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الملخص
ًدخذ للد لك ك لل ،كف إلى لل اإخ لل االي ي ال ،ق س بإال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي بإ دلك
لل،إ ك ليصإك للا يك الل إقيق أًدلف للد لك ك ل ةدم للبإإث لل اهج للالص ي لل إيييي الأ،د
للبإإث ل بإا ي لر ع للبيإاإذ إيث طبقذ ل بإاك لل اإخ لل االي ي الل بإاك لال لز لالا ،إلي

،يى ر يع لل،إ يي

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك البي ذ ،ياك للد لك ك  )163الال إد

ال الال ك .خ الصيذ للد لك ك إلى ر ال،ك

الى الخك لل اإخ لل االي ي خي

للا إئج أً هإ أ

الى لال لز لالا ،إلي

ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك  )%57.088الًي ا بك ال طك البي

لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك  )%69.44الًي ا بك ك ،ك ال بي الرالد

 ،قك طكديك دللك إإصإئيإد بي لل اإخ لل االي ي الللدكرك للرييك ل لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ال ،قك طكديك بي للهير لل االي ي الللقيإد اللل شإكرك خي ل ةإ

للقكلك اللال صإ اللل اللص اللال لز لالا ،إلي خي إي

لم الهك  ،قإذ دللك إإصإئيإد بي

للإاللخز اللال لز لالا ،إلي البي لل رااللالريإ لل الخك اللال لز لالا ،إلي.

ر إ بي

أاس ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك خي

ال طإذ ل رإبإذ لل بإالاي

الى لل اإخ لل االي ي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز ،زى ل

للراس ال يك لل لً لل،ي ي خي إ الهكذ خكالق ،زى ل
ل

إال

يك

يك للإإلك لالر إ،يك الخكالق ،زى

يك االلذ للةد ك الال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك خي

ال طإذ ل رإبإذ لل بإالاي

إال

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي قطإ غز

،زى ل

يكلذ للراس الللإإلك لالر إ،يك اللل لً لل،ي ي ال االلذ للةد ك.

الخي (الء ا إئج للد لك ك أالصى للبإإث ب(كالك إ،دلد ًير

لل،

االي ي ك ال اإ ب لطبي،ك

للا ي الأً يك ل،دلد االإم إاللخز اإ ب لرإخك لل،إ يي بإيث اح للإاللخز ،يى أ إس

ا إئج قييم لألدلء الأ

لل رااللالريإ لل ،إصك الأ

يرال ً ل للاالإم ،إدالد ال الخيك أرهز ل صإ

يح ل دلك لل كصك لي،إ يي ،يى ل ةدل هإ خي لال صإ بإلكل إء

اللألق إم ل دلكيك لل ة ي ك ال(كالك إديد

للا يك ،يى أ يرالاالل

ال اللص

قالم ،يى

يإ إذ الة يإك ال ،يي

الب لال لز لالا ،إلي للريد.

،

لل،إ يي

ب كلرز للصإك

Abstract
The study aims to identify the organizational climate and its relationship
by balance emotional among workers the General Administration of Mental
Health, and the achievement of objectives of the study, the researcher used
descriptive and analytical approach, and the researcher developed two
questionnaires to collect data, as applied organizational climate questionnaire
and identify unbalance emotional on all employees of the General Department
of Mental Health, the study was conducted (163) male and female employees.
Eventually.
The study results showed that the level of the regulatory climate in the
General Administration of Mental Health provides (57.088%) which is middle
percentage, Emotional equilibrium reached among workers in public
administration mental health level (69.44%) which is a high percentage. There
were a statistically significant positive correlation between organizational
climate and the total score for the emotional equilibrium among workers the
General Administration of Mental Health. There were a correlation between
organizational structure, leadership and participation in decision-making and
communication and emotional equilibrium, while the function did not show
statistically significant relationship between incentives and emotional
equilibrium, and the technology available and emotional equilibrium.
Also the study results showed that there were a statistically significant
differences in the regulatory climate in the public administration of mental
health level there are no differences in the Gaza Strip due to the variable gender
and variable qualification, while the differences are attributed to the social
situation emerged, and differences due to the variable years of experience.
There were no statistically significant differences in the level of emotional
equilibrium among workers in public administration for Mental Health in the
Gaza Strip due to the variables of gender, marital status, academic
qualification, and years of experience.
In light of the study results, the researcher recommended the need to
develop a flexible and appropriate organizational structure to the nature of the
psychological work, prepare an adequate incentives for all employees so that
the system gives incentives on the basis of the results of performance
evaluation and that the system is fair. Must provide communication devices and
communication based on modern technology, and that the administration
provides the opportunity for employees to use to contact the presidents of
various administrative departments. To need the define of policies for the
selection and appointment of personnel on mental health centers to be with
good emotional equilibrium.

الفصل األول
اإلطـــار العــــام للدراســـة
 أوالً :مشكلة الدراسة وأسئلتها
 ثانياً :أهداف الدراسة
 ثالثاً :أهمية الدراسة
 رابعاً :فرضيات الدراسة
 خامساً :متغيرات الدراسة
 سادساً :حدود الدراسة
 سابعاً :مصطلحات الدراسة

الفصل األول :اإلطـــار العــــام للدراســـة
مقدمة:
ي،د لل اإخ لل االي ي

لل ي ه م بهإ اال إذ لأل ،إ

أراك لل،الل

الي هم خي

لل االي ي لل الخك ،يى قدكلذ لل الال ي

إيث يا،رس لل اإخ

هي إركلءلذ لل،

ال طبيق لل يإ إذ

اللال لك يريإذ لل ز ك ل إقيق لألًدلف.
الي أاك لل كد ،اد أدلء هإ س الأاشطك اللركلءلذ لل،
لل االي ي الاإ لل اإخ لل االي ي لً إ إد بإل إد
للقك للإإدب اللل،شكي
اللل ي

يز لل اال ك ،

ال إك إ هإ خ( د  ،االم لل،
اللأليدلالريإذ

،ي إء ل دلك ال،يم للا س خي لل،قد لألال

ليشيك إلى ر ال،ك
غيكًإ ال شر

اللأل اللق

ب

يكلذ االي يك ة ي ك؛ أً هإ لل اإخ

ً

قك ا بيإد خي بيئك لل،

للةصإئ

لل

للةصإئ

را يرك ل ي ك ل دلك لل،ييإ

ال يإ س اللركلءل س ر إ يد ،يى للقيم اللل،إدلذ اللل قإليد

الللطبقإذ لالر إ،يك

ال أايكًإ ،يى لل ،ييك لالا إريك

ال يال،

ال صكخإذ لل،إ يي خي لل االيم للديإإاي .)13 :2013
الأرد لل كيب الآةكال

، )76 :2005يى أ لل اإخ لل االي ي ،بإك  ،لل ،قإذ لل إئد خي

لل اللقف لل ة ي ك ر إ يدكرهإ لل كد الي (
إدكل ،لل كد ل ر ال،ك
ر ال،ك

لل ،قإذ لل شإبرك بي ةصإئ

لل اال ك الطبي،ك

لل ايكلذ اللل لاكلذ لل االي يك البه ل ي ،بك لل اإخ لل االي ي إصييك

للراللاب اهإ لال رإًإذ اللل يال ،اللل إ ،ذ بي

ر ع لل اال ك.

اللقد أرد رابإب ، )Gunbayi, 2007: 70يى أ لل اإخ لل االي ي كرب
دة بي ًير لل اال ك الا طهإ

لل

يكلذ لل ي

رهك الأ يالب للقإد الةصإئصهم الأدلء لل،إ يي الك(إًم

رهك أةكى .خي إ أشإك إ إدلذ  )17 :2008إلى أ
لل،إ يي الل دلك لل،ييإ اللل ،قك بياه إ اللل ،قك بي

لل اإخ لل االي ي ي أاك ب يال،

طيبإذ لل،

الللالكالف لل إيطك بس.

ال ي،بب لالا ،بإالذ دال لدك إياليبإد خبي إيبإ لألخبكلد باللء دلةب بيئبك لل ،ب أال ةإكرهبإ رب ل ،لال ب لز
لالا ،ببإلي يببلدب إلببى كخببع

ب الى للةيببإ

اليا ببي لل ريببك الي ببإ،د ،يببى خهببم صبكخإذ لرةبكي

ال اللق هم .)Stojiljkovic, 1998: 507
2

ر إ أ لال ب لز لالا ،بإلي ي ،ببك ال بطإد خإصب د غيبك صب يا هبي ب اإإيبك ،ابد لل كدديبك ال ب
اإإيببك أةببكى ،اببد لالادخإ،يببك البه ب ل خببإ لال ب لز لالا ،ببإلي إر بإد ال ببيطك ،يببى لل ب لذ ال ببيح
لصإإبهإ أ ير،

رإاس خي اقطبك بإ ب ال بط لل صب

الب،ببإك أةبكى؛ خبإ لال ب لز لالا ،بإلي

يإ م ،يى لل كد أ يرال بي لالادخإ اللل كدد.
الير،ب لال ب لز لالا ،ببإلي لل بكد قببإد لدك ،يببى (ببط لا ،إال ببس اللل ببيطك ،ييهبإ اللالهإكًببإ خببي صببالك
قبببال لر إ،ي بإد

ببإ،د ،يببى إقإ ببك  ،قببإذ لر إ،يببك ريببد ال قببديك شببإ،ك لرة بكي

القبببال

لل لذ اللاليرإبيك ال يز ي ،لالا ،إالذ بإ قكلكًإ الابال هإ للا بي أإ د .)44 :2002
اليكى رابإب  )Gunbayi, 2007: 75أ لا ،إالذ لل كد الل زلاس ي أاك بإلبيئبك لل االي يبك اللل ابإخ
لل ببإئد خيهببإ ال ببي إ الأ لل اببإخ لل االي ببي ي ،بببك ر ال،ببك ب لل ايبكلذ لل ببي يةطببال إب الًإ لل ببكد
الري ببإ رببإ لل اببإخ لل االي ببي اإ بببإد لي ببكد ري ببإ رإاببذ كد لل  ،ب أراببك قب بالالد الأراببك

بببكد خ ،ب

ر إء ةإصك الأ لل اإخ لل االي ي يشيك إلى للقيم لل بإئد الدكربك لل،دللبك لل االي يبك اليبك بط باقبك
لل كد ب لالليس.
الي،د إقيق للصإك للا يك

أًم

طيبإذ إقيق كخإًيك لألخكلد اللل ر ،إذ الأصبإذ

كلرز للصإك للا يك إالى بأً يك بإل ك؛ اال لدك لي هإم لل ي قالم بهإ اللل ئإذ لل ي ه م بهم
ال ،ى ل ا ي هم

للااللإي لالا ،إليك اللالر إ،يك.

إيث ،كف للصإك للا يك ،يى أاهإ لل اللخق لل إم أال لل رإ

بي للالالإئف للا يك لل إيطك

ع للقدك ،يى اللرهك لألز إذ للا يك لل،إديك لل ي ط أك ،إد ،يى لل كد

ع ل إ إس

لاليرإبي بإل ،إد الللر إيك الًي إإلك اإب ك ا بيإد أبال يف الللاإشكب .)27 - 26 :2009
اللاط قإد
لل،إ يي

أً يك للصإك للا يك الأً يك لل كلرز لل ي ه م ب طيبإذ للصإك للا يك خإ
خيهإ ياللرهال

خئإذ ة ي ك ال( الط قد لاك خي قد لك هم ،يى إقيق أًدلخهم

للشةصيك الأًدلف لل ل ك ا هإ .الً ل ي طيب الخك اإخ االي ي ي إ،دًم ،يى اللرهك
إديإذ لل،

ال ،ج شر هم ال إقيق أًدلخهم .ر ل ،خإ لل،إ يال بإلصإك للا يك يرب

أ ي ،الل بإا ،إالذ ريد

إ،دًم ،يى لل ريف ع طبي،ك للإإالذ اللال(طكلبإذ للا يك لل ي

كدد ،ييهم.
3

ًاإ أ ي خرك للد لك ك للإإليبك ليبكبط ببي لل ابإخ لل االي بي للب ب ي بالد ل دلك لل،إ بك ليصبإك

خ

للا يك اللال لز لالا ،إلي الكد خ ،لل الال ي

رإ لل اإخ لل االي ي.

أوالً :مشكلة الدراسة وأسئلتها.
ي،ب لالا ،إالذ دال لدك إياليإد خي صكخإذ لل كد؛ رإ ا س ال رإ لرةكي

الللشبة

لل بالب ب

للااللإي لالا ،إليك ي راس (بط لا ،إال س برإخك لل اللقف ال ع لل كد بإ لز لا ،بإلي ير،يبس قبإد لدك
،يى خهم لل ايكلذ لل إيطك بس القبإد لدك ،يبى خهبم صبكخإذ ال بيال ،لرةبكي الكبطهبإ بإا ،بإال هم
البإل إلي ي ر

لل أايك خيهم ال ييك الرهإذ االكًم الً ل ي،د

لل،إ يال بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ال

ة

،

أرابك لل هبإم لل بي يقبالم بهبإ

للبإإث بإ دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك

الإال أً يك الخيك اإخ االي ي اإ ب لير لل الالف قإد لدك ،يى أدلء هإ س ال هي إربكلءلذ
اليببكى للبإإببث بببأ

لل ،ب

إركلءلذ لل،

ببأايك لل اببإخ لل االي ببي ال يق صببك ،يببى للراللاببب للر ب يك اللل لكإببك خببي

ب ي د ليلاك خي للراللاب للا يك لدى لل،إ يي  .ر ل ،الإبال للبإإبث صبكخإذ

اللا ،ب ببإالذ ب ببيبيك ب ب ب،ب ببض لل ب ببالال ي

القب ببد كرب ببع إلب ببى (ب بب،ف لألاال ب ببك الللي ب باللئح الللب ب ب لك ج

لل ةصصك لك،إي هم ال إقيق ل زلاهم لالا ،إلي ةإصك خبي الب للالبكالف اللل إبديإذ لل بي اللربس
كلرز ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك.
اليكى للبإإث بأ لل اإخ لل االي ي لل إئد ،ببإك ،ب

ر ال،بك ب لل ايبكلذ اللبدى لل بكد الق،بإذ

الط ببالل الأً ببدلف خيببال اللخق ببذ ببع لل ا ببإخ لل االي ببي لل ببإئد رإا ببذ كد أخ،إلببس ال ببيالرس ال صببكخإ س
اإ بك الي م بإ لز لا ،إلي أ إ إ ل رإ ة ف ل ،خإ لل ابإخ لل االي بي بيا،رس بيبإد ،يبى
ص بكخإذ لل،ببإ يي ال ببيالرهم اللا ،ببإال هم دلة ب لل ،ب  .ل ب ل اإصببك شببريك للد لك ببك خببي لل بلل
للبكئيس لل ببإلي :مــا العالقــة بــين المنــاخ التنظيمــي واالت ـزان االنفعــالي لــدى العــاملين فــي االدارة
العامة للصحة النفسية في محافظات غزة؟
الياباق  ،لل لل للكئيس لأل ئيك لل ك،يك لل إليك:
 .1إ

الى لل اإخ لل االي ي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز ؟

 .2ببإ

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل،ببإ يي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

غز ؟
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 ً .3ب

الرببد  ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي اللال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل،ببإ يي خببي ل دلك لل،إ ببك

ليصإك للا يك خي إ الإذ غز ؟
 ً .4ب

الرببد خببكالق لذ داللببك إإصببإئيك ،اببد

ل ب رإبإذ لل بإببالاي إببال
إإخالببإذ غببز ،ببزى ل

ب الى داللببك  )α ≤ 0.05خببي ال ببطإذ

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي
ي بكلذ :للربباس الللإإلببك لالر إ،يببك اللل لً ب لل،ي ببي ال ببااللذ

للةد ك)؟
 ً .5ب

الرببد خببكالق لذ داللببك إإصببإئيك ،اببد

ل رإبإذ لل بإالاي إال

ب الى داللببك  )α ≤ 0.05خببي ال ببطإذ

الى لال ب لز لالا ،بإلي لبدى لل،بإ يي خبي ل دلك لل،إ بك ليصبإك

للا ببيك خ ببي قط ببإ غ ببز  ،ببزى ل

يب بكلذ :للر بباس الللإإل ببك لالر إ،ي ببك اللل لًب ب لل،ي ببي

ال االلذ للةد ك)؟
ثانياً :أهداف الدراسة.
،ى للد لك ك إلى:
 .1إديد

الى لل اإخ لل االي ي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز .

 .2إديد

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ

غز .
 .3لل ،كف إلى لل ،قك ببي لل ابإخ لل االي بي اللال ب لز لالا ،بإلي لبدى لل،بإ يي خبي لالدلك لل،إ بك
ليصإك للا يك.
 .4للرشببف  ،ب لل ببكالق خببي الرهببإذ االببك لل بإببالاي إببال
لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالبإذ غبز ببإة ف

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي لالدلك
يبكلذ :للرباس الللإإلبك لالر إ،يبك

اللل لً لل،ي ي ال االلذ للةد ك).
 .5بيإ لل كالق خي

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي لالدلك لل،إ ك ليصإك للا بيك خبي

إإخالبإذ غببز ببإة ف

يبكلذ :للربباس الللإإلبك لالر إ،يببك اللل لًب لل،ي ببي ال ببااللذ

للةد ك).
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ثالثاً :أهمية الدراسة.
( :)1األهمية العلمية.


،د للد لك ك ه ك رالاهإ كبط بي
بإل اإخ لل االي ي ال ي إ الأ

لا ،إالذ لل،إ يي

إرم لل كد بإا ،إال س ال ،س بإ لز لا ،إلي ي أاك بإل،الل

لل إيطك بس اللل ايكلذ لل ة ي ك ال

بي ً لل ايكلذ لل ايكلذ لل االي يك.

د للد لك ك للإإليك أً ي هإ



خي لالدلك لل،إ ك ليصإك للا يك

أً يك كلرز للصإك للا يك خي ،زيز لل اللخق للا ي

اللالر إ،ي لدى أخكلد لل ر ع لل ي طياي ال ع لل،إ يي بإال لز لالا ،إلي يلاك خي لقبإ
لل اللط ،يى يقي للةد إذ للا يك


اكب لل ر بك لل ي طيايك ب

لل كلرز لل ه ك.

يكب لل اإخ لل االي ي اللال لز لالا ،إلي ال ،ق ه إ ب إ يبصك

للبإإاي اللل ه ي اإال د لك إذ

قبييك.

( :)2األهمية العملية.
 قد ي

يد

بصكًم إال

ا إئج للد لك ك للإإليك للقإئ ي

،يى لالدلك لل،إ ك ليصإك للا يك إيث

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي

ب إ يا،رس ،يى قدك هم خي إقيق

لل ييك لل اإ ب ال إقيق أدلء أخ(  .ر إ يدًم خي لر شإف طكق يي ك ل الاليف لل،إ يي
خي للصإك للا يك خي (الء

طيبإذ لا ،إليك اإ بك .ر ل ،يدًم خي أايك لل،الل

لل االي يك ،يى لال لز لالا ،إلي لدى لل الال ي

الً ل ي إ،د خي ص يم بيئك ،

لاك

ليرإبإد خي للصإك للا يك لي،إ يي القدك هم ،يى لل إرم بإا ،إال هم.
 ال

يد لل،إ يي أا هم إيث أ للد لك ك هدف ليرشف  ،لل ،قك بي

لل القع أ

لل اإخ لل االي ي لال لز لالا ،إلي لديهم ب إ يا،رس ،يى خه هم ل صكخإ هم رإ أا هم
ال رإ لرةكي

اللل،

،يى إ ياهإ.

 قد يد ا إئج للد لك ك للإإليك لل ل إذ لل ه ك بإلصإك للا يك اللل ،ج للا ي ال راهم
لط ق ب لك ج لكشإديك ال ،ريك لكخع

الى لال لز لالا ،إلي ال إ ي رالد للق لككلذ.
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رابعاً :فرضيات الدراسة.
ب الى داللبك  )α ≤ 0.05ببي لل ابإخ لل االي بي

 .1ال الربد  ،قبك لذ داللبك إإصبإئيك ،ابد

اللال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز .
 .2ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإببالاي إببال
غز ،زى ل

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

يكلذ :للراس ال االلذ للةد ك الللإإلك لالر إ،يك.

 .3ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإالاي إال

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك خبي

إإخالإذ غز ،زى ل

يكلذ :للراس ال االلذ للةد ك الللإإلك لالر إ،يك.

خامساً :متغيرات الدراسة.
اق م

يك

يكلذ للد لك ك إلى:

ق

لل اإخ لل االي ي) ال يك إبع لال لز لالا ،إلي)

ال يكلذ دي كلخيك للراس ال االلذ للةد ك الللإإلك لالر إ،يك) الللشر
ا ال ج

لل إلي يال(ح

يكلذ للد لك ك:

المتغير المستقل المناخ التنظيمي

المتغير التابع

 -الهيكل التنظيمي

االتزان االنفعالي

 -القيادة

 -القدرة على ضبط االنفعاالت

 -الحوافز

 -المرونة في التعامل

 -التكنولوجيا المتوفرة

 -التنظيم الذاتي لالنفعاالت

 -المشاركة في اتخاذ القرار

 -الشجاعة في التوجه نحو المستقبل

 -االتصال والتواصل

المتغيرات الشخصية
الجنس – الحالة االجتماعية – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة

شكل رقم ( :)1نموج متغيرات الدراسة
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سادساً :حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :اإاللذ للد لك ك ال(ال "المناخ التنظيمي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى
العاملين باإلدارة العامة للصحة النفسية".
 -2الحد الزمني :طبقذ للد لك ك ة

لل،إم .)2016

 -3الحد المكاني :أركيذ للد لك ك خي إإخالإذ غز.
 -4الحد المؤسسي :لق صكذ للد لك ك ،يى لالدلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز .
 -5الحد البشري :لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ غز .
سابعاً :مصطلحات الدراسة.
المناخ التنظيمي:
ر ال،ك

للةبكلذ الللةصإئ

 ،غيكًإ

لل ي

الد بيئك لل،

لل ل إذ للديإإاي .)8 :2013

الي،كف للبإإث لل اإخ لل االي ي إركلئيإد بأاس ر ال،ك
لل ي شر

يال ،لألخكلد لل،إ يي
لل،إ يي

لل ك،يك للهير

لل إًيم اللال رإًإذ الللالكالف الللقيم

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك اللل ي ارم ،

لاليرإبيك أال لل يبيك رإ أا هم ال رإ  ،قإذ لل،
لل بإالاي

خي ل ك إ بشر ير،يهإ ة ي ك

اليقإس

ة

شإ،كًم

للدكرك لل ي ي،بك ،اهإ

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى قيإس لل اإخ لل االي ي الأب،إد

لل االي ي الللقيإد

الللإاللخز اللل رااللالريإ لل

ةد ك اللل شإكرك خي ل ةإ

للق لككلذ اللال صإالذ) لل ،د ةصيصإد ليد لك ك للإإليك.
االتزان االنفعالي:
للإإلبك لل بي ي ب طيع خيهبإ للشبة

إدكل ،للراللاببب لل ة ي بك لي اللقببف لل بي اللرهبس اببم للبكبط بببي

ً للراللاب ال إ لديبس ب دالل ال ربإكب بإبقك ب للاربإل اللل شب

بإ،د ،يبى ،يبي ال إديبد

اال لال رإبك الطبي ،هإ ال ق (يإذ لل القف للبكلً ال ب ح ب ريبف ل ب رإب س ري بإد

ئ بإد يا هبي

بإل كد إلى لل اللخق ع للبيئك اللل إً ك لاليرإبيك خي اشإطهإ للز،بي .)137 :2010
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الي،كف للبإإبث لال ب لز لالا ،بإلي بأابس قبدك لل،بإ يي ببإ دلك لل،إ بك ليصبإك للا بيك ،يبى للب إرم
بإا  ،ببإال هم خ ببي اللره ببك لل اللق ببف اللل ايب بكلذ بإي ببث ي إق ببق لال ب ب لز ،ا ببد ل ببإق لالا  ،ببإالذ ببع
لل القف اللل ايك اليقإس بإلدكرك لل بي يإصب ،ييهبإ لل بإبالث خبي ل ب رإب س ،يبى قيبإس لال ب لز
لالا  ،ببإلي الأب ،ببإد لل ك،ي ببك للق ببدك ،ي ببى ( بببط لالا  ،ببإالذ اللل كالا ببك خ ببي لل ،إ ب ب

ببع لل اللق ببف

لل ة ي ببك اللل اال ببيم للب ب ل ي لالا  ،ببإلي الللش ببرإ،ك خ ببي لل الر ببس اإ ببال لل ب ب قب ) لل  ،ببد ةصيصب بإد
ليد لك ك للإإليك.
االدارة العامة للصحة النفسية:
ًببي إإببدى ل دلكلذ لل،ببإم لل إب،ببك ل بالزلك للصببإك لل ي ببطيايك  ،ب ،يببى قببديم للةببد إذ للا ببيك
اللالر إ،ي ببك ل ببرإ قط ببإ غ ببز ب ب ةب ب

 )6لكر ببز باللق ببع كر ببز اللإ ببد لربب

إإخال ببك  ،ببدل

إإخالك غز خهاإ ،كرزي ل قديم للةد إذ للا يك اللل أًي اللل،ب ج للا بي لل القبع ل لر كالابي
لالزلك للصإك لل ي طيايك .)http://www.moh.gov.ps/portal/
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الفصل الثاني
اإلطـــار النظــــري للدراســـة
 المبحث األول :المناخ التنظيمي
 المبحث الثاني :االتزان االنفعالي
 المبحث الثالث :اإلدارة العامة للصحة النفسية

الفصل الثاني :اإلطـــار النظــــري للدراســـة
المبحث األول :المناخ التنظيمي
تمهيد:
ية يف لل اإخ لل االي ي

اال ك ألةكى ال ل ،يكرع إلى لة ف لل اال إذ

لألًدلف الللإرم الطبي،ك لل الال ي

إيث

الللةد إذ لل ي قد هإ الي،كض لل بإث لألال

هالم

لل اإخ لل االي ي الأً يك لل اإخ لل االي ي الأب،إد لل اإخ لل االي ي.

أوالً :مفهوم المناخ التنظيمي.
لل طالكلذ لل،إل يك

إاللاإ أخكزذ طالكلذ ،دد ،يى بيئك لأل ،إ اللل اال إذ

اللء أرإاذ

ي ،لل اال إذ ،إ ك أال ةإصك لأل ك لل ب لا،رس ،يى أدلء لل الالف اللا إري س القد لك س اللقد
لً م ،ي إء ل دلك بإل،الل
لل االي ي الللالالء الغيكًإ

لل لاك خي إا إريك لل الالف ال
بيئك لل،

أً هإ للك(إ للالالي ي اللل اإخ

للدلةييك الللةإكريك.

إيث ل ،بك إ الد  )166 :2002أ لل اإخ لل االي ي ي ا لشةصيك لل اال ك برب أب،إدًبإ الل
ارإإهإ خي ةيق لل اإخ لل ئم لألخكلد

شأاس أ يشرع ،يى ةيق أرباللء  ،ب ًإدخبك إ ب

بب

للابإذ اللال قكلك لألخبكلد اللل االبيم ،يبى إبد باللء إ إ لألخبكلد خبي للبيئبك لل االي يبك لل إ،يبك يشب،كال
ببأً ي هم خبي لل ،ب القبدك هم ،يبى لل شبإكرك خبي ل ةبإ للقبكلك الل

بهإم خبي ك بم لل يإ بإذ الللةطبط

الي الد ش،الك بإلاقك بي ل دلك اللألخكلدل.
اللل اإخ لل االي ي ي،د ،بي لدك رإزيإد إيث أ لل ابإخ ببإل ،اى للإكخبي ي،بد ،بيب لدك ر كلخيبإد ياصبكف
إلببى للبيئببك الطبي،ببك لألإ بالل للراليببك خببي خصببال لل بباك لل ة ي ببك ,الر ب ل ،خهببال يببدكس لاببك لل اببإخ
بببإل ،اى لل شببإك إليببس ،يببى للإيببإ للطبي،يببك ب ببإ خيهببإ ب إا ببإ الإي بالل الابببإذ ال،يببى لبب ،خببإ
ل ب ةدلم ،بيببك لل اببإخ خببي لل رببإ لل االي ببي يقصببد بببس  ،ب لل اال ببك رريببإ (،ببالب يهببدف إلببى
إ( إء ص ك لل إ،

ع للبيئك لل إيطك ال،يى ل ،خإ لل ابإخ لل االي بي يشبيك إلبى للقبيم لل بإئد

خي لل اال ك ال أايكًإ ،يى لل ،ييك ل دلكيك أال لل يال ،ل دلكب لي،إ يي
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للر بي .)96 :2005

ال ة يف طبي،ك لل اإخ لل االي ي

إيث ل إ هإ بع أًبدلف لل االبيم خهبي

بكلالل بإ ببي للقبيم

لاليرإبيك لل ي ةدم لل االيم الللقبيم للإيإديبك لل بي ال ةبدم الال (بك لل االبيم إلبى يب ،لل بي ،ربس
لألًببدلف لل االي يببك ال ه ببإ رإاببذ طبي،ببك لل االي ببإذ اللل،ببإ يال خيهببإ خببإ لالخ بكلض ًببال أ ر ب
للطبكخيي ي بب،يإ ليالصبال إلببى بيئببك  ،ب ي ببالدًإ اببإخ االي ببي أل خببي لبب ،صببيإك شب كرك
ا بإألدلء للريد خي لل،

اليك(ي لل،إ

 ، ،يس لل كإإذ الآةكال

الي ا لل اإخ لل االي ي ألب اال بك بيئبك لل ،ب للدلةييبك ب ة يبف

.)257 :2009

ي لك هبإ الةصإئصبهإ ال إ ،هبإ

ال ،قإ هإ إيث يي،ب لل اإخ لل االي ي دال لدك ه إد خي إ ي لل يال ،لألة قي الللالالي ي لألخكلد
اإإيك شري ال ،دي ال ييك للقيم اللل،إدلذ اللال رإًإذ اللل يال ،للربي ي  .)5 :2012الخي بإ ييبي
ي،كض للبإإث ب،ض لل ،كي إذ لي اإخ لل االي ي.
اليكى للبإإث أ
ال

لل،إ يي

هالم لل ابإخ لل االي بي غيبك ي بالس؛ اللرب ي رب إد لكربس ب ةب
ة

ل رإًبإذ

الريس لل إلى لل ،ايي  ،لاطبإ،إ هم الل رإًإ هم لي ابإخ اللل بابي ،بإد د

،يببى إدكلرهببم لببس الً ب ل ل دكل ،ببك بط إلببى إببد ربيببك بإلاالببإم لل ،كخببي لي ببكد؛ أب ةب لك ببس ال رإكبببس
ال ،يي س الاقإخ س.
اللل اإخ لل االي ي ي،د لللبيئك ل ا إايك لل ي

ة لهإ ي ،ب لألخبكلد؛ القبد يربال ًب ل لل ابإخ ،يبى

لل ب ب الى للرزئب ببي ر ب بأ يرب ببال لر ب ب ق ب ببم إدلك ( ب ب

للهير ب ب لل االي ب ببي لي اال ب ببك؛ الًب ببال ي ا ب ب

لال رإًإذ لل إئد الللقيم اللل ،إييك اللل شإ،ك لل ي ي يرهإ ل خكلد بشأ لل اال ك لل ي ي ،يال بهبإ
القببد يببز لل اببإخ لل االي بي بأا بس للبيئببك للا ببيك لي ل ببك ال ر ال ،بك ب للص ب إذ الللةصببإئ
لل دكربك ،ب لل االببيم لل بي يببز ،ب غيببك ال بلاك خبي ببيال ،لألخبكلد الأاببس بزيج ب
ب ببي

ببيال ،لل ،ببإ يي الللقي ببإد ل دلكي ببك اللألخب بكلد للب ب ي ي ببإ،يال

االي إ هم

إ،ب ب،ببدب

بباليإد ي ببكال لألإ ببدلث دلةب ب

ي لدك شبإبهإد أ بإ لألخبكلد للب ي ية ي بال خبي بإ ،هم خي بكال لألإبدلث لل االي يبك

ي لدك ة ي إدل للربي ي .)10 :2012
ال ،بكف للقكيببال ي  )149 - 148 :2003لل اببإخ لل االي ببي ،يببى أاببس لالصببف لةصببإئ
بيئك لل،

للدلةييك بر أب،إدًإ ال،اإصبكًإ اللل بي
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ال ي بزلذ

بع بقبدك ب للاببإذ للا ببي ال يبز لل اال بك

ب،ياهببإ إيببث يببدكرهإ لل،ببإ يال الي ه الاهببإ ال ببا،رس ،يببى ل رإًببإ هم القببي هم ال ببدخع لل،ببإ يي إلببى
باي أا إط يالريك ،ياكل.
ال،كف بإك  )260 :2005لل اإخ لل االي ي ،يى أاس ل ر ال،ك لل إذ الللةصبإئ

لل بي

بم

بهإ بيئبك لل اال بك اللل بي بلاك خبي لألطبك لل بيالريك لألخبكلد الللر إ،بإذ اللل اال بإذ ،يبى إبد باللء
اللل ي ي إدد ب ق (إًإ ب للك(إ اللل إ يبز اللل بي بلاك ،يبى ر بإء الخ،إليبك لل شبكال خبي إقيبق
لألًدلفل.
رب ل، ،كخببس للإيببدك ، )45 :2006يببى أاببس ل إ،ب لل،ببإ يي
لرةب بكي

اللل،إ ب ب لألرا ببك ببأاي لدك خ ببي

ببيك ةص ببإئ

ببع لل إببيط لل االي ببي ال ببع لألخبكلد

لل اال ببيم الأإدلا ببس ال ،ييإ ببس الً ببال طبي ،ببك

لل إ ،بي لألخكلد الللكل إءل.
ال،كف رابإب لل اإخ لل االي ي بأاس ل هالم كرب

لل

يكلذ لل ي بدة ببي ًيرب لل اال بك

الا طهب ببإ ب ب رهب ببك الأ ب ببيالب للقب ببإد الةصإئصب ببهم الأدلء لل،ب ببإ يي الك(ب ببإًم ب ب رهب ببك أة ب ببكىل
.)Gunbayi, 2007, 70
اللل اببإخ لل االي ببي ل ر ال،ببك للةصببإئ

لل كديببك اللل االي يببك ليبيئببك للدلةييببك الللةإكريببك لي اال ببك

اليصببف لل اببإخ لل االي ببي بيئببك لل ،ب للدلةييببك برإخببك أب،إدًببإ ال،اإصببكًإ لل إديببك اللالر إ،يببك
اليش ب
لل

،يببى طبي،ببك لل ببيطك الأا ببإط للقيببإد اللال صببإ ل دلكب؛  ،ب ال ،يببى للبيئببك لالر إ،يببك
ايببك بإلاقإخببك الللقببيم اللأل ،بكلف لل ببيالريك الإيببث يكرببع هببالم لل اببإخ لل االي ببي إلببى دك ببك

لل ،قبإذ ل ا بإايك اللل دك ببك لل بيالريك خببي ل دلك ل )Robbins & Coulter, 2007: 34
الرديك بإل رك أ لل دك ك لل يالريك ال دك ك لل ،قإذ ل ا إايك  ،ب لك لل اال ك ريبإ لر بإ،ي
البإل إلي ه م بإل اإخ لل االي ي ،يى أ إس لر إ،ي.
ال،كخس إ إ بأاس ل ر ال،ك
ة

للطكيقك لل ي ،إ

للةصإئ

لل ي ي ر إدكلرهبإ ،ب

اال بك بإ ال إال هبإ ب

بهإ لل اال ك ع لل،إ يي خيهإل .)Susan, 2007: 175

أ بإ إ بإدلذ  )17 :2008خ،بكف لل ابإخ لل االي بي ،يبى أابس ل ر ال،بك ب لل بإًيم اللال رإًببإذ
الللالكالف لل بي شبر

بيالرإذ لألخبكلد ب ،بإ يي اللدلكيبي

يبيك اه إ رإ أا هم ال رإ ز ء لل،

اللل بي بارم ،ب

شبإ،ك إيرإبيبك أال

البإل إلي لل ،إليإذ للقإئ ك خي لل اال ك الأًدلخهإل.
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يز للةصإئ

اللل اإخ لل االي ي ي ا لأكبع ،اإصك

للدلةييك ألب اال ك الًي للاقإخك لل ي
ا

شيك إلى للقيم اللل،إدلذ اللل قإليد لل االي يك الللبيئك لل إديك لل ي

لل كلخق اللل بإاي

اللل رهيزلذ الللال ط لالر إ،ي لل ب ي ا بإل إ ،ذ ل ا إايك اللل،اإصك لل االي يك لل ي ه م
بإل ،ييك ل دلكيكل

National Council of Professors of Educational

.)Administration, "NCPEA", 2009
الي،كف لل اإخ لل االي ي ،يى أاس خي ر ال،ك للقيم اللألخرإك اللل إًيم اللال رإًإذ لل ي
رال لل،

دلة

لل دة

لل االيم الي ،بك ً ل لل رإ

لل بع خي رايك

الد

إإالذ لل طاليك

لل االي ي إيث يكى لة صإصيال لل االيم أ ً ل لل دة يلدب إلى صيإاك لل االيم الزيإد قدك س
،يى إديد إيإ س إ دالاك .)27 :2010
ال،كف بإك الأبال
الللةصإئ

اليكل  )3 :2010لل اإخ لل االي ي ،يى أاس ر ال،ك

لل يز لي اال ك اللل ي يدكرهإ لل،إ يال

خي بيئك لل،

ال ع لألخكلد لرةكي

ال

ع ً

ة
للةصإئ

إ،يهم ع لل

لل،اإصك
يكلذ لل االي يك

بقدك هإ ،يى لل أايك ،يى داللخع

لل،إ يي ال يالريإ هم.
ال،كف لل ،يإ

 )305 :2010لل اإخ لل االي ي ،يى أاس لللبيئك لالر إ،يك أال للاالإم

لالر إ،ي للريي ل ر ال لل،إ يي خي اال ك اللإد ل.
اللل اإخ لل االي ي ي،بك  ،لللص إذ الللةصإئ
ي ،للص إذ الللةصإئ
لل االي ي يش

لل ي

يز لل اال إذ  ،غيكًإ إيث لاك

خي شري لال رإًإذ الأا إط لل يال ،للالالي ي لدى لل،إ يي

للطكق اللأل إليب اللألداللذ اللل ،إييك اللل،اإصك لل ي

إ،

خإل اإخ

ع ب(،هإ ال شر

ًاليك الشر لل اال ك بر راللابهإل .)Ashif, 2011: 454
ل قذ ،الم لل ،كي إذ لل إبقك ،يى أ لل اإخ لل االي ي ،بإك ،

ر ال،ك ةصإئ

شر

ًاليك لل اال ك ،دل ،كيف إ دالاك  )2010لل ب ل ،بك لل اإخ لل االي ي ر ال،ك قيم ال إًيم
الل رإًإذ خي إ ل ،بك  )Ashif, 2011أ

لل اإخ لل االي ي ص إذ الةصإئ

لاك خي

لال رإًإذ اللل يال ،للالالي ي الخي (الء لل ،كي إذ لل إبقك يكى للبإإث بأ لل اإخ لل االي ي ًال
هالم ،دد لألالرس الية يف

اال ك ألةكى الي ق للبإإث ع كأب لل ريس للالطاي أل إ
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ل دلك لل كباليك  )NCPEAإيث أ ًاإ ،أكب،ك راللاب ال،اإصك ية
ال صيح لرإخك لل اال إذ الً لل،اإصك ،بإك  ،للةصإئ

بهإ ر

اإخ االي ي

للدلةييك لي اال ك الللبيئك لل إديك

الللال ط لالر إ،ي اللل،اإصك لل االي يك.

ثانياً :أهمية المناخ التنظيمي.
لالً إم بإل اإخ لل االي ي يأ ي

رال لل اال ك الإد لر إ،يك ًإدخك

ة

الاشإطإ هإ بإل شإب ،اللل ،قيد خي ة يف لل رإالذ؛ ال
لي اإخ لل االي ي يبدال الل(إإد أايك خي أدلء لل،إ يي
ارإإإذ لل ل إذ خي إقيق أًدلخهإ

ة

للاالك إلى لألب،إد للكئي يك

الدلخ،ي هم إلى لل،

ال إ ي ك ب ،ييس

إ ي د،ي د لك ك لل اإخ لل االي ي له

ال إديد طبي ،هإ الللكبط بي لل اإخ لل االي ي الخإ،ييك لل اال إذ لي ذ بإأل ك لل ه
أً يك لل اإخ لل االي ي يةيق لل اللئ ك بي لل هإكلذ القإبييإذ لألخكلد خي لألدلء
طيبإذ للالالإئف أال لل ه لل ي يش يالاهإ

م أ ،إلهإ

لل ل ك
الي بي
رهك البي

رهك أةكى اإ ك )119 :1996؛ ال للربي ي

.)10 :2012
الي ،د لل اإخ لل االي ي
،إ قهم ال إ

أراك لل،الل

لل ي

إ،د لل كلال ي ،يى ا ي لأل ،إ لل الريك ،يى

لل ،قإذ ل ا إايك دلة لل اال إذ ال كخع دكرإذ للاقك بي لل،إ يي الل دلك ؛

إيث أرد اي ،يى أ لل اإخ لل االي ي للريد يالطد لل ،قإذ ل ا إايك بي أخكلد لل اال ك الشيال
كالل لل ،إال الللط أاياك اللال قكلك بياهم ل إقيق أًدلف لل اال ك ال ا يك ش،الك لالا إء لدى
لأل(،إء اللل اإخ لل االي ي ي،بك  ،لل يإ إذ اللل إك إذ الل ركلءلذ لل االي يك لل ي لاك
خي يال ،لل،إ يي بإل اال ك ال إرم يالرهم دلةيهإ ال يزًإ  ،غيكًإ .)Neal, 2005: 5
الي،د لل اإخ لل االي ي

أراك لل،الل

لل ي إ ز لل،إ يي ال دخ،هم ل إك ك أداللكًم لل ،إلك

دلة لل اال ك؛ الري إ رإ ًاإ ،ك(إ  ،طبي،ك لل اإخ لل االي ي الأب،إد ري إ لا،رس ل، ،يى
دلخ،يك لل،إ يي ليقيإم ب هإ هم ال طاليك أ إليبهم خي أدلء أ ،إلهم .ر إ أ
للريد لل ق ع الق،إذ لل،إ يي ي،زز للكلإك للا يك لديهم

الخك لل اإخ لل االي ي

إ ي،زز صإ هم للا يك ال اللخقهم

للا ي اللل هاي القد يا،رس ب ل، ،يى لا ،إال هم القدك هم ،يى االي هإ خي لل اللقف لل هايك
لل ة ي ك.
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ثالثاً :خصائص المناخ التنظيمي.
،دد ة يف

لي اإخ لل االي ي ةصإئ

اال ك ألةكى ال
لل اإخ لل االي ي

ال،بدلل ريد  )295 :2005أ ةصإئ

 .1ي إز لل اإخ لل االي ي باال،يك اإب ك خةصإئ
للا بي إال أاس ية(ع لي ييك ،بك للز
يك ل رإبكد ليالكالف اللل

ر ع رةك الي رك خييس

ا بإر ي:

لل اإخ لل االي ي

الً للةإصيك

د

م بدكرك

لال

كلك

أ شةصيك لل اال ك

يكلذ لل ي أاك بهإ.

 .2إ لل اإخ لل االي ي لل إئد خي اال ك إ يلاك بشر ربيك ،يى يال ،لل،إ يي بهإ اللس
ا إئج يالريك قاليك.
 .3الرد  ،قك بي
لل ل ك

للص إذ اللل صكخإذ لل االي يك لألةكى البي

لل اإخ لل ب يا ج خي

إ يلاك أاي لدك بإش لدك ،يى لأل(،إء ال إك إ هم.

 .4لل اإخ ر يم ،ي ل

يكلذ ال(ال،يك.

 .5لل،اإصك لل رالاك لي اإخ قد ة يف اللر

بقى ًالي س ر إ ًي دلئ إد.

 .6لل اإخ ي إدد بص ك رالًكيك بالل طك ةصإئ

لرةكي

ال يالرهم الل رإًإ هم الر ل،

بالل طك للالقإئع لالر إ،يك الللاقإخيك.
الأ(إف صييإك  )9 :2010للةصإئ

لل إليك لي اإخ لل االي ي للريد:

 .1ي أاك لل اإخ لل االي ي باال،يك لل اللكد للبشكيك خي لل اال ك ألاس ال يط بب

طيبإذ للالالي ك

الإإرإذ لل كد.
 .2لل اإخ لل االي ي يلاك بشر

بإشك خي ل رإًإذ القيم لل،إ يي خي لل اال ك؛ البإل إلي خي

يالرهم.
 .3أ ً للةصإئ
ل ل ييز بي

يز بدكرك ،إليك

لال قكلك أال للابإذ للا بي الي ر  ،طكيقهإ

اال ك الأةكى الأ ً للةصإئ

ًي إصييك إ ،بي ةصإئ

اللل كد .
 .4لل اإخ لل االي ي ياشأ

ة

إ ،لألشةإ
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خي إطإك ( الاهم لل ركب.

لل اال ك

اليكى للبإإث بأ ةصإئ

لل اإخ لل االي ي أاك بإل،الل

خيهإ الللقيإد لل الخك ر ل ،خإاهإ أاك بإل،الل

للدلةييك لي اال ك الطبي،ك لل،إ يي

لل االي يك رإلقاللاي اللل يإ إذ الل ركلءلذ

لل ي ك بط به لل اال ك.

