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وقَالَ رَبِّ أَوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ انَّتِي أَنْعَمْتََ عَهَتي وعَهَتٰ
وانِتيَ وأَنْ أَعْمَتمَ اَتانِتَا ضَرَُْتتا وأَدْخِهْنِتتي رِرَمْمَتِتكَ ِتتي عِبَتتادِ َ
انصانِتِنيَ
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أ

اإلىداء
بجيدنا المتواضع وتوفيقاً مف اهلل عز وجؿ أىدى ُجيدي ىذا إلي :

إلى معمـ البشرية محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

إلى الذيف سطروا بدمائيـ أروع وأنصع صفحات المجد والفداء...

إلى الشيداء العظاـ الذيف صدقوا فسبقوا.
إلى مػػػػػف تعطي وال تنتظر مقابػػػػؿ العطاء ...إلػػػى مػػػػف ىػػػػػي عوني وسبب نجاحي...
إلى سػػػػػػػر السعػػػػػادة فػػػػػي قمبػػػػػي و ُمشعمػػػػػة النػػػػػػور في ظممػػػػػػػػات أيػػػػػػامي...

إلى مف أضاءت لي درب الحياة رم ازً لمعطاء ،إلى مف تكبدت العناء مف أجؿ إسعادي

ِ
إليػػػػػػػػػػػػؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي.

يا مف أحمؿ اسمؾ بكؿ فخر ...يا مف أفتقده في مواجية الصعاب منذ الصغر ولـ تميمو الدنيا ألرتوي مف
حنانو ...يا مف يرتعش قمبي لذكراه...

إليػػػػػػػػػػػػؾ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رحمؾ اهلل وأسكنؾ فسيح جناتو.
إلى إخوتي وأخواتي وعائمتي وأصدقائي وزمالئي وكؿ مف ليج لسانو بالدعاء لي في ظير الغيب.
إلى كؿ مف وقؼ بجانبي وساعدني وشجعني ...ولكؿ مف ضحى مف أجؿ فمسطيف...

ليـ جميعاً أىدي ثمرة ُجيدي المتواضع.

وأسأؿ اهلل التوفيؽ والسداد.

الباحثة

ب

شكر وتقدير
الميـ لؾ الحمد حمداً أبمُغُ بو رضاؾ ،أُؤدي بو شكرؾ وأستوجب بو المزيد مف فضمؾ ،الميـ لؾ الحمد كما
أنعمت عمينا نعماً بعد نعـ ،ولؾ الحمد في السراء والضراء ،ولؾ الحمد في الشدة والرخاء ،ولؾ الحمد عمى كؿ

حاؿ ..وصبلةً وسبلماً عمى سيدنا محمد  وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى دربو إلى يوـ الديف ،فإنني أحمد
عمي بالصبر والعافية ،ورزقني التوفيؽ إلتماـ ىذه الرسالة.
ا﵀ سبحانو وتعالى أف ّ
مف ّ

واستدالالً بحديث رسوؿ ا﵀ َ ( مف ال َيش ُكر الناس ،ال َيش ُكر اهلل) رواه احمد والترمذي ،واعترافاً بالفضؿ

والجميؿ ورده إلى أىمو ،فأنني أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أحد شارات العمـ وأعبلموُ ...مشرؼ ىذه الرسالة
الدكتور /نبيؿ عبد شعباف الموح ،والذي منحني وقتاً واىتمامياً ولـ يدخر جيداً في التوجيو واإلرشاد لي ،لكي يرى
ىذا العمؿ النور بمستوى عممي الئؽ.
ضوي لجنة المناقشة الدكتور :محمد المدىوف مناقشاً داخمياً ،والدكتور:
كما وأتقدـ بخالص الشكر والتقدير لِ ُع ْ

خميؿ ماضى مناقشاً خارجياً لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة والحكـ عمييا ،واإلستفادة مف مبلحظاتيـ القيمة
خير الجزاء.
والمفيدة التي أثرت الرسالة ،فجزاىما ا﵀ عني َ

وال يفوتني أف أتقدـ بشكري لكؿ مف سيؿ لي ميمة جمع البيانات وتوفير المعمومات المطموبة ،مف الو ازرات

الفمسطينية ،واإلخوة واألخوات الذيف وافقوا مشكوريف عمى اإلجابة عمى أسئمة االستبانة.
كما وأتقدـ بأصدؽ معاني الشكر واإلمتناف لحاضنة البحث العممي ،لمسار النخبة الفمسطينية ﴿أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا﴾ ولمشريؾ العممي ليا ﴿جامعة األقصى بغزة﴾.
والشكر موصوؿ لكؿ العامميف في األكاديمي والى كؿ مف قاـ بمساعدتي وساىـ في إخراج ىذا العمؿ المتواضع،
وتحويمو مف فكرة إلى واقع عممي ،فبارؾ ا﵀ فييـ.
وأخي اًر إف كنت قد أحسنت فيذا بتوفيؽ مف ا﵀ وحده ،واف كنت قد أخطأت فمني ومف الشيطاف ،وحسبي أني
بذلت قصار جيدي.
ُ

ض َؿ بِيِد المَّ ِو يؤتِ ِ
قاؿ تعالى﴿ :أ َّ
ض ِؿ اْل َع ِظ ِيـ﴾ (سورة الحديد :آية )ٕٜ
يو َمف َي َشاء والمَّوُ ُذواْلفَ ْ
َف اْلفَ ْ َ
ُْ
واهلل ولي التوفيؽ،،،
الباحثة

ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية –
دراسة تطبيقية عمى الوظائؼ اإلشرافية ،والتي تشكؿ منيا مجتمع الدراسة ،مف خبلؿ التعرؼ عمى أىـ الميارات
الناعمة التي تؤثر عمى تحسيف األداء ،ولتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات مف مصادرىا

المختمفة ،وقد إعتمدت المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة واإلستبانة كأداة رئيسية لجمع المعمومات والتي
مف خبلليـ يمكف أف تتحقؽ أىداؼ الدراسة ،وقد تكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف العامميف في الوظائؼ

اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية وعددىـ ) (2624موظفاً ،حيث تـ توزيع اإلستبانة عمى عينة بمغ حجميا

( )340بطريقة طبقية عشوائية ،وقد إستخدمت الباحثة العديد مف األساليب اإلحصائية لئلجابة عف تساؤالت

الدراسة والتحقؽ مف فروضيا ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

ٔ

تظير الدراسة مستوى تطبيؽ الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية (جيد) حيث بمغت نسبتيا

ٕ

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( (α ≤ 0.05بيف الميارات الناعمة وتحسيف أداء العامميف في

ٖ

يؤثر المتغير المستقؿ(الميارات الناعمة) بصورة جوىرية في المتغير التابع (األداء) بنسبة()%75.88

(،)%75.88بينما مستوى أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية (متوسط) حيث بمغ نسبتو ))%69.3

الو ازرات الفمسطينية،وذلؾ يعود لطبيعة العبلقة الطردية بيف المتغيريف،وىذا ما أكده العديد مف الباحثيف السابقيف.

والنسبة المتبقية ( )%24.12في تحسيف األداء تعود إلى متغيرات أخرى ،وتعد نسبة تأثير الميارات الناعمة
بتحسيف األداء لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية نسبة عالية.

ٗ

مستوى األداء يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ

كفريؽ ،إدارة األزمات ،إتخاذ القرار ،التخطيط ،إدارة الوقت،العمؿ تحت الضغط) عمى الترتيب.
٘

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابة المبحوثيف حوؿ الميارات الناعمة في الو ازرات

الفمسطينية تعزي لمبيانات التالية (المؤىؿ العممي) ،بينما ال توجد فروؽ تعزي لمبيانات التالية (الجنس ،الفئة

العمرية ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي " اإلشرافي " ،مكاف العمؿ "الو ازرة").
ٙ

التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابة المبحوثيف حوؿ تحسيف أداء العامميف في

الو ازرات الفمسطينية تعزي لمبيانات التالية (الجنس ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي "اإلشرافي" ،مكاف
العمؿ "الو ازرة") ،بينما توجد فروؽ تعزي لمبيانات التالية (الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي).

وخمصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أبرزىا :ضرورة تعزيز وتأىيؿ وتدريب العامميف في الو ازرات الفمسطينية
عمى الميارات الناعمة بما يحقؽ أعمى مستوى لجودة الخدمات واألداء مع ضرورة أف يولي العامميف في الو ازرات

الفمسطينية إىتماماً أكبر في إكتساب وتنمية الميارات الناعمة لدييـ ،ألف المنافسة واإلستدامة في عالـ اليوـ تقوـ
عمى الميارة والمعرفة والمعموماتية وكي تعـ الفائدة عمى الجميع ،اإلنتتقاؿ مف النظاـ التقميدي لؤلداء إلى مفيوـ

األداء القادرة عمى التغيير والتطوير مف خبلؿ الميارات الناعمة.

ث

Abstract

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objectives of the study : To identify the role of soft skills in improving the
performance of employees in the Palestinian ministries- An Empirical Study on the
supervisory functions and that constitute them study population, By identifying the most
important soft skills that affect the performance improvement. In order to achieve the
purposes of the study, the researcher collected data from various sources, It has adopted a
descriptive analytical method for the study and the questionnaire as a key tool for
gathering information and that through them can be achieved objectives of the study, The
original sample for the study of workers in supervisory positions in the Palestinian
ministries and the number (2624) employees, The questionnaire was distributed to a
sample of (340) stratified random manner, The researcher used many of the statistical
methods to answer the questions of the study and verification of hypotheses.
The study concluded a number of findings the most important of which are:
The study shows the level of study the application of soft skills in the Palestinian
ministries (good), which accounted for (75.88%), While the performance of employees
in the Palestinian ministerial level (average), where the rate was (69.3% ).
found a statistically significant relationship at the level of (α ≤ 0.05) between soft skills
and improve the performance of employees in the Palestinian ministries, This is due to the
nature A direct correlation of the relationship between two variables, and this was
confirmed by several former researchers
affect the independent variable (soft skills) Substantially in the dependent variable
(performance)By(75.88%)and the remainder (24.12%) in improving the performance back
to the other variables, The proportion of the impact of soft skills to improve the
performance of employees in the Palestinian ministries and a high percentage are
considered.
The level of performance is affected substantially and statistically significant in all of the
variables(Communication, teamwork, crisis management, decision making, planning, time
management, work under pressure), respectively.
There are significant differences between the mean response respondents about the soft
skills in the Palestinian ministries attributed to the following data (qualification
scientific),While there is no difference in the proportion of these data (sex, age, number of
years of experience, job title, "supervisory" workplace "Ministry").
There are no statistically significant differences between the mean response respondents
about improving the performance of employees in the Palestinian ministries due to the
following data (sex, number of years of experience, job title, "supervisory" workplace
"Ministry"), while there are attributable to the following data differences (age,
qualification scientific).
The study ended with a set of recommendations notably:
The need to strengthen the qualification and training of personnel in the Palestinian
ministries on soft skills in order to achieve the highest level of service quality and
performance with the need to give workers in the Palestinian ministries greater interest in
the acquisition and development of soft skills have,Because of competition and
sustainability in today's world is based on the skill, knowledge and informatics In order
permeated interest to everyone, the shift from the traditional system performance to the
performance concept capable of change and development through the soft skills.
ج
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مقدمة :
تحرص كافة المؤسسات عمى القياـ بأعماليا ونشاطاتيا المختمفة بمستوى عاؿ مف الكفاءة والفعالية
وىونتاج ألعممية اإلدارية لما يقوـ بو العنصر البشري إسياماً منو في تحقيؽ ىدؼ يسعى إلية ،ويمثؿ

العنصر البشري "الموظؼ" أىـ العناصر التي تعتمد عمييا المؤسسات في تنفيذ أنشطتيا وبرامجيا

وتحقؽ أىدافيا ،وال تزاؿ المؤسسات تبحث عف كيفية أف تجعؿ العنصر البشري يقدموا أفضؿ ما لدييـ

لصالح المؤسسة ،بما يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسو نحوالنمووالتطور وزيادة اإلنتاجية وتحقيؽ

األرباح أوتقديـ الخدمات بكفاءة حيث أف أفضؿ إستغبلؿ لعناصر اإلنتاج أوالمدخبلت يعتمد بصورة
أساسية عمى العنصر البشري وأداء العامميف في المؤسسة.

وحظى موضوع تحسيف أداء العامميف بأىمية مرموقة في العممية اإلدارية وبيف موضوعاتيا ،فيوالوسيمة

التي تدفع األجيزة اإلدارية لمعمؿ بحيوية ونشاط ،حيث تجعؿ الرؤساء يتابعوف واجبات ومسؤوليات

مرؤوسييـ بشكؿ مستمر ،وتدفع المرؤوسيف لمعمؿ بفعالية ،وتظير أىمية ىذه الوسيمة أيضاً عند النظر
إلى المجاالت التي تستخدـ فييا نتائج تحسيف األداء ،وأىميا :تحسيف أداء الموظؼ وتطويره،
واعتمادىا أداة لمكشؼ عف االحتياجات التدريبية والحكـ عمى سبلمة سياسات االختيار والتعييف
والتدريب واعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية في المؤسسة(أبوشيخة.)332:2010 ،

وتعد عممية تحسيف األداء الوظيفي لمعامميف ىي عممية ىامة ومعقدة ،وتعد مف أىـ العمميات اإلدارية

التي يتعدى تأثيرىا نطاؽ األفراد موضع التحسيف لتشمؿ جميع أعماؿ المؤسسة (عقيمي.)62:2009 ،

ومف الواضح اف المؤسسات ميما كانت إمكانياتيا وقدرتيا ال تستطيع المحافظة عمى موقعيا التنافسي

بالعودة الى نفس مستوى االداء ونفس االساليب التقميدية ،وىذا ما يدفعيا الى تحسيف ادائيا لرفع

مستوى تقديـ الخدمات الى المجتمع بفئاتة المختمفة وبكفاءة وفعالية ،وىذا يتطمب استحداث وسائؿ
وطرؽ جديدة وتدريب العمميف عمييا لرفع كفاءتيـ وتحسيف مستوى أدائيـ (أبوكريـ.)20:2013 ،

وتحسيف االداء ال يتحقؽ إال مف خبلؿ الدراسة الشاممة لعناصره ومستوياتو وتحميؿ العوامؿ التنظيمية

المؤثرة فيو والبحث عف االساليب الفعالة لتحسيف وتطوير تمؾ العوامؿ ،وفمسفة تحسيف األداء تمثؿ
سياسة عامة تنتيجيا المؤسسات الحديثة ( الفايدي.)123 :2008،

ولتأميف إستم ارريتيا في تحقيؽ أىدافيا بنجاح عمى األمد الطويؿ مف خبلؿ إكتساب ميارات نوعية
"الميارات الناعمة " التي لـ تعد كماليو بؿ أصبحت أم اًر حتمياً وىي مف اىـ أولويات المؤسسات ذات

األداء العالي وذلؾ لمحفاظ عمى ميزة التنافسية لدييا (.) 15:2008 :Glenn

فالميارات الناعمة ىي جممة مف السمات في الشخصية ترتبط بمجاؿ التواصؿ مع االخريف في جومف

الود والتعاوف وىي ( االتصاؿ والتواصؿ ،واتخاذ الق اررات ،وادارة الوقت ،والتخطيط ،والعمؿ كفريؽ،
والعمؿ تحت الضغط ،وادارة االزمات) ،وكذلؾ في أنماط العمؿ اإلداري والميني في أي مؤسسة مف
2

المؤسسات الفمسطيني ،وىي السبب في الحصوؿ عمى الوظيفة ألف أرباب العمؿ يبحثوف عف
األشخاص

القادريف

والناضجيف

فكرياً

العمؿ(.)38:2004،Wilhelm

ويتمتعوف

بقدرة

عمى

في

التواصؿ

ويبيف السكارنة أنو إذا كاف ىناؾ عدد مف الصفات التي ينبغي عمى الفرد التحمي بيا في التعامؿ مع

اآلخريف فإف االلتزاـ بيذه الصفات في مجاؿ العمؿ يكوف أوجب وأىـ ،وذلؾ ألف العمؿ ىومحور

عبلقة مباشرة بيف الفرد ومف حولو ممف معو مف الزمبلء ،والمرؤوسيف والمستفيديف مف عممو
(السكارنة.)93 :2009،

ميـ جداً في المجتمع بشكؿ عاـ وعمى الساحة
وحيث إف المؤسسات الفمسطينية " الو ازرات" ليا دوٌر ٌ
ٍ
مجاالت مختمفة منيا ما ىوعاـ ومنيا ما
الفمسطينية بشكؿ خاص ،لما تقدمو مف خدمات في عدة

ىوتخصصي ،لذا برزت الحاجة لوجود طاقات بشرية قويو تمتمؾ مجموعة مف الميارات الناعمة التي
تعنى بيذه الميمة الحساسة ،التي بدورىا تزيد مف أدائيا لتساعدىا عمى تقديـ خدماتيا بعدالة وتنمية.

وانطبلقاً مما تقدـ ستحاوؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى عبلقة الميارات الناعمة بتحسيف أداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية مف جية ،واستعراض أىـ الميارات الناعمة التي تؤثر عمى تحسيف األداء
العامميف ،وأىـ الميارات المطموبة في العمؿ الحكومي والخدماتي مف جية أخرى.

الدراسة اإلستكشافية :
سعياً لتحديد مشكمو الدراسة وتكويف فرضياتيا ،قامت الباحثة بإجراء دراسة إستكشافية عمى عينة

قصدية مف الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية ،ومرت الدراسة بمرحمتيف عمى النحوالتالي:
 .1اٌّشحٍخ األ: ٌٝٚ
جمع وتحميؿ البيانات الثانوية البلزمة المتعمقة بالو ازرات الفمسطينية ،مف حيث عدد العامميف في
الوظائؼ اإلشرافية ،حيث إعتمدت الباحثة في الحصوؿ عمى البيانات عمى عدة مصادر أبرزىا ،قانوف
الخدمة المدنية الفمسطيني ،والمطالعة في مواقع اإلنترنت الخاصة بالو ازرات الفمسطينية موضع الدراسة

وليتضح مدى أىمية الميارات في التعامؿ مع فئات ومؤسسات مف خبلؿ الخدمات المقدمة وىي وفؽ

الجدوؿ رقـ ( )1التالي :
جدوؿ رقـ ( :)1مجتمع الدراسة حسب الو ازرات والظائؼ اإلشرافية وأعداد الموظفيف
#

الوزارة

1

وزارة الصحة

0

2

وزارة العدل

1

وكٌل
وزارة

الوظٌفة ( المسمى اإلشرافً )
نائب
مدٌر
مدٌر
وكٌل
مدٌر
مساعد
دائرة
عام
عام

رئٌس
قسم

رئٌس
شعبة

المجموع

عٌنة
الدراسة

1

19

0

197

702

435

1354

166

0

3

0

10

2

0

16

2

3

3

وزارة العمل

0

0

1

0

26

4

5

36

5

4

وزارة اإلعالم

0

0

0

1

4

1

0

6

1

5

وزارة التخطيط

0

0

1

0

5

5

1

12

2

6

وزارة الثقافة

0

0

0

0

6

8

0

14

2

7

وزارة الزراعة

0

0

1

3

21

9

5

37

5

9

وزارة ادلالية

1

1

0

8

5

1

0

10

2

10

وزارة الداخلية

1

0

14

0

62

28

8

122

16

11

وزارة شؤون ادلرأة

0

0

2

0

3

1

0

6

1

12

وزارة احلكم احمللي

1

0

4

0

21

7

2

43

6

13

وزارة اإلقتصاد الوطين

0

0

3

0

25

18

1

47

6

14

وزارة السياحة واآلثار

0

0

1

0

1

0

0

2

1

15

وزارة الشؤون اخلارجية

0

0

1

0

2

0

0

3

1

16

وزارة الشباب والرياضة

0

0

1

0

0

15

9

25

4

17

وزارة النقل وادلواصالت

0

0

2

2

10

5

1

20

4

18

وزارة الشؤون اإلجتماعية

1

0

2

0

20

4

0

27

4

0

0

1

1

8

5

0

15

2

0

0

2

4

18

6

4

34

5

21

وزارة األوقا ف والشؤون
الدينية

1

1

4

0

22

31

16

75

10

22

وزارة الرتبية والتعليم العايل

1

1

6

2

539

126

12

687

90

0

0

2

0

20

7

4

33

5

7

4

70

30

1025

985

503

2624

340

 19وزارة شؤون األسرى واحملررين
وزارة األشغال العامة
20
واإلسكان

23

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
ادلعلومات
المجموع

* المصدر  :ديواف الموظفيف العاـ – قطاع غزة  2016وحسب قانوف ريتشارد جيجر الحتساب عينة الدراسة

جدوؿ رقـ ( :)2أعداد الموظفيف الذيف يحمموف مسميات وظيفية إشرافية ضمف مجتمع الدراسة
#

الدرجة
1
2
3
4
5
6
7

العدد

وكٌل وزارة
وكٌل مساعد
مدٌر عام
نائب مدٌر عام
مدٌر دائرة
رئٌس قسم
رئٌس شعبة

7
4
70
30
1025
985
503

المجموع

2624

* المصدر  :ديواف الموظفيف العاـ – قطاع غزة 2016

4

نسة الموظفيف %
0.27
0.15
2.67
1.14
39.06
37.54
19.17

%100

 .2اٌّشحٍخ اٌضبٔ١خ :
باإلضافة إلى البيانات الثانوية ،تـ اإلعتماد عمى البيانات األولية ،حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة
إستقصاء كدراسة إستطبلعية موجيو إلى الوظائؼ اإلشرافية مف العامميف في الو ازرات الفمسطينية وذلؾ

مف 2016/03/28 -08ـ ،حيث كاف عدد العينة المستيدفة( )22مشارؾ/ة مف العامميف في الو ازرات
الفمسطينية ،والجدوؿ رقـ( )3التالي يوضح السمات الديمغرافية لممشاركيف بالدراسة اإلستكشافية.
جدوؿ رقـ ( :)3السمات الديمغرافية لممشاركيف بالدراسو
المتغير

السمات
الدميغرافية

البياف

ذكر
اجلنس
أنثى
من 10-5سنوات
سنوات اخلدمة
أكثر من 10سنوات
أقل من بكالورٌوس
بكالورٌوس
ادلؤهل العلمي
ماجستٌر
دكتوراه
وكٌل وزارة
وكٌل مساعد
مدٌر عام
ادلسمى الوظيفي
نائب مدٌر عام
مدٌر دائرة
رئٌس قسم
رئٌس شعبة
اإلجمالي

العدد
18
4
16
6
3
14
4
1
1
1
3
2
5
7
3
22

النسبة المئوية
% 81.8
% 18.2
% 72.7
% 27.3
% 13.7
% 63.6
% 18.2
% 4.5
% 4.5
% 4.5
% 13.7
% 9.1
% 22.7
% 31.8
% 13.7
% 100

جدوؿ رقـ ( :)4أسئمة إستطالعية لبياف واقع األداء
#

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

موافؽ

ال تتأثر الوزارة فً اتخاذ قراراتها وإجراءاتها بالموارد المالٌة الممنوحة لها.
تمتلك الوزارة سٌاسات وحوافز مشجعة الستقطاب الكوادر البشرٌة المتمٌزة.
توجد وسائل تبناها الوزارة لالحتفاظ بالكوادر البشرٌة المتمٌزة.
تعتبر اإلدارة العلٌا التدرٌب خٌاراً استراتٌجٌا ً وتهتم به.
ٌرتبط المسار الوظٌفً بالمسار التدرٌبً.
ٌتم قٌاس مستوى رضا المستفٌدٌن من خدمات الوزارة بشكل دوري للتأكد من حسن أدائها.
ٌشارك العاملٌن بالوزارة فً عملٌات التقٌٌم وتحسٌن األداء.
توفر الوزارة الموارد الكافٌة لعملٌة التطوٌروتحسٌن األداء .
ٌتم استخدام نتائج استطالع الرأي واستبانة قٌاس الرضا فً عملٌة تحسٌن األداء.
تركز الوزارة بفاعلٌة على اإلدارة والمهارات فً عملٌة التحسٌن.
ٌجبر الموظفون على الخضوع ألنظمة وإجراءات ثابتة فً أداء العمل.
ٌمتاز نظام الحوافز بالعدالة والموضوعٌة وٌعمل على تحسٌن األداء.
ٌتمتع الموظفون بالمهارة المهنٌة والمعرفة والدافعٌة والقدرة على العمل.
ٌتم تقوٌم األداء وفقا ً لمعاٌٌر موضوعٌة.
5

%10
%10
%10
%18
%18
%36.4
%36.4
%18
%27.3
%27.3
%45.5
%18
%10
%18

غير موافؽ

%90
%90
%90
%82
%82
%63.6
%63.6
%82
%72.7
%72.7
%54.5
%82
%90
%82

#

موافؽ

الفقرة

ٌ 15حدد نظام تقوٌم األداء نقاط القوة والضعف لدى الموظف.
ٌ 16طلع الموظف على نتائج تقوٌم أدائه.

 إجمالً إجابات اإلستمارات اإلستكشافٌة %
* المصدر  :مف إعداد الباحثة.

غير موافؽ

%18
%36.4

%82
%63.6

26.3

73.7

 .3اٌّشحٍخ اٌضبٌضخ ٔ :زبئج اٌذساعخ اإلعزىشبف١خ :
يوضح الجدوؿ رقـ ( )4نتائج الدراسة اإلستكشافية حيث وافؽ % 73.7مف المشاركيف بالدراسة عمى
أف ىناؾ ضعؼ في األداء لدى العامميف في الو ازرات الفمسطينية يتمثؿ في :
 ضعؼ تقيـ األداء وفؽ معايير موضوعية. عدـ اضطبلع الموظؼ عمى نتائج التقيـ. -ضعؼ في اتخاذ القرار.

 -ضعؼ في نظاـ وسياسو الحوافز.

 -وعدـ القدره عمى ربط المسار الوظيفي بالتدريبي.

مشكمة الدراسة:
يعد العنصر البشري مف العناصر الميمة التي تحيا بيا أي مؤسسة وبخاصة فيما إذا كانت و ازرة

المحرؾ األساسي لجميع نشاطات الو ازرة ومصدر مف مصادرىا الميمة ،األمر الذي
حكومية ،كما يعد
ّ
يمكف معو القوؿ أف قدرة الو ازرات الحكومية عمى تحسيف أدائيا يتوقؼ إلى ٍ
حد كبير عمى نجاح
اإلدارة في تنمية وتطوير األداء الوظيفي والميني لمعامميف فييا.

وقد أظيرت نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة كؿ مف (أبوكريـ )18:2013،ودراسة
(البمبيسي )26:2012،ودراسة (ناصر )52:2010،أف ىناؾ مشكمة في مستوى األداء في المؤسسات

الحكومية بقطاع غزة تتمثؿ في حاجة ىذه المؤسسات لتحسيف األداء لدييا نتيجة انخفاض مستوى
األداء فييا.

وتعد الميارات الناعمة أحد طرؽ تحسيف األداء ،كونيا تؤثر في سموؾ األفراد والعامميف في الو ازرة
وتحسف أدائيـ ،وتقوـ عبلقاتيـ باآلخريف ليصبحوا أكثر انسجاماً وتوافقاً مع أنفسيـ ومينتيـ واآلخريف.

وفي ىذا اإلطار تأتي ىذه الدراسة كمحاولة لمربط بيف الميارات الناعمة وبيف تحسيف األداء ،وفي

ضوء ما سبؽ واستناداً لنتائج الدراسات السابقة والدراسة اإلستكشافية تـ صياغة مشكمة الدراسة
بالسؤاؿ الرئيس التالي :ما دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية؟

وينبسؽ عنيا األسئمة الفرعية التالية :
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أسئمة الدراسة:
ٔ.

ما مستوى الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية ؟

ٖ.

ما عبلقة الميارات الناعمة بأداء العاميف في الو ازرات الفمسطسنية ؟

٘.

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثيف حوؿ

ٕ.
ٗ.

ما مستوى أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ؟

ما آثر الميارات الناعمة عمى أدء العاميف في الو ازرات الفمسطينية ؟

الميارات الناعمة ،تُعزى لممتغيرات التالية(الو ازرة ،الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي،
المسمى الوظيفي) ؟
.ٙ

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثيف حوؿ

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية ( الو ازرة ،الجنس ،العمر،
سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ) ؟

أىداؼ الدراسة :
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

ٔ -التعرؼ عمى ماىية الميارات الناعمة وخصائصيا وأنواعيا.
ٕ -تحديد مستوى الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية.
ٖ -تحديد مستوى أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

ٗ -الكشؼ عف العبلقة بيف الميارات الناعمة وأداء الو ازرات الفمسطينية.

٘ -تحديد أثر الميارات الناعمة في أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
 -ٙالكشؼ عف الفروؽ في وجيات نظر المبحوثيف حوؿ متغيرات الدراسة تُعزى لممتغيرات التالية ( الو ازرة،
الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ).
 -ٚتقػػديـ توصػػيات إلدارة الػو ازرات قيػػد الد ارسػػة لتعزيػػز معرفػػة العبلقػػة بػػيف الميػػارات الناعمػػة وتحسػػيف أداء
العامميف.

أىمية الدراسة:
تستقي الدراسة أىميتيا النظرية والعممية مف أىمية الموضوع في تحقيؽ أىداؼ الو ازرات الفمسطينية

وتحسيف أدائيا والذي تتناولو الدراسة وتزداد األىمية مف خبلؿ النتائج التي ترنوبالوصوؿ إلييا ،ويمكف
تحديد أىمية الدراسة فيما يمي:
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أ -األّ٘١خ اٌؼٍّ١خ:
تساىـ الدراسة في التركيز عمى موضوع ميـ لـ يأخذ حقو مػف قبػؿ البػاحثيف سػابقاً ،فيويوضػح
ٔ.
العبلقة بيف الميارات الناعمة وأداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،كمػا يركػز عمػى بيئػة عمػؿ واسػعة
وحساسة تنبع أىميتيا مف نوعية الخدمات التي تقدميا الو ازرات الفمسطينية.

ٕ.

إعتبار ىذه الدراسة حسب عمـ الباحثة محاولػة عمميػة أولػى فػي د ارسػتيا فػي موضػوع الميػارات

ٖ.

تساىـ ىذه الدراسة في إثراء المعمومات في التعرؼ عمى الميارات الناعمة.

الناعمة ودورىا في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

ٗ.

تض ػػيؼ ىػػػذه الد ارسػػػة معموم ػػات جديػػػدة ( نظريػػػة – ميدانيػػػة ) ،ومفي ػػدة وتع ػػد مرجػ ػػع إضػػػافي

لمباحثيف والميتميف في مجاؿ عمؿ الو ازرات الفمسطينية.

تأمؿ الباحثػة أف تُثػري ىػذه الد ارسػة المكتبػة العربيػة والفمسػطينية فػي موضػوع الميػارات الناعمػة
٘.
ودورىا في تحسيف أداء العمميف في الو ازرات الفمسطينية.
.ٙ

ى ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػػة حس ػ ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػ ػػـ الباحث ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػػي األول ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػف نوعي ػ ػ ػ ػػا ،وتأم ػ ػ ػ ػػؿ الباحث ػ ػ ػ ػػة أف

.ٚ

المساىمة في إثراء معمومات الباحثة وكذلؾ إثراء المكتبة بمثؿ ىذه الدراسة نظ اًر لقمة الد ارسػات

تكوف إضافة عممية جديدة في حقؿ المعرفة.

التي تناولت الموضوع عمى المستوى الوطني واإلقميمي.
ة -األّ٘١خ اٌؼٍّ١خ:
تساعد ىذه الدراسة في تحديد واضح ،ودقيؽ ألىـ الميارات الناعمة التي ينبغي عمى الموظػؼ
ٔ.

فػػي ال ػو ازرات الفمسػػطينية بشػػكؿ خػػاص التمتػػع بيػػا ،والتػػي يمكػػف أف تسػػتخدـ كأسػػاس لتحسػػيف مسػػتوى
العمؿ في الو ازرة.

ٕ.

إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف نتػػائج الد ارسػػة فػػي إعػػداد ب ػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف فػػي مجػػاؿ الميػػارات

ٖ.

تس ػػاىـ الد ارس ػػة ف ػػي عممي ػػة تعمي ػػؽ مف ػػاىيـ المي ػػارات الناعم ػػة ل ػػدى المػ ػوظفيف تج ػػاه المتغيػ ػرات

ٗ.

مف المتوقع أف تخرج الدراسة بمجموعة مف النتائج والتوصػيات التػي تفيػد الػو ازرات الفمسػطينية،

الناعمة لزيادة أدائيـ الوظيفي.

المبحوثة لتبني مستويات أداء أفضؿ.

حيػػث ستسػػاىـ فػػي تحسػػيف أداء العػػامميف فػػي الػو ازرات الفمسػػطينية ،وتكػوف نتػػائج مثػػؿ ىػػذه الد ارسػػة أداة

ومرجع ىاـ لمو ازرات وصناع القرار في الحكومة الفمسطينية.
د -األّ٘١خ ٌٍجبحضخ:
ٔ -تعتبر ىذه الدراسة مف متطمبات استكماؿ درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة.

ٕ -تكسب الدراسة الباحثة المعرفة الجيدة فػي الميػارات الناعمػة ،ودورىػا فػي تحسػيف أداء العػامميف فػي

الو ازرات الفمسطينية مما سيقوى المسار الميني والخدماتي والعمؿ الحكومي.
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متغيرات الدراسة
تتكوف الدراسة مف المتغيرات التالية:

 .1اٌّزغ١ش اٌزبثغ  :أداء العاميف في الو ازرات الفمسطينية.
 .2اٌّزغ١ش اٌّغزمً :الميارات الناعمة.

وبناء عمى عممية جرد ألىـ الميارات الناعمة التي تكرر ذكرىا مف قبؿ المعرفيف وأصحاب العمؿ
والدارسات السابقة التي أجمعت عمى إختيار الميا ارت الناعمة التالية كمتغير مستقؿ وتتمثؿ بالميارات

التالية  ":االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة
الوقت واتخاذ القرار " ،لذا ستقوـ الباحثة بدراسة العبلقة بيف الميارات الناعمة كمتغير مستقؿ ،وتحسيف
أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية كمتغير تابع ووفؽ الجدوؿ رقـ ( )5الذي يوضح الميارات األكثر

بناء عمييا.
شيوعاً التي تناولتيا الدراسات والمراجع السابقة وستتبنى فرضياتيا الفرعية ً
جدوؿ رقـ( )5الميارات التي تناولتيا الدراسات والمراجع السابقة
اٌذساعبد اٌغبثمخ
شج١ش ()2016
ؽغبط ()2014
)Seetha(2013
ع)2013( ٍُ٠ٛ
)vincent(2013
خّ١ظ ()2013
(lazarus)2013
(Quinley )2013
اٌّبِ)2012( ْٛ
)Majid (2012
األغب ( ) 2012
طبّ٠خ ()2010
ٚاف)2010( ٟ
ثؾش ()2010
)Shakir (2009
(Klaus )2008
غبُٔ ()2002

المجموع

اداسح
األصِبد

االرصبي
ٚاٌزٛاصً

اٌؼًّ
وفش٠ك

رحذ
اٌعغػ
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* المصدر  :جرد بواسطة الباحثة باإلعتماد عمى الدراسات والمراجع السابقة.
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اداسح
اٌٛلذ

ارخبر
اٌمشاس

11

10

نموذج الدراسة:
شكؿ رقـ ( :)1أنموذج الدراسة (العالقة بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ)
المتغيرات الديمغرافية  :الوزارة  ،الجنس  ،العمر ٔ ،سنوات الخدمة  ،المؤىؿ العممي  ،المسمى الوظيفي .
اٌّزغ١ش اٌّغزمً :اٌّٙبساد
إٌبػّخ ٠ٚشًّ األثؼبد اٌزبٌ١خ:
 االرصبي  ٚاٌزٛاصً .
 اٌؼًّ وفش٠ك .
 اٌؼًّ رحذ اٌعغػ .
 اداسح األصِبد.
 اٌزخط١ػ .
 اداسح اٌٛلذ .
ٚ ارخبر اٌمشاس .

اٌّزغ١ش اٌزبثغ:
رحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٓ١

المصدر  :جرد بواسطة الباحثة باإلعتماد عمى الدراسات السابقة.

فرضيات الدراسة :
تـ صياغة الفرضيات في ضوء مشكمة الدراسة واشتممت عمى التالي:
 .1اٌفشػ١خ اٌشئ١غخ األ:ٌٝٚ
يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف الميارات الناعمة ( االتصاؿ

والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار ) وتحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
 .2اٌفشػ١خ اٌشئ١غخ اٌضبٔ١خ:
تؤثر المتغيرات المستقمة " الميارات الناعمة " ( االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط،

إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار) بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( (α ≤ 0.05في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
 .3اٌفشػ١خ اٌشئ١غخ اٌضبٌضخ:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ الميارات

الناعمة في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية ( :الو ازرة ،الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة،
المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ).
 .4اٌفشػ١خ اٌشئ١غخ اٌشاثؼخ:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ تحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية  ( :الو ازرة ،الجنس ،العمر ،سنوات
الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ).
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حدود الدراسة:
 .1اٌحذ اٌّٛظٛػ : ٟاقتصرت الدراسة عمى دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية.

 .2اٌحذ اٌّىبٔ : ٟنظ اًر لموضع السياسي المفروض عمى فمسطيف وحالة اإلنقساـ بيف الضفة الغربية

وقطاع غزة وصعوبة التنقؿ بيف قطاع غزة والضفة الغربية ،حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى جميع

الو ازرات الفمسطينية في حدود محافظات قطاع غزة وعددىا ( )22و ازرة.

 .3اٌحذ اٌضِبٔ : ٟتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الو ازرات الفمسطينية خبلؿ عاـ ( 2016ـ).

 .4اٌحذ اٌجشش :ٞتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية
بقطاع غزة ممف يحمموف الوظائؼ التالية  ( :وكيؿ و ازرة ،وكيؿ مساعد ،مدير عاـ ،نائب مدير عاـ،

مدير دائرة ،رئيس قسـ  ،رئيس شعبة ) حيث يمثموف الوظائؼ اإلشرافية.

صعوبات الدارسة:
واجيت الباحثة مجموعة مف الصعوبات أثناء تنفيذ واعداد الدراسة ،ومف بيف ىذه الصعوبات التالي:
ٔ .صعوبة توفير اإلمكانيات المادية التي تتطمبيا عممية البحث نتيجة الوضع اإلقتصادي.

ٕ .ندرة الدراسات التي تتحدث عف الميارات الناعمة مف وجية نظر إدارية ومينية وعدـ حداثة
الدراسات األجنبية السابقة.

ٖ .صعوبة توزيع اإلستبانات عمى أفراد العينة وذلؾ ألف العينة شممت جميع الو ازرات الفمسطينية

في قطاع غزة ،باإلضافة لموافقة المسئوؿ األوؿ في الو ازرة ( وكيؿ الو ازرة ) عمى التوزيع.

ٗ .القياـ بزيارة الو ازرات عدة مرات مف أجؿ حث الموظفيف في الوظائؼ اإلشرافية عمى تعبئة

اإلستبانة .وتسميـ اإلستبانات في موعدىا المحدد.

٘ .رفض بعض المحكميف التعاوف مع الباحثة في تحكيـ إستبانة الدراسة لعدة أسباب.

 .ٙرفض أوتردد بعض المسئوليف في تزويد الباحث بالمعمومات عف اليياكؿ التنظيمية لدييا وذلؾ

لحاجة اإلطار النظري لو.

 .ٚتخوؼ بعض المسئوليف مف تعبئة االستبانة تحسبا مف إستخداميا ألغراض سياسية.

 .ٛعدـ اىتماـ بعض المسئوليف في تعبئة االستبيانات مما اثر عمى عدـ الحصوؿ عمييا وتمكنت
الباحثة مف خبلؿ عبلقتيا الشخصية مع الو ازرات الفمسطينية أف تتغمب عمى ىذه المشاكؿ وجمع
اكبر قدر ممكف مف االستبانات.
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مصطمحات الدراسة :
أ .الميارات الناعمة Soft Skils :

التعريؼ اإلصطالحي  :ىي السمات والقدرات التي تظير لدى الفرد في المواقؼ والسموؾ بدالً مف

المعرفة،أوالكفاءة التقنية" ( " ،)Tobin،2006:14وىي الميارات التي تتعامؿ مع القضايا اإلنسانية
أي

التفاعؿ

والتواصؿ

مع

الناس"(،)Azim,et,.al،ِ2010:41وىي

الصفات

الشخصية

(.)Robles،2012:25

التعريؼ اإلجرائي  :ىي تمؾ السمات والقدرات الشخصية التي يمكف أف تُكتسب وتعمؿ عمى تعزيز
القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف مف خبلؿ إمتبلؾ ميارات ( االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ
تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار) مما يعزز مف توجو العامميف في

الو ازرات الفمسطينية نحوتحسيف األداء وتحفيز األفاؽ الوظيفية.
تحسيف األداء Improve The Performance :

التعريؼ اإلصطالحي  :ىوسموؾ وظيفي ىادؼ ال يظير نتيجة قوى أوضغوط نابعة مف داخؿ الفرد
فقط ،ولكنو نتيجة تفاعؿ وتوافؽ بيف القوى الداخمية لمفرد والقوى الخارجية المحيطة بو " ،ويرتبط
تحسيف األداء بنظاـ يربط ما بيف مكونات المؤسسة والبيئة الخارجية المحيطة بيا ،ويمس مكونات

المؤسسة المختمفة ،بيدؼ تقديـ افضؿ الخدمات طبقا لممواصفات باقؿ تكمفة ممكنة مما يؤدي اؿ

تحقيؽ اليدؼ منيا والحصوؿ عمى رضاء األفراد والمجتمع ،ويشمؿ تحسيف االداء كامؿ المؤسسة

ويبداء بتطبيؽ نظاـ شامؿ لممؤسسة يحدد توجييا ويحقؽ أىدافيا (ىالؿ.)19:1999،

التعريؼ اإلجرائي  :ىواستخداـ العامميف في الوزارت الفمسطينية الميارات والموارد واإلمكانيات المتاحة
داخؿ كؿ و ازرة لتحسيف إنتاجية العمؿ بكفاءة وفعالية وتحقيؽ األىداؼ في أقصر وقت ممكف ،وأقؿ
تكمفة وجيد.

ىيكمية الدراسة :
 .1دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية

قائمة المحتوٌات  ( :الغالؼ ،آيات قرآنية ،اإلىداء ،الشكر والتقدير ،قائمة المحتويات ،قائمة

الجداوؿ ،قائمة المالحؽ ،ممخص الدراسة بالمغة العربية ،ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية ).
 .1الفصل األول :اإلطار العام للدراسة وٌشمل على :
( مقدمة ،الدراسة اإلستكشافية ،مشكمة وأسئمة الدراسة  ،أىداؼ الدراسة ،أىمية الدراسة ،متغيرات
الدراسة واستخبلص أبعادىا ،نموذج الدراسة  ،فرضيات الدراسة ،حدود الدراسة ،صعوبات الدراسة،
مصطمحات الدراسة ،ىيكمية الدراسة  ،الخبلصة ).
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 .2الفصل الثانً :اإلطار النظري:
الميارات الناعمة وطرؽ تحسيف أداء العامميف ونبذة عف الو ازرات الفمسطينية.
ٔ .المبحث األوؿ  :الميارات الناعمة :

( تمييد ،مفيوـ الميارة ،مفيوـ الميارات الناعمة ،أقساـ الميارات الناعمة ،الميارات الناعمة مقابؿ
الصمبة ،أىمية الميارات الناعمة ،طرؽ إكتساب الميارات الناعمة ،الخبلصة ).

 .2المبحث الثاني  :أىـ الميارات الناعمة :

( تمييد ،االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة
الوقت ،إتخاذ القرار ،الخبلصة ).

 .3المبحث الثالث  :أداء العامميف :

( تمييد ،مفيوـ األداء ،عناصر األداء ،معدالت األداء ،محددات األداء ،أىـ العوامؿ المؤثرة عمى
األداء ،عممية تحسيف األداء ،أثر االلتزاـ بالميارات الناعمة عمى األداء ،الخبلصة ).

 .4المبحث الرابع  :الو ازرات الفمسطينية :

(تمييد ،مفيوـ ومعنى و ازرة ،الو ازرات الفمسطينية ،اإلطار المؤسسي الناظـ لعمؿ الو ازرات الفمسطينية،
المعوقات التي تواجو الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة،المشاكؿ اإلدارية والفنية التي تواجييا الو ازرات

عمى أثر تقمب الو ازرات الفمسطينية،أىـ الميارات داخؿ الو ازرات الفمسطينية ،الخبلصة ).
 .3الفصل الثالث :الدراسات السابقة والتعلٌق علٌها
ٔ .مقدمة.
ٕ .الدراسات المتعمقة بالمتغير المستقؿ ( الميارات الناعمة )  -عربية ،محمية ،دولية.
ٖ .الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع (أداء العامميف)  -عربية ،محمية ،دولية.
ٗ .الدراسات التي تجمع بيف المتغيريف ( الميارات الناعمة وأداء العامميف)  -عربية ،محمية ،دولية.
٘ .التعميؽ عمى الدراسات السابقة.
 .ٙالفجوة البحثية.
 .ٚالخبلصة.

 .4الفصل الربع :منهجٌة الدراسة وإجراءاتها ( الطرٌقة واإلجراءات ) :
( مقدمة ،منيجية وأسموب الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،أداة الدراسة " اإلستبانة " ،الصدؽ والثبات،

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة " التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة "،األساليب اإلحصائية
المستخدمة،الخبلصة ).

 .5الفصل الخامس:
الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات والنقاش (:مقدمة ،الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات
الشخصية،تحميؿ فقرات إستبانة الدراسة ومناقشتيا،تحميؿ فرضيات واختبار أسئمة الدراسة ،الخبلصة) .ٙ

اٌفصً اٌغبدط:
النتائج والتوصيات  ( :مقدمة ،نتائج وتوصيات الدراسة ،دراسات ُمقترحة " مستقبمية " ،الخبلصة ،المبلحؽ،
مصادر ومراجع ).
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الخالصة :
قدمت الباحثة في ىذا الفصؿ وصفاً لمشكمة الدراسة مف خبلؿ الواقع الذي يعيشة العامميف في

الو ازرات الفمسطينية ،واستندت بذلؾ لمعديد مف الدراسات السابقة وتـ عمؿ مقاببلت مباشره مع العامميف
في الو ازرات وتـ عمؿ الدراسة اإلستكشافية التي تخص المتغير التابع " أداء العامميف " ،وتـ االطبلع
عمى الدراسات التي تخص بيئة العمؿ في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة ،ومف ثـ قامت الباحثة
بتبني عدد مف الفرضيات المتوقعة

لغرض الدراسة ،وبينت أىداؼ وأىمية الدراسة ،وعرفت

المصطمحات الخاصة بالدراسة ،وخمصت الباحثة بوضع ىيكمية لمدراسة.
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الفصؿ الثاني:
اإلطار العاـ لمدراسة (اإلطار النظري )
اٌّٙبساد إٌبػّخ ٚغشق رحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٔٚ ٓ١جزح ػٓ اٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ.

ٕ ٔ.المبحث األوؿ  :الميارات الناعمة.
ٕ ٕ.المبحث الثاني  :أىـ الميارات الناعمة.
ٕ ٖ.المبحث الثالث :تحسيف أداء العامميف.
ٕ ٗ.المبحث الرابع  :الو ازرات الفمسطينية.
ٕ ٘.الخبلصة لمفصؿ.
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المبحث األوؿ :الميارات الناعمة
يشتمؿ المبحث األوؿ عمى :

مقدمة
 1مفيوـ الميارة.
 2مفيوـ الميارات الناعمة.
 3الميارات الناعمة مقابؿ الصمبة.
 4أىمية الميارات الناعمة.
 5طرؽ إكتساب الميارات الناعمة.
الخالصة.

16

مقدمة:
الميارات الناعمة مصطمح أصبح ُيكرر كثي اًر في الفترات األخيرة ،وُيقصد بو تمؾ الميارات األساسية
التي ترتبط بقدرة الشخص عمى التعامؿ مع اآلخريف ،وعرض أفكاره بصورة مقنعة ولبقة ،وقدرتو عمى

التواصؿ واالتصاؿ ،واستخداـ السموكيات القيادية التي تميز عبلقاتو مع اآلخريف ،والمبادرة ،والتفاعؿ مع
الزبائف أثناء خدمتيـ ،والعمؿ ضمف فريؽ عمؿ وادارة األزمات والوقت واتخاذ القرار والتخطيط الجيد،

فالميارات الناعمة تكمؿ (الميارات الصمبة  ،(Hard Skillsالتي ترتبط بالمعرفة والخبرة والقدرة عمى
تنفيذ الميمات المحددة في الوصؼ الوظيفي  ،التخصص  ،االحترافية في األداء.

وحالياً ،فإف ىناؾ قناعة لدى المعنييف بشئوف االقتصاد وادارة العمؿ بضرورة أخذ (الميارات الناعمة)

عمى محمؿ الجد أكثر مف أي وقت مضى ،ألنيا أصبحت محورية في تحديد عوامؿ نجاح األعماؿ،

حيث يتحدث الخبراء عف أف عدـ توافر الميارات الناعمة لدى قوى العمؿ يؤدي إلى عواقب سمبية ،مثؿ

زيادة تكاليؼ التشغيؿ ،خسارة األعماؿ لممنافسيف ،كثرة المشاكؿ في تمبية معايير الجودة ،التأخير في
تقديـ منتجات أوخدمات جديدة .....إلخ.

مفيوـ الميارة :
الميارة في المغة  :ذكر إبف منظور) ،)342:1994في باب  :مير ) أف الميارة "  :الحذؽ في الشيء
والماىر  :الحاذؽ بكؿ عمؿ ،وأكثر ما يوصؼ بو السابح الجيد ،والجمع ميرة ،ويقاؿ  :ميرت بيذا
تعممو الفرد
األمر أمير بو ميارة أي صرت بو حاذقًا"  ،كما عرفيا شحاتو ( " )2003بأنيا أي شيء ّ
ليؤدية بسيولة ودقة ".

الميارة اصطالحاً (رحاب:)24:1997 ،

عرفت الميارة اصطبلحاً مف عدة معرفيف كؿ حسب تخصصو ومنظوره ،حيث عرفيا عبد الشافي رحاب
بأنيا " شيء يمكف تعممو أواكتسابو أوتكوينو لدى المتعمـ ،عف طريؽ المحاكاة والتدريب ،وأف ما يتعممو
يختمؼ باختبلؼ نوع المادة وطبيعتيا وخصائصيا واليدؼ مف تعمميا".

وعرفت الميارة بأنيا " عدة معاف مرتبطة ،منيا :خصائص النشاط المعقد الذي يتطمب فترة مف التدريب

المقصود ،والممارسة المنظمة ،بحيث يؤدى بطريقة مبلئمة ،وعادة ما يكوف ليذا النشاط وظيفة مفيدة،
ومف معاني الميارة أيضا الكفاءة والجودة في األداء" .

وسواء استخدـ المصطمح بيذا المعنى أوذاؾ ،فإف الميارة تدؿ عمى السموؾ المتعمـ أوالمكتسب الذي
يتوافر لو شرطاف جوىرياف  ):أبوحطب ،صادؽ)1994،

حرز ىدؼ أوغرض معيف .
أوليما  :أف يكوف موجيا نحوا ا

إحرز اليدؼ في أقصر وقت ممكف .
ثانييما  :أف يكوف منظماً بحيث يؤدي إلى ا
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كما وضح زيف كامؿ الخويسكي( )71:2008الفرؽ بيف الميارة لغة واصطبلحاً بقولو  :الميارة لغة
يمير ميارةً فيي تعني اإلجادة .
تعني  :إحكاـ الشيء واجادتو والحذؽ فيو ،فيقاؿ َميَر ُ
ويعرؼ كوتريؿ( )32:2009الميارة بأنيا " :القدرة عمى األداء والتعمـ الجيد وقتما نريد" .

وعرفياعفيفي( )19:2005بأنيا "مجموعة مف معاير السموؾ الرسمية وغير الرسمية التي يستخدميا

األفراد كمرجع يرشد سموكيـ أثناء أدائيـ لوظائفيـ ،وتستخدميا اإلدارة والمجتمع لمحكـ عمى التزاـ الفرد"

فالميارة نشاط متعمـ يتـ تطويره خبلؿ ممارسة نشاط ما تدعمو التغذية الراجعة ،وكؿ ميارة مف الميا ارت
تتكوف مف ميارات فرعية أصغر منيا ،والقصور في أي مف الميارات الفرعية يؤثر عمى جودة األداء

الكمي). (1999،Cottrell

التعريؼ اإلجرائي لمميارة :

ٔ .ىي مجموعة المعايير السموكية التي يمتزـ بيا الموظؼ لزيادة وتعزيز أدائو الوظيفي في العمؿ.
ٕ .ىي الكفاءة والجودة في األداء.

ٖ .وىي نشاط متعمـ يتـ تطويرة خبلؿ ممارسة نشاط ما تدعمة التغذية الراجعة.
الميارة في األصؿ:

ىي أف يؤدى اإلنساف أي عمؿ بدقة وسرعة وفيـ ،وتقاس الدقة والسرعة عف طريؽ معايير أوأحكاـ

يحددىا المختصوف في كؿ مجاؿ ،أما مسألة الفيـ ىذه تقع في نطاؽ العقؿ البشرى ،ففيـ اإلنساف

لطبيعة عممو الذي يقوـ بو يساعده عمى عممو بدقة وسرعة ،كما أف اآللة أواألجيزة يمكف أف تقوـ
بأعماؿ بمنتيى الدقة وبمنتيى السرعة ،ولكف ىذا الفيـ ىوالذي يميز اإلنساف عف اآللة ميما كاف

مستوى تطورىا  ،واذا نظرنا إلى مفيوـ الميارات الناعمة نجد العديد مف التعريفات.
مفيوـ الميارات الناعمة :

الميارت الناعمة ىي
ا
الميارت الناعمة فقد عرفيا بارسونز( )121:2008عمى انيا "
ا
في تعريؼ
الصفات الشخصية التي تعزز التفاعبلت الشخصية ،واألداء الوظيفي ،واالفاؽ الوظيفية ".

كما عرفت خميس ( )17:2013بأنيا " جممة مف السمات في الشخصية ترتبط بمجاؿ التواصؿ

مع االخريف في جومف الود والتعاوف وتعكس مقدار األريحية التي يتعامؿ بيا الموظؼ مع بيئة العمؿ،
كما ترتبط بالقدرة عمى التعبير عف الذات والتواصؿ مع معطيات التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت

كميارت استخداـ الحاسب االلي والبريد اإللكتروني وشبكات
ا
مطموبة لدى كؿ فرد في عصرنا الحالي،
لميارت عرض األفكار بصورة جذابة"
ا
التواصؿ االجتماعي ،إضافة

الميارت الشخصية التي تميز
ا
وعرفتيا انفستوبيديا ( )42:2014عمى انيا " الصفات الشخصية و

لمميارت الصمبة ،والتي
ا
الميارت الناعمة مكمؿ
ا
عبلقة الشخص مع اآلخريف في مكاف العمؿ ،وتعتبر
الميارت المينية لمشخص".
ا
تشير إلى المعرفة و
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وعرفت  )84:2012( Raoكذلؾ بانيا " الطريقة المثالية لتقديـ نفسؾ لآلخريف ،وىي ذات صمة
القدرت المطموبة في مكاف العمؿ
كبيرة بشخصية االنساف وسموكو وتصرفاتو في المواقؼ التي يمر بيا و ا
لتحقيؽ النجاح الميني " .

وعرفتيا تروبيف( )15:2006بأنيا  " :السمات والقدرة عمى التصرؼ في المواقؼ والسموؾ وليست

المعرفة أوالكفاءة التقنية ".

وذكر أف بوىيـ( )29:1996أف الميارات الناعمة " ىي سمسمة مف الردود التمقائية ،النفسية

والعاطفية ،والفسيولوجية التي ليا تأثير حقيقي لمغاية داخؿ العقؿ والجسد والمجتمع.

التزـ الشخص الذي
وعرفيا بيرولت ( )36:2004عمى أنيا " الصفات الشخصية والسموكية ،ومستوى ا
يميزه عف اشخاص اخريف يممكوف خبرات مماثمة ".

الميارت تمؾ المتعمقة بالمباقة
ا
وعرفت سويمـ( )54:2013الميارات الناعمة كالتالي  ":يقصد بيذه

أقرنو".
في الحديث والمظير الجيد والمتميز ،والتحمي بممكات خاصة تبرز المتقدـ لموظيفة وسط ا

أما صايمة ( )27:2010فأشارت إلى" أنيا القدرة عمى التكيؼ والسموؾ اإليجابي لممواقؼ المختمفة،

الميارت  :التخطيط،
ا
التي تساعد الفرد عمى التعامؿ مع متطمبات وتحديات الحياة اليومية ،ومف أبرز
القرر ،وميارة التعامؿ مع الذات وادارة الوقت ".
حؿ المشكبلت واتخاذ ا

وقد إستفادت الباحثة مف التعريفات السابقة في تمخيص واعادة صياغة أىـ البنود الواردة في

تعريؼ لمميارات الناعمة وذلؾ وفؽ التعريؼ اإلجرائي لمميارات الناعمة عمى النحوالتالي  " :ىي سمات
قدرت شخصية يمكف اف تكتسب وتعمؿ عمى تعزيز التفاعبلت مع االخريف عمى السياؽ الشخصى
و ا

والعممي وتحفز اآلفاؽ الوظيفية مف خبلؿ إمتبلؾ ميارات (اإلتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ
تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت واتخاذ القرار) مما يعزز توجو الموظؼ نحواألداء

المتميز".
أقساـ الميارات الناعمة :
تعددت الميارات التي اندرجت تحت مسمى الميارات الناعمة والتي سيتـ ذكرىا بإيجاز والتي تناسب
بناء
بإختيارىا إحتياجات العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وقد تعددت تمؾ الميارات في الحياة العممية و ً
عمى قياـ الباحثة بمراجعة لبعض الدراسات الفمسطينية والعربية واألجنبية التي تناولت مفيوـ الميارات
الناعمة ،حيث أوضحت الدراسات السابقة أقساـ الميارات الناعمة كالتالي  :االرصبي ٚاٌزٛاصً ،اٌؼًّ
وفش٠ك ،رحذ اٌعغػ ،اداسح األصِبد ،اٌزخط١ػ ،اداسح اٌٛلذ ،ارخبر اٌمشاس

الميارت الصمبة ىي تمؾ الميارات المحددة والقابمة لمتعميـ
ا
 .1الميارات الناعمة مقابؿ الصمبة :

ويمكف تعريفيا وقياسيا ،عمى النقيض مف الميارات الناعمة فيي غير ممموسة ويصعب قياسيا كمياً

و تشمؿ ميارات العمؿ ،أما الميارات الناعمة فيي الميارات التي تقودىا الشخصية

). (21:2014،Investopedia
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وعرؼ مارسيؿ روبميس(" )62:2012الميارات الصمبة بأنيا ىي الخبرة التقنية والمعرفة البلزمة لمعمؿ،
أما الميارات الناعمة فيي الصفات الشخصية ".

وكبل مف الميارات الناعمة والصمبة ميمة في العمؿ ،وبينما تكوف الميارت الصمبة ىي سبب الحصوؿ

عمى المقابمة في الوظيفة فإف الميارات الناعمة ىي السبب في الحصوؿ عمى الوظيفة الف ارباب العمؿ
يبحثوف عف االشخاص القادريف عمى تأدية عدة مياـ باإلضافة الي تمتعيـ بالشخصية المناسبة والتي
تتبلءـ مع المؤسسة وتعطي إنطباع جيد عف المؤسسة لمعمبلء ( .)18:2014، Investopedia

وأشار استطبلع لمرأي استيدؼ  250شخص مف اىـ مدارء المشاريع أف أكبر وأىـ سبب في فشؿ

الميارت الناعمة ،حيث اف الميارات غير التقنية قد تطورت كثي اًر في اآلونة االخيرة
ا
المشاريع ىوضعؼ

لتكمؿ الميارات التقنية " الصمبة " وتزيد مف االنتاجية بشكؿ واضح وبالتالي تطوير المشاريع ونجاحيا
وزيادة الربح ).) 59:2007،Bancino & Zevalkink

وأظيرت دراسة استيدفت  500مف الرؤساء التنفيذيف لمعيد ستانفورد لؤلبحاث ومؤسسة كارنيغي ميموف

بيف التنفيذييف اف الوظائؼ ذات العقود الطويمة اعتمد فييا النجاح بنسبة  ٝ 75عمى ميارات

االشخاص" الميارات الناعمة " و  ٝ25فقط عمى ميا ارتيـ التقنية " الصمبة " ،وأشارت الدراسة إلى
األداء الفعاؿ في مكاف العمؿ يتطمب مف الموظفيف مياارت اخرى باإلضافة لممعرفة والمياارت الفنية

والتحميمية ،وىذه الميارات الزمة لمتعامؿ مع العالـ الخارجي مف الزبائف والعمبلء والبائعيف والعمؿ مع

الزمبلء (.)25:2013،Seth&Seth

عددا مف الدراسات تشير إلى أف الشخص المتميز يمتمؾ  %93مف الميارات الشخصية و %7فقط
وأف ً
ميارات تقنية وىي التي يقوـ بيا في عممة ،موضحة أف الميارات الشخصية ىي الميارات الموجودة

داخؿ اإلنساف وتعبر عف شخصيتو ،وتأسيساً عمى ذلؾ فإف إدارة الموارد البشرية تطورت في الفتره

األخيرة لتشمؿ ما يسمى بمنيج " الكفاءات  " Competenciesوىي( :الميارات الصمبة ،المعرفة،

والميارات الناعمة) والتي تساىـ في تقييـ وتعزيز أداء الموظفيف عمى أساس منيجي والسعى إلى الجمع

بيف ىذه المكونات األساسية مف خبلؿ ربط االستراتيجية المتوخاة ،والثقافة المؤسسية المصاحبة لتمؾ

االستراتيجية ،بالسموكيات الفردية التي ينبغي توافرىا في الموظؼ والتي تؤدي إلى النجاح المؤسسي
وتحقيؽ النتائج واإلبتكار وباالعتماد عمى المحاور التالية (الجمري: )14:2015،

أ-

الميارات الصمبة : Hard Skills

وىي تمؾ الميارات التخصصية واالحترافية ،التي تحدد القدرات البلزمة لتنفيذ واجبات الوصؼ الوظيفي،

مثؿ البرمجيات والكمبيوتر ،والمحاسبة وغيرىا مف التخصصات.

ب -المعرفة: Knowledge

وىي التي تحدد المستوى األكاديمي أوالخبرة التي ينبغي توافرىا لدى الموظؼ لمقياـ بمياـ عممو.

ت -الميارات الناعمة: Soft Skills
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وىي التي تحدد السموؾ  Behaviourالمطموب مف الموظؼ ،وتحدد الخصائص الشخصية التي يجب
أف تتوافر لديو لكي ينجح في بيئة العمؿ منيا ،المبادرة ،العمؿ بروح الفريؽ الواحد ،الجودة والتميز في
العمؿ ،خدمة الزبائف ،ميارات االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،المبادرة واتخاذ الق اررات ،التخطيط،

إدارة الوقت ،االستعداد لمتعمـ ،إدارة األفراد ،القيادة الفاعمة ،إدارة التغيير ،إدارة األزمات ،التفكير

الجانبي ،إلخ.

أىمية الميارات الناعمة :
بداية إف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش في عزلة عف اآلخريف عف أىمو وأصدقائو وزمبلئو ،ودوف

التعامؿ مع كافة الجيات ،وىذا يؤكد أف حياة الفرد باعتباره عضوا في جماعة أكبر والحاجو إلى التكيؼ
وتطوير المجتمع ،وىذا ال يتوافر لو إال مف خبلؿ امتبلكو لميارات تجعمو يتواصؿ مع اآلخريف ويتفاعؿ

معيـ.

