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 قال تعاىل:

ِي َخلََق  ﴿  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلذ
ۡ
نَسََٰن ِمۡن َعلٍَق  ١ٱۡقَرأ   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

ۡ
ٱۡقَرأ

ۡكَرُم 
َ
ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَِم  ٣َوَربَُّك ٱۡۡل نَسََٰن  ٤ٱَّلذ َم ٱۡۡلِ

 َعلذ
وَ    الَعَيق      لَۡم  َما لَۡم َيعۡ   {1-5}س 

 

 وقال تعاىل:

َِٰت  ﴿ َمََٰو ۡمر  بَِديُع ٱلسذ
َ
ۡرِضِۖ ِإَوَذا قَََضٰٓ أ

َ
َما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َوٱۡۡل ا فَإِنذ

وَ    الَبَقَر     َفَيُكوُن   }117{ س 
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 اإلِهْــــدَاء
ه تعالى حمدا كمهرا طهبا مبا كا  بدايًة أتبتل شكرًا لربي العيي القدير، شكرا ال ينبغي ألحد سواه، وأَحمد 

العظهم ونعم  السابغة وفقني هللا   ك مال  لره المرحية  التعيهمهة ، وأتم لي بحمده   فه ، فبفضي  الكريم وَمن  
وتوفهق  كتابة  لره الرسالة  العيمهة ، وأنا أتفهؤ ظالَل كرم   ونعم   في كل حركة  وسكون أسأل   في هيهائ  

ي   خالصا لوجه  الكريم، وأن يتقبي  مني هيى ما فه أن يكون  ل والتقصهر فإن   بي من الخي  هميي ك 
 الغفو  الرحهم.

 

ي   األمل    لىصاد، والحَ  ل الراحة  م ن أج   مل والكد  حو العَ بي نَ  فعه  ا دَ مَ الَ ي طَ الت      القو    لى  صفه  ما هَ الري ك 
يا  وح  الر   فوَ يا َص   لهكَ  اآلن، يه   ل م ني ما أنا هَ عَ الري جَ  ألول  ا، الم عيم اانتشيني م نهَ  الهأس   بي أ ياح  

هدكَ فَ  دي  لهكَ لا أنا أل   ا،َمن  بهتني صغهرً  هَه م ن قاسَ  م  كَ ولَ ، مل  والعَ  يم  الع   الد   ق  تقي ًدا ب  ، م  ربهتكَ وتَ  خر ج 
ا، َض وب ك الر    م نكَ  ئ  متي  يَ  يَ يب  وقَ ا هرً كم   هكَ يً هً  هللاَ  مد  حَ أَ  م  كَ يَ فَ  ي،د يا أب  عَ اس  فَ  اآلنَ  لكَ ذَ  تاجَ كي ترى ن   عب  الت  
  وحالر   فقةَ يَّ يا خَ ى هن  رَض  تَ الَّ هَ فَ 

 يب ..ب  ي الح  الد  و  
 

وحي ق  س  ً  تَ  دَ ا وً ي، يَ وف  ر  ح   يب ك  قَ  سَّ مَ تَ  ن  أً  ونَ د   ه  ر  ي لَ ات  مَ ي  كَ  بَ ت  كً أَ  ن  ي أَ ن  ع  سَ يَ  ل  لَ َوالهك  يا أ مي،    ي   
ب    يدَ ز  تَ ر وَ شاه  المَ  فَ لطَ أَ  را ل نا، هيى لَ  ونَ ك  كي أَ  ا اهً ك بَ م ن ه مر   هه  نَ ف  ا َمن أَ ك يَ  له   الح ب  م هظَ ي أَ م ن ح 

يمات   يم  الع   وب     ها د  ب   ك  ي  س  ي أَ ت  ي ال  ت  الَ سَ     رح  طَ أَ  د  عَ ق  المَ  ي ت  ل  و  االن   ةَ عَ ق  ا ب  ي، يَ ب  ي  ا قَ هَ ان  كَ مَ  ر د ً ا ز م  ، يَ والع 
ٌف ق   أنا اآلنَ ا أَ لَ  ،يت  ق وَ  ك  يوه  ض   هن  م ن بَ  ، وأستمد  ك  ئ  احشَ أَ  هنَ بَ  قَ يَ خ  ي أ  ب ي كَ  هللا   نَ ذ  أَ  هنَ ح   ها َ حَ الَ  ي  تن  دَ ل  أَ 
ب   بتاج   اً جَ وَّ تَ م   ،ك  يب  قَ  مة  ظَ هَ  مامَ أَ  يَ أس  ي  َ حن  أَ  ي بالر   م  قس  أ   يبي، وإنَّ  عب ك  وتَ  ك  مي  حَ  اج  تَ ن   ك  له      دي  ل  أ   ك  ح 
بك  أنني أً   َض واأل ماتَ السَّ  قَ يَ خَ  ل    د   يا وَ  ح   .يت  شَ  ك 

 .. ون  ن  الح   مي  أ   اي   يك  ل  إ  

ن وَنة  َيا يا مهنَ يَ ع  تَ ي، أَ بت  هَ ب  حَ َزوَجت ي،  نه  أَ ، فَ احة  الرَّ وَ  ال  مَ م ن الجَ  ةٌ وجَ مز  أ   ك  نَّ ي أَ ب  ي  قيب  قَ  َأيَّت ها اليََّؤلؤ   الَمك 
وح  سكَ ، وأنه  مَ يق  ر  ى الطَّ ل دَ  حوَ نَ  يَّ ب   هر  س  ي يَ ل ر  ا هل  م  ل الجَ م  األَ  ة  فعَ د   نهَ  مرات  ها هَ ت رلق   هنَ ي حَ ن     ا الد 
كرَ  ق  حَ  ك  ٌض أن أ لديَ ب  ا نَ ي يَ ل   ي، كهفَ ت  الَ سَ     هل  ب  ي سَ ي ف  هال  اليَّ  رَ ج  ميه  لَ حَ تَ  ا م ن  ، يَ ها   الحَ  ب  تاه  مَ وَ   ك  ش 
ب   هم  ظ  هَ وَ  كره   حقَ  حمنَ الرَّ  رَ شك  أَ  ي أن  ل   هفَ ، كَ ي    د  الوَ  يب ك  ي ب   قَ ن  ددَ ك الري أم  ح    االً َص و   ي ب ك  ن  ددَ م  أن أَ  ش 
ك  ي وَ ن  كَ س  مَ  عيك  جَ ًة وَ وجَ زَ  ي ب ك  فن  رَّ شَ وَ  ، يَ أنَ  الزوجة   مَ ع  نَ  ك  كًرا لَ ي، ش  ت   احني وَ س  وً ا  ه  ش   يىَّ هَ  رت  بَ َص  ن  ا مَ ه 
 . األيام   دافعةَ م  ي وَ هال  لجَر اليَّ  تحميه  حث  والد اسة ،  فَ يى البَ ًفا هَ ك  عتَ ا م  ههَ نه ف  ك  ،  وااًل ط  

 (( زوجتي الغالية،،يات  األمنغلى أي لها و ب   ص ح  ال  ع خ  ))م  
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  لىهم، ت  كَ ح  ي َض ف   اد َ عَ سَّ الم، وَ ه  هون  ع  ب   فاؤلَ  ى التَ أَ  ن  مَ  ،  لىديب  كَ  رات  يَ فَ ي وَ ت  ب  ح  أَ  لى    كتبَ  أَ الَّ لي أَ  هفَ كَ وَ 
 سوى ك لَ  م  ه  هون  ي ه   ى ف   أَ الرين الَ  البريئة   نفس   ، واألرَ ال  الطَّ  يوب  الق    لى مه   ب  الَّ     ها   و الحَ حي  و وال تَ يَّ حَ تَ  ن  مَ 
ي ن  ف  ي شرَّ  م  كَ ي وَ ائ  بنَ كم يا أَ ب  ح  أ   م  كَ  ،هاب   ونَ عٌ فَ نَ يَ وَ  ونَ ع  ف  تَ ن  التي يَ  يم  ة م ن الع  همَ ظ  العَ  هر   س  المَ  ره  لَ  مال  ك   ي ف   ل  أمَ 
 ،ات  يمالع  وَ  يم  الع   هاد َ شَ  دينَ قي  م م تَ اد  القَ  قه  ي الوَ را ف  ي لَ قعد  ي مَ وا ف  يس  ج  تَ  أن   ر  نتظ  ألَ  إنيَّ م وَ اك  بَ أَ  ونَ كَ أَ  أن  
 ..مهنَ ال  العَ وَ  رينَ اك  الشَّ  هل  ب    سَ  نَّ 

 ينور الع  ح   بة  حبيال يت  ابن  و   البراء   الغالي ابني  

 اح  جَ م والنَّ ي  الع   تاج  اًل ب  يَ ي م كَ ق  واَ ش  أَ  مَ ظَ ه  أَ  يَ حك  أَ ي، وَ ت  هَ ح  تَ  هم  ظ  هَ  لَ  س  أ   ن  أَ  ه  ر  ي لَ ات  م  يَ كَ  هنَ ي شرفني ل نا، بَ  م  كَ لَ وَ 
ل  م س  ه  لَ  يب  القَ  ك  ي  تَ م   يَ اَل  ن   لى مَ  ي   د  ل  الري أ   ايا نَ ثَ  نَ هَ بَ     اسمَ ط ر لى الري سَ ،    قات  بالي    ف  غَ شَ وَ  وق  شَ  وى ك 
ها ،  لى حال هها من َ وهة  ًنا ف  آم   ات  مَ ضن السَّ ح   حوَ اًل نَ ح  تَ م ر   بَ لَ ، الري ذَ  له    وق  الشَّ      راَ حَ ا ب  أللَ مَ وَ  وح  الرَّ 
 ات  اوَ مَ ا السَّ هَ رض  ة  هَ نَّ جَ  في   قات  الي   اًل  ب  مَ نها أَ الد   ه  ي لرنا ف  كَ رَ تَ ا وَ هَ يَ ه  ب    سَ اَ تَ اخ  وَ  ةَ نَّ الجَ  رَ ثَ ي آَ الر   الي  ي الغَ خ  أَ 
 .وق  الشَّ  ا   ي نَ ن  ه  ن  ض  ت   م  كَ لَ ، وَ بشير عبدالعال :يده  الش  ي خ  أَ  كَ ه  لَ ،     ض  األَ وَ 

 ي..خ  ا أ  ي   ك  ي  ل  إ

ه م أ ب و م حم د،  ي أ د   هنَ حَ  ه   يَ هَ  ئ  ت ك  ي أَ الر   د  نَ الستتتتتتتتتتَّ  ه ة  ح  تَ  ونَ ا د  رَ هَ كَ  ف  في موق   ونَ أكَ  ن  ي أَ ن  ع  ستتتتتتتتتتَ ل يَ لَ وَ أ خ 
ات  غ  م نَ  امَ مَ ي أَ أز    ب     هللا   د  شتت  ي يَ الر   د  عضتتَ الَ  َأَخي الَغال يا ، هَ ي الحَ ن  بَ ت تع   نها، فأنا ال أتأم ل   صتت   عدحهاً  بَ  الد 
ي أ خوات ي: آمال  َأنستتتتتتتتتتتي الو هًما، ظ  هَ     ب  يا َمن ح   هكَ لَ     ،يماق  ن أهَ م   ه  رجَ خَ  ةً مَ ي  كَ  كَ يصتتتتتتتتتتت  أن تَ  ، أ دت  أخ 

ي أحمد  ومنال، ووفاء، وأسماء، ومن ة  ا.ت واحترامً حهة وفاً م تَ ك  لَ  بالروح   الروحَ  ونَ د  سن  ن تَ يا مَ وأ خ 

 إخوتي وأخواتيي نيتيا د   محبك  أ  

 هزاتاأل الزمالتو  ،لي خالل الرحية الد استتتتهة ت  الري كانوا خهر الرفقا "شــبعة رف "زمالئي في  ىأنستتتتوال 
 "شعبة غز ".ن م

 عَ الفريد لقافيتي، فرف كمأشتكر  دهم " زمالء العمل" ر  العم ت  لحظا أجملمعهم  احبائي الرين هشته    لهكم
 حبائي.أقد كم  هللا  
وا وما ح  َض  ن  مَ   لىل، واس  انا البَ سرَ أ، ان  جَ والسَّ  جن  الس    الري  قَ  را   األحَ    لى   أن ألدي لرا العمل نيسر  ثم يَ 
 ر   ال  الستتتتتتتتتتتتتتَّ  ون  العه    ل ىوا، ي  حَ و وا تَ ي  ا حَ مَ نَ ي  ، أَ ا   و  الم   ها   خَ األَ  غها   األَ  حرا   األ  لى، انا األبطال  رحَ وا، جَ ي  خ  بَ 
ًدا،  لىة  يهت  اخ  التدَّ  ا    زَ ي وَ ب  تستتتتتتتتتتتتتت  ن  م   نت  ادً  َوج  رى هيى ثَ  رابطهنَ ين الم  دَ الت  جتَ الم   قهتد   العَ  راس  حَ ين و  التد   ا   متَ ح    قتَ
 .بة  حبهال يسطهنَ ف  

 ... منِة الزَّمرارِوَ  البُعدِ ولُ طُ هُكرَسانا ذِنْأَا، وَلينَعَ قُّحَ لهُ نْمَ لِكُ ىلإِ



 ح
 

 شكر وتقدير
    ليَ أَ  مَ هظَّ وَ  ه  نا   مَ  و فعَ  يمَ الع   َس دَّ هو الري قَ فَ  ،ف  رَ شتتتتتتتتتَ  ل  مَ كَ أَ     ب   مل  العَ وَ  ف  يَ خَ  فضتتتتتتتتتل  أ مَ ي  الع   لَ عَ ي جَ ر  ال   لل   الحمد  

ٖۚ  َتن ز يي   : حكم  ي م  ف   الَ قَ فَ  هَ ا َ دَ  ا كَ بَ وَ  وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰت 
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱَّلذ ُ ٱَّلذ  }11{ الم َجادَلة    يَۡرفَِع ٱَّللذ

 عترك  ي م  يم ف  الع   ةَ نَ هف  ستتَ  ادَ قَ  وستتيم، يه   هَ  ى هللا  ي  صتتَ  حمد  م   القدير   صتتي   الم  وَ  هر  ه  الشتت   عيم  يى الم  هَ  المً والستت   ال ً والصتت  
ي ًما فقال: ) وم  فه  المَ  هل  صتت  حَ وتَ  يوم  الع   ب  يَ ي طَ ف   بَ غَّ  َ وَ  الة  صتتَ األ ئ  اط   لى شتتَ  ة  هالَ الجَ  َيَك َطر يًقا َيي َتم س  ف ه   ه  َمن  ستتَ

َل َّللاَّ  َل   َطر يًقا  لى ال َجنَّة     :ما بعدأ (َسهَّ
ي   باح  مص  ب   نا َ أَ  ن  مَ   لى  هن .. فَ ا  العَ  انَ لَ ذَ   أَ م  ه 

 .. م  عي  التَّ وَ  يم  الع   بهل  و سَ حَ الت هَّ  نَ دى لَ وَ 
يمات   واضعَ   تَ م  عي  ب   هرَ ظَ الري أَ   لى  ..الع 
ل  َترَك ف  وَ   .ة.صمَ بَ دي  لَ  رف  حَ  ي ك 

 (الرسالة( ))مشرف
 األستاذ الدكتو 

 هــــــامي سليم أبو طـــــس
 ألجيكا الح ب والوفات خالًص 

تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتالتي دوَن أن  أن أكمتتتتتتتتتتل  ي قبتتتتتتتتتتل اآلنفتتتتتتتتتتال ي مكننتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتب لَ أوص   التقتتتتتتتتتتدير أللتتتتتتتتتتل التقتتتتتتتتتتدير والح 
ـــــــد تور ـــــــدهون  :ال ـــــــراهيم الم ـــــــد إب ـــــــد تور محم ـــــــو ي :وال ـــــــي األ  ـــــــد عل رين اليَّتتتتتتت منصـــــــور محم

تتتتتتتتتتتتل تقتتتتتتتتتتتتدير والتمتتتتتتتتتتتتام بال تتتتتتتتتتتتال بك  هيتتتتتتتتتتتتيَّ بقتتتتتتتتتتتترات  ا وأثنهتتتتتتتتتتتتموافقتتتتتتتتتتتتة هيتتتتتتتتتتتتى مناقشتتتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتتتالتي، تفض 
تتتتتتتتتل  ا أيًضتتتتتتتتتالرستتتتتتتتتالة، الشتتتتتتتتتكر موصتتتتتتتتتول لهمتتتتتتتتتا  وتوجهتتتتتتتتت  الزمتتتتتتتتتهن  كمتتتتتتتتتال موه متتتتتتتتتن نصتتتتتتتتت   دَّ قتتتتتتتتت ام 

، ختتتتتتتتتالو الوفتتتتتتتتتات والتقتتتتتتتتتتدير  ثرائهتتتتتتتتتا متتتتتتتتتن  حهتتتتتتتتتق هيمهمتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتىفضتتتتتتتتتوا أَ  م  َكتتتتتتتتتلَ لتتتتتتتتتره الد استتتتتتتتتة، وَ 
 لكما.

تتتتتتتتتتت رح العظتتتتتتتتتتتهم، التتتتتتتتتتتري منحنتتتتتتتتتتتي فرصتتتتتتتتتتتة العيتتتتتتتتتتتم والتتتتتتتتتتتتعيم، األكاديمهتتتتتتتتتتتة أمتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتتن  دا   لتتتتتتتتتتترا الصَّ
ـــــــد تور/ ى خرجتتتتتتته  بنتتتتتتتات  العتتتتتتتا فهن، التتتتتتتتي استتتتتتتتقهه متتتتتتتن بحتتتتتتتر هيمهتتتتتتتا حت تتتتتتت ـــــــدهون محمـــــــد ال ال

ـــــــــي ـــــــــة اإلدارة و رئ ـــــــــد تور/ عمـــــــــاد، سياســـــــــةلاس أكاديمي ـــــــــد ن وال ـــــــــب  ال ـــــــــو رحمـــــــــة النائ أب
تتتتتتتتتب ألتتتتتتتتتديها لكتتتتتتتتتم ولجمهتتتتتتتتتع العتتتتتتتتتاميهن  األكـــــــــاديمي تتتتتتتتتل الشتتتتتتتتتكر والعرفتتتتتتتتتان محفتتتتتتتتتو   بعبتتتتتتتتتا ات الح  ك 

 .في بنات العيم والتعيهم في لرا الصرح األكاديمي الشامخ



 خ
 

ر  النَّا« ك  ر  َّللاََّ َمن  ال َيشتتتتتت  ك  (، فكهف ل ي أال آخر بحديم  ولو لكرا حدثنا  ستتتتتتول هللا )  » َس ال َيشتتتتتت 
ل جزيل ستتتأ    المنطيق ي من لرالفضتتتل، فإن  أللل ا ارفانً وه   ا، وفاتً األول والقدو  الحستتتنة لنا جمهعً  المعيم  
كري  يمات  فع هللا قد لم وشأنهمش    لره: د استي، الرين أخرت هنهم م قتبسات خالل  لى الع 

 المــــدهـــــــــون  راهيممد إبد. مح

 طـــــهــامـي سليـــم أبـــــو د. ســـــ

 حســـــن الطهـــــــــــراوي د. نبيـــل 

 د. عمـــــــــاد الـد ن أبو رحمــــة

 ـــــــان محمــود وشـــــــــاحد. غس

 الجريسي زد. محمد عبد العزي

 حمــد صــــــــادق عاشـــــــورد. م

 سعـــــــــد فطــــــــــا ـــرـــر د. تـامــــ

 يشعــاشــــــــــــــور جحأ. محمد 

 رأ. مـــحــــــمــــــد عاطـــــف العــــــكـــ

نتتتتتتتتته المعيتتتتتتتتتم هجتتتتتتتتتزت الكيمتتتتتتتتتات أن تختتتتتتتتترج فتتتتتتتتتي جمتتتتتتتتتال ، أستتتتتتتتتتاذي الحبهتتتتتتتتتب  لهتتتتتتتتتكَ  متتتتتتتتتا فعيتتتتتتتتته، ك 
تتتتتتتتتتتت  اآلن، منتتتتتتتتتتتر اليحظتتتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتتتى  أ شتتتتتتتتتتتدنيالتتتتتتتتتتتري  فتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتي الطريتتتتتتتتتتتق التتتتتتتتتتتري نقتتتتتتتتتتتف هنتتتتتتتتتتتد قم 

ي النجتتتتتتتتتاح برحابتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتد ه ونتتتتتتتتتو  هيمتتتتتتتتت ،  هتتتتتتتتتدادي لهتتتتتتتتتره الد استتتتتتتتتة كتتتتتتتتتان الم عيتتتتتتتتتم التتتتتتتتتري ألتتتتتتتتتدان
 نعم الم عيم أنه.

ل م   إلىو   تنامى في ذهني ووجداني اعل مني حرف   ن    

 ) خالص احلُب والوفاء والتقدير (

  



 د
 

 الدراسة خالصة
الوظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفي بوزا   الداخيهة  االستغراقفي تنمهة  ا بداههةدو  القهتتتتتتتتتتاد    لىالتعرف لدفه الد اسة 

 ئهستتتتهة لجمع البهانات  ستتتتتبانة أدا ً قهق ألداف الد استتتتة، تم تطوير اال، ولتحالفيستتتتطهنهةالوطني  واألمن
في وزا   ن مجتمع الد اسة من العاميهن وكرلك تم استخدام المنه  الوصفي التحيهيي، وتكو   ،الضرو ية

لباحث ( موظًفا هستتتتتتتتتتتتتتكرًيا، حهث قام ا10247غ هددلم )الفيستتتتتتتتتتتتتتطهنهة، والبال الداخيهة واألمن الوطني
 ة( استبان375تم توزيع )هني ، حهث الفيسط وى األمنباستخدام طريقة العهنة العشوائهة الطبقهة حسب ق  

( استتتتتتتبانة صتتتتتتالحة لغايات التحيهل ا حصتتتتتتائي بنستتتتتتبة 344وقد تم استتتتتتترداد ) ،هيى مجتمع الد استتتتتتة
 ( لتحيهل البهانات.SPSSالرزم ا حصائهة ليعيوم االجتماههة ) (، واستخدم برنام %95.2استجابة )

 أهمها: عدة، نتائج وتوصلت الدراسة إلى
بوزن نستتتتتتتتتتتتتتبي  مرتفعتة كتانته الفيستتتتتتتتتتتتتتطهنهتةالوطني  واألمنفي وزا   التداخيهتة  ا بتداههتةتطبهق القهتاد   -

 مرتفع. (78.8%)
بوزن نستتتتتتتتبي  مرتفًعا كان الفيستتتتتتتتطهنهةالوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة مستتتتتتتتتوى االستتتتتتتتتغراق الوظهفي  -

 مرتفع. (79%)
االستتتتتتتتغراق و  القهاد  ا بداههةبهن ( α ≤ 0.05هند مستتتتتتتتوى داللة )  حصتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة  -

 .الفيسطهنهةالوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة  الوظهفي
 االستتتتتتتتتتغراق( في α ≤ 0.05داللة )مستتتتتتتتتتوى  هند  حصتتتتتتتتتائهةتأثهر ذو داللة  لها ا بداههةأن القهاد   -

 .الوطني ليمحافظات الجنوبهة واألمنالوظهفي لدى العاميهن بوزا   الداخيهة 
 تي:نت ام التوصيات على النحو اآلو ا

د  والمبتتتتتتتدههن ونشتتتتتتره هيتتتتتتتى مستتتتتتتتوى التتتتتتتوزا    هتتتتتتتداد القتتتتتتتا ا بتتتتتتتدا  نشتتتتتتات مركتتتتتتتز أكتتتتتتتاديمي لرهايتتتتتتتة  -
 المبدههن.

 ،التتتتتتتتوطني واألمتتتتتتتتنالداخيهتتتتتتتتة  عتتتتتتتتاميهن فتتتتتتتتي وزا  التتتتتتتتوظهفي لتتتتتتتتدى ال االستتتتتتتتتغراقالنهتتتتتتتتوض بمستتتتتتتتتوى  -
المهمتتتتة  متتتتن المفتتتتالهم د  عتتتت ذ ي   ،التتتتوظهفي االستتتتتغراقهيتتتتى مفهتتتتوم  التتتتوزا  متتتتن قبتتتتل  وضتتتترو   التركهتتتتز

 .واستبقات الموظفهن والحفاظ هيههمالتي تؤثر هيى أدات العمل، وجرب 

 ،الشتتتتتتتامية م بتتتتتتالجود لتتتتتتتتزاهتتتتتتة لالا بداهالقهتتتتتتاد   وتأكهتتتتتتتدالمستتتتتتتمر  والتحستتتتتتهنثقافتتتتتتة التطتتتتتتتوير  تنمهتتتتتتة -
والتطتتتتتوير القهتتتتتادي، وتتتتتتوفهر كتتتتتل  ا بتتتتتدا وإتاحتتتتتة الفتتتتترص ليقهتتتتتادات لحضتتتتتو  المتتتتتؤتمرات الخاصتتتتتة ب

 بل لتحقهق ذلك.الس  

مباشتتتتتر في زياد  مستتتتتتويات االستتتتتتغراق الوظهفي، لرا يجب تنفهر  تأثهر نما ما لهاد  ل  هالتركهز هيى الق -
 .وإكسابهم المها ات المطيوبة تساهدلم هيى فهم التوقعات في العملبرام  تد يبهة لال تقات بالقهاد  التي 
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Abstract 
Study Title   : The role of creative leadership in the development of 

job involvement in the Ministry of Interior and National Security  

Palestinian 

By :    Hassan M. Abed AL all  ,Supervised by : Dr. Sami Saleem Abu Taha 

The study aimed to identify the role of creative leadership in the 

development of job involvement in the Ministry of Interior and National Security 

in the Palestinian. To achieve the objectives of the study, the questionnaire was 

developed as a main tool for collecting the necessary data. And the number of 

(10247) military personnel, where the researcher using the method of stratified 

random sample by the Palestinian security forces in the southern provinces, where 

375 questionnaire was distributed to the community of the study, was retrieved 

(344) (95.2%), and the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to 

analyze the data. 

The study reached several results, the most important of which are: 

- Application of creative leadership in the Ministry of Interior and National 

Security Southern provinces were high with a relative weight (78.8%) high. 

- The level of job involvement in the Ministry of Interior and National Security 

Palestinian was relatively high (79%) high. 

- There is a statistically significant relationship at the level of significance (α ≤ 

0.05) between the creative leadership and the job involvement penetration in 

the Ministry of Interior and National Security Palestinian. 

- Creative leadership has a statistically significant effect at the level of 

significance (α ≤ 0.05) in the job involvement of employees of the Ministry of 

Interior and National Security of the Palestinian. 

Recommendations were as follows: 

- Establishment of an academic center for the care of creativity and creators and 

spread it at the ministry level to prepare creative leaders. 

- Enhancing the level of job involvement of employees in the Ministry of Interior 

and National Security, and the need to focus by the Ministry on the concept of 

job involvement, which is one of the important concepts that affect the 

performance of work, and attract and retain employees and maintain them. 

- Developing the culture of continuous improvement and to affirm the creative 

leadership of the commitment to total quality, and to provide opportunities for 

leaders to attend conferences on creativity and leadership development, and to 

provide all means to achieve this. 

- Focusing on leadership because of its direct impact on increasing levels of job 

involvement, so training programs should be implemented to improve the 

leadership that helps them to understand the expectations at work and give 

them the skills required.  
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول .1
 مقدمة ال

 اويحقق فهه المؤستتتتتتستتتتتتة ، والقائد ا دا ي لو الري يقودا دا ية يعميهةلقيب النابض ال القهاد تعتبر 
وتبرز  ،يجعل  دا ت  أكمر دينامهكهة وحركهة الناج  لو الري والقائد ،التنستتتتتتتتتتهق بهن وحدات  وأهضتتتتتتتتتتائ 

بشتتتتتتتتتتتتتتكل هام تعني المنظمة، فالقهاد   هيه  العبت األكبر في تحقهق ألداف يقع  ألمهة القائد من أن  
 والتي من خاللها ،القهاد  وا مكانات االستتتتتتتتتتتتتتتمنائهة المتوفر  في الشتتتتتتتتتتتتتتخو الموجود في موقع  اتالقد

تجعيها  القهاد لممل لره المنظمات  حاجة وأنَّ  ،تابعه  والتأثهر فههم ابتغات تحقهق الهدف يستتتتطهع توجه 
ر ههوالتغ بالتطويرالتي تأتي  واالبتكا  دا با اد  هق  لىى تصتتتتتتل بها ر  حت  هبنات برام  كم  لىفي حاجة 

تمتيك مقومات و تبقى في الحاضتتتتتتتتتتتر  لو أن   نجاح أي منظمة ألنَّ  ؛في المستتتتتتتتتتتتقبل ترتبطوتبني كل ما 
 .النمو في المستقبل

هيى معتتايهر الجود  أ القهتتاديتتة التي تعتمتتد هيى تحقهق  ، لي الممتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتةا بتتداههتتةلقهتتاد  اوتعتبر 
لداف االستراتهجهة واالستشرافهة هبر والمها ات والخبرات لتحقهق األ المؤلالتخدام واألدات المهني باست

بالدرجةالتييندمجبهايتمثلالموظفهن  لدىواستتتتتتتتخراج القد ات الكامنة المخزونة  ،تخدام الحوكمةاستتتتتتت

 وتطويعهتتتا لتحقهق ا نتتتتاج المستتتتتتتتتتتتتتؤول بمتتتا يتمهز هيى المنتتتافستتتتتتتتتتتتتتهن والحيفتتتات ،معالوظيفااةالعاااملون
 .(15:2016 )العزاوي، ليمؤسسة هبر استخدام هناصر الركات العاطفي ناالستراتهجهه

ولكون القهاد  ا بداههة لي التي سوف تعبر هن الخصائو التي تمهز المؤسسة هن غهرلا من 
المؤستتتتتتستتتتتتات؛ األمر الري يجعيها مؤثر  في تنمهة االستتتتتتتغراق الوظهفي، وينعكس ستتتتتتيًبا او ايجابًها هيى 

فقد تم  التوصتتتل في لره ومستتتتوى ا نتاجهة ليعاميهن وبالتالي نجاح المؤستتتستتتة في تحقهق ألدفها، أدائهم 
الد استتتتتتتتة ليقهاد  ا بداههة ودو لا في تنمهة االستتتتتتتتتغراق الوظهفي لدى العاميهن في وزا   الداخيهة واألمن 

 الوطني.

ن في مجال  دا   الموا د الوظهفي من الموضتتوهات التي التم بها الباحمو  االستتتغراقويعد موضتتو  
داخل منظمات  األفرادستتتتتتتتهة الالزمة لفهم ومعرفة ستتتتتتتتيوك ا ه  حدى القضتتتتتتتتايا الرئهالبشتتتتتتتترية، وذلك باهتب
دات، والرضتتتا، : الغهاب، واألخرى مملالعديد من المتغهرات الستتتيوكهة األتفستتتهر   لىاألهمال، با ضتتتافة 

بالعمل المرتبط ب ،  اويكون مهتمً  ، هميً  الفرد   بَ يح ن  االستتتغراق الوظهفي يعني أوطبهعة ستتهر العمل، ف

http://www.3qds.com/vb/t34716/
http://www.3qds.com/vb/t34716/
http://www.3qds.com/vb/t34716/
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 الرين ال يحبون اهمالهم. ن لوظائفهم يعميون بكفات  أهيى وإنتاجهة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل من األفرادالمحبه األفرادف
 .(25:2004:)المغربي، 

ومن المالحظ بشتتتتتكل كبهر أن  المنظمات تستتتتتعى بشتتتتتكل متزايد  لى  فع قهمة موا دلا البشتتتتترية من 
رق لالستمما  في الموا د البشرية لو الوصول بالموظفهن  لى اب مهز  تنافسهة، وأحد تيك الطأجل اكتس

( فإنَّ االستغراق الوظهفي يتواجد هندما يكون لدى Lawler,1966د جة االستغراق الوظهفي، ووفًقا لتتتتت )
لالزمة الستتتتتتتتتخدام الموظفهن من خالل المنظمة القو  ألدات وصتتتتتتتتنع القرا ات ولدي  المعيومات والمعرفة ا

ال، تيك القو  بشتتتتتتتتتتتتتتك هندما  يتم مكافأت  هند فعل ذلك، ومع  د اك المنظمات أنَّ أحد  اوأيضتتتتتتتتتتتتتتتً ل فع 
المكونات األساسهة لتحسهن األهمال لو االستغراق الوظهفي، َسعه العديد من المنظمات لدهم مشا كة 

 (Richardson and Vandenberg ,2005.p561موظفهها في أهمال المنظمة )

الداخيهة واألمن الوطني في قطا  غز  أحد ألم المؤستتتستتتات التي يتطيب هميها التوافق تعتبر وزا   
مع المتغهرات المحهطة بما يستتتتالم في االستتتتتغالل األممل لموا دلا في ستتتتبهل تنمهة االستتتتتغراق الوظهفي 

سسة تحتاج رى أنَّ لره المؤ ليعاميهن بما يسالم في  فع مستوى الخدمة المقدمة، وبالتالي فإنَّ الباحث ي
تطبهق ممل لره األنماط القهادية  بهدف تطوير األدات لدى العاميهن مما يستتتتتاهد هيى تنمهة االستتتتتتغراق 
الوظهفي لديهم، خاصتتة أنَّ وزا   الداخيهة واألمن الوطني في قطا  غز  مرَّت بمراحل هد  متأثر  بالواقع 

هة، واالستتتتتتتتهداف الممنه  لجمهع مقد اتها الخا جهة والداخيالفيستتتتتتتطهني وبالعوامل األمنهة والستتتتتتتهاستتتتتتتهة  
 المادية والبشرية مما أثَّر هيى التعامل مع الواقع المحهط بمختيف ظروف  ومتطيبات .
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 وتساؤالتها: مشكلة الدراسة 1.1
الوطن ونظًرا  أللمهة لرا الدو  هيى مستتتتتتتتتتتتتتتوى  مهمةالوطني مكان   تحتل وزا   الداخيهة واألمن

ن والمواطن، ومن خالل فتر  الد استتة لمستتاقات الماجستتتهر واألبحاث لري تؤدي  الوزا   ولو حماية الوطا
مفهوم االستتتتتتتغراق الوظهفي، با ضتتتتتتافة  لى اطاله  هيى توصتتتتتتهات  لفت انتباه الباحثالخاصتتتتتتة بها؛ 

يتعرف  لى االستتتتغراق وزا   الداخيهة، مما دفع الباحث لومقترحات الد استتتات الستتتابقة، وأنَّ  لم يطبق في 
زا   الداخيهة، وذلك من خالل الد استتتة المكتبهة لد استتتة لرا المفهوم، حهث أشتتتا ت العديد الوظهفي في و 

 غم اختالف بهئة التطبهق  ال  أنَّ الباحث حاول االستتتتتتتتتتتئناس بها كأحد  الدراســــــات الســــــابقةمن نتائ  
 مؤشرات المشكية.

حهث  ،دراسة استكشافيةلمشكية الد اسة قام الباحث بعمل  امن لره المؤشرات وتدههمً ا طالقً وان
من العاميهن ( استتتتبانة هيى ههنة الد استتتة، 40قام الباحث بإجرات د استتتة استتتتكشتتتافهة من خالل توزيع )

بهن مالزم  لى  تبة في وزا   الداخيهة واألمن الوطني الفيستتتتتطهنهة، حهث كان العاميون و تبهم تتراوح ما 
 ( استبانًة فقط.35  )لوات وتم  استرجا

 متوسطفقد أظهرت لره النتائ  في مجميها وجود مستوى  ؛وبناًت هيى نتائ  الد اسة االستكشافهة
له   جابات  ت ، وذلك بناًت هيى ما أشتتتتا  (59.97حهث الوزن النستتتتبي )االستتتتتغراق الوظهفي، من توفر 

بالمتوستتتتتط الحستتتتتابي، يرى ي مقا نة الفيستتتتتطهن وى األمنمن العاميهن في ق   ههنة الد استتتتتة االستتتتتتكشتتتتتافهة
ا وكرلك اهتمادً  ،الوظهفي االستتتتغراقنه مستتتتوى توفر الباحث في ضتتتوت نتائ  الد استتتات الستتتابقة التي بهَّ 
 جعل الرى األمر؛ مستتتتتوى االستتتتتغراق الوظهفي دنيهيى نتائ  الد استتتتة االستتتتتكشتتتتافهة والتي أظهرت ت

 هميهة تواج  التي المشكالت وهالج تشخهو نتتضم هيمهة د اسة  جرات ضرو    لى يسعى الباحث
دو  القهاد  ا بداههة  تحديد  لى وصواًل  وذلك بوزا   الداخيهة؛ الوظهفي االستغراق مستوى  وزياد  تحسهن

ي الستتتؤال الرئهستتتي لد استتتة فوبناًت هيى ما تقدم يمكن صتتتهاغة مشتتتكية ا ، الوظهفي االستتتتغراقفي تنمهة 
الوطني  واألمنالوظيفي بوزارة الــداخليــة  االســـــــــتغراقفي تنميــة  داعيــةمــا دور القيــادة اإلبــ :التتتتالي

 ؟الفلسطينية
 األسئية الفرههة التالهة: يويتفر  من السؤال الرئهس

 ؟الفيسطهنهة واألمن الوطني ةفي وزا   الداخيه ا بداههةالقهاد  مما سة  د جةما  .1
 الفيسطهنهة؟ وطنيمن الواأل ةوزا   الداخيهما مستوى توفر االستغراق الوظهفي في  .2
لل توجد هالقة ذات داللَ   حصتتتتتتتتتتائهة بهن القهاد  ا بداههة وتنمهة االستتتتتتتتتتتغراق الوظهفي بوزا    .3

 الداخيهة واألمن الوطني الفيسطهنهة؟
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ستتتتتغراق الوظهفي بوزا   الداخيهة لل يوجد أثر ذو دالل   حصتتتتائهة ليقهاد  ا بداههة في تنمهة اال .4
 هة؟الفيسطهن واألمن الوطني

لل توجد فروق ذات داللة  حصتتتتتتتتتتتائهة بهن متوستتتتتتتتتتتطات استتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن حول متغهرات  .5
الد اسة )القهاد  ا بداههة واالستغراق الوظهفي( بوزا   الداخيهة واألمن الوطني الفيسطهنهة ت عزى 

 .(لمكان العم ، المحافظة،العيمي، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة )المؤللليمتغهرات اآلتهة: 
 أهداف الدراسة 1.2

 تحقيق عدد من األهداف، تتمثل في التالي: إلىتهدف الدراسة 
 واألمن الوطني الفيسطهنهة. ةفي وزا   الداخيه ا بداههةالقهاد  مما سة  التعرف  لى د جة .1
 الفيسطهنهة. الوظهفي في وزا   الداخيهة واألمن الوطنيمعرفة مستوى توفر االستغراق  .2
ا بداههة وتنمهة االستتتتتغراق الوظهفي بوزا   الداخيهة واألمن  لعالقة بهن ليقهاد التعرف  لى طبهعة ا .3

 الوطني الفيسطهنهة.
واألمن  أثر ليقهاد  ا بداههة في تنمهة االستتتتتتتتتتتغراق الوظهفي بوزا   الداخيهة الوقوف هيى مستتتتتتتتتتتوى  .4

 لوطني الفيسطهنهة.ا
القهاد  ا بداههة وتنمهة  الكشتتتتتتتتتتتتتتف هن الفروق بهن متوستتتتتتتتتتتتتتطات استتتتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثهن حول ) .5

 )المؤللالداخيهة واألمن الوطني الفيستتتتتتتطهنهة ت عزى ليمتغهرات اآلتهة: االستتتتتتتتغراق الوظهفي( بوزا   
 .(مكان العمل ، المحافظة،العيمي، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة

 توصهات ومقترحات قد تفهد الجهات المسؤولة بوزا   الداخيهة واألمن الوطني.تقديم  .6
 أهمية الدراسة 1.3

 تكمن ألمهة الد اسة حسب التالي:
 : (النظريةالعلمية) األهمية .1

 في:النظرية لهره الد اسة  ةالعيمه ةتتممل األلمه
تتضتتتتتتتمنها الد استتتتتتتة، من خالل تحقهق  ضتتتتتتتافة متواضتتتتتتتعة ليمكتبة العربهة، وتزويدلا بالمعرفة التي  -

االستغراق الوظهفي في تنمهة  ا بداههةد  تضهفها د اسة دو  القها توضه  المسالمة التي يمكن أن  
 .بوزا   الداخيهة الفيسطهنهة

لمهة القهاد  أ مام باحمهن آخرين في  هداد د استتتتتات تتناول الد استتتتتة في فت  المجال أ قد تستتتتتالم لره -
 الوظهفي في قطاهات أخرى.  االستغراقودو لا في تنمهة  ا بداههة
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 األهمية العملية: .2
 لهره الد اسة في: يهةالعم ةتتممل األلمه

هيى حد هيم الباحث فإن  لره الد استتتتتتتتتتتتتة الوحهد  من الد استتتتتتتتتتتتتات المحيهة والعربهة التي تد س دو   -
 الداخيهة.القهاد  ا بداههة في تنمهة االستغراق الوظهفي بوزا   

 سعه لره الد اسة  لى تقديم مجموهة من النتائ  والتوصهات تهدف  لى تطوير اآللهات وا جراتات -
 الالزمة لتنمهة االستغراق الوظهفي لدى العاميهن في وزا   الداخيهة واألمن الوطني.

الستتتتتتتتتتتغراق قد ت عد لره الد استتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتدً ا ليباحمهن والمهتمهن بموضتتتتتتتتتتو  القهاد  ا بداههة وتنمهة ا -
 الوظهفي، بحهث تعتبر نقطة انطالق أمام الباحمهن حول لره الموضوهات المهمة.

 :للباحثاألهمية  .3
دبهات الد اسة في الكتب نمه مها ات البحث العيمي لدى الباحث من خالل االطال  هيى أ -

ستمري الد اسة معيومات ومعا ف ليباحث حول موضوهات مما والد اسات والمقاالت ذات العالقة 
 الوظهفي. االستغراقمهمة من موضوهات القهاد  و 

  



7 
 

 نموذج متغيرات الدراسةأ 1.4
سة، المتغهر مهن في الد اتعيقة بالمتغهرين المستخدعديد من الد اسات المقام الباحث بتجمهع ال    

وتم  ،، ولقد قام الباحث بتصمهم مصفوفةالمستقل )القهاد  ا بداههة( والمتغهر التابع )االستغراق الوظهفي(
حة ولي موض ،هتماد هيهها في د اسة الباحثا في تيك الد اسات لالاستخالص األبعاد األكمر استخدامً 

 ولي كالتالي: ،موذج الد اسةفي أن
 ، وتشتمل هيى التالي:ا بداههة: القهاد  المستقلالمتغير  •

مقهتتاس جهيفو د   لى ا)الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتهتتة ليمشتتتتتتتتتتتتتتكالت، الطالقتتة، المرونتتة، األصتتتتتتتتتتتتتتتتالتتة( استتتتتتتتتتتتتتتنتتادً 
(Guilford،1950).  

 الوظهفي وتشتمل هيى التالي: االستغراق: المتغير التابع •

اترتشتتتتتتتتتتتتتته مقهاس  لى  ااستتتتتتتتتتتتتتتنادً ص في العمل، االنغماس في العمل( خالا )الحماس في العمل، 
(Utrecht Work Engagement  .) 
 : وتشتمل هيى التالي:المتغيرات الديمغرافية •
 (مكان العمل ، المحافظة،العيمي، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة )المؤلل   
 

 متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل

 اإلبداعيةالقيادة 
 

 متغير التابعلا
 الوظيفياالستغراق 

   

 الحماس في العمل  للمشكالت الحساسية
 اإلخالص في العمل  األصالة
  الطالقة

 االنغماس في العمل
  المرونة
   
   

 (مكان العمل ، المحافظة،المؤهل العلمي، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة )المتغيرات الديمغرافية: 
 نموذج الد اسة "هالقة المتغهرات المستقية بالمتغهرات التابعة"( أ1)شكل  

 )جرد بواسطة الباحث، بناًت هيى الد اسات السابقة( 
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 آخر متغير مع االبداعية القيادة متغير تناولت التي السابقة الدراسات (1) جدول
 المتغير التابع لستقالمالمتغير  السنة الدراسة م

 ثقافة ا نجاز القهاد  ا بداههة 2018 أبو حهش  .1

 تعزيز الدافعهة القهاد  ا بداههة 2017 أبو كيوب  .2

 سيوك المواطنة القهاد  ا بداههة 2016 ابو نعمة  .3

 االدات االستراتهجي القهاد  ا بداههة 2016 ادمو  .4

 همهةالمقافة التنظ القهاد  ا بداههة 2016 ساهد  .5

 المواطنة التنظهمهة القهاد  ا بداههة 2015 الرشهدي  .6

 ا لتزام التنظهمي القهاد  ا بداههة 2014 الزلراني  .7

  دا   المعرفة القهاد  ا بداههة 2013 صال  وباني  .8

 المناخ التنظهمي القهاد  ا بداههة 2012 السيمي  .9

 المناخ التنظهمي ا بداههةالقهاد   2004 القرشي  .10

 النزالة والشفافهة القهاد  ا بداههة 2002 محجوب  .11

12.  Aripin1&Djumahir  2013 الرضا الوظهفي االنماط القهادية 

13.  I-Chao Lee 2013 الفعالهة التنظهمهة االنماط القهادية 

 الباحث، بناًت هيى الد اسات السابقة( جرد بواسطة)المصد : 
ت االخرى، ناوله متغهر القهاد  ا بداههة مع المتغهرا( الد استتتتتتات الستتتتتتابقة التي ت1يوضتتتتتت  جدول  قم )

 القهاد  ا بداههة كمتغهر مستقل. اعتمد الباحثوبناًت هيه ، 
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 آخر متغير مع الوظيفي االستغراق متغير تناولت التي السابقة الدراسات (2) جدول
 بعالمتغير التا المتغير المستقل السنة الدراسة م

 االستغراق الوظهفي االلتزام التنظهمي 2017 صافي  .1
 االستغراق الوظهفي العدالة التنظهمهة 2017 النجا   .2
 االستغراق الوظهفي جود  حها  العمل 2017 أبو لهفة  .3
 االستغراق الوظهفي وظائف الموا د البشرية 2016 ابو شنب  .4
 الههكل التنظهمي االستغراق الوظهفي 2015 الشنطي  .5
 االستغراق الوظهفي القهاد  التحوييهة 2015 الشربهني  .6
 المواطنة التنظهمهة االنغماس الوظهفي 2015 المصري   .7
 االستغراق الوظهفي يالتنظهمالدهم  2014 ماضي  .8
 االستغراق الوظهفي بهئة العمل الداخيهة 2014 النجا   .9

 االستغراق الوظهفي جود  حها  العمل 2013 نصا   .10
 االستغراق الوظهفي المال النفسي 2013 الحسني  .11
 االستغراق الوظهفي الهندسة البشرية 2013 محمود  .12
13.  Agyemang 2013 االلتزام التنظهمي االستغراق الوظهفي 
 األدات العالي االستغراق الوظهفي 2012 العبادي والجاف  .14
 االستغراق الوظهفي العدالة التنظهمهة 2012 جود  و القصبي  .15
16.  Chin- Chih- Ho   2012 االستغراق الوظهفي قهم العمل 
17.  Dinc 2012 والت الموظفهن االستغراق الوظهفي 
 االستغراق الوظهفي القهاد  التحوييهة 2011 نجم  .18
19.  Khan et al  2010 االلتزام العاطفي االستغراق الوظهفي 
20.  Ekmekcil  2010 االلتزام االستغراق الوظهفي 
 االستغراق الوظهفي لجود  حها  العم 2004 المغربي  .21

 الباحث، بناًت هيى الد اسات السابقة( جرد بواسطة)المصد : 
الد اسات السابقة التي تناوله متغهر االستغراق الوظهفي مع المتغهرات االخرى،  (2يوض  جدول  قم )
ان أغيب الد استتتتتتتات الستتتتتتتابقة استتتتتتتتخدمه االستتتتتتتتغراق الوظهفي كمتغهر تابع والبعض  وقد الحظ الباحث

 لوظهفي كمتغهر تابع.آلخر استخدام  كمتغهر مستقل، وبناًت هيه  تم اهتماد الباحث هيى االستغراق اا
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 (.المستقل المتغير) اإلبداعية القيادة أبعاد استخالص( 3) جدول

 م
 البعد

الت
شك

للم
ية 

اس
حس

ال
 

الة
الص

ا
ابرة 

لمث
ا

درة 
مبا

ال
ونة 

مر
ال

القة 
الط

داع 
االب

 

الق
طرة ةصدي
مخا

ال
 

ليل
لتح

ى ا
 عل

درة
الق

 

مرح
ال

 

 الدراسة

        √ √ √ √ 2018ابوحيش،  .1

      √ √   √ √ 2017كلوب،   .2

      √ √   √ √ 2016أبو نعمة،  .3

     √   √ √  √ 2016ادمو،  .4

        √ √ √ √ 2016ساعد،  .5

        √ √ √ √ 2015الرشيدي،  .6

  √ √ √  √ √  √ √  2014الزهراني،  .7

         √ √ √ 2012السلمي ،  .8

 √       √ √  √ 2004القرشي،  .9

       √   √ √ 2012المرشد،  .10

      √ √   √ √ 2017غريبي،  .11

 1 1 1 1 1 4 5 5 7 9 10 المجموع

 9 9 9 9 9 36 45 45 63 81 90 النسبة %

 )المصد : جرد بواسطة الباحث: بناًت هيى الد اسات السابقة(
ـــا  ـــاحـــثســـــــــبق ر ومم ان تحتتتتتدد األبعتتتتتاد ليقهتتتتتاد  ا بتتتتتداههتتتتتة كمتتتتتا حتتتتتددلتتتتتا مقهتتتتتاس جهيفو د  أى الب

(Guilford،1950 :ولي أ بعة ابعاد ولي كالتالي ) ،الحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتهة ليمشتتتتتتتتتتتتتتكالت، الطالقة، المرونة(
 األصالة(.
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 (.التابع المتغير) الوظيفي االستغراق أبعاد استخالص( 4) جدول

 م
 دالبع

س
حما

ال
ص 

خال
اال

س 
غما

االن
 

ق 
تغرا

الس
ا

دي
جس

ال
في 

عاط
ق ال

تغرا
الس

ا
كي 

إلدرا
ق ا

تغرا
الس

ا
رفي 

لمع
ق ا

تغرا
الس

ا
 

لق
لتع

ا
تاع 

ستم
اال

 

باط
الرت

ا
 

 الدراسة
    √  √ √    2015ماضي،  .1
2.  

        √ √ √ 2017أبو ليفة،
3.  

Lepine .et al ,2010 
   √ √  √    

        √ √ √ 2013الحسني،  .4
5.  Bakker & Leiter, 

2010 
√ √ √        

 √ √ √        2015المصري،  .6

    √  √ √    2015ماضي،  .7

    √ √  √    2012العابدي،  .8

        √ √ √ 2016محمد،  .9

        √ √ √ 2017القرني،  .10

        √ √ √ 2018العبد اللطيف،  .11

        √ √ √ 2017الز يدي،  .12

 1 1 1 2 1 3 4 7 7 7 المجموع

 8 8 8 16 8 25 33 58 58 58 النسبة %

 )المصد : جرد بواسطة الباحث: بناًت هيى الد اسات السابقة(
اترتشه  الوظهفي مقهاس االستغراقان بعض الد اسات استخدمه لتحديد أبعاد  ومما سبق رأى الباحث
العمتتل، ي كتتالتتتالي: )الحمتتاس ف( Utrecht Work Engagement Scale)لالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي

 .ا خالص في العمل، االنغماس في العمل(
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 فرضيات الدراسة 1.5
لكي يتمكن الباحث من ا جابة هيى أستتتتتتئية الد استتتتتتة، وتحقهق ألداف الد استتتتتتة، فقد تم تطوير هدد من 

 الفرضهات، ولي كالتالي:
اد  القه( بهن  0.05α ≥هند مستتتتتتتتوى )  حصتتتتتتتائهة: توجد هالقة ذات داللة الفرضـــــية الرئيســـــة األولى

 ، وتتفر  منها الفرضهات الفرههة التالهة:ا بداههة واالستغراق الوظهفي
 االستتتتغراقو  الحستتتاستتتهة ليمشتتتكالت( بهن (α ≤ 0.05هند مستتتتوى   حصتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة  -

 الوظهفي.

 الوظهفي. االستغراقو  الطالقة( بهن (α ≤ 0.05هند مستوى   حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  -

 الوظهفي. االستغراقو  المرونة( بهن (α ≤ 0.05هند مستوى   حصائهة ذات داللة توجد هالقة -

 الوظهفي. واالستغراق ( بهن األصالة(α≤ 0.05هند مستوى   حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  -

( في  0.05α ≥هند مستوى )  حصائهةداللة  تأثهًرا ذو القهاد  ا بداههة: تؤثر الرئيسة الثانية الفرضية
 .االستغراق الوظهفيمستوى 

( بهن متوستتتتتط  0.05α ≥هند مستتتتتتتوى )  حصتتتتتتائهة: توجد فروق ذات داللة الرئيســــة الثالثة الفرضــــية
العيمي، الرتبة  )المؤلل: ليمتغهرات الديمغرافهة التالهة ا تبعً القهاد  ا بداههة استتتتتتتتتتتتتتتجابات العاميهن حول 

 .(مكان العمل ، المحافظة،ةالعسكرية، سنوات الخدم

( بهن متوستتتتتط  0.05α ≥هند مستتتتتتوى )  حصتتتتتائهة: توجد فروق ذات داللة الرابعةالرئيســــة  يةالفرضــــ
العيمي،  )المؤلل: ليمتغهرات الديمغرافهة التالهة ا تبعً  تنمهة االستتغراق الوظهفياستتجابات العاميهن حول 

 .(مكان العمل ، المحافظة،الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة

 حدود الدراسة 1.6
 حدود التالي:اسة هيى التشتمل الد  

االستتتغراق الوظهفي بوزا   و  ا بداههةالد استتة هيى موضتتو  القهاد   تقتصتتر : االحد الموضـوعي .1
 .الداخيهة الفيسطهنهة

 محافظات غز .: تم تطبهق الد اسة في الحد المكاني .2
 . واألمن الوطني بالمحافظات الجنوبهةالد اسة هيى وزا   الداخيهة  تقتصر ا: الحد المؤسسي .3
 .الفيسطهنهةالد اسة هيى العاميهن بوزا   الداخيهة  تقتصر : االحد البشري  .4
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 الصعو ات التي واجهت الباحث: 1.7
جمية من  باجتهاز تيك الرحية الممتعة من البحث الشتتتتتتتتتتتتتتتاق، فإنَّ  هيىَّ   وكرم  فضتتتتتتتتتتتتتتتل هللا ومن   بعد 

 ،الستتتبهل لتجاوزلا هللا هييَّ  الصتتتعوبات كانه حجر همر  في طريق الد استتتة منر بداية الد استتتة، وقد فت 
 :منهاا جزتً  وأذكر
صتتتتتعوبة الحصتتتتتول هيتتتتتى بعتتتتتض الد استتتتتات العربهتتتتتة المتعيقتتتتتة بالد استتتتتة، حهتتتتتث تتتتتتم التواصتتتتتل  -1

هتتتتتد  لتتتتتتوفهر المراجتتتتتع ولكتتتتتن دون جتتتتتدوى، حهتتتتتث  نَّ بعتتتتتض المراجتتتتتع لتتتتتم متتتتتع جهتتتتتات هربهتتتتتة 
و لهفتتتتتة أتمكتتتتتن متتتتتن الحصتتتتتول هيههتتتتتا  ال بعتتتتتَض التواصتتتتتل متتتتتع التتتتتدكتو    ستتتتتنات مصتتتتتطفى أبتتتتت

 من جامعة أسهوط بمصر فيها كل الشكر والتقدير.
متتتتتن الراتتتتتتب الشتتتتتهري ختتتتتالل متتتتتد  ال  (%40) الوضتتتتتع المتتتتتالي فتتتتتي ظتتتتتل صتتتتترف متتتتتا نستتتتتبت  -2

تستتتتجهل المستتتتاقات والحهتتتتا  هيتتتتى الباحتتتتث فتتتتي  ال ضتتتتغطً ، ممتتتتا شتتتتكَّ تًامتتتتيو  50-40تقتتتتل هتتتتن 
 الهومهة.

حهتتتتتتث كتتتتتتان انقطتتتتتتا  التهتتتتتتا  اشتتتتتتتداد أزمتتتتتتة انقطتتتتتتا  التهتتتتتتا  الكهربتتتتتتائي منتتتتتتر بدايتتتتتتة الد استتتتتتة،  -3
فتتتتتتتي ستتتتتتترهة ا فتتتتتتتي الهتتتتتتتوم، ممتتتتتتتا أهتتتتتتتاقني كمهتتتتتتترً  ( ستتتتتتتاهة20الكهربتتتتتتتائي يستتتتتتتتمر أكمتتتتتتتر متتتتتتتن )

 ا نجاز.
 مصطلحات الدراسة 1.8

 اإلبداعيةلقيادة ا: أوال  
  لىجل الوصتتتتتتتتتتتول أمن  األفرادلي الجهود المبرولة ليتأثهر هيى ستتتتتتتتتتتيوك  :التعريف االصـــــــطالحي -

يجابي الري يود ب  شتتخو ما في مجال عتبر النشتتاط ا د  لنا ت القهانَّ ألداف المؤستتستتة، باهتبا  أ
 (23:2012م، )نج خرين لتحقهق غرض ما باستخدام وسهية التأثهر. دا ي هيى اآلشراف ا ا
 

 األصتتتتالة  اظهوإ، وتحمل المستتتتؤولهة ،قد   القهاد  هيى ا حستتتتاس بالمشتتتتكالت التعريف اإلجرائي: -
وتكوين األفكا  ضتتتتتمن مرونة وأفكا  متنوهة  ،ميهن ويحفزلمالري يشتتتتتجع العا المناستتتتتبفي المناخ 

  ا بداههة.فكا لم ا  العاميهن هيى تقديم خبراتهم وأقن، وإومتجدد  ومتنامهة
 
 االستغراق الوظيفي: ثاني ا
يتم من خالل االنتتدمتتاج التتداخيي ليفرد في العمتتل، أو التطتتابق والتجتتاوب  :التعريف االصـــــــــطالحي -

ينعكس في صو   تحقهق لراتهَ  الفرد أو التزام  نحو همي ، فاالستغراق يعني  النفسي مع العمل مما
 (12:2004 ، )المغربيد همي  أو يكون مهتًما بالعمل المرتبط ب  أن  يحب الفر 
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والراحة النفستتتتتتتهة أثنات اندماج  خالص والتفاني والحماس في العملبا  الشتتتتتتتعو : التعريف اإلجرائي -
 جل تحقهق ألداف المنظمة بكفات  وفاهيهة.أضافي من ، وبرل جهد  ي الفرد بعم وتعيق وانغماس

 
 : وزارة الداخليةـ اثالث
حهث تتحمل  ،الوزا ات األكمر ألمهة في الحكومة الفيستتطهنهة الحالهة  حدى  :التعريف االصطالحي -

 ؛مستتتئولهة بالغة التعقهد في ظل ظروف متشتتتابكة ومعطهات صتتتعبة ال تخفى هيى أي من المراقبهن
خاصتتتة  ذا قا نا همل الوزا   الحالهة بوزا ات ستتتابقة هميه في ظل حكومات اهتمدت خط التستتتوية 

كان دو لا و  ،وااللتزام بأجند  خا جهة تتناقض مع المصتتتتتتتتتتتال  الوطنهة العيها ليشتتتتتتتتتتتعب الفيستتتتتتتتتتتطهني
 (moi.gov.ps، 2018) .واستقرا همن االحتالل أاألساسي المحافظة هيى 

 توافق الباحث هذا التعريف في التعريف اإلجرائي لوزارة الداخلية. -
 

 ملخص الفصل األول 1.9
هرض في لرا الفصل مشكية الد اسة، والتي تمميه في دو  القهاد  ا بداههة في تنمهة االستغراق 

واستعرض  الوظهفي بوزا   الداخيهة واألمن الوطني؛ وذلك في ضوت توضه  ألمهة، وألداف الد اسة،
الت والطالقة الباحث متغهرات الد اسة المتغهر المستقل القهاد  ا بداههة، وأبعاده)الحساسهة ليمشك

واألصالة والمرونة(، والمتغهر التابع االستغراق الوظهفي و أبعاده)الحماس وا خالص واالنغماس في 
توجد هالقة ذات داللة هسهة العمل(،  ووضع الباحث فرضهات الد اسة التي تمميه في الفرضهة الرئ

، وتتفر  منها الفرضهات واالستغراق الوظهفيالقهاد  ا بداههة ( بهن α ≤ 0.05هند مستوى )  حصائهة
وأخهًرا  استعرض الباحث التي تقهس  العالقة بهن ابعاد المتغهر المستقل مع المتغهر التابع،  الفرههة 

، الحد المكاني، الحد المؤسسي، الحد البشري(، وفي حدود الد اسة:) الحد الموضوهي، الحد الزماني
هم المتعيقة بالمصطيحات الرئهسهة في الد اسة، ممل القهاد  ا بداههة، لباحث المفالختام الفصل أوض  ا

واالستغراق الوظهفي، ووزا   الداخيهة، وسنتناول في الفصل الماني ا طا  النظري ليد اسة والري يتضمن 
 ة واالستغراق الوظهفي.القهاد  ا بداهه
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 تمهيد

 يةـــــــداعـــاإلبادة ــــيــــ. المبحث األول: الق2.1

 يـــــتغراق الوظيفــــ. المبحث الثاني: اإلس2.2

 ة ــــيــــلــــداخـــــــــــــال . المبحث الثالث: وزارة2.3

 

 

 اإلطــــار النظــــــري
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 ــيادةـــــالقاألول: المحـــور •

 داعــــــــاإلب :الثانيور ـالمح•

 القيادة اإلبداعيةالثالث: المحور •

 األول.ملخص المبحث •
 

 ث األولــحـــاملب

 القيادة اإلبداعية
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 اإلطار النظري : الفصل الثــاني .2
 اإلبداعيةالقيادة  :المبحث األول 2.1
 تمهيد:

ة    يقول هللا تعتتالى في محكم التنزيتتل: َما َرۡۡحَ َِن ٱ فَبِ ِ م  ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب ِِلَت لَُهۡمۖۡ  َّللذ َولَۡو ُكنَت َفظًّ
 ِ واْ ِمۡن َحۡول ضُّ ۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َوَشاوِرُۡهۡم ِِف ََلنَف َ ُُيِبُّ َكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱ ِِۚ إِنذ ٱَّللذ ۡ لََعَ ٱَّللذ ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوَّكذ

َ
ٱۡۡل

ِيَ  ِ  (.159)سو   آل همران، . ٱلُۡمَتَوّك 
ه  وهيى هيا ممتنً  ،وستتتتتتتتيمَ يى هللا هيه   ستتتتتتتتول  صتتتتتتتتَ مة ئد األقا اطب هللا تعالىيخلره اآلية في 

، وألم وستتتتتتتتتتتتائل وأطاب لهم لفظ ، التا كهن لزجره، المتبعهن ألمره أمت ،الن ب  قيب  هيى المؤمنهن فهما أَ 
القد   هيى ، العفو هن المقصتتتتتترين، نالتأثهر في المرؤوستتتتتتهن اليهن، والرحمة، والشتتتتتتفقة هيى المرؤوستتتتتته

 اتخاذ القرا  بموجب توافر موجبات .
نَّ القاد  يشتتتتتتتتتتكيون دماغها؛ فهم الرين لة األطراف في كل  دا   فإ ذا كان المرؤوستتتتتتتتتتهن لم بمنز 

يوجهون المؤستتتتتستتتتتات  لى تحقهق ألدافها، بعد التخطهط الجهد لهره األلداف، والتنستتتتتهق بهنها ثم متابعة 
 (33:2017)غتتريبي، لمرسومة سيفتًا. تنفهرلا وقهاس مدى تحقهق األلداف ا

مر الري فرض ؛ األمن التحديات التي فرضتتتتته نفستتتتتها هيى المجتمعاتا هددً  لمنظماتتواج  ا
هيهها وضتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتهاستتتتتتتتتات متطو   لتكون قاد   هيى مواجهة التحديات والتكهف مع متغهرات العصتتتتتتتتتر، 

هة ليوصتتتتول األمنى المجتمعات المعاصتتتتر ، وذلك لتحقهق األلداف واالستتتتتجابة ليتحوالت التي طرأت هي
 والتطو .  كب التقدمالسهر في   لى

هتتتة لي حجر الزاويتتتة في تمكهن العتتتاميهن من تحقهق األمنفي األجهز   ا بتتتداههتتتةوتعتتتد القهتتتاد  
ادلا واختها لا، هدا بدا  في    تكون مبنهة هيى ن  ا بداههة أليقهاد   دَّ ب   حهث ال ،األلداف الموكية  لههم

األلداف   لىواقع مميوس من أجل الوصتتتتتتتتول  ىة العيم والمعرفة التي اكتستتتتتتتتبتها  لجل ترجموذلك من أ
 المنشود .

م  وفي لرا المبحث تطرق الباحث  لى مفهوم القهاد  وا بدا  والقهاد  ا بداههة وماله ة القهاد ، وقد قستتتتتتتتتتتتتتَّ
 محاو  هيى النحو التالي:لرا المبحث  لى ثالثة 

 .المحو  األول: القهاد  -
 ا بدا .المحو  الماني:  -
 ا بداههة.القهاد  المحو  المالث:  -
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 المحور األول: القيادة 2.1.1

 مفهوم القيادة: 2.1.1.1
اب والمؤلفون والباحمون بل لي تَّ اتفق هيه  الك   محددٌ  تعريفٌ  د  ال يوجنَّ حول مفهوم القهاد  فإ

واختيفوا بتتاختالف المتتداختتل والزوايتتا التي ينظر  ،اختيف هيمتتات ا دا   منتتر القتتدم فههتتامستتتتتتتتتتتتتتتتألتتة جتتدلهتتة 
لبعض مفالهم القهاد  من وج  نظر هربهة  القهاد  من خاللها، وفهما ييي هرٌض   لىاب تَّ الباحمون والك  

 :وأجنبهة
 القيادة وض  بعض اسهامات الباحثين في تعريف ( 5)جدول 

 تعريف القيادة المصدر م

1.  
(Likert,1980.p25) 

جل أ شتتتتتتتادلم من إو قد   الفرد في التأثهر هيى شتتتتتتتخو أو مجموهة وتوجهههم 
كستتتتتتتتب تعاونهم وحفزلم هيى العمل بأهيى د جة من الكفاية في ستتتتتتتتبهل تحقهق 

 .األلداف الموضوههة
2.  

(Tead,1982.p.18) 
تعاونون لتحقهق يالنشتتتتتتتتتاط الري يما ستتتتتتتتت  شتتتتتتتتتخو ليتأثهر في الناس، وجعيهم 

 .لدف يرغبون في تحقهق 

3.  
(Hemphill,1990.p13) 

حيول  اط متناستتتتتتتتتتتتتتقة لتفاهل الجماهة نحونشتتتتتتتتتتتتتتاطات وفعالهات ينت  هنها أنم
 .المشكالت المتعدد 

4.  
 (425:2001)لاشم، 

وتدههمهم بالشتتتتتتتتتتتكل الري يحفزلم هيى الحفاظ هيى  ستتتتتتتتتتتيوك األفرادالتأثهر في 
 . تهان السيوك المطيوب لتحقهق  ؤية جديد 

5.  
 (7:2001)القحطاني، 

والتتتتتأثهر هيههم لحميهم هيى أدات واجبتتتتاتهم  قنتتتتا  األفراد قتتتتد   القتتتتائتتتتد هيى 
 .ومهامهم التي تسهم في تحقهق الهدف المشترك ليجماهة

 (52:2006)الطالب،   .6
وذلك بتحفهزلم هيى  ؛هميهة  تحريك مجموهة من الناس باتجاه محدد ومخطط

 العمل باختها لم.
 فقتيو   .7

 مع  (23:2009النصر، أبو ) 
 (23:2009)بخا ي،  

في موقف معهن  متبتادل بهن القتائتد ومجموهتة من األفرادالقهتاد  هميهتة تفتاهتل 
ليتأثهر بهنهم وجعيهم يتعاونون لتحقهق ألداف مشتتتتتركة تم االتفاق هيهها بشتتتتكل 

 .جماهي غهر قهري 
8.  

 (2011)المدلون والعجرمي،  
لي قد   الفرد في التأثهر هيى شتتتخو أو مجموهة من األشتتتخاص، وتوجهههم 

الكفاية  جة من وإ شتتتادلم من أجل كستتتب تعاونهم وحفزلم هيى العمل بأهيى د
 .لداف الموضوهةفي سبهل تحقهق األ

وصتتول ن ليو المستتؤول القهاد  لي الجستتر الري يستتتعمي  يستتتخيو الباحث أنَّ  ستتبقهيى ما  وبناتً  الباحثومن وجهة نظر 
 لداف المنظمة وألدافهم الشخصهة.لهؤثروا فههم لهربطوا بهن تحقهق أ سيوك المرؤسهن   لى

 ليها في الجدول.ا إلى المصادر المشار إاستناد  الباحث إعداد  المصدر:
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 :أنَّ هيتتى  جمهعهاهتا اتفقته  ال أنَّ  القهاد  تعريفاتتعتدد   غتم يرى الباحثمتا ستبق ل ومتن ختال
 .المحتتترك األساستتتي فتتتي المؤستتتسات القهاد  -
جل تحقهق ألداف قو  التأثهر في اآلخرين وتحفهزلم بأحستتتتتتتتتتتتتتن الوستتتتتتتتتتتتتتتائل وأقل التكالهف من أ -

 مشتركة.

 هميهة تفاهل ثالثة هناصر: القائد، المرؤوس، المواقف التي تما س فهها القهاد . -

 .فريق العمل مكن أن  يعمل بمعزل هنوالقائد المبد  ال ي -

 أهمية القيادة: 2.1.1.2
وي حال دون أن  يأكل القوي  نَّ القهاد  ال ب دَّ منها لحها  المجتمع البشتتري حت ى تترتب حهاتهم وي قام العدل 

 فقد حدد وهيه  الضتتتتتتعهف،  لى غهر ذلك في أمو  كمهر  تجعل القهاد  ضتتتتتترو   من ضتتتتتترو يات الحها ،
 :يألمهة القهاد  تكمن ف (20:2000ي،و)العدلون (42:2011العجرمي، )المدلون و 

 .المستقبيهةا حيقة الوصول بهن العاميهن وبهن خطط المؤسسة وتصو اتها أنهَّ  .1

 .والسهاساتالمفالهم واالستراتهجهات  جمهعا البوتقة التي تنصهر داخيها أنهَّ  .2

 .ا مكانتدههم القوى ا يجابهة في المؤسسة وتقيهو الجوانب السيبهة قد   .3

 .اآل اتوحسم الخالفات والترجه  بهن  وحيها،مشكالت العمل  ىيالسهطر  ه .4

يتخرون من القائد  األفراد كما أنَّ  ليمؤسسة،باهتبا لم ألم مو د  األفرادتنمهة وتد يب و هاية  .5
 .لهمقدو  

 .المؤسسةمواكبة المتغهرات المحهطة وتوظهفها لخدمة  .6

 .ا التي تسهل ليمؤسسة تحقهق األلداف المرسومةأنهَّ  .7

 حهث ومرؤوستتتتته  القائد بهن تواصتتتتتل هميهة القهاد من خالل العرض الستتتتتابق أن  ويتضـــ  للباحث

 يستتتتتتهر القهادى العمل وتأثهر  لههم الموكية المهام أنجاز هيى ويتعاونون  واالتجالات المعا ف يتبادلون 

 سيوك تطوير أو تعديل الى ذلك يؤدى بهم ويتأثر ب  المحهطهن هيى يؤثر فالقائد متضادين اتجالهن فى

 وتحقهق ألداف المنظمة. الطرفهن واتجالات
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 أنماط القيادة: 2.1.1.3
والتي تحدد العوامل الوقفهة  ،سالهبهاوجود العديد من أنماط القهاد  وأ هيى (149:2009)جتتتتتتتتتيد ، أشا  

ومستتتتتتتتتوالم العيمي ونماذج التي تتصتتتتتتتتل بفيستتتتتتتتفة القهاديهن وشتتتتتتتتخصتتتتتتتتهاتهم وخبراتهم، وبطبهعة التابعهن 
 شخصهاتهم وطبهعة البهئة في العمل.

