز مادية كمعنكية مف 
 .(35:2012)أبك رحمة، لمؤسسة أك المنظمة التي يعمؿ بياىذه ا

 
 تعريف الرضا الوظيفي إجرائيًا:

ىك مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا المكظفكف في محافظات غزة عمى مقياس الرضا الكظيفي 
 المستخدـ في الدراسة.

 
 ثانيًا: قمق المستقبل: -

 تعريف قمق المستقبل اصطالحًا:
السمبية لمحياة، كعدـ القدرة عمى  ىك عدـ الشعكر باالرتياح كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ كالنظرة

مكاجية األحداث الحياتية الضاغطة كتدني اعتبار الذات كفقداف الشعكر باألمف مع عدـ الثقة 
 .47:2009))المشيخي،
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 تعريف قمق المستقبل إجرائيًا:
ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عند إجابتو عمى فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ المستخدـ في 

 الدراسة.
 ثالثًا: القطاع الحكومي: -

يعرؼ القطاع الحككمي في أم دكلة بأنو "ذلؾ القطاع الذم يعمؿ عمى تقديـ خدمات أساسية مطمكبة 
لضماف النظاـ العاـ، كيصعب تسكيقيا لؤلفراد بثمف مثؿ الدفاع، كالعدالة كاألمف الداخمي. كعادة ما 

إيراداتيا بالدرجة األكلى مف الضرائب المفركضة عمى تمكليا المكازنة العامة لمدكلة، كالتي تؤمف 
 (.135:2003الشعب، لممساىمة في تحمؿ نفقات الخدمات العامة )صبرم،

 

 القطاع الحكومي: وموظف
مكظفات كىـ األشخاص المعينيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في مكظفيف أك مف 

دل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك نظاـ تشكيبلت الكظائؼ المدنية عمى مكازنة إح
 (.3:1998مسماىا )قانكف الخدمة المدنية الفمسطينية،

 

 صعوبات الدراسة:
 تحكيـ استبانة الدراسة. عفامتناع بعض المحكميف في بعض الجامعات  .ُ
 امتناع كعدـ تعاكف بعض المكظفيف مف تعبئة استبانة الدراسة لظركؼ خاصة بيـ. .ِ
 اإلجراءات اإلدارية لدل بعض الكزارات كاتباع الركتيف كتضييع كقت الباحث. تعقيد .ّ
 ضغكط العمؿ كمتطمبات الحياة كضيؽ الكقت. .ْ
 انقطاع التيار الكيربائي المتكرر كالدائـ كخاصة بجدكلة الست ساعات. .ٓ
 تطبيؽ الدراسة عمى الشؽ المدني كالباحث مكظؼ في الشؽ العسكرم. .ٔ

 
 
 
 



 

11 

 



 اإلطار النظري
 

 .مقدمة -1.2

 .الرضا الوظيفيالمبحث األول:  -2.2

 .قمق المستقبلالمبحث الثاني:  -3.2

 المبحث الثالث: القطاع الحكومي. -4.2

 التعقيب العام عمى اإلطار النظري. -5.2
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 :مقدمة -1.2
يف في تتناكؿ الدراسة الحالية العبلقة بيف الرضا الكظيفي كقمؽ المستقبؿ لممكظفيف العامم 

القطاع الحككمي في قطاع غزة، كانطبلقان مف ىذا اليدؼ يتناكؿ الباحث عرضان تحميميان لممفاىيـ 
األساسية التي ترتكز عمييا الدراسة الحالية حيث يتناكؿ ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث، يشتمؿ المبحث 

فيكـ الرضا الكظيفي مف م ظيفي" كاحتكل ىذا المبحث عمى كؿو األكؿ عمى المتغير المستقؿ "الرضا الك 
كأىميتو كالعكامؿ المؤثرة فيو كالنظريات المفسرة لو ككيؼ ينظر اإلسبلـ لمرضا الكظيفي ككيفية قياسو 

 كاشتمؿرضا الكظيفي كقمؽ المستقبؿ، كالعكامؿ التي تزيد مف الرضا الكظيفي كمف ثـ العبلقة بيف ال
تقبؿ مف تعريؼ عاـ بالقمؽ كمف ثـ مفيـك الفصؿ الثاني عمى المبحث الثاني كالذم تناكؿ قمؽ المس

قمؽ المستقبؿ كأسبابو كسمات ذكم قمؽ المستقبؿ كاآلثار السمبية كالنظريات المفسرة كنظرة اإلسبلـ 
الذم تناكؿ المبحث الثالث لمقمؽ ككيفية التعامؿ كالتخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ، كما كضـ الفصؿ الثاني 

لحككمي الفمسطيني كمف ثـ تطكر كزارات السمطة الكطنية القطاع الحككمي مف تعريؼ بالقطاع ا
 الفمسطينية كالييكمية اإلدارية كالتنظيمية لمكزارات الفمسطينية، كأخيران ممخص كامؿ عف ىذا الفصؿ.
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 المبحـــث األول -2.2

 الرضا الوظيفي
 يشمل المبحث األول عمى: 

 تمييد. -1.2.2

 في.مفيوم الرضا الوظي -2.2.2

 أىمية الرضا الوظيفي. -3.2.2

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي. -4.2.2

 النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي. -5.2.2

 الرضا الوظيفي من منظور إسالمي. -6.2.2

 كيفية حدوث الرضا الوظيفي. -7.2.2

 قياس الرضا الوظيفي. -8.2.2

 عوامل زيادة الرضا الوظيفي. -9.2.2

 قيب عمى المبحث األول.التع -10.2.2
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 تمييد: -1.2.2
ىذا المبحث تـ تخصيصو لمحديث عف الرضا الكظيفي، كقد قسمو الباحث إلى عدة عناكيف  

 ث عف مفيكـ كتعريؼ الرضا الكظيفيتشمؿ جكانب ميمة في الرضا الكظيفي، العنكاف األكؿ يتحد
مف كجية نظر الباحثيف سكاء في عمـ  كمف خبللو استعرض الباحث تعريفات متعددة لمرضا الكظيفي،

اإلدارة أك عمـ النفس كاالجتماع، كجاء العنكاف الثاني ليكضح أىمية الرضا الكظيفي، ثـ أتبعو بعنكاف 
ثالث ميـ كىك العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي، كمف ثـ عنكاف رابع تحدث عف النظريات المفسرة 

كر اإلسبلمي لمرضا الكظيفي، كمف ثـ بعنكاف سادس لمرضا الكظيفي، كعنكاف خامس تطرؽ لممنظ
كيفية حدكث الرضا الكظيفي لدل المكظفيف، كأتبعو بعنكاف مستقؿ تطرؽ فيو الباحث لؤلساليب 
كاآلليات المستخدمة في قياس الرضا، كأيضان عنكاف يتحدث عف عكامؿ زيادة الرضا الكظيفي، ثـ 

ص مخبيف الرضا الكظيفي كقمؽ المستقبؿ كأتبعو بم يكضح الباحث عبر عنكاف أخير عف العبلقة ما
 عاـ لممبحث.

 
 مفيوم الرضا الوظيفي: -2.2.2
تعددت تعريفات الرضا الكظيفي كاتخذت اتجاىات مختمفة بسبب تناكؿ المكضكع مف قبؿ  

جماع بيف الباحث  يف حكؿ مفيكـ محدد لمرضا الكظيفيجيات اختصاص مختمفة، فبل يكجد اتفاؽ كا 
سبب في ذلؾ إلى تعدد المجاالت العممية كاختبلؼ الظركؼ البيئية كالمعتقدات كطبيعة كيرجع ال

، فما  تاالتجاه الذم يركز عميو الباحثكف، باإلضافة إلى أف الرضا الكظيفي مكضكع شخصي بح
يككف رضا لشخص ما ممكف أف يككف عدـ رضا لشخص آخر، كيعتبر مف أكثر مفاىيـ عمـ النفس 

، ذلؾ ألنو حالة انفعالية يصعب قياسيا كدراستيا بكؿ مكضكعية، كلعؿ غمكض ىذا التنظيمي غمكضان 
 المفيـك ىك الذم أدل إلى ظيكر المئات مف البحكث كالدراسات حكؿ ىذا المكضكع.

كسنقكـ باستعراض عددو مف تعريفات الرضا الكظيفي التي كردت في الكتب كالدراسات السابقة كالكف  
 لرضا الكظيفي، كمفيكـ خاص يجدر بنا مف الناحية المنيجية، أف نتطرؽ أكالن قبؿ التطرؽ لمفيـك ا
 لمرضا كمفيـك عاـ.
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 تعريف الرضا: -1.2.2.2
أحبو كأقبؿ عميو  الرضا لغةن: ىك ضد السخط، كارتضاه يعني رآه لو أىبل كرضى عنو،

 .(َُِِ:ِٕ)محمد،
الرضا ضد السخط، كرضي الشيء  بأنو الرضا ىك الرضاء، البن منظورككرد في لساف العرب 

 (.ََُٗ:ُّٔٔارتضاه، كرآه لو أىبل )ابف منظكر،
الرضا اصطبلحان: ىك الشعكر بالرضا كىك حصيمة التفاعؿ بيف ما يريد الفرد كبيف ما حصؿ عميو 

 (.َُِْ:ّّفعبلن في مكقؼ معيف )العاجز،
 

 تعريف الرضا الوظيفي: -2.2.2.2
مشاعر العامميف تجاه أعماليـ، كعف أدائيـ لما تقدمو الكظيفة  عرف )بحيص( الرضا الوظيفي بأنو:

أك العمؿ ليـ كلما ينبغي أف يحصمكا عميو مف كظائفيـ أك أعماليـ، كعميو فإنو كمما قمت الفجكة بيف 
اإلدارييف كمما زاد رضا العامميف، كما أنو محصمة لبلتجاىات الخاصة نحك مختمؼ العناصر المتعمقة 

 (.َُُِ:ُّص،بالمنشأة )بحي
"مشاعر العامميف تجاه أعماليـ، كىك ناتج عف إدراكيـ لما  ويرى )الطيب( أن الرضا الوظيفي ىو:

تقدمو الكظيفة ليـ كلما ينبغي أف يحصمكا عميو، ككمما قمت الفجكة بيف اإلدراكيف كمما زاد رضا 
 (.ََِٖ:ّْالعامميف" )الطيب،

باالرتياح النفسي تجاه العمؿ كالعامميف يظير مف خبلؿ  "عبارة عف شعكر بينما عرفو )الخيري( بأنو:
سمككو الخارجي في حرصو عمى حسف التعامؿ كزيادة اإلنتاجية، كذلؾ نتيجة ما يحصؿ عميو مف 

 (.ََِٖ:ّّحكافز مادية كمعنكية مف ىذه المؤسسة أك المنظمة التي يعمؿ بيا" )الخيرم،
النفسية كالعاطفية السمبية كاإليجابية مف المكظؼ تجاه  "القناعات كاالستجابات وعرفو )فممبان( بأنو:

 (.ََِٖ:ٗجكانب عديدة مف ميامو كمسؤكلياتو كعف أدائو كبيئة عممو" )فممباف،
"عبارة عف مجمكعة مف المشاعر اإليجابية أك السمبية التي يعبر فييا  كما ويعرفو )الحجاج( بأنو:

 (.ََِٕ:ِّٖالعاممكف عف أعماليـ" )حجاج،
"االتجاه العاـ لمفرد نحك كظيفتو كعممو، كعادة ما يؤثر نظاـ  )المرنخ( الرضا الوظيفي بأنو: عرفت

المكافآت في المنظمة عمى مستكل شعكر الفرد بالرضا، كيككف الفرد راضيان بدرجات متفاكتة عف 
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المنافع التي الجكانب المختمفة، كمف أمثمة ىذه الجكانب: العمؿ ذاتو، كاألجكر، كالترقيات كالتقدير ك 
 (.ََِٓ:ٔٓيحصؿ عمييا، كظركؼ كشركط العمؿ، كزمبلء العمؿ، كالسياسات التنظيمية" )المرنخ،

"عبارة عف درجة شعكر الفرد بمدل إشباع الحاجات التي يرغب أف يشبعيا مف  ويعرفو )الزايد( بأنو:
 (.ََِٓ:ٓٓكظيفتو مف خبلؿ قيامو بمياـ كظيفية معينة" )الزايد،

"ىك عبارة عف محصمة لعدد مف الخبرات المحبكبة كغير  ميو وعبد المجيد( بأنو:وقد عرف )ف
دارتو كمدل نجاحو الشخصي أك فشمو في تحقيؽ  المحبكبة المرتبطة بالعمؿ، كمف تقديره لمعمؿ كا 

 (.ََِٓ:ِٗٓاألىداؼ الشخصية في الحياة" )فميو كعبد المجيد،
الكظيفي متعدد الجكانب كاألبعاد، كيتأثر بعكامؿ  عمى أف مفيكـ الرضا واتفق )الحيدر وبن طالب(

يعكد بعضيا إلى العمؿ ذاتو بينما يتعمؽ بعضيا اآلخر بجماعة العمؿ كبيئة العمؿ المحيطة، كمف 
الخطأ االعتقاد أنو إذا زاد رضا الفرد عف جانب معيف في عممو فإف ذلؾ يعني أنو راضو بالضركرة 

حيث قد نجد أحدىـ راضيان عف العبلقة مع الزمبلء كليس راضيان عف بقية جكانب الكظيفة كأبعادىا، 
عف الراتب أك ظركؼ العمؿ أك غيرىا. كالرضا الكظيفي مسألة نسبية كليست مطمقة، إذ ليس ىناؾ 
حد أعمى أك حد أدنى لو، كالشعكر بالرضا ىك حصيمة التفاعؿ بيف ما يرد الفرد كبيف ما يحصؿ عميو 

 (.ََِٓ:ِٓحيدر، كبف طالب،فعبلن في مكقؼ معيف )ال
إذ  اتجة عف تصكر الفرد تجاه الكظيفةدة النعاالس مشاعر وأيضا يعرف )عباس( الرضا الوظيفي بأنو:

عمؿ كما يحيط بو أف ىذه المشاعر تعطي لمكظيفة قيمة ميمة تتمثؿ برغبة الفرد في ال
 .(ََِّ:ُٖٕ)عباس،
ديد مفيـك الرضا اختمفت عمى تح مف خبلؿ التعريفات السابقة أنيا قد ويتضح لمباحث 

فالبعض  اختبلؼ بيئتيـ كقيميـ كاتجاىاتيـالباحث إلى اختبلؼ ظركؼ الباحثيف، ك ه الكظيفي، يعزك 
نظر إلى الرضا الكظيفي عمى أنو إشباع لحاجات الفرد المتكقعة مف الكظيفة، كالبعض اآلخر نظر 

مبية أك إيجابية، تبعان لمدل اإلشباع إليو مف منظكر عاطفي عمى أنو مشاعر كأحاسيس قد تككف س
كمما كانت  قؽ لو العمؿ إشباعان أكثر لحاجتوالذم يتحقؽ لو مف عممو، كمف ىنا نجد أنو كمما ح
كلو جكانب  يكـ الرضا الكظيفي متعدد األبعادمشاعره إيجابية، كالعكس ىك الصحيح، كما أف مف

 مختمفة كمتعددة.
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 أىمية الرضا الوظيفي: -3.2.2
تبر مكضكع الرضا الكظيفي مف أكثر المكاضيع التي تمت فييا الدراسات كاألبحاث في يع 

ـ كاف عدد البحكث يفكؽ الثبلثة آالؼ بحث، كترجع ىذه ُٕٔٗمجاؿ عمـ النفس اإلدارم كحتى عاـ 
 (.َُِِ:ِٖالكثافة إلى أىمية ىذه المكاضيع نظران ألف الفرد يقضي معظـ كقتو في العمؿ )محمد،

تبر العنصر البشرم مف أىـ العناصر المؤثرة في إنتاجية العمؿ فيك دعامة اإلنتاج كتحدد كما كيع
ميارتو مدل كفاية التنظيـ ككفاءتو، كقد ترتب عمى إىماؿ العنصر البشرم في بعض المجتمعات 
كالمؤسسات أف تخمفت كنقصت إنتاجيتيا كىذا مما يدعك إلى دراسة الرضا الكظيفي لما لو مف أىمية 

 طبيقية كعممية.ت
كلقد تبيف مف الدراسات العديدة في مجاؿ الرضا الكظيفي أف الرضا الميني المرتفع لمعامميف غالبان ما 
يزيد اإلنتاجية كيقمؿ معدؿ دكراف العمؿ، كيخفض نسبة الغياب كيرفع معنكيات العامميف، كيجعؿ الحياة 

 (.ََِٖ:ْٓذات معنى أفضؿ عند األفراد )فممباف،
سمـ بو أف لرضا األفراد أىمية كبيرة حيث يعتبر في األغمب مقياسان لمدل فاعمية كمف الم 
كاف رضا األفراد الكمي مرتفعان فإف ذلؾ سيؤدم إلى نتائج مرغكب فييا تضاىي تمؾ التي  ااألداء، إذ

تنكييا المنظمة عندما تقـك برفع أجكر عماليا أك بتطبيؽ برنامج لممكافآت التشجيعية أك نظاـ 
كالتأخر  ف العمؿ، ككثرة حكادث العمؿخدمات، كمف ناحية أخرل فإف عدـ الرضا يسيـ في التغيب عال

يا كاالنتقاؿ إلى مؤسسات أخرل، كيؤدم إلى تفاقـ فيالعامميف المؤسسات التي يعممكف  عنو، كترؾ
مدفاع المشكبلت كزيادة شكاكم العامميف مف أكضاع العمؿ، كتكجيييـ إلنشاء اتحادات خاصة بيـ ل

 (ُْٗٗ:ّْٓعف مصالحيـ كما أنو يتكلد عف عدـ الرضا مناخ تنظيمي غير صحي )صبرم،
كأىمية الرضا الكظيفي تكمف بككنو يؤثر عمى الكثير مف الظكاىر التنظيمية، لذلؾ تقكـ كثير  

مف المنظمات بإجراء مسكحات دكرية حكؿ رضا العامميف لتككف أكثر إدراكان كمعرفة لحقيقة مشاعر 
 (.َُِِ:ُٔٓفراد كلتتجنب أيضان الكثير مف المشاكؿ الناتجة عف عدـ الرضا )الحريرم،األ

  ومن أبرز األسباب التي دفعت إلى االىتمام بالرضا الوظيفي:
 أف ارتفاع درجة الرضا الكظيفي يؤدم إلى انخفاض نسبة غياب المكظفيف. .ُ
مكح لدل المكظفيف في أف ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي يؤدم إلى ارتفاع مستكل الط .ِ

 المؤسسات المختمفة.
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أف األفراد ذكم درجات الرضا الكظيفي المرتفع يككنكف أكثر رضا عف كقت فراغيـ كخاصة  .ّ
 مع عائبلتيـ ككذلؾ أكثر رضا عف الحياة بصفة عامة.

 أف المكظفيف األكثر رضا عف عمميـ يككنكا أقؿ عرضة لحكادث العمؿ. .ْ
ا الكظيفي كاإلنتاج في العمؿ فكمما كاف ىناؾ درجة عالية مف ىناؾ عبلقة كثيقة ما بيف الرض .ٓ

 الرضا أدل ذلؾ إلى زيادة اإلنتاج.
ذكر بعض الباحثيف كخبراء اإلدارة بأف ىناؾ عبلقة طردية بيف درجة تكافر الرضا الكظيفي  .ٔ

 (.َََِ:ُٕلمعامميف كنجاح المنظمة كتقدميا )الحنيطي،

قباليـ نحك أف شعكر العامميف ب لذا يرى الباحث  الرضا الكظيفي يشجع عمى زيادة حماسيـ، كا 
نتاجيتيـ كيزيد تمسكيـ في عمميـ، مما يساعد عمى  العمؿ بكؿ فخر كرضا، كبالتالي يزيد عطاؤىـ كا 
بقاء العامميف في أماكف عمميـ أطكؿ فترة ممكنة كعدـ ترؾ العمؿ أك االنتقاؿ إلى أماكف عمؿ أخرل، 

حساسان إيجابيان نحك الحياة بصكرة عامة.كىذا يعطي إحساسان بالسعاد  ة، كا 
 

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي: -4.2.2
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في الرضا الكظيفي كىي إما ناتجة مف الفرد نفسو، أك  

كامؿ العمؿ الكظيفي، أك مف البيئة التنظيمية المحيطة بالفرد، كقد تعددت كجيات النظر المحددة لمع
 المؤثرة في الرضا الكظيفي مف قبؿ الكتاب كالباحثيف يكردىا الباحث عمى النحك اآلتي:

العكامؿ التي ترجع إلى الفرد )عكامؿ شخصية(: كىي العكامؿ التي ترجع إلى الشخص نفسو،  .ُ
كتقسـ إلى )العمر، الجنس، الشخصية، القيـ، االتجاىات، مستكل التعميـ، إمكانية الفرد 

 احتراـ الذات، المكانة االجتماعية، الدافعية(.كقدراتو، 
العكامؿ التي ترتبط بالمنظمة نفسيا )عكامؿ تنظيمية(: كىي تقسـ إلى )الحكافز كالمكافآت،  .ِ

 (.َُِْ:ٖٓالظركؼ المادية لمعمؿ، الظركؼ االجتماعية، محتكل العمؿ، التدريب( )حمد،
مؿ بيئية(: كىي تقسـ إلى )مساحة مكاف عكامؿ تتعمؽ بالظركؼ البيئية الداخمية لممؤسسة )عكا .ّ

العمؿ، مستكل النظافة، اإلضاءة، التيكية، التكييؼ، صبلحية اآلليات لمعمؿ، كجكد كسائؿ 
 (.ََِٗ:ِٗلمترفيو يستخدميا العامؿ خارج الدكاـ( )ىاشـ،
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 ثرة في الرضا الوظيفي إلى:ؤ وقسم )آل الشيخ( العوامل الم
 عكامؿ داخمية أك خاصة بالفرد. .ُ
 كامؿ خاصة بمحتكل الكظيفة.ع .ِ
 عكامؿ خاصة باألداء. .ّ
 عكامؿ خاصة باإلنجاز. .ْ
 (.ُٖٗٗ:ُّعكامؿ تنظيمية )آؿ الشيخ، .ٓ

 أما )الرويمي( فقد حدد تسعة من العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي وىي:
 النمك النفسي كالفرصة التخاذ قرارات خاصة بالعمؿ. .ُ
 الراتب كالضمانات. .ِ
 كالعبلقة مع الزمبلء كالمرؤكسيف.المسؤكلية كالتقدير  .ّ
 أساليب اإلشراؼ. .ْ
 فرص الترقي كالتقدـ الكظيفي. .ٓ
 ظركؼ العمؿ كبيئتو المادية ) إضاءة، كتكييؼ ، كأثاث(. .ٔ
 متطمبات العمؿ ) ساعات العمؿ ، كظركفو كغيرىا(. .ٕ
 الحالة االجتماعية ) السمعة، المكانة االجتماعية لمكظيفة، كشاغميا(. .ٖ
 (.ََِٗ:ٕٖكاإلجراءات اإلدارية ، كاالعتراؼ الشخصي )الركيمي،أنظمة اإلدارة ،  .ٗ

، ثالثة األولى منيا بالعمل مباشرةفي حين ذكر )السالم( ستة عوامل ميمة لمرضا الوظيفي تتصل ال
 بينما تتصل الثالثة األخرى بظروف أو جوانب أخرى وىذه العوامل ىي:

 العناصر المتصمة بالعمؿ مباشرة: .ُ
 لمباشر.كفاية اإلشراؼ ا -
 الرضا عف العمؿ نفسو. -
 االندماج مع الزمبلء في العمؿ. -
 العناصر المتصمة بظركؼ أك جكانب أخرل: .ِ
 تكفير األىداؼ في التنظيـ. -
 عدالة المكافآت االقتصادية كغيرىا. -
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 (.ُٕٗٗ:ُٖالحالة الصحية البدنية كالذىنية )السالـ، -

 ا عن العمل وىي كاآلتي:وقد أشار )النمر( إلى أىم العوامل التي تؤدي إلى الرض
 الراتب. .ُ
 الترقية. .ِ
 األمف. .ّ
 االحتراـ كالتقدير. .ْ
 جماعات العمؿ. .ٓ
 نمط اإلشراؼ. .ٔ
 الحرية المتاحة في العمؿ. .ٕ
 (.ُّٗٗ:ِٖالعبلكات كالبدالت كالمكافآت )النمر، .ٖ

 في حين قسم )عبد المطيف( العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي عمى ثالثة فئات أساسية ىي:
 (.ُُٗٗ،ُِْبيئية، كالعكامؿ الشخصية، كالقدرات الذاتية )عبد المطيؼ،العكامؿ ال

 وفيما يمي توضيح لتأثير بعض ىذه العوامل عمى الرضا الوظيفي:
 أواًل: بعض العوامل الشخصية التي ترجع لمفرد نفسو:

 فكمما ية بيف السف كدرجة الرضا الكظيفيدلت األبحاث عف كجكد عبلقة ارتباطية إيجاب العمر: -ُ
ذلؾ ربما يككف في  زاد عمر الفرد كمما زادت درجة رضاه عف العمؿ، كيرل البعض أف السبب في

أف طمكحات المكظؼ بداية عمره تككف مرتفعة، كبالتالي ال يقابميا في أغمب الحاالت الحاجات 
التي يسبقيا الكاقع الفعمي لمكظيفة كيتسبب ذلؾ في عدـ الرضا الكظيفي، كلكف مع تقدـ العمر 
يصبح الفرد أكثر كاقعية كتنخفض درجة طمكحاتو كيرضى بالكاقع الفعمي كيترتب عمى ذلؾ زيادة 

 (.ََِّ:ُْٕالرضا الكظيفي )عبد الباقي،
مف أكثر القضايا المثيرة لمجدؿ فيما إذا كاف مستكل أداء النساء ىك نفس مستكل أداء  الجنس: -ِ

بلفات الفردية المؤثرة عمى أداء العمؿ بيف الرجاؿ، حيث تشير الدراسات إلى كجكد قميؿ مف االخت
النساء كالرجاؿ، كعمى الرغـ مف كجكد تمؾ االختبلفات إال أف نتائج الدراسات أشارت إلى عدـ 
كجكد اختبلفات أساسية في اإلنتاجية بيف الرجاؿ كالنساء، كبنفس األسمكب فإنو ال تكجد دالئؿ 

 (.َُِْ:ٗٓ)حمد،تشير إلى أف الجنس يؤثر عمى الرضا عف العمؿ 
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المكانة االجتماعية لمعامؿ تدعـ رضاه كتعزز شعكره، في حيف أف تدىكر  المكانة االجتماعية: -ّ
 (.َََِ:ِّْىذه المكانة غالبان ما تؤدم إلى االستياء كعدـ الرضا )ماىر،

لتي تمعب القيـ دكران ميمان في تكجيو كتحديد السمكؾ اإلنساني، كيختمؼ األفراد في القيـ ا القيم: -ْ
يؤمنكف بيا، كيرجع ذلؾ لمعديد مف المتغيرات، فمف الناس مف يعتقد بقيـ الماؿ، كمنيـ مف يعتقد 
بقيـ المكانة االجتماعية كالبعض اآلخر يعتقد بقيـ خدمة المجتمع، كىذا بدكره يؤثر إلى حد كبير 

 (.ََِِ:ٖٓعمى رضا الفرد عف العمؿ )حمكد،
مف  وعمم العامؿ األكثر تعممان يككف أقؿ رضا عفبينت بعض البحكث أف  مستوى التعميم: -ٓ

نعان مقتالعامؿ األقؿ تعممان حيث تككف طمكحات األكؿ مرتفعة عف اآلخر الذم يككف في العادة 
 (.ََِٖ:ِٔبعممو راضيان بو )فممباف،

كيبلحظ أنو يصعب عمى اإلدارة التحكـ في العكامؿ الشخصية في محاكلة رفع مستكل الرضا  
فراد. أما بالنسبة لتأثير ظركؼ العمؿ عمى رضا العامميف فقد أظيرت بعض الدراسات الكظيفي لؤل

كجكد عبلقة طردية قكية مكجبة بيف الراتب كالرضا الكظيفي أم أنو كمما زاد الراتب كمما زاد الرضا 
بلقة جيدة لؤلفراد كذلؾ بيف العبلقات بالرئيس كالزمبلء كالمشرفيف كبيف الرضا الكظيفي، فكمما كانت الع

كمما ارتفع مستكل الرضا لمفرد، كعميو يمكف لئلدارة أف تمعب دكران ميمان في تعديؿ ىذه العكامؿ أك 
 (.ََِْ:ُُْبعضيا مف أجؿ رفع درجة الرضا الكظيفي لمعامميف )شاكيش،

 
 ثانيًا: العوامل التي ترتبط بالمنظمة نفسيا عوامل تنظيمية:

ظركؼ العمؿ داخؿ المنظمة، كذلؾ العكامؿ المرتبطة كتشمؿ مجمكعة العكامؿ المرتبطة ب 
( كيشير ََِٓ:ِْٔبالمناخ التنظيمي داخؿ التنظيـ، درجة األمف كاالستقرار )فميو كعبد المجيد،

المناخ التنظيمي إلى البيئة الداخمية ، مادية أك غير مادية، التي يعمؿ الفرد في إطارىا كيرل آخركف 
عية الكمية لمجمكعة العامميف في التنظيـ الكاحد، في حيف يعتقد آخركف أف أنو عبارة عف البيئة االجتما

المناخ التنظيمي ىك مجمكعة السمات كالخصائص التي تتسـ بيا بيئة المنظمة، التي تؤثر في األطر 
السمككية لؤلفراد كالجماعات كالمنظمات عمى حد سكاء، كالتي يتحدد بمقتضى تأثيرىا عمى تحقيؽ سبؿ 

 (.ََِٖ:ُٖأك ما يعكسو عمى إمكانية المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية )حكيحي، التحفيز
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 :ثالثًا: عوامل نظمية )بيئية(
يقصد بيا عكامؿ ترتبط بالبيئة كتأثيرىا النظمي عمى المكظؼ، بالصكر التي تؤثر في رضائو  

عف الحياة، نظرة المجتمع، تقدير عف كظيفتو كعممو، كمف ىذه العكامؿ )االنتماء االجتماعي، الرضا 
 (.ََِٖ:ُٔالدكر، الخدمات كالتسييبلت( )غكاش،

 

 ( يكضح العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفيِ.ِ.ُشكؿ رقـ )ِ

 
 المصدر: جرد بكاسطة الباحث

 أبعاد الرضا الوظيفي في الدراسة الحالية:
يح كاستعراض أبعاد الرضا الكظيفي في ىذه الدراسة لمكقكؼ أنو مف المفيد تكض يرى الباحث 

عمى المقصكد بكؿ منيا، كبعد االطبلع عمى األدب التربكم المتعمقة بدراسة الرضا الكظيفي، حيث أف 
الرضا الكظيفي بجميع أنكاعو يعتبر ذك أىمية كبيرة في عمميـ، إف كاف مف ناحية الرضا عف طبيعة 

كظيفي )األمف الكظيفي(، كالركاتب كالحكافز كالترقيات، كالعبلقات اإلنسانية، الكظيفة، كاالستقرار ال
 حيث تـ حصر ىذه المتغيرات في خمسة أبعاد كىي:

يتكقع بأف يككف لمياـ الكظيفة تأثير عمى الرضا الكظيفي، فمضمكف الكظيفة  أواًل: طبيعة الوظيفة: 
سب طبيعة الكظيفة قدرات الشخص فيصبح كطبيعتيا كظركفيا تختمؼ مف شخص آلخر، كقد ال تتنا

 غير راض عف عممو، كقد يحدث العكس فتككف االستجابة إيجابية.
تعني كجكد الفرد في كظيفة دائمة كمستقرة تمنحو االستقرار الفكرم كتجنبو  ثانيًا: االستقرار الوظيفي:

سة كالء لممؤسالقمؽ عمى مصيره الكظيفي مما يؤدم إلى تحسيف األداء كضماف ال
 .(ُٓٗٗ:َّْ)المغربي،

ية
ص

خ
ش

 

 الحالة الصحية  -الجنس  -المستوى الوظيفي      -العمر              •

 الدافعية -االتجاهات  -القيم  -سنوات الخدمه    -المستوى التعليمي  •

ية
يم

ظ
تن

 

 العالقات  -سياسات المؤسسة  -ظروف العمل المادية  -الوظيفة نفسها •

 الترقية -أسلوب القيادة  -مجموعات العمل  -األجر والحوافز •

ية
يئ
ب

 

 تقدير الدور  -اإلنتماء اإلجتماعي •

 الخدمات والتسهيالت -الرضا عن الحياة   -نظرة المجتمع •
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يعد األجر كسيمة ميمة إلشباع الحاجات المادية كاالجتماعية  ثالثًا: الرواتب والحوافز والترقيات:
لؤلفراد، كقد أشارت الكثير مف الدراسات إلى كجكد عبلقة طردية بيف مستكل الدخؿ كالرضا عف 

كالعكس ىك الصحيح )أبك العمؿ، فكمما زاد مستكل دخؿ األفراد ارتفع رضاىـ عف العمؿ 
 (. ََِٖ:ٖٓسنينة،

إف المتفحص لممدارس اإلدارية يجد أف كؿ المدارس قد أعطت اىتمامان كبيران لمحكافز المادية، حتى 
المدارس السمككية التي ركزت عمى الحكافز غير المادية لـ تينقص مف أىمية كدكر الحكافز المادية في 

 (. َُِٓ:ُْتحفيز الفرد كتكجييو )ديبة،
إف التقدـ كالترقية مف العناصر المتعمقة بتأميف مستقبؿ المكظؼ كاالستقرار الكظيفي، كمقدار األجر 

 مع حجـ العمؿ الذم يؤديو المكظؼ الذم يحصؿ عميو كمدل تمبيتو لحاجاتو الشخصية، كتناسبو
كظيفي )عبد ككذلؾ تستمر ىذه العكامؿ عمى الفرص المتاحة لمترقي، كمدة تكافر الفرص لمتطكر ال

 (.ََِْ:ُٕٔالباقي،
إف األفراد الذيف يتمتعكف بمستكيات عالية مف عبلقات الصداقة في أماكف  رابعًا: العالقات اإلنسانية:

العمؿ يمثمكف عادة األشخاص األكثر رضان عف كاقع عمميـ، كتعتبر ىذه أحد الميزات الميمة عند 
ؤسسة، كيرل بعض المؤلفيف أف الصداقات ىي جزء تحديد مستكل إنتاجية العمؿ لكؿ مف األفراد كالم
 متمـ لخمؽ بيئة كثقافة االتحاد داخؿ المؤسسات.

الرضا الكظيفي عممية متشابكة ليا أبعاد متعددة، ال يمكف أف  مما سبق يتضح لمباحث أن 
 نحصرىا في جانب معيف، يرجع ذلؾ لمتركيبة المعقدة التي تتككف منيا النفس البشرية حيث اختبلؼ
األفراد كتكجياتيـ كاىتماماتيـ كما ىك الشيء األىـ الذم يشكؿ النسبة الكبرل في التأثير بالرضا 
لدييـ، كيرل الباحث أنو ميما اختمفت تصنيفات العكامؿ التي تؤثر في تحقيؽ الرضا الكظيفي 

سبة، كنظاـ لمعامميف، فإنو مف غير الممكف تحقيؽ الرضا الكظيفي بدكف تكفير بيئة عمؿ مبلئمة كمنا
إشرافي يحقؽ الضماف الكظيفي لمعامميف كيمنحيـ شعكران بأنيـ ضمف محكر اىتمامو، كيكفر ليـ فرص 

 ت المعنكية كالمادية.آيني، إضافة إلى الحكافر كالمكافالترقية كالتقدـ الم
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 النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي: -5.2.2
لباحثيف، كاعتمدت دراستيـ في بدايتيا بشكؿ ناؿ مكضكع الرضا الكظيفي اىتمامان كبيران مف ا 

كبير عمى النظريات التي فسرت الدكافع اإلنسانية، كالتي مف خبلليا حاكلكا تفسير المتغيرات المتصمة 
بالرضا الكظيفي. كقد تكصمكا مف خبلؿ استخداميـ لمطرؽ الحديثة في أبحاثيـ إلى العديد مف 

ضا الكظيفي لدل العامميف كانعكاسيا عمى الفرد كالجماعة النظريات التي ساعدت في تفسير حالة الر 
 (.َُِّ:ْٕكالمؤسسة )اسميـ،
في ىذه الدراسة كمف خبلؿ عرض بعض النظريات المفسرة لمرضا الكظيفي إلى تفسير  وييدف الباحث

نتائج دراستو حكؿ درجة رضا المكظفيف أك عدـ رضاىـ عف عمميـ كفيما يمي عرضا ليذه النظريات 
 لنحك التالي:عمى ا

 أواًل : نظرية اإلنجاز لمكميالند في الحاجات وىذه النظرية قد وضعيا ديفيد مكميالند:
الحاجة إلى اإلنجاز كىي الدافع لمتفكؽ كتحقيؽ اإلنجاز كفؽ مجمكعة مف المعايير، كترل ىذه  -ُ

فاح مف أجؿ النظرية أف األفراد الذيف لدييـ حاجة شديدة لئلنجاز يككف لدييـ دافع التفكؽ كالك
النجاح، كذلؾ لمجرد تحقيؽ النجاح دكف اعتبار إلى المردكد المادم ما لـ ينظر إلى المردكد 

 المادم عمى أنو مؤشر لمنجاح.
الحاجة إلى القكة كالسيطرة كاإلشراؼ عمى اآلخريف حاجة اجتماعية تجعؿ الفرد يسمؾ بطريقة  -ِ

خريف كاألفراد الذيف لدييـ حاجة شديدة تكفر لو الفرصة لكسب القكة، كالتأثير عمى سمكؾ اآل
 إلى القكة يركف في المنظمة فرصة لمكصكؿ إلى المركز كامتبلؾ السمطة.

الحاجة إلى االنتماء كىي الرغبة في بناء عبلقات الصداقة كالتفاعؿ مع اآلخريف، كيشبع  -ّ
قامة عبلقات اجتماعية مع الغير  األفراد ىذه الحاجة مف خبلؿ الصداقة كالحب كا 

 (.ِِٗ-ََِْ:ِٖٗ)العمياف،

إف مساىمة مكميبلند في عممية فيـ التحفيز اإلنساني تتمخص في تحديده لثبلثة أنكاع مف  
الحاجات األساسية التي تؤثر عمى التحفيز كىي: الحاجة إلى السمطة، الحاجة لبلنتماء، كالحاجة 

 (.ََِْ:ِْلئلنجاز )المكسكم،
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ىذه النظرية عمى درجة إشباع حاجات الفرد األساسية حسب  تركز ثانيًا: نظرية الحاجات لماسمو:
(، حيث قاـ بتفسير سمكؾ اإلنساف عمى َُِِ:ّْترتيبيا في سمـ ىرمي كضعو ماسمك، )القطراكم،

أساس حاجاتو اإلنسانية كطبقان ليذه النظرية فإف الحاجات غير المشبعة تصبح المحدد الرئيس لمسمكؾ 
دم إلى عدـ اتزاف الفرد كتدفعو الى االتياف بسمكؾ يؤدم إلى خفض الفردم لحيف إشباعيا، فيي تؤ 

عادة حالة التكازف الداخمي كالفسيكلكجي كال يزكؿ التكتر إال بإشباع الحاجة )أبك  حالة التكتر ىذه كا 
 (.َُِِ:ّٖرحمة،

 

 ( ىـر ماسمك لمحاجات اإلنسانيةِ.ِ.ِشكؿ رقـ )ّ

 
 (َُِِ:ّْ)القطراكم،المصدر: 

كاستفاد الباحث مف ىذه النظرية في أف ىذه الحاجات مجتمعة لدل مكظفي القطاع الحككمي  
 دكف إىماؿ أك إخبلؿ في ترتيب إشباع ىذه الحاجات حتى يتحقؽ الرضا الكظيفي عف العمؿ.

 
عد عمى حجـ الدكر كثيرا مف الباحثيف في مجاؿ الرضا الكظيفي لـ يتعرفكا ب ثالثًا: نظرية اإلدراك:

الذم يمعبو اإلدراؾ الفردم في عممية تككيف اتجاىات الرضا الكظيفي، ألف ىذه النظرية تشير إلى أف 
الرضا عف العمؿ يحدث نتيجة لئلدراؾ الفردم لمعمؿ كليس عمى أساس الحقائؽ المكضكعية المتعمقة 

لعكامؿ المكقفية مف ناحية كاتجاىات بيذا العمؿ. إف اإلدراؾ ما ىك إال عامبل )متغيران( كسيط بيف ا
 (.ََِٖ:َٓالفرد مف ناحية أخرل )ضيكفي،

 
كضعت ىذه النظرية تصكران لمرضا مف خبلؿ كجكد عامميف أحدىما  رابعًا: نظرية العاممين لييرزبرج:

لو عبلقة بالظركؼ المادية لمعمؿ )عكامؿ صحية( مثؿ )ضماف العمؿ، االجر، مناخ العمؿ، االضائة، 
 (.ُٖٗٗ:ِْات العمؿ، كأسمكب اإلشراؼ، كالعبلقات بيف العامميف كاإلدارة( )آؿ الشيخ،اجراء

حاجات 
 تحقيق الذات

حاجات التقدير 
 واإلحترام

 الحاجات اإلجتماعية

 الحاجات األمنية

 الحاجات الفسيولوجية أو العضوية
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كتتشابو ىذه النظرية بشكؿ كبير مع نظرية ماسمك في تدرج الحاجات اإلنسانية، كما بينت عمييا إلى 
شباع حد كبير، فإذا ما حاكلنا المقارنة بيف النظريتيف فإنو يمكف تصنيؼ العكامؿ التي تؤدم إلى إ

االنتماء( بأنيا عكامؿ كقائية عند ىيرزبرج، -األمف-الحاجات الثبلث األكلى عند ماسمك )السيكمكجية
تحقيؽ  –بينما العكامؿ التي تؤدم إلى إشباع الحاجات الرابعة ك الخامسة عند ماسمك )االحتراـ كالتقدير

 (.ََِٗ:ِْي،الذات( ىي نفسيا العكامؿ الحافزة كالدافعة بنظرية ىيرزبرج )الخميف
نتاج نتاجية، فتحقيؽ اإلح العبلقة بيف الرضا الكظيفي كاإلىذه النظرية تكض ويرى الباحث أن 

 بالرضا عف عممو فتكفر لو شعكران  لممنظمة يتـ أكال بإشباع الحاجات التي تخمؽ لدل الفرد شعكران 
 لمتطكر الشخصي. كفرصان  يجابيان إ

 ( يكضح فييا الباحث نمكذج ىرزبرج لمعامميف/ نمكذج ماسمك لمحاجاتِ.ِ.ّ) شكؿ رقـْ

 
 المصدر: جرد بكاسطة الباحث
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ـ كتفسير قياـ الفرد باختيار ُْٔٗطكر ىذه النظرية فكتكر فركـ عاـ  خامسًا: نظرية التوقع لفروم:
تقاد الفرد بأف لديو القدرة سمكؾ معيف دكف غيره. كترل أف دافعية الفرد لمقياـ بسمكؾ معيف تتحدد باع

عمى القياـ بذلؾ السمكؾ، كأف القياـ بذلؾ السمكؾ سيؤدم إلى نتيجة معينة كأف ىذه النتيجة ذات أىمية 
 (.ََِٕ:ِٓلمفرد، كىذا يعني أف حفز الفرد يعتمد عمى تكقعاتو )فممباف،

الرضا أك  بأف فركـ فسر الرضا الكظيفي عمى أساس أف عممية الشيخ خميل وشريركيضيؼ  
عدـ الرضا تحدث نتيجة لممقارنة التي يجرييا الفرد بيف ما كاف يتكقعو مف عائد السمكؾ الذم يتبعو، 
كبيف المنفعة الشخصية التي يحققيا بالفعؿ كمف ثـ فإف ىذه المقارنة تؤدم لمفرد إلى المفاضمة بيف 

تطابؽ مع المنفعة التي يجنييا عدة بدائؿ مختمفة الختيار نشاط معيف يحقؽ العائد المتكقع بحيث ت
بالفعؿ، كىذه المنفعة تضـ الجانبيف المادم كالمعنكم معان، كتقتضي نظرية التكقع في تفسيرىا لمرضا 
الكظيفي أف الفرد يحاكؿ الحصكؿ عمى العائد أثناء قيامو بعمؿ ما كيتكقؼ رضاه عمى مدل اتفاؽ 

 (.ََِٕ:ٖٔٔتحقو )الشيخ خميؿ؛ شرير،العائد الذم يحصؿ عميو مف عممو مع ما يعتقد أف يس
 

 ( يكضح فييا الباحث نظرية التكقع لفرـكِ.ِ.ْشكؿ رقـ )ٓ

 
 المصدر: جرد بكاسطة الباحث

 
يكضح المشعاف بأف ىذه النظرية تذىب إلى أف الرضا  سادسًا: نظرية العدالة والمساواة آلدمز:

اؾ تكازف بيف ما يقدمو الفرد لمعمؿ كبيف ما يحصؿ عميو الفرد مف العمؿ، الكظيفي يتحقؽ إذا كاف ىن
أم بمعنى إيجاد تكازف بيف المدخبلت )ما يبذلو مف مجيكد( كالعكائد )النتائج التي يحققيا العامؿ مف 

 جهد الفرد•

 إنجاز الفرد•

العالقة بين الجهد 
 واإلنجاز

 ترقية •

 مكافأة تشجيعية•

العالقة بين 
 اإلنجاز والمكافأة
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بالرضا بيف العامميف، أما إذا لـ يحدث التكازف فإف  العمؿ( فإذا تحقؽ التكازف فإف ذلؾ يحدث شعكران 
 (.ُْٗٗ:َِّذلؾ يخمؽ حالة مف عدـ الرضا )المشعاف،

بأنو ىذه النظرية تركز عمى مدل شعكر الفرد بالعدالة كالمساكاة في معاممة  وأضاف الموسوي 
لعمؿ المنظمة لو مقارنة مع معاممتيا لؤلفراد اآلخريف بيا كخاصة في نفس مجمكعة ا

 .(ََِْ:ِّ)المكسكم،
 

 الكظيفي لمرضا المفسرة لمنظريات ممخص يكضح( ِ.ِ.ُ) رقـ جدكؿّ

نظرية اإلنجاز 
 لمكميالند

 اإلدراك الحاجات لماسمو
العاممين 
 لييرزبرج

التوقع 
 لفروم

العدالة 
 والمساواة آلدمز

الحاجة إلى -
 نجازإلا
إلى  الحاجة-

رة طالقكة كالسي
 شراؼكاإل
الحاجة إلى -
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النظريات السابقة أجمعت عمى كجكب تكفير  وفي نياية ىذا السرد يتضح لمباحث أن 
ك معنكية، إال أنيا اختمفت في ترتيب ىذه الحاجات المختمفة لؤلفراد العامميف سكاء كانت مادية أ

الحاجات، فبعض النظريات ركزت عمى الجانب المادم كجعمتو ىك األكؿ لزيادة دافعية األفراد نحك 
العمؿ، في حيف أف بعض النظريات األخرل أكلت الجانب المعنكم اىتمامان أكبر، كعمى الرغـ مف 

بلن منيا يكمؿ اآلخر كاألخذ بيا جميعان يمكف أف اختبلؼ تمؾ النظريات إال أف الباحث يرل بأف ك
يساىـ في تحقيؽ الرضا الكظيفي لدل المكظؼ، كأيضان كؿ نظرية فسرت الرضا الكظيفي كفؽ العكامؿ 

 المحيطة بو.
 الرضا الوظيفي من منظور إسالمي: -6.2.2
تي فطره اهلل لقد حث اإلسبلـ عمى أداء العمؿ بصكرة مناسبة بما يتفؽ مع حاجاتو كنظرتو ال 

، كالعمؿ في اهلل يثاب عمييبو اإلنساف قكتو عبارة عف عبادة عمييا، كجعؿ مف العمؿ الذم يكتسب 
اإلسبلـ مفيكـ كاسع يشمؿ أداء الشعائر كغيرىا مف التصرفات ككؿ ما يمارسو اإلنساف مف عمؿ يعد 

 (.َُُِ:ُٔمشركعان كيقصد بو كجو اهلل )آؿ رشيد،
متكامؿ كصالح لكؿ زماف كمكاف، حيث لـ يترؾ أيا مف األمكر المتعمقة كاإلسبلـ ديف شامؿ ك  

 (.ََِٗ:ِْبتسيير نظاـ الحياة إال كضحيا مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة )الخميفي،
، كتقتضي عمى مف أىبلن ليامسؤكلية ال تككؿ إال لمف كاف كتعد الكظيفة في المفيكـ اإلنساني  

اهلل في تصرفاتو كأفعالو، كأف يعامؿ األفراد في التنظيـ معاممة حسنة كريمة عادلة ، لما  قمدىا خشيةتي
في ذلؾ مف تأثير في استقرار األمف كغرس الرضا في نفكس العامميف مما يبعث فييـ ركح الحماس 

عية كشامبلن كاإلقباؿ عمى العمؿ بكفاءة كفاعمية ، كلقد جاء اإلسبلـ سابقان لما قبمو مف النظريات الكض
لجميع األمكر التي مف شأنيا أف تحقؽ أعمى درجات الرضا بيف العامميف كتحثيـ عمى حسف األداء، 
فاىتـ بالعبلقات االجتماعية بيف األفراد كترسيخ مبادئيا في كثير مف المفاىيـ األساسية مثؿ التعاكف 

كاألمانة كاإلخبلص في العمؿ  عمى البر كالتقكل كالتحمي باألخبلؽ الفاضمة ككذلؾ التحمي بالصدؽ
 (.َُِّ:ٕٓ)البشر،
( أف الرضا ثمرة الجيد في الدنيا كغاية الحياة، كىك مف أعمى ُّٗٗ:ِٕكيذكر )المشعاف، 

مقامات المقربيف كمنتيى اإلحساف في العمؿ كالمكافآت، كالرضا المتبادؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ ىك 
نما تقكـ العبلقة بينيما عمى أساس أف الفكز العظيـ كىما ليس أمريف متضاديف أك م نفصميف، كا 

اًدًقيفى ًصٍدقيييـٍ أحدىما مكجب لآلخر كتحقيقيا قمة المقامات قاؿ تعالى:  قىاؿى الٌموي ىىذىا يىٍكـي يىنفىعي الصَّ
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ٍنييـٍ  اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا رًَّضيى الٌموي عى نَّاته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ـٍ جى ـي  لىيي ٍنوي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي كٍا عى  كىرىضي
 (.ُُٗ)المائدة:

ًئنَّةي )كقاؿ تعالى:  بًِّؾ رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن )ِٕيىا أىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى ًمي ًفي ِٖ( اٍرًجًعي ًإلىى رى ( فىاٍدخي
نًَّتي )ًِٗعبىاًدم ) ًمي جى  (.ِٕ)الفجر: (َّ( كىاٍدخي

 

 وث الرضا الوظيفي:كيفية حد -7.2.2
يجتيد العاممكف، لكي يصمكا إلى أىداؼ معينة كينشطكف في أعماليـ، العتقادىـ أف األداء  

سيحقؽ ليـ ىذه األىداؼ، كمف ثـ فإف بمكغيـ إياىـ سيجعميـ أكثر رضان، كحيف ننظر لمرضا كنتيجة 
حدكثو، سنجد أف تمؾ  لمكشؼ عف الكيفية التي يتحقؽ بيا كالعكامؿ التي تسبقو كتعد مسؤكلة عف

 :كىي كاآلتي (ََِِ:َِِ)فرج،نحك ذكرىا نسؽ مف التفاعبلت تتـ عمى  العكامؿ تنتظـ في
الحاجات: لكؿ فرد قدر مف الحاجات يريد أف يسعى إلشباعيا، كيعد العمؿ أكثر مصادر ىذا  -ُ

 اإلشباع إتاحة.
در المتكقعة إلشباع تمؾ الدافعية: تكلد الحاجات قدران مف الدافعية تحث عمى التكجو لممصا -ِ

 الحاجات.
األداء: تتحكؿ الدافعية إلى أداء نشط لمفرد كبكجو خاص في عممو اعتقادان منو أف ىذا األداء  -ّ

 كسيمة إلشباع حاجات الفرد.
 اإلشباع: يؤدم األداء الفعاؿ إلى إشباع حاجات الفرد. -ْ
عممو يجعمو راضيان عف ء في الرضا: إف بمكغ الفرد مرحمة اإلشباع مف خبلؿ األداء الكؼٍ  -ٓ

 العمؿ باعتباره الكسيمة التي يتسنى مف خبلليا إشباع حاجاتو.
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 ( يكضح ديناميات عممية الرضاِ.ِ.ٓشكؿ رقـ )ٔ

 
 (َََِ:ِِّالمصدر: )شكقي،

 قياس الرضا الوظيفي: -8.2.2
مى مستكل رضا جماعة العمؿ يقصد بعممية قياس الرضا: عممية جمع لمبيانات الدالة ع 

المكجكدة في المنظمة عف عناصر الرضا المختمفة، كعممية القياس تعتبر الخطكة األساسية في 
رسـ السياسات كاتخاذ الخطكات  دراسات الرضا الكظيفي، ككفقان لمنتائج تعمؿ إدارات المنظمات عمى

أك الحفاظ عمى مستكياتو  تكاه منخفضان زمة لزيادة كتنمية الرضا الكظيفي بيف عاممييا إف كاف مسبلال
 الحالية إف كاف مقبكالن، كتتمخص أىداؼ قياس الرضا باآلتي:

 تحديد مستكل رضا أفراد التنظيـ كمعرفة معيار الرضا أك عدـ الرضا. -ُ
 معرفة مدل اختبلؼ مستكيات الرضا بيف جماعات كأقساـ العمؿ في المنظمة. -ِ
يفي كالعديد مف سمككيات أفراد التنظيـ كمف ذلؾ عمى دراسة العبلقة بيف مستكل الرضا الكظ -ّ

 (.ََُِ:َُُسبيؿ المثاؿ التغيب كاالستقالة مف العمؿ كمستكل األداء الكظيفي )ىاشـ،

إف قياس الرضا الكظيفي ييـ كبلن مف عمماء النفس كالمديريف، فكثيران مف القرارات اإلدارية  
كعميو فقد كاف تطكير قياس الرضا ىدفان جكىريان  تفحص كتدرس، كفؽ تأثيرىا عمى الرضا الكظيفي،

لبحكث العمكـ السمككية، أما المديركف فيـ ييتمكف بقياس الرضا الكظيفي ألنيـ يعتبركنو مؤشران لمكفاءة 
 (.َُِٓ:َّالتنظيمية )الزاممي،

 وىناك العديد من الطرق لقياس الرضا الوظيفي، وفيما يمي عرضًا ألىميا وأكثرىا شيوعًا:
مقاييس المكضكعية: ىذا النكع يقيس الرضا مف خبلؿ اآلثار السمككية لو مثؿ الغياب كترؾ ال -ُ

الخدمة، كىذا النكع مف المقاييس يغمب عميو الطابع المكضكعي حيث تستخدـ كحدات قياس 
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مكضكعية لرصد السمكؾ فيو. كيتميز ىذا النكع بأنو يفيد في التنبيو بالمشكبلت الخاصة برضا 
كنيا ال تكفر بيانات تفصيمية تتيح التعرؼ عمى أسباب ىذه المشكبلت أك تشير إلى األفراد كل

 (.ََِٔ:ُْأساليب العبلج الممكنة )البدراني،
المقاييس التي تعتمد عمى جمع المعمكمات مف العامميف كذلؾ باستخداـ كسائؿ محددة مثؿ  -ِ

ضا الكظيفي، أك صحيفة االستقصاء التي تستعمؿ عمى مجمكعة مف األسئمة خاصة بالر 
باستخداـ طريقة المقاببلت الشخصية التي يجرييا الباحثكف مع العامميف في المنظمة )عبد 

 (.ََُِ:َِِالباقي،

أف لكؿ طريقة مف طرؽ قياس الرضا الكظيفي مزاياىا كعيكبيا، كعمى اإلدارة  ومما سبق يتبين لمباحث
مع البحث، مف طبيعة المكظفيف كنمكىـ في المؤسسة اختيار الطريقة األنسب، حسب ما يبلئـ مجت

الكظيفي كمستكل ثقافتيـ كتعميميـ، كحسب اإلمكانات المتكفرة، كمراعاة كذلؾ درجة الدقة المرجك 
تحقيقيا مف القياس، كيمكف استخداـ أكثر مف طريقة حتى يتـ تبلقي العيكب، كيستطيع في الكقت ذاتو 

 تحقيؽ المزايا.
 