وتري كوثر كوجؾ ( )15:2008ضرورة االىتماـ بالميارات بالناعمة ،وتزويد كؿ متعمـ بيا ،كي
يستطيع أف يواجيو المتغيرات والتحديات العصرية التى يتسـ بيا ىذا العصر ،وكذلؾ أداء األعماؿ

المطموبة منو عمى أكمؿ وجو ،فيذه الميارات تحقؽ لو التعايش الناجح والتكيؼ والمرونة والنجاح في
حياتو العممية والشخصية ،وتتعدد ىذه الميارات وتتنوع إذ تشمؿ جميع مجاالت الحياة ،وأرباب العمؿ

يريدوف

الموظفيف

الجدد

الذيف

يممكوف

ميارات

ناعمة،

فضبلً

عف

الميارات

الصمبة()25:2012،Roblesويبحثوف عف الموظفيف الناضجيف فكرياً والذيف يتمتعوف بقدرة عمى
التواصؿ االجتماعي ،ويقيموف المياارت الناعمة عمى انيا رقـ واحد في األىمية لمنجاح في
العمؿ()12:2004،Wilhelm

كما ثبت أف توظيؼ األفراد الذيف يممكوف ،المياارت الناعمة ىي مف أىـ أولويات المؤسسات ذات
االداء العالي وذلؾ لمحفاظ عمى الميزة التنافسية لدييا وتصدر االسواؽ (.)22:2005،Glenn

وأشار تقرير لييئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) بتاريخ  14يناير /كانوف الثاني  2015إلى أف "

حسنت اإلنتاجية وخفضت تكاليؼ التشغيؿ في بريطانيا بمقدار
الميارات الناعمة  ،" Soft Skillsقد ّ
 88مميار جنيو استرليني (أكثر مف  130مميار دوالر) سنوياً عمى األقؿ.
اكد نوعاً ما يصبح أرباب العمؿ إنتقائييف بشكؿ
وأضافو لذلؾ أنو " عندما يكوف الوضع االقتصادي ر ً
كبير في عممية التوظيؼ ويسعوف لمبحث عف أفضؿ وألمع الموظفيف والمالكيف لمياارت متعددة تتناسب

مع الميارت المطموبة مف قبؿ أرباب العمؿ(.) 19:2005،Hemby and Crew

فالميارات الناعمة مصطمح أصبح ُيكرر كثي اًر في الفترات األخيرة ،وُيقصد بو تمؾ الميارات األساسية
التي ترتبط بقدرة الشخص عمى التعامؿ مع اآلخريف ،وعرض أفكاره بصورة مقنعة ولبقة ،وقدرتو عمى
االتصاؿ والتواصؿ ،واستخداـ السموكيات القيادية التي تميز عبلقاتو مع اآلخريف ،والمبادرة ،والتفاعؿ مع
الزبائف أثناء خدمتيـ ،والعمؿ ضمف فريؽ عمؿ ،وىي تكمؿ " الميارات الصمبة  ،" Hard Skillsوالتي
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ترتبط بالمعرفة والخبرة والقدرة عمى تنفيذ الميمات المحددة في الوصؼ الوظيفي والتخصصي
ميما ومؤث اًر لنجاح الشخص في عممو ،وفي الواقع اف ضعؼ
واالحترافي ،فالميارات الناعمة تمثؿ جانباً ً
الميارات الناعمة يعد سبباً في فصؿ الموظؼ مف عممو اكثر مف ضعؼ الميارات الصمبة

(.)25:1998 ،Lawrence

فمثؿ ىذا التوجو يحتاج إلى الربط بيف السموكيات الفردية بالثقافة والقيـ المؤسسية والرؤيا المستقبمية
وتحقيؽ الرضا الوظيفي ،وسد الفجوة بيف إدارة األداء وتطوير الموظفيف مف خبلؿ بيئة دائمة التعمـ
تنمومع المتغيرات في سوؽ العمؿ وتتناغـ مع آخر التطورات التكنولوجية مف خبلؿ االبتكار وريادة

األعماؿ.

طرؽ إكتساب الميارات الناعمة :
التعمـ عممية مستمرة كما يعرفيا عمماء النفس ،والتعمـ بيذا المفيوـ ليس العممية التعميمية التي يتمقى فييا

الطالب عموـ دراسية ،بؿ التعمـ ىنا ىوكؿ أشكاؿ المعرفة بما فييا الميارات التي يكتسبيا الفرد ويقوـ
بإستخداميا في األوقات البلزمة ،وتختمؼ تمؾ الميارات التي يكتسبيا اإلنساف ويتعمميا بإختبلؼ

المرحمة العمرية وبإختبلؼ طبيعة تمؾ الميارة ومدى مناسبتيا لمفرد تبعاً لمفروؽ الفردية بيف شخص
وآخر ،حيث توجد ميارات ذىنية تتمثؿ في ميارات القراءة والتفكير والحساب وغير ذلؾ ،وميارات

حركية كميارة الرسـ والحرؼ اليدوية ،وميارات الرياضات البدنية ،وغير ذلؾ مف أنواع الميارات األخرى

المتنوعة ،ومف ىنا تجدر المبلحظة أف الميارات عمى إختبلفيا يمكف لكؿ األشخاص أف يمارسونيا
بشكؿ بدائي ،ولكف الفارؽ في التمتع بالميارة ىوالقدرة عمى الممارسة بشكؿ متميز عف اآلخريف وبطريقة

إحترافية فيصعب تدريس الميارات الناعمة بشكؿ عاـ وخصوصا في قاعات الدراسة ،كما أف السمات

الشخصية والسموكيات في العمؿ والصفات الفردية يصعب تقييميا لمغاية ،ولكف ىناؾ عدة مراحؿ يمكنؾ

عبر تخطييا الوصوؿ إلى تعمـ ميارات جديدة دائماً ،مع األخذ في اإلعتبار أف القدرات البشرية ال

تتوقؼ عند حد معيف ويمكف ألي شخص أف يحصؿ عمى الميارة التي يريدىا عف طريؽ بذؿ الجيد

واإلصرار عمى إكتسابيا وتطويرىا مف خبلؿ أىـ وسائؿ تنمية وتطوير الميارات الناعمة
(:)38:2010،Philpot

ٔ .الحافز.

ٕ .التعمـ عمى الميارات الجديدة وممارستيا.
ٖ .تحديد الفرد ما ينقصو مف ميارات.
ٗ .التركيز عمى الميارات الناقصة.

٘ .القراءة واالطبلع عمى الميارات المستيدفة.

 .ٙااللتحاؽ بالبرامج والدورات التي تنمي الميارات.

 .ٚاالحتكاؾ بأفراد يمتمكوف ىذه الميارات واالستفادة منيـ.
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 .ٛنشر وتعميـ الميارات الجديدة لؤلفراد المحيطيف بنا.
بينما يرى آخريف أف الفصوؿ والقاعات الدراسية ىي اساس التعمـ المثالي ،حيث يمكف لممرء أف يمارسة

طرؽ

بديمة

لمتعامؿ

مع

وتيسير

الناس،

التعمـ

ونقؿ

المعرفة

بتفاعمية

(.)12:2003،Hagmann&Almekinders

واف تدريس الميارات الناعمة بجانب الميارات الصمبة يدؿ عمى أف أساتذة الجامعات يتناولوف الشخص

ككياف كامؿ حيث أف إكتساب الميارات الناعمة ميـ جدا لنجاح الشخص في عممو بقدر اىمية الميارات
الصمبة(.)1998،Lawrence
الخالصة :
قدمت الباحثة في ىذا المبحث تمييد ومفيوـ الميارة ومفيوـ الميارات الناعمة وأقساـ الميارات الناعمة
والميارات الناعمة مقابؿ الصمبة وأىمية الميارات الناعمة وطرؽ إكتساب الميارات الناعمة واستندت
بذلؾ لمعديد مف الدراسات السابقة والمراجع التي عرفت وأوضحت مفاىيـ الميارات وطرؽ إكتسابيا حيث
ترى الباحثة أف الميارات الناعمة يمكف تدريسيا أواكتسابيا مف قبؿ العامميف وذلؾ مف خبلؿ طريقتيف

وىـ :

ٔ .الحصوؿ عمى تدريب رسمي في الميارات الناعمة مف خبلؿ مدرب محترؼ وبإعتماد ذلؾ بشيادة
رسمية.

ٕ .التدريب الذاتي وأف يقوـ العمميف بتطوير أنفسيـ بأنفسيـ بالتواصؿ فيما بينيـ أوتطوير مياراتيـ ذاتياً
).(Lanka& Others،2012:37
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المبحث الثاني :أىـ الميارات الناعمة
ويشتمؿ عمى :
مقدمة.
 .1االتصاؿ والتواصؿ.
 .2العمؿ كفريؽ.
 .3العمؿ تحت الضغط.
 .4إدارة األزمات.
 .5التخطيط.
 .6إدارة الوقت.
 .7إتخاذ القرار.
الخالصة.
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مقدمة :
يستعرض ىذا المبحث مف

الفصؿ الثاني الميارات الناعمة التي يحتاجيا العامموف في الو ازرات

الفمسطينية والتي تعمؿ عمى تعزيز وتحسيف األداء في الو ازرات الفمسطينية ،حيث تـ إختيار سبع ميارات

بناء عمى أبرز الدراسات السابقة وىي(:االتصاؿ
حسب ما تـ إعتمادىا في الدراسة الحالية و ً
والتواصؿ،العمؿ كفريؽ،العمؿ تحت الضغط،إدارة األزمات،التخطيط،إدارة الوقت واتخاذ القرار).

ميارة االتصاؿ والتواصؿ:
تعريؼ االتصاؿ ( عمياف والطوباسي:)27:2005،

االتصاؿ  :مف الناحية المغوية أصمو – وصاؿ – بمعنى بمغ أواتصؿ اليو ،أي بموغ اليدؼ لقوؿ ا﵀ عز
وجؿ » إال الذيف يصموف الى قوـ بينكـ وبينيـ ميثاؽ « النساء.59

واالتصاؿ ( (communicationىوعممية نقؿ ىادفة لممعمومات مف شخص إلى آخر بغرض إيجاد نوع
مف التفاىـ المتبادؿ بينيما في كؿ زماف ومكاف نمتقي فيو بأشخاص ،أونريد أف نوصؿ معمومة أوفكرة

أوأم اًر إلييـ مع أنو مف أكثر األنشطة التي يقوـ بيا اإلنساف في حياتو ،وبطبيعة الحاؿ أكثر مف تناولو
لمطعاـ والشراب وبذلؾ يحدث االتصاؿ بيف الصغار والكبار واألصدقاء واألعداء والرجاؿ والنساء مع
بعضيـ البعض ومع غيرىـ مف البشر.

التواصؿ :

في المغة العربية اإلقتراف واالتصاؿ والصمة والترابط واإللتئاـ والجمع واإلببلغ واإلنتياء واإلعبلـ

واصطبلحاً يدؿ التواصؿ عمى عممية نقؿ األفكار والتجارب وتبادؿ المعارؼ والمشاعر بيف الذوات
واألفراد والجماعات.

مفيوـ االتصاؿ والتواصؿ (توفيؽ:)8:2003،

االتصاؿ ىو" إنتاج أوتوفير أوتجميع البيانات والمعمومات الضرورية إلستمرار العممية اإلدارية ونقميا
وتبادليا أواذاعتيا بحيث يمكف لمفرد أوالجماعة إحاطة الغير بأمور أوأخبار أومعمومات جديدة أوالتأثير

في سموؾ الفرد أوالجماعات أوالتغيير في ىذا السموؾ وتوجيو وجية معينة ".

كذلؾ عرؼ التواصؿ بأنو " العممية التي يتـ خبلليا تناوؿ مجموعة مف األفكار واآلراء والمعمومات بيف

طرفيف ،ويكوف ىدفيا األساسي ىوتعديؿ سموؾ اآلخريف " .

وىناؾ أنواع لئلتصاؿ بناء عمى عدد األشخاص الذيف يشتركوف فيو ،وتبعاً لذلؾ فإف ىناؾ خمسة أنواع

مف االتصاؿ :االتصاؿ الذاتي  -واالتصاؿ الشخصي  -واالتصاؿ الجمعي  -واالتصاؿ الجماىيري-
واالتصاؿ بيف الثقافات ( أبوشيخة.)187:2010،

وعميو تعرؼ الباحثة ميارة االتصاؿ والتواصؿ  :بأنيا فف التعامؿ مع اآلخريف مف خبلؿ نقؿ المعمومات
واألفكار بطريقة الئقة ومفيومة مف شخص الى أخر لتحقيؽ اليدؼ المطموب.
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عناصر االتصاؿ ومكوناتو  ( :عمياف والطوباسي)29:2005،
مف األمور الميمة لفيـ االتصاؿ أنو عممية مستمرة ويتكوف مف عدد مف المكونات أوالعناصر ولكؿ منيا
وظيفتيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة وىذه العناصر ىي:

ٔ -تحديد اليدؼ.

ٕ -المرسؿ أوالقائـ باالتصاؿ أوالطرؼ األوؿ في االتصاؿ.
ٖ -الرسالة.

ٗ -المستقبؿ أوالطرؼ اآلخر في االتصاؿ.
٘ -القناة أوالوسيمة.

 -ٙرد فعؿ المستقبؿ.
 -ٚرجع الصدى أوالتغذية الراجعة.

 -ٛبيئة االتصاؿ أوالسياؽ الذي يتـ فيو االتصاؿ.

الميارات األساسية لعممية االتصاؿ والتواصؿ  ( :السكارنة)70:2009،

ٔ -ميارة التحدث.
ٕ -ميارة الكتابة.
ٖ -ميارة الكتابة.
ٗ -ميارة االستماع ( اإلنصات ).
٘ -ميارة التفكير.

ويعتبر اإلنصات مف الميارات اليامة لفيـ المتحدث ومف أىـ ركائز االتصاؿ والتواصؿ وتكمف األىمية
في أف المستمع ال ينصت بأذنية فقط إنما يستثمر كؿ جوارحة فيصغى بعينية وقمبة وعقمة

(عثماف.)46:2003،

أىمية االتصاؿ والتواصؿ ( :السكارنة)70:2009،
ٔ

أنيا ضرورة حيوية مف ضرورات العمؿ وتحقيؽ التكامؿ بيف عناصره.

ٖ

تسيـ بايجابية في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

٘

تساعد في اكتشاؼ جوانب ايجابية في شخصيات المجتمع الوظيفي

ٙ

العبلقات االجتماعية بيف عناصر المجتمع الوظيفي تأتي نتيجة التواصؿ واالتصاؿ الجيد بيف ىذه العناصر.

ٕ
ٗ

ىي معيار لمعمؿ الناجح.

تزيد مف فعالية العمؿ داخؿ المؤسسة.

وقد أثبتت األبحاث أف  %85مف النجاح ُيعزى إلى ميارات وفنوف االتصاؿ والتواصؿ ،بينما  %15فقط
مف النجاح ُيعزى إلى معرفتنا لعممنا وتمكننا مف تخصصنا.
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نماذج االتصاؿ  ( :الطويرقي)34:1997،
يمكننا وصؼ عممية االتصاؿ والتواصؿ باستخداـ النماذج التي تصور كيفية حدوث ىذه العممية ألنيا
تصور الموضوع المطروح بطريقة مرتبة توضح أبعاده بشكؿ مبسط وذوفائدة ،وفي ىذا اإلطار سنجد أف

الباحثيف قد طوروا ثبلثة نماذج رئيسة ىي عمى النحواآلتي:
أ)

النموذج الخطي أوأحادي االتجاه) . ( Linear Model

ب) النموذج التبادلي ( أوثنائي االتجاه ). ( Interactive { Dual } Model
ت) نموذج االتصاؿ التفاعمي) . ( Interactive Model

معوقات االتصاؿ والتواصؿ  ( :العالؽ)151:2009،

تتعد معوقات االتصاؿ التي تؤثر عمى عممية التواصؿ مع اآلخريف وبالتالي ال يتـ تحقيؽ األىداؼ

المنشودة مما يؤدي إلى نتائج سمبية عمى األفراد والمنظمات معاً ،وتتصؿ ىذه المعوقات بالعناصر
األساسية لعممية االتصاؿ وىي :

ٔ -المعوقات المرتبطة بالمرسؿ  :ومف أبرز المشاكؿ والمعوقات التالي :
 الحالة النفسية لممرسؿ.

 االفتراضات واألحكاـ الخاطئة أوالمظممة لدى المرسؿ.
 االستخداـ الخاطئ لتوقيت إرساؿ الرسالة.

 عدـ كفاءة المرسؿ أوافتقاده لميارات االتصاؿ.
 التفاوت في السمطة الوظيفية.

 -2المعوقات المرتبطة بوسيمة االتصاؿ والتواصؿ  :ويمكف إيجازىا باآلتي :
 االختيار الخاطئ لموسيمة.

 االستخداـ الخاطئ لموسيمة.
 تعدد المستويات اإلدارية.

 سوء وضعؼ وسيمة االتصاؿ.
 ازدحاـ واختناؽ قنوات االتصاؿ.

 -3المعوقات المرتبطة بمضموف الرسالة  :ويمكف إيجازىا باآلتي :


لغة الرسالة.



ىدؼ الرسالة.



أسموب كتابة الرسالة.



أسموب نطؽ الرسالة.

 -4المعوقات المرتبطة بالتغذية العكسية  :ويمكف إيجازىا باآلتي :
 تركيز المرسؿ عمى األىداؼ دوف االىتماـ بدوافع ورغبات المستقبؿ.
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 عدـ االىتماـ بالرسائؿ غير المفظية أوالتمميحات التي تعطي مؤشرات عف وصوؿ الرسالة مف عدميا
 النظرة الفوقية لدى المرسؿ وعدـ استعداده بأخذ آراء اآلخريف.
 عدـ االكتراث بأىمية التغذية العكسية.

طرؽ تحسيف االتصاؿ التواصؿ الفعاؿ فى العمؿ  ( :عثماف)29:2003،
تحسيف ميارات االتصاؿ والتواصؿ في العمؿ واحدة مف أكبر المشاكؿ في الكثير مف أماكف العمؿ لذا
تتوفر طرؽ لتحسيف االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ في العمؿ وىي :

ٔ .ال تقاطع أحداً ،دعة يتحدث بحرية.

ٕ .ال تجعؿ رد فعمؾ مبالغا فيو ومفتعبلً.

ٖ .ال تشكوبؿ توجو إلى الشخص المناسب وتحدث معو لتحؿ المشكمة.
ٗ .ال تفترض أف الناس يعمموف بماذا تشعر وماذا تريد بؿ عميؾ أف تعبر عف نفسؾ.
٘ .ال تعترؼ انؾ عالماً بشعور الناس ومطالبيـ بؿ أسأليـ عف ذلؾ.
 .ٙال تقمؿ مف شأف اآلخريف واحترـ آراء اآلخريف.

 .ٚال تجادؿ وال توجو النقد أوالتوبيخ لآلخريف (خاصة أماـ الناس ) بؿ استمع ثـ تحدث إلييـ بأسموب ناضج واشرح
وجية نظرؾ.

 .ٛال تيدد بأنؾ سوؼ تفصؿ أي أحد مف العمؿ ألف ذلؾ سوؼ يأتيؾ بنتائج سمبية عمى المدى الطويؿ.
 .ٜال تكف سمبياً بؿ حاوؿ أف تتقبؿ المقترحات الجديدة.

ٓٔ.ال تتحدث كثي ار كما لوكنت تمقي محاضرات بؿ أمنحيـ فرصة المشاركة.

ٔٔ.ال تكف متحي از ألي طرؼ إذا ما توسطت في أمر ما فكف عادالً أوساعد الطرفيف لحؿ مشكمتيـ بأنفسيـ.
ٕٔ.تحمؿ مسؤليتؾ كمسؤوؿ وابحث عف الحموؿ.

ٖٔ.ال تترؾ أحدا يتحدث إليؾ وتمشي بعيداً بؿ انتظر واستمع إليو أوحدد لو وقتا آخر اف كنت مشغوال.

ٗٔ.ال تكثر في استخداـ التعميمات مثؿ دائماً  -أبدا  -كؿ ،ألف مثؿ ىذه الكممات تجعمؾ غير صادؽ بجانب انو
ليس ىناؾ مف ال يخطئ.

٘ٔ .ال تستخدـ الكممات األربع التالية ألنيا سمبية (لكف ،لماذا ،لو ،حاوؿ ) ،وال تستخدـ كممات (يجب ،ينبغي) بؿ
إستبدليا بعندما وكيفما.
 .ٔٙال تغفؿ المشكبلت الشخصية لمرؤسيؾ وأظير ليـ تعاطفؾ اىتمامؾ وتفيمؾ.

وبعد إستعراض المعمومات التي وردت فيما يخص ميارة االتصاؿ والتواصؿ تأكد لدى الباحثة بأنيا تعد
ميارة راقية وانسانية وتسيـ في تسييؿ العبلقات بيف فالعامميف والفئات المستيدفة مف خدمات الو ازرات
الفمسطينية وصوالً بيـ نحوأداء جيد.
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ميارة العمؿ كفريؽ:
أوالً  :تعريؼ فرؽ العمؿ:

تعددت آراء الكتاب والمفكريف حوؿ تحديد مفيوـ وتعريؼ فريؽ العمؿ ونذكر منيا:

أورد (ابوالنصر )ٕٕٓٔ:ٕٔ،تعريفيف لفريؽ العمؿ وىما:أنيا "وحدة تتألؼ مف األفراد ،الذيف يدركوف
وحدتيـ الجماعية ،ولدييـ القدرة عمى العمؿ أوىـ يعمموف معاً ،لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ ،ضمف بيئة

تجمعيـ " ،وكذلؾ عرفيا بأنيا "مجموعة أعضاء مف ذوي تخصصات مينية متنوعة تـ اختيارىـ بشكؿ
مدروس لمقياـ بميمة أومياـ معينة في زمف محدد".

ويرى(الفايدي )124:2008،أف الفريؽ الحقيقي " عدد صغير مف األفراد تكمؿ ميارات كؿ منيـ ميارات

اآلخريف ،وىـ ممتزموف بتحقيؽ غاية مشتركة وأىداؼ أداء ومنيج ،ويعتبروف أنفسيـ مسؤوليف أماـ
بعضيـ بشكؿ متبادؿ ".

أما(جاد الرب )510:2005،فإنو يمخص مفيوـ فريؽ العمؿ " بأنو مجموعة مف األفراد يعمموف عمبلً

محدداً ويحاولوف مف خبلؿ المشاركة والتعاوف إنجاز أىدافيـ واألىداؼ التنظيمية ،ويحققوف المكاسب

المرغوبة ".

أما (سمطاف )31:2004،فعرؼ فريؽ العمؿ عمى أنو " جماعة تممؾ أعضاؤىا ميارات مكممة لبعضيا

البعض ويمتزموف بغاية مشتركة أوبعدد مف أىداؼ األداء وىـ يعتبروف أنفسيـ مسؤوليف مسؤولية
جماعية عف تحقيقيا ،وىوتعريؼ يبرز أىمية المسؤولية الجماعية في مفيوـ فريؽ العمؿ ".

ويشير ) )Levesque:2002:25بأف فريؽ العمؿ " يتكوف مف شخصيف أوأكثر معاً لتحقيؽ ىدؼ

مشترؾ ،ويوجد فيما بينيـ تقارب نفسي ومكاني ".

ويعرؼ) )Baron:2001:19فريؽ العمؿ بأنو " جماعة تتكامؿ ميارات أعضائيا الذيف يمتزموف بيدؼ

مشترؾ ،أومجموعة مف أىداؼ األداء التي ألزموا أنفسيـ بتحقيقيا ".

بينما عرفو (الرشيد )8:2000،بأف فريؽ العمؿ " ىوعبارة عف جماعة مف األفراد كؿ منيـ لديو خبرة

وميارة معينة ،ولدييـ ميمة مشتركة البد مف إنجازىا ،يجتمعوف معا لتبادؿ المعمومات التي تساعد عمى

االستجابة المناسبة المطموبة مف الفريؽ ".

عرؼ كؿ مف) )Katz & Smith:1997:95فريؽ العمؿ عمى " أنو مجموعة صغيرة مف األشخاص

ليـ ميارات متكاممة ،كما أنيـ ممتزموف بتحقيؽ غرض مشترؾ ،مجموعة مف أىداؼ األداء وأسموب

معيف يمزموف أنفسيـ القياـ بو "

مما سبؽ تعرؼ الباحثة مياره العمؿ كفريؽ بأنيا " :القدره عمى التنسيؽ والتناغـ بيف أعضاء فريؽ

العمؿ إلنجاز العمؿ المطموب بكفاءة وفعالية.
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ثانياً  :عناصر فرؽ العمؿ( :الفايدي)126:2008،

مف خبلؿ التعاريؼ المتعددة التي تطرقت إلى فريؽ العمؿُ ،يرى أف ىناؾ عناصر معينة اجتمعت عمييا
أغمب التعاريؼ لفريؽ العمؿ يمكف تحديدىا فيما يمي:

ٔ .إف فرؽ العمؿ مجموعة أفراد عادة ما يكوف عددىـ محدودًا.
ٕ .يجمع بينيـ ىدؼ مشترؾ يعمموف معاً لتحقيقو.

ٖ .يشعر كؿ عضومنيـ بإنتمائو لمفريؽ ،وىناؾ إلتزاـ قوي بيف األعضاء.
ٗ .توجد بينيـ مياـ وعبلقات متبادلة وتكاممية.

٘ .ليـ قيـ ومبادئ متفؽ عمييا لتنظيـ سموؾ وتصرفات الفريؽ.

 .ٙإنيـ يعتبروف أنفسيـ مسؤوليف مسؤولية جماعية عف تحقيؽ األىداؼ.

ثالثاً  :أىمية فرؽ العمؿ( :المحاسنة (،)2007،أبوالنصر)21:2012،

يعتبر فريؽ العمؿ مف األدوات الفعالة إلنجاز المياـ المشتركة ،ولقد أثبتت خبرات العمؿ أنو يمكف ألي

مجموعة مف البشر أف تتحوؿ إلى قوة تتقاسـ األىداؼ والمياـ ،وتتعاوف معاً لتحقيؽ النجاح المطموب
بأعمى قدر مف الكفاءة والفاعمية ،واف إنساناً واحداً بمفرده ال يستطيع ميما كانت عبقريتو وقدراتو العقمية

والجسمية واإلدارية أف يقوـ بإنجاز كؿ شيء بمفرده ،أما فريؽ العمؿ فيمكنو أف يفعؿ ذلؾ ،وأف أىـ

المزايا التي تحصؿ عمييا المنظمات مف فريؽ العمؿ الفعالة ىي :
ٔ.

اإلنتاجية.

ٖ.

المرونة.

ٕ.
ٗ.
٘.
.ٙ

االنسيابية.

االلتزاـ.

الجودة.

رضا العميؿ.

رابعاً  :مراحؿ بناء فرؽ العمؿ الفعالة ودورة حياتيا( :جاد الرب)510:2005،

يمر فريؽ العمؿ بعدد مف المراحؿ التطويرية والتمقائية التي يتقدـ مف خبلليا نحوالنمووالنضج والكماؿ،
وقد إختمؼ الباحثوف في ترتيب المراحؿ التي يمر بيا فريؽ العمؿ أثناء تقدمو في أداء ميامو المنوط بيا
وتحقيؽ أىدافو المنشودة ،حيث إف فريؽ العمؿ يمر بعدد مف المراحؿ ،وىي كالتالي :
المرحمة األولى  :التكويف.

المرحمة الثانية  :العصؼ.
المرحمة الثالثة  :الصياغة ووضع المعايير.
المرحمة الرابعة  :األداء.

المرحمة الخامسة  :التفكؾ أواالنتياء .
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ىذا واف عبد الوىاب( )86:2000يشير إلى أف ىناؾ سمات لمشعور ومظاىر لمسموؾ تميز كؿ مرحمة
مف المراحؿ التي يمر بيا الفريؽ وىي وفؽ الجدوؿ رقـ (:)6
جدوؿ رقـ ( )6مراحؿ بناء الفريؽ
مراحؿ بناء الفريؽ

اٌزشىً١
اٌؼصف
ٚظغ
اٌّؼب١٠ش

مظاىر السموؾ

سمات الشعور

اٌؾّبعخ  ،اٌزفبؤي ،اٌخٛف ِٓ
اٌفشً ،اٌمٍك.
اٌّمبِٚخ  ،اٌؾ١شحٚ ،عٙبد ٔظش
ِزٕبلؼخ ،اٌشفغ.
لجٛي االٔؼّبَ ٌٍفش٠ك ،اٌٙذف
اٌّشزشن  ،اٌشاؽخ إٌفغ١خ  ،االٌزضاَ
ٚاٌؼضَ ػٍ ٝاٌّشبسوخ.

األداء

اٌشػب ،اٌضمخ ثبٌٕفظ ،اٌضمخ ثب٢خشٓ٠

االٔٙبء

ف ٟؽبٌخ إٌغبػ :رظٙش ِشبػش
اٌفخش ٚاالػزضاص ٚاٌشػب ٚاٌؾضْ
إلٔزٙبء اٌّّٙخ
ف ٟؽبٌخ اٌفشً  :رظٙش ِشبػش
االؽجبؽ ٚاٌغؼت ٚاإلؽغبط
ثبٌٕمض.

اٌؼاللبد سعّ١خ ثؼغ اٌشٟء ،اٌجؾش ػٓ
رؼش٠ف ِؾذد ٌٍّٙبَ ،اوزشبف اٌؼاللبد ،اٌززِش
رغ٠ٛخ اٌخالفبد ،رجبدي
اٌّؼٍِٛبد،اٌظشاؽخ،ػاللبد شخظ١خ ٔبعؾخ.
رغ٠ٛخ اٌخالفبد ،رجبدي
اٌّؼٍِٛبد،اٌظشاؽخ،ػاللبد شخظ١خ ٔبعؾخ.
اٌزٕجإ ثبٌّشىالد ،اٌزؼبٚ ْٚرؾًّ اٌّخبؽشح ،
رمذ ُ٠اٌّغبّ٘خ اٌّطٍٛثخ ِ ،مبثٍخ رٛلؼبد
ا٢خش.ٓ٠
ف ٟؽبٌخ إٌغبػ  :رجذِٚظب٘ش اٌزمذ٠ش ٚاٌشىش
اٌّزجبدي٠ٚ ،زجبؽأ االػؼبء ف ٟئعشاءاد االٔٙبء
ف ٟؽبٌخ اٌفشً ٠ :جشس األػؼبء اٌفشً ثخٍؾ
ِٓ اٌٛعبئً اٌذفبػ١خ..

*المصدر (:عبد الوىاب)86:2000،

رابعاً  :أنواع فرؽ العمؿ:

لقد تتعدد أنواع فرؽ العمؿ وتصنيفاتيا تبعاً لتنوع أىدافيا التي تتكوف مف أجؿ تحقيقيا ودرجة اإلستقبللية

المتاحة ليا والفترة الزمنية ألداء المياـ وغيرىا مف أبعاد فريؽ ،حيث صنؼ & Parker
) )Glenn:2002:47فريؽ العمؿ إلى أربعة أنواع :

ٔ .الفريؽ الوظيفي.

ٕ .فريؽ العمؿ الموجو ذاتياً.

ٖ .فريؽ العمؿ متعدد الوظائؼ .
ٗ .فريؽ العمؿ المزيج.

وكذلؾ عدد ) )Hyes:2005:8أنواع فريؽ العمؿ عمى النحوالتالي:
ٔ .فريؽ إنتاج أوخدمة.

ٕ .فريؽ اإلجراء والتفاوض.

ٖ .فريؽ المشروعات والتطوير.
ٗ .فريؽ النصيحة والشموؿ.
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خامساً  :مفيوـ فاعمية الفريؽ:

بيف العطوي ( : )26:2013أف فاعمية الفريؽ تقع بشكؿ عاـ في ثبلث فئات ىي ( مخرجات إنتاج

المجموعة ،المساىمة في تنمية أعضاء المجموعة ،والدرجة التي فييا ألية العمؿ تزيد مف قابمية أعضاء
المجموعة لمعمؿ سوية في المستقبؿ) ،فبالنسبة لقياس مخرجات انتاج المجموعة فيتضمف) النوعية،
اإلنتاج ،الكمفة) ،أما ما يتعمؽ بالمساىمة في تنمية أعضاء المجموعة فيي قد تتضمف (الرضا الوظيفي،

إشباع حاجات أعضاء الفريؽ ،والثقة باإلدارة) ،وأخي اًر فإف قياس قابميات النجاح لممجموعة قد تتضمف
السموؾ االنسحابي مثؿ معدؿ الغياب لؤلعضاء أومعدؿ إستبداؿ العماؿ.

وفي سياؽ متصؿ لتوضيح فاعمية الفريؽ قدـ ) )Sthcr merhporm & Osborn:1997:37إقترحاً
بأف  :فاعمية الفريؽ ال تحدد عف طريؽ خصائص المنتج أوالخدمة ولكف عف طريؽ تحقيؽ الفريؽ

الرضا لممستيمكيف ،بينما إقترح ) : )Dunphy & Bryant:1996:18أف االبتكار ىومف أىـ العوامؿ

التي تشير إلي فاعمية الفريؽ ،ويتضمف اإلبتكار تطور التكنولوجيا الجديدة ،والقابمية لحؿ المشكبلت،
والمرونة في التعامؿ واألفكار الجديدة

سادساً  :أىداؼ بناء فريؽ العمؿ:

مما ال شؾ فية أف لفريؽ العمؿ واألداء الجماعي قيمة كبرى وحاجة أساسية ومتطمباً ىاماً مف متطمبات

النجاح ويخمؽ عبلقات أفضؿ ويزيد مف اإلنتاجية ال سيما وأف العديد مف التجارب الناجحة في واقع
اليوـ تثبت ىذه الحقيقة(عبد الجواد.)40:2008،

ويعد فريؽ العمؿ أسموب فعاؿ ومثمر ألنو يتيح لكؿ فرد في الو ازرة أف يشعر بالمسئولية ،وبذلؾ يجعميـ

أكثر إلتزاماً واص ار اًر عمى تحقيؽ نتائج أفضؿ ،فالعمؿ بروح الفريؽ يساعد عمى تحقيؽ تقدير أفضؿ

لمذات وكذلؾ ثقة أكثر بالنفس كما أنو يشعرىـ بأنيـ ذوي قيمة ،وىذا مف شأنو أف يحسف االتصاالت،

ففريؽ العمؿ ىوالقوة األساسية ألي مؤسسة ،وتتمثؿ أىداؼ فرؽ العمؿ في األتي (الفقي:)10:2009،
ٔ -بناء روح الثقة والتعاوف بيف األفراد.

ٕ -تنمية ميارات األفراد ،وزيادة مداركيـ.

ٖ -تنمية ميارات المديريف في تحسيف العبلقات داخؿ المنظمة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.
ٗ -تنمية ميارات حؿ الصراعات والمنازعات بيف األفراد والمجموعات.

٘ -ت ػوفير االتصػػاؿ المفت ػوح بػػيف أج ػزاء المنظمػػة وبمػػا يػػؤدي إلػػى مزيػػد مػػف الشػػفافية والوض ػوح فػػي مواجيػػة
القضايا والمشكبلت.

 -ٙإعطاء مزيد مف الوقت لممدراء لمتركيز عمى فعالية المنظمة في مجاالت التخطيط ووضع األىداؼ.
 -ٚزيادة تدفؽ المعمومات بيف أجزاء المنظمة.

 -ٛاالستخداـ األمثؿ لمموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقؽ كفاءة األداء.

 -ٜتييئة البيئة المناسبة لتحسيف الخدمات والمنتجات التي تقدميا المنظمة.
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سابعاً  :الميارات السموكية المطموبة ألعضاء الفريؽ ( :ماكميف.)5:1995،

ينبغي عمى كؿ فرد يتطمع لمعمؿ ضمف فريؽ أف ينتبو إلمتبلؾ أواكتساب مثؿ ىذه الميارات لكي يكوف

قاد اًر عمى اإلندماج في العمؿ بطريقة مثالية أف يحقؽ فييا األىداؼ التي يسعى الفريؽ إلى إنجازىا
وىي:

ٔ -تعمـ ميارة الحديث أماـ مجموعة.
ٕ -تحمؿ مسئولية األفعاؿ واألفكار.
ٖ -الجرأة عمى الجير بالرأي.

ٗ -القدر عمى قوؿ ال عندما يمزـ ذلؾ.
٘ -القدرة عمى التعبير عف المشاعر اإليجابية والسمبية.
 -ٙاإلستجابة لمنقد.
 -ٚالقدر عمى التفاوض لمخصوؿ عمى شيء مرغوب.
 -ٛالقدرة عمى طمب السمطة وعبء القيادة.
 -ٜالسماح لآلخريف بالمشاركة في السمطة.
ٓٔ-

القدرة عمى طرح األسئمة.

ٔٔ-

إقتراح أفكار لممناقشة.

ثامناً  :معوقات نجاح تطبيؽ أسموب فريؽ العمؿ( :أفندي)24:2003،

ىناؾ العديد مف المعوقات التي تحوؿ دوف نجاح تطبيؽ أسموب فريؽ العمؿ ،ومف ىذه المعوقات ما
يتعمؽ بقيادات ىذه الفرؽ ،أوالممارسات والتصرفات الفعمية ألفرادىا ،أوالعبلقات الشخصية بينيـ ،ومنيا

ما لو عبلقة باألىداؼ أوأدوار األعضاء أواإلجراءات اإلدارية المتبعة في العمؿ ،وأياً كاف نوع ىذه

المعوقات أوشكميا ،فإف بطبيعة الحاؿ ستعمؿ عمى إبطاؿ القوة الفاعمة لمفريؽ وتضعؼ تماسؾ األفراد
وتعمؿ عمى تشتيت جيودىـ ويذكر بعض ىذه العقبات فيما يمي:

ٔ .القيادة الفردية والمتمسكة بالقديـ.
ٕ .البيروقراطية الشديدة.
ٖ .الرقابة الشديدة.

ٗ .تردد بعض أعضاء فريؽ العمؿ في المشاركة ومقاومتيـ لمتغير.

وعمية يتأكد لمباحثة بأف ميارة العمؿ ضمف فريؽ مف أىـ الميارات التي ينبغي أف يتحمى بيا األفراد
ولما ليا مف دور واضح في إنجاز األعماؿ والسموبواقع األفراد والمؤسسات والمجتمعات.
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ميارة العمؿ تحت الضغط :
مفيوـ ضغط العمؿ ومراحمو :
ضغط العمؿ مصطمح ومفيوـ فيزيائي يعني المضاعفات التي تؤثر في حركة ضغط الدـ في الجسـ،

اما في مفيوـ عمـ النفس فإف الضغوط تعني المطالب التي تجعؿ الفرد يتكيؼ ويتعاوف لكي يتبلئـ مع

مف حولو ،وتتمثؿ الضغوط النفسية في القمؽ واإلحباط والصراع والنزاع والشعور باأللـ.

أما مصطمح ضغوط العمؿ فإنيا لـ تستخدـ إال في القرف الثامف عشر ويقصد بيا " جيد قوي واجياد
وتوتر لدى الفرد أوألعضاء الجسـ أوقواه العقمية " (حريـ.)378:1997،

ومنذ ذلؾ الوقت إختمفت آراء الباحثيف في تعريؼ ضغط العمؿ حيث يعتبر التعريؼ مف أىـ المواضيع

التي تواجو الميتميف والباحثيف في تعريؼ ضغط العمؿ مف حيث التوصؿ إلى تعريؼ متفؽ عمية لمعنى

الضغط ،فالضغط يعني بالبلتينية " يسحب بشدة " وأستخدمت كممة الضغط لتعني إكراه جيد قوي،
إجياد ،توتر لدى الفرد.

حيث عرؼ برودزكنسكي وزمبلءة ()18:1997عرفوا ضغط العمؿ بأنو " تفاعؿ بيف الفرد والبئية ينتج
عنة تغيرات جسمية ونفسية تحث إنحرافات في أداء الفرد الطبيعي ".

وعرؼ )37:1992( Luthansالعمؿ تحت الضغط "إستجابة تكيفية ذاتية ناتجة عف تفاعؿ الفرد مع

القوى الخارجية في البيئة المحيطة والذى قد يترتب عميو آثا ار مادية أونفسية أوسموكية ألفراد المنظمة ".

وعرؼ سمير عسكر ( )45:1988ضغط العمؿ بأنو " مجموعة مف المتغيرات الجسمية والنفسية التي
تحدث لمفرد في ردود أفعالة أثناء مواجيتو لمواقؼ المحيط التي تمثؿ تيديداً لو ".

وتشير التعريفات السابقة إلى أف الضغوط ىى ناتج التعامؿ مع شئ أوحدث ما والذى يثقؿ كاىؿ الفرد

بمطالب أوأعباء خاصة ،وىي تعنى وجود " تيديد" مادى أونفسى أوغير عادى أوخارج نطاؽ تصرفات

الفرد العادية ،ويمكف دراسة ىذه التعاريؼ أكثر بالتحوؿ إلى أعماؿ الطبيب والعالـ النفسي Seley
 )1976(Hansالذي حدد ردود فعؿ اإلنساف النفسية والجسدية إتجاه الضغط في ثبلث مراحؿ مميزة :
ٔ .المرحمة األولى  :اإلنذار أوالتنبية لمخطر.
ٕ .المرحمة الثانية  :المقاومة.
ٖ .المرحمة الثالثة اإلنياؾ.

مما سبؽ تعرؼ الباحثة مياره العمؿ تحت الضغط بأنيا  " :ىي إنعكاس عمى صحة الفرد نتيجة
لممتطمبات المتزايدة في بيئة العمؿ مف قوى خارجية والتي تفوؽ قدرتة عمى العطاء في كثير مف األحياف
والتي يترتب عمييا آثار نفسية وسموكية ".
مصادر ضغوط العمؿ:

تعددت التقسيمات التي تصتؼ المصادر المختمفة لمسببات ضغوط العمؿ ويمكف تحديد المصادر

وتقسيميا إلى ثبلث فئات رئيسية ىي :
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أوالً  :العوامؿ البيئية ( Environmental Factorsالموزي)113:2003،

ٔ .عدـ إستقرار الحالة اإلقتصادية .

ٕ .التوتر والتقدـ التكنولوجي وتسارعة.
ٖ .التغييرات اإلجتماعية.

ثانياً  :العوامؿ التنظيمية (Organizational Factorsماىر)385:2003،

تعتبر العوامؿ التنظيمية مف أىـ المصادر المسببة لضغوط العمؿ ،لذلؾ يركز الباحثيف عمى ىذا

المصدر في دراساتيـ حيث يختمؼ مستوى ضغوط العمؿ مف مؤسسة إلى أخرى تبعاً إلى عدة أسباب
منيا(:حجـ المؤسسة ،المناخ التنظيمي السائد بيا ،السياسات واإلستراتيجيات المتبعة في تنظيـ العمؿ)،

ٔ

وأيضاً تتعدد المواقؼ التي تشكؿ مصاد اًر لمضغط عمى األفراد داخؿ المؤسسة منيا الخصائص التالية :

طبيعة العمؿ ومتطمباتو.Task Demands

 دور الفرد في المنظمة ،Role Demandsويعد الدور الوظيفي مف المسببات الرئيسية لمضغوط عمىالفرد في المؤسسة ألنو يأخذ أحد األشكاؿ التالية(:غموض الدور الوظيفي ،صراع الدور ،عبء العمؿ ).

ٕ

طبيعة العبلقات بيف االفراد داخؿ بيئة العمؿ ( Interpersonal Demandsماىر.)286:2003،

ٖ

الييكؿ التنظيمي( Organizational Structureالموزي.)113:2003،

٘

ظروؼ بيئة العمؿ ( Environmental Working Conditionsماىر.)386:2003،

ٗ
ٙ

نمط القيادة التنظيمية .)Robbins،2005:668( Organizational Leadership

األجور والمكافأت ( Salaries and Incentivesحنفي ،أبوقحؼ وببلؿ.)207:2001،
ثالثاً  :العوامؿ الشخصية ( Individual Factors :ماىر.)386:2003،

مصادر ضغوط العمؿ التي يتعرض ليا الفرد ال تقتصر عادةً عمى العمؿ ،فيناؾ مجموعة عوامؿ أخرى
تسبب الضغوط فيكوف مصدرىا الفرد نفسة،ويمكف أف نقسـ المصادر الشخصية لضغوط العمؿ إلى قسميف :
أ -العوامؿ الخارجية.

ب -العوامؿ الداخمية.

ومف أىـ الصفات الشخصية التي تؤثر عمى تفاعؿ الفرد مع عوامؿ ضغوط العمؿ ما يمي :
ٔ .نمط الشخصية ( Personality Typeالصباغ.)30:1981،

ٕ .اإلدراؾ .)Robbins and Judge،2007:672( Perception
ٖ .الخبرة ( Experienceحنفي ،أبوفحؼ وببلؿ.)207:2001،

ٗ .مستوى الثقة في النفس ( Self - Efficiencyماىر.)31:2003،
عناصر ضغوط العمؿ:

يرى الباحثيف والكتاب أنو يمكف تحديد ثبلثة عناصر رئيسية لضغوط العمؿ في المؤسسة ويوضح الشكؿ

رقـ ( )2التالي عناصر ضغط العمؿ كالتالي :
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أ -عنصر المثير :ومصدره إما (البيئة ،المنظمة ،الفرد) (الشرـ.)136:2005،
ب -عنصر االستجابة :مثؿ (القمؽ ،التوتر ،اإلحباط) (الريس.)17:1998،

ت -عنصر التفاعؿ :وىوالتفاعؿ بيف (العوامؿ المثيرة والعوامؿ المستجيبة) (العمياف.)161:2002،
شكؿ رقـ(( : )2عناصر ضغط العمؿ)

المصدر ( :غناـ)32:2004،

أنواع ضغوط العمؿ)Kahn and Cooper،1993:23( :

تنقسـ ضغوط العمؿ إلى أربع أنواع رئيسية مف الضغوط وىي  ( :الضغوط الحادة جداً،الضغوط

المتدنية جداً ،الضغوط المفيدة ،الضغوط الضارة ) وىي وفؽ الشكؿ رقـ ( )3التالي :
شكؿ رقـ(( : )3أنواع ضغط العمؿ)

المصدر )Seley , Hans 1979 ( :
ومف ىنا نجد مف الشكؿ رقـ ( )3السابؽ أعبله أنو ليس كؿ الضغوط سيئة بؿ قد تكوف مفيدة ومحفزة
وجيدة بالنسبة لمفرد والمؤسسة التي يعمؿ بيا الفرد وذلؾ عندما تكوف الضغوط قميمة ( معتدلة ) حيث
نجد أنيا تحفز الفرد لمعمؿ واالنتاج حيث التحدي والرغبة في النجاح وتكوف محف اًز قوياً بالرغـ مف أنيا

نوع مف أنواع الضغوط .

نتئاج وأثار ضغوط العمؿ :

ضغوط العمؿ عادة ليا أثار إيجابية وسمبية ،وذلؾ إف إنعداـ الضغوط كمياً يؤدي باألفراد إلى شعورىـ
بالممؿ ،وفقداف الدافعية لمعمؿ،لذا يمكف تقيـ أثار ضغوط العمؿ العمؿ إلى أثار سمبية وأخرى إيجابية.
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أوالً  :اآلثار اإليجابية لضغوط العمؿ ( :قمية وعبد المجيد.)112:2005،

ٔ .رفع مستوى الشعور بالرضى والثقة والروح المعنوية ما بيف العامميف مما يدي إلى اإلستقرار في العمؿ
ورفع مستوى األداء المتميز لدييـ والسعي الى تحقيؽ العمؿ بالرغـ مف الضغوط التي تكوف لدييـ.

ٕ .العمؿ عمى معالجة المشكبلت التي تواجو العامميف في الوقت المناسب وذلؾ إلنجاز العمؿ بكفاءة عالية
ويتـ بذلؾ مواجية المشكبلت والعمؿ عمى التغمب عمييا فالضغوط ىي الدافع لمعالجة ىذه المشكبلت.

ٖ .الضغوط التي يواجييا العامميف بالمؤسسات يتـ إكتشاؼ القدرات والكفاءات المتميزة لدييـ مف خبلؿ
مواجية التحديات المتصمة بالعمؿ وعف طريؽ ىذه التحديات يتبيف قدرات العامميف ومستوياتيـ المينية.

ٗ .تساعد ضغوط العمؿ عمى تدعيـ العبلقات اإلجتماعية بيف العامميف مف خبلؿ مساعدة بعضيـ البعض
عمى مواجية الضغوطات والمشكبلت.

٘ .إثارة الدوافع القوية عند الفرد في العمؿ وذلؾ مف خبلؿ القياـ بالعمؿ وتحقيؽ متطمباتو مف أجؿ تحقيؽ
الذات باإلضافة إلى تنمية المعرفة لدييـ.
ثانياً  :اآلثار السمبية لضغوط العمؿ :

تظير الدراسات ونتائجيا تعرض الفرد ألثار وضغوطات في العمؿ وتتمثؿ في ثبلث مجموعات ىي :

أ -اآلثار والنتائج السموكية ( :العديمي)153:1993،

إف العوامؿ التنظيمية الضاغطة ليا دور في سموؾ الفرد ويعد مف أىـ نتائجيا :

ٔ .الزيادة في التدخيف نتيجة التعرض لضغوط العمؿ وذلؾ بسبب القمؽ والتوتر الذي تولدة تمؾ الضغوط.
ٕ .العنؼ وانتياؾ األنظمة ومنيا ممارسة العنؼ ومخالفة القوانيف وخاصة الضغوط النفسية.

ٖ .عادات األكؿ والشرب تترؾ أثا اًر عمى الفرد مف حيث رغبتو في األكؿ سواء كاف ذلؾ بفقداف الشيية أوزيادة
في األكؿ (ىيجاف.)232:1998،

ٗ .إضطرابات النوـ حيث يعد النوـ مف أكثر األمور حساسية ألي نوع مف اإلضطرابات اإلنفعالية مثؿ

الضغوط وذلؾ ألنة يمثؿ أحد أنواع اإلضطرابات المرتبطة بالنوـ والتي قد يصاب بيا الفرد نتيجة ضغوط

العمؿ وىي األرؽ والكوابيس والنعاس النياري.

ب -اآلثار والنتائج النفسية الفسيولوجية ( :العديمي)155:1993،
مف أىـ النتائج التي تتركيا ضغوط العمؿ عمى الناحية السيكولوجية ما يمي :

ٔ .الصداع.

ٕ .أمراض القمب.

ٖ .ارتفاع ضغط الدـ.
ٗ .االضطرابات النفسية  ( :القمؽ ،اإلكتئاب ) (ىيجاف.)232:1998،

وعمية يتأكد لمباحثة بأف ميارة العمؿ تحت الضغط مف أىـ الميارات التي ينبغي أف يتحمى بيا العامميف

لما ليا مف دور كبير في رفع مستوى األداء في العمؿ والتغمب عمى المشكبلت الناتجة عنو.
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ميارة إدارة األزمات :
مفيوـ األزمة :

األ زمة في المغة:تعني الضيؽ والشدة والقحط ويقاؿ أصابتنا أزمة وبمعنى آخر(نقطة تحوؿ وحالة متوفرة
لبلنتقاؿ) ،أي شدة ويقاؿ أزمت عمييـ السنة أي اشتد قحطيا(مختار الصحاح)األزمة ،واآلزمة جمع إزـ
وأزـ وأزمات وأوزاـ:الشدة والضيقة،نقوؿ أزمة إقتصادية،وأزمة سياسية......الخ (الشعالف.)39:2002،

األزمة في االصطالح :ىي " حالة وصوؿ حؿ مشكمة ما إلى طريؽ مسدود يعيؽ التقدـ تجاه حميا "،

وبشكؿ عاـ ىي " خمؿ مفاجي نتيجة ألوضاع غير مستقرة يترتب عمييا تطورات غير متوقعة نتيجة

عدـ القدرة عمى احتوائيا مف قبؿ األطراؼ المعنية وغالباً ما تكوف بفعؿ اإلنساف " (عمي.)58:2001،

األزمة في مجاؿ اإلدارة (األعرجي: )24:2000،

فيمكف تعريفيا بأنيا " شعور العامميف في المنظمة وادراكيـ أنيـ غير قادريف عمى الحصوؿ عمى الموارد
المطموبة ،وغير قادريف عمى إنجاز األىداؼ المطموبة ،وأف الوقت المتاح غير كاؼ التخاذ ما يمزـ
لتبلفي الخسائر أولمنع استم ارريتيا وتفاقميا " (األعرجي.)24:2000،

كما أوردت الموسوعة اإلدارية تعريفاً إلدارة االزمات (القحطاني )18:2010،بأنيا " المحافظة عمى

أصوؿ وممتمكات المنظمة وقدرتيا عمى تحقيؽ اإليرادات ،وكذلؾ المحافظة عمى االفراد والعامميف بيا
ضد األخطار المختمفة وتشمؿ ميمة المديريف والمسؤوليف عف ىذا النشاط والبحث عف األخطار

المحتممة ومحاولة تجنبيا أوتخفيؼ آثرىا عمى المنظمة في حاؿ عدـ تمكنيـ مف تجنبيا بالكامؿ.

فاالزمة ىي كؿ ما ال يمكف توقعو أوالتفكير فيو مف أحداث أوتصرفات تؤثر وتيدد بقاء الناس ومنظمات

األعماؿ أوتموث البيئة والحياة الطبيعية (الشعبلف.)39:2002،

مما سبؽ تعرؼ الباحثة مياره إدارة األزمات بأنيا  " :ىي اإلجراءات العممية والمستمرة بالتنبؤ

باألزمات المتوقعة لمواجيو األخطار المتوقعة ألفراد العمؿ أوالمؤسسة وايجاد حؿ ليذه األخطار بأسرع

وقت وأقؿ تكمفة والعودة إلى الوضع السابؽ ".

أىميػة إدارة األ زمػة (الشعالف: )39:2002،
تعبر األزمة في حقيقتيا عف فشؿ إداري لمتخذ القرار نتيجة لحدوث خمؿ إداري معيف أوناتج معيف عف

عدـ خبرة أومعرفة لذلؾ تحتاج المنظمات التي تدور في دوامة األزمات التي تخمقيا الصراعات في ظؿ

المنافسة في عالـ األاعماؿ الى إدارة عممية رشيدة تقوـ عمى البحث والحصوؿ عمى المعرفو ويقينيا بأف
إمتبلؾ ناصية العمـ والتقانو المعموماتية طريؽ إلى حؿ شفرة األزمات والتعامؿ معيا ،حيث اليمكف
معالجة أي أزمة أوالتعامؿ معيا مف خبلؿ العجز والقصور في مفردة التفكير العممي واإلستراتيجي
والحاجو إلى اإلستعداد والوفره الكافيو والمناسبو لمتدخؿ لمقاومة العجز في الفيـ الكامؿ لطبيعو األزمة

في ترجمة أسبابيا وأبعادىا وتأطير الموقؼ األزموي الذي يواجو الكياف اإلداري.
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إدارة األزمات واإلدارة باألزمات ( الحمال وي وآخروف: )1997،
برزت إدارة األزمات كحقؿ أكاديمي مف خبلؿ عدة جذور إقتصادية واجتماعية وسياسية ولذلؾ يمكف
تعريفيا بشكؿ شمولي بأنيا " العممية اإلدارية المستمرة التي تيتـ بالتنبؤ باألزمات المحتممة عف طريؽ

اإلستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخمية أوالخارجية المولدة لؤلزمات وتعبئة الموارد واالمكانات

المتاحة بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة والفاعمية وبما يحقؽ أقؿ قدر ممكف مف األضرار لممنظمة ولمبيئة

ولمعامميف مع العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت وأقؿ تكمفة ،ودراسة أسباب األزمة لمنع حدوثيا
وتحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقببلً ".

وتختمؼ إدارة األزمات عف اإلدارة باألزمات بأف اإلدارة باألزمات ىي " فعؿ ييدؼ إلى توقؼ أوانقطاع
نشاط مف األنشطة أوزعزعة استقرار وضع مف األوضاع بيدؼ أحداث تغيير في ىذا النشاط أوالوضع

لصالح مدبره " (العماري.)40:1993،

ويتضح مما سبؽ أف الفرؽ بيف إدارة األزمات واإلدارة باألزمات أف األسموب األوؿ لـ يكف في الحسباف

أي فجأة أما االسموب اآلخر فإنة مفتعؿ مف قبؿ أشخاص ومعموـ حدوثو.
سمات األزمات (حريز:)16:2007،

إختمفت التعاريؼ الدالة عمى معنى األزمة بيف العمماء والباحثيف وذلؾ نظ اًر لما ينتمي إليو العالـ

أوالباحث مف حقوؿ ولكف مع ىذا اإلختبلؼ بيف العمماء إلى أنيـ إتفقوا عمى بعض السمات األساسية
لؤلزمة وىي كالتالي:
ٔ-

المفاجأة.

ٕ-

جسامة التيديد.

ٖ-

مربكة.

ٗ-

ضيؽ الوقت المتاح لمواجية األزمة.

٘-

تعدد األطراؼ والقوى المؤثرة فييا.

أىداؼ إدارة األزمات (الشريؼ: )45:2014،
تتمثؿ أىداؼ إدارة األزمات فيما يمى :

ٔ .وضع قائمة بالتيديدات والمخاطر المحتممو ووضع أولويات ليا حسب أىميتيا.
ٕ .تجن ػػب المفاج ػػأه المص ػػاحبو لح ػػدوث مخ ػػاطر أوأزم ػػات ع ػػف طري ػػؽ المتابع ػػة المس ػػتمرة والدقيق ػػة لمص ػػادر التيدي ػػد
والمخاطر المحتممة واكتشػاؼ إشػارات اإلنػذار المبكػر وضػماف توصػيميا لمتخػذ القػرار فػى الوقػت المناسػب إلتخػاذ
إجراءات مضادة.
ٖ .وضػػع خطػػط الط ػوارئ ونظػػـ االنػػذار المبكػػر واإلج ػراءات الوقائيػػة البلزمػػة لمحاولػػة منػػع حػػدوث األزمػػات وتحديػػد
خط ػػة االتص ػػاالت م ػػع األطػ ػراؼ المعني ػػة وأس ػػاليب إس ػػتعادة النش ػػاط والعػ ػودة لؤلوض ػػاع الطبيعي ػػة وأس ػػاليب ال ػػتعمـ
وتحميؿ نواحى القوة والضعؼ فى عممية المنع والمواجية لتقويـ أداء األجيزة المختمفة.
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ٗ .حسف إستغبلؿ الوقت المتاح لممواجية عف طريؽ تقميؿ الوقت البلزـ التخاذ قرار المنع  /المواجية.
٘ .محاولة القضاء عمى قدر كبير مف التخبط والعشوائية وانفعاؿ المحظو التى عادة ما يصاحب األزمات
 .ٙاالستغبلؿ الكؼء لمموارد المتاحو وضماف سرعة توجيييا لمتعامؿ مع األزمة.
 .ٚالقػدرة عمػى التعامػؿ مػع األزمػة بأسػموب المبػادرة ولػػيس بػرد الفعػؿ والمحافظػة عمػى صػورة المنظمػة أمػاـ األطػراؼ
المعنية والمجتمع.
 .ٛحسف معاممة الضحايا وعائبلتيـ ورفع الروح المعنوية لممتضرريف.
 .ٜاستخبلص الدروس المستفادة مف األزمات السابقة وتحسيف طرؽ مواجيتيا مستقببل.
ٓٔ.إقتناص الفرص التى قد تطرحيا األزمة.

ضحايا األزمات (الشافعي: )28:2001،
أصبحت األزمات جزء اليتج أز مف نسيج الحياه المعاصرة وأف وقوعيا قد أصبح مف حقائؽ الحياه

اليومية ،ويمكف تصنيؼ ضحايا األزمات إلى (:مشغموا النظاـ ،مسخدموا النظاـ ،العابروف
األبرياء،األجنو واألجياؿ القادمة ).

الخصائص األساسية لألزمة (عميوة: )2003،

حتى يمكف إعتبار أي موقؼ خطير ازمة فبلبد أف يتوافر فيو مجموعة مف الخصائص وتتمثؿ في:
ٔ.

المفاجأه العنيفو عند إنفجارىا.

ٖ.

يصعب فييا التحكـ فى األحداث.

ٕ.

نقطو تحوؿ أساسية.

ٗ.

تسود فييا ظروؼ عدـ التأكد ونقص المعمومات.

.ٙ

ضغط الوقت والحاجة إلى إتخاذ ق اررات سريعة وفعالو وصائبو.

.ٛ

تفقد رسالة المنظمة مصداقيتيا تجاه المجتمع.

٘.
.ٚ
.ٜ

الغموض وعدـ وضوح الرؤية.

التيديد الشديد لممصالح واألىداؼ واالفتراضات األساسية التى يقوـ عمييا النظاـ.
تأثير القمؽ واألضطراب عمى حياة األفراد.

ٓٔ.

المنازعات القانونية والمالية بيف جماعات المصالح واألطراؼ المعنيو.

ٔٔ.

ارت المطروحة.
تتميز بدرجة عالية مف الشؾ في القر ا

ٕٔ.

التداخؿ والتعدد في االسباب والعوامؿ والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة ،والميتمة وغير الميتمة

واتساع المواجية.
ٖٔ.

سيادة حالة مف الخوؼ والخمع قد تصؿ الي حد الرعب وتقييد التفكير.

ٗٔ.

تسبب صدمة وتوت اًر وضغطاً مما يضعؼ امكانيات الفصؿ السريع والمؤثر لمجابيتيا.

٘ٔ.

تتسبب فى وقوع خسائر مادية أوبشرية أونفسية.
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األسباب العامة لألزمات( الخضيري:)10:2000،
تختمؼ األسباب المنشاة لؤلزمات بتنوع األزمات نفسيا فيناؾ أسباب داخمية وأخرى خارجية وذاتية
وموضوعية وشخصية وعامة إلى آخر القائمة المميئة باألسباب لذلؾ سوؼ نسمط الضوء عمى أىميا
والتي تكرر حدوثيا خمؼ العديد مف األزمات وىي وفؽ الشكؿ رقـ ( )4التالي :
شكؿ رقـ(( : )4األسباب العامة لألزمات)

المصدر ( :رفاعي،جبريؿ)3:2008،
أنواع األزمات(الشافعي:)28:2001،
تتعدد أنواع األزمات بتعدد وتبايف وتنوع وتشعب وتداخؿ مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية

والثقافية والسياسية ،إف الخطوة السميمة إلدارة األزمة ىي تحديد طبيعة أونوع األزمة وذلؾ لكشؼ
الجوانب المتشابكة في تمؾ األزمة وبالتالي تتعدد وتتنوع أنواع األزمات بتعدد المعايير المستخدمة ولذلؾ
سوؼ نستخدـ أىـ المعايير والتصنيفات:

 .1نوع مضموف األزمة (حرٌز)11:2007:

 .2النطاؽ الجغرافي لألزمة (حريز)11:2007:
 .3حجـ األزمة (حريز)11:2007:

 .4المدى الزمني لظيور وتأثير األزمة (حريز)11:2007:

 .5طبيعة التيديدات الخارجية التي تخمؽ األزمة (حريز)11:2007:
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أوالً :تطور األزمة( :الزىراني:)12:2004:

تختمؼ مراحؿ تطور األزمة بإختبلؼ طبيعة األزمة ويساعد معرفة مراحؿ تطور األزمة كثي اًر في معالجة

تمؾ األزمة في الوقت المناسب ومف الممكف تحديد مراحؿ تطور األزمات بصفة عامة في اآلتي:

أ-مرحمة الميبلد.

ب -مرحمة النموواالتساع.
ج -مرحمة النضج.

د-مرحمة االنحسار والتقمص.
ىػ-مرحمة االختفاء أوما بعد األزمة.

ثانياً :أساليب التعامؿ معيا (عز الديف(،)17:1999:الشعالف: )36:2002:

ال شؾ أف أساليب التعامؿ مع األزمات يختمؼ باختبلؼ طبيعة األزمة وظروفيا ولكف ىناؾ عدد مف

األساليب العامة لمتعامؿ مع األزمات وىي ( :األسموب القيري ،أسموب وقؼ النمو ،أسموب التساوـ،

أسموب التجزئة ،أسموب إجياض الفكر ،أسموب تصعيد األزمة ،أسموب التنازؿ ) وقد يستخدـ أكثر مف
أسموب لمواجية بعض األزمات.

المنظور اإلداري لألزمات (البزاز: )15:2001:
لـ تدخؿ اإلدارة الجيدة في شيء إال حسنتو ومف ىنا تبرز أىمية اإلدارة في التعامؿ مع األزمات ومنع

حدوثيا أوالتقميؿ مف آثارىا إلى الحدود الدنيا ،والحقيقة أنو ال يمكف التغمب عمى األزمات بدوف إتباع
أساليب إدارية جيدة بؿ إف فشؿ معالجة األزمة قد يعزى إلى الفشؿ باألخذ بعناصر اإلدارة كما يجب

ولذلؾ سوؼ يتـ التطرؼ إلى الوظائؼ اإلدارية التي ترتكز عمييا اإلدارة السميمة لؤلزمة وىي( :
التخطيط ،التنظيـ ،التوجية ،المتابعة ).

عوامؿ النجاح في إدارة األزمة ( حريز: )16:2007:
لكي تنجح اإلدارة العممية في إدارتيا لبلزمة يجب عمييا مراعاة بعض العوامؿ التي مف شأنيا زيادة

الفعالية في إدارة األزمات وىي كالتالي:
أ-إدراؾ أىمية الوقت.

ب-إنشاء قاعدة شاممة ودقيقة مف المعمومات والبيانات.
ج-توافر نظاـ إنذار مبكر يتسـ بالكفاءة والدقة.

د-االستعداد الدائـ لمواجية األزمات.

ىػ -توافر نظاـ اتصاؿ يتسـ بالكفاءة والفعالية.

المنظمات المستيدفو والمنظمات المستعده لمواجية األزمات :وتقسـ إلى نوعيف ىما :
ٔ.

منظمات تعارض تطبيؽ منيج إدارة األزمات رغـ تعرضيا ألزمات سابقة ويطمؽ عمييا منظمات

مستيدفو.

42

ٕ.

منظمات تؤيد تطبيؽ مفيوـ إدارة األزمات وتقوـ بوضع الخطط لمواجية التيديد والمخاطر

المحتممة التى قد تتعرض ليا ويطمؽ عمييا منظمات مستعده لمواجية األزمات.

