
 أ
 

 

 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا

 األعمال إدارةبرنامج 

 

في جنوب الضفة  العاملةة في الجامعات الفلسطيني العاملينأداء ب يجابياإلعالقة رأس المال النفسي 
 .الغربية

The relationship between positive psychological capital and the 
performance of employee in the Palestinian universities in the Southern 

West Bank 

 :إعداد

 أسماء جباره جعبري 

 :إشراف

 د.ناصر جرادات

كلية الدراسات  األعمال من إدارةقدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير في 

 العليا في جامعة الخليل

 م2018



 ب
 

 إجازة الرسالة
 

 

ي جنوب فة العاملة في الجامعات الفلسطيني العاملينأداء باإليجابي عالقة رأس المال النفسي  "
 "الضفة الغربية

 

 إعداد الباحثة:
 أسماء جباره جعبري 

 

 إشراف:
 د.ناصر جرادات

 

 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت 

 2018\5\24بتاريخ  -يوم الخميس

 أعضاء لجنة المناقشة
 

 التوقيع

 شرفًا ورئيساً م \د. ناصر جرادات .1
 

........................................ 

 ضوًا داخلياً ع \د. أسامة شهوان .2
 

....................................... 

 ضوًا خارجياً ع \د. سمير الجمل .3
 

....................................... 

 م2018



 ج
 

 

 

 

  



 د
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكمَ  َلُم َة َوَعلهَمَك َما َلْم َتُكْن َتعْ ﴿ َوَأنَزَل َّللاه

 َوَكاَن َفْضُل َّللاهِ َعَلْيَك َعِظيًما ﴾
 (113)سورة النساء:

 



 ه
 

 اإلهداء
 

 أميفي تربيتي..  الغالية التي لم تأل جهدا   إلىمن علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف...  إلى

 العزيزة لك مني كل المحبة والتقدير.

عي الذي كان م إلىالذي بدموعه وعرق جبينه صرت ما أنا عليه اليوم..  ،الرجل األول في حياتي إلى

 . سندي وقرة عيني.. أبي.. األرضيا سيد رجال  إليكأول حرف  خطوة وحين كتبت أول حين خطوت

الذي شاركتني الجهد والتعب وطول المسار... ثم كنت معي حين تعبت فقلت لي بصوت  أنت إليك

 مجد()زوجي أيا شريك العمر  أنت إليكهاك كتفي فاتكئي".. ،عكازك إننيقلبك: " 

 )مريم( ....طفلتي  إلى ..أشرقتبان وجهها في حياتي حتى  إنالتي ما  ،حلوتي الصغيرة إلى

ورفيقتي  أختي إلىلها  حكيوأ من كنت اشكي إلىمن شاركتني جميع مراحل حياتي منذ الصغر  إلى

 (إسالم) أختيروحي  وتوأم

هم وزوجات إخوتي) أفعاله أو ،بدعاء قلبه أو ،جميع من ساندني في مسيرتي هذه سواء بلسانه إلىثم 

 (وأخواتي

 (لينا)صديقتي الصدوقة الغالية   إلىمن تحملتني بكل شيء  إلى

 لي هدايا هللا ألنكموتمنى لي الخير والنجاح بعد كل هذا التعب... شكرا  ،كل من ابتسم لي وجهه إلى

 بكم أكون  وألني..

 



 و
 

 شكر وتقدير
 

 آلددددددددهالحمددددددددد هللا ري العددددددددالمين والصددددددددلة والسددددددددلم علددددددددى أشددددددددرف المرسددددددددلين سدددددددديدنا محمددددددددد وعلددددددددى 

 ووفقننددددديعلدددددي  أنعمدددددتربدددددي علدددددى نعمدددددك التدددددي  أحمددددددك ،يدددددوم الددددددين إلدددددىوصدددددحبه ومدددددن تبعددددده هدددددداه 

 ورفعت درجتي فلك الحمد ولك الشكر وبعد. ،رسالتي هذه إتمامفي 

كدددددل مدددددن سددددداعدني  إلدددددىمتندددددان بجزيدددددل الشدددددكر وعميددددد  اإ أتقددددددم أنيسدددددعدني فدددددي بدايدددددة هدددددذا البحددددد  

شددددددرف علددددددى هددددددذه د. ناصددددددر جددددددرادات الددددددذي أ أسددددددتا يخددددددك بالشددددددكر وأ ،هددددددذه الرسددددددالة إنجددددددازفددددددي 

 .األكاديميةبنصحه العلمي وتوجيهاته  وأمدنيالرسالة 

أعضدددددداء لجنددددددة المناقشددددددة علددددددى مددددددا تكبدددددددوه مددددددن جهددددددد وعندددددداء فددددددي قددددددراءة  إلددددددىبالشددددددكر  وأتقدددددددمكمددددددا 

 .المتواضعةرسالتي 

 لدددددددك فدددددددي جامعدددددددات جندددددددوي الضدددددددفة الغربيدددددددة و  واإداريدددددددين األكددددددداديميين إلدددددددىبجزيدددددددل الشدددددددكر  وأتقددددددددم

 نتائج الدراسة. إلىوالمعلومات اللزمة للوصول  ستبياناتاإلحسن تعاونهم في تعبئة 

 آخدددددددرا  ولدددددددي   وأخيدددددددرا   ،شدددددددكر زملئدددددددي وزميلتدددددددي فدددددددي البرندددددددامج لحسدددددددن تعددددددداونهم وروحهدددددددم الطيبدددددددةوأ

خددددددك بالددددددذكر د. هددددددذه الدراسددددددة وأ إتمددددددام بدددددد خر أوالددددددذين تعدددددداونوا معددددددي بشددددددكل  أولئددددددكشددددددكر كددددددل أ

 عيسى جرادات.
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
الموارد البشرية،  أداءمفهوم وأهمية رأس المال النفسي اإيجابي وانعكاسه على  إبراز إلىهدفت الدراسة 

)الكفاءة الذاتية،  من خلل مكوناته: حي  قامت الدراسة ببح  العلقة بين رأس المال النفسي اإيجابي

في  العاملةفي الجامعات الفلسددددددددددددددطينية  العاملينوبين أداء  ،العاطفي( التوازن  المرونة، التفاؤل، األمل،

عتماد على المنهج الوصددددفي التحليلي، الذي يعتمد جنوي الضددددفة الغربية، ولتحقي  هدف الدراسددددة تم اإ

لجمع البيانات، تكون مجتمع الدراسدددة  كأداة  االسدددتبانةعتماد على على جمع البيانات الظاهرة، وقد تم اإ

 العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددطينية التقليدية العامة   إداريين وأكاديميينواألكاديميين  اإداريينيع من جم

( 291، وطبقت الدراسددة على عينة تكونت من )2018\2017جنوي الضددفة الغربية في العام الدراسددي 

التقليدية العامة في  في الجامعات الفلسددددددددددددددطينية دارييناإ واألكاديميين واإداريين األكاديميينفردا  من 

ثلثة طبقات  إلىالضددددفة الغربية، تم اختيارهم بطريقة عشددددوائية طبقية، حي  تم تقسدددديم مجتمع الدراسددددة 

 حي  تمثل كل جامعة طبقة واحدة، ثم تم سحب عينة عشوائية من كل طبقة.

لجامعات أن واقع رأس المال النفسددددددددددددي االيجابي في ا عدة نتائج كان أهمها:  إلىتوصددددددددددددلت الدراسددددددددددددة 

الفلسدددددددطينية العاملة جنوي الضدددددددفة الغربية جاء بدرجة متوسدددددددطة، مسدددددددتو  أداء العاملين في الجامعات 

وجود علقة إيجابية متوسدددطة بين رأس الفلسدددطينية العاملة جنوي الضدددفة الغربية جاء بدرجة متوسدددطة، 

د ، وجو فة الغربيةوي الضدددددددالمال النفسدددددددي اإيجابي وأداء العاملين في الجامعات الفلسدددددددطينية العاملة جن

ت علقددة ايجددابيددة ضددددددددددددددعيفددة بين الكفدداءة الددذاتيددة، األمددل، التفدداؤل، المرونددة وأداء العدداملين في الجددامعددا

الفلسددددددددددددددطينية محل الدراسدددددددددددددددة، ال توجد علقة بين التوازن العاطفي وأداء العاملين في الجامعات محل 

 الدراسة.



 ح
 

بي هتمام برأس المال النفسي اإيجا: ضرورة اإأهمهاقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان  وأخيرا  

 ولما يعود للمنظمة من ،بشددددددددكل أكبر، و لك يعود ألهميته وتأثيره على نفسددددددددية وعمل الفرد في المنظمة

 .فوائد وميزة تنافسية لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط
 

Abstract 
 

The study examined the relationship between positive psychological capital 

(self-efficacy, optimism, hope, flexibility, emotional balance) and the 

performance of workers in Palestinian universities in the southern West Bank. 

The study examined the relationship between positive psychological capital and 

its impact on the performance of human resources. To achieve the objectives of 

the present study, the researcher depended on the descriptive analytical 

approach, which was based on the collection of data phenomenon. The 

questionnaire was chosen as a tool to collect data. The study community 

contained all administrators, academics and academic administrators in the 

Palestinian traditional public universities in the academic year 2017/2018. The 

study was conducted on a sample of 291 members of the academic, 

administrative and administrative academics in the Palestinian traditional public 

universities in the West Bank. They were randomly chosen in a stratified 

manner. The study population was divided into three strata where each 

university represented one layer. Then, a random sample was drawn from each 

layer. 

The study found the following results: 

- The degree of the effect of the positive psychological capital in the 

Palestinian universities located in the southern West Bank was medium. 

The level of performance of workers in the Palestinian universities 

operating in the southern West Bank was moderate.  

- The performance level of workers in Palestinian universities located in 

the southern West Bank was moderate. 



 ي
 

- The existence of a positive relationship between the positive 

psychological capital and the workers’ performance in Palestinian 

universities located in the southern West Bank. 

- The existence of a weak positive relationship between self-efficacy, 

hope, optimism, flexibility and workers’ performance in Palestinian 

universities that were the subject of the present research.  

- There is no relationship between the emotional balance/ stability and the 

workers’ performance in the universities in question. 

 Finally, the study presented a number of recommendations, the most 

important of which are: 

- To pay attention to positive psychological capital. This is due to its 

importance and impact on the psychology and the work of the individual 

in the organization. This can also have an impact on the benefits and the 

competitive advantage of the organization.  

- To create a working environment that cares about the spiritual aspects of 

the workplace.  

- To invest in positive psychological capital because it is less expensive 

than investing in traditional capital. 
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 المقدمة  1.1

ت قتناع أسددددددداسدددددددي بأن اإنسدددددددان لديه طاقااهتمامها بالتنمية البشدددددددرية من ا تنطل  اإدارة الحديثة في 

وأن  ه فعل  في مواقع العمل المختلفة،سدددددددددددددتفادة مناإ أو سدددددددددددددتغللهاكثيرا  ما يتم وقدرات  هنية تفوق 

 بل وقدرتها على ،ستفادة القصو  من تلك الطاقات الذهنية هي المصدر الحقيقي لتميز المنظماتاإ

 .إنجازات غير تقليديةتحقي  

علم جديد  1999فقد ظهر مع مطلع عام  ل األمثل لقدرات وإمكانات الفرد،سددددددددددددددتغلورغبة  في اإ

رئي    Martin Seligmanولى إلىيرجع الفضدددل في وضدددع لبناته اال ،اإيجابيف بعلم النف  يعر 

ة الجمعيددة األمريكيددة لعلم النف  آنددذاك. وكددان من بين أهم مددا يهدددف إليدده هددذا العلم تعزيز الفعدداليدد

 الضدددددددددددعفن التركيز على نقاط م سدددددددددددتغلل نقاط القوة لديه بدال  ا، فهو يركز على كيفية الذاتية للفرد

من  ، وعلى تعزيز اإمكانات بدال  الفرص بدال  من البح  عن التهديدات ي ، وعلى تحر  روالقصددددددددددددددو 

 يةقات. وبالتالي فهو يهدف إلى تنشددددددددددديا الفعالية الوظيفية والكفاءة والصدددددددددددحة الكلالتوقف عند المعو  

الدعوة   Seligmanولتحقي   لك فقد وجه .ضددددددددددطرابات وعلجهامن التركيز على اال للموظف بدال  

 Seligman. ويؤكد إيجابيةلعلماء النف  لدراسدددددددددددددددة اإجراءات المعززة لرفاهية األفراد وجعلهم أكثر 

 ،كتئاي لد  األمريكان خلل األربعين سدددنة الماضدددية أكثر من عشدددر مراتعلى تضددداعف معدل اال

 كتشددددددافا، بهدف التركيز على مما دعاه إلى تبني القيام بالعديد من البحوث وتمويل المنح الدراسددددددية

هية منه بأن هذا التوجه لن يزيد فقا من مسدددددددددددتو  رفاا يمان  إ د؛اإيجابية لد  األفراوتنمية السدددددددددددمات 

 (.Seligman, 2002) يةفي تقليل العديد من السلوكيات السلبا ، ولكنه سوف يساعد أيض  األفراد
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لم ، فومع التقدم التكنولوجي السددريع ،لعمللما يقضدديه العاملون من فترات طويلة داخل محيا اا  ونظر 

ما م ،فاصلة بين ما يتعل  بالعمل وما يتلقونه من معلومات ال تتعل  بطبيعة عملهما  تعد هناك حدود

 وتعود بالنفع على جهة العمل من ،التي تفيدهم من ناحية اإيجابيةيسددددددددددددددتلزم التركيز على النواحي 

إلى النصددف المملوء من الكأس إ ا رغبنا في تحقي  تنمية عي ضددرورة النظر د، مما يسددتناحية أخر  

 (.Luthans, 2007) حقيقية للموارد البشرية في الوقت الذي تحتاج فيه المنظمات لمثل هذه التنمية

جددل تحقي  التواف  مع المتطلبددات البيئيددة أمن  تجدداهددات معدداصددددددددددددددرة في اإدارةاوعليدده فقددد ظهرت 

فسي ذا ظهر مصطلح رأس المال النوهك ،با بالنف  البشرية وخفاياهاما تلك التي ترتوال سي   ،الحديثة

حي   يوي والحاسددددددم في اإدارة المعاصددددددرة،نتقاله نحو تطوير المورد البشددددددري الذي يعد العامل الحاك

 م؛ز ياتها وغيرها من األمور التي تلتقوم الباحثة بهذا الفصدددل بعرض إشدددكالية الدراسدددة وأهدافها وفرضددد

 .ضوحا  فيما يتعل  بمشكلة الدراسةكثر و لتصبح األمور أ

 الدراسة  وأسئلة مشكلة 2.1

ف تعقيدد المهدام والوظدائالظروف التنظيميدة المحيطدة بمنظمدات األعمدال التي أدت إلى  زديادال نظرا  

إدارة (، سددددددددددددددعت غالبية المنظمات المعاصددددددددددددددرة إلى التركيز على إدارة أصددددددددددددددولها المعنوية التنظيمية

 (.2014 ،حسني) لما آلت إليه تلك الظروف ستجابة حتمية منهاإك )ملموساتلال

 :مثل ،من العواملة وقد أسددهمت تشددكيل ،في موارد المنظمة ةرد األكثر قيميعد العنصددر البشددري المو 

بيئة العمل المضطربة والمتوترة واإدارات المرهقة في تشديد و  ،لعولمةتداعيات او  ،التغيير التكنولوجي
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عبر الشددددددعور  ،تأثير  لك في الحالة النفسددددددية للمورد البشددددددري  ىوتجل   ،المورد البشددددددري الضددددددغا على 

 . عن مشاعر اإحباط الناجمة عنهابضغوط العمل فضل  

ومن البديهي أن الموارد البشددددرية التي تعاني من سددددوء الصددددحة النفسددددية هي أدنى مسددددتو  في األداء 

جه الحالة النفسددددددددددددية السدددددددددددديئة يمكن أن تعد عائقا  بو  نإوهكذا ف ،أقرانهم الذين ال يعانون من  لك من

تمثل إ  ت ،ومعنوية بالنسددددبة للموارد البشددددريةكفاءة وفعالية األداء وما ينتج عن  لك من خسددددارة ماديه 

م لا إن هذ ،الخسددارة المادية في حجب المكاف ت وتتجسددد الخسددارة األخر  في فقدان التقدير واالحترام

أما التأثيرات على مسدددتو  المنظمة فيمكن  .عن خدمات الموارد البشدددرية ءيصدددل األمر إلى االسدددتغنا

 .(2014 ،)العنزي وإبراهيم تنعك  على جميع مستويات المنظمة أن

هو رأس المال  ،ه الحديثةداريعلى مفهوم من المفاهيم اإتركز  ت هذه الدراسدددددددددددددددة حتىمن هنا جاء

ي الذ يجابياإإيجاد العلقة بين رأس المال النفسددددددددي  ةالحالي دراسددددددددةحاول الت، إ  يجابياإالنفسددددددددي 

في  العددداملينالتوازن العددداطفي( على أداء  ،المروندددة ،األمدددل ،التفددداؤل ،)الكفددداءة الدددذاتيدددةيتمثدددل ي 

 .في جنوي الضفة الغربية العاملةة الجامعات الفلسطيني

 :ة من خلل السؤال الرئيسي التاليومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراس

توازن ال ،المرونة ،األمل ،التفاؤل ،)الكفاءة الذاتية يجابياإما هي العلقة بين رأس المال النفسددددددددددددددي 

 .جنوي الضفة الغربية العاملةالجامعات الفلسطينية  في العاملينالعاطفي( وبين أداء 

 :الفرعية التالية األسئلةويتفرع من هذا السؤال 
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  جنوي الضفة  العاملةفي الجامعات الفلسطينية  يجابياإرأس المال النفسي  واقعما

  الغربية؟

  ؟الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في العاملينمستو  أداء ما 

 أهداف الدراسة  3.1

)الكفاءة  يجابياإيتمثل الهدف الرئيسدددددددددي لهذه الدراسدددددددددة في تحديد العلقة بين رأس المال النفسدددددددددي 

ة )عناصدددددددر تتعل  بشدددددددخصدددددددي العاملينالتوازن العاطفي( وبين أداء  ،المرونة ،األمل ،التفاؤل ،الذاتية

نية ي الجامعات الفلسدددددطيف الفرد، عناصدددددر تتعل  بسدددددلوك الفرد أثناء القيام بالوظيفة، معدالت األداء(

 :تهدف الدراسة إلى وبشكل أكثر تحديدا  جنوي الضفة الغربية  العاملة

  نعكاسه على أداء الموارد البشريةاو  يجابياإأهمية رأس المال النفسي إبراز مفهوم و. 

  النما ج التي تسدددتخدم في ، و يجابياإالتعرف على المكونات األسددداسدددية لرأس المال النفسدددي

 .قياسه

 العاملينأداء طبيعة العلقة بين أبعاد رأس المال النفسي و  معرفة. 

  أجل بيان مفاهيمها وأبعادها ومتغيراتها بحسدددددددددددددب تقديم إطار نظري لمتغيرات الدراسدددددددددددددة من

 .األدبيات النظرية والدراسات السابقة

 اسة أهمية الدر  4.1

وموضددوعاته كونها موضددوعات لم تحظى  يجابياإ راسددة من أهمية رأس المال النفسدديتنبع أهمية الد

ظهر  يجابياإحي  أن رأس المال النفسددددددي  .لتحليل والتفسددددددير والتعم  المعرفيبنصدددددديب كاف  من ا
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فتنبع  ،جتماعيرأس المال البشددددددددددددددري ورأس المال اال مثل ،متدادا  ألنواع أخر  من رأس المالاكونه 

الدراسددددة من كونها يمكن أن تسددددهم في تطوير نتائج نظرية متكاملة لمفهوم رأس المال النفسددددي  ةأهمي

من البحوث  -د علم الباحثةفي حدو  –. كما وتنبع األهمية العلمية لهذه الدراسددددددددددددددة من أنها يجابياإ

القليلة التي تناولت دراسددة هذا الموضددوع فضددل  عن أنه يفتح المجال أمام إجراء المزيد من الدراسددات 

 .العامليننفسية المؤثرة على أداء حول أهم المظاهر السلوكية وال
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 نموذج الدراسة   5.1

بعاد نمو ج الدراسة، ويعرض هذا النمو ج المتغيرات المستقلة وهي أ (1-1)لرسم التوضيحييوضح ا

ما المتغير التوازن العاطفي(، أ ،المرونة ،األمل ،التفاؤل ،)الكفاءة الذاتية يجابياإرأس المال النفسي 

  )عناصددر تتعل في جنوي الضددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسددطينية  العاملينالتابع فهو أداء 

 .معدالت األداء( ،عناصر تتعل  بسلوك الفرد أثناء القيام بالوظيفة ،ية الفردبشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لةالمستق راتالمتغي ةالتابع تغيراتالم   

أداء العاملين في الجامعات الفلسططططططططينية  
 :العاملة جنوب الضفة الغربية

.عناصر تتعل  بشخصية الفرد 
  بسددددددلوك الفرد أثناء عناصددددددر تتعل

 القيام بالوظيفة.
معدالت األداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :رأس المال النفسي اإليجابي

الكفاءة الذاتية 
 التفاؤل 
األمل 
المرونة 
التوازن العاطفي 

 

 ،المؤهللللل العلمي ،العمر ،الجنس
عللللدد سلللللللنوات  ،الموقع الوظيفي

 الجامعة. ،الخبرة

وسيطةال راتالمتغي  

(: نمو ج الدراسة1-1) رسم توضيحي  
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 (.Luthans, 2007النفسي اإيجابي هو )ملحظة: مصدر أبعاد رأس المال 

 (.2009مصدر أبعاد األداء هو )ثابت، 

 فرضيات الدراسة  6.1

 :مجموعة من الفرضيات وهمالدراسة على اشتملت 

ن بي( α≥0.05) علقة  ات داللة إحصددائية عند مسددتو  الداللة ال توجد :ولىاأل  الفرضطية الرئيسطية

ين أداء التوازن العاطفي( وب ،المرونة ،األمل ،التفاؤل ،الذاتية )الكفاءة يجابياإرأس المال النفسدددددددددددي 

ت )عناصر تتعل  بشخصية الفرد، عناصر تتعل  بسلوك الفرد أثناء القيام بالوظيفة، معدال العاملين

 جنوي الضفة الغربية. العاملةالجامعات الفلسطينية  في األداء(

 الفرضيات الفرعية 

  عند مسدددتو  الداللة علقة  ات داللة إحصدددائيةال توجد : ولىالفرضططية األ (α≤0.05)   بين

حقي  وشددددددعوره بالنجاح وقدرته على ت ،بشددددددأن المسددددددتقبل يجابياإشددددددعور الموظف بالتحفيز 

 .أدائه في العمل )األمل( وبينأهدافه 

 عند مسددددتو  الداللة  ات داللة إحصددددائيةال توجد علقة  :الفرضطططية الثانية (α≤0.05)  بين

بنجدداح مع  التعددامددله و إيجددابيددالموظف على التددأقلم في العمددل وتمتعدده بطدداقددة نفسدددددددددددددديددة  ةقدددر 

 أدائه في العمل.غطة )المرونة( وبين األحداث الضا

 ال توجد علقة   ات داللة إحصددددددددددائية  بين تمتع الموظف بتفكير مليء  :الفرضططططططية الثالثة

 أدائه في العمل.ي المستقبل )التفاؤل( وبين التي  تزيد من أمله ف  ةيجابياإبالمشاعر 
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 عند مسدددتو  الداللة ئيةال توجد علقة   ات داللة إحصدددا :الفرضططية الرابعة (α≤0.05)  بين

الدددداخلي وتوظيف موارده المعرفيدددة  الموظف بقددددرتددده على تنميدددة الحدددافز لدددد  ةوجود قنددداعددد

 العمل.أدائه في  )الكفاءة الذاتية( وبين بنجاح ةمهمة معين نجازإ

 عند مستو  الداللة : ال توجد علقة  ات داللة إحصائيةالفرضية الخامسة (α≤0.05)  بين

 أدائه في العمل. تزان عاطفي وبيناتمتع الموظف ب

  (α≥0.05) عند مسدددتو  الداللة توجد فروق  ات داللة إحصدددائيةال  ة الثانية:يسططالرئيالفرضططية 

 جنوي العاملة الفلسدددددطينية الجامعات في العاملين بأداء يجابياإ النفسدددددي المال رأس علقة بين

 الوظيفي، عدد العلمي، الموقع الجن ، العمر، المؤهلالتالية ) للمتغيراتتعز   الغربية الضدددددددددددددفة

 .(الحالية، الجامعة الوظيفة في الخبرة سنوات

 إجراءات الدراسة و  منهجية 7.1

ضدددوع التحليلي و لك لملئمة هذه المنهجية لمو سددددتخدام المنهج الوصددددفي إلتحقي  أهداف الدراسددددة تم 

حي  أن  (Mixed Approach)سددددددددددددتخدام منهجية البح  المختلا االدراسددددددددددددة، كما قامت الباحثة ب

ة الباحثة تر  بأنه من األفضل دمج البيانات الكمية والنوعية للوصول إلى فهم أعم  وأفضل للمشكل

 اسة.وبمشاركة وجهات النظر المختلفة حول موضوع الدر 

وعليه قامت الباحثة بالتركيز على البيانات الكمية في الدراسددددة من خلل أبرز األدوات المخصددددصددددة 

ة  ام واإحصدددددائيات الرقميرتكاز موضدددددوع البح  على األرقالنوع من البيانات و لك نظرا  ال لجمع هذا

 ستبانة.ستخدام االاحي  تم 
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لتي على بعض األسئلة ا جابةللبيانات الكمية و لك لإلكما قامت الباحثة بجمع بيانات نوعية مساندة 

سدددددتخدام البيانات الكمية فقا و لك عن طري  إجراء اعنها ب إجابةن الصدددددعب الحصدددددول على كان م

 .جنوي الضفة الغربية العاملةينية في الجامعات الفلسط العاملينعدة مقابلت مع مجموعة من 

 حدود الدراسة   8.1

  العاملةالتقليدية العامة  الدراسددة على الجامعات الفلسددطينيةبقت ط   للدراسططة:الحدود المكانية 

 جنوي الضفة الغربية ) الخليل + بيت لحم (.

