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 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

 

"المناخ التنظيمي وعالقته بفاعلية الذات لدي العاملين في شزكة تىسيع كهزباء 

 محافظات غشة"

 
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 

ف  ىذه الرسالة ككؿ، أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب إليو حيثما كرد، كا 
 عممي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

كأنو ال  ليذه الرسالةفي حقكؽ النشر  أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميابحؽ  أقركما 
 يجكز النشر إال بمكافقة رسمية مكتكبة مف األكاديمية.

 هلل خري الشاهدينوا
DECLARATION 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any 
other degree or qualification. 

I also acknowledged the right of the Management and Politics 
Academy for Postgraduate Studies to the copyright of this thesis and 
that its publication is admissible only through a formal, written consent 
by the Academy. 

 

 :Iyad S. S. ALsourani Student's name إياد شعباف صالح الصكراني   اسـ الطالب:
 :Date 30-12-2017 ىػػ 1439،  األكلى جمادل  05  التاريخ:
  :Signature إياد الصكراني إياد الصكراني التكقيع:

 



 

 
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

    فمسطيف –ميا المشترؾ مع جامعة األقصى غزةبرنامج الدراسات الع
 القيادة كاإلدارةتخصص 

 

الذات لدل  كعالقتو بفاعميةلتنظيمي ا اخالمن
محافظات كيرباء العامميف في شركة تكزيع 
 غزة
 

 :إعػداد الباحث
 إياد شعباف الصكراني

 
 :إشراؼ

 الجريسي عبد العزيز الدكتكر/ محمد
 
 

 استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير  دراسةقدمت ىذه ال
 تخصص القيادة كاإلدارة

 
 ففمسطي - غزة
 ـ 2017 –ق  1439

 



  



 

 أ
 

 
فً  المَّوً  ًبٍسـً   الرًَّحيـً  الرٍَّحمىَٰ

 
 

ـٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا) ييعىمِّميكي ًميـه  شىٍيءو  ًبكيؿِّ  كىالمَّوي  المَّوي  كى  ( عى
 .[282 :البقرة]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ب
 

 ىداءاإل
 أىدم ثمرة جيدم المتكاضع 

ماـ المرسميف  .. إلي طب القمكب   كدكائيا .. صمى عميؾ اهلل يا عمـ اليدمإلي السراج المنير كا 

 إلي مف بذؿ الغالي كالنفيس لكي يراني في ىذا المقاـ .. كالدم الحبيب 

إلي مف أرسمت الدعكات بكؿ ثقة إلي رب السمكات كاألرض لكي أنعـ بالتكفيؽ كالنجاح في ىذه 
 الحياة .. أمي الغالية 

 ف .. أخكتي كأخكاتي كأبنائيـ  الي رفقاء الدرب .. نبع الكفاء .. صفكة اإلخكا

 إلي زكجتي الغالية التي صبرت الكثير ككانت سندا كعكنان لي

 إلي ركح عمي الغالي المرحـك د. حسف أبك جيؿ. الي خالتي الغالية أـ عمر حفظيا اهلل كأبناءىا  

لكد القادـ إلي ميجة قمبي كفمذات كبدم أبنائي عمرك كعبد اهلل كبناتي ىيا كسامية كزيف كالي المك 
  .اهلل الذم لـ يرل النكر بعد شاء إف

إلي مف أشعؿ ركحو في اآلفاؽ مصباحان .. كأكقد الحمـ آماال كأفراحان .. إلي مف حمؿ ىـ بناء 
الجيؿ متخذان مف درب أحمد لؤلمجاد مفتاحان .. إلي رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة د. محمد 

لي جميع أساتذة األ  كاديمية .. أداميـ اهلل شمكعان لمعمـ كالمعرفة إبراىيـ المدىكف كا 

 إلي األسكد عمي الثغكر فكؽ األرض كتحت األرض إلي حماة الكطف المجاىديف العظاـ

 إلي مف غطت دماؤىـ ثرم فمسطيف المبارؾ .. إلي أركاح الشيداء األطيار 

 رم الحرية إلي مف أرىقكا السجاف .. الي القابعيف خمؼ القضباف كفي الزنازيف .. أس

إلي مسرل الحبيب محمد كبكابة السماء .. إلي األقصى الجريح  كالقدس العاصمة األبدية 
 لفمسطيف .
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 الشكر كالتقدير
قاؿ رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " فمف ىذا المنطمؽ 

يف .. كالصبلة كالسبلـ عمي الشكر هلل سبحانو كتعالي ذم الفضؿ كالمنة كىك المكفؽ المع
 المبعكث رحمة لمعالميف كعمي الو كأصحابو أجمعيف 

 ثـ إلي مف دفعا ثمرة عمرييما، لكي أصؿ إلي درجة مف العمـ .. كالدم الحبيبيف أداميما ربي لي

لي األساتذة األفاضؿ  ثـ الي أكاديمية اإلدارة كالسياسة التي أتاحت لي فرصة البحث العممي، كا 
كما أتقدـ بالشكر الخاص لدكتكر محمد عبد العزيز الجريسي الذم تفضؿ مشككران بقبكؿ  فييا ..

رشاد كأساؿ اهلل أف يرفع  األشراؼ  عمي ىذه الرسالة كما بذلو مف جيد ككقت كصبر كنصح كا 
 قدرة في الداريف 

دمة ككذلؾ الشكر مكصكؿ إلي األخ العزيز ـ. سمير عبدالرزاؽ مطير مدير عاـ الشركة لما ق
 مف دعـ معنكم كتسييؿ ميمتي أثناء التطبيؽ في الشركة

 ككذلؾ الشكر لنقابة العامميف في الشركة  

كما أتقدـ لجميع  األخكة الزمبلء في الشركة كاألخكة الزمبلء في األكاديمية الذيف كقفكا بجانبي 
 كقدمكا كؿ الدعـ كالمساندة إلنجاز رسالتي 

رم كأمتناني لؤلعضاء المناقشيف الدكتكر محمد ابراىيـ كأخيرا ال يسعني إال أف أسجؿ شك
.. كأساؿ اهلل أف يكفقني لما المدىكف مناقشان داخميان كالدكتكر درداح حسف الشاعر مناقشان خارجيان 

 .    يحب كيرضي
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 ممخص الدراسة
 شركة في العامميف لدل الذات ةبفاعمي كعبلقتوالمناخ التنظيمي  عمى التعرؼ ىإلىدفت الدراسة 

الباحث المنيج الكصفي  استخدـ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  غزة محافظات كيرباء تكزيع
 كعبلقتو التنظيمي المناخ استبانةاستبانة لجمع البيانات، حيث طبقت  التحميمي، كأعد الباحث

( 279، كبمغت عينة الدراسة )غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف للد الذات بفاعمية
 :كمكظفة. فتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا مكظفنا

 كىي%(، 49.23)  مستكل تكفر المناخ التنظيمي في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة بمغ -
  .المتكسط مف ىأدن نسبة
، %(77.91)غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة فيالعامميف بمغ مستكل فاعمية الذات لدل  -

  رتفعة.كىي نسبة م
المناخ التنظيمي كالدرجة الكمية لفاعمية الذات  تكفر بيف إحصائيناتبيف كجكد عبلقة طردية دالة  -

  .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركةلدل العامميف في 
عبلقة طردية بيف الييكؿ التنظيمي كمشاركة العامميف كالتكنكلكجيا كنمط االتصاؿ جكد ك  -

 كفاعمية الذات.  بيف القيادة إحصائيناقات دالة كفاعمية الذات، كلـ تظير عبل
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كما تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 الجنس كمتغيرتعزل لمتغير  غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة فيمستكل المناخ التنظيمي 
زل التعميمي، كفركؽ تع ير المستكلما ظيرت فركؽ تعزل لمتغالعمر كمتغير سنكات الخبرة، في

 إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد اللمتغير المسمى الكظيفي، ك  لمتغير مكاف العمؿ، كفركؽ تعزل
 محافظات كيرباء تكزيع شركة فيفاعمية الذات  مستكل حكؿ المبحكثيف استجابات متكسطات في
مكاف العمؿ، فيما ظيرت فركؽ رات العمر، المستكم التعميمي، سنكات الخبرة، لمتغي تعزل غزة

 تعزل لمتغير الجنس، كالمسمى الكظيفي.
 :  عدة تكصيات أىميا الباحثكفي ضكء نتائج الدراسة أكصى 

عدادضركرة  -  .ىيكؿ تنظيمي مرف كمناسب لطبيعة العمؿ في الشركة كتصميـ كجكد كا 
يمي كالكصؼ عداد الييكؿ التنظإكأىمية االىتماـ بمؤىبلت كتخصصات العامميف عند  -

 .الكظيفي
 معالجة تظممات المكظفيف بشفافية كعدؿ كمساكاةد لكائح كأنظمة لمتقييـ كالتحفيز ك ضركرة كجك  -

 .يـلديعنكية كمستكل فاعمية الذات لرفع الركح الم
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Abstract 

This study aimed to identify the organizational climate and its relation to the self-

efficacy for the employees of Gaza Electricity Distribution Corporation (GEDCo). 

The researcher  used  the analytical descriptive approach to achieve the study 

objectives. A structured questionnaire was prepared for data collection. The 

questionnaire was intended  to the organizational climate and its relation to the 

self-efficacy for GEDCo employees, the study sample consisted of  (279) 

employees ( males and  females). The most important findings of the study 

revealed that  the availability level of the organizational climate in Gaza 

Electricity Distribution Corporation was (49.23%), which is lower than the 

average and the level of self-efficacy among Gaza Electricity Distribution 

Corporation employees was (77.91%) which is considered high . A statistically 

significant relationship was found between the organizational climate and the 

overall degree of self-efficacy among Gaza Electricity Distribution Corporation 

employees, and also a positive relationship between the organizational structure, 

employees participation, technology, communication style, and self-efficacy. But 

no statistically significant relationship between leadership and self- efficacy. 

There were no statistically significant differences for  the responses of the respondents 

related to the level of the organizational climate in Gaza Electricity Distribution 

Corporation due to the variables of gender, age, and years of experience. Differences 

were attributed to the  educational level variable and the workplace variable, There 

were no statistically significant differences in the responses of respondents for the 

level of self-efficacy in Gaza Electricity Distribution Corporation due to the variables 

of age, educational level, years of experience, workplace, but there were differences 

due to gender and job title variables. 

In the light of the results of the study, the researcher recommended it is necessary for 

existing , preparing, and designing a flexible and an appropriate organizational 

structure for the nature of work in the corporation, and the importance qualifications 

and specialties of the employees in the preparation process of the organizational 

structure and job description. The researcher also recommended for the necessity of 

regulations and systems for evaluation and motivation. In addition, employees 

grievances should be addressed transparently ,fairly,  and equally to raise their 

incorporeal spirit and the self-efficacy level 
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 فيرس المحتكيات
 الصفحة المكضكع

 ب اإلىداء
 ج الشكر كالتقدير

 د الممخص
Abstract  ق 

 ك محتكياتال فيرس
 ح الجداكؿ فيرس
 م المبلحؽ فيرس

 1 الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة 
 2 مقدمة

 3 أكال: مشكمة الدراسة كأسئمتيا
 4 ثانيا: أىداؼ الدراسة
 5 ثالثا: أىمية الدراسة

 5 رابعا: متغيرات الدراسة
 7 خامسا: فرضيات الدراسة
 8 سادسا: حدكد الدراسة 

 8 سابعا: مصطمحات الدراسة
 10 الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم لمدراسة

 11 المبحث األكؿ: المناخ التنظيمي
 12 أكال: مفيـك المناخ التنظيمي
 14 ثانيان: أىمية المناخ التنظيمي

 15 ئص المناخ التنظيمي ثالثان: خصا
 16 رابعا: عناصر كأبعاد المناخ التنظيمي

 25 خامسا: أنكاع المناخ التنظيمي
 30  التنظيمي المناخسادسا: مداخؿ قياس 

 31 المبحث تعقيب عاـ عمى
 32 المبحث الثاني: فاعمية الذات 

 32 الذات فاعميةاكال: تعريؼ 
 33 الذات فاعميةثانيا: نظريات 

 36 الذات فاعميةلثا: خصائص ثا
 38 الذات فاعميةرابعا: أبعاد 

 38  الذات فاعميةفي  ةخامسا: العكامؿ المؤثر 
 40 الذات فاعميةسادسا: مصادر 

 43 الذات فاعميةسابعا: آثار 
 46 المبحث الثاني  تعقيب عاـ عمى
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 الصفحة المكضكع
 47 الفصؿ الثالث: الدراسات السابقة

 48 سات التي تناكلت المناخ التنظيميالدرا: اكال
 57 فاعمية الذات  تناكلت التي الدراسات :ثانيا

 61 التعقب عمي الدراسات السابقة
 64 الفصؿ الرابع: المنيجية كاإلجراءات

 65 البحث كأسمكب منيجية: اكال
 66 مجتمع الدراسة :ثانيا

 66 ثالثا: عينة الدراسة
 68 رابعا: أداة الدراسة 

 77 خامسا: المعالجات اإلحصائية
 80 الفصؿ الخامس: تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة

 82 نتائج السؤاؿ األكؿ كمناقشتيا 
 91 كمناقشتيا ثانيال السؤاؿ نتائج
 92 كمناقشتيا ثالثال السؤاؿ نتائج
 98 كمناقشتيا رابعال السؤاؿ نتائج
 103 كمناقشتيا خامسال السؤاؿ نتائج

 109 الفصؿ السادس: النتائج كالتكصيات 
 110 نتائج الدراسة :اكال
 113 مدل تحقيؽ األىداؼ  :ثانيا
 114 التكصيات :ثالثا
 116 مقترحات الدراسة :رابعا

 117 قائمة المصادر كالمراجع
 118 المصادر :اكال
 118 المراجع العربية  :ثانيا
 122 المراجع األجنبية :ثالثا
 122 المكاقع اإللكتركنية :رابعا

 123 قائمة المبلحؽ 

 
 
 
 
 
 



 ح
 

 فيرس الجداكؿ
 الصفحة المكضكع

 63 الفجكة البحثية (: 1جدكؿ رقـ )
 66  المقرات عمى الدراسة مجتمع أفراد تكزيع (:2) رقـ جدكؿ
 67   المقرات عمى الدراسة عينة أفراد تكزيع (:3) رقـ جدكؿ
 68 االستبانة محاكر عمى الفقرات تكزيع (:4) رقـ جدكؿ
 69 المقياس درجات (:5) رقـ جدكؿ
 70 لممجاؿ الكمية كالدرجة" العميا دارةاإل قناعة مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:6) رقـ جدكؿ
 70 لممجاؿ الكمية كالدرجة" القيادة" مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:7) رقـ جدكؿ
 71 لممجاؿ الكمية كالدرجة العامميف مشاركة مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:8) رقـ جدكؿ
 71 لممجاؿ الكمية كالدرجة االتصاؿ نمط مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ(:9) رقـ جدكؿ
 72 لممجاؿ الكمية كالدرجة العمؿ طبيعة مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:10) رقـ جدكؿ
 72 لممجاؿ الكمية كالدرجة التكنكلكجيا مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:11) رقـ جدكؿ
 73 لممجاؿ الكمية كالدرجة الفاعمية ك القدرة مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:12) رقـ جدكؿ
 74 لممجاؿ الكمية كالدرجة بالذات التحكـ مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف رتباطاال معامؿ (:13) رقـ جدكؿ
 74 لممجاؿ الكمية كالدرجة الشخصية القيادة مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ (:14) رقـ جدكؿ
 االرتبػاط ،معامػؿ لممحػكر يةالكم كالدرجة( التنظيمي المناخ) محكر مف مجاؿ كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ (:15) رقـ جدكؿ
 75 لممحكر الكمية كالدرجة( الذات فاعمية) محكر مف مجاؿ كؿ درجة بيف

 76  ستبانةاال ثبات لقياس النصفية كالتجزئة كركنباخ ألفا معامؿ (:16) رقـ جدكؿ
 77 الطبيعي التكزيع اختبار نتائج (:17) رقـ جدكؿ
 80 االستمارات (:18) رقـ جدكؿ
 81 لبلستبانة كلياأل الصفحة فقرات (:19) رقـ جدكؿ
 82 التنظيمي الييكؿ لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:20) رقـ جدكؿ
 83 القيادة لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط(:21) رقـ جدكؿ
 84 العامميف مشاركة لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:22) رقـ جدكؿ
 85 االتصاؿ نمط لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي كسطال (:23) رقـ جدكؿ
 86 العمؿ طبيعة لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:24) رقـ جدكؿ
 87 التكنكلكجيا لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:25) رقـ جدكؿ
 88 التنظيمي المناخ لمجاالت النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:26) رقـ جدكؿ
 89 الفاعمية ك القدرة لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:27) ـرق جدكؿ
 90 بالذات التحكـ لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:28) رقـ جدكؿ
 90 الشخصية القيادة لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:29) رقـ جدكؿ
 92 الذات فاعمية لمجاؿ النسبي كالكزف الحسابي الكسط (:30) رقـ جدكؿ
 تكزيػػع شػػركة فػػي العػػامميف لػػدل الػػذات فاعميػػة كمسػػتكل التنظيمػػي المنػػاخ تػػكافر درجػػة بػػيف االرتبػػاط معامػػؿ (:31) رقػػـ جػػدكؿ
 93 غزة محافظات كيرباء

 94 كيربػػػاء تكزيػػػع شػػػركة فػػػي العػػػامميف لػػػدل الػػػذات فاعميػػػة كمسػػػتكل التنظيمػػػي الييكػػػؿ بػػػيف االرتبػػػاط معامػػػؿ (:32) رقػػػـ جػػػدكؿ
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 غزة محافظات
 94 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية كمستكل القيادة بيف االرتباط معامؿ (:33) رقـ جدكؿ
 كيربػػػاء تكزيػػػع شػػػركة فػػػي العػػػامميف لػػػدل الػػػذات فاعميػػػة كمسػػػتكل العػػػامميف مشػػػاركة بػػػيف االرتبػػػاط معامػػػؿ (:34) رقػػػـ جػػػدكؿ

 94 غزة محافظات

 محافظػات كيربػاء تكزيػع شػركة فػي العػامميف لػدل الذات فاعمية كمستكل االتصاؿ نمط بيف االرتباط ؿمعام(: 35جدكؿ رقـ )
 95 غزة

 محافظػات كيربػاء تكزيػع شػركة فػي العػامميف لػدل الػذات فاعميػة كمسػتكل العمؿ طبيعة بيف االرتباط معامؿ (:36) رقـ جدكؿ
 95 غزة

 96 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية كمستكل ياالتكنكلكج بيف االرتباط معامؿ (:37) رقـ جدكؿ
 97 الذات فاعمية تحقيؽ في المساىمة عمى التنظيمي المناخ تكافر لتأثير المتعدد االنحدار تحميؿ اختبار نتائج (:38) رقـ جدكؿ
 98 الجنس –مستقمتيف لعينتيف( ت)  اختبار نتائج (:39) رقـ جدكؿ
 99 العمر" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:40) رقـ ؿجدك 

 100 التعميمي المستكل" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:41) رقـ جدكؿ
 101 الخبرة سنكات" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:42) رقـ جدكؿ
 102 العمؿ مكاف" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:43) رقـ جدكؿ
 103  الكظيفي المستكل" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:44) رقـ جدكؿ
 104 الجنس –مستقمتيف لعينتيف( ت)  اختبار نتائج (:45) رقـ جدكؿ
 105 العمر" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:46) رقـ جدكؿ
 106 التعميمي المستكل" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:47) رقـ جدكؿ
 106 الخبرة سنكات" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:48) رقـ جدكؿ
 107 العمؿ مكاف" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:49) رقـ جدكؿ
 108 الكظيفي المستكل" األحادم التبايف" اختبار نتائج (:50) رقـ جدكؿ
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 فيرس المالحؽ
 الصفحة الممحؽ

 124 المحكميف السادة أسماء( : 1) رقـ ممحؽ

 125 التحكيـ قبؿ الدراسة كأدكات التحكيـ رسالة( : 2) رقـ ممحؽ

 131 التحكيـ بعد الدراسة أدكات(: 3) رقـ ممحؽ
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 الفصؿ األكؿ : اإلطار العاـ لمدراسة
 مقدمة:

 ىـ فػػي البػػر كالبحػػراف خمػػؽ" كلقػػد كرمنػػا بنػػى أدـ كحممنػػخمػػؽ اهلل اإلنسػػاف كفضػػمو عمػػى كثيػػر ممػػ
(، كال شػؾ أف ىػذا 70) اإلسراء:  ىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبلن اكفضمن تاىـ مف الطيباكرزقن

عمػػػار  التفضػػػيؿ مػػػرتبط بمػػػا مػػػنح لػػػو مػػػف إمكانػػػات كقػػػدرات تجعمػػػو قػػػادران عمػػػى العمػػػؿ كاإلنتػػػاج، كا 
 .تيا األرض، كخبلف

تحقيػػؽ أىػػدافيا تػػكافر عػػدد مػػف المتغيػػرات التنظيميػػة بشػػكؿ  يتطمػػب ةمنظمػػك أم شػػركة أنجػػاح إف 
المنظمػة شخصػيتيا. ك الشػركة أمف أىميا المناخ التنظيمي، إذ يعكس المنػاخ التنظيمػي فػي سميـ 

رضػػا  فػػيفييػػا كيعتبػػر أيضػػا مػػف محػػددات السػػمكؾ التنظيمػػي فيػػك يػػؤثر  كفكمػػا يتصػػكرىا العػػامم
 . يـ لدىفاعمية الذات  كفي مستكل مستكل أدائيـ فيالعامميف ك 

 ي فػػي ظػػؿ التغيػػرات البيئيػػة السػػريعة التػػي تعيشػػياكتػػزداد أىميػػة كجػػكد منػػاخ تنظيمػػي صػػح      
المنظمػات كالمنافسػة الشػديدة كالػدخكؿ إلػػى العكلمػة كالتغيػر التكنكلػكجي السػريع، ممػػا  كلشػركات أا

ف اإلبػػػداع ىػػك العمميػػة التػػػي أ، إذ يفالمنظمػػػة اإلبػػداع كالتطػػكير المسػػتمر الشػػركة أك يفػػرض عمػػى 
التنظيمي يمثؿ كصؼ خصػائص بيئػة العمػؿ، لػذا فػبل بػد يكمف كراءىا أم تقدـ. كلما كاف المناخ 

لفاعمية الػذات  مف أف يتأثر سمكؾ األفراد اإلبداعي بالمناخ التنظيمي السائد فإما أف يككف مشجعان 
لئلبداع أك معكقان لو، فالمناخ التنظيمي الصحي يعطي الفرصة لنمك الطاقات اإلبداعية كيشجع  ك

أكسع في العمػؿ كاالتصػاالت كاتخػاذ القػرارات، كيقػدـ الحػكافز الماديػة التجديد كيمنح األفراد مجاالن 
ػ ػ اتنظيمينػ اكالمعنكيػة. فالمنظمػات المبدعػة ىػي التػي تػكفر مناخن يتأصػؿ فيػو اإلبػداع كيػدؼ  امبلئمن
كحيكيػػػة يشػػػترؾ بيػػػا كافػػػة المػػػكظفيف، فيػػػك  ةمؤسسػػػي متجػػػدد، كتجعػػػؿ مػػػف اإلبػػػداع ميمػػػة أساسػػػي

 دىارىا. ساس لنمكىا ككجكدىا كاز األ
تعبػر عػف معتقداتػو حػكؿ  حكاـ الصادرة عف الفرد كالتػيكـ فاعمية الذات ىك مجمكعة مف األمفيك 

عبة كالمعقػػػدة، التعامػػؿ مػػع المكاقػػػؼ الصػػالقيػػػاـ بسػػمككيات معينػػة، كمركنتػػػو فػػي ىػػػذا  قدراتػػو عمػػى
الثقػػػة عممػػػي: بعػػػاد التحميػػؿ التػػو لئلنجػػػاز، كيتضػػػمف ىػػذا المفيػػػـك أمثابر  كتحػػدم الصػػػعاب، كمػػػدل

التحكـ في ضغكط الحياة، كتجنب المكاقؼ التقميدية، كالصمكد أماـ خبػرات  بالنفس، كالمقدرة عمى
 .(297:2000)الشعراكم،الفشؿ، كالمثابرة لئلنجاز
ميمػػػا فػػػي رضػػػا الفػػػرد عػػػف عممػػػو حيػػػث أف فاعميػػػة الػػػذات ىػػػي التكقػػػع  تمعػػػب فاعميػػػة الػػػذات دكران 

ا فييػا كتشػبع حاجتػو، إف السمكؾ الػذم يحقػؽ نتػائج مرغكبنػالمكجكد لدل الفرد بأنو قادر عمي أداء 
مػا ألمذات يعتقدكف بأنيـ قادركف عمي التغيير كالسيطرة عمػي البيئػة،  عاليةالذيف يتمتعكف بفاعمية 

جزيف عف القياـ بسمكؾ مؤثر كلػو نتائجػو. الذيف يتصفكف بفاعمية منخفضة فإنيـ يركف أنفسيـ عا
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 فاعمية تشير إلىبيف تكقعات الفاعمية كتكقعات النتيجة، فتكقعات ال كمف ىنا يمكف أف نحدد الفرؽ
ثقػػػة الفػػػرد فػػػي قدراتػػػو عمػػػي القيػػػاـ بسػػػمكؾ معػػػيف، أمػػػا تكقعػػػات النتيجػػػة فيػػػي تنبػػػؤ الفػػػرد بالنتػػػائج 

 .(70:2008)الرشيدم،المحتممة لذلؾ السمكؾ 
خدمػػة  مػف مػا تقدمػػوبالغػػة لك  عاليػةأىميػة كتعتبػر شػركة تكزيػػع كيربػاء محافظػػات غػزة شػػركة ذات 

تعػد مػف ضػركريات الحيػاة لممػكاطف الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة ك تضػـ  الكيرباء التػي تكزيع سمعة
داريػػػػيفمكظػػػػؼ بػػػػيف ميندسػػػػيف كمحاسػػػػبيف  1012يفػػػػكؽ  اكبيػػػػرن  اعػػػػددن  كفنيػػػػيف يقكمػػػػكف بالعمػػػػؿ  كا 

 ،ار ظػػالـلمػػا يعانيػػو القطػػاع كالشػػركة مػػف حصػػ كتبػػي فػػي ظػػركؼ بالغػػة التعقيػػد نظػػرنامالميػػداني كال
فاعميػػة الػػذات  عمػػى يػػؤثر إيجابنػػا كرد البشػػرم الكبيػػر مػػف المػػكظفيف لمنػػاخ تنظيمػػيكيحتػاج ىػػذا المػػ

 . لدييـ
 كأسئمتيا. مشكمة الدراسةأكال : 
 العامميف بيف مشتركة مصمحة ىنالؾ تكزيع الكيرباء،مف عمؿ الباحث في شركة  اانطبلقن 

 التطكر عمى يساعد صحي تنظيمي مناخ تشركاال يسكد أف في بيا يعممكف التي شركاتكال
 كيحفزىـ يـلدي التحدم مف انكعن  كيخمؽ العمؿ عف رضاىـ مستكل مف كيرفع لمعامميف الذاتي

 . لدييـكفاعمية الذات  أدائيـ مستكل كمف معنكياتيـ مف كيرفع لئلبداعية
 كقت مف اجعتوكمر  فييا السائد التنظيمي المناخ ألىمية المنظماتك شركات أال إدراؾ عدـ إف

 ك فاعمية الذات اإلبداعي السمكؾ كحفز ،التنظيمي التطكير كبيف بينو الكثيقة الصمة رغـ آلخر
 كتحسيف يـلدي المعنكية الركح مستكل كرفع العامميف دكافع في أثر مف لو كلما ،العامميف لدل

 الدراسة مشكمة ففإ تحديدان  أكثر كبشكؿ. كالبحث العناية تستحؽ مشكمة ؿشكّ  قد أدائيـ مستكل
 شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة  ىيكمة بإعادة مؤخران  قرارىا اتخذت قد الحككمة أف في تتمثؿ

 تستطيع تجارية أسس كفؽ العمؿ مف الشركة تتمكف حتى سمطة الطاقة الفمسطينية مع بالتعاكف
 إال المشتركيف، تياجاتاح كتأميف الذاتية، مصادرىا مف كالتكسع لمتطكير البلـز التمكيؿ تأميف بيا
 ليذا العمؿ، إنجاز في االين ح المتبعة التقميدية بالياألس بيذه يتأتى لف االستراتيجي اليدؼ ىذا أف

 كالتحكالت التغيرات لمكاجية جديدة عمؿ نمطية لتبني إلحاحان  أكثر كاإلبداع االبتكار أصبح
 المناخ تقييـ يستدعي مما عياكتنك  االحتياجات ككثرة ةاليالم المكارد شح ظؿ في المتكقعة
فاعمية الذات لدل العامميف  في كعبلقتو محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في السائد التنظيمي

 كالبشرية المادية المكارد الستغبلؿ جديدة باليأس كابتكار اإلبداعي السمكؾ تبني بالشركة ك
كة تكزيع محافظات غزة في شر  لمعامميف المناخ التنظيميانطبلقان مف أىمية ك . مثمى بطريقة

سة جنبية كالعربية التي تناكلت دراكجكد العديد مف الدراسات األ كرغـ .فاعمية الذات كتأثيره عمى
ف الدراسة أال إ ك النشاط الذم تقـك بو،أاختبلؼ تصنيفيا  في المنظمات عمى لمناخ التنظيميا
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كفاعمية الذات  متغيرم المناخ التنظيمي التي تتناكؿ) في حدكد عمـ الباحث(  ىي الكحيدة الحالية
 .  محافظات غزةتكزيع كيرباء لدل العامميف في شركة 
 تساؤالت الدراسة:

 :اليالتفي السؤاؿ الرئيس مشكمة الدراسة  تتمثؿ
 الكيربػػاء تكزيػػع شػػركةي فػػ العػػامميفل لػػد الػػذات ةكفاعميػػ منػػاخ التنظيمػػيالعالقػػة بػػيف مػػا ال

 ؟بمحافظات غزة
 :ةاليالتسؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية كيتفرع مف ال

 غزة؟ محافظات العامميف في شركة تكزيع كيرباء لدل مستكل المناخ التنظيميما  .1
 غزة؟ محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميفل لدالذات  فاعميةما مستكل  .2

فر المناخ ا( بيف درجة تك α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكل )كجد عبلقة ذىؿ ت .3
 غزة؟محافظات  كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع كيرباء يميالتنظ
ط تقديرات أفراد ( بيف متكسα≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكل )كجد فركؽ ذىؿ ت .4

 شركة تكزيع كيرباء في لدل العامميف فر المناخ التنظيميادرجة تك  عينة الدراسة في
 ،التعميمي، المسمى الكظيفي المستكل العمر، ،متغيرات: )الجنسل غزة تعزل  محافظات

 (؟الخبرة مكاف العمؿ، سنكات
( بيف متكسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستكل )كجد فركؽ ذىؿ ت .5

 محافظات ل العامميف في شركة تكزيع كيرباءلد راسة في مستكل فاعمية الذاتعينة الد
 مكاف، الكظيفي المسمى، التعميمي المستكل، العمر الجنس،)غزة تعزل إلى متغيرات: 

 ؟(الخبرة سنكات، العمؿ
 ثانيا: أىداؼ الدراسة.

 :اليالتتيدؼ الدراسة إلى 
 محافظػػات كيربػػاءشػػركة تكزيػػع  فػػي العػػامميف لػػدل المنػػاخ التنظيمػػي مسػػتكل ؼ إلػػىالتعػػر  .1

 غزة.
 .غزة ظاتمحاف كيرباء تكزيع شركةي ف العامميف لدل مناخ التنظيميال تحديد مستكل .2
ف فػي العػاممي لػدل كمسػتكل فاعميػة الػذات المنػاخ التنظيمػيبياف طبيعة العبلقة بيف درجة  .3

 .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة
 المسػػػمى، التعميمػػػي المسػػػتكل، العمػػػر الجػػػنس،)متغيػػػرات:  فػػػركؽ فػػػي كجػػػكد عػػػفالكشػػػؼ  .4

دراسة حكؿ درجة في متكسط تقديرات أفراد عينة ال (الخبرة سنكات، العمؿ مكاف، الكظيفي
 .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل المناخ التنظيمي فراتك 



5 
 

 المسػػػمى، التعميمػػػي المسػػػتكل، العمػػػر الجػػػنس،)متغيػػػرات:  فػػػي فػػػركؽ كجػػػكد عػػػف الكشػػػؼ .5
د عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ فػػػي متكسػػػط تقػػػديرات أفػػػرا (الخبػػػرة سػػػنكات، العمػػػؿ مكػػػاف، الػػػكظيفي
 .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في امميفالع لدل الذات فاعميةمستكل 

 ثالثا: أىمية الدراسة.
 :اليالتتكمف أىمية الدراسة حسب 

 األىمية النظرية:  .1
 لدل الذات فاعميةكعبلقتو ب لو الدراسة، كىك المناخ التنظيميأىمية المكضكع الذم تتناك  -

 .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف
ة، كخاصة الفمسطينية منيا، كالتي تربط بيف المتغير المستقؿ كالتابع ندرة الدراسات السابق -

 .فقط في ىذه الدراسة
 سيتـ التي النتائج خبلؿ مف كذلؾ العربية المكتبة ثراءإ في المتمثؿ عممية إضافة -

 . ياإلي التكصؿ

 األىمية العممية: .2
ي إعػػداد بػػرامج فػػتفيػػد ىػػذه الدراسػػة شػػركة تكزيػػع كيربػػاء محافظػػات غػػزة أف مػػف المتكقػػع   -

 الكيربػػػػاء تكزيػػػػع شػػػػركة فػػػػي العػػػػامميفتحسػػػػف مػػػػف مسػػػػتكل فاعميػػػػة الػػػػذات لػػػػدل  إرشػػػػادية
 غزة. محافظات

غػزة فػي عقػػد بػرامج المنيجيػػة  محافظػػات دارة شػركة تكزيػػع كيربػاءإتفيػد ىػػذه الدراسػة قػد   -
 .مى تحسيف مستكل فاعمية الذات لدل العامميف فيياتساعد ع

العػػػامميف، حيػػػث أف الدراسػػػة تيػػػدؼ لمكشػػػؼ عػػػف  الحاليػػػةة مػػػف المتكقػػػع أف تفيػػػد الدراسػػػ -
. ممػػا يػػػنعكس عمػػي تصػػػرفاتيـ تجػػاه أنفسػػػيـ لػػػدييـالعبلقػػة بػػيف المنػػػاخ التنظيمػػي كفاعميػػػة الػػذات 

 كتجاه اآلخريف، كالعمؿ عمى تطكيرىا كتحسينيا. 
 

 : متغيرات الدراسة.رابعا
 :اليالت، كتشتمؿ عمى : المناخ التنظيميالمتغير المستقؿ .1

 .الييكؿ التنظيمي -
 .القيادة -
 .طبيعة العمؿ -
 .كنكلكجياالت -
 االتصاؿ. -
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 المشاركة في اتخاذ القرارات. -
 كيشتمؿ عمى : فاعمية الذاتالمتغير التابع .2

 القدرة كالفاعمية   -
 التحكـ بالذات   -
 القيادة الشخصية   -

 :اليالت: كتشتمؿ عمى المتغيرات الشخصية .3
 الجنس. -
 .التعميمي المستكل -
 ى الكظيفي.المسم -
 الخبرةسنكات  -
 العمر -
          العمؿ مكاف -

 (:1شكؿ رقـ )
 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقؿ:
 التنظيمي المناخ

 
 

 المتغير التابع:
 فاعمية الذات

  الييكؿ التنظيمي
 قدرة كالفاعميةال القيادة

 التحكـ بالذات طبيعة العمؿ 
 تكنكلكجياال

 االتصاؿ
 ةالقيادة الشخصي

  تالمشاركة في اتخاذ القرارا
، سنكات الخبرة، العمر، التعميمي، المسمى الكظيفي ، المستكل: )الجنسالمتغيرات الشخصية

 (مكاف العمؿ
 )جرد بكاسطة الباحث، بناءن عمى الدراسات السابقة(
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 خامسا: فرضيات الدراسة.
 الفرضية الرئيسة األكلى:

( بػػيف درجػػة تػػكافر المنػػاخ التنظيمػػي α≤0.05ة عنػػد مسػػتكل )تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائيال 
 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميفكمستكل فاعمية الذات لدل 

 كيتفرع منيا :
( بيف الييكؿ التنظيمػي كمسػتكل α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )ال : أكالن 

 محافظات غزة.  كيرباء عتكزي شركة في العامميففاعمية الذات لدل 
( بػػيف القيػػادة كمسػػتكل فاعميػػة α≤0.05تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) ال ا:ثانينػػ

 محافظات غزة.  كيرباء تكزيع شركة في العامميفالذات لدل 
كمسػػتكل  ( بػػيف طبيعػػة العمػػؿα≤0.05تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )ال ا: ثالثنػػ

 محافظات غزة.  كيرباء تكزيع شركة في العامميفلدل  فاعمية الذات
كمسػػػتكل  كنكلكجيػػػا( بػػػيف التα≤0.05تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )ال ا: رابعنػػػ

 محافظات غزة.  كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل 
ػػػ التصػػػاؿ كمسػػػتكل ( بػػػيف اα≤0.05تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )ال ا: خامسن

 محافظات غزة.  كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل 
( بػػيف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ α≤0.05تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )ال ا: سادسنػػ

 محافظات غزة.  كيرباء تكزيع شركة في العامميفالقرارات كمستكل فاعمية الذات لدل 
 :الفرضية الرئيسة الثانية

( بػػػػيف أبعػػػػاد درجػػػػة تػػػػكافر المنػػػػاخ α≤0.05ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) فػػػػركؽتكجػػػػد ال 
، االتصاؿ، المشػاركة فػي كنكلكجيا، التطبيعة العمؿالتنظيمي مجتمعة )الييكؿ التنظيمي، القيادة، 
 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميفاتخاذ القرارات( كمستكل فاعمية الذات لدل 

 رضية الرئيسة الثالثة:الف
( بػػػيف متكسػػػط تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة α≤0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )

 غػزة محافظػات كيربػاء تكزيػع شػركة فػيالدراسة حكؿ درجة تكافر المنػاخ التنظيمػي لػدل العػامميف 
 سػنكات، العمػؿ فمكػا، الكظيفي المسمى، التعميمي المستكل، العمر الجنس،)تعزل إلى متغيرات: 

 .(الخبرة
 الفرضية الرئيسة الرابعة:

( بػػػيف متكسػػػط تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة α≤0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )
تعػزل  غػزة محافظػات الكيربػاء تكزيػع شػركة فػي العػامميفالدراسة حكؿ مستكل فاعميػة الػذات لػدل 
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 سػػػنكات، العمػػػؿ مكػػػاف، الػػػكظيفي المسػػػمى، التعميمػػػي المسػػػتكل، العمػػػر الجػػػنس،)إلػػػى متغيػػػرات: 
 .(الخبرة
 

 سادسا: حدكد الدراسة.
 :اليالتتشتمؿ الدراسة عمى الحدكد 

 
 ةبفاعمي كعبلقتوالتنظيمي  المناخ مكضكعالدراسة عمى  اقتصرت: الحد المكضكعي   .1

 .محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميف للد الذات
 .2017 -ـ2016 الدراسي سة خبلؿ العاـتـ إجراء الدرا: الحد الزماني .2
 غزة. محافظاتتـ تطبيؽ الدراسة في : الحد المكاني .3

تـ عمى: سيغزة، ك  محافظات مقرات الشركة في عمي الدراسة تقتصر ا :الحد المؤسسي .4
 (.مقر خانيكنس، مقر رفح  ،ىالكسط مقر،غزةمقر  ،الشماؿ مقر)

 .)الذككر كاإلناث( لشركةالعامميف في االدراسة عمى  تطبق: الحد البشرم .5
 

 سابعا: مصطمحات الدراسة.
 أىميون  التنظيمي السمكؾ دراسة في المعاصرة الفكرية االتجاىات أكلت :المناخ التنظيمي -1

 قيـ مف العمؿ طارإ في السائدة المتغيرات كافة تضمنت أنيا إذ التنظيمي المناخ ألثر كبيرةن 
 بالمناخ االىتماـ فأك  األفراد عمى أساسي كؿيش تؤثر مادية كأبعاد  حضارية كأفاؽ فكرية

 كنشاطاتيا أعماليا تتسـ ىادفة اجتماعية كحدة المنظمة ككف خبلؿ مف يأتي التنظيمي
 لممناخ الرئيسة األبعاد إلى النظر خبلؿ كمف المجاالت مختمؼ في كالتعقيد بالتشابؾ
 مف وعمي يترتب كما  العمؿ إلى كدافعيتيـ العامميف أداء في تأثيره كاضحان  يبدك التنظيمي
 المؤسسة ليذه التنظيمي المناخ دراسة يستدعي مما أىدافيا تحقيؽ في المؤسسات نجاحات
 ، السيؿ باألمر ليست المنظمات كفاعمية التنظيمي المناخ بيف الربط فكأ ،طبيعتيا كتحديد
 مف األداء في راداألف كقابميات الميارات بيف المكائمة خمؽب التنظيمي المناخ أىمية كيتبيف
       :6991ثامر،)  أخرل جية مف يشغمكنيا التي الميف أك الكظائؼ متطمبات كبيف جية
669.) 
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 الفرد إدراؾ كطبيعة التنظيـ خصائص مف آؿ بيف متشابكة عبلقة إلى يشير التنظيمي المناخ
 حيث العمؿ، نحك الفرد اتجاه عمى التأثير في تتدخؿ التي التنظيمية المؤثرات مف لمجمكعة

 الفمسفة ركح فيك الفرد شخصية كمككنات التنظيمية المتغيرات بيف التفاعؿ مدل عف ينجـ
 ىيكؿ مجمكعيا يشكؿ كالتي األفراد بيف القائمة العبلقات عف ؿؤك المس التنظيـ في السائدة
 .( 2005 : 87،ماىر) التنظيـ

ئة العمؿ في مؤسسة ما المناخ التنظيمي مجمكعة مف الخبرات كالخصائص التي تسكد بي
 (.8: 3162حاني، يلد)ابشكؿ يجعميا مختمفة عف غيرىا مف المؤسسات 

ىك مجمكعة الخصائص التي تميز البيئة الداخمية لممنظمة، كالناتجة  بأنو: كيعرفو الباحث إجرائيان 
عػػػف تفاعػػػػؿ السياسػػػات كاإلجػػػػراءات كالقػػػكانيف كاألنظمػػػػة المطبقػػػػة فييػػػا، كتكػػػػكف مدركػػػة مػػػػف قبػػػػؿ 

 عمي سمككيـ كأدائيـ في العمؿ. أك إيجابان  عامميف، كالتي تؤثر سمبان ال
 
  :فاعمية الذات  -2

فاعميػػة الػػذات ىػػي ثقػػة الفػػرد الكامنػػة فػػي قدراتػػو خػػبلؿ المكاقػػؼ الجيػػدة، أك المكاقػػؼ ذات 
المطالػب الكثيػػرة كغيػػر المألكفػػة، أك ىػػي اعتقػػادات الفػػرد فػػي قػػكاه الشخصػػية، مػػع التركيػػز 

، العػػػػدؿ)تفسػػػػير السػػػػمكؾ دكف المصػػػػادر أك األسػػػػباب األخػػػػرل لمتفػػػػاؤؿ عمػػػػي الكفػػػػاءة فػػػػي
2001 :131). 

نجػاز األقػدراتيـ ، لتنظػيـ ك  أحكاـ األفراد عمى بأنو: كيعرفو الباحث إجرائيان  عمػاؿ المطمكبػة مػنيـ ا 
 .التي تتطمب تحقيؽ أنكاع كاضحة مف األداء 

 عمػػى قامػػت محػػدكدة مةمسػػاى خصكصػػية شػػركة ىػػي:شػػركة تكزيػػع كيربػػاء محافظػػات غػػزة   -3
 اليػػػةالم كزارة ك الفمسػػطينية الطاقػػػة سػػمطة فػػػي ممثمػػة الفمسػػػطينية الكطنيػػة السػػػمطة بػػيف ةشػػراك
 . غػزة محافظػات في القركية كالمجالس اتمديالب مجمكع كبيف
دارة سمطػػػة تػػػحت تقػػػع التػػػي المناطػػػؽ كافػػػة فػػي الكيربائيػػػة الطاقػػػة تكزيػػػع عمػػػى كتعمػػػؿ  السمطػػػة كا 

 اإلشػراؼ ك كالتحصيػػؿ الجبايػػة أعمػػاؿ مػف ذلػؾ كمػا يتبػع غػػزة محافظػػات في الفمسطينيػة طنيةالك 
 كالضغػػػػػط( فكلػػػػت كيمػػػػك 0.4) المنخفػػػػػض الضػػػػغط لشبكػػػػػات كالتطكيػػػػػر الصػػػػيانة كأعمػػػػاؿ الفنػػػػي

 (. فكلت كيمك 22) المتكسط
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم لمدراسة

 
 يميالمبحث األكؿ: المناخ التنظ 
  المبحث الثاني: فاعمية الذات 
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 التنظيمي المناخ: األكؿ المبحث
ساسػية نظرم مف خبلؿ استعراض عدة محاكر أتناكؿ الباحث خبلؿ ىذا الفصؿ اإلطار ال :تمييد

   .تتمثؿ في مفيـك المناخ التنظيمي كفاعمية الذات
د لمعمؿ في المنظمة مف أجؿ تحقيؽ تتشكؿ المنظمة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة، كينتمي األفرا

أىدافيـ الشخصية، كلكي يتمكف كؿ مف الطرفيف المنظمة كاألفراد مف تحقيؽ أىػدافيما، فػإف ذلػؾ 
 يتطمب تحقيؽ التكافؽ بيف تمؾ األىداؼ.

 الداخميػة البيئػة تميػز التػي الخصػائصمػف  مجمكعػةالمناخ التنظيمي عبػارة عػف كيرل الباحث أف 
 كتكػػػكف فييػػا، المطبقػػػة كاألنظمػػة كالقػػكانيف كاإلجػػػراءات السياسػػات تفاعػػؿ عػػػف كالناتجػػة، لممنظمػػة
 .العمؿ في كأدائيـ سمككيـ ىعم إيجابان  أك سمبان  تؤثر كالتي، العامميف قبؿ مف مدركة

 كأنػػكاع كأبعػػاد كعناصػػر ،كخصائصػػو كأىميتػػو التنظيمػػي المنػػاخ مفيػػكـ كؿاأل المبحػػث كسػػيتناكؿ 
 .  التنظيمي المناخ
ذا  أىػػػداؼ األفػػػراد، كتغيػػػر ىػػػذه األىػػػداؼ بتغيػػػر الظػػػركؼ، إلػػػى أخػػػذنا بنظػػػر االعتبػػػار اخػػػتبلؼ كا 

بػػيف  جانػػب تغيػػر أىػػداؼ المنظمػػة بتغيػػر الظػػركؼ أيضػػا. فػػإف ذلػػؾ يػػؤدم لزيػػادة تعقيػػد العبلقػػات
فراد العامميف فييا كاذا أخذنا بنظر االعتبار أف مخرجػات المنظمػة، التػي تظيػر عمػى المنظمة كاأل
تظيػػر عمػػى شػػكؿ تحقيػػؽ يػػؽ أىػػداؼ األفػػراد العػػامميف فييػػا، كأف مخرجػػات األفػػراد التػػي شػػكؿ تحق

أىداؼ المنظمة، فإف ذلؾ يبيف بكضكح العبلقة التبادلية بيف المنظمة كاألفراد العامميف فييا، لذلؾ 
مػػة الطػرفيف، المنظ فػراد العػامميف فييػػا تتطمػب مػف كػػبلفػإف ىػذه العبلقػػة التبادليػة بػيف المنظمػػة كاأل

سػمكؾ األفػراد كالعكامػؿ  حاكال فيـ بعضػيما الػبعض، إذ عمػى المنظمػة أف تتعػرؼ إلػىكاألفراد أف ي
التنظػػيـ الرسػػػمي الػػذم يعممػػػكف  إلػػػىالمػػؤثرة عمػػى ىػػػذا السػػمكؾ، كمػػػا أنػػو عمػػػى األفػػراد أف يتعرفػػكا 

 (.13 :2003 )العطية، ف أىداؼ المنظمة كأىداؼ األفرادبداخمو لكي يمكف تحقيؽ التكافؽ بي
مفيػػػػـك المنػػػػاخ التنظيمػػػػي كأىميتػػػػو كخصائصػػػػو  النظػػػػرممػػػػف اإلطػػػػار  كؿاألكسػػػػيتناكؿ المبحػػػػث 

عمميػػة خمػػؽ  ، ك يتطػػرؽ الباحػػث إلػػىكمسػػتكياتو كأنماطػػو ككيفيػػة قياسػػو وكأنكاعػػ هكأبعػػاد هكعناصػػر 
  . جيد في أم منظمة مناخ تنظيمي

اخ التنظيمي السائد في المن دارسة يسعى الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلىكفي ىذا الفصؿ 
 . العامميف ات غزة كعبلقتو بفاعمية الذات لدلشركة تكزيع كيرباء محافظ

 عمى يزيد ما تضـ التي لشركة تكزيع كيرباء محافظات غزة  مكظفيف عاـ كؿ ينضـ حيث
 كيرباء تكزيع شركة ،اريةاإلد الشؤكف إدارة ) جميع اإلدارات مف كمكظفة مكظؼ( 6163)

 .(3161 غزة، محافظات
 



12 
 

 المناخ التنظيمي: المحكر األكؿ : 
 :التنظيمي المناخ مفيـك -اكال

 بالمنػاخ كبيػر بشػكؿ التنظيمػي السػمكؾ دراسػة فػي المعاصػرة الفكريػة كاالتجاىات الدراسات اىتمت
 كآثػػار كعػػادات فكريػػة قػػيـ مػػف العمػػؿ إطػػار فػػي السػػائدة المتغيػػرات كافػػة يتضػػمف أنػػو إذ التنظيمػػي
 . كالمنظمات كالجماعات لؤلفراد التنظيمي السمكؾ عمى أساسي بشكؿ تؤثر مادية كأبعاد حضارية

المناخ التنظيمي " البيئة اإلنسانية التي مف خبلليا يعمؿ األفػراد، كقػد يكػكف ىػذا المنػاخ عمػى  يعد
المسػػػػتكل الجزئػػػػي كػػػػأف يكػػػػكف لكػػػػؿ قسػػػػـ إدارة ضػػػػمف الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي لممنظمػػػػة، كىػػػػك يمثػػػػػؿ 

ة كالقيـ كالمعايير كالمشاعر التي يمتمكيا األفراد بشأف المنظمة التي يعممكف بيػا االتجاىات السائد
كقػػد تميػػز المنػػاخ التنظيمػػي بأنػػو البيئػػة النفسػػية لممؤسسػػة، كمجمكعػػة مػػف الصػػفات كالخصػػػائص 

كأنػو مػزيج مػف تفاعػؿ بعػدم  ،المدركة عف التنظيـ التي تميػزه عػف غيػره، كتػؤثر فػي سػمكؾ األفػراد
يفسػػػركف األحػػػداث داخػػػؿ  ، كاألفػػػراد الػػػذيف يتفػػػاعمكف سػػػكيان اإلداريػػػةعػػػامميف كالقيػػػادة بػػػيف سػػػمكؾ ال

األحػداث التنظيميػة ركف ، أمػا األفػراد الػذيف يختمفػكف فػي تفػاعبلتيـ فيفس ػمتشػابيان  تنظيماتيـ تفسيران 
 (. 10: 2012 )الكبيسي، تفسيران مختمفان 

و " البيئػػػػػة االجتماعيػػػػػة أك النظػػػػػاـ ( المنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػ305: 2010ؼ العميػػػػػاف )عػػػػػر  ي
  االجتماعي الكمي لمجمكع العامميف في منظمة كاحدة". 

