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 اإلهداء

 .أبي...لي درب النجاح نيريإلى النور الذي 

 .. أمي.وغمرتني بحنانها وحبها من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف إلى

 .وتقديراً  ..حباً .ي وأخواتيتإلى إخو 

 .إلى الذين أفنوا زهرات شبابهم خلف قضبان االحتالل...أسرانا البواسل

إلـــى الـــذين لـــوالهم لمـــا  ،بـــدما هم قناديـــل الســـور الحـــزين وشـــعلإلـــى كـــل مـــن عشـــقوا تـــراب هـــذا الـــوطن وأ
 .شهدا نا األبرار ...قالمنا أن تخط كلمة على تلك السطورأاستطاعت 

حضـر   معلـى رأسـهو  القـدسفـي جامعـة  المسـتدامة معهـد التنميـة جميع مـن تتلمـذت علـى أيـديهم فـي إلى
 .عميد المعهد الدكتور عزمي األطرش

 .رسالةصاحب الفضل األول في إعداد هذه ال بنات بسامإلى حضر  الدكتور 

لـــى كـــل مـــن أخـــذ بيـــدي وأوصـــلني إلـــى مـــا مـــن زمـــالء وزمــــيالت  ،إليـــت وتتمنـــاهكانـــت نفســـي تصـــبو  وا 
 .وأهل وأقارب ،ومعلمين

 .والتعاون  المسؤولية من كبير قدر على وكانوا الرسالة، هذه ٍإنجاح في ساهم من كل إلى

 .القبول والنجاح فيت عز وجل أن يجد يًا من المولىبحث المتواضع راجأهدي هذا ال
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 ــرارــــإقـ

 

 ،أقر أنا معد  الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة

رجة عليا زء منها لم يقدم لنيل أي دليت حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جإشار  باستثناء ما تم الٍ 

 ألي جامعة أو معهد آخر.
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 تقديرشكر و

ْعن ي َرب   " ا أَْعَمي َ  َوأَنْ  َوال يدَ َّ  ىَوَعلَي َعلَييَّ  أَْنعَْمتَ  الَّت ي ن ْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوز  ًا  تَْرَضيا ُ َصيال 

ْلن ي كَ  ف ي ب َرْحَمت كَ  َوأَْدخ  بَاد  ينَ  ع   ً ال   (.19 :" )النملالصَّ
رشــادي الــذي لـــم يـــدخر جهــدًا فــي إبنــات الدكتوربســام  لرســالةابدايــة أتقــدم بالشــكر الجزيــل للمشــرف علــى 

 الشـكرو  ,خيـر الجــزاء فـي الـدنيا وا خـر  هللافجـزاه  ,الةرسـوتوجيهي منذ بداية كتابة الكلمات األولـى فـي ال

, عميــد الجزيــل إلــى معهــد التنميــة المســتدامة فــي جامعــة القــدس، وعلــى رأســت الــدكتور عزمــي األطــرش

 المعهد.

أعضـاء ناصـر إطميـز  و  الُمَدّقق اللغـوي, د. الشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الّدراسة منو 

ــــي د.لجنــــة التحكــــيم،   محمــــد. د غرابــــتمنصــــور  د. اللبــــدي، فــــدو  . د الريمــــاوي، عمــــر. د صــــال ، عل

، حســن يحيــى د.د. خالــد كتلــو، د. عرفــات الجبرينــي، د. محمــد الحربــاوي  ،الجعبــري، د. شــاهر العلــول

الذين قـاموا بتحكـيم أداء الدراسـةم ممـا أد  إلـى االرتقـاء بمصـداقيتها، وأتقـدم بالشـكر  ،صبحي البدوي  د.

ـــدكتور بســـام بنـــات ر يســـًا، والـــدكتورو زيـــل إلـــى لجنـــة مناقشـــة الرســـالة المكالج أحمـــد حـــرز هللا  نـــة مـــن ال

 .خارجياً  ممتحناً  البرميل حسن والدكتورداخليًا، ممتحنًا 

, ليــل، الــذين مثلــوا مجتمــع الّدراســةفــي محافظــة الخ كاملــة وأشــكر المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة

 .نجاز هذه الدراسةكل من ساعدني في إ أشكرو 

 وفاء ذيب عبد المجيد طمايزة
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 مصطلًات الدراسة

 فـــي العـــاملين لـــد  القـــرار اتخـــاذ علـــى بالقـــدر  وعالقتهـــاإدار  الـــّذات تبحـــث هـــذه الّدراســـة فـــي موضـــو  

وقــد وردت مفــاهيم ومصــطلحات تخــدم هــذه  ،الخليــل محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المؤسســات

 التالية: مفاهيم والمصطلحات تعريفات نظرية وأخر  إجرا ية، وقد تم اعتماد التعريفاتالّدراسة، ولهذه ال

اســـــتخدام المـــــوارد البشـــــرية والماديـــــة والماليـــــة والمعلومـــــات أنهـــــا: " (35: 2009) عبـــــوي عرفهـــــا  :اإلدارة

ــــة المتمثلــــة فــــي التخطــــيط  ــــاء  مــــن خــــالل العمليــــات الداري واألفكــــار والوقــــت بفاعليــــة وكف

  .والتوجيت والرقابة بغرض تحقيق األهداف" والتنظيم

 (.2001 ،نـاي) الموضـوعية الـذات مفهـوم عليهـا ويطلـق ,نفست عن ومشاعره الشخص اتجاهات ذات:ال

 األفكــار عيــجم تضــمني شــامل افتراضــي مفهـوم ( الــّذات علــى أنهــا1998ويعـرف أبــو زيــد )

, ةيوشخصـــ ةيـــعقلو  ةيجســـم خصـــا ص عـــن تعبـــر التـــيو  عـــن نفســـت، الفـــرد عنـــد والمشـــاعر

 .وطموحاتت وخبراتت متيوق الشخص معتقدات وتشمل

, وأوراقــت  وارتباطاتــت, ومواعيــده, لوقتــت النســان تنظــيم: "أنهــا (63: 2001عرفهــا العقيــد ) إدارة الــذات: 

مســاك الــنفس فــي الــتحكم ومحاولــة, وأشــيا ت  قدراتــت مــن النســان اســتفاد  وتعنــي, زمامهــا وا 

مكانياتت  ". تحقيقها متابعة علىوالتركيز , بدقة دافتأه وتحديد ،وا 

 حركيـة، أو عقليـة الأعمـ نمـ ر الحاضـ ةاللحظـ يف أداءه ردالف تطيعيس ام لك" اتعرف القدر  أنه :القدرة 

: 2011 ,)مصــب  "المكانيـةو   االســتداللو  ,ذكرالتـو  ة،العدديــو  ة،اللفظيـ: دراتالقــ أنـوا  نومـ

7). 

ختاره المقرر باعتباره انسب وسـيلة متاحـة أمامـت، لنجـاز الهـدف أو مسار فعل ي"نت أ يعرف على القرار:

 :2001الجــــوهري وأبـــو الغــــار، ا، أي لحـــل المشــــكلة التـــي تشـــغلت" )األهـــداف التـــي يبتغيهــــ

82.) 



 د  
 
 

( األنســب مــن بــين الحــل) إلــى اختيــار البــديل عمــل فكــري وموضــوعي يســعى" رف أنــتيعــ: القــراراتخــاذ 

ذ القرار، وذلك عـن طريـق المفاضـلة بينهـا باسـتخدام معـايير بدا ل متعدد  ومتاحة أمام متخ

 )عقيلـي، ارتخدم ذلك، وبما يتماشى مع الظروف الداخلية والخارجية التي تواجت متخـذ القـر 

2013 :210(. 

 عـد  أو عـام مرفـق إدار  تتـولى مسـتقلة، معنويـة بشخصـية تتمتع عامة إدار " هي :المؤسسات الحكومية

 الشــركات مــن تتكــون  التــي هــي معينــة إقليميــة دا ــر  حــدود ضــمن متخصصــة عامــة مرافــق

 .(2003 )ادعيس "الحكومة تديرها التي الحكومة أو تملكها التي والمؤسسات

هــي منظمــة طوعيـــة ال تســتهدف الـــرب ، وبعيــد  عـــن الكيــان الحكـــومي أو " المؤسســة غيـــر الحكوميـــة:

وميــة، وهــي تشــمل أعضــاًء الرســمي، وتنشــت باتفــا  يعقــد بــين أشــخاص أو هي ــات غيــر حك

غير حكوميين، وتقوم باألعمال التي ال تقوم بها الحكومـة، أو ال تسـتطيع القيـام بهـا عـادً ، 

)إبـــــراهيم، " كانـــــت اجتماعيـــــة أو اقتصــــادية أو سياســـــية لتحقيـــــق التنميــــة المســـــتدامةأســــواء 

 ر،تكثفـ خاصأشـ عةبسـ نمـ مؤلفـة هي ـة أيـة" حكوميـة غيـر منظمة" بكلمة ويقصد (.2000

 أو التعليميــة أو الثقافيــة أو االجتماعيــة الخــدمات لتقــديم مســاعيها تنظــيم األساســي غرضــها

ــــرب  جنــــي عملهــــا أو نشــــاطها مــــن تســــتهدفأن  دون  للمــــواطنين آخــــر و نــــ أي  المــــادي ال

 .(111 :1996 الراوي،) الشخصية المنفعة قتحقي أو واقتـسامت

 

 



 ه  
 
 

 ملخصال

ار  الــّذات وعالقتهــا بالقــدر  علــى اتخــاذ القــرار لــد  العــاملين فــي هــدفت الدراســة الحاليــة التعــرف إلــى إد

تناولــت الدراســة الموضــو  كظــاهر  متعــدد  المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل، و 

وتنبــع أهميــة الدراســة مــن األبعــاد، تناولتهــا األبحــاث النظريــة والميدانيــة، ولــم تركــز عليهــا مــن ّبعــد واحــد، 

حســـب علـــم  -حـــاث والدراســـات التـــي تناولـــت موضـــو  إدار  الـــّذات, والقـــدر  علـــى اتخـــاذ القـــرار نـــدر  األب

ودورهــا فــي إثــار  اهتمــام البــاحثين والمهتمــين بالبحــث العلمــي مــن طلبــة الدراســات العليــا لجــراء  -الباحثــة

 المزيد من الدراسات في هذا المجال.

ت مــن ثالثــة أقســام ر يســة: اشــتمل القســم األول علــى وتحقيقــًا لهــذا الهــدف طــورت الباحثــة اســتبانة تكونــ

معلومــات عامــة عــن المبحــوثين، وضــم القســم الثــاني مقيــاس إدار  الــّذات لــد  العــاملين فــي المؤسســات 

( فقــر  وتنــاول القســم الثالــث مقيــاس القــدر  علــى 20الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل فــي )

 ( فقـر ,20ؤسسات الحكومية وغير الحكومية فـي محافظـة الخليـل فـي )اتخاذ القرار لد  العاملين في الم

( مؤسســة مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي 318وطبقــت أدا  الدراســة علــى عينــة بلغــت )

محافظــة الخليــل، اختيــرت بالطريقــة الطبقيــة العشــوا ية وبعــد جمــع البيانــات عولجــت إحصــا يًا باســتخدام 

 (.SPSSللعلوم االجتماعية ) برنامج الرزم الحصا ية

أظهــرت نتــا ج الدراســة أن مســتو  إدار  الــّذات والقــدر  علــى اتخــاذ القــرار لــد  العــاملين فــي المؤسســات 

علــــى ( 3.96 4.02)الحكوميـــة وغيــــر الحكوميــــة فــــي محافظــــة الخليــــل كــــان عاليــــًا، بمتوســــط حســــابي 

والقـدر  علـى اتخـاذ القـرار لـد  العـاملين فـي  التوالي. وبينـت النتـا ج وجـود عالقـة طرديـة بـين إدار  الـّذات

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليـل، وعـدم وجـود فـرو  دالـة إحصـا يًا فـي مسـتو  

إدار  الّذات والقدر  على اتخاذ القرار فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الخليـل وفقـًا 

المؤهــــل  قـــًا دالــــة إحصـــا يًا وفقـــًا لمتغيـــري نمــــا أظهـــرت الدراســـة فرو لمتغيـــري الجـــنس ونـــو  المؤسســـة، بي



 و  
 
 

والمسمى الوظيفي. وأيضا عكست النتا ج وجود عالقة ذات داللـة إحصـا ية بـين متغيـري العمـر  العلمي,

وعـــدم وجــود عالقـــة ذات داللــة إحصـــا ية بــين متغيـــري  ,وســنوات الخبـــر  وبــين القـــدر  علــى اتخـــاذ القــرار

داو  ر ،نوات الخبالعمر وس    الذات.ر ا 

مــن خــالل  ,تعزيــز مفــاهيم إدار  الــذات لــد  العــاملين :أهمهــا وخرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصــيات

لمــا لـت مـن أثــر  وتزويـد العـاملين بمــا هـو جديـد فــي مجـال إدار  الـذات، وورش العمــل، ةيـتدريبالدورات  الـ

ميـة وغيـر الحكوميـة فـي فلسـطين بعامـة، فـي المؤسسـات الحكو في اتخـاذ القـرار زياد  قدرتهم إيجابي في 

جراء المزيـد مـن األبحـاث و وفي هذه المؤسسات بخاصة.  حـول لمزيـد مـن الفهـم النوعيـة، ودراسـة الحالـة ا 

 موضو  إدار  الّذات والقدر  على اتخاذ القرار.
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Abstract 
The study aimed to investigate self-management and its relationship with decision-

making of employees at Governmental and Non-Governmental Organizations in Hebron 

district. The study approached the literature as a multi-dimensional phenomenon which 

addressed both theoretical and applied research. The significance of this recent study is the 

first which dealt with this theme which in turn encourages other researchers to work on 

further research on this important issue. 

A 40-item questionnaire was formulated which was divided into three sub-scales as 

follows: the general information of the participants; the second section dealt with the self-

management (20 items); and the third section included a decision-making scale (20 items). 

The random stratified method was utilized which comprised of a sample size of 318 male 

and female respondents among the Governmental and Non-Governmental Organizations 

employees in Hebron district. The collected data was statistically analyzed using the 

statistical package for social sciences (SPSS).  

The results revealed that the participants experienced a high level of self- 

management and decision-making. The mean scores and standard deviation were (M 4.02 

SD 0.53; M 3.96 SD 0.58) respectively. The findings revealed a positive correlation 

between self-management and decision-making for employees at Governmental and Non-

Governmental Organizations in the Hebron district. It was found that when self-

management increases, decision-making increases and vice versa. 

The results of the study revealed significant statistical differences in self-

management and decision-making among the employees due to educational level and 

profession. However, no statistical significant differences were found in the rest of the 

study variables, that is, gender and organizational authority. In addition, the findings 

revealed a positive correlation between years of experience and decision-making, and a 

negative correlation was found with age. However, no statistical significant correlations 

were found with these variables and self-management.   



 ح  
 
 

In light of the current study and its discussions, the following is recommended: 

strengthen the principles of self-management among NGO employees in Palestine in 

general and among the participants in particular; through training courses, and update their 

knowledge in such important issue which affects positively their ability in decision-

making; and finally, further research is essential to develop an understanding of self-

management and decision-making using the case study and qualitative research design. 
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 الفصل األول
 

 اإلطار العام للدراسة
 

 المقدمة 1.1

بصـــفة خاصـــة, يعتمـــد علـــى إدار  الـــذات وعلــــى  ة عامـــة, والحيـــا  الداريــــةن النجـــاح فـــي الحيـــا  بصـــفإ

فالفشــل مـــع الـــذات يـــؤدي إلـــى الفشــل فـــي الحيـــا   عمومـــا, والحيـــا  , التعامــل مـــع الـــنفس بفاعليـــة وحكمـــة

وظهرت الحاجـة الذاتيـة فـي مؤسسـاتنا خاصـة مـع ظهـور النظـام العـالمي , الدارية على وجت الخصوص

الصـالحات الداريـة المسـتمر  التـي اسـتهدفت تطـوير النظـام  :تغيرات كثير  أبرزها بتتالجديد الذي صاح

 عنصـــراً  عـــدّ الداري, ومـــا صـــاحبها مـــن التحـــول مـــن الدار  المركزيـــة إلـــى الدار  المحليـــة الذاتيـــة التـــي ت

 .(15: 2010)الهذلي,  تحدث في المجتمع ككل تيللتغيرات ال مواكباً  أساسياً 

ـــت مـــع نفســـت بكـــل كفـــاإن حســـن إدار  ال قتـــدار هـــي إحـــد  مؤشــــرات النجـــاح فـــي او  ء نســـان ذاتـــت وتعامل

 وقــد .(23: 2010, الهــذلي) وفــي مقابــل ذلــك فــمن فشــلت مــع ذاتــت هــو مــدعا  لفشــلت فــي حياتــت ،الحيــا 

وجـــل بــذلك مـــن بـــين  وخصــنا عـــز ،جعــل هللا فينـــا ميـــز  االدراك الــذاتي لمـــا يخـــتلج فــي صـــدورنا وعقولنـــا
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 :)القيامـة {معـاذير  ألقـىنسان على نفسـ  بصـيرة ولـو بل اإل حيث قال هللا تعالى: } ،خر  األالمخلوقات 

14-15) . 

 ســلبيةنظــر  الفــرد م ايجابيــةف فــمذا كانــت أســلبية  تلذاتــ تالــى معرفــة هــل نظرتــ تيوصــل الفــرد ذاتــت دراكا  و 

 لذاتــتيجابيــة إ نظــر  الفــردت مــا إذا كانــأ .نــافع ئســتطيع عمــل شــيوال  وفاشــالً  ّســي اً  تر  نفســيــ تفمنــ لذاتــت

 .شياء كثير  نافعةأعلى عمل  اً وقادر  اً وناجح اً ممتاز  تر  نفسي تفمن

، جميعهــا احي الحيــا منــمل ليشــت مفهومــع اتســد وقــا، حياتنــي فــة المهمــات العمليــن مــ القــراراذ اتخــد ويّعــ

 اا، وهــذومعالجتهـفها ريلتصـر أكثـ رار أوقـاذ اتخـت منـب تتطلــف بمواقـة اليوميـحيـث يمـر المـرء فـي حياتـت 

ي المنــزل فــة، مهمــة عمليــ القــراراذ اتخـة فعمليــا، حياتنــات لحظــن مــة لحظـل كــها فـــي نعيشــعمليــة  القـرار

 والعمـــل، وفـــي محـــيط الحيـــا  االجتماعيـــة األخـــر ، وهنـــاك حاجـــة ماســـة ومســـتمر  لنجـــاز قـــرار أو أكثـــر

 .(2: 2011)مصب , 

ن اتخـــاذ  مقـــدار النجـــاح الـــذي و  وهريـــة والوظـــا ف األساســـية للمـــدير،الداريـــة مـــن المهـــام الج اتالقـــرار وا 

القـــاد  الداريـــين وفهمهـــم للقـــرارات  اء تحققـــت أيـــة منظمـــة إنمـــا يتوقـــف فـــي المقـــام األول علـــى قـــدر  وكفـــ

وفاعليتهـا وتـدرك أهميـة وضـوحها  اتالقـرار الدارية وأساليب اتخاذها، وبما لديهم من مفاهيم تضمن رشد 

 (.11 :2011)مصب ,  .تابعة تنفيذها وتقويمهاووقتها، وتعمل على م

علـى  ومن هذا المنطلق فمن الباحثة تسعى من خـالل هـذه الّدراسـة إلـى معرفـة عالقـة إدار  الـّذات بالقـدر 

لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الخليـل، عبـر الكشـف  القرار اتخاذ

دار  ذاتهـم،  عن قدر  أفراد المجتمع على تحمل مسـؤوليتهم الّذاتيـة مـن خـالل سـعيهم لشـبا  حاجـاتهم، وا 

وتوجيهها بالشكل الفعال الذي يحقق أهـدافهم الّذاتيـة المنبثقـة عـن أهـداف مجـتمعهم، ويـتم تحقيـق التـوازن 

 صا بة. راراتفي حيا  الفرد باتخاذ  ق
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 مشكلة الدراسة 2.1

الفاعلــة  اتالقــرار علــى اتخــاذ هــا ر  وكفــاء  العــاملين فييتوقــف علــى قــدن النجــاح الــذي تحققــت المؤسســات إ

علـــى إدار  ذاتـــت بالشـــكل  شـــود   ومـــن هنـــا ال بـــد لمتخـــذ القـــرار أن يكـــون قـــادراً نالتـــي تحقـــق األهـــداف الم

 ومن هنا جاءت فكر  الّدراسة الحالية لقياس المشكلة ا تية: .الصحي   ليصدر قررات سليمة وصا بة

المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر لـــدى العـــاملين فـــي  القــراربالقـــدرة علـــى اتخـــاذ "مــا عالقـــة إدارة الـــذات 

 .الحكومية في محافظة الخليل؟"

 
رات الدراسة 3.1  مبر ِّ

 :ارتكزت هذه الدراسة على مبررات عديد  يمكن تلخيصها عل النحو ا تي

مـا لخيـر  المطلوبة خالل السنوات العشـر  األالدراسة من الموضوعات العصرية الحديثة تعد هذه  .1

 دور في تحقيق التنمية البشرية.من  لها 

تولـدت لـد  الباحثـة الرغبـة الذاتيـة للبحـث فــي موضـو  الّدراسـة السـتثمارها فـي إعـاد  بنـاء ذاتهــا  .2

دارتها، لتطوير نوعية حياتها وتوسيع نطا  العمل والقدر  على اتخاذ القرار لديها.  وا 

محليــًا  -الباحثــة  علــى حــد علــم –إدار  الــّذات  نــدر  األبحــاث والدراســات التــي تناولــت موضــو  .3

 وعربيًا.

ُيعــدا التوجــت نحــو إدار  الــّذات مــن النظريــات الحديثــة للتنميــة البشــرية، كــذلك القــدر  علــى اتخــاذ  .4

 القرار أخذت تتبلور على صعيد االهتمام العالمي والمحلي في عصر العولمة.
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إدار  الـذات, ومـن ثـم اتخـاذ القـرارات المناسـبة  فـي التعرف إلى أهم المتغيرات التي تحقـق النجـاح .5

والتـــي يجـــب وضـــعها فـــي اهتمـــام العـــاملين فـــي المؤسسســـات الخاصـــة والحكوميـــة فـــي محافظـــة 

 بالمؤسسات الحكومية في مدينة الخليل. الخليل لتفعيل دورهم واالرتقاء

 
 أهمية الدراسة 4.1

بـالعلم  مخلوقاتـت تعـالى، وميـزه عـن سـا ر هللا خلقـت الـذي النسـان وجـود أهميـة أهميـة الّدراسـة مـن تنبـع

البدنية والعقلية، ولـذلك تسـتعرض الباحثـة األهميـة العلميـة والقدرات الروحية و  بالطاقات، وزوده والمعرفة،

 :على النحو ا تي والتطبيقية للدراسة وهي

 األهمية النظرية:

وضرور  توفرها لـد  العـاملين فـي  ,هاتها, ومباد تسهم الدراسة في توضي  مفهوم إدار  الذات, وأهمي .1

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

األبحـاث والدراسـات  نـدر تضيف هذه الدراسة مرجعـًا للبـاحثين فـي موضـو  إدار  الـذات حيـث هنـاك  .2

 محليًا وعربيًا. -على حد علم الباحثة  -التي تناولت موضو  إدار  الّذات 

 وخطواتت ومراحلت.  , وعناصرهتتتوضي  مفهوم القدر  على اتخاذ القرار, وأهميتسهم الدراسة في  .3

 األهمية التطبيقية:

المؤسســات الحكوميـــة وغيـــر  تجــر  الدراســـة علــى ف ـــة مهمـــة مــن المجتمـــع, وهـــي ف ــة العـــاملين فـــي .1

 .الحكومية التي لها دور كبير في خدمة المجتمع الفلسطيني

ين فـي لتخرج بها مـن توصـيات يمكـن إفـاد  العـامسالدراسة, وما عنت نتا ج هذه  ستسفرفي ضوء ما  .2

المؤسســات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة فـــي وضــع الخطــط الجيـــد  وتصــميم البـــرامج الرشــادية التـــي 
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ين فـــي للـــد  العـــام القـــراروبالتـــالي زيـــاد  القـــدر  علـــى اتخـــاذ  ،تهـــدف إلـــى تنميـــة مبـــادت إدار  الـــذات

 ية.المؤسسات الحكومية وغير الحكوم

اتخـــاذ ليــة إنهــا ترشــدهم  حيــث  ,المختلفــة مؤسســـاتالمهمــة لصــنا  القــرار فــي توصــيات الدراســة   .3

 السليمة. القرار

فـي تحقيـق النجـاح والوصـول  الذي تلعبـت إدار  الـذات علـى المسـتو  الشخصـي والمعنـوي بيان الدور  .4

 .والتحكم بالسلوك البشري في مواقف الحيا  المختلفة ,هدافإلى األ

لـــد  العـــاملين فـــي  القـــراراهمة فـــي االرتقـــاء بمســـتو  الـــوعي بـــمدار  الـــذات والقـــدر  علـــى اتخـــاذ المســـ .5

فـــاد  مـــن الوصـــول إلــى النتـــا ج والتوصــيات وال الحكوميـــة فــي مدينـــة الخليــل مـــن خــاللالمؤسســات 

 المقترحات.

 مية البشرية.هذه الّدراسة استكمااًل للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مجال التن دّ تع .6

 
 أهداف الدراسة 5.1

 :إلى تحقيق األهداف ا تيةتسعى الّدراسة في ضوء مبررات الدراسة وأهميتها فمن هذه 

معرفـــة مســـتو  إدار  الـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة  .1

 الخليل.

كوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة معرفــة مؤشــرات إدار  الــّذات لــد  العــاملين فــي المؤسســات الح .2

 الخليل.

التعرف إلى الفرو  في مستو  إدار  الّذات لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة  .3

والمؤهـــل العلمـــي وســـنوات الخبــــر   ،فـــي محافظـــة الخليـــل، وفقـــًا لمتغيـــرات: الجـــنس، والف ـــة العمريـــة

 ونو  المؤسسة، والمسمى الوظيفي. ،العملية
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لد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة  القرارعلى اتخاذ  القدر ة معرف .4

 الخليل.

لد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي  القرارمعرفة مؤشرات القدر  على اتخاذ  .5

 محافظة الخليل.

المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر لـــد  العـــاملين فـــي  القـــرارعلـــى اتخـــاذ  القـــدر التعـــرف إلـــى الفـــرو  فـــي  .6

وســنوات  العلمــي، والمؤهــل الجــنس، والف ــة العمريــة، الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل، وفقــًا لمتغيــرات:

 الخبر  العملية, ونو  المؤسسة، والمسمى الوظيفي.

 
 :أسئلة الدراسة 6.1

 :تهدف الّدراسة إلى الجابة عن األس لة ا تية

ين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة مـــا مســـتو  إدار  الـــّذات لـــد  العـــامل .1

 الخليلف

مـــا مؤشـــرات إدار  الـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة  .2

 الخليلف  

هـل هنــاك فــرو  فــي مســتو  إدار  الــّذات لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة  .3

والمؤهـــل العلمـــي وســـنوات الخبـــر   تغيـــرات: الجـــنس، والف ـــة العمريـــة،فـــي محافظـــة الخليـــل، وفقـــًا لم

 ونو  المؤسسة، والمسمى الوظيفيف ،العملية

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرارعلــى اتخــاذ  القــدر  مســتو   مــا .4

 محافظة الخليلف
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ت الحكوميــة وغيـر الحكوميــة فــي لــد  العــاملين فـي المؤسســا القـرارمـا مؤشــرات القـدر  علــى اتخــاذ  .5

 محافظة الخليلف

لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر  القـــرارعلـــى اتخـــاذ القـــدر   هـــل هنـــاك فـــرو  فـــي .6

والمؤهـل العلمـي، وسـنوات  ،الجـنس، والف ـة العمريـة الحكومية في محافظة الخليل، وفقـًا لمتغيـرات:

 فالخبر  العملية, ونو  المؤسسة، والمسمى الوظيفي

 
 :فرضيات الدراسة 7.1

 :الفرضيات ا تيةالتحقق من صحة تسعى الّدراسة إلى 

 الفرضية الرئيسة األولى:

فـي مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين  (  0.05) ال توجد فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  

 العمريــة، والف ـة جـنسال :فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميــة فـي محافظـة الخليـل، وفقــًا لمتغيـرات

 الوظيفي. والمسمى المؤسسة، ونو  العملية, الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل

 هي:و يتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى فرضيات فرعية 

فــــي مســـتو  إدار  الــــّذات لــــد   (  0.05)ال توجـــد فــــرو  ذات داللـــة إحصــــا ية عنــــد المســـتو   .1

 كومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، تعز  لمتغير الجنس.العاملين في المؤسسات الح

فــــي مســـتو  إدار  الــــّذات لــــد   (  0.05)ال توجـــد فــــرو  ذات داللـــة إحصــــا ية عنــــد المســـتو   .2

 العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، تعز  لمتغير نو  المؤسسة.

فــــي مســـتو  إدار  الــــّذات لــــد   (  0.05)لـــة إحصــــا ية عنــــد المســـتو  ال توجـــد فــــرو  ذات دال .3

 المؤهل العلمي.ن في محافظة الخليل، تعز  لمتغير العاملي
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فــــي مســـتو  إدار  الــــّذات لــــد   (  0.05)ال توجـــد فــــرو  ذات داللـــة إحصــــا ية عنــــد المســـتو   .4

كوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل، تعـــز  لمتغيـــر المســـمى العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الح

 الوظيفي.

بـين متغيـر العمـر، ومسـتو  إدار   (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو   .5

 الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل.

بين متغير سنوات الخبـر  ومسـتو   (  0.05)د المستو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عن .6

 إدار  الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل.

 الفرضية الرئيسة الثانية:

لـــد   رارلقـــاعلـــى اتخـــاذ  القـــدر فـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 والف ــة الجــنس :ي محافظــة الخليــل، وفقــًا لمتغيــراتالعـاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فـ

 .الوظيفي والمسمى المؤسسة، ونو  العملية, الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل ،العمرية

 يتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية فرضيات فرعية وهي:

لـد   القـرارعلـى اتخـاذ  لقدر افي  (  0.05) ية عند المستو  ال توجد فرو  ذات داللة إحصا .1

 العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، تعز  لمتغير الجنس.

لـد   القـرارفي القدر  علـى اتخـاذ  (  0.05)ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية عند المستو   .2

فــــي المؤسســــات الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة فــــي محافظــــة الخليــــل، تعــــز  لمتغيــــر نــــو   العــــاملين

 المؤسسة.
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لـد   القـرارعلـى اتخـاذ  القدر في  (  0.05)ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية عند المستو   .3

 العــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل، تعـــز  لمتغيـــر المؤهـــل

 العلمي.

لـد   القـرارفي القدر  علـى اتخـاذ  (  0.05)ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية عند المستو   .4

العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل، تعــز  لمتغيــر المســمى 

 الوظيفي.

القـدر  علـى و بـين متغيـر العمـر،  (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصـا ية عنـد المسـتو   .5

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. القراراتخاذ 

  ســــنوات الخبــــر بــــين متغيــــر  (  0.05)ال توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــا ية عنــــد المســــتو   .6

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظـــة لــد  العــاملين فــي المؤسســات  القــرارالقــدر  علــى اتخــاذ و 

 الخليل.

 الفرضية الرئيسة الثالثة:

والقــدر  علــى اتخــاذ بــين إدار  الــّذات  (  0.05)ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  

 .لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل القرار

 

 سةحدود الدرا 8.1

 تشتمل هذه الّدراسة على الحدود ا تية:

  :إدار  الـــذات وعالقتهـــا  بالقـــدر  علـــى  اتخـــاذ يتحـــدد موضـــو  الّدراســـة بمعرفـــة الحـــدود الموضـــوعية

 .في مدينة الخليل وغير الحكوميةلد  العاملين في المؤسسات الحكومية  القرار

  :في محافظة الخليل. مية وغير الحكو  في المؤسسات الحكومية ون العاملالحدود البشرية 
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  :في محافظة الخليل. وغير الحكومية المؤسسات الحكوميةالحدود المكانية 

  :(2016 -2015العام )الحدود الزمنية. 
 

 :محددات الدراسة 9.1

   والمراجع والدراسات التي تناولت موضو  إدار  الّذات. المصادرُش 
 

 هيكلية الدراسة 10.1

 :وهي مقسمة على النحو ا تي ,صولتشتمل الّدراسة على خمسة ف

وأهميتهـــا وأهـــدافها  ,وتشـــمل مقدمـــة الدراســـة ومشـــكلتها ومبرراتهـــا ,يعـــرض خلفيـــة الّدراســـة :الفصـــل األول

 حدود الدراسة ومحدداتها، وتفصيل هيكليتها.و وأس لتها وفرضياتها 

 .يتضمن محتويات الطار النظري، والدراسات السابقة :الفصل الثاني

يتطـر  إلــى مـنهج الدراســة وأدواتـت والمجتمــع الـذي أجريــت عليـت الدراســة، وعينـة الّدراســة   :الــ الفصـل الث

جــراءات التحقــ التحليــل  -أيضــاً  –ويبــين ق مــن صــد  أدا  الّدراســة وثباتهــا، وخصا صــها، وا 

 الحصا ي لخصا ص العينة.

ليهــا مــن المبحــوثين ثــم يعــرض نتــا ج التحليــل الحصــا ي للبيانــات التــي تــم الحصــول ع :الفصــل الرابــع

 الفرضيات. وقياسعرض تلك النتا ج، والجابة على أس لة الدراسة، 

يتضـــمن ملخــص مناقشـــة نتـــا ج األســ لة والفرضـــيات واالســتنتاجات والتوصـــيات التـــي  :الفصــل الخـــامس

 بنيت على نتا ج الدراسة.
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 الفصل الثاني
 

ابقة راسات الس   اإلطار الن ظري والد 

 مقدمة 1.2

مباحـث ر يســة، يتنــاول أولهـا موضــو  إدار  الــّذات، ويعـالج ثانيهــا موضــو   أربعــةيتكـون هــذا الفصـل مــن 

الدراســات  رابعهــاوينــاقش  ,وغيــر الحكوميــة ةويمثــل ثالثهــا المؤسســات الحكوميــ ،القــرارالقــدر  علــى اتخــاذ 

 ية وبين الدراسات السابقة.والتعليق عليها وتحديد أوجت الشبت واالختالف بين الّدراسة الحال ,السابقة

 المبح  األول: إدارة الذ ات 2.2

 :مقدمة 1.2.2

ومن خالل الخبر  تنمو الذات وأيضا مفهـوم الـذات والـذي يعنـي  ،إن الطفل في بداية حياتت ال يدرك ذاتت

حكــام الذاتيــة عــن الــذات نفســها، مــن خــالل تفاعــل األطفــال الصــغار مــع بي ــتهم، ألمجموعــة المــدركات وا

تــدريجيًا يكتســبون أفكــارًا عــن أنفســهم، وعــالمهم وعالقـاتهم مــع ذلــك العــالم. فاألطفــال يمــرون بتجربــة  فهـم

 ال يســتطيعون الــتحكم فيهــا، تلــكهونهــا واألشــياء التــي يســتطيعون أو األشــياء التــي يحبونهــا أو التــي يكر 
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لـك الخبـرات التـي تبـدو مهـدد  الخبرات التي تبدو معزز  لذات الفرد تقيم وتندمج في الصور  الذاتية، أمـا ت

 .(2001, ناي )عنها فيتم التنكر لها ورفضها  للذات وغريبة 

 الشخصــــية الصــــفات بــــبعض يتســــم ذاتــــت مــــن نحّســــيُ  الــــذي الفــــرد أن( 299: 1995) حقــــي وأوضــــحت

 والثقـــة  إدارتــت وأهميــة, الوقـــت بقيمــة الحســاس منهـــا التــي ،لإلنجــاز المرتفعـــة الدافعيــة ذوي  لألشــخاص

, ؤوليةالمســـ وتحمــل  المرونـــة علــى والقـــدر , الصــعبة المواقــف مواجهـــة فــي والمثـــابر , والمنافســة, فسبــالن

 بالرضا وااللتزام بما يضيعت لنفست من أهداف مستقبلية لتحقيق ذاتت. والشعور

 

 :مفهوم الذات 2.2.2

هــــذا  يخـــصفيمـــا  تعريفـــاتولهـــذا تعـــددت ال فـــي تحديـــد معنـــى محـــدد لمفهــــوم الـــذات,اختلـــف البـــاحثون 

ــــى يــــد الباحــــثظهــــرت فكــــر  الــــذات بشــــكل جديــــد فــــ حيــــث ,المفهــــوم  1980) ي مجــــال علــــم الــــنفس عل

James), حيث قال عن الذات أو كمـا سـماها األنـا العمليـة (Empiricalme أنهـا مجمـو  مـا يمتلكـت" )

, ُؤهُ أصـدقاو تت, سـر أو ممتلكاتـت الماديـة, و , قدراتـتو سماتت, و  جسمت, :نت لتإسان أو ما يستطيع أن يقول الن

 (.119: 2005, ومهمنتت )العمرية, ُؤهُ أعداو 

أن تعريــف الــذات يتحـــدد فــي أنـــت تكــوين معرفــي مـــنظم ومــتعلم للمـــدركات ( Rogers, 1951) ويــر  

ه تعريفـا نفســيا لذاتــت  ويتكــون مفهــوم دّ الشـعورية والتصــورات والتقييمــات الخاصــة بالـذات, يبلــوره الفــرد ويعــ

الذاتيـــة المنســـفة المحـــدد  األبعـــاد عـــن العناصـــر المختلفـــت لكينونتـــت الداخليـــة أو  مـــن أفكـــار الفـــرد الـــذات

 (.25 :2008 ,شحاتتالخارجية )

يحــدد للفــرد شخصــيتت وفرديتــت, وهــذا التنظــيم يفســر  تنظــيم  ( Adler, 1979) مفهــوم الــذات عنــد أمــاو 

 بتتــي تكفــل للفــرد أســلو , وتســعى الــذات فــي ســبيل الخبــرات  الخبــرات الكــا ن العضــوي ويعطيهــا معناهــا

ذا لم توجد تلك الخبرات فمنها تعمل على خلقها"  (.316 :1999)دويدار,  المتميز في الحيا  وا 
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( فيــر  أّن الــّذات مــا هــي إال اتجاهــات الشــخص ومشــاعره عــن نفســت، ويقصــد بهــذا 2000وأمــا رضــا )

النفســية التـي تحكــم الســلوك، التعريـف موضــو  الـّذات، وفــي تعريـف آخــر لـت عــن الـّذات، بتنهــا العمليـات 

 ويراد بت عمل الّذات.
 

 :أبعاد الذات 1.2.2.2

فـمن الفـرد    بعـاد الـذات طبقـا لمـا ذكـرهأبشكل واضـ  عـن أنـوا  و  تكلمأول من  (James, 1980)ّد يع

 يمتلك عد  ذوات منها:

 في الواقع. يراها ويعتقد الفرد بوجودهاالذات كما الذات الواقعية: وهي  .1

 ثالية كما يتمنى أن يكون عليت.الذات الم .2

  التي يعتقد الفرد بتن االخرين يتصورونها عنت. صور وهي ال :الذات الجتماعية .3

بــو زيــد, أ) الــوطن ,مثــل العمــل, العا لــةمــع االخــرين ا يشــترك بــت الفــرد مــهــي كــل و  :الــذات الممتــد  .4

1998 :112.) 

 :هيو  ,أبعاد مفهوم الذات ( (Dimas, 2002وحدد

 .الجسم .1

 قل.الع .2

 الروح. .3

 العاطفة.  .4
 

  :العوامل التي تؤثر على الذات  2.2.2.2

 بما فيها من جزاء وعقاب وتقاليد وعادات وقانون. :البي ة الخارجية والمحيط الخارجي .1

 دون اعتبار الواقع الخارجي. األلموتجنبها  ذاتها,لشبا   الهو: بنزعاتها .2
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)أبـو  خـرا بعـض األشـياء وعـدم تقبـل الـبعض تـتحكم فـي الـذات, وتسـم  لهـا بتقبـل  :األنا األعلـى .3

 (.24: 2008 النصر,

 
 الذات:نظريات   3.2.2.2

 :النظرية السلوكية .1

دت ســيطر  النظريــة الســلوكية فــي أوا ــل هــذا القــرن إلــى انقطــا  البــاحثين عــن دراســة الــذات ومواصــلة أ

مـن بعـض نتـا ج التجـارب أنـت ولكـن تبـين لهـم , وعدم االهتمـام بدراسـة الـذات فـي تلـك الفتـر , البحث فيها

العـــالم الـــداخلي, فاضـــطروا إلـــى  إلـــىفقـــط دون الرجـــو   ال يمكـــن تفســـير الـــذات باالعتمـــاد علـــى التعزيـــز

عليهــــا  اوأطلقــــو  اســــتخدام مفــــاهيم تشــــير الــــى الحالــــة الداخليــــة للكــــا ن الحــــي التــــي ال يمكــــن مالحظتهــــا,

, بمثابــة انتصــار لعلمــاء الــذات لســلوكييناصــطالح )المفــاهيم االفتراضــية( وكــان هــذا التحــول مــن قبــل ا

تجــاه الســلوكي يحــدد نفســت فــي النظــرا ألن ا النســانيين, حيــث دعمــت هــذه الحالــة موقــف علمــاء الــنفس

 (.17 :1989 ,دراستت على المنبهات التي يمكن  ضبطها )النفيثان

ى يتكـون مفهـوم مـرحلتين فـي التطـور الكامـل للـذات, ففـي المرحلـة األولـ ((Mead, 1943  كما افترض

خـر فـي وتجـاه كـل مـنهم لآ تمـن النـاس تجاهـ خـرينمجموعة من االتجاهـات المعنيـة لآ الذات للفرد من

, ال يمثـل مفهـوم الــذات الفــرد فيهـا, وفـي المرحلـة الثانيـةالمعنيـة التـي يشـارك شـكل األعمـال االجتماعيـة  

 االتـي ينتمـي إليهـ مجموعـة االجتماعيـةبـل أيضـا ال ،خـراالتجاهـات االجتماعيـة لالتجـاه ا فقط مجموعة 

 الفرد.

