
 

 
 

 العليا دراساتال كلية
 عمال األ إدارة برنامج

 

  على أداء العاملين في الشركات الكبرى في محافظة الخليل  لفكاهةأثر ا

The Impact of Humor on The Performance of Workers 

in Large Companies in The Hebron Governorate 

 دداعإ

 أبو عصب  فايز مروة

 

 إشراف 

 يد زن و أب  سمير .د. أ

 

  بكلية لعمااأل إدارة في  جستيرماال درجة على لوالحص لمتطلبات لا مااستك الرسالة هذه  قدمت

 الخليل جامعة في العليا دراساتال

م 2022





 

 

 

 :تعالى قال

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ي اْ َ   قال تعالى }َوَعَد َّللاه اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنهُهْم فِِ ا ا ِْ ْرِض كَ الصه ِذيَن  َتْخَلفَ مَِ الِه
ََ  ۚ َلنهُهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنااْرَتَضٰى َلُهْم َوَلُيَبد ِ  ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِ َننه َلُهْم ِديَنُهُم الهِذي ِرُكو َيْعُبُدوَنِني ََل ُيشِْ

ِلكَ  ِئَك ُهُم الْ  ِبي َشْيًئا ۚ َوَمن َكَفَر َبْعَد ذَٰ { َفاِ ُقوَفُأولَٰ ََ 

 ( 55 اآلية : ورة النور)
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  العزيز العزة والديفربية األجيال ححى اصطتاه رب 

فييي  ل جهييدا  أوالحييي ليي  فيي  بييأ أيييام حييافي قب ر  شيي  أ ميي   أعطتهيا وحنانهييا  رحيييقميين  تب  شيي  اليى الحييي ر  
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  الغاليات بتنانها ومتبحها اخوافي الحي كانب فرافقني  الجميلة لى الكواكب  او 

 والى كل من وقف الى جانبي
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 تقديرو  شكر
 

 هياا إتميام بعيد  لي  يطيب  سلين،ر والم الخلق أشرف على والسالم والصالة الشاكرين حمد  هلل الحمد 

 عي  لقولي  وامتثيا ا  ،نعمتي  عظيم  عليى ءثنياوال والشيرر بالحميد  قيدررلا العلي  إليى أتوجي  أن العمل

اَ   َمْن ل ْ  :وسل  علم  هللا صلى  نبال قول من وانطالقاا  َلِئن َشَرْرُتْ  أَلِزيَدنَُّك ْ  :وجل ُرر النيَّ يشيْ

حتضنتن ، جامعة الخليل اّلت  ا من لكل وا متنان الشرر بج يل قدمتأ أن يسعدن    هللا  َلْ  يْشُرر

 بالشيرر أتقيدم كميا كميال مسييرت  العلممية،تني  هياا الصرصية إحاّلتي  من ات العلمياراسيولكلمية الدّ 

 هاا على باإشراف مشروراا  تصضل الاي سمير أبو زنيد ور  تدكال اذ ستاأل  ألستاذي متنانا   وعظم 
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 ولميا وتسيييالت  وقي   مين لي  أتياحوا لميا الإدارة األعمي برنيام  في  تي وزميال ئ وزمال ألساتات 
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 دراسةال  ملخص
اء العاملين ف  الشركات الكبير  في  محافظية أد  على هةكالصأثر ا رف علىالحع إلى  درالةال  هدفب 

 جميييييع ميييين درالييييةال حمييييعجم ن و فكيييي قيييد و   الحنبييييؤي  صييييتيو ال الميييينهج حاييييةالةا الييييحخدمب و   الخلييييل
فييي    ( موظتيييا  وموظتييية  181الةيييالد عيييدده  )افظييية الخلييييل  العييياملين فيييي الشيييركات الكبيييرى فيييي مت

ة  وبعييد فرزهييا فيي  ( الييحةان165د منهييا )ة  والييحر فوزيييع االلييحةانة علييى جميييع أفييراد مجحمييع الدراليي
 ة للحتلييل وفمايل عينيةتل( اليحةانة صيا162وفةقيى )حمال اجابافهيا  ( الحةانات لعدم اك3الحةعاد )

   أداء العاملين سمقياو   التكاهة سمقيا الةاحاة  الحخدمب و   الدرالة

 نحائج الدرالة ما يلي:أظهرت  
  ليطةمحو  بدرجة كان رى في متافظة الخليللكبت الشركافي ا في العمل لتكاهةا  الحخدامأن    1

ة مئويييية بلغيييب نسيييةب  (39 3) لعميييلللتكاهييية فيييي اللدرجييية الكليييية المحوليييص التسيييابي  بليييد إذ 
   ثييي (55 3ل بمحوليييص حسيييابي )ذ فيييي المركيييز األو التكاهييية والحنتيييي وجييياء مجيييال %( 8 67)

الااليييث ز فيييي المركييي(  فييي ه 38 3بمحوليييص حسيييابي ) الايييانيفيييي المركيييز  االفصيييال والحواصيييل
فييييي المركييييز الرابييييع  والحتكيييييرهيييية التكا  فمجييييال (33 3)بمحولييييص حسييييابي  والصييييتةالتكاهيييية 

بمحوليص حسيابي  دةلقيياواالتكاهية جياء فيي المركيز الخيامس مجيال    (31 3)بمحولص حسابي  
(3 30)  

إذ بليييد   وليييطا  مح نكيييا بيييرى فيييي متافظييية الخلييييلالكالشيييركات  أداء العييياملين فييييمسيييحوى أن   2
   (8 67)%( ونسةة مئوية 39 3) ألداء العاملينلدرجة الكلية ابي لحولص التسالم

 بيرى الكفيي الشيركات ( اء العياملينأد )عليى   التكاهية فيي العميلألبعياد  ال إحصيائيا   د وجود أثر    3
  عاملينأداء الفأثير في  ليس لأ اهة والقيادةالتكأن  بينما فبين  في متافظة الخليل

تكاهية   التكاهية والحتكيير  التكاهية واالفصيال والحواصيل  اللتكاهة والحنتييذ كل من )ال  أثر  وجود   4
  %4 46) عليييييى الحرفييييييب فسيييييرت   حييييييث أداء العييييياملينفيييييي  والقييييييادة  والتكاهييييية والصيييييتة(

  أداء العاملين ( من الحغير في3% %38  4 %33  0 %44  7 36
 ت ث فسير   حييألداء العاملينسيرية تحقوة اللا لمرفةة األعلى فييا  ( علىالتكاهة والحنتيذ )  ت حاز   5

حيييث  (لتكاهيية واالفصييال والحواصييلا) اهيي  ف املينالعيي أداءفةيياين ميين الحغييير فييي ( 4% 46)
  جياء   ثيأداء العياملين فةياينفيي الحغيير مين    %(3 55)  (التكاهية والحنتييذ )  ميع محغييير  ت فسر 

  التكاهيييية والحنتيييييذ )محغيييييري  ( حيييييث فسيييير مييييعوالصييييتة لتكاهييييةافيييي المرفةيييية الاالايييية محغييييير )
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جييياء فيييي   و أداء العييياملينفيييي فةييياين  %( مييين الحغيييير9 57( )والتكاهييية واالفصيييال والحواصيييل
التكاهيية   التكاهيية والحنتيييذ ) ات ( حيييث فسيير مييع محغييير والحتكيييرالتكاهيية محغييير ) الرابعييةالمرفةيية 

  لينالعام اءأد الحغير في فةاين  %( من1 59( )كاهة والصتةالت  واالفصال والحواصل
يات ميين الحوصيي حايية بمجموعيية  خرجيب الةاحييي فوصيلب إليهييا الدراليية التاليييةالنحييائج ال وفيي ضييوء

 :أهمها
نعكس كونها ف  التريات الشخصية بالسماح للعاملين بممارلة مسؤولي الشركات المةتوثةقيام    1

  ألموكلة لية المهام اايجابي على زيادة رغةة الترد بالعمل وحرصأ على فأد  بشكل
كبيرى فيي متافظية اقيفيية ألصيتاب ومسيؤولي العميل فيي الشيركات الندوات وورش عمل فعقد    2

 على أداء العاملين وإنحاجيحه   أثر التكاهة في العمل الخليل لبيان
 قامييية بعييي  إالمةتوثييية لياليييات واضيييتة ومواقيييف جيييادة فجييياه  الشيييركات ي المسيييؤولين فيييفبنيييى   3

ألن ذلك يؤدي إليى  الحرفيهية ينة واقامة األنشطة ات معرياض رلةمما  :مال  ة المسليالطقوس  
  الوظيتي للعاملين زيادة الرضا

    ى الشركات الكبر   أداء العاملين  التكاهة في العمل المفتاحية: تماالكل
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Abstract: 
The study aimed to identify the impact of humor on the performance of employees in 

major companies in the Hebron Governorate, and the researcher used the descriptive 

predictive approach. The members of the study community, and (165) questionnaires 

were retrieved from them, and after sorting them, (3) questionnaires were excluded 

due to the lack of completeness of their answers, and 162 questionnaires remain valid 

for analysis and represent the study sample. The researcher used the humor scale, and 

the employee performance scale.  

The results of the study showed the following: 

1. The use of humor at work in major companies in the Hebron governorate was 

moderate, as the arithmetic mean of the total degree of humor at work was (3.39), 

with a percentage of (67.8%). The field of humor and implementation came in the 

first place with a mean of 3.55, then communication and communication in the 

second place with a mean of 3.38, followed in the third place of humor and health 

with a mean of (3.33), the field of humor and thinking came in the fourth place 

with an average of (3.31), came in fifth place is the field of humor and leadership, 

with an arithmetic average (3.30).  

2. The performance level of workers in major companies in Hebron Governorate was 

average, as the arithmetic mean of the total degree of workers' performance was 

(3.39) and a percentage (67.8%). 

3. There is a statistically significant impact of the dimensions of humor at work on 

(the performance of employees) in the major companies in the Hebron 

Governorate. While it was found that humor and leadership have no effect on the 

performance of workers.  

4. There is an effect of (humor and execution, humor and thinking, humor and 

communication, humor and leadership, humor and health) on the employees’ 

performance, as they explained, respectively (46.4%, 36.7%, 44.0%, 33.4%, 

38.3%) of the change in performance of employees. 

5. (Humor and Execution) ranked highest in the explanatory power of workers’ 

performance, as it explained (46.4%) of the change in workers’ performance 

discrepancy, followed by (Humor and Communication) where it explained with the 
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variable (Humor and Execution) (55.3%) of the change in workers’ performance. 

The variable performance of the workers, then came in the third place the variable 

(humor and health), where it was explained with the variables (humor and 

execution, and humor and communication) (57.9%) of the change in the workers’ 

performance variance. (Humour and execution, humor and communication, humor 

and health) (59.1%) of the change in employee performance variance.  

In light of the results of the current study, the researcher came up with a set of 

recommendations, the most important of which are:  

1. The officials of the companies surveyed allow employees to exercise personal 

freedoms, as it reflects positively on the increase in the individual's desire to work 

and his keenness to perform the tasks assigned to him. 

2. Holding educational seminars and workshops for business owners and officials in 

major companies in the Hebron Governorate to demonstrate the impact of humor at 

work on workers' performance and productivity.  

3. The officials in the companies surveyed to adopt clear policies and serious 

attitudes towards the establishment of some entertaining rituals, such as: practicing 

certain sports and holding recreational activities, because this leads to an increase 

in job satisfaction for employees.  

Keywords: Humor at Work, Employee Performance, Major Companies.  
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة
ة سييار فيي  مرييان العمييل ميين المواعييمن الحدرثيية نسييبماا التيي  تيي  تناوليييا فيي  د  التكاهييةيعييد موعييو  

اذ شجع  العدرد من الدراسات الميدررين عليى تطيوير ثقافيات تركي  عليى    العمل  المنظمات وحماة

في  العميل وتي  التيروي  لييا عليى نطياو واسين وخصوصياا   التكاهةفلسصة    واعتمدت    حاهة والمر كصال

 العمل النشطة والمثمرة.  باعتبارها مصتاحاا لبيئات   الشركات ف  

 لتشييجمن ةفيي  العمييل عييروري التكاهييةلييى أن ا( Choi et al., 2013شييوي وآخييرون ) وأشييار

باإعافة الى ذلك رك ت العدريد مين الدراسيات   والتوتر د االموظصين وزيادة إنتاجيتي  وتقليل ا جي

علييى الييدور المييي  ( Georganta & Brodbeck 2018)وبرودبيييك جورجانحييا  دراسيية ومنيييا

ت العيياملين مممييا بيييني  وفيي  كافيية المسييتويا أداة ل يييادة انسييجام افيي  مرييان العمييل باعتبارهيي للتكاهيية

العميل التي  تحميل ثقافية الميرح  يئيةك كون بذلو    وكالك زيادة تعلق الصرد العامل بوظمصت    اإدارية

عليى ظياهرة ا نسيحا   وهاا ما رؤدي الى القضاء  واجتماعما اتوفر للصرد العامل ما يحتاج  نصسم

  ظميات العاملين والمن والت  تعد ظاهرة خطيرة تنعرس بشرل سلب  على كل من  ف  مران العمل

 الجيد.  را على مران العملتبارا مؤشأن المرح ف  مران العمل يمرن اع إذ تتجار فكرة

  المنيا  الممحيع الجانيب األول ة:بشكل ألالي با ثية جوانيب رئيسييرفةص المرح في مكان العمل  و 

وهييو   محعيية التييرد    والجانييب الاييانيممحعيية فييي المؤلسييةالالعناصيير  المنييا  الييذي يوجييد فيييأ وهييو

  واألنشطة   والحرفيأالحرفيهية نشطةاأل  لعملمحعة مكان ا  وأخير ا  رةالنمص التردي من المرح واإلثا

 ( Ching, 2010)   والتكاهةاالجحماعية والشخصية
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مناهج إلى أنأ يوجد  (Barker, Cronin & Hopkins, 2009)ويرى باركر وكرونين وهوبكنز 

  والكتييياءة الذافيييية   مايييل فمكيييين الميييوظتين  ومشييياركة الميييوظتينمخحلتييية لحتسيييين أداء الميييوظتين

 فييه  فسي مهميةهنياك متيامي  أخيرى باإلضيافة إليى أن   الموظتينبين      المعرفةالفقو    ظتينللمو 

الحيييي فعيييزز األداء مايييل نشيييطة الحرفيهيييية األو   الميييرح فيييي مكيييان العميييل :رفيييع أداء الميييوظتين مايييل

  الشخصية الترية  واالححتال في العمل و الحواصل مع زم ء العمل

فشييجع مكييان العمييل  التكاهيية فيييإلييى أن  (Patel & Desai, 2013وأشييار بافييل ودالييييأ )

  زييييادة أداء الموظيييف  كميييا أنهيييا فسييياعد عليييى خليييق بيئييية عميييل إيجابيييية و العميييل عييياملين عليييىال

  وفقلييييل لحعزييييز دوافيييع الميييوظتين وإنحييياجيحه  ةفيييي مكيييان العميييل مهمييي التكاهييية أن باإلضيييافة إليييى

  عرضون لهاالضغوط الحي يح

الدرالية  فينن ليذا ه  عليى أكميل وجيأ تزه  على القييام بوظيائتتف  ينلعامللدى االمشاعر الجيدة  إن  