 في تؤثر كالتي المنظمة بيئة بيا تتسـ التي كالخصائص السمات مجمكعة أنو عمىبحر  يعرفو
 الرضا سبؿ بمقتضاىا يتحدد كالتي سكاء حد عمى كالمنظمات كالجماعات لؤلفراد السمككية األطر
 (.259: 2005 بحر،) األىداؼ تحقيؽ في المشركع ةعميكفا كفاءة عمى تؤثر كالتي فيزكالتح

نظيمي عمى أنو مجمكعة مف العناصر ( المناخ الت3: 2010كعرؼ بحر كأبكسكيرح )
كالخصائص المميزة لممنظمة كالتي يدركيا العاممكف مف خبلؿ تفاعميـ مع المتغيرات التنظيمية 

اد اآلخريف، كتتمتع ىذه الخصائص بقدرتيا عمى التأثير عمى دكافع في بيئة العمؿ كمع األفر 
 العامميف كسمككياتيـ. 

ؼ المناخ التنظيمي عمى أنو مجمكعة القيـ ك األفكار كالمفاىيـ كاالتجاىات التي يعر  ما حمدكنة فأ
ير تسكد جك العمؿ داخؿ التنظيـ، كيعتبر ىذا المجاؿ المدخؿ المتبع في كثير مف حاالت التطك 

التنظيمي حيث يرل اختصاصيك التنظيـ أف ىذا المدخؿ يؤدم إلى صيانة التنظيـ كزيادة قدرتو 
    (.27: 2010ى تحديد حياتو )حمدكنة، عم

 حيث كتفاعبلتيا، كخصائصيا متغيراتيا بمختمؼ الداخمية العمؿ بيئة التنظيمي المناخ كيمثؿ
 مف العامميف لؤلفراد كالكظيفي األخبلقي مكؾالس ترصيف في كبيران  دكران  التنظيمي المناخ يمعب
 المناخ أف القكؿ يمكف ىنا كمف كالسمكؾ، كاالتجاىات كالعادات القيـ كتغيير كتعديؿ تشكيؿ ناحية

 مف لؤلفراد المبلئـ المناخ خمؽ في نجاحيا فأك  أبعادىا، بكؿ المنظمة شخصية يمثؿ التنظيمي
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 عمى كالتنظيـ لؤلفراد كاالستقرار الثبات سبؿ فص  تر  ىادفة عمؿ أجكاء خمؽ عمى يشجع أف شأنو
 عمى كقدرتيـ العمؿ في بأىميتيـ يشعركف الفاعمة التنظيمية البيئة في األفراد أف إذ سكاء حد

 اإلدارة بيف بالثقة شعكر كيسكد كالخطط السياسات رسـ في كاإلسياـ القرار اتخاذ في المشاركة
 (.166: 2002 حمكد،) كاألفراد
 النصؼ منذ اإلدارية الدراسات في انتشرت التي الحديثة المكضكعات مف التنظيمي مناخال كيعد
 ظيرت، المجاؿ ىذا في المفاىيمية االختبلفات بعض لكجكد كنظران ، العشريف القرف مف الثاني
، السيككلكجي المناخ أك التنظيـ بيئة مثؿ التنظيمي المناخ عف لمتعبير المصطمحات مف العديد
 كاالىتماـ كالتداخؿ بالترابط تتسـ أنيا الإ المصطمحات ىذه بيف االختبلفات بعض دكجك  كرغـ

 ىعم الظركؼ ىذه كتأثير كالخارجي الداخمي كمحيطيا بالمنظمات المتعمقة بالظركؼ المشترؾ
 (.241: 1994، العكاممة) كالجماعة الفرد كسمكؾ التنظيمي السمكؾ
 كالخصػػائص العناصػػر مػػف مجمكعػػة بأنػػو التنظيمػػي اخالمنػػ تعريػػؼ يمكػػف السػػابقة التعريفػػات كمػػف

 كمػػع العمػؿ بيئػة فػي التنظيميػػة المتغيػرات مػع تفػاعميـ خػبلؿ مػػف العػاممكف يػدركيا كالتػي لممنظمػة
 .كسمككياتيـ العامميف دكافع عمى التأثير عمى بقدرتيا الخصائص ىذه كتتمتع اآلخريف، األفراد
 التعدد ىذا يعكد كقد كمجاالتيا، الدراسات بتعدد يميالتنظ المناخ مفاىيـ تعدد سبؽ مما كيتضح

 المفاىيـ ىذه تعدد مف الرغـ كعمى المبلحظ مف نوأ إال الدراسات مف الغرض في االختبلؼ ىإل
 التنظيمي المناخ أف عمى الباحثيف أغمب يتفؽ حيث كاحد، محكر حكؿ تدكر جميعان  أنيا إالّ 

 القكل بيف التفاعؿ مف اإلدراؾ ىذا كيبرز لحقائقو التنظيـ أفراد كانطباع إدراؾ حسب يتحدد
 . لمتنظيـ الداخمية كالبيئية البشرية

 :أنو عمى التنظيمي المناخ إلى النظر يمكف السابقة التعريفات دراسة خبلؿ مفيرل الباحث ك 
 البشرية القكل بنكعية يتأثرك  غيرىا عف المنظمة تميز التي الخصائص مف مجمكعة عف يعبر
 مف المدركة الخصائص عف عبارةكىك  المنظمة في العامميف سمكؾ عمى يؤثرك  نظمةالم داخؿ

 .المنظمة داخؿ لمتنظيـ المككنة كالعناصر البشرية القكل بيف التفاعؿ
 تميز التي الخصائص مجمكعة يمثؿ التنظيمي المناخ أف نستخمص أف يمكننا الدراسة ىذه كفي
 المستكل نفس في سكاء معينة سمككية أنماط لتبني فالعاممي كتدفع المنظمة داخؿ العمؿ بيئة

 تصكرات خبلؿ مف ياإلي التعرؼ يمكف الخصائص كىذه المختمفة المستكيات بيف أك اإلدارم
دراؾ  سمككيـ تحدد التي كمساراتيـ كاتجاىاتيـ مكاقفيـ منيا ليستخمصكا المنظمة في العامميف كا 
 .أدائيـ عمى كتؤثر
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 :  التنظيميأىمية المناخ  -ثانيا

أخذت فكرة المناخ التنظيمي طريقيا إلى الظيكر مع مطمع الستينات مف القرف الماضي، كمنذ 
نظرية التنظيـ، كالسمكؾ التنظيمي ذلؾ الحيف كىي تحظى بالعديد مف الباحثيف، خاصة في 

 (.11 :6991)الشربيتي ،
المناخ التنظيمي السائد في أم طبيعة  إلىكتؤكد العديد مف الدراسات كالبحكث أف أىمية التعرؼ 

، ييدؼ لتبني سياسات مف شأنيا تعزيز النكاحي اإليجابية كتصكيب منظمة بأبعاده المختمفة 
 مميف فييا ، كبركحيـ المعنكية مما ينعكس إيجابان النفسية لمعا ةالنكاحي السمبية كاالرتقاء بالصح

شباع الحاجات أك الرغبات عمى   الفردية كالجماعية.تحقيؽ أىداؼ المنظمة ، كا 
كيعد ليكرت مف أكائؿ الميتميف بالمناخ التنظيمي كالمشخصيف لتأثيراتو عمى كفاءة المنظمة 
نتاجيتيا ، كعمى تحقيؽ األىداؼ المجتمعية األخرل ، كقد استنتج مف خبلؿ نمكذجو الفكرم أف  كا 

ر نكع المخرجات التي تقر ، ىي العكامؿ السببية )المدخبلت( التي تكلد العكامؿ الكسيطة )المناخ(
 (.11 :6998، ) الكبيسي النيائية لممنظمة

"جك العمؿ" كنكع كعمؽ تأثيره عمى  إلى كتيدؼ دراسة كتكصيؼ المناخ التنظيمي إلى التعرؼ
بشأف نقاط  لدييـالعامميف، كاالنتياء إلى تكصيؼ كتكثيؽ إدراكاتيـ كتصكراتيـ كمنيج التفكير 

ت العمؿ كذلؾ بيدؼ المساعدة عمى إعداد الخطط االستراتيجية القكة كأكجو الضعؼ في مجاال
لتشكيؿ عامميف غير  ي المناخ التنظيمي السمبي أك السيء، فقد يفضاإلداريةلؤلجيزة كالكحدات 

منظميف كقد يككنكا غير ميذبيف في التعامؿ مع اآلخريف مع عدـ االنضباط في أداء كاجباتيـ، 
الشائعات كالسمكؾ مف النكع الفضكلي كالرسمية الباردة التي كسكؼ يعمؿ عمى شيكع جك تسكده 

: 3118)الطيب، الكاجبات كالعبلقات بيف العامميف ـ االكتراث بتخمك مف الحماسة كاليمة، كعد
62.) 
لممناخ التنظيمي أىمية كبيرة في حياة المؤسسات، حيث تظير ىذه األىمية بكضكح مف خبلؿ  

األبعاد التنظيمية مثؿ أسمكب القيادة كالسياسات التنظيمية،  تأثيرىا المباشر في العديد مف
 (.392: 3112)فميو كعبدالمجيد،  كخصائص العامميف، كطبيعة العمؿ

في تكفير بيئة عمؿ  محكريان  أف المناخ التنظيمي يمثؿ عنصران  (69: 3162يرل المطرفي )
أك ، أك العمميات التنظيمية، مناسبة لؤلفراد مف عدمو، كأف أم اتجاه لتحسيف كتطكير الخدمات

ليا النجاح، إذا ما تمت في بيئة  بال يكتقد  العمؿ، كأساليبإدخاؿ برامج تطكيرية لمعامميف 
عمؿ محبطة، كمناخ تنظيمي سمبي مف كجية نظر العامميف، لذا فإنو مف األىمية بمكاف قبؿ 

المناخ التنظيمي، كالعمؿ عمى إلى تحسيف  البدء بمثؿ ىذه التغييرات كالتحديثات، أف ينظر أكالن 
يجابية لعمميات التطكير التنظيمي.  إيجاد مناخ تنظيمي داعـ لؤلفراد، يتيح بيئة عمؿ مناسبة كا 
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فيركف أف أىمية المناخ التنظيمي تزداد في ظؿ التحديات  (611: 3163أما أبك تايو كآخركف )
فيذه لمة، كالتغير التقني السريع، العالمية الجديدة، حيث المنافسة الشديدة كاالتجاه نحك العك 

مف االنفتاح، كالتجديد، كاإلبداع، كالتطكير، كقد ظيرت  التحديات تفرض عمى المنظمات مزيدان 
ة أماـ المنظمات في قدرتيا عمى إيجاد مناخ العالمية كأحد التحديات الرئيس الماليةاألزمة 

 تطكير.تنظيمي داعـ لؤلفراد العامميف، يتمثؿ في االستقرار كال
أف المناخ التنظيمي الجيد يؤدم إلى ارتفاع الركح المعنكية  (61: 3161بينما ترل صميحة )

لمتطكير الذاتي، ألنو يتكفر فيو  ، ككذلؾ يكفر فرصان لدييـلمعامميف، كزيادة درجة الرضا الكظيفي 
 بداع.مف التحدم الذم يتيح المجاؿ لتنمية التفكير االبتكارم، كفرصة لتحقيؽ اإل نكعان 

( أف فاعمية ككفاءة األداء الفردم كالجماعي كاألداء الكمي 68: 3112كما يرل السكراف )
لممنظمة تتكقؼ عمى مدل تأثير المناخ السائد في بيئة العمؿ الداخمية عمى كثير مما يتخذ مف 

بيئة بال قرارات، كما يتـ مف سمكؾ كاتجاىات نحك المنظمة، حيث يتأثر سمكؾ الفرد داخؿ المنظمة
دراكو ليا.   المحيطة بو، كباتجاىو نحك تمؾ البيئة كا 

بالمناخ  كثيقان  كمما سبؽ يرل الباحث أف قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا مرتبطة ارتباطان 
التنظيمي السائد بيا، لتأثيره الكبير عمي سمكؾ كرضا العامميف فييا، فينعكس عمى أدائيـ في 

 الذل يحدد نجاح أك فشؿ المنظمة.ىك المنظمة . فالمناخ التنظيمي 
  

 : التنظيمي المناخ خصائص -ثالثا
 : منيا ما يمي  التنظيمي ممناخل متنكعة خصائص تكجد
 مف بدرجة تتسـالتنظيمي  المناخ فخصائص ، ثابتة بنكعيةالتنظيمي  المناخ يمتاز - 1

 شخصية أف مف مستمدة الخاصية كىذه ، الزمف عبر لمتغيير يخضع أنو إال ، النسبي ارر االستم
 . بيا تتأثر التي كالمتغيرات لمظركؼ استجابةن  تتغير المنظمة

 كلو بيا العامميف سمكؾ عمى كبير بشكؿ يؤثر ما منظمة في السائدالتنظيمي  المناخ إف -2
 . سمككية كبيرة نتائج
 في ينتج الذم المناخ كبيف األخرل ةالتنظيمي كالتصرفات الصفات بيف عبلقة تكجد  -3

 . كممارساتيـ األعضاء عمى مباشران  تأثيران  يؤثر مما لمؤسسة،ا
 . مكضكعية لمتغيرات معيف تجسيـ المناخ  -4
 . دائمان  ىي كما ىكيتو تبقى كلكف تختمؼ قد لممناخ المككنة العناصر  -5
 ككذلؾ ، كاتجاىاتيـ كسمككيـ اآلخريف خصائص بكاسطة جكىرية بصفة يتحدد المناخ  -6

 .(295 :2005، عبد الحميدك  ،فيمو)  االجتماعية كالثقافية ئعالكقا بكاسطة
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 : اليبالت تتأثرالتنظيمي  المناخ خصائص أف
 الكظيفية متطمبات بيف كسيط ألنو المنظمة في البشرية المكارد بنكعية التنظيميالمناخ يتأثر. 1

 . الفرد كحاجات
 في اليكبالت المنظمة في لعامميفا كقيـ اتجاىات في مباشر بشكؿ يؤثر التنظيمي المناخ. 2

 .سمككيـ
 طريقيا عف كيمكف ، النسبي الثبات أك االستقرار مف عالية بدرجة تتميز الخصائص ىذه أف. 3

 المنظمة خصائص بيف تفاعؿ حصيمة ىي الخصائص ىذه كأف ، كأخرل منظمة بيف التمييز
 . كالفرد
 ،صميحة) الفكرم مضمكنيـ رإطا في األشخاص تفاعؿ خبلؿ مف ينشأ التنظيمي المناخ .4

2010: 9 ). 
 

 :التنظيمي المناخ أبعاد -رابعا
 تحديد حكؿ بينيـ اختبلؼ ىناؾ أف تبيف التنظيمي، المناخ بدارسة كالباحثكف الُكتاب بدأ أف منذ
 التي البيئات طبيعة إلى االختبلؼ ذلؾ يرجع حيث لو، المككنة األساسية األبعاد كنكعية عدد
 المناخ طبيعة إلى لمتكصؿ المستخدمة المقاييس ف أ كما الباحثيف، ىؤالء قبؿ مف دارستيا تمت

 تمؾ مف الرغـ كعمى عمييا، االعتماد كمدل بمصداقيتيا االىتماـ قمة ككذلؾ متغيرة، التنظيمي
 التنظيمي لممناخ كمقبكلة عامة أبعاد إلى الكصكؿ بشأف جادة محاكالت ىناؾ أف إال الصعكبات

 .)16 :2012 المدىكف،)
 أف حيػػث كتفاعبلتيػػا كخصائصػيا متغيراتيػػا بمختمػؼ الداخميػػة العمػؿ بيئػػة التنظيمػي المنػػاخ يعتبػر
 ناحيػػة مػػف العػػامميف لؤلفػػراد كالػػكظيفي األخبلقػػي السػػمكؾ تحديػػد فػػي ميمػػان  دكران  يمعػػب المنػػاخ ىػػذا

 .كغيرىا....كالسمكؾ كاالتجاىات كالعادات القيـ كتغيير كتعديؿ تشكيؿ
 لػدل السػائدة كالقػيـ كالخدمة التجارب باختبلؼ كذلؾ ألخرل منظمة مف التنظيمي ناخالم كيختمؼ
 لشخصػػية مقياسػػان  التنظيمػػي المنػػاخ كيعتبػػر السػػمككية، عػػاداتيـ عمػػى بػػدكرىا تػػؤثر كالتػػي العػػامميف
 أف تسػتطيع مبلئمػان  تنظيميػان  مناخػان  تكجػد أف المنظمػة اسػتطاعت إذا ثػـ كمف أبعادىا بكؿ المنظمة
 ككػػؿ سػػكاء حػػد عمػػى كالتنظػيـ لؤلفػػراد كاالسػػتقرار بالثبػػات تشػػعر كأف أىػدافيا تحقيػػؽ إلػػى بػػو تصػؿ
 المعنكيػة الػركح رفػع ثػـ كمػف بػأىميتيـ كشػعكرىـ العػامميف لػدل الرضػا تحقيؽ إلى بدكره يؤدم ىذا
 لتػيا المنظمػة فػي تمامػان  العكػس كعمػى لممنظمػة كالػكالء االنتمػاء زيادة إلى تؤدم بدكرىا كالتي ليـ
 كبػػيف جيػػة مػػف العػػامميف بػػيف كتعػػاكف انسػػجاـ ىنػػاؾ يكػػكف ال بحيػػث جيػػدان  تنظيميػػان  مناخػػان  تػػكفر ال

 لمعمػاؿ المعنكيػة الػركح تػنخفض بحيث سمبية نتائج ىناؾ ستككف أخرل جية مف كاإلدارة العامميف
 سػيككف اىػذ ككػؿ التنظيمي كالكالء االنتماء انخفاض إلى بدكره يؤدم الذم الكظيفي الرضا يقؿ ك
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 كمػػف. التنظيمػػي السػػمكؾ عمػػى اليكبالتػػ المنظمػػة، أداء ثػػـ كمػػف العػػامميف أداء عمػػى مباشػػر أثػػر لػػو
 المنظمػػػة أىػػػداؼ تحقيػػػؽ فػػػي التنظيمػػػي المنػػػاخ يمعبػػػو الػػػذم الػػػدكر أىميػػػة مػػػدل لنػػػا يتضػػػح ىنػػػا

 . فييا كالعامميف
 :يمي بما التنظيمي المناخ كأبعاد عناصر بحر حٌدد حيث 
 فػػػي كاالبتكػػػار اإلبػػداع خمػػػؽ عمػػى قػػػادرة تكػػكف بحيػػػث :لمعمػػػؿ الػػػكظيفي داءاأل متطمبػػات .1

 لػدل كاإلبػداع المبػادرة قتػؿ عمػى تعمػؿ التػي كالرقابة كالممؿ الركتيف عف بعيدة تككف أف أم األداء
 . المنظمة داخؿ العامميف

 تعتمػػد يالتػػ البشػػرية الميػػارات تنميػػة فػػي كجكىريػػان  أساسػػيان  دكران  يمعػػب أنػػو حيػػث :التػػدريب .2
 االسػتثمارات أىػـ مػف البشرية المكارد في االستثمار يعتبر كليذا أىدافيا تحقيؽ في عمييا المنظمة

 . الطكيؿ األجؿ في األىداؼ تحقيؽ إلى تسعى التي المنظمة تعتمدىا التي
 عمػػػى معتمػػػدان  األسػػػمكب ىػػػذا يكػػػكف بحيػػػث: العػػػامميف مػػػع التعامػػػؿ فػػػي اإلدارة أسػػػمكب .3

 يػؤدم بػدكره كمػو كىػذا العمػؿ فػي كالصػدؽ اإلخبلص عمى كتشجيعيـ القرارات اذاتخ في المشاركة
 . لممنظمة كالكالء االنتماء زيادة إلى
 ىػؿ العػامميف، مػع لمتعامػؿ المنظمػة فػي المتبػع الػنمط ىػك مػا أم: اإلدارية السمطة أنماط .4

 اإلدارة قبػؿ مػف التسػمط كدككجػ الممػؿ إلػى يػؤدم قػد المركزيػة تبػاعاف البلمركزية، أـ المركزية؟ تتبع
 . البلمركزية اإلدارة تباعا عكس عمى ىذا
 يكػكف بحيػث: الخارجيػة البيئيػة المتغيػرات مػع التػأقمـ عمػى كقدرتػو التنظيـ في المركنة .5

 . المنشكدة األىداؼ تحقيؽ إلى تصؿ أف اإلدارة خبللو مف تستطيع ؼكتكي   تكازف ىناؾ
 أف حيػػث مختمفػػة تحفيزيػػة باليأسػػ اسػػتخداـ مػػف اإلدارة عمػػى بػػد ال أم: التحفيػػز باليأسػػ .6

 فػػي السػػمكؾ ىػػذا تكػػرار سػػيحاكؿ فإنػػو مػػا، عمػػؿ أداءه نتيجػػة مكافػػأة عمػػى يحصػػؿ عنػػدما العامػػؿ
 طرؽ عدة استخداـ اإلدارة تعتمد أف كيجب لممنظمة، كالكالء االنتماء زيادة ثـ كمف القادمة المرات

 لكػػؿ شػاممة الحػكافز تكػكف أف كيجػب معنػػكم ىػك مػا نيػاكم مػادم ىػػك مػا منيػا التحفيػز عمميػة فػي
 . المنظمة داخؿ العامميف

 كالمنػافع كالصحي االجتماعي الضماف أبعاد بمختمؼ كتتمثؿ: الكظيفي كاألمف االستقرار .7
 المعنكيػػة الػػركح برفػػع كتسػػاىـ نفسػػيان  اسػػتقراران  تخمػػؽ أف شػػأنيا مػػف األمػػكر ىػػذه أف حيػػث الكظيفيػػة
 .(261-260: 2005 بحر،) اإلنتاجية كزيادة األداء تحسيف لىإ كتؤدم لؤلفراد

 عناصر المناخ التنظيمي التي تـ استخداميا لمدراسة:  -
 إف عناصر المناخ التنظيمي تتداخؿ مع أبعاده، كيمكف بياف ىذه العناصر فيما يمي:
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ي لمعبلقػػات ىػػك عبػػارة عػػف البنػػاء أك الشػػكؿ الػػذم ُيحػػدد التركيػػب الػػداخم الييكػػؿ التنظيمػػي: -1
السائدة في المنظمة، فيك يكضح التقسيمات أك الكحػدات الرئيسػة كالفرعيػة التػي تضػطمع بمختمػؼ 

 .(169: 2002)حمكد، تحقيؽ أىداؼ المنظمة تؤدل لالتي األعماؿ كاألنشطة 
كىػػك يشػػمؿ حجػػـ المنظمػػة كنمػػط السػػمطة كنمػػط اتخػػاذ القػػرارات، ذلػػؾ أف طبيعػػة الييكػػؿ التنظيمػػي 

تػػػؤثر فػػػي قػػػدرتيـ عمػػػى المشػػػاركة كاإلبػػػداع، فػػػإذا كػػػاف الييكػػػؿ  وإليػػػمميف فػػػي التنظػػػيـ كنظػػػرة العػػػا
التنظيمػػي جامػػدان كغيػػر مػػرف كال يتػػيح مجػػاالن أليػػة عبلقػػات لمعػػامميف خػػارج إطػػاره، فػػإف ذلػػؾ يػػؤدم 
بالعامميف إلى التخكؼ مف أية اتصػاالت خػارج ىػذا اإلطػار، كيجعميػـ غيػر متحمسػيف القتػراح مػا 

 وإليػػسػػيف العمػػؿ، كعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػإف الييكػػؿ التنظيمػػي المػػرف كالػػذم ُينظػػر مػػف شػػأنو تح
كأسػػػاس عػػػاـ  لتحديػػػد العبلقػػػات التنظيميػػػة يمكػػػف لػػػو أف يتطػػػكر ليسػػػتكعب المتغيػػػرات المسػػػتجدة، 

)القريػػكتي،  ينو ممػػا يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼكيشػػجع العػػامميف عمػػى االجتيػػاد لتطػػكيره كتحسػػ
1993 :219). 
التنظيمي ألم مؤسسة لو تأثير كبير عمى تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا بكفاءة كفاعمية، فيك  فالييكؿ

ليات، ؤك ليات بدقة لمعامميف، كضماف عدـ االزدكاجيػة فػي المسػؤك يعكس مدل تحديد األدكار كالمس
ككػػػذلؾ طبيعػػػة االتصػػػاؿ بػػػيف العػػػامميف كاإلدارة، كبػػػيف العػػػامميف كبعضػػػيـ الػػػبعض، ككػػػذلؾ نػػػكع 

 السائدة داخؿ المؤسسة.  العبلقات
إف الػػنمط القيػػادم المتبػػع فػػي المنظمػػة مػػف العناصػػر األساسػػية لنجػػاح اإلدارة  نمػػط القيػػادة: -2

 كفاعميتيا.
إذ أف القيػػادة كأنماطيػػػا ذات أثػػر كبيػػػر فػػي حركيػػػة الجماعػػػة كنشػػاط المنظمػػػة كفػػي خمػػػؽ التفاعػػػؿ 

 .(170: 2002)حمكد،  اءىداؼ الفرد كالمنظمة عمى حد سك اإلنساني البلـز لتحقيؽ أ
، كىػػي ال تقتصػػر عمػػى إصػػدار األكامػػر كالتعميمػػات اإلداريػػةفالقيػػادة بمثابػػة القمػػب النػػابض لمعمميػػة 

قامػػة  لممرؤكسػػيف فقػػط، بػػؿ تتعػػدل ذلػػؾ إلػػى تحفيػػز اليمػػـ كرفػػع الػػركح المعنكيػػة لػػدل العػػامميف، كا 
مميف فػي المنظمػة مػف أجػؿ تحقيػؽ جسكر التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية المتبادلػة بػيف القيػادة كالعػا

 األىداؼ المنشكدة. 
التػػػي تتميػػػز بالمركزيػػػة كالتسػػػمطية كالعقػػػاب كاالتصػػػاؿ اليػػػابط  كتاتكريػػػةلدياكىػػػي عمػػػى أنػػػكاع منيػػػا 

 مقراطيػةلدياكاالتجاه الكاحد، مما يحد مف تبادؿ اآلراء كاألفكار كالمشاركة كاإلبداع، كتكجػد القيػادة 
فكيض السػمطة كاالتصػاؿ ذم االتجػاىيف، كالثػكاب، ممػا يشػجع التفاعػؿ القائمة عمى البلمركزية كت

 .(308: 2004)العمياف،  كتقديـ األفكار الخبلقة كاإلبداع
تمعػب االتصػاالت دكران ىامػان داخػؿ المنظمػات، كيمكػف تشػبيييا بالػدـ الػذم  نمط االتصػاالت: -3

االت بالنسػػػبة فػػػإف االتصػػػ يجػػػرم فػػػي عػػػركؽ اإلنسػػػاف، كيحمػػػؿ الغػػػذاء إلػػػى كافػػػة أجػػػزاء الجسػػػـ،
ػػا فػػي المحافظػػة عمػػى تػػدفؽ كانسػػياب العمػػؿ داخػػؿ المنظمػػات، كترتفػػع  لممنظمػػات تمعػػب دكرنا ىامن
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فػػػػي  ةاليػػػػعكفػػػػاءة العمػػػػؿ كممػػػػا كانػػػػت ىنػػػػاؾ أنظمػػػػة جيػػػػدة لبلتصػػػػاالت، ككانػػػػت كفػػػػاءة المػػػػديريف 
 .(340 :2005)ماىر،  االتصاالت

د )اليػابط( الػذم يحمػؿ األكامػر كالتعميمػات مػف كعمى العكػس مػف ذلػؾ االتصػاؿ ذك االتجػاه الكاحػ
كآراءه ال  أعمى إلى أسفؿ كيؤدم بالفرد إلى عدـ االكتراث كالخمكؿ فػي التفكيػر باعتبػار أف أفكػاره

 .(308: 2004)العمياف،  قيمة ليا لدل الرؤساء
ع كاالبتكػار فأنماط االتصاالت السائدة مف شأنيا التأثير فػي خمػؽ المنػاخ التنظيمػي المبلئػـ لئلبػدا

كالمسػػاىمة فػػي اتخػػاذ القػػرارات، حيػػث أف االتصػػاؿ كسػػيمة اجتماعيػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا التفػػاىـ بػػيف 
األفراد، كخمؽ حركية )ديناميكية( الجماعة، كالتفاعؿ المستمر بيف الفػرد كالجماعػة عمػى حػد سػكاء 

 .(170: 2002)حمكد، 
 ةعميػػػػكفاي كتحديػػػػد خصائصػػػػو، كتسػػػػيـ االتصػػػػاالت بصػػػػكرة فعالػػػػة فػػػػي تكػػػػكيف المنػػػػاخ التنظيمػػػػ

االتصػػػػػاالت تعنػػػػػي ببسػػػػػاطة أف ىنػػػػػاؾ خاصػػػػػية إيجابيػػػػػة ُأضػػػػػيفت لممنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي، أمػػػػػا بػػػػػطء 
تعنػػػػػي مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرل أف ىنػػػػػاؾ خمػػػػػبلن فػػػػػي المنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي،  تيػػػػػاعميفااالتصػػػػػاالت كعػػػػػدـ 

النفسػػػي فاالتصػػػاالت بمثابػػػة الجيػػػاز العصػػػبي لمتنظػػػيـ، كىػػػي بػػػذلؾ تػػػؤثر كثيػػػران فػػػي تحديػػػد الُبعػػػد 
ىامػػان عمػػى كجػػكد منػػاخ  كاالجتمػػاعي لممنػػاخ التنظيمػػي، لػػذا ُيعػػد كجػػكد االتصػػاالت الفّعالػػة مؤشػػران 

 (.297: 2005)فميو، كعبد المجيد،  تنظيمي جيد
فعممية االتصاؿ ُتمثػؿ ضػركرة ال غنػى عنيػا لكافػة المؤسسػات بشػكؿ عػاـ، كلممؤسسػات التعميميػة 

 عمى كجو الخصكص.
كجػدت اإلدارة فػي المنظمػات الحديثػة أف ىنػاؾ ضػركرة لؤلخػذ  اذ القػرارات:المشاركة فػي اتخػ -4

عػدـ تركيػز القػرار فػي يػد بمبدأ المشاركة في صنع القرار مع تكسػيع دائػرة المشػاركيف كممػا أمكػف ك 
 .(45: 2006)عياصرة، كحجازيف،  فرد كاحد

العكامػؿ اليامػة التػي تػؤدم حيث تعتبر إتاحة الفرصة لمعامميف لممشاركة فػي اتخػاذ القػرارات، أحػد 
، كتعميػػػؽ انتمػػػائيـ لممنظمػػػة، مػػػف خػػػبلؿ شػػػعكرىـ بػػػأنيـ شػػػركاء يـلػػػديإلػػػى رفػػػع الػػػركح المعنكيػػػة 

حقيقيكف في صنع القػرار داخػؿ المنظمػة، ممػا يجعميػـ يبػذلكف كػؿ جيػد مسػتطاع، لتطػكير العمػؿ 
 كاالرتقاء بالمنظمة إلى أفضؿ مستكل ممكف.

القػػرارات إلػػى تقمػػيص الصػػراع داخػػؿ المنظمػػة، كالػػذم ينشػػأ نتيجػػة كمػػا تػػؤدم المشػػاركة فػػي اتخػػاذ 
 تضارب القرارات، كالمركزية في اتخاذىا.

كالكاقػػع أف اتخػػاذ القػػرار السػػميـ يتطمػػب األخػػذ بمجمكعػػة مػػف المعػػايير التػػي تسػػاعد القائػػد اإلدارم 
لمراحػؿ الصػحيحة عمى اتخاذ القرار السميـ في التكقيت المناسػب، كمػف أىػـ ىػذه المعػايير معرفػة ا

جػراء العديػد  التي يجػب أف يمػر بيػا القػرار، ككػذلؾ تجميػع البػدائؿ المختمفػة مػف جيػات متعػددة، كا 
مػػػف المشػػػاكرات كاالسػػػتطبلعات لمعرفػػػة أثػػػر القػػػرار، كتحديػػػد مػػػدل تحقيػػػؽ القػػػرار لمصػػػالح العػػػاـ 
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لمتراجػع عػف القػرار  لممنظمة، كالمفاضمة بػيف اختيػارات عػدة قبػؿ اتخػاذ القػرار النيػائي، كاالسػتعداد
أك تعديمو إذا ثبت فشمو في تحقيؽ أىدافو التي ُأتخذ مف أجميا، كما أف القرار يجب أف ييدؼ في 

)فميػػو،  فية أك شخصػيةاألسػاس إلػى تحقيػػؽ مصػالح المنظمػة، كأال ُيبنػػى عمػى ُأسػس كأىػػداؼ تعس ػ
 .(299: 2005كعبد المجيد، 

ف عػدـ مر اإلداريػةالقػرار جػكىر العمميػة  اعػاة المعػايير كالمراحػؿ الخاصػة بصػنع القػرار، كأيضػان ، كا 
جعؿ نمط اتخاذ القرارات تسمطيان أك مركزيان يػؤدم إلػى الحػد مػف المبػادرات كالطاقػات الكامنػة لػدل 

حساسيـ بالظمـ، كظيكر الصراعات داخؿ التنظيـ، مما يخمؽ مناخان تنظيميان سمبيان.  العامميف، كا 
كلية اتخػاذ القػػرار فػي أف النشػػاطات التػػي ؤ ا المنظمػػات المختمفػة لمسػػلػذلؾ فػػإف األىميػة التػػي تكلييػ

تمارسػػػيا المنظمػػػات فػػػي ظػػػؿ السػػػباؽ العممػػػي كالتكنكلػػػكجي كالحضػػػارم المعاصػػػر يتطمػػػب اعتمػػػاد 
سياـ كافة العامميف في المنظمة لممشاركة باتخػاذه كفقػان  الرؤية العممية الكاضحة في اتخاذ القرار كا 

بأم منيـ في العمؿ، إذ أف ىذا اإلسياـ كالمشاركة مف ِقبؿ األفراد بػالقرارات لطبيعة األداء المناط 
تنظيمية الناجحة تجعؿ ُسبؿ االلتزاـ بالتنفيذ كاجب ُمناط بأم منيـ، كُيمثؿ أعمى صكر البناءات ال

 .(171: 2002)حمكد،  في الكقت الحاضر
  :ؿطبيعة العم -5
 قميديان أـ غير ركتيني يتضمف التجديد كاالبتكار.قصد بطبيعة العمؿ ما إذا كاف ركتينيان تي

نحػػػػك التحػػػػديث  ةفالعمػػػؿ الركتينػػػػي يقػػػػكد إلػػػػى إحػػػداث الممػػػػؿ كاإلىمػػػػاؿ كعػػػػدـ االكتػػػراث كالبلمبػػػػاال
: 2004)العميػاف،  كر الفرد بأف عممو ليس بذم أىميةكالتطكير، بسبب عدـ تشجيع اإلبداع كشع

308.) 
نيػة، التػي تتسػـ بالتجديػد كالتطػكير تػؤدم لتحسػيف األداء، بينما عمػى النقػيض األعمػاؿ غيػر الركتي

ألف العامؿ يحس بقيمتو كبأنو ُينجز، مما يقكم ثقتو بنفسو، فطبيعة العمؿ تعتبر عػامبلن ىامػان فػي 
 حفز أك إحباط العامميف.

ذلػػؾ أف العمػػؿ الػػذم ال يحػػس العامػػؿ بقيمتػػو فػػي نيايػػة يكمػػو يػػؤدم إلػػى فقػػداف العامػػؿ بإحساسػػو 
قُػب اقتػراب نيايػة الػدكاـ حتػى لمتحسيف فػي األداء، بػؿ يظػؿ ي ر  ال يرل حافزان  اليكبالتدكره،  بأىمية

 .(221: 1993)القريكتي،  لكابكس الذم قد يسبب لو اكتئابان ي خُمص مف مثؿ ىذا ا
إننػػػا نعػػػيش فػػػي عػػػالـ أحػػػدثت فيػػػو التكنكلكجيػػػا ثػػػكرة ال ُينكرىػػػا أحػػػد، فقػػػد  تكنكلكجيػػػا العمػػػؿ: -6

كنكلكجيػػا جميػػع مجػػاالت الحيػػاة الصػػناعية، كالزراعيػػة، كالتجاريػػة، كالتعميميػػة، كأصػػبح اقتحمػػت الت
 يختمؼ عف عالـ السنكات الماضية. كـاليعالـ 

منيػػا، فإنيػػا ُتعػػد أحػػد عناصػػر  دخمػػت جميػػع المنظمػػات كأصػػبحت جػػزءن  كطالمػػا أف التكنكلكجيػػا قػػد
المنظمػػػات مػػػف مميػػػزات كحسػػػنات المنػػػاخ التنظيمػػػي ليػػػذه المنظمػػػات، لػػػذا يجػػػب أف تسػػػتفيد ىػػػذه 

 يجابية نحكىا، كتستثمرىا االستثمار األمثؿ.إالتكنكلكجيا، كتنشر اتجاىات 
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فالتكنكلكجيػػا تعنػػي إدخػػػاؿ التغييػػر كالتطػػكير لممنظمػػػة، ممػػا ُيسػػاعد عمػػػى تبسػػيط إجػػراءات العمػػػؿ 
م قػػػد كتخميصػػػو فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف مػػػف األجػػػزاء الركتينيػػػة فيػػػو، كمػػػف المجيػػػكد العضػػػمي الػػػذ

تاحػػػة الفرصػػػة أكثػػػر لمعػػػامميف السػػػتغبلؿ قػػػدراتيـ كطاقػػػاتيـ الكامنػػػة، إال أنػػػو مػػػف جيػػػة  يحتاجػػػو، كا 
أخػػرل فػػإف زيػػادة االعتمػػاد عمػػى األجيػػزة كالمعػػدات قػػد يجعػػؿ المنػػاخ التنظيمػػي يأخػػذ اتجاىػػان سػػمبيان 

ة كبحيػػػث يتصػػػؼ بػػػالجمكد كالبلإنسػػػانية كيصػػػبح اإلنسػػػاف فيػػػو مثػػػؿ اآللػػػة تتحػػػرؾ بخطػػػكات محسػػػ
 .(37: 1994)النكرم،  كحركات محدكدة

فبػػالرغـ مػػف أف تكنكلكجيػػا العصػػر ُتعتبػػر نعمػػة لبنػػي اإلنسػػاف، إال أنيػػا تُثيػػر العديػػد مػػف المخػػاكؼ 
بيف العامميف خاصة كفي المجتمع عامة، فاستخداـ التكنكلكجيا المتطكرة ال ُبد كأف يؤدم إلى رفػع 

لػى خفػض الػركح المعنكيػة لػدل العػامميف مػف ناحيػة أخػرل،  رقـ البطالة في المجتمع مف ناحيػة، كا 
 .(306-305: 1995)المغربي،  كف أنفسيـ مجرد آلة تعمؿ عمى آلةحيث يعتبر 

 : اليالتثالث فئات عمى النحك  إلىكيمكف تصنيؼ أبعاد المناخ التنظيمي 
 أكال: عكامؿ خارجية ك تشمؿ العديد مف األبعاد منيا :

اتيـ كتشػمؿ درجػات الػذكاء عديدة تتعمػؽ بػاألفراد كرغبػ في نكاحيكتتمثؿ البيئة االجتماعية :  .1
تقػػػدات كالمع كالتقاليػػػددات االعػػػ إلػػػىالتعميمػػػي كالثقػػػافي السػػػائد فػػػي المجتمػػػع إضػػػافة  كالمسػػػتكل

البيئة االجتماعية في البيئة التي تعمؿ فييا، حيث  إلىالتعرؼ  كتعمؿ المنظمات عمى الدينية
ى مػػع أنمػػاط كأذكاؽ األفػػراد . كعمػػ اصػػر إنتاجيػػة تتمشػػىعنيترتػػب عمػػي ذلػػؾ كضػػع معػػايير ك 

     .(103: 2005جاد الرب، )المنظمة تكقع التغيرات في ىذه البيئة 
 الحديثػػػة فػػػي اإلدارة التػػػي لكجيػػػاالتكنك  بالياألسػػػكيقصػػػد بيػػػا مػػػدل اسػػػتخداـ البيئػػػة التقنيػػػة :  .2

مػف تسػييبلت فػي تنفيػذ و آلخػر، كمػا تضػيفكتحديثو مف حػيف  اإلدارم العمؿ أتمتوتساىـ في 
 (.37 :1999، )الذنيباتبداع العمؿ كاإل

 جػػػكدة الخػػدمات ك اإلنتػػػاج ككػػذلؾ عمػػػىعمػػػي كميػػة ك  إف تػػكافر التكنكلكجيػػػا المناسػػبة يػػػؤثر إيجابػػان 
 .(102 : 2015)جاد الرب، تخفيض الجيد المبذكؿ  كبالتاليلذلؾ تخفيض الكقت البلـز 

كعطػػاء فػػي حػػدكد القػػكانيف كاألخػػبلؽ ك المبػػادئ  كىػػي عبلقػػة أخػػذاالجتماعيػػة :  ةليك المسػػؤ  .3
االجتماعية لممجتمع الذم تكجد فيو المنظمة مع أطػراؼ عديػدة منيػا البيئػة المحميػة كالعػامميف 
بالمنظمػػػػة. إف المنظمػػػػة تتعامػػػػؿ مػػػػع البيئػػػػة الخارجيػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ عبلقػػػػات التػػػػأثير كالتبػػػػادؿ 

المنظمػػة أف تأخػػذ بالحسػػباف األثػػر  مػػىع البيئيػػة. كيجػػب كاالعتمػػاد فيػػي تػػؤثر كتتػػأثر بػػالقكل
يـ ىػذه العبلقػة، الذم تحدثو قراراتيا كسػمككياتيا تجػاه األطػراؼ األخػرل، كأف تعمػؿ عمػى تعظػ

 ا ال يتعارض مع األىداؼ التي تسعىتحقيؽ أىداؼ مختمؼ الجكانب كبم لىإألف ذلؾ يؤدم 
تػػكفير منػػاخ  مفػػة يػػؤدم إلػػىختالمنظمػػة لتحقيقيػػا. إف كجػػكد تػػكازف بػػيف العبلقػػات كاألطػػراؼ الم

 (. 81 :2015)جاد الرب، عديدة جيد لممنظمة يصب في مصمحتيا كيحقؽ ليا فكائد 
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تػػؤثر  كبالتػػاليكيقصػػد بيػػا المشػػاكؿ التػػي تحػػدث لمعػػامميف داخػػؿ األسػػرة سػػرية : المشػػاكؿ األ .4
رية لتحد مف األثر السمبي الناتج عف المشاكؿ األس المنظمات عمي أدائيـ في العمؿ. كتسعى

كالعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ بػػرامج متنكعػػة لمقابمػػة االحتياجػػات المتغيػػرة ليػػذه  ةكذلػػؾ باىتماميػػا باألسػػر 
ليات األسػػػرة. كتعمػػػؿ المنظمػػػات عمػػػى اة إحػػػداث التػػػكازف بػػػيف العمػػػؿ كمسػػػؤك األسػػػر مػػػع مراعػػػ

مسػػػػاعدة العػػػػامميف عمػػػػى حػػػػؿ مشػػػػاكميـ، كتقػػػػديـ المسػػػػاعدات المختمفػػػػة ليػػػػـ، كتقػػػػديـ البػػػػرامج 
مف رسػالة  أساسيان  ذلؾ بحيث تككف برامج األسرة جزءن  تذىب بعضيا إلى أكثر مفالمناسبة، ك 
  (. 59 :2005)جاد الرب، المنظمة 

 :منيا األبعاد مف العديد كتشمؿ:  تنظيمية عكامؿ: ثانيان 
 المستكيات عمى يدؿ كالذم كاإلدارات األقساـ أحداث نمط كىك: التنظيمي البناء طبيعة.  1

 تتيح المرنة التنظيمية فاليياكؿ ، القرارات اتخاذ كمراكز السمطة نمط كيبيف ، فةالمختم اإلدارية
 كال لممتغيرات التأقمـ فرص تتيح ال فيي ةمرنال غير كأما كاإلبداع المشاركة فرص لمعامميف
 (. 305: 1995 ، المغربي) معيا تتعامؿ كال الرسمية غير بالتنظيمات تعترؼ

 في الفرد إشراؾ خبلؿ مف إنسانية فمسفة اإلدارة ىتتبن أف كيقصد :المتبع القيادم النمط.  2
سياماتو بقيمتو، يشعر حتي بو يقكـ الذم العمؿ مشاكؿ كحؿ القرارات، اتخاذ  تحقيؽ في كا 

 دكف كتكجييو الحاجة عند كمساعدتو المرؤكس دعـ عمى تقكـ التي فالقيادة المطمكبة، األىداؼ
 اإلبداعية باألفكار كالتقدـ النفسي كاالستقرار بالنفس الثقة خمؽ تستطيع التي القيادة ىي تحامؿ
: 1995 ، المغربي) كخبلفو الغياب ك كالتذمر التسيب مظاىر جميع عمى تقضي اليكبالت
307.) 
 كتحمميـ ،ةليباستقبل بالعمؿ لؤلفراد السماح بيا يقصد: ةليكاالستقال  لياتؤك المس تحمؿ.  3

 مناصب لشغؿ تؤىميـ التي اإلدارية الميارات مف الكثير داألفرا يكسب كىذا كليةؤ المس
 (.67 :1996 عمراف،) مستقببل أعمى جديدة ككاجبات كلياتؤ كمس
 أكثر مف تعتبر التي البشرية الميارات تنمية في أساسيان  دكران  التدريب يمعب: التدريب.  4

 لدل كالفاعمية الكفاءة ةزياد كأف سيماال  المستيدؼ، اإلنجاز تحقيؽ في نجاحان  االستثمارات
 كاستثمار كالتطكيرية التدريبية البرامج اعتماد عمى األفراد تشجيع خبلؿ مف إال تتحقؽ ال األفراد
 (.167 :2002، حمكد) يـلدي المعنكية الركح كرفع اإلنسانية المعارؼ آفاؽ
 ثقافة لتشكؿ يكـ كؿ تتفاعؿ كالتي المترابطة العناصر مف تركيبة بيا كيقصد: التنظيـ ثقافة.  5

 ثقافة كجكد أف إذ لممنظمة، الكمي كاألداء األفراد عمى اؿفع   تأثير التنظيـ لثقافة إف المنظمة،
 إلى كتؤدم األعماؿ بيا متؤد التي لمطريقة أعمؽ كفيـ كاضحة برؤية العامميف تمد قكية تنظيمية
لى العمؿ دكراف معدؿ انخفاض  مف كتزيد كما. لعمياا اإلدارة لقرارات سريعة استجابة كا 

 في التنظيـ ثقافة إىماؿ إف. لبلبتكارات خصبة بيئة كتكجد الفردية مف بدالن  الجماعية االىتمامات
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 الرب، جاد) أىدافيا تحقيؽ كعمى كفاءتيا عمى سمبان  كيؤثر تقدميا لحركة إعاقة ىك منظمة أم
2005: 161.) 

