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 شكر وتمذٌر

 
فاشكر اهلل جؿ ثناؤه الذم اعانني عمى انجاز ىذا البحث، فسكاه  مف مكجبات النعـ الشكر،

أكال.....ليس جدير بالشكر، كيسعني في ىذا المقاـ إف أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى جامعة القدس التي 

عمر  تاذم المشرؼ الدكتكركاخص بالذكر أس كىيئة التدريس القائمة فييا، بيا اتممت دراستي العميا

  .مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل الريماكم الذم دعـ خطام نحك األفضؿ، فكما قاؿ النبي المصطفى

كما كاتقدـ بالشكر الجزيؿ لمسيد المكاء حاـز عطا اهلل  مدير عاـ الشرطة الفمسطينية كالسيد العقيد عماد 

دة مدراء المراكز كاألقساـ كاالدارات كافراد ياسيف مدير عاـ شرطة ضكاحي القدس ككؿ مف السا

 . كاخص بالذكر المقدـ عصاـ ذياب كضباط شرطة ضكاحي القدس

كيسعني ايضا إف اشكر صديقي الرائد محمكد مزىر مدير مركز شرطة الراـ لما قدمو لي مف دعـ 

 معنكم كمادم. 
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 انمهخص 

القيادية لدل منتسبي مؤسسة  باألنماطيا دافعية اإلنجاز كعالقتمستكل  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
كتككنت عينة  ،أالرتباطيالشرطة في مديرية ضكاحي القدس، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

مؤسسة الشرطة في مديرية ضكاحي القدس، كقد تـ اختيارىا بالعينة  منتسبي ( مف168الدراسة مف )
 ية كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة. متيا لطبيعة الدراسة الحالئالطبقية العشكائية، لمال

مؤسسة الشرطة في مديرية ضكاحي  مستكل دافعية اإلنجاز لدل منتسبي أف إلىتكصمت الدراسة 
القيادية لمدرجة  األنماطكجاء متكسط ، (0.34( كانحراؼ معيارم )3.94القدس جاءت بدرجة عالية )

نتائج كجكد فركؽ ذات داللة (. كأظيرت ال0.38( كانحراؼ معيارم )3.33الكمية بدرجة متكسطة )
في دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي  إحصائية

، كلمتغير سنكات الخدمة، ككانت  القدس لكؿ مف متغير المؤىؿ العممي، ككانت الفركؽ لصالح الدبمـك
 -ت الفركؽ لصالح مف )مساعدسنكات، كلمتغير الرتبة العسكرية، ككان 5الفركؽ لصالح أقؿ مف 

(. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية لدل منتسبي  مالـز
متغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ مديرية شرطة ضكاحي القدس لكؿ مف مؤسسة الشرطة الفمسطينية في 

ت، كلمتغير الرتبة العسكرية، ككذلؾ لجميع المجاالت، كلمتغير سنكات الخدمة، ككذلؾ لجميع المجاال
 . لجميع المجاالت

بينت بعدـ كجكد عالقة معنكية بيف مستكل دافعية اإلنجاز كاألنماط القيادية مجتمعة لدل منتسبي 
مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس، كلكف تبيف كجكد عالقة طردية بيف 

، أم انو كمما زاد النمط الديمقراطي زاد ذلؾ مف دافعية االنجاز دافعية االنجاز كالنمط الديمقراطي
كالعكس صحيح. كتبيف أيضا كجكد عالقة عكسية بيف دافعية االنجاز كالنمط الدكتاتكرم أم أنو كمما 

االلتزاـ مف قبؿ كتكصي الدراسة:  قؿ النمط الدكتاتكرم زاد ذلؾ مف دافعية االنجاز كالعكس صحيح.
راء بالنمط القيادم الديمقراطي، كالذم يسمح بالمشاركة كالتفكيؽ، كاعطاء العامميف المسؤكليف كالمد

 الحؽ في اتخاذ القرار، ألف ىذا يسيـ في زيادة دافعية العامميف لمعمؿ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة  كما أظيرت النتائج عدـ
متغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لجميع ية شرطة ضكاحي القدس لكؿ مف مدير الشرطة الفمسطينية في 
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المجاالت، كلمتغير سنكات الخدمة، ككذلؾ لجميع المجاالت، كلمتغير الرتبة العسكرية، ككذلؾ لجميع 
 . المجاالت

بينت بعدـ كجكد عالقة معنكية بيف مستكل دافعية اإلنجاز كاألنماط القيادية مجتمعة لدل منتسبي 
الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس، كلكف تبيف كجكد عالقة طردية بيف  مؤسسة

دافعية االنجاز كالنمط الديمقراطي، أم انو كمما زاد النمط الديمقراطي زاد ذلؾ مف دافعية االنجاز 
كمما كالعكس صحيح. كتبيف أيضا كجكد عالقة عكسية بيف دافعية االنجاز كالنمط الدكتاتكرم أم أنو 

االلتزاـ مف قبؿ كتكصي الدراسة:  قؿ النمط الدكتاتكرم زاد ذلؾ مف دافعية االنجاز كالعكس صحيح.
المسؤكليف كالمدراء بالنمط القيادم الديمقراطي، كالذم يسمح بالمشاركة كالتفكيؽ، كاعطاء العامميف 

 .الحؽ في اتخاذ القرار، ألف ىذا يسيـ في زيادة دافعية العامميف لمعمؿ
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Motivation of achievement and their relation to the leading patterns to 

the members of the institution of the Palestinian police in the Directorate 

of Police Jerusalem suburbs. 

Prepared by: Ibrahim Khalil Jafar.  

Supervisor: Dr. Omar Al Rimawi 

Abstract 

The study aimed to identify the achievement motivation and its relationship with the 

leadership patterns of the level of the employees of the Police Foundation in the 

Directorate of Jerusalem suburbs, and researcher used the descriptive method Correlative, 

and study sample consisted of 168 employees of the Police Foundation in the Directorate 

of Jerusalem suburbs, has been selected sample stratified random, for their suitability to the 

nature of The current study and to achieve the objectives of the study . 

The study found that the level of achievement motivation among employees of the Police 

Foundation Directorate in the outskirts of Jerusalem came highly degree (3.93) and a 

standard deviation (0.34), and came Average leadership styles of the college degree 

moderately (3.32) and a standard deviation (0.38). The results showed a statistically 

significant differences in achievement motivation among employees of the differences 

Palestinian police institution in Jerusalem police outskirts of the Directorate for each of the 

educational qualification variable, and the differences in favor of the diploma, and a 

variable of years of service, and the differences were less than 5 years for the benefit of, 

and variable military rank, and the differences in favor of (Assistant - lieutenant). Also, the 

results showed the absence of differences of statistical significance in patterns of 

leadership to the members of the institution of the Palestinian police in the Directorate of 

Police Jerusalem suburbs of police for each of the academic qualification variable 

Directorate, as well as to all areas, and the variable of years of service, as well as to all 

fields, and variable military rank, as well as to all fields . 

The results showed that there was no significant relationship between the level of 

achievement motivation and leadership styles combined with the employees of the 

Palestinian Police Foundation in Jerusalem police outskirts Directorate, but indicate the 

existence of a direct relation between the motivation of achievement of democratic pattern, 

any that the more democratic pattern of this increased the motivation of achievement and 

vice versa. It also showed the existence of inverse relationship between the motivation of 

achievement pattern dictatorial regime that whenever the least dictatorial pattern of this 

increased the motivation of achievement and vice versa. the study recommends: 

commitment by officials and managers democratic leadership style, which allows 

participation, and give workers the right to take the decision, because this contributes to 

increased motivation of employees to work. 
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 وأهمٍتهب انذراسة خهفٍة: األول انفصم
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 .الدراسة أىمية -

 .الدراسة أىداف -

 .الدراسة محددات -

جرائياً  نظرياً  المصطمحات تعريف -  .وا 
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  الول الفصل

___________________________________________________ 

   ميتياوأى الدراسة خمفية

 انممذمة  2.2

 أىـتحقيؽ غاية معينة تعتبر مف  إلىالنجاز قكة ذاتية تحرؾ سمكؾ الفرد كتكجيو ا تعتبر دافعية 
النجاح لمؤسستو كالتغمب عمى  أراد إفثياتيا، يبح اإللماـمكاضيع عمـ النفس التي ينبغي عمى كؿ قائد 

 (1996الحامد، ) مؿ.الجيد في الع األداء إلىالكثير مف المشكالت التي تحكلو 

 أساسيان يمعب مفيكـ الدافعية دكر العصب في الحياة النفسية، كىي حالة الكائف الحي كتعتبر متطمبان ك  
المتجزئيف يتمتعكف بحياتيـ كيشعركف بأىميتيا كعندما يككف  األفرادلمحياة الكريمة كالممتعة لذلؾ فإف 

أم  أفكد العمماء عمى ؤ الثقة النفسية. كياـ ذاتي ك الفرد محفزا لالنجاز فإف ذلؾ يبقيو كيشعره باحتر 
يككف كراءه دكافع كثيرة تكجيو، كيعتبر مصطمح دافعية اإلنجاز مف المصطمحات  أفسمكؾ بشرم البد 

نتاجيتو في مختمؼ  أداءالدراسات النفسية كىي التي تؤثر في مستكل بيذه التي ازداد االىتماـ  الفرد كا 
 (1996الحامد، ) كاجياالتي ي كاألنشطةالمجاالت 

كتمثؿ دافعية اإلنجاز احد الجكانب الميمة في الدكافع اإلنسانية كقد برزت في السنكات األخيرة كأحد 
كاحدة مف انجازات الفكر  ىاالمعالـ المميزة في الدراسة الديناميات الشخصية كالسمكؾ كيمكف اعتبار 

 (1983األعسر كآخركف، ) السمككي

احد الجكانب الميمة في الدكافع اإلنسانية كالتي اىتـ الباحثكف بدراستيا، كيرجع  دافعية اإلنجاز تعبر
االىتماـ إلى أىميتيا في المجاؿ النفسي، كفي المياديف التطبيقية كالعممية، كالمجاؿ اإلدارم كالمجاؿ 

كح مككناف ككاقع الطم كما يعتبر الدافع لإلنجاز، كالمجاؿ األكاديمي، كالمجاؿ االقتصادم، التربكم،
حيث يشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خالؿ ما  أساسياف في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو، كتككيدىا،

لكجكده  أعظـكمستكيات  أفضؿحياة  أسمكبمف  إليوكفيما يسعى  ،أىداؼينجزه، كفيما يحقؽ مف 
  (2011،كآخركفزاىد ) اإلنساني
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دلية بيف القائد كتابعية كيستطيع بقدراتو كمياراتو كالقيادة ىي فف التأثير في اآلخريف كىي عالقة تبا
التأثر كالتأثير في نشاطات كسمكؾ تابعية لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، كيعد مكضكع القيادة مف المكاضيع 
التي تناكليا المؤرخكف كالكتاب كالفالسفة منذ التاريخ القديـ، كتزداد أىمية القيادة في المنظمات 

 يث، نظرا لما تشيده مف تحديات كمتطمبات كمتغيرات في شتى المجاالتكالمؤسسات في العصر الحد
 (2004يؽ، بالر )

ىي في مكاقفيا المتعددة تعبر عف النمط في العالقة بيف القائد كالجماعة، مما يشجع األفراد لبذؿ 
أقصى جيكدىـ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. فيذا المفيكـ يعني نمط مف السمكؾ اإلنساني 

جيكدىا كتنسيؽ استثارة قائد، يستند إلى العالقة بينو كبيف إفراد الجماعة التي يقكدىا كيعمؿ عمى لم
ثارة دكافعيا نحك اإلنجاز كحؿ مشاكميا التي تحكؿ دكف فعالية أدائيـ  .(2004 يؽ،بالر ) اتجاىاتيا كا 

أعضاء الجماعة  يرل الباحث إف القيادة ضركرة اجتماعية مف ضركرات الحياة مف حيث التاثير في
 كالدكر الذم تؤدية ، كأيضا تمثؿ القيادة جزاء ال يتجزأ مف المجتمع كىي مرتبطة اؿ حد كبير بمستكل
التطكرات خصكصا في المجتمعات المعاصرة ، مف ىنا فاف القادة يبرزكف مف خالؿ ما يكفركف مف 

  فرص النمك كالنجاح الطمكح في مراكزىـ كتحقيؽ االعماؿ كانجازىا .

لتعرؼ عمى العالقة بيف دؼ ابي كاستكماال لجيكد اآلخريف جاءت ىذه الدراسةبناء عمى ما سبؽ، 
القيادية كالتعرؼ عمى العكامؿ الشخصية كالكظيفية عمى ىذيف المتغيريف لدل  كاألنماطدافعية اإلنجاز 

 منتسبي مؤسسة الشرطة في محافظة القدس. 

 مشكمة الدراسة 1.2

فرد نفسة كحاجات يرغب في فرد تستثار مف خالؿ عكامؿ داخمية تخص الدافعية اإلنجاز لم إف
، أك تستثار في ظؿ عمؿ يسكده مناخ سيككلكجي مالئـ يكفره لو القائد عف طريؽ التعامؿ تحقيقيا

الجيد مع مكاقؼ العمؿ المختمفة التي تكاجيو يكميا فاف كجكد نمط قيادم مناسب في مؤسسة الشرطة 
عية اإلنجاز لدل فريؽ العمؿ كالذم ينتج عف تحقيؽ اعمى فرفع اعمى مستكيات دايؤدم بالضركرة إلى 

كقد  المؤسسة الشرطيةمستكيات األداء مف خالؿ بذؿ اقص جيد في العمؿ كالمثابرة لتحقيؽ األىداؼ 
( إلى إف الفرد يكاضب عمى سمككة االنجازم إذا عزز مف طرؼ J, Verof ,1975تكصؿ فيكرؼ )
 (149,ص1998ية مف خالؿ تشجيعة بصفو دائمة )بف بريكةبيئتو االجتماع
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كثر فعالية في تحفيز العامؿ كدفعو لمعمؿ مف القضايا اليامة في مجاؿ ساليب ااكأصبح البحث عف 
مدل تأثير القائد عمى سمكؾ مرؤكسيو كعمػى ركحػو المعنكية مما ينعكس عمى نتائج كقد اتضح  .القيادة

القيادية لدل منتسبي مؤسسة  باألنماطدافعية اإلنجاز كعالقتيا لذا تعتبر . العمؿ أما سمبان أك إيجابيا
د مشكمة البحث في السؤاؿ يحدتتك  .مف المكاضيع التي يجب اخذىا بعيف االعتبار  الشرطة الفمسطينية

القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية  باألنماطما مستكل دافعية اإلنجاز كعالقتيا : اآلتي
 ي مديرية شرطة ضكاحي القدس؟ف

 انذراسة أسئهة 1.2

 :تتحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عف التساؤالت اآلتية

دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي  مستكل ماالسؤاؿ االكؿ: 
 ؟ القدس

طينية فػػػي مديريػػػة ضػػػكاحي االنمػػػاط القياديػػػة لػػػدل منتسػػػبي مؤسسػػػة الشػػػرطة الفمسػػػمػػػا السػػػؤاؿ الثػػػاني: 
  ؟القدس

ىؿ تكجد فركؽ في متكسطات دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية السؤاؿ الثالث: 
في مديرية ضكاحي القدس باختالؼ متغيرات الدراسة كىي: المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، الرتبة 

 العسكرية ؟

االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية ىؿ تكجد فركؽ في متكسطات السؤاؿ الرابع: 
ىؿ العممي، سنكات الخدمة، الرتبة ؤ اختالؼ متغيرات الدراسة كىي: المفي مديرية ضكاحي القدس ب

 العسكرية ؟

 منتسبي لدل القيادية كاالنماط اإلنجاز دافعية مستكلىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف السؤاؿ الخامس: 
 ؟القدس ضكاحي مديرية في لفمسطينيةا الشرطة مؤسسة
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 فرضٍبت انذراسة 1.2

فػي دافعيػة االنجػاز لػدل منتسػبي ( α ≥ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللو ذات فركؽ تكجد ال
  مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

فػي دافعيػة االنجػاز لػدل منتسػبي ( α ≥ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللو ذات فركؽ تكجد ال
  مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير سنكات الخدمة

( في دافعية االنجاز لدل منتسبي α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 يعزل لمتغير الرتبة العسكريةمؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس 

( في االنماط القيادية لدل منتسبي α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

نماط القيادية لدل منتسبي ( في االα ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير سنكات الخدمة

( في االنماط القيادية لدل منتسبي α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 سكرية مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير الرتبة الع

مستكل دافعية اإلنجاز كاالنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف 
 ؟الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس

 انذراسة أهذاف 1.2

 تحاكؿ ىذه الدراسة تحقيؽ األىداؼ التالية: 

 .معرفة مستكل دافعية اإلنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة في ضكاحي القدس (1

 .النمط القيادم السائد في مؤسسة الشرطة في ضكاحي القدس الىالتعرؼ  (2

القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة في  كاألنماطالعالقة بيف دافعية اإلنجاز  الىالتعرؼ  (3
 ضكاحي القدس.
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 أهمٍة انذراسة 6.2

مؤسسة  لدل منتسبياز كاألنماط القيادية الكشؼ عف العالقة بيف دافعية اإلنج ىي أىمية ىذه الدراسة 
عية اإلنجاز نحك العمؿ كمف ثـ ، كتحديد النمط القيادم الذم يزيد مف داف الشرطة في ضكاحي القدس

. كتستمد اىمييا مف حيكيةالمكضكع الذم تعالجة كاالىداؼ التي ع ىذا النمط كالعمؿ عمى تعميمويجتش
 تحاكؿ تحقيقيا .

 األىمية التطبيقة نمخصيا بالنقاط التالية :

سمككان قياديان مناسبا لمتعامؿ مع  بإنتاجيـ كقيادة مؤسساتيـ  في المدراءمحاكلة تركيز الضكء عمى . أ
 أعضاء مؤسسة الشرطة كفي دفعيـ لمتفاني في العمؿ كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المرجكة. 

 كاألنماطية المؤثرة في دافعية اإلنجاز فالمتغيرات الديمكغراتكمف األىمية في تناكؿ الدراسة لبعض . ب
 .القيادية

نقص الدراسات العربية التي تتناكؿ مكضكع دافعية اإلنجاز كاألنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة . ت
يا باألنماط دراسة عربية تجرم حكؿ دافعية اإلنجاز كعالقت أكؿكحسب عمـ الباحث ىي الشرطة، 

 .مؤسسة الشرطة في مديرية ضكاحي القدس القيادية لدل منتسبي

 لمطمبة.  لبحث العممي كالمكتبة الجامعية حتى تصبح ىذه الدراسة كمرجعإثراء ا. ث

 محذدات انذراسة 2.2

   . مؤسسة الشرطة الفمسطينية :المحدد المكاني

 .(2016_2015) األكاديميالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ  :المحدد الزماني

 مديرية شرطة ضكاحي القدس. :المحدد البشرم
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 اسةمصطهحبت انذر 1.2

ىك الخصائص التي تحفز الطالب النجاز عممو  :Achievement Motivationدافعية اإلنجاز 
 أف إلىىك مطمكب منو كالمحافظة عمى استمرارية ذلؾ السمكؾ  التعميمي كتكجيو سمككو نحك تحقيؽ ما

 .(1986عباس، ) يتحقؽ اليدؼ التربكم

أنيا استعداد ثابت نسبيان في الشخصية يحدد الدافعية لإلنجاز ب (Atkinson, 1957) يعرؼ أتكنسكف 
مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ نجاح أك بمكغ ىدؼ، يترتب عميو درجة معينة مف اإلشباع، 

 .كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء مستكل معيف لالمتياز

ح في التنافس مف اجؿ الكصكؿ الى كالمجاىدة لمنجا األعماؿ أداءدافعية اإلنجاز: ىي القدرة عمى 
معايير االمتياز، كىذا يرتبط بالقدرة عمى التغمب عمى الصعكبات كاالحتفاظ بمعايير مرتفعة كتحسيف 

 .(1994)مكسى، اآلخريفالفرد، كالسيطرة عمى البيئة االجتماعية كالتنافس مع  أداء

الخاصة التي يتمتع بيا المدير، ىك نكعية السمكؾ كالقدرات : Style of Leader :النمط القيادي
كالتي تمكنو مف حسف تحقيؽ األىداؼ، كاإلستراتيجية المختارة لألعضاء اآلخريف في التنظيـ الذم 
يرأسو، كاختيار كتصميـ التنظيـ المالئـ كالنظـ اإلدارية المناسبة، ككضع السياسات كالخطط التفصيمية 

 . (2008لمطمكبة لمتطبيؽ االستراتيجي )الجميمي،الالزمة، كتكزيع المكارد البشرية كالمادية ا

في اآلخريف لمكصكؿ إلى فيـ كاتفاؽ  التأثيرعممية  بأنوالنمط القيادم  (Yukl, 2002) ؿيكك يعرؼ
الجيكد الفردية  كفيـ عممية تسييؿ ،ككيفية إنجازىا بفاعمية ،المطمكب أدائيا األعماؿمشترؾ حكؿ 

 .كالجماعية لتحقيؽ أىداؼ مشتركة

لقد صنفت أساليب القيادة اإلدارية عمى أساس أسمكب القائد كطريقة ممارستو عممية  ألنماط القيادية:ا
 (.2009 التأثير في مكظفيو إلى ثالثة أنماط )العابدم،

التشاكرية ك  ،التعاكنية ،ؿ القيادة اإلنسانيةيطمؽ عمى ىذا النمط مسميات أخرل مث :القيادة الديمقراطية
خمؽ نكع مف المسؤكلية لدل المرؤكسيف كمحاكلة مشاركتيـ في اتخاذ القرارات تيدؼ إلى التي ك 

 .(2007،)كنعاف
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 ،التسمطية ،الدكتاتكرية ،الفردية :القيادة األكتكقراطية: يعرؼ ىذا النكع مف القيادة بأسماء مختمفة
فظ لنفسو بالقياـ يتميز القائد األكتكقراطي بأنو يحاكؿ تركيز كؿ السمطات في يده كيحت ،االستبدادية

كتعميماتو التي تتناكؿ كافة التفاصيؿ كيجب عمى المرؤكسيف  هأكامر بكؿ صغيرة ككبيرة بمفردة كيصدر 
 (.2007التنفيذ كالطاعة )كشمكلو،

القيادة الحرة: كىك األسمكب الذم يقكـ بو القائد بنشاط ألداء المياـ القيادية المنكطة بو إال أف نكعية 
( بينما يرل 2007ىي التي تميز نشاطاتو )كنعاف، –ال حجمو  –و كطريقة ادائة النشاط الذم يمارس

( باف لمقائد دكر ضئيؿ في العمؿ كيقكـ المرؤكسيف بتدريب أنفسيـ كالعمؿ عمى 2009 )العابدم،
 التحفيز الذاتي .

 :الفمسطينية مؤسسة الشرطة

أكسمك، كخصكصا اتفاقية القاىرة عاـ أنشئت الشرطة الفمسطينية بمكجب االتفاقية المكممة التفاقية 
كييئة نظامية شكمت بمرسكـ رئاسي ، كتتبع كزارة الداخمية مدربة تدريبا خاصا. تتكلى مياـ  1994

المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ كتطبيؽ القكانيف كتنفيذ األكامر كذلؾ لمحفاظ عمى أمكاؿ الناس 
كالقانكف ، كتباشر اختصاصيا بقيادة مدير عاـ كاعراضيـ كسالمتيـ الشخصية في حدكد النظاـ 

 ( http://www.palpolice.ps ).الشرطة تحت اشراؼ كزارة الداخمية 

 التعريفات اإلجرائية

اإلبعاد تعمؿ عمى اثارة الجيد المرتبط بالعمؿ كاالنجاز  ةددافعية اإلنجاز : ىي منظكمة متعد كنعرؼ
نجاز المميز لالىداؼ ، كالمثايرة كبذؿ الجيد كتحمؿ كتحديد طبيعة ككجيتو كشدتو كمدتو بيدؼ اإل

الصعاب كتقدير أىمية الكقت كالطمكح لمستكل اعمى كاألداء كالتكجو المستمر نحك المستقبؿ كاالىتماـ 
 بالمتميزيف في األداء كالميؿ لممنافسة .