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )7التالى خصائص المنظمات المستيدفو والمنظمات المستعدة لؤلزمات.
جدوؿ رقـ ( :)7خصائص المنظمات المستيدفو والمنظمات المستعدة لألزمات
المنظمات المستعدة لألزمات

المنظمات المستيدفة لألزمات

 يسودىا ثقافة تنظيمية غير واعية ومعوقو.

 يسودىا ثقافة تنظيمية واعيو ومسانده.

 تتبع مناىج تقميدية لمتخطيط.

 تتبع منيج التخطيط االستراتيجى وتنفذ االستراتيجية.

 التدرؾ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة.

 تعتبر إدارة الجودة الشاممو منيج أساسى لمتحسيف المستمر.

 تطبؽ أسموب اإلدارة باألزمات.

 تطبؽ أسموب إدارة األزمات.

 تمقى بالموـ عمى القدر أوالغير أوالحظ السئ

 محدد بيا مسبقاً فرؽ مدربو إلدارة األزمات.

 ىدفيا النمو.

 ىدفيا البقاء.

 لدييا محفظو أزمات ونظـ لئلنذار المبكر واجراءات منع ووقاية.

 التتحرؾ إال بعد وقوع األزمة.

 أزماتيا السابقة خبرات مؤلمو اليجب تذكرىا.
 تحجب إشارات االنذار المبكر.
 تعاقب المنذريف وحاممى االخبار السيئو.
 تخفى المشكبلت والعيوب.

 تسرؼ فى استخداـ التبريرات المغموطو.

 تتحمؿ كامؿ المسئولية بأبعادىا الوظيفية واألخبلقية والعاطفية تجػاه
جميع األطراؼ المعنية.
 أزماتيا السابقة تخضع لمتحميؿ والدراسة إلستخبلص الدروس.
 تشجع اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر.

 تكافئ المنذريف ومكتشفى األخطار نظير والئيـ.

 تفصح وتتصدى لممشكبلت والعيوب وترفض التبريرات واألعذار
*المصدر ( :رفاعي وجبريؿ.)2003،

وبعد إستعراض المعمومات الخاصة بميارة إدارة األزمات إتضح لمباحثة بأنيا تعد مف الميارات البارزة
والحيوية والتي يحتاجيا الجميع بشكؿ عاـ والعامميف في الو ازرات الفمسطينية بشكؿ خاص فتتمثؿ في

قدرة الو ازرة عمى إدراؾ المخاطر والتيديدات الحالية والمحتممة والعمؿ عمى تجنبيا أوتقميؿ آثارىا السمبية
إلعادة التوازف لمنظاـ في أقؿ وقت ممكف وبدء النشاط مرة أخرى واستخبلص الدروس المستفادة لمنع

تكرار األزمة أوتحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقببلً واإلستفادة مف الفرص التي تتيحيا ووضع الخطط

المسبقة لئلستعداد والوقاية مف األزمات المحتممة.
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ميارة التخطيط :
التخطيط :
ىومرحمة التفكير التي تسبؽ كؿ عمؿ والتي تنتيي بإتخاذ الق اررات المتعمقة بما يجب عممو وكيؼ ومتى
يتـ ،وىوالعنصر األوؿ واألىـ مف عناصر اإلدارة ،وىوعنصر لو أولوية عمى جميع العناصر األخرى إذ

ال يمكف تنفيذ األعماؿ عمى خير وجو دوف تخطيط ليا ،فالتخطيط وثيؽ الصمة بعناصر العممية اإلدارية

األخرى كالتنظيـ والتنسيؽ وغيرىا ،فيوالذي يحدد ما يجب تنفيذه وكيؼ يتـ التنفيذ ومف ىوالشخص

المناسب لمتنفيذ ،فإذا لـ تكف ىناؾ واجبات محددة عمى أساس مف التخطيط فبل معنى لوجود التنظيـ "،
فالتخطيط ىوالخطوة األولى في العممية اإلدارية حيث تحدد فيو اإلدارة ما تريد أف تعمؿ وماذا يجب
عممو ،وأيف ،وكيؼ ،وما ىي الموارد التي تحتاج إلييا إلتماـ العمؿ ،وذلؾ عف طريؽ تحديد األىداؼ
ووضع السياسات المرغوب تحقيقيا في المستقبؿ وتصميـ البرامج وتفصيؿ الخطوات واإلجراءات

والقواعد البلزمة في إطار زمني محدد وبياني محسف في ضوء التوقعات لممستقبؿ والعوامؿ المؤثرة

المحتمؿ وقوعيا  ،فالتخطيط ال يمكف اإلستغناء عنة ،فيومف الضروريات في االدارة الحديثة وباإلضاقة
لذلؾ فإف التخطيط لو أولوية عمى الوظائؼ االدارية األخرى مف تنظيـ وتشكيؿ وتوجيو ورقابة

(السكارنة.)95:2009،

فعدـ وجود خطط أووضوح لؤلىداؼ ينتج عنو ضياع جيود العامميف،

فالتخطيط يجنبنا الفشؿ

والتكاليؼ الغير ضرورية كذلؾ يقتصد لنا في عامؿ الوقت ،لذا يعتبر التخطيط أولى الوظائؼ اإلدارية
وىويسبؽ ويعتبر األساس لباقي الوظائؼ اإلدارية والمتمثمة في التنظيـ والتأثير والتوظيؼ والقيادة
والرقابة (عمراف.)4:2007،
مفيوـ التخطيط :

نظ ار ألىمية التخطيط كاف ىناؾ إىتماـ بالغ بو مف قبؿ الكتاب والباحثيف ولذلؾ ظيرت عدة مفاىيـ
وتعاريؼ لمتخطيط ،ورغـ التبايف إال أف " المستقبؿ " ىوالقاسـ المشترؾ لكؿ التعريفات وكما يمي :

فمقد عرؼ فايوؿ( )68:2000التخطيط بانو " يشتمؿ عمى التنبؤ بالمستقبؿ بما سيكوف عميو مع

االستعداد ليذا المستقبؿ".

ويعرؼ ( )Conyers،1985:112التخطيط كمفيوـ عاـ بأنو " جيد موجو ومقصود ومنظـ لتحقيؽ

ىدؼ أوأىداؼ معينة في فترة زمنية محددة وبماؿ وجيد محدديف ".

أما ( )Hottes and others،1984:71عرؼ التخطيط كمفيوـ عاـ إقتصادي " بأنو حزمة مف
النشاطات المتتابعة التي يتـ رسميا وتنفيذىا لحؿ مشكبلت إقتصادية معينة ،وىوأيضاً يعتبر إختيار وا ٍع

لؤلولويات اإلقتصادية بواسطة بعض المؤسسات العامة ".

وعرؼ ( )Myrdal،53:2003التخطيط كمفيوـ تنموي بػأنو " برنامج يظير إستراتيجية الدولة عمى

المستوى الوطني ،واجراءات تدخميا إلى جانب قوى السوؽ مف أجؿ دفع وتطوير النظاـ ".
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وعرفو السممي ()31:1999أنو ":تحديد األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا ورسـ الخطط والبرامج الكفيمة
لتمؾ األىداؼ آخذاً في االعتبار اإلمكانات والقيود التي يفرضيا ظروؼ المناخ المحيط بالمشروع ".

أما ( ) Waterson،77:1995فقد عرؼ التخطيط بأنو " مجموعة جيد واعية ومستمرة تبذؿ مف قبؿ

حكومة ما لزيادة التقدـ اإلقتصادي واإلجتماعي ،وأيضاً التغمب ىمى جميع اإلجراءات المؤسساتية التي
مف شأنيا أف تقؼ عائقاً في وجو تحقيؽ ىذا اليدؼ ".

كما يعني التخطيط بالنسبة ألي تنظيـ أسموب يساعد في تحقيؽ إستخداـ فعاؿ وأمثؿ لمموارد البشرية

واإلمكانيات المتاحة والموارد المالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ منشودة ومرغوبة تـ تحديدىا مسبقاً ،وىوبيذا

ال يتجاوز تعريؼ ( )Urwick،61:1998الشيير لمتخطيط عمى أنو " عممية عقمية في جوىرىا،

فيواستعداد سابؽ لعمؿ شيء بطريقة منظمة إستعداداً لمتفكير قيبؿ التنفيذ ،والتنفيذ في ضوء حقائؽ
مؤكدة بدالً مف التخميف ،وبذلؾ التخطيط ىوالوجو المضاد لممقامرة أوالمضاربة ".

ويعرؼ داترستوف( )4:2006التخطيط بأنو عممية ذىنية منظمة إلختيار أفضؿ الوسائؿ الممكنة لتحقيؽ

أىداؼ محدودة.

ويرتكز ىذا المفيوـ عمى عدة أمور ىي:

ٔ .أنو عممية ذىنية.
ٕ .يرتكز عمى المستقبؿ والتنبؤ بيذا المستقبؿ.
ٖ .يعتمد التخطيط عمى اإلمكانيات المتاحة.

ٗ .يقوـ التخطيط عمى اختيار بديؿ مف عدة بدائؿ ،بمعنى أنو إذا لـ يكف ىناؾ بدائؿ فبل حاجة لمتخطيط.
ويقوؿ تيري ()49:2004أف التخطيط ىو" اإلختيار المرتبط بحقائؽ ووضع واستخداـ الفروض المتعمقة
بالمستقبؿ عند تصور وتكويف األنشطة المقترحة والتي يعتقد بضرورتيا لتحقيؽ النتائج المنشودة " ،ومف
ىنا يظير لنا أف التخطيط يقوـ عمى الحقائؽ وليس عمى أساس العواطؼ والرغبات ،كما أنو يقوـ عمى

خبرة المدير ،لذلؾ ىوعممية ذىنية يعتمد عمى قدرة المدير في تصور النموذج المقترح لؤلنشطة بوضوح

في ذىنو ،كما إف التخطيط ييتـ بالمستقبؿ وكيفية التعامؿ مع المستقبؿ وتوقع األحداث واإلعداد
لمطوارئ والتغيرات لذلؾ يعتبر التخطيط مثؿ الجسر الذي نعبر بواسطتو مف حيث المكاف الموجوديف فيو
إلى المكاف الذي نريد الوصوؿ إليو.

وتعرؼ الباحثة ميارة التخطيط عمى أنيا " :عممية عقمية يقوـ عف طريقيا الفرد بوضع برنامج مستقبمي
لتحقيؽ أىداؼ معينة باستطبلع ما يرغب في تحقيقو في المستقبؿ ووضع األساليب والوسائؿ المتاحة

لموصوؿ إلى األىداؼ المطموبة وفقاً لطبيعة الماضي وامكانات الحاضر بأفضؿ النتائج وأقؿ التكاليؼ".
أىمية التخطيط (قطناني(،)98:2010،السكارنة(،)95:2009،عمراف: )4:2007،

لمتخطيط أىمية بالغة،حيث إنو المنيج العممي لسير العمؿ في ضػ ػوء خط ػوات متتابعة

وخطوات ىوالنشاط األساسي الذي تنتيجو اإلدارة كمدخؿ لحؿ مشاكميا المختمفة ،وحينما يفكر المخطط
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في وضع خطة إدارية أوانتاجية أوتسويقية أوما شابو ذلؾ ،فإنو يحاوؿ أف يتوقع ويستشرؼ المستقبؿ
مستعيناً عمى ذلؾ باستق ارء الماضي البعيد والحاضر وتحميؿ المتغيرات الحاضرة التي تمعب دو اًر رئيسياً
وممموساً وفي ىذا يقوؿ فايوؿ()83:2001إف التخطيط يعني التنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع

اإلستعداد ليذا المستقبؿ" ،فسوء التخطيط أوغياب التخطيط يجعؿ األمور تسير في عشوائية وارتجالية
مما يؤدي إلى سوء إستغبلؿ األمواؿ ،وكذلؾ ضياع الجيود سدى ،وال أحد ينكر أف التخطيط ىواالساس

الذي يقوـ عميو العمؿ اإلداري كمو بإعتباره الوسيمة التي يعتمد عمييا رجؿ اإلدارة في مواجية المستقبؿ،
فالمستقبؿ مجيوؿ واذا لـ يضع االنساف في حسابو ىذا المجيوؿ ولـ يتخذ اإلحتياطات الؤلزمة لمواجية

الظروؼ المتوقعة ولـ يفكر مسبقاً فيما ينبغي عميو القياـ بو مف أعماؿ قبؿ تنفيذىا فإنو قد يضؿ عف
الطريؽ الصحيح الذي يقوده إلى تحقيؽ اليدؼ الذي يسعى إليو ،فبدوف التخطيط تعـ الفوضى وتسير

الجيود بصورة عشوائية وتنحرؼ عف مسارىا السميـ ،ومف خبلؿ ىذا كمو يتضح لنا مدى أىمية
التخطيط ومدى اإلىتماـ الذي يجب أف يعطي لمتخطيط مف قبؿ لمعامميف خاصة وكؿ فرد في المجتمع
عامة ،وىناؾ بعض النقاط التي تدلؿ عمى أىمية التخطيط والتي تتمثؿ في:
ٔ .مواجية ظروؼ عدـ التأكيد والتغير.
ٕ .تركيز الضوء عمى األىداؼ.

ٖ .الحصوؿ عمى التشغيؿ اإلقتصادي.
ٗ .تسييؿ عممية الرقابة.

٘ .وضوح الرؤية وتحديد اليدؼ.
 .ٙاإلستخداـ األمثؿ لمموارد واالمكانات.

 .ٚتحقيؽ التكامؿ والتنسؽ بيف كافة اإلدارات واألقساـ.
 .ٛتحديد األولويات بما يتفؽ مع اإلحتياجات.
 .ٜالسيطرة عمى مشاكؿ التنفيذ.

ٓٔ .تقميؿ المخاطر المتوقعة.

مميزات التخطيط :
ٔ) إنو مستقبمي.
ٕ) إنو توقعي.

ٖ) يعتمد عمى الق اررات واإلجراءات.
ٗ) إنو يركز عمى األىداؼ.
٘) ىوعممية مستمرة.
 )ٙتقويـ األداء.

 )ٚالرضا واالرتياح النفسي لمعامميف.
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فوائد التخطيط (شيرماف )34:2010،و(قطناني: )98:2010،
يوجد ىناؾ العديد مف الفوائد لمتخطيط فيويفيد في جميع نواحي الحياة سواء لؤلفراد أولممنظمات ،فقد
ذكر شيرماف وقطناني بعض فوائد التخطيط حيث يصعب ذكرىا كميا ومف أبرزىا التالي :
ٔ .التخطيط يحدد االتجاه.

ٕ .التخطيط ينسؽ المجيودات.
ٖ .التخطيط يوفر المعايير.

ٗ .التخطيط يوضح معالـ الطريؽ.
٘ .التخطيط يجيز المرء.

 .ٙالتخطيط يكشؼ الوضع.
 .ٚالتخطيط يحفز المرء.

ومف خبلؿ الفوائد السابقة الذكر يتضح لنا أف التخطيط يعمؿ عمى زيادة الكفاءة والفاعمية اإلدارية.

أنواع التخطيط (السكارنة: )98:2009،

ينقسـ التخطيط وفقاُ لمفترة الزمنية التي يستغرقيا إلى ثبلثة أقساـ :ػ
ٔ .التخطيط قصير األجؿ.

ٕ .التخطيط متوسط األجؿ.
ٖ .التخطيط طويؿ األجؿ.

الخطوات الثماني األساسية لمتخطيط (شيرماف: )34:2010،
ٔ.

التقييـ.

ٖ.

التقصي.

ٕ.

اإللتزاـ.

ٗ.

القرار.

.ٙ

التحضير.

.ٛ

اإلنجاز.

٘.
.ٚ

التنظيـ.

التطبيؽ.

خصائص التخطيط الجيد (زيتوف: )372:2004،
يجب تمييز الخطة الجيدة بعدد مف الخصائص حتى نستطيع القوؿ أف ىذه الخطة جيدة وفعالة وتتمثؿ

ىذه الخصائص بالنقاط التالية :

ٔ .أف يكوف لمخطة ىدؼ نيائي واضح ومحدد تتركز نحوه كافة األعماؿ والعمميات بحيث تنتيي جميعاً إليو
ميما تفرقت بيـ السبؿ أواختمفت األساليب المستخدمة فيما بينيا.
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ٕ .أف تتميػػز الخطػػة بالبسػػاطة والوضػوح واإلبتعػػاد عػػف التعقيػػد بحيػػث تقػوـ فػػي كافػػة مراحميػػا عمػػى التسمسػػؿ
المنطقي وأف تتفادى كؿ ما يبعث عمى اإلرتباؾ والتعقيد وبحيث يفيميا جميع مف يقوموف بتنفيذىا.

ٖ .أف تكوف الخطة واقعية ومبلئمة لظروؼ الموقؼ الذي تعالجو.

ٗ .أف يتـ تحديد األجيزة اإلدارية التي ستكوف مسئولة عف تنفيذ جزئيات الخطة حتى ال يحدث ليا تضػارب
وازدواج في األعماؿ.

٘ .يجب أف تتصؼ الخطة بالمرونة لمقابمة التغيرات والظروؼ الطارئة.
 .ٙيساعد التخطيط الجيد عمى تحقيؽ التوازف بيف األقساـ والدوائر المختمفة داخؿ المشروع وذلػؾ مػف خػبلؿ
التنسيؽ الجيد والفعاؿ بيف ىذه األقساـ المختمفة.

 .ٚال بد مف مراعاة الخطة لمعنصر البشرى الذي سيقوـ بتنفيذ الخطة ومعاممتيـ كبشر وليس كأداة تنفيذية.

 .ٛال بد مف مشاركة المعنييف باإلشراؼ وتنفيذ الخطة فاف ذلؾ يؤدي الػى االسػتفادة مػف خبػراتيـ واالسػتماع
إلى وجيات نظرىـ باإلضافة إلى إشعارىـ بأىميتيـ داخؿ المنظمة.

ارت األساسية لؤلفراد والمؤسسات لما ليا مف بصمة كبيرة في
وعمية فإف ميارة التخطيط تُعد مف المي ا
يسير عمييا
تصويب بوصمة الفرد والمؤسسة نحوالطموحات المستقبمية كما أنيا تتطمب وجود أىداؼ
ُ
الفرد بؿ وأي فريؽ عامؿ ،إذ تُعتبر بمثابة الدليؿ اليادي والم ِ
رشد لمنظومة العمؿ بشكؿ عاـ ،بؿ
ُ
البوصمة الموجية لؤلفراد والمؤسسات ،وفي حاؿ غاب التخطيط تسود حالة التخبط والعشوائية وُيفضي
المقدرات.
الحاؿ ألف يكوف الوضع ُعرضةً إلىدار الوقت و ُ
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ميارة إدارة الوقت:
مفيوـ الوقت Defintion Of Time
الوقت مف موارد اإلدارة الميمة ،وتكمف أىميتو في أنو يؤثر في الطريقة التي تستخدـ فييا الموارد
األخرى ،كما أنو وعاء لكؿ عمؿ وكؿ إنتاج ،فيورأس الماؿ الحقيقي لئلنساف(أبوشيخة)47:2010،

وورد في معجـ الوسيط معنى الوقت( التعريؼ المغوي ) بأنو " مقدار مف الزمف قدر ألمر ما " ،ولموقوؼ
عمى تعريؼ العمماء القدماء لموقت  :طاليس (  ) 322 –384ؽ .ـ" :عبارة عف تعداد لمحرؾ".

تعريؼ نيوتف (  ) 1727 – 1642ـ " :عبارة عف شيء مطمؽ يتدفؽ دائما بالتتابع واالتساؽ نفسو،
وبصرؼ النظر عف أية عوامؿ خارجية " ،وتعريؼ كانط ( )1804 –1724ـ  " :الزمف ليس شيئا

موضوعياً قائما بذاتو ،وأف الزمف يعود في األساس ألداء العقؿ ".

وعمى الرغـ مف أف غالبية الدراسات واألبحاث التي عالجت الوقت إنطمقت مف فيـ محدد لو أال إنو قد
يكوف مف الصعوبة بمكاف تحديد تعريؼ مشترؾ بينيـ لمفيوـ الوقت ولكف وبشكؿ عاـ يتمثؿ مفيوـ

الوقت المشترؾ بيف الدراسات بوجود العبلقة المنطقية إلرتباط نشاط أوحدث معيف بآخر ويعبر عنو
بصيغة الماضي أوالحاضر أوالمستقبؿ ،والوقت مورد محدد لمغاية ال يمكف تعويضة إذا مضى وعميو

فيومورد زائؿ غير متجدد ،ويمثؿ ماالً ألف إستثماره بالشكؿ المبلئـ يزيد مف قيمتو وقيمة األعماؿ التي
تتـ في كنفو ،والعكس صحيح في حالة عدـ القدرة عمى إستثماره في اإلتجاه الصحيح

(العبلؽ.)12:2009،

وقد إىتـ اإلنساف منذ القدـ بالوقت وتعقب النجوـ والكواكب إلرتباطيا المباشر بحياتو اليومية ،ويعتبر

الوقت مورد فريد في نوعو إذ أف كؿ شخص يمتمؾ منو نفس المقدار ،وكؿ عمؿ يحتاج إلى وقت ال
يمكف شراؤه وانما الحؿ الحقيقي الوحيد ىواستخداـ أفضؿ لموقت المتاح (توفيؽ.)7:2006،

أنواع الوقت ( Types Of Timeالرحاحمة سامي:)18:2005،

الوقت يقسـ مف وجية نظر الفكر االداري الى أربع أنواع رئيسية ويوضحيا الشكؿ رقـ ( )5التالي :
شكؿ رقـ (( :)5أنواع الوقت)
انواع الوقت

الوقت اإلبداعً

الوقت التحضٌري

الوقت غٌر
مباشر " العام "

الوقت اإلنتاجً

المصدر ( :الرحاحمة سامي)18:2005،
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مفيوـ إدارة الوقت Time Management Concept
اإلدارة والوقت بينيما ترابط وثيؽ ،فاإلدارة ىي عبارة عف " :عمميات معينة يراد مف خبلليا إنجاز أعماؿ
بشكؿ منسؽ ومنظـ وفعاؿ لتحقيؽ األىداؼ المرسومة بأفضؿ الوسائؿ وأقؿ التكاليؼ " ،ويعتبر الوقت

كغيره مف العناصر المتاحة لممنظمة مثؿ الموارد البشرية والمالية والتي يفترض أف تستغؿ بكفاءة عالية،

فالعممية اإلدارية محكومة بالوقت الذي يممكو كؿ فرد وبدوف الوقت ال يمكف عمؿ شيء

(سميماف.)20:2009،

وتعتبر إدارة الوقت عممية إدارية وىي  " :عممية تفاعمية تحتوي عمى مكونات إدارية لموصوؿ إلى

الغايات المرسومة لئلدارة العممية التي تتكوف مف التخطيط ،والتنظيـ ،والتوجيو ،والرقابة " وىذه المكونات
ترتبط مع بعضيا بعض لتألؼ سمـ إداري في غاية األىمية إلنجاح العمؿ ،وتسبؽ ىذه الوظائؼ فترة

زمنية مف أجؿ تحديد األىداؼ واألعماؿ إليجاد الوقت المناسب لرسـ السياسات اإلدارية ،لذلؾ البد مف

التعرؼ عمى مفيوـ إدارة الوقت ،فقد إختمؼ آراء الكتاب والباحثيف في إيجاد مفيوـ شامؿ أوتعريؼ

محدد لموقت ،ويعود سبب ذلؾ إلى أف كبلً منيـ ينظر إلى المفيوـ مف ازويتو الخاصة تعبي اًر عف

المجاؿ الذي يعمؿ فيو أوالحالة التي يقوـ بدراستيا ،لذلؾ سنقدـ تصور واضح عف معنى إدارة الوقت في

الفكر اإلداري :

تعريؼ الصيرفي ( )36:2005ىو " :عبارة عف عممية تخطيط وتنظيـ ورقابة الوقت بما يمكننا مف
إختيار الشيء الصحيح المراد عممو والقياـ بأعماؿ كثيرة في وقت قصير ".

عرؼ القعيد ( )16:2010إدارة الوقت بأنيا  " :عممية اإلستفادة مف الوقت المتاح والمواىب الشخصية

المتوفرة لدينا لتحقيؽ األىداؼ الميمة التي نسعى إلييا في حياتنا مع المحافظة عمى تحقيؽ التوازف بيف
متطمبات العمؿ والحياه الخاصة ،وبيف حاجات الجسد والروح والعقؿ ".

وعرؼ عمواف واحميد ( )51:2009إدارة الوقت أنيا  " :عممية تحديد دقيقة لكيفية إستخداـ وقتنا في
العمؿ لفترة زمنية محددة في المستقبؿ ،وقد تكوف ليوـ أواسبوع أوشير ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ سجؿ

مكتوب يومي أواسبوعي أوشيري ليكوف دليبلً لنا أثناء قيامنا بالعمؿ ".

وعرؼ قطناني ( )98:2010إدارة الوقت بأنيا  " :اإلستخداـ األمثؿ لموقت بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة
وذلؾ بالتخطيط والتنظيـ والتوجيو والمتابعة والتقييـ الفعاؿ لؤلنشطة والواجبات خبلؿ فترة زمنية محددة ".

ويقصود بإدارة الوقت كما عرفيا غ ازوي ( )24:2012بأنيا  " :أف ننجز أكبر قدر مف مياـ المخطط
ليا في الزمف المقدر لو بالطريقة المخطط ليا قبؿ بداية التنفيذ ،وىي تمؾ العممية التي توزع الوقت

بفعالية بيف األعماؿ المختمفة بيدؼ إنجازىا في الوقت المبلئـ والمحدد ".

وتعرؼ الباحثة ميارة إدارة الوقت بأنيا ":فف اإلستثمار الجيد لموقت مف خبلؿ وضع األىداؼ
واألولويات وفؽ الزمف والوقت المحدد وبإستخداـ األساليب اإلدارية لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة وفاعميو ".
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أىمية الوقت ( Importance Of Timeحمامي:)2:1993،
تكمف أىمية الوقت في أنو المصدر األنفس واألندر بيف المصادر المتاحة اآلخرى ولكنو يختمؼ عنيا
بأنو ال يمكف تخزينو وال شراؤه أوبيعو أوايقافو أواحبللو وكؿ ما بوسعنا عممو حياؿ الوقت ىوالتصرؼ بو

حاؿ توفره فإما أف نستثمػ ػره أونضػ ػ ػػيعو ،والوقت يممكو الجميع بالتساوي ويندموا لفقدانو وبدوف الوقت ال
يمكف عمؿ شيء فيووعاء لكؿ عمؿ كما ويعتبر الوقت مقياساً لمعمؿ كما ىوالماؿ مقياساً لمسمع ،وتكمف

أىمية الوقت أيضاً في أنو محدد بػ( )24ساعة في اليوـ الواحد ،وبػ( )168ساعة في االسبوع
وبػ( )8760ساعة في السنة الواحدة وأف أي جزء منو إذا مضى فقد مضى إلى االبد وال يمكف

استرجاعو.

وتكمف أيضاً أىمية الوقت في كونو ذوعبلقة وطيدة بإنتاجية األفراد والمؤسسات والشركات في القطاع

العاـ أوالخاص إذ يعتبر أحد أىـ وابرز العناصر باإلضافة إلى التكمفة والجيد.

ويذكر عمياف ( )48:2011أف اإلدارة الجيدة لموقت ىي":اإلدارة السميمة والفعالة لمموارد والكوادر

البشرية ،وتعطى بعداً إرتقائياً لضرورة التقدـ واإلرتقاء العاـ لكؿ مف العامميف في المشروع والمشروع
ذاتو" ،كما أف إدارة الوقت تساعد عمى :

ٔ .تحديد جيد وفعاؿ وواضح وسميـ لئلختصاصات لمنع التعارض والتضارب والتنازع في اإلختصاصات.
اع ومدرؾ بالشعور بالمسئولية اإليجابية تجاه النجاح العاـ لممشروع.
ٕ .تعميؽ و ٍ

ٖ .إستخداـ التنسيؽ المسبؽ والمبكر وأساليب المشاركة والتفاعؿ البشري وزيادة اإلحساس بالعامميف في
المشروع.

ٗ .سبلمة التخطيط المدرؾ لمدى قيمة وثروة الزمف والوقت.

٘ .سبلمة التنظيـ المرف المستوعب لممتغيرات والمستجدات ولطموحات االفراد.
 .ٙدافعية التحفيز.

 .ٚقرب المتابعة ،أي أف تتـ المتابعة عف كثب وبشكؿ سميـ.

 .ٛسبلمة التوجو اإليجابي إلى أفضؿ السبؿ وأقميا جيداً لتحقيؽ اإلنجازات المطموبة.
 .ٜإتاحة مجاالت أوسع لممبادرة الفردية ولئلبداعات الشخصية.

الحاجة إلى إدارة الوقت  :ويذكر سويداف والعدلوني ( )16:2004أسباب الحاجة وىي كالتالي :

ٔ .لتنفيذ المياـ واألعماؿ اليامة بأقؿ جيد وأقصر وقت.
ٕ .لتحديد األولويات وانجاز أىـ األعماؿ في حياتنا.
ٖ .لئلستفادة مف الوقت الضايع واستغبللو جيداً.

ٗ .لمتغمب عمى اإلجياد واإلحباط الذي يقمؿ مف كفاءة العمؿ.
ونظ اًر إلختبلؼ األفراد والمجتمعات والشعوب في نظرتيا لقيمة الوقت وخطورتو وأىميتو ومفيومو نجد

أف المجتمعات المتقدمة تعطي إىتماماً كبي اًر وعناية وحرصاً عمى توزيع الوقت في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ
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العامة والخاصة ،ونبلحظ أيضاً إىتماـ الفرد الغربي بالوقت وقيمتو أكثر مف إىتماـ الفرد الشرقي ،ويقؿ
ىذا اإلىتماـ والحرص في المجتمعات النامية أواألقؿ تقدماً (الكايد.)2:1997،

تخطيط الوقت (Time Planningالصيرفي:)36:2005،

عرؼ تخطيط الوقت بأنو  " :تحديد الوقت المتاح إلنجاز األعماؿ المطموبة " ،أي أنيا عممية إستشرافية
لممستقبؿ والتنبؤ بما سيكوف عمينا القياـ بو مف أنشطة واألعماؿ المطموب إنجازىا في وقت معيف وعميو
فاألشخاص الذيف يخططوف يواجيوف مشكبلت أقؿ مف الذيف ال يخططوف أي ال يستطيعوا تحقيؽ

أىداؼ الوقت بدوف تخطيط ،ومف أجؿ إستخداـ الوقت بالشكؿ المناسب ،البد مف إتباع خطوتيف
رئيستيف  ( :تسجيؿ الوقت ،تحميؿ الوقت ).

الميارات الالزمة لتخطيط الوقت (عمياف:)89: 2011،
ٔ.

ميارة اإلستقراء المستقبمي.

ٕ.

ميارة الذكاء وتعنى القدرة عمى الربط السريع بيف االحداث.

ٗ.

ميارة القياس والتقدير( قياس الوقت المتاح لمعمـ واإلنجاز وتقدير الوقت المطموب لئلنتياء مف كؿ

ٖ.

ميارة الترتيب ،ويقصد بيا إحداث تسمسؿ معيف لبعض البنود عمى أسس معينة.

ميمة).

٘.

ميارة التحكـ والسيطرة عمى األمور المختمفة وآثارىا.

.ٙ

ميارة التفويض ( تفويض السمطة لممرؤوسيف ).

.ٛ

ميارة التحميؿ لكػؿ ميمػة إلػى عمميػات وكػؿ عمميػة إلػى خطػوات وكػؿ خطػوة إلػى حركػات ،وحػذؼ

.ٚ

ميارة التنظيـ ( وضع برنامج شامؿ لكؿ المياـ والعبلقات بينيا ).

الحركات الغير ضرورية.

.ٜ

ميارة تحديد وصياغة االىداؼ.

تنظيـ الوقت ( Time Organizingالخضيري:)89:2000،

توجد عدة تعريفات لتنظيـ الوقت منيا تعريؼ الخضيري الذي قاؿ أف  " :توزيع ساعات اليوـ عمى

الفعاليات المراد إنجازىا يومياً بحيث اليطغى زمف فعالية عمى زمف فعالية أخرى لمتمكف مف تنفيذ كؿ ما

ىومخطط لو ".

ويقصد مف عممية تنظيـ الوقت  " :عممية تنظيـ العمؿ " و" ترتيب الموارد واألفراد في مجموعات ىيكمية
لتنفيذ الخطط وتحقيؽ األنشطة واألىداؼ التي نسعى وراءىا " ،لذلؾ فإف مفيوـ التنظيـ والتنفيذ

والتخطيط عبارة عف حمقة وصؿ وأي خمؿ في إحدى ىذه العناصر يؤدي إلى إخبلؿ واضاعة لموقت
وتأخير عممية التنفيذ ،وتنبع أىمية تنظيـ الوقت فيما يمي:
ٔ -الميؿ إلى التعاوف والوالء لمجماعة.
ٕ -خمؽ أجواء التفاىـ والثقة بيف الناس.
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ٖ -الشعور اإليجابي بالمسؤولية.
ٗ -التنسيؽ المتكامؿ في العمؿ.

وعمى ىذا األساس البد مف وضع األىداؼ والتخطيط المسبؽ لموقت وتنظيمو مف أجؿ ضماف العمؿ
وتنفيذه عمى الوجو المطموب فبل يمكف العمؿ مف دوف توفر العناصر السابقة ،فعممية إدارة الوقت ىي

عممية متكاممة الجوانب واألبعاد ،وال يجب إىماؿ أي جانب مف ىذه الجوانب أواإلىتماـ بجانب دوف
اآلخر.

معوقات تنظيـ الوقت(العامري:)2013،

 عدـ وجود أىداؼ أوخطط .
 التكاسؿ والتأجيؿ ،وىذا أشد معوقات تنظيـ الوقت ،فتجنبو .
 النسياف ،وىذا يحدث ألف الشخص ال يدوف ما يريد إنجازه ،فيضيع بذلؾ الكثير مف الواجبات .
 مقاطعات اآلخريف ،وأشغاليـ ،والتي قد ال تكوف ميمة أوممحة ،إعتذر مػنيـ بكػؿ لباقػة ،لػذى عميػؾ أف تػتعمـ قػوؿ
ال لبعض االمور.

 عدـ إكماؿ األعماؿ ،أوعدـ اإلستمرار في التنظيـ نتيجة الكسؿ أوالتفكير السمبي تجاه التنظيـ.
 سوء الفيـ لمغير مما قد يؤدي إلى مشاكؿ تمتيـ وقتؾ.

خطوات تنظيـ الوقت (العامري:)97:2013،

 السيطرة عمى الوقت.
 استغبلؿ الوقت.

 االلتزاـ بالقواعد والقوانيف.
حدد األولويات واألىداؼ.
ّ 
 إستثمار الوقت.

 رتّب األوقات وال تماطؿ.
 الحرص عمى عدـ التأجيؿ.
 اإلستيقاظ الباكر.

توجيو الوقت Time Direction
عرؼ بيتر دريكر( Drucker)1995:68توجيو الوقت بأنو " إرشاد العامميف إلى اإلستخداـ األمثؿ

لموقت في ذروة نشاطيـ في الصباح الباكر وتعييف األعماؿ الروتينية لوقت الظييرة،عمى أف تتوفر قاعدة

سميمة ومناخ إجتماعي في المنظمة لكي تتحقؽ أقصى فائدة مف الوقت أثناء التوجيو ".

الرقابة عمى الوقت (Time Controlالحاج قاسـ:)13:1999،

فكرة الرقابة عمى الوقت تعتبر مف أسس اإلدارة السميمة وتزيد مف فاعميتيا وكفاءتيا،والمتابعة اليومية
ضرورية إلدارة الوقت ،كما أف تنفيذ الخطة ضرورية لوظيفة الرقابة أي ال يمكف إنجاز العمؿ إال إذا

كاف ىناؾ خطة أومعيار يتـ بموجبو مقارنة النتائج المتوقعة ،فمتابعة تعديؿ الخطة والجدوؿ واألداء
53

واإلنتاج بما يتبلئـ مع األىداؼ والظروؼ المحيطة وىي " مقارنة الوقت الفعمي بالوقت المخطط لو،
وتحديد اإلنحرافات وتحميميا لمعرفة أسبابيا واتخاذ الق اررات التصحيحية " وتشمؿ :

ٔ .متابعة الجدوؿ الزمني ومعرفة ما تـ إنجازه وما ىي العوائؽ التي إعترضت التنفيذ.
ٕ .معرفة األىداؼ التي تـ تحقيقيا.

وبعد إستعراض المعمومات الخاصة بميارة إدارة الوقت تأكد لمباحثة بأنيا تعد مف الميارات البارزة
والحيوية والضرورية والتي يحتاجيا الجميع بشكؿ عاـ والعامميف في الو ازرات الفمسطينية بشكؿ خاص

لما ليا مف دور حقيقي في النيوض بواقع األفراد ونجاح األعماؿ ومواجية نقاط الضعؼ في إدارة الوقت
خاصة مف خبلؿ التركيز عمى مفيوـ أف الوقت مورد مف موارد اإلنتاج التي يجب تنميتيا والحرص
و ّ
عمييا واستثمارىا.
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ميارة إتخاذ القرار:
مفيوـ إتخاذ القرار (السكارنة: )80:2006،
القرار ىوافصاح إكراىي عف االرادة ،ألنو يأتي عادةً لمواجية موقؼ يفرض نفسة ولكف المواجية تتـ
معبرة عف إرداة صاحب القرار أوصاحب السمطة في مواجية ىذا الموقؼ ،والقرار في الحقيقة عبارة عف
اختيار بيف عدة بدائؿ مطروحة لحؿ مشكمة ما اوازمة تسيير عمؿ معيف.

القرار لغة (شيحا:)341:1993،

ىوالفصؿ أوالحكـ في مسألة ما أوقضية أوخبلؼ كما عرؼ القرار عمى أنو " يعني إختيار الطريؽ

أوالمسمؾ أوالمنيج ،أوالحؿ األفضؿ" األحسف " مف بيف عدة طرؽ أومسالؾ أومناىج أوحموؿ متكافئة،
قربو وتمكف فيو.
قر في المكاف ،أي ٌ
والقرار :مشتؽ مف القر وأصؿ معناه ىو"التمكف " فيقاؿ ّ
القرار إصطالحاً:

يعرؼ نيجرو )66:1994( Nigroالقرار بأنو " اإلختيار الواعي بيف البدائؿ المتاحة في موقؼ ".

ويعرؼ درويش وتكبل ( )15:1997القرار بأنو  " :البت النيائي واإلرادة المحددة لصناع القرار بشأف ما

يجب وماال يجب فعمو لموصوؿ بوضع معيف إلى نتيجة محددة ونيائية ".

ويعرؼ ىاشـ ( )24:1994القرار بأنو " لحظة مف لحظات اإلرادة تمغي التردد وتسبؽ عممية التنفيذ مع
كؿ ما ينجـ عف ذلؾ مف نتائج ".

كما يعرؼ الفضؿ وشعباف ( )51:2000القرار بأنو " إختيار بديؿ مف البدائؿ المتاحة إليجاد الحؿ
المناسب لمشكمة جديدة ناتجة عف عالـ متغير ".

وأيضاً ُعرؼ القرار مف خبلؿ نصير ( )49:2002بأنو " الوسيمة التي يقوـ االقئد أوالمدير مف خبلليا
بتفسير تصورة لموصوؿ لمحالة النيائية المرغوب الوصوؿ إلييا ".

ويتضح مف التعريفات السابقة أف القرار ىو" إستقرار إرادة الفرد عمى التصرؼ نحوما مف بشأف المشكمة
التي يواجييا ،والقرار ىوفعؿ إختيار تـ عف وعي وادراؾ يقوـ بو الفرد بيف مجموعة مف البدائؿ المحددة
بطريقة مدروسة وليس إختيا اًر عشوائياً ،والمعنى العممي ىو" كيؼ تختار األمثؿ واألفضؿ ليكوف لو

األثر النافع والمفيد في المدى القريب والمدى البعيد ".
صناعة القرار (السكارنة: )356:2009،

ىي " عممية طرح بدائؿ أوحموؿ محتممة ومناقشتيا لحؿ المشكمة موضوع البحث أوالدراسة ".

إتخاذ القرار :

يعرفة السبيعي ( )29:2001بأنو ":العممية التي يتـ مف خبلليا اإلختيار بيف البدائؿ مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ المنظمة ".

ويعرفة ماكموى ومواري ( Murray & Mcclure )311:2000بأنو  " :العممية التي تتعمؽ بالحصوؿ
عمى المعمومات والسيطرة عمييا واستخداميا لتحقيؽ بعض األىداؼ ".
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ويبلحظ مف التعريفات السابقة أف عممية إتخاذ القرار تتـ بالحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالمشكمة
وتحديد البدائؿ المتاحة لمحؿ ومف ثـ عممية المفاضمة بيف ىذه البدائؿ مف أجؿ إختيار أفضميا ،أي ىي

" عممية إختيار بديؿ مف بيف بديميف أواكثر أواختيار خطة عمؿ مف بيف عدة خيارات متاحة أماـ المدير

بقصد حؿ المشكمة والخروج مف األزمة ".
متخذ القرار( :حبيب)81:2007،

ىو" الذي يختار القرار الذي يناسبو في ضوء الشروط الموضوعة مسبقاً وال يحؽ لو تجاوز ىذه الشروط
وبذلؾ تكوف مرحمة إتخاذ القرار ىي في الحقيقة عمؿ إداري يمثؿ جانباً واحداً في عممية صنع الق اررات".

وعمية تعرؼ الباحثة ميارة إتخاذ القرار بأنيا ":المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة مف مجموعة حموؿ بديمة
ومطروحة لمواجيو أزمة أومشكمة ما أوتسيير عمؿ وصوالً نحوأنسب الحموؿ مف خبلؿ التعامؿ معيا
بواقعية وبصورة مدروسة ".

المدارس العممية إلتخاذ القرار (حبيب: )86:2007،
يقسـ حبيب المدارس الفكرية في عممية إتخاذ القرار وفؽ العرض التالي :

 .1المدرسة الواقعية :

تنظر ىذه المدرسة إلى عممية إتخاذ الق اررات بطريقة عممية وعممية في الوقت نفسو وتعتمد عمى البدائؿ

المتاحة أماـ حؿ ىذه المشكمة ،وتكمفة كؿ بديؿ في ضوء اإلمكانات المتاحة والظروؼ البيئية المحيطة.

 .2المدرسة اإلستراتيجية :

تنظر ىذه المدرسة إلى كافة المواقؼ التي تمر بيا المنظمة وتعتبر أنو يجب النظر إلى كؿ موقؼ

أومشكمة داخؿ المؤسسة في أثناء عممية المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة إلتخاذ القرار عمى ضوء
اإلستراتجية العامة التي تنتيجيا المؤسسة ،وبناء عمى ذلؾ يمكف أف تتصؼ الق اررات التي تصؿ إلييا

نظر لوجود متغيرات إستراتيجية تمعب دوًار في ترجيح البديؿ األمثؿ الذي
أحيانا بعدـ الرشدً ،ا
المنظمة
ً
يتخذ بناء عميو القرار.

 .3المدرسة المختمطة ( :المنيؼ)7:1977،

فيقيا يساير معطيات الواقع لكؿ موقؼ أومشكمة تستمزـ إتخاذ قرار ما وذلؾ
وتمثؿ ىذه المدرسة إ ً
تجاىا تو ً
في ضوء اإلطار االستراتيجي العاـ الذي تنتيجو المؤسسة ويشير إلى وجود ثبلثة مداخؿ نظرية إلتخاذ

القرار ،حسب آراء كؿ مف تشستر برنارد وسايموف وكبنر وتريجو،ويتعمؽ كؿ منيا بوجيات النظر ،إما
بإستخداـ المنطؽ والتحميؿ العممي عند كؿ مف سايموف وكبنر وتريجوأوبالتركيز عمى الحدس بإستخداـ

الحكمة والتجارب الشخصية عند تشستر برنارد" ،ويشيرأيضاَ إلى وجود أسموبيف في إتخاذ الق اررات في

كثير مف الدوؿ النامية  :القرار الفردي والقرار الجماعي ،ويرى أف القرار الفردي ىوالغالب واألكثر شيو ًعا

في ىذه الدوؿ.
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أىمية اتخاذ الق اررات (المنصور وجواد:)111:2000 ،
إف إتخاذ الق اررات ىومحور العممية اإلدارية ،ذلؾ أنيا عممية متداخمة في جميع وظائؼ اإلدارة
ونشاطاتيا ،فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنيا تتخذ ق اررات معينة في كؿ مرحمة مف مراحؿ
وضع الخطة سواء عند وضع اليدؼ أورسـ السياسات أواعداد البرامج أوتحديد الموارد المبلئمة أواختيار
أفضؿ الطرؽ واألساليب لتشغيميا ،وعندما تضع اإلدارة التنظيـ المبلئـ لمياميا المختمفة وأنشطتيا

المتعددة فإنيا تتخذ ق اررات بشأف الييكؿ التنظيمي ونوعو وحجمو وأسس تقسيـ اإلدارات واألقساـ،

واألفراد الذيف تحتاج لدييـ لمقياـ باألعماؿ المختمفة ونطاؽ اإلشراؼ المناسب وخطوط السمطة
والمسؤولية واالتصاؿ ،وعندما يتخذ المدير وظيفتو القيادية فإنو يتخذ مجموعة مف الق اررات سواء عند
توجيو مرؤوسيو وتنسيؽ جيودىـ أواستثارة دوافعيـ وتحفيزىـ عمى األداء الجيد أوحؿ مشكبلتيـ ،وعندما

أيضا تتخذ ق اررات بشأف تحديد المعايير المبلئمة لقياس نتائج األعماؿ،
تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة فإنيا ً
والتعديبلت لتي سوؼ تجرييا عمى الخطة ،والعمؿ عمى تصحيح األخطاء إف وجدت ،وىكذا تجري

عممة إتخاذ الق اررات في دورة مستمرة مع استمرار العممية اإلدارية نفسيا ،فالق اررات تتصؼ بالفردية وليذا
ال بد مف االستناد الى معايير مناسبة عمى اساسيا يتـ اتخاذ الق اررات في المشروعات الصغيرة .

أنواع الق اررات :

يفرؽ سايموف (Simonالنمروآخروف )75:1991،بيف عدة أنواع مف الق اررات عمى النحوالتالي:
ٔ.

القرار اليادؼ  :ىوالذي يرتبط باليدؼ النيائي ،والقرار غير اليادؼ  :ىوالذي ال يؤدي إلى

ٕ.

القرار الرشيد  Rational Decisionوىوالقرار الذي يعود إلى إختيار بدائؿ تؤدي إلى تحقيؽ

تحقيؽ اليدؼ النيائي.

اليدؼ النيائي  ،والقرار غير الرشيد  :ىوالقرار العفوي الذي ال يساعد عمى الوصوؿ لميدؼ النيائي.

ٖ.

القرار المبرمج  Programmed Decisonىوالقرار الذي يخضع لحسابات وخطط دقيقة ،ويتبع

كبير مف االبتكار .وتختمؼ أساليب
قدر ًا
جداوؿ زمنية محددة ومقننة ،والقرار غير المبرمج  :يتطمب ًا
معالجة القرار غير المبرمج عف القرار المبرمج.
العناصر األساسية لمقرار،يرى عفيفي ( )19:2005أف العناصر األساسية لمقرار ىي :
 .1عنصر المشكمة :

حيث توجد مشكمة أوصعوبة تعترض الفرد ،ولذلؾ فإف إرادة اإلنساف ال تتحرؾ نحواتخاذ القرار إال بوجود تمؾ
المشكمة مف جانبو.

 .2تعدد الحموؿ والبدائؿ :

ليدا لعممية المفاضمة والموازنة الرشيدة والفعالة بيف عدد مف الحموؿ والبدائؿ المتاحة.
فالقرار ال بد أف يكوف و ً
عقميا مع الحؿ األمثؿ لممشكمة التي يجابييا
ٖ .ولكي يتحقؽ ذلؾ يجب تعديؿ القرار وتطويره بما يتفؽ ً
الفرد ،وبما يحقؽ اليدؼ المطموب.
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خطوات اتخاذ القرار (السكارنة:)360:2009،
الجميع يتفؽ أف القرار الجيد ىوالقرار الذي تمت دراستو جيداً قبؿ إصداره  ،بمعنى أننا قبؿ أف نتخذه ،
فإننا نكوف قد درسنا جميع الخيارات المتاحة لنا ونظرنا في كؿ ناحية وفيمنا كؿ مضموف مف مضامينو
وعميو فإف إتخاذ قرار مدروس يتطمب الكثير مف التفكير لمرورة بعدة مراحؿ وخطوات تيدؼ في النياية

الى الوصوؿ الى الق اررات الصائبة  ،ومع ذلؾ فإف معظـ الق اررات تتخذ بإستخداـ قدر يسير مف التفكير
الحقيقي  ،وىناؾ طريقة وضعيا عمماء النفس واالجتماع مكونة مف مراحؿ توضح كيفية إتخاذ القرار
بشكؿ مستقؿ وىي:

ٔ .إدراؾ المشكمة.
ٕ .تعريؼ المشكمة.

ٖ .جمع المعمومات والبيانات المرتبطة بالمشكمة.
ٗ .تحميؿ المعمومات.

٘ .تحديد بدائؿ حؿ المشكبلت.
 .ٙاختيار البديؿ األمثؿ.
 .ٚتطبيؽ البديؿ.
 .ٛتقييـ التنفيذ.

قواعد لمقرار المتميز (ديماس: )91:2000،
ٔ .تعرؼ عمى الموقؼ اوالمشكمة التي يجب اف تتخذ فييا ق ار اًر.
ٕ .قرر أنسب األوقات إلتخاذ القرار.

ٖ .إجمع كؿ الحقائؽ التي تحتاج الييا قبؿ إتخاذ القرار.
ٗ .إرجع إلى سياسة المؤسسة لتسترشد بيا عند اتخاذ القرار.

٘ .شارؾ في كؿ مف سوؼ يتاثر بالقرار في اتخاذه اذا سمحت الظروؼ بذلؾ.
 .ٙزف النتائج المترتبة عمى القرار وحدد فوائده ومضاره قبؿ اتخاذه.
 .ٚإتخذ القرار مف بيف الحموؿ والبدائؿ العديدة بعد تحميميا.

 .ٛإستعرض الطرؽ التي سوؼ يتـ بيا تنفيذ القرار واالمكانات المتاحة لذلؾ.
 .ٜتأكد مف أف األشخاص الذيف وقع عمييـ عبء التنفيذ قد أٌحيطوا بالقرار عمماً وأنيـ موافقوف عمية
ويفيموف كؿ ما فيو تماماً.

ٓٔ .تابع القرار لتطمئف الى تنفيذه يتـ عمى الوجو المرضي.

المظاىر التي تمر بيا عممية إتخاذ القرار:

يرى سايموف (Simonحبيب )69:2007،أف عممية إتخاذ القرار تتميز بثبلثة مظاىر كما يمي:

 .1الذكاء : Intelligence
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ويتمثؿ في البحث عف الجوانب التي تحتاج إلى ق اررات في العمؿ ،ثـ جمع المعمومات عنيا ،ثـ
التعرؼ عمى المشكمة وأبعادىا وحقيقة معناىا.

 .2التصميـ: Design

وىوعبارة عف االبتكار ،وايجاد الطرؽ المحتممة لمحموؿ وتحميميا وتقييميا.

 .3اإلختيار: Choice

وىوعبارة عف إختيار البديؿ األفضؿ مف بيف الحموؿ المتاحة ثـ وضع ىذا البديؿ موضع التنفيذ
بإعتباره أكثر الحموؿ إحتماالً لمنجاح.

ويبلحظ أف ىذه المظاىر الثبلثة الرئيسية التي تمر بيا عممية إتخاذ القرار عمميات متداخمة وال يمكف
الفصؿ بينيا ،ألنيا عناصر لعممية مستمرة .

مزايا المشاركة في اتخاذ الق اررات(عبد اهلل)19:2003،
ٔ .تساعد عمى تحسيف نوعية القرار ،وجعؿ القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبوالً لدى العامميف ،فيعمموف عمى
تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقة.
ٕ .تؤدي المشاركة إلى تحقيؽ الثقة المتبادلة بيف المدير وبيف أفراد المؤسسة مف ناحية ،وبيف المؤسسة
والجميور الذي يتعامؿ معو مف ناحية أخرى.
ٖ .لممشاركة في عممية صنع الق اررات أثرىا في تنمية القيادات اإلدارية في المستويات الدنيا مف
ستعدادا لتقبؿ
التنظيـ ،وتزيد مف إحساسيـ بالمسئولية وتفيميـ ألىداؼ التنظيـ ،وتجعميـ أكثر إ
ً
عبلج المشكبلت وتنفيذ الق اررات التي إشتركوا في صنعيا.
ٗ .تساعد المشاركة عمى رفع الروح المعنوية لؤلفراد واشباع حاجة اإلحتراـ وتأكيد الذات.
العوامؿ المؤثرة في عممية إتخاذ القرار:

(الزىراني )41:2004،و(كنعاف)265:2003،و(األسمري)43:2003،

تتعدد العوامؿ التي تحد مف السرعة في عممية إتخاذ القرار ،وتختمؼ العوامؿ بإختبلؼ المؤسسات ومف
يديرىا واألنظمة التي تسودىا والبيئات التي تتواجد فييا ،وأىـ تمؾ العوامؿ التالي(:الشخصية ،التنظيمة،
اإلجتماعية) .

وبعد إستعراض المعمومات الخاصة بميارة إتخاذ القرار تأكد لمباحثة بأنيا تعد مف الميارات البارزة
والحيوية والضرورية وتعتبر إسموب حضاري راقي لئلدارة ،والتي يحتاجيا الجميع بشكؿ عاـ والعامميف

في الو ازرات الفمسطينية بشكؿ خاص لما ليا مف دور بارز وحيوي في تسيير األعماؿ وخصوصاً وأنو ال

تخموأي مؤسسة مف عقبات ومشكبلت تحتاج إلى حموؿ مبتكرة األمر الذي يجعميا بحاجة إلى إتخاذ

ق اررات خبلقة بأقؿ األضرار ومف ثـ النيوض بالمؤسسة والعامميف فييا تحسباً لممشكبلت التي مف

المحتمؿ أف تواجييـ في أعماليـ الحالية والمستقبمية ومواجية نقاط الضعؼ في عممية إتخاذ القرار.
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الخالصة :
وبعد عرض ىذا المبحث المتعمؽ بجانب أىـ الميارات الناعمة ( االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ،

العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت واتخاذ القرار ) والتي تمثؿ المتغيرات السبعة
لممتغير المستقؿ في ىذه الدراسة ،تجد الباحثة أنيا قد حظيت ىذه الميارات بإىتماـ عدد ال بأس بو مف

الباحثيف ،حيث تضمف ىذا المبحث جوانب متعددة أبرزىا  :ماىية ومفيوـ الميارة بجانب أىميتيا
وامكانية إكتسابيا لؤلفراد وخصوصاً العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وتوافر ىذه الميارات لدى العامميف

في الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية شيء ميـ ألنيا تعد مف الميارات الضرورية لمرقي بأداء
العامميف وخصوصاً العامميف في الوظائؼ اإلشرافية ،ويرجع ذلؾ ألىميتيا بإعتبارىا مف الميزات

والسمات األساسية التي ينبغي عمى العامميف في الو ازرات أف يتمتعوا بيا وأف يوظفوىا في أعماليـ ،فيي
تميز كؿ موظؼ عف األخر إذا ما أراد التميز في األداء في الو ازرة وتحقيؽ طموحاتو وانجازاتو المينية.
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المبحث الثالث :تحسيف أداء العامميف
يشتمؿ عمى :
مقدمة.
1

مفيوـ األداء.

2

عناصر األداء.

3

معدالت األداء.

4

محددات األداء.

5

أىـ العوامؿ المؤثرة في األداء.

6

عممية تحسيف األداء.

7

أثر اإل لتزاـ بالميارات الناعمة عمى األداء.

الخالصة
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مقدمة:
كبير مف اإلىتماـ والبحث في الدارسات اإلدارية بشكؿ عاـ
يعتبر األداء مف المفاىيـ التي حظيت نصيباً اً

وبدارسات الموارد البشرية بشكؿ خاص ،وذلؾ ألىمية المفيوـ عمى مستوى الفرد والمؤسسة ولتداخؿ

المؤثرات التي تؤثر عمى األداء وتنوعيا ،كما يعتبر موضوع األداء مف الموضوعات التي نالت إىتماماً
مف قبؿ المنظريف واإلدارييف في المجاالت اإلدارية إذ أنو يعد الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ أىداؼ العمؿ
بالمنظمات ،فضبلً عمى أف األداء يعبر عف مستوى التقدـ الحضاري واإلقتصادي لجميع الدوؿ المتقدمة

والنامية عمى حد سواء ومف ىنا نجد أف غالبية المسئوليف اإلدارييف بمختمؼ مستوياتيـ اإلدارية يعطوف

موضوع أداء العامميف والعوامؿ المؤثرة فيو األىمية القصوى نظ اًر ألف أداء إدارتيـ ما ىواال إنعكاس لؤلداء

الفردي داخمو.

وقد فاضت الدوريات العممية بتقارير عديدة عف منظمات تبحث عف قيادات جديدة عف طريؽ إعادة

تصميـ ىياكميا التنظيمية ومحاولتيا إشراؾ العامميف فييا في وضع السياسات بصورة أكبر واستحداث
نظاـ حمقات الجودة ،والتركيز عمى أسموب فريؽ العمؿ ،وابتكار حوافز جديدة لمجيود الفردية والجماعية

الممموسة ،وكثير مف األساليب األخرى التي تركز عمى غاية واحدة وىي تحسيف األداء
(الشريؼ.)28:2014،

وستخصص الباحثة ىذا المبحث لتسميط الضوء عمى األداء الوظيفي مف خبلؿ التطرؽ إلى ستة

عناصر ىي " :مفيوـ األداء ،عناصره ،معدالتو ،محدداتو ،أىـ العوامؿ المؤثرة عميو ،وعممية تحسينو ".
مفيوـ األداء :
يعتبر مفيوـ األداء مف أىـ األنشطة التي تعكس كبلً مف األىداؼ والوسائؿ البلزمة لتحقيقيا ،ويعبر

عف مدى كفاءة العامؿ أوبموغ مستوى اإلنجاز المرغوب في ىذا العمؿ ،ويرتبط بالمخرجات التي تسعى

المؤسسات إلى تحقيقيا ،فإذا كاف األداء مناسباً لمعمؿ المطموب إنجازه ،فإنو يحقؽ الغرض منو ،أما إذا
كاف ال يرقى إلى المستوى المطموب إلنجاز العمؿ فإف ذلؾ يتطمب إستحداث وسائؿ وطرؽ جديدة وتدريب

العامميف عمييا لرفع كفاءتيـ وتحسيف مستوى أدائيـ (أبوكريـ.)20:2013،

ويعد مفيوـ األداء مفيوماً جوىرياً وىاماً بالنسبة لممنظمات بشكؿ عاـ ،فيويمثؿ القاسـ المشترؾ

إلىتماـ عمماء اإلدارة ،ويكاد يكوف الظاىرة الشمولية وعنص اًر محورياً لجميع فرؽ وحقوؿ المعرفة اإلدارية،

فضبلً عف كونو البعد األكثر أىمية لمختمؼ المؤسسات التي يتمحور حوليا وجود المؤسسة مف عدمو

(ناصر.)51:2010،

والتميز في األداء يحتؿ مكانة خاصة داخؿ أي مؤسسة أىمية كانت أوحكومية بإعتباره الناتج النيائي

لمحصمة جميع األنشطة بيا ،وذلؾ عمى مستوى الفرد والمؤسسة والدولة ،الف المؤسسة تكوف أكثر إستق ار اًر
وأطوؿ بقاء حيف يكوف أداء العامميف بيا متمي اًز (شاىيف.)38: 2010،
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تسعى المؤسسات اليوـ بشتى أنواعيا إلى تعظيـ اإلنتاجية ورفع مستوى أداء العامميف إلى أقصى
المستويات وذلؾ لضماف بقائيا واستمرارىا في م ازولة نشاطيا  ،ولعؿ مف أبرز ما توليو المؤسسات اليوـ
أكبر درجات األىمية  :األداء وكيفية تحسينو والحفاظ عمية ،حيث يعتبر أداء العامميف أده المؤسسات

العممية لتحقيؽ أىدافيا والوسيمة الفعالة إلنجاز الغايات والرسالة التنظيمية والخدمية فييا.
األداء ف ٟاٌٍغخ ( الرازي: )17 :2004 ،
يعني " تنفيذ ميمة أوتأدية عمؿ ".

" أدى تأدية ،أوصمة وقضاه ،وىوآدي لؤلمانة مف غيره ،وتأديت لو مف حقة  :أي قضيتو ".
األداء اصطالحب ً :
إنعكاس لكيفية إستخداـ منتسبي المؤسسة لمموارد البشرية والفنية والمالية.

وعرفة نصر ()94:2002عمى أنو":اإلنجاز الناجـ عف ترجمة المعارؼ النظرية إلى ميارات مف خبلؿ

الممارسة العممية والتطبيقية ليذه النظريات وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في مجاؿ العمؿ ".
وعرفة المحسف ( ) 5:1997بأنو  :المخرجات أواألىداؼ التي يسعى النظاـ إلى تحقيقيا ".

وعرفة ىبلؿ ( )20-19 :1999بأنو ":سموؾ وظيفي ىادؼ ال يظير نتيجة قوى أوضغوط نابعة مف

داخؿ الفرد فقط ،ولكنو نتيجة تفاعؿ وتوافؽ بيف القوى الداخمية لمفرد والقوى الخارجية المحيطة بو " .

وتعددت تعريفات الباحثيف لؤلداء فقد عرفو  Haynesبأنو  " :الناتج الذي يحققو الموظؼ عند قيامو

بأي عمؿ مف األعماؿ " (النمياف.)37:2003،

وعرؼ معجـ مصطمحات العموـ اإلدارية (ناصر)52:2010،األداء بأنو  " :القياـ بأعباء الوظيفة مف

مسؤوليات وواجبات وفقاً لممعدؿ المفروض أداؤه مف العامؿ الكؼء المدرب ".

ويشير ثوماس جيمبرت )  ( Thomas Gilbertإلى مصطمح األداء ويقوؿ بأنو ال يجوز الخمط بيف

السموؾ وبيف اإلنجاز واألداء ،ذلؾ أف السموؾ ىوما يقوـ بو األفراد مف أعماؿ في المنظمة التي يعمموف
بيا ،أما اإلنجاز فيوما يبقى مف أثر أونتائج بعد أف يتوقؼ األفراد عف العمؿ ،أي أنو مخرج أونتاج

معا
أوالنتائج ،أما األداء فيوالتفاعؿ بيف السموؾ واإلنجاز ،إنو مجموع السموؾ والنتائج التي تحققت ً

(العطوي.)26:2013،

ومفيوـ األداء يتضمف معايير أخرى إضافة إلى معياري الكفاءة والفاعمية مثؿ :معدالت دوراف

الموظفيف والحوادث والغياب والتأخير عف العمؿ حيث أف الفرد العامؿ الجيد ىوالذي تكوف إنتاجيتو عالية
وكذلؾ يسيـ أداؤه في تقميؿ المشاكؿ المرتبطة بالعمؿ كاإلنتظاـ في العمؿ وقمة حوادثو ،لذلؾ يمكف القوؿ
أف األداء المرضي يتضمف مجموعة مف المتغيرات مف حيث أداء العمؿ بفاعمية مع حد أدنى مف

المشاكؿ والمعوقات والسمبيات الناجمة عف سموكو في العمؿ.

وتعرؼ الباحثة األداء عمى أنو  " :قدرة الموظؼ عمى تحقؽ أىدافة الوظيفة التي يشغميا في المؤسسة

وتنفيذ أعمالو ومسؤولياتو التي يكمؼ بيا وتفاعمة بجيده وقدرتو في المؤسسة ".
أداء اٌؼبٍِ( ٓ١الزيبؽ: )58 :2004،
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ىومحصمة السموؾ اإلنساني في ضوء اإلجراءات والتقنيات التي تواجو العمؿ في تحقيؽ األىداؼ
المرغوبة.

التعريؼ اإلجرائي " :ىوعبارة عف تنفيذ الموظؼ لممياـ والمسؤوليات المنوطة بو والتي تحددىا الو ازرة

الحكومية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الو ازرة ".
حيث تعرض مفيوـ األداء لمدراسة والبحث في وقت مبكر وذلؾ ألىميتو التي فرضت ضرورة التركيز

عميو مف طرح مفاىيـ بديمو لو ومحاولة الباحثيف تحديده بدقة ودراسة العوامؿ المؤثرة فيو والمحددة لو

وقياسو ويشير األداء إلى مستوى تحقيؽ األعماؿ المكونة لوظيفة العامؿ والكيفية التي يحقؽ فييا العامؿ

متطمبات الوظيفة ،وقد عرؼ مفيوـ األداء عدة تعاريؼ نذكر منيا :

عرؼ سميماف( )34:2009أداء العامميف بأنو  " :القدرة عمى تحويؿ المدخبلت الخاصة بالمؤسسة

إلى مخرجات بشكؿ سمع وخدمات وبمواصفات محددة وبأقؿ كمفة ممكنة ".