 هةياألوتوقراطهة والترسو  ،الديموقراطهةالقهاد   ولياألساسهة، لقهاد  ا من ويمكن التمههز بهن ثالثة أنماط 
 :(15:2012)السيمي، كما ذكرلا 

 :القيادة الديمقراطية .1

 ،ليمرؤوستتتتهنستتتتيطاتها  ةتقويهيى  الديمقراطهة تعملالقهاد    نَّ  (311:2009)الغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزو،  أت 
 القهاد  يهتم بالعالقات ا نسانهة بهن القائدا النو  من رل نَّ م ليمشا كة في اتخاذ القرا ات، ألوتدهول

 في األفرادم، وااللتمام ب، وإشبا  حاجاتهم و غباتهليمرؤوسهنمن خالل المعامية الحسنة  ومرؤوسه 
لنتا  فتتالقهتتاد ، التنظهموألتتداف  األفرادمتتة بهن ألتتداف تَ والموا، قالفري  وحالمنظمتتة، وتنمهتتة الجهود و 

حاستتتتتهس الفرد ومشتتتتتاهره، وجعي  يشتتتتتعر أوااللتمام ب، قهاد بالحقائا قنا ، واالستتتتتتشتتتتت كستتتتتيو ب تهتم
 .بكرامت 

 بعدال يصد  الرئهس األوامر  ال  طيالديمقرا اديالقهالنمط  نَّ أ (310:2009)جتتتتتتتتتيد ، وذكر جيد  
، الترغهتتب ال الترلهتتب قريطا النمط هن ر. وتتم القهتتاد  في لتتالمرؤوستتتتتتتتتتتتتتهن عاألمو  م منتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتة

ر المنظمة تأثالرقابة والتوجه  الزمهن في المناقشتتات وال ت نَّ القرا ،  ال أ احتكا  ستتيطةالمشتتا كة ال و 
وجتتدت بهن   ن   ضأو تنخف تالعتتدا ححهتتث تنعتتدم  و  أو غهتتابتت ،ه القهتتاد  بوجود القتتائتتد رل لتتظتتفي 

 .العاميهن في التنظهم

لألسيوب األوتوقراطي  القهاد  معاكٌس يوب الديمقراطي في األسأنَّ من العرض السابق  ويرى الباحث
با  ، من خالل  شتتتتتتاألفراد هيى تطوير العالقات ا نستتتتتتانهة الجهد  بهن القائد و المتستتتتتتيط. فهو يعتمد أواًل 

ا هيى مشا كة يركز لرا النو  أيًض  المؤسسة، كماوااللتمام بهم، واالهتراف بألمهة دو لم في حاجاتهم 
عميهم، ويؤمن ، وبحمها، وفي اتخاذ القرا ات التي تتعيق بهونهايواج ميهن في مناقشتتتتتة المشتتتتتاكل التيالعا

القائد  ويقومالتي تتعيق بعميهم،  بإمكانهات مرؤوستتتتتتتتتتتتتته  وقد تهم هيى اتخاذ القرا ات القائد الديموقراطي
 .الديمقراطي بدهم جماهات العمل وتشجهعهم هيى العمل الجماهي والتعاون 
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 :)التسلطية( أو التحكمية طيةاألوتوقرالقيادة ا .2
ت ت ت ت يوتعن ت ترترلت ت تا ذكت ت تاد  كمت ت ت ترد لمصتض: " خ (434: 2010)الغزو،  ه القه ت تة، تو  الفت ت ت تيحة الدول ت

متتتا يمهتتتز القتتتاد   نَّ  حهتتتث  ،ستتتيطت  ه  تحتتتأكتتتل األمتتتو  فتتتي المنشت ضا  خ  لىالمتتتدير  ومحاولتتتة
وإجبا لم  نجاز  المرؤوسهنغط هيى ضاستغالل سيطتهم الرسمهة ليحكم وال لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ناألوتوقراطهه

 ."العمل
و النمط أو المتحكم، أتعدد تسمهات لرا النمط االستبدادي  لى  (16: 2011النو ،  )أبووقد أشا  
كانه كل المستتتتتتتتتمهات تحمل المعنى  اآلمر، وإن  و ،  أو التستتتتتتتتتيطيأو النمط الديكتاتو ي، أالفردي، 

وتتحرك التفاهالت الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتهة ، نفستتتتتتتت ، ولو المركزية المطيقة ليقائد، الري يتركز النفوذ في يدي 
ستتتتتتتات وا جراتات لقائد، ويحتكر القائد الستتتتتتتيطة  وينفرد بتصتتتتتتتمهم الستتتتتتتهاداخل جماهة العمل تجاه ا

هب المواب والعقاب، ويرى نفستتتتتتتتت  ويتحكم بأستتتتتتتتتتال، وهةموينفرد بتحديد مهام المج ،توصتتتتتتتتتتنع القرا ا
ويستتمد من  ، وثقافة ا وفكرً ا هيمً ، واألكمر ذكى، فهو من وجهة نظره األهيى  دا   المؤستستةاألقد  

ين حهنما تظهر نتائ   يجابهة  دا ت  هيى نفستتت  بغض النظر هن األشتتتخاص المنفر نالقاد  ا دا يه
الرين   مرؤوسهوم يقع هيى اليَّ  فإنَّ  ،وإذا ما تمخض هن لره القرا ات نتائ  سيبهة ،ت  المختيفةاا  لقر 

 قد يوصفون با لمال والتهاون.

قد تكون مفهد  في بعض  وقراطهةالقهاد  األوت نَّ أ هيى الرغم منمن العرض الستتتتتتتابق  ويرى الباحث
الرين  فاألشخاص ،ا بالمشكالتتً محفوفسيوب في القهاد  لناك حاالت قد يكون فهها لرا األ نَّ إاألوقات ف

 نَّ أكمستتتتتبدين ومتحكمهن مما يمكن   لههمنظر ا ما ي  يستتتتهئون استتتتتخدام أستتتتيوب القهاد  األوتوقراطي غالبً 
 نظمة.ممشاهر االستهات لدى أهضات ال  لىيؤدي 

 الترسلية:القيادة  .3

 ،متحر   من ستتتتتتتتتتيطة القائد ن التي تكو لي القهاد  القهاد  الحر  بقولها: " (146: 2009)الغزو،  ههرف
ا غهر موجود  لتوجه  نهَّ أوتبدو ا دا   ب ،تالفرد يفعل ما يشتتتا كا تقوم هيى تر ألنهَّ ؛ ويةضتتتبالفو  ههم  وستتت  
 ".ى داخل التنظهمض  الفو وجود خيل وانتشا  لىدف هالعمل مما ي  دا  

 من القهتتاد ، نتتاد  الوجود في مجتتال ا دا   التطبهقهتتة، جالنموذلتترا   نَّ  :"(150: 2009)جيتتد ، ذكر 

ا لد جة التستتتالل كبهرً  ن وقد يكو ، ري يشتتتجع هيى التهرب من المستتتؤولهةضتتترب من ضتتتروب التستتتهب ال
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السهطر   عوال يستطه ،كم المستشا لو في حويصب   ،التخاذ القرا ات ليمرؤوسهنسيطت   كالقائد يتر  نَّ أ
 ".اا  دا يً قائدً  ن يكو  ا فكي  ال يرى نفس  مديرً بطريقة مباشر ، ما يعني في النهاية أنَّ  مرؤوسه  هيى

:"هيى انها نمط تستتتتتتتتتتهبي، أو نمط حر، حهث  نَّ  هيى النقهض من القائد  (263: 2013)هيقم، ويرى 
ولهم الحرية يترك جمهع شتتتتئون المؤستتتتستتتتة لألفراد الرين يعميون مع ،  األوتوقراطي، فإنَّ القائد الترستتتتيي

المطيقة في اتخاذ القرا ات دون أن  يستتتتتتتهم مستتتتتتتالمة فع الة في  ستتتتتتتم الستتتتتتتهاستتتتتتتة، والتخطهط، والتوجه ، 
 والمتابعة، والتقويم وما  لى ذلك".

 (2( العالقة بين القادة والمرؤوسين في الشكل رقم )2004وعرض حسن )

 التسلطي القائد
 

 المرؤوسون          المرؤوسون           المرؤوسون 

 الديمقراطيالقائد 
 

 المرؤوسون           المرؤوسون              المرؤوسون 

 الترسليالقائد 
 

 المرؤوسون           المرؤوسون              المرؤوسون 

 والمرؤوسهن القاد  بهن ةوالعالق القهاد  أنماط (2)  شكل
 (81:2004)حسن، المصد  

فراد لألو ، ال أثر لوجودها، القائد سيبهً  فه  يكون النمط الترسيي  نَّ من العرض السابق أ ويرى الباحث
لهستتته لناك ستتتهاستتتات محدد  أو ، يفعيوا ما يريدون دون أي تدخل من القائد أو قهام  بتوجهههم أن  

ويترك لهم مطيق الحرية في التصتتتترف  األفراد،  لىتوصتتتتهل المعيومات يقوم القائد فقط بو  ، جراتات
 ،وال يبعث هيى احترام شتخصتهة القائد قيهاًل  العمل   نات    يكون   القهاد  ولرا النو  من، دون أي تدخل

وإطالق العنان لهم في  ،ضتتتبط نشتتتاطات العاميهن م لى هد ، ويؤدير  والضتتتها ويشتتتعر أفراده بالحه
 صتتتتتتتتتدا  قرا ات خاطئة في  إلىالفوضتتتتتتتتتى و   لىكل ذلك يؤدي  ،أدات العمل وفي  صتتتتتتتتتدا  القرا ات

  .أغيب األحهان

https://vb.elmstba.com/t255322.html
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 األساسية القيادة أنماط من نمط  ل دور  وض  جدول( 6) جدول

 النمط الترسلي النمط الديمقراطي وتوقراطيالنمط األ  المقارنةوجه 

دور القائد في عملية 
 التخطيط ورسم السياسات

يحدد القائد بنفس  
السهاسات ويضع 
 الخطط واأللداف

تحدد السهاسات والخطط 
واأللداف من خالل الحوا  

 والنقاشات

تحديد السهاسات والخطة 
والهدف متروك لألفراد 

 والجماهة

 جراء العمل ووسائلهإ
الخطوات لقائد يحدد ا

وا جراتات ثم يميهها 
 مر  واحد  األفرادهيى 

يضع القائد خطط العمل 
ويعطي  ،جراتات إووسائي  و 
ويرج  اآل ات  ،فكر  هنها

 الصحهحة في النهاية

ال يسالم القائد في تحديد 
ا جراتات ووسائل العمل  ال 

معيومات  ذا طيب من  
 معهنة

تعيين مهام المجموعات 
 زيع العملتو و  واألفراد

يقرض القائد مهام 
والمجموهات  األفراد

 بطريقة فرية

ا تراه مَ ا ل  يتم تقسهم العمل وفقً 
المجموهة وتفتضه  مصيحة 
 العمل ويوافق هيهها القائد

ال يشا ك القائد في تحديد 
أو  األفرادمهام وواجبات 

 المجموهات

و وسائل الثناء أو النقد أ
 نجازواإل  التحفيز لألداء

ا ئد وفقً القا يتصرف
ا ما ييجأ لهواه وغالبً 
 النقد  لى

القائد موضوهي ول  دو  
بنات في المنات أو النقد ويقوم 
بدو  العضو المشترك في 

 الجماهةالعمل مع 

يمني أو  ال يحاول القائد أن  
ينتقد وال تعيهق ل  هيى أدات 

  ال  ذا طيب من  ذلك األفراد

 (25:2013الحتريري، ):المصد 

بعتتتتض الد استتتتات اتضتتتت  أن   لتتتتىدبهتتتتات القهتتتتاد  الستتتتابقة والرجتتتتو  أ  لتتتتىباالستتتتتناد  ويــــرى الباحــــث
العصتتتتترية  ( أمتتتتتا األنمتتتتتاطاالوتوقراطهتتتتتة، الترستتتتتيهة، األنمتتتتتاط األساستتتتتهة ليقهتتتتتاد  لتتتتتي )الديمقراطهتتتتتة

 التالي: التبادلهة( كما لو موض  في الجدول ،، التحوييهةا بداههةالقهاد  فهي )
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 رةوالمعاص األساسية القيادية األنماط  وض ( 7) جدول
 أنماط القيادة العصرية أنماط القيادة األساسية م
 ا بداههةالقهاد   القهاد  الديمقراطهة 1
 القهاد  التحوييهة وتوقراطهةالقهاد  األ 2
 القهاد  التبادلهة القهاد  الترسيهة 3

 

دبيات الدراسةإعداد الباحث بعد االطالع على أدر من مصال  

 Blackنموذج الشبكة ا دا ية كما يرالا أنماط القهادية الخمسة وفق يوض  األ (3) والشكل التالي  قم
& Mouton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2011:51المدهون والعجرمي ) المرجع

  

 تزداد )ع(درجة االهتمام بالعمل 

ن(
( 
اد
زد
 ت
س
نا
بال
م 
ما
هت
ال
 ا
جة
در

 

 العمل لهكيهة ومع األفراد مع ينر يليمد المختيفة األنماط هالقة( 3)  شكل

المد ر المجامل
اهتمام  بير بالتعاطف مع الناس 

ا  باهتمام قليل بهيكلية ال علمل ممزوج 
+(ن-2)

المد ر قائد الفريق
ا  اهتمام  بير بهيكلية العمل ممزوج  

باهتمام  بير

المد ر البيروقراطي

ا  اهتمام  قليل بهيكلية العمل ممزوج  
باهتمام قليل بالتعاطف مع الناس

المد ر الد تاتور

ا  اهتمام  بير بهيكلية العمل ممزوج  
باهتمام قليل بالتعاطف مع الناس 

(-ن+ع)

المد ر الزئبقي

عمل اهتمام وسط بهيكلية ال
ا  باهتمام وسط  ممزوج 
بالتعاطف مع الناس على
أساس الغاية تبررر 

الوسيلة

(ع ن)
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 اإلبداعالمحور الثاني:  2.1.2

 :اإلبداعمفهوم  2.1.2.1
في حركة الفكر ا نساني، وفي كل مراحل تطو  ا با زً  امنر القدم مركزً  ا بدا يحتل المبدهون و 

التطو  لألفضتتتتتتتتل، غهر مألوف ودهو  لالختالف مع الفكر الستتتتتتتتائد و غبة في  فعاًل  ا بدا الفكر يعتبر 
 (47: 2004ويكمن في لرا االختالف مشكية المبدههن في مجتمعاتهم. )القرشي، 

"،    َص خيَ ستَ واَ  ج   خرَ استَ  تَ يالشَ   َ بدَ في اليغة العربهة يعنى "أَ  ا بدا  نَّ أفي المعجم الوسهط  تجا
ال نظهر ل   الري" و:ل عوالبدي ،غهر ممال ىأوجده هي :تالشتتتتتتتتي  َ دَ وبَ  ،( َ دَ بَ )الفعل تعود  لى هانَّ  حهث 

َماَواِت   :الىتعقال ، الحستتتتتنى هللا تمن أستتتتتما استتتتتم ع"، وبديوال ممهل سذ ََض بَِديُع ال رِْض ِإَوَذا قَ
َ
ْمًرا  َواۡل

َ
 أ

َما َيُقوُل ََلُ ُكن َفَيُكونُ  وَ     ) فَإِنذ  . (177آية الَبَقَر  :س 

أ بعة   لى ا بدا تعريف محدد لإلبتتتتتتتتتتدا ، ويمكتتتتتتتتتتن تتتتتتتتتتتصنهف   لىاختيف الخبرات في الوصول 
يركز هيى  :والمالمة ي،ا بداهج يركتتتتتتز هيتتتتتتى ا نتتتتتتتا :هتتتتتتة، والمانهتتتتتتةا بداهيتناول العميهة  :األول ؛أنوا 

 .هةا بداهيتناول ا مكانهات  :السمات الشخصهة ليمبدههن، والرابع

 وفي التنزيل ،أواًل  ه  أَ دَ بَ وَ  ه  أنشتتتتتتتتتتتتتتأأو ابتده  تعني  تالشتتتتتتتتتتتتتتي وَبَد َ (،  َ دَ بَ )من ب بالعر  نفي لستتتتتتتتتتتتتتا توجا
   ُسلِ  ِمنَ  قُْل َما ُكنُْت بِْدًع َقا)  الُر  وَ    اأَلح  ب أول من أ ستتتتتتل )ابن منظو ، تما ك أي (9آية: ف  ستتتتتت 

 (341:لت 3435

 اإلبداعسهامات الباحثين في تعريف إ وض  بعض  (8)جدول 
 اإلبداعتعريف  المصدر م

1.  

 (78: 1998)حسهن، 

غهر  يت جديدوالد  شتتتتتتتتتتتتتت ى، بمعنواالبتكا  مصتتتتتتتتتتتتتتطيحهن مترادفهن ا بدا  نَّ  
األشهات  ك من خالل النظر  لىوذل، مألوف يخرج هن السهاق العادي والتقيهدي

يبد  ا نستتتتتتتتان  نَّ أ، و المعروفة والمألوفة في ضتتتتتتتتوت هالقات جديد  غهر مألوفة
استتتتتتتتتتتتتتتحتداث أمو  جتديتد ، ولو القتد   هيى  يجتاد الحتاجة   لىيمهتل  معنتاه أن  

أو المعيومات أو الطاقات أو خيهط لتركهبات جديد  من األفكا  والموضتتتتوهات 
 من اثنهن أو أكمر.
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 اإلبداعتعريف  المصدر م

2.  
 (27: 2009)خهرهللا، 

كانه  ن  إو  ،ا متن قبتل بتيتك الصتو   نتاج شيت جديد لم يكن موجتودً  ا بدا   نَّ 
ر فتتي تتتتواف ا بدا فا نتتاج الري يتصف ب ،هناصتره األولهتتة موجتتود  متن قبتتل

 .تتهاغت  األخهتر  صتتفات الجتتد  والطرافةص
3.  

 (259:2006)الصريفي،
ا بدا  كمفهوم مرادف لالبتكا  والخيق يعني والد  شتتتتتتتتتتتتتيت جديد غهر مألوف، 

 او النظر  لى األشهات بطرق جديد .

4.  
 (28:2000)الصرن،

او معهنة أو تجمهع، أفكا  تتصتتف بأنَّها جديد  ومفهد  ومتصتتية بحل مشتتكالت 
 ألنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريد . هاد  تركهب ا

 الموسوهة البريطانهة  .5
 التتتقتتتتتتتد   هتتتيتتتتى  يتتتجتتتتتتتاد حتتتيتتتتول لتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتيتتتتتتتة أو أدا  جتتتتتتتديتتتتتتتد  أو أثتتتر أو

 د.جدي بأسيو 
6.  

 gowanالعتتتالم 
التتتتي  ذا وجتتتتدت متتتزي  متتتن القتتتد ات واالستتتتعدادات والخصتتتائو الشخصتتتهة 

تة ت ت تن أن   بهئ ت تبة يمكت ت تة لتؤدي  مناست ت ت ت تات العقيه ت ت تى بالعميه ت ت تائ  أصيهة   لىترق ت ت نت
 .مفهد  ليفرد أو ليشركة أو ليمجتمع

 .قهل بهنها هالقات القد   هيى  يجاد هالقات بهن أشهات لم يسبق أن   العتتتالم سمهث   .7
 .تكوين تركهبات أو تنظهمات جديد القد   هيى  العتتتالم لافل  .8
 العتتتالم سمبسون   .9

في   بديها الشتتتخو بقد ت  هيى االنشتتتقاق من التستتتيستتتل العاديلمباد   التي ي  ا
 . مخالفة كيهة  لىالتفكهر 

هنهتتتتتتا ينتتتتتتت   تتت  العميهتتتة التتتتيهيتتتى أنَّ  ا بدا تعريتتتف  وبناًت هيى ما تم  هرض  يمكن الباحثومن وجهة نظر 
  لى من هناصر قديمة انتقاالً  ا أوال جديتتتتتتدً تتتً ا أو شتتتتتتكتتتً يت فكتتتتتتر  أو موضتتتتتتوهتتتتتتشال كتتتتتتان لتتتتتتراستتتتتتوات  ،شتتتتتتيت جديتتتتتتد

 .حديمةهناصر أخرى 
 ليها في الجدول.ا إلى المصادر المشار إعداد الباحث استناد  المصدر: إ

 جوانتتتتتتتتتب  لى، ويمكتتتتتتتتتن تعيهتتتتتتتتتل ذلتتتتتتتتتك ا بدا  تعريفات ومتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل متتتتتتتتتا ستتتتتتتتتبق تعتتتتتتتتتدد ويرى الباحث

من جانب و  فتتتتتتتت من جانب  الشختتتتتتتتصي واآلختتتتتتتتر هرَّ  ا بدا ف البعض هرَّ  نَّ  يمهة، حهث مات العااللتما
فت  متن زاويتة البهئتة هرَّ  ن  متَ  اي، وأخهترً ا بداههة، والبعض تناول  من جانب مجتال ا نتتاج ا بداهالعميهة 
 .هتةا بداه
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 :اإلبداعمستويات  2.1.2.2
ــقـــــد حـــــدد   ( 20:2011، االلســـــــــــكـــــارن ( و)2008و)جــروان،  (394: 2010)العععععمععيععععان  ول

 : ( مستويات اإلبداع إلى22:1986و )الدهان،

 ومن ،له  بواسطة األفراد يتم التوصل  الري ا بدا ب   يويعن ،اإلبداع على مستوى الفرد: أوال   ▪
 االستقاللهة، الممابر  ،نفسبالالمقة  ،حسن االستطال  :التى يتمهز بها الشخو المبد  ماتالس  

 التحيل.القد   هيى  ،الطموح، الركات ،فى الحكم

 بدا إالجماهة و له  من خالل  يتم التوصتتتل  يولو الر ،الجماعياإلبداع على المســتوى  :اثاني   ▪
توصيه  وقد ،بدا  الجماهة تتوسع القد ات والمها ات  يفف ،الفرديبر من المجمو  أك ةالجماه

 :الجماهة بإبدا لنتائ  التالهة فهما يتعيق ا  لىالد اسات 

حتتاديتتة أ أحستتتتتتتتتتتتتتن جود  من الجمتتاهتتة الجمتتاهتتة المختيفتتة من حهتتث الجنس تنت  حيواًل  نَّ أ .1
 الجنس.

  .اقل تماسكً األ من الجماهة ليعمل ونشاًطاا حماسً  أوا ادً استعد أكمرالجماهة المتماسكة  .2

 .انسجامفرادلا ألتى لهس بهن من الجماهة ا لإلبدا  مهاًل  أكمرالجماهة المنسجمة  .3

 ا بدا   لىا بدا  ويشتتتتتتتتتهر لرا المستتتتتتتتتتوى من  ،مهارات اإلبداع على مســـــتوى المنظمة: اثالث   ▪

 شتتتتتتتتتتتتتتا تأ، وقد هضتتتتتتتتتتتتتتات المنظمةأ لجمهع  التعاونيله  هن طريق الجهد  يتم التوصتتتتتتتتتتتتتتل  يالر

 :اآلتهةهيى مستوى المنظمة بالصفات  ا بدا بحاث حول الد اسات واأل
 .واق المستهيكهنذأمع حاجات و غبات و  ي ل القو االتصا .1
 .االمبدههن وتوجهههم والشد  واليهن معً  تشجهع .2
 .بالمنظمة األفرادم سيوكهات العمل التى تحك وأخالقهاتتطوير مبادئ وقهم  .3
 مجاالت همل لهس ليمنظمة  لىوهدم التحول  ،ليمنظمة المبدهة األصتتتتتتتتتتتتتيهةااللتزام بالمها    .4

 .مها   متصية فهها

أنَّ ا بدا  ال يكمن في كون   نتاج تشتتتتتهد ل  كل لحظة من لحظاتها والد  جولر   ويالحظ الباحث
ذات قهمة آنهة لهس ذلك فحسب بل كون ا بدا  ضرو   من ضرو يات الحها ، سوات في الحها  الهومهة 

دات أليوبة لتحقهق اهيى المها ات المطفرادلا أ بتد يبتقوم  ن  أو في الحها  الوظهفهة، وهيى المنظمات أ
 .ا بدا هميهات  تهسهر  لى يبطرق تؤدالتنظهمي، تقوم بتغهر المناخ  وأن   ،الناج  يا بداه
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 مميزات المبدعين:  2.1.2.3
 وذلتتتتتتك متتتتتتن ،والمبتتتتتتدههن ممتتتتتتا  التمتتتتتتام مختيتتتتتتف فئتتتتتتات المجتمتتتتتتع ا نستتتتتتاني ا بدا متتتتتتا زال االلتمتتتتتتام ب

 الري ال يقف هند ي  تحديات المستقبل، والتقدم العيملحها  و   الحضا  ي، ومواجهة مشكالت او  أجل التط
 أن   ( 237:2006( و)الصتتريفي،55:1989و)القريوتي،  (60: 2006هتتتتتتتتتتتتتتتتتبودي، )جيد  و  ويرى ، حد

 :الشخو المبد  يتمهز بالخصائو التالهة

 ة:البصيرة الخالق .1
والتتي  ئية الصتحهحةوطترح األستالمشتكالت، ويعني ذلك القد   هيتى تصتو  بتدائل هديتد  ليتعامتل متع 

من  تا أطتول فتي تحيهتل المعيومتات أكمتريصترف المبتد  وقتً  تا أن  لتهس لهتا أجوبتة محتدد . ولتهس غريبً 
 .الوقه الري يقضه  في جمعها، ولو ال يمل من تجريب الحيول، وال يفقد صبره بسرهة

 : بيرة لدرجةبالنفس و اآلخرين  ةالثق .2

 .افالفشل شيت يتوقع  المبد  وال يزيده ذلك  ال تصمهمً  تسيم بسهولة،المبد  ال يس
 :ت التغييراة على التعامل مع مقتضير لقدا .3

 ولتتتو أحتتتد أ كتتتان ،هتتتا تمهتتتر فتتتي نفستتت  البحتتتث هتتتن حيتتتولألنَّ ؛ المبتتتد  يتعامتتتل متتتع المواقتتتف الغامضتتتة
.ا بدا 

 :ة على التكيف والتجديد والتجريبرالقد .4

 يعتبرلتتتتا هامتتتتة النتتتتاس ويشتتتتك بالقضتتتتايا التتتتتي يمكتتتتن أن   ،القتتتتد   هيتتتتى التكهتتتتف والتجديتتتتدلديتتتت   المبتتتتد 
ستتتبهة ن اتيتتتك أمتتتو ً   ذ يعتبتتتر أنَّ  ،يتتتؤمن بالصتتتواب والخطتتتأ المطيتتتق مسيمات، وقد يصل األمتتتر بتتت  أن  

 .هيى المنظو  الري ينطيق من  ا نسان تعتمتد
 :والمقترحات اءرالجرأة في إبداء اآل .5

 وتنعكس لره الجرأ  في مناقشة التعيهمتتتتتتات واألوامتتتتتتر الصتتتتتتاد   متتتتتتن المراجتتتتتتع العيهتتتتتتا، ولتتتتتتي صتتتتتتفة ال

ا فتتتتتتتتي كستتتتتتتتب  ضتتتتتتتتا تتتتتتتتً طعم ؛تتوفر في المتميقهن الرين ال يتقنوا  ال فن ترديد الموافقات دونمتتتتتتتتا تفكهتتتتتتتتر
 .ا من غضبهمتً أو خوف  ؤستائهم

 :بدععند الم ةالفردي االستقاللية .6

 ولتتتتو بعهتتتتد هتتتتن ،الفتتتترد المبتتتتد  ال تفتتتترض هيهتتتت  ستتتتيطة غهتتتتره وال يفتتتترض لتتتتو ستتتتيطت  هيتتتتى اآلختتتترين

 الغالبهتة العظمتى فتيالشييهة الضعهفة التي تعتبر مصد  تمبهط التروح المعنويتة ليعتاميهن الترين يشتكيون 

 .أي تنظهم
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نستتان قد ال تتوفر كيها أو بعضتتها في ا أنَّ الصتتفات التي تمهز المبدههن  ويســتخلص الباحث
الري لدي  القد   هيى ا بدا ، وانَّما لي ممهزات مستتتتتتتتتتتتتتتاهد  ومؤثر  في هميهة ا بدا  وا تهان بأفكا  
جتتديتتد ، وتحويتتل لتتره األفكتتا  ا بتتداههتتة من جتتانتتب نظري  لى جتتانتتب هميي وتطبهقي  لى واقع حقهقي 

ويصب  ابتكاً ا.ميموس 

 :اإلبداعمعوقات  2.1.2.4
هيى مستتتتتتتتتتتتتتتوى المنظمة قد يعاني من ا هاقة وهدم الظهو  وكبه  ا بدا  نَّ أبهنه بعض الد استتتتتتتتتتتتتتات 

وذلك ؛ ومجمل لره األستتتتتتباب مرتبط بالقاد  في المنظمات ألستتتتتتباب هد الموظفهن لألفكا  واالقتراحات 
 (.2004)بيمك،( و2007( و)القحطاني،2016( و)ساهد،2016)الشاهر،كما هرضها 

 :الدافعية اتمعوق أوال :

يتأثر ا بدا  بمجموهة من العوامل التي تعمل هيى تحريك وتوجه  الطاقة النفسهة ليفرد نحو ما يقوم ب  
من همل، ولي التي تدفع المبد   لى الستتتتتتتتتتتتتتهطر  هيى ما لدي  من معيومات ومها ات في المجال الري 

المجال من أوج  القصو ، ومن ثم   لى التفكهر واكتشاف ما قد يوجد في لرايبحث هن ، وتدفع  أيًضا 
 .(27:2016ر في الجديد والتعبهر هن  بشكل فعال )الشاهر،التفكه

 :العقلية ثاني ا: المعوقات

وتتممل في ضتتتتتتتتعف الفرد هيى ا د اك والتركر والتحيهل من حهث اتستتتتتتتتا  المدى والتنويع، وانحصتتتتتتتتا  
هة لك في اهتماد الفرد هيى ا حستتتتاس والبديابتة ال يتمكن من الخروج منها، ويبدو ذالتفكهر في حدود ث

بالصحه  والخاطئ هند حل المشكية، واليجوت  لى استخدام أسالهب مألوفة، وضعف القد   هيى ترجمة 
األفكا  هيى خطط محدد  ليعمل ا يجابي، والنظر هيى المشتتتتتتتتتكالت الكبرى نظر  كيهة دون تقستتتتتتتتتهمها 

 ر وهتتتتتدم  طالق العنتتتتتان ليخهتتتتتال لهتتتتتد سهمشتتتتتتتتتتتتتتكالت صتتتتتتتتتتتتتتغرى، والجمود الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتد في التفك  لى
 (.60:2013األمو )الزاميي،

 :التنظيمية المعوقات :ثالثا  

 الخبرات، هيى المفرط واالهتماد الجماهي العمل مستتتاند  وهدم التشتتتجهع وهدم الحرية، جو غهاب ممل
 ليرؤستتات يقمطال واالمتمال العمهات ليطاهة تدهو التي االجتماههة القهم وستتهاد  المرح جو شتتهو  وهدم
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 او تجديد دون  المعتاد  الرستتتتتتتمهة بالطريقة العمل وإنجاز وتعيهماتهم ألوامرلم مناقشتتتتتتتة دون  والمديرين
 (.53:2007تطوير )القحطاني،

 :البيئية المعوقات :رابعا  

 التي الخاصتتتتتتة الظروف جمية هن هبا   أنها كما بالفرد، المحهطة البهئة من الناتجة المعوقات ولي
  دات  واالجتماهي، االقتصتتادي التدلو  ممل ستتيوك ، وتوجه  ألداف  تحديد في وتؤثر خوبالشتت تحهط
 دكتاتو ي   ئهس ووجود ،والمقافة التعيهم مستتتوى  انخفاض والمصتتاد ، الموا د كفاية هدم االدا ي، الجو
 (.52:2007ل)القحطاني،العم بهئة في والمعنوية المادية الحوافز ضعف المبدهة، األفكا  يقد  ال
 

 :االنفعالية المعوقات :خامسا  

 تتحكم المعوقات االنفعالهة باألفكا ، وبقد تنا هيى تكوين المفالهم بطالقة ومرونة، ومن لره المعوقات:

 الخوف من ا تكاب األخطات أو الفشل. -
 الغموض وتسامي الرغبات الجامحة لإلدمان.هدم القد   هيى تحمل  -
 من تولهدلا. المهل لتفضهل تقههم األفكا  بدالً  -
 هدم القد   هيى الراحة والطمأنهنة وقية التحدي. -
 الحماس الزائد والرغبة السريعة في النجاح. -
 انخفاض القد   هيى التخهل والرغبة بها أصاًل. -
 (.278:2002)السرو ،والولم.هدم القد   هيى التمهز بهن الواقع  -
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 بتكا واال ا بدا  معوقاتيوض   (4)  شكل

 جرد بواسطة الباحث.

ستتوات كانه هيى مستتتوى القهاد  أو  لإلبدا أن  لناك معوقات متعدد  ويرى الباحث وفي ضوء ما سبق 
تكون العاميهن مما ييزم تجنب لره المعوقات والحد منها حهث ان لره المعوقات قد تكبل ا بدا ، وقد 

 :ما ييي وألم معوقات ا بدا  هائقا امام تحقهق 

 ا من الفشل.الخوف من التغههر والتطوير خوفً  .1
 والبشرية.هدم توفهر الموا د المالهة  .2

 التقهد وااللتزام من ا دا   العيها والمركزية في العمل. .3

 االهتهاد هيى الوضع القائم الحالي. .4

 غهاب الدوافع لالبتكا . .5

 و هاية المبدههن. ا بدا هدم االلتمام ب .6

 هدم مساند  العمل الجماهي. .7

 :اإلبداع استراتيجيات 2.1.2.5
كما  ا بدا جماهة والمنظمة لمواجهة معوقات الم االستتتتتتتتتتراتهجهات التي يمكن توظهفها هيى مستتتتتتتتتتوى ال

 (436: 1999)لهجان، ذكرلا  
 هيى التغههر هن أفكا لم بحرية. تشجهع األفراد .1

معوقات
اإلبداع

المعوقات
العقلية

المعوقات
ةاالنفعالي

المعوقات
ةالتنظيمي

المعوقات
الدافعية

المعوقات
البيئية
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 .ةا بداههتقديم الدهم فهما يتعيق بتطوير األفكا   .2

 هيى المخاطر . األفرادتشجهع  .3

 ي.ا بداهلألفراد ليتفكهر  ةتاحة الخصوصه  .4

 تشجهع التفاهل مع اآلخرين خا ج نطاق أهضات الجماهة. .5

 والجماهات. األفرادتشجهع التنافس البنات بهن  .6

 ي حل المشكالت التي تواجههم.ا بدا  فهيى استخدام وسائل  األفرادتشجهع  .7

 المهام.ثنات تأديت  األفراد والجماهات أط هيى شراف المفر الحد من ا  .8

أن بعض االستتتتتتراتهجهات تشتتتتتكل نستتتتتهًجا فريًدا لشتتتتتخصتتتتتهة  من خالل االســـتعراض الســـابق  رى الباحث
تكون لدى القائد  ؤية مستتتتقبهية ليصتتتو   األشتتتمل ليمنظمة وبهئتها وتستتتتشتتترف لر الرؤية ما المبد  وان 

 ييي:
 رية.تحسهن المستمر وتنفهر برام  تطويان تكون  ؤيت  انتقادية لادفة لي •
  اهة االبتكا  وتحفهز العاميهن هيى االبدا .ز  •
 تقيهل من اهتماد العاميهن هيى القاد  الرسمههن وتحفهزلم هيى المبادأ . •

 مواجهة المشاكل التي تصادف  بحيول مبتكر  ويكون مستعًدا لكل الظروف الطا ئة. •
 بالقيادة: اإلبداععالقة  2.1.2.6

يمتيك مها ات  ن  را يجب هيى القائد أوالقهاد  في العمل، ل   ا بدا هالقة متكامية بهن ون تك ن  أيجب 
  بداههة ناد   لكي يستطهع العمل بمرونة وكفات  مع اآلخرين لتحقهق ألداف المؤسسة.

مع داخل المجت ا بداههةأللمهتها في نجاح استتتتتتتتتتتتتتتمرا  العميهات  ا بدا لرلك يجب الربط بهن القهاد  و 
  ال يرضتتتتتتتتتتون فقط بإهاد  ترتهب الههاكل الموجود ا بداههون ي، فالقاد  ا بداهتنمهة وتههئة المناخ  وفي

لو االكتشتتتتاف،  ا بداههةالقهاد   طنم جل  يجاد طريقة أفضتتتتل،  نَّ ولكن يحفزلم الستتتتعي المستتتتتمر من أ
االتبا  والمنظمة ككل.   و هادهم ويرفع وهي القثهرلا ي ستتتتتالم في تحقهق المصتتتتتيحة األوتجديد النفس، وتأ

 (152: 2010)هبودي، 

 ن القتتتاد  المبتتتدههن ال  (Narris & Hermond & Meisgeier 2:1997كمتتتا ذكر كتتتل من )
يرضتتتتتتتتتون فقط بإهاد  ترتهب الههاكل الموجود ، ولكن يحفزلم الستتتتتتتتتعي المستتتتتتتتتتمر من أجل  يجاد طريقة 
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بداههة لو: االكتشتتتتتتتاف وتجديد النفس، وتأثهرلما، حهث يستتتتتتتالم في تحقهق أفضتتتتتتتل، وان نمط القهاد  ا 
 المصيحة األم يرفع وهي القاد  واألتبا  والمنظمة ككل.

ماذا يقدم ا بدا  ليقهاد  وماذا تقدم القهاد  لإلبدا  يوضتتتتتتتتتتتتتت  العالقة التبادلهة الوثهقة بهنهما ونجد فمعرفة 
 ( ومنها:168:1995لقهادي )هبد المحسن،ذلك جيهًا في خصاص االبدا  في العمل ا

 االنفتاح نحو التغههر. -
 الرغبة في التعرف هيى المشكالت والقضايا الداخيهة. -
 في البهئة التي يعهش فهها. القد   هيى التحكم -
 المقة في قر  غهره هيى ا نجاز وتحمل المسؤولهة. -
 احترام اختها ات الغهر. -
 ة.االندفا  نحو التعيم واستخدام المقاف -
 تقدير  نجازات التعيم. -
 التوج  نحو المستقبل.  -

تأثهر ا بدا  هيى القهاد   ن مما سة القائد لتيك الصفات التي تصف ا بدا  في العمل القهادي يوض  
 والمهت  لتطوير المنظمات وخاصة المؤسسات األمنهة.

 ا بداههةات ح استتتتتتتتتمرا  العميهل  ألمهة في نجا ا بدا الربط بهن القهاد  ب أنَّ  ومما ســـــبق  رى الباحث
يرضتتتون فقط ههن ال ا بداهالقاد   ي، وإنَّ ا بداهداخل المؤستتتستتتة او المنظمة، وفي تنمهة وتههئة المناخ 

السابق، وبرلك  ما يحفزلم السعي و ات  يجاد طرق حديمة وأفضل مننَّ إهاد  ترتهب الههاكل التنظهمهة وإب
 تبا  والمنظمة.هم برفع القاد  واالتتحقق المصيحة األ
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 اإلبداعيةالمحور الثالث: القيادة  2.1.3

 :اإلبداعيةمفهوم القيادة  2.1.3.1
 لتتي التأثهر فتتي اآلختترين، ودفعهتتتم لتحقهتتق ألتتداف المنظمتتتة ولكتتي يصتتتب  لراالقهتتاد  بمفهومهتتا العتتام 

تاهاًل  ت تأثهر فت ت تً التت تدَّ ب   ا ال وحقهقت ت ت أن   ت ت تون القهت ت تة هيتتكت ت تتك  ا بدا تتى اد  مبنهت تا، وذلت ت تدادلا واختها لت ت تي  هت ت فت
اختهتتتتتتا ات جديتتتتتتد  تتستتتتتتم بتتتتتتالجود  وتحقق الفائتتتتتتد  متتتتتتن ختتتتتتالل   لىالمعرفتتتتتتة التتتتتتتي اكتستتتتتتبتها  لتتتتتتتترجم

د  يالحظ المبتتت حهتتتث  نَّ  ،لطتترق المشتتكالت بطتترق  بداههتتتة تختيف هتتن غهرلتتا متتن ا التمامهتتتا بحتتتل
أفضل ليحتتتل، أو متتتن ختتتالل  هتتتاد   لنتتتاك طريقتتتةً  نَّ أو  ،لتتتم يالحظتتت  اآلختتترون  لنتتاك شتتتهئا خاطئتتا أن  

تتن تتة مت تتاط المعروفت تتب األنمت تال تركهت ت تتز باألصت تتوط تتمهت تتد  وخطت تتكال فريت تتي أشت تة فت ت تتل المعرفت   لىة وتصت
متجتتتدد ، متحديتتتة، موجهتتتة، والقائتتتد المبتتتد  شخصتتتهة فتتتر ،  مرنتتتة، ا بداههةتتة. فالقهتتتاد  حيتتتول مبدهت

)الستيمي،   ةهواقب األمو  ولدي  نظر  شامية و ؤية مستقبيه ممتتتابر  تأخر بزمتتتام المبتتتاد   وتتتتد ك واثقة،
2012) . 

 ( التالي:9توجد الكمهر من التعريفات ليقهاد  ا بداههة، نركر منها ما لو موض  في الجدول  قم )

 اإلبداعيةسهامات الباحثين في تعريف القيادة إبعض  وض  ( 9)جدول 
 اإلبداعيةتعريف القيادة  المصدر م

1.  
 (216:2002)يونس،  

أكمر من كون  مما ستتتتتتتتتتا لمهام قهادية  القائد المبد  لو في األستتتتتتتتتتاس مفكرٌ  أنَّ 
 محدد .

2.  
 (14: 2004)القرشي، 

نمتتتتتتتتط القهتتتتتتتتاد  الري يتصف بستتتتتتتتمات الحساستتتتتتتتهة ليمشكالت والممابر  والمرونة 
 .والمباد   والطرافة والغرابة

3.  
 (12:2008ر، )نص

ي التجاوب قَ ي  تَ  أن  ى ابتكا  أستتتتالهب كأفكا  ووستتتتائل جديد  يمكن يقد   القائد ه
لتحقهق األلتداف  حفزلم الستتتتتتتتتتتتتتتممتا  قتد اتهم وموالبهماألممتل من العتاميهن، وت

 ليمنظمة.
4.  

 (27: 2009)خهرهللا، 
فتتتتي المنظمتتتتة  ط الضعفتشاف نقتتتتايستطهع اكالقائد المبد  لو الشخو الري 

 ،وإد اك نقتتتتتاط القتتتتتو  والتمهتتتتتز فتتتتتي المنظمتتتتتة ،يتغيتتتتتب هيههتتتتتالوابتكتتتتتا  أستتتتتالهب 
 .واستتحداث وستائل تفعهيهتا واستتمما لا

   (42: 2012)السيتمي،   .5
: 2011الحديدي، ) زق و و

604) 
   

هتا نمتط متن ديتد ، ألنَّ نظريتة، وطترق همتل جهتة وضتع ا بداههيى القهتاد   بتتأنَّ 
أنمتاط القهتاد  التتتي تتتتتصف بتتسمات الحتتتساسهة ليمتتشكالت، والممتتتابر ، والمتترح، 

متتتة لكتتتي يكتتتون التغهتتترات المالئ    لىوالمبتتتاد  ، والطرافتتتة والغرابتتتة التتتتي تتتتؤدي 
 معهود  من قبل.تتتفات خصائو لم تكن النتتتات  النهتتتائي بمواص
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 اإلبداعيةتعريف القيادة  المصدر م

6.  

 (55: 2012)الغامدي،  

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير  هيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىا بداهالقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  
م متتتع تتتتتحداثها تقنهتتتات حديمتتتتتتة تتتتتتتتالالتطتتتوير فتتتتتتي أستتتيوب العمتتتتتتل ا دا ي واستتت

تتتات المجتمتتتع، لتطيعات العصر الحديث وتيبي حاجمتطيبتتتتتتات البهئتتتتتتة ومناسبة 
وابراز موالبهم ، ٕهب همتتتتتتل مبتكر ، وحفز فريق العملأستتتتتتالوذلتتتتتتك متتتتتتن ختتتتتتالل 

 .وقد اتهم واستمما لا لتحقهق األلداف
7.  

 (12:2012)المرشد, 

القتتد   هيى التتتأثهر في اآلخرين، وجعيهم يمقون بتت  من خالل نفتتاذ بصتتتتتتتتتتتتتتهرتتت  
ثقت ، وقد ت  هيى البدائل المناستتتتتبة في وقه قصتتتتتهر، مع وقد ت  هيى تصتتتتتو  
ات التغههر بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتمرا ، وقتتتد تتتت  هيى التجتتتديتتتد والتكههف التعتتتامتتتل مع متطيبتتت

 والتجريب.
ي لتتره األفكتتا  قَ ي  ى ابتكتتا  أستتتتتتتتتتتتتتتالهتتب وأفكتتا  مفهتتد  ليعمتتل، بحهتتث تَ يالقتتد   ه (21:2014)أبو فا س،   .8

 المد س.واألسالهب التجاوب األممل من 
9.  

 (7:2017كيوب، أبو )
جتتديتتد  ونتتاد   ومبتكر  ومتنوهتتة غهر متوقعتتة هيى  يجتتاد حيول لي قتتد   القتتائتتد 

قل أقل جهد و أاأللداف في   لىيى حل المشتتتتتتتكالت التربوية ليوصتتتتتتتول ليقد   ه
 لداف المؤسسة التربوية.أ وقه لتحقهق 

10.  
 (9:2017)ساهد، 

يطرح  يستخدم األشهات المألوفة بطريقة غهتتتتتتتتر مألوفتتتتتتتتة، وأن   قد   القائد هيى أن  
مبتكر  ليمشتكالت والقضتايا التي يتناولها، تتصتتتتتتتتتتتتتتتتتف بالجتتتتتتتتتتتتتتتتد    وحيواًل   اأفكا ً 

 والجتود  والجدوى.
قد   القهاد  هيى ا حستتتاس بالمشتتتكالت لي اإلبداعيةالقيادةن أفي ضتتتوت المفالهم الستتتابقة  الباحث وجد

ناخ الصتتتتتتتتتتتحي الري   المباد   في الماظهوإ ،وتحمل المستتتتتتتتتتتؤولهة ،هيى ا نجاز وممابر مة قو  هزيولدي  
ا بداههة، فكا لم أقنا  العاميهن هيى تقديم خبراتهم و إوجرب و  ،جع العاميهن ويحفزلم هيى المباد اتيشتتتتتتتت

 ا بدا .لداف المرجو  بنمط قائم هيى واكتشاف موالبهم نحو تحقهق األ
 ليها في الجدول.إالمصادر المشار  ا إلىالباحث استناد  إعداد  المصدر:

تدد ق من خالل ما سب ت ت تتض  تعت تاد   تعريفاتيتت ت ت تً ا بداهالقهت ت تة، تبعت ت تر هت ت ت تاحمهن  تا لنظت ت تتصهن والبت المتخصت
 والمنظمتات هيتى اختتالف توجهاتهتا. هتتتا متتتن هوامتتتل نجتتتاح المؤستتتساتهيتتتى أنَّ  جمهعهاواتفقتتته 

 :اإلبداعيةأهمية القيادة  2.1.3.2
 :هد  سبابأل ا بداههة ترجعلمهة القهاد  أ  (14: 2005)الفردوس،  حهث ذكر

 واختتتتالف تكتتتوينهم النفستتتي، همتتال والمهتتتام بالمنظمتتتاتدات األأتدد العناصتتر المشتتتا كة فتتي تعتت .1

 .واالجتماهي
 .العملالتطو  المستمر في مستويات الكفات  وا نتاجهة وألمهة استمما لا لصال   .2
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 ي منظمة واحتماالت اختالف وتصادم مصتتتتتتتتال أت ذات العالقة التي تتعامل معها تعدد الجها .3
  .تيك الجهات فهما بهنها

 االهتمتتاد المتزايتتد فتتتي كمهتتر متتن المنظمتتات هيتتى منظمتتتات اختترى متخصصتتتة  نجتتاز مهتتتام .4

 .ال تستطهعها المنظمة المعنهة ذاتها

 .في الظروف المحهطة بالمنظمات والمتسا  المستمر التغههر  .5

 ينت  والمقافهتة. ومتا واالجتماههتة،، االقتصتادية، والسهاستهة، والتقنهتةتطتو  الظتروف واألوضتا   .6

 .هنها من فروض متجدد  ليمنظمات وما تسبب  لها من معوقات

 ألمهة كبهر  في  نجازات المنظمات تتممل في: ا بداههةد  ليقها (16: 2016)ادمو، شا  وقد أ
 .ا بداههةالعمل هيى التطوير والتحسهن المستمر، من خالل تشجهع وتدههم طرح األفكا   .1
 لألفراد المختيفة بالمؤسسة. ا بداههةتعمل القهاد  هيى تشجهع وتحفهز المباد ات  .2

نصاح  القائد ل  مها ات تمكن  من ا نَّ أ باهتبا سسة مع الجهات الخا جهة تسههل همل المؤ  .3
 والتفالم مع مختيف األطراف ذات العالقة.

، والقد   هيى قرات  التوقعات بشتتتتتتتتتتتتتتكل متمهز هن المنافستتتتتتتتتتتتتتهن وامتالك  ؤية داهمة لإلبدا  .4
 و خدمة جديد .اكتشاف منت  جديد أ

 ما ولرا العمل، فريق ملعل اأستتتتتتاستتتتتتهً  اوقودً  يعد ا بدا من خالل العرض الستتتتتتابق أن  يالحظ الباحثو 

 األلداف تحويل القائد يستتتطهع ال، و الجديد  األفكا  لتولهد ا بدا  هيى تشتتجع التي النشتتطة القهاد  تههئ 
 ، ا بداههة القهاد  دون  من المطيوب والتغههر بالمهام والقهام الهمم وشحر  يجابهة نتائ   لى من  المطيوبة

 

  يةاإلبداعمبادئ القيادة  2.1.3.3
: 2005)خيهل، تحديدلا كما حددلا ويمكن  ،هةا بداهلمبادئ القهاد   اد المبد  بالعمل وفقً القائيقوم 
 : كاآلتي (220

 زالة  يىخرين مما يستتتتتتتتتتتتتتاهد هوضتتتتتتتتتتتتتتع القائد مكان اآل أي :خرينوضتتتتتتتتتتتتتتع النفس فى مكان اآل .1

 . دا با  ةعترض العمل القهادى وصفالكمهر من العوائق التى ت
 كتتتل العتتتاميهن بغض النظر هن وضتتتتتتتتتتتتتتعهمب ا دا ي التمتتتام القتتتائتتتد  نَّ  : بتتتالعتتتاميهنااللتمتتتام  .2

 كمهر منال يالفشتتتتتتتتتتتتتتل ف إنَّ و  ،لبهئة العمل والتفكهر الجماهى أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتهةالوظهفى يعتبر  كهز  
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 المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات لو اهتماد مفهوم المشتتتتتتتتتتتتتتتا كة القائم هيى الفردية فى اتخاذ القرا ات وتحديد

 .العاملولرا يتعا ض مع قناهة  ،واقعال هيىفرضها لداف و األ
 هة القهما بداه  والمتمهز تعين فهها القهاد يدات العالالمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات ذات األ نَّ   :تعمهم القهم .3

 .ليمؤسسةتممل هقهد  تنظهمهة  يالجولرية الت

 د وتضتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتب القها ا بدا  يفالتوجه  ف ؛همة ليقائدمستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتهة والالقهاد  األ   دا أتعتبر  .4

 .بداههة  لى بهئة  يلرا يؤد ، وكلالعاميهنالتفوق وحسب  يف ةلداف الرغباأل

 :أبعاد القيادة اإلبداعية 2.1.3.4
ولي  (Guilford،1950كمتتا حتتددلتتا مقهتتاس جهيفو د ) ا بتتداههتتةتحتتدد األبعتتاد ليقهتتاد   ن  أ رأى الباحث

  .الة()الحساسهة ليمشكالت، الطالقة، المرونة، األصبعاد ولي كالتالي: أأ بعة 
 الحساسية للمشكالت: .1

 ليقائتتتتتتد مجابهتتتتتتة موقتتتتتتف معتتتتتتهن ينطتتتتتتوي هيتتتتتتى مشتتتتتتكية أو ا بداههةلتتتتتتره الستتتتتتمة تعتبتتتتتتر ألتتتتتتم الستتتتتتمات 

وتمكتتتن لتتتره القتتتد ات  ،واستشتتتعا  أستتتبابها ،حتتتل ستتتريع وستتترهة ا حستتتاس بهتتتا  لى جتحتا  مشكالت هد
 .(163: 2010)قنديل،  التغههر )  لىالدفع  متن

ليقاد ،  ا بداههةلم الستتمات الحستتاستتهة ليمشتتكالت من أ  ستتمة نَّ أ (2004:94، وقد أوضتتحه )القرشتتي
، وتتممل في طريقة تم استتخدامها في معهد )ماستاتشتر ستهه( وت بنى لره الطريقة هيى هناصتر أستاستهة

 :لي
في موقف معهن بما فه  من ستتتتتتتتتتتتيوكهات  وتممل القد   هيى فهم وإد اك ما يدو  فعاًل : الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتهة -

 ومشاهر تجاه اآلخرين.

وتممل المها ات في تقدير ما يدو  في المواقف الهومهة بطريقة تستتتتتتاهد هيى  :ى التشتتتتتتخهوالقد   هي -
 ال من خالل تفهم المتغهرات األساسهة في التفاهالت ا نسانهة.العمل الفع  

من خالل تفهم المتغهرات األستتتاستتتهة في التفاهالت  لاولي القد   هيى الستتتيوك الفع   مرونة التصتتترف: -
 .ا نسانهة

 : الطالقة .2
وفر  من األفكتتا  وتحيهيهتتا   لى تحتتتاج ا بتتدا هميهتتة   نَّ حهتتث  ،وتعني القتتد   هيى خيق أفكتتا  جتتديتتد 
 :(27: 2013)الزلراني،  تها  كما ذكر أ بع أنوا   لىوفحصها وتقهمها، وتنقسم الطالقة 

 .محدد  زمنهةوتعني القد   هيى  نتاج أكبر قد  ممكتن متن األفكتا  فتي فتر   :الفكريةالطالقة  -
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وتعنتتتتتي القتتتتتد   هيتتتتتى  نتتتتتتاج أكبتتتتتر قتتتتتد  متتتتتن األلفتتتتتاظ والجمتتتتتل ذات المعاني  :اللفظيةالطالقــــة  -
 .المختيفة

 .بفكر  ماوتعني القد   هيى التوصل هيى أفكا  ترتبط  طالقة التداعي: -
 .وتعني القد   هيى  نتاج تصو ات ترتبط بموقف ما الطالقة التصورية: -

 

 المرونة: .3

هد ، وينظر  لى  اتجالات مختيفة آخر بسهولة، والتفكهر في  لىولي قد   الفرد هيى التغهر من موقف 
المختيفة والمتمهز ،  هيى  نتاج هدد من األفكا  ا بداههةاألمر الري يساهد القهاد   هد  زوايا المشكية من

المرونة تعني قد   الفرد هيى النظر ليمشكية من  يعني الخروج بالتفكهر هن ا طا  المحدد، وأنَّ  ولرا
 (2009:26)العجلة،  ولي د جة من السهولة وهدم التعصب ألفكا  بحد ذاتها ،أبعاد مختيفة

 :لةاألصا .4

 هتتتتتتن المتتتتتتألوف فتتتتتتي التفكهتتتتتتر جيهديتتتتتتة والتصتتتتتتو ات الشتتتتتتائعة والختتتتتترو لنزهتتتتتتة التقالتحر  من ا بهاويقصد 
ها القد   هيى  تهان أفكا  جديد  وناد   وغهر مرتبطة بتكرا  أفكا  ستتتتتتتتتتتتتتابقة، بعهد  نَّ ، وتعرف بأوالتعبهر

 .(2006:47)جيد  وهبودي، .هن المألوف والشائع

 

 ا بداههةالقهاد   ادبعأيوض   (5)شكل  
 األبعاد المستخدمة  لى االباحث استنادً  المصد : جرد بواسطة

ةأبعاد القيادةاإلبدعي

ة الحساسي
للمشكالت

الطالقة

المرونة

االصالة
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أن العناصتتتتتتتتتر التي يتبنالا في د استتتتتتتتتت  ألبعاد القهاد  ا بداههة، بأن كل قائد  ومما ســــــبق  رى الباحث
قل مؤستتتتتستتتتتت  من حالة غهر مقبولة  لى يستتتتتتطهع أن يبد  ويكتستتتتتب تيك العناصتتتتتر أو المها ات حتى ين

في كافة مجاالت الحها ، ولرا ما يجعل الباحث يتحدث ستتتتتمات  الة منشتتتتتود ، مواكبة ليتقدم والتستتتتتا  ح
 القهاد  المبدهة.

 

 المبدعة:سمات القيادة  2.1.3.5
تتشهر ت تدى  أنَّ   لى (609: 2011)حستهن، و  (95: 2007)الحريري، و  (15: 2007)العتهبي،  ويت ت ت ت ل
 :تتيخو في التالي ماتالمبدهتتتتة مجموهتتتتة متتتتن التتتتس    القهاد 

 .والوقه لتحقهقها الجهتتدمتفتحتتة العقتتل ولتتديها القتتد   هيتتى تنظتتهم أفكا لتتا والتعبهتتر هنهتتا وبتترل  .1

 .العمل لهتة لفريتقولهات بكفتات  واقتتدا  وبمقتة هاتمتا س تفتويض التصالحهات والمتسؤ  .2

 .أو محابا  لديها القد   هيى  ظها  صفة الحزم والحسم هند اليزوم دون تحهتز أو مجاميتة .3
 .تؤمن برؤية المؤسسة، و سالتها، وألدافها بموضوههة تامة .4

 م وخيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقحترى بها من خالل االلتمام بفريق العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل و فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع معنويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاته ي  ممااًل تكون  .5

 م.الحماس فهما بهنه

 المعايهر التي لديهم تكون معروفة ليجمهع، كما أنَّهم يقومون بما يعتقدون صحت .

 وا دا   المنفر  بالجدول التالي: ا بداههةبرنس قا ن القهاد   أنَّ  (2010)قنتتتديل، وأشا  

 واإلدارة المنفذة اإلبداعيةمقارنة بين القيادة   (  وض10)جدول 
 اإلدارة المنفذة القيادة المبدعة م
  ر زون على العمل مثاليون وملهمون   .1
 القصير ر زون على األجل  يخططون للمستقبل  .2
 سلبيون  نشيطون   .3
 يحافظون على االستقرار  ر زون على التغيير  .4
 ون عمليون وواقعيون وماد  خدميون ومبدعون   .5
 موضحون او معززون   تحدون وليس لد هم مستحيل  .6

 (75:2010المصدر: قند ل )

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  العزيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لم سمات القائد المبد  لوجود أ من  الحساسهة ليمشكالتأن  ومما سبق يرى الباحث
 ،ةهوالتنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها، ولدي  نظر  استشراف وتحمتتتل المستتتؤولهة، وا صتتتتتترا  هيتتتتتتى ا نجتتتتتتاز،
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جديد  ليمشكالت،  حيتتتول مبتكتتتر   لىوالزيتتتاد  فتتتي النضتتت  االنفعتتتالي، واالستتتتمرا  فتتتي العمتتتل ليوصتتتول 
 .روصب جهدلتي فهها همال اوالمهل أل

 العوامل المؤثرة في القيادة اإلبداعية: 2.1.3.6
 بتتتتتتالعتتتتتتديتتتتتتد من العوامتتتتتتل التتتتتتراتهتتتتتتة والختتتتتتا جهتتتتتتة ومن لتتتتتتره العوامتتتتتتل كمتتتتتتا ا بتتتتتتداههتتتتتتةتتتتتتتتأثر القهتتتتتتاد  

 : (15: 2013)النهرب،  ذكرلا 
 الجسمهة، والنفسهة، السيوكهة.نماط الشخصهة ليقائد، سيوك ، ومنها السمات السمات واأل .1
 جل.، ومنها: ألداف قصهر  األجل وألداف استراتهجهة طويية األلداف المؤسسةأ  .2
لتنظهمهة، ولهكيها التنظهمي، ونو  الهب او األسأو نو   نتاجها، أنو  المؤسسة من حهث حجمها،  .3

 وجماهة العمل.، والحوافز، المهام الموجود  فهها
مؤثر ، ستتتتتوات في الظروف والعوامل البهئهة المحهطة بالمؤستتتتتستتتتتة، وما تمر ب  من ظروف وهوامل  .4

 .و الخا جهةالبهئة الداخيهة أ

بإعتبارها محفزة لإلبداع  ( ستة عوامل تتبناها اإلدارة المبدعة27:2004،ركدرا ب رت)ويوض  
 وهي:

حهث يوضع الشخو المناسب في المكان المناسب ، لكي يما س خبر  مها ات التفكهر التحدي :  -
ا بداهي ، حهث يجب هيى المدير أن يكون واههًا بشتتتتتتتكل جهد لكل المعيومات الخاصتتتتتتتة بالعاميهن 

   ا بداههة والطاقة ا بتكا ية . ولرا بدو ه يحفز الدوافع الجولرية الكامنة ليشخو ، لخيق القد  

حهث تعتبر من العوامل الداخيهة ليشتتتتتتتتتتتتتتعو  بالتميك ، وحب العمل ، وانتمائهم  له  هندما  ة :الحري -
يقومون بالعمل بالطريقة التي تروق لهم ، ولكن نجد أن المديرين يمهيون  لى سوت ا دا   من خالل 

 اسمًا دون التطبهق .  تغههر األلداف بشكل مستمر ، ويمنحون الحرية 

حهث أن الوقه والمال يدهمان ا بدا  ، ولكن ما نجده في المنظمات أنها  :المصـــــــــادر والموارد  -
 تقتل ا بدا   وتهنهًا من خالل تبني سيسية تحديد الزمن ، مما يستحهل مع   نجاز المهام . 

جاد فرق همل حهث يجب هيى ا دا    ي ســـــــــمات وصـــــــــفات مجموعة العمل )جماعة العمل( : -
ز بتتتتالتنو  وا ختالف في وجهتتتتات النظر ، فكيمتتتتا تكون لتتتتره المجموهتتتتات مختيفتتتة جمتتتتاههتتتتة تتمه

 ومتنوهة فإنها تكسب األفراد  ؤى جديد  وإبدا  وتفكهر  بداهي . 

هود التي قد نجد أن المديرين يهميون المدح لألفكا  ا بداههة الوج التشجيع التوجيهي واإلشرافي : -
فاألفراد بحاجة  لى الشتتتتتتتعو  بألمتهم وألمهة ما يقومون ب  مع  نجاح مما يخنق ا بدا  ،ال تكيل بال

 القد   هيى التسام  لألخطات ، وبالتالي يمكن لألفراد العمل بنجاح . 
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و أي الدهم الري تقدم  المؤستستة ستوات أكان لرا الدهم في حالة تحقهق النجاح أ الدعم المنظمي : -
، ولرا لو دو  القاد  الرين يدهمون الجهود  هدف تالفهها وقبول الخطأحتى في وجود األخطات ب

 . ا بداههة 

 

الستتتتتتتتتتتتمات لي شتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتهة القائد و  ا بداههةلم العوامل المؤثر  في القهاد  من أ  نَّ أ ويرى الباحث
تهان ب لإلبدا  وا لدى القهاد  وتههئة مناخ مناستت ا بدا ا تنمهة  وح تتتتتتتتتتتتتتتتتً وأيضتت ،المها ات التي يكتستتبهاو 

يمتتة، وتحويتتل تيتتك األفكتتا  ا بتتداههتتة  لى نتتتائ   بتتداههتتة تتممتتل في  يجتتاد منتتاخ  دا ي جتتديتتد بتتأفكتتا  حتتد
 وبرام  تطويرية جديد  في شكيها ومضمونها.

 

 :اإلبداعيةالمتطلبات الرئيسية للقيادة  2.1.3.7
)خهرهللا،  و (122: 2007)الحربي،  يتتتتركرلاهتتتتة كمتتتتا ا بداه  تعتتتتددت متطيبتتتتات تحقهتتتتق ألتتتتداف القهتتتتاد

 :ومنها  (227: 2009

) دا   ممتتتل التربويتتتة  تحمل المتتتسئولهة القهاديتتتة وتطبهتتتق المفتتتالهم الحديمتتتة فتتتي مجتتتال ا دا   والقهتتتاد  .1
، (الموقفهة، القهاد  التحوييهة،  دا   الوقه د التغههتتتر، ا دا   باأللتتتداف،  دا   الجتتتود  التتتشامية، القهتتتا

 .الرشهد  والقتد   هيتى صتنع واتختاذ القترا ات

والقد   هيى معرفة بالتخطهط استتتتتشراف المتتتتستقبل والتنبتتتتتتتتؤ باألوضتتتتا  واألحتتتتداث واالستتتتتتتتتعداد لهتتتتا  .2
 .لخا جهة والداخيهة وتحيهيها بشكل هقالنيا المتغهرات

األفكا  المتمهز  وغهر  لتكتتوين حتتصهية متتن والمستقبيهةهتتة ا بداهات التوجهات االلتمام باألنشطة ذ .3
 .االهتهادية وغهر الشائعة

 . اآلخرين كتتان بإجمتتا  ن  إى و المبتتات فتتي مواجهتتة التترأي المتتضاد ومواجهتتة النقتتد حتتت   .4
 

القهاد   من المتطيبات في مجموهة (65: 2012)الغامدي،  و (420: 2006)مصطفى،  وييختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
 :ولي ،هةا بداه

بالمخاطر ليتحسهن  وتكتتتوين العالقتتتة التكاميهتتتة الهادفتتتة ، من ا دا   برد الفعتتتلا دا   المتحسبة بداًل  .1
 .ا بدا وتنفهر برام  التغههر من خالل  ،المستمر

والخا جهة، و ؤية نقاط  جهة التتي تتساهد هيتى التربط بتهن المتغهترات البهئهتة الداخيهتةالستتراتهالرؤيتة ا .2
 .المنظمةالضعف ونقاط القو  في 
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 .نولوجهتافت مع تكالتعامل الك   .3

 . دا   الجود  الشامية تفهتم وتبنتي متداخل ا دا   المعاصتر  لتعزيتز تنافتسهة المؤستسة التربويتة ممتل .4

 ي بداًل ا بداهوالتفكهر   دا   بفريق العمل المحفز  ولتهس باليجتان التقيهديتة وتطبهتق ا دا   بالمبتادأ   .5
 .من ا دا   باليوائ 

 .ر قبل  دا   التغههرالتحيي بإ اد  التغهه .6

 .اكتساب المدير لغة أجنبهة واالطال  هيى المقافات األجنبهة األخرى  .7

فريتتتق العمتتتتتتل بتتتشكل  هيتتتى التأثرهتتتة لتتتي التتتتي تتتتستطهع ا بداهالقهتتتاد   أنَّ  للباحث مما سبق  تـض 
تاتهم تتة  ، ويرفتع متتستوى المعنويةويرفتع متتن  وحهتم ، يزيتتد متن  نتاجهت تتق ةهاألمنالعميهت تتداف األ، ويحقت لت

وزا   ؤليهتا لتحقهتق النجتاح داختل بمجموهة من المتطيبتات التتي ت التربويتتتة المنتتتشود ؛ لتتترلك فهتتتي تتتتتسم
  .الداخيهة

 األولملخص المبحث  2.1.3.8
قد   القهاد  لي  ا بداههةالقهاد   نَّ أالتطرق  له  في المبحث يمكن استتتتخالص  من خالل ما تم  

وإظها   ،وتحمل المستتتتتتتؤولهة ،ولدي  قو  هزيمة وممابر  هيى ا نجاز ،هيى ا حستتتتتتتاس بالمشتتتتتتتكالت
ا  العاميهن قنإوجرب  و  ،الري يشجع العاميهن ويحفزلم هيى المباد ات المناسبالمباد   في المناخ 

لداف المرجو  بنمط قائم واكتشتتتتتتتتتتتاف موالبهم نحو تحقهق األ ،ا بداههةفكا لم أديم خبراتهم و هيى تق
القائد المبد  لو الشخو الري يستطهع اكتشاف نقتتتتتتتاط الضعف فتتتتتتتي المنظمتتتتتتتة  نَّ أو  ،ا بدا هيى 

واستتحداث وستائل تفعهيهتا  ،يتغيتب هيههتا وإد اك نقتاط القتو  والتمهتز فتي المنظمتةل أستالهب وابتكتا 
نواه ، أو   ا بدا لمهتها، مفهوم أ مفهوم القهاد ، و استتعراض ) ذلك  تم    لىبا ضتافة  واستتتتتتتتتتتتتتتتتتمما لا،
وامل المؤثر  في القهاد  لمهتها ومبادئها وستتتتتتتتتتتتتتمات القهاد  المبدهة، والعأ ا بداههة، و مفهوم القهاد  

 الوظهفي في  المبحث التالي. قاالستغرا( وهيه  سهتم تناول موضو  ا بداههة
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ل ــالفص

 انيــــالث

 

 فيـــــــيـــراق الوظـــغــمفهوم االست•
 فيـــــــــيـــراق الوظـــغــاالست أهمية•
 فيــــيـــــــــراق الوظـــغــاالستواع ــأن•
 االستغراق الوظيفيالعوامل المؤثر في •
 استراتيجيات االستغراق الوظيفي•
 التنظيمية العالقة بين االستغراق الوظيفي و عض المفاهيم•
 يفيـــتغراق الوظــاالس معوقات•
 ـــــانـــــــيالثث ـــبحــــــــملخص الم•

 

الثــاني ث ــحـــاملب

 االستغراق الوظيفي
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 الوظيفي  االستغراقالمبحث الثاني:  2.2
 :تمهيد

 األفرادفتتتتتتتتت التنظهمتتتتتتتتتي،التتتتتتتتتوظهفي ليمتتتتتتتتتوظفهن المفتتتتتتتتتتاح التتتتتتتتترئهس لينجتتتتتتتتتاح  االستتتتتتتتتتغراقيممتتتتتتتتتل 
التتتتوظهفي فتتتتي منظمتتتتاتهم ستتتتهمكن المنظمتتتتة متتتتن  ستتتتتغراقالامتتتتن  هتتتتال   العتتتتاميون التتتترين لتتتتديهم مستتتتتوىً 

حيقتتتتتة الوصتتتتتل  االستتتتتتغراق هتتتتتن ذلتتتتتك يممتتتتتل فضتتتتتاًل ، االحتفتتتتتاظ بالموالتتتتتب وتحستتتتتهن األدات التنظهمتتتتتي
 .وخيق القهمة ألصحاب المصال ، ةالرئهسة لرضا الزبائن وسمعة المنظم

 وك التنظهمتتتتتتتييالستتتتتتتمتتتتتتة فتتتتتتتي حقتتتتتتتل  دا   األهمتتتتتتال و هالتتتتتتوظهفي أحتتتتتتتد القضتتتتتتتايا الم االستتتتتتتتغراقيعتبتتتتتتر 
المفهتتتتتتوم را لتتتتتتوقتتتتتتد أصتتتتتتب  ، العتتتتتتاميهنوك ية بستتتتتتيحهتتتتتتث يتصتتتتتتل بمجموهتتتتتتة متتتتتتن المتغهتتتتتترات المتصتتتتتت

  وتوجهتتتتت الشخصتتتتتي والرضتتتتتا هتتتتتن بهئتتتتتة العمتتتتتل ليتطتتتتتويرا ومفتاًحتتتتت ليعتتتتتاميهنالمصتتتتتد  المحفتتتتتز  بمنزلتتتتتة
 (Ekmekci ،2011:15) دفهوك نحو تحقهق اليالس

التتتتتتتتتوظهفي المنطقتتتتتتتتتة الجديتتتتتتتتتد  متتتتتتتتتن القتتتتتتتتترن الحتتتتتتتتتادي والعشتتتتتتتتترين  ستتتتتتتتتتغراقالاوأ طيتتتتتتتتتق هيتتتتتتتتتى 
(Abbasi ،2012:643و  Alvi)مل المههمن لنجاح المنظماتباهتبا ه العاَ 

 الوظيفي: االستغراقمفهوم  2.2.1

جريه هن ( في الد استتتتات التي أ  م1920ستتتتنة )  لىالوظهفي  االستتتتتغراقيعود أصتتتتل مصتتتتطي  
وخهر ممال هيى  .(Perrin ،2008) لتحقهق األلداف التنظهمهة األفرادمجموهة من ى استتتتتتتتتتتتتتتعداد مد

، واستتتتتتعدالم ا تباط وشتتتتتعو  الموظفهن بالمنظمة  لىالوظهفي تجا ب لوثو ن، حهث أشتتتتتا   االستتتتتتغراق
بنظرية  االستتتغراق( أصتتول kahn) و بط ،  (Tiwari ،2011)جهدلم لصتتال  المنظمة  ى لبرل قصتتا  

وتد س نظرية الدو  السيوك الفردي الري تشكي  مطالب وقواهد (Goffman ،1961) تتتتتتتتتتتتتدو  السيوك ل
قعتتات يتوافقوا مع تو  ن  أاألفراد يجتتب  وبتتالتتتالي يعتقتتد منظرو نظريتتة التتدو  أنَّ  ،األشتتتتتتتتتتتتتتختتاص اآلخرين

وفي لرا المعنى يمكن توقع  ،التي يشتتتتتتغيولا األفرادولره التوقعات ترتبط بأدوا  لؤالت  ،عهنةاجتماههة م
 دوا لم.أاألفراد من خالل تحيهل سيوك 

 توجد الكمهر من التعريفات لالستغراق الوظهفي، نركر منها ما لو موض  في الجدول التالي:
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 إسهامات الباحثين في تعريف االستغراق الوظيفي   بعض(  وض11)جدول 
 الوظيفي االستغراقتعريف  المصدر م

1.  
 (2001:105)الفضلي، 

أو  ا يجابهً  التي تعكس مستتتوى استتتجابة الفرد  المهمةأحد االتجالات الستتيوكهة 
ظهفهتتة والتنظهمهتتة لنتتتائ  تفتتاهيهتتة مع تقههمتت  لمختيف األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة الو  ا ستتتتتتتتتتتتتتيبهتتً 

 تيك األنشطة داخل بهئة العملولمختيف العالقات المرتبطة ب
2.  