كاتجاىاتيـ بكسائؿ كنعرؼ األنماط القيادية : ىي القدر عمى التاثير في أفعاؿ اإلفراد أكالجماعات 
 متعددة  مف التنظيـ كالمعرفة كالجيد كقكة الشخصية كالقدرة عمى حفز اآلخريف عمى التعاكف كااللتزاـ .
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 انسببمة وانذراسبت اننظري اإلطبر: انثبنً انفصم

 

 .النظري اإلطار: أوالً 

 .السابقة الدراسات: ثانياً 

 .عربية دراسات -

 .أجنبية دراسات -

 .السابقة الدراسات عمى التعقيب: ثالثاً 
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 انذافعٍة 2.2

الذم يبديو الفرد في العمؿ،  األداءتمثؿ الدافعية عامال ىاما يتفاعؿ مع قدرات الفرد ليؤثر عمى سمكؾ 
الرغبة لمقياـ بمياـ  أككىي تمثؿ القكة التي تحرؾ كتستثير الفرد لكي يؤدم العمؿ، أم قكة الحماس 
، األداءفي  كاستمرارهالعمؿ، كىذه القكة تنعكس في كثافة الجيد الذم يبذلو الفرد، كفي درجة مثابرتو 

 .(1989عاشكر، ) ما عنده مف قدرات كميارات في العمؿ ألفضؿكفي مدل تقديمو 

ييؤ باستمرار ت أكثرغير اف بعض الناس نجدىـ  يظير دافع اإلنجاز لدل كؿ شخص بدرجة معينة،
ما كاجيكا  إذا أعماليـمعظـ الناس عمى استعداد لبذؿ المزيد مف الجيد في  إفلالنجاز عف غيرىـ. 

تحديات لتحقيؽ اإلنجاز المنشكد في مكاجية مثيرات قكية تحفز لبذؿ الجيد، ككمما كاف دافع اإلنجاز 
ننااللتزامات قكيان، فاف االحتماؿ يزداد باف يفرض الشخص عمى نفسو الكثير مف ا نجد الشخص  كا 

يكفيو اإلنجاز في حد ذاتو، فيك يجد المتعة كالسعادة  إذ إثابة أيوالمتمتع بدافع قكم لالنجاز ال يتكقع 
 .(1992)مرسي، ذم يكاجيو كتحدم المكاقؼ الصعبةفي كسب المكقؼ ال

إلى إف كممة  Bird بيرد  كيمعب مفيكـ الدافعية دكر العصب في الحياة النفسية كعمـ النفس فيشير
كاف المفظ ال  ،دكافع ىي مصطمح عاـ أطمؽ لمداللة عمى العالقة الديناميكية بيف الكائف الحي كبيئتو

نما يعني فكرة تككنت بطريقة االستدالؿ كالبد مف التسميـ  ،يعني ظاىرة سمككية يمكف مالحظتيا كا 
دؿ عمييا مف تتابعات السمكؾ المكجية كيست ،بكجكدىا الف اإلفراد ال يستجيبكف لممكقؼ بطريقة كاحدة

كتعمؿ ىذه الحالة عمى استثارة السمكؾ  ،كيؤدم تحقيقيا إلى إنياء ىذا التتابع ،نحك أىداؼ معينو
كما يمكف االستدالؿ عمى كجكد الدافع مف األسمكب الخاص بالسمكؾ  ،كتنشيطو كتكجييو نحك اليدؼ

نما يستدؿ عمية مف تصرفات المتضمف، حيث الدكافع تعتبر متغيرا متداخال كال  يمكف مشاىدتو كا 
 (.2002الخكلي،)كسمكؾ الفرد 
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كيكجيو لتحقيؽ التكامؿ  اإلنسافعامؿ داخمي يستثير سمكؾ  بأنيا( الدافعية Murrayم )اكعرؼ مكر 
نما نستنتجو مف السمكؾ أك نفترض كجكده لتفسير ذلؾ السمكؾ ىذا العامؿ ال يالحظ مباشره، أفمع   كا 
 .(1999 ،الكبيسي)

كالدافعية: ىي تمؾ القكة الذاتية التي تحرؾ سمكؾ الفرد كتكجيو لتحقيؽ غاية معينة يشعر بالحاجة إلييا 
النفسية( بالنسبة لو. كتستثار ىذه القكة المحركة بعكامؿ تنبع مف الفرد )كبأىميتيا المادية أك المعنكية

االشياء، )المادية أك النفسية المحيطة بو  خصائصو، ميكلو، اىتماماتو( أك مف البيئة حاجاتو،)نفسو 
 .(84،ص1996،بمقيس كمرعي) االشخاص، المكضكعات، كاألفكار كاألدكات(

نفسية داخمية تحرؾ الفرد لقيـ بسمكؾ معيف في اتجاه -كيشر مصطمح الدافعية إلي حالة فسيكلكجية
ذا لما يتحقؽ ىذه اليدؼ يشعر اإلنساف بضيؽ  كتكتر حتى يحققو معيف لتحقيؽ ىدؼ محدد، كا 

 (.69،ص2006)بكحمامة كعبد الرحيـ كالشحكمي، 

( ىي الطاقة الكامنة في الكائف الحي التي تدفعو ليسمكؾ سمككا 143،ص2004)  أبك حكيج تعريؼ
معيف في العالـ الخارجي، كىذه الطاقة ىي التي ترسـ لمكائف الحي أىدافو كغاياتو لتحقيؽ أحسف 

 جية.تكيؼ ممكف مع بيئتو الخار 

( ىي عممية أك سمسمة مف العمميات تعمؿ عمى أثارت سمكؾ 201،ص2004) تعريؼ الريماكم:
يقافو في نياية المطاؼ  .المكجو نحك ىدؼ، صيانتو كالمحافظة عمية كا 

( ىي حالة مف اإلثارة أك التنبو داخؿ الكائف الحي العضكم 361،ص2006) عبد الخالؽ: تعريؼ
كتنتج ىذه الحالة عف حاجو ما كتعمؿ عمى تحريؾ السمكؾ تؤدم إلي سمكؾ باحث عف ىدؼ، 

 كتنشيطو كتكجييو.

الدافعية حالة داخمية مف اإلثارة تنتج عف حاجة ما تقـك بتحريؾ السمكؾ كتنشيطو نحك ىدؼ معيف. 
 (.2006ي، تىي نشاط مكجو نحك ىدؼ معيف، مثؿ ابحث عف الغذاء أك األمف)السمارا

  دافعٍة اإلندبز 1.2

 ،Adlerستخداـ مصطمح الدافع لالنجاز في عمـ النفس مف الناحية التاريخية الى ألفرد أدلر يرجع ا
الذم أشار إلى اف الحاجة لالنجاز ىي دافع تعكيضي مستمد مف خبرات الطفكلة كككرت ليفيف 
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Levin  الذم عرض ىذا المصطمح حينما تناكؿ مفيـك الطمكح ككذلؾ قبؿ استخداـ مكرام لمصطمح
رغبة الفرد كميمو نحك تذليؿ العقبات ألداء شيء  لالنجاز حيث عرؼ الحاجة لإلنجاز بأنياالحاجة 

  (Mariou,Williams,2001) صعب بأقؿ قدر مف الكقت مستخدمان ما لدية مف قكة كمثابرة كاستقاللية

المركب الثالثي مف قكة الدافع، كمدل  ( اف دافعية اإلنجاز ذات,1964Atkisonانتكسكف ) كذكر
كيشير ىذا التصكر إلى أف التكجو  احتمالية نجاح الفرد، كالباعث ذاتو لما يمثمو مف قيـ بالنسبة لو،

 :اإلنجازم لدل األفراد في مجتمع ما يتحدد مف الناحية النفسية عمى االقؿ بعدة عكامؿ كىي

عند مستكل الدافعية اك الحماس لمعمؿ كبذؿ الجيد في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ كاإلحساس بالفخر . أ
 النجاح كالخجؿ عند الفشؿ.

 تكقعات الفرد المتعمقة باحتمالية حدكث النجاح اك الفشؿ. . ب

 .قيمة النجاح ذاتو اك المترتبات الناجمة عف النجاح اك الفشؿ. ت

 :كتتحد مؤشرات الدافعية لالنجاز مف حيث قكتيا اك ضعفيا في اآلتي 

 .محاكلة الكصكؿ إلى اليدؼ كاإلصرار عميو. أ

 .آلخريف كما يعنيو ذلؾ مف سرعة الكصكؿ لميدؼ كبذؿ الجيدالتنافس مع ا. ب

 ( 2000،اف يتـ ذلؾ كفقا لمعايير االجتياز اك الجكدة في االداء )خميفة. ت

: الدافع لالنجاز بانة حاجة الفرد لمقياـ بميامة عمى كجة ((Mcclelland, 1961ماكميمند  كعرؼ
  .كبافضؿ نتيجة افضؿ مما انجز مف قبؿ بكفاءة كسرعة كباقؿ جيد ممكف

 ( الدافع لالنجاز بأنو األداء عمى ضكء مستكم االمتياز كالتفكؽ أك 1991كعرؼ أحمد عبد الخالؽ)

 .األداء الذم تحدثو الرغبة في النجاح 

كتشير إلى حالو داخمية عند المتعمـ تدفعو  ،حيث إف الدافعية لالنجاز حالو متميزة مف الدافعية العامة
لمكقؼ التعميمي، كاإلقباؿ عمية بنشاط مكجيو، كاالستمرار فيو حتى يتحقؽ التعمـ إلى االنتباه إلى ا
 (.2002)قطامي كعدس،
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 فراداكيرل الباحث إف الدافعية لالنجاز العالية تقؼ كراء عمؽ عمميات التفكير كالمعاجة المعرفية كأف 
ىذه الحالو إف اغمب  كفي ا مدفكعيف داخميا،يبذلكف كؿ طاقاتيـ لمتفكير كاالنجاز إذ كانك  الشرطة

اإلفراد يعدكف المشكمة تحديا شخصيا ليـ ، كاف حميا يكصميـ لحالة التكازف المعرفي كيمبي حاجات 
 داخمية ليـ ، كبتالي يؤدم إلى تحسيف أدائيـ في العمؿ الشرطي . 

 :دبزنخصبئص دافعٍة اإل 2.1.2

( عمى كجكد خصائص Collins, Hanges & Locke,2004كد كؿ مف ككلنز، كىانجز، كلكؾ )يؤ 
كىذا يفسر لماذا البعض ،كمياميـ المككمة ليـ ،دافعية تحفز العامميف ليصمكا إلى الريادة في أعماليـ

 ناجحكف كمتفكقكف أكثر مف غيرىـ ؟ أم إف ىناؾ عالقة قكية تربط الدافعية بالريادة كالتميز.

خاصية شخصية مميزة  ،مستكل متميز كاالمتياز، أك اإلتياف بأشياء ذات ،تعد الرغبة بالتفكؽ
 ،كما أنيـ يعممكف بجدية اكبر مف غيرىـ ،لألشخاص ذكم المستكل المرتفع مف دافعية اإلنجاز

في ذكم دافع انجاز المرتفع  ،كفي مكاقؼ متعددة مف الحياة .كيحققكف نجاحات أكثر في حياتيـ
في دافعية اإلنجاز الذيف إما إف يقبمكا بعكس المنخفضيف  ،كاقعيكف في انتياز الفرص كاخذ المجازفات

كبالرغـ مف رغبة اإلفراد ذكم  ،بكاقع بسيط أك يطمحكا في كاقع اكبر بكثير مف قدرتيـ عمى تحقيقو
إال أنيـ ال يعجزكف عمى التعاكف كالعمؿ مع اآلخريف  ،دافعية اإلنجاز المرتفعة بالعمؿ باستقاللية

 (.2005،)الزعبي

 

 :إلندبزبعبد دافعٍة اأ 1.1.2

كاالتجاه الحديث  ،كاالتجاه التفسيرم ،االتجاه التقميدم :ىي ،تـ تفسير دافعية اإلنجاز بثالثة طرائؽ
كىي نتيجة لتفاعؿ عدة إبعاد مع بعضيا  :كفيو يتـ تكضيح دافعية اإلنجاز عمى أنيا متعددة اإلبعاد

 (.2002 ،شعباف)البعض 

 :ية لدافعية اإلنجاز، كىي عمى النحك األتي( إلى خمس مككنات أساس2000كقد أشار خميفة )
 ،الشعكر بأىمية الزمف ،المثابرة ،السعي نحك التفكؽ لتحقيؽ مستكل طمكح مرتفع ،)الشعكر بالمسؤكلية
 .(كالتخطيط لممستقبؿ
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كد الدراسات في أدب ىذا المكضكع إف الدافعية لالنجاز كفؽ تصكر )ماكيالند( تتضمف سمات كتؤ 
كاالنجاز. ككما يتسـ الشخص  ،كالكفاءة ،كااللتزاـ بالعمؿ ،ككراىية اإلىدار ،مفأساسية كادراؾ الز 

كعدـ اإليماف بالحظ في  ،كالميؿ لمثقة ،كتفضي األلكاف القاتمة ،المدفكع لالنجاز بكراىية المقامرة
 (.1988عقيمي،)النجاح 

 :Achievement Goals أهذاف دافعٍه اإلندبز 1.1.2

ىدؼ إدراؾ التالميذ ألنشطو التعمـ المختمفة   ( بأنيا2005الفرحاتي السيد ) ،يعرفيا ىانـ الشربيني
 كتنقسـ أىداؼ اإلنجاز إلى:  . كاندماجيف فييا

: يصؼ االتجاه السائد لدل التالميذ الذيف يدرككف خبرات التعمـ Learning Goalىدؼ التعمـ 
تقاف المعمكمات كالتمكف ،فرصو الكتساب المعرفة باعتبارىا منيا، كمف خصائصيـ الرغبة المستمرة  كا 

 ،الشربيني كالفرحاتي)كاالتجاه اإليجابي نحك التعمـ  ،كرفع مستكل الكفائو الشخصية ،في التحسف
2005.) 

كيتمثؿ ىذا اليدؼ في النشاطات التي يركز فييا التمميذ عمى الميمة كاإلرضاءات الداخمية بغض 
 .(1996،سكراف)النظر عف النتيجة

 ،: يصؼ االتجاه السائد لدل التالميذ الذيف ييتمكف باألداء فقطPerformance Goal داءىدؼ األ 
كاليبحثكف عف  ،أساليب تميزىـ في التعمـ أنيـ ليس لدييـ كمف خصائصيـ ،كيعتبركنو سببا لنشاطيـ

 (2005،الشربيني كالفرحاتي) كيميمكف إلى إظيار قدرات مرتفعو أماـ اآلخريف ،المعمكمات الجديدة

الخارجية مع  كيتمثؿ ىذا اليدؼ في النشاطات الذم يتركز فييا ىذا الشخص عمى الذات كاإلرضاءات
 .(1996،سكراف) التركيز الشديد عمى نتيجة الميمة

 أهمٍه انذافعٍة:  1.1.2

  :(2008)الداىرم، تنطمؽ أىميو الدافعية مف االعتبارات التالية 

ات عمـ النفس إف لـ نقؿ كميا ؟، فيك كثيؽ االتصاؿ إف مكضكع الدافعية يتصؿ بأغمب مكضكع -
 مثال باإلدراؾ، الذاكرة، التفكير.



 
 

15 

 إذ اليمكف إف يحدث سمكؾ إف لـ تكف كرائو دافعيو  ،إف الدافعية ضركرية لتفسير أم سمكؾ -

أعمارىـ كمستكياتيـ الثقافية كاالجتماعية ييتمكف بالدافعية لتفسير  إف جميع الناس عمى اختالؼ -
 طبيعة العالقات التي تربطيـ باآلخريف 

الدافعية مثير لمطاقة كالنشاط أم انو ال سمكؾ دكف دكافع فمثال الشخص الشبعاف ال يبحث عف  -
 .الطعاـ

الدكافع تكصؿ اإلنساف إلى تحقيؽ أىدافو، الف السمكؾ بطبعو يسعى إلى تحقيؽ اليدؼ النيائي  -
 الستقرار كتحريؾ الطاقات الكامنة المثير لمقمؽ لدل اإلنساف.لتحقيؽ التكازف كخفض التكتر كاليدكء كا

كيفيو التكافؽ كالتأقمـ مع النفس كمع البيئة، الف تحقيؽ دكافع  الدكافع كسيمو تعمـ الكائف الحي -
شباع مكضكعو يؤدم إلى أزالو القمؽ كالتكتر مما يؤدم إلى التكافؽ  .كا 

الف الكائف في سعيو إلشباع  ،فة كتطكير السمكؾ كترقيتوإلى اكتساب الخبرات كالمعر  الدكافع تؤدم -
كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى اكتساب خبرات كمعارؼ جديدة تعمؿ  ،دكافعو فانو ينكع مف أساليبو كسمككو

عمى تطكير السمكؾ الحالي. تكجيو الدكافع الكجية السميمة يحقؽ االتزاف االنفعالي كالكاقعي في مجابية 
 .(2004،جبؿ)افع كاالنفعاالت أساسي في حسف تكافؽ اإلنساف المشاكؿ كتكازف الدك 

 :انذافعٍة بتتصنٍف 6.1.2

  :تكجد عدة تصنيفات كنجد منيا

كىي تمؾ الدكافع التي يشعر الشخص بكجكدىا كيعييا أك يمكف لو أف يستدعييا  :الدكافع الشعكرية - أ
ائع مثال يجيب بدافع الجكع، كبذلؾ أك يتذكرىا إذا سأؿ عنيا مثال بماذا تحس اآلف ؟ فالشخص الج

ى تعتبر مثؿ ىذه الحاالت دكافع شعكرية حيث يعييا الشخص الذم تكجد فيو كيحس بدافعيا لو إل
 .ةسمكؾ معيف أك تحقيؽ رغبات محدد

كىي تمؾ الدكافع التي تدفع اإلنساف إلى القياـ بسمكؾ معيف دكف إف يعرؼ ما  :دكافع االشعكريو - ب
ياـ بيذا السمكؾ، ككثير ما تككف الدكافع إال شعكرية غطاء أك تككيف رد فعؿ لدكافع ال الذم يدفعو لمق
عمى سبيؿ المثاؿ الشخص الذم يتباىى بكرمو فيك يدافع بت ضد بخمو كدافع ال  ،شعكرية دفينة
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 .فمتات المساف كيمكف لممحتكيات إال شعكرم ىاف تخرج إلى سطح الشعكر مف خالؿ األحالـ ،شعكرم
 ،الدكافع إال شعكرية تضؿ تتسارع مع بعضيا لمخركج إلى سطح الشعكر يف، ما سبؽ فاف ىذهكفحس

 (.2005،حسيف) كلكف تقـك األنا بمقاكمو ذلؾ كتكتبيا في أالشعكر

 :ةالدوافع الفردية والدوافع الجماعي

سبيا بعضيـ كتشمؿ الدكافع التي يتميز بيا األفراد عف بعضيـ البعض فقد يكت :الدكافع الفردية - أ
 كالبعض اآلخر يكتسبيا ألنة يميؿ إلييا. ،لخبراتو الخاصة

الدكافع الجماعية: ىي الدكافع التي تصدر عمى أكثر مف شخص أم تصدر عف جماعو أك عف  - ب
 .(2007،)الكافي شخص ضمف جماعو صغيره

 :ةواقعي ودوافع ةدوافع خيالي

كجكدة فعال إذ أنيا مجرد تخيالت أك تكقعات كىي دكافع ممكف إف تككف غير م :دكافع خياليو - أ
 .يتكقعيا الفرد كيتخيميا في حيف أنيا ربما ال يككف ليا أساس في الكجكد كالكاقع

كىي دكافع تككف مكجكدة فعال عمى ارض الكاقع أك ما يسمى بالدكافع الكاقعية )بني  :دكافع كاقعيو - ب
 .(2004 يكنس،

 ندبز اننظرٌبت انمفسرة نذافعٍة اإل 1.1

  :نظرٌة خفض انحبفس  2.1.1

تعرؼ ىذه النظرية الدافع عمى أنو حالة عامة مف اإلثارة ناتجة عف حالة جسيمة أك نسيجية كالحاجة  
كقد سادت ىذه النظرية في  ،كىذه الحالة مف اإلثارة تحفز العضكية لمقياـ بسمكؾ يشبع الحاجة ،لمغذاء

كتفسر ىذه النظرية نشكء  ،كمساعدكه Hall  ىؿ الـ النفساألربعينات مف القرف الماضي إثر أعماؿ ع
فاستشارة العضكية بنفس الحاجة تدفعنا لتجريب االستجابة السابقة  ،العادات كترابطيا بخفض الحافز

كألف ىذه االستجابة تحقؽ اإلشباع كتخفض الحافز تعتاد العضكية القياـ باالستجابة نفسيا كمما  ،ذاتيا
كنقطة االنطالؽ في ىذا  ،مكر األساسية في نظرية خفض الحافز مبدأ االتزافكمف األ .ظير الحافز

كمف ىذا المنظكر يمكف  ،المبدأ ىي تمؾ النزعة التي يحافظ فييا الجسـ عمى محيط داخمي ثابت



 
 

17 

ألنيا تثير سمككان معينان الستعادة التكازف لعناصر معينة في  ،إتزانية ميكانيزمات اعتبار الجكع كالعطش
 .(2003،الكقفي) ـالد

 ة:رتابطٍة انسهىيٍاالاننظرٌة   1.1.1

تعني ىذه النظرية بتفسير الدافعية في ضكء نظريات التعمـ ذات المنحنى السمككي، أك ما يطمؽ عمييا  
فيرل أصحاب ىذه النظرية باف الدافع يستثير نشاط الكائف الحي  االستجابة، -عادة بنظريات المثير

المسائؿ، كقاؿ  ليذهالمتناكليف  أكائؿمف   ثركندايؾ  كيعد الى نظريات التعمـ، كتستند في ذلؾ كيحركو
 إلىالذم يتمك االستجابة  اإلشباع، حيث يؤدم األثربمبدأ المحاكلة كالخطأ كأساس لمتعمـ كفسره بقانكف 

 ابةتمؾ االستج إضعاؼ إلى اإلشباععدـ  أكفي حيف يؤدم االنزعاج  تعمـ ىذه االستجابة كتقكيتيا،
 .(2000 نشكاتي،)

 : (نظرٌة انعبمم انمسدوج)نظرٌة هرزبرغ  1.1.1

ترتبط ارتباطان كثيقان بنظرية  بأنياناقش الباحثاف كاتس ككياف نظرية العامؿ المزدكج ليرزنبرغ كذكرا 
ماسمك في الدافعية، كقد استنتجا بأنيا تفترض باف القناعة كعدـ القناعة بالعمؿ ىما بعديف مستقميف 

 .جكانب العمؿ التي تنتج عنيا عدـ القناعة تختمؼ عف تمؾ الجكانب التي تنتج عنيا القناعة كاف

، ظركؼ العمؿ كىذا ما ندعكىا اإلشراؼ، األجرتسببو عكامؿ خارجية مثؿ  أففعدـ القناعة يمكف  
زالةبالعكامؿ الصحية،  فعية عمى العامؿ الخارجي غير المقنع ىك ليس بحد ذاتو مقنعا اك مكلد لمدا كا 

فالقناعة كالدافعية في العمؿ تأتي مف مجمكعة عكامؿ خارجية مثؿ إشباع الحاجات المتعمقة  العمؿ،
 كالنمك المادم. كالمسؤكليةباالعتراؼ بالفرد في المجتمع، اإلنجاز 

األعمى  إلىكأكد كاتس ككياف باف ىرزبرغ قد قبؿ بمعتقد ماسمك حكؿ سمـ تدرج الحاجات مف األدنى 
  ك الالمقنعات نو مضى كخمؽ نكع مف المميزات النكعية بيف االثنيف كاطمؽ عمييما اكالن:اال ا

 .الدافعيات ك الصحيات  ثانيان ، كالمقنعات

كما ذكر ىرزبرغ بأف الظركؼ المجيطة بالعمؿ ال يمكنيا اف تعطي الفرد قناعة اساسية النو فقط مف 
عمى مكافأة ذات معنى، لذلؾ فاف نظرية العامؿ خالؿ اداء ميمة اك كاجب يستطيع الفرد اف يحصؿ 