ن فييي الشييركات الكبييرى فييي علييى أداء العيياملي التكاهييةفييأثير  مييدىإلييى الكشييف عيين  التالييية فهييدف

  متافظة الخليل 

 وأسئلتها  ة الدراسةمشكل
 أداءالمباشيييير علييييى رهييييا يال وتأثينظييييرا للتريييييرات البيئييييية المتسييييارعة فيييي  بيئييييات منظمييييات األعمييي

شيييكل كبيييير إليييى الحيييد لعيياملين، فييإن تييأثير تلييك التريييرات علييى  ا هيياا المنظميييات سيييوف ريييؤدي ـو

اإمرانميييات والقيييدرات التنافسيييمة للمنظميييات فيييي  وجيييي  المنافسييييين فيييي  بيئيييية األعمييييال المحلييييية  مييييين

ل، فيييإن ذليييك يحيييت  عليييى تليييك شيييري فييي  منظميييات األعميييالبل الميييارأ  ا ألهممييية ونظييييرا  والدولييييية

التكاهييية مييين خيييالل  مناليييةة ومرحييية لزييييادة أداء العييياملينممييي  بيئييية  فرالمنظميييات خلييييق منييييا  تتييييو 



4 

 

  مييين هنيييا وط عييين العييياملين  األمييير اليييذي ييييؤدي إليييى فخفييييف الضيييغوالميييرح  واألنشيييطة الحرفيهيييية

 اآلفي: رئيسلحساؤل الجاءت الدرالة التالية لحجيب عن ا

 ؟ن في الشركات الكبرى في محافظة الخليلعلى أداء العاملي لفكاهةهل يوجد أثر ل

 وانباق عنأ األلئلة الترعية اآلفية:

 ؟في الشركات الكبرى في متافظة الخليل في العمل لتكاهةا مدى الحخدامما   1

 ؟ برى في متافظة الخليلالكالشركات   أداء العاملين في مسحوى  ام  2

الكبرى في  لشركات  افي    أداء العاملين  على   والحنتيذ للتكاهة    إحصائية  داللة  ذوأثر  يوجد    هل  3

 ؟ متافظة الخليل

الكبرى في  الشركات في  أداء العاملين على والحتكيرللتكاهة  إحصائية داللة ذويوجد أثر  هل  4

 ؟ متافظة الخليل

أثر    هل  5 والحواصلللتكاهة    إحصائية  داللة  ذويوجد  في    لينالعامأداء    على  واالفصال 

 ؟ الكبرى في متافظة الخليلالشركات 

الكبرى في  الشركات  في    داء العاملينأ  على   ادةوالقي للتكاهة    إحصائية  داللة  ذويوجد أثر    هل  6

 ؟ متافظة الخليل

الكبرى  الشركات  في    أداء العاملين  على  والصتةللتكاهة    إحصائية  داللة  ذويوجد أثر    هل  7

 ؟ في متافظة الخليل

 أهداف الدراسة
 فية:األهداف اآل فسعى الدرالة التالية إلى فتقيق

  ن في الشركات الكبرى في متافظة الخليلعلى أداء العاملي التكاهةفأثير  الحعرف إلى  1
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 ؟في الشركات الكبرى في متافظة الخليل في العمل لتكاهةا مدى الحخدام الحعرف على  2

   خليلتافظة البرى في مالكالشركات  أداء العاملين في مسحوى  الحعرف على  3

  الكبرى في متافظة الخليللشركات افي  أداء العاملين في والحنتيذ لتكاهة اأثر  الحعرف على  4

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين في والحتكيرلتكاهة اأثر  الحعرف على  5

على  6 والحواصللتكاهة  اأثر    الحعرف  العاملين  في  واالفصال  في    برى الكالشركات  في    أداء 

   متافظة الخليل

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  داء العاملينأ في ادةوالقيلتكاهة اأثر  الحعرف على  7

على  8 العاملين  في  والصتةلتكاهة  اأثر    الحعرف  متافظة  الشركات  في    أداء  في  الكبرى 

  الخليل

 أهمية الدراسة

 : النظريةاألهمية 

على أداء  ايرهوفأث التكاهةوهو و  غاية ف  األهممة إ  الدراسة من تناوليا لموع  أتى أهممةحت -

التييال  تعيي ز نتييائ  لمييات جمتخلييق عم ت ميمييةواليياي يعييد كمييدخالالعيياملين   اعميية إيجابميية ـو

  المجموعة

عليى حيد علي  -عيد المحل  ولى على الصل  تكن األ نإتعد هاا الدراسة من الدراسات القليلة  -

 .العاملين وأداءالتكاهة وذج رـرط بين الت  سع  إلى صماغة نم -الةاحاة

 الشييركات قيياء بموقعهييا بييين الرفهييي عليهييا وا انحهييا الحييييييز مكفييي فعز  الشييركات الكبييرى د اعفسيي -

رفييييع مسييييحوى أداء لميييين خيييي ل بييييث روح التكاهيييية الحييييي فخلقهييييا  األخييييرى ميييين خيييي ل أعمالهييييا

  العاملين
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 لتطبيقية: األهمية ا

ل بالنسيبة التي  تشيرل ثقي كبرى في متافظية الخلييلات الالشركسيوف ريت  تطبييق البحيث عليى   -

   الصلسطينالقتصاد الوطن  ل

   الشركات الكبرى في متافظة الخليلوأشكالها وإدارفها في  التكاهةزيز دور عف -

الشركات الكبرى في متافظة    في  ابكل أشكالهالتكاهة  زيز الحوجهات اإلدارية في فشجيع  عف -

  لالخلي

    درافهقدة زياو   العاملينداء زيز إمكانية فتسين أفساه  الدرالة في فع -

 فرضيات الدراسة
 فسعى الدرالة التالية إلى فتص الترضيات اآلفية:

 (α≤0.05اإلحصـائية ) عند مستوى الدللـة إحصائية دللة  ذويوجد أثر  ل  الفرضية الرئيسة:  

  .لخليلالكبرى في محافظة االشركات في  أداء العاملين على للفكاهة في العمل

 الترعية اآلفية:وانباق عنها الترضيات 

  والحنتيذ للتكاهة    (α≤0.05اإلحصائية )  عند مسحوى الداللة  إحصائية  داللة  ذويوجد أثر  ال    1

  الكبرى في متافظة الخليللشركات افي  أداء العاملين على

  والحتكيرللتكاهة    (α≤0.05اإلحصائية )  عند مسحوى الداللة  إحصائية  داللة  ذويوجد أثر  ال    2

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على

أثر  ال    3 الداللة  إحصائية  داللة  ذويوجد  مسحوى  )  عند  للتكاهة    ( α≤0.05اإلحصائية 

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على واالفصال والحواصل
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 ادة والقيللتكاهة    (α≤0.05اإلحصائية )  عند مسحوى الداللة  إحصائية  داللة  ذويوجد أثر  ال    4

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  داء العاملينأ على

 والصتةللتكاهة    (α≤0.05اإلحصائية )  عند مسحوى الداللة  إحصائية  داللة  ذويوجد أثر  ال    5

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على

 ةحدود الدراس
 د اآلفية:لية بالتدو فحتدد الدرالة التا

 ل الشركات الكبرى في متافظة الخليالعاملين في : التدود الةشرية

   لمتافظة الخلي ية:كانالتدود الم

  ( م2021 -2020ام )األول للع الدراليالتصل  التدود الزمانية:

لدرالة  كبرى  وفحتدد نحائج اعلى أداء العاملين في الشركات الفأثير التكاهة    :لموضوعيةالتدود ا 

   خدمةباألداة المسح

 مصطلحات الدراسة
 الفكاهة:

بيئية عمييل مرحيية " :بأنهييا( Robert & Wilbanks, 2012: 18) روبييرت وويلةيانكسعرفهيا 

 ."الممتعة متنوعة من األنشطةمجموعة  وتدع  تشجن

في  العميل التي   شخصيمة أنشيطة اجتماعمية أو أي" :بأنهيا( Flugge, 2008: 15ج )وعرفها فليو 

  "والمحعة للصرد التسلمةتوفر 

اليـرط الضيمن  بيين " :بأنهيا (Bolton & Houlihon, 2009: 557) وعرفهيا بولحيون وهوليهيون 

  الوظمص  ف  أشرال التحصي  واإبدا  والرعا   والضحك وزيادة األداء المؤسس اللعب والمرح
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مقيييياس ص عليييى ل عليهيييا المتتيييو جات الحيييي يتصيييبأنهيييا: مجميييوع اليييدر  وفعرفهيييا الةاحاييية إجرائييييا  

  ألغراض الدرالةالمسحخدم التكاهة 

  ا داء:
و  تنصيا الموظف ألعمال  ومسؤولمات  الت  تكلص  بيا المنظمة أ" ( بأنأ:  48:  2009يعرفأ ه ل )

 ."الجية الت  ترتبط وظمصت  بيا

( درة  أو  87:  2003ويعرفأ  واإلنجاز   السلوك  بين  "فتاعل  بأنأ:  والنحائج  (  السلوك  مجموع  أنأ 

لوك من ناحية وبين  السلسلوك أو النحائج  وذلك لصعوبة التصل بين  معا   مع الميل إلى إبراز ا

 اإلنجاز والنحائج من ناحية أخرى"  

 األداءمقيياس ل عليهيا المتتيوص عليى مجميوع اليدرجات الحيي يتصيئييا  بأنيأ:  وفعرفأ الةاحاية إجرا

 ية المسحخدم في الدرالة التال

  :محافظة الخليل

مية و  جنف   واقعة فلسطينمة فظة  محاه وتحيدها مين  ،²كي  (997) وتبلي  مسياحتيا الضيصة الرـر

خير  وهي  لجييات األمين ا ميي  والبحير ال ضيرخألط االخي يحيدها ميابين يي  لحي محافظية ب الشيمال

 مين أراعيي ( % 16) حييث تبلي  مسيياحتياميين ناحمية المسياحة والسييران  الضييصة ت حافظياكبير مأ

مية خلييل هللا  إبيرايم  . وفيييا قبيور ا نبمياء2016نسيمة سينة  (729,193)وتعيدادها  الضيصة الرـر

وأخيات المرانية  ،لسيالمعلييي  ا وأزواجيي  سيحقإو  يعقيو   وكيالك قبير تياخلييل تسيميال خات أومن  

 كي (15)قرابية  القيد  درنيةوتبعيد عين م، يودييةليوا ممةاإسيال ليد  اليديانتين القيد  بعيد مية الدرن

 والظاهريية مو لسياو  ويطيا راودو  الخلييل برزهيا ميدنأومدرنية قريية  100 مينة حافظيوتتكيون الم

إلحصيياء ل ي مركيي  ز الالجيييا) لعييرو  او  الصييوار همييا مخممييين لالجئييين ىباإعييافة إليي وللحييحو 

 (.2017، ن سطيلصال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 مقدمة
إذ يعييد التيلسييوف السيياخر أف طييون   اليونانييية قديميية كالتضييارةعرفييب التكاهيية لييدى التضييارات ال

ويشييياطر أرليييطو   أن التكاهييية فحضيييمن السيييخرية والمكييير نظرييييات حولهيييا  معحبيييرا   أول مييين طيييور

 ,Tuttle) التكاهيية وليييلة الخحةييار موضييوع ي شييح ةأ فييي جديحييأ" ويييرى أن ره فكيياي أأف طييون فيي

2006: 33 ) 

باهحمام علماء النتس واألدباء  مين أمايال  ت لتة  فقد حظيب أيضاكما حظيب التكاهة باهحمام ال

ح  كييييالمزا أشييييكالها وفحميييييز التكاهيييية بحعييييدد   وفرويييييد  والجيييياح   وجييييورج اليييييوت  فوميييياس هييييوبز 

 والدعابة  والنكحية  والحهيريج  والهجياء  وختية اليدم  والحقلييد     والطرافة  والظرف ة  والحهك والسخري

  (Bateman, 2006) بتركات جسدية

 المصيادر ضغوط محعددة المديرين منلما يحعرض لأ  ا  نظر أنأ ( Vickers, 2004ويرى فيكرز )

  فييي فلييك المواقييف مرارية فتكيييرهبيالحوفر  والييح كالوقيب  والمتاجيي ت  ومواقييف معييين  ممييا يصيييبه 

يسييول أن الحييوفر يحسييبب بيينط ق مييادة الكورفو يعمييل علييى الييحمرارية الشييعور بييالحوفر   الضيياغطة

من الزمن ييؤدي  وجود فركيزات عالية من الكورفيسول لمدة طويلة  ويسبب الجس   وإين إفيرين في

  الجس  ونشاطأ إلى فدن في االلحيعاب  ويقلل من مناعة

  إذا أراد أن ذهنييأ فشييحب الحيوفر أو  المطلييوب مين المييدير مييرح أو دعابية أو مزحيية  لحقليييلن ليذا فيين

الجييد فيي التكاهية   فالمديرون الذين يمحلكون اإلحساسالعمل   يئة  إيجابي في ب  يتاف  على منا 
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 النشصمسحوى وقدر عال من اإلدارة  واألللوب القيادي   روا من قبل المرؤولين على أنه  علىقد  

(Maurer, 2007 ) 

إفييراز مييواد كيميائييية طبيوييية  ماييل  أثبحييب األبتيياث العلمييية أن التكاهيية والضييتك فزيييدان ميين فقييد 

الكييورفيزول   حيي فسييبب الشييعور بالنشييوة  وفختي  ميين إفييرازالكييافيكول  ال وفينات واألمينييات األنيدر 

كميا   لنظيام المنياعيمميا يزييد مين كتياءة وفاعليية ا وفقلل من معدل فرلييب اليدهون فيي الشيرايين 

والجهييياز الحنتسيييي  ( والشيييرايين القليييب ( عليييى الجهييياز الوعيييائي إيجابييييا   والضيييتك فيييأثيرا   أن للتكاهييية

 اليرئحين  مميا يسياعد  فيي اليدم  وفقليل مين كميية الهيواء التاليد فيي األكسيجينحيث فزيد مين معيدل 

نتس   ويصيةح معيدل الحيوارفخياء الشيرايين القلب على ض  اليدم فييؤدي إليى ارفيياح عضيلة القليب 

  (Vickers, 2004) أكار انحظاما وعمقا

 تعريف الفكاهة
 تاق على فعريف موحد  فتي القرن السادس عشر ارفةصفاال نجد فعريتات محعددة للتكاهة  ول  يح 

ارفةياط متهيوم التكاهية بمعنيى الميزاج إليى  فعريف التكاهة بمرادفين المزاج واالبحكار اليذكي  ويعيود 

جس  اإلنسان  والحي  لصاحبها أبقراط  والحي فميز بين أربعة أخ ط أو لوائل في  ألخ طنظرية ا

وإذا نقصييب أو زادت   األربعيية محوازنيية كييان مييزاج التييرد جيييدا   طفعكييس مزاجييأ  فيينذا كانييب األخيي 

 ليييلوك غرييييب  يتيييدث اخيييح ل فيييي ع قييية األخييي ط بةعضيييها  مميييا يقيييود إليييى أحيييد األخييي ط فننيييأ

  (Guinsler, 2008) وغرابة األطوار لتكاهة في الشذوذ هنا فحمال ا األطوار  ومن

 اعيات مالل  وهيي شيكل مين أشيكال حكار اليذكيوليدة االب ومن جهة أخرى ي نظر للتكاهة على أنها 