 :من العام  األول والثاني  الدراسددددي خلل الفصددددل اجريت الدراسددددة  الحدود الزمانية للدراسططة

صددددددددددددياغة األدوات والتنسددددددددددددي  لجمع البيانات وتحليلها حي  تمت 2018\2017الدراسددددددددددددي 

 العامة للدراسة.والخروج بالنتائج والتوصيات 

 يناألكاديمي ،اإداريين ،كاديميينمجال البشدددري للدراسدددة على األقتصدددر الإ :الحدود البشططرية 

 جنوي الضفة الغربية. العاملة التقليدية العامة في الجامعات الفلسطينية اإداريين

  التعريفات اإلجرائية ومصطلحات الدراسة 9.1

  يعتبر من  اإيجابيالمال النفسددددددددددددددي  رأس أنتر  الباحثة : اإليجابيرأس المال النفسطططططططططي

األعمددال حيدد  يقوم بدددراسددددددددددددددددة مجموعددة من  إدارةالمفدداهيم الحددديثددة التي ظهرت في مجددال 

م ت إ االمتغيرات النفسدددية والسدددمات الشدددخصدددية التي يمكن أن تلعب دورا  فعاال  في أداء الفرد 

 .ستثمارها من قبل المنظماتا
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 :( 10( في بند رقم)11معة حسددددددب ما ورد في القانون الفلسددددددطيني رقم )تعرف الجا الجامعة

بأنها المؤسددددددسددددددة التي تضددددددم ما ال يقل عن ثلث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي 

لوم وللجامعة أن تقدم برامج الدراسددددددات العليا تنتهي بمنح درجة الدب ،بمنح درجة البكالوريوس

تقدددم برامج تعليميددة تنتهي بمنح درجددة  أنويجوز لهددا  ،اه الدددكتور  أوالمدداجسددددددددددددددتير  أوالعددالي 

 .(1998 ،( بشأن التعليم العالي11) )قانون رقم الدبلوم وف  أنظمة الدبلوم

 اإستخدامالمؤسسة عن طري   أهدافهو العمل على تحقي   األداء أنتر  الباحثة   :األداء 

 لهدف معين في المؤسسة. نجازيقي  مستو  اإ األداءن إلك فللموارد وبذ األمثل

 :كاديمي الموظف الددذي لدده رتبددة أكدداديميددة ويحمددل شددددددددددددددهددادة  عرفتدده البدداحثددة اجرائيددا بددأندده األ

مثل  أكاديمية، أستا ( ومعظم طبيعة عمله مدرس، محاضر، أستا  مشارك(ماجستير فأكثر 

 .تدري  المواد للطلي

 :عددة الددذي لم يعين برتبددة أكدداديميددة ومعظم طبي الموظف بددأندده عرفتدده البدداحثددة اجرائيددا   اإلداري

عمله إدارية وتتناول إدارة أفراد ووضدددع خطا وأنظمة وإشدددراف، وتشدددمل المسدددميات الوظيفية 

التالي: مدير مكتب الرئي ، مدير المالية، مدير شددددددددددددددؤون الموظفين مدير الخدمات العامة، 

 .الخمركز الحاسوي، ...مدير المكتبة، مدير 
  ل شدهادة الموظف الذي له رتبة أكاديمية ويحم عرفته الباحثة اجرائيا  بأنه اإلداري:األكاديمي

مدرس، محاضدددددددر، أسدددددددتا  مشدددددددارك، أسدددددددتا ( ومعظم طبيعة عمله إدارية (ماجسدددددددتير فأكثر 

وتتناول اتخا  قرارات ووضدددع خطا وأنظمة وإشدددراف وتنفيذ، وتشدددمل مسدددميات وظيفية مثل: 

 .رؤساء وحدات ومعاهد أكاديمية داء الكليات ومساعديهم،رئي  الجامعة، نواي الرئي ، عم
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 عن  بغض النظر راته ومهاراته الخاصدددددددددة والنجاح فيهاإيمان الشدددددددددخك بقد :الكفاءة الذاتية

 .(Avey, 2010األجواء المحيطة )

 يجابية واألسددباي الشددخصددية الفرد الذي يعز  للحوادث اإ نما  توضدديحي ألسددلوي :التفاؤل

 Avey &Luthans ) واألحدددداث السددددددددددددددلبيدددة للمواقف المحدددددة الخدددارجيدددة. ،الددددائمدددة للفرد

&Jenes, 2009.) 

 والتي تعني  ،تسددددددددددتند إلى إحسدددددددددداس مسددددددددددتمد من القوة الناجحة إيجابيةحالة تحفيزية  :األمل

 والمسدددددددددددددددارات الناجحة وتعني التخطيا لمقابلة هذه األهداف ،الطاقة الموجهة نحو الهدف

(Snyder, 1991.) 

 يجابي الذي يبديه الفرد عند تعرضدده لمزمات والمشددكلترد الفعل اإ :المرونة (Masten 

&Reed, 2002.) 

 ديه حالة التوازن واإشدددددددباع العاطفي التي يعيشدددددددها الفرد، بحي  ال يكون ل: التوازن العاطفي

شدددددعور بالنقك العاطفي تجاه األسدددددرة والمعارف واألصددددددقاء وزملء العمل، ويتمتع بصدددددحة 

تقود إلى شدددعوره بحبه ليخرين وحبهم له، مما يشدددعره بصدددحة نفسدددية وعاطفية مهمة عاطفية 

 (.2011)جرادات، 
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 مقدمة  1.2.1.1

 وباألخكاألعمال  إدارةيعد رأس المال النفسدددددددي من المفاهيم الحديثة نسدددددددبيا  التي ظهرت في مجال 

توجه  أنوهو بدوره يركز على دراسدددددددة المتغيرات النفسدددددددية التي يمكن  في حقل السدددددددلوك التنظيمي،ن

 ،عقأرض الوابد من اسدددتثماره من قبل المنظمات وتجسددديده على  وعليه ال ،العاملين أداءا  نحو إيجابي

 التنافسية في بيئة سريعة التغيير. الميزةفي تحقي   فهو مدخل جديد يساعد اإدارة

لم و  ،لم يعد رأس المال التقليدي هو العامل الوحيد األسدداسددي والرئيسددي لتحقي  ميزة تنافسددية مسددتدامة

ولم  ،المستدامةتعد الموارد التقليدية تؤهل المنظمات للحصول على مصادر أفضل تحق  هذه الميزة 

بل أصبح المورد  ،يصبح قياس وتقييم المدخلت والمخرجات معايير مناسبة لتحديد مكانة المنظمات

 &Luthans ) البشددددددددددددددري هو المورد السددددددددددددددحري لتحقي  المعادلة التنافسددددددددددددددية على المد  الطويل

Youssef, 2004.) 

جديدة يمكن أن تساعد في تحسين نفسية  أسبايمن هذا المنطل  ستقوم الباحثة بالعمل على دراسة  

لقة حي  ستقوم بدراسة ع ،وبالتالي تحقي  ميزة تنافسية للمنظمات ،في العمل أدائهماألفراد لتحسين 

 ة.جنوي الضفة الغربي العاملةفي الجامعات الفلسطينة  العاملين بأداء يجابياإالمال النفسي  رأس

ما  أورأس المال النفسددددددددي مفهوم أن  وتحليلها للدراسددددددددات السددددددددابقةوجدت الباحثة من خلل قراءتها  

هناك بعض الدراسدددددددات تعتمد على  أن ،يجابياإالمال النفسدددددددي  رأسبيسدددددددمى في بعض الدراسدددددددات 
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 إال ،يجابياإالمال النفسي  رأسالمال النفسي وبعض الدراسات تعتمد على مصطلح  رأسمصطلح 

حي  تناولت الدراسدددات السدددابقة نف  التعري  ونف   ،بينهما حان مترادفان وال يوجد فرق المصدددطل أن

لى نف  مصدددددددطلحين في الدراسدددددددة فهما يشددددددديران إ ا تم  كر أي من الإ وعليه ،للمصدددددددطلحين األبعاد

 المعنى.

 تطور فكرة رأس المال النفسي  1.2.1.2

من علم ( امتداد لكل  Positive Psychological Capital) يجابياإالمال النفسددددددددددددي  رأسيعتبر 

 Positive Organizational) والسلوك التنظيمي (Positive Psychological) يجابياإالنف  

Behavior)،  العاملين األفرادتطوير وتحسدددين قدرات  إلى يجابياإحي  يسدددعى رأس المال النفسدددي 

 األبعدددادبيئتهم التي يعملون فيهدددا و لدددك من خلل  إلىداخدددل منظمددداتهم من خلل تطوير نظرتهم 

 ,Luthans المروندة( ) ،األمدل ،التفداؤل ،)الكفداءة الدذاتيدة يجدابياإلنفسددددددددددددددي المدال ا لرأس األربعدة

2004.) 

العالم  حي   كره ،التسعينات من القرن العشرين أواخرس المال النفسي ظهر في أر مصطلح  إن

فأساس هذا . للفرد ةيجابياإكان هدفه التركيز على الصفات  الذي  Martin Seligmanالنفسي  

 أدائهمالفرد فينعك  على مستو   أداءهذه الصفات تدعم  ،ةإيجابيلديهم صفات  األفراد أنالمصطلح 

 يتمتع نأعليه  ،كي يتمكن الفرد من مواجهة التحديات وتطوير عمله والتميز بهو  ،في العمل وجودته

 بصحة نفسية جيدة.
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المال هو مصطلح يدرج بشكل كبير في مجال االقتصاد  رأسمصطلح  أنكما هو متعارف ومتداول 

يمة للتعبير وتمثيل ق ،ولكن مع مرور الوقت تم استخدام هذا المصطلح مع الموارد البشرية ،والتمويل

ي عدة مع مرور الوقت مثل رأس المال البشر ظهرت مصطلحات  األساسالموارد البشرية وعلى هذا 

 (.Luthans, 2007 ) والفكري واالجتماعي والنفسي

 توسع رأس المال من أجل تحقيق الميزة التنافسية 1.1رسم توضيحي 

 

(2014 ،المصدر: )العنزي وإبراهيم  

 لم يقتصر فقا على رأس المال التقليدي، بل امتدأنه  حي يوضح الشكل أعله توسع رأس المال 
 ليشمل رأس المال البشري ورأس المال اإجتماعي ورأس المال النفسي.
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 يجابياإلمفهوم رأس المال النفسي  1.2.1.3 

مع  لك فقد  ،في األدبيات  ات الصددددددددددلة اإيجابيال يوجد هناك تعري  محدد لرأس المال النفسددددددددددي 

 (Avey, 2010) فقد عرفه لرأس المال النفسددددددي اإيجابيحاول الباحثون التوصددددددل إلى مفاهيم عدة 

 .في العمل هوأداءصلة بسلوكياته  والتي لها حالة الفرد النفسية اإيجابيةبأنه 

المقدرة على التطبي  في التعليم، لخل  منظمة لها نه توليد معلومات أ (Corner, 2015 عرفه )و  

ير تغي إنشددددددداءالقيادية  بالمهاراتالمعلومات المتعلقة باإضدددددددافة إلى  21ملئمة تلبي متطلبات القرن 

 رأسمنظمة، ألن وتحقي  إمكانات فريدة من نوعها في ال زدهاراإفي تحقي   األفرادضددددددددددددروري عند 

 .بهاالحقيقية الموثوق  بالقيادة مرتبا المال النفسي نظريا  

 .للفرد اإيجابيةبأنه تنمية الحالة النفسية  (Luthans, 2007) وعرفه 

تسدداهم في إنتاجية  بأنهاالنف   يعتقد علماءشددخصددية الفرد كما  زاتمي بأنه( Cole, 2007) وعرفه 

 .الفرد

 .التي تتأثر بخبرتهللفرد  اإيجابيةزيادة القدرة النفسية  بأنه (Chan, 2010وعرفه ) 

تجدداه العمددل والنظرة العددامددة ا األفراد وموقفهمبددأندده متعل  بقوة  (Chen and Lim, 2010)وعرفدده

 .فرداإيجابية للللحياة 

، األمل، والثقة رارللفرد التي تبنى على غ اإيجابيةالقدرة النفسددددددددددددددية  بأنه (Poon, 2013) وعرفه 

 .والمرونة، والتفاؤل
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نه يشددددددددجع ، حي  أمفهوم مهم من جميع النواحي اإيجابيوعليه نر  أن مفهوم رأس المال النفسددددددددي 

يحفز اإيجابي في نفسيته من خلل أن رأس المال النفسي  اإزدهارعمله وتحقي   إنجازالفرد على 

 لد  الفرد مما ينعك  على عمل الفرد وأدائه في وظيفته. اإيجابيةالصفات 

 يعتبر من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في اإيجابيومما سدددددب  تر  الباحثة أن رأس المال النفسدددددي 

المتغيرات النفسددددية والسددددمات الشددددخصددددية التي  حي  يقوم بدراسددددة مجموعة من، مجال إدارة األعمال

 ستثمارها من قبل المنظمات.تم ا يمكن أن تلعب دورا  فعاال  في أداء الفرد إ ا

 س المال النفسي أهداف رأ 1.2.1.4

شدددهدت السدددنوات الماضدددية تحوالت كثيرة في مجال السدددلوك التنظيمي كان من بينها تغير النظرة من 

 إلىمما يؤدي  ،ومحاولة تنميتها ،ةيجابياإاالهتمام بالجوانب  إلى اآلخرينالتركيز على سددددددددددددددلبيات 

علماء ورئي  جمعية  األمريكيعالم النف    Seligmanتلشددددي السددددلبيات شدددديئا  فشدددديئا . فقد وضددددع

 تاإيجددابيددتوجيدده االهتمددام نحو  إلىحيدد  دعددا  ،يجددابياإولى لعلم النف  النف  األمريكيددة اللبنددة اال

 في التركيز على بنداء يجدابياإويتمثدل هددف علم النف   ،بددال  من التركيز على سددددددددددددددلبيداتهم األفراد

 &Seligman الجوانب السددددددلبية فقا. ) بإصددددددلحبدال  من االنشددددددغال  ةيجابياإوتطوير الصددددددفات 

Csikszentmihalyi, 2000). 

يرتبا بالجوانب النفسددددددددددية  ألنهعامل مهم  يجابياإرأس المال النفسددددددددددي  أنمما سددددددددددب  تر  الباحثة 

زيد إن الفرد سددديتطور في العمل ويسدددتثماره فقامت المنظمات باسدددتغلله وا وإ ا ،والسدددلوكية لد  الفرد

 نتماؤه وحبه لعمله وسيسعى بشكل دائم لتحقي  هدف المنظمة.ا
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 فوائد رأس المال النفسي  1.2.1.5

 ،(Luthans, 2015: .)بما يأتيس المال النفسددددددددددددددي عدد من الفوائد، يمكن تلخيصددددددددددددددها أيحق  ر 

(Quisenberry, 2010)، (chan, 2007)، (Cole, 2007.) 

 والقدرة على التعامل مع الضغا واإجهاد عالية تأثير قدرة. 

 تحقي  نتائج أداء جيدة. 

 زيادة االبدع والتعاون وشعور العاملين باالستقرار واإلتزام الوظيفي. 

  إنتاجية الفرد وتنشيا الدافعيةشعور الموظف بالسعادة وتطوير. 

 .زيادة الفاعلية في العمل 

 أبعاد رأس المال النفسي  1.2.1.6

 يجابياإعلى السدددددددددددلوك التنظيمي   Luthansفقد اعتمد يجابياإلتحديد أبعاد رأس المال النفسدددددددددددي 

م ت ،بفعالية من أجل تحسدددددددددين أداء العمل وإدارتهاعنى بالقدرات التي يمكن قياسدددددددددها وتطويرها الذي ي  

كاز رت: اإبناء عليها وهي يجابياإوضع عدد من المعايير التي يتم اختيار أبعاد رأس المال النفسي 

 عتمدداد على الحددالددة التي يمكن تطويرهددا وتغيرهددا.اإ ،القددابليددة للقيدداس ،نظريددة وعلميددة أسدددددددددددددد على 

(Luthans, 2004.)  

 وأطل  ،أربعة أبعاد يمكن تطبيقها في ميدان العمل  Luthansالسدددددابقة فقد حددوبناء على المعايير 

 والمرونة. وجاءت  دراسددددددددةوالتفاؤل  األملالكفاءة الذاتية و  :وهي يجابياإعليها رأس المال النفسددددددددي 

 (Luthans, 2007 لقياس )  الوظيفي وقد  واألداء بالرضددددددددددددا يجابياإالمال النفسددددددددددددي  رأسعلقة
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على نف   أيضددددددددددا  عتمدت ثم توالت الدراسددددددددددات التي ا  ،السددددددددددابقة الذكر األربعة األبعادعتمدت على ا 

المال النفسدددددددددي  لرأسرئيسدددددددددية  أبعادسدددددددددتقرار الباحثين على أربعة إ إلىلتشدددددددددير بذلك  األربعةاألبعاد 

 :اول هذه األبعاد فيما يليوالتي اعتمدت عليها الدراسة الحالية وسيتم تن يجابياإ

 (Self-efficacyالبعد األول: الكفاءة الذاتية )

راته الشددددددددددددددخك بقدد إيمدان بأنهدا (Avey, 2010فقدد عرفهدا ) ،هنداك عدة تعريفدات للكفداءة الذاتيدة 

 ,Chen& Limعن األجواء المحيطة. كما عرفها ) بغض النظر ومهاراته الخاصددددددددددددددة والنجاح فيها

ي  القدددرة على التحلي بددالثقددة والنجدداح ونقددل تلددك القدددرات بطريقددة دافعددة ومحفزة لتحق بددأنهددا (2012

 آرائهمفي المنظمة والتعبير عن  العاملينتفاعل  أنها (Lima, 2015الهدف المرسدددددددوم. كما عرفها )

تم  (Graber, Nimnicht, Avey and Norman, 2010 شددددددددددك وفي دراسددددددددددة ) أودون خوف 

معرفية قناعة الفرد بقدرته على تنمية الحافز الداخلي وتوظيف موارده ال بأنهاتعري  الكفاءة الذاتية 

 تعتبر الكفاءة الذاتية معيارا  و  ،مهمة معينة بنجاح إنجازلتحديد بدائل التصددددددددددددددرف التي تمكنه من 

 ،ةالذاتي كفاءتهنخفاض ا درته على فعل شديء معين دليل علىعتقاد الفرد بعدم قفا ،عتقادات القدرةال

تلعددب دورا  حيويددا  في الحفددام على مسددددددددددددددتويددات أداء الفرد مرتفعددة حتى في  أنهدداحيدد  ير  البعض 

 .يجابياإفالكفاءة الذاتية تنمي لد  األفراد نوعا  من التفكير  ،الظروف أصعب

ن أل ،الموظفو  الكفاءة الذاتية لد  من مسددددددددددددددت التأكديجب  هتر  الباحثة أن ،بناء  على ما سددددددددددددددب 

ولكن  ،نه غير قادر على القيام بعمل معينفقد يعتقد موظف ما أ  ،الكفاءة الذاتية قد ال تمثل الواقع

نخفاض الكفاءة الذاتية عند هذا ولكن ا ،أكثرهذا الموظف قادر على القيام به ولربما  نأفي الحقيقة 
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يكون لددديدده القدددرة على  أنكن ندده من الممعدددم قيددامدده ببعض األعمددال بددالرغم أ إلىالموظف يؤدي 

 من مستو  الكفاءة الذاتية لد  الموظف. التأكدوعليه يجب  ،القيام بتلك األعمال

 (Hopeالبعد الثاني: األمل )

الشدددددددعور بأن  إلىفيشدددددددير المعنى الشدددددددائع لممل  ،يسدددددددتخدم مصدددددددطلح األمل كثيرا  في حياتنا اليومية

  (.Peterson &Luthans, 2003) األفضددددددددددددددلسددددددددددددددتكون على ما يرام أو سددددددددددددددتتجه نحو  األمور

وة مسددددتمد من الق إحسدددداس إلىتسددددتند  ةإيجابينه حالة تحفيزية ا  لمدبيات تم تعري  األمل على أوفقو 

ه والمسدددددددددارات الناجحة وتعني التخطيا لمقابلة هذ ،والتي تعني الطاقة الموجهة نحو الهدف ،الناجحة

على تحقي  األهداف  اإصدددددرارأن األمل هو  (Jafri, 2013) نوبي   ،(Snyder, 1991) األهداف

ن األمل يتكون من وبالتالي فإ ،توجيه المسددددددددددددددارات نحو تلك األهداف من أجل تحقي  النجاح وإعادة

 ،ثلثة مكونات أسدددددددددددداسددددددددددددية وهي: القوة وتمثل الطاقة التحفيزية لح  الموظف على متابعة األهداف

ديلة المسارات الب أويضا  الطرق والفرعية فقا بل تشمل أاف العامة والمسارات والتي ال تتضمن األهد

  (.Luthans, 2007) األهداف وأخيرا   ،تلك األهداف إلىللوصول 

 ،إيجابي على األداء في مكان العملتوجد بعض الدراسدددددات التي تقدم دالئل على أن األمل له تأثير 

تبين في هذه الدراسددددددددددددددات أن األشددددددددددددددخاص الذين لديهم أمل يكون لديهم دافعية وثقة كبيرة في  حي 

نه عمما ينتج  ،قدرتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم ولديهم مسددددارات بديلة عند التعرض للعقبات

 ,Luthans &Youssef)كما أوضدددددحت دراسدددددة  ،(Peterson &Luthans, 2003أداء مرتفع )

 .العاملينورضا معنوي على األداء  إيجابي تأثيروجود أمل لد  القادة له  أن (،2004
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 ،األفرادعلى  التأثيرعلى ما سددددددددددددددب  تر  الباحثة أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه األمل في  بناء  

 .العاملينعلى أداء  األملحي  تؤثر المستويات العالية من  ،أدائهموبذلك يؤثر على 

 (Optimismالتفاؤل )البعد الثالث: 

فقد  ،كثيرا  ما نتداول كلمة التفاؤل في أحاديثنا اليومية لكي نعبر بها عن نما تفكيرنا بشأن المستقبل

يكون تفكيرنا مقيد بمجموعة من المشدددددداعر السددددددلبية التي تشددددددعرنا باإحباط وخيبة األمل بخصددددددوص 

يجابية التي تزيد من أملنا في إندما تنتابنا حالة من المشددددددددددددددداعر اوقد يكون العك  ع ،المسددددددددددددددتقبل

ع ألسددددباي معينة ترج يعز   ن مسددددتو  التفاؤل لد  األفراد إنماإولذلك ف (.2006 ،)بركات المسددددتقبل

فاإنسددان المتفائل يدرك المحنة  ،ميجابية المسددتقرة نسددبيا  لديهلمجموعة من الخصددائك والصددفات اإ

ن مسددددددتو  تفاؤل من جديد ما زالت متاحة. ولذلك فإ نطلقن فرصددددددة اإنتكاسددددددة مؤقتة وأا على أنها

. وعليه (Luthan, 2007) الفرد يؤثر على أدائه وكذلك مسددددتو  شددددعوره بالسددددعادة والرضددددا الوظيفي

الفرد الذي  نما  توضددددديحي ألسدددددلوي بأنه التفاؤل (Avey &Luthans &Jenes, 2009 ) عرف

واألحداث السدددددددلبية للمواقف المحددة  ،للفرديجابية واألسدددددددباي الشدددددددخصدددددددية الدائمة يعز  للحوادث اإ

هؤالء األفراد  ،صددددددددلة باألحداث السددددددددلبية والخارجية وغير المسددددددددتقرة المتفائلون  وفاألفراد  الخارجية.

واالسدددتمرار في العمل  ،يجابية ولديهم القدرة على التأقلم مع اإجهادإ مون المتاعب اليومية بطريقةيقي  

بفاعلية مع المشددددددددددددددكلت التي يواجهونها في الوقت الذي تواصددددددددددددددل به تحقي  النتائج  التعاملو  الجاد  

 ،المرجوة. يعطي المتفائل اإسددددددددددددددناد لمحداث الخارجية السددددددددددددددلبية عند وقوع حدث غير مرغوي فيه

المتفائلون يشدددددددددعرون أن األمور  ،يجابية المهمةالفرد على التركيز على الجوانب اإيسددددددددداعد المتفائل 
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يجابية بين اإبداع والتفاؤل مع وقد أظهر الباحثين وجود علقة إ ،بإيجابية خذون األشددددددددددددددياءجيدة ويأ

 .(Mishra, 2013 جابي والتفكير البناء )موقف اإيال

مع األحداث  التعاملمما سدددددب   يمكن القول بأن مسدددددتو  تفاؤل الفرد يؤثر على مسدددددتو  قدرته على 

 أدائه الوظيفي.السلبية داخل بيئة العمل ومن ثم تحسين 

 (Flexibility) البعد الرابع: المرونة

وزميلدده  Mastenيعتبر ،يجددابي هو المرونددةع من مكونددات رأس المددال النفسددددددددددددددي اإن المكون الرابإ

Reed يجابي الذي على أنها رد الفعل اإ فهم ينظرون إليها ،من أوائل المهتمين بدراسدددددددددددددددة المرونة

وفي محاولة البعض  ،(Masten &Reed, 2002) والمشددددددكلتيبديه الفرد عند تعرضدددددده لمزمات 

ة يجابية الكامنرونة يقصدددددددد بها الطاقة النفسدددددددية اإتطبي  هذا المفهوم في بيئة العمل أوضدددددددح أن الم

لد  الموظف والتي تمكنه من سددددددرعة العودة إلى حالته الطبيعية بعد تعرضدددددده لمشددددددكلة أو انتكاسددددددة 

رد كما تشدددير نتائج الدراسدددات إلى أهمية وجود حد أدنى من المرونة لد  الف ،معينة داخل بيئة العمل

 سدديةر في زيادة معدالت الرضددا الوظيفي وبالتالي الشددعور بالسددعادة والراحة النفملما لذلك من دور مث

(Larson &Luthans, 2006.) 

 ألنها تعتبر بمثابة رد فعل يجابي األخر  نظرا  نة عن عناصدددددر رأس المال النفسدددددي اإوتختلف المرو 

مثل تن المرونة فإ وبمعنى آخر ،األمل والتفاؤلو  ولي  مبادرة كما هو الحال بالنسدددددددددبة للكفاءة الذاتية

 (.Clapp-Smith, 2009) ستجابة لمحداث وبخاصة المعوقة منها ولي  صنع األحداثإ
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هتمام في األدي التنظيمي رأس المال النفسدددددي التي حصدددددلت على ا ونظرا  ألن المرونة أقل عناصدددددر 

 Youssef) لذا يوجد القليل من الدراسدددددددددددددددات التي حاولت ربا المرونة باألداء ،في اآلونة األخيرة

&Luthans, 2005)، يكونوا مبدعين بشكل  حي  أن األفراد  وي المرونة المرتفعة من المحتمل أن

إلى  مع العقبات مما يؤدي التعامللقدرة على التغيير والمثابرة في ويكون لديهم ا ،كبر من اآلخرينأ

 .(Luthans, 2006 ) تحقيقهم لمستويات أداء مرتفعه

 أبعاد رأس المال النفسددددي األربعةمما سددددب  تر  الباحثة أن  العديد من الدراسددددات أكدت على علقة 

ن  لك عر بالرضدددددددا الوظيفي فإوظف عندما يشدددددددومن وجهة نظر الباحثة تر  أن الم العاملينبرضدددددددا 

 ينعك  على أدائه بالعمل.