 :(,Rogers 1951عند ) نظرية الذات .2

نسـان لديـت الأن  الـذي رأ تعد نظرية الذات أكثر النظريات التي تناولـت مفهـوم الـذات بطريقـة مباشـر , 

وتكتســـب األحـــداث التـــي تـــدور حـــول الفـــرد معناهـــا مـــن خـــالل مـــا يدركـــت  ،نزعـــة فطريـــة لتحقيـــق الـــذات
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فـالفرد   موجبـة أو سـالبةف الفرد يعمل على تقويم خبراتت هل هي ذات قيمـة إن مت لهذا الواقع, حيثويفه

باعتبارهـا خبـرات ذات قيمـة ايجابيـة والعكـس  ذاتـت  يدرك الخبر  التي تتماشى وتنسجم مع نزعتت لتحقيق

 .(409: 1999, )كفافي صحي , وبذلك يتكون لد  الفرد حاجة إلى التقدير الموجب للذات

 :Rogers   خصائص الذات عند

 :ومن أهمها عد  حدد خصا ص الذات في نقاط

 أنها تنمو من تفاعل الكا ن مع البي ة. .1

 خرين وتدركها بطريقة مشوشة.ا قد تمتص قيم  .2

 .تنز  الذات لالتسا  .3

 .مع الذات وتدرك بوصفها تهديدات الخبرات ال تتطور .4

 (.62 :2008 د,)محم قد تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم .5

 :Rogersاالفتراضات األساسية لنظرية 

 خرين في الرأي والمفاهيم والسلوك.ا لكل إنسان الحق الكامل في أن يكون مختلفا عن  .1

 أن يتوافق سلوك الفرد وتصرفاتت مع ما يحملت من أفكار, ومع ما تمليت عليت معتقداتت ومباد ت. .2

 حرا في اختيار نمط سلوكت.وذلك كونت  ,ل عن تبعيات سلوكتؤو كل فرد مس .3

أن التنـــاقض بـــين مجـــاالت الـــذات المختلفـــة مرتبطـــة بـــتعراض ومشـــاعر  ولقـــد أوضـــحت هـــذه النظريـــة

مــال واألمــاني, والتنــاقض ا ن التنــاقض بــين الــذات الفعليــة والمثاليــة يــؤدي إلــى فقــدان إحيــث , مختلفــة

ن, وعـــدم التشـــجيع وكـــذلك يــــؤدي بينهمـــا يـــؤدي إلـــى شـــعور األفـــراد باالكت ـــاب المــــرتبط بمشـــاعر الحـــز 

 ,Andersenليات )ؤ لعــدم الوفــاء بالواجبـــات والمســ العقـــابمثــل توقــع , تناقضــهما إلــى نتــا ج ســـلبية

2000:  62.) 
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عـن الـذات مـن  امن خالل استعراض النظريات التي تحدثت عن مفهوم الذات يتض  أن العلمـاء تحـدثو 

 َعـدّ خـرون اسـتخدموا الـذات, ومـنهم مـن وآنـا م األفمنهم من تحدث عنها باستخدا ,خالل أكثر من معنى

ولدارك النسـان  ركنـا أساسـيا مـن أركـان الشخصـية, ُتَعدا  ن الذاتإويمكن القول هنا  ،المعنيين مترادفين

ويتــتثر بعالقــة الفــرد  ,لنفســت ســواء بشــكل شــعوري أو ال شــعوري, ومفهــوم الــذات لــد  الفــرد دا ــم التطــور

ـــت مـــع ا مـــع  والـــذي يتميـــز بـــالخبر   نعيشـــت,الفـــرد محـــور العـــالم الـــذي أنَّ خاصـــة و  ,بي تـــتخـــرين وتفاعل

 المستمر .

 

 :( ,1970Maslowمفهوم الذات عند ) 4.2.2.2

حيـث يبـدأ تلـك , عـن الـذات مـن خـالل هـرم الحاجـات الشـهير الـذي يتكـون مـن خمـس درجـاتلقد تحدث 

 ,عـددا مـن القـيم يسـعى إليهـا الفـرد حـدد ولقـدالفسيولوجية وتنتهي بتحقيـق الـذات. الحاجات بالحاجات 

 وتكون بمثابة دوافع  لتحقيق الذات:

 ,الكفايـــة الذاتيـــةو   ,الضـــرور و  ,الكمـــال, و التمييــز أو التفـــرد, و الوحـــد  والكليـــة, والخيـــر, والجمـــال, و الحقيقــة

 المعنى والقيمة., و االستمتاعيةو  جهد النجاز بتقل , و الشمولية, و لبساطة, واالترتيب والتنظيم, و العدالةو 

 :سمات األشخاص الذين يحققون ذواتهم بأنهم ( ,1970Maslow)يضا حدد وأ

 يدركون الواقع بطريقة واقعية وبدقة. .1

 يتسمون بالبساطة والتلقا ية والطبيعة. .2

 خرين والوضع المحيط بشكل عام.يظهرون قبوال ألنفسهم وا  .3

 لديهم تجديد مستمر في التقدير. .4

 .دد محدود من األصدقاءعع يبنون صداقة عميقة م .5

 .نسان عامة وليس فقط المقربينيتوحدون ويهتمون بال .6
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 يهتمون بالمشكالت المحيطة بهم أكثر من تركيزهم على ذواتهم. .7

 لذلك فهم ال يعتمدون على بي تهم أو ثقافتهم. ,يميلون لالستقاللية .8

 ية.خرين والحاجة للخصوصعن ا لديهم قدر  على الموازنة بين االنفصال  .9

 لديهم روح دعابة نامية وغير عدوانية. .10

 .(1990جابر, ) مبتكرون ومبدعون  .11

 أن الحاجـــات ،(28: 2009) الســـقاكمـــا ورد فـــي  (1996) شـــاوي  أشـــار ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــ 

 في سلم هرمي حسب األهمية في خمس مجموعات على النحو التالي: النسانية يمكن ترتيبها

ت األساسية لحيا  النسـان للبقـاء وتشـمل الحاجـة إلـى الهـواء, وهي الحاجا :الحاجات الفسيولوجية -أ

ن لـم تكـن مشـبعة, إوالمتو , والجنس. والحاجـات الفسـيولوجية هـي أشـد الحاجـات  والماء, والمتكل,

هــذه الحاجــات بدايــة القاعــد  فــي الســلم الهرمــي, وفــي المجــال التنظيمــي تتخــذ شــكل الراتــب  وتمثــل

 ساسية.الذي يكفل توفير الحاجات األ

, وتشــمل حمايــة النســان وتمثــل حاجــات األمــن الماديــة, واألمــن النفســي حاجــات األمــن والحمايــة: -ب

وضــمان بي ــة  شـكل األمــن الـوظيفين األمــن والحمايـة يتخــذ موفــي المجـال التنظيمــي فـ  ,وممتلكاتـت

 منة.آ

ة يتفاعــل وهــي حاجــة االنتمــاء للجماعــة ألن يكــون الفــرد عضــوا فــي الجماعــ :الحاجــة اإلجتماعيــة -ت

والشـعور والوجـدان والقبــول  , والعاطفـة,كـذلك الحاجـة إلـى الصـداقة, والحـب, معهـم ويتفـاعلون معـت

الحاجـــات االجتماعيـــة نقطـــة االنطـــال  نحـــو حاجـــات أعلـــى  تعـــدّ خـــرين, و ا االجتمـــاعي مـــن قبـــل 

 وبعيد  عن الحاجات األولية.
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ــرام الــذات -ث ن يحترمــت ن مقــدرا بــين األفــراد, وأ: وهــي حاجــة النســان ألن يكــو حاجــات التقــدير واحت

خرين لت, هذه الحاجات تتضـمن الحاجـة إلـى الشـعور كذلك ثقتت بنفست وقدراتت وتقدير ا  خرين,ا 

خــرين بقيمــة الفــرد وقدرتــت علــى الوصــول إلــى مراكــز واعتــراف ا باألهميــة والمنافســة واالســتقاللية 

 عليا.

وأن يســتفيد مــن  ,د ذاتــت ورســالتت فــي الوجــود: وهــي حاجــات النســان لتتكيــحاجــات تحقيــق الــذات -ج

وذلـك  فـت, وهـذه الحاجـات تـتتي فـي المسـتو  األعلـى مـن الحاجـات النسـانيةاطاقتت في تحقيق أهد

ـــت أو أهدافـــت  أو تحقيـــق الصـــور  آحســـب ســـلم ماســـلو, وكـــذلك تمثـــل حاجـــة الفـــرد إلـــى أقصـــى  مال

وتشـمل تطـوير قـدرات الفـرد الكامنـة,  ،ن ي خيالت, وتمثل حاجة الفرد ما يسـتطيع أن يكـو فالمنشود  

يوضــــ   ( ا تــــي1.2) المهــــار  واالبتكــــار, وتحقيــــق أقصــــى درجــــات الطمــــوح, والشــــكلو والمعرفــــة, 

 لها. الترتيب الهرمي

 
   اإلنسانية حتياجاتلال  ( ,1970Maslow)هرم ( 1.2شكل)
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 إدارة الذات: تعريف 3.2.2

أي مــن الراد  المســتقلة التــي تعنــي المقــدر  علــى داخل, الدار  التــي تنبــع مــن الــ (1999كــوفي )يعــرف 

ن الحفــــال علــى التــوازن بـــيوتركـــز إدار  الــذات علــى  ،ى الفعــلأي المقـــدر  علــ ,واالختبــارات القــراراتخــاذ 

دار  الّذات تعني البدء باألهم قبل المهمالنتاج والقدر  على النتاج   .وا 

خدام مهاراتنـا لتحقيـق أهـدافنا مـن خـالل فهـم وجهـة نظـرك ( يعرفها: هي تعظيم است2007وأما الزبيدي )

وينظـر إليهـا  .عن نفسك، وتحديد صـفات الشـخص التـي تسـاعد علـى تحديـد األهـداف بوضـوح وتحقيقهـا

ى االسـتفاد  مـن وقتـت فـي تحقيـق الطر  والوسا ل التي تعين المرء علـ" :( على أنها2001:1, المهيري )

يجاد التوازن في حيات ,أهدافت  ."ت ما بين الواجبات والرغبات واألهدافوا 

"هـــي جهـــود الفـــرد للـــتحكم فـــي أفعالـــت وتتضـــمن تحديـــد المشـــكالت  :يعرفهـــا( ,Gerharet 2004أمـــا )و 

واســـتخدام الثـــواب والعقـــاب لضـــبط التقـــدم نحـــو  ,ووضـــع األهـــداف والســـيطر  علـــى الوقـــت وعوامـــل البي ـــة

تقيـيم والــتحكم المهــارات ة تــدريب الفـرد علـى نـت بوسـاطإ( ,Gerharet 2004) ويقــول تحقيـق األهـداف,

وهــم بــذلك يمارســون إدار   ,أمــام أنفســهم عـن تقــدمهم وعــن أدا هــم ولينفـي تنظــيم أنفســهم يصــبحون مســ و 

 ".الذات

ــــذاتوتــــر  الباحثــــة أن  ــــى أنهــــايمكــــن تعريفهــــا  إدار  ال ــــت الذاتيــــةلمعرفــــة الشــــخص  :عل ــــت ومهارات  ،قدرات

هـا مـن خـالل إلـى تحقيقت والمهارات من أجل تحقيق األهداف التـي يسـعى والستخدام األمثل لهذه القدرا

رغبــات لالقــدر  علــى إشــبا  حاجــات الــنفس األساســية لخلــق حالــة مــن التــوازن فــي الحيــا  بــين الحاجــات وا

دار  الفرد لذاتت تعني االسـتغالل األمثـل للوقـت  .اتواألهداف والواجب  ,بنفسـت عاليـة ثقـةديـت لوأن يكـون وا 

 ،القـدر  علـى التعامـل مـع المسـتجداتالقدر  على المثابر  في مواجهة المواقف الصعبة وكذلك لديت  ولديت

 .بدا  الفكري والتعلم الذاتي وال ،ؤولياتوتحمل المس
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 مكونات إدارة الذ ات 1.3.2.2

 مكونات ر يسة لدار  الّذات، وهي كما يلي: ة( إلى ثالث2007الزبيدي ) يشير

هــدف مــن مراقبــة الــّذات هــو تعلــيم الشــخص ليكــون أكثــر وعيــًا بســلوكت الخــاص، المراقبــة الــذ ات:  .1

وأحـد االسـتراتيجيات المتبعـة لتحقيـق هـدف سـلوكي معـين، هـو تعلـيم الشـخص علـى مراقبـة ســلوكت 

دون ملقـن، بحيــث يكـون هنــاك أثـر تفــاعلي، يخفـف مــن السـلوك غيــر المرغـوب فيــت، وذلـك بســبب 

 عملية المالحظة تلك.

يحـــدد الشـــخص مـــا إذا كـــان منهمكـــًا فـــي الهـــدف الســـلوكي، والـــذي هـــو مـــن ضـــمن ذ ات: تقيـــيم الـــ .2

األهداف التي تم تحديـدها بفتـر  زمنيـة معينـة، لتقريـر مـا إذا كـان الهـدف قـد تحقـق مـن أجـل التقـدم 

ذا لــم يتحقـــق نحتـــاج لتعــديل الهـــدف، والرجـــو  مــر  أخـــر  لمراقبـــة الـــّذات،  لمرحلــة تقويـــة الـــّذات، وا 

احتماليـة النجـاح ينبغـي أن تكـون األهـداف واقعيـة وقابلـة للتحقيـق، ويمكـن جعلهـا قابلـة  ولكي نرفع

 للتحدي كلما حقق الشخص النجاح وبثبات.

تشـــير تقويـــة الـــّذات إلـــى تســـليم الـــّذات معـــززات ومكافـــ ت متنوعـــة ماديـــة ومعنويـــة تعزيـــز الـــذ ات:  .3

 للوصول إلى األهداف الموضوعة.

حتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد لتطبيقهـــا، وطالمـــا أن الشـــخص يبـــذل يتضـــ  أن إدار  الـــّذات قـــد ت

المفتاح لتقليـل السـلوكيات غيـر مرغـوب بهـا، والحفـال علـى التصـرف  يعدا الجهد لتغيير سلوكت، فمن ذلك 

السليم، وعندما يصب  الشخص قادرًا على مراقبة سلوكت الّذاتي وتقويمت وتقويتت، سيحصل علـى السـلوك 

 .كلِّتِّ  المرغوب فيت، وبذلك يستفيد الفرد وتعم الفا د  على المجتمع اليجابي
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 خطوات إدارة الذات: 2.3.2.2

ـــذات أخـــذ كثيـــر  حيـــث أدركـــوا القـــو  الها لـــة  ،هتمـــام العلمـــاء فـــي الســـنوات األخيـــر ا مـــن  اً موضـــو  إدار  ال

فعهـم للبحـث عـن موضـو  كـل هـذا د ،سـتخدام هـذه القـو  مـن أجـل التغييـراوأهميـة  ،الموجود  داخل الفرد

ويــنج  فــي  ،وهنــاك خطــوات يمكــن للمــرء مــن خاللهــا أن يصــل إلــى التغييــر اليجــابي ،إدار  الــذات أكثــر

 : هذه الخطوات  تتمثل في ،إدار  ذاتت وفهم نفست وتوجيت قدراتت

 .تقييم الذات .1

 .تحديد االحتياجات وتحديد األهداف .2

 ة والمشكالت.التحكم الذاتي الفعال في عنصر الوقت والبي  .3

 تقيــيم الـــذات مـــن خـــالل قيـــاس مســـتو  النجـــاح فـــي تنفيـــذ الخطـــط وا عـــاد   ضـــبط العناصـــر المـــؤثر  .4

(Gerharet, 2004.) 

 

 الخصائص المميزة لألشخاص المحققين لذواتهم: 3.3.2.2

مـن هـذه  ( أن هناك خصا ص مميز  لألشخاص المحققين لـذواتهم, وأنـت36: 2003لقد ذكر الحربي ) 

 هي على النحو التالي:و  ,ما هو عام, ومنها ما هو خاص, أو وراثيالخصا ص 

 ميالون إلى الموضوعية., و غباتهم الشخصيةر هم فهم ال تعميلدراك السليم للعالم الواقعي: ا .1

لـــديهم فكـــر  واضـــحة عـــن نـــواحي القـــو  والضـــعف فـــي  :والعـــالم بوجـــت عـــام ،نيخـــر وا قبـــول الـــذات  .2

 هم لها حيادي.ولكن قبول ،خرينا وفي  ،أنفسهم

را هــم وأحكــامهم آوال يخــافون مــن التعبيــر عــن , نفســهم بصــراحة وأمانــةأفهــم يعبــرون عــن  :التلقا يــة .3

 .المستقلة
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ــــذات .4 ــــى المشــــكلة بــــدال مــــن االهتمــــام بال فهــــم بــــدال مــــن انشــــغالهم بمركــــزهم  :االهتمــــام المركــــز عل

 المحيطة.نجاز في البي ة إفهم يركزون على األشياء التي تحتاج إلى  ،الشخصي

إن ظــروفهم تتطلــب تخصــيص وقــت أكبــر مــع أنفســهم أكثــر ممــا  :الحاجــة للخصوصــية واالســتقالل .5

 يستدعي الحال بالنسبة للناس العاديين.

فقد معظم الناس القدر  على استحسان األشياء البسيطة ي :المتجدد لعطاء األشياء حقهاالحماس   .6

 األشخاص يوفون هذه األشياء قدرها. الءهؤ التي تمر عليهم في الحيا  اليومية, ولكن 

 .تماء إليهماالنخرين, و ا لديهم شعور قوي بضرور  مشاركة  :الميل االجتماعي .7

ولكنهـا قويـة وعميقـة, وهـي فـي  ،العالقات الشخصية محدود :  يرتبط محققو ذواتهم بصداقات قليلة .8

 تحقيق الذات.بخرين ممن يتصفون آمع  ،المعتاد

 والبدا , وال يخافون من ارتكاب األخطاء في المواقف الجديد . صالةيتصفون باأل :البدا  .9

يتصـفون باالنفتـاح الكبيـر, والصـراحة, والتلقا يـة فـي عالقـتهم مـع  :الخلق أو األسـلوب الـديمقراطي .10

 خرين.ا خرين, وال أثر للتعالي في تعاملهم مع  ا 

 
 مهارات إدارة الذات:  4.3.2.2

ء الوقـت, فمـنهم مـن يقضـي كـل وقتـت فـي العمـل وال يتـرك لـت مجـاال للترفيـت يختلف الناس في كيفية قضا

ـــيالً ومـــنهم مـــن يعمـــل  ,أو المتعـــة والشـــخص النـــاج  فـــي الدار  الذاتيـــة هـــو الـــذي يـــوازن بـــين العمـــل  ,قل

أي االســـتمتا  بـــين النشـــاط والتتمـــل فـــي الـــذات, وهـــذا مـــا يحقـــق التـــوازن فـــي الحيـــا , ومهـــارات  ,والراحـــة

 ما يلي:ك بها لذاتية يمكن القيامدار  اال

 ويشمل: التخطي : .1

 وضع أهداف واضحة  -أ
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تحديـــد و  المـــد بعيــد  تـــؤدي إلـــى  التــيبمعنــى البـــدء بتهـــداف قصــير  المـــد   ،ترتيــب األولويـــات -ب

 خطة العمل في ضوء األهداف الموضوعية.

يكــون هنــاك إهــدار واالســتفاد  منــت حتــى ال   ,أي كيفيــة إدار  الوقــت وتنظيمــت ء اســتنفاذ الوقــت بكفــا .2

ـــىللوقـــت أو إفـــراط فـــي العمـــل دون راحـــة قـــد يـــؤدي  -2011)بوروبـــة إحســـاس شـــديد بالضـــغط  إل

2012: 110-109). 

 
 مبادئ إدارة الذات: 5.3.2.2 

ويلخصـــها  عــاملين اتباعهــا كــي يســتطيعوا إدار  ذاتهــم بفعاليــةلللدار  الــذات يمكــن عــد  مبــاد ء هنــاك 

 :( بما يلي18-17: 2006الثقفي )

 وطريقة التخطيط لتنفيذ المهام., وترتيب األولويات ,ويشمل تحديد األهداف :التخطيط .1

 .بحيث يتم توزيع المهام واألعمال علـى وقـت الدوام الرسمي إدار  العمل ويقصد بها :إدار  الوقت .2

 .أي البحث عن قدو  مناسبة لالستفاد  من تجاربت وخبراتت :  المناسبةو القد .3

مكانيـات تســاعدها فـي حســن إدار  و  :الثقـة بـالنفس .4 يقصــد بهـا إيمـان العــاملين بمـا لـديهم مــن قـدرات وا 

 .الذات

ولكــــن بطريقــــة  ،فـــي حـــل المشـــكالت التـــي تواجـــت العـــاملين فـــالتفكير هنـــا واقعـــي   :التفكيـــر البـــداعي .5

 .إبداعية مبتكر 

 ناحية االجتماعية.بحيث تتم مراعا  التوازن بين متطلبات العمل وواجبات العا لة وال :التوازن  .6

أي القـــدر  علـــى التعامـــل والتفاعــل مـــع المحيطـــين بالعـــاملين ســواء فـــي عملهـــا أو فـــي أي  :االتصــال .7

  .مكان آخر
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العمـل علـى تطـوير الـذات وتنميتهـا بزيـاد  المعـارف والمعلومـات وذلـك بمتابعـة الجديـد  :التعلم الذاتي .8

  .ب عليهاوالعمل على اكتساب المهارات والتدر  ،في مختلف العلوم

هم وديـــن إيجـــاد نظـــام قيمـــي صـــحي  مســـتمد مـــن إيمـــان العـــاملين بـــربهم :القـــيم الشخصـــية والتنظيميـــة .9

 .السالمي

هنـــاك عـــد  مبـــاد ء يمكـــن مـــن خاللهـــا الوصـــول لدار  ذات أن (, 232-288: 1999يـــر  كـــوفي )و     

 وهي: ,فاعلة

معــت حتـى يسـتثمر وقتـت وطاقتــت  ,فـردكـل  ,أدواره فــي الحيـا  وأدوار ءأي يحـدد المـر  :تحديـد األدوار .1

      .على أساس منظم

 ج مهمــة فــي حيــا  المــرء ويجــب تجز ــة تحديــد األهــداف يســاعد علــى تحقيــق نتــا اختيــار األهــداف: .2

 .بر  إلى أهداف جز ية واقعية وعمل خطط لتنفيذهاالك داف األه

 .ما تم تنفيذه وما لم يتمتنظيم جدول المهام اليومية أو األسبوعية لمعرفة  هايقصد ب الجدولة: .3

والعالقــات والخبــرات ويقصــد بــت وضــع أولويــات األنشــطة واالســتجابة لألحــداث  :التكيــف اليــومي .4

 .بطريقـة مقبولةغير المتوقعة 
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 كما في الشكل التالي:فهي  ذات كما تراها الباحثةمبادئ إدارة الوأما  

 
   ( مبادئ إدارة الذات2.2الشكل) 

 

 اد إدارة الذات:أبع  6.3.2.2

 :ا تية دار  الذات من األبعاد الفرعيةإتتكون 

التــي  الرغبــاتو  منــع أو تجاهــل الســلوكيات التلقا يــة المعتــاد  أو الفطريــةرقابــة الــذات: تعــرف أنهــا " -1

يتطلـب رقابـة معينـة  فالتغلب علـى نمـط غريـزي أو عـاد   ،تتعارض مع السلوك الموجت نحو الهدف

  .(Muravren, 2006: 524) "الذات

الــــذي ينشــــت بــــين طــــرفين وذات ســــلوك منــــتظم وتعــــاوني فــــي  يجــــابيلالتوقــــع االثقــــة: تعــــرف أنهــــا " -2

ـــــادل األعـــــراف المشـــــتركة, ممـــــا يشـــــجع و ســـــس والمعـــــايير و االعتمـــــاد علـــــى األ يســـــهل عالقـــــات التب

 (.Barlow, 2001: 15) "االجتماعي بين الطرفين
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طبيعـة هيكـل ف  خـاص لـألداء الجمـالي للوظيفـة نعني بهـا وسـيلة تنبـؤ واعـد  بشـكل :يقظة الضمير -3

 (.Robertson, 2000: 17الوعي يعاد النظر فيت )

 
 كيفية إدارة الذات  7.3.2.2

 الـثالث ت ريـة حديثـة نمـت خـالل السـنواهي مدرسة فكحول فن إدار  الذات و ( Calits, 2009) كتبت

 :فيما يلينجملها  مجوعة نقاط حول كيفية إدار  الذات وأوضحت ،األخير 

 .اعرف نفسك .1

 حدد أهدافك. .2

 اط ضعفك ونقاط قوتك.قحدد ن .3

 .الالزمةجراءات اتخذ اال .4

 
 :مقومات إدارة الذ ات 8.3.2.2

أن هنـــــاك العديـــــد مـــــن المقومـــــات إلـــــى  (30: 2010)الهـــــذلي، ( كمـــــا ورد فـــــي 1987) ســـــالمةيشـــــير 

يمكــن تحديــدها فــي ثالثــة أمــور الــّذات، والتــي  مدار األساســية التــي يجــب أن تكــون موجــود  عنــد األخــذ بــ

وقـد أطـر سـالمة هـذه األمـور الر يسـة فـي تفصـيالت كثيـر   والمهـارات. المعرفـة والمعلومـات, :ر يسة هـي

 ومتنوعة يمكن تمثيلها في العناصر التالية: 

 االهتمام بالصحة العامة: -1

ة لـد  النسـان فـتي خلـل ينظر للصحة العامة نظر  شاملة تغطي الجوانـب الروحيـة، والعقليـة، والجسـمي 

فيها أو في جانب منها يؤثر على الصحة العامـة، فالواجـب المحافظـة علـى صـحة الـروح مـن الشـبهات، 
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والجفــاف اليمــاني والكفــر والنفــا  والعصــيان، وحفــل العقــل مــن الخرافــات واألســاطير، واألهــواء، وحفــل 

 الجسد من األمراض واألوب ة.

 الصفات الشخصية: -2

الــذكاء، وسـرعة الخــاطر ، والدقــة فــي إنجـاز العمــل، والصــبر والتـتني فــي معالجــة األمــور،  مســتو   تشـمل

طــال  العـام والرغبـة فـي التطــوير الوالمرونـة فـي التـتقلم مـع المتغيــرات، وعـدم التـردد، وقـو  الشخصـية، وا

 وغيرها من الصفات.

 المعارف والمعلومات األولية: -3

ولية في خطط وأهداف المنظمة بشكل عام، وتحديـد معرفـة األهـداف تتمثل هذه المعارف والمعلومات األ

الشخصـية لــإلداري، التــي علــى أساسـها يــتم تحديــد األســاليب المناسـبة لتحقيقهــا، وتتطلــب معرفــة الداري 

معــــًا، ومعرفــــة المهــــام واالختصاصــــات، وحــــدود الســــلطة  لألقســــام المنظمــــة، وكيفيــــة ارتباطهــــا وتكاملهــــا

 مية لكل من الرؤساء والمرؤوسين وغيرها.واالرتباطات التنظي

 مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت: -4

القـرار للبــديل األفضـل مـن بـين البــدا ل، والـذي يحـل المشــكلة َخـذِّ تِّّ إن عمليـة اتخـاذ القـرار تعنــي اختيـار مُ 

، ومـن ثـم ويحقق الهدف بعد تحديد تلك المشكلة أو الموقف، ثم جمع المعلومات ودراستها بعمق وتفكيـر

اختيــار أفضــل الحلــول المقترحــة لحــل تلــك المشــكلة، والــذي يحــدث أثــرًا إيجابيــًا يحقــق النتــا ج المرغــوب 

 فيها.
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 :أسس إدارة الذات  9.3.2.2

يجب على القا د الداري أن يكون أكثر قدر  على إدار  ذاتـت ولـذلك فـمن عليـت مراعـا  العديـد مـن األسـس 

 :فيما يلي (39-33: 1999) ر  الذات والتي يحددها كوفيالتي تمكنت من النجاح في إدا

يحدد من خاللها التطلعـات الشخصــية التـي يطمـ  ديت رسالة واضحة للحيا  الشخصية, أن تكون ل .1

ليوجــت جميـــع جهــوده نحـــو تلــك التطلعـــات يكــون بعيـــدًا عـــن التخـــبط فـــي  ،إلــى تحقيقهـــا فــي حياتـــت

 .الحيا  دون رسالة

لتحقيــق تطلعاتــت التــي تعـــبر عــن  ,ري بوضــع وتحديــد بعــض األهــداف الذاتيــةأن يلتــزم القا ــد الدا .2

ومعرفـــة صـــريحة بمـــا   مـــع ضـــرور  التتكـــد مـــن وجـــود حاجـــة حاليـــة إلـــى تلـــك األهـــداف ،الرســـالة

 .سيتحقق للقا د عند تحقيقت ألهدافت

، كافــة يجــب أن يتميــز تعامــل القا ــد الداري مــع نفســت بدرجــة عاليــة مــن االنضــباط فــي التعــامالت .3

االلتـزام بمعـايير األخالقيـات فـي التعـامالت  :منهـا ,ويتتي االنضباط الشخصي علـى أشـكال عديـد 

وأن يلتـزم الوفـاء بالمواعيـد والعهـود.  ,يطلـب مـن ا خـرين مـا ال يقـوم بـت هـو أالّ ، كاّفـةوالمعـامالت 

ة ضــــبط الــــنفس عــــن طريــــق ضــــبط الحساســــية وقابليــــ ،عــــن ســــلوك أو تصــــرف ويتتيــــت ىوأال ينهــــ

وأخيـــرًا التركيـــز علـــى إدار  الجـــزء المهـــم فــــي الـــذات والـــذي يتمثــــل فـــي الُمثــــل والطبــــا   ،االنفعـــال

  .والدوافع

كمــا أن عليــت أن بهــا، فالقا ــد مكلــف بــتمور كثيــر  عليــت التعهــد بالقيــام  ،التعهــد بااللتزامــات والوفــاء .4

حتــى  –حـــافل علــى التزاماتــت وعنــدما يتعهــد القا ـد وي ،يفـي بتلــك التعهــدات التــي قطعهـا علــى نفســت

ن كانــت صــغير   ، والــذي يتــي  لــت إمكانيــة أ فــي تتســيس التكامــل الــذاتي لديـــتفمنــت يكــون قــد بــد –وا 

 .الوعي بضبط النفس والشجاعة والقو  الضرورية لتقبل المزيـد مـن المسؤولية تجاه حياتت
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ة القا ــد إن محافظــتقـــول: كــتن  ،التتكيــد علــى أن االنتصــارات الخاصــة تســبق االنتصــارات العامــة .5

علـى الوعــود التــي قطعهــا علــى نفســت تســبق محافظتــت علــى الوعــود التــي قطعهــا لآخـــرين، وكــذلك 

 ن وفاءه بمواعيد لآخرين يسبق وفاء ا خرين بمواعيدهم معت.إ

ومواجهـة   ـد قـادرًا علـى مواجهـة حشـود النـاسكـتن يكـون القا ،االتـزان والنضـج العـاطفي واالنفعـالي .6

ــــر خاضــــ ،وأن يكــــون غيــــر مشــــكك فــــي مباد ــــت ،  المتصــــارعةالقــــو  ــــة أو وغي ع للضـــــغوط الداخلي

 .الخارجية

أو التقليـــل مـــن قــــيمهم  ,ار ا خـــرينوالبعـــد عـــن التكبـــر واحتقـــ ,التواضـــع فـــي التعامـــل مـــع ا خـــرين .7

 .النسانية أو الوظيفية

ة أو المتعلقــة قــة بالمنظمــكافــة تصــرفاتت وســلوكياتت المتعل أن يكــون القا ــد قــدو  حســنة لآخــرين فــي .8

  .بحياتت بوجت عام

وأن يكــــون نموذجـــًا  ،إن مـــن إدار  الـــذات أن يكـــون القا ـــد الداري ســـهاًل فـــي تعاملـــت ولـــيس صــــعباً  .9

كمــا أن عليـــت أن يركــز جهــوده  ،وأن يكــون جــزءًا مــن الحــل ولــيس جــزءًا مــن المشــكلة ،ولــيس ناقــداً 

 .حيالها  اً األشياء التي ال يستطيع أن يعمل شي وليس ،هابعلى األشياء التي يستطيع التحكم 

 
 :فوائد تطبيق إدارة الذات 10.3.2.2

   :أن لدار  الذات فوا د نذكر منها (17: 2014) أحمد كما ورد في  (,Brightman 2000) شارأ

 .أنها تخلق رؤية واضحة لألهداف المرجو  .1

 لتحقيق على المد  القصير.ل لقابلةأنها تتخذ خطوات العمل نحو األهداف الواضحة ا .2

 أنها تعمل على تحقيق حيا  مهنية جيد . .3

 زمة لتحقيق الهدف.لالأنها تعمل على التقييم المستمر لالستراتيجيات والمهارات والموارد ا .4
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يجاد حلول للعقبات التي تحول دون النجاح. .5  أنها تعمل على تطوير وا 

 
 معوقات تطبيق مبادئ إدارة الذات: 11.3.2.2

  :الذات  معوقات منها إلداة

 .المقبلةود خطط وأهداف للمراحل الحياتية عدم ج .1

 تم التخطيط لت.تتجيل في تنفيذ ما وال فالتكاسل والتسوي .2

 .النسيان بسبب عدم توثيق األهداف بحيث تتراكم األعباء .3

 وعدم استشار  أهل الخبر  لالستفاد  من تجاربهم. خرين وتشويشهم,االستجابة لمقاطعات ا  .4

مــــان بممكانيــــة تحقيــــق مــــا نهــــدف إليــــت )االدار  العامــــة للتربيــــة والتعلــــيم بمنطقــــة الجــــوف, دم اليعــــ .5

2009.) 

 

 القرارالمبح  الثاني: القدرة على اتخاذ  3.2

 مقدمة 1.3.2

بســاطة وصــواًل إلــى أكثرهــا بــدءًا مــن أكثرهــا بــتمور حياتنــا اليوميــة كافــة أساســيًا مرتبطــًا  القــرار جــزء اً  دا يعــ

عنـــدما نختـــار طعامـــًا محـــددًا و  ,فـــنحن عنـــدما نســـتيقل صـــباحًا ونـــذهب لنغســـل وجهنـــا فهـــذا قـــرارًا, تعقيـــد

عنـــدما نختــار مـــاذا و  معينــًا لمتابعتـــت فــي التلفــاز عنــدما نختــار برنـــامجو  ,لنتناولــت علــى الغـــداء فهــذا قـــرار

 أسماء أطفالنا  فهذه األمور كلها قرارات.واختيار ماذا سنعمل، و سندرس، 

الداريـــة جـــوهر عمـــل القيـــاد  الداريـــة، وهـــي نقطـــة االنطـــال  بالنســـبة لجميـــع النشـــاطات  اترار القـــوتعـــد 

والتصرفات التي تتم داخل المنشت  بل وفي عالقاتهـا وتفاعلهـا مـع بي تهـا الخارجيـة. كمـا أن توقـف اتخـاذ 

أهميـة وخطـور  شـاطات والتصـرفات، وتـزداد النف وتوقـل العمل تعطيى إلؤدي يمهما كان نوعها  اتالقرار 
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كلمــا كبــر حجــم المنظمــة الداريــة وتشــعبت نــواحي نشــاطاتها، وكثــر اتصــالها بــالجمهور )كنعــان،  القــرار

1998: 7-10(. 

 
 مفهوم اتخاذ القرار:  2.3.2

دا ل للتوصــل إلــى اختيــار ن بــيعمليــة اختيــار بــاذ القــرار أنهــا "عمليــة اتخــ (149: 2001يعــرف حســن )

 ".معين أو مشكلة ما البديل المناسب بشان موضو 

يــتم مــن خاللهـا االختيــار بــين البـدا ل مــن أجــل تحقيــق  التـي "العمليــة اأنهــ (Murray, 1980) هـايعرفو 

 .(9: 2002, السبيعي)أهداف المنظمة" 

والســيطر  عليهــا  العمليــة التــي تتعلــق  بالحصــول علــى المعلومــات " اأنهــ (Mcclure, 1980ويعرفهــا )

 .(9: 2002 ,السبيعي) األهداف"واستخدامها لتحقيق  بعض 

االختيـــار القــا م علــى أســاس أنهــا: "( فقــد عرفــا عمليــة اتخــاذ القــرار 287 :2001ا الشــامي ونينــو )أمــو 

 .بعض المعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر"

ن البــدا ل أنهــا عمليــة أو أســلوب االختيــار الرشــيد بــي :( فيعــرف اتخــاذ القــرار232: 2010أمــا عبــوي )و 

 .المتاحة لتحقيق هدف معين

تســـتخدمها إدار  ي قــة المنظمـــة التــيالطر أنهــا " القـــرارة اتخــاذ يــعمل يعـــرفف( 43: 2011) األســطل وأمــا

 ل األكثـــريار البـــديـــد البـــدا ل واختيـــة وتحديـــر المعلومـــات الكافية لحـــل المشـــكالت مـــن خـــالل تـــوفالمنظمـــ

، وهنـا ال بـد "طـة بـتيروف المحت حسب الموقـف والظـيفوب ق الهدف المرغيل تحقيفي سبوذلك  ,مال مة

ل المناســب" مــا هــو إال إحــد  الخطـــوات يدبــتن اتخــاذ القـــرار "البـــ ,القــرارة اتخـــاذ يــعملإلــى ار  مــن الشــ

 .القرارة اتخاذ يعمل اهيق علطلية ة متكامليمن عملض
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 .عملية اتخاذ القرار في الفكر اإلداري اإلسالمي 3.3.2

الســالمية شـهدت فـي عهودهــا  أن الدار  (25 :2012) السـفياني فـي كمــا ورد( 2003) كنعـانأشـار  

 -ممارسـات والتطبيقـات الداريــة ، وعرفـت كثيـر مـن الجميعهـاًا متقـدمًا شـمل أجهـز  الدولـة تنظيمـاألولـى 

 والتـــي تعكـــس بجـــالء روح المبـــادأ  والخلـــق والبـــدا  لـــد  القـــاد  فـــي -الداريـــة  القـــراري مجـــال اتخـــاذ فـــ

كـان التنظـيم الداري  هللا عليـت وسـلمى ففـي عهـد الرسـول صـل ,مواجهة المشاكل التي تعترض لهم وحلهـا

  فـي إطـار التشـريع اللهـي وكـان النبـي هـو الرسـول والمشـرّ  ،ة مركزية قويـة ومنظمـةيقوم في ظل حكوم

 ى هللا عليـــت وســـلمصـــل الداريـــة طبـــق الرســـول اتالقـــرار فـــي مجـــال اتخـــاذ و  ,د ور ـــيس الدار  كلهـــاوالقا ـــ

فكـان يستشـير أهـل الـرأي والبصـير  ومـن شـهد لهـم بالعقـل   األسلوب االستشاري في قيادتت لشؤون الدولـة

 .والفضل

نمــا أصــبحت تشــريعًا ملزمــًا للرســ ،مجــرد ممارســة مستحســنة ور لــم تعــد المشــ هللا عليــت وســلم  ىول صــلوا 

ـَتغففِّرف َلُهـمف َوَشــاوِّرفُهمف "ـريم بالمشـور   تعـالى رســولت الكـهللا فقـد أمـر ،ولغيـره مـن أولـي األمـر ُف َعـنفُهمف َواسف َفـاعف

ـــَوكِّلِّينَ  ـــبا الفُمَت ِّ إِّنَّ ََُّّ ُيحِّ ـــى َُّّ ـــلف َعَل ـــَت َفَتَوكَّ ـــمَِّذا َعَزمف ـــرِّ َف ـــت تعـــالى ١٥٩ :)آل عمـــران "فِّـــي اأَلمف  :(. وقول

َتَجاُبوا يَن اسف ال "َوالَّذِّ ُرُهمف ُشوَر  َبيفَنُهمف َومِّمَّا َرَزقفَناُهمف ُينففُِّقوَن" )الشور  َ  وَ لَِّربِّهِّمف َوَأَقاُموا الصَّ  (.38 :َأمف

يث الـذي أخرجـت الطبرانـي عـن أنـس دوتتكيدا لهذا األمر ما روي عن النبي صلى هللا عليت وسلم في الحـ

وال نـــدم مـــن  ،مـــا خـــاب مـــن اســـتخار": قـــال أن الرســـول صـــلى هللا عليـــت وســلم نـــتبــن مالـــك رضـــي هللا ع

 ."استشار

الصـحابة رضـوان هللا   لقـد استشـارا الرسـول, صـلى هللا عليـت وسـلم أكثـر مشـور  ألصـحابت وكـان الرسـول

, عليهم في اختيار المكان الذي ينزل فيت المسلمون يوم بدر وأخـذ بـرأي الحيـان بـن منـذر رضـي هللا عنـت

السـعديين رضـي هللا عنهـا سـعد  ويوم أحد قبل برأي الكثر  التي أشارت بـالخروج إلـى أحـد, وعمـل بمشـور 
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بـن معـاذ وسـعد بـن عبـاد , ويـوم غـزو  األحـزاب عمـل بمشـور  سـلمان الفارسـي وأمـر بحفـر الخنـد  حــول 

 .المدينة فتصاب الذهول قريش ألنهم لم يروا شي ا مثل ذلك من قبل

تنفيـذ ُعمالـت  وعلي صـعيد متابعـة تنفيـذ األعمـال والقـرارات كـان عليـت الصـال  والسـالم يتـابع بنفسـت حسـن

ووالتت ألعمالهم ويسمع ما ينتقل إليت من أخبارهم, وعرفت الدار  فـي عهـده فكـر  المسـؤولية الداريـة فـي 

القــرارات وفــي عهــد الخلفــاء الراشــدين كــان مبــدأ الشــور  والمشــاركة هــو األســاس الــذي يعتمــد عليــت فــي 

  (.2016 ،ت وفي إقرارها وتنفيذها ومتابعتها )البرونزيةاتخاذ القرارا

 

 :المدارس العلمية التخاذ القرار  4.3.2

 ويعرضها على النحو التالي:, القرارالمدارس الفكرية في عملية اتخاذ ) 86: 1997)يقسم حبيب 

 :"المدرسة الواقعية .1

اتخـاذ  علـىوتعتمـد  , بطريقـة علميـة وعمليـة فـي الوقـت نفسـت القـرارتنظر هذه المدرسة إلى عملية اتخاذ 

ضــوء دراســة المشــكلة الحاليــة والبــدا ل المتاحــة أمــام حــل هــذه المشــكلة وتكلفــة كــل بــديل فــي  فــي القــرار

 ضوء المكانات المتاحة والظروف البي ية المحيطة.

 :جيةيستراتالالمدرسة ا .2

أنـت يجـب النظــر إلـى كـل موقــف أو  دّ التــي تمـر بهـا المنظمـة وتعــكافـة تنظـر هـذه المدرسـة إلــى المواقـف 

ظمــــة فــــي أثنــــاء عمليــــة المفاضــــلة بــــين البــــدا ل المتاحــــة التخــــاذ القــــرار علــــى ضــــوء مشــــكلة داخــــل المن

التـي تصـل إليهــا  اتالقـرار وبنـاء علــى ذلـك يمكـن أن تتصـف  ،السـتراتجية العامـة التـي تنتهجهـا المنظمـة

لـذي تلعـب دورًا فـي تـرجي  البـديل األمثـل ا سـتراتيجيةانظـرًا لوجـود متغيـرات  ،المنظمة أحيانـًا بعـدم الرشـد

 يتخذ بناء عليت القرار.
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 :المدرسة المختلطة .3

وتمثل اتجاهًا توفيقيًا يساير معطيات الواقع لكل موقف أو مشكلة تستلزم اتخاذ قـرار مـا وذلـك أيضـًا فـي "

إلـى وجـود ثالثـة "( 7: 1977, ضوء الطار االستراتيجي العام الذي تنتهجت المنظمـة". ويشـير )المنيـف

يتعلـق كـل  ،(تشسـتر برنـارد وسـايمون وكبنـر ـ تريجـو ) حسـب آراء كـل مـن ،رارمداخل نظرية التخاذ القـ

تريجــو أو  .إمــا باســتخدام المنطــق والتحليــل العلمــي عنــد كــل مــن ســايمون، وكبنــر ،منهــا بوجهــات النظــر

 بالتركيز على الحدس باستخدام الحكمة والتجارب الشخصية عند تشستر برنارد".