وعرؼ البرنوطي( )38:2000أداء العامميف بأنو  " :درجة تحقيؽ واتماـ المياـ المكونة لموظيفة "

حيث يعكس ىذا التعريؼ الكيفية التي يشبع أويحقؽ بيا الفرد متطمبات الوظيفة.

وعرؼ المبل ولفتة( )121:1996أداء العامميف بأنو  ":ىوالسموؾ الذي يتخذه الفرد في أدائو لؤلنشطة

والمياـ المختمفة في عممو "  ،حيث يركز ىذا التعريؼ عمى سموؾ العامميف في أداء وظائفيـ مثؿ
التضحية ،األمانة ،الثقة بالنفس الخ ،كذلؾ عرفوه بأنو ":قياـ الفرد باألنشطة والمياـ المكونة لموظيفة "،
ارت اإلدارية التي تساىـ في بموغ
لؤلفرد العامميف ىوىدفاً يبنى عميو العديد مف القر ا
ا
ومعرفة األداء وقياسو

المؤسسة لغاياتيا سواء ما يتعمؽ منيا بالفرد ذاتو وحياتو الوظيفية أوبالمؤسسة.

وتختمؼ معايير وأساليب تقييـ األداء ودرجة صعوبة تطبيقيا وفؽ تركيب المزيج الذي يحتويو األداء،

حيث مف الطبيعي أف تقييـ فاعمية األداء في عمؿ يغمب عمى ميامو وأنشطتو السموؾ الظاىر ويعد أيسر
وأسيؿ مف تقييـ فعالية األداء في عمؿ يغمب عمى ميامو وأنشطتو السموؾ المستتر ،فتقييـ فعالية األداء

في عمؿ جسماني مثبلً أيسر بكثير مف تقييـ فعالية األداء في عمؿ يغمب عميو الطابع الذىني مثؿ عمؿ
المدير( سميماف.)34:2009،

وعرؼ بذلؾ األداء بأنو التفاعؿ بيف السموؾ واإلنجاز ،فيـ مجموع السموؾ والنتائج معاً ،فيوليس

السموؾ وحدة أواإلنجاز وحدة بؿ ىوتكامميما معاً،

ويتضح مما سبؽ ،تعدد تعريؼ األداء ذلؾ ناتج عف

تعدد الدراسات واألبحاث في ىذا المجاؿ سواء كانت دراسات نظرية أوميدانية  ،وبإختبلؼ مدارس

وخمفيات الباحثيف وتوجييـ ،وعمى الرغـ مف إختبلؼ الباحثيف في تعريفيـ لؤلداء إال أف ىناؾ عوامؿ

مشتركو تجمعيـ  ،ويعتبر إختبلفيـ جزئي وليس جوىري  ،فيـ يشتركوف بعدة عناصر تجمعيـ تقريباً في
تعريؼ األداء وىي الموظؼ ،الوظيفة،الموقؼ(العجمة.)65:2009،

فاألداء الحقيقي ينظر إليو عمى أنو نتاج لعدد مف العوامؿ المتداخمة التي يجب أال يتـ التركيز عمى

واحده دوف أخرى وأال يتـ تجاىميا تماماً  ،بؿ يتـ التوفيؽ بيف جميع العناصر معاً في آف واحد.
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وألغراض ىذه الدراسة تعرؼ الباحثة أداء العامميف بأنو  " :قدرة الفرد عمى تنفيذ المياـ والمسؤوليات
المطموبو منو والتي تحددىا المؤسسة الحكومية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ".
ويجب أف نشير إلى أف األداء ليس ىدفاً في حد ذاتو وانما ىووسيمو لتحقيؽ غاية ىي النتائج وليذا

ينظر إلى األداء عمى أنو الترجمة العممية لكافو مراحؿ التخطيط في المؤسسة  ،وىوبذلؾ يحتؿ الدرجة
الثانية في األىمية بيف الوظائؼ األساسية لئلدارة حيث يأتي بعد وظيفة التنظيـ فمثبلً يمكف ألي منشاة

حكوميو أومؤسسو عامو أف تخطط وتنظـ إال أنيا قد ال تستطيع بالضرورة اف تحقؽ أيو نتائج ما لـ تطبؽ

الخطط والسياسات التي رسمتيا بشكؿ صحيح ومف يقوـ بذلؾ ىـ العامميف  ،فيي ال تستطيع ضماف

حسف األداء  ،وألغراض ىذه الدراسة سيتـ النظر لؤلداء عمى أنو الجيد الذي يبذلو العامميف داخؿ

المؤسسة (الو ازرة) مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ وغايات المؤسسة.
عناصر األداء :

عناصر األداء تنعكس بشكؿ مباشر عمى الموظؼ ،والذي بدوره يقوـ باإلطبلع عمييا بغية تحسيف

مستوى أدائو والذي بدورة يؤدي إلى تحسيف مستوى أداء المؤسسة ككؿ ،وىناؾ مجموعة مف العناصر
والمكونات األساسية لؤلداء وبدونيا ال يمكف الحديث عف وجود أداء فعاؿ ،وذلؾ ألىميتيا في قياس
وتحديد مستوى األداء لمعامميف ،وقد إتجو الباحثوف لمتعرؼ عمى عناصر أومكونات األداء مف أجؿ

الخروج بمزيد مف المساىمات لدعـ وتنمية فاعمية أداء العامميف الوظيفي ( المصري.)288:2001،

فاألداء الفعاؿ ألي موظؼ يعني تحقيؽ نتائج معينة يتطمبيا ذلؾ العمؿ ،مف خبلؿ قياـ الموظؼ

بأعماؿ ومياـ معينة تتفؽ وسياسات واجراءات وظروؼ بيئة التنظيـ الذي يعمؿ فيو ذلؾ الموظؼ ،إف
األداء الفعاؿ ألي موظؼ ىومحصمة تفاعؿ عوامؿ كثيرة والشكؿ رقـ ( )6التالي يوضحيا.
شكؿ رقـ (( : )6نموذج األداء الفعاؿ)

المصدر ( :درة والصباغ)306:2008،

وكذلؾ أوضح كؿ مف()Adam and Jex,1999:72عناصر األداء في النقاط التالية :
65

ٔ .تخطيط األداء ويتضمف(:تحديد األىداؼ ،تحميؿ األداء الحالي ،تحديد األداء المطموب،تحميؿ المعايير).
ٕ .تنظيـ األداء ويتضمف (:المسؤوليات والمياـ ،قنوات االتصاؿ ،الموائح والقوانيف ).

ٖ .توجيو األداء ويتضمف(:تبسيط اإلجراءات ،اإلرشاد ،التغذية العكسية ،تصحيح األخطاء ،مبلحظة التقدـ).
ٗ .تقييـ أالداء ويتضمف (:القصور في األداء ،الميارات المتوفرة ،الميارات المستيدفة ،العدالة والرضا،
بيانات إتخاذ الق اررات المرتبطة باألفراد ،مراقبة األداء وتوثيقو ،مكافأة السموؾ اإليجابي والتقدـ نحواألىداؼ،

الوصوؿ إلى تحسيف أداء األفراد والمنظمة ) وباإلضافة إلى ما سبؽ مف العناصر فاف ىناؾ عناصر
إضافية أخرى لؤلداء تتمثؿ في(:كمية العمؿ المنجز،المثابرة والوثوؽ،نوعية العمؿ) (شاىيف.)43:2010،
معدالت األداء
ويري الشريؼ ( )45:2014إف الحكـ عمى األداء وتقييمة يتطمب وصؼ معدالت األداء ،وقد يعتبر

معدؿ األداء ىدفاً أوأداة تخطيطية أوانعكاس لخطة أواجراء يستخدـ ألداء نشاط معيف ،كما أف تقدير
معدالت األداء يختمؼ مف مجتمع ألخر ومف مؤسسة ألخرى وذلؾ حسب الظروؼ البيئية المحيطة
بالمؤسسسة ،وتكمف أىمية معدالت األداء في أنيا تحقؽ األىداؼ التالية :

ٔ .وضع مواصفات محددة لمعمميات وأوجو النشاط والخدمات قبؿ البدء في العممية مف أجؿ قياسيا.
ٕ .توضيح مستوى األداء المطموب أوالمرغوب فيو مف خبلؿ توفير مؤشرات قابمة لمقياس.
ٖ .المعاونة عمى قياس األداء الفعمي لمعامميف.

ٗ .الفيـ المتبادؿ بيف الرؤساء والمرؤوسيف ألف تصرفات الجميع تحكميا معايير محددة مسبقاً.
٘ .توفير األسس السميمة لمعالجة المشكبلت أواإلنحرافات التي تعيؽ فعالية األداء.

وتتـ ىذه العممية مف خبلؿ خمسة خطوات يوضحيا الشكؿ رقـ ( )7وىي:

شكؿ رقـ (( : )7وصؼ معدالت األداء الوظيفي)
إختر
سجل
حلل
قس

إجمع
حدد
المصدر  :جرد بواسطة (السكراف)57:2004،
وتـ تمخيص كؿ خطوة مف الخطوات السابقة عمى النحوالتالي (الشريؼ:)83:2014،
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ٔ -اإلختيار :إختيار أنسب األعماؿ لقياسيا ،فقد يكوف موضوع األداء عمبلً جديداً لـ يسبؽ قياسو،

أوتغيير بطريقة أداء العمؿ تتطمب تحديد زمف نمطي جديد أوشكاوى العامميف مف ضيؼ الوقت المسموح
بو ألداء عمؿ معيف ،أوغيره مف األسباب.

ٕ -التسجيؿ :وىذه الخطوة تركز عمى تسجيؿ الحقائؽ والبيانات المتعمقة بالظروؼ التي يتـ فييا

العمؿ واألساليب وعناصر النشاط وتتضمف ىذه المرحمة توصيؼ العمؿ وتقسيمو إلى عناصر تمثؿ األداء
الظاىرة في النشاط المحدد.

ٖ -التحميؿ اإلنتقادي :وىذه الخطوة تركز عمى إختيار البيانات المسجمة إنتقادياً لمتأكد مف إستغبلؿ

الوسيمة والحركات األكثر فاعمية وعزؿ العناصر الغريبة التي ال تساعد عمى اإلنتاجية.

ٗ -القياس :وتختص ىذه الخطوة بقياس كمية العمؿ المستغمة بكؿ عنصر ومصطمحات الوقت

وبإستعماؿ األسموب الفني المناسب لقياس العمؿ.

٘ -التحديد :وتتـ ىذه الخطوة بتحديد سمسمة النشاطات تحديداً دقيقاً وتحديد طريقة التشغيؿ التي حدد

ليا الوقت ،وتحديد الوقت القياسي لمنشاط واألساليب المعينة.
محددات األداء (السكراف:)62:2004،

أداء العمميف ىواألثر الصافي لجيودىـ التي تبدأ بالجيد المبذوؿ والقدرات واإلدراؾ لمدور والمياـ ،وىذا

يعني أف األداء ىوموقؼ معيف يمكف أف ينظر إليو عمى أنو ناتج لمعبلقات المتداخمة بيف كؿ مف :

الجيد ،القدرات ،إدراؾ الدور ،ولتحديد مستوى األداء الوظيفي لمعامميف ،فإف األمر يتطمب معرفة العوامؿ
التي تحدد ىذا المستوى وماىية التفاعؿ بينيا ،ونظ اًر لتعدد ىذه العوامؿ وصعوبة معرفة درجة تأثير كؿ
منيا عمى األداء ،واختبلؼ نتائج الدراسات السابقة التي تناولتيا ،فإف الباحثيف يواجيوف صعوبات في
تحديد العوامؿ المؤثرة عمى األداء ،بينما يرى مجموعة مف الباحثيف أف ىذه الصعوبة في تحديد العوامؿ

التي تحكـ األداء ترجع لؤلسباب التالية:

ٔ -محددات أداء فئة ليست ىي محددات أداء فئة أخرى.
ٕ -محددات أداء األفراد العامميف في مؤسسة ليست بالضرورة ىي نفسيا محددات أداء األفراد العامميف
في مؤسسة أخرى.

ٖ -العوامؿ البيئية الخارجية ليا آثر سمبي أوايجابي في تحديد محددات األداء.

ويرى مرسي والصباغ أف األداء يتأثر بالموقؼ ،فالموظؼ وما يمتمكو مف معرفة وميارة ورغبة واىتماـ

وقيـ ودوافع يعد محدداً رئيسياً في تحديد مستوى األداء والوظيفة بما تتطمبو مف مياـ وواجبات وما تفرضو
مف تحديات ،وما تقدمو فرص لمنموالوظيفي تعد أيضاً محدداً رئيساً في تحديد مستوى األداء ،والموقؼ بما

يتضمنو مف بيئة تنظيمية وما توفره مف موارد مادية ،وىيكؿ تنظيمي مرف أوجامد ،وأساليب الوقاية،وأنماط

القيادة يعد محدداً رئيساً في تحديد مستوى األداء (الزيبؽ،)44:2004،ولقد حاولت مجموعة مف عمماء

اإلدارة إعداد نموذج لمحددات األداء حيث قدـ ( )Porterوزميمو ( )Lawlerنموذجاً يستند إلى ثبلثة
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عوامؿ رئيسية ىي:حصيمة الجيد المبذوؿ ،والخصائص الشخصية ،وادراؾ الفرد لدوره الوظيفي ،فالجيد
المبذوؿ في العمؿ يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمؿ ومدى دافعتيو لؤلداء ،بينما فعالية ىذا الجيد

يتوقؼ عمى قدرات الفرد وخبراتو السابقة ،أما إدراؾ الفرد لدوره الوظيفي فيتمثؿ في سموكو الشخصي أثناء

األداء وتصوراتو وانطباعاتو عف الكيفية التي يمارس بيا دوره في المنظمة(العجمة.)67:2009،

ويرى سميماف ( )34:2009أف األداء ال يتحدد مف خبلؿ توافر أوعدـ توافر بعض المحددات ،وانما

ىي نتيجة لمحصمة التفاعؿ بيف ثبلثة محددات رئيسية عمى النحوالتالي:
ٔ -الدافعية الفردية( :شاىيف.)45:2010،
ٕ -مناخ العمؿ( :الشريؼ.)44:2014،

ٖ -القدرة عمى أداء العمؿ( :شاىيف.)45:2010،

ويوضح العطوي ( )26:2013أف المقدرة والرغبة في العمؿ يتفاعبلف معاً في تحديد مستوى األداء أي

أف تأثير المقدرة عمى العمؿ عمى مستوى األداء يتوقؼ عمى مدى قدرة الشخص عمى القياـ بالعمؿ مف

خالؿ المعادلة التالية:

مستوى األداء = المقدرة عمى العمؿ × الرغبة في العمؿ.

1

أىـ العوامؿ المؤثرة عمي األداء :

يصعب تحديد كافة العوامؿ المؤثرة في فاعمية األداء ،ألنو مجاؿ واسع متشعب األبعاد ،والف تمؾ

العوامؿ متعددة يخضع بعضيا لسيطرة الموظؼ بينما بعضيا األخر يخرج عف سيطرتو
فاألداء=القدرة×البيئة×الدافعية ،كما يعزى بعض الباحثيف تمؾ الصعوبة إلى القصور في فيـ طبيعة
التفاعؿ بيف محددات األداء الوظيفي(الزيبؽ ،)46:2004،وقد ذكر (درة والصباغ )423:2008،أىميا:
ٔ .غياب األىداؼ المحددة.

ٕ .عدـ المشاركة في اإلدارة.
ٖ .اختبلؼ مستويات األداء.

ٗ .مشكبلت الرضا الوظيفي.
٘ .التسيب اإلداري.

وتؤثر في مستوى أداء العامميف عوامؿ كثيرة ،ومنيا ما يؤثر عمى أداء الفرد بشكؿ عاـ ومنيا ما يؤثر

فيو بشكؿ غير مباشر ،ولكف الدراسة تبحث في المتغيرات التي تؤثر عمى تحسيف أداء العامميف في

الو ازرات الفمسطينية فبلبد مف تناوؿ أىـ العوامؿ التي تؤثر في أداء العامميف مف وجيات نظر مختمفة.
فقد أجمؿ (الطياف )45:2000،أىـ العوامؿ التي تؤثر في مستوى أداء األفراد كما يمي:

ٔ .أىداؼ وقيـ الموظؼ وعبلقتو بأىداؼ المؤسسة.

ٕ .الخصائص الديمغرافية لمفرد ( العمر ،الجنس ،الحالة اإلجتماعية ).
ٖ .القدرة الذىنية والسمات الشخصية.
ٗ .الحوافز.
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٘ .عبلقات العمؿ.
 .ٙالتكنولوجيا والتدريب.

وترى (حسف )78:2001،أف أىـ العوامؿ التي تؤثر في مستوى أداء العامميف تكمف فيما يمي:
ٔ .الظروؼ المادية مثؿ المعدات واألدوات واإلضاءة والح اررة.
ٕ .العوامؿ التنظيمية مثؿ اإلشراؼ والتنظيـ والسياسات التنظيمية.

أما (الحاج قاسـ )39:1999،و(الدحمة )112:2003،فقد أجمموا العوامؿ بما يمي:
ٔ .برامج التدريب.

ٕ .خصائص ومتطمبات العمؿ.
ٖ .الرقابة الفعالة.

ٗ .نظاـ األجور والحوافز.
٘.

المعمومات والميارات.

 .ٙالخصائص الديمغرافية مثؿ ( الجنس ،العمر ،المستوى الوظيفي ).

يتضح مما سبؽ أف تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية يرتبط بالعديد مف المؤثرات الداخمية

والخارجية التي تنعكس في مستوى أدائيـ ،وتختمؼ ىذه المؤثرات بإختبلؼ اليدؼ الذي تقوـ عمية

الدراسة ،وعمية فقد تناولت ىذه الدراسة دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية حتى يتسنى اإلستفادة مف الدراسات السابقة لمباحثيف ونتائج ىذه الدراسة في تحديد الميارات

التي تؤثر عمى تحسيف أداء العامميف مف كافة الجوانب ،بيدؼ الحصوؿ عمى خبلصة نتائج الدراسات

التي تناولت ىذا الموضوع لمعمؿ عمى تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية بشكؿ أفضؿ ،بما
يعود بالنفع عمى أداء العامميف والو ازرة ككؿ.
عممية تحسيف األداء :
التحسيف في المغة :
" الحسنة ضد السيئة ،والتحسيف جعؿ كؿ شيء أفضؿ مما سبؽ"( الفيروز آبادي.)1096:2003،
تحسيف األداء إصطالحاً :

" إستخداـ جميع الموارد المتاحة لتحسيف المخرجات وانتاجية العمميات ،وتحيقيؽ التكامؿ بيف التقنية

الصحيحة التي توظؼ رأس الماؿ بالطريقة المثمى " ( الخزامي عبد الحكيـ.)11:2012،
ويعرؼ تحسيف األداء إجرائياً بأنو :

" إستخداـ العامميف في الوزارت الفمسطينة الميارات والموارد واإلمكانيات المتاحة داخؿ كؿ و ازرة

لتحسيف إنتاجية العمؿ بكفاءة وفعالية وتحقيؽ األىداؼ في أقصر وقت ممكف ،وأقؿ تكمفة وجيد ".
تعريؼ تحسيف األداء (صياـ:)48:2010،
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تحسيف األداء ىومحاولة النيوض بالشئ إلى ٍ
حالة أفضؿ أوالمحافظة عمييا وتطويرىا إذا كانت جيدة
وذلؾ بإستخداـ جميع الموارد المتاحة لتحسيف المخرجات واألداء وباإلعتماد عمى مقاييس لقياس األداء

المخطط لو وباإلعتماد عمى التغذية العكسية الدقيقة لتوافر ىذه المعمومات وعرضيا عمى العامميف لغرض
تصحيح اإلنحرافات ثـ تطبيؽ ٌمدخبلت تحسيف األداء،ويتطمب لتحسيف األداء أي مؤسسة توازف العناصر
التالية(:الجودة،اإلنتاجية،التكنولوجية،التكمفة)ويطمؽ عمى ىذا المنيج المتكامؿ" إدارة التحسيف الشامؿ".
أىداؼ عممية تحسيف أداء العامميف
يستخدـ المدراء والمشرفيف عممية تحسيف األداء لتحقيؽ التالي (العبادي: )5:1997،
ٔ .تخطيط أداء األفراد.

ٕ .وضع أىداؼ بشكؿ ينتظـ ويتفؽ مع األىداؼ التنظيمية.
ٖ .وضع توقعات األداء.

ٗ .قياس األداء الحقيقي لمشخص مقابؿ األداء المرغوب.

األسس لتمييز أداء األفراد.
٘ .توافر ٌ
 .ٙاليػػدؼ األساسػػي مػػف العمميػػة ىولت ػوافر المعمومػػات عػػف أداء األف ػراد لمعمػػؿ ال سػػيما أف مثػػؿ ىػػذه

المعمومات ذات أىمية في خدمة أغراض أخرى.
 .ٚتحديد اإلحتياجات التدريبة.

 .ٛتحديد األجور والمكافئات والرواتب والتغيرات في منصب ومواقع العمؿ.
 .ٜتوجيو وتبادؿ اإلستشارات مع اإلدارة فيما يتعمؽ بتحسيف األداء.

أ.

تحميؿ األداء  :إف أسموب تحميؿ األداء يقوـ عمى تحميؿ أسباب سوء األداء قبؿ وصؼ الحموؿ،

ويوجد أسموباف ليذا األمر ىما (قنوع:)13:2008،
ٔ .أسموب العبلج التشخيصي.
ٕ .أسموب العبلج السريع.

وحتى يستطيع المدير القياـ بالتحميؿ الناجح ألداء العامميف يجب أف يتوافر في المدير عدة شروط أىما:
ٔ .أف يكوف المدير ذوكفاءة عالية في العممية التي يؤدييا الفريؽ.
ٕ .أف يمتمؾ ميارات التعامؿ مع األفراد لبناء الثقة معيـ.

ٖ .خمؽ الثقة والمصداقية لمواجية البحث عف الحؿ األفضؿ.
ٗ .القدرات التنظيمية.

٘ .الكاريزما القيادية لممدير.

 .ٙالقدرة عمى أإلبداع واالبتكار لوضع حموؿ مناسبة.
 .ٚالشجاعة المناسبة.

 .ٛالقدرة عمى تبصر األشياء.
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معايير األداء :
يتـ وضع معايير أداء دقيقة وواضحة مف خبلؿ عدة طرؽ أىمياً(اليور: )73:2006،

ٔ .إستخداـ تقنية العصؼ الذىني والتفكير اإلبداعي.
ٕ .ترتيب األولويات حسب أىميتيا ودرجة صعوبتيا.
ٖ .وضع أولويات ضمف األولويات.

ٗ .إستخداـ عناصر الجودة والكمية والوقت والعممية في صياغة المياـ وتحديد طرؽ قياس التنفيذ

فييا.

٘ .مراجعة معايير األداء السابقة المستخدمة والعمؿ عمى تقييـ مدى فائدتيا في قياس أداء العمؿ.
 .ٙمناقشة المعايير مع المديريف.
عناصر إدارة التحسيف الشامؿ :
تتكوف إدارة التحسيف الشاممة مف خمسة عناصر أوطبقات أساسية يوضحيا الشكؿ رقـ ( )8التالي
(المربع:)65: 2004،






أوالً :التوجيو.

ثانياً :المفاىيـ األساسية.
ثالثاً :عمميات التسميـ.

رابعاً :التأثير التنظيمي.

خامساً :المكافآت واالعتراؼ بالفضؿ.
شكؿ رقـ (( : )8عناصر إدارة التحسيف الشامؿ)

المصدر ( :المربع)65:2004،
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خطوات تحسيف األداء :
تتحدد خطوات تحسيف األداء باآلتي :

الخطوة األولى :تحميؿ األداء (عايش)50:2008،

الخطوة الثانية :البحث عف جذور المسببات (البمبيسي)26:2012،

الخطوة الثالثة :اختيار وسيمة التدخؿ أوالمعالجة (عايش)51:2008،
الخطوة الرابعة :التطبيؽ (عايش)51:2008،

الخطوة الخامسة :االتصاالت المباشرة (البمبيسي)26:2012،
الخطوة السادسة :المراجعة والمتابعة (العجمة)28:2009،

ويقدـ الشكؿ رقـ ( )9التالي نموذجاً لتحسيف وتطوير األداء كما يتضمف العناصر التالية:
شكؿ رقـ (( : )9نموذج تحسيف وتطوير األداء)

المصدر ( :المالكي)41:2003،

 -1مستوى األداء المطموب :وىوالمستوى المستيدؼ لؤلداء والذي تسعى اإلدارة إلى الوصوؿ إليو
بإستغبلؿ جميع الموارد المتاحة واألنشطة المختمفة.

 -2مستوى األداء الفعمي :وىوالذي يتـ تحقيقو فعبلً نتيجة لمجيود واألنشطة المبذولة خبلؿ فترة زمنية

محددة.

 -3فجوة األداء :وتظير حيف إختبلؼ األداء الفعمي عف األداء المستيدؼ بالسمب،لذا يجب عمى

اإلدارة معاجمة ىذه الفجوة لئلرتقاء بمستوى األداء الفعمي واألداء المستيدؼ والتعرؼ عمى أسبابيا ،ومف
ثـ إختيار الطريقة المثمى لعبلجيا.

 -4تحميؿ الفجوة :ويتـ مف خبللو تحميؿ الفجوة بيف األداء الفعمي واألداء المستيدؼ والتعرؼ عمى

أسبابيا ،ومف ثـ إختيار الطريقة المثمى لعبلجيا.

 -5برنامج العمؿ لتحسيف األداء :ويتـ مف خبللو وضع المدخؿ العبلجي موضوع التطبيؽ ،فإف

نجحت مساعي النجاح وارتفع مستوى األداء إلى المستوى المستيدؼ ،يجب متابعة الموقؼ لمتأكد مف

إستم اررية التحسف ،أوتستمر دورة النظاـ في حالة عدـ نجاح المدخؿ العبلجي.
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2

أثر االلتزاـ بالميارات الناعمة عمى تحسيف األداء :
الشكؿ رقـ ( : )10آثر الميارات الناعمة عمى تحسيف األداء.

المهارات
الناعمة

زمن اقل فً أداء العمل

إنتاجٌة
مرتفعة

خدمات أكثر
المصدر ( :كميفمند)12:1972،

منيجية تحسيف االداء :
يتكوف نظاـ تحسيف الخدمات الحكومية مف خمس مراحؿ لتطبيقو ،فيي تيدؼ إلى تحديد إحتياجات

متمقي الخدمات ومحاولة تمبيتيا ،كما تعتمد عمى مفيوـ التحسيف المستمر الذي يعني أف المؤسسات تقيس

األداء بإستمرار وفؽ المعايير الموضوعة لمخدمات ،وتبحث بإستمرار عف طرؽ لتحسيف ىذه المعايير،
كما ىومبيف في الشكؿ رقـ ( )11التالي :
شكؿ رقـ (( : )11نموذج تحسيف األداء)

رحذ٠ذ احز١بجبد
ِزٍم ٟاٌخذِخ

رحذ٠ذ اٌخذِبد
ِٚؼب١٠ش٘ب
ٔٚشش٘ب

رمذُ٠
اٌخذِبد

ل١بط
األداء

رحغٓ١
األداء

المصدر ( :وزارة تطوير القطاع العاـ )5:2010،
طرؽ تحسيف األداء:
حدد (الفايدي )88:2008،ثالثة مداخؿ لتحسيف األداء وىي:


المػدخؿ األوؿ :تحسػيف الموظػؼ :إف تحسػيف الموظػؼ أكثػر العوامػؿ صػعوبة فػي التغييػر،

فالموظؼ بحاجة إلى تغيير أوتحسيف في األداء ،فيناؾ عدة وسائؿ إلحداث التحسيف في أداء وىي:

الوسيمة األولى :وتتمثؿ في التركيز عمى نواحي القوة وما يجب عممو واتخاذ إتجاه إيجابي عف

الموظؼ بما في ذلؾ مشاكؿ األداء التي يعاني منيا واإلعتراؼ بأنو ليس ىناؾ فرد كامؿ وادراؾ حقيقة
أنو ال يمكف القضاء عمى جميع نواحي القصور والضعؼ لدى الموظؼ وتركيز جيود التحسيف في األداء
مف خبلؿ أساليب اإلستفادة مما لدى الموظؼ مف مواىب جديدة وتنميتيا.
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الوسيمة الثانية :وتتمثؿ في التركيز عمى التوازف بيف ما يرغب الفرد في عممو وبيف ما يؤديو بإمتياز،
واف وجود العبلقة السببية بيف الرغبة واألداء تؤدي إلى إحتماالت األداء الممتاز مف خبلؿ السماح لؤلفراد
بأداء األعماؿ التي يرغبوف أويبحثوف عف أدائيا وىذا يعني توفير اإلنسجاـ بيف األفراد واىتماماتيـ والعمؿ

الذي يؤدى في المؤسسة.

الوسيمة الثالثة  :الربط باألىداؼ الشخصية حيث يجب أف تكوف مجيودات تحسيف األداء مرتبطة

ومنسجمة مع إىتمامات وأىداؼ الموظؼ واإلستفادة منيا مف خبلؿ إظيار أف التحسيف المرغوب في

األداء سوؼ يساىـ في تحقيؽ ىذه اإلىتمامات مما يزيد مف تحقيؽ التحسينات المرغوبة لمموظؼ.


المدخؿ الثاني :تحسيف الوظيفة :

إف التغير في مياـ الوظيفة يوفر فرصاً لتحسيف األداء حيث تساىـ محتويات الوظيفة في تدني مستوى

األداء إذا كانت مممة أوميبطة لميمـ أواذا كانت تفوؽ ميارات الموظؼ أوتحتوي عمى مياـ غير مناسبة

أوغير ضرورية ،واف نقطة البداية في دراسة وسائؿ تحسيف األداء في وظيفة معينة ىي معرفة مدى
ضرورة كؿ ميمة مف مياـ الوظيفة خصوصاً مع اإلستمرار في أداء بعض المياـ حتى بعد زواؿ منفعتيا
وتكرار أداء مياـ خاصة بإدارة معينة بيف إدارات أوأقساـ داخؿ المؤسسسة بسبب عدـ ثقة اإلدارات

واألقساـ فيما بينيا في أداء المياـ عمى وجو صحيح ،وعمى ذلؾ يجب تقميص الوظيفة إلى عناصرىا
األساسية فقط ،ومف وسائؿ تحسيف الوظيفة إتاحة الفرصة لمموظفيف مف وقت آلخر لممشاركة في فرؽ
عمؿ أومجموعات مياـ أولجاف وتوفير الطرؽ ليـ لممساىمة في حؿ مشاكؿ المؤسسة.


المدخؿ الثالث :تحسيف الموقؼ :

إف الموقؼ أوالبيئة التي تؤدى فييا الوظيفة تعطي فرصاً لمتغيير ،مما يؤدي إلى تحسيف األداء مف

خبلؿ معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية والطريقة التي يتـ بيا تنظيـ الجماعة ووضوح خطوط
االتصاؿ والمسؤولية والفعالية المتبادلة مع اإلدارات ومع الجميور المستفيد مف الخدمة المؤسسة (الو ازرة).

وبذلؾ ترى الباحثة أف  :طرؽ تحسيف األداء تشمؿ ثبلثة مداخؿ لتحسيف األداء وىي " تحسيف

العامميف ،تحسيف العمؿ ،تحسيف الموقؼ " وبذلؾ يتـ تحديد نقاط الضعؼ والتي تحتاج إلى تحسيف لؤلداء
مف خبلؿ النشاطات العممية ولكافة المستويات في الو ازرات الفمسطينية فكاف أبرزىا التالي :
ٔ .عدـ إمتبلؾ بعض الموظفيف ليدؼ واضح يمكف تحقيقو.
ٕ .عدـ م ازولة العمؿ المناسب.

ٖ .عدـ إمتبلؾ الموظفيف لؤلدوات البلزمة لؤلداء الفعاؿ وضعؼ األداء الشخصي لدييـ.
ٗ .عدـ توفير فرص النجاح والذي أدى إلى ضياع الجيود وزيادة اإلحباط.
٘ .عدـ وجود خطط إدارية واضحة ومراقبة مف الجيات العميا.

لذا مف الضروري اإلىتماـ بفكرة وضع أسس صحيحة لمتدريب الذي يصؿ باإلدارة والعامميف لئلداء

الفعاؿ وتطبيؽ نظريات التنمية البشرية في إطار التدريب الوظيفي لتحسيف قدرات الموظفيف وجعؿ أدائيـ
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ذوفاعمية أعمى واتضح أف اإلعتماد عمى تقييـ األداء في نياية السنة اليعتبر العامؿ المحفز والوحيد
لتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ولكف المشكمة الحقيقية ىوفي كيفية إدارة ىذا األداء وتوجييو

بالشكؿ الصحيح وأيضاً أنو جعؿ اإلىتماـ بتطبيؽ مباديء التنمية البشرية في الو ازرات يساعد في جعؿ

القيادات العميا وصانعوا القرار فييا يكونوف قادريف عمى تطبيؽ الخطط الصحيحة والسميمة وتحقيؽ اداء

افضؿ لو ازراتيـ وتحقيؽ أىدافيا.

وعميو يتضح أف أىـ العوامؿ التي تؤثر في أداء العامميف الفعاؿ داخؿ اال لوزارة وبشكؿ عاـ ىي :
ٔ .الوضع االداري داخؿ الو ازرة والذي يركز فيو بتطبيؽ إسموب اإلدارة الحديثة في التخطيط وتحديد

المياـ والواجبات والصبلحيات.

ٕ .تنظيـ العمؿ وتوزيع العامميف بشكؿ صحيح.
ٖ .إستخداـ التقنيات الحديثة في م ازولة العامميف لعمميـ وتحفيزىـ عمى ذالؾ.
ٗ .تطوير أساليب التدريب لكؿ مرحمة وظيفية في العمؿ.

٘ .تنمية وتحفيز ثقافة األداء الناجح وبياف فشؿ األساليب السمبية في العمؿ والذي يؤدي إلى تغيير
بعض المفاىيـ اإلدارية القديمة والمرتبطة بسموكيات وأداء بعض العامميف.

 .ٙتنمية وتطوير البناء النفسي والشخصي لمعامميف وتشجيع وتحفيز قدراتيـ اإليجابية في العمؿ.

فيتـ بذلؾ تحسيف األداء بإنشاء وحدة إدارة األداء الفعاؿ لمعامميف في الوزارة وييتـ بالتالي :
ٔ .توزيع مياـ العامميف حسب متطمبات العمؿ واألىداؼ اإلجرائية البلزمة في الو ازرة.

ٕ .الكشؼ عف مقدار إنجاز األىداؼ اإلجرائية إسبوعياً لكؿ عامؿ في الو ازرة ومتابعتيا.

ٖ .التواصؿ مع العامميف لمعرفة مقدار اإلنجاز ومستوى األداء وفؽ إستمارات المتابعة في الو ازرة.
ٗ .الكشؼ عف معوقات كؿ عامؿ ومناقشة الحموؿ الممكنة مع العمؿ المختص في الو ازرة.
٘ .معرفة الفارؽ الحقيقي بيف اإلنجاز الفعمي والمخطط لكؿ وحدة أوقسـ في الو ازرة.
الخالصة :
وبعد عرض ىذا المبحث المتعمؽ بتحسيف أداء العامميف والذي إشتمؿ عمى(مفيوـ األداء،عناصر

األداء،معدالت األداء،محددات األداء،أىـ العوامؿ المؤثرة في األداء،عممية تحسيف األداء،أثر اإل لتزاـ

بالميارات الناعمة عمى األداء) والتي تساعد في تحسيف األداء والذي يعتبر عصب التطور اإلداري حيث
يتـ مف خبللو متابعة أداء الموظؼ وتحسيف قدراتو الوظيفية وجعؿ نتائج األداء متماشية وسياسة الو ازرة،

وتعطى العامميف القدرة عمى إنجاز المياـ والواجبات الموكمة إلييـ وتطوير قدراتيـ وتحمؿ المسؤليات
والعمؿ تحت الضغط مما لو أثر في األداء المتميز والقدرة عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ ،وبذلؾ يمكف
إستكشاؼ العناصر المترتبة عمى أداء العامميف في الو ازرة مف حيث الكفاءة المينية واإلنتاجية ،األمر

الذي ينعكس أثرة عمى الفعالية الكمية في أداء وخدمات الو ازرة وتحقيؽ الطموحات واإلنجازات المينية

لمعامميف.
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المبحث الرابع  :الو ازرات الفمسطينية
يشتمؿ المبحث الثالث عمى :
مقدمة.
 1مفيوـ ومعنى وزارة.
 2الو ازرات الفمسطينية.
 3اإلطار المؤسسي الناظـ لعمؿ الو ازرات الفمسطينية.
 4المعوقات التي تواجو الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة.
 5المشاكؿ اإلدارية والفنية التي تواجييا الو ازرات عمى أثر تقمب الو ازرات
الفمسطينية.
 6أىـ الميارات داخؿ الو ازرات الفمسطينية.
الخالصة.

76

مقدمة:
تتكوف السمطة الوطنية الفمسطينية مف ثبلث سمطات ،ىي السمطة القضائية والسمطة التشريعية والسمطة

التنفيذية ،ويضمف القانوف فصؿ السمطات الثبلث وينظـ العبلقة بينيـ بحيث يضمف الشفافية والمحاسبة
والمقاضاة ألي مف المسئوليف في أحد ىذه السمطات عند الضرورة وحسب القانوف( القانوف األساسي

المعدؿ لسنة ( ،) 2003أبوشريعة.)74:2014،

وفي الوقت الذي تسممت فيو السمطة الوطنية الفمسطينية قطاع غزة والضفة الفمسطينية ،كاف يعمؿ في

ىذه المناطؽ بمجموعة مف القوانيف والق اررات اإلدارية والعسكرية التي صدرت في خبلؿ الفترات منذ

الحكـ العثماني ،ومف بعده االنتداب البريطاني ،ثـ الحكـ المصري لقطاع غزة والحكـ األردني لمضفة

الفمسطينية ،ثـ إدارة جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حتى قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية ،وقد تـ العمؿ
بموجب ىذه القوانيف حتى تاريخ وصوؿ السمطة بعد إتفاقية أوسمو ،حيث قاـ المجمس التشريعي

الفمسطيني بتعديؿ بعض ىذه القوانيف ،والزاؿ يقوـ بتعديؿ بعض القوانيف واصدار قوانيف جديدة ،ومف
ضمف القوانيف التي أجري عمييا التعديؿ ىوقانوف الخدمة المدنية رقـ (  4لسنة ،)1998ثـ قانوف

الخدمة المدنية المعدؿ رقـ (4لسنة ،)2005الذي يخص موظفي القطاع العاـ العامميف ضمف مؤسسات
السمطة الوطنية الفمسطينية عف طريؽ ديواف الموظفيف العاـ (مركز المعمومات.) 2006،

ويعتبر القطاع الحكومي الفمسطيني حديث النشأة حيث لـ تعرؼ فمسطيف في تاريخيا الحديث وحتى

عاـ  1994قطاعاً حكومياً بسبب الظروؼ التي تعرضت ليا منذ مطمع ىذا القرف ،فمع توقيع اتفاؽ

إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في الثالث عشر مف أيموؿ  /سبتمبر عاـ  1993وتولى السمطة

الوطنية الفمسطينية مسؤولياتيا في األراضي المحررة قامت بإنشاء و ازراتيا الحكومية لمنيوض بوظائفيا

حيث مرت الو ازرات الفمسطينية بالعديد مف التغيرات مف حيث دمج الو ازرات والحاقيا ببعضيا أواستحداث
و ازرات جديدة.
مفيوـ ومعنى وزارة :

اختمؼ المؤرخوف في معنى كممة و ازرة ىؿ ىي مشتقة مف المؤازرة أي المعاونة اومشتقة الثقؿ
والمسؤولية.

فقاؿ إبف خمدوف( : )1978الو ازرة ىي أـ الخطط السمطانية والرتب المموكية الف اسميا يدؿ عمى مطمؽ
اإلعانة ،فاف الو ازرة مأخوذة إما مف المؤازرة وىي المعاونة أومف الوزير وىي الثقؿ ،كأف يحمؿ مفاعمو

أو ازره وأثقالو ،وىوراجع إلى المعاونة المطمقة.

وقاؿ الماوردي في كتابو أدب الوزير أف اسـ الو ازرة مشتؽ مف معناىا واختمؼ فيو ثبلثة أوجو:

أوالً  :الو ازرة مشتقة مف الوزر ،وىوالثقؿ ألنو يحمؿ عف الممؾ أثقالو.

ثانياً  :أنو مشتؽ مف األزر ،وىوالظير ألف الممؾ يقوى بوزيره كقوة البدف بظيره.
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ثالثاً  :أنو مشتؽ مف الوزر وىوالممجأ ومنو قولو تعالى(كبل ال وز) سورة القيامة آية 11أي الممجأ ،ألف

الممؾ يرجع إلى رأيو ومعونتو ،ألف عميو مدار السياسة واليو تفرض األمواؿ ،وقد قاؿ بعض مموؾ
الفرس الوزراء ساسة األعماؿ وحازه األمواؿ.
الوزارة لغة ( :معجـ الوجيز)1989،

مف حكمة وزر " اي المساعدة والمساندة " .
الو ازرة اصطبلحاً( :الموسوعة الحرة ،موقع إلكتروني( ،)2016،كوىف كمود)82:2011،

ذراع حكومي مسؤوؿ ومختص بتسيير إحدى القطاعات وادارتيا بشكؿ يتماشى مع

سياسات الحكومة وتتبع غالبا إلى مجمس الوزراء ورئيس الوزراء ويمحؽ بالو ازرة عادة عدد مف األقساـ
والوكاالت

والمكاتب

والمجاف

االستشارية

يسمى وزير وىوالمنصب األعمى في الو ازرة.

واألجيزة

التنفيذية

تقع

تحت

إدارة

شخص

الو ازرات الفمسطينية :
لمحة تاريخية:
ورثت السمطة الفمسطينية قانونيف يحكماف شئوف الوظيفة العامة ،أحدىـ  :في الضفة الغربية وىونظاـ

الخدمة المدنية األردني رقـ  23لسنة ، 1966واآلخر في قطاع غزة ،وىوأساس الخدمة العامة لسنة
 ،1988ونظ اًر لئلختبلفات بيف القانونيف ،أصدر رئيس السمطة الفمسطينية بتاريخ1994 /10/11 :ـ

ق ار ًار يقضي بإنشاء ديواف الموظفيف العاـ " تكوف ميمتو اإلشراؼ عمى شؤوف الوظيفة العامة " ،وقد قاـ

ديواف الموظفيف العاـ بإعداد مسودة قانوف بشأف الخدمة المدنية ،ألجؿ تطبيقو عمى كافة األراضي
الفمسطينية ،وقد صادؽ الرئيس عمى تمؾ المسودة في ،1996/04/01ثـ بدأ ديواف الموظفيف العاـ

بتطبيؽ مسودة القانوف المذكورة فور المصادقة عمييا ،خصوصاً فيما يتعمؽ بالمسائؿ المالية واإلدارية،

واستمر العمؿ وفقاً لتمؾ المسودة حتى إصدار قانوف الخدمة المدنية لسنة 1998ـ.

النشأة والتبعية:

تعتبر الو ازرة أسمى الرتب السمطانية وليست مف محدثات اإلسبلـ بؿ ىي فارسية األصؿ إتخذىا
المسمموف في عيد الدولة العباسية ،ألنو كاف الخميفة يستعيف بمف يشد أزره أويعاونو في الحكـ فيي
تتصؿ بعيد اإلسبلـ ،ألف النبي (صمّى ا﵀ عميو وسمـ) نفسو كاف يشاور أصحابو ويفاوضيـ في ميماتو

العامة والخاصة ،ولكنيا لـ تكف وظيفة رسمية ليا وزنيا ومكانتيا  ،ولـ يكف لو الحؽ بالتصرؼ  ،وال
يوجد لو راتب شيري إال في زمف الدولة العباسية.

ونشأت المؤسسات العامة " الو ازرات " في العصر الحديث نتيجة التطورات المتبلحقة ،اإلقتصادية
والسياسيةأواإلجتماعية واإلدارية وتيدؼ إلى تحقيؽ النفع العاـ والمصمحة العامة لممجتمع.

فعرؼ أبوجاسر ( )57:2010القطاع الحكومي في أي دولة " الو ازرات " بأنيا  " :ذلؾ القطاع الذي
يعمؿ عمى تقديـ خدمات أساسية مطموبة لضماف النظاـ العاـ ،ويصعب تسويقيا لؤلفراد بثمف ،وعادة
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ما تموؿ أنشطتيا الموازنة العامة لمدولة والتي تؤمف إيراداتيا بالدرجة األولى مف الضرائب عمى الشعب،
لئلسياـ في تحمؿ نفقات الخدمة العامة ".

ويعتبر القطاع الحكومي الفمسطيني " الو ازرات " حديث النشأة ،حيث لـ تعرؼ فمسطيف في تاريخيا
الحديث وحتى عاـ 1994ـ قطاعاً حكومياً ،وذلؾ بسبب الظروؼ التي تعرضت ليا منذ مطمع ىذا

القرف ،فمع توقيع اتفاقية إعبلف المبادئ الفمسطينية اإلسرائمية في الثالث عشر مف أيموؿ  /سبتمبر
1993ـ وتولت السمطة الوطنية الفمسطينية مسئوليتيا في االراضي المحررة قامت بإنشاء و ازراتيا

الحكومية لمنيوض بوظائفيا ،حيث مرت الو ازرات الفمسطينية بالعديد مف التغييرات مف حيث دمج
الو ازرات والحاقيا ببعضيا البض أواستحداث و ازرة جديدة ( كبلب.)81:2005،

فالو ازرات الفمسطينية ىي الجية الحكومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس نشاطاً محدداً لتحقيؽ
بناء عمى نص نظامي يحدد ذلؾ ،فالقانوف اإلداري يبيف
المصمحة العامة في إطار الرقابة اإلدارية ً
التنظيـ اإلداري لمو ازرة ويمنحيا الشخصية المعنوية ويحدد نشاطيا اإلداري مع بياف مدى الرقابة اإلدارية

عمييا (عساؼ.)312:2005،

وقد شيدت الفترة مف عاـ 1994ـ وحتى نياية عاـ 2014ـ تشكيؿ إثنى عشر حكومة حيث شكمت
التغيرات المتبلحقة في ىيكمية الحكومة الفمسطينية التي تكوف و ازرات السمطة الفمسطينية عنصر عدـ

إستقرار ،إضافة إلى العناصر األخرى التي إنعكست عمى تطوير سوء التنظيـ اإلداري وزيادة مظاىر
الخمؿ واإلرباؾ في الجياز اإلداري (أبوشريعة.)75:2014،
اإلطار المؤسسي الناظـ لعمؿ الو ازرات الفمسطينية :
.1

إتفاقٌة أوسلو1993م.

.2

اٌمبٔ ْٛاألعبع ٟاٌّؼذي ٌؼبَ2003م .

.3

لبٔ ْٛاٌخذِخ اٌّذٔ١خ سلُ ٌ 4غٕخ 1998م.

.4
.5

نظام الخدمة المدنٌة رقم  23لسنة 1966م المعمول به فً محافظات الضفة الغربٌة.
أٔظّخ ٚأعظ اٌخذِخ اٌؼبِخ ٌغٕخ  َ1988اٌّؼّٛي ثٙب فِ ٟؾبفظبد غضح.

المعوقات التي تواجو الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة :
أ.

المعوقات التنظيمية:

إف وجود ىيكؿ تنظيمي داخؿ المنظمة يمثؿ ضرورة لوضع أساس سميـ لتنظيـ وتنسيؽ العمؿ والعبلقات

داخميا ،سواء عمى مستوى اإلدارات مع بعضيا ،أوعمى مستوى األفراد العامميف داخؿ كؿ إدارة عمى
حده ،إذ يبيف الييكؿ التنظيمي توزيع السمطات والمسؤوليات عمى الوظائؼ بالمستويات اإلدارية

المختمفة ،كما يبيف وسائؿ االتصاؿ الرسمي بينيا ،ومستويات اإلشراؼ عمييا ( حسف.)94:1985،

ولعؿ السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو ،ما ىي المعوقات التنظيمية التي قد تواجييا الو ازرات الفمسطينية،

والتي قد تتسبب في إضعاؼ قدرتيا عمى أداء عمميا بالكفاءة والفعالية المرجوة ،وفي ىذا المجاؿ نجد
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أف مف اإلشكاليات التي تؤثر عمى قدرة الو ازرات الفمسطينية عمى القياـ بعمميا ما يمي  :عدـ سبلمة
ومبلءمة البناء الييكمي التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية ككؿ ،إضافة إلى عدـ وجود فصؿ في المياـ

لمعامميف ومف ثـ تداخؿ السمطات والمسؤوليات فيما بينيـ ،وما يؤكد أىمية ىذه النقاط ،ما ذكرتو إحدى
الدراسات مف أف الييكؿ التنظيمي ألي مؤسسة عامة يشمؿ ثبلث ركائز أساسية ىي  :رسـ الييكؿ

الوظيفي ،والوصؼ الوظيفي ،والمسمى الوظيفي ،ومف ثـ فإف أي خمؿ يصيب أي ركيزة مف ىذه الركائز
فإنو سوؼ يعيؽ أداء األعماؿ داخؿ الو ازرة ،ويضعؼ قياميا بالكفاءة والفاعمية المطموبة ،ىذا ويندرج
كذلؾ ضمف المعوقات الخاصة بالييكمية (حرب.)18:2003،

ويبيف الييكؿ التنظيمي المستويات اإلدارية المختمفة ،ونطاؽ اإلشراؼ ،وشبكة االتصاؿ الرسمية التي
يتعيف عمى العامميف إجراء االتصاالت مف خبلليا وعدـ تجاوزىا ،كما يساعد في تحديد المسؤوليات

ونطاقيا ،واالرتباطات اإلدارية ،والمساءلة التي يخضع ليا العامموف أماـ المستويات العميا عف أدائيـ
وانجازاتيـ ،باإلضافة إلى تحديد السموؾ المطموب مف الفرد إتباعو مف خبلؿ نوع الوظيفة التي يشغميا،
والمسؤوليات المستندة إلييا ،ونطاؽ اإلشراؼ والتخصص الوظيفي(نصر ا﵀.)24:2002،
المعوقات القانونية :

يتكوف الجياز اإلداري لمدولة مف عدة و ازرات فتقوـ كؿ منيا بأداء وظيفة معينة ،سواء كانت وظيفة

إقتصادية أواجتماعية أوثقافية أوغيرىا لتحقيؽ ىدؼ محدد ،مستخدمة في ذلؾ أنماط سموكية منظمة

ومرتبة بطريقة رسمية ،وكوف ممكيتيا تعود إلى المجتمع ،فإنيا تسعى إلى تحقيؽ المصمحة العامة)حسف،

.(78:2001

وتيدؼ ىذه الو ازرات إلى خدمة المصمحة العامة فإف ذلؾ يستدعي ضبط وتنظيـ أعماليا وفؽ قوانيف

وتشريعات  ،فالموظؼ العاـ ال يعمؿ بِاسمو بؿ يحكـ موقعو في الوظيفة التي عيف عمييا قوانيف وأنظمة

(نصرا﵀.)24:2002،

وترجع أىمية وضع ىذه القوانيف إلى كونيا عامة لجميع الو ازرات الحكومية وأف أي مينة عامة البد أف
يكوف ليا ضوابط وقوانيف تحكميا ،األمر الذي يؤدي إلى توحيد العمؿ اإلداري والمالي والميني فييا،

كما أنيا ممزمة بحكـ كونيا قوانيف لضبط أدائيا ،ىذا وتؤدي إلى تسييؿ عمؿ الو ازرات الفمسطينية إذ
أنيا مستندة عمى قوة القانوف الذي يمنحيا صبلحية القياـ بعمميا بالشكؿ المنصوص عميو.
المشاكؿ اإلدارية والفنية التي تواجييا الو ازرات عمى أثر تقمب الو ازرات الفمسطينية:
مرت الو ازرات الفمسطينية كونيا حديثة النشأة بالعديد مف التغيرات مف حيث دمج الو ازرات والحاقيا
ببعضيا البعض أواستحداث و ازرات جديدة أوالغاءىا كذلؾ تدخؿ الوزراء الكثيؼ في إستحداث ىيكميات

جديدة ،تسكيف موظفيف عمييا داخؿ و ازراتيـ ودوف اإلستناد إلى حاجة حقيقة لمو ازرات ،وفي ظؿ تجاىؿ
التوظيؼ السميـ فكؿ ىذا أثر عمى ىياكميا التنظيمية وسبب ليا الكثير مف المشاكؿ اإلدارية وتداخؿ
صبلحياتيا وعرقمة عمؿ االدارة في الو ازرة وىوما أدى لفشؿ محاوالت متنوعة لرأب الصدع.
80

وفي ظؿ التغيير المضطرد خاصة مف قبؿ الجية التشريعية والتنفيذية ،فإف مياـ اإلدارة تصبح معقدة،
فممبعد التشريعي والقانوني إرتباط قوي بالتغير والتطوير وبعمميات اإلصبلح ،فاإلصبلح يتعيف أف يكوف

في إطار القوانييف التي إالتضاىا المجتمع وأفرادة ( الضيري)26: 2003،
وأىـ ىذه المشاكؿ المترتبة عمى ىذا التغيير ( الموح:)54: 2006 ،
ٔ.

عدـ اإلستقرار في الو ازرات الفمسطينية نتيجة التقمبات والتغيرات في الييكمية الحكومية سواء

ٕ.

إزدواجية ىيكؿ القطاع الحكومي الفمسطيني عبر القياـ بعممية دمج تجميعي بيف جياز اإلدارة

دمج أوفصؿ والغاء لمو ازرات وذلؾ في مدة ليست طويمة نسبياً (مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ).

المدنية وجياز منظمة التحرير الفمسطينية دوف القياـ بعممية تدريب تحويمي حيث نجـ عف ذلؾ إزدواجية

في الييكؿ الوظيفي لمسمطة الفمسطينية الذي أصبح يضـ جيازيف:

*جياز بيروقراطي يمتمؾ الخبرة في تسيير العمؿ اليومي ويتمسؾ بأنماط العمؿ التي دأب عمى إتباعيا
خبلؿ سنوات اإلحتبلؿ الطويمة.

*جياز إداري إشرافي يممؾ الخبرة السياسية والنضالية واإلدراؾ بأىمية إحداث تغييرات جوىرية في
أنماط العمؿ القائمة ولكف ىذا الجياز يفتقر إلى التخصص الميني والميارة اإلدارية والفنية.
ٖ.

تداخؿ اإلختصاصات الوظيفية بيف الو ازرات والييئات واإلدارات الحكومية الفمسطينية وىذا يؤدي

إلى تبديد الماؿ العاـ وىدر الطاقات مما يؤثر في عممية المتابعة والمراقبة بسبب توزيع الصبلحيات وما
يحدث مف إرباؾ لكافة الجيات المتكاممة مع تمؾ األجيزة واإلدارات عمى الصعيديف المحمى والخارجي

بسبب تعدد القنوات وتبايف التعميمات واإلجراءات وىذا التداخؿ يسبب أيضاً ضعؼ التنسيؽ بيف

الو ازرات.

إختبلؿ التوازف التنظيمي بيف وحدات اإلدارات الحكومية ,،وٌيبلحظ ذلؾ مف خبلؿ الفروؽ
ٗ.
الواضحة في موازنات الو ازرات والمؤسسات الغير حكومية وتضخـ رأس الجياز اإلداري وتقمص قاعدتو
حيث يبلحظ إكتظاظ الو ازرات والدوائر الحكومية الفمسطينية بأعداد كبيرة مف الموظفيف في مستويات
وظيفية إدارية متماثمة في قمة اليرـ اإلداري .
٘.

إنخفاض كفاءة القطاع الحكومي الفمسطيني وارتفاع أعبائو ويعود ذلؾ إلى:

* نمواليياكؿ الوظيفية بمعدالت أعمى مف نمومخرجاتيا مما يتسبب في إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية
واتساع الفجوة بيف العائد والكمفة.

* تعسر عممية البناء المؤسسي فماذالت اليياكؿ الوظيفية لمو ازرات واإلدارات الحكومية لـ تنجز بعد.

.ٙ

تضخـ الجياز الحكومي وذلؾ بسبب السياسات التي خطتيا السمطة الفمسطينية في التوظيؼ

والتعينات ،حيث كدست اآلؼ مف الموظفيف بدوف اإلتكاء عمى معايير مبتكرة.

* اإلرث ألقسري لجياز اإلدارة المدنية وكوادر منظمة التحرير الفمسطينية العائدة بأعداد كبيرة والذيف

يشكموف نسبة عالية مف إجمالي موظفي القطاع الحكومي.
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* القصور في اإلعداد ونقص الجاىزية والخبرة في قيادة المجتمع المدني.
* تضخـ مياـ السمطة الوطنية الفمسطينية بسبب الضغوط الخارجية الناجمة عف سياسات وممارسات

سمطات اإلحتبلؿ وبسبب اإلنفصاؿ الجغرافي القائـ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة.

* سياسة السمطة الوطنية الفمسطينية في إستخداـ التوظيؼ الحكومي كآلية ووسيمة لمتشغيؿ سواء

إلستيعاب جزء مف فائض العمالة الفمسطينية أوالتخفيؼ مف حدة البطالة المتنامية في ضوء تدىور

األوضاع السياسية واالقتصادية الفمسطينية.

* سياسة التعيينات وعدـ تقيدىا بوصؼ وظيفي واضح لممياـ ولممحددات والشروط المينية لشغميا وىذا

ما يسبب فوضى في عممية التعيينات الفنية واإلرباؾ في سير العمؿ (الممتقى العربي.)2005،
* عدـ وجود برامج تدريبية مستمرة لمموظفيف لمواكبة التطورات المستمرة.

* عدـ وجود الوصؼ الوظيفي والمياـ الوظيفية ،والييكمية الثابتة والموحدة مما أدى إلى وجود تداخؿ
في الصبلحيات في اإلدارات داخؿ الو ازرة (منظمة التحرير الفمسطينية ،الو ازرات والمؤسسات الفمسطينية،
برامج وخطط عمؿ.)2000- 1999،
.ٚ

عدـ توفر ىيكمية تنظيمة تبيف المناصب اإلدارية والتخصصات الوظيفة عمى المستوييف

العمودي واألفقي.
.ٛ

تفشي الفساد اإلداري في مؤسسات السمطة ،مما يعيؽ أداء ىذه المؤسسات لدورىا.

.ٜ

المركزية الشديدة حيث تتركز السمطات في المستويات العميا (المدني.)37:2003،

ٓٔ.

وجود عدد كبير مف المؤسسات العامة يعاني مف إشكاليات مختمفة تتعمؽ بطريقة تشكيميا،

إختصاصاتيا ،الرقابة عمييا ،وعبلقتيا بغيرىا مف المؤسسات الرسمية التي تتقاطع أوتتداخؿ معيا في
المياـ والمسؤوليات (الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف.)1:2004 ،
ٔٔ.

التضخـ الوظيفي وغياب الييكمية اإلدارية ،حيث يقصد بالتضخـ الوظيفي  :زيادة عدد

الموظفيف في مؤسسات الدولة المختمفة عف حاجتيا الفعمية فقد نتج عف سياسة التعيينات العشوائية وغير

المدروسة في مؤسسات السمطة الفمسطينية تضخماً وظيفياً ،أثر سمباً عمى أداء الجياز الوظيفي ،وخمؽ
ما يسمى بظاىرة البطالة المقنعة (الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف.)1:2004،
ٕٔ.

غياب المعايير السميمة في عممية التعييف ودخوؿ األبعاد السياسية والعائمية في عمميات التعييف

في المؤسسات العامة.

أىـ الميارات المطموبة داخؿ الو ازرات
تعكس الميارات القدرة عمى إتباع النماذج السموكية المختمفة التي يحتاجيا الموظفوف لمقياـ باألدوار

المطموبة بطريقة فعالة ،وبذلؾ يمتمكوف خميطاً معيناً مف الق اررات التي تميزىـ عف غيرىـ ،وتكمف ىذه
الميارات في (عريقات وعبد اليادي:)46:2011،
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ٔ-

الميارات الفنية ) : (Technical skillsوىي الميارات القائمة عمػى معرفػة متخصصػة

وق ػػدرة عم ػػى العم ػػؿ والتحمي ػػؿ لؤلمػ ػور المتعمق ػػة بنش ػػاط العم ػػؿ ،والس ػػيما إذا ك ػػاف النش ػػاط يتن ػػاوؿ الط ػػرؽ
والعمميات المطموبة في العمؿ مثؿ الميارات األساسية الفنية لممحاسب أوالميندس أوالطبيب.

ٕ-

الميػارات اإلنسػانية ) : (Humanstic skillsوىػي تمػؾ الميػارات الخاصػة بالعمػؿ مػػع

اآلخريف بوصفو عضواً في التنظيـ وعميو بناء الجيد التضامني والمؤسس داخؿ فريؽ العمؿ.

ٖ-

الميارات اإلدراكية ( : )Conceptual Skillsوىػي القػدرة عمػى التفكيػر المجػرد وبطريقػة

موض ػوعية ،أي إمػػتبلؾ القػػدرة عمػػى رؤيػػة العبلقػػات بػػيف الق ػوى والمتغي ػرات المختمفػػة بص ػورة أفضػػؿ مػػف
غيػػرىـ وأف يك ػوف لي ػػدىـ القػػدرة عم ػػى التفكيػػر الناق ػػد والتحميػػؿ ليسػػتطيعوا تبن ػػي مفي ػوـ ش ػػامؿ لم ػو ازرة م ػػع
عبلقتيػػا بالبيئػػة وتشػػمؿ المعرفػػة اإلداريػػة التػػي يجػػب عػػؿ الموظػػؼ إمتبلكيػػا ألداء أي عمػػؿ ( المعرفػػة

الصريحة ،المعرفة اإلجرائية ،المعرفة الوظيفية ).

ٗ-

الميارات الفكرية ) : (Intellectual skillsىي الميارات المتعمقة برؤيػة المؤسسػة ككػؿ

وعبلقاتي ػػا م ػػع البيئ ػػة الخارجي ػػة وم ػػف ث ػػـ تحدي ػػد األولوي ػػات النس ػػبية ب ػػيف األى ػػداؼ والمق ػػاييس المتع ػػددة
والمتناقضة.

٘-

الميػارات اإلداريػة ) : (Managerial Skillsوتشػمؿ ميػارات الػتمكف اإلداري مػف القيػاـ

بنشاطات مثؿ وضع األىداؼ وتنظيـ العمؿ وكذلؾ وضع النظاـ الرقابي.

-ٙ

الميػػارات التعامميػػة ) : (Interpersonal Skillsوتشػػمؿ ميػػارات الػتمكف اإلداري مػػف

تحفيز المرؤوسيف والتعرؼ عمى أبعاد ومحددات السموؾ التنظيمي.

-ٚ

ميارات العالقة الشخصية ) : (Interpersonal Skillsوتشمؿ الميػارات المعنيػة بػإدارة

التغييػػر وميػػارات التعامػػؿ مػػع األنمػػاط السػػموكية ودينامكيػػة فريػػؽ العمػػؿ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطػوير ميػػارات
االتصاالت والتحفيز والتفويض والتفاوض.

-ٛ

الميػػارات الشخصػػية الذاتيػػة ) : (Interpersonal skillsوتعنػػى بالميػػارات المتعمقػػة

بالعمػػؿ واألداء ) (Actionويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطػوير النمػوذج وكسػػب الثقػػة واالحتػراـ والثقػػة فػػي إتخػػاذ
الق ار ارت.
الخالصة :
أظيرت الدراسات والمراجع عمى إختبلفيا أىمية الميارات الناعمة في أداء العامميف في الو ازرات

الفمسطينية ،كما أف قياس النجاح لمعامميف في الو ازرات التي تعتمد في إستراتيجيتيا عمى اإلبداع في
الميارات التي يمتمكونيا يعزى إلى اإلىتماـ الكبير بتحسيف األداء بكافة مكوناتو.

إعتمدت الباحثة في تقسيـ الميارات إلى التقسيـ األكثر شيوعاً وحاجة إلى تحسيف أداء العامميف في

الو ازرات الفمسطينية ومبلئمة لموضوع الدراسة وىي  (:اإلتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت

الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،واتخاذ القرار).
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الفصؿ الثالث:
الدراسات السابقة
مقدمة.
أوالً  :الدراسات المتعمقة بالميارات الناعمة.
ثانياً  :الدراسات المتعمقة بتحسيف أداء العامميف.
ثالثاً :الدراسات المتعمقة بيف الميارات الناعمة وتحسيف أداء العامميف
رابعاً  :التعميؽ عمى الدراسات السابقة.
خامساً  :الفجوة البحثية .
الخالصة.
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مقدمة:
تعتبر الدراسات السابقة مصد اًر ميماً مف مصادر المعرفة العممية والعممية ،حيث إستطاعت

الباحثة الحصوؿ عمى مجموعة مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة أوأحد أطرافيا
وذلؾ بيدؼ اإلطبلع عمى أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا دراستيـ ،واإلطبلع عمى
تجارب الباحثيف السابقيف والتي تناولت نفس الدراسة ،باإلضافة الكبيرة في إثراء معرفة الباحثة في

موضوع الدراسة لمساعدتيا في تكويف خمفية عنيا لتمكنيا مف إنجازىا بشكؿ أفضؿ ،ولتجنب
األخطاء والتكرار والمشاكؿ التي وقع بيا اآلخريف وايماناً منيا بالصفة التراكمية العممية التي تعني
اإلستفادة مف تجارب اآلخريف.