 الوظيفي:عوامل زيادة الرضا  -9.2.2
بسبب بعض اآلثار السمبية التي تحدث بسبب عدـ الرضا عف العمؿ فإف اإلدارة يجب أف  

تيتـ بتحسيف حالة الرضا عف العمؿ كمف بيف الكسائؿ التي يمكف استخداميا في مجاؿ زيادة الرضا 
 -الكظيفي ما يمي:

جر كالممؿ مما يضفي اجعؿ العمؿ مسميان: فكثير مف األعماؿ خاصة الركتينية منيا تثير الض -ُ
الكآبة عمى جك العمؿ كيخمؽ اإلحساس بعدـ الرضا، كىناؾ العديد مف الكسائؿ التي يمكف 
استخداميا لمتخفيؼ مف ذلؾ منيا إذاعة بعض المقطكعات المكسيقية كنشر بعض الصكر 
عف المكاقؼ المضحكة في العمؿ كتكزيع بعض اليداية البسيطة كما شابو )جرينرج 

 (.ََِْ:ُِْكباركف،
العدالة في األجكر كالمكافآت: حينما يعتقد الناس أنيـ يحصمكف عمى أجكر كمكافآت غير  -ِ

عادلة، فإف ذلؾ مف شأنو أف يخمؽ لدييـ إحساس بعدـ الرضا، لذلؾ البد أف تحرص الشركة 
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عمى بناء نظاـ لؤلجكر كالمزايا اإلضافية، يستشعر معو األفراد بالعدؿ في المعاممة )رفاعي 
 (.ََِْ:ُِّيكني،كبس

ككذلؾ في مجاؿ حقكؽ المكظفيف، كتتضمف الركاتب كالعبلكات كالبدالت كالترقيات كاإلجازات  -ّ
 كالمعاشات كالمكافآت لمتقاعديف.

 تكميؼ األفراد باألعماؿ التي تستغرؽ معظـ اىتماماتيـ. -ْ
 تجنب التكرار الذم يثير الضجر كالممؿ لدل األفراد. -ٓ
ماح ليـ باتخاذ القرارات في مجاؿ عمميـ، فإف مستكل الرضا أنو باحتراـ العامميف كالس -ٔ

 (.ََِٖ:ِّالكظيفي يتحسب كثيران )غكاش،

 

 التعقيب عمى المبحث األول: -10.2.2
اتجاىات مختمفة بسبب تناكؿ المكضكع مف قبؿ جيات  اختمؼ تعريؼ الرضا الكظيفي كاتخذ 

جماع بيف الباحث كتـ تبني  حكؿ مفيكـ محدد لمرضا الكظيفييف اختصاص مختمفة، فبل يكجد اتفاؽ كا 
تعريؼ الخيرم لمرضا الكظيفي كىك: الشعكر باالرتياح النفسي تجاه العمؿ كالعامميف يظير مف خبلؿ 
سمككو الخارجي في حرصو عمى حسف التعامؿ كزيادة اإلنتاجية، كذلؾ نتيجة ما يحصؿ عميو مف 

 التي يعمؿ بيا. حكافز مادية كمعنكية مف ىذه المؤسسة أك المنظمة
إف أىمية الرضا الكظيفي تكمف بككنو يؤثر عمى الكثير مف الظكاىر التنظيمية، لذلؾ تقكـ كثير مف 
المنظمات باالىتماـ بدراسة الرضا لدل العامميف فييا لتككف أكثر إدراكان كمعرفة لحقيقة مشاعر األفراد 

 كلتتجنب الكثير مف المشاكؿ الناتجة عف عدـ الرضا.
ة تؤثر في الرضا الكظيفي كىي عكامؿ شخصية كعكامؿ تنظيمية كعكامؿ ني ثبلثة عكامؿ رئيستـ تب
 بيئية.

 كميبلند، كنظرية الحاجات لماسمككمف أىـ النظريات التي تـ تناكليا في الدراسة: نظرية اإلنجاز لم
 ة كالمساكاة آلدمز.كنظرية اإلدراؾ، كنظرية العامميف لييرزبرج، كنظرية التكقع لفركـ، كنظرية العدال

كتناكؿ مبحث الرضا الكظيفي عمى نظرة اإلسبلـ لمرضا الكظيفي كلمعمؿ حيث حث عمى أداء العمؿ 
 بصكرة مناسبة لما يتفؽ مع حاجاتو كنظرتو التي فطره اهلل عمييا.
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كتبنت الدراسة خمسة مف التفاعبلت التي تؤدم إلى حدكث الرضا الكظيفي كىي: الحاجات كالدافعية 
 ألداء كاإلشباع كالرضا.كا

تيف لقياس الرضا كطرؽ قياسو كتناكلت طريقتيف رئيسكما كتطرقت الدراسة إلى قياس الرضا الكظيفي 
الكظيفي كىما المقاييس المكضكعية كالمقاييس التي تعتمد عمى جمع المعمكمات مف العامميف باستخداـ 

 كسائؿ محددة.
لرضا الكظيفي كىي: جعؿ العمؿ مسميان كالعدالة في األجكر كتبنت الدراسة ستة عكامؿ ككسائؿ لزيادة ا

باألعماؿ التي تستغرؽ اىتماميـ كتجنب التكرار  فراداألآت كمجاؿ حقكؽ المكظفيف كتكميؼ كالمكاف
 الذم يثير الضجر كالممؿ لدييـ كاحتراـ العامميف كالسماح ليـ باتخاذ القرارات في مجاؿ عمميـ.
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 تمييد: -1.3.2
عف قمؽ المستقبؿ، كقد قسمو الباحث إلى عدة عناكيف  ىذا المبحث تـ تخصيصو لمحديث 

كمف  عف مفيـك كتعريؼ القمؽ بشكؿ عاـتشمؿ جكانب ميمة في قمؽ المستقبؿ، العنكاف األكؿ يتحدث 
ثـ بعنكاف ثاني تطرؽ الباحث فيو ألنكاع القمؽ، ثـ أتبعو بعنكاف ثالث ميـ كىك مفيـك قمؽ المستقبؿ، 

أسباب قمؽ المستقبؿ، كعنكاف خامس تطرؽ فيو لسمات ذكم قمؽ  كمف ثـ عنكاف رابع تحدث عف
المستقبؿ، كمف ثـ بعنكاف سادس عف اآلثار السمبية لقمؽ المستقبؿ، كأتبعو بعنكاف سابع لمنظريات 

 ثـ أخيران  ف قمؽ المستقبؿ مف منظكر اإلسبلـالمفسرة لقمؽ المستقبؿ، كأيضان عنكاف ثامف يتحدث ع
 لتعامؿ كالتخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ كأتبعو بممخص عاـ لممبحث.بعنكاف تاسع عف طرؽ ا

 يعي في كؿ آليات السمكؾ اإلنسانيالقمؽ يعد مف االنفعاالت اإلنسانية األساسية، كجزء طب 
حيث احتؿ في عمـ النفس الحديث مكانة بارزة، كيعتبر القمؽ آفة العصر الحديث، كما كيعد ظاىرة 

حاء العالـ كىك ميبلد لمتعقيدات المادية كالمعنكية التي غزت المجتمعات نفسية ذات انتشار كاسع في أن
فيك يسيطر عمى ذات اإلنساف كأفكاره، فمذلؾ ال يعتبر القمؽ حالة كراثية، بؿ حالة مكتسبة مف بيئة 

 اإلنساف.
  

 مفيوم القمق: -2.3.2
 :مفيوم القمق لغويًا 

ات قمقان، كأقمقو أم غيره، كأقمقو أم حركو "االنزعاج كيقاؿ: ب عرف ابن منظور القمق بأنو: 
مف مكانو، كفي حديث عمي رضي اهلل عنو: أقمقكا السيكؼ في أغمادىا أم مرقدىا" )ابف 

 (.323منظكر:
كقمؽ  بأنو: "قمؽ الشيء قمقان حركو المعجم الوسيطعمى ما كرد في  كيمكف تعريؼ القمؽ بناءن  

عمى حاؿ كاضطرب كانزعج فيك قمؽ كالقمؽ حالة انفعالية قمقان: لـ يستقر في مكاف كاحد كلـ يستقر 
 (.2004:756تتميز بالخكؼ مما قد يحدث كالمقبلؽ ىك القمؽ الشديد" )المعجـ الكسيط،
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 :مفيوم القمق اصطالحًا 

 يجة تكقع تيديد خطر فعمي أك حادث"حالة تكتر شامؿ كمستمر نت عرفو )العبيدي( بأنو: 
فسية كجسمية، كىك مركب انفعالي مف الخكؼ المستمر بدكف مثير كيصحبو خكؼ غامض كأعراض ن
 (.2009:49ظاىر كالتكتر كاالنقباض" )العبيدم،

ف عدـ التحديد كرد "حالة انفعالية حكؿ شيء ما، يتضمف نكعان م بينما عرفو )الكتاني( بأنو: 
سان عامان بعدـ حساإالمكقؼ أك تنسحب منو. كىك يعكس  تجعؿ األنا تتجنب ذلؾ ،فعؿ لمكقؼ خطر

الكفاءة كالعجز، كاستجابة انفعالية معرفية تتميز بالخكؼ مف نتائج سمبية محتممة كشيكة الحدكث" 
 (.2004:23)الكتاني،
تصيب  ؼ الشديد الغامض ال يعرؼ ليا سبب"حالة مف الخك  كما وعرفو )أبو إسحاق( بأنو: 

، يتكقع حدكث الشر في أم كقت، كغالبان ما الفرد كتجعمو مشتتان، غير مستقر، كغير قادر عمى التركيز
 (.2000:97يككف مصحكبان بنكعيف مف األعراض: عضكية كنفسية" )أبك اسحاؽ،

بالرغـ مف اختبلؼ تعريفات العمماء كالباحثيف  وباإلشارة إلى ما تقدم، يرى الباحث الحالي أنو 
بر المحكر األساسي كالمنبت األكؿ لمقمؽ كاختبلؼ تفسيراتيـ لو، إال أنيـ أجمعكا عمى أف القمؽ يعت

لجميع االضطرابات السمككية التي ليا تأثير مباشر عمى صحة الفرد بشقييا الجسمي كالنفسي كتأثيرىا 
نتاجيتو.  السمبي عمى مستكل تكافقو كسمككو كتقدمو كا 

 

 أنواع القمق: -3.3.2
نكاع القمؽ كقد يرجع ذلؾ اختمؼ العديد مف الباحثيف كالميتميف بمكضكع القمؽ في تصنيفيـ أل 

إلى اختبلؼ في تحديد مفيـك دقيؽ لمقمؽ، أك نظران الختبلؼ نظرتيـ في القمؽ، كسيستعرض الباحث 
 أنكع القمؽ بشيء مف التفصيؿ:

 بأف القمؽ ينقسـ إلى أربعة أنكاع كىي: )الصفدي(ترل 
 كعائمان. القمؽ العاـ: كىك الذم ال يرتبط بشيء محدد بؿ نجد القمؽ غامضان كعامان  -ُ
 المخاكؼ: كىنا يرتبط القمؽ بمكضكع محدد كالخكؼ مف المرض أك السرطاف ... إلخ. -ِ
نما بطبيعة الكجكد نفسو )مف أنا؟ لماذا  -ّ القمؽ الكياني: كىك الذم ال يتعمؽ بمشكمة التكيؼ كا 

 نعيش ... إلخ(.
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أعراض  القمؽ الثانكم: كىك الذم يصاحب األمراض النفسية كالعقمية األخرل كعرض مف -ْ
 (.44:2013االضطرابات النفسية حيث يعتبر عرضان مشتركان بيف األمراض )الصفدم،

 عف ثبلثة أنكاع لمقمؽ كىي: )فرويد(في حيف تحدث 
القمؽ المكضكعي: كيطمؽ عميو عدة مسميات القمؽ العادم أك القمؽ الصحي، أك القمؽ  -ُ

كيحدث ىذا في مكاقؼ التكقع أك الكاقعي أك القمؽ السكم كىك ىاـ كضركرم لمحياة كلمتقدـ، 
الخكؼ مف فقداف شيء مثؿ القمؽ المتعمؽ بالنجاح أك التفكير بالمستقبؿ أك بامتحاف أك 

 (.262:2010انتظار نبأ ميـ )رمضاف،
القمؽ العصابي: كىك داخمي المنشأ، ىذا النكع مف القمؽ يحدث لمفرد دكف أف يستطيع معرفة  -ِ

كف الشعكر بعدـ االرتياح كترقب المصائب دائـ سبب مخاكفو )مصدر العمة(، حيث يك
 (.16:2015كمستمر عند الفرد كيطمؽ عميو أحيانان بالقمؽ اليائـ الطميؽ )مقداد،

القمؽ الخمقي: يحدث ىذا النكع مف القمؽ نتيجة الصراع الذم يحدث داخؿ الشخص، كليس  -ّ
تج عف حكـ األنا األعمى الصراع الذم يحدث بيف الشخص كالعالـ الخارجي، أم أنو القمؽ النا

حباط بالنسبة لمككنات األنا األعمى حيف يسببو عمؿ نو يمي اإلأ، أم بكجكد ذنب أك إثـ ارتيكب
 (.219:1981يقكـ بو األنا )الرفاعي،

 فكضعت تصنيفان مفصبلن لمقمؽ كالتالي: )جودة(أما 
 :مف حيث كعي الفرد بو 
التصدم ليا كيزكؿ في الغالب بزكاؿ تمؾ قمؽ شعكرم: يعي الفرد أسبابو كيمكنو تحديدىا ك  -ُ

 األسباب.
 قمؽ الشعكرم: ال يدرؾ الفرد مبرراتو كدكاعيو رغـ سيطرتو عمى سمككو. -ِ
 مف حيث شدتو: -ّ
 قمؽ بسيط. -ْ
 قمؽ حاد. -ٓ
 قمؽ مزمف. -ٔ
 :مف حيث درجة تأثيره عمى أداء الفرد لكاجباتو كميامو 
 قمؽ ميسر. -ُ
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 قمؽ منشط لؤلداء. -ِ
 قمؽ مثبط كمضعؼ. -ّ
 ثيره عمى تكافؽ الفرد كصحتو النفسية:مف حيث تأ 
 قمؽ عادم كاقعي. -ُ
 قمؽ خمقي ضميرم. -ِ
 (.142:2012قمؽ عصابي )جكدة، -ّ

تسميات القمؽ تتعدد حسب المكاقؼ التي تثير القمؽ لدل الفرد فمنيا قمؽ  ويرى الباحث بأن 
راسة قمؽ االمتحاف كقمؽ االنفصاؿ كقمؽ المكت كقمؽ المستقبؿ كسكؼ يتناكؿ الباحث في ىذه الد

 المستقبؿ.
كال يمكف لباحث ما دراسة قمؽ المستقبؿ بعيدان عف دراسة القمؽ كالتعرؼ عمى أنكاعو  

كتصنيفاتو كمفاىيمو، ال سيما كأف العديد مف المتخصصيف كعمماء النفس اعتبركا أف قمؽ المستقبؿ 
بالتفريؽ بيف القمؽ كقمؽ  نكع مف أنكاع القمؽ فمنيـ مف ربط بيف القمؽ كقمؽ المستقبؿ كمنيـ مف اىتـ

 المستقبؿ.
 

 مفيوم قمق المستقبل: -4.3.2
كما تعددت تعريفات القمؽ نجد أف تعريفات قمؽ المستقبؿ أيضان تعددت كتباينت، نظران  

 الختبلؼ نظرات ككجيات رأم الباحثيف فيو كلمفئة المستيدفة، كمف بيف تعريفات قمؽ المستقبؿ ما يمي:
خمؿ اك اضطراب نفسي المنشأ ينجـ عف خبرات ماضية غير سارة، مع " عرفو )أحمد( بأنو: 

تشكيو كتحريؼ إدراكي معرفي لمكاقع كلمذات مف خبلؿ استحضار لمذكريات كالخبرات الماضية غير 
السارة، مع تضخيـ لمسمبيات تجعؿ صاحبيا في حالة مف التكتر كعدـ األمف، مما قد يدفعو إلى تدمير 

كتعميـ الفشؿ كتكقع الككارث، كتؤدم بو الى حالة مف التشاؤـ مف المستقبؿ، الذات كالعجز الكاضح 
كقمؽ التفكير في المستقبؿ، كالخكؼ مف المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية المستقبمية المتكقعة، 

 (.512:2013كاألفكار الكسكاسية كقمؽ المكت كاليأس )أحمد،
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ة مف التكتر كالشعكر بالخكؼ كعدـ االرتياح، "حال وحدد )حنتول( تعريق قمق المستقبل بأنو: 
حساس باإلحباط الضاغطة كالنظرة التشاؤمية مع اإلحداث الحياتية دـ القدرة عمى مكاجية األكع

 (.51:2012المستمر عند التفكير السمبي بالمستقبؿ كالخكؼ الدائـ مف المرض )حنتكؿ،
"حالة انفعالية نحك المستقبؿ  و بأنو:ويتبنى الباحث تعريف )جبر( لقمق المستقبل والذي يعرف 

تتسـ بالتكتر كتكقع الشر كالخكؼ مف حدة المشاكؿ الحياتية المتكقعة سكاء كانت اقتصادية أك سياسة 
 (.43:2012كقد يصاحب ىذه الحالة العديد مف االضطرابات التي تؤثر سمبان عمى سمكؾ الفرد" )جبر،

لة انفعالية متمثمة بالترقب أك التكقع مصحكبة "حا وعرف )الحمداني( قمق المستقبل بأنو: 
بعدـ االطمئناف أك االرتياح لما تحممو األياـ القادمة، تدفع الفرد لمتفكير في مستقبؿ حياتو كما سيؤكؿ 
إليو في ظؿ ظركؼ حياتية متغيره تحصؿ خبلليا أمكر غير متكقعة لمفرد، تككف مبعث ألـ الفرد" 

 (. 80:2011)الحمداني،
الترقب كالكىـ، "حالة انفعالية غير سارة تنتج مف األفكار البلعقبلنية  )المصري( بأنو:وعرفو  

كالخكؼ  قع الككارث كفقداف الشعكر باألمفتدفع صاحبيا لحالة مف االرتباؾ كالتكجس كالتشاؤـ كتك ف
مف المشكبلت األسرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية المتكقع حدكثيا في المستقبؿ" 

 (.35:2011لمصرم،)ا
"تكقع الفرد لكجكد خطر يتيدد حياتو كمستقبمو كقد  وعرف قمق المستقبل )عسمية والبنا( بأنو: 

ال يككف ليذا الخطر أم كجكد، ينجـ عنو فقداف الشعكر باألمف كالنظرة التشاؤمية لممستقبؿ كالحياة" 
 (. 1124:2011)عسمية كالبنا،

مف القمؽ العاـ عمى المستقبؿ يمتمؾ جذكره في الكاقع الراىف "جزء  كما ويعرفو )البدران( بأنو: 
دراؾ العجز في تحقيؽ األىداؼ اليامة كفقداف السيطرة عمى  كيتمثؿ مجمكعة مف البني كالتشاؤـ كا 

 (.335:2011الحاضر كعدـ التأكد مف المستقبؿ" )البدراف،
سمبي تجاه المستقبؿ، كالنظرة "ىك الشعكر بعدـ االرتياح كالتفكير ال وعرفو )المشيخي( بأنو: 

السمبية لمحياة، كعدـ القدرة عمى مكاجية األحداث الحياتية الضاغطة، كتدني اعتبار الذات، كفقداف 
 (.47:2009الشعكر باألمف مع عدـ الثقة بالنفس" )المشيخي،

"اضطراب نفسي ناتج عف حالة خكؼ مف المستقبؿ ألسباب ظاىرة أك  ويرى )بمكيالني( بأنو: 
جيكلة، تجعؿ مف صاحبيا في حالة مف التكتر أك السمبية أك العجز تجاه الكاقع كتحديداتو عمى م

 (.24:2008المستكييف الفردم كالجماعي" )بمكيبلني،



 

61 

 

"عبارة عف حالة انفعالية غير سارة تنتاب الفرد أثناء  ويعرف )السيد( قمق المستقبل بأنو: 
ان لمستقبمو كلما سكؼ يككف عميو ىذا المستقبؿ كالشعكر بشيء التفكير في المستقبؿ يتكقع خبلليا تيديد

مف التشاؤـ كعدـ الرضا كعدـ االطمئناف بالمستقبؿ كالخكؼ كالعجز كعدـ تحقيؽ اآلماؿ في المستقبؿ 
كالخكؼ مف المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية المتكقعة في المستقبؿ مصحكبة بشيء مف عدـ 

ح كالتكتر كالضيؽ كالشعكر ببعض األعراض الجسمية مثؿ الصداع التركيز كالتفكير غير الصحي
 (.14:2008كالضعؼ العاـ" )السيد،

"خمؿ أك اضطراب نفسي المنشأ، ينجـ عف خبرات ماضية غير  بينما عرفتو )شقير( بأنو: 
سارة، مع تشكيو كتحريؼ إدراكي معرفي لمكقت كلمذات، مف خبلؿ استحضار لمذكريات كالخبرات 

غير السارة، مع تضخيـ لمسمبيات، كدحض لئليجابيات الخاصة بالذات كالكاقع، تجعؿ  الماضية
صاحبيا في حالة مف التكتر كعدـ األمف، مما قد يدفعو لتدمير الذات كالعجز الكاضح كتعميـ الفشؿ 
كتكقع الككارث، كتؤدم بو إلى حالة مف التشاؤـ مف المستقبؿ، التفكير بالمستقبؿ، كالخكؼ مف 

كبلت االجتماعية كاالقتصادية المستقبمية المتكقعة، كاألفكار الكسكاسية كقمؽ المكت كاليأس" المش
 (.5:2005)شقير،
قمؽ المستقبؿ عمى أنو  نو يمكن تعريفومن خالل التعريفات السابقة توصل الباحث إلى أ 

لحالة عف قمة الكازع حالة انفعالية تمتمؾ الفرد حينما يفكر بما ىك مجيكؿ بالغد المقبؿ كتنتج ىذه ا
الديني كعدـ الثقة بالنفس كقمة االيماف بما ىك مقدر كمكتكب، كبككف عادة مصحكب ببعض األعراض 

 البدنية في صكرة اضطراب كخمؿ في كظائؼ الجسـ.
 

 أسباب قمق المستقبل: -5.3.2
دراسات تناكلت العديد مف الدراسات أسباب لقمؽ المستقبؿ مف جكانب عديدة كتأثرت معظـ ال 

دراكو كتشير بعض الدراسات التي  بالظركؼ المجتمعية السائدة، كالتي تمقي بظبلليا عمى المستقبؿ كا 
 أجريت حكؿ قمؽ المستقبؿ إلى األسباب التالية:

 أواًل: أسباب شخصية:
ككذلؾ  الفرد تجعمو يؤكؿ الكاقع مف حكلوينشأ قمؽ المستقبؿ مف أفكار خاطئة ال عقبلنية لدل  
كاالحداث بشكؿ خاطئ، مما يدفعو إلى حالة مف الخكؼ كالقمؽ اليائـ الذم يفقده السيطرة  المكاقؼ



 

68 

 

مف كاالستقرار النفسي قبلنية كالكاقعية، كمف ثـ عدـ األعمى مشاعره كعمى أفكاره الع
 (.4:2005)شقير،

 لؤلسباب الشخصية لقمؽ المستقبؿ ما يمي: )اإلمامي(كيضيؼ 
 فرد لمتكيؼ مع المشكمة التي يعاني منيا.عدـ كجكد القدرة الكافية لم -ُ
 عدـ كجكد المعمكمات الكافية لبناء االفكار كالتكيف بالمستقبؿ. -ِ
 (.54:2010عدـ القدرة عمى الفصؿ بيف األماني كالتطمعات عف الكاقع الذم فيو )اإلمامي، -ّ

 ثانيًا: أسباب اجتماعية:
بيئية المشبعة بعكامؿ الخكؼ أف مف أىـ المسببات الظركؼ الثقافية كال )تونسي(يذكر  

كالحرماف كالكحدة كعدـ األمف، كاضطراب الجك األسرم كتفكؾ األسرة، كأساليب التعامؿ الكالدم 
 (.38:2002القاسية، كتكفر النماذج القمقة، كمنيا الكالديف، كالفشؿ في الحياة )تكنسي،

 لؤلسباب االجتماعية ما يمي: )اإلمامي(كيضيؼ 
 يحتكيو مف مشاكؿ.سرم كما التفكؾ األ -ُ
 عدـ مساعدة الفرد مف قبؿ الكالديف أك مف يقـك مقاميما في حؿ مشاكميـ. -ِ
 الشعكر بالعزلة كعدـ االنتماء لؤلسرة أك لممجتمع. -ّ
 (.54:2010حساس بالضياع )اإلمامي،الشعكر بعدـ األماف كاإل -ْ

 ثالثًا: أسباب اقتصادية:
ة كالسكف كالغبلء كغيرىا مف مشكبلت زمات كالبطاليشكؿ التدىكر االقتصادم كظيكر األ 

أم عامبلن سمبيان أضعؼ القدرة عمى تنمية كترشيد كتكظيؼ طاقات الشباب الذيف ىـ عماد القكة في 
مؿ في رجاء األمة، كقد يسيـ ىذا في التكجس كالخكؼ مف المستقبؿ مجتمع باعتبارىـ المستقبؿ كاأل

 (.44:2012)جبر،
 تؤدم إلى ظاىرة قمؽ المستقبؿ منيا:عف عدة أسباب )المشيخي( كتحدث 
 مة لمذات.دفرد الذاتية كأفكاره الخاصة الياأحاديث ال -ُ
التكتر الناشئ عف مسؤكلية اتخاذ القرار باعتباره نكعان مف الصراع العقمي، كاعتبار أف الحياة  -ِ

 أف يجـز رأيو ىي عبارة عف مجمكعة مف القرارات المتتالية، كالتي يككف عمى الفرد دائمان 
 بشأنيا.
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مبل تعد ضغكط الحياة أحد أىـ العكامؿ المسببة لقمؽ المستقبؿ خاصة في ىذا العصر الذم ي -ّ
 (.53:2009دت إلى تغير في أساليب حياة األفراد )المشيخي،أبتحكالت اجتماعية كاقتصادية 

فعاؿ إلى أف أسباب قمؽ المستقبؿ تندرج تحت عكامؿ اجتماعية، فردكد األ)المومني ونعيم( كيشير  
الكجدانية لمتغيرات األخبلقية، كاالجتماعية في المجتمع كضغكط الحياة العصرية تكلد مشاعر القمؽ 
كالخكؼ مف الضعؼ، كتناقض األدكار، مما يؤدم بالفرد الى عدـ فيـ الكاقع كالمستقبؿ، كبالتالي 

 (.174:2013الدخكؿ في دكامة التفكير كالقمؽ مف المستقبؿ )المكمني، كنعيـ،
 يضيف الباحث الحالي أسباب أخرى لقمق المستقبل تتفق مع موضوع الدراسة وىي:و 
القضايا الحياتية المرتبطة في التفكير غير العقبلني المبالغ فيو، في آلية التعامؿ مع جميع  -ُ

نساف، مما يخمؽ شعكر لدل الفرد بأنو عاجز كضعيؼ كال يفيـ نفسو كال يستطيع تحديد اإل
 أىدافو.

 ؿ عمى اهلل في األمكر الحياتية كخاصة األحداث كالمشاكؿ التي تعترض الفرد.عدـ االتكا -ِ
 المشاكؿ الصحية المزمنة الجسمية كآثارىا السمبية عمى نظاـ الحياة. -ّ
 ضعؼ الكازع الديني لدل األفراد الذم يعانكف مف القمؽ بشكؿ عاـ كقمؽ المستقبؿ بشكؿ خاص. -ْ
اىات التي يستقييا تصادية، كاألفكار كالمعتقدات كاالتجاالضطرابات االجتماعية كالسياسية كاالق -ٓ

 سرتو كمحيط عممو.أالفرد مف 
 قمة الكعي كالخبرة في الحياة كالتخطيط لحؿ المشكبلت التي يتعرض ليا الفرد. -ٔ
 قمة الصبر عمى الببلء كالحياة كالتمسؾ بالعبادات. -ٕ

 

 سمات ذوي قمق المستقبل: -6.3.2
تقبؿ بالعديد مف السمات، انبثقت مف األطر النظرية يتصؼ األشخاص ذكم قمؽ المس 

 كالدراسات التي تناكلت قمؽ المستقبؿ كعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية، كمف أىـ السمات ما يمي:
 استخداـ آليات دفاعية ذاتية مثؿ اإلزاحة كالكبت مف أجؿ التقميؿ مف شأف الحاالت السمبية. -ُ
 المخاطرة. االنسحاب مف األنشطة البناءة كتجنب -ِ
الحفاظ عمى الظركؼ الركتينية كالطرؼ المعركفة في التعامؿ مع مكاقؼ الحياة  -ّ

 (.49:2006)داينز،
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 عدـ الثقة في أحد مما يؤدم إلى االصطداـ باآلخريف. -ْ
اتخاذ إجراءات كقائية مف أجؿ الحفاظ عمى الكضع الراىف بدالن مف المخاطرة مف أجؿ زيادة  -ٓ

 الفرص في المستقبؿ.
 (.19:2000اء كظيكر عبلمات الحزف كالشؾ كالتردد )حسانيف،االنطك  -ٔ
 ال يخططكف لممستقبؿ حتى ال يصابكا بخيبة أمؿ. -ٕ
 يتعاممكف مع االمكر الصغيرة مف أجؿ تأجيؿ القياـ باألعماؿ اليامة. -ٖ
 (.18:2003االنتظار السمبي لما قد يقع )بدر، -ٗ
 القدرة عمى التركيز. الشعكر بضعؼ القدرة عمى تحقيؽ اآلماؿ كالطمكحات كفقداف -َُ
 حساس بأف الحياة غير جديرة باالىتماـ مع الشعكر بفقداف األمف كالطمأنينة تجاه المستقبؿ.اإل -ُُ
التنبؤ السمبي لؤلحداث المتكقعة كالشعكر باالنزعاج كالتكتر كالضيؽ عند االستغراؽ فييا  -ُِ

 (.46:2012)جبر،
 ب.صبلبة الرأم كالتعنت كظيكر االنفعاالت ألدنى األسبا -ُّ
 استغبلؿ العبلقات االجتماعية مف أجؿ تأميف مستقبؿ الفرد الخاص. -ُْ
لو أف األخطار محدقة بو  خيَّؿالشر كيي  الخائؼ مف المستقبؿ ال يتكقع إال التشاؤـ كذلؾ ألف -ُٓ

 (.41:2011)المصرم،

 

 اآلثار السمبية لقمق المستقبل: -7.3.2
 لى تأثير القمؽ عمى صحة الفردة إأشارت العديد مف الدراسات العممية بمكضكع الدراس 

كاالنييار  اءة، كاالعتقاد باألفكار السمبيةكمعاناتو اليكمية، كتخكفو مف المستقبؿ، كارتباطو بضعؼ الكف
العصبي، كلذلؾ جمع الباحثيف كالميتميف بمكضكع قمؽ المستقبؿ بأف قمؽ المستقبؿ آثاره سمبية، 

لعديد مف اآلثار السمبية لو، كمف أىـ اآلثار السمبية التي كالمتتبع لمفيكـ قمؽ المستقبؿ يجد أف ىناؾ ا
 تترتب عمى قمؽ المستقبؿ ما يأتي:

اليركب مف الماضي كالتشاؤـ كعدـ الثقة في أحد، كاستخداـ آليات الدفاع، كصبلبة الرأم  -ُ
 كالتعنت.
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رابات كاضط الحبلـ المزعجة، كاضطرابات النكـالشعكر بالتكتر كاالنزعاج ألتفو األسباب، كا -ِ
 دراؾ االجتماعي كاالنطكاء.إلالتفكير كعدـ التركيز، كسكء ا

 نساف تماسكو المعنكم كيصبح عرضة لبلنييار العقمي كالبدني.يفقد اإل -ّ
التقكقع داخؿ إطار الركتيف، كاختيار أساليب لمتعامؿ مع المكاقؼ التي فييا مكاجية مع الحياة  -ْ

 (.56:2009)المشيخي،
 كراه في التعامؿ مع اآلخريف.جبار كاإلساليب اإلأكاستخداـ  شؾ في الكفاءة الشخصيةال -ٓ
 (.66:2010سقاط كالتبرير كالكبت )العنزم،ميكانزمات الدفاع مثؿ النككص كاإلاستخداـ  -ٔ
عدـ كجكد معنى كىدؼ لمشخص القمؽ، كفقداف الثقة في المستقبؿ لكجكد ما يخشى عميو  -ٕ

 مستقببلن.
حساس باألمف كالطمأنينة كتكقع حدكث ضعؼ اإلتشاؤمية نحك الغد في صكرة النظرة ال -ٖ

كأزماتيا  جية تقمبات الدىر كظركفو القادمةكالقمؽ في مكا ءالككارث، كتحكؿ الحياة نحك األسك 
 كمشاكميا.

الخكؼ مف المستقبؿ يمكف أف يحاصر اإلنساف بالتكجس كاالنفعاؿ كاليـ حتى يخنقو إذا فشؿ  -ٗ
 .(48:2012في المقاكمة كفؾ الحصار )جبر،

 استخداـ العبلقات االجتماعية لضماف أماف المستقبؿ لدل الفرد. -َُ
االلتزاـ بالنشاطات الكقائية كذلؾ ليحمي الفرد نفسو، أكثر مف اىتمامو باالنخراط في مياـ حرة  -ُُ

 مفتكحة غير مضمكنة النتائج.
 (.42:2011االعتمادية كالعجز كالبلعقبلنية )المصرم، -ُِ
ك كبر األثر عمى صحة الفرد سكاء مف الناحية العقمية أأ التفكير في المستقبؿ المجيكؿ لو -ُّ

النفسية أك السمككية؛ بسبب التفكير السمبي كالتشاؤمي نحك الذات كنحك المستقبؿ  كالجسمية أ
 (.25:2011)عسمية كالبنا،

العزلة االجتماعية كالتشاـؤ المبالغ فيو كعدـ الثقة التي تصؿ إلى درجة الشؾ كالسخرية مف  -ُْ
دراؾ المجتمع عمى أنو مميء خريف،دكافع اآل مكثكؽ فييـ ال غيربالناس  كا 

 .(59:2011)الحمداني،
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 النظريات المفسرة لقمق المستقبل: -8.3.2
اختمفت آراء العمماء حكؿ تفسير القمؽ كؿ مف زاكيتو الخاصة، بحيث سعى كؿ كاحد منيـ إلى  

عطاء براىيف عمى ذلؾ. انطبل و الثانية، بعد تعديؿ اآلراء ائركيد األكلى ثـ آر قان مف آراء فتأكيد مكقفو كا 
 :كاآلتياألكلى دخكالن بعدد كبير مف النظريات نحاكؿ أف نذكر بعض منيا 

 نظرية التحميل النفسي: .1

يرل )فركيد( أف القمؽ يصدر مف )البيدك( الخاص بالدكافع الغريزية المكبكتة كما أشار إلى أف  
كىي الحالة التي يتكقع حدكثيا في حالة الخطر كما يبلحظ أف القمؽ لو عبلقة بتكقع كقكع صدمة، 

فركيد قد ركز كثيران عمى الغرائز الجنسية كأعطاىا جؿ اىتمامو فقد عدىا الدافع أك المحرؾ الرئيس 
شباع تمؾ الغريزة إباتو النفسية كالعاطفية إلى عدـ لمسمكؾ االنساني لذلؾ عزل مشكبلت الفرد كاضطرا

 (. 280:2010ارم،)النعيمي، كالجب
(، 22:2001(، )عثماف،124:2010(، )زغير،77:2009كما كيقدـ كؿ مف )الخالدم،كالعممي،

حيث  مؽ مف خبلؿ نظرية التحميؿ النفسي( تفسيران لمق333:2011(، )مصطفى،25:2009)المشيخي،
شارة تنبو لؤلينظر فركيد إلى القمؽ عمى أساس أنو خبر  ات المكبكتة نا ضد الرغبة انفعالية مؤلمة كا 

باتخاذ كسائميا الدفاعية ضد ما ييددىا، كفسر ىذا التيديد بأنو رغبات مكبكتة كدكافع جنسية أك 
عدكانية كبتيا األنا في البلشعكر، كقسـ القمؽ إلى ثبلثة أنكاع منيا القمؽ المكضكعي )الكاقعي( كالقمؽ 

 الخمقي كالقمؽ العصابي.
النفسي أرجعكا قمؽ المستقبؿ إلى الرغبات المكبكتة  عمماء مدرسة التحميؿ ويرى الباحث أن 

عند الفرد كخاصة في الرغبات الجنسية عند فركيد، كالكف فركيد أغفؿ تمؾ العبلقات كتأثيرىا عمى 
كالكف  المستقبؿ ككذلؾ العبلقات األسريةالقمؽ. ال أحد ينكر دكر مرحمة الطفكلة في نشأة القمؽ عمى 

 مستقبؿ اىتمامان كبيران كأعمؽ.تمؾ المدرسة لـ تعط قمؽ ال
 

 النظرية السموكية: .2

كاطسكف( أف القمؽ بدكر مزدكج، فيك مف ناحية  –يرل أصحاب النظرية السمككية )بافمكؼ  
يمثؿ الحكافز، كمف ناحية أخرل يعد مصدر تعزيز، كذلؾ عف طريؽ خفض القمؽ، كبالتالي فإف 

التالي يتكلد القمؽ الذم يعد صفة تعزيزية سمبية العقاب يؤدم إلى كؼ السمكؾ غير المرغكب فيو، كب
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تؤدم إلى تعديؿ السمكؾ، كلعؿ أىـ ما أكده السمككيكف أف القمؽ ىك استجابة شرطية مؤلمة تحدد 
 (.83:2009مصدر القمؽ عند الفرد )الخالدم، العممي،

ك الذم يقـك أف ىذه النظرية تتميز بتحميميا عمى المثير كاالستجابة، كالقمؽ ى (حسين)كتحدث  
بميمة التكافؽ في النظرية السمككية حيث أنو يثير لدل الفرد طاقة تجعمو يحقؽ أىدافو في ضؿ المثير 
الدافع كاالستجابة النتيجة، كقد أكدت النظرية السمككية أف القمؽ يصاحب المكاقؼ أك الظركؼ التي 

تغيرات تؤدم لتعميـ االستجابات يمر بيا الفرد عف طريؽ اقتراف مثير محايد بمثير مؤلـ مما يحدث 
نا األعمى كلكف تشترؾ نا كاألألت مفاىيـ التحميؿ النفسي اليك كاكال يخفى صراحة أف السمككية رفض

السمككية مع التحميمية في القكؿ أف القمؽ يرتبط بماضي اإلنساف كما كاجيو مف خبرات 
 (.22:2007)حسيف،
ية في تعريفيا لمقمؽ عمى أنو سمكؾ متعمـ مف البيئة فنظرتيا إلى المدرسة السمكك (القاضي)أما  

التي يعيش في كسطيا الفرد، تحت شركط التدعيـ اإليجابي كالتدعيـ السمبي، كىي كجية نظر متباينة 
أك القكل  كال يتصكركف الديناميات النفسية لمتحميمية، فالسمككيكف ال يؤمنكف بالدكافع البلشعكرية،

نا كاألنا العميا، كما فعؿ التحميميكف، بؿ أنيـ ألاره منظمات ثبلث، اليك ك صية في صك الفاعمة في الشخ
يفسركف القمؽ في ضكء االشتراؾ الكبلسيكي، كىك ارتباط مثير جديد بالمثير األصمي، كيصبح المثير 

 (.25:2009الجديد قادران عمى استدعاء االستجابة الخاصة بالمثير األصمي )القاضي،
كأف   كالمثيرات الداخمية كالخارجية درسة السمككية ركزت عمى المنبياتالم ويرى الباحث أن 

كؾ الظاىرم مالقمؽ مكتسب مف خبلؿ التعمـ الشرطي، كأرجعت القمؽ إلى الشعكر بالذنب، كاىتمت بالس
 لئلنساف كالماضي الذم يؤثر عمى المستقبؿ كأغفمت الحاضر كالمستقبؿ.

 
 النظرية اإلنسانية: .3

ية اإلنسانية القمؽ بأنو الخكؼ مف المستقبؿ كما يحممو مف أحداث تيدد يرل أصحاب النظر  
كجكد ككياف اإلنساف، فالقمؽ ناتج عف تكقعات اإلنساف لما قد يحدث، ليس ناتجان عف ماضي الفرد، 
كيرل ىؤالء أف اإلنساف ىك الكائف الحي الكحيد الذم يدرؾ أف نيايتو حتمية، كأف المكت قد يحدث في 

 (.195:2008كأف تكقع المكت ىك المثير األساسي لمقمؽ عند اإلنساف )عبيد،أم لحظة، 
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في حيف تحدثكا عمي كشريت أف المدرسة اإلنسانية ىي االتجاه الثالث الرئيس في عمـ النفس،  
فإنيا تؤكد عمى خصكصية اإلنساف بيف الكائنات الحية، كلذا تركز دراستيا عمى المكضكعات التي 

أماـ  ر كالقيـ، كترل أف التحدم الرئيسصية مثؿ اإلرادة كالحرية كالمسؤكلية كاالبتكاترتبط بيذه الخصك 
اإلنساف ىك أف يحقؽ كجكده كذاتو كإنساف، ككائف متميز عف الكائنات األخرل، ككفرد يختمؼ عف 
ف بقية األفراد، كعمى كؿ إنساف أف يسعى لتحقيؽ ىذا الكجكد، ألف ىذا ىك اليدؼ النيائي الذم يجب أ

يكجو اإلنساف في الحياة كلذا فإف كؿ ما يعكؽ محاكالت الفرد لتحقيؽ اليدؼ يمكف أف يثير قمقو، 
كعمى ذلؾ فإف عكامؿ القمؽ كمثيراتو ترتبط بالحاضر كالمستقبؿ بعكس التحميؿ النفسي كالسمككية التي 

 (.95:2004تعزك أسباب القمؽ إلى الماضي )عمي كشريت،
ية أف مف أىـ أسباب االضطراب النفسي ىك اإلحباط حيث إنو يعكؽ كتعتبر المدرسة اإلنسان 

مفيكـ الذات، كييدد إشباع الحاجات األساسية لمفرد، كما أف انضماـ خبرة جديدة لديو ال تتكافؽ مع 
 (.57:2008الخبرات السابقة تجعمو في حالة اضطراب نفسي )بمكيبلني،

كاقعية لمحياة، كأنيا المدرسة الكحيدة التي  المدرسة اإلنسانية ىي األكثر ويرى الباحث أن 
ربطت القمؽ بالمستقبؿ، كليس بالماضي، كتحدثت عف المستقبؿ بشكؿ معمؽ، لذا فإنني أتبنى النظرية 

 اإلنسانية التي تربط القمؽ عند الفرد بحاضره كمستقبمو.
 

 النظرية المعرفية: .4

ة الفرد في الشعكر بالتيديد كمسبكقان تعتبر النظرية المعرفية أف سبب القمؽ يعكد إلى مغاال 
بنمط تفكير خاطئ مع تشكىات معرفية، حيث يقكـ الفرد بتفسير إحساساتو الجسمية العادية بطريقة 
غير صحيحة مثؿ ازدياد ضربات القمب كتفسيرىا بأنيا أزمة قمبية، األمر الذم يؤدم إلى زيادة 

 (.8:2007األعراض السمبية )أبك سميماف،
أف الفرد عندما يتخمص مف القمؽ كيفكر بطريقة عقبلنية  (أليس وكرينجل وبيك)مف كيرل كؿ  

فإنو يصبح ذا فاعمية كيشعر بالكفاءة، كما يعتقد أف ىناؾ أفكاران غير عقبلنية ليست ذات معنى 
كأىدافان ال يمكف تحقيقيا يحمميا الفرد في تفكيره كتؤدم إلى اإلحباط كالخكؼ الدائـ مف الفشؿ كلـك 

 (.235:2011الذات، مما يؤدم إلى ضعؼ الذات كالتعرض لؤلمراض العصابية )الشريفيف،
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كا بنقمة جديدة في ميداف العبلج النفسي، عمى عكس ؤ بأف المعرفيكف جا (القاضي)كتحدثت  
المدارس العبلجية االخرل حيث أف أصحاب االتجاه المعرفي ال يختمفكف كثيران فيما بينيـ، بؿ يمكف 

 (.20:2009ستنتاج أف جيكد كؿ منيـ جاءت مكممة لجيكد اآلخريف )القاضي،ببساطة ا
كتفترض البحكث النفسية المعرفية كجكد ثبلث فئات مف العمميات المعرفية المرتبطة بالقمؽ  

 فالفرد الذم يعاني مف القمؽ:
 يتجو شكؿ انتقائي نحك المعمكمات المرتبطة بالتيديد. -
 بطة بيذه المعمكمات الميددة.يظير سيكلة في الذكريات المرت -
 (.47:2005يبدم تجييزان في تفسير المعمكمات الغامضة بإعطائيا معنى ميددان لو )سعكد، -

 
 نظرية التعمم االجتماعي: .5

يصؼ باندكرا رائد نظرية التعمـ االجتماعي قمؽ المستقبؿ بأنو حالة مترقبة مف التخكؼ مف  
مؽ إلى حدك متغيرات غير مرغكبة مع كجكد استعداد احتماؿ كقكع حكادث مؤذية. كيعزك ظيكر الق

نفسي لظيكره لدل الفرد نتيجة مفيكـ الفرد السمبي لقدراتو. لذا فإف القمؽ كعمى الرغـ مف ككنو يعبر 
لذلؾ يظير القمؽ   مات الشخصية )القمية كالكجدانية(عف استجابات لمثيرات خارجية، لكنو يرتبط بالس

 نتيجة:
 ير السارة كالمتكررة.غاألحداث البيئية  -
 كجكد استعداد شخصي يتمثؿ في سمات الفرد لمتفاعؿ مع ىذه الخبرات. -

 (.30:2007إف تفاعؿ ىذه الخبرات مع االستعدادات الشخصية تكلد القمؽ لدل الفرد )كرمياف،
مف خبلؿ النظريات السابقة يمكننا التكصؿ إلى أف قمؽ المستقبؿ عممية  ويرى الباحث أنو 
عتمد عمى إدراؾ الفرد كتفسيره لؤلحداث المستقبمية المختمفة، كأف األفكار كالتخيبلت ىي معرفية ت

مثيرات لقمؽ المستقبؿ كالتي يصبح مف خبلليا في حالة قمؽ شعكرم تثير بدكرىا انفعاالت تقكده إلى 
عمماء  تكقع غير محبب لممثيرات المختمفة، مما يجعؿ الفرد في حالة ترقب، كتكجس كتكىـ، كما كأف

في نظريتو النفسية فقاؿ فركيد بأف الدكافع  يرتئيوالنفس اختمفكا في تفسير اسباب القمؽ حسب ما 
الغريزية المكبكتة ىي السبب في حدكث القمؽ، كرأت النظرية السمككية بأف القمؽ عبارة عف استجابة 

ؾ متعمـ مف البيئة لمثير نتيجة اقتراف بمثير آخر يؤدم إلى استجابة خكؼ كقمؽ كأف القمؽ سمك 
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المحيطة باإلنساف، كرأت النظرية اإلنسانية بأف القمؽ ناتج عف عدـ سماح البيئة المحيطة بالفرد مف 
إشباع الحاجات األساسية لمشخص، كما كرأت نظرية التعمـ االجتماعي بأف سبب القمؽ نتيجة استعداد 

ىنا أف لكؿ نظرية نفسية تفسيراتيا نفسي لظيكره لدل الشخص كنتيجة لمفيكـ سمبي لمقدرات، كنجد 
المتباينة مما يدلؿ عمى تعقد كاختبلؼ شخصية اإلنساف كتعقد سمككو، كالباحث ينسجـ مع تفسير 

 النظرية اإلنسانية لمقمؽ ككنيا أقرب لمكاقع.
 

 قمق المستقبل من منظور اإلسالم: -9.3.2
ماـ عند العمماء كالفقياء لـ يحظى مكضكع قمؽ المستقبؿ أك حتى القمؽ بشكؿ عاـ، باىت 

المسمميف، كقد يرجع ذلؾ إلى أف اإلسبلـ يعتبر أف ما يصيب الفرد المسمـ خيران لو كأف اهلل سبحانو 
ـٍ كتعالى كتبو عميو، فالببلء كالمصيبة مف اهلل كذلؾ مصداقان لقكلو تعالى:  بِّكي ًفي ذىًلكيـ بىبلء مِّف رَّ كى

(، كفي سكرة 49(، كذكرت نفس اآلية في سكرة البقرة اآلية )141)سكرة األعراؼ، "ُُْعىًظيـه "
 (.9إبراىيـ اآلية )

ًميـه كما قاؿ تعالى:  مىف ييٍؤًمف ًبالمًَّو يىٍيًد قىٍمبىوي كىالمَّوي ًبكيؿِّ شىٍيءو عى ابى ًمف مًُّصيبىةو ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو كى ا أىصى  مى
 (.11)سكرة التغابف،

اآليات القرآنية السابقة نجد أف اإليماف بالقضاء كالقدر شرط مف فمف خبلؿ االطبلع عمى  
شركط اإليماف، كأف اهلل كتب ما قدر لمفرد كلف يصيب الفرد إال ما كتب اهلل عميو، كتنطبؽ ىذه اآليات 
عمى األمكر السارة كاألمكر الغير سارة، كىذا الباب األكؿ الذم يكصد في كجو القمؽ، كأشار الحمداني 

مؽ كالخكؼ مف المجيكؿ كمف كقكع المصائب كالككارث التي تحؿ بالفرد المسمـ قضاء مف اهلل أف الق
 (.157:2011كقدره فالمؤمف يستقبميا بحمد اهلل كالثناء عميو كالتقرب إلى اهلل )الحمداني،

كما أف مف أعظـ نعـ اهلل تعالى عمى البشرية نعمة اإلسبلـ، حيث نقاء القمكب كطيارة  
شفاء لمصدكر، فيو القرآف الكريـ كتاب اليداية كاإلرشاد كنكر أنزلو اهلل عز كجؿ عمى قمب األعماؿ ك 

، ليخرج الناس مف الظممات إلى النكر، كالتحرر مف عبادة العباد كاألصناـ إلى معمـ البشرية محمد 
ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى النَّاسى مً عبادة اهلل، قاؿ تعالى:  ـٍ ًإلىى الىر ًكتىابه أىنزى بًِّي اًت ًإلىى النُّكًر ًبًإٍذًف رى فى الظُّميمى

ًميدً  ( ، حيث أعطى حبلن شافيان لؤلزمات التي حمت باإلنساف المعاصر، 1)إبراىيـ:  ًصرىاًط اٍلعىًزيًز اٍلحى
سكاء كانت ىذه األزمات تتعمؽ بالجكانب الدينية أك النفسية أك الخمقية أك االجتماعية أك غيرىا، بما 
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فؿ تحقيؽ الطمأنينة كاالستقرار كاألمف النفسي، كمف ىذا المنطمؽ يقدـ اإلسبلـ لئلنسانية منيجان يك
 كطريقان سميمة لمكقاية مف القمؽ.

كترسـ الثقافة اإلسبلمية مف كجية نظر القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة المنياج األمثؿ  
 ، كتدفع عنو الخكؼ كالقمؽ.الذم يقي اإلنساف شر األمراض العضكية كالنفسية

المؤمف الراضي بقضاء اهلل كقدره القكم بإيمانو، الذاكر هلل،  مما سبق يؤكد الباحث عمى أن 
الًَّذيفى آمىنيكٍا لف تشكب حياتو القمؽ بؿ العكس تزيده اطمئناف بذكر اهلل كىذا مصداقان لقكؿ اهلل تعالى: 

تىٍطمىًئفُّ قيميكبيييـ ًبًذٍكًر الٌمًو  (، فالمؤمف القكم ال 28)سكرة الرعد، "ِٖأىالى ًبًذٍكًر الٌمًو تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي "كى
يمكف بأم حاؿ مف االحكاؿ أف يستسمـ لمضعؼ كالخضكع كالقمؽ كاالضطراب المرضي كلكف نفسو 

 ستبقى ساكنو كىادئة كمطمئنة كراضيو بما قسمو اهلل ليا.
 

 ستقبل:التعامل والتخفيف من قمق الم -10.3.2
نتاجيتو، لما لو مف إنو مف الطبيعي اف قمؽ المستقبؿ لو أثر كبير عمى   ضرار أصحة الفرد كا 

عالجة معان، لذلؾ البد مف إيجاد مر يستدعي المكاجية كالمالصعيد النفسي كالجسمي، كىذا األ عمى
 ساليب تيدؼ إلى التخمص مف القمؽ كالحد منو، كسنذكر بعض الطرؽ كىي كالتالي:أ
 

 ريقة إعادة التنظيم المعرفي: ط .1

نماط التفكير السمبي أعادة التنظيـ المعرفي ىك تعديؿ إف اليدؼ االساسي في طريقة أيذكر المشيخي 
عبلج السمككي المعرفي، يجابية، لمتخمص مف القمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ باستخداـ الاإلغير فكار كاأل

نفسيـ دائمان بالتفكير السمبي كىك ألمستقبؿ يشغمكف لقمؽ كالخكؼ مف اف الذم يعانكف مف اأكقد لكحظ 
فكار السمبية ساس استبداؿ األأخكؼ، لذلؾ قامت ىذه الطريقة عمى ما يؤدم إلى حالة القمؽ كال

فكار اإليجابية، كىذه القاعدة في تنظيـ التفكير كاستبداؿ النتائج اإليجابية المتكقعة لتحؿ بالتكقعات كاأل
ف يتكقع النجاح كما أفي لئلنساف السكم الذم ال بد لو المقمقة تعرؼ بالتنظيـ المعر محؿ النتائج السمبية 

ف ينتيي اإلنساف مف أفترة زمنية طكيمة نكعان ما إلى  يتكقع الفشؿ، فيي عممية بطيئة كتحتاج إلى
 (.57:2009فضؿ الطرؽ الثبلثة )المشيخي،أكفو تمامان، كتعتبر ىذه الطريقة التغمب عمى مخا
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 قة اإلغراق:طري .2

سمكب عبلجي لمكاجية فعمية لممخاكؼ في الخياؿ دكف االستعانة أف ىذه الطريقة ىي أيذكر جبر إلى 
قصى مف المخاكؼ القمؽ مف المستقبؿ يتخيؿ الحد األبالتنفس كاالسترخاء، فالمسترشد المصاب ب

ف أى ذا التصكر إلمامو، كيتخيؿ فيو المخاكؼ لفترات طكيمة حتى يتكيؼ معيا تمامان، كيستمر ىأ
اعتاد  ألنو صبح ال يثيره كال يقمقوأمامو عينو أف تكرار مشاىدة الحد االقصى مف المخاكؼ أيشعر ب

 ءسك أبلجية قد تعمـ ذىنيان كيؼ يكاجو ف ذلؾ الشخص بيذه الطريقة العأعمى تصكره، كىكذا نجد 
تيا لك حدثت في الكاقع تقديرات الخكؼ كالقمؽ كيتعامؿ معيا في خيالو كيككف مؤىبلن لمكاجي

 (.49:2012)جبر،
 

 طريقة إزالة المخاوف تدريجيًا: .3

مية نو يمكف مف خبلؿ ىذه الطريقة إزالة المخاكؼ تدريجيان مف خبلؿ عمأيذكر االقصرم  
ف اغمب المصابيف بالقمؽ عمى المستقبؿ يعجزكف عف االسترخاء أاالسترخاء العميؽ لمعضبلت، ك 

إلى ساعات طكيمة إلخضاع عضبلتيـ لبلسترخاء، كبعد االسترخاء يستمـز  بطريقة فعالة، بؿ يحتاجكف
(  ُٓإحضار صكرة بصرية حية لمخاكفو التي تقمقو مف المستقبؿ، كاالحتفاظ بيذه الصكرة لمدة  )

ف أة تمؾ المخاكؼ حتى لك حدثت، إلى كثر مف مرة، مؤكدان عمى مكاجيأثانية فقط، كبتكرار ما سبؽ 
ثناء الشعكر أف يشعر بالقمؽ، بؿ يتخيميا أياء التي تثير قمقو دكف شمف األيتمكف المسترشد 

 .)ََِِ:ِٖ)االقصرم،
 

 طريقة البرمجة المغوية العصبية: .4

سمكب ساىـ في خفض القمؽ لدل عينة مف طمبة الجامعات حيث ساىـ البرنامج الذم ىذا األ 
ف أكتشاؼ االىداؼ كضركرة كيفية ااستخدمو الباحثاف المشاركاف عمى تحسيف حصيمتيـ الفكرية، ك 

مكاناتو كمكارده استخدامان فعاالن مكجبان. كذلؾ كبمساعدة أيككف الفرد  كثر مركنة، كيستخدـ طاقاتو كا 
مف خبلؿ إرساؿ  النجاح كتقكية المشاعر اإليجابيةالبرمجة العصبية تعمـ المشارككف الطريؽ إلى 
 (.26:2011السمبية )عسمية كالبنا،رسائؿ إيجابية لمذات كالتخمص مف االعتقادات 
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استخداـ اإلرادة كالثقة بالنفس كالكعي كالتفكير في أحد الطرؽ التي يمكف أف  ويرى الباحث أن 
تؤدم إلى تخفيؼ قمؽ المستقبؿ كالتعامؿ معو، كاستخداـ فنيات عبلجية تعتمد عمى المناقشة كاالقناع، 

كالقدرة عمى  اف  باهلل كالرضا بالقضاء كالقدريملى اإلكذلؾ مف خبلؿ فنية الحكار البناء، باإلضافة إ
الضغكطات، التحكـ في االنفعاالت عف كعي، كالتفكير بطريقة كاضحة كمطمئنة كىادئة في مكاجية 

كالقمؽ مف المستقبؿ،  ف تقضي عمى الخكؼأحسف الفرد استخداميا، يمكف أكميا كسائؿ كفيمة إذا 
فكار األمكانيات كمعرفة حدكد قدراتو كمكاجية د اإلتحديىداؼ كاقعية لحياتيـ ك أككذلؾ كضع 

سبابيا، فجميعيا تساىـ في الحد مف الخكؼ أئة، كالكقكؼ عمى حقيقة المخاكؼ ك كالمعتقدات الخاط
 كقمؽ المستقبؿ. 