لذي اتحدثت العديد من الدراسددات عن األبعاد األربعة السددابقة الذكر وما يميز دراسددتنا البعد الخام  

 .( وهو التوازن العاطفي2011 ،أضافه )جرادات

 (Emotional Balanceالبعد الخامس: التوازن العاطفي )

ه بحي  ال يكون لدي ،إلى حالة التوازن واإشددددددباع العاطفي التي يعيشددددددها الفردحي  يشددددددير هذا البعد 

ويتمتع بصدددددحة عاطفية  ،شدددددعور بالنقك العاطفي تجاه األسدددددرة والمعارف واألصددددددقاء وزملء العمل

ا يشددددددددددعره بصددددددددددحة نفسددددددددددية وعاطفية مهمة )جرادات، مم ،تقود إلى شددددددددددعوره بحبه ليخرين وحبهم له

2011). 
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 مقدمة 1.2.2.1

 ،بشددكل عام اإداريةهتمام في الدراسددات من اال بنصدديب  كبيرداء من المفاهيم التي حظيت يعتبر األ

على المسددددتو  الفردي للموظف وعلى  األمرو لك ألهمية  ،وبدراسددددات الموارد البشددددرية بشددددكل خاص

 مستو  المؤسسة.

 ،كونه يشددددددكل أهم أهداف المنظمة ،يسددددددي الذي تنصددددددب حوله جهود المدراءيعتبر األداء المحور الرئ

، وحتى ءة أداء مواردها البشددددددددددددددريةعلى كفا انوفي أي قطاع ك ،حي  تتوقف كفاءة أداء أي منظمة

همة موظيفة بشددرية فيها بممارسددة تقوم إدارة الموارد ال ،مواردها البشددرية أداءتضددمن المنظمات فعالية 

، إ  يشددددددددددددددرف عليهددا أفراد العدداملين وهي وظيفددة تقييم أداء ، أالومعقدددة في نف  الوقددت من وظددائفهددا

والتي  ،وتسدددددتعمل فيها مقايي  رسدددددمية توضدددددع على أسددددداس علمي وموضدددددوعي ،مدربون على أدائها

ن اإدارة ومالذي يحق  أهداف هذه  االتجاهبالمعلومات الضددددددددددرورية ألداء أدوارهم في  تزودهم جميعا  

 (.2016 ،شاطري ( خلل أهداف المؤسسة
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 األداءمفهوم  1.2.2.2

 صطلحي:اإ أوالعديد من المفاهيم سواء من المفهوم اللغوي  األداءتناولت كلمة 

 أوال : المفهوم اللغوي 

  لي معنى المشددي مشدديا   إلىاللغوي للفعل المذكور  المعنىويشددير  ،مشددتقة من الفعل أد   أداءكلمة 

ة فلن الصل وأد  ،بمعنى قضاه ،فلن الدين أد ويقال  ،وأد  الشيء قام به ،بالسريع وال بالبطيء

 أد لمة ن المعنى الدقي  في اللغة العربية لكوبهذا فإ ،بها أدلى أيالشهادة  وأد  ،وقتهاقام بها ب أي

 (.2001) المبيضين،  القيام به أو ،هو قضاء الشيء

 االصطالحيثانيًا: المفهوم 

 ،بأنه يشددددددددددددددمل الكفاءة والفعالية( 9000 تعري  األداء حسدددددددددددددددب المنظمة العالمية للمقايي  )اآليزو

الموارد و أما الكفاءة فهي العلقة بين النتيجة التي تم الحصول عليها  ،فالفعالية هي مد  بلوغ النتائج

 (.ISO 9000, 2000) المستخدمة

)دليل المقايي  ك عمل من قبل مؤسسة أو فري  أو شخ ه منإنجاز يعرف األداء بأنه مقياس لما تم 

   .(2009 للجامعات العربية أعضاء االتحاد، الكمية لضمان الجودة واالعتماد شراتالنوعية  والمؤ 

 تحقيقها.  بأنه المخرجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى( 1997، )عبد المحسنكما عرفه 

اسددددددددتراتيجي قادر على ( بأنه أداء أفراد المؤسددددددددسددددددددة الذين يمكن اعتبارهم مورد 2011 ،)خيرةوعرفه 

 .تحقي  األفضلية التنافسية من خلل تيسير األمورصنع القيمة و 
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( بأنه السددددددددلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على اإسددددددددهام في تحقي  أهداف 2007 ،)مسددددددددعودوعرفه  

 المؤسسة. 

كه لكفاءة العامل لعمله ومسددد ن األداء، وأالذي يصدددله الفرد في عمله زنجاوتم تعريفه بأنه مسدددتو  اإ

 ،)منصددددددددددور عمله وتحمل لمسددددددددددؤولياته في فترة زمنية محددةومد  صددددددددددلحيته في الخوض بأعباء 

1993.) 

وما يسددددددددددددددتطيع  ،بأنه ما يتمكن الفرد من تحقيقه من سددددددددددددددلوك محدد(  2007وعرفه )عبد الرزاق، 

 (ةالدافعي * القدرة =)األداء ن ر قدر من الوضددوح والدقة. وعليه فإالملحظ الخارجي أن يسددجله بأكب

)الدافع المادي والمعنوي(  قدرات عقلية ووجدانية وجسدددددددددددية( تضددددددددددري في الدافعية ) أي قدرات الفرد

 ويتحمل نتائج ،ريقة مرضدددددددددددددديةحتى يتمكن هذا الكائن )الفرد( من أداء الواجبات التي أوكلت إليه بط

م في وهذا الذي يقصدددده اإداريون بتقويم األداء وهي عملية مراجعة أداء العاملين وسدددير تقدمه ،أدائه

 (.وظائفهم وتقييم القدرات الكامنة لديهم التي تؤهلهم للترقية مستقبل  

ة عن طري  وبناء على ما سددددددددددددب  تر  الباحثة أن األداء هو العمل على تحقي  أهداف المؤسددددددددددددسدددددددددددد

 لهدف معين في المؤسسة. نجازن األداء يقي  مستو  اإ، وبذلك  فإاألمثل للموارد اإستخدام
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 البشري  األداءأهمية  1.2.2.3

 العاملينتتوقف على أداء  ،كانت طبيعة النشدددددددددددداط الذي تمارسدددددددددددده أيا  ، يمكن القول أن حياة المنظمة

ن هذا مهامهم على الوجه المطلوي والمخطا له من قبل اإدارة، فإ ا، فإ ا قاموا بأعمالهم وأنجزو فيها

 و إ ا ما كان األداء دون . النمو والتوسددددددددددعكالبقاء و سدددددددددديقود المنظمة نحو تحقي  أهدافها المنشددددددددددودة 

أهمية وعليه فإن  ،المسدددددددددتو  المطلوي، فإنه سددددددددديشدددددددددكل عائ  كبير أمام المنظمة في تحقي  أهدافها

 (:2011)الفروخ،  البشري تتبلور فيما يلي األداء
ل أخر  ، وكذلك على أداء أعمارة الفرد على أداء عمله في الحاضدددددددددددديعد األداء مقياس لقدر  .1

  ة.قرارات النقل والترقي تخا ايساعد في في المستقبل، وبالتالي  مختلفة نسبيا  

 ومعرفة نشاط المنشأة وطبيعتها. ن من متابعةيمك    .2

 عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية. إجراءيساعد في  .3

 ،ةفي العمل، فإ ا حدثت أية تعديلت في أنظمة اإدار  سددددددددتقرارااليرتبا األداء بالحاجة إلى  .4

  وي األداء المتدني يكونون مهددين باإستغناء عن خدماتهم. العاملينفإن 
 مستويات األداء 1.2.2.4

 هيو  لها التعرف على مسددددددددتو  أدائها، يمكن للمنظمة من خلمسددددددددتويات لمداء توجد مجموعة 

 (:2014 ،)ابو مايلة

 Extraordinary performanceاألداء االستثنائي  .1

 Outstanding performanceاألداء البارز  .2
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 Very good performanceاألداء الجيد جدا  .3

 Fair performanceاألداء المعتدل  .4

 Weak performanceاألداء الضعيف  .5

 Crisis performanceاألداء المتأزم  .6

ومن هنا نر  أن الغرض األساسي من عملية تقييم األداء هو الحكم على نوعية ومستو  هذا األداء 

 (.2015خرون، آأخر  )يحياوي و ستفادة من نتائج عملية التقييم من ناحية واإ ،من ناحية

 أنواع األداء1.2.2.5

ي فنه يمكن نقل المعايير المعتمدة فإ باألهدافحد بعيد  إلىمن حي  المفهوم يرتبا  األداء أنبما 

 كلية وجزئية إلى األداء أنواعوعليه يمكن تقسدددديم  ،األداءسددددتعمالها في تصددددنيف وا األهدافتصددددنيف 

 :(2012 ،)عبد المالك

 الكلي: األداء .1

الفرعية للمؤسدددسدددة  األنظمةات التي سددداهمت جميع العناصدددر والوظائف أو نجاز وهو الذي يتجسدددد باإ

 أهدافهايمكن الحدي  عن مد  وكيفيات بلوغ المؤسددسددة  األداءهذا النوع من  إطاروفي  ،في تحقيقها

 النمو. ،األرباح ،الشمولية ،ستمراريةالشاملة كاإ
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 األداء الجزئي: .2

دة أنواع مختلفة ع إلىوهو الذي يتحق  على مسددددددددددتو  األنظمة الفرعية للمؤسددددددددددسددددددددددة وينقسددددددددددم بدوره 

 المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة.ختلف المعيار با

 الفرعية. أنظمتها أداءالكلي للمؤسسة في الحقيقة هو نتيجة تفاعل مجموع  األداء أن إلىنشير و 

 األداءالعوامل التي تؤثر على  1.2.2.6

 ونظرا   ،تحدد هذا المسددددددددتو  والتفاعل بينهايتطلب تحديد مسددددددددتو  األداء الفردي معرفة العوامل التي 

الدراسددددددددددددددات  نتائجختلف وا ،لتعدد هذه العوامل وصددددددددددددددعوبة معرفة درجة تأثير كل منها على األداء

 ل المؤثرةن الباحثين يواجهون عدة صددعوبات في تحديد العوامفإ ،السددابقة التي تناولت هذا الموضددوع

 فيمددا يلي األداء. وسدددددددددددددديتم  كر بعض هددذه العوامددل المؤثرة على ومددد  التفدداعددل بينهددا األداءعلى 

 (:2010 ،)الكردي

فددالمنظمددة التي تمتلددك خططددا  تفصدددددددددددددديليددة لعملهددا وأهدددافهددا ومعدددالت  وجود أهداف محددة: .1

محاسبة موظفيها على مستو   أو إنجازتستطيع قياس ما تحق  من  ،أداؤهالمطلوي  اإنتاج

 هذه المنظمة. أهدافمعيار محدد مسبقا  مبني على أساس تحقي   و لك لوجود ،أدائهم

المختلفة في  اإداريةفي المسدددددددددددددتويات  العاملينعدم مشددددددددددددداركة  نإ :اإلدارةالمشططططططططاركة في  .2

والموظفين في المسدددتويات  اإداريةالتخطيا وصدددنع القرار يسددداهم في وجود فجوة بين القيادة 

ضددددددعف الشددددددعور بالمسددددددؤولية في العمل الجماعي لتحقي  أهداف  إلىوبالتالي يؤدي  ،الدنيا

تدني مسددددددددددددددتو  األداء لد  هؤالء الموظفين لشددددددددددددددعورهم بأنهم لم  إلىوهذا يؤدي  ،المنظمة
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في الحلول للمشدددداكل التي يواجهونها في  أو ،هاإنجاز يشدددداركوا في وضددددع األهداف المطلوي 

 مهمشين في المنظمة. أنفسهموقد يعتبرون  ،األداء

 األسدددددددددددداليبالموظفين عدم نجاح  أداءمن العوامل المؤثرة على  :األداءختالف مسطططططططتويات إ .3

 ،والمردود المددادي والمعنوي الددذي يحصددددددددددددددلون عليدده األداءالتي تربا بين معدددالت  اإداريددة

عليها كلما الموظف بالترقيات والعلوات والحوافز التي يحصددددددددددل  أداءرتبا مسددددددددددتو  فكلما ا

ظفين المو  أداءلتقييم  وهذا يتطلب نظاما  مميزا   ،العاملينكانت عوامل التحفيز غير مؤثرة في 

 األداءالعدددالي والموظف المجتهدددد  ي  األداءليتم التمييز الفعلي بين الموظف المجتهدددد  ي 

 .منتجالمتوسا والموظف الكسول والموظف غير ال

ء المؤثرة على مستو  األدا األساسيةفالرضا الوظيفي من العوامل  مشكالت الرضا الوظيفي: .4

والرضددا  ،قلأ ضددعيف وإنتاجية أداء إلىنخفاضدده يؤدي ا أوفعدم الرضددا الوظيفي ، للموظفين

مثددل العوامددل  ،بعدددد كبير من العوامددل التنظيميددة والشددددددددددددددخصدددددددددددددديددة للموظف يتددأثرالوظيفي 

االجتمددداعيدددة كدددالسددددددددددددددن والمؤهدددل التعليمي والجن  والعدددادات والتقددداليدددد والعوامدددل التنظيميدددة 

 كالمسؤوليات والواجبات ونظام الترقيات والحوافز في المنظمة.

غير  أمورفي المنظمة يعني ضدددياع سددداعات العمل في  اإداري فالتسددديب  :اإلداري التسططي   .5

وقد ينشددددددددا التسدددددددديب  ،اآلخرينالموظفين  أداءمنتجة بل قد تكون مؤثرة بشددددددددكل سددددددددلبي على 

 الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة. أو اإشراف أوالقيادة  ألسلوينتيجة  اإداري 
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 األداءتقييم  1.2.2.7

، ثةارد البشددددددددددددددرية في المنظمات الحديتعارف عليها في إدارة المو مال حد الوظائفأ األداءيعتبر تقييم 

 من بينها: ،وهذه الوظيفة  ات مبادئ وممارسات عملية مستقرة ولها عدة مفاهيم

ر من خلل فترة زمنيددة معينددة لتقدددي العدداملينعمليددة تقييم األداء هي عمليددة تقدددير أداء كددل فرد من 

ا ، هذأم ال، وفي أي مجال فيما إ ا كان األداء جيدا   ة لتحديدمسددددددددددددددتو  ونوعية أدائه، وتنفذ العملي

 (.2007)برنوطي،  للفرد أو جهوده أو سلوكه ندةء قد يشمل تنفيذ األعمال المساألدا

د أثناء فترة زمنية محددة ودورية وتحدي العاملينعملية تقييم األداء هي عملية قياس أداء وسددددددددددددددلوك 

، ويتم  لك من خلل الملحظة حسددب الوصددف الوظيفي المحدد لهمهم كفاءة الموظفين في أداء عمل

 (.2008)حسونة،  األحيانالمستمرة من قبل المدير المباشر في أغلب 

  من حيدد العدداملينختلفددات الفرديددة بين تهدددف إلى قيدداس اال تقييم األداء هو العمليددة اإداريددة التي

، وكددذلددك فيمددا يتعل  الحدداليددة من ندداحيددةؤوليددات وظددائفهم مددد  كفدداءتهم في النهوض بددأعبدداء ومسدددددددددددددد

 (.2003 ،)ابو بكر تحقي  األهداف في كفاءتهابالوحدات التنظيمية لتحديد 

حققددة ومقددارنددة النتددائج الم ،ي من عمددل(إلى تقييم األداء على أندده "قيدداس لمداء الفعلي )مددا أد   نظري  

حتى تتكون صددددددورة حية لما حدث ولما يحدث  ،بالنتائج المطلوي تحقيقها أو الممكن الوصددددددول إليها

مة تخا  اإجراءات الملئاوتنفيذ الخطا الموضوعة بما يكفل تحقي  األهداف  ومد  النجاح في فعل  

 (.2003األداء )محمد، لتحسين 
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 أن تقييم أداء المنظمة هو محصلة لمجموع تقييم أداء التعري من هذا  مما سب  تلخك الباحثةإ ن 

يم نتائج تقي الفرد، إ  أنه الحلقة المغذية لمختلف تقييم أداء السددددددددددياسددددددددددات للموارد البشددددددددددرية من خلل

محصلة نتائج هذه السياسات هي  أن أي، مكاف تو  تعويضاتو  أجورو  رقيةتو  السياسات من توظيف

 ء.التي تؤدي إلى نتائج تقييم األدا

 أهمية تقييم األداء 1.2.2.8

 (:2005 ،)فضيل من خلل نتائج تقييم األداء تستطيع اإدارة الحكم على

 إ  أن التقييم يفحك ما إ ا كان الشدددددددخك المناسدددددددب مكلفا   ،مد  نجاح سدددددددياسدددددددة االختيار 

 تنسجم مع مستو  طموحه.قدراته وتتناسب مع مؤهلته و ف  مع ميوله و ة التي تتبالوظيف

   أي مد  اسددددددتجابتها للحاجة إلى التدريب، ومد  فعالية هذه  ،صددددددلحية برامج التدريبمد

 .وزرع القيم الثقافية المناسبة العاملينالبرامج وتنمية مهارات 

  يتبين لإلدارة مدا إ ا كدان نظدام الحوافز منداسدددددددددددددددب ويسددددددددددددددتجيدب لحداجيدات األفراد وتطلعدات

 الحوافز. الموظفين أو ما إ ا كان خلل أو قصور في منظومة

 نتظمت عملية إإ ا  توجيههم خصددوصددا  ت المشددرفين على قيادة مرؤوسدديهم و يسددتدل على قدرا

 بين المشدددددرفين ومرؤوسددددديهم، فإن  لك يتبعه متبادال   التقييم وتضدددددمنت هذه األخيرة تقييمدددددددددددددددددددا  

 المشرف مع العمال.

 إ  تعك  المعلومات ما إ ا ، يسددددددددداهم تقييم األداء في تقييم كل من طرق العمل وأداء العمال

كان مكان القيام بتنفيذ المطلوي يتم بشكل أفضل أم ال؟ هل تددددم وضع الخطا بشكل جيددددد؟ 
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تصاالت كافيين؟ هل توافرت المواد إكددددل جيد؟ هل كددددان التنسددددي  واهددددل نظمت األشياء بش

كبيرة في إمداد  لها أهميةالصدددحيحة على مثل هذه الحاالت  جابةشدددك أن اإ الضدددرورية؟ ال

بمعلومات قيمة التخا  قرارات  ،سدددددددددددياسدددددددددددة قسدددددددددددم الموارد البشدددددددددددرية، والنظام الكلي للمنظمة

 . مستقبلية

 طرق تقييم األداء1.2.2.9 

 ،أكثر أوتختار منها طريقة  ويمكن للمؤسدددددددددسدددددددددة المعنية أن ،العاملينتوجد طرق متعددة لقياس أداء 

 :(2010 ،)ماهرتلك الطرق  ألهموفيما يلي  كر 

قاس شيوعا  حي  ي وأكثرهابسا الطرق وأ أقدمتعتبر هذه الطريقة من  طريقة التدرج البياني: .1

وتحدددد  ،المظهر ،األداءكميددة  ،األداءعلى معددايير محددددة مثددل نوعيددة  الموظف بندداء   أداء

  .هذه المعايير أساسالدرجات على 

 معه ثم يقوم العاملين بأسددددددددددددددماءقائمة  عدادبإفي هذه الطريقة يقوم المدير  طريقة الترتي : .2

 كفاءة. أحسنهمعلى  عتمادا  تنازليا  ا  أوبترتيبهم تصاعديا  

 حتمال التقييم علىسدددددددتبعاد االهدف من اسدددددددتخدام هذه الطريقة هو ا طريقة الوقائع الحرجة: .3

 أثناءسلوكيات الموظف  إلى ستنادا  في هذه الطريقة ا األداءويتم تقييم  ،شخصية بحتة أس 

التي تطرأ خلل عمل الموظف سددددددددددددواء  واألحداثالعمل من خلل تسددددددددددددجيل المدير للوقائع 

 أثناءالموظف  أداءحكمه على  إصدددددددددددددددار أم سدددددددددددددديئة في ملف الموظف تمهيدا  كانت جيدة 

 التقييم الدوري.
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ل محددة حو العبارات الو  سدددددددددددئلةمد هذه الطريقة على قائمة من األ: تعتختيارطريقة قائمة اال .4

ثم يقوم بعد  لك مدير الموارد  األسددددددددددددددئلةعن تلك  جابةباإحي  يقوم المدير  ،الموظف أداء

 سؤال. أوووزن كل عبارة  ألهمية وفقا   اإجاباتلتلك  األوزان بإعطاءالبشرية 

لي عن يوهي طريقة بسدددددددديطة حي  يقوم المدير بكتابة تقرير تفصدددددددد :طريقة التقرير المكتوب .5

جانب ما يمتلكه  إلى إضددافة ،ونقاط الضددعف التي يتمتع بهالقوة الموظف يصددف فيه نقاط ا

 .مهارات يمكن تطويرها مستقبل   من

الهدف من هذه الطريقة هو التغلب على المشددددددددددداكل التي  طريقة التدرج البياني السطططططططلوكي: .6

فتراض أوزان واحدددة لكددل الخصددددددددددددددددائك على رغم ا طريقددة التدددرج البيدداني من اامتددازت بهدد

وتقوم هذه  ،التحيز وإمكانية ،معايير للجدلالوخضدددددددددددددع  اآلخرعن  اختلف أهمية بعضدددددددددددددها

 .أدائهتقييم  يم والوقائع الحرجة للموظف المرادالعامل السلوكي في التقي بإدخالالطريقة 

 أنخلصدددتها  أسددداسددديةفتراضدددات الطريقة على مجموعة اتقوم هذه  :باألهداف اإلدارةطريقة  .7

ي فويرغبون  ،معرفة وفهم النواحي المتوقع منهم القيام بها إلىفي المنظمة يميلون  العاملين

ى كما ويرغبون في الوقوف عل ،تخا  القرارات التي تم  حياتهم ومستقبلهمالمشاركة بعملية ا

في  األداءتتم قبل عرض تقييم  أنهاالطريقة  الملحظ في هذه ،سددددددددتمراربا أدائهممسددددددددتويات 

 .األداءى التقييم بعد عل األخر  الوقت الذي تقوم فيه الطرق 
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سددتخدام بياني باوهي طريقة التدرج ال العاملين أداءفي تقييم  األولىوسددتقوم الباحثة باسددتخدام الطريقة 

 :المعايير التالية

 :أنواع معايير األداء

وك ها في الحكم على صلحية السلستخدام معايير محددة يستند إلياب العاملينيتم تقييم أداء 

 :(2009،)ثابت المعايير نوعاناألدائية للعاملين، و والكفاءة 

مكن سلوكه ليتب أن يتحلى فيها الفرد في عمله و وتشمل الصفات التي يج العناصر: .1

 التعددداون و  لالمواظبدددة في العمدددو  كددداإخلص ،كفددداءةو اح مدددددددددددددددددددددددددددددن أداء عملددده بنجددد

 : نوعان ح من هذا التعري  أن العناصريتضو 

  ،القيمو  المهاراتو  سدددددددددتعدادالاو  كالقابليةعناصدددددددددر تتعل  بشدددددددددخصدددددددددية الفرد 

العناصر بالصفات  ، حي  تتعل  كل هذههتماماتاإو  اإبداعو  القدددددددددددددددددراتو 

ا صفات غير التقييم ألنه، وهدددددددددي عناصر صعبة القياس و الشخصية للفدددددددددرد

 .ملحظتهاملموسة، ال يمكن تتبعها و 

 هي عناصدددددددددر يمكن ، و لوك الفرد أثناء القيام بالوظيفةعناصدددددددددر تتعل  بسددددددددد

حترام مواعيددد العمددل او  تخددا  القراراتاملحظتهددا وقيدداسددددددددددددددهددا، كددالقدددرة على 

العلقات و  التخطياو  التفويضو  القدددددددددددددرة علددددددددددددى حددددددددددددل المشكلتو  الرسمية

 العمل ضمن فري و  المبادرةو  تحديددددد األولياتو  رالحضو و  القيادةو  الشخصية

 . تصاالت الشفويةاإو  المهارات اإداريةو 
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ئج المتحصدددددددددددددل عليها من من النتا نطلقا  اهذه العناصدددددددددددددر  ختياراتحديد و ويتم 

تسددددددددددددددمح هدددذه العمليدددة بتبيدددان مهدددام  ، حيددد عمليدددة وصددددددددددددددف وتحليدددل الوظيفدددة

ب توافرها في الشخك شاغل مسؤوليات كل وظيفة، مدع تحديدد الصفات الواجو 

، ملالسددددلوك السددددليم في الع  و تمثل صددددفات وأداء العامل الكفؤالتي الوظيفة، و 

 سلوك الفرد شاغليستند إليه عند قياس وتقييم كفداءة و  فهي بالتالي تمثل مرجعا  

 الوظيفة.

من طرف الفرد تتعل  معددددالت األداء بدددالنتدددائج المحققدددة  :النتططائج()معططدالت األداء .2

  أربعة عوامل: يتم تقييم نتائج األداء من خللعلدى مستو  الوظيفة، و 

 بما كان متوقعا   مقارنة  ه إنجاز : حجم ما تم الكمية. 