رابعاً :أبعاد المناخ التنظيمي.
ي،بك لل اإخ لل االي ي  ،بيئك لل،

للدلةييك ب ة يف

ي لك هإ الةصإئصهإ ال إ ،هإ إيث

أ ً ل لل اإخ يي،ب دال لدك ه إد خي إديد لل يال ،لألة قي الللالالي ي لألخكلد لل،إ يي
شري

ال ،دي

اإإيك

ال ييك للقيم اللل،إدلذ اللال رإًإذ اللل يال .،الي ،بك لل اإخ لل االي ي قيإ إد

لشةصيك لل اال ك بر أب،إدًإ ال
طيع أ

اإ بإد ألخكلدًإ
اللل االيم ،يى إد

ام إ ل ل طإ،ذ لل اال ك أ

ص بس إلى إقيق أًدلخهإ الأ

اللء الر

الرد اإةإد االي يإد

ئ إد

ش،ك بإلابإذ اللال قكلك لألخكلد
الش،الكًم

ً ل يلدب بدالك إلى إقيق للك(إ لدى لل،إ يي

بأً ي هم؛ ال

ام كخع للكالل لل ،االيك لهم اللل ي بدالكًإ لدب إلى زيإد لالا إء الللالالء لي اال ك

ال،يى لل،رس

إ إد خي لل اال ك لل ي ال الخك اإةإد االي يإد ريدلد بإيث ال يرال ًاإ ،لا رإم

ال ،إال بي لل،إ يي

رهك البي لل،إ يي الل دلك

رهك أةكى

رال ًاإ ،ا إئج يبيك

بإيث اة ض للكالل لل ،االيك لي ،إ ال يق للك(إ للالالي ي لل ب يلدب بدالك إلى لاة إض
لالا إء الللالالء لل االي ي الر

ًل

يرال لس أاك بإشك ،يى أدلء لل،إ يي

ال

ام أدلء

لل اال ك البإل إلي ،يى لل يال ،لل االي ي بإك الأبال اليكل .)3 :2010
ب ،اى أ لل اإخ لل االي ي يا،رس ،يى يال ،لألخكلد دلة لل اال ك البإل إلي خإ د لك ك لل اإخ
لل االي ي لي اال إذ ي،د (كالك يإك؛ رالاس ي،رس شةصيك لل اال ك ال دى أايك
ال يإ إذ لل،

،يى لل،إ يي ؛ القإم للبإإث بإالط

لل اإخ لل االي ي خ إال لة خإد الل(إإد خي إديد ً

طيبإذ

،يى لألدبيإذ ل دلكيك ل إديد أب،إد
لألب،إد اليكرع ً ل لالة ف إلى

لة ف لل دلكس ل دلكيك إ(إخك إلى لة ف لل اإخ لل االي ي

ل ك إلى أةكى

خإألدبيإذ لل ،يقك بإل اإخ لل االي ي بإل ل إذ للصإيك ه م برالد للةد إذ للصإيك ال ب
الخيكًإ ال ب
الد ،هإ

إ ياهإ خي إ ي ،يق لل اإخ لل االي ي لي ل إذ لل ،يي يك بإلةد إذ لل ،يي يك
ة

لل اإخ لل الخك أ إ اال إذ لأل ،إ خإاهإ االك لي اإخ لل االي ي ،يى أاس
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لل بي لألراك أاي لدك خي إقيق ك(إ لل الالف اللا إء اللل أايك لاليرإبي ،يى إا إري س الردي س
خي أدلء هإ س الأ ،إلس.
بدك ك لل اإخ لل االي ي بي أ ًاإ ،لة ف بياهم إال
ل
ال ا أ بدأ للر إب الللبإإاال

إديد

،دد الاال،يك لألب،إد لأل إ يك لل رالاك لس إيث يكرع ل ،لالة ف إلى طبي،ك للبيئإذ لل ي
دك ذ

قب ًلالء للبإإاي

ةد ك لي الص إلى طبي،ك لل اإخ لل االي ي

ر إ أ لل قإييس لل

يك الر ل ،قيك لالً إم ب صدلقي هإ ال دى لال ،إد ،ييهإ ال،يى للكغم

ي ،للص،البإذ

إال أ ًاإ ،إإالالذ رإد بشأ للالصال إلى أب،إد ،إ ك ال قباللك لي اإخ لل االي ي لل دًال
.)16 :2012
اللل أ

لألب،إد لل ي ل ،د ،ييهإ للبإإاال خي قيإس لل اإخ لل االي ي يرد أاهإ ال ةكج ،

ي ،لألب،إد لل ي إدد هإ ا إ ج لل اإخ لل االي ي لل ي قد هإ أاللئ للبإإاي خي ً ل لل رإ

ال

أشهكًإ ر إ ي رك للش كب )46 – 36 :2007؛ ال للبق ي )24 – 19 :2010؛ ال ،دالل
)39 – 35 :2012؛ ال باإذ  )45 :2016رإل إلي:
ردال كقم  :)1ا إ ج لل اإخ لل االي ي الأب،إد
م
1

النموذج
ا ال ج ليركذ
لLikert 1976ل

2

ا ال ج لي الي ال كيارك
" Litwin & Stringer,
"1968

3

ا ال ج رإ ب الز ء
" Campbell, et. al,
"1970

4

ا ال ج لاللك الز ء
""Lawler, et. al, 1974

أبعاد المناخ التنظيمي وفقاً للنموذج

ة ك أب،إد ًبي :لال صبإالذ للقب لككلذ للإباللخز لل رااللالريبإ لالً بإم
بإل،إ يي .
ب بب،ك أب،ب ببإد ًب ببي :للبيئب ببك لل االي يب ببك لل ب ببلالليك لل رإخب ببأ لل ةب ببإطك
للدفء للد،م للا ي لل ،إييك لل ،إكض لالا إء.
،شب ببك أب،ب ببإد ًب ببيً :ير ب ب باب ببإء لل اال ب ببك لل رإخب ببأ اللل،ق ب ببإب
للق ب ب لككلذ ل ارب ببإز لل ب ببدكيب اللل طب بباليك لل ةب ببإطك اللأل ب ببإ

كرزيب ببك
للص ب بكلإك

الللصببدق لل ،االيببك اللل رإاببك لل ييببز اللل شببريع ر ببإء ال كالاببك لل اال ببك

بشر ،إم.

بب،ك أب،بإد ًبي :دكربك لل كرزيبك خبي ل ةبإ للقب لككلذ دكربك للك ب يك خبي
إرب بكلءلذ لل ،ب ب

دكر ببك لل ببدة ب ببي لألاال ببك لل ك،ي ببك لي اال ببك ا ببط

للقيب ببإد االب ببم لل رإخ ب ب ذ االب ببم اللرهب ببك للص ب بكل،إذ إ ب ب لل اإق(ب ببإذ
لل االي يك.

5

ا ال ج دالاي الز ء

ب ك أب،بإد ًبي :ل ةبإ للقب لككلذ للبدفء لل ةبإطك لل رإخب ذ للهيرب

لDowney, et. al, 1975ل لل االي ي لالا إل.
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ا ال ج خالكًإاد الريي ك
6

ل Forehand & Gilmer
1964ل

7
8

ا ال ج ًإلب الركالخذ

أكب،بك أب،بإد ًبي :للهيرب

لل االي بي دكربك ،قيبد لل االبيم ل رإًبإذ

لألًدلف ا ط للقيإد .
ا إايك أب،إد ًي :لل بإ،د ل ،إقك لالا إء لألل بك لالا،زلليبك لل كريبز

لHalpin & Croft 1963ل ،يى ل ا إج للدخع لل كل،إ .
يك ال ياهالف

ك أب،إد ًي :لل اإخ لل ًبي لل إ،ييك لل االي يك

ا ال ج

لStern & Steinhoofل

للاالإم للر لك ك للشةصيك لل يطك ،يى للابض.

اليإذ لل إصي

،شبك أب،بإد ًبي :لل كريبز ،يبى للهبدف ر إيبك لال صبإ
9

ا ال ج إييز
لMilesل
ا ال ج بي ك ال البيس

10

ل Peterson & Pace
1982ل

11

ا ال ج إشي ري
لMuchiskyل

لال ب ةدلم

لأل اب لي بيطك لال ب ةدلم لأل اب لي باللكد للب إم للبكالل لل ،االيبك
لل رديبد الل ببدل

لل شر ذ.

لال ب ق ليك الللإربم للب ل ي لل ريبف للقبدك ،يبى إب

ب ك أب،بإد ًبي :للاقبك لل شبإكرك خبي للقب لككلذ للصبدق الللصبكلإك
لل إاد اللل شريع لال صإالذ للصإ،د لألدلء للالالي ي.
،شبك أب،بإد ًبي :ا بط للقيبإد للاقبك أ بيالب لال صبإ
أ بيالب لل إإ ببك لل إ يبز (ب الط لل ،ب

لل بك

للبيكالقكلطيك لل طبقك لل شإكرك خي ل ةإ للق لككلذ.

أً يبك لل ،ب
لل إإبك دكربك

جرد بواسطة الباحث في ضوء الدراسات السابقة واألدبيات اإلدارية
الخي (الء للا إ ج لل إبقك قإم للبإإث ب إديد أب،إد لل اإخ لل االي ي؛ إيث م لألة ب،ي
لال ،بإك أراك لألب،إد ر لك لدك الب إ ي ق ع طبي،ك لل،

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك

اللل ر ،يك ال ل ،لةصالصيك الطبي،ك للالالإئف الللب لك ج لل ي قد هإ خإ لل اإخ لل االي ي يرب
أ

ي م بإل كالاك للرإخيك الأ

أب،إدًإ يرب أ

(

راللاب لر إ،يك الراللاب ا يك

الراللاب إديك الخي (الء للا إ ج لل إبقك ال كلرع ب،ض لألدبيإذ لل ،يقك بإل اإخ لل االي ي قإم
للبإإث ب إديد أب،إد لل اإخ لل االي ي ،يى للاإال لر ي:
( :)1الهيكل التنظيمي.
ًال ،ببإك ،ب للبابإء أال للشبر للب ب يإبدد لل كريبب للبدلةيي لي ،قبإذ لل بإئد خبي لل اال بك خهبال
يال(ببح لل ق ببي إذ أال للالإببدلذ للكئي ببك اللل ك،يببك لل ببي (ببطيع ب ة يببف لأل ،ببإ اللألاشببطك لل ببي
ي طيبس إقيق أًدلف لل اال ك إ الد .)169 :2002
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الًببال يشب

إرببم لل اال ببك الا ببط لل ببيطك الا ببط ل ةببإ للقب لككلذ لبب ،أ طبي،ببك للهيرب لل االي ببي

الاال ببك لل ،ببإ يي خ ببي لل اال ببيم إلي ببس ببلاك خ ببي ق ببدك هم ،ي ببى لل ش ببإكرك الل ب ببدل

خ ببإ ل ر ببإ للهيرب ب

لل االي ببي رإ ببدلد الغيببك ببك الال ي ببيح رببإالد أليببك  ،قببإذ لي،ببإ يي ةببإكج إطببإك خببإ

لبب ،يببلدب

بإل،إ يي إلى لل ةالف

أيك ل صبإالذ ةبإكج ًب ل ل طبإك الير،يهبم غيبك إ بي الق بكلل بإ

ب شببأاس إ ببي لل ،ب

لبب ،خببإ للهير ب لل االي ببي لل ببك الللب ب ياالببك إليببس

ال،يببى لل،رببس ب

رأ ببإس ،ببإم ل إديببد لل ،قببإذ لل االي يببك ي ر ب لببس أ ي طببالك لي ب ال،ب لل
اليشببرع لل،ببإ يي ،يببى لالر هببإد ل طبباليك ال إ بياس

ي بكلذ لل ب رد

ببإ ي ببإ،د ،يببى إقيببق لألًببدلف للقكيببال ي

.)219 :1993
خإلهير لل االي ي ألب ل ك لس أايك ربيك ،يى إقيق لل ل ك ألًدلخهإ بر إء الخإ،ييك خهال
ي،رس دى إديد لألداللك اللل ئالليإذ بدقك لي،إ يي

ال(ب إ ،بدم لالزداللريبك خبي لل بئالليإذ

الرب ب ل ،طبي ،ببك لال ص ببإ ب ببي لل ،ببإ يي الل دلك الب ببي لل ،ببإ يي الب (،ببهم لل ببب،ض الرب ب ل ،ا ببال
لل ،قإذ لل إئد دلة لل ل ك.
( :)2القيادة.
إ للببا ط للقيببإدب لل بببع خببي لل اال ببك ب لل،اإصببك لأل إ ببيك لارببإل ل دلك الخإ،يي هببإ ال إقيببق
أًدلف لل اال ك اللل أايك لاليرإبي خي لل،إ يي  .إ أ للقيإد الأا إطهإ لذ أاك ربيبك خبي إكريبك
للر إ،ك الاشإط لل اال ك الخي ةيق لل إ،ب ل ا بإاي للب زم ل إقيبق أًبدلف لل بكد اللل اال بك ،يبى
إد اللء إ الد .)170 :2002
خإلقيببإد ب اإبببك للقيببب للاببإبض لي ،ييببك ل دلكيببك الًببي ال ق صببك ،يببى إصببدلك لألالل ببك اللل ،يي ببإذ
،ببدى لبب ،إلببى إ يببز لله ببم الكخببع للببكالل لل ،االيببك لببدى لل،ببإ يي

اللقإ ببك

لي كلال ببي خقببط ب ب

ر الك لل اللص اللل ،قإذ ل ا إايك لل بإدلبك ببي للقيبإد اللل،بإ يي خبي لل اال بك ب أرب

إقيبق

لألًدلف لل اشالد للبق ي .)26 :2010
الًببي ،يببى أا بالل
اللال رإ للاللإد

اهببإ للدير إ الكيببك لل ببي
إ يإد

يببز بإل كرزيببك اللل ببيطيك اللل،قببإب اللال صببإ للهببإبط

بإد لركلء اللألخرإك اللل شإكرك الل بدل
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ال الربد للقيبإد للدي قكلطيبك

للقإئ ك ،يى لل كرزيك ال اليض لل بيطك اللال صبإ
ال قديم لألخرإك للة قك الل بدل

لل ،يإ

ب لال ربإًي

بإ يشبرع لل إ،ب

الللاباللب

.)308 :2004

ل ب ل يببكى للبإإببث أ للببا ط للقيببإدب لي ببديك لببس دالك خببي إديببد طبي،ببك لل اببإخ لل االي ببي خإلقإئببد
لألال ببالقكلطي يإببد ب

بببإدكلذ لل،ببإ يي

الي ببا،هم ب لل شببإكرك خببي ل ةببإ للقب لككلذ إيببث يرببال

لل ببديك ،صبببإد ل أكيببس الياببز إلببى لل ببكد بببإلكأب خببي ر يببع لل ،ييببإذ ل دلكيببك
لل االي ببي ي رببس اإببال لل ببيبيك خببي إببي أ للقإئببد للببدي قكلطي يببل
دلة لل اال ك اليل

بإشكل ،لل،إ يي خبي ل ةبإ للقب لككلذ

خيهإ لل،إ يال بإالا إء لي اال ك

ببإ ير ،ب لل اببإخ

بأً يببك لل ،قببإذ ل ا ببإايك

ب أرب ةيبق أرباللء إيرإبيبك يشب،ك

إ ير ،لل اإخ لل االي ي ي رس اإال ل يرإبيك.

( :)3الحوافز.
للإاللخز ة يف ،
للإاللخز كبط بي

هالم لألرك لل ب ًال قإب أدلء لل،
أًدلف لل،إ يي

ليإإرإذ ل ا إايك لي كد لل،إ

لل طيالب

الأًدلف لل اال ك لل ي ي ،يال

بإ (إخك إلى أ

بهإ أل

أال إقيق كغبإ س أال آ إلس يق (ي أ يإدد

يبيك للإاللخز

إكًإ بإيث لدب

إلى إقيق أًدلف لل اال ك خي ا س للالقذ الًي أي(إد لل القف لل ب ي،رس دى قبال لألخكلد
الك(إًم إزلء أ ،إلهم .الاللربإ هم خي لل اال ك لل قإ .)47 :2013
الللإإخز ي ك ب ،ييس إشبإ إإرك ا يك أال لر إ،يك
ي ،ق خي ا ال هم للاقك اللالا إء ل ،يهم ال إ

ر إ أ ك(إ لل،إ يي  ،االإم للإاللخز

لل لالليك اليشرع للرهالد لل بد،ك خييس ال،بد

لل ريد .) 302 - 301 :2005
( :)4التكنولوجيا المتوفرة.
،

لل رااللالريإ ،يى إإدلث

للبقإء اللال

كلكيك ال اللربك لل

ييك خي إيإ لألخكلد الر ل ،إيإ لل اال إذ ل دلكيك

إيث

ردلذ خي للبيئإذ للةإكريك ةإصك الأااإ ا،يش االك لل ،يال إ يك

خإ ةدلم لل رااللالريإ ي،الد بإل إئد ،يى لل كد اللل اال ك ،إد الًي (كالك
لل اال إذ خي للقك للاللإد اللل،شكي

لليالزب .)151 :2002
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(كالكلذ لل،

خي

الطإل ببإ أ لل رااللالريببإ قببد دةيببذ ر يببع لل اال ببإذ الأصبببإذ رببزءلد اهببإ خإاهببإ ،ببد أإببد ،اإصببك
لل ا ببإخ لل االي ببي لهب ب لل اال ببإذ لب ب ل ير ببب أ

ب ب يد ًب ب لل اال ببإذ ب ب

لل رااللالريببإ ال اشببك ل رإًببإذ ليرإبيببك اإالًببإ ال ب ا كًإ لال ب ا إك لأل ا ب

يب بزلذ الإ بباإذ
بإببك الأبببال بباليكل

.)7 - 6 :2010
اليببكى للبإإببث بببأ لل رااللالريببإ للإدياببك أ ببه ذ خببي إ ببي لألدلء ال ببإً ذ خببي كخببع

ب ب الى

للر ببالد اللالا إري ببك ال الخكً ببإ ي ببالخك للره ببد الللالق ببذ اليإ ببإخال ،ي ببى للبيإا ببإذ اللل ،يال ببإذ لل ه ببك
ال ه إركلءلذ ل ةإ للق لككلذ.
( :)5المشاركة في اتخاذ الق اررات.
اليقصد بإل شإكرك إ هإم لل،إ يي خي ل ةإ ب،ض للق لككلذ لل ي ص بإل،
لالش لك ،خي ر إ،ك ،إ يك أال
ي،
إي

رك يزيد

أخكدًإ اللالً إم بقال دلخ،ك ر إ أاس
لً إ إذ ل

إزلك لل ،القإذ اللل،قبإذ لل ي اشأ ،
،يى ل
قكك لل ل إذ إدةإ

خإل ،كالف أ

الء لل إًم أال لل ي يقي هإ لل،إ يي أإيإاإد

ييك خي ةططهإ أال اال هإ أال طكق لل،

بهإ ،ي ى :2014

.)53
ال رك صط ى  )15 :2014أ لل شإكرك خي ل ةإ للق لككلذ ي ا رإابإد إياليإد خي رالي للباإء
لل االي ي ألً ي س خي طاليك لل ل إذ ال أريد ل
ل إك ك

لألخكد
ل
لككيك ارإإهإ ال طاليك دلخ،يك

طالكذ لل
يالريإذ إبدل،يك ل ،زيز قدك لل ل إذ ،يى اللربك لل ل

للإإ خي إ إ ل رإ ا ط ل ةإ للقكلك
صإي بإيث يإد

يطي أال كرزب ب إ يلدب إلى رالي

بإدكلذ لل،إ يي ال إً هم اإال لل ،إ

رد

الية يف

اإخ االي ي غيك

ع لل شر ذ ل دلكيك اليقي

كالل لل اإخس.
الأشإك خيييس ال،بد لل ريد  )299 : 2005إلى ر ال،ك

لل ،إييك لل ي

إ،د للقإئد ل دلكب

للقكك لل ييم خي لل القيذ لل اإ ب الًي ،كخك لل لكإ للصإيإك لل ي يرب أ ي ك
ل
،يى ل ةإ
بهإ للقكلك الر ل ،ر يع للبدلئ لل ة ي ك

الرهإذ

،دد

اللرلكء لل،ديد

لل شإالكلذ

اللال ط ،إذ ل ،كخك أاك للقكلك ال إديد دى إقيق للقكلك ليصإلح لل،إم لي ل ك اللل إ(يك
بي لة يإكلذ ،د قب ل ةإ للقكلك للاهإئي اللال ،دلد لي كلرع  ،للقلكك أال ،دييس إ ل ابذ
22

أريهإ ر إ أ للقكلك يرب أ يهدف خي لأل إس إلى

خشيس خي إقيق أًدلخس لل ي ل ة

إقيق صإلح لل ل ك الأال يباى ،يى أ س الأًدلف  ،يك أال شةصيك.
( :)6االتصال والتواصل.
الي،د لال صإ اللل اللص دلة لل اال ك لل،اصك
اللل إًيم الالرهإذ للاالك اللل ب ي ر
الال

لالالد ،

دخق للبيإاإذ اللل ،يال إذ اللر لكء
ة يف أكرإء لل االيم

ة لس إقيق الإد لل هم بي

طيع أب ل ك خي للالقذ للإإ(ك أ

إيإ بدال االإم خ،إ ل صإالذ .خ،دم ر إء

االإم لال صإ بي ل دلك اللل،إ يي ال ي راهإ

ل القالف ،يى إإرإ هم ال شإريهم للةإصك

خض ال ،

شإر لل . ،ال،اد إ الخك خي لل ل ك االم لال صإالذ باال،يهإ للهإبط الللصإ،د

ي طيع لل،إ يال للالصال بر

الريهإذ للكل إء الل(إك

هاللك ل،كض شإريهم ال،اد إ رال

ال هال ك لدى لل كلال ي ي إقق لي ل ك لل اإخ لل إإبي لإلارإز اليصبح لل،إ يال أراك لا إء
ل ل إ هم للدال كب .)35 :2011
ال

للرديك رك ؛ أ

 ،ييك لال صإ

هإكذ
اللال رإًإذ اللل ،يال إذ اللل ل

اللل اللص
شة

هدف إلى اق

إلى آةك خإ ل

لركء اللل شإ،ك
لألخرإك ال ل

ر لل ك

صيإغك ك إل س

الخق للهدف لل ب يكيد إقيقس الل ةدلم للال إئ الللقااللذ لل اإ بك خي لال صإ ؛ خه

لشكلذ

،يى إقيق ل صإ اإرح ال إقيق أًدلخس القد ي ش لال صإ اللل اللص خي إقيق أًدلخس إ ل
رإ ًاإل ،بإي الل(ح بي أًدلف لل ك
لل اإ بك

يصإ

الره ي االك لل ك

للك إلك الل ل ،ياب ي ل ةدلم ال ييك لال صإ
اللل

قب

الى لل اللص

ليصإك للا يك بهير
بإل الال ي

أراك لل

يكلذ لل ي لاك خي يك لل،

لألخقي اللل ،الدب البإل إلي يرب أ

االي ي الل(ح ال ك

الأ

يال(ح للهير

ال هي

ع ل دلك لل،إ ك
ا ط للقيإد ال ،ق هإ

ر ل ،يكى للبإإث أ أًم راللاب لل اإخ لل االي ي لإلدلك لل،إ ك ليصإك للا يك

ا ب الخيك أاال ك إاللخز
الطبي،ك لل،

لل اإ بك ر إ ياب ي خهم

للزط ك .)13 :2015

اليكى للبإإث بأ أب،إد لل اإخ لل االي ي
ل ركلءلذ الكخع

الأًدلف لل

قب

أال إ ل لم ي ةدم لل ك

للال ييك

هم خي

إ،د لل،إ يي ،يى لل اإبك ال إقيق لألدلء لل اشالد

للا ي بإإرك إلى ب،ض لألداللذ اللأل إليب لل ي  ،د ،يى لل رااللالريإ للإدياك.
23

رإأ

شإكرك لل،إ يي خي ل ةإ للق لككلذ ي هم خي ر ك لل ،قك بي ل دلك لل،ييإ اللل،إ يي

الي،زز رالد ً

للق لككلذ؛ ر ل ،يكى للبإإث بأ لال صإ اللل اللص

ًإبطإد أخقيإد أم  ،الديإد

أًم ،الل

اللء أرإ صإ،دلد أال

اإإج ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ال إقيق أًدلخهإ.

تعقيب عام على المبحث األول:
ي،د لل اإخ لل االي ي

لل ي لاك خي أدلء لل،إ يي الش،الكًم بإلكلإك ل ل إالي

أراك لل،الل

لل اإخ لل االي ي بإً إم لل،ديد
للد لك إذ بد لك ك

للبإإاي

اللل ه ي

ب رإالذ ل دلك اللً ذ لل،ديد

الى لل اإخ لل االي ي ر إ يدكرس لل،إ يي .

الخي (الء لألدب للاالكب لل ب ي ،يق بإل اإخ لل االي ي يكى للبإإث بأ لل اإخ لل االي ي لإلدلك
لل،إ ك ليصإك للا يك خي قطإ
باللربإ س ال هي إركلءلذ لل،
اللل اللص

غز بإإرك إلى رهالد إاياك

إ،د لل الالف ،يى للقيإم

ةإصك الأ لل اإخ لل االي ي لل الخك يإ

الى لال صإ

اليطد لل ،قإذ ل ا إايك دلة ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك.

اللقد لطيع للبإإث ،يى ،ديد

ً

للد لك إذ الكلرع لل،ديد

للا إ ج لل ي إإاللذ قيإس

لل اإخ لل االي ي ال الص إلى أ أب،إد لل اإخ لل االي ي لل ي اإ ب ع طبي،ك ،
للصإك للا يك اللل ر ،يك خي قطإ

غز

كلرز

ا بإلهير لل االي ي للريد الللقيإد الأا إطهإ

الللإاللخز اللل رااللالريإ لل الخك اللل شإكرك خي ل ةإ للق لككلذ اللال صإالذ لل الخك .
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المبحث الثاني :االتزان االنفعالي
تمهيد:
ي اإال لل بإث للاإاي هالم لالا ،إالذ ال صاي هإ اللالا ،إ اللل،إط ك الأالرس لال إق بياهإ الأًم
للاالكي ببإذ لل ببي خ ببكذ لا  ،ببإالذ لألخب بكلد ا ببم ي ،ببكض للبإإ ببث ه ببالم لال بب لز لالا  ،ببإلي الأً ي ببك
لال ب ب لز لالا  ،ببإلي الللاالكي ببإذ لل ببي خ ببكذ لال ب ب لز لالا  ،ببإلي اللال ب ب لز لالا  ،ببإلي خ ببي ل

بب م

ال إذ للشةصيك لل زاك لا ،إليإد الطكق إقيق لال لز لالا ،إلي.
أوالً :مفهوم االنفعال.
ي،ب لالا ،إالذ دال لدك ه إد خبي للإيبإ لليال يبك الببدال لالا ،بإالذ صببح للإيبإ رإ بد الببإكد ال
ابكلء خيهببإ الال اببال خب يرببإد ي ببك ،يياببإ يببالم إال الاشبب،ك بببإل كل الللإببز لل ببكالك اللل(ببيق لل ةببك
الللةببزب للببالد اللل (ببب لأل ب الللةببالف الباببإء ،يببى يبب ،لل شببإ،ك اقببكك إ راببإ بب،دلء أال غيببك
ب ةب

ل إ ببإس

لبب ،خإالا ،ببإالذ (ببكالكيك لبقببإء لل ببكد خهببي إ ببز ،يببى للط،ببإم الللش بكلب

بإلك(بإ ب،بد للشبببع اللك باللء للال ببأ ر بإ أاهببإ رابس ب للإ بإال ،يببى اال،بس ب ةب

لالا ،ببإالذ

لل صيك بإلراللاب الللداللخع للرا يك للشإخ،ي .)16 :2000
،كف لل طال  )33 :2001لالا ،إالذ ،يى أاهإ لإإلك ا يك ،قد لهإ الإًكًإ لل(،اليك ا
لة ب

إخ بكلز للهك الاببإذ الزيببإد ( بكبإذ للقيببب الل(ببطكلبإذ لل ببا س ال أة ب

الإًكًببإ للا ببيك

صالك إإلك الردلايك قاليك بي للقيبق اللال(بطكلب الًب ل للقيبق قبد يبدخع إلبى ل يبإ ب بيال، ،بي
ية ف

لل ال ك للا ي اللهإ دكرإذ شد خ اهبإ لالا ،بإالذ للشبديد للابإئك اللل  ،دلبك الل ل بإ

لش دذ لالا ،إالذ خإاهإ ،الق للاشإط لل،قيي لي كد ال اال لالا ،إالذ خ اهإ إ ًبال بيبي ال اهبإ
ببإ ًببال ليرببإبي خإالا ،ببإالذ لاليرإبيببك ًببي لل ،بيببك ،ب أ للالببكالف للإإليببك
كغبببإذ لل ببكد اللشبببإ إإرإ ببس أ ببإ لالا ،ببإالذ لل ببيبيك ًببي لل ،بيببك  ،ب ،ببدم

ببإ،د ،يببى إقيببق
ئ ببك للالببكالف

شبإ للإإرإذ الًي ام  ،إإلك ،دم للك(إ اللالك يإلل.
اللالا ،ببإالذ لإببإالذ دلةييببك ال ي ر ب

إال هببإ أال قيإ ببهإ بإشببك ال اشببأ لالا ،ببإالذ خرببأ خببي

أااببإء إ ،ب لألخ بكلد ببع للةب بكلذ لل ببي ي ،ك(ببال لهببإ ال صببف يبب ،لل شببإ،ك ب،ببدم للقببدك ،يببى
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للب ب إرم خيه ببإ إي ببث ال ي رب ب ب ببهاللك إص ببدلكًإ أال ر ه ببإ الي ب ب ريب لل ببكد دلئ ب بإد ل ي بب ،لل ش ببإ،ك
بإألخرإك الللري إذ أال لألخ،إ لل ي بدال غيك اإ بك أال (طكبك أال ال ،ق ايك الغيبك اال بك
الي ببأاك لل ببيال ،للب ب ب يص ببدك ر ببكد خ،ب ب برب ب

ب ب للب ب ،يم لل ببيإق لالر ببإ،ي للب ب ب يإ ببدث خي ببسل

دلخيدالف .)78 :2000
خإالا ،إ ،بإك  ،لرب

بإ يا بإب لل بكد ب إبإالذ الردلايبك رإلإبب أال للربك للإبز لل (بب

لل يك لل كالك للقيق للا الك ر إ ي صبف لالا ،بإ بإبدالث ل ب رإبك خ بياللالريك ،يبى دكربك ب
للشد

(بح خبي لالك بإ لل بإرر ل(بكبإذ للقيبب اللاقببإض (،ب ذ لل ،بد لزديبإد خبي (ب ط

للدم لزديإد لل ال ك لل(،ييل ،بد لل ،طي القاإالب .)189 :2000
اللالا ،ببإ لإإلببك يببك خببي للرببإئ للإببي يصببإإبهإ ل(ببطكلب خببي لل ببيال ،الً ب ل لال(ببطكلب إببإد
بإيث يش

لل كد ريس اليبلاك خبي بيالرس الةبك بس للشب،الكيك الالالإئ بس لل بياللالريك للدلةييبك الًبال

ياشأ خي لألص ،

صدك ا ي رإلةالف لل (بل للراإاي الآةكال

اللالا  ،ببإالذ لإإل ببك الردلايبببك اش ببأ  ،ب ب

.)399 :2002

اي ببك ببإ اليصب ببإإبهإ ل( ببطكلبإذ خبببي لل ببيال ،ي ب،هبببإ

ل رإبإذ ش،الكيك الأخ،إ الإًك ،يى لألخكلدل شبيك .)40 :2016
ب ةب

،ببكض لل ،كي ببإذ لل ببإبقك ل ا ،ببإ

أً هإ أ لالا ،إ إإلك الردلايك اشأ ،

يببكى للبإإببث بببأ ًاببإ ،ب إذ يببز لالا ،ببإ

صبدك ا بي ر بإ أ لالا ،بإ إإلبك يبك خبي للربإئ

للإبي يصببإإبهإ ل(ببطكلب خببي لل بيال ،ال ر ال،ببك ب لل يبكلذ لل بياللالريك للدلةييببك اب

ببك،ك

ة ق ببإ للقي ببب اللزدي ببإد (ب ب ط لل ببدم الغي ببك ل بب،؛ اللالا  ،ببإ يإ ببدث ا ير ببك إدكل ،ب ،ببض لل ببلاكلذ
للةإكريك أال للدلةييك الي ،بك إإلك ،قد لدى للرإئ للإي اللي ذ إإلبك ب بيطك الًبال ةببك لذ
ش،الك قبالب الي (ب

ل ب رإبإذ شب،الكيك الأخ،بإ الإًكيبك ةإكريبك الأةبكى دلةييبك بإطايبك اليي،بب

للرهإز لل،صبي لل

بإشبك ابس ر ،ييبك

ق دال لدك ًإ إد خبي لالا ،بإالذ الال ا ب د ،يبى لالا ،بإ

اللر ا د ،ييس ب اإك للالإًك؛ خإالا ،إ ي قد ل،اصك للال(الل.
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ثانياً :تصنيف االنفعاالت.
يك بط لا ،إ لل كد بإل ايك لل ب ياللرهس الي ،كض لس ال ا،رس لا ،إالذ لل كد ،يى صكخإ س رإ
ا س اللرةكي
لشب ب لدك ب ب

ل ل إاليذ لالا ،بإالذ أً يبك ةإصبك ،ابد ،ي بإء للبا س الللصبإك للا بيك رالاهبإ
لشب بكلذ خه ببم صب بكخإذ ال ببيال ،لألخب بكلد الل ه ببم لالا  ،ببإالذ ق ببإم لل،دي ببد ب ب للب ببإإاي

ب ص بباي هإ إي ببث ص ببا هإ إ ببدل

، )26 :2010ي ببى أاه ببإ لا  ،ببإالذ أاللي ببك :الً ببي اله ببك ل ببدى

ل ا بإ بدليببك إيإ ببس ال صب بببإل كلئز اللا ،ببإالذ كربببك :الًبي ،بببإك ،ب ل بزلج بببي أراببك ب
لا ،إ أالليك

ا د رإالا ،إ للاإرم  ،أراك

لل كد ا يرك كغبك
الي ر

غكيز لدى لل كد اللا ،إالذ ش قك :اب،ث لدى

كغبإ س للةإصك.

صاي هإ إلى :لا ،إالذ لذ طإبع ،داللاي رإل (ب الللإقد أال لذ طإبع إاع أال اببط

رببإلةالف الللقيببق لا ،ببإالذ ببإك رإلإببب الللإاببإ  .ر ب ل ،ي ر ب

صبباي هإ إلببى لا ،ببإالذ ب ببيطك

رإلةالف الللقيق اللا ،إالذ ،قد الًي ،بإك  ،ل زلج لا ،إلي أال أراك رإل يك الللدًشك.
الباإء ،يى إ بق ي ر للقال ببأ رب لا ،بإ لبس ايبك اليصب،ب صبايف لالا ،بإالذ اللر إلهبإ
خي ق يم اللإد.
ثالثاً :االنفعال والعاطفة.
ري ك شإ،ك أال إإ إس ،بك ،ب لالا ،بإ اللل،إط بك خإل،إط بك شبيك إلبى شبإ،ك إ بإ بيبيك أال
ليرإبيببك الهببك خببي إإلببك ،ياببك خإل ،إ يببك باليببم ر،ياببإ اشبب،ك بإل (ببب الكليببك شببة

ي،ببإاي

ر،ياإ اش،ك بإلإز رإًس.
خببإل،اللطف را ببال ج لببكد خ،ب

رببإ القببف ،ببي يأةب ا اببك اقببإط أ إ ببيك الًببي :للببا ط لل ببيالري

للا ط لل يقإئي للا ط للهك الاي.
خإل ببيال ،ي ( ب

إكرببإذ (،ببييك

ئ ببك ليإببإالذ لل ببي كلخقهببإ الللببا ط لل يقببإئي يي ببك لل ببيال،

اليببالخك طإقببك ًإئيببك بكي،ك لي إكرببإذ الًاببإ اشببإط للرببزء لل،ببإط ي يببزدلد بيا ببإ يقب اشببإط للرهببإز
لل،صبي را يرك

الى ابض لل كد  ،لل ،كض ل القف بإ أ بإ كد لل ،ب للهك بالاي خهبال ي،بزز
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للببا ط لل يقببإئي خإلهك الاببإذ لل ببكز ب اةببإ لل،الببم لألدكاببإلي

زيببد ب

ببدخق للببدم لي (،ب ذ

ال بب ب إال للراللالري لل ةز خي لل (،ذ إلى ريالرالز للدلًكب .)127 - 126 :2008
الي(يف للدلًكب  )127 :2008أ لل،إط ك ر،ب ل ا بإ صباف خكيبد لديبس شبإ،ك الأخربإك
خ إ،ب ،إط بك للقيبب
أخرإك

بع اطبق لل،قب اللل ريببك خ  ،ببك لل،إط بك إإلبك ب لالا ،بإالذ (ب

يكلذ خ ياللالريك اليرال لل ،بيك للةإكري ،بإك  ،لل يال.،

اللل،إط ك إإلك يراللالريك أب أاهإ  ،ييبك الالي يبك خبي إدلك أًبدلف لل بكد اللل بي ابإك ب قيبيم إبدث
أال ايك قكيب
يق ب ب ببيم به ب ب ببإ لل ب ب ببكد

للهدف أاس ليرإبيإد إ ل إ(ك للهدف ال يبيإد ،ابد إ ي،بالق للهبدف الًبي ال بييك
ب ب ببزى اي ب ب ببك لرب ب ب ب ي ،ب ب ببد للإ ب ب ببم ل ب ب ببكد خ،ب ب ب ب

اإ ب ب ببب ،ي ب ب ببى ًب ب ب ب ل لل اي ب ب ببك

.)www.cogent.mitedu/MITECS/Articales/oatley.htm1
اللق ببد أش ببإك  ،ببإلم لل ببا س دييي ببإم ر ببي س إل ببى أ لرب ب ري ببك ،إط ببك اللرب ب خ،ب ب ،إط ببك ال  ،ببدد
لل،اللطف لر ي ر إر إلهإ خي ا إايك ،اللطف أ إ يك الًي :لل كل للقبال

للةبالف لل إربأ

للإز لالش ئزلز لل (ب لل القع شبيك .)42 :2016
رابعاً :النظريات المفسرة لالنفعال.
إإالل ببذ لل،دي ببد ب ب لال رإً ببإذ للاالكي ببك
للاالكيإذ اللال رإًإذ لل

ببيك لالا  ،ببإالذ الق ببإم للبإإ ببث ب ببإالط

،ي ببى ًب ب

ك ل ا ،إالذ الخي إ ييي ،كض ألًم ً لالا ،إالذ:

( :)1نظرية جانيه (:)Jean Piaget
قبالم االكيببك رإايببس ،يببى أ ببإس أ

إيب للرهببإز لل،صبببي ال(بب،ف ل صببإال س يببلدب إلببى لا صببإ

للاشإطإذ للالردلايك البإل إلي خإ ً ل لل إي ي،

،يى لا ،إ لل كد.

إي ببث ي ك ببب ،ي ببى لا ص ببإ للاش ببإطإذ للالردلاي ببك لا،ب ب لز ب (،ببهإ ،ب ب ب ،ببض خيبق ببى اه ببإ رإاب ببإ
ب ب،دل ،ب للإيببإ للشبب،الكيك اليصبببح إبببيس لل ببكد ل،ببدم إ رببإ للرهببإز لل،صبببي للقيببإم ب ه ببس
ببإ ي(ببطكًإ إلببى ل ةببإ

ببإكلذ ةإطئببك الهببك خببي شببر لا ،ببإ

(ببطكب .ال ب ،يببالب ًببد

للاالكيك أاهإ ركد لخ كلض ل إي للرهإز لل،صبي ي قك إلى للابإذ إ دل
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.)16 :2010

خإ ا بإ ،ك(ببس ل ا ،بإ خببي الببكالف ةإصبك يبببدال خيهبإ أ
ي ك لاإ الإًك ر ل ،قد يرال ًاإ ،إ يد ،يبى لةب

إيب للرهببإز لل،صببي أب،ببد ،ب أ
خبي للرهبإز لل،صببي دال أ ي ك بب

،يى ل ،ل(طكلب لا ،إلي ب شأ ربيك شبيك .)44 :2016
( :)2نظرية جيمس والنج (:)James and Lange
يببكى كاللد ًببد للاالكيببك ،يببى أ لالا ،ببإ ًببال ر ال،ببك إإ إ ببإذ ة ي ببك

بببب  ،ب لل ي بكلذ

لل(،بباليك ال ة يببف لالا ،ببإالذ ب(،ببهإ ،ب ب،ببض بببإة ف ًببد ل إ إ ببإذ لل(،بباليك ال ًبببذ
ًببد للاالكيببك إلببى أب،ببد ب ً ب ل ،اببد إ أشببإكذ إلببى أ لل الببإًك للر ب يك اللل(،بباليك ًببي لي ببذ
ا يرك لالا ،إ اللا إ ًي لل بب خي للالهالك للدلًكب .)122 :2008
( :)3نظرية التحليل النفسي لفرويد:
يباي ب،بض لل إييبال للا بيال
للقيق اللل،دالل خ،يى للكغم
أً

بي لك هم إبال لالا ،بإالذ ،يبى لل بإًيم لل ،يقبك بإالا ،بإ

اب

أ خكاليد قد لً م خي ر إبإ س ببإلقيق اللل ،ييبإذ لل شب،الكيك إال أابس

لالا ،إالذ الل ،بكًإ  ،ييك ل رإبك ال غيك خ ي قإلك ر بهإ اك  ، )1915لل ش،الك
للش،الك أال للال،ي الخي لل إييب للا بي ربال

ر ب يقال ً :اإ ،اقك بأ لالا ،إالذ دة (

لالا ،ببإالذ إببإالذ ب لل ببال ك ببك بط بإلببداللخع لل كيزيببك ا ب للربباس اللل،ببدالل

رببإبك الر ببإخي

.)1116 :1990
ال

ة

إ بق ي بي أ لالا ،إالذ إ ب االكيك لل إيي للا ي ،بإك  ،ل رإبك لا ،إليك

ل ايك إ اللال رإبك غإلبإد إ رال بش،الك اإال ً ل لل ايك.
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( :)4النظرية المعرفية:
بإببث ً ب للاالكيببك خببي للصببيك ب ببي

ببإ ا رببك بببس ال ببإ اش بب،ك بببس أال ب،بببإك أةببكى ً :ب

ك ببب

لالا ،إالذ دال إد ،يى لل ريبك؟ الًب ي ،بد للقيبب دال بإد ،يبى قبديك للبد إ لي القبف؟ لرابإ ا،يبم أ
لا ،إال اببإ ببأاك ب ريكاببإ خه ب ي رب أ اا  ،ب ب ،ببز  ،ب لل ريببك؟ أب أ لالا ،ببإ ي ،ببد ،يببى
،اصكب ل اإك للر يك اللل صايف لل ،كخي.
خيقببد ًببب ر ب

ب

ب إايي شببإر ك  )Stanley Schachterال ريببكالم ببيارك

Jerome

 )Singerالًببم ب كاللد للاالكيببك لل ،كخيببك؛ إلببى أ لل،اصببك للكئي ببي خببي شبب،الكاإ بإالا ،ببإ ًببال
يكاإ لي القف لل ايك ل ا ،إ الل
خإدالث إ اإس بس

رإبإذ للإشاليك اللل(،ييك لل ي إدث خي بدااإ.

دقإذ ليقيب ال ك،ك لي ا س اللخكلز لي،كق خي القف لل بدكيب للكيإ(بي ال

يايببك خياببإ لا ،ببإالد بيا ببإ ا ببس لال ب رإبإذ إ ل إببداذ خببي القببف يهببدد إيإ اببإ خإااببإ ببالف ا ببكًإ
،يى أاهإ ةالف كيإ

.)24 :2006

ب ًاببإ خإاببس قببد ايببك خياببإ ل ب رإبإذ إشبباليك ال(،ببييك ،ياببك أاالل،بإد ة ي ببك ب لالا ،ببإالذ ب،بإد
يكاإ لي اللقف لل ة ي ك لل ي إدث خيهإ.

ل

الل ا ج الزلكالس الًال

كاللد للاالكيك لل ،كخيك الباى أخرإك ،يبى أ بإس أ طكيقبك ريبك لل بكد

بإل اللقف لل ي ي ،كض لهإ ًي لل ي

بب لل( ط لديس الي ،ببك الزلكالس صبإإب االكيبك لل قيبيم

لل ،كخببي  )Cognitive Appraisal Theoryأ أد

اببإ

إ ،ب ال ،ببإلج ر يببإذ ربيببك ب

لل ،يال ببإذ دال ال،ياببإ للشبب،الكب بهببإ خ(ب د ،ب أ ب،ببض لال ب رإبإذ لالا ،إليببك ال إ ببإج إلببى
ريك ش،الكب للراإاي الآةكال

.)370 :2002
لل ايكلذ خي إ،

اليكى للبإإث بأ لل كد ي ،كض يال يإد لي،ديد

،هإ

ة

لا ،إال س

لل ة ي ك خهاإ ،ايكلذ إ إج إلى لل كالك الًاإ ،ايكلذ إ إج لي ال ك أال لل (ب الللةالف
الال ي ر لي كد أ ياللرس ي ،لل ايكلذ ب،يدلد  ،لا ،إال س الًاإ ي ر لل الخيق بي للاالكيإذ
لل إبقك خي
ة

يك لالا ،إ

بأ لل كد ي ،كض ل ايك الي ك ام ي ة

الق إد لا ،إليإد رإًس

لخكلز للهك الاإذ لل اإ بك .ر إ أ لالا ،إ لس قي ك لر إ،يك اللالا ،إ ي ك للطإقإذ
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للرإ اك لدى لل كد أب أاهإ

إ،د خي اللخقس للا ي لر إ لم ر لا ،إالذ قاليك الغيك

اإ بك لي ايك أال لل القف لل ب ،كض لس لل كد.
خامساً :مفهوم االتزان االنفعالي.
ي،د لال لز لالا ،إلي

لشكلذ للشةصيك لل اليك خإل ز لا ،إليإد ي ع ب،د

إذ شيك

إلى لل اللء إيث كأى لل،إ كب  )40 :2007بأ لال لز لالا ،إلي يشيك إلى لل كالاك الللإكيك
الللر إيك لل ،ييك اللالك بإط للريد بإرةكي
خإال لز لالا ،إلي ي،د

ال الإًك يالريك اليك.

لألًدلف ب،يد لل دى ،اد لل كد اللل ي

للشةصيك لل اليك الللشةصيك لل (طكبك الري إ رإ

ة لس ي م لل ييز بي

لل كد أراك ل زلاإد القدك ،يى لل إرم

بإا ،إال س رإاذ الق،إ س أقكب ليهدف الأصبإذ يالريإ س ا ر ك ع قالل،د ال،إدلذ لل ر ع
للقيق الللش،الك بإل اب اليإد

لل ب ي،يش خيس اللال لز لالا ،إلي يإكك لل كد

إإالذ

لل ال ك.
،كف رإ

* )Cattell, 1961لال لز لالا ،إلي بأاس لي ا

بإلابإذ لالا ،إلي ال الهك ،ييس  ،إذ قيييك

بإلشة

للهإدب لل ب ي م

لل هيج لالا ،إلي إزلء أب اال

لل ،إك(ك

اللل (ب اليرال اللق،يإد خي للإيإ ا(بطإد ل يإد ال اإب لدكل لل ب،إالب .)272 :2008
ال،كف لال لز لالا ،إلي بأاس لإإلك

لل طالك اللل اللخق للر ي اللل ركب اللالا ،إلي لي كد ع ل س

ال ع للبيئك لل ي ي،يش خيهإ؛ يلدب إلى لل ع بإيإ ةإليك ا بيإد

لالا ،إالذ للشديد ل

لل ي ي .)22 :2000
اللال لز لالا ،إلي ،بإك  ،لللشرإ،ك خي اللرهك لل

قب ال،زي ك ،يى ل ةإ للق لككلذ لل ه ك

القدك ،يى لل يطك ال(بط لل ،بيك لألصي  ،لالا ،إ
*

الل

 ،قدك ،يى باإء  ،قإذ أصييك

الًببال ،ببإلم ا ببس أ كيرببي ب أص ب بكيطببإاي ال شببهالك بإر شببإخس لي،ديببد ب لل رببإالذ لل ،يقببك ب،يببم للببا س.