 

 التعقيب عمى المبحث الثاني: -11.3.2
ر، فإف كانت خبرات يبقى المستقبؿ رىف المجيكؿ، لكنو مرتبط بخبرات الماضي ككقائع الحاض 

ف كاف الحاضر مميء بالمفاجئات كاالحداث الصادمة، فإف ذلؾ يكلد لدل الفرد قمقان  الماضي سيئة كا 
 ك البعيد.أمستقببلن، سكاء المستقبؿ القريب كخكؼ مف القادـ 

لقمؽ حيث كجد اختبلؼ في تصنيفات نكاع األى مفيكـ القمؽ بشكؿ عاـ كمف ثـ فتطرؽ الباحث بداية إ
كاع القمؽ كاختبلؼ في تحديد مفيكـ دقيؽ لمقمؽ، نظران الختبلؼ كجيات نظر الباحثيف كالميتميف نأ

 بمكضكع القمؽ.
كمف ثـ تطرؽ الباحث لمعديد مف تعريفات لقمؽ المستقبؿ كتبنى تعريؼ جبر لقمؽ المستقبؿ كالذم 

مف حدة المشاكؿ الحياتية  تحدث بانو حالة انفعالية نحك المستقبؿ تتسـ بالتكتر كتكقع الشر كالخكؼ
 المتكقعة باختبلؼ نكعيا.

مف ثـ عرض الباحث اسباب لقمؽ المستقبؿ كاختمؼ ىذه االسباب نظران الختبلؼ الظركؼ المجتمعية 
 سباب اقتصادية.أسباب اجتماعية، ك أاجمميا الباحث في اسباب شخصية، ك السائدة ببمداف الباحثيف ف

دـ الثقة في أحد كاالنسحاب مستقبؿ في نقاط عديدة أبرزىا عكتحدث الباحث عف سمات ذكم قمؽ ال
 م كالعنت.أنب المخاطرة كالتشاؤـ كصبلبة الر نشطة البناءة كتجمف األ
شعكر بالتكتر شار الباحث إلى العديد مف اآلثار السمبية التي تترتب عمى قمؽ المستقبؿ أبرزىا الأكما ك 

 الشخصية كالنظرة التشاؤمية نحك الغد. سباب، كالشؾ في الكفاءةكاالنزعاج ألتفو األ
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كذكر الباحث العديد مف النظريات التي فسرت قمؽ المستقبؿ بالرغـ مف اختبلؼ آراء العمماء حكؿ 
تفسير القمؽ كؿ مف زاكيتو الخاصة كتـ ذكر خمسة نظريات في ىذه الدراسة كىـ نظرية التحميؿ 

 كالنظرية المعرفية، كنظرية التعمـ االجتماعي. النفسي، كالنظرية السمككية، كالنظرية اإلنسانية،
لـ يتطرقكا لمكضكع ف العمماء كالفقياء أسبلمي حيث تكصؿ إلى إكعرض الباحث القمؽ مف منظكر 

ك أ ان يجابيإمر ا يصيب الفرد خير لو سكاء كاف األسبلمي الحنيؼ جعؿ كؿ مف الديف اإلالقمؽ نظران أل
 ف كؿ ما يصيبو ىك خير لو.أمكر ىك اهلل تعالى ك سير األف مأفرد فبل مكاف لمقمؽ إذا أدرؾ ال ان سمبي

كأخيران عرض الباحث اساليب ككسائؿ كطرؽ لمتعامؿ كالتخفيؼ مف حدة قمؽ المستقبؿ، كتـ ذكر اربعة 
طرؽ في ىذه الدراسة كىـ طريقة إعادة التنظيـ المعرفي كالتي كمف كجية نظر الباحث ىي مف أفضؿ 

 راؽ، كطريقة إزالة المخاكؼ تدريجيان، كطريقة البرمجة المغكية العصبية.الطرؽ، كطريقة اإلغ
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 المبحـــث الثالث -4.2

 القطاع الحكومي
 يشمل المبحث الثالث عمى: 

 تمييد. -ِ.ْ.ُ

 التعريؼ بالقطاع الحككمي الفمسطيني. -ِ.ْ.ِ

 تطكر كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية. -ِ.ْ.ّ

 الييكمية اإلدارية كالتنظيمية لمكزارات الفمسطينية. -ِ.ْ.ْ

 التعقيب عمى المبحث الثالث. -ِ.ْ.ٓ
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 :تمييد -1.4.2
تناكؿ المبحث الثاني القطاع الحككمي كشمؿ المبحث تمييد عاـ كمف ثـ التعرؼ عمى القطاع  

ص، كمف ثـ التحدث عف الحككمي بشكؿ عاـ، ثـ التعريؼ بالقطاع الحككمي الفمسطيني بشكؿ خا
تطكر كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية كالييكمية اإلدارية كالتنظيمية لمكزارات الفمسطينية، كأخيران 

 ممخص عاـ لممبحث.
تمارس الدكلة مف خبلؿ السمطة التنفيذية ثبلث كظائؼ رئيسية تتمخص في الدفاع عف الكطف  

صادم كاالجتماعي، كإلنجاز ىذه المياـ األساسية يقتضي كحفظ األمف كتطبيؽ القانكف كالتطكير االقت
تقسيـ األجيزة اإلدارية الحككمية إلى كزارات كىيئات كسمطات كدكائر عمى أساس األنشطة كالخدمات 
التي تقدميا كؿ كحدة إدارية. كما كتطكرت ميمات الدكلة كمسؤكلياتيا تجاه المجتمع ، كقد بدأ المفيـك 

سة" في االختفاء كالزكاؿ إثر التطكرات المتبلحقة التي اجتاحت العالـ منذ القرف القديـ لمدكلة "الحار 
التاسع عشر ، كما كاف لمحربيف العالميتيف األكلى كالثانية أثر ضخـ عمى اتساع نشاط الدكلة كتقرير 
ئة ضركرة تدخميا في شتى المجاالت نتيجة لما أحدثتو تمؾ الحركب مف نتائج اقتصادية كاجتماعية سي

أجبرت الحككمات عمى التدخؿ إلصبلح ىذا الدمار كضماف حد أدنى لحياة اقتصادية كاجتماعية 
مقبكلة ، ىذه الظاىرة كسعت مف محيط ميمات اإلدارة العامة الحككمية كنشاطيا في ىذا الميداف ، 

ة اإلنتاجية فأصبح اىتماـ الحككمات في القرف الحالي مكجيان نحك كضكح نظـ اإلدارة بيدؼ رفع الكفاي
 (.َُِِألجيزتيا )المدلؿ،

بأنيا "مجمكعة األشخاص  –اإلدارة الحككمية  –( اإلدارة العامة َُِِ:ِْكعرؼ )المصرم، 
كاألجيزة الممتثميف لتكجييات الجيات الرسمية كالقكانيف العامة ألداء خدمات عامة" كيضيؼ أف اإلدارة 

ظيـ الشؤكف اليكمية لمدكلة بكحداتيا المختمفة العامة يمكف النظر إلييا عمى أنيا ممارسات لتن
كلممكاطنيف تحت شعار العدالة كالمساكاة. كحينما تككف اإلدارة مختصة بخدمات محددة في مناطؽ 
معينة مف الدكلة فيي إدارة مركزية، كحينما تككف اإلدارة مختصة بخدمات محددة في مناطؽ معينة 

 (.ََِِ:َِمد،مف الدكلة فيي إدارة محمية نقبل عف )مح
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 التعريف بالقطاع الحكومي الفمسطيني: -2.4.2
يعرؼ القطاع الحككمي في أم دكلة بأنو "ذلؾ القطاع الذم يعمؿ عمى تقديـ خدمات أساسية  

مطمكبة لضماف النظاـ العاـ، كيصعب تسكيقيا لؤلفراد بثمف مثؿ الدفاع، كالعدالة كاألمف الداخمي. 
العامة لمدكلة، كالتي تؤمف إيراداتيا بالدرجة األكلى مف الضرائب المفركضة  كعادة ما تمكليا المكازنة

 (.135:2003عمى الشعب، لممساىمة في تحمؿ نفقات الخدمات العامة )صبرم،
كيعتبر القطاع الحككمي الفمسطيني حديث النشأة، حيث لـ تعرؼ فمسطيف في تاريخيا الحديث كحتى 

بسبب الظركؼ التي تعرضت ليا منذ مطمع ىذا القرف، فمع تكقيع ـ قطاعان حككميان؛ كذلؾ ُْٗٗعاـ 
ـ كتكلت ُّٗٗاتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطينية اإلسرائيمية في الثالث عشر مف أيمكؿ / سبتمبر 

السمطة الكطنية الفمسطينية مسؤكلياتيا في األراضي المحررة قامت بإنشاء كزاراتيا الحككمية لمنيكض 
لحاقيا بكظائفيا ، حيث مرت  الكزارات الفمسطينية بالعديد مف التغييرات مف حيث دمج الكزارات كا 

 (.ََِْ:ُٖببعضيا اآلخر أك استحداث كزارات جديدة )كبلب،
 

 تطور وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية: -3.4.2
يتشكؿ القطاع الحككمي الفمسطيني مف مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية كىي رغـ عدـ  
طار تنظيمي أك ىيكؿ إدارم معتمد ليا، تتككف مف العديد مف الكزارات كالييئات كالسمطات كجكد إ

، مكزعة عمى ََِّمركز مسؤكلية حسب المكازنة العامة لمسنة  ّٔكالمؤسسات العامة، بمغ عددىا 
 ثمانية قطاعات رئيسية عمى النحك التالي:

لكطني الفمسطيني، المجنة التنفيذية، كتشمؿ كؿ مف مكتب الرئيس، المجمس ا اإلدارة العامة: .ُ
لجنة االنتخابات المركزية، الصندكؽ القكمي، دائرة العبلقات القكمية، دائرة شؤكف البلجئيف، 
ىيئة المكسكعة الفمسطينية، الييئة العامة لبلستعبلمات، المجمس التشريعي، مجمس الكزراء، 

ديكاف المكظفيف العاـ، الجياز المركزم  األمانة العامة لمجمس الكزراء، ىيئة الرقابة العامة،
 لئلحصاء الفمسطيني، ىيئة شؤكف المنظمات األىمية، المجنة العميا لمتمكيؿ كاالستثمار.

كتشمؿ كزارة الداخمية، اإلدارة العامة لممعابر كالحدكد، كزارة العدؿ،  األمن والنظام العام: .ِ
حمي، ىيئة الشؤكف المدنية، ديكاف مجمس القضاء األعمى، سمطة األراضي، كزارة الحكـ الم

 قاضي القضاة، دار الفتكل كالبحكث اإلسبلمية، اإلدارة المالية المركزية.
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كتشمؿ كزارة المالية، كزارة األكقاؼ، المؤسسات غير الحككمية، سمطة المياه،  اإلدارة المالية: .ّ
 ىيئة التأميف كالمعاشات، النفقات العامة، بكدار.

 شمؿ دائرة شئكف المفاكضات، السفارات، الدائرة السياسية.كت الشئون الخارجية: .ْ
: كتشمؿ كزارة االقتصاد كالصناعة كالتجارة، ىيئة المدف الصناعية، مؤسسة التنمية االقتصادية .ٓ

المكاصفات كالمقاييس، الييئة العامة لتشجيع االستثمار، كزارة الطاقة كالمكارد الطبيعية، كزارة 
كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، كزارة الزراعة، كزارة التمكيف، سمطة  التخطيط كالتعاكف الدكلي،

 جكدة البيئة، الييئة العامة لمتبغ.
كتشمؿ كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الصحة، كزارة الشئكف االجتماعية،  الخدمات االجتماعية: .ٔ

 كزارة األسرل كالمحرريف، كزارة العمؿ.
تشمؿ كزارة اإلعبلـ كالثقافة، كزارة السياحة كاآلثار، كزارة ك  الخدمات الثقافية واإلعالمية: .ٕ

كفا، مفكضية -الشباب كالرياضة، ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف كالفضائية، ككالة األنباء الفمسطينية
 التكجيو الكطني، المجنة الكطنية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.

، كزارة البريد كاالتصاالت، سمطة كتشمؿ كزارة النقؿ كالمكاصبلت خدمات النقل واالتصاالت: .ٖ
 (.َُِْ:ُٖالطيراف المدني، سمطة المكانئ )كبلب،

إال أف التغيرات المتبلحقة في ىيكمية الحككمة الفمسطينية في قطاع غزة عامبلن يضاؼ  
لمعكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي مرت بيا الحككمات مما نتج عنو زيادة عدد 

( دائرة حككمية ّٕليصبح ) َُِّكحتى العاـ  ُْٗٗات الخدمة المدنية الفمسطينية مف عاـ مؤسس
عمى اختبلؼ مسمياتيا مكزعة ما بيف كزارات أك سمطات أك ىيئات مكزعة حسب القطاعات، كالجدكؿ 

 التالي يكضح مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية لمحككمة الفمسطينية في قطاع غزة.
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 القطاعات عمى كالكزارات المؤسسات تكزيع يكضح( ِ.ْ.ُ) رقـ جدكؿْ

 ـَُِٔعاـ  المصدر: إعداد الباحث بناء عمى بيانات مف ديكاف المكظفيف
 

 الييكمية اإلدارية والتنظيمية لموزارات الفمسطينية: -4.4.2
عمى: مجمس الكزراء  ََِّ( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ّٔتنص المادة ) 

دارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة )الحككمة( ىك األداة التنفيذية كاإل
التشريعية مكضع التنفيذ كفيما عدا ما لرئيس السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذيو يحددىا القانكف 
األساسي، كيعتمد الييكؿ التنظيمي لمكزارات الفمسطينية مف قبؿ مجمس الكزراء بصفتو أعمى سمطة 

 (.ََِْىذا السياؽ نعرض الييكؿ التنظيمي الذم تـ اعتماده في عاـ ) تنفيذية، كفي

طاع المؤسسة / الوزارة م
الق

 

طاع المؤسسة / الوزارة م
الق

 

 كزارة الصحة ُ

ع 
قطا

ال
عي

تما
الج

ا
 

 الشؤكف المدنية –كزارة الداخمية  ُٗ

شيد
الر
كـ 

كالح
ف 
ألم
ع ا

قطا
 

 كزارة الشؤكف الخارجية َِ كزارة التربية كالتعميـ العالي ِ
 كزارة العدؿ ُِ كزارة الشؤكف االجتماعية ّ
 كزارة التخطيط ِِ كزارة العمؿ ْ
 كزارة اإلعبلـ ِّ كزارة شؤكف المرأة ٓ
 ىيئة المكاصفات كالمقاييس ِْ كزارة الشباب كالرياضة ٔ
 ابر كالحدكدالييئة العامة لممع ِٓ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ٕ
 كزارة المالية ِٔ كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف ٖ

جي
إنتا
ع 
قطا

 

 كزارة االقتصاد الكطني ِٕ كزارة الثقافة ٗ
 كزارة الزراعة ِٖ ىيئة التقاعد الفمسطينية َُ
 كزارة السياحة كاآلثار ِٗ ىيئة التكجيو كاإلرشاد ُُ
 كزارة الحكـ المحمي ُِ

تية
 تح

نية
ع ب

قطا
 

 سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية َّ
 الييئة العاـ لتشجيع االستثمار ُّ كزارة األشغاؿ كاإلسكاف ُّ
 الييئة العامة لممدف الصناعية  ِّ كزارة النقؿ كالمكاصبلت ُْ
  كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ُٓ

 سمطة األراضي ُٔ 
 سمطة المياه الفمسطينية ُٕ
 مطة جكدة البيئةس ُٖ
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 ( يكضح الييكؿ التنظيمي لمكزارات الفمسطينيةِ.ْ.ُشكؿ رقـ )ٕ

 
 ََِْ/ُ/ٓ(، كالصادر في مدينة غزة بتاريخ ََِْ( لسنة )ُٖالمصدر: قرار مجمس الكزراء رقـ )

 
كال زاؿ مطبقان حتى  ََِْيكؿ التنظيمي الذم اعتمده مجمس الكزراء عاـ كيتضح مف خبلؿ الي

 تاريخو عمى الكزارات الفمسطينية ما يمي:
 يعتبر ىذا الييكؿ التنظيمي ىك المطبؽ عمى كؿ الكزارات الفمسطينية بمختمؼ أحجاميا. .ُ
 ( سنكات كلـ يتـ تغييره.ٗالعمر الزمني ليذا الييكؿ التنظيمي ) .ِ
 ساندة تتبع ككيؿ الكزارة.يكجد كحدات م .ّ
ال يكجد مدير عاـ لمكزارة حيث يثكـ ككيؿ الكزارة بالتنسيؽ مع الككيؿ المساعد باإلشراؼ عمى  .ْ

 (.َُِّ:ْٗاإلدارات العامة في الكزارة )المكح،
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التعقيب عمى المبحث الثالث: -5.4.2
القطاع الحككمي الفمسطيني يعتبر حديث النشأة نظران لمظركؼ الخاصة الذم عاشيا الشعب  

الفمسطيني كمازاؿ يعيشيا إلى ىذه المحظة، حيث ال يكجد ىيكؿ إدارم أك تنظيمي كاضح لديو رغـ أنو 
ت الحككمية التابعة لو، كفي ظؿ ىذه الظركؼ كاف البد مف يكجد العديد مف الكزارات كالمؤسسا

االىتماـ بالعنصر البشرم الفمسطيني كخاصة المكظؼ الحككمي كالذم يعتبر أثمف ما تمتمكو الدكلة 
الفمسطينية، لذلؾ حدثت العديد مف التغييرات المتبلحقة في الييكؿ التنظيمي كاإلدارم لمكزارات لكف 

تكلد المزيد مف اإلرباؾ كالتخبط داخؿ ىذه المؤسسات، مما نتج عنو زيادة  دكف جدكل بؿ عمى العكس
( دائرة ّٕـ ليصبح )َُِّـ كحتى العاـ ُْٗٗعدد مؤسسات الخدمة المدنية الفمسطينية مف عاـ 

 حككمية عمى اختبلؼ مسمياتيا مكزعة ما بيف كزارات أك سمطات أك ىيئات مكزعة.
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 ابقةالدراسات الس
 

 .مقدمة -1.3
 "الرضا الوظيفي". دراسات تناولت أواًل: -2.3

 الدراسات الفمسطينية. -1.2.3
 الدراسات العربية. -2.2.3
 الدراسات األجنبية. -3.2.3
 "قمق المستقبل".تناولت ثانيًا: دراسات  -3.3

 الدراسات الفمسطينية. -1.3.3
 الدراسات العربية. -2.3.3
 نبية.الدراسات األج -3.3.3
 ثالثًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة. -4.3
 رابعًا: الفجوة البحثية. -5.3
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 مقدمة: -1.3
قاـ الباحث بالتعمؽ في األدب التربكم الخاص بمكضكع الدراسة مف خبلؿ عمؿ مسح مكتبي 

تشكيؿ الشبكة العنكبكتية( سعيان كراء  –مستخدمان ما أتيح مف الكسائؿ البحثية )مكتبات الجامعات 
قاعدة معرفية متكاممة عف الرضا الكظيفي لمكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ، حيث 
تناكؿ الباحث الدراسات السابقة التي اىتمت بمكضكع كمتغيرات الدراسة، كقد تـ تصنيؼ ىذه الدراسات 

 :آلتيتصاعديان مف الحديث إلى القديـ كا رتبتحسب متغيرات الدراسة، ك 
 يف الدراسات السابقة الى ما يمي:تم تصن
 .)دراسات تناكلت المتغير المستقؿ )الرضا الكظيفي 
 .)دراسات تناكلت المتغير التابع )قمؽ المستقبؿ 

 واعتمد الباحث مبدأ تصنيف الدراسات في كل قسم حسب نوع الدراسة إلى:
 .أكالن: الدراسات الفمسطينية 
 .ثانيان: الدراسات العربية 
  :سات األجنبية.الدراثالثان 

تبعان لكؿ متغير عمى حذا كمف ثـ التعقيب العاـ  كمف ثـ قاـ الباحث بالتعقيب عمى الدراسات السابقة
 مف خبلؿ الفجكة البحثية لمدراسة في نياية الفصؿ.
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 السابقة الدراسات ممخص يكضح( ّ.ُ) رقـ جدكؿٓ
 المتغير التابع "قمق المستقبل" ل "الرضا الوظيفي"المتغير المستق نوع الدراسة

 دراسات فمسطينية

 (َُِْ( ،  )العاجز،َُِٓ)أبك جراد،
 (َُِْ( ، )حمد،َُِٓ)المدىكف،
 (َُِّ( ، )الطيبي،َُِٓ)الشكا،
 (َُِّ( ، )أبك مسامح،َُِٓ)الزاممي،
 (َُِّ( ، )اسميـ،َُِٓ)ديبة،

 (َُِّ( ، )الصفدم،َُِٓ)الزعبلف،
 (َُِّ( ، )المكمني كنعيـ،َُِٓ)مقداد،

 (َُِِ( ، )الجريسي،َُِٓ)اإلسي،
 (َُِِ( ، )جبر،َُِّ)أبك فضة،
 (َُُِ( ، )المصرم،َُِّ)أبكعبيد،

 دراسات عربية

 (َُِِ( ، )نريماف،َُِّ)البشر،
 (َُِِ( ، )عمي،َُِّ)الدكسرم،
 (َُِِ( ، )عباس،َُِّ)زكينة،
 (َُُِ( ، )العتيبي،َُِِ)المشيخي،
 (ََُِ( ، )الناعبي،َُِِ)الركقي،

( َُِْ( ، )االحربي،َُِْ)عيسى،
 (َُِِ( )الخالدم،َُِّ)محمكد،
 (َُِّ( ، )عمي،َُِّ)أحمد،

( َُِِ( )محمد،َُِِ)عبد العزيز،
 (َُُِ( )سميماف،َُُِ)الحمح،

 دراسات أجنبية

(Azeem&Quddus،َُِْ) 
(Vietor،َُِْ) 

(Mabila&Dorasamy&Wallis،َُِْ) 
(Zaman&Pahman،َُِّ) 

(Rathi&Barath،َُِّ) 

(Stasiak,C,etal،َُِْ) 
(Eysenck,Payne&Santos،ََِٔ) 
(Jeffery,Burke&Others،ََِٓ) 

(Nakashima،ََِّ) 
(Zaleski&Janson،َََِ) 

 في ضكء الدراسات السابقة المصدر: إعداد الباحث
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 أواًل: دراسات تناولت المتغير المستقل )الرضا الوظيفي(: -2.3

 الدراسات الفمسطينية: -1.2.3
 

( بعنوان: االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتيما بدافعية اإلنجاز لدى 2015دراسة )أبو جراد، -
 المرشدين التربويين بمحافظات غزة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز  
ي مف ناحية كالرضا الكظيفي مف ناحية أخرل لدل المرشديف التربكييف كدرجة كؿ مف االنتماء الكظيف

بمحافظات قطاع غزة، تبعا لبعض المتغيرات التصنيفية المستخدمة في الدراسة، كقد تككنت عينة 
( مف المرشديف كالمرشدات التربكييف الذم يعممكف في المدارس الحككمية كككالة 302الدراسة مف )

(. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج 2015-2014دراسي )الغكث خبلؿ العاـ ال
الكصفي التحميمي. كقد استخدـ الباحث لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة األدكات الثبلثة التالية: مقياس 

اليو الدراسة  ومن أبرز ما توصمتاالنتماء الكظيفي كمقياس الرضا الكظيفي كمقياس دافعية اإلنجاز، 
تائج ارتفاع في درجات كبلن مف: االنتماء الكظيفي حيث بمغ مستكاه مف كجية نظر المرشديف مف ن

%(، بينما بمغ درجة دافعية اإلنجاز 73.5%(، في حيف بمغ درجة الرضا الكظيفي )81.3التربكييف )
نعاش المرشديف التربكييف بالدكرا وخمصت الدراسة%(. 67.6) ت إلى عدة تكصيات مف أبرزىا دعـ كا 

 كالندكات ككرشات العمؿ التي تتعمؽ باالنتماء كالرضا الكظيفي لممرشديف كأثرىما عمى دافعية إنجازىـ.
 
( بعنوان: األنماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية وعالقتيا 2015دراسة )المدىون، -

 بالرضا الوظيفي "شبكة األقصى اإلعالمية نموذجاً".

عمى األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعبلمية، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ  
كمستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف فييا، كالعبلقة بينيما، مف كجو نظر العامميف في الشبكة، كقد 
تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف في شبكة األقصى اإلعبلمية بفركعيا األربعة )الفضائية، 

( مكظفان في مختمؼ مستكياتيـ اإلدارية، كقد تـ 380لة شياب( كالمككف مف )اإلذاعة، المرئية، ككا
تحديد العينة باستخداـ أسمكب المسح الشامؿ، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، 
لتناسبو مع مكضكع الدراسة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة تككنت مف ثبلثة أقساـ 
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 ومن أبرز ما توصمت ،الكظيفي( صية كالكظيفية _ األنماط القيادية السائدة _ الرضا)المعمكمات الشخ
% كىذه نسبة 75.65إليو الدراسة مف نتائج أنيا أظيرت أف العامميف في الشبكة ككؿ راضكف بنسبة 

وخمصت جيدة، بينما لـ يكف ىناؾ تأثير جكىرم الختبلؼ فركع الشبكة عمى الرضا الكظيفي لمعامميف. 
إلى عدة تكصيات مف أبرزىا الحرص عمى إجراء عممية قياس رضا المكظفيف في الشبكة  لدراسةا

 بشكؿ دكرم، باستخداـ األساليب العممية في قياس الرضا.
 
( بعنوان: العوامل المؤثرة عمى الرضا الوظيفي لمشرطة النسائية 2015دراسة )الشوا، -

 م(.2015-م2007الفمسطينية في قطاع غزة )

الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل الرضا الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة عميو لمشرطة النسائية ىدفت  
ـ، كتـ تصنيؼ تمؾ العكامؿ إلى عكامؿ 2007الفمسطينية في قطاع غزة المنتسبات لمشرطة منذ عاـ 

فردية كتنظيمية كبيئة خارجية، كىدفت أيضا إلى الكشؼ عف الفركؽ في آراء المستجيبات تعزل 
رات الشخصية التالية )مركز العمؿ، الرتبة العسكرية، سنكات الخدمة في الشرطة، الراتب لممتغي

األساسي، العمر، مكاف السكف، الحالة االجتماعية ، المستكل التعميمي، عدد األكالد(، كتـ استخداـ 
شرطية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي  102أسمكب الحصر الشامؿ لمشرطيات البالغ عددىف 

التحميمي، كما كقامت الباحثة بإعداد استبانة المقسمة لقسميف )بيانات شخصية، محاكر الرضا 
إليو الدراسة مف نتائج أنو يكجد رضا كظيفي عاـ لدل الشرطيات،  ومن أبرز ما توصمتالكظيفي(، 

إلى عدة تكصيات مف أبرزىا  وخمصت الدراسة،  %80.25كيبمغ متكسط درجة الرضا العاـ ليف 
 رة قياـ السياسييف في الحككمة الحالية بإيجاد حمكؿ سريعة ألزمة انقطاع الركاتب.ضرك 

 
( بعنوان: درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات 2015دراسة )الزاممي، -

 غزة وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لدييم.

دل مديرم المدارس الثانكية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي درجة التمكيف اإلدارم ل 
بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل الرضا الكظيفي لدييـ، كدراسة الفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير 
أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغيرات الدراسة كىي )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(، كتككف 

ة بمحافظات غزة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ( مديران كمديرة لممدارس الثانكي145مجتمع الدراسة مف )
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التي  ومن أبرز النتائجاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقاـ بإعداد استبانتيف لدراستو، 
تكصمت إلييا الدراسة أف درجة التمكيف اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة بمغ كزنيا 

إلى عدة تكصيات مف أبرزىا تدريب إدارة وخمصت الدراسة  ،%( بدرجة تقدير كبيرة77.00النسبي )
شراؾ المديريف في اتخاذ القرارات المتعمقة بمدارسيـ،  المدرسة عمى طرؽ كآليات القيادة الحديثة، كا 

 كتفكيض بعض الصبلحيات مف قبؿ مديريات التربية كالتعميـ.
 
ية وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي ( بعنوان: واقع تقييم أداء الموارد البشر 2015دراسة )ديبة، -

 لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تقييـ أداء المكارد البشرية كعبلقتو بتحقيؽ الرضا  
( 991الكظيفي لدل العامميف ففي الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة، حيث بمغ مجتمع الدراسة )

( مفردة، كاعتمد الباحث 277طبقية عشكائية مف المكظفيف اإلدارييف بمغت )مفردة، تـ أخذ عينة 
إلجراء دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي، كقد جمع البيانات مف خبلؿ استبانة تـ تصميميا ليذا 

التي تكصمت إلييا الدراسة أف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تقـك ومن أبرز النتائج الغرض، 
ممية تقييـ األداء، إال أف ىذه العممية ال تستند إلى أسس عممية كمكضكعية كال تتـ بصكرة بإجراء ع

إلى عدة تكصيات مف أبرزىا ضركرة  وخمصت الدراسةدكرية، كىي تقع عمى عاتؽ الرئيس المباشر، 
بطيا تفعيؿ كتطبيؽ كتحسيف نظاـ المكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية بشقييا اإليجابي كالسمبي كر 

 بنتائج عممية تقيـ األداء.
 
( بعنوان: درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في 2014دراسة )العاجز، -

 محافظات غزة ألخالقيات المينة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدييم.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف درجة ممارسة المرشديف التربكييف بالمدارس  
انكية في محافظات غزة ألخبلقيات المينة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدييـ، كالكشؼ عف داللة الث

المنطقة التعميمية(، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع  –سنكات الخدمة  –الفركؽ لمتغيرات )الجنس 
 – 2013مديرم المدارس كالمرشديف التربكييف في المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسة 

( مرشدان كمرشدة، كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة اتبع 146( مديرا كمديرة، ك)147ـ كالبالغ عددىـ )2014



 

62 

 

الباحث المنيج الكصفي، مستخدمان مقابمة كاستبانتيف، استبانة لقياس ممارسة المرشديف التربكييف 
التي  أبز النتائجومن ألخبلقيات المينة كمقياس لقياس الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف، 

تكصمت إلييا الدراسة أف درجة ممارسة المرشديف التربكييف ألخبلقيات المينة مف كجية نظر مديرم 
إلى عدة تكصيات مف أبرزىا إضافة  وخمصت الدراسة%( بدرجة كبيرة، 79.9المدارس الثانكية بمغت )

الطمبة في المدرسة الكاحدة،  مرشد تربكم آخر لممدارس التي تحتكم عمى أعداد كبيرة، أك تخفيؼ عد
 كي يستطيع المرشد التربكم التكاصؿ بشكؿ ميني مع جميع الطمبة.

 
( بعنوان: درجة ممارسة المشرفين التربويين لمعالقات اإلنسانية في 2014دراسة )حمد، -

 المدارس الثانوية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعممييم.

ة المشرفيف التربكييف لمعبلقات اإلنسانية في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة ممارس 
المدارس الثانكية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لمعممييـ، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف 

( معممان كمعممة، في حيف تككنت عينة 5540( كالبالغ عددىـ )2014-2013كالمعممات لعاـ )
%( مف مجتمع الدراسة، كاستخدمت الباحثة 8.12( معممان كمعممة أم ما نسبتو )450الدراسة مف )

المنيج الكصفي التحميمي في جمع البيانات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانتيف، 
التي تكصمت  ومن أبرز النتائجاستبانة لقياس العبلقات االنسانية كاستبانة لقياس الرضا الكظيفي، 

لمشرفيف التربكييف لمعبلقات اإلنسانية في المدارس الثانكية جاءت إلييا الدراسة أف درجة ممارسة ا
إلى العديد مف  وخمصت الدراسة%(، 75.00بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة بكزف نسبي )

التكصيات أبرزىا أىمية تطبيؽ أساليب إشراقية جديدة معاصرة، تراعي ترسيخ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف 
 .المشرفيف كالمعمميف

 
( بعنوان: نمط القيادة اإلدارية وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العاممين 2013دراسة )الطيبي، -

 )دراسة تطبيقية عمى مراكز الرعاية األولية في محافظة غزة(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط القيادة اإلدارية لدل العامميف في مراكز الرعاية الصحية  
بلقتو بالرضا الكظيفي، كىدفة إلى تحديد تأثير متغيرات كؿ مف )النكع، األكلية في محافظة غزة كع

العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي، مكاف السكف( عمى تقديرات العامميف لنمط 
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القيادة السائد كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل العامميف في مراكز الرعاية األكلية في محافظة غزة، 
ـ، َُِِدراسة عمى العامميف في مراكز الرعاية الصحية األكلية في محافظات غزة لعاـ اقتصرت ال

( مكظؼ مف الذيف يشغمكف مناصب إدارية في مراكز 389كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف )
الرعاية الصحية األكلية في محافظة غزة مف الذككر كاإلناث، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

استخدمت الدراسة أداتيف كىما استبانة نمط القيادة اإلدارية كاستبانة مستكل الرضا الكظيفي  التحميمي، ك 
التي تكصمت إلييا الدراسة أف مستكل الرضا الكظيفي  ومن أبرز النتائجككما استخدـ اسمكب المقابمة، 

%( 62.28ي )العاـ لدل العامميف في مراكز الرعاية الصحية األكلية في محافظة غزة عند كزف نسب
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا االىتماـ بنمط القيادة  وخمصت الدراسةكىك مستكل مقبكؿ، 

الديمقراطي كمدخؿ مف مداخؿ الرضا الكظيفي عف طريؽ تقدير الجيكد التي يبذليا المرؤكسيف 
ذم يشجعكف كتشجيعيـ عمى التفكير اإلبداعي في حؿ المشكبلت كتقدير كمكافأة القادة اإلدارييف ال

 مرؤكسييـ كيمدكنيـ باإللياـ كالتحفيز اإلبداعي.
 
( بعنوان: درجة ممارسة عمداء الكميات لتفويض الصالحيات في 2013دراسة )أبو مسامح، -

 الجامعات بمحافظات غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس.

لتفكيض الصبلحيات في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة عمداء الكميات  
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس،  كتككف 
مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة كالبالغ 

ىيئة التدريس ( عضكا مف أعضاء 217( عضك، في حيف تككنت عينة الدراسة مف )500عددىـ )
%( مف إجمالي المجتمع، كاستخدـ الباحث 40األقصى( بنسبة ) –األزىر  -في الجامعات )اإلسبلمية

 ومن أبرز النتائجالمنيج الكصفي التحميمي، كقاـ الباحث بإعداد استبانتيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، 
ريس في الجامعات الفمسطينية التي تكصمت إلييا الدراسة أف مستكل الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التد

إلى  وخمصت الدراسة%(، 77.20(، كبكزف نسبي )3.86بمحافظات غزة حاز عمى درجة كبيرة )
العديد مف التكصيات أبرزىا ضركرة أف تكلي الجامعات الفمسطينية اىتمامان بالرضا الكظيفي ألعضاء 

استبياف ىذه الدراسة، كتكلي اىتماما ىيئة التدريس فييا بصكرة عامة لجميع مجاالت الرضا الكاردة في 
 خاصا بمجاؿ الركاتب كالترقيات كالحكافز.
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( بعنوان: األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كميات 2013دراسة )اسميم، -
 المجتمع بمحافظات غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعاممين فييا.

ية السائدة لدل رؤساء األقساـ في كميات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القياد 
المجتمع بمحافظات غزة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لمعامميف فييا، كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة 

( 248%( مف أصؿ مجتمع الدراسة البالغ )81.5( مف العامميف اإلدارييف، كبنسبة )202مككنة مف )
ية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، كمية فمسطيف التقنية، كمية مف العامميف اإلدارييف في كميات المجتمع )الكم

العمكـ كالتكنكلكجيا(، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحث أداة استبانة مككنة 
التي  من أبرز النتائجو كمحكر لقياس الرضا الكظيفي،  مف محكريف، محكؿ لقياس األنماط القيادية

سة أف المتكسط الحسابي النسبي الكمي لمرضا الكظيفي لمعامميف في كميات المجتمع تكصمت إلييا الدرا
إلى  وخمصت الدراسة%( كبدرجة مكافقة كبيرة، 68.30بمحافظات غزة في مجاالت أداة الدراسة بمغ )

العديد مف التكصيات أبرزىا ضركرة االستفادة مف الرضا الكظيفي لمعامميف بدرجة كبيرة مف خبلؿ 
 و كتكظيفو بما يحقؽ مستكل أفضؿ مف األداء كاالنجاز.تحسين

 

 الدراسات العربية: -2.2.3
 

( بعنوان: عالقة اإلبداع األمني بالرضا الوظيفي لدى القيادات الوسطى 2013دراسة )البشر، -
 في جوازات المنطقة الشرقية.

القيادات الكسطى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة اإلبداع األمني بالرضا الكظيفي لدل  
في جكازات المنطقة الشرقية، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط العامميف بقطاع الجكازات 

( مفرده، 152( ضابط، كبمغت العينة )250بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعكدية كعددىـ )
جمع المعمكمات االزمو كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت أداة االستبانة ل

التي تكصمت إلييا الدراسة أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة متكسطة  ومن أبرز النتائجلمدراسة، 
 عمى المحكؿ األكؿ 
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إلى  وخمصت الدراسة) كاقع اإلبداع األمني في جكازات المنطقة الشرقية مف كجية نظر المبحكث(، 
ي مفيكـ اإلبداع األمني كأحد أساليب تطكير كتجييز العديد مف التكصيات أبرزىا ضركرة تبن

 المنظمات الحككمية بصفة عامو كقطاع الجكازات بصفة خاصة.
 
( بعنوان: األنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في كمية التقنية 2013دراسة )الدوسري، -

 بالخرج من وجية نظر الموظفين. 

ماط القيادة اإلدارية بالرضا الكظيفي في الكمية التقنية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة أن 
بالخرج مف كجية نظر العامميف فييا، كتككف مجتمع الدراسة مف مكظفي الكمية التقنية بالخرج كعددىـ 

( مف المكظفيف، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 109( مكظفان، ككانت عينة الدراسة مف )125)
التي تكصمت إلييا  من أبرز النتائجو ث االستبانة كأداة لجمع البيانات، التحميمي، كقد استخدـ الباح

الدراسة تكفر الرضا الكظيفي بدرجة متكسطة، ككجكد عبلقة عكسية بيف مستكل الرضا الكظيفي 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا ضركرة إفساح المجاؿ وخمصت الدراسة كالنمط القيادم األكتكقراطي، 

 ي المشاركة في اتخاذ القرار، كاالعتراؼ بقدراتيـ كبكفاءتيـ في تحقيؽ أىداؼ الكمية.أما المرؤكسيف ف
 
( بعنوان: أثر إدارة الصراع التنظيمي عمى الرضا الوظيفي )دراسة تطبيقية 2013دراسة )زوينة، -

 عمى ىيئة التدريس بجامعة الجزائر(.

عمى الرضا الكظيفي، كالكشؼ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إدارة الصراع التنظيمي  
عف خصائص الصراع التنظيمي كالرضا الكظيفي باعتبار كجكد عبلقة ارتباطية بينيما، كتككف مجتمع 

أستاذة كأستاذ كبمغت عينة الدراسة بنسبة  805الدراسة مف جميع أفراد الييئة التدريسية كالبالغ عددىـ 
، كتـ استخداـ المنيج الكصفي 402العينة  % مف العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسي لتصبح حجـ50

الدراسة  اتكصمت إلييالتي  النتائجومن أبرز التحميمي، كاستخدـ في الدراسة أداتي المقابمة كاالستبانة، 
ىناؾ عدة عكامؿ متفاكتة التأثير عمى مستكل الرضا الكظيفي لمييئة التدريسية بجامعة الجزائر  أف

كنات، ظركؼ العمؿ، المنح المقدمة، فرص الترقية، الراتب المقدـ، كىي )سياسة اإلدارة، تكزيع الس
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا وخمصت الدراسة تقدير اإلدارة كاالعتراؼ بالمجيكد، ساعات العمؿ(، 

 اعتماد اإلدارة ألساليب إلدارة الصراع مف أجؿ رفع مستكل الرضا الكظيفي عند األساتذة.
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بعنوان: الرضا الوظيفي لدى اإلداريين العاممين في المديرية العامة ( 2012دراسة )المشيخي، -
 لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيفي لدل اإلدارييف العامميف في المديرية  
رية العامة لمتربية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة ظفار، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع إدارم المدي

( إداريان، كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية مف 450كالتعميـ بمحافظة ظفار كالبالغ عددىـ )
( مكظفان كمكظفة، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدمت 216المجتمع حيث بمغ عددىـ )

اتب كالحكافز، االستقرار الكظيفي، الدراسة عمى أداة االستبانة التي شممت خمسة مجاالت كىي) الر 
التي تكصمت إلييا الدراسة أف ومن أبرز النتائج العبلقات اإلنسانية، ظركؼ كبيئة العمؿ، الترقيات(، 

وخمصت (، 2.81مستكل الرضا الكمي كاف بدرجة متكسطة، حيث بمغت المتكسطات الحسابية الكمية )
 المكظفيف في عممية صنع القرارات.إلى العديد مف التكصيات أبرزىا إشراؾ  الدراسة

 
( بعنوان: األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا الوظيفي 2012دراسة )الروقي، -

 لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة لدل مديرم المدارس الثانكية لمدينة مكة  
كرمة مف  كجية نظر المعمميف، باإلضافة الى معرفة درجة الرضا الكظيفي لدل المعمميف، كتككف الم

( معمـ 500معمميف المدارس الثانكية كتـ اختيار عينة عشكائية بمغ عدد أفرادىا ) مجتمع الدراسة مف 
داـ أداة % مف العينة ، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ استخ82.2أم 

التي تكصمت إلييا الدراسة أف النمط القيادم السائد لدل مديرم المدارس  ومن أبرز النتائجاالستبانة، 
الثانكية ىك الديمقراطي، يميو النمط األكتكقراطي كأقؿ األنماط ممارسة ىك الترسمي، ككذلؾ إف درجة 

لعديد مف التكصيات أبرزىا تعزيز إلى ا وخمصت الدراسةالرضا الكظيفي لدل المعمميف كانت مرتفعة، 
ثراء كعي  كعي مديرم المدارس حكؿ األنماط القيادية السائدة، كتفعيؿ الحكافز لزيادة الرضا الكظيفي، كا 

 المدرسيف كالمعمميف عبر دكرات تتعمؽ بعبلقة النط القيادم كالرضا الكظيفي.
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القيادي وعالقات العمل عمى  ( بعنوان: المناخ التنظيمي وتأثير النمط2012دراسة )نريمان، -
 صيدال(. –الرضا الوظيفي )دراسة حالة بمجمع األدوية 

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير النمط القيادم كعبلقات العمؿ عمى الرضا الكظيفي ،  
فرد كتـ  124عامؿ في مؤسسة صيداؿ كتـ أخذ عينة مككنة مف  622كتككف مجتمع الدراسة مف 

عشكائية، كتـ استخداـ المنيج الكمي لمدراسة، كمف أدكات الدراسة التي تـ االعتماد اختيارىـ بطريقة 
التي تكصمت إلييا الدراسة أف البعد  ومن أبرز النتائجعمييا في الدراسة )االستبانة ك المبلحظة( ، 

رضا األكؿ لممناخ التنظيمي كىك النمط القيادم يؤثر بدرجة كبيرة عمى رضا العامميف حيث يحقؽ ال
إلى  وخمصت الدراسةالكظيفي إذا اتبعت االدارة الطرؽ كاالساليب العممية الحدية في مجاؿ العمؿ، 

العديد مف التكصيات أبرزىا عمى مؤسسة صيداؿ االىتماـ أكثر بتحسيف ظركؼ العمؿ عامة كالفيزيقية 
 ميني.خاصة، كمراعاة مستكل تأىيؿ العماؿ ككفاءتيـ الذم يسمح ليـ بتحسيف مسارىـ ال

 
( بعنوان: الرضا الوظيفي بين أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 2012دراسة )عمي، -

 الحكومية السودانية.

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  
جكر كالحكافز الحككمية، كاختبار العبلقة بيف ىذا المستكل كبعض المتغيرات االدارية كالنفسية كاأل

كمتغير التدريب ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحككمية، كتككف مجتمع الدراسة مف الجامعات 
الحككمية في السكداف )جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كجامعة القرآف الكريـ، كجامعة كررم( 

معات الحككمية الثبلثة، عضك ىيئة تدريس مف االساتذة في الجا 100كاشتممت عينة الدراسة عمى 
التي  ومن أبرز النتائجكتـ استخداـ المنيج الكصفي ، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة في الدراسة، 

تكصمت إلييا الدراسة أف اإلجراءات االدارية في الجامعات الحككمية كالتي ليا عبلقة مباشرة بالرضا 
مكضكعية ككاعية لمكشؼ عف أسباب عدـ الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس تحتاج إلى مراجعة 

إلى العديد  وخمصت الدراسةتحقيؽ ىذا الرضا عند الجياز األكاديمي لدل ىذه المؤسسات األكاديمية، 
مف التكصيات أبرزىا مراجعة جميع االجراءات االدارية كالعمؿ عمى تغييرىا اك تعديميا بما يحقؽ 

 اىداؼ العمؿ كالرضا الكظيفي.
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( بعنوان: تأثير أنماط القيادة اإلدارية عمى عممية صنع قرارات التغيير 2012دراسة )عباس، -
 )دراسة تطبيقية في شركة الكيرباء الوطنية األردنية(.

ىدفت الدراسة لمعرفة مدل تأثير أنماط القيادة اإلدارية )األكتكقراطية، الديمقراطية، المتساىمة(  
يف لمقرارات كتنفيذىا، كتككنت عينة الدراسة مف عمى عممية صنع القرار، كمدل مقاكمة المرؤكس

( مكظفان في شركة الكيرباء الكطنية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ أداة 119)
التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد أنماط مختمفة مف القيادات اإلدارية في  ومن أبرز النتائجاالستبانة، 

أف النمط الديمقراطي لو تأثير إيجابي ميـ عمى عممية صنع القرار، كأف  الشركة، كما أظيرت النتائج
إلى العديد  وخمصت الدراسةالنمط المتساىؿ لو أىمية قميمة، أما النمط األكتكقراطي فكاف تأثيره سمبيا، 

مف التكصيات أبرزىا تعزيز النمط الديمقراطي كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسمكؾ النمطيف 
طي كالمتساىؿ، مع تفعيؿ مشاركة المرؤكسيف في عممية صنع القرار كاالىتماـ بكجيات نظر األكتكقرا

 المرؤكسيف.
 
( بعنوان: تفويض الصالحيات وعالقتو بالرضا الوظيفي لمعاممين في 2011دراسة )العتيبي، -

 إدارة التدريب في القوات الجوية الممكية السعودية.

تفكيض الصبلحيات بالرضا الكظيفي لمعامميف في إدارة  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة 
التدريب بالقكات الجكية الممكية السعكدية، كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بإدارة التدريب 

( كبعد التطبيؽ الميداني حصؿ الباحث عمى 248بالقكات الجكية الممكية السعكدية البالغ عددىـ )
يانات كصالحة لمتحميؿ االحصائي، استخدـ الباحث المنيج الكصفي ( استبانة مكتممة الب165)

بمدخميو الكثائقي كالمسحي االجتماعي لتحقيؽ اىداؼ الدراسة، كقد اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة 
التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة  ومن أبرز النتائجلجمع بيانات ىذه الدراسة، 

فأقؿ في اتجاىات افراد مجتمع الدراسة الذيف مؤىبلتيـ أقؿ مف الثانكم  0.05ل احصائية عند مستك 
كاتجاىات افراد مجتمع الدراسة الذيف مؤىبلتيـ ثانكم لصالح افراد مجتمع الدراسة الذيف مؤىبلتيـ أقؿ 

لتي الى العديد مف التكصيات أبرزىا العمؿ عمى تعديؿ المكائح كالنظـ ا وخمصت الدراسةمف الثانكم، 
 ال تسمح بتفكيض الصبلحيات بإدارة التدريب بالقكات الجكية الممكية السعكدية.
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( بعنوان: الوالء التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري مدارس 2010دراسة )الناعبي، -
 الحمقة الثانية من التعميم األساسي في سمطنة عمان.

كدرجة الرضا الكظيفي لدل مديرم مدارس  ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة الكالء التنظيمي، 
الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في سمطة عماف، كالعبلقة بينيما مف كجية نظرىـ، كتككنت عينة 

%( مف 27( مدير كمديرة مدرسة لمتعميـ األساسي حمقة ثانية ، يشكمكف نسبة )100الدراسة مف )
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كألجؿ  (،369المجتمع األصمي لمدراسة كالبالغ عددىـ )

ومن ذلؾ تـ استخداـ اداتيف لمدراسة كىما استبانتيف احداىا لمكالء التنظيمي كاألخرل لمرضا الكظيفي، 
التي تكصمت إلييا الدراسة أف درجة الرضا الكظيفي لدل مديرم مدارس الحمقة الثانية مف  أبرز النتائج

إلى العديد مف التكصيات أبرزىا إعادة النظر في سمـ  وخمصت الدراسةسطة، التعميـ األساسي متك 
الركاتب كالترقيات لمديرم المدارس كزيادتيا إلى الحد الذم يناسب الركاتب كالترقيات لمكظفي الجيات 
الحككمية األخرل مف نفس الدرجة الكظيفي لمتقميؿ مف االستنكاؼ عف العمؿ سعيان كراء األجر المرتفع 

 المكانة المتميزة.ك 
 

 الدراسات األجنبية: -3.2.3
 

( بعنوان: الدافعية لمعمل والرضا الوظيفي بين موظفي Azeem & Quddus،2014دراسة ) -
 دراسة بالتركيز بشكل خاص عمى االتصال. –جامعات ىندية محددة 

ي اليند ىدفت الدراسة إلى معرفة كجدة نظر المكظفيف )غير األكاديمييف( في أربع جامعات ف 
عف الدافعية لمعمؿ كالرضا الكظيفي بالتركيز بشكؿ خاص عمى االتصاالت، كتـ اختيار عينة بأسمكب 

مجمكعات حسب المستكل الكظيفي كحجـ العينة ىك  ّالعينة العشكائية المقطعية كتـ تقسيـ العينة إلى 
ومن أبرز عمكمات، الستبانة لجمع الممكظؼ، كتـ استخداـ ا 270% مف مجتمع الدراسة بكاقع 25

التي تكصمت إلييا الدراسة اتفاؽ المبحكثيف أف االتصاؿ كتدفؽ المعمكمات ممتاز كسريع في  النتائج
جامعاتيـ كأف الغالبية اجمعت أف رؤساء االقساـ يقكمكف بإببلغ مرؤكسييـ بنقاط القكة كالضعؼ في 

عمى مثؿ ىذه االتصاالت قد تككف إلى العديد مف التكصيات أبرزىا الحفاظ  وخمصت الدراسةالعمؿ، 
 مفيدة لممكظفيف في أداء كاجباتيـ بشكؿ أكثر كفاءة.
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التحفيز والرضا الوظيفي لمموظفين في المؤسسات الرسمية ( بعنوان: Victor،2014دراسة ) -
 دراسة حالة لصغار الموظفين في جامعة كروس ريفر لمتكنولوجيا. –

مى الرضا الكظيفي بيف صغار المكظفيف مف جامعة ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر التحفيز ع 
كركس ريفر لمتكنكلكجيا في دكلة نيجيريا، كمجتمع الدراسة  عبارة عف جميع صغار المكظفيف في 

امرأة( تـ اختيارىـ  61رجؿ ك   100( مكظؼ : 161( مكظؼ كعدد افراد العينة )300الجامعة )
داـ استبياف تحفيز المكظفيف كالرضا الكظيفي لجمع باستخداـ العينة العشكائية الطبقية، كتـ استخ

التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف كؿ مف  ومن أبرز النتائجالبيانات، 
الرفاىية( كالرضا الكظيفي لصغار المكظفيف كأف مف نكاتج المشاركة في  -)المشاركة في صنع القرار

إلى العديد مف التكصيات أبرزىا أف تدرؾ  وخمصت الدراسةكظيفي، القرار كالرفاىية ىك الرضا ال
 االدارة أف صغار المكظفيف لدييـ مياراتيـ التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الجامعة.

 
( بعنوان: الرضا الوظيفي لشرطة مممكة Mabila & Dorasamy & Wallis) ،2014دراسة -

 سوازيالند، دراسة حالة في إقميمي مانزيني وىوىو.

في مممكة سكازيبلند )دكلة في ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة الرضا الكظيفي لمشرطة الممكية  
أفريقيا(. كالعكامؿ التي تؤثر في الرضا الكظيفي كمعرفة مدل تأثير الرضا عمى األداء، ككاف  بجنك 

استخداـ  % مف العينة، كتـ39( ككانت تمثؿ النساء 345اختيار العينة قصدم كعدد أفراد العينة )
التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة  ومن أبرز النتائجمنيج مختمط مف التحميؿ الكمي كالكيفي، 

ذات داللة بيف الرضا الكظيفي كاألداء كأنو يمكف حصكؿ أداء فعاؿ لضباط الشرطة عند تكفير المكارد 
لبيئي كالمكارد االزمة لتحفيز إلى العديد مف التكصيات أبرزىا تقديـ الدعـ ا وخمصت الدراسةاالزمة، 

األفراد بشكؿ ايجابي، كتقديـ المكافآت كتحسيف ظركؼ العمؿ كاألنظمة كالعمميات كفرص التعميـ 
 كالتشجيع لؤلفراد لمحصكؿ عمى أداء أفضؿ.

 
 ( بعنوان: الرضا الوظيفي لمنساء في عالم الشركات.Zaman & Rahman،2013دراسة ) -

تكل الرضا الكظيفي لمنساء العامبلت في شركات القطاع الخاص ىدفت الدراسة إلى تحديد مس 
في مدينة دكا في بنجبلدش، بالتركيز عمى مدل تأثير الكضع االقتصادم كاالجتماعي عمى الدخؿ 
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-20( عينة تتراكح أعمارىـ ما بيف )60كالحياة االجتماعية لمنساء عمى الرضا الكظيفي، كتـ اختيار )
غير متزكجة، كتـ استخداـ استبانة  30منيـ متزكجات ك  30القصدية،  ( عامان بطريقة العينة35

التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فرؽ كبير في  ومن أبرز النتائجلمرضا الكظيفي لجمع المعمكمات، 
مستكيات الرضا الكظيفي لممكظفات يعزل إلى الحالة االجتماعية، حيث ظير أف المكظفات 

إلى العديد مف التكصيات أبرزىا بالعمؿ عمى المزيد  وخمصت الدراسة المتزكجات أكثر رضا كظيفي،
 مف ىذه الدراسات في ىذا الجانب.

 
التعارض بين العمل والحياة األسرية والرضا  ( بعنوان :Rathi & Barath،2013دراسة ) -

 الوظيفي واألسري" أثر الدعم االجتماعي من الزمالء بين موظفي الشرطة.

بحث العبلقة بيف تعارض الحياة األسرية كالعمؿ )بشكؿ متبادؿ( كما بيف  ىدفت الدراسة إلى 
الرضا الكظيفي كاألسرم بيف مكظفي الشرطة في اليند، مع التركيز عمى معرفة أثر الدعـ االجتماعي 

( مكظؼ شرطة كعينة لمدراسة، كتـ 148مف زمبلء العمؿ عمى تحسيف تمؾ العبلقة، كتـ اختيار )
التي تكصمت إلييا  ومن أبرز النتائجعف طريؽ االستبانة التي تكزعت عمة العينة، تجمع المعمكمات 

وخمصت الدراسة أف تعارض الحياة األسرية مع العمؿ )بشكؿ متبادؿ( يرتبط سمبيان مع الرضا الكظيفي، 
نيا إلى العديد مف التكصيات أبرزىا عمى السمطات المسؤكلة أخذ التدابير االزمة التي مف شأ الدراسة

التقميؿ مف تعارض العمؿ مع الحياة األسرية كالعمؿ باتجاه اتزاف العمؿ مع الحياة األسرية بيف مكظفي 
 الشرطة.