 لبلختراعات تشجيعيا كمدل باألداء ارةاإلد اىتماـ بو يقصد حيث: اإلنجاز عمى التركيز.  6
عطاء كاالبتكارات  تعمؿ الممارسات ىذه أف إذ. األىداؼ كضع في لممشاركة لمعامميف حرية كا 

 .األداء ككفاءة ةعميفا اليكبالت التطكير نحك دافعتييـ كزيادة العامميف عند الركتيف كسر عمى
 كاالبتكار اإلبداع خمؽ عمى قادرة أبعاد مف بو تقترف كما: لمعمؿ الكظيفي األداء متطمبات.  7
 كالممؿ الخمكؿ تكريس في يساىـ الذم كالركتيف كالممؿ الرتابة حالة عف كابتعادىا األداء في

 (.168 :2002 حمكد،) األفراد لدل كالتحدم كاالبتكار اإلبداع ركح إثارة كعدـ
 التنظيمي المناخ خمؽ في رالتأثي شأنيا مف السائدة االتصاالت نمط إف: االتصاالت نمط.  8

 لممنظمة، المستيدؼ األداء لتحقيؽ كاألفكار كالبيانات المعمكمات نقؿ يتـ خبلليا كمف. المبلئـ
 حيث عادة بو كتتأثر تؤثر إنيا إذ السائد التنظيمي كالمناخ العمؿ طبيعة عمى االتصاالت كتعتمد

 شأنيا مف رسميةال كغير الرسمية مؿالع جماعات مف بذلؾ ترتبط كما لؤلفراد المادم المكقع أف
 دكرىـ كتنشيط األفراد بيف اليادفة االجتماعية التفاعبلت لخمؽ مبلئمان  تنظيميان  مناخان  تخمؽ أف

 (.170 :2002 حمكد،) كأدائيـ
 األمف مثؿ العاممكف يطمبيا التي الكظيفية كالمنافع الضمانات مجمكعة كىك: الكظيفي األمف.  9
 إلى يؤدم الذم األمر فيةتعس   إدارية إجراءات مف األمف شرعية، أسباب دكف الكظيفة فقداف مف

 :2002 حمكد،)الكالء كتكثيؽ األداء تحسيف اليكبالت المعنكية ركح كرفع النفسي االستقرار
168.) 
 مشاركة كمدل كاإلجراءات القكاعد كضكح يتضمف: اإلدارية كالممارسات السياسات.   10

 (.37 :1999 الذنيبات،) كاالختيار التدريب في اإلدارة سياسات مفكيتض ذلؾ في العامميف
 عف ينتج قد كالذم الكظيفية العبلقات في السائد الجيؿ مدل عف عبارة: الغمكض.   11

 أك العمؿ تأدية أثناء المطمكبة بالسمككيات األفراد جيؿ بسبب أك المتاحة المعمكمات في نقص
 الغمكض ذلؾ عمى كيترتب. السمككيات بعض إتباع عدـ عمى رتبةالمت بالنتائج األفراد إلماـ عدـ

 أك بالنفس الثقة قمة أك لمكظيفة المصاحبة التكترات كزيادة كاإلىماؿ كالبلمباالة باإلحباط شعكر
 . الكظيفي الرضا قمة
 األىداؼ بيف يحدث الذم كالتضارب التعارض مدل: التنظيمية كالصراعات التناقضات.   12

 الربح تحقيؽ ىدؼ بيف مثبلن  تعارض يككف فقد. لممنظمة التنظيمية كاألىداؼ معامميف،ل الشخصية
 كالصراعات التعارضات إف العامميف، جانب مف األجكر زيادة ىدؼ كبيف المنظمة جية مف

 جميع تجاه بالتزاماتيا الكفاء عمى كقدرتيا المنظمة ةعميفا مف تحد أف شانيا مف التنظيمية
 كالتطكير لئلنجاز التحدم ركح العامميف لدل تثير بحيث إيجابية الصراعات كفتك كقد األطراؼ،
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 المنظمات كعمى. المنظمة داخؿ اكمحبطن  اميمكن  تككف بحيث سمبي تأثير ذات تككف كقد كاالبتكار
 فييا المرغكب الصراعات تدرؾ فأك  بتحجيميا، كتقكـ فييا المرغكب غير الصراعات تحدد أف

 ىذه بيف متزنة سياسة كضع عمى المنظمة تعمؿ أف ىبمعن تجنبيا بغية باستمرار كتحمميا
 (.443 :2005 الرب، جاد) المنظمة يخدـ بما كالصراعات التعارضات

 اختيار إف ،األفراد لدل الكامنة الدكافع إثارة تستيدؼ التي القكة بيا كيقصد: الحكافز.   13
 تشجع فالحكافز. السمكؾ ىذا عميو عكدسي بما تكقعو درجة عمى يتكقؼ معيف لسمكؾ األفراد
 الحكافز كانت ككمما المتكقعة، المنافع تحقيؽ عمى ينطكم الذم السمكؾ تكرار عمى األفراد
 الرضا مف نكع إيجاد في ذلؾ ساىـ كمما لمعامميف المطمكبة الحاجات إشباع في فاعمة المقدمة

 بحيث معنكيةن  أك ماديةن  كانت سكاء زلمحكاف انظمن  تضع أف المنظمة عمى يتكجب اليكبالت ،يـلدي
 (.  196 : 2005 الرب، جاد) األداء مستكل كرفع العمؿ عمى األفراد حث   تكفؿ
 أداء لتقييـ كعادلة كاضحة معايير كجكد مدل بيا كيقصد: لمتقييـ كاضحة معايير كجكد.   14

 مف الكثير المعايير هىذ عمى يترتب إذ. األىداؼ كتحقيؽ النتائج عمى المحاسبة كمدل العامميف
 كاضحة معايير كجكد فيمثؿ كغيرىا، كمكافآت ترقيات مف العامميف كتمس تيـ التي اإلجراءات

 بعدـ العامميف شعكر فإف العكس كعمى. كجكدتو باألداء لبلىتماـ كبيران  حافزان  المحاباة عف بعيدة
 فييا يعممكف التي المنظمة عمى اليكبالت كأدائيـ، التزاميـ عمى تؤثر المطمكب بالشكؿ كجكدىا

 (.22 :1997 الشربيني،)
 أك العامميف تحفيز في اميمن  بلعامن  تعتبر العمؿ طبيعة إف: العمؿ كظركؼ طبيعة.   15

 كالبلمباالة اإلىماؿ كزيادة كالسأـ الممؿ حدكث إلى يؤدم الرتيب الركتيني العمؿ أف إذ إحباطيـ
 بعدـ يشعر ما اغالبن  العامؿ أف حيث التطكير أك ،التحديث أسمكب اعتماد نحك االكتراث كعدـ
 اإلسياـ عمى العامميف تشجع فإنيا كالتطكير بالتحسف تتسـ التي األعماؿ أما عممو، جدكل أىمية
 العمؿ نجاح في يـلدي الكامنة كاإلمكانات الكفاءات إثارة في اإلبداعية كقدراتيـ طاقاتيـ بكؿ

 (.171 :2002 حمكد،) األىداؼ كتحقيؽ
 :منيا األبعاد مف العديد كتشمؿ شخصية عكامؿ:  ثالثان 
 بعضيـ مع العبلقة في األفراد بيا يشعر التي كالمكدة الدؼء درجة كىى: الدؼء ك المكدة.  1

 .كفريؽ العمؿ ركح سيادة كمدل البعض
 توبأىمي الفرد إحساس كدرجة لممنظمة باالنتماء الشعكر درجة بيا كيقصد: كاليكية االنتماء.  2

 (.23-22 :1987 الشربيني،) متكامؿ فريؽ في كعضك
 بزماـ كاإلمساؾ المخاطرة حب يـلدي يككف أف عمى األفراد تحفيز بيا كيقصد: المبادرة ركح.  3

 أماـ طرحيا عند كالمخاطرة الجرأة مف قدر إلى يحتاج الجيد كاألداء األفكار فأ حيث األمكر،
 اآلخريف
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 في لرؤسائيـ بالنسبة سكاء كأنشطتيـ أفكارىـ شرح في فراداأل حرية كتعني: الصراحة.  4
 .الرؤساء كمع بعضيـ مع األفراد بيف تفاىـ كجكد في يساىـ مما لزمبلئيـ أك العمؿ

يمانيـ الصحيحة لمقيـ األفراد اعتناؽ ضركرة يقصد :الثقة.  5  بأنفسيـ كثقتيـ يقكلكف بما كا 
 في يـإلي تككؿ التي األعماؿ إلتماـ ،كالرؤساء األفراد بيف التزاـ كجكد إلى يؤدم كبيذا كقدراتيـ
 (.67: 1996 عمراف،)  المناسبة كبالجكدة الكقت

 وأنماط كتحدد ذاتو الفرد مف تنبع التي الداخمية المصادر تمؾ بيا كيقصد: القيـ تناقض.  6
 المتغيرات مف العديد كفؽ بيا يؤمنكف التي القيـ في األفراد اختبلؼ كلعؿ. السمككية كاتجاىاتو

 نتيجة ،القيـ في التناقضات كتنتج. كغيرىا المجتمع كخدمة ،االجتماعية كالمكانة ،الماؿ منيا
 كتضارب المنظمة عمى سمبي أثر مف التناقضات ليذه ما كمعمكـ. القيـ ىذه مصادر الختبلؼ

 قيـ ترسخ يلك تتحكؿ أف يمكف التي القيـ تغيير عمى تعمؿ المنظمات فإف كلذا العامميف، بيف
 (.86: 2002 حمكد،) مناسبة أخرل
 ىي كىؿ المنظمة داخؿ اإلنسانية العبلقات دؼء مدل بيا كيقصد :بالعالقات االىتماـ.  7

 مع أك البعض بعضيـ العامميف بيف كاف سكاء كالتعاكف المتبادلة كالثقة االحتراـ عمى قائمة
 في متماسؾ نسيج كجكد إلى يؤدم قاتالعبل ىذه بمثؿ االىتماـ كجكد إف اإلدارة أك الرؤساء
 القطامنة،) كمصالحيا المنظمة أىداؼ لتحقيؽ الغايات كتتكحد األيدم تتكاتؼ بحيث المنظمة
2000 :31.) 

الفئات الثبلثة بأف ىناؾ الكثير مف  تصنيؼ أبعاد المناخ التنظيمي إلى كيبلحظ الباحث مف
قاصرة عمي عكامؿ محددة، كتمعب ىذه  العكامؿ التي تؤثر في المناخ التنظيمي، كىى غير

ا في خمؽ المناخ التنظيمي الداعـ لئلبداع كاالستمرار ا كحيكين ا ميمن العكامؿ مجتمعة أك منفردة دكرن 
  صمكد.كال

  : التنظيمي المناخ أنكاع -خامسا
 حيث ةاليع معنكية بركح التنظيـ في المناخ مف النكع اذى في فراداأل يتمتع:  المفتكح المناخ -1

 لىإ المكظفيف نجازإ بتسييؿ المؤسسة مدير كيقكـ، ممؿ أك شككل دكف امعن  العاممكف يعمؿ
 يتـ المناخ اذى كفي ،كثيقة اجتماعية بعبلقات اجميعن  يتمتعكف ك بالركتيف رىاقيـإ دكف أعماليـ
شباع العمؿ نجازإ تحقيؽ  اأحدىم يطغى أف دكف كيسر بسيكلة لمعامميف االجتماعية الحاجات كا 
 .المرتفعة المعنكية كالركح العامميف جميع مف الصادؽ السمكؾ المناخ اذى كيسكد خراآل عمى
 :ةاليالت النقاط في المفتكح المناخ صخمن اذى خبلؿ كمف
 العامميف بيف حميمة عبلقات -
 المياـ يسيؿ المؤسسة مدير -
 العمؿ في العاـ الرضى -
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 ةاليع معنكية ركح -
 لعدـ لؾذك  الفتكر المناخ مف النكع اذى يسكد المفتكح المناخ نقيض كىك :المغمؽ المناخ -2

 فالمدير ،العمؿ نجازإل بالرضى حساسيـإ كلعدـ،  االجتماعية ـتيحاجا شباعإ مف العامميف تمكف
 المدير اىتماـ المعنكية الركح كانخفاض، العمؿ في الركتيف كيسكد، العامميف بحاجات ييتـ ال

 . فقط االنتاج عمى كزكير  العمؿ في بالشركة
 العماؿ بيف المبادرة لركح مكانة ال -
 راضيف كليسكا جماعيا يعممكف ال العماؿ -
 منخفضة المعنكية الركح -
 ةعميالفا عديـ المدير -
 إدارية صبلبة -
 لتنفيذ فراداأل ابي يتمتع التي الكاممة شبو الحريات المناخ اذى كيسكد:  المستقؿ المناخ -3

 عضاءاأل عمى السيطرة مف ضئيؿ بقدر المدير فممارسة، االجتماعية ـتيجااح باعشا  ك  أعماليـ
 المكجكد لمتعاكف ،كيسر بسيكلة ىنا عماؿاأل كتتميز، الجماعة بيف قيادية أعماؿ بظيكر يسمح
 لىإ التصؿ كانت فا  ك  مرتفعة يـلدي المعنكية كالركح الركتينية عماؿاأل لقمة ،عضاءاأل بيف

 (.30: 2005، حمادات) مفتكحال المناخ مستكل
كفى ىذا النمط درجة  إليياالقائد في ىذا المناخ سمطاتو مف خبلؿ الجماعة التي ينتمي  كيمارس
شباع االحتياجات االجتماعية )محارمو،  عالية  (.39: 1993مف الركح المعنكية كا 
 حساب كعمى كؿاأل المقاـ في العمؿ بإنجاز المناخ اذى ييتـ :المكجو أك المراقب المناخ -4
 عبلقات لتككيف كقت متسع يكجد كال بجد يعممكف الجميع كأف،  االجتماعية الحاجات شباعإ

 المناخ لىإ أقرب المناخ اذكى ،ما انكعن  مرتفعة لمجماعات المعنكية كالركح، العامميف بيف اجتماعية
 القكاعد عف الخركجب يسمح ال حيث المباشر بالتكجيو المدير كيقكـ،  المغمؽ لىإ منو المفتكح

 فأل معو العامميف بمشاعر كثيرا ييتـ ال لكنو، يراىا التي بالطريقة ءشي كؿ يتـ أف عمى كيصر،
 .)بالميمة االىتماـ) العمؿ نجازإ عمى صبنْ مُ  كؿاأل االىتماـ
 :المراقب المناخ نقاط أىـ صيمخت كيمكف 

 .يراـ ما عمى يسير كالكؿ صاـر والمكج   المدير. 
 .اجدن  قميمةن  الحميمة اتالعبلق. 
 . االجتماعية االحتياجات تمبية حساب عمى المياـ أداء عمى كالتركيز لحاحاإل. 
 جيكدىـ تكجو حيث، العامميف بيف الشديدة باأللفة المناخ اذى يختص : العائمي المناخ –5

 المدير كأف،  العمؿ بإنجازك  المؤسسة أىداؼ بتحقيؽ االىتماـ دكف االجتماعية ـتيحاجا إلشباع
 باأللفة العاممكف كيشعر متعددة رئاسات ىنا كتبرز، المؤسسة نشاط تكجيو في هدكر  يمارس ال ىنا
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 سائد اذكى العامميف يراىف ال كالمدير، العمؿ مجاؿ في بينيـ ترابط  يكجدال كلكف، بينيـ الشديدة
  كيمكف .العمؿ انجاز في الرضي بعدـ شعركفي ـنيأ بحيث بينيـ صداقات تككيف عمى بينيـ

 :فيما يمي العائمي المناخ نقاط أىـ تمخيص
 .مريح عائمي جك تككيف. 
 .ثانكيا بالمياـ القياـ يبقى لكف ديةك   عبلقات .
 .كبيرة تككف االجتماعية تاالحاج تمبية .
 . التكجيو كقميؿ كدكد المدير .
 مبادرات حتى بظيكر يسمح ال فيك،  المدير بدكر ىنا السمطات تتمركز:  األبكم المناخ -6

 بيف ترابط يكجد كال، االجتماعية ـتيحاجا شباعإ يحقؽ ال اذكى ك معو العامميف بيف قيادية
 ألف المؤسسة في األب دكر يأخذ ىنا المدير ك ،كأحزاب جماعات نكفيكك   حيث،  العامميف
 كيسكد،  ابي رةالمباد لممدير تاركيف، قيادية ميارات مف يـلدي ما ظيارإ يحاكلكف ال العامميف
 (.31: 2005، حمادات)نجازاإل مف اكبيرن  اقدرن  فيحققك  كال، ضعيفة معنكية ركح العامميف
 مما بالمشاركة لمعامميف يسمح كال التنظيمية اتاليالفع جميع عمى المسيطر ىك القائد يككف

 (.39: 1993، محارمو) رضاىـ درجة عمى ينعكس
 :ةاليالت النقاط في ماألبك  المناخ نقاط أىـ تمخيص  كيمكف

 . اجدن  ميـه  المؤسسة مدير. 
 . بينيـ فيما الحميمة كالعبلقات الجماعي العمؿ لىإ العاممكف يفتقد. 

 أسمكب دراسة خبلؿ كمف التنظيمي كالمناخ القائد سمكؾ في بحثيـ في « كسنترنجر لتكف» آما 
 . الخاصة مميزاتو منيا كلكؿ مختمفة بيئات ثبلث أظيرت ةبيمشا منظمات ثبلث في القيادة

 لىإ أعمى مف االتصاالت، السمطة في لمركزية ا األدكار بتحديد يمتاز :السمطكم المناخ-7
 . البيركقراطية دارةاإل أك الكبلسيكية إلدارةا أسمكب يمثؿ اذكى ،أسفؿ

 :الحاضف المتبني المناخ أما -
 القرارات اتخاد في كالمشاركة مؿالع خبلؿ الصداقة ك نسانيةاإل العبلقات عمى يشجع المدير فإف

 . االجتماعية العبلقات عمى المبدأ اذى كيقكـ
 الجكانب تشجيعك  داءاأل كنكعية ،نسانياإل كالتشبع ،التعاكف عمى يقكـ : اإلنجازم المناخ -

 (.32: 2005، حمادات)البشرية المصادر نمكذج عمى يقـك التنظيـذا ى فإف قةالخبل  
 :كالسمبي اإليجابي التنظيمي ناخالم بيف يزمى يي  مف كىناؾ
 :اإليجابي التنظيمي المناخ

 :ةاليالت باألكصاؼ كيتسـ د،رااألف سمككيات عمى إيجابي بشكؿ يؤثر الذم المناخ ىك
 . اإلبداع كيبتعد عف الركتيف العمؿ يميؿ إلى  –1 
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 .الجديدة األفكار تقديـ كمدل األعماؿ كنتائج اإلبداع عمى مبنية المكافآت  -2 
 كتفكيض ارر الق اتخاذ في أكبر بحرية المرؤكسكف كيحظى البلمركزية، عمى يقكـ العمؿ -3

 .الصبلحيات
 .الفرد يحققو الذم اإلنجاز مدل عمى مبنية العمؿ في كالتقدـ الترقية -4
 التدريب طريؽ عف تيـاكميار  اتيـر كقد ادر األف كفاءة زيادة - 5
 .الخدمة نياءا  ك  بالعزؿ ديفدمي غير أنيـ كما بكلة،مق كظيفية بضمانات المكظفكف يتمتع -  6
 .كالمصارحة كالصدؽ الشفافية عف ناتجة العبلقات -  7
 .العامميف لدل ةاليالع المعنكية الحالة -  8
 .الجديدة تالممتغير  االستجابة عمى قادره  ـالتنظيُ  -  9

 :السمبي التنظيمي المناخ
 باألكصاؼ كيتصؼ د،ااألفر  سمككيات عمى اسمبن  ثريؤ  إذ اإليجابي، التنظيمي المناخ عكس ىك
 :ةاليالت
 .االبتكار كركح اإلبداع عف تماما كيبتعد ركتيني العمؿ  - 1
:  2010 صميحو،) كاإلبداع األعماؿ نتائج عمى كليس األقدمية، مبدأ عمى مبنيةه  المكافآت -2

43) 
 كتفكيض اراتر الق تخاذا بحرية المرؤكسكف يحظى كال المركزية، عمى يقكـ العمؿ -  3

 .الصبلحيات
 كضعؼ المعنكية الركح تدني إلى يؤدم كىذا تيـ،اكميار  قدارتيـ في ادر األف كضعؼ رككد -  4

 .األداء
 .الجديدة اتر لممتغي االستجابة عف عاجزه  التنظيـ -  5
 و،صميح) الخدمة نياءا  ك  بالعزؿ ميدديف يككنكف اليكبالت بضمانات، المكظفكف يتمتع ال -  6

2010 :44) 
العكامؿ  أكتتضح فيو العناصر  أنمكذجكضع  إلىبتحديث المناخ التنظيمي  (اليادم)كتكصؿ 

 –عناصر ىي : نيج  القيادة  أربعةالتي تشكؿ المناخ التنظيمي في الجامعات كالذم تتضح فيو 
 (.681: 6989 ،)اليادمالبيئة الخارجية  –عبلقات العمؿ  –البناء التنظيمي 

 العناصر المناخ التنظيمي أنمكذج
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 التنظيمي المناخ أنمكذج

 
 

                                                     
                                                                          

                    
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) رقـ شكؿ
 :  جيد تنظمي مناخ تككيف إلى تؤدم التي العكامؿ-

 مؤسسية بيئة إيجاد في يسيـ جيد تنظيمي مناخ ككيفت في تساعد التي العكامؿ مف كثير ىناؾ
 بما أدائيـ طكيرت عمى كتساعدىـ ، المعنكية ركحيـ مف ترفع ، فييا العامميف لجميع مبلئمة
 حيافاأل بعض في أدل ، كتعقدىا االجتماعية النظـ فتضخـ ، المتبلحقة المتغيرات مع يتناسب

 بيف مف جعؿ مما كاتساعيا النظـ ىذه تعاظـ أماـ ـالتقزيك التيو  مف بنكع أفرادىا حساسإ إلى
 تسكده اكانن م كمؤسساتيـ نظميـ مف يجعمكف اإلدارييف كيؼ تكاجو التي الحقيقية التحديات
 (.156 :2001 ،الطكيؿ)  فييا كعممو اإلنساف لكجكد أفضؿ صحية مناخات

 :الجيد التنظيمي المناخ تنمية في تساعد التي العكامؿ -
 يشتمميا التي كاألدكار لممياـ محددة تفصيبلت كضع خبلؿ مف كذلؾ النظاـ في المياـ بناء. 1

 النظاـ
 . كالركاتب كالمكافآت عبلكاتال أسس بتحديد النظاـ في المكافأة. 2

 النتائج

  تحصيؿ عممي

كظيفي  كرضاأمف 
 ككفاؽ داخمي

 كعطاء مجتمعي

 المناخ التنظيمي

  األىداؼتمثؿ 
 التدافع النافع 
  جماعية العمؿ 
 دؼء التكاصؿ 
 السمكؾ اإليجابي 

 كاالطمئناف كالعدؿ

 القيادةنيج 

 البناء التنظيمي

 عالقات العمؿ

 البيئة الخارجية

 تغذية مرتدة
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 . كتفكيضيا القرارات صنع عممية في المعتمدة األسسبتحديد  كذلؾ النظاـ في اراتر الق اتخاذ. 3
 عمى تأكيدىـ كمدل اإلنجاز لبعد العاممكف يعتمدىا التي المنطمقاتبتحديد  النظاـ في اإلنجاز. 4

 . العمؿ خبلؿ مف ذلؾ تحقيؽ
 تحسيف في عمييا يعتمد التي األسس تحديد ذلؾ كيتضمف ، لنظاـا في كالتطكير التدريب. 5

 . األفراد أداءكتطكير 
 . النظاـ في الكظيفي األمف. 6
 االتصاؿ عمى بمقدرتيـ النظاـ في العامميف إحساس مدل ذلؾ كيتضمف ، النظاـ في االنفتاح. 7

 . بينيـ كفيما فالمرؤكسي مع كالتكاصؿ
 كدرجة عمميـ عف بالرضا النظاـ في العامميف شعكر مدل أم ، ظاـالن في كالمكانة المعنكية. 8

 . عاـ بشكؿ ككؿ كلمنظاـ خاص بشكؿ كأدكارىـ لمياميـ انتمائيـ
 .بعمميـ النظاـ إدارة باىتماـ العامميف شعكر البعد ىذا كيتضمف ، النظاـ في كالدعـ التقدير. 9

 (.145-143 :2006 ،الطكيؿ) . التكيؼ عمى كقدرتو النظاـ مركنة.  10
 :التنظيمي المناخ قياس مداخؿ -سادسا
  التنظيمي المناخ لقياس مداخؿ ثالثة كجكد عف الحديثة اساتر الد كشفت

 .التنظيمية لمصفات المتعدد القياس مدخؿ - أ
 .التنظيمية لمصفات اكير اإلد القياس مدخؿ- ب
 .الشخصية لمصفات اإلدراكي القياس مدخؿ- ت

 التنظيمي لممناخ (التنظيمية لمصفات المتعدد القياس مدخؿ) ؿاألك المدخؿ ينحصر حيث
 السمطة، كمستكيات المنظمة، حجـ مثؿ قياسيا يمكف التي التنظيمية الصفات مف مجمكعة في

 .التنظيمي كالييكؿ
 التنظيمي المناخ يعتبر فيك ،(التنظيمية لمصفات اإلدراكيالقياس مدخؿ) الثاني المدخؿ أما

 خبلؿ مف الصفات أك تاالميز  ىذه قياس يتـ حيث لمتنظيـ، ارئيسن  امظيرن  كأ ميزةن  أك صفةن 
 .المنظمة عف ادر األف كاتاإدر  اتر تصك  متكسط

 التنظيمي المناخ يعتبر فإنو ،(الشخصية لمصفاتاإلدراكي  القياس مدخؿ) الثالث المدخؿ أما
 ىذه قياس ـكيت د،ااألفر  لدل محددة اتر لتصك  كالشاممة المكجزة الخبلصات مجمكعة
 المناخ أف يرل المدخؿ كىذا المنظمة، في العامميف داباألفر  الخاصة كاتااإلدر  بكاسطة تاالتصكر 

 .التنظيـ في صفة ىك مما أكثر الفرد في صفة التنظيمي
 أىمية المداخؿ أكثر مف (التنظيمية لمصفات اإلدراكيالقياس مدخؿ) الثاني المدخؿ ُيعد   ك
 سةادر  في يتيحيا التي العممية اإلمكانيات إلى جعار  كىذا التنظيمي، المناخ كقياس سةادر  في
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 مف اتز كممي صفات مف المنظمة بو تتمتع كما جية، مف الفرد تصكرات كدالة التنظيمي المناخ
 الذم األكؿ لممدخؿ الصارمة المكضكعية يتجاكز المدخؿ ىذا أف إلى باإلضافة أخرل، جية

 الذاتية يتجاكز أيضا كىك ىيكمية، اتر بمتغي التنظيمي المناخ ربطكي ،كتصكراتيـ درااألف يتجاىؿ
 تصكرات عف خارج مكضكعي ككجكد المنظمة ماىية يتجاىؿ الذم الثالث المدخؿ في الصارمة

 .(303 - 302: 2005 ، فميو،كعبدالمجيد) فييا العامميف دااألفر 
 المنظمة، داخؿ سائدال المناخ نكعية تحديد في التنظيمي المناخ قياس عممية كتيدؼ
 كيعتمد المنظمة، في العامميف دالؤلفر  المناخ ىذا مبلئمة مدل عمى الحكـ إمكانية ككذلؾ

 .(18 :2008 الطيب،) ةرئيس بصفة االستقصاء أسمكب عمى القياس عممية في الباحثكف
 : تعقيب عمى المبحث

التطبيػػػؽ نػػػابع مػػػف دكره االىتمػػػاـ بمكضػػػكع المنػػػاخ التنظيمػػػي عمػػػى مسػػػتكل النظريػػػة كالبحػػػث ك إف 
األساسػػػي فػػػي نجػػػاح المنظمػػػة كتحقيقيػػػا ألىػػػدافيا، كتفاعميػػػا مػػػع معطيػػػات التطمػػػع نحػػػك التجديػػػد 

، كتظيػر  كالتحديث كاالبتكار لمكاكبػة التطػكرات كالمتغيػرات المسػتمرة كالمتسػارعة لمبيئػة المعاصػرة
يف المتغيػػػرات التنظيميػػػة جكانػػػب االىتمػػػاـ بالمنػػػاخ التنظيمػػػي مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػة القائمػػػة بينػػػو كبػػػ

األخرل، خاصة في مجاؿ التعامؿ بيف الفرد كالبيئة التنظيمية بشػكؿ عػاـ، كالتػي يحػددىا محػكراف 
حد كبير بالنظاـ المعرفي كخبرتو كتجربتو  إلىأساسياف األكؿ يتمثؿ في خصائص الفرد المرتبطة 

خصػػائص المميػػزة لممنظمػػة عػػف كتعميمػػو كثقافتػػو، كالثػػاني ىػػك بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة التػػي تصػػؼ ال
غيرىا مف المنظمات األخرل، كالتي تختمؼ مػف منظمػة ألخػرل بػاختبلؼ األبعػاد المحػددة لممنػاخ 
التنظيمػػػي، كمػػػف أشػػػيرىا الييكػػػؿ التنظيمػػػي، نظػػػاـ االتصػػػاالت، نظػػػـ إجػػػراءات العمػػػؿ، القيػػػادة، 

عػة العمػؿ، حيػث تشػكؿ طبيعة كظركؼ العمؿ، بيئة العمؿ الخارجية كجما، تالقراراأسمكب اتخاذ 
ىػذه األبعػػاد اإلطػػار العػػاـ الػػذم تعمػػؿ مػف خبللػػو كافػػة المنظمػػات، كتخضػػع لتأثيراتيػػا االجتماعيػػة 

 كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية كالتكنكلكجية كالقانكنية.
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 فاعمية الذات: الثاني المبحث
 مقدمة :

 
ػالذات لدل العػامميف أساسنػ فاعمية تعد دافعيػتيـ، كمسػتكل صػحتيـ النفسػية،  د مسػتكلا لتحديػا ميمن

التي يختارىا  كقدرتيـ عمي اإلنجاز . فمستكل فاعمية الذات يؤثر عمى نكعية النشاطات كالميمات
العػامميف لتأديتيػػا، كعمػى كميػػة الجيػػد الػذل يبذلكنػػو إلنجػػاز ميمػات أك نشػػاط مػػا. بػؿ كعمػػى طػػكؿ 

بػات التػي تعتػرض طػريقيـ. كالعكػس صػحيح. كتتكلػد ف أمػاـ العقمدة المقاكمػة التػي يبػدييا العػاممك 
فاعميػػة الػػذات مػػف تجػػارب الحيػػاة العمميػػة كمػػف أشػػخاص نتخػػذىـ قػػدكة لنػػا. كىػػي شػػيء يبنػػى عمػػى 
مػػدل سػػنكات مػػف القيػػاـ بػػردكد أفعػػاؿ تجػػاه تحػػديات الحيػػاة كالتػػدريب عمػػى التعامػػؿ معيػػا بمركنػػة 

  كمثابرة كفاعمية 
  :الذات فاعمية تعريؼ -اكال

كثػػرة العممػػاء كالبػػاحثيف الػػذيف تنػػاكلكا المفيػػـك فػػي دراسػػتيـ إال أف ) ألبػػرت بانػػدكرا ( كػػاف مػػف  رغػػـ
أبرز ىؤالء العمماء ،الذيف تعمقػكا فػي دراسػة ىػذا المفيػـك "فاعميػة الػذات" حيػث ظيػر ىػذا المفيػـك 

سػػمكؾ" ( بعنػػكاف "فاعميػػة الػػذات نحػػك نظريػػة أحاديػػة لتعػػديؿ ال1977مػػف خػػبلؿ مقالػػة نشػػرىا عػػاـ )
األفػراد،  تحديػد سػمكؾ اإلصػرار كالمثػابرة لػدلكالتي أكضح مف خبلليا أف فاعمية الذات تسػيـ فػي 

كلقػػد أسػػتمر )بانػػدكرا( فػػي تطػػكير مفيػػـك فاعميػػة الػػذات كربطػػو بمفيػػـك الضػػبط الػػذاتي لمسػػمكؾ مػػف 
اد يمتمكػػكف خػػبلؿ نظريتػػو : "النظريػػة االجتماعيػػة المعرفيػػة" ، حيػػث طػػكر الفكػػرة القائمػػة بػػأف األفػػر 

معتقدات تمكنيـ مف ممارسة ضبط قياسي أك معيارم ألفكارىـ كأفعاليـ كمشاعرىـ، كىػذا الضػبط 
أك محتػكل ىػذه  الصػادرة عػف األفػراد مػف حيػث مسػتكل القياسي يمثؿ اإلطار المعيارم لمسػمككيات

األسػاس السمككيات كمف ىنػا أطمػؽ عمػى نظريػة بانػدكرا نظريػة فاعميػة الػذات ، ألنيػا كانػت حجػر 
النطػػبلؽ الدراسػػات كاألبحػػاث ك اسػػتثارة اىتمػػاـ البػػاحثيف حػػكؿ مفيػػـك فاعميػػة الػػذات حتػػى أصػػبح 

مػػػف المفػػػاىيـ ذات الصػػػمة الكثيقػػػة باإلنجػػػاز اإلنسػػػاني فػػػي مختمػػػؼ ميػػػاديف الحيػػػاة كخاصػػػة  اليػػػكـ
 (. 92: 2014مياديف التربية التي تيتـ باألفراد بمختمؼ فئاتيـ كحاالتيـ )عربيات كحمادنة، 

 ثانيا: تعريؼ فاعمية الذات.
 خبلؿ قدراتو في الكامنة الفرد ثقة : " بأنيا الذات فاعمية (131: 2001العدؿ، ( ؼيعر 
اه قك  في الفرد اعتقادات ىي أك المألكفة، كغير الكثيرة المطالب ذات المكاقؼ أك الجديدة، المكاقؼ

 األخػرل األسػباب أك لمصػادرا دكف السػمكؾ تفسػير فػي الكفػاءة عمػى زالتركيػ عمػ الشخصػية،
 "لمتفاؤؿ
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كتعد فاعمية الػذات مػف المفػاتيح القكيػة، فمػف خػبلؿ معتقػدات الفػرد الشخصػية حػكؿ فاعميػة الػذات 
ذا كاف اعتقاد الفرد أنو ال يستطيع بمكغ لديو ، يستطيع تحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلى إنجازىا، كا 

. فػالفرد إليػوررة التي مف شأنيا تحقيػؽ مػا يسػعى أىدافو المرجكة، فإنو يتخمى عف المحاكالت المتك
إلنجػػاز الميمػػات، كتجعػػؿ منػػو أكثػػر  كمثػػابرةن  ا كتحمػػبلن إصػػرارن  المتمتػػع بفاعميػػة مرتفعػػة يكػػكف أكثػػر

بالذات كالحصػكؿ عمػى غاياتػو دكف االعتػداء عمػى اآلخػريف أك القكاعػد  ا كأكثر ثقةن ا كأقؿ تكترن اتزانن 
 (.80: 2000 ة،األخبلقية كالقانكنية )المعايط

 السمكؾ إنجاز عمى لقدراتو الفرد إدراؾ" أنيا عمى الذات فاعمية ( 2000: 8) زيداف كيعرؼ
 بالمبػادئ امػوز كالت الجديػدة األشػياء كتعمػـ الصػعبة، األعمػاؿ أداء فػي كرغبتػو ،بإتقػاف المرغػكب
 أىدافػو يػؽتحق فػي نفسػو عمػى اكاعتمػادن  مشػكبلت مػف يكاجػو مػا كحػؿ اآلخػريف، عمػ تعاممو كحسف
صرار بمثابرة  ."كا 
 عف الصادرة األحكاـ مف مجمكعة" الذات فاعمية مفيكـ أف( 397: 2000رؼ الشعراكم )كيع  
 التعامؿ ىذا في كمركنتو معينة، بسمككيات القياـ عمى قدراتو حكؿ معتقداتو عف تعبر كالتي الفرد

 المفيكـ ىذا ضمفكيت جاز،لئلن مثابرتو كمدل الصعاب، كتحدم كالمعقدة، الصعبة المكاقؼ عم
 المكاقؼ كتجنب الحياة، ضغكط في التحكـ عمى كالمقدرة بالنفس، الثقة: العاممي التحميؿ بعادأ

 ".لئلنجاز كالمثابرة الفشؿ، خبرات أماـ كالصمكد التقميدية،
 أداء عمى قدرتو تحدد الفرد يمتمكيا معتقدات" بأنيا ( 625: 2011) الىغ أبك ؼر تع   كما

 في معيا يتعامؿ التي كالكيفية بيا، يقكـ التي األنشطة عمى ينعكس مما كتكجييو، السمكؾ
 ". الحياة في تكاجيو التي المكاقؼ

،  تكقعاتػػػػػو أك الفػػػػػرد أحكػػػػػاـ"  بأنيػػػػػا الػػػػػذات فاعميػػػػػة(  Bandura، 1977:191) بانػػػػػدكرا رؼيع ػػػػػ
 اختيػػػار مػػػىع التكقعػػػات هىػػػذ كتػػػنعكس بػػػالغمكض، تتسػػػـ مكاقػػػؼ فػػػي لمسػػػمكؾ أدائػػػو عػػػف تكقعػػػات

نجاز الصعاب كمكاجية المبذكؿ دالجي األداء، في المتضمنة ألنشطةا  ." السمكؾ كا 
فػي الذات يرل الباحث أف فاعمية الذات ىي ثقة الفرد  ء ما تـ استعراضو لتعريفات فاعميةفي ضك 

  .العمميةنفسو كقدراتو كمياراتو عمى مكاجية الضغكط كاألحداث التي تؤثر عمى حياتو 
 :  الذات يةمفاع نظريات -ثانيا
 : باندكرا البرت الذات فاعمية نظرية - 1

 الذات فاعمية نظرية بأف: األداء ك التفكير أسس كتابو في (Bandura، 1986)  باندكرا يشير
 يمكف اإلنساني األداء بأف فييا كأكد أسسيا، عكض التي االجتماعية المعرفية النظرية مف اشتقت

 فيما. كالبيئية الشخصية ك المعرفية العكامؿ كمختمؼ السمكؾ، بيف بمةالمقا خبلؿ مف يفسر أف
 :النظرية افتراضات يمي
 التفكير عمى القدرة طريؽ عف مكجية أنيا كما معيف، ؼىد ذات السمكؾ أنكاع معظـ إف. 1
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 .الرمكز عمؿ عمى القدرة عمى كبير بشكؿ تعتمد كىي عالتكق أك كالتنبؤ المستقبمي،
 فاعمية مف لمتحقؽ داخمية نماذج بإنشاء تسمح كالتي الرمكز عمؿ عمى القدرة اداألفر  يمتؿ. 2

 المجمكعةه ليذ الفرضي االختبار ك األفعاؿ مف مبتكرة مجمكعة كتطكير بيا، القياـ قبؿ التجارب
 .اآلخريف كتجارب المعقدة األفكار بيف االتصاؿ ك بالنتائج التنبؤ خبلؿ مف األفعاؿ مف
 الذاتية كالخبرات األفكار كتقييـ تحميؿ عمى كالقدرة الذاتي، التأمؿ عمى القدرة داألفرا يمتؿ. 3

 .كالسمكؾ األفكار مف كؿ في الذاتي التحكـ تتيح القدرات هكىذ
 يقمؿ المبلحظة طريؽ عف كالتعمـ كنتائجيا، اآلخريف سمكؾ مبلحظة ؽيطر  عف األفراد يتعمـ. 4

 يعالسر  باالكتساب كيسمح كالخطأ، المحاكلة طريؽ عف التعمـ عمى االعتماد مف كبير بشكؿ
 .الممارسة طريؽ عف فقط اكتسابيا الممكف مف ليس كالتي المعقدة، لمميارات

 سمككيـ، في المباشر التحكـ عمى التأثير طريؽ عف الذاتي، التنظيـ عمى القدرة األفراد يمتؿ. 5
 األفرادضع ي كما السمكؾ، عمى تؤثر ابدكرى كالتي البيئية، ؼالظرك  تغيير أك اختيار طريؽ كعف

 بناء يمكنيـ اليكبالت المعايير، ىذا عمى بناء سمككيـ بتقييـ كيقكمكف لسمككيـ، شخصية معايير
 .السمكؾ كيرشد عيدف ذاتي زحاف
 كالتنظيـ الذاتي، كالتأمؿ المستقبمي، كالتفكير الرمكز، عمى القدرة) السابقة القدرات مف كؿ أف. 6

 العصبية – النفسية كالبنية ماتز الميكاني تطكر نتيجة ىي (بالمبلحظة تعمـكال الذاتي،
 .البلزمة بالمركنة هكيدز كلت السمكؾ لتحديد كالتجريبية النفسية القكل مف كؿ تتفاعؿ المعقدة،حيث

 ( بيكلكجية – ةاليانفع – معرفية) الداخمية الذاتية كالعكامؿ البيئية األحداث مف كؿ تتفاعؿ. 7
 كمف البيئية، األحداث إلى اكسمككين  اكانفعالين  امعرفين  يستجيبكف فاألفراد. متبادلة بطريقة ؾكالسمك 
 عمى فقط ليس يؤثر هبدكر  كالذم الذاتي، سمككيـ عمى التحكـ يمارسكف المعرفية القدرات خبلؿ
 المتبادلة الحتمية مبدأ كيعتبر كالبيكلكجية، ةاليكاالنفع المعرفية الحاالت عمى اضأي كلكف البيئة
 تبادلي تفاعؿ ذات المؤثرات هىذ أف مف كبالرغـ االجتماعية المعرفية النظرية افتراضات أىـ مف
 الفاعمية نظرية كتيتـ متكافئة قكة ذات أنيا أك امف،ز مت كقت في تحدث ركرةضبال ليست أنيا إال

 لمنظريةع التاب تبادلة،الم الحتمية نمكذج في كالذاتية المعرفية العكامؿ بدكر رئيس بشكؿ الذاتية
 مف كؿ كتأثير كالسمكؾ االنفعاؿ عمى المعرفة بتأثير يتعمؽ فيما ؾذل االجتماعية، المعرفية
 الفرد معتقدات إلى الذاتية الفاعمية نظرية كتؤكد المعرفة، عمى البيئية كاألحداث كاالنفعاؿ السمكؾ

 فقط تيتـ ال الذات ففاعمية ، اتوحي عمى تؤثر التي األحداث في التحكـ ممارسة عمى قدرتو في
نما الفرد يمتمكيا التي بالميارات  كيرلالتي يمتمكيا، بالميارات عممو الفرد عيستطي بما ؾكذل كا 

 بقدراتيـ، المتعمقة المتنكعة المعمكماتمصادر كدمج كتقدير بمعالجة فيقكمك  األفراد أف باندكرا
 التكقعات ؾتمتم اليكبالت القدرات، ليذا البلـز كؿالمبذ الجيد كتحديد االختيارم، سمككيـ كتنظيـ
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 ؼاألىدا ذات كاألحداث ، ؼلؤلىدا المحدد كاالختيار قة،الخبل   القدرات الذاتية بالفاعمية المتعمقة
 لتحقيؽ المبذكؿ كالجيد المكجية،

 (Bandura،1986. ) ةالياالنفع كالخبرات الصعكبات، مكاجية عمى كاإلصرار ،ؼاألىدا
 الفرد                                           

 
 

 البيئة                      السمكؾ                           
                                                             (Bandura,1986:39) 

 المتبادلة الحتمية مبدأ( : 4) رقـ شكؿ                           
  : كميرفي شيؿ ريةنظ -2

فاعميػة الػذات عمػى أنيػا: ميكػانيـز ينشػأ مػف خػبلؿ تفاعػؿ الفػرد  إلػى( كميرفػي شػيؿ)نظر كػؿ مػف 
إلمكاناتػػػو المعرفيػػػة كمياراتػػػو االجتماعيػػػة كالسػػػمككية الخاصػػػة بالميمػػػة كىػػػي مػػػع البيئػػػة كاسػػػتخداـ 

كقعػات المخرجػات أك فػي أداء ىػذه الميمػة ، أمػا ت تعكس ثقة الفػرد فػي نفسػو كقدرتػو عمػى النجػاح
الناتج النيائي لمسمكؾ فيي تحدد في ضكء العبلقة بيف أداء الميمة بنجاح كما يتصػكره الفػرد عػف 
طبيعػػة ىػػذه المخرجػػات ، أك الكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ السػػمكؾ كبينػػت النظريػػة أف التكقعػػات الخاصػػة 

اتػو االجتماعيػة كالسػػمككية بالفاعميػة الذاتيػة عنػد الفػرد تعبػر عػػف إدراكػو إلمكاناتػو المعرفيػة ، كميار 
الخاصة باألداء أك الميمة المتضمنة في السمكؾ ، كتنعكس عمى مػدل ثقػة الفػرد بنفسػو ، كقدرتػو 
عمى التنبؤ باإلمكانيات البلزمة لممكقؼ كقدرتو عمى استخداميا في تمؾ المكاقؼ ، كفاعمية الذات 

: 1990 الفرمػػػاكم،)  كاالنفعاليػػػةالعقميػػػة كاالجتماعيػػػة لػػػدل األفػػػراد تنبػػػع مػػػف سػػػماتيـ الشخصػػػية 
374) 
 سككارز : نظرية  -3

نظر سككارز لمفاعمية الذاتية عمى أنيا عبارة عف بعد ثابت مف أبعاد الشخصية ، تتمثؿ في 
قناعات ذاتية ، كفي القدرة عمى التغمب عمى المتطمبات كالمشكبلت الصعبة التي تكاجو الفرد 

الفاعمية الذاتية تنسب ليا كظيفة تكجيو السمكؾ كتقكـ عمى  خبلؿ التصرفات الذاتية ، كأف تكقعات
التحضير أك اإلعداد لمتصرؼ ، كضبطو كالتخطيط الكاقعي لو ، ألنيا تؤثر عمى الكيفية التي 

بصكرة سمبية مع مشاعر القمؽ  االنفعالييشعر كيفكر بيا الناس ، فيي ترتبط عمى المستكل 
المستكل المعرفي بالميكؿ التشاؤمية كبالتقميؿ  ، كترتبط عمى ة الذاتية المنخفضةكاالكتئاب كالقيم

مف قيمة الذات كيبيف سككارز أنو كمما زاد اعتقاد اإلنساف بامتبلكو سمككيات تكافقية مف أجؿ 
 ا لتحكيؿ ىذه القناعات أيضا إلىاندفاعن التمكيف مف حؿ مشكمو ما بصكرة عممية ، كاف أكثر 

  Schwarzer ).، 1994:105 ). سمكؾ فاعؿ
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مف خبلؿ استعراض النظريات السابقة كجد الباحث أف مفيـك فاعمية الذات ليس  كيرل الباحث:
ا يمن ا مُ ا معرفين مجرد مشاعر عامة مف قبؿ الفرد تجاه مكقؼ معيف أك ميمة بؿ إنو يعتبر متغيرن 

ية الذاتية التي دراؾ الفرد كاعتقاداتو، ألف درجة الفاعمءن مف إيؤثر في أنماط التفكير كيمثؿ جز 
يتمتع بيا الفرد كتككف سبب في نجاحو كتقدمو أك فشمو ىي ناتجو عف تفاعمو مع البيئة كما 

يمتمكو مف خبرات سابقة كميارات اجتماعية كسمككية كليست نتاج عامؿ كاحد فقط ، كأف التفاعؿ 
منيما في اآلخر ، ما بيف العكامؿ الداخمية كاألحداث البيئية كالسمكؾ ىك تفاعؿ حتمي يؤثر كؿ 

كلقد كضح )باندكرا( في نظريتو إلى أف كؿ عامؿ مف العكامؿ الثبلثة التي طرحيا تحتكم عمى 
متغيرات معرفية كىي تضـ التكقعات قبؿ إجراء السمكؾ كالناتج النيائي لو، كنجد أنو قدـ نظرية 

كؾ اإلنساني، كما يتضح ا يسيـ في تغيير السما فرضين متكاممة عف فاعمية الذات كاعتبارىا تككينن 
كالكجدانية تؤثر بشكؿ  كاالنفعاليةمف خبلؿ العرض السابؽ لمنظريات أف البنية الفسيكلكجية 

كاضح عمى الفاعمية الذاتية لمفرد كعمى مختمؼ األنشطة كالمجاالت التي يؤدييا ككذلؾ تؤثر 
كمف ما سبؽ نستطيع أف عمى أنماط الكظائؼ العقمية كالمعرفية كالحسية كالعصبية لدل الفرد ، 
يئي أك السمككي كتحدث نفيـ أف العمميات التي يقكـ بيا الفرد سكاء في الجانب الشخصي أك الب

 ، يجب أف تؤثر عمى فاعميتو الذاتية في المياـ المقبمة. لديوتغيرات 
 ثكفي نياية عرض الباحث لمنظريات المتعمقة بفاعمية الذات كالتعقيب عمييا فمقد تبني الباح

عداد أدكات الدراسة حيث تميزت  نظرية باندكرا ألنيا األقرب الى دراستو كساعدتو في صياغة كا 
النظرية بأنيا تناكلت مفيكـ فاعمية الذات بشكؿ مفصؿ كحددت مبلمحو مف حيث التعريؼ ، 

ا جيدا لدل الباحث حكؿ المصادر ، األبعاد ، ككيفية تككنو كغيرىا مف العناكيف التي أعطت فيمن 
 فيـك فاعمية الذات . م

 : الذات فاعمية خصائص -ثالثا
 عمى أنيا   Cynthia & Bobko ( 1994:364):يذكرىا
مكاناتو الفرد مستكيات عف كالمعمكمات كالمعتقدات األحكاـ مجمكعة   1-  هكمشاعر  كا 

 .ما عمؿ أداء في النجاح في الفرد ثقة 2-  
 تكافر إلى باإلضافة نفسية أـ عقمية أـ جيةفسيكلك  كانت سكاء االستطاعة مف قدر كجكد  -3 

 .المكاقؼ في الدافعية
 .المستقبؿ في لؤلداء الفرد تكقعات   4-
 ما عمى الفرد حكـ عمى اضأي كلكف الفرد يمتمكيا التي الميارات عمى فقط زترك ال أنيا  5-

 عيستطي الفرد فبأ االعتقاد " ىي الذات ففاعمية ميارات، مف ولدي يتكافر ما عم هأداؤ  عيستطي
 " مطمكبة أحداث تنفيذ

 ال األحكاـ مف مجمكعة فيي الشخصي السمكؾ في مستقرة أك ثابتة سمة ليست ىي 6- 



37 
 

 لمقدرة نتاج كأنياه إنجاز  عتطييس ما عمى بالحكـ اضأي كلكف فقط الشخص هز ينج بما تتصؿ
 .الشخصية

 بالتدريب تنمك كما اآلخريف، معك  البيئة عم الفرد تفاعؿ خبلؿ مف تنمك الذات فاعمية أف  7-
 .المختمفة الخبرات كاكتساب

 التكقعات ىذا تعكس أف بالضركرة ليس كلكف كالتنبؤ عبالتكق ترتبط الذات فاعمية أف 8- 
مكاناتو الفرد قدرة  مرتفعة ذات بفاعمية عتكق ولدي الفرد يككف أف الممكف فمف الحقيقية، كا 

 .قميمة إمكاناتو كتككف
 مدل المبذكؿ، الجيد كمية المكقؼ، صعكبة مثؿ العكامؿ مف بالعديد الذات عميةفا تتحدد  -9

 .الفرد مثابرة
 جيد بذؿ إلى تترجـ أف يجب كلكنيا فقط، عتكق أك إدراؾ مجرد ليست الذات فاعمية أف - 10

 .فييا مرغكب نتائج كتحقيؽ
  فاعمية ذكم ابي زيتمي عامة خصائص ىناؾ أف( Bandura، 1997:38) باندكرا يذكر كما

 : كىي قدراتيـ في قكم إيماف يـلدي كالذيف المرتفعة الذات
 .بالنفس الثقة مف عاؿ بمستكل يتميزكف -1
 .المسؤكلية تحمؿ مف عاؿ قدر يـلدي -2

 .اآلخريف عم التكاصؿ عمى فائقة كقدرة ةاليع اجتماعية ميارات يـلدي3- 
 .تقابميـ تيال العقبات مكاجية في ةاليع بمثابرة يتمتعكف -4
 .ةاليع طاقة يـلدي -5
 .ياإلي بالكصكؿ مكفز كيمت صعبة ؼأىدا عكفضي فيـ ،عمرتف طمكح مستكل يـلدي -6
 .الكافي غير لمجيد الفشؿ يعزكف -7
 .بالتفاؤؿ يتصفكف -8
 .لممستقبؿ التخطيط عمى القدرة يـلدي -9

 .غكطضال تحمؿ عمى القدرة يـلدي -10
 : )قدراتيـ في يشكككف الذيف( المنخفضة تالذا فاعمية ذكم سمات بينما

 .الصعبة المياـ مف يخجمكف  - 1
 .بسرعة يستسممكف 2 -
 .ةضمنخف طمكحات يـلدي3 - 
 .المطمكبة المياـ كييكلكف بنقائصيـ، ينشغمكف4 - 

 .الفاشمة النتائج عمى يركزكف  - 5
 .النكسات مف يضكاين أف السيؿ مف ليس  -6
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 .كاالكتئاب ئلجيادل ضحايا بسيكلة يقعكف -7
 أبعاد فاعمية الذات :  -رابعا

 ( أف فاعمية الذات تتككف مف ثبلثة أبعاد ىي:Bandura،1977يرل باندكرا )
 مقدار الفاعمية : -1

ا لصعكبة المكقؼ كطبيعتو، كيتضح مقدار الفاعمية الذاتية كيمكف تغيير مقدار الفاعمية تبعن 
ا لمستكل الصعكبة، كاالختبلفات بيف األفراد في بصكرة أكبر عندما تككف الميمات مرتبة كفقن 

 تكقعات الفاعمية 
 العمكمية :  -2

كيقصد بالعمكمية انتقاؿ تكقعات الفاعمية إلى مكاقؼ أخرل مشابية، كتختمؼ ىذه التكقعات 
باختبلؼ عدد مف المككنات مثؿ : القدرات السمككية كالمعرفية كالكجدانية لمفرد، درجة التشابو 

، الطرؽ التي يعد الفرد بيا مف إمكاناتو، كخصائص الفرد المتعمقة بالسمكؾ المكجو، بيف األنشطة
 كالتفسيرات الكصفية لممكقؼ. 