 
 :رارالقة اتخاذ يعناصر عمل 5.3.2

 :مكن ذكرها على النحو ا تيية والتي يمن العناصر ا ت ي الدار  القرارة اتخاذ يتتكون عمل

 ذلك.بت لي تخو التلطة بالسرار القذ متخع تمتيا، و مة جهة أو جماعردًا أو فون كيمتخذ القرار: قد  .1

ا فــي مــرار قـاذ اتخــل أو حــن عـث البحــموضـو  القــرار: وهـو المشــكلة التــي تتطلـب مــن متخــذ القــرار  .2

 شتنها.

دد، هـدف محـق يـل تحقأجـن مـن يمعـرف تصـلوك أو سـن عـار  عبذ المتخرار القة: ياألهداف والدافع .3

راد إشـباعها، وبنـاء يـة نـية معحاجـع دافـل كـووراء  ،اً دافعـلوك سل أو عمل كروف أن وراء المعن وم

 ق هدف محدد.يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيت ال يعل

د يـرها وتحديدوتقـا بهـؤ التنبـب جـية مجهولـة يتقبلمسـرات يـع متغمـل تتعامـ اتالقـرار ن مـر يـكثؤ: الالتنب .4

ويســاعد , المســتقبل يمــا ســيحدث فــفــي اســتطال   رارالقــذ متخــاعد ســيالتنبؤ فــا، رهــياتها وتتثانعكاســ

ل, األســط) مدراك أبعــاد المشــكلة التــي تواجهــت تمهيــدا التخــاذ قــرار بشــتن  حلهــا ومعالجتهــابــالمــدير ف

2011 :46.) 
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اد  ن المــيبــة عالقــاك هنــت يــوعل القــراراذ التخــة يــاد  األولالمــي هــات المعلومــوالمعلومــات:  يانــاتالب .5

ن مكــيي التــة يــات الكافالمعلومــد فتقــيذي الــر يدفالمــ ذاوهكــرار، القــو هــذي الــا ي النهــتج لمنــة وايــاألول

ات المعلومــى علــول ر الحصــيدللمــ نمكــيم، و يلالســق يــى الطر إلــداء االهتــع يتطســيا ال هــياد علاالعتمــ

انـات يع الببجمـوم تقـي التـة وهي المنظومـة يات الدار المعلومة أنظمالل خن مرار القاذ التخة الالزم

ى إلــــات انــــيذه البهــــل يــــم تحو ثــــ ,ةيــــا الخارج تهــــية ببالمتعلقــــة بالمنظمــــة يــــات الداخليــــة بالفعالالمتعلقــــ

 (.115-114: 2004الشما , ) رارالقذ متخل قبن متعمال لالسة قابلات معلوم

اك كـون هنـيادر أن النـن ومـا، مـكلة مشـل لحـتخـذ يل مضمون القرار الـذي سـوف يمثل البديالبدا ل:  .6

ن البــدا ل ين بــمــل واألفضــب األنســل يدالبــار ختــيذي الــو هــد يــرار الجالقــذ فمتخــكلة، للمشــد واحــل حــ

 .(72: 2010, وآخرون اض يالمتاحة لحل المشكلة )ف

مـي المـراد اتخـاذ يعـة المنـاا التنظية وطبيـ ـة الداخلية والبي ة الخارجية التخاذ القرار: الب ة المناسبيالب .7

ذه العوامــل هــن ومــاذه اتخــراد المــرار القــة فــي نجــاح يالقــرار فــي إطــاره غالبــًا مــا تشــكل قاعــد  أساســ

كل تشــي التــ العوامــلن مــا رهــية وغللمنظمــة العامــات اســية والسيــود الماليــن والقيالعــامل ء ة كفــايــ يالب

ة المختلفـــة يـــ يالم البوالمعـــروف الظـــل ظـــي فـــاذه اتخـــع المزمـــرار القـــاح لنجـــالزم الـــي مـــياا التنظالمنـــ

 .(169: 2008, )حمود واللوزي 
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 (2010(: عناصر عملية اتخاذ القرارات )فياض، 3.2شكل رقم )

 
 :أن العناصر األساسية للقرار هيير  ف( 203: 1997) أما عفيفيو 

ولــــذلك فــــمن إراد  النســــان ال  ،حيــــث توجــــد مشــــكلة أو صـــعوبة تعتــــرض الفــــرد :عنصـــر المشــــكلة .1

 .تتحرك نحو اتخاذ القرار إال بوجود تلك المشكلة من جانبت

فالقرار ال بد أن يكون وليدًا لعملية المفاضـلة والموازنـة الرشـيد  والفعالـة بـين  :تعدد الحلول والبدا ل .2

  .عدد من الحلول والبدا ل المتاحة

يتحقـــق ذلـــك يجـــب تعـــديل القـــرار وتطـــويره بمــا يتفـــق عقليـــًا مـــع الحـــل األمثـــل للمشـــكلة التـــي  ولكــي .3

 .وبما يحقق الهدف المطلوب ،يجابهها الفرد
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 :القرارالمكونات األساسية لعملية اتخاذ  6.3.2

التــي  أو المتغيــراتالعناصــر مــن  يقــوم علــى أســاس إدراك وجــود مجموعــة القــراراتخــاذ  م عمليــةيإن تنظــ

 :تحتكم إليها هذه العملية  ومن هذه المتغيرات

للمنظمـة أو  مـن البي ـة الخارجيـة وتنبع عاد  إما ,وهي التي يتمثل فيها الموقف المعني: المدخالت -أ

 .البي ة الداخلية لها

 صـور  وفـي وهي التي تقوم بالتفاعل مع  المدخالت وبلورتهـا فـي صـور  مطالـب  :قنوات االتصال -ب

 مركز النظام الداري. وبلورتها وتوصيلها إلى, والمعارضةأ ييدتتلوا الدعم مد  تحدد

 .حولها اتالتخاذ قرار  لمدخالتا وهي التي تتعامل مع :مركز النظام الداري سلطة القرار -ت

يــتم   تعليمــات أو توجيهــاتأيــة الداريــة التــي تــم اتخاذهــا  بالضــافة إلــى  اتالقــرار المخرجــات وهــي  -ث

 .تنفيذلضمان سالمة ال  تحديدها

 .وهي التي تترتب على اتخاذه بعد العالن عنت أو تنفيذه :نتا ج القرار -ج

نتـا ج  وهي التي توفرهـا عمليـات المتابعـة أو ردود الفعـل المترتبـة علـى :التغذية العكسية أو المرتد  -ح

 .(359: 2009السكارنة, ) القرار

 

 :العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار 7.3.2

 , عوامل قد تعيـق صـدور القـرار بالصـور  الصـحيحة أو تـتخير صـدروه أو يلقـى معارضـةوهناك مجموعة 

 :وهي كما يلي ,العوامل المؤثر  على عملية اتخاذ القرار( 119-118: 2011عامر وآخرون )ويحدد 

المنافســة الموجــود  فـــي جتماعيــة, و ية واالقتصــادية واالســـالبي ــة الخارجيــة وتتثيرهــا: الظــروف السيا .1

 .تؤثر على القرارالسو  
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والهيكـــل التنظيمـــي  ,البي ـــة الداخليـــة وتتثيرهـــا: يـــؤثر حجـــم المؤسســـة ونموهـــا وعـــدد العـــاملين بهـــا  .2

  .والمتعاملين معها على القرار

لوكية وظروفـــت متخـــذ القـــرار وتـــتثيره: الصـــفات الشخصـــية لمتخـــذ القـــرار، ســـواء كانـــت نفســـية أم ســـ .3

 .خبراتت ومهاراتت تؤثر على القرارو  جتماعية،كتوضاعت االقتصادية واالالبي ية 

مولية البيانــات د  شـالقــرار وتـتثيره: ويقصــد بـت الموضــو  الـذي ســيتم فيـت اتخــاذ القـرار، ومــ ظـروف .4

 وعموميتها ودقة المعلومات المتوفر  حولت

 .أهمية القرار وتتثيره: كلما ازدادت أهمية المشكلة ازدادت أهمية القرار المناسب لت .5

 
 :قرار اإلداري خصائص ال 8.3.2

 ذكرهــاا كمــا ص الخصـذه وهــة واالجتماعيـانية والنســ التنظيميـةا ص الخصــن مـة مجموعــرار الداري للقـ

 هي: (229-231: 2008) الحريري 

ي فـــر والتنبــؤ والتفكيـــل التحليـــى إلــة بحاجـــرار القــذ متخـــن مذلك فــلـــة، بحتــالقــرار هـــو عمليــة فكريـــة  .1

 .أفضل البدا ل المتاحةار اختي

ة لعمليــة نتيجــو هــيم التنظــل داخــاط يـــتم نشــل كــك أن ذلــتمرارية، اســة عمليــي هــرار القــأن عمليــة  .2

 .في التنظيم تتم بصور  متواصلة القرارن عملية اتخاذ إاذ قرار، حيث اتخ

 .الختياراألفضل منها عد  تتضمن عملية اتخاذ القرار وجود بدا ل .3

 .ين ومهاراتهمات العاملبقدر ألنت يتعلق  ,أن القرار هو عملية إنسانية .4

 .ال يوجد قرارفتوجد مشكلة  لمأن عملية اتخاذ القرار هي إجابة لمشكلة معينة، فمذا  .5

 .تعتمد عملية اتخاذ القرار على العقوبة والترشيد .6
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 رارالقـاذ اتخـاول الدار  تحـي التـكلة بالمشة المرتبطة العلميا ق الحقى علرار القاذ اتخة عمليد تعتم .7

 .لحلها

 .ة تفاعل لمجموعة من الجهود المشتركة داخل التنظيمالقرار هو نتيج .8

 ها متخذ القرار.بيتتثر القرار الداري بالقيم واألعراف والعادات واالتجاهات التي يؤمن  .9

 .يتتثر القرار بالعوامل البي ية المحيطة .10

 
 :اإلدارية اتالقرار أنواع   9.3.2

فلكــل قــرار ظروفــت وطبيعتــت  ,يعتهــا أو ظروفهــاالداريــة ال يمكــن أن تتســاو  جميعهــا فــي طب اتالقــرار إن 

المتخــذ  فــي المنظمــات التربويــة مــن مســتو   اتالقــرار تختلــف حيــث  ,اتالقــرار الخاصــة وتبعــا لــذلك تتنــو  

مـــن مديريـــة عامـــة إلـــى قســـم بســبب اخـــتالف المهـــام الوظيفيـــة ودرجـــة التخصـــص فـــي و  رخـــآإداري إلــى 

ال يمكـــن فصــــلها عـــن بعضــــها ات القــــرار لفــــة ألنـــوا  هنــــاك تصـــنيفات مختو  .نشـــاطات المنظمــــة التربويـــة

نـو  مـن قـرارات فـي  مـن  مكن جمع أكثريالبعض، وال يمكن استخدم نو  بمعزل عن األنوا  األخر  بل 

 : اتالقرار وفيما يلي تصنيف ألنوا  تلك  ,موقف واحد

لى حسب مستويات القرار  :هيو  ,مستويات ةثالث: يمكن تصنيف مستويات القرارا 

وتقــع مســ ولية إصــدار  , االســتراتيجية: التــي تــؤثر فــي جميــع عناصــر وأجــزاء المنظمــة اتالقــرار  -أ

 .على عاتق الدار  العليا في منظمات األعمال اتالقرار هذه 

التـي تـؤثر فـي قطـا  معـين، أو جـزء مـن أجـزاء المنظمـة، وهـي  اتالقـرار التكتيكية: هي  اتالقرار  -ب

التــــي تتعلــــق  اتالقــــرار ، أو التمويــــل، أو الشــــراء، أو التــــي تتعلــــق مــــثال بقطــــا  النتــــاج اتالقــــرار 

 الدار  الوسطى. القراربالعمليات التسويقية، ويتولى القيام بتعباء إصدار تلك 
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الروتينيــة: هــي التــي يقــوم بمصــدارها رؤســاء األقســام، أو مســتويات الدار  الــدنيا، وهــي  اتالقــرار  -ت

  والـــنظم المعمـــول بهـــا ومثـــال علـــى هـــذه كثيـــر  ويوميـــة وقـــد تكـــون محـــدد  فـــي إطـــار مـــن اللـــوا 

 أو المكافـ ت شـبت الدوريـة  الوقـت الضـافي تطبيـق اللـوا   علـى العامـل الـذي يغيـب أو اتالقرار 

 .(33: 2008)عياش, 

 حسب الجهد المبذول في اتخاذها:  -1

 من حيث الجهد المبذول إلى ما يلي:  اتلقرار يمكن تقسيم ا 

أو  المخططة سلفًا التي تتعامـل مـع حـل المشـكالت المتكـرر  اترار القالمبرمجة: تشير إلى  اتالقرار  -أ

جــراءات حــل المشــكلة معروفــة ســلفًا مثــل قــرارات حيــث تكــون أســاليب وطــر   ,الروتينيــة التعيــين  وا 

 والتوظيف وقرارات الجازات.

أو  ,أو التـــي تعـــالج مشـــاكل جديـــد  ,غيـــر المبرمجـــة: وهـــي قـــرارات غيـــر متكـــرر  الحـــدوث اتالقـــرار  -ب

 ارات ابتكـار نـو  جديـد مـن السـلع،كقـر االسـتراتيجية  اتالقـرار امل مع المواقف غير المتلوفة مثل تتع

   (.86: 2006, حنفي) غزو أسوا  جديد ، وقرارات التوسع أو االندماجو 

 : حسب درجة الثقة بالمعلومات المتاحة  -3

 هي: , حسب درجة الثقة بالمعلومات إلى ثالث أنوا  اتالقرار  تنقسم

مثـل دعـو  المـدير لعقـد  ,المؤكد : وهي تتسـم بدرجـة عاليـة مـن المعلومـات المتـوفر  بشـتنها اتلقرار ا .أ

حــول دون ت ةاجتمــا  اعتيــادي أو طــارت للعــاملين بعــد أن يتتكــد مــن عــدم وجــود أي ظــروف طار ــ

 حضور أي منهم.
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نـة فـي ضـوء احتمـاالت حصـول حـاالت معيبالمرتبطـة  اتالقـرار في ظل المخـاطر : وتمثـل  اتالقرار  .ب

واالحتمـــاالت هـــي النســـبة الم ويـــة لعـــدد مـــرات حـــدوث نتيجـــة  ،تحقيـــق النتـــا ج المرتقبـــة لكـــل بـــديل

 معينة.

التــي ال يــتم تحديــد احتمــاالت حــدوثها بنســبة معينــة  اتالقــرار فــي ظــل عــدم التتكــد: وتمثــل  اتالقــرار  .ت

لحـاالت  المحتسـبة نظـرا ً  وفقًا لطبيعة البدا ل المتاحة لذلك، حيث يوجد العديد مـن المتغيـرات غيـر

  .(48: 2011 ,)األسطلأو الثبات في الظروف المحيطة بالمنظمة  عدم االستقرار

 : حسب أسلوب اتخاذها-4

  .حسب أسلوب اتخاذها إلى التالي: اتالقرار يمكن تصنيف 

تخـذ لمصـي سـاليب التقليديـة كالتقـدير الشخاألالكيفية: وهذا النو  يتم اتخاذه باالعتمـاد علـى  اتالقرار  -أ

 القرار وخبراتت وتجاربت ودراستت. 

)كنعــان,  يــتم اتخاذهــا باالعتمــاد علــى قواعــد وأســس علميــة مدروســة اتالقــرار الكميــة: وهــذه  اتالقــرار  -ب

2003 :249 - 257) . 

 حسب النم  القيادي:-5

 وفق التالي. وذلك ,باختالف األنماط القيادية المتحكمة بالمنظمة اتالقرار تختلف  

ومـن ثـم يعلنهـا علـى  , التـي ينفـرد بهـا متخـذ القـرار اتالقـرار الفردية األوتوقراطيـة: وهـي تلـك  اتالقرار  .أ

  .العاملين معت في المنظمة دون إعطاء فرصة للمشاركة فيها

لمشـاركة االتي يسـم  فيهـا متخـذ القـرار للمرؤوسـين  اتالقرار الجماعية الديمقراطية: هي تلك  اتالقرار  .ب

 .(57: 2008طبش, ) رارات رشيد  وبناء تتميز بتنها قو  , فيها
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 :القرار اتخاذ خطوات ومراحل 10.3.2

 ,بشــكل مــدروس وصــحي  لتحقيــق أفضــل النتــا ج مــن خــالل البــدا ل الموجــود  اتالقــرار حتــى يــتم اتخــاذ 

 :يجب أن تمر خطوات ومراحل القرار بما يلي ,يجابية وتجاوز األمور السلبيةإبما يحقق أعلى نتا ج و 

  :تشخيص المشكلة –األولى  المرحلة  .1

المشكلة تعني انحراف أو عدم توازن بين ما هو كـا ن وبـين مـا يجـب أن يكـون، وعلـى ذلـك فهـي عبـار   

حيــث يكــون المطلــوب هــو تصــحي  أو إلغــاء الشــيء فمرحلــة تشــخيص  ,عــن نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا

وتحديـد الهـدف الـذي  ,محـل القـرارأو الموضو   هاالمشكلة الدارية هي أن يتم التعرف على جميع جوانب

جـــراء إلـــىنســـعى التخـــاذ القـــرار مـــن أجلـــت، باالســـتناد   أعمـــال متعـــدد  تتضـــمن التعـــرف علـــى المشـــكلة وا 

وتوقيــت حلهــا  ,لتحديــد نــو  المشــكلة والنقــاط المهمــة والجوهريــة فيهــا , بعادهــاوألالدراســات التحليليــة لهــا 

أو عدم صحتت على دقة تحديد حجـم المشـكلة وأبعادهـا،  ثار المترتبة على ذلك، تتوقف صحة القراروا 

حيــث إن  ،المشـكلة وأبعادهــا تشــخيصمــن متخـذي القــرار ال يصـلون ويالحـل فــي هـذه المرحلــة أن كثيـرا 

كل مشكلة جوانب متعدد  وعـدم تحديـد تلـك الجوانـب تحديـدا واضـحًا يـؤدي إلـى قـرار غيـر سـليم )عـامر ل

 .(2011وآخرون، 

  :تحليل المشكلة -المرحلة الثانية  .2

كلة وتحديـــد مشـــكلة، وهـــذا يقتضـــي القيـــام بتصـــنيف المشـــل الوفـــي هـــذه الخطـــو  يقـــوم متخـــذ القـــرار بتحليـــ

ثــــم بيــــان أنــــوا  البيانــــات ل األمثــــل المطلــــوب لمواجهتهــــا، ومــــن ونوعيــــة الحــــ ,طبيعتهــــا ومــــد  تعقــــدها

ات صـول عليهـا كـنظم المعلومـلحي اوسـا ل التـي تســاعد فـوالمعلومات المطلوبـة ومصـادرها وحجمهـا، وال

مــات ل هـــذه المعلو يـــام بعمليـــة تحليــن ثـــم الق، ومــر  أو غيرهــا مــن المصــادر األخــ ,نترنــتالداريــة أو ال

  (.129 -142: 2003وتفسيرها )كنعان، 
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 :المناسبةالبدائل البح  عن  -المرحلة الثالثة  .3

رار لحــل المشــكلة التــي تواجهــت والبــديل وضــع البــدا ل يقصــد بــذلك بــدا ل الحلــول الممكنــة أمــام متخــذ القــ

األمثــل هــو الحــل وهــو القــرار الــذي يــتم اختيــاره، والمــدير النــاج  هــو الــذي يســتطيع ان يضــع أكثــر مــن 

 بديل واحد.

إذا لـم يوجـد إال بـديل واحـد للموقـف أو المشـكلة, فهـذا يعنـي أنـت لـيس هنـاك قـرار  ليـتم اتخـاذه وذلـك لعــدم 

ن هناك خطـًت فـي هـذا البـديل أو قصـور فـي المعلومـات التـي تـم جمعهـا حـول أو أ وجود مجال لالختبار,

المشــكلة موضــو  القــرار، "إن البــديل هــو عبــار  عــن الجــراءات التــي تمكننــا مــن حــل المشــكلة أو تحقيــق 

الهدف المطلـوب، أو هـو عبـار  عـن حـل أو اقتـراح يؤخـذ فـي االعتبـار إلـى جانـب حلـول أخـر  مقترحـة، 

للبــديل ســمتان أساســيتان  ول وذو عالقــة منطقيــة بالمشــكلة، و لــيس حــل نها يــًا لهــا، أو هــو حــل  محتمــ

 :هما

 أن يسهم بدرجة ما في حل المشكلة..1

 أن يكون ممكنًا من الناحية العملية أو التنفيذية..2

نمــا يجــب عليــت أن  وعلــى المــدير النــاج  أال يقبــل بــتول حــل يظهــر لــت عنــد وضــعت للبــدا ل المختلفــة، وا 

 عند تفحصت -أيضاً  -رن هذا الحل أو البديل بالحلول األخر  التي يمكن أن تتض  لت يقا

وتدقيقـــتم ألن اختيـــار الحــــل المناســـب للمشـــكلة يتطلــــب األخـــذ بعـــين االعتبــــار الحلـــول األخـــر  البديلــــة 

 اوالمتاحة لمواجهة الموقف.

 تقييم البدائل المتاحة: -. المرحلة الرابعة 4

ضـي  اليجابيـات والسـلبيات لكـل بـديل مـن البـدا ل المطروحـة، ومـد  قدرتـت علـى في هذه الخطو  يتم تو 

وتعتمـد  حل المشكلة وتحقيق الهدف من اتخاذ القرار، والتعرف علـى كافـة العوامـل المـؤثر  فـي كـل بـديل
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ــى معــايير مختلفــة ــدائل المطروحــة عل ــيم الب مثــل: التكلفــة الماليــة الكــادر البشــري المطلــوب،  خطــة تقي

وتقيـــيم البـــدا ل  المطلـــوب للتنفيـــذ، المعـــدات والتكنولوجيـــا المطلوبـــة، ودرجـــة المخـــاطر  لكـــل بـــديل الوقـــت

هي عملية شاقة يقوم بها الداريون ذوا الخبر  فـي هـذا المجـال وغرضـهم مـن (, و 50: 2011)األسطل, 

الـذي يحـددها ذلك هو تدريج بـدا ل الحلـول للمشـكلة حسـب أهميتهـا، فالبـديل الـذي ينطبـق علـى المعـايير 

 وتصنف هذ  البدائل من خالل بعض المعايير منها:, المخطط يكون هو بديل الحل األول

 الكفاية: أن يكون البديل جيدًا بدرجة كافية لحل المشكلة. .1

 الجدو : أن يكون ممكن التطبيق، ويحقق الفوا د المرجو ، وحل المشكلة. .2

 وتقاليده.الواقعية: يناسب واقع المؤسسة، وعادات المجتمع،  .3

 (.2008)طبش  االختيار: يتم اختيار البديل في ظل ضوابط قانونية واجتماعية واقتصادية .4

  :اختيار البديل األفضل -المرحلة الرابعة  .4

تلـك الخطـو  مـن  دا وتعـ ،ب إنجـازهوهو ذلك البـديل الـذي يحقـق المعيـار المحـدد، أو يحقـق الهـدف المطلـو 

ري، فالبــديل المختــار يجــب أن يــتم فــي ضــوء الظــروف والمكانيــات أد  وأهـم خطــوات اتخــاذ القــرار الدا

 :عتبارات التاليةلال لوتتتثر عملية اختيار البديل األمث ،الفعلية المتاحة

ي يــرتبط بشخصــية وهــدف متخــذ القــرار بعضــها شخصــ ,تــتثر عمليــة االختيــار بالعديــد مــن العوامــل -أ

البحــث العلمــي، وبعضــها بي ــي نــابع مــن  والمتــتثرين بــت، وبعضــها موضــوعي يــرتبط بتطبيــق أســلوب

 .الخصا ص البي ية المحيطة بموضو  اتخاذ القرار

بغــرض تقيــيم كــل بــديل  ،ضــرور  تــوافر البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بكــل بــديل لدراســتها وتحليلهــا  -ب

 .في ضوء مزاياه وعيوبت واحتماالتت
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وأثرهــا علــى أهــداف  , ن تطبيــق كــل بــديلال بــد مــن مراعــا  المتغيــرات اليجابيــة والســلبية الناتجــة عــ -ت

 .المنظمة وبي ة القرار الخارجية

األخــر  الواجــب  اتالقــرار مــد  التوافــق والتعــارض بــين كــل بــديل ومــا يســبقت مــن قــرارات، ومــا هــي  -ث

 (.48: 2007)مطيع،  اتخاذها في حالة اختياره

 :تنفيذ القرار وتقييم  -المرحلة الخامسة  .5

  عمليــًا فــي تطبيــق البــديل األفضــل الــذي يــتم اختيــاره، وينبغــي علــى متخــذ إن هــذه الخطــو  تعنــي الشــرو 

القرار أن يحـدد بوضـوح الجهـات واألقسـام والـدوا ر ذات العالقـة فـي عمليـة تطبيـق القـرار وأن يـتم تحديـد 

الصــالحيات والمســؤوليات وســبل االتصــال الســليمة والعمليــة لتنفيــذ القــرار، حيــث إن عمليــة تنفيــذ القــرار 

ي وضــع خطــة العمــل الالزمــة لتطبيــق القــرار، ومــن ثــم يجــب أن يــتم متابعــة الجهــات واألفــراد لكيفيــة تعنــ

 ,سبل تطبيق القرار

ومســتو  النجــاز الــذي يتحقــق والمشــكالت أو العقبــات التــي ترافــق عمليــة التنفيــذ ومحاولــة معالجتهـــا،  

ة أساســية وهادفــة فــي عمليــة اتخــاذ حيــث إن المتابعــة المســتمر  وســبل التحســين المســتمر لــألداء تعــد حالــ

 (.172 :2008 ,)حمود واللوزي  الدارية  القرار

 

 اإلدارية: اتأساليب تحسين عملية اتخاذ القرار  11.3.2

الداريــة،  اتإن الســبيل فـــي نجــاح تحقيــق المنظمــة ألهــدافها يــرتبط بصــور  واضــحة بعمليــة اتخـــاذ القــرار 

تعتبــر مــن أكثراالتجاهــات إلحاحــًا  اتفاعليــة عمليــة اتخــاذ القــرار ولــذا فـــمن عمليــة تحســين وتطــوير وزيــاد  

 في مختلف مجاالت المنظمة ويمكن اعتماد األساليب ا تية لهذا الغرض وهي: 

 الدارية وتمكينهم. اتإشراك العاملين في عملية اتخاذ القرار  .1
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الداريــة تســتند ات القــرار ممــا يجعــل عمليــة اتخــاذ  ,دراســة وتحليــل البي ــة الخارجيــة والداخليــة للمنظمــة .2

 إلى الدقة والموضوعية العالية.

 .إذ إن التعجل فـي اتخاذ القرار من شتنت أن يقود إلى الخطت غالباً  ,الدقة والتروي في اتخاذ القرار .3

اعتمــــاد نظــــم المعلومــــات )الحوســــبة( ووفرتهــــا ودقتهــــا تجعــــل عمليــــة اتخــــاذ القــــرار أكثــــر موضــــوعية  .4

 وشفافية.

 واالبتعاد عن العواطف واألهواء. ,الدارية اتة في اتخاذ القرار اعتماد الموضوعي .5

رًا ذا أهميـة كبيـر  فـي نجـاح أمـد يعـد البدا ل القادر  على معالجتهـا وتحديوح ووضة بدقتحديد المشكلة  .6

 القرار وتحسينها.

مكانيــة تعــديلها حــين الحاجــة ووفقــا للمتــاح مــن المعلومــات واالســت .7 فاد  مــن المرونــة فــي اتخــاذ القــرار وا 

 (.186-185 : 2008الخبرات المتراكمة لد  متخذي القرار )حمود واللوزي، 

 

 :اتالقرار أسباب الفشل في اتخاذ  12.3.2

  :ومنها اتتوجد مجموعة من األسباب تؤدي إلى فشل عملية اتخاذ القرار 

 .ولويات المختلفةلأل ل في تحديد األهمية النسبيةالفش .1

 .من وظا فت السابقة ت التي يكتسبها المديراالهتمام واالعتزاز بالخبرا .2

 .اتالقرار اتخاذ   احتكار عملية .3

رجاءو  في القضايا والمشاكل, اتالقرار عدم اتخاذ  .4  .ذلك للمستقبل ا 

 .اتالقرار التجربة والخطت في اتخاذ  أو االستناد إلى الحدس .5

 .ضو  القراربمو   مباشر  متعلقةلثانوية غير الوالمعلومات ا الفراط في جمع البيانات .6

 .للتبرير حفاظا على ماء الوجت  والنزو  والحرج من الفشل الخوف .7
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وعــدم تحقيــق األهــداف  ،للمنظمــة المعنيــة  عــن مســارات الخطــة العامــة الســير فــي مســارات مختلفــة .8

 .المرجو 

  بمرؤوسـيهم  لقـرارات المتعلقـةا المـديرينواحتكـار   ,للظروف الجديـد  مـن ناحيـة  عدم مال مة القرار .9

 .نظرا لعمق خبرتهم في ذلك

  ,لالهتمـــام بالفرعيـــات انصـــرافهاعنـــد  عمالهـــا األساســـيةوتعطيـــل أ , الداريـــةالقيـــادات  ازديـــاد أعبـــاء .10

التـي  اتالقـرار طالما لم يشاركوا بتي درجة فـي المرؤوسين للتنفيذ من  إضافة إلى بروز عدم الحماس

 .تم اتخاذها

  انهيــار ممــا يــؤدي إلــى ,معهــا التصــرف  مــن الممكــن صــيري أال تــراكم األعبــاء والمشــكالت لدرجــة .11

 .المنظمة المعنية

درجـــة الخطـــور  التـــي  بطريقـــة موضـــوعية وعلميـــة ممـــا يزيـــد مـــن اتالقـــرار علـــى اتخـــاذ  عـــدم القـــدر  .12

 المختلفة. اتالقرار على   ستترتب

: 2010, )عبــوي  التخــاذ القــرار الوقــت المناســببضــيا   حيانــاأوفــوات األوان , اتالقــرار زيــاد  تكلفــة  .13

244). 

 

 :اتالقرار الوسائل المساعدة في اتخاذ  األساليب أو  13.3.2 

ـــة ويتوقـــف  اتالقـــرار تتعـــدد أســـاليب اتخـــاذ  مـــن األســـهل إلـــى االصـــعب مـــن حيـــث الجهـــد والوقـــت والتكفل

مكانــات علــى طبيعــة المشــكلة وعلــى تقــدير المــدير والظــروف المحيطــة وال اســتخدام أحــد هــذه األســاليب

 :وبذلك يمكن وضعها في قسمين هما ،(43: 2010 موسى,المتوافر  )
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وهـــي التـــي تفتقـــر   ,: يقصـــد باألســـاليب التقليديـــة أو غيـــر الكميـــةاألســـاليب النظريـــة غيـــر الكميـــةأوال: 

(, 181: 2003 ,)كنعـــانالقرارللتـــدقيق والتمحـــيص العلمـــي, وال تتبـــع المـــنهج العلمـــي فـــي اتخـــاذ 

 وتشمل:

 الحقائق: -1

جـذور قويـة المتخـذ  تصـب  ذات  اتالقـرار توفرهـا فـمن , وحـين القـرارممتـاز  فـي اتخـاذ تعـد الحقـا ق قواعـد 

 (.43: 2010, موسى) ومنطقية

 :البديهة والحكم الشخصي -2

واعتمـاده علـى سـرعة البديهـة فـي إدراك العناصـر  ,يعني هذا األسلوب استخدام المدير حكمت الشخصي 

الســـليم ألبعادهـــا, وفــي فحـــص وتحليـــل وتقيـــيم  التفكيــرو  ,الر يســة للمواقـــف والمشـــكالت التــي تتعـــرض لـــت

 (.185: 2003 البيانات والمعلومات والفهم العميق لكل التفاصيل  الخاصة بها )كنعان,

 :الخبرة -3

ال تقتصــر الخبــر  فــي هــذا األســلوب علــى خبــر  المــدير متخــذ القــرار, ولكــن يمكنــت الــتعلم واالســتفاد  مــن 

 نحوهـا الصـا بة القـراروتجـاربهم فـي حـل المشـاكل الداريـة واتخـاذ  , ـتخرين مـن زمالا  ينخبرات المدير 

 (.182-181: 2003, كنعان)

 إجراء التجارب:  -4

 , خــذا فــي االعتبــار جميــع العوامــل الملموســة وغيــر الملموســةآ ,يتــولى متخــذ القــرار نفســت إجــراء التجــارب

ى اختيـار البـديل إلـهـذه التجـارب  واالحتمـاالت المرتبطـة بالمشـكلة محـل القـرار, حيـث يتوصـل مـن خـالل

 (.184: 2003, كنعان) األفضل معتمدا في هذا الخيار على خبرتت العلمية
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 راء:اآل -5

 ,راء والمقترحـات التـي تقـدم إليـت حـول المشـكلةا يعني هذا األسلوب اعتماد المـدير علـى البحـث ودراسـة 

وهــــذا يتطلــــب مــــن   ,(186: 2003, وتحليلهـــا ليــــتمكن علــــى ضـــو ها اختيــــار البــــديل األفضــــل )كنعـــان

 (.44: 2010, حصا يات الستخراج المناسب منها )موسىوالالبيانات 

التي تسـهم  ات العلميةمية األساليب والنظريتزداد أه :القرار( في اتخاذ األساليب العلمية )الكمية :ثانياً 

 :ا فمن أهمها ما يليومع كثرته في عملية اتخاذ القرار, 

 االحتماالت: -1

وقيمـة  ,مـن حـدث مـا واالحتمـال درجـة اعتقـاد ،د عملية اتخاذ القـرار األمثـل علـى قيـاس االحتمـاالتتعتم

ع متوقــ ذا كــان الموقــفإ( 1وقــد تكــون ) ,ذا كــان الموقــف مســتحيل الحــدوثإاالحتمــال تبــدأ مــن الصــفر 

مــن أســباب صــعوبة وتعقــد هــذه المرحلــة و , (44: 2010 )موســى,( أي مؤكــد  %100الحــدوث بنســبة )

اختبــــارات الحقــــة تتطلــــب مــــن متخــــذ القــــرار التتكــــد مــــن احتمــــاالت  بعتأن اختيــــار البــــديل األفضــــل ســــيت

 .(194: 2003)كنعان,  المستقبل وقياسها إذا أمكن

 بحو  العمليات:  -2

معينـــة مــن خـــالل التـــي يمكــن اتخاذهـــا اتجــاه مشــكلة  تعتمــد الطريقــة العلميـــة فــي المفاضـــلة بــين البــدا ل

 .(45: 2010والمنطقية )موسى, قاييس الرياضية الم

  :أسلوب المباريات -3

وهــــي بمثابــــة تنـــــافس بــــين  ،اتالقــــرار ر  فــــي اتخــــاذ د الدايعــــد أســــلوب المباريــــات مــــن األدوات التــــي تفيــــ

لدار  فــي ذي تتبنــاه ار عقلــي رشــيد، وتســعى إلــى بيــان الحــل األمثــل الــوتعمــل بتفكيــ ,منظمتــين أو أكثــر

، وعــاد  مــا ينظــر لهــذه النظريــة وتخفــيض الخســا ر ،ســب ممكــنأكبــر ك قموقــف معــين مــن أجــل تحقيــ
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اد  الداريـين علـى الطـرف ا خـر، وكثيـرا لتـدريب القـ لى حسابة يكون نجاح طرف معين عكوسيلة فعال

ة المباريــــات بمـــا يتعـــد  حـــدود معالجــــة ، غيـــر أنـــت مــــع اســـتمرار التطـــور الرياضـــي لنظريـــالقـــراراتخـــاذ 

االســتراتيجية فـي ظــروف  اتالقـرار ي اتخـاذ مة أكبـر فــاهتظـر لهـــا مسـتنمنـت سـية البســيطة، فالمواقـف التناف

 .(126: 1986 ,تنافسية أكثر تعقيدا )توفيق

 البرمجة الخطية: -4

هـــو أســـلوب يســـتخدم فـــي تحديـــد االســـتغالل األفضـــل لإلمكانيـــات والمـــوارد المتاحـــة عنـــدما يكـــون هنـــاك 

 (.202: 2003, حة )كنعانمنتجان أو أكثر يتنافسان على هذه المكانيات المتا

 التماثل )المحاكات(: -5

تســـتخدم المحاكـــات مـــن خـــالل الحاســـبات االلكترونيـــة والتكنولوجيـــا الحديثـــة الختبـــار صـــالحية النمـــاذج 

الداريــــة )موســــى, ات القــــرار والرســــوم البيانيــــة والمســــارات فــــي تقيــــيم البــــدا ل وتوقعــــات نتــــا ج  ،الرياضــــية

2010 :45.) 

  :اتالقرار أسلوب شجرة  -6

 اتالقـــرار ين يســـتخدم لتوضـــي  كيفيـــة نمـــط العالقـــة بـــ اً بيانيـــ اً أدا  أو نموذجـــ اتالقـــرار يعـــد أســـلوب شـــجر  

الماليــة للمشــاريع مــن حيــث اختيــار مشــرو  معــين دون  اتالقــرار وتســتخدم عــاد  فــي  ،وعوامــل االحتمــال

تبـا  أي اي مًا ناجحـًا فـالنظريـة والعلميـة تسـهم إسـها اتالقـرار ومما تقدم يتض  أن أسـاليب اتخـاذ  .ا خر

ومـــن منظمـــة إلـــى أخـــر   الـــذي قـــد يختلـــف مـــن مـــدير  خـــر,  ليب النظريـــة والعلميـــةأســـلوب مـــن األســـا

د  خطورتهــا علــى المنظمــة بــاختالف طبيعــة الموقـــف أو المشــكلة التــي نشــتت فــي المنظمــة ونوعهــا ومــ

ية، إذا ا أحسـن اسـتخدام أحـد هـذه ضـمر   جل القا د الداري متخذ القرار إلى نتاوالعاملين فيها، وقد يوص
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: 2011)مصـب ,  ات مرؤوسـيت فـي العمـلت فـي اتخاذ القرار بـ راء ومقترحـقة ودعـم معرفتاباألساليب الس

22.) 

 

 :اتالقرار مساهمة العاملين في اتخاذ  يجابياتا 14.3.2

عور الشــــيهم يعطــــ اتالقــــرار اذ اتخــــي فــــاملين العــــتراك اشــــت أن فيــــك شــــا ال ممــــة: باألهميــــالشــــعور  .1

 .ي التنظيمفة المهمر العناصن مم وأنه ,ةباألهمي

ذا التغييـــر هــة إعاقــراد التنظـــيم أفــاول يحــذا لــ ر,التغييـــا معهــب تجلــ اتالقــرار ا أن بمــر: التغييــل تقبــ .2

املين مـن العـناعتت صـرار و القـر أمـوللتغلب على هذه المشكلة يتطلب األمر إشراك كل من يهمهـم 

لتقبــل التغييــر عنــدما يشــتركون فــي  اســتعداداً جعلهـــم أكثــر ـذي ياــار مــاأل ،تخارجــيم أو التنظــل داخــ

 اتخاذ القرار.

ناعة القــرار تخفـيض عـدد صـاء فــي للرؤسين المرؤوساركة مشى علب يترترين: ا خت توجيهولة س .3

 .الرؤساء المشرفين الالزمين لتوجيت المرؤوسين

ج معـــدالت النتـــااد  زيـــى إلـــرار قـــالناعة صـــي فـــين المرؤوســـاركة مشـــل: أدت العمـــة كفايـــين تحســـ .4

ى تحمـــل علـــال القبـــى إلـــافة بالضـــ ,ينوالمرؤوســـاء الرؤســـين بـــات العالقـــي فـــ  الواضـــن والتحســـ

 .المسؤولية بنفس راضية

ـــين المرؤوســـدر  لقـــة نتيجـــ: القـــرارتحســـين نوعيـــة  .5 تشـــكل التـــي ل والعوامـــار المالحظــــات إظهـــى عل

الرؤيـة فعـااًل فـي إيضـاح اركة دورا المشـب تلعـا نـهومـن  افها،اكتشعلى الرؤسـاء  الموقف ويصعب

 (.2011:30مصب , )والمالحظات والحقا ق إلى الرؤساء 



  52 
 
 

ى يــؤدي إلــتقــل الحاجــة إلــى توقيــع الجــزاءات الشــتراك المرؤوســين فــي صــناعة القــرار األمــر الــذي  .6

 ين لتوجيهــاتالمرؤوســتجابة اســن مــد ويزيــ ,يمالتنظــاء أعضــل لكــدد  المحــات االختصاصــوح وضــ

 .(110: 2003 ,فرج وحافلالدار . )

الـذي  راألمـال فعـر عنصـا وأنهـ , ابتهميتهـشـعارها ا  و  ,تنمية القيادات الدارية فـي المسـتويات الـدنيا .7

  .يسهل على القياد  أداء مهامها على أحسن وجت

ي إلـى ا أنهـا تـؤدكمـ ،ةالمؤسسي فاملين العالمشاركة تعمل على تحقيق الثقة المتبادلة بين القياد  و  .8

 .(186: 2004 ,إقامة عالقات إنسانية جيد  )الطريف

 ,جــوهر) حــد أيضــًا مــن غيــابهم وتــتخرهملوا ,الحــد مــن الشــكاو  والتظلمــات مــن جانــب المرؤوســين .9

1984 :118). 