 

 دراسات تناولت المتغير التابع )قمق المستقبل(: -ثانيًا  -3.3

 الدراسات الفمسطينية: -1.3.3
 

صية لدى األطفال ( بعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بسمات الشخ2015دراسة )الزعالن، -
 مجيولي النسب.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ، كسمات الشخصية لدل األطفاؿ  
مجيكلي النسب في مؤسسات اإليكاء كالمحتضنيف لدل أسر بديمة، كالكشؼ عف مستكل قمؽ المستقبؿ 
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رات )الجنس، الجية الحاضنة، كسمات الشخصية لدل األطفاؿ مجيكلي النسب، كعبلقتو ببعض المتغي
( طفبلن كطفمة، كما 30المستكل التعميمي، العمر، مكاف السكف(، كتككنت عينة الدراسة األصمية مف )

ك اتبعت الباحثة المنيج الكصفي، كقد استخدمت الباحثة عددا مف أدكات الدراسة تمثمت في مقياسيف، 
التي تكصمت إلييا الباحثة أف أفراد  ز النتائجومن أبر مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس سمات الشخصية، 

%، كذلؾ ال تكجد فركؽ في قمؽ 76.3العينة لدييـ مستكل عاؿو مف قمؽ المستقبؿ بكزف نسبي 
المستقبؿ لدل األطفاؿ تعزل لنكع الجنس، في حيف تكجد فركؽ بالنسبة لدرجات القمؽ األسرم، 

كرة عقد دكرات كجمسات نفسية كتثقيفية مف فترة إلى العديد مف التكصيات أبرزىا ضر  وخمصت الدراسة
 ألخرل كذلؾ لتقديـ العكف لؤلطفاؿ مجيكلي النسب في حؿ مشكبلتيـ النفسية كالشخصية كالمينية.

 
 الكموي وعالقتو ببعض المتغيرات ( بعنوان: قمق المستقبل لدى مرضى الفشل2015دراسة )مقداد، -

المستقبؿ لدل مرضى الفشؿ الكمكم المزمف في ىدفة الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل قمؽ  
( مريضان، كاستخدـ الباحث المنيج 144ضكء بعض المتغيرات، كقد تككنت عينة الدراسة مف )

الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحث في جمع المعمكمات عمى أدكات الدراسة التالية )اختبار قمؽ 
اختبار التذكر(، كىي مف اعداد الباحث،  –الصبر اختبار  –اختبار المساندة االجتماعية  –المستقبؿ 

التي تكصمت إلييا الدراسة أف مستكل الشعكر بقمؽ المستقبؿ لدل مرضى الفشؿ  ومن أبرز النتائج
% كمستكل المساندة االجتماعية التي يتمقاىا المرضي أيضا كانت ّٕالكمكم كاف مرتفعا بنسبة 

% يميو بيعد الطاقـ ْ.َٗندة األسرية المرتبة األكلى %، حيث احتؿ بيعد المساِ.ِٖمرتفعة بنسبة 
%، كما أف مستكل الصبر لدييـ كاف مرتفعا جدا بنسبة ٖ.ّٔ% كاالخير بيعد األصدقاء ِ.ِٖالطبي 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا  وخمصت الدراسة%، ٗ.ٓٓ% كالتذكر كاف بدرجة متكسطة ِ.ٔٗ

ف في العبلج النفسي كاالجتماعي كالصحة النفسية، لمعامؿ تعزيز أقساـ الكمية بالمستشفيات بمختصي
 مع مرضى الفشؿ الكمكم المزمف.
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( بعنوان: فاعمية برنامج إرشادي سموكي لمتخفيف من أعراض قمق 2015دراسة )اإلسي، -
 المستقبل لدى مرضى السكري بغزة.

ف قمؽ المستقبؿ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم سمككي لمتخفيؼ م 
( مريضان بالسكرم مف الذككر تـ 48لدل مرضى السكرم بغزة، كتككنت عينة الدراسة األساسية مف )

اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية، كاستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي، كتـ 
( 20ككي، كجرل اختيار )تطبيؽ أداتيف لمدراسة مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس برنامج ارشادم سم

التي تكصمت إلييا الدراسة  ومن أبرز النتائجمريضان ممف حصمكا عمى أعمى الدرجات عمى المقياس، 
إلى  وخمصت الدراسةأف مرضى السكرم المزمنيف في غزة يعانكف مف قمؽ المستقبؿ بنسب متفاكتة، 

حة المرضى المزمنيف كال سيما العديد مف التكصيات أبرزىا تصميـ برامج إرشادية نفسية تخص شري
مرض السكرم األكثر انتشاران كعالميان كالتي تيدؼ إلى التخفيؼ مف معاناتيـ النفسية كالصحية 

 كمكاجية المشكبلت األخرل.
 
( بعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بأزمة اليوية لدى المراىقين الصم 2013دراسة )أبو فضة،  - 

 في محافظات غزة.
الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بأزمة اليكية لدل المراىقيف الصـ في ىدفت         

–دخؿ األسرة  –ترتيب األصـ بيف إخكتو  –محافظات غزة، في ضكء عدد مف المتغيرات )الجنس 
( طالبان 190كجكد أحد الكالديف أصـ أك كمييما(، كبمغت عينة الدراسة ) –كجكد إخكة صـ في العائمة 

لبة مف طمبة مدرستي مصطفى صادؽ الرافعي الثانكية لمصـ )بنيف كبنات(، كما ك اتبع الباحث كطا
المنيج الكصفي التحميمي، كقد استخدـ الباحث في تطبيؽ أدكات الدراسة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ 

عينة التي تكصمت إلييا الدراسة أف الكزف النسبي لدل ال ومن أبرز النتائجكمقياس أزمة اليكية، 
% كىذا يشير الى كجكد مستكل فكؽ المتكسط مف قمؽ المستقبؿ َٓ.َٔلمقياس قمؽ المستقبؿ بمغ 

% كىذا يشير إلى كجكد مستكل فكؽ َْ.ُٔكأف الكزف النسبي لدل العينة لمقياس أزمة اليكية بمغ 
تكعكية حكؿ إلى العديد مف التكصيات أبرزىا تكفير برامج  وخمصت الدراسةالمتكسط مف أزمة اليكية، 

 الحاجات النفسية لممراىقيف الصـ في المدارس كالمؤسسات.
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( بعنوان: الرضا عن الحياة وعالقتو بقمق المستقبل لدى األسرى 2013دراسة )أبو عبيد، -
 المحررين المبعدين إلى قطاع غزة.

اع ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الرضا عف الحياة لدل األسرل المحرريف المبعديف إلى قط 
غزة كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ، كالتعرؼ عمى الفركؽ الفردية بيف أفراد العينة في مستكل الرضا عف 
الحياة لدييـ كالكشؼ عف الفركؽ الفردية في مستكل قمؽ المستقبؿ لدل أفراد العينة، ككاف مجتمع 

ة صفقة كفاء الدراسة عبارة عف جميع األسرل المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة ضمف إطار اتفاقي
أسيران، تـ اختيار عينة  ُّٓأسريان بقي منيـ في قطاع غزة  ُٕٔاألحرار، كالبالغ عددىـ نحك 

أسيران، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كلتطبيؽ أدكات الدراسة  ُُِعشكائية بمغت نحك 
التي تكصمت  النتائج ومن أبرزعمييـ تـ استخداـ مقياس لمرضا عف الحياة كمقياس قمؽ المستقبؿ، 

إلييا الدراسة ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف الحياة كقمؽ المستقبؿ لدل أفراد العينة 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا  وخمصت الدراسةمف األسرل المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة، 

غزة في نشاطات كمؤسسات المجتمع  العمؿ الجاد عمى دمج األسرل المحرريف المبعديف إلى قطاع
 الفمسطيني لما لو مف آثار نفسية كاجتماعية عمى شخصية األسير.

 
( بعنوان: المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتيما بقمق 2013دراسة )الصفدي، -

 المستقبل لدى زوجات الشيداء واألرامل بمحافظات غزة.

ة بيف كؿ مف المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلق 
كعبلقتيما بقمؽ المستقبؿ لدل زكجات الشيداء كاألرامؿ بمحافظات غزة، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى 
مستكل كؿ مف المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية كقمؽ المستقبؿ لدييف، كما كىدفت إلى فحص 

غيرات االجتماعية كالنفسية كالديمغرافية كالسياسية، كتـ اختيار عينة بمغ العبلقة كالفركؽ لعددان مف المت
( زكجة شييد 200( مستجيبة مف زكجات الشيداء كاألرامؿ بمحافظات غزة، بكاقع )294حجميا )

أرممة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كما كاستخدمت الباحثة ثبلثة مقاييس  )ْٗك)
ومن مقياس المساندة االجتماعية ، مقياس الصبلبة النفسية، مقياس قمؽ المستقبؿ، كأدكات لمدراسة: 

التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف غالبية أبعاد أبرز النتائج 
بعاد مقياس مقايس المساندة االجتماعية كغالبية أبعاد مقياس الصبلبة النفسية. أما نتائج العبلقة بيف أ
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المساندة االجتماعية كأبعاد مقياس قمؽ المستقبؿ فقد جاءت االرتباطات في معظميا غير دالة، 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا إجراء دراسات مشابية تتناكؿ المساندة االجتماعية  وخمصت الدراسة

نفسية الجديدة كتشمؿ عينة كالصبلبة النفسية كقمؽ المستقبؿ بأبعادىف المختمفة مع بعض المتغيرات ال
 مسنيف". -زكجات أسرل -مطمقات -النساء بصكرة خاصة "أرامؿ

 
( بعنوان: مستوى قمق المستقبل لدى طمبة كميات المجتمع في 2013دراسة )المومني ونعيم، -

 منطقة الجميل.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل طمبة كميات المجتمع في منطقة  
( طالبة، ِِّ( طبلب، ك)207( طالبان كطالبة، منيـ )439يؿ، كتككنت عينة الدراسة مف )الجم

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ مقياس قمؽ المستقبؿ مف اعداد الباحثيف 
اد العينة التي تكصمت إلييا الدراسة بأف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل أفر  ومن أبرز النتائجكأداة لمدراسة، 

كاف مرتفعان، حيث جاء المجاؿ االقتصادم في المرتبة األكلى كبدرجة مرتفعة، في حيف جاء المجاؿ 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا  وخمصت الدراسةاألسرم في المرتبة األخيرة كبدرجة مرتفعة أيضان، 

ا يضمف الحد مف قمؽ تفعيؿ دكر المؤسسات االجتماعية مف خبلؿ الرعاية كاالىتماـ بالطمبة بم
 المستقبؿ.

 
( بعنوان: قمق المستقبل لدى قوى األمن الفمسطينية وعالقتو بمستوى 2012دراسة )الجريسي، -

 االلتزام الديني.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل قكل األمف الفمسطينية بمحافظات           
كالتعرؼ إلى الفركؽ في قمؽ المستقبؿ لدل قكل األمف كعبلقتو غزة كعبلقتو بااللتزاـ الديني لدييـ، 

بمتغير العمر، كالتعرؼ إلى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل قكل األمف الفمسطينية بمحافظات غزة  في 
ضكء الرتبة العسكرية، إضافة لمتعرؼ إلى مستكل االلتزاـ الديني لدل قكل األمف كعبلقتو بالعمر، 

( رجؿ أمف فمسطيني، كما ّْٔكتككنت عينة الدراسة األصمية مف ) ككذلؾ الرتبة العسكرية،
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ أغراض الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة 

التي تكصمت إلييا الدراسة أف أفراد  ومن أبرز النتائجمقياس قمؽ المستقبؿ ك مقياس االلتزاـ الديني، 
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ني بمحافظات غزة يعانكف القمؽ مف األحداث الحياتية الضاغطة كالتي حصمت عمى األمف الفمسطي
%(، كحصؿ التفكير السمبي تجاه المستقبؿ عمى المرتبة ّْ.ِٕالمرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )

%(، كحصؿ النظرة السمبية لمحياة عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبي َٓ.ٓٔالثانية بكزف نسبي قدره )
إلى العديد  وخمصت الدراسة%(،  َٕ.ٕٔ%(، أما الدرجة الكمية لبلستبانة  فقد بمغت )ُٕ.ٓٔقدره )

مف التكصيات أبرزىا تكثيؼ الجيكد لدل الباحثيف الفمسطينييف مف أجؿ إنجاز العديد مف الدراسات 
 المعمقة حكؿ األجيزة األمنية الفمسطينية مف أجؿ تحديد احتياجاتيـ المينية كاألخبلقية.

 
( بعنوان: العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى 2012اسة )جبر،در  -

 طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أكثر العكامؿ الخمسة الكبرل شيكعان لدل طمبة الجامعات  
طمبة الجامعات الفمسطينية الفمسطينية بمحافظات غزة، كالتعرؼ عمى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل 

بمحافظات غزة، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف العكامؿ الخمسة الكبرل كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة 
إناث(  ُّٗك  َْٗ( طالب كطالبة )800الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، كتككنت عينة مف )

لكصفي التحميمي، كاستخدـ مف جامعتي األزىر كاألقصى في محافظات غزة، كاستخدـ الباحث المنيج ا
ومن أبرز الباحث مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كمقياس قمؽ المستقبؿ كأدكات لمدراسة، 

التي تكصمت إلييا الدراسة  أف عامؿ يقظة الضمير األعمى انتشاران بيف العكامؿ الخمسة  النتائج
ت العصابية األقؿ انتشاران ، ككانُٖٖ.َٖككزف نسبي بمغ  ُُّ.ْٖالكبرل لمشخصية بمتكسط 

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف عامؿ العصابية كبيف قمؽ  ،َْٓ.ْٓككزف نسبي  ّّٖ.ّٓبمتكسط 
إلى  وخمصت الدراسةالمستقبؿ كأبعاده الفرعية، في حيف كانت العبلقة سمبية لـ ترؽ لمستكل الداللة، 

الذيف ىـ أىـ الركائز لبناء المجتمع المتحضر  العديد مف التكصيات أبرزىا االىتماـ بالطمبة الجامعييف
كالعمؿ عمى خفض مستكيات التكتر كالقمؽ لدييـ مف أجؿ بناء شخصية سميمة قادرة عمى تحمؿ 

 األعباء كالمياـ المطمكبة منيـ في حياتيـ المستقبمية.
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( بعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى 2011دراسة )المصري، -
 الطموح األكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة األزىر بغزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح  
( طالبان كطالبة 626االكاديمي لدل عينة مف طمبة جامعة األزىر بغزة ، كتككنت عينة الدراسة مف )

( مف المجتمع األصمي لمدراسة، كاستخدمت الباحثة %ُٓ.ٓمكف )مف طمبة جامعة األزىر بغزة يمث
المنيج الكصفي التحميمي ، كاعتمدت الباحثة عمى تطبيؽ أداة الدراسة عمى ثبلثة مقاييس مقياس قمؽ 

التي تكصمت  ومن أبرز النتائجالمستقبؿ كمقياس فاعمية الذات كمقياس مستكل الطمكح األكاديمي، 
قة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف قمؽ المستقبؿ كأبعاده كبيف فاعميو الذات، إلييا الدراسة كجكد عبل

إلى العديد  وخمصت الدراسةعدا البعد المتعمؽ بالمشكبلت الحياتية المستقبمية فيك غير داؿ إحصائيان، 
ات الشباب مف التكصيات أبرزىا زيادة إثارة دكافع الطبلب مف األقساـ األدبية كالعممية كاستغبلؿ طاق

 كتشجيعيـ عمى االشتراؾ في األنشطة الطبلبية.
 

 الدراسات العربية:  -2.3.3
القمق من المستقبل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح  :بعنوان (2014الحربي: (دراسة -

 لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض.

قدير الذات كمستكل الطمكح لدل ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة قمؽ المستقبؿ بت 
طالبات المرحمة الثانكية في مدينة الرياض، كتككف مجتمع الدراسة مف الطالبات السعكديات في 

طالبة( سعكدية في  ُُْٔٗالمرحمة الثانكية في مدينة الرياض بقسمييا األدبي كالعممي كبمغ عددىـ )
طالبة مف عشرة مدارس،  َِٓية ليبمغ حجـ العينة المرحمة الثانكية، كتـ استخداـ طريقة العينة العشكائ

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كما كاستخدمت ثبلثة مقاييس كأدكات لمدراسة، كمف 
بيف الدرجة الكمية  ََُ.َأبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تكجد عبلقة دالة سالبة عند مستكل 

مككناتو الفرعية )التفاؤؿ، كضع االىداؼ، تقبؿ الجديد، االحباط( لدل لقمؽ المستقبؿ كمستكل الطمكح ك 
طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض، كخمصت الدراسة إلى العديد مف التكصيات أبرزىا تفعيؿ دكر 
قسـ االرشاد كالتكجيو النفسي بإدارات التعميـ ليدؼ بحث كمناقشة المشاكؿ المستقبمية لطالبات المرحمة 

 ثانكية كمساعدتو عمى حميا.ال
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قمق المستقبل وعالقتو بالحقوق اإلنسانية لطالبات قسم رياض : بعنوان (2014عيسى: (دراسة -
 األطفال.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بالحقكؽ اإلنسانية لطالبات قسـ رياض  
في قسـ رياض  َُِْ-َُِّاسي ( طالبة لمعاـ الدر ّْٗاألطفاؿ، كتككف مجتمع الدراسة مف )

( طالبة مف طالبات قسـ رياض األطفاؿ ََِاالطفاؿ لممراحؿ الدراسية األربعة، كبمغت عينة الدراسة )
( طالبة مف كؿ مرحمة مف المراحؿ َٓفي كمية التربية لمبنات لممراحؿ الدراسية األربعة، تـ اختيار )

ومن أبرز ما تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، االربعة، تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ك
التي تكصمت إلييا الدراسة اف النسبة المئكية لقمؽ المستقبؿ لدل طالبات قسـ رياض األطفاؿ  النتائج

وخمصت %( كانت أعمى نسبة مف المستكييف العالي كالمنخفض، ٓ.ٖٔكاف بمستكل متكسط كالبالغ )
أبرزىا أف تنعـ الطالبة الجامعية بحؽ المساكاة العادلة في أبعادىا إلى العديد مف التكصيات  الدراسة

 كافة اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالقضائية.
 
 قمق المستقبل وعالقتو بضغوط الحياة لدى طالب الجامعة.: بعنوان (2013محمود: (دراسة -

ضغكط الحياة لدل طبلب الجامعة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو ب  
طبيعة الدراسة( عند شباب الجامعة، كتككنت العينة مف  -الجنس -كعبلقتو ببعض المتغيرات )كالعمر

( منيـ تـ اختيارىـ مف طبلب السنة النيائية مف المعيد العالي لمخدمة َٔ( طالب كطالبو )َُِ)
بالسنة النيائية بكمية الصيدلة يمثمكف  طالب كطالبو َٔاالجتماعية يمثمكف الدراسات النظرية، ك

الدراسات العممية، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كطبقت الدراسة مقياساف االكؿ قمؽ المستقبؿ 
التي تكصمت إلييا الدراسة صحة الفرض  ومن أبرز النتائجكالثاني مقياس الضغكط االجتماعية، 

بالعديد مف التكصيات  وخمصت الدراسةل عينة الشباب، االكؿ كىك ارتفاع مستكل قمؽ المستقبؿ لد
أبرزىا ضركرة قياـ الدكلة كمؤسساتيا الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني بمساعدة الشباب عمى 
تاحة برامج التدريب عمى الميارات التي تمكنو مف الحصكؿ عمى فرص عمؿ  إشباع احتياجاتو، كا 

 المختفة.مناسبة كالمساىمة في اشباع احتياجاتيـ 
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 ( بعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة.2013دراسة )أحمد: -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة الجامعة           
سي األكؿ، كاقتصرت الدراسة عمى طبلب كمية التربية كالعمكـ بجامعة بني سكيؼ في الفصؿ الدرا

( عاما كاستخدـ ُِ( إلى )ُٗ( طالبان كطالبة مما تتراكح أعمارىـ ما بيف )َُٖككانت عينة الدراسة )
في الدراسة أداتيف ىما مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس مستكل الطمكح، كما كاستخدـ الباحث المنيج 

د عبلقة بيف قمؽ المستقبؿ التي تكصمت إلييا الدراسة أنو تكج ومن أبرز النتائجالكصفي التحميمي، 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا التحقؽ االمبريقي لمبنية العاممية  وخمصت الدراسةكمستكل الطمكح، 

جراء بحكث حكؿ قمؽ  لمقياس الطمكح كالمستخدـ في الدراسة لدل عينات كبيئات ثقافية أخرل كا 
مي كبعض سمات الشخصية كالتفاؤؿ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف النكع االجتماعي كالتخصص األكادي

 كالتشاـؤ كالرضا عف الحياة.
 
 ( بعنوان: قمق المستقبل الزواجي وعالقتو بالذكاء الوجداني.2013دراسة )عمي، -

ىدفت الدراسة إلى معرفة معاناة أفراد العينة مف قمؽ المستقبؿ الزكاجي، كطبيعة العبلقة بيف  
كمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف في قمؽ المستقبؿ الزكاجي تبعان  قمؽ المستقبؿ الزكاجي كالذكاء الكجداني،

( طالبان بجامعة المنيا، كاستخدـ الباحث َُٖلنكع التخصص كالسكف، كتككنت عينة الدراسة مف )
ومن أبرز المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت الدراسة مقياس المستقبؿ الزكاجي كأداة لمدراسة، 

الدراسة كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف قمؽ المستقبؿ الزكاجي كالذكاء التي تكصمت إلييا  النتائج
العاطفي، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في قمؽ المستقبؿ الزكاجي لصالح اإلناث، ككذلؾ 
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في قمؽ المستقبؿ الزكاجي لصالح التخصص األدبي، ككذلؾ 

 لة إحصائيان بيف الجنسيف تبعان لمكاف السكف في قمؽ المستقبؿ الزكاجي.كجكد فركؽ دا
 
( بعنوان: العالقة بين قمق المستقبل وكل من معنى الحياة والوحدة 2012دراسة )عبد العزيز، -

 النفسية واالكتئاب ومفيوم الذات لدى السيدات العقيمات.

عض المتغيرات النفسية المرتبطة بو، ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كب 
مفيـك الذات( لدم عينة مف السيدات االتي تعاني  –الكحدة النفسية  –كالمتمثمة في )معنى الحياه 
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( سنة، استخدمت ْٓ-َّ( سيدة تراكحت أعمارىف مف )150العقـ، كتككنت عينة الدراسة مف )
الكحدة النفسية  –معنى الحياة  –ؽ المستقبؿ الدراسة المنيج الكصفي ، كتـ تطبيؽ األدكات اآلتية )قم

التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد  ومن أبرز النتائجمفيكـ الذات( مف إعداد الباحثة،  –االكتئاب  –
عبلقة ارتباطية سالبة كدالة إحصائيا بيف قمؽ المستقبؿ كمعنى الحياة، كبيف قمؽ المستقبؿ كمفيـك 

كجبة كدالة احصائيان بيف قمؽ المستقبؿ كاالكتئاب، كبيف قمؽ الذات، كما كجدت عبلقة ارتباطية م
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا أف تحرص الدكلة عمى  وخمصت الدراسةالمستقبؿ كالكحدة النفسية، 

إنشاء مراكز لئلرشاد النفسي لتقديـ الخدمات اإلرشادية لمعقيمات بالصكرة التي تساعدىـ عمى التكافؽ 
 مع الكاقع.

 
 ( بعنوان: قمق المستقبل عند الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات.2012ة )محمد،دراس -

ىدفت الدراسة إلى قياس مستكل قمؽ المستقبؿ عند الشباب كعبلقتو ببعض المتغيرات،  
العمر(، كتألفت عينة البحث  -المينة -الحالة االجتماعية -كالتعرؼ عمى داللة الفركؽ في )النكع

ابان كشابة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف كميتي العمـك السياسية كاليندسة مف ( شُٓٓالتطبيقية مف )
جامعة بغداد، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كبغرض تحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثة 

التي تكصمت إلييا الدراسة أف عينة البحث  ومن أبرز النتائجباالعتماد عمى مقياس قمؽ المستقبؿ، 
وخمصت نحك المستقبؿ كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية كفقان لمتغير الحالة االجتماعية،  لدييا قمؽ
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا تكعية الشباب فيما يتعمؽ بمستقبميـ مف خبلؿ التعرؼ عمى  الدراسة

 إمكاناتيـ الحقيقية كتعميميـ ميارات التخطيط.
 
ستقبل وعالقتو بمستوى الطموح واألمن النفسي لدى ( بعنوان: قمق الم2012دراسة )الخالدي، -

 مجموعة من طالب وطالبات المدارس الثانوية بدولة الكويت.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بمستكل الطمكح كاألمف النفسي لدل  
( طالب ََِمف )لثانكية بدكلة الككيت، كتككنت عينة الدراسة امجمكعة مف طبلب كطالبات المدارس 

كطالبة مف طبلب كطالبات الفرقة الثانية مف المرحمة الثانكية ممف بمغ المتكسط الحسابي ألعمارىـ 
( سنة، كتـ اختيارىـ مف مدرستي ثانكية الكاحة لمبنيف كثانكية الجيراء لمبنات، كاستخدـ الباحث ٔ.ُٓ)
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داة لمدراسة: مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس المنيج الكصفي االرتباطي، كتـ استخداـ المقاييس التالية كأ
مستكل الطمكح كمقياس األمف النفسي، كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة 
سالبة ذات داللة إحصائية بيف قمؽ المستقبؿ كمستكل الطمكح لدل طبلب كطالبات المدارس الثانكية 

التكصيات أبرزىا اجراء بحكث تجريبية لخفض قمؽ  بدكلة الككيت، كخمصت الدراسة إلى العديد مف
المستقبؿ المرتفع لدل عينات مختمفة في فئات عمرية متباينة لتحسيف مستكل الطمكح كتحقيؽ األمف 

 النفسي.
 
( بعنوان: العالقة بين قمق المستقبل والتوافق النفسي لدى عينة من 2011دراسة )الحمح، -

 ة ريف دمشق.طالب الصف الثاني الثانوي في محافظ

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كالتكافؽ النفسي لدل المراىقيف،  
كدراسة الفركؽ بيف الذككر كاالناث في التعميـ الثانكم العاـ بفرعيو العممي كاألدبي في متغيرات البحث 

نكم، كقد تككف مجتمع الدراسة )قمؽ المستقبؿ، التكافؽ النفسي( لدل عينة مف طمبة الصؼ الثاني الثا
( ََُمف مدارس التعميـ الثانكم الحككمية في مدينة جرمانا، كتـ سحب عينة بشكؿ عشكائي كبمغت )

إناث(، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كتـ  َٓذككر+ َٓطالب كطالبة كمنقسميف )
التي تكصمت إلييا ومن أبرز النتائج سة، استخداـ مقياسي قمؽ المستقبؿ كالتكافؽ النفسي كأداة لمدرا

وخمصت الدراسة كجكد عبلقة دالة احصائية بيف قمؽ المستقبؿ كالتكافؽ النفسي لدل عينة البحث، 
إلى العديد مف التكصيات أبرزىا إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث حكؿ مشكبلت المراىقيف  الدراسة

لـ كالعمؿ عمى تغيير انظمة التقكيـ الباعثة عمى القمؽ كالتعرؼ إلييا في ضكء أكضاع مستجدات العا
 كالخكؼ لدل الطبلب. 

  
( بعنوان: دراسة العالقة بين قمق المستقبل والسموك العنيف لدى عينة 2011دراسة )سميمان، -

 من طالب التعميم الثانوي العام.

عينة مف طبلب ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كالسمكؾ العنيؼ لدل  
طالبان مف طبلب التعميـ الثانكم العاـ، كاستخدـ  )َُٔالتعميـ الثانكم العاـ، كتككنت عينة الدراسة مف )

الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدـ مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس سمكؾ العنؼ 
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اسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة التي تكصمت إلييا الدر  ومن أبرز النتائجككبلىما مف إعداد الباحث، 
إلى العديد مف  وخمصت الدراسةبيف العنؼ كقمؽ المستقبؿ لدل عينة مف طبلب التعميـ الثانكم العاـ، 

التكصيات أبرزىا ضركرة تفعيؿ دكر المرشد النفسي في المدارس الثانكية لبحث المشكبلت النفسية 
ي المرحمة الثانكية العامة كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ كاالجتماعية كالدراسية التي يعاني منيا الطبلب ف

 ليا.
 

 الدراسات األجنبية:  -3.3.3
( بعنوان: معدل انتشار القمق واالكتئاب واالختالالت Stasiak,C,etal)،2014دراسة -

المصاحبة ليما لدى مرضى الفشل الكموي المزمن الخاضعين لعممية االستصفاء الدموي 
 والبريتوني.

اسة إلى مقارنة معدؿ انتشار القمؽ كاالكتئاب لدل مرضى الغسيؿ الكمكم كمرضى ىدفت الدر  
( 155الغسيؿ البريتكني مع األخذ باالعتبار اإلعتبلالت المساىمة في ذلؾ، كتـ اختيار عينة قكاميا )

( خاضعيف لعممية الغسيؿ الكمكم، كتـ 128مريضان مف مستشفى سانتا كاسا في البرازيؿ، منيـ )
التي تكصمت إلييا الدراسة بما يخص  ومن أبرز النتائجلجمع المعمكمات،  كأداةـ االستبانة استخدا

% 9.3% مف المرضى لدييـ نسبة اكتئاب حسب مقياس بيؾ ك 22.6مجمكعة الغسيؿ الكمكم فإف 
% حسب مقياس 25.7( ككاف معدؿ القمؽ HADSمف المرضى لدييـ نسبة اكتئاب حسب مقياس )

 بيؾ لمقمؽ.
 
( بعنوان: القمق واإلكتئاب وتأثيرىما عمى Eysenck,Payne & Santos:2006سة )درا -

 الماضي والحاضر والمستقبل.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير القمؽ كاالكتئاب عمى الماضي كالحاضر كالمستقبؿ   
الدراسة مف  عبر اإلدراؾ كالعاطفة كمعرفة التكقيت لؤلحداث السمبية مف حيث فركعيا، كتككنت عينة

( عامان كمجمكعة مف الشباب تتراكح أعمارىـ مف ُٕ-ُّمجمكعة مف المراىقيف تتراكح أعمارىـ مف )
التي تكصمت إلييا الدراسة أف  ومن أبرز النتائج( عامان كمجمكعة أخرل في سف الثبلثيف، ِٖ-ُٖ)

األحداث التي مف الشعكر باالكتئاب يرتبط أكثر بتمؾ األحداث التي كقعت في الماضي عف تمؾ 
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المتكقع حدكثيا في المستقبؿ كعمى العكس مف ذلؾ يككف القمؽ مرتبط بتمؾ األحداث التي مف المتكقع 
 حدكثيا في المستقبؿ عف تمؾ التي حدثت في الماضي.

 
( بعنوان: التنبؤ بقمق المستقبل في حالة Jeffery,Burke & others،2005دراسة ) -

 ية.االضطرابات الوجدانية والسموك

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إمكانية التنبؤ بقمؽ المستقبؿ عندما يعاني المراىقكف مف  
( مف ُٕٕبعض االضطرابات الكجدانية كالسمككية، كقد كشفت الدراسة التي أجريت عمى عينة بمغت )

بان ليذه المراىقيف، حيث كشفت بطارية االختبارات المطبقة عمى العينة أف ىناؾ إكتئابان مصاح
التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىذه االضطرابات  ومن أبز النتائجاإلضرابات فضبلن عف القمؽ المتزايد، 

 كانت مف العكامؿ المنبئة بقمؽ المستقبؿ كاالكتئاب كالقمؽ العاـ، ككذلؾ ما أسماه باالكتئاب المستقبمي.
 
 قتيما بسموك المستيمك.( بعنوان: القمق وقمق المستقبل وعالNakashima،2003دراسة ) -

يجاد االرتباطات بيف قمؽ المستقبؿ كسمكؾ المستيمؾ،   ىدفت الدراسة إلى تصنيؼ القمؽ كا 
( مف المستيمكيف اليابانييف إلجراء الدراسة ككزع عمييـ استبياف بيدؼ َََُكاختار الباحث عينة مف )

التي تكصمت إلييا  نتائجومن أبرز التصنيؼ مضمكف القمؽ كالبحث عف عبلقتيا باالستيبلؾ، 
ف درجة القمؽ المرتبط بالصحة  الدراسة بأنو ال يكجد بالضركرة عبلقة مباشرة بيف القمؽ كاالستيبلؾ، كا 
ف ىذا النكع مف القمؽ المرتبط  كاإلحالة عمى التقاعد عالية لدل متكسطي األعمار ككبار السنػ، كا 

شر عمى االستيبلؾ، بينما درجة القمؽ المرتبط بالصحة كاإلحالة عمى التقاعد لو التأثير غير المبا
بالكظيفة كاألجكر كاف عاليان لدل مجمكعة الشباب، كىذا النكع مف القمؽ لو تأثير مباشر عمى 

 االستيبلؾ.
 
تأثير قمق المستقبل ومركز الضبط عمى  :بعنوانZaleski & Janson: (2000دراسة ) -

 االستراتيجيات.

ى تأثير قمؽ المستقبؿ كمركز الضبط عمى االستراتيجيات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عم 
المستخدمة مف قبؿ مشرفيف عسكرييف كمشرفيف مدنييف عمى المرؤكسيف، تككنت عينة الدراسة مف 
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( مشرفا عسكريا، كطبؽ عمييـ مقياس قمؽ المستقبؿ ّٔ( مشرفا مدنيا ك )ِٖ( مشرفا منيـ )ُْٔ)
التي تكصمت إلييا  ومن أبرز النتائج، كتر لمركز الضبطلرافف كاستبياف ر مف إعداده، كاستبياف 

أف المشرفيف الذيف حصمكا عمى درجات مرتفعة في قمؽ المستقبؿ كانكا يستخدمكف استراتيجيات  الدراسة
سمطة كقكة أكثر شدة في التعامؿ مع مرؤكسييـ مثؿ التيديد كالعقاب كاإلكراه الشخصي، كما أشارت 

الذيف حصمكا عمى عبلمات منخفضة في قمؽ المستقبؿ استخدمكا استراتيجيات النتائج إلى أف المشرفيف 
 تتصؼ بالتعاكف كالعقبلنية في المعاممة أثناء التأثير عمى مرؤكسييـ.

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:ثالثًا:  -4.3
 مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة، سيتـ التعقيب عمى الدراسات 

السابقة تبعان لكؿ متغير عمى حذا كمف ثـ التعقيب عمييا في محكريف رئيسييف/ األكؿ: أكجو االستفادة 
مف الدراسات السابقة، كالثاني: يتحدث عف الفجكة البحثية كما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات 

 السابقة.
 أواًل: التعقيب عمى دراسات المتغير المستقل "الرضا الوظيفي":

تضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة المختمفة التي تتعمؽ بالرضا الكظيفي، أف ىناؾ ي 
اىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف بدراسة الرضا الكظيفي في مختمؼ القطاعات كتحديد مستكياتو كمعرفة 

كعان في العكامؿ المؤثرة فيو، كتباينت القطاعات التي تـ فييا بحث الرضا الكظيفي كمحدداتو فنجد تن
مكاضيعيا، كأىدافيا، كأدكاتيا، بتنكع الجكانب التي عالجتيا، كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ اىتمامان كاسعان 
كمتزايدان ألغمب البمداف التي أخذت منيا ىذه الدراسات في مكضكع الرضا الكظيفي، كالسعي نحك 

ؼ المرجكة في المؤسسات الحككمية استثمار المكارد البشرية االستثمار األمثؿ لتحقيؽ النتائج كاألىدا
 كالغير حككمية.

 وفيما يمي تعقيب حول أوجو اتفاق واختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنيج  اتفقت من حيث المنيج المستخدم لمدراسات:. ُ

ي كمف الدراسات الفمسطينية التي استخدمت المستخدـ حيث كانت غالبيتيا تستخدـ المنيج الكصف
؛ َُِٓ؛ الزاممي،َُِٓ؛ الشكا،َُِٓ؛ المدىكف،َُِٓالمنيج الكصفي دراسة )أبكجراد،

( كما َُِّ؛ اسميـ،َُِّ؛ أبك مسامح،َُِّ؛ الطيبي،َُِْ؛ حمد،َُِْ؛ العاجز،َُِٓديبة،
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؛ َُِّ؛ دكيس،َُِّر،الدراسة الحالية مع بعض الدراسات العربية مثؿ ) البش اتفقتكأيضان 
( ََُِ؛ الناعبي،َُُِ؛ العتيبي،َُِِ؛ عباس،َُِِ؛ الركقي،َُِِ؛مشيخي،َُِّزكينة،

 .( الستخداميا المنيج الكميَُِِف،الدراسة الحالية مع دراسة )نريما واختمفت
راسة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة الداتفقت  من حيث األداة المستخدمة لمدراسات:. ِ

حيث كانت غالبيتيا تستخدـ أداة االستبانة كمف الدراسات الفمسطينية التي استخدمت أداة االستبانة 
؛ َُِْ؛  حمد،َُِٓ؛ ديبة،َُِٓ؛ الزاممي،َُِٓ؛ الشكا،َُِٓ؛ المدىكف،َُِٓدراسة )أبكجراد،
؛ َُِٓ،الدراسة الحالية مع دراستي )العاجز اختمفت(، في حيف َُِّ؛ اسميـ،َُِّأبك مسامح،

الدراسة الحالية مع غالبية  اتفقت( الستخداميما أداة المقابمة كاالستبانة معان، كما كأيضا َُِّالطيبي،
؛ َُِِ؛ مشيخي،َُِّ؛ دكيس،َُِّ)البشر،دراسة الدراسات العربية في أداة الدراسة مثؿ 

(، ََُِ؛ الناعبي،َُُِ؛ العتيبي،َُِِ؛ عباس، َُِِ؛ عمي، َُِِ؛ نريماف،َُِِالركقي،
( الستخداميما أداتي َُِِ؛ نريماف، َُِّالدارسة الحالية مع دراستي )زكينة، اختمفتفي حيف 

 االستبانة مع المقابمة أك المبلحظة.
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع  اختمفت من حيث المجتمع وعينة الدراسات:. ّ

قان لمجاؿ كاىتماـ الباحث ك كاف نصيب المؤسسات الدراسة كعينتيا حيث تنكعت مجتمعات الدراسة كف
التعميمية مف مدارس كجامعات الجؿ األعظـ مف الدراسات كمف الدراسات المحمية التي كاف مجتمع 

؛ َُِٔ؛ العاجز،َُِٓ؛ ديبة،َُِٓ؛ زاممي،َُِٔ)أبكجراد، دراسة دراستيا يعكد لمؤسسات تعميمية
كىناؾ بعض الدراسات كاف مجتمعيا مؤسسات ( َُِّ؛ اسميـ،َُِّ؛ أبك مسامح،َُِْحمد،

( طبقت عمى َُِٓ( في حيف كانت دراسة )الشكا،َُِّ؛ الطيبي،َُِٓخاصة مثؿ )المدىكف،
 الشرطيات.
الدراسة الحالية مع الدراسات العربية في مجتمع الدراسة كالعينة حيث طبقت غالبية  اختمفتكما كأيضا 

؛ َُِّ؛ زكينة،َُِّكجامعات مثؿ دراسة )الدكسرم،الدراسات عمى مؤسسات تعميمية مف مدارس 
( في حيف طبقت بعض الدراسات ََُِ؛ الناعبي،َُِِ؛ عمي،َُِِ؛ الركقي،َُِِمشيخي،

( كطبقت َُِِ؛ عباس،َُِِاألخرل عمى مؤسسات خاصة مف كيرباء كأدكية مثؿ دراسة )نريماف،
ت كقكات جكية مثؿ دراسة بعض الدراسات األخرل عمى جيات حككمية عسكرية مف ضباط جكازا

 (.َُُِ؛ العتيبي،َُِّ)البشر،
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 التعقيب عمى دراسات المتغير التابع "قمق المستقبل": -ثانياً 
بعد اطبلع الباحث عمى االرث التربكم كالنفسي لمجمكعة مف الباحثيف المحمييف كالعرب  

ف ىناؾ تنكع كتبايف كاالجانب مف دراسات كأبحاث تناكلت مكضكع قمؽ المستقبؿ، تبيف لمباحث أ
نو لـ يتكصؿ  بالمجتمعات كالشرائح كالعينات التي تناكلتيا ىذه الدراسات، كما تنكعت مناىج الدراسة، كا 
الباحث في حدكد عممو كاطبلعو عمى دراسات سابقة تناكلت قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع 

ت تناكلت متغير قمؽ المستقبؿ الحككمي، سكاء فمسطينية أك عربية أك أجنبية، كالكف ىناؾ دراسا
لمجتمعات كعينات غير القطاع الحككمي، كذلؾ ىناؾ دراسات تناكلت مكظفي القطاع الحككمي 

 كعبلقتو ببعض المتغيرات المختمفة.
 

 وفيما يمي تعقيب حول أوجو اتفاق واختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في  اتفقت من حيث المنيج المستخدم لمدراسات:. ُ 

المنيج المستخدـ حيث كانت غالبيتيا تستخدـ المنيج الكصفي كمف الدراسات الفمسطينية التي 
أبك  ؛َُِّأبك فضة، ؛َُِٓمقداد، ؛َُِٓاستخدمت المنيج الكصفي دراسة )الزعبلف،

 ؛َُُِجبر، ؛َُِِالجريسي، ؛َُِّكنعيـ، مكمني ؛َُِّالصفدم، ؛َُِّعبيد،
منيجاف في دراستيا حيث استخدمت ( َُِٓدراسة )اإلسي، مع ختمفتا(، في حيف َُُِالمصرم،

الدراسة الحالية مع الدراسات العربية في  اتفقتكىما المنيج الكصفي كشبو التجريبي، كما كأيضان 
 ؛َُِّأحمد، ؛َُِّمحمكد،  ؛َُِْعيسى، ؛َُِْالمنيج المستخدـ مثؿ دراسة )الحربي،

 (َُُِ؛ سميماف،َُُِالحمح، ؛َُِِم،الخالد ؛َُِِمحمد، ؛َُِِعبدالعزيز، ؛َُِّعمي،
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة الدراسة  اتفقت . من حيث األداة المستخدمة لمدراسات:2

ة االستبانة حيث كانت غالبيتيا تستخدـ أداة االستبانة كمف الدراسات الفمسطينية التي استخدمت أدا
؛ َُِّ؛ أبك عبيد،َُِّ؛ أبك فضة،َُِٓ؛ االسي،َُِٓ؛ مقداد،َُِٓدراسة )الزعبلف،

(، كما َُُِ؛ المصرم،َُُِ؛ جبر،َُِِ؛ الجريسي،َُِّ؛ مكمني كنعيـ،َُِّالصفدم،
؛ َُِْالدراسة الحالية مع غالبية الدراسات العربية في أداة الدراسة مثؿ )الحربي، اتفقتكأيضا 
؛ َُِِ؛ محمد،َُِِ؛ عبد العزيز،َُِّ؛ عمي،َُِّ؛ أحمد،َُِّ؛ محمكد،َُِْعيسى،
 (.َُُِ؛ سميماف،َُُِ؛  الحمح،َُِِالخالدم،



 

51 

 

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع  اختمفت . من حيث المجتمع وعينة الدراسات:3
احث ك كاف نصيب المؤسسات الدراسة كعينتيا حيث تنكعت مجتمعات الدراسة كفقان لمجاؿ كاىتماـ الب

التعميمية مف مدارس كجامعات الجؿ األعظـ مف الدراسات كمف الدراسات المحمية التي كاف مجتمع 
؛ َُُِ؛ جبر،َُِّ؛ المكمني كنعيـ،َُِِدراستيا يعكد لمؤسسات تعميمية )أبك فضة،

ف مرضى ( كىناؾ بعض الدراسات كاف مجتمعيا مؤسسات صحيو كعينتيا عبارة عَُُِالمصرم،
( طبقت عمى األسرل، َُِّ(، في حيف كانت دراسة )أبك عبيد،َُِٓ؛ اإلسي،َُِٓمثؿ )مقداد،

 ( طبقت عمى ضباط األمف.َُِِ( طبقت عمى األطفاؿ، كدراسة )الجريسي،َُِٓكدراسة )الزعبلف،
ت غالبية الدراسة الحالية مع الدراسات العربية في مجتمع الدراسة كالعينة حيث طبق اختمفتكما كأيضا 

؛ َُِْ؛ عيسى،َُِْالدراسات عمى مؤسسات تعميمية مف مدارس كجامعات مثؿ دراسة )الحربي،
( في حيف َُُِ؛ سميماف،َُُِ؛ الحمح،َُِِ؛ محمد،َُِّ؛ عمي،َُِّ؛ أحمد،َُِّمحمكد،

 ( طبقت عمى السيدات التي تعاني العقـ.َُِِدراسة )عبد العزيز،
 
  :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 

زكدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بمادة نظرية كفيرة، كبأسماء العديد مف الكتب كالمراجع  .ُ
 ذات الصمة بمكضكع الدراسة.

 ساعدت باختيار منيج الدراسة، ككذلؾ بناء أداة الدراسة )االستبانة( كتحديد محاكرىا كفقراتيا. .ِ
تصكر عف الدراسة الحالية، مف حيث تقسيمات الدراسة كاإلجراءات المتبعة  ساعدت في تككيف .ّ

 كأنكاع المعالجات اإلحصائية االزمة كالمناسبة لمدراسة.
أفادت الباحث في التعرؼ عمى طريقة عرض النتائج كمناقشتيا كالتعميؽ عمييا، كربطيا  .ْ

 بالدراسات السابقة.
انطبلؽ ليذه الدراسة، حيث خرجت بتكصيات شكمت تكصيات بعض الدراسات السابقة نقطة  .ٓ

بضركرة االىتماـ بالمكرد البشرم كالحفاظ عمى االتجاىات االيجابية لممكظفيف كمعرفة ذلؾ 
 عف طريؽ قياس مستكل الرضا لدل المكظفيف ككيفية تحسينو كزيادة الرضا لدييـ.

احثيف، خاصة في ساعدت الباحث في تجنب تكرار دراسة قضايا سبؽ أف تـ دراستيا مف الب .ٔ
 مجتمع الدراسة "القطاع الحككمي الفمسطيني".
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 :ما تميزت بو الدراسة الحالية 
مف الدراسات النادرة التي تيدؼ لتحديد مستكل -حسب عمـ الباحث  –تعتبر الدراسة الحالية  .ُ

الرضا الكظيفي لمكظفي القطاع الحككمي الفمسطيني في قطاع غزة كأكثر العكامؿ المؤثرة فيو، 
يث أثناء البحث في الدراسات السابقة لـ يتمكف الباحث عمى حد عممو مف الحصكؿ عمى ح

 أم دراسة محمية أك عربية تدرس المكضكع الذم تيتـ بو الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة الحالية لو خصكصياتو كمشكبلتو، كيعاني مف كـ كبير مف المؤثرات التي ال  .ِ

اسات السابقة العربية كاألجنبية التي تـ االستعانة بيا تتكفر في مجتمع مف مجتمعات الدر 
كالتي تناكلت الرضا الكظيفي، حيث يعاني المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة مف ظركؼ 
سياسية كاقتصادية صعبة كمعقدة، مثؿ التيديدات األمنية الداخمية كالخارجية المستمرة مف قبؿ 

حركب متتالية مف قبؿ االحتبلؿ الصييكني  االحتبلؿ الصييكني، كتعرض قطاع غزة لثبلثة
ـ، ككجكد خبلفات حزبية سياسية داخمية، باإلضافة لمحصار َُِْـ إلى عاـ ََِٖمف عاـ 

المفركض مف االحتبلؿ منذ سنكات طكيمة، كأيضا األزمة االقتصادية كالسياسية األخيرة في 
المكظفيف الحككمييف، مما حككمة الكفاؽ الكطني الحالية كما ترتب عنو مف انقطاع ركاتب 

يجعؿ ىذه الدراسة طبقت قياس الرضا الكظيفي لمكظفي القطاع الحككمي في ظؿ ظركؼ 
استثنائية مستجدة، كعند مقارنتيا بالدراسات المحمية التي تمت في قطاع غزة لمقطاع الحككمي 
ك تـ تطبيقيا في ظركؼ أفضؿ كلـ تكف الركاتب لممكظفيف مقطكعة أك يتأخر صرفيا أ

يصرؼ سمؼ مف الراتب، كأما القطاع الخاص فبل يعاني مف مشكبلت انقطاع الركاتب، بينما 
الدراسات المحمية في الضفة الغربية فالظركؼ االقتصادية تختمؼ عما عميو في قطاع غزة، 

 فبل حصار اقتصادم أك انقطاع ركاتب. 
الكظيفي تتمثؿ بما يمي: كما تكمف خصكصية الدراسة الحالية في أنيا تتبنى أبعاد لمرضا  .ّ

العبلقات اإلنسانية(،  –الركاتب كالحكافز كالترقيات  –االستقرار الكظيفي  –)طبيعة الكظيفة 
 –كما كتتبني أبعاد لقمؽ المستقبؿ تتمثؿ بما يمي: )التشاؤـ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ 

النظرة السمبية  –كالميني  قمؽ المستقبؿ األسرم –القمؽ مف األحداث كالمشكبلت المستقبمية 
 لمحياة(.



 

59 

 

 الفجوة البحثية:رابعًا:  -5.3
استنادان إلى ما سبؽ، فإف الفجكة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لممئيا تكمف في تناكؿ  

عبلقة الرضا الكظيفي بقمؽ المستقبؿ في مؤسسات حككمية تقدـ خدمات عامة كما ىك الحاؿ في 
نما الكزارات كالييئات كال مؤسسات الحككمية، حيث لـ تتطرؽ أم مف الدراسات السابقة ليذا المكضكع كا 

اقتصر بعضيا إلى التطرؽ لمرضا الكظيفي عمى المؤسسات التعميمية كبعض المؤسسات الخاصة أك 
الجيات الحككمية ذات الشؽ العسكرم مف قكات جكية، كما تـ التكضيح في التعقيب عمى الدراسات 

 مبحث.السابقة في كؿ 
ظيارىا  الرضا  عبلقةإف أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة ىك تطرقيا، كا 

الكظيفي لممكظفيف في القطاع الحككمي "الشؽ المدني" في قطاع غزة في خفض أك رفع مستكل قمؽ 
كف التأثير عمى المستقبؿ لدييـ، لككف الرضا الكظيفي مف أكثر العكامؿ كاألسباب التي مف خبلليا يم

 البعد النفسي لممكظفيف كبخاصة مستكيات القمؽ لدييـ.
كبالنظر إلى الدراسة الحالية كمقارنتيا بالدراسات السابقة سكاء االجنبية منيا أك العربية نجد أف الدراسة 
الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة مف حيث عينة الدراسة التي تناكلت مكظفي القطاع الحككمي في 
أكساط تختمؼ كتتفاكت فييا الثقافة كالقيـ كالتكجيات باإلضافة إلى المزيد مف المؤثرات السياسة 
كاالقتصادية كاالجتماعية كىذا ما لـ تتـ دراستو مف قبؿ كىذا ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات 

كعبلقتو ببعض  السابقة التي تناكلت الرضا الكظيفي كعبلقتو ببعض المتغيرات أك قمؽ المستقبؿ
 المتغيرات.
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تربط بين  الرضا 
الوظيفي بأبعاده 

األربعو وعالقتو بقمق 
المستقبل بأبعاده 

 األربعو

مجتمعيا ىو موظفي 
القطاع الحكومي 

 "الشق المدني"

ية
حث

الب
ة 

جو
الف

 

 

لم تتطرق الدراسات 
السابقة إلى 

 .المتغيرين مجتمعين

مجتمع الدراسة لم 
يخضع قبل ذلك 
لمدراسة في ىذين 
 .المتغيرين مجتمعين

ة 
بق
سا

 ال
ت

سا
را

لد
ا

 

 
تحدثت الدراسات 
السابقة عن الرضا 
الوظيفي وعالقتو 

 بعدة متغيرات متفرقة 
وتحدثت عن قمق 
المستقبل وارتباطو 
بعدد من المتغيرات 
والدراسات لم تتناول 

 المتغيرين معاً 

 ( يكضح الفجكرة البحثيةّ.ُشكؿ  رقـ )ٖ

 
 المصدر: مف إعداد الباحث بناء عمى الدراسات السابقة
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 :مقدمة 1.4 -
جراءاتيا محكران رئيسيان يتـ مف خبلليا إنجاز الجانب التطبيقي مف   تعتبر منيجية الدراسة كا 

صائي لمتكصؿ إلى الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلح
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىداؼ 

 التي تسعى إلى تحقيقيا.
الدراسة  أداة ككذلؾ كعينتو، الدراسة مجتمع كألفراد الدراسة، لمنيج كصفان  الفصؿ ىذا كيتناكؿ 

 في بيا الباحث التي قاـ لئلجراءات كصفان  يتضمف اتيا، كماإعدادىا، كصدقيا كثب المستخدمة كطرؽ
 الدراسة. تحميؿ عمييا في التي اعتمد اإلحصائية المعالجات كأخيران  كتطبيقيا، الدراسة أدكات تقنيف
 

 منيجية الدراسة:  2.4 -
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية الى  

ائج تتعمؽ بالمكضكع محؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة الدراسة، اضافة الى نت
 انو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.

المناىج حسب الظاىرة التي يتـ دراستيا كقد يتـ استخداـ أكثر مف منيج لدراسة  كيتـ استخداـ 
ؼ مسبقان جكانب كابعاد الظاىرة مكضكع الدراسة، كالذم يتكافؽ مع نفس الظاىرة، كحيث أف الباحث يعر 

المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ الى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث 
لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا، كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثائؽ 

كالمجبلت كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى  المختمفة كالكتب كالصحؼ
اىداؼ الدراسة، فإف الباحث سيعتمد عمى ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ 

 مشكمة الدراسة، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضكع الدراسة.
 ومات:وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين لممعم

 المصادر األكلية: (1

الدراسة كلمكصكؿ ليذه البيانات لجأ الباحث إلى  عينة بمفردات الخاصة البيانات في كتتمثؿ 
الجانب الميداني كذلؾ عف طريؽ تكزيع استبانات صممت خصيصان ليذا الغرض، ككزعت عمى 

البلزمة في مكضكع  في القطاع الحككمي بقطاع غزة، كتـ حصر كتجميع البيانات اإلشرافيةالكظائؼ 
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كاستخداـ االختبارات spss اإلحصائي الدراسة، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج التحميؿ 
 اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

 

 المصادر الثانكية: (8

مى البحث في مصادر البيانات اعتمد الباحث في معالجتو لمجانب النظرم مف الدراسة ع  
 كاألبحاث كالتقارير كالمقاالت كالدكريات كاألجنبية العربية كالمراجع الثانكية المتمثمة في مراجعة الكتب

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

 

 :مجتمع الدراسة 3.4 -
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبذلؾ فإف مجتمع  

الدراسة ىك جميع األفراد التي تككف مكضكع مشكمة الدراسة، كبناءن عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا فإف 
شرافية حسب ىيكمية القطاع الحككمي كالتي تبدأ مع الدراسة تككف مف العامميف في الكظائؼ االمجت

( مكظؼ كفؽ سجبلت المكظفيف في ُُّٗمف )رئيس شعبة كحتى مدير عاـ(، كالبالغ عددىـ )
 الشؤكف االدارية في ديكاف المكظفيف بقطاع غزة.