 القكة : -3
كيتحدد بعد القكة في خبرة الفرد كمدل مبلءمتيا لممكقؼ. فالفرد الذم يمتمؾ تكقعات مرتفعة 

ية الخبرات البلحقة كالمكاقؼ يمكنو االجتياد كاإلصرار في العمؿ كبذؿ أقصى طاقاتو في مكاج
يار األنشطة التي سينجزىا الصعبة القادمة، كما أف الشعكر بقكة فاعمية الذات تمكف الفرد مف اخت

 بنجاح.
 العكامؿ المؤثرة في فاعمية الذات :   -خامسا

كلما لفاعمية الذات مف أىمية بالغة في حياة اإلنساف فإف ىناؾ عددا مف العكامؿ التي تؤثر في 
 كيمكف تقسيميا في ثالث مجمكعات ىي :فاعمية الذات كتساىـ في تشكيميا، 

 التأثيرات الشخصية :  -المجمكعة األكلى  -1
 يعتمد إدراؾ الفرد لفاعميتو الذاتية لدل األفراد عمى أربعة مؤثرات شخصية ىي: 

يـ ىناؾ حد فاصؿ بيف المعرفة كما ىي مكجكدة في البيئة كبيف تنظ المعرفة المكتسبة: -
األفراد لتمؾ المعرفة ذاتيا كفؽ المجاؿ النفسي لكؿ منيـ، فعندما يكتسب الفرد معرفة ما، فإنو 
ينظميا كفقا لؤللفاظ التي احتكاىا، أك كفقا لمبناء اليرمي أك كفقا لمبناء المتتابع، كمف خبلؿ 

اقؼ المستقبمية ذلؾ فإنو يقكـ بترتيبيا كتخزينيا لتتبلءـ مع خبراتو ككيفية استخداميا في المك 
(Zimmrrman, 1989). 

إف عمميات ما كراء المعرفة تؤثر في قرارات األفراد ككيفية تنظيـ  عمميات ما كراء المعرفة: -
الذات، فالفرد يقسـ أىدافو كيدرسيا حسب نكعيا كمستكل صعكبتيا كتزامنيا مع الحاجة. كأف 
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المراقبة كالتقكيـ ألفكاره التي تحقؽ كيفية التخطيط ك  إلىعمميات ما كراء المعرفة تقكد الفرد 
 اتخاذ قراراتو، كفي ضكء ذلؾ يقرر فاعمية ذاتو.  اتآليك أىدافو 

ا ا قكين أف الطمبة الذيف يمتمككف إحساسن  إلى( Bandura, 1997كيشير باندكرا )  األىداؼ: -
ة بفاعمية الذات يميمكف أكثر إلى إنجاز األىداؼ الذاتية الصعبة، كتككف أىدافيـ كاضح

كمحددة ككاقعية، كتتبلءـ مع تكقعاتيـ الذاتية، كما أف ذكم الفاعمية الذاتية المرتفعة يمتمككف 
حب التحدم كالمكاجية ألىدافيـ، فنراىـ أكثر مقدرة عمى مكاجية المشكبلت كالصعكبات 

الحصكؿ عمى القدر المرضي  اليكبالتبسبب الرغبة في التحدم لتحقيؽ األىداؼ كالرغبات، 
 شباع كالرضا النفسي كتحقيؽ الذات. مف اإل

ا أثناء أدائو ا مباشرن المؤثرات الذاتية: كىي العكامؿ الداخمية لمفرد كالتي تؤثر عمى سمككو تأثيرن  -
حباط  كالميمات، كىذه المؤثرات تؤدم إلىلبعض األعماؿ  صعكبة في التنظيـ الذاتي، كا 

حديد األىداؼ الشخصية، كمستكل عمى المدل البعيد كىذه المؤثرات مثؿ القمؽ، كصعكبة ت
الدافعية كعمميتي التفاؤؿ كالتشاؤـ، كىذه المؤثرات تجعؿ مف فاعمية الذات لدل الفرد في 

 ,Zimmerman) 1989انخفاض)
 التأثيرات السمككية: –الثانية  المجمكعة -2

 ىػػيأف الفػػرد فػػي أثنػػاء قيامػػو بالسػػمكؾ يمػػر بػػثبلث مراحػػؿ  (Bandura, 1997)  يؤكػػد بانػػدكرا 
مبلحظػػة الػػذات، كالتقػػكيـ كرد الفعػػؿ الػػذاتي، كتبػػرز فػػي اسػػتجابات الفػػرد بعػػد تػػأثره بدافعيػػة الػػذات، 

 كفيما يأتي تكضيح لكؿ مرحمة.
مػػػػداده  مالحظػػػػة الػػػػذات : - كيقصػػػػد بيػػػػا المراقبػػػػة المنظمػػػػة لػػػػؤلداء، كمبلحظػػػػة الفػػػػرد لنفسػػػػو، كا 

الػػػذات بالعمميػػػات  بمعمكمػػػات عػػػف مػػػدل تقدمػػػو نحػػػك إنجػػػاز أحػػػد األىػػػداؼ، كتتػػػأثر مبلحظػػػة
الشخصػػػػية مثػػػػؿ، فاعميػػػػة الػػػػذات كتركيػػػػب اليػػػػدؼ، كمخطػػػػط العمميػػػػات المعرفيػػػػة، كينشػػػػأ مػػػػف 

كمػي باألفعػاؿ ا. كبيػاف ا أك كتابينػمبلحظة الذات عمميتاف سمككيتاف، ىمػا: نقػؿ األخبػار شػفيين 
 كردكد األفعاؿ.

المنظمػػة ألدائيػػـ مػػع كتعنػػي اسػػتجابة األفػػراد التػػي تحتػػكم عمػػى المقارنػػة  الحكػػـ عمػػى الػػذات : -
 األىداؼ المنشكدة كالمراد تحقيقيا، أك تحقيقيا إلى مستكل معيف. 

 كتحتكل ىذه المرحمة عمى ثبلثة ردكد أفعاؿ ىي : رد فعؿ الذات : -
الفػػرد لمبحػػث عػػف االسػػتجابة التعميميػػة النكعيػػة  كيسػػعى فيػػو رد الفعػػؿ الػػذاتي السػػمككي : .1

 في نفسو.التي تحقؽ أىدافو، لترؾ األثر المرضي 
كيبحػػػػث فيػػػػو الفػػػػرد عػػػػف اسػػػػتراتيجيات ترفػػػػع مػػػػف كفاءتػػػػو  رد الفعػػػػؿ الػػػػذاتي الشخصػػػػي: .2

 الشخصية في أثناء عممية التعميـ. 
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كالمناسػبة  كىنا يبحث الفرد عف أفضػؿ الظػركؼ البيئيػة المبلئمػة رد الفعؿ الذاتي البيئي: .3
 لعممية التعميـ. 

 : التأثيرات البيئية : المجمكعة الثالثة - 3
ىنالػػػؾ عكامػػػؿ بيئيػػػة مػػػؤثرة بفاعميػػػة الفػػػرد الذاتيػػػة مػػػف  أف( Bandura،1977) بانػػػدكراكر يػػػذ

خبلؿ النمذجػة كالصػكر المختمفػة، كأف النمذجػة ليػا طػرؽ مختمفػة مثػؿ الكسػائؿ المرئيػة كمنيػا 
بسػػبب  ةعميػػالفاالنمذجػػة الرمزيػػة يكػػكف ليػػا أثػػر كبيػػر عمػػى اعتقػػادات كأف تػػأثير التمفػػاز، 

فػػي كأف ىنػػاؾ خصػػائص متعمقػػة بػالنمكذج كليػػا تػػأثير عمػػى فاعميػػة الػػذات االسػترجاع المعر 
  ىي:
كتقػػػـك عمػػػى خصػػػائص محػػػددة مثػػػؿ، الجػػػنس، كالعمػػػر، كالمسػػػتكيات  خاصػػػية التشػػػابو:  -1

 التربكية كالمتغيرات الطبيعية.
كتعنػي عػرض نمػاذج متعػددة مػف الميػارة أفضػؿ مػف عػرض نمػكذج  التنكع في النمػكذج: -2

 ، حمادنػػػػة)تأثيرىػػػػا أقػػػػكل فػػػػي رفػػػػع االعتقػػػػاد فػػػػي فاعميػػػػة الػػػػذات.  كبالتػػػػاليكاحػػػػد فقػػػػط، 
 . (190-2013:188شرادقو،

 الذات فاعمية مصادر -سادسا
 :  األدائية تااإلنجاز  1- 

 تأثير لو المصدر ىذا أف في اباندكر  كيذكر الفرد، بيا يقكـ التي تاكالخبر  التجارب بيا كيقصد
 الفاعمية، تكقعات يرفع عادةن  فالنجاح ، الفرد يمتمكيا لتيا تاالخبر  عمى اأساسن  يعتمد ألنو خاص،
 النجاحات خبلؿ مف مرتفعة ذاتية فاعمية تحقيؽ يتـ أف كبعد يخفضيا، المتكرر اإلخفاؽ كبينما

 يتـ التي العارضة اإلخفاقات إف بؿ يتناقص، ما عادة العارض لمفشؿ السمبي األثر فإف المتكررة
 أف الذات لفاعمية كيمكف الذاتية، الدافعية ترفع أف يمكف الدؤكبة دالجيك  خبلؿ مف عمييا التغمب
 .الذاتية الفاعمية النعداـ اضعيفن  فييا األداء كاف كأف سبؽ أخرل مكاقؼ إلى تعمـ
 : يمي ما إلى (443: 1986 ،الحميد عبد) يشير الصدد ىذا كفي

 .العمؿ أك الميمة صعكبة مع يتناسب بما الذات فاعمية مستكل مف يزيد األداء في النجاح إف •
 عمى ارن تأثي أكثر تككف نفسو عمى امعتمدن  ، الفرد قبؿ مف بنجاح إنجازىا يتـ التي األعماؿ إف •

 . اآلخريف مف مساعدة فييا يتمقى التي األعماؿ تمؾ مف ذاتو فاعمية
 يعمـ عندما كخاصة ، الفاعمية انخفاض إلى يؤدم األحياف أغمب في المتكرر اإلخفاؽ إف •

 . جيد مف ولدي ما أفضؿ بذؿ قد أنو الشخص
 :  البديمة تاالخبر  2-

 ىذا خبلؿ فمف" اآلخريف كمبلحظة بالنمكذج التعمـ" أك(  بالمبلحظة التعمـ)  المصدر ىذا كيعني
 اآلخريف لسمكؾ الترجمة أك المبلحظة مف الذات فاعمية في االعتقادات تكتسب أف يمكف المصدر
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 ، مشابية مكاقؼ في مماثمة بطريقة كيسمؾ السابقة تواخبر  عمى لسمكؾا ذلؾ الشخص فيعكس
 الحظ إذا أنو كما ، المبلحظ الشخص لدل الذات فاعمية مف تزد ينجحكف كىـ اآلخريف فمبلحظة
 الذم الكبير الجيد مف الرغـ عمى بو يقكـ لما مشابيو عمؿ في يفشمكف اآلخريف أف الشخص

 بالمبلحظة كالتعمـ ، سينخفض تواكميار  الخاصة تواقدر  عمى ظالمبلح الشخص حكـ ألف ، بذلكه
 في لممبلحظ مشابيا – بالسمكؾ يقكـ الذم الشخص – النمكذج يككف عندما ثماره أفضؿ يؤتي

  االجتماعية كالحالة ، كالثقافة ، كالجنس االقتصادم الكضع
. (1999:232،Brown and Bettine) 

 غياب ظؿ في لمقدرة الذاتي التقييـ لتفسير نشأت الجتماعيةا المقارنة نظرية أفا باندكر  كيرل
 الذاتي التقييـ عمى البديمة تاالخبر  تؤثر خبلليا مف التي العمميات مف العديد فيناؾ محايد، محؾ

 يشكؿ الفرد ألداء المشابو اآلخريف فأداء االجتماعية، المقارنة العمميات ىذه كمف ، الذات لفاعمية
 كالذم معينة ظركؼ تحت ألدائيـ دااألفر  قبةامر  أف كما الذاتية، القدرة عمى ـلمحك اميمن ا رن مصد
 محاكاة عميو يطمؽ ما كىذا ، الفرد تاقدر  حدكد مباشرة بطريقة يكضح ، ناجحة نتائج إلى يؤدم
 الذات
 :كىي فرعية عمميات أربع فيو تتحكـ بالمالحظة كالتعمـ

 المعمكمات كىي النمذجة، تأثير ضكء في النتقائيةا المبلحظات تحدد فيي : االنتباه عممية. 1
 كفحص اكتشاؼ عمى تؤثر التي العكامؿ مف العديد كىناؾ المشاىدة، األحداث مف المستخمصة

 كقيـ السابقة، تاكالتصكر  المعرفية، العمميات كمنيا كالرمزية، االجتماعية البيئة في النماذج
 يتأثركف دااألفر  فإف ذلؾ كمع المبلحظة، كاألنشطة لقيـكا كالجاذبية، اؿ،الفع   كالتكافؤ ،ةالمبلحظ

 .نسيانيا يتـ التي باألنشطة راكثي
 في تمثيميا ليعاد باألحداث، تتعمؽ التي المعمكمات كبناء بتحكيؿ كتقكـ:  الذاكرة عممية. 2

 عمى تعمؿ التي القكاعد إنتاج السمككية التصكرات كتتكلى ،تصكراتك  قكاعد ىيئة عمى الذاكرة
 إلى ةالياالنفع كالحالة المسبقة التصكرات تؤدم كقد المتغيرة، لمظركؼ المناسبة األحداث بناء

 بو يقكـ التي األنشطة عمى متحيزة تاتأثير  استحضار في المتغيرة لمظركؼ المناسبة األحداث
 .الفرد
 التصكرم بالنمكذج المقارنة المعمكمات ضكء في عادة السمكؾ يعادؿ : السمكؾ إنتاج عممية. 3

 مف العديد الفرد امتمؾ ككمما المسبقة، التصكراتك  الفعؿ بيف ارتباط فيناؾ لئلنجاز،
 .جيد سمكؾ إلنتاج التصكرية النماذج ىذه استخداـ السيؿ مف كاف كمما الفرعية تاالميار 
 ال دااألفر  ألف كاألداء، التعمـ بيف االجتماعية ةيالمعرف النظرية تفرؽ:  الدافعية العممية. 4

 الدكافع مف أنكاع بثبلثة المبلحظة عف الناتج السمكؾ أداء كيتأثر تعممكه، ما بكؿ يقكمكف
 أداء إلى يميمكف دافاألفر  الذاتي، كاإلنتاج البديمة، تاكالخبر  المباشرة، النتائج: كىي المحفزة
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 نجاح فأ حيث العكس، كليس مباشرة قيمة نتائج إلى يؤدم كاف إذا النمذجة عف الناتج السمكؾ
 الكخيمة العكاقب ذات كالسمككيات اإلخفاؽ بينما مماثؿ، بسمكؾ لمقياـ دفعة الفرد يعطي اآلخريف
 التقييـ إف حيث ، لمدافعية آخر مصدر يكفر الشخصي كالمعيار السمكؾ، كؼ إلى تؤدم

 ردالف يسعى إذ بالمبلحظة، التعمـ عف الناتجة األنشطة ينظـ لسمككو الفرد يممكو الذم التفاعمي
 .باألىمية اإلحساس كتعطي الشخصي، الرضا تحقؽ التي األنشطة إلى
 فالنماذج لنماذج، دااألفر  تعرض فقط يتضمف ال الذات فاعمية عمى البديمة تاالخبر  تأثير إفكما 
 ارن إطا تكفر االجتماعية المعرفية كالنظرية المعرفية، العمميات مف معقدة شبكة خبلؿ مف تعمؿ

نتاج كالذاكرة، االنتباه عمميات مف كؿ تخداـاس لكيفية اتصكرين   الفاعمية لتعزيز كالدافعية السمكؾ، كا 
 التأثير بمكجبيا البديمة تالمخبر  يمكف أخرل طريقة كىناؾ .البديمة تاالخبر  طريؽ عف الذاتية،
 يةفرؤ  المقارف، الذات تقييـ مف ةالمستثار  ةالياالنفع الحاالت كىي لمفاعمية، الذاتي التقييـ عمى
 أك النجاح تصكر عمى اعتمادان  المبلحظيف، تحبط أك تسعد قد المشابية اآلخريف تاإنجاز 

 الذات انتقاص إلى تؤدم متفكؽ بأداء التنافسية كالمقارنة االجتماعية، المقارنة عف الناتج اإلخفاؽ
 ، ذاتيال االنتقاص إلى المكىبة مف القدر نفس ليـ داأفر  بأداء المقارنة تؤدم بينما ،أساليك 

 كامنا اتيديدن  تحمؿ التي االجتماعية المقارنات يتجنبكف األماف بعدـ يشعركف الذيف رادكاألف
 (445: 1986، جابر) الذات بتقدير إلحساسيـ

 :المفظي اإلقناع  -3
 كاالقتناع لآلخريف، معينة تابخبر  يتعمؽ الذم الحديث: يعني المفظي اإلقناع فأباندكرا  كيذكر

 مف نكعان  يكسبو قد فيما اآلخريف طريؽ عف الفظين  الفرد إلى تأتي معمكمات أك رد،الف قبؿ مف بيا
اف الميمة، ألداء محاكالتو أثناء الشخص سمكؾ عمى كيؤثر الفعمي، األداء في التقريب  اإلقناع ك 

 .الشخصية بالفاعمية اإلحساس تقدـ في ميـ دكر لو الجماعي
 لكنو الذاتية بالفاعمية ثابت حس إليجاد معينة احدكدن  مؾيم كحده الجماعي اإلقناع أف مف كبالرغـ
 يتمقكف الذيف دافاألفر  التصحيحي، األداء خبلؿ مف تتـ التي النجاحات في يساىـ أف يمكف

 المساعدة كيتمقكف ، الصعبة المكاقؼ عمى لمتغمب تاالقدر  يمتمككف فإنيـ االجتماعي اإلقناع
 فقط المساعدة يتمقكف الذيف أكلئؾ مف أكثر اعظيمن  اجيدن  ايبذلك  أف يستطيعكف نجاح بأداء لمقياـ
 غالبان  يؤدم اؿالفع   لؤلداء المبلئمة الظركؼ تييئة دكف كحده المفظي اإلقناع كجكد فإف ذلؾ كمع
 اليكبالت ، لئلقناع لممتمقي المدركة الذاتية الفاعمية ،كيقكض بالمقنع الثقة يضعؼ الذم الفشؿ إلى
 ذاتو فاعمية عمى المفظي اإلقناع آلثار مستقمة الكقت نفس كفي ، عميةتفا عبلقة ىناؾ فإف
 (37: 2007، البندرم)
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 :ةالياالنفع االستثارة. 4
 مجيكدان  تتطمب كالتي عامة بصفة الصعبة المكاقؼ في تظير ةالياالنفع االستثارة أف اباندكر  يذكر
 مصدر كىي الشخصية، بالكفاءة تعمؽي فيما القدرة معمكمات كتقييـ المكقؼ عمى كتعتمد ، كبيرا

 االستثارة عمى جزئيان  يعتمدكف كاألشخاص عمييا، كتؤثر الذات فاعمية لمعمكمات أساسي
 كاالستثارة الذات، فاعمية عمى فايؤثر  كاالجتياد فالقمؽ فاعميتيـ، عمى الحكـ في الفسيكلكجية

 بكاسطة ةالياالنفع ستثارةاال خفض يمكف كما األداء، تضعؼ ما عادة المرتفعة ةالياالنفع
 كىك الذات فاعمية رفع فيرا تأثي أكثر يعتبر ميـ متغير فيناؾ ذلؾ إلى كباإلضافة النمذجة،
 (38: 2007، البندرم)"نفسو المكقؼ ظركؼ
 مف ذكاتيـ، عمى الحكـ تعممكا الناس معظـ أف الصدد ىذا في( 446: 1986، جابر) كيذكر
 احادن  اقمقن  أك اشديدن  اخكفن  يخبركف فالذيف ،ةالياالنفع ستثارةاال ضكء في معيف عمؿ تنفيذ خبلؿ
 تار متغي بعدة ترتبط االستثارة معمكمات كأف منخفضة، فاعميتيـ تككف أف يغمب
 :ىي
 .األداء يدابتز  المكاقؼ بعض في ترتبط ةالياالنفع فاالستثارة :االستثارة مستكل. 1
 الخكؼ ىذا فإف كاقعي أمر الخكؼ أف الفرد عرؼ فإذا: ةالياالنفع لالستثارة المدركة الدافعية. 2
 إلى تميؿ عندئذ ةالياالنفع االستثارة فإف امرضين  اخكفن  يككف عندما كلكف الشخص، فاعمية يرفع قد

 .الفاعمية خفض
 تعطؿ أف كيغمب ، البسيطة لؤلعماؿ النجاح تيسر قد ةالياالنفع االستثارة أف :العمؿ طبيعة. 3

 ."المعقدة األنشطة
 :الذات فاعمية آثار -اسابعن 
 كىي أساسية عمميات أربعة خبلؿ مف اجمين  تأثيرىا يظير الذات فاعمية أف إلى ار ك باند أشار لقد

 فاعمية ألثر عرض يمي كفيما السمكؾ اختيار كعممية كالكجدانية، كالدافعية المعرفية، العممية
 :األربعة العمميات تمؾ في الذات
 : المعرفية العممية.1

 كؿ عمى تؤثر فيي مختمفة أشكاالن  تأخذ المعرفية العممية عمى الذات فاعمية آثار أف اباندكر  كجد
 الفاعمية مرتفعك دافاألفر  يبينيا، التي التكقعية السيناريكىات في ككذلؾ لمفرد اليدؼ تبامر  مف

 خفضكمن دااألفر  يتصكر بينما كتدعمو، أدائيـ مف تزيد التي النجاح سيناريكىات يتصكركف
 . فييا كيفكركف الفشؿ سيناريكىات ادائمن  الفاعمية
 القدرة، مفيكـ خبلؿ مف المعرفية العممية عمى تؤثر الذات فاعمية معتقدات أف اباندكر  كيضيؼ

 يتمثؿ القدرة بمفيـك يتعمؽ ففيما البيئة، عمى السيطرة عمى بقدرتيـ دااألفر  اعتقاد مدل خبلؿ كمف
 القدرة أف يرل فالبعض ، تيـالقدر  دااألفر  تأكيؿ كيفية عمى التأثير في الذات فاعمية معتقدات دكر
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 يحمؿ الفاشؿ األداء فإف اليكبالت الذاتية، تابالقدر  االرتقاء الخطأ كمف مكركثة، أنيا أساس عمى
 . كمؤىبلتيـ معارفيـ مف تكسع قد تجارب خكضيـ حساب عمى كلذكائيـ ليـ اتيديدن 
 ارتقاء إلى ذلؾ أدل كمما األداء تعقيد مستكل داز  كمما أنو ـ1987 بيرم يذكر الشأف ىذا كفي
 األداء طريؽ عف الذاكرة أداء تحسيف في الذاتية الفاعمية معتقدات تساىـ اليكبالت الذاكرة، أداء
 جعةاالر  التغذية طريؽ كعف باآلخريف، أدائيـ مقارنة طريؽ عف تيـاقدر  يقيمكف عاـ بشكؿ داكاألفر 

 (39: 2007، البندرم)
 ليذه فامظير  فيناؾ البيئة عمى السيطرة ممارسة عمى بقدرتيـ دااألفر  اعتقاد بمدل يتعمؽ فيما أما

 عمييـ تسيطر الذيف دافاألفر  البيئة كتعديؿ كالمصادر، تالمقدر  اإلبداعي كاالستخداـ السيطرة
 طفيؼ بتغيير كيقكمكف بيا يمركف التي المكاقؼ لتعديؿ جيكدىـ فشؿ يتكقعكف الذاتية الشككؾ

فك  بيئتيـ في  اسخن ار  ااعتقادن  يمتمككف مف أف حيف في المحتممة، الفرص مف بالكثير مميئة كانت ا 
 عمى السيطرة لممارسة طريقة إلى يتكصمكف كالمثابرة اإلبداع طريؽ عف الذاتية فاعميتيـ في

فك  بيئتيـ،  أىدافان  ألنفسيـ فكيضعك  العكائؽ، مف كالعديد المحدكدة بالفرص مميئة البيئة كانت ا 
 .. التحميمي التفكير كيستخدمكف بالتحدم، مميئة
 كلكف طمكحيـ، مستكل كلتحديد فاعميتيـ، عمى لمحكـ الماضي أدائيـ عمى دااألفر  يعتمد اكمبدئين 
 ذاتو حد في كىذا الذاتية، لفاعميتيـ ذاتية خطة بكضع يبادركف التجارب مف المزيد طريؽ عف

 . الذاتية فاعميتيـ في معتقداتيـ طريؽ عف جيد بشكؿ األداء يعزز
 : عمى التأثير خبلؿ  مف المعرفية العممية عمى تؤثر الذات فاعمية معتقدات أفمادككس  كيرل

 اأىدافن  يضعكف مرتفعة تاقدر  يمتمككف فالذيف ألنفسيـ، دااألفر  يضعيا التي األىداؼ.  1
 فيما معتقداتيـ في ضعؼ يـلدي لذيفا بعكس ت،ااإلنجاز  مف العديد لتحقيؽ كييدفكف طمكحة،
 . تيـابقدر  يتعمؽ

 . األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف د،ااألفر  يضعيا التي تيجياتاكاالستر  الخطط.  2
 . األحداث عمى كالتأثير المناسب، بالسمكؾ التنبؤ.  3
 المشكبلت، حؿ في كفاءة أكثر المرتفعة الفاعمية ذك دافاألفر  المشكبلت، حؿ عمى القدرة.  4
 . تالقرارا تخاذكا
 :  الدافعية العممية. 2
 الدافعية، مستكياتيـ تحديد في تساىـ الذات لفاعمية دااألفر  اعتقادات أف إلى باندكار أشار لقد

 تكقع كنظرية السببي، العزك نظرية: كىي العقمية لمدكافع المفسرة النظريات مف أنكاع ثبلثة كىناؾ
 العقمية الدكافع عمى التأثير في ميـ بدكر الذات فاعمية كـكتق المدركة، األىداؼ كنظرية النتائج،

 إلى فشميـ يعزكف الفاعمية مرتفعي دااألفر  أف مبدأ عمى تقكـ السببي العزك فنظرية منيا، كؿ في
 يعزكف الفاعمية منخفضك دااألفر  بينما المبلئمة، غير المكقفية الظركؼ إلى أك الكافي غير الجيد
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 كردكد كاألداء الدافعية، مف كؿ عمى يؤثر السببي فالعزك تيـ،اقدر  في انخفاض إلى فشميـ سبب
 الدكافع تنظـ النتائج تكقع نظرية كفي الذاتية، الفاعمية في االعتماد طريؽ عف الفاعمية، األفعاؿ

 معركؼ ىك كما معينة، بخصائص معينة نتيجة يعطي سكؼ محددان  سمككان  أف تكقع طريؽ عف
 منخفضي األشخاص كلكف المرغكبة، النتيجة ىذه إلى تكصؿ التي تاار الخي مف الكثير فينالؾ
 أنفسيـ عمى يحكمكف ألنيـ تحقيقيا أجؿ مف يناضمكف كال إليا، التكصؿ يستطيعكف ال الفاعمية

 الكاضحة األىداؼ أف إلى الداللة تشير المدركة األىداؼ بنظرية يتعمؽ كفيما الكفاءة بعدـ
 تأثيرىا مف أكثر الشخصي بالتأثير األىداؼ كتتأثر الدافعية، ميةالعم تعزز تحديات كالمتضمنة

 األىداؼ عمى القائمة الدكافع أف (ـ 1986 كسيرفكف باندكار) كيذكر كاألفعاؿ، الدكافع بتنظيـ
 كفاعمية األداء عف الشخصي الرضا كعدـ الرضا: كىي الشخصي التأثير مف أنكاع بثبلثة تتأثر
 تحدد الذات ففاعمية الشخصي، التقييـ عمى بناء األىداؼ تعديؿ عادةا  ك  ، لميدؼ المدركة الذات

 كدرجة حميا، أك مكاجيتيا في المبذكؿ الجيد ككمية ألنفسيـ، دااألفر  يضعيا التي األىداؼ
 اجيدن  يبذلكف الفاعمية مرتفعك فاألشخاص المشكبلت، تمؾ مكاجية عند كمثابرتيـ دااألفر  راإصر 

 .التحديات ةلمكاجي فشميـ عند اعظيمن 
 : الكجدانية العممية. 3 

 مكاقؼ في دااألفر  ليا يتعرض التي كاإلحباطات الضغكط كـ في الذات فاعمية اعتقادات تؤثر
 الذات بفاعمية المنخفضة اإلحساس مذك  دااألفر  فأ حيث الدافعية، مستكل عمى يؤثر كما التيديد،

 نيـأ كما ، الميمة تمؾ إنجاز عمى يـتاقدر  تفكؽ المياـ أف يعتقدكف حيث لمقمؽ، عرضة أكثر
 بفاعميتيـ المنخفض حساسيـا  ك  المنجزة، غير طمكحاتيـ بسبب لبلكتئاب، عرضة أكثر

 إدراؾ يتيح حيف في الشخصي، الرضا تحقؽ التي األمكر إنجاز عمى قدرتيـ كعدـ االجتماعية،
 طريؽ عف الصعبة، لمياـا مف ىاالنسحاب كالسمكؾ بالقمؽ الشعكر تنظيـ المرتفعة الذات فاعمية
 .(40: 2007، البندرم)ما مكقؼ في المناسب بالسمكؾ التنبؤ
 :  السمكؾ اختيار عممية.  4

 كاألعماؿ لؤلنشطة دااألفر  اختيار فإف ىنا كمف السمكؾ، انتقاء عممية عمى الذات فاعمية تؤثر
 في النجاح تحقيؽ عمى يـقدرت في ذاتية اعتقادات مف يـلدي يتكفر بما مرىكف عمييا يقبمكف التي
 الذات فاعمية بيف بالعبلقات يختص فيما ساتاالدر  نتائج إجماؿ كيمكف ، غيره دكف محدد عمؿ

 الذاتية، الفاعمية مستكل بانخفاض إحساس يـلدي الذيف دااألفر : اليالت النحك عمى السمكؾ كاختيار
 في خكفايتر  حيث ليـ، اين شخص اتيديدن  تشكؿ أنيا يشعركف التي الصعبة المياـ مف ينسحبكف

 المرتفع اإلحساس فإف المقابؿ كفي المصاعب، مكاجية عند اسريعن  كيستسممكف الجيد بذؿ
 يركف تيـاقدر  في ةاليالع الثقة كذك  دافاألفر  مختمفة، بطرؽ الشخصي اإلنجاز يعزز بفاعميتو

 مف كيعززكف كفيرفع أنيـ كما تجنبو، يجب كتيديد كليس عميو، التغمب يجب كتحدم الصعكبات
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، البندرم) "الفشؿ آثار مف اسريعن  يتخمصكف أنيـ إلى باإلضافة المصاعب، مكاجية في جيدىـ
2007 :41). 

 
لمبحػث فاعميػة الػذات ،  العرض السابؽ الذم قدمػومف خبلؿ يرل الباحث  : مبحثال تعقيب عمى

ما تككف معيقة لو كىػذا يمخص الباحث مما سبؽ إلى أف فاعمية الذات إما أف تككف معينة لمفرد ك  ا 
عمى طبيعة الخبرات كالتجارب كالمصادر كالظػركؼ التػي يمتمكيػا كيحصػؿ عمييػا  باألساسيعتمد 
 الفرد .

كاف مفيكـ فاعمية الذات كالذم كضع أساسو العالـ باندكرا أثناء طرحو لنظرية المعرفة االجتماعية 
نجاز األعماؿ التي تتطمب بأنو : أحكاـ األفراد عمى قدرا رح المفيكـ كعرفوحيث ط تيـ ، لتنظيـ كا 

الفػػرد تػػؤثر بدرجػػة كبيػػرة فػػي  . يفيػػد أف درجػػة فاعميػػة الػػذات لػػدل مػػف األداءتحقيػػؽ أنػػكاع كاضػػحة 
تكػػكيف فكرتػػو عػػف نفسػػو ألف مفيػػـك الفاعميػػة الذاتيػػة ال يتحػػدد فقػػط بمػػا يمتمكػػو الفػػرد مػػف معتقػػدات 

نما أيضا يتضمف مجمكعة مف األبعاد تشكؿ الف  ىي: لو كىذه األبعاد  الذاتيةاعمية كا 
كالػذم يعنػي درجػة االعتقػاد لػدل الفػرد حػكؿ قدرتػو عمػى األداء أك اإلنجػاز فػي  بعد قدرة الفاعميػة

 مكقؼ أك نشاط معيف،
كالذم يعني درجة اعتقاد الفرد بقدرتو عمى تعميـ خبرتو في مكقؼ ما عمى جميع  كبعد العمكمية 

 :ىك خيراأل لو، كالبعد المكاقؼ المشابية
كالػػذم يعنػػي مػػا يعتقػػد الفػػرد أنػػػو يمتمػػؾ مػػف قػػكة أك شػػدة إلتمػػاـ العمػػؿ كىػػذه األبعػػػاد  بعػػد القػػكة 

مشػػتركة تشػػكؿ فاعميػػة الػػذات لػػدل الفػػرد، كالتػػي يشػػكميا مػػف عػػدة مصػػادر مثػػؿ االنجػػازات األدائيػػة 
ىػػػذه الخبػػػرة نجػػػازه لعمػػػؿ أك تجربػػػة مػػػا ؿ عمييػػػا الفػػػرد مػػػف خػػػبلؿ إكالتػػػي تعنػػػي الخبػػػرة التػػػي يحصػػػ

لفرد أيضػػا بخبػرات اآلخػريف فتجعمػػو ؤثر بػايعمميػا عمػى المكاقػؼ المشػػابو، كمػا أف فاعميػة الػػذات تػ
كأيضا مف خبلؿ ما يتمقاه الفرد مف إقناع لفظػي لػو مػف يتكقع كيقيـ فاعميتو كالعمؿ عمى تجكيدىا 

    قبؿ اآلخريف .
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 سابقةدراسات الفصؿ الثالث: 
 

 تمييد:
تـ عرض مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع المناخ التنظيمي، كمجمكعة أخػرل 

ة التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع فاعميػػػة الػػػذات، كتػػػـ تقسػػػيـ كػػػؿ منيػػػا إلػػػى دراسػػػات مػػػف الدراسػػػات السػػػابق
فمسطينية كعربية كأجنبية، ثـ تبل ذلؾ التعقيب عمى الدراسات السابقة، ككذلؾ بياف الفجكة البحثيػة 

 .ةاليالحبيف الدراسات السابقة كالدراسة 
 : التنظيمي المناخ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع -أكال
 :الفمسطينية: الدراسات أكال
 2016) :)عبيدة، دراسة  .1
العالقة بيف المناخ التنظيمي كالسمكؾ اإلبداعي دراسػة تطبيقيػة عمػي الييئػات التدريسػية فػي  )

 (كميات المجتمع المتكسطة في قطاع غزة.
 العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالسػمكؾ اإلبػداعي ألعضػاء الييئػات ىدفت الدراسة الى التعرؼ الى

التدريسػػية فػػي كميػػات المجتمػػع المتكسػػطة فػػي قطػػاع غػػزة، كقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي دراسػػتو المػػنيج 
 الكصفي التحميمي.

كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع أعضػػاء الييئػػات التدريسػػية فػػي كميػػات المجتمػػع المتكسػػطة فػػي 
ة الدراسػػػة ( عضػػػكا، أمػػػا عينػػػ442قطػػػاع غػػػزة التػػػي تػػػـ اختيارىػػػا إلجػػػراء الدراسػػػة كالبػػػالغ عػػػددىـ )

%( مف أعضاء الييئات التدريسية في كميات المجتمع المتكسطة السػتة التػي تػـ 50فكانت تمثؿ )
 اختيارىا ليذه الدراسة.

( اسػػػػتبياف بنسػػػػبة بمغػػػػت 171( اسػػػػتبياف، كقػػػػد اسػػػػترجع منيػػػػا مػػػػا مجممػػػػو )221كقػػػػد تػػػػـ تكزيػػػػع )
%( مػػف 96.5كبنسػػبة )( اسػػتبياف 165%( ، كبمػػغ عػػدد االسػػتبيانات الصػػالحة لمتحميػػؿ )77.4)

 المسترجع، خضعت جميعيا لمتحميؿ اإلحصائي. 
 ككانت أىـ نتائج الدراسة :  

( بػػيف عناصػػر المنػػاخ  =0.05αداللػػة )بلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل كجػػكد ع .1
المشػػاركة  -التػػدريب -االنظمػػة كالتعميمػػات -التنظيمػػي كالمتمثمػػة فػػي ) الييكػػؿ التنظيمػػي 

ظركؼ العمؿ( في كميات  -التكنكلكجيا المستخدمة -الحكافز كالمكافآت -في اتخاذ القرار
المجتمػػع المتكسػػطة فػػي قطػػاع غػػزة كبػػيف السػػمكؾ اإلبػػداعي ألعضػػاء الييئػػات التدريسػػية 

 فييا.
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ف ترتيػػب عناصػػر المنػػاخ التنظيمػػي مػػف حيػػث تأثيرىػػا عمػػي السػػمكؾ اإلبػػداعي ألعضػػاء إ .2
كسػػػػػػطة فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة عمػػػػػػي النحػػػػػػك الييئػػػػػػات التدريسػػػػػػية فػػػػػػي كميػػػػػػات المجتمػػػػػػع المت

 -القػرار اتخػاذ فػي المشػاركة -التػدريب -كالتعميمػات نظمػةاأل - التنظيمػي الييكػؿ:)اليالت
 . (العمؿ ظركؼ -المستخدمة التكنكلكجيا -كالمكافآت الحكافز

المبحػػػكثيف رؤيػػػػة متشػػػابية حػػػكؿ محػػػػاكر الدراسػػػة مرتبطػػػة بكػػػػؿ مػػػف المتغيػػػػرات  إف لػػػدل .3
 . (براتكال التعييف، عنك  الخبرة، سنكات العممي، المؤىؿ عمر،ال): ةاليالتالشخصية 

مختمفػػػػة حػػػػكؿ محػػػػاكر الدراسػػػػة مرتبطػػػػة بكػػػػؿ مػػػػف المتغيػػػػرات  إف لػػػػدل المبحػػػػكثيف رؤل  .4
 : ) الجنس، المسمى الكظيفي، كمكاف العمؿ(. ةاليالتالشخصية 

 :ةاليالتالتكصيات  إلىكخمصت الدراسة 
ة أبعػػاده فػػي كميػػات المجتمػػع المتكسػػطة بقطػػاع تأكيػد أىميػػة المنػػاخ التنظيمػػي كمراجعػػ .1

 غزة بشكؿ مستمر.
زيػػادة االىتمػػاـ بالعنصػػر البشػػرم فػػي كميػػات المجتمػػع المتكسػػطة قيػػد الدراسػػة كتفيػػـ  .2

 احتياجاتيـ الحياتية كاإلنسانية. 
إعػػادة النظػػر فػػي نظػػاـ الحػػكافز المعمػػكؿ بػػو فييػػا كربطػػو بنتػػائج أداء العػػامميف، كعقػػد  .3

ات كالنػدكات كالمقػػاءات التدريبيػة لمعػػامميف، كالعمػؿ عمػػي تػكفير الػػدعـ المزيػد مػف الػػدكر 
 المادم كالمعنكم لممبدعيف.

 :(2015دراسة )الزطمة،  .2
كاقع المناخ التنظيمي كعالقتو بإدارة التميز لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات  )

  (غزة.
لدل مديرم  ارة التميزىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع المناخ التنظيمي كعبلقتو بإد

المدارس الثانكية بمحافظات غزة، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي، 
%( مف المجتمع 8.25يمثمكف ) ا كمعممةن ( معممن 400كتككنت عينة الدراسة مف )

 األصمي لمدراسة، ككانت أداة جمع البيانات عبارة عف استبانة.
مي المدارس الثانكية بمحافظات غزة لكاقع خمصت الدراسة إلى أف درجة تقدير معم

المناخ التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة، ككانت درجة تقديرىـ إلدارة التميز بالمدارس 
عزل لمتغير الجنس ا، كتبيف كجكد فركؽ في كاقع المناخ التنظيمي تُ الثانكية مرتفعن 

يرات المؤىؿ كسنكات الخدمة، كمتغير المنطقة التعميمية، كال تكجد فركؽ تعزل لمتغ
التميز تعزل لمتغير الجنس، كخمصت الدراسة  ةمستكل إدار  العممي، كظيرت فركؽ في

 إلى كجكد عبلقة بيف كاقع المناخ التنظيمي كمستكل إدارة التميز.
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كأكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات ككرش عمؿ لدل مدراء المدارس لكي تسيـ في 
 داع، كتحقيؽ التميز.نشر مناخ تنظيمي إيجابي محفز لمعمؿ كاالب

 : (2010)حمدكنة، دراسة .3
 أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدل العامميف بمجمع الشفاء الطبي.: بعنكاف

تأثير المناخ التنظيمي عبر عناصره )الييكؿ  مدل إلى التعرؼ إلىىدفت الدراسة 
 لحكافز( عمى التنظيمي، نمط القيادة، نمط االتصاالت، اتخاذ القرارات، التكنكلكجيا، ا

 سمكب البحث بالعينة بدالن فاء الطبي، كاعتمدت الدراسة عمى أإبداع العامميف بمجمع الش
( مكظؼ 1395، كبمغ عدد مجتمع الدراسة نحك )مف الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة

( مفردة، كاستخدـ 279مكزعيف عمى أربع فئات، كتـ اختيار العينة طبقية كالتي بمغت )
ا، ا ككيفن الكصفي التحميمي ألنو يعتمد عمى دراسة الكاقع كيعبر عنو كمن  الباحث المنيج

 . ككانت اإلدارة األساسية عبارة عف استبانة
أف تكجيات أفراد العينة بشكؿ عاـ نحك المناخ التنظيمي السائد  إلىكتكصمت الدراسة 

لتنظيمي ) بمجمع الشفاء الطبي تكجيات سمبية، كتبيف أف ىناؾ تأثير لعناصر المناخ ا
الييكؿ التنظيمي، نمط القيادة، الحكافز، التكنمكجيا، االتصاالت، اتخاذ القرار( عمى 

إبداع المكظفيف كاف ضعيؼ، كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الستجابات 
أفراد العينة حكؿ تأثير المناخ التنظيمي عمى إبداع العامميف تعزل لمتغير )العمر، 

كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة حكؿ  الجنس، الخبرة(،
عمى إبداع العامميف تعزل لمتغير )المؤىؿ العممي، الفئة، المستكل تأثير المناخ التنظيمي 

 الكظيفي(.
االىتماـ بالييكؿ التنظيمي عبر تصميـ ىياكؿ تنظيمية مرنة كأكصت الدراسة بضركرة 
، كالعمؿ عمى إيجاد التي قد تحدث في مجمع الشفاء مستقببلن تراعي التغيرات البنيكية 

    قيادة إدارية فاعمة كتأىيؿ ىذه القيادة بشكؿ دكرم مستمر. 
 :(2012، قركاني)دراسة  .4

بعنكاف: مدل تأثير المناخ التنظيمي في منطقة سمفيت التعميمية عمى األداء الكظيفي 
 لمعامميف فييا مف كجية نظرىـ.

في منطقة سمفيت التعميمية في  إلى معرفة مدل تأثير المناخ التنظيميىدفت الدراسة 
جامعة القدس المفتكحة عمى مستكل األداء الكظيفي مف كجية نظر العامميف فييا، 

كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف 
 ا.( مكظفن 48سة)استبانة، طبقت عمي جميع أفراد مجتمع الدرا
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كجكد تأثير متكسط لممناخ التنظيمي عمى األداء الكظيفي، كتبيف  كخمصت الدراسة إلى
كجكد فركؽ في مستكل المناخ التنظيمي تعزل لمتغيرات الجنس، كسنكات الخدمة، كلـ 

تظير فركؽ في مستكل األداء تعزل لمتغيرات الجنس كالعمر كالحالة االجتماعية 
ا كصى الباحث بضركرة العمؿ عمى تحسيف المناخ التنظيمي، نظرن كأكسنكات الخدمة. 

 الرتباط المناخ التنظيمي باألداء الكظيفي.
 2008): ، الطيبدراسة ) .5
  (دراسة –أثر المناخ التنظيمي عمي الرضا الكظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينية  )

الت الفمسػػطينية عمػػى ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي شػػركة االتصػػا
الرضا الكظيفي لمعامميف بيا، حيث كانت عناصر المناخ التنظيمي ىي "الييكؿ التنظيمي"، "نمط 
القيادة"، "مدل مشاركة العامميف"، "نمػط االتصػاؿ"، طبيعػة العمػؿ"، "التكنكلكجيػا المسػتخدمة"، كمػا 

ة فػػي اتجاىػػات العػػامميف ىػػدفت الدراسػػة أيضػػان التعػػرؼ إلػػى مػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائي
ألفػػراد  مكغرافيػػةلديانحػك تػػأثير عناصػػر المنػػاخ التنظيمػي عمػػى الرضػػا الػػكظيفي تعػزل لمخصػػائص 

( فقػرة، تػـ تكزيعيػا 81ف )مجتمع الدراسة. كقد تـ جمػع بيانػات الدراسػة باسػتخداـ اسػتبانة مؤلفػة مػ
استبانة صالحة  329ف جمع مف العامميف بالشركة، كقد أمك كمكظفةن  ( مكظفنا231عشكائينا عمى )

 بالياألس%، كتـ استخداـ 11.8لمتحميؿ، كبمغت نسبة االستجابة مف مجمكع االستبانات المكزعة 
 :ةاليالتاإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات كتحميميا كالكصكؿ إلى النتائج 

بشركة االتصاالت ا نحك المكافقة عمى تكافر مناخ تنظيمي إيجابي عامن  أظيرت الدراسة تكجينا. 6
 الفمسطينية. 

بػػيف تػػكافر منػػاخ تنظيمػػي  1.12كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة قكيػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل . 3
 جيد كمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف بشركة االتصاالت الفمسطينية.

أظيرت الدراسة أف ىناؾ مستكل جيد مف الرضا الكظيفي بيف العامميف في شػركة االتصػاالت . 2
 الفمسطينية. 

 كقدمت الدراسة عدة تكصيات أىميا:
ضركرة أف تكلي اإلدارة العميا المنػاخ التنظيمػي بجميػع مككناتػو كعناصػره االىتمػاـ الػبلـز  .6

ككنو متغير ىاـ يساىـ في التأثير عمى الرضا الكظيفي لمعامميف، مما يسػاعد فػي تحقيػؽ 
 الشركة ألىدافيا.

لبػػػرامج الجديػػػدة المقػػػررة كخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا ضػػػركرة تفعيػػػؿ مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي ا .3
بمعػػايير األداء كاالعتػػراؼ بقػػدراتيـ فػػي كضػػع األىػػداؼ المرحميػػة التػػي تسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ 

 أىداؼ كغايات الشركة.
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العمؿ عمػى رفػع مسػتكل رضػا العػامميف مػف خػبلؿ إعػادة النظػر فػي نظػاـ سػاعات العمػؿ  .2
 كتحسيف البيئة المادية لمعمؿ.

 
 2006): ،  طيالشندراسة ) .6

 السػػػمطة كزارات عمػػػى ميدانيػػػة دراسػػػة - البشػػػرية المػػػكارد أداء عمػػػى التنظيمػػػي المنػػػاخ أثػػػر )
 (".غزة قطاع في الفمسطينية الكطنية

مدل تػأثير أبعػاد المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي كزارات السػمطة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى
ي بيػػػذه الػػػكزارات ككػػػذلؾ رية، كتقيػػػيـ المنػػػاخ التنظيمػػػالكطنيػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى أداء المػػػكارد البشػػػ

مكظؼ  131مستكل أداء المكارد البشرية، حيث تـ اختيار عينة عشكائية بمغ عددىا  التعرؼ إلى
( مكظؼ كىـ مف العامميف بكظائؼ إشرافيو حككميػة فػي قطػاع 2212مف مجتمع الدراسة البالغ )

 غزة كتكصمت الدراسة إلى أف:
 نة كانت إيجابية نحك المناخ التنظيمي السائد.تكجيات العي -6
كجػػكد أثػػر إيجػػابي لممنػػاخ التنظيمػػي السػػائد عمػػى أداء المػػكارد البشػػرية كأف ىػػذا المنػػاخ يػػؤدم  -3

 إلى تحسيف مستكل األداء.
 كطرؽ اتخاذ القرار. باليكأسكما أظيرت الدراسة كجكد خمؿ في الييكؿ التنظيمي لمكزارات  -2

شػػراؾ  االىتمػػاـركرة كأكصػػت الدراسػػة بضػػ بالييكميػػات كالعمػػؿ عمػػى تحسػػيف طػػرؽ اتخػػاذ القػػرار كا 
 اإلداريػػػةالعػػػامميف بيػػػا، كاالتجػػػاه نحػػػك البلمركزيػػػة كالعمػػػؿ عمػػػى تفػػػكيض الصػػػبلحيات لممسػػػتكيات 

 الدنيا.
 