 (2004:14)المغر ي: 
المحبون  األفرادبتتالعمتتل المرتبط بتت ، فتت ا يكون مهتمتتً  يحتتب الفرد هميتت  وأن   نَّ أ

 الرين ال يحبون وظائفهم.لوظائفهم يعميون بكفات  اهيى وانتاجهة أكبر من 
3.  

 (2007:70)المنطاوي:
العالقة النفستتتتتتتتتتهة بهن الفرد ووظهفت ، بحهث تعد الوظهفة جزًتا مهما في حهات ، 

   يوض  مدى ا تباط الفرد بوظهفت  والتمام  بها.وفي تقديره لرات ، كما انَّ 
4.  

(perrin 2007:30) 
وظائفهم بما يتعدى الحد األدنى من  فيا  ضتتتتتتافهً ا لو مدى برل الموظفهن جهدً 

 تنفهر الوظهفة.
5.  

(Uygur  وKilie ،
2009:113) 

 د اك العامل لمدى ألمهة العمل أو الوظهفة الحالهة في حهات ، ولرا مرتبط بما 
بالعمل بشكل كبهر  المستغرقون  األفراديق دم  العمل من  شبا  لرغبات العمل، ف

 .يجعمون من العمل الجزت المحو ي من طبعهم الشخصي
6.  

(Azeen:2010:38) 
و ألمهة العمل بالنسبة لتصو ه الراتي هن نفس  أ، بعمي ا نفسهً د جة تعيق الفرد 

 ككل.
 لداف المنظمة وقهمها.أ عو  ا يجابي ليعاميهن في تحقهق االتجاه والش (2012:159)العابدي،   .7
8.  

 (2013:53)حسين، 

يي ليفرد في العمل، أو التطابق والتجاوب النفستتتتي مع العمل بما ج الداخاالندما
  ، ويضتتتتتتتتتتتتتتهف أنَّ يينعكس في صتتتتتتتتتتتتتتو   تحقهق لراتهة الفرد، أو التزام  نحو هم

لو التتد جتتة التي ينتتدم  فههتتا الفرد مع الوظهفتتة التي يمتتا ستتتتتتتتتتتتتتهتتا  االستتتتتتتتتتتتتتتغراق
اط النفسي بهن يعبر هن اال تب االستغراق أنَّ ا ويستشعر ألمهتها، ويضهف أيًض 

 لفرد ووظهفت .ا
9.  

 (2013:82)محمود، 
محو ي  بعدالد جة التي يندم  فهها الفرد مع وظهفت ، وتعد لره الوظهفة ذات 

 .ما يد ك  من مستوى أدائ  بمقدا ا متأثرً في حهات  وتقديره لرات ، 
10.  

 (2017:136)صافي، 

ا يحققها العمل ليعاميهن مل في حهاتهم، والنات  هم   د اك الموظفهن أللمهة الع
شبا  لحاجاتهم في العمل، مما يدفعهم ليعمل بأقصى قد اتهم بما في ذلك  من 

  لىنجازلما،  ضافة  االستعداد ليقهام بمسؤولهات  ضافهة مع الرضا التام هن 
 مباد اتهم في تقديم األفكا  المبدهة.

 المصادر المشار اليها في الجدول. إلى االباحث استناد  إعداد  المصدر:
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الحماس الشتتتتتتتتعو  با خالص و الوظهفي لو  االستتتتتتتتتغراق ضتتتتتتتتوت المفالهم الستتتتتتتتابقة أنَّ  في ويرى الباحث
ضتتتتتتتافي من ، وبرل جهد  والرضتتتتتتتا هن العمل والراحة النفستتتتتتتهة أثنات اندماج وانغماس وتعيق الفرد بعمي 

ولديهم الدافعهة شتتتعو  باال تباط بعميهم ومنظمتهم، ديهم جل تحقهق ألداف المنظمة بكفات  وفاهيهة، ولأ
 :هد  فضل ما هندلم، ويند ج في أمو والقد    هطات أ

 . مهة العمل في حهاتل د اك الفرد أل -
 هن تجتتتتتاهيمعرفتتتتتة دوافع العتتتتتام وتعتتتتتدا،  يجتتتتتابتتتتتً أم  كتتتتتانتتتتتها ستتتتتتتتتتتتتتيبتتتتتً دوافع الفرد نحو العمتتتتتل  -

 الفرد التتتتتتري منظمتتتتتتات؛ وذلتتتتتتك ألنَّ لاالعمتتتتتتل من األمو  المصتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتتتة في تقرير فعتتتتتتالهتتتتتتة 
اا دافعتتتتً ك يتتتتيم  ،تقتتتتانإبتتتتى استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتداد تتتتتام ألدات العمتتتتل يه  تجتتتتاه العمتتتتل فهتتتت ا قويتتتتً    يجتتتتابهتتتتً

 .ا بداههةهن تقديم األفكا    فضاًل 
 .الراتي تجاه العمل االلتزام -

 

 





 

 الوظهفي االستغراقلرمهة  (6)شكل  
 (241:2013،أسمهان بيوم ) المرجع

 :الوظيفي االستغراقأهمية  2.2.2

   نَّتتتتتتتت التتتتتتتتوظهفي فتقتتتتتتتتول االستتتتتتتتتغراقمهتتتتتتتتة لأ  هيتتتتتتتتى (Jain ،195:2015و  Mathur) تؤكتتتتتتتتد
  .يمكن أن تستمر بالعمل لهوم واحد بدون المنظمة ال حهث  نَّ المهمة،   حدى الوظائف
 يكونتتتتتتتتتتتون أكمتتتتتتتتتتتر مستتتتتتتتتتتتغرقهن وظهفهتتتتتتتتتتتتًا ال األفتتتتتتتتتتتراد نَّ أ (De  Lacy ،12:2009)ويتتتتتتتتتتترى 

هتتتتتتن  غبتتتتتتهم فتتتتتي استتتتتتتمما  جهتتتتتودلم بشتتتتتتكل طتتتتتوهي لتحقهتتتتتتق  بمستتتتتتقبل المنظمتتتتتتة، فضتتتتتاًل  ا التماًمتتتتت
  يممتتتتتتل الد جتتتتتتة التتتتتتتي ينتتتتتتدم  نَّتتتتتتأالتتتتتتوظهفي ب االستتتتتتتغراقاأللتتتتتتداف وضتتتتتتمان نجتتتتتتاح المنظمتتتتتتة، ويتتتتتترى 

لنتتتتتا متتتتترتبط بتتتتتالنواحي فههتتتتتا الفتتتتترد متتتتتع الوظهفهتتتتتة التتتتتتي يما ستتتتتها ويستشتتتتتعر ألمهتهتتتتتا، ولهتتتتترا فتتتتتاألمر 

األداء يمثل األساس
لتحقيق الذات

المشاركة الفعالة 
في العمل

العمل يمثل االهتمام 
االساسي في الحياة

ياالستغراق الوظيف
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 ،بالعديتتتتتتد متتتتتتن المتتتتتتؤثرات منهتتتتتتا المستتتتتتتوى العتتتتتتاطفي االستتتتتتتغراق ذ يتتتتتتتأثر  ا، عاطفهتتتتتتة مًعتتتتتتالعقيهتتتتتتة وال
ويتضتتتت  ذلتتتتك متتتتن آثتتتتا ه ا يجابهتتتتة هيتتتتى الفتتتترد ممتتتتال ذلتتتتك مشتتتتاهر الستتتتعاد  والرضتتتتا والتقتتتتدير العتتتتالي 

ي هيتتتتتى ستتتتتيب، فهتضتتتتت  التتتتتتأثهر الاالستتتتتتغراقليتتتتترات، وهكتتتتتس ذلتتتتتك صتتتتتحه  هنتتتتتدما يتتتتتنخفض مستتتتتتوى 
التتتتتوظهفي يعبتتتتتر  االستتتتتتغراقو  ،حستتتتتاس بالهتتتتتأسالضتتتتتهق والكابتتتتتة وا القيتتتتتق و ال ذلتتتتتك مشتتتتتاهر الفتتتتترد ممتتتتت

محتتتتو ي فتتتتي حهاتتتتت   ب عتتتتدهتتتتن اال تبتتتتاط النفستتتتي بتتتتهن الفتتتترد ووظهفتتتتت  بحهتتتتث تعتتتتد لتتتتره الوظهفتتتتة ذات 
 وفي تقديره لرات .

 كما ذكرلاالوظهفي هيى مستويهن  االستغراقلمهة أ  (Sakovska ،14:2012) د اسةه مَ سَّ قَ وقد 
 : (8:2013 )الحسني، 

 :التنظيميالنتائج على المستوى  .أ
يجابي هيى  االستتتتتتتتغراق الوظهفي ل  تأثهر  أنَّ   لىالعديد من الد استتتتتتتات  تأشتتتتتتتا   التنظيمي:األداء  .1

 ي(.الوظهف واألمان، العاميهن، الربحهة، دو ان ا نتاجهة، الزبون  ضا )مؤشرات األدات التنظهمي 

خر أاألفراد العاميهن في الوظهفي  االستغراقالعالهة من  توياتالمس تساهد: العاملين األفرادإنتاجية  .2
العتتاميون المنشتتتتتتتتتتتتتتغيون في أهمتتالهم المعرفتتة  األفراد ذ يطو   التعيم،المبتتاد ات والمتتتابعتتة أللتتداف 

با ضتتتتتتافة مستتتتتتتويات  النصتتتتتت ،وينشتتتتتتغيون في  المألوف،الجديد  واالستتتتتتتجابة ليفرص والخروج هن 
  .لتزام العالي تجاه المنظمةالرضا الوظهفي المرتفعة واال

يى نوايا ه االستتتتغراقدالئل تبهن مدى تأثهر   لىالعديد من الد استتتات  توصتتتيه بالعاملين:االحتفاظ  .3
المنظمتتتة  (Towers Perrin) ريتتته من قبتتتلففي د استتتتتتتتتتتتتتتتتة أج   العمتتتل،العتتتاميهن في ترك  األفراد

حد كبهر يكونون   لى غيهن في وظائفهمالعاميهن المنش األفراد االستشا ية ليموا د البشرية وجدت أنَّ 
 وظائفهم.في ا أكمر استقرا ً 

العاميون المنشتتتتتتتتتتتتتتغيون في وظائفهم محامهن ومدافعهن هن  األفرادقد يكون  :الدفاع عن المنظمة .4
بمنظماتهم كمكان  لاليصتتتتتتتتتتتاتا استتتتتتتتتتتتعدادً العاميهن ستتتتتتتتتتتهكونون أكمر  األفرادمنظماتهم ولرا يعني أن 

ا تسويقً لمنظمة باهتبا ه منتجات وخدمات المنظمة ولرا بدو ه سهساهد امناسب ليعمل أو االيصات ب
 .فضال هن تحسهن الوهي العام تجاه المنظمة تجالها،أفرادلا  يما س  مجانًها

بألمهتهم وتأثهرلم في المنظمة ستتتتتتتتتتتهنعكس لرا التأثهر  ون األفراد العاميهندما يشتتتتتتتتتتتعر  :والء الز ون  .5
العاميهن ومن خالل  األفراددا  من قبل ة المنظمة بزبائنها ت  القفع الزبائن،و ضتتتا  هيى جود  هميهم

ومن خالل الموا د التنظهمهتتتتة  والزبتتتتائن،العتتتتاميهن  األفرادهن بالتفتتتتاهالت والتعتتتتامالت الوجتتتتالهتتتتة 
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وبهرا ستتتهقهم األدات الفاهل  ،المقدمة لزبائنها تؤثر المنظمة في مناخ الخدمات يمكن أن   االستتتتغراقو 
 .والت لزبائن المنظمةزياد  مستوى الرضا وال  لى األفرادوسهسعى  ،من قبل الزبائن

ناج .ب في تطبهق ا مهمتتً ا العتتاميهن دو ً  لألفرادالوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقييعتتب  :التغيير التنظيمي ال
ستتتتهكونون مهتمهن ومؤثرين  االستتتتتغراقمن  هال   الرين لديهم مستتتتتوىً  األفرادف التنظهمي،التغههر 

 .التغهرات البهئهة هيى تطبهق التغههر والتكهف مع في جعل المنظمة قاد  

  العاملين األفرادالنتائج على مستوى  .ت
العاميهن وأ باب العمل  األفرادالعالقة بهن  نَّ أ  لىتشتتتتتتتتتهر العديد من الد استتتتتتتتتات  النفســـــية:النتائج  .1

ديد من لرا التغههر في نمط العالقة ستتتتتتتتتتهولد ا حباط ليع نَّ إ، وبالتالي فأصتتتتتتتتتتبحه ذات طابع مادي
، وستتتتتما  التستتتتاؤالت حول المغزى من هميهم ،العاميهن وبالتالي فقدانهم ليمقة تجاه منظماتهم األفراد

م اهدتهم لتجاوز لره الحالة وتزويدلفي مستتتتتتتتتتتتتتا مهمً ا الوظهفي دو ً  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقييعب  لنا يمكن أن  
 .النفسهةبالفرص الستمما  حالتهم 

 ،يجابههناالستتتتتغراق الوظهفي في الشتتتتعو  والصتتتتحة ا ر ؤثي يمكن أن   ة:يجابيالرفاهية والصــحة اإل .2
 األفرادمن %( 20)  نَّ   لىتوصتتتتتتتتتتيه الد استتتتتتتتتتة  Gallupريه هيى منظمة كالوب ففي د استتتتتتتتتتة أج  

  .ا هيى المستوى الصحيالعاميهن المنشغيهن في وظائفهم كان التأثهر ايجابهً 

العتتتاميهن ومتتتا يكنونتتت  من مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاهر جهتتتد  تجتتتاه منظمتتتاتهم  راداألف (Men ،2012:172) ويرى 
ا التمامً الجاذبهة الشتتتتتتتتتتتتتتعو ية ستتتتتتتتتتتتتتهكونون أكمر  غبة في العمل وأكمر و  ،االحترامو  ،المقةو ، كا هجاب
، العاميهن األفرادفبهئة العمل المالئمة التي توفرلا ا دا   والمما سات العادلة تجاه ، التنظهمهة باألنشطة
والرؤية الموضتتتوههة والمنتجات ذات الجود  العالهة والستتتهاستتتة الستتتعرية الكفوت  ستتتتستتتهم  ، عالةالف القهاد 

الوظهفي لألفراد  االستغراقولرا بدو ه سهسهم بشكل ميحوظ في دهم  ،في بنات المقة بخصوص المنظمة
 . العاميهن

  مظهر غهر مهم يى أنَّ استتتتغراقهم الوظهفي ضتتتعهًفا، ينظرون  لى هميهم ه ين يكون مستتتتوى رال األفرادو 
(، ويمكن لالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي أن  يكون مرتبًطا بمحصتتتتتتتتتتتتتتالت العمل 112:2011في حهاتهم)جالب:

النهائهة ليمهمة، كتتتتتتتتتتتتتتت )جهد العمل المتزايد، قية التغهب هن العمل، المواطنة التنظهمهة المتزايد ، بمعنى 
مهع المفالهم العديد  لالستتتتتتتتتتتتتتتغراق مكن تجالعطات أكمر مما لو مطيوب في العمل(، وبناًت هيى ذلك، ي

 Boal & Blauحددلا )الوظهفي والتي هرضتتتتها األدبهات التنظهمهة في ثالث هناصتتتر جولرية كما 

 :التالي( كما لي موضحة في الشكل 290:1987:
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 يحدد العناصر الجولرية لالستغراق الوظهفي (7)شكل  
 (Boal & Blau :1987:290كما حددلا )حث هداد البا  المصد  من 

يزيد من   تبرز في أنَّ الوظهفي  االستتتتتتتتتتغراقألمهة  نَّ من خالل العرض الستتتتتتتتتابق أ ويرى الباحث
حستتتن من جود  ي  ، و ي  ومؤستتتستتتت نحو هما مً اويجعل الفرد أكمر التز  هن،يعامليالشتتتعو  بالرضتتتا الوظهفي 
وك، يستتتتتتتت  ليهن، وموجيا هامل مؤثر لتحفهز العامأيضتتتتتتتتً  ولفات ، و ا نتاجهة والك حها  العمل، ويعزز من

تحستتتتتتتهن نوههة  ، ويستتتتتتتالم فيوكهات التطوههةيى زياد  الستتتتتتتيمعدالت الغهاب والتأخهر، ويعمل ه ليويق
 .م في العمل وفي البقات في المنظمةهم ويزيد من  غبتهومعهشت العاميهن حها 

ألمهة الوظهفة في  و   هامة هن مدىكمفهوم، يعبر بصتتتتتتتتيمكن القول  نَّ االستتتتتتتتتغراق الوظهفي 
حها  الفرد من جهة، ومدى استتتتتتتتتتتتتتتعداد الفرد ليحفاظ هيى تيك الوظهفة وبرل أقصتتتتتتتتتتتتتتى الجهود ليوفات 
بمتطيبات الوظهفة من جهة أخرى، فاالستتتتتتتتتتتتتتتغراق يعني أن  يحب الفرد همي  أو أن يكون مهتًما بالعمل 

الوظهفي يهتمون بشتتتتتكل صتتتتتادق ي من االستتتتتتغراق ي المستتتتتتوى العالالمرتبط ب ، لرلك نالحظ األفراد ذو 
وحقهقي بأهمالهم بكفات  أهيى وبإنتاجهة أكبر، ووضتتتتتتع اغيب جهودلم في هميهم، وبالتالي يبدون أهيى 
مستويات األدات، ويمكن توضه  ألم الشروط األساسهة لتحقهق االستغراق الوظهفي لدى الفرد من خالل 

 (.8الشكل  قم )

العمل يمثل االهتمام األساسي في الحياة

.المشاركة الفعّالة في العمل

األداء يمثل األساس لتحقيق الذات 



50 
 

 ليد اسات السابقةا الباحث استنادً  المصد  جرد بواسطة

؛ الوظهفي يعد لو الهدف الرئهستتتتتتتتتتتتي االستتتتتتتتتتتتتغراقتعزيز  هيى أنَّ ( 81:2013محمود،وقد  كزت ) 
  المصتتتتتتتتتتتتتتتد  الرئهستتتتتتتتتتتتتتي لتحقهق الفعالهة نَّ هيى أ له المنظمهن ينظرون  هر من الباحمهن الكم نَّ وذلك أل

الباحمهن في فترات فقد وجد الكمهر من  (،Mohasn et al :2004:229) العاملالمنظمة، والتزام 
و وظائفهم أبقى العمال محفزين ومندفعهن و اضتتتتتتتتتتتهن بأهمالهم الوظهفي ي   االستتتتتتتتتتتتغراق نَّ زمنهة مختيفة أ

(Boal&Blau:1987:288،)  َجالب، ولي كمتا ذكرلتا )، م ثالث مستتتتتتتتتتتتتتتويتات لالستتتتتتتتتتتتتتتغراقدَّ وقتد قت
449:2011:)  

 في االقتراح: االستغراق .1

هيى تقديم  األفراديشجع   ذمقا نة مع التوج  نحو الرقابة، ا طفهفً  افي االقتراح تغههرً  االستغراقيممل 
يى ذلتتك، فتتإنَّ الرقتتابتتة األفكتتا  الهتتادفتتة لتطوير الطريقتتة التي يؤدي بموجبهتتا العمتتل، كمتتا يكتتافئون ه

 هدم قبول تيك األفكا .تبقى ب َهد ا دا   في قبول أو 

 الوظيفي: االستغراق .2

ألمهة، حهث يستتتتطهع األفراد تطوير المها ات واستتتتعمالها،  وظهفة تغههًرا أكمرغراق في اليممل االستتتت
كما يمتيك األفراد استتتتقاللهة كبهر  في هميهم ويحصتتتيون هيى التغرية العكستتتهة المناستتتبة هن العمل 

 الري يقومون ب ، ولنا يقتصر دو  المشرفهن هيى التركهز هيى الدهم بداًل من التوجه .

 

االستغراق الوظيفي

تطابق الفرد مع 
عمله

األفراد يحفزون 
تحفيز ا قوي ا 

ن الشعور بالتضام
مع المنظمة

الوالء واالنتماء 
إلى المنظمة

ة نظرة الفرد الشامل
إلى األداء لتحقيق
القيمة الذاتية

 لم الشروط األساسهة لتحقهق االستغراق الوظهفي( يوض  أ 8)شكل  
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 المرتفع: قتغرااالس .3

ا بالمشتتتتتا كة في األدات  يحدد االستتتتتتغراق المرتفع هندما تمن  المنظمة األفراد العاميهن فهها  حستتتتتاستتتتتً
( ييخو ألمهة ومزايا استتتتتتتراتهجهة استتتتتتتغراق العاميهن، وكهف تصتتتتتتل  لى 9ا جمالي لها والشتتتتتتكل )
 تحقهق ذلك االستغراق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2005:90)هقهيي وصفي،  المرجع

 

 أعلى نسانيةإدافعية  العاملين والءزيادة 

 منتج عالية جودة نتاجية عاليةإ

 رضا الز ائن

 استمرارها و قاؤها نجاح المنظمة

تعليم العاملين  تحد د مقاومة التغيير استقرار وظيفي علىأرضا وظيفي 
مهارات متعددة 

استغراق  ألهميةإدراك المنظمة ومد رها 
 العاملين وفوائده وقناعتهم به

 
تبني المنظمة استراتيجية استغراق فعالة من 

ار ة في المش ا،خالل فرق العمل المدارة ذاتي  
 صنع القرار ورسم السياسات

 

 تحقهقهامزايا استغراق العاميهن وكهفهة ( يوض  9)شكل  
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 الوظيفي االستغراقمحددات  2.2.3
( في د استتتتتتتتتتتتتتت  أن لناك تفاهل لكل من خصتتتتتتتتتتتتتتائو ,1982Litingerفي لرا ا طا  قدم )

االستتتغراق الفردية وبهئة العمل في التنبؤ باالستتتغراق الوظهفي لألفراد، والتي خيصتته الى وجود 
فراد، وقد لألهالقة ا تباطهة  يجابهة بهن نوههة العمل ووضتتتتتتتتتتتتتتوح الدو  واالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي 

( الم محتتددات لالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي تتممتتل في مجموهتتة من 57،2016حتتددت )المنطتتاوي،
 العوامل ولي كما ييي:

، وهدد والجنس ،واخالق الفرد ،قدمهة والحاجة لينمووتتممل في: )األ :الخصـــائص الشـــخصـــية.أ
 .تبا (األ

وتوصتتتتتتتتهف المهام  ،و لتنوا ،الوظهفةواستتتتتتتتتقاللهة وتتممل في: )الحافز،  :الخصـــــائص الوظيفية.ب
 والمشا كة والتغرية العكسهة(.

ومشتتاهر  توتتممل في )العمل مع اآلخرين والمشتتا كة في اتخاذ القرا االخصــائص االجتماعية .ت
 .النجاح(

 

 الوظهفي االستغراقألم محددات يوض  ( 10)شكل  
لألدبياتالعلميةاجردبواسطةالباحثاستناد 

تدل هيى االستغراق الوظهفي  أن  يوجد بعض المتغهرات التي( Ramsey et al.1995)ا وقد  أى رل
 :ولي

 العمل يممل االلتمام األساسي في الحها . -
 المشا كة الفعالة في العمل. -
 األدات يممل األساس لتحقهق الرات. -
 .انشغال تفكهر الفرد بوظهفت  -
 بهن الموظف ووظهفت اال تباط القوي  -
 لهة في أدات العمل.العا الدقة -

محددات 
االستغراق
الوظيفي

الخصائص 
االجتماعية

الخصائص 
الوظيفية

الخصائص 
الشخصية
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 الوظيفي االستغراقالعوامل التي تساعد في زيادة مستوى  2.2.4

( مجموهة من العوامل التي Elloy, et al, 1995نقاًل هن )  (2007:76)المنطاوي، أضتتتتتتتتتتتاف  
 لألفراد، ولي:تساهد في زياد  مستوى االستغراق الوظهفي 

 لفرد في وظهفت .والقد   النهماك ا توافر كل من الرغبة •
 توافر  طا  من القهم التي تحث الفرد هيى االستغراق في وظهفت . •
مراها  االختالفات الشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتهة بهن األفراد من حهث العمر، والتعيهم، والجنس، ومد  الخدمة،  •

 وقو  الحاجة، ومستوى السهطر ، والقو .
 كانهات وقد ات الفرد.هفة أثنات التصمهم بما يتناسب وإم ثرات الوظ •
 مراها  خصائو العمل والتي تتضمن تنو  المهام ووضوحها وألمهتها. •
 تشجهع ا دا   لمشا كة األفراد حت ى لو اختيف معهم في اآل ات. •
 توفهر مساحة من ا بدا  وتطبهق األفكا  الجديد  في بهئة العمل. •
اق في وظهفت  من خالل اهتناق  لقهم دوً ا با ًزا في تشتتتجهع الفرد هيى االستتتتغر ييعب المشتتترفون  •

 باآلخرين وقهمة ا بدا  والقد   هيى تعزيز دو  مرؤسه  في العمل. المقة

العتتتتتاميهن، ويستتتتتاهد فتتتتتي  لألفتتتتترادنتاجتتتتت  إالتتتتتوظهفي هيتتتتتى األدات التنظهمتتتتتي و  االستتتتتتغراقكمتتتتتا يتتتتتؤثر 
ونون مهتمتتتتتهن هكستتتتت االستتتتتتغراقهتتتتتال  متتتتتن  التتتتترين لتتتتتديهم مستتتتتتوىً  األفرادتطبهتتتتتق التغههتتتتتر التنظهمتتتتتي، فتتتتت

ومتتتتتتتتؤثرين فتتتتتتتتي جعتتتتتتتتل المنظمتتتتتتتتة قتتتتتتتتاد   هيتتتتتتتتى تطبهتتتتتتتتق التغههتتتتتتتتر والتكهتتتتتتتتف متتتتتتتتع المتغهتتتتتتتترات البهئهتتتتتتتتة 
(Sakovska ،2012) 

ــــوظ ــــب تشــــجع الم ــــة جوان ــــاك ثالث ــــى وهن ــــا أفين عل ــــوظيفي  م ــــاالســــتغراق ال ــــن   ال  وضــــحها    م
 (.2016(، )أبو لهفة (Tiwari ،2011) )، (2012)العابدي، 

 خبر  الموظف وشئون  الشخصهة والنفسهة :أوال   -
ـــــــ -  شتتتتتتتراف فتتتتتتتي العمتتتتتتتل وقد تتتتتتتت  هيتتتتتتتى خيتتتتتتتق الظتتتتتتتروف التتتتتتتتي تشتتتتتتتجع هيتتتتتتتى استتتتتتتتتغراقا  :اثاني 

 الموظف.
 التفاهل بهن الموظفهن في جمهع المستويات  :اثالث   -
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رؤية لتنمية نحو 

 االستغراق الوظيفي

مراعاة الظروف 

االجتماعية 

 علوالتنظيمية للفا

االنسجام والالتناقض 

في العامل مع 

 القواعد التنظيمية

اتساق العالقات 

االجتماعية وأنسنه 

 بيئة العمل

فاعلية نسق االتصال 

 وتعزيز التواصل

تثمين الجوانب 

 القيمية واألخالقية

القدرة على إدارة 

 الجوانب الفنية للعمل

 ألم متطيبات تنمهة االستغراق الوظهفي( 12)شكل  

 

 االستغراق هيى الموظف تشجع جوانبيوض   (11)  شكل
 مراجعة ادبهات الد اسة بعدهداد الباحث من   
 

االستغراق الوظهفي ليفرد يكون  أنَّ  Patchen, 1970)( نقاًل هن)1997:272أوض  )زناتي،
 :شروط لي 3 لن 

 .يكون لدى الفرد الحافزية القوية ليعمل أن   .1

 .يتواجد لدي   حساس بالحرص هيى مصال  المنظمة أن   .2

 بالفخر أو التبالي بعمي .عر يش أن   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2013:242أسمهان بيوم المصد )

 

 

 

الخبرة االشراف التفاعل
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 :االستغراقأنواع  2.2.5

 ا هد  لالستغراق الوظهفي ولي:أن لناك أنواهً  (30:2016لهفة، أبو )أشا ت 

ويممل توظهف وتجستتتهد الحالة الجستتتدية وا د اكهة والشتتتعو ية ليموظف  الشــخصــي: االســتغراق -
 أثنات قهام  بالمهام.

غراض النفسهة كا نهاك اق يممل مجموهة من الخصائو واألفا  ل مقابل اإلرهاق: االستغراق -
كنقهض  االستتتتغراقولنا يبرز  ،والتهكم وانخفاض الكفات  كرد فعل لمستتتببات الضتتتغط التنظهمي

 .لإل لاق

ويمكن  ،نجاز والحالة الفكرية المتعيقة بالعمل لى ا يجابهة وا ويشتتتتتتتتتتهر  الوظيفي: االســــــتغراق -
لهة من المستتتتتتتويات العا  لىتمهزلا من خالل الحماس وا خالص واالنغماس، فالحماس يشتتتتتتهر 

 في العمل والدفا االندماج العالي  ، ويشتتتتتتتهر ا خالص  لىثنات العملالطاقة والمرونة الفكرية أ
 راقاالستتتتتتتتغالتركهز الكامل و   لىلهام والفخر والتحدي، بهنما يشتتتتتتتهر االنغماس هن المنظمة وا 

 في العمل بحهث يمر وقه الموظف بسرهة ويجد من الصعوبة فصل نفس  هن العمل.

انَّ االستغراق الوظهفي ل   (10:2013)الحسني،  و (Miller ،10:2008)وأشا ت كل من د اسة 
 أ بعة أشكال في المنظمة:

د  وثقافة العاميهن تجاه المنظمة، والقا األفراداهتقادات  ويشتتتتتتتتتتهر  لى اإلدراكي: االســـــــتغراق -
 العمل.

 العاميهن تجاه المنظمة والقاد  وزمالت العمل. األفرادويممل شعو   الشعوري: االستغراق -

مكنون القهمة المضافة لألفراد العاميهن، والمنعكسة لحجم  ويشهر  لى السلو ي: االستغراق -
 الجهود المبرولة في وظائفهم.

لتي الجستتدية أي الطاقات الجستتدية ا وتتعامل لره الستتمة مع الجوانب الجسدي: االستغراق -
 دوا لم التنظهمهة.اميهن لتنفهر أاألفراد والعيستخدمها 

 الوظهفي بالرضتتتتا الشتتتتعو  من يزيديتضتتتت  ليباحث ان االستتتتتغراق الوظهفي  ومن خالل العرض الســابق

 من ويعزز العمل، حها  جود  من وي حستتتتتتتتن ومؤستتتتتتتتستتتتتتتتت ،ي  هم نحو التزًما أكمر الفرد ويجعل هن،يعاميل
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 الغهاب معدالتمن  ليويق وك،يستتتتتيل ج ومو  هن،يالعام لتحفهز مؤثر هامل أيضتتتتتا  وى والكفات ، ا نتاجهة

 .التطوههة وكهاتيالس زياد  ىيه ويعمل والتأخهر،

 الوظيفي: االستغراقبعاد أ 2.2.6

الوظهفي في الد استتتتتتتتة الحالهة  االستتتتتتتتتغراقستتتتتتتتوف يتم االهتماد هيى ثالثة ابعاد أستتتتتتتتاستتتتتتتتهة في د استتتتتتتتة 
(Bakker  & وLieter ،2010)  ( :9:2013)الحسني،  و (30:2016لهفة، أبو )و 

المستتتتتتتتتتويات العالهة من الطاقة والنشتتتتتتتتتاط والمرونة الفكرية أثنات   لىويشتتتتتتتتتهر  الحماس في العمل : .1
 العمل.

الطاقة ا  مستتتتتويات  تف  انَّ بأ (schaufeli & salanova 2007:141ويعرف  ستتتتكاوفهيي وستتتتاالنوفا )
والمرونة النفستتتتتتتتتتهة التي يتمتع بها الفرد أثنات أدات العمل، كما يشتتتتتتتتتتهر  لى الرغبة في استتتتتتتتتتتمما  الجهود 
المختيفة التي يتمتع بها في بهئة العمل؛ األمر الري يستتتتتتتتتتتتتاهد الفرد في التغيب هيى الصتتتتتتتتتتتتتعوبات التي 

 تواجه  أثنات العمل.
ي يمتيك الحماس بانَّ لدي  شتتعو  ر هن الموظف الرالتعبهويمكن (250:2017،القرنيويعرف  )

بالطاقة والحهوية، وأنَّ  قوي ونشتتتتتتتتتتتتتتهط في أدات همي ، ولهس لدي  مشتتتتتتتتتتتتتتكية في الرلاب  لى العمل في 
الصتتتتتتتتتباح، كما أنَّ لدي  االستتتتتتتتتتعداد ليعمل لوقه طويل، ولدي  مرونة في التفكهر، ولدي  هقيهة مرنة في 

 يمهام الموكية.والجد أثنات تأديت  ل العمل، ويتمهز بالممابر 

ثنتتتتتتات النتتتتتتدماج العتتتتتتالي والتوجتتتتتت  الشتتتتتتعو ي أا ويشتتتتتتهر  لتتتتتتى اإلخــــــالص والتفــــــاني فــــــي العمــــــل : .2
 BAKKER 182:2010 HKIF ) )العمل.

(  لتتتتتتى أنَّ االنتتتتتتدماج العتتتتتتالي يحتتتتتتدث هنتتتتتتدما تمتتتتتتن  المنظمتتتتتتة 449 :2011كمتتتتتتا يشتتتتتتهر )جتتتتتتالب،
 ا جمالي.دات األفراد فهها احساًسا  بالمشا كة في األ

 التركهز الكامل في العمل والسعاد  هند القهام ب .  لىويشهر  االنغماس في العمل : .3

( االنهماك أو االنغماس هيى أنَّ  التعبهر هن مدى ألمهة الدو  160:2001ويعرف )الفضتتتتتتتتتتتتتتيي،
ة ظهفالو الري تيعب  الوظهفة في حها  الفرد من جهة، ومدى استتتتتتتتتتتتتتتعداد ذلك الفرد ليحفاظ هيى تيك 

 وبرل أقصى المجهودات ليوفات بمتطيباتها من جهة أخرى.
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 ( يوض  أبعاد االستغراق الوظهفي13شكل )
 الوظهفي االستغراقا ألبعاد الباحث استنادً  جرد بواسطة

 :الوظيفي االستغراقالعوامل المؤثرة في  2.2.7

 ،(Lawler, 1995,123)كما حددلا  فيوظهال االستتتتتتتتتتتغراقناك مجموهة من العوامل المؤثر  في ل
 :ولي

صنع القرا ات  استخدام تطبهقات متنوهة ممل المشا كة في  لىوالتي تشهر  طة:لالمشار ة في الس .1
 .ى العمليالتي تؤثر ه

 ،المجموهاتوألداف المنظمة  بألدافهن يوالتي تتممل بإبالغ العام المعلومات:المشـــــــــار ة في  .2
 .ةات التغرية العكسههن المشا كة في أد فضاًل 

ـــ ت: .3 ـــاف  ا ات من خالل تتتتتتد يبتتتتتاتهتتتتتالمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتتد  والتتتتتدهم وتطوير الم  لىوالتي تشتتتتتتتتتتتتتتهر  المك
 هن فييمراقبهن غهر  ستتتتتتتتتتمههن، بحهث تضتتتتتتتتتتمن تحقهق استتتتتتتتتتتغراق العام  لىبا ضتتتتتتتتتتافة  ، ستتتتتتتتتتمهة

 :اآلتي  توفرت فه اا م ذ (2017:152)صافي، كما ذكرتها  رم التنظهميهجمهع مستويات ال

 ا الموظف بتتتتتتأدات نطتتتتتتاق متستتتتتتتتتتتتتتع من األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتة فيهتتتتتتالتتتتتتد جتتتتتتة التي يقوم ب ام:هــــتنوع الم -
 ي .هم

 .اهايتهى نا وحت  همة منر بدايتهالسماح بإنجاز الم مة:هوحدة الم -

 .مة في حها  الموظفهنهمدى تأثهر الم مة:همية المهأ -

  جراتات . ل وتحديدامتالك الموظفهن الحرية في جدولة العم االستقالل: -

ابعاد االستغراق 
الوظيفي

الحماس 
في العمل

اإلخالص 
في العمل

االنغماس
في العمل
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 هتتتتتتتةيتغتتتتتتتريتتتتتتتة هكستتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتة واضتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة هن فتتتتتتتاه هيىالحصتتتتتتتتتتتتتتتول التغـــــذيـــــة العكســـــــــيـــــة:   -
 .األدات

ى يالرستتمهة، ه مهات التشتتاو يةيلهستته مجرد مستتألة وضتتع الع لمستتالمةبفرصتتة  : تزويد الموظفين -
 ا تتتتتتتتعتتتمتتتق بتتتتتتتإنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات بتتتهتتتئتتتتتتتة التتتعتتتمتتتتتتتل التتتتتتتيهتتتتتتتمتتتتتتتة بتتتتتتتل  نتتتَّ هتتتا تتتتكتتتون متتتهتتتتتتتالتتترغتتتم متتتن أنتتتَّ 

 م، وتأكهد القهمة األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتهة فيهمتييقولوا ك ى أن  يه متشتتتتتتتتتتتجهعهل من خال اصتتتتتتتتتتتوتً  األفرادتمن  

 االستتتتتتجابةو  ى استتتتتتعداد وفي جمهع المستتتتتتويات لالستتتتتتما  يتكون ا دا   ه يجب أن   المنظمة التي
 .الا أفرادهمات يقدملمسا ألي   

اص الوظيفي الخ االســتغراقمســتوى  أن   إلىفي دراســته Rakich, 1971,pp.30-34) بينما أشــار)
 :تأثر بمجموعة من العوامل، وتلك العوامل تتمثل في بالفرد 
حهث لناك مجموهة من العوامل ممل: الستتتتتتتتتتتتتتن، الجنس، التعيهم، ومد  الخدمة :عواملفردية.أ

 .الوظهفي الخاص بالفرد االستغراقالتي تؤثر هيى مستوى 
الموظف هن الوظهفي ممل:  ضتتتتتتتتتتتتتتتا  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقوتيك العوامل المؤثر  هيى :عواملموقفية.ب

 ود جة مشا كة الموظف في الموقف الوظهفي  الوظهفة،
 ي:إلى ما  لفي دراسته  (Saal, 1978,pp.53-5)أشار و ذلك 
الخصتتتتتتتتتتتتتتتائو )فئتات من متغهرات العمتل تتممتل في :  مالثاالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي يرتبط ب أن   .1

 (.الشخصهة، الخصائو الموقفهة، ونتائ  العمل
 .الوظهفي بشكل أكبر من فئة أخرى  االستغراقب ترتبط أي فئة من تيك الفئات .2
 .ليسيوك الوظهفي الوظهفي لو سبب وفي نفس الوقه نتهجة االستغراقيعتبر  .3
 .االستغراقليمتغهرات الشخصهة والموقفهة تأثهرات مستقية هيى  .4
في الوظه االستغراق ى االتجاه نحو وجود انخفاض في مستو يمتغهرات الموقفهة تأثهر أكبر هيى ل .5

 .الوظهفي الخاص ب  االستغراق ى ا  في مستو وجود ا تف ىأكمر من تأثهرلا هي الفرد لدي
 :في د است   لى ما ييي 580) : 1997بهنما أشا  )زناتي،، 

الوظهفي ومتغهرات بهئة العمل المختيفة.  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقوجود هالقات أو معامالت ا تباط قوية بهن  .1
 االستتتتتتتتتتتتتتتغراقبهنما كانه معامالت اال تباط  يجابهة بهن وقد تباينه لره العالقات في اتجالاتها، ف

وبعض متغهرات بهئة العمل ممل نوههة ا شتتتتراف، ستتتتمعة الشتتتتركة، ظروف العمل المادية، المرتب، 
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الوظهفي  االستتتتتتغراقالقات أو معامالت ا تباط ستتتتتيبهة بهن الزمالت، المستتتتتتقبل الوظهفي، تواجدت ه
 . ، هبت الدو ، وهدم المشا كةممل: غموض الدو  ئة العمل األخرى هأو خصائو يومتغهرات 

الوظهفي وأخالقهات العمل المتممية في ا يمان  االستتتتتتتتتتغراقوجود هالقة ا تباط معنوية ايجابهة بهن  .2
 .بألمهة وقهمة العمل الجاد

الوظهفي مقا نة  االستتتغراقمتغهرات المتصتتية ببهئة العمل بد جة أكبر في تفستتهر مستتتوى ستتالمه ال .3
بهئتتة العمتتل بتتأبعتتادلتتا المختيفتتة لي المحتتك الفعيي  اهتبتتا  أنَّ خالقهتتات العمتتل، وذلتتك هيى بمتغهر أ

 .الري يحدد اتجالات ومهول الفرد تجاه وظهفت 
  :الوظهفي لي بالترتهب غراقاالستفي ا كانه أكمر متغهرات بهئة العمل تأثهرً  .4

 .نوههة ا شراف  -
 .المرتبو  ظروف العمل المادية  -
 .غموض الدو   -
 .م المشا كة في اتخاذ القرا اتده  -
 .سمعة الشركة  -

 .الوظهفي االستغراقأما باقي المتغهرات األخرى فيم يكن لها تأثهر معنوي هيى 
 يزداد  حستتتاس االفراد بتقدير الرات من خالل المشتتتا كة في صتتتنع القرا ات والستتتهاستتات أن    رى الباحث

لمعرفة المجاالت التي يمكن ان يستتتتتتهموا فهها، ليك ليمنظمة وتفويضتتتتتتهم واهطالهم الحرية واالستتتتتتتقاللهة 
الحظ ان الفرد غهر المستتتتتتتتتغرق وظهفًها يجد نفستتتتتتتت  يعهش خا ج  طا  وحدود همي ، وهيى هكس ذلك ي

دما يزداد استغراق الفرد في همي  فهشعر بانتمات والتزام وا تباط نفسي وهاطفي تجاه المنظمة والرغبة هن
 بالبقات فهها.

 الوظيفي االستغراقزيز استراتيجيات تع 2.2.8

 في ضتتتتتتتتتتتتتوت العوامل التي تؤثر االستتتتتتتتتتتتتتغراقتطوير استتتتتتتتتتتتتتراتهجهات  أنَّ   (Tiwari, 22:2011) يقترح
 ولره االستراتهجهات لي: ،االستغراق هيى

هيى الطريقة التي ا ، أستتاستتً االستتتغراقالدوافع الراتهة من خالل العمل نفستت ، وبالتالي  ه:العمل نفس .1
 و الوظائف. يتم بها تصمهم العمل أ

تكون  أن    ادتمطيوبة في الوظائف  ذا ما أ د  عثالث خصتتتتتتتتتتتتتتتائو ت   Lawler,458:1969) ز)وقد مه  
 ، ولي :جولريا حاًفزا
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 تتيقى مالحظتتتات ذوات مغزى حول أدائهم، ويفضتتتتتتتتتتتتتتتتتل من خالل يجتتتب أن   :األفرادتعيهقتتتات  -

 بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل ممتتتالي فييوا يعم هم يجتتتب أن  تقههم أدائهم وتحتتتديتتتد لتتتره التعيهقتتتات. ولتتترا يعني أنَّ 

 .هميهة  نتاج متكامل، كعميهة أو كخدمة، أو كجزت كبهر منها يمكن مشالدت  بشكل كيي

 الوظهفتتة بتتاهتبتتا لتتا تتطيتتب منهم استتتتتتتتتتتتتتتختتدام  لى األفرادينظر  يجتتب أن   :استتتتتتتتتتتتتتتختتدام القتتد ات -

 .القد ات التي يقهمونها من أجل أدات الوظهفة بفعالهة

 لديهم د جة هالهة من ضتتتتتتتتتتتتتتبط أنَّ  األفراديشتتتتتتتتتتتتتتعر  ب أن  جي: التحكم الراتي )االستتتتتتتتتتتتتتتقاللهة( -

 .أللدافالنفس حول تحديد األلداف الخاصة بهم وتحديد المسا ات لتحقهق لره ا

خالل بهئة العمل المعنهة بشتتتتتكل هام بتطوير  من االستتتتتتغراقستتتتتتهتم  ستتتتتتراتهجهة زياد   :بيئة العمل .2
لتمام وا ثا   في الوظائف التي يقوم بها ز االوتعزي المقافة التي تشتتتتتتتتتتتتتجع المواقف ا يجابهة ليعمل،

الموظفهن الرين يمتعون أنفستتتتتتتتتتتتتتهم، الرين تم   نَّ ( Land End) والحد من ا جهاد. ويعتقد األفراد
يشتتتتتتتتتعرون بالوفات واالحترام في العمل ستتتتتتتتتوف يقدمون أفضتتتتتتتتتل الخدمات  دهمهم وتطويرلم، والرين

الموظفهن لو كون استتتعداد الموظفهن ليقهام   لهامفي  و ات تفكهر الشتتركة برغبتها ليعمالت". والستتبب
فهي  لقهمة،تممي  المنظمة لهم، أي الخدمة، الجود  واما من شتتتتتتتتتتتتتتعو لم بالفخر ل   ةٌ نابع همة  ق  لَ  برلك
  لىا يضتتتتتتتتتتتتتتً أتهجهة االفا ق بهن التجربة الجهد  ليعمالت والتجربة الفاشتتتتتتتتتتتتتتية. وتحتاج ا ستتتتتتتتتتتتتتتر  تجعل

العمل  ط، والموازنة بهنااالتصتتتتاالت، واالنخر  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتً ئة العمل، وخصتتتتوصتتتتاهتبا  جوانب معهنة من به
 شتتتتتتتتتتتتتتمتتل ا ستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهتتة صتتتتتتتتتتتتتتهتتاغتتة وتطبهق ستتتتتتتتتتتتتتهتتاستتتتتتتتتتتتتتتتاتت والحهتتا  وظروف العمتتل. ويمكن أن  

 في أدوا لم، ومعتتتتتاميتتتتتة األفرادالتتتتتة مع  دا   هالقتتتتتة المولبتتتتتة"، والتي تهتم ببنتتتتتات هالقتتتتتات فعتتتتت  "
 .وتوفهر فرص لينمو اتهم، ومنحهم صوتً قهمف بار فهن هيى نحو الئق ومالئم، واالهتالموظ

 

 تتتركتتز هتتيتتى متتتتتتتا يتتجتتتتتتتب هتتيتتى التتمتتتتتتتديتتريتتن يتتنتتبتتغتتي  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتهتتجتتهتتتتتتتة التتقتتهتتتتتتتاد   ن  : الــقــيـــــادة .3

 التنفهتتتتريهن القهتتتتام بتتتت  كقتتتتاد  من أجتتتتل أدات دو لم الحهوي والمبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتر في زيتتتتاد  مستتتتتتتتتتتتتتتويتتتتات

 توقعات هميهموستتتتتتتتهشتتتتتتتتمل لرا تنفهر برمجهات التعيم التي تستتتتتتتتاهدلم هيى فهم كهفهة  ،االستتتتتتتتتغراق

 )وخاصتتتتتتتة بالنستتتتتتتبة وتشتتتتتتتمل البرمجهات التد يب الرستتتتتتتمي ،لمها ات التي يحتاجون الستتتتتتتتخدامهاوا

 ليمتتتديرين المحتميهن أو المتتتديرين في دو لم القهتتتادي األول(، ولكن التتتتأثهر األكبر ستتتتتتتتتتتتتتهكون من

 هترافقبتتتل مزج أستتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتب متنوهتتة من التعيم ممتتتل  هتتاد  التعيم، والتتتتد يتتب والتوجهتتت . ويجتتتب اال

 يمكن من خالل   مفهًداا  طا ً تقدم ليمديرين التنفهريهن  هميهة  دا   األدات يمكن أن   ا بأنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً أيضتتتتتتتتت
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 . ولرا ينطبق بشتتتتتتتتتكل خاصاالستتتتتتتتتتغراقنشتتتتتتتتتر مها اتهم في تحستتتتتتتتتهن األدات هيى الرغم من زياد  

األدات،  مراقبةهيى أنشطة  دا   األدات لتعريف الدو  وتخطهط تنمهة األدات، واالنخراط المشترك في 
 تشتتتتتتتتتتتتتتمتتل لتتره ا ستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهتتة الخطوات المطيوبتتة لجعتتل أن   والتغتتريتتة العكستتتتتتتتتتتتتتهتتة. ولتترلتتك ينبغي

 بهتتتتا وتطوير المهتتتتا ات التي يحتتتتتاجون  المتتتتديرين دا   األدات أكمر فعتتتتالهتتتتة من خالل زيتتتاد  التزام 

 ا. لهه
خيق   لىوالنمو ستتتراتهجهة توفهر فرص التطوير  يستتتند وضتتع  وينبغي أن   :فرص النمو الشــخصــي .4

التنفهتتريهن،  ديرين  معترف بتت  من ا دا   العيهتتا والمتتألنتتَّ  ؛التعيم األمر التتري يشتتتتتتتتتتتتتتجع ؛ثقتتافتتة التعيم
 ووصتتتتتتتتتتتف ،مكون منها باستتتتتتتتتتتتمرا تنظهمهة أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتهة ييتزمون بها وينه كعميهةا والموظفهن همومً 

( (Reynolds,23:2004تشتتتتتتتجع الموظفهن  أن  "وستتتتتتتهية النمو" التي من شتتتتتتتأنها  :التعيم بأنها ثقافة
الستتتتتتتتتتتتتتيوكهتتات التقتتديريتتة ا يجتتابهتتة، بمتتا في ذلتتك التعيم، وتحتوي هيى  ام بمجموهتتة منهيى االلتز 

ولهس ا شتتتراف،  دا   التعيم الراتي ولهس األوامر، وبنات قد ات طويية  الخصتتتائو التالهة: التخويل
 قل"، ويعتقدتصتتتتتتتتتتحهحات هيى المدى القصتتتتتتتتتتهر. وستتتتتتتتتتهتم تشتتتتتتتتتتجهع التعيم المستتتتتتتتتتت األجل ولهستتتتتتتتتته

(,2003:54 ( Sloman  بنشتتتتتتتاط الكتستتتتتتتاب المعا ف والمها ات  األفرادبأن  يحدث هندما يستتتتتتتعى
 .المنظمة التي تعزز ألداف

  ستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهة الخطوات الالزمة لضتتتتتتتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتتتتتتتولاوهيى وج  الخصتتتتتتتتتتتتتتوص، ينبغي أن تحدد 

 ا يشتتتتتتتتتمل استتتتتتتتتتخداملرو  ،هع هيى التعيم والنمو في أدوا لمهطائهم التشتتتتتتتتتجإ و  ،هيى الفرصتتتتتتتتتة األفراد

 فرصتتتتتتتتتتتتتة لتطوير دو لم من خالل األفرادأي  هطات  ،هاستتتتتتتتتتتتتات التي تركز هيى دو  المرونةالستتتتتتتتتتتتت

 ولتترا يعني تجتتاوز  دا   الموالتتب ليقيتتة المحبتتر  وتطوير ،فتتاد  بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل من موالبهما 

 القائمةة ستتتتتتتتتتفيكون مفهوم الفي وينبغي أن   ،استتتتتتتتتتههن الرين تعتمد هيههم المنظمةاألستتتتتتتتتت األفرادقد ات 

 الجمهع لتتتتديتتتت  القتتتتد   هيى النجتتتتاح، والهتتتتدف يجتتتتب أن يكون "تحقهق نتتتتتائ  غهر هتتتتاديتتتتة مع أنَّ 

 أفراد هاديهن". ولرا يتضتتتتتتتتتتتتتتمن استتتتتتتتتتتتتتتخدام  دا   األدات في المقام األول باهتبا لا العميهة التنموية

 .مع التركهز هيى تخطهط التنمهة الشخصهة
 التطوير الوظهفي، وكهف يمكن  هطتتات فرصا أيضتتتتتتتتتتتتتتتتً تشتتتتتتتتتتتتتتمتتل  ا ستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهتتة أن  وينبغي لهتتره 

  يتتد لهم تحقهق  مكتتانتتاتهم وتحقهقالتوجهتت  والتتدهم والتشتتتتتتتتتتتتتتجهع التتري يحتتتاجون  لهتت   ذا متتا أ   األفراد

 تد ج ا ستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهة وينبغي أن   ،يعاتهممستتتتتتتتتتتتتتتقبل مهني ناج  في المنظمة مع تناغم موالبهم وتط
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والخبرات  شتتتتاطات التعيهمهةستتتتات بالوهود بستتتتيستتتتية من النة كافة لتوفهر الرجال والنا جراتات الالزم
 .التي من شأنها  هدادلم ألي مستوى من المسؤولهة والقد   هيى الوصول

 

 بفرصة ليمسالمة لهسه مجرد متتتتتتسألة وضتتتتتتع العميهتتتتتتات التتتتتتتشاو ية األفرادتزويد : فرص المساهمة .5
 األفرادت بهئة العمل التي تمن  ق بإنشتتتتتتتتتتتتتتاها تتعيها تكون مهمة. بل  نَّ الرستتتتتتتتتتتتتتمهة، هيى الرغم من أنَّ 

يجب  يقولوا كيمتهم، وتأكهد القهمة األساسهة في المنظمتتتتتة التتتتتتي من خالل تشجهعهم هيى أن  ا صوتً 
مسالمات يقدمها  ما  واالستتتتتجابة أليتتتت  هيى استعداد وفي جمهتتتتع المتتتتستويات لالستتتتتتكون ا دا   أن  

 .أفرادلا

يجب هيى القهاد  أن تستخدم المزايا المالهة والمعنوية، أنَّ   الباحثمن خالل العرض السابق  الحظ 
من االستغراق في وظائفهم، حهث أن العاميهن الرين يحصيون هيى  أكبرالرين يبدون قدً ا  ليعاميهن

 مزايا في العمل يمهيون هيى برل جهد أكبر في العمل، لرا يجب  بط نظام الحوافز بأدات العاميهن.
 الوظيفي و عض المفاهيم التنظيمية: االستغراقن العالقة بي 2.2.9

 الوظيفي وااللتزام التنظيمي: االستغراقالعالقة بين  .1

اختتتتالف الرؤيتتتة التتتتي ينظتتتر   لىلنتتتاك تبتتتاين فتتتي تعريفات االلتتتتزام التنظهمي، قتتتد يرجتتتع ذلتتتك 
ظهمي تتباين ليعديتتتد لتزام التنمفالهم ال بتتتأنَّ  (77:2009)العنزي، ذلتتتتتتك   لىمنهتتتا المختتتتتتتصهن، ويتتتشهر 

لمتغهرات المتتتتتتتؤثر  فهتتتتتتت ، كمر  العوامل والمتغهرات الناتجة هن ، كمتتتتتتتر  العوامتتتتتتتل وا :متتتتتتتن األستتتتتتتباب ممتتتتتتتل
واختالف وتنتتتتتتو  متتتتتتداخل د استتتتتتت ، واختتتتتتتالف نتتتتتتتائ  د اسات التي تناولت  بالبحث، وكون  ظالر  نفسهة 

 االلتتتتتتتزام التنظهمي هبتتتتتتا   هتتتتتتن" د جتتتتتتة بأنَّ  (181:2004،قيويتتتتتتركر )هبتتتتتتدالبا .يصعب السهطر  هيهها
  متتتتتتتتتن جانتتتتتتتتتببتتتتتتتتتواًل ا وقَ ا قويتتتتتتتتتً االلتتتتتتتتتتزام يممتتتتتتتتتل اهتقتتتتتتتتتادً  تطابق الفرد مع منظمت  وا تباطتتتتتتتتت  بهتتتتتتتتتا، وأنَّ  

 فتتتتتتتتترد أللتتتتتتتتتداف المؤستتتتتتتتتسة وقهمهتتتتتتتتتا، و غبتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتي بتتتتتتتتترل أكبتتتتتتتتتر هطتتتتتتتتتات أو جهتتتتتتتتتد ممكتتتتتتتتتن لتتتتتتتتتصال 
 الستمرا  في هضوية المؤسسة.مع  غبة قوية في ا مؤسسة التي يعمل فهها،

 نَّ مفهوم االلتزام التنظهمي، وذلك ألالوظهفي مشتتتتتتتتابه  بعض الشتتتتتتتتيت ل االستتتتتتتتتغراق فإنَّ  ؛وهيه 
تختيف لره األفكا   خرآكن من جانب كيههما يهتم بتماثل الشتتتتتتتتتتتتتخو العامل مع تجربت  في العمل، ول

بشتتتكل وثهق بالتماثل مع فعالهات ونشتتتاطات العمل  امرتبطً  الوظهفي يكون  االستتتتغراق نَّ أفي نقطة كون 
 ن  أا تباط الفرد بالمنظمة، لرا يكون من الممكن   لىفي حهن يشتتتتتتتتهر االلتزام التنظهمي  ،المباشتتتتتتتتر  ليفرد
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 & Boalو العكس )أ لى المنظمة  ابشتتتتتتتكل كبهر في همل محدد ولكن ال يكون ميتزمً ا تكون مستتتتتتتتغرقً 
Blau:1987:290.) 

و أامية ولهس مع الوظهفة بحد ذاتها م التنظهمي لو الرابط مع منظمة التشتتتغهل الكلتزااال ويكون 
الوظهفي لو التماثل مع الوظهفة، وبالتالي يركز االلتزام  االستتتتتتتتتتتتتتغراقمع جزت معهن من المنظمة، بهنما 

توى ط هيى مسالوظهفي هيى اال تبا االستغراقويركز ، التنظهمي هيى اال تباط هيى المستوى التنظهمي
 (.Lambert & paoline:2005:268الوظهفة)

 االلتزام التنظيمياالستغراق الوظيفي و  وض  الفرق بين  (12)جدول 
 االلتزام التنظيمي الوظيفي االستغراق

 .التماثل مع الوظهفة •
 .يركز هيى اال تباط هيى مستوى الوظهفة •
فعالهات ونشتتتتتاطات بشتتتتتكل وثهق بالتماثل مع  طمرتب •

 .العمل المباشر  ليفرد
الد جة التي يحدث هندلا اندماج بهن الفرد والوظهفة  •

 .التي يشغيها

 الرابط مع المنظمة الكامية ولهس مع الوظهفة. •
 .يركز هيى اال تباط هيى المستوى التنظهمي •
 .ا تباط الفرد بالمنظمة  لىيشهر  •
الداف  الفرد معالمدى الري تتوافق فه  الداف وقهم  •

 قهم المنظمة.و 

لألدبياتالعلميةاالباحثاستناد جردبواسطة

  ا وثهقً  االوظهفي بااللتزام التنظهمي ا تباطً  االستتتغراق  وفي الواقع يرتبط نَّ أمما ستتبق  ويســتخلص الباحث
م، و  االلتزايزيد من ق العالي يمكن أن   االستتتتتتتتغراقو  ،االستتتتتتتتغراقااللتزام التنظهمي العالي يزيد من  نَّ   ذ 

بقتتتد  متتتا  غهر ميتزمهن في المنظمتتتة  ال   اى هنتتتدمتتتا يكونو في هميهم حت   األفرادولكن يمكن أن ينغمس 
( المجموهات 14ويوضتتتتتت  الشتتتتتتكل  قم )صتتتتتتة في استتتتتتتخدام وتطوير مها اتهم، عطي لهم المنظمة الفر ت  

 همي.وااللتزام التنظ االستغراقالمؤتيفة التي تضم 
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 لألدبيات العلميةا تناد  حث اسالبا جرد بواسطة

 الوظيفي والرضا الوظيفي: االستغراقالعالقة بين  .2
، فالرضتتتتتتتا الوظهفي يعبر هن الوظهفي في ا دا   يتجاوز مجرد الرضتتتتتتتا الوظهفي االستتتتتتتتغراقمفهوم 

اتجاه شتتتتتتتتتتعو ي  يجابي لدى العامل نحو همي ، أما االستتتتتتتتتتتغراق الوظهفي فهعبر هن كون الوظهفة قهمة 
الوظهفي  االستتتتتغراق) وهة  أولوية في حهات ، يستتتتتمد من خاللها نظرت   لى ذات  وتقديره لها.أستتتتاستتتتهة و 
 (2012 نسخة  لكترونهة في العمل،

 الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوظهفي "لو د جتتتتة يرى أنَّ  ن  لنتتتتاك تعريفتتتتات هتتتتديتتتتد  ليرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوظهفي فمنهتتتتا مَ 
  ر،جق لتتتتتتترا ا شتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتا  هتتتتتتتاد  هن طريق األيحق، و  شتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتا  حتتتتتتتاجتتتتتتتات الفرد نتهجتتتتتتتة العمتتتتتتتل

 االهتراف بواستتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة اآلخرين ،طبهعتتتتتتتة العمتتتتتتتل نفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، طبهعتتتتتتتة ا شتتتتتتتتتتتتتتراف، ظروف العمتتتتتتتل
 فتتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتخو التتتتتري يشتتتتتتتتتتتتتتعر ؛الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوظهفي لو اتجتتتتتاه الفرد نحو هميتتتتت  يرى أنَّ  ن  لنتتتتتاك مَ و 

 بتتتتالرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا هن العمتتتتل ويحمتتتتل اتجتتتتالتتتتات  يجتتتتابهتتتتة نحو العمتتتتل بهنمتتتتا الشتتتتتتتتتتتتتتخو غهر الراضتتتتتتتتتتتتتتي
 (211:2002)مالر،  "نحو العمل  يحمل اتجالات سيبهة هن همي  فإنَّ 

  " مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاهر الستتتتتتتتتتتتتتعتتتاد  النتتتاتجتتتة هن تصتتتتتتتتتتتتتتو  الفرديعبر هن الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوظهفي بتتتأنتتتَّ  ن  ولنتتتاك مَ 
 مهمتتتتتتة تتممتتتتتتل برغبتتتتتتة الفرد في ة ن لتتتتتتره المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهر تعطي ليوظهفتتتتتتة قهمتتتتتت ذ  ،تجتتتتتتاه الوظهفتتتتتتة

اللوظي فة،متحمسوندائم 
يويبذلونأفضلالجهودف
إكمالهاعلىاتموجه،

ظمةوملتزمونكلي ابالمن
ملويشعرونبالفخرللع

.فيها

ا متحمسوندائم 
ضلللوظيفةويبذلونأف

الجهودفيإكمالهاعلى
أتموجه،ولكنهمغير
مهتمينبالمنظمةإال
عندماتمنحهمالفرصة

.لتنفيذالعمل

مة،ملتزمونكلي ابالمنظ
ملويشعرونبالفخرللع

نفيهاولكنغيرمستعدي
يللقيامبعملإضافيف

.تنفيذالوظيفة

غيرمباليينلبذلجهد
همإضافيلتنفيذوظائف

يوليسلهماهتمامكبيرف
المنظمةأوالرغبةفي

.البقاءفيها

 االلتزام التنظيمي

ي
يف
ظ
لو
 ا
ق
را
تغ
س
ال
ا

 

 المجموهات المؤتيفة لتأثهر االستغراق وااللتزام التنظهمي( 14)شكل  
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 في امختيفون في  غبتتتتتتتاتهم فتتتتتتتان لنتتتتتتتاك تبتتتتتتتاينتتتتتتتً  األفراد نَّ  حهتتتتتتتث  ،متتتتتتتا يحهط بتتتتتتت العمتتتتتتتل و 
 الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوظهفي لو هبتتتتا   نَّ إلتتتترلتتتتك فتتتت ،بتتتتة لهمبتتتتالنستتتتتتتتتتتتتت ةاتجتتتتالتتتتاتهم نحو أي القهم ذات ألمهتتتت

 الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أنَّ  يولتتتتترا يعن ،بتتتتتالقهمتتتتتة التفضتتتتتتتتتتتتتتهيهتتتتتة ةاألفراد ليموقف الحتتتتتالي مقتتتتتا نتتتتتهن متتتتتد كتتتتتات 
)هبتتاس،  " الوظهفتتة التي يؤديهتتا تحقق القهم المهمتتة بتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتة لتت  يحتتدث لتتدى الفرد هنتتدمتتا يتتد ك بتتأنَّ 

175:2003) 
ي، هيى الرغم الوظهف االستتتتتتتغراقان   لى( Robbins & Judge:2005من ) ل  وقد أشتتتتتتا  ك  

و الفكر  األكمر االستتتغراق الوظهفي لو المفهوم أ نَّ  ال أقل من الرضتتا الوظهفي، من د استتت  هيى نحو أ
، من ميههالدى ها اهالهً  اوظهفهً ا المنظمة التي تحقق استتتتتتتتتتتتغراقً  نَّ ا تباًطا وصتتتتتتتتتتتية بالموضتتتتتتتتتتتو ، حهث  

الرضتتتتتا ستتتتتوف يعكس  يجابًها  وبشتتتتتكل  هالًها، ولراالرضتتتتتا الوظهفي لديهم  المفروض ان يكون مستتتتتتوى 
لمنت  هتتالي الجود  ويحقق الرضتتتتتتتتتتتتتتتا لتتدى الزبتتائن  ممبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر هيى مستتتتتتتتتتتتتتتوى فتتاهيهتتة أدائهم، وتحقهقه

 (.529:2005)هقهيي،
تي يتولى أمرلا، وهيى  نَّ الفرد الري ينهمك في همي  ستتتتتتوف يحرص ويهتم بشتتتتتتأن المهمات ال

لك فإنَّ المرَت قد يستتتنت  بنات هيى أنَّ االستتتغراق الوظهفي والرضتتا الوظهفي يكونان متماثيهن الرغم من ذ
( Chin & Chih:2006:30 في جولرلما،  ال  أنَّهما يعتبرلما مفهومهن مختيفهن  لى حد كبهر.)

ظائفهم، في حهن األفراد بالعمل في أهمالهم أو و   ذ  نَّ الرضا الوظهفي لو المدى أو الد جة التي يتمتع
يعكس االستتتتتتتتتتغراق الوظهفي د جة التزام األفراد ستتتتتتتتتهكولوجًها تجاه هميهم أو وظهفتهم، وبالتالي يعتقد أنَّ 
الرضتتتتتتتا الوظهفي المتزايد واالستتتتتتتتغراق الوظهفي المدهوم يكونان النتائ  المطيوبة والمرغوب بها لك ل  من 

جدا أنَّ المستتتتتويات العالهة من العدالة المتحققة أو هيى حد  ستتتتوات، فقد بدا واضتتتتًحا   األفراد والمنظمات
 المد كة في هميهة تعههن الهدف تعزز وتساند بشكل كبهر الرضا الوظهفي واالستغراق الوظهفي.

الوظهفي يوصتتتتتيهم  االستتتتتتغراقوصتتتتتول العاميهن لد جة  نَّ أ ومن خالل العرض الستتتتتابق يجد الباحث
 االستغراقتحقق   ذا  نَّ  ا بعمل المنظمة، حهث ا تباطً  أكمر االستغراقوبرلك يكون  الوظهفي،ضا الر   لى

 ينت حهث ا، الوظهفي وكان بد جات هالهة، سهكون الرضا هن العمل والوظهفة لديهم بد جات هالهة جدً 
  الشتتتكل ائفهم، ويوضتتتيحصتتتيوا هيه  من وظ ينبغي أن  ولما  لهم،ا تقدم  الوظهفة مَ هن  د اك العاميهن ل  

.لم العوامل المؤثر  في الرضا الوظهفيأ ( 15 قم )





66 
 

 

 

 

 

 

 

Source,Aziri, Brilkend,Job Satisfaction(2011) ,A Literature Review ,Managmenet 

Researchand Practice ,81,Vol 3, issue 4, , pp ;77-86 

 

 
 

 الوظيفي والرضا الوظيفي االستغراقين  وض  الفرق ب( 13)جدول 
 الرضا الوظيفي الوظيفي االستغراق

 يعكسدرجةأهميةودورالعملفيحياة •
 اندماج بهن الفرد والوظهفة التي يشغيها..الموظف •
 .الشعو  بالحماس اتجاه العمل •
 تأثهرات  يجابهة و فع  وح المعنوية لدى العميهن. •

المتنوعةبناساااااااتجابةعاطفيةموجبةنحوالجوا •
عنالرضاااااااااا،جرللوظيفاااة)الرضااااااااااعناأل

 الرضاعنالوظيفة(،المشرف
 .الذييستمتعفيهالعاملينبعملهميمثلالمدى •

 
 السابقة لألدبيات العلمية االباحث استناد   جرد بواسطة

 نَّ أ وهالقتها بالمفالهم األخرى االستتتتتتتتتتغراق الوظهفي دبهات أ مراجعة من خالل للباحث ات ضــــــ 
 ن  أليمنظمة  دَّ ب   ، حهث الون له  العامي د بشتتتكل أستتتاستتتي المستتتتوى الري ستتتهصتتتل المنظمة لي التي تحد

 لألهبات والضغوط اثنات العمل ومن اجل الوصول لالستغراق الوظهفي ولرضا العاميهن فان  ا تد ك جهدً 
حب العمل  نَّ أوظائفهم، و يحصتتتتتتتتتتتتتتيوا هيه  من  ما ينبغي أن  ا تقدم  الوظهفة لهم، ول  مَ ينت  هن  د اكهم ل  

الكمهر من المتتديرين يعتبرون فكر  خيق حتتب  نَّ أ همتتة في زيتتاد  ا نتتتاجهتتة  ال  ملم العوامتتل الأ لو أحتتد 
  لىهيى الرغم من ظهو  العديد من النظريات الحديمة التي تدهو ، العمل لدى مرؤوسههم مهمة صعبة

لداف أ  وتحقهقفضل النتائ  أ  لىصول الو جل أمن حب العمل والرضا هن العمل من ألمهة خيق نو  
نفو  العاميهن   لى ستتتتتتتتتتتكون النتهجة هكس ذلك مما يؤدي لداف الفرد التنظهمهة، وإال  أ المنظمة وتحقهق 

ا، وفي حال وبالتالي تكون ا نتاجهة في المنظمات قيهية جدً  ،وهدم  ضتتتتتتتتتتتتتتالم هن العمل وهن الوظهفهة

 الرضا الوظهفي هيىلم العوامل المؤثر  أ (  يوض  15)شكل  

 إذا تحقق

تصاااااااميمالوظيفااة)نطااا ➢ الرضا عن العمل

 الوظيفةوعمها(

الاااماااكااااافاااا تالااااداخااالااايااااة➢

 والخارجية.