 

 الحككمي القطاع مؤسسات كفؽ الدراسة مجتمع يعتكز  يكضح( ْ.ُ)رقـ جدكؿٔ

 االسم م
 الدرجة الوظيفية

مدير 
 عام

نائب 
 مدير 

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 المجموع

 ّٓ ّ ٔ ِِ ِ ِ كتكنكلكجيا المعمكمات االتصاالتكزارة  ُ
 ِْ ٕ ّ ِْ ِ ٔ كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ِ
 َِ ُ ٖ ٔ ّ ِ كزارة اإلعبلـ ّ
 ْٗ ٓ ٕ ِٔ ٓ ٔ الكطني االقتصادكزارة  ْ
 َٔ ْ ُْ َّ ّ ٗ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ٓ
 ُِ ُ َ ٓ ّ ّ كزارة التخطيط ٔ
 َُْ ٖ ِٓ ٕٓ ِ ُِ كزارة التربية كالتعميـ العالي ٕ
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 ٕ َ َ َ ٓ ِ كزارة الثقافة ٖ
 ُ َ ُ َ َ َ الشؤكف المدنية –كزارة الداخمية  ٗ
 ٓ ُ ُ ِ ُ َ السياحة كاآلثاركزارة  َُ
 ُّ ٔ ٔ ُِ ِ ٓ كزارة الشباب كالرياضة ُُ
 َْ ٓ ٔ ِّ ّ ّ االجتماعيةكزارة الشؤكف  ُِ
 ّٖٔ ٕٖ ُِٗ ُُْ ِ ٗ كزارة الصحة ُّ
 ُُ َ ُ ٓ َ ٓ كزارة العدؿ ُْ
 ُْ ْ ٗ ِّ َ ٓ كزارة العمؿ ُٓ
 َُْ َ ُٗ ٗٔ ْ ُِ كزارة المالية ُٔ
 ِٓ ِ ٓ ُِ ِ ْ المكاصبلتكزارة النقؿ ك  ُٕ
 ٔ َ ُ ِ ّ َ المرأةكزارة شؤكف  ُٖ
 ٖ ُ َ ٓ ِ َ كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف ُٗ
 ِّ ُ ّ ٖ ْ ٕ كزارة الحكـ المحمي َِ
 ُِ ُ ِ ْ ُ ْ كزارة الشؤكف الخارجية ُِ
 ّٔ ِ ْ ِٔ َ ْ كزارة الزراعة ِِ
 ُٗ ّ ِ ُِ ُ ُ سمطة األراضي ِّ
 ٓ َ ُ ْ َ َ كالمكارد الطبيعيةسمطة الطاقة  ِْ
 ٓ َ ُ ْ َ َ سمطة المياه الفمسطينية ِٓ
 ٖ ُ ْ ِ َ ُ سمطة جكدة البيئة ِٔ
 ٓ ْ َ ُ َ َ ىيئة التقاعد الفمسطينية ِٕ
 ٓ َ َ ْ ُ َ ىيئة التكجيو كاإلرشاد ِٖ
 ُ َ َ ُ َ َ ىيئة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية ِٗ
 َ َ َ َ َ َ ر كالحدكدالييئة العامة لممعاب َّ
 َّ َ ُ َ ُ َ االستثمارالييئة العامة لتشجيع  ُّ
 ُٔ َ َ َ َ َ الصناعية كالمناطؽالييئة العامة لممدف الصناعية  ِّ
 َّ ّ ٗ ُُ ٓ ِ ديكاف المكظفيف العاـ ّّ
 ُ َ َ ُّ َ ّ المجمس التشريعي  ّْ
 المجمس األعمى-العامةالسمطة القضائية )النيابة  ّٓ

 لمقضاء(
َ َ ٗ ُٓ ٔ ِٔ 
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 ُ َ َ َ ُ َ اإلدارة العامة لممحررات ّٔ
 ِٔ ٓ ّ َُ ٔ ِ األمانة العامة لمجمس الكزراء ّٕ

 ُُّٗ 161 286 573 64 109 المجموع

 المصدر: إعداد الباحث بناء عمى كشكفات مف ديكاف المكظفيف
 

 عينة الدراسة:  4.4 -
لمدراسة كذلؾ كفؽ اسمكب العينة العشكائية  طبيقيالتبأخذ عينة مف أجؿ الشؽ قاـ الباحث   

الطبقية في تكزيع اداة الدراسة المتمثمة "باالستبياف" عمى المكظفيف العامميف بالقطاع الحككمي في 
( تـ تكزيعيا، حيث تـ َِْ( مستجيب مف أصؿ )ِّٗقطاع غزة حيث بمغ المستجيبيف لبلستبانة )

 كتـ حساب العينة مف خبلؿ القانكف التالي: كزعتالتي  باناتالست( مف اّٗاسترداد ما نسبتو )%
n ≥ 2)
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(

m

z ( .....ُمعادلة رقـ )  -   

 ± (ٔٗ.ُىي القيمة المعيارية  لمستكل الداللة كتساكم مثبلى )   zحيث قيمة -
  0.05مف أجؿ تقدير حجـ العينة كىنا حجـ الخطأ اليامشي =  (m) مقدار الخطأ اليامشي -
يجاد العينة في حالة المجتمعات المنتيية مف القانكف االتي: ك  -  يتـ تصحيح كا 
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  َّٖٖٔتمثؿ حجـ المجتمع الكمي لمدراسة كما يتضح كىك =   Nحيث  -
 )بناء عمى احصائيات ديكاف المكظفيف العاـ(                   

=n=  384( نجد االف قيمة ُستخداـ معادلة رقـ )كبا - 2)
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 المعدلة فاف قيمتيا كاالتي :   nكبحساب قيمة -
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138430868

384*30868
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كزيادة في االطمئناف  ،َّٖكنقربيا ألقرب عدد صحيح فاف حجـ العينة البلـز عمى الحد األدنى ىك 
 ،ىااستردادتـ  استبانة ِّٗككف مماثمة لممجتمع األصمي، تـ اعتماد لعينة الدراسة لضماف أف ت

 .استبانة مفردة َّٖحجـ العينة عف يقؿ  أالبشرط  ِّٗكييسمح لمباحث اعتماد ىذه القيمة = 
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 أداة الدراسة )االستبانة(: 5.4 -
 ضكحبك  تتمثؿ مميزات مف ليا لما كذلؾ الميدانية كأداة لمدراسة االستبانة استخداـ تـ 

 المعمكمات
كسرعة  لسيكلة كذلؾ المغمقة أسئمة االستبانة عمى ىيئة النيايات تصميـ عمييا، كتـ الحصكؿ كسيكلة
تحميميا احصائيان، كتـ إعدادىا باالعتماد عمى  إضافة لسيكلة المبحكثيف، قبؿ مف عمييا اإلجابة

 دراسات سابقة.
 وتتكون االستبانة من جزئين رئيسيين ىما:

فقرات ىي  4كؿ: كىك عبارة عف البيانات الشخصية لعينة الدراسة كيتككف مف الجزء األ .ُ
 كالتالي:

 سنكات الخدمة(. ،المؤىؿ العممي ،العمر ،الدرجة الكظيفية 
لمعرفة كاقع الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع  عبارة( َٖالجزء الثاني: كيشتمؿ عمى ) .ِ

قمؽ المستقبؿ(  -ى محكريف )الرضا الكظيفيكتـ تقسيمو إل المستقبؿ،الحككمي كعبلقتو بقمؽ 
 :   اآلتي كما بالجدكؿ

 لبلستبانة كأبعادىا الدراسة محاكر يكضح( ْ.ٔ)رقـ جدكؿٕ

 عدد الفقرات االستبانة البعد
 َْ المحور االول )الرضا الوظيفي(

 َُ طبيعة الكظيفة. ُ
 َُ االستقرار الكظيفي. ِ
 َُ الحكافز كالترقيات.الركاتب ك  ّ
 َُ العبلقات االنسانية. ْ

 َْ المحور الثاني )قمق المستقبل(
 َُ التشاـؤ كالتفكير السمبي اتجاه المستقبؿ. ُ
 َُ القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية. ِ
 َُ قمؽ المستقبؿ االسرم كالميني. ّ
 َُ النظرة السمبية لمحياة. ْ

 َٖ مجموع الفقرات
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الدراسة المعيار المكضح بالجدكؿ  تبنت أداة الدراسة فقد إعداد في ليكرت مقياس استخداـ تـ 
 أساسي بشكؿ كذلؾ، باالعتماد ليكرت مقياس استخداـ عند فقرة كؿ اتجاه عمى ( ، لمحكـْ.ٕرقـ )
 فقرة الدراسة:  المكافقة مستكل لتحديد النسبي كالكزف الحسابي الكسط قيمة عمى

 ( يكضح تصحيح اداة الدراسة كفؽ مقياس ليكرتْ.ٕجدكؿ رقـ )8

 درجة منخفضة كجكد عمى تدؿ1.8 أقؿ مف  التي المتكسطات أف عمى إحصائية داللة يعطي كىذا
 عمى تدؿ فيي 2.6 -1.8تتراكح مف التي المتكسطات أما ككؿ، المجاؿ فقرات  عمى المكافقة جدان مف
   -2.6اكح مفتتر  التي المتكسطات بينما ككؿ، المجاؿ فقرات عمى المكافقة مف منخفضة درجة كجكد
 فيي4.2  -3.4التي تتراكح  مف كالمتكسطات المكافقة، مف متكسطة درجة كجكد عمى تدؿ فيي 3.4
 درجة كجكد عمى تدؿ فيي 4.2التي أكثر مف  المكافقة، كالمتكسطات عالية  مف درجة كجكد عمى تدؿ

 الدراسة. المستخدـ في المقياس سمـ عمى كذلؾ  المكافقة عالي جدان مف
 

 االستبانة: صدق 6.4 -
(، ِْٗ: ُٓٗٗصدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ،  

كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، 
يدات كآخركف ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" )عب

 (، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف كما يمي: ُٕٗ، ََُِ
 

 :(وجية نظر المحكمينالصدق الظاىري )من  1.6.4 -
كفؽ الممحؽ قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف  
مجاؿ إدارة األعماؿ كالتربية كعمـ النفس  متخصصيف في. ( محكمان 18كعددىـ )(، ٖ.ُرقـ )

كاإلحصاء، إلبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كمدل كضكح صياغة 
العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر التي تنتمي إليو. كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف 

افة إلى اقتراح ما يراه ضركريان مف تعديؿ كصياغة محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلض

 المستوى منخفض جدا منخفض متوسط عالي جدا يعال
 الكسط الحسابي 1.8أقؿ مف 2.6 -1.8مف 3.4 -2.6مف 4.2 -3.4مف 4.2أكثر مف 
 ف النسبيالكز  ّٔاقؿ مف % %ِٓ% الي ّٔمف  %68ى % الِٓمف  %84% الي 68مف  %84أكبر مف 
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العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات 
األكلية. كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المشرؼ قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي 

 حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا. اتفؽ عمييا معظميـ،
 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: 2.6.4 -
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي، مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحكؿ الذم  

فقرات االستبانة مع  تنتمي إليو ىذه الفقرة، كىذا النكع مف الصدؽ يقيس مدل اتساؽ كؿ فقرة مف
المجمكعة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو ىذه الفقرة، كتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى 

مفردة عشكائية، كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف  30)عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا )
 كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي. 

 
 أواًل: الصدق الداخمي لفقرات المحور األول: الرضا الوظيفي.

 الصدق الداخمي لفقرات البعد األول: الرضا الوظيفي. (1

مع  )طبيعة الوظيفة(( يكضح معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األكؿ ْ.ٖجدكؿ رقـ )
 البعد ككؿ.

 .الكظيفة طبيعة: األكؿ البعد لفقرات الداخمي تساؽاال صدؽ يكضح( ْ.ٖ) رقـ جدكؿٗ
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل

 000. *729. ."تتيح لي كظيفتي كمكظؼ تأميف مستقبمي "أمف كظيفي  -ُ

 000. *788. تكفر لي كظيفتي فرصة الستثمار طاقاتي كقدراتي.  -ِ

 000. *610. تشعرني كظيفتي بأني شخص ذك قيمة كأحقؽ ذاتي.  -ّ

 000. *689. تكفر لي كظيفتي الفرصة لمتطكر الكظيفي.  -ْ

 000. *793. .يمـز مف إمكانيات كتسييبلت لتأدية الكظيفة يتكفر ما  -ٓ

 000. *692. .جيدة اجتماعيةتتيح لي كظيفتي مكانة   -ٔ

 000. *688. .تتيح لي كظيفتي سمطة كصبلحية كافية ألداء عممي  -ٕ
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 000. *650. كالترابط بيف مياـ عممي. تمنحني كظيفتي التكامؿ  -ٖ

 000. *805. تتيح لي كظيفتي فرص االرتقاء بمؤىبلتي العممية كالفنية.  -ٗ

 000. *782. المياـ كاألدكار المنكطة بي كاضحة كمبلئمة.  -َُ

 0.355=    0.05كمستكل داللة    "29"الجدكلية عند درجة حرية   "R"قيمة معامؿ
يمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ فقرة مع ( قْ.ٖيبيف الجدكؿ رقـ ) 

( حيث تراكحت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( 0.05البعد االكؿ عند ذات مستكل داللة )
" كىي 0.355" الجدكلية تساكم "Rككانت أعمى مف قيمة "  0.805–0.610)الجدكؿ السابؽ بيف )

مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد األكؿ صادقة لما كضعت  تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات
 لقياسو.

 
 الصدق الداخمي لفقرات البعد الثاني: االستقرار الوظيفي. (2

مع  )االستقرار الوظيفي(( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني ْ.ٗجدكؿ رقـ )
 البعد ككؿ.

 .الكظيفي االستقرار: الثاني البعد لفقرات الداخمي االتساؽ صدؽ يكضح( ْ.ٗ) رقـ جدكؿَُ
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل

 000. *684. أرل بأف قانكف مكافأة نياية الخدمة يناسب عممي.  -ُ
 تساعد اإلدارة كالزمبلء كبيئة العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار  -ِ

 الكظيفي.
.600* .000 

 000. *881. االستقرار الكظيفي يتأثر سمبان أك إيجابان بنتائج تقييـ األداء.  -ّ
 000. *872. .كاألمف الكظيفي في مكاف عممي باالستقرارأشعر   -ْ
 000. *806. الكظيفي نتيجة خبرة كمينية المقيميف. باالستقرارأشعر   -ٓ
 000. *790. .يتناسب العمؿ الذم أقـك بو مع قدراتي الذاتية  -ٔ
 000. *825. التدكير اإلدارم في مكاف عممي ال يؤثر عمى مكانتي الكظيفية.  -ٕ
 000. *720. .أعتبر إنجازم كأدائي الكظيفي مرضيان لي  -ٖ
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 000. *882. .يكجد تكصيؼ كظيفي مناسب لكظيفتي يحدد ميامي ككاجباتي  -ٗ
 000. *727. .الكظيفي زاد مف دافعيتي نحك العمؿ باالستقرارشعكرم   -َُ

 0.355 =   0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R "معامؿ قيمة 
( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ فقرة مع البعد ْ.ٗيبيف الجدكؿ رقـ )      

معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( في  تراكحت( حيث 0.05الثاني عند ذات مستكل داللة )
" كىي 0.355" الجدكلية تساكم "Rككانت أعمى مف قيمة " 0.882–0.600)ابؽ بيف )الجدكؿ الس

تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد الثاني صادقة لما كضعت 
 لقياسو.

 

 الصدق الداخمي لفقرات البعد الثالث: الرواتب الحوافز والترقيات.  (3

الحوافز و )الرواتب بلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث ( يبيف معامْ.َُجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ.  والترقيات(

 والترقيات والحوافز الرواتب: الثالث المحور لفقرات الداخمي االتساق صدق يوضح( 10.4) رقم جدول11
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل

 000. *617. .راتبي "السمفة" مع العبء الكظيفي المكمؼ فيو يتناسب  -ُ
 000. *593. .يتناسب الراتب مع تكاليؼ المعيشة لي كألسرتي  -ِ
 000. *659. يكفر لي راتبي حياة كريمة بعد التقاعد.  -ّ
 000. *662. راتبي مناسب مقارنو مع زمبلئي في الكزارات األخرل.  -ْ
 000. *702. .حيف أحصؿ عمى حكافزأشعر أنني أصبح أكثر إنتاجية   -ٓ
 000. *719. .أتمقى خطابات شكر كتقدير عند إتقاني لعممي  -ٔ
 000. *591. .يتفاخر مديرم بإنجازاتي أماـ اآلخريف  -ٕ
 000. *870. تكفر لي كظيفتي فرص التقدـ كالترقي.  -ٖ
 000. *647. كفاعمية األداء. بالكفاءةترتبط الترقية في عممي   -ٗ
 000. *772. السياسية كالحزبية دكر ميـ في الترقية. اراتلبلعتبليس   -َُ

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R" قيمة معامؿ
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( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ فقرة مع ْ.َُيبيف الجدكؿ رقـ ) 
ت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( ( حيث تراكح0.05البعد الثالث عند ذات مستكل داللة )

" 0.355الجدكلية تساكم " R"ككانت أعمى مف قيمة " 0.870–0.591)في الجدكؿ السابؽ بيف )
كىي تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد الثالث صادقة لما كضعت 

 لقياسو.
 

 العالقات االنسانية. الصدق الداخمي لفقرات البعد الرابع: (4

 )العالقات االنسانية(( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع ْ.ُُجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ. 

 .االنسانية العالقات: الرابع البعد لفقرات الداخمي االتساق صدق يوضح( 11.4) رقم جدول12
 مستوى الداللة الرتباطمعامل ا الفقرة مسمسل

 000. *724. يتكفر جك مف األلفة كالصداقة مع زمبلء العمؿ.  -ُ
 000. *501. تتكفر أجكاء مف التعاكف كالمساعدة مع زمبلء العمؿ.  -ِ
 000. *559. يقدـ مديرم التكجيو المناسب لي لمعمؿ.  -ّ
 000. *664. .تتكفر درجة مف التفاىـ بيني كبيف رئيسي المباشر  -ْ
 000. *532. ر لي كظيفتي الفرص لمعبلقات الشخصية مع الزمبلء.تكف  -ٓ
 000. *652. يتكفر التشجيع كالتحفير نحك العمؿ مف قبؿ الزمبلء.  -ٔ
 000. *664. .بشكؿ فاعؿ كاالجتماعاتيشركني المدير في النقاشات   -ٕ
 000. *752. تسكد المكضكعية كعدـ التحيز في المعاممة بيف المكظفيف.  -ٖ
 000. *809. .ركح الفريؽ مع الزمبلء في الكزارة لحؿ المشكبلتأعمؿ ب  -ٗ
 000. *732. راحتيـ.اراء زمبلء العمؿ اكقات  أتقبؿ  -َُ

 0.355 =   0.05"  كمستكل داللة "29الجدكلية عند درجة حرية  "R"قيمة معامؿ 
فقرة مع  ( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿْ.ُُيبيف الجدكؿ رقـ )   

( حيث تراكحت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( 0.05البعد الرابع عند ذات مستكل داللة )
" 0.355" الجدكلية تساكم ""Rككانت أعمى مف قيمة  0.809–0.501)في الجدكؿ السابؽ بيف )
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صادقة لما كضعت كىي تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد الرابع 
 لقياسو.

 

 ثانيًا: الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: قمق المستقبل.
 الصدق الداخمي لفقرات البعد االول: التشاؤم والتفكير السمبي اتجاه المستقبل. (1

)التشاؤم والتفكير ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد االكؿ ْ.ُِجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ.  ه المستقبل(السمبي اتجا

 المستقبل اتجاه السمبي والتفكير التشاؤم: االول البعد لفقرات الداخمي االتساق صدق يوضح( 12.4) رقم جدول13
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل

 000. *868. .أخشى أف تصبح محافظات غزة غير صالحة لمحياة  -ُ
 000. *858. .بأف آمالي كطمكحاتي كأحبلمي لف تتحقؽ مستقببلأرل   -ِ
 000. *840. .تراكدني فكرة مكت شخص عزيز عمي  -ّ
 000. *884. .تراكدني أفكار بأني سأصاب بأمراض مزمنة في المستقبؿ  -ْ
 000. *917. .أشعر أف ىناؾ حركب متبلحقة سكؼ تستيدؼ غزة  -ٓ
 000. *833. .يتممكني شعكر أف المستقبؿ غير كاضح  -ٔ
 000. *786. .أعتقد بأف التفكير في المستقبؿ ىك مصدر قمقي  -ٕ
 000. *649. .أشعر أف المستقبؿ يدعك إلى التشاـؤ  -ٖ
 000. *821. .أتكقع حدكث ككارث في المستقبؿ القريب  -ٗ

أشعر بالتشاـؤ حياؿ إمكانية تحقيؽ أم إنجاز حقيقي لمشعب   -َُ
 .الفمسطيني

.724* .000 

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R "قيمة معامؿ 
( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ فقرة مع ْ.ُِيبيف الجدكؿ رقـ )   

معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف(  تراكحت( حيث 0.05البعد االكؿ عند ذات مستكل داللة )
" 0.355الجدكلية تساكم " R"ككانت أعمى مف قيمة " 0.821–0.547)في الجدكؿ السابؽ بيف )

كىي تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد االكؿ صادقة لما كضعت 
 لقياسو.
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 الصدق الداخمي لفقرات البعد الثاني: القمق من االحداث والمشكالت المستقبمية. (2

)القمق من االحداث ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني ( يبيف معامبلْ.ُّجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ. والمشكالت المستقبمية( 

 

 المستقبلية والمشكالت االحداث من القلق: الثاني البعد لفقرات الداخلي االتساق صدق يوضح( 4.31) رقم جدول41

 ستوى الداللةم معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 000. *850. .أخشى مف عدـ تمكف الحككمة مف تكفير الركاتب  -ُ
ِ-  .  000. *513. أعتقد أف األكضاع السياسية تبعث عمى التشاـؤ
 000. *542. .يزعجني عدـ التكصؿ لمصالحو كطنية حقيقية  -ّ
 000. *621. .أشعر بالقمؽ مف زيادة األسعار كغبلء المعيشة  -ْ
 000. *663. .ركاتبيقمقني تأخر صرؼ ال  -ٓ
 000. *615. أشعر بأف األكضاع االقتصادية بشكؿ عاـ ستزداد سكءان.  -ٔ
 000. *701. أخشى مف حدكث استيداؼ لممباني الحككمية.  -ٕ
 000. *741. أعتقد أف حياتي المستقبمية ستككف مميئة بالصعكبات كالمشكبلت.  -ٖ
 نتيجة أخشى مف انتشار األكبئة كاألمراض بشكؿ أكسع مستقببلن   -ٗ

 التمكث الناجـ عف الحركب.
.755* .000 

 000. *822. أشعر أف الحصار المفركض عمى بمدم يسير نحك األسكأ.  -َُ

 0.355 =   0.05كمستكل داللة    "29"الجدكلية عند درجة حرية   "R"قيمة معامؿ 
ؿ فقرة مع ( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كْ.ُّيبيف الجدكؿ رقـ )   

 0.513)-0.850( حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )0.05البعد االكؿ عند ذات مستكل داللة )
" كىي تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد  0.355الجدكلية  تساكم " "R"ككانت أعمى مف قيمة 

 ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد االكؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
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 مي لفقرات البعد الثالث: القمق المستقبل االسري والميني. الصدق الداخ (3

)القمق المستقبل ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث ْ.ُْجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ.  االسري والميني(

 والميني االسري المستقبل القمق: ثالثال البعد لفقرات الداخمي االتساق صدق يوضح( 14.4) رقم جدول15
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل
 000. *649. .أخشى حدكث خبلفات عائمية تيدد مستقبؿ أسرتي  -ُ
 000. *567. .أشعر بعدـ الراحة لعدـ مساندتي مف قبؿ أسرتي  -ِ
 000. *671. .يشغمني التفكير في احتماؿ فشؿ حياتي المينية  -ّ
 000. *577. .ف عدـ قدرتي عمى إعالة نفسي كأسرتي في المستقبؿأخاؼ م  -ْ
 000. *771. .أرل بأف مينتي ليس ليا قيمة  -ٓ
 000. *745. .أتكقع أف حياتي األسرية ستصبح باعثة عمى التعاسة كالشقاء  -ٔ

أبتعد عف التفكير في إنجاب األطفاؿ بسبب الظركؼ االقتصادية   -ٕ
 .الصعبة في بمدنا

.516* 
.000 

 000. *678. .أشعر بالضيؽ نتيجة قمؽ أسرتي المستمر عمى مستقبمي  -ٖ
 000. *ِٖٓ. .أخشى أف أفقد مينتي في المستقبؿ  -ٗ
 000. *ْٕٓ. أخشى أف أنقؿ مف مكاف عممي  -َُ

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R "قيمة معامؿ 
معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ فقرة مع  ( قيمة كؿ مفْ.ُْيبيف الجدكؿ رقـ )      

( حيث تراكحت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( 0.05البعد الثالث عند ذات مستكل داللة )
" كىي 0.355الجدكلية تساكم " Rككانت أعمى مف قيمة  0.825– 0.516)في الجدكؿ السابؽ بيف )

عد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات البعد الثالث صادقة لما كضعت تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع الب
 لقياسو.
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 الصدق الداخمي لفقرات البعد الرابع: النظرة السمبية لمحياة (4

 )النظرة السمبية لمحياة(( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع ْ.ُٓجدكؿ رقـ )
 مع البعد ككؿ. 

 لمحياة السمبية النظرة: الرابع البعد لفقرات الداخمي االتساؽ لصدؽ يكضح( ْ.ُٓ) رقـ جدكؿُٔ
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مسمسل

 000. *762. أشعر أنني ال أستطيع تحقيؽ طمكحاتي في الحياة.  -ُ
 000. *887. تبلزمني فكرة المكت في كؿ كقت.  -ِ
 000. *852. مشكبلتي.أجد صعكبة في التغمب عمى   -ّ
 000. *732. .أرل أف القيـ االخبلقية بعد يـك  -ْ
 000. *717. أرل أف العبلقات االجتماعية أصبحت مبنية عمى المصمحة.  -ٓ
 000. *862. أعتقد بأف الكاقع الذم أعيشو ال يدعك إلى التفاؤؿ.  -ٔ
 000. *777. أشعر بالتكتر عندما أفكر في مصيرم.  -ٕ
 000. *582. تخطيط لممستقبؿ.أجد صعكبة في ال  -ٖ
 000. *864. أشعر بصعكبة في تحقيؽ ذاتي.  -ٗ
 000. *725. أخشى الدخكؿ في عبلقات اجتماعية جديده.  -َُ

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية   "R "قيمة معامؿ 
يرسكف( بيف كؿ فقرة مع ( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بْ.ُٓيبيف الجدكؿ رقـ )      

( حيث تراكحت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( 0.05البعد الرابع عند ذات مستكل داللة )
" كىي 0.355الجدكلية تساكم " Rككانت أعمى مف قيمة  0.887–0.582)في الجدكؿ السابؽ بيف )

بعد الرابع صادقة لما كضعت تؤكد كجكد ترابط بيف الفقرات مع البعد ككؿ كبذلؾ تعتبر فقرات ال
 لقياسو.

 
 صدق االتساق البنائي ألبعاد االستبانة:  3.6.4 -

( يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ بعد مف االبعاد التي تنتمي اليو االبعاد ْ.ُٔجدكؿ رقـ )
 كذلؾ في كؿ محكر.
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 لفقرات الكمي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل لمعد بين االرتباط معامل يوضح( 16.4) رقم جدول17
 االستبانة

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط االبعاد رقم البعد
 000. *0.787 طبيعة الكظيفة األكؿ
 000. *0.741 االستقرار الكظيفي الثاني
 000. *0.840 الركاتب كالحكافز كالترقيات الثالث
 000. *0.721 العبلقات االنسانية الرابع
 000. *0.725 التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ الخامس
 000. *0.814 القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية السادس
 000. *0.914 قمؽ المستقؿ االسرم كالميني السابع
 000. *0.690 النظرة السمبية لمحياة الثامف

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R"قيمة معامؿ
( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ بعد مف ْ.ُٔيبيف الجدكؿ رقـ )   

معامبلت االرتباط  تراكحت( حيث 0.05االبعاد مع المحكر الذم ينتمي لو عند ذات مستكل داللة )
 Rككانت أعمى مف قيمة  0.914–0.690))معامؿ ارتباط بيرسكف( في الجدكؿ السابؽ بيف )

" كىي تؤكد كجكد ترابط بيف االبعاد مع المحاكر التي تنتمي ليا ككؿ كبذلؾ 0.355الجدكلية تساكم "
 تعتبر االبعاد صادقة لما كضعت لقياسو.

 
 صدق االتساق البنائي لمحاور االستبانة:  4.6.4 -

محاكر االستبانة مع االستبانة  ( يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مفْ.ُٕجدكؿ رقـ )
 ككؿ:

 ككل االستبانة مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل يوضح( 17.4) رقم جدول18
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحور رقم المحور
 000. *0.812 الرضا الكظيفي األكؿ
 000. *0.785 قمؽ المستقبؿ الثاني

 0.355 =  0.05كمستكل داللة  "29"الجدكلية عند درجة حرية  "R"قيمة معامؿ
( قيمة كؿ مف معامبلت االرتباط )معامؿ بيرسكف( بيف كؿ المحاكر ْ.ُٕيبيف الجدكؿ رقـ )   

( حيث تراكحت معامبلت االرتباط )معامؿ ارتباط 0.05مع االستبانة ككؿ عند ذات مستكل داللة )
الجدكلية تساكم  Rككانت أعمى مف قيمة  0.812–0.785)في الجدكؿ السابؽ بيف )بيرسكف( 
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" كىي تؤكد كجكد ترابط بيف المحاكر مع االستبانة ككؿ كبذلؾ تعتبر االستبانة صادقة لما 0.355"
 كضعت لقياسو.

 ثبات االستبانة: 7.4 -
تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة 

( أك بعبارة أخرة يعني االستقرار في نتائج االستبانة 430:1995األشخاص ذاتيـ في أكقات )العساؼ،
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات زمنية 

كات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا معينة، كلمتحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خط
 بطريقتي: التجزئة النصفية كألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة.

 

 طريقة التجزئة النصفية: 1.7.4 -
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية لكؿ  

باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح محكر كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط 
(Spearman-Brown Coefficient:حسب المعادلة التالية ) 
معامؿ الثبات =  

r

r

1

( أف ىناؾ ْ.ُٖ( معامؿ االرتباط، كقد بيف جدكؿ رقـ )rحيث ) 2

نينة لمباحث الستخداـ معامبلت ثبات كبيرة نسبيان لكافة محاكر قائمة االستقصاء مما يعطي طمأ
 االستبانة بكؿ أريحية. 

 (النصفية التجزئة طريقة) باستخداـ الثبات معامؿ يكضح( ْ.ُٖ) رقـ جدكؿُٗ
 معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط عنوان البعد رقم المحور
 800. 0.725 طبيعة الكظيفة األكؿ
 790. 0.760 االستقرار الكظيفي الثاني
 782. 0.770 الركاتب كالحكافز كالترقيات الثالث
 969. 0.939 العبلقات االنسانية الرابع
 870. 0.825 التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ الخامس
 739. 0.683 القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية السادس
 920. 0.880 قمؽ المستقؿ االسرم كالميني السابع

 845. 0.814 النظرة السمبية لمحياة ثامفال
 850. 0.814 االستبانة ككل
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( ثـ استخدمت 0.814( قيمة المعامؿ سبيرماف بركاف قبؿ التعديؿ )18يبيف الجدكؿ رقـ )   
معادلة سبيرماف براكف )النصفيف متساكييف( لتعديؿ طكؿ االستبياف، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بعد 

 ( األمر الذم يدلؿ عمى قكة مف الثبات لبلستبانة.0.850عادلة )التعديؿ بتمؾ الم
 

 طريقة ألفا كرونباخ: 2.7.4 -
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد بيف  

( مما يعطي 921.-741.( أف معامبلت الثبات مرتفعة حيث تراكحت بيف )ْ.ُٗجدكؿ رقـ )
 (.Sekaran,2005نة اتجاه استخداـ أداة الدراسة في عممية البحث )طمأني

 (كركنباخ الفا طريقة) باستخداـ الثبات معامؿ يكضح( ْ.ُٗ) رقـ جدكؿ02

 عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ عنوان البعد المحور
 10 0.741 طبيعة الكظيفة األكؿ
 10 0.872 االستقرار الكظيفي الثاني
 10 0.800 الركاتب كالحكافز كالترقيات الثالث
 10 0.750 العبلقات االنسانية الرابع
 10 0.921 التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ الخامس
 10 0.742 القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية السادس
 10 0.780 قمؽ المستقؿ االسرم كالميني السابع
 10 0.742 ة السمبية لمحياةالنظر  الثامف

 80 0.814 جميع الفقرات
  

 لجميع فقرات الكمية كركنباخ ألفا قيمة أف (ْ.ُٗالسابؽ رقـ ) خبلؿ الجدكؿ مف يتضح حيث
 يمكف الدراسة كبالتالي بيانات في عالي ثبات ( ، لكجكد0.814فقرة كانت ) ( (80كالبالغ االستبانة
الدراسة، كمف السابؽ يتضح أف  مجتمع كتعميـ نتائجيا عمى مياكتحمي البيانات ىذه عمى االعتماد

االستبانة "الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ" يتسـ بدرجة قكية مف 
 الصدؽ كالثبات التي تفي بمتطمبات تطبيقو عمى أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية.
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 :الدراسة أداة تطبيق إجراءات 8.4 -
بعد التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة كصبلحيتيا لقياس ما كضعت ألجمو، كتعديميا كاخراجيا  

في صكرتيا النيائية قاـ الباحث بمجمكعة مف الخطكات قبؿ الشركع في تطبيؽ الدراسة ككانت 
 كالتالي:
مجتمع الدراسة  فرادأ عمى ىذه الدراسة إلجراء مكافقة ديكاف المكظفيف بغزة عمى الحصكؿ تـ .ُ

 ( مكظؼ.1193) عددىـ كىـ العامميف بالقطاع الحككمي كالبالغ
  استبانة أكلية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات. بإعداد الباحث قاـ .ِ
 .البيانات لجمع مبلءمتيا لمعرفة مدل المشرؼ عمى االستبانة تـ عرض .ّ
 .ؼرؤية المشر  حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ .ْ
 النصح كاإلرشاد بتقديـ بدكرىـ قامكا كالذيف المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة عرض تـ .ٓ

 .يمـز مف فقرات االستبانة ما كحذؼ لتعديؿ
إجراء دراسة اختبارية ميدانية أكلية لبلستبانة، حيث تـ تكزيعيا عمى عينة استطبلعية مككنة  .ٔ

 االستبانة. باتكث صدؽ لفحص ( فرد مف مجتمع الدراسة كذلؾ30مف )
تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة مف خبلؿ العينة االستطبلعية، كنظران لعدـ حذؼ أك  .ٕ

عمى  كمف ثـ كزعت االستبانة الدراسة،تـ احتساب العينة االستطبلعية في  عبارة،تعديؿ أم 
 مكظؼ. (392عددىـ ) مجتمع الدراسة لجمع البيانات البلزمة كالبالغ مف تبقى مف أفراد

 

 الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية األساليب 9.4 -
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب  

كفيما يمي  (SPSS)اإلحصائية المناسبة باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
 المستخدمة في الدراسة:مجمكعة مف األساليب اإلحصائية 

ىذا األسمكب  كيستخدـ :كاالنحراؼ المعيارم الحسابي كالمتكسط كالتكرارات المئكية النسب .ُ
 .الدراسة كصؼ عينة في الباحث كيفيد ما متغير فئات تكرار لمعرفة أساسي بشكؿ

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. .ِ
 ات.معادلة سبيرماف براكف لقياس الثب .ّ
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 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات.  .ْ
لقياس مدل إمكانية تعميـ نتائج (، (One sample T test( لمتكسط عينة كاحدة tاختبار ) .ٓ

 .العينة عمى المجتمع، كمدل داللتيا
 (: لمعرفة الفركؽ بيف متكسطي عينتيف. Independent samples t testاختبار ) .ٔ
 ميؿ التبايف األحادم لمفركؽ.(: لتحOne Way ANOVAاختبار ) .ٕ
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 التحميل والنقاش
 

 مقدمة. -1.5

 .الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة -2.5

 تحميل أسئمة الدراسة ومناقشتيا. -3.5

 اختبار فرضيات الدراسة. -4.5
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 مقدمة: -1.5
اإلجابة  خبلؿ فرضيات الدراسة، كذلؾ مف ان لتحميؿ البيانات كاختبارعرضفصؿ ال ىذا يتضمف 

عف تساؤالت الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، 
لدل مكظفي القطاع  ؿبيدؼ التعرؼ كالكقكؼ عمى درجة الرضا الكظيفي كعبلقتو بقمؽ المستقب

ة لمبيانات المعالجات اإلحصائياسة كقد تـ إجراء الحككمي بقطاع غزة كالكقكؼ عمى متغيرات الدر 
( لمحصكؿ عمى نتائج SPSSالمتجمعة مف مقاييس الدراسة باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )

الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ كما سيتـ تفسير كمناقشة النتائج التي يتـ التكصؿ 
 .سات السابقةإلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدرا

 

 الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة. -2.5

 الجدول التالي يبين الوصف اإلحصائي لخصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:
 "الكظيفية الدرجة" لمتغير تبعان  العينة أفراد تكزيع يكضح( ْ.ِ) رقـ جدكؿُِ
 ئويةالنسبة الم التكرار الصنف المتغير

فية
وظي

ة ال
درج

ال
 

 10.3% 40 مدير عاـ
 15.4% 60 نائب مدير عاـ
 28.2% 111 مدير دائرة
 33.3% 131 رئيس قسـ
 12.8% 50 رئيس شعبة

 100.0% 392 المجموع

 
 يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقاى لمتغير "الدرجة الكظيفية":

 مكظفان. َْ% كبمغ عددىـ في العينة  ّ.َُ" كانكا بنسبة ذكك الدرجة الكظيفة "مدير عاـ .ُ
 مكظفان. َٔ% كبمغ عددىـ في العينة  ْ.ُٓذكك الدرجة الكظيفة "نائب مدير عاـ" كانكا بنسبة  .ِ
 مكظفان. ُُُ%كبمغ عددىـ في العينة ِ.ِٖذكك الدرجة الكظيفة "مدير دائرة" كانكا بنسبة  .ّ
 مكظفان. ُُّ% كبمغ عددىـ في العينة  ّ.ّّبنسبة  ذكك الدرجة الكظيفة "رئيس قسـ" كانكا .ْ
 مكظفان. َٓ% كبمغ عددىـ في العينة  ٖ.ُِذكك الدرجة الكظيفة "رئيس شعبة" كانكا بنسبة  .ٓ
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 ذلؾ لما يأتي: ويعزو الباحث
%( ىـ مف المهسمى الكظيفي رئيس قسـ يمثمكف النسبة األكبر في ىيكمية ّ.ّّأف النسبة ) - أ

ىذا يتناسب مع طبيعة اليياكؿ التنظيمية لمكزارات كالمؤسسات الحككمية الكزارات الحككمية، ك 
بالقطاع الحككمي الفمسطيني، حيث تتككف اليياكؿ التنظيمية مف إدارات متعددة، ككؿ إدارة 
مف دكائر عدة، ككؿ دائرة يكجد بيا أقساـ مختمفة، كبالتالي فاألمر طبيعي كفؽ البناء المهتبع 

ي الكزارات كالمؤسسات الحككمية، كىـ يمثمكف اإلدارة التي تسبؽ الدنيا لميياكؿ التنظيمية ف
 كىي مسمى رئيس شعبو في الكزارات كالمؤسسات الحككمية.

أف الييكمية المعتمدة بكزارات كمؤسسات القطاع الحككمي، ىي ىيكمية ىرمية، تضيؽ مف  - ب
 األعمى، كتتسع مف األسفؿ.

 "العمر" لمتغير تبعان  العينة أفراد تكزيع يكضح( ْ.ّ) رقـ جدكؿِِ
 النسبة المئوية التكرار الصنف المتغير

مر
الع

 

 20.5% 80 سنة َّالى  َِمف 
 38.5% 151 سنة َْالى  ُّمف 
 41.0% 161 سنة فما فكؽ ُْ

 100.0% ِّٗ المجموع
 

 العمر":يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقاى لمتغير "
% كبمغ عددىـ في ٓ.َِسنة" كانكا بنسبة  َّالى  َِالمكظفكف ممف تتراكح أعمارىـ بيف "مف .ُ

 مكظفان. َٖالعينة 
% كبمغ عددىـ ٓ.ّٖسنة" كانكا بنسبة  َْالى  ُّالمكظفكف ممف تتراكح أعمارىـ بيف "مف  .ِ

 مكظفان. ُُٓفي العينة 
% كبمغ عددىـ في ُْؽ" كانكا بنسبة سنة فما فك  ُْالمكظفكف ممف تتراكح أعمارىـ بيف " .ّ

 مكظفان. ُُٔالعينة 

 ذلؾ لما يأتي: ويعزو الباحث
سنو فما فكؽ( ىي الفئة األكثر، كتضـ الفئات الشبابية، ككانت تعمؿ  َْأف الفئة العمرية ) - أ

في السمطة السابقة، كاستمرت في السمطة الحالية، كمف حممة المؤىبلت العممية، كممف ترقكا 
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ي السمـ الكظيفي، كتشكؿ النسبة األكبر مف بيف الفئات األخرل، حيث تمثؿ نسبة كتدرجكا ف
 %(، كىي الفئة التي غالبان يهمثمكف القيادة العميا في كزارات كسمطات القطاع الحككمي.َ.ُْ)
ـ(، ََِٕسنو(، التحقكا بالعمؿ ما بعد أحداث االنقساـ ) َْ-ُّأف الفئة العمرية ما بيف ) - ب

 ؿ بشكؿ قانكني.كتدرجكا بالعم
سنو(، ىـ الذيف التحقكا حديثان في العمؿ، كممف تخرجكا مف  َّ-َِأف الفئة العمرية ما بيف ) - ت

 الكميات كالجامعات.

 "العممي المؤىؿ" لمتغير تبعان  العينة أفراد تكزيع يكضح( ْ.ْ) رقـ جدكؿِّ
 النسبة المئوية التكرار الصنف المتغير

مؤى
ال

مي
العم

ل 
 

 5.1% 20 الثانكية العامة فما دكف
 2.6% 10 دبمـك متكسط
 61.5% 241 بكالكريكس

 30.8% 121 ماجستير فأعمى
 100.0% ِّٗ المجموع

 

 يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقاى لمتغير "المؤىؿ العممي":
 َِ% كبمغ عددىـ في العينة  ُ.ٓبنسبة  ذكك المؤىؿ العممي "الثانكية العامة فما دكف" كانكا .ُ

 مكظفان.
 مكظفان. َُ% كبمغ عددىـ في العينة  ٔ.ِذكك المؤىؿ العممي "دبمـك متكسط" كانكا بنسبة  .ِ
 مكظفان. ُِْ% كبمغ عددىـ في العينة ٓ.ُٔذكك المؤىؿ العممي "بكالكريكس" كانكا بنسبة  .ّ
 مكظفان. ُُِ% كبمغ عددىـ في العينة ٖ.َّذكك المؤىؿ العممي "ماجستير فأعمى" كانكا بنسبة  .ْ

 ذلؾ لما يأتي: ويعزو الباحث
أف ارتفاع نسبة حممة الشيادات العميا كالبكالكريكس كالدبمكـ مؤشر عمى اىتماـ العامميف  - أ

بتأىيؿ أنفسيـ بشكؿ عممي سميـ، يتناسب مع مراكزىـ الكظيفية في الكزارات كالمؤسسات 
كتسمسميـ في شغؿ المهسميات الكظيفية، حيث تمثؿ ما  الحككمية، كالتي تعبر عف خبرتيـ

%( مف إجمالي مجتمع الدراسة، السبب يعكد إلى اىتماـ كزارات كمؤسسات القطاع َٗيقارب )
الحككمي بتنمية القدرات العممية لكبار العامميف مف خبلؿ فتح األفؽ التعميمية أماميـ، يعتبر 
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ة منيا في تطكير العمؿ في االجيزة األمنية بالكزارة، الباحث ىذه النسبة جيدة، كيمكف االستفاد
 كيمكف البناء عمييا مف خبلؿ تكثيؼ الدكرات المتخصصة في العمؿ اإلدارم كالمؤسسي.

%( كىك النسبة األكبر، كيهعزل ذلؾ إلى أف درجة ٓ.ُٔيمثؿ مؤىؿ البكالكريكس نسبة ) - ب
افية في كزارات كمؤسسات القطاع البكالكريكس ىي الحد األدنى لمحصكؿ عمى الكظائؼ اإلشر 

الحككمي، حيث أف شرط حصكؿ المكظؼ عمى كظيفة إشرافيو يتطمب أف يككف عمى األقؿ 
حاصؿ عمى البكالكريكس، كىذا مؤشر بأف الفئة الميستبانة عمى درجة عالية مف المستكل 

 العممي، كقد تككف قادرة عمى ممارسة عمميا اإلدارم بكفاءة.
%(، كيبلحظ الباحث أف ىناؾ ٖ.َّت العميا )ماجستير فأعمى( نسبة )يمثؿ مؤىؿ الدراسا - ت

معقكلية في التدرج الكظيفي لمسمطة في الييكؿ التنظيمي اإلدارم ألم مف الكزارات 
الفمسطينية، كأيضان يبلحظ الباحث أف ىناؾ طمكح لدل المكظفيف لبلرتقاء بأنفسيـ، كعمى 

اإلدارم، مف خبلؿ الحصكؿ عمى مؤىبلت دراسات نفقتو الخاصة؛ لتحسيف أدائيـ اإلشرافي ك 
 عميا كالماجستير كالدكتكراه.

%(، كىذه النسبة تعكد إلى كجكد نسبة مف ُ.ٓيمثؿ مؤىؿ الثانكية العامة فما دكف نسبة ) - ث
 مكظفي الجيات اإلشرافية مف المحرريف مف سجكف االحتبلؿ ممف حرمكا فرص التعميـ.

 "الخدمة سنكات" لمتغير تبعان  العينة أفراد تكزيع يكضح( ْ.ٓ) رقـ جدكؿِْ
 النسبة المئوية التكرار الصنف المتغير

مة
خد
ت ال

سنوا
 

 7.7% 30 سنكات ٓأقؿ مف 
 23.1% 90 سنكات َُالي  ٓمف 
 35.9% 141 سنة ُٓالي  ُُمف 

 33.3% 131 سنة ُٓأكثر مف 
 100.0% ِّٗ المجموع

 سابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقاى لمتغير "سنكات الخدمة":يكضح الجدكؿ ال
 مكظفان. َّ% كبمغ عددىـ في العينة  ٕ.ٕسنكات" كانكا بنسبة  ٓذكك سنكات الخبرة "أقؿ مف  .ُ
 َٗ% كبمغ عددىـ في العينة  ُ.ِّسنكات" كانكا بنسبة  َُالى  ٓذكك سنكات الخبرة "مف .ِ

 مكظفان.
 ُُْ% كبمغ عددىـ في العينة ٗ.ّٓسنة" كانكا بنسبة  ُٓ الى ُُذكك سنكات الخبرة "مف .ّ

 مكظفان.
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 مكظفان. ُُّ% كبمغ عددىـ في العينة ّ.ّّسنة" كانكا بنسبة  ُٓذكك سنكات الخبرة "أكثر مف  .ْ

 ذلؾ لما يأتي: يعزو الباحث
سنكات(، ىـ مف خريجي الكميات كالجامعات  ٓأف المكظفيف الذيف تقؿ مدة خدمتيـ عف ) - أ

ف حديثان، كلـ يتأىمكا لشغؿ مناصب قيادية بحكـ قمة الخبرة لدييـ، باستثناء البعض المتخرجي
ممف حصمكا عمى شيادات عميا، أك دكرات متخصصة تؤىميـ لشغؿ منصب قيادم في 

سنة( بكاقع نسبة  ُٓ-ُُالييكمية، كأف غالبية الممتحقيف مدة خدمتيـ تتراكح ما بيف )
ـ(، ََِٕـ الفمسطيني التي حصمت في قطاع غزة عاـ )%(، كذلؾ بعد حالة االنقساٗ.ّٓ)

مما أدل إلى تكظيؼ آالؼ الخريجيف لسد الفراغ اإلدارم، الذم أحدثو انقطاع العديد مف 
 المكظفيف عف العمؿ.

%(، كيعكد ذلؾ إلى أنيـ ّ.ّّسنة(، نسبتيـ ) ُٓأف المكظفيف الذيف تزيد مدة خدمتيـ عف ) - ب
العميا في عمميـ بعد أحداث االنقساـ الفمسطيني في قطاع مف أصحاب المسميات اإلشرافية 

 غزة، كىـ مف يحتمكف المناصب العميا في كزارات كمؤسسات القطاع الحككمي.
 

 : ومناقشتيا تحميل اسئمة الدراسة  -3.5
الدراسة  مشكمة حكؿ إلييا التكصؿ تـ التي اإلحصائية النتائج ألىـ كتحميؿ عرض الفصؿ ىذا يتناكؿ 

 "الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي وعالقتو بقمق المستقبل"،إلى  لمتعرؼ تيدؼ كالتي
 كتفسيرىا. الفرضيات اختباراسئمة الدراسة ك  نتائج الفصؿ ىذا يتضمف لذلؾ

 

ما مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع كىنا سيتـ االجابة عف السؤاؿ الدراسي الرئيسي "
 "؟المستقبؿالحككمي كعبلقتو بقمؽ 

 وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:  
 ؟موظفي القطاع الحكومي في محافظات غزةلدى  الرضا الوظيفيما مستوى 
لمكصكؿ الى نتائج ذات عبلقة بيذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ  

كما تـ استخداـ اختبار  ؛في كؿ المحاكر لبلستبانة المعيارم كالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة عمى
T ( لمعينة الكاحدةOne Sample T test.لتحميؿ أبعاد كمحاكر الدراسة ) 
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 ( يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لموزن النسبي لكل من المحور االول واالبعاد التابعة لو.1.5دول رقم )ج
رقم 
 البعد

الوسط  االبعاد
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 1 0000. 203.573 80.7% 10105. 4.039 طبيعة الكظيفة األكؿ
 3 0000. 275.672 75.994% 05744. 3.7997 االستقرار الكظيفي الثاني
 4 0000. 4.455 58.78% 27099. 2.9390 الركاتب كالحكافز كالترقيات الثالث

 2 0000. 580.129 79.73% 03368. 3.9870 العبلقات االنسانية رابعال
  0000. 173.829 73.8% 07873. 3.6912 المحور االول "الرضا الوظيفي"

 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َعند مستكل داللة الجدكلية  tقيمة 
 :(1.5يتضح من الجدول السابق رقم )

حصؿ عمى كزف  "الرضا الوظيفي"الكؿ الذم ينص عمى أف درجة المكافقة عمى المحكر ا  
كانحراؼ  ٗٔ.ّ% بمستكل عالي مف درجات المكافقة كذلؾ بمتكسط حسابي ِٖ.ّٕنسبي 
مما يؤكد عمى درجة  0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000كمستكل معنكية   0.078معيارم

الرضا الكظيفي متطمب ضركرم إلى أن ويعزو الباحث ذلك مكافقة عالية مف قبؿ افراد عينة الدراسة 
النفسي كاالجتماعي كالكظيفي كاالنتماء الحقيقي لمكظيفة الحككمية عكامؿ معززة  فاالستقرارلممكظفيف، 

لمرضا الكظيفي، فتكافر االنتماء الكظيفي بدرجة عالية، كاإليماف بالقضاء كالقدر، كامتبلؾ المكظفيف 
ـ لمقياـ بمجمكعة مف االدكار االشرافية المكمفيف بيا، كالعبلقات الخبرة كالتأىيؿ المناسب الذم يؤىمي

الجيدة مف قبؿ المسؤكليف كالقيادة العميا مع المرؤكسيف، كالبيئة الجيدة لمعمؿ كميا زادت مف رضا 
جميع أبعاد الرضا الكظيفي جاءت متقاربة كتقع عمى خط متصؿ كيكمؿ  ويرى الباحث أن المكظفيف،

النظر عف نسبة تأثيرىا في قمؽ المستقبؿ لممكظفيف الحككمييف، كأف المكظؼ بعضيا البعض بغض 
الحككمي يتمتع بالرضا بشكؿ عاـ رغـ الظركؼ الصعبة التي يعتاشيا المكظؼ في الكقت الراىف، أك 
قد يككف لعدـ كجكد كظائؼ أخرل ليـ في ظؿ الحالة االقتصادية الصعبة المكجكدة بمحافظات غزة، 

( ك َُِِ( ك )الداية،َُِِ( ك )القطراكم،َُِْلنتيجة مع دراسة كبلن مف )العاجز،ىذه ا واتفقت
(saba،2011،التي ََِٕ( ك )غنيـ )الكظيفي لدل أفراد  أظيرت جميعيا درجة عالية مف الرضا

( ك)أبك َُِِ( ك )السحباني،َُِّىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )اسميـ، واختمفتعينة الدراسة، 
( ك )أبك ََِٕ( ك )حرز اهلل ،ََِٖك )الشيخ خميؿ كشرير، )ََِٗ،ryansك )( ََُِشمالة،

( التي أظيرت جميعيا درجة متكسطة مف الرضا الكظيفي لدل أفراد ََِّ( ك)مقبكؿ،ََِْرمضاف،
 عينة الدراسة.
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 وكان ترتيب األبعاد كاالتي:  
% كىي َٖكؿ بكزف نسبيعمى الترتيب اال "طبيعة الوظيفة"( كالذم ينص عمى ُحاز البعد رقـ ) (ُ

 ويرى الباحث أندرجة عالية مف المكافقة عمى فقرات البعد االكؿ مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، 
اء عمى ميكؿ كرغبات كاف مكفقان في اختيار كظيفتو بن ىناؾ انسجاـ في العمؿ، كأف المكظؼ

جؿ المناسب في مسبقة في حب ممارسة مينتو ككظيفتو، األمر الذم يدؿ عمى أنو تـ كضع الر 
المكاف المناسب كفؽ إمكاناتيـ كقدراتيـ ككفؽ الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي المكضكع مف قبؿ 
المؤسسة أك الكزارة الحككمية، أيضان كجكد خطة تشغيمية كدليؿ إجراءات تساىـ جميعيا في 

درجة ( التي أظيرت كجكد ََِّىذه النتيجة مع دراسة )مقبكؿ، واتفقتتكضيح طبيعة الكظيفية، 
( التي اشارت الى درجة مرتفعة َُِِعالية مف الرضا عف طبيعة الكظيفة، كدراسة )السحباني،

 حكؿ محكر طبيعة العمؿ.

عمى الترتيب الرابع بكزف  "الرواتب والحوافز والترقيات"( كالذم ينص عمى ّحاز البعد رقـ ) (ِ
لثالث مف قبؿ أفراد عينة مف المكافقة عمى فقرات البعد ا متكسطة% كىي درجة ٖٕ.ٖٓنسبي بمغ 
طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى أف تككف محكر اىتماـ اآلخريف كاف  ويرى الباحث أنالدراسة، 

االىتماـ بكجكد الحكافز كالركاتب يشجعو عمى بذؿ مزيد مف النجاحات كاإلبداعات كيحقؽ رضاه 
ؽ الرضا الكظيفي باإلضافة في العمؿ كىذا يدلؿ عمى أف المعززات المادية ليا تأثير عمى تحقي

إلى المعززات المعنكية كبالتالي تعمؿ عمى زيادة الركح المعنكية لدل المكظؼ الحككمي كأف عدـ 
انتظاـ الركاتب، كضعؼ نظاـ الحكافز بالقطاع الحككمي، ككقؼ الترقيات أثر كبدكر كبير في 

يتقاضاه مف راتب مقارنة  رضا المكظؼ الحككمي كباإلضافة إلى أف المكظؼ ال يشعر بكفاية ما
( ك ََِٖىذه النتيجة مع دراسة )الخيرم، واتفقتبما يقكـ بو مف مياـ ككاجبات، كما 

( التي أظيرت أف الرضا عف الركاتب جاء في المراتب األخيرة ََِّ( ك)سبلمة،ََِّ)مقبكؿ،
منظمات الغير ( كالتي طبقت عمى الَُِِمع دراسة )البمبيسي، واختمفتمقارنة باألبعاد األخرل، 

حككمية في قطاع غزة، كتكصمت لكجكد نظاـ كاضح كعادؿ كمبلئـ لؤلجكر داخؿ المنظمات 
الغير حككمية في القطاع، كيعزم الباحث اختبلؼ النتائج بيف الدراسات الى اختبلؼ في قيمة 
الركاتب التي يتـ صرفيا ككذلؾ الى تنكع ىذه القطاعات مف حككمية تمر بأزمة مالية كبيف 

 مؤسسات دكلية تدفع ركاتب مرتفعة لمكظفييا.
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 ؟موظفي القطاع الحكومي في محافظات غزةلدى  قمق المستقبلما مستوى 
لمكصكؿ الى نتائج ذات عبلقة بيذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 

لمعينة  Tكما تـ استخداـ اختبار  ؛ةفي كؿ المحاكر لبلستبانكالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة عمى 
 ( لتحميؿ أبعاد كمحاكر الدراسة.One Sample T testالكاحدة )

 

02 .لو التابعة واالبعاد الثاني المحور من لكل النسبي الوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 2.5) رقم جدول  

 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َلة عند مستكل دالالجدكلية  tقيمة 
 

 :(2.5يتضح من الجدول السابق رقم )
% بمستكل عالي ِْ.ْٕبمغ مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي كزف نسبي  

 َََ.َكمستكل معنكية  ٕٓ.َكانحراؼ معيارم  َٕ.ّمف درجات المكافقة كذلؾ بمتكسط حسابي 
ويعزو الباحث مما يؤكد عمى مكافقة عالية مف قبؿ عينة الدراسة،  َٓ.َكىي أقؿ مف مستكل الداللة 

االرتفاع في مستكل قمؽ المستقبؿ لدل ىذه الفئة إلى أف جميع فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ حسب ظف 
الباحث تدكر حكؿ محاكر تكضح طبيعة ىذا االرتفاع ككجيتو، فتتشكؿ لدل ىؤالء المكظفيف نظرة 

ستقبميـ، ىذه النظرة تؤثر في طبيعة تفكيرىـ كعدـ قدرتيـ عمى التركيز كالشؾ سمبية كتشاؤمية نحك م
في قدراتيـ نحك مكاجية الصعاب كالتغمب عمييا كالتكيؼ مع الكاقع الجديد، فيـ يعتقدكف أف الحياة قد 
انتيت كال مجاؿ لتحقيؽ األىداؼ كتمبية االحتياجات، عمى اعتبار اف لكؿ مكظؼ غايات كاىداؼ 

في تحقيقيا، كالقمؽ ىنا يظير كردة فعؿ طبيعية نتيجة الخكؼ مف تغير الكضع االقتصادم يرغب 
ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبك  واتفقتكاالجتماعي كالسياسي القائـ كالذم يمر بو قطاع غزة، 

رقم 
 االبعاد البعد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه  األكؿ
 المستقبؿ

3.7939 .70349 %75.8 22.343 َ.000 3 

القمؽ مف االحداث كالمشكبلت  الثاني
 المستقبمية

4.3946 .26102 %87.89 105.788 َ.000 1 

 4 0030. 2.941 57.642% 79351. 2.8821 كالمينيقمؽ المستقبؿ االسرم  الثالث
 2 000.َ 25.414 76.29% 63478. 3.8148 النظرة السمبية لمحياة الرابع

  000.َ 24.879 74.42% 57407. 3.7214 المحور الثاني "قمق المستقبل"

  000.َ 49.443 74.124% 28282. 3.7063 االستبيان ككل
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( ََِٗ( ك)المشيخي،َُِِ( ك)القرشي،َُُِ( ك)الحمداني،َُِّ( ك)المكمني كنعيـ،َُِّفضة،
ىذه  اختمفت ، بينما)َُِْ،zavvare( ك)َُِْ( ك)الصديؽ كآخركف،ََِْاف كآخركف،ك)كاج

( حيث كاف لدل أفراد العينة مستكل قمؽ منخفض عمى ََِٖالنتيجة مع دراسة كبلن مف )السبعاكم،
( كالتي أكدت عمى كجكد قمؽ َُِّ( كأيضا دراسة )أبك عبيد،َُِِالمستقبؿ بشكؿ عاـ، ك )جبر،

قبؿ كقد يككف االختبلؼ في مستكل القمؽ مرده أف عينة أبك عبيد كانت عبارة عف منخفض مف المست
أسرل حيث المستقبؿ لدييـ أقؿ قمقان مف مستقبؿ المكظفيف الحككمييف في قطاع غزة ال سيما بأف 
االسرل يتمتعكف بحياة اقتصادية كصحية كاجتماعية جيدة اضافة إلى خبرة االفراج كلحظتيا التي 

جيان إيجابيان نحك الحياة كالمستقبؿ، أـ المكظؼ فيبقى قمقان مف المستقبؿ حيث العمؿ كاألسرة اعطتيـ تك 
 كالحياة االجتماعية التي سيحظى بيا.