حيث تـ تصنيؼ الدراسات السابقة كما يمي:
ٔ .دراسات تتعمؽ بالمتغير المستقؿ ( الميارات الناعمة ).

ٕ .دراسات تتعمؽ بالمتغير التابع ( تحسيف أداء العامميف ).
ٖ .دراسات تجمع بيف المتغيريف معاً ( الميارات الناعمة وتحسيف أداء العامميف ).
واستعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة بشكؿ مباشر أوغير
مباشر ،واعتمدت مبدأ تصنيؼ الدراسات في كؿ قسـ حسب نوع الدراسة ،وتـ تقسيـ الدراسات

السابقة إلى ثبلث أقساـ وىي:

ٔ .أوالً  :الدراسات الفمسطينية ( المحمية ).
ٕ .ثانياً  :الدراسات العربية.

ٖ .ثالثاً  :الدراسات الدولية ( األجنبية ).
واتبعت الباحثة أسموب موحد في العرض وعمؿ ممخص لمدراسات السابقة وكذلؾ تناوؿ أىـ
األىداؼ والمنيج المتبع وأىـ النتائج والتوصيات لكؿ دراسة قدر المستطاع ،مستخدمة الترتيب
الزمني مف األحدث إلى األقدـ ،وفي نياية الفصؿ تـ التعميؽ عمى الدراسات السابقة ومف ثـ عمؿ

الفجوة البحثية لمدراسة.
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المبحث األوؿ  :الدراسات المتعمقة بالمتغير المستقؿ ( الميارات الناعمة):
الدراسات الفمسطينية :
 1دراسة شبير) (2016بعنواف :الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية
والمينية في محافظات غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة
الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بجمع البيانات مف مصادرىا المختمفة ،وقد إستخدـ المنيج الوصفي
التحميمي ،واإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وقد تكونت الدراسة مف طمبة كؿ مف الكمية الجامعة

لمعموـ التطبيقية بغزة والكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا بخاف يونس وكمية فمسطيف التقنية بدير البمح،

حيث تـ توزيع ( )450إستبانة بطريقة عشوائية ،وتـ إسترداد ( )388إستبانة وقد بمغت نسبة اإلسترداد

اإلجمالية ( ،)%86وتـ إستخداـ برنامج  SPSSاإلحصائي لتحميؿ بيانات الدراسة.

ومف أبرز نتائج الدراسة :

وجود عبلقة ذات دالة إحصائية بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية
بمحافظات غزة ،وتبيف أف الطمبة يتمتعوف بمجموعة مف الميارات الناعمة عمى الترتيب التالي( القيادة،

العمؿ ضمف فريؽ ،االتصاؿ والتواصؿ ،إتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت ،التفاوض ،التخطيط ،إدارة الوقت )
بنسبة ( ،)%78.05كما تبيف أف الطمبة لدييـ توجو ريادي عمى الترتيب التالي( المبادرة ،اإلبداع ،تحمؿ

المخاطرة ) بنسبة (.)%79.79

ٔ أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة عمى الترتيب التالي ( إتخاذ الق اررات وحؿ

المشكبلت ،التفاوض ،القيادة ،العمؿ ضمف فريؽ ،التخطيط ،االتصاؿ والتواصؿ ،إدارة الوقت ) ،وىذا يعني

أف ( )%44.6مف التغير في التوجيات الريادية يتأتى مف تأثير تمؾ المتغيرات وأف النسبة المتبقية
( )%55.4قد ترجع إلى عوامؿ أوميارات أخرى.

ٕ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المبحوثيف حوؿ الميارات الناعمة وعبلقتيا بالتوجيات
الريادية تعزى لمبيانات الشخصية التالية  ( :الجنس ،مكاف السكف ،الكمية ،عدد الدورات التدريبية التي

حصؿ المستجيب عمييا في مجاؿ ريادة األعماؿ ،طبيعة عمؿ األب ،األعماؿ التي يفضؿ المستجيب

اإللتحاؽ بيا مستقببلً ).

ٖ توجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابة المبحوثيف تعزى إلى(الدرجة العممية ،القسـ).
وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

ضرورة تعزيز التوجو الريادي لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة.
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ٕ.

العمؿ عمى تضميف الميارات الناعمة في المناىج الدراسية مف قبؿ متخذي القرار ،مع ضرورة أف

يولي الطمبة إىتماماً أكبر في إكتساب وتنمية الميارات الناعمة لدييـ بما ٌيعزز مف توجييـ نحوالعمؿ
الريادي.
 2دراسة حجاج ( )2014بعنواف  :دور الميارات الناعمة في إقتناص الوظائؼ اإلدارية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الميارات الناعمة في عممية اقتناص الوظائؼ في قطاع غزة ،دراسة

تطبيقية عمى الوظائؼ اإلدارية مف خبلؿ التعرؼ عمى أىـ الميارات الناعمة التي تؤثر عمى عممية إقتناص

الوظائؼ االدارية وأىـ الميارات المطموبة في سوؽ العمؿ االداري.

ولتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات مف مصادرىا المختمفة ،فقد إعتمدت الباحثة المنيج
الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة واإلستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمومات.

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في وظائؼ ادارية في كؿ مف القطاع الحكومي والخاص والمؤسساتي
والذيف تخرجوا في الفترة مف عاـ  2009حتى عاـ ، 2013وتـ توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية وبمغ

حجميا ).(150

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ-

أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة

حوؿ ىذا المجاؿ والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىؿ الجامعي ،كذلؾ أثبتت الدراسة وجود عبلقة
ذات داللو إحصائية بيف عمميات إقتناص الوظائؼ اإلداية وكؿ مف المتغيرات المستقمة ( التشبيؾ ،التفكير

الناقد ،تقديـ الذات ،اإلحتراؼ ،إدارة األزمات ،التفاوض ،إدارة الغضب ).

ٕ-

كما أظيرت الدراسة أف المتغير التابع ( إقتناص الوظائؼ ) يتأثر بكبلً مف المتغيرات المستقمة

التالية( التشبيؾ ،إدارة الغضب ،التفاوض ،إدارة األزمات ،التفكير الناقد ،تقديـ الذات ،اإلحتراؼ) عمى

التوالي بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ -عمى الباحثيف عف عمؿ وخصوصاً في مجاؿ الوظائؼ اإلدارية أف يعمموا عمى تطوير خبراتيـ ومياراتيـ
الناعمة وصقميا واكتساب الميارات المفقودة لدييـ حيث أف الوظائؼ اإلدارية ال يكوف فييا التخصص

الجامعي أوالمعدؿ الجامعي.

ٕ -أف البحث عف فرصة عمؿ يتطمب البحث المستمر وعدـ الرضوخ في حالة عدـ اإلستجابة أوالفشؿ في
المقابمة بؿ يجب عمى اإلنساف أف يتعمـ مف ىذه الخبرات بحيث ال يكرر األخطاء التي وقع فييا مف قبؿ.

 3دراسة بحر ،العجمة ) ( 2010بعنواف  :القدرات اإلبداعية وعالقتيا باألداء الوظيفي لمديري القطاع العاـ
" دراسة تطبيقية عمى المديريف العامميف بو ازرات قطاع غزة "
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توفر القدرات اإلبداعية لدى المديريف العامميف بو ازرات قطاع غزة
وعبلقتيا بأدائيـ ،إعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،يتكوف مجتمع الدراسة مف المديريف العامميف

بو ازرات قطاع غزة مف الدرجات ( )A4,A,B,Cوعددىـ ( )1235مدي اًر ،تـ أخذ عينة طبقية قواميا ()370
مفردة مف المجتمع وىي تمثؿ  %30مف كؿ درجة مف الدرجات ( )A4,A,B,Cوقد تـ تصميـ استبانة

الدراسة كوسيمة لجمع البيانات البلزمة ،تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة عمى أساس طبقي ،تـ تحميؿ

( )305استبانة وذلؾ بنسبة ( )%82مف حجـ العينة األصمي باستخداـ برنامج  SPSSاإلحصائي
واستخدمت االختبارات اإلحصائية مثؿ (معامؿ اإلرتباط بيرسوف – إختبار ألفا كرونباخ -إختبار ) tوغيرىا
مف اإلختبارات بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ ىدؼ الدراسة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ-
ٕ-

تتوفر لدى المديريف العامميف بو ازرات غزة جميع القدرات المميزة لمشخصية المبدعة بدرجة عالية

عناصر األداء الجيد (الميارة المينية والمعرفة الفنية والخمفية العامة بمتطمبات الوظيفة والمجاالت

المرتبطة بيا) متوفرة لدى المديريف.

ٖ-

-4

أداء المديريف محكوـ بضوابط تمثؿ معايير األداء الجيد.

تقويـ األداء الوظيفي بو ازرات غزة يتـ بشكؿ روتيني دوف جدوى حقيقية تخدـ الموظؼ والو ازرة معاً

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ-

العمؿ عمى إتباع ألبلمركزية وتفويض السمطة ومشاركة المرؤوسيف في إتخاذ الق اررات.

ٖ-

مراجعة نظاـ تقويـ األداء ليتضمف معايير تقويـ موضوعية وواضحة ،تكفؿ إطبلع الموظؼ عمى

ٕ-

تفعيؿ نظاـ الحوافز عمى أسس ومعايير مينية تتضمف التميز واإلبداع في األداء ومكافأة المبدعيف

نتائج التقويـ.

ٗ-

وضع إستراتيجية مبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف والموىوبيف.

٘-

إنشاء إدارة حاضنة لئلبداع أوانشاء ما يسمى (بنؾ األفكار).

الدراسات العربية :
.1

دراسة سويمـ ( )2013بعنواف  :الميارات الناعمة ،صفات شخصية تضع أصحابيا في مقدمة

مارثوف التوظيؼ.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة رأي اصحاب العمؿ والمسئوليف عف التوظيؼ في المؤسسات في الميارات
الناعمة ودورىا في عممية التوظيؼ ومدى أىميتيا لدييـ ،واعتمدت الباحثة عمى األسموب الكيفي مف خبلؿ
إجراء عدة مقاببلت مع أشخاص ذوي عبلقة بموضوع التوظيؼ.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ-

أف الميارات الناعمة تمعب دو اًر كبي اًر في عممية التوظيؼ فمثبلً ميارات التواصؿ واإللماـ بالعبلقات

العامة والجرأة في الحديث وكذلؾ المظير الشخصي.
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ٕ-

الميارات ىي مف أىـ معايير اختيار الموظؼ عند اإللتحاؽ بسوؽ العمؿ ،ويستطيع المقابميف أف

يميزوىا في األشخاص مف خبلؿ المقابمة بسيولة ويسر.

ٖ-

أوضحت الدراسة أف الميارات الناعمة مرتبطة بمجموعة مف السمات الشخصية والخصائؿ

اإلجتماعية وميارات التواصؿ والمغة والعادات الشخصية والود والتفاؤؿ مع اآلخريف ،وأف الميارات الناعمة

تكمؿ الميارات الثابتة لدى الفرد.

وقد أوصت الدراسة باآلتي  :أف عمى األفراد الباحثيف عف الوظائؼ العمؿ عمى تطوير مياراتيـ الناعمة
وأىميا االتصاؿ والتواصؿ وأف إمتبلؾ الفرد لمميارات الناعمة يمنحة فرصاً أفضؿ في الحياة العممية.

.2

دراسة المأموف ( )2012بعنواف  :تدريس الميارات الناعمة لمطمبة المينييف ميارات قيمة

لمجاىزية لمعمؿ

Soft Skills Education For The Vocational Graduate : Value As Work Readiness
Skills

ىدفت الدراسة إلى توضيح دور الميارات الناعمة بالنسبة ألرباب العمؿ المعاصريف الذيف يسعوف إلى
إستقطاب وتوظيؼ الخريجيف لكف معظـ الخريجيف ال يرتقوف لممعايير المطموبة في سوؽ العمؿ وذلؾ
بسبب وجود فجوات بيف الميارات التي يطالب بيا أصحاب العمؿ وما تقدمة المؤسسات التعميمية.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

أوضحت الدراسة أنو يمكف ألنظمة التعميـ والتدريب أف تقوـ بدمج الميارات الناعمة بشكؿ ٍ
عاؿ في

المناىج الدراسية.

ٕ.

إف المناىج المستندة إلى الميارات الناعمة والتي تروج لجوىر الكفاءة العامة يجب أف تشمؿ تطوير

لمميارات الناعمة ولكف ذلؾ ليس باألمر السيؿ الذي يمكف تحيقة خبلؿ وقت قصير ،لكف يمكف توظيؼ
تمؾ الميارات كأفضؿ حؿ لتثقيؼ الطبلب الذيف يمتمكوف ميارات أساسية لمعمؿ.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

أف متطمبات العصر تتطمب مف أنظمة التعميـ والتدريب أف تركز عمى إنتاج موظفيف يمتمكوف إدارة

ذاتية وتمكنيـ مف اإلنخراط في أماكف العمؿ الحديثة بكؿ مرونة وقابمية لمتعمـ مدى الحياه.

ٕ.

يجب عمى المؤسسات التعميمية أف تطور تجربة تعميـ عممية مف أجؿ تمكيف توظيؼ الخريجيف

ٖ.

الميارات يمكنيا أف تساعد في بناء عقمية صحية لمشباب العامميف مف أجؿ تحقيؽ عدالة إجتماعية

ويجب أف تكوف الميارات الناعمة جزء ال يتج أز في المناىج الدراسية.

في المجتمع ،أما في التعميـ الميني فمف الضروري أف يتـ تحويؿ المؤسسات التعميمية إلى مراكز لميارات
الحياه مف أجؿ تسييؿ تدريب الخريجيف عمى الميارات الناعمة بحيث أف يتـ تضميف تمؾ الميارات في

المناىج التعميمية والتدريس والتعمـ وعمميات التقييـ ،وتعتبر تمؾ خطوات بناءة فالميارات الناعمة المرغوبة
يجب أف تكوف واضحة ومشروحة مف خبلؿ نتائج ومخرجات التعميـ.
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الدراسات األجنبية :
.1

دراسة  (2013) Seethaبعنواف  :حاجات الطمبة والمينييف لمتدريب عمى الميارات الناعمة.
Necessity Of Soft Skills Training For Students And Professionals,India

ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكيد عمى ضرورة دمج برامج التدريب عمى الميارات الناعمة مع المناىج الدراسية

إلبراز األىداؼ المرجوة مف تمؾ الميارات مع أساليب التدريس المختمفة لتطبيقيا حيث تطرقت الدراسة إلى
أىداؼ البرنامج التدريبي لمميارات الناعمة والتي تتمثؿ في تطوير ميارات االتصاؿ الفعالة وميارات

العرض وادارة الفريؽ وميارات القيادة والتركيز عمى الميارات الشخصية كالعمؿ ضمف فريؽ وتحسيف
الميارات السموكية ،وقد حصمت الدراسة عمى تغذية راجعة مف الطمبة المستفيديف مف البرنامج التدريبي

المتعمؽ بالميارات الناعمة والذيف تفاعموا فيو وقدموا اإلقتراحات البلزمة لتطوير البرنامج مستقببلً.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :أىمية االتصاؿ الفعاؿ والميارات الشخصية في زيادة فرص التوظيؼ
والمنافسة بشكؿ قوي في بيئة العمؿ ،كما أف برامج الميارات الناعمة تنمي وتحسف ذلؾ ،وأف ىذه الميارات
تتميز باإلنتقاؿ السمس لدى الطالب مف طموحة وتوجياتو إلى النجاح كريادي أعماؿ.

وقد أوصت الدراسة باآلتي  :بمجموعة مف اإلقتراحات متعمقة بصنع مبادرات أكثر فعالية لتطوير الطبلب
ومجيزة تجيي اًز كامبلً مع الميارات ذات الصمة.

.2

دراسة  )2013( Quinleyبعنواف  :كيؼ تقوـ الميارات الناعمة بإكماؿ الميارات التقنية
How Soft Skills Complement Tech Fluency

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح كيؼ أف الميارات الناعمة تكمؿ الميارات التكنولوجية والتقنية التي يجب أف
يمتمكيا المينييف والعامميف في مجاؿ التكنولوجيا لموصوؿ إلى النجاح الوظيفي.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :أف ىناؾ خمسة ميارات ناعمة ينبغي أف يمتمكيا المينييف والعامميف في
مجاؿ التكولوجيا وتشمؿ ىذه الميارت ( ميارة التعامؿ مع الناس ،إدارة الوقت واإلىتماـ بالتفاصيؿ ،المعرفة
ببوليصة التأميف ).

.3

دراسة  )2013( lazarusبعنواف  :أىمية الميارات الناعمة لمنجاح في العمؿ.
The Importance Of Skills For Job Success

ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى أىمية الميارات الناعمة بالنسبة لؤلطباء والعامميف في مجاؿ الرعاية الصحية،
وما ىي أىـ الميارات التي يجب أف تتوافر فييـ.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

أف عمى األشخاص أف ال ينخدعوا بالميارات الصمبة المتوفرة لدييـ لموصوؿ إلى النجاح في العمؿ

ٖ.

بجانب المعايير األساسية تجد ما يسمى بالميارات الناعمة مف المتطمبات األساسية لموظائؼ لمعمؿ

ٕ.

إستبداؿ الحد األدني مف المعايير بالقبوؿ بالحد األعمى مف الميارات الناعمة.

عمى رفعة شأف مكانة العمؿ.
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وقد أوصت الدراسة باآلتي  :اإلعتماد عمى الميارات الناعمة مف المتطمبات األساسية في التوظيؼ ومنيا
الميارات التالية (:القيادة ،االتصاؿ والتواصؿ ،حسف المظير ،اإلحتراؼ ).

.4

دراسة  (2012) Majid Et Alبعنواف  :أىمية الميارات الناعمة لمتعميـ والنجاح الوظيفي
Importance Of Soft Skills For Education And Career Success

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تصورات الطبلب حوؿ أىمية الميارات الناعمة في مرحمة تعميميـ
ومرحمة حصوليـ عمى فرصة عمؿ ،وأف الميارات الناعمة تمعب دو ًار أساسياً في حصوليـ عمى حياة مينية
ناجحة وذلؾ مف خبلؿ التفاعبلت اإلجتماعية في المجتمع ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي في دراستو

وكانت أداة الدراسة ىي إستبانة لجمع البيانات تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة التي تمثمت في ( )188طالب
إدارة أعماؿ مف أربع جامعات في سنغافورة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :

أف طمبة إدارة األعماؿ عموماً في سنغافورة كانوا عمى عمـ بأىمية الميارات الناعمة لمعمؿ والتقدـ الوظيفي،

وأف الميارات الناعمة التي يمتمكيا الطمبة ميارات(العمؿ الجماعي والتعاوف ،إتخاذ الق اررات وحؿ

المشكبلت ،وادارة الوقت ،وميارات التفكير النقدي) وأف ىناؾ ميارات أخرى تحتاج إلى تحسيف بشكؿ أكبر.

وقد أوصت الدراسة باآلتي  :ضرورة بعض اإلجراءات ألبلزمة لتحسيف ميارات الطمبة والتي تساعد في
تحسيف آفاؽ عمميـ مف وجية نظرىـ،وىناؾ حاجة إلى نشر الوعي بيف الطبلب حوؿ أىمية ىذه الميارات

.5

دراسة  (2009) Shakirبعنواف  :الميارات الناعمة في المعاىد الماليزية لمتعميـ العالي.

Soft Skills At The Malaysian Institutes Of Hygher Learning

ىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة تنمية رأس الماؿ البشري مف خبلؿ سبعة ميارات مف الميارات الناعمة والتي
تتكوف مف ميارات ( التواصؿ والتفكير النقدي وحؿ المشكبلت والعمؿ الجماعي والتعمـ مدى الحياة

وميارات إدارة المعمومات وميارات ريادة األعماؿ واألخبلؽ وميارات القيادة األخبلقية والمينية ).

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :أشار الباحث إلى كيفية إدراج الميارات السبعة في الجامعات الماليزية
وضرورة إكسابيا لمطبلب وذلؾ عبر برامج معينة تطبؽ في الجامعات ،وأكد عمى ضرورة الجمع بيف

الميارات الناعمة والكفاءات التقنية والمعرفية ألنيا ضرورية وحاسمة لكؿ شخص .

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ضرورة نشر الميارات الناعمة في المؤسسات الجامعية ونشر الوعي بيف الطبلب حوؿ أىمية ىذه الميارات
.6

دراسة  (2008) Schulzبعنواف  :أىمية الميارات الناعمة  :تعميـ يتخطى المعرفة األكاديمية
The Importance Of Soft Skills : Education Beyond Academic Knowledge

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية الميارات الناعمة في حياة الطمبة أثناء فترة الدراسة الجامعية وما بعد

التخرج ،ويناقش الباحث في ىذه الدراسة أف الميارات الناعمة تكمؿ الميارات الصمبة(الميارات التخصصية)
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والتي تعتبر متطمباً أساسياً لمحصوؿ عمى الوظيفة،وتشجع الدراسة األكاديمييف عمى تحمؿ المسؤولية مف
خبلؿ مرحمة الدراسة الجامعية لما ليا مف تأثير كبير عمى الطمبة في تطوير مياراتيـ في ىذه الفترة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :ضرورة رفع مستوى الوعي فيما يتعمؽ بأىمية الميارات الناعمة وتشجيع
الطبلب عمى تحسيف مياراتيـ مف خبلؿ تضميف تدريب ىذه الميارات جنباً إلى جنب مع الميارات الصمبة

في المناىج الدراسية ،وأف الميارات الناعمة تؤدي دو اًر ميماً في تشكيؿ شخصية الفرد فيي مكممة لمميارات

التخصصية ويجب التأكيد عمييا إلى حد ال يقؿ أىمية عف المعرفة األكاديمية.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

ضرورة عقد دورات تدريبية لمطبلب إلتقاف الميارات الناعمة ،ويجب تعزيز ىذه الميارات في عممية

التدريس وتشجيع الطبلب عمى تحسيف مياراتيـ.

ٕ.

أوصت الدراسة أيضاً أف الميارات الناعمة تمعب دو اًر ىاماً في تشكيؿ شخصية الفرد وىي ضرورية

.7

دراسة  )2008( Klausبعنواف :الحقيقة وراء أىمية الميارات الناعمة في مكاف العمؿ والتي

بعد المعرفة األكاديمية أوالتقنية.

تمنى األشخاص األذكياء أنيـ عرفوا بيا مسبقاً.

The Hard Truth About Soft Skills Workplace Lessons Smart People Wish Theyd Learned
Sooner

ىدفت الدراسة إلى تمخيص عدد مف قصص النجاح واإلنتصارات المينية والتي تـ جمعيا مف أالؼ ساعات
التدريب والمقاببلت التي أجريت مع أشخاص في مختمؼ المستويات في عدد مف الشركات ووضحت كيؼ
اف أإلفتقار إلى الميارات الناعمة قد يكوف السبب في خسارة الوظائؼ ،وأف معظـ األشخاص يكتشفوف ذلؾ

في الوقت الضائع.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة  :أف مصطمح الميارات الناعمة يشمؿ مجموعة واسعة مف القدرات
والصفات مف الوعي بالذات والتعامؿ مع اإلنتقادات والتواصؿ والقيادة وادارة الوقت والدىاء في التصرؼ في

المواقؼ.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

خمصت الدراسة إلى أربع نصائح لمموظفيف لئلستمرار والنجاح بعمميـ وىي :

ٖ.

عدـ المماطمة وأف تكوف لديؾ دائماً خطة زمنية محكمة.

٘.

عميؾ إكتشاؼ القواعد غير المكتوبة في العمؿ واإللتزاـ بيا.

ٕ.
ٗ.

أف ال تأخذ األمور عمى محمؿ شخصي.

تطوير ميارت االتصاؿ والتواصؿ لديؾ بشكؿ متواصؿ.

كما تغطي مجموعة واسعة مف القدرات والصفات مف الوعي ،والمبادرة لحؿ المشاكؿ ،والتعامؿ مع
اإلنتقادات ،التواصؿ ،جدولة االعماؿ ،القيادة واالدارة.
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المبحث الثاني  :الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع (تحسيف أداء العامميف)
الدراسات الفمسطينية :
.1

دراسة أبوالكاس ( )2015بعنواف :أخالقيات المينة ودورىا في األداء الوظيفي لمعامميف في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دور أخبلقيات المينة في األداء الوظيفي لمعامميف في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

مستوى إلتزاـ العامميف في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بأخبلقيات المينة بشكؿ عاـ بمغ

ٕ.

مستوى األداء الوظيفي لدى العامميف في المنظمات غير الحكومية بمغ.% 79.93

ٖ.

وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف أخبلقيات المينة واألداء الوظيفي لمعامميف في

ٗ.

مستوى األداء الوظيفي يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (النزاىة

٘.

ال يوجد فروؽ معنوية في إستجابات المبحوثيف حوؿ مجاؿ أخبلقيات المينة ،وحوؿ مجاؿ األداء

.%83.34

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

والشفافية ،اإلحتراـ وحسف المعاممة ،العمؿ كفريؽ) عمى الترتيب.

الوظيفي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تُعزى لمتغيرات الدراسة الديمغرافية ما عدا متغير (مكاف
العمؿ) الذي تبيف وجود فروؽ معنوية لصالح منطقة رفح في كؿ مف مجاؿ أخبلقيات المينة ومجاؿ األداء
الوظيفي.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

تشكيؿ ىيئة رقابية متخصصة لمتابعة إلتزاـ العامميف بأخبلقيات المينة ،ومنحيا الصبلحيات التي

ٕ.

اء بشكؿ مادي أومعنوي.
الحرص عمى مكافأة العامميف عمى اإلنجاز الجيد سو ً
التعامؿ مع جميع العامميف بمستوى واحد مف العدالة والمساواة.

ٗ.

مساعدة العامميف في تطوير أدائيـ الميني ،وقدراتيـ العممية.

.2

دراسة الف ار ( )2008بعنواف :مستوى أإلبتكار لدى المديريف في الو ازرات الفمسطينية.

تمكنيا مف ضبط إجراءاتيا الرقابية.

ٖ.
٘.

تشجيع العامميف عمى تقديـ المقترحات ،واألفكار التي تساىـ في تحسيف وتطوير أداء العمؿ.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى اإلبداع بيف المديريف لدى الو ازرات الفمسطينية.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

وجود مستوى مقنع مف اإلبداع لدى الو ازرات الفمسطينية.
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ٕ.

ىناؾ تعطيؿ إلنسياب األفكار.

ٖ.

اليياكؿ التنظيمية لمو ازرات ال تدعـ اإلبداع فييا أواتخاذ الق اررات.

ٔ.

بناء ثقافة مشجعة لئلبتكار عبر إيجاد إستراتيجية طويمة األجؿ لمتعمـ والتدريب.

ٕ.

كما أف ىناؾ حاجة لتطوير التشريعات واألنظمة الداخمية لمو ازرات.

.3

دراسة العكش ( )2007بعنواف  :نظاـ الحوافز والمكافآت وأثره في تحسيف األداء الوظيفي في

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٖ.

الحاجة لمزيد مف التفويض وتعزيز مكانة العامميف في الو ازرات.

و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور نظاـ الحوافز والمكافآت وأثره في تحسيف األداء الوظيفي في
و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

أف ىناؾ أثر ضعيؼ لفعالية نظاـ الحوافز والمكافآت في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات

الفمسطينية في قطاع غزة ،وأف معظـ الموظفيف في و ازرات السمطة الفمسطينية ليس لدييـ عمـ بنظاـ

الحوافز ومنح المكافآت.

ٕ.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في مستوى األداء الوظيفي لدى

العامميف في قطاع المؤسسات الحكومية تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة.

ٖ.

أف مستوى أداء العامميف بو ازرات السمطة الوطنية بشكؿ عاـ كاف مرتفعاً.

ٔ.

إعادة مراجعة وتقييـ نظاـ الحوافز الحكومي وتطويره بشكؿ يتناسب وتوقعات الموظؼ العاـ.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٕ.
ٖ.
.4

أف تمنح الحوافز والترقيات وفقًا لمضوابط والمعايير التي حددىا القانوف.
يجب الربط بيف نتائج تقييـ األداء السنوي في منح الحوافز والمكافآت.

دراسة عواد ( )2005بعنواف :نظاـ قياس األداء الوظيفي لمعامميف في السمطة الوطنية

الفمسطينية  -في قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ نظاـ تقويـ األداء المتبع في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية ،والتعرؼ
عمى واقع وممارسات نظـ تقويـ األداء المطبقة في ىذه السمطة

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.
ٕ.

وجود ضعؼ عاـ في نظاـ تقويـ األداء.

وجود خمؿ خطير في وضع وتوصيؼ المعايير التي تستند إلييا عمميات التقويـ.
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ٖ.

عمميات التدريب سواء لممشرفيف أوالموظفيف قبؿ بدء تطبيؽ النظاـ لـ تتـ بصورة صحيحة وكذلؾ

لـ يتـ الربط بيف مخرجات النظاـ والخطط التدريبية لمموظفيف.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

ضرورة أف يأخذ الجميع عمميات التقويـ بجدية وبإشراؼ أعمى المستويات وكذلؾ تفعيؿ معايير

األداء لجعميا أكثر دقة وعدالة.

ٕ.

إشراؾ أكثر مف مستوى إشرافي في التقييـ وصياغة المعايير.

.5

دراسة غانـ ) ( 2002بعنواف  :أثر التدريب عمى أداء العامميف في القطاع العاـ

ٖ.

إعتماد أكثر مف نموذج لقياس الوظائؼ المختمفة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر التدريب عمى أداء العامميف في القطاع العاـ ،كما تيدؼ أيضاً الى
التعرؼ عمى بعض متغيرات الدراسة مثؿ ( أثر التدريب ،وأداء العامميف ،والميارات والقدرات الفنية ،وجودة

الخدمات ،وروح اإلنتماء).

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة موافقة كبيرة عمى أسئمتيا وعمى سؤاؿ الدراسة الرئيسي وىو :ما أثر

التدريب عمى أداء العامميف في الشركات الخاصة؟ كما أشارت أيضاً إلى إرتباط خطي بيف أثر التدريب

كمتغير مستقؿ مف وجية وأداء العامميف والميارات والقدرات الفنية التي يمتمكونيا ونوعية وجودة الخدمات

المقدمة وروح اإلنتماء كمتغير تابع مف جية أخرى.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

عمؿ دراسة واسعة ومستفيضة حوؿ موضوع التدريب وأثرة عمى العامميف في المؤسسات

ٕ.

ضرورة العمؿ عمى إنتياج مبدأ التجديد في التدريب وعدـ تك ارره وذلؾ نظ اًر ألىميتة الكبيرة عمى

ٖ.

العمؿ عمى تمبية حاجات الموظفيف النفسية واإلجتماعية والمادية مف خبلؿ إعادة النظر في

الفمسطينية.

األفراد وأدائيـ الوظيفي ،كذلؾ عمى تطوير نوعية الخدمات المقدمة مف قبؿ القطاع الخاص.

الرواتب والمكافئات والحوافز المقدمة ليـ ،واإلىتماـ بسمـ الترقيات وذلؾ لما لو مف أثر عظيـ عمى ترسيخ

روح اإلنتماء لدييـ.

ٗ.

اإلىتماـ بالدراسات السابقة في ىذا المجاؿ وتطويرىا.

٘.

ضرورة اإلستفادة مف تجارب الدوؿ والمجتمعات الناجحة في مجاؿ التدريب الوظيفي في المؤسسات

العامة والخاصة لدييـ ومحاولة أخذ العبر والدروس مف ىذه التجارب بما يحقؽ المصمحة المؤسساتية في

المناطؽ الفمسطينية.
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الدراسات العربية:
.1

دراسة السكراف ( ،)2004بعنواف  " :المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي " دراسة مسحية

عمى ضباط قطاع األمف الخاصة بمدينة الرياض.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى توجيات العامميف في قطاع األمف نحوالمناخ التنظيمي السائد في ىذا
القطاع وعبلقة ذلؾ بأدائيـ.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

وجود توجيات إيجابية مرتفعة لدى ضباط قوات األمف الخاصة نحونظـ واجراءات العمؿ.

ٕ.

وجود توجيات إيجابية مرتفعة لدى ضباط قوات األمف الخاصة نحواالتصاالت اإلدارية كأحد

ٖ.

وجود توجيات إيجابية مرتفعة لدى ضباط األمف الخاص نحومحور "إدراؾ الموظؼ لدوره " كأحد

محاور المناخ التنظيمي المؤثرة في تحسيف األداء الوظيفي.
محاور األداء الوظيفي.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

ضرورة إىتماـ المسئوليف في قطاع قوات األمف الخاصة بمكونات وعناصر المناخ التنظيمي.

ٕ.

الحرص عمى تطوير وتأىيؿ القد ارت الفكرية لجميع العامميف في قطاع قوات األمف الخاصة.

ٖ.

رفع دافعية العامميف بقطاع قوات األمف الخاصة عف طريؽ دعميـ بمزيد مف الحوافز المادية

والمعنوية.

.2

دراسة الط ارونو البمبيسي( )2004بعنواف  :الجودة الشاممة واألداء المؤسسي " دراسة تطبيقية

عمى المصارؼ التجارية في األردف ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ المصارؼ التجارية في األردف لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة

ومستويات ىذا التطبيؽ ،عبلوة عمى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف عناصر إدارة الجودة الشاممة ودرجتيا

واألداء المؤسسي ،وأثر الثقافة التنظيمية عمى ىذه العبلقات ،وتشتمؿ عناصر إدارة الجودة الشاممة عمى

العديد مف األبعاد وقد تـ إختيار بعض ىذه األبعاد لمبلءمتيا لطبيعة الدراسة وىذه األبعاد ىي  :التركيز
عمى العميؿ ،التركيز عمى مقابمة احتياجات العامميف وتشمؿ( مشاركة العامميف ،التدريب وتأىيؿ العامميف،
تحفيز العامميف ).

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
أف المصارؼ التجارية في األردف تتبنى بشكؿ عاـ عناصر مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ،وىذه النتيجة تشير إلى
زيادة وعي متخذي القرار في ىذه المصارؼ لحجـ التحديات التي تواجييا والمتمثمة في زيادة حدة المنافسة

المحمية والعالمية ،وتغيير سموؾ العميؿ في إنتقاء الخدمة األفضؿ ،وأنو بالرغـ مف تطبيؽ المصارؼ التجارية

في األردف لجميع عناصر إدارة الجودة الشاممة إال أنيا طبقت بدرجات ومستويات متفاوتة وقد أظيرت الدراسة
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وجود عبلقة إرتباط معنوية قوية بيف جميع عناصر إدارة الجودة الشاممة )مجتمعة أومنفردة ( واألداء المؤسسي
لممصارؼ.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ضرورة التركيز عمى تطبيؽ مفيوـ الجودة الشاممة مف قبؿ المصارؼ التجارية في األردف وكذلؾ توضيح أىمية
التعامؿ مع ىذا المفيوـ كنظاـ إداري شامؿ يعمؿ عمى تقميؿ التكاليؼ الناتجة مف إعادة األعماؿ وزيادة كؿ مف

ربحية ىذه المنظمات وانتاجيتيا ،وأىمية إيبلء ىذه المصارؼ مزيد مف اإلىتماـ لعنصر التركيز عمى تحسيف

العمميات.

الدراسات األجنبية :
.1

دراسة  (2004) Lee &yuبعنواف  :الثقافة التنظيمة واألداء التنظيمي .
Corporate Culture and Organization Performance

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية عمى األداء التنظيمي في الشركات السنغافورية
العاممة في مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة والتأميف والصحة" المشافي" ،وقد بمغ حجـ العينة)  ( 72شركة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :أف لمثقافة التنظيمية تأثي اًر عمى األداء التنظيمي قوياً.
وقد أوصت الدراسة باآلتي :

أف نوع الثقافة التنظيمية السائدة في شركات التكنولوجيا ىي ثقافة التعاطؼ اإلنساني ،وثقافة شركات التأميف ىي
ثقافة اإلنجاز ،وثقافة الصحة " المشافي " ىي ثقافة النظـ واألدوار.

 .2دراسة  )2004 ( Brownبعنواف  :العالقة بيف ممارسات الجودة الشاممة وجودة األداء ودور برامج
تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة الرسمية " دراسة ميدانية مطبقة في استراليا.

The relationship between TQM practices and quality performance and the role of
formal TQM programs : an Australian empirical study

ىدفت الدراسة إلى قياس مدى وجود عبلقة بيف قياس أداء المنظمات مف خبلؿ تبني برامج رسمية أوعدـ
تبنييا وبيف تطبيؽ ممارسات الجودة.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :

ٔ.ىؿ تطبيؽ الجودة الشاممة يؤثر عمى اإلنجاز أـ ال ؟

ٕ.دراسة مدى تأثير عدـ تطبيؽ الجودة الشاممة عمى العبلقة بيف ممارسات الجودة الشاممة وانجاز الجودة ؟
ٖ.دراسة كيؼ يمكف أف تؤثر برامج الجودة الشاممة عمى العبلقة بيف ممارسة الجودة الشاممة وانجاز الجودة ؟

ٗ.معرفة ما ىي طبيعة العبلقة بيف ممارسات الجودة الشاممة وانجاز الجودة الشاممة في المشاريع التي تطبؽ
الجودة الشاممة وفي المشاريع التي ال تطبؽ الجودة الشاممة ؟
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وقد أوصت الدراسة باآلتي :أف لمجودة الشاممة دو اًر فعاالً وىذا الدور يعتبر مشجع لمشركات التي ال تطبؽ
الجودة الشاممة ،حيث قد أظيرت برامج الجودة الشاممة تحسيف العمميات اإلدارية والتخطيط االستراتيجي.

 .3دراسة إيكفاؿ ( ) 1996بعنواف " :المناخ المؤسسي لإلبداع واالبتكار " .

"Institutional climate for creativity and innovation".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ أداة لقياس المناخ اإلبداعي.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

المناخ ىوأىـ ىذه المتغيرات المؤسسية بالنسبة لئلبتكار واألداء الجيد.

ٕ.

النزعة الرسمية ليا أثر مانع أومثبط يجعميا تقمؿ مف القدرة اإلبتكارية لممؤسسة.

ٖ.

ىناؾ عبلقة قوية جداً بيف نمط القيادة والمناخ اإلبداعي.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ.ضرورة العمؿ عمى توفير المناخ المؤسسي الذي يشجع عمى اإلبتكار واألداء الجيد.
ٕ.تبني النظـ البلمركزية في الق اررات مما يحث عمى إستنياض الطاقات اإلبتكارية لدى مجتمع الدراسة.
ٖ.إستخداـ الديمقراطية ما أمكف في العمؿ اإلداري.

 .4دراسة سكوت (  )1994بعنواف":تحديد السموؾ اإلبداعي:مدخؿ لنموذج اإلبداع الفردي في مكاف العمؿ".
"Select Creative Behavior: An Introduction to model individual creativity in the

ىدفت ىذه الدراسة لتطوير واختبار نموذج السموؾ اإلبداعي الفردي.

workplace".

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

أف القيادة ،ومساندة اإلبداع ،وتوقعات اإلدارة لمدور ومرحمة الحياة الوظيفية واألسموب النظامي لحؿ

ٕ.

إف نوعية العبلقة بيف المشرؼ والمرؤوس تؤثر عمى السموؾ اإلبداعي.

ٖ.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلبداع في أداء عينة الدراسة تبعاً إلختبلؼ أعمارىف.

المشاكؿ كميا ترتبط بشكؿ واضح وكبير بالسموؾ اإلبداعي.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ.العمؿ عمى إيجاد برامج تدريبية لتنمية التفكير والسموؾ اإلبداعي لدى مجتمع الدراسة.
ٕ.رعاية المبدعيف والعمؿ عمى تبني إبداعاتيـ.

ٖ.التركيز عمى المقررات المدرسية والجامعية التي تنمي التفكير اإلبداعي وصوالً إلى السموؾ اإلبداعي.
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المبحث الثالث  :الدراسات التي تجمع بيف المتغيريف معاً ( الميارات الناعمة وتحسيف
أداء العامميف)

الدراسات الفمسطينية :
مف خالؿ إطالع الباحثة في المكتبات الفمسطينية لـ تجد أي دراسة تناولت الربط بيف المتغيريف ( الميارات
الناعمة وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ) في حدود عمـ الباحثة.

الدراسات العربية:
.1

دراسة مريـ ) ( 2013بعنواف  :الميارات اإلدارية وعالقتيا بالرضا الوظيفي.

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العبلقة بيف مستوى الميارة اإلدارية والرضا الوظيفي لدى عينة مف
مسيري قواميا  30فرداً موزعة عمى كمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية وكمية العموـ اإلقتصادية وكمية

الحقوؽ ،كما ىدفت الدراسة إلى إختبار التأثير الذي يمارسو كؿ مف نمط الجنس ومستوى الخبرة عمى ىذه

العبلقة ،ولمقياـ بذلؾ إستخدمت الباحثة المقاييس التالية:

أ-إستمارة الميارة اإلدارية  :وتقيس مستوى الميارة اإلدارية لدى فئة البحث عينة الدراسة.

إستمارة الرضا الوظيفي  :وتقيس مستوى الرضا الوظيفي لدى فئة البحث عينة الدراسة.

ب-

وبعد عرض وسائؿ القياس عمى األستاذ المشرؼ وعمى عدد مف أساتذة الممكنيف بالجامعة ،أجمعت الدراسة
كؿ المحاوالت عمى أف ىذه المقاييس عمى مستوى مقبوؿ وتخدـ موضوع الدراسة وأىدافيا.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :

ٔ .كشفت الدراسة عف عدـ وجود مستوى ميارة إدارية مف حيث متغيراتيا والمؤشر العاـ لمميارة.
ٕ .ومف حيث مستوى الرضا الوظيفي كشفت الدراسة عف عدـ إحساس العينة بعدـ وجود رضا وظيفي.

ٖ .أما مف حيث الدراسات العبلقية  :كشفت الدراسة عف عدـ وجود عبلقة ذات داللة إرتباطية بيف مستوى الميارة
اإلدارية والرضا الوظيفي.

ٗ .ومف حيث الدراسات الفارقية كشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الميارة
اإلدارية بداللة نمط الجنس.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

إف اإلختبلؼ في مستوى الخبرة يرافقو إختبلؼ في مستوى الميارة اإلدارية ولصالح الفئة األكبر خبرة مف )(05
سنوات في التسيير وادارة الشؤوف واألعماؿ البيداغوجية.

.2

دراسة رضا ) ( 2003بعنواف  :اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى

األجيزة األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدولي بجدة ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى اإلبداع اإلداري لدى العامميف باألجيزة األمنية بمطار الممؾ
عبد العزيز الدولي بجدة ،وعمى واقع األداء الوظيفي لمعامميف في األجيزة األمنية بالمطار.
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وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ .يقوـ العامموف في األجيزة األمنية بإنجاز عمميـ بأسموب متجدد ،ويتمتعوف برؤية شاممة لمشكبلت العمؿ.
ٕ .تساعد مشاركة المرؤوسيف في تحديد أىداؼ اإلدارة عمى إيجاد روح اإلبداع لرجاؿ األمف بالمطار.

ٖ .وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات (العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،الرتبة،سنوات الخدمة)
فيما يتعمؽ باإلبداع اإلداري وعبلقتو باألداء الوظيفي.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
ٔ.

التأكيد عمى القيادات األمنية بتشجيع المبدعيف وتحفيزىـ.

ٖ.

إختيار القيادات األمنية المؤىمة عممياً وعممياً لما لذلؾ مف إسياـ في رفع كفاءة األداء الوظيفي.

ٕ.
.3

العمؿ عمى توفير برامح تدريبية ذات صفة إبداعية وابتكاريو تيدؼ إلى زيادة وتحسيف األداء.
دراسة دروزه ) ( 2002بعنواف  :أثر ممارسة المعمـ لميارات تصميـ التعميـ عمى أدائو،

ودافعيتو ،وتحصيؿ طمبتو.

تيدؼ ىذه الدراسة الى اإلجابة عف ثبلثة أسئمة مستندة عمى ثبلث فرضيات :
ٔ .ىؿ ممارسة المعمـ لميارات تصميـ التعميـ تحسف مف أدائو الوظيفي ؟

ٕ .ىؿ ممارسة المعمـ لميارات تصميـ التعميـ ترفع مف دافعيتو نحوالتعميـ ؟ وفؽ مقياس "جوف كيمر" لمدافعية.
ٖ .ىؿ ممارسة المعمـ لميارات تصميـ التعميـ تحسف مف مستوى تحصيؿ طمبتو األكاديمي؟
وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :

ٔ .أظير إختبار(ت) لعينتيف مترابطتيف أف ممارسة المعمميف لميارات تصميـ التعميـ كانت قد تحسنت مف
قبؿ التدريب.

ٕ .أظير إختبار(ؼ) أف المعمميف الذيف يقوموف بتصميـ الدروس بشكؿ كتابي وذىني معاً كاف
أداؤىـ أفضؿ مف المعمميف الذيف يصمموف الدروس بشكؿ ذىني فقط.

ٖ .لـ يظير إختبار(ؼ) تحسناً في دافعية المعمميف نحوتصميـ الدروس وفؽ مقياس "جوف كيمر " مف قبؿ
التدريب بالنجاح في تعمـ مثؿ ىذه الميارات.

ٗ .أظير معامؿ اإلرتباط أف تحصيؿ طمبة المعمميف كاف قد إرتفع بعد تدربيـ عمى ميارات تصميـ التعميـ.
٘ .مف ناحية أخرى فقد إرتفعت ممارسة المعمميف لميارات تصميـ التعميـ وبفرؽ إحصائي مف قبؿ التدريب

إلى بعده باعتبار المتغيرات التالية  :الجنس وكاف لصالح اإلناث ،وسنوات الخبرة التعميمة  ،وكاف
لصالح الذيف لدييـ خبرة أعمى ،وعدد الدورات التأىيمية وكاف لصالح الذيف إلتحقوا بدورات تأىيمية أكثر،

والمادة التي يدرسيا المعمـ والمتخصص.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ .أف التدريب عمى ميارات تصميـ التعميـ لو أثر إيجابي ليس
بؿ وعمى رفع تحصيؿ طمبتيـ األكاديمي.
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فقط عمى

تحسيف أداء

المعمميف ،

ٕ .أف التدريب لو أثر عمى تحسيف دافعيتيـ لمتعميـ وخاصة فيما يتعمؽ برؤية المعمميف المناسبة

لتعمـ مثؿ

ىذه الميارات التصميمية لمتدريس.
.4

دراسة أبوفارس ) ( 1990بعنواف :اإلبداع اإلداري لدى العامميف في المؤسسات العامة األردنية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة اإلبداع لدى العامميف في المؤسسات العامة األردنية.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

ىناؾ درجة عالية مف اإلبداع لدى العامميف في المؤسسات العامة األردنية ،بالرغـ مف عدـ تشجيع

ٕ.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( ) =0.05بيف درجة اإلبداع لدى العامميف في

ىذه المؤسسات لئلبداع ،حيث بمغ معدؿ اإلبداع (.)%83.3

قطاع المؤسسات األردنية تعزى لتأثير (الجنس ،وطبيعة العمؿ).

ٖ.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) =0.05بيف درجة اإلبداع اإلداري لدى

العامميف في قطاع المؤسسات األردنية تعزى لتأثير( الجنس -المستوى اإلداري).

وقد أوصت الدراسة باآلتي :

ٔ .ضرورة العمؿ عمى تشجيع اإلبداع والمبدعيف واحتضاف األفكار اإلبداعية التي تعمؿ عمى تحسيف
وزيادة األداء.

ٕ .تفعيؿ تظـ التحفيز المادية والمعنوية التي تستنيض اليمـ لموصوؿ إلى األداء اإلبداعي.

ٖ .العمؿ عمى إيجاد نوع مف التفاعؿ والتواصؿ مع المؤسسات األكاديمية الدراسات الميدانية التي
تيدؼ لمكشؼ عف المبدعيف.
الدراسات األجنبية :
 .1دراسة (2013)Vincentبعنواف :القيادة الفعالة  :تفسير لحقائؽ ثابتة لمقيادة بالميارات الناعمة.
Effective Leaderhip : Explains The Hard Facts Of Soft Skills Mangement

ىدفت الدراسة الى توضيح مفيوـ إدارة الميارات الناعمة وكيفية إستخداميا في عممية القيادة لدى المدراء
والقادة وتحسيف األداء.

وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
ٔ.

أنو كمما زاد حجـ الشراكة تطور األداء.

ٕ.

تحفيز الموظفيف خصوصاً العامميف عمى بنود العقود.

ٗ.

تطوير الموظفيف ووضعيـ في مستويات وظيفية مناسبة.

٘.

الوصوؿ الى رضى العمبلء وتحقيؽ مطالبيـ وتوقعاتيـ.

ٖ.

التواصؿ بوضوح مع الموظفيف.

وقد أوصت الدراسة باآلتي :
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ٔ.

أف أىـ الميارات الناعمة التي يجب توافرىا لتحقيؽ القيادة واإلدارة السميمة وتحسيف األداء ىي:

(ميارات التعامؿ مع األخريف ،العمؿ ضمف فريؽ ،ميارات التفاوض ،ميارات االتصاؿ والتواصؿ ،ميارات

إدارة الوقت ،ميارة إدارة األزمات ،ميارة ضغط العمؿ).
ٕ.

ضرورة أف يعمؿ المدراء عمى تطوير مياراتيـ الناعمة وذلؾ لتطوير عبلقاتيـ مع الموظفيف مما

يؤدي إلى تجنب العديد مف المشاكؿ اإلدارية بيف المشرفيف وموظفييـ ومف ثـ تطوير األداء.
جدوؿ رقـ ( : )8ممخص الدراسات السابقة

البياف

الميارات الناعمة

تحسيف أداء العامميف

دراسات

شبير ( ،)2016حجاج ( ،)2014بحر

غانـ )،( 2002عواد

محمية

()2010

(،)2005العكش (،)2007الف ار

عربية

//

(،)2008أبوالكاس ()2015

(فمسطينية )
دراسات

دراسات مشتركة

السكراف (،)2004البط ارونو

سويمـ ( ،)2013الماموف ()2012

والبمبيسي ()2002

)2013( Quinley ،(2013) Seetha

دراسات

Majid Et Al ،)2013( lazarus

أجنبية

)(2009) Shakir ،(2012

دروزه )،(2002مريـ
)،)2013رضا

)،(2003أبوفارس )(1990

 (2004) Lee & yسكوت (

(2013) vincent

 ،)1994إيكفاؿ ( )1996

)2013( Quinly

)2008( Klaus،(2008) Schulz

بناء عمى الدراسات السابقة .
جرد بواسطة الباحثة ً
جدوؿ رقـ ( : )10مقارنة بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية
عنصر التعميؽ

ما ركزت عمية الدراسة الحالية

ما ركزت عمية الدراسات السابقة

تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع ركزت ىذه الدراسة عمى (دور الميارات الناعمة في
مف حيث الموضوع

الميارات

الناعمة،

أىميتيا

وخصائصيا تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية)

والتحديات التي تواجييا ،كما تناولت الدراسات وىواألوؿ مف نوعو الذي يطرح بنوع مف التخصصية
السابقة موضوع تحسيف األداء.

مف حيث الفئة
المبحوثة

عمى حد عمـ الباحثة.

تكونت عينات الدراسات السابقة مف العامميف ىذه الدراسة ركزت عمى عينة مف موظفي الوظائؼ
في المجاؿ الحكومي والمدني والخاص ،ولكف اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية – المحافظات

تنوعت طبيعة الدرجات الوظيفية لمعامميف فييا.

الجنوبية ،وىذا لـ تتطرؽ لو أي دراسة سابقة.
إتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت

مف حيث المنيج
المتبع واألدوات

أستخدـ في أغمب الدراسات السابقة المنيج اإلستبانة والمقابمة كأده لجمع البيانات األولية ،كما

الوصفي التحميمي واإلستبانة كأداة لمدراسة.
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إستخدمت برنامج  SPSSوبعض مف اإلختبارات
اإلحصائية لتحميؿ البيانات لموصوؿ إلى النتائج.

مف حيث الزماف

جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً ،فقد تـ ىذه الدراسة اجريت خبلؿ عاـ .2016

إجراؤىا في الفترة مف 2006إلى 2014

تنوعت أماكف الدراسات السابقة ما بيف عدة
مف حيث المكاف

ىذه الدراسة اجريت في المحافظات الجنوبية –

دوؿ كاف منيا دراسات أجريت في فمسطيف فمسطيف.
كدراسات محمية ،ودراسات أخرى عربية
ودراسات أجنبية.

بناء عمى الدراسات السابقة
جرد بواسطة الباحثة ً

التعقيب عمى الدراسات السابقة :
إستعرضت الباحثة فيما سبؽ عدد مف الدراسات المحمية والعربية واألجنبية بذات العبلقة المباشرة وغير
المباشرة لموضوع الدراسة ،ولقد توصمت تمؾ الدراسات إلى مجموعة مف النتائج أعانت الباحثة عمى إثراء
اإلطار النظري لدراستيا الحالية ،ومف خبلؿ اإلستعراض السابؽ لجميع الدراسات العربية واألجنبية إستطاعت

الباحثة التعقيب عمى تمؾ الدراسات التي تؤكد أىمية الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف ،باإلضافة
إلى أىمية تطبيؽ الميارات الناعمة داخؿ الو ازرات مف قبؿ العامميف بيا لما ليا مف فائدة عمى المؤسسة
والمجتمع عمى حد سواء ،كذلؾ تأكيد بعض الدراسات عمى بعض المتغيرات التي تخص الميارات الناعمة
والمتغيرات التي تخص تحسيف أداء العامميف حيث أتفقت الباحثة مع بعضيا.
أ .أوجو اإلتفاؽ :

إتفقت بعض الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة بعضيا في المتغير المستقؿ والبعض األخر في المتغير
التابع ،كما إتفقت جميع الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة في منيج الدراسة حيث تـ إستخداـ(المنيج

الوصفي) ،كما توافقت أيضاً في أدوات الدراسة حيث تـ إعتماد اإلستبياف وأحياناً المقابمة ( الدراسة
اإلستكشافية ) أوكبلىما أداة لمدراسة.
ب .أوجو اإلختالؼ :

إختمفت جميع الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة في اليدؼ ،حيث إف ىدؼ دراسة الباحثة ىو :التعرؼ

عمى دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،كما تختمؼ جميع الدراسات
السابقة مع دراسة الباحثة في مجتمع وعينو الدراسة ،حيث لـ تطبؽ الدراسات السابقة عمى الو ازرات.
ت .ما أضافتو الدراسة الحالية :

تعتبر ىذه الدراسة أولى الدراسات التي تناولت موضوع دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية ،عمى حد عمـ الباحثة بعد مراجعة األبحاث والدراسات السابقة ،ومختمفة عف
الدراسات السابقة حيث لـ يسبؽ أف تـ إجراء دراسة محمية في مجاؿ تحسيف أداء العامميف في الو ازرات

الفمسطينية والتي تختص في بتسميط الضوء عمى دور الميارات الناعمة في تحسف األداء وىي تختمؼ عف
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طبيعة الدراسات السابقة التي أجريت محمياً أوبمجتمعات عربية ودولية ،ألنو ال يوجد في المجتمعات العربية
واألجنبية حالة مشابية لمحالة الفمسطينية.

ث .أىـ ما يميز ىذه الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :

بناء معرفياً وتراكمياً لمدراسات السابقة ،وتأتي إستكماالً لما بدأه الباحثوف السابقوف في
ٔ تعتبر ىذه الدراسة ً
موضوع الدراسة ،فيي تبنى عمى ما توصموا لو مف نتائج وما قدموه مف توصيات واقتراحات.

ٕ تركز الدراسة الحالية عمى موضوع دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية ،وتعتبر الدراسة األولى مف نوعيا عمى حد عمـ الباحثة.

ٖ مف المتوقع أف تضيؼ ىذه الدراسة مادة عممية نظرية وعممية جديدة إلى المكتبة الفمسطينية في مجاؿ
تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

ٗ تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف ناحية الحدود الزمانية والمكانية والحالة الدراسية ،وأيضاَ
في تناوؿ الباحثة لبعض المتغيرات التي لـ تتطرؽ إلييا الدراسات السابقة وخاصة في الميارات الناعمة

٘ تأمؿ الباحثة أف تمثؿ ىذه الدراسة إضافة عممية في موضوعيا وأف تسيـ في تعزيز مفيوـ الميارات
الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف أوجو اإلستفادة مف الدراسات السابقة :

إستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في مجموعة مف الجوانب منيا :

ٔ .التعرؼ إلى المنيجية العممية واألدوات واألساليب المستخدمة وطرؽ معالجة المعمومات.
ٕ .اإلستدالؿ إلى المراجع األصمية في ىذا المجاؿ.
ٖ .توضيح مشكمو الدراسة بشكؿ واضح.
ٗ .توضيح أىمية وأىداؼ الدراسة.

٘ .تحديد متغيرات ووفرضيات ومنيجية الدراسة.
 .ٙتحديد الفجوة البحثية بشكؿ جمي.

 .ٚصياغة التوصيات والدراسات المقترحة.

الفجوة البحثية :
إستناداً إلى ما سبؽ مف خبلؿ إستعراض الباحثة لمدراسات السابقة واإلطبلع عمى أدبيات ىذه الدراسة والتي

تناولت موضوع الميارات الناعمة فإف الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لممئيا تكمف في تناوؿ
العبلقة بيف الميارات الناعمة بتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،حيث لـ تتطرؽ أي مف

الدراسات السابقة ليذا الموضوع.

واف أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة ىو تطرقيا واظيارىا لؤلثر الذي تمعبة
الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،لكوف الميارات الناعمة أكثر الوسائؿ
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عطاء وأفضؿ األساليب اإلدارية الحديثة التي تسعى لئلرتقاء بمستوى العامميف في الو ازرات
شموالً و ً
والخدمات المقدمة منيا بما يحقؽ متطمبات واحتياجات األفراد والمؤسسة والمجتمع بشكؿ أكثر تمي اًز واتقاناً.
تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا إستيدفت قطاع العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في

الو ازرات الفمسطينية ،وىي إختمفت عف الدراسات السابقة في قطاع التطبيؽ ،كذلؾ أنو ىناؾ ندرة في
الدراسات المطبقة عمى القطاع الحكومي ( الو ازرات الفمسطينية ) والخاصة بتحسيف أداء العامميف ،وكذلؾ
ندرة الدراسات التي تربط بيف متغيرات الدراسة ،حيث قدمت الدراسة تصور مف خبلؿ النتائج والتوصيات

حوؿ دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

تميزت الدراسة الحالية بإستيداؼ فئة طبقية ( العامميف في الوظائؼ اإلشرافية ) ،وبالتالي فإف المبحوثيف

كانوا مف الفئة الذيف يستطيعوا اإلدالء بشكؿ مباشر وبوعي واضح عف الميارات الناعمة التي يحتاج ليا
العامميف في تحسيف أدائيـ وخصوصاً أنيـ ىـ مف يقع عمي عاتقيـ تطبيؽ وتقييـ األداء والتوظيؼ والعمؿ

في الو ازرة ،وىذا لـ نجده في الدراسات السابقة التي بنيت عمى رأي العامميف في المؤسسة.

وكذلؾ تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المتغير حيث تـ تقديـ محاور جديدة في الميارات

الناعمة وأداء العامميف ،فالدراسات السابقة التي تناولت أي مف ىذيف المتغيريف لـ تشتمؿ عمى جميع األبعاد
الفرعية التي تناولتيا الدراسة الحالية ،وبالتالي فإف محدودية طرؽ التعبير عف المتغير وعدـ قياسة وفؽ

المتغيرات لـ يعد قائماً ،فقد قدمت الدراسة الحالية نموذج يحتوي عمى كؿ األبعاد الفرعية لممتغيرات.
جدوؿ رقـ( : )10الفجوة البحثية لمدراسات السابقة
الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسات الحالية

تحدثت الدراسات السابقة عف الميارات الناعمة لـ تركز الدراسات السابقة عمى قطاع

إف ىذه الدراسة عمى حد

وتحدثت عف تحسيف األداء وارتباطيا بعدد مف لـ تركز الدراسات السابقة عمى الربط

التي تتناوؿ موضوع دور

وعبلقتيا بعدة متغيرات متفرقة .

العمؿ في الو ازرات الفمسطينية.

المتغيرات.

بيف المتغيريف مجتعيف.

مجتمع الدراسة الو ازرات الفمسطينية .

لمدراسة في ىذيف المتغيريف مجتمعيف.

الدراسات التي تناولت المتغيريف معاً لـ يكف مجتمع البحث لـ يخضع قبؿ ذلؾ

عمـ الباحثة بأنيا األولى

الميارات الناعمة في

تحسيف أداء العامميف في
الو ازرات الفمسطينية.

جرد بواسطة الباحثة.

الخالصة :
تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية ،والتعرؼ عمى أىـ
الموضوعات التي تناولتيا ،واألساليب واإلجراءات التي تبنتيا ىذه الدراسات ،ومف ثـ قامت الباحثة بعمؿ الفجوة البحثية
والتعقيب عمى ىذه الدراسات مف حيث أوجو اإلتفاؽ واإلختبلؼ.
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الفصؿ الربع:
منيجية الدراسة واجراءاتيا(الطريقة واإلجراءات)
مقدمة.
 1منيجية وأسموب الدراسة.
 2مجتمع وعينة الدراسة.
 3الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية.
 4أداة الدراسة ( اإلستبانة ).
 5الصدؽ والثبات.
 6المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة(التحميؿ الوصفي لمتغيرات
الدراسة ).
 7األساليب اإلحصائية المستخدمة.
الخالصة.
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مقدمة :
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيسياً يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ومف

خبلليا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة  ،وبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى

تحقيقيا،حيث تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة  ،وكذلؾ أداة الدراسة

المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا  ،ومدى صدقيا وثباتيا ،كما يتضمف وصفاً
لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيا  ،واألدوات التي إستخدمتيا لجمع

بيانات الدراسة  ،وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي أٌستخدمت في تحميؿ البيانات واستخبلص

النتائج  ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات :

منيجية وأسموب الدراسة :
يعرؼ (الحمداني )100:2006،المنيج الوصفي التحميمي بأنو " المنيج الذي يسعى لوصؼ الظواىر
أواألحداث المعاصرة أوالراىنة فيوأحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة اومشكمة ،ويقدـ
بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركيف في الدراسة والظواىر التي نستعمميا" .

ويعرؼ (صادؽ )101:2014،األسموب الوصفي التحميمي بأنة " طريقة البحث تتناوؿ تفسير الوضع
القائـ لمظاىرة أوالمشكمة مف خبلؿ تحديد ظروفيا وأبعادىا وتوصيؼ العبلقات بينيا بيدؼ اإلنتياء إلى
وصؼ عممي وعممي دقيؽ متكامؿ لمظاىرة أوالمشكمة مف البحث " ،كما سيتـ إستخداـ برنامج التحميؿ

اإلحصائي  SPSSلتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ،بإعتباره أحد البرامج الحديثة المستخدمة في

بناء عمى طبيعة
التحميؿ اإلحصائي وانطبلقاً مف طبيعة الدراسة والمعمومات المطموبة لتحقيؽ أىدافيا ،و ً
الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ،فقد إستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي بإعتبارة
أنسب األساليب لمعالجة مشكمة الدراسة ،والذي يعتمد عمى الدراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ
بوصفيا وصفاً دقيقاً والتعبير عنيا تعبي اًر كيفياً وكمياً ،فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة ويوضح سماتيا

وخصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً ويوضح مقدار ىذه الظاىرة أوحجميا ،كما ال يكتفي
ىذا المنيج عند حجـ المعمومات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ إستقصاء مظاىرىا وعبلقتيا المختمفة ،بؿ

يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير لموصوؿ إلى إستنتاجات يبنى عمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا

رصيد المعرفة عف الموضوع ،وقد إستخدمت الباحثة مصدريف أساسييف لممعمومات :

أ-

المصادر الثانوية :

حيث اتجيت الباحثة إلى الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير،
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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ب-

المصادر األولية :

لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلي جمع البيانات األولية مف خبلؿ اإلستبانة
كأداة رئيسة لمدراسة ،وذلؾ تمشياً مع متطمبات الدراسة والتي صممت خصيصاً ليذا الغرض.