 العالقاتاالجتماعية➢

 الحريةالتييمتلكهاالفرد➢

 األمانالوظيفي➢

 التقديروالترفيع➢

باسااااااتخدامالفردتشااااااجيع➢

 طاقاته

 لتزام تنظيمي واستغراق وظيفيا

 درجةوالءمنخفضة➢
 معدلالدوران➢

 قلةالرضا➢

 التغيبعنالعملوالتأخر➢

 انخفاضاالستغرا الوظيفي➢

 إذا لم يتحقق

عن العمل االستياء  
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ترك   لىنهاك ليعاميهن وتصتتتتتتتتتتتتتتل بهم إ لاق وتعب و   لى ذلك دي يؤ  زياد  األهبات والمتطيبات ليعاميهن
ة سوات هيى مستوى أدائ  ساهد في توفهر حها  متوازنمن توفهر بهئة همل جهد  ت   دَّ ب   وظائفهم، وبرلك ال

الة من ومن األفضتتل ليمنظمة تبني استتتراتهجهة استتتغراق فع   ،هيى مستتتوى حهات  الشتتخصتتهة وأالوظهفي 
  .المشا كة في صنع القرا  و سم السهاساتو  مل،خالل فرق الع

 معوقات االستغراق الوظيفي 2.2.10

 ره الممبطتتتتات تمتتتتهلتتتتال من قبتتتتل  دا   وقهتتتتاد  المنظمتتتتة، و توجتتتتد أ بعتتتتة ممبطتتتتات لالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الفعتتتت  
 : يلو  ( MacLeod& Clarke,27:2009 )كما حددلا  ا في القطاهات الخاصة والعامةهمالحظت

يستتتتحق  الموضتتتو  ال الوظهفي، وآخرون يعتقدون أنَّ  االستتتتغراقو ليد كون ما  بعض القاد  ال .1
 .النظر

 .الموظفهن ىيه  م طرح الموضو  وهرضهيعرفون كهف يمكن را الموضو  الهتمون بهالم .2

 قاد  فييل المديرينبستتتتتتتتتتتتتتبب هدم مشتتتتتتتتتتتتتتا كة  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقى توفهر يه  ثقافة المنظمة غهر قاد   .3
 .هتقاد بالفكر اال

 ىيم هتهات نظر القتتتتاد  المهتمهن بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتغراق الموظفهن، وقتتتتد  هتتتتوجود تبتتتتاين كبهر في وج .4
 .اهتزام بلالا

ذه هعن  (MacLeod ،72:2009و  Clarke) ما ذ رها  أقوال الموظفينمع ذا  تفق وه
 : ليالدراسات حيث يقولون ما 

 أهضتتات الفريق عدَّ ه  لدينا مستت  نصتتف ستتنوي، وتكون النتائ  حاستتمة، فَ  يجري  الموظفون: لقوي -
هدم  م أستتبابلأ را كان من لو  فة تماًما،يا، ويفعل أشتتهات مختلعمل، ولكن المدير يأخرليا خططً 

 .االستغراق

 يتم ستتتتتتتؤالي، وأخر  أيي كمدخل و أن  ل، االستتتتتتتتغراقمن أكمر أستتتتتتتباب هدم   نَّ  :ك ذل ن ويقولو -
  مه فهلمدخالتي، أو الري ستتتتتتتتا  يتم  هطائي تغرية  اجعة بالفرق الري أحدثت لشتتتتتتتتيت ما، وال

 شكال.شكل من األ بأي
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 معوقات االستغراق الوظيفي في وزارة الداخلية واالمن الوطني: 2.2.11

النفس ا يجابي، كما ان  يعتبر االستتتتتتتتتتغراق الوظهفي كأحد المصتتتتتتتتتطيحات الناشتتتتتتتتتئة في مجال هيم 
تي يعتبر اساسهًا في مجال الموا د البشرية ويعبر هن سيوك األفراد، كما أن  يعد من ألم العوامل ال

تحدد ستتتتتتتتتتتيوكهات األفراد داخل المنظمات بإهتبا ه مؤشتتتتتتتتتتتًرا فاهاًل يعكس متغهرات ستتتتتتتتتتتيوكهة أخرى: 
 (.271:1997ي،ا نتاجهة، ودو ان العمل)زناتكاألدات، والغهاب، والرضا، و 

( في د استتتتت  أن لناك بعض العوامل التي توثر هيى ,44:1982Litingerفي لرا الستتتتهاق قدم )
 ي خصائو نفسهة وخصائو وظهفهة وخصائو مادية.االستغراق الوظهفي ول

 ومن العرض السابق نستنس  ان المعوقات األساسهة لالستغراق الوظهفي تتممل فهما ييي:

ويرجع لرا الى طبهعة الموظفهن، حهث ييعب العامل النفستتتتتتتتتتتتتتي دوً ا مهًما في  معوقات نفســـــــــية: .1
وزا   الداخيهة يمرون بظروف صعبة  اندماجهم وانغماسهم في أهمالهم، حهث ان بعض العاميهن في
وشتتعو  الموظفهن % من الراتب، 40جدا،  ثر األوضتتا  االقتصتتادية التي يعهشتتونها وصتترف نستتبة 

  غبتهموهدم  مما يجعيهم في النهاية يعهشتتون مشتتاهر مضتتطربةانتظام الرواتب، الدائم لعدم  بالقيق
 النفستتتتتتتتهة واألزمات الضتتتتتتتتغوط مقاومة هيى الدالة ا يجابهة المتغهرات من النفستتتتتتتتي الصتتتتتتتتمود في 

همي ، و غم ذلك نجد ان بعض  خالل العاميهن لها يتعرض التي المتتالهة وا حباطات واالجتماههة
، ولرا يرجع هيى  المحن  غم يب يجا وافقالموظفهن لديهم استتتتغراق وظهفي بنستتتب مرتفعة ولديهم ت

  .طبهعة الموظف والعوامل النفسهة التي يمر بها

 يمية:ت تنظمعوقا .2

مع الوقه المتاح لدي ، مما يجعي  في حالة  ةحجم المهام الم ستتتتتتند   لى الموظف، غهر متناستتتتتتب
سباق غهر منطقي مع الزمن، يتحمل فه  من الضغوط ما ال يطهق ، وتكون النتهجة في النهاية 

  في القهام أن تقل  نتاجهت ، وتضعف قد ات  الرلنهة والبدنهة والنفسهة، وفي الوقه نفس  ال ينج
 عوامل ولي:ومن الممكن أن تؤدي  لى بعض ال بجمهع المهام

 التغهب المستمر هن العمل. -
 هدم ا لتزام بساهات الدوام الرسمهة. -
 ا تفا  د جة االنهماك الوظهفي. -
 هدم اتقان االهمال بما يتناسب مع تحقهق األلداف. -
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 .سوت التواصل والعالقات ا نسانهة داخل المنظمة -
 .هة بشكل هاما نتاج نخفاض  -
 .التنظهمهةتفاقم الصراهات والضغوط  -

فعال في التأثهر هيى دافعهة همل ما المعنوية منها لها دو  كبهر و الحوافز والستتتتتتتتتتتتته :ماديةمعوقات  .3
الموظف لرا بشتتتكل هام ولكن في نفس الوقه لناك نستتتبة من الموظفهن الينفع معهم اال العقوبات 

 بشهاداتيبالي  خاصة فهو ال كا يزمائهم فالبعض منهم قد يمتيك لكي تؤثر بشكل ايجابي هيى ادا
ومحفز ل  لكي  فعالالشتتتتتتتتتتتتتتكر والتقدير والمكافات ولكن حهن يوج  لهم هقوبة معهنة يكون تأثهرلا 
يتقبيها بأي شتتتتتتكل من  يتفادى ممل لكرا امو  في المستتتتتتتقبل ألن  يعتبر العقوبة مستتتتتتاس لكرامت  وال

  .االشكال

فالشتتتتتتتتتتتتتخو المحفز دائما ما تجده  أكمرابر  واالجتهاد لعامل االجتهاد والممحفهز يبعث بابالتأكهد الت
غهر الشتتتتتتتتخو المهدد  ،تغههر أفضتتتتتتتتل اثد حومستتتتتتتتتغرٌقا في همي  متفوقا ومبدها ومقداما وجريئا 

مستغرق في همي  ويمكن حصر بالعقاب كمهرا ما تجده مترددا كمهر الشكوك والترمر والخوف غهر 
 المادية في هد  نقاط ولي:المعوقات 

 .األهمال زياد  هيى العاميهن مكافأ هدم  -
 .ا نجاز سرهة هيى العاميهن مكافأ هدم  -
 هدم تحقهق االستقرا  النفسي ليعاميهن هن تشجهع العاميهن. -
 التوزيع الغهر مناسب ليحوافز المادية والمعنوية.  -

 الحماس من هالهة مستويات ولديهم ملكا بشكل مستغرقهن موظفهنومما سبق ومن اجل الوصول  لى 
 ولكي يتم وبيالمط العمل دو  ألدات مهوطاقت م،هوقت كامل بتقديم ماز تلالل مستتتتتتتتعدون  ملو  ،واالندماج

 مجابهة المعوقات هيى القهاد  األخر بعهن االهتبا  هيى االتي: 
 .أن تصرف الحوافز حسب الجهد واألدات الجهد -
 العدالة في التوزيع.الحوافز والتأكهد من  ان تتابع القهاد  العيها تطبهق -
 تمكهن العاميهن في الوزا   هيى تقديم اآل ات والمقترحات في مجال العمل. -
 تعزيز فاهيهة األدات األمني من خالل مكافات المتمهزين في الوزا  . -
 تههئة األجوات من أجل الراحة النفسهة ليعاميهن لتأدية أهمالهم. -
كحافز معنوي ليوصتتتتتتتتتتتول لمستتتتتتتتتتتتويات األدات ح الفريق الواحد ترستتتتتتتتتتتهخ ثقافة العمل برو  -

 المخطط لها.
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 من  العاميهن صالحهات تساهد هيى القهام باألهمال الموكية لهم. -
 تكيهف العاميهن بمهام حسب أوقات العمل المتاحة لديهم. -
 من  العالوات التشجهعهة هيى األدات لبرل المزيد من الجهد في العمل. -

 
 انيملخص المبحث الث 2.2.12

الوظهفي في كل المستتتتتتتتتتتتتتتويات، فإن   االستتتتتتتتتتتتتتتغراقااللتمام ب    ذا ما تم  نَّ أن المبحث  تبهَّ من خالل لرا 
، وأنَّ األفراد الرين ستتتتهكون ل  األثر الكبهر هيى األدات من خالل تقديم  خدمة متمهز  ليعمالت والجمهو 

ائفهم وهيى استتتتعداد دائم ليعمل يستتتتغرقون في العمل لم أفراد  يجابهون، ومهتمون، ومتحمستتتون في وظ
  وبكامل قد اتهم، كما يؤثر االستتتتتتتتتتغراق الوظهفي هيى بجهد  ضتتتتتتتتتافي لتنفهر األهمال هيى أفضتتتتتتتتتل وج

األدات التنظهمي وانتاجهة األفراد العاميهن، ويستتتتتتتتتتتتتتاهد في تطبهق التغههر التنظهمي؛ فاألفراد الرين لديهم 
ثرين في جعل المنظمة قاد   هيى تطبهق التغههر مستتتتتتتتتوى هال  من االستتتتتتتتتغراق ستتتتتتتتهكونون مهتمهن ومؤ 

ا مفهوم االستتتتتغراق الوظهفي وأنواه  والعوامل المؤثر  فه ، والتكهف مع المتغهرات ال بهئهة وقد تناول أيضتتتتً
وهالقة االستتتتتتتغراق الوظهفي بالمفالهم ذات العالقة ومعوقات   الوظهفي االستتتتتتتغراقاستتتتتتتراتهجهات تعزيز 

 يه  سهتناول موضو  مبحث وزا   الداخيهة في المبحث التالي.االستغراق الوظهفي، وه
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ل ــفصال

 انيــــالث

 

 تمهيد•
 ليةــــات وزارة الداخــــــونــــمك•
 ة والتنفيذية ــالهيكلية اإلداري•
واقع القيادة اإلبداعية واالستغراق الوظيفي في وزارة •

 وطنيـــن الـــلية واألمــالداخ
 ثالثـــبحث الــص المــــملخ•

الثالث ث ــحـــاملب

 الـداخــلــيةوزارة 
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 الوطني واألمنالمبحث الثالث: وزارة الداخلية  2.3
 تمهيد

م، 1994الوطني منر الهوم األول لقهام السيطة الوطنهة الفيسطهنهة سنة  واألمننشأت وزا   الداخيهة 
ة و هايتها باهتبا لا واحد  من ألم الوزا ات السهادية لدو لا في وقد حظهه الوزا   بالتمام القهاد  السهاسه

في تطوير قد ات جديد    لىوتسعى  مهمةواألمان ليمواطن الفيسطهني، وتقوم بتغههرات  األمنتوفهر 
هة األمنليجمهو  الفيسطهني بانضمام جمهع األجهز   سبهل تنفهر دو لا، وتوفهر خدمة أمنهة أكمر شمواًل 

القهام بدو لا األساسي المتممل بحماية  كائز الدولة األساسهة، وصون   لىفة هتها، با ضاتحه مسؤول
طيع نحو مستقبل واهد. حقوق وحريات المواطن، وضمان ههش الجمهو  الفيسطهني بأمان وثقة، والت

 (. 2017)موقع وزا   الداخيهة: 
من خالل اتبا  هتبا  لمواطنهها ههنها  هاد  اال بَ ص  الوطني ن   واألمنوضعه وزا   الداخيهة 

أقصر الطرق  نجاز المعامالت، حهث وضعه لرلك خطة البنات التنظهمي والههكيي واستطاهه في 
المواطن   لىهة والمدنهة التي تقدم الخدمة األمنقة بالشؤون زمن قهاسي  يصال أيسر الخدمات المتعي

من خالل  هاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني  الفيسطهني، كما التمه الوزا   بتنظهم الحها  المدنهة
 لقوانهن لتنظهم الحها  المدنهة. وقدمه مشا يع ا

 ا دا   هامة ليشرطة أسسه وبنه جهازً  نيوزا   الداخيهة واألمن الوط أما فهما يتعيق بالشرطة فقد شكيه
هدد كبهر من  قَ لح  لتد يب، وأ  العيوم الشرطهة وافتتحه المدا س ومراكز ا جمهعفي  ومؤلاًل ا مد بً  اشرطهً 

جهاز  ئَ ش  ن  كما أ   ،منتسبي الجهاز بدو ات في الخا ج وبالكيهات الشرطهة، وزود الجهاز بأحدث المعدات
نت  من القهام بالواجبات الداخيهة، ووضعه الخطط الكفهية بنهوض  والتي مكَّ  الدفا  المدني كرديف ألذ  

هة العيها ليسيطة الوطنهة بهدف األمنضمن الخطة  ئَ ش  ن  الداخيي فقد أ   األمنأما جهاز  يقا  هيى هاتق ،المً 
 (. 2017واألمان ليمواطن الفيسطهني وحماية مشروه  الوطني. )موقع وزا   الداخيهة:  األمنتوفهر 

الوطني، كبقهة الوزا ات الفيسطهنهة بخطهن متوازيهن، خط البنات  واألمنلقد سا ت وزا   الداخيهة 
ة النهوض التي وخط مواجهة ليسهاسة ا سرائهيهة التي تعمدت في السنوات األخهر  وقف هميه والتطوير،

لرلك بإهاقة هميها من خالل االجتهاحات، أو ا ووزا   الداخيهة خصوًص ا تنشدلا الدولة الفيسطهنهة همومً 
بهن بعرض الحائط هة مخالفهن برلك كل االتفاقهات وضا  واألمنالقصف، وتدمهر مقا  الوزا ات المدنهة 

 . كافة القرا ات الدولهة
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وتقوم الوزا   با شراف هيى حماية الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبادئ القانون الدولي 
ات المحيهة، وتسالم في تعزيز الهوية الوطنهة الفيسطهنهة وترسهخها وصون حقوق وواجبات والتشريع

أو الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد، فالجمهع سواسهة  المواطنة دون أي تمههز هيى أساس اليون 
 (.2017أمام القانون. )موقع وزا   الداخيهة: 

لداف االستراتهجهة لداف التي تخدم الرؤية العامة، واأل لى تحديد الغايات واألوتسعى الوزا   جالد  
ات أفضل لتحسهن مستوى دقة جل تحسهن مستوى األدات، وتبسهط ا جراتات، وتقديم خدمليوزا  ، من أ

فهرلا لصنا  القرا  ومتيقي الخدمة، وتعزيز التواصل معهم، وكرلك  فع ونوههة المعيومات، وسرهة تو 
 وتخفهض النفقات. مستوى العميهات الرقابهة

 الرسالة:
من  واستقرا ه المجتمع الفيسطهني والحفاظ هيى أ الوطني هيى خدمة واألمنتسعى وزا   الداخيهة  

ة والتهديدات الخا جهة، من خالل خطط وبرام  امنهة وخدماتهة وإدا ية متكامية، المخاطر الداخيه من
لعالقة وفق القوانهن والقهم ا نسانهة وتعالهم الدين بالتنسهق مع الوزا ات ومؤسسات المجتمع المدني ذات ا

 الحنهف.
 :الرؤية

 واالستقرا  في المجتمع الفيسطهني. األمنالتمهز في تقديم الخدمات والوصول ألهيى حاالت 
 القيم:
 تعالهم ديننا الحنهف. -
 المعايهر القانونهة والقهم األخالقهة. -
 المصداقهة والشفافهة. -
 يما  والعدالة.والنزالة وا المساوا   -
 حقوق ا نسان في ا سالم. -
 صالة والتطو .األ -

 
 
 
 



74 
 

 الغايات:

حة واستشرافنا وطني والحضا ي، ومن خالل  ؤيتنا الواضمن  سالتنا الخالد ، وفهمنا لدو نا الا انطالقً 
 ليمستقبل البعهد والقريب، فقد كانه غايتنا هيى النحو التالي:

 الوطني. واألمنعام لوزا   الداخيهة اال تقات باألدات ال -
 تعزيز سهاد  القانون. -
 واالستقرا  والحد من معدالت الجريمة في المجتمع الفيسطهني. األمنتحقهق  -
 ي.األمنالمجتمع الفيسطهني من جمهع أشكال االختراق هن تحص -
 تعزيز التواصل مع شرائ  المجتمع الفيسطهني. -
 هو .تعزيز الخدمات المدنهة المقدمة ليجم -
 مواكبة التطو  التكنولوجي والمعيوماتي. -

 التطوير، غز  (: ا دا   العامة ليتخطهط و 2016-2014الوطني  واألمن)الخطة االستراتهجهة لوزا   الداخيهة 

 الوطني واألمنمكونات وزارة الداخلية   2.3.1

حهث تتحمل  ،الوطني  حدى الوزا ات األكمر ألمهة في الحكومة الفيسطهنهة واألمنوزا   الداخيهة 
مسئولهة بالغة التعقهد في ظل ظروف متشابكة ومعطهات صعبة ال تخفى هيى أي من المراقبهن خاصة 

الوطني دو لا  واألمنلوزا   الداخيهة  حهث  نَّ  ،ت أخرى تعمل في الحكومة ذا قا نا همل الوزا   بوزا ا
 اسي في المحافظة هيى أمن الوطن واستقرا ه. األس

ولي  ،وى نظامهةها ق  نَّ األمن والشرطة بأالقانون األساسي الفيسطهني، تجده قد هرف قوى   لىوبالرجو  
 بما ييي: القو  المسيحة في البالد، وحدد دو لا واختصاصها 

 الدفا  هن الوطن.  .1
 خدمة الشعب وحماية المجتمع.  .2
 والنظام العام واآلداب العامة.  األمنالسهر هيى حفظ  .3

واجبها في الحدود التي  سمها القانون من احترام كامل  األمنوى تؤدي ق   وشدد القانون األساسي هيى أن  
 (.  84، ماد  2003ليحقوق والحريات )القانون األساسي الفيسطهني المعدل، 
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 من:  األمنوى وتتألف ق  

 الوطني.  األمنقوات  .1
 الداخيي.  األمنقوى  .2
 المخابرات العامة.  .3
 ا دا ات المركزية .4

 (2018 ،غزة واإلدارة، يمتنظال هيئة المصدر:(

قو  أو قوات أخرى موجود  أو تستحدث تكون ضمن  حدى القوى المالث )قانون الخدمة في قوى  وأيي
 (. 3: ماد  2005طهنهة، فيسال األمن

الفيسطهنهة وجوب همل ثالث قوى أساسهة وال  األمن( من قانون الخدمة في قوى 3وحددت الماد   قم )
تكون ضمن  حدى القوى الرئهسهة المالث،  أن   دَّ ب   يجوز استحداث قو   ابعة لها، وأن أي قو  تستحدث ال

القائد األهيى لقوى  بمنزلةولو ألهيى لهره القوى المالث  ئهس السيطة لو القائد ا كما حدد القانون أنَّ 
 األمن( في تعريفها ليقائد األهيى هيى " القائد األهيى لقوى 1ه الماد   قم )حهث نص   ،الفيسطهنهة األمن

 غز –الههكل التنظهمي لوزا   الداخيهة واألمن الوطني ( 16)شكل  
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، كما هرَّف (1: ماد  2005الفيسطهنهة،  األمنوى قانون الخدمة في ق  )سيطة الوطنهة" بصفت   ئهس ال
 . وكهفهة التعهن في الوظائف العيها فهها و  هيى حد القانون كل ق

 الوطني  األمنقوات  .1

لهئة هسكرية نظامهة، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها : "هانَّ أالوطني ب األمنف القانون قوات هرَّ 
الوطني وتحه قهاد  القائد العام، ولو الري يصد  القرا ات الالزمة  دا   هميها  األمنبرئاسة وزير 

 األمن)قانون الخدمة لقوى  "ألحكام القانون واألنظمة الصاد   بمقتضاها وتنظهم شئونها كافة، وفقً 
 (. 7د ، ما2005الفيسطهني، 

 (: 2009ا، الوطني )اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصري   األمنمهام وصالحيات قوات 

و  كما حددت باتفاق والتعيهمات المستديمة ليقالوطني من خالل األوامر  األمنحدد القانون مهام قوات 
 بما ييي:  2009الوفاق الوطني الفيسطهني في القالر  هام 

حماية سهاد  البالد، وتأمهن سالمة أ اضهها، والمشا كة في تعمهرلا والمساهد  في مواجهة الكوا ث  .1
غهر مهام طني في الاألمن الو الستعانة بقوات ليحاالت التي يجوز بها ا االطبهعهة، وذلك وفقً 

 عسكرية. ال
، األمنتنفهر األحكام القضائهة واألوامر الصاد   هن السيطة ذات االختصاص فما يتعيق بقوى  .2

 وفق النظام والقانون العسكري. 
 حماية الوطن من أي اهتدات خا جي.  .3
لطوا ئ تشترك في التصدي لحاالت امواجهة التهديدات الخا جهة والداخيهة في مناطق انتشا لا و  .4

 . االمحدد  دستو يً 
 التممهل العسكري في السفا ات الوطنهة بالخا ج.  .5

 

 الداخلي "وزارة الداخلية":  األمنقوى  .2

ها "لهئة أمنهة نظامهة تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة نَّ أالداخيي هيى  األمنتعرف قوى 
القرا ات الالزمة  دا   هميها  ري يصد ولو ال ،الداخيي األمنوزير الداخيهة وقهاد  مدير هام قوى 

 (.10: ماد  2005الفيسطهنهة،  األمن)قانون الخدمة في قوى  "وتنظهم شئونها كافة
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 (:2009ا، خلي )اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصري  الدا األمنصالحيات ومهام قوى 

 حفظ النظام العام، والحفاظ هيى اآلداب واألخالق الفاضية.  .1
 اية أمن المواطن وحقوق  وحريات ، والمؤسسات العامة والخاصة. مح .2
 تنفهر واحترام القانون.  .3
 القهام بأهمال الدفا  المدني وا نقاذ وإطفات الحرائق.  .4
 أهمال وصو  التجسس داخل الوطن.  جمهعفحة مكا .5
 المحافظة هيى الجبهة الداخيهة من أي اختراقات أو تهديدات خا جهة.  .6
أو أي قرا ات قانونهة صاد   هن السيطة ذات االختصاص، وفق ما  ام القضائهةتنفهر األحك .7

 ينو هيهها القانون. 
 المخابرات العامة:  .3

لهئة أمنهة نظامهة مستقية تتبع ليرئهس، تؤدي وظائفها وتباشر " هانَّ بأتعرف قو  المخابرات العامة 
زمة  دا   هميها وتنظهم شئونها قرا ات الاللري يصد  الاختصاصاتها برئاسة  ئهسها وتحه قهادت ، ولو ا

 (13: ماد  2005الفيسطهنهة،  األمن)قانون الخدمة في قوى  .كافة "

 (8،9،10: مادة 2005مهام وصالحيات المخابرات العامة: )قانون المخابرات العامة، 

افهة حدود الجغر هة خا ج الناألمبمما سة األنشطة والمهام ا تعتبر المخابرات الجهة المكيفة  سمهً  .1
 لفيسطهن. 

أمنهة محدد  داخل الحدود الجغرافهة لدولة فيسطهن الستكمال ا جراتات  تما س المخابرات مهامَ  .2
 . والنشاطات التي بدأت بها خا ج الحدود

 وتتولى المخابرات المهام التالية: 

واتخاذ  ي أهمال تعرض أمن وسالمة فيسطهن ليخطرالتدابهر الالزمة ليوقاية من أ اتخاذ -
 ا وفًقا ألحكام القانون. ا جراتات الالزمة ضد مرتكبهه

ت الكشف هن األخطا  الخا جهة التي من شأنها المساس باألمن القومي الفيسطهني في مجاال -
 د  الوطن وأمن  واستقالل  ومقد ات . أهمال أخرى تهدد وح التجسس والتامر والتخريب أو أي
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أهمال تهدد السيم واألمن  صديقة المشابهة لمكافحة أيال دولالتعاون المشترك مع أجهز  ال -
 المشترك أو أي من مجاالت األمن الخا جي، شريطة المعامية بالممل. 

من المؤسسات إلى العد د  2005( لسنة 8كما أشار قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
 قطاع األمن وأهمها: التي تتبع للرئاسة وتمارس اختصاصاتها على جميع منتسبي ال

 هيئة القضاء العسكري:  .1

لهئة قضائهة هسكرية ال سيطان ألحد هيهها تتبع لرئهس السيطة  ": يعرف القضات العسكري هيى أنَّ 
ونهابة هسكرية، وفرو  أخرى ألحكام القانون الوطنهة الفيسطهنهة، ويتبع لره الههئة محاكم هسكرية 

 (. 21: ماد  2008، 4لعسكري  قم )قانون القضات ا "واألنظمة العسكرية

 لجنة الضباط:  .2

المسائل التي تتعيق بالضباط من حهث بدت التعههن والترقهة  جمهعتتولى لجنة الضباط ا شراف هيى 
الفيسطهنهة  األمنالضباط المنتسبهن لقوى  جمهعوتحديد األقدمهة وكافة المسائل األخرى التي تخو 

 لجنة   وتشكل   األمن الداخيي، المخابرات العامة،وى التحرير، ق  الوطني وجهش  األمنالمالث "قوات 
حهث ولي التي ترفع توصهاتها ليجنة الضباط،  ،الفيسطهنهة األمنوى فرههة تعمل ضمن ق   االضباط لجانً 

الفيسطهنهة )قانون الخدمة  األمن ها الفرههة ضرو   ميحة لتنظهم ق وى نيعتبر تشكهل لجنة الضباط ولجا
 (.19: ماد  2005الفيسطهني،  ناألمبقوى 

 إدارة شئون الضابط )هيئة التنظيم واإلدارة(:  .3

الفيسطهنهة، ويعههن مديرلا من الرئهس،  األمنتنشأ  دا   شئون الضباط بمقتضى قانون الخدمة بقوى 
ولي الجهة المشرفة هيى تنظهم ميفات الضباط وشئونهم، كما تعتبر  دا   شئون الضباط سكرتا ية لجنة 

ل  ا يقوم بعمتشكهيها ضرو   ميحة، حالهً  بعدالضباط، و  من الضفة وغز   يها لهئة التنظهم وا دا   في ك 
 ا حهث ال يجوز قانونً  ،وبات من الضرو ي فصل هميها هن لهئة التنظهم وا دا   ،ولرا مخالف ليقانون 

)قانون الخدمة بقوى قانوناً ألي جهة البه في المسائل التي تتعيق بالضباط سوي لجنة الضباط المشكية 
 (. 16: ماد  2005الفيسطهني،  األمن
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 م2007بل  ونيو في قطاع غزة ق األمنوى الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لق   2.3.2

الفيسطهنهة في لهكل السيطة الوطنهة الفيسطهنهة قضهة  شكالهة داخيهة   األمنشكيه تبعهة قوى 
ئهس الراحل ياسر هرفات منصب وزير الداخيهة ث شغل الر سوات، حه داخيهة وداخيهة  خا جهة هيى حد  

د  المرسوم الرئاسي  قم ص أن   (  لىم1994 07 01) بموجب التشكهل الوزا ي األول الصاد  بتا يخ
الوقائي  واألمنوالري قضى بإلحاق جهاز الشرطة  (م2002 06 27)م بتا يخ 2002( لسنة 12)

 األمنهنها مباشر ، وبقهه قوات  ئهس ياسر هرفات مسؤواًل عد الر ولم ي ،والدفا  المدني بوزا   الداخيهة
 الوطني وجهاز المخابرات العامة تتبع ليرئاسة الفيسطهنهة. 

السيطة الوطنهة الفيسطهنهة لي  في شهر يناير أهين أنَّ ا تولي السهد محمود هباس وتحديدً  بعد
الكها في األجهز  المختصة داخل السيطة امت حصر وأنَّ  ،الجهة الوحهد  المكيفة بامتالك القو  المسيحة
هة المترتبة هيى السيطة الوطنهة األمنمن  لاللتزام بالترتهبات ا الفيسطهنهة يممل أحد أولويات ، وذلك سعهً 

الفيسطهنهة هيى النحو الري تحدده المرحية األولى من خطة خا طة الطريق، وفي  طا  سيسية من 
 األمنبموجب قانون الخدمة في قوى  األمنلي يوض  لهكيهة قطا  هميهات ا صالح. والجدول التا

 : الفيسطهني
 الفلسطيني األمن قوى  في الخدمة قانون  بموجب األمن قطاع هيكلية( 14) جدول

 المخابرات العامة الداخلي األمنقوات  الوطني األمنقوات  المحور

جهاز أمني نظامي مستتتتتتتتقل يخضتتتتتتتع  اميمني نظجهاز أ جهاز هسكري نظامي التعريف
  شراف الرئهس

 وزير الداخيهة الوطني األمنوزير  اإلدارة السياسية
 ئهس جهاز المخابرات العامة )حهث 

ا هضتتتتتتتتتتتتوً يتمتع بد جة وزير وال يعتبر 
 مجيس الوز ات( في

  ئهس جهاز المخابرات العامة الداخيي األمنمدير هام  القائد األهيى القيادة

بموجب مرستتتتتتوم  ئاستتتتتتي بنات  بموجب مرسوم  ئاسي آلية التعيين
 الوز اتهيى تنسهب مجيس 

 بموجب مرسوم  ئاسي

ثالث ستتتتتتتتتتنوات، مع  مكانهة التمديد  مدة الوالية
 لمد  سنة واحد 

ثالث ستتتتتتتتتتتتتنوات، مع  مكتانهتة 
 التمديد لمد  سنة واحد 

ثالث ستتتتتتتتتتتتتنوات، مع  مكتانهتة التمتديتد 
 لمد  سنة واحد 

 تالصالحيا
يصد  القرا ات الالزمة  دا   

ألحكام ا وتنظهم العمل كافة، وفقً 
 القانون واألنظمة الصاد   بمقتضاه

يصتتتتتتتد  القرا ات الالزم  دا   
 وتنظهم شؤون العمل كافة

يصتتتتتتتتتد  القرا ات الالزم  دا   وتنظهم 
 شؤون العمل كافة

 .الفلسطيني األمنعلى قانون الخدمة لقوى ا جرد اعتماد  المصدر 
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ي الفيسطهني بمختيف أجهزت  يعاني األمنالقطا   ي، فإنَّ األمنومن الواقع العميي والقانوني الناظم ليقطا  
من األدات المتواضع بسبب هدم وجود لهكيهة مد وسة ومعتمد  وثابتة طوال السنوات السابقة، وكرلك 

انوني لتداخل صالحهات ق قية  مكانهاتها وضعف التد يب داخيها، وجولر الخيل لو هدم وجود ناظم
 الوطني، وقاد  القوى.  واألمنهة بهن الرئهس ووزير الداخيهة األمنومرجعهات القوى 

 واألمن الوطني الوظيفي بوزارة الداخلية واالستغراق اإلبداعيةواقع القيادة  2.3.3

يتتتق اف هتتتن طر لتتتداألجتتتل تحقهتتتق أمتتتن  العاميهنتعمتتتل هيتتتى توجهتتت   في وزا   الداخيهة ا بداههةالقهتتتاد  
أو استخدام السيطة الرسمهة وتستتمد القهتاد   استهعاب العاميهنما هن طريق  التأثهر، ويكون لرا التأثهر 

 فههتتا. والتأثهرقوتهتتا متتن المقتتد   هيتتى استتتمما  الجماهتتة 
عمتتل تو المبتتد ، تتو التفكهتتر نح عهمتتدفتو  عاميهن،لهتتام ال  لتحسن مستتتقبيهة ؤيتتة  ةصتتاحب وتعتبر القهاد  

 في العمل. االستغراقجل ا تفا  نسبة من أ هيتتى تفجهتر الطاقتتات المكنونتتة داخيهتتم
التفتتتتالم والتعتتتتاطف وااللهتتتام  يحستتتتتتتتون بجتتتتتتتتو متتتتتتتتن وزا   الداخيهة وجعيهتتتتتتتتمويكمتتتتتتتتن جتتتتتتتتولر القهتتتتتتتتاد  فتتتتتتتتي 

تعمتتتتتتل هيتتتتتتى ، و الوظهفي لدى العاميهن االستغراقجل تعزيز أ ومن   ليوزانتمتتتتتتات الفعيتتتتتتي واالالحقهقتتتتتتي، 
، المعنوية لدى العاميهن  هتن  فتع التروحفضتاًل  ، تهتاحاب فه صتحي يعمتل كتل فترد  مناخ تنظميتتوفهر 

 وتوصيهم  لى د جات هالهة من أجل انغماسهم في العمل. وزياد  دافعهتهم ليعمل
ة بوزا   الداخيهة بد جة كبهر  ووزن نستتتتتتتتتبي ة أنَّ توفر القهاد  ا بداههويالحظ الباحث من خالل الد استتتتتتتتت

حصتتتتتتتول %( 79%( وأنَّ د جة االستتتتتتتتغراق الوظهفي، لدى العاميهن بد جة كبهر  ووزن نستتتتتتتبي )78.8)
بهن  ئهة حصتتتتتتاد هالقة ذات داللة و وج، و %( ولي نستتتتتتبة مرتفعة79الوظهفي هيى نستتتتتتبة ) االستتتتتتتغراق

زاد  ا بداههةما زادت القهاد  حهث لناك هالقة طردية أي كي   ،الوظهفي ستتتتتتتتتتتتتتتغراقالاو  ا بداههةالقهاد  
 الداخيهة.  بوزا   الوظهفي االستغراق

ومن خالل مقابية أجرالا الباحث مع )ستتتتتتتتتتتتتتالمة(:" أنَّ القهاد  في وزا   الداخيهة تعمل هيى تنمهة  وح 
د  تعداد التام من أجل تبني أفكا  جديتنظهمي مناستتتتتتتتتتتتتتتب لإلبدا ، ولديها االستتتتتتتتتتتتتتا بدا  وتههئة مناخ 

وتشتتتتتجهعها الستتتتتتكمال نواحي القصتتتتتو  وااللتمام بالجوانب ا دا ية ليعاميهن ليحفاظ هيى أدائهم وتنمهة 
ى اندماجهم في العمل " واشتتتتتتا  )المشتتتتتتوخي(  لى:" وجود التمام من قبل ا دا   العيها لوزا   الداخيهة هي

 اس بهن أفرادلا ".تطوير العمل األمني وبث  وح الحم
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ويتض  مما تقدم أنَّ القهاد  بوزا   الداخيهة لديها التمام في األفكا  ا بداههة، وأنَّ القهاد  بوزا   الداخيهة 
 المنظمة، وثقافة ومبادئ قهم وتكوين بنات فيو  ،في االستتتتتتغراق الوظهفي المؤثر  العوامل ألم أحد لي
 التي القهاد  نماطأو  ،ا دا ية المستتتتتويات مختيف في موظفهنيل الستتتتيوكهة األنماط في بالغ تأثهر ولها
، وأنَّ القهاد  لها تأثهر كبهر هيى العاميهن وتجعيهم المرؤوستتتتتتتتتتتهن قهم هيى انعكاس لها القاد  بها يقوم

 .أكمر اندماًجا وحبَّا ليعمل، مما يؤدي  لى استغراقهم الوظهفي بد جة هالهة
 

 الثالثملخص المبحث  2.3.4

الشق -الوطني واألمنوزا   الداخيهة مجتمع الد اسة ولو   لىالتعرف  حث تمَّ سة لرا المبمن خالل د ا
وتقوم الوزا   با شراف هيى حماية الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبادئ القانون  ،العسكري 

ن حقوق الدولي والتشريعات المحيهة، وتسالم في تعزيز الهوية الوطنهة الفيسطهنهة وترسهخها وصو 
فالجمهع  قد،وواجبات المواطنة دون أي تمههز هيى أساس اليون أو الجنس أو الدين أو العرق أو المعت

ي الوطن األمنالوطني ولي قوات  واألمنمكونات وزا   الداخيهة   لىوتم التعرف سواسهة أمام القانون، 
دا ية والتنفهرية العامة، والههكيهة ا الداخيي، والمخابرات  األمنوى وق   وجهش التحرير الوطني الفيسطهني،

الوظهفي  االستغراقفي تنمهة  ا بداههةالقهاد   واقع ا يًض أو  ،م2007في قطا  غز  قبل يونهو  األمنلقوى 
 بوزا   الداخيهة، وهيه  فسهتم تناول الد اسات السابقة في الفصل التالي بإذن هللا.
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 قةت السابالدراسا: الفصل الثالث .3
 تمهيد:

الستتتابقة من الركائز األستتتاستتتهة التي يعتمد هيهها الباحث لتحديد مشتتتكية الد استتتة  الد استتتات   عدَّ ت  
ا تعرض  من نتائ  مَ ول   ،مبتكر  فكا   أثرات الباحث بما يسهم في تكوين   اغنهً ا مصد ً  عدَّ ومتغهراتها،  وت  

والمجالت  الطال  هيى العديد من الرسائلالل اومن خ، وتحالهل حول المواضهع واألبحاث ذات الصية
يستتتتعرض مجموهة من  ن  أستتت  مكتبي لهره الد استتتات  استتتتطا  العيمهة المحكمة وقهام الباحث بعمل م

ا  بالد استتات الوظهفي(، مستتتعهنً  االستتتغراقو  ا بداههةالد استتات الستتابقة والمتضتتمنة موضتتوهي ) القهاد  
تكوين صتتتتتتو   واضتتتتتتحة وجيهة هن الموضتتتتتتو  الري ستتتتتتهتناول    لىأدى  جنبهة، مماالمحيهة والعربهة واأل

وجمهعها استتتتخدمه  الباحث فقام بانتقات مجموهة من الد استتتات بستتتبب قربها الكبهر من د استتتت  الحالهة
 ، لرا قام الباحث بتقسم الد اسات السابقة هيى النحو التالي:المنه  الوصفي التحيهيي

 الدراسات السابقة ائيةإحص (15)جدول 
 الوظيفي االستغراق اإلبداعيةالقيادة  الدراسات

 دراسات 4 الدراسات المحلية
2018- 2016 

 دراسات 6
2018- 2013 

 دراسات 8 الدراسات العر ية
2018- 2012 

 دراسات 8
2018- 2012 

 دراسات 8 الدراسات األجنبية
2018- 2010 

 دراسات 9
2017- 2010 

 دراسة 24 دراسة 20 وعالمجم
 دراسة 44 اإلجمالي

 :اإلبداعيةالمتعلقة بالقيادة الدراسات  :وال  أ 3.1
 :اإلبداعيةدراسات محلية متعلقة بالقيادة  3.1.1

  مكان التطبيق الهدف من الدراسة الباحث والسنة م
 وعينة الدراسة

 النتائج 

 حيشأبو   .1
(2018) 

د جتتتة   لىالتعرف 
مما ستتتتتتتتتتتتتتتة مديري 

اد  المتتتتتتتدا س ليقهتتتتتتت
وهالقتها  ا بداههة

ة وكتتتتتتتالتتتتتتت متتتتتتتدا س
التتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتوث فتتتتتتتتتتتي 
التتتتتتتمتتتتتتتحتتتتتتتافتتتتتتتظتتتتتتتات 

البتتتتتتتالغ الجنوبهتتتتتتتة و 

 اهم النتائج:
د جتتتة ممتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتة متتتديري متتتدا س وكتتتالتتتة الغوث التتتدولهتتتة  -

جاتت بد جة كبهر  بوزن  ا بداههةبمحافظات غز  ليقهاد  
 %(.78.66نسبي)
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بمقتتتتتتافتتتتتتة ا نجتتتتتتاز 
  .لديهم

( 3005هتتتتتتددلم )
 ومعيمة.ا معيمً 

هند مستتتتتتتتتوى الداللة   حصتتتتتتتتائهةلة وق ذات دالال توجد فر  -
(α≤ 0.05) بهم متوستتتطات تقديرات ههنة الد استتتة لد جة

عزى ليمتغهرات ت   ا بداههةمما ستتتتتتة مديري المدا س ليقهاد  
 الديمغرافهة.

تشتتتتتتتتتتتتتتجع القهاد   المعيمهن هن االبتعاد هن الروتهن بوزن  -
 %(.77.4نسبي )

 أبو  لوب  .2
(2017) 

واقع   لىالتعرف 
 ا بتتتتداههتتتتةقهتتتتاد  ال

وهالقتهتتتتتتتا بتعزيز 
  .الدافعهة

المتتتتتتدا س  ودير متتتتتت
المتتتتانويتتتتة في وزا   
التتتتتربتتهتتتتتتتة والتتتتتعتتيتتهتتم 
بمحتتتتتتتافظتتتتتتتات غز  

 التتبتتتتتتتالتتغ هتتتتتتتددلتتمو 
(268.) 

 النتائج: أهم
تتوافر في متتتتتديري المتتتتتدا س  ا بتتتتتداههتتتتتةواقع القهتتتتتاد   نَّ   -

المانوية في وزا   التربهة والتعيهم بمحافظات غز  بنستتتتتتتتتتتتتتبة 
 كبهر (.وبد جة موافقة )%(، 73.523)

واقع الطالقة لدى معيمي المانوية العامة جات بوزن نستتتتتتبي  -
 ولي بد جة موافقة )كبهر ( وتأخر المرتبة األولى.

واقع الحساسهة ليمشكالت لدى معيمي المانوية العامة جات  -
%(بد جة موافقة )كبهر ( وتأخر أدني 70.5بوزن نستتتتتتتتتتبي )

 مرتبة.
 

 أبو نعمة  .3
(2016) 

  لتتتتتتتىف التتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتر 
مستتتتتتتتتتتتتتتوى القهتتتتتتاد  

وهالقتها  ا بداههة
بستتتتتتتتتتتتيوك المواطنة 

  .التنظهمهة

متتتديرين  المتتتدا س 
المانوية بمحافظات 

هددلم البالغ غز  و 
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً ( معيم433)

 ومعيمة.

 النتائج: أهم
د جة توافر القهاد  ا بداههة هند مديري المدا س المانوية  -

 %(.78بمحافظات غز  بيغ وزن نسبي )
  حصتتتتتتتتائهةدية موجبة ذات داللة تباطهة طر هالقة ا   وجود -

بهن متوستتتتتتتتتتتتتتطتتات تقتتديرات المعيمهن لتتد جتتة توافر القهتتاد  
المتتديرين  تلتتدى المتتديرين ومتوستتتتتتتتتتتتتتطتتات تقتتديرا ا بتتداههتتة

 لسيوك المواطنة التنظهمهة.
هند مستتتتتتتتتوى الداللة   حصتتتتتتتتائهةال توجد فروق ذات داللة  -

(α≤ 0.05به )جة متوسطات تقديرات ههنة الد اسة لد   ن
ليقهتتاد  متتديري المتتدا س المتتانويتتة بمحتتافظتتات ممتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتة 

 عزى ليمتغهرات الديمغرافهة.ت   ا بداههة
 

متتتتدى   لىالتعرف  (2016) ساعد  .4
تتتوافتتر ستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتات 

 ا بتتتتداههتتتتةالقهتتتتاد  
مستتتتتتتتتتتتتتتوى المقتتتافتتتة 

 .التنظهمهة 

وزا   الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة  
البالغ الفيستتتتتطهنهة و 
( 178هتتتتتتتددلتتتتتتتم )

  .مسئواًل 

 النتائج: أهم
لدى المستتتتتتئولهن في وزا   الصتتتتتتحة  داههةبا نستتتتتتبة القهاد   -

مستتتوى  ، وأنَّ %(80.6)الفيستتطهنهة بالمحافظات الجنوبهة 
المقافة التنظهمهة السائد  في وزا   الصتتتتتتتتتتتتتحة الفيستتتتتتتتتتتتتطهنهة 

 (.%75.4)بالمحافظات الجنوبهة بيغ
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بتتتتتتتتتتتتتتتهن   حصائهةا لناك هالقة طردية ذات داللة تتتتتتتتتتتتتتتً وايض -
الكيهة  يفة وبهن الد جةبأبعادلا المخت ا بداههةالقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  

ليمقافة التنظهمهة الستتتتتتتتتائد  فتتتتتتتتتي وزا   الصتتتتتتتتتحة الفيسطهنهة 
 بالمحافظات الجنوبهة.

 :اإلبداعيةمتعلقة بالقيادة  عر يةدراسات  3.1.2

 الحر ي   .1

(2018) 

القهاد    لىالتعرف 
ا بتتتداههتتتتة ودو لتتتا 
فتتتي تتتتعتتتزيتتتز  دا   

 .المعرفة

د استتتتتتتة مقا نة بهن 
كيهتتتتتة الميتتتتتك فهتتتتتد 

ة وكتتيتتتهتتتتتتتة األمتتنتتتهتتتتتتت
التتتتتتمتتتتتتيتتتتتتتك ختتتتتتتالتتتتتتتد 
العستتتتتتتتتتتتتتكريتتتتتتتة من 
ر وجتتتتتتتتهتتتتتتتتة نتتتتتتتتظتتتتتتتت
 العتتتتتتتاميهن فههمتتتتتتتا
والتتبتتتتتتتالتتغ هتتتتتتتددلتتم 

 ا.ضابطً  (258)

 أهم النتائج:
أن أفراد ههنة الد استتتتتتتتتتتتتتة موافقون بد جة متوستتتتتتتتتتتتتتطة هيى  -

 .االلتمام بالقهاد  ا بداههةالجهود المبرولة في 
كانه ههنة كيهة الميك خالد العستتتتتتتتتتتتتكرية لم األكمر موافقة  -

مبتتتتتترولتتتتتتة في الكيهتتتتتتة لاللتمتتتتتتام بتتتتتتالقهتتتتتتاد  هيى الجهود ال
 .بهنما كانه موافقة ههنة الميك فهد األمنهة، ا بداههة

 غريبي   .2

(2017) 

القهاد  التعرف  لى 
دو لتتتا و  ا بتتتداههتتتتة

فتتتتتتتتي تتتتتتتتتطتتتتتتتتويتتتتتتتتتر 
المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
 .األمتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتة

 

الجفا    أمن مديرية
في وزا   التتتداخيهتتتة 
التتيتتهتتبتتهتتتتتتتة والتتبتتتتتتتالتتغ 

( 100لتتتتتتتم )هتتتتتتتدد
 ًا.ضابط

 النتائج: أهم
المبحوثهن موافقون بد جة متوستتطة هيى  ه الد استتة أنَّ ن  به -

 ،هةاألمنفي المؤستتتتتستتتتتات  ا بداههةواقع مما ستتتتتات القهاد  
 %(.41.3وقد بيغ )

تسالم بد جة متوسطة  ا بداههةالقهادات  ه الد اسة أنَّ بهن   -
 هة في وزا   الداخيهة اليهبهة.األمنفي تطوير المؤسسات 

لم بد جة كبهر  في وقات تستتتتتتتتالناك مع نَّ أبهنه الد استتتتتتتتة  -
في تطوير المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  ا بداههةالحد من فعالهة القهاد  

 .%(58.3هة بوزا   الداخيهة وقد بيغ )األمن
 ادمو  .3

 (2016) 

القهاد    لىالتعرف 
وأثرلتتتتتا  ا بتتتتتداههتتتتتة

هتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتى االدات 
 االستراتهجي 

لشتتتتركة الستتتتودانهة ا
، لتوزيع الكهربتتتتتتتات

والتتبتتتتتتتالتتغ هتتتتتتتددلتتم 
ا ( 120)  موظفتتتتتتتتتتتتتتتتتتً

و ؤستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات متتتتتتتن 
قستتتتتتتام بالشتتتتتتتركة األ

 .السودانهة

 النتائج: أهم
دات االستتتتتتتتتتتتتتتراتهجي ا بتتدا  واأللنتتالتتك هالقتتة  يجتتابهتتة بهن  -

 ليمنظمات.
 حستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتهة القائد ليمشتتتتتتتتتتتكالتلنالك هالقة  يجابهة بهن  -

 واالدات االستراتهجي ليمنظمات.
دات االستتتتتتتتتتتتتتتراتهجي واألا بدا  لنالك هالقة  يجابهة بهن   -

 ليمنظمات.
دات االستتتتتتتتتتتتتتتراتهجي واألوالممابر  هالقة  يجابهة بهن لك لنا -

 ليمنظمات.
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دات االستتتتتتتتتتتتتراتهجي واأل والمباد   لنالك هالقة  يجابهة بهن  -
 ليمنظمات.

 الرشيدي  .4
(2015) 

أثتتر   لتتىالتتتتتعتترف 
متهتتتتتتتا ات التقتهتتتتتتتاد  

فتتتتتتي  ا بتتتتتتتداهتتتتتتهتتتتتتتة
ستتتتتتتتتتتتتتيوك المواطنتتة 

  .التنظهمهة

 المتتدا س المتتانويتتة
، حتتتتتتائتتتتتتل بمتتتتتتدينتتتتتتة

هتتتهتتتنتتتتتتتة طتتتبتتتقتتتهتتتتتتتة 
ائتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

( 280قتتتتتتتتوامتتتتتتتتهتتتتتتتتا)
مدير    لىمصتتتتتنفة 

متد ستتتتتتتتتتتتتتتة ومعيمتة 
 .ليمرحية المانوية

 النتائج: أهم
مستتتتتتتتتتوى مما ستتتتتتتتتة مديرات المدا س المانوية في مدينة  أنَّ  -

بشتتتتتكل هام وفي المجاالت  ا بداههةحائل لمها ات القهاد  
 .جات ضمن مستوى المما سة العالي األ بعة

ا في ستتتتتتتتتتتتتتيوك المواطنة تأثهرً  ا بداههةأكمر مها ات القهاد   -
التنظهمهة لدى المعيمات بشتتتتتتتتتتتتتتكل هام لي مها   المباد  ، 

ا الممابر ، ثم مها   الحستتتاستتتهة ليمشتتتكالت وأخهرً  تيهها مها  
 مها   األصالة.

  

 صال  و اني  .5
(2015) 

ابراز   لىالتعرف 
واقتتتتتتتتع التتتتتتتتقتتتتتتتتهتتتتتتتتاد  

وهالقتها  ا بداههة
 ا دا  بمتطيبتتتتتتتات 

متتن وجتتهتتتتتتتة نتتظتتر 
ة  يتتتتداالقهتتتتادات ا 

 فهها.

 جتتتتتتتامعتتتتتتتة الكوفتتتتتتتة
هتتتهتتتنتتتتتتتة  بتتتتتتتالتتتعتتتراق

طبقهتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتة 
والتتبتتتتتتتالتتغ هتتتتتتتددلتتم 

( متتتتتتتتتتتتتتتتتتن 100)
 القهادات االدا ية.

 

 النتائج: أهم
أن لنتتتتاك قهتتتتادات واههتتتتة ومهتمتتتتة بتطبهق  دا   المعرفتتتتة  -

  .األفراد العاميهنومشجعة لتبادل المعيومات بهن 
توفهر بنهة معيوماتهة حول واقع الخدمات الحالهة وتوقعات  -

 .فهها األفرادالحتهاجات ا التوسع فهها وفقً 
لتحقهق التنمهة واال تقات بمستتتتتتتتتتتتتتتوى تبرل الجامعة جهوًدا   -

الخدمات المقدمة  لى األفراد من خالل توفهر بهئة مناستتتبة 
 ليعمل وا بدا .

 الزهراني  .6

 (2013) 

  لتتتتتتتىالتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتترف 
العالقة بهن القهاد  

ليمديرات  ا بداههة
  .وااللتزام التنظهمي

و   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاض د
ليهتتتتتتة طفتتتتتتال األاأل

بتتتتمتتتتتتتديتتتتنتتتتتتتة متتتتكتتتتتتتة 
التتمتتكتترمتتتتتتتة هتتهتتنتتتتتتتة 
طبقهتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتة 
والبتتتتتتتالغ هتتتتتتتددلتتتتتتتا 

( مصتتتتتتتتتتتتتتنفة 345)
 مدير  ومعيمة. 

 النتائج: أهم
ليهة بمدينة طفال األد جة مما ستتتتة مديرات دو   ياض األ -

من وجهتتتة نظرلن د جتتتة  ا بتتتداههتتتةمكتتتة المكرمتتتة ليقهتتتاد  
(، %82.3هتتتالهتتتة، حهتتتث بيغ المتوستتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابي )

 (. 0.58المعها ي) فنحراواال
 متوستتتتتتتتتتتتتتطات بهن  حصتتتتتتتتتتتتتتائهة داللة ذات فروق  وجود -

 مما ستتتتتتتتة د جات حول الد استتتتتتتتة ههنة أفراد استتتتتتتتتجابات
 المكرمة مكة بمدينة األليهة األطفال  ياض دو  مديرات
 والفروق  الخبر ، ستتنوات اختالف حستتب هة،ا بداه ليقهاد 
 .األهيى الخبرات أصحاب لصال 

 السلمي  .7

 (2012) 

  لتتتتتتتىالتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتترف 
العالقة بهن القهاد  

 س الحكومهة المدا
المتوستتتتتتتتطة بمدينة 

ههنتتة طبقهتتة ، جتتد 

 النتائج: أهم



87 
 

والمنتتتاخ  ا بتتتداههتتتة
  .التنظهمي

هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوائتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتة 
( 343قتتتتتتتتوامتتتتتتتتهتتتتتتتتا)

من  ا ومعيمً  ا مديرً 
التتتتعتتتتتتتامتتتتيتتتتهتتتتن فتتتتي 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا س 
التتتتتمتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة 

 .الحكومهة

ة في المدا س الحكومهة المتوستتتتتتط ا بداههةتما س القهاد   -
وجهتتة نظر متتديريهتتا  بمتتدينتتة جتتد  بتتد جتتة متوستتتتتتتتتتتتتتطتتة من

 ومعيمهها.
موجبة بهن الد جة الكيهة لستتتتتتتتتتتتمات  ةووجود هالقة ا تباطه -

 والد جة الكيهة ألبعاد المناخ التنظهمي. ا بداههةالقهاد  
 متوستتتتتتتتتتتتتتطات بهن  حصتتتتتتتتتتتتتتائهة ةدالل ذات فروق  وجود -

 مما ستتتتتتتتات د جة حول الد استتتتتتتتة ههنة أفراد استتتتتتتتتجابات
 بجد  المتوستتتتتطة الحكومهة المدا س في ا بداههة القهاد 
 سمىالم   لمتغهرات ا وفقً  ومعيمهها مديريها نظر وجهة من

 .الخبر  سنوات وهدد العيمي والمؤلل الوظهفي،
 المرشد   .8

(2012) 

دو    لتتىالتتتتتعتترف 
 ا بتتتتداههتتتتةالقهتتتتاد  

في  دا   هميهتتتتتات 
حتتتتتوادث التتتتتتتدفتتتتتتتا  

 .المدني

هتتتتتمتتتتتيتتتتتهتتتتتتتات   دا  
  التتتتتتتدفتتتتتتتا حتتتتتوادث

بمتتتتتتتدينتتتتتتتة  متتتتتتتدنيال
البتتتتتالغ الريتتتتتاض، و 
( 122) هتتتتتتتددلم 
 .اتتتتتً ضابط

 النتائج: أهم
ي بهن القهادات لي )االتصتتاالت، ا بداههناصتتر التفاهل  -

وإدا   الوقتته، والتنستتتتتتتتتتتتتتهق، والتفويض، والتخطهط، ووحتتد  
 القهاد (.

لي): ثقة القائد  ا بداههةالعوامل المؤثر  فهها القهاد   ألم -
ح المعنوية والستتتتتتتمات الشتتتتتتتخصتتتتتتتهة في نفستتتتتتت ، وكرلك الرو 

 .لتخطهط ليعميهاتليقائد وا
 

 :اإلبداعيةمتعلقة بالقيادة  أجنبيةدراسات  3.1.3

1.  Svejenova 

(2018) 
 لتتدفتته التتد استتتتتتتتتتتتتتتة
التتتتتعتترف  لتتى دو  
القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتة 

لتتتتتتتتتتتتتتتأثتتتتتتتهتتتتتتتر فتتتتتتتي ا
 .االجتماهي

 

شتتتتتتتتتتتتتتركتتة معمتتا يتتة 
لنموذج ا ستتتتتتتتتتتكان 
االجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتاهتتتتتتتتتي 

 .الجديد

 النتائج: أهم
 اههة  لى سهاق التغههر االجتماهيبدقهاد  ا مفهوم التوسع  -

كما أن  يزيد من فهم الصناهات ا بداههة من خالل اقتراح 
بتكا  غرض اجتماهي باهتبا ه محرًكا متمهًزا ومفتوًحا لال

، با ضافة  لى وجود حدود مهمة ومصدً ا مختيًفا ليموازنة
 .ليبحث في الصناهات ا بداههة ومما ستها

2.  Koustab 

(2016) 

لتتدفتته التتد استتتتتتتتتتتتتتتة 
القهاد  التعرف  لى 

ا بتتداههتتة لإلبتكتتا  
 .في مكان العمل

  طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 AP-LAP 

المعهد هيى  مطبق
 .الهندي لإلدا  

 النتائج: أهم
يخضتتتتتتتتتتتتتتع لمؤثرات هتتد  من ألمهتتا  القتتاد  نَّ ا بتتدا  لتتدى  -

 االبتكا  لديهم.ومستوى  العمل فيالدهم التقني 
االبتتتتدا  جتتتتابهتتتتة هيى  ي  آثتتتتا والنمط القهتتتتادي لتتتت  كمتتتتا أنَّ  -

 واالبتكا .
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3.  Epitropaki 

(2016) 

لتتدفتته التتد استتتتتتتتتتتتتتتة 
لمناقشتتتتتتتة أستتتتتتتالهب 
القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتة 
 لتتتكتتتتتتتاثتتتريتتتن بتتتجتتتيتتتو
د استتتتتتتتتتتتتة حالة هن 
التتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتترجتتتتتتتتتتتة 
الستتتتهنمائهة الوحهد  
التي فتتتازت بجتتتائز  
األوستتتكا  ألفضتتتل 

 .مخرج

 كتتتتتتتاثتتتريتتتن بتتتهتتتجتتتيتتتو
مما ستتتتتتتتتتتتها ليقهاد  
فتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتاق 

،  الستتتتتتتتتتتتتتتتهتتنتتمتتتتتتتائتتي
اهتمدت الد استتتتتتتتتتتتة 

 43هيى تحيهتتتتتتتل 
لكتتتتتتاثرين  مقتتتتتتابيتتتتتتة
فتتي التتفتتتتتر  بتتهتتجتتيتتو 
  لتتتتتى 1988متتتتتن 
2013. 

 النتائج: أهم
زههم تعمتتتل في نظتتتام تنظهمي معقتتتد يؤكتتتد هيى االبتكتتتا   -

 الراديكالي.
ما ستتته قهاد  متناقضتتتة ومقهد ، وتحدي االتفاقهات القائمة  -

 حول النو  والجنس والقهاد .
 :اتنظرينستخدم ثالثة  -

 قضة نظرية القهاد  المتنا .1
 نظرية القهاد  الواضحة  .2
 . نظرية تناسق الدو  .3

4.  Ogunyink & 

Adedoyin, 
(2013) 

لتتدفتته التتد استتتتتتتتتتتتتتتة 
لمناقشتتتتتتتة أستتتتتتتالهب 
القهتتتتتتاد  وهالقتهتتتتتتا 
بفاهيهة العمل لدى 

  .مديري المدا س

 الحكومهة المدا س
فتتتتتتتي متتتتتتتنتتتتتتتطتتتتتتتقتتتتتتتة 
الحكومتتتتة المحيهتتتتة 

 ،  يتتكتتهتتتتتي-فتتي آدو
، واليتتتتتتتة  يتتتتكتتتتهتتتتتتتتتي

والتتبتتتتتتتالتتغ هتتتتتتتددلتتم 
ا 100)  ( متتتتعتتتتيتتتتمتتتتتتتً

 ومعيمة.

 النتائج: أهم
المدا س من وجهة هدم وجود نمط قهادي سائد لدى مديري  -

 نظر ههنة الد اسة.
طال  مديري المدا س هيى  ضرو   بالد اسة  وأوصه -

 نشرات تناقش األنماط القهادية و بطها بعميهم.
 

5.  Aripin1& 

Ubud Salim 

& Margono 

Setiawa n& 

Djumahir 

(2013) 

التتد استتتتتتتتتتتتتتتة  لتتدفتته
قهتتتتاس  لى رف التع

وتحيهتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتدى 
تتتتتتتتتتتتتتتتأثهر المقافتتتتتتتتتتتتتتتة 
التنظهمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

قهاديتتتتتة واألنمتتتتتاط ال
 .والرضا الوظهفي

التتتتتتتتمتتتتتتتتنتتتتتتتتظتتتتتتتتمتتتتتتتتات 
فتتي  الشتتتتتتتتتتتتتتتترطتتهتتتتتتتة

وسهمالي  باندونغ 
ههنتتتتتتتة ، غتتتتتتتا وتو 

طبقهتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتة 
( متتتتتتن 167قوامها)

 . جتال الشترطة

 النتائج: أهم
لناك أثر واضتتتتتتتتتتتتتت  ليمقافة التنظهمهة والنمط القهادي اتجاه  -

متتتؤثر بتتتهن الوظهفي، والرضا الوظهفي همل وستتتهط الرضا 
المقافتتتتتتتة التنظهمهتتتتتتتة واألدات التنظهمتتتتتتتي وبهن النمط القهادي 
واألدات التنظهمي، لناك أثتتتتتتتتتتر معنتتتتتتتتتتوي واضتتتتتتتتتت  ليمقافتتتتتتتتتتة 

 التنظهمهتة والتنمط القهتادي اتجاه األدات التنظهمي.
 

6.  Othman& 

Abd 

Rahman, 

(2013) 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
م التعي ا بتتتتتتتداههتتتتتتتة

دا   التتتغتهتهتر متن  
لتتتتتتتتتدى متتتتتتتتتديتتتتتتتتتري 

المتتتانويتتتة  متتتدا سال
الحكومهة المالهزية 
 وادي كتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتت 
واهتتتتتتتمتتتتتتتدت هتتتيتتتى 

 النتائج: أهم
بالمشتتتكالت والعمل  التنبؤ ا بداههةستتتمات ا دا    ألممن  -

 ا بداههةا تطبهق األفكا  تظهر وأيضتتتتتتتتً  ن  أهيى حيها قبل 
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المتتتدا س المتتتانويتتتة 
 في مالهزيا

( متتتتتتتتقتتتتتتتتابتتتتتتتتالت 6)
المتتتتتدا س  لمتتتتتديري 

ف رَ عتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتت  
 .الركهة بالمدا س

وتحفهز العتتتتتاميهن والطيبتتتتتة نحو  ،الجتتتتتديتتتتتد  في المتتتتتدا س
 ي.ا بداهالتغههر والتفكهر 

التفكهر في حل المشتتتتتتتتتكالت ال يعتمد فقط هيى المدير بل  -
 يتأثر بعاميهن خا جههن لما المنظمة وهميهة التغههر.

7.  I-Chao Lee 

(2013) 

  لىالد استتة  لدفه
آثتتتتتا   ىل التعرف 

أستتتتتتتتتتتتتتتتالهتتب القهتتاد  
 ة هيىالمشتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت

الفعالهة التنظهمهة، 
متتتتتتتتتتع االلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزام 
التنظهمي والتغههر 

   .التنظهمي

جتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتت
تتتتتتكتتتتتنتتتتتولتتتتتوجتتتتتهتتتتتتتة التتتتت
ههنتتتتتة ، تتتتتتايوانهتتتتتةال

طبقهتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتة 
من ( 300)قوامها 

التتتتتتتتمتتتتتتتتعتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتهتتتتتتتتن 
التتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتترغتتتتتتتهتتتتتتتن 

حتتاضتتتتتتتتتتتتتترين أو الم
منتتاصتتتتتتتتتتتتتتتب  فهعتتة 

  .المستوى 

 النتائج: أهم
هيهها  أجري ي المد ستتتتتتتة التي أستتتتتتتالهب القهاد  ليمشتتتتتتترفهن ف -

 ا هيى الفعالهة التنظهمهة.ا ومباشرً ا  يجابهً تأثهرً  تؤثر الد اسة
يمشتترفهن في المد ستتة التي يجري فحصتتها، لأستتالهب القهاد   -

بوستتتتتتتتتتتتتتاطة االلتزام التنظهمي يما س تأثهر وستتتتتتتتتتتتتتاطة غهر 
هيى األدات التنظهمي، وبالتالي ممبتة مباشر  كبهر  ومحدد  

H1 وH2 (ة ممبتة)فرضه. 
أسالهب القهاد  المشرفهن في المد سة التي يجري فحو لها  -

كبهر ،  يجابهة ومباشتتتتتتتتر  تأثهر هيى الفعالهة التنظهمهة، مع 
  .)فرضهة ممبتة( H3معامل مسا  موحد  تدهم  0.35

8.  Hamidifar, 

(2010) 
 لى لدفه الد اسة 

التعرف هيى 
العالقة بهن 
األنماط القهادية 
  .والرضا الوظهفي

 جامعة أزاد بطهران

استتتتتتتتتتتتتتتخدم الباحث 
  ا دأاالستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتانتتتتتة 

لجمع البهتتتتتتتانتتتتتتتات، 
م تتتتتتتتتتتتوزيتتتتتتتتتتتع وتتتتتتتتتتتت

االستتتتتتتتتتتتتتتبتتتانتتتة هيى 
  .ا( فردً 400)

 النتائج: أهم
نمط القهتتتتاد  التحوييهتتتتة لو النمط الستتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتد في  أنَّ  -

 الجامعة.
لناك هالقة ا تباطهة موجبة بهن النمط التحوييي  أنَّ  -

 اد.والرضا الوظهفي ليعاميهن في جامعة أز 
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 :المتعلقة باالستغراق الوظيفيالدراسات ا: ثاني   3.2
 الوظيفي االستغراقبمتعلقة  محليةدراسات  3.2.1

 الهدف من الدراسة الباحث والسنة م
 مكان التطبيق
 وعينة الدراسة

 النتائج  

 أبو عمرة  .1

 (2018) 

لدفه الد اسة التعرف 
دو  االستتتتتتتتتتتتتتغراق  لى 

التتتوظتتتهتتتفتتتي كتتتمتتتتتتتغتتتهتتتر 
بهن  وسهط في العالقة

بهن القهتتتتاد  التحوييهتتتتة 
 .والسيوك ا بداهي

وزا   التتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتمتتتتتتتهتتتتتتتة 
بقطتتتا   االجتمتتتاههتتتة

غز ، طبقتتتتتتته هيى 
( 202)ههنة قوامها 

فتتي  متتن التتعتتتتتتتامتتيتتهتتن
 الوزا  .

 النتائج: أهم

الشتتتتتتتتتتتتتتعو  باالستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي كان بنستتتتتتتتتتتتتتبة  -
 .%( بد جة موافقة كبهر 70.57)
وتبهن النتائ  ان االستتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي تتوستتتتتتتتتتتتط  -

 هي.  العالقة بهن القهاد  التحوييهة والسيوك االبدا جزئهاً 

 

 النجار  .2

(2017) 

لدفه الد اسة التعرف 
أثتتتتر التتتتعتتتتتتتدالتتتتتتتة  لتتتتى 

التتتتتتتنتتتظتتتهتتتمتتتهتتتتتتتة هتتتيتتتى 
 .االستغراق الوظهفي

التتتتتتتربتتتهتتتتتتتة والتتتتتتتعتتتيتتتهتتتم 
بقطتتتتتتتا  غز  ههنتتتتتتتة 

(  من 373قوامهتتتتتا)
جمهع العتتتتتتاميهن في 
متتتتتتتديتتترات التتتتتتتربتتتهتتتتتتتة 
 .والتعيهم بقطا  غز 

 النتائج: أهم
 αهند مستوى الداللة )  حصائهةداللة ثر ذو وجود أ -

الوظهفي  االستتتتغراق( ليعدالة التنظهمهة هيى 0.05 ≥
  .ت التربهة والتعيهم بقطا  غز لدى العاميهن في مديرا

 االستتتتتتتتتتغراقيتوفر لدى العاميهن د جة منخفضتتتتتتتتتة من  -
الوظهفي وحصتتتتتتتول مجال العدالة التنظهمهة ككل هيى 

   .قبل العاميهن د جة منخفضة من الموافقة من
 

 المصري   .3

(2015) 

لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 
العالقتتتتتتتة التعرف  لى 

بتتتتتتتهتتتتتتتن االنتتتتتتتغتتتتتتتمتتتتتتتاس 
فتتي وستتتتتتتتتتتتتتتتيتتوك التتوظتتهتت

 .المواطنة التنظهمهة

فهتتتتتتتات  المستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتت
الحكومهتتتتتتتة بقطتتتتتتتا  

هتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتة ، غتتتتتتتتتتز 
(  من 285قوامهتتتتتا)
العاميهن في األطبات 

فهتتتتتتتات  المستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتت
 الحكومهة.