 .أنها تضمن الوصول إلى قرارات أكثر صحة وأبعد عن الخطت .10

عرون يشـإذ  ,المعنويـةع مـن روحهـم تزيـد مـن رضـا العـاملين، وترفـ اتالقـرار اذ اتخـي فـاركة المشن إ .11

  .وليست مفروضة عليهم من ا خرين , أنها صادر  منهم أو من ممثليهم

 .وتزيد من حبهم ألعمالهم ,المعنوية من دامزيق تحق اتالقرار اذ اتخي فاركة المشإن  .12

  تـييك ذلـو   ةالمؤسسـي فـتعمل على توثيق التعـاون واالتصـال بـين مجموعـات أكبـر مـن العـاملين  .13

  .قدرا أكبر من التفاعل والتفاهم فيما بينهم

 , ةالمؤسســي فــب والقــدرات المواهــن مــد المزيــاف اكتشــي  تــيضــمن المجموعــات  القــرارن مناقشــة إ .14

 .تفاد  منهـا إلى أبعد حدلالسق الطريت  وتف

ة أن تختــار للمؤسســن يمكــذلك وبــ ,كلة الواحـــد للمشــول الحلــن مــد مزيــى علــرف للتعــال المجــتتـــي   .15

 (.67: 2001 ,ل األكثر مالءمة واألفضل )البوهيالح
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 سلبيات للمشاركة في اتخاذ القرارات: 15.3.2

اك حـــدودًا هنـــفـــي اتخـــاذ القــرارات أن هنـــاك آثـــار ســلبية قـــد تترتـــب عليهــا، وأن  يــر  معارضـــو المشــاركة

ثــار كمــا وتتمثــل هــذه ا  ،لفعاليــة اشــتراك المرؤوســين فــي صــنع القــرارات بمــا يوجــب الحــذر فــي تطبيقهــا

 :في النقاط التالية (38: 2012)( والسفياني 36: 2009)الرفاعي  ذكرها كل من

ضعف المستو  الثقافي للمشاركين، قد يؤدي إلى االسـتكانة والتسـليم بوجهـات نظـر المـدراء، وهـؤالء  .1

يتمتعــون بدرجـــة عاليـــة مـــن القـــدر  علـــى التنظـــيم والقنــا ، األمـــر الـــذي ينتهـــي بـــت وجــــود المـــوظفين 

  .للمشاركة في صنع أي قرار شكليًا ال فعلياً 

ممثلــيهم الســيما عنــدما يحــاولون التشــبت  االنحرافــات التــي يمكــن أن تصــدر مــن قبــل المرؤوســين أو .2

بالمــدراء والرؤســاء البيروقــراطيين، كــتن يحيطــوا أنفســهم بــمجراءات شــكلية وقيــود رســمية تضــمن لهــم 

 .الهيبة والنفوذ

 .رية لد  األعضاء المشاركين في عملية صنع القراراتنقص الخبر  الفنية و الدا .3

يمكـن أن يفســر المرؤوسـين مشــاركة الــر يس لهـم فــي اتخـاذ القــرار أنــت يعـود إلــى قلـة خبرتــت وضــعف  .4

ثقتــت بقراراتــت، وفــي هــذه الحالــة تضــعف قــدر  الــر يس فــي التــتثير علــيهم، إضــافة إلــى ذلــك أنهــا قــد 

قياديــة التــي يفرضــها عليــت منصــبت، وأنهــا بــذلك تضــعف تشــكل مظهــرًا لتنــازل المــدير عــن بعــض ال

 .مركز المدير بمبقاء ما أنيط بت من أدوار بعيدَا عن رقابتت

تســتغر  القــرارات التــي تعتمــد علــى المشــاركة وقتــًا أطــول مــن القــرارات االنفراديــة وعليــت فــمن أســاليب  .5

 .سريعةالمشاركة ال تصل  في حاالت الطوارت واألزمات التي تتطلب قرارات 
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 :الحكومية المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير المبح  الثال : 4.2

 المؤسسات الحكومية: تعريف 1.4.2

عـام وحتـى الحـديث  تاريخهـافـي فلسـطين  تتعرفـلـم النشت , حيث حديث الفلسطيني الحكومي القطا   يعد

اتفــا  توقيــع فمــع   القــرن مطلــع هــذا بســبب الظــروف التــي تعرضــت لهــا منــذ  احكوميــقطاعــا ً  (1994)

 فــــي مســــؤولياتها الفلســــطينية الســــلطةوتــــولي  ,(1993/9/13)ســــرا يلي الالفلســــطيني المبــــادت  عــــالنإ

 الفلسـطينيةالـوزارات مـرت  حيـث ,بوظا فهـا للنهـوض الحكوميـة اراتهـاوز بمنشـاء قامـت المحـرر , راضياأل

 جديــد  وزارات اســتحداثأو الــبعض ببعضــهاالحاقهــا و الــوزاراتدمــج حيــث , مــن التغييــراتمــن  بالعديــد

 .(37 :2016)مصب , 

أنهــا تلــك المؤسســات التــي تنشــ ها الدولــة وتقــوم علــى إدارتهــا ودعمهــا مــن المؤسســات الحكوميــة تعــرف و 

ت التــي ترجــع نشــتتها أجــل القيــام بمهمــات محــدد ، وأمــا المنظمــات الحكوميــة الدوليــة فهــي تلــك المنظمــا

ألنهـا فـي حقيقـة األمـر ليسـت إال امتـدادًا لهـذه المـؤتمرات، بعـد إعطـاء عنصـر  ,إلى فكر  المؤتمر الدولي

 (.5: 2009 الدوام لها من خالل تطورات حدثت في نطا  أمانات المؤتمرات)عواشرية,

 
 :واقع المؤسسات الحكومية الفلسطينية 2.4.2

وتشــــكيل  بنــــاءتحــــدي  (1994)عــــام لقيامهــــا  األيــــام األولــــىمنــــذ الفلســــطينية طنيــــة الوالســــلطة واجهــــت 

بــــت الــــذي مــــرت الخــــاص للوضــــع لفلســــطيني, ونتيجــــة ا العــــامدار  الشــــتن لالمختلفــــة  والهي ــــاتالــــوزارات 

كبيـرا  حملـت عب ـا ت الفلسـطينيةالوطنيـة السـلطة أن , نجد االحتالل السرا يليبسبب الفلسطينية الوزارات 

ــــة, وهــــذا ــــة المترهل ــــدوا ر الحكومي ــــد مــــن الهياكــــل وال ــــة الســــلطة اســــتدعى مــــا علــــى مســــتو  العدي  الوطني

داري للسـلطة الالجهـاز  توسـع لـذلك الـوزارات والمؤسسـات, هـذه لبنـاء الصـفر نقطـة مـن البدء الفلسطينية
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مضــطرد  بشــكل فيهـا العــاملين عـددحكوميــة, وتضــاعف الوالمؤسسـات الــوزارات ونمـت متســارعة, بصـور  

 (.89: 2004, )كالب

 

 أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية الفلسطينية: 3.4.2

  حجـازي,( الحكوميـةالهيكليـة في المتتالية والتغييرات التقلبات زارات, نتيجة الوفي العمل استقرار عدم 

2003 :167.) 

  المنطقــــة المحيطــــة خصوصــــا, وكــــل بة الحالــــة السياســــية التــــي يمــــر بهــــا المجتمــــع الفلســــطيني صــــعو

بالحصـار الـذي يتعـرض لـت المجتمـع  ثلالمؤسسات, ممتلك  على الضغطاستمرار خاصة مع ،عموما

 الفلسطيني.

  واضـحةخـالل الفـرو  ال اختالل التوازن التنظيمي بين وحدات الدارات الحكومية, ويالحل ذلـك مـن 

ــــر  والمؤسســــاتالــــوزارات  موازنــــات فــــي  الداري وتقلــــص هــــرم الجهــــاز أسر الحكوميــــة, وتضــــخمغي

 (.56: 2002, بشنا ) قاعدتت

 أعلــى بمعــدالتالوظيفيـة  الهياكــل إلـى نمــو ذلــك الفلســطيني, ويعـود الحكــوميالقطـا   يــةكفا انخفـاض 

: 2010 الرقــب,) المزدوجــة التوظيــف سياســة بســبب لحكــوميا الجهــاز وتضــخم مخرجاتهــا, نمــو مــن

75.) 

 الـوطن خدمـةفـي  بـدورهاالمؤسسـات هـذه أداء يعيـق بمـا  السـلطة مؤسسـاتداري فـي الالفسـاد  تفشي 

 (.56: 2007اللوح,وا الفر ) والمواطن
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 المؤسسات غير الحكومية:تعريف   4.4.2

غيـــر الحكوميـــة للمــر  األولـــى فــي أعقـــاب الحـــرب العالميــة الثانيـــة عنـــدما اســتخدم مصـــطل  " المنظمــات 

أســبغتت األمــم المتحــد  علــى المنظمــات الخاصــة التــي ســاعدت فــي الشــفاء والتعــافي مــن ويــالت الحــرب، 

أي مداوا  الماليين مـن النـازحين، واأليتـام، والعـاطلين عـن العمـل، بيـد أن مفهـوم تنظـيم المـواطنين حـول 

ة يرجع إلى تاريخ أبعد من ذلك بكثير ويحدد بعض العلمـاء أول منظمـة غيـر حكوميـة كانـت قضايا معين

 (.2012, )بايندر 1839المنظمة الدولية لمكافحة العبودية، التي أنش ت عام 

اقتصــادية ذات الطــابع الداري  ,وهــي مؤسســة إداريــة وتطوعيــة تشــمل مجــاالت مختلفــة: تربويــة، ثقافيــة

العمل في إطار هـذه األخيـر ، يطبعـت سـلوك اللـزام والرضـوا لقـرارات إداريـة فوقيـة ال  اللزامي، فمذا كان

 (.6: 2011 وذلك تحت طا لة الجزاء )علوش ,يشارك الفرد فيها، بل ينفذها فقط

 ,وهــي مجموعــات طوعيــة، ال تســتهدف الــرب ، ينظمهــا مواطنــون علــى أســاس محلــي أو قطــري أو دوليــة

منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة.    علــى بلــد معــين، تعــدّ مــة أو نشــاطها مقصــور فعنــدما تكــون عضــوية المنظ

ومـن بــين المنظمـات غيــر الحكوميـة الدوليــة المعروفـة "أطبــاء بـال حــدود"، وهي ـة العفــو الدوليـة، ومنظمــة 

 (.5 :2009, )عواشرية رصد حقو  النسان، وأوكسفام

تكثر،غرضــها فخاص أشــ ةبعســن مــلفــة ويقصــد بكلمــة "منظمــة غيــر حكوميــة" عنــد الــراوي أيــة هي ــة مؤ 

آخــــــر  و نــــــاألساســـــي تنظــــــيم مســــــاعيها لتقـــــديم الخــــــدمات االجتماعيــــــة أو الثقافيـــــة أو التعليميــــــة أو أي 

المنفعـــة  ســـامت أو تحقيــــقتواقن تســـتهدف مـــن نشـــاطها أو عملهـــا جنـــي الـــرب  المـــادي أدون , للمـــواطنين

 (.111: 1996)الراوي،  الشخصية

معنويـــة  صـــيةشخي هـــا أنهـــعلـــى " 2000لعـــام  (1ألهليـــة الفلســـطيني رقـــم )ويعـــرف قـــانون الجمعيـــات ا

تهــم الصــال   مســتقلة تنشــت بموجــب اتفــا  بــين عــدد ال يقــل عــن ســبعة أشــخاص لتحقــق أهــداف مشــروعة
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" منفعـــة شخصـــية أو لتحقيــــق ,دون اســـتهداف جنـــي الـــرب  المـــالي بهـــدف اقتســـامت بـــين األعــــضاء ,العـــام

 (.71: 2000)الوقا ع الفلسطينية، 

 
 وظائف المنظمات غير الحكومية  5.4.2

 منها:  ,( إلى مجموعة من الوظا ف للمنظمات غير الحكومية2-1: 2003ر حسن )أشا

 .شكالتالمل وحالمحليـة،  تنظيم المجتمع وتقديم المساعدات الفنية والتعليمية للجماعات .1

 الحروب.كالمجاعات والزالزل و  ,تقديم إعانات لألفراد في حالة الكوارث .2

 على المنظمات العامة لتحسين خدماتها. والتتثيرتتسيس الشركات المحلية  .3

 تمويل المنظمات الشعبية. .4

 التنمية. االتمجي فتقديم المساعدات الفنية والتدريبية للمنظمات غير الحكومية األخر  العاملة  .5

 ك القطا .ذلي فلة وصياغة خطط عمل مشتركة للمنظمات العام ,وتنسيق البرامج, تقديم الخبرات .6

 التعليم لزياد  وعي الرأي العام والقاد  بشتن المسا ل التنموية الر يسة.تطوير  .7

 .دعم السياسات وبرامج التغيير المؤسسي .8

 
 خصائص المنظمات غير الحكومية:  6.4.2

 ر الحكومية أنها عبار  عن منظمة تتسم بتلك الخصا ص:المنظمة غي (5-4: 1998عرف أفندي )

 دفة للرب  بالمعنى العام.غير ها .1

 لها هيكل رسمي يتسم بالدوام إلى حد كبير. .2

كـان بممكانهـا  غير حكومية بمعنى: أنت ال يجب أن تكون لها عالقة هيكلية مؤسسية بالحكومـة وأن .3

 الحصول على مساعدات من الحكومة مالية وفنية.
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 تحكم نفسها بنفسها )ذاتية الحكم(. .4

 عية سواء من حيث النشت  أو األنشطة.تقوم على أساس المشاركة التطو  .5

القضــايا  ال يكـون لهــا تحالفــات مـع األحــزاب السياســية، رغـم مــا يكــون لهـا مــن مواقـــف بــشتن بعـــض .6

 السياسية.

 
 :مصطلحات أخرى لوصف المنظمات غير الحكومية  7.4.2 

 .منظمات المجتمع المدني .1

 منظمات ال تبغي الرب . .2

أو منظمـــــات مســـــتند  إلـــــى  ,منظمـــــات ذات قاعـــــد  شـــــعبية ,مؤسســـــات خيريـــــة أو منظمـــــات خيريـــــة .3

 المجتمع األهلي.

 منظمات تطوعية. .4

أجـــل حكوميــة موجــود  مــن وبغــض النظــر عــن مجالهــا أو نطـــا  عملهــا، فــمن جميــع المنظمــات غيـــر ال

تحســــين حيــــا  النــــاس أو حــــل مشــــكلة اجتماعيــــة. ومعظــــّم المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة يؤسســــها أنــــاس 

د ءأو لقضاياها. غير أن إنشـاعاتهم األهلية متحمسون لمصلحة مجتم ار  منظمـة غيـر حكوميـة يتطلـب وا 

كمــا أنــت يتطلــب الوقــت  ,القــاتفهــو يتطلــب المعرفــة، والمهــارات، والمــوارد والع, مــن مجــرد الحمــاسأكثــر 

 .الطويل، والتخطيط، والصبر، والمرونة
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 : الدراسات السابقةالرابعالمبح   5.2

 الدراسات العربية 1.5.2

 الدراسات العربية إلدارة الذ ات 1.1.5.2

تمكنــت الباحثــة مــن االطــال  علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة، لتكــوين فكــر  واضــحة عــن أهــم النتــا ج 

  التي توصلت إليها بهدف الفاد  منها في دراستها.

جتماعيـــة لـــد  أثـــر إدار  الـــّذات فـــي تنميـــة المســـؤولية اال: "بعنـــوان(  2016فـــي دراســـة أجرتهـــا وراســـنة )

هدفت الدراسـة إلـى التعـرف إلـى  ."العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

أثر إدار  الّذات في تنمية المسؤولية االجتماعية لد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة 

مؤسســة مــن المؤسســات الحكوميــة ( 454فــي محافظــة الخليــل, وطبقــت أدا  الدراســة علــى عينــة بلغــت )

العينـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل، إذ اتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي, واختيـــرت 

ـــــرات الدراســـــة،  ـــــاس متغي ـــــة االســـــتبانة أدا  للدراســـــة لقي ـــــة العشـــــوا ية، واســـــتخدمت الباحث بالطريقـــــة الطبقي

ســتو  إدار  الــّذات والمســؤولية االجتماعيــة أن م أهمهــاوتوصــلت فــي دراســتها إلــى مجموعــة مــن النتــا ج 

لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل كـان عاليـًا، بمتوسـط حسـابي 

ـــــّذات والمســـــؤولية 4.17، 4.19) ـــــة بـــــين إدار  ال ـــــت النتـــــا ج وجـــــود عالقـــــة طردي ـــــى التـــــوالي. وبين ( عل

ووجـود فــرو   ,ميـة وغيــر الحكوميـة فـي محافظــة الخليـلاالجتماعيـة لـد  العـاملين فــي المؤسسـات الحكو 

دالة إحصـا يًا فـي مسـتو  إدار  الـّذات والمسـؤولية االجتماعيـة فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة 

فــي محافظــة الخليــل وفقــًا لمتغيــري الجــنس ونــو  المؤسســة، بينمــا لــم تظهــر الدراســة فروقــًا دالــة إحصــا يًا 

 دراسة.وفقًا لبقية متغيرات ال
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العــاملين لــد   اتالقــرار ات علــى عمليــة اتخــاذ ( بعنــوان: "أثــر إدار  الــذّ 2014فــي دراســة أجرتهــا أحمــد )و 

هدفت الّدراسة إلى معرفة أثر إدار  الـّذات علـى عمليـة  في الدار  العليا في الجامعة السالمية في غز ".

السـالمية فـي غـز ، إذ اتبعـت الباحثـة المـنهج لد  العاملين في الدار  العليا فـي الجامعـة  اتالقرار اتخاذ 

( موظفــًا وموظفــة مــن الداريــين واألكــاديميين فــي 177الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الّدراســة مــن )

الجامعــة الســالمية، واســتخدمت الباحثــة االســتبانة أدا  للدراســة لقيــاس متغيــرات الدراســة، وتوصــلت فــي 

مهــا: أن هنــاك إدار  للــذات بدرجــة كبيــر  لــد  العــاملين فــي الدار  دراســتها إلــى مجموعــة مــن النتــا ج أه

العليــا فــي الجامعــة، ووجــود عالقــة طرديــة بــين )الســعي إلــى تحقيــق األهــداف، والقــدر  علــى التخطــيط، 

دار  الوقـت والتحـدي والمثــابر  فـي مواجهـة المواقــف الصـعبة، والمرونـة وتحمــل المسـؤوليات، والدافعيــة،  وا 

الداريـــة المناســـبة لـــد  العـــاملين فـــي الجامعـــة الســـالمية  اتالقـــرار ين القـــدر  علـــى اتخـــاذ نجـــاز( وبـــوال

الــدور الــذي تلعبــت إدار  الــّذات لــد  العــاملين مــن خــالل ربــط األهــداف  وأوصــت الّدراســة ضــرور  تعزيــز

 بحدود زمنية معينة، وتقييم العاملين بناء على إمكانية تحقيقها.

ــــة  :بعنــــوان (2015)الحربــــي أمــــا دراســــة و  "إدار  الــــذات وانعكاســــها علــــى الرضــــا الــــوظيفي للمــــرأ  العامل

هـدفت الدراسـة إلـى توضـي  العالقـة بـين كـل مـن إدار  الـذات وانعكاسـها علـى الرضــا  ."بالقطـا  الصـحي

ـــة بالقطـــا  الصـــحي واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي, واســـتخدمت  الـــوظيفي للمـــرأ  العامل

 ,وطبقــت علــى عينــة عشــوا ية طبقيــة مــن العــامالت بالقطــا  الصــحي كــتدا  للدراســة. انةتيبالباحثــة االســ

الدراسة وجود عالقـة ارتباطيـة طرديـة عنـد مسـتو   وكان من أهم نتا ج( امرأ  عاملة. 240) وبلغ عددها

وكـــذلك وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة عنـــد  ,الرضـــا الـــوظيفيو بـــين إدار  الـــذات  (0.05, 0.01داللـــة )

)المؤهـــل  بـــين إدار  الـــذات و الرضـــا الـــوظيفي ومتغيـــرات الدراســـة التاليـــة (0.05, 0,01تو  داللـــة )مســـ

ا أوصت الدراسة على المـرأ  العاملـة بالقطـا  مالدخل الشهري( كو عدد سنوات الخبر , و  السن,و التعليمي, 
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العمـــل علـــى وكـــذلك  ,الصــحي تخطـــيط وتنســـيق حياتهــا االجتماعيـــة واألســـرية بمــا يخـــدم ظـــروف عملهــا

 أدا ها الوظيفي. يرو تط

درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـة الطـا ف لـإلدار  ": ( بعنـوان2012)البقمـي  دراسةوفي 

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة ممارســـة مـــديري  ".الذاتيـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم ونظـــر وكال هـــم

كمــا اســتخدم مــن وجهــة نظــرهم ونظــر وكال هــم,  المــدارس  الثانويــة فــي محافظــة الطــا ف لــإلدار  الذاتيــة

مــن  ووكــيالً  مــديراً  (177), وتكــون مجتمــع الدراســة النهــا ي مــن الباحــث االســتبانة كــتدا  لجمــع البيانــات

 وتوصــل فـي دراســتتلتعلــيم بمحافظـة الطـا ف. وامـديري ووكـالء المــدارس الثانويـة العـاملين بــمدار  التربيـة 

متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحـو المجـال الثـاني والمتعلـق  إلى مجموعة من النتا ج أهمها:

بينمـــا جـــاءت متوســـطات  أفـــراد  ,(3.87 -2.04) بتفـــويض الســـلطة بقـــيم متوســـطات حســـابية تراوحـــت

مجتمـــع الدراســـة نحـــو المجـــال الثالـــث المتعلـــق بالتواصـــل وتـــدفق المعلومـــات بقـــيم متوســـطاتها الحســـابية 

كمــا أوصــت الدراســة بضــرور  العمــل علــى إدار  وبنــاء المشــاركة فــي (, 3.91 -2.82) تراوحــت مــا بــين

 ة.مركزيّ الدار  التبا  نظم الااتخاذ القرار والعمل على دعم تفويض السلطة ب

ات المتعـدد  فـي تنميـة  ر برنـامج تـدريبي قـا م علـى الـذكاءأث" (  دراسة بعنوان:2012وتناول عبد العال )

دا هـدفت الدراســة إلـى تنميــة مهــارات  ".ر  الــذات لـد  تالميــذ المرحلـة االبتدا يــةمهـارات حــل المشـكالت وا 

وتم اســـتخدام ،المشـــكالت الرياضـــية, ومهـــارات إدار  الـــذات لـــد  تالميـــذ الصـــف الرابـــع االبتـــدا ي حـــل

, لمال متهــا طبيعــة الدراســة مــن حيــث: الجهــد والمكانــات أدوات لهــذه الدراســةوبرنــامج تــدريبي  االســتبانة

تقـدم  وكـان مـن أهـم نتـا ج الدراسـة( تلميـذا, 66نـت عينـة الدراسـة مـن )وتكو  ,أفراد مجتمـع الدراسـة وحجم

 .االستفاد  من هذه  الدراسة في بناء مقياس إدار  الذات توتمّ  ,وتطور مهارات إدار  الذات لد  التلميذ
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ام لتطبيـــق الدار  العــيم لــالتعدارس مــديرات لمــة الالزمــ"الكفايــات  :( بعنــوان2012, دراســة )الحربــيأمــا و 

يم العــام التعلــ دراسمــديرات لمــة الالزمــة( ومعرفيــ ،فنيــةو  ،هــدفت إلــى تحديــد الكفايــات )إنســانية. الذاتيــة"

ات لتحقيـــق الكفايـــذه هـــة لتنميـــات ومقترحـــاليب أســـديم وتقـــ ,اضالريـــة مدينـــالمطبقـــة لـــإلدار  الذاتيـــة فـــي 

ون وتكــ ,يالتحليلــلوبت بتســفي الوصــنهج المــاتبعــت الباحثــة و  التقـان والفعاليــة فــي ممارســة هــذه الكفايــات.

ة التابعــهن مدارســة فــي الذاتيــإلدار  لــة المطبقـــام العــيم التعلــدارس مــديرات مــ عجميــن مــة الدراســع مجتمــ

ات الداريـــشـــرفات المافة إلـــى إضـــ ,دير مـــ( 80ددهن )عـــلغ والبـــااض بمدينـــة الريـــيم والتعلـــة التربيـــوزار  لـــ

وطبقـت أدا   ,ةمشـرفة إداريـ( 12ددهن )وعـ ,دارسـق الدار  الذاتية فـي تلـك المـتطبي التي يـشرفن علـىال

الكفايـات  هـي:محـاور  ة( فقـر  موزعـة علـى ثالثـ63ع مجتمع الدراسة و احتوت علـى )الدراسة على جمي

زمــــة المعرفيـــة الالزمــــة لمـــديرات مــــدارس التعلـــيم العــــام فــــي تطبيـــق الدار  الذاتيــــة, والكفايـــات الفنيــــة الال

والكفايــات النســانية الالزمــة لمــديرات مــدارس  .لمــديرات مــدارس التعلــيم العــام فــي تطبيــق الدار  الذاتيــة

موافقـة المـديرات والمشـرفات الداريـات  :إلـىالتعليم العام في تطبيق الدار  الذاتية وأشارت نتا ج الدراسة 

يـة التــي د  علــى ضـرور  تـوفر الكفايــات المعرفوبشـ اضلمـدارس التعلـيم العــام المـدار  ذاتيــا فـي مدينـة الريــ

ومعرفـة األسـس العلميـة  معرفـة القواعـد التنظيميـة لتوزيـع األعمـال, ، وأبرزها مايلي:ةتضمنتها أدا  الدراس

تتمثــل أبــرز توصــيات و لتفــويض الصــالحيات فــي المدرســة واللمــام بوســا ل االتصــال التربويــة الحديثــة, 

ن قا مـة الكفايـات الالزمـة لمـديرات مـدارس التعلـيم العـام فـي تطيبــق الدار  سـتفاد  مـاالالدراسـة بمـا يلـي: 

صــــميم بــــرامج عمليــــة لتطبيقهــــا تالل عنهــــا هـــــذه الدراســــة مــــن خــــبمدينــــة الريــــاض التــــي أســــفرت الذاتيــــة 

 .ةلتعزيز هذا المفهوم وتوعية أولياء األمـور بتهمية الدار  الذاتي ،وتوظيفها في مجال العمل

مفهــوم الــذات لــد  طلبــة الدراســات االجتماعيــة فــي " :بعنــوان( 2011الحمــوري والصــالحي )أمــا دراســة و 

هـدفت إلـى التعـرف علـى مفهـوم الـذات لـد  طلبـة  ."جامعة القصيم في ضوء بعـض العوامـل المـؤثر  فيـت
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تكــون مجتمــع الدراســة و  الدراســات االجتماعيــة فــي جامعــة القصــيم فــي ضــوء بعــض العوامــل المــؤثر  فيــت

بـة البكــالوريوس فـي أقسـام الدراســات االجتماعيــة المـــسجلين فــي الفصـل الدراســي األول مـن العــام مـن طل

والتـي  ،وتـم اختيـار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ,(1500والبالغ عددهم ) (2008/2007)الجامعي 

( 100كـون مـن )تـم اسـتخدام مقيـاس تنسـي لمفهـوم الـذات كـتدا  للدراسـة والم .( طالبـاً 300تكونـت مـن )

زياد  االهتمـام بموضـو  مفهـوم الـذات : عديد  أبرُزهاوتوصلت الدراسة إلى نتا ج  .فقر  تقيس تسعة أبعاد

جــراء  وذلــك مــن خــالل قيــام الجامعــة باتخــاذ التـــدابير الالزمـــة لرفــع مســتو  مفهــوم الــذات لــد  الطلبــة وا 

المعرفيــــة للتحـــاور والتفـــاؤل  كالكفايـــة مزيـــد مـــن األبحـــاث حـــول مفهـــوم الـــذات وعالقتـــت بمتغيـــرات أخــــر  

 .والتشاؤم ومفهوم الذات األكاديمي

معوقــات تطبيــق الدار  الذاتيــة لــد  مــديرات المرحلــة الثانويــة : "بعنــواندراســة  (2011)الســيف  تنــاولو 

إلــى التعــرف علــى المعوقــات الداريــة والمهاريــة لــد  مــديرات المرحلــة الدراســة  هــدفت ."بمدينــة الريــاض

الدراسـة المـنهج الوصـفي  واتبعـت ،لى حلول مقترحة من وجهة نظرهنإوالتوصل  انوية بمدينة الرياضالث

جتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع مـــديرات المرحلـــة الثانويـــة الحكوميـــة التابعـــة لـــوزار  التربيـــة مالمســـحي, وتكـــون 

وطبقـــت  ,دراســةنـــة جميــع مجتمـــع الي( مــدير , وشــملت الع99والتعلــيم بمدينــة الريـــاض, والبــالغ عـــددهن )

 :. وكـان مـن أهـم نتـا ج الدراسـةمحاور ة( عبار  موزعة على ثالث48) عليهم الستبانة التي احتوت على

 :دار  الذاتيـة تتمثـل فـيإداريـة تعـو  تطبيـق الموافقة مديرات المرحلة الثانوية بشد  علـى وجـود معوقـات 

تهــتم  التــي تدريببيــةالدورات الــوقلــة  ,لهــاافتقــار المــدير  حريــة التصــرف المــالي فــي الميزانيــة المخصصــة 

بــــالدار  الذاتيــــة, وكــــان مــــن أبــــرز توصــــيات الدراســــة تــــوفير دورات تدريبيــــة فــــي الدار  الذاتيــــة لتطــــوير 

 وتخصيص ميزانية تتناسب مع حجم المدرسة المطبقة لإلدار  الذاتية. ,مهارات منسوبات المدرسة
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ر  الـّذات علـى فـرص التشـغيل دراسـة تطبيقيـة علـى خريجـي ( بعنوان: "أثر إدا2011أما دراسة شعيب )و 

إلــى معرفــة الــدور  الدراســة وكالــة الغــوث الدوليــة". هــدفت –األقســام الفنيــة فــي كليــة مجتمــع تــدريب غــز  

الـــذي تؤديـــت "إدار  الـــّذات" فـــي تحقيـــق فـــرص عمـــل مناســـبة للخـــريجين، حيـــث اســـتخدم الباحـــث المـــنهج 

لجمـع البيانـات، وتكـون مجتمـع الّدراسـة مـن جميـع  لباحث االسـتبانة أدا ً الوصفي التحليلي، كما استخدم ا

، وتكونـت عينـة الّدراســة اً ( خريجـ1738الخـريجين فـي كليـة مجتمـع تــدريب غـز  المقـدر عـددهم بحــوالي )

وجــود تفـاوت فــي مسـتويات إدار  الــّذات لــد   الدراسـة:( خــريج وخريجـة، وكــان مـن أهــم نتــا ج 400مـن )

ن الــذين حصــلوا علــى فرصــة عمــل مســتويات أعلــى يامــتالك الخــريجو تمــع تــدريب غــز ، خريجــي كليــة مج

فــي إدار  الــّذات مــن زمال هــم الــذين لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى عمــل مناســب، ووجــود عالقــة موجبــة 

بين مسـتو  إدار  الـّذات وبـين جـود  فرصـة العمـل التـي يحصـل عليهـا، وأوصـت الّدراسـة ضـرور  تطـوير 

تمل على مـواد تتنـاول مهـارات إدار  الـّذات، وتطـوير أهـداف التـدريب الميـداني للطلبـة لتشـمل المنهاج ليش

 التدرب على أدار  الّذات.

إدار  الـذات وعالقتهـا بالبـدا  الداري لـد  مـديرات " بعنـوان:( 2010وفي دراسة أخر  قام بها الهذلي )

ـــة الثانويـــة بمدينـــة  مكـــة  . وتوصـــلت "المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــرهنومســـاعدات ومعلمـــات مـــدارس المرحل

الدراســة إلــى النتــا ج ا تيــة: تمــارس مــديرات ومســاعدات مــدارس المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة المكرمــة 

ـــة  ،(4.124إدار  الـــذات بدرجـــت عاليـــة بمتوســـط حســـابي ) وتمـــارس مـــديرات ومســـاعدات مـــدارس المرحل

هنــاك عالقــة  وأن, (3.90عاليــة بمتوسـط حســابي )الثانويـة بمدينــة مكــة المكرمـة البــدا  الداري بدرجــت 

 (، إذ كانـت قيمتــت موجبـة ومرتفعـة حيـث بلغـت0.05موجبت ذات داللة إحصا ية بمستو  داللة ) ارتباط

ال و وهذا يدل على االرتباط الوثيق بـين درجـات ممارسـة إدار  الـذات ودرجـات البـدا  الداري.  ,(0.85)

ـــذات والبـــدا  توجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية بـــ ين آراء عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة ممارســـة إدار  ال



  65 
 
 

الحالـة و سـنوات الخبـر  فـي مجـال العمـل الداري ـ و المؤهل العلمي ـ ) الداري تعز  إلى المتغيرات التالية

كيـــد علـــى ممارســـة إدار  الـــذات والبـــدا  الداري لـــد  الدار  االت :وأهـــم توصـــيات الدراســـة .(االجتماعيـــة

 ية، وتعزيز نقاط القـو  وتوفير جميع المكانيات للمحافظة عليها.المدرس

األداء األكـاديمي لـد  و أثر تعلم إدار  الذات على فاعلية الذات " ( بعنوان:2009) الششتاوي  دراسة أماو 

هـدفت الدراسـة إلـى الكشـف عمـا اذا كانـت مشـاركة التالميـذ  ".ة مـن التعلـيم األساسـيالثانيـة الحلقتالميذ 

 الـذات والقـدر  علـى إدار  ،البرامج الدراسية لـإلدار  الذاتيـة خـالل المـنهج التكـاملي تـؤثر علـى الدافعيـةفي 

وتــم اســتخدام االســتبانة, واســتخدام برنــامج تــدريبي  أدوات لهــذه الدراســة, لمال متهــا طبيعــة  بصــفة عامــة.

 (112عينــة الدراســة مــن ) وتكونــت, الدراســة مــن حيــث: الجهــد والمكانــات وحجــم أفــراد مجتمــع الدراســة

نتـــا ج الدراســـة تـــتثير برنـــامج الدار  الذاتيـــة علـــى الرغبـــة فـــي إدار  الـــذات بصـــفة  وكـــان مـــن أهـــمطالبـــة, 

 مشـاعرتغييـر مكانيـة إبحثـت هـذه الدراسـة  .حيث ارتفعـت بنهايـة الفصـل الـذي درس فيـت البرنـامج ,عامة

الذاتيــة معــد علــى ضــوء المــنهج التكــاملي لــإلدار  فكــارهن عــن طريــق برنــامج لــإلدار  وأالتلميــذات الســلبية 

إدار  الــذات علــى  فاعليــة  ىثــر القــدر  علــأواألفكــار والســلوك. كمــا بحثــت  يالوجــدان ي التكامــلأ  الذاتيــة

وقارنـــت الدراســـة بـــين التلميـــذات الالتـــي تعرضـــن  ,التلميـــذات الذاتيـــة  قبـــل وبعـــد المشـــاركة فـــي البرنـــامج

:إدار  يوهـ ,الالتي لم يتعرضن للبرنـامج فـي ثـالث منـاطق تطبيقيـة لـإلدار  الذاتيـةالدار  الذاتية و  لبرنامج

وتوصلت الدراسة إلى أن تـدريب التلميـذات علـى برنـامج الدار  . الوجدان والمهارات التنظيمية والتوكيدية

 كاديمي.األدا هن أيحسن و الذاتية يزيد من فاعليتهن الذاتية 
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 :القرارتخاذ الدراسات العربية ال  2.1.5.2

اتخاذ القرار وعالقتت بكـل مـن فاعليـة الـذات والمسـاند  االجتماعيـة : "( بعنوان2016)في دراسة العتيبي 

( 242من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطا ف". تم تطبيق الدراسة على عينة تكونـت مـن)  ةلد  عين

حيــث  لعـام الحكـومي بمحافظـة الطـا ف,مرشـدًا مـن المرشـدين الطالبيـين الـذين يعملـون بمــدارس التعلـيم ا

 ت( ومقيـــــاس فاعليــــة الـــــذات إعـــــداد العـــــدل .)د اســــتخدم الباحـــــث اختبـــــار اتخـــــاذ القــــرار إعـــــداد عبـــــدون 

ة توجـد عالقـة ارتباطيـ عداد الباحث وكـان مـن أهـم النتـا ج:إ ومقياس المساند  االجتماعية من  (،2001)

لقــدر  علــى اتخــاذ القــرار بــين كــل مــن درجــات ا (01.0) موجبــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتو  داللــة

المســـاند  مـــن و  (,0.396والمســـاند  مـــن جانـــب المدرســـة ) (0.428درجـــات فاعليـــة الـــذات )وكـــل مـــن )

ي ا المرشـد الطالبـرضـ. وكـان (0.369والمساند  من جانب المعلمـين ), (0.323جانب أولياء األمور )

ـــة يال , و (0.396)االجتماعيـــة ( والدرجـــة الكليـــة للمســـاند  0.384ن المســـاند  )عـــ وجـــد فـــرو  ذات دالل

سـواء لمتوسـطات درجـات القـدر  علـى اتخـاذ القـرار  ,للراتـب ,لسـنوات الخبـر  ,إحصـا ية وفقـا لمكـان العمـل

أو متوسطات درجات فاعلية الذات أو متوسطات درجـات المسـاند  االجتماعيـة فـي جميـع المحــاور لـد  

نيــة للتنبــؤ بالقــدر  علــى اتخــاذ القــرار لــد  المرشــدين الطالبيــين مــن توجــد إمكا و ,المرشــدين الطالبيــين

  (0.893)حيــث بلغــت قيمـة مربــع معامــل االرتبــاط  ,خـالل كــل مــن فاعليـة الــذات والمـــساند  االجتماعيـة

 رار تعتمد على فاعلية الذات والمساند  االجتماعية.من القدر  على اتخاذ الق (%89.3)وهذا يعني أن 

فــــي الجامعــــات  هــــدافباأل الدار أســــلوب واقــــع تطبيــــق " ( بعنــــوان:2015)ر يشــــبأجراهــــا فــــي دراســــة و  

الدراســة إلــى التعــرف علــى  دفتهــ". اتالقــرار ثرهــا علــى مشــاركة المرؤوســين فــي اتخــاذ أالفلســطينية بغــز  و 

وأثرهــــا علــــى مشــــاركة  ,ات الفلســــطينية بقطــــا  غــــز ي الجامعــــاألهــــداف فــــبلوب الدار  ق أســــواقــــع تطبيــــ

تكــون و ي، في التحليلــاألهــداف تــم اســتخدام المــنهج الوصــ ق هــذهتحقيــلو  اتالقــرار ؤوســين فــي اتخــاذ المر 
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ددهم ( والبـــالغ عـــىاألقصـــ, و طينفلســـر, و واألزهـــ الميةلســـاة مجتمـــع الدراســـة مـــن العـــاملين فـــي الجامعـــ

 نكونــة مــالدراســة الم ةعينــى ا علــتدا  ر يســة لهــذا الغــرض لتطبيقهــاســتخدام االســتبانة كــوتـــم  ,(2439)

مجموعـة مـن النتـا ج  ىوتوصـلت الدراسـة إلـ (.%95بة )سـتبانة بنسـا (377)ل رد ، وتم تحليـ( مف400)

ة بقطـــــا  غــــــز  مســـــتخدم بنســـــ فـــــي ةطينيات الفلســـــأن أســـــلوب الدار   باألهــــــداف لـــــد  الجامعـــــ أهمهـــــا:

ســين فـي اتخــاذ األهــداف ومشـاركة المرؤو بات الدار  داللـة بــين مكونـة ذات إلـى وجـود عالقــ ,(71.73)

واقـع  ولمتوسـطات اسـتجابات المفحوصـين حـين ة بـرو  ذات داللف ة وجود، كما أظهرت الدراساتالقرار 

ي الجامعـــات فـــ اتالقـــرار اذ ى مشـــاركة المرؤوســـين فـــي اتخـــوأثرهـــا علـــ ,األهــــدافلوب الدار  بتطبيــــق أســـ

السـالمية وجامعـة األزهـر،  امعـةى الجامعـة، وكانـت الفـرو  لصـال  الجز  إلـز  تعـا  غـطينية بقطـالفلسـ

تهم فــي أي اور العليــا علــى األهــداف التــي تحققــت أوال بــتول ومشــال  الدار  طــاى ة إلــد أوصــت الدراســوقــ

اعد التــي تســ اتالقــرار اذ ين فــي اتخــاألهــداف مــن خــالل مشــاركة المرؤوســنجــاز إكلة تعتــرض طــر  مشــ

 .اتعلى تجاوز العقب

المتخـــذ  فـــي مجـــالس األقســـام  اتالقـــرار فاعليـــة "بعنـــوان:  (2014عاشـــور وشـــطناوي ) يدراســـة أبـــأمـــا و 

المتخــذ  فــي  اتالقــرار لتعــرف إلــى درجـة فاعليــة هـدفت الدراســة إلــى ا ".األكاديميـة فــي الجامعــات األردنيــة

 اسـتبانة تضـمنتف الدراسـة تـم تطـوير ولتحقيـق أهـدا مجالس األقسام األكاديمية في الجامعـات األردنيـة،

والتمكـــين  والثقافـــة التنظيميـــة اتالقـــرار المشـــاركة فـــي اتخـــاذ :أربعـــة مجـــاالت هيفقــر  موزعـــة علـــى  (52)

وبعـد التتكـد مــن صـدقها وثباتهـا تـم تطبيــق االسـتبانة علـى عينـة مــن أعضـاء هي ـة التـدريس فــي  .والقيـاد 

وبعــد  عضــوًا. (3072) مــن مجتمــع الدراســة البــالغ ,عضــواً  (378دهم )الجامعــات األردنيــة والبــالغ عــد

جــراء المعالجــات الحصــا ية المناســبة  األدا  تطبيـق  :توصــلت الدراسـة إلــى مجموعــة مــن النتــا ج أهمهــاوا 

المتخذ  في مجالس األقسام األكاديميـة فـي الجامعـات األردنيـة مـن وجهـة نظـر ات القرار جة فاعلية ن در إ
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امعــة لصــال  وجـود فــرو  ذات داللـة إحصــا ية تعــز  لمتغيـر الجو  ،لتـدريس كانــت مرتفعــةأعضـاء هي ــة ا

ومجـال الثقافـة التنظيميـة. وأن هنـاك عالقـة عنـد  اتجامعة اليرموك عند مجال المشاركة في اتخاذ القـرار 

المتخــذ   اتالقــرار المقارنــة بــين الجامعــات )الحكوميــة والخاصــة( لصــال  الجامعــات الحكوميــة فــي فاعليــة 

 .في مجالس أقسامها

الداريـــة فـــي  اتالقــرار ضـــغوط العمــل وعالقتهـــا باتخـــاذ " ( بعنـــوان:2014) فــي دراســـة أجراهـــا أبــو زورو 

فــي  القــرارعالقتهــا باتخــاذ التعــرف علــى ضــغوط العمــل و  إلــى اســةهــدفت الدر  ".وزار  الماليــة بقطــا  غــز 

ة لـد  داريـال اتالقـرار المعوقـات التـي تـؤثر علـى اتخـاذ والتعرف على العوامـل و  ,وزار  المالية بقطا  غز 

فـــي وزار   الداريـــة اتالقـــرار ثـــر ضـــغوط العمـــل علـــى اتخـــاذ أ، والتعـــرف علـــى ماليـــةالعـــاملين فـــي وزار  ال

لـى إترجـع  اتالقـرار جابـة المبحـوثين حـول مسـتو  ضـغوط العمـل و اتخـاذ إ، وكـل مـن المالية بقطا  غـز 

ســــنوات الخبــــر  فــــي و المســــمى الـــوظيفي، و ، المؤهــــل العلمــــيو ، العمـــرو  جــــنسالالمتغيـــرات الديموغرافيــــة )

اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي التــي تحــاول مــن خاللــت وصــف  قــدو  (.لــوظيفيالمســمى ا

, راء التـــي تطـــرح حولهــــاا , و بيــــان العالقـــة بـــين مكوناتهــــاو بياناتهـــا تحليـــل و  ،الظـــاهر  موضـــو  الدراســــة

  ار فـــي وزار ، وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن متخـــذي القـــر ثـــار التـــي تحـــدثهاوا  ,العمليـــات التـــي تتضـــمنهاو 

ث تـــم ، حيـــ2014حصـــا يات عـــام إموظفـــة حســـب ( موظفـــا و 150الماليــة بقطـــا  غـــز  والبـــالغ عـــددهم )

، وبعــد التتكــد مــن ( اســتبانة30ســتطالعية حجمهــا )دا  علــى عينــة ا، وطبقــت األاســتخدام العينــة الشــاملة

 ردادقـــد تـــم اســـت, و ( اســـتبانة علـــى مجتمـــع الدراســـة150ســـالمة االســـتبانة لالختبـــار تـــم توزيـــع )صـــد  و 

ال يـتم اســتدعاء  :أهمهــالــى مجموعـة مــن النتـا ج إتوصــلت الدراسـة (. و %93.3( اسـتبانة بنسـبة )140)