مجتمع وعينة الدراسة :
أ-

مجتمع الدراسة :

بناء عمى
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو " جميع مفردات الظاىرة التي تدرسيا الباحثة " ،وبذلؾ فإف مجتمع الدراسة ً
مشكمة الدراسة وأىدافيا يتكوف مف كافة األفراد العامميف في(المواقع اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة )

وعددىيا بػ( )22و ازرة ،وتبدأ مف مسمى وظيفي ( رئيس شعبة إلى وكيؿ و ازرة ) ،ويبمغ عدد العامميف بالوظائؼ
اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية ) (2624موظفاً حسب ما ىوموضح في الجدوؿ رقـ ( )11التالي :

جدوؿ رقـ ( :)11عدد الموظفيف الذيف يحمموف مسميات وظيفية إشرافية ضمف مجتمع الدراسة
#

الدرجة

العدد

نسبة الموظفيف %

1

وكيؿ وزارة

7

%0.27

2

وكيؿ مساعد

4

%0.15

3

مدير عاـ

70

%2.67

4

نائب مدير عاـ

30

%1.14

5

مدير دائرة

1025

%39.06

6

رئيس قسـ

985

%37.54

7

رئيس شعبة

503

%19.17

2624

%100

المجموع

المصدر  :ديواف الموظفيف العاـ ،بيانات غير منشورة 2016:

ب-

عينة الدراسة (:)Moore.2003

قامت الباحثة باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشوائية بحيث تـ اختيار االفراد العامميف في الو ازرات الفمسطينية
في قطاع غزة (المواقع اإلشرافية) ،ومف ثـ قامت الباحثة باحتساب عينة الدراسة حسب قانوف (ريتشارد جيجر)

حيث بمغ عدد افراد العينة ( )340مفردة.

2

 1.96 
2

  0.50
 0.05 
n
2

1  1.96 
2
1
  0.50  1

2624  0.05 


قانوف ريتشارد جيجر الحتساب عينة الدراسة
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الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية:
أوالً  :عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية
يتضح مف جدوؿ ( )13التالي أف ما نسبتو ( )%99.4مف اإلستمارات تـ إستكماليا بالتعبئة مف

المبحوثيف بينما ( )%0.6تـ إعتبارىا إستمارات مفقودة.

جدوؿ رقـ( : )12إستمارات عينة الدراسة
#

اٌج١بْ

اٌزىشاس

إٌغجخ %

1
2

اعزّبساد ِىزٍّخ
اعزّبساد ِفمٛدح (ٌُ ٠زُ االعبثخ ػٍٙ١ب)

338
2
340

%99.4
%0.6
%100

اٌّجّٛع
* جرد بواسطة الباحثة باإلعتماد عمى نتائج (.)SPSS
البيانات الشخصية لعينة الدراسة :

جدوؿ رقـ( : )13توزيع عينة الدراسة (البيانات الشخصية)
#

اٌّزغ١ش

اٌج١بْ

اٌؼذد

إٌغجخ %

1

الجنس

2

الفئة العمرية

3

المؤهل العلمي

4

المسمى الوظيفي

روش
أٔضٝ
الً ِٓ  25ػبَ
ِٓ  25ئٌ ٝالً ِٓ  35ػبَ
ِٓ  35ػبَ اٌ ٝالً ِٓ  45ػبَ
ِٓ  45ئٌ ٝالً ِٓ  55ػبَ
اوضش ِٓ  55ػبَ
صبٔ٠ٛخ ػبِخ فّب دْٚ
دثٍِ َٛزٛعؾ
ثىبٌٛسٛ٠ط
دساعبد ػٍ١ب
ٚوٚ ً١صاسح
ٚوِ ً١غبػذ
ِذ٠ش ػبَ
ٔبئت ِذ٠ش ػبَ
ِذ٠ش دائشح
سئ١ظ لغُ
سئ١ظ شؼجخ
الً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ 5اٌ ٝالً ِٓ  10عٕٛاد
ِٓ  10اٌ ٝالً ِٓ  15عٕخ
اوضش ِٓ  15عٕخ
اٌظؾخ
اٌضساػخ

264
74
3
139
135
48
13
8
43
211
76
1
1
8
4
132
127
65
16
143
101
78
142
10

%78.1
%21.9
%0.9
%41.1
%39.9
%14.2
%3.8
%2.4
%12.7
%62.4
%22.5
%0.3
%0.3
%2.4
%1.2
%39.1
%37.6
%19.2
%4.7
%42.3
%29.9
%23.1
%42.0
%2.96

5
6

عدد سنوات
الخبرة
مكان العمل
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اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
إٌمً ٚاٌّٛاطالد
االػالَ
شإ ْٚاٌّشأح
اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ
اٌّبٌ١خ
اٌؼًّ
اٌضمبفخ
اٌذاخٍ١خ
االٚلبف ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ
اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اٌؼذي
اٌؾىُ اٌّؾٍٟ
اٌزخط١ؾ
اٌشإ ْٚاٌخبسع١خ
االلزظبد
االعشٜ
اٌشإ ْٚاالعزّبػ١خ
االشغبي اٌؼبِخ
االرظبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

2
4
2
2
8
4
10
4
16
10
71
4
11
4
2
6
2
9
5
10

%0.6
%1.2
%0.6
%0.6
%2.36
%1.2
%2.96
%1.2
%4.7
%2.96
%21.0
%1.2
%3.25
%1.2
%0.6
%1.7
%0.6
2.6
1.48
%2.96

* جرد بواسطة الباحثة باإلعتماد عمى نتائج (.)SPSS

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )13السابؽ اآلتي :


أف نسبة الذكور العامميف في الو ازرات الفمسطينية أعمى مف نسبة اإلناث حيث كانت نسبتيـ

(.)%78.1

وتعزوالباحثة أف ما نسبتة ( )%78.1مف عينة الدراسة ذكو ار ،بينما النسبة الباقية إناث ( )%21.9يظير
التباعد في النسب وىذا يعود إلى طبيعة العمؿ بالوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية يتطمب جيداً
وقدرة نفسية عمى تحمؿ ضغط العمؿ وادارة األزمات واتخاذ القرار المشاؽ المينية وأيضاً ترجع إلى ثقافة

المجتمع ونظرتة إلى األنثى العاممة في المواقع اإلشرافية كونة مجتمع محافظ شرقي لو عاداتو وتقاليدة
ويفضؿ عمؿ اإلناث في ميف محددة كالتعميـ والعمؿ اإلجتماعي والصحي ،مما يعكس محدودية فرص

التطور والنموفي تقمد اإلناث مناصب ومواقع إشرافية في الو ازرات الفمسطينية.


أف نسبة مف تت اروح أعمارىـ بيف  25إلى  45سنة بمغت (.)%81.9

وتعزوالباحثة أف ما نسبتة ( )%81.9مف عينة الدراسة أعمارىـ بيف ) (25إلى ( )45عاـ ،عمماً بأف
نسبة مف تت اروح أعمارىـ ما بيف ) (25إلى أقؿ مف ) )35عاـ بمغت ( ،)%41.1وفي الفئة العمرية مف

) )35إلى أقؿ مف ( )45عاـ بمغت ( ،)%39.9وفي الفئة العمرية مف ) (45إلى أقؿ مف ) (55عاـ
بمغت ( ،)%3.8وفي الفئة العمرية مف  55فأكثر بمغت ( ،)%3.8بينما أقؿ مف ) (25عاـ بمغت

( ،)%0.9مع العمـ بأف الطمب عمى الوظائؼ اإلشرافية مف الخريجيف يكوف مف الفئة العمرية ) (22عاـ
فما فوؽ ،كما أنة تظير النتائج أف معظـ العامميف في الوظائؼ والمواقع اإلشرافية كانوا متطوعيف في
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العمؿ في أثناء الفترة األولى مف اإلنقساـ ثـ حظوا بفرص توظيؼ وترقية لسد الشواغر الوظيفية وسنوات
الخبرة والعمؿ بعد التخرج وبذلؾ تكوف أعمارىـ أكبر مف ) (25سنة وىوما يؤكد حقيقة أف تكوف ىذه

النتيجة إنعكاساً لحقيقة أف المجتمع الفمسطيني مجتمع فتى وشاب .


أف نسبة الحاصميف عمى درجة البكالوريوس بالمواقع اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية

بمغت(.)%62.4

تعزوالباحثة أف نسبة الحاصميف عمى درجة البكالوريوس في الو ازرات الفمسطينية إحتمت المرتبة األولى
وبمغت ( )%62.4وىي أعمى نسبة تمتيا الدراسات العميا حيث بمغت ( )%22.5تمتيا درجة الدبموـ

المتوسط فبمغت ( )%12.7بينما بمغت نسبة حممة الثانوية فما دوف ( ،)%2.4ويرجع ذلؾ إلى أف معظـ

الوظائؼ التخصصية يشترط لمحصوؿ عمييا درجة البكالوريوس كحد أدنى ،وقد ٌيعزى ذلؾ إلى أف العمؿ
المتعمؽ بالو ازرات الفمسطينية وفي المواقع اإلشرافية بات يقوـ عمى أساس المؤىؿ العممي وحسب قانوف
الخدمة المدنية ) ،)2005وباإلعتماد عمييا كمعيار ميـ عند اإلختبار والتعييف في الوظيفة مما يدؿ أف
عينة الدراسة يتمتعوف بخمفية عممية ومستوى أكاديمى جيد يمكنيـ مف أداء مياميـ بشكؿ سميـ وتحقيؽ

األىداؼ المرجوه.


أف النسبة األكبر مف الحاصميف عمى مسمى وظيفي

الفمسطينية بمغت (.)%39.1

بالمواقع اإلشرافية في الو ازرات

تعزوالباحثة أف نسبة الحاصميف عمى مسمى وظيفي مدير دائرة في الو ازرات الفمسطينية بمغت ()%39.1
وىي أعمى نسبة تبلىا مسمى رئيس قسـ حيث بمغ ( )%37.6تمتيا درجة رئيس شعبة فبمغت ()%19.2
بينما بمغت نسبة درجة مدير عاـ ( )%2.4تمتيا درجة نائب مدير عاـ حيث بمغت ( ،)%1.2تمتيا

درجتي الوكيؿ والوكيؿ المساعد بالتساوي ( ،)%0.3وذالؾ ألف التركيبة الوظيفية في المواقع اإلشرافية
تتماشى ووزف كؿ فئة مف المسميات اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية وحجميا في مجتمع الدراسة.


أف النسبة األكبر ممف لدييـ خبرة مف ( )10-5سنوات تمتيا مف لو خبرة (.)15-10

تعزوالباحثة أف النسبة األكبر لخبرة العامميف في الو ازرات الفمسطينية تت اروح ما بيف ( )10-5سنوات بمغت
( )%42.3تمتيا مف لو خبرة ما بيف ( )15-10سنوات فبمغت ( )%29.9تمتيا مف لو خبرة أكثر مف

) (15سنة بمغت ( )%23.1تمتيا مف لو خبرة أقؿ مف( )5سنوات بمغت ( ،)%4.7حيث إحتمت المرتبة
األولى مف لدييـ خبرة مف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تت اروح ما بيف ( )10-5سنوات وبمغت

( )%42.3أي أنو تـ تعيف أغمبيـ بعد اإلنقساـ الفمسطيني (2007ـ) ،ومف لدييـ خبرة مف ()15-10
سنو فبمغت ( )%29.9إلى أنيـ مف الموظفيف في الو ازرات الفمسطينية وماذالوا عمى رأس عمميـ بعد

اإلنقساـ وىـ يحتموف بعض الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية ،أيضاَ يتتطمب لمف يرغب بالعمؿ
بالوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية خبرة عممية باإلضافة لمشيادة الجامعية.



أف النسبة األكبر مف البحوثيف مف وزارة الصحة بمغت (.)%42
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تعزوالباحثة أف توزيع العينة حسب كؿ و ازرة وأف النسبة األكبر مف المبحوثيف مف و ازرة الصحة بمغت
( )%42تمييا و ازرة التربية والتعميـ العالي بنسبو ( ،)%21تمتيا و ازرة الداخمية بنسبو ( ،)%4.7تمتيا و ازرة
الحكـ المحمي بنسبو ( )%3.25تمتيا و ازرة الزراعة بنسبو ( )%2.96تمتيا و ازرة العمؿ بنسبو ()%2.96

تمتيا و ازرة االوقاؼ بنسبو ( )%2.96تمتيا و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بنسبو( )%2.96وباقي
النسب المتبقية ( )%17.1توزعت عمى باقي الو ازرات ،أي أف ما نسبتة ( )%42مف عينة الدراسة مف

و ازرة الصحة و( )%21مف عينة الدراسة مف و ازرة التربية والتعميـ وىذا يعود إلى أف أكثر العينة ىـ مف

يعمموف في و ازراتي الصحة والتربية والتعميـ وىوما يؤكد الحاجة لمعمؿ في تمؾ الو ازرتيف الخدماتية مف قبؿ

العامميف ،بينما النسب المتبقية بنسبو ( )%37تعود إلى باقي العامميف بالممواقع اإلشرافية في الو ازرات
الفمسطينية ويتضح أف ىناؾ تقارب بالنسب المئوية في المبحوثيف في تمؾ الو ازرات.

أداة الدراسة:
قامت الباحثة بإستخداـ أدوات بما تخدـ دراستيا( اإلستبانة ) وىي :
المقابلة " الدراسة اإلستكشافٌة " :
أ-
حيث تـ إجراء مقاببلت مع عدد مف العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية ( مجتمع
الدراسة) مف خبلؿ إستبانة إستكشافية تساعد في جمع المعمومات أثناء الدراسة ،واشتممت المقابمة عمى

( )16سؤاالً مقنناً تـ إضافتيا لئلستبانة ،حيث يقوـ المبحوث بترتيب اإلجابة حسب األىمية مف وجيو

نظره.
اإلستبانة :
ب-
تـ إعداد إستبانة مف قبؿ الباحثة لقياس( دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية ) ،حيث تعتبر اإلستبانة األداة الرئيسية والمبلئمة لمدراسة الميدانية لمحصوؿ عمى المعمومات

والبيانات التي يجري تعبئتيا مف قبؿ المبحوثيف ،حيث تـ إعدادىا باإلعتماد عمى دراسات سابقة
واعتمادىا مف عدد مف المحكميف ،وتـ عمؿ إجراءات ضبط األداة مف حيث صدقيا وثباتيا.

.1

خطوات بناء اإلستبانة :

إتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء اإلستبانة وىي:
ٔ.

اإلطػػبلع عمػػى األدب اإلداري والد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػوع الد ارسػػة  ،واإلسػػتفادة منيػػا

في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.
ٕ.

الفقرت التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة و ا

ٗ.

تـ تصميـ اإلستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف مجاليف أساسييف ( )72فقرة.

ٖ.
٘.

تـ عرض اإلستبانة عمى المشرؼ لمنقاش وابداء المبلحظات.

تػػـ ع ػػرض اإلسػػتبانة عم ػػى ( )12مػػف المحكم ػػيف ذوي الخب ػرة ف ػػي المجػػاالت األكاديمي ػػة واإلداري ػػة

والمينية واإلحصائية ،والممحؽ رقـ ( )1يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
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.ٙ

أرء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مػف حيػث الحػذؼ أواإلضػافة والتعػديؿ،
في ضوء ا

لتستقر اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )67فقرة ،ممحؽ (.)4

.2

إجراءات تطبٌق أداة الدراسة :

بعد التأكد مف صدؽ وثبات اإلستبانة وصبلحيتيا لقياس ما وضعت ألجمو ،وتعديميا واخراجيا في

صورتيا النيائية قامت الباحثة باإلجراءات التالية :

ٔ .الحصوؿ عمى الموافقة لتطبيؽ اإلستبانة عمى مجتمع الدراسة مف ذوى الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية

ٕ .توزيع ( )340إستبانة عمى عينة الدراسة حيث تـ إسترداد ( )338إستبانة أي بنسبة ( )%99.4واستبعاد عدد
( )2إستبانتيف بسبب لـ يتـ اإلجابة عمييا مف قبؿ المبحوثيف بشكؿ صحيح وواضح بنسبة ( ،)%0.6وبذلؾ تكوف
اإلستبانات المستبعدة مفقودة وغير صالحة لمتحميؿ ،ويتبقى ()338إستبانة صالحة تـ إستخداميا في عممية ألتحميؿ.

ٖ .وتستخمص الباحثة مف نتائج إختبار الصدؽ والثبات أف أداة الدراسة ( اإلستبانة ) صادقة في قياس ما وضعت
لقياسو ،كا أنيا ثابتة بدرجة عالية ،مما يؤىميا لتكوف أداة قياس مناسبة وفاعمة ليذه الدراسة ويمكف تطبيقيا بثقة،
وبذلؾ تكوف اإلستبانة بصورتيا النيائية ،وتتكوف اإلستبانة مف قسميف رئيسيف :

القسـ األوؿ  :وىوعبارة عف البيانات األساسية عف المستجيبيف يتكوف مف ( )6أسئمة ،وىي الخصائص

الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (الجنس،العمر ،المؤىؿ العممي،عدد سنوات الخبرة،المسمى

الوظيفي،مكاف العمؿ).

القسـ الثاني  :وىوعبارة عف المحاور المتعمقة بدراسة " دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية " ،وتتكوف مف ( )67فقرة موزعة عمى محوريف أساسييف كالتالي :

المحور األوؿ  :الميارات الناعمة وتتكوف مف ( )49فقرة وىي :
ٔ

ميارة االتصاؿ والتواصؿ ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ٕ

ميارة العمؿ كفريؽ ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ٗ

ميارة إدارة األزمات ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ٙ

ميارة إدارة الوقت ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ٖ
٘
ٚ

ميارة العمؿ تحت الضغط ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ميارة التخطيط ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

ميارة إتخاذ القرار ،وتتكوف مف ( )7فقرات.

المحور الثاني  :تحسيف أداء العامميف ويتكوف مف ( )18فقرة.

حيث قامت الباحثة بإستخداـ مقياس (  )Likert-Scaleليكرت العشري ( )10-1المستخدـ لقياس

إستجابات المبحوثيف لفقرات اإلستبانة ،بحيث كمما إقتربت الدرجة مف  10دؿ عمى الموافقة العالية عمى

ما ورد في الفقرة المعنية والعكس صحيح وكؿ تدرج لو وزف نسبي  %10وىويتناسب مع ىذه اإلستجابة
والجدوؿ التالي ( )14يوضح ذلؾ :
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جدوؿ رقـ ( :)14درجات مقياس لقياس إستجابات المبحوثيف لفقرات اإلستبانة
اإلستجابة

غيرموافؽ

موافؽ

بشدة

بشدة

المقياس

1

2

3

4

5

6

7

8

النسبة %

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

9

10

%100 %90

الصدؽ والثبات :
وىوالتحقؽ مف صدؽ وثبات أدة الدراسة (اإلستبانة) لما وضعت لقياسو ،وقد قامت الباحثة بالتأكد مف
صدؽ وثبات أداة الدراسة عمى النحوالتالي :

.1

صدؽ اإلستبانة :

قصد بصدؽ اإلستبانة " أف يقيس اإلستبياف ما وضع لقياسة " ( الجرجاوي  ،)105:2010،كما يقصد

بالصدؽ " شموؿ اإلستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا

مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" ( عبيدات وآخروف  ،)179:2001،كما يقصد
بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شيئاً آخر ،وتعد الدراسة صادقة إذا حددت

مدى صدؽ صبلحية درجاتيا ،وقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ اإلستبانة بإجراء إختبارات الصدؽ
التالية :

أ-

صدؽ اإلستبانة مف وجيو نظر المحكميف" الصدؽ الظاىري " :

يقصد بصدؽ المحكميف " ىوأف تختار الباحثة عدداً مف المحكميف المختصيف في مجاؿ الظاىرة

أوالمشكمة موضوع الدراسة " ( الجرجاوي  ،)107:2010،حيث قامت الباحثة بعرض اإلستبانة عمى

مجموعة مف المحكميف تألفت مف( )12شخص مف المتخصصيف وذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية
واإلدارية والمينية واإلحصائية والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمزـ مف

درج أسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)1وقد إستجابت الباحثة آلراء
فقرات اإلستبانة ،وقد قامت الباحثة بإ ا
جرء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرجت اإلستبانة
المحكميف وقامت بإ ا
في صورتو النيائية في الممحؽ رقـ(.)4

ب-

صدؽ المقياس :ويتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خبلؿ :

أوالً  :طرؽ االتساؽ الداخميInternal Validity :

يقصد بصدؽ اإلتساؽ الداخمي مدى إتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة ،مع المجاؿ الذي تنتمي إلية ىذه

الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب اإلتساؽ الداخمي لئلستبانة وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت اإلرتباط
بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو ،وىذا النوع مف الصدؽ يقيس مدى
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إتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجموعة الكمية لمبعد الذي تنتمي لو ىذه الفقرة وذلؾ بإستخداـ
البرنامج اإلحصائي ومعامؿ إرتباط بيرسوف.
ثانياً  :نتائج اإلتساؽ الداخمي :
أ-

اإلتساؽ الداخمي لمميارات الناعمة :
اٌّجبي األٚي  :االرصبي ٚاٌزٛاصً.

جدوؿ رقـ ( :)15معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" ميارة االتصاؿ والتواصؿ " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

1

أستخدـ كؿ عناصر االتصاؿ الفعاؿ لتحسيف أداء العمؿ في الو ازرة

*0.854

0.000

2

أؤيد تطبيؽ التقنية الحديثة لمتواصؿ في الو ازرة لتحسيف األداء وتبادؿ المعمومات.

*0.825

0.000

3

تواصمي مع الموظفيف ساعدني تحقيؽ أىداؼ الو ازرة.

*0.920

0.000

4
5

أنصت أوالً وأتأكد مف فيمي قبؿ الرد عمى المتحدث.

*0.916

0.000

أستخدـ االتصاؿ المباشر ووسائؿ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ بأقراني

*0.871

0.000

6

أجعؿ حديثي دقيقاً ومختص اًر وواضحاً في حواراتي ونقاشاتي في العمؿ.

*0.810

0.000

7

مياراتي في االتصاؿ والتواصؿ ليا دور في إيجاد الحموؿ وتقميؿ األخطاء في العمؿ

*0.884

0.000

#

الفقرة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

فقرت مجاؿ " ميارة االتصاؿ والتواصؿ "
ويبيف جدوؿ رقـ ( )15معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا

والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05
وبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌضبٔ : ٟاٌؼًّ وفش٠ك.
جدوؿ رقـ ( :)16معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ميارة العمؿ كفريؽ " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.

1

أشارؾ زمبلئي المعمومات لتسييؿ العمؿ وتوفير الجيد عمييـ.

*0.908

0.000

2

أقوـ بسد الفراغ في حاؿ غياب أحد الموظفيف العامميف في الفريؽ.

*0.928

0.000

3

أستعيف باآلخريف عند وضع الحموؿ لتنفيذ األعماؿ المشتركة.

*0.902

0.000

4

أتحمؿ الضغوط المختمفة بالتعاوف مع أعضاء الفريؽ.

*0.808

0.000

5

أفضؿ العمؿ الجماعي اكثر مف العمؿ الفردي.

*0.786

0.000

6

أدوار أعضاء الفريؽ واضحة ومحددة في الو ازرة.

*0.755

0.000

7

اتعاطى مع الخيارات المطروحة داخؿ فريؽ العمؿ بتوازف ومنطقية

*0.905

0.000

#

الفقرة

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05
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فقرت مجاؿ " ميارة العمؿ كفريؽ " والدرجة
ويبيف جدوؿ رقـ ( )16معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (  (α ≤ 0.05وبذلؾ
تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌضبٌش  :اٌؼًّ رحذ اٌعغػ.
جدوؿ رقـ ( :)17معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" ميارة العمؿ تحت الضغط" والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.

1

أستطيع العمؿ في ظؿ سياسات وارشادات متعارضة.

*0.522

0.000

2

أقوـ بأعماؿ ومسؤليات أكثر مف الموجودة في ميامي الوظيفية.

*0.745

0.000

3

أشعر أف عممي ال يمقى التقدير الكافي مف اإلدارة.

*0.763

0.000

4

أتأخر في عممي إلنجاز المياـ المكمؼ بيا.

*0.618

0.000

5

أدائي الوظيفي يتأثر بضغوطات العمؿ.

*0.449

0.000

6

أحتفظ بيدوئي عند التعرض لمضغط.

*0.784

0.000

7

أستطيع العمؿ تحت الضغط الشديد مع أعضاء الفريؽ.

*0.763

0.000

الفقرة

#

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

فقرت مجاؿ " ميارة العمؿ تحت الضغط "
ويبيف جدوؿ رقـ ( )17معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية( (α ≤ 0.05
وبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌشاثغ  :اداسح األصِبد.
جدوؿ رقـ ( :)18معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ميارة إدارة األزمات " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.
0.000

#

الفقرة

1

أمتمؾ القدرة عمى مواجية األزمات في العمؿ.

*0.891

2

أستطيع إيجاد مؤشرات واضحة لؤلزمات في الو ازرة.

*0.917

0.000

3

أسعى لتنمية ميارات التفكير والتحميؿ والربط واإلستنتاج وقت األزمات

*0.906

0.000

4
5

أجد نفسي قاد اًر عمى توقع األزمة ما قبؿ وقوعيا والتغمب عمييا.

*0.895

0.000

أستطيع وضع خطة واضحة قبؿ حدوث األزمات.

*0.906

0.000

6

أستطيع إدارة فريؽ العمؿ في وقت األزمات بشكؿ سمس.

*0.989

0.000

7

أستمع آلراء اآلخريف وأقيميا لموصوؿ إلى حؿ األزمات.

*0.937

0.000

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05
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فقرت مجاؿ "ميارة إدارة األزمات" والدرجة الكمية
ويبيف جدوؿ رقـ ( )18معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05وبذلؾ تعتبر
فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌخبِظ  :اٌزخط١ػ.
جدوؿ رقـ( :)19معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ميارة التخطيط " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.

1

أمتمؾ ميارة التخطيط ووضع األىداؼ المستقبمية.

*0.848

0.000

2

أمتمؾ خطة إستراتيجية واضحة لعممي.

*0.873

0.000

3
4

المتاحة.
تتوافؽ أىدافي الخاصة مع إمكاناتي ُ

*0.917

0.000

أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األىداؼ.

*0.932

0.000

5

أسير وفؽ جدوؿ زمني لتحقيؽ أىدافي.

*0.945

0.000

6

أخطط لؤلعماؿ المطموب تنفيذىا قبؿ البدء بالعمؿ.

*0.924

0.000

7

أتابع خطتي في العمؿ بدقة في مراحؿ تنفيذىا.

*0.941

0.000

الفقرة

#

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

فقرت مجاؿ " ميارة التخطيط " والدرجة الكمية
ويبيف جدوؿ رقـ ( )19معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (  (α ≤ 0.05وبذلؾ تعتبر
فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌغبدط  :اداسح اٌٛلذ.

جدوؿ رقـ( :)20معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ميارة إدارة الوقت " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

1

أحرص عمى االلتزاـ بأوقات العمؿ.

*0.912

0.000

2
3

أحتفظ بجدوؿ زمني مفتوح يوماً في العمؿ لكي أكوف مستعداً لؤلمور الطارئة.

*0.918

0.000

أنجز كؿ األعماؿ اليومية في أوقاتيا دوف تأجيؿ.

*0.767

0.000

4

أخصص مكاناً لكؿ األشياء حتى ال أُضيع وقتي في البحث عنيا.
ّ
أحاوؿ إيجاد طرؽ جديدة إلنجاز مياـ عممي بوقت زمني قصير.

*0.943

0.000

*0.920

0.000

6

أعتمد خطة عمؿ يومية لتسيير ميامي المختمفة.

*0.931

0.000

7

أستطيع تنظيـ ميامي ضمف وقتي المتاح في العمؿ.

*0.935

0.000

#

5

الفقرة

لالرتباط

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05
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اإلحتمالية()Sig.

فقرت مجاؿ " ميارة إدارة الوقت " والدرجة
ويبيف جدوؿ رقـ ( )20معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (  (α ≤ 0.05وبذلؾ
تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
اٌّجبي اٌغبثغ  :ارخبر اٌمشاس
جدوؿ رقـ( :)21معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" ميارة إتخاذ القرار" والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية()Sig.

1

أشارؾ العامميف في إتخاذ الق اررات الحاسمة بالطرؽ العممية.

*0.900

0.000

2

أقوـ بتفويض إلتخاذ الق اررات الحاسمة لممرؤسيف في العمؿ.

*0.744

0.000

3

يوجد لدي تجييز مسبؽ لق اررات بديمو قبؿ إتخاذ القرار.

*0.810

0.000

4

يتسـ عممي بالجرأة في إتخاذ القرار وتحمؿ المخاطر.

*0.853

0.000

5

أستطيع إتخاذ الق اررات في الوقت المناسب وبرغـ التحديات.

*0.918

0.000

6

أمتمؾ الميارة لجمع المعمومات وتحميميا واإلستفادة منيا.

*0.881

0.000

7

أقوـ بتقييـ القرار المتخذ وذلؾ باإلستفادة مف نتائجو.

*0.827

0.000

الفقرة

#

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

فقرت مجاؿ " ميارة إتخاذ القرار " والدرجة
ويبيف جدوؿ رقـ ( )21معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (  (α ≤ 0.05وبذلؾ
تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.

ب-

اإلتساؽ الداخمي :لتحسيف األداء :

جدوؿ رقـ ( :)22معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تحسيف األداء " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة

1

يتمتع الموظفوف بالميارة والمعرفة الفنية المطموبة إلنجاز العمؿ بكفاءة وفاعمية.

*0.765

0.000

2

يتميز الموظفوف بالتفاني والجدية والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية.

*0.865

0.000

3
4

يؤدي الموظفوف المياـ الوظيفية الموكمة إلييـ طبقاً لمعايير الجودة المطموبة.

*0.864

0.000

يبذؿ العامموف الجيد الكافي إلنجاز المياـ المطموبة منيـ بالوقت المحدد.

*0.812

0.000

5
6

يقوـ الموظفوف بأعماليـ وفقاً لسياسات واجراءات محددة.

*0.842

0.000

يفيـ الرؤساء المعنى الحقيقي لؤلداء الجيد في العمؿ.

*0.829

0.000

7
8

يتـ تنفيذ العمؿ وفقاً لمخطط السنوية والشيرية.

*0.842

0.000

يحرص الموظفوف عمى تحسيف أدائيـ بشكؿ مستمر.

*0.826

0.000

9

لدى العامميف المعرفة واإللماـ بطبيعة األعماؿ الموكمة إلييـ.

*0.911

0.000

#

الفقرة

لالرتباط
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اإلحتمالية()Sig.

10

يمتزـ العامموف بتعميمات وتوجييات مدرائيـ.

*0.906

0.000

11

يمتمؾ العامموف القدرة عمى التواصؿ والتعاوف مع زمبلئيـ.

*0.896

0.000

12

يستطيع العامموف التكيؼ والتأقمـ مع أي تغييرات طارئة في الو ازرة.

*0.872

0.000

13

يوجد تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في األداء.

*0.881

0.000

14

تقوـ اإلدارة باطبلع العامميف عمى نتائج تقيـ أدائيـ.

*0.706

0.000

15

تسعى الو ازرة إلى تطوير أداء عاممييا مف خبلؿ القياـ بالدورات والبرامج التدريبية.

*0.794

0.000

16

تساىـ السياسات واإلجراءات المتّبعة في الو ازرة في إنجاز األعماؿ بكفاءة وفاعمية.
يوجد إىتماـ مف قبؿ المدراء لئلقتراحات التي يقدميا العامموف والخاصة بتحسيف األداء

*0.670

0.000

*0.776

0.000

يتوفر لدى العامميف الرغبة واإلستعداد لمعمؿ خارج أوقات الدواـ الرسمي إلنجاز األداء

*0.364

0.019

17
18

المطموب.
*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

فقرت مجاؿ " تحسيف األداء" والدرجة الكمية
ويبيف جدوؿ رقـ ( )22معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (  (α ≤ 0.05وبذلؾ تعتبر
فقرات المجاؿ صادقة لما وضعت لقياسو.

ثالثاً :الصدؽ البنائي Structure Validity :

يعرؼ  " )2011) Berensonيعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ

األىداؼ المراد الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدي إرتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
اإلستبانة" ،ويبيف جدوؿ رقـ ( )23أف جميع معامبلت اإلرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً
عند مستوى معنوية( (α ≤ 0.05وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقة لما وضع لقياسو.

جدوؿ رقـ ( :)23معامؿ اإلرتباط بيف كؿ مجاؿ مف محاور" الميارات الناعمة " والدرجة الكمية لممحور
المجاؿ

عدد افقرات

معامؿ بيرسوف لالرتباط

القيمة اإلحتمالية ()Sig.

#
1

االتصاؿ والتواصؿ

7

*0.866

0.000

2

العمؿ كفريؽ

7

*0.942

0.000

العمؿ تحت الضغط

7

*0.710

0.000

إدارة األزمات

7

*0.945

0.000

التخطيط

7

*0.941

0.000

6

إدارة الوقت

7

*0.960

0.000

7

إتخاذ القرار

7

*0.960

0.000

3
4
5

المحور األوؿ

الميارات
الناعمة

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05
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رابعاً  :ثبات فقرات االستبانةRelibility :
يعرؼ  " )2011) Berensonيقصد بثبات اإلستبانة ىي أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لوتـ

إعادة توزيعيا أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط عمى نفس العينة " ،أوبعبارة أخرى " أف ثبات

اإلستبانة يعني اإلستقرار في نتائج اإلستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لوتـ إعادة توزيعيا عمى األفراد

عدة مرات خبلؿ فترة زمنية معينة ،أوما ىي درجة إتساقيا وانسجاميا واستم ارريتيا عند تكرار إستخداميا

في أوقات مختمفة " ( الجرجاوي .)97:2010،

وقد تحققت الباحثة مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ  :معامؿ ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوطريقة التجزئة النصفية  Split– Half Coefficientوكانت النتائج كما ىي مبينة في
جدوؿ ( )24التالي :

جدوؿ رقـ ( :)24معامؿ الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ ) والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
المحاؿ

عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

#
1

االتصاؿ والتواصؿ

7

*0.943

*0.905

2

ميارة العمؿ كفريؽ

7

*0.935

*0.921

3

ميارة تحت الضغط

7

*0.783

*0.872

ميارة إدارة األزمات

7

*0.963

*0.955

ميارة التخطيط

7

*0.962

*0.961

6

ميارة إدارة الوقت

7

*0.966

*0.958

7

ميارة واتخاذ القرار

7

*0.933

*0.925

4
5

المحور

ادلهارات الناعمة

اٌّٙبساد إٌبػّخ

49

*0.985

*0.970

رحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٓ١

18

*0.966

*0.981

*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05

يتضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )25أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور الميارات

الناعمة حيث تت اروح بيف ( )0.966 -0.783بينما بمغت لجميع المجاالت(الميارات الناعمة)(،) 0.985
أما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ حيت تت اروح بيف(- 0.905

)0.961بينما بمغت لجميع المجاالت ( ،)0.970أما قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور تحسيف
األداء بمغت لجميع مجاالت(األداء) ( ،)0.966اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية

لطريقة ألفا كرنباخ فبمغت لجميع المجاالت ( ،)0.981وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما

ىي في الممحؽ رقـ ( )4قابمة لمتوزيع ،وتكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات إستبانة الدراسة مما

يجعميا عمى ثقة بصحة اإلستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار
فرضياتيا.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة(التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة ):
تركز ىذه المعالجات عمى نتائج إستخداـ إختبار (كولمجوروؼ – سمرنوؼ  (K-Sلمعرفة أف البيانات

تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،باإلضافة إلى ذلؾ تـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة واستجابات أفراد عينة

الدراسة نحومتغيرات الدراسة (المستقمة والتابعة) مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي) ، (SPSSلموصوؿ
إلى إستنتاجات ترتبط بيا ،وستقوـ الباحثة بعرض وتحميؿ اإلجابات عف كؿ متغير عمى حده وذلؾ بعد

عرض الجداوؿ اإلحصائية التي توضح نتائج اإلختبارات.

إختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test :

أ-

إستخدمت الباحثة إختبار (كولمجوروؼ-سمرنوؼ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sلمعرفة ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ؟ وىواختبار ضروري في حالة إختبار الفرضيات ،حيث

يحدد اإلختبارات المستخدمة وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ رقـ ( )25التالي:
جدوؿ رقـ ( :)25إختبار التوزيع الطبيعي
عدد

كولمجوروؼ –

القيمة المعنوية

الفقرات

سمرنوؼ )(K-S

()Sig.

1

االتصاؿ والتواصؿ

7

1.138

0.150

2

ميارة العمؿ كفريؽ

7

1.254

0.086

3

ميارة تحت الضغط

7

0.766

0.601

ميارة إدارة األزمات

7

1.342

0.054

ميارة التخطيط

7

0.987

0.285

6

ميارة إدارة الوقت

7

1.375

0.051

7

ميارة واتخاذ القرار

7

1.089

0.186

الميارات الناعمة

49

1.389

0.052

تحسيف أداء العامميف

18

0.796

0.551

#

4
5

المحور

ادلهارات الناعمة

المجاؿ

يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )26أف القيمة اإلحتمالية ( )Sig.لجميع مجاالت الدراسة
كانت أكبر مف مستوى الداللة ( ، (α ≤ 0.05وىذا يدؿ أف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع

الطبيعي لمبيانات ،حيث تـ إستخداـ اإلختبارت المعممية لئلجابات عمى فرضيات الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة :
ٔ

النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة

ٕ

إختبار ألفا كرونباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

تكرار فئات متغير ما ويتـ اإلستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة.
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ٖ

إختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

ٗ

إستخداـ إختبار كولمجوروؼ-سمرنوؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ

٘

معامؿ إرتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوـ

ىذا اإلختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

ىذا اإلختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف ،وقد تـ إستخدامو لحساب اإلتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي

لئلستبانة ،والعبلقة بيف المتغيرات.
ٙ

إختبار Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اإلستجابة قد وصمت

ٚ

إختبار Tلعينتيف مستقمتيف  independent sample t. testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات

ٛ

إختبار تحميؿ التبايف األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما

ٜ

إختبار اإلنحدار المتعدد  Multiple Regressionبإستخداـ طريقة  Stepwiseلقياس آثر

إلي الحياد ،ولقد تـ إستخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة.

ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات.

إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أوأكثر مف البيانات.
المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.

الخالصة :
تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لممنيج المتبع وعينة الدراسة ،وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية
بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وانتيى ىذا الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي أٌستخدمت في تحميؿ
البيانات والنتائج.
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الفصؿ الخامس:
الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات (التحميؿ والنقاش)
مقدمة.
 1تحميؿ فقرات إستبانة الدراسة ومناقشتيا.
 2إختبار أسئمة وفرضيات الدراسة.
الخالصة.
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مقدمة :
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة

الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا  ،والوقوؼ عمى
متغيرات الدراسة التي إشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي،

مكاف العمؿ) لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف إستبانة الدراسة بإستخداـ برنامج

) (SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

تحميؿ فقرات إستبانة الدراسة ومناقشتيا :
لتحميؿ فقرات اإلستبانة تـ إستخداـ اإلختبارات المعممية (إختبار Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت

متوسطات درجات اإلستجابة ،حيث أٌعتبرت الدرجة ( )6ىي الحياد وىي تمثؿ ( )%60عمى مقياس
الدراسة.
جدوؿ رقـ ( :)26درجات الموافقة حسب اختبار ت لعينة واحدة

موافقة بدرجة كبيرة
ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٠ى ْٛالً ِٓ 0.05
اٌّزٛعػ > اٌّزٛعػ اٌؼبَ
اٌّفزشض()6

موافقة بدرجة متوسطة
ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٠ى ْٛاوجش ِٓ 0.05
اٌّزٛعػ = أ ٚلش٠ت ِٓ اٌّزٛعػ
اٌؼبَ اٌّفزشض()6

موافقة بدرجة ضعيفة
ِغز ٜٛاٌذالٌخ ٠ى ْٛالً ِٓ 0.05
اٌّزٛعػ < اٌّزٛعػ اٌؼبَ
اٌّفزشض()6

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )26السابؽ أنو إذا كانت قيمة مستوى الداللة ( )αأقؿ مف ) )0.05يكوف ىناؾ

فروؽ معنوية بيف المتوسط العاـ المفترض( )6والمتوسط الحقيقي لمفقرة أوالمجاؿ ،فاذا كانت قيمة المتوسط

أعمى مف المتوسط المفترض( )6تكوف الموافقة درجة كبيرة ،بينما إذا كاف المتوسط المفترض أعمى مف

المتوسط الحقيقي لمفقرة أوالمجاؿ تكوف الموافقة بدرجة ضعيفة ،أما إذا كانت النتيجة ال توجد فروؽ معنوية،

أي أف مستوى الداللة اكبر مف ( )0.05ففي ىذه الحالة يكوف المتوسط العاـ المفترض( )6قريب أومساوي

مف المتوسط الحقيقي لمبيانات لذلؾ تكوف الموافقة بدرجة متوسطة.
أوالً  :تحميؿ فقرات إستبانو الدراسة :

تـ إستخداـ إختبار  Tلمعرفة متوسطات اإلستجابة لجميع الفقرات والنتائج موضحة في الجداوؿ التالية :

ٔ-

مف خبلؿ جدوؿ( )27يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ(االتصاؿ والتواصؿ )

كانت أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tتوجد فروؽ معنوية.
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جدوؿ رقـ ( :)27الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ االتصاؿ والتواصؿ
#
1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
أعزخذَ وً ػٕبطش االرظبي اٌفؼبي ٌزؾغ ٓ١أداء
اٌؼًّ ف ٟاٌٛصاسح
أؤ٠ذ رطج١ك اٌزمٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍزٛاطً ف ٟاٌٛصاسح
ٌزؾغ ٓ١األداء ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد.
رٛاطٍِ ٟغ اٌّٛظف ٓ١عبػذٔ ٟرؾم١ك أ٘ذاف
اٌٛصاسح.
ا
أٔظذ أٚال ٚأرأوذ ِٓ ف ّٟٙلجً اٌشد ػٍٝ
اٌّزؾذس.
أعزخذَ االرظبي اٌّجبشش ٚٚعبئً اٌزمٕ١بد
اٌؾذ٠ضخ ٌالرظبي ثألشأٟ
ا
ا
أعؼً ؽذ٠ض ٟدل١مب ا ِٚخزظشا ٚٚاػؾب فٟ
ؽٛاسارٔٚ ٟمبشبر ٟف ٟاٌؼًّ.
ِٙبسار ٟف ٟاالرظبي ٚاٌزٛاطً ٌٙب دٚس فٟ
ئ٠غبد اٌؾٍٛي ٚرمٍ ً١األخطبء ف ٟاٌؼًّ
االرصبي ٚاٌزٛاصً

الوزن
الوسط الاهحراف
الحسابي املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

7.54

1.96

75.45

14.42

0.00

7

وج١شح

8.53

1.84

85.31

25.29

0.00

1

وج١شح

7.86

1.72

78.64

19.85

0.00

6

وج١شح

8.32

1.64

83.19

25.80

0.00

3

وج١شح

8.12

1.71

81.16

22.70

0.00

4

وج١شح

8.29

1.51

82.95

27.93

0.00

5

وج١شح

8.36

1.53

83.63

28.39

0.00

2

وج١شح

8.12

1.42

81.16

27.34

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور االتصاؿ والتواصؿ بوزف نسبي بمغ ( )%81.16بينما لفقرات
محور االتصاؿ والتواصؿ كانت الفقرة الثانية (أؤيد تطبيؽ التقنية الحديثة لمتواصؿ في الو ازرة لتحسيف األداء

وتبادؿ المعمومات) إحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ ) ،)%85.31بينما كانت الفقرة الخامسة (أستخدـ

كؿ عناصر االتصاؿ الفعاؿ لتحسيف أداء العمؿ في الو ازرة) إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ

) )%75.45وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة االتصاؿ والتواصؿ لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية
بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة مرتفعة في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج إتفقت مع دراسات العديد مف
الباحثيف أبرزىـ (شبير )2016،والتي بينت دراستو بأف المبحوثيف يمتمكوف ميارة االتصاؿ والتواصؿ بنسبة

 ،%78.05كما إتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( )Seetha،2013والتي أكدت عمى أىمية االتصاؿ
والتواصؿ في بيئة العمؿ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Vincent،2013حينما أكدت عمى أىمية

االتصاؿ والتواصؿ لما ليا مف دور ميـ في حؿ مشكبلت العمؿ ،لذا ولما ورد في الدراسات أعبله تأكد

الباحثة عمى أىمية توافر وتنمية ىذه الميارة بيف أوساط العامميف في الوظائؼ اإلشرافية لما ليا مف دور
كبير في النيوض بواقع العماؿ وأدائيـ نحومستقبؿ أفضؿ ،خصوصاً وأف ميارة االتصاؿ والتواصؿ تعد مف

أسس نجاح عبلقات العمؿ ومف ثـ النجاح في الحياة.

ٕ-

مف خبلؿ جدوؿ( )28يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ (العمؿ كفريؽ ) كانت

أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tتوجد فروؽ معنوية.
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جدوؿ رقـ ( :)28الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ العمؿ كفريؽ
#
1
2
3
4
5
6
7

اٌؼًّ وفش٠ك
أشبسن صِالئ ٟاٌّؼٍِٛبد ٌزغ ً١ٙاٌؼًّ
ٚرٛف١ش اٌغٙذ ػٍ.ُٙ١
أل َٛثغذ اٌفشاؽ ف ٟؽبي غ١بة أؽذ اٌّٛظفٓ١
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌفش٠ك.
أعزؼ ٓ١ثب٢خش ٓ٠ػٕذ ٚػغ اٌؾٍٛي ٌزٕف١ز
األػّبي اٌّشزشوخ.
أرؾًّ اٌؼغٛؽ اٌّخزٍفخ ثبٌزؼبِ ْٚغ أػؼبء
اٌفش٠ك.
أفؼً اٌؼًّ اٌغّبػ ٟاوضش ِٓ اٌؼًّ اٌفشد.ٞ
أدٚاس أػؼبء اٌفش٠ك ٚاػؾخ ِٚؾذدح فٟ
اٌٛصاسح.
ارؼبؽِ ٝغ اٌخ١بساد اٌّطشٚؽخ داخً فش٠ك
اٌؼًّ ثزٛاصْ ِٕٚطم١خ
اٌؼًّ وفش٠ك

الوسط
الحسابي

الوزن
الاهحراف
املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

8.15

1.75

81.53

22.49

0.00

3

وج١شح

8.37

1.77

83.74

24.46

0.00

1

وج١شح

8.11

1.64

81.08

23.45

0.00

5

وج١شح

8.18

1.74

81.75

22.80

0.00

2

وج١شح

8.14

1.91

81.42

20.43

0.00

4

وج١شح

7.33

2.02

73.27

11.95

0.00

7

وج١شح

7.72

1.68

77.17

18.53

0.00

6

وج١شح

7.94

1.45

79.39

24.51

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور العمؿ كفريؽ بوزف نسبي بمغ ) )%79.39بينما لفقرات محور

العمؿ كفريؽ كانت الفقرة الثانية (أقوـ بسد الفراغ في حاؿ غياب أحد الموظفيف العامميف في الفريؽ) إحتمت
المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ ) ،)%83.74بينما كانت الفقرة السادسة (أدوار أعضاء الفريؽ واضحة
ومحددة في الو ازرة) إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ ) )%73.27وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة

العمؿ كفريؽ لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة،

ولعؿ ىذه النتائج تظير إىتماـ العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة العمؿ كفريؽ وتبعاً لمنتائج الواردة
أعبله يتضح بأنيـ يمتمكوف ميارة العمؿ كفريؽ بدرجة كبيرة ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد

مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي أكدت عمى أف ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي
تحقؽ اإلدارة السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا ميارة العمؿ ضمف فريؽ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع

دراسة ( )Seetha،2013والتي إعتبرت بأف ميارة العمؿ ضمف فريؽ مف الميارات الناعمة التي تقود
نحوتحقيؽ طموحاتو الريادية ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Majid,et,al،2012والتي إعتبرت أف

ميارة العمؿ الجماعي مف الميارات الميمة في الحياة ،عمماً بأف النجاحات المستقبمية لمعمؿ سيسعى

العامميف في الوظائؼ اإلشرافية إلى تحقيقيا بالعمؿ كفريؽ وخصوصاً وأف العمؿ كفريؽ يساعد عمى الثقة
بالنفس ويسيـ في تحقيؽ الطموحات العممية واإلنتاجية.

ٖ-

مف خبلؿ جدوؿ( )29يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ (العمؿ تحت الضغط )

كانت أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت

تزيد عف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية ،بينما الفقرتاف ( )4،3قريبة مف المتوسط العاـ

126

المعبر عنة بالقيمة ) (6وحسب نتيجة إختبار( )Tفإف المتوسطات كانت قريبة مف المتوسط العاـ وبالتالي

ال توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)29الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ العمؿ تحت الضغط
#
1
2
3
4
5
6
7

اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
أعزط١غ اٌؼًّ ف ٟظً ع١بعبد ٚئسشبداد
ِزؼبسػخ.
أل َٛثأػّبي ِٚغإٌ١بد أوضش ِٓ اٌّٛعٛدح فٟ
ِٙبِ ٟاٌٛظ١ف١خ.
أشؼش أْ ػٍّ ٟال ٍ٠م ٝاٌزمذ٠ش اٌىبفِٓ ٟ
اإلداسح
أرأخش ف ٟػٍّ ٟإلٔغبص اٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب.
أدائ ٟاٌٛظ١ف٠ ٟزأصش ثؼغٛؽبد اٌؼًّ.
أؽزفع ثٙذٚئ ٟػٕذ اٌزؼشع ٌٍؼغؾ.
أعزط١غ اٌؼًّ رؾذ اٌؼغؾ اٌشذ٠ذ ِغ أػؼبء
اٌفش٠ك.
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ

الوسط
الحسابي

الوزن
الاهحراف
املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

6.55

2.29

65.54

4.40

0.00

4

وج١شح

7.47

2.23

74.74

12.04

0.00

2

وج١شح

6.20

2.69

61.99

1.35

0.18

7

ِزٛعطخ

6.25
6.33
7.24

2.87
2.35
2.13

62.52
63.28
72.44

1.60
2.53
10.64

0.11
0.01
0.00

6
5
3

ِزٛعطخ
وج١شح
وج١شح

7.72

1.87

77.16

16.66

0.00

1

وج١شح

6.76

1.56

67.59

8.89

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور العمؿ تحت الضغط بوزف نسبي بمغ ) )%67.59بينما لفقرات

محور العمؿ تحت الضغط كانت الفقرة السابعة (أستطيع العمؿ تحت الضغط الشديد مع أعضاء الفريؽ)
إحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ ) ،)%77.16بينما كانت الفقرة الثالثة (أشعر أف عممي ال يمقى
التقدير الكافي مف اإلدارة) إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ ) )%61.99وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية

ميارة العمؿ تحت الضغط لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة متوسطة

في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج تظير إىتماـ العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة العمؿ تحت الضغط
نتيجة األحداث وأزمة الرواتب التي يمر بيا قطاع غزة وتبعاً لمنتائج الواردة أعبله يتضح بأنيـ يمتمكوف

ميارة العمؿ كفريؽ بدرجة متوسطة ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد مف الباحثيف أبرزىـ دراسة
( )Vincent،2013والتي أكدت عمى أف ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة لدى
الشخص ومف أبرزىا ميارة العمؿ تحت الضغط ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة(معشر )2009،والتي

طالبت بتوفير بيئة عمؿ تتضمف رضى العامؿ والتي بدورىا ستؤدي إلى وجود بيئة أفضؿ لمتعامؿ مما
يعزز بيئة عمؿ إيجابية والذي بدورة يساىـ في رفع مستوى األداء ،وبأف ميارة العمؿ تحت الضغط مف
الميارات الناعمة الميمة في الحياة العممية والتي تقود نحوتحسيف بيئة العمؿ المبلئمة واقامة العبلقات

اإلنسانية والعممية والمساعدة عمى الثقة بالنفس وتحقيؽ الطموحات العممية واإلنتاجية لمعامميف ،كذلؾ تساعد

في تطوير أساليب إدارية فاعمة في التعامؿ مع العامميف وفيـ حاجاتيـ وتقديرىـ وحؿ مشكبلتيـ المينية،
وأيضاً ميارة العمؿ تحت الضغط في ظؿ مستوى معتدؿ مف الضغوط مطموبة عممياً ألف ذلؾ مف شأنو أف
يبعث عمى التحدي ويثير فيو الحيوية والنشاط مما يؤدي إلى تحسيف مستوى أدائو.
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ٗ-

مف خبلؿ جدوؿ( )30يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ (إدارة األزمات) كانت

أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) )6وحسب نتيجة إختبار( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد عف
المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية ،بينما كانت الفقرات ( )1،4،5،6،7قريبة مف المتوسط العاـ
المعبر عنة بالقيمة ( )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت قريبة مف المتوسط العاـ

وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)30الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ إدارة األزمات
#

اداسح األصِبد

1

أِزٍه اٌمذسح ػٍِٛ ٝاعٙخ األصِبد ف ٟاٌؼًّ.
أعزط١غ ئ٠غبد ِإششاد ٚاػؾخ ٌألصِبد فٟ
اٌٛصاسح.
أعؼٌ ٝزّٕ١خ ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌزؾٍٚ ً١اٌشثؾ
ٚاإلعزٕزبط ٚلذ األصِبد
أعذ ٔفغ ٟلبدساا ػٍ ٝرٛلغ األصِخ ِب لجً
ٚلٛػٙب ٚاٌزغٍت ػٍٙ١ب.
أعزط١غ ٚػغ خطخ ٚاػؾخ لجً ؽذٚس
األصِبد.
اعزط١غ اداسح فش٠ك اٌؼًّ فٚ ٟلذ االصِبد
ثشىً عٍظ.
أعزّغ ٢ساء ا٢خشٚ ٓ٠ألّٙ١ب ٌٍٛطٛي ئٌ ٝؽً
األصِبد.
اداسح األصِبد

2
3
4
5
6
7

الوسط
الحسابي

الوزن
الاهحراف
املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

7.79

1.75

77.89

18.65

0.00

2

وج١شح

7.47

1.78

74.67

15.00

0.00

5

وج١شح

7.56

1.76

75.56

16.03

0.00

4

وج١شح

7.26

1.79

72.57

12.78

0.00

6

وج١شح

7.24

1.77

72.42

12.73

0.00

7

وج١شح

7.68

1.73

76.83

17.65

0.00

3

وج١شح

7.88

1.71

78.77

19.95

0.00

1

وج١شح

7.48

1.57

74.79

17.19

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور إدارة األزمات بوزف نسبي بمغ ) )%74.79بينما لفقرات محور

إدارة األزمات كانت الفقرة السابعة (أستمع آلراء اآلخريف وأقيميا لموصوؿ إلى حؿ األزمات) إحتمت المرتبة

األولى بوزف نسبي بمغ ( ،)%78.77بينما كانت الفقرة الخامسة (أستطيع وضع خطة واضحة قبؿ حدوث

األزمات) إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ ) )%72.42وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة إدارة
األزمات لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ،ولعؿ

ىذه النتائج تظير إىتماـ العامميف في الوظائؼ اإلشرافية والمشرفيف عمى الو ازرات الفمسطينية بميارة إدارة

األزمات مف خبلؿ توظيؼ أشخاص يمتمكوف ميارة إدارة األزمات وباألخص في ظؿ الظروؼ التي يعيشيا

العامميف في الو ازرات الفمسطينة في فترة تنفيذ الدراسة مف حصار واغبلقات وتأخر الرواتب وكذلؾ ضغوط
العمؿ ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013ودراسة

(شبير )2016،ودراسة (حجاج )2014،ودراسة (خميس )2013،ودراسة (المأموف )2012،والتي إعتبروا
أف ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة واألداء الجيد لدى العامميف مف خبلؿ القدرة

عمى التعامؿ مع األزمات ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إدارة األزمات لمعامميف في الوظائؼ
اإلشرافية وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لمعمؿ بكفاءة وفعالية.
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مف خبلؿ جدوؿ( )31يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ ( التخطيط ) كانت

اكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ( )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد عف

المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)31الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ التخطيط
#
1
2
3
4
5
6
7

اٌزخط١ػ

الوسط الاهحراف الوزن النسبي قيمت
الحسابي املعياري
الاختبار
%

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت
التأثير

18.87
17.02
17.30
19.03
16.94
18.71
20.08
20.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
6
7
2
5
3
1

وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح

أِزٍه ِٙبسح اٌزخط١ؾ ٚٚػغ األ٘ذاف اٌّغزمجٍ١خ7.81 .
أِزٍه خطخ ئعزشار١غ١خ ٚاػؾخ ٌؼٍّ.ٟ
7.68
7.68
رزٛافك أ٘ذاف ٟاٌخبطخ ِغ ئِىبٔبر ٟاٌ ُّزبؽخ.
7.83
أعزط١غ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد رٕف١ز األ٘ذاف.
7.72
أع١ش ٚفك عذٚي صٌِٕ ٟزؾم١ك أ٘ذاف.ٟ
ثبٌؼًّ.
اٌجذء
أخطؾ ٌألػّبي اٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب لجً
7.81
أربثغ خطز ٟف ٟاٌؼًّ ثذلخ فِ ٟشاؽً رٕف١ز٘ب.
7.92
7.71
اٌزخط١ػ

1.74
1.80
1.77
1.74
1.84
1.76
1.74
1.55

78.11
76.83
76.80
78.27
77.18
78.12
79.18
77.12

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور التخطيط بوزف نسبي بمغ ) )%79.18بينما لفقرات محور

التخطيط كانت الفقرة السابعة (أتابع خطتي في العمؿ بدقة في مراحؿ تنفيذىا) إحتمت المرتبة األولى بوزف
المتاحة) إحتمت
نسبي بمغ ( ،)%76.80بينما كانت الفقرة الثالثة (تتوافؽ أىدافي الخاصة مع إمكاناتي ُ
المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ ( )%76.80وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة التخطيط لدى العامميف في

الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج تظير إىتماـ
العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة التخطيط وتبعاً لمنتائج الواردة أعبله يتضح بأنيـ يمتمكوف ميارة

التخطيط بدرجة كبيرة ،حيث يمعب التخطيط دور ميـ وارتباط وثيؽ بميارة إدارة الوقت في التوجو

المستقبمي ،كما أف ميارة التخطيط تركز عمى اإلىتماـ بالغايات وتساعد عمى مواجية ظروؼ حالو عدـ

التأكد وأيضاً تسيـ في السيطرة عمى مشاكؿ التنفيذ في األداء،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد

مف الباحثيف أبرزىـ دراسة (شبير )2016،ودراسة (سويمـ )2013،والتي أكدوا عمى أىمية إمتبلؾ ميارة

التخطيط لمعامميف في الوظائؼ اإلشرافية وذلؾ لممستقبؿ وبالتخطيط الجيد وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لممياـ
الموكؿ بيا وتحقيؽ األىداؼ.

-ٙ

مف خبلؿ جدوؿ( )32يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ (إدارة الوقت) كانت

أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد عف

المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)32الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ إدارة الوقت

#
1

اداسح اٌٛلذ
أؽشص ػٍ ٝاالٌزضاَ ثأٚلبد اٌؼًّ.

الوسط
الحسابي

الوزن
الاهحراف
املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

8.23

82.27

21.95

0.00

1

وج١شح

1.84
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2
3
4
5
6
7

أؽزفع ثغذٚي صِِٕ ٟفزٛػ ِٛ٠ب ا ف ٟاٌؼًّ ٌىٟ
أوِ ْٛغزؼذاا ٌألِٛس اٌطبسئخ.
أٔغض وً األػّبي اٌ١ِٛ١خ ف ٟأٚلبرٙب دْٚ
رأع.ً١
أخظض ِىبٔب ا ٌىً األش١بء ؽز ٝال أُػ١غ ٚلزٟ
ف ٟاٌجؾش ػٕٙب.
أؽبٚي ئ٠غبد ؽشق عذ٠ذح إلٔغبص ِٙبَ ػٍّٟ
ثٛلذ صِٕ ٟلظ١ش.
أػزّذ خطخ ػًّ ١ِٛ٠خ ٌزغ١١ش ِٙبِ ٟاٌّخزٍفخ.
أعزط١غ رٕظِٙ ُ١بِ ٟػّٓ ٚلز ٟاٌّزبػ فٟ
اٌؼًّ.
اداسح اٌٛلذ

7.56

1.89

75.63

15.08

0.00

6

وج١شح

8.03

1.69

80.33

21.86

0.00

4

وج١شح

8.05

1.68

80.48

22.27

0.00

3

وج١شح

8.15

1.61

81.50

24.43

0.00

2

وج١شح

7.50

2.03

75.02

13.45

0.00

7

وج١شح

8.03

1.67

80.30

22.13

0.00

5

وج١شح

7.90

1.50

79.02

23.12

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور إدارة الوقت بوزف نسبي بمغ ) )%79.02بينما لفقرات محور إدارة
الوقت كانت الفقرة األولى (أحرص عمى االلتزاـ بأوقات العمؿ) إحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ

) ،)%82.27بينما كانت الفقرة السادسة (أعتمد خطة عمؿ يومية لتسيير ميامي المختمفة) إحتمت المرتبة
األخيرة بوزف نسبي بمغ ) )%75.02وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة إدارة الوقت لدى العامميف في

الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج تظير إىتماـ

العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة إدارة الوقت بدرجة جيدة ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد
مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي أكدت عمى ضرورة إمتبلؾ ميارة إدارة الوقت لما ليا

مف دور فعاؿ في النيوض بواقع العامميف وتقميؿ حجـ المشاكؿ التي تواجييـ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع

دراسة ( )Majid,et.al،2013والتي أكدت عمى أىمية إدارة الوقت تأدية المياـ العممية الموكمة ليـ في بيئة

العمؿ ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إدارة الوقت بالتخطيط الجيد واإلستثمار األمثؿ لوقت العامميف
في الوظائؼ اإلشرافية وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لممياـ الموكؿ بيا وتحقيؽ األىداؼ.

-ٚ

مف خبلؿ جدوؿ( )33يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ ( إتخاذ القرار ) كانت

أكبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) (6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد عف

المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)33الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ إتخاذ القرار

#

1
2
3
4
5

ارخبر اٌمشاس
أشبسن اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟئرخبر اٌمشاساد اٌؾبعّخ
ثبٌطشق اٌؼٍّ١خ.
أل َٛثزف٠ٛغ إلرخبر اٌمشاساد اٌؾبعّخ
ٌٍّشؤع ٓ١ف ٟاٌؼًّ.
ٛ٠عذ ٌذ ٞرغ١ٙض ِغجك ٌمشاساد ثذ ٍٗ٠لجً
ئرخبر اٌمشاس.
٠زغُ ػٍّ ٟثبٌغشأح ف ٟئرخبر اٌمشاس ٚرؾًّ
اٌّخبؽش.
أعزط١غ ئرخبر اٌمشاساد ف ٟاٌٛلذ إٌّبعت
ٚثشغُ اٌزؾذ٠بد.

الوسط
الحسابي

الوزن
الاهحراف
املعياري النسبي %

قيمت
الاختبار

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت التأثير

7.85

1.72

78.45

19.45

0.00

3

وج١شح

7.42

1.91

74.21

13.52

0.00

6

وج١شح

7.37

1.81

73.70

13.78

0.00

7

وج١شح

7.76

1.82

77.61

17.57

0.00

5

وج١شح

7.84

1.68

78.43

20.02

0.00

4

وج١شح
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6
7

أِزٍه اٌّٙبسح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾٍٍٙ١ب
ٚاإلعزفبدح ِٕٙب.
أل َٛثزم ُ١١اٌمشاس اٌّزخز ٚرٌه ثبإلعزفبدح ِٓ
ٔزبئغٗ.
ارخبر اٌمشاس

7.92

1.74

79.18

20.10

0.00

2

وج١شح

8.01

1.67

80.06

21.91

0.00

1

وج١شح

7.71

1.54

77.08

20.19

0.00

وج١شح

ويتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور إتخاذ القرار بوزف نسبي بمغ ) )%77.08بينما لفقرات محور

إتخاذ القرار كانت الفقرة السابعة (أقوـ بتقييـ القرار المتخذ وذلؾ باإلستفادة مف نتائجو) إحتمت المرتبة

األولى بوزف نسبي بمغ ) ،)%80.06بينما كانت الفقرة السابعة (يوجد لدي تجييز مسبؽ لق اررات بديمو قبؿ
إتخاذ القرار) إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي بمغ ( )%73.7وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة إتخاذ
القرار لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ،ولعؿ

ىذه النتائج تظير إىتماـ العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة إتخاذ القرار بدرجة عالية ،حيث إتفقت ىذه

الدراسة مع دراسات العديد مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي إعتبرت أف ىناؾ العديد

مف الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا القدرة عمى التعامؿ مع مشكبلت

العمؿ وأخذ الق اررات بطرؽ دقيقة ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Majid,et.al،2013والتي إعتبرت
أف القدرة عمى التعامؿ مع المشكبلت واتخاذ الق اررات مف الميارات الميمة في الحصوؿ عمى الفرص في

الحياة ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إتخاذ القرار لمعامميف في الوظائؼ اإلشرافية وىوالسبيؿ لضماف
التنفيذ لممياـ الموكؿ إلييـ بكفاءة وفعالية.