 (:2010سكيرح،  ،بحردراسة ) .7
 (.االسالمية بغزة أثر المناخ التنظيمي عمي االداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في الجامعة  )

أثر المناخ التنظيمػي عمػي األداء الػكظيفي لمعػامميف اإلداريػيف  التعرؼ إلى إلى لدراسةاىدفت ىذه 
لييكػؿ التنظيمػي، نمػط في الجامعة اإلسبلمية بغزة، حيػث كانػت عناصػر المنػاخ التنظيمػي ىػي )ا

جيػا المسػتخدمة(، كىػدفت لك مشػاركة العػامميف، نمػط االتصػاؿ، طبيعػة العمػؿ، كالتكنك  القيادة، مدل
كجػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػػي اتجاىػات العػػامميف نحػك تػػأثير  كػذلؾ الػى التعػػرؼ الػى مػػدل

ألفػػػػراد مجتمػػػػع  مغرافيػػػػةلديالمخصػػػػائص  زلعناصػػػػر المنػػػػاخ التنظيمػػػػي عمػػػػي األداء الػػػػكظيفي تُعػػػػ
اف كػأداة لجمػع الدراسة. كقد استخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، كاعتمػدت عمػي االسػتبي

 البيانات. 
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
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ا نحك المكافقػة عمػي تػكافر منػاخ تنظيمػي إيجػابي فػي الجامعػة ا عامن أظيرت الدراسة تكجين  -
 .االسبلمية

بػػيف  0.05الداللػػة  قكيػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكلكبينػػت كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة  -
 .داء الكظيفي لمعامميف بالجامعة االسبلمية اال جيد كمستكلتكافر مناخ تنظيمي 

ػػ كأظيػػرت الدراسػػة أف ىنػػاؾ مسػػتكل - دا مػػف االداء الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي الجامعػػة جيػػد جن
 .االسبلمية

راء أفػراد العينػة فػي آ 0.05فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل معنكيػةكبينت عدـ كجكد  -
 داريػػيف تعػػزلاء الػػكظيفي لمعػػامميف اإلحػػكؿ درجػػات تػػأثير عناصػػر المنػػاخ التنظيمػػي عمػػي االد

 .لمجنس كالعمر كالمؤىؿ العممي كلمكاف العمؿ
 :ةاليالت التكصيات إلى الدراسة كخمصت
ػ .1 ػضركرة أف تػكلي إدارة الجامعػة اىتمامن ا بجميػع عناصػر المنػاخ التنظيمػي باعتبػاره ا خاصن

ارتفػػاع  سػػيؤدم إلػػىميف، ممػػا ا ىامػػا يسػػاىـ فػػي التػػأثير عمػػي االداء الػػكظيفي لمعػػاممتغيػػرن 
 الركح المعنكية ليـ كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمجامعة.

ف تقػكـ الجامعػػة بتطػكير اليياكػػؿ التنظيميػة كتصػػميـ ىياكػؿ جديػػدة تتسػـ بالمركنػػة كذلػػؾ أ .2
لتػػػتمكف مػػػف تعزيػػػز قػػػدرتيا عمػػػي التكيػػػؼ مػػػع الظػػػركؼ الطارئػػػة كالمسػػػتجدات الخارجيػػػة 

 كالظركؼ البيئية التي تكاجييا.
تػػكفير  حتياجػػات العػػامميف كالتػػي تعمػػؿ عمػػىبتعزيػػز القيػػادة الداعمػػة كالمدركػػة الكصػػت كأ .3

ىذه االحتياجات لتمكف العامميف مف القياـ بأعماليـ كالكاجبات المطمكبة منيـ عمي أكمػؿ 
 كجو. 

 ثانيا: الدراسات العربية:
 (:2013، ريحانيالدراسة ) .1
ة الككيػػت كعالقتػو بدرجػػة االبػػداع االدارم درجػة المنػػاخ التنظيمػي فػػي المػػدارس الثانكيػة بدكلػػ)

 (.لممديريف مف كجية نظر المعمميف
ة بدكلػػػة الكشػػػؼ عػػػف درجػػػة المنػػػاخ التنظيمػػػي فػػػي المػػػدارس الثانكيػػػ لػػػىإ الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت -

بػداع االدارم لمػديرم المػدارس مػف كجيػة نظػر المعممػيف، كلتحقيػؽ الككيت كعبلقتو بدرجة اإل
لمػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، ككانػػػت أدكات الدراسػػػة عبػػػارة عػػػف أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ ا

(، كاستبانة 2010بيا الظفيرم )( كعر 1963استبانة المناخ التنظيمي أعدىا ىالبف ككركفت )
( معممػػػػا كمعممػػػػة اختيػػػػركا 230دارم اعػػػػداد الباحػػػػث، طبقػػػػت عمػػػػى عينػػػػة بمغػػػػت )اإلبػػػػداع اإل

 ا مف منطقتي الفركانية كالجيراء بالككيت.عشكائين 
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متكسػػطة، ى أف درجػػة المنػػاخ التنظيمػػي فػػي المػػدارس الثانكيػػة بػػدؿ الككيػػت إلػػ الدراسػػة كخمصػػت 
كجاء بعد التركيز عمى اإلنتاج بالمرتبة األكلى، كأف درجة اإلبػداع اإلدارم جػاءت متكسػطة أيضػا 

نظيمػػػي كلػػػى، كتبػػػيف كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف المنػػػاخ التكجػػػاء مجػػػاؿ التشػػػجيع عمػػػى اإلبػػػداع بالرتبػػػة األ
الجػنس، بينمػا كانػت ىنػاؾ دارم، كلـ تظير فركؽ في المنػاخ التنظيمػي تعػزل لمتغيػر إلبداع اإلكا

دارم لػـ تظيػر فػركؽ تعػزل لمتغيػر الجػنس لخبرة، ككذلؾ بالنسػبة لئلبػداع اإلفركؽ تعزل لمتغير ا
 لكف ظيرت فركؽ لصالح مرتفعي الخبرة. 

بػداعاتيـ كالعمػؿ عمػى يف، كتنميػة أفكػارىـ كا  ة لمعػاممكأكصت الدراسة بضركرة تييئة البيئة االبداعي
 تطبيقيا.

 (:2012، سمميالدراسة ) .2
بداعية كعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المدارس الحككمية المتكسػطة القيادة اإلبعنكاف:

 .بمدينة جدة
 التنظيمػي بالمنػاخ كعبلقتيا االبداعية القيادةكشؼ عف العبلقة بيف  ال الى الدراسة ىذه ىدفت -

، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المػنيج الكصػفي جدة بمدينة المتكسطة الحككمية لمدارسا في
يانػػات األكليػػة، كمحػػكر التحميمػي، ككانػػت أداة الدراسػػة عبػػارة عػػف اسػػتبانة تنقسػػـ إلػػى محػػكر الب

 296مػػػػديرا ك 47بداعيػػػػة، كمحػػػػكر المنػػػػاخ التنظيمػػػػي، طبقػػػػت عمػػػػى عينػػػػة بمغػػػػت )القيػػػػادة اإل
ـ بطريقػػة المسػػح الشػػامؿ لممػػديريف كالمعممػػيف بالمػػدارس الحككميػػة بمدينػػة معممػػا( تػػـ اختيػػارى

 جدة.
بداعيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة المتكسػػطة بمدينػػة خمصػػت الدراسػػة إلػػى أف ممارسػػة القيػػادة اإل -

جدة جاء بدرجة متكسطة مف كجية نظر مػديرييا كمعممييػا، كأف المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي 
 عاليػةمف كجية نظر مديرييا كمعممييا كػاف بدرجػة طة بمدينة جدة المدارس الحككمية المتكس

بعػػػدم التركيػػػز عمػػػى االنتاجيػػػة  فػػػي بعػػػدم االنتمػػػاء كالنزعػػػة االنسػػػانية كبدرجػػػة متكسػػػطة فػػػي
الكميػػة لسػػمات القيػػادة اإلبداعيػػػة عاقػػة، كتبػػيف كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو مكجبػػػة بػػيف الدرجػػة كاإل

يمػػي، ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات كالدرجػػة الكميػػة ألبعػػاد المنػػاخ التنظ
اسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة ممارسػػات القيػػادة اإلبداعيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة 
المتكسطة بجدة مف كجيػة نظػر مػديرييا كمعممييػا كفقػا لمتغيػرات المسػمى الػكظيفي، كالمؤىػؿ 

إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة بػػػيف كعػػػدد سػػػنكات الخبػػػرة، ككجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  العممػػػي
متكسػػػطات اسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ كاقػػػع المنػػػاخ التنظيمػػػي السػػػائد فػػػي المػػػدارس 

ا لمتغيػػػر المسػػػمى الحككميػػػة المتكسػػػطة بمدينػػػة جػػػدة مػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػديرييا كمعممييػػػا كفقنػػػ
 الكظيفي.

 متغير المؤىؿ العممي.ا لا تبعن كعدد سنكات الخبرة، بينما ال تكجد فركؽ دالة إحصائين  
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الدراسػػة بضػػركرة االىتمػػاـ بػػػالحكافز كالمكافػػآت، كتحسػػيف مسػػتكل المنػػاخ التنظيمػػػي كأكصػػت  -
 المتكفر.

 
 (:2012 ،كبيسيال) دراسة .3
 (يجابي في المجتمع.لسائد في الجامعة عمى التأثير اإلدكر المناخ التنظيمي ا)
لسػػػائد فػػػي الجامعػػػة عمػػػى التػػػأثير ي ادكر المنػػػاخ التنظيمػػػ استقصػػػاء لػػػىإ الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت -

يجػػابي فػػي المجتمػػع مػػف كجيػػة نظػػر تدريسػػي جامعػػة األنبػػار. كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اإل
( 61ككانػػت ) %( مػػف مجتمػػع الدراسػػة،20كأخػػذت عينػػة بنسػػبة )اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي، 

خ التنظيمػػي مقيػػاس لقيػػاس المنػػا تدريسػػي تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية طبقيػػة، كأعػػد الباحػػث
 ( فقرة مكزعة إلى خمس مجاالت.45بصيغتو النيائية مف ) تككف

دكره في ككاف مف نتائج الدراسة أف مستكل المناخ التنظيمي بصكرة عامة جاء متكسطا، كأف  -
التأثير اإليجابي بالمجتمع كاف بدرجة متكسطة مف كجية نظر عينة البحث، كأظيرت النتائج 

المجتمػع، كأف  عمػى السػمكؾ المػؤدم عمػى التػأثير اإليجػابي عمػى أف الجامعة تحفز المنتسبيف
 يجابي في المجتمع.عة تشجع التدريسي عمي التأثير اإلجامتكعد بيا الالحكافز التي 

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بكافة عناصػر المنػاخ التنظيمػي، لمػا ليػا مػف آثػار إيجابيػة 
 في تحسيف العمؿ األكاديمي.

 
 (:2010 ،صميحة) دراسة .4
كتػػأثيره عمػػى األداء الػػكظيفي لمعػػامميف " دراسػػة حالػػة جامعػػة "أمحمػػد  التنظيمػػي المنػػاخ )

 (.بكقرة" بكمرداس بالجزائر
الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد، كاألداء الػػكظيفي  لػػىإ الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت -

تحميمػػي، كاسػػتخداـ الباحػػث لمعػػامميف، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي ال
 ( مكظؼ، ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف استبانة.201عينة مف )

ا بػػيف عناصػر المنػػاخ التنظيمػػي، ككفػػاءات حيػث تكصػػمت الدراسػػة إلػى كجػػكد تػػأثير مرتفػع جػػدن  -
 األداء الكظيفي لمعامميف سكاء أكانكا مكظفيف إدارييف أـ أساتذة.

الىتمػػاـ بعناصػػر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي الجامعػػة دكف تمييػػز، كقػػد أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة ا -
نسػانية كاالقتصػادية، كاألنشػطة اإل الفعالياتا عمى ه العناصر تؤثر إما سمبن حيث أف جميع ىذ

كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أفضػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع المنػػاخ التنظيمػػي ليػػذا القطػػاع، ممػػا يسػػاعد فػػي 
دل العػػػػامميف، كيعمػػػػؿ عمػػػػى تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ رفػػػػع مسػػػػتكل كفػػػػاءة كفاعميػػػػة األداء الػػػػكظيفي لػػػػ

المنظمػػػة، كمحاكلػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى العناصػػػر التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تخمػػػؽ تكجيػػػات سػػػمبية نحػػػك 
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عطػاء الفػرص لممػكظفيف  المناخ التنظيمي لمكاجيتيا كالتغمب عمييػا، عػبلكة عمػى مػنح الثقػة كا 
بمػػػػا يشػػػػعرىـ ليػػػـ  الصػػػػبلحيات كتفػػػكيضإلظيػػػار إبػػػػداعاتيـ مػػػف خػػػػبلؿ التعبيػػػر عػػػػف الػػػػرأم 

بمكػػانتيـ بالمنظمػػة، كبثقػػة اإلدارة فػػييـ كبأنفسػػيـ، كالعمػػؿ عمػػى رفػػع الحػػكافز الماديػػة كتػػكفير 
 مناخ مبلئـ كمساعد يرتاح فيو المكظؼ.

 
 (:2010 ،الكربكلي) دراسة .5

 (.التنظيميالقيـ السائدة لدل طمبة جامعة األنبار كعالقتيا بالمناخ  )
ر مػػػف كجيػػػة نظػػػػر لقػػػيـ السػػػػائدة لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة األنبػػػاامعرفػػػة  الػػػى الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت -

المنػػػاخ التنظيمػػػي السػػػائد لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة األنبػػػار مػػػف كجيػػػة نظػػػر  التدريسػػػييف، كمسػػػتكل
التدريسػػػػييف، كالكشػػػػؼ عػػػػف العبلقػػػػة بػػػػيف القػػػػيـ السػػػػائدة لػػػػدل طمبػػػػة جامعػػػػة األنبػػػػار كالمنػػػػاخ 

المػػػػنيج تمػػػػدت الباحثػػػػة عمػػػػى ا، كاع( تدريسػػػػين 244التنظيمػػػػي، كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )
الكصػػفي التحميمػػي، ككانػػت أدكات الدراسػػة عبػػارة عػػف مقيػػاس القػػيـ السػػائدة، كمقيػػاس المنػػاخ 

 التنظيمي.
 األكلى خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا حصكؿ القيـ االجتماعية عمى المرتبة -

يـ التربكيػة كالثقافيػة عمػى مف األىمية، كتمييا مجمكعة القيـ األخبلقية كحصػكؿ مجمػكعتي القػ
الدرجة الثالثة كاألخيرة مف األىمية كيميو بالمرتبة مف األىمية ىما العبلقات اإلنسانية، كأعباء 

المشػػػاركة فػػي صػػنع القػػرار، كتقػػػكيـ األداء عمػػى المرتبػػة الرابعػػة مػػػف  مجػػاليالعمػػؿ كحصػػكؿ 
نػػاخ العممػػي، كظيػػرت عبلقػػة األىميػػة كيميػػو بالمرتبػػة الخامسػػة كاألخيػػرة مػػف األىميػػة مجػػاؿ الم

القػيـ كبػيف بعػض مجػاالت المنػاخ التنظيمػي، كعبلقػة بػيف الدرجػة دالة بػيف بعػض مجمكعػات 
 الكمية لممناخ التنظيمي.

كأكصت الدراسة بأىمية أف تتضػمف مقػررات الجامعػة عمػى مكضػكعات تحسػف النسػؽ القيمػي  -
 لدل الطمبة.

  
 ثالثا: الدراسات األجنبية:

 ( Kitratporn & Puncreobutr, 2016 ) دارسة .1
 (.في المدارس الحدكدية بتايالند كالية كمبكديةجكدة حياة العمؿ كالمناخ التنظيمي  )

قيػػػاس جػػكدة حيػػاة العمػػؿ كالمنػػػاخ التنظيمػػي لممػػدارس الكاقعػػة طػػػكؿ  إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت    
العمػػؿ كالمنػػاخ التنظيمػػي، حيػػاة المنطقػػة الحدكديػػة بكاليػػة الكمبكديػػة بتايبلنػػد، كالعبلقػػة بػػيف جػػكدة 

ػػ384كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ا ( معممن
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ا تـ اختيارىـ مف جميع المدارس الحدكدية، كأعد الباحثاف استبانة لقيػاس جػكدة حيػاة ا تربكين كمشرفن 
 .عينة الدراسةالعمؿ كالمناخ التنظيمي طبقت عمى 

 عاليػػةراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج كػػاف أىميػػا أف جػػكدة العمػػؿ متػػكفرة بدرجػػة كتكصػػمت الد -
في المدارس الحدكدية، كتبيف تكافر عناصر األماف، كالصػحة، كأف المنػاخ التنظيمػي المتػكفر 

 كتبيف كجكد عبلقات تتراكح في قكتيا بيف أبعاد جكدة حياة العمؿ كالمناخ التنظيمي .ا، جيدن 
 :( Zamani & Karimi, 2016 ) دراسة   -2 

العالقة بيف المنػاخ التنظيمػي كالصػمت التنظيمػي لػدل المػكظفيف اإلداريػيف فػي كزارة التربيػة  )
 (.كالتعميـ

إلػػػى تحديػػػد العبلقػػػة بػػػيف المنػػػاخ التنظيمػػػي كالصػػػمت التنظيمػػػي لممػػػكظفيف  الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت  
ىػػػداؼ تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج الكصػػػفي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بأصػػػفياف، كلتحقيػػػؽ األاإلداريػػػيف فػػػي 

( مكظفا إداريا يعمػؿ فػي كزارة 517( مكظفا مف أصؿ )220االرتباطي، كتـ اختيار عينة بمغت )
(، 1998عمييـ استبانة المناخ التنظيمي اعداد سكسماف كديب )التربية كالتعميـ بأصفياف، طبقت 

 .( 2003عداد فاف دايف كآخركف )كاستبانة الصمت التنظيمي إ
التنظيمػػي كالصػػمت التنظيمػػي، كجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط سػػالبة بػػيف المنػػاخ  إلػػىكخمصػػت الدراسػػة  -

جراءات العمؿ، كأىداؼ المؤسسة( مف  كعبلقة سالبة بيف أبعاد المناخ التنظيمي )المكافآت، كا 
الكظيفي مف جية أخرل، كأشارت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد أنو يمكف جية كبيف الصمت 

جراءات العمؿ بالالتنبؤ  كأىداؼ المؤسسة، كأظيرت نتػائج تحميػؿ االنحػدار صمت التنظيمي كا 
 عزل لمتغير العمر. أف ىناؾ اختبلؼ كبير في آراء المستجيبيف تُ المتعدد 

 :فاعمية الذات الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع  -ثانيا
 :الفمسطينيةأكال: الدراسات 

 (:2015دراسة )طكماف،  .1
الطمبة الممتحقػيف بمراكػز التػدريب المينػي فػي  ت كعالقتيا باضطراب المسمؾ لدلذافاعمية ال )

 (محافظات غزة.
الطمبػػة الممتحقػػيف  فاعميػػة الػػذات كاضػػطراب المسػػمؾ لػػدل العبلقػػة بػػيف لمتعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت

 عػة مػف المتغيػرات ) الجػنس، المسػتكلبمراكز التدريب الميني في محافظات غػزة فػي ضػكء مجمك 
دراسػػػػي، عػػػػدد أفػػػػراد االسػػػػرة، الػػػػدخؿ الشػػػػيرم لؤلسػػػػرة، نػػػػكع المينػػػػة، العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة مػػػػع ال

، نػػػكع المحافظػػػة( كاتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي كاسػػػتخدمت أداتػػػيف كىمػػػا ) فلػػػديالكا
 لباحثة، كاشػتممت عينػة الدراسػة عمػىعداد اذات كاستبانة اضطراب المسمؾ( مف إاستبانة فاعمية ال

قػػة العينػػة صػػمي تػػـ سػػحبيا بطري%( مػػف المجتمػػع األ26.5سػػبة تمثيػػؿ )( طالػػب كطالبػػة بن179)
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حصػػػائية لئلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالت اإل األسػػػاليباسػػػتخدمت الباحثػػػة العديػػػد مػػػف الطبقيػػػة العشػػػكائية ك 
حصػػائية )المتكسػػط الحسػػابي كالنسػػبة اإل األسػػاليبتحقػػؽ مػػف فرضػػياتيا كمػػف أىػػـ ىػػذه الدراسػػة كال
( لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف، تحميػػػػؿ التبػػػػايف tالػػػػكزف النسػػػػبي، معامػػػػؿ الفػػػػا كركنبػػػػاخ، اختبػػػػار )المئكيػػػػة، 

 االحادم، كاختبار شيفيو( .
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

الطمبػػة الممتحقػػيف بمراكػػز التػػدريب المينػػي فػػي محافظػػات غػػزة  مسػػتكل فاعميػػة الػػذات لػػدل -
 %(.87.7مرتفع )

مبػػة الممتحقػػيف بمراكػػز التػػدريب المينػػي فػػي محافظػػات الط لػػدلمسػػتكم اضػػطراب المسػػمؾ  -
 . %(37.6غزة منخفض )

الطمبػػة  فاعميػػة الػػذات كاضػػطراب المسػػمؾ لػػدل عبلقػػة عكسػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيفكجػػكد  -
ىػذا يػدؿ عمػي أنػو كممػا ارتفػع مسػتكل ك  غػزة محافظػات فػي المينػي التػدريب بمراكػز الممتحقيف

 كالعكس صحيح . الطمبة للد المسمؾ باضطرا فاعمية الذات انخفض مستكل
 (:2011دراسة )مصبح،  .2
المرشػديف  ة الذات كالمساندة االجتماعيػة لػدلالقدرة عمي اتخاذ القرار كعالقتو بكؿ مف فاعمي )

 (التربكييف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة .
ككػؿ مػف فاعميػة الػذات العبلقػة بػيف القػدرة عمػي اتخػاذ القػرار  ى التعػرؼ الػىىدفت ىذه الدراسػة إلػ

 .غزة بمحافظات الحككمية المدارس في التربكييف المرشديف للد االجتماعية كالمساندة
مرشػد كمرشػدة عمػى  306ة الدراسة مػف كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عين

يػاس فاعميػة القطاع كاستخدـ مقياس القدرة عمي اتخاذ القرار ) اعداد يكسػؼ عبػدكف( ، مق مستكل
 . عداد الباحث كمقياس المساندة االجتماعية مف إ (2001الذات )اعداد العدؿ 

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف درجات القدرة عمي اتخاذ القرار كبيف  -

 ييف في المدارس الحككمية .المرشديف التربك  لدلدرجات فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية 
 (:2011دراسة )المصرم،  .3
عينػػة مػػف  دلالطمػػكح االكػػاديمي لػػ القتػػو بكػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات كمسػػتكلقمػػؽ المسػػتقبؿ كع )

 (طمبة جامعة االزىر بغزة .
سػػتقبؿ ككػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات كمسػػتكل العبلقػػة بػػيف قمػػؽ الم إلػػى لػػى التعػػرؼإىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

عينػػػػة مػػػػف طمبػػػػة جامعػػػػة االزىػػػػر فػػػػي ضػػػػكء مجمكعػػػػة مػػػػف المتغيػػػػرات  لكػػػػاديمي لػػػػدالطمػػػػكح األ
 .  مغرافيةلديا



59 
 

طالبػا كطالبػة مػف  626كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كتككنت عينػة الدراسػة مػف 
داة أكاسػػتخدمت الباحثػػة  ،صػػمي%( مػػف المجتمػػع األ5.51زة يمثمػػكف )طمبػػة جامعػػة االزىػػر فػػي غػػ
إعػداد الباحثػة ( كمقيػاس فاعميػة الػذات مػف 2005اد زينب محمكد شقير قياس قمؽ المستقبؿ )اعد

 ( .1986ف ابك ناىية لديكاديمي مف )اعداد صبلح اكمقياس الطمكح األ
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة احصائية بػيف قمػؽ المسػتقبؿ كأبعػاده كبػيف فاعميػة الػذات  -
 ا .حصائين لحياتية المستقبمية فيك غير داؿ إمؽ بالمشكبلت اعدا البعد المتع

تقبؿ كبػػيف الدرجػػة حصػػائية بػػيف جميػػع أبعػػاد قمػػؽ المسػػإكجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة سػػالبة دالػػة  -
 كاديمي .الكمية لمستكل الطمكح األ

 (:2015دراسة )الصيفي،  .4
تركنػػي كعالقتػػو تجػػاه أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة القػػدس المفتكحػػة نحػػك التعمػػيـ االلكا )

 (بفاعمية الذات .
 نحػػك المفتكحػػة القػػدس بجامعػػة التػػدريسعضػػاء ىيئػػة أاتجػػاه  إلػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت
فػػي ضػػكء مجمكعػػة مػػف المتغيػػرات كىػػي )الفػػرع،  يـلػػدي الػػذات بفاعميػػة كعبلقتػػو االلكتركنػػي التعمػػيـ

 . النكع االجتماعي، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة (
( 90تخدـ الباحػػث فػػػي الدراسػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػي، كتككنػػػت عينػػة الدراسػػػة مػػػف )كلقػػد اسػػػ

عضكا مف أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة القػدس المفتكحػة فػي محافظػات غػزة بفركعيػا الخمسػة، 
 كلقد قاـ الباحث باستخداـ استبانة االتجاه كاستبانة فاعمية الذات مف إعداده لقياس ذلؾ.

 :يمي ما الدراسة نتائج أىـ مف ككاف
( بػيف اتجػاه أعضػاء 0.05داللػة ) رديػة ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكلط عبلقػة كجكد -

 . يـلدي الذات بفاعمية كعبلقتو االلكتركني التعميـ نحك المفتكحة القدس بجامعةىيئة التدريس 
 ثانيا: الدراسات العربية:

 (:2013دراسة )حمادنة ك شرادقو،  .1
 رمػكؾاليا فػي جامعػة عينة مف الطمبة المعكقيف سمعين  اعمية الذات لدلالفركؽ في مستكل ف )
.) 

 المعػكقيف الطمبػة مػف عينػةل لػد الػذات فاعميػة لمسػتك  فػي الفػركؽ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلػى
 عاقة السمعيةمتغيرم النكع االجتماعي كشدة اإل في ضكء رمكؾالي جامعة في سمعيا
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 57نيج الكصػفي كطريقػة المقارنػػات كتككنػت عينػػة الدراسػة مػػف كلقػد اعتمػدت دراسػػة الباحثػاف المػػ
طالبا كطالبة مف طمبة الجامعة كتـ اختيارىـ بطريقة قصدية كاستخدـ الباحثاف أداة القياس فاعمية 

 الذات مف إعدادىـ إلجراء الدراسة .
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

أفػػراد عينػػة  متغيػػر النػػكع االجتمػػاعي لػػدلعػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي مسػػتكل فاعميػػة الػػذات ُتعػػزل ل -
 . الدراسة 

ذكم  عاقػػة السػػمعية لصػػالحفاعميػػة الػػذات تعػػزم لمتغيػػر شػػدة اإل كجػػكد فػػركؽ فػػي مسػػتكل -
 عاقة السمعية البسيطة .اإل
 (:2012دراسة )األنصارم كعبد الخالؽ،  .2
 (.التدين وعالقته بفاعلية الذات والقلق لدى ثالث عينات كويتية  )

كشػػؼ عػف العبلقػػات بػيف التػديف العػػاـ فػي ) الجانػػب العقائػدم، الجانػػب ال الدراسػػة إلػىىػدفت ىػذه 
ثػػػػبلث عينػػػػات مػػػػف ثػػػبلث مراحػػػػؿ عمريػػػػة كىػػػػي المراىقػػػػة  لسػػػمككي( كفاعميػػػػة الػػػػذات كالقمػػػػؽ لػػػدلا

 المتأخرة، الرشد المبكر، الرشد المتكسط .
ككيتيػا مػف الػثبلث  741 كتككنػت عينػة الدراسػة مػف، التحميمػيالمػنيج الكصػفي  كاعتمدت الدراسػة

مراحػؿ كلقػػد اسػػتخدـ البػاحثيف مقيػػاس التػػديف مػف إعػػدادىـ كمقيػػاس جامعػة الككيػػت لفاعميػػة الػػذات 
 المترجـ مف قبؿ الباحثيف كمقياس جامعة الككيت لمقمؽ .

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
ديف كفاعميػة كػؿ مػف التػ ( فػي0.05داللػة ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكلكجكد  -

 .لمجنس  الذات تعزل
 بيف التديف كفاعمية الذات كالقمؽ.  ةكجكد عبلقة ارتباطي -

 ثالثا: الدراسات األجنبية:
 (:Caceres, 2011دراسة )

الطبة الصـ كضعاؼ السمع في عدد مف المدارس االبتدائيػة كالثانكيػة فػي  فاعمية الذات لدل )
 (إسبانيا .

الطمبػة الصػـ كضػعاؼ السػمع فػي عػدد  مستكل فاعمية الذات لػدل إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
مػػف المػػدارس االبتدائيػػة كالثانكيػػة فػػي إسػػبانيا كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كتككنػػت 

طالػػب مػػف المرحمػػة الثانكيػػة اختيػػركا  91طالػػب مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة ك  25عينػػة الدراسػػة مػػف 
سبانية كلقػد اسػتخدـ مقيػاس بتدائية كالثانكية في مدينة فالنسيا اإلا مف عدد مف المدارس االعشكائين 

 لفاعمية الذات مف خبلؿ نكاتج الطمبة الكتابية كمف ثـ العمؿ عمي تحميميا 
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 ككاف مف أىـ النتائج ما يمي:
 .متكسط ركيف في الدراسة ما بيف منخفض إلىالطمبة المشا مستكل فاعمية الذات لدل -

 (:Lee, Patterson &Vega, 2011دراسة )
 عينة مف معممي التربية الخاصة. ة الذاتية كجكدة إعداد المعمـ لدلبعنكاف: تصكرات الفاعمي

لفػاعميتيـ الذاتيػة  فكرنيػااليكىدفت الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف تصػكرات معممػي التربيػة الخاصػة فػي 
ػػ154كعبلقػػة ذلػػؾ بجػػكدة إعػػداد المعممػػيف. كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ممتحقػػيف  كمعممػػةن  ا( معممن

سػػػنة. كمػػػف عرقيػػػات مختمفػػػة  65-23 عمػػػرمبمعػػػدؿ  إنػػػاث( 64بػػػدكرة إعػػػداد لممعممػػػيف، مػػػنيـ )
تػػـ  ىػػدؼ الدراسػػة تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس خػػاص سػػنة. كلتحقيػػؽ 15-10ضػػمف خبػػرات تراكحػػت بػػيف 

 إعداده لغايات الدراسة. 
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

 ي متكسػط عنػد المعممػيف، مػع ارتفاعػو عنػد الػذككرذاتػ ةعميػفا كجكد تصػكر حػكؿ مسػتكل -
 قؿ خبرة .كالمعمميف األكثر خبرة مقابؿ اإلناث كالمعمميف األ

كجػكد عبلقػػة ارتباطيػة دالػػة بػػيف تصػكرات المعمػػـ لفاعميتػو الذاتيػػة كبػػيف ثقػة المعمػػـ ببػػرامج  -
 اإلعداد كبالميارات كالمعارؼ المكتسبة منيا .

-  
 قة:التعقيب عمى الدراسات الساب

 
 مف حيث المكضكع:

، كتناكلػػت مجمكعػػة أخػػرل  التنظيمػػي المنػػاختناكلػػت مجمكعػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة مكضػػكع  -
 مكضكع فاعمية الذات .

 كفاعمية الذات . التنظيمي المناخلـ تربط الدراسات السابقة بيف  -
 مف حيث الزماف: 

ـ إلػػػى 2009ذ العػػػاـ ، فقػػػد تػػػـ إجراؤىػػػا منػػػيػػػع الدراسػػػات السػػػابقة حديثػػػة نسػػػبيناتعتبػػػر جم -
 ـ.2015

 مف حيث المكاف: 
تنكعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة، مثؿ: )فمسطيف، السعكدية، األردف، الككيت، إسبانيا،  -

 إيراف ، أمريكا، جنكب أفريقيا(.
 مف حيث المنيج: 

 اعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي. -
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 مف حيث األدكات: 
 الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات.استخدمت جميع  -

 مف حيث الفئات المستيدفة: 
تنكعػػػػػػت الفئػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة، مثػػػػػػؿ: )طمبػػػػػػة الجامعػػػػػػات،  -

 األكاديمييف، اإلدارييف، مديرم المدارس، طبلب الثانكية، المرشديف (.
 

 االستفادة مف الدراسات السابقة:
 راسة.تحديد مشكمة الد -
 بياف متغيرات الدراسة. -
 صياغة فرضيات الدراسة. -
 إعداد اإلطار النظرم لمدراسة. -
 تحديد منيج الدراسة. -
 تصميـ أدكات الدراسة. -
 مناقشة كتفسير نتائج الدراسة. -
 صياغة تكصيات كمقترحات الدراسة. -
 

 :ةاليالحما تتميز بو الدراسة 
 مية الذات.ك فاع التنظيمي المناخأنيا تربط بيف مكضكعي      -
 مف االستبانة كالمقابمة كأدكات لجمع البيانات. أنيا ستستخدـ كبلن  -
 أنيا تركز عمى العامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة. -
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 الفجكة البحثية:
 (:1جدكؿ رقـ )

 ةاليالحالفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة كالدراسة 
 ةاليالحلدراسة ا الفجكة البحثية الدراسات السابقة

تناكلػت مجمكعػػة مػف الدراسػػات 
،  التنظيمػػػػػػػػي المنػػػػػػػػاخالسػػػػػػػابقة 

كتناكلػػػػػػػػػػػت مجمكعػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػرل 
 مكضكع فاعمية الذات.

عدـ ربط الدراسات السابقة بيف 
 التنظيمػػػػػػي المنػػػػػػاخمكضػػػػػػكعي 

 .الذات فاعميةك 

بػػػػػػػيف  ةاليػػػػػػػالحتػػػػػػػربط الدراسػػػػػػػة 
 التنظيمػػػػػػي المنػػػػػػاخ مكضػػػػػػكعي

 .الذات كفاعمية

اسػػػػػػػػات اسػػػػػػػػتخدمت جميػػػػػػػػع الدر 
السػػػابقة االسػػػتبانة كػػػأداة لجمػػػع 

 البيانات.

اسػػتخداـ الدراسػػات السػػابقة أداة 
 كاحدة لجمع البيانات.

كػػػبلن  ةاليػػالحستسػػتخدـ الدراسػػة 
مف االسػتبانة كالمقابمػة كػأدكات 

 لجمع البيانات.
اسػػػػػػػتيدفت الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة 

: )طمبػػػػػػػػػػػػػػػػة ةاليػػػػػػػػػػػػػػػالتالفئػػػػػػػػػػػػػػػات 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات، األكػػػػػػػػػػػػػػػػاديمييف، 

المػػػػػػدارس،  اإلداريػػػػػػيف، مػػػػػػديرم
 طبلب الثانكية، المرشديف(.

تنػػػػػػكع الفئػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة فػػػػػػي 
 الدراسات السابقة.

عمػى فئػة  ةاليػالحتركز الدراسػة 
 تكزيػػػػػػػع شػػػػػػػركة فػػػػػػػي العػػػػػػػامميف
 .غزة محافظات كيرباء

 )جرد بكاسطة الباحث، باالستناد إلى الدراسات السابقة( 
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 الفصؿ الرابع  
 المنيجية كاإلجراءات 

 
  منيج الدراسةأك :  الن
  ثانينا: مجتمع الدراسة 
 ثالثنا: عينة الدراسة 
 رابعنا: أدكات الدراسة 
 خامسنا: المعالجات اإلحصائية 
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  الرابع  الفصؿ
 المنيجية كاإلجراءات 

 
 :مقدمةال

جراءاتيػػػا محػػػكرن  مػػػف  نجػػػاز الجانػػػب التطبيقػػػيإا يػػػتـ مػػػف خبللػػػو ا رئيسػػػين تعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة كا 
الدراسػػة، كعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتكصػػؿ 

تحقػؽ  اليكبالتػإلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة، 
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

الدراسػػػػة، ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة كعينػػػػة كمجتمػػػػع  متبػػػػعنيج اللممػػػػ كصػػػػفناتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ حيػػػػث 
 كصػفنا، كمػدل صػدقيا كثباتيػا. كمػا يتضػمف ككيفيػة بنائيػا كتطكيرىػاإعػدادىا المسػتخدمة كطريقػة 
كاألدكات التي اسػتخدمتيا لجمػع أداة الدراسة كتقنينيا،  تصميـفي  الباحث ابيـ لئلجراءات التي قا
لبيانػػػات ئية التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي تحميػػػؿ اكينتيػػػي الفصػػػؿ بالمعالجػػػات اإلحصػػػابيانػػػات الدراسػػػة، 

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخبلص النتائج، كفيم

  .منيجية كأسمكب البحثأكال: 
بنػػػاءن عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة كاألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى لتحقيقيػػػا فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج         
 كصػػفنالكاقػػع كييػػتـ بكصػػفيا كالػػذم يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي ا التحميمػػي،الكصػػفي 

كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة  ،ككمينػػا اا كيفينػػعنيػػا تعبيػػرن كيعبػػر  دقيقنػػا
لتفسػير بؿ يتعػداه إلػى التحميػؿ كالػربط كا المختمفة،بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا 

حيػػػػث يزيػػػػد بيػػػػا رصػػػػيد المعرفػػػػة عػػػػف عمييػػػػا التصػػػػكر المقتػػػػرح ب ىبنػػػػلمكصػػػػكؿ إلػػػػى اسػػػػتنتاجات يُ 
 المكضكع.

 كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
حيػػػث اتجػػػو الباحػػػث الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة،  المصػػػادر الثانكيػػػة:( 1)

كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث، كالبحػث 
 المطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.ك 
جمػع البيانػات  إلىلمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث  المصادر األكلية:( 2)

 ليذا الغرض. ااألكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصن 
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 الدراسة. ثانيا: مجتمع
ة تكزيػػػػع كيربػػػػاء محافظػػػػات غػػػػزة، مػػػػف )الػػػػذككر تكػػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف  العػػػػامميف فػػػػي شػػػػرك

 ا( مكظفن 1016كاإلناث(، كسيتـ اختيارىـ مف: )جميع مقرات الشركة بقطاع غزة(، كيبمغ عددىـ )
 :اليالتكمكظفةن، كىـ مكزعيف عمي المقرات حسب الجدكؿ 
 (:2جدكؿ رقـ )

 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة عمى المقرات

 المقرات ـ
 الدراسة عدد العامميف مجتمع

 النسبة المئكية %
 الياإلجم اإلناث الذككر

 %43.20 439 38 401 غزة 1
 %16.44 167 10 157 خانيكنس 2
 %12.70 129 6 123 الكسطى 3
 %15.65 159 6 153 الشماؿ 4
 %12.01 122 6 116 رفح 5
 % 100 1016 66 950 الياإلجم 

 (2016ع كيرباء محافظات غزة، ، شركة تكزياإلدارية)المصدر: إدارة الشؤكف 
 

 ثالثا: عينة الدراسة
تػػكزيعيـ عمػػى المقػػرات  كمػػا تػػـ، كمكظفػػةن  ا( مكظفنػػ279تػػـ اختيػػار عينػػة عشػػكائية طبقيػػة، عػػددىا )

: ةاليػػػالتحسػػػاب حجػػػـ العينػػػة بكاسػػػطة المعادلػػػة بنػػػاءن عمػػػى نسػػػبة العػػػامميف فػػػي كػػػؿ مقػػػر، كقػػػد تػػػـ 
(Moore et. al., 2003) 
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 حيث:
Z :  (.0.05لمستكل داللة  Z=1.96: القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ )مثبلن
m :  (.0.05: الخطأ اليامشي: كيعبر عنو بالعبلمة العشرية )مثبلن
 تـ تصحيح حجـ العينة مف المعادلة: ك 
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 :اليالتحسب الجدكؿ كيتكزع أفراد عينة الدراسة عمى الجامعات 
 (:3جدكؿ رقـ )

 مقراتتكزيع أفراد عينة الدراسة عمى ال
 النسبة المئكية % عدد العامميف عينة الدراسة المقر ـ
 43.20 120 غزة 1
 16.44 46 سخاف يكن 2
 12.70 37 الكسطى 3
 15.65 44 الشماؿ 4
 12.01 32 رفح 5
 % 100 279 الياإلجم 

 
 : االستبانةخطكات بناء 

العامميف  لدلالمناخ التنظيمي كعالقتو بفاعمية الذات قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 
 : االستبانةلبناء  ةاليالت، كاتبع الباحث الخطكات  في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة

نيا عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كاالستفادة م االطبلع
 كصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء 

مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  ااستشار الباحث عددن 
 كفقراتيا. االستبانة

 .االستبانةة التي شممتيا تحديد المجاالت الرئيس
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
بداء المبلحظات. عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش  كا 

 .أساسييف محكريففي صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  االستبانةتـ تصميـ 
 اإلداريةك  ( مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية11عمى ) االستبانةتـ عرض 

( يبيف أسماء أعضاء 1كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية. كالممحؽ رقـ )
 تحكيـ.لجنة ال

مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ،  االستبانةفي ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات 
 (.3ؽ )( فقرة، ممح90في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانةلتستقر 
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 .أداة الدراسة رابعا: 
ع كيرباء العامميف في شركة تكزي لتنظيمي كعالقتو بفاعمية الذات لدالمناخ ال استبانةتـ إعداد 

 محافظات غزة
 ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :اتتككف 

النكع، العمر، المستكل كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسـ األكؿ: 
 (.التعميمي، سنكات الخبرة، مكاف العمؿ، المسمى الكظيفي

العامميف في  لدللذات المناخ التنظيمي كعالقتو بفاعمية امحاكر القسـ الثاني : كىك عبارة 
 : فقرة (90)، كيتككف مف شركة تكزيع كيرباء

 ( تكزيع الفقرات عمى محاكر االستبانة4جدكؿ )
 
 
# 

 عدد المجاالت
 الفقرات

1.  

 المناخ التنظيمي

 10 أكالن: الييكؿ التنظيمي

 10 ثانيان: القيادة  .2

 10 ثالثان: مشاركة العامميف  .3

 10 رابعان: نمط االتصاؿ  .4

 10 امسا: طبيعة العمؿخ  .5

 10 سادسا: التكنكلكجيا   .6

 60 المناخ التنظيميمحكر:  اليإجم 

 10 القدرة ك الفاعميةأكالن:  فاعمية الذات  .1

 10 التحكـ بالذاتثانيان:   .2

 10 القيادة الشخصيةثالثان:   .3

 30 فاعمية الذاتالمحكر الثاني:  
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 5المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ ) ( لقياس استجابات 1-10تـ استخداـ التدرج )
: ) 

 مقياس الدرجات  ( 5جدكؿ رقـ ) 

غير مكافؽ بدرجة كبيرة  االستجابة
 اجدن 

  مكافؽ بدرجة كبيرة
 اجدن 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

افقة عمى المك  دؿ   10ككمما اقتربت االجابة مف   ،( لبلستجابة 10-1اختار الباحث التدرج ) 
 %.10عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي  ةاليالع

 :انةاالستبصدؽ 
ك تـ تكزيع عينػة اسػتطبلعية ما كضعت لقياسو، االستبانةأف تقيس أسئمة  االستبانةيقصد بصدؽ 

كقػػد قػػاـ  ، االسػػتبانةالختبػػار االتسػػاؽ الػػداخمي كالصػػدؽ البنػػائي كثبػػات  اسػػتبانة(  40 ) حجميػػا
 بطريقتيف: االستبانةباحث بالتأكد مف صدؽ ال
 صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىرم": -1

(متخصصيف في المجاالت 66عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ) االستبانةعرض الباحث 
(، كقد استجاب 6كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) اإلداريةاألكاديمية ك 

كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة،  الباحث آلراء المحكميف
 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 صدؽ المقياس : -2
 Internal Validityأكالن : االتساؽ الداخمي 

ذم تنتمي مع المجاؿ ال االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي  ةإلي

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
 : نتائج االتساؽ الداخمي -

 المناخ التنظيميالمحكر األكؿ: 
" كالدرجة الييكؿ التنظيميرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ اال1يكضح جدكؿ رقـ )

 α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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 (6جدكؿ رقـ )
 " كالدرجة الكمية لممجاؿمياقناعة االدارة العمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 الييكؿ التنظيمي #
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.828 ىناؾ تناسؽ لمكظائؼ مع طبيعة الييكؿ التنظيمي 1  0.000 
*0.853 ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية 2  0.000 
*0.788 يتميز ىيكؿ الكحدة التي أعمؿ فييا بالتصميـ الجيد  3  0.000 
*0.782 يتميز الييكؿ التنظيمي بالمركنة 4  0.000 
*0.432 مف التداخؿ كاالزدكاجية في األعماؿ كالكظائؼ ةاليعىناؾ درجة  5  0.000 
*0.692 يساعد تقسيـ العمؿ في الشركة عمي تحقيؽ أىدافيا  6  0.000 
*0.761 يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمشركة مع طبيعة كمياـ الشركة 7  0.000 
*0.798 تتناسب تخصصات العامميف بالشركة مع طبيعة كمياـ ككاجبات كظائفيـ 8  0.000 
*0.806 مف االتصاالت كالتعاكف بيف أجزاء الييكؿ التنظيمي   اؿعىناؾ مستكل  9  0.000 
*0.746 الييكؿ التنظيمي بالشركة يساعد عمى سرعة إنجاز كجكدة العمؿ 10  0.000 

  03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

" كالدرجػػة الكميػػة القيػػادة( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ " 1جػػدكؿ رقػػـ ) يكضػػح 
كبػذلؾ يعتبػر  α≤ 1.12معنكيػة  االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت

 ما كضع لقياسو.المجاؿ صادؽ ل
 (7جدكؿ رقـ )

" كالدرجة الكمية لممجاؿالقيادةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  

 القيادة #
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.646 يساعد أسمكب القيادة في الشركة التي أعمؿ فييا عمى تقدميا  1  0.000 
*0.798 معو بكضكح الرؤيا  يتميز الرئيس الذم أعمؿ 2  0.000 
*0.902 يفتح الرئيس المجاؿ لممكظفيف لممشاركة في اتخاذ القرار 3  0.000 
*0.821 ييتـ الرئيس بتحفيز األفراد كتشجيعيـ عمى التغيير كاإلبداع 4  0.000 
*0.893 تقدـ اإلدارة لي الدعـ الكافي لمقياـ بعممي  5  0.000 
*0.893 الرئيس كالمرؤكسيف ىناؾ ثقة كتعاكف بيف  6  0.000 
*0.895 يشجع الرئيس مرؤكسيو إلبداء كجيات النظر كاالقتراحات  7  0.000 
*0.884 يتـ تشجيعي لحؿ مشكبلت العمؿ بنفسي  8  0.000 
*0.906 يبدم الرئيس اىتماـ بتكجيات المرؤكسيف  9  0.000 
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*0.833 تتـ معاممتي بالتساكم مع اآلخريف دكف أم تمييز 10  0.000 
 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

" كالدرجة مشاركة العامميف( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 8جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1.12 معنكية االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (8جدكؿ )

 كالدرجة الكمية لممجاؿمشاركة العامميف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 مشاركة العامميف #
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.708 عمؿ يشارؾ العاممكف في صنع القرارات التي تتعمؽ بكحدات ال 1  0.000 
*0.839 كلكف اجتماعات مفتكحة مع العامميف يسمح بيا بالحكار دكف قيكدؤ يعقد المس 2  0.000 
*0.823 يمتمؾ العاممكف القدرة عمى اتخاذ القرارات اليامة كتحمؿ مسؤكلياتيا 3  0.000 
*0.876 تعطي العامميف الفرصة لحؿ مشاكميـ بأنفسيـ   اإلداريةالفمسفة  4  0.000 
*0.874 يشارؾ العاممكف في كضع أىداؼ كحدات العمؿ  5  0.000 
*0.872 يتـ حؿ المشكبلت التي تكاجو كحدات العمؿ بشكؿ جماعي  6  0.000 
*0.766 مستكل التعاكف بيف الزمبلء مناسب 7  0.000 
*0.805 تساىـ مقترحات العامميف في تطكير خطو عمؿ الشركة 8  0.000 
*0.770 في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـ يشارؾ العاممكف 9  0.000 
*0.773 يشارؾ العاممكف في عممية تقييـ أدائيـ  10  0.000 

 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

" كالدرجة  مط االتصاؿن( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 9 جدكؿ رقـ )يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (9جدكؿ )

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نمط االتصاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  

 نمط االتصاؿ #
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.741 يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة 1  0.000 
*0.807 يتـ إنجاز االتصاالت بيف الرؤساء كالمرؤكسيف بسرعة كبيرة  2  0.000 
*0.837 بالسيكلة كالمركنة اإلداريةتتميز االتصاالت  3  0.000 
*0.834 أفقية(-ىابطة-في جميع االتجاىات )صاعدةقنكات االتصاؿ مفتكحة  4  0.000 
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*0.878 تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ االتصاالت  5  0.000 
*0.825 تعتمد الشركة عمى استخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة في االتصاالت 6  0.000 
*0.832 المعمكمات المنقكلة عبر االتصاالت تتصؼ بالدقة البالغة 7  0.000 
*0.707 العميا بدكف عكائؽ  اإلداريةيمكف االتصاؿ بالمستكيات  8  0.000 
*0.808 تتـ االتصاالت داخؿ كحدة العمؿ كما بيف الكحدات المختمفة بكؿ سيكلة 9  0.000 
*0.854 يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى تكفير المعمكمات البلزمة التخاذ القرارات 10  0.000 

 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااط داؿ االرتب *

" كالدرجة طبيعة العمؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 61جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت

 مجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.يعتبر ال
 (10جدكؿ )

 كالدرجة الكمية لممجاؿ طبيعة العمؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  

 طبيعة العمؿ #
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.645 ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ مناسبة 1  0.000 
*0.790 فسية كالبدنيةتصاميـ المكاتب تكفر الراحة الن 2  0.000 
*0.735 تحرص اإلدارة عمى تكفير مقكمات األمف كالسبلمة 3  0.000 
*0.744 ال تغمب األعماؿ الركتينية عمي كاجباتي الكظيفية  4  0.000 
*0.687 يتيح لي العمؿ فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار 5  0.000 
*0.809 حجـ العمؿ يتبلءـ مع قدراتي الشخصية 6  0.000 
*0.788 كلياتي تتفؽ مع قدراتي كمياراتيؤ إجراءات العمؿ المتعمقة بمس 7  0.000 
*0.819 ال تكجد بيركقراطية صارمة مفركضة عمى أدائي لكاجباتي 8  0.000 
*0.750 أشعر بالعدالة حياؿ الكاجبات الممقاة عمى عاتقي في العمؿ 9  0.000 
*0.717 في المجتمع مينتي تمنحني تقدير كاحتراـ اآلخريف  10  0.000 

 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

" كالدرجة الكمية التكنكلكجيا( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 66جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α≤ 1.12معنكية  ستكلاالرتباط المبينة دالة عند م لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 كالدرجة الكمية لممجاؿالتكنكلكجيا ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 11جدكؿ )

 التكنكلكجيا 
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
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*0.749 في البيئة المحيطةتحرص المؤسسة عمى مكاكبة آخر التطكرات التكنكلكجية  -6  0.000 
*0.892 تكفر الشركة الكسائؿ التقنية المناسبة لمربط بيف أجزائيا  -3  0.000 
*0.894 تنسجـ التكنكلكجيا المستخدمة مع متطمبات العمؿ  -2  0.000 
*0.914 تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في رفع مستكل أداء العامميف  -2  0.000 
*0.866 مستخدمة في سرعة إنجاز العمؿ تساىـ التكنكلكجيا ال -2  0.000 
*0.879 تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في رفع مستكل جكدة الخدمات المقدمة  -1  0.000 
*0.864 تتميز البرامج كتطبيقات الحاسكب بسيكلة االستخداـ  -1  0.000 
*0.872 تتميز المعمكمات كالبيانات بكفرتيا كسيكلة تناكليا  -8  0.000 
*0.865 استعداد لمتأقمـ كاالستجابة لمتغيرات التكنكلكجية بيدؼ تطكير األداءىناؾ  -9  0.000 

61- 
ىناؾ إلماـ جيد بالتطكرات التكنكلكجية المناسبة ألىداؼ الكحدات كاألقساـ 

 كالشركة ككؿ 
0.802*  0.000 

 3.4..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

 فاعمية الذات المحىر الثاني :

" كالدرجة القدرة ك الفاعمية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 63جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

كالدرجة الكمية القدرة ك الفاعمية معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (12جدكؿ )
 لممجاؿ

 القدرة ك الفاعمية 
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.875 أستطيع معالجة المياـ التي تطمب مني بأسمكب منظـ  -6  0.000 
*0.895 استطيع فعمو  القدرة عمى التمييز بيف ما استطيع كما ال لدل -3  0.000 
*0.818 يمكنني تحقيؽ األىداؼ التي أضعيا لنفسي  -2  0.000 
*0.904 ستطيع إيجاد كسائؿ مناسبة لمكاجية العقبات التي تكاجينيأ -2  0.000 
*0.873 أنجز األعماؿ التي أكمؼ فييا عمى أكمؿ كجو  -2  0.000 
*0.867 أخطط جيدا لممياـ قبؿ تنفيذىا -1  0.000 
*0.832 القدرة عمى استخداـ المعمكمات المتكفرة إلنجاز العمؿ   للد -1  0.000 
*0.837  ةاليعأستطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني بفاعمية  -8  0.000 
*0.801 القدرة عمى التعامؿ مع ضغكط الحياة التي تكاجيني لدل -9  0.000 

*0.724 يمكنني تككيف صدقات جديدة في أم مكاف أتكاجد فيو  -61  0.000 
 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  لعند مستك  إحصائينااالرتباط داؿ  *
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" كالدرجة التحكـ بالذات ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 13جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 كالدرجة الكمية لممجاؿالتحكـ بالذات ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 13جدكؿ )

 التحكـ بالذات 
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.824 أتحكـ بانفعاالتي في المكاقؼ المختمفة  -6  0.000 
*0.896 شاعر اإلحباط إذا أخفقت في مكقؼ معيف   أسيطر عمي م -3  0.000 
*0.911 أفكر بيدكء في كافة المكاقؼ التي تكاجيني -2  0.000 
*0.882 يمكنني العمؿ تحت الضغط بشكؿ دائـ -2  0.000 
*0.921 أمتمؾ طاقة إيجابية إلنجاز األعماؿ المككمة لي  -2  0.000 
*0.856 لدل ثقة في نفسي كفي إمكاناتي  -1  0.000 
*0.894 أشعر بأنني شخص ميـ في المجتمع  -1  0.000 
*0.874 أتجنب العصبية في كافة المكاقؼ  -8  0.000 
ف كانت صعبة     -9 *0.912 أتفاءؿ بإنجاز المياـ كا   0.000 

*0.899 ركح المثابرة كالنجاح  أعتقد أف لدم -61  0.000 
 03.4.رتباط الجدكلية تساكم قيمة اال.α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

" القيادة الشخصية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 62جدكؿ رقـ ) يكضح 
 α≤ 1.12معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت

 لما كضع لقياسو. كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽه 
كالدرجة الكمية القيادة الشخصية  االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ( معامؿ11جدكؿ )
 لممجاؿ

 القيادة الشخصية 
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

*0.833 أستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي بنجاح  -6  0.000 
*0.898 أستطيع تحمؿ الكثير مف المسؤكليات  -3  0.000 
*0.906 راحات لمساعدة زمبلئي  أقـك بتقديـ اقت -2  0.000 
*0.914 قناع اآلخريف بكجية نظرم  إأستطيع  -2  0.000 
*0.891 القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف لدم -2  0.000 
*0.692 مف الصعب عمى اآلخريف قيادتي  -1  0.000 
*0.918 أستمتع بالعمؿ مع اآلخريف نحك تحقيؽ األىداؼ المشتركة -1  0.000 
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*0.904 بعيدة المدل في القضايا المختمفة  رؤية لدل -8  0.000 
*0.868 أمتمؾ إرادة كعزيمة قكيتيف عند اتخاذ القرار -9  0.000 

*0.739 يعتمد زمبلئي عمي في كثير مف األعماؿ كالمياـ الصعبة -61  0.000 
 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

 

 Structure Validityانيان : الصدؽ البنائي ث
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 االستبانة، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات ياإليالكصكؿ 
 إحصائينادالة  االستبانةالرتباط في جميع مجاالت ( أف جميع معامبلت ا 15يبيف جدكؿ رقـ )  .