 المزدكج ليرزنبرغ تشير باف القناعة بالعمؿ ىي كظيفة الختبار نشاطات العمؿ اك محتكل العمؿ كىذاة
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اضاؼ الى اف القناعة بالعمؿ ىي كظيفة تشمؿ االشراؼ، ظركؼ العمؿ  ،الدافعيات  ما ندعكه بعكامؿ
 .الصحيات اـ كىذا ما ندعكه بعكامؿالعامميف االخريف كىيكؿ العمؿ الع

 :كىي الدافعيات كقد أشار ىرزبرغ عمى بعض العكامؿ كسماىا ب

 : اإلنياء الناجح لمعمؿ أك الكاجب، الحؿ لممشاكؿ، نتائج عمؿ الفرد.(Achievement)اإلنجاز  .1

(: عمؿ يشير إلى امتداح الفرد أك Recognition of Achievement)االعتراؼ باإلنجاز .2
 إشعار بتقدير ىذا اإلنجاز. إصدار

(: الكاجبات التي تعتبر مصادر لخمؽ مشاعر طيبة عند الفرد ككذلؾ Work ltself)العمؿ ذاتو  .3
 .مدل المياـ المناطو بو

 :ىي الرقابة عمى عمؿ الفرد ذاتو اك اعماؿ اآلخريف.(Responsibility)المسؤكلية  .4

 رتبة االجتماعية اك المنصب الكظيفي.(: تحسف فعمي في المAdvancement)التطكر  /التقدـ  .5

 (: ىي القدرة عمى التطكر كالنمك في المنظمة.Possibility for Growthإمكانية النمك ) .6

اف حضكر أم مف ىذه العكامؿ)المقنعات( سيقنع أك يخمؽ الدافعية عمى العمؿ، كعمى كؿ حاؿ فاف  
كعة أخرل مف المؤثرات حكؿ الكيفية غيابيا سكؼ لف يسبب بالضركرة خمؽ عدـ القناعة، كىناؾ مجم

التي ينظر بيا المستخدـ إلى العمؿ أال كىي: الالمقنعات )العكامؿ الصحية(، اف ىذه العكامؿ ال تخمؽ 
 :الدافعية كاف كجكدىا سكؼ لف يكلد قناعة بالعمؿ لكف غيابيا سكؼ يخمؽ عدـ القناعة بالعمؿ كىي

المرتبة  –ظركؼ العمؿ اإليجابية  –ة بيف المنظميف العالقات الشخصي –سياسة المنظمة  -اإلشراؼ
 (2009العبيدم، ) الحياة الشخصية –الركاتب  –االجتماعية 

 :(نظرٌة مبيهٍالنذ )انحبخة نالندبز 1.1.1

قاـ ماكميالند بدراسات عديدة لدافع اإلنجاز كقاـ بإلقاء عدة محاضرات لمجمكعة مف أصحاب  
 جاز لدييـ.األعماؿ مف اجؿ إثارة حاجة اإلن
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% مف مجمكع سكاف الكاليات المتحدة رغـ اف 10ككانت نتيجة أبحاثو اف حافز اإلنجاز ال يكجد في 
معظـ الناس يدعكف امتالكو كتكصؿ إلى اف حاجة اإلنجاز تتككف مف عدة عكامؿ منيا طفكلة الفرد 

 :ي يتصفكف بعدة خصائصكنشأتو كنكع النشأة التي يعمؿ بيا كقد بينت دراساتو اف ذكم اإلنجاز العال

 يميمكف إلى المكاقؼ التي تعطي ليـ فييا المسؤكلية الشخصية لحؿ المشاكؿ. .1

 يميمكف إلى المخاطرة المتكسطة. .2

 يرغبكف بالتغذية العكسية النجازاتيـ. .3

 كما اقترح ماكميالند أربع خطكات لتنمية دكافع اإلنجاز لدل األفراد ىي:

 غذية العكسية مف اجؿ تعزيز نجاحو كدفعو إلى نجاح اكبر.أف يسعى الفرد إلى الحصكؿ عمى الت. أ

 أف يتشبو الفرد باألشخاص الذيف عرفكا بانجازاتيـ العالية.. ب

أف يسعى الفرد إلى تعديؿ انطباعو عف نفسو مف خالؿ تصكر يضع فيو نفسو مكاف شخص آخر . ت
 بحاجة لمنجاح. 

 .(2008حمدات، ) كرة ايجابيةأف يحاكؿ التحكـ في أحالـ اليقظة كاف يتحدث امع نفسو بص. ث

  

 األنمبط انمٍبدٌة   1.1 

 مقدمة

القيادة الناجحة ىي التي تيتـ بتكجيو العامميف نحك تحقيؽ األىداؼ معتمدة عمى قكة التأثير في سمكؾ 
العامميف باعتبارىا مصدر ىذا السمكؾ الذم بات تكظيفو في مبتغى القيادة كمطمبيا، لذا فانو يمزميا 

نسانيان لحث سمككيـ فيما يعكد بالنفع كالفائدة عمى العمؿ، كيجب العناية بي ـ عمميان كعمميان كاجتماعيان كا 
اف يككف اىتماـ القيادة بالعمؿ كالعامميف بشكؿ متالئـ كمتناسؽ كسنتناكؿ في ىذا المبحث القيادة 

  .(2009،الغامدم)  اإلدارية كنظريات القيادة اإلدارية كأنماط القيادة اإلدارية
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 :مفيوم القيادة

تعددت مفاىيـ القيادة كتنكعت طبقان لخمفية صاحب المفيكـ المعرؼ ككذلؾ كفقان لمنظرية التى يعتنقيا، 
 .كفيما يمي عرض لبعض ىذه المفاىيـ

تعرؼ القيادة بأنيا: عبارة عف سمكؾ الفرد عندما يكجو نشاطات الجماعة نحك ىدؼ مشترؾ. كىي  
اف القيادة ىي التاثير في االخريف  كيرل العمياف .مكعة عمى تعميـ االعضاءقكة تأثير فرد ما مف المج

كتكجيو جيكدىـ لتحقيؽ يصبك اليو القائد ,كمف كجية نظر تنظيمو فأف القيادة تمثؿ عممية التأثير عمى 
ر النمط القيادم ىك السمكؾ المتكرر لممدي أما  الفرد كالجماعة لتكجيييـ نحك تحقيؽ االىداؼ المنظمة

قناعيـ باف  في طريؽ ادائة لمعمؿ أك السمكؾ الذم يتبعو القائد حتى يستطيع كسب تعاكف جماعتو كا 
  (.2010)العمياف، ىداؼ المنظمة ىك تحقيؽ الىدافياتحقيؽ أ

القيادة بأنيا التأثير التكجييي فػي سػمكؾ العامميف أفراد  (74،ص1998)كيعرؼ أحمد الخطيب كآخركف
ىـ كعالقاتيـ، كضرب المثؿ ليػـ فػي األفعاؿ كالتصرفات بما يكفؿ تحقيؽ كجماعات كتنسيؽ جيكد

األىداؼ المنشكدة، كالقائد الكؼء ىك الػذم يمكنو استمالة كتحفيز معاكنيو كبث ركح الفريؽ بينيـ ، 
.بما يضػمف تجػاكبيـ كاحتراميـ لقيادتو

كثر محدكدية مػف اإلدارة كذلػؾ أف أف القيػادة مصػطمح أ Howard M. Carlisle كيرل ىكارد كارليسؿ
تتضػمف كػؿ العمميات المرتبطة بتحقيؽ المؤسسة ألىدافيا ،كىى التخطيط  Management اإلدارة

كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة، في حيف أف القيادة تعتبر كظيفة إشرافية فرعية مف كظػائؼ اإلدارة، إال أنو 
ء التى يجػب أف تػؤدل لجعػؿ التنظيـ ناجحان، فإف القيادة تتمثؿ إذا كانت اإلدارة تعتبر ىي معرفة األشيا

في جعؿ اآلخريف يؤدكف ىذه األشياء بنجاح مف خالؿ )اإلستراتيجيات( التي يضعيا القائد لتفعيؿ 
 (Howard,1987) ة. كنجاح المؤسس

المؤسسة لمتأثير كبذلؾ نستنتج اف النمط القيادم ىك األساليب كالتصرفات التي يمارسيا القائد داخؿ 
  .في سمكؾ العامميف معو، لجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ أىداؼ مرغكبة كتحسيف مستكل دافعيـ لالنجاز
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 :وأنماطيا القيادة أساليب

تالي فمكؿ مدير العف األنماط األخرل كب هتميز  طبيعة كخصائص لوكؿ نكع أك نمط مف أنماط القيادة 
ير مفيكـ خاص لالىداؼ كالكقت كالسمطة كالعالقات كالتحفيز، طريقة مميزة في اإلدارة. كذلؾ لكؿ مد

كىناؾ صفات شخصية كدرجة مف الفاعمية، كبعضيـ فعاؿ تحت ظركؼ معينة، كالبعض اآلخر غير 
كثر فعالية، حتى اىتماـ القائد بالعمؿ قد يبدك متدرجا بمستكيات مختمفة، أ خرفعاؿ، كبعضيـ اآل

(.1997 حمد،أ( .، مما يخمؽ تممزان في األنماط القياديةاآلخر كيككف االىتماـ باحدىا عمى حساب

 وىي:  تصنف النماط القيادية إلى ثالث أنماط

النمط الديمقراطي: يقكـ عمى أساس العالقات اإلنسانية كالمشاركة، كتفكيض السمطة، كيعتمد أساسا  -
طالؽ  ى إشباع لحاجاتيـ،عمى العالقات اإلنسانية السميمة بيف القائد كمرؤكسيو كالتي تقكـ عم كا 

يجاد التعاكف فيما بينيـ، كحؿ مشكالتيـ )الزىيرم،  (.2008قدراتيـ الكامنة، كا 

تباع أساليب اإلكراه كتكجيو  - النمط األكتكقراطي: يقكـ عمى أساس االستبداد بالرأم، كالتعصب، كا 
مشحكنان بالمشكالت  األعماؿ عف طريؽ األكامر كالتدخؿ في تفاصيؿ أعماؿ اآلخريف، مما يشيع جكان 

 (2004)حريـ،  التي تظير أثارىا السمبية بمجرد غياب عنصر الخكؼ كالتسمط

النمط الحر)ألتسيبي(: كيككف القائد ككأنو غير مكجكد فالقائد يتنازؿ لمرؤكسيو عف سمطة اتخاذ  -
ي العمؿ القرارات، كيقكـ عاده بتكصيؿ المعمكمات إلى أفراد مجمكعتو، كيترؾ ليـ حرية التصرؼ ف

 (.2008)الزىيرم، دكف أم تدخؿ منو

 اننظرٌبت انمفسرة نألنمبط انمٍبدٌة 1.1

 اننظرٌبت انتمهٍذٌة 2.1.1

كىي منبثقة عمى مقكلة أف القيادة يكلدكف كال يصنعكف، كتشير أدبيات اإلدارة : نظرية الرجل العظيم
ة اإلدارية، كتحديدان ما إذا كانت القيادة كالقيادة إلى العديد مف النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة القياد

فنان أـ عممان أـ مزيج منيما، كما إذا كانت الميارات التي تتطمبيا القيادة اإلدارية مكركثة أـ مكتسبة أك 
أف قسمان منيا مكركث كاآلخر مكتسب. ليذا تعددت النظريات التي تصؼ نظرية الرجؿ العظيـ في 

إنما تحققت  بأف التغيرات الجكىرية التي طرأت في حياة المجتمعات،مقدمتيا، حيث ترل ىذه النظرية 
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عف أفراد كلدكا بمكاىب كمؤىالت فذة كغير عادية، كاف ىذه المكاىب كالقدرات ال تتكرر في اآلخريف 
إال بنسب ضئيمة، حيث نستشؼ مف ىذا إف ىذه النظرية تفترض كجكد صفات مميزة منفردة يمتازىا 

ىي صفات مكركثة كليست مكتسبة. كالنقد المكجو ليذه النظرية أنيا ال تحدد لنا  ا،األفراد ليصبح قائد
فإنيا تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، كما نالحظ اف الرجاؿ األفذاذ  صفات الرجؿ العظيـ، كاف حددىا

ابك ) الذيف نجحكا في قيادة شعكرىـ في بعض الحاالت لـ ينجحكا في قيادة شعكب أخرل
 (2008ناصر،

ج مف ىذا أف القيادة ليست صفة مطمقة بؿ يتصؼ بيا أفراد دكف اآلخريف، كأف ىناؾ عكامؿ كنستن
أخرل تؤثر في نجاح القائد أك غيره. كما أف ىذه النظرية تؤمف بأف القائد العظيـ يتميز بخصائص 

ماعية عبقرية غير عادية ال تتكفر في غيره، تفرض كجكده كقائد في مرحمة تاريخية معينة كلمكاقؼ اجت
معينة. بمعنى أف ىذه النظرية ترجع القيادة أساسان إلى شخصية القائد كأف كاف جزء منيا صحيحان إلى 
أنيا غير مقبكلة ألف القائد الذم يحقؽ لمجماعة أىدافيا في بعض الظركؼ مف الممكف أف يعجز عف 

 (2008ابك ناصر،) ذلؾ في بعض الظركؼ األخرل

ناعة بنظرية السمات في القيادة خالؿ الخمسينات، قاد العمماء إف عدـ الق: النظرية السموكية
السمككييف الى تركيز اىتماميـ عمى أف القادة المؤثريف يستخدمكف أسمكبا مؤثرا كفريدا لمقيادة ما يؤثر 
عمى فاعمية القائد، فيي عكس نظرية السمات التي تركز عمى فعالية القائد كليس عمى سماتو كقائد 

ؽ نظرية السمات في تقديـ تفسير كاضح كقبكؿ لفعالية القيادة، ككذلؾ نتيجة اإلنسانية كنتيجة إلخفا
تحكؿ اىتماـ الكتاب كالباحثيف الى جانب السمكؾ القيادم، استنادا الى افتراض أف السمكؾ القيادم 

 ة نذكريؤثر مباشرة في فاعمية الجماعة، كمف أىـ الدراسات التي ركزت عمى الجانب السمكؾ في القياد
 (2008لصميبي،ا)

بدأت ىذه المرحمة بالبحث عف القيادة أثناء الحرب العالمية الثانية كجزء مف : نظرية النماط السموكية
جيكد تطكير أفضؿ القادة العسكرييف كىي حصيمة حدثيف األكؿ ىك عدـ القدرة عمى تحديد السمات 

حركة العالقات اإلنسانية كحصيمة دراسة  طبقا لنظرية القادة لتكضيح القيادة الكفكءة كالقاني ىك
)ىاكثكرف( كلقد حاكلت نظرية القيادة السمككية التركيز عمى سمكؾ القائد بدال مف سماتو الشخصية كلقد 
اعتقدكا باف سمكؾ القائد يكجو بشكؿ مباشر نحك كفاءة مجمكعو العمؿ كلقد قاد ذلؾ الباحثيف لتحديد 

التي تمكف المدراء مف التأثير بصكرة كفاءة باآلخريف  (أنماط القيادةأنماط السمكؾ كالتي أطمؽ عمييا )
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(Kreitner and Kiniki 2007 لكف مف سمبياتيا إىماؿ القائد االىتماـ بالعامميف ككذلؾ عدـ ),
استطاعتيا الكصكؿ إلى نتائج محددة كمؤكدة عف أمكانيو تفسير القيادة عف طريؽ السمكؾ المالحظ 

 .(2007 ،لمقيادة )كشمكلو

 نظرٌة انمسبر:  1.1.1

ثـ  1971( سنة Robert Houseتعتبر نظريو المسار نحك اليدؼ التي قدميا ركبرت ىاكس )
محاكلو لمربط بيف السمكؾ القيادم كدفاعيو كمشاعر  1974( سنو Mitchell)طكرىا ميتشؿ 

بأنيا استخدمت نظريو المرؤكسيف كما كيعد امتدادا لمنظرية المكقفية لفيدلر ؛ كلكنيا تميزت عنيا 
التكقع في الدافيعيو كيعتبر ذلؾ تطكرا سميما ؛ الف القيادة ترتبط بالدافعية مف ناحية كترتبط بالقكة مف 

مشتؽ مف االعتقاد الذم  Path- Goal اليدؼ –المسار  ( كمصطمح1990 ،حنفي) ناحية أخرل
ف اجؿ مساعدتيـ عمى اختيار البداية ىـ الذيف يكضحكف الطريؽ لمعامميف ؛ م الفاعميف يرل إف القادة

الصحيحة باتجاه تحقيؽ أىدافيـ بأقؿ ما يمكف مف المعكقات أك المشاكؿ التي تصادفيـ عمى ىذا 
 (.2000 ،الطحاف)الطريؽ 

كتفترض النظرية أف الكظيفة الرئيسية لممدير ىي تكميؼ سمككو كسمكؾ مرؤكسيو ليكمؿ الظركؼ 
مكقع العمؿ، كيرل ىاكس أنو حيثما يككف القائد قادرا عمى التعكيض  مثؿ تمؾ المكجكدة في ،المكقفية

عف أشياء مفقكدة في مكقع العمؿ فمف المحتمؿ أف يككف المرؤكسكف راضيف عف القائد، كتستخدـ ىذه 
 النظرية أربعة أنماط قيادية:

 نمط القيادة المكجية كيشبو نمط القيادة األكتكقراطية.  -

 قائد كدكد يبدم اىتمامو الحقيقي بالناس.نمط القيادة المساندة:ال -

 نمط القيادة المشارؾ: يطمب القائد مقترحات مرؤكسيو كيستعيف بيا كلكنو يتخذ القرار بنفسو.  -

نمط القيادة الميتـ باإلنجاز: يضع القائد أىدافا ذات تحديات لألفراد كيبدم ثقتو في أنيـ سيحققكف  -
ا يراـ، كاستنادا ليذه النظرية فاف جكىر العممية القيادية ىذه األىداؼ كيقكمكف بعمميـ عمى أحسف م

يتمثؿ في التأثير في إدراؾ المرؤكسيف كدافعيتيـ، مف خالؿ جعؿ الطريؽ لتحقيؽ أىداؼ المرؤكسيف 
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ميسرا كمسيال قدر اإلمكاف، كمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الشخصية عمى القائد أف يستخدـ النمط 
 (2008 ،)الصميبي ات المكقؼم الذم يتناسب مع متغير القياد

 :HerseyandBlanhards و بالنشبردز نظرٌة اندبهسٌة انىظٍفٍة هٍرسً 1.1.1

 Maturity of) معامميف كتعد مف النظريات الميمةكتدعى ىذه النظرية نظرية الجاىزية الكظيفية ل
Follwersلبحكث السابقة طكر ( كالعممية لتحديد العالقة بيف القائد كالمرؤكس. كفي ضكء الدراسات كا

( 1972كؿ مف ىيرسي كبالنشارد مف خالؿ مركز األبحاث التابع لجامعة كالية أكىايك الحككمية عاـ)
 :النظرية المكقفية ذات األبعاد الثالثة كىي

االىتماـ باإلنجاز كترل ىذه النظرية الجاىزية الكظيفية أف النمط القيادم  ،االىتماـ بالعالقات االنسانية
يختمؼ باختالؼ مستكيات الجاىزية الكظيفية لمعامميف، إضافة الى درجة اىتماـ القائد بالعمؿ الفعاؿ 

كالعامميف، كتفترض ىذه النظرية بأف العالقة بيف القائد اإلدارم كالمرؤكس، تمر عبر مراحؿ أساسية 
 (.Owens ،1981) :تسمى مراحؿ الجاىزية الكظيفية كىي

 .ىمرحمة الجاىزية الكظيفية االكل .1

  .الجاىزية الكظيفية الثانيةمرحمة  .2

 .رحمة الجاىزية الكظيفية الثالثةم .3

 (.Owens ،1981) .مرحمة الجاىزية الكظيفية الرابعة .4

 :اننظرٌة انمىلفٍة 1.1.1

بدأت ىذه النظرية كمحاكلة بالتطكر لتكضيح التنافر لنظريتي السمات كاألنماط القيادية كىي تفترض 
كالخاص بسمكؾ القائد يعتمد عمى المكقؼ في مختمؼ المكاقؼ يقابميا مختمؼ  باف النمط القيادم الكفؤ

األنماط القيادية كقد كاجيت ىذه النظرية تحديات لتبنييا لفكرة أف النمط القيادم المكقفي ىك أفضؿ 
 .(Kreitner and Kiniki, 2007األنماط القيادية )

يادة دكر ضمف جماعة كلكنيا ترل باف النظرية المكقفية تعتبر الق ( أف2008 ،كيالحظ )عكض
 .احتماؿ بركز شخص معيف كقائد ىك حصيمة مكقؼ كامؿ
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 :اننظرٌة انتحىٌهٍة 1.1.1

فالقادة التحكيميكف يكفركف محفزات غير اعتيادية ألتباعيـ ترفع  ،تقكـ ىذه النظرية عمى القيادة بالتحفيز
إيجاد معالجات جديدة كابداعة لممشكالت التي الركح المعنكية كتنشط سيادة القيـ كتثير تفكيرىـ نحك 

 ،Barnett)بالثقة كالكالء كاإلعجاب كاالحتراـ لقائدىـ  تكاجييـ أثناء تنفيذ أعماليـ كيشعر المرؤكسكف
(. كيمكف تعرفييا عمى أنيا قدره القائد عمى إيصاؿ رسالة المنظمة كرؤيتيا المستقبمية بكضكح 2005

ظيار سمككيات أخالقيو عاليو كبناء ثقة كاحتراـ بيف الطرفيف لتحقيؽ لمتابعيف كتحفيزىـ مف خالؿ إ
 (.Murpy,2005) أىداؼ المنظمة حكؿ المغة

 نظرٌة انمىلف ) انشرطٍة ( 6.1.1

يقكـ مفيكـ ىذه النظرية عمى أساس أف تحديد خصائص القيادة ال يرتبط بسمات  : في القيادة 
فتأثير القائد عمى  . ذات عالقة بمكقؼ معيف كخصائص عامة بؿ يرتبط بخصائص كسمات نسبية

الجماعة يرتبط بمكقؼ يؤثر فيو كيتأثر بو كيتفاعؿ معو ، كأف ن عمى نجاحو في كؿ نجاح القائد في 
منظمة ما أك مجتمع مف المجتمعات ليس دليال المنظمات كفي كؿ المجتمعات كذلؾ الختالؼ 

 .(  1996:  22يا كمشكالتيا )ىجاف ،المنظمات كالمجتمعات مف حيث اتجاىاتيا كفمسفات
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 انذراسبت انسببمة 1.1

  :دراسات ذات عالقة بدافعية االنجاز 2.1.1

 الدراسات العربية: أواًل: 

ىدفت الدراسة الكشؼ عف درجو استخداـ التقنيات الحديثة لدل مديرم  (1021دراسة أبو عبيد )
كالكشؼ  .عالقة ذلؾ بمستكل الدافعية لالنجاز لدييـالمدارس الحككمية في مديريات غزه الجنكبية ك 

عمى الدرجة الكمية لدافعية  عف عالقة دافعيو اإلنجاز بدرجو استخداـ التقنيات الحديثة. ككذلؾ التعرؼ
 :تعزا لممتغيرات كعالقتيا باستخداـ التقنيات الحديثة لدل مديرم المدارس الحككمية في غزه ،اإلنجاز

كمديرات المدارس  ( مف مديرم89كبمغت عينو الدراسة ) ،(كالمديرية ،ةسنكات الخدم ،الجنس)
 ،كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،الحككمية في المحافظات الجنكبية

كالتقنيات الحديثة( كتـ  ،الدافعية لالنجاز) :كىما ،كاعدت الباحثة أداتيف ألغراض الدراسة الحالية
 ، كمعامؿ االرتباط(كالكزف النسبي، كاختبارات ،كاالنحرافات المعيارية ،تكسطات الحسابيةالم)استخداـ
كأظيرت النتائج إف درجو استخداـ التقنيات الحديثة في المدارس الحككمية مرتفعو حيث بمغ  ،بيرسكف

و ككجكد عالقة دال ،%(78.93%( كالمستكل العاـ بدافعيو اإلنجاز بمغ )76.74الكزف النسبي )
كالمستكل العاـ لمدافعية لالنجاز، ككجكد فركؽ  ،إحصائيا بيف الدرجة الكمية الستخداـ التقنيات الحديثة
 (كالمستكل العاـ لمدافعية لالنجاز تعزم لممتغيريف ،دالو إحصائيا بيف الدرجة الستخداـ التقنيات الحديثة

 لمتغير الجنس. كعدـ كجكد فركؽ دالو إحصائيا تعزل ،كالمديرية( ،سنكات الخدمة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة اإلرتباطية بيف دافعية اإلنجاز كمكضع  (1021دراسة سالم )
 235الضبط كمستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف بالسكداف، بمغ حجـ العينة 

الثالثة، تـ اختيارىـ ( بالسنة الدراسية 57انثى)% 134(، ك43ذكرا )% 101طالب كطالبة، منيـ 
بطريقة العينة العشكائية الطبقية مف مؤسسات التعميـ العالي السكدانية كلحجـ المعمكمات مف افراد 

مقياس  (العينة تـ استخداـ مقياس جيسـ كنيجارد لدافعية اإلنجاز )مقياس جيمس لمكضع الضبط
كاالمتحانات النيائية لكؿ عاـ كاميميا عبد الفتاح لمستكل الطمكح فضال عف درجات أعماؿ السنة 

 أظيرت الدراسة بأنو:  .دراسي

 تكجد عالقة ارتباطيو عكسية دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كمكضع الضبط.  .1
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 تكجد عالقة ارتباطيو طردية دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح. .2
 كالتحصيؿ الدراسي. ال تكجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز .3
يكجد تفاعؿ إحصائيا داؿ بيف مستكيات الدافعية لالنجاز كمستكيات مكضع الضبط عمى  .4

 التحصيؿ الدراسي. 
بدراسة اثر تفاعؿ مستكل دافعيو اإلنجاز كالذكاء كالجنس عمى التحصيؿ  ،(1001دراسة الطواب )

اإلمارات العربية المتحدة، طبؽ  ( طالب كطالبو مف جامعو100الدراسي، تككنت عينو الدراسة مف )
، اختبار ستف فكرد بينيو لمذكاء Hermansمقياس الدافعية لالنجاز مف إعداد ىيرمانز  ،عمى العينة

كقد تكصمت الدراسة في نتائجيا عدـ كجكد فركؽ جكىريو بيف الطالب  ،(1998تعريب ممكيو )
 (المنخفض -اإلنجاز لمستكيات )المرتفعكلكف ظير لدافعيو  ،كالطالبات في مستكل الدافعية لالنجاز

كما اتضح أيضا إف تأثير دافعيو اإلنجاز في  ،إحصائيا في التحصيؿ الدراسي لكال الجنسيف داؿ تأثير
 التحصيؿ اليختمؼ باختالؼ مستكيات الذكاء.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دافعية اإلنجاز لدل عينة مف  (1001دراسة عبد الحميد )
ف المكتبييف كعالقتيا بكؿ مف تككيد المتغيرات الديمكغرافية كاستخداـ أسمكب المقابمة المقننة المكظفي

( مكظؼ أك مكظفة، كباستخداـ أداتيف لقياس الدافعية لالنجاز كتككيد الذات تبيف 178مع عينة تضـ )
مر، في حيف ال أف دافعية اإلنجاز لدل الرجؿ تزداد مع ارتفاع مستكل تككيده لمذات كتقدمو في الع

عالقة بيف دافعية المرأة لالنجاز ككؿ مف تككيد الذات كالعمر. كتزداد ىذه الدافعية لدل الجنسييف مع 
ارتفاع مستكل التعميـ كيبدك ظاىريا أف المرأة العاممة أقؿ دافعية لالنجاز مف الرجؿ كلكف تزكؿ الفركؽ 

 أف كاف تعميميا جامعيا. 