 النتائج: أهم
ظهفي وستتتتتتتتتتتتتيوك وجود هالقة طردية بهن االنغماس الو  -

ا بهنتتته وجود هالقتتتة طرديتتة المواطنتتتة التنظهمهتتتة، كمتتت
 ،العتتتاطفي بعتتتاد االنغمتتتاس الوظهفي )االنغمتتتاسبهن أ

االنغماس الستتتتتتتتتتتتتيوكي( وستتتتتتتتتتتتتيوك  ،االنغماس المعرفي
   .المواطنة التنظهمهة

أظهرت ا تفتتا  د جتتة ممتتا ستتتتتتتتتتتتتتتة االنغمتتاس الوظهفي  -
العتتتاميهن في وستتتتتتتتتتتتتتيوك المواطنتتتة التنظهمهتتتة لألطبتتتات 

  .مهةمستشفهات الحكو ال
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 ماضي  .4

(2015) 

لدفه الد اسة التعرف 
أخالقهتتتات العمتتتل  لى 

وهالقتهتتتتتتا بمستتتتتتتتتتتتتتتوى 
الوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتتغراق

متتتتتتن جتتتتتتهتتتتتتتة نتتتتتتظتتتتتتر 
 .العاميهن

ا ستتتتتتتتتتتتتكان  في وزا  
واألشتتغال العامة في 

هتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتة  ،غتتتتتتتتتتز 
متتن (  90قتتوامتتهتتتتتتتا)

العتتتتتتتاميهن في وزا   
 ا سكان واالشغال.

 النتائج: أهم
رات االستتتتتتتتتتتتتتتغراق د العهنتتتتتة هيى فقهتتتتتدم موافقتتتتتة افرا -

الوظهفي بشتتتتتكل هام متوستتتتتط حستتتتتابي نستتتتتبي يستتتتتاوي 
(57.19%.) 

توجد هالقة ذات داللة  حصائهة بهن أخالقهات العمل  -
 ومستوى االستغراق الوظهفي من وجهة نظر العاميهن.

ال توجد فروق ذات داللة  حصتتتتتتتتائهة بهن متوستتتتتتتتطات  -
هالقتها خالقهات العمل و استتتتتتتجابات المبحوثهن حول أ

 راق الوظهفي تعزى ليمتغهرات الديمغرافهة.باالستغ
لدفه الد اسة التعرف  (2015) الشنطي  .5

 االستتتتتتتتتتتتتتغراقدو   لى 
التتتوظتتتهتتتفتتتي كتتتمتتتتتتتغتتتهتتتر 
وسهط في العالقة بهن 
التتهتتهتتكتتتتتتتل التتتتتنتتظتتهتتمتتي 

  .واألدات الوظهفي

الوزا ات الفيستتتتتطهنهة 
، طبقتتته طتتتا  غز بق

هيى ههنة الد استتتتتتتتتتة 
(  340قتتتتتتتتوامتتتتتتتتهتتتتتتتتا )

 شاغييا من تتتتتتتتتتً موظف
 .الوظائف ا شرافهة

 النتائج: أهم
االستتتتغراق الوظهفي يتوستتتط متغهر  أظهرت النتائ  أنَّ  -

ظهفي، المركزيتتتتتة واألدات الو  بعتتتتتدن كيهتتتتتا العالقتتتتتة به
ى: )الرستتتتتتتتمهة(، ا العالقة بهن بعدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً ويتوستتتتتتتتط جزئه

 .األدات الوظهفي و)التخصو(، والمتغهر التابع
  

 التعرفلدفه الد اسة  (2014ماضي )  .6
أثتتتتتتتتر التتتتتتتتدهتتتتتتتتم   لتتتتتتتتى

التنظهمي هيى تنمهتتتتة 
 ي.االستغراق الوظهف

قيهمي كتتتب غز  ا م
، التتتتتتتتتتتتابتتتتع لتتتتألونتتتتروا

 طبقه الد استتتتة هيى 
( 270ههنتتتة قوامهتتتا)

متتن التتعتتتتتتتامتتيتتهتتن فتتي 
 .مكتب غز 

 النتائج: أهم
 الوظهفي االستتتتتتتغراق مستتتتتتتوى  أن  لى النتائ  تشتتتتتتهر -

 األونروا ا قيهمي غز  مكتب في العاميهن ىلد مرتفع
 بشتتتكل تتج  الموظفهن حها  في الشتتتخصتتتهة دافلاأل -

 ذلك ويرجع يشتتتتتتتتتغيها، الري الوظهفة نحو متوستتتتتتتتتط
 والحهاتهة االقتصتتتتتتتادية باألهبات الموظفهن النشتتتتتتتغال
 يعهشها التي الصعبة والظروف

 .غز  قطا  سكان
 مستتتتتتتتتوى  هند  حصتتتتتتتتائهة داللة ذات فروق  توجد ال -

 المبحوثهن  جابات متوستتتتتتتتتتتتطات بهن 0.05 معنوية
 االستتتتتتتتتتتتتغراق تنمهة هيى التنظهمي الدهم أثر حول

 يهميقا  غز  مكتتتتتتب في العتتتتتاميهن لتتتتتدى الوظهفي
:     التالهة الشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتهة المتغهرات  لى عزى ت   األونروا

 (الدائر  – العيمي المؤلل – العمر – الجنس )
 

التعرف لدفه الد اسة  (2013نصار )  .7
مستتتتتتتتتتتتتتتتوى جود   لى 

د استتتتتتتتتتتتتتة مقا نة بهن 
دائر  التربهتتة والتعيهم 

 النتائج: أهم
بهن جود  حهتتا    حصتتتتتتتتتتتتتتتائهتتةوجود هالقتتة ذات داللتتة  -

ي لتظهفي في المؤسستهن االو  االستغراقالعمل وتنمهة 



92 
 

حهتتتتتتا  العمتتتتتتل وأثرلتتتتتتا 
 راقاالستتتتتغهيى تنمهة 
 الوظهفي 

في وكتتتتتتتالتتتتتتتة الغوث 
ووزا   التربهة والتعيهم 

 ، طبقتتتتتتتهالحكومي
هتتتتتتتتتيتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتهتتتتتتتتتنتتتتتتتتة 

( 406قتتتتتتتتتتتوامتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتا)
مدير   لىمصتتتتتتتتنفهن 

مد ستتتتتتتتتتتة ومستتتتتتتتتتتاهد 
 .مدير مد سة

 ظهرت الد استتتتتتتتة انَّ أتم تطبهق الد استتتتتتتتة هيههما، كما 
أبعاد جود  حها  العمل متوفر  في كيتا المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتتهن 

 بد جة متوسطة ومقبولة .
الوظهفي لتتتدى العتتتاميهن في دائر   االستتتتتتتتتتتتتتتغراقد جتتتة  -

التربهتتة والتعيهم في وكتتالتتة الغوث أفضتتتتتتتتتتتتتتتل منتت  لتتدى 
 والتعيهم الحكومي. العاميهن في وزا   التربهة

 

 الوظيفي االستغراقبمتعلقة  عر يةدراسات  3.2.2

 النتائج   مكان التطبيق الهدف من الدراسة الباحث والسنة م

 عبد اللطيف  .1

(2018) 

لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 
مستتتتتتتتوى التعرف هيى 

التتتتتتتدهتتتم التتتتتتتنتتتظتتتهتتتمتتتي 
وهالقت  باالستتتتتتتتتتتتتغراق 

 الوظهفي. 

المتتتتتتدا س المتتتتتتانويتتتتتتة 
هيى ههنتتتتتتة بريتتتتتتد ، 
متتن ( 364قتتوامتتهتتتتتتتا)
ومتعتيتمتتتتتتتات  متعتيتمتي 

المتتتتتتدا س المتتتتتتانويتتتتتتة 
الحكومهتتتتتتة بمتتتتتتدينتتتتتتة 

 بريد .

 النتائج: أهم
مستتتتتتتتتتتتتوى االستتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي لدى المعيمهن  جمااًل  -

وهيى كتتتل بعتتتد حتتتد  بتتتد جتتتة )هتتتالهتتتة(، وجتتتات ترتهتتتب 
 االبعاد كالتالي: )ا خالص، االنغماس، الحماس(.

وجود هالقة ا تباطهة )طردية( متوستتتتتطة القهمة وذات  -
هند مستتتوى الدهم التنظهمي ومستتتوى اللة  حصتتائهة د

 االستغراق الوظهفي لدى العاميهن.

 العظيم عبد  .2

(2017) 

تهدف الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 
التعرف هيى مستتتتتتتتوى 
االستتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي 
لدى العاميهن وهالقت  
بمستتتتتتتتتتتتتتتتوى ا نجتتتتتتتاز 

 لديهم. 

 هتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتتة  دا ات 
الشتتتتتتتتتتتتتتبتتتاب بجتتتامعتتتة 

هيى ههنة ،  أستتتهوط
متتتن ( 154ه)بتتتيتتتغتتتتتتت

ئتتتتتتهتتتتتتهتتتتتتن االخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 العاميهن. نوا دا يه

 النتائج: أهم
وجود هالقة طردية بهن مستتتتتتتوى االستتتتتتتغراق الوظهفي  -

ومستتتوى ا نجاز لدى العاميهن بإدا ات  هاية الشتتباب 
بجامعة أستتتتتتتهوط أي أن  كيما زاد مستتتتتتتتوى االستتتتتتتتغراق 

 الوظهفي كيما زاد مستوى ا نجاز لدى العاميهن. 

 القرني  .3

(2017) 

 لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى
التعرف هيى مستتتتتتتتوى 
العتتتتتتتدالتتتتتتتة التنظهمهتتتتتتتة 

قتتتتتتتتتاد  التتتتتتتتتمتتتتتتتتتدا س 
المتتتتتانويتتتتتة الحكومهتتتتتة 
بمحافظة جد ، هيى 

( 346ههنة قوامها )

 النتائج: أهم
مستتتتتتتتتتتتتوى االستتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي لدى معيمي المدا س  -

من وجهتتتة   بتتتد جتتتة )هتتتالهتتتة( المتتتانويتتتة بمحتتتافظتتتة جتتتد
نظرلم، وجات ترتهب االبعاد: )ا خالص، النشتتتتتتتتتتتتتتاط، 

 االنهماك( هيى التوالي.
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وهالقتها باالستتتتتتتتتغراق 
 الوظهفي.

ا من معيمي  معيمتتتتتتتً
 المدا س المانوية. 

توجد هالقة ا تباطهة )طردية( متوستتتتتتتطة القهمة وذات  -
داللة  حصتتتتتتتتتتائهة بهن مستتتتتتتتتتتوى العدالة التنظهمهة لدى 
قتتتتاد  المتتتتدا س المتتتتانويتتتتة الحكومهتتتتة بمحتتتتافظتتتتة جتتتتد  

 المعيمهن. ومستوى االستغراق الوظهفي لدى
  يديالز   .4

(2017) 

لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 
مستتتتتتتتوى التعرف هيى 

االستتتتتغراق الوظهفي ؛ 
وذلك من خالل ثالثة 
أبعتتتاد  ئهستتتتتتتتتتتتتتتتتة لي: 
الحماس، وا خالص، 

 .واالنغماس

المتتتتتتتدا س المتتتتتتتانهتتتتتتتة 
، و بمحتتتتافظتتتتة جتتتتد 

طبقه الد استتتتة هيى 
( 616ه)ههنتتتتة بيغتتتت

معيمي ومعيمات من 
المتتتتتتتدا س المتتتتتتتانهتتتتتتتة 

 .بمحافظة جد 

 النتائج: أهم
ى االستتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي لدى أفراد العهنة جات مستتتتتتتتتتتتتو  -

 .بد جة )هالهة(
كمتتتا أظهرت أن آلهتتتات تعزيز االستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي  -

 .لديهم جاتت بد جة موافقة )هالهة جدا(

 أبو ليفة  .5

(2016) 

لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 
دو  التتتتتتتعتتترف هتتتيتتتى 

 أس المتتال النفستتتتتتتتتتتتتتي 
 ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
في العالقتتة بهن جود  
التتتحتتتهتتتتتتتا  التتتوظتتتهتتتفتتتهتتتتتتتة 

 .الوظهفي اقاالستغر و 

التقتتطتتتتتتتا  التحتتكتتومتي 
الخدمي في محافظة 

طبقه أستتتتتتتتتتتتتتهوط، و 
الد استتتتتتتتتتة هيى ههنة 

متتتن ( 560ه)بتتتيتتتغتتتتتتت
العتاميهن في القطتا  

 الحكومي.

 النتائج: أهم
 الوظهفي متوسطة. االستغراقألبعاد  األفراد دا ك  -
بعاد أ حصتتتتتتتتتتتتتائهة بهن وجود هالقة  يجابهة ذات داللة  -

 الوظهفي. غراقاالستبعاد أجود  الحها  الوظهفهة و 
 حصتتتتتتتتتائهة بهن ابعاد وجود هالقة  يجابهة ذات هالقة  -

 االستتتتتتتتتتتتتتتغراقبعتتتاد أس المتتتال النفستتتتتتتتتتتتتتي ا يجتتتابي و أ  
 الوظهفي.

 
 

  محمود  .6

(2013) 

 

 

التعرف لدفه الد اسة 
ثر العالقتتتتتة بهن  لى أ

ة البشتتتتتتتتتتتتتترية الهندستتتتتتتتتتتتتت
 .واالستغراق الوظهفي

ستتتتتتتها ستتتتتتتهل آشتتتتتتتركة 
في  لالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت

، طتتتتتبتتتتتقتتتتتتته التتتتتعتتتتتراق
هيى ههنة  الد استتتتتتتتتتة

ا( موظف100)  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً
ومتتتتتتتتتوظتتتتتتتتتفتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن 

متتتتتتن التتتتتتعتتتتتتتامتتتتتتيتتتتتتهتتتتتتن 
  .شركةال

 

 النتائج: أهم
وجود هالقتتتة ا تبتتتاط وتتتتأثهر بهن هوامتتتل الهنتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتة  -

) بهئة العمل المادية والعوامل النفستتتهة ليعامل  البشتتترية
 االستتتتتتتتتتتتتتتغراقوإدا   الصتتتتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتتتتالمة المهنهة ( و 

تيتتك العوامتتل ذات تتتأثهر واضتتتتتتتتتتتتتت  في  نَّ أالوظهفي، و 
 الوظهفي. االستغراقمهة تن

وجود التزام جزئي من قبل الشركة المبحوثة في مراها   -
بهئة العمل المادية وجوانب الصتتتتحة والستتتتالمة المهنهة 

 البشرية.في العمل ألغراض تطبهق مبادئ الهندسة 
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 الحسني  .7

 (2013) 

التعرف لدفه الد اسة 
التكتتتتتتتامتتتتتتتل لرأس  لى 

نفسي وأثره في المال ال
 .ظهفياالستغراق الو 

د استتتتتة تحيهيهة آل ات 
ههنة من تد يستتتتتتتتتتتتتي 
كتتتتتتتتيتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتي ا دا   
واالقتصتتتتتتتتتتتاد والتربهة 
والرياضتتتتتتتتتتهة بجامعة 

بتتتتتتتالتتعتتراق،  التتمتتمتتنتتى
وطبقتتته التتتد استتتتتتتتتتتتتتتتة 

ههنتتتتتتة طبقهتتتتتتة هيى 
( 52قوامها) هشوائهة
  أكاديمًها .

 النتائج: أهم
البحث والتي  ةاالستتتتتتتغراق الوظهفي ليكيهات ههنالمهة  -

شتتتتتتخصتتتتتتهة ولرا ما كان الجوانب ال بدو لا  كزت هيى
من خالل تقبتتتتتتل ههنتتتتتتة البحتتتتتتث تجتتتتتتاه فقرات  هتتتتتتاً جي

 .الوظهفي االستغراق
 الوظهفي االستتتتتتتغراق ألمهة هيى البحث نتائ  دتأك   -

 هيى  كزت بتتتتدو لتتتتا والتي البحتتتتث ههنتتتتة ليكيهتتتتات
 خالل من اجيهً  كان ما ولرا ،الشتتتتتتتخصتتتتتتتهة الجوانب

 .الوظهفي االستغراق فقرات تجاه البحث ههنة تقبل
 

 العبادي والجاف  .8
(2012) 

  لىالد استتتتتتتتتتتتتتتة  دفهل
تقتتتتتتتديم  طتتتتتتتا  نظري 
مالئم لتوضتتتته  مفهوم 

الوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتتغراق
واستتتتراتهجهات  وهالقت  
بتتتتتتتالمفتتتتتتتالهم األخرى، 
وتحديد مستتتتتتتتتوى تبني 

الوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتتغراق
 في المنظمات

القطا  المصتتتتتتتتتتتتتترفي 
العراقي في أ بهتتتتتتتل 

ائهة ههنة طبقهة هشو 
( متتن 105قتتوامتتهتتتتتتتا)
 .العاميهن

 النتائج: أهم
هن تحقهق األدات العالي ا المصتتتتتتتتتتتا ف تبحث دائمً  أنَّ  -

طريقتتتتة ليحصتتتتتتتتتتتتتتول هيى المهز  وبتتتتالتتتتتالي فهي تجتتتتد 
 االستتتتتتتغراقعد  التنافستتتتتتهة في القطا  المصتتتتتترفي، لرا ي  

الوظهفي واستتتتتتتتتتتتتتتراتهجهتتاتتت  أحتتد الطرائق لتحقهق األدات 
العالي وبالتالي تحقهق المهز  التنافسهة هيى المصا ف 

 رى.األخ
 االستغراق استراتهجهات فإنَّ  المعاصر ، المنظمات في -

 العمل قوى  لتطوير جولرية وستتتتتتتتتتتتائل لي الوظهفي
 الضتتترو ي  والتخويل والدوافع تا  دالق كل تمتيك التي

 العالي األدات لتحقهق جديد  بطرق  والمسالمة  يجاد
 .وكفوت فاهل وبشكل العمل في

 يفي الوظ االستغراقبمتعلقة  أجنبيةدراسات  3.2.3

1.  Hermawati 

(2017) 

 الد اسة التعرفلدفه 
تأثهر الوستتتتتتتتتتتتتتاطة  لى 

 العمتتتتل،لنوههتتتتة حهتتتتا  
في العمل  االستتتتغراقو 

، وستتتتتتتتتتتتتتيوك المواطنتتة 
التنظهمهتتة في العالقتتة 
بهن القهتتتتاد  العتتتتالمهتتتتة 

 .وبهن أدات الموظف
 

الموظفهن من أبرز 
التتتتتتتعتتتتتتتاونتتتهتتتتتتتات فتتتي 
متتتتتتقتتتتتتتاطتتتتتتعتتتتتتتة جتتتتتتتاوا 

طبقتتتته ، الشتتتتتتتتتتتتتترقهتتتتة
الد استتتتتتتة هيى جمهع 

وظفهن من أبرز الم
  التعاونهات

 أهم النتائج:
، والمشا كة في  QWLتأثهرات متغهرات الوساطة في  -

في القهتتتاد  هبر العتتتالمهتتتة تؤثر  OCBالوظتتائف ، و 
 هيى أدات الموظفهن في التعاونهات في شرق جاو .
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2.  Chih Huang 

(2017) 

لتتتتتدفتتتتته التتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
نتتتتظتتتتم  لتتتتى  التتتتتتتتتعتتتترف

العمتتتل هتتتالهتتتة األدات، 
ن،  فتتتتتتتاه التتتتتمتتتتتوظتتتتتفتتتتتهتتتتت

 .في العمل ا ستغراق

في  د استتتتتتتتتتتة تجريبهة
وطتتبتتقتتتتتتته  ،تتتتتتتتايتتوان

ههنة  الد استتتتتتتتتتة هيى
طبقهتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتتتتة 

موظًفا  (451قوامها)
مديًرا   مهنًها  50و 

ليموا د البشتتتتتتترية من 
شتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتة فتتي  50

الفئات الصتتتتتتتتتتتتتتناههة 
الرئهستتتتتتهة المالثة في 

الت التصتتتتتتتتتتتتتتنهع مجا
 .والتمويل والخدمة

 النتائج: أهم
النتتتتتائ  المرجو  من نحو  HPWSأن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتة  -

المنظمات قد تعتمد بشتتتتتتتتتتتتتتكل كبهر هيى المشتتتتتتتتتتتتتتتا كة 
 .الوظهفهة ليموظفهن

 فتتتالهتتتة الموظف من خالل دم  نظريتتتات الستتتتتتتتتتتتتتيوك  -
المخطط وهيم النفس ا يجتتتتابي وتوفر دلهاًل تجريبهتتتتًا 

هيى  فاه  HPWSليتأثهر متعدد المستتتتتتتتتتتتتتتويات لنظام 
 .الموظف والمشا كة في الوظهفة

 

3.  Choo& 

Nasurdin 

(2016) 

لتتتتتدفتتتتته التتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 العالقتتتتة  لى التعرف

 المشتتتتتتتترف، دهم بهن
 الوظهفي واالستتتتتغراق

 ذوي  لتتتتتتمتتتتتتوظتتتتتتفتتتتتتهتتتتتتن
 المباشتتتتتتتتر تصتتتتتتتتالاال

، ولل يختيف بالعمهل
 الرجال والنسات؟

ق داالتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتت
وطبقه  المالهزية،

ههنة  الد استتتتتتتتتتة هيى
طبقهتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتتتتة 

موظًفا ( 925قوامها)
 وموظفة.

 النتائج: أهم
ل الفندقي، يعتبر مو ًدا مهًما دهم المشتتتتتتتتتتترف في المجا -

وموظفي ليعمتتتتتتتل ويعزز االستتتتتتتتتتتتتتتغراق بهن العمهتتتتتتتل 
االتصتتتتتال،  ضتتتتتافة  لى ذلك اظهر أنَّ الدهم العاطفي 
 من المشرف يخفف من آثا  ا جهاد المتعيقة بالعمل.

أنَّ دهم المشتتتتتتتتتتتتتترف ليعتتتتتاميهن من الرجتتتتتال يزيتتتتتد من  -
استغراقهم الوظهفي، بعكس النسات فدهم المشرف لهن 

 قيل من استغراقهن الوظهفي.ي
 

4.  Jain&Mathur 

(2015) 

 

التتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  لتتتتتدفتتتتته 
العالقتتتتتتتة   لى التعرف

بهن العتتدالتتة التنظهمهتتة 
واالستتتتتتتتتتغراق الوظهفي 

 والرضا الوظهفي.

القطا  العام بمجيس 
الكهربتتات في )متتاديتتا 
َبراديش( ومؤستتتتتتستتتتتتة 
األغتتتتتريتتتتتة الهنتتتتتديتتتتتة، 

الد استتتتتتتتتتتتتتتة  وطبقه
ههنة هشتتتتتتوائهة  هيى

( 100قتتتتتتتتتتتوامتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتا)
 ًفا.موظ

 

 النتائج: أهم
الوظهفي،  االستتتتتتتتغراقو ، التنظهمهةثبته النتائ  العدالة أ -

لناك  وأنَّ لي العوامل التي توثر في الرضا الوظهفي، 
 هالقة  يجابهة بهنهما.

من كبر  ذا كتتتان مفهوم العتتتدالتتتة أ    أنتتتَّ أظهرت النتتتتائ -
المنظمة فستتتتتتتتهكون  ضتتتتتتتتا العاميهن أكبر من الوظهفة، 

ا بأن  يمكن  االهتماد هيى فرد شتتتتتتتتعو ً   يعطي النَّ كما أ
 المنظمة، مما يجعي  يشعر بالرضا الوظهفي.
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5.  Raymond 

and Mjoli, ( 

2013) 

  لى الد استتتتتتتتتة لدفه
 بهن العالقتتتتتتة بحتتتتتتث

 الوظهفي الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 الوظهفي االستتتتتغراقو 

 .التنظهمي وااللتزام

 شتتتتتتتتتتتتركة مصتتتتتتتتتتتتانع
 المتواجد  مرستتهدس

 وجنوب لندن شتتترق 
هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتتة  ا،أفريقهتتت
 فرًدا. (100)قوامها

 النتائج: أهم
 االستغراقو  الرضا من ل  ك   بهن القوي  اال تباط  غم -

 تباين نسبة فإنَّ  التنظهمي، االلتزام مع الوظهفي
 منها أهيى التنظهمي االلتزام في الوظهفي الرضا
 .الوظهفي لالستغراق بالنسبة

 الخا جي الوظهفي والرضا الداخيي الوظهفي الرضا -
 .التنظهمي االلتزام مع الد جة بنفس ترتبط

6.  Chin- Chih- 

Ho 

(2012) 

لدفه الد اسة التعرف 
قهم العالقتتتتتتة بهن   لى

 االستتتتتتتتتتتتتتتغراقالعمتل، و 
وااللتتتتتتتزام التتتوظتتتهتتتفتتتي، 
  التنظهمي.

 

فهتتتتتتتات  المستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتت
 التعيهمهتتة في تتتايوان
ههنة طبقهة هشوائهة 

من  (1047قوامهتتتتا)
 الممرضات التايوانهة

متتتنتتتتتتتاطتتتق  (9)متتتن 
  . قيهمهة

 النتائج: أهم
ا بمشا كة العمل ا  يجابهً قهم العمل ترتبط ا تباطً  أنَّ  -

ا والتنظهم وااللتزام، والمشا كة في العمل يرتبط ا تباطً 
 ها بااللتزام التنظهمي يجابً 

تؤدي  كشفه التحيهالت الالحقة تيك المهمة يمكن أن   -
 نشات مستوى  في الوساطة، وأنَّ  مهماً المشا كة دو ا 

د يكون أكمر مهمة من عمل قأهيى من المشا كة في ال
 التركهز فقط هيى االلتزام التنظهمي.

لره الد اسة لها آثا  هيى المنظمات التي تحاول تعزيز  -
 االلتزام التنظهمي من خالل زياد  المشا كة في العمل.

7.  Dinc  (2012) لىالد استتتتتتتتتتتتتتتة  لدفه  
االستغراق التحقهق في 

الوظهفي كوستتتتتتتتتهط في 
خالقهة وهالقة القهم األ

 .الت الموظفهنو 

لمؤسسات التعيهمهة ا
الخاصة في البوسنة 

ههنتتتتة  ،والهرستتتتتتتتتتتتتتتتتتك
طبقهتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتتتتة 

( 100)قتتتتتتتتوامتتتتتتتتهتتتتتتتتا 
 موظًفا. 

 النتائج: أهم
الوظهفي يمكنها  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقخالقهة و   من القهم األاًل ك   أنَّ 

ظهفي يتوستتتتتتتتتط الو  االستتتتتتتتتتغراق وأنَّ  ،تعزيز الوالت التنظهمي
 .الت التنظهمخالقهة والو العالقة بهن القهم األ

 
 
 
 

8.  Ekmekcil 

(2010) 
لدفه الد استتتتتتتتتتتتتتتة  لى 

ر المتغهرات هثأت معرفة
غتترافتتهتتتتتتتة هتتيتتى التتتتتتتديتتمتت

االلتتتتتتتزام التتتتتتتنتتتظتتتهتتتمتتتي 
 االستتتتتتتتغراقومستتتتتتتتوى 
  .الوظهفي

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتتهتتتتتن متتتتتن 
الشتتتتتتتتتتتتتتركتتات متعتتدد  
التتجتتنستتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتات متتن 

ههنتتتة طبقهتتتة  ،تركهتتتا
هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوائتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتة 

 اموظفً ( 300قوامها)
 .من العاميهن

 النتائج: أهم
م التنظهمي الوظهفي يؤثر هيى االلتزا قاالستتتتتتتتتتتتتتتغرا نَّ أ

 ا فيالعاميهن الركو  أكمر استغراقً  نَّ أليموظفهن في تركها، و 
 ا من العامالت ا ناث.التزامً  وأكمرالعمل 

 االستغراقفي   حصائهة ةوجد فروق ذات داللت  أنَّ  -
الوظهفي وااللتزام تتعيق بت )الحالة االجتماههة، 

 الخبر (.سنوات  ، المستوى التعيهمي
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9.  Khan et al 

(2010) 
لتتتتتى أثتتتتتر  التتتتتتتتتتتعتتتتترف 
الوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتتغراق

هيى ثالثتتتتتة أنوا  من 
ولتتتتتتتتي :  ،االلتتتتتتتتتتتتتتتتتزام

االلتتتتتتتزام التتتعتتتتتتتاطتتتفتتتي، 
االلتزام االستتتتتتتتتتتتمرا ي، 

 .االلتزام المعها ي 

مؤستتتستتتة مختيفة في 
ههنتتة  ،البتتاكستتتتتتتتتتتتتتتتتان

طبقهتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتوائهتتتتتة 
 اً موظف( 260قوامها)
مؤستتتتتستتتتتة  (11)من 

 مختيفة.

 النتائج: أهم
وااللتزام الوظهفي  االستتتتتتغراقيجابهة بهن  وجود هالقة  -

يوجد فهها الشركات التي  نَّ أثبه أبأنواه  المالثة، كما 
بالتزام  موظفولاهيى يتمتع أ استتتتغراق وظهفي بمستتتتوى 

الوظهفي  االستتتتتتتتغراق  بزياد  مستتتتتتتتوى نَّ أهيى، ولتبث أ 
دات ، ا بدا ، الرضتتتتا الوظهفي، األيمكن )زياد  االلتزام

وتقيهتتتل معتتتدالت ، لوظهفي، تقيهتتتل ضتتتتتتتتتتتتتتغوط العمتتتلا
 خرى(.أ لى شركات لتحول ا

 
 :التعقيب على الدراسات السابقة 3.3

 ،دبهات الد اسات السابقة حول موضو  الد اسةمن خالل استعراض ومراجعة أمن حيث الموضوع:  .1
جنبهة، ات األوالد استتتات العربهة، والد استتتالد استتتات المحيهة،  :ولي  لى ثالثة محاو ،والتي قستتتمه 

الد استتتتتتتات حديمة ههد، حهث تناوله  ( يعني أنَّ 2018-2010األهوام )وتمحو ت الد استتتتتتتات بهن 
فكا  التي مختيفة، حهث استتتتتتتتتتتفاد الباحث من األمن جوانب  ا بداههةالد استتتتتتتتتتات موضتتتتتتتتتتو  القهاد  

ببعضتتتتتتتتتتتتتتها  دواتها ومقا نتهاوأ الى أبعادلا وإجراتاته، من حهث التعرف  احتوتها لره الد استتتتتتتتتتتتتتتات
 لى أبعادلا وإجراتاتها والتعرف  ،الوظهفي االستتتتتتتتتتتتغراقت الستتتتتتتتتتتابقة البعض،  كما تناوله الد استتتتتتتتتتتا

هد ،  جوانب يمكن ليباحث التعقهب هيهها منو وأدواتها والمتغهرات األخرى التي تم القهاس هيهها، 
 :ومنها
 .الوظهفي االستغراقو  ا بداههةلم تربط الد اسات السابقة بهن القهاد   ▪
 الوظهفي. االستغراق مالتمه بعض الد اسات بإبراز مفهو  ▪
  .بعاد المتغهراتاتفقه بعض الد اسات في أ ▪

غيب الد استتتتتتتتات   الزمنهة ليد استتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة  ال أنَّ أ تنوهه واختيفه الفتر جرائها: من حيث زمن إ .2
 م(.2018-2010جراؤلا في الفتر  الزمنهة )م  كانه حديمة فقد ت

لستتتتتتتابقة فمنها الفيستتتتتتتطهنهة ومنها العربهة ماكن تطبهق الد استتتتتتتات اتنوهه أئها: جرامن حيث مكان إ .3
جنبهة )تايوان، تركها، البوستتتنة والهرستتتك، الباكستتتتان، ، ومنها األ)مصتتتر، الستتتعودية، لبنان، ستتتو يا(

 (. ندونهسهاغانا، استرالها، الصهن، 
 تحيهيي.استخدمه معظم الد اسات المنه  الوصفي المن حيث المنهج المتبع:  .4
هه األدوات المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة في جمهع البهانات والمعيومات ما بهن تنو من حيث أدوات الدراســـــــــة:  .5

 االستبانة والمقابية.
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تنوهه الفئات المستتتتتتتتتتتتتتهدفة من قبل الد استتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتابقة، ممل: من حيث الفئات المســــــــتهدفة:  .6
أكاديمهة، شاغيي منهة، مؤسسات حكومهة، قهادات لتعيهمهة، منظمات خاص، أجهز  أ)المؤسسات ا

 ا شرافهة، مستشفهات حكومهة(.الوظائف 
 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة: .7

خر يغ المستتتتتتتتتتتتتوى المرتفع وفي البعض اآلفي بعض المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات يب ا بداههةواقع القهاد    نَّ  -
 منخفضة.  لىمنخفض بد جة من متوسطة 

بحهاتهم المهنهة ولديهم قد    اً هة، ومرتفعة أكمر نجاحالرين لديهم قهاد   بداههة هال المديرين ن  -
 .سن التعاملهيى فهم اآلخرين وح  

خر يغ المستتتوى المرتفع وفي البعض اآلبعض المؤستتستتات يب االستتتغراق الوظهفي فيمستتتوى  نَّ   -
 منخفضة.  لىمنخفض بد جة من متوسطة 

 قاالستتتتتتتتغراوث أكبر من د جة الوظهفي لدى الموظفهن العاميهن في وكالة الغ االستتتتتتتتغراقد جة  -
وذلك بستتتتتبب توفر بعض المزايا في المؤستتتتتستتتتتة  ،الوظهفي لدى العاميهن في وزا   التربهة والتعيهم

 الوظهفي. االستغراقالتي تدهم وتزيد من مستوى 

العاميهن الركو   نَّ ظفهن في تركها، وإالوظهفي يؤثر هيى االلتزام التنظهمي ليمو  االستتتتتتتتتتتتتتتغراق نَّ   -
 .ا من العامالت ا ناثفي العمل وأكمر التزامً ا راقً أكمر استغ

 وجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أ .8
 استخدمه معظم الد اسات والد اسة الحالهة المنه  الوصفي التحيهيي.من حيث المنهج:  -
 ة:وجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقأ .9

ختيفه الد استتتتتات الستتتتتابقة مع د استتتتتة الباحث في مجتمع الد استتتتتة امن حيث مجتمع الدراســـة:  -
 .الفيسطهنهةحهث طبقه د اسة الباحث هيى وزا   الداخيهة  ،وههنت 

 حهث تتعيق الحدود الزمانهة الد اسات بأهوام مختيفة.الحدود الزمنية:  -
حهث  ،ستتتبانةولي اال ،دا  الباحث في استتتخدام األة مع د استتة الد استتات الستتابق هاختيفاألداة:  -

 قام الباحث بإستخدام االستبانة والمقابية.
 اهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: .10
ودو لا  ا بداههةولى هيى حد هيم الباحث التي تناوله القهاد   لره الد استتتتة من الد استتتتات األعدَّ ت   -

االستتتتغراق ة هيى موضتتتو  في حهن  كزت معظم الد استتتات الستتتابقالوظهفي،  االستتتتغراقفي تنمهة 
متتتل االلتزام التنظهمي، العتتتدالتتتة التنظهمهتتتة، جود  حهتتتا  العمتتتل، القهتتتاد  الوظهفي بمتغهرات أخرى م

 التحوييهة وغهرلا من المتغهرات.
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 مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة: .11
 لمهتها.وأ  اسة لداف الد، والمساهد  في تحديد أ وتحديد أبعادلا ومجاالتها الد اسةو   مشكية بي -
وأخر خبر  واستتتتتتتتتتتتتتعة تتزود بها من أجل تحقهق  ،الد استتتتتتتتتتتتتتةحول  امعرفهً الباحث   ثرات معيومات -

 د است .مستوى طموح 
  ثرات ا طا  النظري في الد اسة. -
ت السابقة، واختها  أدوات الد اسة لد اساا اهد  هيى تحديد منه  الد اسة الري سا ت هيه المس -

 االكمر مالتمة.
المتعيقة  مهمةاستتتتتتتات الماجستتتتتتتتهر والدكتو اه الباحث بالكمهر من المراجع والمصتتتتتتتاد  ود  تزود ال -

 بموضو  الد اسة.
 لهها الد اسات السابقة، واالستفاد  منها.صهات التي توصيه  االطال  هيى النتائ  والتو  -
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 الفجوة البحثية: 3.4
ستتتة والتي تناوله موضتتتو  من خالل استتتتعراض الد استتتات الستتتابقة واالطال  هيى أدبهات لره الد ا

وقد لوحظ ما  الفيستتتتتتتتطهنهةالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستتتتتتتتتغراقودو لا في تنمهة  ا بداههةالقهاد  
 ييي:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة( إلىالباحث، باالستناد  من اعداد)
  

 زت الدراسات السابقة على ر   

لمؤسسااااااااااااتالتعليمياااااااااااة،ا)علاااااااااااى

منيااااااة،أجهاااااازةأمنظماااااااتخاااااااص،

مؤسسااااااااااااتحكومياااااااااااة،قياااااااااااادات

أكاديمياااااااااااة،شااااااااااااغليالوظاااااااااااائف

 ،مستشفياتحكومية(.اإلشرافية
 

العديد من الد استتتتتتتتتات هيى د استتتتتتتتتة 
القهتتتتتتتتاد  ا بتتتتتتتتداههتتتتتتتتة و بطهتتتتتتتتا مع 

متقتتتتتتتتافتتتتتتتة متتتتغتتهتترات أخترى متمتتتتتتتتل: التت
 . التنظهمهة، المناخ التنظهمي

االستتتغراق الوظهفي و بطها ود استتة 
 ممع متغهرات أخرى ممتتتتتتتتل: االلتزا

 التحوييهةالقهاد   التنظهمي،

 الساااابقة الدراساااات أماكن تنوعت

 في طبقاات والتي بينالمحليااة ماا

 والتي العربية فلسطينوالدراسات

لااابااانااااان، طاااباااقاااات )األردن، فاااي

والدراساااااتالسااااعودية،سااااوريا(،

)تايوان،في طبقت والتي األجنبية

والهرسااااااااااك، البوساااااااناااة تركياااا،

الباكستان،غانا،استراليا،الصين،

الفجوة  إندونيسيا(.

 البحثية

 طر الدراساااااتالسااااابقةعدمت

الىالقيااادةاإلبااداعيااةوربطهااا

 معاالستغرا الوظيفي.

تتوفردراسااااااااااةتنااااولاااتهاااذ  لم

لىحاادفيفلساااااااطينعالمتغيرات

 علمالباحث

 المعالجة

ستقتصرالدراسةعلىالعاملين

 .الفلسطينيةبوزارةالداخلية

الكشااااااافعنممااارساااااااااةالقيااادة

ميااااة ن ت  في ودورهااااا عيااااة االباااادا

االستغرا الوظيفيوتحديدالعالقة

بينهمابوزارةالداخليةالمحافظات

 .الجنوبية

هذ الدراساااااةتتميزعنغيرها

انهاشابهةفيمنالدراساتالمت

تناااولااتمتغيرا جااديااداومجتمع

 دراسةمختلف.

طبقتعلىوزارةلمتتوفردراسااة

 الداخليةواألمنالوطني

 

 الفجو  البحمهة (17)شكل  
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 ملخص الفصل الثالث 3.5
تصتتتتتر  هن الد استتتتتات الستتتتتابقة التي تتعيق بمتغهرات استتتتتتعرض الباحث من خالل لرا الفصتتتتتل نبر  مخ

د استتتات الد استتتة، وقام الباحث بتصتتتنهف الد استتتات الستتتابقة حستتتب نو  المتغهر حهث تم تصتتتنهفها  لى 
الوظهفي" ،  تتعيق بالمتغهر المستتتتتتتتتقل "القهاد  ا بداههة"، ود استتتتتتتتات تتعيق بالمتغهر التابع " االستتتتتتتتتغراق

ات المحيهة، الد استتات العربهة، الد استتات األجنبهة )وبيغ هدد الد استتات وصتتنفه الد استتات  لى ) الد استت
 8د استتات محيهة،  4( د استتة تتعيق بالقهاد  ا بداههة )20( د استتة منها )44الستتابقة في لرا الفصتتل )

 8د استتتات محيهة،  6)( د استتتة تتعيق باالستتتتغراق الوظهفي 24و) أجنبهة( تدا ستتتا 8د استتتات هربهة ، 
أجنبهة(، وتم همل مقا نة باالتفاق وا ختالف بهن الد استتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة  تدا ستتتتتتتتا 9بهة ، د استتتتتتتتات هر 

 والحالهة با ضافة الى الفجو  البحمهة.
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 ــــانةبــــتــــات االســـــــــــبــــــــــث.4.6
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 اهراءاتــــة وإجــة الدراســمنهجي
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الرابع
 تمهيد

ومن ثم يتناول لرا الفصتتتتتل وصتتتتتًفا مفصتتتتتاًل لإلجراتات التي ات بعها الباحث في تنفهر الد استتتتتة، 
المستتتتخدمة وطرق  هدادلا، وصتتتًفا لمنه  الد استتتة، وأفراد مجتمع الد استتتة وههنتها، وكرلك أدا  الد استتتة 

وصتتتتتتتدقها وثباتها، كما يتضتتتتتتتمن لرا الفصتتتتتتتل وصتتتتتتتًفا لإلجراتات التي قام بها الباحث في تقننهن أدوات 
ها في تحيهل الد اسة، وفهما ييي الد اسة وتطبهقها، وأخهًرا المعالجات ا حصائهة التي اهتمد الباحث هيه

 وصف لهرا ا جراتات.

 منهجية وأسلوب البحث .4.1
حهث يعتمد لرا  ،الباحث المنه  الوصفي لتحقهق ألداف الد اسة وا جابة هن تساؤالتها استخدم

 ا هرً هنها تعبا ويعبر دقهقً ا بالواقع، كما يهتم بوصفها وصفً   المنه  هيى د اسة الظالر  كما توجد فعاًل 
أما التعبهر الكمي فهعطي بحهث يصف التعبهر الكهفي الظالر  ويصف خصائصها،  ا،كمهً ا أو تعبهرً ا كهفهً 
بحهث يوض  مقدا  لره الظالر  أو حجمها ود جات ا تباطها مع الظوالر المختيفة األخرى،  ا  قمهً ا وصفً 

لى العالقات بهن المتغهرات تعرف  ال وال يتوقف المنه  الوصفي هند وصف الظالر  فقط بل يتعدى ذلك 
 (.13:  2000)هالم، التي تؤثر في الظالر والتنبؤ بقهامها

 ساسين للمعلومات:وتم االعتماد على مصدرين أ
التي تم لهرا الغرض، ا خصتهصتً صتممه ليد استة،  أدا ً والتي تتممل في االستتبانة  المصادر األولية:-أ

ستتتتتات األقستتتتتام ا دا ية المتفرغهن في مؤستتتتتستتتتتات التعيهم توزيعها هيى أهضتتتتتات الههئة األكاديمهة و ؤ 
 لى مشكية الد اسة.لا مع ههنة الد اسة ليتعرف بعمق  جراؤ والمقابية التي تم   العالي المعنهة

لعالقتة، والتدو يتات جنبهتة ذات ال في الكتتب والمراجع العربهتة واألوالتي تتممت المصــــــــــادر الثانوية:-ب
، والبحث والمطالعة هيى مواقع لسابقة التي تناوله موضو  الد اسةبحاث والد اسات اوالمقاالت واأل

 نترنه المختيفة.ا 
 مجتمع وعينة الدراسة .4.2

 أنَّ   لتتتتتىالمجموهتتتتتة الكيهتتتتتة متتتتتن العناصتتتتتر التتتتتتي يستتتتتعى الباحتتتتتث  : يعتتتتترف مجتمتتتتتع الد استتتتتة بأنَّتتتتت
(، ومجتمتتتتتتتتتتع 92:  2004المد وستتتتتتتتتتة )النتتتتتتتتتتوح،  يعمتتتتتتتتتتم هيههتتتتتتتتتتا النتتتتتتتتتتتائ  ذات العالقتتتتتتتتتتة بالمشتتتتتتتتتتكية

جمهتتتتع مفتتتتردات الظتتتتالر  التتتتتي يد ستتتتها الباحتتتتث، وبنتتتتاًت هيتتتتى مشتتتتكية الد استتتتة  : نَّتتتتالد استتتتة يعتتتترف بأ
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فتتتتتتتي وزا   الداخيهتتتتتتتة فتتتتتتتي  األمتتتتتتتنالمجتمتتتتتتتع المستتتتتتتتهدف يتكتتتتتتتون متتتتتتتن منتستتتتتتتبي قتتتتتتتوى  وألتتتتتتتدافها فتتتتتتتإنَّ 
 .ا( موظفً 10247والبالغ هددلم ) الفيسطهنهة

الفيستتتتتتتطهني  األمتتتتتتتنوى حستتتتتتتب ق تتتتتتت ستتتتتتتتخدام طريقتتتتتتتة العهنتتتتتتتة العشتتتتتتتوائهة الطبقهتتتتتتتةالباحتتتتتتتث با قتتتتتتتام -
 فضتتتتتاًل  ،هيتتتتتى مجتمتتتتتع الد استتتتتة حستتتتتب كتتتتتل قتتتتتو  ة( استتتتتتبان375يتتتتتتم توزيتتتتتع )الفيستتتتتطهنهة، حهتتتتتث 

 هن حصة كل قو  من ههنة الد اسة كالتالي:
 الدراسة مجتمعتوزيع أفراد  (16)جدول 

 (2017-الفلسطيني ولبيانات هيئة التنظيم واإلدارة األمنللهيكل التنظيمي لقوى  ا)بيانات غير منشورة وفق  
 

 عينة الدراسة:

الد استتتتتة بمتتتتتا يتناستتتتتب متتتتتع طريقتتتتتة ت عتتتتتدَّ ههنتتتتتة الد استتتتتة جتتتتتزًتا متتتتتن مجتمتتتتتع الد استتتتتة أو تممتتتتتل مجتمتتتتتع 
ولتتتتتتتتي  الطبقهتتتتتتتتة  الباحتتتتتتتتث العهنتتتتتتتتة العشتتتتتتتتوائهة واختبتتتتتتتتا(، 104:  2009)مرابطي ونحتتتتتتتتوي، اختها لتتتتتتتتا
، Mooreمعادلتتتتتة )مخرجتتتتتات  متتتتتن  جمتتتتتالي هتتتتتدد مجتمتتتتتع الد استتتتتة بنتتتتتات هيتتتتتى ا( موظًفتتتتت375بواقتتتتتع )
 ( حهث تم احتساب حجم العهنة من المعادلة اآلتهة:2003

2

2

Z
n

m

 
=  
  (1) 

 حيث:

Z مماًل( القهمة المعها ية المقابية لمستوى داللة معيوم : :Z  =1.96  لمستوى داللةα≤0.05.) 

m  (. 0.05:  )الخطأ الهامشي(: ويعبر هن  بالعالمة العشرية ) مماًل± 

 الرئيسيةالقوة 
 نقيب -مالزم 

 الرتب السامية 
 لواء(-)رائد 

 المجتمع
 الوزن 
 حجم العينة النسبي

 العينة النسبة العدد العدد العدد

 213 56.84 5825 942 4883 الداخلي األمنقوى 

 90 24.15 2475 650 1825 الوطني األمنقوات 

 230 91 139 قوات المخابرات العامة
2.24 9 

 63 16.76 1717 525 1192 اإلدارات المر زية

%100 10247 2208 8039 اإلجمالي  375 
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 المعادلة اآلتهة:ثم يتم تصحه  حجم العهنة في حالة المجتمعات النهائهة من 

(2) n = الم َعد ل 1+ −

nN

N n
 

 حجم العهنة يساوي: ( نجد أنَّ 1، وباستخدام المعادلة )نةحجم العي Nحهث تممل 
2

1.96
384

2 0.05

 
=  

 
n

 
ل باستخدام المعادلة ) ، فإنَّ N   =10247مجتمع الد اسة  حهث أنَّ    ( يساوي 2حجم العهنة الم َعد 

 األدنى.في حده ا ( موظفً 375)

 :خطوات بناء االستبانة .4.3
الوظهفي بوزا   الداخيهة  االستغراقفي تنمهة  ا بداههة"دو  القهاد   قام الباحث بإهداد االستبانة لمعرفة

 :الخطوات التالهة في بنا ئهابع الباحث "، وات   الفيسطهنهةالوطني  واألمن

 االطال  هيى األدب ا دا ي والد استتتتتات الستتتتتابقة ذات الصتتتتتية بموضتتتتتو  ال د استتتتتة، واالستتتتتتفاد  -
 .منها في بنات االستبانة وصهاغة فقراتها

القهاد  ا بداههة في تنمهة  باستتتتعراض الد استتتات الستتتابقة واألطر النظرية حول دو  الباحث قام -
 .االستغراق الوظهفي بوزا   الداخيهة واألمن الوطني ليمحافظات الجنوبهة

 تحكهم لره المقايهس من قبل المختصهن والخبرات.  -

  .األفراداستصدا  المراسالت من أجل توزيع استبهانات هيى  -

 ( موظًفا.30نة االستطالههة المكونة من )توزيع لره المقايهس هيى العه -

 التحقق من صدق وثبات األدوات.  -

 توزيع المقايهس هيى العهنة الفعيهة في البحث.  -

 همل صدق وثبات االستبانة. -

 تحيهل البهانات وتفسهرلا.  -

 هئتتة التتتد يس فيمن أهضتتتتتتتتتتتتتتتتات ل ا كمتتً مح (15)ستتتتتتتتتتتتتتتبتتانتتة في صتتتتتتتتتتتتتتو تهتتا األولهتتة هيى تم هرض اال
جامعة وأكاديمهة ا دا   والستتتتتتهاستتتتتتة ليد استتتتتتات العيها، و  ، القدس المفتوحةالجامعة ا ستتتتتتالمهة، وجامعة 

 (3والميحق  قم ) و ،مصتتتتر–الستتتتودان وجامعة أستتتتهوط  -مان  م دأجامعة  وكيهة فيستتتتطهن التقنهة ،غز 
 .يبهن أسمات أهضات لجنة التحكهم
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 أداة الدراسة .4.4
 في:سة تتممل أدا  الد ا

وإمكتتانهتتة ترك وقتته ليمبحوثهن  ،منهتتا التكيفتتة والجهتتد ،والتي تحقق العتتديتتد من المزايتتا االســـــــــتبانة:.أ
ي ف ا بداههةبهدف الكشف هن دو  القهاد   ؛ليتفكهر وتوضه  أي غموض في األسئية لمعرفة ذلك

استبانة الد اسة من وتتكون  الفيسطهنهة،الوطني  واألمنالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستغراقتنمهة 
 ثالثة اقسام لي:

 القسم األول: -
 ولو هبا   هن البهانات الشخصهة. 

  القسم الثاني: -
الداخيهة واألمن الوطني دو  القهاد  ا بداههة في تنمهة االستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي بوزا   هبا   هن مجاالت 

( مجتتتاالت 4موزهتتتة هيى )( فقر  28من ) القهتتتاد  ا بتتتداههتتتة، وتتكون  ويتكون  ليمحتتتافظتتتات الجنوبهتتتة،
 هيى النحو التالي:  ( فقر 20، والقسم الماني االستغراق الوظهفي، ويتكون من ) ئهسهة

 توزيع فقرات االستبانة (17) جدول
 عدد الفقرات المجال المحاور م

1.  

 األولالمحور 
 اإلبداعيةالقيادة  

 7.الحساسهة ليمشكالت المجال األول:

 7.األصالة المجال الثاني:  .2

 7.: الطالقةالمجال الثالث  .3

 7.: المرونةالمجال الرابع  .4

5.  

 المحور الثاني 
 الوظيفي االستغراق 

 

 6الحماس في العمل المجال األول :

 7 ا خالص في العمل المجال الثاني :  .6

 7 : االنغماس في العمل المجال الثالث  .7
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هتتاس لهكرت الخمتتاستتتتتتتتتتتتتتي لقهتتاس استتتتتتتتتتتتتتتجتتابتتات المبحوثهن لفقرات وقتتد تم استتتتتتتتتتتتتتتختتدام مق -
وفق الجدول التالي  :االستبهان  

 الخماسيدرجات مقياس ليكرت ( 18)جدول 
 معارض بشدة معارض محا د موافق موافق بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 واألمنوزا   الداخيهة ي المناصتتتتتتتتتتتتتتب العيها في استتتتتتتتتتتتتتتعان الباحث بأدا  المقابية لعدد من ذو  :مقابلة.ب

التركهز االستتتتفستتتا  من خاللهم هن أستتتباب النتائ  التي توصتتتيه لها الد استتتة مع بغرض ؛ الوطني
البند الري حصتتتتتتتل هيى أقل وزن نستتتتتتتبي، وذلك و  لبند الري حصتتتتتتتل هيى أهيى وزن نستتتتتتتبي،هيى ا

 بهدف تدههم النتائ  التي حصيه هيهها الد اسة.
 

 انةتبصدق االس .4.5
القد   أو الستتتمة أو االتجاه أو االستتتتعداد الري وضتتتع االختبا   يقهس االختبا  فعاًل  الصتتتدق أنَّ 

اختبا ات  الباحث ى ، أجر (323:  2003أ ن يقهستتتتتتتتت  )العهستتتتتتتتتوي،  ما يقصتتتتتتتتتد لقهاستتتتتتتتت ، أي يقهس فعاًل 
 الصدق التالهة:

 المحكمين "الصدق الظاهري": آراء صدق .1

د استتتتتتتتتتتة في صتتتتتتتتتتتو تها األولهة هيى مجموهة من المحكمهن بيغ بعرض أدا  ال الباحث قامحهث 
بدو لم بتقديم  واقاموالرين  ،في مجال  دا   األهمال والجود  وا حصات مختصهنا، محكمً ( 15هددلم )

 النص  وا  شاد وتعديل وحرف ما ييزم هيى فقرات االستبانة.

لعبا ات لقهاس ما وضتتتتتتتتتتتتتتعه ا مالتمةمن المحكمهن  بدات آ ائهم في مدى  الباحثوقد طيب 
با   ليمحو  الري ينتمي  له ، ومدى كفاية ألجي ، ومدى وضتتتوح صتتتهاغة العبا ات ومدى مناستتتبة كل ه

اقتراح ما يرون    لىالعبا ات لتغطهة كل محو  من محاو  متغهرات الد استتتة األستتتاستتتهة، لرا با ضتتتافة 
و  ضتتتتتتافة هبا ات جديد  ألدا  الد استتتتتتة، من تعديل صتتتتتتهاغة العبا ات أو حرفها، أ ا وضتتتتتترو يً  ا مناستتتتتتبً 

هانات األولهة )الخصتتتتتتتتتتتتتتائو الشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتهة والوظهفهة المطيوبة من وكرلك  بدات آ ائهم فهما يتعيق بالب
المستتتخدم في االستتتبانة، وبرلك  الخماستتي)لهكرت(  (Likert-Scale) جانب مقهاس  لى(، المستتتجهبهن
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هات المحكمهن هيى انتقاد طول االستتتتتتتبانة حهث وتركزت توجه النهائهة افي صتتتتتتو ته انةاالستتتتتتتب هخرج
بعض المحكمهن نصتتتتتتتحوا بضتتتتتتترو   تقيهو بعض  المتكر  ، كما أنَّ كانه تحتوى هيى بعض العبا ات 

 محاو  أخرى.  لىوإضافة بعض العبا ات  ،العبا ات من بعض المحاو 

 الداخلي  االتساق .2

االستتتبانة مع المحو  الري تنتمي  له   يقصتتد بصتتدق االتستتاق الداخيي، مدى اتستتاق كل فقر  من فقرات
حهث تم حستتتتتاب االتستتتتتاق الداخيي لفقرات االستتتتتتبانة هيى ههنة  (،Drost, 2000 : 106) لره الفقر 

كل فقر  والد جة  ن( مفرد ، وذلك بحساب معامالت اال تباط به30الد اسة االستطالههة البالغ حجمها )
 ي:الكيهة ليمحو  التابعة ل  هيى النحو التال
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  اإلبداعيةالمحور األول: القيادية  .1
 األول: الحساسية للمشكالت للب عدالداخلي  االتساق صدق .أ

 األول: الحساسية للمشكالت الب عدصدق االتساق الداخلي ( 19)جدول 
 الداللة معامل اال تباط المحاو  .م
 0.01 ** 0.59 ها.يمتيك القد   هيى توقع مشكالت العمل قبل حدوث 1

2 
هيى مواجهتة المشتتتتتتتتتتتتتكالت يطيع هيى كتل متا لو جتديتد لزيتاد  قتد تت  

 المستقبيهة.
0.57 ** 0.01 

 0.01 ** 0.78 نفسهم وهن مشكالتهم.شجع العاميهن هيى التعبهر هن أي   3

 0.01 ** 0.68 العاميهن. يحرص هيى قرات  شكاوى  4

 0.01 ** 0.84 العاميون.ها يضع الحيول المناسبة ليمشاكل التي يواجه 5

 0.01 ** 0.73 يمتيك القد   هيى التركهز الشديد  غم كمر  المعوقات والمشتتات. 6

 0.01 ** 0.71 زمات المتوقعة.بعض الد اسات المستقبيهة لحل األ يقوم بعمل 7
 

الكيي  والمعدل األول الحستتاستتهة ليمشتتكالت الب عدكل فقرات معامالت اال تباط بهن  الستتابقجدول اليبهن 
القهمة  نَّ  (، حهث 0.05لة هند مستتتتتوى داللة )معامالت اال تباط المبهنة دا هن أنَّ ، والري يب  األول ليب عد

  .ما وضعه لقهاس ، وبرلك الفقرات صادقة ل  (0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )

 األصالة  :الثاني للب عدالداخلي  االتساق صدق .ب

 الثاني: األصالة للب عدصدق االتساق الداخلي (  20)جدول 
 الداللة معامل اال تباط المحاو  .م
 0.001 ** 0.73 ات.ا بداهيبحث باستمرا  هن األفكا  الجديد  و  1

 0.001 ** 0.71 يتمتع بمها ات فن  دا   النقاش والحوا  بهن العاميهن. 2

 0.001 ** 0.75 كان.يتجنب األسالهب الروتهنهة قد  ا م 3

 0.001 ** 0.59 خرين أثنات التعامل معهم بأفكا  جديد .يمتيك القد   هيى  قنا  اآل 4

 0.001 ** 0.71 همال بأسيوب مبتكر ومتجدد.ينجز ما ي سند اله  من أ  5

 0.001 ** 0.69 .عالقات بطريقة مختيفة هن اآلخرينيد ك ال 6

 0.001 ** 0.56 مكانهات .قد ات  وإحد  ليمهل لألهمال التي فهها تَ  7
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 ليب عدالكيي  والمعدل الماني: األصتتتتتتتتتتتتتتالة ليب عدكل فقرات معامالت اال تباط بهن  الستتتتتتتتتتتتتتابقيبهن 
القهمة  (، حهث أنَّ 0.05معامالت اال تباط المبهنة دالة هند مستتتتتتتتتتتتتتتوى داللة ) ن أنَّ ، والري يبه  الماني

 .ه لقهاس عَ ض  ما و  الفقرات صادقة ل   ، وبرلك(0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )

 الطالقةالثالث:  للب عدالداخلي  االتساق صدق .ت
 الثالث: الطالقة للب عدصدق االتساق الداخلي ( 21)جدول 

 الداللة معامل اال تباط المحاو  .م
 0.01 ** 0.71 يمتيك القد   هيى اقتراح الحيول السريعة لمواجهة مشكالت العمل. 1

2 
يمتيك القد   هيى توظهف أكبر قد  ممكن من األلفاظ ليداللة هيى 

 0.01 ** 0.67 فكر  معهنة.

 0.01 ** 0.59 مقترحات هديد   لحل المشكية الواحد .يضع  3

 0.01 ** 0.64 يبدي سرهة البديهة في الظروف المختيفة. 4

 0.01 ** 0.59 فكا ه بكل طالقة.يعبر هن أ 5

 0.01 ** 0.76 دث باستفاضة حول المواضهع المتعيقة بالعمل.يتح 6

 0.01 ** 0.84 كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر . ا يطرح افكا ً  7

 

الكيي  والمعدل المالث: الطالقة ليب عدكل فقرات معامالت اال تباط بهن الجدول الستتتتتتتتتتتتتتتابق يبهن 
القهمة  ن   (، حهث 0.05داللة )ة دالة هند مستوى معامالت اال تباط المبهن ن أن  ، والري يبه  المالث ليب عد

 .ه لقهاس عَ ض  ما و  ، وبرلك الفقرات صادقة ل  (0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )
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 الرابع: المرونة للب عدالداخلي  االتساق صدق .ث

 الرابع: المرونة للب عدصدق االتساق الداخلي ( 22)جدول 
 الداللة معامل اال تباط و المحا .م

1 
التعاطي مع األفكا  الجديد  لتطوير العمل ي يمتيك القد   ف

 بتيقائهة ويسر.
0.74 ** 0.01 

 0.01 ** 0.59 لوجهة نظره. ا يتقبل النقد ولو كان مخالفً  2

 0.01 ** 0.64 يمتيك القد   هيى التكهف مع طبهعة المواقف المختيفة. 3

 0.01 ** 0.58 .ا بدا العاميهن والزمالت لتنمهة  يتعامل بمرونة مع 4

 0.01 ** 0.64 يمن  العاميهن بعض الصالحهات التي تسهل العمل. 5

 0.01 ** 0.75 يته  لآلخرين فرصة  بدات  أيهم لالستفاد  منهم. 6

 0.01 ** 0.83 يتكهف مع المواقف المختيفة في العمل. 7

الكيي  والمعدل المرونةالرابع:  ليب عدكل فقرات ال تباط بهن معامالت ا الجدول الستتتتابقمن يبهن 
القهمة  نَّ  (، حهث 0.05لة هند مستتتتتتوى داللة )معامالت اال تباط المبهنة دا ، والري يبهن أنَّ ليب عد الرابع

َعه  لقهاس ، وبرلك الفقرات صادقة ل َما (0.05حتمالهة لكل فقر  أقل من )اال ض   .و 

 الوظيفي  تغراقاالسالمحور الثاني:  .2
 األول: الحماس في العمل للب عدالداخلي  االتساق صدق .أ

 األول: الحماس في العمل الب عدصدق االتساق الداخلي ( 23)جدول 
 الداللة معامل اال تباط المحاو  .م
 0.01 ** 0.64 ليمهام.لناك دافعهة أثنات تنفهري  1

 0.01 ** 0.75 العمل.أستمر لفترات طويية في  2

 0.01 ** 0.71 ثنات العمل.أتمتع بالمرونة واالنفتاح الرلني أ 3

 0.01 ** 0.76 ا تجاه هميي.أكون متحمسً  4

 0.01 ** 0.85 .شبا  في حهاتييحقق لي هميي أكبر   5

 0.01 ** 0.67 كانه النتائ  مجهولة. ن  أثابر في هميي وإ 6
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الكيي  والمعدل الحماس في العملاألول  الب عدكل فقرات اال تباط بهن معامالت الجدول الستتتتتتتتتتتتتتابق يبهن 
القهمة  نَّ  (، حهث 0.05لة هند مستتتتتوى داللة )، والري يبهن أن معامالت اال تباط المبهنة دااألول ليب عد

  .لقهاس  هَ عَ ض  ما و  ، وبرلك الفقرات صادقة ل  (0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )

 اإلخالص في العمل  :الثاني للب عداخلي الد االتساق صدق .ب

 الثاني: اإلخالص في العمل للب عدصدق االتساق الداخلي ( 24)جدول 
 الداللة اال تباطمعامل  المحاو  .م
 0.01 ** 0.74 مصيحة العمل هيى المصيحة الشخصهة. أقدم 1

 0.01 ** 0.77 في العمل. ستممر معظم قد اتي العيمهة وخبرتي الوظهفهةأ 2

 0.01 ** 0.79 ي شديد التمسك بالدقة في أدات هميي. ن  نَّ   3

 0.01 ** 0.82 نجاح هميي.ا أكمر من المطيوب  برل جهدً  أمستعد أن   4

 0.01 ** 0.74 يممل هميي االلتمام األساسي في الحها . 5

 0.01 ** 0.77 لطموحاتي. اهميي مناسبً  د  ج  أَ  6

 0.01 ** 0.79 تجاه هميي.  خيٌو انا م 7

 

الكيي  والمعدل ا خالص في العملالماني:  ليب عدكل فقرات معامالت اال تباط بهن الجدول السابق يبهن 
القهمة  نَّ  حهث (، 0.05، والري يبهن أن معامالت اال تباط المبهنة دالة هند مستتتوى داللة )الماني ليب عد

 .لقهاس  هَ عَ ض  ما و  ، وبرلك الفقرات صادقة ل  (0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )

 االنغماس في العملالثالث:  للب عدالداخلي  االتساق صدق .ت
 الثالث: االنغماس في العمل للب عدصدق االتساق الداخلي ( 25)جدول 

 الداللة معامل اال تباط المحاو  .م
 0.01 ** 0.64 همل.ال أشعر بالوقه هندما أ  1

 0.01 ** 0.75 نهمك في العمل.ا  هندما أبدو سعهدً أ 2

 0.01 ** 0.63 انتهات وقه العمل. ب عد يشغيني التفكهر في وظهفتي حتى   3

 0.01 ** 0.74 نجاح هميي.ا  أكمر من المطيوب  برل جهدً  أن  مستعد أ 4

 0.01 ** 0.67 يممل العمل االلتمام األساسي في حهاتي. 5

 0.01 ** 0.86 الشخصهة في حهاتي نحو وظهفتي. يألداف ترتبط 6

 0.01 ** 0.59 لعميي. أدائيجد متعة حقهقهة في أ 7
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الكيي  والمعدل االنغماس في العملالمالث:  ليب عدكل فقرات معامالت اال تباط بهن  الجدول السابقيبهن 
القهمة  نَّ  حهث (، 0.05ند مستوى داللة )، والري يبهن أن معامالت اال تباط المبهنة دالة هالمالث ليب عد

 .لقهاس  هَ عَ ض  ما و  ، وبرلك الفقرات صادقة ل  (0.05االحتمالهة لكل فقر  أقل من )

 Construct Validity: الصدق البنائي
ي عتبر  الصتتتتتتتتتتتتتتتدق  البنائي أحَد مقايهس صتتتتتتتتتتتتتتتدق األدا  الري يقهس مدى تحقق األلداف التي تريد األدا  

ت التتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالتتتد جتتتة الكيهتتتة لفقرات يبهن متتتدى ا تبتتتاط كتتتل مجتتتال من مجتتتاالالوصتتتتتتتتتتتتتتول  لههتتتا، و 
( أنَّ جمهع معامالت اال تباط في 26ويبهن الجدول )(، Sullivan, Niemi, 2009 : 12)االستتتتتتتتتبانة

(، وبرلك تعتبر جمهع مجاالت 0.05جمهع مجاالت  االستتتتتتتتبانة دالة  حصتتتتتتتائًها  هند مستتتتتتتتوى معنوية )
 .لقهاس  هَ عَ ض  ما و  ل  االستبانة صادقة 

 

 الصدق البنائي لالستبانة (26)جدول 
معامل  الفقراتعدد  المحاور

 الداللة االرتباط

 القهاد  ا بداههة

 0.01 ** 0.75 7 الحساسهة ليمشكالت

 0.01 ** 0.67 7 األصالة

 0.01 ** 0.54 7 الطالقة

 0.01 ** 0.59 7 المرونة

 اق الوظهفياالستغر 
 0.01 ** 0.74 6 الحماس في العمل

 0.01 ** 0.59 7 ا خالص في العمل

 0.01 ** 0.71 7 االنغماس في العمل

8 

أن  معامل اال تباط بهن األبعاد والد جة الكيهة ليمقهاس دال هند مستتتتتتتتوى  الجدول الستتتتتتتابقيبهن 
 .لقهاس  هَ عَ ض  ما و  ل  (؛ لرلك تعتبر المجاالت صادقة 0.05)
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 ثبات االستبانة .4.6
، أو بعبا   االتستتاق في نتائ  االختبا  هند تطبهق  من وقه آلخر ) يقصتتد بمبات االستتتبانة أنَّ 

أخرى يعني االستتتتتتتتتتتقرا  في نتائ  االستتتتتتتتتتتبانة وهدم تغههرلا بشتتتتتتتتتتكل كبهر فهما لو تم  هاد  توزيعها هيى 
انة ، وليتحقق من ثبات استتتتتتتتتتتتتتتب(351:  1994أبو نالهة، ) خالل فترات زمنهة معهنةهد   مرات األفراد

لما: التجزئة النصتتتتتتتتتفهة  ،نجريه خطوات المبات هيى العهنة االستتتتتتتتتتطالههة نفستتتتتتتتتها بطريقتهأ  الد استتتتتتتتتة 
 ومعامل ألفا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

فهن بطريقة هشتتتتوائهة، أو نصتتتت  لىيقستتتتم االختبا  في لره الطريقة يقصتتتتد بطريقة التجزئة النصتتتتفهة بأن   
العهستتتتتتتتتتتتتتوي، ) الفرديتتة هيى حتتد تبتتا  ذات األ قتتام الزوجهتتة هيى حتتد  وذات األ قتتام يتتأختتر مفردات االخ

2012  :59 - 60.) 

تم  يجاد معامل ا تباط بهرستتتتتتتتون بهن معدل األستتتتتتتتئية الفردية الرتبة ومعدل األستتتتتتتتئية الزوجهة الرتبة لكل 
 ليتصحه .براون  سهبرمانل ا تباط ط باستخدام معاموقد تم تصحه  معامالت اال تبا ،ب عد

هيى  الباحثن مما يطمئ   ،االستبانةلفقرات  اكبهر نسبهً  لناك معامل ثبات   ( أنَّ 27وقد بهن جدول  قم )
هة لقهاس ثبات االستبانة كطريقة ثان خكرو نبااستخدم طريقة ألفا كما و  استخدام االستبانة بكل طمأنهنة.

كل هيى استخدام االستبانة ب الباحثمعامالت المبات مرتفعة مما يطمئن  أنَّ  د بهنوق ،لقهاس المبات
 طمأنهنة. 
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  وض  معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( و  رونباخ ألفا( 27)جدول 
 التجزئة  النصفية بالمعدل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحاور

 0.87 0.89 7 تالحساسهة ليمشكال

 0.89 0.78 7 األصالة

 0.89 0.86 7 الطالقة

 0.82 0.88 7 المرونة

 0.83 0.79 28 القهاد  ا بداههة

 0.79 0.91 6 الحماس في العمل

 0.84 0.84 7 ا خالص في العمل

 0.88 0.85 7 االنغماس في العمل

 0.87 0.89 20 االستغراق الوظهفي

أدا  الد استة )االستتبانة( صتادقة في قهاس ما  اختبا ي الصتدق والمبات أنَّ من نتائ   الباحثيستتخيو و 
ما يؤليها لتكون أدا  قهاس مناستتتتتتتتتتبة وفاهية لهره  ا،ها ثابتة بد جة هالهة جدً وضتتتتتتتتتتعه لقهاستتتتتتتتتت ، كما أنَّ 

 . ويمكن تطبهقها بمقة، وبرلك تكون االستبانة في صو تها النهائهة ،الد اسة

 : تخدمةحصائية المساألساليب اإل

يشتتتتتتتتتتتتتتب  الجرس )الناقوس( ويتمهز بوجود تماثل بهن جانبه  األيمن   بأنَّ الطبهعي  منحنى التوزيعيعرف 
المتوستتتتط يستتتتاوي الوستتتتهط ويستتتتاوي  ومن ستتتتمات منحنى التوزيع الطبهعي أنَّ  واأليستتتتر حول المتوستتتتط.

 (101: 2010)ولهد،  0.05أكبر من  sigوالقهمة االحتمالهة   z قهمة، وأنَّ المنوال

( لمعرفة K-S) Nolmogorov-Simirov Testستتتتتتتتتتتتتمرنوف ) –كولمجو وف اختبا  التوزيع الطبهعي 
 لل التوزيع طبهعي أم ال.