ال ( ب ب

ً ب ب لل رب ببإالذ :لألب،ب ببإد لأل إ ب ببيك ليشةصب ببيك الللإإلب ببك لل زلريب ببك ال ي ب ببيك للقب ببدكلذ ل دكلريب ببك اللألب،ب ببإد

للدياإ يريببك ليببدلخع اللل،إط ببك اللألب،ببإد ل رييايريببك ليشةصببيك الأا ببإط ببيال ،للر إ،ببك اللل ببيال ،لالر ببإ،ي ال طبيببق

أبإببإث للشةصببيك ،يببى لل ،ب ج للا ببي الاالكيببك لل ،يببيم ال،الل ب لل ابببل بإ بببدل الللقببدك ،يببى ل ا ببإج خ( ب د  ،ب
لل،ديد

اإًج لألبإإث لل،ي يك ال رشإف ال قييم ً لل رإالذ.
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قإئ ك ،يى للإب اللل إ،

ع لرةكي

ب إ ال يي ي

كد لل كد ،

لرةكي ل لل ،الدب

.)16 :2002
الي،بك لال لز لالا ،إلي  ،ل قدك لل كد ،يى (بط لا ،إال س اللل إرم بهإ ال،دم إخكلطس خي
لل هيج لالا ،إلي أال ،دم لالا يإق الكلء أايك لألإدلث للةإكريك لل،إبك الللطإكئك اليصبح
،ك(ك لي قيب لل كيع

دال أ يري س

إإلك ألةكى الصالالد إلى لل ريف لل ل ي اللالر إ،ي

ل ،رهالدلد ا يإد ربي لدكل يالاس .)495 :2004
الًال ،بإك  ،ل للدكرك لل ي يرال ،ادًإ لل كد آ
غيك لر

الغيك غإ(ب الًإدئ الاللاق ب ل س خي قإب

الللقيق اللل ر ئب ال هيج لل،إط كل .)Selgado, 2004: 569

اللال لز لالا ،إلي ًال لقدك لل كد ،يى (بط لا ،إال س ال شإ،ك الداللخ،س اللل إرم بهإ القدك س
،يى اإال لأل الك بطكق ،ق ايك ال اللرهك للإيإ ال( الطهإ ال اي لك هإ بإياليك الاشإط الإ
لل صكف؛ بإال ،إد ،يى للا س الللاقك بهإ اللل إل

اللالط ئاإ خي للاالك لي

قب

اللل اللخق

ع لرةكي ل للر ييي .)18 :2005
لقدك لل كد الال،يس بإا ،إال س ب إ ي راس
للإيإ لل ة ي كل

(بط للا س الللابإذ اللال قكلك الللص الد أ إم اللقف

بإك.)70 :2008 ،

أال ًال لقدك لل كد ،يى اللرهك الكالف الأإدلث للإيإ لل(إغطك اللل هدد اللل ،إ
،كض صإ س للا يك الللر يك إلى لال(طكلب أال لل كض لل
لل لذ اللل ،إال

،هإ دال

ا بقدك لل كد ،يى لل إرم خي

ع لل ر ع ل ا إاي الي يز بإل إل الللبشإشك اللل إكك

للش،الك بإ ام الللقيق

الأإ م لليقالك الللالإد الب،ض لألخرإك اللل شإ،ك ر إ ي ييز رالاس ي ريب لال رإبك لل اإ بك خي
للالقذ لل اإ ب اليرال قإد لك ،يى إ

لل لالليك الًال ي ي ،قال لل(بط لل ل ي اللل يطك للرإ يك

،يى داللخ،س اللا ،إال س ال شإ،ك اللل إرم بهإ ال اإال لأل الك بصبك ال ،ق
للإيإ يك

اللء رإاذ

ال اللرهك لل اللقف

،يد أم إزياك أم لل إرئك باشإط الًدالء لأل،صإب الإ

لل يال،

اللل صكف بهدف إقيق لل اللخق للا ي اللالر إ،ي بياس البياس لرةكي ل لل ب،إالب :2008
.)274
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الِ ،كف لال لز لالا ،إلي بأاس لقدك لل كد ،يى اللرهك اللقف للإيإ للرديد اللل إرم خي لا ،إال س
ع لرةكي بشر خ،إل

ب إ ي اإ ب ع للالكالف لل ي ي،يشهإ اللل ،إ

للزغبي :2010

.)137
لل،كض لل إبق يكى للبإإث بأ

ة
لالا ،إلي

ًاإ ،لة ف خي الرهإذ للاالك إال لال لز

خإلب،ض ل ،بكًإ قدك ،يى (بط لالا ،إالذ
أبكز أً يك أ

بإالا ،إالذ الًاإ،

ق كد لل ،

الل ،بكًإ آةكال

بأاهإ للال،ي

ع طبي،ك لل ايك.

الخي (الء ل ،ي،كف للبإإث لال لز لالا ،إلي بأاس لقدك لل كد ،يى (بط لا ،إال س اللل إرم
خيهإ اللالهإكًإ خي صالك قبال لر إ،يإد القدك س ،يى اللرهك لل اللقف للإيإ يك لل ة ي ك ب كالاك
،إليك الباإء  ،قإذ لر إ،يك اإرإك

لرةكي الللش،الك بإأل إ الللط أاياك رإ لل

قب ل.

سادساً :أهمية االتزان االنفعالي.
لً ذ ،الم االكيإذ ،يم لل ا س الكاللدًإ بد لك ك لال لز لالا ،إلي ،يى ل ،بإك أإد لألًدلف
لل ه ك لل ي ي ،ى ،يم للا س إلى ك يةهإ خي شةصيك لل كد للشكبياي .)2 :2004
اللال لز لالا ،إلي شكط
خإل،

شكالط لل ،إد

الللر إء خي لل ،إ

ل بدل،ي يك ع بشر ربيك ،اد إ يرال لل كد

ع للبيئك لل إيطك بإل كد

ز لا ،إليإد خإال(طكلب لالا ،إلي ،اد

إدالاس ير ،لل كد ي صكف الي رك بطكق غيك اليك للزبيدب .)11 :1997
القدك للشة
قال ل كلد

،يى لل يطك ،يى لا ،إال س الللالصال إلى لال لز لالا ،إلي أ إس ال لشك ،يى
القال لل لذ الأ إس لل ع بشةصيك اليك الصإك ا يك ريد

ةالللد

:2004

.)44
اللال لز

لالا ،إلي ك بط ب إ

لالا ،إلي ،اد لل كد

لل كد ل لالليإ س رإ ا س ال رإ لرةكي

ال ك لال لز

إ،د ،يى أديك الالإئ س باالإم ال ا يق اللال لز لالا ،إلي ي هد ل ييب

لل،ق ،يى لل،إط ك ال إ،د ،يى يطك لل كد ،يى ازالل س الربح ر إل للا س الياشط ريك
الي ريف ع للالكالف بشر

كيع لل ب،إالب .)271 :2008
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الأرد بادال لك* ،يى أ لال لز لالا ،إلي لس دال لدك ه إد خي إزللك للةالف اللل كدد
ة

خي أدلء هإم ،ياك خإألخكلد بإ رإاهم قكلء أا هم

،دم قدك لألخكلد

إدكلرهم ألخرإكًم الإإل هم

لالا ،إليك لل ي ةيقالًإ ألا هم .)Coleman, 2004: 33
الأردذ ،ديد

للد لك إذ ،يى أ

يطك لل كد ،يى لا ،إال س ال قيي هإ بدقك ي ه  ،ييك لل ريك

لل،ي ي الللا ال لل ،كخي اللبكلز لل هإكلذ لل هايك اللال لز لالا ،إلي ًال ا إج للباإء للا ي
لل ييم الأة لل بإدك اللل اإبك الي ،د ،يى أإرإم لل كد ال الق،إ س لل ،يقك ب هإ لك س لل يالريك
ال دى ر إي هإ ،يى لل ،إ

بارإل ع إديإذ لل،الل

اللل ايكلذ لل ة ي ك الً ل يا،رس ،يى

شةصيك لل كد ال رإ يهإ لل،يالب .)127 :2001
خإال لز لالا ،إلي كر أ إ ي ل رإ

شةصيك لل كد الشكط أ إ ي ل إقيق للصإك للا يك

للزبيدب )109 :2007؛ ال للزبيدب اللل،بيدب .)617 :2011
الكأى ر

 )Chaturved & Chandar, 2010: 38بأ لال لز لالا ،إلي ي ر للشة

طاليك طكيقك زاك ال رإ يك دكل ،شر ذ إيإ س الً للقدك لل االي يك اللل صالك لل االم
ي إ ،د لل كد ،يى طاليك ريك ال الريس لل ريك اإال للاللقع الب ل ،ي إرم بالكالف إيإ س اليقالم
طكيقك  ،يس اليطالك شإ،ك ال صالكلذ الل رإًإذ

الشكطهإ

إ،د ،يى خهم القإئع للإيإ

الالكالخهإ ب إ يا،رس ،يى إقيق للكخإًيك للا يك.
ال

اإإيك أةكى خإ لال لز لالا ،إلي ير ،لل كد قإد لدك ،يى لل ريف اللل ،إ

للإيإ الياللز بي ،قيس اللا ،إلس الياللز بي

الق،إ س الأًدلخس

إ د .)270 :2008

اليكى للبإإث بأ لال لز لالا ،إلي هم لرإخك لألخكلد الًال (كالكب
للا ي ال رإ

ع

طيبإذ

 ،ييإذ لل ريك اللال لز لالا ،إلي أإد أًم ،الل

أر

إقيق لل رإ

لل اإبك اللل ،ي اإال إقيق

لل لذ ال إقيق لألًدلف الصيإغك أًدلف رديد .

*

،إلم ا س رادب ،

ل ك طالييك خي رإ ،ك

إا الكد اللس لل (ب خبي قبديم إ بهإ إذ خبي راي لبك ب لل ربإالذ

خي ،يم للا س ال،يم للا س لالر إ،ي ،يى دلك لل،قالد لل ك لل إ(يك ب إ خي ل ،االكيبك ل دكل ،لالر بإ،ي
أي(بإ خبي لالا قبإ ب لل بيالريك إلبى ،يبم للبا س لل ،كخبي
اللل ،ج للا ي ال،يم ا س للشةصيك ر إ رإ بلاردلك د
الِ ،كف بإب رإك االكيك لل ،يم لالر إ،ي الاالكيك خإ،ييك لل لذ
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سابعاً :النظريات المفسرة لالتزان االنفعالي.
( :)1نظرية التحليل النفسي.
شيك االكيك لل إيي للا ي إلى أ

اللز لالا إ الًال اللز خ ياللالري يابع

لشبإ لل لكئز

له ل خإ أغيب للاإس بإلا بك ل كاليد) ،صإبيال بدكرك إ الأ لال لز لالا ،إلي شيء اإلي
للصك الللقيق أ الك إ ك ،يى لالا إ
ال ل
يإدث بي

للصك لل ب
ل
القد غإلى خكاليد راي لدك خي أريد ،يى

صك
ل
ل(طكب لل اللز للا ي الًال
ل
االم للشةصيك الًال لل بب خي

بدك ك لالشةإ
را ي الأةي لدك خإ خكاليد ،اي ل
لا ،إليك لراك

،اإي س لالصإإء للاإ(ري

غيك للاإ(ري

اللل ي ي،إاال

ال طإبع
ل(طكبإذ
ل

ةالللد .)46 :2004

( :)2النظرية االجتماعية.
لرد للاالكيك لالر إ،يك ،يى أ للطبي،ك ل ا إايك كاك القإبيك لي شري

ر ل ،لل ر ع ك

القإب لي شري اللل ييك أي(إد اللل ،قك ًاإ بإدليك الً لل ،قك لدب إلى لل اللز للا ي لي كد
الً ل ي،اي أ لل كد ي ر أ يإقق لال لز للا ي لل ييم إ ل إ اشأ خي أ ك
لل اليك الللإب اللالإ لكم لل بإد ؛ خ( د  ،لأل

الدًإ لل ،قإذ

للا ي اللل ب يلدب إلى خهم للإإرإذ

خكد الخي  ،قك
اللشبإ،هإ الير ع كاللد ً للاالكيك ،يى أ قيقإد ا إج لي ر ع خي  ،قإ س بأ ل
لالخكد ب(،هم بب،ض للزبيدب اللل،بيدب  )618 :2011خإ ا إ ليس قيق بإلطبي،ك اللر
ل
ياشأ خيس للقيق ب  ،الكالف لر إ،يك ياةكط خيهإ خ،دم لشبإ إإرإذ ل ا إ لأل إ يك ا يرك
الكالف لر إ،يك ،إئقك اللد قيقإد الأ ً ل للقيق يلدب إلى ،دم لال لز لالا ،إلي لدى لالا إ .
( :)3النظرية اإلنسانية.
يكرز كاللد للاالكيك لالا إايك ،يى لال لز للا ي أراك

كريزًم ،يى لل،رز اللل(،ف الأ

لال لز لالا ،إلي ال يأ ي إال ب إك ك لل كد لإكي س اللدلكرس ل دلًإ الإدالدًإ ال إ
الللقإبييك اللل ،إطف ع لرةكي

الإبهم اللالل زلم بإلقيم لل ايى ا للإق الللةيك الإب للر إ

اليكى كاللد للاالكيك ل ا إايك أ للشة
ال،دم للقدك ،يى لشبإ

لالليإ س

للإإرإذ أل

لل (طكب لا ،إليإد يالهك ،ييس (،ف لإ كلم لل لذ
للإإرإذ ي م

إشبإ
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ة

لال صإ لل ،إ

ع

لرةكي

اللل ،قإذ لالر إ،يك

الأشإك كاللد للاالكيك إلى أً يك لل،الل

أر للالصال إلى

شةصيك زاك لا ،إليإد للزبيدب اللل،بيدب .)621 :2011
الللرديك بإل رك للاالكيك ل ا إايك لً ذ بد لك ك لأل اليإء لا ،إليإد ال االك إلى ل ا إ
رإ

بأاس

بر للراللاب اللألب،إد الأ إكيك لل كد للرإ يك ر،يس قإد لدك ،يى إشبإ إإرإ س ال إقق

ل س الل زلاس لالا ،إلي
( :)4النظرية السلوكية.
الرهك االك للاالكيك لل يالريك الكاللدًإ ي إقق

لال لز لالا ،إلي

للالكالف لل ي لدب إلى ةيق لل يال ،غيك لل اللز
لدب إلى ةيق لل يال ،غيك لل اللز
ل ،زيز للبدي لل اإ ب خ( د ،

اللل،

ة

لدك ،لل كد لر يع
ل

،يى ،إلرك لل يال ،الللالكالف لل ي

ال ،إلرك لل يال ،الللالكالف لذ لل ،قك ال رييهإ ال ل،
رإخأ لل يال ،لل كغالب خيس ال ،إقبك لل يال ،غيك لل كغالب؛

الصالالد للى قييم خإ،ييك للاإ ج اللل الص إلى ،يال إذ رديد إال للإإرإذ لالةكى ال،ييس خإ
كاللد للاالكيك لل يالريك ي كال (،ف لال لز لالا ،إلي ،يى أاس خش لل كد خي لر إب أال ،يم
يال ،الب أال ًال ،يم أ إليب يالريك غيك اإ بك أال ك(يك الي راب لل يالريال ل ةدلم
إًيم ا

للصك ) للربذ) لل ش،الك) لل ي ي ةد هإ لل كاليديال خي
ل

الاشالء لأل لكض اللا إ ي كال

يك لة

لل اللز

ل ،خي (الء ل رإبإذ لل كد الردلال لل ،زيز

ةالللد

.)47 - 46 :2004
االتزان االنفعالي في اإلسالم.
لً م لال

م برإخك راللاب شةصيك لل كد اللأل ك لال

دي لل إإك الللإكيك اللقد أردذ لل،ديد
،إلى :ﭽ ﭞ ﭟ

يك يطيق ،ييهإ أ ك ال طى خإ

لريإذ للقكآايك ،يى

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

م

ك لال لز لالا ،إلي خقإ
الك آ  ،لك  .)134 :القإ

،إلى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الك لأل،كلف.)199 :
اللريإذ لل إبقك إث ،يى (بط لالا ،إالذ البرإخك للإإالذ القإ ك ال لال  -  -لليس
للشديد بإلصك،ك؛ إا إ للشديد

ي ي ،ا س ،اد لل (بل أةكرس للبةإكب ر إب لألدب بإب
36

لل (ب  )2267/5كقم )5763 :ال يم ر إب للبك الللصيك اللردلب بإب خ(

للإ ك

ي ي ،ا س ،اد لل (ب البأب شيء ي ًب لل (ب  )2014/4كقم.))2609 :
ثامناً :سمات الشخصية المتزنة انفعالياً.
لال لز

قدك لل كد ،يى اللرهك رإخك لل ايكلذ اللل ريك لل ،يق بطكق

لالا ،إلي ي،بك ،

الأ إليب لل ريف اليالصف لل ز لا ،إليإد بأاس
ل(طكلبإذ ا يك الخي لل قإب

خإ

ه

لل اة ض

ال ك

ال

كيع لل (ب

للإ إ يك ال ي م بإال قكلك ي ش ذ لا بإًس ب ك،ك القد يرال
البإرةكي

للبإإاي ب،كض ةصإئ

اللقد لً م لل،ديد

ك ال ر هد الال ي،إاي
(طكب شديد

ك

،داللايإد اليش ،ب ل س

ال إذ لل ز لا ،إليإد؛ الخي إ ييي

،كض ل إذ لل ز لا ،إليإد:
 -1لس للقدك ،يى إدكل ،ال ،كخك قد لك س الل رإاإ س بشر
 -2لل إكك

ال(ال،ي للكبي،ي .)50 :1994

لل يال اللال رإًإذ لل يبيك .)Frye, 2000: 43

، -3دم لل أاك بإل ايكلذ لل إخهك .)Frye, 2000: 43
 -4غيك قيب لل زلج الال كط بإلإ إ يك .)Ward, 2002: 10
-5

إ ح ع ا س ال

للكبي،ي )50 :1994؛ ال Frye, 2000:

إ ح ع لرةكي

.)43
 -6لس للقدك ،يى خهم اللدكل ،إ يإيط بس خي للبيئك .)Ward, 2002: 10
 -7ي م بإل ح البإل ،ي الكلء لر إب للةبك
 -8ش،الك بإلإكيك الأ لة يإ لك س ابع

ة

رإكبس لل ل يك ،يي .)96 :2011

ي ،للإكيك لل ي ي يرهإ

دال لال ،إد ،يى

لرةكي خي للالصال إلى أًدلخس لل يد الأبال للالخإ .)71 :2015
إدل ،يى ةب لك س لل ل يك Cook,
 -9ش،الك بإلاقك بإلا س ير،يس دل
قإدك ،يى ل ةإ للق لككلذ ل ،د
.)2006: 16

 -10للقدك ،يى ل ةإ للقكلك
 -11لس دكرك ،إليك
 -12إدكل ،للإقإئق بشر

دال لال ،إد ،يى لرةكي

قبال لل لذ اللرةكي

لل يد الأبال للالخإ .)71 :2015

.)Cook, 2006: 16

ال(ال،ي )Cook, 2006: 16؛ ال لل يد الأبال للالخإ .)71 :2015

 -13ي م بإلةصالصيك ال،دم لال

م لآلةكي
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،يي .)96 :2011

 -14لس للقدك ،يى ،إلرك شإر للإيإ بشرإ،ك ،يي .)96 :2011
 -15ي ي ، ،قإذ إ ي يك ع لرةكي

،يي .)96 :2011

الب للشأ

 -16ي م ،إ يس ع للإيإ بشر دي قكلطي .)Ward, 2002: 10
لل،صإبيك اليرال لديهم

اليإذ

رإأ

الب لال لز لالا ،إلي لل ك ع يرال لديهم دكرك أق

أق

لل( الط إيث أردذ ا إئج د لك ك  )Hatywayo, et. al, 2014: 486بأ ًاإ،

 ،قك إلبك بي لال لز لالا ،إلي اللل( الط.
اليكى للبإإث بأ ً لل إذ ر ،لل كد أراك قدك ،يى إقيق ل س ال إقيق لل اللخق للا ي
اللالر إ،ي ر إ

إ،د ،يى ل ةإ للق لككلذ لل اإ بك ال اللرهك الكالف ال( الط للإيإ .

تاسعاً :طرق تحقيق االتزان االنفعالي.
ًاإ ،ر ال،ك

ة لهإ أ يإقق خيهإ لل كد لال لز لالا ،إلي

للقالل،د اللأل س لل ي ي ر

اللل إرم اللل يطك ،يى لالا ،إالذ ال اهإ إ يأ ي:
 -1كي للطإقك لالا ،إليك خي أ ،إ
ال

ل ا إ ً

لل يد أ ي

يد  :إيث أ لالا ،إالذ اللد طإقك لزئد خي للر م
يد

للطإقك خي أ ،إ

إ ى ،الد إليس لكإك للبإ

الًدالء للا س أإ د .)68 :2000
للطإقك

 -2إالي لالا بإ إلى أشيإء أةكى :خ إالي لالا بإ إلى أشيإء أةكى اإخ،ك يةيصس
لالا ،إليك ليص ليهدالء للا ي لل دلاي .)68 :2014
 -3إاإك ل رإبإذ ،إك(ك ل ا ،إ  :إيث يارح ب،ض للاإس
لرأالل إلى ل رإبإذ أةكى قإالم لا ،إ

لل ةي

للةالف إ ل

للةالف الب ل ،يزال للةالف دكيريإد

إد

.)83 :2014
 -4لال كةإء للبداي :خي إإلك لالا ،إ ي ( أ يدكب ل ا إ ا س ،يى للقيإم بإإلك
لال كةإء لل،إم

إ ي،

،يى هدئك إإلك لالا ،إ

لل دلاي .)69 :2014

 -5للاالك إلى لل،إلم االك كإك :الال ي إ لي اللقف لل ي ايك لا ،إالذ لل كالك الً ل يهال ،يي،
لل اللقف لالا ،إليك للشديد

إ د .)83 :2014

38

دك ،الي،ط
االك أل لالا ،إ يإرب ل ل
 -6راب للبذ خي أ الك ،للهإ ك خي أااإء لالا ،إ  :لد
لل ريك الل ل،

للةطإء إصدلك لألإرإم للهإ ك أااإء لالا ،إ

رابإد لإل(كلك لل ي قد

يإق بس أإ د  )68 :2000ال لل دلاي .)69 - 68 :2014
 -7راب لل اللقف لل ي ايك لالا ،إ  :خإ ل ،رز لل كد ( ،بط لا ،إال س خي ب،ض لل اللقف
خيإ

ب ،أ

راب ً لل اللقف

الي(يف للبإإث (كالك أ

إ د .)83 :2014
خكد طبي،ك لالا ،إ

ي هم ر

لل ايكلذ الأ ي ع بإالا إل ،يى ةبكلذ لرةكي
لديس قإ،د

،كخيك إال للصإك للا يك الال إئ

الأ ي ع ب كالاك رإخيك رإ أًدلخس الأ
خإلكلإك للا يك ال إقق إال

الطبي،ك لل ايك الطكق اللرهك

الأ ي شيك الب لالة صإ

الأ يرال

إقيقهإ الأ ي قب للإيإ برإ

( الطهإ

اللز أًدلخس ع الق،إ س الأ يرال

ة

رهإد اإال لل دي

غ لء للكالل الغ لئهإ لل قكب إلى لال اللالقبإ ،يى

طإ ،س الأ ي قي بأ لل ،إد ال إقق ب،يدلد  ،أالل ك لال بإإاس ال ،إلى الللشقإء يأ ي
ب بب لالب ،إد  ،إ أ ك لال.
تعقيب عام على المبحث الثاني:
ا للصإك للا يك أ إس شري للشةصيك الا الًإ
اللال رإًإذ ال ي،ب لالا ،إالذ دال لدك أ إ يإد خي
خ ،ل ايكلذ ال،الل

إيث لل ،إكف اللل هإكلذ اللل يال

يك يال ،لألخكلد إيث ،د لالا ،إالذ كدالد

للبيئك لل ي إيط بإل كد.

اليكى للبإإث بأ لال لز لالا ،إلي ًال رزء هم

ل رإبك لل كد لي ايكلذ لل ي ي أاك بهإ

ال ع لل كد بإال لز لالا ،إلي للريد يلاك إيرإبإد ،يى يالرس ال صكخإ س ع لرةكي

البإل إلي خإ

لل،إ يي ب كلرز للصإك للا يك بإإرك إلى ل لز لا ،إلي ي إ،دًم ،يى خهم لا ،إالذ ال شر ذ
لرةكي

اللال رإبك بشر

اإ ب ،يى ً لالا ،إالذ اللل إديإذ.

اللقد اإال ،ي إء للا س لالا ،إالذ اللال لز لالا ،إلي الصالالد إلى ةصإئ

للشة

لل الب

للااللإي لالا ،إليك إيث أردذ لألدبيإذ الللاالكيإذ للا يك ،يى أ لال لز لالا ،إلي لي كد ي أاك
ب،د ،الل

اهإ لل اشئك لالر إ،يك الطبي،ك  ،قإ س دلة أ ك س ال إيطس لالر إ،ي الطبي،ك

للةبكلذ اللل ايكلذ لل ي ،كض لهإ

ة

إ،يس س لرةكي ال ع للبيئك.
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المبحث الثالث :اإلدارة العامة للصحة النفسية.
ي،كض للبإإث
لل ي

ة

لل بإث للاإلث ،كي إد لإلدلك لل،إ ك ليصإك للا يك الأًم لألًدلف
أر

،ى إلى إقيقهإ إ(إخك إلى للب لك ج لل ي قد هإ

الى

إقيق أًدلخهإ ال إ ي

للكخإًيك للا يك اللل اللخق للا ي اللالر إ،ي لألخكلد.

أوالً :تعريف اإلدارة العامة للصحة النفسية.
ًي إإدى إدلكلذ الزلك للصإك لل ي طيايك
ل رإ قطإ غز
كرزي

ة

،

،يى قديم للةد إذ للا يك اللالر إ،يك

 )6كلرز باللقع كرز اللإد لر

ل قديم للةد إذ للا يك اللل أًي

إإخالك ،دل إإخالك غز خهاإ،

اللل ،ج للا ي لل القع ل لر كالاي لالزلك للصإك

لل ي طيايك.)http://www.moh.gov.ps :

ثانياً :أهداف اإلدارة العامة للصحة النفسية المجتمعية.
ه م ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك لل ر ،يك

إ،د لألخكلد ،يى رإالز شر هم للا يك

ال يبيك إإرإذ ال طيبإذ إقيق لل اللخق للا ي اللالر إ،ي؛ البإل إلي هدف ل دلك لل،إ ك
ليصإك للا يك اللل ر ،يك إلى إقيق إ ييي :)http://www.moh.gov.ps/portal
الخيك ةد إذ صإك ا يك شإ يك القإئيك ال ،ريك ال أًيييك لي ر ع لل ي طياي.

.1

إ ي ال هي للالصال ليةد إذ خي رإ

.2

ر لل ك(ى غيك للقإدكي ،يى للإ(الك

لي ،ج.
.3

ل

لككيك قديم للةد إذ لال شإكيك للا يك خي لل ر ع اللل دك ك الللبيذ.

.4

ة يف للصد إذ للا يك ال ،إلر هإ خي للز إ اللل رإ لل اإ ب إ ب للإإرك.

.5

إدةإ للصإك للا يك خي للك،إيك لألالليك الللك،إيك للاإااليك.

.6

دكيب ال أًي

لل،إ يي

خي لل دلكس

ال إ،د هم ليرشف لل برك ليإإالذ لل ي ،إاى
قدك ل رإ .

41

دك ي

ال كشدي

لر إ،يي

الا يي

شإر ا يك ال ،إلر هإ خي رإاهإ

.7

زيإد ال،ى شكلئح لل ر ع لل ة ي ك أل بإب الطكق للالقإيك

لأل كلض للا يك

ال شإكرك لل ر ع.
هي

.8
اللل
.9

إركلءلذ لل ا يق ال إالي

لل ك(ي بي

كلرز للصإك للا يك لل ر ،يك

ش يإذ اللل از اللل ل إذ لل ،يي يك اللل أًيييك.
هي ال إئ لل ،ج اللل إب،ك ل (طكلبإذ للا يك إ ب إإرك للإإلك

لل ،ج

اللل أًي الل كشإد خي لل رإ الللز إ لل اإ ب.
 .10للإ إال ،يى ل

الأ إ لل ك(ى الأ كًم اللل،إ يي خي ً ل لل رإ

أر لل،طإء.

ثالثاً :برامج وأنشطة اإلدارة العامة للصحة النفسية والمجتمعية.
ل إقيق أًدلف ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك اللل ر ،يك خإاهإ طيق ب لك ج الأاشطك اللء دلة
كلرزًإ أال بإل ،إال
أةكى ال

ع ر ،يإذ ال ل إذ لل ر ع لل داي أال إ ى ع ل إذ إرال يك

أًم ً للب لك ج اللألاشطك إ ييي :)http://www.moh.gov.ps/portal
كلرز الأق إم للصإك للا يك.

.1

 ،ج للإإالذ لل ك(يك دلة

.2

ب لك ج ك،إيك لألط إ ا يإد

.3
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ع لل ل إذ لألةكى لذ لل ،قك.
الب لل ،قك.

لألبإإث الل شكلف اللل إب،ك ل طالك للال(ع للا ي خي لل ر ع.

 .11ال(ع للب لك ج لل طاليكيك ليةد إذ.
.12

اقيف صإي لي ر ع الةد إذ لر إ،يك القإئيك اللل ،إال
إيرإد أاال ك

إاد

ر ،يك الل

ع لل ر ع لل إيي :بهدف

لل صإدك للبشكيك خي لل ر ع ال ْةيق ةد إذ

بدييك.
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 .13لل اقيف للصإي

بكاإ ج اقيف لأل هإذ :الي م ل ،خي كلرز ك،إيك لأل ال ك

ة

الللط اللك اليقالم كشدي الأةصإئيي ا يي ب،
،يى لل طالك للا ي ليط

اداللذ اقيف صإك ا يك لي ،كف

اللال(طكلبإذ لل ي ي،إاي اهإ للط

،هإ

الري يك لل ،إ

البكاإ ج اقيف لل دك ي  :الي م ل ،خي لل دلكس الإدلئق لألط إ .
 .14بكاإ ج اقيف لل ر ع لل إيي :الي م ل ،خي للرإ ،إذ اللل ل إذ للإرال يك لل ،ايك
اللل اال إذ لل يك إرال يك الااللدب للشبإب الللكيإ(ك بهدف ،كيف لل ر ع ،يى
لال(طكلبإذ للا يك الكخع للإإرز للا ي بياهإ البي  ،رهإ ال ،كيف لل ر ع

ى

يكرع إلى ل شإك للطبيب للا ي.
 .15بكاإ ج لل اقيف للصإي  ،لل ةدكلذ
 .16لل ،إال

ع لل ر ع لل إيي :يهدف لي ،إال

لل رإ الليرإد آليك ،

ش ك ،لكخع لل ،إاإ ال ،إلرك لل ك(ى بر دلك ال طاليك للةد ك

بشر ر إ،ي ال اد إلى
 .17لل ،إال

ع ل إذ لل ر ع لل،إ يك خي ً ل

ه بقإء لل كيض خي ر ،س.

ع الرإلك لل الث الالزلك للشلال لالر إ،يك الالزلك لل كبيك اللل ،ييم الللشكطك

الللرإ ،إذ اللل اال إذ لر إ،يك لل يك إرال يك ال ل إذ ل ص ل لي كلًقي البيالذ
لل،رز ل زاليد ةد إذ صإك ا يك لي رإ لي
لل رإ
اللل،

ك لل ا يق لل ئم ال

البإ صإ

،هإ خي للةد إذ لل ْاقالصك ا لل دكيب لل هاي اللل أًي اللل إ،د لل إليك
ك.

خي لل ،إال لل

تعقيب عام على المبحث الثالث.
،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ل إقيق كخإًيك لألخكلد

ال ،ج

شر هم للا يك

اللالر إ،يك ال إ،دًم ،يى لل ريف ع لل إديإذ اللل( الط اللء لل ،يقك بإل قايإذ للإدياك
أال ي ،لل( الط للاإر ك ،
للكلًاك ال ل، ،بك ب لك ج

لألال(إ
،دد

اهإ لل كدب لل ب ي ،يق ب شريك خكد ب ل س ال اهإ للر إ،ي

اللل ب ي ،يق ب شر ذ ر ،يك ا
ل د إ ،يى لل لك إدال

الغيكًإ

لأل ايك اللل يإ يك الللاقإخيك اللالر إ،يك اللالق صإديك
لل يال ،لل،داللاي ،اد طيبك لل دلكس اللا شإك الإًك

لل شر ذ لل ي ،إلج بشر ر إ،ي الياق م لل،

إلى إكشإدب ل الريس لألخكلد الللر إ،إذ أال ،

للا ي

 ،ري ل اللرهك شر ذ لألخكلد ال ،رهم.
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الكغم (،ف ل رإاإذ لل إإك ال(،ف لألاال ك ل دلكيك اللل االي يك بإ دلك لل،إ ك ليصإك
للا يك؛ إال أ رإخك لل،إ يي خيهإ لديهم ةبكلذ ال لً ذ
بهم ر ل ،قيم ل دلك لل،إ ك  ،قإذ ريد
لل ل إذ للك يك ا

إ،دًم ،يى للقيإم بإأل ،إ لل االطك

ع رإخك ل إذ لل ر ع لل إيي الرإخك

لل دلكس ال ل إذ ك،إيك لألط إ

لالإ يإرإذ للةإصك ال قدم لهم للد،م

ة

لل ه شي .
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ب لك ج ش كرك

الك،إيك لل اي

الك،إيك الب

اإد الد،م لألخكلد ةإصك

الفصل الثالث
الدراســــات السابقــــة
 أوالً :الدراسات التي تناولت المناخ التنظيمي
 ثانياً :الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي
 التعقيب على الدراسات السابقة

الفصل الثالث :الدراســــات السابقــــة
تمهيد.
قإم للبإإث بإالط
خي إ ب،ض

،يى ر ال،ك

للد لك إذ لل إبقك الب،ض للبإالث لذ لل ،قبك الي،بكض

ً للد لك إذ بهدف بيإ لل رال للبإايك ليد لك ك للإإليك؛ رب ل ،إديبد ةصالصبيك

للد لك ك للإإليك؛ ،ي إد بأاس م ،كض للد لك إذ لل إبقك الخق

ي

لألإدث إلى لألقدم

ز اي

الق ب ذ للد لك ببإذ لل ببإبقك إلببى د لك ببإذ اببإال لل اببإخ لل االي ببي ال،ببددًإ  )14د لك ببك الد لك ببإذ
اإال لال لز لالا ،إلي ال،ددًإ  )11د لك ك ال ل، ،يى للاإال لل إلي:

أوالً :الدراسات التي تناولت المناخ التنظيمي.
 -1دراسة عبيدة ( :)2016العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك االبداعي :دراسـة تطبيقيـة
على الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة.
ًببدخذ للد لك ببك لل ،ببكف إلببى لل ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي اللل ببيال ،ل بببدل،ي أل(،ببإء للهيئببإذ
لل دكي يك خي رييإذ لل ر ع لل ال طك خي قطإ غبز الل إقيبق لألًبدلف ل ،بدذ للد لك بك ،يبى
لل اهج للالص ي لل إيييي الرإاذ أدل للد لك ك ،بإك  ،ل بإاك طبقبذ ،يبى ،يابك بيب
(،اللد ي ايال

)%50

)221

ر ع للد لك ك لألصيي خإ كد للبإإث  )171ل بإاك.

الةيصذ للد لك ك إلى الرالد  ،قك بي ،اإصك لل اإخ لل االي ي اللل

ايك خي للهير لل االي بي

اللألاال ك اللل ،يي بإذ اللل بدكيب اللل شبإكرك خبي ل ةبإ للقب لككلذ الللإباللخز اللل رإخب ذ اللل رااللالريبإ
لل ب ب ةد ك الال ببكالف لل ،ب ب ) خ ببي ريي ببإذ لل ر ببع لل ال ببطك خ ببي قط ببإ غ ببز الب ببي لل ببيال،
ل ب ببدل،ي أل (،ببإء للهيئ ببإذ لل دكي ببيك خيه ببإ الر ببإء ك ي ببب ،اإص ببك لل ا ببإخ لل االي ببي :لألاال ببك
اللل ،يي ببإذ اللل شببإكرك خببي ل ةببإ للقب لككلذ الللهيرب لل االي ببي اللل رااللالريببإ لل ببالخك اببم الببكالف
لل،

لل دكيب الرإء أةي لدك للإاللخز اللل رإخ ذ اللم الهك خكالق ،زى ل

لل،ي ببي ال ببااللذ للةب ببك الا ببال لل ،ي ببي
اللل

يكلذ :لل ،ك اللل لًب

اللل لك ببب بيا ببإ اله ببكذ خ ببكالق  ،ببزى ل

ى للالالي ي ال رإ لل. ،
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يببكلذ :للر بباس

الأالصببذ للد لك ببك ب(ببكالك إ،ببإد للاالببك خببي االببإم للإ باللخز لل  ،ببال بببس الكبطببس با ببإئج قيببيم أدلء
لل،ب ببإ يي

ال،قب ببد للاب ببداللذ الللب ببدالكلذ اللليقب ببإءلذ لل دكيبيب ببك لي،ب ببإ يي خب ببي رب ببإ لالبب ببدل اللل ب ببيال،

لالبدل،ي.
 -2دراسة كيتربورن وبنسـبورت ( :)Kitratporn & Puncreobutr, 2016جـودة حيـاة
العمل والمناخ التنظيمي في المدارس الحدودية بتايالند والية كمبودية.
ًدخذ للد لك ك إلى قيإس رالد إيإ لل،

اللل اإخ لل االي ي لي دلكس للاللق،ك طال لل اطقك

للإدالديك بالاليك للر بالديك ب إي اد اللل ،قك بي رالد إيإ لل،

اللل اإخ لل االي ي الل إقيق

أًدلف للد لك ك م ل ةدلم لل اهج للالص ي ال رالاذ ،ياك للد لك ك
كباليإد م لة يإكًم

، )384ي إد ال شكخإد

ر يع لل دلكس للإدالديك الأ،د للبإإاإ ل بإاك لقيإس رالد إيإ لل،

اللل اإخ لل االي ي طبقذ ،يى ،ياك للد لك ك.
ال الصيذ للد لك ك إلى ر ال،ك
خي لل دلكس للإدالديك ال بي

للا إئج رإ أً هإ أ رالد إيإ لل،
اللخك ،اإصك لأل إ

الخك بدكرك ،إليك

الللصإك الأ لل اإخ لل االي ي لل الخك

ريدلد ال بي الرالد  ،قإذ كلالل خي قال هإ بي أب،إد رالد إيإ لل،

اللل اإخ لل االي ي.

 -3دراســة ( :)Zamani & Karimi, 2016العالقــة بــين المنــاخ التنظيمــي والصــمت
التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم.
ًدخذ للد لك ك إلى إديد لل ،قك بي لل اإخ لل االي ي الللص ذ لل االي ي لي الال ي ل دلكيي خي
الزلك لل كبيك اللل ،ييم بأص هإ

الل إقيق لألًدلف م ل ةدلم لل اهج للالص ي لالك بإطي ال م

لة يإك ،ياك بي ذ  )220الال إد
بأص هإ

أص

 )517الال إد إدلكيإد ي،

طبقذ ،ييهم ل بإاك لل اإخ لل االي ي ل،دلد

للص ذ لل االي ي ل،دلد خإ دلي الآةكال

ال إ

خي الزلك لل كبيك اللل ،ييم
الديب  )1998الل بإاك

.)2003

الةيصذ للد لك ك إلى الرالد  ،قك لك بإط إلبك بي لل اإخ لل االي ي الللص ذ لل االي ي ال ،قك
إلبك بي أب،إد لل اإخ لل االي ي لل رإخ ذ اللركلءلذ لل،
للص ذ للالالي ي

رهك أةكى الأشإكذ ا إئج إيي
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الأًدلف لل ل ك)

رهك البي

لالاإدلك لل ،دد أاس ي ر

لل ابل

بإلص ذ لل االي ي اللركلءلذ لل،
أ ًاإ ،لة ف ربيك خي آكلء لل

الأًدلف لل ل ك الأالهكذ ا إئج إيي لالاإدلك لل ،دد
ريبي

،زى ل

يك لل ،ك.

 -4دراســـة الزطمـــة ( :)2015واقـــع المنـــاخ التنظيمـــي وعالقتـــه بـــىدارة التميـــز لـــدى مـــديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة.
ً ببدخذ للد لك ببك إل ببى ،كخ ببك اللق ببع لل ا ببإخ لل االي ببي ال ،ق ببس ب ببإدلك لل ي ببز ل ببدى ببديكب لل ببدلكس
للاإااليبك ب إإخالبإذ غببز الل إقيبق لألًببدلف بم ل ب ةدلم لل بباهج للالصب ي ال رالاببذ ،يابك للد لك ببك
ب

، )400ي بإد ال ،ي ببك ي ايببال

 )%8.25ب لل ر ببع لألصببيي ليد لك ببك الرإاببذ أدل ر ببع

للبيإاإذ ،بإك  ،ل بإاك.
ةيص ببذ للد لك ببك إل ببى أ دكر ببك ق ببديك ،ي ببي لل ببدلكس للاإاالي ببك ب إإخال ببإذ غ ببز لاللق ببع لل ا ببإخ
لل االي ي رإء بدكرك ك ،ك الرإاذ دكرك قديكًم دلك لل يز بإل دلكس للاإااليك ك ،إد ال ببي
الرببالد خببكالق خببي اللقببع لل اببإخ لل االي ببي ،ببزى ل
لل ،يي يك الال الرد خكالق ،زى ل
،زى ل

يببك للربباس ال ببااللذ للةد ببك ال يببك لل اطقببك

يكلذ لل لً لل،ي ي الالهبكذ خبكالق خبي

ب الى إدلك لل يبز

يك للراس الةيصذ للد لك ك إلى الرالد  ،قك بي اللقع لل اإخ لل االي ي ال ب الى إدلك

لل يز.
الأالصذ للد لك ك ب(كالك ،قد دالكلذ الالكش ،
االي ي إيرإبي إ ز لي،

اللالبدل

لبدى بدكلء لل بدلكس لربي

بهم خبي اشبك ابإخ

ال إقيق لل يز.

 -5دراسة الـديحاني ( :)2013درجـة المنـاخ التنظيمـي فـي المـدارس الثانويـة بدولـة الكويـت
وعالقته بدرجة االبداع االداري للمديرين من وجهة نظر المعلمين.
ً ببدخذ للد لك ببك إل ببى للرش ببف ،ب ب دكر ببك لل ا ببإخ لل االي ببي خ ببي لل ببدلكس للاإاالي ببك بدالل ببك للرالي ببذ
ال ،ق ببس بدكر ببك لالب ببدل لالدلكب ل ببديكب لل ببدلكس ب ب الره ببك اال ببك لل ،ي ببي

الل إقي ببق أً ببدلف

للد لك ببك ببم ل ب ةدلم لل بباهج للالص ب ي لل إيييببي الرإاببذ أداللذ للد لك ببك ،بببإك ،ب ل ب بإاك لل اببإخ
لل االي ببي أ،ببدًإ ًببإلب الركالخببذ  )Halpin & Croft, 1963ال،كبهببإ للال يببكب )2010
الل ب بإاك لالبببدل لالدلكب ل،ببدلد للبإإببث طبقببذ ،يببى ،ياببك بي ببذ ، )230ي بإد ال ،ي ببك لة يببكالل
،شاللئيإد

اطق ي لل كاللايك الللرهكلء بإلراليذ.
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ةيصببذ للد لك ببك إلببى أ دكرببك لل اببإخ لل االي ببي خببي لل ببدلكس للاإااليببك بداللببك للراليببذ ال ببطك
الرإء ب،د لل كريز ،يى لالا إج بإل ك بك لألاللى الأ دكرك لالببدل لالدلكب ربإءذ ال بطك أي(بإد
الرببإء رببإ لل ش ببريع ،يببى لالب ببدل بإلك بببك لألالل ببى ال بببي الر ببالد  ،قببك ب ببي لل اببإخ لل االي ببي
اللالبدل لالدلكب اللم الهك خكالق خي لل ابإخ لل االي بي ،بزى ل
خكالق ،زى ل

يبك للرباس بيا بإ رإابذ ًابإ،

يك للةبك الر ل ،بإلا ببك لإلببدل لالدلكب لبم الهبك خبكالق ،بزى ل

يبك للرباس

لر الهكذ خكالق لصإلح ك ،ي للةبك.
الأالصذ للد لك ك ب(كالك هيئك للبيئك لالبدل،يك لي،بإ يي

ال ا يبك أخربإكًم اللببدل،إ هم اللل ،ب ،يبى

طبيقهإ.
 -6دراســة الســلمي ( :)2012القيــادة االبداعيــة وعالقتهــا بالمنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس
الحكومية المتوسطة بمدينة جدة.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى للرشببف  ،ب لل ،قببك بببي للقيببإد لالبدل،يببك اللل اببإخ لل االي ببي خببي لل ببدلكس
للإرال يك لل ال طك ب دياك رد الل إقيق لألًدلف م ل ةدلم لل اهج للالص ي لل إيييي الرإاذ
أدل للد لك ببك ،ب ببإك ،ب ب ل ب ب بإاك اق ببم إل ببى إ ببالك للبيإا ببإذ لألاللي ببك ال إ ببالك للقي ببإد لالبدل،ي ببك
ال إالك لل اإخ لل االي ي طبقذ ،يى ،يابك بي بذ  47بدي لدك ال، 296ي بإد) بم لة يبإكًم بطكيقبك
لل ح للشإ

لي ديكي اللل ،ي ي بإل دلكس للإرال يك ب دياك رد .