ومحنيوع  يسيمح باكحشياف أوجيأ الحشيابأ  يع لألفكيار وفنسييقها عليى نتيو ليريعالذهنية  بمعنى فجم

 ( Maurer, 2007) الخيال بلوحات لطيتة وبرؤية مسحتةةرة إثا والحقارب بينها  بهدف



13 

 

بيئية عميل مرحية فشيجع هيا: "التكاهية بأن (Ford et al., 2004: 22) فيورد وآخيرون  فقيد عير ف

  "الممحعة مجموعة محنوعة من األنشطة وفدع 

فيي العميل الحيي  أي أنشيطة اجحماعيية أو شخصيية بأنهيا: " (Flugge, 2008:15) فليوج فهياوعر  

 " والحمحع يةوفر للترد الحسلف

أ وجي في أنشطة ال فحعلق عليى طاالنخرا فعر فها على أنها: " (McDowell, 2005:9) دويل أما

 " مسلية ومرحة  ممحعة الحتديد بالوظيتة والحي فكون 

اليربص الضيمني  بأنهيا: " (Bolton and Houlihon, 2009: 557حيون وهوليهيون )وعر فهيا بول

 " الوظيتي في أشكال الحتتيز واإلبداع والرضا والضتك وزيادة األداء المؤلسي بين اللعب والمرح

 الفكاهة في مكان العمل
فشيييجع وفيييدع  مجموعييية بيئييية العميييل  فيييي التكاهييية أن( Hutchison, 2016) ييييرى هوفشيسيييون 

االلحقيياء   الحرفيهييية وفشييمل جوانييب المحعيية عناصيير ماييل األنشييطة  محنوعيية ميين األنشييطة الممحعيية

 الوظيتييية ؤوليات لترييييات الشخصيييية ومسيييل دعييي  الميييدير للميييرح  االجحمييياعيم ء فيييي العميييل بيييالز 

  الممحعة

الخياص كييف يوليد الميوظتين مين   فيي نميوذجه (Choi et al., 2013شيوي وآخيرون ) وأشيار

أداء المهييام و   فييي مكييان العمييل وفييأثير ذلييك علييى الرضييا الييوظيتي التكاهيية والمييرحفجيياه  المواقييف

  فجاه األفراد  مواطنة الحنظيميةوللوكيات ال

ير الميد  يمكين أن فكسيب  أن التكاهية فيي العميل( Tews et al., 2014) فيويز وآخيرون  فقيد أشيار

 االلحييييييزام بالعمييييييل  والييييييحتك  بييييييالنتس فييييييي بيئيييييية العمييييييل  والشييييييعورهييييييي:  فوائييييييد ث ثيييييية  ملينلعييييياوا

  بالحتدي أكار منأ بالحهديد عند فغير األحداث 
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والموقيف الم ئي  عنيد اليحخدامها  بتييث  التكاهية المناليةة  محى وأيين ونيوع ال بد أن يراعىولكن  

 اهيييييييييية ضييييييييييمن لييييييييييياقه بالتك العيييييييييياملون ر إذ يحييييييييييأث  التكاهيييييييييية منالييييييييييةا   يكييييييييييون وقييييييييييب اخحيييييييييييار

يكيون للتكاهية خاصية  يمكين أن ليذا يؤدي السلوك التكاهي الى عكس ما هو محوقع   فقد الخاص   

 والعياملين فيهيا المؤلسيةإليى فكيوين انطةياع ليلبي عين  فقيود التكاهية االليحع ئية عواقيب ليلبية  و 

(Muceldili and Erdil, 2016 ) 

 العملفي مكان    الفكاهةأبعاد 
سيي  بييأ المييديرين ويشييجعون المييوظتين علييى حالمييدى الييذي يعةييارة عيين هييو و : للتكاهييةدعيي  المييدير 

رصية للميوظتين مايل فاذ ف  دعي  الميدير للترييات الشخصيية   مايل:فيي الوظيتية  قضاء وقب ممحع

 ,.Tews et al) المييديرين فييي اإلشييراف علييى المييوظتين المبحييدئين وكييذلك مشيياركة  للحسييلية

2014 ) 

الحييي فمارلييها المنظميية بهييدف   المييرح: فشييمل مجموعيية محنوعيية ميين األنشييطة االجحماعييية أنشييطة

الححتيياالت العاميية مايل األحييداث االجحماعييية وأنشييطة بنياء التريييق وا  المحعيية بييين المييوظتين فعزييز

  والمعال  الشخصي باإلنجازات 

 ب معظ  الموظتين فيفجار في  االجحماعية العامل الرئيسزميل الحنشئة االجحماعية: فعد الحنشئة 

حماعيية ولدى األفراد في كل نوع من المنظمات زم ء عمل ه  شركاء في الحتياع ت االج   العمل

طةقية الحسلسيل الهرميي الحنظيميي يحتياعلون   ين في نتيسد الموجود ار وه  مجموعة من األف   والمهام

 دعييييي  زم ئهييييي  يعمليييييون جنةيييييا  إليييييى جنيييييب عليييييى ألييييياس ييييييومي واليييييذين يسيييييحطيعون  روفينييييييا  أي

(Chiaburu and Harrison, 2008 ) 
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 والقيادةالفكاهة  
 يييرى لكيين و   ك مجييال العمييلتييياة الةشييرية بمييا فييي ذلييفييي جميييع مجيياالت ال كاهيية والدعابييةالتفوجييد 

ن دور التكاهيية فييي أ( Mesmer-Magnus, et al., 2012) ميياجنوس وآخييرون  -مالييمر

  على نطاق والع القيادة قد ف  فجاهلأ

القيييادة التكامييية بأنهييا الييحرافيجية ( Day and Antonakis, 2012ز )دي وأنحونيياكيعيير ف و 

عاطفيية إيجابيية ذي يجلب اليحجابة معرفيية أو فواصل فعحمد على النشاط اللتظي وغير اللتظي ال

لتكييياهيون الحرفييييأ عييين أفةييياعه  مييين خييي ل مشييياركة أحيييداث دة االقيييافعنيييدما يرييييد   مييين المسيييحمعين

إيجيييابي للقيييادة التكييياهيين عليييى أداء ميييوظتيه    فييينن ذليييك ييييؤثر بشيييكل معهييي  مضيييتكة أو ليييعيدة

  ورضاه  والحزامه 

عيية خيي ل اجحماعييات التريييق فخلييق بيئيية ممح التكاهييةأن  إلييى( Holmes, 2007هييولمز )لقييد أشييار 

علييى الييرغ  ميين أن فلييك األفكييار ليي  فكيين مرفةطيية بالتييل   كييارللتتيياع علييى فييدفق عملييية فوليييد األف

من المرجح أن يناقش أعضاء التريق األفكار بعد فعليقات روح الدعابية إميا مين   ومع ذلك   يالتعل

حكييييرة   قييييد فييييؤثر القيييييادة التكامييييية علييييى السييييلوكيات المبوبالحييييالي  قبييييل القييييادة أو أعضيييياء التريييييق

  فؤثر على السلوك المبحكر  كما أنها للموظتين

ين األفييراد  وال فكلييف ع قييات  وانشيياء افصييال بيي والتكاهيية واحييدة ميين أبسييص الطييرق  وأيسييرها لبنيياء

  فييالةع  األفييراد  شيييئا  فهييي افصييال يخلييو ميين الحهديييد  ألنهييا فتاعييل طبيعييي بييينالمؤلسيية مييدير 

ميع  الموظتيون اآلخيرين  وفيي الصيداقات الحيي يكونهيا  عيجد معنى للحتاعل اليذي ييح  فيي العميل مي

خيي ل فهيئيية بيئيية  التعييال  ميينالمؤلسيية دير وهييذه الصييداقات والع قييات فتحيياج لرعاييية مي بعضيه  

وليييقل     فييننه  ليييكونون أكايير نتعييا  المؤلسييةشييعروا بالراحيية فييي  إذا فييالموظتون عمييل إيجابييية  

ولييكونون أقيدر عليى فتميل عواميل فيدفعه  لحيرك  فه  شعوره  باالححراق الوظيتي  وفرفتع معنوييا
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بالراحييية هيييو لشيييعور عليييى ا العييياملين يع  وأحسييين طريقييية يسيييحخدمها الميييدير التعيييال لحشيييجالمهنييية

 ( Tews et al., 2014) الحخدام التكاهة

 الفكاهة  أنماط
ن يمزحييييون مييييع اآلخييييري اإليجابيييييةن يسييييحخدمون التكاهيييية األشييييخاص الييييذيإن  :المنتميــــةالفكاهــــة 

فشيمل األمالية علييى   و ل مين التكاهيية الحيي فركيز علييى فعزييز الحتاعيل االجحميياعيويجيذبونه  بأشيكا

  والنكيييات العمليييية   والنكيييات الداخلييييةالقصيييص المضيييتكة الخاصييية بمجموعييية  المنحمييييةة التكاهييي

ظهيرون األفراد اليذين ي  ص أثناء المنالةات االجحماعيةعلى األشخا ا  يالمتبةة الحي يح  لعبها فقليد 

 Falanga) ليلبيينك متبوبون من قبل اآلخرين وعادة ما ي نظر إلييه  عليى أنهي  غيير هذا السلو 

et al., 2014)   

 التكاهيةمين خي ل اليحخدام هيذا الينمص مين  أنيأ (Martin et al., 2003ميارفن وآخيرون ) وييرى 

ة فييييي بنيييياء اعد لمسيييييمكيييين للمييييرء أن يقلييييل ميييين الحييييوفرات الشخصييييية وا والحأكيدييييية العدائييييية  غييييير

األشيخاص هي مال مادة الحشتي  االجحماعية الحي فسهل الحتاعيل بيين   المنحميةالتكاهة     ت الع قا

  فنن نيية الةياد  ح الدعابة في المؤلسات تحرض أنأ عندما يح  الحخدام رو   ويوفخلق بيئة إيجابية

 .اعادة  هي جمع الناس مع  

ليديه  نظيرة فكاميية للتيياة ح الدعابية المعيززة لليذات األشخاص اليذين ي ظهيرون رو   :ةالذاتي  الفكاهة

هيييذا األليييلوب التكييياهي هيييو آليييية   متييير منهييياوال يشيييعرون بيييالتزن الشيييديد بسيييبب المتييين الحيييي ال 

ذات فرفةص عززة للالتكاهة الم  إن يساعد في التتاع على منظور إيجابي ي  والحللحعامل مع الحوفر

اليحخدام   وعنيد كل إيجيابي بياححرام اليذات والعواطيف اإليجابييةارفةاط ا للبي ا بالعصابية وفيرفةص بشي

صيييورفها بالنسيييةة  /ة الةييياد  هيييي فتسيييين صيييورفأن نيييي  فييينهيييذا النيييوع مييين الدعابييية فيييي المنظميييات 
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ليى التيرد عنيد ع التكاهية هيذا بشيكل أكبير يحركيز أليلوب  أخيير ا  لآلخرين في المجموعة أو المنظمية

  ةمقارنحأ بروح الدعاب

ــة ــعدو ال الفكاهـ ا ميييا يهيييدف األفيييراد اليييذين يسيييحخدمون  :ةانيـ العدوانيييية إليييى الح عيييب  التكاهيييةغالةييي 

 ( Janes & Olsen, 2000) الحهديد الضمني بالسخرية باآلخرين عن طريق

انييية لذيييذاء و د يمكيين الييحخدام الدعابيية الع( أنييأ Martin et al., 2003وييرى مييارفن وآخييرون )

  يحوافق أللوب التكاهة هذا مع نظرية الحتيوق   و ختاف لآلخرينوالحقليل والحسبب في نوع من االلح

  أو إدراك أنهيي  حسيياب اآلخييرين ميين أجييل فتقيييق الحييي فتحييرض أن النيياس يشييعرون بحتسيين علييى

ضمير بينما فرفةص العدوانية مرفةطة بشكل للبي بالموافقة و الدعابة ال  و رفةة أو مكانة أعلىم  حققوا

  ارفةاط ا إيجابي ا بالعصابية

  العدوانييية الخفيتيية يمكيين أن يكييون لهييا وظييائف إيجابييية التكاهييةن إ :ةالعدوانيــة المعتدلــ الفكاهــة

ةيية األشييخاص اآلخييرين الييذين يحعرضييون للسييخرية فييرفةص بالسييلوكيات ن مراقإ  يل المايياللييب علييى

اء  وهييو أميير المطابقيية  يمكيين للتكاهيية العدوانييية المعحدليية أن فنقييلو   لييكةمامح مجموعييات فييي  بنيي 

كميييا أنيييأ يسييمح للشيييخص بيييالحعبير عييين   ة واإليجابيييةرلييالة فيييوبي  قويييية ولكيين بنبيييرة روح الدعابييي

 ,.Avey et al) فييأثير لييلبي حيييث يييح  فسييلي  الرلييالة بطريقيية مرحيية لصييراع دون الخيي ف وا

2011 ) 

لذات يسخرون من ا الحي فهزمحخدمون التكاهة يساألشخاص الذين   :تفكاهة النتصار على الذا

أن النياس اليذين يسيحخدمون كميية معحدلية مين   يأ والسعي لقبول اآلخرينه  في متاولة للحرفأنتس

مسحوى مكانحه  وجعل من حقليل من خ ل الأللوب التكاهة في المؤلسات    ون ما يرغبغالة ا    اهذ 

  (Martin et al. 2003) ودا  أنتسه  أكار 



18 

 

 نأداء العاملي

 مشييحركا   لييما  ماييل قاميية لكافيية المؤلسييات  حيييث ي يعد األداء من المتامي  الجوهرية الها

إدارة الميييوارد الةشيييرية  ويعحبييير جمييييع علمييياء إدارة األعميييال  وإدارة الجيييودة  و  الهحميييام

 يحمتيييور حوليييأ جهيييود اإلدارات العلييييا والوليييطى وححيييى اليييدنيا  سيييي اليييذيالمتيييور الرئي 

فيهيييا  والحيييي  فيييي أي مجيييال عليييى إدارة العييياملين حييييث فحوقيييف كتييياءة أداء المؤلسيييات

وعليييى اليييرغ  مييين   فعاليييية وحيويييية أديييية مهامهيييا الموكلييية إليهيييا بكيييليتحييرض أن فقيييوم بح 

فميينه  ميين اعحبييره  يحتقييوا علييى فعريييف متييدد لييأ ليي  العلميياء    هذا المتهييوم  إال أن  أهمية

اجحماعيية  يخحص باألرقييام والمقارنييات النسييبية  وميينه  ميين اعحبييره ذو أبعيياد  كميا    متهوما  

 ( 2014عمر  منب االقحصادية )ة  فض  عن الجواوفنظيمي

 ذا كييييان هييييذا األداءنل وظيتييييي  فييييويعحبيييير األداء ميييين أهيييي  متيييياور العمييييل المهنييييي فييييي أي مجييييا

فييي ظييل بيئيية عمييل يسييودها العييدل والمسيياوة فانييأ ميين المنطقييي أن يأخييذ هييذا األداء صيياحةأ  ا  ز ممييي

 ل  يسيوده الحغيير المحسيارع والمنافسيةظيل عيا مكانة مرموقة في المنظمة الحي يعمل فيها  وفي  إلى