 
 وكان ترتيب األبعاد كاالتي: 

عمى الترتيب  "القمق من االحداث والمشكالت المستقبمية"( كالذم ينص عمى ِحاز البعد رقـ ) (ُ
كذلؾ في درجات المكافقة كىي درجة عالية مف المكافقة عمى فقرات % ٕٖاالكؿ بكزف نسبي 

احتبلؿ بعد القمؽ مف االحداث  يرى الباحث بأنالبعد السادس مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، ك
كالمشكبلت المستقبمية المرتبة األكلى في مقياس قمؽ المستقبؿ يعكد إلى األكضاع المعيشية 

فمسطيني كخاصة في قطاع غزة مف حصار كحركب متبلحقة الصعبة التي يعتاشيا الشعب ال
عمى أىمنا في القطاع، ككجكد عكامؿ كثيره تجعؿ المكاطف الفمسطيني بعامة كالمكظؼ الحككمي 

 االنقساـبخاصة قمؽ مف ىذه األحداث كالمشكبلت التي ستكاجيو في حياتو المستقبمية مثؿ 
حمؿ مسؤكلياتيا تجاه المكظفيف في قطاع كضعؼ األمف الكظيفي كتنصؿ حككمة التكافؽ في ت

(، بينما اختمفت مع ََِٕ( ك)الحمكز،َُِّىذه النتيجة مع دراسة )الجريسي، واتفقتغزة، كما 
( كالتي كانت عينتيا طمبة جامعة حيث أكدت عمى اف الشباب الجامعي َُُِدراسة )المصرم،

سبب ما يمر بو الشعب الفمسطيني إلى المشكبلت الحياتية كالمستقبمية بصكرة كاقعية ب فينظرك 
حيث أف كثرة مشاكؿ الحياه تجعؿ االنساف ينظر إلى المشاكؿ األكثر تعقيدان في حياتو أما باقي 

 المشاكؿ فيي تككف ركتينية.

عمى الترتيب الرابع بكزف  "قمق المستقبل االسري والميني"( كالذم ينص عمى ّحاز البعد رقـ ) (ِ
مف المكافقة عمى فقرات البعد السابع مف قبؿ أفراد عينة  % كىي درجة متكسطةْٔ.ٕٓنسبي
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أف االضطراب النفسي كالقمؽ مف المستقبؿ يؤثر بالسمب  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلىالدراسة، 
عمى الحياة األسرية كالمينية، كالكف عمى الجانب اآلخر فإف قدران مف القمؽ المرتبط بالمستقبؿ 

أف يحقؽ إنجازاتو كما يتطمع إليو كيككف قمؽ المستقبؿ في ىذه  اإلنساف يستطيعمطمكب؛ حتى 
الصكرة قد يمثؿ دافعان يدفع باإلنساف إلى تحقيؽ مستكيات مف الطمكح لديو كتحقيؽ اىدافو عمى 
صعيد األسرة كمينتو، ككانت ىذه النتيجة متكسطة مف القمؽ بسبب مجتمعنا الفمسطيني كما 

 األسرةأكثر قدره عمى معايشة القمؽ كالتعامؿ معو كمساندة يعتاشو مف ظركؼ جعمت مف الفرد 
( ك دراسة َُِّ)الجريسي،ىذه النتيجة مع دراسة  واتفقتالمكظفيف،  ألبنائياكدعميا 

(humara،ُٗٗٗ ك ).التي أظيرت كجكد قمؽ مستقبؿ بنسبة متكسطة في المجاؿ االسرم 
 
 
 

 تحميل فقرات مقياس الرضا الوظيفي ومناقشتو:
 البعد االول "طبيعة الوظيفة": أواًل:

( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 
 (.ٓ.ّ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )

 "الكظيفة طبيعة" االكؿ لمبعد النسبي فالكز  المعيارم كاالنحراؼ الحسابي الكسط يكضح( ٓ.ّ) رقـ جدكؿ62

الر
الوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

1-  
تتيح لي كظيفتي كمكظؼ تأميف 

 ْ 000. 89.99 80% 2200. 4.00 ."مستقبمي "أمف كظيفي

8-  
 الستثمارتكفر لي كظيفتي فرصة 

 .طاقاتي كقدراتي
4.00 .2100 %80 94.28 .000 ٓ 

1-  
تشعرني كظيفتي بأني شخص ذك قيمة 

 .كأحقؽ ذاتي
4.00 .1500 %80 104.205 .000 ٔ 

6-  
تكفر لي كظيفتي الفرصة لمتطكر 

 .الكظيفي
4.00 .2100 %80 94.28 .000 ٕ 

9-  
يمـز مف إمكانيات كتسييبلت  يتكفر ما

 .لتأدية الكظيفة
4.00 .1700 %80 116.46 .000 ٖ 

6-  
 اجتماعيةلي كظيفتي مكانة  تتيح
 .جيدة

4.00 .1100 %80 179.99 .000 ٗ 

 ُ 000. 66.425 82.6% 335. 4.13تتيح لي كظيفتي سمطة كصبلحية   -7



 

182 

 

الر
الوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

 .كافية ألداء عممي

2-  
تمنحني كظيفتي التكامؿ كالترابط بيف 

 ِ 000. 66.425 82.6% 3350. 4.13 .مياـ عممي

5-  
 االرتقاءتتيح لي كظيفتي فرص 

 .العممية كالفنية بمؤىبلتي
4.13 .3368 %82.6 66.425 .000 ّ 

11-  
 كاضحةالمياـ كاألدكار المنكطة بي 

 .كمبلئمة
4.00 .0.330 %80 59.9 .000 َُ 

  000. 203.57 80.7% 1010. 4.039 طبيعة الوظيفة
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َعند مستكل داللة الجدكلية  tقيمة 

 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد االكؿ 3.5قـ )يبيف الجدكؿ السابؽ ر  
( كىي درجة عالية مف ُّ.ْ -ْتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد االكؿ ما بيف )

فيما بمغ المتكسط الحسابي  "طبيعة الوظيفية"المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد االكؿ 
، مما يؤكد عمى كجكد 0.05كىي أقؿ مف ”0.000“% كمستكل معنكية ٕ.َٖبي بكزف نس  4.03لمبعد

درجة مكافقة عالية مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ، ككما يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة 
 ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة كفيما يمي ترتيب فقرات البعد االكؿ "طبيعة الكظيفة": 

 أعمى فقرة:
عمى الترتيب ( تتيح لي وظيفتي سمطة وصالحية كافية ألداء عممي)( كالتي تنص عمى ٕرقـ ) الفقرة

%  بقيمة احتمالية ٔ.ِٖبكزف نسبي  ََِِ.َكانحراؼ معيارم  ََ.ْاالكؿ عمى متكسط حسابي 
مما يؤدم  ٔٗ.ُالجدكلية=  tأعمى مف قيمة ٗٗ.ٗٓالمحسكبة =   tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َليا 

الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي الي رفض 
( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية مف قبؿ ّاالفتراضي )

كضكح المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في القطاع الحككمي  ويعزو الباحث ذلك إلىافراد العينة عمى الفقرة 
دليؿ اإلجراءات كالخطة التشغيمية كالكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي لكؿ كزارة أك مؤسسة عمى حدا، كفؽ 

لماـ المكظؼ الحككمي بالمياـ كالكاجبات المطمكبة منو، كبالتالي كضكح المياـ كالدكر  لى معرفة كا  كا 
ىذه تفقت واالمناط بالمكظؼ يعمؿ عمى إعطائو صبلحيات كسمطة كاسعو بالعمؿ ألداة ميامو كعممو، 
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( التي أظيرت درجة عالية مف الرضا عف ََِٕ( كدراسة )حجاج،ََِّالنتيجة مع دراسة )مقبكؿ،
 طبيعة الكظيفة التي يمارسيا المكظؼ.

 أدنى فقرة:

عمى الترتيب التاسع بكزف ( جيدة اجتماعيةتتيح لي وظيفتي مكانة )( كالتي تنص عمى ٔالفقرة رقـ )
الجدكلية   tالمحسكبة أعمى مف قيمة  tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َ% بقيمة احتمالية ليا َٖنسبي

مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي 
( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية مف قبؿ ّاالفتراضي )

اف الكظائؼ الحككمية تسيـ في بناء عبلقات اجتماعية  ويعزو الباحث ذلك إلىرة افراد العينة عمى الفق
عامة بيف المكظؼ كزمبلئو كالمجتمع المحيط، كاسياـ الكظيفة الحككمية ذات الطابع االشرافي في 
اضافة مكانة اجتماعية في المجتمع، كتبرز اىمية الكظائؼ الحككمية في المجتمع كتكامميا في 

جتماعية مف خبلؿ الدكر الذم يقكمكف بو مف خدمة المجتمع عمى الرغـ مف الظركؼ المكانة اال
الصعبة التي يعتاشكنيا كىذا ما أدرل إلى احتضانيـ مف قبؿ الشعب عامة كىذا أكسبيـ مكانة 

(، كدراسة ََِٕىذه النتيجة بعض الدراسات كدراسة )غنيـ، واتفقتاجتماعية تميؽ بيـ، 
(، كالتي أظيرت أف الكظيفة تحقؽ مكانة كمنزلة اجتماعية ََِّ)سبلمة،( كدراسة ََُِ)منصكر،

ىذه النتيجة مع نتيجة بعض الدراسات التي تكصمت الى أف الكظيفة  واختمفت، جيدة كبدرجة كبيرة
( ََُِتتيح فرص االبداع كاالبتكار كالتطكر في مجاؿ العمؿ بدرجة متكسطة كدراسة )منصكر،

 (.َُُِكدراسة )الجبلبنة،
 

 ثانيًا: البعد الثاني "االستقرار الوظيفي":
( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 

 (.ٓ.ْ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
 

 

 "الوظيفي االستقرار" الثاني لمبعد النسبي الوزن المعياري افواالنحر  الحسابي الوسط يوضح( 4.5) رقم جدول27

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

أرل بأف قانكف مكافأة نياية   -1
 .الخدمة يناسب عممي

2.5893 .70959 %51.7 66.425 .000 َُ 
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

كبيئة  اإلدارة كالزمبلء تساعد  -8
 العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار

 .الكظيفي
3.8699 .33685 %77.3 11.460 .000 ٓ 

االستقرار الكظيفي يتأثر سمبان   -1
 .أك إيجابان بنتائج تقييـ األداء

4.0000 .00000 %80.00 51.131 .000 ْ 

كاألمف  باالستقرارأشعر   -6
 .الكظيفي في مكاف عممي

3.8699 .33685 %77.39 51.131 .000 ٔ 

الكظيفي نتيجة  باالستقرارأشعر   -9
 .خبرة كمينية المقيميف

3.6684 .74478 %73.36 17.768 .000 ٗ 

يتناسب العمؿ الذم أقـك بو مع   -6
 .قدراتي الذاتية

3.7398 .67369 %74.79 21.742 .000 ٖ 

التدكير اإلدارم في مكاف عممي   -7
 .عمى مكانتي الكظيفية رال يؤث

3.7985 .86872 %75.96 18.198 .000 ٕ 

أعتبر إنجازم كأدائي الكظيفي   -2
 ّ 000. 66.425 82.60% 33685. 4.1301 .مرضيان لي

يكجد تكصيؼ كظيفي مناسب   -5
لكظيفتي يحدد ميامي 

 .ككاجباتي
4.1658 .37239 %83.31 61.983 .000 ُ 

الكظيفي زاد  باالستقرارشعكرم   -11
 .مف دافعيتي نحك العمؿ

4.1658 .37239 %83.31 61.983 .000 ِ 

  0.000 275.672 75.994% 05744. 3.7997 االستقرار الوظيفي
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الثاني 4.5يبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
( كىي تتراكح بيف درجة ُٔ.ْ -ٖٓ.ِ) فثاني ما بيتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد ال

 "االستقرار الوظيفي"عالية كدرجة منخفضة مف المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الثاني 
كىي  ”0.000“% كمستكل معنكية ْٗٗ.ٕٓبكزف نسبي  ٕٗٗ.ّ فيما بمغ المتكسط الحسابي لمبعد

عالي مف قبؿ أفراد عينة  بة عمى جميع فقرات البعد بمستكل، كعميو فاف درجة االستجا0.05أقؿ مف
ككما يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كفيما  الدراسة،

 يمي ترتيب فقرات البعد الثاني "االستقرار الكظيفي": 
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 أعمى فقرة:
يفي مناسب لوظيفتي يحدد ميامي يوجد توصيف وظ)( كالتي تنص عمى ٗنالت الفقرة رقـ )

  tكقيمة 0.05أقؿ مف َََ.َبقيمة احتمالية ليا% ُّ.ّٖعمى الترتيب االكؿ بكزف نسبي ( وواجباتي
الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط   tالمحسكبة أعمى مف قيمة

يث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف ( حّالحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
اىتماـ القيادة  ويعزو الباحث ذلك إلى درجة االستجابة كانت عالية مف قبؿ افراد العينة عمى الفقرة

العميا كجيات التخطيط كالتطكير في المؤسسات كالكزارات الحككمية بكضع تكصيؼ كظيفي لمكظائؼ 
طة بو ليتـ تحديد ميامو ككاجباتو كفؽ ما تحتاجو الكظيفة فييا لتسييؿ معرفة المكظؼ بالكظيفة المنا

ىذه  واتفقتمف متطمبات كميارات، ليككف المكظؼ عمى دراية تامو بما ىك مطمكب كمكمؼ بو، 
( التي خمصت إلى كجكد مكافقة بدرجة كبيرة في اإلجابة عمى فقرات َُِّدراسة )اسميـ، مع النتيجة

( التي خمصت في اإلجابة عمى فقرة أشعر باألماف ََِٖعكيضة،بعد االستقرار الكظيفي، كدراسة )
نتائج الدراسة مع دراسة  اختمفتبينما  الكظيفي في المؤسسة لمكافقة المبحثيف بدرجة كبيرة،

( التي خمصت إلى عدـ رضا العامميف عف االستقرار الكظيفي في االتحاد، كدراسة ََِٖ)حكيحي،
ات عمى فقرة مدل كجكد استقرار كظيفي في عممؾ تشير إلى ( حيث كانت االجابََِْ)أبك رمضاف،

 انخفاض مستكل الرضا الكظيفي لمعامميف.
 أدنى فقرة:
عمى الترتيب  (أرى بأن قانون مكافأة نياية الخدمة يناسب عممي)( كالتي تنص عمى ُالفقرة رقـ )

محسكبة أعمى مف ال  tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ُٓالعاشر بكزف نسبي 
الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة   tقيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي أقؿ كعميو فاف درجة االستجابة كانت ّبالمتكسط الحسابي االفتراضي )
معظـ المكظفيف ليس لدييـ عمـ أف  ويعزو الباحث ذلك الى منخفضة مف قبؿ افراد العينة عمى الفقرة

كدراية بنظاـ التعكيضات المالية الحككمية، مما أثر سمبيان عمى درجات الرضا الكظيفي الخاص بعبارة 
لعمميـ، كذلؾ بسبب كجكد حمؿ في طرؽ كآليات تطبيؽ نظاـ  الخدمةمناسبة قانكف مكافأة نياية 

العدالة  لمبادئالمعدؿ، كعدـ كجكد ترسيخ التعكيضات المالية التي حددىا قانكف الخدمة المدنية 
كاالنصاؼ كالمساكاة، كأف نظاـ المزايا المرتبطة بالتقاعد كنياية الخدمة منخفض كمتدني كغير فاعؿ 
لمفئات الكظيفية الدنيا "األقؿ مف العميا كاأللى" كذلؾ ألنو يعتبر عمى اساس نسبة مف الراتب كالعبلكات 
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إلى ضآلة نسبة مساىمة  باإلضافةعد عدد سنكات الخدمة لمفئات الكظيفية، المختمفة كيتبع قكانيف التقا
عمى عدد  حساب نسبة المعاش التقاعدم بناءن الحككمة في صندكؽ التأميف كالمعاشات، كتعدد قكانيف 

سنكات الخدمة، أك ألف المكظفيف ال يزالكف عمى رأس عمميـ، كلـ يقكمكا بتجربة صرؼ مكافأة نياية 
راتب التقاعدم، كؿ ىذه األسباب جعمت مف المكظفيف غير راضيف عف القانكف الذم ينظـ الخدمة كال

ىذه النتيجة مع دراسة )أبك  اتفقتو تقاعدىـ كبأنو غير منصؼ لعمميـ كخدمتيـ في القطاع الحككمي، 
( التي أكدت عمى مستكل رضا منخفض لدة مكظفي المؤسسات العامة عف ََُِالركس كالسقا،

نياء الخدمة.أنظمة التق  اعد كا 
 

 ثالثًا: البعد الثالث "الرواتب والحوافز والترقيات":
( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 

 (.ٓ.ٓ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
 

 "والترقيات والحوافز الرواتب" الثالث لمبعد النسبي الوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 5.5) رقم جدول28
 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

يتناسب راتبي "السمفة" مع العبء الكظيفي   -1
 .المكمؼ فيو

2.26 .67369 %45.2 21.7 .000 ٕ 

 ٖ 000. 66.4 37.3% 33685. 1.86 .يتناسب الراتب مع تكاليؼ المعيشة لي كألسرتي  -8
 ٗ 000. 55.9 33.6% 46664. 1.68 .يكفر لي راتبي حياة كريمة بعد التقاعد  -1
راتبي مناسب مقارنو مع زمبلئي في الكزارات   -6

 .األخرل
2.951 1.17962 %59.0 .814 .416 ٔ 

ح أكثر إنتاجية حيف أحصؿ أشعر أنني أصب  -9
 .عمى حكافز

4.37 1.10985 %87.4 24.4 .000 ُ 

 ٓ 000. 6.01 65.8% 95800. 3.29 .أتمقى خطابات شكر كتقدير عند إتقاني لعممي  -6
 ْ 000. 17.7 73.3% 74478. 3.66 .يتفاخر مديرم بإنجازاتي أماـ اآلخريف  -7
 ِ 000. 51.1 80.0% 00000. 4.00 .تكفر لي كظيفتي فرص التقدـ كالترقي  -2
 ّ 000. 43.8 77.3% 33685. 3.86 .كفاعمية األداء بالكفاءةترتبط الترقية في عممي   -5

السياسية كالحزبية دكر ميـ في  لبلعتباراتليس   -11
 .الترقية

1.42 .71135 %28.5 21.7 .000 َُ 

  0.000 4.45 58.7% 27099. 2.9390 الرواتب والحوافز والترقيات
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َ عند مستكل داللةدكلية الج tقيمة 
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( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الثالث 5.5يبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
( كىي تتراكح بيف درجة ّٕ.ْ -ِْ.ُ) فتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الثالث ما بي

"الرواتب والحوافز مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الثالث  عالية كدرجة منخفضة مف المكافقة
 ”0.000“% كمستكل معنكية ٕ.ٖٓبكزف نسبي  ّٗ.ِ فيما بمغ المتكسط الحسابي لمبعد والترقيات"

مف قبؿ أفراد  متكسط، كعميو فاف درجة االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل 0.05كىي أقؿ مف
يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عينة الدراسة، ككما 

 كفيما يمي ترتيب فقرات البعد الثالث "الركاتب كالحكافز كالترقيات": 
 أعمى فقرة:

عمى  (أشعر أنني أصبح أكثر إنتاجية حين أحصل عمى حوافز)( كالتي تنص عمى ٓأف الفقرة رقـ )
المحسكبة   tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا% ْْٖ.ٕٖ الترتيب االكؿ بكزف نسبي

الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي   tاعمى مف قيمة
( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة ّلبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )

طبيعة النفس  ويعزو الباحث ذلك إلىمف قبؿ افراد العينة عمى الفقرة جدان االستجابة كانت عالية 
البشرية تحتاج إلى أف تككف محكر اىتماـ اآلخريف كاف االىتماـ بكجكد الحكافز يشجعو عمى بذؿ مزيد 
مف النجاحات كاإلبداعات في عممو كىذا يدلؿ عمى أف المعززات المعنكية ليا تأثير أكبر مف المعززات 

مادية، كأف أساس رضا المكظفيف ىك مدل تكفر الحكافز المادية كالمعنكية ليـ في العمؿ، كمدل ال
إدراؾ القيادة العميا في المؤسسة أك الكزارة لحاجة المكظفيف كتشجيعيـ مف خبلؿ الحكافز لزيادة رغبتيـ 

مف إنتاجيتيـ كيرفع في العمؿ، كالذم ينعكس إيجابان عمى دافعيتيـ لمعمؿ كحبيـ لو، كبالتالي يزيد 
ىذه  اتفقتو التنافس ما بيف المكظفيف إلنجاز العمؿ بالشكؿ المطمكب بغية نيؿ الحكافز كالمكافئات، 

% مف آراء المبحكثيف يعتبركف أف ٓ.ْٗ( كالتي خمصت إلى أف ََِٕالنتيجة مع نتائج سعاد )
التي خمصت إلى أف العامميف ( ك ََِٖالحكافز ليا دكر كبير في زيادة اإلنتاجية، كدراسة )فممباف،

( التي َُِّيحصمكف عمى قدر مناسب مف التحفيز كالتشجيع بدرجة متكسطة، كدراسة )اسميـ،
متكسطة في االجابة عمى فقرات مجاؿ "الركاتب كالحكافز بدرجة خمصت إلى أف ىناؾ تكفيقان 

إلى أف مستكل ( التي خمصت ََِْمع نتائج دراسة )أبك رمضاف، اختمفتكالترقيات"، في حيف 
الرضا الكظيفي لمعامميف عف نظاـ الحكافز منخفض كفي ادنى درجات سمـ الرضا الكظيفي، كدراسة 

( التي خمصت إلى عدـ مكافقة المبحكثيف عمى محتكل فقرة أحصؿ مف عممي عمى ََِٖ)عكيضة،
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ت صياغة ( كالتي خمصت إلى أف ىناؾ خمبلن كاضحان في عمميآََِحكافز إضافية، كدراسة )عكاد،
% مف  48أكضحت أف (venron,2003)الحكافز المادية كالمعنكية التي تمنح لممكظؼ، كدراسة 

 العينة راضية بدرجة رضا متكسطة لمراتب.
 أدنى فقرة:
عمى  (السياسية والحزبية دور ميم في الترقية لالعتباراتليس )( كالتي تنص عمى َُالفقرة رقـ )

المحسكبة اعمى   tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َقيمة احتمالية ليا ب% ِٖالترتيب العاشر بكزف نسبي 
الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي   tمف قيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اقؿ كعميو فاف درجة ّلبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
عدة أسباب  ويعزو الباحث ذلك إلىبؿ افراد العينة عمى الفقرة مف قجدان االستجابة كانت منخفضة 

منيا كجكد تجاذبات سياسية تتحكـ باألطر الحككمية، كخاصة بعد أحداث االنقساـ الذم حدث لشطرم 
الكطف، كممارسة سياسة االقصاء كالتيميش لمكفاءات عمى خمفية حزبية، كعدـ فصؿ االنتماءات 

ترقيات بالكظائؼ الحككمية، كخصكصان في اآلكنة األخيرة التي تمت السياسية عف اطار العمؿ كال
لحككمة الكفاؽ، حيث خطت  المياميكتسميـ الحككمة  الفمسطينيةاالعبلف عف اتفاؽ المصالحة 

الحككمة خطكات استباقية كغير مدركسة بترقية مكظفيف معينيف دكف غيرىـ مف باقي المكظفيف ليس 
ؿ، بؿ ألنيـ يتمكنكف لكنان معينان مف ألكاف السياسة، كؿ ىذه األسباب تركت لكفاءة اك انجازات في العم

األثر السمبي في نفكس باقي المكظفيف، كالذم أصبح لدييـ قمؽ كبير عمى تطكر مستقبميـ كحياتيـ 
الكظيفية داخؿ المؤسسة التي يعممكف بيا، كما نتج عنو نكعان مف االحتقاف كخصكصاي عمى مف طالتيـ 

بأف لبلعتبارات السياسية  لبلعتقاده الترقيات بغير كجو حؽ، كؿ ىذه األسباب دفعت المكظفيف مثؿ ىذ
( التي طبقت عمى ََِٕىذه النتيجة مع دراسة )العكش، اتفقتو كالحزبية دكر ميـ في الترقيات، 

 ( التي طبقت عمى مكاتب البريد فيََِٖكزارات السمطة الكطنية في قطاع غزة، كدراسة )السباح،
مدني كالذم يظير بو  مجتمعأف كمييما يتحدثاف عف  بسببقطاع غزة ، كدراسة )العبكد ك المعشكؽ( 

كالترقية باالختيار كىك الذم يشترط المؤىؿ  باألقدميةمشاكؿ الترقية الذم يزاكج بيف اسمكبي الترقية 
ت غير حككمية ( التي طبقت عمى منظماَُِِىذه النتيجة مع دراسة )البمبيسي، واختمفتالعممي، 

في قطاع  غزة، كاظيرت كجكد فرص لمترقيات كالتقدـ لمعامميف في المنظمات الغير حككمية، كدراسة 
( التي ََِٕ( التي بينت حيادية الضباط حكؿ معايير الترقية، كدراسة )الشمراني،ََِّ)آؿ سعكد،

ح لمترقية، كلعؿ االختبلؼ بينت أف العامميف بالدفاع المدني راضكف بدرجة عالية عمى معايير الترشي
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مع تمؾ الدراسات يرجع الى اختبلؼ مجتمع الدراسة في كبل الدراستيف فيك مجتمع أمني حيث يضع 
معايير الترقية حسب االقدمية كالمؤىؿ العممي، فمثبل يحصؿ مباشرة المترقي عمى رتبة ضابط، كىذا 

 يتكافؽ مع التسمسؿ بالترقية حسب االقدمية.
 

 الرابع "العالقات االنسانية": رابعًا: البعد
( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 

 (.ٓ.ٔ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
 "االنسانية العالقات" الرابع لمبعد النسبي نالوز المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 6.5) رقم جدول29
الر
الوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

يتكفر جك مف األلفة كالصداقة مع   -1
 .زمبلء العمؿ

4.00 .00000 %80.00 51.1 .000 
ُ 

تتكفر أجكاء مف التعاكف كالمساعدة مع   -8
 .لعمؿزمبلء ا

4.00 .00000 %80.00 51.1 .000 
ِ 

يقدـ مديرم التكجيو المناسب لي   -1
 .لمعمؿ

4.00 .2200 %80.00 89.9 .000 
ّ 

تتكفر درجة مف التفاىـ بيني كبيف   -6
 .رئيسي المباشر

4.00 .2100 %80.00 94.2 .000 ْ 

تكفر لي كظيفتي الفرص لمعبلقات   -9
 .الشخصية مع الزمبلء

4.00 .1500 %80.00 104 .000 
ٓ 

يتكفر التشجيع كالتحفير نحك العمؿ   -6
 .مف قبؿ الزمبلء

4.00 .2100 %80.00 94.2 .000 
ٔ 

يشركني المدير في النقاشات   -7
 000. 116 80.00% 1700. 4.00 .بشكؿ فاعؿ كاالجتماعات

ٕ 

تسكد المكضكعية كعدـ التحيز في   -2
 .المعاممة بيف لمكظفيف

3.86 .33685 %77.39 51.1 .000 
َُ 

أعمؿ بركح الفريؽ مع الزمبلء في   -5
 .الكزارة لحؿ المشكبلت

4.00 .00000 %80.00 51.1 .000 
ٖ 

 ٗ 000. 51.1 80.00% 00000. 4.00 .اراء زمبلء العمؿ اكقات راحتيـ أتقبؿ  -11
  0.000 580.1 79.73% 03368. 3.987 العالقات االنسانية

 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗية )كدرجة حر  َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 



 

116 

 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الرابع حيث 6.5يبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
( كىي درجة عالية مف ْ -ٖٔ.ّ) فتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الرابع ما بي

فيما بمغ المتكسط الحسابي  نسانية""العالقات اإل المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الرابع 
، كعميو فاف درجة 0.05كىي أقؿ مف ”0.000“% كمستكل معنكية ّٕ.ٕٗبكزف نسبي  ٖٗ.ّ لمبعد

االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل مرتفع مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ، ككما يتضح أف الفقرات 
لدراسة فيما يمي ترتيب فقرات البعد الرابع تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة ا

 "العبلقات االنسانية": 
 

 أعمى فقرة:
عمى الترتيب االكؿ  (يتوفر جو من األلفة والصداقة مع زمالء العمل)( كالتي تنص عمى ُالفقرة رقـ )
  tالمحسكبة اعمى مف قيمة  tكقيمة   0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % َٖبكزف نسبي 

دكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الج
( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية ّالحسابي االفتراضي )
 المكظفيفف جميع أف بيئة كطبيعة العمؿ كالمياـ متقاربة بيويعزو الباحث ذلك إلى مف قبؿ افراد العينة 

كبالتالي ىناؾ تجانس كتفاىـ متبادؿ في مجاؿ العمؿ، كطبيعة المجتمع الفمسطيني الذم يبني عبلقات 
اجتماعية كصداقة فيما بينيـ، كاحتكاؾ المكظفيف فيما بينيـ في الدكرات التدريبية كالمقاءات التي 

بيف المكظفيف كتعزز ثقتيـ ببعضيـ تعقدىا الكزارات كالمؤسسات الحككمية التي تقكم ركابط الصمة 
البعض، إضافة إلى أف الطبيعة االنسانية لدل االنساف تسيـ في بناء عبلقات صداقة مع مف حكلو، 

غالبية المكظفيف لذات التكجو السياسي كالحزبي أحدث كجكد  بانتماءإلى االحتماؿ الكبير  كباإلضافة
يرجع لككف عدد كبير مف المكظفيف تـ استقطابيـ تقارب في الفكر ككجكد تكافؽ بيف أفراده، كذلؾ 

مع نتيجة بعض الدراسات كدراسة )الجبلبنة  ىذه النتيجة اتفقتكـ، ََِٕبشكؿ قصدم في عاـ 
( التي أظيرت إضفاء المسئكؿ المباشر جكان مف الصداقة كاالخكة بيف العامميف بدرجة كبيرة، َُُِ،

ضا كبير حكؿ اإلجابة عمى فقرات مجاؿ العبلقات ( التي خمصت إلى كجد ر ََِٖكدراسة )فممياف،
(، كالتي أظيرت أف الرؤساء يراعكف االنسانية في اعمـ ََِٖمع الزمبلء كالرؤساء، كدراسة ) المكح،

( التي أظيرت مشاركة القرار بيف الرؤساء ََِٖبدرجة كبيرة ، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )المكح،
( التي خمصت إلى كجكد تعاكف بيف الرئيس المباشر كمرؤكسيو ََِٔكالمرؤكسيف، كدراسة )عدكاف،
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( التي بينت احتراـ ََُِمع دراسة )منصكر، اختمفتلرغبتو في العمؿ بركح الفريؽ الكاحد، فيما 
( التي اظيرت كبدرجة ضعيفة مدل حرص ََِْكتقبؿ اآلراء بدرجة قميمة كدراسة )أبك رمضاف ،

 صة المشاركة في اتخاذ القرار.االدارة عمى إعطاء العامميف فر 
 أدنى فقرة:
عمى  (تسود الموضوعية وعدم التحيز في المعاممة بين الموظفين)( كالتي تنص عمى ٖالفقرة رقـ )

المحسكبة اعمى   tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ٕٕالترتيب العاشر بكزف نسبي 
ية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرض  tمف قيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة ّلبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
 فما بيأف العبلقة التي تربط  ويعزو الباحث ذلك إلىاالستجابة كانت عالية مف قبؿ افراد العينة 

يسكدىا االحتراـ كالتقدير المتبادؿ، كأف تفكيض السمطة  مؿعالمكظفيف فيما بينيـ مع رؤسائيـ في ال
مف قبؿ الرؤساء لممرؤكسيف تحسف مف مستكل الرضا الكظيفي، كأف النظاـ العادؿ المتبع في الدكائر 

المكظفيف جعميـ راضييف عف كظيفتيـ منتميف ليا، باإلضافة إلى الثقة  فما بيالحككمية كعدـ التفريؽ 
ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبك  واتفقتلممرؤكسيف في أداء عمميـ، الممنكحة مف الرؤساء 

( التي اتفقت عمى أف زيادة ََِْ( كدراسة )السحباني،ََِْ( كدراسة )المرنخ،ََِْرمضاف،
تفكيض السمطة كاالحتراـ كالتقديـ كعدـ التحيز كانتشار المكضكعية يزيد مف مستكل الرضا الكظيفي 

( ََِْ( كدراسة )محيسف،ََِٕىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )حجاج، تواختمفلدل المكظفيف، 
 التي اكدت عمى عدـ تطبيؽ المكضكعية ككجكد تحيز في المعاممة.

 
 
 

 قمق المستقبل:ثانيًا: تحميل المحور الثاني: 
 خامسًا: البعد األول "التشاؤم والتفكير السمبي تجاه المستقبل" 

ة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة ( لمعرفTتـ استخداـ اختبار ) 
 (.ٓ.ٕ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
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 والتفكير التشاؤم" الخامس لمبعد النسبي الوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 7.5) رقم جدول30
 "ستقبلالم تجاه السمبي

الر
 الفقرة قم

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

أخشى أف تصبح محافظات غزة غير   -1
 .صالحة لمحياة

3.8699 .33685 %77.39 51.1 .000 ّ 

أرل بأف آمالي كطمكحاتي كأحبلمي لف   -8
 .تتحقؽ مستقببل

3.8699 .33685 %77.39 51.1 .000 ْ 

 ٕ 000. 21.7 74.79% 67369. 3.7398 .تراكدني فكرة مكت شخص عزيز عمي  -1
تراكدني أفكار بأني سأصاب بأمراض   -6

 .مزمنة في المستقبؿ
3.4464 1.0157 %68.92 8.70 .000 َُ 

أشعر أف ىناؾ حركب متبلحقة سكؼ   -9
 .تستيدؼ غزة

3.7398 .67369 %74.79 21.7 .000 ٔ 

تقبؿ غير يتممكني شعكر أف المس  -6
 .كاضح

3.8699 .33685 %77.39 51.1 .000 ٓ 

أعتقد بأف التفكير في المستقبؿ ىك   -7
 .مصدر قمقي

3.6097 1.0104 %72.19 11.9 .000 ٖ 

 ٗ 000. 11.9 72.19% 1.0105 3.6097 .أشعر أف المستقبؿ يدعك إلى التشاـؤ  -2
أتكقع حدكث ككارث في المستقبؿ   -5

 .القريب
4.0918 .93071 %81.83 23.2 .000 ُ 

أشعر بالتشاـؤ حياؿ إمكانية تحقيؽ أم   -11
 .إنجاز حقيقي لمشعب الفمسطيني

4.0918 .93071 %81.83 51.1 .000 ِ 

  000. 22.3 75.8% 70349. 3.7939 التشاؤم والتفكير السمبي تجاه المستقبل
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد األكؿ حيث 7.5لجدكؿ السابؽ رقـ )يبيف ا 
( كىي درجة عالية ْْ.ّ -َٗ.ْ) فتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الخامس ما بي
" التشاؤم والتفكير السمبي تجاه المستقبل"مف المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد األكؿ 

كىي أقؿ  ”0.000“% كمستكل معنكية ٖ.ٕٓبكزف نسبي  ٕٗ.ّ فيما بمغ المتكسط الحسابي لمبعد
، كعميو فاف درجة االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل مرتفع مف قبؿ أفراد عينة 0.05مف

يما الدراسة، ككما يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة كف
 ": التشاـؤ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿيمي ترتيب فقرات البعد األكؿ "
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 أعمى فقرة:
عمى الترتيب االكؿ بكزف ( أتوقع حدوث كوارث في المستقبل القريب)( كالتي تنص عمى ٗالفقرة رقـ )

جدكلية ال  tالمحسكبة اعمى مف قيمة  tكقيمة  0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ُٖنسبي 
مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي 

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية مف قبؿ ّاالفتراضي )
د تحت الضغط أف الظركؼ الراىنة في قطاع غزة تضع الفر  ويعزو الباحث ذلك إلىافراد العينة 

النفسي مف الحياة المستقبمية السيما كأف القطاع تعرض في الفترة األخيرة لثبلثة حركب كما ألحقتو ىذه 
الحركب مف دمار، كسبقيـ انتكاسة االقتتاؿ الداخمي كما تبعو مف انقساـ عمى الساحة الفمسطينية، 

، فالكؿ يتساءؿ بينو كبيف باإلضافة إلى الحصار المفركض عمى قطاع غزة، كالذم يشتد يكما  بعد يـك
نفسو ماذا سيحدث بالمستقبؿ، فالتفكير في المستقبؿ المجيكؿ لو أكبر األثر عمى صحة الفرد سكاء 
 مف الناحية العقمية اك الجسمية أك النفسية أك السمككية بسبب التفكير السمبي كالتشاؤمي نحك المستقبؿ،

( التي أكدت كبنسبة مرتفعة َُِّ( كدراسة )الجريسي،ََِٓىذه النتيجة مع دراسة )سعكد، اتفقتو 
المستقبمية، كدراسة  ثازدياد القمؽ لدل مكظفي قكل األمف الفمسطينية مف الككارث كاالحدا

 ( كالتي دلت عمى أف الشباب الفمسطينييف المقيميف في قطاع غزة أكثر قمقان.َُٗٗ)الشريؼ،
 أدنى فقرة:
عمى  (راودني أفكار بأني سأصاب بأمراض مزمنة في المستقبلت)( كالتي تنص عمى ْالفقرة رقـ )

المحسكبة اعمى   tكقيمة  0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ٖٔالترتيب العاشر بكزف نسبي 
الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي   tمف قيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة ّفتراضي )لبلستجابة بالمتكسط الحسابي اال
أف المكظفيف الحككمييف لدييـ  إلى ويعزو الباحث ذلك مف قبؿ افراد العينة تكسطةاالستجابة كانت م

القدرة عمى التعامؿ بكاقعية مع األحداث كاألمراض المزمنة كالمنتشرة في اآلكنة األخيرة في قطاع غزة، 
نفسيـ بأف لدييـ مسؤكلية شخصية تجاه ما يحدث ليـ، كيحافظكف عمى صحتيـ بقدر كما كيعتبركف أ

اإلمكاف كيبتعدكف عف مسببات األمراض المزمنة اك التعرض ليا في المستقبؿ كالتي ستؤثر عمى 
لك حدثت ليـ، كىذا يفسر مدل اإليماف بالقضاء كالقدر لدل مكظفي القطاع  حياتيـ الكظيفية

لى أف غالبية المكظفيف ىـ مف فئة الشباب، كىذه الفئة في الغالب ال تصاب الحككمي، إضافة إ
 واتفقت بأمراض جسمية كثيرة مقارنة بنسبة األمراض الجسمية التي تصيب الفئات العمرية المتقدمة،
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( التي دلؿ عمى انو يكجد قمؽ مستقبؿ بنسبة منخفضة لدل َُِّىذه النتيجة مع دراسة )أبك فضة،
( التي دلمت عمى أنو يكجد قمؽ مستقبؿ بنسبة منخفضة لدل َُِّة، كدراسة )الجريسي،عينة الدراس

( التي أكدت َُِْمكظفي األمف الفمسطيني في محافظات غزة، كاختمفت مع دراسة )ابك فشة كشعت،
 عمى أف الشباب في قطاع غزة يفكركف بأنيـ سيصابكف بأمراض في المستقبؿ.

 
 من االحداث والمشكالت المستقبمية": سادسًا: البعد الثاني "القمق

( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 
 (.ٓ.ٖ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )

 

 االحداث من القمق" السادس لمبعد النسبي الوزن يالمعيار  واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 8.5) رقم جدول31
 "المستقبمية والمشكالت

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 ّ 000. 23.2 97.39% 3365. 4.869 .أخشى مف عدـ تمكف الحككمة مف تكفير الركاتب  -1
 ْ 000. 109 93.41% 4708. 4.679 .سياسية تبعث عمى التشاـؤأعتقد أف األكضاع ال  -8
 ٓ 000. 70.3 96.37% 3729. 4.832 .يزعجني عدـ التكصؿ لمصالحو كطنية حقيقية  -1
 ِ 000. 97.5 100.0% 0000. 5.000 .أشعر بالقمؽ مف زيادة األسعار كغبلء المعيشة  -6
 ُ 000. 58.6 100.0% 0000. 5.000 .يقمقني تأخر صرؼ الركاتب  -9
أشعر بأف األكضاع االقتصادية بشكؿ عاـ ستزداد   -6

 .سكءان 
4.482 .5003 %89.64 15.4 .000 ٔ 

 ٕ 000. 21.7 79.23% 1.235 3.961 .أخشى مف حدكث استيداؼ لممباني الحككمية  -7
أعتقد أف حياتي المستقبمية ستككف مميئة بالصعكبات   -2

 .كالمشكبلت
3.739 .6736 %74.79 21.7 .000 ٖ 

أخشى مف انتشار األكبئة كاألمراض بشكؿ أكسع   -5
 ٗ 000. 16.8 74.79% 6736. 3.739 .مستقببلن نتيجة التمكث الناجـ عف الحركب

أشعر أف الحصار المفركض عمى بمدم يسير نحك   -11
 .األسكأ

3.648 .7626 %72.95 23.2 .000 َُ 

  000. 105 87.89% 2610. 4.39 لقمق من االحداث والمشكالت المستقبميةا
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الثاني حيث ٓ.ٖيبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
( كىي درجة عالية مف المكافقة ٔ.ّ -ٓتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد االكؿ ما بيف )
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فيما بمغ  "لقمق من االحداث والمشكالت المستقبمية"اراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الثاني مف اف
، 0.05كىي أقؿ مف ”0.000“% كمستكل معنكية ٖٗ.ٕٖبكزف نسبي  ّٗ.ْ المتكسط الحسابي لمبعد

اسة، مف قبؿ أفراد عينة الدر  عالي جدان كعميو فاف درجة االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل 
ككما يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة فيما يمي ترتيب 

 ": لقمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبميةفقرات البعد الثاني "ا
 أعمى فقرة: 
عمى الترتيب االكؿ بكزف نسبي  (يقمقني تأخر صرف الرواتب)( كالتي تنص عمى ٓالفقرة رقـ )

الجدكلية مما   tالمحسكبة اعمى مف قيمة  tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا  %ََُ
يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي 

 مفجدان ( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية ّاالفتراضي )
الكضع االقتصادم الصعب الذم تمر بو الحككمة في غزة  ويعزو الباحث ذلك إلى قبؿ افراد العينة

كعدـ مقدرتيا عمى دفع الركاتب عمى مدار عدة سنكات، كقصكر في االنتظاـ في صرؼ السمؼ 
الشحيحة مف حساب الراتب، كالتي أقرت كبديؿ عف الراتب لتسيير أمكر المكظفيف في ظؿ ىذه 

، كما كأيضا بسبب تنصؿ حككمة الكفاؽ مف حقكقيا تجاه مكظفي غزة في ظؿ عدـ كجكد األزمة
استقرار مالي كعدـ كفاية المصادر كالعكائد المالية الداخمية لتكفير الركاتب، كاالعاقات المفركضة عمى 

دـ تقديـ عمى العديد مف الدكؿ لع األجنبيةتحكيؿ األمكاؿ مف الخارج كالضغكط المكجية مف قبؿ الدكؿ 
مساعداتيا المالية، كىذا ما نجممو بالحصار االقتصادم المشدد كالمفركض عمى الحككمة في غزة، 

( كقد ََِِ)كككالي،(، كدراسة َُِّ( )الجريسي،ََِٖىذه النتيجة مع دراسة )الحكيحي، واتفقت
دية في % لدييـ قمؽ بالمستقبؿ كتكقعات سيئة بشأف االكضاع االقتصا67.1تكصمت النتائج أف 

 .% قمقكف عمى كسب العيشٔ.َٔفمسطيف كأف 
 أدنى فقرة:
عمى  (أشعر أن الحصار المفروض عمى بمدي يسير نحو األسوأ)( كالتي تنص عمى َُالفقرة رقـ )

المحسكبة اعمى   tكقيمة 0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ِٕالترتيب العاشر بكزف نسبي 
الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي الجدكلية مما يؤدم   tمف قيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة ّلبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
عدـ رغبة العدك الصييكني كالعديد ويعزو الباحث ذلك إلى االستجابة كانت عالية مف قبؿ افراد العينة 
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ىي معنية بإسقاط و خؿ كخارج فمسطيف عمى  رفع الحصار عف قطاع غزةمف االطراؼ السياسية دا
حكـ حماس في القطاع كالتضييؽ عمييا بكؿ الطرؽ بما فييـ الضغط عمى سكاف القطاع بكؿ الكسائؿ 

كبذلؾ أصبح لدل المكظؼ الحككمي نظرة متشائمة لممستقبؿ المظمـ كالغامض ، بما فييـ حصارىـ
حباط مما يؤثر سمبان عميو خاصو أنو ال يمكح في األفؽ القريب أم بارقة أمؿ كبالتالي يشعر باليأس كاال

في إزالة الحصار بشكؿ كامؿ كليس تخفيفو عف سكاف القطاع، خاصة كأف الحصار فرض عمى 
ـ فكر فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، كتشكيميا لمحككمة العاشرة، ََِٔالقطاع منذ عاـ 
الدراسة مع دراسة )أبك  واتفقتلمحظة دكف تحرؾ رسمي لكسر كرفع ىذا الحصار، كاستمر إلى ىذه ا
( َُِّفييا بأف الحصار يسير نحك األسكأ، كدراسة )الجريسي، اأكدك ( التي َُِْمدلمة، كأبك حطب،

 .التي أكدت بأف الحصار يسير نحك األسكأ
 

 سابعًا: البعد الثالث "قمق المستقبل االسري والميني":
( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتخداـ اختبار )تـ اس 

 (.ٓ.ٗ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
 

 االسري المستقبل قمق" السابع لمبعد النسبي الوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح( 9.5) رقم جدول32
 "والميني

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

أخشى حدكث خبلفات عائمية تيدد مستقبؿ   -1
 .أسرتي

2.0459 .55208 %40.91 34.2 .000 ٗ 

أشعر بعدـ الراحة لعدـ مساندتي مف قبؿ   -8
 أسرتي

1.8699 .33685 %37.39 66.4 .000 َُ 

يشغمني التفكير في احتماؿ فشؿ حياتي   -1
 .المينية

2.9311 1.17860 %58.62 1.15 .248 ٔ 

أخاؼ مف عدـ قدرتي عمى إعالة نفسي   -6
 .كأسرتي في المستقبؿ

3.0816 1.10032 %61.63 1.46 .143 ٓ 

 ٕ 113. 1.58 58.11% 1.17683 2.9056 .أرل بأف مينتي ليس ليا قيمة  -9
تي األسرية ستصبح باعثة عمى أتكقع أف حيا  -6

 .التعاسة كالشقاء
2.5536 1.09273 %51.07 8.08 .000 ٖ 

 ُ 000. 11.9 72.19% 1.01054 3.6097أبتعد عف التفكير في إنجاب األطفاؿ بسبب   -7
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 .الصعبة في بمدنا االقتصاديةالظركؼ 
أشعر بالضيؽ نتيجة قمؽ أسرتي المستمر   -2

 .عمى مستقبمي
3.4592 1.30839 %69.18 6.94 .000 ِ 

 ّ 000. 4.42 65.15% 1.15209 3.2577 .أخشى أف أفقد مينتي في المستقبؿ  -5
 ْ 054. 1.93 62.14% 1.09813 3.1071 .أخشى أف أنقؿ مف مكاف عممي  -11

  0.003 2.94 57.6% 79351. 2.8821 قمق المستقبل االسري والميني
 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗة )كدرجة حري َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الثالث حيث ٓ.ٗيبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
( درجة منخفضة  ٖٔ.ُ -َٔ.ّتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الثاني ما بيف )

قمق المستقبل االسري "كدرجة عالية مف المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الثالث 
 ”0.003“% كمستكل معنكية ٔ.ٕٓبكزف نسبي  ٖٖ.ِفيما بمغ المتكسط الحسابي لمبعد " والميني

، كعميو فاف درجة االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل منخفض مف قبؿ أفراد 0.05كىي أقؿ مف
مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عينة الدراسة، ككما يتضح أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا 

 ": قمؽ المستقبؿ االسرم كالمينيفيما يمي ترتيب فقرات البعد الثالث "
 أعمى فقرة: 
 االقتصاديةأبتعد عن التفكير في إنجاب األطفال بسبب الظروف )( كالتي تنص عمى ٕالفقرة رقـ )

 0.05أقؿ مف َََ.َيا بقيمة احتمالية ل% ِٕعمى الترتيب االكؿ بكزف نسبي  (الصعبة في بمدنا
الجدكلية مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم   tالمحسكبة اعمى مف قيمة  tكقيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى ّالمتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
الظركؼ الراىنة  الباحث ذلك إلى ويعزو كعميو فاف درجة االستجابة كانت عالية مف قبؿ افراد العينة

التي يعتاشيا المكظؼ الحككمي في قطاع غزة مف عدـ استقرار لؤلكضاع االقتصادية كالسياسية، 
ـ، ََِٕكانتشار معدالت الفقر كالبطالة، في ظؿ استمرار الحصار االسرائيمي المفركض منذ عاـ 

لقطاع الحككمي التابعيف لحككمة غزة ال فمتطمبات المكلكد الجديد تحتاج الى مرتب كامؿ، كمكظفيف ا
الخبلفات السياسية بيف حركتي حماس كفتح حكؿ ممؼ المكظفيف، حيث  ببيتقاضكف ىذا المرتب، بس

ينبع احساس بالخكؼ مف االنقطاع عف العمؿ في حالة تغير الكضع السياسي القائـ، كيمثؿ العامؿ 
يد مف االطفاؿ، فإف تكفر االستقرار الكظيفي كتكفر االقتصادم مككنان رئيسيان في التفكير بإنجاب المز 
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الراتب كتحسف مستكل المعيشة كتكفر نكعا ما الرفاىية فذلؾ يدفع لقبكؿ فكرة اإلنجاب، إضافة إلى 
عدـ رغبة المكظفيف في زيادة المصاريؼ المالية الممقاة عمى كاىميـ في ظؿ ىذه الظركؼ كتأخر 

ىذه النتيجة مع تقرير  اتفقتو لمجيكؿ الذم ينتظرىـ، كانقطاع صرؼ الركاتب، كالمستقبؿ ا
( كالذم أكد بإحصائيات رسمية انخفاض معدالت الكالدة في قطاع غزة، كتكجو ََُِٓ)األناضكؿ،

 واختمفتالجيؿ الجديد نحك تحديد االنجاب عمى عكس األعكاـ الماضية كالمتمثمة في كثرة المكاليد، 
 ت عمى أف انجاب االطفاؿ ليس لو عبلقو بالظركؼ االقتصادية.( التي أكدََُِمع دراسة )العرعير،

 أدنى فقرة:
عمى الترتيب  (أشعر بعدم الراحة لعدم مساندتي من قبل أسرتي)( كالتي تنص عمى ِالفقرة رقـ )

المحسكبة اعمى مف   tكقيمة 0.05اقؿ مف  َََ.َ% بقيمة احتمالية ليا 37.91العاشر بكزف نسبي 
ما يؤدم الى رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة الجدكلية م  tقيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي ادنى كعميو فاف درجة االستجابة ّبالمتكسط الحسابي االفتراضي )
أنو يكجد تفيـ مف قبؿ األسرة الفمسطينية ويعزو الباحث ذلك إلى كانت منخفضة مف قبؿ افراد العينة 

عمؿ المكظؼ الحككمي، كيجدر االشارة إلى جانب ذم أىمية في المجاؿ األسرم، المتمثؿ في  لطبيعة
المحاكالت التي تيدؼ مف قبؿ االحتبلؿ الى تفكيؾ القيـ كالمعايير االجتماعية بيف أبناء الشعب 

كخاصة في  فالفمسطينييالفمسطيني بمختمؼ الكسائؿ كالطرؼ، التي ىي مبعث لمقمؽ لدل جميع 
لو األفراد مف مكاقؼ قد تؤثر في الجانب األسرم، إال أنو كمع ىذه  ضكما يتعر الت العمؿ، مجا

الظركؼ نجد األسر الفمسطينية متماسكو كتدعـ أبنائيا المكظفيف كتعزز مف صمكدىـ، حيث تعتبر 
األسرة المحضف االكؿ كاالساسي الذم ينبت كيترعرع في كفنيا الفرد، كحسب ثقافة مجتمعنا 

طيني كالترابط العائمي المتيف فإف ارتباط الفرد نحك اسرتو ال تنتيي بالزكاج كانسبلخو عف األسرة، الفمس
بكة كبيرة كحضنان دافئان كعكنان كسندان لمفرد في كؿ شبؿ تمد األسرة في جذكرىا كفركعيا إلى أف تككف 

( كدراسة ََِِالعزاكم،ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف ) اتفقتو ما يبلقيو مف معتركات في حياتو، 
( التي بينت أف مستكل قمؽ المستقبؿ كاف منخفضان كأف عينة الدراسة يتمتعكف بحالة ََُِ)اإلمامي،

( َُِّىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )المكمني كنعيـ، واختمفتمف االستقرار النسبي نحك المستقبؿ، 
 التي أظيرت أنو يكجد قمؽ مف جية دعـ األسرة ألفرادىا.
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 ثامنًا: البعد الرابع "النظرة السمبية لمحياة":
( لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصؿ إلى درجة Tتـ استخداـ اختبار ) 

 (.ٓ.َُ( أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ )ّالمكافقة المتكسطة كىي )
 

 "لمحياة السمبية النظرة" الثامن لمبعد النسبي الوزن المعياري نحرافواال  الحسابي الوسط يوضح( 10.5) رقم جدول33
الر
 قم

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

أشعر أنني ال أستطيع تحقيؽ   -1
 .طمكحاتي في الحياة

3.7398 .67369 %74.79 21.7 .000 ٕ 

 ٖ 000. 11.9 72.19% 1.0105 3.6097 .ت في كؿ كقتتبلزمني فكرة المك   -8
أجد صعكبة في التغمب عمى   -1

 .مشكبلتي
3.6097 ُ.ََُِ %72.19 11.9 .000 ٗ 

أرل أف القيـ االخبلقية تضعؼ يكماى   -6
 .بعد يكـ

4.0332 .54131 %80.66 37.7 .000 ّ 

أرل أف العبلقات االجتماعية أصبحت   -9
 .مبنية عمى المصمحة

4.1633 .37008 %83.26 62.2 .000 ُ 

أعتقد بأف الكاقع الذم أعيشو ال يدعك   -6
 .إلى التفاؤؿ

4.0332 .54131 %80.66 37.7 .000 ِ 

 َُ 000. 11.9 72.19% 1.0105 3.6097 .أشعر بالتكتر عندما أفكر في مصيرم  -7
 ْ 000. 51.1 77.39% 33685. 3.8699 .أجد صعكبة في التخطيط لممستقبؿ  -2
 ٓ 000. 21.7 74.79% َُُّ.ُ 3.7398 .في تحقيؽ ذاتي أشعر بصعكبة  -5

أخشى الدخكؿ في عبلقات اجتماعية   -11
 .جديده

3.7398 .67369 %74.79 21.7 .000 ٔ 

  000. 25.4 76.29% 63478. 3.8148 النظرة السمبية لمحياة

 ٔٗ.ُتساكم ( ُّٗكدرجة حرية ) َٓ.َ عند مستكل داللةالجدكلية  tقيمة 
 

( االكزاف النسبية كترتيب كؿ مف الفقرات في البعد الرابع حيث ٓ.َُالسابؽ رقـ ) يبيف الجدكؿ 
( كىي درجة عالية مف َٔ.ّ -ُٔ.ْتراكحت متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الثالث ما بيف )

 فيما بمغ المتكسط "النظرة السمبية لمحياة"المكافقة مف افراد عينة الدراسة عمى فقرات البعد الرابع 
، كعميو   0.05كىي أقؿ مف ”0.000“% كمستكل معنكية ِٗ.ٕٔبكزف نسبي  ٖ.1ّالحسابي لمبعد 
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فاف درجة االستجابة عمى جميع فقرات البعد بمستكل مرتفع مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، ككما يتضح 
رات البعد  أف الفقرات تعددت في درجات االستجابة ليا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة فيما يمي ترتيب فق

 الرابع "النظرة السمبية لمحياة": 
 أعمى فقرة: 
عمى  (أرى أن العالقات االجتماعية أصبحت مبنية عمى المصمحة)( كالتي تنص عمى ٓالفقرة رقـ )

المحسكبة   tكقيمة  0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ِٔ.ّٖالترتيب االكؿ بكزف نسبي 
يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي الجدكلية مما   tاعمى مف قيمة

( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة ّلبلستجابة بالمتكسط الحسابي االفتراضي )
النظرة الشائعة في المجتمع  الباحث ذلك إلىويعزو   االستجابة كانت عالية مف قبؿ افراد العينة

في  عية بأف غالبيتيا تبنى عمى أساس المصالح كغياب الكازع الدينيبخصكص العبلقات االجتما
بية مالعبلقات االجتماعية لت قاموإبنائيا، فاألكضاع المعيشية جعمت مف المكاطف الفمسطيني يمجأ إلى 

تنتيى العبلقة بعد ذلؾ كىذا الحاؿ ىك حاؿ  المصمحةاحتياجاتو الخاصة بغرض أساسي كحيف انتياء 
ىذه  واتفقت طنيف، كلذلؾ القت ىذه العبارة نسبة مكافقة كبيرة مف قبؿ عينة الدراسة،أغمبية المكا

 ( التي بينت أف العبلقات تقكـ عمى الطابع المصمحي.َُِّالنتيجة مع دراسة )الجريسي،
 أدنى فقرة:
عمى الترتيب التاسع بكزف  (أجد صعوبة في التغمب عمى مشكالتي)( كالتي تنص عمى ّالفقرة رقـ )

الجدكلية   tالمحسكبة اعمى مف قيمة  tكقيمة  0.05أقؿ مف  َََ.َبقيمة احتمالية ليا % ِٕنسبي 
مما يؤدم الي رفض الفرضية الصفرية القائمة بتساكم المتكسط الحسابي لبلستجابة بالمتكسط الحسابي 

ة مف قبؿ ( حيث كاف المتكسط الحسابي اعمى كعميو فاف درجة االستجابة كانت عاليّاالفتراضي )
التعقيد الذم أصاب الجكانب المعيشية كازدياد صعكبتيا مع مركر  ويعزو الباحث ذلك إلى افراد العينة

الكقت، اضافة إلى عدـ كجكد رؤيا مستقبمية كاضحة، كتداخؿ المشكبلت الخاصة لممكظفيف في 
تتطمب التفكير في مف طبيعة الحياة التي  فانطبلقاالقطاع الحككمي مع زيادة المشاكؿ في العمؿ، 

بطمكح الفرد كتطمعاتو كآمالو التي يسعى إلى تحقيقيا، كفي ضكء اصطداـ  طكما يرتب، اجكانبيمختمؼ 
ىذه اآلماؿ كالطمكحات فإف ذلؾ قد يككف سببان في إحداث حالة مف القمؽ كالتكتر لدل الفرد مما يجعمو 

( التي أكدت َُِّدراسة )الجريسي، ىذه النتيجة مع واتفقتيجد صعكبة في التغمب عمى مشكبلتو، 
 كجكد قمؽ مستقبؿ بنسبة كبيرة في التغمب عمى المشكبلت. 
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 اختبار فرضيات الدراسة:  -4.5
0.05ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عمى " التي تنص فرضيةاالجابة عن ال

≤α لحككمي في محافظات غزة؟ مكظفي القطاع الدل  قمؽ المستقبؿك  الرضا الكظيفي( بيف 
 مف خبلؿ الفرضية التالية:

بيف ( α≥0.05)ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة  :الصفرية الفرضية
متكسطات درجات تقدير أفراد العينة بيف المتغير المستقؿ )الرضا الكظيفي( كالمتغير التابع )القمؽ 

 .بالمستقبؿ( مف كجية نظر افراد العينة
 

 حيث سيتم االجابة عن السؤال الثالث من خالل الفرضية التالية والتي تنص عمى: 
بيف متكسطات درجات تقدير ( α≥0.05)ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة 

أفراد العينة بيف المتغير المستقؿ )الرضا الكظيفي( كالمتغير التابع )القمؽ بالمستقبؿ( مف كجية نظر 
 .فراد العينةا

كلئلجابة عف ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف المتغير 
 المستقؿ )الرضا الكظيفي( كالمتغير التابع )القمؽ بالمستقبؿ(.