ةيصببذ للد لك ببك إلببى أ
رإء بدكرك ال طك

إك بك للقيببإد ل بدل،يببك خببي لل ببدلكس للإرال يببك لل ال ببطك ب دياببك رببد
الرهك االك ديكيهإ ال ،ي يهإ الأ لل ابإخ لل االي بي لل بإئد خبي لل بدلكس

للإرال يببك لل ال ببطك ب دياببك رببد ب الرهببك االببك ببديكيهإ ال ،ي يهببإ رببإ بدكرببك ،إليببك خبي ب،ببدب
لالا ببإء الللاز،ببك ل ا ببإايك البدكرببك ال ببطك خببي ب،ببدب لل كريببز ،يببى ل ا إريببك الل ،إقببك ال بببي
الرببالد  ،قببك لك بإطيببس الربببك بببي للدكرببك للرييببك ل ب إذ للقيببإد ل بدل،يببك الللدكرببك للرييببك ألب،ببإد
لل اإخ لل االي ي الالرالد خكالق لذ داللك إإصإئيك بي
إببال دكرببك

ال طإذ ل رإبإذ أخبكلد ،يابك للد لك بك

إك ببإذ للقيببإد ل بدل،يببك خببي لل ببدلكس للإرال يببك لل ال ببطك برببد ب الرهببك االببك

ديكيهإ ال ،ي يهإ الخقبإد ل

يبكلذ لل ب ى للبالالي ي اللل لًب لل،ي بي ال،بدد بااللذ للةببك الالربالد

خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد

الى للداللك بي
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ال طإذ ل رإبإذ أخكلد ،يابك للد لك بك إبال

اللقع لل اإخ لل االي ي لل إئد خي لل دلكس للإرال يك لل ال طك ب دياك رد
ال ،ي يهإ الخقإد ل
ب،إد ل

يك لل

الرهك االك ديكيهإ

ى للالالي ي .ال،دد بااللذ للةببك بيا بإ ال الربد خبكالق دللبك إإصبإئيإد

يك لل لً لل،ي ي.

الأالصب ببذ للد لك ب ببك ب(ب ببكالك لالً ب ببإم بب ببإلإاللخز اللل رإخ ب ب ذ ال إ ب ببي

ب ب الى لل اب ببإخ لل االي ب ببي

لل الخك.
 -7دراســـة الكبيســـي ( :)2012دور المنـــاخ التنظيمـــي الســـائد فـــي الجامعـــة علـــى التـــأثير
االيجابي في المجتمع.
ًدف للد لك ك إلى ل قصإء دالك لل اإخ لل االي ي لل إئد خي للرإ ،ك ،يى لل أايك لاليرإبي خبي
لل ر ببع ب الرهببك االببك دكي ببي رإ ،ببك لألابببإك .الل إقيببق أًببدلف للد لك ببك ببم ل ب ةدلم لل بباهج
للالصب ي الأةب ذ ،ياببك با بببك  )%20ب

ر ببع للد لك ببك الرإاببذ  )61دكي ببي ببم لة يببإكًم

بطكيقك ،شاللئيك طبقيك الأ،د للبإإث قيإس لقيبإس لل ابإخ لل االي بي ربال بصبي س للاهإئيبك ب
 )45خقك الز،ك إلى ة س رإالذ.
الرببإ

ب ا ببإئج للد لك ببك أ

ب الى لل اببإخ لل االي ببي بصببالك ،إ ببك رببإء ال ببطإد الأ دالك خببي
الرهك االك ،ياك للبإبث الأالهبكذ للا بإئج أ

لل أايك ل يرإبي بإل ر ع رإ بدكرك ال طك

للرإ ،ك إ ز لل ا بي ،يى لل يال ،لل لدب ،يى لل بأايك ل يربإبي ،يبى لل ر بع الأ للإباللخز
لل ي ال،د بهإ للرإ ،ك شرع لل دكي ي ،يى لل أايك لاليرإبي خي لل ر ع.
الأالصذ للد لك ك ب(كالك لالً إم برإخبك ،اإصبك لل ابإخ لل االي بي ل بإ لهبإ ب آابإك إيرإبيبك خبي
إ ي لل،

لألرإدي ي.

 -8دراسة قرواني ( :)2012مدى تأثير المناخ التنظيمي فـي منطقـة سـلفيت التعليميـة علـى
األداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى ،كخببك ببدى ببأايك لل اببإخ لل االي ببي خببي اطقببك ببي يذ لل ،يي يببك خببي رإ ،ببك
للقدس لل الإك ،يى

الى لألدلء للالالي ي

الرهك االك لل،إ يي خيهإ الل إقيبق لألًبدلف بم
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ل ب ةدلم لل بباهج للالص ب ي لل إيييببي الرإاببذ أدل للد لك ببك ،بببإك  ،ب ل ب بإاك طبقببذ ،يببى ر يببع
أخكلد ر ع للد لك ك  )48الال إد.
ةيصببذ للد لك ببك إلببى الرببالد ببأايك ال ببط لي اببإخ لل االي ببي ،يببى لألدلء للببالالي ي ال بببي الرببالد
خكالق خي

الى لل اإخ لل االي ي ،زى ل

الى لألدلء ،زى ل

يكلذ للراس ال االلذ للةد ك اللم الهك خكالق خي

يكلذ للراس اللل ،ك الللإإلك لالر إ،يك ال االلذ للةد ك.

الأالصببى للبإإببث ب(ببكالك لل ،ب ،يببى إ ببي لل اببإخ لل االي ببي اال ب لدك الك بببإط لل اببإخ لل االي ببي
لل إئد بإألدلء للالالي ي.
 -9دراسة بحر وأبـو سـويرح ( :)2010أثـر المنـاخ التنظيمـي علـى األداء الـوظيفي للعـاملين
اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة.
ًدخذ ً للد لك ك لل ،كف إلى أاك لل اإخ لل االي ي ،يى لألدلء للالالي ي لي،إ يي ل دلكيي خبي
للرإ ،بك ل
لل االي بي

ب يك ب بز إيبث قبإم للبإإابإ ببإل طكق إلبى ،اإصبك لل ابإخ أال الًبي للهيرب
ا بط للقيبإد

بدى شبإكرك لل،بإ يي

ا بط لال صبإ

طبي،بك لل ،ب

لل رااللالريبإ

لل ب ةد ك) الًبدخذ للد لك بك إلبى ،كخبك بدى الربالد خبكالق لذ داللبك إإصبإئيك خبي ل رإًبإذ
لل،إ يي اإال أاك ،اإصك لل اإخ لل االي ي ،يى لألدلء للبالالي ي ،بزى ليةصبإئ

للدي الغكلخيبك

ألخكلد ر ع للد لك ك القد قإم للبإإاإ بإ ةدلم لأل يالب للالص ي لل إيييي بإ ةدلم لال بإاك
إيبث بم طبيبق ًب لال ب بإاك ،يبى ،يابك ،شباللئيك ،بددًإ  )215الال بإد ال الال بك ب لل،بإ يي
ل دلكيي بإلرإ ،ك إيث م ر ع  )180ل بإاك صإلإك لي إيي .
الباإء ،يى ا إئج لل إيي لل ي قإم بهإ للبإإاإ خقد بيابذ للد لك بك الربالد  ،قبك إيرإبيبك قاليبك ببي
د
اللخك اإخ االي ي ريد ال

الى لألدلء للالالي ي الرإ

لذ داللبك إإصبإئيك خبي أكلء لل،يابك إبال
لي،إ يي

أًم ا إئج لل إيي ،دم الرالد خكالق

بأايك ،اإصبك لل ابإخ لل االي بي ،يبى لألدلء للبالالي ي

،زى ليراس اللل ،ك اللل لً لل،ي ي ال رإ لل. ،

الأالصى للبإإاإ ب(كالك زيإد لالً إم ب،اإصك لل اإخ لل االي ي اللل ي لدب إلى لك إ للكالل
لل ،االيبك لي،بإ يي

الزيبإد الالئهبم اللا بإئهم ليرإ ،بك الرب ل ،طباليك للرإ ،بك ليهيإرب لل االي يبك
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ال ،ب ًيإر ب رديببد
(

اللل،

ببم بإل كالاببك ال ريببف ببع ر يببع للالببكالف الأي( بإد ،زيببز بببدأ لل شببإكرك

خكيق ليقيإم بإأل ،إ لل طيالبك اهم ،يى أر

الرس.

 -10دراسة حمدونة ( :)2010أثر المناخ التنظيمي على اإلبداع لدى العاملين بمجمع الشفاء
الطبي.
الً ببدخذ ًب ب للد لك ببك إل ببى لل  ،ببكف ،ي ببى ببدى ببأايك لل ا ببإخ لل االي ببي ،ب ببك ،اإص ببك للهيرب ب
لل االي ببي ا ببط للقي ببإد ا ببط لال ص ببإالذ ل ة ببإ للقب ب لككلذ لل رااللالري ببإ للإب باللخز) ،ي ببى إب ببدل
لل،ببإ يي ب ر ببع للشب إء للطبببي الل ،ببدذ للد لك ببك ،يبى أ ببيالب للبإببث بإل،ياببك بببدالد ب للإصببك
للشببإ

ل ر ببع للد لك ببك البي ب ،ببدد ر ببع للد لك ببك اإببال  )1395الالببف ببالز،ي ،يببى أكبببع

خئببإذ ال ببم لة يببإك لل،ياببك طبقيببك اللل ببي بي ببذ  )279ببكد الل ب ةدم للبإإببث لل بباهج للالص ب ي
لل إيييي ألاس ي ،د ،يبى د لك بك للاللقبع الي،ببك ،ابس ر بإد الري بإد الرإابذ لألدل لأل إ بيك ،ببإك ،ب
ل بإاك.
ال الصببيذ للد لك ببك إلببى أ

الرهببإذ أخبكلد لل،ياببك بشببر ،ببإم اإببال لل اببإخ لل االي ببي لل ببإئد ب ر ببع

للش إء للطبي الرهإذ يبيك ال بي أ ًاإ ،أايك ل،اإصك لل اإخ لل االي ي للهير لل االي بي
ا ببط للقي ببإد للإب باللخز لل رااللالري ببإ لال ص ببإالذ ل ة ببإ للقب ب لككلذ) ،ي ببى إب ببدل لل ببالال ي ر ببإ
(،يف ال بي ،دم الرالد خكالق لذ داللبك إإصبإئيك ال ب رإبإذ أخبكلد لل،يابك إبال
لل االي ببي ،يببى إبببدل لل،ببإ يي

،ببزى ل

بأايك لل ابإخ

يببك لل ،ببك للربباس للةبببك ) ال بببي الرببالد خببكالق لذ

داللببك إإصببإئيك ال ب رإبإذ أخبكلد لل،ياببك إببال ببأايك لل اببإخ لل االي ببي ،يببى إبببدل لل،ببإ يي
ل

يك لل لً لل،ي ي لل ئك لل

الى للالالي ي).

الأالصببذ للد لك ببك ب(ببكالك لالً ببإم بإلهير ب لل االي ببي ،بببك ص ب يم ًيإر ب
لل يكلذ للباياليك لل ي قد إدث خي ر ع للش إء
ال أًي ً للقيإد بشر دالكب

،ببزى

ك.
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قب د اللل،

االي يببك كاببك لك،ببي

،يى إيربإد قيبإد إدلكيبك خإ،يبك

 -11دراسة صليحة ( :)2010المناخ التنظيمي وتـأثيره علـى األداء الـوظيفي للعـاملين" دراسـة
حالة جامعة "أمحمد بوقرة" بومرداس بالجزائر.
ً ببدخذ ًب ب للد لك ببك إل ببى للرش ببف ،ب ب لل ،ق ببك ب ببي لل ا ببإخ لل االي ببي لل ببإئد اللألدلء لل ببالالي ي
الل إقيق أًدلف للد لك بك بم ل ب ةدلم لل باهج للالصب ي لل إيييبي الل ب ةدم للبإإبث ،يابك

لي،إ يي

 )201الالف الرإاذ أدل للد لك ك لأل إ يك ،بإك  ،ل بإاك.
إيث الصيذ للد لك ك إلى الرالد أايك ك ع ردلد بي ،اإصك لل ابإخ لل االي بي الر بإءلذ لألدلء
اللء أرإاالل الال ي إدلكيي أم أ إ .

للالالي ي لي،إ يي

القد أالصذ للد لك ك ب(كالك لالً إم ب،اإصك لل اإخ لل االي ي خي للرإ ،ك دال

ييز إيث أ

ر يببع ً ب لل،اإصببك ببلاك إ ببإ إيرإب بإد أال ببيبإد ،يببى لل ،إليببإذ اللألاشببطك ل ا ببإايك اللالق صببإديك
ال لبب ،ب أرب

إقيببق أخ(ب اببال

ب أابالل لل اببإخ لل االي ببي لهب ل للقطببإ

ب ب الى ر ببإء الخإ،يي ببك لألدلء لل ببالالي ي ل ببدى لل ،ببإ يي
ال إإاللبك للالقببالف ،يبى لل،اإصببك لل بي ب شبأاهإ أ

الي ،ب ب ،ي ببى إقي ببق أً ببدلف لل اال ببك
ةيببق الرهبإذ ببيبيك اإبال لل اببإخ لل االي ببي

ل اللره هإ اللل يب ،ييهإ  ،ال ،يى اح للاقك الل،طإء لل ك
ة

ببإ ي ببإ،د خببي كخببع

لي الال ي

الهإك إببدل،إ هم ب

لل ،بيك  ،للكأب ال باليض للصب إيإذ لهبم ب بإ يشب،كًم ب ربإا هم بإل اال بك الباقبك ل دلك

خيهم البأا هم اللل،

،يى كخع للإاللخز لل إديك ال الخيك اإخ

ئم ال إ،د يك إل خيس لل الالف.

 -12دراســة الكربــولي ( :)2010القــيم الســائدة لــدى طلبــة جامعــة األنبــار وعالقتهــا بالمنــاخ
التنظيمي.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى ،كخببك للقببيم لل ببإئد لببدى طيبببك رإ ،ببك لألابببإك ب الرهببك االببك لل دكي ببيي
ال

الى لل ابإخ لل االي بي لل بإئد لبدى طيببك رإ ،بك لألاببإك ب الرهبك االبك لل دكي بيي

الللرشبف

 ،لل ،قك بي للقيم لل إئد لدى طيببك رإ ،بك لألاببإك اللل ابإخ لل االي بي ال رالابذ ،يابك للد لك بك
ب

 )244دكي ببيإد الل ،ببدذ للبإإاببك ،يببى لل بباهج للالص ب ي لل إيييببي الرإاببذ أداللذ للد لك ببك

،بإك ،

قيإس للقيم لل إئد ال قيإس لل اإخ لل االي ي.

ةيصذ للد لك ك إلى ر ال،ك

للا إئج أً هإ إصال للقيم لالر إ،يك ،يى لل ك بك لألاللى ب

لألً يك ال ييهإ ر ال،بك للقبيم لألة قيبك الإصبال
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ر بال ،ي للقبيم لل كباليبك الللاقإخيبك ،يبى للدكربك

للاإلاك اللألةيك

لألً يك أ إ لل اإخ لل االي بي :إصب لل ربإ لألال لال ب ق ليك ،يبى لل ك ببك

لألاللبى ب لألً يببك اليييببس بإل ك بببك للاإايببك ب لألً يببك ًببال رببإ أ ببإليب لال صببإ أ ببإ لل رببإال
لليب ل إصب ،يببى لل ك بببك للاإلاببك ب لألً يببك ً ببإ لل ،قببإذ ل ا ببإايك الأ،بببإء لل ،ب الإصببال
ربإلي لل شببإكرك خببي صباع للقبكلك ال قبباليم لألدلء ،يبى لل ك بببك للكلب،ببك ب لألً يببك اليييببس بإل ك بببك
للةإ بك اللألةيبك ب لألً يببك ربإ لل ابإخ لل،ي ببي الالهبكذ  ،قبك دللببك ببي ب،بض ر ال،ببإذ
للقيم البي ب،ض رإالذ لل اإخ لل االي ي ال ،قك بي للدكرك للرييك ليقيم الللدكرك للرييبك لي ابإخ
لل االي ي.
الأالصذ للد لك ك بأً يك أ

قككلذ للرإ ،ك ،يى ال(بال،إذ إ ب للا بق للقي بي لبدى

(

للطيبك.
 -13دراسة الطيب ( :)2008أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي فـي شـركة االتصـاالت
الفلسطينية – دراسة حالة.
ًدخذ للد لك ك إلى قصي أاك لل اإخ لل االي ي خي شكرك لال صإالذ لل ي طيايك ،يى للك(إ
للالالي ي لدى لل،إ يي

الل إقيق ل ،ل ةدم للبإإث لل اهج للالص ي لل إيييي الرإاذ أدل

للد لك ك ،بإك  ،ل بإاك الطبقذ ،يى ،ياك بي ذ  )320الال إد بإلشكرك.
الرإاذ أًم للا إئج شيك إلى أ لل اإخ لل االي ي لل إئد ليرإبيإد بشكرك لال صإالذ لل ي طيايك
ال بي الرالد  ،قك لك بإطيك لذ داللك إإصإئيك بي

اللخك لل اإخ لل االي ي ال

للالالي ي لدى لل الال ي بإلشكرك الأالهكذ للا إئج أ ًاإ،

الى ريد

الى للك(إ

للك(إ للالالي ي بي

لل،إ يي خي شكرك لال صإالذ لل ي طيايك.
الأالصبببذ للد لك ب ببك ب(ب ببكالك أ
لالً إم لل زم رالاس

ب بباللي ل دلك لل،ييب ببإ لل اب ببإخ لل االي بببي بر يب ببع رالاإ ببس ال،اإصب ببك

يك هم خي كخع

الى للك(إ للالالي ي.
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 -14دراســة الشــنطي ( :)2006أثــر المنــاخ التنظيمــي علــى أداء المــوارد البشــرية – دراســة
ميدانية على و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.
ًدخذ للد لك ك إلى إديد دى أايك أب،إد لل اإخ لل االي ي لل إئد خي ال لزكلذ لل يطك للالطايك
لل ي طيايك ،يى أدلء لل اللكد للبشكيك الل إقيق ل ،م ل ةدلم لل اهج للالص ي لل إيييي الرإاذ
لل،ياك ،بإك ،
)%18

 )620الال إد بالالإئف إشكلخيك خي الزلك لل يطك للالطايك لل ي طيايك با بك

لل ر ع لألصيي ليد لك ك الرإاذ لألدل لأل إ يك ،بإك  ،ل بإاك.

الةيصذ للد لك ك إلى أ

الرهإذ أخكلد لل،ياك اإال لل اإخ لل االي ي لل إئد الرهإذ إيرإبيك

ال بي الرالد أاك إيرإبي لي اإخ لل االي ي لل إئد خي للال لزكلذ لل ي طيايك ،يى أدلء لل اللكد للبشكيك
الأ ً ل لل اإخ يلدب إلى إ ي

الى لألدلء الأالهكذ للا إئج أاس يالرد ةي خي للهير

لل االي ي ليال لزكلذ الأ إليب الطكق ل ةإ للقكلك ال بي
للالالإئف لل ي يش يهإ لل،إ يي

ع لل لً ذ لل،ي يك اللل ةصصإذ للإإصيي ،ييهإ.

الأالصذ للد لك ك بإالً إم بإلهيإر لل االي يبك ال(بكالك أ
اللل،

،دم اإ ب طبي،ك ال هإم الاللربإذ

يببي لإ يإربإذ للبال لزكلذ اللل ل بإذ

،يى إ ي طكق ل ةإ للق لككلذ ال شإكرك لل،إ يي خي  ،ييك ل ةإ للقكلك.

ثانياً :الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي.
 -1دراســة الســيد وأبــو الوفــا ( :)2015التنبــؤ بــالتفكير األخالقــي مــن االتــزان االنفعــالي
وفاعلية الذات األكاديمية لدى عينة من طالب كلية التربية بجامعة األزهر بالقاهرة.
ًبدخذ للد لك ببك إلببى ،كخببك إ رإايببك لل ابببل ببإل ريك لألة قببي ب لال ب لز لالا ،ببإلي الخإ،ييببك للب لذ
لألرإدي يك لدى ،ياك

ط ب رييك لل كبيك برإ ،ك لألزًك بإلقبإًك الل إقيبق أًبدلف للد لك بك بم

ل ةدلم لل اهج للالص ي الرإاذ أداللذ للد لك ك ،بإك ،
،بببد لل ببإل ال قيببإس لال ب لز لالا ،ببإلي إ،ببدلد للبإإاببإ
للبإإاببإ

قيبإس لل ريبك لألة قبي إ،بدلد خالقيبك
ال قيببإس خإ،ييببك لل ب لذ لألرإدي يببك إ،ببدلد

طبقببذ ،يببى ،ياببك بي ببذ  )253طإلببإد الطإلبببك ب لل كقببك للكلب،ببك برييببك لل كبيببك برإ ،ببك

لألزًك بإلقإًك .
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الةيصببذ للد لك ببك إلببى أاببس ي ر ب لل ابببل بببإل ريك لألة قببي ب ة ب

لال ب لز لالا ،ببإلي الخإ،ييببك

للب لذ لألرإدي يببك لببدى طب ب رييببك لل كبيببك .الأاببس الرببد خببكالق خببي لل ريببك لألة قببي بببي
ال اة (ي لال لز لالا ،إلي البي

ك ،ي ال اة (ي خإ،ييك لل لذ لألرإدي يك.

الأالصذ للد لك بك بأً يبك قبديم بب لك ج إكشبإديك ل إ بي
،زز للقيم لدى للطيبك الأ

(

ك ،ببي

ب الى لال ب لز لالا ،بإلي الصبيإغك بب لك ج

لل إقإذ للد لك يك ال(ال،إذ ،زز للصإك للا يك لديهم.

 -2دراسة ربيعة ( :)2015عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى للرشببف ،ب طبي،ببك لل ،قببك بببي لال ب لز لالا ،ببإلي اللل ببدخق للا ببي لببدى ،ياببك
أ إ لل ،ييم للاإاالب ب دياك الكقيك الل إقيق لألًدلف م ل ب ةدلم لل باهج للالصب ي لل إيييبي
اللل بباهج لالك بببإطي الرإاببذ أداللذ للد لك ببك ،بببإك  ،ب

قيببإس لال ب لز لالا ،ببإلي ال قيببإس لل ببدخق

للا ببي الطبق ببذ ،ي ببى ،يا ببك بي ببذ  )213أ ب ب إ لد ب ديا ببك الكقي ببك ببم لة ي ببإكًم بطكيق ببك ،شب باللئيك
طبقيك الةيصذ للد لك ك إلى الرالد
ريد

ب الى ك بع ب لال ب لز لالا ،بإلي ال ببي أ ًابإ،

لل بدخق للا بي ال ببي أابس ال الربد خبكالق خبي لال ب لز لالا ،بإلي ،بزى ل

اللل إد للد لك يك بيا بإ الهبكذ خبكالق ،بزى ل
للا ببي ،ببزى ل

ب الى

يبكلذ للرباس

يبك بااللذ للةببك ال ببي الربالد خبكالق خبي لل بدخق

يببك للربباس ال يببك لل ببإد للد لك ببيك اللببم الهببك خببكالق ،ببزى ل

يببك ببااللذ

للةبك ال بي الرالد  ،قك لك بإط دللك إإصإئيإد بي لال لز لالا ،إلي اللل دخق للا ي.
بإء ،يبى ،بإييك ،يبق ب باللخقهم للا بيك
الأالصذ للد لك ك ب(بكالك لة يبإك أ ب إ لل ،يبيم للابإاالب با د
القدك هم ،يى (بط لا ،إال هم اللل أايك خي لا ،إالذ لرةكي

ز ء لل،

الللطيبك.

 -3دراسة فتح الرحمن ( :)2015االتزان االنفعالي وعالقته بالقدرة على اتخـاذ القـرار لـدى
مديري االدارات بجامعة الخرطوم مجمع الوسط.
ًدخذ للد لك ك لل ،كف إلى لل ك لل،إ ك لل يز ل لز لالا ،إلي لدى ديكب ل دلكلذ الللالإدلذ
ب ر ع للال ط رإ ،ك للةكطالم الللرشف  ،لل ،قك بي لال لز لالا ،إلي الللقدك ،يى ل ةإ
للقكلك الب،ض لل
ً

يكلذ :للاال

رك /أااى) اللل ،ك ال االلذ للةبك الاال للالالي ك .الل إقيق

لألًدلف ل ةد ذ للبإإاك لل اهج للالص ي لالك بإطي .القد بي إرم لل،ياك  )77إدلكيإد

الأرإدي يإد

 57ر لدك  20أااى) كلالإذ أ ،إكًم بي  )66-31م لة يإكًم بإلطكيقك للشإ يك
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لال لل،ياك لل ،ديك للرييك طبق ،ييهم قيإس لال لز لالا ،إلي ال قيإس ل ةإ للقكلك ر ً إ
إ،دلد إ د ر إ

الل

إك لل ،يال إذ لألالليك.

الأ كذ للا إئج  ،أ لال لز لالا ،إلي ي م بإالك إ
ل ةإ للقكلك اللال لز لالا ،إلي

ال الرد  ،قك طكيك دللك بي للقدك ،يى

الال الرد خكالق دللك إإصإئيإد خي لال لز لالا ،إلي ،زى لاال

للالالي ك اللل ،ك ال االلذ للةبك الللاال ).
الأالصذ للد لك ك بأً يك شإكرك لل،إ يي خي ل ةإ للقكلك ال إ ي

الى لل ،قإذ ل ا إايك

دلة للرإ ،ك.
 -4دراســـة البعيجـــي ( :)2013عالقـــة أســـاليب التفكيـــر بـــاالتزان االنفعـــالي لـــدى طلبـــة
الجامعة.
ًدخذ للد لك ك إلى للرشف  ،أ بإليب لل ريبك لبدى طيببك للرإ ،بك اللل بكالق خبي أ بإليب لل ريبك
يببكب :للربباس إاببإث -رببالك) لل ةصب

لبدى طيبببك للرإ ،ببك الخببق

للد لك ببي ،يببالم طبي،يببك –

،يالم إا إايك) القيإس لال لز لالا ،إلي لدى طيبك للرإ ،ك ال ،كخك لل كالق خي لال ب لز لالا ،بإلي
يببكب :للربباس إاببإث -رببالك) لل ةصب

لبدى طيبببك للرإ ،ببك الخببق

للد لك ببي ،يببالم طبي،يببك –

،يالم لا إايك) .اللل ،قك ببي أ بإليب لل ريبك اللال ب لز لالا ،بإلي لبدى طيببك للرإ ،بك .لل بكالق خبي
لل ،قببك بببي أ ببإليب لل ريببك للة ببك اللال ب لز لالا ،ببإلي لببدى طيبببك للرإ ،ببك ،يببى الخببق
للربباس إاببإث -رببالك) لل ةصب
،يى طيبك للرإ ،ك لل

يببكب:

للد لك ببي ،يببالم طبي،يببك– ،يببالم إا ببإايك) .اللق صببكذ للد لك ببك

اصكيك خي ريي ي لل كبيك اللل،يبالم ب للب رالك الل ابإث .ال إقيقبإ ألًبدلف

للد لك ك م باي قيإس أ إليب لل ريك الر إ م باي قيإس لال لز لالا ،إلي .طبقذ ،يى ،ياك
،شاللئيك طبقيك بي ذ  )400طإلب الطإلبك

طيبك للرإ ،ك.

الةيصببذ للد لك ببك إلببى أ أ ببيالب لل ريببك لل اببإلي ًببال لل إلببب لببدى ،ياببك للبإببث للإببإلي بإصبباللس
،يببى ال ببط إ ببإبي أ،يببى ب للال ببط لل ك(ببي الال الرببد خببكالق خببي أ ببإليب لل ريببك الخببق للربباس
لاإث– رالك) اللل ةص
ع بإ لز لا ،إلي أ،يى

للد لك بي ،يبالم طبي،يبك ، -يبالم لا بإايك) الأ ،يابك للد لك بك للإإليبك
لل ال ط لل ك(ي ال بي أابس ال الربد خبكالق خبي لال ب لز لالا ،بإلي

الخق للراس لاإث -رالك) اللل ةص

للد لك ي ،يالم طبي،يك، -يالم إا إايك) ال بي أاس الرد
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 ،قك لك بإطيك بي أ يالب لل ريك لل اإلي اللال لز لالا ،بإلي )6 .ال الربد خبكالق دللبك إإصبإئيإ
خ ببي لل ،ق ببك لالك بإطي ببك ب ببي أ ببإليب لل ري ببك اللال ب ب لز لالا  ،ببإلي الخ ببق للر بباس إا ببإث -ر ببالك)
للد لك ي ،يالم طبي،يك، -يالم لا إايك).

اللل ةص

الأالص ببذ للد لك ببك ب( ببكالك أ

هب ب م للرإ  ،ببك بإلص ببإك للا ببيك اللا  ،ببإالذ للطيب ببك الأ

(ب ب

لل إقإذ اللل قككلذ للد لك يك ال(ال،إذ ،زز لا ،إال هم.
 -5دراسة ( :)Kumar, 2013االتزان االنفعالي والحالة االقتصادية واالجتماعية للطالب.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى قيببإس

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي الللإإلببك لالق صببإديك اللالر إ،يببك لببدى طب ب

لل دلكس للاإااليك لل،إ ك الللةإصك الل إقيق لألًدلف م ل ةدلم لل اهج للالصب ي ال رالابذ ،يابك
للد لك ببك ب

 )100طإلببب الطإلبببك ب

للد لك ك ،بإك  ،ل
ةيصببذ للد لك ببك إلببى أ
الللطإلبإذ

ببدلكس ،إ ببك الأةببكى ةإصببك خببي للهاببد الرإاببذ أداللذ

إك للإإلك لالق صإديك اللالر إ،يك ال قيإس لال لز لالا ،إلي.
ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي ال ببطإد ال،يببى للببكغم ب لة ب ف للط ب ب

إيث للإإلك لالق صإديك اللالر إ،يك إال أاهم

قي

إيث ل زلاهم لالا ،إلي.

 -6دراســة عطيــة ( :)2011االت ـزان االنفعــالي وعالقتــه بضــبط الــذات لــدى طلبــة جامعــة
اليرموك.
ًدخذ للد لك ك للرشف ،ب لال ب لز لالا ،بإلي ال ،ق بس ب(ببط للب لذ لبدى طيببك رإ ،بك لليك بال،
الل إقيق لألًدلف ل ب ةدم للبإإبث لل باهج للالصب ي لل إيييبي ال رالابذ ،يابك للد لك بك ب

)749

طإلبإد الطإلبك م لة يإكًم بطكيقك ،شباللئيك ب بيطك الطبقبذ ،يبيهم أدل بي لألاللبى قيبإس لال ب لز
لالا ،إلي الللاإايك قيإس (بط للا س.
الأالهببكذ للا ببإئج أ

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى طيبببك رإ ،ببك لليك ببال ،رببإء بدكرببك ال ببطك

الرإء رإ لل إرم اللل يطك ،يى الا ،بإالذ بإلك ببك لألاللبى يييبس ربإ لل كالابك خبي لل ،إ ب
لل اللقف اللألإدلث الرإاذ ًاإ ،خكالق خي
للب ب رالك الل ببم اله ببك خ ببكالق  ،ببزى ل

الى لال لز لالا ،إلي ،زى ل

ي ببك لل ةصب ب
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بع

يك للراس لصبإلح

أال لل ب ب الى للد لك ببي البيا ببذ للا ببإئج أ

ب الى (بببط لل ب لذ لببدى للطيبببك رببإء أي( بإد بدكرببك ال ببطك ال بببي الرببالد  ،قببك بببي لال ب لز
لالا ،إلي ال(بط لل لذ.
 -7دراسة الزعبي ( :)2010اتجاهات طالب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس وعالقتها
باتزانهم االنفعالي وتحصيلهم الدراسي.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى للرشببف  ،ب ل رإًببإذ ط ب ب رييببإذ لل ،ي ببي اإببال هاببك لل ببدكيس ال ،ق هببإ
بببإ زلاهم لالا ،ببإلي ال إصببييهم للد لك ببي الل إقيببق أًببدلف للد لك ببك ببم ل ب ةدلم لل بباهج للالص ب ي
ال رالابببذ ،ياب ببك للد لك بببك ب ب

قيب ببإس لال ب ب لز

 )396طإلب ب بإد الرإاب ببذ أداللذ للد لك ب ببك ،بب ببإك  ،ب ب

لالا ،إلي ال قيإس ل رإًإذ للط ب الكصد لدكرإ هم.
أالهببكذ ا ببإئج للد لك ببك الرببالد ل رإًببإذ ليرإبيببك ك ،ببك اإببال هاببك لل ببدكيس ال بببي الرببالد  ،قببك
الربببك بببي ل رإًببإذ للطب ب اإببال هاببك لل ببدكيس الل بزلاهم لالا ،ببإلي ال بببي الرببالد  ،قببك الربببك
بي ل رإًإذ للط ب اإال هاك لل دكيس ال إصييهم للد لك ي.
الأالصذ للد لك ك ب(كالك إ ي ل رإًإذ للطيبك اإال لل هاك الأً يك إديد ،إييك لقبال للطيبك
خي رييإذ لل كبيك الأ ي م أة

يال للطيبك الل رإًإ هم ب،ي لال ،بإك.

 -8دراســـة حمـــدان ( :)2010االتـــزان االنفعـــالي والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار لـــدى ضـــباط
الشرطة الفلسطينية.
ًدخذ للد لك ك إلبى لل ،بكف ،يبى لال ب لز لالا ،بإلي الللقبدك ،يبى ل ةبإ للقبكلك لبدى (ببإط للشبكطك
لل ي طيايك الل إقيق لألًدلف م ل ةدلم لل اهج للالص ي لل إيييي الرإاذ أداللذ للد لك ك
ب قيإس لال لز لالا ،إلي ال قيإس ل ةإ للقكلك الرإاذ ،ياك للد لك ك ربال

ب

ا

( )130بإبطإد

ي ،يال خي كلرز ال ديكيإذ للشكطك خي إإخالك ةبإايالاس بم لة يبإكًم بطكيقبك ،شباللئيك طبقيبك
الب،ببد لل طبيببق بببي أ

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي ،ب (بببإط للشببكطك  )%61.815بيا ببإ رببإ

الى ل ةإ للقكلك لديهم  )%75.66ال بي أاس الرد خكالق خي لال لز لالا ،إلي ،زى ل
لل ةص

لصإلح لل ةصصإذ لألدبيك الل

يك للك بك لصإلح للاقبإء ال يك لل

لصببإلح للبرببإلالكيالس بيا ببإ لببم الهببك خببكالق خببي لال ب لز لالا ،ببإلي ،ببزى ل
االلذ للةبك .
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يك

الى لل ،يي ي

يببك رببإ لل ،ب

ال بببي أاببس ال الرببد خببكالق لذ داللببك إإصببإئيك خببي ل ةببإ للق بكلك لببدى (بببإط للشببكطك لل ي ببطيايك
،ببزى ل

لل ةصب

يببك رببإ لل ،ب

لل ،ركيك لصإلح للاقبإء الل

يك لل

ببااللذ للةبببك بيا ببإ الهببكذ خببكالق ،ببزى ل

يببك للك بببك

الى لل ،يي ي لصإلح للبرإلالكيالس.

الأالصببذ للد لك ببك ب(ببكالك شببإكرك لل،ببإ يي خببي ل ةببإ للق ب لككلذ البرإخببك لل ،ب ل دلكب اللألة ب
ب كلء الأخرإك لل،إ يي خي طاليك يإ إذ لل. ،
 -9دراسة محمد ( :)2008مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين فـي
مدينة الموصل.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى قيببإس
خببي دياببك لل الصب

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى طيبببك ،إًببد إ،ببدلد لل ،ي ببي اللل ،ي ببإذ

الل إقيببق لألًببدلف ببم ل ب ةدلم لل بباهج للالصب ي ال رالاببذ ،ياببك للد لك ببك ب

 )750طإلبإد الطإلبك الرإاذ لألدل لأل إ يك ليد لك ك ،بإك ،
ةيصببذ للد لك ببك إلببى أ

قيإس ل لز لالا ،إلي.

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى ط ب ب الطإلبببإذ ،إًببد إ،ببدلد لل ،ي ببي

اللل ،ي إذ ك ،إد بشر ،إم اللم الهك خكالق ،زى ل

يك للراس.

الأالص ببذ للد لك ببك بأً ي ببك ( بببط لا  ،ببإالذ للطيب ببك لل ،ي ببي ال إ ببي
ليصإك للا يك

أً يك خي قد لك هم ،يى إ ي

ب ب الى كدالد أخ ،ببإلهم ل ببإ

الى قد لك هم ال هإ لك هم خي لل دكيس.

 -10دراسة ( :)Ogunyemi, 2007التنبؤ بسلوك تبني المخـاطرة مـن خـالل فعاليـة الـذات
والصحة العقلية واالتزان االنفعالي.
ًدخذ للد لك ك إلبى ،كخبك إ رإايبك لل اببل ب بيال ،بابي لل ةبإطك ب ةب

خ،إليبك للب لذ الللصبإك

لل،قييببك اللال ب لز لالا ،ببإلي الل إقيببق أًببدلف للد لك ببك ببم ل ب ةدلم لل بباهج للالصب ي ال رالاببذ ،ياببك
للد لك ببك ب

 )175رببالك ال  )250إاببإث ببم لة يببإكًم بطكيقببك ،ش باللئيك طبقيببك ب

 )6رييببإذ

برإ ،ك أالالبي ي أالاإبإارال خي ايريكيإ.
الةيصذ للد لك ك إلى أ لل

يكلذ للا اك ابأذ ب يال ،باي لل ةإطك إيث خ كذ )%15

لل ببإي خببي بيال ،باببي لل ةببإطك لبدى طب ب للرإ ،بك القببد ابببأ رب
لل إبع الرإ

ك يب لل

يببك ب للا اببك بببإل

يكلذ :خ،إليك لل لذ ام لال لز لالا ،إلي الأةي لدك للصإك لل،قييك.
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يك

 -1دراسة ( :)Cook, 2006االتزان االنفعالي وعالقته بمخرجات العمل.
ًببدخذ للد لك ببك إلببى للرشببف  ،ب طبي،ببك لل ،قببك بببي لال ب لز لالا ،ببإلي الر ب

ب للك(ببإ لل هاببي

الللك(إ للالالي ي اللألدلء لل هاي الل إقيق لألًدلف م ل ةدلم لل اهج لالك ببإطي ال رالابذ ،يابك
للد لك ببك ب

 )5932الال بإد ال الال ببك ي يقببال ةببد إذ ييببك للالالببإئف خببي شببكرك دالليببك لي باللكد

للبش ب بكيك الش ب ب يذ لل،ياب ببك ،ي ب ببى  %59رب ببالك ال %41إاب ببإث) طب ب ببق ،يب ببيهم قيب ببإس لال بب ب لز
لالا ،إلي ال قيإس ةكرإذ لل. ،
الأال(إذ ا إئج للد لك بك ببأ ًابإ ، ،قبك ببي لال ب لز لالا ،بإلي ال ةكربإذ لل ،ب
لألب،إد الللدكرك للرييبك ال،يبى

،يبى

ب الى

ب الى ،يابك للب رالك خقبط أال ،يابك ل ابإث خقبط أال لل،يابك بشبر

رإ .
التعقيب على الدراسات السابقة:
-

اإاللذ للد لك إذ لل إبقك ر ال،بك ب لألًبدلف؛ ربإ أً هبإ  ،قبك لل ابإخ لل االي بي ببب،ض
لل

يكلذ

ا د لك ك ،بيد  )2016إيث كبط بي لل اإخ لل االي بي اللل بيال ،لالببدل،ي

الد لك ببك للزط ببك  )2015إي ببث ب بكبط ب ببي لل ا ببإخ لل االي ببي اللدلك لل ي ببز ال بإ ببك الأب ببال
بباليكل  )2010إيببث كبطببذ بببي لل اببإخ لل االي ببي اللألدلء للببالالي ي الد لك ببك للببديإإاي
 )2013الً ب ببدخذ ليرش ب ببف ،ب ب ب لل ،ق ب ببك ب ب ببي لل ا ب ببإخ لل االي ب ببي اللالب ب ببدل لالدلكب الد لك ب ببك
لل ببي ي  )2012كبطببذ بببي للقيببإد لالبدل،يببك اللل اببإخ لل االي ببي الًببدخذ د لك ببك صببييإك
 )2010ليرشف  ،لل اإخ لل االي ي ال أايك خي لألدلء للالالي ي.
 ال اإاللببذ د لك ببإذ أةببكى لال ب لز لالا ،ببإلي ال ،ق ببس بببب،ض لل )2010ال د لك ببك خ ب ح للببكإ

ي بكلذ

ا ب د لك ببك إ ببدل

 )2015إيببث بإاببذ خببي لل ،قببك بببي لال ب لز لالا ،ببإلي

بإ ة ببإ للقب بكلك الً ببدخذ د لك ببك ر ببال )2005 ،ليرش ببف ،ب ب لل ،ق ببك ب ببي لال ب ب لز لالا  ،ببإلي
ال ةكرإذ لل. ،
 ل ب ةد ذ للد لك ببإذ لل ببإبقك خببي ،ال هببإ لل بباهج للالص ب ي الرإاببذ أدالل هببإ اال،ببك إ بببلل

يكلذ لل ي

،ى لقيإ هإ.
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-

الصيذ للد لك إذ لل إبقك إلى ،د ا إئج أً هإ أ ًاإ ، ،قك بي للقيإد لالبدل،يك اللل ابإخ
لل االي ببي ال ،ق ببك ب ببي لل ا ببإخ لل االي ببي اللألدلء لل ببالالي ي ال ،ق ببك ب ببي لال ب ب لز لالا  ،ببإلي
الل ةإ للقكلك.

 ر ببإ الصببيذ ب،ببض للد لك ببإذ إلببى الرببالد  ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي اللالبببدل ل دلكب أاللل ببيال ،لالبببدل،ي ال ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي الأدلء لل باللكد للبش بكيك ال ،قببك بببي لل اببإخ
لل االي ي اللدلك لل يز.
-

ق للد لك ك للإإليك ع ب،ض للد لك إذ لل إبقك خي أاهإ ،يق بإل اإخ لل االي ي ال ق بع
يز بأاهإ كبط بي لل اإخ لل االي ي

د لك إذ أةكى خي أاهإ ،يق بإال لز لالا ،إلي لراهإ

اللال ب لز لالا ،ببإلي ةإصببك الأ للد لك ببك للإإليببك ببكى ب لل اببإخ لل االي ببي
اللال لز لالا ،إلي
-

بق د

ي ب لدك

ي لدك إب،إد.