 منجز مقارنة مع النوعية المتوقعة، والعلقة هي نوعية العمل ال : ماالنوعية

 .النوعيةالموجودة بين الكمية و 

 إن كددان عمددل المطلوي مندده في الوقددت المحدددد، و العددامددل لل إنجدداز: الوقددت

ألسدددددددددباي التي أدت إلى هذا يتم البح  عن ا نجازهناك تددددددددددددددددددددددددأخير في اإ

 .اإدارةالتأخير، هل هو سبب يعود للعامل، أم إلى سوء في التخطيا و 

 الندداتج عنددد مقددارنددة التكلفدة نحرافاإو  كلفددة: معرفددة تكلفددة تحقي  النتددائج،الت 

 . الفعلية مع التكلفة المستهدفة
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 األداءمشاكل ومعوقات تقييم  1.2.2.10

فقد تمكنت من حصددددددددددددددر وتحديد عدد من من خلل اطلع الباحثة ومراجعتها لمدبيات المختلفة، 

قي، عبد الباالمشدددددددددداكل والمعوقات التي تواجه عملية تقييم األداء، والتي يمكن اجمال أهمها بما يلي )

2000:) 

  :األسباب المتعلقة بنظام التقييم 

عدم وجود معدالت ومعايير لمداء: أحد أسددددددددباي عدم كفاءة نظام تقييم األداء في أي مكان  .1

معدالت ومعايير واضدددددددحة ودقيقة لمداء. هذه المعدالت والمعايير ضدددددددرورية  هو عدم وجود

لتمكين المقيمين من مقارنة األداء الفعلي باألداء المطلوي. وعلى الرغم من صددددعوبة وضددددع 

صددددددددددددددول إلى معايير المعدالت والمعايير لجميع الوظائف، فإنه مع التطبي  والخبرة يمكن الو 

ائف. وهذه المعايير يجب أن تكون واضحة ودقيقة ومفهومة ألغلب الوظ ومعدالت لجميع أو

 .لكل من الرئي  والمرؤوس، وأن يشارك المرؤوسون في إعدادها

طريقة ما تسدددتخدم المؤسدددسدددات  سدددتخدام طريقة للتقييم ال تتناسدددب مع جميع الوظائف: غالبا  ا .2

طبيعة ومسددددددددددددددتو  عن  ميع اإدارات واألجهزة بغض النظرعلى ج واحدة للتقييم يتم تعميمها

 الوظائف.

ود فعدداال  في نجدداح العمليددة، فوج عدددم كفدداءة نمددا ج التقييم: تلعددب نمددا ج تقييم األداء دورا   .3

بإتقان، أما النما ج المعقدة  نما ج شدددددددداملة وواضددددددددحة وسددددددددهلة قد يشددددددددجع المقيم على تعبئته

 بئة.هتمام عند التعتهري المقيم من إعداده أو عدم اإوالغامضة فإنها تؤدي إلى 

 صعوبة تحديد أوزان مقبولة لكل عنصر من عناصر التقييم. .4
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تجاه بعض المؤسسات إلى السرية في التقارير: حي  أن السرية ال تحق  الهدف األساسي إ .5

 .الموظف م التقييم وهو تحسين وتطوير أداءمن نظا

 أوصدددداف وظيفية: إن عدم توافر أوصدددداف وظيفية دقيقة واضددددحة لجميع الوظائف عدم توفر .6

 .في المؤسسة يعتبر أحد األسباي المؤدية إلى عدم كفاءة نظام تقييم األداء

 :األسباب المتعلقة بالمقيم 

 لشددددددددددددددخك من غير إدراكالخطدأ في أن الرئي  يحكم على ا الهدالدة: ويتمثدل هدذا تدأثير .1

 .قوة أو الضعف في أدائه أو صفاتهنواحي ال

عملية التقييم، فبعض الرؤسدددددداء التسدددددداهل: إن شددددددخصددددددية المقيم وطريقة تفكيره تؤثر في  .2

 .يميل إعطاء تقديرات عالية لجميع مرؤوسيه بغض النظر عن الفروق الفردية بينهم

التشددددد: على نحو مناقض فهناك بعض الرؤسددداء لديهم ميل إعطاء تقديرات منخفضدددة  .3

 .دون النظر إلى األداء الفعلي للمرؤوس

لموظفين إعطاء تقارير متوسدددطة لجميع ااالتجاه نحو الوسدددا: يتجه بعض الرؤسددداء إلى  .4

 .ختلفات واضحة في أدائهمارغم وجود 

 .معينين التحيز الشخصي: ويحدث هذا نتيجة لميل الرئي  وتفضيله ألشخاص .5

م بتصددددددددددددددرفات وأداء الموظفين في االنطباعات األخيرة: يتمثل هذا الخطأ في تأثر المقي   .6

 .الفترة األخيرة السابقة للتقييم

ختلف الغرض: يتدددأثر المقيم بدددالغرض من تقييم األداء، فدددإ ا كدددان االتقددددير بددد فختلا .7

ويبدي نقاط  ما يكون المقيم متشدددددددددددددددددا   الغرض تطوير وتحسددددددددددددددين أداء الموظف فغالبا  
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الضددددددددددددددعف بهدددف إلحدداق موظفيدده بدددورات تدددريبيددة، أمددا إ ا كددان الغرض هو الترقيددة أو 

ستفادة موظفيهم من هذه اء تقديرات عالية الميلون إلى إعطالمكافأة فإن معدي التقارير ي

 .الفرص

بد  هتمام الرؤسدددددداء بالتقييم: النظر إلى عملية تقييم األداء على أنها تأدية واجب الا عدم  .8

منددده، وبدددالتدددالي تتم تعبئدددة النمدددا ج بددددون تحري الددددقدددة وبددددون الرجوع إلى السددددددددددددددجلت 

 .والمستندات والملحظات عن الموظف

  :األسباب المتعلقة بإدارة نظام التقييم 

عن متابعة النظام، والتأكد من عدم وجود  مسددددددئولةتعتبر الجهة التي وضددددددعت نظام تقييم األداء 

التي تؤدي إلى عدم مشدددددداكل تعيقه، ومحاولة علج المشدددددداكل في حالة وجودها. وأهم األسددددددباي 

  ي:نجاح النظام ه

 نقك النشرات الدورية. 

  في تدريب الرؤساء المباشرينقلة المساهمة. 

 قلة المتابعة. 

 :األسباب المتعلقة بالمرؤوس 

 ه.دم معرفة المرؤوس ما هو مطلوي منع  

 عدم قدرة المرؤوس على أداء ما هو مطلوي منه. 

 عدم فهم المرؤوس لنظام التقييم. 

 ن.شعور المرؤوس بالظلم وعدم األما 
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 المبحث الثالث: التعليم العالي في فلسطين 1.2.2

 

 مقدمة 1.2.3.1

منظمات التعليم العالي الفلسطيني للعام  إلحصاءاتملخص عام  1,2,3,2  

 .2017\2016 األكاديمي
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 مقدمة 1.2.3.1

 نسددداناإ التعليمية في حياة اإنسدددان لكون راحل حله وأقسدددامه من أهم المار يعتبر التعليم العالي بكل م

يم وتكمن أهمية التعل ،(2011)السدددددطري،  التعليم العالي إلى يمر بمراحل مختلفة من التعليم وصدددددوال  

العالي بكونه يمد سددددددددوق العمل برأس المال البشددددددددري المتخصددددددددك والمؤهل والقادر على التكيف مع 

ور، قتصدددددددادي المرجو )نميحق  النمو اإقتصدددددددادية المحلية والعالمية والذي التحوالت التكنولوجية واإ

2012.) 

الفرد  إكسدددددددددددددددايوالدذي يهددف  ،مرحلدة من مراحدل التعليم النظدامي آخر أندهبدويعرف التعليم العدالي 

 أوهو التعليم الذي يتم داخل كليات  وأيضددددددددددددا   ،معارف ومهارات وقدرات تخدمه وتخدم المجتمع ككل

 (.2012)نمور،  معاهد جامعية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة

( بأنها المؤسددددسددددة 10) ( في بند رقم11الفلسدددددطيني رقم )وتعرف الجامعة حسدددددب ما ورد في القانون 

 ،التي تضدددددددددم ما ال يقل عن ثلث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس

 ،كتوراه الد أوالماجسددتير  أووللجامعة أن تقدم برامج الدراسددات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي 

 (11) )قددانون رقم مج تعليميددة تنتهي بمنح درجددة الدددبلوم وف  أنظمددة الدددبلومتقدددم برا أنويجوز لهددا 

 (.1998 ،بشأن التعليم العالي

يمتاز التعليم الجامعي العالي في فلسدددطين بخصدددوصددديات معينة جعلت من أهدافه  ات طابع خاص 

كات، )دوي التعليمقتصادية التي نشأ فيها هذا ين االعتبار الظروف السياسية واإجتماعية واإتأخذ بع

2004.) 
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 إنشددداء إلىجامعة فلسدددطينية في فترة الثلثينيات عندما دعا الحاج أمين الحسددديني  إنشددداءوجدت فكرة 

سددددددلطات  أن إال ،الجامعة العبرية التي تختك باليهود إنشدددددداءجامعة المسددددددجد األقصددددددى على غرار 

 إقامةمبادرة جورج شددددددددددددددبر  هذه الدعوةالحسدددددددددددددديني ثم تلى  أميننتداي قامت برفض طلب الحاج اإ

 (.2011)السطري،  ولكن هذه المبادرة لم تحظ بالنجاح 1947جامعة عربية عام 

الفلسطينية المحتلة وكل  األراضيفي  لم يكن هناك مؤسسات تعليم عال   1967نه قبل عام ولذلك فإ

 ،الرحمن )عبددد مددا كددان قددائمددا كددان عبددارة عن كليددات مجتمع تدددعى في  لددك الوقددت بدددور المعلمين

وغزه لرفع مسدددددتو   الضدددددفةفي  األهليةنطلقت المبادرات السدددددبعينيات إ أواسدددددا(. بعد  لك في 2010

مؤسدددددددددسدددددددددات التعليم العالي في ظل  نشدددددددددأتحي   ،(2009)بكدار،  جامعات إلىالكليات الموجودة 

ونمت وتطورت بسددددددرعة حتى وصددددددل عدد الجامعات  ،وبمبادرات محلية وطنية اإسددددددرائيلياالحتلل 

 (.2016)وزارة التعليم العالي،  جامعة 15الى 2016الفلسطينية عام األراضيعلى 

نة تحت االحتلل االسددددددرائيلي كما هو موضددددددح في الجدول نشددددددأت وتطورت الجامعات الفلسددددددطيوقد 

 (:2016التالي )وزارة التربية والتعليم، 

 تاريخ االنشاء اسم الجامعة تسلسل

 1970 جامعة الخليل 1

 1971 بيرزيتجامعة  2

 1973 جامعة بيت لحم 3

 1977 جامعة النجاح الوطنية 4
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 1978 غزة -الجامعة اإسلمية 5

 1978 جامعة بوليتكنك فلسطين 6

 1984 جامعة القدس 7

 1991 غزة -جامعة األزهر 8

 1991 غزة -جامعة األقصى 9

 

 األكططاديميمنظمططات التعليم العططالي الفلسططططططططططيني للعططام  إلحصطططططططططططاءاتملخص عططام  1.2.3.2

2016\2017: 

.)وزارة 2017\2016 األكاديميمنظمات التعليم العالي الفلسدددددددطيني للعام  إحصددددددداءاتملخك عام 

مدددددن خدددددلل عدددددندددددوان الدددددرابدددددا  تدددددم الدددددوصدددددددددددددددددددول إلددددديدددددهدددددددا ،والدددددتدددددعدددددلددددديدددددم الدددددعدددددددالدددددي الدددددتدددددربددددديدددددددة 

 ((http://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures(لكترونياإ

 أواًل: المؤسسات

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 49بلغ عدد المؤسسات المعتمدة والمرخصة 

 14 .جامعة تقليدية 

 .جامعة واحدة تعليم مفتوح 

 16 .كلية جامعية 

 18 .كلية مجتمع متوسطة 

http://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures
http://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures
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 : الضفة الغربية

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 33يوجد في الضفة الغربية 

 9 .)جامعات تقليدية )اثنتان حكومية وستة عامة وواحدة خاصة 

 12  كلية جامعية )أربعة حكومية، خمسدددددددددة خاصدددددددددة، اثنتان عامة، وواحدة تحت

 إشراف وكالة غوث وتشغيل اللجئين(.

 12 جتمع متوسددددطة )واحدة حكومية، سددددتة عامة، وأربعة خاصددددة، وواحدة كلية م

 تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللجئين(.

 : قطاع غزة

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:  15يوجد في القطاع 

 5 واثنتان عامتان واثنتان خاصتان( جامعات تقليدية )واحدة حكومية. 

 4 اثنتان حكوميتان واثنتان خاصة( كليات جامعية(. 

 6  ،كليات مجتمع متوسدددددددددددطة )واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصدددددددددددتان

 واثنتان تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللجئين(.

( 17مركز، ) 22ما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة تتوزع مراكزها ما بين الضدددددددددددفة وغزة بواقع أ 

 اكز في غزة.( مر 5مركز في الضفة و)
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 الدراسات السابقة 2.2
 

 الدراسات العربية. 2.2.1

 الدراسات األجنبية. 2.2.2

 ما الذي يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؟ 2.2.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 كما يلي: دراسةستعراض مجموعة من الدراسات السابقة التي تتحدث عن موضوع الايتم سوف 

 العربيةالدراسات  2.2.1

"دور رأس المطططططال النفسطططططي كمتغيطططططر وسطططططي  فطططططي : ( بعنطططططوان2017 ،دراسطططططة )البطططططردان (1

 راسة ميدانية"د -بالعمل رتباطالعالقة بين القيادة األصيلة واإل 

هدفت الدراسدددددددددددة إلى تحديد وتوصددددددددددديف نوع وقوة العلقة بين القيادة األصددددددددددديلة ورأس المال 

وتحديد األهمية النسددبية لمتغيرات  ،محل الدراسددةالنفسددي للعاملين في المسددتشددفيات التعليمية 

تم تطبي  الدراسددددددة على  ،القيادة األصدددددديلة من حي  قدرتها على التنبؤ برأس المال النفسددددددي

مجموعة من األطباء وأعضدددداء هيئة التمريض بمسددددتشددددفى شددددبين الكوم التعليمي ومسددددتشددددفى 

ل تم جمع البيانات من خل ،عتمد الباح  على المنهج الوصفي التحليليإ ، دمنهور التعليمي

سدددددتطلعية من خلل عدد من المقابلت الفردية المتعمقة التي تعتمد على األسدددددئلة ادراسدددددة 

المفتوحة و لك من خلل مجموعة من األطباء وأعضدددددداء هيئة التمريض بمسددددددتشددددددفى شددددددبين 

 15) التعليمي عضدددددددو هيئة تمريض( ومسدددددددتشدددددددفى دمنهور 30 ،طبيب 20الكوم التعليمي )

هذا باإضدددددافة إلى الملحظة الشدددددخصدددددية للباح  أثناء  عضدددددو هيئة تمريض(، 25، طبيب

وعليه توصددددددددددل الباح  إلى مجموعة من  ،التردد على هذه المسددددددددددتشددددددددددفيات في تلك المرحلة

يعتبر رأس المال النفسدددددددددددي متوسدددددددددددا لد  األطباء وأعضددددددددددداء هيئة التمريض  :النتائج أهمها

بالعمل لد  األطباء  رتباطجد تدني في مسدددتو  اإ، يو بالمسدددتشدددفيات التعليمية محل الدراسدددة

 و داللة  إرتباطلمسددددددددددتشددددددددددفيات التعليمية محل الدراسددددددددددة، يوجد وأعضدددددددددداء هيئة التمريض با

 بالعمل. رتباطس المال النفسي مع جميع أبعاد اإإحصائية بين جميع أبعاد رأ
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جتماعي في ( بعنوان: "تأثير رأس المال النفسططططططي ورأس المال اإل2017دراسططططططة )خوين،  (2

لحاسططبات اإلبداع التنظيمي: دراسططة اسططتطالعية عراءعينة من المدراء في الهيئة العراقية ل

 والمعلوماتية"

رأس المال النفسددددددددددددددي ورأس المال اإجتماعي في اإبداع  تهدف الدراسددددددددددددددة الى معرفة تأثير

تم اعتماد ، التحليلي ، ولتحقي  أهداف الدراسدددددددة اسدددددددتخدم الباح  المنهج الوصدددددددفيالتنظيمي

 . شددددمل مجتمع الدراسددددة األفراد الذين يتولون مناصدددباإسددددتبانة كأداة رئيسددددية لجمع البيانات

في إدارة الهيئة العراقية للحاسدددددددبات والمعلوماتية وهم من شددددددداغلي المناصدددددددب )مدير، رئي  

مديرا  يعملون في الهيئة العراقية  32شددددملت قسددددم، ومسددددؤول شددددعبة(، وأما عينة الدراسددددة فقد 

مال لحاسددبات والمعلوماتية، وكانت أبرز النتائج التي توصددلت إليها الدراسددة أن أبعاد رأس الل

النفسددددددددددددي تتراصددددددددددددف مع أبعاد رأس المال اإجتماعي في تحقي  متطلبات اإبداع التنظيمي 

 المرغوي.

 

 ير رأس المططططال النفسططططي فططططي تحقيططططق اإللتططططزامتططططأث بعنططططوان: "( 2016، )صططططال  دراسططططة (3

 دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة األسمدة في البصرة " التنظيمي:

التنظيمي للعاملين في اإلتزام هدفت الدراسددددددة إلى بيان تأثير رأس المال النفسددددددي في تحقي  

حي  سدددددعى الباح  إلى دراسدددددة رأس المال  ،الشدددددركة العامة لصدددددناعة األسدددددمدة في البصدددددرة

اإلتزام ( على تحقي  الكفاءة الذاتية ،المرونة ،التفاؤل ،النفسددددددددددددددي من خلل مكوناته )األمل

اح  سدددددتخدم البا المسدددددتمر(.اإلتزام  ،المعياري اإلتزام  ،الشدددددعوري اإلتزام ) التنظيمي بأبعاده
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حي  تكونت  ،سددتخدم اإسددتبانة كأداة أسدداسددية لجمع البياناتاالمنهج الوصددفي التحليلي كما 

 ،موظف في الشدددركة العامة لصدددناعة األسدددمدة في محافظة البصدددرة 100عينة الدراسدددة من 

 .التنظيمياإلتزام وتأثير لرأس المال النفسي على  رتباطاتوصلت الدراسة إلى وجود 

العالقطططططة بطططططين أبعطططططاد رأس المططططططال  بعنطططططوان: " (2016 ،عطططططو الشطططططربيني و  ) دراسطططططة (4

بالشطططططططركات  العطططططططاملينالنفسطططططططي وسطططططططلوكيات المواطنطططططططة التنظيميطططططططة بطططططططالتطبيق علطططططططى 

 " الصناعية التابعة لقطاع األعمال العام بالدقهلية

هدفت الدراسدددددددة إلى تحليل العلقة بين أبعاد رأس المال النفسدددددددي وأبعاد سدددددددلوكيات المواطنة 

مية رأس المال النفسي على أبعاد سلوكيات المواطنة التنظي عن تأثير أبعاد فضل   ،التنظيمية

 ، تمفي الشدددددددركات الصدددددددناعية التابعة لقطاع األعمال العام بالدقهلية العاملينبالتطبي  على 

وقد  ،مفردة 367سددددددددددددددتخدام المنهج الكمي لتحقي  هدف الدراسدددددددددددددددة حي  بلغ حجم العينة ا

عن وجود تأثير  فضدددددددل   ،توصدددددددلت الدراسدددددددة إلى وجود علقة معنوية بين متغيرات الدراسدددددددة

على  المرونددة( األمددل، )الكفدداءة الددذاتيددة، لبعض أبعدداد رأس المددال النفسددددددددددددددي إيجددابيمعنوي 

المرونة( على  ،)األمل لبعض أبعاد رأس المال النفسدددددددددي إيجابياإيثار ووجود تأثير معنوي 

لجميع أبعاد رأس المال النفسي على الروح  إيجابيت إلى وجود تأثير معنوي الكياسة وتوصل

 لبعض أبعاد رأس المال النفسددددددددددي إيجابيالرياضددددددددددية كما توصددددددددددلت إلى وجود تأثير معنوي 

وكذلك يوجد تأثير معنوي لبعض أبعاد رأس المال  ،المرونة( على يقظة الضددددددددددددددمير ،)األمل

 .مرونة( على السلوك الحضاري ال ،األمل )الكفاءة الذاتية، النفسي
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س المال ( بعنوان: " العالقة بين القيادة الكاريزمية ورأ2016دراسططططططة )المغربي والنداوي،  (5

 راق "في كليات الجامعة العراقية في جمهورية الع العاملينالنفسي: دراسة تطبيقية على 

الكاريزمية لد  لى الكشددف عن العلقة بين توافر سددمات وخصددائك القيادة إهدفت الدراسددة 

ولتحقي   ،النفسددددددددددددددي لد  العاملين في الجامعة قيادات الجامعة العراقية في تنمية رأس المال

أهداف الدراسددددددددة تم اسددددددددتخدام المنهج الوصددددددددفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسددددددددة من جميع 

ائي ومن أهم تم اختيارهم بشكل عشو  مفردة 327، وبلغت عينة الدراسة في الجامعة العاملين

 ليها الدراسدددددددددددة هي وجود علقة ايجابية بين القيادة الكاريزمية ورأسإالنتائج التي توصدددددددددددلت 

جية، المال النفسددددددددي، وكذلك تأثير معنوي ايجابي ألبعاد القيادة الكاريزمية )الرؤية اإسددددددددتراتي

غير ال، السددددلوك العاملينسددددتشددددعار البيئي، تحمل المخاطر الشددددخصددددية، مراعاة احتياجات اإ

 وازن(ألمل، التفاؤل، استعادة التي( على أبعاد رأس المال النفسي )الكفاءة الذاتية، االتقليد

ى رفاهية الموظف تأثير أبعاد رأس المال النفسطططي عل بعنوان: " (2014 ،دراسطططة )حسطططني (6

 "دراسططططططططططططططة حطططططالطططططة جطططططامطططططعطططططة كطططططفطططططر الشططططططططططططططيطططططخ :ومشططططططططططططططاركطططططة الطططططمطططططعطططططرفطططططة

لد  أعضاء هيئة التدري  في  يجابياإرأس المال النفسي  الدراسة إلى تحسين أبعاد هدفت

ولتحقي   لك تم  ،جامعة كفر الشدددددددددددديخ ومن ثم تحسددددددددددددين الرفاهية ومشدددددددددددداركة المعرفة لديهم

سددتقصدداء أعضدداء هيئة التدري  في جامعة كفر اسددتخدام المنهج المسددحي الكشددفي حي  تم ا

من خلل سددددددددددحب عينة طبقية متعددة المراحل  (خ )عن طري  إجراء المقابلت معهمالشددددددددددي

ختلف انه يوجد ألدراسة الميدانية مفردة ممثلة لمجتمع الدراسة وأظهرت نتائج ا 320قوامها 

ختلف اة التدري  في الجامعة المذكورة بتجاهات أعضدددددددددددددداء هيئا و داللة إحصددددددددددددددائية بين 
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)الكفاءة  يجابياإو لك نحو أبعاد رأس المال النفسددددددددددي  ،بعض خصددددددددددائصددددددددددهم الديموغرافية

  ،مأخو ا  بشدددكل إجمالي ونحو كل بعد من أبعاده على حده المرونة( ،ألملا ،التفاؤل ،الذاتية

كما كشددددددددددفت النتائج عن وجود علقة  ات داللة إحصددددددددددائية بين أبعاد رأس المال النفسددددددددددي 

ومشددددددددددداركة المعرفة لديهم كل على  العاملينمأخو ا  بشدددددددددددكل إجمالي  وبين رفاهية  يجابياإ

 حده.