 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي )

( الختبا  ما  ذا K-S) Nolmogorov-Simirov Testستتمرنوف ) –تم استتتخدام اختبا  كولمجو وف 
 (28ات تتبع التوزيع الطبهعي من هدم  وكانه النتائ  كما لي مبهنة في جدول )كانه البهان
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (28)جدول 
 القيمة االحتمالية zقيمة  عدد الفقرات المحاور

 7 ليمشكالتالحساسهة 
0.36 0.74 

 7 األصالة
0.52 0.56 

 7 الطالقة
.89 0.84 

 7 رونةالم
0.84 0.56 

 0.64 0.58 28 القهاد  ا بداههة

 0.36 0.88 6 الحماس في العمل

 0.56 0.65 7 ا خالص في العمل

 0.41 0.47 7 االنغماس في العمل

 0.56 0.63 20 االستغراق الوظهفي

ن مستوى ( لجمهع مجاالت المقهاس كانه أكبر مSigالقهمة االحتمالهة ) الجدول السابق أنَّ يتض  من 
وهيه  تم استخدام  ،توزيع البهانات لهره المجاالت يتبع التوزيع الطبهعي وبرلك فإنَّ ؛ α=  0.05الداللة 

االختبا ات المعيمهة لتحيهل فقرات االستبانة وا جابة هيى الفرضهات.

 المستخدمة في الدراسة حصائيةاإل المعالجات .4.7
يستتتتخدم لرا األمر بشتتتكل أستتتاستتتي ألغراض معرفة النستتتب المئوية والتكرا ات والمتوستتتط الحستتتابي:  -

 تكرا  فئات متغهر ما، ويتم االستفاد  منها في وصف ههنة الد اسة.

 .لحساب معامل " " المبات Cronbache Alfaمعامل ألفا كرونباخ اختبا   -

 .لحساب معامل المبات  Split Half Methodالتجزئة النصفهة اختبا   -

 لتعديل معامل المبات. تليمبا معادلة سبهرمان براون  -

يستتتتتتخدم لرا االختبا  لمعرفة ما  Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبا  التوزيع الطبهعي ) -
  ذا كانه البهانات تتبع التوزيع الطبهعي من هدم .

 هرسون لحساب معامل اال تباط ولإلجابة هيى الفرضهات المتعيقة بالعالقة.معامل ا تباط ب -

 أثر المتغهر المستقل هيى المتغهر التابع. لقهاس Stepwiseيجي االنحدا  الخطي التد   -

وذلك لمعرفة ا تفا  أو انخفاض استتتتتتتجابات أفراد الد استتتتتتة هن كل هبا   من  ؛المتوستتتتتتط الحستتتتتتابي -
 ساسهة.هبا ات متغهرات الد اسة األ
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وستتتتتتتتتط ( لمعرفة الفرق بهن متوستتتتتتتتتط الفقر  والمتOne Seample T.testليعهنة الواحد  ) Tاختبا   -
 "3الحهادي "

 اختبا  تحيهل التباين األحادي ليفرق بهن ثالث ههنات مستقية فأكمر. -

 
 ملخص الفصل الرابع .4.8

فتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتترا الفصتتتتتتتتتتل منهجهتتتتتتتتتتة الد استتتتتتتتتتة وإجراتاتهتتتتتتتتتتا، وأشتتتتتتتتتتا   لتتتتتتتتتتى  استتتتتتتتتتتعرض الباحتتتتتتتتتتث
اهتمادلتتتتتتتتتتتتا المتتتتتتتتتتتتنه  الوصتتتتتتتتتتتتفي التحيهيتتتتتتتتتتتتي، كمتتتتتتتتتتتتا أوضتتتتتتتتتتتت  الباحتتتتتتتتتتتتث مصتتتتتتتتتتتتاد  جمتتتتتتتتتتتتع البهانتتتتتتتتتتتتات 

فتتتتتتتتتتي الد استتتتتتتتتتة بنوههتتتتتتتتتتة المانويتتتتتتتتتتة واألولهتتتتتتتتتتة، واستتتتتتتتتتتعرض مجتمتتتتتتتتتتع والمعيومتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتتخدمها 
بيتتتتتتتتتتتغ هتتتتتتتتتتتددلم  الد استتتتتتتتتتتة المكتتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتتن العتتتتتتتتتتتاميهن بتتتتتتتتتتتوزا   الداخيهتتتتتتتتتتتة واألمتتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتوطني، حهتتتتتتتتتتتث

( موظًفتتتتتتتتتتتتتتتتا،  375( موظًفتتتتتتتتتتتتتتتتا، وتتتتتتتتتتتتتتتتتم اختهتتتتتتتتتتتتتتتتا  ههنتتتتتتتتتتتتتتتتة هشتتتتتتتتتتتتتتتتوائهة طبقهتتتتتتتتتتتتتتتتة قوامهتتتتتتتتتتتتتتتتا )10247)
ت المستتتتتتتتتتتحهة، واستتتتتتتتتتتتخدم الباحتتتتتتتتتتتث أدا  االستتتتتتتتتتتتبانة لجمتتتتتتتتتتتع البهانتتتتتتتتتتتات وأيًضتتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتخدم المقتتتتتتتتتتتابال

وأوضتتتتتتتتتت  الباحتتتتتتتتتتث الخطتتتتتتتتتتوات التتتتتتتتتتتي ات بعهتتتتتتتتتتا  هتتتتتتتتتتداد االستتتتتتتتتتتبانة بشتتتتتتتتتتكيها النهتتتتتتتتتتائي، ومتتتتتتتتتتن ثتتتتتتتتتتم 
ها ليتحقتتتتتتتتتق متتتتتتتتتن صتتتتتتتتتدق وثبتتتتتتتتتاث االستتتتتتتتتتبانة، وأخهتتتتتتتتتًرا  تتتتتتتتتتم أوضتتتتتتتتت  الطتتتتتتتتترق التتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتم استتتتتتتتتتخدام

هتتتتتتتتتتتتتتترض األدوات ا حصتتتتتتتتتتتتتتتائهة المستتتتتتتتتتتتتتتتخدمة فتتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتتره الد استتتتتتتتتتتتتتتة، وهيهتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتهتم تنتتتتتتتتتتتتتتتاول 
 ات الد اسة بإذن هللا في الفصل التالي.موضو  تحيهل البهانات واختها  فرضه
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 تمهيد

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة .5.1

 ةـــــــد في الدراســــمـك المعتـــــــالمح.5.2

 انةــــتبــــــرات اإلســــــــــــيل فقــــــــــتحل.5.3

 ةـــــــــيات الدراســــــــبار فرضــــــــــاخت.5.4

 ســــــل الخامـــــصـــــــص الفـــــــــملخ.5.5

 

 

 اقشتهاــانات ومنـــليل البيــحت
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 تحليل البيانات: الفصل الخامس
 تمهيد

وذلك من خالل ا جابة  ؛ا تحيهل البهانات واختبا  فرضهات الد اسةيتضمن لرا الفصل هرًض 
اتها، هن أستتتئية الد استتتة، واستتتتعراض أبرز نتائ  االستتتتبانة والتي تم التوصتتتل  لهها من خالل تحيهل فقر 

الرتبة  –لعيمي المؤلل ا –الحالة االجتماههة  –الجنس والوقوف هيى متغهراتها التي اشتتتتتتتتتتتتتتتميه هيى )
(، لرا تم  جرات المعالجات ا حصتتتائهة ليبهانات مكان العمل –المحافظة  –ستتتنوات الخدمة  –العستتتكرية 

( spssليد اسات االجتماههة )استخدام برنام  الرزم ا حصائهة  المتجمعة من استبانة الد اسة، حهث تم  
 وتحيهيها في لرا الفصل.ليحصول هيى نتائ  الد اسة التي سهتم هرضها 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية .5.1

 لخصائو ههنة الد اسة وفق البهانات الشخصهة. وفهما ييي هرٌض 

 ة وغير الصالحة(عدد االستبانات )الموزعة ونسبة االستبانات الصالح .1

 صالحةالغير الستبانات الصالحة واالستبانات  وض  ا( 29)جدول 
 النسبة المئوية  العدد  االستبانات

 %95.2 357 االستبانات الصالحة

 %4.8 13 صالحةالغهر االستبانات 

 %100 375 المجمو 

%( من 4.8من االستتتتتتبانات صتتتتتالحة، وأنَّ ما نستتتتتبت  ) %(95.2ما نستتتتتبت  ) أنَّ  الستتتتتابقن الجدول به  ي   
 االستبانات غهر صالحة.
االلتمام من   لى%( يرجع ذلك 95.2ما نسبت  من االستبانات الصالحة قد بيغ ) ويعزو الباحث أنَّ 

 مجتمع الد استتة لو فئة الضتتباط نَّ ، وأقبل الوزا   والعاميهن فهها بالبحث العيمي، وأللمهة هنوان الد استتة
 التمام الباحث في جمع االستبانات الموزهة.  لىيرجع ا يًض ب السامهة وتعاونهم مع الباحث، وأوالرت
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: .2
  وض  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي( 30)جدول 

 النسبة المئوية  العدد  المؤلل العيمي

4111.5 ية هامة فما دون ثانو 

6117.1 دبيوم متوسط

21560.2 بكالو يوس

 4011.2 د اسات هيها

 %100 357 المجموع

 
دبيوم %( أجابوا "17.1"، و)ثانوية هامة فما دون %( " أجابوا "11.5ما نسبت  ) أنَّ  السابقن الجدول به  ي  

.وا "د اسات هيها"%( أجاب11.2، و)"بكالو يوس%( " أجابوا "60.2"، و)متوسط

هتتتتة لال تقتتتتات بمستتتتتوالم العيمتتتتي، األمنالتمتتتتام و غبتتتتة منتستتتتبي األجهتتتتز    لتتتتىويعتتتتزو الباحتتتتث ذلتتتتك 
العيمهتتتتتتة  المتتتتتتؤلالتا  ليحصتتتتتتول هيتتتتتتى حتتتتتتافزً  عتتتتتتد  ي  قتتتتتتانون الترقهتتتتتتات المعمتتتتتتول بتتتتتت   أنَّ   لتتتتتتىبا ضتتتتتتافة 

تتتتتتتتتتته  الفرصتتتتتة لال تقتتتتتات التتتتتوظهفي، واتفقتتتتته لتتتتتره الد استتتتتي    نَّتتتتت الجامعهتتتتة، حهتتتتتث  متتتتتن  ل  ة متتتتتع د استتتتتة ك 
( متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبت  2014%( و)ماضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي،63.4( متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبت  )2016بوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنب،أ)
أكبتتتتتر نستتتتتبة متتتتتن المبحتتتتتوثهن لتتتتتم  أنَّ %( التتتتتتي أظهتتتتترت 84.7( متتتتتا نستتتتتبت )2013%(و)نصتتتتتا ،64)

( متتتتتتا نستتتتتتبت  2017متتتتتتن حميتتتتتتة شتتتتتتهاد  البكتتتتتتالو يوس، واختيفتتتتتته لتتتتتتره النتهجتتتتتتة متتتتتتع د استتتتتتة )صتتتتتتافي،
 .دبيوم متوسطمن حمية شهاد  الر من المبحوثهن النسبة األكب أنَّ وأظهرت  ،%(63)
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 :الرتبة العسكريةتوزيع أفراد العينة حسب  .3

  وض  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية( 31)جدول 
 النسبة المئوية  العدد  الرتبة العسكرية

2.6 لوات

2.6 همهد

113.1 هقهد

226.2 مقدم

8824.6  ائد

13337.3 نقهب

6919.3 مالزم أول

 308.4 مالزم

 %100 357 المجموع
 

%( 6.2، و)"هقهد%( " أجابوا "3.1"، و)همهد%( أجابوا "6"، و)لوات%( " أجابوا "6أدائهما نستتتتتتتتتتتتتتبت  )
"مالزم أول"، وا %( أجاب19.3%( أجابوا "نقهب"، و)37.3%( أجابوا " ائد"، و)24.6أجابوا "مقدم"، و)

 .%(8.4و)

هة، فطبهعة األمنالتوزيع النسبي والتد ج الهرمي ليرتب في المؤسسة   لىويعزو الباحث لره النتهجة 
لناك  نَّ  حهث  ،الههكل التنظهمي الهرمي تفرض التوستتتتتتتتتتتتع في الرتب الدنها مقابل محدودية الرتب العيها

ا تفا  نستتتتتتبة  تبة "نقهب" لوقف الرتب الستتتتتتامهة  احثويفستتتتتتر البتتعيق بالترقهات ليرتب العيها،  اشتتتتتتروطً 
بستتتبب تكدستتتها في وزا   الداخيهة، وأنَّ الرتب الستتتامهة أكمر من استتتتحقاق المستتتمهات الوظهفهة مما أدى 
 لى  يقاف لره الرتب، وب عد ذلك تم  يقاف جمهع الرتب السامهة سوات كان وجود مسمى وظهفي أو هدم 

لبعض المديرين العاميهن  دا ًيا  فقط بستتتتتبب األزمة المالهة التي تعهشتتتتتها هة وجوده واهتماد الرتب الستتتتتام
هة األمنحداثة تشتتتتتتكهل األجهز    لىبا ضتتتتتتافة وزا   الداخيهة ويعهشتتتتتتها قطا  غز  من حصتتتتتتا  غاشتتتتتتم، 

الفيسطهني المعمول   قانون الخدمة نَّ  حهث مما أدى  لى تراكم  تبة نقهب، ا العامية في قطا  غز  حالهً 
( 31وكون  في جدول  قم ) ،يحمل د جة البكالو يوس يحصتتتتتتتتتتتل هيى  تبة مالزم ن    مَ نَّ أنو هيى   يب
ذلك ا تفا  نستتبة النقهب  الباحث   يفستتر   ؛ولرا ا،هامً  (11)كمر من أ%( قد خدموا 68ظهر ما نستتبت  )أ

 %(.37.3وحصولها هيى نسبة )
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 :سنوات الخدمةتوزيع أفراد العينة حسب  .4
  وض  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة( 32)جدول 

 النسبة المئوية  العدد  سنوات الخدمة
 2.8 10 سنوات فأقل 5
 28.3 101 سنوات 6-10
 68.9 246 سنة فأكمر 10

 %100 357 المجموع
 

أقل من -6%( أجابوا "28.3"، و)فأقلستتتنوات  5%( " أجابوا "2.8ما نستتتبت  ) أنَّ  الستتتابقن الجدول به  ي  
 .سنة فأكمر" 10%( أجابوا "68.9، وأن ما نسبت  )"10

 10 متتتتتنستتتتتنوات ختتتتتدمتهم  تزيتتتتتد التتتتترين غيتتتتتب أفتتتتتراد العهنتتتتتةأ  أنَّ الستتتتتبب فتتتتتي  أنَّ ويعتتتتتزو الباحتتتتتث 
التغهتتتتترات التتتتتتي طتتتتترأت هيتتتتتى وزا   الداخيهتتتتتة فتتتتتي شتتتتتهر   لتتتتتى%(، 68.9فتتتتتأكمر متتتتتا نستتتتتبت  ) ستتتتتنوات

تتتتتهيتتتتتى رت أثَّتتتتت ا صتتتتتاحبها متتتتتن أحتتتتتداث، ومتتتتتم2007يونهتتتتتو متتتتتن العتتتتتام  وى العاميتتتتتة لهكيهتتتتتة وأهتتتتتداد الق 
وفتتتتتت  المجتتتتتال لزيتتتتتاد  العتتتتتدد هتتتتتن طريتتتتتق التوظهتتتتتف بهتتتتتدف تشتتتتتكهل  ،الفيستتتتتطهنهةفتتتتتي واز   الداخيهتتتتتة 

يرجتتتتتع ذلتتتتتك  ؛قتتتتتلستتتتتنوات فأ 5 ختتتتتدموا متتتتتن ن  َمتتتتت أنَّ و هتتتتتة وترتهتتتتتب لهكيهتهتتتتتا متتتتتن جديتتتتتد األمناألجهتتتتتز  
تتتتتتتتهعاب ألعتتتتتتتتدم استتتتتتتتت ويرجتتتتتتتتع ذلتتتتتتتتك ليحصتتتتتتتتا  المفتتتتتتتتروض هيتتتتتتتتى  ،ة المالهتتتتتتتتةزمتتتتتتتتبستتتتتتتتب األدد فتتتتتتتتراد ج 

 المحافظات الجنوبهة.
 :المحافظةتوزيع أفراد العينة حسب  .5

  وض  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة( 33)جدول 
 النسبة المئوية  العدد  المحافظة

16546.2  ف 

7420.7 خانهونس

246.7 الوسطى

7721.6 غز 

 174.8 الشمال

 %100 357 المجموع
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%( 6.7"، و)خانهونس%( أجابوا "20.7"، و) ف %( " أجابوا "46.2ما نسبت  ) أنَّ  السابقن الجدول به  ي  
%( أجابوا "الشمال".4.8%( أجابوا "غز "، و)21.6، و)"الوسطى" أجابوا "

حافظة غز  يعميون في األقستتتتتتام وجود هدد كبهر من م  لى%(، 21.6و الباحث لره النتهجة )ويعز  
األمر الري يبر  الفا ق الكبهر والزياد  في هدد  ؛رف وتتواصل مع بتاقي المحتافظتاتالمركزية والتي تش

النستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة  العاميهن، مقا نة مع باقي المحافظات، ولرا ما يتفق مع مجتمع الد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، و بما زياد 
األمن الوطني( ويعود لمركزية ممل) لهئة الحدود، %(، في محافظة  ف  لوجود بعض األجهز  ا46.2)
كون الباحث  ؛ستبانة ف  بد جة أكبر في تعبئة اال بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكل  ئهس لتعاون العاميهن في محافظةا يًض أ

(، أن نسبة 2017ة ) بهع،لره الد اسة مع د اس هيعمل ضمن مرتبات وزا   الداخيهة برف ،  وقد اختيف
 الباحث ذلك حسب سكن الباحث القائم بالد اسة. %( ويفسر13.5محافظة  ف  كانه )

 :مكان العملتوزيع أفراد العينة حسب  .6
  وض  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل (34)جدول 

 النسبة المئوية  العدد  المحافظة

18852.7 الداخييقوى األمن 

9225.8 قوات األمن الوطني

6317.6 مركزيةا دا ات ال

 143.9 قوات المخابرات العامة

 %100 357 المجمو 

 

قوات %( أجابوا "25.8"، و)قوى األمن الداخيي%( " أجابوا "52.7ما نستتتتبت  ) أنَّ  الستتتتابقن الجدول به  ي  
 %( أجابوا "قوات المخابرات العامة".3.9، و)"ا دا ات المركزية%( " أجابوا "17.6"، و)األمن الوطني

)جهاز  :ممل ،األمنتضتتتتم األقستتتتام المركزية لقطا   الداخيي األمنقوى  أنَّ   لىالباحث ذلك  وعز وي
والحماية( والتي يقع هيى هاتقها  األمن الداخيي، جهاز الدفا  المدني، وجهاز األمنالشتتتتتتتتتتتتتترطة، جهاز 

لتنفهر بما تفرضتتتتتتتتتتت  وتولي ا ،واآلدابوحفظ النظام العام ، وتوفهر الطمأنهنة ليمواطنهن  ،خدمة الشتتتتتتتتتتتعب
التتتتداخيي  األمنبقوى  لره النستتتتبة تتوافق مع نستتتتبة العاميهن أنَّ كما  ،هيهها القوانهن واليوائ  من واجبات

تتبتة العتاميهن في جهتازيته أكمر من ثيمي مجتموالتي ممَّ  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة، بهنمتا جتاتت نست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت المختابرات  ع التدا ست
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 جهاز اتذلتتتك لحتتتداثتتتة أنش وى األخرى، ويعزو البتتتاحتتتثمقتتتا نتتتة بتتتالق  ( %3.9)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتةالعتتتامتتتة األقتتتل بنستتت
ئبرات العامة، حهث أ  المخا التعههن في لرا  أنَّ يزال في مرحية التأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهس، كما  م وال2014هام  ن شتتتتت 

، ل هيههمت الممهز  والموالب الخاصتتتتتتتة والتي يصتتتتتتتعب الحصتتتتتتتو الموظفهن من ذوي القد   الجهاز يحتاج
 .اموظفً  (400)تجاوز  ال يفه العاميهن حهث  نَّ هدد

 (Ozent et, 2012) المحك المعتمد في الدراسة .5.2

فقد تم تحديد طول الخاليا في مقهاس لهكرت الخماستتتتتتتتتي من خالل  لتحديد المحك المعتمد في الد استتتتتتتتتة
المقهاس ليحصتتتتول ( ومن ثم تقستتتتهم  هيى أكبر قهمة في 4=1-5حستتتتاب المدى بهن د جات المقهاس )

أقل قهمة في المقهاس )بداية   لىذلك تم  ضتتتتتتتتتتتتتتتافة لره القهمة  ب عد( و 0.8=5 4هيى طول الخيهة أي )
وذلك لتحديد الحد األهيى لهره الخيهة، ولكرا أصتتب  طول الخاليا كما لو  ؛المقهاس ولي واحد صتتحه 
 موض  في الجدول التالي : 

 ك المعتمد في الدراسةالمح (35)جدول 
 درجة التأ يد الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخفض جًدا 36% -% 20 1.80 – 1
 منخفض %52 -% 36أكبر من  2.60 – 1.80أكبر من 
 متوسطة %68 -% 52أكبر من  3.40 – 2.60أكبر من 
 مرتفع %84 -% 68أكبر من  4.20 – 3.40أكبر من 

 جًدامرتفع  %100 -% 84أكبر من  5 - 4.20أكبر من 
6.  

االستجابة، اهتمد الباحث هيى ترتهب المتوسطات الحسابهة ولتفسهر نتائ  الد اسة والحكم هيى مستوى 
هيى مستتتتتوى المجاالت ومستتتتتوى الفقرات في كل مجال، وقد حدد الباحث د جة الموافقة حستتتتب المحك 

 المعتمد ليد اسة.
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 تحليل فقرات االستبانة .5.3
فقرات االستبانة، وتعتبر الفقر  لتحيهل (One Sample T test)ليعهنة الواحد   tستخدام اختبا  تم ا

 tالمحسوبة أكبر من قهمة  tايجابهة بمعنى أن أفراد العهنة يوافقون هيى محتوالا  ذا كانه قهمة
%(، 60ن والوزن النسبي أكبر م 0.05أقل من  القيمة االحتمالية)أو 1.97الجدولهة والتي تساوي 

المحسوبة   t قون هيى محتوالا  ذا كانه قهمةوتعتبر الفقر  سيبهة بمعنى أن أفراد العهنة ال يواف
والوزن النسبي  0.05أكبر من   القيمة االحتمالية)أو 1.97الجدولهة والتي تساوي  tأصغر من قهمة 

 %(.60أقل من 

 اإلبداعية: القيادة أوال  

 اإلبداعيةبعاد القيادة تحليل أ ▪
 اإلبداعية وض  تحليل أبعاد القيادة ( 36)جدول 

الوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 2 0.00 28.7 79.2 0.633 3.96 الحساسهة ليمشكالت

 3 0.00 25.6 78.2 0.669 3.91 األصالة

 1 0.00 30.1 80.3 0.635 4.01 الطالقة

 4 0.00 22.3 77.5 0.74 3.88 المرونة

  0.00 30.8 78.8 0.577 3.94 بشكل عام اإلبداعيةالقيادة  .1

%( مرتفع،  وجات الطالقة 78.8يوضتت  أنَّ الوزن النستتبي لمحو  القهاد  ا بداههة بيغ ) الستتابقالجدول 
%( وييه  79.2نستتتتبي )ة ليمشتتتتكالت بوزن %(، وييه  الحستتتتاستتتته80.3بوزن نستتتتبي ) في المرتبة األولى

 %(. 77.5%( وييه  المرونة هيى بوزن نسبي )78.2بوزن نسبي ) األصالة

 لى وهي القهادات بوزا   لنسبة مرتفعة  بوزارة الداخلية اإلبداعيةالقيادة ويعزو الباحث حصول 
 حستتتتاستتتتهم ى اد ، با ضتتتتافة  لالداخيهة من جمهع المستتتتتويات ا دا ية بالمفالهم واألستتتتالهب الحديمة ليقه

  المباد   في المناخ اظهوإ ،هيى ا نجاز وتحمل المستتتتتتتتتتتتؤولهة وممابر قو  هزيمة ولديهم  ،بالمشتتتتتتتتتتتتكالت
ا  العاميهن هيى تقديم خبراتهم قنوجرب وإ ،الري يشتتتتتتتتتتتتجع العاميهن ويحفزلم هيى المباد ات المناستتتتتتتتتتتتب

ويفستتتتتتتتتتتر  ا بدا ،داف المرجو  بنمط قائم هيى لا بداههة، واكتشتتتتتتتتتتتتاف موالبهم نحو تحقهق األفكا لم وأ
الباحث ذلك؛ الختها  وزا   الداخيهة القاد  أصتتتتتتتحاب المناصتتتتتتتب ا شتتتتتتترافهة وفق أستتتتتتتس ومعايهر  دا ية 
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حديمة، كما ت جرى بعض الدو ات المتعيقة بالمها ات القهادية وتنمهة القد ات ا بداههة، وتستتتتتتتتتتتتتتهم الوزا   
نها هفي  تاحة الفرص لألفكا  المبد ا وجود  دا   متوستتطة ود  ة من خالل توفهر الوستتائل المطيوبة وأيضتتً

تستتتتتتتتتتتتتتتاهد القاد  في تحويل األفكا  ا بداههة  لى واقع حقهقي ميموس، والتي تزيد من قد   القاد  هيى 
  ل  وقد قام الباحث بإجرات مقابالت مع كٌ ا بدا ، ووجود متابعة مباشتتتتتر  ومستتتتتتمر  من قبل ا دا   العيها، 

" لدى القهاد  بوزا   الداخيهة همل هيى التطوير والتحستتتتتتتتهن المستتتتتتتتتمر، من  د أنَّ ك  من )العمرني( الري أ
د  " تعمل القهاد   بوزا   الداخيهة كَّ و )المشتتتتتتوخي( الري أ "ا بداههةخالل تشتتتتتتجهع وتدههم طرح األفكا  
من  ل  واتفقه الد استتتتتتتتتة الحالهة مع كٌ  لألفراد المختيفة بالوزا  " ا بداههةهيى تشتتتتتتتتتجهع وتحفهز المباد ات 

%( 73( ما نستتتتتبتها )2017%( مرتفعة ود استتتتتة )أبو كيوب،78( ما نستتتتتبتها )2016نعمة،أبو د استتتتتة )
( ما 2018%( مرتفعة ود استتتتتتتتتة )أبو حهش،88.7(  ما نستتتتتتتتتبتها )2016،مرتفعة ود استتتتتتتتتة )أبو ستتتتتتتتتاهد

( 2012( ود استتتتتتة )الستتتتتتيمي،2012 من )الغامدي،ل  كٌ مرتفعة، وتختيف مع د استتتتتتة  %(78.60نستتتتتتبتها)
 ( حهث أظهرت النتائ  د جة مما سة القهاد  ا بداههة جاتت بد جة متوسطة.2012ود اسة )الحا ثي،

 الحساسية للمشكالتاألول:  الب عدتحليل فقرات  .1

هن آ ات أفراد ههنة والري يب   (37)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 .الحساسهة ليمشكالتالب عد األول  في فقراتلد اسة ا

 األول: الحساسية للمشكالت الب عدتحليل لفقرات ( 37)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

توقع مشتتتتتكالت العمل يمتيك القد   هيى  1
 3 0.00 25.4 81.4 0.795 4.07 حدوثها.قبل 

 يطيع هيى كل ما لو جديد لزياد  قد ت  2
 2 0.00 26.5 81.5 0.766 4.08 .هيى مواجهة المشكالت المستقبيهة

 أنفسهميشجع العاميهن هيى التعبهر هن  3
 5 0.00 20.1 80 0.942 4 وهن مشكالتهم.

 1 0.00 23.6 81.6 0.865 4.08 العاميهن. شكاوى يحرص هيى قرات   4

يضتتتتتتع الحيول المناستتتتتتبة ليمشتتتتتتاكل التي  5
 4 0.00 23.9 80.2 0.798 4.01 يواجهها العاميون.

يمتيك القد   هيى التركهز الشتتتتتتتتتتتتتديد  غم  6
 6 0.00 20.7 78.5 0.848 3.93 كمر  المعوقات والمشتتات.

بعض الد استتتتتتات المستتتتتتتقبيهة  يقوم بعمل 7
 7 0.00 10.1 71.4 1.07 3.57 زمات المتوقعة.لحل األ

  0.00 28.7 79.2 0.633 3.96 جميع الفقرات
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 (%79.2) "الحساسية للمشكالتأنَّ الوزن النسبي ليب عد األول "تبهن النتائ  من خالل الجدول السابق 
( 0.00( وكانه القهمة االحتمالهة )%60.0) أكبر من( أي 3االفتراضهة العدد )القهمة ولو أكبر من 

وكرلك د جة ، كانه  يجابهة الب عدهيى لرا  المبحوثهناستجابات  لرا يعني أنَّ (، و 0.05)من لي أقل و 
 تأيهد لرا المجال "مرتفع".

ويفستتتر  ،%( مرتفعة79.2نستتتبة )ب هيى المرتبة المانهة الحســاســية للمشــكالت ب عدوقد حصتتتل 
أخطات ونواحي النقو كالت و ووهي بوجود مشتتتتتتتتتتتتتت القهاد  بوزا   الداخيهة لديها  د اك بأنَّ ذلك الباحث 

من خالل المتابعة المستتتتتتتتمر  والدائمة هن طريق المديرين في المناصتتتتتتتب والقصتتتتتتتو  في أي موقف ما، 
ت العاميهن والتنبؤ بالمشتتتتتتتكالت ا شتتتتتتترافهة واليجان الرقابهة التي تشتتتتتتتكيها وزا   الداخيهة لمتابعة وتقههم أدا

)هاشو ( " أنَّ لناك و َش همل  لمعرفة نقاط الضعف  المستقبيهة، ومن خالل مقابية أجرالا الباحث مع
والمشتتتتتتكالت التي يواجهها العاميهن، ولل لها آثا  مستتتتتتتقبيهة، ويتم العمل هيى تالفي لره المشتتتتتتكالت، 

ا لناك استتتبانة توز  في بداية كل هام هي ى الموظفهن، لكل الدو ات الحاصتتيهن هيهها؛ وبرلك يتم وأيضتتً
بة ليعاميهن، والعمل هيى تنفهر خطة تطويرية باالحتهاجات المطيوبة حستتتتتتتتتتتتب معرفة االحتهاجات المطيو 

اًل في مكان ، من أجل تالفي المشتتتكالت المستتتتقبيهة"،  وقد اتفقه الد استتتة التخصتتتصتتتات لكل العاميهن ك 
 %( مرتفعة.82.2( ما نسبتها )2016د،الحالهة مع د اسة )أبو ساه

المرتبة األولى في ترتهب فقرات لرا في  " العاملين كاوى " يحرص على قراءة ش(: 4جاتت الفقر  )وقد 
والقهمة  ،%(60.0( أي أكبر من )3ولو أكبر من العدد ) (%81.6)بيغ الوزن النسبي  حهث ،الب عد

اآل اَت كانه في لره الفقر   يجابهة   نَّ أمما يدل هيى  (0.05) من أقلولي  (0.00)االحتمالهة تساوي 
  جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". د نَّ أحسب المبحوثهن، 

الداخيهة لقرات  شكاوى   %( اللتمام القهاد  بوزا  81.6ويعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  بنسبة )
 تفهمٌ لناك فاذا كان  ،لألمو فهم  سوت   يوجدنَّ أم أمن وجود مشكية بالفعل  والتأكد ،بالتمامالعاميهن 
النظر، وقد اتفقه نتائ  الد اسة الحالهة مع د اسة )أبو  وتقريب وجهات  توضهح هيههايجب  خاطئ
" يطيع هيى كل  الفقر  الحاصية هيى المرتبة المانهة نَّ %( مرتفعة حهث  76( ما نسبت  )2016نعمة،
خيهة تتابع القهاد  في وزا   الدا نَّ جهة المشكالت المستقبيهة " تؤكد أجديد لزياد  قد ت  هيى موا ما لو

جل مواجهة المشكالت، وتؤكد الفقر  الحاصية هيى المرتبة المالمة " يمتيك القد   يمة من أاألسالهب الحد
 و ،مستقبل لحدوث أي مشكيةهيى توقع مشكالت العمل قبل حدوثها" وتؤكد لره الفقر  هيى التنبؤ بال
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احث مع )سالمة( بية أجرالا البلدى القهاد   ؤية استشرافهة من اجل مواجهة المشكالت، ومن خالل مقا نَّ أ
ويتم التعامل معها وتقريب وجهات النظر  ،لدى العاميهن : "لناك مرونة في استقبال الشكاوى نَّ د أك  أ
 .و غهر مركزية"ل لحل المشاكل سوات مركزية أشكَّ خاصة ت  وضع الحيول المناسبة لها من خالل لجنة و 

 "زمات المتوقعة اسات المستقبيهة لحل األبعض الد يقوم بعمل ( ولي:"7بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
%( والقهمة االحتمالهة 60.0( أي أكبر من)3%( ولي أكبر من العدد )71.4حهث بيغ الوزن النسبي )

اآل ات في لره الفقر   يجابهة، وأنَّ د جة  نَّ أمما يدل هيى ( 0.05( ولي أقل من )0.00ليفقر  بيغه )
 التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". 

وحصولها هيى المرتبة األخهر  وكأحد %( مرتفعة، 71.4زو الباحث ا تفا  لره الفقر  بنسبة )ويع 
زمات والمشكالت والتعامل مع وا بالعديد من األالعاميهن في وزا   الداخيهة قد مر   التفسهرات الممكنة أنَّ 
ات مستقبيهة لحل  اسزمات وهمل داألالتي جعيتهم قاد ين هيى توقع  قطا  غز أزمات متتالهة في 
ومن خالل مقابية أجرالا الباحث مع )هاشو ( قال: "أنَّ لناك بعض الدو ات  المشكالت المتوقعة،

ا دا ية ليقهاد  بوزا   الداخيهة من أجل القضات هيى المشكالت قبل حدوثها وأيضا لناك برام  ممل 
 م معها وتههئة القهاد  ليتعامل مع األزمات "ميهالمناو ات التي تنفهرلا الوزا   لألجهز  األمنهة وكهفهة تعا

القهاد  تمتيك خبر  هميهة في  دا   االزمات  نَّ أ( التي توصيه في نتائجها 2017سيهم، واتفقه مع د اسة )
ستمما  جمهع ا مكانهات لهرا الغرض، وقد اختيفه الد اسة الحالهة مع د اسة) البيبهسي، األمنهة وتقوم با

وباقي األزمة لتحقهق التنسهق بهن فريق  دا   األزمة ضرو   ضبط هميهة  دا   ب هأوص( التي 2016
 ا دا ات العامية.

 األصالة: ثانيال الب عدتحليل فقرات    .2
    

ن آ ات أفراد ههنة والري يبه   (،38)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 األصالةني الب عد الما في فقراتالد اسة 

 الثاني: األصالة الب عدتحليل لفقرات ( 38)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

يبحث باستمرا  هن األفكا   1
 ات.ا بداهالجديد  و 

4.05 0.861 81 23 0.00 1 

فن  دا   النقاش  يتمتع بمها ات 2
 والحوا  بهن العاميهن.

3.97 0.872 79.4 21 0.00 3 
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يتجنب األسالهب الروتهنهة قد   3
 ا مكان.

3.72 0.986 74.4 13.8 0.00 7 

يمتيك القد   هيى  قنا   4
خرين أثنات التعامل معهم اآل

 جديد .بأفكا  
4.01 0.864 80.1 22 0.00 2 

ل هماينجز ما ي سند  له  من أ  5
 بأسيوب مبتكر ومتجدد.

3.96 0.881 79.2 20.5 0.00 4 

عالقات بطريقة مختيفة يد ك ال 6
 .هن اآلخرين

3.92 0.886 78.3 19.5 0.00 5 

يمهل لألهمال التي فهها تحد   7
 مكانهات .لقد ات  وإ

3.74 1.003 74.8 14 0.00 6 

  0.00 25.6 78.2 0.669 3.91 جميع الفقرات

%( ولو أكبر من 78.2) "األصالةالماني " الب عدالوزن النسبي  أنَّ ن النتائ  تبه   السابق من خالل الجدول 
لي أقل من ( و 0.00%( وكانه القهمة االحتمالهة )60.0( أي أكبر من )3العدد ) القهمة االفتراضهة

أيهد لرا وكرلك د جة ت، كانه  يجابهة الب عداستجابات المبحوثهن هيى لرا  ولرا يعني أنَّ  ،(0.05)
 .المجال " مرتفع"

لها القهاد  بوزا   الداخيهة  نَّ ، ويفسر الباحث بأ%( مرتفعة78.2األصالة نسبة ) ب عدوقد حصل 
لتتديهتتا القتتد   هيى  تهتتان أفكتتا  جتتديتتد  ونتتاد   وغهر مرتبطتتة بتكرا  أفكتتا  مهتتل  لى التجتتديتتد والتطوير و 

وزا   الداخيهة تبحث هن ا بدا  الري ترتكز هيه  في ، وأنَّ القهاد  بستتتتتابقة، بعهد  هن المألوف والشتتتتتائع
 حل في ومها   كفات  القهاد  بوزا   الداخيهة لديها أنَّ  هيى امؤشتتتتتتتتتتتتتترً  يعطي ولراحل المشتتتتتتتتتتتتتتكالت، 

 يستتتتتتتتخدمون  يجعيهم ما التقيهدية بالطرق  حيها يمكن ال المشتتتتتتتكالت بعَض  لناك نَّ   حهث المشتتتتتتتكالت،

 وقد اتفقه، المبتكر  الحيول بتطبهق يستتتتتتم  الوزا   داخل العمل أنَّ   لى با ضتتتتتتافة تقيهدية،ال غهر الحيول
 ة ود استتتتتتتتتتتتة %( مرتفع74.4( ما نستتتتتتتتتتتتبتها )2016من )أبو ستتتتتتتتتتتتاهد،  ل  مع د استتتتتتتتتتتتة ك  نتائ  الد استتتتتتتتتتتتة 

%(مرتفعة ود استتة 77( ما نستتبتها )2018%( ود استتة )أبو حهش،74.2)ا( ما نستتبته2017)أبو كيوب،
 مرتفعة.%( 76.4( ما نسبتها )2012%( مرتفعة ود اسة )شقو  ،81.5)( ما نسبتها 2016)الشاهر،
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المرتبة األولى في ترتهب في  " اتا بداهيبحث باستمرا  هن األفكا  الجديد  و  "( 1جاتت الفقر  )وقد 
 ،%(60.0( أي أكبر من )3ولو أكبر من العدد ) (%81)بيغ الوزن النسبي  حهث ،الب عدفقرات لرا 
اآل ات كانه في لره الفقر   نَّ أمما يدل هيى  ،(0.05) من أقلولي  (0.00)مالهة تساوي والقهمة االحت

  يجابهة حسب المبحوثهن، وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". 

جديد  وناد   وغهر  %( اللتمام القهاد  بإتهان أفكا 81ويعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  بنسبة )
( ما 2017أبو كيوب،حهث اتفقه مع د اسة ) ،ابقة، بعهد  هن المألوف والشائعمرتبطة بتكرا  أفكا  س

مها ات ليتجديد والتطوير وامتالكهم لي ( بمهل المديرين2009د اسة )العجية،%( مرتفعة، و 76نسبت  )
ا  هن األفك البحث نَّ بأسيوب متجدد، ويرجع الباحث ذلك ألههم سند  نجاز ما ي  ا دا ية التي تمكنهم من  

ي تؤدي لحل المشكالت ا دا ية، ويكون لديهم ولي الت ،ات لي أساس العمل ا دا ي ا بداهالجديد  و 
 ويعمل هيى تنمهة األفكا . ،مها   هالهة في فن النقاش والحوا  وإقنا  اآلخرين

الوزن  "، حهث بيغ يتجنب األسالهب الروتهنهة قد  ا مكان ( ولي: "3بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
%( والقهمة االحتمالهة ليفقر  بيغه 60.0( أي أكبر من)3%( ولي أكبر من العدد )74.4النسبي )

اآل ات في لره الفقر   يجابهة، وأنَّ د جة التأيهد لهره  نَّ أمما يدل هيى (، 0.05( ولي أقل من )0.00)
 الفقر  "مرتفع". 

في لرا المجال، وقد بيغه ما نسبت  المرتبة األخهر  حصول لره الفقر  هيى ويعزو الباحث 
ظهر وي ،بالعمل ويفسر الباحث ذلك اللتمام القهاد  باألسالهب ا دا ية الحديمة والتمامهم %(،74.4)

  لىالميل وهدم االنسجام مما يؤدي   لىوتجنب الروتهن واألفكا  التي تؤدي  ،د جة هالهة من الفاهيهة
ون بالميل من كمر  ا جراتات الشكيهة والروتهنهة دون النظر يصاب فالمديرين ؛هدم ا نجاز في العمل

واتفقه الد اسة الحالهة  جنب التكرا  الري يؤدي  لى الميل،من الروتهن لت ، فهحاولوا تغههر جزت  لإلنجازات
 ، ( مرتفعة2010%( مرتفعة ود اسة )أبو لهن،73.8(، بيغه نسبة)2016من )أبو نعمة،  ل  مع د اسة ك  
  .(2009ع د اسة )خيف،واختيفه م

 

 

 



131 
 

 

 الطالقة: الثالث الب عدتحليل فقرات  .3
    

والري يبهن آ ات أفراد ههنة  (39)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 الطالقةالب عد المالث  في فقراتالد اسة 

 ث: الطالقةالثال الب عدتحليل لفقرات ( 39)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

الحيول يمتيك القد   هيى اقتراح  1
 السريعة لمواجهة مشكالت العمل.

4.14 0.831 82.9 26 0.00 2 

يمتيك القد   هيى توظهف أكبر قد   2
 ممكن من األلفاظ ليداللة هيى فكر 

 معهنة.
4.01 0.818 80.1 23.2 0.00 4 

يضع مقترحات هديد   لحل المشكية  3
 الواحد .

3.91 0.804 78.2 21.3 0.00 6 

البديهة في الظروف يبدي سرهة  4
 المختيفة.

3.94 0.901 78.9 19.8 0.00 5 

 1 0.00 28.7 83.1 0.763 4.16 فكا ه بكل طالقة.يعبر هن أ 5

لمواضهع يتحدث باستفاضة حول ا 6
 المتعيقة بالعمل.

4.06 0.813 81.3 24.7 0.00 3 

كمهر  ومتنوهة في فتر  ا فكا ً يطرح أ 7
 قصهر . 

3.87 0.891 77.4 18.4 0.00 7 

  0.00 30.1 80.3 0.635 4.01 جميع الفقرات

و أكبر من ول (%80.3) "الطالقةأنَّ الوزن النسبي ليب عد المالث "تبهن النتائ  من خالل الجدول السابق 
لي أقل من ( و 0.00القهمة االحتمالهة )( وكانه %60.0) ( أي أكبر من3االفتراضهة العدد )القهمة 

وكرلك د جة تأيهد لرا ، كانه  يجابهة الب عدهيى لرا  المبحوثهناستجابات  لرا يعني أنَّ (، و 0.05)
 المجال "مرتفع".

ويفستتتتتتتتر  ،ة، هيى المرتبة األولىمرتفع %(80.3نستتتتتتتتبة ) الطالقة ب عدويعزو الباحث حصتتتتتتتتول 
نتتتاج العتتديتتد من األفكتتا  الجتتديتتد  في وحتتد  زمنهتة وزا   التتداخيهتتة هيى  العتتاميهن في  ذلتتك لقتتد   البتتاحتتث

، ويفسر الباحث ذلك لوجود خبر  ليقهاد  بالعمل األمني ولديهم ثابتة، كرلك سرهة استرجا  لره األفكا 
ايشتتتتتتتتتها وزا   الداخيهة من كمر  األزمات فعزز لديهم القد   التي ه ستتتتتتتترهة البديهة في الظروف المختيفة
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القهاد   نَّ أ  لى اولرا يعطي مؤشتترً  ى  طالق مجموهة من األفكا  لمعالجة قضتتهة معهنة أو حدث ما،هي
وتتفق مع د استتتتتتتتتتتتتتة )أبو بوزا   الداخيهة لديها القد   هيى تقديم أكمر من فكر  في وقه زمني قصتتتتتتتتتتتتتتهر، 

( 2009لعجية،ف مع نتائ  د استتتتتتتتتتة )ا%(، وتختي78.8الطالقة بيغ ما نستتتتتتتتتتبت  ) عدب   نَّ (، أ2016نعمة،
 والتي بيغه نسبة الطالقة فهها متوسطة.

 ،الب عدفي ترتهب فقرات لرا  األولىالمرتبة في  " فكا ه بكل طالقةيعبر هن أ "(: 5جاتت الفقر  )وقد 
والقهمة االحتمالهة  ،%(60.0أكبر من )( أي 3ولو أكبر من العدد ) (%83.1)بيغ الوزن النسبي  حهث

اآل ات كانه في لره الفقر   يجابهة حسب  نَّ أمما يدل هيى  ،(0.05) من أقلولي ، (0.00)تساوي 
 المبحوثهن، وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". 
 لمعرفة القهاد هيى مرتبة أ %( وحصيه هيى 83.1ويعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  بنسبة )

ل هيه  اقتراح حيول فو ية لهره المشكالت،  بطبهعة المشكالت التي تقع في المجال األمني لرلك ت سه  
وأنَّ معظم المشكالت األمنهة والتي تتعيق باألمن أو بالعمل ا دا ي فهسهل هيى القهاد  طرح أفكا  بكل 

القد   هيى  زا   الداخيهة لديها نَّ القهاد  بو طالقة سوات كانه فكرية أو لفضهة، ولرا يعطي مؤشًرا بأ
هدد كبهر من األفكا  في وقه محدد وذلك بصرف النظر هن نو  لره األفكا  أو مستوياتها   لىالتوصل 
%( 75.4( حهث ما نسبتها )2017بها، حهث اتفقه الد اسة الحالهة مع د اسة )أبو كيوب،أو جوان

شكالت التي تقع في مجاالت  دا ية  لرلك يسهل سبق بطبهعة الممرتفعة، ويرجع ذلك بعيم القهاد  الم
 هميهة اقتراح الحيول الفو ية ليمشكالت.

" حهث بيغ الوزن  كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر  افكا ً ( ولي:" يطرح أ7بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
قر  بيغه االحتمالهة ليف%( والقهمة 60.0( أي أكبر من )3%( ولي أكبر من العدد )77.4النسبي )

اآل ات في لره الفقر   يجابهة، وأنَّ د جة التأيهد لهره  نَّ أمما يدل هيى (، 0.05(، ولي أقل من )0.00)
 مرتفع". الفقر  "

مرتبة  %(، وحصتتتتيه هيى أدنى77.4ما نستتتتبت  )بيغه  يعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  حهثو 
فكرية ولفظهة وتصتتتتتو ية  لداخيهة لديها قو  طالقة   االقهاد  بوزا نَّ بأ لرافي لرا المجال ويفستتتتتر الباحث 

لفاظ ذات المعنى الواحد،  نتاج أكبر قد  ممكن من األو ى التوصتتتتتتتتتتتتتتل ألفكا  ترتبط بفكر  ما أوقد   هي
%( واختيفه مع 72.9( مرتفعة حهث حصتتتتتتتتتتتتيه هيى نستتتتتتتتتتتتبة )2017واتفقه مع د استتتتتتتتتتتتة )أبو كيوب،
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ويرجع ذلك لوجود مها   هقيهة  ا( مرتفعة جدً %85.5( حهه حصيه هيى نسبة )2010د اسة)العجية،
 تستخدم لتولهد فكر ينساب بحرية تامة في ضوت هدد من األفكا  ذات العالقة.

 المرونة: الرابع الب عدتحليل فقرات  .4
    

والري يبهن آ ات أفراد ههنة  (،40)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 المرونةالب عد الرابع  ي فقراتفالد اسة 

 الرابع: المرونة الب عدتحليل لفقرات ( 40)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

التعاطي مع األفكا  ي يمتيك القد   ف 1
 1 0.00 20.9 79.4 0.875 3.97 يسر.الجديد  لتطوير العمل بتيقائهة و 

لوجهة  ا يتقبل النقد ولو كان مخالفً  2
 7 0.00 13.1 74.1 1.015 3.7 نظره.

يمتيك القد   هيى التكهف مع طبهعة  3
 3 0.00 19.2 78 0.884 3.9 المختيفة.المواقف 

يتعامل بمرونة مع العاميهن والزمالت  4
 5 0.00 16.1 77.3 1.013 3.87 .ا بدا لتنمهة 

يمن  العاميهن بعض الصالحهات التي  5
 4 0.00 15.5 77.6 1.077 3.88 تسهل العمل.

يته  لآلخرين فرصة  بدات  أيهم  6
 6 0.00 16.4 77.2 0.993 3.86 لالستفاد  منهم.

 2 0.00 20.7 79 0.866 3.95 يتكهف مع المواقف المختيفة في العمل. 7

  0.00 22.3 77.5 0.74 3.88 جميع الفقرات 

ولو أكبر من  (%77.5) "المرونةأنَّ الوزن النسبي ليب عد الرابع "تبهن النتائ  من خالل الجدول السابق 
لي أقل من ( و 0.00( وكانه القهمة االحتمالهة )%60.0) ( أي أكبر من3)االفتراضهة العدد القهمة 

وكرلك د جة تأيهد لرا ، انه  يجابهةك الب عدهيى لرا  المبحوثهنلرا يعني أن استجابات (، و 0.05)
 المجال "مرتفع".

%( مرتفعة، هيى 77.5)وحصتتيه هيى ما نستتبت   المرونةلب عد  ويعزو الباحث النتهجة الستتابقة
ذلك بحرص القهاد  بوزا   الداخيهة هيى التكههف مع الظروف المحهطة المرتبة الرابعة ويفستتتتتتتتتتتتر الباحث 

مع األوضتتتتا    يتكهفوان  التالي تطوير أنفستتتتهم وأفكا لم؛ وذلك بأوالتي نعهشتتتتها خاصتتتتة في قطا  غز  وب
اجتهازلم هدد و العاميهن في وزا   الداخيهة ويفستتتتتتتر الباحث ذلك لخبر  ، والظروف التي تتطيبها المشتتتتتتتكية
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ليتعامل بما تقتضته  مصتيحة العمل، مما يعطي مؤشتًرا بأن لدى  من الد و ات ويتمتعون بمها ات هالهة
وتتفق الد استتتة الحالهة مع الداخيهة القد   هيى التعامل مع المشتتتكالت الطا ئة بكل مرونة،     القهاد  بوزا

ود استتتتتتتة ( 2010( و)أبو لهن،2010%( ود استتتتتتتة )خيف،77ن نستتتتتتتبي )( بوز 2016د استتتتتتتة )أبو نعمة،
%( ود استتتتتتتة 80.7( بوزن نستتتتتتتبي)2016%( ود استتتتتتتة )الشتتتتتتتاهر،77.4( بوزن نستتتتتتتبي )2012)شتتتتتتتقو  ،
 ( حهث حصل مجال المرونة هيى د جة كبهر .2008ود اسة )اليهمي، ( 2008)السيمي،

في  " األفكا  الجديد  لتطوير العمل بتيقائهة ويسرالتعاطي مع ي يمتيك القد   ف "(: 1جاتت الفقر  )وقد 
( 3ولو أكبر من العدد ) (%79.4)بيغ الوزن النسبي  حهث ،الب عدالمرتبة األولى في ترتهب فقرات لرا 

 نَّ أمما يدل هيى  (0.05) من أقلولي  (0.00)والقهمة االحتمالهة تساوي  ،%(60.0ر من )أي أكب
 اآل ات كانه في لره الفقر   يجابهة حسب المبحوثهن، وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". 

 وذلك لقد   القهاد  ؛هيى مرتبة%( وحصيه هيى أ 79.4الفقر  بنسبة )ويعزو الباحث ا تفا  لره 
مع   يتكهفوان  بأ ، وذلكفي وزا   الداخيهة لتغههر وجهتهم الرلنهة التي ينظرون من خاللها لحل المشكالت

( 2016من د اسة )أبو نعمة، ل  األوضا  والظروف التي تتطيبها المشكية واتفقه الد اسة الحالهة مع ك  
اسة ( ود  2010ف،( ود اسة )خي2010%( مرتفعة ود اسة )أبو لهن،81.2حهث حصيه هيى نسبة )

بمها ات  بر  في العمل وتتمتع، ولها خت  دا ية مختيفةالدو    القهاد  تخضعنَّ (، ذلك أل2009)العجية،
 ا.هالهة جدً 

"، حهث بيغ الوزن  لوجهة نظرها يتقبل النقد ولو كان مخالفً  ( ولي: "2بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
%( والقهمة االحتمالهة ليفقر  بيغه 60.0ي أكبر من )( أ3%( ولي أكبر من العدد )74.1النسبي )

اآل ات في لره الفقر   يجابهة، وأنَّ د جة التأيهد لهره  نَّ أمما يدل هيى (، 0.05( ولي أقل من )0.00)
 الفقر  "مرتفع". 

مرتبة  %(، وحصتتتتيه هيى أدنى74.1ما نستتتتبت  )غه بي يعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  حهثو 
 ، القهاد  بوزا   الداخيهة لديها تقبل النقر بكل صتتتتتتد   حب نَّ لرا هيى أ ويفستتتتتتر الباحث ،في لرا المجال

فالنقد ا يجابي ، هاهيى اكتشتتتتتتتتتتتاف جوانب كانه خافهة هن القهاد  بوزا   الداخيهة يستتتتتتتتتتتاهد االنتقادحهث 
 هايعطهالنقد الستتتتيبي،  ، في حهن أنَّ هابعض الصتتتتفات التي استتتتتطا  اآلخرون اكتشتتتتافها فه لهايوضتتتت  

، واتفقه الد اسة الحالهة مع د اسة )أبو فرصة الكتشاف صفات أخرى كالصبر والتسام  وسعة الصد 
تقبل انتقادات لفقر  "أ( في ا2010د استتتتتتتتتتة )العجية،%(  وقد اختيقه مع 77.6( بنستتتتتتتتتتبة )2016نعمة،

 ا.%( مرتفعة جدً 89.1اآلخرين بصد   حب " بنسبة )
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 الوظيفي: االستغراق: اثاني  

 االستغراق الوظيفي: ثانيال ليل فقرات المحورتح ▪

 الوظيفي االستغراق وض  تحليل أبعاد ( 41)جدول 
الوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 2 0.00 27.1 78.6 0.65 3.93 الحماس في العمل

 1 0.00 34.1 81.5 0.595 4.07 عملا خالص في ال

 3 0.00 22.6 77.8 0.745 3.89 االنغماس في العمل

  0.00 35.6 79 0.504 3.95 بشكل عام االستغراق الوظيفي

%( مرتفع، حهث جات 79يوضتتتتتت  أنَّ الوزن النستتتتتتبي لمحو  االستتتتتتتغراق الوظهفي بيغ )الجدول الستتتتتتابق 
بوزن نستتتتتبي  الحماس في العمل%(، وييه  81.5زن نستتتتتبي )بو  في المرتبة األولى ا خالص في العمل

 %(.77.8%( وييه  االنغماس في العمل بوزن نسبي )78.6)

%( ولي نستتتتتتبة مرتفعة،  لى أنَّ 79ويعزو الباحث حصتتتتتتول االستتتتتتتغراق الوظهفي هيى نستتتتتتبة )
 ، وان طبهعة وزا   الداخيهة بجمهع أجهزتها لي الوزا   المستتتتتتتتتتتئولة هن األمن واالستتتتتتتتتتتتقرا  في قطا  غز 

خيهة المرحية التي يعهشتتها قطا  غز  والمواجهة مع االحتالل والتصتتدي لمخططات  يتطيب من وزا   الدا
والعاميهن فهها المزيد من الصتتتتتتتمود والعمل الدؤوب ليمحافظة هيى األمن واالستتتتتتتتقرا   غم كل الظروف 

ا  لوجود قهاد  بوزا   الداخيهة  تعزز ال حستتتتتتتتتن الوطني هند العاميهن فهها، الصتتتتتتتتتعبة، ويرجع ذلك أيضتتتتتتتتتً
القهاد  وأستتيوب التعامل  با ضتتافة هيى تعزيز الواز  الديني لديهم، با ضتتافة  لى   ضتتا المبحوثهن هن

معهم بشتتتتتتتتتتيت من ا بدا  في التعاطي مع المشتتتتتتتتتتكالت وإيجاد حيول لها وهدم تحمهل المستتتتتتتتتتؤولهة فقط 
ما أكده )ستتتتتتتتتتتتتتالمة( من خالل مقابية أجرالا الباحث ليعاميهن، والبحث دائما هن األفكا  الجديد  ولرا 

وو شات العمل وإصدا  التعمهمات الداخيهة التي حهث أفاد: "بأنَّ وزا   الداخيهة تعقد العديد من الندوات 
تشتتترح فهها خطو   المرحية والمؤامرات التي يحهكها االحتالل ضتتتد قطا  غز ، وأنَّ لره المرحية  لهستتته 

ظهفي وإنَّما مرحية صتتتتتتتتتمود وتحدي وتغيهب المصتتتتتتتتتيحة العامة هيى المصتتتتتتتتتيحة مرحية االستتتتتتتتتتحقاق الو 
طويية في العمل وفي حالة استعداد دائم حت ى في ظل تدني  الشخصهة، ولرا ما دفع العاميهن لساهات

ا مكانهات الخاصتتتتة بالعاميهن، وتدني نستتتتبة الراتب واالستتتتتحقاقات الشتتتتخصتتتتهة، ومن الجدير ذكره أثنات 
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كان لناك بعض  الموظفهن من ستتتتتتتتتتتتتتكان محافظة خانهونس لم يتغهبوا يوًما واحًدا هن م  2014حرب 
تهتم األجهز  ( " نوفل)ولرا  ن دل يدل هيى اخالصهم ليعمل" كما أكدَّ دوامهم في شرطة محافظة  ف ، 

اقف من خالل بهئة العمل المعنهة بشتتتتكل هام بتطوير المقافة التي تشتتتتجع المو  االستتتتتغراقزياد  هة باألمن
) كدَّ أو  والحد من ا جهاد " األفرادا يجابهة ليعمل، وتعزيز االلتمام وا ثا   في الوظائف التي يقوم بها 

ممتتا يتتدهم استتتتتتتتتتتتتتتغراقهم الوظهفي  ، الحتتافزيتتة القويتتة ليعمتتل العتتاميهنلنتتاك لتتدى بعض  "أنَّ  :المنهراوي(
تفقه الد استتتة الحالهة مع د استتتة قد ا" و   يشتتتعروانَّ كبهر  من ا نجاز في العمل دون أ ويقضتتتون ستتتاهات

%( 83.4( ما نستتتبت  )2014%( مرتفعة، ود استتتة)نصتتتا ،72.2( ما نستتتبت  )2014من )ماضتتتي، ك ل  
( ما 2012%( منخفضتتتتتة، ود استتتتتة )هبد الغني،49.1( ما نستتتتتبت  )2014 ،واختيفه مع د استتتتتة )النجا

الوزا   ليعمل هيى زياد   %( متوستتتطة وتستتتعى57( ما نستتتبت  )2017%( ود استتتة )ماضتتتي،47نستتتبت  )
 %( ال يوجد لديهم استغراق وظهفي ولي نسبة ال ي ستهان بها.21ن لناك ما نسبت  )لره النسبة؛ أل

 الحماس في العملاألول:  الب عدتحليل فقرات  .1
    

 ن آ ات أفراد ههنةوالري يبه    (42)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 .الحماس في العملالب عد األول  في فقراتالد اسة 

 األول: الحماس في العمل الب عد( تحليل لفقرات  42)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 1 0.00 26.2 83.3 0.839 4.16 لناك دافعهة أثنات تنفهري ليمهام. 1

 3 0.00 21.6 80.1 0.879 4 أستمر لفترات طويية في العمل. 2

أتمتع بتتالمرونتتة واالنفتتتاح التترلني  3
 0.00 22 79.8 0.853 3.99 ثنات العمل.أ

4 

 2 0.00 22.5 80.5 0.859 4.03 ا تجاه هميي.أكون متحمسً  4

شتتتتتتتتتبا  في هميي أكبر  يحقق لي  5
 0.00 9.42 71.3 1.129 3.56 .حهاتي

6 

كانه النتائ   ن  أثابر في هميي وإ 6
 0.00 17.1 76.9 0.929 3.84 مجهولة.

5 

  0.00 27.1 78.6 0.65 3.93 جمهع الفقرات

 (%78.6) "الحماس في العملأنَّ الوزن النسبي الب عد األول "النتائ   من خالل الجدول السابق تبهن
( 0.00القهمة االحتمالهة )وكانه  (%60.0) أكبر من( أي 3)االفتراضهة العدد القهمة ولو أكبر من 



137 
 

وكرلك د جة ، كانه  يجابهة الب عدهيى لرا  المبحوثهناستجابات  لرا يعني أنَّ (، و 0.05)لي أقل من و 
 تأيهد لرا المجال "مرتفع ".

%( مرتفعة ويفستتتتتتتر الباحث 78.6في العمل ما نستتتتتتتبت  ) الحماس ب عدحصتتتتتتتول  ويعزو الباحث
 ليعمل بكل حماس ممل مكافأ لدى العاميهن بوزا   الداخيهة  بعض العوامل التي تدفع العاميهن  نَّ بأذلك 

، والمكافات ب عد تنفهر المهام الممهز  ترقهة  لىباط الرين بحاجة و فع تقرير كفات  ليضتت   ،الضتتابط الممالي
د فرص ليترقي وجو ز  الضتتتباط والعاميهن هيى ا دا ت المتخصتتتصتتتة حستتتب تخصتتتو كل ضتتتابط و وَ وتَ 

لناك  ضتتتتتتتتتتتتتتتا لبعض العاميهن ببهئة العمل مما يستتتتتتتتتتتتتتهم ذلك ليعمل بكل حماس  نَّ ، وأوالتقدم الوظهفي
وطبهعتتة العمتتل األمني يتطيتتب منتت  التركهز في هميتت  فهمهر حمتتاس العتتاميهن وتتدفعهم ليمبتتاد     ودافعهتتة،

التي يتمتعون  في استتتتتتتتتتتتتتتمما  جهودلمبة لديهم الرغ نَّ كما أو  وتزيد من فاهيهتهم وتنمي ا يجابهة لديهم،
ثنات العمل، وقد تغيب هيى الصتتتتتعوبات التي تواجههم أاالمر الري ستتتتتاهدلم  في ال بها في بهئة العمل؛

( ما نستتتبت  2017%( مرتفعة، ود استتتة )أبو لهفة،93.9( مانستتتبت  )2013اتفقه مع د استتتة )الحستتتني،
 %( مرتفعة.80)

 ،الب عدالمرتبة األولى في ترتهب فقرات لرا في  " ثنات تنفهري ليمهامة ألناك دافعه "( 1جاتت الفقر  )وقد 
والقهمة االحتمالهة  ،%(60.0( أي أكبر من )3ولو أكبر من العدد ) (%83.3)بيغ الوزن النسبي  حهث

اآل ات كانه في لره الفقر   يجابهة حسب  نَّ أمما يدل هيى  ،(0.05) من أقلولي  (0.00)تساوي 
 وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع".  المبحوثهن،

وذلك لقد    ؛هيى مرتبة%( وحصيه هيى أ 83.3الفقر  بنسبة )ويعزو الباحث ا تفا  لره 
الرغبة لديهم في خيق و  ،جل ا نجازامهم الموكية لهم بكل دافعهة من أالعاميهن بوزا   الداخيهة لتنفهر مه

 غم ما يحهط  من مخاطر  األمنوزا   الداخيهة بألمهة حفظ  فرادالباحث ذلك  يمان أ ، ويفسراألدات
واالستقرا  في المحافظات  األمنوصعوبات، ونجحه وزا   الداخيهة بفضل هللا وبجهود هناصرلا فرض 

مما يؤدي ئهم ليوطن وشعو لم بالفخر بالعمل، الجنوبهة، ويرجع الباحث ذلك لد جة الوهي لديهم وانتما
( حهث 2014ا ،مع د اسة )نص   نتائ  الفقر  واتفقه ،وية وزياد  معدالت األدات فع الروح المعن  لى

ث ( حه2013اسة الحالهة مع د اسة )الحسني،ا، واختيفه الد  %( مرتفعة جدً 87.1حصيه هيى نسبة )
 %( متوسطة.68.7حصيه هيى نسبة )
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"، حهث بيغ الوزن  حهاتييحقق لي هميي أكبر اشبا  في  ( ولي: "5بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
%( والقهمة االحتمالهة ليفقر  بيغه 60.0( أي أكبر من)3%( ولي أكبر من العدد )71.3النسبي )

اآل ات في لره الفقر   يجابهة، وأن د جة التأيهد لهره ن أمما يدل هيى (، 0.05أقل من ) ( ولي0.00)
 الفقر  "مرتفع". 

لدى العاميهن فخر شديد لعميهم  بأنَّ %( مرتفعة، 71.3ويعزو الباحث حصول الفقر  ما نسبت  )
ا وجود هالقات خا جهة حسنة مع وأيًض  ،مكانة اجتماههة هالهة في المجتمع من ا ل مَ الموكل لهم ل  

ووجود هالقة  ،ا لبعض المتغهرات في بهئة العمل ممل المقة من القهاد  ليعاميهنويعود ذلك أيًض  ،المجتمع
بي، يجاوالنقاش ا وتقبل األفكا   ،ووجود فرص ليترقي، وتوسع في المهام ،اميهنطهبة بهن القهاد  والع

جل تحقهق األلداف من أ لدى العاميهن بوزا   الداخيهة الرغبة في العمل والتضحهة نَّ بأ اولرا يعطي مؤشرً 
%( 66.3( قد بيغه ما نسبت  )2014من د اسة )نصا ، اختيفه الد اسة الحالهة مع ك ل   المنشود ، وقد

 %(. 66.2( قد بيغه ما نسبت  )2014ولي متوسطة، ود اسة )أبو ماضي، 
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 اإلخالص في العمل: ثانيال الب عدتحليل فقرات  .2
    

والري يبهن آ ات أفراد ههنة  (43)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،ليعهنة الواحد  tتم استخدام اختبا  
 العمل ا خالص فيالب عد الماني  في فقراتالد اسة 

 الثاني: اإلخالص في العمل الب عدتحليل لفقرات ( 43)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

قدم مصتتتتتتيحة العمل هيى أ 1
 المصيحة الشخصهة.

4.16 0.873 83.1 25 0.00 2 

د اتي ستتتتتتتتتتتتتتتممر معظم قتتتتتتأ 2
العيمهتتتة وخبرتي الوظهفهتتتة 

 في العمل.
4.11 0.861 82.1 24.3 0.00 4 

ي شتتتديد التمستتتك بالدقة ن  نَّ   3
 في أدات هميي. 

4.11 0.865 82.3 24.4 0.00 3 

ا  بتتترل جهتتتدً  أمستتتتتتتتتتتتتتتعتتتد أن   4
نجاح أكمر من المطيوب  

 هميي.
4.26 0.746 85.2 31.8 0.00 1 

تمتتتتتتتام  5 يتمتمتتتتتتتل هتمتيتي االلت
 الحها .األساسي في 

3.85 0.923 77 17.4 0.00 5 

 اهميي منتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتً  جتتتتتتتد  أَ  6
 لطموحاتي.

3.76 1.029 75.2 13.9 0.00 7 

 6 0.00 14 75.3 1.04 3.78 تجاه هميي.  انا مخيو 7

  0.00 34.1 81.5 0.595 4.07 جمهع الفقرات 

 (%81.5) "خالص في العملاإلأنَّ الوزن النسبي ليب عد الماني "تبهن النتائ  من خالل الجدول السابق 
( 0.00كانه القهمة االحتمالهة )( و %60.0) ( أي أكبر من3االفتراضهة العدد )القهمة ولو أكبر من 
وكرلك د جة ، كانه  يجابهة الب عدهيى لرا  المبحوثهناستجابات  لرا يعني أنَّ (، و 0.05)و لي أقل من 

 تأيهد لرا المجال "مرتفع ".

ا، %( مرتفعتتتتتة جتتتتتدً 81.5فتتتتتي العمتتتتتل متتتتتا نستتتتتبت  ) اإلخـــــالص دب عتتتتتويعتتتتتزو الباحتتتتتث حصتتتتتول 
الداخيهتتتتتتة يشتتتتتتعرون باالنتمتتتتتتات   العتتتتتتاميهن بتتتتتتوزا   نَّ ذلتتتتتتك بتتتتتتأ ويفستتتتتتر الباحتتتتتتث ،هيتتتتتتى المرتبتتتتتتة األولتتتتتتى
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واالنتتتتتدماج فتتتتتي أهمتتتتتالهم، فاالنتمتتتتتات واالتقتتتتتان فتتتتتي العمتتتتتل جتتتتتزت متتتتتن العقهتتتتتد  ا ستتتتتالمهة ولتتتتتديهم قتتتتتو  
ك م  َهَمتتتتتاًل  ": هتتتتت  وستتتتتيمالتتتتتواز  التتتتتديني لقتتتتتول النبتتتتتي صتتتتتيى هللا هي تتتتتَل َأَحتتتتتد  تتتتتب    َذا َهم    ن  َّللاََّ َتَعتتتتتالى ي ح 

يتتتتتوطن والنظتتتتتر ليمهتتتتتام الموكيتتتتتة وأيضتتتتتا التتتتتواز  التتتتتوطني واالنتمتتتتتات ل ، واه البختتتتتا ي ومستتتتتيم " َأن  ي ت ق َنتتتتت   
الجهتتتتتتد والوقتتتتتته والطاقتتتتتتتة بتتتتتترل العتتتتتتاميهن  ايًضتتتتتت، وأوطنتتتتتتي اتجتتتتتتاه أبنتتتتتتات شتتتتتتعبهم هتتتتتتا واجتتتتتتبٌ نَّ هيتتتتتتى أ
ا اللتمتتتتتام ويرجتتتتتع ذلتتتتتك أيًضتتتتت ،بتتتتتأي طريقتتتتتة فتتتتتي العمتتتتتلواالمتنتتتتتا  هتتتتتن التقصتتتتتهر  ،ملعميهتتتتت الالزمتتتتتة

نجتتتتتتتاز   بعتتتتتتتدا دا   العيهتتتتتتتا  بتتتتتتتوزا   الداخيهتتتتتتتة بتحفهتتتتتتتز العتتتتتتتاميهن و فتتتتتتتع  وحهتتتتتتتم المعنويتتتتتتتة وتكتتتتتتتريمهم 
التمهتتتتز فتتتتي العمتتتتل ممتتتتا يجعتتتتل لتتتتديهم  ختتتتالص فتتتتي تنفهتتتتر المهتتتتام الموكيتتتتة و  ،المهتتتتام المطيوبتتتتة متتتتنهم

ا ختتتتالص فتتتتي العمتتتتل متتتتا زال  نَّ ( متتتتن  واتتتتتب العتتتتاميهن  ال أ%40)رف متتتتا نستتتتبت  صتتتتلتتتتههم و غتتتتم  
يستتتتتتتتتهطر هيتتتتتتتتتى أدات العتتتتتتتتتاميهن فتتتتتتتتتي وزا   الداخيهتتتتتتتتتة،  وقتتتتتتتتتد اتفقتتتتتتتتته الد استتتتتتتتتة الحالهتتتتتتتتتة متتتتتتتتتع د استتتتتتتتتة 

 ا. %( مرتفعة جدً 89.6( حهث بيغه ما نسبت  )2013)الحسني،

المرتبة األولى في في  "نجاح همييلمطيوب  اا أكمر من برل جهدً  أأن   مستعدٌ "(: 4جاتت الفقر  )وقد 
( أي أكبر من 3ولو أكبر من العدد ) (%85.2)بيغ الوزن النسبي  حهث ،الب عدترتهب فقرات لرا 

اآل ات كانه في  نَّ أمما يدل هيى  (0.05) من أقلولي  (0.00)والقهمة االحتمالهة تساوي  ،%(60.0)
  د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". لره الفقر   يجابهة حسب المبحوثهن، وأنَّ 

طبهعهة العمل في وزا   الداخيهة   لىا %( مرتفع جدً 85.2ويعزو الباحث ا تفا  الفقر  ما نسبت  ) 
األمن حفظ  نَّ   ألي بتقديم خدمة ألبنات شعب ، وحفظ أمنبالحماس والمغامر  والشعو  الرات يتصفحهث 

( وقد بيغه ما نسبت  2014الد اسة الحالهة مع د اسة )نصا ،واستمرا ه، وقد اتفقه  من ضمان بقائ 
، مهام وزا   الداخيهة حفظ أ واح وممتيكات المواطنهن من نبأويفسر الباحث ذلك  ،ا%( مرتفع جدً 89.7)

أكمر من المطيوب من أجل تحقهق األلداف المنشود   من برل جهد دَّ فال ب   ،هيى هاتقهم لي أمانة ميقا 
 في وزا   الداخيهة.نجاح العمل  

"، حهث بيغ الوزن النسبي لطموحاتي اً جد هميي مناسب( ولي:" أ6بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
( 0.00%( والقهمة االحتمالهة ليفقر  بيغه )60.0( أي أكبر من )3%( ولي أكبر من العدد )75.2)
هة، وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  اآل ات في لره الفقر   يجاب نَّ أمما يدل هيى ( 0.05ي أقل من )ول

 "مرتفع". 
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في  و غبتهم هنتطيعات الموظف  لى%( مرتفعة، 75.2ويعزو الباحث حصول الفقر  ما نسبت  )
هفهة نحو تحقهق النجاحات الموظف هيى تحقهق طموحات  الوظ قد   وأنَّ  ،تحقهق ا نجازات والنجاحات

ينجزوا أهمالهم  حهث يحاول الموظفهن أن   ،هالهة الوزا   ا نتاجهة والوالت لتيكو المنشود  والتمهز
  االلتمام بكل صغهر  وطموحاتهم في الوقه الري يسعون فه  لتحقهق توقعات الوزا   ويرجع ذلك  ظها 

 .العمل لوقه الحق ون وكبهر  وال يؤجي

 االنغماس في العمل: الثالث الب عدتحليل فقرات  .3
    

والري يبهن آ ات أفراد ههنة  (،44)والنتائ  مبهنة في جدول  قم  ،الواحد  ليعهنة tتم استخدام اختبا  
 .االنغماس في العملالب عد المالث  في فقراتالد اسة 

 الثالث: االنغماس في العمل الب عدتحليل لفقرات ( 44)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tمة قي

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 1 0.00 22.2 82 0.936 4.1 همل.ال أشعر بالوقه هندما أ  1

نهمك في ا  هندما أبدو ستتتتتتتتتتتتتعهدً أ 2
 0.00 21.2 80.1 0.896 4.01 العمل.