لمشعاف بدراسة عالقة الدافع لالنجاز بالقمؽ كاالكتئاب كالثقة بالنفس قاـ ا( 1000دراسة المشعان )
لدل المكظفييف الككيتييف كغير الككييتيف في القطاع الحككمي، كاجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 

كتكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الككيتييف في  .مف المكظفيف في القطاع 303
 .دراسة، كما أف ىناؾ عالقة مكجبة بيف الدافعية النجاز كالثقة بالنفسجميع متغيرات ال

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى الدافعية لإلنجاز كسمات الشخصية لدل ( 2992دراسة محمد )
( فردا منيـ 83معممي كمعممات المرحمة التأسيسية الذيف يمقكف تعمما جامعيا، كتككنت العينة مف )

ث، كاستخدـ الباحث اختبارا الدافع النجاز اعداد )ىيرمانز(، كاختبار الشخصية ( أنا49( ذككر ك)34)
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أعده )برنركيتر( كتبيف مف النتائج كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الدافعية لالنجاز لصالح االناث كتبيف 
كجكد عالقة سمبية بيف الدافعية لالنجاز كسمات الميؿ العصابي، كالسيطرة، كاالنطكاء، كما اتضح 
كجكد عالقة ارتباطيو مكجبة بيف الدافعية لالنجاز كسمات االكتفاء الذاتي، الثقة بالنفس كالمشاركة 

 االجتماعية

 الدراسات الجنبية  ثانيًا:

درجة دافعية المعمميف، كعمؿ مقارنة بيف ما  التعرؼ الى ىدفت ىذه الدراسة( 1001دراسة ديامنتس )
لدافعيتيـ في التدريس.  كما يعتقده المعممكف محفزان  لمعمميف،تكقعو المديريكف مف مقررات لدافعية ا

أجريت الدراسة عمى معممي كمديرم خمسة مدارس مختمفة مف كالية تكساس، حيث طمب مف المديريف 
تحتكل عمى عدد مف  استبانوترتيب كؿ ما يراه محفزا لممعمـ، مف كجية نظره الخاصة مف خالؿ 

أف دافعية المعمميف كانت متكسطو، كأف مف بيف المدارس الخمسة الفقرات، كقد تبيف مف النتائج 
المشاركة كاحدة فقط مف تكقعات المعمميف كافقت تماما تكقعات مدير المدرسة، ككاحدة مف المدارس لـ 
يكف فييا أم درجة مف االتفاؽ بيف تكقعات المدير كتكقعات المعمـ. كما بينت النتائج أف ما يفتقده 

لممعمميف يتمخص في: التقدير الكمي لمعمؿ المنجز، كيتبعو األماف الكظيفي، بينما المديركف محفز 
اعتقد المعممكف أف الركاتب الجيدة كالظركؼ الجيدة ىي أعمى المحفزات التي تزيد مف دافعية المعمـ، 

 كما دلت النتائج عمى أف بعض المديريف ليس لدييـ مستكل مف التكاصؿ مع معممييـ.

إلى تعرؼ درجة دافعية المعمميف كبياف العكامؿ األكثر ىدفت ( Anderson ,2002)ن دراسة اندرسو
أىمية التي تساعدىـ عمى البقاء في مينتيـ كمعمميف كتزيد مف دافعية لمعمؿ، كقد أجريت الدراسة عمى 

ع كاستخدـ السؤاؿ المفتكح لجم كاركلينامعمما كمعممة مف مدارس مختمفة مف كالية جنكب (394عينة )
البيانات، كاستخدـ الباحث اختبارات االرتباط كتحميؿ التبايف األحادم. كأظيرت النتائج أف دافعية 
المعمميف كانت متكسطة، ككانت ىناؾ عكامؿ تزيد مف دافعيتو نحك العمؿ كتساعدىـ عمى البقاء في 

الراتب العالي كالصفكؼ كالبيئة اآلمنة النظيفة ك  المينة كىي: دعـ المديريف لممعمميف، كتعاكف الطمبة،
 .المنتظمة

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى عالقة الشعكر باالغتراب بالتحكـ  (2999) دراسة انكوني وكيمي
ككالة  11قائد لمشرطة لدل  272كالدافعية لتطبيؽ القانكف، كقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا 
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إف  إلى. كقد خمصت نتائجيا األمريكيةت المتحدة خاصة بتطبيؽ القانكف بجنكب مدينة ميشجف بالكاليا
 تطبيؽ القانكف. إلىىناؾ ارتباطان سالبا بيف كؿ مف الشعكر باالغتراب كالدافعية 

كتككنت عينة الدراسة   حكؿ الغياب عف العمؿ كالدافعية لإلنجاز،  (Parker, 1995) باركر دراسة
عرؼ عمى العالقة بيف الغياب عف العمؿ كمستكل كاستيدفت ىذه الدراسة محاكلة الت( فردَا. 475مف )

نتائج الدراسة أف مف أىـ أسباب غياب العماؿ تتحدد في انخفاض مستكيات  أظيرتأداء العمؿ، كقد 
الطرؽ  أفضؿالدافعية لدييـ كالبناء التنظيمي لمجاؿ العمؿ، خرجت الدراسة بافتراض مؤداه أف 

ارية لممنظمة كالتي عماؿ تتمثؿ في: تعديؿ مف السياسة اإلدكالكسائؿ المقترحة لمحد مف ظاىرة غياب ال
في صنع القرار، نظاـ  توالمكافئات. كضع أسس جديدة لنظاـ المكافئات، كمشاركترتبط بنظاـ 

 العالكات، كأحداث تعديالت في أسمكب العمؿ. 

كمستكيات  نمط القيادة كالدافعية بعنكاف (Litwin And Stringer, 1986) دراسة لتوين وسترنجر
ىدفت ىذه الدراسة إلى مالحظة أثر أنكاع القيادات المختمفة عمى األجكاء التنظيمية  ،األداء الكظيفي

طالبا بحيث ككنت ثالث مؤسسات  45المصطنعة كمستكيات األداء المختمفة.أجريت الدراسة عمى 
مف ىذه المؤسسات متنافسة في كضعية ذات ظاىرة كاقعة، كىي لعبة طريقة التصرؼ في الميمة تتض

كما أسندت ميمة تييئة النمط القيادم المناسب لرؤساء الشركات الثالث الذيف  ثالث أجكاء مختمفة
 كانكا أعضاء في ىيئة البحث:

نمط قيادم مبني عمى األمر كفرض القكانيف مع استعماؿ كسائؿ التيديد كالعقاب كعدـ المشاركة  .1
 في اتخاذ القرارات. 

 أساس العمؿ الجماعي التعاكني الديمقراطي كالمشاركة في اتخاذ القرارات. نمط قيادم مبني عمى .2

نمط قيادم يعتمد عمى تشجيع العماؿ ككضع أىدافيـ بأنفسيـ كأخذ مستكياتيـ إلنجاز األىداؼ  .3
تاحة الفرصة لإلبداع كركح المبادرة.  المحددة )المبادرة( كتحمؿ النتائج كا 

 ماط المطبقة تبيف أّف: نتائج الدراسة: بعد العمؿ حسب األن

 المنظمة )أ(: تتميز بجك تنظيمي تسمطي  -

 المنظمة )ب(: تتميز بجك تنظيمي اخكم ديمقراطي. -
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 المنظمة )ج(: تتميز بجك تنظيمي إنجازم.  -

الجك التسمطي السائد في المنظمة )أ(، أيقظ كأثار دافع القكة في حيف قمت الدكافع األخرل كاإلنجاز 
 كالتعاكف.

مجك االندماجي الديمقراطي السائد في المنظمة )ب( أثار الحاجة الى التعاكف كالمكدة بيف بالنسبة ل
 األفراد في حيف قمت الحاجة لمدكافع األخرل كالقكة كاإلنجاز. 

 أما الجانب اإلنجازم السائد في المنظمة )ج( فقد أثار الحاجة لإلنجاز دكف الدكافع االخرل.

 مبط انمٍبدٌة: سبت رات عاللة ببالندرا 1.1.1

 أواًل: الدراسات العربية:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ مستكل أنماط القيادة االداريو في كزاره الداخمية ( 1021النويقة ) دراسة
في األردف كأثرىا في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي مف خالؿ دراسة تطبيقيو عمى المكظفيف في مركز الكزارة 

استخدمت الدراسة منيجيو البحث الكصفي حيث تـ تصميـ  ،مكظفا (240في عماف كالبالغ عددىـ )
 ،استبانو لجمع البيانات حكؿ متغيرات الدراسة كالتي تـ تكزيعيا عمى كافو المكظفيف في مركز الكزارة

كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا  ،بعض جمع البيانات تـ تحميميا بالطرؽ االحصائيو المناسبة
كما أظيرت الدراسة  ،ألنماط القيادة كااللتزاـ التنظيمي حسب تقدير المستجيبيف كجكد مستكل مرتفع

 .كجكد اثر إيجابي ألنماط القيادة في تنظيـ إبعاد االلتزاـ التنظيمي

في مديريات  األنماط القيادية السائدة المسؤكليف ىىدفت الدراسة التعرؼ إل (1021دراسة الجمل )
الخميؿ كأثرىا عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل المرؤكسيف العامميف في التربية كالتعميـ في محافظة 

مديريات التربية كالتعميـ في المحافظة، كفقا لمتغيرات عدة ىي: )الجنس كالمسمى الكظيفي كالمؤىؿ 
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،  العممي كسنكات الخبرة كالمديرية التي يعمؿ بيا المرؤكس(.

( مرؤكسا/ة يعممكف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ، 318مجتمع الدراسة مف) كتككف
( فقرة، 40استخدمت استبانتاف: األكلى لقياس األنماط القيادية، كتككنت مف) كألغراض جمع البيانات

حجـ  %( مف22( فقرة أيضا، كبمغ حجـ العينة الدراسية)40كالثانية لتفكير اإلبداعي، كتككنت)
في مديريات التربية  المجتمع الكمي كقد بينت نتائج الدراسة إف األنماط القيادية السائدة لدل المسؤكلييف
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يميو النمط األكتكقراطي، كأخيرا  ،كالتعميـ في محافظة الخميؿ كانت عمى الترتيب: النمط الديمقراطي
ر اإلبداعي لدل المرؤكسيف العامميف النمط التسيبي، كأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى إف درجة التفكي

في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ كانت متكسطة، كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
احصائيو في درجة التفكير اإلبداعي لدل المرؤكسيف العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة 

في كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالمديرية(، كما الخميؿ تعزل لمتغيرات)الجنس كالمسمى الكظي
أشارت النتائج إلى كجكد ارتباط ضعيؼ ما بيف األنماط القيادية السائدة لدم المسؤكليف كدرجة التفكير 

  .اإلبداعي لدل المرؤكسيف العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ

متعرؼ عمى النمط القيادم لدل القيادات التربكية في دكلو ىدفت الدراسة ل (1021دراسة العجمي )
كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المناطؽ التعميمية كمديرم المدارس كمساعدييـ  ،الككيت

( إداريا في كزاره التربية 1572كعددىـ ) ،في جميع المناطؽ التعميمية في دكلو الككيت لمبنيف كالبنات
كتـ  ،ـ 2009/2010عمى رأس عمميـ بالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي  كالتعميـ كالمنتظميف

استخداـ أداه كصؼ فاعميو كتكييؼ القائد لتحديد السمكؾ القيادم المناسب لمحالة مقياس كالذم طكره 
كبعد إجراء المعالجات االحصائيو المناسبة أشارت النتائج إف ما  ،(1998 كالناجي ،المغيدم)كعربو 

% يستخدمكف  75.7% مف أفراد عينو الدراسة يستخدمكف النمط القيادم المسكؽ، كاف 21.7تو نسب
% النمط المفكض كحيث لـ يسجؿ النمط اآلمر أم تكرار.كما أشارت انو ال 2.6النمط المشارؾ كاف 

س يكجد اختالؼ في األنماط القيادية لدل القيادات التربكية في دكلو الككيت تبعا لمتغيرات الجن
  كالمؤىؿ العممي كالخبرة كالمسمى الكظيفي.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة لدل رؤساء األقساـ ( 1021دراسة درادكة )
االكاديمييف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ، كما ىدفت إلى معرفة درجة 

كالرتبة األكاديمية،  كالتخصص، مف متغير الجنس،اختالؼ كجيات النظر باختالؼ متغيرات كؿ 
( فقرة 30كعدد سنكات الخبرة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير استبانة نمكذج ىالبف المككف مف )

تغطي مجاالف ىما: )المبادأة في كضع اطار العمؿ، كاالعتبارية( كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا. 
ئة تدريس اختيرت بالطريقة العشكائية البسيطة مف مجتمع عضك ىي 280كتككنت عينة الدراسة مف 

( عضك مف أعضاء ىيئة التدريس كتشكؿ عينة الدراسة ما نسبتو 608الدراسة المككف مف )
%(مف مجتمع الدراسة كلإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 46)
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التبايف المتعدد، كاختبار تحميؿ التبايف الرباعي. كقد أشارت المعيارية، كما تـ استخداـ اختبار تحميؿ 
( كىك 340نتائج الدراسة إلى أف:المتكسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى درجة الممارسة )

قد احتؿ المرتبة األكلى  المباداة في كضع اطار العمؿ  يقابؿ التقدير درجة متكسطة كأف مجاؿ
(، كال 3.38في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ) االعتبارية ، كجاء مجاؿ(3.41بمتكسط حسابي )

( بيف تقديرات افراد عينة الدراسة α ≤ 0,05تكجد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل الداللة االحصائية )
ككؿ كال عمى المجاالت الفرعية تعزل لمتغيرات الدراسة)الجنس، التخصص، الرتبة االكاديمية، كعدد 

 . (الخبرةسنكات 

ىدفت الى معرفة العالقة بيف النمط القيادم السائد لمدير المؤسسة  ،(1020دراسة وسطاني )
استاذا، كتـ  149في ضكء مشركع المؤسسة، شممت عينة الدراسة  لألساتذةالتعميمية كدافعية االنجاز 

ت داللة احصائية بيف االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي، بينت النتائج انو تكجد عالقة قكية ذا
ديمقراطي، )النمط القيادم السائد لممدير كدافعية االنجاز لدل االساتذة، ككجكد اربعة انماط ادارية 

اكتكقراطي، فكضكم، مكقفي( كمستكل مرتبع لدافعية االنجاز لدل االساتذة في المؤسسات ذات النمط 
االساتذة في المؤسسات ذات النمط  الديمقراطي كالمكقفي، كمستكل منخفض لدافعية االنجاز لدل

 االكتكقراطي كالفكضكم.

إف نجاح أم مدرسة مرىكف بتكاجد قيادة فاعمة تعمؿ باستمرار مف اجؿ تفجير  (1020دراسة شرقي )
كمف أجؿ ىذا يجب أف يككف المدير  قدرات المعمميف لتطكير مياميـ باقصى ما تسمح بو امكاناتيـ،

طيط كتنظيـ كتكجيو أثناء العمؿ بالتعاكف مع المعمميف مف أجؿ الكصكؿ مممان بميارات القيادة مف تخ
ألى االىداؼ المشكدة، كتكمف مشكمة الدراسة في محاكلة التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف االنماط 

التسببي )كدافعية اإلنجاز لدل المعمميف اقيمت الدراسة  الديمقراطي، التسمطي، القيادية الثالث،
معمـ كمعممة تـ اختيارىـ  395ـ االبتدائي لكالية المسيمة، حيث بمغ حجـ العينة بمدارس التعمي

 عشكائيا، كاستخدـ الباحث االستبياف كأداة لجمع المعمكمات الالزمة لمدراسة.

 :كتكصمت الدراسة الى النتائج التالية SPSSكلقد تـ تحميؿ المعطيات بكاسطة برنامج 

الثالث، إال أف النمط القيادم الديمقراطي ىك السائد بكؿ المدارس اف ىناؾ تكافر لالنماط القيادية  .1
 محؿ الدراسة.
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ىناؾ عالقة ارتباطية مكجبة بيف النمط القيادم الديمقراطي كدافعية اإلنجاز في حيف كجكد   .2
 عالقة سالبة بيف نمطي القيادة الديكتاتكرم كالتسيبي كدافعية اإلنجاز لدل المعمميف.

 لة احصائية في دافعية اإلنجاز بيف الجنسييف لصالح االناث.كجكد فركؽ ذات دال .3

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في دافع اإلنجاز بيف المعمميف لكؿ مف متغيرم سنكات  .4
 التدريس كالمستكل التعميمي.

 الثانكيات لمديرم القيادم النمط ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى (1009دراسة شوشان )
 اإلجرائية المفاىيـ تحديد :النظرية الدراسة استيدفت حيث لدل األساتذة، افعية اإلنجازبد كعالقتو
 لمبيانات الكمي الفحص :الميدانية الدراسة كاستيدفت الدراسة، بيف متغيرات الخطية العالقة كصكرة

 أستاذا (160) مف متككنة عينة عمى الباحث تصميـ مف استمارتيف تطبيؽ األمبريقية عبر كالمعمكمات
 الفرضية تحقؽ :التالية النتائج إلى الباحث تكصؿ المناسبة، اإلحصائية األساليب استخداـ كبعد

 كدافعية الثانكيات لمديرم النمط القيادم بيف ارتباطية عالقة ىناؾ أف إلى الباحث تكصؿ إذ :األكلى
 كدافعية الثانكيات لمديرم يالديمقراط النمط طردم بيف ارتباط كجكد تأكد كبذلؾ األساتذة لدل اإلنجاز
 ارتباطيما تأكد الذل – كالتساىمي الدكتاتكرم – اآلخريف عكس النمطيف عمى األساتذة، لدل اإلنجاز
 ذات فركؽ تكجد ال أنو إلى الباحث تكصؿ إذ الثانية الفرضية تحقؽ دافعية اإلنجاز، عدـ مع عكسيا

 عف مكاف البعد ك الخبرة ك الجنس لمتغيرات لتعز  اإلنجاز دافعية في األساتذة بيف داللة إحصائية
  .العمؿ

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية المتبعة في منظمات ( 1001 ،دراسة )عباس
كاثر ىذه األنماط في مستكل الكالء التنظيمي لعماؿ منظمات القطاعيف العاـ  القطاعيف العاـ كالخاص

مى اثر بعض أنماط الشخصية كبعض المتغيرات الخارجية في إتباع كالخاص باالضافو إلى التعرؼ ع
القادة اإلدارييف احد أنماط القيادة االدرايو في منظمات القطاعيف العاـ كالخاص، كتكصمت ىذه الدراسة 

  :إلى العديد مف النتائج مف أىميا

خاص، كما يطبؽ نمط إف نمط قيادة عدـ التدخؿ اقؿ استخداما عند كؿ مف مديرم القطاع العاـ كال
القيادة التحكيمية في شركات القطاع الخاص بشكؿ اكبر مف شركات القطاع العاـ. إف نمط القيادة 
التحكيمية لو اثر إيجابي اكبر مف اثر نمط القيادة التبادلية في مستكل الكالء التنظيمي لعامؿ منظمات 



 
 

34 

الخارجية كالقكانيف كاالنظمو كالمركزية كاف ىناؾ عالقة بيف بعض المتغيرات  ،القاطع العاـ كالخاص
في اتخاذ القرارات كنطاؽ اإلشراؼ كبيف إتباع القادة اإلدارييف ألحد أنماط القيادة االداريو في منظمات 

  .القطاعيف العاـ كالخاص

عف العالقة بيف نمط مدير المدرسة القيادم حسب نمكذج ىيرسي كبالنشارد (1001اني )كدراسة الشو 
ية اإلنجاز بمدارس المراحؿ الثانكية بمحافظة جدة حيث استخدـ المنيج الكصفي االرتباطي كبيف دافع

 .لكشؼ العالقة بيف متغيرم الدراسة كتـ استخداـ استبانة قياس دافعية اإلنجاز مف قبؿ الباحث

ميو بعد أف بعد الثقة بالنفس كاف األعمى بيف أبعاد دافعية اإلنجاز ي :ككاف مف نتائج الدراسة ما يمي
إدراؾ أىمية الزمف ثـ االىتماـ بالتنافس، كتحقيؽ االمتياز فبعد الطمكح كالمثابرة، كأقميا بعد الشعكر 

 .بالمسؤكلية

تكصمت الدراسة إلى أف دافعية اإلنجاز لممعمميف أعمى في المدارس التي يككف فييا نمط مديرىا 
 مديرىا بالنمط اآلمر. القيادم ىك نمط التعكيض داخميا لدل المعمميف الذم يتسـ

ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بيف االنماط القيادية لمديرم المدارس ( 1001دراسة عياصرة )
الثانكية في االردف، كمستكل دافعية المعمميف نحك مينتيـ بصفتيـ معمميف في المدارس. تككنت عينة 

( مدرسة ثانكية، 76ية طبقية مف)( معمما كمعممة، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائ1141الدراسة مف )
كلجمع البيانات استخدـ الباحث استبانة لكصؼ االنماط القيادية، كلقياس دافعية اإلنجاز، كقد تكصمت 
النتائج الى أف النمط القيادم السائد لدل المديريف في المدارس الثانكية في االردف. ىك النمط 

كما تبيف أف ىناؾ  افعية المعمميف بشكؿ عاـ متكسط،الديمقراطي، يميو النمط التسيبي ,ككاف مستكل د
ارتباطا ايجابيا بيف النمط الديمقراطي لممديريف كمستكل دافعية المعمميف، كارتباطا سمبيا بيف النمط 

 .األكتكقراطي كالنمط التسيبي كمستكل دافعية المعمميف

داء الكظيفي مف كجو نظر بعنكاف: األنماط القيادية ك عالقتيا باأل ( 4006دراسة ) الشريف ، 
جامعو نايؼ لمعمكـ األمنية ، الرياض ، المممكة  : العامميف بإمارة مكة المكرمة ، مكاف إجراء الدراسة

العربية السعكدية ، ىدفت الػدراسة إلى : البحث في كيفية اختيار األنماط القيادية المالئمة لكؿ منظمة 
األداء الكظيفي ، تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف  ك األثر الذم تحدثو األنماط القيادية عمى
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، استخدـ الباحث  ٠٤٢في إمارة مكة المكرمة الذيف يشغمكف مدير إدارم ك رئيس قسـ ك عددىـ 
 .المنيج الكصفي عف طريؽ المدخؿ امسحي ، كقد أعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات

الدراسة التعرؼ عمى النمط القيادم كمستكل المشاركة في صنع  ىدفت ىذه (1001دراسة السمري )
القرارات األمنية في المديرية العامة لمجكازات، حيث استخدـ الباحث المنيج المسحي عمى العامميف في 

 المديرية العامة لمجكازات، ككانت أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة مايمي: 

شيكع النمط القيادم الديمقراطي في المديرية العامة لمجكازات، يميو اتفاؽ القادة كالمرؤكسيف عمى  .1
 النمط االتكقراطي عند صنع القرارات األمنية بالمديرية العامة لمجكازات. 