مهنططططي والتوافططططق ال يجططططابياإلرأس المططططال النفسططططي  بعنططططوان: "( 2014 ،دراسططططة )العططططزاوي  (7

 " وتأثيرهما في األداء االستراتيجي للموارد البشرية

والتواف  المهني على األداء  يجابياإرأس المال النفسددددددددددددددي هدفت الدراسددددددددددددددة إلى بيان تأثير 

من خلل الوقوف على واقع عمل كليات الجامعة المستنصرية  ،االستراتيجي للموارد البشرية

داء والتواف  المهني ودورهمدددددا في مجدددددال األ يجدددددابياإفي مجدددددال رأس المدددددال النفسددددددددددددددي 

  إ ،ولتحقي   لك تم تطبي  الدراسة على الجامعة المستنصرية ،االستراتيجي للموارد البشرية

سددتطلع اجر   ،انه أعدت لهذا الغرضسددتباعلى المعلومات اللزمة من خلل  تم الحصددول

( من %15( من أفراد عينة الدراسددددددددددددة من مدرسددددددددددددي الجامعة المذكورة بنسددددددددددددبة )482آراء )

سدددددددددتخدمت الدراسدددددددددة احي   ،( مدرس لمختلف األلقاي العلمية3195المجموع الكلي البالغ )

صددددددول ضددددددوء النتائج التي تم الحوعلى  ،في واألسددددددلوي الكمي لجمع البياناتالمنهج الوصدددددد

توصدددددددددددلت الدراسدددددددددددة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير لرأس المال النفسدددددددددددي  عليها

 والتواف  المهني في األداء االستراتيجي للموارد البشرية. يجابياإ
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 أسر نطمطططار الطططوظيفي فطططي العالقطططة بطططين أثطططر اإل  " بعنطططوان: (2013 ،)الكطططرداوي  دراسطططة (8

بالقططططططاع  العطططططاملينحتقطططططان التنظيمطططططي لطططططد  المطططططال النفسطططططي ومسطططططتو  الشطططططعور باإل

 " الحكومي في محافظة الدقهلية

بالقطاع الحكومي في  العاملينلد  الدراسدددددددددة إلى  تقييم مشددددددددداعر االحتقان التنظيمي هدفت 

نخفاض رصددديد رأس المال النفسدددي لديهم وما التعرف على ما إ ا كانت ترجع إلى وا ،مصدددر

 التي تربا رأس المال نطمار الوظيفي في العلقةاإ ور الوسددددديا الذي يمكن أن يلعبههو الد

سدددتخدام المنهج الوصدددفي واألسدددلوي الكمي اولتحقي  الهدف تم  ،حتقان الوظيفيالنفسدددي باإ

 العاملينمفردة من  384تطبي  الدراسدددددة على عينة مخطا لها قوامها  في الدراسدددددة حي  تم

سددددتجابة مفردة بهدف زيادة نسددددبة اإ 550لى بالقطاع الحكومي في محافظة الدقهلية زيدت إ

لنتائج لهذه الدراسددددة أن مسددددتو  ومن أهم ا ،العينة اإضددددافة إجماليبعد  %95والتي بلغت 

الوظيفي للعاملين يلعب دور الوسددددددددددددددداطة الجزئية التداخلية في علقة رأس المال  نطماراإ

ار الوظيفي في تلك نطمن وجود اإإو  ،حتقان التنظيميباإ العاملين النفسدددي بمسدددتو  شدددعور

حي  يزداد  ،العاملينالعلقة يلطف من التأثير السددددددددددلبي لمشدددددددددداعر االحتقان التنظيمي لد  

نطمار الوظيفي حتقانية في ظل وجود اإالنفسي في التقليل من مشاعرهم اإدور رأس المال 

 على مسددتو  لرأس المال النفسددي للعاملين  ةإيجابيكما أشددارت النتائج إلى وجود علقة تأثير 

 نطمار الوظيفي لهم.اإ
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 األجنبيةدراسات ال 2.2.2

 

1) (Habibi and Jalalian, 2016) study: " Positive Psychological Capital 

and Job Performance, The role of working attitude intermediation 

in the Ministry of Energy  "  

 وللوصدددول ،واألداء الوظيفي يجابياإالعلقة بين رأس المال النفسدددي  بيانالدراسدددة إلى  تهدف

األسددلوي الكمي في جمع  الباح  سددتخدماحي   ،سددتخدام المنهج المسددحياإلى هذا الهدف تم 

وبلغت عينة الدراسددددة   ،تكون مجتمع الدراسددددة من جميع الموظفين في سددددلطة الطاقة ،البيانات

هناك  الدراسددة أن إليهاومن أهم النتائج التي توصددلت  ختيارهم بشددكل عشددوائيإموظف تم  97

اك ن هنوأ ،العمل وأداءبتكار بين اإو األداء الوظيفي قتصددددددددددادية و رة بين الجوانب اإكبي علقة

 واألداء الوظيفي. يجابياإالمال النفسي  رأسعلقة بين 

2) (Bockorny, 2015) study: "psychological capital, courage, and 

entrepreneurial success" 

هدفت الدراسدددددددددددددة إلى بيان العلقة بين رأس المال النفسدددددددددددددي والشدددددددددددددجاعة ومختلف أبعاد نجاح 

المشروع )بقاء المشروع، نمو الموظف، نمو الدخل، الرضا عن الحياة( بصورة مباشرة أو غير 

سددددتخدمت الدراسددددة مفردة، ا 152على حجم عينة يسدددداوي  مباشددددرة، تمت الدراسددددة جنوي داكوتا

المنهج الكمي، وعليه تلخصدددددددت نتائج هذه الدراسدددددددة أن توافر رأس مال نفسدددددددي يعمل على نمو 

وتطور الموظف ورضددددددددداه عن الحياة، كما أن وجود رأس مال نفسدددددددددي يعتبر مؤشدددددددددرا  على نمو 

  فسي والشجاعة.وجود علقة إيجابية بين رأس المال النوتبين أيضا   الدخل،
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3)  (Cromer, 2009( study: "A conceptual model of volunteer 

engagement:the influence of organizational assimilation and 

psychological capital constructs as reflections of overall volunteer 

engagement attitude on multi dimensional and overall individual 

effective volunteer behavior  " 
تجاهات وسلوكيات العمل من االمال النفسي وبعض  رأسالعلقة بين  بيانهدفت الدراسة إلى 

في  العاملينمن  274دراسددددددة عينة مكونة من  تحي  تم ،سددددددتخدام المنهج المسددددددحياخلل 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  .في الواليات المتحدة األمريكية عشر منظمات تطوعية خيرية

 تجاهات العمل وهماامع اثنين من  المال النفسددددددددددددددي للعاملين يرتبا إيجابيا   أهمها أن رأسمن 

مع سدددددددددددلوكيات  المال النفسدددددددددددي يرتبا سدددددددددددلبيا   رأسن أو  ،اإلتزام التنظيمي والرضدددددددددددا الوظيفي

 .األداءنسحاي وإيجابيا  مع اإ

 

4) (luthans, 2008) study  : " the psychological capital of Chinese 

workers exploring the relationship with performance" 

 يعملون لعاملين صددينيين  اإيجابيالمال النفسددي  رأسختبار العلقة بين اهدفت الدراسددة إلى  

جمع  وتم تحقي  هدف الدراسدددددة من خلل  ،في مصدددددنع كبير مملوك للحكومة وسدددددا الصدددددين

سددددددددددددددتخددام المنهج امفردة حيد  تم  422صددددددددددددددينيين قوامهدا ال العداملينعيندة من البيدانات من 

فاؤل والت األملللعمال من  اإيجابيةالحالة النفسددية  أنالنتائج إلى  أشددارتوعليه فقد  ،المسددحي

 ا معإيجابيالمال النفسي ترتبا  رأسمكونة  عندما تتحد معا منفصلة أوسواء بصورة  والمرونة

 .العاملين أداءمستو  
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5) (Larson, 2004  ( study: "Positive psychological capital: a 

comparison with human and social capital and analysis of training 

intervention" 

 المددددددددددال النفسددددددددددي متمثلددددددددددة  رأسالعلقددددددددددة بددددددددددين مكونددددددددددات إلددددددددددى بيددددددددددان دراسددددددددددة الهدددددددددددفت 

بصدددددددددددددددورة مجتمعدددددددددددددددة وكدددددددددددددددل  والمروندددددددددددددددة(والتفددددددددددددددداؤل والكفددددددددددددددداءة الذاتيدددددددددددددددة  )األمدددددددددددددددل ي

كمددددددددددا  ،التنظيمددددددددددياإلتددددددددددزام لددددددددددى حددددددددددده مددددددددددع كددددددددددل مددددددددددن الرضددددددددددا الددددددددددوظيفي و مكددددددددددون ع

 ولتحقيددددددددددد  ،المدددددددددددال النفسدددددددددددي رأستناولدددددددددددت تحليدددددددددددل القيمدددددددددددة المضدددددددددددافة التدددددددددددي يقددددددددددددمها 

تددددددددددم دراسددددددددددة عينددددددددددة مقدددددددددددراها  حيدددددددددد سددددددددددتخدام المددددددددددنهج المسددددددددددحي اتددددددددددم  هددددددددددذا الهدددددددددددف

توصددددددددددددلت الدراسددددددددددددة  .فددددددددددددي نبراسددددددددددددكا فددددددددددددي منظمددددددددددددات صددددددددددددناعية العدددددددددددداملينمددددددددددددن  74

المدددددددددددال النفسدددددددددددي  رأسبدددددددددددين مكوندددددددددددات  رتبددددددددددداطدرجدددددددددددة اإ فدددددددددددي رتفددددددددددداعا ى وجدددددددددددودإلددددددددددد

التنظيمدددددددددددي مقارندددددددددددة اإلتدددددددددددزام بصدددددددددددورة مجتمعدددددددددددة مدددددددددددع كدددددددددددل مدددددددددددن الرضدددددددددددا الدددددددددددوظيفي و 

كدددددددددددل  األربعدددددددددددةالمدددددددددددال النفسدددددددددددي  رأسكدددددددددددل مكدددددددددددون مدددددددددددن مكوندددددددددددات  رتبددددددددددداطابدرجدددددددددددة 

 على حدة مع هذه المتغيرات.
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 بقة ما الذي يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السا 2.2.3

ي ف العاملينوأداء  يجابياإبين رأس المال النفسدددددددددي  الباحثة في هذه الدراسدددددددددة بدراسدددددددددة العلقة تقوم

ن حي  تعتبر هذه الدراسدددددددة م ،جنوي الضدددددددفة الغربية العاملةالتقليدية العامة  الجامعات الفلسدددددددطينية

 فلسددطين بشددكل عاملتي تمت دراسددتها في افي هذا المجال  - بحدود علم الباحثة – الدراسددات الرائدة

 .وبالجامعات الفلسطينية بشكل خاص

 عبرت عنإن أهم أوجه التشددابه بين الدراسددة الحالية والدراسددات السددابقة هو أن جميع هذه الدراسددات 

لك ، وكدذ(المروندة، األمدل ،التفداؤل ذاتيدة،الكفداءة الد) رأس المدال النفسددددددددددددددي اإيجدابي بدأبعداده األربعده

مت عن راس المال النفسددددددي االيجابي باألبعاد األربعة سددددددابقة الذكر وقا الدراسددددددة الحالية فانها عبرت

 ايجابية الباحثة بإضددددددددافة بعد خام  وهو التوازن العاطفي، وفي معظم الدراسددددددددات تبين وجود علقة

 وأداء العاملين وكذلك في الدراسددة الحالية بغض النظر عن مسددتو  بين رأس المال النفسددي اإيجابي 

 العلقة.

أن أغلب تلك الدراسدددات عبرت عن رأس المال النفسدددي باحثة من خلل الدراسدددات السدددابقة الالحظت 

أما  ،خر  ودرسددت علقته بأمور أ ذاتية(الكفاءة ال ،المرونة ،األمل ،)التفاؤل بأبعاده األربعة يجابياإ

بعة وإضدددافة بعد أبعاده األر متمثلة  ب -يجابياإهذه الدراسدددة فسدددتدرس العلقة بين رأس المال النفسدددي 

حي  تم الحدي  عن البعد الخام  لرأس المال  ،العاملينمع أداء  –وهو التوازن العاطفي خام  

أو  العاملينلقته مع أداء حد لدراسددة عولم يتطرق أ ،(2011 ،في دراسددة )جرادات يجابياإالنفسددي 

 أمر آخر في فلسطين.أي 
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 مقدمة 1.3

وعينة الدراسة وكيف تم تحديدها مجتمع هجية الدراسة و بيان تفصيلي توضيحي لمنهذا الفصل  تناول

والمعالجات  ،الدراسدددددددددددة المسدددددددددددتخدمة وقياس صددددددددددددقها وثباتها باإضدددددددددددافة إلى عرض أداة  ،ختيارهاوا

 اإحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

 منهج الدراسة 2.3

حي  من خلل المنهج المذكور  ،ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقي  أهداف الدراسةإ

في الجامعات  العاملينبأداء  يجابياإتحاول الباحثة وصددددددددددددددف وتحليل علقة رأس المال النفسددددددددددددددي 

ة تر  الباحثة أن هذا المنهج هو األنسددب لموضددوع الدراسدد ،جنوي الضددفة الغربية العاملةالفلسددطينية 

 ،حي  أن المنهج الوصدددددفي التحليلي يسدددددتخدم في دراسدددددة الظواهر واألحداث من حي  خصدددددائصدددددها

و لك من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من  ،والعوامل المؤثرة في  لك ،وعلقاتها ،أشدددددددددددددكالها

)عليان  ج وتعميمات تسدددددددداعد في فهم الواقع وتطويرهحي  المحتو  والمضددددددددمون والوصددددددددول إلى نتائ

 (.2013 ،وغنيم
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 مصادر جمع البيانات 3.3

 :البيانات على مصدرين أساسين هماعتمدت الباحثة في جمع إ 

 المصادر الثانوية .1

 ،شتملت هذه المصادر على األدي النظري والدراسات السابقة  ات الصلة بموضوع الدراسةا

طلع على العديد من البحوث والمقاالت العلمية ورسددائل الماجسددتير حي  قامت الباحثة باإ

طلع على المؤتمرات  ات الصددددددددددددددلددة كمددا قددامددت بدداإ ،والكتددب والمجلت العددالميددة والعربيددة

بية ر وموقع وزارة الت ،لكترونيةاحثة بتصفح العديد من المواقع اإوقامت الب ،بموضوع الدراسة

 لكترونية للجامعات الفلسطينية وغيرها من المواقع المهمة.العالي والمواقع اإوالتعليم 

 المصادر األولية .2

 تمثلت المصادر األولية فيما يلي:

 ،حي  صددممت خصدديصددا  لهذا الغرض ،تعتبر اإسددتبانة األداة الرئيسددية للدراسددة اإلسططتبانة:

إداري أكدداديمي( في الجددامعددات  ،أكدداديمي ،)إداري  العدداملينعلى قددامددت البدداحثددة بتوزيعهددا و 

 جنوي الضفة الغربية. العاملةالتقليدية العامة  الفلسطينية

من  إليهدداالنتددائج التي توصددددددددددددددلددت  لبدداحثددة بعمددل أربعددة مقددابلت لمقددارنددةقددامددت االمقابالت: 

عايد  د. في جامعة الخليل  عميد كلية الزراعةمع حي  قامت بعمل مقابلة  ،سددددددددددددددتبانةاال

كما قامت بعمل مقابلة مع  ،لخليلدكتور لغة عربية في جامعة ا شددددويكيهشددددام  ود. سددددلمة

مقابلة مع و  ،في جامعة بوليتكنك فلسدددددطين محمد أبو اسدددددنينة مدير قسدددددم الموارد البشدددددرية .أ

 كلينيكي..عيسى جرادات وهو دكتور علم نف  إد
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 مجتمع الدراسة 4.3

ية ات الفلسددددطينوأكاديميين إداريين في الجامعتكون مجتمع الدراسددددة من جميع اإداريين واألكاديميين 

كما هو موضددددح في  2018\2017جنوي الضددددفة الغربية في العام الدراسددددي  العاملةالتقليدية العامة 

ع حي  تم الحصدددددول على هذه األعداد من موق ،مفردة (1209) الجدول التالي والبالغ عددهم حوالي

 ( 6 ملح  رقم) رة التربية والتعليم العالي. وزا

 ربية.توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الجامعات الفلسطينية التقليدية العامة العاملة جنوي الضفة الغ 1.3جدول
 ن أكاديميون إداريو ،اإلداريين ،عدد األكاديميين الجامعة

 606 الخليل

 288 بوليتكنك فلسطين

 315 جامعة بيت لحم

 1209 المجموع
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 عينة الدراسة 5.3

 ( فردا  من األكددداديميين واإداريين واألكددداديميين اإداريين في الجدددامعدددات291تكوندددت العيندددة من )

سدددديم حي  تم تق ،ختيارهم بطريقة عشددددوائية طبقيةتم ا ،الفلسددددطينية التقليدية العامة في الضددددفة الغربية

عشوائية من  ثم تم سحب عينة ،مجتمع الدراسة إلى ثلثة طبقات حي  تمثل كل جامعة طبقة واحدة

عتماد في تحديد حجم العينة في كل طبقة على و موضح بالجدول أدناه. حي  تم االكل طبقة كما ه

وأورده )المعاني وآخرون،  (Krejcie &Morgan, 1970جدول الذي وضعه كريجيسي ومورجان )ال

 .(5)ملح  رقم  %5به هو فتراض هامش الخطأ المسموح وبا (2011

 الدراسةعينة  (2.3جدول رقم )
 مجتمع الدراسة اسم الجامعة

(N) 

(𝑁\∑𝑁) ∗ ∑𝑛 
 

 عينة الدراسة)عدد االستبانات الموزعة(

 عدد االستبانات المستردة

 143  146 606 جامعة الخليل

جامعددددددددددددددددددددددددددة بوليتكنددددددددددددددددددددددددددك 

 فلسطين

288 69 69 

 75 76 315 جامعة بيت لحم

 1209 291 287 (∑Nالمجموع)
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Nالدراسة لكل طبقة ع: مجتم. 

N∑: ع الدراسة الكلي.مجتم 

n∑ : بقه.عينة الدراسة من كل ط عمجمو 

فراد ويبين الجدول التالي توزيع أ ،وبعد إتمام عملية جمع البيانات تم إجراء التحليل اإحصددددددددددددددائي لها

 العينة حسب المتغيرات الديموغرافية:

 ( توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية3.3جدول)

 العدد البدائل المتغيرات

 144  كر الجن 

 143 أنثى

 39 فأقل. سنة 30  العمر

 98 سنة. 31-40

 97 سنة. 41-50

 53 فأكثر. -51

 107 دكتوراه. المؤهل العلمي

 126 ماجستير

 50 بكالوريوس

 4 دبلوم
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 210 أكاديمي  الموقع الوظيفي

 58 إداري 

 19 أكاديمي إداري 

فدددددددددددددي عددددددددددددددد سدددددددددددددنوات الخبدددددددددددددرة 

 الوظيفة الحالية

 80 سنوات 5أقل من 

 128 سنوات 6-10

 70 سنة 11-15

 9 سنة فأكثر 16

 143 الخليل الجامعة

 69 بوليتكنك فلسطين

 75 بيت لحم

 

 أداة الدراسة 6.3

 يجابياإسددددددتبانه لقياس علقة رأس المال النفسددددددي اف الدراسددددددة قامت الباحثة بتصددددددميم التحقي  أهد

طلع على و لك بعد اإ ،جنوي الضدددددددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددددطينية  العاملينبأداء 

سددددددددتبانة على مجموعة من ثم قامت بعرض اال ،أدبيات الدراسددددددددة من كتب ورسددددددددائل جامعية وأبحاث

المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصددددح واإرشدددداد وبعد األخذ بجميع النصددددائح واإرشددددادات من 
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وتكونت  ،اللزمة للدراسددددددةعلى أفراد العينة لجمع البيانات  سددددددتبانةكمين قامت الباحثة بتوزيع اإالمح

 :من ثلثة أجزاءاإستبانة 

 مقدمة عامة لتعري  المبحوثين بأهداف الدراسدة ودورهم في المسداهمة الجزء األول :

 في إنجاح الدراسة.

 العمر ،وتضددددددددددمنت المتغيرات التالية: الجن  الجزء الثاني: معلومات شددددددددددخصددددددددددية، 

الجامعة  ،عدد سدددددددددنوات الخبرة في الوظيفة الحالية ،الموقع الوظيفي ،المؤهل العلمي

 التي يعمل بها.

 رأس المال  :سدديين وهماشددتملت على محوريين أسدداالجزء الثال : محاور اإسددتبانة وا

فقرة ( 46شددددددددددددددتملت هذه المحاور على )حي  ا ،العاملينوأداء  يجابياإالنفسددددددددددددددي 

 مقسمة على المحوريين كاآلتي:

 فقرة. 31ويتكون من  يجابياإرأس المال النفسي  المحور األول:

 فقرة. 15ويتكون من  العاملينأداء  المحور الثاني:

عطيت أ حي   ،(point Likert scale-5) كما واسددددددددددددددتخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسددددددددددددددي

، إجابة )نوعا  ما( ثلث درجاتو  ،إجابة )مواف ( أربع درجاتو ، بشدددددددة( خم  درجاتجابة)مواف  اإ

 .)غير مواف  بشدة( درجة واحدة إجابةو  ،إجابة )غير مواف ( درجتينو 
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 صدق أداة الدراسة 7.3

لى مجموعة من المحكمين من  وي للتأكد والتحق  من صدددق أداة الدراسددة  قامت الباحثة بعرضددها ع

حي  أبد  المحكمين ملحظاتهم وآرائهم  ،مة فقراتها وشددددددددموليتهاللتأكد من مد  ملءختصدددددددداص اإ

على ملحظددات جميع المحكمين بدددون  ثم قددامددت البدداحثددة بتعددديددل فقرات أداة الدددراسددددددددددددددددة بندداء   ،فيهددا

 ( يمثل قائمة بأسماء المحكمين.2) استثناء. انظر الملح  رقم

 ثبات أداة الدراسة 8.3

ة طبقت على عينسدددددددددتقرار في النتائج التي تعطيها إ ا ما نه درجة اإتسددددددددداق واإبأ يعرف ثبات األداة 

 (.Sekaran, 2006) من مرة في ظروف تطبيقه متشابهةمن الممتحنين أكثر 

ألفا و لك لحسدددددددداي  سددددددددتخدام معادلة كرونباخم التحق  من ثبات أداة الدراسددددددددة باوفي هذه الدراسددددددددة ت

 اإحصددددددددائيةسددددددددتخدام برنامج الحزمة من محاور األداة و لك بإ لكل محورتسدددددددداق الداخلي اإ معامل

 :أدناه(  وقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول SPSSجتماعية )للعلوم اإ

 (: معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة4.3جدول رقم )

 الثبات ألفا كرونباخ معاملقيمة  عدد الفقرات المجال

 0.85 31 النفسيرأس المال 

 0.87 15 العاملينأداء 

 0.88 46 الدرجة الكلية ألداة الدراسة
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الثبات  معاملحي  بلغت قيمة  ،درجة ثبات أداة الدراسدددددددددددددددة عالية أنيلحظ من الجدول السددددددددددددددداب  

من  %88سدددددددددترجاع ما نسدددددددددبته اة الدراسدددددددددة المسدددددددددتخدمة قادرة على اأد أن أي ،0.88كرونباخ ألفا 

هذا ت الثبات المستخرجة لمعاملوتعتبر  ،أخر  سددددددددددددتخدامها وتوزيعها مرة ا إعادةالبيانات فيما لو تم 

 القياس مناسبة وتفي ألغراض الدراسة.

 للبيانات اإلحصائيةالمعالجة  9.3

ج سدددددتخدام برنامالحاسدددددوي با إلى إدخالهاتم  ،قامت الباحثة بجمع بيانات الدراسدددددة ومراجعتها أنبعد 

 أيمعينة  أرقام بإعطائهاللحاسددددددددددددددوي  إدخالها( وتم SPSS) جتماعيةللعلوم اإ اإحصددددددددددددددائيةالرزم 

 إجابةو  ،)مواف  بشددددددددددددددددة( خم  درجات جابةعطيت اإأ رقمية حي   إلىاللفظية  اإجاباتبتحويل 

)غير  إجابةو  ،مواف ( درجتينإجابة )غير و  ،)نوعا  ما( ثلث درجات إجابةو  ،)مواف ( أربع درجات

 حي  انه كلما زادت الدرجة زاد مستو  رضا المبحوثين عن الفقرات. .مواف  بشدة( درجة واحدة

المئوية والمتوسدددددطات الحسدددددابية والنسدددددب  األعدادسدددددتخراج بيانات بالل اإحصدددددائيةوقد تمت المعالجة 

الثبات  معاملو  ،بيرسددددددددددددددون  رتباطاإ معاملو  ،المعيارية لكل فقرة من فقرات اإسددددددددددددددتبانة اإنحرافاتو 

 one way analysis of) األحدددادي( واختبدددار تحليدددل التبددداين T-testلفدددا واختبدددار )كرونبددداخ أ

variance.) 
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 مقدمة  1.4

الباحثة عن موضددددوع الدراسددددة وهو  النتائج الدراسددددة، التي توصددددلت إليه تضددددمن هذا الفصددددل عرضددددا  

جنوي  العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددددطينية  العاملينعلى أداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسدددددددددددددي "

، أداة الدراسدددددددة " وبيان علقة كل من المتغيرات من خلل اسدددددددتجابة أفراد العينة علىالغربية الضدددددددفة

د وتحليل البيانات اإحصائية التي تم الحصول عليها. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفرا

 :اآلتيعتماد المقياس الوزني ا راسة تم عينة الد

 مد  متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 مرتفعة
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 نتائج أسئلة الدراسة  2.4

 : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1.2.4

 ؟يةالغرب الضفة جنوب العاملة الفلسطينية الجامعات في يجابياإل النفسي المال واقع رأسما 

المعيارية  اإنحرافاتو  ،قامت الباحثة بحسدددددددددداي المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية ،عن هذا السددددددددددؤال جابةلإل

 النفسددددددددي المال رأس واقع التي تعبر عن سددددددددتبانةاإأفراد عينة الدراسددددددددة على مجاالت   إسددددددددتجابات

 يوضح  لك: (1.4والجدول ) الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في يجابياإ

فسددددي واقع رأس المال النأفراد عينة الدراسددددة لمجاالت   إسددددتجاباتالمعيارية  اإنحرافات(: المتوسددددطات الحسددددابية و 1.4جدول )

 .جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  يجابياإ

المتوس   المجال
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 متوسطة 0.41 2.58 )الثقة(الكفاءة الذاتية 1
 متوسطة 0.42 3.09 األمل 2
 متوسطة 0.44 3.20 التفاؤل 3
 متوسطة 0.50 3.43 المرونة 4
 متوسطة 0.58 3.19 التوازن العاطفي 5
 متوسطة 0.24 3.29 الدرجة الكلية 

  إسدددتجاباتالمعيارية  اإنحرافاتعن المتوسدددطات الحسدددابية و  ( الذي يعبر1.4ويلحظ من الجدول )

 العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددطينية  يجابياإواقع رأس المال النفسدددددددددي أفراد عينة الدراسدددددددددة لمجاالت 

 إنحرافو  (3.29بلغ )أن المتوسدددا الحسدددابي للدرجة الكلية و  جميعها متوسدددطةجنوي الضدددفة الغربية 
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في الجامعات الفلسددددددددددددددطينية  يجابياإواقع رأس المال النفسددددددددددددددي ( وهذا يدل على أن 0.24معياري )

 متوسطة.جاء بدرجة  جنوي الضفة الغربية العاملة

 :(الثقة)الذاتية الكفاءة( أ

 مجال الكفاءةأفراد عينة الدراسددددددة على  واإنحرافات المعيارية إسددددددتجابات ،الحسددددددابيةالمتوسددددددطات  

 يوضح  لك: (2.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في الذاتية

 امعاتالج في الذاتية الكفاءةأفراد عينة الدراسدددة لمجال  لحسدددابية واإنحرافات المعيارية إسدددتجابات(: المتوسدددطات ا2.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 مرتفعة 0.81 3.91 عامل مع مختلف سلوكيات الناس دون تمييزأت

 مرتفعة 0.84 3.91 مع المشاكل. التعاملفي أشعر بالثقة 

 متوسطة 0.85 3.77 المساعدة في وضع األهداف التي تتعل  بمجال عمليأشعر بثقة في 

 متوسطة 0.85 3.63 شعر بثقة عند تقديم المعلومات للزملء في العمل.أ

 متوسطة 1.12 3.43 جتماعات دون تخوفأتمكن من عرض مقترحاتي في اإ

 متوسطة 1.13 2.86 أجد نفسي في هذا الوقت في  روة النجاح في العمل

 متوسطة 0.41 3.59 الدرجة الكلية

لمجال المعيارية  اإنحرافاتو  ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية2.4ويلحظ من الجدول )

أن المتوسا الحسابي للدرجة  ،الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في الكفاءة الذاتية
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 الكفاءة الذاتية ( وهذا يدل على أن0.41معياري ) إنحراف( و 3.59بلغ ) الكفاءة الذاتيةالكلية لمجال 

( أكثر تمييز دون  الناس سددددددددددددددلوكيات مختلف مع تعاملأمتوسددددددددددددددطة، حي  كانت الفقرة )جاء بدرجة 

 في نفسي أجد(، بينما كانت الفقرة )0.81معياري ) ( وإنحراف3.91الفقرات أهمية بمتوسا حسابي )

معياري  ( وإنحراف2.86رات أهمية بمتوسا حسابي )أقل الفق (العمل في النجاح  روة في الوقت هذا

(1.13.) 