 ( 2009  الطعامنةالشديدة )

واإلمكانيييات  وفتديييد القابليييات  ديييد نوعييية وكمييية أداء عامليهيياإن معظيي  المنظمييات فسييعى إلييى فت

العيياملين فييي  وبييالنظر ألهمييية  الحييي يمحلكهييا كييل فييرد  ومييدى اححييياج هييؤالء األفييراد إلييى الحطييوير

قيياس كتيياءة   بتيييث فعييداد نظييام لحتديييد مسييحوى أداء هييذا المييورد الامييينألميير إ المنظمييات يحطلييب ا

المسحقبل  فحزيد خبرفأ وفزداد مهارافيأ فيي  ملأ  واألعمال المحوقعة فيالترد بمقدار ما ينحجأ في ع

والمعنوية كما نظام فعال للتوافز المادية  افخاذ القرارات  إن دافوية الترد نتو العمل يرفةص بوجود 
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إن المييوظتين ذوي األداء المحيدني يكونييون  اجح باالليحقرار الييوظيتي للميوظتين  إذ رفةص األداء النيييي

 ( 2005 مهددين بااللحغناء عن خدمافه  )الهيحي دائما 

 مفهوم األداء
 فبيييدأ األثييير الصيييافي عليييى جهيييود التيييرد الحيييي: األداء عليييى أنيييأ( 2012) والزهرانيييي الليييوزي  عييير ف

  ام والذي يسير إلى درجة فتقيق وافمام المهام لوظيتة الترد ر والمهاك الدو بالقدرات وإدر 

التالي   عملية يح  من خ لها قياس أداء العاملين التعلي:  نأاألداء بأ  (2015ف عز الدين )وعر  

مقارنحأ باألداء المخطص لأ مسةقا  وفتديد االنترافات الحي قيد فتيدث أثنياء القييام بالعميل   ومن ث 

  وافخاذ اإلجراءات الوقائية الحي فلزم لح في حدوثها بالمسحقبلا  ألةابه وبيان

 اإلنجييياز اليييذي ييييح  فتقيقيييأ مييين العميييل بمقيييدار الجهيييد : أنيييأاألداء عليييى ( 2016) ف القرنييييوعييير  

 المبذول  بما يحتق مع خبرات وقدرات ومهارات العاملين  وبمساعدة العوامل الدافعية  وبيئية العميل

  ويشةع اححياجات العاملين الداخلية لهدف من األداء ئمة  بما يتقق االم 

 المتصيلة :العياملين بأنيأأداء  (Wheelen, et al., 2017ويليين وهيانجر ) وقيد عيرف كيل مين

 النهائية ألي نشاط أو عمل وهو يعحمد على الوحدة الحنظيمية واألهداف والغايات الحيي فرغيب فيي

  فتقيقها

أداء  بقييياس المنظمييات العملييية الحييي فقييوم ميين خ لهييا : نييأين بألعيياملوفعييرف الةاحايية متهييوم أداء ا

  وافخيياذ للمنظميةالحخطييص ليأ ضييمن الخطية االليحرافيجية العياملين التعليي التيالي  مقارنية بمييا في  

 .اإلجراءات الوقائية الحي فلزم لح في حدوثها بالمسحقبل

 واع األداءأن
 :واع لألداء وهي  فتي المؤلسات يوجد ث ثة أنعدةلألداء أنواع 
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س أداء عةيارة عين أداء العياملين فيي نطياق وحيدافه  الحنظيميية المحخصصية  ولقييا :أداء العاملين

المحاحييية لحطيييوير وفتسيييين األداء  ودعييي  ثقييية العييياملين  ص فوائيييد كاييييرة فشيييمل فتسيييين التييير  االفيييراد 

د وزيييييادة حيييييث إن حصييييول العيييياملين علييييى دعيييي  وفشييييجيع اإلدارة يزيييييد ميييين بييييذل الجهيييي  بأنتسييييه 

  (2019  بتر) ةالرقابة الداخلي اإلنحاجية وفتقيق

لاليية فيي إطيار السياليات العامية حيدات المنظمية األعةيارة عين أداء و   :أداء الوحدات التنظيميـة

محابعة فنتييذ أهيداف المنظمية  وفتقييق كتياءة عاليية فيي أداء األنشيطة  دعي    لها  ومن خ لها يح 

اإلداريييية  والكشيييف عييين األخطييياء وفصيييتيتها )أبيييو المسيييحويات والحواصيييل بيييين  عمليييية االفصيييال

 ( 2019 لويرح 

 ددة  الاقافيييية  واالقحصيييادية ات المحعيييار البيئييية فيييي إطيييلمؤلسيييارة عييين أداء اعةييي :أداء المؤسســـة

ا  ومعالجحهييي اري ب الضيييعف اإلد د جوانييياس أداء المؤلسييية فتدييييويتقيييق قيييي  اة وغيرهيييواالجحماعيييي

 يييييييييية ال زمييييييييية الفخييييييييياذ القيييييييييرارات ونقييييييييياط القيييييييييوة وفطويرهيييييييييا  كيييييييييذلك فيييييييييوافر المعلوميييييييييات اإلدار 

 دات الحنظيمييية اد وأداء الوحييلسيية عيين أداء األفيير ويخحلييف أداء المؤ   وفتسييين طييرق الحنبييؤ بيياألداء

 ( 2013 كري   اال أنأ يعحبر متصلة لكليهما )أبو

 محددات األداء  
 ن هما: فنقس  متددات األداء إلى قسمي

من أوال :   وفحكون  الموظف   بشخصية  فحعلق  متددات  وهي  داخلية:    المتالنة )  متددات 

2013) : 

والنافج من حصول الموظف علىجهال • الجسمية والتر   د:  الحي  الدع  والطاقات  كية والعقلية 

 يبذلها الموظف ألداء وظيتحأ 
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الوظيتة  • ال زمة ألداء  الشخصية  والمهارات  السمات  والحتمل ولرعة   القدرات: هي  كالقدرة 

 من يقوم بالوظيتة  البديهة الحي البد من فوافرها في

ل الوظيتة  وقدرفأ أو يمارلأ خ   جب أن يقوم بألموظف للدور الذي يإدراك الدور: فه  ا •

 لوب منأ على فسخير الجهود والقدرات لحتقيق الدور المط

بالموظ  بالبيئة المتيطة  ف  وخارجة عن ليطرفأ  وفحكون من: ثانيا : متددات خارجية: فحعلق 

 (: 2020  قرماط)

المسؤوليات  • الواجةات   فشمل  العمل:  المسحخدم  محطلةات  واأللاليب  الطرق  ة في األدوات  

 ارلة الموظف لمهامأ مم

المو  • وفوافر  العمل  منا   فشمل  الحنظيمية:  وأللوب  البيئة  والسلطة   اإلدارية   واألنظمة  ارد  

 لما لها من أهمية في فتتيز وفابيص لدافوية الموظف وجودة األداء  القيادة ونظام التوافز 

في   • فحمال  الخارجية:  الحتدياالبيئة  الخارجية   االقحصالمنافسة  الت  واخح ف ادية   توافز 

 إيجابا  على أداء الموظف  الرفب الوظيفية حيث جميعها فؤثر للةا  أو 

 أهمية تحديد أداء العاملين
 (:2020 ،عشاشةأداء العاملين تتمثل ف  )إن أهممة تحدرد مستو  

 تمثيييل العملمييية أحيييد أهييي  األنشيييطة الرئمسييية إدارة الميييوارد البشيييرية التييي  تعتبييير عملمييية تنظمممييية .1

 .مستمرة يقا  من خالليا مالحظات أداء الموارد البشرية

 الل تحدريييد مسيييتو  أداء مواردهيييا البشيييرية، الوقيييوف عليييى نقيييا  القيييوةتسيييتطمن المنظمييية مييين خييي .2

 .لضعف وانعراساتيا السلبمة واإيجابمة على إنتاجمة الصرد وفاعلمة المنظمةوا
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العياملين  لعالقيات الطيبية رنسيا  بيينرفن معنويات العاملين، حيث إن توفير جو مين التصياه  وا .3

تقيييدرر  ه  وطاقييياتي  فييي  تأديييية أعميييالي  هييي  موعييينواإدارة عنيييدما يشيييعر العييياملون أن جييييود 

الضييعف  سييا  ميين تحدرييد مسييتو  أداء المييوارد البشييرية هييو معالجيية نقييا اإدارة وأن اليييدف األ

 .ف  أدائي  على عوء ما تظيرا مصدر رفن معنوياتي 

 كامنيية غييير المسييترلة للعيياملين، ويسييي  فيي  تعييدرل معيياريرعيين الكصيياءات اليسييي  فيي  الكشييف  .4

تنممية  ميا تتطلبي  ميناألداء وزيادة أداء العاملين، ويسي  ف  رس  خطة القو  العاملة للمنظمة و 

 .وتدريب وتوفير المرافآت والحواف  للعاملين

يصيبون  ياراتي  وتحقيق مياللعاملين إدراك أخطائي  والعمل على تجنبيا وتنممة م  تشرل فرصاا  .5

 .إلم  من ترقمة وتسلق السل  الوظمص  والحصول على مرافآت وتعويضات مج ية

 عناصر ا داء
 تتمثل ف  اآلت :أن عناصر األداء ( 2017) الشيران  ت أشار 

 ميييةفوتشيييمل المعيييارف العامييية، والمييييارات الصنمييية، والمينمييية، والخل: المعرفِِِة بمتال ِِِِات الو يفِِِة

 .وظمصة والمجا ت المرتبطة بيالالعامة عن ا

 تتمثييل فيي  مييد  مييا ردركيي  الصييرد عيين عمليي  اليياي يقييوم بيي ، ومييا يمتلكيي  ميين ر بيية: نوعيِِة العمِِل

را   .عة، وقدرة على التنظم وميارات ـو

ِِل المن ِِِ  ِِة العمِ  يشيييير إليييى مقيييدار العميييل الييياي يسيييتطمن الموظيييف إنجيييازا فييي  الظيييروف: كميِ

 .جازإنا االعادية للعمل، ومقدار سرعة ها 

 وتشييمل الجدييية فيي  العمييل، والتصييان  فيي  العمييل، وقييدرة الموظييف علييى تحمييل مسيييؤولمة: المثِِابرة

 .حددةالعمل وإنجاز األعمال ف  أوقاتيا الم
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 طرق قياس أداء العاملين
 منها:لقياس أداء األفراد في المنظمة  عدةهناك طرق 

شيرل  داء الصيرد بطريقية كتابمية عليىتعتميد هياا الطريقية عليى وصيف أ  :طريقة المقالِة أو التقريِر

األعمال والميام الت  قام بيا الصيرد، ونقيا  قوتي  وعيعص  في  العميل، وأري   مقالة أو تقرير لوصف

ة تحقيييق الثبييات، ألن بعيير المقممييين رركيي ون علييى   ، ميين مسيياو    ممييالمقييم هيياا الطريقيية صييعـو

عليييا غييره ، كميا أن أسيلو   أو ف  عمل  تختلف عن تلك التي  رركي   عوامل وعناصر ف  الصرد 

  (.2018، الدوري ) رؤثر ف  التقيم  ف  الكتابة ممرن أن المقم 

تنازلميا مين األفضيل إليى األسيوأ مين  ب األفيراد ترتيبياتعتمد هاا الطريقة عليى ترتيي  :طريقة الترتيب

ة تطبمقي  في  ا دارات ذا  حيث أدائيي  ت العيام عليى شيرل قائمية، ومين عييو  هياا الطريقية صيعـو

أبيو كيري ، ) من العاملين، وعندما رتساو  تقيم  أكثر من فرد  حيتالل مرتبية واحيدة  األعداد الكبيرة

2013.) 

املين إلى مجموعات زوجمة مؤلصة من ت  بموجب  تقسم  الع :ن العاملينطريقة المقارنة الثنائية بي

داخييل مجموعتيي ، تتمييي   كييل فييرد ميين جمميين األفييراد الموجييودرن فييردرن، ويقييوم المقييم  بمقارنيية أداء

الموعوعمة على أسا  مقارنة الموظف بأفراد مجموعت ، لكين   يا توفر قدرا معقو  منالطريقة بأن

 (.2019، أبو سويرح) ف  القما  وتتطلب وقتا طويال عملمة ومعقدة رؤخا علييا أنيا غير

و المنحنييى الطبمعيي  تعتمييد هيياا الطريقيية علييى فكييرة التوزييين الطبمعيي  أ :طريقِِة التوعيِِج اَلي ِِاري 

المئويية في  اعتبيارا عنيد توزيين العياملين المقيم  مجبيرا عليى ادخيال النسيب   لمستو  األداء اذ يرون 

ميين ذوي الكصيياءة المرتصعيية مييني  فيي  احييد  جييانب  المنحنييى 10% بةنسيي بحسييب كصيياءتي  ممضيين

بة الكبيييرة ميين ذوي الكصيياءة المتدنميية الجانييب ا خير، بينمييا رتركيي  أداء النسيي ميين10% ويضين نسييبة
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الطريقييية بأنييييا سييييلة ا سيييتخدام والمتوسيييطة فييي  وسيييط المنحنيييى تتميييي  هييياا  ذوي الكصييياءة العاديييية

ة، ويؤخا عليييا أنييا   توعيو نيواح  الضيعف أو القصيور في  الموعوعم وتحقق قدرا معقو  من

 (.2017، الشيران ) ويصعب استخداميا ف  األعداد الصريرة أداء العاملين لتالفييا،

ميام مة وأفتعتمد هاا الطريقة على تصمم  قائمية تحيدد فيييا فقيرات أو عبيارات وصي  :طريقة القوائم

ين للتأشييير   )نعي (  كيل عبييارة أو ) ( بمييا رتصيق ميين وجيية نظيير المقيم  نحييو سيلوك الميير و  مـر

وكصاءتيي  فيي  العمييل، وفيي  النياييية تحييدد وزن كييل اجابيية وتجميين قييم  ا جابييات ومجمييو   وتصييرفات 

لكيييل قائمييية، وتتميييي  الطريقييية بسييييولتيا، ودور المقيييم  يريييون محيييدودا ويتركييي  عليييى  جيييات األداءدر 

 (.2016القرن ، ) المر و  وتصرفات  ف  األداء ف  المنظمة بسلوك د ار طار ادارة األفاخ

تعد هاا الطريقة أكثير الطيرو اسيتعما  وشييوعا في  المنظمية، وتقيوم عليى   :طريقة التقييم البياني

الموظييف با عتميياد علييى مجموعيية ميين العناصيير والخصييائ  التيي  رتطلبيييا العمييل  قيييم أسييا  ت

واظبيية، الدقيية، حسيين التصييرف، وغيرهييا متبوعيية التعيياون، المبييادأة، المكمميية العمييل،  :الكييفء، مثييل

ا ختمييارات ربييدأ بتقييدرر عييهم  وينتييي  بتقييدرر ممتيياز، ميين ممييي ات الطريقيية أنيييا  بمقمييا  متعييدد 

التييال  تسيييل عملميية مناقشيية الموظييف ألدائيي ، ويؤخييا  قييوةتبييرز جوانييب ال والضييعف فيي  األداء، ـو

سيييلة وتحتيياج إلييى تحليييل كييل عبييارة إلييى مة غييير فالهبييارات الوصيي مقمييا  علييييا أن عملميية اعييداد 