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط تقدير القادة، كمتكسط تقدير المرؤكسيف لمدل  .2
 إشراؾ المرؤكسيف في صنع القرارات األمنية. 

أف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف مشاركة المرؤكسيف في صنع القرارات األمنية، ىي: سرية  .3
القرار كخطكرتو، كعدـ تكافر القدرات كالخبرات كالميارات لدل المرؤكسيف، كضعؼ العمؿ بركح 

 الفريؽ، كاالتكالية بيف المرؤكسيف كاعتمادىـ عمى بعضيـ البعض. 

 ة:  الدراسات االجنبيثانيًا: 

تأثير سمككيات القادة عمى األتباع لتحقيؽ االلتزاـ  معرفةىدفت إلى  (Chong,2014)دراسة جكنغ 
معرفو تكتيكات التأثير التي تؤدم إلى االلتزاـ عمى المدل القصير كالمدل البعيد.  التنظيمي مف خالؿ

مميمو اآلثار  ككاف النداء كالضغط تكتيكات ،كأظيرت نتائج الدراسة إف جميع التكتيكات عقالنيو
يتـ تحديد ثالثة عكامؿ  ،باالعتماد عمى المسح كمتابعو البيانات المقابمة.المترتبة عمى االلتزاـ التنظيمي

كما أشارت النتائج إلى إف معظـ أساليب  .محدده في استخداـ تكتيكات التأثير عمى االلتزاـ التنظيمي
  التأثير عقالنيو كالتي تؤدم إلى التزاـ طكيؿ األمد.

ىدفت الدراسة إلى معرفو كيفيو تفاعؿ انظمو التحكـ القيادة كاالدراه  (Kleine,2014)دراسة كمييف 
كدراسة تمتد المعرفة القائمة مف  ،بنا عمى نمذجو المعادلة الييكمية .في عمميو خمؽ االلتزاـ التنظيمي

االلتزاـ التنظيمي  ا تحقؽخالؿ تحميؿ ما إذا كانت العالقات بيف أساليب القيادة في االداره العمي
كأشارت  ،شركات المانيو 294استنادا إلى عينو مف  .كبكساطو استخداـ عناصر رسميو كغرم رسميو
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ىي قادرة عمى نقؿ  ،مثؿ المكظفيف كالضكابط الثقافية ،النتائج إلى إف عناصر التحكـ غير الرسمو
  .يإيجابيا سمككيات القيادة كتؤثر عمى تنميو االلتزاـ التنظيم

ىدفت ىذه الدراسة لمتحقيؽ في  (2011Raja, & Palanichamy,دراسة رجا و بالنكامي )
سمككيات القيادة األكثر تفضيال بيف أنماط القيادة التحكيمية كالمعامالت كأثره عمى االلتزاـ التنظيمي 

مف بيف  158( مف خالؿ عينو مف BHELلممكظفيف العامميف في شركو بيرات لمكيربائيات اليندية )
، كتحميؿ االرتباط ANOVA كاستخدمت أدكات احصائيو مثؿ .كبار الميندسيف كالميندسيف المتدربيف

كاالنحدار لتحميؿ معرفو ما إذا كاف ىناؾ أم اختالؼ كبير في أساليب القيادة عمى أساس المكقؼ 
تائج الدراسة إلى انو كخمصت ن .كمعرفو درجو االرتباط بيف أساليب القيادة المفضؿ كااللتزاـ التنظيمي

  ىناؾ تأثير كبير ألساليب القيادة في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي.

ىدفت الدراسة إلى فحص العالقة بيف السمكؾ القيادم كالرضا عف  (Teska, 2003)تيسكا  دراسة
ذكم الخبرة في العمؿ االدرام كالذيف  (نمط االتصاؿ حيث اختار الباحث العينة مف مديرم )ديتركيت

( عاما. كقد تكصمت الدراسة إلى إف أساليب كاستراتيجيات االتصاؿ 60-51تتراكح أعمارىـ بيف )
أضافو إلى  ،ككذلؾ تعكس المناخ التعميمي الذم يقكده المدير ،المستخدمة تعكس الشخصية الفردية

كاالمانو ككذلؾ الصدؽ  ،التأكيد عمى إف نمط االتصاؿ فعاؿ يركز عمى قدره اإلصغاء بتركيز اآلخريف
  .في االتصاؿ يعداف مف العكامؿ الحاسمة اليامة في تقرير مدا فعاليتو

 : انتعمٍب عهى انذراسبت انسببمة ..1.1

(، 2009ركزت الدراسات السابقة عمى دافعية االنجاز كعالقتيا بالنمط القيادم كما في دراسة شكشاف )
فية االنجاز كالنمط القيادم المتبع، ( التي ركزت ايضا عف العالقة بيف دا2010كدراسة كسطاني)

( كدراسة 2004( ستراؾ )2012كتطرقت الدراسات االخرل الى النمط القيادم المتبع كدراسة درادكة )
( 2010( كدراسة شرقي )2012( فيما ركزت دراسة سالـ )2003( كاالسمرم )2004عياصرة )

 النجاز.( عمى الدافعية ل2000( كالمشعاف )2002كدراسة عبد الحميد )

، االرتباطياتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار المنيج المتبع كىك المنيج الكصفي 
 كذلؾ في استخداـ االستبانو كاداة لمدراسة، كفي بعض المتغيرات كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي.
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كجكد فركؽ لدافعية لالنجاز  (2014دراسة أبك عبيد )ككانت اىـ نتائج الدراسات السابقة كما يمي: 
دراسة سالـ ، سنكات الخدمة، كالمديرية(، كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس (تعزم لممتغيريف

 ،(2005دراسة الطكاب )، عالقة ارتباطيو عكسية بيف دافعية اإلنجاز كمكضع الضبط كد(. كج2012)
( 2002دراسة عبد الحميد ) يات الذكاء.إف تأثير دافعيو اإلنجاز في التحصيؿ اليختمؼ باختالؼ مستك 

في حيف ال عالقة بيف دافعية المرأة لالنجاز ككؿ مف تككيد الذات كالعمر. كتزداد ىذه الدافعية لدل 
(  أف ىناؾ عالقة 1991دراسة محمد )ك  ،(2000دراسة المشعاف ) ،الجنسييف مع ارتفاع مستكل التعميـ

( ىناؾ ارتباطان سالبا بيف كؿ 1999دراسة انككني ككيمي ). فسمكجبة بيف الدافعية النجاز كالثقة بالن
الطرؽ  أفضؿأف ( Parker, 1995) قاـ باركر تطبيؽ القانكف. إلىمف الشعكر باالغتراب كالدافعية 

كالكسائؿ المقترحة لمحد مف ظاىرة غياب العماؿ تتمثؿ في: تعديؿ مف السياسة اإلدارية لممنظمة كالتي 
 فئات. ترتبط بنظاـ المكا

(كجكد اثر إيجابي ألنماط 2010دراسة شرقي )ك  ،(2010دراسة كسطاني )(، ك 2015النكيقة ) دراسة
كجكد ارتباط ضعيؼ ما بيف األنماط ( 2014، دراسة الجمؿ )القيادة في تنظيـ إبعاد االلتزاـ التنظيمي

األنماط القيادية لدل ال يكجد اختالؼ في ( 2014، دراسة العجمي )القيادية السائدة لدم المسؤكليف
دراسة درادكة  القيادات التربكية تبعا لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة كالمسمى الكظيفي.

فركؽ تعزل لمتغيرات الدراسة)الجنس، التخصص، كجكد  عدـ ،( 2009دراسة شكشاف )، ك (2012)
النمط القيادم السائد. ىك النمط ( أف 2004دراسة عياصرة )(. الرتبة االكاديمية، كعدد سنكات الخبرة

( شيكع النمط القيادم الديمقراطي في المديرية 2003دراسة األسمرم ) .الديمقراطي، يميو النمط التسيبي
 .  العامة لمجكازات، يميو النمط االتكقراطي عند صنع القرارات األمنية بالمديرية العامة لمجكازات
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 اتواإلخراء انطرٌمة: انثبنث انفصم

 

 .الدراسة منيج -

 

 .الدراسة مجتمع -
 

 .الدراسة عينة -

 

 .الدراسة أدوات -
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 :  الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، كمػػف ذلػػؾ تعريػػؼ مػػنيج  لمخطػػكات يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان 
عػػداد أداة الدراسة)االسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف  الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا 

صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي معالجػػة النتػػائج، 
 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 انذراسة منهح 2 .1

حتػػى يػػتمكف مػػف  ،االرتبػػاطيمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي 
اللػػو التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف دافعيػػة اإلنجػػاز كاالنمػػاط القياديػػة لػػدل منتسػػبي مؤسسػػة الشػػرطة فػػي خ

ضػػكاحي القػػدس  كىػػك مػػف أكثػػر أسػػاليب البحػػث العممػػي اسػػتخداما خاصػػة فػػي مجػػاؿ العمػػـك اإلنسػػانية 
مػػؾ كيمكػػف بكاسػػطتو معرفػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ ثمػػة عالقػػة بػػيف متغيػػريف أك أكثػػر ، كمػػف ثػػـ معرفػػة درجػػة ت

 (1995،261العالقة . )العساؼ،

( إلػػى إف األسػػمكب الكصػػفي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي 2005كيشػػير عبيػػدات كّاخػػركف)
الكاقع، كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان ، كيعبر عنو تعبيران كيفيان كا تعبيرَا كميان ، فػالتعبير الكيفػي يصػؼ لنػا 

ي فيعطينػػا كصػػفان رقميػػان يكضػػح مقػػدار ىػػذه الظػػاىرة أك الظػػاىرة كيكضػػح خصائصػػيا إمػػا التعبيػػر الكمػػ
 ات ارتباطيا مع الظاىرة المختمفة األخرل.حجميا كدرج

 كيعرؼ المنيج الكصفي االرتباطي 

 انذراسة مدتمع 1 .1

مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف منتسػػػبي مؤسسػػػة الشػػػرطة الفمسػػػطينية فػػػي مديريػػػة شػػػرطة ضػػػكاحي القػػػدس،  تكػػػكف
 .في جميع المراكز ك اإلدارات كاالقساـ  ان ( منتسب200كالبالغ عددىـ )
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 انذراسة عٍنة 1 .1

( يكضح 1.3تـ اختيارىـ بطريقة العينة المتاحة، كالجداكؿ ) ( منتسبان 168اشتممت عينة الدراسة عمى )
 .تكزيع أفراد عينة الدراسة

 انذراسة عٍنة أفراد متغٍرات وصف 1 .1

 .الدراسة متغيرات سبح الدراسة عينة أفراد توزيع(: 3.5) رقم جدول
 المئوية النسبة العدد المستوى المتغير

 18.5 31 أقؿ مف ثانكم المؤىل العممي

 38.1 64 ثانكية عامة

 9.5 16 دبمـك

 29.8 50 بكالكريكس

 4.2 7 ماجستير فأكثر

 6.5 11 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخدمة

 13.1 22 سنة 10-6مف 

 80.4 135 سنة فأكثر 11

 20.2 34 أقؿ مف مساعد لرتبة العسكريةا

 38.7 65 مالـز-مساعد

 30.4 51 نقيب-مالـز أكؿ

 10.7 18 رائد فما فكؽ

 

 أدوات انذراسة  1.1

ستخدـ الباحث االستبياف كأداة لجمع المعمكمات الالزمة لمدراسة حيث الغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة 
 (.2009عمار شكشاف )االستبياف باالعتماد عمى دراسة  تطكير تـ

 -كقد اشتمؿ االستبياف عمى جزئيف رئيسيف ىما:

 مقياس دافعية اإلنجاز.. أ

 كمقياس األنماط القيادية. . ب



 
 

41 

 األداة صذق 6.1

 ذكم مف المحكميف مف كمجمكعة المشرؼ عمى بعرضيا الدراسة أداة صدؽ مف التحقؽ تـك  
طمب  كعددىـ عشرة، ك لمحكميفالباحث االستباف عمى عدد مف ا ، حيث كزعكالخبرة االختصاص

منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل 
ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة  ككفؽ ،شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 (.1رقـ)ممحؽ  النيائية بصكرتيا االستبانة إخراج تـ المالحظات ىذه

 االسػتبانة لفقػرات بيرسػكف االرتبػاط معامػؿ بحسػاب أيضػان  األداة صػدؽ مػف التحقػؽ تػـ أخػرل ناحيػة مػف
 ىنػاؾ أف عمػى كيػدؿ االسػتبانة فقػرات جميػع فػي إحصائية داللة كجكد كاتضح لألداة، الكمية الدرجة مع

 :ذلؾ تبيف التالية كالجداكؿ. الفقرات بيف داخمي التساؽ

( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) (:1.1)ل رقم جدو
 .فقرات دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

1 0.265
**

 0.000 04 0.422
**

 0.000 72 0.350
**

 0.000 

2 0.480
**

 0.000 01 0.378
**

 0.000 73 0.420
**

 0.000 

3 0.375
**

 0.000 01 0.475
**

 0.000 74 0.444
**

 0.000 

4 0.417
**

 0.000 02 0.455
**

 0.000 40 0.372
**

 0.000 

5 0.480
**

 0.000 03 0.570
**

 0.000 40 0.327
**

 0.000 

6 0.464
**

 0.000 04 0.448
**

 0.000 47 0.488
**

 0.000 

7 0.475
**

 0.000 70 0.499
**

 0.000 44 0.471
**

 0.000 

8 0.528
**

 0.000 70 0.257
**

 0.000 44 0.414
**

 0.000 

9 0.489
**

 0.000 77 0.217
**

 0.001 41 0.171
**

 0.000 

11 0.447
**

 0.000 74 0.240
**

 0.007 41 0.237
**

 0.007 

11 0.470
**

 0.000 74 0.400
**

 0.000 42 0.313
**

 0.000 

12 0.371
**

 0.000 71 0.484
**

 0.000 43 0.462
**

 0.000 

13 0.459
**

 0.000 71 0.341
**

 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 



 
 

42 

( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 1.1)رقم جدول 
 فقرات االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة الرقم
 اإلحصائية

0 0.210
**

 0.001 04 0.386
**

 0.000 72 0.421
**

 0.000 

7 0.385
**

 0.000 01 0.334
**

 0.000 73 0.318
**

 0.000 

4 0.463
**

 0.000 01 0.293
**

 0.000 74 0.214
**

 0.001 

4 0.340
**

 0.000 02 0.290
**

 0.000 40 0.350
**

 0.000 

1 0.348
**

 0.000 03 0.314
**

 0.000 40 0.333
**

 0.000 

1 0.179
*
 0.070 04 0.311

**
 0.000 47 0.322

**
 0.000 

2 0.359
**

 0.000 70 0.219
**

 0.004 44 0.287
**

 0.000 

3 0.332
**

 0.000 70 0.293
**

 0.000 44 0.322
**

 0.000 

4 0.416
**

 0.000 77 0.536
**

 0.000 41 0.410
**

 0.000 

00 0.351
**

 0.000 74 0.436
**

 0.000 41 0.449
**

 0.000 

00 0.303
**

 0.000 74 0.429
**

 0.000 42 0.362
**

 0.000 

07 0.485
**

 0.000 71 0.311
**

 0.000 43 0.302
**

 0.000 

04 0.309
**

 0.000 71 0.334
**

 0.000 44 0.415
**

 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  انذراسة ثابت 2 .1

لمجاالت  التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،ب قاـ الباحث
الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لمستكل دافعية االنجاز لدل منتسبي 

كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه  (،0.894نماط القيادية )كلأل ،(0.810مؤسسة الشرطة الفمسطينية )
 االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.
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 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 1.1)رقم جدول 

 

 

 انذراسة إخراءات 1 .1

 أفػراد عمػى األداة بتطبيػؽ الباحػث قػاـ الدراسػة، عينػة كتحديػد الدراسػة، أداة كثبػات صػدؽ مػف التأكػد بعد
 بطريقػػة عمييػػا إجػػابتيـ بعػػد نػػةالعي أفػػراد مػػف االسػػتبانة تجميػػع عمميػػة اكتممػػت أف كبعػػد الدراسػػة، عينػػة

: اإلحصػػػائي لمتحميػػػؿ خضػػػعت كالتػػػي الصػػػالحة المسػػػتردة االسػػػتبانة عػػػدد أف لمباحػػػث تبػػػيف صػػػحيحة،
 .استبانو( 168)

 اإلحصبئٍة انمعبندة  9 .1

 تمييػػدا كذلػػؾ ،(معينػػة أرقامػػا إعطائيػػا) ترميزىػػا تػػـ لمتحميػػؿ صػػالحيتيا مػػف كالتأكػػداالسػػتبانة  جمػػع بعػػد
 البيانػػات كتحميػػؿ المناسػػبة، اإلحصػػائية المعالجػػات إلجػػراء اآللػػي الحاسػػكب جيػػاز إلػػى يػػابيانات إلدخػػاؿ

 المتكسػػػطات باسػػتخراج لمبيانػػػات اإلحصػػائية المعالجػػػة تمػػت كقػػد الدراسػػػة، بيانػػات الدراسػػػة ألسػػئمة كفقػػا
 التبايف تباركاخ ،(t- test( )ت) كاختبار االستبانة، فقرات مف فقرة لكؿ المعيارية كاالنحرافات الحسابية
 ألفػػػػػا كركنبػػػػػاخ الثبػػػػػات كمعادلػػػػػة بيرسػػػػػكف، ارتبػػػػػاط كمعامػػػػػؿ ،(One Way ANOVA) األحػػػػػادم

(Cronbach Alpha)، اإلحصػائية الػرـز باسػتخداـ كذلػؾ (SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
 

 معامل الثبات المجاالت

 0.810 مستكل دافعية اإلنجاز

 0.800 النمط الديمقراطي االنماط القيادية

 0.836 النمط الدكتاتكرم

 0.787 النمط التسيبي

 0.894 الدرجة الكمية
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 نتبئح انذراسة: انفصم انرابع

 

 عرض النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة.-

 

 عرض النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة. -
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 الرابع الفصل

____________________________________________________  

 الدراسة نتائج

 تمهٍذ 2 .1

دافعية   تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكضكع الدراسة كىك

ط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة االنجاز وعالقتيا بالنما

كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  ضواحي القدس

البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة 

 اد الدرجات التالية:الدراسة تـ اعتم

 الحسابي متوسطيا مدى الدرجة

 فأقؿ 2333 منخفضة

 3367-2334 متكسطة

 فأعمى 3368 عالية

 

 :انذراسة أسئهة نتبئح 1 .1

 : األول ببنسؤال انمتعهمة اننتبئح 2.1.1

دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي مستوى ما 
 ؟ القدس
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 السػػتجابات المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات بحسػػاب الباحػػث قػػاـ السػػؤاؿ ىػػذا عػػف لإلجابػػة
دافعيػة االنجػاز لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة  عػف تعبػر التػي االسػتبانة فقػرات عمػى الدراسة عينة أفراد

 . الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس

 الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 3.6) رقم جدول
 دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدسل

 الرقم

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.575 4.57 أقـك بعممي كما يمميو عمي كاجبي 9

 عالية 0.577 4.55 لكاممة تجاه عمميأتحمؿ المسؤكلية ا 11

 عالية 0.608 4.54 أشعر باالعتزاز كمما كانت نتائج زمالئي جيدة 12

 عالية 0.682 4.54 أتعاطؼ مع زمالئي حيف يمركا بظركؼ صعبة 27

 عالية 0.666 4.51 أسعى بجد لمتحسيف مف أدائي 8

 عالية 0.579 4.49 أبذؿ أقصى طاقتي لتحقيؽ طمكحاتي 17

 عالية 0.757 4.46 اعتز بككني شرطيان  3

 عالية 0.586 4.43 أكاظب عمى أكقات الدكاـ في المؤسسة 11

 عالية 0.577 4.38 أتعاكف مع الزمالء في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 16

 عالية 0.804 4.35 أحب عممي 2

 عالية 1.078 4.35 اعتقد اف الكصكؿ إلى مركز مرمكؽ يككف بالجد كالعمؿ 26

 عالية 0.844 4.33 أسعى باستمرار لبناء عالقات جيدة مع زمالئي 19

 عالية 0.879 4.33 ثقة المسؤكؿ بي يحفزني لتقديـ األفضؿ 32

 عالية 0.791 4.26 أشعر بالرضا عف أدائي في العمؿ 18

 عالية 0.920 4.23 أفضؿ التعاكف مع اآلخريف بدؿ مف منافستيـ 25

 عالية 0.760 4.20 الثقة كالتقديرعالقتي مع رئيسي تسكدييا  5

 عالية 1.072 4.19 اخترت مينة الشرطة عف قناعة كحب ليا 33

 عالية 0.758 4.17 شعكرم بالمسؤكلية تجاه زمالئي يدفعني لمعمؿ بجد 38

 عالية 0.801 4.15 أحاكؿ الكصكؿ إلى ما أرغب فيو في كقت قياسي 28

 عالية 0.722 4.13 ان النقد االيجابي البناء يزيدني إصرار  31

 عالية 0.795 4.09 ف مصمما عمى عمموك أنجز أكثر مما أك 7

 عالية 0.827 4.07 أشجع زمالئي كادفعيـ باستمرار باف يككنكا األفضؿ 37

 عالية 0.978 4.04 استطيع العمؿ لكقت طكيؿ 13

 عالية 0.909 4.00 يتقبؿ زمالئي أرائي 15
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 الرقم

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.245 3.98 ؾ شيادة عممية عاليةاعتقد باف المستقبؿ لمف يمم 36