 :األمل( ب

 فياألمل مجال أفراد عينة الدراسدددة على  إسدددتجاباتالمعيارية  اإنحرافاتو  ،المتوسدددطات الحسدددابية 

 يوضح  لك: (3.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 سطينيةالفل الجامعات األمل فيأفراد عينة الدراسة لمجال  إستجاباتالمعيارية  اإنحرافاتالحسابية و (: المتوسطات 3.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 تعامل مع مشكلت العمل بمثابرة مستمرة الستكشاف مسبباتهاأ
 متوسطة 1.02 3.45

 هنالك بدائل لعلج أي مشكلة
 متوسطة 1.16 3.31

 في الوقت الحالي أحق  أهداف عملي التي أضعها لنفسي
 متوسطة 1.03 3.28

 فكار الجديدةاأل بأهميةاالخرين  إقناعبذل جهدي أ
 متوسطة 1.19 3.09

 ةحتى لو كانت نتائجها تتضمن مجازفذل جهدي في التجاري الجديدة أب
3.04 1.27 

 متوسطة

 مور غير مستقرةع األفضل في العمل عندما تكون األتوقأ
 متوسطة 1.18 2.76
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 نني سأحق  طموحاتي في العمل بشكل دائميكون لدي أمل بأ
 متوسطة 1.03 2.72

 متوسطة 0.42 3.09 الدرجة الكلية

لمجال المعيارية  اإنحرافاتو  ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية3.4ويلحظ من الجدول )

ة أن المتوسدددا الحسدددابي للدرجة الكلي ،الغربية الضدددفة جنوي العاملة الفلسدددطينية الجامعات في األمل

متوسددددطة، جاء بدرجة  األمل ( وهذا يدل على أن0.42معياري ) إنحراف( و 3.09بلغ ) األمللمجال 

( أكثر الفقرات مسددددبباتها سددددتكشددددافإ مسددددتمرة بمثابرة العمل مشددددكلت مع تعاملأحي  كانت الفقرة )

 ننيبأ أمل لدي يكون (، بينما كانت الفقرة )1.02معياري ) إنحراف( و 3.45أهمية بمتوسدددا حسدددابي )

 إنحراف( و 2.72( أقل الفقرات أهمية بمتوسدددددددا حسدددددددابي )دائم بشدددددددكل العمل في طموحاتي سدددددددأحق 

 (.1.03معياري )

 :التفاؤل( ج

 يفالتفاؤل مجال أفراد عينة الدراسددة على  إسددتجاباتالمعيارية  اإنحرافاتو  ،المتوسددطات الحسددابية 

 يوضح  لك: (4.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 الجامعات التفاؤل فيأفراد عينة الدراسددددددددددة لمجال  إسددددددددددتجاباتالمعيارية  اإنحرافات(: المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية و 4.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 الى حد ما في عملي. ر  نفسي ناجحا  من الصواي أن أ
 مرتفعة 0.74 3.91
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 لى تحقي  األهداف الحالية في العملإجد عدة طرق للوصول أ
 متوسطة 1.04 3.47

 مور المتعلقة بعمليالمضيئة من األأنظر الى الجوانب 
 متوسطة 0.87 3.37

 مع حاالت اللتأكد في العمل التعاملأتمكن من 
 متوسطة 1.03 3.05

 ساس النجاحأن العمل الصعب هو أأشعر 
 متوسطة 1.01 2.72

نه لن ء سيء في عملي، يكون لدي تفاؤل بأتوقع حدوث شيعندما أ
 0.88 2.69 دثيح

 متوسطة

 متوسطة 0.44 3.20 الكليةالدرجة 

لمجال المعيارية  اإنحرافاتو  ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية4.4ويلحظ من الجدول )

لية أن المتوسددا الحسددابي للدرجة الك ،الغربية الضددفة جنوي العاملة الفلسددطينية الجامعات فيالتفاؤل 

جددداء بددددرجدددة  التفددداؤل على أن ( وهدددذا يددددل0.44معيددداري ) إنحراف( و 3.20بلغ ) التفددداؤللمجدددال 

( أكثر الفقرات عملي في ما حد الى ناجحا نفسددي ر  أ نأ الصددواي منمتوسددطة، حي  كانت الفقرة )

 حدوث توقعأ عندما(، بينما كانت الفقرة )0.74معياري ) إنحراف( و 3.91أهمية بمتوسددددددا حسددددددابي )

( 2.69أهمية بمتوسا حسابي )( أقل الفقرات يحدث لن نهبأ تفاؤل لدي يكون ، عملي في سيء شيء

 (.0.88معياري ) إنحرافو 

 :المرونة (د

 في مجال المرونةأفراد عينة الدراسة على  إستجاباتالمعيارية  اإنحرافاتو  ،المتوسطات الحسابية 

 يوضح  لك: (5.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات
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 الجامعات المرونة فيأفراد عينة الدراسددددددددددة لمجال  إسددددددددددتجاباتالمعيارية  اإنحرافاتو (: المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية 5.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 سلوكيات زملئي في العملمختلف مع  التعاملستطيع أ
 مرتفعة 0.86 3.71

شياء تتعل  التعامل في الوقت نفسه مع عدة أنه يمكنني بأأشعر 
 0.91 3.61 بوظيفتي.

 متوسطة

 جهاد في عمليتردد وبسهولة مع جوانب الضغا واإبل  ملاتعأ
 متوسطة 0.98 3.42

 تقليل من المشاعر السلبيةلأعمل بجهد ل
 متوسطة 0.82 3.36

 أمتلك قدرة على تحمل المواقف الصعبة
 متوسطة 0.84 3.27

 لي، يكون لدي القدرة على تجاوزه في عم واجه عائقا  عندما أ
 متوسطة 0.99 3.21

 متوسطة 0.50 3.43 الدرجة الكلية

لمجال المعيارية  اإنحرافاتو  ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية5.4ويلحظ من الجدول )

لية أن المتوسا الحسابي للدرجة الك ،الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في المرونة

بدددرجددة  تجدداء المرونددة ( وهددذا يدددل على أن0.50معيدداري ) إنحراف( و 3.43بلغ ) المرونددةلمجددال 

( أكثر الفقرات العمل في زملئي سلوكيات مختلف مع التعامل ستطيعأمتوسطة، حي  كانت الفقرة )

 في عائقا   واجهأ عندما(، بينما كانت الفقرة )0.86معياري ) إنحراف( و 3.71أهمية بمتوسا حسابي )

معياري  إنحراف( و 2.21( أقل الفقرات أهمية بمتوسدددا حسدددابي )تجاوزه على القدرة لدي يكون ، عملي

(0.99.) 
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 :العاطفي التوازن  (هط

 التوازن مجال أفراد عينة الدراسددددددة على  إسددددددتجاباتالمعيارية  اإنحرافاتو  ،المتوسددددددطات الحسددددددابية 

 يوضح  لك: (6.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات فيالعاطفي 

 امعاتالج العاطفي في التوازن أفراد عينة الدراسة لمجال  إستجاباتالمعيارية  اإنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 6.4جدول )

 .األهميةالغربية مرتبة حسب  الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 الدرجة

 أعمل على تخصيك وقت لنفسي أمارس فيه الهواية التي أحبها
 مرتفعة 1.05 3.72

 تراحهمأشارك زملئي وزميلتي في العمل أفراحهم وأ
 متوسطة 0.95 3.64

 خصك وقت لعائلتيأ
 متوسطة 0.96 3.43

 ويملؤها الحب والود المتبادلسرتي متوازنة علقتي مع أ
 متوسطة 1.04 3.33

على الحب والود والتفاهم  علقتي مع الشريك)الزوج او الزوجة( قائمة
 0.99 3.13 الكبير

 متوسطة

سرتي حولي جهني مشكلة ولو صغيرة يلتف جميع أفراد أعندما توا
 0.94 2.87 للمساعدة والمساندة.

 متوسطة

 متوسطة 0.58 3.19 الدرجة الكلية

لمجال المعيارية  اإنحرافاتو  ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية6.4ويلحظ من الجدول )

أن المتوسدددددددا الحسدددددددابي  ،الغربية الضدددددددفة جنوي العاملة الفلسدددددددطينية الجامعات فيالعاطفي  التوازن 

 على أن( وهددذا يدددل 0.58معيدداري ) إنحراف( و 3.19بلغ ) العدداطفي التوازن للدددرجددة الكليددة لمجددال 
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 أمارس لنفسددي وقت تخصدديك على أعملمتوسددطة، حي  كانت الفقرة )جاء بدرجة  العاطفي التوازن 

(، 1.05معياري ) إنحراف( و 3.72( أكثر الفقرات أهمية بمتوسددددددددددا حسددددددددددابي )أحبها التي الهواية فيه

 للمسددددددداعدة حولي سدددددددرتيأ فرادأ جميع يلتف صدددددددغيرة ولو مشدددددددكلة تواجهني عندمابينما كانت الفقرة )

 (.0.94معياري ) إنحراف( و 2.87( أقل الفقرات أهمية بمتوسا حسابي )والمساندة

 : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  2.2.4

 ؟الغربية الضفة جنوب العاملة الفلسطينية الجامعات في العاملينمستو  أداء ما 

المعيارية  اإنحرافاتو  ،قامت الباحثة بحسدددددددددداي المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية ،عن هذا السددددددددددؤال جابةلإل

 في العاملينأداء  مسدددددددتو   التي تعبر عن اإسدددددددتبانةأفراد عينة الدراسدددددددة على مجاالت  إسدددددددتجابات

 يوضح  لك: (7.4الغربية والجدول ) الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 في العاملين أداء مسدددتو  أفراد عينة الدراسدددة لمجاالت   إسدددتجاباتالمعيارية  اإنحرافات(: المتوسدددطات الحسدددابية و 7.4جدول )

 .الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

المتوس   المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 متوسطة 0.43 3.36 عناصر تتعلق بشخصية الفرد 1
 متوسطة 0.50 3.51 اثناء القيام بالوظيفة عناصر تتعلق بسلوك الفرد 2
 مرتفعة 0.76 3.71 معدالت االداء 3
 متوسطة 0.48 3.51 الدرجة الكلية 

        في  نالعامليأفراد عينة الدراسة لمجاالت مستو  أداء   إستجاباتالمعيارية  اإنحرافات: المتوسطات الحسابية و (4.7)جدول  
 .جنوي الضفة الغربية العاملةالجامعات الفلسطينية 
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سدددتجابات نحرافات المعيارية إيعبر عن المتوسدددطات الحسدددابية واإ ( الذي7.4الجدول )ويلحظ من 

 الضددددفة جنوي العاملة الفلسددددطينية الجامعات في العاملين أداء مسددددتو  أفراد عينة الدراسددددة لمجاالت 

( 0.48نحراف معياري )إ( و 3.51أن المتوسا الحسابي للدرجة الكلية بلغ )و  جميعها متوسطة الغربية

 جاء الغربية الضددفة جنوي العاملة الفلسددطينية الجامعات في العاملين أداء مسددتو  وهذا يدل على أن 

 متوسطة.بدرجة 

 :الفرد بشخصية تتعلق عناصر (أ

مجال شدددخصدددية سدددتجابات أفراد عينة الدراسدددة على نحرافات المعيارية إواإ ،المتوسدددطات الحسدددابية 

 يوضح  لك: (8.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في الفرد

 تالجامعا في الفرد شددخصدديةسددتجابات أفراد عينة الدراسددة لمجال نحرافات المعيارية إ(: المتوسددطات الحسددابية واإ8.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 ضافيا  ا  إملك وقتز أعمالهم إ ا كنت أنجاأساعد اآلخرين في إ
 متوسطة 0.92 3.55

 تقديم مقترحات خاصة بتطوير العمل أعمل على 
 متوسطة 0.84 3.55

 اقوم بتطوير قدراتي لتتناسب مع العمل 
 متوسطة 1.02 3.27

 بتكر طرق جديدة لتسهيل العملأ
 متوسطة 0.98 3.22

قوم بعرض ومناقشة أي أفكار جديدة مع زملئي واإدارة  لتطوير أ
 1.01 3.21 العمل

 متوسطة
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 متوسطة 0.43 3.36 الدرجة الكلية

لمجال نحرافات المعيارية واإ ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية8.4ويلحظ من الجدول )

 أن المتوسا الحسابي للدرجة ،الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في شخصية الفرد

 شخصية الفرد ( وهذا يدل على أن0.43نحراف معياري )إ( و 3.36بلغ ) شخصية الفردالكلية لمجال 

 ا  وقت ملكأ كنت  اإ عمالهمأ  نجازإ في االخرين سدددددددددددددداعدأمتوسددددددددددددددطة، حي  كانت الفقرة )جاء بدرجة 

 (، بينما كانت الفقرة0.92نحراف معياري )( وإ3.55( أكثر الفقرات أهمية بمتوسدددا حسدددابي )ا  ضدددافيإ

رات أهميددة ( أقددل الفقالعمددل لتطوير  واإدارة زملئي مع جددديدددة أفكددار أي ومندداقشددددددددددددددددة بعرض قومأ)

 (.1.01نحراف معياري )( وإ3.32بمتوسا حسابي )

 :بالوظيفة القيام ناءأث الفرد بسلوك تتعلق عناصر (ب

 ردالف سلوكمجال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على واإ ،المتوسطات الحسابية 

ضح يو  (9.4، والجدول )الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في بالوظيفة القيام اثناء

  لك:

 مالقيا ثناءأ الفرد سدددددددلوكسدددددددتجابات أفراد عينة الدراسدددددددة لمجال نحرافات المعيارية إ(: المتوسدددددددطات الحسدددددددابية واإ9.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات بالوظيفة في

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 حترم مواعيد الدوام الرسميةأ
 مرتفعة 0.71 3.92
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 حب العمل ضمن فري أ
 متوسطة 0.87 3.62

 داخل العمل بشكل جيد.ولوياتي أعرف أن أحدد أ
 متوسطة 0.82 3.58

حل المشكلت التي تعترض سير ل إيجاد حلول سريعة وفعالة أحاول
 1.02 3.32 العمل

 متوسطة

 لدي القدرة على حل المشكلت التي تواجهني داخل العمل بسهولة.
3.32 1.02 

 متوسطة

 ستغلل وقت العملأحرص باستمرار على إ
 متوسطة 1.11 3.29

 متوسطة 0.50 3.51 الدرجة الكلية

لمجال نحرافات المعيارية واإ ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية9.4ويلحظ من الجدول )

أن  ،الغربية الضددددددددددددددفة جنوي العاملة الفلسددددددددددددددطينية الجامعات في بالوظيفة القيام ثناءأ الفرد سددددددددددددددلوك

نحراف إ( و 3.51بلغ ) بالوظيفة القيام ثناءأ الفرد سددددددددددلوكالمتوسددددددددددا الحسددددددددددابي للدرجة الكلية لمجال 

متوسدددددددددددطة، حي  جاء بدرجة  بالوظيفة القيام ثناءأ الفرد سدددددددددددلوك ( وهذا يدل على أن0.50معياري )

( وانحراف 3.92( أكثر الفقرات أهمية بمتوسددددددا حسددددددابي )الرسددددددمية الدوام مواعيد حترمأكانت الفقرة )

رات أهمية ( أقل الفقسددتغلل وقت العملعلى إ أحرص باسددتمرار(، بينما كانت الفقرة )0.71معياري )

 (.1.11نحراف معياري )( وإ3.29بمتوسا حسابي )

 :معدالت األداء (ج

 معدالتمجال سدددددتجابات أفراد عينة الدراسدددددة على نحرافات المعيارية إواإ ،المتوسدددددطات الحسدددددابية 

 يوضح  لك: (10.4) ، والجدولالغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في األداء
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 معاتالجا معدالت األداء في(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 10.4جدول )

 .الغربية مرتبة حسب األهمية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 الفقرات
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 في الوقت المحدد يالمطلوي من العملاقوم بإنجاز 
 مرتفعة 0.85 3.71

 لدي المعرفة بأهداف ومهام الوظيفة والقدرة على تنفيذها
 مرتفعة 0.84 3.69

 هداف المنوطة بي.أعمل على تحقي  األ
 مرتفعة 0.84 3.69

 مقارنة بما كان متوقعا   مقبوال  حجم ما تم إنجازهيكون 
 متوسطة 0.84 3.45

 مرتفعة 1.34 3.71 الكليةالدرجة 

لمجال نحرافات المعيارية واإ ،( الذي يعبر عن المتوسددددددددطات الحسددددددددابية10.4ويلحظ من الجدول )

جة أن المتوسا الحسابي للدر  ،الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات فياألداء  معدالت

 معدددالت ( وهددذا يدددل على أن1.34نحراف معيدداري )إ( و 3.71بلغ ) األداء معدددالتالكليددة لمجددال 

( المحدد الوقت في مني المطلوي العمل بإنجاز قومأمرتفعة، حي  كانت الفقرة )جاء بدرجة  األداء

 يكون (، بينما كانت الفقرة )0.85نحراف معياري )( وإ3.71أكثر الفقرات أهمية بمتوسددددددددا حسددددددددابي )

( 3.45رات أهمية بمتوسددددددددددددددا حسدددددددددددددددابي )الفق( أقل متوقعا   كان بما مقارنة مقبوال إنجازه تم ما حجم

 (.0.84نحراف معياري )وإ

 ختبار الفرضياتافحص و  3.2.4

 : األولى الرئيسيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 
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 بين رأس المال النفسطططططططي( α ≤0.05) عند مسطططططططتو  الداللة إحصطططططططائيةذو داللة يوجد عالقة  ال

 جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينأداء و  اإليجابي

على  أفراد عينة الدراسة إستجابات والداللة اإحصائية )ر( بيرسون  رتباطا معاملحساي قيمة  تم

ربية الغ الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في العاملين وأداء النفسي المال رأس العلقة بين

 ( يبين  لك:11.4والجدول )

ت في الجامعا العاملينرأس المال النفسدددددددي وأداء بين للعلقة  بيرسدددددددون والداللة اإحصدددددددائية رتباطا معامل(: 11.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة الغربية العاملةالفلسطينية 

 الداللة اإلحصائية االرتباط )ر( معاملقيمة  المتغيرات

 0.00 0.40  أداء العاملين  رأس المال النفسي

مسدددددتو  الداللة ، وبلغ (40.0)بيرسدددددون للدرجة الكلية  رتباطا معامل( أن 11.4يلحظ من الجدول )

 ينالعاملرأس المال النفسي وأداء  بين لذا توجد علقة ( وهي قيمة دالة إحصائيا ،0.00اإحصائية )

ن متوسطة بي ةإيجابي، وعليه فإن هناك علقة جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية 

 .جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينرأس المال النفسي وأداء 

 : األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية  

 (لثقةا) الكفاءة الذاتيةبين  (α ≤0.05) عند مسطططططتو  الداللة إحصطططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينوأداء 
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 على أفراد عينة الدراسددة  إسددتجابات)ر( والداللة اإحصددائية  بيرسددون  رتباطا معاملتم حسدداي قيمة 

ضدددددددددددفة جنوي ال العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددطينية  العاملينوأداء  )الثقة(الكفاءة الذاتية العلقة بين 

 ( يبين  لك:12.4والجدول )الغربية 

لجامعات افي  العاملينوأداء  (الثقة)بين الكفاءة الذاتية للعلقة  بيرسددددون والداللة اإحصددددائية رتباطا معامل(: 12.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة العاملةالفلسطينية 

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 0.00 0.24  أداء العاملين (الثقة)الذاتية الكفاءة

مسددددددددتو  الداللة ، وبلغ (0،24)للدرجة الكلية بيرسددددددددون  رتباطا معامل( أن 12.4يلحظ من الجدول )

 وأداء (الثقة)الكفاءة الذاتية بين  توجد علقةلذا  ،( وهي قيمة دالة إحصددددددددددددددائيا  0.00) اإحصددددددددددددددائية

وعليه فإن هناك علقة إيجابية  جنوي الضدددددددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددددطينية  العاملين

 ةالضدددددددف جنوي العاملة الفلسدددددددطينية الجامعات في العاملين وأداء (الثقة) الذاتية الكفاءةبين ضدددددددعيفة 

 .الغربية
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 : الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

في  ينالعاملوأداء  ملبين األ( α ≤0.05) عند مسطططتو  الداللة إحصطططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة

 جنوب الضفة الغربية العاملةالجامعات الفلسطينية 

 على أفراد عينة الدراسددة  إسددتجابات والداللة اإحصددائية )ر( بيرسددون  إرتباط معاملحسدداي قيمة  تم

ل والجدو  جنوي الضدددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددطينية  العاملينوأداء  ملاألالعلقة بين 

 ( يبين  لك:13.4)

نية في الجامعات الفلسدددددددطي العاملينوأداء  ملاأل للعلقة  بين بيرسدددددددون والداللة اإحصدددددددائية إرتباط معامل(: 13.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة الغربية العاملة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 0.00 0.29  أداء العاملين األمل

مسدددددددددتو  الداللة ، وبلغ (29.0)بيرسدددددددددون للدرجة الكلية  إرتباط معامل( أن 5.4يلحظ من الجدول )

في  العاملينوأداء  ملبين األ لذا توجد علقة ( وهي قيمة دالة إحصدددددددددددددددائيا ،0.00اإحصدددددددددددددددائية )

بين وعليه فإن هناك علقة إيجابية ضددددددددعيفة ، جنوي الضددددددددفة الغربية العاملةينية الجامعات الفلسددددددددط

 .الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في العاملين وأداءاألمل 
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 : الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

 ملينالعاوأداء بين التفاؤل  (α ≤0.05) عند مسطططططتو  الداللة إحصطططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة

 جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية 

على  أفراد عينة الدراسدددة إسدددتجابات)ر( والداللة اإحصدددائية  بيرسدددون  إرتباط معاملتم حسددداي قيمة 

والجدول  جنوي الضددددددددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسددددددددددددددطينية  العاملينالعلقة بين التفاؤل 

 ( يبين  لك:14.4)

ينية في الجامعات الفلسدددددددط العاملين أداءو  التفاؤل بينللعلقة  بيرسدددددددون والداللة اإحصدددددددائية رتباطا معامل(: 14.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة الغربية العاملة

 الداللة اإلحصائية )ر( رتباطاإل  معاملقيمة  المتغيرات

 0.00 0.19 العاملينأداء  التفاؤل

مسدددددددددتو  الداللة ، وبلغ (19.0)بيرسدددددددددون للدرجة الكلية  رتباطا معامل( أن 6.4يلحظ من الجدول )

في  العاملينأداء و بين التفاؤل  لذا توجد علقة ( وهي قيمة دالة إحصدددددددددددددددائيا ،0.00اإحصدددددددددددددددائية )

ضددددددددعيفة بين  ةإيجابي، وعليه فإن هناك علقة جنوي الضددددددددفة الغربية العاملةالجامعات الفلسددددددددطينية 

 .جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينو أداء التفاؤل 

 : الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

 العاملينأداء و بين المرونة ( α ≤0.05) عند مسططططتو  الداللة إحصططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة

 جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية 
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على  أفراد عينة الدراسدددة إسدددتجابات)ر( والداللة اإحصدددائية  بيرسدددون  رتباطا معاملتم حسددداي قيمة 

دول والج جنوي الضدددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسدددددطينية  العاملينأداء و العلقة بين المرونة 

 ( يبين  لك:15.4)

طينية في الجامعات الفلسددددد العاملينأداء و المرونة  للعلقة  بين بيرسدددددون والداللة اإحصدددددائية رتباطا معامل(: 15.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة الغربية العاملة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 0.00 0.25  أداء العاملين المرونة

مسدددددتو  الداللة ، وبلغ (0.25)بيرسدددددون للدرجة الكلية  رتباطا معامل( أن 15.4يلحظ من الجدول )

في  العاملينأداء و بين المرونة  لذا توجد علقة ( وهي قيمة دالة إحصدددددددددددددددائيا ،0.00اإحصدددددددددددددددائية )

بين وعليه فإن هناك علقة إيجابية ضددددددددعيفة ، جنوي الضددددددددفة الغربية العاملةالجامعات الفلسددددددددطينية 

 .الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات في العاملين وأداءالمرونة 

 : الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

داء أالعاطفي و  بين التوازن ( α ≤0.05) عند مسطططططتو  الداللة إحصطططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين

على  أفراد عينة الدراسدددة إسدددتجابات)ر( والداللة اإحصدددائية  بيرسدددون  رتباطا معاملتم حسددداي قيمة 

 ربيةجنوي الضددددددفة الغ العاملةفي الجامعات الفلسددددددطينية  العاملينأداء و العاطفي  العلقة بين التوازن 

 يبين  لك: (16.4والجدول )



88 
 

 في الجامعات العاملينأداء و  العاطفي التوازن  بينللعلقة  بيرسدددددددددددددون والداللة اإحصدددددددددددددائية رتباطا معامل(: 16.4جدول رقم )

 .جنوي الضفة الغربية العاملةالفلسطينية 

 الداللة اإلحصائية )ر( رتباطاإل  معاملقيمة  المتغيرات

 0.08 0.10 العاملينأداء  العاطفي التوازن 

مسدددددتو  الداللة ، وبلغ (10.0)بيرسدددددون للدرجة الكلية  رتباطا معامل( أن 16.4يلحظ من الجدول )

أداء و العاطفي  بين التوازن  لذا ال توجد علقة ( وهي قيمة غير دالة إحصدددددددددائيا ،0.08اإحصدددددددددائية )

 .جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين

 و  الداللةعند مست إحصائيةذو داللة توجد فروق ال : الرئيسية الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

(α ≤0.05 ) ةالفلسطططططططططيني الجامعات في العاملين بأداء يجابياإل النفسططططططططي المال رأس عالقةفي 

عاملة ية  جنوب ال فة الغرب ية )الضططططططططط تال  موقعالالعلمي،  الجنس، العمر، المؤهلتعز  المغيرات ال

 .(الحالية، الجامعة الوظيفة في الخبرة سنوات الوظيفي، عدد

 الجنس :أوالً 

سدددددتجابة أفراد عينة الختبار "ت" والمتوسدددددطات الحسدددددابية سدددددتخدام ااتم  ،لفحك الفرضدددددية الصدددددفرية

ت في الجامعا العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسدي حول  الدراسدة في إجابات المبحوثين

 :( يوضح  لك17.4والجدول ) ،تعز  إلى متغير الجن جنوي الضفة الغربية  العاملةالفلسطينية 

لنفسي اعلقة رأس المال العينة في إجابات المبحوثين حول ستجابة أفراد ج اختبار "ت" للعينات المستقلة ال(: نتائ17.4جدول )

 .تعز  إلى متغير الجن  جنوي الضفة الغربية العاملةينية في الجامعات الفلسط العاملينبأداء  يجابياإ
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 الجنس 
 العدد

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 "tقيمة"
مستو  
 الداللة

 285 0.25 2.64 144  كر

0.039 0.969 
 0.22 2.64 143 أنثى

(، 0.969اللة )ومستو  الد (،0,039) أن قيمة "ت" للدرجة الكلية( 17.4يتبين من خلل الجدول )

( في α≤ 0.05 ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) ال توجد فروق لذا  ؛(0.05من ) أكبروهي 

 ةالفلسطيني الجامعات في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة إجابات المبحوثين حول