 صادقو لما كضع لقياسو. االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α≤0.05معنكية  لعند مستك 

 (15جدكؿ رقـ )
( كالدرجة الكمية لممحكر المناخ التنظيميمحكر )معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 

 ( كالدرجة الكمية لممحكرفاعمية الذاتمحكر ) معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف،
 
 
# 

 
 المجاالت

 معامؿ
 بيرسكف
 لبلرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

المناخ   .1
 التنظيمي

 0.000 *0.854 الييكؿ التنظيميأكالن: 

 0.000 *0.865 القيادةثانيان:   .2

 0.000 *0.887 مشاركة العامميفثالثان:   .3

 0.000 *0.855 نمط االتصاؿرابعان:   .4

 0.000 *0.843 طبيعة العمؿخامسا:   .5

 0.000 *0.860 االتكنكلكجي سادسا:  .6

 0.000 *0.929 القدرة ك الفاعميةأكالن:  فاعمية الذات  .7

 0.000 *0.945 التحكـ بالذاتثانيان:   .8

 0.000 *0.913 القيادة الشخصيةثالثان:   .9

 03.4.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *
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 :Reliability االستبانةثبات 
أكثر مف  االستبانةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 

يعني االستقرار في نتائج  االستبانةمرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 
ـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ فترات كعد االستبانة

 زمنية معينة.

 الدراسة مف خبلؿ: استبانةكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 
كطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ككانػػت  Cronbach's Alpha Coefficientمعامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ  

 (.16النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ )
 االستبانةمعامؿ ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية لقياس ثبات  (16جدكؿ رقـ )

 
 
# 

 عدد المجاالت
 الفقرات

 معامؿ ألفا
 كركنباخ

التجزئة 
 النصفية

4.  

 المناخ التنظيمي

*0.877 10 الييكؿ التنظيميأكالن:   0.901* 

*0.954 10 القيادةثانيان:   .5  0.964* 

*0.929 10 مشاركة العامميفثالثان:   .6  0.951* 

*0.943 10 نمط االتصاؿرابعان:   .7  0.963* 

*0.924 10 طبيعة العمؿخامسا:   .8  0.946* 

*0.963 10 التكنكلكجيا سادسا:   .9  0.978* 

*0.983 60 المناخ التنظيميمحكر:  اليإجم  .10  0.947* 

*0.967 10 القدرة ك الفاعميةأكالن:  فاعمية الذات  .11  0.974* 

*0.971 10 لذاتالتحكـ باثانيان:   .12  0.978* 

*0.959 10 القيادة الشخصيةثالثان:   .13  0.957* 

*0.986 30 فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   .14  0.993* 
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 ( أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لمحػكر61كاضح مػف النتػائج المكضػحة فػي جػدكؿ رقػـ )

المنػػػاخ يػػػع المجػػػاالت)( بينمػػػا بمغػػػت لجم0.963 -0.877حيػػػث تتػػػراكح بػػػيف ) المنػػػاخ التنظيمػػػي
 (. 0.983()التنظيمي

نبػػاخ حيػػت تتػػراكح بػػيف ك مػا حسػػب طريقػػة التجزئػػة النصػفية فكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة الفػا كر أ
 (. 0.947بينما بمغت لجميع المجاالت ) ( 0.978- 0.901)

( 0.971 -0.959حيػث تتػراكح بػيف ) فاعميػة الػذات أما قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعػة لمحػكر
(، امػػػا حسػػػب طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية فكانػػػت النتػػػائج مشػػػابية لطريقػػػة الفػػػا 0.986بينمػػػا بمغػػػت )

(. كبػػذلؾ 0.993بينمػػا بمغػػت لجميػػع المجػػاالت ) ( 0.978- 0.957نبػػاخ حيػػت تتػػراكح بػػيف )ك كر 
 ( قابمة لمتكزيع. كيككف الباحث قد2في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ ) االستبانةتككف 

كصػبلحيتيا لتحميػؿ  االسػتبانةالدراسة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة بصػحة  استبانةتأكد مف صدؽ كثبات 
 النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -اخامسن 
 Statistical Package for theمف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي االستبانةتـ تفريغ كتحميؿ 

Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التكزيع الطبيعي  

الختبػار مػا K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ
فػي جػدكؿ رقػـ ، ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمػو

(17.) 
 (17)رقـ جدكؿ 

 التكزيع الطبيعييكضح نتائج اختبار 
 
 
# 

 المجاالت
 عدد
 الفقرات

-ككلمجكركؼ
-Kسمرنكؼ

S) ) 
Sig.المعنكية 

1.  
المناخ 
 التنظيمي

 0.988 0.447 10 الييكؿ التنظيميأكالن: 

 0.926 0.547 10 القيادةثانيان:   .2

 0.927 0.546 10 مشاركة العامميف ثالثان:  .3
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 0.424 0.878 10 نمط االتصاؿ :رابعان   .4

 0.669 0.725 10 طبيعة العمؿخامسا:   .5

 0.541 0.802 10 سادسا: التكنكلكجيا  .6

 0.696 0.709 60 المناخ التنظيميمحكر:  اليإجم  .7

 0.009 1.648 10 القدرة ك الفاعميةأكالن:  فاعمية الذات  .8

 0.129 1.170 10 التحكـ بالذات ثانيان:  .9

 0.092 1.240 10 لقيادة الشخصيةاثالثان:   .10

 0.120 1.186 30 فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   .11

 

ت مجػػػاالجميػػػع ل (.Sig) ةاليػػػاالحتم( أف القيمػػػة 17)رقػػػـ كاضػػػح مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ 
يػذه المجػاالت يتبػع التكزيػع كبػذلؾ فػإف تكزيػع البيانػات ل 1.12مستكل الداللة مف  كبرأالدراسة كانت 

 لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  المعمميةسيتـ استخداـ االختبارات  حيثك عي الطبي

 :ةاليالتتـ استخداـ األدكات اإلحصائية 
 
النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض  -6

 . معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

 .االستبانة(، لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaختبار ألفا كركنباخ)ا -3

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) -2
 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ-اختبػػار ككلمجػػكركؼ اسػػتخداـ -2

 .الطبيعي مف عدمو ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -2
. كقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ يقػػػـك ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف

 الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة، كالعبلقة بيف المتغيرات.

كلقد تـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف داللػة المتكسػط لكػؿ ( T-Test) ةفي حالة عينة كاحد Tاختبار  -1
 فقرة مف فقرات االستبانة.
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( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -1
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  -8
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فركقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػبلث مجمكعػػات أك أكثػػر مػػف 

 البيانات.

 Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا -9
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 الفصؿ الخامس 
 تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة

 )التحميؿ كالنقاش(
 

 : مقدمة
، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةل ايتضمف ىذا الفصؿ عرضن 

مف خبلؿ تحميؿ  ياإليكالتي تـ التكصؿ  االستبانةعف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 
النكع، العمر، المستكل التعميمي، فقراتيا، كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات  نكات الخبرة، مكاف العمؿ، المسمى الكظيفي(س
الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  استبانةالمتجمعة مف 

(SPSS)  .لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ 
 لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية :الكصؼ اإلحصائي 

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
% مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف 99.6( اف 18يتضح مف خبلؿ جدكؿ )

  % تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة.0.4بينما 
 االستمارات (18جدكؿ )

 النسبة التكرار
 99.6 278 مارات مكتملةاشت

 0.4 1 اشتمارات مفقودة )لم يتم الاحابة عليها(

 01101 279 املجموع

 
ا نظرن  ناث.% ىف مف اإل10.4% ىـ مف الذككر، بينما 89.6يتضح ( 19مف خبلؿ جدكؿ )

لطبيعة العمؿ في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة كىي مؤسسة خدماتية فنيو تعتمد بشكؿ كبير 
 .   ناثالذككر أكثر مف اإل إلىصعكبتو مؿ الميداني كيحتاج العمؿ لعمى الع
 36مف % في الفئة العمرية 26.6سنة ،  45 - 36مف  % فئاتيـ العمرية تقع37.8أف يتضح 

 .عاـ فأقؿ  25% مف 9سنة،  35-26% في الفئة العمرية 26.6سنة ،  45 -
% ثانكية 11.5بمـك متكسط ، % د25.5، س% مستكاىـ التعميمي بكالكريك 48.9ف أيتضح 
% دراسات عميا . كىذا يشير الى متطمبات الكظائؼ في  6.8مف ثانكية، قؿ أ% 7.2عامة، 

 مؤىبلت جامعية .  إلىتحتاج  ة تكزيع كيرباء محافظات غزة  الىشرك
سنكات،  10 -5% مف 35.3سنكات،  10كثر مف أ% سنكات خبرتيـ 49.3يتضح أف 
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 سنكات.  5قؿ مف أ% 15.5
% 14% الشماؿ، 15.8%خاف يكنس ،16.2% مكاف عمميـ غزة ، ، 42.8ف أيتضح 

دارة العامة بمحافظة غزة بيعة كحجـ العمؿ الكبير ككجكد اإل% رفح  . كذلؾ لط11.2الكسطى، 
 فمقر غزة طبيعي أف يككف أكثر المكظفيف نسبة تابعيف لو .

دارة % اإل3.6% اإلدارة الكسطى، 34.9% مستكاىـ الكظيفي، اإلدارة الدنيا، 61.5ضح اف يت
ا ا كىذا شيء طبيعي نظرن جدن كجكد فنييف ك أعماؿ مكتبية بعدد كبير عمي كيدؿ ذلؾ  العميا.

 لطبيعة العمؿ في الشركة
 

 فقرات الصفحة االكلي لبلستبانة  (19جدكؿ )
 النسبة التكرار البند 

 الجيض
 89.6 249 ذكر

 10.4 29 أهثى

 

 الفئة العمرية

 9.0 25 شىة فأقل 52مً 

 26.6 74 شىة 52-52

 37.8 105 شىة 52-52

 26.6 74 شىة 52كثر مً أ

 

 املصتوى التعليمي

 7.2 20 قل مً ثاهويةأ

 11.5 32 ثاهوية عامة

 25.5 71 دبلوم متوشط

 48.9 136 سبكالوريو 

 6.8 19 دراشات عليا

 

 شىوات الخبرة

 15.5 43 شىوات 2قل مً أ

 35.3 98 شىوات 01 -2مً 

 49.3 137 شىوات 01كثر مً أ

 

 مكان العمل

 15.8 44 الشمال

 42.8 119 غزة

 14.0 39 الوشطى

 16.2 45 خان يووض

 11.2 31 رفح

 

 املصتوى الوظيفي

 3.6 10 دارة علياإ

 34.9 97 دارة وشطىإ

 61.5 171 دارة دهياإ
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 الت الكزف النسبي لفقرات المجاثانيا: 
 

 تحميؿ فقرات االستبانة :
لعينة كاحدة( لمعرفة ما إذا  T)اختبار المعمميةلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات 

% عمى 60ىي الحياد كىي تمثؿ  6حيث اعتبرت الدرجة كانت متكسطات درجات االستجابة. 
 مقياس الدراسة.

 تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي اخالمن مستكل ما نتائج السؤاؿ األكؿ كمناقشتيا :
 غزة؟ محافظات كيرباء

كؿ قاـ الباحث باستخداـ االختبارات الكصفية المناسبة : المتكسطات لئلجابة عمي السؤاؿ األ
المعيارية، كاألكزاف النسبية، كالرتب لكؿ بعد مف أبعاد استبانة المناخ  تالحسابية، كاالنحرافا

 :     اليالتة لفقراتو، كذلؾ عمي النحك التنظيمي كالدرجة الكمي
 تحميؿ جميع فقرات االستبياف :

% كبمتكسط بمغ 51.56محكر الييكؿ التنظيمي بمغ  اليألجمالكزف النسبي ف أيتضح 
كانت الفقرة  الييكؿ التنظيمي عميا محكرلفقرات ، بينما 1.59( كانحراؼ معيارم بمغ 5.16)

كلى بكزف ( احتمت المرتبة األ شركة عمي تحقيؽ أىدافيايساعد تقسيـ العمؿ في ال) السادسة
( ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية) الثانية% ، بينما كانت الفقرة 56.82نسبي بمغ 

عدـ كضكح  إلىالضعؼ الباحث ذلؾ % كيعزك 47.81األخيرة بكزف نسبي احتمت المرتبة 
الكظائؼ داخؿ الشركة . كذلؾ فإف جراءات المتبعة، كىناؾ تداخؿ في المياـ ك السياسات كاإل

قرات عبارة جميع المكظفيف كمعظـ الم ا ىيكؿ تنظيمي كاضح، كيطمع عميوالشركة ال يكجد لي
    .دارة العميا لمشركةكنظـ العمؿ مف اإلتعميمات كقكانيف  عف إدارة مستقمة تتمقى
 الييكؿ التنظيمي الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ (02جدكؿ )

 الييكؿ التنظيمي أوال
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 8 0.00 8.47- 48.99 2.16 4.90 ىناؾ تناسؽ لمكظائؼ مع طبيعة الييكؿ التنظيمي  -6

 01 0.00 9.42- 47.81 2.14 4.78 ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية  -3

 2 0.00 6.33- 51.53 2.22 5.15 ىيكؿ الكحدة التي أعمؿ فييا بالتصميـ الجيد يتميز   -2

 9 0.00 9.25- 48.25 2.10 4.83 يتميز الييكؿ التنظيمي بالمركنة  -2

 0 0.02 2.30- 56.82 2.30 5.68 مف التداخؿ كاالزدكاجية في األعماؿ كالكظائؼ ةاليعىناؾ درجة   -2

 5 0.01 2.79- 56.25 2.23 5.63 ي تحقيؽ أىدافيا يساعد تقسيـ العمؿ في الشركة عم  -1

 5 0.00 6.15- 52.37 2.05 5.24 يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمشركة مع طبيعة كمياـ الشركة  -1
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8-  
تتناسب تخصصات العامميف بالشركة مع طبيعة كمياـ ككاجبات 

 كظائفيـ

5.16 2.04 51.62 -6.83 0.00 

5 

9-  
عاكف بيف أجزاء الييكؿ مف االتصاالت كالت اؿعىناؾ مستكل 

 التنظيمي  

5.16 2.07 51.62 -6.74 0.00 

2 

 7 0.00 7.66- 49.63 2.24 4.96 سرعة إنجاز كجكدة العمؿ الييكؿ التنظيمي بالشركة يساعد عمى  -61

 0.00 8.82- 51.56 1.59 5.16 محكر الييكؿ التنظيمي اليجمإ 
 

 
% كبمتكسط 51.14بمغ  القيادةمحكر  اليجمإلالكزف النسبي ف أيتضح ( 21مف خبلؿ جدكؿ)

كانت الفقرة  القيادة المسػػػػػاءلة محكرلفقرات ، بينما 1.95( كانحراؼ معيارم بمغ 5.11بمغ )
كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األيتميز الرئيس الذم أعمؿ معو بكضكح الرؤيا) الثانية

( احتمت الدعـ الكافي لمقياـ بعممي تقدـ اإلدارة لي) الخامسة% ، بينما كانت الفقرة 54.65
تداخؿ المياـ كالصبلحيات،  إلى% كيعزك الباحث ذلؾ 46.86األخيرة بكزف نسبي المرتبة 

كاالنقساـ الفمسطيني أثر عمى العبلقات اإلنسانية داخؿ الشركة، كىناؾ ضعؼ في بعد القيادة، 
الفترة األخيرة بيف اإلدارات لتي حصمت با ايضا كثرة التنقبلت التي تحصؿ بالشركة كخصكصن أك 

دراؾ المكظؼ  داخؿ الشركة أثرت في مستكل اإلداريةقساـ كالكحدات كالمقرات كاأل بعد القيادة كا 
لعبلقتو بالمسؤكليف، كما أف عدـ كجكد اجتماعات دكرية ساىـ في ضعؼ بعد القيادة ضمف 

إف فرض القكانيف كالسياسات باإلدارة العامة لمشركة ، كذلؾ فأبعاد المناخ التنظيمي المتكفر 
يكؿ تنظيمي كاضح لمعامميف أثر عمى كلكائح العمؿ أسيـ في ضعؼ بعد القيادة. كعدـ تكفر ى

بالشركة كتتـ  . حتى أف الترقيات مجمدةفلعبلقتو بالقيادة كالمرؤكسي إدراؾ المكظفيف مستكل
انكف الخدمة المدنية في عبلنات الداخمية التنافسية الصحيحة رغـ تطبيؽ قبصكرة بعيدة عف اإل

دارة ال تتعامؿ مع المكظفيف بالتساكم بالمشاركة كالتميز كاالىتماـ كالتشجيع أف اإلال إ الشركة
  كالتعاكف كالمشاركة كتعزيز الثقة بالنفس بيف المكظفيف كالقيادة .

 القيادة الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ (02جدكؿ )
الوسط  القيادة أوال

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 8 0.00 7.57- 49.59 2.26 4.96 يساعد أسمكب القيادة في الشركة التي أعمؿ فييا عمى تقدميا   -6

 0 0.00 3.70- 54.67 2.39 5.47 يتميز الرئيس الذم أعمؿ معو بكضكح الرؤيا   -3

 2 0.00 5.98- 51.53 2.35 5.15 اؿ لممكظفيف لممشاركة في اتخاذ القراريفتح الرئيس المج  -2

 9 0.00 7.51- 49.46 2.33 4.95 ييتـ الرئيس بتحفيز األفراد كتشجيعيـ عمى التغيير كاإلبداع  -2

 01 0.00 9.78- 46.86 2.22 4.69 تقدـ اإلدارة لي الدعـ الكافي لمقياـ بعممي   -2

 5 0.00 5.36- 52.45 2.33 5.24 س كالمرؤكسيف ىناؾ ثقة كتعاكف بيف الرئي  -1

 2 0.00 5.91- 51.58 2.35 5.16 يشجع الرئيس مرؤكسيو إلبداء كجيات النظر كاالقتراحات   -1
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 5 0.00 5.81- 52.09 2.26 5.21 يتـ تشجيعي لحؿ مشكبلت العمؿ بنفسي   -8

 5 0.00 5.04- 53.00 2.31 5.30 يبدم الرئيس اىتماـ بتكجيات المرؤكسيف   -9

 7 0.00 6.52- 50.51 2.42 5.05 تتـ معاممتي بالتساكم مع اآلخريف دكف أم تمييز  -61

 0.00 7.54- 51.14 1.95 5.11 محكر القيادة اليأجم 
 

 

% 46.41محكر مشاركة العامميف بمغ  اليإلجمالكزف النسبي ف أيتضح ( 22مف خبلؿ جدكؿ)
كانت  مشاركة العامميف محكرلفقرات بينما ( 1.63معيارم بمغ )كانحراؼ  (4.64كبمتكسط بمغ )

كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األمستكل التعاكف بيف الزمبلء مناسب) السابعةالفقرة 
( احتمت المرتبة يشارؾ العاممكف في عممية تقييـ أدائيـ) العاشرة% ، بينما كانت الفقرة 52.27

لى ضعؼ في مشاركة إنخفاض في النسب اال كيعزك الباحث ذلؾ% 41.16األخيرة بكزف نسبي 
دارة العميا بعقد اجتماعات دكرية لئلنصات ة في اتخاذ القرارات كال تقـك اإلالعامميف بالشرك

دارة المركزية بمحافظة غزة، كىناؾ لب المقرات تتمقي قراراتيا مف اإلكاالستماع ألفكارىـ، كغا
ركة بضركرة مشاركة العامميف في صنع مطالبة مف المكظفيف عف طريؽ نقابة العامميف في الش

ثر أدارة مف قبؿ اإل تالقرار كال تمقي الشركة اىتماـ لممكضكع. كعدـ كجكد خطط كاستراتيجيا
  مشاركة العامميف.      ا عمى مستكلبشكؿ كبير جدن 

 مشاركة العامميفالكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ  (00جدكؿ )

الوسط  مشاركة العامميف أوال

حسابيال  

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 7 0.00 12.59- 45.36 1.93 4.54 يشارؾ العاممكف في صنع القرارات التي تتعمؽ بكحدات العمؿ   -6

3-  
كلكف اجتماعات مفتكحة مع العامميف يسمح بيا بالحكار ؤ يعقد المس
 دكف قيكد

4.51 2.11 45.05 -11.82 0.00 

2 

 2 0.00 10.53- 46.88 2.07 4.69 يمتمؾ العاممكف القدرة عمى اتخاذ القرارات اليامة كتحمؿ مسؤكلياتيا  -2

 8 0.00 12.35- 44.78 2.04 4.48 تعطي العامميف الفرصة لحؿ مشاكميـ بأنفسيـ   اإلداريةالفمسفة   -2

 9 0.00 12.36- 44.37 2.10 4.44 يشارؾ العاممكف في كضع أىداؼ كحدات العمؿ   -2

 5 0.00 10.50- 46.90 2.08 4.69 يتـ حؿ المشكبلت التي تكاجو كحدات العمؿ بشكؿ جماعي   -1

 0 0.00 6.22- 52.27 2.07 5.23 مستكل التعاكف بيف الزمبلء مناسب  -1

 5 0.00 7.74- 49.82 2.18 4.98 تساىـ مقترحات العامميف في تطكير خطو عمؿ الشركة  -8

 5 0.00 10.34- 47.44 2.02 4.74 لعاممكف في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـيشارؾ ا  -9

 01 0.00 14.48- 41.16 2.16 4.12 يشارؾ العاممكف في عممية تقييـ أدائيـ   -61

 0.00 13.92- 46.41 1.63 4.64 محكر مشاركة العامميف اليجمإ 
 

% 48.51محكر نمط االتصاؿ بمغ  اليإلجمالكزف النسبي ف أيتضح ( 23مف خبلؿ جدكؿ)
كانت  نمط االتصاؿ محكرلفقرات ، بينما  1.75( كانحراؼ معيارم بمغ 4.85كبمتكسط بمغ )
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( احتمت الكحدات المختمفة بكؿ سيكلة تتـ االتصاالت داخؿ كحدة العمؿ كما بيف) التاسعةالفقرة 
يمكف االتصاؿ بالمستكيات ) منةالثا% ، بينما كانت الفقرة 51.27كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ
 كيعزك الباحث ذلؾ% 45.71األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة العميا بدكف عكائؽ اإلدارية

 دارة العامة ككجكد ضعؼ في االىتماـإلى تأخر الرد عمى االتصاالت الصاعدة مف قبؿ اإل
ى حدا، كما أف صدكر دارة كالمقرات كفي داخؿ كؿ مقر عمبكسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف اإل

بيا الجميع التنفيذ بدكف مشاركة كمشاكرة  ريؽ جية كاحدة، كعمىكالقكانيف عف طالتعميمات 
قنكات االتصاؿ المفتكحة في جميع طراؼ ك أينعكس عمي طبيعة االتصاؿ كالتكاصؿ بيف 

  (أفقية-ىابطة-االتجاىات )صاعدة
 االتصاؿ نمط الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ (03جدكؿ )

الوسط  نمط االتصاؿ 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 0.00 9.62- 47.67 2.12 4.77 يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة  -6
7 

 0.00 8.36- 48.84 2.22 4.88 يتـ إنجاز االتصاالت بيف الرؤساء كالمرؤكسيف بسرعة كبيرة   -3
4 

 0.00 9.41- 47.83 2.15 4.78 بالسيكلة كالمركنة اإلداريةتتميز االتصاالت   -2
6 

2-  
-ىابطة-قنكات االتصاؿ مفتكحة في جميع االتجاىات )صاعدة

 أفقية(

4.71 2.12 47.08 -10.17 0.00 

9 

 0.00 10.15- 47.64 2.02 4.76 تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ االتصاالت   -2
8 

 0.00 7.31- 50.76 2.11 5.08 تعتمد الشركة عمى استخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة في االتصاالت  -1
2 

 0.00 7.35- 50.61 2.13 5.06 المعمكمات المنقكلة عبر االتصاالت تتصؼ بالدقة البالغة  -1
3 

 0.00 10.95- 45.71 2.16 4.57 العميا بدكف عكائؽ  اإلداريةيمكف االتصاؿ بالمستكيات   -8
0. 

9-  
تتـ االتصاالت داخؿ كحدة العمؿ كما بيف الكحدات المختمفة بكؿ 

 سيكلة

5.13 2.22 51.27 -6.52 0.00 

0 

61-  
يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى تكفير المعمكمات البلزمة 

 التخاذ القرارات

4.80 2.21 47.97 -9.05 0.00 

5 

 0.00 10.95- 48.51 1.75 4.85 محكر نمط االتصاؿ اليجمإ 
 

 
% 46.61محكر طبيعة العمؿ بمغ  اليإلجمالكزف النسبي ف أيتضح ( 24مف خبلؿ جدكؿ)
كانت  طبيعة العمؿ محكرلفقرات ( ، بينما 1.72( كانحراؼ معيارم بمغ )4.66كبمتكسط بمغ )

كلى بكزف األ ( احتمت المرتبةالمجتمع مينتي تمنحني تقدير كاحتراـ اآلخريف في) العاشرةالفقرة 
( احتمت ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ مناسبة) كلىاأل% ، بينما كانت الفقرة 54.34نسبي بمغ 
ككنيـ  اؿعقياـ أفراد العينة بتقييـ  إلى كيعزك الباحث ذلؾ% 33.43األخيرة بكزف نسبي المرتبة 
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المختمفة  داريةاإلالكظائؼ  إلىيعممكف بكظائؼ ليا مدلكليا االجتماعي، حيث ينظر المجتمع 
زمات كطبيعة عمؿ مكظفيف الشركة في األ ككذلؾ الفنية كالميندسيف كغيرىـ نظرة احتراـ كتقدير.

كالحركب كالخطكرة التي يكجيكنيا تككف صكرة مشرقة في أذىاف الناس عف العمؿ ضمف طكاقـ 
لممجتمع . ظفيف كالخدمة الكطنية التي يقدميا المك لؾ مف خبلؿ تناقميـ أخبار الشركة الشركة كذ

شركة نظاـ العمؿ تباع الانتيجة ف نتيجة ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ أيضا أكيعزك الباحث 
كنظاميا خمسة أياـ  ةسبكع في الشركة بعكس الشركات التي تطبؽ قانكف الخدملستة أياـ في األ

مف المكظفيف  ، كىذا ما ال يرغبو العديدكمياليلى طكؿ عدد ساعات العمؿ إالمدنية مما يؤدم 
ا في ظؿ الظركؼ الصعبة التي تزيد مف معاناة المكظفيف في االنتقاؿ كالكصكؿ مف خصكصن 

    .مكقع العمؿ إلىأماكف سكناىـ 
 طبيعة العمؿ الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ (04جدكؿ )

الوسط  طبيعة العمؿ 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

عنويتامل  

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 01 0.00 17.66- 33.43 2.50 3.34 ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ مناسبة  -6

 9 0.00 19.25- 33.47 2.29 3.35 تصاميـ المكاتب تكفر الراحة النفسية كالبدنية  -3

 7 0.00 10.23- 46.17 2.25 4.62 تحرص اإلدارة عمى تكفير مقكمات األمف كالسبلمة  -2

 5 0.00 7.44- 49.27 2.39 4.93 مب األعماؿ الركتينية عمي كاجباتي الكظيفية ال تغ  -2

 8 0.00 11.71- 45.52 2.06 4.55 يتيح لي العمؿ فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار  -2

 5 0.00 5.14- 53.10 2.23 5.31 حجـ العمؿ يتبلءـ مع قدراتي الشخصية  -1

 5 0.00 4.75- 53.73 2.19 5.37 قدراتي كمياراتيكلياتي تتفؽ مع إجراءات العمؿ المتعمقة بمسؤ   -1

 2 0.00 8.32- 48.91 2.21 4.89 ال تكجد بيركقراطية صارمة مفركضة عمى أدائي لكاجباتي  -8

 2 0.00 8.99- 47.99 2.21 4.80 أشعر بالعدالة حياؿ الكاجبات الممقاة عمى عاتقي في العمؿ  -9

 0 0.00 3.60- 54.34 2.60 5.43 جتمع مينتي تمنحني تقدير كاحتراـ اآلخريف في الم  -61

  0.00 12.97- 46.61 1.72 4.66 طبيعة العمؿ 

 
% 51.15محكر التكنكلكجيا بمغ  اليإلجمالكزف النسبي ف أيتضح ( 25مف خبلؿ جدكؿ)
كانت  التكنكلكجيا محكرلفقرات ( ، بينما 1.84( كانحراؼ معيارم بمغ )5.12كبمتكسط بمغ )

( احتمت استعداد لمتأقمـ كاالستجابة لمتغيرات التكنكلكجية بيدؼ تطكير األداء ىناؾ) اسعةالتالفقرة 
 تنسجـ التكنكلكجيا) الثالثة% ، بينما كانت الفقرة 5.88كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ

كيعزك الباحث % 49.45زف نسبي األخيرة بك ( احتمت المرتبة المستخدمة مع متطمبات العمؿ
نجاز العمؿ كأحد إألىمية السرعة في  اإلداريةيف مف مختمؼ المستكيات دراؾ العاممإلى إذلؾ 

يضا أك المتطمبات األساسية في نشاط تقديـ خدمات لعدد كبير مف المراجعيف كالمشتركيف . 
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قساـ أا في خيرة خصكصن متطمبات العمؿ احتمت المرتبة األ انسجاـ التكنكلكجيا المستخدمة مع
تكنكلكجيا متطكرة تعطي انطباع الراحة كالسرعة لممراجعيف  خدمات المشتركيف كعدـ تكافر

 كالمشتركيف 
 التكنكلكجيا الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ (05جدكؿ )

الوسط  التكنكلكجيا 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

6-  
ر التطكرات التكنكلكجية في البيئة تحرص المؤسسة عمى مكاكبة آخ

 المحيطة

4.98 2.21 49.78 -7.71 0.00 

9 

 2 0.00 7.55- 50.47 2.10 5.05 تكفر الشركة الكسائؿ التقنية المناسبة لمربط بيف أجزائيا   -3

 01 0.00 8.33- 49.45 2.10 4.95 تنسجـ التكنكلكجيا المستخدمة مع متطمبات العمؿ   -2

 8 0.00 7.93- 50.04 2.09 5.00 لمستخدمة في رفع مستكل أداء العامميف تساىـ التكنكلكجيا ا  -2

 7 0.00 7.55- 50.29 2.14 5.03 تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في سرعة إنجاز العمؿ   -2

1-  
المستخدمة في رفع مستكل جكدة الخدمات  التكنكلكجيا تساىـ

 المقدمة 

5.05 2.03 50.47 -7.78 0.00 

2 

 5 0.00 4.92- 53.54 2.17 5.35 كتطبيقات الحاسكب بسيكلة االستخداـ تتميز البرامج   -1

 5 0.00 5.63- 52.72 2.15 5.27 تتميز المعمكمات كالبيانات بكفرتيا كسيكلة تناكليا   -8

9-  
ىناؾ استعداد لمتأقمـ كاالستجابة لمتغيرات التكنكلكجية بيدؼ تطكير 

 األداء

5.39 2.27 53.88 -4.48 0.00 

0 

61-  
ماـ جيد بالتطكرات التكنكلكجية المناسبة ألىداؼ الكحدات ىناؾ إل

 كاألقساـ كالشركة ككؿ 

5.09 2.30 50.90 -6.58 0.00 

5 

  0.00 8.01- 51.15 1.84 5.12 محكر التكنكلكجيا اليجمإ 

 
% 49.23محكر المناخ التنظيمي بمغ  اليجماإلالكزف النسبي ف أيتضح ( 26مف خبلؿ جدكؿ)
 الييكؿ التنظيمي (، بينما المجاؿ الفرعي1.51( كانحراؼ معيارم بمغ )4.92كبمتكسط بمغ )

( كانحراؼ معيارم بمغ 5.16، كبمتكسط بمغ ) %51.56كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ احتؿ
% 46.41األخيرة بكزف نسبي احتؿ المرتبة  مجاؿ مشاركة العامميف كافبينما  ( ،1.59)

لى ضعؼ اإلمكانات إ كيعزك الباحث ذلؾ(، 1.63رم بمغ )( كانحراؼ معيا4.64كبمتكسط بمغ )
كمجمس اإلدارة العامة لمشركة ثار االنقساـ عمى آالمتاحة لمشركة كقطاع الطاقة بشكؿ عاـ ، ك 

الغربية ككجكد صراعات تنظيمية  دارتيا كعبلقة الشركة بسمطة الطاقة في قطاع غزة كالضفةإ
ثر مف جية مسؤكلة عف قطاع الطاقة ما بيف سمطة خاصة مع كجكد أك ،كبيرة منذ فترة طكيمة

ا ا تكاجو العامميف نظرن ، إضافة إلى كجكد ضغكطات عمؿ كبيرة جدن الطاقة كشركة تكزيع الكيرباء
الكيرباء مف  كقت، فيناؾ طمب كبير عمىمدادات الطاقة كتكقؼ محطة التكليد أكثر مف إلنقص 
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مع نقص الككادر البشرية كضعؼ  عامميفقبؿ المكاطنيف كجدكؿ تكزيع الطاقة يستنزؼ ال
مكانيات المادية المتاحة كتخمؼ عدد كبير مف المكاطنيف عف السداد، كما أف العمؿ في شركة اإل

 التكزيع يسبب مشكبلت لمعامميف كيكاجو خبللو الفرد العديد مف التحديات كالعقبات. كيطالب
ىمية بالغة ألنيا قطاع ألمشركة مف  اإلدارم لمشركة لما العاممكف بالشركة بتحسيف المستكل

خدماتي، كما أف اإلدارة العامة لمشركة كمنذ تأسيسيا لـ يقاـ ليا ىيكؿ تنظيمي كاضح ، كالذم 
أف معظـ  جد مشاركة في اتخاذ القرارات، حتىا مف المناخ التنظيمي، كال يك ميمن  يشكؿ جزءن 

كر في العبلقة بيف سمطة الطاقة دارة تعقد في فترات متباعدة كىناؾ قصاجتماعات مجمس اإل
كأبعاد المناخ التنظيمي المتكفر  ر بشدة في مستكلدارة الشركة ، ىذا القصكر أث  إكمجمس 

مؿ الفني في الميداف كالمكتبي اإلدارم، ال تزاؿ أدنى فإف اإلمكانيات المتاحة لمعبالشركة، أيضا 
        المطمكب.  مف المستكل

 الكزف النسبي لمجاالت المناخ التنظيميالكسط الحسابي ك  (06جدكؿ )

 أوال
الوسط  مجاالت المناخ التنظيمي

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 0 0.00 8.82- 51.56 1.59 5.16 أكالن: الييكؿ التنظيمي  -6

 5 0.00 7.54- 51.14 1.95 5.11 ثانيان: القيادة  -3

 2 0.00 13.92- 46.41 1.63 4.64 ثالثان: مشاركة العامميف  -2

 5 0.00 10.95- 48.51 1.75 4.85 رابعان: نمط االتصاؿ  -2

 2 0.00 12.97- 46.61 1.72 4.66 خامسا: طبيعة العمؿ  -2

 5 0.00 8.01- 51.15 1.84 5.12 التكنكلكجيا سادسا:  -1

 0.00 11.86- 49.23 1.51 4.92 محاكر المناخ التنظيمي اليجمإ 
 

ر بأف مستكل ( حيث أشا2016كالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ تتفؽ مع نتائج دراسة ) عبيدة، 
مى ضعؼ ( كالتي أكدت ع2010مف المتكسط، كنتائج دراسة )حمدكنة،  المناخ التنظيمي أدنى

ر أبعاد ( كالتي أكدت بأف تكاف2013حاني، يلدالمناخ التنظيمي المتكفر، كنتائج دراسة )ا
(، بينما اختمفت مع نتائج دراسة 2012كمجاالت المناخ التنظيمي متكسطة، كدراسة )الكبيسي، 

( كالتي أكدت عمى كجكد مستكل مرتفع مف 2008(، كنتائج دراسة )الطيب، 2015)الزطمة، 
كة المناخ التنظيمي، كجدير بالذكر أف سبب ىذا االختبلؼ أف الطيب طبؽ دراستو عمى شر 

، الشركات الرائدة في مجاؿ خدمات االتصاالت في فمسطيف ت الفمسطينية كىي أحدلاالتصاال
مستكل مناسب مف المناخ  ( كالتي أشارت إلى كجكد2016إمكانات ىائمة، ك)الشنطي،  يالديك 

إلى اختبلؼ  يرجع كلعؿ سبب ىذا االختبلؼ ،التنظيمي في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية
قطاع غزة،  طبقت قبؿ ظركؼ الحصار المفركض عمىث أف دراسة الشنطي الفترة الزمنية حي

( كالتي أكدت بأف المدارس الحككمية يتكفر 2012، ك)السممي، كقبؿ االنقساـ الفمسطيني أيضا
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مناخ تنظيمي جيد، كلعؿ سبب االختبلؼ يرجع إلى اختبلؼ طبيعة عمؿ الشركة كحاجاتيا  يالدي
( كالتي أكدت كجكد مناخ تنظيمي 2016يتربكرف كبنسبكرت، كطبيعة المدرسة كحاجاتيا، ك)ك

اختبلؼ البيئة الفمسطينية كظركؼ الشركات العاممة  إلىكيرجع  كلعؿ سبب االختبلؼ ُيعزل جيد
  في قطاع غزة عف بيئة تايبلند.  

 فاعمية الذات المحكر الثاني:
% 75.02بمغ  الفاعمية محكر القدرة ك اليجمإلالكزف النسبي ف أيتضح ( 27مف خبلؿ جدكؿ)
فكانت  القدرة ك الفاعميةلفقرات مجاؿ ، بينما 1.84( كانحراؼ معيارم بمغ 7.5كبمتكسط بمغ )

( احتمت المرتبة القدرة عمى استخداـ المعمكمات المتكفرة إلنجاز العمؿ  لدل)السابعة الفقرة 
معالجة المياـ التي تطمب كلى )أستطيع بينما كانت الفقرة األ% ، 71.46بكزف نسبي بمغ  كلىاأل

 ..% 70.07األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة مني بأسمكب منظـ
 القدرة ك الفاعميةالكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ ( 07جدكؿ )

الوسط  القدرة ك الفاعمية 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 01 0.00 7.54 70.07 2.22 7.01 أستطيع معالجة المياـ التي تطمب مني بأسمكب منظـ   -6

 2 0.00 10.74 73.47 2.09 7.35 القدرة عمى التمييز بيف ما استطيع كما ال استطيع فعمو  لدل  -3

 8 0.00 10.40 73.38 2.13 7.34 يمكنني تحقيؽ األىداؼ التي أضعيا لنفسي   -2

 5 0.00 10.92 74.22 2.16 7.42 ؿ مناسبة لمكاجية العقبات التي تكاجينياستطيع إيجاد كسائ  -2

 5 0.00 15.36 79.49 2.11 7.95 أنجز األعماؿ التي أكمؼ فييا عمى أكمؿ كجو   -2

 5 0.00 14.60 78.81 2.14 7.88 أخطط جيدا لممياـ قبؿ تنفيذىا  -1

 0 0.00 15.07 79.78 2.19 7.98   القدرة عمى استخداـ المعمكمات المتكفرة إلنجاز العمؿ لدل  -1

 9 0.00 9.88 73.32 2.24 7.33  ةاليعأستطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني بفاعمية   -8

 7 0.00 10.18 73.47 2.20 7.35 القدرة عمى التعامؿ مع ضغكط الحياة التي تكاجيني لدل  -9

 2 0.00 10.27 74.17 2.29 7.42 يمكنني تككيف صدقات جديدة في أم مكاف أتكاجد فيو   -61

 0.00 13.58 75.02 1.84 7.50 محكر القدرة ك الفاعمية اليجمإ 
 

 
% 78.62محكر التحكـ بالذات بمغ  اليجمإلالكزف النسبي ف أيتضح ( 28مف خبلؿ جدكؿ)
فكانت  التحكـ بالذاتلفقرات مجاؿ ( ،بينما 1.89( كانحراؼ معيارم بمغ )7.86كبمتكسط بمغ )

بكزف نسبي بمغ  كلىاأل( احتمت المرتبة ثقة في نفسي كفي إمكاناتي لدم)السادسة الفقرة 
( احتمت المرتبة كلى )أتحكـ بانفعاالتي في المكاقؼ المختمفةبينما كانت الفقرة األ% ، 82.36

 .% 74.46األخيرة بكزف نسبي 
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 التحكـ بالذات( الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ 82جدكؿ )

الوسط  التحكـ بالذات 

لحسابيا  

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 01 0.00 10.99 74.46 2.19 7.45 أتحكـ بانفعاالتي في المكاقؼ المختمفة   -6

 9 0.00 11.83 75.63 2.17 7.56 أسيطر عمي مشاعر اإلحباط إذا أخفقت في مكقؼ معيف     -3

 7 0.00 13.61 77.09 2.08 7.71 المكاقؼ التي تكاجيني أفكر بيدكء في كافة  -2

 8 0.00 12.28 76.85 2.28 7.68 يمكنني العمؿ تحت الضغط بشكؿ دائـ  -2

 5 0.00 16.00 80.22 2.09 8.02 أمتمؾ طاقة إيجابية إلنجاز األعماؿ المككمة لي   -2

 0 0.00 18.04 82.36 2.06 8.24 لدل ثقة في نفسي كفي إمكاناتي   -1

 2 0.00 14.78 79.89 2.24 7.99 شعر بأنني شخص ميـ في المجتمع أ  -1

 2 0.00 13.01 77.93 2.29 7.79 أتجنب العصبية في كافة المكاقؼ   -8

ف كانت صعبة      -9  5 0.00 16.02 80.51 2.13 8.05 أتفاءؿ بإنجاز المياـ كا 

 5 0.00 17.37 81.78 2.08 8.18 أعتقد أف لدل ركح المثابرة كالنجاح   -61

 0.00 16.43 78.62 1.89 7.86 محكر التحكـ بالذات اليجمإ 
 

 
% 80.08محكر القيادة الشخصية بمغ  اليجمإلالكزف النسبي ف أيتضح ( 29مف خبلؿ جدكؿ)
 القيادة الشخصيةلفقرات مجاؿ (، بينما 1.81( كانحراؼ معيارم بمغ )8.01كبمتكسط بمغ )
بكزف نسبي  كلىاأل( احتمت المرتبة حات لمساعدة زمبلئي  أقـك بتقديـ اقترا)الثالثة فكانت الفقرة 

( احتمت المرتبة بينما كانت الفقرة السادسة )مف الصعب عمى اآلخريف قيادتي% ، 81.48بمغ 
 .% 74.22األخيرة بكزف نسبي 

 
 الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ القيادة الشخصية( 02جدكؿ )

الوسط  القيادة الشخصية 

 الحسابي

نحراف الا 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 2 0.00 17.18 80.94 2.02 8.09 أستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي بنجاح   -6

 5 0.00 17.81 81.05 1.96 8.11 أستطيع تحمؿ الكثير مف المسؤكليات   -3

 0 0.00 18.75 81.48 1.91 8.15 أقـك بتقديـ اقتراحات لمساعدة زمبلئي    -2

 8 0.00 16.37 79.96 2.03 8.00 قناع اآلخريف بكجية نظرم  إأستطيع   -2

 9 0.00 15.76 79.60 2.07 7.96 القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف لدم  -2

 01 0.00 9.43 74.22 2.51 7.42 مف الصعب عمى اآلخريف قيادتي   -1

 5 0.00 17.43 81.30 2.03 8.13 اؼ المشتركةأستمتع بالعمؿ مع اآلخريف نحك تحقيؽ األىد  -1

 7 0.00 17.03 80.32 1.99 8.03 رؤية بعيدة المدل في القضايا المختمفة  لدل  -8
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 2 0.00 16.49 80.69 2.09 8.07 أمتمؾ إرادة كعزيمة قكيتيف عند اتخاذ القرار  -9

 5 0.00 16.96 81.23 2.08 8.12 يعتمد زمبلئي عمي في كثير مف األعماؿ كالمياـ الصعبة  -61

  8.01 1.81 80.08 18.44 0.00 
 

 
 

 تكزيع شركة في العامميفل لدالذات  ثاني كمناقشتيا : ما مستكل فاعميةنتائج السؤاؿ ال
 ؟ محافظات غزة كيرباء

لئلجابة عمي السؤاؿ الثاني قاـ الباحث باستخداـ االختبارات الكصفية المناسبة : المتكسطات 
المعيارية، كاألكزاف النسبية، كالرتب لكؿ بعد مف أبعاد استبانة المناخ  تالحسابية، كاالنحرافا

 :     اليالتالنحك  كالدرجة الكمية لفقراتو، كذلؾ عمىالتنظيمي 
% 77.91محكر فاعمية الذات بمغ  اليإلجمالكزف النسبي ف أيتضح ( 30مف خبلؿ جدكؿ)
 القيادة الشخصية ا المجاؿ الفرعي(، بينم1.73( كانحراؼ معيارم بمغ )7.79كبمتكسط بمغ )

( كانحراؼ معيارم بمغ 8.01كبمتكسط بمغ ) %80.08كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ احتؿ
% 75.02األخيرة بكزف نسبي احتؿ المرتبة  مجاؿ القدرة ك الفاعمية كافبينما  ( ،1.73)

النخفاض في ا(،  كيعزك الباحث ذلؾ 1.84( كانحراؼ معيارم بمغ )7.50كبمتكسط بمغ )
فاعمية الذات إلى عدة عكامؿ أىميا العمؿ في مجاؿ تكزيع الكيرباء يتعرض العامميف  مستكل

مستقر في تكزيع الخدمة كالتشكيش المستمر الا لمكضع غير لضغكط غير طبيعية في العمؿ نظرن 
التكليد  ا لمعجز في مكارد الطاقة كتكقؼ محطةعمي برنامج الكصؿ كالقطع لمتيار الكيربائي نظرن 

الكحيدة في قطاع غزة كقطع الخطكط المصرية المغذية لمحافظة رفح كقطع الخطكط الكاردة مف 
%( مف عينة الدراسة مف 49ككاف ) ،مفركض عمي القطاعاالحتبلؿ لفترات طكيمة كالحصار ال

 مف قؿأ الخبرات ذكم مف الدراسة عينة مف%( 51سنكات(، ككاف )10ذكم الخبرات أكثر مف )
طبيعة العمؿ الشاؽ كالمتكاصؿ في شركة ىـ معرضكف لمضغكط نتيجة  اليكبالت(، نكاتس10)

يضا عمي فاعمية الذات بأبعادىا الثبلثة كىي جاءت أثر أكىذا تكزيع كيرباء محافظات غزة 
ا كالقدرة كالفاعمية ثالثا، كيرل الباحث أف ضعؼ  كالتحكـ بالذات ثانين كالن أالقيادة الشخصية 

ليا تأثير  كمياليالمتاحة في الشركة كمكاجية ضغط العمؿ كخبرات سيئة في العمؿ اإلمكانيات 
بكظائؼ ميدانية، حيث أف فاعمية الذات لدل األفراد، خاصة العامميف في الميداف  في مستكل

تجاه فاعمية الذات كأبعادىا الثبلثة تعتمد عمى ثقة الفرد بنفسة، كثقتو باألخريف، كالتفاؤؿ 
نعكس عمى مستكل اكىذا خيرة عمي قطاع غزة مف الصياينة ي ظؿ الحركب األالمستقبؿ، كف

العامميف تتأثر بقدرتيـ عمي التنبؤ  لدلفاعمية الذات لدل العامميف في الشركة، كفاعمية الذات 
غيرات حيث الت اليالحباألحداث المستقبمية، كيبدك المستقبؿ مجيكال في قطاع غزة في الكقت 



92 
 

 أفراد العينة. لدلفاعمية الذات  في مستكل المتسارعة ليا أثر
فاعمية  أكد مف خبلليا أف مستكل( كالتي 2015كتتفؽ ىذه النتائج مف نتائج دراسة )طكماف، 

دراستو في ك  (2015، طكماف)اتفاؽ البيئة حيث طبؽ  إلىالذات متكسط كيرجع االتفاؽ 
 لدلا فاعمية الذات متكسطن  كالتي أكردت بأف مستكل (2011محافظات غزة ، كدراسة )مصبح، 

التقارب  إلىالمرشديف التربكييف في المدارس الحككمية في قطاع غزة كلعؿ سبب االتفاؽ يرجع 
( كالتي أشارت 2011كدراسة )المصرم،  ،(2011، مصبحكدراسة ) ةاليالحالزمني بيف الدراسة 

ج دراسة )المصرم، ( اختمفت مع نتائ2011ا، كدراسة )لي، بأف مستكل فاعمية الذات متكسطن 
( كالتي أكدت عمى ارتفاع مستكل فاعمية الذات لدل الطمبة في الجامعة، كلعؿ سبب 2011

، لي)استخدمو اختبلؼ الفئة، كذلؾ ىناؾ اختبلؼ في المقياس الذم  إلىاالختبلؼ يرجع 
( كالتي أكدت عمى كجكد مستكل مرتفع مف فاعمية 2013، كدراسة )حمادنة كشرادقة، (2011

اختبلؼ البيئة كالثقافة،  إلىات لدل الطمبة المعكقيف سمعيا، كلعؿ سبب االختبلؼ يرجع الذ
 كاختبلؼ الفئة المستيدفة. 