ألن كــل موظــف متخصــص فــي عملــت ويقــوم بتنفيــذه وفــق تسلســل  ،جــازاتهم بصــور  كبيــر إالعــاملين أيــام 

الء العمـل مقبـول وال يوجـد خالفـات مهنيـة بـين زمـالعمـل ن الضغط النـاتج عـن عـبء وا   ،خطوات العمل
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ويوجـــد تجـــانس بـــين القـــيم الســـا د  فـــي الـــوزار  والقـــيم الشخصـــية  ،نســـانية جيـــد الفـــي الـــوزار  فالعالقـــات 

هــــا علـــى أكمــــل وجـــت وبالوقــــت بعمـــال الموكلــــة لـــد  المــــوظفين فـــي الــــوزار  يقومـــون األن وأ ،للمـــوظفين

ام العــاملين للحصــول علــى مــأفســاح المجــال ا  و  ،اتالقــرار شــراك العــاملين فــي اتخــاذ إحيــث يــتم  ،المناســب

ضـرور  تـوفير بي ـة  :أهمها ,التوصياتمجموعة من إلى  توصلت الدراسةو  للتقدم والرقي الوظيفي  صفر 

ن تنمـــي الــــوزار  أوضـــرور   ,دوات عمــــل مناســـبةأعمـــل مناســـبة للعـــاملين فـــي الــــوزار  مـــن خـــالل تـــوفير 

 .العالقات االجتماعية لموظفيها فيما بينهم

واقـع المشـاركة فـي صـناعة القـرار لـد  أعضـاء هي ـة التـدريس فـي : "بعنـوان (2013دراسـة محمـد )وفي 

ناعة صـــي فـــاركة المشـــتو  مســـد تحديـــى إلـــة الدراســـذه هـــدفت هـــ(. ف)دراســـة ميدانيـــة"الجامعـــات الجزا رية

ة داللــرو  ذات فـاك هنـان كــا إذا مـة معرفـي الجامعــات الجزا ريـة، و فـدريس التـة هي ــاء أعضـد  لـالقــرار 

ية ألساسـة االدراسـة عينـت وتكونـاء هي ـة التـدريس فـي صـناعة القـرار، أعضى مشـاركة إلز  تعية ا إحص

مــــن جامعــــة وهــــران،  (69و) مـــن جامعــــة الجزا ــــر، (130) نهممــــدريس، التــــة هي ــــ اً و عضــــ (320ن )مـــ

لهــا مــن جامعــة قســنطينة  (121و) جــل تحقيــق أ ومــن ،(عضــوا1476الغ )البــلي األصــع المجتمــن مــوكا

لجمع المعلومات الالزمة لمعرفـة مسـتو  مشـاركة أعضـاء هي ـة  دا ً أ االستبانةلدراسة تم استخدام أهداف ا

ناعة صــي المشــاركة فــتو  مســأن نتــا ج أهمهــا:ى إلــة الدراســذه هــلت توصــرار، و القــناعة صــي فــدريس التــ

ا كمـ (%80) وبنســبة دنٍّ متـتو  مسـام عكل بشة الجزا ريات الجامعي فدريس التة هي اء أعضد  لرار الق

قســنطينة( و ر، الجزا ــو ران وهــثالث )الــة الجزا ريــات الجامعــا ية بـــين إحصــة داللــرو  ذات فــد توجــت ال نــأ

 .تعز  لمتغير المشاركة في صناعة القرار لد  أعضاء هي ة التدريس

. "اريـةالد اتالقـرار بطاقـة األداء المتـوازن وعالقتهـا بعمليـة اتخـاذ " :( بعنوان2011) دراسة األسطل أماو 

الي، بطاقـــة األداء المتـــوازن بتبعادهـــا األربعـــة )المـــ بـــينهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة ف
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ة يــارف الوطني المصــة فــيــالدار  اتالقــرار ة اتخــاذ يــو( وعملالــتعلم والنمــو ة، يــات الداخليــالعملو العمــالء، و 

 القــرارن متخــذي تمــع الدراســة مــن مجو لــي وتكــيفي التحلالوصــنهج مــث الز ، وقــد اســتخدم الباحــبقطــا  غــ

، وقـد اسـتخدم أسـلوب الحصـر الشـامل نظـرًا لصـغر حجـم فـرداً  (78ة والبـالغ عـددهم )يـبالمصارف الوطن

انــات، وقــد توصــلت الدراســة إلــى يع البة لجمــســـير  أدا ً مجتمــع الدراســة، واعتمــد الباحــث علــى االســتبانة 

ة بقطـا  ينية الفلسـطيـة بالمصـارف الوطنيـالدار  اتار القـر علـى اتخـاذ ة يـدر  عالأهمهـا: وجـود قـعد  نتا ج 

ص يخلتشـة يـر ماليـر  غة وأخـيـس ماليياة، كمـا تقـوم المصـارف باسـتخدام مقـيـة العلميـغز  ووفـق المنهج

رو  وجــد فــتا ال ة، كمــيحيحة التصــيــالدار  اتالقــرار د االنحرافــات فــي األداء واتخــاذ يــل وتحدمشــاكل العمــ

ة داء المتـوازن بتبعادهـا األربعـة األق بطاقـيـول تطبع الدراسـة حـأفــراد مجتمـراء ي آة فـيا ذات داللة إحصـ

المســـمى و المؤهـــل العلمـــي، و رات )التخصـــص العلمـــي، يـــى متغز  إلـــة تعـــيـــالدار  اتالقـــرار ة اتخـــاذ يـــوعمل

ي ا: ضــرور  تبنــات عــد  كــان أهمهــيقــد خرجــت الدراســة بتوصــ(. و ةالــدورات التدريبيــوالخبــر , و يفي، الــوظ

 .حةيحة الصيق المنهجة األداء المتوازن وفاقق بطيتطب

ذات والمسـاند  رار وعالقتت بكل مـن فاعليـة الـالقدر  على اتخاذ الق: "( بعنوان2011دراسة مصب  ) وفي

ة إلــى ذه الدراسـهـدفت هـف ".االجتماعيـة لـد  المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـات غـز 

ذات والمســـاند  االجتماعيـــة لـــد  ة الـــقـــرار وعالقتـــت بكـــل مـــن فاعليـــالتعـــرف علـــى القـــدر  علـــى اتخـــاذ ال

ولتحقيــــق أهــــداف الدراســــة، قــــام الباحــــث المرشــــدين التربــــويين فــــي المــــدارس الحكوميــــة بمحافظــــات غــــز  

 رحصـــقـــد ة الـــذات المســـاند  االجتماعيـــة( و عليـــرار، وفامقـــاييس )القـــدر  علـــى اتخـــاذ القـــ ةباختيـــار ثالثـــ

ون مرشـدا ومرشـد  يعملـ) 393ددهم )ويين حيـث كـان عـمرشـديين التربـن الة مـعينـ ىالباحـث الدراسـة علـ

إعـداد /  , وهـو مـناذ القـراراتخـ در  علــىتخدما مقيـاس القـمسـ ,ومي بمحافظـات غــز مدارس التعليم الحكـب

 (2001دل)محمـد محمـود العـ عـادل / دادومقيـاس فاعليـة الـذات إعـ( ت)د. دون دين يوسـف عبـسـيف الـ
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الباحــث ببنــاء ام اف الدراســة قــدلتحقيــق أهــو (, 2001ث )االجتماعيــة مــن إعــداد الباحــ ومقيــاس المســاند 

وقـد اســتخدم  ،لقيـاس القـدر  علــى اتخـاذ القـرار وقيــاس فاعليـة الـذات وقيـاس المســاند  االجتماعيـة تبانةاسـ

ة مـن وتكـون مجتمـع الدراسـة، لدراسـة الحاليـاالمنهج الوصفي التحليلـي ألنـت يتناسـب مـع طبيعـة مجتمـع  

والبـالغ  ،2010-2011 يجميع المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظات غز  للعام الدراسـ

وقـد توصـلت الدراسـة . داتومرشـ دينمرشـ (306ة )وبلغـت عينـة الدراسـ د ,ومرشمرشدا  (393ددهم )ع

لقـرار وبـين درجـات بـين القـدر  علـى اتخـاذ اة دالـة إحصـا ي ذات جـد عالقـة ارتباطيـةتو  إلـى نتـا ج أهمهـا:

قـــرار وبـــين جميـــع أبعـــاد اذ الإحصـــا يًا بـــين القـــدر  علـــى اتخـــة دالـــة عالقـــة ارتباطيـــ وتوجـــد, فاعليــة الـــذات

 تنميــة فاعليــة الــذات لــد  المرشــدين الطالبيــينتوصــيات الدراســة: وكــان مــن أهــم  .اند  االجتماعيــةالمســ

 .لقرار لد  المرشدينصميم برامج إرشادية وتدريبية لتنمية القدر  على اتخاذ اوت

ى علـة يـدانية مدراسـ اتالقـرار اذ اتخـة يـى عملعلـل العمـغوط ضـر أثـ" :وان( بعنـ2009) السـقا أما دراسةو 

ا واجههـي تالتـل العمـغوط ضـرز أبـى علـرف التعـى إلـة الدراسـدفت هـف .ي قطا  غز "فة العاملارف المص

ار وا ثـــل العمـــغط ضـــتو  مســـى علـــرف والتعـــز ، غـــا  قطـــي فـــة المصـــارف العاملـــي فـــة يـــاد  الدار يـــالق

ة يـة طردعالقـود وجـ :توصلت الدراسة إلى نتـا ج عديـد  أهمهـاو  .اتالقرار اذ اتخة يى عملعلا لهة المتوقع

ود عالقــة وجـت وأثبتـ, اتالقـرار ة اتخـاذ يـدور( وعملالـ غمـوضو  الدور را صو ل، العمبء عن )مل كن يب

 .اتالقرار اذ اتخـة يفي وعمليوالنمو الوظن تدني فرص التقدم ية بـيا إحصة داللة ذات يطرد

ق تحقيــم األداء الجــامعي فــي ية دور تقــو يــ"أهم :( بعنــوان2009) العبــادي وآخــرون أجراهــا  وفــي دراســة 

امعي فـــي الجــم األداء ي  دور تقـــو يتوضــى إلــة الدراســذه هــدفت . هــ"اتالقــرار ة فــي اتخــاذ يــالكفــاء  والفاعل

: اأهمهــان كــد  يــا ج عدنتــى إلــلت الدراســـة توصــو  ة.يــالدار  اتالقــرار اذ اتخــي فــة يــاء  والفاعلالكفــق يــتحق

ــــذي المهمــــ اتالقــــرار اذ اتخــــي فــــن ييســــياركة التدر مشــــرور  ضــــ ة التــــي تخــــص الــــدور العلمــــي والتربــــوي ال
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ق يــمن تحقضــيذي الــكل بالشــذها يــومـــن ثــم تنف  اتالقــرار ذه هــة يــن ألهميدركمــوا كونــيضـطلعون بــت لكــي ي

تمر  مسـور  بصـم أدا هـم يو وتقــن ييسـية دور ونشــاط  التدر متابعـود وجـع مـت، أجلـن مذت اتخذي الدف اله

ة يمهـــا، ومعرفـــة النقـــاط الســـلبية وتعميـــجابيلااط النقـــى علـــوف للوقـــك ذلـــو  ,ر المقـــغ يوالصـــوات القنـــق وفـــ

 .جراءات معالجتهاوا  

ة يــلمصــارف الوطنفــي ا اتالقــرار ل أســباب الخطــت فــي اتخــاذ يــ"تحل :بعنــوان (2008) مســعوددراســة  وأمــا

اذ الخطـت فــي اتخــباب هــدفت هـذه الدراســة إلـى دراســة الصــعوبات والمشـاكل وأســف".العاملـة فــي قطـا  غــز 

علــى اتخــاذ القــرارات المصــارف الوطنيــة فــي قطــا  غــز , وتنــاقش العوامــل المــؤثر  ي ة فــيــالدار  اتالقــرار 

ألخــر  التــي تــؤدي إلــى أســباب وذلــك مــن خــالل العوامــل الشخصــية وعوامــل ثقافــة المنظمــة والعوامــل ا

الخطـــت وتـــؤثر علـــى اتخـــاذ القـــرارات المصـــرفية المتمثلـــة فـــي )التنـــاقض الـــذهني, وتبريـــر الـــذات, وتطبيـــق 

غيــــر, راط بالحــــذر, والمســــؤولية الشخصـــية, والمســــؤولية أمــــام الفـــوال ،ونظــــم المعلومــــات ،القـــرار الداري 

آراء الدار  العليـــا والوســـطى فـــي المصـــارف  , وذلـــك مـــن خـــالل اســـتطال والتجنـــب الـــدفاعي, والتتجيـــل(

وكــان  مجتمـع الدراســة مكـون مــن  ،حـول أسـباب الخطــت فـي اتخــاذ القـرارات, وكيفيــة تحليـل هــذه األسـباب

وتـــم اختيارهـــا  ،مصـــرف (11)والمتمثلــة مـــن  ،متخــذي القـــرارات فـــي جميـــع المصــارف الوطنيـــة فـــي غـــز 

أي مــــــا يمثــــــل  (109)وكانــــــت الــــــردود  ،انتاســــــتب (114)بطريقــــــة الحصــــــر الشــــــامل حيــــــث تــــــم توزيــــــع 

فـــرو  ذات داللــة إحصـــا ية حــول واقـــع ال توجــد  :أهمهــا ,وقــد توصــلت الدراســـة إلــى نتـــا ج. (95.6%)

تطبيـق ممارسـة كــل مـن الدار  العليـا والوســطى ألبعـاد ثقافـة المنظمــة فـي المصـارف الوطنيــة فـي قطــا  

صـا ص الشخصـية والوظيفيـة االجتمـاعي( يعـز  للخ غز  الممثلة )التحدي الوظيفي, واالتصال, التماسك

 .الجنس, والعمر, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبر  الجمالية, ونظام الشراف(من حيث )
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 الدراسات األجنبية 2.5.2

 الدراسات األجنبية إلدارة الذ ات 1.2.5.2

. عبـر نطـا  التوحـد" مقارنـة ,"إجراءات إدار  الـذات :بعنوان( (Candice & David, 2011 في دراسة

يقـارن فيهـا إدار  الـذات بوصـفها إجـراء منهجـي لتعـديل  ,دراسـة تجريبيـة فـي أمريكـا (24)مـن مكونـة هذه 

ــــر ســــلوك المــــ ــــاد  الســــلوكيات الرء لألفضــــلوتغيي ــــة للطلبــــة المســــتهدفين الــــذين يعــــانون مــــن , وزي يجابي

النظــر عــن العمــر ومكونــات الطفــل أظهــرت النتــا ج أن إجــراءات إدار  الــذات بغــض  اضــطرابات التوحــد.

أمــا أهــم  ,بــين الطلبــة والعــالم المحــيط بهــمس المهــارات االجتماعيــة والمهنيــة واالتصــاالت فعالــة فــي تــدري

صــلة التـدخالت باسـتخدام إجــراءات إدار  الـذات مــع ت تشــجيع  البـاحثين والممارسـين لمواالتوصـيات فكانـ

 هذه الف ة من الطالب.

( بعنـوان: "الـدور الوسـيط لدار  الـّذات". هـدفت الّدراسـة Ans & Soens, 2008فـي دراسـة أجراهـا )و 

ـــّذات والنجـــاح علـــى الصـــعيد المهنـــي، إذ  إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــين االســـتعداد لـــد  األفـــراد وبـــين إدار  ال

ذلــك  عــدّ أظهــرت الّدراســة أن هنــاك اســتعدادًا لــد  األفــراد لتغييــر اتجاهــاتهم المهنيــة بســرعة وســهولة، وي

 للدراســة علــى عينــة الّدراســة المكونــة مــن ماًل مهمــًا ور يســًا للنجــاح المهنــي، ووزعــت االســتبانات أدا ً عــا

هـو عامـل  ( فردًا، وأكدت نتا ج الّدراسة على فرضية أن االستعداد للتغيير فـي االتجاهـات المهنيـة289)

وبـين إدار  الـذات  فـراديـر لـد  األقة بين االسـتعداد للتغيالالعكما أن هذه  مهم للنجاح في الحيا  المهنية،

 .تبنى في بي ة من الفهم العميق والمتطور للواقعوالنجاح  على الصعيد المهني 

". هـدفت جـاح المهنـياسـتراتيجيات إدار  الـذات والن: "بعنـوان( Abele & Wiese, 2007) وفـي دراسـة

ات ودورهـــا فـــي تحقيـــق النجـــاح مـــاد اســـتراتيجيات عامـــة فـــي إدار  الـــذالدراســـة لدراســـة وتحليـــل أهميـــة اعت

ســتراتيجية متخصصــة فــي التخطــيط  للمســتقبل المهنــي والمؤشــرات علــى اوكــذلك  ,المهنــي  فــي سويســرا
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الدراســة طبقــت  .مثــل العا ــد المــادي والعا ــد المعنــوي مثــل  الرضــا الــوظيفي ,النجــاح فــي الســير  المهنيــة

الســـتراتيجية ا بـــينيجــابي إيوجـــد ارتبـــاط  :وكـــان مــن أهـــم نتـــا ج الدراســة( فـــردا. 1185علــى عينـــة مــن )

وال يشـــترط أن  الفـــرد وبـــين االســـتراتيجية المتخصصـــة المتعلقـــة بـــالتخطيط المهنـــي.العامـــة التـــي يشـــكلها 

يــرتبط النجــاح المــادي فــي الحيــا  المهنيــة للفــرد بالنجــاح المعنــوي والرضــا الــوظيفي, أمــا أهــم التوصــيات 

والعمـــل علـــى زيـــاد   ,لـــذات فـــي خلـــق النجـــاح وتحقيـــق األهـــدافتعزيـــز الـــدور الـــذي تلعبـــت إدار  افكانـــت 

والعمـل علـى التخطـيط للمسـتقبل  ,المعرفة لد  األفـراد بالمهـارات الحياتيـة والمهنيـة الخاصـة بـمدار  الـذات

 المهني للوصول إلى األهداف وتحقيق النجاح المهني.

هـــارات االجتماعيــــة تســـاب المأثـــر إدار  الــــذات علـــى اك"بعنـــوان:  ((Charless, 2005 دراســـة أمـــاو 

هــــدفت الدراســــة إلــــى تقيــــيم تــــتثير إدار  الــــذات علــــى المهــــارات ف ."االضــــطراب االنفعــــاليللمــــراهقين ذوي 

لمالءمتهما طبيعـــة الدراســـة مـــن ،تـــم اســـتخدام المالحظـــة أدا  لهـــذه الدراســـةو  االجتماعيــة مـــا قبـــل العمـــل,

( طـــالب ذوي 8تكونـــت  عينـــة الدراســـة مـــن )و  ,ث: الجهـــد والمكانـــات وحجـــم أفـــراد مجتمـــع الدراســـةحيـــ

اضطراب انفعالي, وأشارت نتا ج الدراسة إلى أن إدار  الذات تسـاعد الطـالب ذوي االضـطراب االنفعـالي 

كمـا تزيــد مـن المهــارات االجتماعيـة بصــفة  علـى ممارسـة المهــارات االجتماعيـة بنجــاح فـي مجــال العمـل,

 عامة.

 لطــالبااسـتخدام الدار  الذاتيــة لتحسـين درجـات " ( بعنـوان:Minzner,  2003فـي دراسـة أجراهـا )و  

كمـــال واجبـــاتهم المنزليـــة معـــدل إكمـــال الواجـــب  ســـينهـــدفت الدراســـة الـــى تح". ذوي صـــعوبات الـــتعلم وا 

تــم اســتخدام  المنزلــي والــدرجات الدراســية  لطــالب المــدارس الثانويــة الــذين يعــانون مــن صــعوبات الــتعلم,

وحجــم أفـراد مجتمــع  ,دراســة لمال متهـا طبيعـة الدراســة مـن حيــث: الجهـد والمكانـاتلهـذه ال االسـتبانة أدا ً 
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 وكــان أهـم نتـا ج الدراســة:صـعوبات الـتعلم, طـالب طالبـا مــن  (75)عينـة الدراســة مـن  وتكونـت ,الدراسـة

 تحسن معدل  طالب ذوي صعوبات التعلم  بعد استخدام الدار  الذاتية.

( بعنـوان: "اسـتخدام إدار  الـّذات لتحسـين أداء مهـارات Copeland,  2000وفـي دراسـة أخـر  أجراهـا )

الّدراسة لد  طلبة الثانوية المتخلفين عقليًا في صفوف التعليم العـام". هـدفت الّدراسـة إلـى معرفـة تـتثيرات 

سـتراتيجيات طـر  وضــع األهـداف، والقيــاس، والتقـويم الـّذاتي علــى أداء المهـارات الدراســية لطلبـة ثانويــة ا

ن بــالتخلف العقلــي مــن الــدرجتين المتوســطة والعاليــة فــي الواليــات المتحــد  يدارس التعلــيم العــام المصــابمــ

األمريكية، وتزامن استخدام الطلبة لطر  إدار  الّذات على أورا  عمل خاصـة بارتفـا  فـي أداء المهـارات 

فـي خطـوات التقـويم الـّذاتي  حـين يتميـز أداؤهـم ,الدراسـية، وظهـر ذلـك فـي أداء ثالثـة مـن الطلبـة األربعـة

بالدقــة واالســتقاللية فــي غيــاب أي عمليــة تصــحي  ألدا هــم مــن قبــل مــدربهم، وقــد أظهــرت نتــا ج األرقــام 

فــي أداء المهــارات الدراســية، وأن  اً والقياســات االجتماعيــة الموثوقــة بــدليل عملــي تطبيقــي أن هنــاك تحســن

م ألهــدافهم المختــار  بعــد اســتخدامهم هــذه الطريقــة هنــاك إدراكــًا مــن قبــل الطلبــة لتحســن أدا هــم ووصــوله

وأوصـــت الّدراســـة بضـــرور  القيـــام بـــمجراء العديـــد مـــن األبحـــاث والدراســـات المســـتقبلية المتعلقـــة بموضـــو  

 الدراسة.

( بعنوان: "إدار  الّذات بداية مع معلمي التعليم الخـاص". هـدفت الّدراسـة Hippler,  2000أما دراسة )و 

عمـــل إحـــد  جماعـــات دعـــم المعلمـــين الجـــدد التـــي تقـــوم بمســـاعدتهم فـــي اســـتخدام إدار  ويم أداء تقـــإلـــى 

الـّذات، أجريـت هـذه الّدراسـة فـي الواليـات المتحـد  األمريكيــة، فقـام أربعـة مـن المدرسـين بتـدريب سـتة مــن 

ة معلمـي السـنوات األولـى والثانيـة فـي مـدارس الرتبـة الخاصـة، مـن أجـل غـرس طـر  إدار  الـّذات البسـيط

التــي تهـــدف إلــى تحســـين البي ــة الصـــفية ويعــرض هـــذا البحــث نتـــا ج المعلمــين أثنـــاء أدا هــم لعملهـــم فـــي 

تعرفهم على مشاكلهم، وقـد تعـرف المعلمـون علـى مشــاكل تخـص العديـد مـن السـلوكيات التعليميـة، التـي 
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اس الـــّذاتي أو تحتـــاج مـــنهم إلـــى انتبــــاه مثــــل التواصـــل مـــع ا بـــاء، وتحضـــير الـــدروس، وتـــم اختيـــار القيـــ

اســتخدام اللوحــات البصــرية أو كليهمــا فــي محاولــة لحــل تلــك المشــاكل، وبمســاعد  الجماعــة عـــن طريــق 

إدار  الــّذات، وكــان مــن نتــا ج الّدراســة أن أحــد المعلمــين لــم يشـــارك فــي تلــك المرحلــة مــن الدراســة وثالثــة 

، وتميـز أداء معلـم واحـد بالتذبـذب، من المعلمين الخمسة الذين ساعدتهم هذه الجماعـة قـد تحسـن أداؤهـم

 ونص  جميع المعلمين المشاركين باستخدام مثل هذه المجموعة للمعلمين المبتد ين.

 
 القرارالدراسات األجنبية التخاذ  2.2.5.2

 اتالقــرار تطبيــق المشــاركة فــي اتخــاذ ": بعنــوان Bamidele & Ella, 2013)) أجراهــا دراســةفــي   

بجامعــة واليــة ناســاروا ،لــد  أعضــاء الهي ــة التدريســية فــي كليــة إدار  األعمال وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي

والرضـا الـوظيفي  اتالقـرار هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين مشاركة العاملين فـي اتخـاذ ". بنيجيريا

عينـة، مـن أفـراد ال (60) توزيـع اسـتبانة علـى لد  أعضاء الهي ة التدريسية في جامعـة واليـة ناسـاروا، وتـم

 ،كمتغيــر مســـتقل والرضــا الـــوظيفي كمتغيــر تـــابع اتالقـــرار وقــد قارنـــت الدراســة بـــين المشــاركة فـــي اتخــاذ 

وتـم قبـول الفرضـية القا لـة بـتن مشـاركة العـاملين فـي  , وجود عالقة موجبة بينهماوأظهرت نتا ج الدراسة 

شـــفت الدراســـة أن الرضـــا حـــد كبيـــر فـــي الرضـــا الـــوظيفي وأداء الجامعـــة. وكى تســـاهم إلـــ اتالقـــرار صـــنع 

بالضـــافة إلـــى أن معظـــم العـــاملين لـــديهم رضـــا عـــن  ,القـــرارالــوظيفي يـــزداد بزيـــاد  المشـــاركة فـــي اتخـــاذ 

 كانت مرتفعة.  اتالقرار وأن المشاركة في اتخاذ  ,وظا فهم

لـــد   اتدراســـة الطــر  المفضــلة فـــي صــنع القــرار بعنــوان: " ((Omotola, 2012وفــي دراســة أجراهــا 

هـــذه الدراســـة لدراســـة . هـــدفت "وارد البشـــرية فـــي القطــا  المصـــرفي فـــي جنـــوب غـــرب نيجيريــامــديري المـــ

لمـــديري المــوارد البشــرية فـــي القطــا  المصــرفي فــي جنـــوب غــرب نيجيريــا. تكـــون  اتأنمــاط اتخــاذ القــرار 

مــــدير مـــوارد بشــــرية بطريقــــة  (511)مصــــرفا، وتكونـــت عينــــة الدراســــة مـــن  (23)مجتمـــع الدراســــة مـــن 
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جتماعيـة، والمنصـب الداري(، واسـتخدم المـنهج االالحالـة و العمر و والمتغيرات كانت )الجنس، عشوا ية، 

يوجـد اخـتالف كبيـر بـين  :نتا ج الدراسـة ومن أهم  ,ستبانة لتحقيق أهداف الدراسةاالالوصفي التحليلي، و 

يــا، وأن مــديري والممارســات بــين مــديري المــوارد البشــرية فــي جنــوب نيجير  القــرارتفضــيالت أنمــاط اتخــاذ 

 نمــا الجمــع بــين أكثــر مــن نمــط ا  واحــد ومعــين و  اراتنمــط قــر  ىتمــاد علــاالعالمــوارد البشــرية ال يفضــلون 

ن الرجــال أكثــر عفويــة فــي قــراراتهم مــن النــاث أ. وجــد الــذي يــواجههم القــرارظــروف  ىوذلــك يعتمــد علــ

ـــة االجتماعيـــة بـــو ارتبطـــت الخبـــر  والعمـــر بـــالنمط العفـــوي، و  وأوصـــت    يالنمط الحدســـارتبطـــت الحال

فـــي الوقـــت  اتالقـــرار الدراســـة: بعمـــل بحـــث مســـتقبلي يشـــمل جميـــع المنـــاطق النيجيريـــة، ودراســـة أنمـــاط 

 .الحقيقي واستكشاف محدداتها

نمذجــة المعادلــة الهيكليــة لــإلدار  وأســاليب اتخــاذ ( بعنــوان: "Amzat & Idris, 2012) دراســة أمــا

هـدفت الدراســة ف .ماليزيـا" -كـاديمي فــي جامعـة األبحـاث الماليزيــةمـع الرضـا الــوظيفي للطـاقم األات القـرار 

علـــى الرضـــى الــوظيفي للطـــاقم األكـــاديمي فـــي جامعـــة  اتإلــى مناقشـــة أثـــر الدار  وأســـاليب اتخــاذ القـــرار 

مــن الطــاقم  (215األبحــاث الماليزيــة, واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

دوات المســـتخدمة فـــي الدراســـة اســـتبانة الرضـــا الـــوظيفي , واألة األبحـــاث الماليزيـــةاألكـــاديمي فـــي جامعـــ

(TJSQواســـــتبانة أ ) واســـــتخدم البرنـــــامج الحصـــــا ي نمذجـــــة المعادلـــــة الهيكليـــــة القـــــرارســـــاليب اتخـــــاذ ,

(SEM لتحديــد أثــر أســلوب اتخــاذ القــرار وأســلوب الدار  علــى الرضــا الــوظيفي. وكــان مــن أهــم نتــا ج )

وكانـت العوامـل الوقا يـة تنبـؤ بالرضـا الـوظيفي  ،أن الجامعة تبنت أسـلوب اتخـاذ القـرار التحليلـي :الدراسة

يزية, وأوصـت الدراسـة بـمجراء المزيـد مـن المالمن وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس في جامعة األبحاث ا

 في الجامعة. داء األكاديمياألبحاث التي تبحث حول أساليب القياد  وأثرها على األ
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: رحلـة مدرسـية اذ القـرارت المسـند  علـى البيانـاتاتخـ: "( بعنـوانKretzer,  2012وفـي دراسـة أجراهـا )

أكثـــر قـــدر  علـــى اســـتخدام  اهـــدفت الدراســـة إلـــى توجيـــت قـــاد  المـــدارس ليصـــبحو  .فرجينيـــا أمريكـــا" ,واحـــد 

متوسـطة فـي المـدارس ال وجعلها جزءا أساسيا من العملية التربوية داخـل إحـد  ،القرارالبيانات في اتخاذ 

وتفســير البيانــات فــي طلســي, مــن خــالل النظــر فــي كيفيــة تضــمين تحليــل ضــواحي منتصــف المحــيط األ

شراك العاملين في اسـتخدام البيانـات مـن أجـل تعزيـز تعلـم الطـالب.  عمليات صنع القرار في المدرسة, وا 

جـــراء مقــــابالت للمــــدراء , حيــــث تـــم تطبيــــق بــــراودراســــة الحالـــة ،حــــث المـــنهج النــــوعيواســـتخدم البا مج وا 

  وهـــي د, وكانـــت عينـــة الدراســـة مدرســـة واحـــن المعلمـــين وتحليـــل وثـــا ق المدرســـةومجموعـــات تركيـــز مـــ

أهــــم نتــــا ج الدراســــة: ال يوجـــد عامــــل واحــــد أو شــــخص  ت, وكانـــ"CMCالمدرســـة المتوســــطة المركزيــــة "

انــات, كمــا أن األدلــة تؤيــد مســؤول عــن نجــاح المدرســة فــي تعزيــز تعلــم الطالــب مــن خــالل اســتخدام البي

مجتمــع الــتعلم المهنــي فــي  تتحســين المدرســة المســتمر القــا م علــى عمليــات بيانــات مركزيــة واتخــاذ قــرارا

فـــي عمليـــات  ةســـتخدام البيانـــات اللكترونيـــوأوصـــت الدراســـة با ومـــدربيين وطـــاقم. داريـــينإالمدرســـة مـــن 

 صنع القرار لتعزيز المخرجات.

داء التنظيمـي فـي سلوب اتخاذ قرار الموظـف علـى األأثير تت" ( بعنوان:Rehman ،2012وأما دراسة )

تحديــد تــتثير نمــط اتخــاذ  إلــى هــدفت الدراســة ."(17) ةالمجلــة العلميــ -الــدور المعتــدل للــذكاء العــاطفي 

ـــذكاء العـــاطفي فـــي االدور الدراســـة أيضـــا  حقـــقوت ،داء التنظيمـــياألقـــرار الموظـــف علـــى  عتـــدال مـــن ال

كـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع فـرو  البنـوك العامـة تو داء التنظيمي. األنماط صنع القرار و بين أالعالقة 

 ىدار  العليـــا والوســـطالمـــن  اً موظفـــ( 187)تكونـــت العينـــة مـــن و والخاصـــة بمحـــد  المـــدن الباكســـتانية، 

 ســـتبانة لتحقيـــق هـــدف الدراســـة، واســـتخدم المـــنهجاالموظفـــة واســـتخدمت ( 32) ،اً موظفـــ( 155)والـــدنيا 

تكــالي االو  (المنطقــيالعقالنــي )نمــط قــرار الموظــف أن  :نتــا ج الدراســة ومــن أهــم .الوصــفي التحليلــي
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داء، األضــعف  ىمــا الــنمط التجنبــي فلـت تــتثير ســلبي علــأداء المؤسســة، أوالعفـوي لــت تــتثير إيجــابي علـي 

ذي يمتلـــك وجـــدت الدراســـة ان الموظــف الـــو المؤسســي.  داءاأل ىوالــنمط الحدســـي لـــيس لــت أي تـــتثير علـــ

 ىعلــأّنــت  أوصــت الدراســة:. و داء المؤسســيألارتفــا  ا ىيتخــذ قــرارات قويــة تــؤدي إلــ اً قويــ اً ذكــاء عاطفيــ

اتخـاذ القـرار  ىن تهتم بـدورات تدريبيـة حـول الـذكاء العـاطفي للمـوظفين لتزيـد مـن قـدرتهم علـأالمؤسسات 

 .الذي يزيد من أداء المؤسسة

. "االسـتراتيجي فـي صـنع قـرارات الشـركةدور خـدمات الـذكاء " :( بعنوان,Seitovirt 2011وفي دراسة )

, ومعرفـــة كيفيـــة فـــي الشـــركات اتالقـــرار ســـتراتيجي فـــي اتخـــاذ ت الدراســـة إلـــى وصـــف دور الـــذكاء االهـــدف

وظيفــة الــذكاء االســتراتيجي بشــكل أفضــل لــدعم  وكيفيــة تطــوير ,ت فــي الشــركةاتخــاذ الدار  العليــا للقــرارا

الفنلنديـة ( XYZ)شـركة  حيـث كانـت عينـة الدراسـة الدراسة أسـلوب دراسـة الحالـة  اتخاذ القرار, واعتمدت

, ت الثقيلـــــة بالخـــــدمات والتكنولوجيـــــا, واتبعــــت الدراســـــة المـــــنهج الوصـــــفيالعالميــــة التـــــي تـــــزود الصــــناعا

الــذكاء  :مــن أهــم نتــا ج الدراســةواســتخدمت الدراســة المقــابالت واالســتبانة لتحقيــق أهــداف الدراســة. وكــان 

عمليـــات الشـــركة, ويمثـــل الـــذكاء  ســـتراتيجي يســـاعد فـــي تكـــوين صـــور  كبيـــر  لبي ـــة األعمـــال وترتيـــبالا

بالمعلومـات الداخليـة  سـتراتيجي متخـذي القـرار االويـزود الـذكاء  القراراالستراتيجي أرضية وقاعد  التخاذ 

 والخارجية الالزمة.

والرضـا الـوظيفي لـد   اتالقـرار كة في اتخـاذ العالقة بين المشار " :بعنوان (Muindi, 2011) أما دراسةو 

هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين  ".كينيــا بجامعــة نيروبــي،،العـاملين فــي كليــة إدار  األعمال

ـــ اتالقـــرار مشـــاركة العـــاملين فـــي اتخـــاذ  دار  األعمـــال جامعـــة كليـــة إوظيفي لـــد  العـــاملين فـــي والرضـــا ال

الدراسـة بالمقارنــة بـين المشــاركة فــي  مــتة قااسـتبانة علــى أفــراد الدراســيــع عــداد وتوز إ وتـم  ،نيروبـي بكينيــا

وتـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية، ومعامـل  ابع،ضا الوظيفي كمتغير تـكمتغير مستقل والر  القراراتخاذ 
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 اتالقــرار اتخــاذ ي ة بــين مشــاركة العــاملين فــة موجبــوجــود عالقــإلــى وخلصــت الدراســة  ،االرتبــاط الخطــي

ــــوالرضــــا ا ــــق بالتغذي ــــوظيفي فيمــــا يتعل وتصــــميم الوظــــا ف.  مهــــارات القــــدرات،و  الحــــوافز،و  ية،العكســــة ل

 .((57.98% جاءت بدرجة متوسطة بنسبة القراروأظهرت الدراسة أن درجة المشاركة في اتخاذ 

فــــي الحكومـــــة  راراتتحلــــيالت عوامـــــل ونمــــاذج اتخــــاذ القـــــبعنـــــوان: " (,Sarkute 2010) دراســــة وفــــي

ذ القـرار فـي الحكومـات , وتعريـف نمـاذج اتخـااتدفت الدراسة  إلى دراسة عوامـل اتخـاذ القـرار ه ."اللتوانية

عضــوا فــي  (60), وشــملت عينــة الدراســة الحكوميــت اتالقــرار , والعوامــل التــي تــؤثر علــى اتخــاذ الليتوانيــة

المـــنهج مـــن بيـــنهم رؤســـاء ووزراء(, واعتمـــدت الدراســـة  8وانيـــا )الحكومـــات الحـــد  عشـــر لجمهوريـــة ليت

 الحكوميـت اتالقـرار عمليـات اتخـاذ : أن والمقابالت. وكان من أهم نتا جهـا, واستخدمت االستبانة الوصفي

تتبـــع لـــت  ذيعـــة القســم أو القطـــا  الـــتعتمـــد علـــى طبي اتالقـــرار , وبعــض مقيــد  بالتصـــنيفات فـــي الحكومـــة

 السياسات.

 
 تعقيب على الدراسات السابقة:  3.5.2

ة الّدراســة التــي تقــوم بهـا بــدافع مــن الشـعور بالمســؤولية، وألهميــة موضــوعها حرصـت الباحثــة علــى أصـال

إذ قــدمت الباحثــة فــي هــذا الفصــل عــددًا مــن الدراســات الســابقة  ،كعامــل مهــم فــي تحقيــق التنميــة البشــرية

المحليـــة والعربيـــة واألجنبيـــة المتعلقـــة بموضـــو  الّدراســـة الحاليـــة، وكـــان ذلـــك حصـــيلة معانـــا  شـــديد  فـــي 

ث فــي المكتبــات المحليــة والعربيــة، والعالميــة، والحظــت الباحثــة أن عــدد الدراســات المتعلقــة بمفهــوم البحــ

كـــان كبيـــرًا، وبالمقابـــل كـــان عـــدد الدراســـات المتعلقـــة بمفهـــوم إدار  الـــّذات أقـــل  القـــرارالقـــدر  علـــى اتخـــاذ 

بـــتس بهـــا بـــالرغم مـــن أن  بكثيـــرم وكـــان مـــن المالحـــل أن الدراســـات األجنبيـــة المتعلقـــة بـــمدار  الـــّذات، ال

البدنيـة  غالبيتها تناولت موضو  إدار  الّذات كوسيلة للوقايـة أو الـتخلص مـن بعـض األمـراض النفسـية أو

المستعصــية، وبــذلك تــم اســتثناؤها مــع االحتفــال بالدراســات التــي تتنــاول إدار  الــّذات مــن ناحيــة إداريـــة، 
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داري  ن استطال  األدبيات المتعلقة بمدار  الّذاتإحيث  يؤكد أن موضـو  إدار  الـّذات، هـو توجـت فكـري وا 

حديث قد نمـا خـالل العشـر سـنوات األخيـر ، وبـذلك لـم تتعـرض أي مـن الدراسـات السـابقة لموضـو  إدار  

لتكـــون الّدراســـة  -حســـب اطـــال  الباحثـــة -(2014لـــى اتخـــاذ القـــرار إال دراســـة )أحمـــد, والقـــدر  عالـــّذات 

 في موضوعها. لثانيةالحالية ا

قدمت الدراسات السـابقة للباحثـة مسـاعد  كبيـر  فـي دراسـتها، فيمـا يتعلـق بتحديـد مشـكلة الدراسـة وأهـدافها 

وأهميتهــا، ومجمــل الطــار النظــري، وبنــاء أدا  الدراســة، وقــد قامــت الباحثــة بمناقشــة تلــك الدراســات مــن 

 محاور: ةخالل ثالث

 ،بــين المجـــال الداري  القـــرارعلـــى اتخــاذ تنوعــت الدراســات المتعلقـــة بالقــدر  : مجــال وحجـــم العينـــة .1

عنـد  الوطنيـة والمرشدين التربوين فـي المـدارس   والمصـارف ،واألكاديمي للطالب والهي ة التدريسية

اختيــار عينــة الدراســة، ووجــدت الباحثــة تباينــًا واضــحًا فــي حجــم العينــات المســتخدمة فــي الدراســات 

(، بينمـا كـان أكبـر حجـم 2011ي دراسة )األسطل، ( فردًا ف78) السابقة، إذ بلغ أصغر حجم عينة

 ( مرؤوس.400( )2015عينة طبقية عشوا ية في دراسة )شبير، 

استخدمت غالبية الدراسات المتعلقـة بـمدار  الـّذات مقياسـًا واحـدًا مـن إعـداد الباحـث، أدوات الدراسة:  .2

فـي الّدراسـة الواحـد ، كانـت عـد   فاسـتخدمت مقـاييس ,القرارالقدر  على اتخاذ وفيما يتعلق بدراسات 

 .باحثين آخرينمن إعداد الباحث نفست أو من إعداد 

القــدر  علــى أكــدت نتــا ج جميــع الدراســات التــي تناولــت مفهــوم إدار  الــّذات أو والتوصــيات: النتــائ   .3

كعامــل مســتقل أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بينهــا وبــين المتغيــرات التابعــة لــت، إضــافة إلــى  القــراراتخــاذ 

تـتثير إيجـابي علـى المتغيـرات التابعـة فـي الدراسـة، وأوصـت الدراسـات جميعهـا بضـرور  اتبـا   وجود
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 القـرارالقـدر  علـى اتخـاذ الجراءات، واألنشـطة والبـرامج التدريبيـة التـي تعـزز مفـاهيم إدار  الـّذات أو 

 على كافة المستويات.