 .تعز  إلى متغير الجن  الغربية الضفة جنوي العاملة

 .العمر: ثانياً 

سدددتجابة ( الOne Way ANOVA)سدددتخدام تحليل التباين األحادي اتم  ،لفحك الفرضدددية الصدددفرية

ينية في الجامعات الفلسددط العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددي أفراد عينة الدراسددة حول 

 : لك ( يوضح18.4والجدول ) ،العمرتعز  إلى متغير  جنوي الضفة الغربية العاملة

سددددددددتجابة أفراد العينة في متوسددددددددطات إجابات ال (One Way ANOVA) تحليل التباين األحادياختبار : نتائج (18.4)جدول

 تعز   ةجنوي الضدفة الغربي العاملةفي الجامعات الفلسدطينية  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسدي المبحوثين حول 

 .العمر متغير إلى

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستو  
 αالداللة 
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 0.043 3 0.128 بين المجموعات

 283 16.463 داخل المجموعات 0.532 0.734
0.058 

 286 16.592 المجموع

وهي ( 0,532)ومستو  الداللة ( 0,734) أن قيمة ف للدرجة الكلية(  18.4يلحظ من الجدول )

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05أكبر من مستو  الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة في متوسطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 .العمر متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 العلمي المؤهل :ثالثاً 

سدددتجابة ( الOne Way ANOVA)سدددتخدام تحليل التباين األحادي اتم  ،لفحك الفرضدددية الصدددفرية

ينية في الجامعات الفلسددط العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددي أفراد عينة الدراسددة حول 

 :( يوضح  لك19.4والجدول ) ،العلمي المؤهلر تعز  إلى متغي جنوي الضفة الغربية العاملة

ستجابة أفراد العينة في متوسطات إجابات المبحوثين إ (One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي  )(19.4)جدول

 تغيرم إلى تعز   جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسي حول 

 .العلمي المؤهل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستو  
 αالداللة 

 0.745 0.412 0.024 3 0.072 بين المجموعات
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 283 16.519 داخل المجموعات
0.058 

 286 16.592 المجموع

وهي  (0,745)ومستو  الداللة  (0,412) أن قيمة ف للدرجة الكلية( 19.4يلحظ من الجدول )

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05أكبر من مستو  الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة في متوسطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 .العلمي المؤهل متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 الوظيفي الموقع:رابعاً 

سدددتجابة ( الOne Way ANOVA)سدددتخدام تحليل التباين األحادي اتم  ،لفحك الفرضدددية الصدددفرية

ينية في الجامعات الفلسددط العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددي أفراد عينة الدراسددة حول 

 :( يوضح  لك20.4والجدول ) ،الوظيفي الموقعتعز  إلى متغير  جنوي الضفة الغربية العاملة

ستجابة أفراد العينة في متوسطات إجابات المبحوثين ال (One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي  )(20.4)جدول

 إلى تعز    جنوي الضدددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددطينية  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسدددددددددي حول 

 .الوظيفي الموقع متغير

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستو  
 αالداللة 

 0.071 2 0.142 بين المجموعات
1.225 0.295 

 0.058 284 16.450 داخل المجموعات
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 286 16.592 المجموع

وهي ( 0,295)ومستو  الداللة ( 1,225) أن قيمة ف للدرجة الكلية( 20.4الجدول )يلحظ من 

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05أكبر من مستو  الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة في متوسطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 .الوظيفي الموقع متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 الحالية الوظيفة في الخبرة سنوات عدد :خامساً 

سدددتجابة ( الOne Way ANOVA)سدددتخدام تحليل التباين األحادي إتم  ،لفحك الفرضدددية الصدددفرية

ينية في الجامعات الفلسددط العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددي أفراد عينة الدراسددة حول 

والجدول  عدد سددددددددددددنوات الخبرة في الوظيفة الحالية، تعز  إلى متغير جنوي الضددددددددددددفة الغربية العاملة

 :( يوضح  لك21.4)

سددتجابة أفراد العينة في متوسددطات إجابات المبحوثين ال (One Way ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي (21.4)جدول

تغير متعز  إلى  جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسي حول 

 .عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستو  
 αالداللة 

 0.063 3 0.190 بين المجموعات
1.092 0.353 

 0.058 283 16.402 داخل المجموعات
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 286 16.592 المجموع

( وهي أكبر 0.353( ومستو  الداللة )1.092أن قيمة ف للدرجة الكلية)( 21.4يلحظ من الجدول )

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05من مستو  الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة في متوسطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 الوظيفة في الخبرة سنوات عدد متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات

 الحالية

 الجامعةسادسًا: 

سدددتجابة ( الOne Way ANOVA)سدددتخدام تحليل التباين األحادي اتم  ،لفحك الفرضدددية الصدددفرية

ينية في الجامعات الفلسددط العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددي  أفراد عينة الدراسددة حول

 :( يوضح  لك22.4والجدول ) ،الجامعةتعز  إلى متغير  جنوي الضفة الغربية العاملة

سددتجابة أفراد العينة في متوسددطات إجابات المبحوثين ال (One Way ANOVAاألحادي ): نتائج تحليل التباين (22.4)جدول

تغير متعز  إلى  جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسي حول 

 .الجامعة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستو  
 αالداللة 

 0.042 2 0.084 بين المجموعات
0.725 0.485 

 0.058 284 16.507 داخل المجموعات
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 286 16.592 المجموع

وهي  (0,485)ومستو  الداللة ( 1,725) أن قيمة ف للدرجة الكلية( 22.4يلحظ من الجدول )

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05أكبر من مستو  الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة في متوسطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 .الجامعة متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية الجامعات
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 نتائج المقابلة: 

حيد  تم إجراء مقدابلت مع مددير دائرة  ،على المقدابلدة كدأداة من أدوات الددراسدددددددددددددددة ةالبداحثد تعتمددا 

عميد كلية الزراعة في جامعة و  بوليتكنك فلسددددددددطينفي جامعة  أ. محمد أبو اسددددددددنينة الموارد البشددددددددرية

ي عربية في كلية اآلداالللغة . هشدددددام شدددددويكي في اكما تم إجراء مقابلة مع د ،الخليل د.عايد سدددددلمة

و لك من  نف العلم عيسدددى جرادات وهو دكتور في  .تم إجراء مقابلة مع د جامعة الخليل وأخيرا  في 

تكونت  الموثوقية في النتائج،أجل التعم  أكثر في موضددددوع الدراسددددة ولكسددددب درجة أعلى من الدقة و 

 أسئلة وكانت نتائجها كما يلي: 7المقابلة من 

 داخل القسم الذي تعمل به؟ يجابياإلكيف تقيم مستو  رأس المال النفسي  .1

أجاي بعض الذين تمت عليهم  ،تم توضدددددددددددددديح معنى رأس المال النفسددددددددددددددي للمبحوثين أنبعد 

يعملون بها في الجامعات التي  يجابياإالمقابلة أنهم يتوقعون أن يكون رأس المال النفسددددددددددددي 

نتجوا سددتا أنهمحي   ،أكثر من متوسددا أنهم يتوقعون أن يكون خر متوسددا وأجاي بعضددهم اآل

 .الدائم مع زملئهم في العمل تعاملهم لك من خلل 

لتي افي الجامعة  العاملينوأداء  يجابياإلهل برأيك يوجد عالقة بين رأس المال النفسطططططططي  .2

 تعمل بها؟

تم سدددؤال المبحوثين قبل تعريفهم بشدددكل تفصددديلي عن أبعاد رأس المال النفسدددي فأجاي جميع 

م وأدائه يجابياإبين رأس المال النفسددددددددي  طردية يوجد علقةالذين تمت عليهم المقابلة بأنه 

 وقيموا درجتها بالمتوسطة. ،أو أداء زملئهم في العمل
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 ؟العاملينبأداء  يجابياإلعالقة الثقة كبعد من أبعاد رأس المال النفسي ما  .3

 ين أداءتوجد علقة قوية بين الثقة وببأنه  بعض المبحوثين الذين تمت عليهم المقابلة عبر

سددددددددددددددواء األكدداديميين أو اإداريين أو  ،أن الموظفين وأكدددحيدد   ،مفي الكليددة لددديه العدداملين

ت العمل ويعرضدددون أنهم لديهم مقدرة على التكيف مع متغيرا ون األكاديميين اإداريين يشدددعر 

وهذا يفسددددددددددر كثرة النشدددددددددداطات اللمنهجية من قبل  ،جتماعات بدون تخوفمقترحاتهم في اإ

 ممكن أن تكون  العدداملينأن العلقددة بين الثقددة وأداء  ون آخر  وعبر يين في كليدداتهماألكدداديم

 .متوسطة وجيدة

 ؟العاملينبأداء  يجابياإلكبعد من أبعاد رأس المال النفسي  ملعالقة األما  .4

 من وجهة العاملينوأداء  يجابياإعبر جميع المبحوثين أن العلقة بين رأس المال النفسددددددددددددي 

ندده يوجددد من الموظفين من لددديدده قدددرة على المثددابرة حيدد  أنهم يعتقدددون أ ،نظرهم متوسددددددددددددددطددة

وبذلك قيم جميع المبحوثين العلقة بين  ،والسددددعي المسددددتمر وبعضددددهم ال يتمتع بهذه الصددددفات

 بالمتوسطة.  العاملينوأداء  ملاأل

 ؟العاملينبأداء  يجابياإلعالقة التفاؤل كبعد من أبعاد رأس المال النفسي ما .5

على النظر  يتمتعون بقدرتهم بشكل عام مالموظفين داخل مؤسسته أن بعض المبحوثينعبر 

وبذلك  ،ممتازيكون   أدائهمن وبذلك فإ األفضددددلنحو والتطور  ةإيجابيو  إلى األمور ببسدددداطة

وأكد  ،العاملين وأداء يجابياإهناك علقة متوسددددطة بين رأس المال النفسددددي  أن فإنهم يرون 

بوجود علقة متوسددددطة بين رأس المال النفسددددي  ون يعتقد مبحوثين آخرين حي م على كلمه

يكون لد   أنأنه لي  شدددددددددددددرطا  وعبر آخرون ب ،مفي مؤسدددددددددددددسدددددددددددددته العاملين وأداء يجابياإ
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 ،بدداتن الموظف يعمددل مددا عليدده من واجأل ،بددالعمددل جيددد أدائهمحتى يكون  تفدداؤال   الموظفين

هي علقة  العامليننه يعتقد أن العلقة بين التفاؤل وأداء أ حي  عبر أحد المبحوثين بقوله

قصر  إ اما يترتب عليه  ف الموظفويعر  ،له الموكلةن الموظف يقوم بالواجبات أل ،ضعيفة

 في أي ناحية من نواحي عمله.

 ؟العاملينبأداء  يجابياإلعالقة المرونة كبعد من أبعاد رأس المال النفسي ما  .6

ة والمرونة بوصدددفها المقدر  يجابياإعبر جميع المبحوثين أن العلقة بين رأس المال النفسدددي 

 ممن وجهة نظره مع السلوكيات المختلفة التعاملعلى التحمل والرجوع إلى الحالة الطبيعية و 

ألنها ترتبا بنفسدددددية الموظف نفسددددده وال يتمتع جميع الموظفين متوسدددددطة  ةإيجابيعلقة  بأنها

بالنفسددددددية  اتها فمنهم من ال يسددددددتطيع تحمل المواقف الصددددددعبة وبالتالي يؤثر على أدائه في 

مع مختلف سددددددددددددددلوكيات زملئه في العمل بدون تمييز  التعاملالعمل ومنهم من يسددددددددددددددتطيع 

 وبالتالي يؤثر إيجابا  على عمله.

 ؟ لينالعامبأداء  يجابياإلزن العاطفي كبعد من أبعاد رأس المال النفسي عالقة التواما  .7

بقولدده أنهددا تؤثر على  العدداملينداء العلقددة بين التوازن العدداطفي وأعن  عبر أحددد المبحوثين

تى إلى الجامعة فلن د األكاديميين مشددددددددددددكلة مع  أسددددددددددددرته وأح  أإ ا كان لد الموظفين فمثل  

 ،متوسطة بأنهاوعليه عبر عن العلقة  ،مثلما يأتي وهو مرتاح نفسيا  يكون أداؤه مع الطلي 

مزاجية غير  ك اليوم يؤدي ما عليه ولكن بحالةمرتاح نفسيا  في  لالالموظف الغير  أنحي  

الزملء متعاونون فيما بينهم ومت لفون  أنبشكل خاص يعتقد  نه في كليتهأ وقال آخر  ،جيدة

زرو ه ويتايحلوها مع نأممكن  فإنهمكان يواجه الموظف أي مشدددددددكلة  وإ ا أصددددددددقاءوأيضدددددددا 
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وعليه نفى وجود  ،أعمالهم أداءالموظفين يفصددددددددددددددلوا بين عواطفهم وبين  أن أكدولكنه  ،معه

ه من خبرتددده ندددفقدددال أ وعبر مبحوث آخر ،في العمدددل وأدائهمعلقدددة بين التوازن العددداطفي 

ببددذل مجهود داخدل العمددل ويقومون بمجموعة ن الموظفين يقومون بدالعمددل مع الجددامعددات فدإ

وعبر آخرون  ،دا  عن عواطفهم ومشدددداكلهم الشددددخصدددديةها منهم بعيإنجاز من المهام المطلوي 

 في العمل. واألداءبين التوازن العاطفي  تكون ضعيفة جدا   أنالعلقة ممكن  أنبقولهم 
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 المقدمة 1.5

ومناقشدددددة ومعرفة مد   ،الدراسدددددة إليهايتضدددددمن هذا الفصدددددل عرض ومناقشدددددة النتائج التي توصدددددلت 

هذه  إلىوتعليل سدددددددبب الوصدددددددول  ،مخالفتها لنتائج الدراسدددددددات السدددددددابقة في نف  المجال أو مطابقتها

 .موضوع الدراسةومن ثم سيتم عرض ألهم التوصيات والمقترحات حول  ،النتائج

 مناقشة النتائج 2.5

 :الدراسة أسئلةمناقشة 

في  يجابياإلمناقشطططططططططة النتائج المتعلقة بالسطططططططططؤال األول: ما واقع رأس المال النفسطططططططططي  (1

 ؟جنوب الضفة الغربية العاملةينية الجامعات الفلسط

في الجامعات الفلسدددددددددددطينية  يجابياإأن مسدددددددددددتو  رأس المال النفسدددددددددددي في الجدول  أظهرت النتائج 

حي  بلغ المتوسددددددددا الحسددددددددابي للدرجة الكلية  ،جنوي الضددددددددفة الغربية جاء بدرجة متوسددددددددطة العاملة

 إيجابي( وهذا يدل على وجود رأس مال نفسدددددددددددددي 0.24المعياري للدرجة الكلية ) نحراف( واإ3.29)

 جنوي الضفة الغربية ولكن بدرجة متوسطة. العاملة الفلسطينيةفي الجامعات 

بعض  أنحي   آخر إلىمن شددددددددخك  يجابياإاختلف رأس المال النفسددددددددي  إلىتعزو الباحثة  لك 

في الجامعات الفلسددطينية محل الدراسددة لديهم ضددعف في الرغبة في البح  عن حلول بديلة  العاملين

 أننخفاض في مسددددتو  تحقي  األهداف التي يسددددعون لتحقيقها كما او  ،للمشدددداكل التي تعترض عملهم

تخطي الصددددددددددددددعوبات التي كافية للتكيف مع متغيرات العمل و ال توجد لديهم القدرة ال العاملينبعض 

لديهم قدرة على المثابرة والسعي المستمر والقدرة  العامليننه يوجد بعض إف أخر  ومن جهة  ،تواجههم
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 لك فان لديهم القدرة على  إلى باإضافة ،والتطور نحو األفضل ةإيجابيعلى النظر لممور ببساطة و 

مع السدلوكيات المختلفة. وبذلك تتف  نتائج الدراسدة مع  التعاملالحالة الطبيعية و  إلىالتحمل والرجوع 

جاء بدرجة متوسدددددددطة لد   يجابياإمسدددددددتو  رأس المال النفسدددددددي  أن( في 2017 ،دراسدددددددة )البردان

 األطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات التعليمية محل الدراسة.

معطططات فطططي الجا العطططاملينمناقشطططة النتطططائج المتعلقطططة بالسطططؤال الثطططاني: مطططا مسطططتو  أداء  (2

 جنوب الضفة الغربية؟ العاملةالفلسطينية 

جنوي الضددددفة  العاملةفي الجامعات الفلسددددطينية  العاملينأن مسددددتو  أداء في الجدول أظهرت النتائج 

المعياري  نحراف( واإ3.51)حي  بلغ المتوسا الحسابي للدرجة الكلية  ،الغربية جاء بدرجة متوسطة

 العاملةفي الجامعات الفلسدددددددددددطينية  العاملينمسدددددددددددتو  أداء  أنيدل على  وهذا ،(0.48للدرجة الكلية )

 جنوي الضفة الغربية متوسا.

محل الدراسددة لديهم ضددعف في بعض العناصددر التي تتعل   العاملينبعض  أن إلىتعزوا الباحثة  لك 

بتكار طرق جديدة تعمل على إيعمل بشددددددكل روتيني وال يعمل على  بعضددددددهم أنحي   ،بشددددددخصدددددديتهم

عة يقوم بمجمو  أولتطوير العمل  اإدارةجديدة مع  أفكارمناقشة  أوتسهيل العمل لديه وال يقوم بعرض 

لديهم  العاملينمن  اآلخرن البعض إبالمقابل ف ،أدائهمن السدددددددددلوكيات داخل العمل تقلل من مسدددددددددتو  

 إليهمين على تحقي  األهدددداف المنوطدددة در ومهدددام الوظيفدددة والقددددرة على تنفيدددذهدددا وقدددا بدددأهددددافمعرفدددة 

 يحترمون مواعيد العمل الرسمية. أنهمكما  ،ت المحددوينجزون عملهم المطلوي في الوق
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 مناقشة فرضيات الدراسة: 

 : األولى النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية 

( بين رأس المال α ≤0.05) عند مسطططططططططتو  الداللة إحصطططططططططائيةال يوجد عالقة ذو داللة  .1

 جنوب الضفة الغربية. العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينالنفسي وأداء 

مسددددددتو  الداللة اإحصددددددائية ، وبلغ (40.0)بيرسددددددون للدرجة الكلية  رتباطا معاملأن أظهرت النتائج 

في  العاملينرأس المال النفسددددددددددددددي وأداء  بين ( وهي قيمة دالة إحصدددددددددددددددائيا ، لذا توجد علقة0.00)

متوسددددددطة بين  إيجابيةجنوي الضددددددفة الغربية، وعليه فإن هناك علقة  العاملةالجامعات الفلسددددددطينية 

ن إفوبذلك  ،جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينرأس المال النفسي وأداء 

 Habibi) الدراسة مع دراسةة وبذلك تتف  نتيج ،تعتبر فرضية مرفوضةالفرضية الصفرية المذكورة 

&Jalalian, 2016)  واألداء  يجددابياإوالتي أكدددت على وجود علقددة بين رأس المددال النفسددددددددددددددي

ما تتف  نتيجة الدراسدددددددددددددددة مع ك ،ال أو متوسددددددددددددددطة كانت إ االوظيفي ولكن لم يتم  كر درجة العلقة 

الثقة  للعمال من ةيجابياإأن الحالة النفسددية  إلىحي  أشددارت نتائجها  (Luthans, 2008  )دراسددة

رتبا بصورة منفصلة أو عندما تتحد معا  مكونة رأس المال النفسي ت والتفاؤل والمرونة سواء   ملاأل و

 .العاملينا  مع مستو  أداء إيجابي

 األولى:  الفرعية النتائج المتعلقة بالفرضية

 بين الكفاءة الذاتية (α≤ 0.05) عند مسططططتو  الداللة إحصططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة .1

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين)الثقة( وأداء 
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 اإحصددددددددائيةمسددددددددتو  الداللة ، وبلغ (0،24)للدرجة الكلية بيرسددددددددون  رتباطا معاملأن  أظهرت النتائج

ي ف العاملينوأداء  (الثقة)الكفاءة الذاتية بين توجد علقة لذا  ،( وهي قيمة دالة إحصدددددددددددددددائيا  0.00)

بين وعليه فإن هناك علقة إيجابية ضدددددددددعيفة  جنوي الضدددددددددفة الغربية العاملةالجامعات الفلسدددددددددطينية 

وبذلك  ،الغربية الضددددفة جنوي العاملة الفلسددددطينية الجامعات في العاملين وأداء (الثقة) الذاتية الكفاءة

دراسددددددة مع دراسددددددة تتف  نتيجة ال وبذلك ،تعتبر فرضددددددية مرفوضددددددةن الفرضددددددية الصددددددفرية المذكورة فإ

(Luthans, 2008)  ملاألالثقة و  للعمال من ةيجابياإأن الحالة النفسدددية  إلىحي  أشدددارت نتائجها 

ا  يإيجابوالتفاؤل والمرونة سدددواء بصدددورة منفصدددلة أو عندما تتحد معا  مكونة رأس المال النفسدددي ترتبا 

 .العاملينمع مستو  أداء 

 الثانية: الفرعية  النتائج المتعلقة بالفرضية 

 وأداء ملبين األ (α≤ 0.05) عند مسططططططططتو  الداللة إحصططططططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة .2

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين

مسدددددتو  ، وبلغ (29.0)بيرسدددددون للدرجة الكلية  إرتباط معاملأن  في الجدول أظهرت النتائج

وأداء  مللذا توجد علقة بين األ ( وهي قيمة دالة إحصددددددددددددددائيا ،0.00الداللة اإحصددددددددددددددائية )

وعليه فإن هناك علقة ، ينية العاملة جنوي الضدددددددددفة الغربيةفي الجامعات الفلسدددددددددط العاملين

 الضددددددفة جنوي العاملة الفلسددددددطينية الجامعات في العاملين وأداءاألمل بين إيجابية ضددددددعيفة 

تتف  مع وبذلك  .تعتبر فرضددددددية مرفوضددددددةن الفرضددددددية الصددددددفرية المذكورة وبذلك فإ، الغربية

يكون  أمل( التي تبين أن األشدددخاص الذين لديهم Peterson &Luthans, 2003دراسدددة )
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في قدرتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم ولديهم مسددددددددددارات بديلة عند  لديهم دافعية وثقة 

 .أداء جيدعرض للعقبات، مما ينتج الت

 الثالثة:  الفرعية النتائج المتعلقة بالفرضية

ء بين التفاؤل وأدا (α≤ 0.05) عند مسططططططتو  الداللة إحصططططططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة .3

 جنوب الضفة الغربية. العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين

مسددددددددددددددتو  الددداللددة ، وبلغ (19.0)بيرسددددددددددددددون للدددرجددة الكليددة  رتبدداطا معددامددلأظهرت النتددائج أن 

في  العاملينوأداء بين التفاؤل  لذا توجد علقة ( وهي قيمة دالة إحصدددددددددائيا ،0.00اإحصدددددددددائية )

 ضدعيفة بين ةإيجابي، وعليه فإن هناك علقة جنوي الضدفة الغربية العاملةينية الجامعات الفلسدط

ن إوبذلك ف ،جنوي الضددددددددددددددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسددددددددددددددطينية  العاملينوأداء التفاؤل 

 ,Cornerالدراسدددة مع دراسدددة ) تتف  هذه .تعتبر فرضدددية مرفوضدددةالفرضدددية الصدددفرية المذكورة 

 أداءالتفاؤل يحسدددن من  أن إ  العاملين وأداءبين التفاؤل  ةإيجابي من حي  وجود علقة (2015

، ة(ولكن ال تتف  معها من ناحية درجة هذه العلقة )ضددعيف ،جاه العملتالفرد ويزيد من فاعليته ا

، العاملين( في وجود علقة ايجابية بين التفاؤل وأداء Luthan, 2007وتتف  أيضددا  مع دراسددة )

مسدددددددتو  تفاؤل الفرد يؤثر على أدائه وكذلك مسدددددددتو  شدددددددعوره بالسدددددددعادة والرضدددددددا حي  بينت أن 

 .الوظيفي

 

 الرابعة:  الفرعية النتائج المتعلقة بالفرضية
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ء بين المرونة وأدا (α≤ 0.05) عند مسطططططتو  الداللة إحصطططططائيةال يوجد عالقة ذو داللة  .4

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين

مسددددددتو  الداللة اإحصددددددائية ، وبلغ (0.25)بيرسددددددون للدرجة الكلية  رتباطا معاملأن  أظهرت النتائج

في الجددامعددات  العدداملينأداء و لددذا توجددد علقددة بين المرونددة  قيمددة دالددة إحصددددددددددددددددائيددا ،( وهي 0.00)

 اءوأدالمرونة بين وعليه فإن هناك علقة إيجابية ضدددعيفة جنوي الضدددفة الغربية،  العاملةالفلسدددطينية 

ن الفرضددددددددية الصددددددددفرية وبذلك فإ ،الغربية الضددددددددفة جنوي العاملة الفلسددددددددطينية الجامعات في العاملين

حي  بينت  Luthans, 2006) ) مع دراسدددددة هذه الدراسدددددة تتف ، تعتبر فرضدددددية مرفوضدددددةالمذكورة 

 ،كبر من اآلخرينيكونوا مبدعين بشدددددددددددددكل أ  وي المرونة المرتفعة من المحتمل أننتائجها أن األفراد 

ويات مع العقبات مما يؤدي إلى تحقيقهم لمسددددددددت التعامللقدرة على التغيير والمثابرة في ويكون لديهم ا

 من حي  مستو  هذه العلقة)ايجابية متوسطة(. ال تتف  مع هذه الدراسة ولكنها ،أداء مرتفعه

 الخامسة: الفرعية النتائج المتعلقة بالفرضية 

طفي بين التوازن العا (α≤ 0.05) عند مسططتو  الداللة إحصططائيةذو داللة  ال يوجد عالقة .5

 .جنوب الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينوأداء 

 اإحصدددددائيةمسدددددتو  الداللة ، وبلغ (10.0)للدرجة الكلية بيرسدددددون  رتباطا معاملأن أظهرت النتائج 

ي ف العاملينوأداء العاطفي  التوازن بين ال توجد علقة لذا  ،دالة إحصددددددددددائيا  غير ( وهي قيمة 0.08)

قبول الفرضددددددددددية الصددددددددددفرية  إلىوهذا يقودنا  ،جنوي الضددددددددددفة الغربية العاملةالجامعات الفلسددددددددددطينية 

 .المذكورة
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 : رئيسية الثانيةلنتائج المتعلقة بالفرضية الا

نفسي في عالقة رأس المال ال( α≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة

لمغيرات جنوب الضططططططفة الغربية تعز  ا العاملةفي الجامعات الفلسطططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإل

ة الحالية، التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الموقع الوظيفي، عدد سنوات الخبرة في الوظيف

 الجامعة(.