مف خبلؿ جدوؿ( )34يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت (الميارات الناعمة) كانت أكبر مف
المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ) (6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسط كاف أكبر مف المتوسط العاـ
وبالتالي توجد فروؽ معنوية.

جدوؿ رقـ ( :)34الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاالت الميارات الناعمة
#

أٚالً  :اٌّٙبساد إٌبػّخ

الوسط
الحسابي

الاهحراف الوزن النسبي  %قيمت
املعياري
الاختبار

1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد
اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

8.12
7.94
6.76
7.48
7.71
7.90
7.71

1.42
1.45
1.56
1.57
1.55
1.50
1.54

81.16
79.39
67.59
74.79
77.12
79.02
77.08

27.34
24.51
8.89
17.19
20.16
23.12
20.19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.59

1.44

75.88

20.25

0.00

اٌّٙبساد إٌبػّخ

املعنويت ترتيب درجت التأثير
 p- valueالفقرة
1
2
7
6
4
3
5

وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح
وج١شح

ويتضح أف المتوسط الحسابي لجميع مجاالت محور الميارات الناعمة ) )7.59والدرجة الكمية مف ()10
أي أف الوزف النسبي بمغ ) )%75.88وأف القيمة اإلحتمالية ( )Sig.تساوي ) (0.00لذلؾ تعتبر الفقرات

دالة إحصائية عند مستوى داللة ( ، (α ≤ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة اإلستجابة قد زاد عف
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درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى مجاالت
محور الميارات الناعمة بشكؿ عاـ ،وتبعاً لمنتائج الظاىرة أدناه يتضح لمباحثة بأف العامميف في الوظائؼ

اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية يمتمكوف جممة مف الميارات الناعمة والتي جاءت وفقاً لمتغيرات ىذه الدراسة
عمى النحوالتالي (:فقد إحتمت ميارة االتصاؿ والتواصؿ المرتبة األولى ،وتمتيا ميارة العمؿ كفريؽ في

المرتبة الثانية ،ومف ثـ جاءت ميارة إدارة الوقت في المرتبة الثالثة ،وتمتيا ميارة التخطيط في المرتبة

الرابعة ،في حيف جاءت ميارة إتخاذ القرار في المرتبة الخامسة ،وتمتيا ميارة إدارة األزمات في المرتبة

السادسة ،في حيف جاءت ميارة العمؿ تحت الضغط في المرتبة السابعة واألخيرة) ،وعمية فإف الباحثة
ترى أف يتـ توجيو العامميف في الوظائؼ اإلشرافية والتأكيد عمى ضرورة تنمية وتطوير مياراتيـ الناعمة
لتصؿ إلى مستوى أفضؿ مما عمية األف وبما تسيـ في زيادة أدائيـ في العمؿ بشكؿ أفضؿ وىي ضرورية

وحاسمة لمعامميف ،حيث إتفقت نتائج ىذه الميارات مع العديد مف الدراسات السابقة أبرزىـ دراسة

( )Vincent،2013والتي أكدت عمى أىمية تنمية وتطوير األفراد لمميارات الناعمة لدييـ وبما يسيـ في
تمكينيـ نحوالتغمب عمى العديد مف المشاكؿ في العمؿ.

ثانياً  :محور تحسيف أداء العامميف :

مف خبلؿ جدوؿ( )35يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ ( تحسيف أداء العامميف ) كانت
أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ( )6وحسب نتيجة إختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد

مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.بينما كانت الفقرة ( )3متوسطة الثأتير.

جدوؿ رقـ( :)35الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ تحسيف أداء العامميف
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

صبٔ١ب ً  :رحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٓ١
٠زّزغ اٌّٛظف ْٛثبٌّٙبسح ٚاٌّؼشفخ اٌفٕ١خ اٌّطٍٛثخ
إلٔغبص اٌؼًّ ثىفبءح ٚفبػٍ١خ.
٠زّ١ض اٌّٛظف ْٛثبٌزفبٔٚ ٟاٌغذ٠خ ٚاٌمذسح ػٍٝ
رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ.
٠إد ٞاٌّٛظف ْٛاٌّٙبَ اٌٛظ١ف١خ اٌّٛوٍخ ئٌُٙ١
ؽجمب ا ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ.
٠جزي اٌؼبٍِ ْٛاٌغٙذ اٌىبف ٟإلٔغبص اٌّٙبَ
اٌّطٍٛثخ ِٕ ُٙثبٌٛلذ اٌّؾذد.
٠م َٛاٌّٛظف ْٛثأػّبٌٚ ُٙفمبا ٌغ١بعبد ٚئعشاءاد
ِؾذدح.
٠ف ُٙاٌشؤعبء اٌّؼٕ ٝاٌؾم١مٌ ٟألداء اٌغ١ذ فٟ
اٌؼًّ.
٠زُ رٕف١ز اٌؼًّ ٚفمب ا ٌٍخطؾ اٌغٕ٠ٛخ ٚاٌشٙش٠خ.
٠ؾشص اٌّٛظف ْٛػٍ ٝرؾغ ٓ١أدائ ُٙثشىً
ِغزّش.
ٌذ ٜاٌؼبٍِ ٓ١اٌّؼشفخ ٚاإلٌّبَ ثطج١ؼخ األػّبي
اٌّٛوٍخ ئٌ.ُٙ١

الوسط الاهحراف الوزن النسبي قيمت
الحسابي املعياري
الاختبار
%

املعنويت
p- value

ترتيب
الفقرة

درجت
التأثير

7.33

1.80

73.25

13.39

0.00

10

وج١شح

7.27

1.82

72.65

12.70

0.00

12

وج١شح

7.21

1.78

72.11

12.41

0.00

14

وج١شح

7.29

1.87

72.89

12.55

0.00

11

وج١شح

7.47

1.84

74.67

14.49

0.00

5

وج١شح

7.36

1.93

73.58

12.80

0.00

8

وج١شح

7.40

1.97

73.99

12.91

0.00

7

وج١شح

7.33

1.91

73.26

12.62

0.00

9

وج١شح

7.51

1.79

75.06

15.28

0.00

4

وج١شح
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ْٛثزؼٍّ١بد ٚرٛعٙ١بد ِذسائ.ُٙ
ّ٠زٍه اٌؼبٍِ ْٛاٌمذسح ػٍ ٝاٌزٛاطً ٚاٌزؼبِ ْٚغ
صِالئ.ُٙ
٠غزط١غ اٌؼبٍِ ْٛاٌزى١ف ٚاٌزألٍُ ِغ أ ٞرغ١١شاد
ؽبسئخ ف ٟاٌٛصاسح.
ٛ٠عذ رٕغ١ك ِغزّش ث ٓ١اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ
ٌزؾم١ك اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ ف ٟاألداء.
رم َٛاإلداسح ثاؽالع اٌؼبٍِ ٓ١ػٍٔ ٝزبئظ رمُ١
أدائ.ُٙ
رغؼ ٝاٌٛصاسح ئٌ ٝرط٠ٛش أداء ػبٍِٙ١ب ِٓ خالي
اٌم١بَ ثبٌذٚساد ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ.
رغبُ٘ اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ ف ٟاٌٛصاسح
ف ٟئٔغبص األػّبي ثىفبءح ٚفبػٍ١خ.
ٛ٠عذ ئ٘زّبَ ِٓ لجً اٌّذساء ٌإللزشاؽبد اٌزٟ
٠مذِٙب اٌؼبٍِٚ ْٛاٌخبطخ ثزؾغ ٓ١األداء.
٠زٛفش ٌذ ٜاٌؼبٍِ ٓ١اٌشغجخ ٚاإلعزؼذاد ٌٍؼًّ
خبسط أٚلبد اٌذٚاَ اٌشعّ ٟإلٔغبص األداء
اٌّطٍٛة.
رحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٓ١

7.75

1.74

77.51

18.21

0.00

2

وج١شح

7.66

1.75

76.65

17.26

0.00

3

وج١شح

7.45

1.74

74.45

15.08

0.00

6

وج١شح

7.24

1.88

72.39

12.00

0.00

13

وج١شح

7.76

1.91

77.64

16.77

0.00

1

وج١شح

7.14

2.06

71.42

10.06

0.00

15

وج١شح

7.08

1.92

70.78

10.24

0.00

16

وج١شح

7.02

2.05

70.24

9.09

0.00

17

وج١شح

6.51

2.44

65.06

3.76

0.00

18

وج١شح

6.93

1.50

69.30

11.32

0.00

يتضح أف الوزف النسبي إلجمالي فقرات محور تحسيف أداء العامميف بوزف نسبي بمغ ) ،)%69.3حيث

كانت الفقرة الرابعة عشرة (تقوـ اإلدارة بإطبلع العامميف عمى نتائج تقيـ أدائيـ) إحتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي بمغ ( )%77.64مما يدؿ عمى حرص إدارة الو ازرات الفمسطينية عمى إطبلع العامميف عمى نتائج تقيـ

أدائيـ  ،بينما كانت الفقرة الثامنة عشرة (يتوفر لدى العامميف الرغبة واإلستعداد لمعمؿ خارج أوقات الدواـ)

إحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي ( )%65.06ويعود ذلؾ إلى الوقت الذي أجريت بو الدراسة حيث توجد
أزمة بالرواتب في الو ازرات الفمسطينية مما يؤثر سمباً عمى نفسية العامميف في الو ازرات الفمسطينية ومما
ينعكس سمباً عمى عمى رغبتيـ واستعدادىـ لمعمؿ خارج أوقات الدواـ الرسمية ،وتعزوالباحثة متوسط النسبة

لمستوى أداء العامميف ناتج لضعؼ تطبيؽ وسائؿ تحسيف األداء فعمياً في الوقت السابؽ وعمى أرض الوقع،
كذلؾ اإلفتقار لموسائؿ التكنولوجية واإلمكانيات المادية التي تساعد عمى عقد البرامج التدريبية والتطويرية

لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وبصفة عامة يتضح أف الوزف النسبي لمحور (تحسيف أداء العامميف) بمغ

) )%69.3وىي نسبة تعبر بشكؿ واضح عف األداء المتوسط لمعامميف في الوظائؼ اإلشرافية

إختبار أسئمة وفرضيات الدراسة.
مقدمة:
تـ في ىذا المبحث تحميؿ ومناقشة فرضيات وأسئمة الدراسة التي تـ صياغتيا مف خبلؿ إستبانة التي تـ

تصميميا ،بحيث تشمؿ عمى مجموعة مف المجاالت التي تغطي المتغير المستقؿ والمتغير التابع ،وتـ
توزيعيا عمى عينة الدراسة واسترادىا لتحميؿ ىذا المبحث.

 1إختبار أسئمة وفرضيات الدراسة :
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إختبار الفرضيات حوؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى):
الفرضية الصفرية  :ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

الفرضية البديمة  :توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستوى الداللة ( ) α ≤ 0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية

وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت Sig.(P-

) valueأقؿ مف مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة
بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

جدوؿ رقـ( :)36بياف نتائج تساؤالت الدراسة
#
1
2
3
4

5

6

ِجبالد اٌزحمك
اٌزغبإي
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ِب ِغز ٜٛاٌّٙبساد إٌبػّخ ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ ؟
عذٚي سلُ ( )35طفؾخ (.)133
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ِب ِغز ٜٛأداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ ؟
عذٚي سلُ ( )37طفؾخ (.)135
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ِب ػاللخ اٌّٙبساد إٌبػّخ ثأداء اٌؼبِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغطغٕ١خ ؟
عذٚي( )39,40طفؾخ (.)143
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ِب آصش اٌّٙبساد إٌبػّخ ػٍ ٝأدء اٌؼبِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ ؟
عذٚي سلُ ( )41طفؾخ (.)144
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز (α ≤ 0.05( ٜٛفٟ
عذٚي سلُ ( )47-42طفؾخ
اعزغبثخ اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي اٌّٙبساد إٌبػّخ،رُؼضٌٍّ ٜزغ١شاد اٌزبٌ١خ
(اٌٛصاسح ،اٌجٕظ ،اٌؼّش ،عٕٛاد اٌخذِخ،اٌّئً٘ اٌؼٍّ ،ٟاٌّغّٝ
(.)149-145
اٌٛظ١ف )ٟ؟
رُ اٌزؾمك ِٓ ئعبثخ اٌغإاي ِٓ خالي
ً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز (α ≤ 0.05( ٜٛفٟ
اعزغبثخ اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ ،رُؼض ٜعذٚي سلُ( )53-48طفؾخ
ٌٍّزغ١شاد اٌذّ٠غشاف١خ اٌزبٌ١خ ( اٌٛصاسح ،اٌجٕظ ،اٌؼّش ،عٕٛاد
(.)152-149
اٌخذِخ ،اٌّئً٘ اٌؼٍّ ،ٟاٌّغّ ٝاٌٛظ١ف ) ٟ؟

 .1اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ  :ما مستوى الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية ؟
مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )34السابؽ يتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور الميارات الناعمة بمغ

) )%75.88وىي نسبة كبيرة ،عمماً بأف أضعؼ نسبة كانت لممجاؿ الفرعي (العمؿ تحت الضغط) حيث

بمغ الوزف النسبي ) ،)%67.59بينما أعمى نسبة كانت لممجاؿ الفرعي (االتصاؿ والتواصؿ) حيث إحتمت

المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ ( ،)%81.16وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية العبلقات والقدرة عمى التواصؿ

مع األخريف في عممية تحسيف األداء ألف االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ يعطي صورة ىامة وكبيرة لمعامميف عف
مدى مبلئمتيـ الوظيفة وامكانياتيـ وتطويرىا مف خبلؿ معرفة أىـ المتطمبات العممية لتحسيف األداء ،مما

يؤكد األىمية الكبيرة والضرورية لميارة االتصاؿ والتواصؿ في تحسيف األداء ،أما ميارة العمؿ تحت

الضغط إحتمت المرتبة األخيرة نظ اًر لموقت الذي أجريت بو الدراسة حيث توجد أزمة بالرواتب في الو ازرات
134

الفمسطينية مما يؤثر سمباً عمى نفسية العامميف في الو ازرات الفمسطينية ومما ينعكس سمباً عمى إجاباتيـ عمى
أسئمة اإلستبانة ،إال أف ميارة العمؿ تحت الضغط مف أىـ الميارات التي يبجب أف تكوف في العامميف في

الو ازرات الفمسطينية ليتمكنوا في ظؿ ضغوط العمؿ مف أداء مياميـ وحؿ المشكبلت التي تواجييـ دوف
تراجع عند الفشؿ وألنو ال يوجد عمؿ يخمومف الضغط.

 .1اإلجابة عف السؤاؿ الثاني  :ما مستوى أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ؟
مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )35السابؽ يتضح أف الوزف النسبي لدي العامميف في الو ازرات الفمسطينية بمغ

) )%69.30وىي نسبة جيدة ،عمماً بأف أضعؼ فقرة كانت لمفقرة الثامنة عشر (يتوفر لدى العامميف الرغبة
واإلستعداد خارج أوقات الدواـ) حيث بمغ الوزف النسبي ) ،)%65.06بينما أعمى نسبة كانت لمفقرة الرابعة

عشره (تقوـ اإلدارة بإطبلع العامميف عمى نتائج تقييـ أدائيـ) حيث إحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ

( ،)%77.64وتعزوالباحثة متوسط النسبة لمستوى أداء العامميف ناتج لعدـ تطبيؽ وسائؿ تحسيف األداء

فعمياً في الوقت السابؽ عمى أرض الوقع ،كذلؾ اإلفتقار لموسائؿ التكنولوجية واإلمكانيات المادية التي
تساعد عمى عقد البرامج التدريبية والتطويرية لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وأيضاً الوقت الذي أجريت

بو الدراسة توجد أزمة بالرواتب في الو ازرات الفمسطينية مما يؤثر سمباً عمى نفسية العامميف في الو ازرات

الفمسطينية ومما ينعكس سمباً عمى إجاباتيـ عمى أسئمة اإلستبانة.

 .2اإلجابة عف السؤاؿ الثالث  :ما عالقة الميارات الناعمة بأداء العاميف في الو ازرات الفمسطينية؟
وباإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكوف الباحثة قد إختبرت الفرضية الرئيسية األولى :

الفرضية الرئيسية األولى:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف الميارات الناعمة ( االتصاؿ

والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار )
وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

جدوؿ رقـ( :)37عالقة الميارات الناعمة بأداء العامميف
#

ِؼبًِ ث١شعْٛ
ٌالسرجبغ

اٌفشظ١خ

ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ث ٓ١اٌّٙبساد
إٌبػّخ ( االرصبي ٚاٌزٛاصً ،اٌؼًّ وفش٠ك ،اٌؼًّ رحذ اٌعغػ ،اداسح األصِبد،
1
اٌزخط١ػ ،اداسح اٌٛلذ ،ارخبر اٌمشاس ) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد
اٌفٍغط١ٕ١خ
*اإلسرجبغ داي احصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ((α ≤ 0.05
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* 0.733

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
)(Sig.

0.000

جدوؿ رقـ( :)38تحميؿ عالقة الميارات الناعمة بأداء العامميف
#

1
2
3
4
5
6
7

اٌفشظ١خ

ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
( االرصبي ٚاٌزٛاصً) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(اٌؼًّ وفش٠ك) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(اٌؼًّ رحذ اٌعغػ) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(اداسح األصِبد) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(اٌزخط١ػ) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(اداسح اٌٛلذ) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ
ٛ٠عذ ػاللخ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ( (α ≤ 0.05ثٓ١
(ارخبر اٌمشاس) ٚرؾغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ

ِؼبًِ ث١شعْٛ
ٌالسرجبغ

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
)(Sig.

*0.608

0.00

*0.680

0.00

*0.376

0.00

*0.651

0.00

*0.632

0.00

*0.612

0.00

*0.640

0.00

يبيف مف خبلؿ الجدوليف السابقيف ( )38،37أف معامؿ اإلرتباط يساوي ( ،)0.733وىوارتباط جيد والقيمة

اإلحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة (  (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة

طردية بيف متغيرات الدراسة الميارات الناعمة ( االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط،
إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار ) وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وىذا

ما أكدت عمية الدراسات السابقة (( ،)Vincent،2013رضا )2003،ودراسة (دروزة )2002 ،حيث أكدوا

عمى وجود عبلقة معنوية بيف الميارات وتحسيف األداء ،وتعزوالباحثة ىذا اإلتفاؽ إلى أف الميارات الناعمة
ودورىا في تحسيف األداء مف المداخؿ اإلدارية الحديثة في اإلدارة والكؿ يسعى لدراسة واقعيا وتأثيرىا عمى

الو ازرة والمؤسسة ،وبطبيعة الحاؿ فإف اإلرتباط بيف الميارات الناعمة وتحسيف األداء مف الناحية العممية
جعؿ الدراسات تتفؽ وتتقاطع في نتيجتيا وىووجود عبلقة طردية بيف مكونات الميارات الناعمة وتحسيف

األداء ،وبما أف العبلقة طردية فمف الطبيعي أف تساعد الميارات الناعمة في تحسيف األداء ،وبذلؾ يمكف
قياس العبلقة مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )39ومف خبللة كانت قيمة الدالة اإلحصائية أقؿ مف ( )0.05وبذلؾ
يجيب عمى فرضية الدراسة ويتضح التالي :

ٔ.

أقوى عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بيف متوسطات إستجابات المبحوثيف

بيف (ميارة العمؿ كفريؽ وتحسيف األداء لمعامميف) حيث كاف مستوى العبلقة (.)0.680

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أف التعامؿ كفريؽ قائـ عمى التكافؤ والتعاوف والمثابرة في إنجاح العمؿ وىذا ما يعزز
محور تحسيف أداء العامميف.
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ٕ.

أضعؼ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بيف متوسطات إستجابات

المبحوثيف بيف (ميارة العمؿ تحت الضغط وتحسيف األداء لمعامميف) حيث كاف مستوى العبلقة ()0.376
وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أف العمؿ تحت الضغط يتأثر كثي اًر باألزمات واألوضاع واألحداث التي يعيشيا

العامميف وباألخص في وقت تنفيذ الدراسة والتي يعاني العامميف في الو ازرات الفمسطينية مف أزمة الرواتب

والحصار واإلغبلؽ لممعابر وىذا ما ينعكس والتأثير السمبي عمى نفسية العامميف مما ينعكس عمى تحسيف

األداء.

ويتفرع عف الفرضية األولى الفروض الفرعية التالية:

يوضح جدوؿ ( )38معامؿ اإلرتباط بيف متغيرات الدراسة الميارات الناعمة ( االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ

كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار ) وتحسيف أداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية.

 .1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف ( االتصاؿ والتواصؿ( وتحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ( )1/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي  ،0.608وأف القيمة اإلحتمالية ( )Sigتساوي )(0.00

وىي أقؿ مف مستوي الداللة ( (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة إحصائية بيف

متغير مف متغيرات الدراسة ( االتصاؿ والتواصؿ ) وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية،

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة االتصاؿ والتواصؿ لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات
الفمسطينية وعمى درجة مرتفعة في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج إتفقت مع دراسات العديد مف الباحثيف
أبرزىـ (شبير )2016،والتي بينت دراستو بأف المبحوثيف يمتمكوف ميارة االتصاؿ والتواصؿ بنسبة

 ،%78.05كما إتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( )Seetha،2013والتي أكدت عمى أىمية االتصاؿ
والتواصؿ في بيئة العمؿ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Vincent،2013حينما أكدت عمى أىمية

االتصاؿ والتواصؿ لما ليا مف دور ميـ في حؿ مشكبلت العمؿ ،لذا ولما ورد في الدراسات أعبله تأكد

الباحثة عمى أىمية توافر وتنمية ىذه الميارة بيف أوساط العامميف في الوظائؼ اإلشرافية لما ليا مف دور
كبير في النيوض بواقع العماؿ وأدائيـ نحومستقبؿ أفضؿ ،خصوصاً وأف ميارة االتصاؿ والتواصؿ تعد مف

أسس نجاح عبلقات العمؿ ومف ثـ النجاح في الحياة.

 .2يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  (α ≤ 0.05بيف (العمؿ كفريؽ( وتحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ( )2/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي  ،0.680وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي )(0.00

وىي أقؿ مف مستوي الداللة (  (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة إحصائية بيف

متغير مف متغيرات الدراسة (العمؿ كفريؽ( وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وتعزوالباحثة

ذلؾ إلى أىمية العمؿ كفريؽ وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ألف العامميف يشعروف ألىمية العمؿ كفريؽ
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في الو ازرة ويعمموف ضمف قواعد ،إضافة إلى إحتراـ وتقدير الو ازرة إلنجازات الفريؽ والتزاميـ تجاه ما يتـ
التوافؽ عمية مف الفريؽ ،كذلؾ تركيز اإلدارة الحديثة في المؤسسات والو ازرات عمى دعـ العمؿ كفريؽ أي
إيجاد فرؽ لمعمؿ إليمانيا بأنيا أفضؿ الطرؽ لموصوؿ إلى أنسب النتائج لؤلعماؿ واألىداؼ التي تسعى

إلى تحقيقيا ،باإلضافة إلى طبيعة العمؿ في الو ازرات الفمسطينية التي يغمب عمييا العمؿ الجماعي عف

العمؿ الفردي.

وتتفؽ العديد مف الدراسات السابقة مع ىذه النتيجة مثؿ دراسة (العتيبي )41:2007،والتي أظيرت توافر
خصائص العمؿ الجماعي في مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة ،واتفقت كذلؾ مع دراسة (الرشيدي )2009،التي

وجدت أف تصورات المبحوثيف لسمات العمؿ الجماعي جاءت بدرجة مرتفعة ،واتفقت مع دراسة
( )Vincent،2013والتي أكدت عمى أف ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة لدى

الشخص ومف أبرزىا ميارة العمؿ ضمف فريؽ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ()Seetha،2013
والتي إعتبرت بأف ميارة العمؿ ضمف فريؽ مف الميارات الناعمة التي تقود نحوتحقيؽ طموحاتو الريادية،

كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Majid,et,al،2012والتي إعتبرت أف ميارة العمؿ الجماعي مف
الميارات الميمة في الحياة ،عمماً بأف النجاحات المستقبمية لمعمؿ سيسعى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية
إلى تحقيقيا بالعمؿ كفريؽ وخصوصاً وأف العمؿ كفريؽ يساعد عمى الثقة بالنفس ويسيـ في تحقيؽ

الطموحات العممية واإلنتاجية.

 .3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف (العمؿ تحت الضغط( وتحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ()3/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي ) ،(0.376وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي
) (0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة(  (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة

إحصائية بيف متغير مف متغيرات الدراسة (العمؿ تحت الضغط( وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات

الفمسطينية ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة العمؿ تحت الضغط لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية
بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة متوسطة في ىذه الميارة ،ولعؿ ىذه النتائج تظير إىتماـ العامميف في

الوظائؼ اإلشرافية بميارة العمؿ تحت الضغط نتيجة األحداث وأزمة الرواتب التي يمر بيا قطاع غزة وتبعاً
لمنتائج الواردة أعبله يتضح بأنيـ يمتمكوف ميارة العمؿ كفريؽ بدرجة متوسطة ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع
دراسات العديد مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي أكدت عمى أف ىناؾ العديد مف
الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا ميارة العمؿ تحت الضغط ،كما

واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة(معشر )2009،والتي طالبت بتوفير بيئة عمؿ تتضمف رضى العامؿ والتي
بدورىا ستؤدي إلى وجود بيئة أفضؿ لمتعامؿ مما يعزز بيئة عمؿ إيجابية والذي بدورة يساىـ في رفع

مستوى األداء ،وبأف ميارة العمؿ تحت الضغط مف الميارات الناعمة الميمة في الحياة العممية والتي تقود
نحوتحسيف بيئة العمؿ المبلئمة واقامة العبلقات اإلنسانية والعممية والمساعدة عمى الثقة بالنفس وتحقيؽ
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الطموحات العممية واإلنتاجية لمعامميف ،كذلؾ تساعد في تطوير أساليب إدارية فاعمة في التعامؿ مع
العامميف وفيـ حاجاتيـ وتقديرىـ وحؿ مشكبلتيـ المينية ،وأيضاً ميارة العمؿ تحت الضغط في ظؿ مستوى

معتدؿ مف الضغوط مطموبة عممياً ألف ذلؾ مف شأنو أف يبعث عمى التحدي ويثير فيو الحيوية والنشاط مما
يؤدي إلى تحسيف مستوى أدائو.

 .4يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف (إدارة األزمات( وتحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يب ػػيف ج ػػدوؿ رق ػػـ ( )4/38أف معام ػػؿ اإلرتب ػػاط يس ػػاوي ) ،(0.651وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوي

) (0.00وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة ( (α ≤ 0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػود عبلقػػة متوسػػطة ذات داللػػة

إحصائية بػيف متغيػر مػف متغيػرات الد ارسػة (إدارة األزمػات( وتحسػيف أداء العػامميف فػي الػو ازرات الفمسػطينية،

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة إدارة األزمات لدى العامميف فػي الوظػائؼ اإلشػرافية بػالو ازرات الفمسػطينية

وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة أنو ال يوجد عمؿ يخمومف بعض األزمػات وخصوصػاً فػي قطػاع غػزة نظػ اًر

لمحصػار واإلغبلقػػات وأزمػػة الرواتػػب ،لػذا يػػتـ تعػػيف العػػامميف فػػي الػو ازرات الفمسػػطينية وبػػاألخص فػػي المواقػػع
اإلش ػرافية قػػادريف عمػػى العمػػؿ تحػػت الضػػغط وفػػي ظػػؿ األزمػػات ويعمموبػػالتخطيط بشػػكؿ سػػميـ فػػي األوقػػات

الصػػعبة لمتغمػػب عمػػى العقبػػات واألزمػػات بشػػكؿ سػػمس ،حيػػث إتفقػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػات العديػػد مػػف

الب ػ ػ ػ ػ ػػاحثيف أب ػ ػ ػ ػ ػػرزىـ د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة( )Vincent،2013ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (ش ػ ػ ػ ػ ػػبير )2016،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (حج ػ ػ ػ ػ ػػاج)2014،
ودراسة(خميس )2013،ودراسة(المأموف )2012،ودراسة ( )2013،Cosciaوالتي إعتبروا أف ىنػاؾ العديػد
مف الميارات الناعمػة التػي تحقػؽ اإلدارة السػميمة واألداء الجيػد لػدى العػامميف مػف خػبلؿ القػدرة عمػى التعامػؿ

مع األزمات ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إدارة األزمات لمعػامميف فػي الوظػائؼ اإلشػرافية وىوالسػبيؿ
لضماف التنفيذ لمعمؿ بكفاءة وفعالية.
 .5يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف (التخطيط( وتحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ( )5/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي ) ،(0.632وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي

) (0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة ( (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة

إحصائية بيف متغير مف متغيرات الدراسة (التخطيط( وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية،

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة التخطيط لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية
وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ولوجود تخطيط سميـ وتوفر خطط عمؿ واضحة لمعامميف وفؽ رؤية
ورسالة وأىداؼ الو ازرة وخطتيا الئلستراتيجية مما يشعر العامميف في المواقع اإلشرافية أنيـ يعمموف ضمف

منظومة متكاممة وواضحة ،حيث يمعب التخطيط دور ميـ وارتباط وثيؽ بميارة إدارة الوقت في التوجو
المستقبمي ،كما أف ميارة التخطيط تركز عمى اإلىتماـ بالغايات وتساعد عمى مواجية ظروؼ حالو عدـ

التأكد وأيضاً تسيـ في السيطرة عمى مشاكؿ التنفيذ في األداء،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد
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مف الباحثيف أبرزىـ دراسة (شبير )2016،ودراسة (سويمـ )2013،والتي أكدوا عمى أىمية إمتبلؾ ميارة
التخطيط لمعامميف في الوظائؼ اإلشرافية وذلؾ لممستقبؿ وبالتخطيط الجيد وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لممياـ

الموكؿ بيا وتحقيؽ األىداؼ.

 .6يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف (إدارة الوقت( وتحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ( )6/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي ) ،(0.612وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي

) (0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة ( (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة

إحصائية بيف متغير مف متغيرات الدراسة (إدارة الوقت( وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية،

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أىمية ميارة إدارة الوقت لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية
وعمى درجة كبيرة في ىذه الميارة ومنيا تنظيـ وادارة الوقت لدي العامميف وذلؾ مف خبلؿ تخطيط العامميف

إلستثمار أوقاتيـ بشكؿ أفضؿ والسرعة في إتخاذ الق اررات وعدـ تأجيؿ الق اررات البسيطة إلى حيف حضور

اإلدارة العميا ،باإلضافة إلى إستثمار الوقت في العممية اإلدارية ،حيث إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد
مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي أكدت عمى ضرورة إمتبلؾ ميارة إدارة الوقت لما ليا

مف دور فعاؿ في النيوض بواقع العامميف وتقميؿ حجـ المشاكؿ التي تواجييـ ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع

دراسة ( )Majid,et.al،2013والتي أكدت عمى أىمية إدارة الوقت تأدية المياـ العممية الموكمة ليـ في بيئة
العمؿ ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إدارة الوقت بالتخطيط الجيد واإلستثمار األمثؿ لوقت العامميف

في الوظائؼ اإلشرافية وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لممياـ الموكؿ بيا وتحقيؽ األىداؼ وىذا يتوافؽ مع دراسة

(عثماف.)48:2003،

 .7يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف (إتخاذ القرار( وتحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

يبيف جدوؿ رقـ ( )7/38أف معامؿ اإلرتباط يساوي  ،0.64وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي )(0.00

وىي أقؿ مف مستوي الداللة (  (α ≤ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة ذات داللة إحصائية بيف

متغير مف متغيرات الدراسة (إتخاذ القرار( وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية وتعزوالباحثة ذلؾ

إلى أىمية ميارة إتخاذ القرار لدى العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بالو ازرات الفمسطينية وعمى درجة كبيرة
في ىذه الميارة ،وتظير إىتماـ العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بميارة إتخاذ القرار بدرجة عالية ،حيث
إتفقت ىذه الدراسة مع دراسات العديد مف الباحثيف أبرزىـ دراسة ( )Vincent،2013والتي إعتبرت أف
ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي تحقؽ اإلدارة السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا القدرة عمى التعامؿ

مع مشكبلت العمؿ وأخذ الق اررات بطرؽ دقيقة ،كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ()Majid,et.al،2013

والتي إعتبرت أف القدرة عمى التعامؿ مع المشكبلت واتخاذ الق اررات مف الميارات الميمة في الحصوؿ عمى
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الفرص في الحياة ،كما وتأكد الباحثة عمى أىمية ميارة إتخاذ القرار لمعامميف في الوظائؼ اإلشرافية
وىوالسبيؿ لضماف التنفيذ لممياـ الموكؿ إلييـ بكفاءة وفعالية.

.3

اإلجابة عف السؤاؿ الرابع  :ما آثر الميارات الناعمة عمى أدء العاميف في الو ازرات

الفمسطينية؟

وباإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكوف الباحثة قد إختبرات الفرضية الرئيسية الثانية :

تؤثر المتغيرات المستقمة الميارات الناعمة(االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة
األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت،إتخاذ القرار) بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( (α ≤ 0.05في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

لموقوؼ عمى مستوى تأثير الميارات الناعمة (االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط ،إدارة

األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار) ُمجتمعة عمى تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية،
واإلجابة عمى ىذا السؤاؿ واختبار الفرضية مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )39السابؽ ومعادلة التأثير يتضح أنة
تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار النيائي بإستخداـ طريقة  Stepwisلمعرفة آثر الميارات الناعمة (المتغير

المستقؿ) عمى المتغير التابع (تحسيف أداء العامميف) وقد تبيف مف خبلؿ نتائج التحميؿ التالي :

ٔ -يبيف نموذج اإلنحدار النيائي بإستخداـ طريقة  Stepwiseأف مستوى األداء (المتغير التابع) يتأثر
بصورة جوىرية ذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات(العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات،

العمؿ تحت الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ ).

ٕ -تـ إستبعاد كبلً مف المتغيرات التالية (إدارة الوقت ،التخطيط) لعدـ وجود تأثير ذا داللة احصائية حسب
طريقة  Stepwiseبيف األداء والمتغيرات المستقمة.

ٖ -أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ التحديد يساوي ( )0.537وىذا يعني اف ( )%53.7مف التغير في
األداء يعود إلى يتأثير بالمتغيرات المستقمة التالية (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات ،العمؿ
تحت الضغط ،االتصالوالتواصؿ) والباقي ))%46.3يعود لعوامؿ أخرى تؤثر عمى المتغير التابع(تحسيف

أداء العامميف).

وتعزوالباحثة ذلؾ بأف كبلً مف المتغير التابع والمتغير المستقؿ مف المداخؿ اإلدارية التي تسعى الو ازرات
إلى تطبيقيا وىـ يكمبل بعضيـ البعض وىذا ما يدعوا المعنييف في تمؾ الو ازرات إلى زيادة اإلىتماـ

بالميارات التالية (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات ،العمؿ تحت الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ)

لتحسيف أداء العامميف.
جدوؿ رقـ( :)39تحميؿ اإل نحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
#

1

اٌّمذاس اٌضبثذ
اٌؼًّ وفش٠ك

ِؼبِالد االٔحذاس
اٌغ١ش ل١بع١خ
13.360
0.841

خطؤ ِؼ١بسٞ
6.355
0.185
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ِؼبِالد االٔحذاس
اٌم١بع١خ
0.317

لّ١خ اخزجبس T
2.102
4.552

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.
0.036
0.000

ارخبر اٌمشاس
اداسح األصِبد
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
االرصبي ٚاٌزٛاصً

2
3
4
5

0.577
0.549
0.2940.329

0.168
0.180
0.122
0.163

لّ١خ االسرجبغ=R =0.733

0.231
0.2220
0.1190.122

3.428
3.042
2.4022.019

0.001
0.003
0.017
0.044

لّ١خ ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ= R= 0.537 =Square

معادلة التأثير :

تحسيف أداء العامميف ( = 13.36العمؿ كفريؽ( +)0.841إتخاذ القرار( + )0.577إدارة

األزمات( - (0.549العمؿ تحت الضغط ( + )2.94االتصاؿ والتواصؿ)0.329

في حالة تثبيت قيمة (إدارة األزمات ،العمؿ تحت الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ) وعند زيادة (العمؿ كفريؽ)

بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة المتغير التابع (تحسيف أداء العامميف) بمقدار (.)13.36

في حالة تثبيت قيمة (العمؿ كفريؽ ،إدارة األزمات ،العمؿ تحت الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ) وعند زيادة

(إتخاذ القرار) بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة المتغير التابع تحسيف أداء العامميف بمقدار (.)0.577

في حالة تثبيت قيمة (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،العمؿ تحت الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ) وعند زيادة

(إدارة األزمات) بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة المتغير التابع تحسيف أداء العامميف بمقدار )(0.549

في حالة تثبيت قيمة (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات ،االتصاؿ والتواصؿ) وعند زيادة (العمؿ

تحت الضغط) بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى

تخفيض المتغير التابع تحسيف أداء العامميف بمقدار

).(0.294-

في حالة تثبيت قيمة (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات ،العمؿ تحت الضغط) وعند زيادة (االتصاؿ

والتواصؿ) بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة المتغير التابع تحسيف أداء العامميف بمقدار ).(0.329

وىذا ما يدعو المعنييف الى االىتماـ بزيادة (العمؿ كفريؽ ،إتخاذ القرار ،إدارة األزمات ،العمؿ تحت

الضغط ،االتصاؿ والتواصؿ).
.4

اإلجابة عف السؤاؿ الخامس  :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثيف حوؿ الميارات الناعمة ،تُعزى لممتغيرات التالية ( الوزارة ،الجنس،
العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ) ؟
وباإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكوف الباحثة قد إختبرات الفرضية الرئيسية الثالثة :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ

الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية ( :الجنس ،العمر ،سنوات
الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،الوزارة ).

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ واختبار الفرضية السابقة واستخداـ إختبار التبايف األحادي ( )Tلعينيتيف مستقمتيف
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات ،واختبار ( )Fتحميؿ التبايف
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األحادي  ANOVAوىواختبار يصمح لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات
أوأكثر مف البيانات ومف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ يمكف إستنتاج التالي :
 1ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػوثيف
الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية يعزى لمتغير الجنس.

يبيف جدوؿ رقـ ( )40أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار نتائج إختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف

أكبر مف مستوى الداللة ( ، (α ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت قيمة
المعنوية ) (0.09مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف حوؿ محور الميارات

الناعمة تعزى لمتغير (الجنس).

جدوؿ رقـ( :)40نتائج إختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف– الجنس
#

اٌّجبي

1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد
اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد إٌبػّخ

اٌّزٛعطبد
أضٝ
روش
8.13
8.11
7.98
7.93
6.70
6.77
7.34
7.52
7.65
7.73
7.81
7.93
7.56
7.75

لّ١خ
االخزجبس t

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.

-0.09
-0.24
0.35
0.82
0.36
0.55
0.90

0.93
0.81
0.72
0.41
0.72
0.58
0.37

7.33

1.72

0.09

7.66

 2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ الميػارات
الناعمة في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لممتغير العمر .

يبيف جدوؿ رقـ ( )41أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى

الداللة( ، (α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت مستوى الداللة )(0.107
مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى

لمتغير (العمر).

بينما عند المجاؿ الفرعي (االتصاؿ والتواصؿ) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة

يساوي ) (0.004وىي أقؿ مف ) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (الفئة العمرية مف

35اقؿ مف 45عاـ )

بينما عند المجاؿ الفرعي (العمؿ كفريؽ) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة يساوي

) (0.030وىي أقؿ مف ) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (الفئة العمرية اكثر مف 55
عاـ).
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بينما عند المجاؿ الفرعي (إدارة األزمات) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة يساوي

) (0.016وىي اقؿ مف ) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (الفئة العمرية اكثر مف 55
عاـ).

بينما عند المجاؿ الفرعي (التخطيط) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة يساوي

( )0.040وىي أقؿ مف ) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (الفئة العمرية اكثر مف 55

عاـ) ،بينما عند المجاؿ الفرعي (إدارة الوقت) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة
يساوي ) (0.013وىي أقؿ مف ) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (الفئة العمرية اكثر

مف  25عاـ).

جدوؿ رقـ( :)41نتائج إختبار "التبايف األحادي" العمر
#

اٌّجبي

1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد
اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

اٌّزٛعطبد
الً ِٓ  25 ِٓ 25اٌ ٝالً ِٓ  35اٌ ٝالً ِٓ  45اٌ ٝالً اوضش ِٓ 55
ػبَ
ػبَ
ِٓ 55
ِٓ 45
ِٓ 35

اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد إٌبػّخ

قيمت القيمت الاحتماليت
()Sig.
الاختبارF

9.05
8.10
6.90
8.29
8.76
9.05
7.86

7.86
7.72
6.63
7.19
7.48
7.63
7.43

8.33
8.13
6.95
7.70
7.93
8.14
7.88

7.95
7.79
6.44
7.39
7.53
7.79
7.79

9.07
8.79
7.35
8.34
8.37
8.57
8.69

3.943
2.710
1.719
3.089
2.543
3.203
2.840

0.004
0.030
0.145
0.016
0.040
0.013
0.024

3.07

2.48

2.57

2.57

2.81

1.922

0.107

 3ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ
الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
يبيف جدوؿ رقـ ( )42أف القيمة اإلحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى

الداللة( ، (α ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت مستوى الداللة )(0.094
مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى

لمتغير (سنوات الخبرة).

جدوؿ رقـ( :)42نتائج اختبار "التبايف األحادي"  ANOVAسنوات الخبرة
#

اٌّجبي

1
2
3
4

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد

اٌّزٛعطبد
الً ِٓ  5عٕٛاد ِٓ -5الً ِٓ  -10 ِٓ 10الً ِٓ ِٓ  15عٕخ فؤوضش
عٕٛاد
 15عٕخ
7.57
7.03
6.88
7.07

8.12
7.89
6.78
7.40

8.10
7.98
6.62
7.37
144

8.26
8.11
6.95
7.85

قيمت
الاختبارF

القيمت الاحتماليت
()Sig.

1.075
2.609
0.808
2.135

0.360
0.052
0.490
0.096

5
6
7

اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد إٌبػّخ

7.10
7.55
7.31

7.74
7.90
7.53

7.62
7.76
7.74

7.91
8.17
8.06

1.398
1.441
2.345

0.243
0.231
0.073

2.41

2.54

2.48

2.67

2.146

0.094

 4ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ
الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لممتغير المؤىؿ العممي.
يبيف جدوؿ رقـ ( )43أف القيمة اإلحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أقؿ مف مستوى

الداللة( ، (α ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت مستوى الداللة ))0.022
مما يوضح وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى لمتغير

(المؤىؿ العممي) ،وكانت الفروؽ لصالح أقؿ مف ثانوية عامة.

بينما عند المجاؿ الفرعي (العمؿ كفريؽ) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة يساوي

) (0.047وىي أقؿ مف) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح (المؤىؿ العممي بكالوريوس ).
جدوؿ رقـ( :)43نتائج اختبار "التبايف األحادي" - ANOVAالمؤىؿ العممي
#

اٌّجبي

1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد
اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد إٌبػّخ

اٌّزٛعطبد
ثىبٌٛسٛ٠ط
دثٍِ َٛزٛعػ

دساعبد ػٍ١ب

قيمت
الاختبارF

القيمت الاحتماليت
()Sig.

8.13
7.91
6.20
7.38
7.36
7.61
7.25

7.84
7.36
6.48
7.00
7.44
7.56
7.30

8.18
8.05
6.81
7.54
7.80
8.00
7.74

8.09
7.95
6.82
7.59
7.67
7.87
7.90

0.711
2.672
0.936
1.529
0.812
1.104
1.683

0.546
0.047
0.424
0.207
0.488
0.348
0.170

2.64

2.30

2.58

2.57

3.245

0.022

الً ِٓ صبٔ٠ٛخ

 5ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ
الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لممتغير المسمى االشرافي.
يبيف جدوؿ رقـ ( )44أف القيمة اإلحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى

الداللة( ،(α ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت مستوى الداللة ) (0.141مما

يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى

لمتغير(المسمى االشرافي).

بينما عند المجاؿ الفرعي (إدارة األزمات) وجدت الباحثة فروؽ معنوية حيث قسمة مستوى الداللة يساوي

( )0.013وىي أقؿ مف) (0.05مما يبيف وجود فروؽ معنوية كانت لصالح(المسمى االشرافي

عاـ).
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مدير

جدوؿ رقـ( :)44نتائج اختبار "التبايف األحادي" المسمى االشرافي
#

اٌّجبي

1
2
3
4
5
6
7

االرصبي ٚاٌزٛاصً
اٌؼًّ وفش٠ك
اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
اداسح األصِبد
اٌزخط١ػ
اداسح اٌٛلذ
ارخبر اٌمشاس

ٚوً١
ٚصاسح
9.00
9.57
7.86
7.71
9.00
6.86
4.00

ٚوً١
ِغبػذ
7.43
7.03
6.22
6.62
6.79
7.18
6.95

8.51
8.07
7.10
8.03
7.90
8.07
8.19

اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد إٌبػّخ

2.59

2.31

2.60

ِذ٠ش ػبَ

اٌّزٛعطبد
لّ١خ اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
ٔبئت ِذ٠ش
()Sig.
ِذ٠ش دائشح سئ١ظ لغُ سئ١ظ االخزجبسF
ػبَ
شؼجخ
0.374
1.081 9.00
8.08
8.23
8.13
0.141
1.621 9.57
8.05
8.01
8.22
0.702
0.636 7.86
6.72
6.85
6.67
0.013
2.729 7.71
7.49
7.71
7.95
0.236
1.346 9.00
7.65
7.88
8.03
0.598
0.765 6.86
7.90
8.01
8.03
0.010
2.857 4.00
7.69
7.95
7.87
2.66

2.60

2.60

2.59

1.620

0.141

 6ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ
الميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير الوزارة.

يبيف جدوؿ رقـ ( )45أف القيمة اإلحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى

الداللة( ، (α ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (الميارات الناعمة) حيث كانت مستوى الداللة )(0.094
مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى

لمتغير (الوزارة).

جدوؿ رقـ( :)45نتائج اختبار "التبايف األحادي"  ANOVAمكاف العمؿ "الوزارة"
#

اٌّجبي

ث ٓ١اٌّجّٛػبد
 1االرصبي ٚاٌزٛاصً
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اٌؼًّ وفش٠ك
2
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
 3اٌؼًّ رحذ اٌعغػ
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اداسح األصِبد
4
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اٌزخط١ػ
5
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اداسح اٌٛلذ
6
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
ارخبر اٌمشاس
7
داخً اٌّجّٛػبد
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اجّبٌِ ٟحٛس اٌّٙبساد
إٌبػّخ
داخً اٌّجّٛػبد

ِجّٛع اٌّشثؼبد دسجبد اٌحش٠خ
21
315
21
312
21
312
21
312
21
311
21
311
21
310
21
310

2073.89
31177.33
1665.76
32459.87
2140.23
37535.39
1235.32
39082.69
1856.41
37195.49
1977.81
34680.08
2068.48
36444.93
15205.27
224964.93
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ِشثغ اٌّزٛعػ
98.757
98.976
79.322
104.038
101.916
120.306
58.825
125.265
88.400
119.600
94.182
111.512
98.499
117.564
724.060
725.693

لّ١خ
االخزجبسF

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.

0.998

0.466

0.762

0.765

0.847

0.660

0.470

0.979

0.739

0.791

0.845

0.663

0.838

0.672

0.998

0.466

اإلجابة عف السؤاؿ السادس  :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

.5

( (α ≤ 0.05في إستجابة المبحوثيف حوؿ أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات
الديمغرافية التالية ( الوزارة ،الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ) ؟
وباإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكوف الباحثة قد إختبرات الفرضية الرئيسية الرابعة :

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05في إستجابات المبحوثيف حوؿ تحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،تُعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية ( :الجنس ،العمر ،سنوات
الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،الوزارة ).
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ واختبار الفرضية السابقة واستخداـ إختبار التبايف األحادي ( )Tلعينيتيف مستقمتيف

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات ،واختبار ( )Fتحميؿ التبايف
األحادي  ANOVAوىواختبار يصمح لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث

مجموعات أوأكثر مف البيانات ومف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ يمكف إستنتاج التالي :

أ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بيف متوسطات اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ
تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية يعزى لمتغير الجنس.

حيث تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار نتائج إختبار( )Tلعينتيف مستقمتيف أكبر مف مستوى
الداللة

( ، (α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محور (تحسيف أداء العامميف) حيث كانت قيمة المعنوية)(0.510

مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف حوؿ محور تحسيف األداء تعزى لمتغير(الجنس).

جدوؿ رقـ( :)46نتائج إختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف – الجنس
اٌّجبي

#

اجّبٌِ ٟحٛس رحغ ٓ١األداء

ب-

اٌّزٛعطبد
أضٝ
روش
7.04
6.90

لّ١خ
االخزجبس t

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.

-0.66

0.51

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف

حوؿ تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير العمر .
حيث تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أقؿ مف مستوى الداللة

( ،(α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محور (تحسيف أداء العامميف) حيث كانت مستوى الداللة ) (0.019مما
يوضح وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور تحسيف األداء تعزى لمتغير (العمر)،

وكانت الفروؽ لصالح (الفئة العمرية أكبر مف  55عاـ ).

جدوؿ رقـ( :)47نتائج اختبار "التبايف األحادي" العمر
#

المجاؿ

الً ِٓ 25
ػبَ
22.56
اجّبٌِ ٟحٛس رحغ ٓ١األداء

اٌّزٛعطبد
ِٓ  25اٌ 35 ِٓ ٝاٌ 45 ِٓ ٝاٌ ٝاوضش ِٓ 55
ػبَ
الً ِٓ  35الً ِٓ  45الً ِٓ 55
22.76
20.48
21.20
19.95
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لّ١خ
االخزجبسF

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.

2.977

0.019

ت-

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≤0.05فػػي إسػػتجابات المبح ػوثيف ح ػوؿ

تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.

حيث تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sigالمقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة

( ،(α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي مجاؿ (تحسيف أداء العامميف) حيث كانت مستوى الداللة ) (0.161مما

يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور تحسيف األداء تعزى لمتغير

(سنوات الخبرة).

جدوؿ رقـ( :)48نتائج اختبار "التبايف األحادي"  ANOVAسنوات الخبرة
اٌّزٛعطبد
لّ١خ
المجاؿ
#
فؤوضش
عٕخ
15
ِٓ
ِٓ
الً
10
ِٓ
10
ِٓ
الً
5
ِٓ
اد
ٛ
عٕ
5
ِٓ
الً
االخزجبسF
عٕٛاد
 15عٕخ
1.729
386.53
369.98
367.11
353.63
اجّبٌِ ٟحٛس رحغ ٓ١األداء

ث-

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.
0.161

ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ

تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
حيث تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أقؿ مف مستوى الداللة(،(α ≤ 0.05
وبالنسبة إلجمالي محور (تحسيف أداء العامميف) حيث كانت مستوى الداللة ) (0.162مما يوضح وجود فروؽ
معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور الميارات الناعمة تعزى لمتغير (المؤىؿ العممي).

جدوؿ رقـ( :)49نتائج اختبار "التبايف األحادي" - ANOVAالمؤىؿ العممي
اٌّجبي

#

اجّبٌِ ٟحٛس رحغ ٓ١األداء

ج-

الً ِٓ صبٔ٠ٛخ
20.15

اٌّزٛعطبد
ثىبٌٛسٛ٠ط
دثٍِ َٛزٛعػ
20.82
19.43

دساعبد ػٍ١ب
20.96

لّ١خ
االخزجبسF

اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.

1.722

0.162

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة ( (α ≤ 0.05فػي إسػتجابات المبحػوثيف

حوؿ تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير المسمى االشرافي.

حيث تبيف أف القيمة االحتمالية) (Sigالمقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة (،(α ≤ 0.05
وبالنسبة إلجمالي محور (تحسيف أداء العامميف) حيث كانت مستوى الداللة ) (0.134مما يوضح عدـ وجود
فروؽ معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور تحسيف األداء تعزى لمتغير (المسمى االشرافي ).

جدوؿ رقـ( :)50نتائج اختبار "التبايف األحادي" المسمى االشرافي
اٌّجبي

#

اجّبٌِ ٟحٛس رحغ ٓ١األداء

ح-

اٌّزٛعطبد
لّ١خ اٌمّ١خ االحزّبٌ١خ
()Sig.
وكيل وزارة وكيل مساعد مدير عام هائب مدير عام مدير دائرة رئيس قسم رئيس شعبت االخزجبسF
21.00

18.75

21.73

21.35

21.25

20.48

21.00

1.643

0.134

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≤0.05فػػي إسػػتجابات المبح ػوثيف ح ػوؿ

تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية تُعزى لمتغير الوزارة.
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حيث تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة إلختبار "التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة )، (α ≤ 0.05
وبالنسبة إلجمالي محور(تحسيف أداء العامميف)حيث كانت مستوى الداللة ) (0.913مما يوضح عدـ وجود فروؽ
معنوية بيف إستجابات المبحوثيف إلجمالي محور تحسيف األداء تعزى لمتغير (الوزارة).

جدوؿ رقـ( :)51نتائج إختبار "التبايف األحادي"  ANOVAمكاف العمؿ "الوزارة"
اٌّجبي
#
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
اجّبٌِ ٟحٛس رحغٓ١
األداء
داخً اٌّجّٛػبد

ِجّٛع اٌّشثؼبد دسجبد اٌحش٠خ ِشثغ اٌّزٛعػ

21
315

65074.78
1607501.89

3098.799
5103.181

لّ١خ االخزجبسF

اٌمّ١خ ()Sig.

0.607

0.913

الخالصة :
تـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى طبيعة البيانات محؿ الدراسة وتبيف أنيا تتبع التوزيع الطبيعي ،كما تـ دراسة
وتحميؿ فقرات اإلستبانة وتبيف مف خبلؿ تحميؿ فقرات الدراسة أىمية الميارات الناعمة ودورىا في تحسيف أداء
العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
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الفصؿ السادس:
النتائج والتوصيات
ُمقدمة.
 1نتائج وتوصيات الدراسة.
 2دراسات ُمقترحة ( مستقبمية ).
الخالصة.
المراجع.
المالحؽ.
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مقدمة :
بناءاً عمى الدراسة المتعمقة بدور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية
واستعراض التحميبلت السابقة لمبيانات التي جمعتيا الباحثة مف مجتمع الدراسة مف خبلؿ المقاببلت
المتمثمة في التعرؼ عمى دور
واإلستبانة كأداة لمدراسة ،إستطاعت الباحثة تحقيؽ أىداؼ الدراسة و ُ
الميارات الناعمة وطبيعة تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية وكذلؾ طبيعة العبلقة بينيـ،
بجانب قياس أثر الميارات الناعمة عمى تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

وفي ضوء التحميؿ اإلحصائي الذي قامت بو الباحثة خرجت الدراسة مف خبلؿ ىذا الفصؿ ٍ
بعدد مف النتائج

التي مكنت الباحثة مف تقديـ عدد مف التوصيات ذات األىمية لمجتمع الدراسة ( العامميف في الو ازرات
الفمسطينية) وكذلؾ أصحاب القرار ووضعت الباحثة لكؿ نتيجة بعض التوصيات الخاصة بيا واطار
زمني لتطبيقيا باإلضافة لتحديد الجية المختصة بالتنفيذ ،والتي تأمؿ الباحثة أف تسيـ في دعـ وتعزيز

نقاط القوة ،وكذلؾ معالجة وتصحيح نقاط الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي مف الدراسة ،واختتمت
الباحثة الفصؿ بمجموعة مف الدراسات المستقبمية المقترحة والتي يمكف أف يستفيد منيا الباحثوف
والميتموف وأصحاب القرار في السمطة الوطنية الفمسطينية وعمى النحوالتالي :

نتائج وتوصيات الدراسة :
بعد تحميؿ فقرات وفرضيات الدراسة وضعت الباحثة خطة تنفيذية بناءاً لما توصمت الباحثة مف نتائج
وتوصيات :

جدوؿ رقـ( :)52النتائج المتعمقة بأىداؼ وأسئمة الدراسة :
#

ٔزبئج اٌذساعخ

أعئٍخ ٚأ٘ذاف اٌذساعخ

المبحث األوؿ في الفصؿ الثاني يوضح مفيوـ الميارات

1

الناعمة وأنواعيا وأىميتيا وطرؽ إكتسابيا ،والجدوؿ رقـ ()53

ماىية الميارات الناعمة وخصائصيا وأنواعيا.

والبند رقـ ( )2يوضحوا ترتيب الميارات الناعمة ونسبتيا في
تحسيف األداء العامميف وفؽ نتائج الدراسة الحالية.

2

3

ما مستوى الميارات الناعمة في الو ازرات
الفمسطينية.

تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )34صفحة
()133وجدوؿ رقـ ( )53البند رقـ ( )2/1يوضح أف الوزف
النسبي لمميارات الناعمة في الو ازرات الفمسطينية بمغ

( )%75.88وىي نسبة كبيرة.

ما مستوى أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
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تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )35صفحة
( )134وجدوؿ رقـ ( )53البند رقـ ( )5يوضح أف الوزف
النسبي لمستوى العامميف في الو ازرات الفمسطينية بمغ

( )%69.30وىي نسبة جيدة.

4

ما العبلقة بيف الميارات الناعمة وأداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية.

تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ( )38,37صفحة
( )137وجدوؿ رقـ ( )53البند رقـ ( )6يوضح أف ىناؾ
عبلقة طردية بيف الميارات الناعمة وأداء العامميف في
الو ازرات.
تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )39صفحة

5

ما أثر الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف

في الو ازرات الفمسطينية.

()143

وجدوؿ

رقـ

()45

يوضح

بأف

المتغير

المستقؿ(الميارات الناعمة) يؤثر بنسبة ) ) %53.7في
المتغير التابع(تحسيف أدا العامميف) والنسبة المتبقية )%46.3
) تعود لمتغيرات أخرى.

ىؿ توجد فروؽ في وجيات نظر المبحوثيف حوؿ

متغير الميارات الناعمة عند مستوى داللة إحصائية

6

) (α ≤ 0.05رُؼضٌٍّ ٜزغ١شاد اٌزبٌ١خ( اٌٛصاسح،
اٌجٕظ ،اٌؼّش ،عٕٛاد اٌخذِخ ،اٌّئً٘ اٌؼٍّ،ٟ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١ف.) ٟ
ىؿ توجد فروؽ في وجيات نظر المبحوثيف حوؿ

7

( (α ≤ 0.05رُؼضٌٍّ ٜزغ١شاد اٌزبٌ١خ( اٌٛصاسح،
اٌجٕظ ،اٌؼّش ،عٕٛاد اٌخذِخ ،اٌّئً٘ اٌؼٍّ،ٟ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١ف.) ٟ
تقديـ توصيات إلدارة الو ازرات قيد الدراسة لتعزيز

8

متغير أداء العامميف عند مستوى داللة إحصائية

معرفة العبلقة بيف الميارات الناعمة وتحسيف أداء

العامميف.

تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ ()45-40

صفحة ( )148-144وجدوؿ رقـ ( )13يوضح كذلؾ أنو يوجد
فروؽ تعزى لممتغيرات(المؤىؿ العممي) ،بينما ال توجد فروؽ
تعزى لمبيانات التالية (الجنس ،الفئة العمرية ،عدد سنوات
الخبرة ،المسمى الوظيفي " اإلشرافي" ،مكاف العمؿ "الو ازرة" ).
تـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ جدوؿ رقـ ()51-46
صفحة ( )150-149وجدوؿ رقـ ( )38يوضحوا أنو ال يوجد
فروؽ تعزى لممتغيرات (الجنس ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى

الوظيفي " اإلشرافي " ،مكاف العمؿ "الو ازرة" ) ،بينما توجد
فروؽ تعزى لمبيانات التالية (الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي).
الجدوؿ رقـ ( )53يوضحوا مقترحات وآليات تنفيذ النتائج

والتوصيات المتعمقة بالمتغير المستقؿ( الميارات الناعمة)
والتوصيات المتعمقة بالمتغير التابع ( تحسف أداء العامميف).

أوالً  :نتائج الدراسة :
ٔزبئج اخزجبس اٌفشظ١بد :
أ-
ٔأظيرت الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات الناعمة وتحسيف أداء العامميف في

الو ازرات الفمسطينية ،وذلؾ يعود لطبيعة الترابط الوثيؽ بيف المتغيريف ،وىذا ما أكده العديد مف الباحثيف
السابقيف.

ٕتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابة المبحوثيف حوؿ الميارات الناعمة في الو ازرات

الفمسطينية تعزى لمبيانات التالية (المؤىؿ العممي) ،بينما ال توجد فروؽ تعزى لمبيانات التالية (الجنس،

الفئة العمرية ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي " اإلشرافي " ،مكاف العمؿ "الو ازرة" ).
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ٖالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابة المبحوثيف حوؿ تحسيف أداء العامميف في
الو ازرات الفمسطينية تعزى لمبيانات التالية (الجنس ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي " اإلشرافي "،
مكاف العمؿ "الو ازرة" ) ،بينما توجد فروؽ تعزى لمبيانات التالية (الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي).

ٗ تحسيف أداء العامميف (المتغير التابع ) يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة (الميارات الناعمة )

وىذا يعني أف  % 75.88مف التغير في تحسف األداء ( المتغير التابع ) يأتي مف تأثير متغيرات الميارات

المتبقية  %24.12قد ترجع إلى عوامؿ أوميارات أخرى تؤثر في تحسيف
الناعمة محؿ الدراسة والنسبة ُ
أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
ة -إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثبٌّٙبساد إٌبػّخ ( اٌّزغ١ش اٌّغزمً ) :
ٔ أظيرت الدراسة أف أداء العامميف جاءت بصورة كبيرة وجوىرية ويتأثر بالمتغيرات المستقمة وتوجد
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات المستقمة وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

ٕ يتمتع العامميف في الو ازرات الفمسطينية بجممة مف الميارات الناعمة والتي تتداخؿ جميعيا لتسيـ في
تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وفقاً ألبعاد المتغير المستقؿ حيث إحتمت (أوالً ميارة

اإلتصاؿ والتواصؿ ،ثانياً ميارة العمؿ كفريؽ ،ثالثاً ميارة إدارة الوقت ،رابعاً ميارة التخطيط ،خامساً

ميارة إتخاذ القرار ،سادساً ميارة إدارة األزمات ،سابعاً ميارة العمؿ تحت الضغط في المرتبة األخيرة)

ٖ أظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة اإلتصاؿ والتواصؿ بنسبة
.%81.6

ٗ أظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة العمؿ كفريؽ بنسبة .%79.39
٘ أظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة العمؿ تحت الضغط بنسبة
.%67.59

 ٙأظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة إدارة األزمات بنسبة
.%74.79

 ٚأظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة التخطيط بنسبة .%77.12
 ٛأظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة إدارة الوقت بنسبة .%79.02

 ٜأظيرت الدراسة أف العامميف في الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ ميارة إتخاذ القرار بنسبة .%77.08
د -إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثزحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِ (ٓ١اٌّزغ١ش اٌزبثغ ) :
ٔ .أف ىناؾ عبلقة طردية بيف الميارات الناعمة وتحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.
ٕ .مستوى األداء لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية (متوسط) حيث بمغ .%69.3
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ثانياً :توصيات الدراسة :
اٌزٛص١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌّزغ١ش اٌّغزمً ( اٌّٙبساد إٌبػّخ ) :
أ-
ٔ العمؿ عمى عقد المقاءات والورشات البلزمة لتزويد العامميف بالو ازرات الفمسطينية بالمفاىيـ الصحيحية
لدور الميارات الناعمة في تحسيف األداء.

ٕ إصدار دليؿ يوضح معايير ومقاييس أداء الخدمات واألنشطة التي تقدميا الو ازرة لممستفيديف مف
خدماتيا.

ٖ تنشيط الحافز المعنوي والمادي لمحفاظ عمى األفراد ذوي الميارات العالية والمبدعيف.

ٗ تبادؿ األفكار والميارات بيف العامميف واإلدارة العميا في الو ازرة حتي يسيؿ اإللماـ بالميارات واإلستفادة
مف الخبرات.

٘ تطوير عممية االتصاؿ والتواصؿ لئللماـ بأكبر قدر مف المعمومات الوظيفية والعممية مما يقوي
العامميف في الوظائؼ اإلشرافية عمى االتصاؿ والتواصؿ وتطوير عمميـ وأدائيـ لمياميـ بشكؿ أفضؿ.

 ٙالتركيز عمى إدارة فريؽ العمؿ والعمؿ ضمف فريؽ وتطويرىا وخصوصاً في أوقات األزمات.
 ٚتطوير ميارة العمؿ تحت الضغط ألنيا أىـ متطمبات العمؿ.