ب يد للد لك ببك للإإليببك ب للد لك ببإذ لل ببإبقك خببي راللاببب ،ببدد أً هببإ لل ،ببكف إلببى طبي،ببك
شريك للد لك ك اللل،الل

لل لاك خي ل ةإ للقكلك اللل،الل

لل لديك ل إقيق لال لز لالا ،إلي

رب ب ل ،ق ببد يير ببأ للبإإ ببث ليد لك ببإذ لل ببإبقك خ ببي إاب بكلء لالط ببإك للاال ببكب البا ببإء أداللذ للد لك ببك
للإإليك .الخي (الء ل ،أ،د للبإإث ردال لل رال للبإايك ،يى للاإال لل إلي:
جدول رقم ( :)2الفجوة البحثية للدراسة الحالية

الدراسة
د لك ك ،بيد
)2016

الهدف
لل ،قك بي لل اإخ
لل االي ي اللل يال،

د لك ك للزط ك
)2015

ال ،ق س بإدلك لل يز

د لك ك قكاللاي

أايك لل اإخ لل االي ي

د لك ك بإك الأبال

أاك لل اإخ لل االي ي

اليكل )2010

،يى لألدلء للالالي ي

)2012

أوجه االتفاق
يك لل اإخ لل االي ي
اللل اهج لل

،يى لألدلء للالالي ي

ةدم الًاإ،

ل إق خي ب،ض أب،إد

لالبدل،ي

اللقع لل اإخ لل االي ي

أوجه االختالف

لل اإخ لل االي ي
ق
لل

إيث لل

،بيد خي لل

يك لل إبع ال ة يف أي(إد

إيث لل ئك لل

هدخك

يك

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك

ق لل اإخ لل االي ي

يك لل إبع اللل ئك

اللل اهج لل
لل

ة يف للد لك ك للإإليك  ،د لك ك

ق

ةدم

إيث لل

لل
يك

ق لل اإخ لل االي ي

اللل اهج لل

ةدم

يك لل اإخ لل االي ي
اللل اهج لل

ةدم الًاإ،

ل إق خي ب،ض أب،إد
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للزط ك خي لل

هدخك

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك

للزط ك خي لل

يك لل إبع الخئك

للد لك ك
للد لك ك للإإليك ه م ب ،قك لل اإخ
لل االي ي بإال لز لالا ،إلي ر إ أ
للد لك ك للإإليك ه م ب كرز للصإك

للا يك خي إ رإاذ د لك ك بإك الأبال

لل اإخ لل االي ي

اليكل ه م ب ل

ك أرإدي يك ال،يى

ل دلكيي خقط
ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك

إ دل خي أ للد لك ك للإإليك ه م

د لك ك إ دل
)2010

لال لز لالا ،إلي الللقدك
،يى ل ةإ للقكلك لدى

يك لال لز لالا ،إلي
اللل اهج لل

ةدم الًاإ،

ل إق خي ب،ض أب،إد

(بإط للشكطك

بإل ،قك بي لل اإخ لل االي ي اللال لز
لالا ،إلي إيث أ إ دل ل ة
لال لز لالا ،إلي

لال لز لالا ،إلي

ي لدك

يك

ق دل

ل ةإ للقكلك أ إ للد لك ك للإإليك ة
لل اإخ لل االي ي
ل

ي لدك

يك لال لز لالا ،إلي

ق د

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك إ دالاك

د لك ك إ دالاك
)2010

أاك لل اإخ لل االي ي
،يى لالبدل

إيث

ق لل اإخ

لل

يك لل

لل

ةدم الًاإ ،ل إق

لل االي ي اللل اهج

دك ك
ة يف للد لك ك للإإليك ع ل

إ دالاك خي لل
لل

يك لل إبع اللل ئك

هدخك

خي ب،ض أب،إد لل اإخ
لل االي ي

د لك ك للطيب
)2008

د لك ك للشاطي
)2006

أاك لل اإخ لل االي ي
،يى للك(إ للالالي ي

ق للد لك ك للإإليك ع

د لك ك للطيب خي لل
ق اللل اهج لل

لل

أاك لل اإخ لل االي ي
،يى أدلء لل اللكد
للبشكيك

يك

ةدم

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك للشاطي خي لل
لل

يك

لل يد الأبال للالخإ
)2015

لألة قي

ة

لال لز لالا ،إلي
الخإ،ييك لل لذ

لألرإدي يك لدى ط ب

د لك ك خ ح
للكإ

)2015

لالا ،إلي ال ،ق س
بإلقدك ،يى ل ةإ للقكلك

يك لل إبع الخئك للد لك ك

ة يف للد لك ك للإإليك  ،د لك ك
للشاطي خي لل

يك لل إبع الخئك

للد لك ك
ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك أبال

ق للد لك ك للإإليك ع
لل يد الأبال

د لك ك ر
للالخإ خي أاهإ

هدف

يك لال لز لالا ،إلي

للالخإ خي أاهإ كبط بي لل اإخ
لل االي ي اللال لز لالا ،إلي ر ل ،خإ
للد لك ك للإإليك ه م ب ئك لهإ

ةصالصي هإ الًي لل،إ يي بإ دلك
لل،إ ك ليصإك للا يك

رييك لل كبيك
للرشف  ،لال لز

للطيب خي لل

ق لل اإخ لل االي ي

ًدخذ إلى ،كخك

إ رإايك لل ابل بإل ريك

ة يف للد لك ك للإإليك  ،د لك ك

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك خ ح للكإ
إيث
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يك لال لز

ة يف للد لك ك للإإليك  ،د لك ك خ ح
للكإ

بأاهإ كبط بي لل اإخ

لل االي ي اللال لز لالا ،إلي ر ل،

لدى ديكب ل دلكلذ

لالا ،إلي الرإ ًاإ،

برإ ،ك للةكطالم

ل إق خي ب،ض أب،إد

إيث لل ل ك لل

ة يف

هدخك

اللل ئك

لال لز لالا ،إلي
ة يف للد لك ك للإإليك  ،د لك ك

د لك ك ،طيك
)2014

للرشف  ، ،قك
لال لز لالا ،إلي ب(بط
لل لذ

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك ،طيك خي لل
لل

،طيك

ق للد لك ك للإإليك ع

د لك ك للب،بري
)2013

أ إليب لل ريك اللال لز
لالا ،إلي

ل إق خي لل اهج
لل

د لك ك للديإإاي

لل دلكس للاإااليك بداللك

)2013

للراليذ ال ،ق س بدكرك
لالبدل لالدلكب
لي ديكي

د لك ك لل ي ي
)2012

لل االي ي خي لل دلكس
للإرال يك لل ال طك

للب،بري خي أاهإ اإال لال لز
لالا ،إلي ،يى أاس
لل

يك لل

د لك ك للربي ي

لل إئد خي للرإ ،ك ،يى

)2012

لل أايك لاليرإبي خي
لل ر ع

للرشف  ،ل رإًإذ

د لك ك للز،بي

ط ب رييك لل ،ي ي

)2010

اإال هاك لل دكيس
ال ،ق هإ بإ زلاهم

إيث لل ئك اللل ل ك

د لك ك للديإإاي خي
لل

يك لل

ق لل اإخ

ة يف خي لل

لل االي ي الب،ض أب،إد

يك لل إبع اللل ئك

اللل ل ك لل

لل اإخ لل االي ي الل إق

هدخك

أي(إد خي لل اهج
لل

ةدم

ة يف ع د لك ك لل ي ي بأ للد لك ك
يك

ق خي اإال

لل اإخ لل االي ي اللل اهج
لل

ةدم

للإإليك  ،بك لل اإخ لل االي ي
ق الأ لل

ق ع د لك ك للربي ي
خي لل

يك لل

ق

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك للز،بي خي
لال لز لالا ،إلي
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ة يف
لل

لل اإخ لل االي ي

يك

يك

يك لل إبع لال لز

لالا ،إلي ر لً ،اإ ،لة ف خي

ب دياك رد
دالك لل اإخ لل االي ي

يك إبع أ إ

ق خهال لل اإخ لل االي ي

ر ل ،ة يف

للقيإد لالبدل،يك
ال ،ق هإ بإل اإخ

يك لل

ق للد لك ك للإإليك ع

لل ،كف إلى دكرك
لل اإخ لل االي ي خي

ق ًال لل اإخ لل االي ي

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك

يك

ةدم

يك

لل إبع ًال لال لز لالا ،إلي الأ
لل

لال لز لالا ،إلي الًاإ،

يك لل إبع (بط

لل لذ أ إ للد لك ك للإإليك خإل

ق لال لز لالا ،إلي

للرشف  ،لل ،قك بي

إيث لل

اإال ،طيك لل

يك

د لك ك للب،بري خي

يك لل إبع إيث

لل ئك لل

هدخك

إيث لل

يك لل إبع اللل ئك

هدخك الرإ لالة ف أي(إد خي

ل بإاك الأب،إد لل اإخ لل االي ي

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك
للز،بي خي أاهإ  ،بك لال لز لالا ،إلي
يك

ق ل

يك ل ةإ للقكلك

ر لً ،اإ ،لة ف خي خئك للد لك ك

لالا ،إلي ال إصييهم
للد لك ي
لل ،كف إلى لل اإخ

د لك ك صييإك
)2010

لل االي ي ال أايك ،يى
لألدلء للالالي ي

لي،إ يي ل د لك ك إإلك

ق
لل

إيث لل

يك

ة يف

إيث لل
لل

ق لل اإخ لل االي ي

يك لل إبع اللل ئك

هدخك

رإ ،ك لأ إ د بالقك ل
بال كدلس بإلرزلئك

د لك ك للركباللي
)2010

د لك ك إ د
)2008

د لك ك ري كبالك
البا بالكذ
)2016

د لك ك ز إاي
الرإك ياي
)2016
د لك ك
Kumar,

لل ،كف إلى قيم لل إئد
لدى طيبك رإ ،ك

لألابإك ال ،ق هإ بإل اإخ

الى لال لز

بيإ

لالا ،إلي لدى طيبك
إ،دلد لل ،ي ي

إيث اإال

يك لل اإخ لل االي ي

اللل اإخ لل االي ي

لل،

خي لل دلكس للإدالديك

يك إبع أ إ للد لك ك للإإليك

خ اإال لل اإخ لل االي ي بأاس
ل

ق للد لك ك للإإليك ع

د لك ك إ د خي

يك

لال لز لالا ،إلي

ق

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك
إ د خي أاهإ كبط بي لل اإخ

لل االي ي لال لز لالا ،إلي؛ ر ل،

ة يف

لل االي ي

لل الال ي ل دلكيي خي

ة يف
إيث لل اإخ

قيإس

لل االي ي

لة ف خي أب،إد لل اإخ لل االي ي
اللل ئك لل

لالا ،إلي لدى ط ب

د لك ك

للرشف  ،إ رإايك
لل ابل ب يال ،لل ةإطك
ة

خ،إليك لل لذ

الللصإك لل،قييك

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك رك ك خي

يك

لال لز لالا ،إلي

لال لز لالا ،إلي
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هدخك

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك رك ك
خي أاهإ كبط بي لل اإخ لل االي ي
لال لز لالا ،إلي ر لً ،اإ ،لة ف
خي خئك للد لك ك

ق للد لك ك للإإليك ع
د لك ك أالرياي ي خي

إيث

يك لال لز

لالا ،إلي الخئك للد لك ك الرإ ًاإ،

الزلك لل كبيك اللل ،ييم
الى لال لز

إيث
للد لك ك

لل ،قك بي لل اإخ
لل االي ي لدى

يك لال لز

لالا ،إلي الًاإ ،لة ف خي خئك

ب إي اد الاليك ر بالديك
لل االي ي الللص ذ

إيث لل ئك لل

هدخك

ًاإ ،لة ف خي خئك للد لك ك

إيث لل اإخ

ق

ق

يك لال لز لالا ،إلي ر لً ،اإ،
لة ف

للرشف  ،رالد إيإ

)2013

)2007

ق

أاس

لل االي ي

لل دلكس للاإااليك

Ogumyemi,

اإال للركباللي لل اإخ لل االي ي ،يى

يك

ة يف للد لك ك للإإليك ع د لك ك
أالرياي ي خي أ للد لك ك للإإليك كبط
بي لل اإخ لل االي ي اللال لز
لالا ،إلي ر لً ،اإ ،لة ف خي خئك

للد لك ك إيث ل هدذ د لك س ط ب
للرإ ،ك

د لك ك Cook,
)2006

ق للد لك ك للإإليك ع

للرشف  ،لال لز

د لك ك رال ،خي

لالا ،إلي ال ،ق س

لال لز لالا ،إلي

ب ةكرإذ لل،

يك

ة يف خي
اللل ئك لل

يك لل اإخ لل االي ي

هدخك ر لً ،اإ ،لة ف

خي أب،إد لال لز لالا ،إلي

ما تميزت به الدراسة الحالية:
يز للد لك ك للإإليك بأاهبإ إ(بإخك اال،يبك لألدبيبإذ ل دلكيبك إيبث أاهبإ بكبط ببي أإبد لل
ي بكلذ للا ببيك لال ب لز لالا ،ببإلي) ر ب ل،

ل دلكيببك لل اببإخ لل االي ببي) ال ،ق ببس بأإببد لل

للد لك ك للإإليك خي أب،إد لال لز لالا ،إلي؛ إيث إددًإ للبإإبث ب شبالك الب لالة صبإ
للق ببدك ،ي ببى ( بببط لالا  ،ببإالذ اللل كالا ببك خ ببي لل ،إ ب ب
ل ا ،إالذ الللشرإ،ك خي لل الرس اإال لل
ر ل،

يبكلذ
يببز
الًبي:

ببع لألإ ببدلث لل ة ي ب بك اللل اال ببيم للب ب ل ي

قب .

يز للد لك ك للإإليك بإل ئك لل ي هب م بهبإ الًبي لل،بإ يي خبي لكربز ل دلك لل،إ بك ليصبإك

للا يك خي إإخالإذ غبز إيبث  ،ببك ًب لل ئبك لذ ةصالصبيك ربالاهم يقبد ال ةبد إذ ،بزز
للكخإًيببك للا ببيك اللالر إ،يببك ل ب الب لال(ببطكلبإذ اللل شببر ذ للا ببيك ال ببإ،دًم ،يببى اللرهببك
( الط للإيإ اللاليرإبيك خي لل ،إ

ع لل لذ ال ع لرةكي .
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الفصل الرابع
المنهجية واإلجراءات
 أوالً :منهج الدراسة
 ثانياً :مجتمع الدراسة
 ثالثاً :عينة الدراسة
 خامساً :أدوات الدراسة
 سادساً :المعالجات اإلحصائية
 سابعاً :الصعوبات التي واجهت الباحث

الفصل الرابع :المنهجية واإلجراءات
تمهيد:
ي،كض لل ص للكلبع

للد لك ك لل اهريك لل ب،ك الأًم ل ركلءلذ لل يدلايك إيث اإال للبإإث

ة لس اهج للد لك ك ال ر ع للد لك ك ال،ياك للد لك ك الأداللذ للد لك ك اللأل إليب ل إصإئيك
لل

ةد ك.

أوالً :منهج الدراسة.
ل ب،ذ للد لك ك لل اهج للالصب ي لل إيييبي رالابس أا بب لل ابإًج خبي للد لك بإذ الللبإبالث ل ا بإايك
الي،كف لل اهج للالص ي لل إيييي بأاس ،بإك ،ب طكيقبك ب طبكق لل إييب اللل

بيك بشبر ،ي بي

ليالاللًك بطبكق اال بك ليالصبال إلبى إيبال لي شبريك لل بكلد  ،رهبإ الال يق صبك لل باهج للالصب ي
،يببى للالصببف بب ي ،ببدى لبب ،برايببك خهببال اليببك الل بب،ك ليبإببالث الللد لك ببإذ ل ا ببإايك يقببالم ،يببى
أ بإس الصببف الببإًك ،يابك ال إإاللببك

ببيكًإ الر بع للبيإاببإذ ال صبباي هإ ال االي هبإ اللل ،بيببك ،اهببإ

ر يإد الري يإد الصالالد ل  ،ي إذ ال ،قإذ ال يك للالاللًك للإ

 .)56 :2006ال ل،

ة

الصف للالإًك ال(ال للد لك ك المناخ التنظيمي وعالقته باالتزان االنفعالي لـدى العـاملين فـي
اإلدارة العامة للصـحة النفسـية) ال إييب بيإاإ هبإ البيبإ لل ،قبك ببي

رالاإ هبإ اللركلء لل بي طبكل

إاللهببإ اللل ،ييببإذ لل ببي (ب اهإ اللراببإك لل ببي إببداهإ إيببث لببم يقببف لل بباهج للالصب ي لل إيييببي
،اببد ر ببع لل ،يال ببإذ لالصببف للالببإًك اللا ببإ ي ،ببدى لبب ،إلببى ال(ببيح لل ،قببك ال قببدلكًإ الل ب ا إج
لأل بإب للرإ اك الكلء يال، ،ي .
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
رببال

ر ببع للد لك ببك ب ر يببع لل،ببإ يي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ غببز

اليبي ب  ،ببددًم ةب ب

لل صبب للد لك ببي لألال

ب ب لل ،ببإم للر ببإ ،ي  )2017/2016اإ ببال )170

الال إد ال الال ك إ ب لل ر ذ ل دلكيك لإلدلك لل،إ ك ليصإك للا بيك .الل ب ةدم للبإإبث أ بيالب
لل ح للشإ

اال لدك لصب ك إربم ر بع للد لك بك .إيبث قبإم للبإإبث ب طبيبق أداللذ للد لك بك ،يبى
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ر يببع أخ بكلد ر ببع للد لك ببك  )170الال بإد ال الال ببك خإ ب رإب بباهم  )163الال بإد ال الال ببك
با بك ل رإبك بي ذ .)%95.89
ثالثاً :التطبيق االستطالعي.
لة ببإك للبإإببث ،ياببك ،ش باللئيك ب
ال ل ،بهدف لل أرد

ر ببع للد لك ببك لألصببيي بي ب ،ببددًم  )38الال بإد ال الال ببك

ك أداللذ للد لك ك .م إ(إخ هم لي،ياك لل ،ييك الإقإد؛ ال ل ،ل،د ،الل ب

أً هإ أ لألداللذ رإاذ يي ك اللم يط أك ،ييهإ أب ،دي ذ اللم إ ف خقكلذ إ(إخك إلبى صب ك
إرم ر ع للد لك ك.
رابعاً :الوصف االحصائي لعينة الدراسة.
ي ،ببكض للر ببدال كق ببم  )3للالص ببف لالإص ببإئي ل،يا ببك للد لك ببك إ ببب

يب بكلذ للر بباس الللإإل ببك

لالر إ،يك ال االلذ للةد ك اللل لً لل،ي ي:
جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة

البيان
للراس

للإإلك لالر إ،يك

لل لً لل،ي ي

العدد

النسبة المئوية

المتغيرات
رك
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41.10

أااى

96

58.90

أ،زب /آا ك

51

31.30

104

63.80

3

1.80

أك  /أك يك

5

3.10

دبيالم

37

22.70

برإلالكيالس

87

53.40

إر يك

35

21.50

4

2.50

47

28.80

 10 – 5االلذ

63

38.70

 15 – 11اك

29

17.80

24

14.70

163

100.0

زالج /زالرك
طيق /طيقك

در ال لك
أق
االلذ للةد ك

أراك

 5االلذ

 15اك

اإلجمالي
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للردال لل إبق أ ،ياك للد لك ك اق م إلبى  )%41.10ربالك ال  )%58.90إابإث

ي (ح

اليببكى للبإإببث بببأ

الزيببع ،ياببك للد لك ببك إ ببب للربباس يكرببع إلببى طبي،ببك لل ،ب للببا س الللصببإك

للا يك خأب خكد ،كض ل (طكلبإذ للا يك البإل إلي يرب أ يربال ًابإ ،ربالك لي ،إ ب
إإالذ لل رالك اللاإث لي ،إ
الرإ

،الم أخكلد لل،ياك

لل ب ببزالري

بع

ع إإالذ ل اإث إشيإد بع ،بإدلذ ال قإليبد لل ر بع لل ي بطياي
لل زالري البا بك بي بذ  )%63.80الربإ

أ ،ب ببزب أال آا ب ببك) .الي (ب ببح ب ب ب للر ب ببدال أ

للبرب ببإلالكيالس البا ب بببك بي ب ببذ  )%53.40الرب ببإ
 )%21.50يإ يببال دكرببك لل إر ب يك الرببإ

 )%31.30ب غيبك

،الب ببم أخ ب بكلد لل،يا ب ببك ب ب خئ ب ببك إ ي ب ببك

 )%22.70يإ يب ببال دكرب ببك للب ببدبيالم الرب ببإ
 )%2.5خقببط لببديهم لً ب للببدر ال لك ،ي بإد بببأ

للبإإ ببث ببيقالم بر ببع لل إر ب ب يك اللل ببدر ال لك خب بي لة ب ببإكلذ لل ببكالق الي ببكى أ لل،يا ببك اق ببم إل ببى
ببلً ذ ،ي يببك ة ي ببك اال ب لدك لطبي،ببك لل ،ب بإلصببإك للا ببيك خهببال بإإرببك إلببى ببلً ذ ،ي يببك
اإ ب لل،

للا ي الرإاذ ،ياك للد لك ك الز،ك إلى خئإذ

للةبك .

خامساً :أدوات الدراسة.
هدف للد لك ك

يكي لألال لل اإخ لل االي ي لل الخك بإ دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك الللابإاي

،بببإك ،ب لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل،ببإ يي

ال إقيقبإد ألًببدلف للد لك ببك قببإم للبإإببث بإال ،ببإد ،يببى

ل ب بإا ي لألالل ببى قببيس لل ا ببإخ لل االي ببي الللاإاي ببك ق ببيس لال ب لز لالا  ،ببإلي الل بببع خ ببي صب ب يم
لألداللذ ال طبيقهإ ر ال،ك

ل ركلءلذ لل يدلايك ال ل، ،يى للاإال لر ي:

( :)1استبانة المناخ التنظيمي.
قإم للبإإث بإالط

،يى لألدبيإذ لل إبقك لل ،يقك بإل اإخ لل االي ي الب،ض للد لك إذ الللبإالث

لل ه ب ببك اب ب ب د لك ب ببك ،يي بب ببإذ  )2002الد لك ب ببك للش ب بباطي  )2006الد لك ب ببك للإ يبب ببدب
 )2008الد لك ك للشهكب  )2008الد لك ك أإ بد  )2008الد لك بك

بييم  )2009الد لك بك

إ دالاك  )2010ال لل ي ي  )2012ر إ قإم ب شالك الب لالة صبإ

ال ب ابم قبإم ب إديبد

رب ببإالذ لل اب ببإخ لل االي ب ببي خب ببي ل دلك لل،إ ب ببك ليصب ببإك للا ب ببيك ال ب ببم صب ببيإغك ب،ب ببض لل،بب ببإكلذ
لل اإ بببك ال،ك(ببذ لال ب بإاك خببي صببالك هإ لألالليببك ،يببى ر ال،ببك ب لل إر ببي الأ(،ببإء ًيئببك
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لل دكيس بإلرإ ،إذ لل ي طيايك ال م ،دي خق لك هإ خرإاذ لال بإاك خي صالك هإ لألالليك ،بإك ،
 )36خقك

الز بإل إالب ،يى لل رإالذ لل إليك:

 .1للهير لل االي ي  6خقكلذ).
 .2للقيإد  6خقكلذ).
 .3للإاللخز  6خقكلذ).
 .4لل رااللالريإ لل الخك  6خقكلذ).
 .5لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك  6خقكلذ).
 .6لال صإالذ  6خقكلذ).
الب،د إركلءلذ لل إريم قإم للبإإث ب ،دي

 )7خقكلذ الإ ف خقك ي

ل بإاك لل اإخ لل االي ي خي صالك هإ للاهإئيك ،بإك ،

الل(إخك  6خقكلذ) خرإاذ

 )40خقك ال الز إلى لألب،إد لل إليك:

 .1للهير لل االي ي  7خقكلذ).
 .2للقيإد  7خقكلذ).
 .3للإاللخز  7خقكلذ).
 .4لل رااللالريإ لل الخك  7خقكلذ).
 .5لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك  6خقكلذ).
 .6لال صإالذ  6خقكلذ).
ال أرد للبإإث

صدق ل بإاك لل اإخ لل االي ي الابإذ ا إئرهبإ ب ةب

،بد إربكلءلذ ال لب،

،يى للاإال لر ي:
(أ) .صدق استبانة المناخ التنظيمي.
للص ببدق ب هال ببس لل ،ببإم ي،ا ببي أ

ق ببيس لألدل للال ببإًك لل ببي ال( بب،ذ ألرب ب قيإ ببهإ الأ

لألب،إد قإدك ،يى قيإس للدكرك للرييك الأ

ر ببال

رال لل قكلذ قإدك ،يى قيإس لألب،إد الللدكرك للرييك

ليال ببإًك ،بي ببدلذ ال ،ببدس  )179 :2001الل ب ببع للبإإ ببث ر ال ،ببك ب ب ل رب بكلءلذ لي أر ببد ب ب
صدق ل بإاك لل اإخ لل االي ي ال ل، ،يى للاإال لل إلي:
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 -1صدق المحتوى (:)Content Validity
الًال صدق إ الى لال بإاك الشريهإ ال دى
للقالل ك الآةكال

ء ك لل إ الى الش اللس لي ال(ال قيد للد لك ك

 .)233 :2015اليقصد بصدق لل إ الى أ

ال(،ذ ألر قيإ س الأ

ش

رال لألدل قإدك ،يى قيإس إ

إإالكًإ رإخك ،اإصك للدكرك للرييك ليالإًك لل كلد قيإ هإ

لالمناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للصحة النفسيةل .الي م ً ل لأل ك
،يى ر ال،ك

للد لك إذ الللبإالث لذ لل ،قك ب

ة

إط

للبإإث

يك لل اإخ لل االي ي ال اإال رإخك أب،إدًإ
إد

لال بإاإذ لدى ،ياإذ شإبهك اللال

اهإ خي صيإغك

لل دكال ك اللالط

،يى ،دد

لألدل للإإليك ال

ام ال(ع ،كيف لصط إي ليدكرك للرييك لي اإخ لل االي ي الل رإال س

الصيإغك لال بإاك خي (الء ً للةطاللذ.
 -2الصدق من وجهة نظر المحكمين (:)Trustees Validity
،ك(ببذ لال ب بإاك خببي صببالك س لألالليببك ،يببى ر ال،ببك ب لل ة صببي ب رببإ ل دلك الل إصببإء
بإء
بهدف ر ب للصدق للالبإًكب إيبث قبإم للبإإبث ب قابي خقبكلذ لال ب بإاك الل،بإد صبيإغ هإ با د
،يى الصيإذ ال ق كإإذ لراك لل إريم .إيث ل ب ةدم للبإإبث طكيق بإ

ب طبكق لل إربيم الًبي

طكيقببك لل إرببيم للبببلكب اللل ببي قببالم ،يببى أ ببإس ،ببكض لال ب بإاك ،يببى ر ال،ببك ب لل ة صببي
بإء ،يببى لل اللخببق بيبباهم إيببث ،قببد للبإإببث بببلك ي
القبكلء خق لك هببإ ال ،ببدي رب خقببك باب د

رالاببذ رب

اللإبد ب ة ببس ة صببي ب رببإالذ ل دلك ال،يببم للببا س اللالإصببإء .ر ببإ ل بببع للبإإببث للطكيقببك

لل،إديببك ،بببك لك ببإ لال ب بإاك إلببى أ(،ببإء ًيئببك لل ببدكيس الب،ببض لل ة صببي

اللألةب ب ،ببدي هم

ال ق كإ ببإ هم ،ي ب بإد ب ببأ للبإإ ببث ل كش ببد بب بكأب  )13إر ب بإد .اللل يإ ببق كق ببم  )1يال( ببح قإئ ببك
بأ إء لل إد لل إر ي .
 -3صدق االتساق الداخلي (:)Internal Consistency Validity
ي،ببد صببدق لال ببإق للببدلةيي أًببم أابالل للصببدق ال ر ب أً ي ببس بأاببس يشببيك إلببى ل ببإق لال ب بإاك
الخق لك هببإ بإلالببإًك اليشببيك إلببى رببإاس لل إ ببإالك اللألب،ببإد اللل ق بكلذ الابببإذ للا ببإئج الي،بببك ،ب ب
لل ،قك بي لل قكلذ اللألب،إد اللل قبكلذ الللدكربك للرييبك لي إبالك أببال ،ب م  .)465 :2010ال لب،
ب ةب

لإ ببإب ،ببإ ذ لالك بببإط بببي ر ب خقببك ب خق بكلذ لال ب بإاك الللدكرببك للرييببك ليب،ببد
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للب ب ا بي إليببس لل قبك .الللربدلال لل إليببك ال(بح ا ببإئج صبدق لال بإق للببدلةيي ل ربإالذ ل ب بإاك
لل اإخ لل االي ي:
جدول رقم ( )4معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "الهيكل التنظيمي" والدرجة الكلية
لفقراته

م.

معامل

أوالً :الهيكل التنظيمي
االي ي اإ ب.

قيمة ()Sig.

االرتباط

االحتمالية

**0.731

0.0000
0.000

1

ي الخك بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ًير

2

ي صف للهير لل االي ي بإل كالاك للرإخيك.

**0.662

3

ي،زز للهير لل االي ي بدأ اليض للص إيإذ.

**0.711

0.000

**0.708

0.000

**0.838

0.000

**0.703

0.000

**0.814

0.000

4

ي هم للهير لل االي ي خي كخع

5

ياالم للهير لل االي ي لل ،قك بي للكل إء اللل كلال ي .

6
7

اإ ب ةصصإذ لل،إ يي
ي(

الى لل ،إال بي لألق إم اللل كلرز.
ب كلرز للصإك للا يك.

ع طبي،ك لل،

للهير لل االي ي الص إد الالي يإد الل(إإد.

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )4يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال
،اد

لالك بإط ،اد دكرإذ

،إ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د لألال لللهير لل االي يل

ع بصدق ل إق

دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
جدول رقم ( )5معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "القيادة" والدرجة الكلية لفقراته
م.

معامل

ثانياً :القيادة

1

ي اح لل لال للإكيك لي،إ يي

2

ي،زز لل لال للكالل لل ،االيك لي،إ يي .
لل لال

بدلء آكلئهم.

ع لل،إ يي ب،د ال إالل .

قيمة ()Sig.

االرتباط

االحتمالية

**0.850

0.000

**0.898

0.000

**0.862

0.000
0.000

3

ي ،إ

4

يبإدك لل لال ب ،ج لل شر ذ للشةصيك لل ي اللرس لل،إ يي .

**0.837

5

يباي لل لال  ،ق س بإل،إ يي ،يى أ إس للاقك اللل ،إال لل بإد .

**0.912

0.000

6

ي إ،د لل لال لل،إ يي خي ا ي

هإم لل. ،

**0.884

0.000

7

ي ،د لل لال ،يى االإم االلب ال،قإب ،إد .

**0.779

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05
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للردال كقم  )5يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى

إكيك  )36ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد
ع بصدق ل إق دلةيي

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للاإاي لللقيإد ل

اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.

جدول رقم ( )6معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "الحوافز" والدرجة الكلية لفقراته
معامل

قيمة ()Sig.

االرتباط

االحتمالية

**0.873

0.000

**0.867

0.000

3

ي الخك االإم إاللخز الل(ح.

**0.785

0.000

4

ي اإ ب لل لك ب ع لل رهالد لل ب ال .

**0.720

0.000

5

ي اإ ب لل لك ب ع للالكالف لالق صإديك خي قطإ غز .

**0.712

0.000

6

اح للإاللخز ب،دللك.

**0.820

0.000

7

اح ل دلك إاللخز شري،يك لي الالف لل اإلي.

**0.887

0.000

م.
1
2

ثالثاً :الحوافز
ه م ل دلك ب شريع لل،إ يي .
اح للإاللخز ،يى أ إس ا إئج  ،ييك قييم لألدلء.

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )6يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للاإلث لللإاللخزل

ع بصدق ل إق دلةيي

اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
جدول رقم ( )7معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "التكنولوجيا المتوفرة" والدرجة الكلية لفقراته

م.
1
2

معامل

رابعاً :التكنولوجيا المتوفرة
 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى أإدث لل قايإذ خي رإ ل كشإد
اللل ،ج للا ي.
هم لألرهز اللألداللذ لل إإك ل

الى لل رهالد لل ب اب لس.

ةدلم خي ة ض

3

ا رم لألداللذ اللل قايك لل الخك ع طبي،ك لل. ،

4

ه م ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك بصيإاك لألرهز اللل ،دلذ بشر دالكب

5

هم لل رااللالريإ لل الخك ب الخيك للالقذ.

6

،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك إلى لل إ ي لل

7

ك.

قدم ل دلك لل،إ ك دكيبإذ خ،إلك لي،إ يي خي رإ لل رااللالريإ.

ك.

االرتباط

االحتمالية

**0.760

0.000

**0.921

0.000

**0.832

0.000

**0.855

0.000

**0.814

0.000

**0.789

0.000

**0.784

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05
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قيمة ()Sig.

للردال كقم  )7يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للكلبع للل رااللالريإ لل الخك ل

ع بصدق

ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
جدول رقم ( )8معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "المشاركة في اتخاذ القرار" والدرجة
الكلية لفقراته

م.
1
2
3
4
5
6

معامل

خامساً :المشاركة في اتخاذ القرار
إك

ل دلك ،يى شإكرك لل،إ يي ب ،ييك ل ةإ للقكلك.

ي ي ،لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك للص إيإذ للقإاالايك خي ل ةإ
للق لككلذ.
ي،قد لل لال لالر إ،إذ للدالكيك لل الإك.
ه م ل دلك ب شالك الب لالة صإ

،اد ل ةإ للقكلك.
ة

م  ،ييك ل ةإ للق لككلذ خي ل دلك لل،إ ك بإلصإك للا يك
شإالكيك.
ي ي ،لل،إ يال

ب كلرز للصإك للا يك لل لً ذ لل ي

لل شإكرك بإل ،ييك لالدلكيك.

إ،دًم خي

إكيك  )36ال

االرتباط

االحتمالية

**0.867

0.000

**0.858

0.000

**0.878

0.000

**0.883

0.000

**0.827

0.000

**0.675

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )8يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
،اد

 ،ييك

،إ

قيمة ()Sig.

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للةإ س للل شإكرك خي ل ةإ للقكلكل

بصدق ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
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ع

جدول رقم ( ) 9معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "االتصال والتواصل" والدرجة الكلية
لفقراته

م.
1
2
3
4
5
6

معامل

سادساً :االتصال والتواصل
كلرز

هم أ إليب لال صإ لل الخك ب بإد لل ،يال إذ الللةبكلذ بي
للصإك للا يك ب هاللك الي ك.
 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى ال إئ ل صإالذ إدياك.

اال ال إئ لال صإ لل الخك

ر البك الش اليك ال قايك).

ك بط أق إم ال كلرز للصإك للا يك بشبرك ل صإ دلةييك

On Line

.)System
ي ح بإ ةدلم اللقع لل اللص لالر إ،ي خي بإد لل ،يال إذ خيس

بال ،الي ك اي يالق .)....

الخك ل دلك لل،إ ك لالإإذ إ ،ايك ل صإ

بإل،إ يي

اللصدلك

لل ،يي إذ.

،اد

**0.845

0.000

**0.861

0.000

**0.836

0.000

**0.813

0.000

**0.702

0.000

**0.780

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد
*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )9يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال

االرتباط

االحتمالية

الى داللك 0.411 = )0.01

،إ

قيمة ()Sig.

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د لل إدس للال صإ اللل اللص ل

ع بصدق

ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
 -4الصدق البنائي (:)External Validity
يقصببد بإلصببدق للباببإئي أ

رببال لألب،ببإد قببإدك ،ي ببى قيببإس ببإ ال(بب،ذ ألر ب قيإ ببس ال ا ي ببك

ليدكرك للرييك ليالإًك لل دكال ك أبال  ،م  )465 :2010الي م ًب ل لأل بك ب ةب

لإ بإب

،ببإ ذ لالك بببإط بببي ر ب ب،ببد ب أب،ببإد لل إببالك الللدكرببك للرييببك ل ق لك ببس الي،ببكض للرببدال كقببم
، )10إ ذ لالك بإط بيك ال بي أب،إد ل بإاك لل اإخ لل االي ي الللدكرك للرييك ل ق لك س:
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جدول رقم ( ) 10معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل أبعاد استبانة المناخ التنظيمي والدرجة الكلية لفقراتها
المجال

م.
1

أالالد :للهير لل االي ي.

3

اإلاإد :للإاللخز.

5

ةإ إد :لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك.

2

اإايإد :للقيإد .

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

6

إد إد :لال صإ اللل اللص

عدد الفقرات

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

7

**0.883

0.000

7

**0.818

0.000

7

**0.870

0.000

7

**0.923

0.000

6

**0.882

0.000

6

**0.892

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )38ال،اد

الى داللك 0.393 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )38ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )10يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )38ال
،اد

لالك بإط ،اد دكرإذ

،إ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ

أب،إد ل بإاك لل اإخ لل االي ي

ع بصدق باإئي

اإ ب.
(ب) .ثبات استبانة المناخ التنظيمي (.)Reliability
يقصببد بإلابببإذ دقببك لال ب بيإ أال ل ببإقس إيببث  ،بببك لال ب بإاك اإب ببك إ ل إص ب ا ببس لل ببكد ،يببى
ا س للدكرك أال دكرك قكيبك اهإ خي ا س للقيإس أال ر ال،ك لل قكلذ لل رإخئك ،اد طبيقس أراك
ك أبال  ،م  )481 :2010اليقصد بإلابإذ لال ب قكلك ال،بدم يبك للا بإئج بشبر ربالًكب
لببال أ،يببد طبي ببق لألدل ،ببد ب بكلذ إببذ ا ببس للالببكالف الللش ببكالط لل الل يببك اللي إق ببق ب اب ببإذ
ل بإاك لل اإخ لل االي ي ل بع للبإإث ل ركلءلذ لل إليك:
 -1الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
قالم ً للطكيقك ،يى أ إس لإ إب ،إ

أل إ ركالابإخ لر ب،د

أب،بإد لال ب بإاك الللدكربك

للريي ببك ل ق لك ه ببإ اليال( ببح للر ببدال كق ببم  )11ا ببإئج  ،ببإ ذ أل ببإ ركالاب ببإخ لرب ب ب ،ببد ب ب أب ،ببإد
لال بإاك ال إإالكًإ:
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جدول رقم ( ) 11معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد استبانة المناخ التنظيمي والدرجة الكلية لمحاورها
األبعاد

م.
1

أالالد :للهير لل االي ي.

3

اإلاإد :للإاللخز.

5

ةإ إد :لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك.

2

اإايإد :للقيإد .

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

6

إد إد :لال صإ اللل اللص

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

7

0.855

7

0.939

7

0.911

7

0.919

6

0.907

6

0.890

40

0.975

الدرجة الكلية

 )0.6البيب

للرببدال لل ببإبق كقببم  )9يال(ببح أ ر يببع ،ببإ ذ أل ببإ ركالابببإخ رإاببذ أربببك ب
،إ ب أل ببإ ركالابببإخ لر يببع خقبكلذ ل ب بإاك لل اببإخ لل االي ببي  )0.975الًببال ،ببد

ك ببع رببدلد

اليط ئ للبإإث ،يى للا إئج.
 -2طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
قالم ً للطكيقك ،يى أ إس ق يم لال بإاك الأب،إدًإ ال إإالكًإ إلى خقكلذ خكديبك للك بب خقبكلذ

زالريك للك ب اللإ إب ،إ
لل ،إ

لالك بإط بياه إ ال

ام ل ةدلم ،إدلك بيك إ بكلال ل صإيح

 )Spearmen- Brown Coefficientال ل ،إ ب لل ،إدلك:

طكخببي لالك بببإط أال ،إدلببك ر ببإ خببي إببإ ،ببدم

2R
R 1

خي إإ

إالب

ببإالب طكخببي لالك بببإط ال لبب ،إ ببب لل ،إدلببك:

 ع   12ع  22
  2  12أبال  ،م  )481 :2010الرإاذ للا إئج ر إ خي للردال كقم  )12لل إلي:
ع


جدول رقم ( )12معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل بعد من أبعاد استبانة

المناخ التنظيمي والدرجة الكلية لمحاورها
م.

المحاور واألبعاد

1

أالالد :للهير لل االي ي.

3

اإلاإد :للإاللخز.

5

ةإ إد :لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك.

2

اإايإد :للقيإد .

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

6

إد إد :لال صإ اللل اللص
الدرجة الكلية

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

معامل

االرتباط

المصحح

مستوى الداللة

7

**0.679

0.806

)Sign at (0.01

7

**0.875

0.884

)Sign at (0.01

7

**0.847

0.899

)Sign at (0.01

7

**0.785

0.858

)Sign at (0.01

6

**0.782

0.864

)Sign at (0.01

6

**0.750

0.857

)Sign at (0.01

40

**0.847

0.917

)Sign at (0.01
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للر ببدال كق ببم  )12يال( ببح أ

 ،ببإ ذ لالك ب ببإط ب ببي لل قب بكلذ لل كدي ببك اللل قب بكلذ للزالري ببك دلل ببك

إإصبإئيإد القاليببك ال كلالإببذ ببإ بببي

 0.679إلبى  )0.875البيب

،إ ب لالك بببإط قبب لل صببإيح

ليدكرك للرييك  )0.847الب،د لل صإيح  .)0.917البابإء ،يبى ًب للا بإئج خبإ ل ب بإاك لل ابإخ
لل االي ي

ع بابإذ ك ع ا بيإد.

(ج) .إدخال وترميز بيانات استبانة المناخ التنظيمي:
رإاببذ ل ب بإاك لل اببإخ لل االي ببي رببال

ب ك أب،ببإد بببع ا ببس ببيم للقيببإس اللل صببإيح إيببث

ب

ل ب ةدم للبإإببث ببيم ببدكج ة إ ببي لل ك يببب لليرببإكذل ال ببم ك يببز اللدةببإ للبيإاببإذ إلببى للإإ ببب
لرلبي بإ ب ةدلم بكابإ ج كز بك لل إييب ل إصبإئي لي،يبالم لالر إ،يبك

Statistical Package

 )SPSS )for Social Scienceإ ب للردال لل إلي:
الجدول رقم ( :)13طريقة إدخال البيانات وترميزها الستبانة المناخ التنظيمي
االستجابة
لل ك يز
لل ك
للالز للا بي لل قإب

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جدا

5

4

3

2

1

4.2-5.0

3.4-4.2

2.6-3.4

1.8-2.6

1 -1.8

More than 84%

68%- 84%

52%- 68%

36%- 52%

Less than 36%

( :)2استبانة االتزان االنفعالي.
قإم للبإإث بإالط
لالا  ،ببإلي

،يى لألدبيإذ لل كباليك الللا يك اللالدلكيك لذ لل ،قك بإالا ،بإالذ اللال ب لز

اب ب د لك ببك لل ببيد الأب ببال للالخ ببإ  )2015ال ،طي ببك  )2014ال للب،ير ببي )2013

ال للز،بي  )2010ال إ د  )2008الخي (الء ل ،بم إديبد اب ث أب،بإد لي ابإخ لل االي بي
الب،د د لك ك ب،ض للاالكيإذ للا يك ةإصك للاالكيك لل ،كخيك أ(إف للبإإث للب،د للكلبع لل االبيم
لل ل ي ل ا ،إالذ) ال م صيإغك ل بإاك لال لز لالا ،إلي خي صالك هإ لألالليك الرإاذ ،ببإك ،ب
، )36بإك الرإاذ الز ،يى للاإال لر ي:
 .1أالالد :للقدك ،يى (بط لالا ،إالذ  10خقكلذ).
 .2اإايإد :لل كالاك خي لل ،إ

ع لألإدلث لل ة ي ك  10خقكلذ).
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 .3اإلاإد :للشرإ،ك خي لل الرس اإال لل

 8خقكلذ).

قب

 .4كلب،إد :لل االيم لل ل ي ل ا ،إالذ  8خقكلذ).
الب،د إريم لال بإاك ال،ك(هإ ،يى شكف للد لك ك الب،ض لل ة صي أصببإذ لال ب بإاك )35
خقك ال الز إلى أكب،ك أب،إد
 .1أالالد :للقدك ،يى (بط لالا ،إالذ  9خقكلذ).
 .2اإايإد :لل كالاك خي لل ،إ

ع لألإدلث لل ة ي ك  10خقكلذ).

 .3اإلاإد :للشرإ،ك خي لل الرس اإال لل

 8خقكلذ).

قب

 .4كلب،إد :لل االيم لل ل ي ل ا ،إالذ  8خقكلذ).
إيببث ببم ،ببدي
للبإإث

 )7خق بكلذ الإ ب ف خقببك اللإببد خقببط بيا ببإ لببم ي ب م إ(ببإخك خق بكلذ رديببد ال أرببد

صدق ل بإاك لال لز لالا ،إلي الابإذ ا إئرهإ ،بك إركلءلذ ،بد ال لب، ،يبى للاإبال

لر ي:
(أ) .صدق استبانة االتزان االنفعالي.
 -1صدق المحتوى (:)Content Validity
يقصد بصدق لل إ الى أ

رال لألدل قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س الأ

ش

إإالكًإ رإخك ،اإصك للدكرك للرييك ليالإًك لل كلد قيإ هإ لاالتزان االنفعالي لدى العاملين في
اإلدارة العامة للصحة النفسيةل .الي م ً ل لأل ك
للد لك إذ الللبإالث لذ لل ،قك ب
اللالط
للإإليك ال

،يى ،دد

يك لال لز

ة

إط

للبإإث ،يى ر ال،ك

لالا ،إلي ال اإال رإخك أب،إدًإ لل دكال ك

لال بإاإذ لدى ،ياإذ شإبهك اللال

إد

اهإ خي صيإغك لألدل

ام ال(ع ،كيف لصط إي ليدكرك للرييك ل لز لالا ،إلي الل رإال س الصيإغك

لال بإاك خي (الء ً للةطاللذ.
 -2الصدق من وجهة نظر المحكمين (:)Trustees Validity
،ك(ببذ لال ب بإاك خببي صببالك س لألالليببك ،يببى ر ال،ببك ب لل ة صببي ب رببإ ،يببم للببا س ال،يببم
للا س لالدلكب الللصبإك للا بيك الل إصبإء بهبدف ر بب للصبدق للالبإًكب إيبث قبإم للبإإبث
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بإء ،يببى الصببيإذ ال ق كإببإذ لراببك لل إرببيم .إيببث
ب قاببي خق بكلذ لال ب بإاك الل،ببإد صببيإغ هإ باب د
ب طبكق لل إربيم الًبي طكيقبك لل إربيم للببلكب اللل بي قبالم ،يبى أ بإس

ل ةدم للبإإث طكيق إ

،كض لال بإاك ،يى ر ال،ك
بيبباهم إيببث ،قببد للبإإببث بببلك ي

بإء ،يبى لل اللخبق
لل ة صي القكلء خق لك هبإ ال ،بدي رب خقبك با د

رالاببذ رب اللإببد ب ة ببس ة صببي ب رببإالذ ،يببم للببا س

اللالإصإء.
ر ببإ ل ب ببع للبإإ ببث للطكيق ببك لل،إدي ببك ،ب ببك لك ببإ لال ب ب بإاك إل ببى أ (،ببإء ًيئ ببك لل ببدكيس الب ،ببض
لل ة ص ببي

اللألة ب ب ب ،ب ببدي هم ال ق كإب ببإ هم ،ي ب بإد ب ببأ للبإإب ببث ل كشب ببد ب ب بكأب  )13إر ب بإد.

اللل يإق كقم  )1يال(ح قإئ ك بأ إء لل إد لل إر ي .
 -3صدق االتساق الداخلي (:)Internal Consistency Validity
قإم للبإإث بإ بإب ،بإ ذ لالك ببإط ببي خقبكلذ ل ب بإاك لال ب لز لالا ،بإلي الللدكربك للرييبك ليب،بد
لل ب ا ي إليس الرإاذ للا إئج ،يى للاإال لر ي:
جدول رقم ( )14معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "القدرة على ضبط االنفعاالت"
والدرجة الكلية لفقراته
م.
1

معامل االرتباط

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت
ي رااي لل،يش خي اإطق زدإ ك.
( الط لل. ،

قيمة ()Sig.
االحتمالية

**0.656

0.000

**0.702

0.000
0.000

2

أإ

3

أش،ك بأااي اإرح خي لأل ،إ لل ي أقالم بهإ.

**0.570

4

أ ،ى لإلص ل بي لل ةإص ي .

**0.608

0.000

5

أدك ،ريدلد لا ،إالذ لرةكي .

**0.498

0.001

**0.450

0.005

**0.536

0.001
0.007
0.000

لألإدلث لل لل ك لل ي صيب ر ،ي.

6
7

أاز،ج راي لدك

أ ،ى بأال أكد ل

8

ألرأ إلى اإال لل،قإقيك لل هدئك ،اد اللرهك لل( الط.

**0.428

9

أ إرم ب ل ي ،اد لل (ب.

**0.539

إء ه إ رإاذ لل،اللقب.

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )14يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد
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،اد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د لألال لللقدك ،يى (بط لالا ،إالذل

ع

بصدق ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
جدول رقم ( )15معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "المرونة في التعامل مع األحداث
المختلفة" والدرجة الكلية لفقراته
ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.
االحتمالية

1
2

أ أقيم كي،إد ع طبي،ك لل يكلذ.
أخرك بأشرإ

3

ي م يالري بإل كالاك.

**0.754

4

أ ريف ع للالكالف لل إيطك بي.

**0.781

0.000

5

أقالم بأ ،إ يص،ب ،يى لرةكي للقيإم بهإ.

**0.799

0.000

6

أ قب لا قإدلذ لرةكي .

**0.735

0.000

7

أ ،كف بأةطإئي ب هاللك الأقالم بإال ،لك ،اهإ.

**0.736

0.000

8

أبدأ بإال ،لك لآلةكي .

**0.616

0.000

9

أ ع ب هإكلذ اللص خ،إلك ،اد لل إدث أ إم لرةكي .

**0.815

0.000

**0.694

0.000

10

ة ي ك ،اد ،ك(ي ل شريك.

ي ه ،يي لالا إإب

للاقإش الللرد غيك لل يد.

،اد

**0.713

0.000
0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )15يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال

**0.778

0.000

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للاإاي للل كالاك خي لل ،إ

لل ة ي ك ل

ع لألإدلث

ع بصدق ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ

ألر قيإ س.
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جدول رقم ( )16معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "التنظيم الذاتي لالنفعاالت"
والدرجة الكلية لفقراته
م.

معامل االرتباط

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

قيمة ()Sig.
االحتمالية

1

أإ ال بهدالئي ،اد لل ،كض ل شريك.

**0.431

0.007

2

أ طيع لل كريز ،اد لل ،كض لي( الط.

**0.705

0.000

**0.625

0.000

**0.760

0.000

5

أدلخع  ،آكلئي ،اد لق اإ،ي بهإ.

**0.713

0.000

6

أ ،إ

ع لرةكي بشر إيرإبي.

**0.717

0000

70

لدب للقدك ،يى لل ريك لل

ايك.

**0.794

0.000

8

أرد ص،البك خي للبقإء ب،يدلد  ،لرةكي .

*0.355

0.029

أ ،إ .

3

أاالك بش الليك ل إ أقالم بس

4

ياق لرةكال بي لي طي،الل لال ،إد ،يي رييإدل.

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )16يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للاإلث للل االيم لل ل ي ل ا ،إالذل

ع

بصدق ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
جدول رقم ( )17معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل فقرة من فقرات بعد "الشجاعة في التوجه نحو
المستقبل" والدرجة الكلية لفقراته
رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.
االحتمالية

1

أإ ال بهدالئي ،اد لل ،كض ل شريك.