 وينبث  من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

  لداللةعند مسطططططططتو  ا توجد فروق ذات داللة إحصطططططططائيةال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 لمتغير الجنس.تعز  الغربية 

 أكبر(، وهي 0.969اللة )(، ومسددددددددددددددتو  الد0.039أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )أظهرت النتائج 

( في α≤ 0.05إحصدددددددددددددائية عند مسدددددددددددددتو  الداللة ) ات داللة  ال توجد فروق لذا  ؛(0.05من )

 الجددامعددات في العدداملين بددأداء االيجددابي النفسددددددددددددددي المددال رأس علقددة إجددابددات المبحوثين حول

 ن الفرضدية الصدفريةوبذلك فإ ،تعز  إلى متغير الجن  الغربية الضدفة جنوي العاملة الفلسدطينية

 .تعتبر فرضية مرفوضةالمذكورة 

وبالتالي  ،هي واحدة  لد  الجنسددين يجابياإالمال النفسددي  رأسأبعاد  أن إلىتفسددر الباحثة  لك 

 بأداء يجابياإالمال النفسددددددددددددددي  رأسال يوجد فروق جوهرية بين الجنسددددددددددددددين فيما يتعل  بعلقة 

 .لمتغير الجن تعز   جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملين
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  مسطططططططتو  الداللة عند إحصطططططططائيةتوجد فروق ذات داللة ال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 .العمرلمتغير تعز   الغربية

( وهي أكبر من مستو  الداللة 0.532( ومستو  الداللة )0.734) أن قيمة ف للدرجة الكليةأظهرت 

(α≤ 0.05)؛ ( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللةα≤ 0.05 ) في متوسطات

 ةالفلسطيني الجامعات في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة إجابات المبحوثين حول

 تعتبرن الفرضية الصفرية المذكورة وبذلك فإ ،العمر متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة

 .فرضية مرفوضة

المال  رأسمسدددددددتو  جيد من  إلىبحاجة  جميع الفئات العمرية دائما   أن إلىوتفسدددددددر الباحثة  لك     

 يجابياإالمال النفسدددددددددي  رأسوبالتالي ال يوجد فروق جوهرية في العلقة بين  يجابياإالنفسدددددددددي 

 .العمرلمتغير تعز    جنوي الضفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسطينية  العاملينبأداء 

  عند مسطططططططتو  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصطططططططائية ال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 .المؤهل العلميلمتغير تعز   الغربية

( وهي أكبر من مسددددددتو  0.745) ( ومسددددددتو  الداللة0.412أن قيمة ف للدرجة الكلية)أظهرت 

في ( α≤ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصددائيا  عند مسددتو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05الداللة )

 في العاملين بأداء االيجابي النفسددددددددددددددي المال رأس علقة متوسددددددددددددددطات إجابات المبحوثين حول
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ن وبذلك فإ ،العلمي المؤهل متغير إلى تعز   الغربية الضددفة جنوي العاملة الفلسددطينية الجامعات

 .فرضية مرفوضة تعتبرالفرضية الصفرية المذكورة 

 الضدددددددددفة جنوي العاملة الفلسدددددددددطينية الجامعاتفي   العاملينوتفسدددددددددر الباحثة  لك في أن جميع     

 يجابياإالمال النفسدددي  رأسمسدددتو  من  إلىبغض النظر عن مسدددتواهم التعليمي بحاجة  الغربية

وعليه  ،عن غيرهم العاملينعند بعض  اآلخرمن  أكثرمال نفسددددي  رأسوال يوجد فارق في وجود 

ات في الجامع العاملينبأداء  يجابياإ المال النفسي  رأسال يوجد فروق جوهرية في العلقة بين 

 .لمؤهل العلميالمتغير تعز   جنوي الضفة الغربية العاملةالفلسطينية 

  عند مسطططططططتو  الداللة داللة إحصطططططططائيةتوجد فروق ذات ال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 وقع الوظيفي.الملمتغير تعز    الغربية

 ( وهي أكبر من مستو  0.295( ومستو  الداللة )1.225أن قيمة ف للدرجة الكلية)أظهرت النتائج 

في ( α≤ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05الداللة )

 الجامعات في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة متوسطات إجابات المبحوثين حول

ن الفرضية وبذلك فإ ،الوظيفي الموقع متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 .تعتبر فرضية مرفوضةالصفرية المذكورة 

لضدددددددددفة الغربية اجنوي  العاملة الفلسدددددددددطينيةفي الجامعات  أملتفسدددددددددر الباحثة  لك في أن كل ع

ليرتبا  يجابياإمستو  جيد من رأس المال النفسي  إلىبحاجة  بغض النظر عن مركزه الوظيفي
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علقددة حول علقددة رأس  أين متغير الموقع الوظيفي ال يوجددد لدده وعليدده  فددإ ،في العمددل بددأدائدده

 ،جنوي الضددددفة الغربية العاملة الفلسددددطينيةفي الجامعات  العاملينبأداء  يجابياإالمال النفسددددي 

 .تعتبر فرضية مرفوضةن الفرضية الصفرية المذكورة وبذلك فإ

  عند مسطططططططتو  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصطططططططائية ال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 .عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةلمتغير تعز   الغربية

( وهي أكبر من مستو  0.353( ومستو  الداللة )1.092أن قيمة ف للدرجة الكلية)أظهرت النتائج 

في ( α≤ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05الداللة )

 الجامعات في العاملين بأداء االيجابي النفسي المال رأس علقة متوسطات إجابات المبحوثين حول

 ،الحالي الوظيفة في الخبرة سنوات عدد متغير إلى تعز   الغربية الضفة جنوي العاملة الفلسطينية

 .تعتبر فرضية مرفوضةن الفرضية الصفرية المذكورة وبذلك فإ

ن كل ين محل الدراسددددددددددة فإأملت الخبرة للعنه بغض النظر عن عدد سددددددددددنواتفسددددددددددر الباحثة  لك أ    

المال النفسددددددددي  رأسن يتمتع بمسدددددددددتو  جيد من الشدددددددددعور بالراحة النفسدددددددددية وأ إلىموظف يحتاج 

 ال توجد فروق بين الذي لذلك أدائهفي عمله وبالتالي يرتفع مسددددددتو   أدائهليحسددددددن من  يجابياإ

 يجابياإعلقة رأس المال النفسدددددددي بقليلة فيما يتعل   سدددددددنوات خبره أويملك سدددددددنوات خبرة عالية 

 عدد سددنواتلمتغير تعز   جنوي الضددفة الغربية العاملةفي الجامعات الفلسددطينية  العاملينبأداء 

 .الحاليةالخبرة في الوظيفة 
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  عند مسطططططططتو  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصطططططططائية ال (α≤ 0.05 ) عالقة رأس في

فة جنوب الضططططط العاملةفي الجامعات الفلسططططططينية  العاملينبأداء  يجابياإلالمال النفسطططططي 

 جامعة.اللمتغير تعز    الغربية

( وهي أكبر من 0.485( ومسددددددددددددددتو  الداللة )1.725أن قيمة ف للدرجة الكلية) أظهرت النتائج

 ≥αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصددددددائيا  عند مسددددددتو  الداللة ) ؛(α≤ 0.05مسددددددتو  الداللة )

 بأداء االيجابي النفسددددددددددددددي المال رأس علقة في متوسددددددددددددددطات إجابات المبحوثين حول( 0.05

 ،الجامعة متغير إلى تعز   الغربية الضدددددددددددددفة جنوي العاملة الفلسدددددددددددددطينية الجامعات في العاملين

 .تعتبر فرضية مرفوضةن الفرضية الصفرية المذكورة وبذلك فإ

 المال النفسي لرفع رأسمستو  من  إلىجامعة بحاجة  بأي العاملينجميع  أنتفسر الباحثة  لك     

على  لك فل توجد فروق في  وبناء   ،عن الجامعة التي يعملون بهابغض النظر  أدائهممسدددددددددددتو  

جنوي  العاملة الفلسددددددددددددددطينيةفي الجامعات  العاملينبأداء  يجابياإعلقة رأس المال النفسددددددددددددددي 

 الضفة الغربية.

 

 مناقشة نتائج المقابالت:

  متوسدددددددطة بين رأس المال النفسدددددددي  ةإيجابيوجود علقة  ،نتائج المقابلت التي تمتأظهرت

تؤثر  أنالحالة النفسددددددددددددددية للفرد ممكن  أن لك إلى  ةالباحث تعزوو  ،العاملينوأداء  يجابياإ
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سدددددتبانات التي تم هذه النتيجة تتف  مع نتائج اإ ،في العمل ولكن بشدددددكل متوسدددددا أدائهعلى 

 توزيعها.

  ينالعاملبأداء  يجابياإكبعد من أبعاد رأس المال النفسددددي اختلفت النتائج في علقة  الثقة، 

 أن العلقة بين الثقة ورأ  آخرون  ،قوية ةإيجابيعلقة حي  عبر بعضددهم عن النتيجة بأنها 

السدددددددؤال  المقابلت فيما يتعل  بهذا ن نتيجةوبذلك فإ ،متوسدددددددطة مداخل عمله العاملينوأداء 

سددددددددددددددتبددانددات التي تم توزيعهددا من ندداحيددة العلقددة ولكن ال تتف  من ندداحيددة تتف  مع نتددائج اإ

 مستو  هذه العلقة.

  يجابياإكبعد من أبعاد رأس المال النفسددددددي  ملأظهرت نتائج المقابلت أن العلقة بين األ 

سدددددددتبانات لك تنف  هذه النتيجة مع نتائج اإوبذ ،متوسدددددددطة ةإيجابيهي علقة  العاملينبأداء 

 التي تم توزيعها من ناحية العلقة ولكن ال تتف  من ناحية مستو  هذه العلقة.

 كبعد من أبعاد رأس المال النفسددددددددددددددي بأداءالعلقة بين التفاؤل  فيائج المقابلت نت ختلفتا 

 وأداءن العلقة ضددددددددددددددعيفة بين التفاؤل مع نتائج االسددددددددددددددتبانات بأفاتف  بعضددددددددددددددهم  ،العاملين

التفاؤل وأداء العلقة بين  أنفهم يرون  ،سددددددددددددددتباناتمع نتائج اإ واختلف آخرون  ،العاملين

ختلف اإختلف في النتائج إلى اثة هذا وتعزو الباح ،متوسدددطة ةإيجابيهي علقة  العاملين

 البيئة لكل من المبحوثين.

  ييجاباإأظهرت نتائج المقابلت أن العلقة بين المرونة كبعد من أبعاد رأس المال النفسدددي 

تائج االسدددددددددتبانات متوسدددددددددطة وبذلك تنف  هذه النتيجة مع ن ةإيجابيهي علقة  العاملينبأداء 

 ولكن ال تتف  من ناحية مستو  هذه العلقة.التي تم توزيعها من ناحية العلقة 
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  فقد  ،العاملين وأداءالعلقة بين التوازن العاطفي فيما يتعل  بنتائج المقابلت بخصددددددددددددددوص

وبذلك  ،العلقة ضدددددددددعيفة أن أواتف  بعض من الذين تمت مقابلتهم على أنه ال توجد علقة 

 .متوسطة ةإيجابي العلقةأن ير  آخرون  أخر  ومن جهة  ،مع نتائج االستبانات يتفقوا
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 التوصيات 3.5

 توصي الباحثة بما يأتي: ،وء النتائج التي تم التوصل إليهافي ض

 رأسستثمار في ألنه أقل كلفة مقارنة باإ يجابياإستثمار في رأس المال النفسي ضرورة اإ 

 المال التقليدي و لك من خلل:

  أهمية رأس المال النفسدددددي وكيفية الوصدددددول الى العمل على إعطاء ورش عمل حول

 الثقة، األمل، التفاؤل، المرونة، التوازن العاطفي.

  توفير الراحة النفسدددددددية للموظف في العمل واسدددددددتبدال العقاي بالمكافئة، على سدددددددبيل

 المثال بدال  من معاقبة الذي أخطأ، العمل على مكافئة من لم يخطئ.

 هم.مشاركة الموظفين أتراحهم وأفراح 

 ألهميته وتأثيره على و لك يعود ،بشددكل أكبر يجابياإهتمام برأس المال النفسددي ضددرورة اإ 

 الفرد في المنظمة ولما يعود للمنظمة من فوائد وميزة تنافسية لها.نفسية وعمل 

   بالجامعات الفلسدددددطينية محل الدراسدددددة  العاملينالحرص على تنمية وتطوير بعد التفاؤل لد

 و لك من خلل:

  في اتخا  القرار. العاملينمشاركة 

 .مكافأة الموظف المتميز 

  ألن  لك يشجع ويعزز بشكل كبير  يجابياإأن تهتم الجامعات بمكونات رأس المال النفسي

 بالجوانب الروحية في مكان العمل و لك عن طري : على خل  بيئة عمل تهتم

  مع السلوكيات المختلفة.تدريب الموظفين على القدرة على التحمل وكيفية التعامل 
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  حل المشاكل بطريقة تعاونية، على سبيل المثال ممكن ان يعرض صاحب المشكلة

 مشكلته على زملئه في العمل ويفكرو معا  بكيفية حلها.

  انشدددداء مسددددبح أو نادي رياضددددي داخل كل جامعة يشددددجع الموظف على تخصدددديك

 وقت لنفسه ليمارس هوايته التي يحبها.

  عبر تكليف كليددداتهدددا  يجدددابياإعتمددداد الجدددامعدددات لمفهوم رأس المدددال النفسددددددددددددددي ضددددددددددددددرورة ا

 المتخصصة ومراكز البحوث لتبني المفهوم.

 من خلل تدريبهم  ،العمل على تنمية رصدديد رأس المال النفسددي لد  المدراء وعمداء الكليات

ل عقد ويمكن تحقي   لدك من خل ،يجدابياإالمدال النفسددددددددددددددي  رأس أبعدادعلى كيفيدة تنميدة 

مهارات  وإكسدددددددددددابهموالتفاؤل لد  المديرين  ملاألالدورات التدريبية التي تسدددددددددددتهدف ب  روح 

 ةإيجابيمعها بما يضددددددددددددددمن تحقي  ردود فعل  التأقلموزيادة قدرتهم على  األزماتمع  التعامل

 داخل بيئة العمل.

 رأس أبعداد إحدد حيد  تعتبر الثقدة  ،بدالتخوي  اإدارةبدالثقدة محدل مبددأ  اإدارةمبددأ  إحلل 

 الموظف. أداءمما ينعك  تلقائيا على  ،االجتماعيالمال النفسي 

  مهارات  العاملين إكسدددايتصدددميم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تسدددتهدف

 مع الظروف الضاغطة. التعامل
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 لمقترحةالدراسات المستقبلية ا 4.5

 المستقبلية اآلتية:تقترح الباحثة القيام بالدراسات 

  في تحقي  الرضا الوظيفي. يجابياإأثر رأس المال النفسي 

 د في دعم القدرات التنافسددددددددية للموار  وأثرها يجابياإسددددددددتراتيجيات تنمية رأس المال النفسددددددددي إ

 البشرية.

  يجابياإفي بناء المناخ التنظيمي  يجابياإالمال النفسي  رأسدور. 

  والتغيير التنظيمي . يجابياإالمال النفسي  رأسالعلقة بين 

  يجابياإالتنظيمي وعلقته برأس المال النفسي اإلتزام. 

 .دور رأس المال النفسي في تحقي  الميزة التنافسية وادارة الجودة الشاملة 
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 المواقع اإللكترونية:  

شدددددهر . تم الوصدددددول اليه في الثامن من 1998( بشدددددأن التعليم العالي لسدددددنة 11قانون رقم ) .1

 مدددددددن خدددددددلل عدددددددندددددددوان الدددددددرابدددددددا االلدددددددكدددددددتدددددددروندددددددي: 2018كددددددداندددددددون الدددددددثددددددداندددددددي لدددددددعدددددددام 

2.htm-newspaper/1998/27-http://www.moj.gov.ps/official 

تم الوصدددددول ليه في السدددددادس والعشدددددرون من  ،موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسدددددطيني .2

 مدددددن خدددددلل عدددددندددددوان الدددددرابدددددا االلدددددكدددددتدددددروندددددي:2016لدددددعدددددددام  األولشدددددددددددددددددددهدددددر كددددددداندددددون 

Education/Institutions/Universities-https://www.mohe.pna.ps/Higher 

 

 2017\2016الدليل االحصدددددددائي السدددددددنوي السدددددددنوي  ،(2018) بية والتعليم العاليوزارة التر  .3

تم الوصول اليه في الثامن من شهر  فلسطين. ،رام هللا ،لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

 مددددددددن خددددددددلل عددددددددنددددددددوان الددددددددرابددددددددا االلددددددددكددددددددتددددددددروندددددددي:2018كددددددددانددددددددون الددددددددثددددددددانددددددددي لددددددددعددددددددام 

/he.pshttp://www.mo 

دليددددددددل المقددددددددايي  النوعيددددددددة والمؤشددددددددرات الكميددددددددة لضددددددددمان الجددددددددودة واالعتمدددددددداد للجامعددددددددات  .4

تددددددم الوصددددددول اليدددددده فددددددي الثددددددامن مددددددن شددددددهر  ،عمددددددان ،(2009العربيددددددة أعضدددددداء االتحدددددداد)

 مددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددلل عندددددددددددددددددوان الددددددددددددددددددرابا االلكترونددددددددددددددددددي 2018كدددددددددددددددددانون الثدددددددددددددددددداني لعدددددددددددددددددام 

ttp://www.aaru.edu.jo/Pages/qoqc.aspxh 

 

 

 

http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/1998/27-2.htm
https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education/Institutions/Universities
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http://www.aaru.edu.jo/Pages/qoqc.aspx
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 (1ملحق رقم)

 اإلستبانة

 

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

األعمال إدارةبرنامج ماجستير   

 المحترمين واإلداريون ألكاديميون السادة ا\حضرة السيدات

 ،،تحية طيبة وبعد

في الجامعات  العاملينداء أب يجابياإعلقة رأس المال النفسدددددددي "دراسدددددددة حول:  بإجراءتقوم الباحثة 

جنوي الضفة الغربية" بغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  العاملةالفلسطينية 

 األعمال من جامعة الخليل. إدارةفي 

 إشددددارةعلى فقراتها بوضددددع  جابةواإالمرفقة وترجوا قراءتها بتمعن  باالسددددتلنةالباحثة  إليكملذا تتوجه 
سددددددتسددددددتخدم ألغراض التي سددددددتدلون بها علما  بأن المعلومات  يكم.أر تحت االختيار الذي يعك  ( √)

 .معها بسرية تامة التعاملا وسيتم البح  العلمي فق

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة: أسماء جعبري 
 ناصر جرادات د. :المشرف
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 أوال: البيانات الشخصية

 في المكان المناسب:( √) إشارةيرجى التكرم بوضع 

 

 الجن :            

 

  العمر:

 

 

  المؤهل العلمي:

     

 

   الموقع الوظيفي:

 

  :في الوظيفة الحالية عدد سنوات الخبرة

 

 

 الجامعة:

 

ذكر   انثى    

سنة. 30أقل من   سنة. 31-40    

سنة. 41-50  فأكثر. -51    

دكتوراه.  ماجستير.    

بكالوريوس.  دبلوم.    

أكاديمي.  إداري.    

سنوات. 5أقل من   سنوات. 6-10    

سنة. 11-15  سنة فأكثر 16    

جامعة الخليل.  جامعة بيت لحم.   جامعة بوليتكنك فلسطين.    

أكاديمي إداري   
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 اإلستبانةثانيًا:محاور 

في المكان الذي تراه منسجمًا مع وجهة نظرك فيما يتعلق بما هو ( √) إشارةيرجى التكرم بوضع 
 مطبق بالجامعة التي تعمل بها:

داءه أصلة بسلوكياته و  والتي لها ةيجابياإحالة الفرد النفسية  المحور األول: رأس المال النفسي:
 .في العمل

 جابةاإلمقياس  الفقرات 
 )الثقة(أوال: الكفاءة الذاتية 

تخطي الصعوبات و  ،على التكيف مع متغيرات العمل العاملينمقدرة  
 الشعور بثقة بالنف و  ،التي تواجههم

غير  نوعا  ما مواف  مواف  بشدة
 مواف 

غير مواف  
 بشدة

      مع المشاكل. التعاملفي أشعر بالثقة  1
      مع مختلف سلوكيات الناس دون تمييز أملأتع 2
      أتمكن من عرض مقترحاتي في االجتماعات دون تخوف 3
      أجد نفسي في هذا الوقت في  روة النجاح في العمل 4
      التي تتعل  بمجال عملي. األهدافاشعر بثقة في المساعدة في وضع  5
      في العمل.اشعر بثقة عند تقديم المعلومات للزملء  6
 ملثانيًا: األ 

 المقدرة على المثابرة ، والسعي المستمر، وإعادة توجيه المسارات 
     

      غير مستقرة. األموراألفضل في العمل عندما تكون  أتوقع 7
      مع مشكلت العمل بمثابرة مستمرة الستكشاف مسبباتها أملأتع 8
      الجديدة األفكار بأهمية اآلخرين إقناعابذل جهدي  9
      مجازفةابذل جهدي في التجاري الجديدة حتى لو كانت نتائجها تتضمن  10
      مشكلة. أيهنالك بدائل لعلج  11
      لنفسي. أضعهاعملي التي  أهداف أحق في الوقت الحالي  12
      طموحاتي في العمل بشكل دائم سأحق  بأنني أمليكون لدي  13
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 التفاؤل ثالثًا: 
 األفضلوالتطور نحو  ،ةإيجابيببساطة و  لممورالقدرة على النظر 

     

      تحقي  األهداف الحالية في العمل إلىاوجد عدة طرق للوصول  14
      مع حاالت اللتأكد في العمل التعاملأتمكن من  15
      النجاح أساسالعمل الصعب هو  أنأشعر  16
لن  بأنهيكون لدي تفاؤل  ،حدوث شيء سيء في عملي أتوقععندما  17

 يحدث.
     

      حد ما في عملي. إلىنفسي ناجحا  أر   أنمن الصواي  18
      المتعلقة بعملي. األمورالجوانب المضيئة من  إلىانظر  19
 رابعًا:المرونة 

مع  التعاملو ، الحالة الطبيعية إلىالرجوع ، و المقدرة على التحمل 
 السلوكيات المختلفة

     

      أمتلك قدرة على تحمل المواقف الصعبة 20
      سلوكيات زملئي في العملمختلف مع  التعاملاستطيع  21
      أعمل بجهد للتقليل من المشاعر السلبية 22
      يكون لدي القدرة على تجاوزه . ،عائقا في عملي أواجهعندما  23
      في عملي. واإجهادبل تردد وبسهولة مع جوانب الضغا  أملأتع 24
تتعل   أشياءفي الوقت نفسه مع عدة  التعامليمكنني  بأنهاشعر  25

 بوظيفتي.
     

 خامسًا: التوازن العاطفي 
والمعارف  األسرةال يكون لد  الفرد شعور بالنقك العاطفي تجاه  

شعوره بحبه  إلىوزملء العمل، ويتمتع بصحة عاطفية تقود  واألصدقاء
 وحبهم له ليخرين

     

      وأتراحهم أفراحهمأشارك زملئي وزميلتي في العمل  26
      أعمل على تخصيك وقت لنفسي أمارس فيه الهواية التي أحبها 27
حولي  أسرتي أفرادعندما تواجهني مشكلة ولو صغيرة يلتف جميع  28

 للمساعدة والمساندة.
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الزوجة( قائمة على الحب والود والتفاهم  أوعلقتي مع الشريك)الزوج  29
 الكبير.

     

      اخصك وقت لعائلتي 30
      متوازنة ويملؤها الحب والود المتبادل. أسرتيعلقتي مع  31

 

حقي  في ت اإسهامالسلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على  وهو : العاملينالمحور الثاني:أداء 
 .أهداف المؤسسة

 جابةاإلمقياس  الفقرات 
غير  نوعا  ما مواف  مواف  بشدة عناصر تتعلق بشخصية الفرد  

 مواف 
غير مواف  

 بشدة
      إضافياك وقت أملكنت  إ ا أعمالهم إنجازفي  اآلخرين أساعد 1
      تقديم مقترحات خاصة بتطوير العمل أعمل على  2
      ابتكر طرق جديدة لتسهيل العمل 3
      بتطوير قدراتي لتتناسب مع العمل  أقوم 4
عرض ومناقشة أي أفكار جديدة مع زملئي واإدارة  ب أقوم  5

 لتطوير العمل

     

غير  نوعا  ما مواف  مواف  بشدة القيام بالوظيفة أثناء عناصر تتعلق بسلوك الفرد 
 مواف 

غير مواف  
 بشدة

حل المشكلت التي تعترض سير ل إيجاد حلول سريعة وفعالة أحاول 6
 العمل

     

      أحرص باستمرار على استغلل وقت العمل 7
      احترم مواعيد الدوام الرسمية 8
      العمل ضمن فري  أحب 9
      داخل العمل بشكل جيد. أولوياتياحدد  أناعرف  10
      لدي القدرة على حل المشكلت التي تواجهني داخل العمل بسهولة. 11
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غير  نوعا  ما مواف  مواف  بشدة األداءمعدالت  
 مواف 

غير مواف  
 بشدة

      مقارنة بما كان متوقعا مقبوال  هإنجاز حجم ما تم يكون  12
      في الوقت المحدد يالمطلوي من العمل إنجازب أقوم 13
      .لدي المعرفة بأهداف ومهام الوظيفة والقدرة على تنفيذها 14

      المنوطة بي. األهدافاعمل على تحقي   15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 (2ملحق رقم)

 أسماء محكمي اإلستبانة

 مكان العمل االسم الرقم
 جامعة الخليل .شهوان أسامة د. 1
 جامعة الخليل محمد الجعبري. د. 2
 جامعة الخليل سمير ابوزنيد. د. .أ 3
 جامعة بوليتكنك فلسطين محمد حسونة. د. 4
 دكتور علم نف  اكلينيكي. .عيسى جرادات د. 5
 جامعة بيرزيت .د. نجود حبش 6
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 (3ملحق رقم )

 كتاب تسهيل مهمة 
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 (4ملحق رقم )

 بيت لحمكتاب سماح بتوزيع اإلستبانة في جامعة 

 



137 
 

 

 

 (5ملحق رقم)

 جدول كريسجي و مورجان

 

 



138 
 

 (6ملحق رقم)

 حس  المؤسسة، التصنيف الوظيفي والجنس العاملينتوزيع 

 