 ٛتطوير العمؿ واألداء في األزمات باإلعتماد عمى توقع المشاكؿ قبؿ وقوعيا واتخاذ القرار المناسب
رغـ التحديات.

 ٜرفع مستوى تخطيط األعماؿ في الو ازرات الفمسطينية عمى التخطيط لدوره في تنظيـ العمؿ والموارد
بكفاءة وفعالة.

ٓٔ التركيػز عمػى عامػؿ الوقػت بإعتبػػارة مػف المػوارد اليامػة فػي الػو ازرة إلنجػاز الميػاـ الوظيفيػة فػي الفتػرة

الزمنية المحددة وإلرتباطة بضغوط العمؿ.

ٔٔ زيػػادة مشػػاركة العػػامميف فػػي عمميػػة إتخػػاذ الق ػ اررات لرفػػع مسػػتوى التنسػػيؽ والتشػػاور بػػيف المسػػتويات

اإلدارية واإلشرافية واإلدارة العميا في الو ازرة إلتخاذ القرار المناسب في أوقات األزمات والضغوطات.
ة -اٌزٛص١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌّزغ١ش اٌزبثغ ( رحغٓ أداء اٌؼبٍِ: ) ٓ١
ٔ العمؿ عمى تطوير نظاـ تقييـ األداء ليسيـ بفاعمية في عممية التنمية والتطوير وتحسيف األداء.
ٕ تعزيز سياسة التحسيف المستمرة والشاممة في جميع المستويات الوظيفية واإلدارية والمينية.

ٖ اإلستفادة مف العبلقة بيف الميارات الناعمة وتحسيف األداء في تحسيف جودة الخدمات المقدمة في
الو ازرات الفمسطينية واإلرتقاء بيا.

ٗ العمؿ عمى تزويد قسـ التدريب والتطوير بالو ازرات باإلحتياجات الكافية التي تساعد عمى عقد الدورات
التدريبية والتطويرية لمميارات الناعمة.

٘ تشكيؿ فرؽ تعمؿ عمى التحسيف والتطوير المستمر لمخدمات التي تقدميا الو ازرات الفمسطينية.
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 ٙالعمؿ عمى قياس جودة الخدمات المقدمة في الو ازرات بصورة منتظمة كونيا إنعكاس ألداء العامميف.
 ٚإنشاء وحدة إدارية لتطور الميارات الناعمة لدى العامميف في الو ازرة.

 ٛمشاركة العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية عند وضع الخطط والسياسات الخاصة
باألداء.

 ٜإعداد برامج عممية ودورات تثقيفية لنشر ثقافة الميارات الناعمة وأىميتيا في الو ازرات الفمسطينية.

ٓٔ إجراء دراسات لمتعرؼ عمى الميارات الناعمة المطموبة في كؿ و ازرة عمى حدى.

ٔٔ زيادة حرص إدارة الو ازرة والعامميف بيا عمى تمبية إحتياجات فئات المجتمع حسب تخصصيا مف خبلؿ
تقديـ أفضؿ الخدمات المتميزة.

ٕٔ العمؿ بخطى حثيثة نحواستيعاب وتفعيؿ مفيوـ وممارسة الحكومة اإللكترونية مف خبلؿ إنجاز
معامبلت الو ازرة وتقديـ خدماتيا إلى الجميور والمستفيديف إلكترونياً.

ٖٔ تنمية وتطوير القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لدى العامميف في الو ازرات الفمسطينية لمواكبة المتغيرات
والتحديات الجديدة في عصر ثورة المعمومات واإلبداع.

جدوؿ رقـ( :)53بياف النتائج والتوصيات والجية المشرفة عمى التنفيذ
اٌزٛص١بد

#

جٙخ
اٌّششفخ

اٌّذٜ
اٌضِٕٟ

يؤثر المتغير المستقؿ(الميارات
الناعمة) في المتغير التابع (تحسيف
األداء) بنسبة  %75.88والنسبة
المتبقية %24.12في تحسيف األداء
تعود إلى متغيرات أخرى ،وتعد نسبة

قسـ التدريب

تأثير الميارات الناعمة بتحسيف
األداء

لمعامميف

في

الو ازرات

الفمسطينية نسبة عالية.

1

توجد عبلقة معنوية ذات داللة
إحصائية بيف مكونات الميارات

الناعمة وتحسيف األداء حيث أظيرت

التوصيات المتعمقة

بالمتغير المستقؿ

ٓ(الميارات الناعمة) صفحة
رقـ (.)156

معامؿ اإلرتباط لمميارات التالي

والتطوير
قسـ

العبلقات العامة
واإلعبلـ.
قسـ

التخطيط.

مستوى تطبيؽ الميارات الناعمة في
تحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية:
 1االتصال والتواصل 0.608
0.680
 2العمل كفريق

155

 6شيور

3
4
5
6
7

إدارة األزمات 0.651
0.640
إختاذ القرار
0.632
التخطيط
0.612
إدارة الوقت
العمل حتت الضغط0.376

أظيرت الدراسة أف العامميف في
الو ازرات الفمسطينية تتوفر لدييـ
الميارات وفؽ الترتيب التالي  :أوالً

ميارة االتصاؿ والتواصؿ بنسبة
) ،)%81.6ثانياً ميارة العمؿ كفريؽ
بنسبة ( ،)%79.39ثالثاً ميارة إدارة

2

الوقت بنسبة ( ،)%79.02رابعاً

ميارة التخطيط بنسبة )،)%77.12
خامساً ميارة إتخاذ القرار بنسبة

التوصيات المتعمقة

بالمتغير التابع (تحسيف أداء
العامميف) صفحة رقـ
(.)157

إدارة الشؤوف
اإلدارية.

وحدة الرقابة.

 6شيور

( ،)%77.08سادساً ميارة إدارة

األزمات بنسبة ( ،)%74.79سابعاً

ميارة العمؿ تحت الضغط بنسبة
).)%67.59
ىناؾ عبلقة طردية بيف الميارات
الناعمة وتحسيف أداء العامميف في

3

الو ازرات الفمسطينية.

التوصيات المتعمقة
بالمتغيريف التابع والمستقؿ

(الميارات الناعمة وتحسيف
أداء العامميف) صفحة رقـ

قسـ التنمية
والتطوير

 6شيور

(.)157
مستوى تطبيؽ الميارات الناعمة

4

في الو ازرات الفمسطينية جيد حيث
بمغت نسبتيا( .)%75.88
مستوى أداء العامميف في الو ازرات

5

الفمسطينية

).)%69.3

(متوسط)

حيث

بمغ

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية
بيف المتغيرات المستقمة وتحسيف أداء

6

العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

التوصيات المتعمقة

بالمتغير التابع (تحسيف أداء
العامميف) صفحة رقـ
(.)157

التوصيات المتعمقة
بالمتغيريف التابع والمستقؿ

(الميارات الناعمة وتحسيف
أداء العامميف) صفحة رقـ
(.)157
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قسـ التنمية
والتطوير
قسـ التنمية

والتطوير

 6شيور

 6شيور

قسـ التنمية
والتطوير
قسـ العبلقات
العامة

 6شيور

دراسات ُمقترحة ( مستقبمية ):
توصي الباحثة الباحثيف إلى إجراء دراسات في ىذا الجانب ،مع البحث في ميارات أخرى تُسيـ في
تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية ،وىذه مجموعة مقترحة لعدد مف الدراسات المستقبمية

التي يمكف البحث فييا :
أ.

دراسة مقارنة بيف الميارات الناعمة في القطاع الخاص والعاـ الفمسطيني.

ب .دور أصحاب القرار في تنمية الميارات الناعمة لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية.
ت .الميارات الناعمة وعبلقتيا بالضغط الميني والرضا الوظيفي لمعامميف.

ث .أثر التكنولوجيا الحديثة عمى الميارات الناعمة لمعامميف في الو ازرات الفمسطينية.

الخالصة :
يعتبر ىذا الفصؿ ممخصاً ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،وكذلؾ التوصيات المقترحة

لتحقيؽ األىداؼ المرجوة ومعالجة نقاط الضعؼ وتعزيز نقاط القوة وتحسيف أداء العامميف في الوظائؼ
اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية ،وكذلؾ تقديـ خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الدراسة عمى مجتمع

الدراسة ،لذا ترى الباحثة أف ىناؾ حاجة لتعزيز دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في
الو ازرات الفمسطينية مع التعامؿ بالتوصيات التي توصمت إلييا لتساىـ في تحسيف أداء العامميف في
الو ازرات الفمسطينية.
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مصادر ومراجع
المراجع:
اٌمشاْ اٌىش.ُ٠
ئثٓ خٍذِ :)1979( ْٚمذِخ اثٓ خٍذ ،ْٚؽ ،4داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ث١شٚد.
ئثٓ ِٕظٛس (ٌ :)1994غبْ اٌؼشة ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ،داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غٌ،جٕبْ.
المراجع العربية :
أثٛاٌىبط،اٌّؼزظُ ثبهلل ( :)2015أخالل١بد إٌّٙخ ٚدٚس٘ب ف ٟاألداء اٌٛظ١فٌٍ ٟؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّظّبد غ١ش
اٌحى١ِٛخ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اوبد١ّ٠خ اإلداسح ،فٍغط.ٓ١
أثٛإٌظشِ ،ذؽذ (ِٙ :)2012بساد اإلرصبي اٌفؼبي،اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح.
أثٛإٌظشِ ،ذؽذ (ِ :)2012فٚ َٛٙفٛاػذ اداسح اٌٛلذ ٚاٌّٙبساد ،داس اٌىزت اٌّظش٠خِ ،ظش.
أثٛعبعش ،طبثشِ ٓ٠شاد ( :)2010أصش ادسان اٌؼبٌٍٍِ ٓ١ؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍ ٝأثؼبد األداء اٌغ١بل – ٟدساعخ
رطج١م١خ ػٍِٛ ٝظفٚ ٟصاساد اٌغٍطخ اٌٛغٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
أثٛص٠بدح ،صو ٟػجذ اٌّؼط :)2012( ٟاداسح اٌٛلذ ٚاٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚأصشّ٘ب ف ٟاألداء اٌٛظ١ف ،ٟاٌّغٍخ
األسدٔ١خ ف ٟئداسح األػّبي ،األسدْ.
أثٛشش٠ؼخ ،فذٚاْ ( :)2014ادسان ٚارجب٘بد اٌّذساء اٌؼبٍِ ٓ١فِ ٟئعغبد اٌخذِخ اٌّذٔ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٔحخ
ِّبسعخ اداسح اٌّضاسد اٌجشش٠خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
أثٛش١خخٔ ،بدس أؽّذ ( :)2010اداسح اٌٛلذ ،داس ِغذال ،ٞٚػّبْ.
أثٛفبسطِ،ؾّذ (ِ :)1990ؼ١مبد اإلثذاع ٌذ ٜاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّئعغبد اٌؼبِخ األسدٔ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش،
اٌغبِؼخ األسدٔ١خ ،األسدْ.
أثٛلؾف ،ػجذ اٌغالَ ( :)2001اداسح األػّبي ِذخً ثٕبءاٌّٙبساد ،اٌّىزت اٌغبِؼ ٟاٌؾذ٠ش ،اٌمب٘شح.
أثٛوش ،ُ٠أِ ّٓ٠ؾّذ ( :)2013ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ف ٟرحغ ٓ١األداء اإلداس -ٞدساعخ ِ١ذأ١خ
ثبٌزطج١ك ػٍ ٝإٌّظّبد غ١ش اٌحى١ِٛخ ثمطبع غضح ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ األص٘ش ،غضح.
األعّش ،ٞعبٌُ ؽغٓ ( :)2003رم ُ١١األداءِ ،غٍخ اإلداسح اٌؼبِخ ،اٌغؼٛد٠خ.
األػشع ،ٟػبطُ ( :)2000دساعبد ِؼبصشح ف ٟاٌزط٠ٛش اإلداس ،ٞداس اٌفىش ،ػّبْ.
أفٕذ ،ٞػط١خ ؽغ :)2003( ٓ١رّى ٓ١اٌؼبٍِِ : ٓ١ذخً ٌٍزحغٚ ٓ١اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ،إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزّٕ١خ
اإلداس٠خ ،اٌمب٘شح.
ثؾش ٛ٠عف ،اٌؼغٍخ رٛف١ك ( :)2010اٌمذساد اإلثذاػ١خ ٚػاللزٙب ثبألداء اٌٛظ١فٌّ ٟذ٠ش ٞاٌمطبع اٌؼبَ -
دساعخ رطج١م١خ ػٍ ٝاٌّذ٠ش ٓ٠اٌؼبٍِ ٓ١ثٛصاساد لطبع غضحِ ،غٍخ اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،دساعخ ِغؾ١خ،
فٍغط.ٓ١
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اٌجضاس،ؽغٓ ( :)2001اداسح األصِخ ثٔ ٓ١مطز ٟاٌفٍ١بْ ٚاٌزحٛي ،اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ،ث١شٚد.
اٌجٍج١غ ،ٟأعبِخ ص٠بد ( :)2012جٛدح اٌح١بح اٌٛظ١ف١خ ٚأصش٘ب ػٍ ٝاألداء اٌٛظ١فٌٍ ٟؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّظّبد
غ١ش اٌحى١ِٛخ ف ٟلطبع غضح ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
رٛف١ك،ػجذ اٌشؽّٓ( :)2003عىشربس٠ب ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ األخش )ٓ٠اإلطذاس اٌشاثغ) اٌمب٘شح ِشوض اٌخجشاد
اٌّ١ٕٙخ ٌإلداسح
رٛف١ك،ػجذ اٌشؽّٓ(ِٕٙ :)2006ج اٌّٙبساد اإلداس٠خ  :اداسح اٌٛلذ ) اٌإلطذاس اٌشاثغ) اٌمب٘شحِ ،شوض
اٌخجشاد اٌّ١ٕٙخ ٌإلداسح
رٛف١ك،ػجذ اٌشؽّٓ(ِٕٙ :)2006ج اٌّٙبساد اٌغٍٛو١خ ِٙ :بساد اإلرصبي ٚاٌؼاللبد ِغ األخش)،ٓ٠اإلطذاس
اٌشاثغ)ِ ،شوض اٌخجشاد ،اٌمب٘شح.
رٛف١ك،ػجذ اٌشؽّٓ(ِٕٙ :)2006ج اٌّٙبساد اإلششاف١خ  -اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ )،اإلطذاس اٌشاثغ)ِ ،شوض
اٌخجشاد ،اٌمب٘شح.
عبد اٌشة ،ع١ذ ِؾّذ ( :)2005اداسح اإلثذاع ٚاٌزّ١ض اٌزٕبفغِ ،ٟطبثغ اٌذاس إٌٙذع١خِ ،ظش.
اٌغشعب ٞٚص٠بد ( : )2010اٌمٛاػذ إٌّٙج١خ ٌجٕبء اإلعزج١بْ ( اإلطذاس اٌضبٔ ،) ٟفٍغطِ ،ٓ١طجؼخ اٌغشاػ.
اٌغّشِٕ ،ٞظٛس ( : )2015اٌّٙبساد إٌبػّخ ٚأّ٘١زٙب ف ٟاداسح األػّبيِ ،مبي طؾف ،ٟاٌخٍ١ظ اٌؼشث.ٟ
عٛسط ،ر١ش :)2004( ٞاٌزٕظِٕ ُ١ظٛس وٌٍ ٟإلداسح ،رشعّخ خبٌذ صٚسقِ ،ؼٙذ اإلداسح ،اٌش٠بع.
اٌؾبط لبعُ١ِٕ ،ش ( : )1999اٌؼٛاًِ اٌّئصشح ػٍ ٝأداط ِٕذٚث ٟاٌج١غ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟششوبد اٌزؤِ ٓ١فٟ
األسدْ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ آي اٌج١ذ ،اٌّفشق ،ػّبْ.
ؽغبط،ػال ( :)2014دٚس اٌّٙبساد إٌبػّخ ف ٟالزٕبص اٌٛظبئف اإلداس٠خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ
اإلعالِ١خ ،فٍغط.ٓ١
ؽشة،عٙبد ( :)2003أجٙضح اٌشلبثخ ٚأٔظّخ اٌّغبءٌخ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ اٌفٍغطِ ،ٟٕ١جبدسح ِفزبػ ،اٌطجؼخ
األ ،ٌٝٚفٍغط.ٓ١
ؽش٠ض ،عبِِ ٟؾّذ ٘شبَ ( :)2007اٌّٙبسح ف ٟاداسح األصِبد ٚحً اٌّشىالد األعظ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ،
داس اٌجذا٠خ ،ػّبْ.
ؽش ، ُ٠ؽغِ ٓ١ؾّٛد ( :)1997رصّ ُ١إٌّظّخ  -اٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١اجشاءاد اٌؼًّ ،داس إٌٙؼخ ،ػّبْ.
ؽغٓ ،سا٠ٚخ ( : )2001اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ،اٌذاس اٌغبِؼ١خ ،ؽ  ،1اإلعىٕذس٠خ.
اٌؾّذأِٛ ،ٟفك (ِٕ :)2006ب٘ج اٌجحش اٌؼٍِّ ،ٟإعخ اٌٛساق ٌٍٕشش ،األسدْ.
اٌؾّالِ ،ٞٚؾّذ سشبد ،شش٠ف،طالػ اٌذ :)1997( ٓ٠اداسح األصِبد ف ٟاٌصٕبػخ اٌّصش٠خ ٚاٌّئرّش
اٌغٕ ٞٛاٌضبٔ ٟإلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ،عبِؼخ ػ ٓ١شّظ ،اٌمب٘شح.
اٌخضاِ ،ٟػجذ اٌؾى ُ١أؽّذ ( :)2012رىٌٕٛٛج١ب األداء ِٓ اٌزم ُ١١اٌ ٝاٌزحغِ،ٓ١ىزجخ اثٓ عٕ١بِ ،ظش.
اٌخؼ١شِ ،ٞؾغٓ أؽّذ ( :)2000اداسح األصِبدِ ،ىزجخ ِذ ،ٌٟٛ٠اٌمب٘شح.
خّ١ظ ،ػجذ هللا ( :)2013اٌّٙبساد إٌبػّخ اٌز٠ ٟجحض ْٛػٕٙبِ ،إعغخ اٌشؤ٠ب ٌٍظؾبفخ ٚإٌشش ،األسدْ.
اٌخ٠ٛغى ،ٟص ٓ٠وبًِ ( :)2008اٌّٙبساد ،داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ،اٌمب٘شح.
اٌذؽٍخ ،ف١ظً ( : )2003رىٌٕٛٛج١ب األداء اٌجشش ،ٞدائشح اٌّىزجخ اٌٛؽٕ١خ ،ػّبْ.
دسح ،ػجذ اٌجبسٚ ٞاٌظجبؽ ،ص٘١ش ( : )2008اداسح اٌم ٜٛاٌجشش٠خ ،،داس إٌذٚح ،ػّبْ.
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دسٚصٖ عٛصاْ طبٌؼ ( : )2002أصش ِّبسعخ اٌّؼٍُ ٌّٙبساد رصّ ُ١اٌزؼٍ ُ١ػٍ ٝأدائٗٚ ،دافؼ١زٗٚ ،رؾظً١
ؽٍجزٗ ئداسح،سعبٌخ ِبعغز١ش ف ٟئداسح األػّبي غ١ش ِٕشٛسح  ،عبِؼخ اٌششق األٚعؾ  ،ػّبْ.
دس٠ٚش ،ػجذ اٌىش ،ُ٠رىال ٌ :)1997( ٍٝ١أصٛي اإلداسح اٌؼبِخِ ،طجؼخ األٔغٛاٌّظش٠خ ،اٌمب٘شح.
د٠غٍش ،عبس :)1992( ٞأعغ١بد االداسح  -اٌّجبدئ ٚاٌزطج١مبد اٌحذ٠ضخ ،رؼش٠ت  -ػجذ اٌمبدس ِؾّذ ٚدس٠ٚش
ِشػ ،ٟاٌش٠بع.
اٌشاصِ ،ٞؾّذ ثٓ أث ٟثىش (ِ :)2004خزبس اٌصحبح ،ؽجؼخ ،5اٌمب٘شح.
سؽبة،ػجذ اٌشبفٚ ٟأؽّذ ع١ذ ( :)1997فؼبٌ١خ ثشٔبِج ِمزشح ٌزّٕ١خ اٌّٙبساد اإلِالئ١خ اٌالصِخ ٌزالِ١ز
اٌحٍمخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزؼٍ ُ١األعبعٌ ٟذ ٜغالة وٍ١خ اٌزشث١خ ،اٌؼذد اٌضبٔ ٟػشش ،اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ف ٟوٍ١خ اٌزشث١خ
ثغ٘ٛبط ،عبِؼخ عٕٛة اٌٛادِ ،ٞظش.
اٌشؽبؽٍخ،عبِ ٟػجذ اٌىش :)2005( ُ٠اداسح اٌٛلذ ٚػاللزٙب ثبٌم١بدح اإلثذاػ١خ ٌذِ ٜذ٠شِٚ ٞذ٠شاد
اٌّذاسط اٌضبٔ٠ٛخ اٌحى١ِٛخ فِ ٟحبفظخ ػّبْ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ ػّبْ اٌؼشث١خ
ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ،ػّبْ.
اٌشش١ذ،ػبدي ِؾّٛد ( :)2000اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فِٕ ٟظّبد األػّبي األسدٔ١خ -اعزخذاَ ِٕٙج١خ ٘ٛفغزذ
اٌّغزٕذح اٌ ٝادسان اٌؼبٌٍِّّ ٓ١بسعبد اٌؼًِّ ،غٍخ أثؾبس اٌ١شِٛن ،األسدْ.
سػب ،ؽبرُ ( :)2003اإلثذاع اإلداسٚ ٞػاللزٗ ثبألداء اٌٛظ١ف ٟدساعخ رطج١م١خ ػٍ ٝاألجٙضح األِٕ١خ ثّطبس
ٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض اٌذ ٌٟٚثجذح ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،عبِؼخ ٔب٠ف ،عذح.
سػٛاِْ ،ؾّٛد ( : )2013اٌّٙبساد إٌبػّخ ٚأّ٘١زٙب ف ٟاداسح األػّبيِ ،مبي طؾف ،ٟاٌخٍ١ظ اٌؼشث. ٟ
سفبػ ،ٟػٍِ ٟؾّذ ( :)2008األعبٌ١ت اٌحذ٠ضخ ٌٍزذس٠ت اإلداس ،ٞاٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ،اٌؼذد
األٚي،اٌش٠بع.
لبٔ ْٛس٠زشٍشد ج١ش إلؽزغبة ػٕ١بد اٌذساعخ ،د.ٌٟٚ
اٌش٠ظ ،فؼ١خ ( :)1998ظغٛغ اٌذٚس ٌذِٛ ٜظف ٟاٌّئعغبد اٌؼبِخ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ،سعبٌخ
ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ،اٌش٠بع.
اٌض٘شأِ ،ٟؾّذ ششف ( :)2004اٌزفبٚض وٛعٍ١خ إلٔٙبء األصِخ ف ٟاٌحذس اإلس٘بث ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش،
ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ،أوبد١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ،اٌش٠بع.
صٍ٠ٚفِٙ ،ذ ٞؽغٓ ( :)2003اداسح األفشاد ،داس اٌظفب ،ث١شٚد.
اٌض٠جكِ ،ؾّذ ثٓ ئثشا٘ :)2004( ُ١اٌؼٛاًِ اٌّئصشح ف ٟفبػٍ١خ األداء اٌٛظ١فٌٍ ٟم١بداد األِٕ١خ ،سعبٌخ
ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ،اٌش٠بع.
اٌغىبسٔخ ،ثالي ( :)2009اٌّٙبساد اإلداس٠خ ف ٟرط٠ٛش اٌزاد ،داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ،األسدْ.
اٌغىشأْ ،بطش( :)2002إٌّبخ اٌزٕظٚ ّٟ١ػاللزٗ ثبألداء اٌٛظ١ف -ٟدساعخ ِغح١خ ػٍ ٝظجبغ لطبع لٛاد
األِٓ اٌخبصخ ثّذٕ٠خ اٌش٠بض ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ،اٌش٠بع.
اٌغٍّ ،ٟػٍ :)1999(ٟاداسح األفشاد ٚاٌىفبءح اإلٔزبج١خ ،داس غش٠ت ،اٌمب٘شح.
عٍّ١بْ ،أؽّذ ( :)2009رؤص١ش اٌعغٛغ اٌٛظ١ف١خ ػٍ ٝاإلٔزّبء اٌٛظ١ف ،ٟعبِؼخ ػ ٓ١شّظِ ،ظش.
ػغىش ،عّ١ش أؽّذ ( : )1988أصٛي اإلداسح ،داس اٌمٍُ ،دث.ٟ
ع٠ٛذاْ ؽبسقِ ،ؾّذ اٌؼذٌ :)2004( ٟٔٛفٓ اداسح اٌٛلذ(اإلطذاس األٚي) ،ػّبْ ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش
ٚاٌزٛص٠غ.
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ع ،ٍُ٠ٛفب٠ضح ( :)2013اٌّٙبساد إٌبػّخ  -صفبد شخص١خ رعغ أصحبثٙب فِ ٟمذِخ ِبسص ْٛاٌزٛظ١ف،
ِإعغخ اٌشؤ٠ب ،عٍطٕخ ػّبْ.
ع١ىبساْ ،أِٚب ( :)2010غشق اٌجحش ف ٟاإلداسح ِذخً ٌجٕبء اٌّٙبساد اإلداس٠خ ،داس اٌفىش ،ػّبْ.
شبِ٘ ،ٓ١بعذ ئثشاِ٘ :)2010( ُ١ذ ٜفؼبٌ١خ ٚػذاٌخ ٔظبَ رم ُ١١أداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌجبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاصشٖ
ػٍ ٝاألداء اٌٛظ١فٚ ٟاٌٛالء ٚاٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
شج١ش ،ؽبسق):(2016اٌّٙبساد إٌبػّخ ٚػاللزٙب ثبٌزٛجٙبد اٌش٠بد٠خ ٌذ ٜغٍجخ اٌىٍ١بد اٌزمٕ١خ ٚاٌّ١ٕٙخ فٟ
ِحبفظبد غضح ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
اٌششَ ،عؼ١ذ( :)2005إٌّبخ اٌزٕظ ّٟ١ف ٟوٍ١بد ثؼط اٌجبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٚػاللزٗ ثبٌعغٛغ اٌّ١ٕٙخ
ألػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ،سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ األص٘ش ،اٌمب٘شح.
اٌشش٠ف ،س ُ٠ثٕذ ػّش ( :)2014دٚس اداسح اٌزط٠ٛش اإلداس ٞف ٟرحغ ٓ١األداء اٌٛظ١ف ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش
غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ،عذح.
اٌشؼالْ ،فٙذ أؽّذ( :)2002اداسح األصِبد األعظ –اٌّشاحً-ا١ٌ٢بد ،داس اٌٛؽٕ١خ ٌٍزٛص٠غ ،اٌش٠بع.
ش١ؾب ،اثشا٘ ُ١ػجذ اٌؼض٠ض (:)1993اإلداسح اٌؼبِخ،اٌذاس اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ،ث١شٚد.
ش١شِبْ عّ١ظ آس :)2010(.اٌزخط١ػ أٚخطٛاد إٌجبح( اإلطذاس األٚي) رشعّخ ِؾّذ ػٍ ،ٟداس اٌّؼشفخ
ٌٍزّٕ١خ ،اٌش٠بع.
طبدق ،إِٔ١خ ِظطف :)2014(ٝاداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ف ٟاٌّىزجبد ،اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،اٌمب٘شح.
طبّ٠خ ،عّش ( :)2010اٌّٙبساد اٌح١بر١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ األص٘ش ،غضح.
ط١بَ ،آِبي ّٔش ( : )2010رطج١ك اٌزخط١ػ اإلعزشار١جٚ ٟػاللزخ ثؤداء اٌّئعغبد األٍ٘١خ ف ٟلطبع غضح
،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ األص٘ش ،غضح.
اٌظ١شفِ ،ٟؾّذ ( : )2005اٌزخط١ػ اإلثذاػ ،ٟعٍغٍخ وزت اٌّؼبسف اإلداس٠خ ِطبثغ ؽٛسط اٌذ١ٌٚخ،
اإلعىٕذس٠خ.
اٌطشا ٗٔٚاٌجٍج١غ :)2004(ٟاٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚاألداء اٌّئعغ -ٟدساعخ رطج١م١خ ػٍ ٝاٌّصبسف اٌزجبس٠خ فٟ
األسدْ  -ػّبْ.
اٌط٠ٛشل ،ٟػجذ هللا ( :)1997ػٍُ اإلرصبي اٌّؼبصشِ ،ىزجخ اٌؼج١ىبْ،اٌش٠بع.
اٌط١بْ ،عٛعٓ ( : )2000اٌج١ئخ ٚاألداء ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح  ،اٌغبِؼخ األسدٔ١خ ،ػّبْ.
اٌؼبِش ،ٞؽبسق ( :)2013اإلداسح ثبأل٘ذافِ ،ىزجخ ص٘شاء اٌششقِ ،ظش.
ػب٠ش ،شبد ٞػطب (: )2008آصش رطج١ك إلداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ػٍ ٝاألداء اٌّئعغ ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش
ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
ػجذ اٌغٛادِ ،ؾّذ( :)2008اداسح ظغٛغ اٌؼًّ ٚاٌح١بح ،داس اٌجش١ش ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍ ،َٛعبِؼخ ؽٕطبِ ،ظش.
ػجذ هللاِ ،ؼزض ( :)2003ثشٔبِج اسشبدٌ ٞزّٕ١خ اٌّٙبساد اٌح١بر١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ
ػ ٓ١شّظِ ،ظش.
ػجذ اٌ٘ٛبة  ،ػٍِ ٟؾّذ ٚػبِش ٚعؼ١ذ ٠بع : )2000(ٓ١اٌفىش اٌّؼبصش ف ٟاٌزٕظٚ ُ١اإلداسح ِ ،شوض ٚا٠ذ
ع١شفظ ،اٌمب٘شح.
اٌؼز١ج ،ٟثشوبد ( :)2007اٌزخط١ػ ٌزطج١ك اٌحىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ،ؼٙذ اإلداسح ،اٌش٠بع.
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ػضّبِْ ،ؾّذ ( : )2003رف٠ٛط اٌغٍطخ ٚأصشح ػٍ ٝوفبءح األداء ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،أوبد١ّ٠خ
ٔب٠ف ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،اٌش٠بع.
اٌؼغٍخ ،رٛف١ك ػط١خ ( : )2009اإلثذاع اإلداسٚ ٞػاللزٗ ثبألداء اٌٛظ١فٌّ ٟذ٠ش ٞاٌمطبع اٌؼبَ ،سعبٌخ
ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
اٌؼذٔ ،ٍٟ٠بطش ( :)1993اٌغٍٛن اٌزٕظِ ،ّٟ١ؼٙذ اإلداسح اٌؼبِخ ،اٌش٠بع.
اٌؼشفظِ ،ب٘ش )  : ( 2014اٌّٙبساد إٌبػّخ ،اٌّّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خِ،جبدسح ِمذِخ ٌىٍ١خ اٌزشث١خ ،عبِؼخ
اٌٍّه ف١ظً ،اٌش٠بع.
ػض اٌذ،ٓ٠أؽّذ عالي( :)1999اداسح األصِخ ف ٟاٌحذس اإلس٘بث ،ٟأوبد١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ،
اٌش٠بع.
ػغبف  ،ػجذ اٌّؼطِ ٟؾّذ( : )2005أعبٌ١ت اداسح اٌزّٕ١خ  ،داس أعبِخ ٌٍٕشش  ،اٌش٠ـبع.
اٌؼط ،ٞٛػٛاد ِؾّذ( :)2013أخالل١بد اٌؼًّ ٚدٚس٘ب ف ٟرحم١ك وفبءح األداء،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش
ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف ،اٌش٠بع.
ػف١ف ،ٟطذ٠ك ِؾّذ(:)2005أخالق إٌّٙخ ٌذ ٜاٌّؼٍُ ،إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ،اٌمب٘شح.
اٌؼىش ،ػالء (ٔ :)2007ظبَ اٌحٛافض ٚاٌّىبفآد ٚأصشٖ ف ٟرحغ ٓ١األداء اٌٛظ١ف ٟفٚ ٟصاساد اٌغٍطخ
اٌفٍغط١ٕ١خ ف ٟلطبع غضح ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
اٌؼالق ،ثش١ش (:)2009اإلداسح اٌحذ٠ضخ ٔظش٠بد ِٚفب٘ ،ُ١داس اٌ١بصٚس،ٞاألسدْ.
ػٍٛاْ ،لبعُ ٚآخش :)2009( ْٚاداسح اٌٛلذ ،داس اٌضمبفخ ،ػّبْ.
ػٍ١بْ سؽِ ٟظطف : )2011( ٝأعبع١بد اداسح اٌٛلذ ٌٍٛظ١فخ ٚاٌح١بٖ اٌؼبِخ ،داس عش٠ش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،
ػّبْ.
ػٍ١بْ ،سثؾٚ ٟاٌطٛثبع ،ٟػذٔبْ ( :)2005اإلرصبي ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ ،داس اٌظفب ،ػّبْ.
اٌؼّبس ،ٞػجبط سش١ذ (: )1993اداسح االصِبد ف ٟػبٌُ ِزغ١شِ ،شوض اال٘شاَ ٌٍزشعّخ ٚإٌشش ،اٌمب٘شح.
ػّشاْ ،وبًِ ( :)2007اٌزخط١ػ ٚاٌشلبثخِ ،شوض رط٠ٛش اٌذساعبد ،اٌمب٘شح.
اٌؼّ١بِْ ،ؾّٛد عٍّبْ(: )2002اٌغٍٛن اٌزٕظ ّٟ١فِٕ ٟظّبد األػّبي ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،ػّبْ.
ػٛاد ،ؽبسق(ٔ :)2005ظبَ ل١بط األداء اٌٛظ١فٌٍ ٟؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌغٍطخ اٌٛغٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ  -دساعخ رطج١م١خ
ػٍ ٝلطبع غضح ،سعبٌخ ِبعغز١ش،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ،غضح.
غبُٔ،اؽّذ :)2002( ،أصش اٌزذس٠ت ػٍ ٝأداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ،دساعخ ِغؾ١خ،عبِؼخ إٌغبػ،فٍغط.ٓ١
غضا ،ٞٚسا٠ٚخ ( :)2012اداسح اٌٛلذ ٚأصش٘ب ػٍ ٝأداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟدائشح األحٛاي اٌّذٔ١خ ٚاٌجٛاصاد فٟ
الٍ ُ١اٌشّبي ِٓ ٚجٙخ ٔظشُ٘ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،وٍ١خ اإللزظبد ٚاٌؼٍ َٛاإلداس٠خ ،عبِؼخ اٌ١شِٛن  -ػّبْ.
اٌفب٠ذ ،ٞعبٌُ ( :)2008فشق اٌؼًّ ٚػاللزٙب ثؤداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاألجٙضح األِٕ١خ  -دساعخ ِمبسٔخ ث ٓ١ثؼط
األجٙضح األِٕ١خ ثّذٕ٠خ اٌش٠بض ،سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف ،اٌش٠بع.
اٌفشاِ ،بعذ(ِ :)2008غز ٜٛأإلثزىبس ٌذ ٜاٌٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خِ ،غٍخ عبِؼخ إٌغبػ اٌؼذد  ،4فٍغط.ٓ١
اٌفم ٟئثشا٘ :)2009( ُ١اٌؼًّ اٌجّبػ(،ٟاإلطذاس األٚي)،داس أع١بي ٌٍٕشش ،ػّبْ.
اٌف١شٚص آثبدِ ،ٞغذ اٌذِ ٓ٠ؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة(:)2003اٌمبِٛط اٌّح١ػ(،ؽِ ،)7إعغخ اٌشعبٌخ ،ث١شٚد.
لطٕبِٔ ،ٟؾّذ ( :)2010رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌح١بر١خ ،اإلطذاس األٚي ،داس عش٠ش ،ػّبْ.
162

لٕٛعِ ،أِ : )2008( ْٛاٌشلبثخ اإلداس٠خ ٚاداسح األداء ف ٟاٌّجزّؼبد اٌّؼبصشح ،طؾ١فخ اٌذاس اٌى٠ٛز١خ،
اٌؼذد،353اٌى٠ٛذ.
اٌىب٠ذ ،ص٘١ش ( :)1997دٕ٠بِ١ى١خ اٌجّبػخِ ،جٍخ اإلداسح ٚاٌزّٕ١خِ ،ؼٙذ اإلداسح ،أثٛؽج.ٟ
والة ،عؼ١ذ (ٚ :)2005الغ اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ ف ٟاٌمطبع اٌحى،ِٟٛسعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
وٕؼبْ ٔٛاف ( : )2003ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ ث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش(اإلطذاس األٚي)،
ػّبْ.
و ،ٓ٘ٛوٍٛد (ِ :)2011مذِخ ف ٟاٌحعبسح اٌؼشث١خ ٚاإلعالِ١خ ٔٚظّٙب،عبِؼخ ػّبْ األٍ٘١خ ،داس ٠بفب اٌؼٍّ١خ
ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،ػّبْ.
اٌٍٛػٔ ،ج :)2006(ً١رطٛس اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٛصاساد اٌفٍغط١ٕ١خ ٚأصشٖ ػٍ ٝاٌىفبءح اإلداس٠خ ،سعبٌخ
ِبعغز١ش ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
اٌٍٛصِٛ ،ٞع :)2003( ٝاٌزٕظٚ ُ١اجشاءاد اٌؼًّ ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،االسدْ.
ِبوٍ ،ٓ١د٠جٛسا ( :)1995اٌذٌ ً١اإلسشبدٌ ٞجٕبء فشق اٌؼًّ ،اٌششوخ اٌؼشث١خ ،اٌؼذد اٌضبٌش ػشش ،اٌمب٘شح.
اٌّبٌى ،ٟعبػذ  ٓ٠ػز١ج :)2003( ٟاألثؼبد اإلداس٠خ ٚاألِٕ١خ ٌٕٙذسح اٌؼٍّ١بد اإلداس٠خ ٚػاللزٙب ثبألداء
اٌٛظ١ف ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف ،اٌش٠بع.
اٌّبِ )2012( ْٛثؼٕٛاْ  :رذس٠ظ اٌّٙبساد إٌبػّخ ٌٍطٍجخ اٌِّٙ-ٓ١١ٕٙبساد لّ١خ ٌٍجب٘ض٠خ ٌٍؼًّ.
ِب٘ش ،أؽّذ( : )2007دٌٍ١ه اٌ ٝرخط١ػ ٚرط٠ٛش اٌّغزمجً اٌٛظ١ف ،ٟاٌذاس اٌغبِؼ١خ ،اإلعىٕذس٠خ.
ِب٘ش ،أؽّذ ( :)2009دٌ ً١إٌّظّبد ٚاألفشاد ف ٟرخط١ػ ٚرط٠ٛش اٌّغزمجً اٌٛظ١ف ،ٟاٌذاس اٌغبِؼ١خ،
اإلعىٕذس٠خ.
ِب٘ش ،أؽّذ(:)2003اٌغٍٛن اٌزٕظِ-ّٟ١ذخً ثٕبء اٌّٙبساد،اٌذاس اٌغبِؼ١خ ،اإلعىٕذس٠خ.
اٌّؾبعٕخِ ،ؾّذ( : )2007أصش وفبءح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ف ٟفبػٍ١خ ارخبر اٌمشاساد – دساعخ ِ١ذأ١خ ف ٟدائشح
اٌجّبسن األسدٔ١خ ،اٌّغٍخ األسدٔ١خ ف ٟئداسح األػّبي ،اٌّغٍذ، 1اٌؼذد ، 1ػّبْ.
اٌّؾغٓ ،رٛف١ك ػجذ ( :)1997رخط١ػ ِٚشالجخ جٛدح إٌّزجبدِ -ذخً اداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ،داس إٌٙؼخ
اٌؼشث١خِ ،ظش.
اٌّذٔ ،ٟػجذ اٌمبدس ( :)2003دساعخ رحٍ١ٍ١خ ٌٍٛظبئف ٚاٌمشاساد اإلداس٠خ ،داس رٙبِخ ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ،عذح.
اٌّشثغ ،طبٌؼ ثٓ عؼذ( :)2004اٌزط٠ٛش اٌزٕظٚ ّٟ١ػاللزٗ ثبألداء ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّذ٠ش٠خ
اٌؼبِخ ٌٍجٛاصاد ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف ،اٌش٠بع.
ِش :( 2013) ُ٠اٌّٙبساد اإلداس٠خ ٚػاللزٙب ثبٌشظب اٌٛظ١ف.ٟ
اٌّظشِ ،ٞؾّذ ( :)2001اٌؼاللبد اٌؼبِخِ ،إعغخ شجبة اٌغبِؼخ ،اإلعىٕش٠خ.
اٌّؼشش ،ػ١غ :)2009(ٝأصش ظغٛغ اٌؼًّ ػٍ ٝأداء اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌفٕبدق األسدٔ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش،عبِؼخ
اٌششق األٚعؾ ،ػّبْ.
اٌّال،ػجذ اٌشؽّٓ ِظطفٌٚ ٟفزخ ،ػجذ اٌغالَ ( : )1996ل١بط ٚدساعخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌشظب اٌٛظ١فٚ ٟاألداء
اٌزٕظٚ ّٟ١اإلداسحِ ،غٍخ اٌؼٍ َٛاإللزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ ،اٌّغٍذ اٌشاثغ ،اٌؼذد.10
ِٕظٛس ٚعٛاد ِؾّذ(ِ :)2000جبدئ اإلداسح اٌحذ٠ضخ ِ ،غّٛػخ إٌ ،ً١ؽ ،،1اٌمب٘شح.
إٌّ١ف ،ئثشا٘ ُ١ػجذ هللا( :)1977اإلداسح -اٌّفب٘ ،ُ١األعظ ٚاٌّٙبَ ،داس اٌؼٍ ،َٛاٌش٠بع.
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ٔبطش،ؽغٓ ِؾّٛد(:)2010األّٔبغ اٌم١بد٠خ ٚػاللزٙب ثبألداء اٌٛظ١ف ٟف ٟإٌّظّبد األٍ٘١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ
ٚجٙخ ٔظش اٌؼبٍِ ،ٓ١سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
ٔظش هللا ،ؽٕب ( :)2002اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،ػّبْ.
إٌّش  ،عؼٛد ِؾّذ ٚآخش:)1991(ْٚاإلداسح اٌؼبِخ-األعظ ٚاٌٛظبئف  ،عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ،ؽ ،2اٌش٠بع.
إٌّ١بْ ،ػجذهللا ػجذ اٌشؽّٓ(:)2003اٌشلبثخ اإلداس٠خ ٚػاللزٙب ثبألداء اٌٛظ١ف ٟف ٟاألجٙضح األِٕ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش
ِٕشٛسح ،عبِؼخ ٔب٠ف ،اٌش٠بع.
٘بشُِ ،ؾّٛد (ٚ :)1994حذاد اٌزٕظٚ ُ١غشق اٌؼًّ ث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١كِ ،ؼٙذ اإلداسحِ ،ظش.
٘الي ِؾّذ ػجذ اٌغِٕٙ:)1999( ٟبساد اداسح األداءِ ،شوض رط٠ٛش األداء ٚاٌزّٕ١خ ،اٌمب٘شح.
اٌٛٙس ،سأفذ ( :)2006رم ُ١١اداسح اٌٛلذ ٌذ ٞاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاإلداسح اٌؼٍ١ب ف ٟاٌجبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،وٍ١خ
اٌذساعبد اٌؼٍ١ب،غ١ش ِٕشٛسح  ،اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ ،غضح.
٘١غبْ ،ػجذ اٌشؽّٓ(:)1998ظغٛغ اٌؼًّ ِٕٙج شبًِ ٌذساعخ ِصبدس٘ب ٔٚزبئجٙب ٚو١ف١خ اداسرٙبِ،ؼٙذ اإلداسح
اٌؼبِخ،اٌش٠بع.
المواقع والتقارير والمقابالت :
دٛ٠اْ اٌّٛظف ٓ١اٌؼبَ ( : )2016ث١بٔبد ٚاحصبئ١بد ِٚغّ١بد اٌّٛظف ٓ١فٚ ٟصاساد ِٚئعغبد
اٌغٍطخ اٌٛغٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ،غ١ش ِٕشٛسح،غضح.
ِمبثالد (ٚ : )2016وٚ ً١صاسح ػذدٚ ،1وٚ ً١صاسح ِغبػذ ػذدِ ،1ذ٠ش ػبَ ػذدٔ ،3بئت ِذ٠ش ػبَ
ػذدِ ،2ذ٠ش دائشح ػذد ،5سئ١ظ لغُ ػذد ،7سئ١ظ شؼجخ ػذد ،3اٌٛصاساد اٌفٍغطٕ١خ ،فٍغط.ٓ١
اٌّٛعٛػخ اٌؾشح(ِٛ:)2016لغ اٌىزش،ٟٔٚفٍغط.ٓ١
رمش٠ش ٘١ئخ اٌإلراػخ اٌجش٠طبٔ١خ ( :)2015ث ٟث ٟعٌٕ ،ٟذْ.
ٚصاسح رط٠ٛش اٌمطبع اٌؼبَ) :)2010اٌذٌ ً١اإلسشبد ٞألدٚاد رحغ ٓ١اٌخذِبد اٌحى١ِٛخ ،األسدْ.
لبٔ ْٛاٌخذِخ اٌّذٔ١خ اٌّؼذي ٌغٕخ (ِ:)2005جٍخ اٌٛلبئغ اٌفٍغط١ٕ١خ ،اٌؼذد ، 60فٍغط.ٓ١
اٌ١ٙئخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٌؾمٛق اٌّٛاؽٓ(:)2004رمبس٠ش،فٍغط.ٓ١
اٌمبٔ ْٛاألعبع ٟاٌّؼذي ٌغٕخ ( :)2003اٌصبدس ػٓ اٌغٍطخ اٌٛغٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ،فٍغط.ٓ١
ِٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ( :)2000-1999ثشاِج ٚخطػ ػًّ اٌٛصاساد ٚاٌّئعغبد ،فٍغط.ٓ١
اٌغٍطخ اٌٛؽٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ( :)1998لبٔ ْٛاٌخذِخ اٌّذٔ١خِ ،غٍخ اٌٛلبئغ اٌفٍغط١ٕ١خ ،سلُ ،4فٍغط.ٓ١
ِغٍخ ِشوض اٌزخط١ؾ اٌفٍغط ،)1998(ٟٕ١فٍغط.ٓ١
اٌغٍطخ اٌٛؽٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ( :)1994لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خِ ،غٍخ اٌٛلبئغ اٌفٍغط١ٕ١خ ،سلُ ،7فٍغط.ٓ١
ِٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ) :)1993ارفبل١خ أٚعٍ ،ٛفٍغط.ٓ١
ئداسح اٌّٛظف :)1988( ٓ١أٔظّخ ٚأعظ اٌخذِخ اٌؼبِخ اٌّؼّٛي ثٙب فِ ٟحبفظبد اٌعفخ ،فٍغط.ٓ١
ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذٔ١خ سلُ ٌ 23غٕخ ( :)1966اٌّؼّٛي ثٗ فِ ٟؾبفظبد اٌؼفخ اٌغشث١خ ،فٍغط.ٓ١
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ممحؽ رقـ ( :)1قائمة بأسماء محكمي االستبانة
َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االعُ

دِ .حّذ اٌّذْ٘ٛ
د .احّذ اٌٛاد٠خ
دِ .حّذ اٌجش٠غٟ
د .أ ّٓ٠ساظٟ
د .خٍِ ً١بظٟ
د .أ ّٓ٠ثى١ش
د .عٍّ١بْ اٌطالع
دِ.حّذ ػبثذ
د .عّ١ش أثِٛذهلل
دِ .حّذ شزٞٛ١
د .أوشَ حّبد
ا.أششف أثٛعّشح

اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
عضوالييئة التدريسية  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -جامعة األزىر  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -جامعة األزىر  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -جامعة األزىر  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -جامعة األزىر  -غزة.
عضوالييئة التدريسية  -جامعة القدس المفتوحة.
وزارة التربية والتعميـ العالي – غزة.
محمؿ إحصائي  -أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة.
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ممحؽ رقـ( : )2طمب تحكيـ اإلستبانة

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى
وأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة
تخصص اإلدارة والقيادة
األخ الدكتور/ة  .................................................:حفظو/ا ا﵀

السبلـ عميكـ ورحمة ا﵀ وبركاتو،،،

الموضوع :تحكيـ االستبانة
تقوـ الباحثة بإعداد إستبانة كأداة قياس ميدانية لدراسة أكاديمية بعنواف ":دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء

العامميف في الو ازرات الفمسطينية " ،وتيدؼ إلى  :التعرؼ عمى دور الميارات الناعمة في تحسيف أداء العامميف في
الو ازرات الفمسطينية ،وىي دراسة تطبيقية عمى الوظائؼ اإلشرافية في الو ازرات الفمسطينية ،والتي تشكؿ منيا مجتمع

الدراسة ،مف خبلؿ التعرؼ عمى أىـ الميارات الناعمة وىي  ( :االتصاؿ والتواصؿ ،العمؿ كفريؽ ،العمؿ تحت الضغط،
إدارة األزمات ،التخطيط ،إدارة الوقت ،إتخاذ القرار ) والتي تؤثر عمى تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

وذلؾ إستكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة مف برنامج الدراسات العميا
المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة والسياسية لمدراسات العميا وجامعة األقصى بغزة وبإشراؼ الدكتور  /نبيؿ الموح ،وليذا

الغرض تـ إعداد استبانة تتكوف مف محوريف ،المحور االوؿ يتعمؽ بالميارات الناعمة ،والمحور الثاني يتعمؽ بتحسيف

أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية.

وليذا تتشرؼ الباحثة بأف تعرض ىذه اإلستبانة عمى حضرتكـ في صورتيا األولية لمتحكيـ وابداء رأيكـ في إنتماء

فقراتيا وصياغتيا ووضوحيا ومناسبتيا لغرض وموضوع الدراسة ومبلئمتيا وما تحتاجو مف تعديؿ.
بناء عمى أرائكـ واقتراحاتكـ إلى صورتيا النيائية التي ستوزع عمى عينة الدراسة
وسوؼ تقوـ الباحثة بتعديؿ االستبانة ً
وجزاكـ ا﵀ خي اًر عمى جيودكـ السخية في خدمة البحث العممي.
شاكريف لكـ تعاونكـ

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
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الباحثة /أريج محمد قويدر

ممحؽ رقـ (:)3

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى
وأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة
تخصص اإلدارة والقيادة
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
سعادة  /وكيؿ الو ازرة ،الوكيؿ المساعد ،المدير العاـ ،نائب المدير العاـ ،مدير الدائرة ،رئيس القسـ ،رئيس الشعبة

حفظيـ ا﵀،،،

السبلـ عميكـ ورحمة ا﵀ وبركاتو،،،
الموضوع :المشاركة في تعبئة إستبانة الدراسة بعنواف :
" دور الميارات الناعمة في تحسف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة "
يطيب لي بأف أضع بيف أيديكـ ىذا اإلستبانة التي أُعدت بيدؼ الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بالدراسة وذلؾ

إستكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة مف برنامج الدراسات العميا المشترؾ
بيف أكاديمية اإلدارة والسياسية لمدراسات العميا وجامعة األقصى بغزة وبإشراؼ الدكتور  /نبيؿ الموح ،بعنواف  " :دور

الميارات الناعمة في تحسف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة "،وليذا الغرض تـ إعداد إستبانو

تتكوف مف محوريف ،المحور األوؿ يتعمؽ بالميارات الناعمة ،والمحور الثاني يتعمؽ بتحسيف أداء العامميف في الو ازرات
الفمسطينية.

لذا أرجوالتكرـ بتخصيص جزء مف وقتكـ الثميف لتعبئة اإلستبانة وذلؾ بوضع عبلمة ( )أماـ اإلجابة التي تعبر عف
وجية نظرؾ ،مع مراعاة الدقة والموضوعية في اإلجابة عف األسئمة المطروحة ،والذي سيكوف ليا عظيـ األثر والفائدة

في الوصوؿ إلى نتائج أكثر دقة ،عمماً بأف المعمومات والبيانات الواردة في ىذه اإلستبانة سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة
ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

شاكريف لكـ تعاونكـ

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
الباحثة  /أريج محمد قويدر

170

ممحؽ رقـ ( :)4اإلستبانة بصورتيا النيائية

أ .البيانات الشخصية والوظيفية :
٠شجٚ ٝظغ ػالِخ ( )أِبَ اإلجبثخ إٌّبعجخ:
 -1اٌجٕظ

روش

 -2اٌؼّش

أٔضٝ
ِٓ  25ػبَ ئٌ ٝألً ِٓ 35ػبَ

ألً ِٓ  25ػبَ
ِٓ  35ػبَ ئٌ ٝألً ِٓ 45ػبَ
أوضش ِٓ  55ػبِبا.

 -3اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ
 -4اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ

ِٓ  45ػبَ ئٌ ٝألً ِٓ 55ػبَ

صبٔ٠ٛخ ػبِخ فّب دْٚ

دثٍِ َٛزٛعؾ

ثىبٌٛسٛ٠ط

دساعبد ػٍ١ب

ٚوٚ ً١صاسح

ٚوِ ً١غبػذ

ِذ٠ش ػبَ

ٔبئت ِذ٠ش ػبَ

ِذ٠ش دائشح

سئ١ظ لغُ

سئ١ظ شؼجخ.
 -5اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ

ِٓ  5عٕٛاد ئٌ ٝألً ِٓ10عٕٛاد

ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ 10عٕٛاد ئٌ ٝألً ِٓ 15عٕٗ

ِ -6ىبْ اٌؼًّ" اٌٛصاسح "

أوضش ِٓ  15عٕخ.

حذد ................................

ب .محاور االستبانو
اٌشجبء اإلجبثخ ػٍ ٝاألعئٍخ اٌزبٌ١خ ثٛظغ اشبسح( )ف ٟاٌخبٔخ اٌز ٟرمبثً اإلجبثخ إٌّبعجخ ِٓ ٚجٙخ ٔظشن :

ػٍّب ً ثؤْ100%=10،90%=9،80%=8،70%=7،60%=6،50%=5،40%=4،30%=3،20%=2،10%=1:

اٌّحٛس األٚي :اٌّٙبساد إٌبػّخ

#
اٌّٙبسح
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

اٌؼجبسح

دسجخ اٌّٛافمخ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

االتصاؿ .أعزخذَ وً ػٕبطش االرظبي اٌفؼبي ٌزؾغ ٓ١أداء اٌؼًّ ف ٟاٌٛصاسح
والتواص أؤ٠ذ رطج١ك اٌزمٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍزٛاطً ف ٟاٌٛصاسح ٌزؾغ ٓ١األداء ٚرجبدي
.اٌّؼٍِٛبد
ؿ
.رٛاطٍِ ٟغ اٌّٛظف ٓ١عبػذٔ ٟرؾم١ك أ٘ذاف اٌٛصاسح
أٔظذ أٚالا ٚأربوذ ِٓ ف ّٟٙلجً اٌشد ػٍ ٝاٌّزؾذس
أعزخذَ االرظبي اٌّجبشش ٚٚعبئً اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ ٌإلرظبي ثألشأٟ
ف ٟؽٛاسارٔٚ ٟمبشبر ٟف ٟأعؼً ؽذ٠ض ٟدل١مب ِٚخزظشاا ٚٚاػؾبا
اٌؼًّ.
ِٙبسار ٟف ٟاالرظبي ٚاٌزٛاطً ٌٙب دٚس ف ٟئ٠غبد اٌؾٍٛي ٚرمًٍ١
.اإلخطبء ف ٟاٌؼًّ
العمؿ أشبسن صِالئ ٟاٌّؼٍِٛبد ٌزغ ً١ٙاٌؼًّ ٚرٛف١ش اٌغٙذ ػٍ.ُٙ١
أل َٛثغذ اٌفشاؽ ف ٟؽبي غ١بة أؽذ اٌّٛظف ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌفش٠ك.
أعزؼ ٓ١ثب٢خش ٓ٠ػٕذ ٚػغ اٌؾٍٛي ٌزٕف١ز األػّبي اٌّشزشوخ.
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اٌّحٛس األٚي :اٌّٙبساد إٌبػّخ

#
اٌّٙبسح
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

اٌؼجبسح

دسجخ اٌّٛافمخ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

كفريؽ أرؾًّ اٌؼغٛؽ اٌّخزٍفخ ثبٌزؼبِ ْٚغ أػؼبء اٌفش٠ك.
أفؼً اٌؼًّ اٌغّبػ ٟأوضش ِٓ اٌؼًّ اٌفشد.ٞ
.أدٚاس أػؼبء اٌفش٠ك ٚأػؾخ ِٚؾذدح ف ٟاٌٛصاسح
أرؼبؽِ ٝغ اٌخ١بساد اٌّطشٚؽخ داخً فش٠ك اٌؼًّ ثزٛاصْ ِٕٚطم١خ.
العمؿ .أعزط١غ اٌؼًّ ف ٟظً ع١بعبد ٚئسشبداد ِزؼبسػخ
تحت أل َٛثأػّبي ِٚغإٌ١بد أوضش ِٓ اٌّٛعٛدح فِٙ ٟبِ ٟاٌٛظ١ف١خ.
.أشؼش أْ ػٍّ ٟال ٍ٠م ٝاٌزمذ٠ش اٌىبف ِٓ ٟاإلداسح
الضغط .أرأخش ف ٟػٍّ ٟإلٔغبص اٌّٙبَ اٌّىٍف
.أدائ ٟاٌٛظ١ف٠ ٟزأصش ثؼغٛؽبد اٌؼًّ
.أؽزفع ثٙذٚئ ٟػٕذ اٌزؼشع ٌٍؼغؾ
أعزط١غ اٌؼًّ رؾذ اٌؼغؾ اٌشذ٠ذ ِغ اػؼبء اٌفش٠ك.
إدارة .أِزٍه اٌمذسح ػٍِٛ ٝاعٙخ األصِبد ف ٟاٌؼًّ
األزمات .أعزط١غ ئ٠غبد ِإششاد ٚاػؾخ ٌالصِبد ف ٟاٌٛصاسح
أعؼٌ ٝزّٕ١خ ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌزؾٍٚ ً١اٌشثؾ ٚاإلعزٕزبط ٚلذ األصِبد
.أعذ ٔفغ ٟلبدساا ػٍ ٝرٛلغ األصِخ ِب لجً ٚلٛػٙب ٚاٌزغٍت ػٍٙ١ب
.أعزط١غ ٚػغ خطخ ٚاػؾخ لجً ؽذٚس األصِبد
.أعزط١غ ئداسح فش٠ك اٌؼًّ فٚ ٟلذ األصِبد ثشىً عٍظ
.أعزّغ ٢ساء ا٢خشٚ ٓ٠ألّٙ١ب ٌٍٛطٛي ئٌ ٝؽً األصِبد
التخطيط أِزٍه ِٙبسح اٌزخط١ؾ ٚٚػغ األ٘ذاف اٌّغزمجٍ١خ.
أِزٍه خطخ اعزشار١غ١خ ٚاػؾخ ٌؼٍّ.ٟ
رزٛافك أ٘ذاف ٟاٌخبطخ ِغ ئِىبٔبر ٟاٌ ُّزبؽخ.
أعزط١غ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد رٕف١ز األ٘ذاف.
أع١ش ٚفك عذٚي صٌِٕ ٟزؾم١ك أ٘ذاف.ٟ
أخطؾ ٌألػّبي اٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب لجً اٌجذء ثبٌؼًّ.
أربثغ خطز ٟف ٟاٌؼًّ ثذلخ فِ ٟشاؽً رٕف١ز٘ب.
إدارة أؽشص ػٍ ٝاالٌزضاَ ثأٚلبد اٌؼًّ.
أؽزفع ثغذٚي صِِٕ ٟفزٛػ ف ٟاٌؼًّ ٌى ٟأوِ ْٛغزؼذا ٌألِٛس اٌطبسئخ
الوقت
أٔغض وً األػّبي اٌ١ِٛ١خ ف ٟأٚلبرٙب د ْٚرأع.ً١
أخظض ِىبٔب ا ٌىً األش١بء ؽز ٝال أُػ١غ ٚلز ٟف ٟاٌجؾش ػٕٙب.
أؽبٚي ئ٠غبد ؽشق عذ٠ذح إلٔغبص ِٙبَ ػٍّ ٟثٛلذ صِٕ ٟلظ١ش.
.أػزّذ خطخ ػًّ ١ِٛ٠خ ٌزغ١١ش ِٙبِ ٟاٌّخزٍفخ
.اعزط١غ رٕظِٙ ُ١بِ ٟػّٓ ٚلز ٟاٌّزبػ ف ٟاٌؼًّ
إتخاذ .أشبسن اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟئرخبر اٌمشاساد اٌؾبعّخ ثبٌطشق اٌؼٍّ١خ
القرار .أل َٛثزف٠ٛغ إلرخبر اٌمشاساد اٌؾبعّخ ٌٍّشؤع ٓ١ف ٟاٌؼًّ
ٛ٠.عذ ٌذ ٞرغ١ٙض ِغجك ٌمشاساد ثذ ٍٗ٠لجً ئرخبر ِزخز اٌمشاس
٠.زغُ ػٍّ ٟثبٌغشأح ف ٟئرخبر اٌمشاس ٚرؾًّ اٌّخبؽش
.أعزط١غ ئرخبر اٌمشاساد ف ٟاٌٛلذ إٌّبعت ٚثشغُ اٌزؾذ٠بد
.أِزٍه اٌّٙبسح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾٍٍٙ١ب ٚاإلعزفبدح ِٕٙب
.أل َٛثزم ُ١١اٌمشاس اٌّزخز ٚرٌه ثبالعزفبدح ِٓ ٔزبئغٗ
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اٌّحٛس اٌضبٔ : ٟرحغ ٓ١أداء اٌؼبٍِٓ١

دسجخ اٌّٛافمخ

اٌؼجبسح

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

٠زّزغ اٌّٛظف ْٛثبٌّٙبسح ٚاٌّؼشفخ اٌفٕ١خ اٌّطٍٛثخ إلٔغبص اٌؼًّ ثىفبءح ٚفبػٍ١خ.
٠زّ١ض اٌّٛظف ْٛثبٌزفبٔٚ ٟاٌغذ٠خ ٚاٌمذسح ػٍ ٝرؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ.
٠إد ٞاٌّٛظف ْٛاٌّٙبَ اٌٛظ١ف١خ اٌّٛوٍخ ئٌ ُٙ١ؽجمب ا ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ.
٠جزي اٌؼبٍِ ْٛاٌغٙذ اٌىبف ٟإلٔغبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٕ ُٙثبٌٛلذ اٌّؾذد.
٠م َٛاٌّٛظف ْٛثأػّبٌٚ ُٙفمب ا ٌغ١بعبد ٚئعشاءاد ِؾذدح.
٠ف ُٙاٌشؤعبء اٌّؼٕ ٝاٌؾم١مٌ ٟألداء اٌغ١ذ ف ٟاٌؼًّ.
٠زُ رٕف١ز اٌؼًّ ٚفمب ا ٌٍخطؾ اٌغٕ٠ٛخ ٚاٌشٙش٠خ.
٠ؾشص اٌّٛظف ْٛػٍ ٝرؾغ ٓ١أدائ ُٙثشىً ِغزّش.
ٌذ ٜاٌؼبٍِ ٓ١اٌّؼشفخ ٚاإلٌّبَ ثطج١ؼخ األػّبي اٌّٛوٍخ ئٌ.ُٙ١
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ْٛثزؼٍّ١بد ٚرٛعٙ١بد ِذسائ.ُٙ
ّ٠زٍه اٌؼبٍِ ْٛاٌمذسح ػٍ ٝاٌزٛاطً ٚاٌزؼبِ ْٚغ صِالئ.ُٙ
٠غزط١غ اٌؼبٍِ ْٛاٌزى١ف ٚاٌزألٍُ ِغ أ ٞرغ١١شاد ؽبسئخ ف ٟاٌٛصاسح.
ٛ٠عذ رٕغ١ك ِغزّش ث ٓ١اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ٌزؾم١ك اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ ف ٟاألداء.
رم َٛاإلداسح ثبؽالع اٌؼبٍِ ٓ١ػٍٔ ٝزبئظ رم ُ١أدائ.ُٙ
رغؼ ٝاٌٛصاسح ئٌ ٝرط٠ٛش أداء ػبٍِٙ١ب ِٓ خالي اٌم١بَ ثبٌذٚساد ٚاٌجشاِظ
اٌزذس٠ج١خ.
رغبُ٘ اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ ف ٟاٌٛصاسح ف ٟئٔغبص األػّبي ثىفبءح
ٚفبػٍ١خ.
ٛ٠عذ ئ٘زّبَ ِٓ لجً اٌّذساء ٌإللزشاؽبد اٌز٠ ٟمذِٙب اٌؼبٍِٚ ْٛاٌخبطخ ثغٛدح
األداء.
٠زٛفش ٌذ ٜاٌؼبٍِ ٓ١اٌشغجخ ٚاإلعزؼذاد ٌٍؼًّ خبسط أٚلبد اٌذٚاَ اٌشعّ ٟإلٔغبص
األداء اٌّطٍٛة.
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