 الحالية والدراسات السابقة، كما يتتي: ويمكن الشار  إلى بعض أوجت التشابت واالختالف بين الّدراسة

راسة الحالية والدراسات السابقة:  أ( أوج  التشاب  بين الد 

 استخدام إدار  الّذات كمتغير مستقل في الّدراسة الحالية، كما هو في غالبية الدراسات السابقة. .1

 ابقة.استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما تم استخدامت في معظم الدراسات الس .2

اســـتخدام مقياســـين فـــي الّدراســـة الحاليـــةم األول: يتعلـــق بـــمدار  الـــّذات، والثـــاني: يتعلـــق بالقـــدر  علـــى  .3

 .القراراتخاذ 

راسة الحالية والدراسات السابقة:  ب( أوج  االختالف بين الد 

 .القرارالقدر  على اتخاذ تركيز الّدراسة الحالية على أهمية إدار  الّذات في  .1

لّدراســة الحاليــة هــو تطبيقهــا علــى عينــة مــن المجتمــع الفلســطيني )محافظــة الخليــل( أهــم مــا يميــز ا .2

وعالقتهــا طــال  الباحثــة، والتــي تتنــاول موضــو  إدار  الــّذات افلســطينيًا وعربيــًا حســب  لثانيــةلتكــون ا

 العـــاملين فــي المؤسســات الحكوميـــة علــى ولــى التـــي طبقــتوالدراســة األ .القـــراربالقــدر  علــى اتخــاذ 

 الحكومية في محافظة الخليل.وغير 

شــمل مجتمــع العينــة جميــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل واســتخدمت  .3

 .ةالعينة الطبقية العشوا ي

 وستكون الدراسة الحالية استكمااًل وامتدادًا للدراسات السابقة وما نادت بت من توصيات. .4
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 الفصل الثال 
 

 دراسةاإلطار المنهجي لل

 مقدمة  1.3

وكـذلك مجتمـع  ،التـي اختارتهـا الباحثـة لجـراء دراسـتها واألدوات ،يستعرض هذا الفصـل منهجيـة الدراسـة

والطريقة التي اتبعتها الباحثـة للتتكـد مـن صـد   ،وخصا صها وعينتهاالّدراسة الذي أجرت عليت الدراسة، 

 .لمعالجة الحصا ية لبيانات الدراسةوطريقة ا أدا  الدراسة، وكيفية التحقق من ثبات األدا ،

 منه  الدراسة 2.3

ــــى اســــتناداً  ــــك الوصــــفي، المــــنهج الحاليــــة الدراســــة اســــتخدمت وأهــــدافها الّدراســــة طبيعــــة إل ــــت وذل  لمال مت

 الواقـع فـي هـي كمـا الحاضـر الوقـت فـي الّدراسـة مشـكلة واقـع وتحليـل رصـد حيث من الدراسة، ألغراض

 هــذه لمثــل -الباحثــة رأي فــي -واألفضـل المناســب المــنهج وهــو بهــا، نبـؤوالت وتفســيرها وصــفها خــالل مـن

 . الدراسات
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 مجتمع الدراسة 3.3

 الخليـل محافظـة فـي الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المؤسسات في العاملين جميع من الّدراسة مجتمع يتكون 

 ي،الفلســــــطين لإلحصــــــاء المركــــــزي  الجهــــــاز) 2016/ 2015 للعــــــام مؤسســــــة( 1858) عــــــددها البــــــالغ

2015.) 

 عينة الدراسة 4.3

 الختيـــار الحصـــا ية األســـس علـــى باالعتمـــاد لمجتمعهـــا ممثلـــة تكـــون  بحيـــث الّدراســـة عينـــة اختيـــار تـــم

 ،(حكوميــة غيــرو  حكوميــة،) المؤسسـة نــو  متغيــر حيـث مــن طبقيــة العشـوا ية، الطبقيــة بالطريقــة العينـات

 خطـت بنسـبة الّدراسـة عينـة حجـم حسـاب تـم وقـد المؤسسـات، تلك من مؤسسة( 318) من العينة وتكونت

 وذلــك ،www.surveysystem.com العينــات حســاب موقــع باســتخدام مجتمعهــا مــن( %5) مقــدارها

 عينـــة فــي الحكوميـــة وغيــر الحكوميـــة المؤسســات اختيــرت وقـــد ،(2.5) رقــم ملحـــق فــي واضـــ  هــو كمــا

 االجتماعيــة للعلــوم الحصــا ية لــرزما برنــامج فــي العشــوا ي االختيــار طريقــة باســتخدام عشــوا ياً  الّدراســة

(SPSS)،  المؤسسة نو  لمتغير وفقاً  والعينة الّدراسة مجتمع توزيع( 1.3) رقم الجدول ويوض. 

راسة والعينة وفقًا لمتغير نوع المؤسسة1.3جدول رقم )  (: توزيع مجتمع الد 

 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة نوع المؤسسة الرقم
 217 1266 حكومية  .1
 101 592 غير حكومية  .2

 318 1858 المجموع
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 (: خصائص العينة الديمغرافية2.3جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

  الجنس
- 
 

 56.6 180 ذكر

 43.4 138 أنثى

 الفئة العمرية

 
- 

30- 61 19.2 

31-44 171 53.8 

45+ 86 27.0 

 المؤهل العلمي
 
- 
 

 23.6 75 دون  فما ومدبل

 59.7 190 بكالوريوس

 16.7 53 فتعلى ماجستير
 سنوات الخبرة

 
- 
 

-5 75 23.6 

10- 6 72 22.6 

+11 171 53.8 

  نو  المؤسسة
 
- 
 

 68.2 217 حكومية

 31.8 101 غير حكومية

  المسمى الوظيفي

 9.7 31 مدير
 
 
- 

 6.3 20 نا ب مدير
 17.6 56 ر يس قسم
 66.4 211 موظف
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 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 5.3

 يـــة،العمر  والف ـــة الجـــنس، لمتغيـــرات: وفقـــاً  الديمغرافيـــة العينـــة خصـــا ص (2.3) رقـــم الجـــدول يوضـــ 

 يلي: كما وذلك الوظيفي والمسمى المؤسسة، ونو  ,العملية الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل

 الجنس: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 مقابـــــل ذكـــــور العينـــــة أفـــــراد مـــــن (%56.6) أن (2.3) رقـــــم الجـــــدول فـــــي الـــــوارد  المعطيـــــات تشـــــير

 الناث. من منهم (43.4%)

 العمرية: الفئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.5.3

 عــن أعمــارهم تقــل ممــن العينــة أفــراد مــن (%19.2) أن (2.3) رقــم الجــدول فــي الــوارد  النتــا ج بينــت

 يزيــدون  ممــن (%27.0)و ســنة، (44 -31) العمريــة الف ــة ضــمن هــم ممــن (%53.8)و ســنة (30)

 سنة. (45) عن

 :العلمي المؤهل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.5.3

 درجـة حملـة مـن العينـة أفـراد مـن (%23.6) أن (2.3) رقـم الجـدول فـي الوارد  المعطيات من يتض 

 درجـة حملـة من منهم (%16.7)و البكالوريوس، درجة حملة من منهم (%59.7)و دون, فما الدبلوم

 فتعلى. الماجستير

 العملية: الخبرة سنوات لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.5.3

 ســـنوات تقـــل ممـــن العينـــة أفـــراد مـــن (%23.6) أن (2.3) رقـــم الجـــدول فـــي الـــوارد  المعطيـــات تشـــير

ـــديهم الخبـــر  ـــديهم الخبـــر  ســـنوات تتـــراوح مـــن مـــنهم (%22.6)و ســـنوات، (5) عـــن ل  (10-6) بـــين ل

 سنوات. (10) عن الخبر  سنوات تزيد من منهم (%53.8)و سنوات،
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 :المؤسسة نوع لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

ـــــات تشـــــير ـــــوارد  المعطي ـــــة أفـــــراد مـــــن (%68.2) أن (2.3) رقـــــم الجـــــدول فـــــي ال ـــــون  العين  فـــــي يعمل

 الحكومية. غير المؤسسات في منهم (%31.8) لمقاب الحكومية، المؤسسات

 الوظيفي: المسمى لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.5.3

 مركــز يشــغلون  العينــة أفــراد مــن (%9.6) أن (2.3) رقــم الجــدول فــي الــوارد  المعطيــات مــن يتضــ 

 مــنهم (%66.4)و قسـم ر ـيس بمركـز مـنهم (%17.6)و مــدير، نا ـب بمركـز مـنهم (%6.3)و ,مـدير

 موظف.

 

 أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3

استخدمت الّدراسة الحالية أسلوب المس  بالعينة، واالسـتبانة أداً  لجمـع البيانـات، فبـالرجو  إلـى األدبيـات 

لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة  القـراروعالقتها بالقدر  على اتخـاذ السابقة، ولفحص إدار  الّذات 

 ، وتــم تعــديلها بنــاًء علــى طلــب توجيهــاتالخليــل، طــورت الباحثــة اســتبانة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة

 (.2.3(، )1.3من المحكمين بتخصصات مختلفة.الملحق ) (11)

 لومــات عامــة عــن المبحــوثين مــن حيــث:القســم األول مع ضــممــن ثالثــة أقســام ر يســة،  االســتبانة تكونــت

  الـوظيفي، والمسـمى المؤسسـة ونـو  ,العمليـة  الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل العمرية، والف ة الجنس،

( فقــر  وضــم القســم الثالــث مقيــاس 20حــين ضــم القســم الثــاني مقيــاس إدار  الــّذات الــذي تكــون مــن ) فــي

عـن أدا  الّدراسـة تركـزت فـي  الجابة( فقر ، علمًا أن طريقة 20الذي تكون من ) القرارالقدر  على اتخاذ 

أحيانـًا، و غالبـًا، و (، وذلك كما يـتتي: دا مـًا Likert Scaleط ليكرت )االختيار من سلم خماسي، على نم

تحـوي الّدراسـة متغيـرًا تابعــًا و أبـدًا، وبـذلك تحـوي الّدراسـة الحاليـة متغيـرًا مسـتقاًل هـو إدار  الـّذات، و نـادرًا، و 
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 العمريــــة، والف ــــة الجــــنس،تشــــمل المتغيــــرات المســــتقلة الثانويــــة ا تيــــة: و  القــــرار اتخــــاذ علــــى القــــدر هــــو 

 .(3.3الملحق ) الوظيفي والمسمى المؤسسة، ونو  ,العملية الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل

 
 صدق أداة الدراسة 1.6.3

الــــذين أبــــدوا عــــددًا مــــن  ،تــــم التحقــــق مــــن صــــد  أدا  الّدراســــة بعرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين

، دا  بشــكلها النهــا ي، هــذا مــن ناحيــةالتــي تــم أخــذها بعــين االعتبــار عنــد إخــراج األ ،المالحظــات حولهــا

( لفقـــرات Factor Analysisومــن ناحيـــة أخــر ، تـــم التحقــق مـــن الصــد  بحســـاب التحليــل العـــاملي )

 (.4.3-3.3وذلك كما هو واض  في الجدول رقم ) ،األدا 

 ( لفقرات مقياس إدارة الذ اتFactor Analysis) (: نتائ  التحليل العاملي3.3جدول رقم )

 درجة التشبع لفقراتا الرقم
 0.57 أحدد أهدافي بدقة ضمن رؤية مستقبلية  .1
 0.63 ألهدافي خطة أضع  .2
 0.54 أبذل قصار  جهدي في سبيل تحقيق أهدافي  .3
 0.60 األهداف تحقيق يسهل لت المخصص الوقت على العمل تقسيم أن أر    .4
 0.62 أعمل على تقييم أهدافي كل فتر  زمنية معينة  .5
 0.58 عية لألعمال والواجبات التي أقوم بهاأضع خطة أسبو   .6
 0.59 أفصل أولويات العمل عن أولوياتي الشخصية  .7
 0.58 في الوقت المحدد أحرص على إنجاز األعمال الموكلة إليّ   .8
 0.65 أر  أن النجاح في أي عمل يتوقف على تنظيم الوقت  .9

10.  
حـث عـن حـل والبفـي العمـل التـي تـواجهني اكل لدي القدر  على تشـخيص المشـ

 0.58 مال م لها

 0.54 أضع خطة احتياطية ألهدافي   .11
 0.56 أتعامل بفاعلية مع معيقات العمل  .12
 0.44 في العمل أضبط انفعاالتي عند مواجهة أية مشاكل  .13
 0.46 اء من ا خرينأتقبل النقد البنّ   .14
 0.55 أسعى إلى التميز في العمل  .15
 0.49 واقف الطار ةلدي القدر  على تعديل خططي لمواجهة الم  .16
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 درجة التشبع لفقراتا الرقم
 0.53 وتوجهاتهم لدي القدر  على التعامل مع الناس مهما اختلفت شخصياتهم  .17
 0.46 بين العاملينأر  أن الصغاء يسهم في فهم الرسالة المستقبلة والمرسلة   .18

 0.61 مع ا خرين لدي القدر  على بناء عالقات اجتماعية  .19
 0.61 المهنيةأحرص على تطوير قدراتي ومهاراتي   .20

 

( أن التحليـــل العـــاملي ألغلبيـــة فقـــرات أدا  الّدراســـة دال 3.3تشـــير المعطيـــات الـــوارد  فـــي الجـــدول رقـــم )

إحصـا يًا، وتتمتــع بدرجــة مقبولـة مــن التشــبع، وأنهـا تشــترك معــًا فـي قيــاس إدار  الــّذات لـد  العــاملين فــي 

طـار النظـري الـذي بنـي المقيـاس المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، في ضـوء ال

 على أساست.

 اتخـاذ علـى القـدرة مقيـاس( لفقرات Factor Analysis) (: نتائ  التحليل العاملي4.3) جدول رقم

 القرار

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.57 أحدد المشكلة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار بشتنها بشكل واض    .1

 0.58 بشتنها قرارلمشكلة قبل اتخاذ عن اأقوم بجمع المعلومات الالزمة   .2

 0.73 في المؤسسة اتالقرار لدّي القدر  على اتخاذ   .3

 0.60 المتاحة ضمن المكانياتالقرار المناسب  أسعى إلى اختيار  .4

 0.59 اتالقرار قبل اتخاذ  أصحاب الخبر أستشير   .5

 0.59 لدّي القدر  على اختيار الوقت المناسب التخاذ القرار  .6

 0.65 التي أتخذها القرارمسؤولية  أتحمل  .7

 0.61 التي أتخذها القرارأّقدر النتا ج المترتبة على   .8

 0.53 القرارعلى تجارب ا خرين السابقة قبل اتخاذ  أّطلع  .9

 0.59 التي أتخذها اتالقرار أناقش زمال ي في العمل في   .10

 0.58 ها التي أتخذ اتالقرار يجابيات والسلبيات المترتبة على أفكر في ال  .11

 0.73 بما يتالءم مع الظروف المستجد  اتالقرار يتوفر لد  المؤسسة المرونة الكافية لتعديل   .12
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 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.56 التي اتخذها مع أنظمة وقوانين المؤسسة اتالقرار أهتم بعدم تعارض   .13

 0.56 التي اتخذها بتهداف المؤسسة اتالقرار أحرص على ارتباط   .14

 0.59 التي أتخذها اتالقرار فيدين من خذ بعين االعتبار توقعات المستآ  .15

 0.48 اتالقرار أستعين بالتقنيات الحديثة في عملية اتخاذ   .16
 0.59 التي أتخذها لضمان تنفيذها بشكل صحي  اتالقرار أتابع عملية تنفيذ   .17
 0.56 التي أتخذها  اتالقرار أحرص على تقييم نتا ج   .18
 0.63 لها نتا ج سلبية على عمل المؤسسةالتي أتخذها إذا كان  اتالقرار أعيد النظر في   .19
 0.70 القدر  على اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على مستقبل المؤسسة أمتلك  .20

 
أن التحليـل العـاملي ألغلبيـة فقـرات أدا  الّدراسـة دال  إلـى (4.3تشير المعطيات الوارد  في الجدول رقـم )

لــد   القــرار اتخــاذ علــى القــدر معــًا فــي قيــاس إحصــا يًا، وتتمتــع بدرجــة مقبولــة مــن التشــبع، وأنهــا تشــترك 

العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فـي محافظـة الخليـل، فـي ضـوء الطـار النظـري الـذي 

 بني المقياس على أساست.
 

 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

ادلـــة الثبــــات تـــم حســـاب الثبــــات ألدا  الّدراســـة بتبعادهـــا المختلفــــة بطريقـــة االتســـا  الــــداخلي بحســـاب مع

 (.5.3(، وقد جاءت النتا ج كما هي واضحة في الجدول رقم )Cronbach Alpha) كرونباا ألفا

راســـة Cronbach Alpha(: نتـــائ  معادلـــة الثبـــات كرونبـــا  ألفـــا )5.3جـــدول رقـــم ) ( ألداة الد 

 بأبعادها المختلفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 0.91 20 إدار  الّذات  .1
 0.92 20 القرار اتخاذ على القدر   .2

 0.95 40 الدرجة الكلية
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( أن أدا  الّدراســة بتبعادهــا المختلفــة تتمتــع بدرجــة عاليــة 5.3تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم )

 جدًا من الثبات. 

 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

مهيــدًا لدخالهــا للحاســوب، وأدخلــت إلــى الحاســوب بعــد جمــع بيانــات الّدراســة قامــت الباحثــة بمراجعتهــا ت

درجــات،  5أعطيــت الجابــة دا مــًا  إذبمعطا هـا أرقامــًا معينــة، أي بتحويــل الجابــات اللفظيــة إلـى رقميــة، 

 ,ةبـنـادرًا درجتـين، وأبـدًا درجـة واحـد  وذلـك فـي الفقـرات الموجو درجات،  (3)أحيانًا و درجات،  (4)غالبًا و 

علــى اتخــاذ  القــدر ســالبة، بحيــث كلمــا ازدادت الدرجــة ازداد مســتو  إدار  الــّذات و وعكســت فــي الفقــرات ال

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل والعكس صحي .  القرار

  تمـت المعالجـة الحصـا ية الالزمـة للبيانـات باسـتخراج األعـداد، والنسـب الم ويـة، والمتوسـطات الحسـابية

ـــــد المســـــتو  و  ـــــة، وقـــــد فحصـــــت فرضـــــيات الّدراســـــة عن ـــــق  (  0.05)االنحرافـــــات المعياري عـــــن طري

 االختبارات الحصا ية ا تية:

 .(T-test) اختبار ت .1

 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحادي  .2

 (.(Standardized regressionومعامل االنحدار المعياري  .3

 (.Factor analysis) يل العامليالتحل .4

 (.Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونباا ألفا .5

ولفهـم نتـا ج  (SPSS)تم ذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم الحصا ية للعلوم االجتماعية 

 (.6.3في الجدول رقم ) كما هو واض الّدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية 
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 (: مفتاح المتوسطات الحسابية. 6.3رقم )جدول 

 والقدرة على اتخاذ لقراراتمستوى إدارة الذ ات  المتوس  الحسابي
 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5
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 الفصـل الرابـع
 

 نتائـ  الدراسـة

 مقدمة 1.4

 علــى وعالقتهــا بالقــدر  الدراســة، حــول إدار  الــّذات  يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا كــاماًل ومفصــاًل لنتــا ج

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل، وذلــك مــن  لقــرارا اتخــاذ

 فرضياتها باستخدام التقنيات الحصا ية المناسبة.  ختبارخالل الجابة عن أس لة الّدراسة وأهدافها وا

 

 نتائ  أسئلة الدراسة 2.4

 :األول السؤال. 1.2.4

 ما مستو  إدار  الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليلف  

، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب األعــدادلإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخرجت 

لحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة فــــي محافظــــة الم ويــــة لمســــتو  إدار  الــــّذات لــــد  العــــاملين فــــي المؤسســــات ا

 (.1.4الخليل، وذلك كما هو واض  في الجدول رقم )
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ـــم ـــة 1.4) جـــدول رق ـــة، والنســـب المئوي ـــات المعياري (: األعـــداد، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحراف

 لمستوى إدارة الذ ات لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل.

 )%(الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي العدد المتغير

 480. 0.53 4.02 318 مستوى إدارة الذ ات

 

أن مســـــتو  إدار  الــــّذات لـــــد  العــــاملين فـــــي ( 1.4يتضــــ  مــــن المعطيـــــات الــــوارد  فـــــي الجــــدول رقــــم )

الحسـابي لهــذه المؤسسـات الحكوميـة وغيــر الحكوميـة فـي محافظــة الخليـل كانــت عاليـة، إذ بلـغ المتوســط 

 .(%80.4)(، وبلغ الوزن النسبي لها 4.02الدرجة )

 
 :الثاني السؤال. 2.2.4

 ما مؤشرات إدارة الذ ات لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل؟  

النســـب ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة و األعـــدادلإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال اســـتخرجت 

ـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة  الم ويـــة لمؤشـــرات إدار  ال

 (. 2.4الخليل مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واض  في الجدول رقم )
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: المتوســطات الحســابية، واالنحرافـات المعياريــة، والنســب المئويــة لمؤشــرات إدارة (2.4جـدول رقــم )

ت لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل مرتبــة حســب الــذ ا

 األهمية

رقم 
 الفقرة

المتوس   مؤشرات إدارة الذ ات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 يالنسب
)% ( 

 86.6 0.78 4.33 المحدد الوقت في إليّ  الموكلة األعمال إنجاز على أحرص 1

 86.4 0.80 4.32 في العمل أسعى إلى التميز 2

 86.0 0.81 4.30 أبذل قصار  جهدي في سبيل تحقيق أهدافي 3

 85.6 0.90 4.28 أر  أن النجاح في أي عمل يتوقف على تنظيم الوقت 4

 85.4 0.81 4.27 مع ا خرين لدي القدر  على بناء عالقات اجتماعية 5

 85.0 0.82 4.25 المهنيةأحرص على تطوير قدراتي ومهاراتي  6

7 
ــــين أر  أن الصــــغاء يســــهم فــــي فهــــم الرســــالة المســــتقبلة والمرســــلة  ب

 83.2 0.85 4.16 العاملين

8 
 تحقيـــــق يســــهل لـــــت المخصــــص الوقــــت علـــــى العمــــل تقســــيم أن أر  

 82.8 0.87 4.14 األهداف

9 
 شخصــــياتهم اختلفــــت مهمــــا النــــاس مــــع التعامــــل علــــى القــــدر  لــــدي

 82.6 0.82 4.13 وتوجهاتهم

10 
 حـل عـن والبحـث تـواجهني التـي المشـكلة تشـخيص علـى القـدر  لـدي
 لها مال م

4.10 0.81 82.0 

 81.6 0.91 4.08 ألهدافي خطة أضع 11

 80.6 0.88 4.03 واضحة مستقبلية رؤية ضمن أهدافي أحدد 12

 79.6 0.82 3.98 ا خرين من البّناء النقد أتقبل 13

 78.8 0.89 3.94 لشخصيةا أولوياتي عن العمل أولويات أفصل 14

 78.6 0.84 3.93 الطار ة المواقف لمواجهة خططي تعديل على القدر  لدي 15

 76.6 0.89 3.83 العمل معيقات مع بفاعلية أتعامل 16

 74.8 0.85 3.74 العمل في مشاكل أية مواجهة عند انفعاالتي أضبط 17

 73.6 0.86 3.68 معينة زمنية فتر  كل أهدافي تقييم على أعمل 18

 69.6 0.92 3.48 ألهدافي احتياطية خطة أضع 19

 69.6 1.07 3.48 بها أقوم التي والواجبات لألعمال أسبوعية خطة أضع 20
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غيـر الحكوميـة ( مؤشرات إدار  الّذات لد  العاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة و 2.4يوض  الجدول رقم )

 إلـيّ  الموكلـة األعمـال إنجـاز علـى أحـرص": قـدمتهافي محافظة الخليل مرتبة حسب األهمية، جاء فـي م

، "أهـدافي تحقيـق سـبيل فـي جهـدي قصـار   أبذل" ، ثم"العمل في التميز إلى أسعىفـ"، "المحدد الوقت في

 لألعمـال أسبوعية خطة أضع" :وحصلت فقر  "الوقت تنظيم على يتوقف عمل أي في النجاح أن أر  فـ"

 متوسط  حسابي ووزن نسبي." على أقل بها أقوم التي والواجبات
 

 :الثال  السؤال. 3.2.4

لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرارعلــى اتخــاذ  القــدرة مســتوى  مــا

 محافظة الخليل؟  

، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة والنســـب األعـــدادلإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال اســـتخرجت 

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرار اتخــاذ علــى ر القــدلمســتو  الم ويــة 

 (. 3.4وذلك كما هو واض  في الجدول رقم ), محافظة الخليل

ـــم ـــة(: األعـــداد، والمتوســـطات الحســـابية، واالنح3.4) جـــدول رق ـــة، والنســـب المئوي ـــات المعياري  راف

ــى لقــدرةلمســتوى ا ــدى العــاملين فــي  القــرار اتخــاذ عل ــة فــي ل ــر الحكومي ــة وغي المؤسســات الحكومي

 محافظة الخليل.

 العدد المتغير
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي)%(

 79.2 0.58 3.96 318 القرار اتخاذ على القدرة
 

لــد  العـــاملين فـــي  القـــرار اتخـــاذ علــى القـــدر ( أن 3.4يتضــ  مـــن المعطيــات الـــوارد  فـــي الجــدول رقـــم )

بلـغ المتوســط الحسـابي لهــذه  إذالحكوميـة وغيــر الحكوميـة فـي محافظــة الخليـل كانــت عاليـة،  المؤسسـات

 (.%79.2والوزن النسبي لها )(، 3.96الدرجة )
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 :الرابع السؤال. 4.2.4

لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرارالقــدرة علــى اتخــاذ مــا مؤشــرات 

 محافظة الخليل؟  

، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة والنســـب األعـــدادن هـــذا الســـؤال اســـتخرجت لإلجابـــة عـــ

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرار اتخــاذ علــى القــدر الم ويــة لمؤشــرات 

 (. 4.4في الجدول رقم ) يظهرمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية، وذلك كما 

 القـدرةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة لمؤشـرات  :(4.4جدول رقم )

لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليـل مرتبـة  القرار اتخاذ على

 حسب األهمية

رقم 
 الفقرة

المتوس   القرار اتخاذ على القدرةمؤشرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 لنسبي %ا

 85.0 0.93 4.25 أتخذها التي اتالقرار  مسؤولية أتحمل 1

 82.4 0.83 4.12 التي اتخذها بتهداف المؤسسة اتالقرار أحرص على ارتباط  2

 81.8 0.78 4.09 أحدد المشكلة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار بشتنها بشكل واض   3

 81.6 0.80 4.08 بشتنها قرارذ عن المشكلة قبل اتخاأقوم بجمع المعلومات الالزمة  4

 81.0 0.95 4.05 المؤسسة وقوانين أنظمة مع تخذهاأ التي اتالقرار  تعارض بعدم أهتم 5

 80.8 0.87 4.04 التي أتخذها  اتالقرار يجابيات والسلبيات المترتبة على أفكر في ال 6

 80.8 0.88 4.04 اتالقرار  اتخاذ قبل الخبر  أصحاب أستشير 7

 80.6 0.89 4.03 أتخذها التي اتالقرار  على المترتبة النتا ج أّقدر 8

 80.2 0.87 4.01 المتاحة المكانيات ضمن المناسب القرار اختيار إلى أسعى 9

 80.0 0.83 4.00 صحي  بشكل تنفيذها لضمان أتخذها التي اتالقرار  تنفيذ عملية أتابع 10

 79.8 0.89 3.99 اأتخذه التي اتالقرار  نتا ج تقييم على أحرص 11

 79.4 0.83 3.97 القرار التخاذ المناسب الوقت اختيار على القدر  لديّ  12

 79.4 0.88 3.97 أتخذها التي اتر االقر  من المستفيدين توقعات االعتبار بعين أخذ 13

14 
 علـــى ســلبية نتــا ج لهــا كــان إذا أتخـــذها التــي اتالقــرار  فــي النظــر أعيــد
 79.0 0.95 3.95 المؤسسة عمل
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رقم 
 الفقرة

المتوس   القرار اتخاذ على القدرةمؤشرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 لنسبي %ا

 78.8 0.91 3.94 اتالقرار  اتخاذ عملية في الحديثة بالتقنيات أستعين 15

 78.2 0.90 3.91 اتالقرار  اتخاذ قبل السابقة ا خرين تجارب على أّطلع 16

 78.0 0.86 3.90 أتخذها التي اتالقرار  في العمل في زمال ي أناقش 17

 77.2 0.97 3.86 المؤسسة في اتالقرار  اتخاذ على القدر  لديّ  18

 72.8 1.12 3.64 المؤسسة مستقبل على تؤثر حاسمة قرارات اتخاذ على القدر  أمتلك 19

20 
ــة الكافيــة لتعــديل  ــوفر لــد  المؤسســة المرون بمــا يــتالءم مــع  اتالقــرار يت

 68.0 1.08 3.40 الظروف المستجد 

 
ن فــي المؤسســات الحكوميــة لــد  العــاملي القــرار اتخــاذ علــى القــدر ( مؤشــرات 4.4يوضــ  الجــدول رقــم )

 اتالقــرار  مسـؤولية أتحمـل" :وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الخليـل مرتبـة حسـب األهميـة، جـاء فـي مقدمتـت

 المشــكلة أحــدد، و""المؤسســة بتهــداف اتخــذها التــي اتالقــرار  ارتبــاط علــى أحــرص" :تــاله ،"أتخــذها التــي

 الكافيـة المرونـة المؤسسـة لـد  يتـوفر"  وحصـلت فقـر  ،"واضـ  بشـكل بشـتنها قـرار اتخـاذ إلـى تحتـاج التـي

 " على أقل متوسط حسابي ووزن نسبي.المستجد  الظروف مع يتالءم بما اتالقرار  لتعديل
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 ة   فرضيات الدراسائنت  3.4

 :الفرضية الرئيسة األولى .1.3.4

دار  الـّذات لـد  العـاملين فـي مسـتو  إ (  0.05)ال توجد فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  

 ،العمريــة والف ــة الجــنس :فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل وفقــًا لمتغيــرات

 .الوظيفي والمسمى المؤسسة، ونو , العملية الخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل

 :ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية

 :فرعية األولىالفرضية ال .1.1.3.4

فـي مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين  (  0.05)ال توجد فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  

 في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير الجنس.

ات لــد  العـــاملين فـــي ( للفـــرو  فــي مســـتو  إدار  الـــذّ t.testالفرضـــية تـــم اســتخدام اختبـــار ت )الختبــار 

المؤسسـات الحكوميـة وغيــر الحكوميـة فــي محافظـة الخليــل تعـز  لمتغيـر الجــنس، وذلـك كمــا هـو واضــ  

 (.5.4في الجدول رقم )

ــائ  اختبــار ت ) :(5.4جــدول رقــم ) ــدى العــاملين فــي t.testنت ( للفــروق فــي مســتوى إدارة الــذ ات ل

 ليل تعزى لمتغير الجنسالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخ

 العدد الجنس
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.50 4.05 180 ذكر
316 1.24 0.216 

 0.54 3.98 138 أنثى
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المسـتو  وجود فرو  ذات داللة إحصا ية عنـد إلى عدم ( 5.4تشير المعطيات الوارد  في الجدول رقم )

(  0.05)  ـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي فـــي مســـتو  إدار  ال

محافظــة الخليـــل تعـــز  لمتغيـــر الجــنس، وذلـــك كمـــا هـــو واضـــ  مــن المتوســـطات الحســـابية فـــي الجـــدول 

 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،أعاله

 

 :الفرضية الفرعية الثانية. 2.1.3.4

فـي مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين  (  0.05)ال توجد فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  

 في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير نو  المؤسسة.

دار  الــّذات ( للفــرو  فــي مســتو  إt.testتــم اســتخدام اختبــار ت ) الختبــار قبــول أو رفــض هــذه الفرضــية

لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعـز  لمتغيـر نـو  المؤسسـة، 

 (.6.4وذلك كما هو واض  في الجدول رقم )

ــائ  اختبــار ت :(6.4جــدول رقــم ) ــدى العــاملين فــيt.test) نت  ( للفــروق فــي مســتوى إدارة الــذ ات ل

 في محافظة الخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 العدد نوع المؤسسة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.54 4.03 217 حكومية
316 .819 0.413 

 0.48 3.98 101 حكومية غير
 

وجود فرو  ذات داللة إحصا ية عنـد المسـتو   دمع ( إلى6.4تشير المعطيات الوارد  في الجدول رقم )

(  0.05)  ـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي فـــي مســـتو  إدار  ال

 .قبلت الفرضيةمحافظة الخليل تعز  لمتغير نو  المؤسسة، وبذلك تكون الفرضية قد 
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 :الفرضية الفرعية الثالثة .3.1.3.4

فـي مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين  (  0.05)فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو   ال توجد

 في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي.

 one way analysis)يدام اختبار تحليل التبـاين األحـادتم استخ الفرضية هذه رفض أو قبول الختبار

of variance للفرو  في مستو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة )

 (.7.4في محافظة الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واض  في الجدول رقم )

( One way analysis of variance) نتـائ  اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي :(7.4) جـدول رقـم

للفروق في مستوى إدارة الذ ات لدى العاملين في المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة 

 الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.901 1.803 2 بين المجموعات
 .274 86.249 315 داخل المجموعات 0.038 3.292

 ----- 88.052 317 المجموع
 

  ( إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  7.4تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم )

(  0.05)  ـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي فـــي مســـتو  إدار  ال

 .رفضتخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون الفرضية قد محافظة ال
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ــائ  اختبــار تــوكي ) 8.4جــدول رقــم ) ــة للفــروق فــي Tukey test( نت ــات الثنائيــة البعدي ( للمقارن

مستوى إدارة الذات لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظـة الخليـل تعـزى 

 لمتغير المؤهل العلمي

 

 

( أن الفـرو  فـي مسـتو  إدار  الـذات لـد  العـاملين 8.4تشير المقارنات الثنا ية البعدية في الجدول رقـم )

ميــة فــي محافظــة الخليــل تعــز  لمتغيــر المؤهــل العلمــي كانــت بــين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكو 

العاملين مـن حملـة درجـة دبلـوم فمـا دون وماجسـتير فـتعلى، لصـال  العـاملين مـن حملـة درجـة ماجسـتير 

فــتعلى، الــذين كــان مســتو  إدار  الــذات عنــدهم أعلــى، وذلــك كمــا هــو واضــ  فــي المتوســطات الحســابية 

املين فـي المؤسســات الحكوميـة وغيــر الحكوميـة فـي محافظــة الخليـل تعــز  لــد  العـلمسـتو  إدار  الـذات 

 (.9.4الجدول رقم ) لمتغير المؤهل العلمي في

(: المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى إدارة الـذ ات لـدى العـاملين 9.4جدول رقم )

 ير المؤهل العلميفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغ

 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي العدد المؤهل العلمي
 0.61 3.94 75 دبلوم فما دون 
 0.49 4.00 190 بكالوريوس

 0.47 4.18 53 ماجستير فأعلى

 

 

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم فما دون  لمقارناتا

 - 0.23447 * - 0.06175  دبلوم فما دون 
 - 0.17271   بكالوريوس

    ماجستير فأعلى
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 الرابعة:الفرضية الفرعية  4.1.3.4

مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين  فـي (  0.05) ال توجد فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  

 تعز  لمتغير المسمى الوظيفي. ،في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 one wayتـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي ) الفرضـــية هـــذه رفـــض أو قبـــول الختبـــار

analysis of varianceين فــي المؤسســات الحكوميــة ( للفــرو  فــي مســتو  إدار  الــّذات لــد  العــامل

تعـز  لمتغيـر المســمى الـوظيفي، كمــا هـو واضـ  فــي الجـدول رقــم  ،وغيـر الحكوميـة فــي محافظـة الخليــل

(10.4.) 

( one way analysis of varianceنتـائ  اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي) :(10.4) جـدول رقـم

حكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة للفروق في مستوى إدارة الذ ات لدى العاملين في المؤسسات ال

 الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.375 4.126 3 بين المجموعات
 0.267 83.926 314 داخل المجموعات 0.002 5.146

 ----- 88.052 317 المجموع

 
( إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  10.4تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم )

(  0.05)  ـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي فـــي مســـتو  إدار  ال

 .رفضتمحافظة الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي، وبذلك تكون الفرضية قد 
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( للمقارنـات الثنائيــة البعديــة للفــروق فــي  Tukey test( نتــائ  اختبــار تــوكي ) 11.4جـدول رقــم )

مســتوى إدارة الــذات لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل 

 المسمى الوظيفيتعزى لمتغير 

 

أن الفــرو  فــي إدار  الــذات لــد  العــاملين إلــى ( 11.4تشـير المقارنــات الثنا يــة البعديــة فــي الجــدول رقــم )

بـين  في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعـز  لمتغيـر المسـمى الـوظيفي كانـت

العـــاملين مـــن المـــديرين والمـــوظفين مـــن جهـــة، ورؤســـاء األقســـام والمـــوظفين مـــن جهـــة أخـــر ، لصـــال  

ـــذات عنـــدهم أعلـــى وذلـــك كمـــا هـــو واضـــ  فـــي  المـــديرين ورؤســـاء األقســـام، الـــذين كـــان مســـتو  إدار  ال

ة فــي لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــالمتوســطات الحســابية لمســتو  إدار  الــذات 

 (.12.4في الجدول رقم ) محافظة الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

(. المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى إدارة الـذ ات لـدى العـاملين 12.4جدول رقم )

 في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي ددالع المسمى الوظيفي
 0.33 4.24 31 مدير

 0.34 4.04 20 نائب مدير
 0.49 4.17 56 رئيس قسم
 0.55 4.02 211 موظف

 

 موظف رئيس قسم نائب مدير مدير المقارنات
 0.30147*  0.07160 0.20839  مدير

 0.09308 -0.13679   نائب مدير
 0.22987*    رئيس قسم
     موظف
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 :خامسةالالفرضية الفرعية  6.1.3.4

ّذات بين متغير العمر ومسـتو  إدار  الـ (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل.

 :ادسةالفرضية الفرعية الس .7.1.3.4

بــين متغيــر ســنوات الخبــر  ومســتو   (  0.05)ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  

 حكومية في محافظة الخليل.إدار  الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير ال

( standardized regressionالفرضـيتين السـابقتين تـم اســتخدام معامـل االنحـدار المعيـاري )الختبـار 

ومستو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة  ،للعالقة بين متغيري العمر وسنوات الخبر 

  .(13.4لجدول رقم )وغير الحكومية في محافظة الخليل، كما هو واض  في ا

( للعالقـة بـين standardized regressionنتـائ  معامـل االنحـدار المعيـاري ) :(13.4جدول رقم )

متغيــري العمــر وســنوات الخبــرة ومســتوى إدارة الــذ ات لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر 

 الحكومية في محافظة الخليل

 غيراتالمت العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 العمر 318 -0.035 0.744
 سنوات الخبرة 318 0.197 0.067

 

 متغيـــري  بـــين (  0.05) المســـتو   عنـــد إحصـــا ية داللـــة ذات عالقـــة وجـــود عـــدم إلـــى النتـــا ج شـــيرت

 حكوميـةال وغيـر الحكوميـة المؤسسـات فـي العـاملين لد  الّذات إدار  مستو   وبين الخبر ، وسنوات العمر

 .قبلتا قد الفرضيتان تكون  وبذلك الخليل، محافظة في
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 :الفرضية الرئيسة الثانية .2.3.4

لـــد   القـــدر  علـــى اتخـــاذ القـــرارفـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 والف ــة الجــنس :يــل وفقــًا لمتغيــراتالعــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخل

 الخبــر  وســنوات الــوظيفي والمســمى المؤسســة، ونــو  العلمــي، والمؤهــل االجتماعيــة، والحالــة العمريــة،

 .العملية

 :الفرضية الفرعية األولى .1.2.3.4

لـــد   القـــرارتخـــاذ علـــى ا لقـــدر افـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 تعز  لمتغير الجنس. ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 اتخـــاذ علــى القـــدر ( للفـــرو  فــي t.testتــم اســـتخدام اختبــار ت ) الفرضـــية هــذه رفـــض أو قبــول الختبــار

تعـز  لمتغيـر الجـنس،  لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليـل القرار

 (.14.4وذلك كما هو واض  في الجدول رقم )

لـدى العـاملين فـي  القرار اتخاذ على القدرة( للفروق في t.testنتائ  اختبار ت ) :(14.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير الجنس ،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 العدد الجنس
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياري ا

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.60 3.98 180 ذكر
316 

 
.915 

 
 0.56 3.92 138 أنثى 0.361

 

ـــوارد  فـــي الجـــدول رقـــم ) وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد  عـــدم ( إلـــى14.4تشـــير المعطيـــات ال

لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر  القـــرار اتخـــاذ علـــى القـــدر فـــي  (  0.05)المســـتو  

 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير الجنس
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 :الفرضية الفرعية الثانية .2.2.3.4

لـــد   القـــرار ذاتخـــا علـــى لقـــدر افـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 تعز  لمتغير نو  المؤسسة. ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 اتخــاذ علــى لقــدر ا( للفــرو  فــي t.testتــم اســتخدام اختبــار ت ) الفرضــية هــذه رفــض أو قبــول الختبــار

ليــل تعــز  لمتغيــر نــو  لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخ القــرار

 (.15.4ا هو واض  في الجدول رقم )المؤسسة، كم

لـدى العـاملين فـي  القرار اتخاذ على القدرة( للفروق في t.testنتائ  اختبار ت ) :(15.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير نوع المؤسسة ،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 العدد نوع المؤسسة
المتوس  

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.61 3.96 217 حكومية
316 .156 0.876 

 0.51 3.95 101 حكوميةغير 

 
ـــوارد  فـــي الجـــدول رقـــم ) وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد عـــدم  ( إلـــى15.4تشـــير المعطيـــات ال

لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر  القـــرار اتخـــاذ علـــى القـــدر فـــي  (  0.05)المســـتو  

 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ,الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير نو  المؤسسة
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  ة:الفرضية الفرعية الثالث .3.2.3.4

لـــد   القـــرار اتخـــاذ علـــى القـــدر فـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 تعز  لمتغير المؤهل العلمي. ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 one wayتـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي ) الفرضـــية هـــذه رفـــض أو قبـــول الختبـــار

analysis of variance لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة  القـرار اتخـاذ علـى القـدر ( للفرو  في

رقـــم  وغيــر الحكوميــة فـــي محافظــة الخليـــل تعــز  لمتغيـــر المؤهــل العلمـــي، كمــا هـــو واضــ  فـــي الجــدول

(16.4). 

( one way analysis of varianceنتـائ  اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ) :(16.4جـدول رقـم )

لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  رارالقــ اتخــاذ علــى القــدرةللفــروق فــي 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،محافظة الخليل

 

( إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  16.4تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم )

(  0.05)  لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي  القـرار اتخـاذ علـى القدر في

 رفضت  لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون الفرضية قد تعز  ،محافظة الخليل

 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.346 2.693 2 بين المجموعات
 0.633 105.778 315 داخل المجموعات 0.019 4.009

 ----- 108.471 317 المجموع
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( للمقارنـات الثنائيـة البعديـة للفـروق فـي Tukey test( نتـائ  اختبـار تـوكي )  17.4جـدول رقـم )

القدرة على اتخاذ القرار لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظـة الخليـل 

 لمتغير المؤهل العلمي تعزى 

 

( أن الفــرو  فــي القــدر  علــى اتخــاذ القــرار لــد  17.4تشــير المقارنــات الثنا يــة البعديــة فــي الجــدول رقــم )

حكوميــة فــي محافظــة الخليــل تعــز  لمتغيــر المؤهــل العلمــي العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر ال

كانت بين العاملين من حملة درجة دبلـوم فمـا دون وماجسـتير فـتعلى، لصـال  العـاملين مـن حملـة درجـة 

ماجســــتير فــــتعلى، الــــذين كانــــت القــــدر  علــــى اتخــــاذ القــــرار عنــــدهم أعلــــى، وذلــــك كمــــا هــــو واضــــ  مــــن 

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة القــرار  المتوســطات الحســابية للقــدر  علــى اتخــاذ

 (.18.4في الجدول رقم ) في محافظة الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي

ــم ) ــدى 18.4جــدول رق ــى اتخــاذ القــرار ل ــات المعياريــة للقــدرة عل (. المتوســطات الحســابية واالنحراف

 افظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلميالعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مح

 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي العدد المؤهل العلمي
 0.67 3.84 75 دبلوم فما دون 
 0.57 3.95 190 بكالوريوس

 0.40 4.14 53 ماجستير فأعلى

 

 

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم فما دون  ارناتالمق

 - 0.29390*  - 0.11018  دبلوم فما دون 
 - 0.18372   بكالوريوس

    ماجستير فأعلى
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 الرابعة:الفرضية الفرعية  .5.2.3.4

لـــد   القـــرار اتخـــاذ علـــى القـــدر فـــي  (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد المســـتو  

 تعز  لمتغير المسمى الوظيفي. ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 one wayتـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي ) الفرضـــية, هـــذه رفـــض أو قبـــول الختبـــار

analysis of variance)  لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة  القـرار اتخـاذ علـى القـدر للفرو  في

تعـز  لمتغيـر المســمى الـوظيفي، كمــا هـو واضـ  فــي الجـدول رقــم  ،وغيـر الحكوميـة فــي محافظـة الخليــل

(19.4). 