 (.2015ن، ع  الدر) مد  توفرها لد  الصرد  ج يئات تطابق التدرج ف 

ام طريقييييية ا دارة باألهييييداف لقميييييا  األداء سييييتخد إن ا :طريقِِِِِة اَلدارة با هِِِِِداد ل يِِِِِا  ا داء

هميار لقميا  مني  منظم  لوعن األهداف، وتقيم  األداء من خيالل اسيتخدام النتيائ  كمباعتبارها  

التقييدم أو التحسيين فيي  انتاجميية المنظميية، ويجييب أن تكييون األهييداف واعييحة ومحييددة وقابليية  مييد 

 (.2015، العمرو) قبولة من قبل الجممنن التحدي إمرانات الموظصين، ومونوعا م للقما ،
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 أسباب ضعف تحديد مستوى أداء العاملين

 فتدييييد مسيييحوى أداء العييياملين فيييي منظميييات أن أليييةاب ضيييعف ( 2018) وآخيييرون  ييييرى الطيييائي

 :األعمال فحمال في

 .ية أداء العمل  بسبب عدم فعل  المهارات المطلوبةفعدم المعرفة بكي -1

 .د لعدم اإلشارة لغير ذلكاالعحقاد بأن مسحوى أدائه  جي -2

 .عدم معرفة العاملين بالمطلوب عملأ  وذلك بسبب عدم فتديد مسؤوليافه  -3

 .وظائته  غير ضرورية للمنظمة اعحقاد العاملين بأن -4

 .ين في المنظمة مع عدم الحتقاقه  لذلكمكافأة بع  العامل -5

 .طبيعة عمله ضعف موقف العاملين فجاه مسؤوليات وظائته  واالفحقار إلى التمالة ل -6

 تقييم األداء

األمر ظمة أحد األعمال الرئيسية لمعرفة مسحوى أداء األفراد  فعحبر عملية فقيي  األداء في أي من

 التالي ومتاولة فطوير وفنمية األداء في لبيل فتسين األهداف المرغوبة للمنظمة  

الش في  العامة  المصلتة  بالوظاوفقحضي  يعهد  أن  المساهمة  القياد ركات  األئف  إلى  من  ية  كتاء 

ال على  القادرين  العاملين  والرؤلاء  بمسحوى  المدراء  الرفتاع  الوظائف  هذه  بأعةاء  نهوض 

الوظائف  مسؤوليافها    وأعةاء  األداء  لحقيي   متددة  ومسحويات  لألداء  معايير  وجود  يحطلب  وهذا 

مسحوى أعلى   مكان فقلده  لمناصب ووظائف قيادية ذات  الحي يشغلونها وفتمله  لمسحويافه  وإ
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ين األداء من األداء التالي للعاملين وقدرافه   أخذ من االعحةار ك   ب ومن ث  فنن فقيي  األداء ي 

  (2011الصرايرة  ) بليةالمسحق

  معرفة مدى جودة وكتاءة كل فرد في المنظمة على جميع مسحويافها ث    يعرف فقيي  األداء بأنأ:

ة عن الحخطيص االلحرافيجي  داء أمام الجهات المسئولوضع هذه المعلومات النافجة عن فقيي  األ

مكان في  المنالب  الرجل  وضع  في  المعلومات  هذه  من  االلحتادة  لحتقيق  لكيفية  المنالب  أ 

 ( 2020  المليجياألهداف )

بأنأ عملية يح  بموجبها فقدير جهود العاملين بشكل منصف   (2021)  نلتحأ وضيداعرفحأ  كما  

مكافأفه وعادل لحجري  يعملون       ما  إلى عنبقدر  بااللحناد  وذلك  فح  وينحجون   ومعدالت  اصر 

  عمل الذي يعملون على ألالها مقارنة أدائه  بها لحتديد مسحوى كتاءفه  في ال

 أهداف عملية تقييم األداء
وه ألالية  أهداف  لا ثة  األداء  فقيي   عملية  فوجيهية)ي:  فسحخدم  أهداف  ادارية    أهداف 

خا أهداف  اارشادية   الةتث  بأغراض  ف   لعلميصة  أيضا   بأهداف (   األداء  فقيي   عملية  ربص 

من أجل الوصول للحخطيص    عاملين أو العاملين حيث معرفة االدارة بمسحوى أداء ال  فخص األفراد 

للمسمى الوظيتي المطروح مسحقب  ومعرفة فطلعات ومشاعر األفراد ومتاولة حل   الحعاقبي السلي 

فواجأ    المشك ت  العالحي  بيئة  األفراد  والكتاءة  املين في  باإلنحاجية  األداء  العمل وربص مؤشرات 

ألع  والتاعلية للوصول  األداء  مسحوى  وفطوير  الخاصة وفتسين  األهداف  فتقق  انحاجية  لى 

 ( 2020)وقيع هللا   وبأفضل الحغ ل للموارد المحاحة بأنواعها المخحلتة بالمنظمة

 مراحل تقييم األداء
 ( Qazi et al., 2021) بأربعة مراحل هي:داء يمر فقيي  األ
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 فأليس المعايير   1

 داء التعلي ل األفسجي  2

 مراجعة األداء في ظل المعايير    3

 التركة الصتيتة فتديد    4

أربعة مراحيل لحقييي  األداء اليوظيتي فمشيى ميع المسيؤوليات والمهيام   (2015)  الزهرانيوحدد  

ة وجيأ  مرحلة اإلشراف والمراقةة  مرحليحلة اإلرشاد والحالحقيي   وهي: مر الوظيفية للقائمين بعملية  

  قوي  ومرحلة افخاذ القرار اإلداري الح

 أساليب قياس األداء

 المييييوارد الةشييييرية لعييييدة أنييييواع ومقيييياييس ألليييياليب وطييييرق الحقيييييي  منهييييا طريقيييية الحقييييديرفلجييييأ ادارة 

 وصييف ألييلوب التييرد فييي وفييى هييذه الطريقيية يييح  الييحخدام ألييلوب الحقييدير الرقمييي أو الرمييزي مييع

 الييذكاء واللةاقيية والحعامييل مييع الجمهييور أو فقيييي  الييحخدامأ لمهييارات االفصييال والحواصييل أو فتمييل

 عيياة التيروق الترديية فيييا ر هيارات لهيا ع قيية بالوظيتية المسيندة الييى الشيخص ميع مضيغص أو أي مال

 الحقيييي  علييى هيئيية نقيياط عملييية الحقيييي   طريقيية االخحيييار االجةيياري وفييي هييذه الطريقيية فكييون عملييية

 ونسييب مئوييية بتيييث فشييكل نصييف الدرجيية علييى الجانييب االيجييابي والنصييف االخيير علييى الجانييب 

 المنتييى يوجييد عييدة عيييوب للحقييدير حيييث ال يمكيين فعمييي  جميييع المهييارات  داء وفييي هييذاالسييلبي لييأل

 الحتدييييد والسيييلوكيات عليييى جمييييع األفيييراد بييينتس المسيييحوى وال فتيييدد جوانيييب القصيييور فيييي األداء ب

   طريقييية الحوزييييع االجةييياري فيييي هيييذه الطريقييية ييييح  فقسيييي  مسيييحوى أداء العييياملين اليييى ث ثيييةاليييدقيق

   محوليييص  ضييويف( وبنييياء علييى هيييذه الطريقييية يييح  فوزييييع المهييياماليييية وهييى )ممحيييازمسييحويات أل
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 أد بالحنسيييق بييين كييل فييرد ومسييحوى أدائييأ وقابليحييأ وطاقيية فتملييار الوظيتيية علييى المجموعييات واألفيي

 ( 2021  بوطيةة وج لللمهام المسندة اليأ )

جاالت المخحلتية  أي فعد عملية قياس األداء من العمليات المهمة عند القيام بحقيي  األداء في الم

صييير ومقوميييات الحقييييي  لحتدييييد المسيييحويات الحيييي فحعليييق أن القيييياس يعيييد عنصيييرا  ألالييييا  مييين عنا

مية ح  بواليطة المعيايير الحيي ييح  مين خ لهيا فتدييد القيبمعدالت األداء المخحلتة كما أن القيياس يي

األداء بوالييطة أليياليب وطييرق التعلييية للعمييل الييذي قييام بييأ التييرد فتييديا  كميييا  أو كيفيييا  ويييح  قييياس 

 :(2016  حميد ) محعددة من أبرزها

الم حظيية المةاشيييرة: فييح  بيييذهاب الميييدير إلييى مكيييان العمييل ليطليييع بنتسيييأ علييى ليييير العميييل   1

ات األفراد ويرى كاير من األفراد أنأ ليس هناك بديل على الم حظة المةاشرة لقياس وافجاه

ن األداء حيث يرى المديرين ميا يتيدث ويسيمعون بأنتسيه  ء ألنها فعطي فكرة واقوية عاألدا

 قال ما ي

الحقييارير: فتحيييل مكانييا  هاميييا  بييين وليييائل قيييياس األداء وهييي إميييا شييتوية أو كحابيييية وفتحيييوي    2

ير الشييتوية علييى عناصيير الم حظيية الشخصييية وذلييك بححةييع فعبيييرات الوجييأ لآلخييرين الحقييار 

ير المكحوبة من ألاليب الحقييي  المهمية الححوائهيا رغ  من ذلك فظل الحقار وأصوافه   وعلى ال

 مكن الرجوع إليها عند التاجة وهي غالةا  فحعلق بمجاالت العمل المخحلتة ئق ويعلى حقا

من أكار ألاليب فقيي  األداء إجهادا  للمشيرفين أو مة: ويعد هذا النوع  فسجيل التوادث المه   3

موظف وفسجيل كل ما يمكين أن يشيير  المدير إذ يحطلب من كل منهما م حظة للوك كل

 إلى نقاط القوة والضعف 
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فرفيب الموظتين: ويقيوم الميوظتين بموجيب هيذه الطريقية فرفييب موظفييأ ابحيداء مين أفضيله    4

لك حسب مزاياه  العامة في العمل ويرى أن هذه الطريقة فبيدو للوهلية األوليى إلى ألوأه  وذ 

كييان هنيياك عييدد كبييير ميين األفييراد الييذين ينةغييي ا مجهييدة خاصيية إذا بسيييطة والحنتيييذ إال أنهيي

 رنة مع أداء غيره  من الموظتين  افرفيبه  بالمق

 معايير تقويم األداء 
أن    نوعيحأ  كانب  ومهما  المويار  في  المراد يشحرط  األداء  عن  الحعبير  في  دقيقا     يكون 

 ( 2019  بترقيالأ  ويكون المويار هكذا إذا فميز بالخصائص اآلفية: )

ياس يجب أن فعبر فلك الخصائص الحي قلمقياس: أي أن العوامل الداخلة في المصدق ا  1

 يحطلبها أداء العمل بدون زيادة أو نقصان  

أعم   2 نحائج  فكون  أن  يعني  المقياس:  ثابحة عندما  ثةات  المقياس  الترد من خ ل  يكون  ال 

أداءه  إن ذلك    أداؤه ثابحا   أما عندما فخحلف نحائج القياس باخح ف درجات أو مسحويات 

 لة طبيوية  اليس عيةا  فيأ وإنما ح 

الحمييز: ونعني بها درجة حسالية المقياس بنظهار االخح فات في مسحويات األداء مهما    3

 ن أداء الترد أو مجموعة من األفراد  كانب بسيطة فيميز بي 

الرؤ   4 المقياس وإمكانية الحخدامأ من قبل  بأ وضوح  المقياس: ونعني  لاء لهولة الحخدام 

 في العمل 

 مشاكل تقييم األداء
خاصة  لمشاكل والصعوبات الخاصة بأنظمة فقيي  األداء الى ث ثة بنود رئيسة منها مشاكلفقس  ا

عملييية  ومشيياكل خاصيية بالمرؤولييين الييذين فييح  عليييه   )المشييرفين( بالقييائمين علييى عملييية الحقيييي 

الخاصة  حقيي   فأما المشاكل والصعوبات ومشاكل خاصة بأنظمة وأجزاء وفسلسل عملية ال   الحقيي 
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االنطةيياع  ئمين قييد فكييون بسييبب الحتيييز أو الحشييدد أو عييدم دقيية المعلومييات المحييوفرة أو مشييكلةبالقييا

عيدم الوفياء  لخاصية بالمرؤوليين مايلكذلك بالنسةة للمشاكل والصيعوبات االمسبق للتك  والحقيي    

وبالنسةة للمشاكل  او عدم االهحمام بنحائج الحقيي   اد أو عدم الته  الكافي للمهام المطلوبة من االفر 

  المحاحة عن النظام المحعلقة باألنظمة المسحند اليها عملية الحقيي  فقد يكون عدم كتاية المعلومات 

المعييايير المسييحند  دم وضييوحأو عيي  كييون الخلييل أو المشييكلة فييي عييدم فهيي  الييية عمييل النظييامد يوقيي

عملييية الحقيييي  الييى نقيياط وبنييود  المشييك ت والصييعوبات الحييي فواجييأ ب قسييمو   عليهييا عملييية الحقيييي 

 (2020 رئيسية ومنها: )متمد 

 .عدم وضوح وكتاية المعايير المسحند اليها عملية الحقيي  -1

  ؤلاء للمرؤولينكلة االنطةاع المسبق من قبل الر هالة ومشفأثير ال -2

  االنحقائياإلدراك  -3

  الولطية الحشدد الزائد أو النزعة الشديدة نتو -4
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 الدراسات السابقة 
 

 في العمل  : الدراسات التي تناولت الفكاهةالمحور األول
ســلوا العمــل تــيثير القيــادة الفكاعيــة علــى بعنــوان:  (Tul-Ain, 2018) عــين-دراســة تــول

 .يرأس المال النفسل المعدل دوروال ،دور الوسيط للمشاركة الوظيفيةوال ،المبتكر

Impact of Humorous Leadership on Innovative Work Behavior, 

with mediating Role of Job Engagement and moderating Role of Psychological 

Capital 

فهدف كما  المبحكر فأثير القيادة التكامية على للوك العمل  علىرف إلى الحعهذه الدرالة  هدفب 

  واليحخدمب ال النتسييالمي لرأسالمعدل الدور الوليص للمشاركة الوظيفية والدور  إلى الكشف عن

ا يعمليون فيي ( 246عينية مكونية مين )الدرالة المنهج الوصتي  حيث أجريب الدرالية عليى  موظتي 

  والييحخدم االلييحبيان كييأداة القيييادة المرحيية مبحكيير ميين خيي لظهيير لييلوك عمييل ف مؤلسييات مخحلتيية

وهامييية بسيييلوك العميييل أن القييييادة التكاميييية لهيييا ع قييية إيجابيييية  أظهيييرت النحيييائجو  لجميييع البيانيييات 

الع قة بين القيادة التكامية  فيالوظيفية   كما ف  دع  الدور الوليص للمشاركة   اإلبداعي للموظتين

ا فتديد الدور   نوظتيالمبحكر للموللوك العمل   لرأس المال النتسيي عليى  المعدلفي حين ف  أيض 

  ع قة القيادة التكامية والمشاركة الوظيفية

تـيثير الفكاهـة علـى إبـداع  ( بعنـوان:Amjed and Tirmzi, 2016مـزي )دراسـة أمجـد وتير 