**0.509

0.001

2

أ طيع لل كريز ،اد لل ،كض لي( الط.

**0.535

0.001

**0.742

0.000

**0.729

0.000

5

أدلخع  ،آكلئي ،اد لق اإ،ي بهإ.

**0.649

0.000

6

أ ،إ

ع لرةكي بشر إيرإبي.

**0.717

0.000

70

لدب للقدك ،يى لل ريك لل

ايك.

**0.728

0.000

8

أرد ص،البك خي للبقإء ب،يدلد  ،لرةكي .

**0.665

0.000

أ ،إ .

3

أاالك بش الليك ل إ أقالم بس

4

ياق لرةكال بي لي طي،الل لال ،إد ،يي رييإدل.

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05
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للردال كقم  )17يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )36ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ خقكلذ للب،د للكلبع لللشرإ،ك خي لل الرس اإال لل

قب ل

ع بصدق ل إق دلةيي اإ ب الأ ر يع لل قكلذ قإدك ،يى قيإس إ ال(،ذ ألر قيإ س.
 -4الصدق البنائي (:)External Validity
قإم للبإإث بإ إب ،إ ذ لالك بإط بي أب،إد ل بإاك لال لز لالا ،بإلي الللدكربك للرييبك ل ق لك بس
الللردال كقم  )18يال(ح للا إئج:
جدول رقم ( )18معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين كل أبعاد استبانة االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لفقراتها
المجال

م.
1

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

3

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

2

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

4

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل

عدد الفقرات

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

9

**0.778

0.000

10

**0.940

0.000

8

**0.785

0.000

8

**0.803

0.000

**ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.411 = )0.01

*ك للردالليك ،اد دكرك إكيك  )36ال،اد

الى داللك 0.322 = )0.05

للردال كقم  )16يال(ح أ ر يع قيم ،إ ذ لالك بإط أ،يى
إكيك  )38ال
،اد

،إ

لالك بإط ،اد دكرإذ

الى داللك  )0.01الً ل يدل ،يى أ ر يع ،إ ذ لالك بإط دللك إإصإئيإد

الى داللك  )0.01ال،ييس خإ أب،إد ل بإاك لال لز لالا ،إلي

ع بصدق باإئي.

(ب) .ثبات استبانة االتزان االنفعالي (.)Reliability
قإم للبإإث بإل أرد ب اببإذ ل ب بإاك لال ب لز لالا ،بإلي ب ةب

طكيقبك ،بإ ذ أل بإ ركالاببإخ

الطكيقك لل رزئك للاص يك ال ل، ،يى للاإال لر ي:
 -1الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
قالم ً للطكيقك ،يى أ إس لإ إب ،إ

أل إ ركالابإخ لر ب،د

أب،بإد لال ب بإاك الللدكربك

للريي ببك ل ق لك ه ببإ اليال( ببح للر ببدال كق ببم  )19ا ببإئج  ،ببإ ذ أل ببإ ركالاب ببإخ لرب ب ب ،ببد ب ب أب ،ببإد
لال بإاك ال إإالكًإ:
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جدول رقم ( )19معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد استبانة االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لمحاورها
م.

األبعاد

1

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

3

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

2

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

4

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

9

0.728

10

0.904

8

0.789

8

0.804

35

0.923

الدرجة الكلية

 )0.6البيب

للردال لل إبق كقم  )19يال(ح أ ر يع ،بإ ذ أل بإ ركالاببإخ رإابذ أرببك ب
،إ ب أل ببإ ركالابببإخ لر يببع خقبكلذ ل ب بإاك لال ب لز لالا ،ببإلي  )0.923الًببال ،ببد

ك ببع رببدلد

اليط ئ للبإإث ،يى للا إئج.
 -2طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
إيببث قببإم للبإإببث بإ ببإب ،ببإ ذ لالك بببإط بببي لل ق بكلذ خكديببك للك ببب اللل ق بكلذ زالريببك للك ببب
ألب،ببإد ل ب ب بإاك لال ب ب لز لالا  ،ببإلي الللدكر ببك للريي ببك ل ق لك ببس ال ب ب ا ببم ص ببإيح لل ،إ ب بإ ب ب ةدلم
طكيق ي بيك إ بكلال الر إ إ ب ،دد خقكلذ لال بإاك:
جدول رقم ( )20معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل بعد من أبعاد استبانة
االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لمحاورها
م.

المحاور واألبعاد

1

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

3

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

2

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

4

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

الدرجة الكلية

للر ببدال كق ببم  )20يال( ببح أ

معامل
االرتباط

المصحح

مستوى الداللة

9

**0.499

0.646

)Sign at (0.01

10

**0.606

0.799

)Sign at (0.01

8

**0.490

0.657

)Sign at (0.01

8

**0.627

0.771

)Sign at (0.01

35

**0.642

0.782

)Sign at (0.01

 ،ببإ ذ لالك ب ببإط ب ببي لل قب بكلذ لل كدي ببك اللل قب بكلذ للزالري ببك دلل ببك

إإصبإئيإد القاليببك ال كلالإببذ ببإ بببي

 0.490إلبى  )0.627البيب

،إ ب لالك بببإط قبب لل صببإيح

ليدكرك للرييك  )0.642الب،د لل صإيح  .)0.782الباإء ،يى ًب للا بإئج خبإ ل ب بإاك لال ب لز
لالا ،إلي

ع بابإذ ك ع ا بيإد.
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(ج) .إدخال وترميز بيانات استبانة االتزان االنفعالي:
رإابذ ل ب بإاك لال ب لز لالا ،بإلي ربال

ب أكب،بك أب،بإد بببع ا بس بيم للقيببإس اللل صبإيح إيببث

ل ب ةدم للبإإببث ببيم ببدكج ة إ ببي لل ك يببب لليرببإكذل ال ببم ك يببز اللدةببإ للبيإاببإذ إلببى للإإ ببب
لرلبي بإ ب ةدلم بكابإ ج كز بك لل إييب ل إصبإئي لي،يبالم لالر إ،يبك

Statistical Package

 )SPSS )for Social Scienceإ ب للردال لل إلي:
جدول رقم ( :)21طريقة إدخال البيانات وترميزها
االستجابة
لل ك يز
لل ك
للالز للا بي لل قإب

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جدا

5

4

3

2

1

4.2-5.0

3.4-4.2

2.6-3.4

1.8-2.6

1 -1.8

More than 84%

68%- 84%

52%- 68%

36%- 52%

Less than 36%

سادساً :المعالجات اإلحصائية.
لإلرإبببك ،ب أ ببئيك للد لك ببك ال إييب للبيإاببإذ اللة بببإك لل ك(ببيإذ قببإم للبإإببث بإ ب ةدلم ر ال،ببك
لالة بإكلذ ل إصإئيك لل اإ بك اهإ للالص يك ال اهإ لال دالليك الًي:
 لل رب لككلذ الللا ببب لل ئاليبك  :)Frequencies and Percentالي ب ةدم ًب ل لأل ببك لي ،ببكفإلى ركلك ل رإبإذ لل ئك.
-

،ببإ ذ لالك بببإط  :)Correlation Coefficientلي إقببق ب صببدق لل قيببإس الابإ ببس
اللل ،قك بي لل

يكلذ.

 طكيقك لل رزئك للاص يك  :)Split-Half Coefficientلي ،كف إلى ابإذ لل قيإس.-

،إ ب أل ببإ ركالابببإخ  :)Cronbach's Alpha Coefficientلي ،ببكف إلببى ابببإذ قببإييس
للد لك ك.

 لة ب ببإك لل الزي ببع للطبي ،ببي  :)Normal Testالي ب ب ةدم ًب ب ل لأل ببك لي  ،ببكف ،ي ببى طبي ،ببكللبيإاب ببإذ إ ل رإاب ببذ بب ببع الزي ،ب بإد طبي،ي ب بإد أ ب ببإ ال إيب ببث ب ببم ل ب ب ةدلم لة بب ببإك رب ببالل ركالف-
كاالف  )1-Sample Kolmogorov-Smirnovل اإ ب س لطبي،ك لل،ياك.
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 لل ال ط للإ إبي  :)Meanالي ةدم ً ل لأل ك لي ،كف إلى طبي،بك ل ب رإبإذ لل،يابك ،يبىخقكلذ لال بيإ .
 لالاإبكلف لل ،يببإكب  :)Standard deviationالي ب ةدم لي ،ببكف إلببى لاإ لكخببإذ ل ب رإبإذلل،ياك  ،للال ط للإ إبي ل قدي لك هم.
 للالز للا بي  :)Percentageالي ةدم ً ل لالة بإك لي ،كف إلى للالز للا بي ال رإبإذلل،ياك ،يى خقكلذ لال بيإ ال إ،يهم إاللهإ.
 -لة بببإك  :)Independent Samples T - Testلي ،ببكف إلببى لل ببكالق بببي

ر ببال ،ي

قي ي .
 -لة بببإك  :)One Way ANOVAsلي ،ببكف إلببى لل ببكالق بببي ا ب ث ر ال،ببإذ

ب قيك

خأراك.
 لة بإك  )Scheffeلي قإكاإذ للب،ديك الللرشف  ،ل رإ لل كالق. لة بإك  :)L.S.Dلي قإكاإذ للب،ديك الللرشف  ،أق لل كالق للدللك إإصإئيإد.سابعاً :الصعوبات التي واجهت الباحث.
ال يةيبال أب  ،ب بإاببي أال ،ي ببي ب صبب،البإذ اللقببد اللرببس للبإإبث ،ديببد ب للصبب،البإذ أااببإء
إركلء ال طبيق للد لك ك الرإ أً هإ إ ييي:
 -1ص بب،البك للالص ببال إل ببى رإخ ببك أخب بكلد ر ببع للد لك ببك إي ببث أ للبإإ ببث خ(ب ب

طبي ببق أداللذ

للد لك ك ،يى رإخك لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي قطإ غز .
 -2راك لألب،بإد لل بي ل ب ةد هإ للببإإاال خبي قيبإس لل ابإخ لل االي بي القيبإس لال ب لز لالا ،بإلي
اال لدك ل دلة لل

يكي ب رإالذ ،يم للا س الللصإك للا يك اللل،يالم ل دلكيك.

 -3لاشب إ لل،ببإ يي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك؛ االب لدك ليبب لك ج لل ببي يطبقالاهببإ الة(ببال،هم
ببإ صبب،ب ه ببك للبإإببث خببي طبيببق أداللذ

ل ببدكيبإذ ة ي ببك ال شببإكر هم خببي الكش  ،ب
للد لك ك.
اللقد رإالز للبإإث ًب للصب،البإذ ب ةب
اللل ب قدم للرايك خي

بهي

شبالك الب لالة صبإ

هبإم للبإإبث اللربكلءلذ للبإبث إيبث خ(ب
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ةإصبك شبكف للد لك بك
شبكف للد لك بك ببإركلء

للد لك ببك ،يب ببى رإخ ببك لل،ب ببإ يي ب ببإ دلك لل،إ ب ببك ليص ببإك للا ببيك رب ب ل ،ش ببإك ،لل ش ببكف الب،بببض
لل ة صببي ب إديببد لألب،ببإد لل ،يقببك بببإال لز لالا ،ببإلي ال ك يببب ً ب لألب،ببإد .الرببديك بإل ب رك أ
لل ش ببكف أ( ببإف ب ،ببد لل اال ببيم للب ب ل ي ل ا  ،ببإالذ الً ببال ب ،ببد ل ببم دك ببس رإخ ببك للبإ ببالث الللد لك ببإذ
لل ،يقك بإال لز لالا ،إلي.
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الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتها
 أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي
 نتائج السؤال األول ومناقشتها
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها
 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها
 نتائج السؤال الخامس ومناقشتها
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الفصل الخامس :عرض النتائج ومناقشتها
مقدمة:
ة

ي اإال لل ص للةإ س ،ك(إد لا إئج للد لك ك ال ل،

ل رإبك  ،أ ئيك للد لك ك اللل إقق

لل كالض ال ل ،بإ ةدلم أا ب لالة بإكلذ لالإصإئيك الل إديد أا ب لالة بإكلذ قإم
للبإإث بإل إقق

طبي،ك اإاى للبيإاإذ لل ي ر ،هإ.

أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي (.)Normal Test
ي ب ةدم للبببإإاال اللل ة صببال لة بببإكلذ لي ،ببكف ،يببى طبي،ببك للبيإاببإذ لل ببي ببم ر ،هببإ بهببدف
لل ،كف ،يى إ ل إ رإابذ ببع الزي،بإد طبي،يبإد أم ال الًب ل ي يبد خبي طبي،بك لالة ببإكلذ لل بي يربب
ل بإ،هإ ،ي يك أال ال ،ي يك اللل،ياك بي اإال  )163الال إد ال الال ك ال،ييس م ل ةدلم لة بإك
رببالل ركالف – ب كاالف  )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلي ،ببكف ،يببى ل ،دلليببك
اإاى للبيإاإذ الرإاذ للا إئج ر إ ًال بي بإلردال لل إلي كقم :)22
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ()1- Sample Kolmogrov- Smirnov
م.

المقياس

1

ل بإاك لل اإخ لل االي ي

40

2

ل بإاك لال لز لالا ،إلي

35

*  Zللردالليك ،اد

**  Zللردالليك ،اد

الفقرات

قيمة ()Z

قيمة ()Sig.

0.380

0.704

0.775

0.635

الى للداللك )0.05

الى للداللك )0.01

يال(ح للردال لل إبق كقم  )22يال(ح أ

إالب )1.96

إالب )2.58

قيم  )Sig.رإاذ أربك

 )0.05ال،ييس خإ للبيإاإذ بع الزي،إد طبي،يإد اليرب ل ةدلم لة بإك ،ي يك.
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الى للداللك

نتــائج الســـؤال األول ومناقشـــتها :مـــا مســـتوى المنـــاخ التنظيمـــي فـــي اإلدارة العامـــة للصـــحة
النفسية في محافظات غزة؟
لإلرإب ببك ،ب ب لل ب بلل لألال ق ببإم للبإإ ببث بإ ب ب ةدلم لالة ب ببإكلذ للالصب ب يك لل اإ بببك :لل ال ببطإذ
للإ ببإبيك اللالاإ لكخببإذ لل ،يإكيببك اللألال لز للا بببيك الللك ببب لر ب ب،ببد ب أب،ببإد ل ب بإاك لل اببإخ
لل االي ي الللدكرك للرييك ل ق لك س ال ل، ،يى للاإال لر ي:
جدول رقم ( )23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب ألبعاد المناخ التنظيمي
والدرجة الكلية لفقراته
م.

المتوسط

األبعاد

1

أالالد :للهير لل االي ي.

3

اإلاإد :للإاللخز.

5

ةإ إد :لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك.

2

اإايإد :للقيإد .

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

6

إد إد :لال صإ اللل اللص

الدرجة الكلية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.0010

0.7044

60.02

2

3.0114

0.8109

60.228

1

2.5592

0.8497

51.184

6

2.8405

0.8004

56.81

5

2.8671

0.8002

57.342

3

2.8487

0.8689

56.974

4

2.8544

0.6766

57.088

النسبي

الرتبة

ي (ببح ب للرببدال لل ببإبق أ لل اببإخ لل االي ببي لل ببالخك اللل ببدك ،ب لل،ببإ يي بببإ دلك لل،إ ببك
ليصبإك للا ببيك  )%57.088الًببي ا بببك أدابى ب لل ال ببط الرببإ ب،بد للقيببإد بإلك بببك لألاللببى
بب ب ببالز ا ب ب بببي ال ب ب ببط بي ب ب ب

 )%60.228اليييب ب ببس ب،ب ب ببد للهير ب ب ب لل االي ب ب ببي بب ب ببالز ا ب ب بببي بي ب ب ب

 )%60.02ييي ببس ب ،ببد لل ش ببإكرك خ ببي ل ة ببإ للقب بكلك ب ببالز ا بببي بيب ب
لال صإ اللل اللص بالز ا بي بي

 )%57.342ييي ببس ب ،ببد

 )%56.974يييس ب،د لل رااللالريإ لل بالخك ببالز ا ببي بيب

 )%56.81ام رإء ب،د للإاللخز بإلك بك لألةيك بالز ا بي بي

 .)%51.184الي،زال للبإإبث

ل بب ،إلب ببى (ب بب،ف ل رإاب ببإذ لل إإبببك لي ل ببك للصبببإيك بشب ببر ،ب ببإم الل دلك لل،إ ب ببك ليصبببإك
للا يك الللصكل،إذ لل االي يك لل الربالد ةإصبك بع الربالد أرابك ب رهبك
إ(إخك إلى أ ًاإ ( ،الط ،
إل ببى لل كر ببز

ببع اقب ب

ياللرههإ لل،إ يال

خهاإ، ،ديد

بلاللك ،ب لل كربز

للإإالذ للا يك لل ي بالكد

للرب باللدك للبشب بكيك ال( بب،ف ل رإا ببإذ لل إدي ببك لل إإ ببك ر ببإ أ لل ،ب ب

بإل رب ببإ للا ب ببي الللصب ببإك للا ب ببيك ي ب بببب ب،ب ببض لل شب ببر ذ الياللرب ببس ة لب ببس لل ب ببكد ،ديب ببد ب ب
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لل إديإذ .الخي لرالاك لألةيك يطإلبب لل،بإ يال ببإ دلك لل،إ بك ليصبإك للا بيك ب إ بي لل ب الى
ل دلكب لهب لل لكرببز إيببث أصبببإذ ب أراببك ل ببإذ للصببإك أً يببك؛ ر ببإ أ ل دلك لل،إ ببك
االي ببي اللل ب ب يشببر رببزدء ه بإد ب لل اببإخ

ليصببإك للا ببيك ال ا ب اشببأ هإ لببم يقببإم لهببإ ًير ب

لل االي ببي الال يالرببد شببإكرك خببي ل ةببإ للق ب لككلذ إ ببى أ
(ب

،الببم لالر إ،ببإذ لل ببي ،قببد رببال

خ بكلذ بإ،بد الًابإ ،قصبالك خبي لل ،قبك ببي الزلك للصبإك لل ي بطيايك ال ل بإ هإ الببي

ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ً ل للقصالك أاك بشد خي

الى الأب،إد لل ابإخ لل االي بي لل بالخك

ب ببإ دلك لل،إ ببك ليص ببإك للا ببيك رب ب ل ،خ ببإ ل رإا ببإذ لل إإ ببك ب باللء لي ،ب للا ببي أال لل ،ب ب
لل

ل دلكب؛ الزللذ أداى

الى لل طيالب الخي إ ييي ،كض ل إييب بيإابإذ رب ب،بد ب أب،بإد

لل اإخ لل االي ي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك:
جدول رقم ( )24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات الهيكل التنظيمي
والدرجة الكلية لفقراته
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.013

1.155

60.26

4

2

ي صف للهير لل االي ي بإل كالاك للرإخيك.

2.945

0.99

58.9

5

3

ي،زز للهير لل االي ي بدأ اليض للص إيإذ.

2.939

1.035

58.78

6

3.037

1.138

60.74

3

3.068

1.258

61.36

2

3.099

1.09

61.98

1

2.908

1.186

58.16

7

3.0010

0.7044

60.02

م.
1

4
5
6
7

المتوسط

الفقرات
ي الخك بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ًير

االي ي

اإ ب.

ي هم للهير لل االي ي خي كخع

الى لل ،إال بي

لألق إم اللل كلرز.
ياالم للهير

اللل كلال ي .

لل االي ي لل ،قك بي

اإ ب ةصصإذ لل،إ يي

للكل إء

ع طبي،ك لل،

ب كلرز للصإك للا يك.
ي(

للهير لل االي ي الص إد الالي يإد الل(إإد.
أوالً :الهيكل التنظيمي.

النسبي

الرتبة

ي (ببح ب للرببدال لل ببإبق أ لألال لز للا بببيك رإاببذ اة (ببك الأداببى ب لل ب الى لل طيببالب
الرإاذ لل قك كقم  )6لذ للك بك لألاللبى ال با
لل،
ال بببا

ب كلرز للصإك للا يك) بالز ا بي بي

،يبى

اإ بب ةصصبإذ لل،بإ يي

بع طبي،بك

 )%61.98يييهإ بإلك بك للاإايك لل قك كقم )5

،يب ببى يب بباالم للهير ب ب لل االي ب ببي لل ،قب ببك ببببي للكل ب ببإء اللل كلال ببي ) بب ببالز ا ببببي بي ب ب
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 )%61.36خي ببإ رإاببذ لل قببك كقببم  )7بإلك بببك لألةيببك ال ببا
الص إد الالي يإد الل(إإد) بالز ا بي بي

،يببى ي (ب

للهيرب لل االي ببي

 .)%58.16الر يع للا ب رإاذ اة (ك الًاإ ،بالء

ل االيم للهير لل االي ي لإلدلك لل،إ ك ليصإك للا يك.
اليببكى للبإإببث بببأ ً ب ل لل(بب،ف يكرببع إلببى ،ببدم ال(ببالل لل يإ ببإذ الل ر بكلءلذ لل ب،ببك الًاببإ،
بدلة خبي لل هببإم اللل بلالليإذ دلةب لل ل ببك .رب ل ،خببإ لل ل بك ال يالربد لهببإ ًيرب
 ،ببكف بببس الالل(ببح لي،ببإ يي
اللاللئح ،

ال ،الببم لل لكرببز ،بببإك  ،ب إدلك

االي ببي

ب قيك يقببى ،يي ببإذ الق باللاي

ل دلك لل،ييإ لي كلرز.

جدول رقم ( )25المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات القيادة والدرجة الكلية
لفقراته

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.307

1.209

66.14

1

3.148

1.085

62.96

2

2.872

1.09

57.44

5

2.866

1.169

57.32

6

3.019

1.158

60.38

4

6

ي إ،د لل لال لل،إ يي خي ا ي

هإم لل. ،

3.086

1.086

61.72

3

7

ي ،د لل لال ،يى االإم االلب ال،قإب ،إد .

2.786

1.148

55.72

7

3.0114

0.8109

60.228

م.

المتوسط

الفقرات

1

ي اح لل لال للإكيك لي،إ يي

2

ي،زز لل لال للكالل لل ،االيك لي،إ يي .

3
4
5

ي (ح

ي ،إ

لل لال

يبإدك لل لال

اللرس لل،إ يي .

بدلء آكلئهم.

ع لل،إ يي ب،د ال إالل .
ب ،ج لل شر ذ للشةصيك لل ي

يباي لل لال  ،ق س بإل،إ يي

،يى أ إس للاقك

اللل ،إال لل بإد .

ثانياً :القيادة

للردال لل إبق أ لألال لز للا بيك رإاذ اة (ك الي (ح أ لل قك كقبم  )1إاليبذ

،يى للك بك لألاللى ال ا

،يى ي اح لل لال للإكيك لي،بإ يي

 )%66.14يييهببإ بإلك بببك للاإايببك لل قببك كقببم  )2ال ببا
لي،بإ يي ) ببالز ا ببي بيب
ال ا

النسبي

الرتبة

ببدلء آكلئهبم) ببالز ا ببي بيب

،يببى ي،ببزز لل ببلال للببكالل لل ،االيببك

 )%62.96الرإابذ لل قبك كقبم  )7قبد إاليبذ ،يبى للك ببك لألةيببك

،يى ي ،د لل لال ،يى االإم االلب ال،قإب ،إد ) بالز ا بي بي

اليكى للبإإبث أ

.)%55.72

بدلة لل هبإم الللصب إيإذ اللالاق بإم لل ي بطياي أابك ،يبى لل ،قبإذ ل ا بإايك

دلة لل كرز الًاإ( ،ب،ف خبي ب،بد للقيبإد ر بإ أ رابك لل باق ذ لل بي إصبيذ ببإل ك لألةيبك
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بي لألق إم الللالإدلذ ل دلكيك دلة لل كرز أاكذ خي
بإل لاللي

الى ب،د للقيإد اللدكل ،لل الالف ل ،ق بس

ر إ أ ،دم الرالد لر إ،إذ دالكيك إًم خي (،ف ب،د للقيإد (

أب،إد لل ابإخ

لل االي ببي لل ببالخك بببإ دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك ر ب ل ،خببإ خببكض للق باللاي اللل يإ ببإذ الل باللئح
لل ،ب ي ببهم خببي (بب،ف ب،ببد للقيببإد  .ال،ببدم ببالخك للهير ب لل االي ببي لي،ببإ يي يببلاك ،يببى
إدكل ،لل الالبف ل ،ق بس بإلقيبإد اللل كلال ببي  .إ بى أ خبك

ب الى

لل كقيبك شبببس ،دال بك ببإ دلك لل،إ ببك

ليصببإك للا ببيك الًب ل أي(بإد أاببك خببي طبي،ببك لل ،قببك بببي لل الالببف ال كلال ببيس رب ل ،خببإ ل دلك
لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك كغببم أاهببإ ل ببك بببع الزلك للصببإك لل ي ببطيايك لر ب لل الالببف ال ييقببى
لل،اإيك لل طيالبك

للالزلك الب لك رهإ.

جدول رقم ( )26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات الحوافز والدرجة الكلية
لفقراته

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.982

1.279

59.64

1

2.737

1.227

54.74

2

3

ي الخك االإم إاللخز الل(ح.

2.54

1.146

50.8

4

4

ي اإ ب لل لك ب ع لل رهالد لل ب ال .

2.356

1.206

47.12

6

2.185

1.209

43.7

7

6

اح للإاللخز ب،دللك.

2.461

1.119

49.22

5

7

اح ل دلك إاللخز شري،يك لي الالف لل اإلي.

2.657

1.274

53.14

3

2.5592

0.8497

51.184

م.

الفقرات

1

ه م ل دلك ب شريع لل،إ يي .

2

5

اح للإاللخز ،يى أ إس ا إئج  ،ييك قييم لألدلء.

ي اإ ب لل لك ب ع للالكالف لالق صإديك خي قطإ
غز .

ي (ح
لألاللببى ال ببا

ثالثاً :الحوافز

الرتبة

للردال لل إبق أ لألال لز للا بيك رإابذ اة (بك الرإابذ لل قبك كقبم  )1لذ للك ببك
،يببى هب م ل دلك ب شببريع لل،ببإ يي ) بببالز ا بببي بيب

كقب ببم  )2الاصب ببهإ

 )%59.64يييهببإ لل قببك

ب بباح للإ ب باللخز ،يب ببى أ ب ببإس ا ب ببإئج  ،ييب ببك قيب ببيم لألدلء) بب ببالز ا ب بببي بي ب ب

 )%54.74الرإاببذ لل قببك لذ للك بببك لألةيببك كقببم  )5الاصببهإ ي اإ ببب لل لك ببب ببع للالببكالف
لالق صإديك خي قطإ غز ) بالز ا بي بي

.)%43.70

اليببكى للبإإببث بببأ ًاببإ( ،بب،ف خببي أاال ببك للإباللخز اللل ،الي(ببإذ اللل كقيببإذ الرببال للبإإببث أإببد
ببالال ي ل دلك لل،إ ببك ل لكرببز للصببإك للا ببيك ال طيببع ،يببى أاال هببإ ل دلكيببك الإببال أ ًاببإ،
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(ب،ف الل(بح خبي طببكق ال ،بإييك باح للإباللخز لي ببالال ي  .ر بإ أ للالبكالف لالق صبإديك اللل إديببك
خي قطإ غز إً ذ خي لاة إض للا ب؛ إيث أ ًاإ ،لك إ

طكد خبي لأل ب،إك الإإلبك ب

لل ( ببةم الال يقإبيه ببإ زي ببإد خ ببي للكالل ببب اللألر ببالك لل ببي بباح ر ببإ أ للكالل ببب ال

ببد إإر ببإذ

لل الالف الأ ك س.
جدول رقم ( )27المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات التكنولوجيا المتوفرة
والدرجة الكلية لفقراته
م.
1
2
3
4

 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى أإدث

لل قايإذ خي رإ ل كشإد اللل ،ج للا ي.
هم لألرهز اللألداللذ لل إإك ل
ةض

7

ةدلم خي

الى لل رهالد لل ب اب لس.

ا رم لألداللذ اللل قايك لل الخك ع طبي،ك لل. ،
ه م ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك بصيإاك لألرهز
اللل ،دلذ بشر دالكب

5
6

المتوسط

الفقرات

ك.

هم لل رااللالريإ لل الخك ب الخيك للالقذ.
لل

،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك إلى لل إ ي
ك.

قدم ل دلك لل،إ ك دكيبإذ خ،إلك لي،إ يي خي رإ
لل رااللالريإ.
رابعاً :التكنولوجيا المتوفرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.105

1.221

62.1

1

2.743

1.12

54.86

6

2.847

1.126

56.94

3

2.681

1.121

53.62

7

2.774

1.204

55.48

5

2.958

1.141

59.16

2

2.78

1.095

55.6

4

2.8405

0.8004

56.81

النسبي

الرتبة

ي (ح ب للربدال لل بإبق أ ًابإ( ،ب،ف خبي ب،بد لل رااللالريبإ لل بالخك الرإابذ لل قبك كقبم )1
لذ للك بببك لألاللببى ال ببا

،يببى  ،ببد ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك ،يببى أإببدث لل قايببإذ خببي

رببإ ل كشببإد اللل ،ب ج للا ببي) بببالز ا بببي بي ب

 )%62.10يييهببإ لل قببك كقببم  )6الاصببهإ

،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك إلى لل إ ي لل
رإاببذ لل قببك كقببم  )4بإلك بببك لألةيببك ال ببا
لألرهز اللل ،دلذ بشر دالكب

ك) بالز ا بي بي

 )%59.16خي إ

،يببى ه ب م ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك بصببيإاك

ك) بالز ا بي بي

.)%53.62

الل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك كغبم أاهبإ ال إ بإج إلبى قايبإذ ،إليبك إال أ لل،ربز لل بإلي للب ب
اللرهببس لل ل ببك للصببإيك خببي قطببإ غببز ببإًم خببي لاة ببإض لل رااللالريببإ لل ببالخك الًاببإ ،اقب
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إإد خي لألرهز اللل رهيزلذ اللألداللذ رب ل ،ال ي بالخك ببإ دلك لل،إ بك ل لكربز للصبإك للا بيك خبي
قطإ غز الإد إدلكيك ،يق بإلصيإاك.
الخي إقيقك لأل ك خإ لالا رإك لل ،يال إ ي اللل قاي للهإئ للب ب اشبهد ب إاللابإ ير،ب لل الالبف
ي رببك بأاببس ال لز ب،يببدلد  ،ب لل طبيقببإذ لل قايببك لل ز ببك ر ب ل ،خببي ال ب للالببكالف للكلًاببك يصبب،ب
ل يكلد ،دلذ الال إئ

قايك ب بب الكالف للإصإك اللالاق إم لل ي طياي؛ ال

لل الي لل إل لإلدلك لل،إ ك ليصإك للا يك أداى
إديث إركلءلذ لل،

الى لل رااللالريإ لل

ال إي

لل

اإإيك أةكى خبإ

الى لل طيالب اليص،ب ل

لس خبي

ةد ك.

جدول رقم ( )28المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات المشاركة في اتخاذ
القرار والدرجة الكلية لفقراته
م.
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرات
ل دلك ،يى شإكرك لل،إ يي ب ،ييك ل ةإ

إك
للقكلك.

ي ي ،لل،إ يي

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك

للص إيإذ للقإاالايك خي ل ةإ للق لككلذ.
ي،قد لل لال لالر إ،إذ للدالكيك لل الإك.
،اد ل ةإ

ه م ل دلك ب شالك الب لالة صإ
للقكلك.

م  ،ييك ل ةإ للق لككلذ خي ل دلك لل،إ ك بإلصإك
للا يك

ة

 ،ييك شإالكيك.

ي ي ،لل،إ يال ب كلرز للصإك للا يك لل لً ذ
لل ي

ي (ح
 )6ال ا

إ،دًم خي لل شإكرك بإل ،ييك لالدلكيك.

خامساً :المشاركة في اتخاذ القرار

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

2.927

1.294

58.54

2

2.841

1.181

56.82

5

2.896

1.121

57.92

3

2.878

1.099

57.56

4

2.657

1.103

53.14

6

3.007

1.163

60.14

1

2.8671

0.8002

57.342

للردال لل إبق أ ًاإ،( ،ف خي ب،د لل شإكرك خبي ل ةبإ للقبكلك الرإابذ لل قبك كقبم
،يى ي ي ،لل،إ يال ب كلرز للصإك للا يك لل لً ذ لل ي

بإل ،ييببك لالدلكيببك) بببالز ا بببي بي ب
كقم  )5بإلك بك لألةيك ال ا

،يى

إ،دًم خي لل شإكرك

 )%60.14يييهببإ لل قببك كقببم  )1ال ببا

ل دلك ،يبى شبإكرك لل،ببإ يي ب ،ييبك ل ةببإ للقبكلك) بببالز ا ببي بيب
ب ةب

النسبي

الرتبة

،يببى إببك

 )%58.54الرإابذ لل قببك

م  ،ييك ل ةإ للق لككلذ خي ل دلك لل،إ ك بإلصبإك للا بيك

 ،ييببك شببإالكيك) بببالز ا بببي بي ب

 .)%53.14الًببي ا ببب اة (ببك شببيك إلببى أ
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ًاببإ( ،بب،ف خببي شببإكرك لل،ببإ يي بببإ دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي ل ةببإ للق ب لككلذ الال قببالم
ب ب إ ركلئهبببم ال ،ال ببم لل لكرب ببز يقبببى ق لك لك هبببإ ب ب ل دلك

ل دلك لل،يي ببإ ب،قبببد لالر إ،ب ببإذ ل

لل كرزيك ب إإخالك غز الًاإ ،طإلبك

لرب قالبيبذ

لل الال ي ب شبإكر هم اب خ بك ب للبز

ً للطيبإذ بإلكخض الللبقإء ،يى للطكق لل قييديك خي ل دلك .
جدول رقم ( )29المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتب لفقرات االتصال والتواصل
والدرجة الكلية لفقراته

م.
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرات
هم أ إليب لال صإ
الللةبكلذ بي

لل الخك ب بإد

لل ،يال إذ

كلرز للصإك للا يك ب هاللك الي ك.

 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى ال إئ

ل صإالذ إدياك.

اال ال إئ

لال صإ

ر البك الش اليك

لل الخك

ال قايك).
ك بط أق إم ال كلرز للصإك للا يك بشبرك ل صإ
دلةييك .)On Line System
ي ح بإ ةدلم

لالر إ،ي خي

اللقع لل اللص

بإد لل ،يال إذ خيس بال ،الي ك اي يالق .)....

الخك ل دلك لل،إ ك لالإإذ إ ،ايك ل صإ
بإل،إ يي اللصدلك لل ،يي إذ.
سادساً :االتصال والتواصل

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.178

1.227

63.56

1

2.823

1.128

56.46

3

2.982

1.179

59.64

2

2.639

1.186

52.78

6

2.7

1.248

54

5

2.774

1.188

55.48

4

2.8487

0.8689

56.974

النسبي

ي ( ببح ب ب للر ببدال لل ببإبق أ ًا ببإ ( ،بب،ف خ ببي أاال ببك لال ص ببإ اللل اللصب ب
لل،إ ببك ل لكرببز للصببإك للا ببيك لببم

الرتبة

إ ببى أ ل دلك

ب يد ب ال ببإئ لال صببإ للإدياببك الً ب ل ي طببإبق ببع ا ببإئج

للر ببدال لل ،يق ببك بإل رااللالري ببإ لل ب ب ةد ك الرإا ببذ لل ق ببك كق ببم  )1لذ للك ب ببك لألالل ببى الاص ببهإ
هم أ إليب لال صبإ لل بالخك ب ببإد لل ،يال بإذ الللةببكلذ ببي
الي ببك) بببالز ا بببي بي ب
لل ببالخك

 )%63.56يييه ببإ لل قببك كق ببم  )3الاصببهإ

ر البببك الش ب اليك ال قايببك)) بببالز ا بببي بي ب

بإلك ببك لألةيبك ال با

لكربز للصبإك للا بيك ب بهاللك
ا ببال ال ببإئ لال ص ببإ

 )%59.64خي ببإ رإاببذ لل قببك كقببم )4

،يبى بك بط أق بإم ال لكربز للصبإك للا بيك بشببرك ل صبإ دلةييبك On

 ))Line Systemبالز ا بي بي

.)%52.78
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اليببكى للبإإببث بببأ ًاببإ( ،بب،ف خببي لالً ببإم بال ببإئ لال صببإ اللل اللص ب بببي لألق ببإم ل دلكيببك
اللل لكرببز لل ة ي ببك ليصببإك للا ببيك ر ببإ أ لل ،يي ببإذ الللقباللاي اللليباللئح صببدك ب رهببك اللإببد
ال،يى للر يع لالل زلم بهإ الً ل يا،رس ،يى
الللا ببإئج لل ،يقببك بإل بلل لألال

الى لال صإ اللل اللص .

ببق ببع ا ببإئج د لك ببك ،بيببد  )2016إيببث أشببإك بببأ

ب الى

لل اإخ لل االي ي أداى ب لل ال بط الا بإئج د لك بك إ دالابك  )2010اللل بي أربدذ ،يبى (ب،ف
لل اب ببإخ لل االي ب ببي لل ب ببالخك الا ب ببإئج د لك ب ببك للب ببديإإاي  )2013اللل ب ببي أرب ببدذ بب ببأ

ب باللخك أب،ب ببإد

ال رإالذ لل اإخ لل االي ي ال طك الد لك بك للربي بي  )2012بيا بإ لة ي بذ بع ا بإئج د لك بك
للزط ببك  )2015الا ببإئج د لك ببك للطيببب  )2008اللل ببي أرببدذ ،يببى الرببالد
لل اببإخ لل االي ببي الرببديك بإل ب رك أ

ب الى ك ببع ب

بببب ً ب ل لالة ب ف أ للطيببب طبببق د لك ب س ،يببى شببكرك

لال صببإالذ لل ي ببطيايك الًببي أإببد للشببكرإذ لل لكئببد خببي رببإ ةببد إذ لال صببإالذ خببي خي ببطي
اللبديهإ إ رإاببإذ ًإئيبك ال للشبباطي  )2006اللل بي أشببإكذ إلببى الربالد
لل االي ببي خ ببي الزلك لل ببيطك للالالاي ببك لل ي ببطيايك الل،بب

ب الى اإ بب ب لل اببإخ

بببب ً ببإ لالةب ب ف إل ببى لةب ب ف لل ببك

للز ايببك إيببث أ للشبباطي طبببق د لك ب س قب ب الببكالف للإصببإك لل ببكالض ،يببى قطببإ غببز القب ب
لالاق ببإم لل ي ببطياي ال لل ببي ي  )2012اللل ببي أرببدذ بببأ لل ببدلكس للإرال يببك ي ببالخك لببديهإ اببإخ
االي ببي ريببد الل ،ب

بببب لالة ب ف يكرببع إلببى لة ب ف طبي،ببك  ،ب

لكرببز للصببإك للا ببيك

الإإرإ هإ الطبي،ك لل دك ك الإإرإ هبإ ال ري كببالك البا ببالكذ  )2016اللل بي أربدذ بالربالد ابإخ
االي ببي ريببد الل ،ب

بببب لالة ب ف يكرببع إلببى لة ب ف للبيئببك لل ي ببطيايك الالببكالف لل ل ببإذ

لل،إ يك خي قطإ غز  ،بيئك إي اد.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :ما مستوى االتزان االنفعالي لدى العاملين فـي اإلدارة العامـة
للصحة النفسية في محافظات غزة؟
لإلرإب ببك ،ب ب لل ب بلل للا ببإاي ق ببإم للبإإ ببث بإ ب ب ةدلم لالة ب ببإكلذ للالصب ب يك لل اإ بببك :لل ال ببطإذ
للإ ببإبيك اللالاإ لكخببإذ لل ،يإكيببك اللألال لز للا بببيك الللك ببب لر ب ب،ببد ب أب،ببإد ل ب بإاك لال ب لز
لالا ،إلي الللدكرك للرييك ل ق لك س ال ل، ،يى للاإال لر ي:
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جدول رقم ( )30معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل بعد من أبعاد استبانة
االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لمحاورها
م.

المتوسط

األبعاد

1

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

3

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

2

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

4

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل
الدرجة الكلية

ي (ببح ب للرببدال لل ببإبق أ

3.3436

0.602

66.872

4

3.5055

0.658

70.11

3

3.5138

0.663

70.276

2

3.5330

0.673

70.66

1

3.4720

0.666

69.44

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي أ،يببى ب لل ال ببط البيب
لذ للك بك لألاللى الببالز ا ببي بيب

)%70.66

قب

يييس ب،د لل االيم لل ل ي ل ا ،إالذ بالز ا بي بي
بي

المعياري

النسبي

)%69.44

الرإ ب،د للشرإ،ك خي لل الرس اإال لل
ع لألإدلث بالز ا بي بي

الحسابي

االنحراف

الوزن

الرتبة

 )%70.276يييبس ب،بد لل كالابك خبي لل ،إ ب

 )%70.11الأةي لدك ب،بد للقبدك ،يبى (ببط لالا ،بإالذ ببالز ا ببي

.)%66.872

اليببكى للبإإببث بببأ للا يرببك رببإءذ ة خبإد ل الق،إ ببس الل(ببطك ل،ببدد ب،ببض لل قببإب ذ غيببك للك ب يك
إال لاة إض

الى لال لز لالا ،إلي خ الص إلى ،د ،الل

أً هإ لل،

خي رإ للصبإك

للا يك ةإصك بدليبك للالالي بك ،بكض لل بكد لي(ب الط للا بيك ةإصبك الأ ًابإ ،إبإالذ صب،بك ال
ير

يك أ بإبهإ ال الإًكًإ إ ى يص،ب  ،رهإ الرإ

الب للةب بكلذ أق ب
اللل ،إ

ب

)%67.50

،ياك للد لك بك ب

 10ببااللذ) البإل ببإلي ًببم ،ك(ببال لي( ب الط ا يرببك لل ،ب لل اللص ب

ع ب،ض للإبإالذ للا بيك رب لً ،ابإ ،صبد إذ قبد ي ،بكض لهبإ لل الالبف اهبإ لل شب

خي  ،ج ب،ض للإإالذ أال لل أاك به للإإالذ ر ل ،خإ لا ،إالذ لل كد ر بإ يبكى للبدلًكب
 )2008ببأاك بببإلالكالف لل إيطببك ال شببإًد أإببدلث ال ايبكلذ ة خبإد لي ،هببالد اللل القببع ب لل ببكد.
اليببكى للبإإببث أ ( ب،ف ل رإاببإذ لل إإببك ال اللرهببك ( ب الط  ،ب الةب بكلذ ببيئك خببي للإيببإ
لليال يببك لهببإ ببأايك خببي

ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لألخ بكلد ةإصببك لل،ببإ يي ب ل ببإذ ا ببيك

خ شإ،كًم ال،اللط هم أاك بشر

بإشك ال

الى لل ريبك بهب لل ايبكلذ ك بع لبديهم إيبث يبكى

للر ييببي  )19 :2005بببأ لال ب لز لالا ،ببإلي ي ،ببد ،يببى اقببك لل ببكد با ببس الاق ببس بببإرةكي
اللل إل

رإ لل

قب ؛ الخي ال للإكالب الللازل،إذ لل ي اكلًإ ،يى لل ب الى لل إيبي أال لل،كببي
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أال إ ببى للببداللي شببيك إلببى لل شببإلم ال زيببد ب للص بكل،إذ الللإببكالب الً ب ل يببا،رس ،يببى

ب الى

لال ب لز لالا ،ببإلي ل ببدى لل،ببإ يي ب لكرببز للص ببإك للا ببيك خ ببي قطببإ غببز  .رب ب ل ،يببكى للزغب ببي
 )138 :2010بببأ لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل ببكد ي ببأاك بقدك ببس ،يببى لل ابببل بإألإببدلث لل ب قبييك
قب

اليبدال لل

بإك،ك البإل بإلي ًب ل أابك خبي

رهبالالد خبي قطبإ غبز إيبث لل يبكلذ لل بي طب أك

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،ياك.
ال ببق ًب للا ببإئج ببع ا ببإئج د لك ببك إ ببدل

 )2010اللل ببي أرببد ب ة لهببإ أ

لالا ،إلي ال طإد اليكرع ً ل لال بإق إلبى ل بإق للبيئبك إيبث طببق إ بدل
إإخالببإذ غببز الد لك ببك لل ببيد الأبببال للالخببإ  )2015اللل ببي أالكدذ بببأ
ال ببطإد لببدى للطيبببك الل،ب

بببب لال ببإق يكرببع إلببى لل قببإكب للز اببي بببي للد لك ببك للإإليببك الد لك ببك

ال ببطإد الد لك ببك أالرا ياببي  )2007اللة ي ببذ ببع ا ببإئج د لك ببك
ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى للطيبببك لل ،ي ببي

الل ،ب

لة ف لل ئك رب لً ،ابإ ،لةب ف خبي لل قيبإس للب ب ل ب ةد س
للببكإ
الل،

 )2010د لك ب س خبي
ب الى لال ب لز لالا ،ببإلي

لل يد الأبال للالخإ  )2015الد لك ك ،طيك  )2011اللل ي أشإكذ ببأ
،يببى لك ببإ

ب الى لال ب لز

 )2015اللل ببي أرببدذ ،يببى الرببالد

ب الى لال ب لز لالا ،بإلي

إ ببد  )2008اللل ببي أرببدذ
بببب لالة ب ف يكرببع إلببى
إ بد  )2008الد لك بك خب ح

ب الى ك ببع ب لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل ببديكي

بب لالة ف يكرع إلى لة ف للبيئك الللاقإخك اللة ف لل ئك لل

هدخك.

نتـائج السـؤال الثالـث ومناقشــتها :هـل توجـد عالقـة بــين المنـاخ التنظيمـي واالتـزان االنفعــالي
لدى العاملين في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محفظات غزة؟
لإلرإب ببك ،ب ب لل ب بلل للاإل ببث ال اإقشب ب هإ ق ببإم للبإإ ببث بص ببيإغك لل ببكض للكئي ببي لل ببإلي اللة ب ببإك
بإ ةدلم ،إ ذ لالك بإط بيك ال

ال ل، ،يى للاإال لل إلي:

الفرض الرئيس األول :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين
المنـــاخ التنظيمـــي واالتـــزان االنفعـــالي لـــدى العـــاملين فـــي اإلدارة العامـــة للصـــحة النفســـية فـــي
محافظات غزة.
يال(ح للردال كقم  )31صب الخك لالك ببإط ببي لل ابإخ لل االي بي الأب،بإد الللدكربك للرييبك ل ب لز
لالا ،إلي خرإاذ للا إئج ،يى للاإال لر ي:
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جدول رقم ( )31معامل االرتباط بين المناخ التنظيمي وأبعاد االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لفقراته
االتزان االنفعالي
األبعاد

م.
1

أالالد :للهير لل االي ي.