 عالية 1.197 3.90 الزيادة في الراتب تدفعني إلى القياـ بكاجبي 31

 عالية 1.067 3.83 أشعر بأف مينتي تقابؿ باحتراـ 14

 عالية 1.136 3.83 استقرارم الميني يزيد مف عطائي 24

 عالية 1.229 3.71 اشعر أف مؤسسة الشرطة لـ تعد تؤدم رسالتيا 35

 عالية 1.249 3.68 ال أفكر في تغيير مكاف عممي 6

 متوسطة 1.279 3.58 اعمؿ بمينة الشرطة لقمة البدائؿ 34

 متوسطة 1.089 3.51 أشعر بالطمأنينة في عممي 4

 متوسطة 1.316 3.23 أتضايؽ كمما تأىبت لمذىاب إلى عممي 1

 متوسطة 1.506 2.96 يالراتب التقاعدم يشعرني باالطمئناف لبقية حيات 21

 متوسطة 1.104 2.70 اكتظاظ األقساـ يشعرني باإلحباط 29

 متوسطة 1.178 2.54 نظرة المجتمع إلى الشرطة تشعرني باالحباط 21

 متوسطة 1.290 2.47 نظاـ الحكافز المتبع يجعمني راضي عف العمؿ 23

 توسطةم 1.261 2.46 ظركفي المادية غير مساعدة عمى األداء الجيد 22

 عالية 0.34 3.94 الكمية الدرجة3

 

 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية فػي مديريػة شػرطة ضػكاحي  عمى الدراسة عينة

 أف عمػػػى يػػػدؿ كىػػػذا( 13343) معيػػػارم كانحػػػراؼ( 3393)ميػػػةالك لمدرجػػػة الحسػػػابي المتكسػػػط أفالقػػػدس 
 بدرجػة جػاءدافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضػكاحي القػدس 

 .عالية

( فقرات جػاءت بدرجػة 8( فقرة جاءت بدرجة عالية ك)30( أف )1.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )كما 
(، 4.57عمػى أعمػى متكسػط حسػابي )   قكـ بعممي كمػا يمميػو عمػي كاجبػيأ   متكسطة. كحصمت الفقرة

ظركفػي   (. كحصػمت الفقػرة4.55بمتكسػط حسػابي )  أتحمؿ المسؤكلية الكاممة تجاه عممػي  كيمييا فقرة
نظػاـ الحػكافز   (، يمييػا الفقػرة2.46عمى أقؿ متكسط حسػابي )  المادية غير مساعدة عمى األداء الجيد

 (.2.47بمتكسط حسابي )  راضي عف العمؿالمتبع يجعمني 
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 : انثبنً ببنسؤال انمتعهمة اننتبئح 1.1.1

 ؟ االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس ما 

 السػػتجابات المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات بحسػػاب الباحػػث قػػاـ السػػؤاؿ ىػػذا عػػف لإلجابػػة
االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة  عف تعبر التي االستبانة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد

 . الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس

 الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 4.6)رقم  جدول
الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي  االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة لمجاالت

 القدس

 الرقم
 الدرجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجاالت

 عالية 0.643 3.77 الديمقراطي النمط 1

 متوسطة 0.613 3.10 الدكتاتكرم النمط 2

 متوسطة 0.774 2.81 التسيبي النمط 3

 متوسطة 0.39 3.33 الكمية الدرجة

 

 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ لجدكؿا مف يالحظ
االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي  عمى الدراسة عينة

 أف عمػػػى يػػػدؿ كىػػػذا( 13386) معيػػػارم كانحػػػراؼ( 3333)الكميػػػة لمدرجػػػة الحسػػػابي المتكسػػػط أف القػػػدس
 جػػاءت االنمػػاط القياديػػة لػػدل منتسػػبي مؤسسػػة الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مديريػػة شػػرطة ضػػكاحي القػػدس

أم ،(33719) كمقداره حسابي متكسط أعمى عمى الديمقراطي النمط مجاؿ حصؿ كلقد. متكسطة بدرجة
 التسػػػيبي الػػػنمط، يميػػػو الػػػدكتاتكرم الػػػنمط مجػػػاؿ كيميػػػو انػػػو الػػػنمط السػػػائد لػػػدل شػػػرطة ضػػػكاحي القػػػدس،

 .متكسطة كبدرجة
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 عمػى الدراسػة عينػة أفػراد السػتجابات المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات بحسػاب الباحػث كقاـ
 . مجاؿ النمط الديمقراطي عف تعبر التي االستبانة فقرات

 لمجال الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5.6)رقم  جدول
 الديمقراطي مطالن

 الرقم

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.745 4.41  .أفضؿ العمؿ مع مسؤكؿ يقدر مشاعرم 1

 عالية 1.027 4.01 يعمؿ المسؤكؿ عمى مساعدتي في تخطي العقبات التي تكاجيني. 2

 عالية 0.997 4.00 .أتكاصؿ مع المسؤكؿ بكؿ سيكلة 6

 عالية 0.957 3.89 .بالمسؤكؿ عالقات إنسانية حسنة تربطني 5

 عالية 1.190 3.86 .يحتـر المسؤكؿ أراء األفراد كيناقشيا 7

 عالية 0.987 3.86 .يثني المسؤكؿ عمى االقتراحات الجيدة 12

 عالية 0.911 3.82 .أجد المسئكؿ زميال لي أكثر منو رئيسا 4

 عالية 1.027 3.79 .يتعامؿ مع االفراد بأسمكب كدم 9

 عالية 0.963 3.76 .يشعرني المسؤكؿ بالثقة في نفسي كفي قدراتي 13

 عالية 1.062 3.71 يحاكؿ احتكاء الخالفات كيعمؿ عمى التقميؿ منيا. 16

 متوسطة 1.188 3.62 يعتمد المسؤكؿ الشكرل في العمؿ. 8

 متوسطة 1.122 3.60 يزكر المسؤكؿ االفراد في أقساميـ كيقـك بتكجيييـ 11

 متوسطة 1.035 3.58 ييتـ المسؤكؿ بالنشاطات داخؿ المؤسسة. 15

 متوسطة 1.083 3.51 .يتعامؿ المسؤكؿ بمكضكعية في مسالة الثكاب كالعقاب 14

 متوسطة 1.038 3.50 .يتجاكز المسؤكؿ عف أخطائي الصغيرة 17

 متوسطة 1.253 3.26 .يتعامؿ المسؤكؿ مع الجميع بالمساكاة 11

 متوسطة 1.075 3.07 .عمؿ المسؤكؿ عمى إشباع حاجاتيي 3

 عالية 0.64884 3.7199 الكمية الدرجة

 

 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
 كانحػػػراؼ (3371)الكميػػػة لمدرجػػػة الحسػػػابي المتكسػػػط أف الػػػديمقراطي الػػػنمط مجػػػاؿ عمػػػى الدراسػػػة عينػػػة

 .عالية بدرجة جاء مجاؿ النمط الديمقراطي أف عمى يدؿ كىذا( 13648) معيارم
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( فقػػرات جػػاءت 7( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة ك)10( أف )3.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
عمػى أعمػى متكسػط حسػابي   أفضؿ العمؿ مع مسؤكؿ يقدر مشػاعرم  بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة

بمتكسػػػط   يعمػػػؿ المسػػػؤكؿ عمػػػى مسػػػاعدتي فػػػي تخطػػػي العقبػػػات التػػػي تػػػكاجيني  مييػػػا فقػػػرة(، كي4.41)
عمػػػى أقػػػؿ متكسػػػط حسػػػابي   يعمػػػؿ المسػػػؤكؿ عمػػػى إشػػػباع حاجػػػاتي  (. كحصػػػمت الفقػػػرة4.01حسػػابي )

 (.3.26بمتكسط حسابي )  يتعامؿ المسؤكؿ مع الجميع بالمساكاة  (، يمييا الفقرة3.07)

 عمػى الدراسػة عينػة أفػراد السػتجابات المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية اتالمتكسػط بحسػاب الباحػث كقاـ
  مجاؿ النمط الدكتاتكرم. عف تعبر التي االستبانة فقرات

مط نمل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 6.6)رقم  جدول
 الدكتاتوري

 الرقم

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.186 3.73 .ارجع إلى المسؤكؿ في كؿ عمؿ أكد القياـ بو 15
 متوسطة 0.972 3.54 .يمتـز المسؤكؿ بحرفية التعميمات كعدـ الخركج عمييا 13
 متوسطة 1.225 3.41 .يغمب عمى العالقات داخؿ المؤسسة الطابع الرسمي 11
 متوسطة 1.181 3.33 .يكثر المسؤكؿ مف االنتقادات 14
 متوسطة 1.239 3.20 .ال يسمح المسؤكؿ باالعتراض عمى قدراتو 6
 متوسطة 1.219 3.15 .يرضي المسؤكؿ رؤسائو عمى حساب رضا مرؤكسيو 8
 متوسطة 1.184 3.15 .غياب المسؤكؿ يجعؿ األفراد يتياكنكف في عمميـ 9
 متوسطة 1.171 3.08 .يتقيد المسؤكؿ باألمكر الركتينية التفصيمية 5
 متوسطة 1.296 3.07 .ال يعيرني المسئكؿ أم اىتماـ مادم أك معنكم 1

 متوسطة 1.356 2.90 .يسكد المؤسسة أخالؽ التممؽ كالتزلؼ كالنفاؽ لممسؤكؿ 12
 متوسطة 1.153 2.86 .يبدم الجميع فرحتو بغياب المسؤكؿ 11
 متوسطة 1.210 2.82 .ال يتكاصؿ المسؤكؿ مع اإلفراد خارج أكقات العمؿ 2
 متوسطة 1.252 2.81 .بالعمؿ كال ييمو غيره ال ييتـ المسؤكؿ إال 3
 متوسطة 1.255 2.80 .يتصيد المسؤكؿ األخطاء كتقصير االفراد 7
 متوسطة 1.258 2.68 .يعتبر المسؤكؿ نفسو فكؽ الجميع 4

 متوسطة 0.66846 3.1024 الدرجة الكمية
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 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر لذما السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
 كانحػػػػراؼ( 3311)الكميػػػػة لمدرجػػػة الحسػػػػابي المتكسػػػط أفمجػػػػاؿ الػػػنمط الػػػػدكتاتكرم  عمػػػى الدراسػػػػة عينػػػة

 .متكسطة بدرجة جاءت مجاؿ النمط الدكتاتكرم أف عمى يدؿ كىذا( 13668) معيارم

( فقرة جاءت بدرجة 14( أف فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية ك)4.4قـ )كما كتشير النتائج في الجدكؿ ر 
عمػى أعمػى متكسػط حسػابي   ارجع إلى المسػؤكؿ فػي كػؿ عمػؿ أكد القيػاـ بػو  متكسطة. كحصمت الفقرة

(. 3.54بمتكسط حسابي )  يمتـز المسؤكؿ بحرفية التعميمات كعدـ الخركج عمييا  (، كيمييا فقرة3.73)
  (، يمييػػا الفقػػرة2.68عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )  بػػر المسػػؤكؿ نفسػػو فػػكؽ الجميػػعيعت  كحصػػمت الفقػػرة

 (.2.80بمتكسط حسابي )  يتصيد المسؤكؿ األخطاء كتقصير االفراد

 عمػى الدراسػة عينػة أفػراد السػتجابات المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات بحسػاب الباحػث كقاـ
 . لنمط التسيبيمجاؿ ا عف تعبر التي االستبانة فقرات

مجال ل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7.6) رقم جدول
 النمط التسيبي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.270 3.43 .يحاكؿ المسؤكؿ أرضاء الجميع 7
 متوسطة 1.245 3.01 امره.المسؤكؿ غامض في تعميماتو كأك  3
يعطي المسؤكؿ الحرية لمجميع في تنفيذ ما يريدكف كباألسمكب  5

 .الذم يعتقدكنو صحيحا
 متوسطة 1.181 2.97

 متوسطة 1.166 2.73 .المسؤكؿ غير حاـز كيتردد في أرائو 2
 متوسطة 1.191 2.71 يكثر المسؤكؿ مف العيابات. 1
 متوسطة 1.315 2.67 .حرية غير المضبكطةيتسـ مناخ المؤسسة بالفكضى كال 6
 متوسطة 1.281 2.49 .يسكد المؤسسة التسيب كالفكضى 4

 متوسطة 0.72910 2.8588 الدرجة الكمية
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 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
 معيػارم كانحػراؼ( 2385)الكميػة لمدرجػة الحسػابي المتكسػط فأ مجػاؿ الػنمط التسػيبي عمى الدراسة عينة

 .متكسطة بدرجة جاء مجاؿ النمط التسيبي أف عمى يدؿ كىذا( 13729)

  ( أف جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة5.4تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كمػػا 
المسػػؤكؿ غػػامض   كيمييػا فقػػرة (،3.43عمػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )  يحػاكؿ المسػػؤكؿ أرضػػاء الجميػػع

  يسػػػكد المؤسسػػػة التسػػػيب كالفكضػػػى  (. كحصػػػمت الفقػػػرة3.01بمتكسػػػط حسػػػابي )  فػػػي تعميماتػػػو كأكامػػػره
يتسػػػػػـ منػػػػػاخ المؤسسػػػػػة بالفكضػػػػػى كالحريػػػػػة غيػػػػػر   (، يمييػػػػػا الفقػػػػػرة2.49عمػػػػػى أقػػػػػؿ متكسػػػػػط حسػػػػػابي )

 (.2.67بمتكسط حسابي )  المضبكطة

 : ثبنثان ببنسؤال انمتعهمة اننتبئح 1.1.1

ىل توجد فروق في متوسطات دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية 
 ضواحي القدس باختالف متغيرات الدراسة وىي: المؤىل العممي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية ؟

  ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى الفرضيات التالية:

  :االولى الفرضية نتائج

فــي دافعيــة االنجــاز لــدى ( α ≥ 0.05) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــو ذات فــروق توجــد ال 
  منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى لمتغير المؤىل العممي

ى عمػ الدراسػة عينػة أفػراد السػتجابة الحسػابية المتكسػطات حسػاب تػـ االكلػى الصػفرية الفرضية كلفحص
دافعيػػة االنجػػػاز لػػدل منتسػػػبي مؤسسػػة الشػػػرطة الفمسػػطينية فػػػي مديريػػة شػػػرطة ضػػكاحي القػػػدس حسػػػب 

 (.6.4) رقـ الجدكؿ. متغير المؤىؿ العممي
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دافعية ل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8.1)رقم  جدول
نية في مديرية شرطة ضواحي القدس حسب متغير االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطي

 المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.28841 3.8913 31 أقؿ مف ثانكم
 0.32337 3.9967 64 ثانكية عامة

 0.31906 4.1036 16 دبمـك
 0.39712 3.8642 50 بكالكريكس

 0.20745 3.7932 7 ماجستير فأكثر
دافعيػة االنجػاز لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة  فػي ظاىريػة فػركؽ كجػكد (1.4) رقػـ الجدكؿ مف يالحظ

 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،الفمسطينية فػي مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػي
 (:7.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ

في دافعية االنجاز  العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (9.1)رقم  لجدو
لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير المؤىل 

 العممي

 مجموع التباين مصدر
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  ف قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 لداللةا

 2.510 0.286 4 1.146 المجمكعات بيف
 

0.044 
 0.114 163 18.596 المجمكعات داخؿ 

 167 19.742 المجمكع 

 

 α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.044( كمستكل الداللة )2.510يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
لدل منتسبي مؤسسة الشرطة ( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في دافعية االنجاز 0.05 ≤

الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 
 يبيف ذلؾ. االتياالكلى. ككانت الفركؽ لصالح الدبمكـ. كالجدكؿ 
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 الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 1.:)رقم  جدول
 المؤىل العممي حسب الدراسة عينة أفراد

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 0.156 -10537.- ثانكية عامة أقؿ مف ثانكم
 0.043 *-21228.- دبمـك

 0.726 02713. بكالكريكس
 0.489 09811. ماجستير فأكثر

 0.156 10537. أقؿ مف ثانكم ثانكية عامة
 0.259 -10691.- دبمـك

 0.039 *13250. بكالكريكس
 0.132 20348. ماجستير فأكثر

 0.043 *21228. أقؿ مف ثانكم دبمـك
 0.259 10691. ثانكية عامة
 0.015 *23941. بكالكريكس

 0.044 *31039. ماجستير فأكثر
 0.726 -02713.- أقؿ مف ثانكم بكالكريكس

 0.039 *-13250.- ثانكية عامة
 0.015 *-23941.- دبمـك

 0.603 07098. ماجستير فأكثر
 0.489 -09811.- أقؿ مف ثانكم ماجستير فأكثر

 0.132 -20348.- ثانكية عامة
 0.044 *-31039.- دبمـك

 0.603 -07098.- بكالكريكس
 

 : الثانية الفرضية نتائج

ي دافعيــة االنجــاز لــدى فــ( α ≥ 0.05) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــو ذات فــروق توجــد ال 
  منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى لمتغير سنوات الخدمة
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عمػػى  الدراسػة عينػػة أفػراد السػػتجابة الحسػابية المتكسػػطات حسػاب تػػـ الثانيػة الصػػفرية الفرضػية كلفحػص
طة ضػػكاحي القػػػدس حسػػػب دافعيػػة االنجػػػاز لػػدل منتسػػػبي مؤسسػػة الشػػػرطة الفمسػػطينية فػػػي مديريػػة شػػػر 

 (.9.4) رقـ الجدكؿ. متغير سنكات الخدمة

دافعية ل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:1.;)رقم  جدول
االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس حسب متغير 

 سنوات الخدمة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة

 0.34458 4.0957 11 سنكات 5أقؿ مف 

 0.18437 3.6758 22 سنكات 10-5مف 

 0.34467 3.9698 135 سنة فأكثر 11مف 

دافعيػة االنجػاز لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة  فػي ظاىريػة فػركؽ كجػكد (4.4) رقػـ الجدكؿ مف يالحظ
 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،كاحي القػدس تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػةالفمسػطينية فػي مديريػة شػرطة ضػ

 (:11.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ

في دافعية االنجاز  العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (30.1)رقم  جدول
فمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير سنوات لدى منتسبي مؤسسة الشرطة ال

 الخدمة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.896 0.961 2 1.922 بيف المجمكعات
 

0.000 
 0.108 165 17.820 داخؿ المجمكعات 

 167 19.742 المجمكع 
 

( كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.000( كمسػػتكل الداللػػة )8.896حػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)يال 
(α ≥ 0.05 أم أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي دافعيػػػة االنجػػػاز لػػػدل منتسػػػبي مؤسسػػػة الشػػػرطة )
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الفمسطينية في مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة، كبػذلؾ تػـ رفػض الفرضػية 
 سنكات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ. 5ية. ككانت الفركؽ لصالح أقؿ مف الثان

 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )22.1)رقم الجدول 
 أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.001 *41986. سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف 
 0.223 12591. سنة فأكثر 11مف 

 0.001 *-41986.- سنكات 5أقؿ مف  سنكات 10-5مف 
 0.000 *-29395.- سنة فأكثر 11مف 

 0.223 -12591.- سنكات 5أقؿ مف  سنة فأكثر 11مف 
 0.000 *29395. سنكات 10-5مف 

 

 : الثالثة الفرضية نتائج 

فــي دافعيــة االنجــاز لــدى ( α ≥ 0.05) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية اللــود ذات فــروق توجــد ال 
منتســـبي مؤسســـة الشـــرطة الفمســـطينية فـــي مديريـــة شـــرطة ضـــواحي القـــدس يعـــزى لمتغيـــر الرتبـــة 

  العسكرية

عمػػى  الدراسػػة عينػػة أفػػراد السػػتجابة الحسػػابية المتكسػطات حسػػاب تػػـ الثالثػػة الصػػفرية الفرضػػية كلفحػص
دل منتسػػػبي مؤسسػػة الشػػػرطة الفمسػػطينية فػػػي مديريػػة شػػػرطة ضػػكاحي القػػػدس حسػػػب دافعيػػة االنجػػػاز لػػ

 (.12.4) رقـ كما يظير في الجدكؿ متغير الرتبة العسكرية

 

 



 
 

57 

 الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:34.1)رقم  جدول
في مديرية شرطة ضواحي القدس حسب  دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينيةل

 متغير الرتبة العسكرية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة العسكرية
 0.25906 3.8847 34 أقؿ مف مساعد

 0.32115 4.0368 65 مالـز-مساعد
 0.36264 3.8865 51 نقيب-مالـز أكؿ

 0.44183 3.8421 18 رائد فما فكؽ
دافعية االنجاز لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة  في ظاىرية فركؽ كجكد (07.4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ

 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،الفمسطينية في مديرية شرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر الرتبػة العسػكرية
 (:13.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ

في دافعية االنجاز  العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار تائجن: (35.1)رقم  جدول
لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير الرتبة 

 العسكرية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.016 0.344 3 1.032 المجمكعاتبيف 
 

0.032 
 0.114 164 18.710 داخؿ المجمكعات 

 167 19.742 المجمكع 
 

 α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.032( كمستكل الداللة )3.016يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
ؤسسػػػػة الشػػػػرطة ( أم أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان فػػػػي دافعيػػػػة االنجػػػػاز لػػػػدل منتسػػػػبي م0.05 ≤

الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر الرتبػة العسػكرية، كبػذلؾ تػـ رفػض الفرضػية 
(. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ. -الثالثة. ككانت الفركؽ لصالح مف )مساعد  مالـز
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 باتالستجا الحسابية المتوسطات بين البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 36.1)رقم  جدول
 الرتبة العسكرية حسب الدراسة عينة أفراد

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.035 *-15217.- مالـز-مساعد أقؿ مف مساعد
 0.981 -00181.- نقيب-مالـز أكؿ

 0.666 04257. رائد فما فكؽ
 0.035 *15217. أقؿ مف مساعد مالـز-مساعد

 0.018 *15036. نقيب-مالـز أكؿ
 0.032 *19474. رائد فما فكؽ

 0.981 00181. أقؿ مف مساعد نقيب-مالـز أكؿ
 0.018 *-15036.- مالـز-مساعد

 0.632 04438. رائد فما فكؽ
 0.666 -04257.- أقؿ مف مساعد رائد فما فكؽ

 0.032 *-19474.- مالـز-مساعد
 0.632 -04438.- نقيب-مالـز أكؿ

 

 : انرابع ببنسؤال تعهمةانم اننتبئح 1.1.1

ىل توجد فروق في متوسطات االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في 
مديرية شرطة ضواحي القدس باختالف متغيرات الدراسة وىي: المرىل العممي، سنوات الخدمة، 

 الرتبة العسكرية ؟

  ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى الفرضيات التالية:

فـي ( α ≥ 0.05) الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـو ذات فـروق توجـد ال  :االولى الفرضية نتائج
االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شـرطة ضـواحي القـدس يعـزى 

  لمتغير المؤىل العممي
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عمػػى  الدراسػػة عينػػة أفػػراد ابةالسػػتج الحسػػابية المتكسػطات حسػػاب تػػـ الثالثػػة الصػػفرية الفرضػػية كلفحػص
االنمػػاط القياديػػة لػػدل منتسػػبي مؤسسػػة الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مديريػػة شػػرطة ضػػكاحي القػػدس حسػػب 

 (.15.4) رقـ الجدكؿ. متغير المؤىؿ العممي

 الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:37.1)رقم  جدول
منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس حسب  النماط القيادية لدىل

 متغير المؤىل العممي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

 0.74298 3.5882 31 أقؿ مف ثانكم النمط الديمقراطي
 0.63733 3.7298 64 ثانكية عامة

 0.60476 4.0993 16 دبمـك
 0.60981 3.6588 50 لكريكسبكا

 0.48115 3.7815 7 ماجستير فأكثر
 0.63799 3.2817 31 أقؿ مف ثانكم النمط الدكتاتكرم

 0.63178 3.1354 64 ثانكية عامة
 0.83475 2.9750 16 دبمـك

 0.68894 3.0040 50 بكالكريكس
 0.52775 3.0000 7 ماجستير فأكثر

 0.72332 2.9493 31 أقؿ مف ثانكم النمط التسيبي
 0.74334 2.8839 64 ثانكية عامة

 0.93314 2.7143 16 دبمـك
 0.69181 2.8229 50 بكالكريكس

 0.41824 2.8163 7 ماجستير فأكثر
 0.46361 3.3557 31 أقؿ مف ثانكم الدرجة الكمية

 0.37528 3.3494 64 ثانكية عامة
 0.41753 3.4183 16 دبمـك

 0.35866 3.2569 50 بكالكريكس
 0.19917 3.3077 7 ماجستير فأكثر
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االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة  في ظاىرية فركؽ كجكد (01.4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،الفمسطينية فػي مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػي

 (:16.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) دماألحا التبايف تحميؿ استخداـ

 

في االنماط القيادية  العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (38.1)رقم  جدول
لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير المؤىل 

 العممي

وع مجم مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.854 0.765 4 3.059 بيف المجمكعات النمط الديمقراطي
 

0.121 
 0.413 163 67.247 داخؿ المجمكعات 

 167 70.306 المجمكع 
 1.055 0.471 4 1.884 بيف المجمكعات النمط الدكتاتكرم

 
0.380 

 0.446 163 72.737 خؿ المجمكعاتدا 
 167 74.621 المجمكع 

 0.327 0.176 4 0.706 بيف المجمكعات النمط التسيبي
 

0.860 
 0.540 163 88.069 داخؿ المجمكعات 

 167 88.775 المجمكع 
 0.731 0.110 4 0.439 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.572 

 0.150 163 24.477 داخؿ المجمكعات 
 167 24.915 المجمكع 

 

( كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.572( كمسػػتكل الداللػػة )0.731يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي االنمػاط القياديػة لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة )

لمتغيػر المؤىػؿ العممػي، ككػذلؾ لجميػع المجػاالت،  الفمسطينية في مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية االكلى. 
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فـي ( α ≥ 0.05) الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـو ذات فـروق توجد ال  :الثانية الفرضية نتائج
االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شـرطة ضـواحي القـدس يعـزى 

  وات الخدمةلمتغير سن

عمػػى  الدراسػة عينػػة أفػراد السػػتجابة الحسػابية المتكسػػطات حسػاب تػػـ الثانيػة الصػػفرية الفرضػية كلفحػص
االنمػػاط القياديػػة لػػدل منتسػػبي مؤسسػػة الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مديريػػة شػػرطة ضػػكاحي القػػدس حسػػب 

 (.17.4) رقـ الجدكؿ. متغير سنكات الخدمة

 الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات يةالحساب المتوسطات (:39.1)رقم  جدول
النماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس حسب ل

 متغير سنوات الخدمة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال
 0.50152 4.0053 11 سنكات 5أقؿ مف  النمط الديمقراطي

 0.56711 3.6016 22 سنكات 10-5مف 
 0.66821 3.7159 135 سنة فأكثر 11

 0.47354 3.2909 11 سنكات 5أقؿ مف  النمط الدكتاتكرم
 0.49948 3.0455 22 سنكات 10-5مف 
 0.70538 3.0963 135 سنة فأكثر 11

 0.64925 3.0519 11 سنكات 5أقؿ مف  النمط التسيبي
 0.49914 2.7532 22 نكاتس 10-5مف 
 0.76623 2.8603 135 سنة فأكثر 11

 0.39554 3.5594 11 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية
 0.32795 3.2354 22 سنكات 10-5مف 
 0.38934 3.3240 135 سنة فأكثر 11

 

الشرطة االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة  في ظاىرية فركؽ كجكد (02.4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،الفمسػطينية فػي مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة

 (:18.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ
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ط القيادية في االنما العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (1.:3)رقم  جدول
لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير سنوات 

 الخدمة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.440 0.603 2 1.206 بيف المجمكعات النمط الديمقراطي
 

0.240 
 0.419 165 69.100 خؿ المجمكعاتدا 

 167 70.306 المجمكع 
 0.520 0.234 2 0.467 بيف المجمكعات النمط الدكتاتكرم

 
0.596 

 0.449 165 74.154 داخؿ المجمكعات 
 167 74.621 المجمكع 

 0.614 0.328 2 0.656 بيف المجمكعات النمط التسيبي
 

0.542 
 0.534 165 88.119 داخؿ المجمكعات 

 167 88.775 المجمكع 
 2.666 0.390 2 0.780 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.073 

 0.146 165 24.136 داخؿ المجمكعات 
 167 24.915 المجمكع 

 

( كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.073( كمسػػتكل الداللػػة )2.666يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)
(α ≥ 0.05)  أم أنو ال تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي االنمػاط القياديػة لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة

الفمسطينية في مديريػة شػرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة، ككػذلؾ لجميػع المجػاالت، 
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 : الثالثة الفرضية نتائج

فــي االنمــاط القياديــة لــدى ( α ≥ 0.05) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــو ذات فــروق توجــد ال 
منتســـبي مؤسســـة الشـــرطة الفمســـطينية فـــي مديريـــة شـــرطة ضـــواحي القـــدس يعـــزى لمتغيـــر الرتبـــة 

  العسكرية
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عمػػى  الدراسػػة عينػػة أفػػراد السػػتجابة الحسػػابية المتكسػطات حسػػاب تػػـ الثالثػػة الصػػفرية الفرضػػية كلفحػص
سسػػة الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مديريػػة شػػرطة ضػػكاحي القػػدس حسػػب االنمػػاط القياديػػة لػػدل منتسػػبي مؤ 

 (.19.4) رقـ الجدكؿ. متغير الرتبة العسكرية

 الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:1.;3)رقم  جدول
قدس حسب النماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي الل

 متغير الرتبة العسكرية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة العسكرية المجال

 0.68172 3.6972 34 أقؿ مف مساعد النمط الديمقراطي

 0.70151 3.6760 65 مالـز –مساعد 

 0.61071 3.8339 51 نقيب –مالـز أكؿ 

 0.46983 3.5980 18 أقؿ مف مساعد النمط الدكتاتكرم

 0.53835 3.1961 34 مالـز –مساعد 

 0.67095 3.1559 65 نقيب –مالـز أكؿ 

 0.78363 3.0941 51 أقؿ مف مساعد النمط التسيبي

 0.41223 2.7556 18 مالـز –مساعد 

 0.69096 3.0000 34 نقيب –مالـز أكؿ 

 0.65673 2.7626 65 أقؿ مف مساعد الدرجة الكمية

 0.86118 2.9020 51 مالـز –مساعد 

 0.63851 2.8175 18 نقيب –مالـز أكؿ 

االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة  في ظاىرية فركؽ كجكد (04.4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 تػـ الفػركؽ داللػة كلمعرفػة ،الفمسطينية في مديرية شرطة ضػكاحي القػدس تعػزل لمتغيػر الرتبػة العسػكرية

 (:21.4) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ
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في االنماط القيادية  العينة أفراد الستجابة الحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (40.1)رقم  جدول
لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس تعزى لمتغير الرتبة 

 العسكرية

مجموع  اينمصدر التب المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف قيمة

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.847 0.358 3 1.073 بيف المجمكعات النمط الديمقراطي

 

0.470 

 0.422 164 69.233 داخؿ المجمكعات 

 167 70.306 المجمكع 

 2.015 0.884 3 2.653 بيف المجمكعات النمط الدكتاتكرم

 

0.114 

 0.439 164 71.968 داخؿ المجمكعات 

 167 74.621 المجمكع 

 879. 0.468 3 1.405 بيف المجمكعات النمط التسيبي

 

0.453 

 0.533 164 87.370 داخؿ المجمكعات 

 167 88.775 المجمكع 

 2.128 0.311 3 0.934 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.099 

 0.146 164 23.982 داخؿ المجمكعات 

 167 24.915 المجمكع 

 

( كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.099( كمسػػتكل الداللػػة )2.128يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي االنمػاط القياديػة لػدل منتسػبي مؤسسػة الشػرطة )

س تعػزل لمتغيػر الرتبػة العسػكرية، ككػذلؾ لجميػع المجػاالت، الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القػد
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. 
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 : انخبمس ببنسؤال انمتعهمة اننتبئح 1.1.1

 مؤسسة منتسبي لدى القيادية واالنماط اإلنجاز دافعية مستوىىل توجد عالقة ارتباطية بين 
 ؟القدس ضواحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة

 :التالية الفرضية إلى بتحكيمو الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف إلجابةل 

 اإلنجــاز دافعيــة مســتوىبــين ( a≤0.07) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات عالقــة توجــد ال
 .القدس ضواحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة مؤسسة منتسبي لدى القيادية واالنماط

 بػيف الدراسػة عينػة أفػراد السػتجابات اإلحصػائية كالداللػة بيرسػكف باطاالرت معامؿ قيمة حساب تـ كبذلؾ
 شػػرطة مديريػػة فػػي الفمسػػطينية الشػػرطة مؤسسػػة منتسػػبي لػػدل القياديػػة كاالنمػػاط اإلنجػػاز دافعيػػة مسػػتكل
 :ذلؾ يبيف التالي كالجدكؿ ،القدس ضكاحي

 واالنماط اإلنجاز دافعية مستوىبين  اإلحصائية والداللة بيرسون ارتباط معامل(: 43.1) رقم جدول
 القدس ضواحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة مؤسسة منتسبي لدى القيادية

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات
 *0.000 0.121 النمط الديمقراطي دافعية اإلنجاز

 *0.040 -0.219 النمط الدكتاتوري
 0.610 -0.010 النمط التسيبي
 0.289 0.011 الدرجة الكمية

 

 الداللة مستكل كبمغ ،(13182) الكمية لمدرجة بيرسكف ارتباط معامؿ أف( 21.4) الجدكؿ مف يالحظ
 عالقة ككجكد بعدـ القائمة الفرضية قبكؿ يتـ لذا إحصائيان، دالة غير قيمة كىي( 13289) اإلحصائية

 القيادية كاالنماط اإلنجاز دافعية مستكل بيف( a≤1315) اإلحصائية الداللة مستكل عند معنكية
، كلكف تبيف كجكد القدس ضكاحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة مؤسسة منتسبي لدل مجتمعة

 مف ذلؾ زاد الديمقراطي النمط زاد كمما انو أم الديمقراطي، كالنمط االنجاز دافعية بيف عالقة طردية
 كالنمط االنجاز دافعية بيف عكسية عالقة كجكد ان ايض كتبيف. صحيح كالعكس االنجاز دافعية

 .صحيح كالعكس االنجاز دافعية مف ذلؾ زاد الدكتاتكرم النمط قؿ كمما أنو أم الدكتاتكرم
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 انتىصٍبتو منبلشة اننتبئح: انفصم انخبمس

 مناقشة النتائج -

 ممخص النتائج -

 التوصيات -
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 :الفصل الخامس

_____________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج والتوصيات

 

 أسئمة الدراسةمناقشة نتائج  2.1

 : الول السؤال نتائجمناقشة 

دافعية االنجاز لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي مستوى ما 
 ؟ القدس

لشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي لدل منتسبي مؤسسة ا اظيرت نتائج الدراسة اف دافعية االنجاز
، يـكاجب طينية يقكمكف بعمميـ كما يمميوحيث اف افراد الشرطة الفمس جاءت بدرجة عالية، القدس 

كانتمائيـ تمائيـ الكطني نبسبب اكيتحممكف المسؤكلية الكاممة تجاه أعماليـ التي يقكمكف بيا، كذلؾ 
يسيـ في تعزيز صمكدىـ كدعميـ نحك االستمرار الذم كىذا االنتماء ىك   لممؤسسة التي يعممكف بيا

في العمؿ، كتتركز دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة في طبيعة العمؿ الذم يقكمكف بو كىك 
حماية المكاطنيف كتكفير االماف ليـ، كىذا يأتي مف قكة الدافع لدييـ في تحمؿ المسؤكلية تجاه 

 العمؿ كاالىتماـ بو يعكد الى ما يمثمو ىذا العمؿ بالنسبة ليـ، فيك كايضا الباعث عمى ىذا المكاطنيف،
 ، كاعطاء الحقكؽ الصحابيا.، كترسيخ لمعدالةلمكطفانتماء 

كيعزك الباحث ايضا ىذه النتيجة العالية الى اف منتسبي جياز الشرطة لدييـ االنتماء الحقيقي لمكطف، 
ف الى اقامة نكاه العدؿ كالحؽ مف خالؿ الدفاع عف كيسعك  ،اذ انيـ تعرضكا لمظمـ مف قبؿ االحتالؿ

مبادئيـ، كمعتقداتيـ، كايضا ما يمميو عمييـ طبيعة العمؿ، كالقسـ باالخالص لمحؽ كالقانكف، كعدـ 
التمييز بيف الناس، كسماع الجميع، كىذا يؤسس لدكلة القانكف التي يسعى رجاؿ الشرطة الى بنائيا، 

( 2009( كدراسة شكشاف )2010( كدراسة كسطاني )2012سالـ )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 (2000كدراسة عبد الحميد )
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 : الثاني السؤال نتائجمناقشة 

 ؟ االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس ما 

ينية في مديرية شرطة ضكاحي االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطاظيرت النتائج اف 
اعمى مف النمط  حسابي متكسط عمى حصؿ قد الديمقراطي النمط لكف متكسطة، بدرجة جاءت القدس

 كانيـ قيادتيـ، عف الرضا لدييـ الشرطة جياز منتسبي اف يعني كىذا االتكقراطي كالنمط التسيبي
كتحقيؽ  العمؿ النجازل يـكيدفع ف،القانك  نظاـ بناء عمى يساعد كىذا الديمقراطي، بالنمط يتعاممكف

 .األىداؼ المرجكة كتنفيذ القانكف عمى اكمؿ كجو 

دائما إلي تشجيع افرادىا نحك العمؿ  تسعى الشرطة جياز قيادة اف الى النتيجة ىذه الباحث كيعزك
 اغمب فإف لذلؾ القانكف، بأسمكب يشجعيـ لتحقيؽ اعمى في انجاز االعماؿ المككمو الييـ كلتطبيؽ

 مف القيادات مف ىناؾ يككف ما كنادرا القيادة، في الديمقراطية المدرسة الى ينتمكف الجياز ياداتق
 عمؿ طبيعة كاف الجياز، في ممثؿ غير التسيبي النمط اف حيف في القيادة، في التسمطي النمط يحمؿ
 التسيبي النمط مع ؽيتكاف ال كىذا كتنفيذ االكامر باستمرار، كالجاىزية االنضباط، تقتضي الشرطة جياز
 .القيادة في

 القيادة، عمى الجياز افراد كتشجيع العدؿ، تحقيؽ في يساعد القيادة في الديمقراطي النمط ككجكد
 حيث مكقعو، في كؿ المسؤكلية تحمؿ مف كيمكنيـ مسؤكلياتيـ، ضمف العمؿ انجاز عمى كيحفزىـ
االنضباط كالحرية ضمف حدكد العمؿ. المسؤكؿ أرضاء الجميع، كلذلؾ يتسـ مناخ المؤسسة ب يحاكؿ

( 2009( كدراسة شكشاف )2010( كدراسة كسطاني )2014) الجمؿكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 .(2003( كاالسمرم )2004( كدراسة عياصرة )2004كدراسة ستراؾ )

 منبلشة نتبئح فرضٍبت انذراسة 1.1

  :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج

كسطات دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ىؿ تكجد فركؽ في مت
شرطة ضكاحي القدس باختالؼ متغيرات الدراسة كىي: المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، الرتبة 

 العسكرية ؟
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  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية:

 : االولى الفرضية نتائجمناقشة 

في دافعية االنجاز لدى ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات وقفر  توجد ال 
  منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى لمتغير المؤىل العممي

فركؽ دالة إحصائيان في دافعية االنجاز لدل منتسبي  ىناؾ اف الفرضية ىذه عمى االجابة نتائج اظيرت
لشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ مؤسسة ا

 . ككانت الفركؽ لصالح الدبمكـ.االكلىرفض الفرضية 

كيعزك الباحث ذلؾ الى اف حممة شيادة الدبمكـ يحتاجكف الى المزيد مف الحكافز كلمحصكؿ عمييا 
ؤىميـ العممي، كىذا يدفعيـ الى بذؿ المزيد مف يككف دافعيـ لالنجاز اعمى، كذلؾ بسبب ضعؼ م

مف خالؿ القياـ باعماليـ عمى اكمؿ كجو، لمحصكؿ عمى حكافز افضؿ،  نفسيـالعمؿ، كالى ارضاء ا
 فتككف دافعيتيـ لمعمؿ افضؿ مف دافعية حممة البكالكريكس كالماجستير. 

( 2009دراسة شكشاف )( ك 2010(، كاختمفت مع دراسة شرقي )2014) العجمياتفقت مع دراسة 
 (.2004( كدراسة عياصرة )2004كدراسة ستراؾ )

 :الثانية الفرضية نتائجمناقشة 

في دافعية االنجاز لدى ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال
  منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى لمتغير سنوات الخدمة

أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة  النتائج اظيرت
الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير سنكات الخدمة، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

 سنكات. 5الثانية. ككانت الفركؽ لصالح أقؿ مف 

القميمة يككف لدييـ دافعية اكبر لالنجاز العمؿ، كذلؾ  كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف ذكم الخبرة
مف اجؿ اثبات ذاتيـ في جياز الشرطة، كمف اجؿ تمكيف الحصكؿ عمى الترقيات في المستقبؿ، كما 
اف ذكم الخبرة القميؿ يككف لدل المسؤكؿ اىتماـ كبير بيـ، كيعطييـ الفرصة ألف يككنكا قادريف عمى 
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المسؤكؿ كلذلؾ تككف دافعية االنجاز لدييـ اعمى.اتفقت مع دراسة درادكة القياـ بالمياـ في ظؿ غياب 
( 2004( كدراسة ستراؾ )2009( كدراسة شكشاف )2010(، كاختمفت مع دراسة شرقي )2012)

 (.2004كدراسة عياصرة )

 :الثالثة الفرضية نتائجمناقشة 

في دافعية االنجاز لدى ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال
منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى لمتغير الرتبة 

  .العسكرية

اظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في دافعية االنجاز لدل منتسبي مؤسسة الشرطة 
رية، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير الرتبة العسك

(. -الثالثة. ككانت الفركؽ لصالح مف )مساعد  مالـز

، ىـ اصحاب  مف بتيجة الى اف االفراد مف ذكم الرتكيعزك الباحث ايضا ىذه الن مساعد الى مالـز
يدفعيـ الى سرعة  انجاز العمؿ المككؿ الييـ بشكؿ افضؿ ، كايضا رتب قميمة، كلذلؾ يسعكف الى

تككف لدييـ الدافعية لمعمؿ اكبر مف غيرىـ ككنيـ مبتدئيف ك تكخي الدقة في انجازه،  مؿ، كانجاـز الع
في مجاؿ عمميـ، كلدييـ الفرصة الثبات قدراتيـ عمى القياـ بالمياـ التي تككؿ الييـ كاتفقت ىذه 

 .(2012النتيجة مع دراسة درادكة )

 :وفرضياتو الرابع السؤال نتائجمناقشة 

ي متكسطات االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ىؿ تكجد فركؽ ف
شرطة ضكاحي القدس باختالؼ متغيرات الدراسة كىي: المرىؿ العممي، سنكات الخدمة، الرتبة 

 العسكرية ؟

  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية:

في ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال  :االولى الفرضية نتائج
االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى 

  لمتغير المؤىل العممي
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بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة 
المجاالت،  في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لجميعالفمسطينية 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية االكلى

في مؤسسة الشرطة ىك النمط كالذم اضيرتو النتائج كيعزك الباحث ذلؾ الى اف النمط القيادم المتبع 
ذا الرأم، كلذلؾ كانت اجاباتيـ لدل منتسبي جياز الشرطة عمى ى اتفاؽالقيادم الديمقراطي، كىناؾ 

، فيذا النمط يساعدىـ في القياـ باعماليـ كانجازىا بقدر اكبر مف االنماط اآلخر متكافقو كمتشابية
 الدكتاتكرم كالتسيبي ، فيدفعـ لتخطي العقبات التي تكاجييـ اثناء العمؿ كانجاكىا عمى اكمؿ كجو . 

( 2004( كدراسة ستراؾ )2009( كدراسة شكشاف )2010كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شرقي ) 
 (.2012( كاختمفت مع دراسة درادكة )2004كدراسة عياصرة )

في ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال  :الثانية الفرضية نتائج
القدس يعزى االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي 

  لمتغير سنوات الخدمة

اظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة الشرطة 
الفمسطينية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير سنكات الخدمة، ككذلؾ لجميع المجاالت، 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية.

ط منمتيـ متكافقكف في الرأم في اف البمختمؼ سنكات خد لنتيجة الى اف المنتسبياحث ىذه اكيعزك الب
يرىـ اذا تطمب االمر ذلؾ، ثياـ عمى اكمؿ كجو، كيساعدىـ كيستالقيادم المتبع يسمح ليـ القياـ بالم

ية، كيعامميـ معاممة القادة كليس االفراد، كىذا يخمؽ منيـ افرادا قيادييف، قادريف عمى تحمؿ المسؤكل
 النمط الديمقراطي. ككلذلؾ فإنيـ ايضا متكافقكف عمى اف نمط القيادة المتبع ى

( 2004( كدراسة ستراؾ )2009( كدراسة شكشاف )2010كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شرقي )
 (.2012( كاختمفت مع دراسة درادكة )2004كدراسة عياصرة )
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في ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية اللود ذات فروق توجد ال  :الثالثة الفرضية نتائج
االنماط القيادية لدى منتسبي مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس يعزى 

  لمتغير الرتبة العسكرية

اظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في االنماط القيادية لدل منتسبي مؤسسة 
ية في مديرية شرطة ضكاحي القدس تعزل لمتغير الرتبة العسكرية، ككذلؾ لجميع الشرطة الفمسطين

 المجاالت، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.

 العاممة تحت القيادة العامةمعظـ الرتب العسكرية ه النتيجة الى اف ىناؾ تكافؽ لكيعزك الباحث ىذ
ط الديمقراطي، كليس النمط منىك ال، باف النمط المتبع الشرطة في مديرية ضكاحي القدس لجياز 

 التسمطي، اك الدكتاتكرم اك التسيبي، لذلؾ كاف ليـ نفس التكجيات فيما يتعمؽ بالنمط القيادم.

  (2012( كاختمفت مع دراسة درادكة )2010كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شرقي )

 : وفرضياتو الخامس السؤال نتائجمناقشة 

 مؤسسة منتسبي لدى القيادية واالنماط اإلنجاز دافعية مستوىبين ىل توجد عالقة ارتباطية 
 ؟القدس ضواحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة

 :التالية الفرضية إلى بتحكيمو الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة 

 اإلنجاز دافعية مستوىبين ( a≤0.07) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال
 .القدس ضواحي شرطة مديرية في الفمسطينية الشرطة مؤسسة منتسبي لدى القيادية نماطواال 

كمستكل الداللو اإلحصائية  (0.082)إف الدرجة الكمية لمعامؿ االرتباط بيرسكف ىياظيرت النتائج 
كل ( كىي قيمة غير دالو احصائيا لذا يتـ قبكؿ الفرضية القائمة بكجكد عالقة معنكية عند مست0.289)

بيف مستكل دافعية اإلنجاز كاالنماط القيادية مجتمعة لدل منتسبي  (a≤0.07)الداللو اإلحصائية 
 دافعية بيف كجد عالقة طردية مؤسسة الشرطة الفمسطينية في مديرية ضكاحي القدس ، كلكف تبيف

 كالعكس نجازاال دافعية مف ذلؾ زاد الديمقراطي النمط زاد كمما انو أم الديمقراطي، كالنمط االنجاز
 النمط قؿ كمما انوكتبيف أيضا كجكد عالقة عكسية بيف دافعية اإلنجاز كالنمط الدكتاتكرم أم  صحيح،

 .اإلنجاز كالعكس صحيح  زاد ذلؾ مف دافعية التسبيبي اك الدكتاتكرم



 
 

73 

 كبقدراتو دـ،ق بما الفرد تقييـ عمى قادرة قيادة يرافقيا االنجاز دافعية اف الى النتيجة ىذه الباحث كيعزك
 كالكقت بالسرعة منو المطمكب العمؿ انجز ما اذا كتحفيزه كتقديره اليو، كؿك الم العمؿ انجاز في

 معيـ كالعمؿ ادارتو، كافراد القائد بيف كتعاكف القيادة، في ديمقراطية ىناؾ كاف كمما لذلؾ المناسب،
 القياـ في كرغبة العماليـ، الفرادا قبؿ مف كحب لالعماؿ، افضؿ انجاز ىناؾ كاف كمما الفريؽ، بركح
( 2111)كسطاني كدراسة( 2114) ابك عبيددراسة مع النتيجة ىذه اتفقت كقد فييا، كاالستمرار بيا،

 .( 2111) شرقي كدراسة( 2119) شكشاف كدراسة

 انذراسة نتبئحمهخص  ..1

 : التالية النتائج الى الدراسة تكصمت

 رغبة ىناؾ اف يعني كىذا عالية، بدرجة جاءت لشرطةا جياز منتسبي لدل االنجاز دافعية اف .1
نجاز اكبر قدر مف االعماؿ التي  الشرطة جياز افراد قبؿ مف في تحسيف أدائيـ في العمؿ كا 

 . كاعماليـ جيكدىـ كيقدر كيساعدىـ بيـ، ييتـ مف ىناؾ كاف ،تككؿ الييـ

أم انو  الديمقراطي، القيادم النمط ىك كبيرة بدرجة الشرطة جياز في المتبع القيادم النمط اف .2
نجاز االعماؿ المطمكب أدائيا، ،التقدـ في العمؿك بالتفاني  لالفراد يسمح الذم النمط كيشجع   كا 
 . عمى اكمؿ كجو بالمياـ لمقياـ يفكضيـابضا ك  الجماعي، العمؿ

ا إف تاثير النمط القيادم الديمقراطي في دافعية العامميف بمؤسسة الشرطة نحك العمؿ تاثير  .3
 إيجابيا .