 
 فاعمية الذاتالكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ ( 32جدكؿ )

 

الوسط  فاعمية الذات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 5 0.00 13.58 75.02 1.84 7.50 أكالن: القدرة ك الفاعمية  -6

 5 0.00 16.43 78.62 1.89 7.86 ثانيان: التحكـ بالذات  -3

 0 0.00 18.44 80.08 1.81 8.01 ثالثان: القيادة الشخصية  -2

 0.00 17.23 77.91 1.73 7.79 محاكر فاعمية الذات اليجمإ 
 

 

 اختبار الفرضيات :

 ة األكلى(:)الفرضية الرئيسختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ا
 الفرضية الصفرية : ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة 

 الفرضية البديمة : تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
فإنو ال يمكف رفض الفرضية  α≤1.12أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا  اليكبالتالصفرية 
فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ  α≤1.12أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت 

 بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. الفرضية البديمة القائمة
نتائج السؤاؿ الثالث كمناقشتيا : ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
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(α≤0.05 بيف درجة تكافر المناخ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة )
  تكزيع كيرباء محافظات غزة؟

، كاختباره التالي سعف السؤاؿ الثالث كمناقشتيا قاـ الباحث بصياغة الفرض الرئي لئلجابة
 : التاليباستخداـ معامبلت االرتباط بيرسكف، كذلؾ عمى النحك 

 
 فرضيات الدراسة :

 :ىاألكل ةالرئيس الفرضية
( بػػػيف درجػػػة تػػػكافر المنػػػاخ التنظيمػػػي α≤0.05تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )

 مستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة. ك 
( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة  0.453( أف معامؿ االرتباط يساكم 31يبيف جدكؿ رقـ )

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية   α ≤ 0.05الداللة  لقؿ مف مستك أكىي  0.00
المناخ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع  متكسطة بيف درجة تكافر
 كيرباء محافظات غزة..

درجة تكافر المناخ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل  معامؿ االرتباط بيف( 31جدكؿ )
 محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميف

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةالياالحتمالقيمة   
(Sig.) 

درجػة تػكافر بػيف   (α≤0.05تكجػد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل )
 كيربػاء تكزيػع شػركة في العامميفالمناخ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل 

 محافظات غزة.
0.453* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لعند مستك  إحصائينااالرتباط داؿ  *
 ك يتفرع منيا الفرضيات اآلتية :

( بيف الييكؿ التنظيمي α≤0.05بلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )تكجد ع ال -4
 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميفكمستكل فاعمية الذات لدل 

( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة 0.417 ( أف معامؿ االرتباط يساكم32يبيف جدكؿ رقـ )
ذات داللة متكسطة ذا يدؿ عمى كجكد عبلقة كى  α ≤ 0.05الداللة  لمف مستك  قؿأكىي  0.00

 كيرباء تكزيع شركة في العامميفالييكؿ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل إحصائية بيف 
 محافظات غزة..
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 شركة في العامميفالييكؿ التنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل  معامؿ االرتباط بيف( 32جدكؿ )
 محافظات غزة كيرباء تكزيع

امؿ بيرسكفمع الفرضية  
 لالرتباط

ةالياالحتمالقيمة   
(Sig.) 

( بيف الييكؿ α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفالتنظيمي كمستكل فاعمية الذات لدل 

 محافظات غزة.
0.417* 0.000 

 .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

( بيف القيادة كمستكل فاعمية α≤0.05قة ذات داللة إحصائية عند مستكل )تكجد عبل ال -2
 . محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميفالذات لدل 

( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة  0.397( أف معامؿ االرتباط يساكم 33يبيف جدكؿ رقـ )
عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية كىذا يدؿ   α ≤ 0.05الداللة  لقؿ مف مستك أكىي  0.00

 .متكسطة بيف القيادة كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة.
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفبيف القيادة كمستكل فاعمية الذات لدل معامؿ االرتباط ( 33جدكؿ )

 محافظات غزة

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةالياالحتميمة الق  
(Sig.) 

( بيف القيادة كمستكل α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.397 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل 

 .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

( بيف مشاركة العامميف كمستكل α≤0.05) تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكلال  -3
 .محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل 
( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة  0.405 ( أف معامؿ االرتباط يساكم34يبيف جدكؿ رقـ )

إحصائية  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤ 0.05الداللة  لمف مستك  قؿأكىي  0.00
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفمشاركة العامميف كمستكل فاعمية الذات لدل بيف متكسطة 

 ..محافظات غزة
 تكزيع شركة في العامميفمشاركة العامميف كمستكل فاعمية الذات لدل  معامؿ االرتباط بيف( 33جدكؿ )

 محافظات غزة كيرباء

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةاليتماالحالقيمة   
(Sig.) 
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( بيف مشاركة α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفالعامميف كمستكل فاعمية الذات لدل 

 محافظات غزة.
0.405* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

( بيف نمط االتصاؿ كمستكل فاعمية α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -4
 .محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميفالذات لدل 

( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة  0.363( أف معامؿ االرتباط يساكم 35يبيف جدكؿ رقـ )
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α ≤ 0.05الداللة  لقؿ مف مستك أكىي  0.00
ة متكسطة بيف نمط االتصاؿ كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع إحصائي

 .كيرباء محافظات غزة.
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفنمط االتصاؿ كمستكل فاعمية الذات لدل  معامؿ االرتباط بيف( 35جدكؿ )

 محافظات غزة

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةالياالحتمالقيمة   
(Sig.) 

( بيف نمط α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كيرباء تكزيع شركة في العامميفاالتصاؿ كمستكل فاعمية الذات لدل 

 محافظات غزة.
0.363* 0.000 

 .α≤0.5.عند مستكم داللة  إحصائينااالرتباط داؿ  *

عمؿ كمستكل فاعمية ( بيف طبيعة الα≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -5
 .محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميفالذات لدل 

( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة  0.412( أف معامؿ االرتباط يساكم 36يبيف جدكؿ رقـ )
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   α ≤ 0.05الداللة  لقؿ مف مستك أكىي  0.00

العمؿ كمستكل فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع كيرباء إحصائية متكسطة بيف طبيعة 
 محافظات غزة.

 كيرباء تكزيع شركة في العامميفطبيعة العمؿ كمستكل فاعمية الذات لدل  معامؿ االرتباط بيف( 36جدكؿ )
 محافظات غزة

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةالياالحتمالقيمة   
(Sig.) 

( بػيف طبيعػة العمػؿ α≤1.15إحصػائية عنػد مسػتكل ) تكجد عبلقػة ذات داللػة
 محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل  كمستكل

0.412* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

( بيف التكنكلكجيا كمستكل فاعمية α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -6
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 .محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميفات لدل الذ
 قؿأكىي  0.00( تساكم .Sig) ةالياالحتم، كأف القيمة 0.453 ( أف معامؿ االرتباط يساكم37يبيف جدكؿ رقـ )

متكسطة بيف التكنكلكجيا كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية   α ≤ 0.05الداللة  لمف مستك 
 ..محافظات غزة كيرباء تكزيع شركة في العامميفذات لدل كمستكل فاعمية ال

 كيرباء تكزيع شركة في العامميفبيف التكنكلكجيا كمستكل فاعمية الذات لدل االرتباط معامؿ ( 37جدكؿ )
 محافظات غزة

 معامؿ بيرسكف الفرضية
 لالرتباط

ةالياالحتمالقيمة   
(Sig.) 

( بيف التكنكلكجيا α≤0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميفكمستكل فاعمية الذات لدل 

0.453* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  عند مستكل إحصائينااالرتباط داؿ  *

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباط مكجبة كضعيفة بيف المناخ التنظيمي كالدرجة 
 كانت ىناؾ عبلقة بيف أبعاد المناخ التنظيمي كفاعمية الذات .الكمية لفاعمية الذات، ك 

الباحث بأف تكافر المناخ التنظيمي المناسب، يساىـ في تحسيف األداء الكظيفي، كىذا  كيرل
يتحكمكف بفاعميتيـ الذاتية  كبالتاليلممكظفيف،  ينعكس عمي الرضا الكظيفي كعمي الركح المعنكية

التكافؽ  لدييـلتنظيمي يعزز الراحة النفسية لممكظفيف، كيحقؽ بشكؿ جيد كمناسب ك المناخ ا
دراؾ المثيرات بشكؿ يضا يسيـ في أجيد، كالمناخ التنظيمي الجيد  النفسي كضبط االنفعاالت كا 

يسيـ في ضبط سمكؾ كتصرفات العامميف، كىذا مف  كبالتاليتحسيف الظركؼ المادية لمعمؿ 
 أك مع المثيرات التنظيمية أك حتى لمكظفيف سكاء مع أنفسيـا لدلشأنو التأثير في فاعمية الذات 

 المثيرات خارج اإلطار التنظيمي لممنظمة.
( حيث بينت نتائجو عف 2016كالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث تتفؽ مع نتائج دراسة )عبيدة، 

جكد ( حيث أكدت عمى ك 2015بداع، كدراسة)الزطمة، د عبلقة بيف المناخ التنظيمي كاإلكجك 
دارة التميز، كنتائج دراسة )قركاني،  ( حيث أظيرت النتائج 2012عبلقة بيف المناخ التنظيمي كا 

( حيث 2010كاألداء، كنتائج دارسة )بحر كأبك سكيرح، أف ىناؾ عبلقة بيف المناخ التنظيمي 
عمى  ( كالتي أكدت2010أكد عمى كجكد أثر لممناخ التنظيمي عمي األداء، كدراسة )حمدكنة، 

( حيث أكد عمى كجكد 2008كجكد عبلقة بيف المناخ التنظيمي كاالبداع، كنتائج دراسة )الطيب، 
 ( حيث ظيرت عبلقة بيف 2006كالرضا الكظيفي، ك)الشنطي،  التنظيمي المناخ بيفعبلقة 
 المناخ  بيف عبلقة( كالتي أكدت عمى كجكد 2013حاني، يلدداء، ك)اكاأل التنظيمي المناخ

 التنظيمي ممناخيجابي لإتأثير  ( التي أكدت عمى كجكد2012بداع، ك) الكبيسي، اإلك  التنظيمي
 عمى المجتمع.
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 الفرضية الثانية :
تكافر المناخ التنظيمي لعناصر   (α≤0.05مستكل )حصائية عند إذات داللة  عبلقةكجد تال 

لتكنكلكجيا( كمستكل )الييكؿ التنظيمي، القيادة، مشاركة العامميف، نمط االتصاؿ، طبيعة العمؿ، ا
 محافظات غزة. كيرباء تكزيع شركة في العامميففاعمية الذات لدل 

)الييكؿ التنظيمي، القيادة، مشاركة تكافر المناخ التنظيمي عناصر   لمكقكؼ عمى مستكل تأثير
فاعمية المساىمة في تحقيؽ ُمجتمعة عمى  (التكنكلكجياالعامميف، نمط االتصاؿ، طبيعة العمؿ، 

كيمكف استنتاج  Stepwiseاستخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة  ، الذات
 ما يمي: 

فاعمية تحقيؽ المساىمة في ف أ Stepwiseيبيف نمكذج  االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  - أ
كىك يمثؿ المتغير التابع  يتأثر بصكرة   جكىرية  كذات داللة إحصائية بكؿ مف  الذات

 (.)الييكؿ التنظيمي، التكنكلكجيا تالمتغيرا
 تأثير( لعدـ كجكد )القيادة، مشاركة العامميف، نمط االتصاؿ، طبيعة العمؿ تـ استبعاد المتغير - ب

 فاعمية الذات.المساىمة في تحقيؽ  فيمع  Stepwiseحصائية حسب طريقة  إذا داللة 
معامؿ التحديد المعدؿ  ، بينما بمغ0.460ف معامؿ االرتباط بمغت أأظيرت نتائج التحميؿ  - ت

لى إيعكد  فاعمية الذاتفي تحقيؽ المساىمة  في% مف التغير في 21.2ك ىذا يعني اف  0.212
% يعكد لعكامؿ  78.8( كالباقيالييكؿ التنظيمي، التكنكلكجيا) ةاليالتير المتغيرات  المستقمة ثأت
 فاعمية الذات. خرل تؤثر عمى المتغير التابع  فيأ

 ج اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد لتأثير تكافر المناخ التنظيمي عمى( نتائ38جدكؿ )
 فاعمية الذاتالمساىمة في تحقيؽ 

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسكبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستكل 
 الداللة

ß  معامؿ االنحدار T 
 المحسكبة

Sig. 
مستكل 
 الداللة

فاعمية 
 الذات

0.460 0.212 36.92 

 1 االنحدار

0.000 

 ...0. 15.736 5.134 المقدار الثابت

الييكؿ 
 التنظيمي

.283 3.817 .0... 

 ...0. 3.645 234. التكنكلكجيا 276 البكاقي
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  معادلة التأثير : 
 ( التكنكلكجيا) 0.234( + الييكؿ التنظيمي) 0.283 +  5.134=فاعمية الذات 
لى  إدم ؤ ( بمقدار كحدة كاحدة يالييكؿ التنظيمي( كعند زيادة )التكنكلكجيات قيمة )في حالة تثبي

 (.0.283( بمقدار )فاعمية الذاتزيادة المتغير التابع )
لى  إ( بمقدار كحدة كاحدة يؤدم التكنكلكجيا( كعند زيادة )الييكؿ التنظيميفي حالة تثبيت قيمة )
 (.0.234بمقدار )فاعمية الذات يؽ المساىمة في تحقزيادة المتغير التابع 

 .(الييكؿ التنظيمي، التكنكلكجيا) لى االىتماـ بالمحاكرإ المعنييف كىذا ما يدعك 
نتائج السؤاؿ الرابع كمناقشتيا : ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة تكافر المناخ التنظي ) مي لدل
 ، العمر، المستكلعزل لمتغيرات: )الجنسالعامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة تي 

  ؟التعميمي، المسمى الكظيفي(
( ت) رباستخداـ اختبا التاليةلئلجابة عف السؤاؿ الرئيس الرابع قاـ الباحث باختبار الفرضيات 

 : التالي، كذلؾ عمى النحك مستقمتيف لعينتيف
 ة:لثرئيسة الثاالفرضية ال

( بػػػيف متكسػػػط تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة α≤0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )
 غػزة محافظػات كيربػاء تكزيػع شػركة فػيالدراسة حكؿ درجة تكافر المنػاخ التنظيمػي لػدل العػامميف 

 المسػمى،مكػاف العمػؿ،  سػنكات الخبػرة ،التعميمػي لالمسػتك العمػر،  ،تعػزل إلػى متغيػرات: )الجػنس
 (.الكظيفي
بيف متكسط تقديرات أفراد ( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة أكال: 

 كيرباء تكزيع شركة فيعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف 
 متغير النكع تعزل ل غزة محافظات

كبػر أ  اختبػار  )ت( لعينتػيف مسػتقمتيف نتائجالمقابمة الختبار  (.Sig) ةالياالحتمتبيف أف القيمة 
)درجػػة تػػكافر المنػػاخ التنظيمػػي( حيػػث كانػػت  اليإلجمػػ،بالنسػػبة  α ≤ 0.05مػػف مسػػتكل الداللػػة 

مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف تعزل لمتغير  0.63 قيمة المعنكية
 .الجنس

 الجيض –قلتيناختبار  )ت( لعييتين مصت هتائج (59حدول رقم )

 الجنس  
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 T االختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 0.65 0.46 1.56 5.18 ذكر أكالن: الييكؿ التنظيمي
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 1.88 5.03 انثى

 ثانيان: القيادة
 0.84 0.20 1.96 5.13 ذكر

 2.03 5.06 انثى

 ثالثان: مشاركة العامميف
 0.77 0.30 1.64 4.67 ذكر

 1.66 4.57 انثى

 رابعان: نمط االتصاؿ
 0.24 1.19- 1.73 4.82 ذكر

 1.93 5.23 انثى

 خامسا: طبيعة العمؿ
 0.42 0.80- 1.75 4.65 ذكر

 1.62 4.92 انثى

 سادسا:التكنكلكجيا
 0.16 1.41- 1.79 5.07 ذكر

 2.21 5.58 انثى

 محاكر المناخ التنظيمي اليأجم
 0.63 0.49- 1.51 4.92 كرذ

 1.64 5.06 انثى

كيػػػرل الباحػػػث أف العينػػػة تتبػػػع نفػػػس المنػػػاخ التنظيمػػػي، حيػػػث أنيػػػـ يعممػػػكف بػػػنفس المسػػػتكل مػػػف 
نفػػػػػس كسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ كالتكاصػػػػؿ، كنفػػػػػس المسػػػػػتكل مػػػػػف اإلشػػػػػراؼ كالقيػػػػػادة،  كلػػػػػدييـالضػػػػغط، 

نفػس المسػػتكل مػػف الصػػبلحيات،  كلػػدييـكالتكنكلكجيػا المسػػتخدمة، كػػذلؾ يخضػعكف لػػنفس القيػػادة، 
 جميعيا عكامؿ ساىمت في عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس.

( كالتػػي 2012(، كنتػائج دراسػة )قركانػي، 2015كتختمػؼ ىػذه النتػائج مػع نتػائج دراسػػة )الزطمػة، 
 أشارت نتائجيا إلى كجكد فركؽ في إدارة المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس.

فػركؽ  ( حيػث أظيػرت نتػائجيـ بأنػو ال2013حاني، يلػدتائج مع نتػائج دراسػة )ابينما تتفؽ ىذه الن
 في المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس.

بػيف متكسػط تقػديرات أفػراد ( α≤0.05مسػتكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة ثانيا: 
 كيربػػاء عتكزيػػ شػػركة فػػيعينػػة الدراسػػة حػػكؿ درجػػة تػػكافر المنػػاخ التنظيمػػي لػػدل العػػامميف 

 العمر.متغير تعزل ل غزة محافظات
 مسػتكل مػف كبػرأ"  األحػادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

)درجػػة تػػكافر المنػػاخ التنظيمػػي( حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل  اليإلجمػػبالنسػػبة  α ≤ 0.05 الداللػػة
 لمتغيػػريػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف تعػػزل كجػػكد فػػركؽ معنك عػػدـ ممػػا يكضػػح  0.394 الداللػػة
 العمر.

 العمرهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (51حدول رقم )

 المجاؿ

 قيمة المتكسطات
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.)  كثر مف أ-36مف -26مف  25مف
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 سنة 45 سنة 45 سنة 35 سنة فأقؿ
 0.641 0.562 5.29 5.1 5.22 4.85 أكالن: الييكؿ التنظيمي

 0.264 1.331 5.15 4.87 5.46 5.19 ثانيان: القيادة

 0.558 0.692 4.73 4.49 4.83 4.61 ثالثان: مشاركة العامميف

 0.209 1.523 4.88 4.6 5.14 5.05 رابعان: نمط االتصاؿ

 0.454 0.876 4.7 4.57 4.9 4.34 خامسا: طبيعة العمؿ

 0.256 1.357 5.43 4.95 5.2 4.76 سادسا: التكنكلكجيا

محكر: المناخ التنظيمي اليإجم  4.8 5.13 4.76 5.03 0.999 0.394 

 
( بيف متكسط تقديرات أفراد α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة ثالثا: 

 محافظات كيرباء تكزيع شركة فيعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف 
 المستكل التعميمي.تغير مل تعزل غزة
 مسػتكل مػف قػؿأ"  األحػادم التبػايف" الختبػار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

)درجػػػة تػػػكافر المنػػػاخ التنظيمػػػي( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل  اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة
 المنػػاخ التنظيمػػي ف حػػكؿممػػا يكضػػح كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثي 0.00 الداللػة
 الفركؽ لصالح الدراسات العميا. المستكل التعميمي ك ككانت لمتغيرتعزل 

دراسػػات عميػػا فػػي الشػػركة كمػػف كافػػة  عػػاؿمؤىػػؿ الحاصػػميف عمػػى المػػكظفيف كيػػرل الباحػػث بػػأف 
المسػػتكيات شػػراؼ كالقيػػادة، تميػػزكا عػػف بػػاقي ت العمميػػة، كيخضػػعكف لػػنفس جيػػات اإلالتخصصػػا
دراكيػػـ لممنػػاخ التنظيمػػي المتػػكفر كػػاف  األخػػرل بػػأفالتعميميػػة  عمػػى أكجيػػات نظػػرىـ كتصػػكراتيـ كا 
  مف المستكيات التعميمية األخرل . مستكل

( كنتػػائج 2015كنتػػائج دراسػة )الزطمػة،  (،2016ىػذه النتػائج مػػع نتػائج دراسػة )عبيػدة،  ختمػؼكت
التي أكػدت عمػى عػدـ كجػكد ( ك 2012( كنتائج دراسة )السممي، 2010دراسة )بحر كأبك سكيرح، 

فػػركؽ فػػي إدراؾ عينػػة دراسػػاتيـ لممنػػاخ التنظيمػػي بػػاختبلؼ متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي، كاتفقػػت مػػػع 
( كالتػػػي أشػػػارت أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي إدراؾ 2010نتػػػائج دراسػػػة )حمدكنػػػة، 

ؼ يرجػػع إلػػى المػػكظفيف لممنػػاخ التنظيمػػي تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي كلعػػؿ سػػبب ىػػذا االخػػتبل
 اختبلؼ الفئة المستيدفة لدل دراسة حمدكنة.

 
 المستكل التعميميهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (50حدول رقم )

 المجاؿ
 قيمة المتكسطات

 Fاالختبار
 القيمة
دراسات  بكالكريكسدبمـك ثانكية قؿ مف أ ةالياالحتم
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 (.Sig) عميا متكسط عامة ثانكية

ظيميأكالن: الييكؿ التن  4.3 4.82 4.98 5.37 5.84 3.663 0.006 

 0.000 5.348 6.21 5.43 4.59 5.06 4.07 ثانيان: القيادة

 0.001 4.788 5.41 4.94 4.32 4.3 3.78 ثالثان: مشاركة العامميف

 0.003 4.113 5.91 5.08 4.49 4.47 4.3 رابعان: نمط االتصاؿ

 0.003 4.146 5.59 4.87 4.4 4.52 3.67 خامسا: طبيعة العمؿ

 0.001 4.853 5.96 5.46 4.76 4.54 4.29 سادسا: التكنكلكجيا

محكر: المناخ التنظيمي إلىإجم  4.07 4.62 4.59 5.19 5.82 5.840 0.000 

 
بيف متكسط تقديرات أفراد ( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة رابعا: 

 كيرباء تكزيع شركة فيلتنظيمي لدل العامميف عينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ ا
 سنكات الخبرة.متغير تعزل ل غزة محافظات

 مسػتكل مف كبرأ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
)درجػػػة تػػػكافر المنػػػاخ التنظيمػػػي( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل  اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة

 لمتغيػػركجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف تعػػزل عػػدـ ممػػا يكضػػح  0.323 داللػػةال
 سنكات الخبرة.

(، 2010(، كدراسػػػة )بحػػػر كأبػػػك سػػػكيرح، 2016كاتفقػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )عبيػػػدة، 
ا رن ا مؤث كمتغيرن أكدت عمى أف سنكات الخدمة لـ تكف عامبلن ( كالتي 2010نتائج دراسة )حمدكنة، ك 

(، كنتػػائج 2015فػي إدراؾ المػكظفيف لممنػاخ التنظيمػي، بينمػا اختمفػػت مػع نتػائج دراسػة )الزطمػة، 
( كالتػػػي 2012(، كنتػػػائج دراسػػػة )السػػػممي، 2013حاني، لػػػدي( كنتػػػائج دراسػػػة )ا2012)قركانػػػي، 

أكػػػػدت عمػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ كتػػػػأثير لعامػػػػؿ سػػػػنكات الخدمػػػػة فػػػػي مسػػػػتكل إدراؾ المػػػػكظفيف لممنػػػػاخ 
 لمتكفر في المنظمات المستيدفة.التنظيمي ا

 سنكات الخبرةهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (55حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
قؿ مف أ
 سنكات 5

-5مف 
10 

 سنكات

اكثر مف 
10 

 سنكات
 5.26 5.01 5.2 أكالن: الييكؿ التنظيمي

0.743 0.477 

قيادةثانيان: ال  5.55 5.05 5.05 
1.215 0.298 

 4.57 4.65 4.95 ثالثان: مشاركة العامميف
0.887 0.413 
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 4.88 4.65 5.28 رابعان: نمط االتصاؿ
1.995 0.138 

 4.79 4.44 4.84 خامسا: طبيعة العمؿ
1.400 0.248 

 5.34 4.81 5.14 سادسا: التكنكلكجيا
2.385 0.094 

محكر: المناخ التنظيمي إلىإجم  5.16 4.77 4.98 
1.136 0.323 

 

بيف متكسط تقديرات أفراد ( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة خامسا: 
 كيرباء تكزيع شركة فيعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف 

 مكاف العمؿ.متغير تعزل ل غزة محافظات
 مسػتكل مػف قػؿأ"  األحػادم التبػايف" الختبػار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

)درجػػػة تػػػكافر المنػػػاخ التنظيمػػػي( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل  اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة
 لمتغيػػرممػػا يكضػػح كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ تعػػزل  0.001 الداللػػة

 ..ة رفحمكاف العمؿ، ككانت الفركؽ لصالح منطق
 مكاف العمؿهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (55حدول رقم )

 المجاؿ

 قيمة المتكسطات
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) رفح خاف يكنس الكسطى غزة الشماؿ 

 0.000 7.069 6.03 5.15 5.36 4.67 5.7 أكالن: الييكؿ التنظيمي

ا: القيادةثانين   5.42 4.82 5.42 4.72 6.1 3.692 0.006 

: مشاركة العامميفثالثنا  4.78 4.56 4.87 4.14 5.27 2.619 0.035 

: نمط االتصاؿرابعنا  5.16 4.54 5.33 4.51 5.58 3.905 0.004 

ا: طبيعة العمؿخامسن   5.25 4.33 4.77 4.4 5.45 4.414 0.002 

ا: التكنكلكجياسادسن   5.71 4.94 5.07 4.5 5.99 4.610 0.001 

حكر: المناخ التنظيميم اليإجم  5.34 4.64 5.14 4.57 5.73 5.094 0.001 

 
أفراد  بيف متكسط تقديرات( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة ا: سادسن 

 كيرباء تكزيع شركة فيعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف 
 يفي.المستكل الكظمتغير تعزل ل غزة محافظات

 مسػتكل مػف قػؿأ"  األحػادم التبػايف" الختبػار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
)درجػػػة تػػػكافر المنػػػاخ التنظيمػػػي( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل  اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة
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سػتكل الم لمتغيرمما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف تعزل  0.001 الداللة
 ..دارة العمياالكظيفي، ككانت الفركؽ لصالح  اإل

 المستكل الكظيفيهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (55حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
  دراةإ

 عميا
دارة إ

 كسطى
 دارة دنياإ

 0.000 10.684 4.88 5.49 6.78 أكالن: الييكؿ التنظيمي

 0.000 8.957 4.85 5.4 7.24 ثانيان: القيادة

 0.000 12.270 4.38 4.94 6.66 ثالثان: مشاركة العامميف

 0.000 12.923 4.58 5.12 7.15 رابعان: نمط االتصاؿ

 0.002 6.408 4.54 4.73 6.51 خامسا: طبيعة العمؿ

 0.002 6.470 4.88 5.4 6.69 سادسا: التكنكلكجيا

لمناخ التنظيميمحكر: ا اليإجم  6.84 5.18 4.68 12.401 0.000 

 

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ نتائج السؤاؿ الخامس كمناقشتيا :
(α≤0.05 )العامميف لدل الذات فاعمية مستكل في الدراسة عينة أفراد تقديرات متكسط بيف 

 المستكل العمر، ،الجنس: )متغيرات إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في
 ؟(الكظيفي المسمى، التعميمي

( ت) رباستخداـ اختبا التاليةقاـ الباحث باختبار الفرضيات  لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس الخامس
 : التاليكذلؾ عمى النحك  نكفا(أأك اختبار ) كف كم  ،مستقمتيف لعينتيف

 :رابعةالفرضية الرئيسة ال
( بػػػيف متكسػػػط تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة α≤0.05نػػػد مسػػػتكل )ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية ع
تعػزل  غػزة محافظػات الكيربػاء تكزيػع شػركة فػي العػامميفالدراسة حكؿ مستكل فاعميػة الػذات لػدل 

 المسػػػػمىسػػػػنكات الخبػػػػرة، مكػػػػاف العمػػػػؿ، ، التعميمػػػػي لالمسػػػػتك العمػػػػر،  إلػػػػى متغيػػػػرات: )الجػػػػنس،
 (.الكظيفي
بيف متكسط تقديرات أفراد ( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة أكال: 

 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة فيلدل العامميف  فاعمية الذات مستكلعينة الدراسة حكؿ 
 متغير النكع تعزل ل
 مػػف قػػؿأ  اختباار  )ت( لعييتااين مصااتقلتين هتااائج الختبػػار المقابمػػة (.Sig) ةاليػػاالحتم القيمػػة أف تبػػيف

 0.02 حيػث كانػت قيمػة المعنكيػة )فاعميػة الػذات( اليإلجمػبالنسػبة ، α ≤ 0.05 الداللػة مسػتكل
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ككانػت الفػركؽ  ،الجػنس لمتغيػرمما يكضػح كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف تعػزل 
أف مػػف الػػذككر باإلضػػافة  العػػدد فػػي عينػػة الدراسػػة كػػاف غالبنػػا كيػػرل الباحػػث بػػأف لصػػالح الػػذككر .
ض ليػا الػذككر فػي التػي يتعػر ميداني عمى الشبكات كالصػيانة الشػاقة في العمؿ الطبيعة الضغكط 
ػػالعمػؿ دكف اإل كانػػت الفػػركؽ لصػالح الػػذككر فػػي محػػاكر  اليكبالتػػ ا العمػػؿ الميػدانينػػاث كخصكصن

العػػامميف  لػػدلدارة تيػػتـ بجكانػػب فاعميػػة الػػذات كػػذلؾ يػػرل الباحػػث بػػأف اإل فاعميػػة الػػذات الثبلثػػة.
، نػاث فػي تنػاكؿ الػدكرات التدريبيػةإلناث كيكجد تفريؽ بػيف الػذككر كاإلمف الذككر أكثر مف ا يالدي

. كذلؾ فإف طػرؽ التعيػيف كاالختيػار تأخػذ بعػيف يـلديكالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمي فاعمية الذات 
االعتبار معايير مينية تتعمؽ بفاعمية الػذات كىػي سياسػات يخضػع ليػا الػذككر أكثػر مػف االنػاث. 

(، كنتػػائج دراسػػة 2011(، كنتػػائج دراسػػة )مصػػبح، 2015طكمػػاف،ع دراسػػة )كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػ
بأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػػراد عينػػة  (،2011)المصػػرم، 
 إحصػػائية داللػػة ذاتالتػػي كجػػدت فػػركؽ  (.2015كاختمفػػت مػػع نتػػائج دراسػػة )الصػػيفي، الدراسػػة  

      راسةالد عينة أفراد تقديرات متكسط بيف
 الجيض –اختبار  )ت( لعييتين مصتقلتين هتائج (52حدول رقم )

الكسط  الجنس  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 T االختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

 محاكر المناخ التنظيمي اليجمإ
 0.63 0.49- 1.51 4.92 ذكر

 1.64 5.06 انثى

 أكالن: القدرة ك الفاعمية
 0.06 1.87 1.83 7.58 ذكر

 1.87 6.90 انثى

 : التحكـ بالذاتثانينا
 0.00 2.84 1.84 7.97 ذكر

 1.99 6.94 انثى

 : القيادة الشخصيةثالثنا
 0.10 1.66 1.78 8.07 ذكر

 1.99 7.49 انثى

 0.02 2.28 1.71 7.87 ذكر محاكر فاعمية الذات اليجمإ

 1.74 7.11  انثى

 
( بػيف متكسػط تقػديرات أفػراد α≤0.05مسػتكل )عند  إحصائيةفركؽ ذات داللة  ال تكجدثانيا: 

 غػزة محافظػات كيرباء تكزيع شركة فيلدل العامميف  الذات فاعمية لمستك  عينة الدراسة حكؿ
 العمر.متغير ل تعزل
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 سػتكلم مف كبرأ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
 )فاعميػػة الػػذات( حيػػث كانػػػت قيمػػة مسػػتكل الداللػػػة المجػػػاؿ اليإلجمػػبالنسػػبة  α ≤ 0.05 الداللػػة
 لمتغيػػػركجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف اسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تعػػػزل عػػػدـ ممػػػا يكضػػػح  0.514
عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل  ( كالتػي أكػدت عمػى2011تائج )مصػبح، ذه النتائج مع نكتتفؽ ى العمر.

( كالتػي أشػارت إلػى أف عامػؿ العمػر ال يػؤثر فػي 2011، كنتائج دراسػة )المصػرم، لمتغير العمر
بينمػػػا اختمفػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع دراسػػػة )الصػػػيفي، مسػػػتكل فاعميػػػة الػػػذات لػػػدل العينػػػة المسػػػتيدفة. 

كجػػكد فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر  إلػػى( كالتػػي أشػػارتا 2012( كدراسة)األنصػػارم كعبػػد الخػػالؽ، 2015
 العمر .

 العمرهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (52حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 25مف 

 سنة فأقؿ
-26مف 
 سنة 35

-36مف 
 سنة 45

كثر مف أ
 سنة 45

القدرة ك الفاعميةأكالن:   7.84 7.42 7.45 7.57 0.382 0.766 

التحكـ بالذاتثانيان:   8.26 7.72 7.74 8.06 0.917 0.433 

القيادة الشخصيةثالثان:   8.11 7.69 8.03 8.28 1.333 0.264 

فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   8.07 7.61 7.74 7.97 0.766 0.514 

 
( بيف متكسط تقديرات أفراد α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة ثالثا: 

 كيرباء تكزيع شركة فيلدل العامميف  حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيميعينة الدراسة 
 المستكل التعميمي.متغير تعزل ل غزة محافظات

 مسػتكل مف كبرأ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
ممػا  0.647 )فاعمية الذات( حيث كانت قيمة مستكل الداللػة اليإلجمبالنسبة α ≤ 0.05 الداللة

 المستكل التعميمي. لمتغيركجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف تعزل عدـ كضح ي
كيرل الباحث بأف العمؿ في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة يخضع لشركط كظػركؼ محػددة، 

العامميف، كىػذه المتغيػرات أثػرت فػي درجػة فاعميػة الػذات، كلػـ  لدل االنفعاليةكتساىـ في الجكانب 
ا فػػػي أبعػػػاد فاعميػػػة الػػػذات الثبلثػػػة. اتفقػػػت النتػػػائج مػػػع نتػػػائج )كاسػػػيرس، أثػػػرن العممػػػي  يكػػػف لممؤىػػػؿ

فػي مسػتكل فاعميػػة  التعميمػي المسػتكللمتغيػر  أكػدت عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل( كالتػي 2011
 فػػركؽ كجػػكد عمػػى كػػدتأ كالتػػي(  2015الصػػيفي، ، بينمػػا تختمػػؼ ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة )الػػذات
  .الذات فاعمية مستكل في التعميمي لالمستك  لمتغير لتعز 
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 المستكل التعميميهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (57حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
قؿ مف أ

 ثانكية
ثانكية 
 عامة

دبمـك 
 متكسط

 بكالكريكس
دراسات 

 عميا
القدرة ك الفاعميةأكالن:   7.28 7.06 7.64 7.54 7.77 0.750 0.559 

التحكـ بالذاتثانيان:   7.94 7.54 8.06 7.82 7.93 0.453 0.770 

القيادة الشخصيةثالثان:   8 7.51 8.09 8.09 8.07 0.706 0.589 

فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   7.74 7.37 7.93 7.82 7.92 0.622 0.647 

 
( بيف متكسط تقديرات أفراد α≤0.05مستكل ) عند إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة رابعا: 

 كيرباء تكزيع شركة فيحكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف عينة الدراسة 
 سنكات الخبرة.متغير تعزل ل غزة محافظات

 مسػتكل مف كبرأ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
 )فاعميػػػة الػػػذات( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل الداللػػػة المجػػػاؿ اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة
 لمتغيػػػركجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف اسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تعػػػزل عػػػدـ ممػػػا يكضػػػح  0.328

كيرل الباحث أنو رغـ اختبلؼ الخبرة إال أف العينػة تخضػع لظػركؼ عمػؿ متقاربػة  سنكات الخبرة.
ات فػػػي المسػػػميات الكظيفيػػػة، أك حتػػػى فػػػي األعمػػػاؿ كالبػػػرامج التػػػي يػػػتـ ، كبػػػرغـ كجػػػكد فركقػػػاجػػػدن 

تطبيقيا سكاء لدل مرتفعي الخبرة أك متكسػطي أك منخفضػي الخبػرة فجمػيعيـ يقػـك بأعمػاؿ كميػاـ 
حتػي ضػغط العمػؿ  عديدة كيتعرضكف لنفس المثيرات كيخضػعكف لػنفس جيػات اإلشػراؼ كالتقيػيـ،

ك متقػارب تقريبػا كيكجػد تعػاكف فػي التقميػؿ مػف اثػارة السػمبية، التي يتعرض لػو العػامميف بالشػركة ىػ
لػـ تظيػر فػركؽ  كبالتػاليفإف تقػارب المثيػرات أثػر فػي تقػارب فاعميػة الػذات كاالنفعػاالت،  كبالتالي

كتتفػؽ  فاعمية الذات لدل العينة رغػـ اخػتبلؼ متغيػر سػنكات الخدمػة )الخبػرة(. معنكية في مستكل
زل لمتغيػر ( كالتػي أكػدت عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ تعػ2011سة )مصػبح، ىذه النتائج مع نتائج درا

( كالتػػػي أشػػػارت إلػػػى عامػػػؿ 2015الصػػػيفي، فاعميػػػة الػػػذات، كنتػػػائج دراسػػػة ) الخبػػػرة فػػػي مسػػػتكل
 فاعمية الذات لدل العينة المستيدفة. ال يؤثر في مستكلسنكات الخدمة 

  
 خبرةسنكات الهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (58حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
قؿ مف أ
 سنكات 5

-5مف 
10 

 سنكات

اكثر مف 
10 

 سنكات
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القدرة ك الفاعميةأكالن:   7.61 7.64 7.38 
0.659 0.518 

التحكـ بالذاتثانيان:   7.96 8.08 7.68 
1.374 0.255 

القيادة الشخصيةثالثان:   8.09 8.19 7.86 
0.984 0.375 

فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   7.89 7.97 7.64 
1.120 0.328 

 

بيف متكسط تقديرات أفراد ( α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة ا: خامسن 
 كيرباء تكزيع شركة فيعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف 

 ف العمؿ.مكامتغير تعزل ل غزة محافظات
 مسػتكل مف كبرأ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

 )فاعميػػػة الػػػذات( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل الداللػػػة المجػػػاؿ اليإلجمػػػبالنسػػػبة  α ≤ 0.05 الداللػػػة
مكػاف  غيػرلمتكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تعزل عدـ مما يكضح  0.197
 العمؿ.
 لػػدلكاالنفعػػاالت كفاعميػػة الػػذات الباحػػث أنػػو رغػػـ اخػػتبلؼ مكػػاف العمػػؿ كتقػػارب المثيػػرات  كيػػرل

رغػػـ ا معنكيػػة فػػي مسػػتكل فاعميػػة الػػذات لػػـ تظيػػر فركقنػػ كبالتػػالي، فػػركؽ دنػػو ال يكجػػأال إ العػػامميف
 اختبلؼ مكاف العمؿ في المقرات  بيف المحافظات الخمسة.

كالتػي أكػدت عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل  (2015ج مف نتائج دراسة )الصيفي، كتتفؽ ىذه النتائ
أكػدت عمػى ( كالتػي 2011مصػبح، ، كاختمفػت ىػذه النتػائج مػع نتػائج دراسػة )لمتغير مكػاف العمػؿ
 لمتغير مكاف العمؿ. كجكد فركؽ تعزل

 مكاف العمؿهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (59حدول رقم )

 المجاؿ

 يمةق المتكسطات
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.)  رفح خاف يكنس الكسطى غزكة الشماؿ 

 0.172 1.611 8.26 7.52 7.28 7.38 7.49 أكالن: القدرة ك الفاعمية

 0.221 1.440 8.61 7.68 7.75 7.77 7.86 ثانيان: التحكـ بالذات

 0.351 1.112 8.6 8.04 7.81 7.88 8.07 ثالثان: القيادة الشخصية

 0.197 1.520 8.49 7.75 7.61 7.68 7.81 المحكر الثاني: فاعمية الذات

 
( بيف متكسط تقديرات أفراد α≤0.05مستكل )عند  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة سادسا: 

 محافظات كيرباء تكزيع شركة فيالعامميف  لدلعينة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي 
 لمستكل الكظيفي.امتغير ل تعزل غزة
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 مسػتكل مػف قػؿأ"  األحػادم التبػايف" الختبػار " الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
 )فاعميػػػة الػػػذات( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة مسػػػتكل الداللػػػة المجػػػاؿ اليإلجمػػػبالنسػػػبة α ≤ 0.05 الداللػػػة
المسػػػتكل  لمتغيػػػرممػػػا يكضػػػح كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف اسػػػتجابات المبحػػػكثيف تعػػػزل  0.029

 دارة العميا.ت الفركؽ لصالح اإلالكظيفي، ككان
مػػػف القػػػدرة  عػػػاؿكيػػػرل الباحػػػث أف مػػػف الطبيعػػػي أف تتمتػػػع االدارة العميػػػا مػػػف المػػػكظفيف بمسػػػتكل 

 كالفاعمية كالتحكـ بالذات كالقيادة الشخصية عف باقي المستكيات الكظيفية.
 تعػزل فػركؽ كجػكد عػدـ عمػى أكػدت لتػيكا( 2015، الصيفي) دراسة نتائج مف النتائج ىذه كتتفؽ
 كػدتأ كالتػي( 2011، مصػبح) دراسػة نتػائج مػع النتػائج ىػذه كاختمفػت، المسػتكل الػكظيفي لمتغير
 .الكظيفي المستكل لمتغير لتعز  فركؽ كجكد عمي

  
 المستكل الكظيفيهتائج اختبار "التبايً ألاحادي"  (21حدول رقم )

 المجاؿ

 المتكسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 يمةالق
 ةالياالحتم

(Sig.) 
دراة إ

 عميا
دارة إ

 كسطى
 دارة دنياإ

القدرة ك الفاعميةأكالن:   8.24 7.82 7.29 3.502 0.031 

التحكـ بالذاتثانيان:   8.34 8.17 7.66 2.612 0.075 

القيادة الشخصيةثالثان:   8.26 8.39 7.79 3.577 0.029 

فاعمية الذاتالمحكر الثاني:   8.28 8.13 7.58 3.589 0.029 
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 الفصؿ السادس
 النتائج كالتكصيات

 
  نتائج الدراسةأكالن :  
  ا : التكصياتثانين 
  ا : مقترحات الدراسةثالثن 
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 كالتكصيات النتائج: السادس الفصؿ
 تمييد:

التي الدراسة، كالتكصيات  إليياا ألىـ النتائج التي تكصمت يتناكؿ الفصؿ السادس عرضن 
 يراىا الباحث مناسبة، كاقتراح بعض الدراسات المستقبمية.

 أكال : نتائج الدراسة
  -: النتائج المتعمقة بالمتغير المستقؿ: (1)

أظيرت النتائج أف المناخ التنظيمي المتكفر كالمدرؾ مف العامميف في شركة تكزيع  . أ
 مف المتكسط. %(، كىي نسبة أدنى49.23كيرباء محافظات غزة )

بعد %(، كيميو 51.56بكزف نسبي متكسط بمغ ) الييكؿ التنظيمي بالرتبة األكلى دكاف بع . ب
%(، كيميو بعد القيادة بكزف نسبي متكسط 51.15التكنكلكجيا بكزف نسبي متكسط بمغ )

 بمغ متكسطأدني مف ال نسبي بكزف نمط االتصاؿ بعد كيميو %(،51.14بمغ )
  %(،46.61) بمغ المتكسط مف ىأدن نسبي بكزف طبيعة العمؿ بعد كيميو %(،48.51)

 بمغ المتكسط مف ىأدن نسبي بكزف مشاركة العامميف بعد بالرتبة األخيرة كيميو
(46.41)%. 
 -:تابعال بالمتغير المتعمقة النتائج:  (2)

 %(77.91فاعمية الذات أعمى مف المتكسط كبمغ ) أظيرت النتائج أف مستكل . أ

 %(، يميو بعد 80.08، كبكزف نسبي بمغ )ىذات الرتبة األكلكاف بعد القيادة الشخصية  . ب

بمغ  %(، يميو بعد القدرة كالفاعمية بكزف نسبي78.62التحكـ بالذات بكزف نسبي بمغ )
(75.02.)%  

 -:فرضيات الدراسة ب المتعمقة النتائج(: 3)

ا بيف المناخ التنظيمي كالدرجة الكمية أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة طردية دالة إحصائين  . أ
كمشاركة  ا بيف الييكؿ التنظيميية الذات، كذلؾ ىناؾ عبلقة طردية دالة إحصائين لفاعم

العامميف كالتكنكلكجيا ك نمط االتصاؿ ك فاعمية الذات، كلـ تظير عبلقات دالو إحصائيا 
 بيف القيادة ك فاعمية الذات.
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لفاعمية الذات،  مكجبة متكسطة بيف المناخ التنظيمي كالدرجة الكمية تكجد عبلقة ارتباط دالةب. 
ككانت ىناؾ عبلقة بيف المناخ التنظيمي كأبعاد )القدرة كالفاعمية، التحكـ بالذات، القيادة 

 الشخصية(.