3

اإلاإد :للإاللخز.

5

ةإ إد :لل شإكرك خي ل ةإ للقكلك.

2

اإايإد :للقيإد .

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

6

إد إد :لال صإ اللل اللص

معامل

الدرجة الكلية

ي (ح

قيمة

النتيجة

االرتباط

االحتمال

*0.161

0.040

دالة عند ()0.05

**0.273

0.000

دالة عند ()0.01

//0.008

0.916

غير دالة

//0.094

0.235

غير دالة

**0.454

0.000

دالة عند ()0.01

**0.272

0.000

دالة عند ()0.01

*0.156

0.047

دالة عند ()0.05

للردال كقم  )31أ قيم لالإ إ بي ب،د للهير لل االي ي الب،د للقيإد اللل شإكرك

خببي ل ةببإ للقب لككلذ اللال صببإ اللل اللصب الللدكرببك للرييببك لي اببإخ لل االي ببي اللال ب لز لالا ،ببإلي أقب
الى للداللك الً ل يدل ،يى الرالد  ،قإذ دللك إإصإئيإد الي ر ل ا إج أ ًاإ ، ،قك
طكديبك دللببك إإصببإئيإد ببي لل اببإخ لل االي ببي الللدكربك للرييببك ل ب لز لالا ،بإلي رب لً ،اببإ ، ،قببك
طكديب ببك دللب ببك إإصب ببإئيإد بب ببي للهير ب ب لل االي ب ببي الللقيب ببإد اللل شب ببإكرك خب ببي ل ةب ببإ للق ب بكلك اللال صب ببإ
اللل اللص ب اللال ب لز لالا ،ببإلي خببي إببي لببم الهببك  ،قببإذ دللببك إإصببإئيإد بببي للإ باللخز اللال ب لز
لالا ،إلي البي لل رااللالريإ لل الخك اللال لز لالا ،إلي.
اليال(ب ببح للربببدال كقب ببم  )32ص ب ب الخك لالك بب ببإط بب ببي للدكرب ببك للريي ببك لي اب ببإخ لل االي بببي اللال ب ب لز
لالا ،إلي لألب،إد الللدكرك للرييك الرإاذ للا إئج ،يى للاإال لر ي:
جدول رقم ( )32معامل االرتباط بين المناخ التنظيمي وأبعاد االتزان االنفعالي والدرجة الكلية لفقراته
المناخ التنظيمي
م.

األبعاد

1

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

3

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

معامل

2

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

4

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل
الدرجة الكلية

101

قيمة

النتيجة

االرتباط

االحتمال

**0.255

0.001

دللك ،اد )0.01

//0.082

0.301

غيك دللك

//0.048

0.540

غيك دللك

*0.173

0.027

دللك ،اد )0.05

*0.156

0.047

دالة عند ()0.05

ي (ح

للردال لل إبق الرالد  ،قك لك بإط دللك الربك ال(،ي ك بي لل اإخ لل االي ي الللدكربك

للرييببك ل ب لز لالا ،ببإلي الرإاببذ ًاببإ ، ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي الأب،ببإد للقببدك ،يببى (بببط
لالا ،إالذ الللشرإ،ك خي لل الرس اإال لل
اليببكى للبإإ ببث ب ببأ

قب ).

باللخك لل ا ببإخ لل االي ببي لل اإ ببب ي ببهم خ ببي إ ببي لألدلء لل ببالالي ي الًب ب ل

يببا،رس ،يببى للببكالل لل ،االيببك لي الالببف البإل ببإلي ي ب إرم بإا ،إال ببس الي الرببس اإببال لل ب قب بشببر
ب

اإ ببب ال ببالب .اللقببد أرببد ر ب
ي ،ببزز لل لكإ ببك للا ببيك لي ،ببإ يي

،يإصببك الإرببإزي

، )48 :2006يببى أ لل اببإخ لل االي ببي

الًب ب ل يإق ببق ل ببديهم لل اللخ ببق للا ببي ال( بببط لالا  ،ببإالذ اللدكل،

لل اي بكلذ بشببر ريببد .اللقببد أشببإك للربي ببي  )14 :2012بببأ لل اببإخ لل االي ببي للريببد يببا،رس
،يى للكالل لل ،االيك البإل إلي ي بهم خبي إ بي للالبكالف لل إديبك لي ،ب البإل بإلي ي بهم خبي (ببط
ببيال ،ال صبكخإذ لل،ببإ يي

الًب ل ب شببأاس لل ببأايك خببي لال ب لز لالا ،ببإلي لببدى لل،ببإ يي

باللء ببع

أا هم أال ع لل ايكلذ لل االي يك أال إ ى لل ايكلذ ةإكج ل طإك لل االي ي لي اال ك.
الللا بإئج لل ،يقببك بإل بلل للاإلببث

ببق ببع ا ببإئج د لك ببك ،بيببد  )2016إيببث بياببذ ا إئرببس ،ب

الربالد  ،قبك ببي لل ابإخ لل االي بي اللالببدل

ال للزط بك  )2015إيبث أربدذ ،يبى الربالد  ،قببك

بببي لل اببإخ لل االي ببي اللدلك لل يببز الا ببإئج د لك ببك قكاللاببي  )2012إيببث أالهببكذ للا ببإئج أ
ًابإ ، ،قبك ببي لل اببإخ لل االي بي اللألدلء الا بإئج د لك بك بإببك الأببال باليكل  )2010إيبث أرببد
،يى الرالد أاك لي اإخ لل االي ي ،يى لألدلء الد لك ك إ دالاك  )2010اللل بي أربدذ ،يبى الربالد
 ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي اللالبببدل

الا ببإئج د لك ببك للطيببب  )2008إيببث أرببد ،يببى الرببالد

 ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي الللك(ببإ للببالالي ي ال للشبباطي  )2006إيببث الهببكذ  ،قببك بببي
لل اب ببإخ لل االي ب ببي اللألدلء ال للبببديإإاي  )2013اللل ب ببي أرب ببدذ ،يبببى الرب ببالد  ،قبببك بب ببي لل اب ببإخ
لل االي ببي اللالبببدل

ال للربي ببي  )2012لل ببي أرببدذ ،يببى الرببالد ببأايك ليرببإبي لي اببإخ لل االي ببي

،يى لل ر ع.
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نتـــائج الســـؤال الرابـــع ومناقشـــتها :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي متوســـطات
استجابات المبحـوثين حـول مسـتوى المنـاخ التنظيمـي لـدى العـاملين فـي اإلدارة العامـة للصـحة
النفســية فــي محافظــات غــزة تعــزى لمتغي ـرات :الجــنسم والحالــة االجتماعيــةم وســنوات الخدمــةم
والمؤهل العلمي؟
لإلرإب ببك ،ب ب لل ب بلل للب بكئيس لل لكب ببع ق ببإم للبإإ ببث بإة ب ببإك لل ك( ببيإذ لل إلي ببك بإ ب ب ةدلم لة ب ببإك
 )Independent Samples T testلي ببكالق بببي

ر ببال ،ي

أال لة بببإك

One Way

 )ANOVAsلي كالق بي ا ث ر ال،إذ خأراك ال ل، ،يى للاإال لل إلي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظـات غـزة
تعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )33اختبار ت للفروق بين مجموعتين مستقلتين على المناخ التنظيمي باختالف متغير الجنس
األبعاد

م.
1

أالالد :للهير لل االي ي.

2

اإايإد :للقيإد .

3

اإلاإد :للإاللخز.

4

كلب،إد :لل رااللالريإ لل الخك .

5
6

ةإ ب بإد :لل ش ببإكرك خ ببي ل ة ببإ
للقكلك.

إد إد :لال صإ اللل اللص
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

رك

67

2.9872

أااى

96

3.0104

0.763

رك

67

3.0362

0.815

أااى

96

2.9940

0.812

رك

67

2.5778

0.864

أااى

96

2.5461

0.844

رك

67

2.8849

0.797

أااى

96

2.8095

0.806

رك

67

2.9726

0.742

أااى

96

2.7934

0.835

رك

67

2.7960

0.815

أااى

96

2.8854

0.907

ذكر

67

2.8754

0.647

أنثى

96

2.8398

0.699

** ذ للردالليك ،اد دكرإذ إكيك  )161ال
* ذ للردالليك ،اد دكرإذ إكيك  )161ال

الى داللك )0.01

الى داللك )0.05
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الحسابي

المعياري
0.614

إالب )2.62

إالب )1.98

قيمة

قيمة

االختبار

االحتمال

0.206

0.837

0.326

0.745

0.234

0.816

0.590

0.556

1.411

0.160

0.645

0.520

0.329

0.743

ي (ح ب للربدال لل بإبق أ قبيم لالإ بإ ،يبى لألب،بإد الللدكربك للرييبك رإابذ أرببك ب
للداللببك  )0.05الرإاببذ قببيم ذ) لل إ ببالبك أقب

ب الى

ب قي ببك ذ) للردالليببك الًب ل يببدل ،يببى ،ببدم

الرببالد خببكالق اليرببب قبببال لل ك(ببيك للص ب كيك للقإئيببك :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمـي
في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس.
اليببكى للبإإ ببث أ لل،يا ببك ب ببع ا ببس لل ا ببإخ لل االي ببي إي ببث أاه ببم ي ،ي ببال ب ببا س لل ب ب الى ب ب
لل( ب ب الط اللب ببديهم ا ب ببس ال ب ببإئ لال صب ببإ اللل اللص ب ب

الا ب ببس لل ب ب الى ب ب ل ش ب بكلف الللقيب ببإد

اللل رااللالريبإ لل ب ةد ك رب ل ،ية(ب،ال لببا س للقيببإد اللببديهم ا بس لل ب الى ب للصب إيإذ
ر ي،هإ ،الل

إً ذ خي ،دم الرالد خكالق ،زى ل

يك للراس.

ال ة يبف ًب للا بإئج بع ا بإئج د لك ببك للزط بك  )2015الا بإئج د لك بك قكاللابي  )2012اللل ببي
أشإكذ ا إئرهإ إلى الرالد خكالق خي إدلك لل اإخ لل االي ي ،زى ل
بيا إ

يك للراس.

ق ً للا إئج ع ا بإئج د لك بك للبديإإاي  )2013إيبث أالهبكذ ا بإئرهم بأابس ال خبكالق

خي لل اإخ لل االي ي ،زى ل

يك للراس.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظـات غـزة
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
جدول رقم ( )34اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في المناخ التنظيمي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
م.

1

األبعاد

لل االي ي.

2

3

اإلاإد :للإاللخز.

4

5

6

كلب،ب بإد :لل رااللالري ببإ
لل الخك .

ةإ بإد :لل شببإكرك
خي ل ةإ للقكلك.
إد ب بإد :لال ص ببإ

اللل اللص

الدرجة الكلية

ي (ح
للرييبك أقب

الحرية

بي لل ر ال،إذ

2.114

3

0.705

دلة لل ر ال،إذ

78.273

59

0.492

ل ر إلي

80.388

162

بي لل ر ال،إذ

0.800

3

0.267

دلة لل ر ال،إذ

105.730

159

0.665

ل ر إلي

116.955

162

بي لل ر ال،إذ

13.577

3

4.526

دلة لل ر ال،إذ

103.378

159

0.650

ل ر إلي

116.955

162

بي لل ر ال،إذ

9.232

3

3.077

دلة لل ر ال،إذ

94.539

159

0.595

ل ر إلي

103.771

162

بي لل ر ال،إذ

7.307

3

2.436

دلة لل ر ال،إذ

96.424

159

0.606

ل ر إلي

103.731

162

بي لل ر ال،إذ

10.287

3

3.429

دلة لل ر ال،إذ

112.035

159

0.705

ل ر إلي

122.323

162

بين المجموعات

5.530

3

1.843

داخل المجموعات

68.639

159

0.432

اإلجمالي

74.169

162

مصدر التباين

أالالد :للهير ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

اإايإد :للقيإد .

المتوسطات

درجات

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
1.432

0.401

6.961

5.175

4.016

4.867

4.270

0.236

0.753

0.000

0.002

0.009

0.003

0.006

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ ،يى للب،د للاإلبث اللل لكببع الللةبإ س اللل بإدس الللدكربك
ب

ب الى للداللبك  )0.05البإل ببإلي الربد خبكالق لذ داللبك إإصبإئيك اليربب قبببال

لل بكض للببدي للقإئب  :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي
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متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول مســتوى المنــاخ التنظيمــي فــي اإلدارة العامــة للصــحة
النفسية في محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
يببك

اللي ،ببكف إلببى ل رببإ لل ببكالق قببإم للبإإببث بإ ب ةدلم لة بببإك شببي يس لي قإكاببإذ للب،ديببك إ ببب
للإإلك لالر إ،يك؛ الللردال لل إلي كقم  )35يال(ح للا إئج:
جدول رقم ( )35اختبار شيفيه للفروق في المناخ التنظيمي باختالف متغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

أعزب

متزوج

مطلق

أرمل

المتوسط الحسابي

3.0721

2.720

3.0167

3.0721

أ،زب
زالج

*0.35211

طيق

//0.05539

//0.29671

//0.26294

*0.31833

أك

//0.0615

ي (ببح ب للرببدال لل ببإبق أ لل ببكالق رإاببذ لصببإلح لل ئببإذ أ،ببزب الأك ب ) ال،يببى إ ببإب لل ئببك
ببزالج اليببكى للبإإببث أ لل ببزالج لديببس أ،بببإء أ بكيك ربيببك خ كبيببك لألباببإء ال يبيببك لإ يإرببإ هم
ال ب ببالخيك طيبب ببإذ لل اب ببز الً ب ب للإإرب ببإذ اللل طيبب ببإذ بإإرب ببك إلب ببى لك ب ببب الإ ب باللخز قإب ب ب ً ب ب
لل طيبببإذ لر ب (بب،ف للإ باللخز الللكالل ببب خببي لل اببإخ لل االي ببي أاببك ببيبإد ،يببى رإخببك لل،ببإ يي
بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ةإصك لل زالري .
لب ل الهبكذ خبكالق لذ داللبك إإصبإئيك خببي
ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،زى ل

ب الى إدكل ،لل بالال ي لي ابإخ لل االي بي لل بالخك خببي

يك للإإلك لالر إ،يك الخي إقيقك لأل ك خإ لر

الالف

الكالخ ببس لالر إ،ي ببك اللأل ب بكيك اللل ببي ببلاك خ ببي إد لكر ببس ليال( ببع لل االي ببي اللل ا ببإخ لل ببالخك دلةب ب
لل اال ك البإل إلي رإاذ ًاإ ،خكالق.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظـات غـزة
تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
جدول رقم ( )36اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في المناخ التنظيمي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
م.

1

األبعاد
أالالد :للهير ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
لل االي ي.

2

اإايإد :للقيإد .

3

اإلاإد :للإاللخز.

4

5

6

كلب،ب بإد :لل رااللالري ببإ
لل الخك .

ةإ بإد :لل شببإكرك
خي ل ةإ للقكلك.
إد ب بإد :لال ص ببإ

اللل اللص

الدرجة الكلية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بي لل ر ال،إذ

0.865

2

0.433

دلة لل ر ال،إذ

79.522

160

0.497

ل ر إلي

80.388

162

بي لل ر ال،إذ

0.032

2

0.016

دلة لل ر ال،إذ

106.498

160

0.666

ل ر إلي

106.530

162

بي لل ر ال،إذ

0.648

2

0.324

دلة لل ر ال،إذ

116.307

160

0.727

ل ر إلي

116.955

162

بي لل ر ال،إذ

0.893

2

0.446

دلة لل ر ال،إذ

102.878

160

0.643

ل ر إلي

103.771

162

بي لل ر ال،إذ

0.744

2

0.372

دلة لل ر ال،إذ

102.987

160

0.644

ل ر إلي

103.731

162

بي لل ر ال،إذ

0.411

2

0.206

دلة لل ر ال،إذ

121.912

160

0.762

ل ر إلي

122.323

162

بين المجموعات

0.473

2

0.237

داخل المجموعات

73.696

160

0.461

اإلجمالي

74.169

162

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
0.870

0.024

0.445

0.694

0.578

0.270

0.514

0.421

0.976

0.641

0.501

0.562

0.764

0.599

ي (ببح ب للرببدال لل ببإبق أ قببيم لالإ ببإ ،يببى أب،ببإد ل ب بإاك لل اببإخ لل االي ببي الللدكرببك للرييببك
أربببك ب

ب الى للداللببك  )0.05البإل ببإلي ال الرببد خببكالق لذ داللببك إإصببإئيك اليرببب قبببال

لل كض للص كب للقإئ  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في
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متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول مســتوى المنــاخ التنظيمــي فــي اإلدارة العامــة للصــحة
النفسية في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
الخببي ًب ل للصببدد يببكى للبإإببث بببأ رإخببك لل،ببإ يي بببإ دلك للصببإيك الخببي رإخببك لل لكرببز ال ب رإخببك
لل ةصص ببإذ لل،ي ي ببك ال ب ب رإخ ببك لل ببلً ذ لل،ي ي ببك ية( ببال ل ببا س ره ببإذ ل شب بكلف الللقي ببإد
اللب ببديهم ا ب ببس لل ب ب الى ب ب لل رهي ب بزلذ اللألداللذ الياللرهب ببال (ب بب،ف للإ ب باللخز ال(ب بب،ف أاال ب ببك
لال صإالذ؛ الًي ،الل

إً ذ خي قإكب الرهإذ االكًم ال صال لك هم اللدكلرهم لي اإخ لل االي ي

لل الخك.
اليش،ك للبإإث رالاس أإد الال ي ل دلك لل،إ ك ل كلرز للصإيك للا يك بأ لل،إ يي ر كيق ،
ي راهم اللرهك لل إديإذ اللألز إذ لل ي بك بهبإ لل ل بك للصبإيك بشبر ،بإم ال لكربز للصبإك
للا ببيك بشببر ةببإ
الرالد ًير

لرب ًببم بإإرببك إلببى د،ببم ل دلك ال االببيم لل ،ب بببإل كلرز إيببث أ ،ببدم

االي ي لي كربز ياللبد ،رب لدز ال(ب ،إد خبي خهبم يإ بإذ اللربكلءلذ لل ،ب

الًب ل لا،ربس

،يببى ل ب رإبإذ لل،ياببك خيببم الهببك خكالق بإد الل ق بالل ،يببى (بب،ف لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك
ل كلرز للصإك للا يك خي قطإ غز .
ال ببق ً ب للا ببإئج ببع ا ببإئج د لك ببك ،بيببد  )2016الا ببإئج د لك ببك للزط ببك  )2015الا ببإئج
د لك ك بإك الأبال اليكل  )2010الا إئج د لك ك لل ي ي  )2012اللل ي أربدذ ،يبى ،بدم الربالد
خببكالق خببي إدكل، ،ياببك د لك ببإ هم لي اببإخ لل االي ببي بببإة ف

يببك لل لً ب لل،ي ببي اللة ي ببذ ببع

ا ببإئج د لك ببك إ دالاببك  )2010اللل ببي أشببإكذ أاببس الرببد خببكالق لذ داللببك إإصببإئيك خببي إدكل،
لل ببالال ي لي اببإخ لل االي ببي ،ببزى ل
لة ف لل ئك لل

يببك لل لً ب لل،ي ببي الل ،ب

هدخك لدى د لك ك إ دالاك.
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بببب ً ب ل لالة ب ف يكرببع إلببى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظـات غـزة
تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
جدول رقم ( )37اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في المناخ التنظيمي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
م.

1

األبعاد
أالالد :للهير ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
لل االي ي.

2

اإايإد :للقيإد .

3

اإلاإد :للإاللخز.

4

5

6

كلب،ب بإد :لل رااللالري ببإ
لل الخك .

ةإ بإد :لل شببإكرك
خي ل ةإ للقكلك.
إد ب بإد :لال ص ببإ

اللل اللص

الدرجة الكلية

ي (ح

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

بي لل ر ال،إذ

2.576

3

0.859

دلة لل ر ال،إذ

77.811

59

0.489

ل ر إلي

80.388

162

بي لل ر ال،إذ

2.761

3

0.920

دلة لل ر ال،إذ

103.769

159

0.653

ل ر إلي

106.530

162

بي لل ر ال،إذ

7.968

3

2.656

دلة لل ر ال،إذ

108.987

159

0.685

ل ر إلي

116.955

162

بي لل ر ال،إذ

7.936

3

2.645

دلة لل ر ال،إذ

95.835

159

0.603

ل ر إلي

103.771

162

بي لل ر ال،إذ

7.252

3

2.417

دلة لل ر ال،إذ

96.479

159

0.607

ل ر إلي

103.731

162

بي لل ر ال،إذ

8.119

3

2.706

دلة لل ر ال،إذ

114.204

159

0.718

ل ر إلي

122.323

162

بين المجموعات

4.975

3

1.658

داخل المجموعات

69.193

159

0.435

اإلجمالي

74.169

162

مصدر التباين

المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
1.755

1.410

3.875

4.389

3.984

3.768

3.811

0.158

0.242

0.010

0.005

0.009

0.012

0.011

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ ،يى للب،د للاإلبث اللل لكببع الللةبإ س اللل بإدس الللدكربك

للرييببك ال ب بإاك لل اببإخ لل االي ببي رإاببذ أقب

ب الى للداللببك  )0.05الًب ل يببدل ،يببى الرببالد

ب

خكالق اليرب قبال لل كض للبدي للقإئ  :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة
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( )α ≤ 0.05في في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى المناخ التنظيمي في اإلدارة
العامة للصحة النفسية في محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
الليرشببف  ،ب ل ر ببإ ً ب لل ببكالق ق ببإم للبإإببث بإ ب ب ةدلم لة بببإك شببي يس) لي قإكا ببإذ للب،ديببك خي ببم
ير شف لل كالق خيرأ للبإإث إلى لة بإك  )L.S.Dرالاس ي ،يق بأق لل كالق للدللك إإصبإئيإد ببي
لل ر ال،إذ الللردال لل إلي يال(ح للا إئج:
جدول رقم ( )38اختبار ( )L.S.Dللفروق في المناخ التنظيمي باختالف متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

أقل من  5سنوات

 10 – 6سنوات

 15 – 11سنة

أكثر من  15سنة

المتوسط الحسابي

3.1064

2.8262

2.6917

2.6422

 5االلذ

أق

 10 – 6االلذ

*0.28019

 15 – 11اك

*0.46414

//0.18395

*0.41472

//0.13452

أراك

ي (ح

 15اك

للردال لل إبق أ لل كالق رإاذ لصإلح لل ئك أق

ببااللذ للةد ببك يبباة ض

//0.04943

ب  5بااللذ) الي (بح أابس ب قبدم

ب الى لدكل ،لل اببإخ لل االي ببي اليببكى للبإإببث أ أ بببإب ال،الل ب

ببأايك

يك االلذ للةد ك يكرع إلى أاس ع زيإد للةبك يببدأ لل الالبف يبدك ،لل يإ بإذ للةإطئبك لل بي
ببلاك ببيبإد ،يببى ل دلك لل،إ ببك ل لكرببز للصببإك للا ببيك الغإلببإد ببإ ية(ببع لل الالببف إلببى ر ال،ببك
ب ب لل بباق ذ ر،ي ببس أرا ببك ق ببدك ،ي ببى لل  ،ببق خ ببي ش ببر ذ ل دلك لل،إ ببك ال ش ببر ذ لل ا ببإخ
لل االي ببي الً ب ل ير،يهببم يببدكرال الي صببالك لل اببإخ لل االي ببي ب قببديكلذ الدكرببإذ أداببى ب

الب

للةبكلذ لل اة (ك .اللة ي بذ ًب للا بإئج بع ا بإئج د لك بك ،بيبد  )2016الد لك بك بإبك الأببال
اليكل  )2010الا إئج د لك ك إ دالابك  )2010اللل بي أربدذ ،يبى أ

بااللذ للةد بك لبم رب

،إ د ال ي لدك لا لدك خي إدكل ،لل الال ي لي اإخ لل االي ي بيا إ ل قذ ع ا بإئج د لك بك للزط بك
 )2015الا ببإئج د لك ببك قكاللا ببي  )2012الا ببإئج د لك ببك لل ببديإإاي  )2013الا ببإئج د لك ببك
لل ي ي  )2012اللل ي أردذ ،يى الرالد خبكالق ال بأايك ل،إ ب
لل الال ي لي اإخ لل االي ي لل الخك خي لل اال إذ لل
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هدخك.

بااللذ للةد بك خبي

ب الى إدكل،

نتــائج الس ـؤال الخــامس ومناقشــتها :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات
استجابات المبحوثين حـول مسـتوى االتـزان االنفعـالي لـدى العـاملين فـي اإلدارة العامـة للصـحة
النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغيرات :الجنسم والحالة االجتماعيةم والمؤهل العلمـيم وسـنوات
الخدمة؟
لإلرإبب ب ببك  ،ب ب ب لل ب ب بلل للةب ب ببإ س قب ب ببإم للبإإب ب ببث بإة بب ب ببإك لل ك(ب ب ببيإذ لل إليب ب ببك بإ ب ب ب ةدلم لة بب ب ببإك
 )Independent Samples T testلي ببكالق بببي

أال لة بببإك

ر ببال ،ي

One Way

 )ANOVAsلي كالق بي ا ث ر ال،إذ خأراك ال ل، ،يى للاإال لل إلي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامـة للصـحة النفسـية فـي
قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )39اختبار ت للفروق بين مجموعتين مستقلتين على االتزان االنفعالي باختالف متغير الجنس
م.
1
2
3
4

األبعاد
أوالً :القـــــــدرة علـــــــى ضـــــــبط
االنفعاالت

ثانيـــاً :المرونـــة فـــي التعامـــل
مع األحداث المختلفة

ثالثـــــــــاً :التنظـــــــــيم الـــــــــذاتي

لالنفعاالت

رابع ـاً :الشــجاعة فــي التوجــه
نحو المستقبل

الدرجة الكلية

المتوسط

الجنس

العدد

رك

67

3.3731

أااى

96

3.3229

0.5720

رك

67

3.5537

0.7110

أااى

96

3.4719

0.6195

رك

67

3.5243

0.7065

أااى

96

3.5065

0.6336

رك

67

3.5336

0.6566

أااى

96

3.5326

0.6871

ذكر

67

3.4959

0.5886

أنثى

96

3.4554

0.5555

** ذ للردالليك ،اد دكرإذ إكيك  )161ال

ي (ح

* ذ للردالليك ،اد دكرإذ إكيك  )161ال

الحسابي

المعياري

0.6446

الى داللك )0.01

الى داللك )0.05

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ رإاذ أربك

ذ) لل إ البك أق

االنحراف

قيمة

قيمة

االختبار

االحتمال

0.523

0.602

0.781

0.436

0.168

0.867

0.010

0.992

0.448

0.655

إالب )2.62

إالب )1.98

الى للداللك  )0.05الأ قيم

قي ك ذ) للردالليك الً ل يدل ،يى ،دم الرالد خكالق ،زى ل

يك

للراس البإل إلي يرب قبال لل ك(يك للص كيك للقإئيك :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي
لدى العاملين في اإلدارة العامة للصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
اليكى للبإإث بأ ،ياك للد لك ك ،كض لا س لل( الط اللديهم ا س لل

الى

ل رإاإذ

اللل رهيزلذ الللإاللخز ر ل ،خإاس ي ب،ال لا س لل دلكس للا يك البإل إلي رإاذ لديهم دكرإذ
لال لز لالا ،إلي قإكبك كغم لة ف للراس.
ر ل ،يكى للبإإث بأ

ل دلك لل،إ ك ه م براللاب للصإك للا يك لدى لل،إ يي

الية(،ال لا س لل دكيبإذ الالكش لل،

لل ،يقك ب إ ي

الى لا ،إال هم الال يالرد كيق بي

لل رالك الل اإث خي اإال ً للالكش اللل دكيبإذ اللل ي لاك بشر
لديهم .ر ل ،خإ

طكق لل ،يي

اللالة يإك أة ب،ي

لديهإ

بإشك ،يى لال لز لالا ،إلي

لال ،بإك ،إييك هايك ،يق بإال لز

لالا ،إلي الًي يإ إذ ية(ع لهإ لل رالك الل اإث .ال ق ً

للا إئج ع ا إئج د لك ك خ ح

 )2015الا إئج د لك ك للب،يري  )2013الد لك ك

إ د  )2008اللة ي ذ ع

للكإ

ا إئج د لك ك ،طيك .)2011
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامـة للصـحة النفسـية فـي
قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
جدول رقم ( )40اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى االتزان االنفعالي تبعاً لمتغير الحالة
االجتماعية

م.

1

2

األبعاد

4

مجموع

الحرية

بي لل ر ال،إذ

1.012

3

0.337

دلة لل ر ال،إذ

57.601

159

0.362

ل ر إلي

58.613

162

0.538

3

0.179

69.547

159

0.437

ل ر إلي

70.085

162

بي لل ر ال،إذ

1.336

3

0.445

دلة لل ر ال،إذ

69.758

159

0.439

ل ر إلي

71.094

162

1.368

3

0.456

71.939

159

0.452

ل ر إلي

73.307

162

بين المجموعات

0.954

3

0.318

داخل المجموعات

51.293

159

0.323

اإلجمالي

52.247

162

مصدر التباين

أوالً :القـــدرة علـــى

ضبط االنفعاالت

ثانياً :المرونة في بي لل ر ال،إذ

التعامــــــــــل مــــــــــع دلة لل ر ال،إذ
األحداث المختلفة

3

المتوسطات

درجات

متوسط

ثالثـــــــاً :التنظـــــــيم
الذاتي لالنفعاالت

رابعــــاً :الشــــجاعة بي لل ر ال،إذ

فـــي التوجـــه نحـــو دلة لل ر ال،إذ
المستقبل

الدرجة الكلية

ي (ح

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ رإاذ أربك
الى لال لز

،يى ،دم الرالد خكالق دللك إإصإئيإد خي

المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
0.931

0.410

1.015

1.008

0.985

0.427

0.746

0.388

0.391

0.401

الى للداللك  )0.05الً ل يدل
لالا ،إلي ،زى ل

يك للإإلك

الباإء ،يى ل ،يرب قبال لل ك(يك للص كيك للقإئيك :ال توجد فروق ذات داللة
لالر إ،يك
د

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى
االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامة للصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير
الحالة االجتماعية.
اليكى للبإإث بأ
لل ،إييك ال ،ال هم

طكيقك لة يإك ال ،يي
ةصصإذ

لل الال ي

لل،إ يي

بإلصإك للا يك ة(ع لا س

قإكبك الًي لالكشإد للا ي أال ،يم للا س أال ،يم
113

لالر إ
لديهم

أال للصإك للا يك البإل إلي لديهم ا س للةبكلذ اللل لً ذ للا يك البإل إلي رإ
الى لال لز لالا ،إلي قإكبإد .ال ق ً للا إئج ع ا إئج د لك ك رإ إك  )2013اللل ي

أردذ ،يى ،دم الرالد خكالق ،زى ل

الى لال لز لالا ،إلي.

يك للإإلك لالر إ،يك خي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامـة للصـحة النفسـية فـي
قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
جدول رقم ( )41اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى االتزان االنفعالي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

م.

1

2

األبعاد
أوالً :القـــدرة علـــى

ضبط االنفعاالت

4

الحرية

بي لل ر ال،إذ

0.209

2

0.105

دلة لل ر ال،إذ

58.403

160

0.365

ل ر إلي

58.613

162

0.385

2

0.192

69.700

160

0.436

ل ر إلي

70.085

162

بي لل ر ال،إذ

0.356

2

0.178

دلة لل ر ال،إذ

70.738

160

0.442

ل ر إلي

71.094

162

1.130

2

0.565

72.178

160

0.451

ل ر إلي

73.307

162

بين المجموعات

0.438

2

0.219

داخل المجموعات

51.809

160

0.324

اإلجمالي

52.247

162

مصدر التباين

ثانياً :المرونة في بي لل ر ال،إذ

التعامــــــــــل مــــــــــع دلة لل ر ال،إذ
األحداث المختلفة

3

المتوسطات

درجات

متوسط

ثالثـــــــاً :التنظـــــــيم
الذاتي لالنفعاالت

رابعــــاً :الشــــجاعة بي لل ر ال،إذ

فـــي التوجـــه نحـــو دلة لل ر ال،إذ
المستقبل
الدرجة الكلية

ي (ح

مجموع

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ رإاذ أربك

،يى ،دم الرالد خكالق دللك إإصإئيإد خي

المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
0.286

0.441

0.402

1.252

0.677

0.751

0.644

0.669

0.289

0.510

الى للداللك  )0.05الً ل يدل

الى لال لز لالا ،إلي ،زى ل

يك لل لً لل،ي ي

الباإء ،يى ل ،يرب قبال لل ك(يك للص كيك للقإئيك :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
د
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي

لدى العاملين في اإلدارة العامة للصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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اليكى للبإإث بأ لل،

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ية(ع لشكالط الالكالف إدد ال هم
الً لل

خي للراللاب لالا ،إليك لدى لل،إ يي

يكلذ أاكذ خي دكرك لال لز لالا ،إلي اللم ير

لي لً لل،ي ي أا لدك خي لال لز لالا ،إلي ةإصك الأ
لل كرز بإل ،إال

ًاإ ،ب،ض الكش لل،

لل ي يقي هإ

ع ل إذ لل ر ع لل إيي ر ب لل،إ يي ب،ض للراللاب لالا ،إليك ر ل،

خإ للإإالذ لل ي ي م  ،رهإ دلة لل كرز الأق إ س لاك خي للراللاب للا يك لي،إ يي  .ل قذ
للا إئج للاللكد خي للردال كقم  )41ع ا إئج د لك ك رال )2006 ،اللل ي أردذ ،يى ،دم
الرالد خكالق ،زى ل

يك لل

للا إئج ع ا إئج د لك ك إ دل
لالا ،إلي ،زى ل

الى لل ،يي ي خي

الى لال لز لالا ،إلي بيا إ ة يف ً
الى لال لز

 )2010اللل ي أردذ ،يى الرالد خكالق خي

يك لل لً لل،ي ي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05فـي متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول مستوى االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامـة للصـحة النفسـية فـي
قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
جدول رقم ( )42اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى االتزان االنفعالي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

م.

1

2

األبعاد
أوالً :القـــدرة علـــى

ضبط االنفعاالت

4

الحرية

بي لل ر ال،إذ

0.108

3

0.036

دلة لل ر ال،إذ

58.504

159

0.368

ل ر إلي

58.613

162

1.707

3

0.569

68.378

159

0.430

ل ر إلي

70.085

162

بي لل ر ال،إذ

1.341

3

0.447

دلة لل ر ال،إذ

69.753

159

0.439

ل ر إلي

71.094

162

2.247

3

0.749

71.060

159

0.447

ل ر إلي

73.307

162

بين المجموعات

0.838

3

0.279

داخل المجموعات

51.409

159

0.323

اإلجمالي

52.247

162

مصدر التباين

ثانياً :المرونة في بي لل ر ال،إذ

التعامــــــــــل مــــــــــع دلة لل ر ال،إذ
األحداث المختلفة

3

المتوسطات

درجات

متوسط

ثالثـــــــاً :التنظـــــــيم
الذاتي لالنفعاالت

رابعــــاً :الشــــجاعة بي لل ر ال،إذ

فـــي التوجـــه نحـــو دلة لل ر ال،إذ
المستقبل

الدرجة الكلية

مجموع
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المربعات

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال
0.098

1.323

1.019

1.676

0.864

0.961

0.269

0.386

0.174

0.461

ي (ح

للردال لل إبق أ قيم لالإ إ رإاذ أربك
الى لال لز

،يى ،دم الرالد خكالق دللك إإصإئيإد خي

الى للداللك  )0.05الً ل يدل
لالا ،إلي ،زى ل

يك للإإلك

الباإء ،يى ل ،يرب قبال لل ك(يك للص كيك للقإئيك :ال توجد فروق ذات داللة
لالر إ،يك
د

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى
االتزان االنفعالي لدى العاملين في اإلدارة العامة للصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة.
اليكى للبإإث أاس كغم لة ف للةبك إال أ لل،ياك ة(ع لالكالف ،
الرد خكالقإذ خي لل
ك ،ي للةبك أال

قإكبك ردلد الأاس ال

يإذ للالالي يك أال إ ى خي لأل ،إ الللب لك ج لل ي ي م طبيقهإ اللء لدى
ال طي أال اة (ي للةبك خر ي،هم يقالم با س لأل ،إ الللب لك ج الي ،كض

لا س لل اي لكذ الية(ع لا س رهإذ ل شكلف اللل قييم إ ى لل( الط لل ي ي ،كض لهإ لل،إ يي
بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ًي قكيبإ
البإل إلي خإ

قإكبك اليالرد ،إال خي لل صدب لهإ ال اللره هإ

قإكب لل ايكلذ أاك خي قإكب لالا ،إالذ اللال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي

لم الهك خكالقإد ،االيك خي

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،ياك كغم لة ف

البإل إلي
يك

االلذ

للةد ك.
ال ق ً
ل

للا إئج ع ا إئج د لك ك إ دل

يك للةبك خي

إلى أ ،إ

 )2010اللل ي أردذ ،يى ،دم الرالد خكالق ،زى

الى لال لز لالا ،إلي الا إئج د لك ك خ ح للكإ

االلذ للةد ك ال يلاك خي

 )2015اللل ي أشإكذ

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،ياك لل
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هدخك.

الفصل السادس
النتــــــائج والتوصيــــات
 أوالً :نتائج الدراسة
 ثانياً :التوصيات
 ثالثاً :مقترحات الدراسة

الفصل السادس :النتــــــائج والتوصيــــات
تمهيد:
ي اإال لل ص لل إدس ،ك(إد ألًم للا إئج لل ي الصيذ إليهإ للد لك ك اللل الصيإذ لل ي
قبييك.

يكلًإ للبإإث اإ بك اللق كلل ب،ض للد لك إذ لل
أوالً :نتائج الدراسة.
( :)1النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل-:

أ .أالهببكذ للا ببإئج أ لل اببإخ لل االي ببي لل ببالخك اللل ببدك ،ب لل،ببإ يي بببإ دلك لل،إ ببك ليصببإك
لل ال ط.

للا يك  )%57.088الًي ا بك أداى

ب .رببإ ب،ببد للقيببإد بإلك بببك لألاللببى بببالز ا بببي ال ببط بي ب
لل االي ي بالز ا بي بي

 )%60.228اليييببس ب،ببد للهير ب

 )%60.02يييبس ب،بد لل شبإكرك خبي ل ةبإ للقبكلك ببالز ا ببي بيب

 )%57.342يييب ببس ب،ب ببد لال صب ببإ اللل اللص ب ب بب ببالز ا ب بببي بي ب ب
لل رااللالريإ لل الخك بالز ا ببي بيب
ا بي بي

 )%56.974يييب ببس ب،ب ببد

 )%56.81ابم ربإء ب،بد للإباللخز بإلك ببك لألةيبك ببالز

.)%51.184

( :)2النتائج المتعلقة بالمتغير التابع-:
أ .أالهكذ للا إئج أ

الى لال لز لالا ،إلي أ،يى

ب .ر ب ببإ ب ،ب ببد للش ب ببرإ،ك خ ب ببي لل الر ب ببس اإ ب ببال لل ب ب ب قب

لل ال ط البي

لذ للك ب ب ببك لألالل ب ببى الب ب ببالز ا ب بببي بيب ب ب

 )%70.66يييببس ب،ببد لل االببيم للب ل ي ل ا ،ببإالذ بببالز ا بببي بيب
لل كالاك خي لل ،إ

ع لألإدلث بالز ا بي بي

لالا ،إالذ بالز ا بي بي

.)%69.44
 )%70.276يييببس ب،ببد

 )%70.11الرإاذ ب،د للقدك ،يى (بط

.)%66.872

( :)3النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة-:
أ .أالهببكذ للا ببإئج أ ًاببإ ، ،قببك طكديببك دللببك إإصببإئيإد بببي لل اببإخ لل االي ببي الللدكرببك للرييببك
ل ب لز لالا ،ببإلي ر ب لً ،اببإ ، ،قببك طكديببك دللببك إإصببإئيإد بببي للهير ب لل االي ببي الللقيببإد
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اللل ش ببإكرك خ ببي ل ة ببإ للقب بكلك اللال ص ببإ اللل اللصب ب اللال ب ب لز لالا  ،ببإلي خ ببي إ ببي ل ببم اله ببك
 ،قببإذ دللببك إإصببإئيإد بببي للإ باللخز اللال ب لز لالا ،ببإلي البببي لل رااللالريببإ لل ببالخك اللال ب لز
لالا ،إلي.
ب .الر ببد  ،ق ببك لك ببببإط دلل ببك الرببببك ال( بب،ي ك ب ببي لل اب ببإخ لل االي ببي الللدكرب ببك للريي ببك ل ب ب لز
لالا ،ببإلي الرإاببذ ًاببإ ، ،قببك بببي لل اببإخ لل االي ببي الأب،ببإد للقببدك ،يببى (بببط لالا ،ببإالذ
الللشرإ،ك خي لل الرس اإال لل

قب ).

ج .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإببالاي إببال
غز ،زى ل

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

يك للراس.

د .الربد خبكالق لذ داللبك إإصبإئيك ،ابد
لل بإببالاي إببال
غز ،زى ل

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

ب الى داللبك  )α ≤ 0.05خبي ال بطإذ ل ب رإبإذ

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

يك للإإلك لالر إ،يك.

ه .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإببالاي إببال
غز ،زى ل

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

يك لل لً لل،ي ي.

ال .الربد خبكالق لذ داللبك إإصبإئيك ،ابد
لل بإببالاي إببال
غز ،زى ل

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

ب الى داللبك  )α ≤ 0.05خبي ال بطإذ ل ب رإبإذ

ب الى لل اببإخ لل االي ببي خببي ل دلك لل،إ ببك ليصببإك للا ببيك خببي إإخالببإذ

يك االلذ للةد ك.
الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

ز .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإالاي إال

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك خبي

قطإ غز ،زى ل

يك للراس.
الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

ل .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد
لل بإالاي إال

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك خبي

قطإ غز ،زى ل

يك للإإلك لالر إ،يك.
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ط .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

لل بإالاي إال

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك خبي

قطإ غز ،زى ل

يك لل لً لل،ي ي.

ب .ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك ،اد

الى داللك  )α ≤ 0.05خي ال طإذ ل رإبإذ

لل بإالاي إال

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك لل،إ ك ليصبإك للا بيك خبي

قطإ غز ،زى ل

يك االلذ للةد ك.

ثانياً :مدى تحقق األهداف.
يال(ح للردال لل إلي أًدلف للد لك ك ال دى إققهإ الللا يرك لل ي الص إليهإ للبإإث:
جدول رقم ( )42مدى تحقق أهداف الدراسة ونتائجها

م.
1

الهدف
إديد

طريقة تحقيق الهدف

الى لل اإخ لل االي ي خي

ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك خي
إإخالإذ غز

2

إديد

لل،إ يي

الى لال لز لالا ،إلي لدى

خي ل دلك لل،إ ك ليصإك

لل ،كف إلى لل ،قك بي
3

لل االي ي اللال لز

لل اإخ

لالا ،إلي لدى

للا يك
للرشف  ،لل كالق خي الرهإذ االك

4

الى لل اإخ

إال

لل االي ي خي لالدلك لل،إ ك ليصإك

للا يك خي إإخالإذ غز بإة ف
يكلذ:

لالر إ،يك

ا لل ال ط للإ إبي اللالاإكلف

للراس

ال االلذ للةد ك)

اللل لً

الللإإلك

لل،ي ي

الى لل اإخ لل االي ي
أداى

ل ةدم للبإإث لة بإكلذ الص يك

بي أ

ا لل ال ط للإ إبي اللالاإكلف

لل ال ط
الى لال لز لالا ،إلي

أ،يى

لل ،يإكب اللألال لز للا بيك

خي لالدلك لل،إ ك ليصإك

لل بإالاي

ل ةدم للبإإث لة بإكلذ الص يك

بي أ

لل ،يإكب اللألال لز للا بيك

للا يك خي إإخالإذ غز

لل،إ يي

النتيجة

ل ةدم للبإإث ،إ ذ لالك بإط

لل ال ط

بي الرالد  ،قك طكديك بي لل اإخ

بيك ال بي لل اإخ لل االي ي

لل االي ي اللال لز لالا ،إلي

الأب،إد اللال لز لالا ،إلي الأب،إد

بي أاس ال الرد خكالق لذ داللك

ل ةدم للبإإث لة بإكلذ ل دالليك إإصإئيك خي ال طإذ ل رإبإذ
لل بإالاي إال

ا لة بإك ذ) لي كالق بي

ر ال ،ي اللة بإك إيي لل بإي

لل االي ي خي ل دلك لل،إ ك ليصإك

لألإإدب لي كالق بي ا ث

ر ال،إذ خأراك ر ل ،لرأ إلى
لة بإكلذ ب،ديك

الى لل اإخ

ل

للا يك خي إإخالإذ غز ،زى

يك للراس اللل لً لل،ي ي لر

الهكذ خكالق ،زى ل

يك للإإلك

لالر إ،يك ال االلذ للةد ك
120

ال الرد خكالق لذ داللك إإصإئيك
بيإ

لل كالق خي

لالا ،إلي لدى لل،إ يي

الى لال لز

ل ةدم للبإإث لة بإكلذ ل دالليك

خي لالدلك

ا لة بإك ذ) لي كالق بي

لل،إ ك ليصإك للا يك خي إإخالإذ

5

غز بإة ف

الللإإلك

يكلذ:

لالر إ،يك

لل،ي ي ال االلذ للةد ك)

لل،إ ك ليصإك للا يك خي قطإ

لألإإدب لي كالق بي ا ث

اللل لً

لل بإالاي إال

الى لال لز

لالا ،إلي لدى لل،إ يي خي ل دلك

ر ال ،ي اللة بإك إيي لل بإي

للراس

خي ال طإذ ل رإبإذ

غز ،زى ل

ر ال،إذ خأراك

يك للراس اللل لً

لل،ي ي ال االلذ للةد ك الللإإلك
لالر إ،يك

ثالثاً :التوصيات.
ا إئج يالصي للبإإث ب إ ييي:

خي (الء إ الصيذ إليس للد لك ك

جدول رقم ( )43توصيات الدراسة وجهة تنفيذها والمدة الزمنية المقترحة

م.

التوصيات
الرالد ًير

االي ي ألب ل ك ي هم خي إ ي

لل ،قإذ لالا إايك ال ب
1

الأالهكذ للا إئج أاس ال يالرد ًير

3
4
5

االي ي البإل إلي خإاس

ياصح ،يى لل ل ك للصإيك لل ة صك إ،دلد ًير

،يى الص إد الالي يإد الل(إإد.