 ةالدور الوسيط لسلوا القيادة التحويليمع الموظف 

Effect of Humor on Employee Creativity with Moderating Role of 

Transformational Leadership Behavior 

ف مع الدور الولييص م التكاهة وإبداع الموظفي الع قة بين الحخدا  هدفب هذه الدرالة إلى الةتث 

  واليييحخدم المييينهج ألليييلوب القييييادة الحتويليييية بيييين ميييوظتي دور فطيييوير البرمجييييات فيييي باكسيييحان
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موظتييييا  ميييين مييييوظتي فطييييوير ( 120ن )ة مييييه الدراليييية  وفكونييييب عينيييية الدرالييييالوصييييتي فييييي هييييذ 

المنحمييية روح الدعابيية  بييينييية إلييى وجييود ع قيية إيجابالبرمجيييات فييي باكسييحان  وفوصييلب الدراليية 

ا للتكاهييية السيييلبية عليييى إبيييداع والمعيييززة لليييذات وإبيييداع الموظيييف   فيييي حيييين أن هنييياك فيييأثير ا مخحلطييي 

أن القائييييد الحتييييويلي يمكيييين أن يعييييزز الحييييأثير اإليجييييابي للتكاهيييية لييييى   وفوصييييلب أيضييييا  إالموظييييف

ا مييع التتييا  وأوصييب الدراليية واإلبييداع اهيية فييي ع علييى مسييحوى التكأن يظييل القائييد الحتييويلي واعييي 

  يمكان العمل لضمان السلوك اإلبداع

مل استكشاف العالقة بين أنواع الدعابة وسلوا الع( بعنوان: Kwadwo, 2016)دوكوادراسة 

 رالمبتكر واألداء المبتك

Exploring The Relationship Between Humor Types, Innovative 

Work Behavior and Innovative Performance 

الحكشييياف الع قييية بيييين أنيييواع الدعابييية وليييلوك العميييل المبحكييير واألداء هيييدفب هيييذه الدرالييية إليييى 

حمياعي لحطيوير بيداع واالبحكيار وعلي  الينتس االجالدرالة عليى آداب التكاهية واإل  واعحمدت    رالمبحك

فييي  يةتييث فييي كيفييية فييأثير أربعيية أنييواع ميين التكاهيية الحييي يسييحخدمها الموظتييون  نمييوذج متيياميمي

جيية( خيارجيين )مجموعية خار فتاع فه  مع زم ئه  المةاشرين )داخل المجموعية( وميع التياعلين ال

المييينهج  والييحخدم  عنييد اخحةيييار هييذا النمييوذج علييى لييلوكه  اإلبييداعي فييي العميييل وأدائهيي  المبحكيير

جمييع البيانييات ميين خيي ل مسييح مقطعييي فيي  إجييراؤه فييي  وفيي  فطبيييق الييحبيان الوصييتي عيين طريييق 

هييارموس  فمييب دعييوة مييوظتين ميين فسييع منظمييات فنلندييية معنييية بمشييروع ( 2016) عييام خريييف

(HURMOS  )فتلييل  وفي   لحبيانالااإلجابة على ( 88)   أكملفي نهاية فحرة المسح   للمشاركة

إليى أن  وفوصيلب النحيائج   البيانات عن طرييق إجيراء اخحةيار االرفةياط واالنتيدار الهرميي المحعيدد 

والمجموعة الخارجية يرفةص بشيكل إيجيابي  جموعة الداخليةين لروح الدعابة مع المالحخدام الموظت
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ليأ ع قية مهمية بسيلوك العميل اليحخدام التكاهية العيدواني لييس وأن   وكبير بسلوك العميل المبحكير

ا    ولكيين فييي لييياق المجموعيية الخييارجيبحكيير فييي لييياق المجموعييةالم ا لييلبي ا مهميي  فيينن لهييا ارفةاطيي 

ل  وإعادة صياغة الدعابة أي فأثير كبير على الحخدام روح الحأق  ول  يظهر  ل المبحكربسلوك العم

  والتكاهييية التكاهييية المرفةطييية ن  كميييا أظهيييرت النحيييائج أليييلوك العميييل المبحكييير فيييي كييي  السيييياقين

  عليى العكيس مين ذليك  ع قية مةاشيرة مهمية ميع األداء المبحكيرال فيرفةص ب    وروح الحيأقل العدوانية

  إيجيابي بياألداء المبحكير فيي كي  السيياقين فيرفةص بشيكل بشيكل ميدهش صياغة التكاهيةإعادة  فنن  

 باألداء المبحكر     يرفةص للوك العمل المبحكر للموظتين بشكل إيجابيأخير ا

 لكان العماإليجابية في م الفكاهةقيمة  ( بعنوان:Peebles, 2015) زبيبلدراسة 

The value of positive humour in the workplace 

 الحعيييرف عليييى قيمييية التكاهييية اإليجابيييية فيييي مكيييان العميييل  كميييا هيييدفب إليييى الدرالييية إليييىهيييدفب 

فتصيييب الدرالييية كييي   مييين حييييث   كاهييية اإليجابيييةلتوا رأس الميييال النتسيييي الحكشيياف الع قييية بيييين

  ا فييكميي  لمييوظتينلرأس المييال النتسييي  الييحخدام وألييلوب التكاهيية فييي أميياكن العمييل وع قحهييا مييع

الع قة بين الدعابة اإليجابية ورأس المال النتسيي ومؤشيرات إنحاجيية مكيان العميل مين   منق  الحتق

أخير ا   فتص ما إذا كان روح الدعابة لدى مشرف   ينالحقارير الذافية للموظتين وفقييمات المشرف

فطيوير اليحبيان   في  و ت االهحمام هذهالتريق ومدى منا  التريق "الممحع" قد أدى إلى فعديل ع قا

الييحخدام  فيي كمييا  يعملييون فييي الشييركات االلييحرالية  عييام   ( 86وفطبيقييأ علييى عينيية مكونيية ميين )

فضيييمن اليييحبيان و  مشيييرفي العميييل فيييي نتيييس الشيييركات ( مشيييرفا  مييين 50وفطبيقيييأ عليييى )اليييحبيان 

  ين ولييلوكيات المسيياعدةالمشييرفين ألييئلة فحعلييق بالعمييل الجميياعي لكييل ميين المرؤولييين المشييارك

  واإلنحاجييية والمسيياهمة فييي التعالييية الجهييد الحقييديري والتضيييلة المدنييية  اإلبييداع والحتكييير االبحكيياري 

ل النتسييي والتكاهيية قيية طردييية موجةيية بييين رأس الميياوفوصييلب الدراليية إلييى وجييود ع   الحنظيمييية
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ع قييية اإليجابيييية مييين وجهييية نظييير العييياملين فيييي الشيييركات األليييحرالية  كميييا أظهيييرت النحيييائج وجيييود 

 يجابية في مكان العمل وأداء العاملين التكاهة اإلموجةة بين ة طردي

لفكاهــة عالقــة ا( بعنــوان: Parvin and Ahmadian, 2015دراســة بــارفين وأحمــدين )

 سانانداجباألداء الوظيفي واإلرهاق لدى الموظفين والموظفات بجامعة آزاد 

The relationship between humor and job performance and burnout 

in male and female employees in Azad university of Sanandaj 

واإلرهيييياق لييييدى المييييوظتين  ع قيييية التكاهيييية بيييياألداء الييييوظيتي هييييدفب الدراليييية إلييييى الحعييييرف علييييى

عييية آزاد جمييييع العييياملين فيييي جاممييين الدرالييية مجحميييع   وفكيييون ليييانانداجتيييات بجامعييية آزاد والموظ

 صييييييتي بشييييييقيأ الحتليليييييييوالييييييحخدمب الدراليييييية الميييييينهج الو   ( عييييييام   206)   وعييييييدده لييييييانانداج

الحخدام ف    إلرهاقاوالحبيان     وفقيي  األداء الوظيتيالحبيانات التكاهةوالحخدمب    واالرفةاطي 

ا للنحييائج فييأثير  وأظهييرت النحييائج وجييود   اخحةييار االنتييدار وفتليييل المسييار الخحةييار الترضييية  وفقيي 

  األداء الوظيتي في (النكحة  الدعابة  الدعابة في الع قات االجحماعية)  للتكاهة ةألنماط المخحلتل

الحقليييل ميين لهييا فييأثير كبييير فييي ظييروف العمييل المجهييدة كميا فوصييلب الدراليية إلييى أن التكاهيية فييي 

قة طردية موجةية بيين التكاهية واألداء اليوظيتي  وع قية عكسيية   وفوصلب إلى وجود ع اإلرهاق

 اهة واإلرهاق بين التك

أنمـاط الفكاهـة والشخصـية  ( بعنـوان:Willibald & Sonja, 2013يلبالـد وسـونجا )دراسـة و 

 ؟بها عية النفسية: ما عالقة الفكاهةوالرفا

Humour styles, personality and psychological well-being: What’s humour got to 

do with it? 

امييية التكاهيية  والشخصييية  والرفميياط لتكاهيية بكييل ميين أنالكشييف عيين ع قيية اهييدفب الدراليية إلييى 

يقييس أربعية أنمياط  Martin et al. (2003) بوالطة (HSQ) الحبيان ألاليب التكاهةالنتسية  
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فييي  اليييحخدام اليييحبيانين و   دوانيييية وهزيمييية اليييذات   والع  وفعزييييز اليييذات   وهيييي االنحمييياءالتكاهييية مييين

عنصيير   وأن فيي الحنبيؤ بالشخصيية والرفاميية النتسيية ب لياهم أنمياط التكاهيةأظهيرت النحيائج أن و 

التكاهية األخيرى ولي  يكين أي منهميا ضيار ا أو غيير قيادر علييى  بأنمياطر ميرفةص بشيكل كبييالتكاهية 

الرفييياه النتسيييي ب ارفةطيييب أنمييياط التكاهييية ن أ النحيييائجأظهيييرت و   مييين حييييث الرفييياه النتسيييي لحكييييفا

  الشخصيةو 

يثير تفـاعالت الفكاهـة بـين العمـال والمـوظفين علـى تـان: ( بعنـو Sierra, 2013) سـيرا دراسـة

 هرفاعية الموظف وفاعليت

The Impact of Coworker-Employee Humor Interactions on Employee Well-

Being and Effectiveness 
أثير فتييياع ت التكاهييية بيييين العميييال والميييوظتين عليييى رفاميييية فيييهيييدفب الدرالييية إليييى الحعيييرف عليييى 

وصتي الحتليليي  وقيد أجرييب الدرالية عليى عينية   والحخدمب الدرالة المنهج الأفاعليحالموظف و 

والييحخدم بسيييطة  يقيية عشييوائية اخحيييروا بطر  جامعيية فلوريييدافييي يعملييون  ( عييام   152)مكونيية ميين 

  وقياس القلق الحأثير اإليجابي والسلبي على مسحوى السمات  وقياس  روح الدعابةالحبيان لقياس  

أن الموظتين المقحرنين بزم ء عمل مرحين   وفوصلب الدرالة إلى على مسحوى السمات الجسدي  

ارنييية بيييالموظتين جسيييدي مقلييييواجهون درجييية أقيييل مييين اإلجهييياد المحصيييور والعييياطتي والمعرفيييي وال

ا كيان مين المحوقيع أن   المقحرنين بزم ء العميل غيير التكياهيين إذا كيان حيس الدعابية ليديه  مرفتعي 

المقحرنيون بييزم ء عميل ميرحين مسيحوى أعلييى مين األداء الشخصيي وأداء المهييام  تيون ي ظهير الموظ

امقارنيية بييالموظتين المقحييرنين بييزم ء العمييل غييير التكيياهيين إذا كييان    حييس الدعابيية لييديه  مرفتعيي 

زم ء العمييل بييولكيين مسييحوى أقييل ميين األداء الشخصييي وأداء المهييام مقارنيية بييالموظتين المقحييرنين 

اإذ  ينالتكاهيغير   أن إجهياد الميوظتين  إلىالحوصل أخير ا   ف    ا كان حس الدعابة لديه  منختض 

 .والموظتين على أداء الموظف ليحولص جزئي ا في فأثيرات فتاع ت التكاهة بين زم ء العمل
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درجة استخدام مديري المدارس الثانوية العامة في ( بعنوان: 2011السعود )ماضي و دراسة 

 لمينبعالقاتهم البينشخصية مع المع األردن للفكاهة وعالقتها

درجة الحخدام ميديري الميدارس الاانويية العامية فيي األردن للتكاهية على هدفب الدرالة إلى فعرف 

معلي  ومعلمية  ( 900) فكونيب عينية الدرالية مين  و ميع المعلميين  قحها بع قافه  البينشخصييةوع 

الدراليية فقييد الييحخدم الةاحاييان أدافييين   ولغايييات جمييع بيانييات   اخحيييروا بالطريقيية الطةقييية العشييوائية

رت أظه  و الحةانة قياس حس التكاهة محعددة األبعاد  والحةانة قياس الع قات البينشخصية: وهي

ة مين وجهية نظير المعلميين كانيب نحائج الدرالة أن درجة الحخدام مديري الميدارس الاانويية للتكاهي

أظهييرت أن الييحخدام المييديرين للع قييات البينشخصييية كييان بشييكل عييام كمييا محولييطة    بشييكل عييام

بييييين المحولييييطين التسييييابيين إحصييييائية  أشييييارت النحييييائج إلييييى وجييييود فييييروق ذات داللييييةو  إيجابيييييا  

ود ع قييية بيييين درجييية اليييذكور  وإليييى وجييي لميييديرين للتكاهييية فةعيييا  لمحغيييير الجييينس لصيييالحخدام االليييح

  الحخدام مديري المدارس الاانوية للتكاهة والع قات البينشخصية مع المعلمين

 ملينالدراسات التي تناولت أداء العاالمحور الثاني:  
 ز أداء العامليندور اإلدارة الرشيقة في تعزي :بعنوان( 2020) مهنا دراسة

 ة فييي فعزيييز أداء العيياملين  وذلييك ميين خيي لدور اإلدارة الرشيييق هييدفب الدراليية إلييى الحعييرف علييى

 درالييية ميدانيييية عليييى شيييركات الحيييأمين العاملييية فيييي قطييياع غيييزة  حييييث فمايييل مجحميييع الدرالييية فيييي

سيييح المواليييحخدم الةاحيييث أليييلوب   موظيييف( 105) العييياملين فيييي شيييركات الحيييأمين والةيييالد عيييدده 

دم الةاحيث االليحةانة والمقابلية واليحخ   اليحةانة(  105)  الشامل لجميع المةتوثين  حيث قام بحوزييع

أن شيركات الحيأمين العاملية  إليىفوصيلب الدرالية وقيد   كأدوات للدرالة والمنهج الوصيتي الحتليليي

 شييركات  اإلدارة الرشيييقة بدرجيية مرفتعيية  كمييا أن مسييحوى أداء العيياملين فييي فييي قطيياع غييزة فطبييق
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طرديية ذات  وجيود ع قية ارفةاطيية وأظهيرت النحيائج  قطاع غزة بدرجة مرفتعية  الحأمين العاملة في

  داللة إحصائية بين اإلدارة الرشيقة وفعزيز أداء العاملين في شركات الحأمين

 "القيادة التحولية واألداء الوظيفي"بعنوان: ( Balwant et al., 2018) وانتبال دراسة

"Transformational instructor-leadership and academic 

performance" 