3 

 يشتتتتغيني التفكهر في وظهفتي حتى   3
 0.00 12.7 74.1 1.047 3.7 انتهات وقه العمل. ب عد

6 

ا  أكمر من برل جهدً  أن  مستتتتتتتتتتتعد أ 4
 0.00 22.2 81.9 0.931 4.1 نجاح هميي.المطيوب  

2 

يممل العمل االلتمام األساسي في  5
 0.00 14.2 74.8 0.989 3.74 حهاتي.

5 

الشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتهة في  يترتبط ألداف 6
 0.00 11.6 72.8 1.045 3.64 حهاتي نحو وظهفتي.

7 

 أدائيجتتتتتتتد متعتتتتتتتة حقهقهتتتتتتتة في أ 7
 0.00 18.3 78.9 0.98 3.95 لعميي.

4 

  0.00 22.6 77.8 0.745 3.89 جميع الفقرات

 (%77.8) "االنغماس في العملأن  الوزن النسبي ليب عد المالث "تبهن النتائ  من خالل الجدول السابق 
( 0.00( وكانه القهمة االحتمالهة )%60.0) ( أي أكبر من3االفتراضهة العدد )القهمة ولو أكبر من 

وكرلك د جة ، كانه  يجابهة الب عدهيى لرا  المبحوثهناستجابات  يعني أنَّ  لرا( و 0.05)لي أقل من و 
 تأيهد لرا المجال " مرتفع".
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هيى المرتبة  %( مرتفعة،77.8في العمل ما نسبت  ) االنغماس ب عدويعزو الباحث حصول 
م بعالقات هة يتساألمنويفسر الباحث وجود مناخ تنظهمي داخل األجهز   ،مرتبة المالمة وتعتبر أدنى

تحكمها المقة المتبادلة واالحترام والتعاون مما ينعكس هيى اندماجهم في هميهم ويزيد من د جة انتماتلم 
 لى ا تهاح العاميهن  ويساهدلم ووجود التمام من قبل القهاد   بالعاميهن  مما يؤدي وانغماسهم في هميهم،  

نفسهم هن أفي العمل ومن الصعوبة فصل اندماجهم    لىفضل مما يؤدي شكل أجاز مهامهم بفي  ن
ا ود اسة %( مرتفع جدً 92.8( حهث بيغه ما نسبت  )2013العمل، واختيفه مع د اسة )الحسني،

 ا.(  مرتفعة جدً 2017)الزبهدي،

 ،الب عدفي ترتهب فقرات لرا  األولىالمرتبة في  " هملال أشعر بالوقه هندما أ  "(: 1جاتت الفقر  )وقد 
والقهمة االحتمالهة  ،%(60.0( أي أكبر من )3ولو أكبر من العدد ) (%82)النسبي بيغ الوزن  حهث

اآل ات كانه في لره الفقر   يجابهة حسب  نَّ أمما يدل هيى  ،(0.05) من أقلولي  (0.00)تساوي 
 المبحوثهن، وأنَّ د جة التأيهد لهره الفقر  "مرتفع". 

الداخيهة  العاميهن في وزا   نَّ أ  لىا %( مرتفع جدً 82ويعزو الباحث ا تفا  لره الفقر  ما نسبت  )
  نَّ  حهث  ،هة بصفت  مأمو  ضبط قضائياألمنطبهعة العمل في األجهز   نَّ منغمسون في أهمالهم، أل

ذلك الندماج و و خا ج همي ، األمن واألمان سوات كان هيى  أس همي  أهيى مدا  الهوم مكيف بحفظ 
المجتمعي داخل  واألمن نجاز نحو  هاد  الحقوق وفرض االستقرا  العاميهن في هميهم ويشعرون با

يهن بها، الباحث ذلك بسبب ا  المجتمع، ويعتقد حهث اتفقه الحالهة مع د اسة حساس بالمسؤولهة الموكَّ
( ما 2014%( مرتفع جًدا وقد اختيفه مع د اسة )النجا ،87د بيغه ما نسبت  )( وق2013)الحسني،
 ة.%( ضعهف39نسبت  )

"، حهث بيغ  و وظهفتيترتبط ألداف الشخصهة في حهاتي نح ( ولي: "6بهنما كانه أقل الفقرات الفقر  )
%( والقهمة االحتمالهة ليفقر  بيغه 60.0( أي أكبر من)3%( ولي أكبر من العدد )72.8الوزن النسبي )

ة، وأنَّ د جة التأيهد لهره اآل ات في لره الفقر   يجابه نَّ أمما يدل هيى ( 0.05( ولي أقل من )0.00)
 الفقر  "مرتفع". 

حهث وصتتتتتيه  ،%( مرتفعة، وتعتبر أدنى فقر 72.8الفقر  ما نستتتتتبت  )ويعزو الباحث حصتتتتتول لره 
د جة االنغماس بالعمل لربط الموظفهن في وزا   الداخيهة أهمالهم الموكية لهم، بهدف شخصي ويسعون 
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( 2014واتفقه الد استتتتة الحالهة مع د استتتتة )نصتتتتا ، ،وج  همالهم هيى أكملأ الموظفهن لتحقهق  بإنجاز 
و أف التي يرستتتتمها في مستتتتا ه الوظهفي تحقهق األلدا ويفستتتتر الباحث أنَّ  ،%(73  )وقد بيغه ما نستتتتبت
 ال  ذا توفرت ا  اد  والعزيمة.المهني أو يكون سهً 

 اختبار فرضيات الدراسة .5.4
( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةلة الفرضية الرئيسية األولى: توجد عالقة ذات دال 

 .االستغراق الوظيفيو  اإلبداعيةالقيادة 
 الوظيفي االستغراقو  اإلبداعيةالعالقة بين القيادة (45)جدول 

 المجاالت
 معامل االرتباط بيرسون 

الوظيفي االستغراق االنغماس في العمل اإلخالص في العمل الحماس في العمل  

 0.80** 0.32** 0.39** 0.49** الحساسهة ليمشكالت

 0.79** 0.27** 0.34** 0.43** األصالة

 0.79** 0.34** 0.71** 0.49** الطالقة

 0.76** 0.25** 0.41** 0.50** المرونة

 0.91** 0.34** 0.45** 0.56** القيادة اإلبداعية

بهن ( α ≤ 0.05هند مستوى داللة )  حصائهةلة توجد هالقة ذات داليوض  الجدول السابق أنَّ  
والداللة ا حصائهة أقل من  0.91حهث كانه قهمة ) ( =  االستغراق الوظهفيو  القهاد  ا بداههة

0.05. 

 االستغراقزاد  ا بداههةما زادت القهاد    لناك هالقة طردية أي كي  أنَّ ب اولرا يعطهنا مؤشرً 
صالة، الطالقة، األ)الحساسهة ليمشكالت،  ا بداههةبعاد القهاد  أمستوى مالئم من  الوظهفي، لتوفر

بوزا   الداخيهة التي تسهم في االلتمام بالعاميهن من خالل  ا بداههةالمرونة( ويرجع ذلك لدو  القهاد  
خ تنظهمي مناسب وتوفهر منا ، فع كفاتتهم هن طريق الدو ات التد يبهة وو ش العمل التي تنفرلا الوزا  

شعو  الموظف بالراحة واالستقرا  هند أدائ  لعمي ، مما يرفع مستوى   لىيعمل، توفر لره العوامل أدى ل
ن خالل التمام " م:)العمرني(  كد  فقد أفي العمل، ومن خالل مقابية اجرالا الباحث  االستغراقاالندماج و 

القهاد  هيى تحفهز العاميهن من  حهث تعمل ،ليعمل ااندماجً و  الناك حبً  ينا أنَّ أ   ا بداههةالقهاد  باألفكا  
" ولرا يعطي ةجل اال تقات بالعمل هن طريق اندماج الموظفهن بعميهم بطرق  بداههة وأسالهب حديمأ

جل استما   جهود العاميهن  التفكهرية من أما استخدمه أسالهب  بداههة القهاد  بوزا   الداخيهة كي   نَّ ا بأمؤشرً 
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 االستغراقجعيهم يتصدون ليمشكالت القديمة بأسالهب  بداههة جديد   زاد مستوى و  ،جهود  بداههة لتكوين
توفر برام  صهانة  نَّ  لى أشا ت أ( التي 2012وقد اتفقه لره النتائ  مع د اسة )هود ،، لدى العاميهن

ن سمعة   يحسن اتجاه العاميهن نحو مؤسساتهم ويحسألنَّ  ؛الموا د البشرية يسهم في زياد  أدات العاميهن
 وأنَّ  ،ال يتجزأ منها   جزت  المؤسسة مما يعزز من الشعو  باالنتمات لهره المؤسسة وشعو  الموظف بأنَّ 

( التي أظهرت 2008ؤسساتهم، ود اسة )حويحي،لربط العاطفي ليموظفهن بملره البرام  تعمل هيى ا
، والرغبة نلرؤسات والمرؤوسهوجود هالقة بهن العوامل المسببة  ليرضا الوظهفي، وتشمل ظروف العمل  وا

في االستمرا  في العمل مما يؤدي   لى اندماج العاميهن في أهمالهم  وأصبحه األهمال  جزًتا من 
 حهاتهم الهومهة.

 
حيث  انت قيمة  الوظيفي االستغراقو  الحساسية للمشكالتبين  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .1

 .0.05أقل من  حصائيةوالداللة اإل 0.80)ر( = 

  لىبالمشتتتتكالت تدل هيى وجود  ؤية استتتتتشتتتترافهة لدى القهاد  بوزا   الداخيهة تؤدي  ةالحستتتتاستتتته
مرتفع، ولرا يدل هيى وجود قد   ليقهاد   (0.80ل قبل حدوثها، حهث بيغ ما نستتبت  )الشتتعو  بالمشتتاك

ى العمل هيى التشتتتتتتتخهو وتممل المها ات في تقدير ما يدو  في المواقف الهومهة بطريقة تستتتتتتتاهد هي
ا نتهجة الخبرات المتراكمة واألزمات التي هاشتتتتتها ال من خالل تفهم المتغهرات األستتتتاستتتتهةالفع   ، وأيضتتتتً

هة من خالل المتابعة األمنفي تطوير المؤستتتستتتة  ا مهماً تيعب دو ً  القهاد َ  نَّ الوزا   في أوقات ستتتابقة، وأ
شعو  الموظف بالرضا   لىتي تؤدي وال ا بداههةالمستمر  واستكشاف المشكالت ومعالجتها بالطرق 
فهستتتتتتتتتتتتهم ذلك في  ضتتتتتتتتتتتتا العاميهن هن أهمالهم  ،هن همي  الري يخيو من المشتتتتتتتتتتتتكالت قد  ا مكان

 الوظهفهة واستغراقهم بشكل أكبر.
( 2016( ود استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة)ادمو،2018من )ابوحهش، ل  وقتتتتتتد اتفقتتتتتته لتتتتتتره النتهجتتتتتتة مع د استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتت  

لناك  نَّ والتي أثبته أ (2016)الشتتتاهر، استتتة ود (2004ود استتتة )القرشتتتي،( 2012ود استتتة)الستتتيمي،
)الحستتتتتتتتتاستتتتتتتتتهة ليمشتتتتتتتتتكالت( وبهن متغهرات تابعة تختيف هن المتغهر  ب عدا تباطهة موجبة بهن  هالقةً 

 التابع في الد اسة الحالهة.
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 0.79حيث  انت قيمة )ر( =  ،الوظيفي االستغراقاألصالة و بين  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .2
 .0.05أقل من  حصائيةوالداللة اإل

صالة  تهان أفكا  جديد  وناد   وغهر مرتبطة بتكرا  أفكا  سابقة، بعهد  هن دو  األ  رجع الباحث
ة تحرص القهاد  بوزا   الداخيه نَّ يعطي مؤشًرا بأ %( مرتفع، مما79المألوف والشائع، حهث بيغ ما نسبت  )

الميل والفتو  هن العاميهن  بعدجديد  ت ووجود أفكا   جل اال تقات بالعاميهن هة والتجديد من أهيى النوه
لم ليحفاظ هيى تيك الوظهفة لدى الموظفهن في وزا   الداخيهة واستعداد االستغراقمما تسهم في تعزيز 

هالقة  االستغراقصالة و ، وبهرا يكون بهن األقصى المجهودات ليوفات بمتطيباتها من جهة أخرى وبرل أ
جديد  تيبي احتهاجات العاميهن كان لناك  ضا هن العمل وا تفا  نسبة  فكا ٌ ما كان لناك أقوية وكي  
 الوظهفي. االستغراق

( 2016)الشتتتتتتتتتتتتتتتتتاهر،ود استتتتتتتتتتتتتتتتتة  (2018)ابوحهش، من ل  وقتتتد اتفقتتته لتتتره النتهجتتتة مع د استتتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتٌ 
 ب عدلناك هالقة ا تباطهة موجبة بهن  نَّ ( والتي أثبته أ2012ود اسة)السيمي، (2010ود اسة)خيف،

 صالة( وبهن متغهرات تابعة تختيف هن المتغهر التابع في الد اسة الحالهة.)األ
 0.79حيث  انت قيمة )ر( =  ،الوظيفي االستغراقو  بين الطالقة إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .3

 .0.05أقل من  حصائيةوالداللة اإل

 زمنهةتن األفكتا  فتي فتر  هيى  نتاج أكبر قد  ممكتن م القهاد  قد  و اليفظهة لي الطالقة الفكرية أ
تعرض الكمهر من القهادات ليمشكالت   لىمرتفع، ويرجع ذلك ( 0.79، حهث بيغ ما نسبت  )محدد 

الحاجة لتولهد أفكا  جديد  ليتخيو من لره العقبات    لىي وا دا ي مما دفعهم األمن والعقبات في العمل
تر  زمنهة، وبرلك يجعل العاميهن في حالة في ف ا بداههةومما مكنهم من  طالق مجموهة من األفكا  

وظهفي ال االستغراقاستقرا  وظهفي و ضا هن هميهم وهن المهام الموكية لهم مما يعزز لدى الموظفهن 
يكونوا مهتمهن بالعمل المرتبط بهم بما يتناسب مع األفكا   ن   لى حب الموظفهن هميهم أو أالري يؤدي 

  .التي تطيقها القهاد  بالوزا  

 نَّ ( والتي أثبته أ2010( ود استتتتتة)خيف،2016ر،من )الشتتتتتاه ل  وقد اتفقه لره النتهجة مع د استتتتتة ك  
)الطالقة( وبهن متغهرات تابعة تختيف هن المتغهر التابع في  ب عدلناك هالقة ا تباطهة موجبة بهن 

 الد اسة الحالهة.
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حيث  انت قيمة )ر( =  ،لوظيفيا االستغراقو  المرونة ب عدبين  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .4
 .0.05أقل من  حصائيةوالداللة اإل 0.76

( لتقبل معظم القهاد  ليرأي اآلخر، وبحمهم 0.76ما نسبت  ) حصول ب عد المرونة هيى يعزو الباحث
التي تصب في مصيحة العمل والعاميهن ولديهم القد   هيى التغهر من ا هن المواقف الصحهحة دائمً 

 األمر هد  زوايا  لى المشكية من ، وتنظر هد  اتجالات مختيفةسهولة، والتفكهر في  لى آخر بموقف 
الري يساهد القهاد  بوزا   الداخيهة هيى  نتاج هدد من األفكا  المختيفة والمتمهز ، ووجود مرونة في 

وهن  فضل الحيول يسهم ذلك في شعو  الموظفهن بالرضا هن القهاد واختها  ا تهميهة اتخاذ القرا ا
ولديهم هقيهة مرنة  ،كهرولديهم مرونة في التف ،لديهم االستعداد ليعمل لوقه طويل مهامهم وبرلك يكون 

 ديتهم ليمهام الموكية.لجد أثنات تأفي العمل، ويتمهز بالممابر  وا

 نَّ ( والتي أثبته أ2010( ود استتتتتة)خيف،2016ر،من )الشتتتتتاه ل  وقد اتفقه لره النتهجة مع د استتتتتة ك  
تابع في )المرونة( وبهن متغهرات تابعة تختيف هن المتغهر ال ب عدقة ا تباطهة موجبة بهن لناك هال

 الد اسة الحالهة.
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 اإلبداعيةالمتعلقة بالقيادة  :الثانية الفرضية •

الوظهفي  االستغراق( في α ≤ 0.05هند مستوى داللة )  حصائهةذو داللة  اتأثهرً  ا بداههةتؤثر القهاد  
 الوطني ليمحافظات الجنوبهة. واألمنبوزا   الداخيهة  لدى العاميهن

لقياس أثر المتغير  Stepwiseالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي التدريجي 
 الوظيفي(، وقد تبين التالي: االستغراق( على المتغير التابع )اإلبداعيةالمستقل )القيادة 

 االستغراقمستوى  ( أن  Stepwiseدريجي )خدام طريقة االنحدار الت بين نموذج االنحدار النهائي باست
 وجميع األبعاد.  إحصائيةالوظيفي وهو يمثل المتغير التابع  تأثر بصورة جوهرية وذات داللة 

 الوظيفي( االستغراق)المتغير التابع:  (Stepwise) وض  تحليل االنحدار التدريجي  (46)جدول 

معامالت  المستقلةالمتغيرات 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

sig. 

مستوى 
الداللة عند 

(0.05) 

 دال 0.00 10.2  0.077 0.78 المابه
 دال 0.017 2.39 0.14 0.045 0.11 الحساسهة ليمشكالت

 دال 0.001 4.134 0.187 0.044 0.18 األصالة
 دال 0.006 3.21 0.19 0.047 0.15 الطالقة
 دال 0.00 2.77 0.16 0.04 0.11 المرونة
 دال 0.00 3.85 0.5 0.113 0.44 اإلبداعيةالقيادة 

 ANOVAتحيهل التباين 
 0.000 القهمة االحتمالهة F 445.5قهمة اختبا  

 2R 0.914قهمة معامل التفسهر المعدل 
امل لمعالقهمة االحتمالهة 
 0.000 التفسهر

 يتض  من الجدول السابق : 
 االستغراق( في α ≤ 0.05داللة )عند مستوى  إحصائيةلها تأثير ذو داللة  اإلبداعيةالقيادة  أن  

 الوطني للمحافظات الجنو ية. واألمنالوظيفي لدى العاملين بوزارة الداخلية 

في الت، األصالة، الطالقة، المرونة" تؤثر المتغهرات المستقية " الحساسهة ليمشك  جمهعنَّ ن أتبه  
ويرجع ذلك لدو  القهاد  كونها تركز هيى ما يجب  لدى العاميهن بوزا   الداخيهة، الوظهفي االستغراق

والقد   هيى اكتشاف  ،االستغراقالقهام ب  كقاد  من أجل أدات دو لم الحهوي والمباشر في زياد  مستويات 
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هيى المرتبة األخهر   الحساسية للمشكالت والمرونة ب عدأكبر تأثهر وحصول  األصالة ب عدوكان ل ،الفرص
التجديد والتطوير   لىلك لسبب االلتمام األكبر من القهاد  ذويرجع  ،الوظهفي ستغراقاالالتأثهر هيى في 
لدى  وأيًضا نجاز المهام المطيوبة، ه لهم البحث هن كل جديد ومبد   المهام المكيفهن بها أتاح نَّ وأ

تماًما أكبر  بالتطوير اللناك   أنَّ الَّ   ولناك مرونة في اتخاذ القرا ت ،القهاد  تنبؤ بالمشكالت المستقبهية
 نَّ بأ اويرجع ذلك لتطيع القهاد  لما لو جديد وحديث ليوزا  ، ولرا يعطي مؤشرً وطرح األفكا  المبدهة، 

 نَّ أ"  :د )المشوخي(جرالا الباحث قد أكَّ أالل مقابية خ ومن ،ليقهاد  في استغراق العاميهن امهمً  الناك دو ً 
ندماج في الجل تحفهز العاميهن هيى اأجل تألهل صف قهادي مبد  من أهة من لناك دو ات تد يب

 أهمالهم".
 معادلة التأثير: 

)الطالقة(  0.15)األصالة( +  0.18)الحساسهة ليمشكالت( +  0.11+  0.78االستغراق الوظهفي= 
 )القهاد  ا بداههة(. 0.44المرونة( + ) 0.11+ 

سبب وجود تأثهر بهن القهاد  ا بداههة وبأبعادلا)الحساسهة ليمشكالت، األصالة، الطالقة،  ويعزو الباحث
المرونة( هيى االستغراق الوظهفي،  لى  د اك قاد  وزا   الداخيهة بضرو   تبني ا جراتات التطويرية 

أكمل وج  مما يسهم  ىوظهفهة هيهام بواجبات قفي الالقهاد  دو  ت، وإلى وا بداههة هيى جمهع المستويا
لدى العاميهن، حهث أن ليقهاد  بوزا   الداخيهة تواجد متواصل في المهدان  الوظهفي االستغراقتنمهة في 

وتواجدلم قبل الجند في الصفوف في جمهع األحداث واألزمات التي تواجهها الوزا   في جمهع المهام 
ت  األحداث ومعرفة ما لو الحل األممل لرلك، لوجود خبر  رطهة واألمنهة من أجل تقههم الواقع وقراالش

بالمشكالت وطرح أفكا  هديد  وجديد  من أجل تطو  العمل ل  دو  كبهر في تعزيز  تمتراكمة لديهم ليتبو 
سالم في تحقهق ي   ئل المتاحةبشتى الوسا كما أنَّ االلتمام ببهئة العمل وأنظمتها االنتمات القوي ليعمل،

   لى زياد  نسبة االستغراق لدى العاميهن.مما يؤدي في الرضا الوظه
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بين ( α ≤ 0.05) داللةعند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  لثة:الفرضية الرئيسة الثا
ية واألمن الوطني العاملين بوزارة الداخللدى  القيادة اإلبداعيةمتوسطات استجابة المبحوثين حول 

سنوات الخدمة  –الرتبة العسكرية  -المؤهل العلمي الديمغرافية ) تبع ا للمتغيراتالجنو ية للمحافظات 
 (مكان العمل –المحافظة  –

 بالنسبة للمؤهل العلمي: .1

بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -
ــاالمبحوثين حول  ــةالقي ــداعي ــدى  دة اإلب ــة واألمن الوطني للمحــافظــات ل ــداخلي ــاملين بوزارة ال الع

 لمتغير المؤهل العلمي. تبع ا الجنو ية

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 هل العلميلمتغير المؤ ا التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  نتائج اختبار  (47)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
ثانوية عامة  الداللة

 فما دون 
دبلوم 
 متوسط

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا

الحساسهة 
 ليمشكالت

 غير دالة 0.16 1.69 3.89 3.96 3.89 4.15

 غير دالة 0.15 1.76 3.91 3.89 3.817 4.12 األصالة

 غير دالة 0.06 1.50 3.98 4 3.913 4.25 الطالقة

 غير دالة 0.68 0.50 3.93 3.9 3.78 3.85 المرونة

 غير دالة 0.22 1.45 3.93 3.94 3.85 4.09 اإلبداعيةالقيادة 

 من الجدول السابق:يتبهن 
وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث  α=0.05ولي أكبر من  sig=0.22قهمة مستوى الداللة  أن  

لدى العاميهن بوزا    ا بداههة  ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول القهاد  أنَّ  يتض 
 لمتغهر المؤلل العيمي. االوطني ليمحافظات الجنوبهة تبعً  واألمنالداخيهة 

اخيهة واألمن الوطني في وزا   الد ا بداههةل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع القهاد  من خال
، تبًعا لمتغهر المؤلل العيمي ا بداههةالقهاد   حول توجد فروق ال   ، ولرا يدل هيى أنَّ في قطا  غز 
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مواقعهم ا شرافهة، وبمختيف مؤلالتهم العيمهة هيى قد  من الوهي  جمهعالقاد  ب أنَّ   لىعزى ذلك وي  
 (%60.2)نسبة السبب أنَّ ألمهة وجود نمط قهادي  بداهي وقد يكون بعناصر ا بدا  ا دا ي، ولناك 

 ن  إو  ،المؤلل العيمي اوال تستيزم دائمً  امعً  وخبر القهاد  لي فن  ، ولعل  سد جة البكالو يو منهم يحميون 
من  ل  اتفقه لره النتهجة مع د اسة ك   تظهر لديهم سمات قهادية دون مؤلالت، ن  فهناك مَ  ا رو يً كان ض

في تقديرات أفراد ههنة الد اسة   حصائهةوق ذات داللة وضحه هدم وجود فر أ(، والتي 2016)أبو نعمة،
عزى لمتغهر المؤلل لدى المعيمهن في المدا س المانوية بمحافظات غز  ت   ا بداههةلتوفر سمات القهاد  

بهن متوسطات   حصائهة  ال توجد فروق ذات داللة ( التي استنتجه أنَّ 2017أبو كيوب،(د اسة العيمي، و 
لدى معيمي المدا س المانوية بوزا   التربهة والتعيهم العالي  ا بداههةن حول القهاد  استجابات المبحوثه
( هدم وجود فروق ذات داللة 2017ود اسة )ساهد، ،عزى لمتغهر المؤلل العيميبمحافظات غز  ت  

لالت عزى لمتغهر المؤ لدى المسئولهن العاميهن في وزا   الصحة ت   ا بداههةفي د جات القهاد    حصائهة
 ا بداههةهيى مستوى القهاد   لهس ل  فروق متغهر المؤلل العيمي  هيى أنَّ مؤشًرا  عطيولرا ي ،العيمهة

 .بقة هند القهاد  بوزا   الداخيهةوأبعاده السا
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 بالنسبة للرتبة العسكرية: .2
بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) داللةعند مســـــتوى  إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -

ــةن حول المبحوثي ــداعي ــادة اإلب ــدى  القي ــة واألمن الوطني للمحــافظــات ل ــداخلي ــاملين بوزارة ال الع
 لمتغير الرتبة العسكرية تبع ا الجنو ية

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير الرتبة العسكرية  االتبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  نتائج اختبار ( 48)جدول 

 المجال
القيمة  المتوسطات

االحتمالية 
SIG 

مستوى 
 مالزم مالزم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء الداللة

الحساسهة 
 ليمشكالت

 غير دالة 0.07 4 3.97 4.06 3.79 3.9 4.25 3.79 3.64

 الةغير د 0.06 3.91 3.88 4.02 3.73 3.92 4.16 3.86 3.36 األصالة

 غير دالة 0.14 4 4.01 4.11 3.87 3.97 4.26 3.71 3.57 الطالقة

 غير دالة 0.52 3.82 3.8 3.95 3.79 3.96 4.18 4.14 3.57 المرونة

القيادة 
 اإلبداعية

 غير دالة 0.07 3.93 3.92 4.03 3.79 3.94 4.21 3.88 3.54

 السابقيتبهن من الجدول 

وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث  ،α=0.05ولي أكبر من  sig=0.07قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
لدى العاميهن بوزا    ا بداههة  ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول القهاد  يتض  أنَّ 
 لمتغهر الرتبة العسكرية.ا تبعً  الجنوبهةواألمن الوطني ليمحافظات الداخيهة 

هنة المقهمة لي من فئة الضباط والرتب السامهة والتي تيقه الكمهر الع يمكن تفسهر لره النتهجة بأنَّ 
وبالتالي لناك البعض  ،القهادي ا بدا من الدو ات التد يبهة وو شات العمل التي تعمل هيى تعزيز 

 ل  قه الد اسة الحالهة مع نتائ  ك  بغض النظر هن الرتبة العسكرية، واتف ا بداههةيما س أسيوب القهاد  
بهن متوسطات تقديرات ههنة   حصائهة  ال توجد فروق ذات داللة نَّ أنه ( والتي بهَّ 2017و  بهع،)أب من

( 2015( ود اسة )القد  ،2013الرتبة العسكرية، ود اسة )الشكر ،  لىعزى الد اسة حول لره المجاالت تً 
متفقة حول القهاد  بوزا    كانه ات أفراد العهنة من المبحوثهن آ نه أنَّ ( والتي به  2016ود اسة )أبوهود ،

 منهم، واختيفه مع د اسة )أبو ال  الداخيهة ولم توجد فروق باختالف الرتبة العسكرية التي يحميها ك  
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ا بهن متوسطات استجابات أفراد العهنة بسبب الرتبة ( والتي بهنه وجود فروق دالة  حصائهً 2015ناموس،
 .كانه الفروق لصال  الرتبة األقلالعسكرية و 

 لنسبة لسنوات الخدمة:با .3
بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -

ــةالمبحوثين حول  ــداعي ــادة اإلب ــدى  القي ــة واألمن الوطني للمحــافظــات ل ــداخلي ــاملين بوزارة ال الع
 تبع ا لمتغير سنوات الخدمة الجنو ية 

  المجموهاتفروق بهن ال  لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير سنوات الخدمة ا نتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 49)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
سنوات  5 الداللة

 فأقل
أقل من  -6

 سنوات 10
سنوات  10

 فأكثر

 غير دالة 0.23 4.23 3.93 4.01 4.23 مشكالتالحساسهة لي

 غير دالة 0.41 4.09 3.88 3.96 4.09 األصالة

 غير دالة 0.69 4.06 3.99 4.06 4.06 الطالقة

 غير دالة 0.58 4.11 3.87 3.87 4.11 المرونة

 غير دالة 0.44 4.12 3.92 3.97 4.12 القيادة اإلبداعية

 السابق:يتبهن من الجدول 

، وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث α=0.05ولي أكبر من  sig=0.44ة مستوى الداللة قهم أنَّ 
لدى العاميهن بوزا    ا بداههةيتض  أن  ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول القهاد  

 وبهة تبًعا لمتغهر سنوات الخدمة.الوطني ليمحافظات الجن واألمنالداخيهة 

الوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة  بداههةا هجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع القهاد  من خالل النت
ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة   نَّ هيى أولرا يدل  ،عزى لمتغهر سنوات الخدمةفي قطا  غز  ت  

الداخيهة يمتعون  ي وزا  الضباط ف نَّ  ، حهث عزى لمتغهر سنوات الخدمةت   ا بداههةالمبحوثهن حول القهاد  
مما ستهم لمهامهم الهومهة الموكية لهم حسب ن ، وإمختيفة ومتنوهة قوا مهامَ تي  ثنات هميهم و أبخبرات 

فنون التعامل   لىوالتعرف  ،اكتساب خبرات كبهر و  بمستوى هال  هم  تمن خبرتهم وجعي زادطبهعة هميهم 
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 ك ل  من د اسة  وقد اتفقتوترشد المرؤوسهن، وقد أد كوا بخبراتهم الوسائل التي تحفز  ،مع المرؤوسهن
 ا بداههةفي د جات القهاد    حصائهةنه النتائ   هدم وجود فروق ذات داللة (  وقد به  2016من)ساهد،

هيى مستوى  امؤثرً  امتغهر سنوات الخبر  لهس متغهرً  عزى لمتغهر سنوات الخدمة، لرا يدل هيى أنَّ ت  
ل  مع د اسة  واختلفتالفيسطهنهة، بوزا   الداخيهة هند القهاد  ا بداههة القهاد   ( حهث 2017) بهع،من  ك 

سنة فأكمر  (15)بهن متوسطات الرين سنوات خدمتهم   حصائهةتظهر النتائ  وجود فروق ذات داللة 
سنوات(، وذلك لصال  الرين سنوات 10أقل من   لى5سنوات ومن 5هم )أقل من وبهن الرين سنوات خدمت

 حصائهة وجود فروق ذات داللة   لىشا ت أ(التي 2002مر، ود اسة )الرشودي، نة فأكس (15)خدمتهم
( 2012ود اسة )الغزالي، عزى لمتغهر سنوات الخبر هادية ت  زات المها ات الق بهن  ؤية ضباط الشرطة 

ذ النتائ  وجود فروق ذات داللة  حصائهة بهن القهاد  التحوييهة هيى فاهيهة هميهة اتخاحهث أظهرت 
 القرا  ت عزى لمتغهر سنوات الخدمة.

 بالنسبة للمحافظة: .4

بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) داللةعند مســـــتوى  إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -
ــةالمبحوثين حول  ــداعي ــادة اإلب ــدى  القي ــة واألمن الوطني للمحــافظــات ل ــداخلي ــاملين بوزارة ال الع

 تبع ا لمتغير المحافظةالجنو ية 

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " احثالباستخدم  

 لمتغير المحافظة ا نتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 50)جدول 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الشمال غزة الوسطى خانيونس رف  الداللة

 غير دالة 0.47 0.88 4.03 3.88 3.96 4.07 3.94 اسهة ليمشكالتالحس

 غير دالة 0.42 0.97 3.97 3.82 3.9 4.03 3.89 األصالة

 غير دالة 0.79 0.42 4.03 3.98 3.98 4.1 3.99 الطالقة

 غير دالة 0.64 0.62 4.09 3.85 3.98 3.82 3.88 المرونة

 غير دالة 0.71 0.52 4.03 3.88 3.96 4 3.93 اإلبداعيةالقيادة 

 السابقبهن من الجدول يت  
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وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث  ،α=0.05ولي أكبر من  sig=0.71قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
لدى العاميهن بوزا    ا بداههة  ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول القهاد  يتض  أنَّ 
 لمتغهر المحافظة. اتبعً افظات الجنوبهة واألمن الوطني ليمحالداخيهة 

الوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة  ا بداههةمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع القهاد  
متغهر المحافظة ال يؤثر هيى واقع القهاد   عزى لمتغهر المحافظة، ولرا يدل هيى أنَّ في قطا  غز  ت  

الدو ات التد يبهة  نَّ  حهث  ،لناك مركزية ليعمل في وزا   الداخيهة ، ويفسر الباحث ذلك أنَّ ا بداههة
لناك  أنَّ   لىي رجع الباحث ذلك  ى ى جمهع المحافظات، ومن ناحهة أخر وو شات العمل ولي موحد  هي

معد  من قبل وزا   الداخيهة يسهر هيهها جمهع قاد  األجهز  في جمهع األماكن وتطبق هيى جمهع  خطةً 
 وًكا مشترًكا في جمهع المحافظات.في أماكن العمل مما جعل لناك سيالعاميهن 

 بالنسبة لمكان العمل:  .5
بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05)  عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -

ــةالمبحوثين حول  ــداعي ــادة اإلب ــدى  القي ــة واألمن الوطني للمحــافظــات ل ــداخلي ــاملين بوزارة ال الع
 ع ا لمتغير مكان العملتب الجنو ية

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير مكان العمل ا التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  نتائج اختبار ( 56)جدول 

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
قوى األمن  الداللة

 الداخلي
من قوات األ
 الوطني

اإلدارات 
 المر زية

قوات 
المخابرات 

 العامة

 دالة  0.00 17.7 4.26 3.84 4.32 3.8 الحساسهة ليمشكالت

 دالة  0.00 11.7 4.18 3.78 4.22 3.78 األصالة

 دالة  0.00 7.90 4.17 3.92 4.27 3.91 الطالقة

 دالة  0.00 7.07 4.28 3.75 4.12 3.77 المرونة

 دالة  0.00 14.36 4.22 3.82 4.23 3.81 اعيةاإلبدالقيادة 

 السابق:بهن من الجدول يت  
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سنرفض الفرضهة الصفرية، حهث  وبالتالي ،α=0.05ولي أقل من  sig=0.00قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
لدى العاميهن بوزا    ا بداههة  توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول القهاد  يتض  أنَّ 
الوطني وقوات  األمنلصال  قوات لمتغهر مكان العمل  االجنوبهة تبعً الوطني ليمحافظات  واألمنة الداخيه

 المخابرات العامة.

في وزا    ا بداههةلمتوسط تقديرات واقع القهاد   سنرفض الفرضهة الصفريةمن خالل النتهجة السابقة 
يعطي مؤشًرا بأنَّ  توجد فروق  حول مل، عزى لمتغهر مكان العالوطني في قطا  غز  ت   واألمنالداخيهة 
لناك  نَّ  ، حهث وقوات المخابرات العامةت عزى لمكان العمل لصال  قوات األمن الوطني  ا بداههةالقهاد  

 ، فإنَّ وان المهام الموكية وتنوهها تختيف من مكان آلخر خطة لكل  دا   من ا دا ات بوزا   الداخيهة
وأسالهب  ا بداههةن هميهم لديهم تغهرات في ا د اك بواقع القهاد  أماكجمهع العاميهن هيى اختالف 

وجود فروق ذات داللة   لى( والتي أشتتتا ت 2011مما ستها، وقد اتفقه  مع نتائ  د استتتة )الغامدي،
دي تعزى الختالف لقهافي اتجالات أفراد الد استتتتتتتتتة حول محو  مما ستتتتتتتتتتة القهادات ليستتتتتتتتتتيوك ا  حصائهة

( والتي  2014)كنعان، (ود اسة  ،(2015وكرلك اتفقه مع د استتة )صتتال ، ،متغهرات )مجال العمل(
(  والتي 2017واختيفه مع د اسة ) بهع، ،لمكان العملا بهنه وجود فروق بهن استجابات آ ات العهنة تبعً 

ت تقديرات ههنة الد اسة حول لره المجاالت بهن متوسطا  حصائهة  ال توجد فروق ذات داللة بهنه أنَّ 
 مكان العمل.  لىعزى ت  
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 الوظيفي االستغراق: المتعلقة بالرابعةالفرضية الرئيسية  •

بين متوسطات استجابة المبحوثين ( α ≤ 0.05)  عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
تبع ا  األمن الوطني للمحافظات الجنو ية  العاملين بوزارة الداخلية و لدى  االستغراق الوظيفيحول 

 .(مكان العمل –المحافظة  –سنوات الخدمة  –الرتبة العسكرية للمتغيرات الديمغرافية )

 بالنسبة للمؤهل العلمي: .1

بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05)  عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -
لعاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني للمحافظات الدى  االســـــــــتغراق الوظيفيالمبحوثين حول 

 تبع ا لمتغير المؤهل العلمي  الجنو ية

 المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير المؤهل العلمي انتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 51)جدول 

 المجال

 توسطاتالم

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الداللة

ثانوية 
عامة فما 

 دون 

دبلوم 
 متوسط

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا

 غير دالة 0.23 1.4 3.79 3.92 3.94 4.09 الحماس في العمل

 غير دالة 0.21 0.53 4.01 4.05 4.07 4.25 ا خالص في العمل

 غير دالة 0.06 1.40 4.01 3.84 3.81 4.15 االنغماس في العمل

 غير دالة 0.11 0.50 3.94 3.94 3.89 4.12 االستغراق الوظيفي

 السابق:هن من الجدول يتب  

وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث  ،α=0.05ولي أكبر من  sig=0.11قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
الوظهفي لدى العاميهن بوزا    االستغراقهن حول   ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثيتض  أنَّ 
 لمتغهر المؤلل العيمي. االوطني ليمحافظات الجنوبهة تبعً  واألمنالداخيهة 

الوطني  واألمنالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستغراقمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع 
متغهر المؤلل العيمي ال يؤثر هيى واقع  ل هيى أنَّ عزى لمتغهر المؤلل العيمي، ولرا يدفي قطا  غز  ت  
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 بمختيف مؤلالتهم العيمهة هيى قد    العاميهن بواز   الداخيهة  نَّ أ  لىعزى ذلك الوظهفي، وي   االستغراق
ن بالعمل المرتبط ب ، و نهم مهتمأو أوظهفي ولرا يدل لديهم حب لعميهم ال االستغراقمن الوهي بألمهة 

الوظهفي باختالف المؤلل  االستغراق لدى العاميهن يحمهم هيىاز  ديني ووطني يرجع ذلك لوجود و و 
جل الوصول أالعاميهن لبعض الندوات والدو ات التي تحث هيى ألمهة العمل من  ومشا كةالعيمي، 

( والتي بهنه نتائجها 2014من )ماضي، ل  اتفقه لره النتهجة مع د اسة ك   ،  وقدلتحقهق ألداف الوزا  
عزى لمتغهر المؤلل العيمي لدى الوظهفي ت   االستغراقحول   حصائهةود فروق ذات داللة هدم وج
حول   حصائهة( وجود فروق ذات داللة 2014من د اسة )النجا ، ل  ك  هن، وقد اختيفه مع المبحوث

( والتي بهنه نتائجها هدم وجود فروق 2013عزى ليمؤلل العيمي،  ود اسة )نصا ،الوظهفي ت   االستغراق
 عزى لمتغهر المؤلل العيمي لدى المبحوثهن.الوظهفي ت   االستغراقحول   حصائهةذات داللة 

 سبة للرتبة العسكرية:بالن .2
بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةتوجد فروق ذات داللة  -

للمحافظات  العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطنيلدى  االســـــــــتغراق الوظيفيالمبحوثين حول 
 تبع ا لمتغير الرتبة العسكرية الجنو ية

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير الرتبة العسكرية انتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 52)جدول 

 المجال
القيمة  المتوسطات

االحتمال
 SIGية 

ى مستو 
 نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء الداللة

مالزم 
 أول

 مالزم

الحماس في 
 العمل

 غهر دالة 0.22 3.98 3.97 3.95 3.8 3.98 4.23 4.58 3.5

ا خالص 
 في العمل

 غهر دالة 0.16 4.07 4.16 4.03 4.07 4.03 4.26 4.79 3.21

االنغماس 
 في العمل

 غهر دالة 0.20 3.93 3.92 3.83 3.88 3.98 4.25 4.64 2.86

 االستغراق
 الوظيفي

 غير دالة 0.13 3.96 3.96 3.99 3.85 3.96 4.23 4.21 3.39

 السابق:ن من الجدول يتبه  
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وبالتالي سنقبل الفرضهة الصفرية، حهث  ،α=0.05ولي أكبر من  sig=0.13قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
الوظهفي لدى العاميهن بوزا    االستغراقثهن حول   ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحو يتض  أنَّ 
 لمتغهر الرتبة العسكرية. اتبعً واألمن الوطني ليمحافظات الجنوبهة الداخيهة 

الوطني  واألمنالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستغراقمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع 
سر الباحث ذلك أنَّ طبهعة المهام الموكية ليضباط مهما ويفعزى لمتغهر الرتبة العسكرية، ت   الفيسطهنهة

فهم   لىوذلك يؤدي  اختيفه  تبهم العسكرية  ال أنَّهم يخضعون لنفس البرام  والسهاسات وا جراتات، 
من د اسة  ك ل  همالهم والستغراقهم في العمل وقد اتفقه الد اسة الحالهة مع الموظفهن باختالف  تبهم أل

عزى الوظهفي ت   االستغراقحول   حصائهةوالتي أوضحه هدم وجود فروق ذات داللة ( 2014)النجا ،
ذات داللة  ه نتائجها، هدم وجود فروق بهن   ( والتي 2007، ود اسة )المنطاوي،لمتغهر المسمى الوظهفي

بهنما اختيفه مع  عزى لمتغهر المسمى الوظهفي لدى المبحوثهن،الوظهفي ت   االستغراقحول   حصائهة
الوظهفي  االستغراقحول   حصائهة( والتي بهنه نتائجها، وجود فروق ذات داللة 2013سة )نصا ، د ا
 ر المسمى الوظهفي لدى المبحوثهن.عزى لمتغهت  

 بالنسبة لسنوات الخدمة: .3
بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) عند مســـــتوى داللة إحصـــــائية توجد فروق ذات داللة -

العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني للمحافظات لدى  فياالســـــــــتغراق الوظيالمبحوثين حول 
 تبع ا لمتغير سنوات الخدمة  الجنو ية

  المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  
 لمتغير سنوات الخدمة ا نتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 53)جدول 

 مجالال

 المتوسطات
قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
سنوات  5 الداللة

 فأقل
أقل من  -6

 سنوات 10
سنوات  10

 فأكثر

 دالةغير  0.45 0.78 3.94 3.9 4.17 الحماس في العمل

 غير دالة 0.28 1.27 4.11 4 3.96 ا خالص في العمل

 غير دالة 0.84 0.17 3.9 3.86 3.96 االنغماس في العمل

 غير دالة 0.71 0.33 3.95 3.95 4.08 االستغراق الوظيفي

 :السابقيتبهن من الجدول 
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الفرضهة الصفرية، حهث ، وبالتالي سنقبل α=0.05ولي أكبر من  sig=0.71قهمة مستوى الداللة  أنَّ 
لدى العاميهن بوزا    الوظهفي االستغراق  ال توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول يتض  أنَّ 
 لمتغهر سنوات الخدمة.ا الجنوبهة تبعً الوطني ليمحافظات  واألمنالداخيهة 

الوطني  واألمنالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستغراقمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع 
عسكرية ال يؤثر هيى واقع متغهر الرتبة ال ولرا يدل هيى أنَّ  ،عزى لمتغهر سنوات الخدمةفي قطا  غز  ت  

  لىجمهع العاميهن مهما اختيفه سنوات خدمتهم بحاجة  الوظهفي، ويفسر الباحث ذلك أنَّ  االستغراق
لمعامية والتقدير، والموازنة بهن الحها  الشخصهة، والعمل، وقد اتفقه مستوى مناسب من األجو ، وحسن ا

ل  الد اسة الحالهة مع د اسة   حصائهة والتي أوضحه هدم وجود فروق ذات داللة ( 2014من )النجا ، ك 
( والتي بهنه نتائجها، هدم وجود 2013عزى سنوات الخدمة، ود اسة )نصا ،الوظهفي ت   االستغراق لحو 

 الوظهفي تعزى لمتغهر سنوات الخدمة لدى المبحوثهن. االستغراقحول   حصائهةداللة فروق ذات 
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 بالنسبة للمحافظة: .4

بين متوســـــطات اســـــتجابة ( α ≤ 0.05) عند مســـــتوى داللة إحصـــــائيةلة توجد فروق ذات دال  -
للمحافظات العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني لدى  االســـــــــتغراق الوظيفيالمبحوثين حول 

 تبع ا لمتغير المحافظة الجنو ية

 المجموهاتالفروق بهن   لى" ليتعرف فاختبا  " الباحثاستخدم  

 لمتغير المحافظة انتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة الفروق تبع  ( 54)جدول 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الشمال غزة الوسطى خانيونس رف  الداللة

س في الحما
 العمل

 غير دالة 0.47 0.88 4.08 3.89 3.77 4 3.92

ا خالص في 
 العمل

 غير دالة 0.21 1.46 4.24 4.05 3.83 4.12 4.08

االنغماس في 
 غير دالة 0.49 0.85 4.04 3.83 3.74 3.99 3.88 العمل

 االستغراق
 غير دالة 0.49 0.86 4.07 3.9 3.88 4.02 3.94 الوظيفي

قبل وبالتالي سن ،α=0.05ولي أكبر من  sig=0.49قهمة مستوى الداللة  أنَّ  السابق:يتبهن من الجدول 
 االستغراقمتوسطات استجابة المبحوثهن حول   ال توجد فروق بهن الفرضهة الصفرية، حهث يتض  أنَّ 

 لمتغهر المحافظة. اتبعً  الجنوبهةواألمن الوطني ليمحافظات لدى العاميهن بوزا   الداخيهة  الوظهفي

الوطني  واألمنالداخيهة  الوظهفي في وزا   االستغراقمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع 
 االستغراقمتغهر المحافظة ال يؤثر هيى واقع  ولرا يدل هيى أنَّ  ،عزى لمتغهر المحافظةفي قطا  غز  ت  

العاميهن بغض النظر هن مكان المحافظة يعميون تحه ظروف  نَّ أ  لىالوظهفي، ويفسر الباحث ذلك 
وانهن واألنظمة، ويتعرضون لنفس المواقف، ويما س هيههم نفس ا جراتات والق ،ومناخ تنظهمي واحد

من  ل  ع ك  فقه نتائ  الد اسة الحالهة موقد ات ،لرلك كان استغراقهم الوظهفي متشاب  وغهر مختيف
هدم وجود فروق ذات داللة   لى( حهث توصيه 2013(، ود اسة )الوحهدي،2014د اسة)ماضي،

( 2011ل العيمي، وقد اختيفه مع د اسة )نجم، المؤل  لىعزى الوظهفي ي   االستغراقفي مستوى   حصائهة
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يمؤلل العيمي عزى لالوظهفي ي   االستغراقفي مستوى   حصائهةوجود فروق ذات داللة   لىحهث توصيه 
 المستوى التعيهمي )د اسات هيها(.لصال  

 بالنسبة لمكان العمل: .5
اســـــتجابة  بين متوســـــطات( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة -

لدى العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني للمحافظات  االســـــــــتغراق الوظيفيالمبحوثين حول 
 .تبع ا لمتغير مكان لعملالجنو ية 

  .الفروق بهن المجموهات  لىاستخدم الباحث اختبا  "ف" ليتعرف  -
 لمتغير مكان العمل ا لفروق تبع  نتائج اختبار التبا ن األحادي لمعرفة ا( 55)جدول 

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
قوى األمن  الداللة

 الداخلي

قوات 
األمن 
 الوطني

اإلدارات 
 المر زية

قوات 
المخابرات 

 العامة

 دالة 0.02 3.11 4.07 3.83 4.09 3.88 الحماس في العمل

 دالة 0.04 8.24 4.22 4.05 4.13 4.04 ا خالص في العمل

 دالة 0.03 5.66 4.01 3.86 3.96 3.86 االنغماس في العمل

 دالة 0.00 9.53 4.17 3.86 4.16 3.86 االستغراق الوظيفي

وبالتالي  ،α=0.05ولي أقل من  sig=0.00قهمة مستوى الداللة  أنَّ  :السابق تبين من الجدول 
  توجد فروق بهن متوسطات استجابة المبحوثهن حول أنَّ سنرفض الفرضهة الصفرية، حهث يتض  

لمتغهر مكان  االوطني ليمحافظات الجنوبهة تبعً  واألمنالوظهفي لدى العاميهن بوزا   الداخيهة  االستغراق
 الوطني وقوات المخابرات العامة. األمنالعمل لصال  قوات 

 واألمنالوظهفي في وزا   الداخيهة  االستغراقمن خالل النتهجة السابقة لمتوسط تقديرات واقع 
، األمن الوطني وقوات المخابرات العامةلصال  قوات  عزى لمتغهر مكان العملالوطني في قطا  غز  ت  

الوظهفي، وذلك يرجع لطبهعة العمل الموكل  االستغراقمتغهر مكان العمل يؤثر هيى  ولرا يدل هيى أنَّ 
باقي ا دا ات، وقد ا   لديها مهام موكية لها تختيف هن كل  د نَّ  حهث  ،ليعاميهن حسب مكان هميهم
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بهن  جابات   حصائهة( قد أوضحه وجود فروق ذات داللة 2014من د اسة )نصا ، ل  اتفقه مع ك  
( والتي بهنه هدم وجود 2014( ود اسة )كنعان، 2015ال ،تتالمبحوثهن تعزى لمكان العمل، ود استتة )ص

( قد تم استنتاج 2017وقد اختيفه مع ود اسة ) بهع، ل،ا لمكان العمة تبعً فروق بهن استجابات آ ات العهن
عزى بهن متوسطات تقديرات ههنة الد اسة حول لره المجاالت ت    حصائهة  ال توجد فروق ذات داللة أنَّ 

في   حصائهةوجود فروق ذات داللة   لى( والتي أشتتتا ت 2011د اسة )الغامدي،مكان العمل و   لى
 عزى الختالف متغهرات )مجال العمل(.أفراد الد استتتتتتتتتة ت  اتجالات 

 ملخص الفصل الخامس .5.5
دو    لىتناول لرا الفصتتتتتتل التحيهل ا حصتتتتتتائي ليبهانات ونتائ  الد استتتتتتة المهدانهة، بهدف التعرف 

حيهل بدأ الباحث الت ،الوطني واألمنالوظهفي بوزا   الداخيهة   االستتتتتتتتتتتتتتتغراقفي تنمهة  ا بداههةالقهاد  
اب هيهها باستتتتتخدام تستتتتاؤالت الد استتتتة وأج  لىم التطرق ثلبهانات الشتتتتخصتتتتهة ليمبحوثهن، ومن بتحيهل ا

و اختالفها مع أرضتتتتتتتتتتتتتهات واختبا اتها ومدى تطابقها المناستتتتتتتتتتتتتبة، تم تناول الف حصتتتتتتتتتتتتتائهةالمعالجات ا 
بعاد القهاد  أالقة بهن الد اسات السابقة، وفي نهاية الفصل استخدم الباحث تحيهل االنحدا  لتوضه  الع

 في وقهاس العالقة بهنهم.هالوظ االستغراقو  ا بداههة
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 النتائج والتوصيات: الفصل السادس
 

 تمهيد

 ه  لهها لره الد استتتتتتتتتتتتتة، وألم التوصتتتتتتتتتتتتتهات المقترحةيالنتائ  التي توصتتتتتتتتتتتتتيتضتتتتتتتتتتتتتمن لرا الفصتتتتتتتتتتتتتل ألم 
 وتعزيز نقاط القو ، ومعالجة وتصتتتتتتتتحه  نقاطم في دهم هتستتتتتتتت في ضتتتتتتتتوت النتائ  والتي يأمل الباحث أن  

في  ا بداههةجل تحقهق الهدف الرئهس من لره الد استتتتتتتتتتتتة، أال ولو بهان دو  القهاد  أالضتتتتتتتتتتتتعف، ومن 
مجموهة من   لى، وتوصيه الد اسة الفيسطهنهةالوطني  واألمنظهفي بوزا   الداخيهة الو  االستغراقتنمهة 

 :الد اسة الرئهسة، ولي موضحة من خالل اآلتي قة بمجاالتيعالنتائ  والتوصهات المت

 الدراسة نتائج 6.1

 :(اإلبداعيةالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )القيادة  6.1.1

 واألمتتتتتتتتتتتنفتتتتتتتتتتتي وزا   الداخيهتتتتتتتتتتتة  ا بداههتتتتتتتتتتتةد جتتتتتتتتتتتة تطبهتتتتتتتتتتتق القهتتتتتتتتتتتاد   أظهتتتتتتتتتتترت نتتتتتتتتتتتتائ  الد استتتتتتتتتتتة أنَّ 
 بعتتتتتتتتتتادأرتهتتتتتتتتتتب ، وكتتتتتتتتتتان تمرتفتتتتتتتتتتع (%78.8بتتتتتتتتتتوزن نستتتتتتتتتتبي ) مرتفعتتتتتتتتتتة كانتتتتتتتتتته الفيستتتتتتتتتتطهنهةالتتتتتتتتتتوطني 
 هيى النحو التالي: ا بداههةالقهاد  

 %(.80.3الطالقة بوزن نسبي ) :األولىالمرتبة  -
 %(.79.2بوزن نسبي ) الحساسهة ليمشكالت :المرتبة الثانية -
 %(.78.2بوزن نسبي ) األصالة :المرتبة الثالثة -
 %(.77.5بوزن نسبي ) المرونة :المرتبة الرابعة -

 النتائج: ▪
 .(%81.6)نسبي بوزن  شكاوى العاميهنزا   الداخيهة هيى قرات  تحرص القهاد  بو  .1
بوزن  زمات المتوقعةبعمل بعض الد اسات المستقبيهة لحل األتحرص القهاد  بوزا   الداخيهة  .2

 %(.71.4لنسبي )
 .(%81)وزن نسبي ب اتا بداهباستمرا  هن األفكا  الجديد  و  تبحث القهاد  .3
 %(.74.4بيغ الوزن النسبي )حهث  ،هة قد  ا مكاناألسالهب الروتهنالقهاد  تجنب ت .4
 .(%83.1)بيغ الوزن النسبي  حهث، بكل طالقة افكا لالقهاد  هن أ عبرت .5
 %(.77.4وبيغه وزن النسبي ) فكا  كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر تعمل القهاد  هيى طرح أ .6
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وزن  هبيغيقائهة ويسر، و جديد  لتطوير العمل بتالقد   فالتعاطي مع األفكا  ال القهاد  متيكت .7
 .(%79.4)نسبي 

 %(.74.1ا، حهث بيغه وزن نسبي )لوجهة نظرلا النقد ولو كان مخالفً  القهاد  تقبلت .8

 :(االستغراق الوظيفي) التابعالنتائج المتعلقة بالمتغير  6.1.2

 واألمتتتتتتتتتتتتتنفتتتتتتتتتتتتتي وزا   الداخيهتتتتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتوى االستتتتتتتتتتتتتتغراق التتتتتتتتتتتتتوظهفي  أظهتتتتتتتتتتتتترت نتتتتتتتتتتتتتتائ  الد استتتتتتتتتتتتتة أنَّ 
االستتتتتتتتتتتغراق  بعتتتتتتتتتتادأ(، وكتتتتتتتتتتان ترتهتتتتتتتتتتب %79بتتتتتتتتتتوزن نستتتتتتتتتتبي ) مرتفًعتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتان هةالفيستتتتتتتتتتطهنالتتتتتتتتتتوطني 
 هيى النحو التالي: الوظهفي

 %(.81.5، بوزن نسبي )في العمل ا خالص: األولىالمرتبة  -
 %(.78.6، بوزن نسبي )الحماس في العمل :المرتبة الثانية -
 %(.77.8ل، بوزن نسبي )االنغماس في العم: المرتبة الثالثة -

 :النتائج -
بيغ الوزن النستتتتتتتتتتتتتتبي  حهتتث ،لمهتتاملتتدى العتتاميهن بوزا   التتداخيهتتة أثنتتات تنفهتترلم ا دافعهتتةنتتاك ل .1

(83.3%). 
 شتتتتتتتتتتتتبا  في حهاتهم، حهث بيغ الوزن النستتتتتتتتتتتتبي  أكبر العمل لدى العاميهن بوزا   الداخيهةيحقق  .2

(71.3.)% 
نجاح مطيوب  أكمر من ال برل جهدهيى  قد تبهن أنَّ لدى العاميهن بوزا   الداخيهة استتتتتتتتتتتتتتتعداد .3

 .(%85.2)حهث بيغ الوزن النسبي  العمل
حهث بيغ الوزن النستتبي  ،العمًل مناستتب  لطموحاتهم قد تبهن أنَّ لدى العاميهن بوزا   الداخيهة أن .4

(75.2.)% 
بيغ الوزن النسبي  حهث ،أثنات العملبالوقه  ون شعر ي قد ظهر أنَّ العاميهن في وزا   الداخيهة ال .5

(82%). 
لدى العاميهن بوزا   الداخيهة في حهاتهم نحو وظائفهم، حهث بيغ داف الشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتهة لترتبط األ .6

 %(.72.8الوزن النسبي )
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 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة 6.1.3

 تعلقة بأهداف الدراسةم  النتائج ال( 56)جدول 
 مدى تحقهق  طريقة تحقهق الهدف الهدف م

1.  
لقهاد  د جة مما سة ا  لىالتعرف 

ا بداههة في وزا   الداخيهة 
 واألمن الوطني الفيسطهنهة.

ليعهنة الواحد (   t)اختبا  
 لمعرفة د جات االستجابة

د جة مما سة  القهاد  ا بداههة في 
وزا   الداخيهة واألمن الوطني بيغ 

 .%( مرتفع78.8)

2.  
معرفة مستوى توفر االستغراق 
الوظهفي في وزا   الداخيهة 

 لوطني الفيسطهنهة.واألمن ا

ليعهنة الواحد (   t)اختبا  
 لمعرفة د جات االستجابة

مستوى توفر االستغراق الوظهفي في 
وزا   الداخيهة واألمن الوطني 

 %( مرتفع.79بيغ)

3.  

طبهعة العالقة بهن   لىالتعرف 
ليقهاد  ا بداههة وتنمهة االستغراق 
الوظهفي بوزا   الداخيهة واألمن 

 نهة.الوطني الفيسطه

 معامل ا تباط بهرسون 
ما زادت القهاد  توجد هالقة طردية كي  

 .ا بداههة زاد االستغراق الوظهفي

4.  

أثر ليقهاد  الوقوف هيى مستوى 
ا بداههة في تنمهة االستغراق 

ظهفي بوزا   الداخيهة واألمن الو 
 الوطني الفيسطهنهة.

االنحدا  الخطي 
 Stepwiseالتد يجي 

تأثهر ذو داللة  ههة لهاأنَّ القهاد  ا بدا 
 ≥ αمستوى داللة  )  حصائهة هند

( في االستغراق الوظهفي لدى 0.05
العاميهن بوزا   الداخيهة واألمن 

 ليمحافظات الجنوبهة. الوطني

5.  

التتتكشتتتتتتتتتتتتتتتتف هتتتن التتتفتتتروق بتتتهتتتن 
متوستتتتطات استتتتتجابات المبحوثهن 
 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 
) القهتتتتتتتاد  ا بتتتتتتتداههتتتتتتتة وتنمهتتتتتتتة 
االستتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتراق التتوظتتهتتفتتي( بتتوزا   

هتتتتتتتة واألمتتتتن التتتتوطتتتتنتتتتي التتتتتتتداختتتتيتتتت
الفيستتطهنهة ت عزى ليمتغهرات اآلتهة 
)الجهتتتتتتتاز، المستتتتتتتتتتتتتمى الوظهفي، 
العمر، ستتتتتتتتتتتتتنوات الختدمتة، الرتبتة 

 العسكرية، المؤلل العيمي(.

ة الواحد (  ليعهن t)اختبا  
الفروق بهن لمعرفة 

 استجابات المبحوثهن

متوستتتتتتتتتتتتطات ال توجد فروق بهن  -
القهاد  استتتتتتجابة المبحوثهن حول 

ا لتتتتدى العتتتتاميهن  هتتتتةا بتتتتداه تبعتتتتً
لمتغهر )المؤلتتل العيمي، والرتبتتة 

 العسكرية، المحافظة(.
توجتتتتد فروق بهن متوستتتتتتتتتتتتتطتتتتات  -

استتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتة المبحوثهن لمكتتتتان 
 العمل. 
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 بالفرضياتالنتائج المتعلقة  6.1.4

 األول الرئيسة بالفرضيةتعلقة م  ال للنتائج م لخص  ( 57) جدول
 النتيجة باط بيرسون معامل ارت الفرض م

 األول

هند   حصتتتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة 
( بهن القهتتتتاد  α ≤ 0.05مستتتتتتتتتتتتتتتوى )

 0.91 الوظهفي. االستغراقو  ا بداههة

هند مستتتوى   حصتتائهةتوجد هالقة ذات داللة 
 ا بتتتتداههتتتتة( بهن القهتتتتاد  α ≤ 0.05داللتتتتة )

حهتتتث لنتتتاك هالقتتتة  ،الوظهفي االستتتتتتتتتتتتتتتغراقو 
زاد  ا بتتتداههتتتةالقهتتتاد  أي كيمتتتا زادت  ؛طرديتتتة

 الوظهفي االستغراق

 الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات التاليةويتفرع من 
هند   حصتتتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة   .1

الحستتتتتاستتتتتهة ( بهن (α ≤ 0.05مستتتتتتوى 

 الوظهفي. االستغراقو  ليمشكالت
  حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  0.80

هند   حصتتتتتتتتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة   .2

( بهن الطالقتتتتتتة (α ≤ 0.05توى مستتتتتتتتتتتتتت

 الوظهفي. االستغراقو 
  حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  0.79

هند   حصتتتتتتتتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة   .3

( بهن المرونتتتتتتة (α ≤ 0.05مستتتتتتتتتتتتتتتوى 

 الوظهفي. االستغراقو 
  حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  0.79

هند   حصتتتتتتتتتتتتتتائهةتوجد هالقة ذات داللة   .4

صتتتتتتتتتتتتتتالة ( بهن األ(α≤ 0.05مستتتتتتتتتتتتتتتوى 

 الوظهفي. االستغراقو 
  حصائهةتوجد هالقة ذات داللة  0.76

 
 ثانيةالالرئيسية  بالفرضيةتعلقة م  ال للنتائج م لخص   (58) جدول

 النتيجة قيمة األثر الفرض م

 الثاني

 القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتة تتتتتأثهًرا ذوتؤثر 
 ≥ αهند مستوى )  حصائهةداللة 

االستتتتتتتتتتتتتتغراق وى ( في مستتتتتتتتتتتتتت0.05
 .الوظهفي

0.914 

تتتأثهر ذو داللتتة  لهتتا ا بتتداههتتةالقهتتاد   أنَّ 
 ≥ αمستتتتتتتتتتتتتوى داللة  ) هند  حصتتتتتتتتتتتتائهة

الوظهفي لتتتتتدى  االستتتتتتتتتتتتتتتغراق( في 0.05
الوطني  واألمنالعتتتتاميهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة 

 .ليمحافظات الجنوبهة
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 لثةالثا الرئيسية ةبالفرضيتعلقة م  ال للنتائج م لخص   (59) جدول
 النتيجة الفروق  الفرض م

 الثالث

توجد فروق ذات داللة  حصتتتتتتتتتائهة هند 
( بهن متوستتتتتتتتتتتط α ≤ 0.05مستتتتتتتتتتتوى )

استتتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتات العتتتاميهن حول )القهتتتاد  
ا بداههة وتنمهة االستتتتتتتتتغراق الوظهفي( 
ا ليمتغهرات التتتديمغرافهتتتة التتتتالهتتتة )  تبعتتتً
المؤلتتتل العيمي، الرتبتتتة العستتتتتتتتتتتتتتكريتتتة، 

مكتتان  ، المحتتافظتتة،متتةستتتتتتتتتتتتتتنوات الختتد
 (.العمل

 بالنسبة ليمؤلل العيمي

ستتتتنقبل الفرضتتتتهة الصتتتتفرية، حهث يتضتتتت  
متوسطات استجابة   ال توجد فروق بهن أنَّ 

لتتتتدى  القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتةالمبحوثهن حول 
العتتتتاميهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة واألمن الوطني 

لمتغهر المؤلتتل  اتبعتتً ليمحتتافظتتات الجنوبهتتة 
 .العيمي

 تبة العسكريةبالنسبة لير 
 

ستتتتنقبل الفرضتتتتهة الصتتتتفرية، حهث يتضتتتت  
متوسطات استجابة   ال توجد فروق بهن أنَّ 

لتتتتدى  القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتةالمبحوثهن حول 
العتتتتاميهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة واألمن الوطني 

لمتغهر الرتبتتتة  اتبعتتتً ليمحتتتافظتتتات الجنوبهتتتة 
 .العسكرية

 بالنسبة لسنوات الخدمة
 

، حهث يتضتتتت  ستتتتنقبل الفرضتتتتهة الصتتتتفرية
متوسطات استجابة   ال توجد فروق بهن أنَّ 

لتتتتدى  القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتةالمبحوثهن حول 
العتتتتاميهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة واألمن الوطني 

لمتغهر ستتتتتتتتنوات  االجنوبهة تبعً ليمحافظات 
 .الخدمة

 بالنسبة ليمحافظة

ستتتتنقبل الفرضتتتتهة الصتتتتفرية، حهث يتضتتتت  
تجابة متوسطات اس  ال توجد فروق بهن أنَّ 

لتتتتدى  القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتةالمبحوثهن حول 
العتتتتاميهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة واألمن الوطني 

لمتغهر  اتبعتتتتتتتً ليمحتتتتتتتافظتتتتتتتات الجنوبهتتتتتتتة  
 .المحافظة

 بالنسبة لمكان العمل

ستتنرفض الفرضتتهة الصتتفرية، حهث يتضتت  
متوستتتتتتطات استتتتتتتجابة   توجد فروق بهن أنَّ 

لتتتتدى  القهتتتتاد  ا بتتتتداههتتتتةالمبحوثهن حول 
يهن بوزا   التتتتداخيهتتتتة واألمن الوطني العتتتتام

لمتغهر مكتتان  اتبعتتً ليمحتتافظتتات الجنوبهتتة  
 .العمل
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 توصيات الدراسة 6.2

 التوصتتتتتتتهات التالهة، لتحقهق  ىالباحث توصتتتتتتتل  ل نَّ إفي ضتتتتتتتوت ما توصتتتتتتتيه  له  الد استتتتتتتة من نتائ ، ف
وتنمهة  ا بداههةقهاد  وتعزيز نقاط القو ، وتعزيز أستتتتتتيوب ال، األلداف المرجو ، ومعالجة نقاط الضتتتتتتعف

 .الوطني واألمنوالوظهفي بوزا   الداخيهة  االستغراق

 (:اإلبداعيةالقيادة ) بالمتغير المستقل التوصيات الخاصة 6.2.1

بإنشتتتتات مركتتتتز أكتتتتاديمي لرهايتتتتة ا بتتتتدا  والمبتتتتدههن ونشتتتتره هيتتتتى مستتتتتوى   وصــــي الباحــــث .1
ستتتتتتة مستتتتتتتقية ومستفهضتتتتتتة التتتتتتوزا    هتتتتتتداد القتتتتتتاد  المبتتتتتتدههن، وستتتتتتهقوم الباحتتتتتتث بتتتتتتإجرات د ا

 هن لرا الموضو .
 ،التتتتتوزا  لعميهتتتتتة تطتتتتتوير  متتتتتن قبتتتتتل ا دا   العيهتتتتتا ليقهتتتتتادات ا بداههتتتتتة يكتتتتتون لنتتتتتاك دهتتتتتمٌ  ن  أ .2

 تسهم في تطوير وزا   الداخيهة. ن  الجديد  التي من شأنها أحث هن األفكا  تب ن  وأ
 لاللتتتتتتتتزام بتتتتتتتالجود هتتتتتتتة ا بداهالقهتتتتتتتاد   وتأكهتتتتتتتدالمستتتتتتتتمر  والتحستتتتتتتهنثقافتتتتتتتة التطتتتتتتتوير  تنمهتتتتتتتة .3

والتطتتتتتتتوير  ا بتتتتتتتدا وإتاحتتتتتتتة الفتتتتتتترص ليقهتتتتتتتادات لحضتتتتتتتو  المتتتتتتتؤتمرات الخاصتتتتتتتة ب ،الشتتتتتتتامية
 بل لتحقهق ذلك.القهادي، وتوفهر كل الس  

تتتتتتتتد يبي يستتتتتتتتاهد هيتتتتتتتى استتتتتتتتتخدام أستتتتتتتالهب حديمتتتتتتتتة فتتتتتتتي اتختتتتتتتتاد  متتتتتتتل برنتتتتتتتتام االلتمتتتتتتتام بع .4
 القرا ات لحل المشكالت.