( one way analysis of varianceنتـائ  اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ) :(19.4جـدول رقـم )

لــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي  القــرار اتخــاذ علــى القــدرةللفــروق فــي 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،محافظة الخليل

 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.861 5.583 3 بين المجموعات
 0.328 102.887 314 مجموعاتداخل ال 0.001 5.680

 ----- 108.471 317 المجموع
 

( إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  19.4تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم )

(  0.05)  فـي لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة  القـرار اتخـاذ علـى لقدر افي

 .رفضتتعز  لمتغير المسمى الوظيفي، وبذلك تكون الفرضية قد  ،محافظة الخليل
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( للمقارنـات الثنائيــة البعديــة للفــروق فــي Tukey test( نتــائ  اختبــار تــوكي ) 20.4جـدول رقــم )

القدرة على اتخاذ القرار لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظـة الخليـل 

 تغير المسمى الوظيفيلمتعزى 

 

أن الفــرو  فــي القــدر  علــى اتخــاذ القــرار إلــى ( 20.4تشــير المقارنــات الثنا يــة البعديــة فــي الجــدول رقــم )

املين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل تعـــز  لمتغيـــر المســـمى لـــد  العـــ

الــوظيفي كانــت بــين العــاملين مــن المــديرين والمــوظفين مــن جهــة، ورؤســاء األقســام والمــوظفين مــن جهــة 

أخــر ، لصــال  المــديرين ورؤســاء األقســام، الــذين كانــت القــدر  علــى اتخــاذ القــرار عنــدهم هــي األعلــى، 

للقــدر  علــى اتخــاذ القــرار لــد  العــاملين فــي المؤسســات لــك كمــا هــو واضــ  فــي المتوســطات الحســابية وذ

 (.21.4في الجدول رقم ) الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

 

 

 

 

 موظف رئيس قسم نائب مدير مدير المقارنات

 0.37925* 0.13787 0.27734  مدير

 0.10191 -0.13946   نائب مدير

 0.24137*    رئيس قسم

     موظف
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ــم ) ــى اتخــاذ ال21.4جــدول رق ــات المعياريــة للقــدرة عل ــدى (: المتوســطات الحســابية واالنحراف قــرار ل

العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر المســمى 

 الوظيفي

 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي العدد المسمى الوظيفي
 0.40 4.25 31 مدير

 0.45 3.97 20 نائب مدير
 0.43 4.11 56 رئيس قسم
 0.63 3.87 211 موظف

 

 :الخامسةالفرعية  الفرضية .5.2.3.4

 اتخــاذ علـى لقـدر ابـين متغيــر العمـر و  (  0.05)ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصــا ية عنـد المسـتو  

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. القرار

 :لسادسةالفرضية الفرعية ا .6.2.3.4

 علـى القـدر بـين متغيـر سـنوات الخبـر  و  (  0.05)داللة إحصا ية عند المستو  ال توجد عالقة ذات 

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. القرار اتخاذ

( standardized regression) المعيـاري ر النحـداتـم اسـتخدام معامـل ا ،الفرضـيتين السـابقتينالختبـار 

لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات  القـــرار اتخـــاذ علـــى لقـــدر اللعالقـــة بـــين متغيـــري العمـــر وســـنوات الخبـــر  و 

  (.22.4واض  في الجدول رقم )هو الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، كما 
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ين ( للعالقـة بـstandardized regressionنتـائ  معامـل االنحـدار المعيـاري ) :(22.4جـدول رقـم)

لدى العاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر  القرار اتخاذ على القدرةمتغيري العمر وسنوات الخبرة و 

 الحكومية في محافظة الخليل

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 العمر 318 -0.208 0.000
 سنوات الخبرة 318 0.330 0.054

 
( إلـى وجــود عالقـة ذات داللــة إحصـا ية عنــد المســتو  22.4م )تشـير المعطيــات الـوارد  فــي الجـدول رقــ

(  0.05)  لد  العـاملين فـي المؤسسـات  القرار اتخاذ على القدر بين متغيري العمر وسنوات الخبر  و

ففي حين وجدت عالقة عكسية بين متغيـر العمـر والقـدر   الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل،

, ووجـدت لد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الخليـل ذ القرارعلى اتخا

 وغيـر الحكوميـة المؤسسـات فـي العـاملين لـد  القـرار اتخـاذ علـى عالقة طردية بين سنوات الخبر  والقدر 

 .رفضتاقد  يتانوبذلك تكون الفرّض الخليل,  محافظة في الحكومية

 
 :الثالثة الفرضية الرئيسة .3.3.4

 اتخــاذ علــى القــدر و بــين إدار  الــّذات  (  0.05)ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد المســتو  

 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. القرار

 standardized) المعيـــاري تـــم اســـتخدام معامـــل االنحـــدار الفرضـــية,  هـــذه رفـــض أو قبـــول الختبـــار

regressionلـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة  القـرار اتخاذ على القدر و  ( للعالقة بين إدار  الّذات

 (.23.4وغير الحكومية في محافظة الخليل، كما هو واض  في الجدول رقم )
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( للعالقــة standardized regressionنتــائ  معامــل االنحــدار المعيــاري ) :(23.4جــدول رقــم )

لـدى العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة  القـرار اتخـاذ علـى القدرةو بين إدارة الذ ات 

 في محافظة الخليل

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية

 القرار اتخاذ على القدرة إدارة الذ ات* 318 0.736 0.000

 
( إلــى وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد 23.4)تشــير المعطيــات الــوارد  فــي الجــدول رقــم 

لــــد  العــــاملين فــــي المؤسســـــات  القــــرار اتخـــــاذ علــــى القــــدر و بــــين إدار  الــــّذات  (  0.05)المســــتو  

 علـى القـدر  تالحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، بحيث كلمـا ازداد مسـتو  إدار  الـّذات ازداد

لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل، والعكـــس  القـــرار خـــاذات

 .صحي ، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت
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          الفصل الخامس

 

 التوصياتملخص النتائ  واالستنتاجات و 

 مقدمة 1.5

 وفرضـــياتهاخــذ بعــين االعتبـــار أســ لة الّدراســة مـــع األ واســتنتاجاتهايعــالج الفصــل الحــالي نتـــا ج الّدراســة 

تحليــــل نتــــا ج الّدراســــة ومقارنتهــــا بالدراســــات الســــابقة إن وجــــدت وبلــــور  بعــــض إلــــى  إضــــافة ,وأهــــدافها

 لنتا ج الدراسة. التوصيات استناداً 

راسة  2.5  ومناقشتهاملخص نتائ  الد 

 ملخص النتائ  المتعلقة بأسئلة الدراسة: 1.2.5

 ائ  السؤال األول المتعلق بمستوى إدارة الذ اتأواًل: ملخص نت

أن مسـتو  إدار  الـّذات لـد  العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فــي  أظهـرت النتـا ج (أ

، الهـــذلي( ودراســـة )2016 ,وراســـنة)، وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة اً محافظـــة الخليـــل كـــان عاليـــ

أن ممارسـة إلـى  حيـث أشـارت   (2006, الثقفـي)وكذلك دراسـة  ،(2014 ,أحمد) ودراسة ،(2010

ــــذات بدرجــــة كبيــــر  لدار  مــــديرات المــــدارس الثانويــــة  ،ودراســــة )شــــعيب (,4.278حيــــث بلغــــت ) ,ال
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وتشـــير  .( أكـــدت علـــى أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــت إدا  الـــذات فـــي تحقيـــق النجـــاح فـــي العمـــل2011

المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي ملين الباحثة إلى أن الدرجة العاليـة لدار  الـّذات لـد  العـا

ـــة مـــن التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي والمهنـــي التـــي أشـــار إليهـــا  فـــي محافظـــة الخليـــل تعكـــس حال

 .(1997، زهران)

المؤسســات الحكوميــة وغيــر لــد  العــاملين فــي الدرجــة العاليــة مــن إدار  الــّذات  ويرجــع ذلــك إلــى أن

فهــي مبــدأ    مســتمر  لدار  األنشــطة اليوميــةهــاج عمــل وحيــاإدار  الــذات منتكمــن فــي أن الحكوميــة 

 ،المسـتو   ةالحكوميـة عاليـ وغير الحكومية المؤسسات الكفايات التي يتمتع بها العاملون فيو  ,إداري 

لنجـاح فــي إدار  ذاتـت تمكنـت مــن مـن ا اً فيـتمكن الموظـف مــن أن يثبـت جدارتـت فــي العمـل ويحقـق قــدر 

التـي يصـبو  على الوصول إلـى األكثـر صـحة فـي اتجـاه تحقيـق االهـدافنو  من الثقة والمقدر   خلق

مــن المســار األكثــر صــحة فــي  افكلمــا ارتفــع مســتو  إدار  الــذات لــد  المبحــوثين كلمــا اقتربــو  ,إليهــا

 (.100 :2014 هداف )أحمد,ألاتجاه تحقيق ا

 :حكوميةال وغير الحكومية المؤسسات في العاملين لد  الّذات إدار  مؤشرات نتا ج( ب

 والــوزن  الحســابي المتوســط فــي فقــر  وأقــل فقــرات، خمــس أعلــى لمناقشــة( 2.4) رقــم الجــدول إلــى بــالرجو 

 :يتتي كما النتا ج كانت النسبي

 تشــير الباحثــة إلــى ،د"المحــد الوقــت فــي إلــيّ  الموكلــة األعمــال إنجــاز علــى أحــرص" األولــى الفقــر  .1

ـــــد أهميـــــة إدار  الوقـــــت ـــــد  العـــــاملين فـــــي المؤسســـــات ل اتكمؤشـــــر  ،والتخطـــــيط الجي دار  الـــــّذات ل

, حيث تعد إدار  الوقت مـن المفـاهيم األساسـية لدار  الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 (13: 2008الذات وبالتالي تحقيق الهداف في الوقت المحدد دون تتخير حيـث عـرف السـلمي )

مناسـب, واسـتثمار كـل لحظـة فيـت بشـكل يعـت وتوز  إدار  الوقت أنها "حصر الوقت وتحديده وتنظيمت
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ـــــين األهـــــداف التـــــي ينبغـــــي تحقيقهـــــا,  االســـــتثمار األمثـــــل فـــــي ضـــــوء مخططـــــات مناســـــبة تـــــربط ب

ــــذهاوالممارســــات واأل ــــذ دون هــــدر, واســــتثمار  ،ســــاليب التــــي ســــيتم تنفي الوقــــت المحــــدد لهــــذا التنفي

خضا  ذلك كلـت لعمليـات متابعـة وتقـويم مناسـب مسـتمر". ويعرفهـا ا  أنهـا (17: 2004) لشـراري وا 

 د مضيعات الوقـت, ووضـع األولويـاتوتحدي ،فن ترشيد استخدام الوقت من خالل وضع األهداف"

فمعظـم التعريفـات أكـدت علـى  أن وفاعليـة".  يةتحقيق األهداف بكفال ،واستخدام األساليب الدارية

 ون تتخير.ستغالل األمثل للوقت يؤدي إلى تحقيق األهداف في الوقت المحدد داال

إلــى أن  الفــرد عنـدما يســعى إلــى التميــز  ةالباحثــ تـر   ،"العمــل فــي التميــز إلـى أســعى"الثانيــة  الفقـر  .2

 إدار  فـي للنجـاح يدفعـت الـذي الوقـود بـالنفس الثقـة دفي عملت  فهـذا نـاتج مـن ثقتـت بنفسـت, حيـث تعـ

 والـنقص الثقـة بعـدم اسالحسـ من ظل في يعيش ذاتت وهو  إدار  في ينج  أن أبداً  يمكن فال ،ذاتت

 الشـخص إن .بهـا ومؤمنـا لمكانياتـت ومقـدراً  ذاتـت من واثقاً  الشخص يكون  أن بد الو . القدر  وانعدام

وفــي   نفســت فــي يجابيــةال الخصـا ص عــن ويبحــث المشــر   الجانــب عـن يبحــث الــذي هــو المتميـز

ن ،ا خريننفوس  وعنـدما يسـعى  .إيجابيـات إلـى وتحويلهـا السـلبيات تحديـد هو يجابيال التفكير وا 

مكانياتـتو  لتنميـة قدراتـت مناسـبة يعطيـت فرصـة  العمـل في التميز الشخص إلى واالسـتغالل األمثـل  ا 

دار  وقتـت ،لهـا األهــداف وبالتــالي تحقيـق  ,عليـت هــو ممـا أفضــل هـو اعلـى مــ للوصــول يؤهلـت ممــا وا 

  .التي يسعى إليها

ن االســـتغالل األمثـــل للقــــدرات إ ،"أهــــدافي قيـــقتح ســـبيل فــــي جهـــدي قصـــار   أبــــذل" الثالثـــة الفقـــر  .3

لتحقيــق األهــداف الّذاتيــة والمهنيــة واالجتماعيــة والوطنيــة  الصــحي  هــي الســبيل ،والمهــارات الّذاتيــة

أثنـاء تتديـة  اوحصـدوا ثمارهـ ،فـي الجامعـات اتعلموهـ منبثق عن مبادت الدار  التـي وهذا ،للعاملين

 (2007الزبيـدي )ه النتيجـة تعـزز مفهـوم إدار  الـّذات لـد  وهذ(، 2016 )وراسنة, واجبات الوظيفة
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إدار  الـــّذات هـــو تعظـــيم اســـتخدام مهاراتنـــا، لتحقيـــق أهـــدافنا مـــن خـــالل فهـــم وجهـــة نظـــرك عـــن  أن

 نفسك، وتحديد صفات الشخص التي تساعد على تحديد األهداف بوضوح وتحقيقها.

أهميــة  تشــير الباحثــة إلــى ،"الوقــت نظــيمت علــى يتوقــف عمــل أي فــي النجــاح أن أر  الفقــر  الرابعــة " .4

كمؤشـــر لدار  الـــّذات لـــد  العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي  ،إدار  الوقــت

تهـــدف عمليـــة إدار  الوقـــت إلـــى تطـــوير وتنميـــة المهـــارات الالزمـــة لزيـــاد   حيـــث ،محافظـــة الخليـــل

وبالتـــالي  ,ضـــا الشـــخص عـــن ذاتـــتر  إلـــىفاالســـتغالل األمثـــل للوقـــت يـــؤدي  ،الســـيطر  علـــى الـــذات

, البـــدا  واالبتكـــار فـــي مجـــال العمـــل مثـــل لقدراتـــت ومهاراتـــت, وهـــذا بـــدوره يـــؤدي إلـــىاألســـتغالل اال

 .إدار  الشخص لذاتت وبالتالي

ــــديالفقــــر  الخامســــة " .5 ــــاء علــــى القــــدر  ل إن العالقــــات حيــــث  ،"ا خــــرين مــــع اجتماعيــــة عالقــــات بن

 ،القــــرارواتخــــاذ   ين لهــــا دور فعــــال علــــى إدار  الــــذاتخر  االجتماعيــــة الناجمــــة عــــن االتصــــال بــــا

 لصــنع ضـرورية عمليـة هـي, فالمعلومـات جمـع خاللهـا مـن يمكـن التـي العمـل شـبكة هـو فاالتصـال

 لتنفيـــذ أساســـي وهـــو ,القراربـــ المتعلقـــة المعلومـــات عبرهـــا تنتقـــل التـــي الوســـيلةوهـــي  ،الفعـــال القـــرار

 وســـيلة للتعـــاون والتنســـيق وتوحيـــد الجهـــود بـــين األفـــرادواالتصـــال  ،دون تـــتخيرالصـــحيحة  القـــرار

األهــداف التـــي يســعى الفـــرد لتحقيقهــا. واالتصـــال الجيــد أيضـــا يســاعد علـــى تــوفير الوقـــت  قلتحقيــ

 المنظمـات فـي واالتصـال ,راء بـين األفـراداألفكـار وا   تبادل على ويساعد االتصال أيضا الكافي.

 مـن هـدف تحقيـق نحـو متوجهـا يكـون  ،رسـمي غيـر أم رسـمياً  ،اً شـفويأم  مكتوبـاً  كانأ سواء الدارية

 عامـــة وبصـــور . نجاحهـــا وضـــمان المؤسســـة عمـــل أولويـــات ضـــمن تـــدخل التـــي الر يســـة األهـــداف

 عنــت ينــتج بحيــث الجــود ، معــايير وبــتعلى كافــة المســتويات علــى األداء تحقيــق ضــمان منــت يقصــد

 .األخر   التنظيمية هدافاأل وتحقيق القرار تنفيذ
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حصـلت علـى أقـل متوسـط  "بها أقوم التي والواجبات لألعمال أسبوعية خطة أضع" الفقر  العشرون  .6

دركون يــعنــدهم ضــعف بــالتخطيط, وال ذلــك إلــى أن العــاملين  الباحثــةعــزو تو  ,حســابي ووزن نســبي

 أهمية التخطيط.

نســبي  والتــي حققــت أعلــى متوســط حســابي ووزن  ،وتشــير الباحثــة إلــى أن الفقــرات الخمــس األولــى .7

مهــــارات وأنشــــطة ومبــــادت إداريــــة،  - أيضــــاً  –هــــي مؤشــــرات لدار  الــــّذات لــــد  العــــاملين، وهــــي 

 ،وعــدم إهــداره الوقــت إدار  :اكتســبها العــاملون نظريــًا فــي الكليــات والجامعــات، ومــن هــذه المهــارات

كية مــن وغيرهــا، والتــي تــم تطبيقهــا بالصــور  العمليــة الســلو  واالتصــال ،ووضــع األهــداف المثــابر ،و 

خـالل ممارسـة العمــل الداري أثنـاء الوظيفــة، ممـا عــزز المهـارات الّذاتيــة لـد  العــاملين مـن خــالل 

ولـــو تـــم ذلــك بشـــكل روتينـــي لضـــمان إدار  الوقـــت كمـــورد مهـــم  ،وجـــدولتها ،ممارســة تلـــك األنشـــطة

الوقــت  والمهنيــة واالجتماعيــة فــي ،واســتغاللت بــدون هــدر مــن أجــل تحقيــق أهــداف العــاملين الّذاتيــة

 المخطط لت.

 :القرارعلى اتخاذ  لقدرةاثانيًا: ملخص نتائ  السؤال الثال  المتعلق ب

لــد  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة  القــرار اتخــاذ علــى لقــدر اأن أظهــرت النتــا ج  -أ

  .في محافظة الخليل كانت عالية

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية: لد  العاملين في القرار اتخاذ على نتا ج مؤشرات القدر  -ب

( لمناقشــة أعلــى خمــس فقــرات، وأقــل فقــر  فــي المتوســط الحســابي والــوزن 4.4بــالرجو  إلــى الجــدول رقــم )

 النسبي كانت النتا ج كما يتتي:

لمســؤولية أمــر فــي غايــة األهميــة فــي تحمــل ا ،أتخــذها" التــي اتالقــرار  مســؤولية "أتحمــل األولــى الفقــر  -1

وميــة وغيــر الحكوميــة والتــي بــدورها تســهم فــي المؤسســات الحكســواء فــي  ,ت الداريــةكافــة المســتويا
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نفــوس العــاملين تعمــل علــى مــنحهم الصــالحيات والتــي  لية فــيؤو فتعزيــز المســ, العمــل جــود تحســين 

, الســـليمة وتســـاهم فـــي أداء مهـــامهم علـــى الوجـــت األكمـــل )أحمـــد اتالقـــرار تمكـــنهم مـــن عمليـــة اتخـــاذ 

 قــرار أي اتخــاذ عــن يتوقــف المــرء ويجعــل مرعبــاً  أمــراً  المســؤولية تحمــل يكــون  وقــد .(108: 2014

 القويــة اتالقــرار  هــذه مثــل يتخــذ لــم مــا يــؤثر أو يتطــور أو يغيــر أن يمكنــت ال النســان نأ إال مــؤثر،

 بعضـها نفصـل فـال , نتا جهـا وتحمـل القـرار اتخـاذ عمليـات نـتعلمأن  المهـم مـن لذا. نتا جها ويتحمل

ن ،بعــض عــن  تصـــحي  علــى وقـــدرتنا الراجعــة التغذيــة نفقـــد بــذلك فمننــا قراراتنـــا نتــا ج عــن تخلينـــا وا 

 .المستقبل في جيد  قرارات اتخاذ على القدر  يفقدنا مما ,وتقويمها الذات وتطوير األخطاء

 المفاضــلة عمليــة تــتم ،المؤسســة" بتهــداف اتخــذها التــي اتالقــرار  ارتبــاط علــى أحــرصالفقــر  الثانيــة " -2

 المــدير إليهــا يســتند موضــوعية واعتبــارات لمعــايير وفًقــا األنســب البــديل واختيــار المتاحــة البــدا ل بــين

 ونظمهــا وقيمهــا وأهــدافها المؤسســة أهميــة مــع الحــل اتفــا  المعــايير هــذه وأهــم ,االختيــار عمليــة فــي

جراءاتها  .هداف المؤسسةأ وعدم التعارض مع  وا 

 تحديــد دحيــث يعــ ",واضــ  بشــكل بشــتنها قــرار اتخــاذ إلــى اجتحتــ التــي المشــكلة أحــددالفقــر  الثالثــة " -3

 محــدد  إجرا يــة بطريقــة لفظيــاً  المشــكلة صــياغة تــتم حيــث ،القــرار اتخــاذ خطــوات أهــم مــن المشــكلة

 وترجــع ،المشــكلة عــن التعبيــر بهــا يــتم التــي للطريقــة كبيــر  أهميــة وهنــاك ،الحقيقــي معناهــا عــن تعبــر

 متخــذ وعلـى ،أبعادهــا وتحديـد عليهـا والتعــرف المشـكلة اكتشـاف فــي الـر يس دورهـا إلــى األهميـة هـذه

 أعــراض بــين والفصــل ،أهميتهــا ودرجــة ،المشــكلة خلــق الــذي الموقــف طبيعــة بتحديــد يقــوم أن القــرار

 المشــــكلة حجــــم تحديــــد دقــــة علــــى صــــحتت عــــدم أو القــــرار صــــحة وتتوقــــف, وأســــبابها المشــــكلة هــــذه

 إلـى يـؤدي واضـحاً  تحديـدا الجوانـب تلـك تحديـد وعـدمده متعـد جوانـب مشكلة لكل إن حيث وأبعادها،

 سليم. غير قرار
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إلـى  ويرجـع ذلـك, بشـتنها" قـرار اتخـاذ قبـل المشـكلة عـن الالزمـة المعلومـات بجمع أقومالفقر  الرابعة " -4

ساسـية والر يسـة فـي اتخـاذ األلكونها القاعـد   ,داري لبمثابت العمود الفقري للعمل ا دن المعلومات تعأ

يــتم اتخــاذ قــرارات مناســبة،  ىمعلومــات كافيــة ودقيقــة حتــ ىن يســتند إلــأ ال بــد القــرار، فاتخــاذ ارالقــر 

ن غيـاب المعلومـات الكافيـة والدقيقـة مـن شـتنت أن يسـهم فـي قـرارات إداريـة أطار النظري يوضـ  الو 

ات والحاجـــة للمعلومـــ ,غيـــر ناضـــجة وغيـــر مناســـبة لطبيعـــة المشـــكلة التـــي يـــتم حولهـــا اتخـــاذ القـــرار

المطلــوب  القـرار وغايــات التتتزايـد بصــور  مطـرد  كلمــا اتسـعت وتعقــدت مجـا القــراربالنسـبة لصـانع 

وتـتمين مقـدر  اكتشـاف الحاضـر ودقـة التـت نات الواقـع وتفاعكو لمام بملفالمعلومات تسهل ا  اتخاذها

د  ـــة الخارجيـــة تعــــنمــــا البيا  فر فـــي البي ــــة الداخليـــة فقـــط و اتتـــو  الالمعلومــــات  نأ, و التنبـــوء بالمســـتقبل

 .للمعلومات تساعد في اتخاذ القرار ًا مهم اً مصدر 

 ."المؤسسة وقوانين أنظمة مع اتخذها التي اتالقرار  تعارض بعدم الفقر  الخامسة "أهتم  -5

 الظـــروف عمـــ يـــتالءم ابمـــ اتالقـــرار  لتعـــديل الكافيـــة المرونـــة المؤسســـة لـــد  "يتـــوفر الفقـــر  العشـــرون   -6

ويجـــب أن  ،ات, ويمكـــن اعتبارهـــا مـــن أســـباب نجـــاح تنفيـــذ القـــرار ة جـــداً مهمـــهـــذه الصـــفة , "المســتجد 

كمـا أنهـا تعمـل  ,اتفـي أي مرحلـة مـن مراحـل عمليـة اتخـاذ القـرار  اتالمرونة في مراجعة القـرار تكون 

 .المؤسسةالتي تحدث في  حرافاتناالتصحي   ىعل

 

 مناقشة نتائ  فرضيات الدراسة: 2.2.5

 مسـتو  فـي  (  0.05)حصـا ية عنـد المسـتو  إرو  ذات داللـة عدم وجـود فـ إلى نتا جتشير ال .1

مدينـــة الخليـــل تعـــز  لمتغيـــر المؤسســـات  الخاصـــة والحكوميـــة فـــي  دار  الــذات لـــد  العـــاملين فـــيإ

بغـض النظـر عــن إلـى تقــارب الـدرجات العلميـة والخبــرات حســب رأي الباحثـة يرجـع ذلـك و . الجـنس

 قــــد الفرضــــية تكــــون  وبــــذلك ,را هــــم متقاربــــة فيمــــا يتعلــــق بواقــــع إدار  الــــذاتنــــت آ, لــــذلك كاالجــــنس
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 ,أحمــد) دراســة(, 2009 راســات كــل مــن دراســة )بركــات,. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــا ج درفضــت

وتختلـــــف مـــــع دراســـــة )وراســـــنة, (. 1993 ,( ودراســـــة )جيريـــــل2000 هللا,)جـــــاد ودراســـــة ( 2014

2016.) 

 مسـتو   فـي (  0.05) المسـتو   عنـد إحصـا ية داللـة ذات فـرو   جـودو  إلى عدم النتا ج تشير .2

 تعــز   الخليــل، محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين لــد  الــّذات إدار 

إذا   العامـلالنسـان  أن إلـى ذلـك فـي السـبب الباحثـة قبلت، وتعزو والفرضية ،المؤسسة نو  لمتغير

ولديــت القــدر  علـى اتخــاذ قراراتــت,  ت, وقـدر  علــى التخطــيط واالتصـالكـان لديــت القـدر  علــى إدار  وقتــ

ســواء  ذاتــت, لديــت القـدر  علــى إدار والقـدر  علــى المثــابر  وتحمـل المســؤوليات وغيرهــا  فهـذا النســان 

وتتفـق لذاتـت. يـؤثر علـى إدارتـت  فنو  المؤسسة ال ،ةغيرحكومي م كان يعمل في مؤسسة حكومية أأ

, وراسـنة)ودراسـة  ،(2015 مـع دراسـة )الحربـي,تختلـف و  ،(2014 ,هذه الدراسة مـع دراسـة )أحمـد

2016). 

فـي مسـتو  إدار   (  0.05)إلى وجود فـرو  ذات داللـة إحصـا ية عنـد المسـتو  لنتا ج تشير ا .3

الحكوميــة فــي محافظـة الخليــل تعــز  لمتغيــر الـّذات لــد  العــاملين فـي المؤسســات الحكوميــة وغيـر 

 وهــذه, مــع مــا توصــلت إليــت تتفــق ، وهــذه النتيجــةرفضــتالمؤهــل العلمــي وبــذلك تكــون الفرضــية قــد 

 وجــود عــن أســفرت التــي (2007 ,حيمــدأبــو ) ودراســة (2015 ,الحربــي) دراســة مــع تتفــق النتيجــة

 مــع وتختلــف, العــالي التعليمــي ؤهــلالم العلمــي لصــال  المؤهــل لمتغيــر تبعــا الــذات إدار  فــي فــرو  

 إدار  فـي فـرو   وجـود عـدم عـن أسـفرت التـي(, 2016, وراسنة) ودراسة, (2011 ,الهذلي) دراسة

 يجعلــت للفـرد التعليمـي المسـتو   ارتفــا  أن إلـىذلـك  يرجـع وقـد .العلمــي المؤهـل لمتغيـر تبعـا الـذات

دار , جيد تخطيط من ووظيفتت عملت بمتطلبات ودراية  لماماإ أكثر  يتـي  ممـا ،واالتصـال, الوقـت وا 
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 المؤسســات فــي املون العــ لــت يحتــاج مــا وهــذا ،وظيفتــتو  حياتــت فــي والموازنــة التفكيــر فــي البــدا  لــت

مــن حملــة الـــدرجات  ملون والعـــا ،ذاتهــم إدار  علــى قـــادرين يكونــوا حتــى الحكوميـــة وغيــر الحكوميــة

أكثــر دقــة  م الــذات وتكــون نظــرتهم لألمــور األوا ــل فــي إبــراز مفهــو ا العليــا تفــرض علــيهم أن يكونــو 

على تقيـيم الممارسـات الدالـة علـى إدار  الـذات واكتسـابهم  درين, وتجعلهم قاوعمقا وشمولية وواقعية

بحيـــث يصــبحون أقـــدر علــى رؤيــة الواقـــع الحقيقــي لتلـــك الممارســات علـــى أرض  ,مهــارات متعــدد 

 .الواقع

فـي مسـتو  إدار   (  0.05)ا ية عنـد المسـتو  إلى وجود فـرو  ذات داللـة إحصـ النتا جتشير  .4

الـّذات لــد  العــاملين فـي المؤسســات الحكوميــة وغيـر الحكوميــة فــي محافظـة الخليــل تعــز  لمتغيــر 

 الهـرمكلمـا ارتفـع  أنَّـت ، وتعزو الباحثـة ذلـك إلـىرفضتوبذلك تكون الفرضية قد  ,المسمى الوظيفي

 .بالضــافة إلــى معرفــة كافيــة ةيــوكفا نضــجاً  أكثــر ممارســات لتبنــي يؤهلــت ا للشــخص هــذ الــوظيفي

بيل المثــال المــدير ونا ــب كلمــا زاد الهــرم الـوظيفي لــد  الشــخص علــى ســ توقـد يرجــع أيضــا إلــى أنــ

التــي يســتفاد منهــا فــي تعلــم  ،الــدورات التدريبــةبكثــر الف ــات التــي يتــاح لهــم االلتحــا  أمــن المــدير 

 ذهوهــ ،, والتـي تكــون ضـمن متطلبـات الترقيـةيـد , تســاعدهم علـى إدار   ذواتهـمخبـرات ومهـارات جد

)أحمـد, , ودراسـة (2011, )الهـذلي مـع دراسـةوتختلـف  ,(2015, النتيجة تتفق مـع دراسـة )الحربـي

رو  فــــي إدار  الــــذات تبعــــا فــــالتــــي أســــفرت عــــن عــــدم وجــــود  ،(2016 ,)وراســــنةودراســــة ( 2014

 لمتغير المؤهل العلمي.

 بــــين (  0.05) المســــتو   عنــــد إحصــــا ية داللــــة ذات عالقــــة وجــــودعــــدم  إلــــى النتــــا ج تشــــير .5

 الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين لــد  إدار  الــذات مســتو  وبــين   الخبــر  وســنوات العمــر متغيــري 

 مــع تتفــق جــةالنتي وهــذه .قبلتــاقــد  تانيالفرّضــ تكــون  وبــذلك الخليــل، محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر
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 مــع  تختلـف هــذه النتيجــةو  ,(Candice and David, 2011ودراســة ) (2010 )الهــذلي، دراسـة

  ر فـــرو  فـــي إدا ود, التـــي أســـفرت عـــن وجـــ(2007 دراســـة )أبـــو حيمـــد,( و 2015راســـة )الحربـــي, د

أن لمفهــوم إدار  الــذات إلــى  الباحثــة ذلــك ووتعــز  ربــلصــال  العمــر األك تبعــا لمتغيــر العمــر ،الــذات

هنـــاك أشـــخاص  راد العينـــة المبحوثـــة بغـــض النظـــر عـــن عمـــرهم, وأيضـــاأفـــمفـــاهيم إداريـــة يتفهمهـــا 

 ون متعـــون بالقـــدر  علـــى إدار  ذاتهـــم بغـــض النظـــر عـــن عمـــرهم أو ســـنوات الخبـــر , فهنـــاك موظفـــتي

 . همأكثر من مدرا ذواتهمعاديين لديهم القدر  على إدار  

راسةال بفرضيات المتعلقة النتائ  مخلص: ثانياً   :القرار اتخاذ على القدرةو  د 

 القــرار اتخــاذ علــى لقــدر ا فــي (  0.05) المســتو   عنــد إحصــا ية داللــة ذات فــرو   وجــود عــدم .1

 ،الجـنس لمتغيـر تعـز   الخليـل محافظـة فـي الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المؤسسـات فـي العـاملين لد 

توجـد فـرو  ذات  الأنـت  ,(2011 العمـري ) دراسـة مـع الدراسة واتفقت،قبلت قد الفرضية تكون  وبذلك

ومـع  للجـنس،   تعـز  القـرار اتخـاذ فـي العاملين مشاركة حول العينةجابات أفراد إحصا ية بين إ اللةد

حصــــا ية فــــي درجــــة تقــــدير المعلمــــين إ اللــــةتوجــــد فــــرو  ذات د ال أنــــت( 2007, هللا حــــرز)دراســــة 

لمتغيـــر    تعـــز حصـــا ية إ داللـــةكشـــفت بعـــدم وجـــود فـــرو  ذات التـــي  القـــرارلمشـــاركتهم فـــي اتخـــاذ 

دراســة  مــع الدراســة ختلفــتاو  .(2011, ( ودراســة )أبــو عفــش2002 البلوشــي) الجــنس، ومــع دراســة

(Salo, 2010)  الجنس، وجـاءت الفـرو  لصـال  الـذكورداللة إحصا ية تعز  لمتغيـر وجود فرو  ذا 

أن المـــديرات ( Haniffa and Ahmed, 2008) ودراســةاريـــة, دال القــرارات اتخـــاذ فاعليــة فــي

 مــن نظــرا هن مــن للقـرارات اتخــاذهن أســاليب فـي وتــردد وتوافــق الماليزيـات أكثــر ديمقراطيــة ومشـاركة

 داللــة ذات  فــرو   توجــدإذ , (2001 ,ونشــوان شـعت) ودراســة ,(2001 ,األشــهب) ودراســةالرجـال 

 أن أي المـــديرين لصـــال االســـتبانة  فقـــرات علـــى اســـتجابتهم فـــي الدراســـة عينـــة أفـــراد بـــين ةإحصـــا ي
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 ،المـــديرات مـــن أكثـــر والفنيـــة الداريـــة اتالقـــرار  اتخـــاذ فـــي المعلمـــين مشـــاركة إلـــى يميلـــون  المـــديرين

 طـار لـوا   وقـوانينإعملية اتخاذ القرار تمر بمراحل معينة وواضـحة فـي إلى أن  وتعزو الباحثة ذلك

. فتـتثير الجـنس ذكـر أو أنثـى لـيس حـد سـواء ىمديرات علـالمؤسسة والتي يلتزم بها جميع المدراء وال

وأن يســاعدهم فــي النجــاح بالعمــل. ذيمهمــا بقــدر تمتــع الــذكر أو األنثــى بالقــدر  علــى اتخــاذ القــرار الــ

أنثــى ســوف يتبعــون جهــة رســمية ترســم لهــم  مكــان ذكــر أأفســواء  ,الجــنس ال يحــد نمــط اتخــاذ القــرار

  .سياسات يتم إتباعها

 القــرار اتخــاذ علــى القــدر  فــي (  0.05) المســتو   عنــد إحصــا ية داللــة ذات   فــرو  وجــود عــدم .2

 نــو  لمتغيــر تعــز   الخليــل محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين لــد 

طـار إ رار تمـر بمراحـل معينـة وواضـحة فـيعمليـة اتخـاذ القـ إلـى أنَّ وتعـزو الباحثـة ذلـك  ،المؤسسة

يوجـــد  الحـــد ســواء، لهـــذا ى لــوا   وقـــوانين المؤسســة التـــي يلتـــزم بهــا جميـــع المـــدراء والمــديرات علـــ

 .غير حكومية مكانت حكومية أأالمؤسسة سواء  نو  بين اختالف

 لـد  القـرار اتخـاذ علـى لقـدر ا فـي (  0.05) المسـتو   عند إحصا ية داللة ذات فرو   وجود .3

 المؤهــل لمتغيــر تعــز    الخليــل محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المؤسســات فــي عــاملينال

 فـرو   وجـود إلـى أشـارت التـي (2003 المجنـوني) دراسة نتيجة مع , اتفقت نتيجة الدراسةالعلمي

( التـــي تبـــين فيهـــا 2001 ,شـــعت ونشـــوان)دراســـة و  العلمـــي  للمؤهـــل تعـــز   إحصـــا ية داللـــة ذات

 وذلـك لصـال  المؤهـل الجــامعي ,إحصـا يًا بـين أفـراد عينـة الدراسـة وفقـًا للمؤهـل وجـود فـرو  دالـة

 بــين حصـا يةإ داللـة ذات عالقـة وجــود عـن التـي أوضـحت( 2007 عفــش )أبـو ودراسـة, األعلـى

, العلمــــي للمؤهــــل تعــــز   المشــــاكل وحــــل اتخــــاذ القــــرار علــــىاألونــــروا   ومقــــدر  العــــاطفي الــــذكاء

 ةودراســــ ،(2001 هب،األشــــ) ةودراســــ ،(1997 وني،طبعــــ) ةاســــدر  مــــع الدراســــة هــــذه واختلفــــت
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لـــى عـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــا ية علـــى كـــل األبعـــاد إالتـــي أشـــارت  (2002البلوشـــي )

 ، والخبــر  التــي أكســـبتهم القــدرات الشخصــية التــي تميــزهم عــن غيـــرهملــى المؤهــل العلمــيإتعــز  

در  العلميــة والمهــار  االجتماعيــة علــى ربــط ويرجــع ذلــك إلــى أن حملــة الدراســات العليــا لــديهم القــ

 قراراتهم، وذلك بسبب زياد  معلوماتهم الدارية ونتيجة تعمقهم بالدراسة بشكل أكبر.

 لــد  القــرار اتخــاذ علــى لقــدر ا فــي (  0.05) المســتو   عنــد إحصــا ية داللــة ذات فــرو   وجــود .4

المســمى  لمتغيــر تعــز   الخليــل، محافظــة فــي الحكوميــة غيــرو  الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين

 ,)أبـــو عفـــش دراســـة مـــع  الدراســـة نتيجـــة اختلفـــتو , وبـــذلك تكـــون الفرضـــية قـــد رفضـــت الـــوظيفي

ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية فـي اسـتجابة المبحـوثين للدراسـة على أنت ( التي أسفرت 2011

األونروا بغز  على اتخـاذ القـرار وحـل المشـكالت  حول أثر الذكاء العاطفي على مقدر  مدراء مكتب

 تعز  إلى الدرجة الوظيفية. 

 وســــنوات العمــــر متغيــــري  بــــين (  0.05) المســــتو   عنــــد إحصــــا ية داللــــة ذات عالقــــة وجــــود .5

 فـي الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المؤسسـات فـي العـاملين لـد  القـرار اتخـاذ علـى لقدر ا وبين الخبر ،

لـد  ففي حين وجدت عالقة عكسية بـين متغيـر العمـر والقـدر  علـى اتخـاذ القـرار  الخليل، محافظة

, ووجدت عالقـة طرديـة بـين العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 يــةالحكوم وغيــر الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين لــد  القــرار اتخــاذ علــى ســنوات الخبــر  والقــدر 

ــــل,  محافظــــة فــــي ــــذلك تكــــون الفرّضــــالخلي ــــف .رفضــــتاقــــد  يتانوب  دراســــة هــــذه النتيجــــة مــــع وتختل

 المبرمجــة غيــر اتالقــرار  اتخـاذ أنمــاط فــي إحصــا ية داللـة ذو ثــرأ توجــد ال أنــت ,(2008, العـواود )

 ,(2009, الســقا)دراســة  وكــذلك ,العمــر متغيــر إلــى يعــز   األردن فــي الــوزارات فــي المــديرين لــد 

 مـدراء ومقـدر  العـاطفي الـذكاء بـين عالقـة وجـود عـدم عـن كشـفت يتـال( 2011, أبوعفش) اسةودر 
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ـــــروا ـــــى األون  دراســـــة مـــــع النتيجـــــة هـــــذه وتتفـــــقللعمـــــر,  تعـــــز    المشـــــاكل وحـــــل القـــــرار اتخـــــاذ عل

(Omotola, 2012)ودراســــــة  (2001 ,األشــــــهب) ودراســــــة ,(2007, هللاحــــــرز ) , ودراســــــة  

 بـــين  إحصــا ية داللـــة ذات فــرو   توجـــد فـــي أّنــت (2011 العمــري,) دراســـة و ,(1996, المغيــدي)

 أن إلــى ذلــك الباحثــة وتعــزو ,للعمــر تعــز   القــرار اتخــاذ فــي  المشــاركة حــول العينــة أفــراد جابــاتإ

 مواقـف مـن إليـت يتعـرض مـا خـالل مـن العمـر زيـاد  مـع تـزداد الشـخص يكتسـبها التي الخبر  جود 

 عــدد مــن تزيــد التــي العوامــل مــن ،الخبــر  ســنوات زيــاد   ولعــل ،قــرار واتخــاذ للتــدخل تدفعــت إداريــة

أمـــا و . الداريــة اتالقـــرار  اتخــاذ فــي الفاعلـــة بالمشــاركة للعـــاملين الكافيــة الخبــر  تولـــد التــي المواقــف

التــي أشــارت  (2002 اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة )البلوشــي, مســنوات الخبــر بالنســبة ل

 اتفقــت مـع نتــا ج المجنــوني,, وكـذلك مسـتو  الخبــر  لصــال  طـويلي الخبــر تعــز  ل   إلـى وجــود فـرو 

 , واختلفــت مــع دراســةتعــز  لعــدد ســنوات الخبــر  األعلــى   التــي توصــلت إلــى وجــود فــرو  (2003

( التـي أوضـحت أنـت اليوجـد فـرو  ذات داللـة 1997 ودراسـة )طبعـوني, ,(2000, )شعت ونشوان

 إحصا ية تعز  إلى سنوات الخبر .