 

 دافعية في الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ اف الدراسة نتائج اظيرت .4
 (العسكرية الرتبة الخبرة، سنكات العممي، المؤىؿ) الدراسة لمتغيرات تبعا االنجاز

 في الداللة مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ تكجد ال انو الدراسة نتائج اظيرت .5
 (العسكرية الرتبة الخبرة، سنكات العممي، المؤىؿ) الدراسة لمتغيرات تبعا المتبع القيادم النمط

 

 



 
 

74 

 تىصٍبت انذراسة  ..1

 يمكف لمدراسة اف تكصي بما يمي: 

داء االعماؿ زز الرغبة لدل افراد الشرطة في ايع ضركرة تعزيز النمط القيادم الديمقراطي النو .1
ىذا يسيـ في زيادة دافعية ك ، بالمشاركةليـ يسمح ك  دييـ ،كيقكم الركح المعنكية ل بشكؿ افضؿ

 العامميف لمعمؿ.

ضركرة تبني النمط القيادم الديمقراطي مف قبؿ مؤسسة الشرطة الفمسطينية الستثمار الكفاءات  .2
 لدل افراد الشرطة .بشكؿ ريادم كابتكارم مميز ، المكجكدة 

بؿ المسؤكليف ككضع الرجؿ المناسب في دافع اإلنجاز لدل افراد الشرطة مف ق تنميةضركرة  .3
لزيادة دافعيتيـ نحك  كذلؾكضركرة تفكيض بعض السمطات لمعامميف ، ، المكاف المناسب

 ككمة ليـ .مالعمؿ في المياـ اال

تقدير كتحفيز ما ينجزكف مف االعماؿ تعزيز قدرات العامميف في جياز الشرطة مف خالؿ   .4
 انجاز االعماؿ كالمياـ بالسرعة كالكقت المناسبيف . المطمكبة منيـ ، كذلؾ لتشجيعيـ نحك 

تعزيز مبدأ العمؿ الجماعي السيما فيما يتعمؽ بإنجاز افضؿ لممؤسسة الشرطية كتحقيؽ  .5
 في االعماؿ الشرطية .كالنجاح  مستكل عاال مف التقدـ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

 انمصبدر وانمراخع

 :المراجع العربية

مكتبة دار المعارؼ الحديثة، اإلسكندرية،  ،إلدارة المدرسيةنحو تطوير ا(. 1997احمد،إبراىيـ احمد )
 مصر. 

 اليازكرم لمنشر، األردف، الطبعة العربية.عمم النفس التربوي،  .(2004أبك حكيج، مركاف )

دافعيو اإلنجاز كعالقتيا باستخداـ التقنيات الحديثة لدل مديرم  (.2014أبك عبيد، رائده عطية )
(، 4) 47. دراسات عربيو في التربية وعمم النفس. يريات غزه الجنكبيةالمدارس الحككمية في مد

286-306.  

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، األردف. :مدخل إلى الدارة التربوية (.2008أبك ناصر، فتحي محمد )

، رسالة النمط القيادي ومستوى المشاركة في صنع القرارات المنية(. 2003األسمرم، فيد عبد اهلل )
  ماجستير غير منشكرة، الرياض.

، مركز دراسات في تنمية دافعية اإلنجاز (.1983محمد )، األعسر، صفاء كقشقكس، ابراىيـ سالمة
 البحكث التربكية، جامعة قطر.

 دار الفرقاف، االردف.:الميسر في عمم النفس (.1996بمقيس، احمد، كمرعي تكفيؽ )

 .الشركؽ لمنشر كالتكزيع غزة ،لنمومبادئ عمم النفس ا (2004محمد ) ،بني يكنس

مجمة قراءات المناىج  دافعية اإلنجاز لدى بطل نصوص القراءة(. 1998بف بريكو، عبد الرجمف )
 ، جمعية اإلصالح االجتماعي كالتربكم، باتنة.1التربكية ،ط

 ، تعميمعمم نفس التعمم وال .(2006عبد اهلل الشحكمي )، أنكر رياض عبد الرحيـ، جياللي، بك حمامة
 .الككيت ،لمنشر كالتكزيع ةاألىمي

 مصر. ،المكتبة الجامعية االزارطية،محاضرات في عمم النفس العام (.2004فكزم محمد) ،جبؿ
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األنماط القيادية السائدة لدل المسؤكليف في مديريات التربية كالتعميـ  (.2014سمير سميماف ) ،الجمؿ
مجمة جامعة القدس . ة التفكير اإلبداعي لممرؤكسيففي محافظة الخميؿ التعميـ كأثرىا عمى تنمي

  .186-151( 32) 2. المفتوحة لألبحاث والدراسات

النماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية (. 2008مطر بف عبد المحسف) ،الجميمي
 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. ، ، رسالة ماجستيرنظر موظفي مجمس الشورى

، مجمة رسالة قياس دافعية اإلنجاز الدراسي عمى البيئة السعودية .(1996د، محمد معجب )الحام
 الخميج العربي.

دار  ،(. السموك التنظيمي في سموك اإلفراد والجماعات في منظمات االعمال1001حريم ) ،حسيف
 .عماف ،الحامد

 .مصر ،كلية لمنشر كالتكزيعمؤسسة مكرس الد ،عمم النفس العام رؤية معاصرة ،(2005فايد ) ،حسيف

دار ، السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية(. 2008حمدات، محمد )
 الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف.

دارة اإلفراد(1990حنفي، عبد الغفار )  .الدار الجامعية،مصر،، اإلسكندرية1ط ،. السموك التنظيمي وا 

 ، دار غريب لمنشر كالتكزيع، القاىرة.الدافعية لإلنجاز(. 2000خميفة، عبد المطيؼ محمد )

) اتجاىات حديثة ، األردف:  اإلدارة واإلشراف التربويرداح الخطيب ،كجيو الفرح ، ،الخطيب، احمد
 .٤٤،ص٨٩٩١دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،

ار الكتاب اإلسكندرية، داالساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس، (.2002ىشاـ)، الخكلي
 .الحديث

دار صفاء لمنشر  ،السموكية اساسيات التوافق النفسي واالضطرابات.(2008الداىرم، صالح حسف )
 .1ط ،األردف ،كالتكزيع

من  النماط القيادية السائدة لدى رؤساء االقسام االكاديمين(. 2012درادكة، أمجد محمكد محمد )
 دار حافظ لمنشر كالتكزيع، جدة.  وك،وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرم
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، العوامل المؤثرة في فاعمية اآلداء الوظيفي لقيادات المنية السعودية(. 2004) محمد، يؽبالر 
 الرياض.

 .1ط،األردف ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عمم النفس العام ،(2004الريماكم، محمد عكدة )

، إلنجاز لدى اعضاء ىيئة التدريس بجامعة الخرجمتطمبات تحقيق دافعية ا(. 2011) ، محمدزاىد
 .88مجمة كمية التربية، العدد 

عالقة أنماط التنشئة االسرية بدافعية اإلنجاز لدى طمبة المرحمة الثانوية في  (.2005فالح)، الزعبي
 األردف. ،عماف ،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة عماف العربيةدولة الكويت، 

، منظكمة الجكدة الشاممة، دار الفكر اإلدارة المدرسية والصفية(. 2008عباس )الزىيرم، ابراىيـ 
 العربي، القاىرة.

(. العالقة اإلرتباطية بيف دافعية اإلنجاز كمكضع الضبط كمستكل الطمكح 2012سالـ، ىبة اهلل ) 
 .4عدد، الالمجمة العربية لتطوير التفوق كالتحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف بالسكداف

االىادؼ الدافعة لالنجاز في حجرة الدراسة كعالقتيا بالعزك السببي  (.1996سكراف، السيد عبد الدايـ)
جامعة  مجمة كمية التربية، ،لمتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة الشرقية

 .224-199، 26عدد، الزقازيؽ

 .األردف ،لمنشر كالتكزيع دار زاىر ،لنفسمقدمة في عمم ا ،(2006نبية صالح ) ،السمراتي

عالقة ميارات ما وراء المعرفة باىداف  (.2005السيد الفرحاتي) ،الفرحاتي ،ىانـ أبك الخير ،الشربيني
 ، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير غير منشكرة ،اإلنجاز وأسموب عزو الفشل لدى طالب الجامعة

ن وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى معممي المرحمة (. النمط القيادي لممديري2010شرقي رابح )
 رسالة ماجستير منشكرة، جامعة منتكرة، قسطنطية.االبتدائية، 

. دافعية الزوجة نحو انجاز مسؤوليتيا المنزلية واثر ذلك عمى كفائتيا (2002ايماف ) ،شعباف
 .مصر ،جامعة المنكفية ،رسالة دكتكراة ،اإلدارية
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 ة،مط القيادي لمديري الثانويات وعالقتيا بدافعيو اإلنجاز لدى الساتذالن .(2009) ،عمار ،شكشاف
 .الجميكرية الجزائرية رسالة ماجستير غبر منشكرة،

 العالقة بين نمط مدير المدرسة القيادي حسب نموذج(. 1426اني، عبد المطيؼ ناصر )كالشك 
ر منشكرة، كمية التربية، جامعة ، رسالة ماجستير غيىرسي وبالتشارد وبين دافعية المعممين لإلنجاز

 اـ القرل.

 .1، طالجودة الشاممة وأنماط القيادة التربوية(. 2008الصميبي، محمكد عبد المسمـ )

بداعاتيماثر النماط القيادية لمديرين عمى رضى العاممين  (.2000عبد الرزاؽ احمد ) ،الطحاف  وا 
 .رسالة ماجستير غير منشكرة –األردنية  ةاىم.دراسة استكشافية في الشركات الصناعية المساإلدارية

 األردف.–جامعة اليرمكؾ، اربد 

(. اثر تفاعؿ مستكل دافعية اإلنجاز كالذكاء كالجنس عمى التحصيؿ الدراسي لدل 2005الطكاب، سيد)
 .50-17(، 5)20، مجمة كمية التربية ،طالب كطالبات جامعة االمارات العربية المتحدة

 .1، دار المعرفة االزراطية، طالسموك االجتماعي وديناميتو(. 1989أحمد صقر )، عاشكر

رسالة دكتكراه غير منشكرة،  ،آثار أنماط القيادة اإلدارية في الوالء التنظيمي (.2008عباس, منير ) 
 جامعة دمشؽ, سكريا. ،كمية االقتصاد

مجمة ، و مينة التعميمقياس دافعية المعممين نح (.1986) عباس، كامؿ عبد الحميد كخميؿ إبراىيـ
 التربكم، جامعة بغداد. 

 وبعض الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بكل من توكيد الذات .(2002شكقي ) إبراىيـ عبد الحميد،
التابعة  المجمة العربية لالدارة المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من شاغمي الوظائف المكتبية،

 . لجامعة الدول العربية

 .مصر ،دار المعرفة الجامعية ،عمم النفس العام .(2006مد محمد )اح ،عبد الخالؽ  

 . عماف، دار الفكر مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفس(. 2005عبيدات، ذكقاف كاخركف )



 
 

79 

 عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،مدخل عمم النفس االجتماعي(. 2009محمد جاسـ )، العبيدم
 .1ط

النمط القيادم لدل القيادات التربكية في دكلو الككيت مف كجيو  (.2014) العجمي، فالح محمد
 .354-271( 17عدد ) مجمة الطفولة والتربية .نظرىـ

 ، الرياض، العبيكاف.  المدخل إلى البحث في العموم السموكية (. 1995العساؼ، صالح بف حمد)

 كالتكزيع. حمب، دمشؽ. ، دار النخمة لمنشرإدارة اإلفراد(. 1988عقيمي، عمرك كصفي )

 األردف، دار كائؿ لمنشر، ،السموك التنظيمي في منظمات العمال(. 2010محمكد سمماف ) العمياف،
 .5ط 

 ،تاثير النماط القيادية عمى متطمبات االبداع من وجيت نظر المرؤوسين(.2008قسمة)، عكض
، 10، مجمدية لمعموم اإلداريةمجمة القادس ،دراسة ميدانية عمى عينة مف كميات جامعة القادسية

 .1عدد

نحو  رس الثانوية وعالقتيا بدافعية المعمميناالنماط القيادية لمديري المد(. 2004عمي )، عياصرة
غير منشكرة، جامعة عماف ه رسالة دكتكرا ،الردنمينتيم كمعمين في وزارة التربية والتعميم في 

 .األردف _العربية لمدراسات العميا، عماف

 ، الرياض.القيادة اإلدارية ومكتبة الممك فيد الوطنية(. 2009بف عبد الكاحد ) عبد اهلل مدم،الغا

 .كالنشر عماف ةدار الفكر لمطباع ،عمم النفس العام .(2002عبد الرحمف ) ،يكسؼ كعدس ،قطامي

 .1ط ، دار الكندم، لمنشر كالتكزيع، االردف،عمم النفس العام(. 1999الكبيسي، كىيب مجيد )

رسالة ماجستير تاثير النمط القيادي في بناء القدرات االستراتيجية لممنظمة،  (.2007كشمكلة، عمر)
  غير منشكرة، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة المكصؿ.

 .1ط، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، القيادة اإلدارية (.2007كنعاف، نكاؼ )
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الدافعية لإلنجاز كسمات الشخصية لدل معممي كمعممات المرحمة (. 1991محمد، يكسؼ عبد الفتاح )
 .367-345(، 22) 8.مجمة شؤون اجتماعية، االساسية الذيف يمقكف تعميما جامعيا

 .1ط ،مصر ،دار كىبة ،الشخصية المنتجة .(1992) سيد عبد الحميد ،مرسي

ئاب والثقة بالنفس لدى دافع اإلنجاز وعالقتو بالقمق واالكت(. 2000المشعاف، عكيد سمطاف )
رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة  .الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الحكومي

 الككيت. الككيت.

 ، دار النيضة العربية، القاىرة. عمم النفس الدافعية(. 1994مكسى رشاد، عبد العزيز )

 ار الفرقاف.عماف، دعمم النفس التربوي،  .(2003نشكاتي، عبد المجيد )

 ،األثر األنماط القيادية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي لمكظفي كزارة الداخمية.(2015النكيقة، عطا اهلل )
 .64 -24(، 2) 42. مجمة دراسات،العموم اإلدارية ،األردف

واقع السموك القيادي لدى رؤساء القسام االكاديمية في كميات (. 1996ىجاف، عمي حمزة)
 .1، الممكمة العربية السعكدية، طودية كما يراه رؤساء القسام االكاديمية واعضائياالمعممين السع

 .2ط،الجزائر لمنشر دار ىكمة ،مدخل إلى عمم النفس النمو .(2007عبد الرحمف ) ،الكافي

، اكاديمية ادارة االفراد بين االسس التعميمية وتطبيقاتيا الشرطية (.2005الكزاف، السيد حممي )
 مشرطة، مطبعة الشرطة، القاىرة.مبارؾ ل

عالقتيا بالداء الوظيفي من وجو نظر النماط القيادية و  (.2114الشريؼ، طالؿ عبد الممؾ ) 
 . ، رسالة ماجستير ، قسـ العمـك اإلدارية ، جامعة نايؼ العاممين بإمارة مكة المكرمة

بالنمط القيادي السائد لمدير دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتيا (. 2010كسطاني، عفاؼ )
–، رسالة ماجستير منشكرة، جامعة فرحات عباس المؤسسة التعميمية في ضوء مشروع مؤسسة

 ، الجميكرية الجزائرية.-سطيؼ

الطبعة العربية  ،غزة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، مقدمة في عمم النفس (.2003راضي ) ،الكقفي
 الثالثة.
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  االستابنه (1مهحك رلم )

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس 

 

 تحية طيبة,,,,, العزاء الخوة

القيادية لدى منتسبي مؤسسة  بالنماطجاز وعالقتيا دافعية االن  دراسة بعنكاف بإجراءيقكـ الباحث 
كذلؾ استكماال لنيؿ درجة الماجستير في   الشرطة الفمسطينية في مديرية شرطة ضواحي القدس

إمامؾ مجمكعة مف العبارات , أرجك منؾ كضع عالمة  .اإلرشاد التربكم كالنفسي مف جامعة القدس
(إماـ الخانة التي تنطبؽ عمى حالتؾ بأ ) مانة كصدؽ لما ليا مف أىمية بانجاز الدراسة , عمما أف

 .ما تكتبو سيحاط بالسرية التامة كسيستخدـ في غرض البحث العممي فقط

 إبراىيم خميل جعفر /الباحث                                
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 دافعية االنجاز  :القسم الثاني

موافق  العبارات م
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .أتضايؽ كمما تأىبت لمذىاب إلى عممي 1
      .أحب عممي 2
      .طيااعتز بككني شر  3
      .اشعر بالطمأنينة في عممي 4
      .عالقتي مع رئيسي تسكدىا الثقة كالتقدير 5
      .ال أفكر في تغيير مكاف عممي 6
      .أنجز أكثر مما أككف مصمما عمى عممو 7
      أسعى بجد لمتحسيف مف أدائي. 8
      .أقكـ بعممي كما يمميو عمي كاجبي 9

      .مسؤكلية الكاممة تجاه عمميأتحمؿ ال 10
      .أكاظب عمى أكقات الدكاـ في المؤسسة 11
      .اشعر باالعتزاز كمما كانت نتائج زمالئي جيدة 12
      .استطيع العمؿ لكقت طكيؿ 13
      .اشعر باف مينتي تقابؿ باحتراـ 14
      .يتقبؿ زمالئي أرائي 15
      .حقيؽ أىداؼ المؤسسةأتعاكف مع الزمالء في ت 16
      .ابذؿ أقصى طاقتي لتحقيؽ طمكحاتي 17
      .اشعر بالرضا عف أدائي في العمؿ 18
      .أسعى باستمرار لبناء عالقات جيدة مع زمالئي 19
      .الراتب التقاعدم يشعرني باالطمئناف لبقية حياتي 20
      .طنظرة المجتمع إلى الشرطة تشعرني باإلحبا 21
      .ظركفي المادية غير مساعدة عمى األداء الجيد 22
      .نظاـ الحكافز المتبع يجعمني راض عف العمؿ 23
      .استقرارم الميني يزيد مف عطائي 24
      .أفضؿ التعاكف مع اآلخريف بدؿ مف منافستيـ 25
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 االنماط القيادية  :القسم الثالث

اعتقد إف الكصكؿ إلى مركز مرمكؽ يككف بالجد  26
 .كالعمؿ

     

      .أتعاطؼ مع زمالئي حيف يمركا بظركؼ صعبة 27
      .احاكؿ الكصكؿ إلى ما ارغب فيو في كقت قياسي 28
      .اكتظاظ األقساـ يشعرني باإلحباط 29
      .الزيادة في الراتب تدفعني إلى القياـ بكاجبي 30
      .النقد االيجابي البناء يزيدني إصرارا 31
      .كؿ بي يحفزني لتقديـ األفضؿثقة المسئ 32
      .اخترت مينة الشرطة عف قناعة كحب ليا 33
      .اعمؿ بمينة الشرطة لقمة البدائؿ 34
      .اشعر أف المؤسسة لـ تعد تؤدم رسالتيا 35
      .اعتقد باف المستقبؿ لمف يممؾ شيادة عممية عالية 36
      .ف يككنكا األفضؿأشجع زمالئي كادفعيـ باستمرار با 37
      .شعكرم بالمسؤكلية تجاه زمالئي يدفعني لمعمؿ بجد 38

موافق  العبارات م
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

       .أفضؿ العمؿ مع مسؤكؿ يقدر مشاعرم 1
التي يعمؿ المسؤكؿ عمى مساعدتي في تخطي العقبات  2

 تكاجيني.
     

      .ال يعيرني المسئكؿ أم اىتماـ مادم أك معنكم 3
      .يعمؿ المسؤكؿ عمى إشباع حاجاتي 4
      .أجد المسئكؿ زميال لي أكثر منو رئيسا 5
      .تربطني بالمسؤكؿ عالقات إنسانية حسنة 6
      .ال يتكاصؿ المسؤكؿ مع اإلفراد خارج أكقات العمؿ 7
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      .أتكاصؿ مع المسؤكؿ بكؿ سيكلة 8
      .يحتـر المسؤكؿ أراء األفراد كيناقشيا 9

      يعتمد المسؤكؿ الشكرل في العمؿ. 10
      .بأسمكب كدم األفراديتعامؿ مع  11
      .بالعمؿ كال ييمو غيره ال ييتـ المسؤكؿ إال 12
      .يعتبر المسؤكؿ نفسو فكؽ الجميع 13
      ثر المسؤكؿ مف العيابات.يك 14
      .يزكر المسؤكؿ االفراد في أقساميـ كيقـك بتكجيييـ 15
      .يتقيد المسؤكؿ باألمكر الركتينية التفصيمية 16
      .المسؤكؿ غير حاـز كيتردد في أرائو 17
      .يتعامؿ المسؤكؿ مع الجميع بالمساكاة 18
      .ت الجيدةيثني المسؤكؿ عمى االقتراحا 19
      .يشعرني المسؤكؿ بالثقة في نفسي كفي قدراتي 20
      .يتعامؿ المسؤكؿ بمكضكعية في مسالة الثكاب كالعقاب 21
      المسؤكؿ غامض في تعميماتو كأكامره. 22
      .ال يسمح المسؤكؿ باالعتراض عمى قدراتو 23
      .يتصيد المسؤكؿ األخطاء كتقصير االفراد 24
      .يرضي المسؤكؿ رؤسائو عمى حساب رضا مرؤكسيو 25
      .غياب المسؤكؿ يجعؿ األفراد يتياكنكف في عمميـ 26
      .يسكد المؤسسة التسيب كالفكضى 27
      ييتـ المسؤكؿ بالنشاطات داخؿ المؤسسة. 28
      يحاكؿ احتكاء الخالفات كيعمؿ عمى التقميؿ منيا. 29
      .م الجميع فرحتو بغياب المسؤكؿيبد 30
يعطي المسؤكؿ الحرية لمجميع في تنفيذ ما يريدكف  31

 .كباألسمكب الذم يعتقدكنو صحيحا
     

      .يغمب عمى العالقات داخؿ المؤسسة الطابع الرسمي 32
      .يسكد المؤسسة أخالؽ التممؽ كالتزلؼ كالنفاؽ لممسؤكؿ 33
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      .ة بالفكضى كالحرية غير المضبكطةيتسـ مناخ المؤسس 34
      .يمتـز المسؤكؿ بحرفية التعميمات كعدـ الخركج عمييا 35
      .يتجاكز المسؤكؿ عف أخطائي الصغيرة 36
      .يكثر المسؤكؿ مف االنتقادات 37
      .وؿ في كؿ عمؿ أكد القياـ بؤك ارجع إلى المس 38
      .عيحاكؿ المسؤكؿ أرضاء الجمي 39
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 ب تسييل الميمة( كت1ممحق )
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 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 84 محكمي االستبانة 2

 85 االستبانة 1

 90 كتاب تسييؿ الميمة 1
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