نتتتتتاج العديتتتتد متتتتن األفكتتتتا  الجديتتتتد   تعمتتتتل هيتتتتى  وتنمهتهتتتتا والتتتتتي ا بداههتتتتةتعزيتتتتز األفكتتتتا   .5
  في وحد  زمنهة ثابتة، وإلحاق العاميهن في دو ات قهادية.

 وحيتتتتتتتتول يتتتتتتترين لتتتتتتتتديهم أفكتتتتتتتتا ل الداخيهتتتتتتتة هطتتتتتتتات حتتتتتتتوافز تشتتتتتتتجهعهة ليمستتتتتتتئولهن فتتتتتتتي وزا    .6
 .مبتكر  لتطوير الوزا   ومساندتهم في تنفهرلا

رح متتتتا يستتتتتجد متتتتن أفكتتتتا   بداههتتتتة متتتتن هقتتتتد النتتتتدوات وو شتتتتات العمتتتتل بصتتتتو   مستتتتتمر  وطتتتت .7
 والتطوير القهادي.  ا بدا أجل تعزيز 

فتتتتتتتي برنتتتتتتتام  تتتتتتتد يبي قهتتتتتتتادي لتعزيتتتتتتتز فتتتتتتتن التعامتتتتتتتل متتتتتتتع تألهتتتتتتل وتنمهتتتتتتتة مهتتتتتتتا ات القهتتتتتتتاد   .8
 اآلخرين.
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 بالمتغير التابع )االستغراق الوظيفي(:التوصيات الخاصة  6.2.2

اميهن فتتتتتتي وزا   الداخيهتتتتتتة النهتتتتتتوض بمستتتتتتتوى االستتتتتتتغراق التتتتتتوظهفي لتتتتتتدى العتتتتتت  وصــــــي الباحــــــث .1
 عتتتتدَّ  ذ ي   ،هيتتتتى مفهتتتتوم االستتتتتغراق التتتتوظهفي التتتتوزا  متتتتن قبتتتتل  واألمتتتتن التتتتوطني، وضتتتترو   التركهتتتتز

المهمتتتتتتتة التتتتتتتتي تتتتتتتتؤثر هيتتتتتتتى أدات العمتتتتتتتل، وجتتتتتتترب واستتتتتتتتبقات المتتتتتتتوظفهن والحفتتتتتتتاظ  متتتتتتتن المفتتتتتتتالهم
 .هيههم

 ،هم بأنفستتتهمتقث   العاميهنتكاب األخطات مما يمناستتتتخدام طرق النفر ا يجابي مع العاميهن هند ا   .2
عمل ويزيد من دافعهت  قبال  هيى ال دي  مما يعزز من ويزيد من مستوى االطمئنان والراحة النفسهة ل

 .العملفي واستغراق  
 ولتترا يته  لهم ،يستتتتتتتتتتتتتتتمعون  لهتت  امتيتتك الموظفون صتتتتتتتتتتتتتتوتتتً االوظهفي  ذا  االستتتتتتتتتتتتتتتغراقيتم تعزيز  .3

 .ي ويشعرون بأنهم يؤدون المسالمةتغرية أفكا لم ووجهات نظرلم بشكل متنام
الة ا جراتات بعدالموظف  عر  شتت  بحهث ترتبط بكفات  وأدات العاميهن، فهرا ي   ،تحستتهن نظام المكافات .4

جهوده ليقهام بهرا الدو  هيى  جهد قصتتتىأالمتبعة في من  المكافات مما يشتتتجع العاميهن هيى برل 
 الوظهفي. االستغراقولرا يعزز  ،وج  أكمل

الوظهفي، لرا يجب تنفهر  االستغراقدو  مباشر في زياد  مستويات  من ا لهممَ اد  ل  هز هيى القالتركه .5
المها ات  كستتتتتتتتتتتابهمإو  ،برام  تد يبهة لال تقات بالقهاد  التي تستتتتتتتتتتتاهدلم هيى فهم التوقعات في العمل

 .المطيوبة
شتتتتتتتتعو    لىؤدي والري ي ،من  العاميهن صتتتتتتتتالحهات كافهة تتالتم مع المؤلالت الحاصتتتتتتتتيهن هيهها .6

 .الوظهفي لديهم االستغراقهة الدو  مما يعزز العاميهن بألم
هتا أنَّ ليوظهفتتة هيى  ينظروا ن  أظتات ذات ألمهتتة حول أدائهم، ويجتتب ن مالحو يتيقى العتتامي ن  أ يجتتب .7

 لقد اتهم، وتحديد األلداف الخاصة والمسا ات لتحقهق األلداف المنشود .  استغاللٌ 
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 الخطة التنفيذية 6.3

بإجرات مقابية مع )بركة( الري أكَّد بدو ه " أنَّ لناك باستتتتمرا   هيى النتائ  والتوصتتتهات قام الباحث تً ابن
ا خطة تنفهرية ستتتنوية  تنفهر لبعض الدو ات وو ش العمل وهقد لقاتات مباشتتتر  مع مستتتئول، ولناك أيضتتتً

العاميهن بوزا   ومنها بعض األنشتتتتتتتطة شتتتتتتتهرية و بع ستتتتتتتنوية ونصتتتتتتتف ستتتتتتتنوية من أجل اال تقات بجمهع 
طال  هيى الخطة االستتتراتهجهة ليوزا  ، وقد تبه ن وجود خطة تنفهرية لتنفهر أهمال الداخيهة"، حهث تم اال

 التالي:لتنفهر توصهات الد اسة، كما في الجدول  مقترحة خطة همل بعملالوزا  ، حهث قام الباحث 

 ياتالتوص لتنفيذ عمل خطة( 60) جدول

واألنشطةالبرامج  التوصية م  الجهة المسؤولة 
 عن التنفيذ

 المدة
 الزمنية

1.  

 نشتتتتتتتتتتتتات مركتتتتتتتتتتتتز أكتتتتتتتتتتتتاديمي لرهايتتتتتتتتتتتتة 
والمبتتتتتتتتتتدههن ونشتتتتتتتتتتره هيتتتتتتتتتتى  ا بتتتتتتتتتتدا 

مستتتتتتتتتتتتتوى التتتتتتتتتتتتوزا    هتتتتتتتتتتتتداد القتتتتتتتتتتتتاد  
 المبدههن.

ة المركز د اسة جدوى هن ماله   -
 و فع تصو  لإلدا   العيها

ا دا   التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتة  -
ليتخطهط والتطوير 

التتتتتتتداختتتتتيتتتتتهتتتتتتتة  بتتتتتوزا  
 -التتتتوطتتتتنتتتتي واألمتتتتن

 دا   تنمهتتتتتتتة الموا د 
 .البشرية

بداية 
العام 
2019 

2.  

تنمهتتتتتتتتتتة ثقافتتتتتتتتتتة التطتتتتتتتتتتوير والتحستتتتتتتتتتهن 
هتتتتتتتة ا بداهوتأكهتتتتتتد القهتتتتتتاد   ،المستتتتتتتمر

وإتاحتتتتتتتتة  ،لاللتتتتتتتتتزام بتتتتتتتتالجود  الشتتتتتتتتامية
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترص ليقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات لحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

 ا بتتتتتتتتتتتتتتتتتدا المتتتتتتتتتتتتتتتتتؤتمرات الخاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة ب
والتطتتتتتتتتتتوير القهتتتتتتتتتتادي، وتتتتتتتتتتتوفهر كتتتتتتتتتتل 

 ذلك. السبل لتحقهق

 ؛نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ثقافة القهاد  ا بداههة -
تة،  وذلك من خالل دو ات تتتتتتتتتد يبهتتتتتت

 وو ش همل وندوات
 صتتتتدا  قانون ينظم هميهة التوههة  -

وا دا يتة ليعتاميهن الكتاميتة التربويتة 
 .في المؤسسة األمنهة

لتتتتهتتتتئتتتتتتتة التتتتتتتتتوجتتتتهتتتتتتت   -
الستتتتتتهاستتتتتتي والمعنوي 
بتتتتواز   التتتتتتتداختتتتيتتتتهتتتتتتتة 

 الوطني واألمن
 تتكتلبش

 مستمر

3.  

  االلتمتتتتتتتتتتام بعمتتتتتتتتتتل برنتتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتتد يبي
يستتتتتتتتتتتاهد هيتتتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتتخدام أستتتتتتتتتتتالهب 
حديمتتتتتتتتة فتتتتتتتتي اتختتتتتتتتاد القتتتتتتتترا ات لحتتتتتتتتل 

 المشكالت.

و شتتتتتتتتتتتات همل وتنفهر برام  وهمل  -
ستتتتتتتتتتتهنا يولات لبعض المشتتتتتتتتتتتكالت 

 .والتد يب هيى حيها

ا دا   التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتة  -
ليتخطهط والتطوير 
بتتتتتوزا   التتتتتتتداختتتتتيتتتتتهتتتتتتتة 

 -التتتتوطتتتتنتتتتي واألمتتتتن
وا د  دا   تنمهتتتتتتتة الم

 .البشرية

بشكل 
 مستمر

4.  
ا بداههة وتنمهتها والتي تعزيز األفكا  
نتتتاج العتتديتتد من األفكتتا   تعمتتل هيى 

طرح بعض المشتتتتتتتتتتتتتتكالت وطيتتتتتب  -
بعض الحيول لهتتتتا بطرق  بتتتتداههتتتتة 

 .قصهر خالل فتر  زمنهة 

ا دا   العيهتتتتتتا بوزا    -
 .الداخيهة

خالل 
 شهر
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الجديد  في وحد  زمنهة ثابتة، وإلحاق 
 العاميهن في دو ات قهادية.

صتتتتحاب  هطات حوافز تشتتتتجهعهة أل -
 ا بداههة.األفكا  

5.  

هقتتتتتتتتتتتتد النتتتتتتتتتتتتدوات وو شتتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتتتتل 
بصتتتتتتو   مستتتتتتتمر  وطتتتتتترح متتتتتتا يستتتتتتتجد 
متتتتن أفكتتتتا   بداههتتتتة متتتتن أجتتتتل تعزيتتتتز 

 والتطوير القهادي.  ا بدا 

و شات همل تحمل هنوان "دو  القهاد  
 في تطوير وزا   الداخيهة" ا بداههة

امتتتتتتتتتتة ا دا   التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتت -
ليتخطهط والتطوير 
بتتتتتوزا   التتتتتتتداختتتتتيتتتتتهتتتتتتتة 

 -التتتتوطتتتتنتتتتي واألمتتتتن
 دا   تنمهتتتتتتتة الموا د 

 .البشرية

 3كل 
 شهو 

6.  

تألهتتتتتتل وتنمهتتتتتتة مهتتتتتتا ات القهتتتتتتاد  فتتتتتتي 
برنتتتتتتام  تتتتتتتد يبي قهتتتتتتادي لتعزيتتتتتتز فتتتتتتن 

 التعامل مع اآلخرين.

تنظهم برام  متخصصة قهادية شامية 
 .فن التعامل مع اآلخرين 

 ا دا   العيها ليتد يب -
 يتتتهتتتتتتتتتتتتتتتة التتتربتتتتتتتتتتتتتتتاطكتتت  -

 .الجامعهة
 6كل 

 شهو 

7.  

الوظهفي  االستتتتغراقالنهوض بمستتتتوى 
 واألمنلدى العاميهن في وزا   الداخيهة 

وضتتتتتتتتتتتتتترو   التركهز من قبتتتل  ،الوطني
االستتتغراق الوظهفي الوزا   هيى مفهوم 

من المفتالهم المهمتة التي تؤثر  د   ذ يعت
هيى أدات العمتتل، وجتترب واستتتتتتتتتتتتتتتبقتتات 

 .ن والحفاظ هيههمالموظفه

تنظهم لقتتتتتتتاتات و حالت تربويتتتتتتتة  -
وترفهههتتة لجمهع العتتاميهن لكستتتتتتتتتتتتتتر 
الحواجز وإزالة العوائق النفسهة لدى 

 .الزمالت
العمتتتتتتل هيى تكريس ثقتتتتتتافتتتتتتة العمتتتتتتل  -

بتتروح التتفتتريتتق متتن أجتتتتتتتل تتتعتتزيتتز 
 .لدى العاميهن  االستغراق

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ات -
تة فياألمناألجهز   ت ت ت  ه

 واألمنا   الداخيهة وز 
 الوطني

 

بشكل 
 مستمر

8.  

استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام طرق النفتتتر ا يجتتتابي مع 
العتتتاميهن هنتتتد ا تكتتتاب األخطتتتات ممتتتا 

ويزيد  ،قتهم بأنفستتتتتتتتتتتتتتهمثيمن  العاميهن 
لراحة النفستتهة من مستتتوى االطمئنان وا

قبتال  هيى العمتل  لدي  ممتا يعزز من 
 .ويزيد من دافعهت  واستغراق  بالعمل

ات مع النقتتتد البنتتت   العمتتتل هيى تقبتتتل -
 الرأي اآلخر.العاميهن وتقبل 

تعزيز المقتتة بتتالنفس لتتدى العتتاميهن  -
والتحستتتتتتتهن المتستتتتتتتمر ليشتتتتتتتخصتتتتتتتهة 

 القهاد .

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ات -
تة فياألمناألجهز   ت ت ت  ه

 واألمنوزا   الداخيهة 
 .الوطني

بشكل 
 مستمر

9.  

االستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي  ذا يتم تعزيز 
يستتتتمعون  له   امتيك الموظفون صتتتوتً ا

ولرا يته  لهم تغرية أفكا لم ووجهات 
نظرلم بشتتتتكل متنامي ويشتتتتعرون بأنهم 

 .يؤدون المسالمة

العمتتتتل هيى التغتتتتريتتتتة الراجعتتتتة من  -
خالل االستتتتتتتتتتما  ليعاميهن والعكس 

 صحه .
 حساس العاميهن بقهمة المهام التي  -

يقدمولا والمستتتتتتتالمة بأفكا   بداههة 
 جديد .

 يروتتتتتتتتتتتتدتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ومتتتتتتتتت -
تة فياألمناألجهز   ت ت ت  ه

 واألمنوزا   الداخيهة 
 .الوطني

 

بشكل 
 مستمر

10.  

تحستتتتتتتتتتتتتهن نظام المكافات بحهث ترتبط 
بكفتتات  وأدات العتتاميهن، فهتترا يشتتتتتتتتتتتتتتعر 

الة ا جراتات المتبعة في بعدالموظف 
من  المكتافتات ممتا يشتتتتتتتتتتتتتتجع العتاميهن 

وضتتتتتتتتتتتتتتتتع آلهات قهاستتتتتتتتتتتتتتتتهة ومتابعة  -
التحفهز ا يجتتتتتتابي لتتتتتتدى العتتتتتتاميهن 

هة، يتم من األمنفي المنظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 لتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتئتتتتتتتتتتتة ا دا   -
 م فتتي وزا  والتتتتتنتتظتتهتت

 واألمتتتنالتتتتتتتداختتتيتتتهتتتتتتتة 
 الوطني

بشكل 
 مستمر
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ليقهتتام بهتترا  دقصتتتتتتتتتتتتتتى جهتتأهيى بتترل 
لتتتترا يعزز و  ،كمتتتتل وجتتتت أالتتتتدو  هيى 
 .الوظهفي االستغراق

خاللها تشتتتتتتتتتتتتتتتجهع االبتكا  والتفكهر 
 خا ج الصندوق.

خيق نظم  بتتتتتتتتتتداههتتتتتتتتتتة تعمتتتتتتتتتتل هيى  -
تعزيز دو  المرؤوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهن في 

 .بداههةا هميهتتتتة التنمهتتتتة 

 

11.  

ا لهم دو  متتتتتتتَ ل   ؛القهتتتتتتتاد  التركهز هيى
 االستتتتغراقمباشتتتر في زياد  مستتتتويات 

الوظهفي، لرا يجب تنفهر برام  تد يبهة 
لال تقات بالقهاد  التي تستتتتتتتتتتتتاهدلم هيى 

 وإكستتتتتتتتتتتتتتتتابهم فهم التوقعتتات في العمتتل 
 .المطيوبة المها ات

 تنظهم مؤتمرات بمحاو   بداههة يتم -
من خاللهتتا تقتتديم أو اق تحقق كتتل 

والمبتتاد    ا بتتدا متتا لو جتتديتتد في 
العمل بروح الفريق والمخاطر  من و 
 .الوظهفي االستغراقجل زياد  أ

 

ا دا   التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتة  -
ليتخطهط والتطوير 
بتتتتتوزا   التتتتتتتداختتتتتيتتتتتهتتتتتتتة 

 -التتتتوطتتتتنتتتتي واألمتتتتن
 دا   تنمهتتتتتتتة الموا د 

 .يةالبشر 

بشكل 
 سنوي 

12.  

من  العاميهن صتتتتالحهات كافهة تتالتم 
والري  ،مع المؤلالت الحاصيهن هيهها

شتتتتتتتتتتتتتتعو  العتتتاميهن بتتتألمهتتتة   لىيؤدي 
الوظهفي  االستتتتتتتتتتتتتغراقالدو  مما يعزز 

 .لديهم

توزيع العاميهن حستتتتتتتتب تخصتتتتتتتتصتتتتتتتتاتهم 
 .ا لرلكدا   تبعً العيمهة ودمجهم في ا 

 لتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتئتتتتتتتتتتتة ا دا   -
 والتتتتتنتتظتتهتتم فتتي وزا  

 واألمتتتنيتتتهتتتتتتتة التتتتتتتداختتت
 .الوطني

 

بشكل 
 مستمر

13.  

ظتتتتات مالح ون يتيقى العتتتتامي ن  أيجتتتتب 
 ن  أذات ألمهتتتتتة حول أدائهم، ويجتتتتتب 

 هتتا استتتتتتتتتتتتتتتغاللٌ نَّ أ ينظروا ليوظهفتتة هيى
لقد اتهم، وتحديد األلداف الخاصتتتتتتتتتتتتتتة 
 والمسا ات لتحقهق األلداف المنشود . 

التقههم المستتتتتتتتتتتتتتتمر ألدات العتتتتتتاميهن مع 
يجتتتتتابي و فع مراهتتتتتا  التحفهز والنقتتتتتر ا 

معنويتتتتتاتهم ومعتتتتتالجتتتتتة القصتتتتتتتتتتتتتتو  دون 
 ميهن.المساس بشخصهت  العا

 يروقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد -
تة فياألمناألجهز   ت ت ت  ه

 واألمنوزا   الداخيهة 
 الوطني

 

بشكل 
 مستمر

 سناد وقرار من القيادة العليا للوزارة، لتأخذ إمعظم التوصيات سابقة الذ ر تحتاج إلى دعم و 
  .لمكلفة بالتنفيذ دورها الطبيعياإلدارات ا
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 الدراسات المقترحة 6.5

الباحث  وصـــي بالقيام بالدراســـات  من نتائج وتوصـــيات فإن  الدراســـة في ضـــوء ما تم توصـــلت إليه 
 المستقبلية المقترحة التالية:

 مؤستتتتستتتتات القطا  الحكوميالوظهفي د استتتتة مقا نة بهن  االستتتتتغراقفي تنمهة  ا بداههةدو  القهاد   .1

 .مؤسسات القطا  الخاصو 

 الفيسطهنهة.الوطني  واألمنالوظهفي بوزا   الداخيهة  االستغراقااللتزام التنظهمي وهالقت  ب .2

الوطنيواألمنبوزارةالااداخليااةوأزمااةانقطاااعالرواتااباالساااااااتغرا الوظيفيبينالعالقتتتتتة  .3

 الفلسطينية.
 .واألدات الوظهفيام التنظهمي االلتز الوظهفي كمتغهر وسهط في العالقة بهن  االستغراقدو   .4

 الوطني.واألمنالوظيفيبوزارةالداخليةاالستغرا والرضاالوظيفيبينالعالقة  .5

المؤسسات  الوظهفي لدى العتاميهن فتي االستغراقمقا نة بهن العوامل المادية والنفسهة المؤثر  في  .6
 األمنهة.
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 ملخص الفصل السادس 6.6

نتائ  التحيهل ا حصتتتائي، حهث ل ل النتائ  التي توصتتتل  لهها من خالاستتتتعرض الباحث في لرا الفصتتت
 كانه الفيستتتتتتطهنهةالوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة  ا بداههةد جة تطبهق القهاد  النتائ  وجود  شتتتتتتا تأ

الوطني  واألمنفي وزا   الداخيهة مرتفع، مستتتتتتتتوى االستتتتتتتتغراق الوظهفي  (%78.8بوزن نستتتتتتتبي ) مرتفعة
وبهنه النتائ  وجود )هالقة طردية( مرتبطة بهن القهاد   (،%79بوزن نستتبي ) امتوستتطً  كان الفيستتطهنهة

ا بداههة وتنمهة االستتتتتتتتتتتتتتتغراق الوظهفي بوزا   الداخيهة واألمن الوطني ت عزى  لى المتغهرات الديمغرافهة 
وفي الختام اقترح  ،(مكان العمل ، المحافظة،، الرتبة العستتتتكرية، ستتتتنوات الخدمةالمؤلل العيمي )التالهة:

 الباحث مجموهة من العناوين لد اسات مستقبهية بخصوص القهاد  ا بداههة واالستغراق الوظهفي.

 

 

  ِ ْت   َوَما تَْوِفيِِق إََِلا بِالَلا ِنيب   َعلَيِْه تََوََكا
 
  َوإََِلِْه أ

وَ    )  (88: ود  ل   س 
 
 

  َرَِبا الَْعالَِمي ِ    َواْْلَْمد  لِلَا

وَ    )  (45:ام  نعَ األَ  س 
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 المصادر والمراجع
 

 

 :ر: المصاد أوال  
 القرآن الكريم ➢
 السنة النبوية ➢

 المراجع العر ية:  ا ثاني  
 :الكتب ➢
مجموهة النهل  إدارة وتنمية الموارد البشـــــرية )االتجاهات المعاصـــــرة("،(:"2007بو النصتتتتتتتر، مدحه )أ -

 العربهة، القالر .
لمجموهة العربهة ا ،القالر  "، قادة المســـــــــتقبل القيادة المتميزة الجد دة :"(2009مدحه)،النصتتتتتتتتتتتتترأبو  -

 ليتد يب والنشر.
 ، القالر ، مكتبة األنجيو المصرية."القياس التر وي  :"(1994) الدينأبو نالهة، صالح  -
، همان، األ دن: دا  المستتتتتتتتتتتتهر  لينشتتتتتتتتتتتتر 1، ط"الةالمهارات اإلدارية الفع  :"(2010، بالل )االلستتتتتتتتتتتتكا ن  -

 والتوزيع.
 ره لينشر.هدا  المس ،همان  "،اإلداري اإلبداع : " (2012بالل ) االلسكا ن ، -
  دن: دا  حامد لينشر والتوزيع.أل،  اهمان ،"السلوك التنظيمي في منظمات األعمال" :(2011) جالب -
دا  أستامة  ،همان، األ دن "،السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحد ثة"  :(2009ستامر )، جتتتتتتتتتتتتتتتيد  -

 لينشر.
-47، )صدا  كنوز المعرفة ،همان "، واالبتكار بداعاإلإدارة "  :(2006زيد ) ،وهبودي ستتتتتتتتتتتتتيهم، جيد  -

61.) 
 دا  المسهر  ليتوزيع والنشر. ،همان ،"دارة علم وتطبيقاإل: "(2008جمهية )، جادهللامحمد و ، الجويسي -
 ،"إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المســــــتقبل في ضــــــوء الجودة الشــــــاملة"  :(2007)  افد ، الحريري  -

 دا  الفكر. ،همان
دا   ،همان،  األ دن ،"داريةمهارات القيادة التر يوية في اتخاذ القرارات اإل"  :(2013)  افد ، تتتتتتتريري الح -

 المنال  لينشر والتوزيع.
 جامعة حيوان. ،لمميكة العربهة السعودیا ،"دارة أنشطة االبتكار والتغيرإ" :(2004محمود)، حسنى -
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دا  الكتب المصتتتترية، المجموهة  ،مصتتتتر "، الجداري األســـباب والعحباط اإلاإل ":(2013حمد)، أحستتتتهن -
 العربهة ليتد يب والنشر.

 المجموهة االستشا ية العربهة. ،القالر  "، زالمد ر المتميز وحلقات التمي" :(1998هبد الفتاح )، حسهن -
 دا  العيوم. ،القالر  "،  القيادة الذ ية" :(2011محمد)، حستهن -
 المؤسسة الجامعهة لينشر والتوزيع. ،لبنان "،دارة المعاصرةاإل" :(2005) موسى، خيهل -
 ع لينشر والتوزي دا  أسامة ،همان، "اإلداري  اإلبداع"  :(2009)جمال ، خهرهللا -
 .ر والتوزيعدا  الراية لينش ،همان واالبتكار"، اإلبداعإدارة (:"2012خهري، أسامة ) -
عتتة التتدول العربهتتة، المنظمتتة ا دا يتتة "، جتتاما بتتداههتتة(:"ا بتتدا  وتنمهتتة القتتد ات 1986) امهمتتة التتدلتتان، -

 ليعيوم، همان، األ دن.
، مصتتتتتر، "خالقيات العملأفي: دراســــة ميدانية لتأثير بيئة و الوظي االســــتغراق:" ( 1997زناتي، محمد ) -

 .ة ليد اسات التجا يةالمجية المصري
دا  الحامد   دن،األ ،"والجماعات في المنظات األفرادســـلوك  يالســـلوك التنظيم" :(2007محمد)، زناتي -

 لينشر والتوزيع.

القالر ، الدا  المصتتتتتتترية  والتلقي"، اإلبداع"دراســــات نفســــية في (: 2006ستتتتتتتويف، مصتتتتتتتطفى ) -
 اليبنانهة.

 (:"القهاد  ا دا ية وا بداههة"، دا  الفكر الجامعي، ا سكند ية. 2006الصريفي، محمد) -
 دا  العربهة لينشر والتوزيع.، القالر  "،دليل التدريب القيادي ":(2006لشام )، الطالب -
دا  وائل لينشتتر  ، األ دن،همان، "مدخل استراتيجي -إدارة الموارد البشرية  " :(2003ستتههية )، هباس -

 والتوزيع.
 دا  الشرق. األ دن،همان،  "، دور القيادة التر وية في اتخاذ القرات اإلدارية"  :(2010)زيد ، هبودي -
 األ دن: دا  همان، ،"البشــرية والتنمية اإلدارية القيادة ات الحد ثةاالتجاه: "(2008العجمي، محمد ) -

 .الطباهة لينشر والتوزيع المسهر 
 (:"القائد الفعال"، قرطبة لإلنتاج الفني، المميكة العربهة السعودية.2000العدلوني، محمد ) -
 مركز الشرق العربي. "،اإلبداعيةالقيادة (:"2016العزاوي، مهند ) -
)المجيد األولى(.  اســــتراتيجي" ب عد"إدارة الموارد البشــــرية المعاصــــرة  :(2005وصتتتتتفي) هقهيي، و همر -

 همان، األ دن: دا  وائل لينشر.
 ، القالر ، دا  الفكر العربي."القياس والتقويم التر وي والنفسي :"(2000) هالم، صالح الدين -
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دا  وائل لينشتتتتتتر  األ دن،همان  ،"لعمالســــلوك التنظيمى فى منظمات األا"  :(2010محمود )، العمهان -
 والتوزيع.

 سكند ية، منشأ  المعا ف.، ا "االختبارات والمقا يس النفسية والعقلية(:"2003العهسوي، هبد الرحمن ) -
، بهروت، دا  النهضتتتتتتتتتتتتتة "والتر يةالقياس والتجريب في علم النفس  :"(2012) ، هبد الرحمنالعهستتتتتتتتتتتتتوي  -

  ليطباهة والنشر والتوزيع.
  دا  اسامة لينشر والتوزيع. ،همان، األ دن "، ي شراف اإلدار القيادة واإل"  :(2010) نفات، الغزو -
 جامعة الميك سعود، كيهة العيوم ا دا ية. ،الرياض "، القيادة اإلدارية"  :(2001سالم )، القحطاني -
 لتوزيع.دا  الفكر لينشر وا ،همان "، دارية وإدارة اإلبتكارالقيادة اإل"  :(2010هالت )، قنديل -
 .وموزهون  ناشرون  الفكر همان، األ دن: دا  ،"االبتكار وٕادارة اإلدارية القيادة:"(2010هالت ) قنديل، -
 دا  المهسر  لينشروالتوزيع.، همان ،(1)المجيد  "ياإلبداعتنمية قدرات التفكير " :(2010محمد)، ديلقنت -
 دا   الحديمة.سيسة ا  ،القالر  ،"المهارات القيادية التفاعلية"  :(2005هبدالحمهد )، لفردوس -
 الدا  الجامعهة. ،مصر "،السلوك التنظيمي" (:2002) حمد، أمالر -
 غز .القيادة"،  (:"2011محمود )المدلون، محمد، والعجرمي،  -
 جامعة أم القرى. ، ، السعودية"المعينات والدرجات المعيارية والتوزيع الطبيعي :"(2010)مسعود، ولهد -
 لينشر والتوزيع، همان. ت"، دا  الصفااإلبداعية القيادة:"(2012نجم، نجم ) -

. االستتكند ية: المكتب إلبداع اإلداري والتجد د الذاتي لمدرســة الثانوية العامة"ا(: "2008) جاللنصتتر،  -
 الجامعي الحديث.

 مطبعة الميك هبد هللا.، "مبادئ البحث التر وي، الرياض(: "2004النوح، هبد هللا ) -
 .المعهوف، الرياضترجمة صالح  (،يادة اإلدارية )النظرية والتطبيقلقا(:"2006نو ث لاوس، بهتر) -
معهد  ،الرياض "،" ضــــغوط العمل : مصــــادرها ونتائجها و يفية إدارتها :(1998)هبد الرحمن ، لهجان -

 ا دا   العامة.
مدخل (: " 1999لهجتتان، هبتتدالرحمن ) - حل المشـــــــــكالت ياإلبداعال كتتاديمهتتة نتتايف العربهتتة ليعيوم أ"، ل

 هة. الرياض، مركز الد اسات والبحوث.األمن
 ،د وس مستتتتتتوحا  من التجا ب العالمهة والعربهة ، "الفكر االســـتراتيجي للقادة"  (:2002يونس، طا ق ) -

 القالر ، المنظمة العربهة ليتنمهة ا دا ية.
 :العلمية الرسائل ➢

الوظيفي: دراســة تطبيقية  االســتغراقعالقة وظائف إدارة الموارد البشــرية ب"  (:2016شتتتنب، محمد )أبو  -
 زلر، غز ، فيسطهن.، جامعة األغهر منشو   ،  سالة ماجستهر"على مكاتب البريد غزة
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دور االســتغراق  متغير وســيط في العالقة بين القيادة التحويلية والســلوك (:"2018أبو همر ، صتتتابرين ) -
غهر منشود ، غز ، فيسطهن، أكاديمهة  سالة ماجستهر  عاملين بوزارة التنمية االجتماعية"،اإلبداعي لدى ال

 ا دا   والسهاسة ليد اسات العيها.
وعالقتها بتعزيز الدافعية لدى معلمي المدارس الثانوية في  اإلبداعيةالقيادة "  :(2017 افه)، ابو كيوب -

أكاديمة ا دا    ،غز ، فيسطهن، غهر منشو    سالة ماجستهر "،وزارة التر ية والتعليم العالي بمحافظات غزة
 .والسهاسة ليد اسات العيها

ودورها في تعزيز ســـــــــلوك المواطنـة التنظيميــة  للمـد رينالقيـادة اإلبداعيـة "  (:2016أبو نعمتتة،  يم ) -
دا   والسهاسة، ، أكاديمهة ا غهر منشو    سالة ماجستهر"، للمعلمين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة

 غز ، فيسطهن.
جامعة  ،الستتتتودان "، داء االســـتراتيجي للمنظماتالقيادة اإلبداعية وأثرها على األ"  :(2016أحمد )، ادمو -

 .السودان ليعيوم والتكنولوجها
 "،التحديات التي تواجه القيادة اإلدارية النســـــــــائية الســـــــــعودية في ظل العولمة ":(2009) نوال، بخا ي  -

 نبع الصناههة.ي ،السعودي

القيادة اإلبداعية ودورها في تعزيز إدارة المعرفة: دراسة مقارنة بين (: " 2018الحربي، هبد العزيز ) -
 .جامعة نايف العربهة ليعيوم سالة دكتو اه ، " ، الملك فهد األمنية و لية الملك خالد العسكريةكلية 

 ستتتتتالة ماجستتتتتتهر، كيهة  ،"الوظيفي ســـتغراقاالرأس المال النفســـي وأثره في " : (2013الحستتتتتني، كمال ) -
 ا دا   واالقتصاد جامعة الممنى، العراق.

 ستتتتالة  ،"وأثرها في ســـلوك المواطنة التنظيمي لدى المعلمات اإلبداعيةالقيادة "  (:2015الرشتتتتهدي، أمل) -
 ماجستهر، جامعة أم القرى، السعودية.

تزام التنظيمي للمعلمــات في دور ت وعالقتهــا بــااللللمــد را اإلبــداعيــةالقيــادة " (: 2013الزلراني، مريم ) -
 م القرى، السعودية.أ،  سالة ماجستهر، جامعة "رياض األطفال بمد نة مكة المكرمة

في تحســين مســتوى الثقافة التنظيمية في وزارة الصــحة  اإلبداعيةدور القيادة "  (:2016ستتتاهد، نهى ) -
 هة ا دا   والسهاسة، غز ، فيسطهن.، أكاديمغهر منشو    سالة ماجستهر"، الفلسطينية

المتوسطة  وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية اإلبداعيةالقيادة "  :(2012فهد )، السيتمي -
 .جامعة ام القرى  غهر منشو  ،  سالة ماجستهر ،مكة المكرمة "، بمد نة جدة
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دارة المعرفة في جامعة إها بمتطلبات اإلبداعية وعالقتالقيادة "  (:2013صتتتتتتتتال ، قهس وباني، باستتتتتتتتمة ) -
 ستتتتتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتتتهر، مجية القادستتتتتتتتتتتتتهة ليعيوم ا دا ية  "،االدارية فيهاالكوفة من وجهة نظر القيادات 

 واالقتصادية، الكوفة.
بمحافظة  نماط القيادية الســـــــــائدة في المدارس الثانوية للبنين والبناتاأل "  :(2007) هبد هللا، لعامري ا -

 ،ميكة العربهة الستتتتتتتتعوديةممكة المكرمة، ال "، رالخط المســــــتمر وعالقتها بإدارة التغييبيشــــــة وفق نظرية 
 جامعة ام القرى.

الوظيفي ودورها في تحقيق  االســــتغراقاســــتراتيجيات تعزيز "  (:2012العبادي، لاشتتتتتتم، والجاف، والت ) -
جامعة الكوفة. -واالقتصتتتاد ، كيهة ا دا   غهر منشتتتو    ستتتالة ماجستتتتهر"، األداء العالي لمنظمات األعمال

 العراق.
ــة ":(2009لهنتتتا )، هبتتتدالرحهم - أثر النمط القيــادي لمــدراء المكتــب االقليمي بغزة االنروا على تهيئــة البيئ

  سالة ماجستهر غهر منشو  ، الجامعة االسالمهة. ،غز ، للعاملين" اإلبداعية

بالروح مد ري المدارس وعالقتها نماط القيادية والســــمات الشــــخصــــية لاأل  ":(2008نواف)، العتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي -
غهر   ستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتهر، المميكة العربهة الستتتتتتتتتتعودية ،"المعنوية للمعلمين في محافظة الطائف التعليمية

 .، جامعة ام القرى منشو  

اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمد ري القطاع دراســـــــــة تطبيقية على  اإلبداع":(2009توفهق )، العجية -
الجامعة ا ستتتتتتتالمهة بغز ،  غهر منشتتتتتتتو  ،  ستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتهر كيهة التجا  ،، قطا  غز  ،وزارات قطاع غزة"

 فيسطهن.

بمحافظة رام العالقة بين النمط القيادي لمد ري المدارس الثانوية الحكومية "  :(2013ستتتتتماههل )،  هيقم -
 زيه.ر ، جامعة بهغهر منشو    سالة ماجستهر ،فيسطهن "، المعلمين هللا والبيرة من وجه نظر

اتجاهات القادة التر ويين نحو التغيير التنظيمي وعالقتها بالتزامهم التنظيمي "، (2009) هطا هللا،العنزي  -
 كيهة التربة جامعة ام القرى. ،مكة المكرمة ،بالمملكة العر ية السعودية"

 ما  تصورها  يةاإلبداعدرجات الممارسة العلمية واالحتياجات التدريبية للقيادة : " (2012فهد)، الغامدي -
 .جامعة ام القرى  كيهة التربهة  سالة ماجستهر، ،مكة المكرمة "، القادة األكاديميون بجامعة الباحة

ية دراسة تطبيقية على األمنودورها في تطوير المؤسسات  اإلبداعيةالقيادة "  :(2017حمز  )، غتتتتتتتتتتتتتتريبي -
 هة.األمنجامعة نايف العربهة ليعيوم  ،السعودية "، مد رية أمن الجفارة بوزارة الداخلية اللليبية
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" تأثير المتغيرات الديمغرافية والتوجهات القيمية على االنغماس الوظيفي في (: 2001الفضتتتيي، فضتتتل ) -
مجيتة جتامعتة الميتك هبتد العزيز،  ،"االنغماس الوظيفي في القطاع الحكومي بدولة الكويتالقطاع على 

 االقتصاد وا دا  .

اإلداري للشـــــــر ات الصـــــــناعية المســـــــاهمة  اإلبداعأثر النمط القيادي على "  :(1995محمود)، الفهاض -
  سالة ماجستهر، الجامعة اال دنهة. األ دن، "، األردنية

 رسااااااالةالرياض"   بمدينة العام األمن في ومعوقاته اإلداري اإلبداع:" ( 2007 )الحق القحطاني، -

 .الرياض ألمنية،ا للعلوم العربية نايف جامعة .منشورة غير ماجستير
 ،الستتتتتتتتعودية "، ةالجامعات الســــــعودياخ التنظيمي في والمن اإلبداعيةالقيادة "  :(2004لهيي )، القرشتتتتتتتتي -

 م القرى.أجامعة 

الوظيفي لدى العاملين في مكتب  االســـتغراقأثر الدعم التنظيمي على تنمية " (: 2014)أحمد ماضتتتتتي،  -
 ر، الجامعة االسالمهة، غز ، فيسطهن. سالة ماجسته"، غزة اإلقليمي التابع لألونروا

كيهة  ،العراق "،الوظيفي االســـتغراقدور بعض عوامل الهندســـة البشـــرية في  ":(2013شتتتتهالن )، محمود -
 جامعة السيمانهة. ،االدا   واالقتصاد

دفاع المدني دراســـــة تطبيقية على في إدارة عمليات حوادث ال اإلبداعية"القيادة  :(2012المرشتتتتتتتد، فهد ) -
 هة.األمننايف العربهة ليعيوم  كيهة، السعودية، الضباط العاملين بإدارة الدفاع المدني بمد نة الرياض"

االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية: دراسة ميدانية على "  (:2015المصري، محمد ) -
 زلر، غز ، فيسطهن.لة ماجستهر، جامعة األ سا"، لحكومية في قطاع غزةالمستشفيات ا

 سالة ماجستهر، "، الوظيفي االستغراقجودة حياة العمل وأثرھا في تنمية " : (2004المغربي، هبد الحمهد ) -
 مجية الد اسات والبحوث التجا ية، كيهة التجا   جامعة الزقازيق، مصر.

الوظيفي دراســـة تطبيقة على مؤســـســـة  اقاالســـتغر أثر ثقافة المنظمة على " :(2007ايمان )، المنطاوي  -
 . القالر : جامعة طنطا كيهة التجا  .االهرام"

الوظيفي دراسة ميدانية على العاملين  االستغراقأثر تطبيق العدالة التنظيمية على " (:2014النجا ، حسن) -
 . زلر، غز ، فيسطهن سالة ماجستهر، جامعة األ "، في مد ريات التر ية والتعليم بقطاع غزة

الوظيفي دراســـــــة تطبيقية على  االســـــــتغراقالعالقة بين القيادة التحويلية و " (: 2011) نجم، هبد الحكهم -
 جامعة المنصو  ، مصر.- سالة ماجستهر، كيهة التجا  "، المدارس الحكومية بمحافظة الدقهلية
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اســة مقارنة التعليم الوظيفي در  االســتغراقجودة حياة العمل وأثرها على تنمية " (: 2010نصتتا ،  يمان ) -
 ، الجامعة االسالمهة، غز ، فيسطهن. غهر منشو    سالة ماجستهر"، الحكومي وو الة الغوث

العومل المؤثرة في ســــــلوك العاملين المد رات العامة للتر ية والتعليم بســــــلطنة "  :(2013آمنة )، النهرب -
  سالة ماجستهر، جامعة السيطان قابوس. ،سيطنة همان "، عمان

 جالت والدوريات:الم  ➢
اإلداري لمد ري المدارس الثانوية بمحافظة  اإلبداعنمط القيادة وممارســات "  :(2011ستتتعود )، النو  أبو -

 .27مجية التربهة،   ،جدة)دراسة تحليلية(
دور رأس المال النفســـــــــي اإليجابي في العالقة بين جودة الحياة الوظيفية  :"(2016ستتتتتتتتتتتتتنات )، لهفةأبو  -

 .القالر  ، المنظمة العربهة ليتنمهة ا دا ية ،و قة بحمهة "،فيالوظه االستغراقو 
دارة مدرسة المستقبل بدول الخليج العر ي التنمية المهنية للقيادات التر وية إل"  :(2007قاسم ) ،الحربي -

 .15 ، مجية د اسات في التعيهم الجامعي "، القيادة التحويليةفي ضوء 
 ،"الوظيفي.  لية اإلدارة واالقتصــــاد االســــتغراقالنفســــي وأثره في رأس المال  ":(2013كمال )، الحستتتتتني -

 (.10-8)ص جامعة الممنى ، مجية الممنى
 الثانوية ومعلمات المدارس معلمي لدى الوظيفي اإلستغراق تعزيز آليات: "(2017الزبهدي، هقهل ) -

 .مصر– والمعرفة القرات  مجية ،جدة" بمحافظة
، المجية العيمهة ليد اسات "الوظيفي االستغراققيادة التحويلية على أثر ال"  (:2015) الشربهني، نهى -

 التجا ية والبحوث البهئهة، القالر .
الوظيفي  متغير وســـــيط في العالقة بين الهيكل التنظيمي  االســـــتغراقدور "(:2015) الشتتتتتتتنطي، محمود -

 ، و قة بحمهة، مجية جامعة غز ، غز ، فيسطهن."واألداء الوظيفي
الوظيفي لدى العاملين في مد رية  االســــــتغراقالعالقة بين االلتزام التنظيمي و  ": (2017)والت ، صتتتتتتتتافي -

 .13مجية جامعة البعث العدد  ،"التر ية في مد نة حمص
الوظيفي  االســــــتغراقالرشــــــاقة التنظيمية مدخل إســــــتراتيجي في عملية تعزيز " (:2012) هيي، العابدي -

 الكوفة، كيهة ا دا   واالقتصاد.  سالة محكمة جامعة ، العراق،للعاملين"
 رعاية بإدارات العاملين لدى اإلنجاز بمستوي  وعالقته الوظيفي اإلستغراق(: "2017حازم ) هبد العظهم، -

 مصر. – الرياضهة التربهة وفنون  لعيوم أسهوط مجية ،أسيوط" بجامعة الشباب
 وعالقته بريدة الثانوية بمد نة سبالمدار  المدرك التنظيمي الدعم مســتوى (:"2018تامر ) ،هبد اليطهف -

 مصر.– بأسهوط التربهة كيهة مجية "،لدى المعلمين الوظيفي اإلستغراق بسلوك
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الوظيفي القطاع  االسـتغراقتأثيرالمتغيرات الديمغرافية والتوجهات القيمة على " :(2001فضتتل )، الفضتتيي -
 .1مجية جامعة الميك هبد العزيز العدد  "،الحكومي بدولة الكويت

 جدة بمحافظة الثانوية الحكومية المدارس قادة لدى التنظيمية العدالة "مستوى ( : 2017سعد ) ،القرني -
 .مصر– والمعرفة القرات  مجية المعلمين"، الوظيفي لدى باإلستغراق وعالقتها

 106(، 6) 4، مجية الواحات ليبحوث والد استتتتات  مد، "لعينةا(:"2009هادل، وهائشتتتتة نحوي )مرابطي،  -
– 119. 

ية نحو قيادة إبداعية اإلبداعالقيادة ،التحديات المعاصــــــــرة لإلدارة العر ية"  :(2006حمد )، أمصتتتتتتتتتتتتطفى -
 المنظمة العربهة ليتنمهة ا دا ية. ،القالر  "، لموارد بشرية تنافسية

 

 :والندوات المؤتمرات ➢
اء بالعملية التعليمية في القيادة التر وية المبدعة رهينة االرتق"  :(2011) حستتتني، الحديديكوثر و ،  زق  -

 المنظمة العربهة ليتنمهة ا دا ية. ،همان ،ر منظمات متمهز  في بهئىة متجدد مؤتم "، المؤسسات التر وية

يجــابي في حــداث التغيير اإلإة االبتكــاريــة الفعــالــة ودورهــا في لقيــادا"  :(2008منى )، التتتدين همتتتاد -
  دن.همان األ ،المؤسسات التربويةدا   التغههر في  مؤتمر  "، المؤسسات التر وية

الوظيفي لــدى المعلمين بمحــافظــات قطــاع غزة االحتراق " :(2007)لتتتد وس، ممحمتتتد الفراأبو محمتتتد  -
بحث مقدم ليمشتتتتتا كة في مؤتمر الجود  في  ،غز  .وعالقته بمســـتوى أدائهم التدريســـي وتوافقهم المهني"

 التعيهم العام الفيسطهني كمدخل ليتمهز.

بالتطبيق على داء ورضــاء العميل: دراســة مقارنة ثر نمط القيادة على األ" أ :(2001لعزيز)هبد ا، لاشتتم -
، (425، )صفحة دا   وتحديات التغههرا ، المؤتمر السنوي الحادي هشر "، مر ز التنمية المحلية بسقارة

 القالر .
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 ( : تسهيل مهمة باحث1ملحق )
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 (: خطاب التحكيم2) ملحق
 

 

 

 حفظك اهلل                        /الدكتور الفاضل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

 حتكيم استبياناملوضوع/ 

جهودكم الكبهر  في خدمة البحث ا شا   ليموضو  اهاله بدايًة أتوج   لهكم بالتقدير واالحترام وأثمن ب

العيمي، ويسعدني ان أضع بهن أيديكم فقرات لره ا ستبانة والتي تشكل أدا  قهاس لجمع المعيومات 

الوظيفي في وزارة الداخلية  االستغراقفي تنمية  اإلبداعيةدور القيادة   جرات د اسة أكاديمهة بعنوان "

لمتطيبات الحصول   الدكتو   سامي سيهم أبو ط ، وذلك استكمااًل بإشراف "  الفلسطينيةالوطني  واألمن

هيى د جة الماجستهر تخصو القهاد  وا دا   في البرنام  المشترك بهن أكاديمهة ا دا   والسهاسة 

 وجامعة األقصى. 

 لجمع المعيومات حول موضو  الد اسة، لرا نرجو من سهادتكم التكرم وقد قام الباحث بصهاغة استبهان

المحو  المخصو   لىبإبدات  أيكم السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبهان، ومدى انتمات كل هبا   

 لها وخدمتها ل ، وبنائها اليغوي، وأي اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقهق ألداف الد اسة.

 ا منا جزيل الشكر واالمتنان،،تقبلوهذا و
 الباحث

 حسن حممد عبد العال

0592254777 

0567254777 
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 (: قائمة بأسماء المحكمين.3ملحق )

 
 الصفة الوظيفية االسم م
 السودان -مانرم دأجامعة  مل يوسف محمد جاه الرسولأد. أ.  .1

 الجامعة اإلسالمية قاسم اسماعيل محمدد.   .2
 الجامعة اإلسالمية ورأكرم إسماعيل حسن سم د.  .3
زهرجامعة األ  كمال بكير ند. أيم  .4  
 السودان -مانرم دأجامعة  حنان عثمان محمدد.   .5

 الجامعة اإلسالمية أبو الروس سليم  يد. سام  .6
مصر -جامعة أسيوط  د. سناء مصطفى أبو ليفة   .7  

 جامعة غزة طارق مفلح أبو حّجيرد.   .8
 اإلدارة والسياسة أكاديمية د. محمد إبراهيم المدهون   .9

 أكاديمية اإلدارة والسياسة محمد عبدالعزيز الجريسيد.   .10

 أكاديمية اإلدارة والسياسة محمود عبد الرحمن الشنطيد.   .11

 كلية فلسطين التقنية يمنصور محمد األيوبد.   .12

 د وان الموظفين العام نبيل عبد شعبان اللـوحد.   .13

 مفتوحةجامعة القدس ال د. نضال حمدان المصري  .14
  السودان -مانرم دأجامعة  حسن كمال محمد ةسميد.  .15
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 (: االستبانة بشكلها األولي.4ملحق )
 

 

 

 ،، ،ح فظت  و  ور ت        األخ الكريم/

 ،،بعد، حتية طيبة و

 تعبئة استبانة حبث علمياملوضوع: 

الوظيفي بوزارة الداخلية  االســـــــــتغراقفي تنمية  اإلبداعية" دور القيادة يقوم الباحث بإجرات د استتتتتتتتتتتتتة بعنوان: 
ليحصتتتول هيى د جة الماجستتتتهر من البرنام  المشتتتترك بهن أكاديمهة ا دا    وذلك "الفلســطينيةالوطني  واألمن

 .تخصو القهاد  وا دا   –سهاسة ليد اسات العيها وجامعة األقصى بغز  وال

 و يمان الباحث بأن العاميهن بوزا   الداخيهة لم األكمر معرفة ود اية بالوضتتتتتتتتتع القائم في الوزا   محل الد استتتتتتتتتة،
معهن ليوصتتتتول  كونهم ألل خبر   أن يضتتتتع المعيومات المطيوبة، فإن  يستتتتر الباحث  لىواختصتتتتاص وأنهم خهر  

 بهن أيديكم لره االستتتتتتتتتتتتبانة ليتكرم من حضتتتتتتتتتتترتكم بالمستتتتتتتتتتتاهد  في  تمام لره الد استتتتتتتتتتتة هن طريق ا جابة هن
 ية، الضــــباط(الرتب الســــام األستتتتتئية التي تتضتتتتتمنها لره االستتتتتتبانة متحرين  حدى المناصتتتتتب ا دا   التالهة: )

ضتتتتتتل لموضتتتتتتو  الد استتتتتتة، مؤكدين لكم أن معيومات أف  لىفي الوصتتتتتتول    اجهن منكم الدقة والموضتتتتتتوههة أماًل 
 البهانات التي سهتم الحصول هيهها ستبقى سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العيمي. 

 ،،،، شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم

 

 البــاحــث
 حسن محمد حسن عبد العال



6 
 

 

 البيانات الشخصية:

 العمر: -1
   سنة                    30أقل من  سنة  40من أقل  –30من 
   سنة           50أقل من  –40من 50 سنة فأكمر 
 
 المؤهل العلمي:  -2
         ثانوية هامة فما دون   دبيوم متوسط 
                   بكالو يوس د اسات هيها    

       
 :ةالرتبة العسكري -3
  لوات       همهد             هقهد         مقدم       
 د ائ                   نقهب       مالزم أول       مالزم  
 
  عدد سنوات الخدمة في وزارة الداخلية: -4
  سنوات 5أقل من        سنة 10أقل من  – 6من    
 10 سنة فأكمر 
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 اإلبداعيةالقيادة المحور األول: 

( في √من سهادتكم وضع ) ت التي تخو سيوكهات مديرك المباشر، الرجاتمجموهة من العبا الره 
 المكان الري يتناسب مع  أيك.

غهر  مناسبة العبارة م
غهر  منتمهة مناسبة

 منتمهة
  الحساسية للمشكالت:األول:  الب عد

أي شخو آخر  ى اد اك ووهي بوجود مشكالت واخطات ونواحي النقو والقصو  في موقف ما، في حهن ال ير  وًتعرف بأنها
 أي مشكية.

        هيى توقع مشكالت العمل قبل حدوثها.يمتيك القد  .1

يطيع هيى كتتل متتا لو جتتديتتد  لزيتتاد  قتتد تتت  هيى مواجهتتة المشتتتتتتتتتتتتتتكالت   .2
 المستقبيهة .

    

     التعبهر هن انفسهم وهن مشكالتهم.يشجع العاميهن هيى   .3
     يحرص هيى قرات  شكاوي العاميهن.  .4
     يواج  أكمر من مشكية اثنات العمل.   .5
     الحيول المناسبة ليمشاكل التي يواجهها العاميون.يضع   .6

يمتيك القد   لكشف أوج  القصو  والضعف في بهئة العمل قبل وقو  أي   .7
 مشكية.

    

     يمتيك القد   هيى التركهز الشديد  غم كمر  المعوقات والمشتتات.  .8
     يقوم بعمل بعض الد اسات المستقبيهة لحل االزمات المتوقعة.  .9

     تحسهن مها ات االنصات واالستما  ليعاميهن. ا يحاول دائمً   .10
   األصالة:: الثاني الب عد

 جديد  وناد   وغهر مرتبطة بتكرا  أفكا  سابقة، بعهد  هن المألوف والشائع.القد   هيى  تهان أفكا  وت عرف بانها 
     ات.ا بداهيبحث باستمرا  هن األفكا  الجديد  و   .11
     وير أسالهب جديد  في حل المشكالت ا دا ية.يقوم بتط  .12
     يتمتع بمها ات فن  دا   النقاش والحوا  بهن العاميهن.  .13
     األسالهب الروتهنهة قد  ا مكان.يتجنب   .14
     يمتيك القد   هيى  قنا  األخرين أثنات التعامل معهم بأفكا  جديد .  .15
     بتكر ومتجدد.ينجز ما ي سند اله  من اهمال بأسيوب م  .16
     يمتيك القد   هيى ابتدا  األفكا  الجديد  والممهر  ليدلشة او االستغراب.  .17
     العالقات بطريقة مختيفة هن اآلخرين .يد ك   .18
     يمهل لألهمال التي فهها تحد  لقد ات  وامكانهات .  .19
     يمتيك القد   هيى تكوين شبكات اتصال  سمهة وغهر  سمهة.  .20
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  االستغراق الوظيفي: الثانيالمحور 
في المكان ( √)الرجات من سهادتكم وضع هالمة  ،تعكس لره العبا ات مدى استغراق الفرد في وظهفت 

 الري يتناسب مع  أيك.

  الطالقة:: الثالث ب عدال
 سرهة استرجا  لره األفكا .لي القد   هيى انتاج العديد من األفكا  الجديد  في وحد  زمنهة ثابتة، كرلك 

     يمتيك القد   هيى اقتراح الحيول السريعة لمواجهة مشكالت العمل.  .21

يمتيك القد   هيى توظهف أكبر قد  ممكن من األلفاظ ليداللة هيى فكر    .22
 عهنة.م

    

     يضع مقترحات هديد   لحل المشكية الواحد .  .23
     المختيفة.يبدي سرهة البديهة في الظروف   .24
     ينفر الحيول التي تقدمها ا دا   العيها.  .25
     كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر . ا يطرح أفكا ً   .26
     يعبر هن افكا ه بكل طالقة.  .27
     المتعيقة بالعمل. يتحدث باستفاضة حول المواضهع  .28
     يتابع  نجازات العاميهن كفريق همل جماهي.  .29
     كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر .  ا يطرح افكا ً   .30
  المرونة : الرابع الب عد
تغههر الوجهة الرلنهة التي ينظر من خاللها لحل المشكية وذلك بان يتكهف مع األوضا  والظروف التي تتطيبها لالقد    ولي

 المشكية.
     ويسر.يمتيك القد   فالتعاطي مع األفكا  الجديد  لتطوير العمل بتيقائهة   .31
     يتمتع بتقبي  لينقر وطرح األفكا  والمقترحات حتى ولو كانه مخالفة ل .  .32
     يمتيك القد   هيى التكهف مع طبهعة المواقف المختيفة.  .33
     مبدههن. يمتيك القد   هيى  يجاد برام  خاصة  هداد  .34
     .ا بدا يتعامل بمرونة مع العاميهن والزمالت لتنمهة   .35
     يمن  العاميهن بعض الصالحهات التي تسهل العمل.  .36
     يته  لآلخرين فرصة  بدات  أيهم لالستفاد  منهم.  .37
     يتكهف مع المواقف المختيفة في العمل.  .38
     كر  لتحقهق األلداف. يتعاون مع الزمالت لوضع استراتهجهات مبت  .39
     يرى األشهات من زوايا نظر مختيفة.  .40

غهر  مناسبة العبا   م
 مناسبة

غهر  منتمهة
 منتمهة

 المستويات العالهة من الطاقة والمرونة الفكرية أثنات العمل.  لىويشهر  الحماس في العمل:األول:  الب عد
     امتيك الدافعهة اثنات العمل.  .41
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     أقوم بعميي بكل قو  ونشاط.  .42
     اشعر بالرغبة بالرلاب ليعمل. ا، هندما استهقظ صباحً   .43
     العمل. مكانهة استمرا ي لفترات طويية في   .44
     اتمتع بالمرونة واالنفتاح الرلني اثنات العمل.  .45
     أكون متحمسا تجاه هميي.  .46
     يحقق لي هميي اكبر اشبا  في حهاتي  .47
     لدي قو  اندماج في العمل.  .48
     كانه النتائ  مجهولة.اثابر في هميي وان   .49
     استطهع ان استمر لفترات طويية في العمل.  .50
 االندماج العالي في العمل والدفا  هن المنظمة وااللهام والفخر والتحدي.  لىويشهر   اإلخالص في العمل:الثاني:  عدالب  

     اجد مكان هميي مييت بالمعنى والغرض.  .51
     المصيحة الشخصهة.اقدم مصيحة العمل هيى   .52
     استممر معظم قد اتي العيمهة وخبرتي الوظهفهة في العمل.  .53
     نني شديد التمسك بالدقة في أدات هميي. ا  .54
     اكمر من المطيوب النجاح هميي. ا مستعد أن ابرل جهدً   .55
     يممل هميي االلتمام األساسي في الحها .  .56
     وزا   الداخيهة.انا فخو  ألنني اهمل في   .57
     اجد هميي مناسب لطموحاتي.  .58
     تجاه هميي. ا انا مخيًص   .59
     هميي  التفوق.ييهمني   .60
 االنغماس في العمل:الثالث:  الب عد

 في العمل بحهث يمر وقه الموظف بسرهة ويجد من الصعوبة فصل نفس  هن العمل. االستغراقالتركهز الكامل و   لىويشهر 

     .ال اشعر بالوقت عندما اعمل  .61
     .عندما اعمل انسى  ل شيء حولي  .62
     .العمل عندما انهمك في ا ابدو سعيد    .63
     انتهات وقه العمل. ب عديشغيني التفكهر في وظهفتي حتى   .64
     التزم بأوقات الدوام وال اتأخر هن هميي.   .65
     أكمر من المطيوب النجاح هميي. ا مستعد ان ابرل جهدً   .66
     اجد من الصعوبة فصل نفسي هن هميي .  .67
     يممل العمل االلتمام األساسي في حهاتي.  .68
     ترتبط األلداف الشخصهة في حهاتي نحو وظهفتي.  .69
     لعميي. أدائياجد متعة حقهقهة في   .70
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 (: االستبانة بشكلها النهائي5ملحق )
 

 

 

 ،،، ركتْحُفظتَ وبُو      الكريم/ األخ

 وبعد، ،،حتية طيبة 

 تعبئة استبانة حبث علمياملوضوع: 

الوظيفي بوزارة الداخلية  االســـــــــتغراقفي تنمية  اإلبداعية" دور القيادة يقوم الباحث بإجرات د استتتتتتتتتتتتتة بعنوان: 
لمشتتترك بهن أكاديمهة ا دا   وذلك ليحصتتول هيى د جة الماجستتتهر من البرنام  ا  "الفلســطينيةالوطني  واألمن

 .تخصو القهاد  وا دا   –والسهاسة ليد اسات العيها وجامعة األقصى بغز  

 و يمان الباحث بأن العاميهن بوزا   الداخيهة لم األكمر معرفة ود اية بالوضتتتتتتتتتع القائم في الوزا   محل الد استتتتتتتتتة،
معهن ليوصتتتتول  كونهم ألل  يومات المطيوبة، فإن  يستتتتر الباحث أن يضتتتتعالمع  لىخبر  واختصتتتتاص وأنهم خهر  

 بهن أيديكم لره االستتتتتتتتتتتتبانة ليتكرم من حضتتتتتتتتتتترتكم بالمستتتتتتتتتتتاهد  في  تمام لره الد استتتتتتتتتتتة هن طريق ا جابة هن
 الســــامية، الضــــباط(الرتب  األستتتتتئية التي تتضتتتتتمنها لره االستتتتتتبانة متحرين  حدى المناصتتتتتب ا دا   التالهة: )

معيومات أفضتتتتتتل لموضتتتتتتو  الد استتتتتتة، مؤكدين لكم أن   لىفي الوصتتتتتتول   أماًل  اجهن منكم الدقة والموضتتتتتتوههة 
 البهانات التي سهتم الحصول هيهها ستبقى سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العيمي. 

 ،،،، شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم

 

 البــاحــث

 العالحسن حممد حسن عبد 
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 البيانات الشخصية:

 
 المؤهل العلمي:  -1
 هامة فما دون         ثانوية   دبيوم متوسط 

                     بكالو يوس          د اسات هيها 
       

 الرتبة العسكرية: -2
               لوات             همهد    هقهد              مقدم 

        ائد              نقهب  ول     أمالزم             مالزم 
  
  ات الخدمة:سنو  -3
 5       سنوات فأقل  سنة      10قل من أ – 6من 10 سنة فأكمر 
 
 المحافظة: -4
       ف           خانهونس الوسطى                    غز      الشمال 

              
 مكان العمل: -5
  الداخيي      األمنقوى       الوطني             األمنقوات 
ات المركزية       ا دا         قوات المخابرات العامة 
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 اإلبداعيةالقيادة المحور األول: 

( في √الرجات من سهادتكم وضع )، مديرك المباشرت التي تخو سيوكهات لره مجموهة من العبا ا
 المكان الري يتناسب مع  أيك.

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 معارض محا د موافق
معارض 

 بشدة
  الحساسية للمشكالتاألول:  الب عد

أي شخو آخر أي  ى خطات ونواحي النقو والقصو  في موقف ما، في حهن ال ير  د اك ووهي بوجود مشكالت وأ هابأنَّ وت عرف 
 مشكية.

      يمتيك القد   هيى توقع مشكالت العمل قبل حدوثها.  .1

2.  
المشتتتتتتتتتتتتكالت يطيع هيى كل ما لو جديد لزياد  قد ت  هيى مواجهة 

      المستقبيهة .

      يشجع العاميهن هيى التعبهر هن انفسهم وهن مشكالتهم.  .3
      العاميهن. يحرص هيى قرات  شكاوى   .4
      الحيول المناسبة ليمشاكل التي يواجهها العاميون.يضع   .5
      يمتيك القد   هيى التركهز الشديد  غم كمر  المعوقات والمشتتات.  .6
      زمات المتوقعة.بعض الد اسات المستقبيهة لحل األ عمليقوم ب  .7

  األصالة: الثاني الب عد
 القد   هيى  تهان أفكا  جديد  وناد   وغهر مرتبطة بتكرا  أفكا  سابقة، بعهد  هن المألوف والشائع. :هانَّ وت عرف بأ

      ات.ا بداهيبحث باستمرا  هن األفكا  الجديد  و   .8
      ت فن  دا   النقاش والحوا  بهن العاميهن.يتمتع بمها ا  .9

      يتجنب األسالهب الروتهنهة قد  ا مكان.  .10
      خرين أثنات التعامل معهم بأفكا  جديد .يمتيك القد   هيى  قنا  اآل  .11
      له  من اهمال بأسيوب مبتكر ومتجدد.ينجز ما ي سند    .12
      ن .يد ك العالقات بطريقة مختيفة هن اآلخري  .13
      مكانهات .ألهمال التي فهها تحد  لقد ات  وإيمهل ل  .14
 الطالقة: الثالث الب عد

 نتاج العديد من األفكا  الجديد  في وحد  زمنهة ثابتة، كرلك سرهة استرجا  لره األفكا .ها  القد   هيى  نَّ وت عرف بأ
      لعمل.يمتيك القد   هيى اقتراح الحيول السريعة لمواجهة مشكالت ا  .15

16.  
يمتيك القد   هيى توظهف أكبر قد  ممكن من األلفاظ ليداللة هيى 

 فكر  معهنة.
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  االستغراق الوظيفي: الثانيالمحور 

و التطابق والتجاوب النفسي الندماج الداخيي ليفرد في العمل أ  انَّ ف هيى أعر  ي   الوظيفي: االستغراق ✓
 و التزام  نحو العمل.رد أهة الفلراتمع العمل بما ينعكس في صو   تحقهق 

في المكان ( √)الرجات من ستتتتتهادتكم وضتتتتتع هالمة  ،كفي وظهفت كاستتتتتتغراقمدى  التالهة تعكس العبا ات
 الري يتناسب مع  أيك.

      يضع مقترحات هديد   لحل المشكية الواحد .  .17
      يبدي سرهة البديهة في الظروف المختيفة.  .18
      فكا ه بكل طالقة.أيعبر هن   .19
      لعمل.يتحدث باستفاضة حول المواضهع المتعيقة با  .20
      كمهر  ومتنوهة في فتر  قصهر . ا فكا ً أيطرح   .21
 المرونة : الرابع الب عد

 يتكهف مع األوضا  والظروف التي تتطيبها المشكية. ن  ؛ وذلك بأتغههر الوجهة الرلنهة التي ينظر من خاللها لحل المشكيةلالقد   ولي: 

بتيقائهة تطوير العمل التعاطي مع األفكا  الجديد  لي يمتيك القد   ف  .22
      ويسر.

      لوجهة نظره. ايتقبل النقد ولو كان مخالفً   .23
      يمتيك القد   هيى التكهف مع طبهعة المواقف المختيفة.  .24
      .ا بدا يتعامل بمرونة مع العاميهن والزمالت لتنمهة   .25
      يمن  العاميهن بعض الصالحهات التي تسهل العمل.  .26
      فرصة  بدات  أيهم لالستفاد  منهم.خرين يته  لآل  .27
      يتكهف مع المواقف المختيفة في العمل.  .28

موافق  العبارة م
معارض  معارض محا د موافق بشدة

 بشدة
 اقة والمرونة الفكرية أثنات العمل.المستويات العالهة من الط  لىويشهر  الحماس في العمل:األول:  الب عد
      لناك دافعهة أثنات تنفهري ليمهام.  .29
      أستمر لفترات طويية في العمل.  .30
      ثنات العمل.أتمتع بالمرونة واالنفتاح الرلني أ  .31
      ا تجاه هميي.أكون متحمسً   .32
      حهاتيشبا  في  كبر أيحقق لي هميي   .33

      نه النتائ  مجهولة.كا ن  أثابر في هميي وإ  .34
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 شاكرين لكم حٌسن تعاونكم،،،،

  

 لهام والفخر والتحدي.في العمل والدفا  هن المنظمة وا االندماج العالي   لىويشهر  اإلخالص في العمل:الثاني:  الب عد

      قدم مصيحة العمل هيى المصيحة الشخصهة.أ  .35
      وخبرتي الوظهفهة في العمل.ستممر معظم قد اتي العيمهة أ  .36
      التمسك بالدقة في أدات هميي.  شديد يَ نن     .37
      نجاح هميي.ا أكمر من المطيوب  برل جهدً  أمستعد أن    .38
      يممل هميي االلتمام األساسي في الحها .  .39
      لطموحاتي. اجد هميي مناسبً أ  .40
      انا مخيو تجاه هميي.  .41
في العمل بحهث يمر وقه الموظف بستترهة ويجد من الصتتعوبة  االستتتغراقمل و التركهز الكا  لىويشتتهر  االنغماس في العمل: الثالث:  الب عد

 فصل نفس  هن العمل.

      همل.ال أشعر بالوقه هندما أ   .42
      نهمك في العمل.ا  هندما أبدو سعهدً أ  .43
      انتهات وقه العمل. بعد يشغيني التفكهر في وظهفتي حتى    .44
      نجاح هميي.ب  ا أكمر من المطيو برل جهدً  أن  مستعد أ  .45
      يممل العمل االلتمام األساسي في حهاتي.  .46
      ترتبط ألداف الشخصهة في حهاتي نحو وظهفتي.  .47
      لعميي. أدائيجد متعة حقهقهة في أ  .48
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 أسماء شخصيات المقابلة(: 6رقم )ملحق 
 

 تاريخ المقابلة مكان العمل االسم م
 همهتتتتتتتتتتتد  جاستتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتيهمان المشتتتتتتتتتتتوخي  .1

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير لندستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترات
 

 م2018 9 2
 همهتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ستتتتتتتتتتتتتتتتتالمة محمتتتتتتتتتتتتتتتتتد بركتتتتتتتتتتتتتتتتتة  .2

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير لهئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التنظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم وا دا  
 

 م2018 9 2
 هقهتتتتتتتتتتتتتتتتد    أفتتتتتتتتتتتتتتتته محمتتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتالمة  .3

 

 متتتتتتتتتتتتتتتدير شتتتتتتتتتتتتتتترطة محافظتتتتتتتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 م2018 9 9
 مقتتتتتتتتتتتتتتتدم  يوستتتتتتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتتتتيهم العمرنتتتتتتتتتتتتتتتي  .4

 

 متتتتتتتتتتتتتتدير جهتتتتتتتتتتتتتتاز المختتتتتتتتتتتتتتابرات  فتتتتتتتتتتتتتت 
 

 م2018 9 4
 محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد نوفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم   امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  .5

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير لهئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدود
 

 م2018 9 3
 مقتتتتتتتتتتتتتتتدم  محمتتتتتتتتتتتتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتهن هاشتتتتتتتتتتتتتتتو   .6

 

  فتتتتت  –المراقتتتتتب العتتتتتام لتتتتتوزا   الداخيهتتتتتة 
 

 م2018 9 9
  ائتتتتتتتتد  هبتتتتتتتتد التتتتتتتترحهم محمتتتتتتتتد المنهتتتتتتتتراوي   .7

 

 مكتتتتتتتتتتتتتتب مستتتتتتتتتتتتتاهد متتتتتتتتتتتتتدير الشتتتتتتتتتتتتترطة
 

 م2018 9 5

 
وصتتتيه لها الد استتتة مع االستتتتفستتتا  من خاللهم هن أستتتباب النتائ  التي ت مقابية المركو ين أهاله وتم تم

 التركهز هيى البند الري حصل هيى أهيى وزن نسبي، والبند الري حصل هيى أقل وزن نسبي.

 

 