 المناخ تكافر درجة أبعاد بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذ أثر كجدال ي .ت
 في المشاركة االتصاؿ، ،ياكنكلكجالت ،طبيعة العمؿ القيادة، التنظيمي، الييكؿ) مجتمعة التنظيمي

 .غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية كمستكل( القرارات اتخاذ

بيف متكسط تقديرات أفراد عينة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل . ث
كيرباء محافظات غزة الدراسة حكؿ درجة تكافر المناخ التنظيمي لدل العامميف في شركة تكزيع 

 تعزل إلى متغير الجنس.

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال. ج
 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي المناخ تكافر درجة حكؿ الدراسة
 .عمرال متغير إلى تعزل

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند ائيةإحص داللة ذات فركؽ تكجد .ح
 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي المناخ تكافر درجة حكؿ الدراسة
  .التعميمي لمستكلا متغير إلى تعزل

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال. خ
 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي المناخ تكافر درجة حكؿ دراسةال

 .سنكات الخبرة  إلى تعزل

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد. د
 غزة محافظات اءكيرب تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي المناخ تكافر درجة حكؿ الدراسة
 .مكاف العمؿ إلى تعزل
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 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد. ذ
 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل التنظيمي المناخ تكافر درجة حكؿ الدراسة
 . المسمى الكظيفي إلى تعزل

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد. ر
 إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدلمستكل فاعمية الذات  في الدراسة
 .الجنس متغير

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال. ز
 إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل اتالذ فاعمية مستكل في الدراسة
 .العمر متغير

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .س
 إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية مستكل في الدراسة
 . ميميالتع لالمستك  متغير

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال. ش
 إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية مستكل في الدراسة
 . الخبرة سنكات

 عينة أفراد راتتقدي متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال . ص
 إلى تعزل غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية مستكل في الدراسة
 .العمؿ مكاف

 عينة أفراد تقديرات متكسط بيف( α≤0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد. ض
 إلى تعزل غزة حافظاتم كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدل الذات فاعمية مستكل في الدراسة
 . الكظيفي المسمى
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أىداؼ الدراسة كمدل تحقيقيا، كالنتيجة التي  التالييكضح الجدكؿ  .ثانيا: مدل تحقيؽ األىداؼ 
 الباحث:  إليياتكصؿ 

 ( مدل تحقؽ أىداؼ الدراسة كنتائجيا51جدكؿ رقـ )

 النتيجة طريقة تحقيؽ اليدؼ اليدؼ ـ.

ي في شركة تكزيع المناخ التنظيم تحديد مستكل 1
 محافظات غزة 

أستخدـ الباحث اختبارات كصفية 
مثؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 

 المعيارم كاألكزاف النسبية

يف أف مستكل المناخ تب
 مف المتكسط التنظيمي أدنى

فاعمية الذات لدل العامميف في  تحديد مستكل 2
 شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة

 كصفية اختبارات الباحث ستخدـا
 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مثؿ

 النسبية كاألكزاف المعيارم

فمعمية الذات  مستكل أف تبيف
 المتكسط مف عمىأ

التعرؼ إلى العبلقة بيف المناخ التنظيمي  3
 تكزيع شركة في العامميف لدلكفاعمية الذات 

  غزة محافظات كيرباء

معامبلت  الباحث ستخدـا
خ االرتباط بيرسكف بيف المنا

التنظيمي كأبعاده، كفاعمية الذات 
 كأبعاده 

تبيف كجكد عبلقة طردية بيف 
المناخ التنظيمي كفاعمية 

 الذات

في كجيات نظر المبحكثيف الكشؼ عف الفركؽ  4
 كيرباء تكزيع شركةالمناخ في  حكؿ مستكل
 الجنس،: )متغيراتباختبلؼ  غزة محافظات

 الخبرة، سنكات، التعميمي لالمستك  العمر،
 (.الكظيفي المسمى العمؿ، كافم

 اختبارات الباحث ستخدـا
مثؿ اختبار )ت(  ةلياستدال

لمفركؽ بيف مجمكعتيف ، كذلؾ 
 لجأ إلى اختبارات بعدية 

تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات 
داللة إحصائية في متكسطات 

استجابات المبحكثيف حكؿ 
 فيمستكل المناخ التنظيمي 

 محافظات كيرباء تكزيع شركة
الجنس،  لمتغيرتعزل  غزة

العمر، سنكات الخبرة، لكف 
عزل لمتغير ظيرت فركؽ ت

التعميمي، مكاف  المستكل
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  العمؿ، المسمى الكظيفي 

 في بياف الفركؽ في مستكل فاعمية الذات  5
 باختبلؼ غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة

، التعميمي لالمستك  العمر، الجنس،: )متغيرات
 المسمى مؿ،الع مكاف الخبرة، سنكات

 (.الكظيفي

 اختبارات الباحث ستخدـا
( ت) اختبار مثؿ ةلياستدال
 كذلؾ،  مجمكعتيف بيف لمفركؽ

 بعدية اختبارات إلى لجأ

 ذات فركؽ تكجد ال أنو تبيف
 متكسطات في إحصائية داللة

 حكؿ المبحكثيف استجابات
 شركة في فاعمية الذات مستكل
 غزة محافظات كيرباء تكزيع
 لالمستك  لمتغير تعزل

، العمر ،العمؿ مكاف،التعميمي
 ظيرت لكف، الخبرة سنكات
 المسمى، لمتغير تعزل فركؽ

   ، الجنس,الكظيفي

 الدراسة مف نتائج يكصي الباحث بما يمي :  إليوفي ضكء ما تكصمت  ثالثا : التكصيات:

 ( تكصيات الدراسة كجية تنفيذىا52جدكؿ رقـ )

 الجية التكصيات ـ.

تنظيمي في شركة تكزيع كيرباء الييكؿ ال سيف كتطكيرتحضركرة  1
في تحسيف المناخ التنظيمي كمستكل العبلقات  ىـايسلمحافظات غزة 

، كأظيرت نسانية كيساعد في تطبيؽ السياسات كاإلجراءات في الشركةاإل
النتائج عدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح ، كينصح أف تقـك أدارة الشركة 

ضح كمرف كمناسب لطبيعة العمؿ في شركة بإعداد ىيكؿ تنظيمي كا
  تكزيع كيرباء محافظات غزة.

مجمس إدارة الشركة بالتعاكف مع مدير عاـ 
 الشركة 

ضركرة تصميـ الييكؿ التنظيمي ليعزز مبدأ تفكيض الصبلحيات كأف  2
  ايككف الكصؼ الكظيفي دقيقن 

 عاـ مدير مع بالتعاكف الشركة إدارة مجمس
 الشركة
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ر دارات كالدكائنظيمي ينظـ العبلقة بيف مدراء اإلكد ىيكؿ تضركرة كج 3
 قساـ بصكرة مينية كاأل

 الشركة عاـ مدير

االىتماـ بمؤىبلت كتخصصات كخبرات العامميف عند كضع خطة صياغة  4
عداد الييكؿ التنظيمي   كا 

 عاـ مدير مع بالتعاكف الشركة إدارة مجمس
 الشركة

يز لما ليا مف أثر في تحسيف ظمة لمتحفدارية كأنإضركرة كجكد لكائح  5
 األداء كالرضا الكظيفي كفاعمية الذات     مستكل

 عاـ مدير مع بالتعاكف الشركة إدارة مجمس
  الشركة

ساكاة لرفع الركح يجب معالجة تظممات المكظفيف بشفافية كعدؿ كم 6
  يـلديفاعمية الذات  المعنكية كمستكل

 الشركة عاـ مدير

كافز التقييـ كربطة بنظاـ لمحكافز كالمكافئات، بحيث تمنح الح تطكير نظاـ 7
 داء كالتميز  عمي أساس نتائج تقييـ األ

 داراتبالتعاكف مع مدراء اإل الشركة عاـ مدير

المناخ التنظيمي يعزز االنتماء الكظيفي لمعامميف لما لو مف  رفع مستكل 8
لتحكـ بالذات، القيادة أثر في أبعاد فاعمية الذات )القدرة كالفاعمية، ا

، كيجب تحديد سياسات الختيار كتعييف العامميف الجدد مف الشخصية(
 ذكم فاعمية الذات المرتفع 

 داراتاإل مدراء مع بالتعاكف الشركة عاـ مدير

ضركرة ربط األجكر كالركاتب بجدكؿ غبلء المعيشة كمراعاه حاجات  9
 العامميف كمؤىبلتيـ العممية كخبرتيـ 

 عاـ مدير مع بالتعاكف الشركة دارةإ مجمس
 الشركة

، لسرعة جيزة الحديثة المعاصرة لركب التطكرنكلكجيا كاألتكفير التك 10
 كالدنيا الكسطىدارات العميا ك االتصاؿ كالتكاصؿ بيف اإل

 داراتاإل مدراء مع بالتعاكف الشركة عاـ مدير

دارم اإل طط كاستراتيجيات لتحسيف العمؿالسعي الجاد نحك كضع خ 11
 كالفني كمكاجية األزمات    

 الشركة عاـ مدير

إعطاء العامميف الحرية إلبداء آرائيـ كأفكارىـ كمشاركتيـ في اتخاذ  12
 القرارات المصيرية كمنح حرية العمؿ النقابي في الشركة

 عاـ مدير مع بالتعاكف الشركة إدارة مجمس
 الشركة
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 قبمية(رابعا: مقترحات الدراسة )البحكث المست

ثره عمى فاعمية الذات لدل العامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات أالرضا الكظيفي ك  -5
 غزة

 كيرباء تكزيع شركة في العامميف لدلباالنتماء الكظيفي  عبلقتوك  الياالنفعاالتزاف  -6
 غزة محافظات

 ةغز  محافظات كيرباء تكزيع شركة في العامميف للد بداعاإل عمى التنظيمي المناخ أثر -7

 غزة محافظات كيرباء تكزيع شركة في الكظيفي الرضا عمى التنظيمي المناخ أثر -8
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 قائمة المصادر كالمراجع 

 
  المصادرالن أك : 
  ا: المراجع العربيةثانين 
  ا: المراجع األجنبيةثالثن 
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 قائمة المصادر كالمراجع
 ر:المصاد: أكال
 القرآف الكريـ. -
 ية.السنة النبك  -

 .العربية المراجع: ثانيا
 الطالبػػػات لػػػدل الحيػػػاة بضػػػغكط كعالقتيػػػا الػػػذات فاعميػػػة( 2011ؼ )عطػػػا ،إلىغػػػ أبػػػك -

( 1)20 مجمػد. كالنفسية التربكية اإلسالمية الجامعة مجمة. األقصى جامعة في المتزكجات
619-654. 

 فػي العػادييفك  األيتاـ التالميذ لدل الجنس دكر ك الذات فاعمية (:2000) . سامي زيداف، -
 .المنصػكرة جامعػة التربيػة، كميػة منشػكرة، غيػر ماجسػتير رسػالة. المتػأخرة الطفكلة مرحمة
 .مصر

(: العالقػػة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي فػػي بعػػض 2012أبكتايػػو كآخػػركف. ) -
، 20، ـاإلداريػةالجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصػادية ك  منظمات األعماؿ األردنية. مجمة

    ، غزة، فمسطيف. 1ع
فػػػي تطبيػػػؽ إدارة المعرفػػػة. رسػػػالة (: المنػػػاخ التنظيمػػػي كدكره 2013المطرفػػػي، محمػػػد. ) -

 ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية الرياض، السعكدية.
العػامميف بمجمػع  لػدل(. أثػر المنػاخ التنظيمػي عمػى االبػداع 2010حمدكنة، رأفػت حامػد ) -

 فمسطيف. –، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية بغزة الشفاء الطبي
(. أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي عمػػى األداء الػػكظيفي 2010بحػػر، يكسػػؼ كأبػػك سػػكيرح، أيمػػف. ) -

لمعامميف، اإلدارييف في الجامعة اإلسالمية بغزة. مجمة الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسػات 
  .  1214-11147، (2(، ع)21، ـ)اإلداريةاالقتصادية ك 

(. دكر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي الجامعػػة عمػػى التػػأثير 2012الكبيسػػي، عبػػد الكاحػػد حميػػد. ) -
 االيجابي في المجتمع. منشكرات مركز طرائؽ التدريس بجامعة األنبار، العراؽ.

طػػالب  لػػدل(. فاعميػػة الػػذات كعالقتيػػا بػػبعض متغيػػرات الدافعيػػة 2000الشػػعراكم، عػػال .) -
 .146-123(. ص 44ية. مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرة، العدد )المرحمة الثانك 

(. التعامؿ مػع الػذات نمػكذج االرشػاد النفسػي كالصػحة النفسػية. 2008الرشيدم، بشير .) -
 ، الككيت : انجاز العالمية لمنشر كالتكزيع.2ط
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تماعيػة (. تحميؿ العالقة بيف مككنات القدرة عمي حؿ المشكالت االج2001العدؿ، عادؿ .) -
ككال مف فاعمية الذات كاالتجاه نحك المخػاطرة. القػاىرة : مجمػة كميػة التربيػة، جامعػة عػيف 

 .178-121(، ص 25شمس، الجزء االكؿ، العدد )
 شػػركة فػػي الػػكظيفي الرضػػا عمػػى التنظيمػػي المنػػاخ أثػػر" عػػايش، محمػػكد إييػػاب الطيػػب، -

 اإلسػالمية، الجامعػة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"حالة دراسة - الفمسطينية االتصاالت
 .2008 غزة،

: البشػرية المػكارد أداء عمػى التنظيمػي المنػاخ أثػر" إبػراىيـ، الػرحمف عبػد محمػكد الشنطي، -
 ماجسػتير رسػالة". غػزة قطػاع فػي الفمسػطينية الكطنيػة السػمطة كزارات عمى ميدانية دراسة
 .2006 غزة اإلسالمية، الجامعة. منشكرة غير

 تطبيقيػة دراسػة اإلبػداعي كالسػمكؾ التنظيمػي المناخ بيف العالقة(.2016)سامي . عبيدة، -
. رسػػالة ماجسػػتير غػػزة قطػػاع فػػي المتكسػػطة المجتمػػع كميػػات فػػي التدريسػػية الييئػػات عمػػي

 غير منشكرة، كمية التجارة، قسـ أدارة االعماؿ، الجامعة االسالمية، غزة .
 إدارية كبحكث كتراجـ كضكعاتم: التنظيمي السمكؾ . (2005).محمد سيد الرب، جاد -

 ، الطبعة األكلى، القاىرة: مطبعة العشرم، مصرمتقدمة
 دار: عمػػػاف ، األكلػػػي الطبعػػػة كالجماعػػػة، الفػػػرد سػػػمكؾ: المنظمػػػة سػػػمكؾ ماجػػػد، ة،يػػػالعط

 (.2003 ع،يكالتكز  لمنشر الشركؽ
 يدانيةم دراسة: اإلبداعي السمكؾ عمى كأثره التنظيمي المناخ إبراىيـ، منار القطامنة، -

.  الجامعػػػة. منشػػػكرة غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة. األردنيػػػة الػػػكزارات فػػػي اإلداريػػػيف لممشػػػرفيف
 .2000 األردنية،

 بكؿ كعالقتو إلىاالنفع الذكاء(:  2007)  محمد الرحمف عبد ،البندرم -
 كطالبػػات طػػالب مػػف عينػػة لػػدل لػػدلالكا الػػرفض – القبػػكؿ ؾدراا  ك  الػػذات فاعميػػة مػػف

 .القرل أـ جامعة ، المكرمة مكة منشكرة غير ماجستير رسالة القرل أـ جامعة
الطمبػة الممتحقػيف  لدلفاعمية الذات كعالقتيا باضطراب المسمؾ  (.2015. )كفاء، طكماف -

 ،التربيػة كميػة، منشػكرة غيػر ماجسػتير رسػالة. بمراكز التػدريب المينػي فػي محافظػات غػزة
 .غزة االسالمية الجامعة قسـ عمـ النفس،

( . المنػػاخ التنظيمػػي فػػي دكائػػر مدينػػة إربػػد كأثػػرة عمػػى 1982ر كآخػػركف )الصػػباغ ، زىيػػ -
 اتجاىات العامميف . عماف : معيد اإلدارة العامة . 

( . التطػػػػكير التنظيمػػػػي كقضػػػػايا معاصػػػػرة : التنظػػػػيـ اإلدارم 1998الكبيسػػػػي ، عػػػػامر ) -
 ، الدكحة : مطابع دار الشركؽ .  4الحككمي بيف التقميد كالمعاصرة . ج
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تحميػػؿ المنػػاخ التنظيمػػي فػػي أجيػػزة الخدمػػة الخدمػػة المدنيػػة  ( 1993)  تػػامر مػػو،محار  -
 األردنية، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية.

القػػدرة عمػػي اتخػػاذ القػػرار كعالقتػػو بكػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات  (.2011) مصػػطفي ،مصػػبح -
 غػػزة، محافظػػاتب كميػػةالمرشػػديف التربػػكييف فػػي المػػدارس الحك لػػدلكالمسػػاندة االجتماعيػػة 

 غػػزة،، االزىػػر جامعػػة، الػػنفس عمػػـ قسػػـ، التربيػػة كميػػة، منشػػكرة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة
 .فمسطيف

قمؽ المستقبؿ كعالقتو بكؿ مف فاعميػة الػذات كمسػتكم الطمػكح (. 2011) نفيف ،المصرم -
 جامعػة، منشػكرة غيػر ماجسػتير رسػالة ،عينة مف طمية جامعة األزىر بغػزة لدلاألكاديمي 

 .فمسطيف غزة،، الزىرا
 لمعامميف الكظيفي األداء عمى كتأثيره التنظيمي المناخ( : "  2010)  شامي ، حةيصم -

 بكقرة محمد جامعة ، ماجستير رسالة"  بكمرداس بكقرة أمحمد"  جامعة حالة ،دارسة
 .ئراالجز  ، ريسيالت كعمـك كالتجارية االقتصادية العمـك ةيكم ، بكمرداس

اتجػاه أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة القػدس المفتكحػة نحػك (. 2015. )سامي، الصيفي -
 الجامعػػة، ، منشػػكرة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة. التعمػػيـ االلكتركنػػي كعالقتػػو بفاعميػػة الػػذات

 .غزة االسالمية
( "التػديف كعالقتػو بفاعميػة الػذات 2012األنصارم ، ىيفاء حسػيف كعبػد الخػالؽ ،أحمػد .) -

( ،ص 1( ، ع)22ة" .مجمػة الدراسػات النفسػية ، مصػر، ـ)ثالث عينػات ككيتيػ لدلكالقمؽ 
 (.180-149ص )

 .كالتكزيع لمنشر الصفاء دار: عماف التنظيمي، السمكؾ (.2002.)كاظـ خضير، حمكد -
 الطبعػػة ،"األعمػػاؿ منظمػػات فػػي التنظيمػػي السػػمكؾ" (.2010).سػػمماف محمػػكد، العميػػاف -

 .لمنشر كائؿ دار: عماف الثانية،
 اإلدارم الفكر بيف مقارنة دراسة - التنظيمي السمكؾ مشكالت (2005.)عبد يكسؼ بحر، -

 .السكداف النيميف، جامعة منشكرة، غير دكتكراه رسالة اإلسالمي، كالفكر الحديث
 اإلنسػػاني التنظيمػػي السػػمكؾ دراسػػة: التنظيمػػي السػػمكؾ (1993.)قاسػػـ محمػػد، القريػػكتي -

 .الشرؽ مكتبة: عماف، الثانية ةالطبع ،اإلدارية المنظمات في كالجماعي الفردم
 الػػػدار: اإلسػػػكندرية الميػػػارات، بنػػػاء مػػػدخؿ: التنظيمػػػي السػػػمكؾ (2005.)أحمػػػد مػػػاىر، -

 .مصر .الجامعية
كيفية التعامؿ مع إدارة ضغكط العمؿ، الدار الجامعية، االسػكندرية،  (2005.) أحمد ماىر، -

 مصر.
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 كالجماعػة الفػرد سػمكؾ كأسػس مفػاىيـ: التنظيمػي السمكؾ (1995.)محمد كامؿ، المغربي -
 .كالتكزيع لمنشر الفكر دار: عماف، الثانية الطبعة التنظيـ، في

 القػػػرارات(2006.)مكسػػػى عػػػدناف ىشػػػاـ كحجػػػازيف، الػػػرحمف، عبػػػد أحمػػػد عمػػػي عياصػػػرة، -
 .كالتكزيع لمنشر الحامد دار: عماف التربكية، اإلدارة في القيادية

 إدارة فػػي: التنظيمػػي السػػمكؾ (2005. )حمػػدم السػػيد، المجيػػد كعبػػد، عبػػده فػػاركؽ، فميػػو -
 .كالتكزيع لمنشر المسيرة: عماف التعميمية، المؤسسات

 دراسػػة: التكنكلػػكجي االقتنػػاء إطػػار فػػي التنظيمػػي المنػػاخ (1994.)رفيػػؽ باسػػمة النػػكرم، -
 غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،"جػػػدة مدينػػػة فػػػي السػػػعكدية الصػػػناعية المنشػػػ ت عمػػػى تطبيقيػػػة
 .جدة العزيز، عبد الممؾ جامعة منشكرة،

 ، القػاىرة التكزيػع ك النشػر الفجػر ،دار التنظيمػي المنػاخ (2010.)حمادات حسف ،محمد -
 .مصر

 التنظيمػػي رع ا كالػػص التنظيمػػي المنػػاخ بػػيف العالقػػة: ( 2012). راىيـإبػػ إيػػاد المػػدىكف، -
 غيػػر ماجسػػتير رسػػالة. غػػزة بقطػػاع الفمسػػطينية الجامعػػات فػػي اإلداريػػيف المػػكظفيف لػػدل
 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة نشكرة،م

(. عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي، الطبعػػة األكلػػى، دار الفكػػر، عمػػاف، 2000،خميػػؿ.) المعايطػػة -
 األردف .

 طرؽ-النمك -نامياتلدىا – البناء: الشخصية نظريات(  1986)  الحميد عبد جابر -
 .العربية النيضة دار القاىرة، التقكيـ، -البحث

 ، اإلدارة مجمػػػة ، اإلدارم الفكػػػر فػػػي التنظيمػػػي المنػػػاخ ،1996 ، محارمػػػو محمػػػد ، ثػػػامر -
 .  18/  المجمد ، 65/ العدد

 عينػة لػدل الػذات فاعميػة مسػتكم في الفركؽ( 2013ة ، برىاف كشرادقة ، ماىر. )حمادن -
حػػػاث . مجمػػػة القػػػدس المفتكحػػػة ل ب رمػػػكؾالي جامعػػػة فػػػي سػػػمعيا المعػػػكقيف الطمبػػػة مػػػف

 (. 398-367ص )(، ص 34(، ع)2كالدراسات ، ـ )
 عينػة لػدل الػذات فاعميػة مسػتكم في الفركؽ( 2013. )ماىر،  كشرادقة برىاف،  حمادنة -

 ل بحػػػاث المفتكحػػػة القػػػدس مجمػػػة.  رمػػػكؾالي جامعػػػة فػػػي سػػػمعيا المعػػػكقيف الطمبػػػة مػػػف
 (.190-188) ص ص(، 34)ع(، 2) ـ،  كالدراسات

 كزارات كالدكائر المركزيػة فػي األردف.أبعاد المناخ المؤسسي في ال (1994العكاممة، نائؿ.) -
 مجمة دراسات الجامعة األردنية، العدد الثالث، المجمد الحادم كالعشركف،.
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 أجيزة في العامميف أداء عمى كأثره التنظيمي المناخ (1999) .محمكد محمد الذنيبات، -
 المجمد ألكؿ،ا العدد ،اإلدارية لمعمـك دراسات مجمة. األردف في اإلداريةك  ةاليالم الرقابة
 .السادس

 فػي المصػرفية المدنيػة الخدمػة كتطكير التنظيمي المناخ) (1987).الفتاح عبد الشربيني، -
 .عشر الحادم المجمد الثالث، العدد ،اإلدارية العربية المجمة(. الككيتية التجارية البنكؾ

مبػػة ط لػػدل( فاعميػػة الػػذات 2014عريبػػات، أحمػػد عبػػد الحمػػيـ كحمادنػػة، برىػػاف محمػػكد ) -
المرحمة الثانكية في منطقة بني كنانة في ضكء متغيرم النكع االجتماعي كالتحصيؿ. مجمة 

 (.109-89( ،ص ص )1( ، ع )15العمـك التربكية كالنفسية ، ـ)
طػالب  لػدل( تكقعات الفاعمية الذاتية كسػمات الشخصػية 1990الفرماكم ، حمدم عمى .) -

 (480-371، جامعة المنصكرة ، ص ص )الجامعة ، المجمة العممية ، كمية التربية 
 

 .ثالثا: المراجع األجنبية
Lee, Y., Patterson, P., & Vega, L. (2011).Perils to Self-Efficacy- 

Perceptions and Teacher- reparation Quality among Special 
Education Intern Teachers. Teacher Education Quarterly, 1(1): 61- 
67. 
Cáceres,R. (2011),Self- efficacy in Written Composition – 

among Deaf and Hearing Students in Primary and Secondar 
Education. Electronic Journal of Research in  Educational 
Psychology,9(3),1353-1376 . 

- Bandura , A. (1977). self-efficacy. Toward a unifying theory of 
behavioral change . Psychological Review , 84 , pp 191-215. 

Schawrzer, R.(1994).General Perceived Self –Efficacy in14      - 
Cultur Washington Dc:Hemisphere.. 

- Brown ,C.& Bettine L (1999) . Self-Efficacy Beliefs and Career 

Journal of Sssessment ,  Vol .10 (3) . PP 232-251. , Development 
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 قائمة المالحؽ
 ( أسماء السادة المحكميف1ممحؽ رقـ :) 

 ( رسالة التحكيـ كأدكات الدراسة قبؿ التحكيـ 2ممحؽ رقـ :) 

 ( أدكات الدراسة بعد التحكيـ 3ممحؽ رقـ :) 
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 المالحؽ قائمة

 المحكميف السادة أسماء(: 1) رقـ ممحؽ 

 مكاف العمؿ  سـاال

  جامعة األقصى عايدة صالحد. أ. 

 العميا لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية محمد المدىكفد. 

 اإلسالمية الجامعة جميؿ الطيراكمد. 

 اإلسالمية الجامعة الرنتيسي أحمد. د

 اإلسالمية الجامعة سمكر أكـر. د      

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبك الركس 

 العميا لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية نبيؿ المكحد. 

 العميا لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية كاديةد. أحمد ال

 األزىر جامعة اآلغا كفيؽ. د

 زىر األ  جامعة د. محمكد عكاشة 

 األزىر جامعة د. كائؿ ثابت
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 تحكيـال قبؿ الدراسة كأدكات التحكيـ رسالة(: 2) رقـ ممحؽ

 أكاديمية اإلدارة والسياسة

 للدراسات العليا

 القيادة واالدارة



 

 حفظه هللا ورعاه,,,            األستاذ الدكتور /                               

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 الموضوع / تحكيم استبانة 

 

ه بفاعلية الذات لدى العاملين في شركة المناخ التنظيمي وعالقتٌقومالباحثبدراسةبعنوان"

"توزيع كهرباء محافظات غزة

دارة,وقدأعدالباحثىدرجةالماجستٌرفًالقٌادةواإللمتطلباتالحصولعلوذلكاستكمالا

ستة من وٌتكون التنظٌمً المناخ لقٌاس األول القسم قسمٌن من تتكون التً الستبانة هذه

 ( وهً نظيمي, القيادة, مشاركة العاملين, نمط االتصال, طبيعة العمل, الهيكل التمجالت

التكنولوجيا (,  وهً مجالت ثالث من وٌتكون الذات فاعلٌة لقٌاس الثانً )القدرة والقسم

رأٌكموالفاعلية, التحكم بالذات, القيادة الشخصية(  بإبداء تتكرموا أن سٌادتكم من فأرجو ,

الفقراتللمجالتالمذكورة,ومدىالسالمةاللغوٌةللعباراتبفقراتالستبانة,ومدىمالئمة

وإجراءالتعدٌلالذيترونهمناسبا0



مالحظة/سوفٌتمتطبٌقالستبانةعلىعٌنةمنموظفًشركةتوزٌعكهرباءمحافظات

التعلٌمً,سنواتالخبرة,مكانالعمل,الٌة)الجنس,العمر,المستوىالتغزةوفقالمتغٌرات

المستوىالوظٌفً(0



وتفضلوابقبولفائقالحتراموالتقدٌر,,,,

الباحث/إٌادشعبانالصورانً
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      ثانيا : المناخ التنظيمي 
فيما يمي مجمكعة مف العبارات كأماـ كؿ عبارة خمس درجات لئلجابة  

 ( في المكاف المناسبxيرجي كضع إشارة )
مكافؽ 
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 
 بشدة

      الييكؿ التنظيمي (1) 
      ىناؾ تناسؽ لمكظائؼ مع طبيعة الييكؿ التنظيمي 1
      ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية 2
      يتميز ىيكؿ الكحدة التي أعمؿ فييا بالتصميـ الجيد    3
      يتميز الييكؿ التنظيمي بالمركنة 4
      كاالزدكاجية في األعماؿ كالكظائؼمف التداخؿ  ةاليعىناؾ درجة  5
      يساعد تقسيـ العمؿ في الشركة عمي تحقيؽ أىدافيا  6
      يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمشركة مع طبيعة كمياـ الشركة 7
      تتناسب تخصصات العامميف بالشركة مع طبيعة كمياـ ككاجبات كظائفيـ 8
      تعاكف بيف أجزاء الييكؿ التنظيمي  مف االتصاالت كال اؿع ىناؾ مستكل 9

      الييكؿ التنظيمي بالشركة يساعد عمي سرعة إيجاز كجكدة العمؿ 10
      القيادة (2) 

      يساعد أسمكب القيادة في الشركة التي بيا عمي تقدميا  11
      يتميز الرئيس الذم أعمؿ في إمرتو بكضكح الرؤيا  12
      تخاذ القراراؿ لممكظفيف لممشاركة في يفتح الرئيس المجا 13
      التغيير كاإلبداع رئيس بتحفيز األفراد كتشجيعيـ عمىييتـ ال 14
      تقدـ اإلدارة لي الدعـ لمقياـ بعممي  15
      ىناؾ ثقة كتعاكف بيف الرئيس كالمرؤكسيف  16
      يشجع الرئيس مرؤكسيو إلبداء كجية النظر كاالقتراحات  17
      يتـ تشجيعي لحؿ مشكبلت العمؿ بنفسي  18
      ا برغبات المرؤكسيف ا كبيرن يبدم الرئيس اىتمامن  19
      تتـ معاممتي بالتساكم مع اآلخريف دكف أم تمييز 20
      مشاركة العامميف مدل (3) 

      يشارؾ العاممكف في صنع القرارات التي تتعمؽ بكحدات العمؿ  21
     كلكف اجتماعات مفتكحة مع العامميف يسمح بيا بالحكار دكف ؤ د المسيعق 22
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 قيكد
      تخاذ القرارات اليامة كتحمؿ مسؤكلياتياايمتمؾ العاممكف القدرة عمي  23
      تعطي العامميف الفرصة لحؿ مشاكميـ بأنفسيـ   اإلداريةالفمسفة  24
      ؿ يشارؾ العاممكف في كضع أىداؼ كحدات العم 25
      يتـ حؿ المشكبلت التي تكاجو كحدات العمؿ بشكؿ جماعي  26
      التعاكف بيف الزمبلء مناسب مستكل 27
      تساىـ مقترحات العامميف في بناء الخطة التدريبية 28
      يشارؾ العاممكف في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـ 29
      ة تقييـ أدائيـ يشارؾ العاممكف في عممي 30
      نمط االتصاؿ (4) 

      تحقيؽ أىداؼ الشركة يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى 31
      يتـ إنجاز االتصاالت بيف الرؤساء كالمرؤكسيف بسرعة كبيرة  32
      بالسيكلة كالمركنة اإلداريةتتميز االتصاالت  33
      أفقية(-ىابطة-ات )صاعدةقنكات االتصاؿ مفتكحة في جميع االتجاى 34
      تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ االتصاالت  35
      تعتمد الشركة عمي استخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة في االتصاالت 36
      المعمكمات المنقكلة عبر االتصاالت تتصؼ بالدقة البالغة 37
      العميا بدكف عكائؽ  يةاإلدار يمكف االتصاؿ بالمستكيات  38
      تتـ االتصاالت داخؿ كحدة العمؿ كما بيف الكحدات المختمفة بكؿ سيكلة 39
تكفير المعمكمات البلزمة التخاذ  يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى 40

 القرارات
     

      طبيعة العمؿ (5) 
      ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ مناسبة 41
      مكاتب تكفر الراحة النفسية كالبدنيةتصاميـ ال 42
      تحرص اإلدارة عمي تكفير مقكمات األمف كالسبلمة 43
      ال تغمب األعماؿ الركتينية عمي كاجباتي الكظيفية  44
      يتيح لي العمؿ فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار 45
      حجـ العمؿ يتبلءـ مع قدراتي الشخصية 46
      كلياتي تتفؽ مع قدراتي كمياراتيت العمؿ المتعمقة بمسؤ إجراءا 47
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      ال تكجد قيكد بيركقراطية صارمة مفركضة عمي أدائي لكاجباتي 48
      ال أشعر بالظمـ حياؿ الكجبات الممقاة عمي عاتقي في العمؿ 49
      مينتي تمنحني تقدير كاحتراـ اآلخريف في المجتمع  50
      التكنكلكجيا (6) 

      تحرص الشركة عمي مكاكبة آخر التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة 51
      تكفير الشركة الكسائؿ التقنية المناسبة لمربط بيف أجزائيا  52
      تنسجـ التكنكلكجيا المستخدمة مع متطمبات العمؿ  53
      ميف أداء العام تكنكلكجيا المستخدمة في رفع مستكلتساىـ ال 54
      تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في سرعة إنجاز العمؿ  55
جكدة الخدمات المقدمة  المستخدمة في رفع مستكل التكنكلكجيا تساىـ 56

 لمجميكر
     

      تتميز البرامج كتطبيقات الحاسكب بسيكلة االستخداـ  57
      ا تتميز المعمكمات كالبيانات بكفرتيا كسيكلة تناكلي 58
      ىناؾ استعداد لمتأقمـ كاالستجابة لمتغيرات التكنكلكجية بيدؼ زيادة األداء 59
قساـ جية المناسبة ألىداؼ الكحدات كاألىناؾ إلماـ جيد بالتطكرات التكنكلك  60

 كالشركة ككؿ 
     

      ثالثا: فاعمية الذات 
      ال يمكنني التعامؿ مع جميع العقبات التي تكاجينى 1
      لحميا ةجد طريقأذا كاجيتني عقبة ما فسكؼ إ 2
      ستطيع كضع الحمكؿ المناسبة ألم مشكمة قد تكاجيني أ 3
      ذا بذلت الجيد المناسب إتمكف مف حؿ المشاكؿ السيمة أ 4
      يمكف لبعض العقبات أف تحكؿ بيني كبيف تحقيؽ أىدافي  5
      ا دؼ ميما كاف بعيدن أم ى إلىيسيؿ عمي الكصكؿ  6
       اليآمال يمكنني كضع الخطط المناسبة لتحقيؽ  7
      يمجأ لي زمبلئي لحؿ معظـ مشكبلتيـ  8
      يسيؿ عمى زمبلئي حؿ كثير مف المشاكؿ التي يصعب عمي حميا  9

       يإلالمجكء  إلىثقة زمبلئي في مياراتي ىي التي تدعكىـ  10
      مشكمة ولدياعدة أم فرد يمكنني مس 11
      حداث غير المتكقعةمقدرتي عمي التعامؿ بكفاءة مع األال أثؽ في  12
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      باىره  سيككف لي مستقبؿه  13
      عندم كثير مف الطمكحات التي سكؼ أنجزىا 14
      ستطيع التعامؿ مع المكاقؼ مضمكنة العكاقبأ 15
      في مأزؽ ما  نفسي ة عندما أجديمكنني التفكير بطريقة عممي 16
      يصعب عمي إقناع أم إنساف بأم شيء  17
      أستطيع المحافظة عمي اتزاني في المكاقؼ الصعبة 18
      ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أم إنساف 19
      خريف مف زمبلئي  يمكنني السيطرة عمي انفعاالت اآل 20
      ئي بآرائي لثقتيـ الكبيرة في شخصيتي يقتنع زمبل 21
      تبع جميع إشارات المركر طالما يمتـز بيا الجميع أ 22
      تباع نفس األسمكباالتعامؿ مع اآلخريف بجدية ال يجبرىـ عمي  23
      م مشكمة تكاجينى أالتفكير في حؿ  ييصعب عم  24
      جيني مف مشكبلت حمكؿ منطقية لما يكا إلىأستطيع الكصكؿ  25
      أرم نظرات السخرية بقدراتي في عيكف زمبلئي  26
      أىدافي كتحقيؽ غاياتي  إلىيصعب عمي الكصكؿ  27
       كثيرةن عندما تكاجيني مشكمة أجد عندم حمكالن  28
      يمكنني التعامؿ بكفاءة مع مستجدات الحياة 29
      ات جديدةيصعب عمي التكافؽ مع أم مجتمع 30
      ي في حؿ كؿ ما يكاجيني مف مشكبلت عتمد عمي نفسأ 31
      يا يإليمكنني تكقع نتائج الحمكؿ التي أصؿ  ةاليالعا لقدراتي نظرن  32
      اكىبني اهلل عز كجؿ مف القدرات ما يجعمني أعيش سعيدن  33
      ذا عارضني أحد أككف أنا الخاسر في النيايةإ 34
      نساف يصعب عمي التغمب عميوإعاقني أم أذا إ 35
      نتصر لنفسي في كثير مف المكاقؼ أ 36
      هنساف عند حدإيصعب عمي إيقاؼ أم  37
      ترؾ حقي ميما كاف مع أم إنسافأال  38
      ك سمبيةأترؾ اإلنساف لحقكقو ال يعد انيزامية  39
      في المكاقؼ التي تتطمب ذلؾ نساف أف يضبط انفعاالتواإل ىعم 40
      ال يمكنني تحقيؽ كثيرا مف المفاجآت  41
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      مكانة مرمكقة في ىذا المجتمع  إلىسكؼ أصؿ  42
      ىدؼ محدد  إلىأستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي  43
      ما يريد  إلىليس مف الصعب عمي أم إنساف أف يقكدني  44
      را مف المسؤكليات أستطيع تحمؿ كثي 45
      يمكنني القياـ بالقميؿ مف األدكار في الحياة 46
      تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدـ كجكدم معيـ  47
      اا كمشكقن كجكدم في أم مكاف كفيؿ بأف يجعمو ممتعن  48
      ؼ بوكم  يمكنني إضافة القميؿ ألم عمؿ أُ  49
      ألعماؿ السيمة يكمفني جميع مف حكلي با 50
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 التحكيـ بعد الدراسة أدكات(: 3) رقـ ممحؽ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  الزميؿ الفاضؿ / الزميمة الفاضمة بعد التحية ،

دارة كاإلدارة ، فإنني ستير مف أكاديمية اإللغرض استكماؿ متطمبات الحصكؿ عمي درجة الماج
العامميف في  لدلالمناخ التنظيمي كعالقتو بفاعمية الذات " نكاف: أقكـ بإجراء دراسة تطبيقية بع

ـ بتعبئة االستبانة المرفقة، بعد قراءة كؿ عبارة " يرجى التكر شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة
في الخانة التي تعبر عف مدل مكافقتكـ ( x)مف عبارات االستبانة قراءة متأنية ككضع عبلمة 

ا بأف إجابتكـ ستعامؿ بسرية تامة كأنيا لف تستخدـ إال تعممكف بو.عممن عمييا حسب الكاقع الذم 
  يا الدراسة.إليدقتيا صحة النتائج التي ستتكصؿ  غراض البحث العممي فقط كتتكقؼ عمىأل

 شاكريف لسيادتكـ تعاكنكـ الصادؽ

 الباحث : إياد الصكراني 

 أكال: المعمكمات الشخصية:

 المناسبة  بةاإلجا أماـ x))يرجى كضع إشارة 

 الجنس:      ) ( ذكر  ) (أنثى

 سنة فأكثر  46مف) (سنة  45 إلى 36مف ) (سنة  35إلى 26مف ) (سنة فأقؿ25العمر:) (مف 

 دراسات عميا  ) ( بكالكريكس ) (دبمـك  ) (ثانكيو عامة) (أقؿ مف ثانكية ) (المستكم التعميمي: 

  سنة فأكثر  11مف ) (سنة 10 إلى7مف ) ( سنة 6 إلى4مف ) (سنة فأقؿ 3مف) (سنكات الخبرة:

 رفح) (   الكسطى) ( خانيكنس  ) ( الشماؿ ) ( غزة  ) ( مكاف العمؿ المقر:   

)مدير مقر/مدير  إدارة كسطى) ( إدارة عميا )مدير عاـ /مدير إدارة(  ) (المستكم الكظيفي:
 إدارة دنيا )رئيس شعبة/مكظؼ() ( دائرة/رئيس قسـ( 
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 الدرجة
1 - 10 

 :تكافر المناخ التنظيمي ثانيا:
 الرقـ الفقرات

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 كلما حيث01-0 مً التدرج باشتخدام الاشتباهة أشئلة عً إلاحابة مىكم هرحو 

 .الفقرات في يرد ما عً ةاليالع موافقتكم عً ذلك دل 10 مً إحابتكم اقتربت

 

  
     

   

           الييكؿ التنظيمي (7) 
           ىناؾ تناسؽ لمكظائؼ مع طبيعة الييكؿ التنظيمي 1
           ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية 2
           يتميز ىيكؿ الكحدة التي أعمؿ فييا بالتصميـ الجيد  3
           يتميز الييكؿ التنظيمي بالمركنة 4
           عماؿ كالكظائؼمف التداخؿ كاالزدكاجية في األ ةاليعىناؾ درجة  5
           يساعد تقسيـ العمؿ في الشركة عمي تحقيؽ أىدافيا  6
           يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمشركة مع طبيعة كمياـ الشركة 7
           تتناسب تخصصات العامميف بالشركة مع طبيعة كمياـ ككاجبات كظائفيـ 8
           كالتعاكف بيف أجزاء الييكؿ التنظيمي  مف االتصاالت  اؿعىناؾ مستكل  9

           سرعة إنجاز كجكدة العمؿ الييكؿ التنظيمي بالشركة يساعد عمى 10
           القيادة (8) 
           يساعد أسمكب القيادة في الشركة التي أعمؿ فييا عمى تقدميا  1
           يتميز الرئيس الذم أعمؿ معو بكضكح الرؤيا  2
           يفتح الرئيس المجاؿ لممكظفيف لممشاركة في اتخاذ القرار 3
           ييتـ الرئيس بتحفيز األفراد كتشجيعيـ عمى التغيير كاإلبداع 4
           تقدـ اإلدارة لي الدعـ الكافي لمقياـ بعممي  5
           ىناؾ ثقة كتعاكف بيف الرئيس كالمرؤكسيف  6
           ع الرئيس مرؤكسيو إلبداء كجيات النظر كاالقتراحات يشج 7
           يتـ تشجيعي لحؿ مشكبلت العمؿ بنفسي  8
           يبدم الرئيس اىتماـ بتكجيات المرؤكسيف  9

           تتـ معاممتي بالتساكم مع اآلخريف دكف أم تمييز 10
           مشاركة العامميف (9) 
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           عاممكف في صنع القرارات التي تتعمؽ بكحدات العمؿ يشارؾ ال 1
يعقد المسئكلكف اجتماعات مفتكحة مع العامميف يسمح بيا بالحكار دكف  2

 قيكد
          

           يمتمؾ العاممكف القدرة عمى اتخاذ القرارات اليامة كتحمؿ مسؤكلياتيا 3
           صة لحؿ مشاكميـ بأنفسيـ  تعطي العامميف الفر  اإلداريةالفمسفة  4
           يشارؾ العاممكف في كضع أىداؼ كحدات العمؿ  5
           يتـ حؿ المشكبلت التي تكاجو كحدات العمؿ بشكؿ جماعي  6
           مستكل التعاكف بيف الزمبلء مناسب 7
           تساىـ مقترحات العامميف في تطكير خطو عمؿ الشركة 8
           يشارؾ العاممكف في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـ 9

           يشارؾ العاممكف في عممية تقييـ أدائيـ  10
           نمط االتصاؿ (10) 
           يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة 1
           بسرعة كبيرة يتـ إنجاز االتصاالت بيف الرؤساء كالمرؤكسيف  2
           بالسيكلة كالمركنة اإلداريةتتميز االتصاالت  3
           أفقية(-ىابطة-قنكات االتصاؿ مفتكحة في جميع االتجاىات )صاعدة 4
           تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ االتصاالت  5
           يثة كمتطكرة في االتصاالتتعتمد الشركة عمى استخداـ كسائؿ حد 6
           المعمكمات المنقكلة عبر االتصاالت تتصؼ بالدقة البالغة 7
           العميا بدكف عكائؽ  اإلداريةيمكف االتصاؿ بالمستكيات  8
           تتـ االتصاالت داخؿ كحدة العمؿ كما بيف الكحدات المختمفة بكؿ سيكلة 9

اـ االتصاؿ بالشركة عمى تكفير المعمكمات البلزمة التخاذ يساىـ نظ 10
 القرارات

          

           طبيعة العمؿ (11) 
           ساعات العمؿ كمكاعيد الدكاـ مناسبة 1
           تصاميـ المكاتب تكفر الراحة النفسية كالبدنية 2
           تحرص اإلدارة عمى تكفير مقكمات األمف كالسبلمة 3
           كاجباتي الكظيفية  ال تغمب األعماؿ الركتينية عمى 4
           يتيح لي العمؿ فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار 5
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           حجـ العمؿ يتبلءـ مع قدراتي الشخصية 6
           إجراءات العمؿ المتعمقة بمسئكلياتي تتفؽ مع قدراتي كمياراتي 7
           طية صارمة مفركضة عمى أدائي لكاجباتيال تكجد بيركقرا 8
           أشعر بالعدالة حياؿ الكاجبات الممقاة عمى عاتقي في العمؿ 9

           مينتي تمنحني تقدير كاحتراـ اآلخريف في المجتمع  10
           التكنكلكجيا (12) 
بيئة تحرص المؤسسة عمى مكاكبة آخر التطكرات التكنكلكجية في ال 1

 المحيطة
          

           تكفر الشركة الكسائؿ التقنية المناسبة لمربط بيف أجزائيا  2
           تنسجـ التكنكلكجيا المستخدمة مع متطمبات العمؿ  3
           تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في رفع مستكل أداء العامميف  4
           عة إنجاز العمؿ تساىـ التكنكلكجيا المستخدمة في سر  5
           المستخدمة في رفع مستكل جكدة الخدمات المقدمة  التكنكلكجيا تساىـ 6
           تتميز البرامج كتطبيقات الحاسكب بسيكلة االستخداـ  7
           تتميز المعمكمات كالبيانات بكفرتيا كسيكلة تناكليا  8
           تجابة لمتغيرات التكنكلكجية بيدؼ تطكير األداءىناؾ استعداد لمتأقمـ كاالس 9

ىناؾ إلماـ جيد بالتطكرات التكنكلكجية المناسبة ألىداؼ الكحدات كاألقساـ  10
 كالشركة ككؿ 

          

           ثالثا: فاعمية الذات 
           القدرة ك الفاعمية (1) 
           كب منظـ أستطيع معالجة المياـ التي تطمب مني بأسم 1
           القدرة عمى التمييز بيف ما استطيع كما ال استطيع فعمو  لدل 2
           يمكنني تحقيؽ األىداؼ التي أضعيا لنفسي  3
           استطيع إيجاد كسائؿ مناسبة لمكاجية العقبات التي تكاجيني 4
           أنجز األعماؿ التي أكمؼ فييا عمى أكمؿ كجو  5
           أخطط جيدا لممياـ قبؿ تنفيذىا 6
           القدرة عمى استخداـ المعمكمات المتكفرة إلنجاز العمؿ   لدل 7
            ةاليعأستطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني بفاعمية  8
           القدرة عمى التعامؿ مع ضغكط الحياة التي تكاجيني لدل 9
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 ككيف صدقات جديدة في أم مكاف أتكاجد فيو يمكنني ت 10
 

          

           التحكـ بالذات  (2) 
           أتحكـ بانفعاالتي في المكاقؼ المختمفة  1
           أسيطر عمي مشاعر اإلحباط إذا أخفقت في مكقؼ معيف    2
           أفكر بيدكء في كافة المكاقؼ التي تكاجيني 3
           لعمؿ تحت الضغط بشكؿ دائـيمكنني ا 4
           أمتمؾ طاقة إيجابية إلنجاز األعماؿ المككمة لي  5
           لدل ثقة في نفسي كفي إمكاناتي  6
           أشعر بأنني شخص ميـ في المجتمع  7
           أتجنب العصبية في كافة المكاقؼ  8
ف كان 9            ت صعبة    أتفاءؿ بإنجاز المياـ كا 

           أعتقد أف لدل ركح المثابرة كالنجاح  10
           القيادة الشخصية (3) 
           أستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي بنجاح  1
           أستطيع تحمؿ الكثير مف المسؤكليات  2
           أقكـ بتقديـ اقتراحات لمساعدة زمبلئي   3
           أقناع اآلخريف بكجية نظرم  أستطيع  4
           لدل القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف 5
           مف الصعب عمى اآلخريف قيادتي  6
           أستمتع بالعمؿ مع اآلخريف نحك تحقيؽ األىداؼ المشتركة 7
           رؤية بعيدة المدل في القضايا المختمفة  لدل 8
           إرادة كعزيمة قكيتيف عند اتخاذ القرارأمتمؾ  9

           يعتمد زمبلئي عمي في كثير مف األعماؿ كالمياـ الصعبة 10
 