ييييادة الحتوليييية عليييى األداء األكييياديمي  وقيييد فييي  فطبييييق لدرالييية إليييى الحعيييرف عليييى أثييير القهيييدفب ا

على الحعلي  العالي في المملكة المحتدة  اليحخدم الةاحيث االليحةانة كيأداة للدرالية  وقيد في    الدرالة

أن يسحكشف جزء كبير من هيذه     وفوصلب الدرالة إلىعشوائية الةسيطةأللوب العينة ال  الحخدام

األبتاث الع قة المةاشرة بيين قييادة الميدرب الحتيويلي ونحيائج الطي ب  نتيو خطيوة   عة منالمجمو 

خي ل الحتقيق مين مشياركة الطي ب ك ليية فيي الع قية بيين قييادة الميدرب الحتيويلي   إلى األمام من

الهيكليييييية كمشيييييرف للع قييييية بيييييين قييييييادة الميييييدرب الحتوليييييية ومشييييياركة  سيييييافةوالم واألداء الييييوظيتي 

كميييا قيييدمب الدرالييية مجموعييية مييين الحوصييييات أهمهيييا  فسيييليص الضيييوء عليييى وجهييية نظييير  .الطييي ب 

 .فبين كيف يشاركون في االلحجابة لسلوكيات مدرب القيادة الحتويلية الط ب الحي

ــوان( 2018) معمــر دراســة ــر إدارة األخطــاء: بعن ــاملي أث ــى أداء الع ــين فــي جامعــة عل ن اإلداري

 األقصى بغزة

 جامعييييةإلييييى الحعييييرف علييييى أثيييير إدارة األخطيييياء علييييى أداء العيييياملين اإلداريييييين ب هييييدفب الدراليييية

 األقصييييى  وقييييد اعحمييييدت الةاحايييية علييييى الميييينهج الوصييييتي الحتليلييييي  وفيييي  فصييييمي  الييييحةانة كييييأداة 

 ين فييي إدارة جامعيية األقصييى  والييحخدمب للدراليية  كمييا فيي  اجييراء مقيياب ت شخصييية مييع المسييؤول

وقيييد أظهيييرت   موظيييف( 247) طةقيييية مييين عينييية الدرالييية والحيييي بلغيييب الةاحاييية العينييية العشيييوائية ال

أن إدارة األخطياء فيؤثر عليى أداء وجيود موافقية لدرجية محوليطة بي  همهيا:لة عددا من النحيائج أ ار الد 
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العيييياملين اإلداريييييين فييييي جامعيييية  داءأن المحغيييييرات المييييؤثرة علييييى أو العيييياملين بجامعيييية األقصييييى  

الحنظيميييي  والحنسييييق لمعالجييية  أفقييييا ورألييييا فيييي الهيييرم األقصيييى هيييي )االفصيييال حيييول األخطييياء

 ( األخطاء

ممارسـات القيـادة الخادمـة وتيثيرهـا علـى الداء "بعنـوان: ( Marean, 2018) ماريـان دراسـة

 "الوظيفي

"Servant leadership practices and its impact on job performance" 

 ادة الخادمة على األداء الوظيتي في ث ث جامعيات مارلات القيهدفب الدرالة إلى معرفة فأثير م

مييين أعضييياء هيئييية الحيييدريس بالجامعيييات  اليييحخدمب ( 801) أليييحرالية  فييي  فطبييييق الدرالييية عليييى

وقيييد أظهيييرت   نيييات المييينهج الوصيييتي الحتليليييي  وفييي  اليييحخدام االليييحةانة كيييأداة لجميييع البيا الةاحاييية

  جياء مرفتعيا   دة الخادمية فيي الجامعيات اليا ث مارلات القييالة عددا من النحائج أهمها  أن مار الد 

القييادة الخادمية  كما افضح أن مسحويات األداء التردي والسياقي أيضا جاء مرفتعا  وأن ممارلات 

ت موعييية مييين الحوصيييياقيييدمب الدرالييية مج  و لهيييا أثييير إيجيييابي دال احصيييائيا عليييى األداء اليييوظيتي

والتياقه  بيالبرامج الحدريبيية ال زمية لحتسيين  ساء هيئية الحيدريأهمها  ضرورة فتتيز القييادة ألعضي

  مهارافه 

العـاملين  بعنـوان: أثـر اسـتراتيجيات ادارة المـوارد البشـرية علـى أداء (2018) أبو جليدةدراسة  

 .في شركات التصالت الليبية

فيييي  ت ادارة الميييوارد الةشيييرية عليييى اداء العييياملينفييية أثييير اليييحرافيجياهيييدفب هيييذه الدرالييية اليييى معر 

 شيييركات االفصييياالت الليبيييية و اليييحهدفب العينييية كافييية العييياملين فيييي اإلدارة العلييييا فيييي االفصييياالت 

 الليبية لشركة المدار الجديد  اعحمدت منهجيية الدرالية عليى أليلوب االليحةانة كيأداة ألاليية لجميع
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  فردا   (293مكونة من )حبيانات على عينة عشوائية طةقية حيث ف  فوزيع االلالبيانات وفتليلها  

فسعى للتصول عليى أفضيل الميوارد المحاحية   أن شركات االفصاالت الليبيةفوصلب الدرالة الى  و 

الييحرافيجية االلييحقطاب والحعيييين المعحمييدة لييديها   فييي السييوق الليبييي ميين كييوادر بشييرية ميين خيي ل

 الحييييدريب والحطيييييوير  بميييييا ينسيييييج  ميييييع الحطيييييور درالييييية العيييييالي باليييييحرافيجيةكييييذلك بيييييرز اهحميييييام ال

باإلضيافة اليى االهحميام الةيارز بحقييي  دوري   الحكنولوجي المسحمر التاصل فيي مجيال االفصياالت 

والسييلبية فييي ادائهيي   وميين ثيي  فتتيييزه  بشييكل  ء العيياملين فييي الشييركة لحتديييد النقيياط اإليجابيييةألدا

بينب الدرالية   و والوصول الى طموحه  الشخصي  ى فتسين مسحوى األداءمسحمر بما ينعكس عل

بمحطلةيييات االلحيييزام بالعميييل   االهحميييام العيييالي مييين قبيييل العييياملين فيييي شيييركات االفصييياالت الليبيييية

االنجياز مين حييث الجيودة والكميية  ترص على فطبيق قيمأ الصتيتة والترص على مخرجات وال

 .واألداء بالشكل المطلوب 

التنظيمـي علـى  ءبعنوان: حول دور استراتيجيات الموارد البشرية والـول  (2017)  واندع  دراسة

 سة تطبيقية مستشفى بيت حانون ار أداء العاملين في القطاع الصحي: د

الييحرافيجيات  هييدفب الدارليية إلييى معرفيية أثيير الييوالء الحنظيمييي كمحغييير وليييص فييي الع قيية مييا بييين

فيابع  وقيد فميب  داء العاملين في مسحشتى بيب حيانون كمحغييرالموارد الةشرية كمحغير ألالي و أ

( 200) عيييدده  عليييى جمييييع الميييوظتين والكيييوادر الةشيييرية العاملييية فيييي المسحشيييتى والةيييالدالدارلييية 

أليييلوب االليييحةانة حييييث فييي  اعيييداد لقيييد اليييحخدمب الدرالييية شيييرفيين(  و إدراييييين و إموظتيييا  وموظتييية )

 اليحخدم الةاحيث و العينية العشيوائية الطةقيية   درالية أليلوب فقرة وافةعب ال(  14)  الحبيان مكون من

فوصيلب    وقيد وصتي الحتليلي واأللاليب اإلحصائية المنالةة لمعالجة البيانات وفتليلهاالمنهج ال

دور كبييير وبييالد األثيير اللييحرافيجيات المييوارد الةشييرية والييوالء الحنظيمييي علييى  إلييى وجييود  الدراليية 
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داء فيجيات الميييوارد الةشيييرية عليييى أار داال معنوييييا  الليييح ا  ر الدرالييية أثييي وجيييود ظهيييرت و   ينالعيييامل أداء

  الوالء الحنظيمي )كمحغير وليص( العاملين من خ ل

نعكاس سلوكيات المواطنـة التنظيميـة فـي أداء العـاملين دراسـة ا  :بعنوان(  2016)  حميد  دراسة

 عةجامالتدريسيين في كلية دجلة ال استطالعية لعينة من

 أداء العيياملين  راليية إلييى الحعييرف علييى ع قيية لييلوكيات المواطنيية الحنظيمييية فييي وأثرهيياهييدفب الد 

قاميب الةاحاية بحطبييق الدرالية فيي القطياع والحخدم المنهج الوصتي بشيقيأ الحتليليي واالرفةياطي   

 وبواقييع فييي كلييية دجليية الجامعيية كعينيية الةتييث  الحعليمييي  اذ اخحييارت عييدد ميين المدرلييين العيياملين

وجيود  الدرالية إليى وفوصيلب   لتصيول عليى البيانيات ل وقد اعحمدت الدرالة االلحةانة كأداة (   82)

بيييين االفصييياالت الحنظيميييية وفعزييييز ليييلوكيات المواطنييية  ع قييية ارفةييياط وفيييأثير ذات داللييية معنويييية

مةتوثيية زيييادة اهحمييام المنظميية ال ،مييا قييدمب الدراليية مجموعيية ميين الحوصيييات أهمهيياك  الحنظيمييية

 .أداء العاملين لديها عيل دور للوكيات المواطنة الحنظيمية والحخدامها في فعزيزفتكيفية بدرالة 

تـيثير التطـوير والتـدريب "بعنـوان:  (Imran and Tanveer, 2015دراسـة عمـران وتنفيـر )

 "على أداء الموظفين في بنوا باكستان

 ظتين العييياملين فيييي بنيييوكسيييحوى أداء الميييو ثير الحييدريب عليييى مهييدفب الدرالييية إليييى الحتقيييق مييين فيييأ

 )بنك الت ح المتدود  بنك حبييب المتيدود  البنيك  لة من لحة بنوكار فكون مجحمع الد و    باكسحان

  فمالييب (اإلليي مي الحجيياري  البنييك المحتييد المتييدود  البنييك الييوطني الةاكسييحاني  وبنييك البنجيياب 

الميينهج  انلييحخدم الةاحايا  هييذه البنيوك عامييل فيي( 104) ييةالدرالية فييي عينية عشييوائية طةق عينية

أن  فوصيييلب الدرالييية إليييىوقيييد  ،اس فيييأثير الحيييدريب لقيييي فييي  فصيييمي  اليييحبيانا  و الحتليليييي   الوصيييتي

  ودوافعهي  الوظيفييةبنوعية وكميية العميل  والمهيارات   للحدريب فأثير إيجابي على معرفة الموظتين
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  ودوافعهييي  الوظيفييييةرات العميييل  والمهيييا وكميييية   فيييرفةص معرفييية الميييوظتين بنوعييييةووالئهييي  للعميييل

قدمب الدرالة مجموعة من الحوصيات أهمها  العمل على  كما  ووالئه  للعمل ارفةاطا كليا باألداء

 .البنوك  العمل على فنوع ألاليب الحدريب وفق ألس ممنهجة فتسين نوعية الحدريب المحةع في

 التعقيب على الدراسات السابقة
ا خييتالف  ة  حظيي  الباحثيية اخييتالف فيي  الدراسييات بسييبب لدراسييات السييابقميين خييالل اسييتعرا  ا

 فيييييي  األهييييييداف والمتريييييييرات وأميييييياكن تطبيييييييق هيييييياا الدارسييييييات، حيييييييث تقييييييوم الباحثيييييية بتوعييييييمو

، ميييين حيييييث المنيجميييية والعينييييات المسييييتخدمة وأوجيييي  سييييات السييييابقةار الصييييروو والتشييييابيات فيييي  الد 

 .راسات السابقةالدراسة عن الد من الدراسات السابقة، وما يمي   ا ستصادة

الدراليية الييحخدمب الدرالييات السييابقة الميينهج الوصييتي الحتليلييي  والييحخدمب المــنهج المســتخدم: 

 الية المنهج الوصتي الحنبؤي الت

-2011  حيييث فراوحييب فحييرات إجراؤهييا مييا بييين )جميييع الدرالييات السييابقة حديايية نسييبيا   الزمــان:

2021 )  

لييات السييابقة االلييحةانة كييأداة لجمييع البيانييات  كييذلك دمب جميييع الدراالييحخ األدوات المســتخدمة:

  الحخدمب االلحةانة في الدرالة التالية

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

 لاعدت الةاحاة في إعداد اإلطار النظري المحعلق بمحغيرات الدرالة  -1

 لاعدت الةاحاة في اخحيار محغيرات الدرالة التالية  -2

 ها بالدرالات السابقة لنحائج ومقارنحمناقشة ا -3
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 داة الدرالة )االلحبيان( إعداد أ -4

 ية عن الدراسات السابقة:ما يميز الدراسة الحال

نيييدرة الدراليييات العربيييية والمتليييية الحيييي فناوليييب موضيييوع التكاهييية فيييي العميييل وأثيييره عليييى أداء  -1

  -عل  الةاحاة-حدود في العاملين 

 كبرى في متافظة الخليل على الشركات ال  حيث ف  فطبيقها مجحمع الدرالة -2

السيييابقة واليييحكماال  لميييا بيييدأه الةييياحاون  فعحبييير هيييذه الدرالييية بنييياء معرفيييي وفراكميييي للدراليييات  -3

 خصوصا  الدرالات واألبتاث األجنبية 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

 مقدمة
  ة حا االةبها    ب مالحي قا  الدرالة  طريقة وإجراءات ل  كام   ومتص   فناول هذا التصل وصتا   

ال هذه  ال  درالةلحنتيذ  منهج  الدرالةوشمل وصف  مجحمع  الدرالة   وعينة  الدرالة   أداة    درالة  

 الحتليل اإلحصائي  و   درالةاألداة  إجراءات الةات ة  ثدا ألصدق ا

 :دراسةمنهج ال
الوصتي  ةحااالة  ب الحخدم الم  بؤي الحن   المنهج  الشامل   بطريقة  على  سح  يعحمد  الذي 

درالة الظاهرة في الوقب التاضر وكما هي في الواقع  وهو المنهج المنالب واألفضل لمال هذه  

   الدرالات 

   :دراسةمجتمع ال
العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليل  والةالد عدده     عمن جمي  درالةال  عم جحفكون م 

   ( موظتا  وموظتة  181)

ة  وبعد فرزها ف   ( الحةان 165اللحةانة على جميع أفراد مجحمع الدرالة  والحرد منها )ف  فوزيع ا

  ة للحتليل وفمال عينة تل( الحةانة صا162وفةقى ) حمال اجابافها   ( الحةانات لعدم اك3الحةعاد )

   الديموغرافية لدرالةا عينةأفراد ص يوضح خصائ (1)دول  والج  الدرالة

   الدراسة الديموغرافية  ينةعأفراد  خصائص    :(1جدول )
 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 
 64.8 105 ذكر
 35.2 57 أناى

 100.0 162 المجموع
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 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 المؤهل العلمي

 22.2 36 دبلوم
 54.3 88 بكالوريوس 

 23.5 38 ماجسحير فأعلى
 100.0 162 المجموع

 المسمى الوظيفي

 66.0 107 موظف 
 21.6 35 رئيس قس 

 12.4 20 مدير
 100.0 162 المجموع

 الخدمةسنوات 

 30.3 49 لنوات  5أقل من  
 32.7 53 لنوات  (10-5)