 التابع والمتغير المستقل المتغير بين( بيرسون ارتباط معامل) اختبار يبين( 11.5) جدول34
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 ََُ.َ **175.- القمؽ بالمستقبؿ الرضا الكظيفي

 0.087يساوي  391الجدولية عند درجة حرية  Rقيمة 
 

بيف كؿ المتغير  )معامؿ بيرسكف( معامؿ االرتباط( قيمة كؿ مف 11.5يبيف الجدكؿ رقـ ) 
ارتباط )معامؿ  حيث كاف معامؿ( α≥0.05) مستكل داللةذات  عندستقؿ كالمتغير التابع لو الم

كىي  َٕٖ.َالجدكلية تساكم  Rككانت أعمى مف قيمة  ) 175.-بيرسكف( في الجدكؿ السابؽ بيف )
تباط تؤكد كجكد ترابط بيف كؿ مف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع ك يبلحظ ىنا اف اشارة معامؿ االر 

عمى كجكد عبلقة عكسية بيف المتغير المستقؿ )الرضا الكظيفي( كالمتغير التابع  دسالبة ىك ما يؤك
ىذه النتيجة تعتبر نتيجة منطقية  ويرى الباحث أننظريان مع الدراسة،  ؽ)قمؽ المستقبؿ( كىذا ما يتطاب

كمي فإف ذلؾ يزيد قمقو فمف الطبيعي أنو في حالة انخفاض مستكل الرضا الكظيفي لدل المكظؼ الحك
ككانت نتائج الدراسة غير متكقعة  ،نجاز بعممو مما يشكؿ ضغكطان عميومف المستقبؿ كيفشمو في اإل
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مستكل الرضا الكظيفي لدل العينة المستيدفة، كالذم كاف يتكقع بأف تككف منخفضة،  الرتفاعنظران 
ف الفئة اإلشرافية كالتي تككف غالبان مف مستكل الرضا الكظيفي إلى ككف العينة م ارتفاع ويفسر الباحث

أصحاب الدخؿ المرتفع كأصحاب المكانة المرمكقة في المؤسسات كالكزارات الحككمية كليـ امتيازات 
أف غالبتيـ ليـ مشاريعيـ الخاصة كمصادر دخؿ كما في كظائفيـ مف كسيمة نقؿ كنثريات كمكافئات، 
تمادىـ باألساس عمى راتبيـ الحككمي، كال يككف ليـ أخرل عمى عكس الفئات الدنيا كالذم يككف اع

مميزات مثؿ أصحاب الجيات اإلشرافية، كما أف الكضع االجتماعي كالسياسي في األراضي 
الفمسطينية كانعداـ فرص العمؿ كالحصار المفركض عمى غزة كالضائقة المالية التي تمر بيا الحككمة 

كيمكف القكؿ بأف  كبديؿ عف الكظيفة الحككمية،جعمت مف المكظفيف راضييف لعدـ كجكد خيار 
المكظؼ الراضي عف كظيفتو يستطيع التعامؿ مع المكاقؼ كالصدمات كاالضطرابات كقد يشعر 

ىذه  اتفقتو بالتكتر كالخكؼ، لكف شعكره يككف إيجابيان بحيث يقـك بردة فعؿ مناسبة، بعيدان عف التيكر، 
لتي أكدت أف العبلقة سالبة بيف قمؽ المستقبؿ كمعنى الحياة، ( كاََُِالنتيجة مع دراسة )عبد الحميـ،

في كجكد عبلقة ارتباطية دالة سالبة بيف عدـ االمف تجاه العمـ   Malvine (1995)كدراسة مالفيف
( بدراسة "عبلقة ضغكط العمؿ بالرضا َََِكالقمؽ كاالكتئاب، كما اتفقت مع دراسة سميماف اليكيش )

نتائج كجكد عبلقة سالبة بيف ضغط العمؿ كالرضا الكظيفي لدل أفراد العينة، الكظيفي" حيث أظيرت ال
( بدراسة البطالة كمصدر لمقمؽ ُٖٖٗمع دراسة عبد اهلل عسكر كعماد عبد الرازؽ ) اختمفتفيما 

 .كاالكتئاب
 

 اختبار الفرضية الثانية: -3.5
( في مستكل α≥0.05اللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دال  :الصفرية الفرضية

، المؤىؿ العممي، العمرتعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية،  الرضا الكظيفي
 .سنكات الخدمة(

0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) عمى:السؤال الرابع والذي ينص نتائج 

≤αتعزل لممتغيرات الشخصية  الرضا الكظيفيي مستكل ( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة ف
 ؟، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(العمركالكظيفية :)الدرجة الكظيفية، 
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 حيث سيتم االجابة عن السؤال الرابع من خالل الفرضية التالية والتي تنص عمى: 
دير أفراد عينة ( في متكسط تقα≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال 

، العمرتعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية،  الرضا الكظيفيالدراسة في مستكل 
 .المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(

 
 الفرض الفرعي االول: 

( في متكسط تقدير أفراد عينة α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
  ."الدرجة الوظيفية"ل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الدراسة في مستك 

عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات  كلئلجابة
داللة احصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الدرجة الكظيفية، كالجدكؿ التالي سيكضح 

 نتائج االختبار:  
 

 

 الوظيفية الدرجة لمتغير الوظيفي الرضا مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 12.5) رقم جدول35

 
 2.40955   تساوي  0.05(  ومستوى داللة 387،  4الجدولية عند درجة حرية  )  Fقيمة

كمجمكع مربعات  Fقيمة اختبار( كؿ مستكل الداللة ك 12.5يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التبايف كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد 

مجموع  مصدر التباين االبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 البعد
 االول

 2.128 021. 4 086. بين المجموعات
 

.077 
 010. 387 3.907 داخل المجموعات 

 البعد
 الثاني

 1.585 005. 4 021. بين المجموعات
 

.178 
 003. 387 1.269 داخل المجموعات 

 البعد
 الثالث

 752. 055. 4 222. بين المجموعات
 

.557 
 074. 387 28.491 داخل المجموعات 

 البعد
 الرابع

 2.128 002. 4 010. بين المجموعات
 

.077 
 001. 387 434. داخل المجموعات 

 المحور
 االول

 593. 004. 4 015. بين المجموعات
 

.668 
 006. 387 2.409 داخل المجموعات 
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المحسكبة كانت أقؿ  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف قؿفركؽ االكلى تتمثؿ اف كانت مستكل الداللة أ
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند " الجدكلية كعميو فإننا نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ Fمف قيمة

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تعزل α ≥ َٓ.َمستكل داللة )
أف النظاـ اإلدارم يكفؿ العدالة بيف جميع  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "الدرجة الوظيفية"لمتغير 

تمنح كؿ مكظؼ صبلحياتو ككاجباتو تجاه العمؿ كبأف  الفئات الكظيفية، كبأف الييكمية اإلدارية
العميا كالكسطى كالدنيا يدرككف اليدؼ األسمى لممؤسسة أك الكزارة  اإلشرافيةأصحاب المسميات 

كيسعكف إلى النيكض بيا كتطكيرىا كىـ يتميزكف بأنيـ أصحاب الخبرات العالية، كلدييـ إدراؾ 
ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبك  اتفقتو مى فقرات االستبانة، بالمفاىيـ اإلدارية كىـ أكثر مكافقة ع

فيما رمضاف( كدراسة )جكدة كاليافي( التي أكدتاف عمى عدـ كجكد فركؽ في متغير الدرجة الكظيفية، 
 مع دراسة )العتيبي كالسكاط( التي بينت كجكد فركؽ في ىذا المتغير. اختمفت

 
 الفرض الفرعي الثاني: 

( في متكسط تقدير أفراد عينة α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تكجد فركؽال 
 ."العمر"تعزل لممتغير  الرضا الكظيفيالدراسة في مستكل 

كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات 
زل لمتغير العمر، كالجدكؿ التالي سيكضح نتائج داللة احصائية في مستكل الرضا الكظيفي تع

 االختبار:  
 العمر لمتغير الوظيفي الرضا مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 13.5) رقم جدول36

 مصدر التباين االبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 FHقيمة
 لمحسوبة

مستوى 
 لداللةا

 البعد
 االول

 1.843 019. 2 037. بين المجموعات
 

.160 
 010. 389 3.955 داخل المجموعات 

 البعد
 الثاني

 1.834 006. 2 012. بين المجموعات
 

.161 
 003. 389 1.278 داخل المجموعات 

 البعد
 الثالث

 037. 003. 2 005. بين المجموعات
 

.964 
 074. 389 28.707 داخل المجموعات 

 البعد
 الرابع

 1.843 002. 2 004. بين المجموعات
 

.160 
 001. 389 439. داخل المجموعات 
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 3.03375تساوي  0.05(  ومستوى داللة 389،  2الجدولية عند درجة حرية  )  Fقيمة

كمجمكع مربعات  F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار13.5يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التبايف كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد 

المحسكبة كانت  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف ثؿ في اف كانت مستكل الداللة أقؿفركؽ االكلى تتم
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كعميو فإننا نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "  الجدكلية  Fمف قيمة أقؿ

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تعزل  α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )
لمكظفيف إال ا كظائؼ اختبلؼأنو عمى الرغـ مف  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "العمر"لمتغير 

كيفسر الباحث عدـ كجكد  االشرافيةأنيـ بنفس المستكل مف الرضا الكظيفي كذلؾ ألنيـ مف الجيات 
فركؽ عمى أف ىذه الفئة مف المكظفيف يتمتعكف بنفس المزايا كلدييـ نفس الصفات فيـ أبناء صفة 

ر عف العمر، كما أف تتطمب خبرات كميارات معينة بغض النظ االشرافيةكاحدة، كما كأيضا الكظيفة 
محاكر كأبعاد مقياس الرضا الكظيفي يأثركف عمى المكظفيف بنفس التأثير ككجكد تجانس في الظركؼ 
بيف جميع فئات األعماؿ كبالتالي لـ يكف ىناؾ فركؽ فيما يتعمؽ بمتغير العمر كلـ يؤثر في مستكل 

( ك َُُِ( ك )المالكي،َُِّـ،ىذه النتيجة مع دراسة )عبد الحمي اتفقتو الرضا الكظيفي لدييـ، 
(sonja،ََُِ،التي بينت أنو ال يكجد فركؽ في الرضا الكظيفي تعزل لمتغير ََِٕ(، ك)حجاج )

ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )عبد الرازؽ( كدراسة )محيسف( كدراسة  واختمفتالعمر، 
(Kanchana,CHUTIMA.التي بينت كجكد فركؽ في متغير العمر ) 
 

 ي الثالث: الفرض الفرع
( في متكسط تقدير أفراد α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال  

 .المؤىل العممي""تعزل لممتغير  الرضا الكظيفيعينة الدراسة في مستكل 
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات 

حصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كالجدكؿ التالي سيكضح داللة ا
 نتائج االختبار:  

المحور 
 االول

 090. 001. 2 001. بين المجموعات
 

.914 
 006. 389 2.422 داخل المجموعات 
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 العممي المؤىل لمتغير الوظيفي الرضا مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 14.5) رقم جدول37

 

 2.64255  تساكم 0.05(  كمستكل داللة ّٖٖ،  ّحرية  ) الجدكلية عند درجة  Fقيمة
 

كمجمكع مربعات   F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار14.5يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التبايف كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد 

المحسكبة كانت  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف قؿة أفركؽ االكلى تتمثؿ في اف كانت مستكل الدالل
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كعميو فإننا نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "  الجدكلية  Fأقؿ مف قيمة

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تعزل α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )
بمجرد الحصكؿ عمى المؤىؿ العممي ال زو الباحث ىذه النتيجة إلى أنو ويع، "المؤىل العممي"لمتغير 

يككف لو تأثير بشكؿ مباشر عمى رضا المكظؼ في كظيفتو أثناء العمؿ، فالمؤىؿ يعتبر حافز لمتقدـ 
لكظائؼ عميا في نفس مكاف العمؿ بشكؿ خاص كفي أماكف أخرل يطمح لمعمؿ بيا بشكؿ عاـ، كما 

ان تيحتـ عمى الجميع مف أصحاب المؤىبلت المختمفة القياـ بنفس العمؿ دكف أف طبيعة العمؿ أحيان
معايير كطرؽ كأساليب قياس الرضا الكظيفي ثابتو لجميع المؤىبلت العممية لمعامميف في  أفوتذمر، 

مؤىبلتيـ العممية،  اختبلؼالكظائؼ الحككمية، كأف جميع المكظفيف يتأثركف بالرضا الكظيفي عمى 

 مصدر التباين االبعاد
مجموع 
 المربعات

جات در 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 لمحسوبة

مستوى 
 الداللة

 البعد
 االول

 1.059 011. 3 032. بين المجموعات
 

.366 
 010. 388 3.960 داخل المجموعات 

 البعد
 الثاني

 1.284 004. 3 013. بين المجموعات
 

.280 
 003. 388 1.277 داخل المجموعات 

 البعد
 الثالث

 691. 051. 3 153. بين المجموعات
 

.558 
 074. 388 28.560 داخل المجموعات 

 البعد
 الرابع

 1.059 001. 3 004. بين المجموعات
 

.366 
 001. 388 440. داخل المجموعات 

المحور 
 االول

 709. 004. 3 013. بين المجموعات
 

.547 
 006. 388 2.410 داخل المجموعات 
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( كدراسة ََِٗ( ك دراسة )أبك حطب،ََِٕه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبك ماضي،ىذ اتفقتو 
( كالتي أظيركا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ََِٔ( كدراسة )القارككط،ََِٓ)الراكم،

ىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )بحر  واختمفتاستجابات عينة الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، 
(  أظيركا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ََِٖ( ك كدراسة )الشيخ خميؿ كشرير،ََُِكاحد،كعبد ال

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 

 الفرض الفرعي الرابع: 
( في متكسط تقدير أفراد α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال  

 سنوات الخدمة"."ير تعزل لممتغ الرضا الكظيفيعينة الدراسة في مستكل 
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات 
داللة احصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير سنكات الخدمة، كالجدكؿ التالي سيكضح 

 نتائج االختبار:  
 الخدمة سنوات لمتغير الوظيفي الرضا مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين ميلتح( 15.5) رقم جدول38

 
 2.64255  تساوي 0.05( ومستوى داللة 388، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة

 

مجموع  مصدر التباين االبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار المربعات

 الداللة
 البعد
 االول

 2.654 027. 3 080. بين المجموعات
 

.048 
 010. 388 3.913 داخل المجموعات 

 لبعدا
 الثاني

 2.667 009. 3 026. بين المجموعات
 

.048 
 003. 388 1.264 داخل المجموعات 

 البعد
 الثالث

 1.870 136. 3 409. بين المجموعات
 

.134 
 073. 388 28.304 داخل المجموعات 

 البعد
 الرابع

 2.654 003. 3 009. بين المجموعات
 

.048 
 001. 388 435. داخل المجموعات 

المحور 
 االول

 1.437 009. 3 027. بين المجموعات
 

.232 
 006. 388 2.397 داخل المجموعات 
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كمجمكع مربعات التبايف    F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار15.5يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ )
حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد فركؽ  التبايف،حرية التبايف كمتكسط مربعات  كدرجات

المحسكبة كانت أقؿ مف  F كالثانية اف قيمة  0.05مف قؿاالكلى تتمثؿ في اف كانت مستكل الداللة أ
د نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنال  فإنناكعميو  الجدكلية Fقيمة

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تعزل  ≥ α َٓ.َمستكل داللة )
أف مستكل الرضا يقؿ كمما زادت سنكات  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "سنوات الخدمة"لمتغير 

سنكات الخدمة يقؿ  يتمقكنيا، كما كأنو بزيادة كالمعاممة كالمزايا التي التقديرالخدمة لتكقعيـ زيادة في 
احتماؿ االنتقاؿ لكظيفة أخرل، كبالتالي نجد أف مستكل الرضا يختمؼ مف شخص آلخر كفؽ لسنكات 

المكظفيف تختمؼ مدة خدمتيـ نظران الف اكثرىـ ال خدمتو في المؤسسة أك الكزارة الحككمية، كما أف 
، كبالتالي ال يكجد تجانس بيف سنكات كاآلخريف سنكات خدمتيـ اكثر مف التعيينات القديمة ٖتتعدل 

( ك ََُِىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبك شمالة، تفقتوا ،المبحكثيف في ىذا الجانب
( التي أظيرت جميعيا عمى كجكد فركؽ ذات ََِٔ( ك )رضى،ََِٖ( ك )الشيرم،ََِٗ)الغامدم،

ىذه ختمفت او ينة الدراسة، اد عداللة إحصائية في الرضا الكظيفي تبعا لمتغير الخبرة أك الخدمة لدل أفر 
( ك َُِِ( ك )السحباني،َُِِ( ك )الداية،َُِْالنتيجة مع دراسة كبلن مف )العاجز،

( ك )العاجز ََِٕ( ك )حرز اهلل،ََِٖ( ك )الخيرم،ََُِ( ك)عياد،َُِِ)القطراكم،
ئية ( كالتي أظيرت جميعيا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصاََِْ( ك )أبك رمضاف،ََِْكنشكاف،

 في الرضا الكظيفي تبعا لمتغير سنكات الخبرة أك الخدمة لدل أفراد عينة الدراسة.
 

 اختبار الفرضية الثالثة: 
( في مستكل α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال  :الصفرية الفرضية

، المؤىؿ العممي، سنكات لعمراتعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة الكظيفية،  قمؽ المستقبؿ
 .الخدمة(

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  عمى:السؤال الخامس والذي ينص نتائج  
(0.05≤αفي متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل )  تعزل لممتغيرات القمؽ بالمستقبؿ

 ؟لعممي، سنكات الخدمة(، المؤىؿ االعمرالشخصية كالكظيفية: )الدرجة الكظيفية، 
 حيث سيتم االجابة عن السؤال الخامس من خالل الفرضية التالية والتي تنص عمى: 
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( في متكسط تقدير أفراد عينة α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال 
، العمرلكظيفية، تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة ا القمؽ بالمستقبؿالدراسة في مستكل 

 .المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(
  

 الفرض الفرعي االول: 
( في متكسط تقدير أفراد عينة α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال 

  "الدرجة الوظيفية".تعزل لمتغير  القمؽ بالمستقبؿالدراسة في مستكل 
داـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخ

داللة احصائية في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل لمتغير الدرجة الكظيفية، كالجدكؿ التالي سيكضح 
     نتائج االختبار.

 الوظيفية الدرجة لمتغير بالمستقبل القمق مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 16.5) رقم جدول39

 

 2.40955تساوي  0.05( ومستوى داللة 387،  4الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة
كمجمكع مربعات التبايف   F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار16.5يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )

التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد فركؽ كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات 
المحسكبة كانت أقؿ مف  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف أقؿاالكلى تتمثؿ اف كانت مستكل الداللة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الجدكلية بيف كعميو فإننا نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ " Fقيمة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار المربعات

 الداللة
 البعد

 الخامس
 1.884 924. 4 3.696 بين المجموعات

 
.112 
 490. 387 189.809 داخل المجموعات 

 البعد
 السادس

 1.212 082. 4 329. بين المجموعات
 

.305 
 068. 387 26.309 داخل المجموعات 

 البعد
 السابع

 1.597 1.000 4 3.998 بين المجموعات
 

.174 
 626. 387 242.197 داخل المجموعات 

 البعد
 الثامن

 2.371 942. 4 3.769 بين المجموعات
 

.052 
 397. 387 153.786 داخل المجموعات 

المحور 
 الثاني

 1.945 635. 4 2.539 بين المجموعات
 

.102 
 326. 387 126.318 داخل المجموعات 



 

196 

 

تعزل  القمؽ بالمستقبؿ كسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل ( في متα≥ َٓ.َ) مستكل داللة
أف المجتمع الفمسطيني كخاصة أىمنا في  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "الدرجة الوظيفية"لمتغير 

قطاع غزة يعانكف مف الحصار السياسي كاالقتصادم كالذم انعكس بدرجة كبيرة عمى القطاع 
يست خاصة، كالجميع يعاني مف القمؽ عمى حد سكاء عمى الرغـ مف الحككمي، فالمشكمة عامة كل

اختبلؼ درجتيـ الكظيفية، كأف غالبية المكظفيف الحككمييف يعانكف مف ضعؼ إمكانية تحقيؽ 
طمكحاتيـ المستقبمية مف حيث القدرة عمى تكفير الماؿ االـز بسبب عدـ انتظاـ الركاتب كعدـ صرؼ 

ميع الدرجات الكظيفية عمى حد سكاء تعاني مف ىذه الكضع، الركاتب بشكؿ كامؿ مما جعؿ ج
 واتفقتمف كجكد تفكير بالقمؽ مف المستقؿ  عال تمنفالمسمى الكظيفي اك الدرجة الكظيفية لممكظؼ 

 ( التي لـ تجد تأثيرا لمتغير المركز الكظيفي في قمؽ المستقبؿ،ُٗٗٗىذه النتيجة مع دراسة )رمضاف،
( كالتي أظيرت نتائجيا بأنو يكجد فركؽ بقمؽ المستقبؿ كفؽ َُِّيسي،مع دراسة )الجر  واختمفت

( التي اظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل ََِٗلمرتبة العسكرية، كدراسة )العجمة،
 لمتغير المستكل الكظيفي.

 
 الفرض الفرعي الثاني: 

( في متكسط تقدير أفراد عينة α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
  ".العمر"الدراسة في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل لممتغير 

عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات  كلئلجابة
تائج كالجدكؿ التالي سيكضح ن العمر،داللة احصائية في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل لمتغير 

 االختبار:  
 العمر لمتغير بالمستقبل القمق مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 17.5) رقم جدول40

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار المربعات

 الداللة
 البعد

 الخامس 
 1.430 706. 2 1.412 بين المجموعات

 
.241 
 494. 389 192.093 داخل المجموعات 

 البعد
 السادس

 1.119 076. 2 152. بين المجموعات
 

.328 
 068. 389 26.486 داخل المجموعات 

 327. 1.120 705. 2 1.410 بين المجموعات البعد
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 3.03375  تساوي 0.05( ومستوى داللة 389،  2الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة

كمجمكع مربعات التبايف   F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار17.5رقـ ) يكضح الجدكؿ السابؽ
كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد فركؽ 

المحسكبة كانت أقؿ مف  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف أقؿاالكلى تتمثؿ اف كانت مستكل الداللة 
نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  فإننا كعميو الجدكلية Fقيمة

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل α ≥ َٓ.َمستكل داللة )
أف العينة تخضع لنفس الظركؼ االجتماعية  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "العمر"لمتغير 

مف أبناء صفة كاحدة، كىـ لدييـ نفس الخبرات السابقة تقريبان، كما أف جميع  كالنفسية، كما أنيـ
يفكر بالزكاج  َّ-َِ فما بياألعمار يعانكف كيتعرضكف لقمؽ المستقبؿ فالمكظؼ الذم يتراكح عمره 

يفكر بتأميف دراسة أكالده  َْ-ُّ فما بيكبتأميف شقة يسكف بيا، كالمكظؼ الذم يتراكح عمره 
سنو يفكر في مستقبؿ  ُْتغيير مسكنو، كما أف المكظؼ الذم يتراكح عمره ما فكؽ اؿكتعميميـ ك 

مف المكظفيف يتعرضكف لمقمؽ  العمريةأكالده كحياتيـ الجامعية كتجكيزىـ كبذلؾ أصبحت جميع الفئات 
مف المستقبؿ، كباإلضافة إلى ذلؾ فإف صفة القمؽ ال تقتصر عمى فئة عمرية دكف األخرل، بؿ يصيب 

ما فرد في أم عمر كاف، كبالتالي التأثيرات النفسية السمبية تككف بنفس الشدة، ككف أف كؿ فئة ليا  أم
( كدراسة َُِّىذه النتيجة مع دراسة كبلن مف )أبكعبيد، اتفقتو كما يخصيا،  ايميزى

مع  واختمفتلمتغير العمر،  بالنسبة( كالتي بينك أنو ال يكجد فركؽ في قمؽ المستقبؿ َُُِ)المصرم،
( كالتي بينت أنو يكجد فركؽ بمستكل قمؽ المستقبؿ لمتغير العمر لمكظفي َُِّدراسة )الجريسي،

( التي أكدت بأنو يكجد فركؽ ذات داللة احصائية حسب ََِٖاألمف الفمسطيني، كدراسة )كرمياف،
 العمر في قمؽ المستقبؿ.

 
 

   629. 389 244.785 داخل المجموعات السابع
 البعد

 الثامن
 2.183 874. 2 1.749 مجموعاتبين ال

 
.114 
 401. 389 155.806 داخل المجموعات 

المحور 
 الثاني  

 1.529 502. 2 1.005 بين المجموعات
 

.218 
 329. 389 127.852 داخل المجموعات 
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 الفرض الفرعي الثالث: 
( في متكسط تقدير أفراد عينة α≥0.05مستكل داللة ) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عندال 

 المؤىل العممي"."تعزل لممتغير القمؽ بالمستقبؿ الدراسة في مستكل 
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات 

المؤىؿ العممي، كالجدكؿ التالي سيكضح داللة احصائية في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل لمتغير 
 نتائج االختبار:

 

 العممي المؤىل لمتغير بالمستقبل القمق مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل يوضح( 18.5) رقم جدول41

 
 2.64255 تساوي  0.05 (  ومستوى داللة388،  3الجدولية عند درجة حرية  )  Fقيمة

كمجمكع مربعات التبايف   F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار18.5يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
كدرجات حرية التبايف كمتكسط مربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد فركؽ 

المحسكبة كانت أقؿ مف  Fكالثانية اف قيمة   0.05مف قؿاالكلى تتمثؿ اف كانت مستكل الداللة أ
نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  فإنناكعميو  الجدكلية Fقيمة

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل  α ≥ َٓ.َمستكل داللة )
مكظؼ الحككمي ميما حصؿ عمى أف ال ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، "المؤىؿ العممي"لمتغير 

مؤىؿ عممي فإنو يطمح لمتطكر كاالرتقاء بمكانتو الكظيفية كبمنصبو ليمبي حاجاتو المستقبمية كتطكره 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 راختبا

مستوى 
 الداللة

 البعد
 الخامس

 772. 383. 3 1.148 بين المجموعات
 

.510 
 496. 388 192.358 داخل المجموعات 

 البعد
 السادس

 413. 028. 3 085. بين المجموعات
 

.744 
 068. 388 26.554 داخل المجموعات 

 734. 463. 3 1.389 بين المجموعات السابع البعد
 

.532 
 631. 388 244.806 موعاتداخل المج 

 البعد
 الثامن

 1.278 514. 3 1.541 بين المجموعات
 

.282 
 402. 388 156.013 داخل المجموعات 

 االستبانة
 869. 287. 3 860. بين المجموعات

 
.457 
 330. 388 127.997 داخل المجموعات 
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كنمكه الكظيفي كاالجتماعي كىذا ما يجعؿ منو قمقان، فالفرد الذم لديو تفكير بالمستقبؿ ميما كاف مؤىمو 
احتياجاتو، فالحاصؿ عمى الدكتكراه اك الماجستير أك العممي يككف شاغؿ الباؿ في اشباع رغباتو ك 

ىذه النتيجة مع دراسة )عكض  اتفقتو البكالكريكس أك الدبمكـ جميعيـ يشترككف في نسبة القمؽ، 
( التي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ََِٖاهلل،

( كالتي فرقت في مستكل القمؽ كفؽ متغير المؤىؿ ََُِمص،ىذه النتيجة مع دراسة )الي واختمفت
 العممي.

 
 الفرض الفرعي الرابع: 

( في متكسط تقدير أفراد عينة α≥0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال 
 "سنوات الخدمة".تعزل لممتغير القمؽ بالمستقبؿ الدراسة في مستكل 

لباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمعرفة كجكد فركؽ ذات كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ ا
داللة احصائية في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة، كالجدكؿ التالي سيكضح 

 نتائج االختبار:  
 الخدمة سنوات لمتغير بالمستقبل القمق مستوى في فروق وجود لمعرفة االحادي تباين تحميل( 19.5) رقم جدول42

 

 2.64255تساوي  0.05( ومستوى داللة 388،  3الجدولية عند درجة حرية ) Fقيمة 
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة اختبار المربعات

 الداللة
 البعد

 الخامس
 2.425 1.187 3 3.562 بين المجموعات

 
.065 
 490. 388 189.944 داخل المجموعات 

 البعد
 السادس

 2.080 141. 3 422. بين المجموعات
 

.102 
 068. 388 26.217 داخل المجموعات 

 البعد
 السابع

 1.743 1.091 3 3.273 بين المجموعات
 

.158 
 626. 388 242.922 داخل المجموعات 

 البعد
 الثامن

 2.884 1.146 3 3.437 بين المجموعات
 

.036 
 397. 388 154.117 داخل المجموعات 

المحور 
 الثاني

 2.415 787. 3 2.362 عاتبين المجمو 
 

.066 
 326. 388 126.494 داخل المجموعات 
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كمجمكع مربعات التبايف   F( كؿ مستكل الداللة كقيمة اختبار19.5يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
ربعات التبايف، حيث يستدؿ الباحث بطريقتيف عمى كجكد فركؽ كدرجات حرية التبايف كمتكسط م

 المحسكبة كانت أقؿ مف قيمة F كالثانية اف قيمة  0.05مف قؿاالكلى تتمثؿ اف كانت مستكل الداللة أ
F  نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  فإنناالجدكلية بيف كعميو

( في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة في مستكل القمؽ بالمستقبؿ تعزل  α ≥ َٓ.َمستكل داللة )
أنو عمى الرغـ مف اختبلؼ سنكات الخدمة،  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى، " "سنكات الخدمةلمتغير 

إال أف مستكل القمؽ كاف متقاربان، كعميو لـ يكف ىناؾ فركؽ جكىرية في مستكل قمؽ المستقبؿ، كما أنو 
اختبلؼ العينة مف حيث سنكات الخدمة، إال أنيـ يتمتعكف بنفس النسؽ االجتماعي، كالظركؼ رغـ 

 التشابواالقتصادية كالصحية، كيعيشكف في نفس القطاع كيتعرضكف لنفس الظركؼ المختمفة، كىذا 
يرجع لعدة أسباب منيا ظركؼ البيئة المحيطة، كتشابو االنشطة كالكاجبات المطمكب القياـ بيا، 

( َُِّىذه النتيجة مع دراسة )أبك فضة، اتفقتو ، متشابيةالى أف ظركؼ المعيشة الحالية  اإلضافةب
مع  اختمفتالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ كفؽ متغير سنكات الخدمة، بينما 

صائية ( التي أظيرت نتائجيما كجكد فركؽ ذات داللة إحََِٖ( كدراسة )نافع،ََِٖدراسة )البارقي،
 تعزل الى متغير سنكات الخدمة.
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 النتائج والتوصيات
 .مقدمة - 1.6
 أواًل: نتائج الدراسة:  - 2.6

 النتائج المتعمقة باإلطار العممي.  - 1.2.6
 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة. - 2.2.6
 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة. - 3.2.6

 دراسة:ثانيًا: توصيات ال - 3.6
 التوصيات العامة.  - 1.3.6

 بالنسبة لمعاممين في القطاع الحكومي بقطاع غزة. - 1.1.3.6
 بالنسبة لمباحثين والميتمين. - 2.1.3.6

 التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل )الرضا الوظيفي(. - 2.3.6
 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )قمق المستقبل(. - 3.3.6

 : خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة.ثالثاً  – 4.6
 الدراسات المقترحة. – 5.6
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 : مقدمة - 1.6
خرجت الدراسة بشقيا الميداني كمف خبلؿ ربط نتائجيا باالطار النظرم كالدراسات السابقة  

التي تناكلت مكضكعات كدراسات سابقة حكؿ الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو 
قبؿ" كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص إدارة الدكلة كالحكـ بقمؽ المست

الرشيد، حيث يحتكم ىذا الفصؿ عمى أىـ النتائج التي تكصؿ الييا الباحث بعد إجراء التحميؿ 
، كذلؾ عمى مفردات أداة الدراسة المتمثمة في  spssاالحصائي مف خبلؿ برنامج العمكـ االحصائية

ستبياف، ككذلؾ التكصيات المقترحة مف قبؿ الباحث، لمعالجة نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط القكل في اال
تحسيف "الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ" كعميو سيتـ تقسيـ ىذا 

 الفصؿ الي قسميف:
 القسـ االكؿ: يتناكؿ نتائج الدراسة.

 ىذه الدراسة.  القسـ الثاني: يتناكؿ تكصيات
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 :: نتائج الدراسةأوالً  - 2.6
 ( لمدراسة:طبيقيالنتائج المتعمقة باإلطار العممي )الشق الت - 1.2.6
 النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل )الرضا الوظيفي(:  - 1.2.6.1
  أظيرت النتائج أف كاقع "الرضا الكظيفي" كذلؾ لممحكر االكؿ عمى كزف نسبي(ّٕ.ِٖ% )

 بمستكل عالي مف درجات المكافقة مف قبؿ أفراد العينة. 
 ( كالذم ينص عمى "طبيعة الكظيفة" عمى الترتيب الثاني بكزف نسبي ُحاز البعد رقـ )

 كىي درجة عالية مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة. (%َٖ)
 ( كالذم ينص عمى "االستقرار الكظيفي" عمى الترتيب الِحاز البعد رقـ )بكزف نسبي  مسخا

 مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة. عاليةكىي درجة  (%ٗٗ.ٕٓ)
 ( كالذم ينص عمى "الركاتب كالحكافز كالترقيات" عمى الترتيب الّحاز البعد رقـ )بكزف  سابع

 مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة. تكسطةمكىي درجة  (%ٖٕ.ٖٓ) نسبي
 ( كالذم ينص عمى "العبلْحاز البعد رقـ ) بكزف نسبي  الثالثقات االنسانية" عمى الترتيب

 كىي درجة عالية مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة.  (%ّٕ.ٕٗ)
  تفاكت مستكيات "الرضا الكظيفي" لدل القطاع الحككمي في قطاع غزة حيث بمغ الكزف النسبي

 لكؿ مف ىذه األبعاد كالتالي:
 .%َٖالترتيب االكؿ: "طبيعة الكظيفة" بنسبة  •
 %.ّٕ.ٕٗ: "العبلقات االنسانية" بنسبة انيترتيب الثلا •
 %.ٗٗ.ٕٓ: "االستقرار الكظيفي" بنسبة ثالثالترتيب ال •
 %.ٖٕ.ٖٓ: "الركاتب كالحكافز كالترقيات" بنسبة رابعالترتيب ال •
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 النتائج المتعمقة بالمتغير التابع )القمق بالمستقبل(:  - 1.2.6.1
 بمستكل عالي مف درجات ْ.ْٕمستقبؿ" بمغ كزنو النسبي أظيرت النتائج أف كاقع "قمؽ ال %

 المكافقة مف قبؿ افراد عينة الدراسة. 
 ( كالذم ينص عمى "التشاؤـ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ" عمى الترتيب ٓحاز البعد رقـ )

 مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة. عاليةكىي درجة  (%ٖٖ.ٕٓ) السادس بكزف نسبي
  ( كالذم ينص عمى "القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية" حاز عمى ٔرقـ )حاز البعد

 افراد العينةمف المكافقة مف قبؿ  عالية جدان كىي درجة  (%ٖٗ.ٕٖ) الترتيب االكؿ بكزف نسبي
 ( كالذم ينص عمى "قمؽ المستقبؿ االسرم كالميني" عمى الترتيب الثامف ٕحاز البعد رقـ )

 مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة. تكسطةىي درجة مك  (%ْٔ.ٕٓ) بكزف نسبي
 ( الذم ينص عمى "النظرة السمبية لمحياة" عمى الترتيب الرابع بكزف نسبي ٖحاز البعد رقـ )

 مف المكافقة مف قبؿ افراد العينة.  عاليةكىي درجة  (%ِٗ.ٕٔ)
 زة حيث بمغ تفاكت مستكيات "القمؽ بالمستقبؿ" لدل مكظفي القطاع الحككمي في قطاع غ

 الكزف النسبي لكؿ مف ىذه االبعاد كالتالي:
 .%ٖٗ.ٕٖالترتيب االكؿ: "القمؽ مف االحداث كالمشكبلت المستقبمية" بنسبة  •
 %.ِٗ.ٕٔالترتيب الثاني: "النظرة السمبية لمحياة" بنسبة  •
 %.ٖٖ.ٕٓالترتيب الثالث: "التشاؤـ كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ" بنسبة  •
 %. ٗٔ.ٕٓابع: "قمؽ المستقبؿ االسرم كالميني" بنسبة الترتيب الر  •
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 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة: - 2.2.6
 الدراسة بأىداؼ المتعمقة النتائج يكضح( ٔ.ُ) رقـ جدكؿّْ

 النتيجة اليدف م

ُ-  
الكشؼ عف مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي القطاع 

 ات غزة.الحككمي في محافظ
 

كاقع "الرضا الكظيفي" كذلؾ لممحكر االكؿ عمى 
بمستكل عالي مف  (%ِٖ.ّٕ) كزف نسبي

 .العينةدرجات المكافقة مف قبؿ أفراد 

ِ-  
التعرؼ إلى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع 

 الحككمي في محافظات غزة.
 

 (%ِْ.ْٕ) كاقع "قمؽ المستقبؿ" بمغ كزف نسبي
ت المكافقة مف قبؿ افراد بمستكل عالي مف درجا
 .الدراسةعينة 

ّ-  
بياف العبلقة بيف الرضا الكظيفي كقمؽ المستقبؿ لدل 

 مكظفي القطاع الحككمي في محافظات غزة.
 

كجكد عبلقة عكسية بيف المتغير المستقؿ )الرضا 
الكظيفي( كالمتغير التابع )القمؽ بالمستقبؿ( عند 

 َٓ.َمستكل داللة احصائية 

ْ-  

ؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ الرضا معرفة الفرك 
الكظيفي لدل مكظفي القطاع الحككمي تعزل لممتغيرات 
الشخصية كالكظيفية: )الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ 

 العممي، سنكات الخدمة(.
 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
( في متكسط تقدير أفراد عينة α ≥ َٓ.َداللة )

كل الرضا الكظيفي تعزل الدراسة في مست
 العمر، الكظيفية،لمتغيرات الدراسة )الدرجة 

 سنكات الخدمة( العممي،المؤىؿ 

ٓ-  

معرفة الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ قمؽ 
المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي تعزل لممتغيرات 
الشخصية كالكظيفية: )الدرجة الكظيفية، العمر، المؤىؿ 

 دمة(.العممي، سنكات الخ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
( في متكسط تقدير أفراد عينة α ≥ َٓ.َداللة )

تعزل الدراسة في مستكل القمؽ بالمستقبؿ 
 ،العمر، الدراسة )الدرجة الكظيفية لمتغيرات

 .سنكات الخدمة( العممي،المؤىؿ 
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة: - 3.2.6
 االكلى الدراسة بفرضية المتعمقة النتائج يكضح( ٔ.ِ) رقـ جدكؿْْ

رقم 
 الفرض

معامل االرتباط  نص الفرض
 بيرسون

 النتيجة

 االكؿ

عمى: ال تكجد  الفرضية الدراسية االكلى كتنص
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

(0.05 ≤ α بيف الرضا الكظيفي كقمؽ )
قبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي في المست

 محافظات غزة.

-.175 

تـ قبكؿ الفرضية البديمة التي تنص 
عمى: تكجد عبلقة ذات داللة 
إحصائية عند مستكل داللة 

(0.05 ≤ α بيف الرضا الكظيفي )
كقمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع 
الحككمي في محافظات غزة" كىي 

 عبلقة عكسية.
 

 الثانية الدراسة بفرضية المتعمقة النتائج يكضح( ٔ.ّ) رقـ جدكؿْٓ
رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 الثانية

عمى: ال تكجد  الفرضية الدراسية الثانية كتنص
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

(0.05 ≤ α في متكسط تقدير أفراد عينة )
يفي تعزل الدراسة في مستكل الرضا الكظ

لممتغيرات الشخصية كالكظيفية: )الدرجة 
الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات 

 الخدمة(.
 
 
 

 الدرجة الكظيفية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
( α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )

في متكسط تقدير أفراد عينة 
الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي 
تعزل لمتغير الدراسة )الدرجة 

 .لكظيفية(ا

 العمر

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
( α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )

في متكسط تقدير أفراد عينة 
الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي 

 .تعزل لمتغير الدراسة )العمر(

 المؤىؿ العممي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
( α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )

عينة في متكسط تقدير أفراد 
الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي 
تعزل لمتغير الدراسة )المؤىؿ 

 .العممي(
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 سنكات الخدمة

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  
( α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )

في متكسط تقدير أفراد عينة 
الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي 
تعزل لمتغير الدراسة )سنكات 

 .الخدمة(
 

 الثالثة الدراسة بفرضية المتعمقة النتائج يكضح( ٔ.ْ) رقـ جدكؿْٔ
رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 الثالثة

عمى: ال تكجد  الفرضية الدراسية الثالثة كتنص
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

(0.05 ≤ α في متكسط تقدير أفراد عينة )
المستقبؿ تعزل الدراسة في مستكل القمؽ ب

لممتغيرات الشخصية كالكظيفية :)الدرجة 
الكظيفية، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات 

 الخدمة(.
 
 
 

 الدرجة الكظيفية

ال تكجد فركؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستكل داللة 

(َ.َٓ ≤ α في متكسط تقدير )
أفراد عينة الدراسة في مستكل 

تعزل لمتغير القمؽ بالمستقبؿ 
 .لدرجة الكظيفية(الدراسة )ا

 العمر

ال تكجد فركؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستكل داللة 

(َ.َٓ ≤ α في متكسط تقدير )
أفراد عينة الدراسة في مستكل 

تعزل لمتغير القمؽ بالمستقبؿ 
 .الدراسة )العمر(

 المؤىؿ العممي

ال تكجد فركؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستكل داللة 

(َ.َٓ ≤ α في متكسط ) تقدير
أفراد عينة الدراسة في مستكل 

تعزل لمتغير القمؽ بالمستقبؿ 
 .الدراسة )المؤىؿ العممي(

 سنكات الخدمة

ال تكجد فركؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستكل داللة 

(َ.َٓ ≤ α في متكسط تقدير )
أفراد عينة الدراسة في مستكل 

تعزل لمتغير القمؽ بالمستقبؿ 
 .الدراسة )سنكات الخدمة(
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 : توصيات الدراسة:ثانياً  - 3.6
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، يقدـ الباحث عددان مف التكصيات التي يأمؿ  

أف تفيد المسؤكليف في القطاع الحككمي في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحفاظ عمى مستكل الرضا 
تؤثر سمبان عمى رضاىـ كالتي تزيد مف  الكظيفي لدل العامميف كفي إيجاد حمكؿ لبعض المشاكؿ التي

قمقيـ تجاه المستقبؿ الغامض الذم ينتظرىـ كتـ تقسيـ التكصيات إلى تكصيات عامة كتكصيات تتعمؽ 
 كىي كما يمي: لحدبكؿ متغير عمى 

 
 أواًل: التوصيات العامة: - 1.3.6

 بالنسبة لمعاممين في القطاع الحكومي بقطاع غزة:  - 1.1.3.6
تكظيؼ دكرات كجمسات إدارية تسيـ في زيادة الرضا لالمؤسسات الحككمية  بؿالسعي مف ق .ُ

 الكظيفي لدل العامميف في كافة دكائرىا.
 الحكافز المعنكية كالمالية لزيادة ثقة العامميف في كظائفيـ. نظاـ المؤسسات الحككمية تفعؿ  أف .ِ
 .بيف المرؤكسيف كتشجع العبلقات االيجابيةالمرؤكسيف، المدراء ك الثقة بيف  تعزيز .ّ
 .خبراتيـ كتطكيرىاتنمية القدرات اإلبداعية لدل العامميف مف أجؿ زيادة  االسياـ في .ْ
 أف تيتـ المؤسسات الحككمية بالعقكؿ المبدعة كتسعى الحتضانيا. .ٓ
 .إداراتيا كدكائرىاكؿ العامميف في بأف تكضح المؤسسات الحككمية المياـ كاالدكار المنكطة  .ٔ
الحككمية دكر الشفافية كالمراقبة كممارسة الترقيات بعيدان عف "الكاسطة أف تعزز المؤسسات  .ٕ

 كالحزبية".
 أف تساىـ المؤسسات الحككمية في تكريـ العامميف لدييا بعد تقاعدىـ كابراز دكرىـ في العمؿ.  .ٖ
 ركاتب العامميف لدييا في كؿ كزارة.تطبيؽ القكانيف المتعمقة ب المؤسسات الحككمية في تساكمأف  .ٗ
 ف تسعى المؤسسات الحككمية إلى تحقيؽ االمف النفسي كالكظيفي لزيادة الدافعية كاالنجاز لممكظفيف.أ .َُ
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 بالنسبة لمباحثين والُميتمين:  - 2.1.3.6
، دراسة الرضا الكظيفيإلى أىمية كالكزارات الحككمية تكجيو الباحثيف العامميف في المؤسسات  .ُ

  .تخفض مف مستكل قمؽ المكظفيفالحككمية ك المؤسسات  لتككف بيئة ميميزة تخدـ
قياـ الباحثيف بدراسات كأبحاث مستقبمية تدرس عبلقة عكامؿ أخرل مف شأنيا أف تؤثر في تحسيف  .ِ

 مستكل الرضا الكظيفي كخفض مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مكظفي القطاع الحككمي.
 

 ثانيًا: التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل )الرضا الوظيفي(: - 2.3.6
كرة مراجعة كتقييـ كتعديؿ النظـ التي تتعمؽ بالفركؽ في مزايا التقاعد كقانكف مكافأة نياية ضر  .ُ

حياة كريمة الخدمة ليتناسب مع الدكر الكظيفي لمعامميف في القطاع الحككمي بحيث يضمف ليـ 
 بعد تقاعدىـ تسيـ في بناء حياة اجتماعية تميؽ بدكرىـ الكظيفي الذم كانكا يؤدكنو.

ك مف األلفة مع المكظفيف مف خبلؿ تنظيـ اجتماعات دكرية معيـ الطبلعيـ عمى آخر تكفير ج .ِ
المستجدات في المؤسسة الحككمية فيما يخص سير العمؿ كتكجيييـ لمكاطف الضعؼ لدييـ لكي 

 يتـ معالجتيا.
تكفير آليات لمتقييـ تككف نزيية ككاضحة كبعيدة عف شخصية المقيـ تسيـ في زيادة الرضا  .ّ

 في لدل العامميف في القطاع الحككمي.الكظي
ضركرة اف يقكـ السياسيكف كالمسؤكليف في الحككمة الحالية بإيجاد حمكؿ سريعة لبلزمة  .ْ

االقتصادية كمشكمة انقطاع الركاتب، الف التأثير السمبي المستمر الناتج مف انقطاع الركاتب 
لدافعية لمعمؿ عند المكظفيف بشكؿ سيؤدم لتناقص الرضا الكظيفي كبالتالي التأثير سمبيان عمى ا

 عاـ كيؤدم إلى تناقض كفاءة العمؿ.
 الحككمية األخرل. لكافة الكزارات كالمؤسساتالركاتب الخاص بالمكظفيف، تكحيد نظاـ سمـ  .ٓ
تكفير المناخ المبلئـ لمعامميف في القطاع الحككمي مف خبلؿ االىتماـ باحتياجاتيـ كمراعاة  .ٔ

كالعبلقات بيف المدراء كالعامميف، حتى يتـ تحقيؽ الرضا الكظيفي، مشكبلتيـ كتعزيز الركابط 
 كبالتالي تحسيف جكدة االداء بما يحقؽ االىداؼ المنشكدة كالرقي الميني بالمكظفيف كبالمؤسسة.

ممارسة الشفافية كالنزاىة في الترقيات الكظيفية بما يتناسب مع المؤىؿ العممي كالخبرة لمعامميف  .ٕ
يـ، كذلؾ لمعالجة شعكر المكظفيف ببعض التحيز لشخص دكف اآلخر في كدرجة اإلنجاز ل

 المؤسسات الحككمية.
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تعزيز مبدأ الرقابة كالمسائمة عمى كافة العامميف في المؤسسات الحككمية بدكف تحيز لطرؼ عمى  .ٖ
 خر.حساب طرؼ آ

 تعزيز ركح المشاركة بيف العامميف في المؤسسات الحككمية. .ٗ
 قياس مستكل الرضا الكظيفي لممكظفيف في القطاع الحككمي بشكؿ دكرم. الحرص عمى إجراء عممية .َُ

 

 ثالثًا: التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )قمق المستقبل(: - 3.3.6
ضركرة تكجيو المختصيف إلى معالجة مسألة القمؽ مف المستقبؿ الذم يعاني منو مكظفي القطاع  .ُ

عض االجراءات التي مف شانيا اف تخفض مستكل الحككمي مف خبلؿ التكجيو كاالرشاد كاتخاذ ب
 القمؽ مف المستقبؿ.

السعي مف قبؿ الحككمة لتكفير كصرؼ ركاتب العامميف في القطاع الحككمي بشكؿ كامؿ ضركرة  .ِ
 .ليـ كمنتظـ إليجاد حالة مف االستقرار المالي

 . ةمف خبلؿ إيجاد مصادر دعـ مادي لمكظفيف قطاع غزة ةتحسيف االكضاع االقتصادي .ّ
 .ةمعيشغبلء اللعامميف في القطاع الحككمي في ظؿ ازيادة ركاتب  العمؿ عمى .ْ
لمعامميف في القطاع  الكظيفي كالماليستقرار االمصالحة حقيقة تضمف لالتكصؿ  الدفع نحك .ٓ

 الحككمي.
كندكات كاالىتماـ بفيـ الحاجات النفسية مف خبلؿ عقد كرشات عمؿ  تعزيز طمكحات العامميف .ٔ

مؽ حالة مف التكازف كالتكافؽ ما بيف الحاجات النفسة كالشخصية كمتطمبات العمؿ كالشخصية لخ
 رفع الركح المعنكية لدييـ.لئلسياـ في 

ضركرة مساعدة المكظفيف عمى التخمص مف المعتقدات كاالفكار البلعقبلنية كالحث عمى بث ركح  .ٕ
 التفاؤؿ كالثقة في مستقبميـ.