 القـــدر و  الـــّذات إدار  بـــين (  0.05) المســـتو   عنـــد إحصـــا ية داللـــة ذات طرديـــة عالقـــة دوجـــو  .6

 الخليــل، محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المؤسســات فــي العــاملين لــد  القــرار اتخــاذ علــى

ـــــث ـــــى القـــــدر  تازداد الـــــّذات إدار  مســـــتو   ازداد كلمـــــا بحي ـــــد  القـــــرار اتخـــــاذ عل  فـــــي العـــــاملين ل

ــــة المؤسســــات ــــر الحكومي ــــة وغي ــــل، محافظــــة فــــي الحكومي ــــذلك صــــحي ، والعكــــس الخلي  تكــــون  وب

ويعـود ذلـك  (,2014ودراسة )أحمـد,   (2011 ,التعلب) دراسة مع يتفق وهذا .رفضت قد الفرضية

 نعكستـ الدار  وهـذه ,وحياتـت لذاتـت إدارتـت كيفيـة مـن تـتتي النسـان وقيمـة قيمـة لـت االنسـان أنإلى 

 فتــر  خــالل النســان وقــررارات وأهدافــت ,ورغباتــت امالــت يحقــق لكــي يتخــذها التــي قراراتــت مجمــو  فــي
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, بــروان) ,والتربويــة الــديني ومعتقداتــت وخبرتــت وثقافتــت بيتــتتر  وكتنهــا وليــد  بالصــدفة تتخــذ ال حياتــت

 راءبـ  يتـتثرون  لـذينفا ,بسـهولة خـرينا  راءبـ  يتـتثرون  النجاح في يخفقون  الناس أكثر أنو ( 2010

 مجـــال فـــي خصوصـــا مشـــاريعهم مـــن مشـــرو  أي فـــي ينجحـــوا لـــن قـــراراتهم اتخـــاذهم عنـــد خـــرينا 

 وجـــب لــذا ,الـــذات إدار  علــى قــدر  امـــتالكعــدم  يعنـــي التــتثير ألن ,انجــازات إلـــى الرغبــات تحويــل

 ,بنفسـت هايصـوغ قـرارات خالل من وذلك ,القرار اتخاذ مستلة في نفست يستشير أن إنسان كل على

 .الخبر  وأصحاب والمخلصين األصدقاء باستثناء با خرين الوثو   وعدم

 
 استنتاجات الدراسة 3.5

بعــد االطــال  علــى نتــا ج تســاؤالت وفرضــيات الدراســة ومناقشــتها وتحليــل بياناتهــا, فقــد توصــلت الباحثــة 

 إلى االستنتاجات ا تية:

 والـذي يتجسـد بدرجـة عاليـة  ، والمهني، واالجتماعيمن التوافق الّذاتي العاملين بدرجة عالية تمتع .1

 .القراروالقدر  على اتخاذ من إدار  الّذات 

فــي المؤسســات كــان لــت دور فــي تعزيــز إدار   الــّذات  الداري  العمــلطبيعــة ن الوظيفــة الداريــة و إ .2

ــــة والم ــــادت الدار ، وعمليــــات الرقاب تابعــــة لــــد  العــــاملين فيهــــا، مــــن خــــالل الممارســــة العمليــــة لمب

 والتقييم.

 الحكوميـة المؤسسـات فـي العـاملين لـد  القرار اتخاذ على والقدر  الّذات إدار  بين عدم وجود فرو   .3

 , ونو  المؤسسة.الخليل تعز   للجنس محافظة في الحكومية وغير

 الحكوميـــة المؤسســات فـــي العــاملين لـــد  القــرار اتخـــاذ علــى والقـــدر  الــّذات إدار  بـــين فــرو   وجــود .4

ـــــةا وغيـــــر ـــــل محافظـــــة فـــــي لحكومي ـــــة  تعـــــز   الخلي ـــــرات التالي والمســـــمى  )المؤهـــــل العلمـــــي :للمتغي

 الوظيفي(.
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 الخبـر ، وسـنوات العمـر متغيـري  بين(  0.05) المستو   عند إحصا ية داللة ذات عالقة وجود .5

                المســــــتو   دعنــــــ إحصــــــا ية داللــــــة ذات عالقــــــة وعــــــدم وجــــــود ،القــــــرار اتخــــــاذ علــــــى القــــــدر  وبــــــين

(  0.05) إدا  الذات. مستو   وبين الخبر ، وسنوات العمر متغيري  بين 

 والقـــدر  الـــّذات إدار  بـــين (  0.05) المســـتو   عنـــد إحصـــا ية داللـــة ذات طرديـــة عالقـــة وجـــود .6

 الخليــل، محافظــة فــي الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لمؤسســاتا فــي العــاملين لــد  القــرار اتخــاذ علــى

ـــــث ـــــى القـــــدر  تازداد الـــــّذات إدار  مســـــتو   ازداد كلمـــــا بحي ـــــد  القـــــرار اتخـــــاذ عل  فـــــي العـــــاملين ل

 صحي . والعكس الخليل محافظة في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات

 
 توصيات الدراسة 4.5

 اسة توصي الباحثة بما يتتي:الّدر استنادًا إلى النتا ج التي توصلت إليها 

زيــاد  قــدرتهم فــي  فــي إيجــابي أثــر مــن لــت لمــا الــذات إدار  مجــال فــي جديــد هــو بمــا العــاملين تزويـد .1

  القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. اتخاذ

 االسـتفاد  مــن الخبـرات القليميــة والعربيــة والعالميـة فــي مجـال تنميــة إدار  الــذات لـد  العــاملين فــي  .2

  الحكومية, ومواكبة االتجاهات الحديثة في مجال اتخاذ القرار. وغير المؤسسات الحكومية

 للعـاملين واتخـاذ القـرار الـّذات إدار  لمظـاهر تقييمـاً  بنـوده من يكون  والترقيات، للمكاف ت نظام تطوير .3

 .ثمارهما وجني العاملين لد  لتعزيزهما مؤسساتنا، في

للعمـل علـى تطـوير  للعـاملين ش عمل وتطوير برامج وآليـات متنوعـةوور  ،تدريبة مكثفة دورات عقد .4

 مجـــال فـــي وخاصـــة القـــرار واتخـــاذ الـــذات إدار  فـــي الالزمـــة المهـــارات إدار  الـــذات لـــديهم ليكتســـبوا

 .بت يقومون  الذين العمل
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 الـــّذات إدار  موضــو  حـــول الفهــم مـــن لمزيــد  الحالـــة ودراســة النوعيـــة، األبحــاث مـــن المزيــد إجــراء .5

 .وأوسع أشمل وعينات جديد  متغيرات بمدخالالقرار  اتخاذ على لقدر وا

ضرور  العمل على استخدام األساليب التقنية الحديثة في عملية اتخاذ القرار فـي مواكبـة التطـورات  .6

 الحكومية. وغير التكنولوجية المستمر  والمساهمة في رفع مستو  المؤسسات الحكومية

الفلســــطينية بتحــــدث الكتــــب والــــدوريات المتعلقــــة بــــمدار  الــــذات  لمــــا  إثــــراء المكتبــــات فــــي الجامعــــات .7

 الحظتت الباحثة من قلة الكتب والمراجع العربية المتعلقة بمدار  الذات.
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 المصادر والمراجع

 مـراجـع البـح  ومصــادر  5.5

 قـائمـة المـراجـع العـربيـة 1.5.5

 .القرآن الكريم

ـــدى المـــرأة  (.2007أبـــو حيمـــد، ريمـــا ) ـــة ل ـــى اتخـــاذ القـــرارات الحياتي ـــدرة عل ـــذ ات بالق ـــة إدارة ال عالق

دراســة علــى عينــة مــن الســيدات الســعوديات العــامالت وغيــر العــامالت فــي مدينــة الســعودية، 

 الرياض: جامعة الملك سعود. رسالة ماجستير غير منشور ،. جدة

رات اإلداريــة فــي وزارة الماليــة بقطــاع ضــغوا العمــل وعالقتهــا باتخــاذ القــرا(. 2014أبــو زور, رامــي )

 جامعة األقصى. غز : ،رسالة ماجستير غير منشور . غزة

 (. سيكولوجية الّذات والتوافق. السكندرية: دار المعرفة الجامعية.1998أبو زيد، إبراهيم )

 (. فاعليـــــة القـــــرارات المتخـــــذ  فــــــي مجـــــالس األقســـــام2014شــــور، خليفـــــة  وشــــطناوي، جميـــــل )أبــــو عا

 .349-337(، 3)10 المجلة األردنية في العلوم التربويةاألكاديمية في الجامعات األردنية. 

أثـر الـذكاء العـاطفي علـي مقـدرة مـدراء مكتـب ااألونـروا بغـزة علـى اتخـاذ (. 2011أبو عفش، إينـاس )

 .غز : الجامعة السالمية ،. رسالة ماجستير غير منشور القرار وحل المشكالت

 دار الفجر. :. القاهر إدارة الذات، المفهوم واألهمية والمحاور(. 2008ت )أبو نصر, مدح

أثـر إدارة الـذ ات علـى عمليـة اتخـاذ القـرار لـدى العـاملين فـي اإلدارة العليـا فـي (. 2014أحمد، هبـة  )

 . رسالة ماجستير غير منشور ، غز : الجامعة السالمية. الجامعة اإلسالمية في غزة

 .2009, نسخة الكترونية, لتربية والتعليم بمنطقة الجوفاالدارة العامة ل
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الشــكاليات والحلــول" الهي ــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية " (. المؤسســات العامــة2003ادعــيس، معــن )

 ، رام هللا، فلسطين.(33سلسلة تقارير قانونية ) لسطينية المستقلة لحقو  المواطن،الف

دراســـة  بعمليـــة اتخـــاذ القـــرارات اإلداريـــة عالقتهـــاء المتــوازن و ألدابطاقـــة ا(.  2011فـــادي) ،األســطل

 جامعة األزهر. . رسالة ماجستير منشور , غز :تطبيقية على المصارف الوطنية بقطاع غزة

درجة مشـاركة أعضـاء الهيئـات التدريــسية فــي مــدارس القـدس فـي اتخـاذ (. 2001األشهب، عا ـده )

. رســالة ماجســتير غيــر منـــشور ، القــدس: جامعــة لتعلــيمالقــرار وعالقتــ  فــي االنتمــاء لمهنــة ا

 القدس.

، إعـاد  التفكيـر مـن أجـل دور أكثـر فعاليـة المنظمـات غيـر الحكوميـة والتنميـة (.1998أفندي، عطية )

 مع إشار  خاصة للحالة المصرية. القاهر . 

 (.NGOS) ، المنظمات غير الحكوميةدليل المنظمات غير الحكومية(. 2012بايندر، هيالري )

. عالقــة مفهــوم الــذات بمســتوى الطمــوح لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة(. 2009بركــات, زيــاد )

 طولكرم. ،رسالة ماجستير غير منشور 

. ترجمـــة عـــادل كامـــل, األهليـــة للنشـــر شخصـــيتل المبدعـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار(. 2010بـــروان,, ديـــك )

 األردن. ،عمان ،والتوزيع

   https://www.hawaalive.com/brooonzyah/t3552.html القرار. (. اتخاذ2016البرونزية )

المســتقلة لحقــو   الفلســطينيةالهي ــة . الوظيفــة العامــة مــن القــانون والممارســة (.2002باســم )بشــنا , 

 .31العدد ونية,قانتقاريرسلسلة  المواطن,

درجة ممارسة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـة الطـائف لـادارة الذاتيـة مـن (. 2012البقمي, بدر )

 جامعة أم القر .رسالة ماجستير غير منشور , مكة: .وجهة نظرهم ونظر وكالئهم

https://www.hawaalive.com/brooonzyah/t3552.html
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الثانويــة  مبـدأ المشــاركة فـي اتخـاذ القــرار التعليمـي فـي مــدارس المرحلـة(. 2002البلوشـي، عا شـة ) 

 .جامعة السلطان قابوساجستير غير منشور ، سلطنة عمان: . رسالة مبسلطنة عمان

مــدى مســاهمة االخصــائي النفســاني العيــادي الممــارس بالمؤسســة (.  2012-2011بوروبــة, امــال )

. رسـالة ماجسـتيرغير منشـور   باتنـة: جامعـة العقابية في ادارة الضـغ  النفسـي لـدى المسـاجين

  .الحاج لخضر

 .. القـاهر : دار قباء للطباعة والنشراإلدارة التعليميـة والمدرسـية(. 2001البوهي, فارو  ) 

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.نظم ودعم اتخاذ القرار اإلدارية(. 2011تعلب, سيد )

 . بيروت: دار النهضة العربية.إدارة األعمال(. 1986توفيق, جميل )

. رســالة اإلدارة الذ اتيـة لــدى مـديرات المــدارس الثانويـة بمدينـة مكــة المكرمـة(. 2006الثقفـي، ابتسـام )

 : جامعة أم القر . المكرمة ماجستير غير منشور ، مكة

 .دار النهضة العربية. القاهر : نظريات الشخصية(. 1990) جابر، عبد الحميد

لـــدى طلبـــة الصـــف العاشـــر أثـــر التربيـــة الموســـيقية علـــى مفهـــوم الـــذات (. 2000جـــاد هللا, خليفـــة )

نــابلس:  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــور . األساســي فــي المــدارس الحكوميــة فــي مدينــة نــابلس

 جامعة النجاح الوطنية.

 . رام هللا.المؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية(. 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 .. القـاهر ، مصـر: مكتبة عين شمسـيم التعلـيممقدمة فـي إدارة وتنظ(. 1984جوهر, صالح الدين )

ـــة مـــدخل سيســـو (. 2001الجـــوهري، عبـــد الهـــادي وأبـــو الغـــار, إبـــراهيم ) إدارة المؤسســـات االجتماعي

 .. السكندرية: المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيعلوجي
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مجلــة دراســات  .ســيا(. تقــدير الــذات لــد  الطلبــة المتفــوقين وغيــر المتفــوقين درا1993ريــل, موســى )بج

 .219-190(, 2)20, للعلوم اإلنسانية

 مكتبة االنجلو المصرية. :. القاهر سيكولوجية صنع القرار .( 1997حبيب، مجدي )  

التخطـــيط   مركـــز. التشـــكيالت الفلســـطينية فـــي عهـــد الســـلطة الفلســـطينية.(2003حجـــازي, يوســـف )

 .الثالثة السنة ,29العدد الفلسطيني,

. رســـالة الكفايـــات الالزمـــة لمـــديرات مـــدارس التعلـــيم العـــام لتطبيـــق اإلدارة الذاتيـــة(. 2012الحربـــي )

 ماجستير غير منشور , الرياض: جامعة المام محمد بن سعود السالمية.

 .إدارة الذات وانعكاسها على الرضا الوظيفي للمرأة العاملة بالقطاع الصـحي(. 2015فريال ) ،الحربي

 منشور , مكة: جامعة أم القر . رسالة ماجستير غير

. رســالة العالقــة بــين مفهـوم الــذات والســلول العــدواني لــدى الطــالب الصــم .(2003الحربـي، عــواض )

  .الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية ماجستير،

هم مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القـرار وعالقتـ  برضـا(. 2007حرز هللا، أشرف )

قســـــم أصـــــول التربيـــــة، الجامعـــــة  -. رســـــالة ماجســـــتير منشـــــور ، غـــــز : كليـــــة التربيـــــة الـــــوظيفي

 .السالمية

دار المنــاهج  . عمــان:مهــارات القيــادة التربويــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة(. 2008الحريــري, رافــد  )

 للنشر والتوزيع.

دار قبـاء للطباعـة  :، القـاهر عشـرون إدارة األعمـال وتحـديات القـرن الحـادي وال(. 2001حسـن، أمـين )

 .والنشر والتوزيع
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استراتيجيات البناء المؤسسي للمنظمات غير الحكوميـة فـي جمهوريـة مصـر (. 2003حسن، مسـعد )

 .. رسالة دكتورا ، القاهر العربية

ــة ادارة الوقــت بالدافعيــة لالنجــاز و عالقــة (. 1995حقــي، زينــب ) التحصــيل الدراســي لــدى طــالب كلي

. القـاهر : مجلـة االقتصـاد المنزلـي، الجمعيـة المصـرية لالقتصـاد المنزلـي عـدد اد المنزلـياالقتص

(11). 

 .. عمان: إثراء للنشر والتوزيعمبادئ إدارة األعمال(. 2008حمود، خضير واللوزي، موسى )

معـة مفهوم الذات لد  طلبة الدراسات االجتماعية فـي جا .(2011الحموري, خالد والصالحي, عبد هللا )

, سلســـلة الدراســـات االســـالميةمجلـــة الجامعـــة القصـــيم فـــي ضـــوء بعـــض العوامـــل المـــؤثر  فيـــت. 

 .485-459(, 1)19االسالمية, 

. أساســـيات إدارة منظمــــات األعمــــال الوظـــائف والممارســــات اإلداريــــة(. 2006حنفـــي، عبـــد الغفــــار )

 .السكندرية: الدار الجامعية

 الطبعة الثانية. دار المعرفة الجامعية :. مصرعلم النفسمناه  البح  في (. 1999دويدار, محمد )

 . لبنان: دار ابن حزم.كيف توقظ طاقتل(. 2003ديماس, محمد )

األقســـــــام والفـــــــروع  –دراســـــــات فـــــــي محاســـــــبة المنشـــــــ ت الخاصـــــــة .(1996الـــــــراوي, حكمـــــــت  )

 المستقبل للنشر والتوزيع. :. األردنالجمعيات،النوادي، الفنادق

. القـاهر : دار التوزيــع والنشـر الســالمية، إدارة الــذ ات دليـل الشــباب إلـى النجــاح. (2000رضـا، أكـرم )

 .الطبعة الثالثة

. رســالة دكتــوراه، بريطانيــا: (. اإلدارة بالمشــاركة وأثرهــا علــى العــاملين واإلدارة2009الرفــاعي، محمــد )

 كليةالدار ، جامعة سانت كلمانس العالمية.
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دراســة . القيــادة التحويليـة بتمكــين العـاملين فــي الجامعــات الفلسـطينية عالقــة (.2010أحمـد )الرقـب, 

 االزهر. غز : جامعةمنشور , غيرماجستير

. عمــــان: دار كنــــوز المعرفــــة للنشــــر إدارة الــــذ ات نحــــو تطــــوير الشخصــــية(. 2007الزبيــــدي، أحمــــد )

 والتوزيع.

 الكتب ر : عالم. القاهالنفسي والعالج النفسية الصحة(. 1997زهران، حامد )

أســـالب التفكيـــر وعالقتهـــا باتخـــاذ القـــرار لـــدى عينـــة مـــن مـــديري اإلدارات (. 2002الســـبيعي, علـــي )

 . رسالة ماجستير غيرمنشور ، مكة المكرمة: جامعة أم القر .الحكومية بمحافظة جدة

نيــة مــن درجــة مشــاركة المعلمــين فــي اتخــاذ القــرار المدرســية, دراســة ميدا(. 2012الســفياني, ماجــد )

. رســالة ماجســتير غيــر منشــور , مكــة وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الطــائف

 المكرمة: جامعة ام القر .

أثـر ضـغوا العمـل علـى عمليـة اتخـاذ القـرار دراسـة ميدانيـة علـى المصـارف (. 2009السقا، ميسون )

 .لسالمية، رسالة ماجستير غير منشور ، غز : الجامعة االعاملة في قطاع غزة

 . عمان: دار المسير  للنشر والتوزيع.المهارات اإلدارية في تطوير الذات(. 2009السكارنة, بالل )

ممارســة إدارة الوقــت وأثرهــا فــي تنميــة مهــارات اإلبــداع اإلداري لــدى مــديري (. 2008الســلمي, فهــد )

 أم القر . . رسالة ماجستيرغير منشور , مكة المكرمة: جامعةمدارس المرحلة الثانوية

. معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرات المرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض(. 2011السيف, نور  )

 رسالة ماجستير غير منشور , الرياض: جامعة المام محمد بن سعود السالمية.

 .للنشر. عمان: المركز القومي المبادئ األساسية :اإلدارة(. 2001الشامي، لبنان ونينو، ماركو )
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واقـع تطبيــق اســلوب اإلدارة باألهــداف فـي الجامعــات الفلســطينية بغــزة وأثرهــا (. 2015شـبير, محمــد )

 . رسالة ماجستير منشور ، غز : الجامعة السالمية.على مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرار

 : عــالم . القــاهر الــذات واالخــر فــي الشــرق والغــرب صــور ودالالت واشــكاليات(. 2008شـحاتت, حســن )

 .الكتب

ــات  فــي المملكــة (. إ2004الشــراري, عبــد هللا ) ــدى مــديري المــدارس فــي محافظــة القري دارة الوقــت ل

 . رسالة ماجستير غير منشور , عمان: الجامعة األردنية.العربية السعودية

يــذ األداء األكــاديمي لــدى تالمإدارة الــذات علــى فاعليــة الــذات و  أثــر تعلــم(. 2009الششــتاوي, ربــاب )

. رســالة دكتـــورا  غيــر منشـــور , القــاهر : معهـــد الدراســـات الحلقــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم األساســـي

 التربوية, قسم علم النفس التربوي.

(. مــد  مشـاركة المعلمــين فــي اتخــاذ القـرار بمــدارس وكالــة الغــوث 2001شـعت، رز  ونشــوان، جميــل )

 .271-230(, 1)6، لفلسطينيةمجلة البحو  والدراسات التربوية االدولية بغز . غز : 

أثــر إدارة الــذ ات علــى فــرص التشــغيل: دراســة تطبيقيــة علــى خريجــي كليــة (، 2011شــعيب، خيــري )

  غز : الجامعة السالمية. رسالة ماجستير غير منشور ، .مجتمع )تدريب غزة(

 التوزيع.. الطبعة الرابعة، عمان: دار المسير  للنشر و مبادئ اإلدارة(.  2004الشما ، خليل )

حالـة تطبيقيـة  اإلداري في خدمة اتخاذ القـرارات واقع نظم وتقنيات االتصال(. 2008طبش, مصعب )

ـــي قطـــاع غـــزة ـــيم ف . رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــور , غـــز : الجامعـــة علـــى وزارة التربيـــة والتعل

 السالمية.
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م للمعلمــين فــي نمــ  القيــادة عنــد مــديري المــدارس األساســية ومشــاركته(. 1997طبعــوني، هالــة )  

. رسالة ماجستير غير منشـور ، نـابلس: جامعـة اتخاذ القرار في محافظات شمال الضفة الغربية

 .النجاح

 .. الرياض: جامعة المام محمد بن سعود السالميةمهارات القائد الناجح(. 2004الطريف, محمد )

 دار الفكر.  :عمان. إدارة التفـاوض(. 2011عامر، سام  وقنديل، عالء والصعيدي، نبيت )

(. أهميــــة دور تقـــويم األداء الجــــامعي فــــي 2009) والغزالـــي، فاضــــل والفــــتالوي، ماجـــد العبـــادي، هاشــــم

ـــة تحقيـــق الكفـــاء  والفاعليـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار. بحـــث منشـــور،  ـــوم اإلداري ـــة القادســـية للعل مجل

 121- 138.(،2)11، واالقتصادية

مهـارات حـل  علـى الـذكاءات المتعـددة فـي تنميـة ي قـائمأثر برنام  تـدريب(. 2012عبد العال, سمير )

دارة الذات لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة . رسـالة ماجسـتير غيـر منشـور , القـاهر : المشكالت وا 

 جامعة القاهر .

. عمــان: دار الشــرو  للنشــر دور القيــادة التربويــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة (.2010عبــوي, زيــد )

 ة األولى.والتوزيع، الطبع

اتخاذ القرار وعالقت  بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينـ  (. 2016بندر ) ،العتيبي

مكـــة المكرمـــة:  ,. رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــور مـــن المرشـــدين الطالبيـــين بمحافظـــة الطـــائف

 جامعة أم القر .

 .(.ند.. )مبادئ أصول علم اإلدارة العامة(. 1997عفيفي، مصطفى )

. الريــاض: دار المعرفــة للتنميــة, الطبعــة العــادات العشــر للشخصــية الناجحــة(. 2001العقيــد، ابــراهيم )

 الثانية.
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 . عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.اإلدارة المعاصرة (. 2013عقيلي، عمر )

. الجزا ـر: دار ناشـري المنظمـات غيـر الحكوميـة ورهـان حقـوق اإلنسـان (.2011علوش، نور الـدين )

 لنشر اللكتروني.ل

أثـــر مشــاركة العـــاملين فــي وكالـــة غــو  وتشـــغيل الالجئــين الفلســـطينيين (. 2011العمــري، ســهيلة )

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـور ، غـز : الجامعـة )األونروا( في اتخاذ القرار علي أدائهم الوظيفي

 .السالمية

عمــان: مكتبــة المجتمــع العربــي  . الصــحة النفســية واالرشــاد النفســي .(2005صــالح الــدين ) ،العمريــة

 للنشر و التوزيع.

العوامل المؤثرة فـي اإلبـداع فـي المنظمـات الحكوميـة و ليـات تفعيـل أثرهـا (. 2009عواشرية، السعيد )

 . الرياض: قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.اإليجابي

ديرين فـي القطـاع العوامل المؤثرة على نم  اتخاذ القـرار اإلداري لـدى المـ (.2008العواود ، عـاطف )

 .، رسالة ماجستير غير منشور , عمان: كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنيةالعام في األردن

واقـــع اســـتخدام األســـاليب الكميـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار وحـــل المشـــكالت لـــدى (. 2008) عيـــاش, جـــابر

 سالمية.. رسالة ماجستير غير منشور . غز : الجامعة الالمؤسسات األهلية بقطاع غزة

( تطــور الهياكــل التنظيميــة للــوزارات الفلســطينية فــي قطــا  غــز  وأثــره 2007نبيــل )اللــوح, وماجــد الفــرا, 

 .506-461(, 2)15, الجامعة اإلسالميةمجلة الدارية.  على الكفاء 

 .(. إدار  المؤسسات التربوية، القاهر : عالم الكتب2003فرج, أحمد وحافل, محمد )

. عمــــان:  دار صــــفاء (1مبـــادئ اإلدارة )(. 2010د وقـــداد ، عيســــى وعليـــان، ربحــــي )فيـــاض، محمــــو 

 .للنشر والتوزي, الطبعة األولى
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ـــدين )  .االســـري، المنظـــور، النســـق االتصـــالي(االرشـــاد والعـــالج النفســـي )(. 1999كفـــافي, عـــالء ال

 القاهر :  دار الفكر العربي.

ــ (.2004محمــد )كــالب,  دراســة ميدانيــة علــى وزارات  -ي القطــاع الحكــوميواقــع الرقابــة الداخليــة ف

 السالمية. غز : الجامعةمنشور , غير ماجستير . رسالة السلطة الفلسطينية

. عمــان: دار الثقافــة للنشـــر اتخــاذ القــرارات اإلداريــة بــين النظريــة والتطبيــق(. 1998كنعــان، نــواف )

 والتوزيع، الطبعة الخامسة.

دار الثقافــة للنشــر  :. عمــانذ القــرارات االدرايــة بــين النظريــة و التطبيــقاتخــا(. 2003كنعــان، نــواف )

  .والتوزيع، الطبعة االولى

 . ترجمت السيد المتولي حسن. الرياض: مكتبة جرير.إدارة األولويات(. 1999كوفي، ستيفن )

العزيــز مشــاركة اإلداريــات بجــامعتي أم القــرى بمكــة المكرمــة والملــل عبــد (. 2003المجنـوني، بســمة )

  .رسالة ماجستير غير منشور ، مكة المكرمة: جامعة أم القر   .بجدة في اتخاذ أنواع القرار

اتجاهــات معلمــات ريــاض االطفــال نحــو العمــل مــع الطفــل فــي ضــوء بعــض (. 2008محمــد, ســهام )

القـاهر : كليـة ريـاض االطفـال،  .. رساالة ماجسـتير غيـر منشـور المتغيرات النفسية الديموغرافية

 .امعة القاهر ج

واقـــع المشـــاركة فـــي صـــناعة القـــرار لـــدى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي  (.2013)هللا رريـــب محمـــد، 

، الجزا ــر: المجلــة العربيــة لضــمان جــود   التعلــيم الجــامعي الجامعــات الجزائريــة، دراســة ميدنيــة

 .(11)العدد

الوطنيـة العاملـة فـي  تحليـل أسـباب الخطـأ فـي اتخـاذ القـرار فـي المصـارف (.2008مسعود، محمود )

 . رسالة ماجستير غير منشور ، غز : الجامعة السالمية.قطاع غزة
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أثــر العوامــل التنظيميــة علــى تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة فــي المؤسســات (. 2016مصــب , مطيــع )

 . رسالة ماجستير غير منشور , غز : الجامعة السالمية.الحكومية الفلسطينية

ــة بكــل مــن فاعليــة الــذات والمســاندة ال(. 2011مصــب ، مصــطفى ) قــدرة علــى اتخــاذ القــرار وعالقت

. رسـالة ماجسـتير االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظـات غـزة

 .غير منشور ، غز : جامعة األزهر

يــع, . عمــان: مكتبــة المجتمــع العربــي للنشــر والتوز نظــم المعلومــات المحاســبية(. 2007مطيــع, ياســر )

 الطبعة األولى.

مجلـة اإلدارة (. المفاهيم العامة واألسلوب المنهجـي فـي اتخـاذ القـرار. الريـاض: 1977المنيف، إبراهيم )

 .30-7, 20العدد  ،العامة

  world-www.alnoor. إدارة الذات(. 2001المهيري، عبدهللا )

دار صـــفاء  :عمــان .لقـــدرة علــى اتخـــاذ القــرار و عالقتهـــا بمركــز الضـــب ا(. 2010)موســى، شــهرزاد 

  .للنشر والتوزيع، الطبعة االولى

 ، الجيز : هال للنشر والتوزيع.السلول االنساني ثال  نظريات في فهم (. 2001ناي, روبرت )

يـا واالسـوياء. دراسة مقارنة في مفهـوم الـذات بـين االطفـال المتخلفـين عقل(. 1989النقيثان، ابراهيم )

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة الملل سعود

إدارة الــذ ات وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري لــدى مــديرات ومســاعدات ومعلمــات  .(2010الهــذلي، رجــوه )

رســـالة ماجســـتير غيـــر  .مـــدارس المرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة مكـــة المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــرهن

 أم القر .مكة المكرمة: جامعة  منشور ،

http://www.alnoor-world/
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ـــة لـــدى العـــاملين فـــي (. 2016وراســـنة, عايـــد  ) ـــي تنميـــة المســـؤولية االجتماعي أثـــر إدارة الـــذ ات ف

: رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــور  المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل

 القدس: جامعة القدس.

 (.7)32. (1قانون الجمعيات رقم ) (.2000الوقا ع الفلسطينية  )
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راسة )االستبانة(1.3ملحق )  (: رسالة طلب تحكيم أداة الد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ـدسجـامعـة الق

 عمادة الدراسات العليا

 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء ماجستير في برنام  ال

 

 حضرة الدكتور............................... المحترم.

 

  ،،،تحية طيبة وبعد

في لدى العاملين  القراروعالقتها بالقدرة على اتخاذ إدارة الذ ات  " تقوم الباحثة بمجراء دراسة حول
"، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على الخليلظة الحكومية وغير الحكومية في محافمؤسسات ال

، أرجو التكرم بتحكيم استبانة الّدراسة لما درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
 عهدناه فيكم من خبر  ومعرفة علمية في البحوث العلمية.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر على المساعدة

 

 إشراف الدكتور: بسام بنات        

 إعداد الباحثة: وفاء طمايزة        

         Wafw1237@hotmail.com 

Mobile: (0598012043) 
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راسة )االستبانة(2.3ملحق)  (: أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الد 
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 القدس جامعة منصور غرابةالدكتور  1
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 (. استبانة الدراسة3.3ملحق رقم )

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

  جـــامعــة القـــدس

 عمــادة الدراســات العليــا

 الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشريةبرنام  

 عامل / أختي العاملةالأخي 

 تحية طيبة وبعد،،،

الحكومية في المؤسسات لدى العاملين  القراروعالقتها بالقدرة على اتخاذ إدارة الذ ات تقوم الباحثة بمجراء دراسة حول "
تطلبات الحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات "، وذلك استكمااًل لمفي محافظة الخليل وغير الحكومية

وتنمية الموارد البشرية، وقد وقع عليك االختيار عشوا يًا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا أرجو منك التعاون بتعب ة هذه 
الحفال على االستبانة بما يتوافق مع وجهة نظرك، علمًا بتن بيانات الّدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم 

 سريتها، وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر على المساعدة.

 د. بسام بناتإشراف:       إعداد: وفاء طمايزة

 : معلومات عامةاألول: قسم ال

 عليل.التي تنطبق دائرة حول رمز اإلجابة الرجاء وضع 

 .أنثى2  .ذكر1  . الجنس1
 ......... سنة.. العمر2
 .ماجستير فأعلى3 .بكالوريوس2 .دبلوم فأقل1  . المؤهل العلمي3
 ......... سنة.. سنوات الخبرة العملية4
 .غير حكومية2 .حكومية1  . نوع المؤسسة5
 .موظف4 .رئيس قسم3 .نائب مدير2  .مدير1 . المسمى الوظيفي6
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 في محافظة الخليل.  الحكومية وغير الحكوميةي: إدارة الذ ات لدى العاملين في المؤسسات الثانقسم ال

 التي تراها/ترينها مناسبة. اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةيرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

 

 

 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم
 5 4 3 2 1 واضحة مستقبليةأحدد أهدافي ضمن رؤية   .1
 5 4 3 2 1 أضع خطة ألهدافي  .2

 5 4 3 2 1 أبذل قصار  جهدي في سبيل تحقيق أهدافي  .3
أر  أن تقسيم العمل على الوقت المخصص لت يسهل تحقيق   .4

 األهداف
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أعمل على تقييم أهدافي كل فتر  زمنية معينة  .5
 5 4 3 2 1 اجبات التي أقوم بهاأضع خطة أسبوعية لألعمال والو   .6
 5 4 3 2 1 أفصل أولويات العمل عن أولوياتي الشخصية  .7
 5 4 3 2 1 في الوقت المحدد أحرص على إنجاز األعمال الموكلة إليّ   .8
 5 4 3 2 1 أر  أن النجاح في أي عمل يتوقف على تنظيم الوقت  .9
في العمل التي تواجهني اكل لدي القدر  على تشخيص المش  .10

 والبحث عن حل مال م لها
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أضع خطة احتياطية ألهدافي   .11
 5 4 3 2 1 أتعامل بفاعلية مع معيقات العمل  .12
 5 4 3 2 1 في العمل أضبط انفعاالتي عند مواجهة أية مشاكل  .13
 5 4 3 2 1 اء من ا خرينأتقبل النقد البنّ   .14

 5 4 3 2 1 أسعى إلى التميز في العمل  .15

 5 4 3 2 1 القدر  على تعديل خططي لمواجهة المواقف الطار ة لدي  .16

 لدي القدر  على التعامل مع الناس مهما اختلفت شخصياتهم  .17
 وتوجهاتهم

1 2 3 4 5 

بين أر  أن الصغاء يسهم في فهم الرسالة المستقبلة والمرسلة   .18
 العاملين

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 رينمع ا خ لدي القدر  على بناء عالقات اجتماعية  .19

 5 4 3 2 1 المهنيةأحرص على تطوير قدراتي ومهاراتي   .20
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 في محافظة الخليل. الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في المؤسسات  القرارالقدرة على اتخاذ الثال : قسم ال

 ها/ترينها مناسبة.التي ترا اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةيرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم
 5 4 3 2 1 أحدد المشكلة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار بشتنها بشكل واض   .21

 5 4 3 2 1 بشتنها قرارعن المشكلة قبل اتخاذ أقوم بجمع المعلومات الالزمة  .22

 5 4 3 2 1 مؤسسةفي ال اتالقرار لدّي القدر  على اتخاذ  .23

 5 4 3 2 1 المتاحة ضمن المكانياتالقرار المناسب  أسعى إلى اختيار .24

 5 4 3 2 1 اتالقرار قبل اتخاذ  أصحاب الخبر أستشير  .25

 5 4 3 2 1 لدّي القدر  على اختيار الوقت المناسب التخاذ القرار .26

 5 4 3 2 1 التي أتخذها اتالقرار مسؤولية  أتحمل .27

 5 4 3 2 1 التي أتخذها لتالقرار أّقدر النتا ج المترتبة على  .28

 5 4 3 2 1 القرارعلى تجارب ا خرين السابقة قبل اتخاذ  أّطلع .29

 5 4 3 2 1 التي أتخذها اتالقرار أناقش زمال ي في العمل في  .30

 5 4 3 2 1 التي أتخذها  القرارأفكر في االيجابيات والسلبيات المترتبة على  .31

بما يتالءم مع  اتالقرار يتوفر لد  المؤسسة المرونة الكافية لتعديل  .32
 الظروف المستجد 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 التي اتخذها مع أنظمة وقوانين المؤسسة اتالقرار أهتم بعدم تعارض  .33

 5 4 3 2 1 التي اتخذها بتهداف المؤسسة اتالقرار أحرص على ارتباط  .34

 5 4 3 2 1 التي أتخذها اراتالقر بعين االعتبار توقعات المستفيدين من أخذ  .35

 5 4 3 2 1 اتالقرار أستعين بالتقنيات الحديثة في عملية اتخاذ  .36

 5 4 3 2 1 التي أتخذها لضمان تنفيذها بشكل صحي  اتالقرار أتابع عملية تنفيذ  .37

 5 4 3 2 1 التي أتخذها  اتالقرار أحرص على تقييم نتا ج  .38

ها إذا كان لها نتا ج سلبية على عمل ر التي أتخذ تاراالقر أعيد النظر في  .39
 5 4 3 2 1 المؤسسة

 5 4 3 2 1 أمتلك القدر  على اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على مستقبل المؤسسة .40

 .جزياًل لحسن تعاونكم شكراً 
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 فهرس األشكال

 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 18 لالحتياجات النسانية (Maslow, 1970) هرم 1.2
 25 مبادت إدار  الذات 2.2
 36 عناصر عملية اتخاذ القرارات 3.2
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 فهرس المالحق

 

 الصفحة عنوان الملحق لرقما
 144 رسالة طلب تحكيم أدا  الّدراسة )االستبانة( 1.3
 146 أسماء أعضاء لجنة تحكيم أدا  الّدراسة )االستبانة( 2.3
 147 االستبانة )أدا  الدراسة( 3.3
 150 كتاب تسهيل مهام للطالب 4.3
 151 عينة الدراسةحساب حجم  5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 
 
 

 ولفهرس الجدا
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 84 توزيع مجتمع الّدراسة والعينة وفقًا لمتغير نو  المؤسسة 1.3
 85 خصا ص العينة الديمغرافية 2.3
 88 إدار  الذات مقياس( لفقرات Factor Analysis) نتا ج التحليل العاملي 3.3
 89 القرار اتخاذ على القدر  مقياس( لفقرات Factor Analysis) نتا ج التحليل العاملي 4.3
 90   المختلفة بتبعادها الّدراسة ألدا ( Cronbach Alpha) ألفا كرونباا الثبات معادلة نتا ج 5.3
 92 مفتاح المتوسطات الحسابية 6.3

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب الم وية لمستو  إدار  الّذات  1.4
 ين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل.لد  العامل

94 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب الم وية لمؤشرات إدار  الّذات لد   2.4
 العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل مرتبة حسب األهمية

95 

 علىلقدر  لمستو  ا حسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب الم ويةاألعداد، والمتوسطات ال 3.4
 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. القرار اتخاذ

96 

4.4 
 اتخاذ على القدر المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب الم وية لمؤشرات 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل مرتبة  لد  العاملين في القرار
 حسب األهمية

97 

5.4 
( للفرو  في مستو  إدار  الّذات لد  العاملين في المؤسسات t.testنتا ج اختبار ت )

 99 الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير الجنس

6.4 
المؤسسات  تو  إدار  الّذات لد  العاملين في( للفرو  في مسt.test) نتا ج اختبار ت

 100 الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير نو  المؤسسة

7.4 
( للفرو  في One way analysis of variance) نتا ج اختبار تحليل التباين األحادي

ة في محافظة مستو  إدار  الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومي
 الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي

101 

8.4 
( للمقارنات الثنا ية البعدية للفرو  في مستو  إدار  الذات Tukey testنتا ج اختبار توكي ) 

لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير 
 المؤهل العلمي

102 

9.4 
بية واالنحرافات المعيارية لمستو  إدار  الّذات لد  العاملين في المتوسطات الحسا

 102 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي

10.4 
( للفرو  في one way analysis of variance) نتا ج اختبار تحليل التباين األحادي
ي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة مستو  إدار  الّذات لد  العاملين ف
 الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

103 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
( للمقارنات الثنا ية البعدية للفرو  في  مستو  إدار  Tukey testنتا ج اختبار توكي )  11.4

الذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  
 سمى الوظيفيلمتغير الم

104 

12.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستو  إدار  الّذات لد  العاملين في 

 104 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

13.4 
ستو  إدار  نتا ج معامل االنحدار المعياري للعالقة بين متغيري العمر وسنوات الخبر  وم
 105 الّذات لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

14.4 
لد  العاملين في المؤسسات  القرار اتخاذ على( للفرو  في القدر  t.testنتا ج اختبار ت )

 106 تعز  لمتغير الجنس ،الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

لد  العاملين في المؤسسات  القرار اتخاذ على( للفرو  في القدر  t.testر ت )نتا ج اختبا 15.4
 تعز  لمتغير نو  المؤسسة ،الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

107 

لد  العاملين في  القرار اتخاذ على القدر نتا ج اختبار تحليل التباين األحادي للفرو  في  16.4
 تعز  لمتغير المؤهل العلمي ،لحكومية في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير ا

108 

17.4 
( للمقارنات الثنا ية البعدية للفرو  في القدر  على اتخاذ Tukey testنتا ج اختبار توكي ) 

القرار لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  
 لمتغير المؤهل العلمي

109 

18.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدر  على اتخاذ القرار لد  العاملين في 

 109 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المؤهل العلمي

19.4 
لد  العاملين في  القرار اتخاذ علىنتا ج اختبار تحليل التباين األحادي للفرو  في القدر  

 110 تعز  لمتغير المسمى الوظيفي ،سات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليلالمؤس

20.4 
( للمقارنات الثنا ية البعدية للفرو  في القدر  على اتخاذ Tukey testنتا ج اختبار توكي ) 

القرار لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  
 مى الوظيفيلمتغير المس

111 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدر  على اتخاذ القرار لد  العاملين في  21.4
 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

112 

 اتخاذ علىوالقدر   نتا ج معامل االنحدار المعياري للعالقة بين متغيري العمر وسنوات الخبر  22.4
 لد  العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل القرار

113 

لد   القرار اتخاذ على والقدر نتا ج معامل االنحدار المعياري للعالقة بين إدار  الّذات  23.4
 العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

114 
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