(كالك لال ،إد ،يى ًير

بي لألق إم البي للكل إء اللل كلال ي

للصإك للا يك

الزلك للصإك لل ي طيايك
بإل ،إال

ع إدلك كلرز

الزلك للصإك لل ي طيايك

بإل ،إال

ع إدلك كلرز

للصإك للا يك

ال لً هم الةب لك هم ،اد

صيإغك الل،دلد للهير لل االي ي.

ديالل لل الال ي لل،إم الالزلك
للصإك لل ي طيايك

لال ،إد ،يى أاال ك للااللب اللل،قإب ل إ لهإ
إ ي

بإل ،إال

ع إدلك كلرز

للصإك للا يك

االي ي ياالم طبي،ك لل ،قإذ

لالً إم ب ةصصإذ لل،إ يي

الزلك للصإك لل ي طيايك

شهك

للا ي.

(كالك أ ي،زز للهير لل االي ي بدأ اليض للص إيإذ
الأ ي (

التنفيذ

الى

طبيق لل يإ إذ الل ركلءلذ

االي ي ك ال اإ ب لطبي،ك لل،
2

الجهة

فترة

الى لألدلء.
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أا لدك خي

إدلك كلرز للصإك للا يك

 10أيإم

 10أيإم
---

لالً إم بإإرإذ ال طيبإذ لل،
6

7

8

ال إ ي

 ،ق س بإل كلال ي  .ال ،ج

ال إالل الإ

لل ،إ يك اللل ،إال .

،زيز للكالل لل ،االيك لدى لل،إ يي

للصإك للا يك ل إ لهإ
ل،دلد االإم إاللخز

شر هم ب،دللك

بإيث

اإ ب لرإخك لل،إ يي

اح

للإاللخز ،يى أ إس ا إئج قييم لألدلء الأ يرال ً ل للاالإم

(كالك أ

اح لألرالك الللكالل ب ،يى أ إس للالكالف

لالق صإديك اللل ،يشيك خي قطإ
لال ،بإك إإرإذ لل،إ يي

للالالي ي لهم

الخيك أرهز ل صإ

 10لل ،إصك الأ

غز

الأ

أة ب،ي

ال لً هم القد لك هم الللالصف

ال اللص

قالم ،يى لل رااللالريإ

يح ل دلك لل كصك لي،إ يي ،يى ل ةدل هإ

خي لال صإ بإلكل إء اللألق إم ل دلكيك لل ة ي ك
11
12

لل ،ي للرإد اإال لل إ ي لل

ك اللء خي لل،

للا ي

أال ل دلكب خي كلرز للصإك للا يك خي قطإ غز .
اح للإكيك لي،إ يي

بإبدلء آكلئهم ال شإكر هم خي  ،ييك

يإ إذ الة يإك ال ،يي

 13للصإك للا يك ،يى أ يرالاالل
للريد

لل،إ يي

ديالل لل الال ي اللدلك
كلرز للصإك للا يك
الالزلك للصإك لل ي طيايك
ديالل لل الال ي اللدلك
كلرز للصإك للا يك
الالزلك للصإك لل ي طيايك

إدلك إكرز للصإك للا يك
الالزلك للصإك لل ي طيايك
دكلء كلرز للصإك للا يك

دكلء كلرز للصإك للا يك

--

--

 10أيإم

--

ا اك

شهالك
---

ب كلرز

الب لال لز لالا ،إلي
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إدلك كلرز للصإك للا يك

اللل،إ يي خيهإ

ل ةإ للق لككلذ.
(كالك إديد

دكلء كلرز للصإك للا يك

بإ دلك لل،إ ك ل كلرز

أاك خي للراللاب لالا ،إليك

الللراللاب للالالي يك لي،إ يي .

،إدالد
9

بإل كلرز للا يك

ديالل لل الال ي لل،إم

--

رابعاً :مقترحات الدراسة (البحوث المستقبلية).
 .1لال لز لالا ،إلي ال ،ق س بإل لالليك لالر إ،يك لدى لل،إ يي ب كلرز للصإك للا يك
خي قطإ غز.
 .2لل اإخ لل االي ي خي كلرز للصإك للا يك ال ،ق س بإلك(إ للالالي ي ال يال ،لل اللطاك
لل االي يك.
 .3لال رإ اإال هاك لل ،ج للا ي ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي ب ل إذ
للصإك للا يك.
.4

الى لال لز لالا ،إلي لدى لل،إ يي ب كلرز للصإك للا يك للإرال يك الغيك للإرال يك
لد لك ك قإكاكل.
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قائمـــة المصــادر والمراجــع
 أوالً :المصادر
 ثانياً :المراجع العربية
 ثانياً :المراجع األجنبية
 ثالثاً :المواقع اإللكترونية

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
 القرآن الكريم. السنة النبوية.ثانياً :المراجع العربية.

أبال يف إ إم أإ د إ د الللاإشكب أإ د إ د .)2009 .للصإك للا يك

ي يك ،يم

للا س ل رييايري لل ،إصك للقإًك ر هالكيك صك لل،كبيك :دلك إي كل ،ليطبإ،ك الللاشك
اللل الزيع.
أبال  ،م كرإء .)2010 .اإًج للبإث خي لل،يالم للا يك اللل كباليك للطب،ك لألاللى للقإًك :
دلك للاشك ليرإ ،إذ.

للرا ي

أإ د ًإلك خإكالق .)2002 .أ إليب لل ،إ يك للالللديك ر إ يدكرهإ لألباإء
ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي خي لل كإيك لل ،كيك  )17 – 14ك إلك در ال لك

،هد

للد لك إذ لل،ييإ ليط اللك رإ ،ك ،ي ش س ر هالكيك صك لل،كبيك.
بإك يال ف الأبال
لي،إ يي

اليكل أي 2010 .م) .أاك لل اإخ لل االي ي ،يى لألدلء للالالي ي

ل دلكيي

يك ب ز .

خي للرإ ،ك ل

للد لك إذ لالق صإديك الل دلكيك م )21

ريك للرإ ،ك ل

يك

ي يك

.1214-1147 )2

للب،يري ر إ اإصك إ ي  ، .)2013 .قك أ إليب لل ريك بإال لز لالا ،إلي لدى طيبك
للرإ ،ك .ك إلك إر يك غيك اشالك ) للرإ ،ك لل
للبق ي

اصكيك لل،كلق.

صيح إ دل  .)2010 .لل اإخ لل االي ي ال ،ق س بإألدلء للالالي ي ل الال ي إ إك
اطقك رك لل رك ك .ك إلك إر يك غيك اشالك) .رإ ،ك اإيف لل،كبيك لي،يالم لأل ايك.
للكيإض.
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باإذ ،إيد ،يد ديب .)2016 .للاقك لل االي يك لدى ديكب لل دلكس لالب دلئيك بالرإلك لل الث
للدالليك ب إإخالإذ غز ال ،ق هإ بإل اإخ لل االي ي لل إئد لديهم .ك إلك إر يك غيك
اشالك ) .للرإ ،ك ل
لل ي ي

يك ب ز .

إ الد رإالم .)2000 .ةبكلذ لأل ك لل لل ك ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي لدى

لأل كى لل،كلقيي لل،إئدي  .ك إلك در ال لك غيك اشالك ) للرإ ،ك لل

اصكيك لل،كلق.

، .)1990رم ،يم للا س الللطب للا ي

رإبك رإبك ،بد للإ يد الر إخي  ،ء للدي
للرزء للاإلث للقإًك :دلك للاه(ك لل،كبيك.

للر ييي ،يي ،ييج ة(ك .)2005 .أاك لل ،ج للاللق،ي اللل هإكلذ لالر إ،يك خي كخع
الى لال لز لالا ،إلي لدى ط ب لل كإيك لال،دلديك .ك إلك در ال لك غيك اشالك )
للرإ ،ك لل

اصكيك لل،كلق.

لل يد إ د أبال ًإشم .)2006 .للةصإئ

للإ

للا يك اللل كباليك بإ ةدلم )SPSS

لل يرال كيك ألداللذ للقيإس خي للبإالث

كرز للبإالث لل كباليك رإ ،ك لل ي،

،الد

لل يرك لل،كبيك لل ،الديك.
إ إدلذ

إد إ

 .)2008 .لل يال ،لل االي ي اللل إديإذ لل

قبييك خي لل ل إذ

لل كباليك للطب،ك لالاللى  ،إ  :دلك للإإ د لياشك اللل الزيع.
إ دل

إد رإ

إ د  .)2010لال لز لالا ،إلي الللقدك ،يى ل ةإ للقكلك لدى (بإط

للشكطك لل ي طيايك .ك إلك إر يك غيك اشالك ) للرإ ،ك ل

يك ب ز .

إ دالاك كأخذ إإ د  .)2010أاك لل اإخ لل االي ي ،يى لالبدل لدى لل،إ يي ب ر ع للش إء
للطبي ك إلك إر يك غيك اشالك ) للرإ ،ك ل

يك ب ز  -خي طي .

إ الد ,ة(يك رإالم  .)2002لل يال ،لل االي ي للطب،ك لألاللى  ،إ  :دلك للص إء لياشك
اللل الزيع.
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ةالللد

إ الد ،بد لال إ د .)2004 .لل رإء لل،إط ي :لل رإء لالا ،إلي للطب،ك لألاللى
 ،إ  :دلك للشكالق لياشك اللل الزيع.

دلخيدالف ليادل  .)2000للشةصيك للدلخ،يك اللالا ،إالذ
للةإ س
للدالليك ل

كر ك :يد للطاللب ال إ الد  ،ك

ال ال،ك ،يم للا ي للرزء

كلر،ك خللد أبال إإطب للقإًك :للدلك

ا إكلذ للاقإخيك.

للدلًكب صإلح إ

أإ د .)2008 .أ إ يإذ لل اللخق للا ي اللال(طكلبإذ لل يالريك

اللالا ،إليك للطب،ك لألاللى  ،إ  :دلك ص إء لياشك اللل الزيع.

للدال كب  ،ك ،ب .)2011 .لل اإخ لل االي ي ال ،ق س بإالغ كلب للالالي ي

الرهك االك

لل(بإط لل،إ يي بإل ديكيك لل،إ ك لإكس للإدالد ب دياك للكيإض .ك إلك إر يك غيك
اشالك) .رإ ،ك اإيف لل،كبيك لي،يالم لأل ايك للكيإض.

للديإإاي ،يي خهد إكلس .)2013 .دكرك لل اإخ لل االي ي خي لل دلكس للاإااليك بداللك
للراليذ ال ،ق س بدكرك لالبدل

ل دلكب لي ديكي

الرهك االك لل ،ي ي  .ك إلك

إر يك غيك اشالك ) رإ ،ك للشكق لألال ط.

كبي،ك ب للشيم ، .)2015 .قك لال لز لالا ،إلي بإل دخق للا ي :د لك ك يدلايك ،يى ،ياك
أ إ لل ،ييم للاإاالب ب دياك الكقيك .ك إلك إر يك غيك اشالك ) .رإ ،ك قإصدب
كبإل بالكقيك للرزلئك.

للكبي،ي ،يي رإبك .)1994 .شةصيك ل ا إ

رالياهإ الطبي ،هإ الل(طكلبهإ

ي يك آخإق

،كبيك ب دلد :دلك للشلال لل،إ ك.
كيإ

إ الد إ إ،ي

إ د  .)2006لال لز لالا ،إلي ال ،ق س بر

لل ك،ك ل دكلريك

اللل ريك لالب رإكب لدى طيبك للصف للإإدب ،شك ب إإخالإذ غز  .ك إلك إر يك
غيك اشالك ) رإ ،ك لألزًك ب ز .

للزبيدب ا،ي ك يالاس اال  .)2007 .للك(إ  ،للا س ال ،ق س بإال لز لالا ،إلي لدى طيبك
رإ ،ك لل الص  .ك إلك إر يك غيك اشالك ) .رإ ،ك لل الص
127

لل،كلق.

للزبيدب ًيام اللل،بيدب شي إء .)2011 .قيإس لال لز لالا ،إلي ال ،ق س ب إقيق لألًدلف

لدى لل الًالبي  :د لك ك يدلايك .ل ك لل الًبك اللالبدل

ا،ط إذ ًإ ك خي إيإ للش،الب

لل ا،قد  /16 – 15أر البك 2011 /رإ ،ك ديإلى بإل،كلق.

للزبيدب يالاس طإًك ةيي ك .)1997 .رالد للقكلك ال ،ق س بإال لز لالا ،إلي ال القع لل(بط
لدى لل دكلء لل،إ يي  .ك إلك در ال لك غيك اشالك) .للرإ ،ك لل

اصكيك لل،كلق.

للزغبي أإ د إ د .)2010 .ل رإًإذ ط ب رييإذ لل ،ي ي اإال هاك لل دكيس ال ،ق هإ

بإ زلاهم لالا ،إلي ال إصييهم للد لك ي .ريك لل،يالم لل كباليك الللا يك م )11

:)1

.149 – 126
لل ب،إالب خ(ييك ،كخإذ إ د .)2008 .قيإس لال لز لالا ،إلي لدى طيبك ،إًد إ،دلد
اللل ،ي إذ لل ي

لل ،ي ي

لأل كيري الأقكلاهم لل ي لم ي ،ك(الل لهإ لد لك ك قإكاكل .ريك لل كبيك

قاللذ لالإ

اللل،يم م )15
لل قإ ،ال

،ك(ذ أ كًم لإإالذ للدًم اللل يش اللال ،قإ

قب

.293 – 267 :)3

يد .)2013 .للداللخع للا يك الللإاللخز ال ،ق هإ بأدلء لل،إ يي خي إق للقطإ

لل صكخي خي قطإ غز  .ك إلك إر يك غيك اشالك ) .للرإ ،ك ل

يك ب ز .

لل ي ي خهد اريم كلرح .)2012 .للقيإد لالبدل،يك ال ،ق هإ بإل اإخ لل االي ي خي لل دلكس
للإرال يك لل ال طك ب دياك رد  .ك إلك إر يك غيك اشالك) رإ ،ك أم للقكى
لل يرك لل،كبيك لل ،الديك.
لل يد ابي ،بد للهإدب أإ د الأبال للالخإ
لألة قي

ة

إ د إبكلًيم إ إ،ي  .)2015 .لل ابل بإل ريك

لال لز لالا ،إلي الخإ،ييك لل لذ لألرإدي يك لدى ،ياك

لل كبيك برإ ،ك لألزًك بإلقإًك .ريك لل،يالم لل كباليك

ط ب رييك

 )3ج .115 – 51 :)2

للشإخ،ي أإ د إ ي  .)2000 .إط لك ،يى ،يم للا س لل ياللالري للقإًك  :ر بك لألاريال
لل صكيك.
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للشكبياي

اللرهك للإكب للا يك القهك لالكلد  .لل القع ل لر كالاي:

لط ي.)2004 .

.www.otfyaa.com

للش كب غكبي كري .)2007 .لل اإخ لل االي ي خي للرييإذ لل قايك بإل يرك لل،كبيك
لل ،الديك .ك إلك إر يك غيك اشالك) .رإ ،ك لل ي، ،الد للكيإض.
إ الد ،بد للكإ

للشاطي

إبكلًيم .)2006 .أاك لل اإخ لل االي ي ،يى أدلء لل اللكد للبشكيك

– د لك ك يدلايك ،يى ال لزكلذ لل يطك للالطايك لل ي طيايك خي قطإ غز  .ك إلك إر يك
غيك اشالك ) للرإ ،ك ل

يك ب ز.

،د إ د ،يي  .)2009لل رإء للالردلاي ال ،ق س بإ ةإ للقكلك لدى ،ياك

للشهكب

الال ي للقطإ لل،إم الللقطإ للةإ

ب إإخالك للطإئف .ك إلك إر يك غيك اشالك )

رإ ،ك أم للقكى ب رك لل رك ك لل يرك لل،كبيك لل ،الديك.
صييإك شإ ي2010 .م) .لل اإخ لل االي ي ال أايك ،يى لألدلء للالالي ي لي،إ يي  .ك إلك
إر يك غيك اشالك ) .رإ ،ك أ إ د بالقك بال كدلس للرزلئك.

للطيب إيهإب إ الد ،إيش .)2008 .أاك لل اإخ لل االي ي ،يى للك(إ للالالي ي خي شكرك
لال صإالذ لل ي طيايك – د لك ك إإلك .ك إلك إر يك غيك اشالك للرإ ،ك ل

يك

ب ز.
لل،إ كب

،ياك

يي إ  ،ك .)2007 .لأل،كلض لل يرال ال إ يك ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي لدى
لل كلًقي  .ك إلك إر يك غيك اشالك ) رإ ،ك لل ي ،ةإلد بأبهإ.

،بد لل ،طي إ

صط ى القاإالب ًدى إ د، .)2000 .يم للا س للا ال للل الإًك

اللل طبيقإذل للرزء للاإاي للقإًك :دلك قبإء ليطبإ،ك الللاشك اللل الزيع.
،بيدلذ القإ ال،دس ،بد للكإ  .)2001 .للبإث لل،ي ي هال س الأدالل س الأ إليبس للطب،ك
لألاللى  ،إ  :دلك لل رك لياشك الللطبإ،ك اللل الزيع.
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إ ي إ الد إ  .)2016 .لل ،قك بي لل اإخ لل االي ي اللل يال ،لالبدل،ي :د لك ك

،بيد

طبيقيك ،يى للهيئإذ لل دكي يك خي رييإذ لل ر ع لل ال طك خي قطإ
إر يك غيك اشالك ) .للرإ ،ك ل

غز  .ك إلك

يك ب ز .

خإكالق لل يد  .)2001للقيق اللدلك لل( الط للا يك للطب،ك لألاللى دلك لل رك

،ا إ

لل،كبي للقإًك ر هالكيك صك لل،كبيك.

للشي إء أإ د .)2012 .لل اإخ لل االي ي لل إئد خي دلكس لل كإيك للاإااليك

،دالل

ب إإخالإذ غز ال ،ق س بإلكالل لل ،االيك لي ،ي ي  .ك إلك إر يك غيك اشالك ).
للرإ ،ك ل

يك ب ز .

،طيك ك زب إ د .)2011 .لال لز لالا ،إلي ال ،ق س ب(بط لل لذ لدى طيبك رإ ،ك
لليك ال .،ك إلك إر يك غيك اشالك) .رإ ،ك لليك ال ،لألكد .
ر بى .)2001 .قكلءلذ خي لل رإء لالا ،إلي للطب،ك لألاللى بيكالذ :دلك للاه(ك

لل،يالب

لل،كبيك.

إ ي ،يي .)2011 .لل يال لالا إإكيك ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي لدى لل كلًقي

،يي

طيبك لال،دلديك خي اطقك رك يإ  .ك إلك إر يك غيك اشالك ) .رإ ،ك لل يي إايك
لل،كلق.
لل،الي(ك
ب

يطإ ب
اليإذ لال لز

للةييج لل،كبي

ال ى .)2009 .لل كالق خي
لالا ،إلي لدى ،ياك

اليإذ أب،إد لل الرس للز اي ال ،ق هإ

طيبك رإ ،ك  ،إ

لألًييك

ريك ك إلك

 )114س .)30

،ي ى إ د ،يي ،بدلال .)2014 .أايك لل اإخ لل االي ي ،يى لألدلء للالالي ي لي،إ يي :
د لك ك يدلايك ،يى إدلك لل اإخ بشلال للرا يك الللراللزلذ الل قإ ك خي الزلك للدلةييك
ب يرك للبإكي  .ك إلك إر يك غيك اشالك) .رإ ،ك لل،يالم لل طبيقيك للبإكي .
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لل دلاي اإصك ب

كلشد ب

إ د .)2014 .أ إليب لل ،إ يك للالللديك ر إ يدكرهإ لألباإء

ال ،ق هإ بإال لز لالا ،إلي لدى لألط إ لل (طكبي ر يإد ب إإخالك
إر يك غيك اشالك ) .رإ ،ك ازالى

قط .ك إلك

يطاك  ،إ .

ك ،بد لل،اليم اللل ييري ك(إ إبكلًيم .)2005 .للاقإخك

لل كيب شب بد لك الإ ي

لل دك يك  ،إ  :دلك لل رك اإشكال ال الز،ال .
خ ح للكإ

 .)2015لال لز لالا ،إلي ال ،ق س بإلقدك ،يى ل ةإ للقكلك

أ إء كلج للدي

لدى ديكب لالدلكلذ برإ ،ك للةكطالم ر ع للال ط

ك إلك إر يك غيك اشالك)

رإ ،ك للةكطالم لل الدل .
 .)2009لل يال ،لل االي ي خي لل اال إذ للةإصك للطب،ك

لل كإإذ خالزيك إ الد الآةكال

للاإايك للراليذ :دلك للقيم ليشك اللل الزيع.

خييس خإكالق ،بد ال،بد لل ريد لل يد إ د .)2009 .لل يال ،لل االي ي خي إدلك لل ل إذ
لل ،يي يك ط ، 2إ  :دلك لل يك لياشك اللل الزيع.

قكاللاي ةإلد .)2012 .دى أايك لل اإخ لل االي ي خي اطقك ي يذ لل ،يي يك ،يى لألدلء
للالالي ي لي،إ يي خيهإ
للقكيال ي

الرهك االكًم .اشالكلذ رإ ،ك للقدس لل الإك.

إ د للقكيال ي  .)2003لل يال ،لل االي ي :د لك ك لل يال ،ل ا إاي لل كدب

الللر إ،ي خي لل اال إذ لل ة ي ك للطب،ك للاإلاك  ،إ  :دلك للشكالق.
للقالل ك كشدب الأبال للزك ر إ

للبإث لل،ي ي

الأبال ال ى

يد الأبال طإلب صإبك  .)2015اإًج

اشالكلذ رإ ،ك للقدس لل الإك لألكد .

للربي ي ،بد للاللإد إ يد .)2012 .دالك لل اإخ لل االي ي خي للرإ ،ك ،يى لل أايك لاليرإبي
خي لل ر ع .اشالكلذ كرز طكلئق لل دكيس برإ ،ك لألابإك لل،كلق.
للر بي أ إ ك ،يي  .)2005االكيك لل اال ك للطب،ك لألاللى  ،إ  :دلك اللئ لياشك اللل الزيع.
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للركباللي الالء ةيي

إبكلًيم .)2010 .للقيم لل إئد لدى طيبك رإ ،ك لألابإك ال ،ق هإ

بإل اإخ لل االي ي .ك إلك إر يك غيك اشالك ) رييك لل كبيك برإ ،ك لألابإك لل،كلق.
دالل الآةكال

للراإاي

 .)2002لل دة إلى ،يم للا س للطب،ك لألاللى بيكالذ :ر بك

لل ل.

ال ى .)2002 .لل االيم اللركلءلذ لل،

لليالزب

للطب،ك لألاللى  ،إ  :دلك اللئ لياشك

اللل الزيع.
يي إ

بإك،

،يد .)2008 .لال لز لالا ،إلي ال ،ق س ب هالم لل لذ لدى للطيبك لل

الأقكلاهم لل،إديي  .ريك أبإإث رييك لل كبيك لأل إ يك .م )7

يزي

.91 – 65 :)2

إ د خ(ييك ،كخإذ .)2008 .قيإس لال لز لالا ،إلي لدى طيبك ،إًد إ،دلد لل ،ي ي
لل ي

،ك(ذ أ كًم لإإالذ للدًم اللل يش

لل ي لم ي ،ك(الل لهإ .ريك لل كبيك اللل،يم م )15

قب قاللذ لالإ

لأل كيري الأقكلاهم

.293 – 267 :)3

إ د اإصك كلشد .)2014 .أ إليب لل ،إ يك للالللديك ر إ يدكرهإ لألباإء ال ،ق هإ بإال لز
لالا ،إلي لدى لألط إ
اشالك ) رإ ،ك ازالى
لل دًال

لل (طكبي

ر يإد ب إإخالك

قط .ك إلك إر يك غيك

يطاك  ،إ .

إيإد إبكلًيم .)2012 .لل ،قك بي

لل اإخ لل االي ي الللص لك

لل االي ي لدى

لل الال ي ل دلكيي خي للرإ ،إذ لل ي طيايك بقطإ غز  .ك إلك إر يك غيك اشالك ).
رإ ،ك لألزًك ب ز.

لل ،الدب ،بد ،ال ،بالد .)2002 .قيإس لال لز لالا ،إلي لدى طيبك للرإ ،ك :باإء
ال طبيق ك إلك إر يك غيك اشالك ) رإ ،ك ب دلد لل،كلق.

صط ى يي .)2014 .لل اإخ لل االي ي ال أايك ،يى لألدلء للالالي ي لي،إ يي  :د لك ك يدلايك
ب ل ك لل رالي لل هاي اللل هي بكالبك دإ إ الكقيك .ك إلك إر يك غيك اشالك ).
رإ ،ك قإصدب كبإل الكقيك للرزلئك.
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ي

إلي لدى لل، يك الللابإذ لالا، لل هإكلذ لالر إ.)2001 . يد إ دل، آ اك

هد للد لك إذ الللبإالث،

لل طال

)  ك إلك إر يك غيك اشالك.أباإء لأل هإذ لل ر ئبإذ
.كبيك،ك للقإًك ر هالكيك صك لل، لل كباليك رإ

ك، دلك للشكالق ليطبإ:  إ، ك لألاللى،يم للا س للطب،  بإدئ.)2004 .إ د باي
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قائمـــة المالحــــــق
 ملحق رقم ( :)1أسماء السادة المحكمين
 ملحق رقم ( :)2رسالة التحكيم وأدوات الدراسة قبل التحكيم
 ملحق رقم ( :)3أدوات الدراسة بعد التحكيم

قائمة المالحق
ملحق رقم ( :)1أسماء السادة المحكمين
االسم
د .عبد الحكيم الطالع
د .عبداهلل الخطيب
د .مازن الشيخ
د .خالد أبو ندى
د .يوسف عوض اهلل
د .هالة عايش
د .خليل شقفة
د .أديب األغا
د .فضل عفانة
د .منصور منصور
أ .سمير النجار
أ .باسل محمد
أ .محمود أبو سمرة

البيان
أستاذ مساعد في علم النفس
بجامعة األقصى

المناخ التنظيمي

االتزان االنفعالي





أستاذ مساعد في علم النفس



بجامعة األقصى
أستاذ مساعد في علم النفس



بجامعة األقصى

أستاذ مشارك في علم النفس



بجامعة األقصى
طبيب نفسي

مدير عيادة رفح النفسية
أستاذ مساعد في اإلدارة
مدير عام التخطيط في وزارة
الصحة الفلسطينية

أستاذ مساعد في إدارة األعمال
بجامعة األقصى






طبيب نفسي بعيادة رفح النفسية
أستاذ مساعد في إدارة األعمال
بجامعة األقصى

رئيس قسم نظم المعلومات
اإلدارية بجامعة األقصى
محاضر في جامعة القدس
المفتوحة

محاضر في جامعة القدس
المفتوحة
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ملحق رقم ( :)2رسالة التحكيم وأدوات الدراسة قبل التحكيم
دولة فلسطين
جامعة األقصى بغزة
أكاديمية اإلدارة والسياسة
تخصص القيادة واإلدارة

الدكتور /ة  ....................الفاضل /ة.
تحية طيبة وبعد ......م
يقالم للبإإث بد لك ك ب،االل  " :المناخ التنظيمي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى العاملين
في اإلدارة العامة للصحة النفسيةل ال ل ،ل ر إالد ل طيبإذ للإصال ،يى دكرك لل إر يك.
ال إقيقإد ألًدلف للد لك ك قإم للبإإث بإالط

،يى لألدبيإذ ل دلكيك الللا يك لل إبقك

القإم بإ،دلد ل بيإ لقيإس لل اإخ لل االي ي الل بيإ لقيإس لال لز لالا ،إلي.
يإد رم لل ركم بإالط

،يى لألداللذ الللإرم ،يى اإ ب هإ لطبي،ك للبيئك

ل ل أكرال

أال إ(إخك خقكلذ رديد  .الرديك بإل رك أ

،ييقإ رم ال ق كإإرم إط ،اإيك للبإإاك .شإر دلك لرم

لل ي طيايك الطبي،ك خئك للد لك ك ال
رهالدرم خي د،م

يك للبإث لل،ي ي.

ك لألل إال للي اليك

ع لل،يم بأاس ي را ،إ ف أال بدي

لال م. ............................... :

للدكرك لل،ي يك. ....................... :
رهك لل. .......................... : ،
للبإإث
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صبإي خكإإذ

استبيان المناخ التنظيمي:

لل إًيم اللال رإًإذ الللالكالف الللقيم لل ي شر

تعريف المناخ التنظيمي :ر ال،ك

لألخكلد لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك اللل ي ارم ،
رإ أا هم ال رإ  ،قإذ لل،

ة

اليقإس

يال،

شإ،كًم لاليرإبيك أال لل يبيك

للدكرك لل ي ي،بك ،اهإ لل بإالاي

لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى قيإس لل اإخ لل االي ي لل ،د ةصيصإد ليد لك ك

للإإليك.
م.
1
2
3
4
5
6

مناسبة

الهيكل التنظيمي

االي ي اإ ب.

ي صف للهير لل االي ي بإل كالاك للرإخيك.
ي،زز

لل االي ي

للهير

اليض

بدأ

للص إيإذ.
الى لل ،إال

ي هم للهير لل االي ي خي كخع
بي لألق إم اللل كلرز.
ياالم للهير

لل االي ي لل ،قك بي

اإ ب ةصصإذ لل،إ يي

ع طبي،ك لل،

ب كلرز للصإك للا يك.

1

ي اح لل لال للإكيك لي،إ يي

2

ي،زز لل لال للكالل لل ،االيك لي،إ يي .

5
6

للكل إء

اللل كلال ي .

م.

4

مناسبة

منتمية

ي الخك بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ًير

القيادة

3

غير

منتمية

غير

مالحظات

ي ،إ

لل لال

يبإدك لل لال

مناسبة
بدلء آكلئهم.

ع لل،إ يي ب،د ال إالل .
ب ،ج لل شر ذ للشةصيإذ

لل ي اللرس لل،إ يي .

يباي لل لال  ،ق س بإل،إ يي ،يى أ إس للاقك

اللل ،إال لل بإد .

ي إ،د لل لال لل،إ يي خي ا ي

هإم لل. ،
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

مالحظات

م.
1
2

مناسبة

الحوافز

اح للإاللخز ،يى أ إس ا إئج  ،ييك قييم

لألدلء.

3
4

ي اإ ب لل لك ب ع لل رهالد لل ب ال .
ي اإ ب لل لك ب

قطإ غز.

6

2
3
4

التكنولوجيا المتوفرة

2

مناسبة

منتمية

لل قايإذ خي رإ ل كشإد اللل ،ج للا ي.
هم لألرهز اللألداللذ خي ة ض

لل رهالد لل ب اب لس.

ا رم لألداللذ اللل قايك لل الخك

الى

ع طبي،ك

لل. ،

ه م ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك بصيإاك
لألرهز اللل ،دلذ بشر دالكب

ك.

هم لل رااللالريإ لل الخك ب الخيك للالقذ.
لل

،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك إلى لل إ ي

م.
1

مناسبة

غير

منتمية

غير

مالحظات

 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى أإدث

5
6

ع للالكالف لالق صإديك خي

اح للإاللخز ب،دللك.

م.
1

مناسبة

منتمية

ه م ل دلك بإلإاللخز لل ،االيك.

ي الخك االإم إاللخز الل(ح.

5

غير

منتمية

غير

مالحظات

ك.

المشاركة في اتخاذ القرار
إك

ل دلك ،يى

ل ةإ للقكلك.

ي ي ،لل،إ يي

شإكرك لل،إ يي

مناسبة
ب ،ييك

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك

للص إيإذ للقإاالايك خي ل ةإ للق لككلذ.
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

مالحظات

3
4
5
6

ي،قد لل لال لالر إ،إذ للدالكيك لل الإك.
ه م ل دلك ب شالك الب لالة صإ

للقكلك.

م  ،ييك ل ةإ

بإلصإك للا يك

للق لككلذ خي ل دلك لل،إ ك
ة

 ،ييك شإالكيك.

ي ي ،لل،إ يال ب كلرز للصإك للا يك لل لً ذ
لل ي

إ،دًم خي لل شإكرك بإل ،ييك لالدلكيك.

م.
1

،اد ل ةإ

مناسبة

االتصاالت

غير

مناسبة

هم أ إليب لال صإ لل الخك ب بإد لل ،يال إذ

الللةبكلذ بي

كلرز للصإك للا يك.

2

 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى ال إئ

3

اال ال إئ لال صإ لل الخك

ر البك الش اليك

4

ك بط أق إم ال كلرز للصإك للا يك بأاال ك

5

ي ح بإ ةدلم اللقع لل اللص لالر إ،ي خي

6

الخك ل دلك لل،إ ك لالإإذ إ ،ايك ل صإ

ل صإالذ إدياك.
ال قايك).

ل صإ دلةييك .)On Line System
بإد لل ،يال إذ.

بإل،إ يي اللصدلك لل ،يي إذ.
مالحظات تفيد الباحث:

. ..................................................... .1
. ..................................................... .2
. ..................................................... .3
. ..................................................... .4
. ..................................................... .5
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منتمية

غير

منتمية

مالحظات

استبيان االتزان االنفعالي.

تعريف االتزان االنفعالي :قدك لل،إ يي بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى لل إرم بإا ،إال هم

خي اللرهك لل اللقف اللل ايكلذ بإيث ي إقق لال لز ،اد ل إق لالا ،إالذ ع لل القف اللل ايك

اليقإس بإلدكرك لل ي يإص ،ييهإ لل بإالث خي ل رإب س ،يى قيإس لال لز لالا ،إلي لل ،د

ةصيصإد ليد لك ك للإإليك.
م.
1

مناسبة

القدرة على ضبط االنفعاالت

2
3

أش،ك بأااي اإرح خي لأل ،إ لل ي أقالم بهإ.

4

أ ،ى لإلص ل بي لل ةإص ي .

5

أدك ،ريدلد لا ،إالذ لرةكي .

7
8
9

مناسبة

منتمية

ي رااي لل،يش خي اإطق زدإ ك.
أإ

6

غير

منتمية

غير

مالحظات

( الط لل. ،

ةكيك لرةكي بصدك كإب.

أقإب

لألإدلث لل لل ك لل ي صيب

أاز،ج راي لدك
ر ،ي.

أكد ل

إء ه إ رإاذ لل،اللقب.

ألرأ إلى اإال

لل،قإقيك لل هدئك ،اد

اللرهك

لل( الط.

 10أ إرم ب ل ي ،اد لل (ب.
م.

المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

1
2

أ أقيم كي،إد ع طبي،ك لل يكلذ.
أخرك بأشرإ

3

ي م يالري بإل كالاك.

4

أ ريف ع للالكالف لل إيطك بي.

5

أقالم بأ ،إ يص،ب ،يى لرةكي للقيإم بهإ.

6

أ قب لا قإدلذ لرةكي .

7

أ ،كف بأةطإئي ب هاللك الأقالم بإال ،لك ،اهإ.

8

أبدأ ب صإلإك لرةكي .

ة ي ك ،اد ،ك(ي ل شريك.
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مناسبة

غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

مالحظات

9
10

أ ع ب هإكلذ اللص
لرةكي .
ي ه

2
3
4
5
6
7
8

للاقإش الللرد

،يي لالا إإب

غيك

لل يد.

م.
1

خ،إلك ،اد لل إدث أ إم

الشجاعة في التوجه نحو المستقبل
أكى بأ لل
أإ

للإإ(ك اللل إ(ي.

ركبك ل إقيق للارإل خي

لل ش

قب .

أكى بأ لل قدم لل،ي ي خكصك ي ر لال

إد

اهإ

خي طاليك أدلئي.
غإلبإد إ أقالم بأ ،إ ل بإقيك.
أ شيك الب لالة صإ

خي ل ةإ ق لككلذ صيكيك.

،اد إ أاللرس ص،البك

أغيب للااللإي لاليرإبيك ،يى للااللإي لل يبيك.
أاإ

إئ بأ لل

قب

يرال ر ي د.

م.

التنظيم الذاتي لالنفعاالت

1

أإ ال بهدالئي ،اد لل ،كض ل شريك.

2

أ طيع لل كريز ،اد لل ،كض لي( الط.

مناسبة

3

أاالك بش الليك ل إ أقالم بس

4

ياق لرةكي بي لي طي،الل لال ،إد ،يي رييإدل.

5

مناسبة

منتمية

لالليك رإخك للق لككلذ لل ي أقالم بهإ.

أ ،قد بأ
لل

قب أخ(

مناسبة

غير

منتمية

غير

مالحظات

أ ،إ .

أدلخع  ،آكلئي ،اد لق اإ،ي بهإ.
ع لل يك بشر إيرإبي.

6

أ ،إ

7

لدب للقدك ،يى لل ريك للابي .

8

أرد ص،البك خي للبقإء الإيدلد ب،يدلد  ،لرةكي .
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غير

مناسبة

منتمية

غير

منتمية

مالحظات

مالحظات تفيد الباحث:
. ..................................................... .1
. ..................................................... .2
. ..................................................... .3
. ..................................................... .4
. ..................................................... .5
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ملحق رقم ( :)3أدوات الدراسة بعد التحكيم
دولة فلسطين
جامعة األقصى بغزة
أكاديمية اإلدارة والسياسة
تخصص القيادة واإلدارة

األخوة العاملين باإلدارة العامة للصحة النفسية في محافظات غزة.
تحية طيبة وبعد ......م
يقالم للبإإث بد لك ك ب،االل  " :المناخ التنظيمي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى العاملين
في اإلدارة العامة للصحة النفسيةل ال ل ،ل ر إالد ل طيبإذ للإصال ،يى دكرك لل إر يك.
ال إقيقإد ألًدلف للد لك ك قإم للبإإث بإالط

،يى لألدبيإذ ل دلكيك الللا يك لل إبقك

القإم بإ،دلد ل بيإ لقيإس لل اإخ لل االي ي الل بيإ لقيإس لال لز لالا ،إلي.
ل ل أكرال

يإد رم لالرإبك ،يى ل

إك للبيإاإذ للشةصيك ام قكلء ،بإكلذ ر

ل بيإ الال(ع  ،ك  )أ إم للكأب لل ق ع للاللقع إيث أاس ال الرد ،بإكلذ صإيإك
الأةكى ةإطئك إا إ ًي ،بإك ،

للا يك .ر ل ،خإ للبيإاإذ لل ي
إ ك.

اللقف ،كض لهإ دلة

 ،ي ،بإ دلك لل،إ ك ليصإك

يدال بهإ ًي خقط ألغ لكض للبإث لل،ي ي ال ،إ
شإر لدك لرم إ

لل ،إال
للبإإث
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ب كيك

صبإي خكإإذ

أوالً :استمارة البيانات الشخصية.
 .1الجنس:
 .2الحالة االجتماعية:

أااى.

رك
أ،زب /آا ك
طيق /طيقك

 .3المؤهل العلمي:

دبيالم
إر يك

 .4سنوات الخدمة:

 5االلذ خأق
 15-11اك
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زالج /زالرك
أك  /أك يك
برإلالكيالس
در ال لك
 10 – 6االلذ
أراك

 15اك

ثانياً :استبيان المناخ التنظيمي.

المجاالت
م.

موافق بدرجة
كبيرة

أوالً :الهيكل التنظيمي

1

ي الخك بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ًير

2

ي صف للهير لل االي ي بإل كالاك للرإخيك.

3

ي،زز للهير لل االي ي بدأ اليض للص إيإذ.

4
5
6

ي هم للهير لل االي ي خي كخع

الى لل ،إال بي لألق إم

اللل كلرز.

ياالم للهير لل االي ي لل ،قك بي للكل إء اللل كلال ي .
اإ ب ةصصإذ لل،إ يي

ع طبي،ك لل،

7
1

ي اح لل لال للإكيك لي،إ يي

2

ي،زز لل لال للكالل لل ،االيك لي،إ يي .

4
5

ي ،إ

للهير لل االي ي الص إد الالي يإد الل(إإد.

لل لال

يبإدك لل لال

بدلء آكلئهم.

ثانياً :القيادة

ع لل،إ يي ب،د ال إالل .
ب ،ج لل شر ذ للشةصيك لل ي اللرس

لل،إ يي .
يباي لل لال  ،ق س بإل،إ يي

لل بإد .

،يى أ إس للاقك اللل ،إال

6

ي إ،د لل لال لل،إ يي خي ا ي

7

ي ،د لل لال ،يى االإم االلب ال،قإب ،إد .

1

ه م ل دلك ب شريع لل،إ يي .

2

ب كلرز للصإك

للا يك.
ي(

3

االي ي اإ ب.

هإم لل. ،

ثالثاً :الحوافز

اح للإاللخز ،يى أ إس ا إئج  ،ييك قييم لألدلء.

3

ي الخك االإم إاللخز الل(ح.

4

ي اإ ب لل لك ب ع لل رهالد لل ب ال .

5

ي اإ ب لل لك ب ع للالكالف لالق صإديك خي قطإ غز .

6

اح للإاللخز ب،دللك.

7

اح ل دلك إاللخز شري،يك لي الالف لل اإلي.
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جداً

كبيرة متوسطة منخفضة

منخفضة
جداً

م.
1
2
3
4

كبيرة

رابعاً :التكنولوجيا المتوفرة
 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى أإدث لل قايإذ خي
رإ ل كشإد اللل ،ج للا ي.
هم لألرهز اللألداللذ لل إإك ل

ةدلم خي ة ض

ا رم لألداللذ اللل قايك لل الخك ع طبي،ك لل. ،
ه م ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك بصيإاك لألرهز اللل ،دلذ
ك.

بشر دالكب

5
6

،ى ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك إلى لل إ ي لل

1
2
3
4

قدم ل دلك لل،إ ك

1
2

دكيبإذ خ،إلك لي،إ يي

ك.
رإ

خي

لل رااللالريإ.
خامساً :المشاركة في اتخاذ القرار

إك

ل دلك ،يى شإكرك لل،إ يي ب ،ييك ل ةإ للقكلك.

ي ي ،لل،إ يي

بإ دلك لل،إ ك ليصإك للا يك للص إيإذ

للقإاالايك خي ل ةإ للق لككلذ.
ي،قد لل لال لالر إ،إذ للدالكيك لل الإك.
ه م ل دلك ب شالك الب لالة صإ

،اد ل ةإ للقكلك.

م  ،ييك ل ةإ للق لككلذ خي ل دلك لل،إ ك بإلصإك للا يك

5
6

الى

لل رهالد لل ب اب لس.

هم لل رااللالريإ لل الخك ب الخيك للالقذ.

7

ة

 ،ييك شإالكيك.

ي ي ،لل،إ يال

ب كلرز للصإك للا يك لل لً ذ لل ي

إ،دًم خي لل شإكرك بإل ،ييك لالدلكيك.

بي

هم أ إليب لال صإ

لل الخك ب بإد

كلرز للصإك للا يك ب هاللك الي ك.

سادساً :االتصال والتواصل

لل ،يال إذ الللةبكلذ

 ،د ل دلك لل،إ ك ليصإك للا يك ،يى ال إئ ل صإالذ إدياك.

3

اال ال إئ لال صإ لل الخك

4

ك بط أق إم ال كلرز للصإك للا يك بشبرك ل صإ

ر البك الش اليك ال قايك).
دلةييك

.)On Line System
5

ي ح بإ ةدلم

اللقع لل اللص

لالر إ،ي خي

بإد

لل ،يال إذ خيس بال ،الي ك اي يالق .)....
6

جداً

الخك ل دلك لل،إ ك لالإإذ إ ،ايك ل صإ

اللصدلك لل ،يي إذ.

بإل،إ يي
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كبيرة متوسطة منخفضة

منخفضة
جداً

استبيان االتزان االنفعالي.
المجاالت
م.
1

تنطبق علي بدرجة
كبيرة

أوالً :القدرة على ضبط االنفعاالت

جداً

ي رااي لل،يش خي اإطق زدإ ك.

2

أإ

3

أش،ك بأااي اإرح خي لأل ،إ لل ي أقالم بهإ.

4

أ ،ى لإلص ل بي لل ةإص ي .

5

أدك ،ريدلد لا ،إالذ لرةكي .

كبيرة

( الط لل. ،

لألإدلث لل لل ك لل ي صيب ر ،ي.

6
7

أاز،ج راي لدك

أ ،ى بأال أكد ل

8

ألرأ إلى اإال لل،قإقيك لل هدئك ،اد اللرهك لل( الط.

9

أ إرم ب ل ي ،اد لل (ب.

1
2

أ أقيم كي،إد ع طبي،ك لل يكلذ.
أخرك بأشرإ

3

ي م يالري بإل كالاك.

4

أ ريف ع للالكالف لل إيطك بي.

5

أقالم بأ ،إ يص،ب ،يى لرةكي للقيإم بهإ.

6

أ قب لا قإدلذ لرةكي .

7

أ ،كف بأةطإئي ب هاللك الأقالم بإال ،لك ،اهإ.

8

أبدأ بإال ،لك لآلةكي .

9

أ ع ب هإكلذ اللص خ،إلك ،اد لل إدث أ إم لرةكي .

إء ه إ رإاذ لل،اللقب.

ثانياً :المرونة في التعامل مع األحداث المختلفة

ة ي ك ،اد ،ك(ي ل شريك.

للاقإش الللرد غيك لل يد.

10

ي ه ،يي لالا إإب

1

أإ ال بهدالئي ،اد لل ،كض ل شريك.

2

أ طيع لل كريز ،اد لل ،كض لي( الط.

ثالثاً :التنظيم الذاتي لالنفعاالت

أ ،إ .

3

أاالك بش الليك ل إ أقالم بس

4

ياق لرةكال بي لي طي،الل لال ،إد ،يي رييإدل.

5

أدلخع  ،آكلئي ،اد لق اإ،ي بهإ.

6

أ ،إ

ع لرةكي بشر إيرإبي.

7

لدب للقدك ،يى لل ريك لل

8

أرد ص،البك خي للبقإء ب،يدلد  ،لرةكي .

ايك.
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متوسطة منخفضة

منخفضة
جداً

م.
1

رابعاً :الشجاعة في التوجه نحو المستقبل
قب أخ(

أكى بأ لل

2

أإ

3

أ ،قد بأ لل ش

4
5
6
7
8

كبيرة
جداً

للإإ(ك اللل إ(ي.

لالليك رإخك للق لككلذ لل ي أقالم بهإ.

أكى بأ

ركبك ل إقيق للارإل خي لل

لل قدم لل،ي ي خكصك ي ر

طاليك أدلئي.

قب .
إد

لال

اهإ خي

غإلبإد إ أقالم بأ ،إ ل بإقيك.
أ شيك الب لالة صإ

،اد إ أاللرس ص،البك خي ل ةإ

ق لككلذ صيكيك.
أغيب للااللإي لاليرإبيك ،يى للااللإي لل يبيك.
أاإ

إئ بأ لل

قب

يرال ر ي د.

انتهت العبارات
شك ارً لحسن تعاونكم
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كبيرة

متوسطة منخفضة

منخفضة
جداً