 ـ االجتماعية كاالقتصادية كمحاكلة إيجاد حمكؿ ليا.مساعدة المكظفيف عمى إدراؾ مشكبلتي .ٖ
 بيف العامميف في القطاعات الحككمية.تعزيز العبلقات اإلنسانية  .ٗ

كبناءىا عمى اساس التعاكف كالمحبة  االجتماعيةمشاركة العامميف لزمبلئيـ في العبلقات الحث عمى  .َُ
 المشتركة.
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 الخاصة بالمتغيرين )المستقبل والتابع(: ثالثًا: خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة – 4.6
 (والتابع المستقبل) بالمتغيرين الخاصة الدراسة توصيات لتنفيذ المقترحة الخطة يوضح( 5.6) رقم جدول14

 البرامج واألنشطة التوصية م
الجية المخولة 

 في الوزارة
مؤشرات القياس 

 /المبررات

ُ- 

ـ كتعديؿ النظـ التي ضركرة مراجعة كتقيي
تتعمؽ بالفركؽ في مزايا التقاعد كقانكف 
مكافأة نياية الخدمة ليتناسب مع الدكر 
الكظيفي لمعامميف في القطاع الحككمي 
 بحيث يضمف ليـ استقرار كامف كظيفي.

 

تشكيؿ لجنة لدراسة  -
القانكف الحالي كمقارنتو 

 بالقانكف السابؽ.
كضح مقترح كمسكدة  -

لممجمس  قانكف كرفعو
 التشريعي لبلعتماد.

الشؤكف  -
 القانكنية.

 اإلدارة العميا. -
مستشاركف  -

كخبراء في 
 القانكف.

إحداث التغيير عمى  -
القانكف الحالي اك سف 

 قانكف تقاعد جديد.
المساكاة بيف الدكر  -

الكظيفي لمعامميف مع 
 مكافأة نياية خدمتيـ.

ِ- 

تكفير جك مف األلفة مع المكظفيف مف 
ؿ تنظيـ اجتماعات دكرية معيـ خبل

الطبلعيـ عمى آخر المستجدات في 
المؤسسة الحككمية فيما يخص سير 

 العمؿ كتكجيييـ لمكاطف الضعؼ لدييـ 
 لكي يتـ معالجتيا. 

تكثيؼ المقاءات بيف  -
اإلدارة العميا كالمرؤكسيف 
كالعامميف لفيـ الحاجات 

 النفسية لمعامميف.
دكرية  اجتماعاتعقد  -

ة العامميف في الكزارة لكاف
 الحككمية.

 اإلدارة العميا. -
العبلقات  -

 العامة.
 لتخطيط ا -

 كالتطكير.

تحسف عبلقات  -
 الرؤساء بالمرؤكسيف.

رفع الركح المعنكية  -
كمستكل االداء 

لممرؤكسيف في القطاع 
 الحككمي.

ّ- 

تكفير آليات لمتقييـ تككف نزيية ككاضحة 
ـ في كبعيدة عف شخصية المقيـ تسي

زيادة الرضا الكظيفي لدل العامميف في 
 القطاع الحككمي.

تشكيؿ لجنة لتحديد قدرات  -
 كميارات المكظفيف.

كضع مؤشرات كمقاييس  -
 لقياس اداء المكارد البشرية.

 اإلدارة العميا. -
 إدارة التدريب. -
التخطيط  -

 كالتطكير.

البدء في كضع آليات  -
 كنمكذج لتقييـ االداء.

آليات كمعايير  اعتماد -
لمتقييـ بعيدة عف 
 شخصية المقيـ.

ْ- 

ضركرة اف يقـك السياسيكف كالمسؤكليف 
في الحككمة الحالية بإيجاد حمكؿ سريعة 

لبلزمة االقتصادية كمشكمة انقطاع 
الركاتب، الف التأثير السمبي المستمر 
الناتج مف انقطاع الركاتب سيؤدم 

ير لتناقص الرضا الكظيفي كبالتالي التأث
سمبيان عمى الدافعية لمعمؿ عند المكظفيف 

بشكؿ عاـ كيؤدم إلى تناقض كفاءة 
 العمؿ.

كضع مكازنة سنكية كرؤية  -
مستقبمية لمكضع االقتصادم 
القائـ كالقادـ كايجاد مصادر 

 استقرار مالي. إليجادتمكيؿ 
عقد كرش عمؿ كتشكيؿ  -

 لجاف لتقدير االزمة كعبلجيا.

 اإلدارة العميا. -
 ارة المالية.كز  -

التحسف في الركاتب  -
 كانتظاميا

البدء في كضع آليات  -
كحمكؿ لمخركج مف 

 الكضع الحالي.
تنفيذ المقترحات  -

كالحمكؿ التي تـ التكصؿ 
 ليا.
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ٓ- 
الركاتب الخاص تكحيد نظاـ سمـ 

 لكافة الكزارات كالمؤسساتبالمكظفيف، 
 .الحككمية األخرل

ركاتب تشكيؿ لجنة لدراسة  -
ظفيف في كافة كزارات المك 

 كمؤسسات القطاع الحككمي.
كضع مؤشرات كمقاييس  -

مدل مبلئمة الراتب لقياس 
لمدرجة الكظيفية كسنكات 

 الخدمة.

 االدارة العميا. -
 التخطيط -

 .كالتطكير
 كزارة المالية. -

تنفيذ الخطة المقترحة  -
 لزيادة سمـ الركاتب.

التحسف في الركاتب  -
كتحقيؽ الرضا لدل 

 لمكظفيف بركاتبيـا

ٔ- 

تكفير المناخ المبلئـ لمعامميف في القطاع 
الحككمي مف خبلؿ االىتماـ باحتياجاتيـ 
كمراعاة مشكبلتيـ كتعزيز الركابط 
كالعبلقات بيف المدراء كالعامميف، حتى 
يتـ تحقيؽ الرضا الكظيفي، كبالتالي 
تحسيف جكدة االداء بما يحقؽ االىداؼ 

ني بالمكظفيف المنشكدة كالرقي المي
 كبالمؤسسة.

 عقد كرش عمؿ. -
 تشكيؿ لجاف متخصصة. -
 

 اإلدارة العميا.-
التخطيط  -

 كالتطكير.
 كزارة المالية. -

الشعكر بالرضا  -
مف قبؿ كالقبكؿ 

المكظفيف بمعاشيـ بعد 
 التقاعد.

ٕ- 

ممارسة الشفافية كالنزاىة في الترقيات 
الكظيفية بما يتناسب مع المؤىؿ العممي 

لخبرة لمعامميف كدرجة اإلنجاز ليـ، كا
كذلؾ لمعالجة شعكر المكظفيف ببعض 

التحيز لشخص دكف اآلخر في 
 المؤسسات الحككمية.

تشكيؿ لجاف متخصصة ذك -
قدرات كمؤىبلت في العمؿ 

 اإلدارم.
كضع مؤشرات كمقاييس  -

 لقياس كفاءة المكارد البشرية

 اإلدارة العميا. -
التخطيط  -

 كالتطكير.

دء في عمؿ جدكؿ الب -
يكضح القدرات كمجاالت 
العمؿ كمؤشرات مقاييس 
 قياس القدرات كاعتماده.

ٖ- 
تعزيز مبدأ الرقابة كالمسائمة عمى كافة 
العامميف في المؤسسات الحككمية بدكف 

 تحيز لطرؼ عمى أخر.

 كرش عمؿ. -
 دكرات تدريبية لممراقبيف. -
عمؿ جكالت رقابية  -

 كتفتيشية بشكؿ دكرم.

 إلدارة العميا.ا -
التخطيط  -

 كالتطكير.
الرقابة  -

 كالتفتيش.

معالجة نقاط الضعؼ  -
كالخمؿ في المؤسسة 

 الحككمية.
تقديـ إنجازات بالعمؿ  -

 بدكف اخطاء.

ٗ- 
تعزيز ركح المشاركة بيف العامميف في 

 المؤسسات الحككمية.

 كرش عمؿ. -
عقد لقاءات فيما بيف  -

 المكظفيف.
ية عقد رحبلت ترفيي -

 لتعارؼ العامميف فيما بينيـ.

العبلقات  -
 العامة.

 اإلدارة العميا. -

زيادة مستكل التعاكف  -
 فيما بيف العامميف.

تحسيف العبلقات بيف  -
 العامميف كمدراءىـ

َُ- 
الحرص عمى إجراء عممية قياس مستكل 
الرضا الكظيفي لممكظفيف في القطاع 

 الحككمي بشكؿ دكرم.

 كرش عمؿ. -
 لجاف متخصصة. تشكيؿ -
تصميـ برنامج فعاؿ  -

 اإلدارة العميا. -
التخطيط  -

 كالتطكير.

البدء في تنفيذ قياس  -
 الرضا الكظيفي.

التحسيف في مستكل  -
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 لعممية قياس الرضا الكظيفي.
كضع جدكؿ زمني  -

 لمقياس.

الرضا الكظيفي لممكظفيف 
 بشكؿ دكرم

ُُ- 

ضركرة تكجيو المختصيف إلى معالجة 
لقمؽ مف المستقبؿ الذم يعاني مسألة ا

منو مكظفي القطاع الحككمي مف خبلؿ 
التكجيو كاالرشاد كاتخاذ بعض االجراءات 
التي مف شانيا اف تخفض مستكل القمؽ 

 مف المستقبؿ.

 كرش عمؿ.-
عقد لقاءات تضـ خبراء  -

نفسييف مع المكظفيف 
 كتكجيييـ. إلرشادىـ

عقد دكرات تدريبية نفسية 
 لممكظفيف.

 دارة العميا.اإل -
العبلقات  -

 العامة.
التخطيط  -

 كالتطكير.

التخمص اك التخفيؼ  -
 مف قمؽ المستقبؿ.

زيادة مستكل الثقة  -
بالنفس لدل المكظفيف 
 كالتفاؤؿ مف المستقبؿ.

ُِ- 

السعي مف قبؿ الحككمة لتكفير ضركرة 
كصرؼ ركاتب العامميف في القطاع 
الحككمي بشكؿ كامؿ كمنتظـ إليجاد 

 مف االستقرار المالي ليـ. حالة

كضع خطة دقيقة لتكفير -
ركاتب كاممة كمنتظمة 

 لممكظفيف.
إعداد كعمؿ مشاريع تزيد  -

مف مكازنة الحككمة 
 كمكاردىا.

 اإلدارة العميا. -
 كزارة المالية. -

تحقيؽ االستقرار المالي -
 لممكظفيف.

صرؼ الركاتب بشكؿ  -
 كامؿ كمنتظـ.

ُّ- 
صادية لمكظفيف تحسيف االكضاع االقت

مف خبلؿ إيجاد مصادر دعـ  قطاع غزة
 مادية.

 إعداد مشاريع متخصصة. -
دراسة اإلمكانيات المتاحة  -

كتكفير جيات مانحة 
 كممكلة.

 إدارة المشاريع. -
التخطيط  -

 كالتطكير.
 كزارة المالية. -
 كزارة االقتصاد. -

 تنفيذ المشاريع. -
تحسف االكضاع  -

 االقتصادية.

ُْ- 
مؿ عمى زيادة ركاتب العامميف في الع

 .ةالقطاع الحككمي في ظؿ غبلء المعيش

إعداد مشاريع مربحة  -
 لزيادة اإليرادات العامة.

تكفير مصادر تمكيؿ  -
كمصادر دعـ خارجية اك 

المكازنات داخمية لزيادة 
 العامة لمحككمة.

 اإلدارة العميا. -
التخطيط  -

 كالتطكير.
 كزارة المالية. -
 االقتصاد.كزارة  -

 تحسف الركاتب. -
تحقيؽ الرضا  -

 لممكظفيف بركاتبيـ.

ُٓ- 
الدفع نحك التكصؿ لمصالحة حقيقة 
تضمف االستقرار الكظيفي كالمالي 

 لمعامميف في القطاع الحككمي.

عقد اتفاؽ مصالحة يجمع  -
بيف االطراؼ المتخاصمة 
كالتكصؿ الى مصالحو 

 حقيقية.
عقد لقاءات فيما بيف  -

الشعب الفمسطيني قيادات 
لتقريب كجيات النظر كرئب 
الصدع في عبلقتيـ فيما 

 بينيـ.

 اإلدارة العميا. -
العبلقات  -

 العامة.
القيادة  -

 السياسية.

التكصؿ لمصالحو  -
 حقيقية شاممة.

تحقيؽ استقرار كظيفي  -
 لممكظفيف.
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ُٔ- 

تعزيز طمكحات العامميف مف خبلؿ عقد 
فيـ كرشات عمؿ كندكات كاالىتماـ ب

الحاجات النفسية كالشخصية لخمؽ حالة 
مف التكازف كالتكافؽ ما بيف الحاجات 
النفسة كالشخصية كمتطمبات العمؿ 

 لئلسياـ في رفع الركح المعنكية لدييـ.

تكثيؼ المقاءات بيف  -
اإلدارة العميا كالمرؤكسيف 

لتطكير العبلقة بيف 
المسؤكليف كالعامميف لفيـ 
 ف.الحاجات النفسية لمعاممي

عقد دكرات تدريبيو في  -
 مجاؿ العبلقات االنسانية.

 اإلدارة العميا. -
العبلقات  -

 العامة.
التخطيط  -

 كالتطكير.

تحسيف العبلقات بيف  -
 الرؤساء كالمرؤكسيف.

رفح الركح المعنكية  -
كمستكل االداء 

لممرؤكسيف في القطاع 
 الحككمي.

ُٕ- 

ضركرة مساعدة المكظفيف عمى التخمص 
معتقدات كاالفكار البلعقبلنية مف ال

كالحث عمى بث ركح التفاؤؿ كالثقة في 
 مستقبميـ.

 كرش عمؿ. -
عقد لقاءات بيف المكظفيف  -

كاصحاب الخبرة لعبلج 
كتكعية المكظفيف لعبلج ىذه 

 المشكبلت.
عقد دكرات تدريبية لتجنب  -

الكقكع بمثؿ ىذه المشكبلت 
 كالتفكير بشكؿ عقبلني.

 .اإلدارة العميا -
العبلقات  -

 العامة.

رفع الركح المعنكية  -
 لدل المكظفيف.

ُٖ- 
مساعدة المكظفيف عمى إدراؾ مشكبلتيـ 
االجتماعية كاالقتصادية كمحاكلة إيجاد 

 حمكؿ ليا.

 كرش عمؿ.-
تشكيؿ لجاف مختصة  -

لمكقكؼ عمى المشكبلت التي 
 تكاجو المكظفيف.

 اإلدارة العميا. -
التخطيط  -

 كالتطكير.

المشكبلت حؿ  -
االجتماعية كاالقتصادية 

 لممكظفيف.
 

ُٗ- 
بيف العامميف تعزيز العبلقات اإلنسانية 
 .في القطاعات الحككمية

 كرش عمؿ. -
عقد لقاءات تكاصمية بيف  -

 العامميف.

العبلقات  -
 العامة.

 اإلدارة العميا. -

زيادة الكعي بالقيـ  -
 االخبلقية.

تنفيذ الخطط  -
 المقترحة.

َِ- 

عمى مشاركة العامميف لزمبلئيـ  الحث
في العبلقات االجتماعية كبناءىا عمى 

 اساس التعاكف كالمحبة المشتركة.
 

 كرش عمؿ. -
عقد لقاءات فيما بيف  -

 المكظفيف.
عقد رحبلت ترفييية  -

 لتعارؼ العامميف فيما بينيـ.

العبلقات  -
 العامة.

 اإلدارة العميا. -

زيادة مستكل التعاكف  -
 العامميف.فيما بيف 

تحسيف العبلقات بيف  -
 العامميف كمدراءىـ
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 الدراسات المقترحة: -5.6
فيما يمي عدد مف الدراسات المقترحة لممستقبؿ في مجاؿ الدراسة الحالية كالتي ارتأل الباحث  

الدراسات اىمية إجرائيا مف خبلؿ تطبيقو لمدراسة الحالية كأيضان مف خبلؿ مراجعتو لمدراسات السابقة، ك 
 :كاآلتيالمقترحة ىي 

 عبلقة الرضا الكظيفي بقمؽ المستقبؿ لدل مكظفي الشؽ العسكرم في القطاع الحككمي. .ُ
 .بالدافعية لئلنجاز لدل المكظفيف العسكرييف الرضا الكظيفي كعبلقتو .ِ
 .باإلنجاز الكظيفياالنتماء كالرضا الكظيفي كعبلقتيما  .ّ
 لدل منتسبي كزارة الداخمية.إدارة الذات كعبلقتو بالرضا الكظيفي  .ْ
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 مراجعالالمصادر و 
 المصادر: - 1.7
 القراف الكريـ.  -ُ
 السنة النبكية. -ِ

 :المراجع العربية - 2.7
، دار المصادر، لسان العرب( : 2003ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ) -ُ

 بيركت، لبناف.
 سبلمية ، غزة ، فمسطيف.، الجامعة اإل سيكولوجية النمو( : 2000أبك اسحاؽ، سامي ) -ِ
، معيد : قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة( َُِّأحمد، عمرك ) -ّ

 ، القاىرة، مصر.ِالدراسات كالبحكث التربكية، ع
، تعريب كمراجعة رفاعي ، دار : إدارة السموك في المنظمات( ََِٓجرينبرج جيرالد، باركف ) -ْ

 عكدية.المريخ لمنشر كالتكزيع، الس
 ، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.الصحة النفسية( : 2012جكدة، آماؿ ) -ٓ
 ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.إدارة الموارد البشرية( : َُِِالحريرم، محمد ) -ٔ
 ، دار زىراف لمنشر، عماف، األردف. سموك األفراد في المنظمات( : ُٕٗٗحريـ، حسيف ) -ٕ
، دار الكتاب ذكاء العاطفي وديناميات قوى التعمم االجتماعيال( : 2007حسيف، محمد ) -ٖ

 الجامعي، العيف، اإلمارات.
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، االغتراب، التمرد، قمق المستقبل( : 2011الحمداف، إقباؿ ) -ٗ

 عماف، األردف.
ا الصحة النفسية وعالقتي( : 2009الخالدم، عطا اهلل فؤادم، العممي، دالؿ سعد الديف )  -َُ

 ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. ُ، ط بالتكيف والتوافق
 ، ترجمة دار الفاركؽ، القاىرة، مصر.إدارة القمق( : 2006داينز، ركبيف )  -ُُ
، دمشؽ ،  5، ط الصحة النفسية دراسة سيكولوجية التكيف( : 1981الرفاعي، نعيـ )  -ُِ

 سكريا.
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، دار المريخ لمنشر، لسموك في المنظماتإدارة ا( : ََِْرفاعي، إسماعيؿ، بسيكني )  -ُّ
 الرياض، السعكدية.

، دائرة المكتبة ْلعقمي، طالصحة النفسية والمرض النفسي وا( : 2010زغير، رشيد حميد )  -ُْ
 الكطنية، عماف ، األردف.

، ّ، دار الشركؽ، طإدارة الموارد البشرية " إدارة األفراد"( : ََِْشاكيش، مصطفى )  -ُٓ
 عماف، األردف.

دار صفاء لمنشر  ،عممية وتطبيقات نظرية أطر الوظيفي الرضا( : ََُِشرايدة، سالـ )ال  -ُٔ
 كالتكزيع، عماف، األردف.

 ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة. مقياس قمق المستقبل( : 2005شقير، زينب )  -ُٕ
 ، المؤسسةالفمسطيني االقتصاد ضمن العام القطاع ( :ََِّ) رشيد نضاؿ صبرم،  -ُٖ

 اهلل، فمسطيف. الديمقراطية، راـ لدراسة الفمسطينية
األساليب المختمفة إلدارة الصراع التنظيمي وأثرىا عمى ( : ُْٗٗصبرم، ىشاـ محمد )  -ُٗ

 ، دار المعرفة، القاىرة، مصر. درجة رضا العاممين
، دار كائؿ لمنشر مدخل إستراتيجي –إدارة الموارد البشرية ( : ََِّعباس، سييمة )  -َِ

 عماف ، األردف. ، ُكالتكزيع ، ط 
، دار الجامعة السموك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر( : ََِّعبد الباقي، صبلح الديف )  -ُِ

 الجديدة، اإلسكندرية ، مصر.
، دار مدخل تطبيقي معاصر –السموك التنظيمي ( : ََِْعبد الباقي، صبلح الديف )  -ِِ

 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر.
، الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى الصحة النفسية( : 2008عبيد، ماجدة بياء الديف )  -ِّ

 ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.ُط
، مركز البحكث مشكالت الصحة النفسية أمراضيا وعالجيا( : 2009العبيدم، محمد )  -ِْ

 التربكية كالنفسية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف.
دارة الضغوط النفسية( : 2001عثماف، فاركؽ السيد )  -ِٓ ، دار الفكر العربي، ُ، طالقمق وا 

 مصر. القاىرة،



 

172 

 

، دار الشركؽ لمنشر سموك الفرد والجماعة –سموك المنظمة ( : ََِّالعطية، ماجدة )  -ِٔ
 كالتكزيع ،عماف، األردف.

 ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،السموك التنظيمي لمنظمات األعمال( : ََِٓالعمياف، محمكد )  -ِٕ
 عماف، األردف.

، دار غريب لمنشر : السموك القيادي وفعاليتو اإلدارية( ََِِفرج، طريؼ شكقي )  -ِٖ
 كالتكزيع، القاىرة، مصر.

، السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية( : ََِٓفميو، فاركؽ كالمجيد، السيد )  -ِٗ
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف.

قمق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال والعالقة بينيما ودور ال( : 2004الكتاني، فاطمة )  -َّ
 ، دار كحي القمـ، بيركت، لبناف.كل منيما في الرفض االجتماعي

، الدار الجامعية، ٕ، ط السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات( : َََِماىر، أحمد )  -ُّ
 ، مصر.اإلسكندرية

، دار النظريات والعمميات والمواردإدارة األعمال الحكومية: ( : ََِِمحمد، مكفؽ )  -ِّ
 المناىج لمنشر كالتكزيع، ط األكلى، عماف، األردف.

،  قمق المستقبل وعالقتو بضغوط الحياة لدى طالب الجامعة( : َُِّمحمكد، إيماف )  -ّّ
 ، القاىرة ، مصر.ّ، عُالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية ، مجمد

، الطبعة ق بين الجنسين في الرضا الوظيفيدراسات في الفرو( : ُّٗٗالمشعاف، عكيد )  -ّْ
 األكلى ، دار القمـ لمنشر كالتكزيع، الككيت.

مدخل إلى االضطرابات السموكية واالنفعالية: األسباب ( : 2011مصطفى، أسامة )  -ّٓ
 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف. ُ، ط والتشخيص، العالج

، دار مجدالكم وارد البشرية وتأثيرات العولمة عميياإدارة الم( : ََِْالمكسكم، سناف )  -ّٔ
 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، دار اليازكرم العممية لمنشر  القيادة وعالقتيا بالرضا الوظيفي( : ََِٗىاشـ، عادؿ )  -ّٕ
 كالتكزيع ، عماف ، األردف.

عممية لمنشر ، دار اليازكرم الالقيادة وعالقتيا بالرضا الوظيفي( : ََُِىاشـ، عادؿ )  -ّٖ
 كالتكزيع، عماف، األردف.



 

175 

 

 الرسائل العممية:  -3.7
 

االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى ( : َُِٓأبك جراد، خميؿ ) -ُ
 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.المرشدين التربويين بمحافظات غزة

سترخاء والتدريب عمى حل المشكالت في أثر اال( : 2007أبك سميماف، بيجت عبد الحميد ) -ِ
، رسالة خفض القمق وتحسين الكفاءة الذاتية لدى عينة من طمبة الصف العاشر القمقين

 دكتكراه غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.
أثر الحوافز عمى الرضا الوظيفي لميندسي القطاع العام في ( : ََِٖأبك سنينة، تغريد ) -ّ

 ، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، الضفة الغربية، فمسطيف.لغربيةجنوب الضفة ا
الرضا عن الحياة وعالقتو بقمق المستقبل لدى األسرى ( : َُِّأبك عبيد، دعاء ) -ْ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. المحررين المبعدين إلى قطاع غزة
بأزمة اليوية لدى المراىقين الصم في  قمق المستقبل وعالقتو( : َُِّأبك فضة، خالد ) -ٓ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة ، فمسطيف. محافظات غزة
درجة ممارسة عمداء الكميات لتفويض الصالحيات في ( : َُِّأبك مسامح، عبد السبلـ ) -ٔ

، الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس
 ة ماجستير ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف.رسال

، رسالة قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة( : َُِّأحمد، عمرك ) -ٕ
 دكتكراه، معيد الدراسات كالبحكث التربكية، القاىرة ، مصر.

مجتمع األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كميات ال( : َُِّاسميـ، فادم ) -ٖ
، رسالة ماجستير، الجامعة بمحافظات غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعاممين فييا

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
فاعمية برنامج إرشادي سموكي لمتخفيف من أعراض قمق ( : َُِٓ، طبلؿ )اإلسى -ٗ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف. المستقبل لدى مرضى السكري بغزة
مستوى الرضا الوظيفي لألفراد الفنيين العسكريين العاممين في ( : ُٖٗٗآؿ الشيخ، أحمد )  -َُ

، رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية، األجيزة العسكرية والعوامل المؤثرة فيو
 الرياض، السعكدية.
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لجالية عالقة سمة التفاؤل والتشاؤم بقمق المستقبل لشباب ا( : 2010اإلمامي، عباس )  -ُُ
 ، رسالة ماجستير، االكاديمية العربية المفتكحة، الدنمارؾ.مدينة ألبورك –العربية في الدنمارك 

 االتصاالتأثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الوظيفي في شركة ( : ََِٖإيياب، الطيب )  -ُِ
 ، رسالة ماجستير، غزة، فمسطيف. الفمسطينية

نظيمية السائدة في المدراس الثانوية لمبنين في قيم الثقافة الت( : ََِٔالبدراني، بدر )  -ُّ
، رسالة ماجستير، جامعة المدينة المنورة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممين من وجية نظرىم

 أـ القرل، مكة المكرمة، السعكدية.
عالقة االبداع األمني بالرضا الوظيفي لدى القيادات الوسطى ( : َُِّالبشر، عبد اهلل )  -ُْ

رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمكـ االمنية، الرياض،  لمنطقة الشرقية،في جوازات ا
 السعكدية.

عالقة اإلبداع األمني بالرضا الوظيفي لدى القيادات الوسطى ( : َُِّالبشر، عبد اهلل )  -ُٓ
، رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية، الرياض، في جوازات المنطقة الشرقية

 السعكدية.
تقدير الذات وعالقتو بقمق المستقبل لدى الجالية العربية ( : 2008بلني، ابراىيـ )بمكي  -ُٔ

 ، رسالة ماجستير، كمية اآلداب كالتربية، الدينمارؾ.المقيمة بمدينة أوسمو في النرويج
العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى ( : 2012جبر، أحمد )  -ُٕ

 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.نية بمحافظات غزةطمبة الجامعات الفمسطي
قمق المستقبل لدى قوى األمن الفمسطينية وعالقتو بمستوى ( : َُِّالجريسي، محمد ) -ُٖ

 ، غزة، فمسطيف.ْ، رسالة ماجستير ، مجمة جامعة فمسطيف، عدد االلتزام الديني
يين لمعالقات اإلنسانية في المدارس درجة ممارسة المشرفين التربو ( : َُِْحمد، فلاير )  -ُٗ

، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، الثانوية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعممييم
 فمسطيف.

فاعمية برنامج ارشادي نفسي مقترح لتخفيف قمق المستقبل وأثره ( : 2012حنتكؿ، أحمد )  -َِ
، رسالة دكتكراه، مع بجامعة جازانعمى دافعية االنجاز ومستوى الطموح لدى طالب كمية المجت

 جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية، السعكدية.
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دراسة تحميمية لمرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس ( : َََِالحنيطي، إيماف عمي )  -ُِ
، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عماف، في كمية التربية الرياضية في الجامعات األردنية

 األردف.
أثر العوامل المسببة لمرضا الوظيفي عمى رغبة العاممين في ( : ََِٖيحي، مركاف )حك   -ِِ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.بالعمل االستمرار
الرضا الوظيفي لدى العاممين في ( : ََِٓالحيدر، عبد المحسف كبف طالب، إبراىيـ )  -ِّ

 ستير، الرياض، السعكدية.، رسالة ماجالقطاع الصحي في مدينة الرياض
القمق من المستقبل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى ( : َُِْالحربي، تياني )  -ِْ

 ، رسالة ماجستير، الرياض، السعكدية.طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض
ممات الرضا الوظيفي وعالقتو بالذكاء الوجداني لدى عينة من مع( : ََِٗحناف ) الخميفي،  -ِٓ

، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة
 السعكدية.

الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين (: ََِٖالخيرم، حسف )  -ِٔ
، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل،  المدرسيين بمراحل التعميم العام بمحافظتي الميث والقنفذة

 السعكدية.
االنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في كمية التقنية ( : َُِّالدكسرم، حسيف )  -ِٕ

رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية، الرياض،  بالخرج من وجية نظر الموظفين،
 السعكدية.

الوظيفي  واقع تقييم أداء الموارد البشرية وعالقتو بتحقيق الرضا( : َُِٓديبة، ناصر )  -ِٖ
، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة،  لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية

 فمسطيف.
تأثير نمط القيادة األمنية عمى الرضا الوظيفي دراسة ( : َُُِالرشيد، محمد صالح )  -ِٗ

يؼ لمعمـك ، رسالة ماجستير، أكاديمية ناتطبيقية عمى العاممين في ديوان إمارة منطقة الرياض
 األمنية، الرياض، السعكدية.
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 بمحافظاتدرجة التمكين االداري لدى مديري المدارس الثانوية ( : َُِٓالزاممي، محمد )  -َّ
رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  غزة وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لدييم،

 فمسطيف.
، رسالة ماجستير، يا بالرضا الوظيفيبيئة العمل وعالقت( : ََِٓالزايد، عبد اهلل عثماف )  -ُّ

 جامعة األمير نايؼ لمعمـك اإلدارية، الرياض، السعكدية.
قمق المستقبل وعالقتو بسمات الشخصية لدى األطفال مجيولي ( : َُِٓالزعبلف، إيماف )  -ِّ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.النسب
لصراع التنظيمي عمى الرضا الوظيفي "دراسة تطبيقية أثر ادارة ا( : َُِّزكينة، بكفركرة )  -ّّ

 ، الجزائر.ّ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر3عمى ىيئة التدريس بجامعة الجزائر
، رسالة دكتكراه،  قمق المستقبل وعالقتو بسمتي التفاؤل والتشاؤم( : 2005سعكد، ناىد )  -ّْ

 جامعة دمشؽ، دمشؽ، سكريا.
ة العالقة بين قمق المستقبل والسموك العنيف لدى عينة من : دراس( َُُِسميماف، حاتـ )  -ّٓ

، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، مجمة البحث العممي في  طالب التعميم الثانوي العام
 ، مصر.ُِ، عدد التربية

فاعمية برنامج إرشادي بتقنيات العقل والجسم ( : َُِّالسميرم، نجاح كصالح، عايدة )  -ّٔ
، مجمة الجامعة  لدى طالبات جامعة األقصى بمحافظة غزة لخفض حدة قمق المستقبل

 ، غزة، فمسطيف.ُِ، المجمد ِاإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، العدد 
فاعمية برنامج ارشادي في خفض قمق المستقبل لدى اسر االطفال ( : 2008السيد، أحمد )  -ّٕ

، رسالة دكتكراه، جامعة ؤالء االطفالالمعاقين عقميا وأثره عمى تعديل السموك االكمينيكي لدى ى
 عيف شمس، القاىرة، مصر.

العوامل المؤثرة عمى الرضا الوظيفي لمشرطة النسائية الفمسطينية ( : َُِٓالشكا، ريلى )  -ّٖ
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. م(2015-2007في قطاع غزة )

والصالبة النفسية وعالقتيما بقمق  ةاالجتماعي: المساندة ( َُِّالصفدم، ركال )  -ّٗ
، رسالة ماجستير، جامعة األزىر،  المستقبل لدى زوجات الشيداء واألرامل بمحافظات غزة

 غزة، فمسطيف.
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دراسة حالة شركة  –الرضا الوظيفي وأثره عمى أداء العاممين ( : ََِٖضيكفي، إيماف )  -َْ
ماجستير، المركز الجامعي يحيى فارس ، رسالة الدراسات التقنية واليندسة المعمارية المدية

 بالمدية، المدية، السعكدية.
نمط القيادة اإلدارية وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العاممين ( : َُِّالطيبي، محمد )  -ُْ

، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة )دراسة تطبيقية عمى مراكز الرعاية األولية في محافظة غزة(
 كالسياسة، غزة ، فمسطيف.

درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في ( : َُِْلعاجز، عبد الرحيـ )ا  -ِْ
، رسالة ماجستير، الجامعة محافظات غزة ألخالقيات المينة وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدييم

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
ة والوحدة العالقة بين قمق المستقبل وكل من معنى الحيا( : َُِِعبد العزيز، نادية )  -ّْ

، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، النفسية واالكتئاب ومفيوم الذات لدى السيدات العقيمات
 ، مصر.ْ، جُُٓمجمة كمية التربية، عدد

، دراسة تطبيقية الرضا الوظيفي في اإلدارة العامة بمصر( : ُُٗٗعبد المطيؼ، إبراىيـ )  -ْْ
 السعكدية. ارة العامة بالرياض،عمى الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة، معيد اإلد

قمق المستقبل وعالقتو بالحقوق اإلنسانية لطالبات قسم رياض ( : َُِْعيسى، كفاء )  -ْٓ
 ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، بغداد، العراؽ.األطفال

تفويض الصالحيات وعالقتو بالرضا الوظيفي لمعاممين في ( : َُُِالعتيبي، عبد اهلل )  -ْٔ
، رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمـك لقوات الجوية الممكية السعوديةإدارة التدريب في ا

 األمنية، الرياض، السعكدية.
 الالعقالنيةالرفض الوالدي واألفكار  –إدراك القبول ( : 2010العنزم، خالد بف الحميدم )  -ْٕ

 ، رسالة ماجستير، جامعة أـ وقمق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة الحدود الشمالية
 القرل ، السعكدية.

الرضا الوظيفي لدى موظفي اإلدارات المختمفة وفق نموذج "بورتر ( : ََِٖغكاش، ىبو )  -ْٖ
 ، رسالة ماجستير، غزة، فمسطيف.ولولر" حالة دراسية عمى البنوك العاممة في قطاع غزة
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ويين التنظيمي لدى مشرفين ترب بااللتزامالرضا الوظيفي وعالقتو ( : ََِٖفممباف، إيناس )  -ْٗ
، رسالة ماجستير، جامعة أـ والتعميم بمدينة مكة المكرمة التربيةومشرفات تربويات بإدارة 

 القرل ، السعكدية.
التنظيمي لدى المشرفين  بااللتزامالرضا الوظيفي وعالقتو ( : ََِٖفممباف، إيناس )  -َٓ

، رسالة ماجستير،  ةالتربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرم
 جامعة أـ القرل ، مكة ، السعكدية.

قمق المستقبل وعالقتو بصورة الجسم ومفيوم الذات لدى حاالت ( : ََِٗالقاضي، كفاء )  -ُٓ
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. البتر بعد الحرب عمى غزة

ا الوظيفي لدى العاممين في سموك المخاطرة وعالقتو بالرض( : َُِِالقطراكم، رياض )  -ِٓ
، رسالة ماجستير، جامعة في وكالة الغوث الدولية )األونروا( في محافظات غزة الطوارئبرنامج 

 األزىر، غزة، فمسطيف.
سمات الشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى العاممين ( : 2007كرمياف، صبلح )  -ّٓ

ماجستير غير منشكرة، األكاديمية العربية ، رسالة بصورة مؤقتة من الجالية العراقية في أستراليا
 في الدنمارؾ، كمية اآلداب كالتربية، الدنمارؾ.

، دراسة ميدانية واقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكومي( : ََِْكبلب، سعيد يكسؼ )  -ْٓ
عمى كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، 

 فمسطيف.غزة ، 
دور إدارة المعرفة في تطوير البناء التنظيمي لموزارات الفمسطينية ( : َُِّالمكح، نبيؿ )  -ٓٓ

 ، رسالة دكتكراه، جامعة قناة السكيس، مصر.دراسة ميدانية
درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعالقتيا ( : َُِِمحمد، شذا )  -ٔٓ

، رس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفو الغربيةبالرضا الوظيفي لدى معممي المدا
 جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

، رسالة قمق المستقبل عند الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات( : َُِِمحمد، ىبة )  -ٕٓ
 ، بغداد، العراؽ.ِٕ-ِٔماجستير، جامعة بغداد، مجمة البحكث التربكية، عدد
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تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية :  (َُِِالمدلؿ، عبد اهلل )  -ٖٓ
، رسالة ماجستير، وأثرىا عمى مستوى األداء : دراسة تطبيقية عمى مؤسسة رئاسة الوزراء

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
األنماط القيادية السائدة في المؤسسات االعالمية ( : َُِٓالمدىكف، بياء الديف )  -ٗٓ

رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة  رضا الوظيفي "شبكة األقسى االعالمية نموذجا"،وعالقتيا بال
 كالسياسة، غزة ، فمسطيف.

تقييم مدى تأثير بيئة العمل عمى الرضا الوظيفي لمعاممين ( : ََِْالمرنخ، مرفت )  -َٔ
، رسالة ماجستير، الجامعة وأدائيم ألعماليم في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة

 سبلمية، غزة ، فمسطيف.اإل
قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح ( : 2009المشيخي، غالب )  -ُٔ

 ، رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، السعكدية. لدى عينة من طالب جامعة الطائف
دور القطاع الحكومي في إدارة الكوارث التي تمر بيا مناطق ( : َُِِالمصرم، محمد )  -ِٔ

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. ع غزة وأساليب مواجيتياقطا
: قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح ( َُُِالمصرم، نيفيف )  -ّٔ

، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، األكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة األزىر بغزة
 فمسطيف.

قمق المستقبل لدى مرضى الفشل الكموي وعالقتو ببعض ( : َُِٓمقداد، غالب )  -ْٔ
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.المتغيرات

قمق المستقبل لدى طمبة كميات المجتمع في ( : َُِّالمكمني كنعيـ، محمد كمازف )  -ٓٔ
عمـك التربكية، ، رسالة ماجستير، المجمة األردنية في لمنطقة الجميل في ضوء بعض المتغيرات

 ، األردف.ِ، عدد ٗمجمد
الوالء التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى ( : ََُِالناعبي، ناصر بف حمداف )  -ٔٔ

، رسالة ماجستير، جامعة مديري مدارس الحمقة الثانية من التعميم األساسي في سمطنة عمان
 نزكل، عماف، األردف.

 

 الدوريات وورق العمل:المجالت و  –4.7
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، معيد قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة( : 2013عمرك ) أحمد، -ُ
 ، مصر.ِالدراسات كالبحكث، جامعة القاىرة، مجمة العمـك التربية، العدد 

مستوى التوجو نحو المستقبل وعالقتو ببعض االضطرابات لدى ( : 2003بدر، إبراىيـ ) -ِ
 ، القاىرة، مصر.ّٖ، عدد ُّ، المجمد ، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالشباب

، مجمة الرضا الوظيفي لدى موظفي وزارة الحكم المحمي الفمسطينية( : ََِٕحجاج، خميؿ ) -ّ
 ، غزة، فمسطيف.ُٓ، مج ِالجامعة اإلسبلمية ، عدد

العالقة بين قمق المستقبل والتوافق النفسي لدى عينة من طالب ( : 2011الحمح، سمر ) -ْ
، مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات  وي في محافظة ريف دمشقالصف الثاني الثان

 ، دمشؽ، سكريا.ّ، عددّّالعممية ، مجمد
قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح واألمن النفسي لدى ( : َُِِالخالدم، أحمد ) -ٓ

 ، الككيت.ُ، عدد مجموعة من طالب وطالبات المدارس الثانوية بدولة الكويت
،ػ قمق المستقبل وعالقتو ببعض المتغيرات لدة طمبة كميات التربية( : 2010رمضاف، ماجد ) -ٔ

 مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلنسانية ، العدد الرابع، جامعة األنبار، العراؽ.
: فاعمية برنامج إشرافي يستند إلى النموذج المعرفي في خفض ( 2011الشريفيف، أحمد ) -ٕ

، ٕ، المجمة األردنية في العمكـ التربكية، ـ األردنقمق األداء لدى المرشدين المتدربين في 
 ، األردف.ّع

الرضا الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات ( : ََِٖالشيخ خميؿ، جكاد؛ شرير، عزيزة ) -ٖ
، غزة، ُٔ، مجمة الجامعة اإلسبلمية، العدد األكؿ، مج )الديموغرافية( لدى المعممين

 فمسطيف.
ستقبل وعالقتو بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى قمق الم( : ََُِعبد الحميـ، أشرؼ ) -ٗ

 ، جامعة عيف شمس، مركز اإلرشاد النفسي، المؤتمر الخامس عشر، مصر.عينة من الشباب
فاعمية برنامج في البرمجة المغوية العصبية في ( : 2011عسمية، محمد ك البنا، أنكر ) -َُ

، مجمة ظيمات بمحافظات غزةخفض قمق المستقبل لدى طمبة جامعة األقصى المنتسبين لمتن
 ، غزة، فمسطيف.ِٓجامعة النجاح لؤلبحاث، مجمد 

قمق المستقبل الزواجي وعالقتو بالذكاء الوجداني وبعض المتغيرات ( : 2013عمي، حساـ ) -ُُ
 ، مجمة كمية التربية، جامعة المنيا، مصر.لدى عينة من طمبة الجامعة الديموغرافية
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قمق المستقبل وعالقتو بالحقوق اإلنسانية لطالبات  ( :َُِْمحمكد كعيسى، ضحى كفاء ) -ُِ
 ، جامعة بغداد، العراؽ.َُٖ، مجمة اآلداب، عدد قسم رياض األطفال

قمق المستقبل لدى المدرسات  المتأخرات عن الزواج في ( : 2010النعيمي، كالجبارم ) -ُّ
 صؿ، العراؽ.، جامعة المك ّ، العدد ُٕ، مجمة التربية كالعمـ ، مجمد  مركز محافظة كركوك
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 (: يوضح قائمة بأسماء المحكمين1.8ممحق رقم )1
 مكان العمل التخصص االسم م
 اإلسبلمية عمـ نفس د. جميؿ الطيراكم ُ
 اإلسبلمية عمـ نفس أسامة المزيني د. ِ
 األزىر عمـ نفس د. أسامة حمدكنة ّ
 األزىر عمـ نفس د. محمد عمياف ْ
 األقصى عمـ نفس د. ديبة الزيف ٓ
 األقصى عمـ نفس د. عكف محيسف ٔ
 األقصى عمـ نفس د. فضؿ أبك ىيف ٕ
 األقصى عمـ نفس محمد عسميةد.  ٖ
 األقصى عمـ نفس د. يحيى النجار ٗ
 األقصى عمـ نفس د. نعماف عمكاف َُ
 القدس المفتكحة عمـ نفس د. ىاشـ حميد ُُ
 القدس المفتكحة عمـ نفس د. زياد الجرجاكم ُِ
 القدس المفتكحة عمـ نفس د. مسعكد حجك ُّ
 المفتكحة القدس اجتماعيةخدمة  د. عاطؼ العسكلي ُْ
 القدس المفتكحة اجتماعيةخدمة  د. أشرؼ أبك ندل ُٓ
 اإلدارة كالسياسة إدارة مكارد بشرية د. نبيؿ المكح ُٔ
 اإلدارة كالسياسة قانكف كعمـك شرطية د. أحمد كمكب ُٕ
 اإلدارة كالسياسة سياسة د. أحمد الكادية ُٖ

 تـ ترتيب األسماء كفؽ مكاف العمؿ.
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 (2.8ممحق رقم )
 النيائيةاالستبانة في صورتيا                              

 البرنامج المشترك بين جامعة األقصى 
 غزة -والسياسة لمدراسات العميا دارةوأكاديمية اإل

 إدارة دولة وحكم رشيدتخصص 

 

 
 حفظو اهلل .....................................................................األستاذ الدكتور/ 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 الموضوع/ تحكيم استبانة
 ".الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي وعالقتو بقمق المستقبل"يقكـ الباحث بدراسة حكؿ 

، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة محمد عبد العزيز الجريسيبإشراؼ الدكتكر/ 
ص إدارة الدكلة كالحكـ الرشيد في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا الماجستير في تخص
 .فمسطيف-األقصىبالتعاكف مع جامعة 

إف خبرتكـ الطكيمة في ىذا المجاؿ كثقة الباحث بكـ جعمتو يضع استبانة الدراسة المرفقة بيف أيديكـ 
 -خبلؿ: تبانة كذلؾ مف لكضع آرائكـ كتعديبلتكـ التي تركف أنيا ضركرية إلثراء االس

 مدل مبلئمة الفقرات لمبعد الذم تنتمي إليو. -ُ
 إضافة أك حذؼ ما تركنو مف فقرات. -ِ
 تعديؿ الفقرات مف حيث الصياغة. -ّ

 
 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،

 الباحث: محمد عبد العزيز أبك حرب    
 0592021010جكاؿ/                                                                       

 المرفقات:
 مشكمة الدراسة كفرضياتيا. -
 االستبانة. -

ية038ملحق رقم )ِ ورتها النهائ نة في ص  (: يوضح االستبا
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 البرنامج المشترك بين جامعة األقصى
 غزة-العمياوأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 

 تخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 حفظو اهلل .....................................................................سعادة/
 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 الموضوع: تعبئة استبانة
 تحية طيبة كبعد ،،،

إف التقدـ العممي ال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ ربط الجكانب النظرية بالجكانب الكاقعية  
الرضا الوظيفي لدى موظفي "الباحث بدراسة حكؿ التطبيقية، كنظران لطبيعة الدراسة الميدانية يقكـ 

، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير "القطاع الحكومي وعالقتو بقمق المستقبل
في تخصص إدارة الدكلة كالحكـ الرشيد، كيستخدـ الباحث االستبانة المرفقة لجمع البيانات البلزمة 

 ليذه الدراسة.
يمانان مف الباحث  بأىمية مكضكع الدراسة، كأثرىا في تطكير مؤسسات الكطف، كيقينان بدعمكـ الكريـ كا 

لمبحث العممي كمجاالتو المتعددة، لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عف عبارات ىذه االستبانة، 
 في الخانة التي تمثؿ كجية نظرؾ نحك كؿ عبارة مف العبارات الكاردة، ككمي (√) كذلؾ بكضع عبلمة 

أمؿ في إجابتكـ عف جميع فقرات االستبانة بدقة كمكضكعية، كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة 
 كصادقة.
ذ يتقدـ الباحث ببالغ الشكر ككافر االحتراـ لحسف تعاكنكـ ككـر تجاكبكـ في إنجاح ىذا   كا 

ىتماـ البحث، كأكد أف أحيط سيادتكـ عممان بأف كؿ ما تدلكنو مف آراء أك بيانات ستككف مكضع ا
 الباحث كستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،
 الباحث: محمد عبد العزيز محمد أبك حرب    

 0592021010جكاؿ /                                                                           
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 -ت الشخصية والوظيفية:البيانا: أوالً 
 :في المربع المناسب () ضع إشارة

 الدرجة الوظيفية:  -1

 مدير عاـ                                نائب مدير عاـ
 مدير دائرة                                رئيس قسـ               رئيس شعبة

 العمر:     -2

 سنة فما فكؽ( 41)       (    40-31(          )سنة 30َ2-)سنة 
 :المؤىل العممي -3

 الثانكية العامة فما دكف                                            دبمـك متكسط
 بكالكريكس                                                     ماجستير فأعمى

 :سنوات الخدمة -4

 ( سنكات  َُ – ٓ)                                            سنكات ٓأقؿ مف 
 سنة ُٓأكثر مف                                               سنة (ُٓ-ُُ)
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 -ثانيًا: الرضا الوظيفي:
درجة شعكر العامميف بالرضا كالقناعة تجاه العمؿ، كالعبلقة مع اإلدارة، كالعبلقة مع زمبلء  و:يعرؼ الرضا الكظيفي بأن

 مؿ، كقناعات المكظفيف في التعاكف كاالحتراـ، كشعكرىـ بالرغبة في إنجاز األعماؿ في مناخ عمؿ سميـ.الع
 البعد األول / طبيعة الوظيفة

 درجت الموافقت

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 تتيح لي كظيفتي كمكظؼ تأميف مستقبمي "أمف كظيفي".     
 2 طاقاتي كقدراتي. الستثمارتكفر لي كظيفتي فرصة      
 3 تشعرني كظيفتي بأني شخص ذك قيمة كأحقؽ ذاتي.     
 4 تكفر لي كظيفتي الفرصة لمتطكر الكظيفي.     
 5 يمـز مف إمكانيات كتسييبلت لتأدية الكظيفة. يتكفر ما     
 6 جيدة. اجتماعيةتتيح لي كظيفتي مكانة      
 7 تتيح لي كظيفتي سمطة كصبلحية كافية ألداء عممي.     
 8 تمنحني كظيفتي التكامؿ كالترابط بيف مياـ عممي.     
 9 بمؤىبلتي العممية كالفنية. االرتقاءتتيح لي كظيفتي فرص      
 10 كمبلئمة. كاضحةالمياـ كاألدكار المنكطة بي      

 البعد الثاني / االستقرار الوظيفي
الموافقت درجت  

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 أرل بأف قانكف مكافأة نياية الخدمة يناسب عممي.     
تساعد اإلدارة كالزمبلء كبيئة العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار      

 الكظيفي.
2 

 3 األداء. االستقرار الكظيفي يتأثر سمبان أك إيجابان بنتائج تقييـ     
 4 كاألمف الكظيفي في مكاف عممي. باالستقرارأشعر      
 5 الكظيفي نتيجة خبرة كمينية المقيميف. باالستقرارأشعر      
 6 يتناسب العمؿ الذم أقـك بو مع قدراتي الذاتية.     
عمى مكانتي  ال يؤثرالتدكير اإلدارم في مكاف عممي      

 الكظيفية.
7 

 8 نجازم كأدائي الكظيفي مرضيان لي.أعتبر إ     
يكجد تكصيؼ كظيفي مناسب لكظيفتي يحدد ميامي      

 ككاجباتي.
9 

 10 الكظيفي زاد مف دافعيتي نحك العمؿ. باالستقرارشعكرم      
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 البعد الثالث / الرواتب والحوافز والترقيات
 درجت الموافقت

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
افقمو محايذ  

موافق 

 بشذة

 1 يتناسب راتبي "السمفة" مع العبء الكظيفي المكمؼ فيو.     
 2 يتناسب الراتب مع تكاليؼ المعيشة لي كألسرتي.     
 3 يكفر لي راتبي حياة كريمة بعد التقاعد.     
 4 راتبي مناسب مقارنو مع زمبلئي في الكزارات األخرل.     
 5 إنتاجية حيف أحصؿ عمى حكافز. أشعر أنني أصبح أكثر     
 6 أتمقى خطابات شكر كتقدير عند إتقاني لعممي.     
 7 يتفاخر مديرم بإنجازاتي أماـ اآلخريف.     
 8 تكفر لي كظيفتي فرص التقدـ كالترقي.     
 9 كفاعمية األداء. بالكفاءةترتبط الترقية في عممي      
 10 لحزبية دكر ميـ في الترقية.السياسية كا لبلعتباراتليس      

 البعد الرابع / العالقات اإلنسانية
 درجت الموافقت

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 يتكفر جك مف األلفة كالصداقة مع زمبلء العمؿ.     
 2 تتكفر أجكاء مف التعاكف كالمساعدة مع زمبلء العمؿ.     
 3 ييقدـ مديرم التكجيو المناسب لي لمعمؿ.     
 4 تتكفر درجة مف التفاىـ بيني كبيف رئيسي المباشر.     
 5 تكفر لي كظيفتي الفرص لمعبلقات الشخصية مع الزمبلء.     
 6 يتكفر التشجيع كالتحفير نحك العمؿ مف قبؿ الزمبلء.     
 7 كؿ فاعؿ.بش كاالجتماعاتيشركني المدير في النقاشات      
 8 تسكد المكضكعية كعدـ التحيز في المعاممة بيف المكظفيف     
 9 أعمؿ بركح الفريؽ مع الزمبلء في الكزارة لحؿ المشكبلت.     
 10 .كاقتراحاتيـأتقبؿ آراء زمبلء العمؿ      
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 -ثالثًا: قمق المستقبل:
تفكير السمبي تجاه المستقبؿ كالنظرة السمبية لمحياة، كعدـ القدرة كال باالرتياحىك عدـ الشعكر  يعرؼ قمؽ المستقبؿ بأنو:

 .عمى مكاجية األحداث الحياتية الضاغطة كتدني اعتبار الذات كفقداف الشعكر باألمف مع عدـ الثقة
 البعد األول / التشاؤم والتفكير السمبي تجاه المستقبل

  درجت الموافقت

 م العبارة

 

غير 

موافق 

 بشذة

غير 

فقموا  
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 أخشى أف تصبح محافظات غزة غير صالحة لمحياة.     
 2 أرل بأف آمالي كطمكحاتي كأحبلمي لف تتحقؽ مستقببل.     
 3 تراكدني فكرة مكت شخص عزيز عمي.     
 4 تراكدني أفكار بأني سأصاب بأمراض مزمنة في المستقبؿ.     
 5 ب متبلحقة سكؼ تستيدؼ غزة.أشعر أف ىناؾ حرك      
 6 يتممكني شعكر أف المستقبؿ غير كاضح.     
 7 أعتقد بأف التفكير في المستقبؿ ىك مصدر قمقي.     
     .  8 أشعر أف المستقبؿ يدعك إلى التشاـؤ
 9 أتكقع حدكث ككارث في المستقبؿ القريب.     
از حقيقي لمشعب أشعر بالتشاـؤ حياؿ إمكانية تحقيؽ أم إنج     

 الفمسطيني.
10 

 البعد الثاني / القمق من األحداث والمشكالت المستقبمية
 درجت الموافقت

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 أخشى مف عدـ تمكف الحككمة مف تكفير الركاتب.     
.أعتقد أف األكضاع السياسية تبعث عمى التشا       2 ـؤ
 3 يزعجني عدـ التكصؿ لمصالحو كطنية حقيقية.     
 4 أشعر بالقمؽ مف زيادة األسعار كغبلء المعيشة.     
 5 يقمقني تأخر صرؼ الركاتب.     
 6 أشعر بأف األكضاع االقتصادية بشكؿ عاـ ستزداد سكءان.     
 7 أخشى مف حدكث استيداؼ لممباني الحككمية.     
أف حياتي المستقبمية ستككف مميئة بالصعكبات  أعتقد     

 كالمشكبلت.
8 

أخشى مف انتشار األكبئة كاألمراض بشكؿ أكسع مستقببلن      
 نتيجة التمكث الناجـ عف الحركب.

9 

 10 أشعر أف الحصار المفركض عمى بمدم يسير نحك األسكأ.     
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 البعد الثالث / قمق المستقبل األسري والميني
موافقتدرجت ال  

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 أخشى حدكث خبلفات عائمية تيدد مستقبؿ أسرتي.     
 2 أشعر بعدـ الراحة لعدـ مساندتي مف قبؿ أسرتي.     
 3 يشغمني التفكير في احتماؿ فشؿ حياتي المينية.     
 4 نفسي كأسرتي في المستقبؿ. أخاؼ مف عدـ قدرتي عمى إعالة     
 5 أرل بأف مينتي ليس ليا قيمة.     
 6 باعثة عمى التعاسة كالشقاء. األسرية ستصبحأتكقع أف حياتي      
أبتعد عف التفكير في إنجاب األطفاؿ بسبب الظركؼ      

 الصعبة في بمدنا. االقتصادية
7 

 8 مستقبمي.أشعر بالضيؽ نتيجة قمؽ أسرتي المستمر عمى      
 9 أخشى أف أفقد مينتي في المستقبؿ.     
 10 أخشى أف أنقؿ مف مكاف عممي.     

 البعد الرابع / النظرة السمبية لمحياة
 درجت الموافقت

 م العبارة
غير 

موافق 

 بشذة

غير 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

 1 أشعر أنني ال أستطيع تحقيؽ طمكحاتي في الحياة.     
 2 تبلزمني فكرة المكت في كؿ كقت.     
 3 أجد صعكبة في التغمب عمى مشكبلتي.     
     .  4 أرل أف القيـ األخبلقية تضعؼ يكمان بعد يـك
 5 أرل أف العبلقات االجتماعية أصبحت مبنية عمى المصمحة.     
 6 أعتقد بأف الكاقع الذم أعيشو ال يدعك إلى التفاؤؿ.     
 7 بالتكتر عندما أفكر في مصيرم.أشعر      
 8 أجد صعكبة في التخطيط لممستقبؿ.     
 9 أشعر بصعكبة في تحقيؽ ذاتي.     
 10 أخشى الدخكؿ في عبلقات اجتماعية جديده.     

 شكرًا لحسن تعاونكم ،،،
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 ( يوضح تسييل ميمة باحث لوزارة المالية3.8ممحق رقم ).
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 ( يوضح تسييل ميمة باحث لوزارة التربية والتعميم4.8ممحق رقم )4
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 ( يوضح تسييل ميمة باحث لوزارة الصحة5.8ممحق رقم )5

 
 