 37.0 60 لنوات  10أكار من 
 100.0 162 المجموع

 

 دراسةصدق أداة ال
 لمقياس التسويق بالعالقاتي خلداصدق التساق ال -1

 Pearsonط بيرليييييون )معاميييييل االرفةيييييا بتسييييياب  المقيييييياسفييييي  الحتقيييييق مييييين صيييييدق 

Correlation وذلييك كمييا هييو واضييح فييي الجييدول للمجييالمييع الدرجيية الكلييية مجييال كييل ( لتقييرات  
(2 ) 

 رة مـنكـل فقـاط ة ارتبـلمصـفوف (Pearson correlation)تبـاط بيرسـون ر ال (: نتائج معامـل 2)جدول 
 .للمجالمع الدرجة الكلية  مجال  الفقرات  

عامل ارتباط  م الفقرات الرقم
 )ر( رسون بي

القيمة  
الحتمالية 

(Sig.) 
 الفكاهة والتنفيذ أولا: 

 0.000 **662. أكار إنحاجية العاملينعحقد أن بيئة العمل الممحعة لحجعل أ    1

2   
ن يحمحعون بروح الدعابة من فوفر وقلق أقل من أولئك الذين  اص الذيخشيعاني األ

 0.000 **580. أثناء العمللديه  حس دعابة منخت  

 0.000 **632. مرونة في مواجهة الحوفريعزز الان العمل في مكالتكاهة خدام الح   3
 0.000 **659. لدى الموظف اإلرهاق  في مكان العمل يقللالتكاهة الحخدام    4
 0.000 **616. للعاملينالروح المعنوية  يتسنحخدام التكاهة في المنظمات لا   5
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عامل ارتباط  م الفقرات الرقم
 )ر( رسون بي

القيمة  
الحتمالية 

(Sig.) 
 0.000 **571. ديدةفعل  أشياء جفساعد التكاهة في    6
 0.000 **576. الدعابة البريئة فزيد من الجاذبية الشخصية    7

 الفكاهة والتفكير ثانياا: 
 0.000 **691. التكاهة فعزز القدرات العقلية الكلية   8
 0.000 **640. اهة فتسن عملية افخاذ القراركتال   9

 0.000 **618. فزيد التكاهة من قبول األفكار الجديدة   10
 0.000 **637. جديدة  التكاهة روابص فاير   11
 0.000 **581. شك ت فعزز التكاهة القدرة على حل الم    12

 الفكاهة والتصال والتواصلثالثاا: 
 0.000 **581. جيدا   التكاهة فجعل الناس يسحمعون    13
 0.000 **558. فتسن التكاهة من االححتاع بالذاكرة    14
 0.000 **598. اإلقناع من القدرة على فعزز التكاهة    15
 0.000 **529. يزنا على االبحسام أو الضتك على الحتاعل اجحماعي ا عن طريق فتت  التكاهة ساعدف   16

17   
اقة من خ ل إظهار دصفعمل مشاركة التكاهة على فعزيز الوئام واأللتة وفعزز ال 

 المشاعر المشحركة وفقليل الحوفرات
.579** 0.000 

 0.000 **550. ية بين المديرين والموظتينمسافة االجحماعيمكن أن فساعد التكاهة في فقليل ال   18
 0.000 **637. المديرين والموظتينبين  ع قات الشخصيةر في الثقة أكبفساعد التكاهة في بناء    19
 0.000 **686. ون على الحعا ةفشجع التكاه   20

 الفكاهة والقيادة : رابعاا 
 0.000 **575. فعزز التكاهة مهارات القيادة    21
 0.000 **577. وجسر الخ فات التوارفسهيل  ىاعد التكاهة علفس   22
 0.000 **657. فخلق التكاهة المزيد من الترص    23
 0.000 **483. والكتاءة  التكاهة فبني المصداقية   24
 0.000 **621. العاملين م المشرف للتكاهة بحتسين أداء حخدالايرفةص    25

 والصحة الفكاهة : خامساا 
 0.000 **647. ل قدرة على الحأق فزيد التكاهة من ال   26
 0.000 **587. مناعة فقوي التكاهة جهاز ال   27
 0.000 **647. قلل من ضغص الدم وفتسن جهاز المناعة لديناالتكاهة فرخي العض ت وف   28
 0.000 **599. ة فترق السعرات الترارية هاكالت   29
 0.000 **634. التكاهة فزيد من السعادة    30

 (α≤ 0.05عند )  الة إحصائياا د، * (α≤ 0.01) صائياا عندلة إح** دا 
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ميع  مجيالكيل فة ارفةياط فقيرات إليى أن جمييع قيي  مصيتو   (2)فشير المعطيات الواردة في الجيدول  
ميين  لمجيياكييل إلييى قييوة االفسيياق الييداخلي لتقييرات    ممييا يشيييرا  داليية إحصييائي للمجييالالدرجيية الكلييية 

ميا صييغب فيي قيياس  يياسالمقفقيرات  صيدقيعبير عين  وهيذا بالحيالي   التكاهة فيي العميلمجاالت  
  من أجل قيالأ

ميع  مجيالبيرلون بين الدرجة الكلية لكيل  فبياطار  معاميل بحيلاب  ةحالةاا ب قيام يكلذ   مينللحتقق  و 
 ك ( يوضح ذل3والجدول رق  ) ( التكاهة في العملس )ايقللمالدرجة الكلية 

بــاط درجــة كــل وفة ارتلمصــف (Pearson Correlationرســون )الرتبــاط بيمــل ئج معا(: نتــا3)جــدول 
 .في العملالفكاهة  لمقياس  من مع الدرجة الكلية   مجال
 ( .Sig)  )ر( المتغيرات  الرقم

 0000. **836. الدرجة الكلية  X التكاهة والحنتيذ   1
 0000. **793. كلية ال رجةالد X التكاهة والحتكير   2
 0000. **885. كلية الدرجة ال  X التكاهة واالفصال والحواصل   3
 0000. **786. الدرجة الكلية  X اهة والقيادةالتك   4
 0000. **795. الدرجة الكلية  X والصتةالتكاهة    5

 (α≤ 0.05)دالة إحصائياا عند (، * α≤ 0.01** دالة إحصائياا عند ) 

مين  مجيالجية كيل ر د ع قيي  مصيتوفة ارفةياط أن جميي  ليىإ  (3)ردة فيي الجيدول  فشير المعطيات الوا

دالية إحصيائيا   مميا يشيير إليى قيوة  للمقيياسميع الدرجية الكليية   العميلالتكاهة فيي  اس  مقي  مجاالت 

 يفييي التكاهييية فيييي العميييلدرجييية وأنهيييا فشيييحرك معيييا فيييي قيييياس  المقيييياساالفسييياق اليييداخلي لتقيييرات 

 ه ف  اعحماد  لمقياس الذي  على ضوء االكبرى في متافظة الخليلالشركات  

 :الثبات
  ةييات كرونةيياالا معامييلتسيياب ق الييداخلي وببطريقيية االفسييا لاةييات تسيياب اقامييب الةاحايية ب

  (4وذلك كما هو موضح في الجدول )ئة النصفية  ذلك ف  حساب الاةات بطريقة الحجز كو   لتاأ
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 الفكاهة في العمللمقياس    تاالثب  (: معامل4ول )جد

عدد  المتغيرات 
 تراالفق

 ة النصفيةجزئالت كرونباخ ألفا 

ان  ارتباط سبيرم معامل باطالرتمعامل  اتمعامل الثب
 المصحح

 713. 550. 725. 7  التكاهة والحنتيذ
 616. 428. 628. 5  التكاهة والحتكير

 720. 563. 733. 8   التكاهة واالفصال والحواصل
 669. 501. 714. 5   تكاهة والقيادةلا

 627. 550. 706. 5   والصتةالتكاهة 
 894. 808. 897. 30 ياس للمقلية لكة االدرج

ة للدرجة الكليقيمة معامل ثةات كرونةا  ألتا    ( أن4ت الواردة في الجدول )ايالمعط   فشير

ثةا  حيث  مرفتعةكانب    للمقياس لل  ت بلد معامل  ألتا  الكلكرونةا   (  0.897)  للمقياس  ةيدرجة 

ارفةاط   بلد معاملة النصفية  حيث لاةات بطريقة الحجزئكذلك ف  الحتقق من ثةات األداة بتساب ا

يعد  و    ةات من الا  جيدةحمحع بدرجة  ي  ياسمقال(  وهذا يشير إلى أن  0.894)  المصتح  نما لبير 

وفى    نتسها  ةين ى الععل  أإذا ما أعيد فطبيق  ج نتسهاالنحائ   يطعي يمكن أن    المقياسمؤشرا  على أن  

   ظروف الحطبيق نتسها

 أداء العاملينلمقياس التساق الداخلي  صدق -2
لمصـفوفة ارتبـاط كـل فقـرة مـن  (Pearson Correlationبيرسـون ) تبـاطر ال معامل (: نتائج 5)جدول 

 .للمقياسمع الدرجة الكلية    المقياس
 (.Sig) ر() الفقرات رقمال
ة والصاع ةبالكصاء عمليبتأدية  أقوم   1  0.000 540.** لمة المطلـو
ة  مهامي أنجز   2  0.000 541.** الوظمفمة طبقاا لمعارير الجودة المطلـو
 0.000 510.** الوق  المحدد  ف  مهامياف  إنجاز الجيد الك أبذل   3
ة  على إنجاز الميام بالميارة والكصياءة فساعدناتقدم الشركة برام  تدريبمة للعاملين    4  0.000 501.** المطلـو
 0.000 472.** المطلو تؤثر األنما  السلوكمة للعاملين ف  الشركة على حج  األداء     5
 0.000 474.** لدي كة على جيودة األداء لسائدة ف  الشر تؤثر القم  ا   6
 0.000 485.**   أدائيار السائدة لد  الموظصين في  اليشركة في  تحيسين قدات واألفكُتساه  المعت   7
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 (.Sig) ر() الفقرات رقمال
 0.000 448.** أدائي  انين المعتمدة بالشركة ف  تطويرمة والقو ظنُتساه  األ   8
 0.000 393.** األعمال برصاءة وفاعلمة شركة على إنجازتساه  السماسات واإجراءات المتبعة ف  ال   9

 0.000 448.** عمال طبقاا للخطط والبرام  المعتمدة األ تساه  المعارير والمقارمس ف  إنجاز   10
 0.000 505.** لدينا ة ف  تنممة وتطوير األداء الحدرثة للشرك تُتساعد ا تجاها   11
 0.000 559.** عملي   ءثناء أداأ باسترالل كافة الموارد المتاحة لدي أقوم   12

تنممة  تمنو الشركة مرافآت وحواف  للموظف المبد  الاي يقدم أفكار ابتكارية تيساعد في    13
 تطوير إجراءات ونظ  العملو 

**.400 0.000 

 0.000 579.** الميارة والقدرة على حل مشرالت العمل اليوممةر لدي فو رت   14

من أجل إنجاز حج    أوقات الدوام الرسم   بة للعمل خارجالجاه ية وا ستعداد والر  يلد فحوفر   15
 األداء الوظمص  المطلو 

**.606 0.000 

 0.000 564.** المعتمدة العامية ةءات وأنظمة اليسالمالوظمفمة طبقاا إجرا وواجةافي يمهام أقوم بحأدية   16
 0.000 556.** إلي ألعمال الموكلة بطبمعة امعرفة وإلمام  يوجد لدي   17
ا رؤث   18  0.000 322.** للعاملين ت والج اءات المعتمد ف  الشركة ف  تحسين وتطوير األداء الوظمص ر نظام العقـو
 0.000 410.** الشركة  در البيشري في كييالايقوم نظام تقيم  األداء الوظمص  بتحدرد طبمعة ونوعمة أداء    19

وميارات   ا قييا  قيدراتيشتمل نظام تقيم  األداء الوظمص  على معارير موعيوعمة يمرنيي   20
ة   الموظصين بالصاعلمة المطلـو

**.495 0.000 

 (α≤ 0.05ند )دالة إحصائياا ع(، * α≤ 0.01** دالة إحصائياا عند ) 

مييع  المقييياسإلييى أن جميييع قييي  مصييتوفة ارفةيياط فقييرات  (5) لو فشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييد 

أداء مقييياس لتقييرات الييداخلي  فسيياقلييى قييوة االداليية إحصييائيا   ممييا يشييير إ للمقييياسالدرجيية الكلييية 

  من أجل قيالأ ي قياس ما صيدف المقياس  وهذا بالحالي يعبر عن صدق فقرات العاملين

 :الثبات

  ةييات كرونةيياالا معامييلتسيياب قيية االفسيياق الييداخلي وبير بطلاةييات تسيياب اقامييب الةاحايية ب

  (6الجدول )ح في ذلك كما هو موضو ئة النصفية  ذلك ف  حساب الاةات بطريقة الحجز كو   لتاأ
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 أداء العاملينلمقياس    الثبات  (: معامل6ول )جد

 المتغيرات
عدد  

 ت راالفق

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

 طبامعامل االرت اتمعامل الثب
ان  معامل ارتباط سبيرم

 المصحح

 0.858 0.751 0.834 20 ياس للمقلية لكة االدرج

ة للدرجة الكليعامل ثةات كرونةا  ألتا  ة مقيم  ( أن6الجدول )ت الواردة في  ايالمعط فشير  

حيث  جيدةكانب    للمقياس ثةا   معامل  لل  ت بلد  ألتا  الكلية  كرونةا   (  0.834)  للمقياسدرجة 

بلد معامل ارفةاط ة النصفية  حيث لاةات بطريقة الحجزئثةات األداة بتساب ا  كذلك ف  الحتقق من 

يعد  و    ةات من الا  جيدةحمحع بدرجة  ي  سا يمقاليشير إلى أن  (  وهذا  0.858)  المصتح  لبيرمان

وفى    نتسها  ةين ى الععل  إذا ما أعيد فطبيقأ  ج نتسهاالنحائ   يطعي يمكن أن    المقياسمؤشرا  على أن  

   هاستظروف الحطبيق ن

 :المقاييستصحيح  
يث يييحالخمالييية   (Likert) بطريقييية ليكيييرت  ةحةانااللييوزعييب درجييات اإلجابيية علييى فقييرات 

ما يجيييييب درجييييات عنييييد  (4)  (أفتيييق بشيييدة)ا يجيييييب درجيييات عنيييدم (5)علييييى ب يتييييصل المييييسحجي

  ودرجييية (قتييفال أ)درجحيييان عنيييدما يجييييب و   (افتييق نوعييا  مييا)درجيييات عنيييدما يجييييب  (3)  (أفتييق)

   (ال أفتق بشدة)واحيدة عنيدما يجييب 

أثر ة على الدرال اد عينةرجة موافقة أفر ث ث فئات لمعرفة د خمالي إلى ول السل  الوف  فقسي  ط
 س  وفي  حسياب فئيات المقيياعلى أداء العياملين فيي الشيركات الكبيرى فيي متافظية الخلييل  لتكاهةا

 الخمالي كما يلي:
 4= (  1-5للمقياس = )التد األدنى -لى للمقياس األع د المقياس = التى مد 

 3عدد التئات = 

 طول التئة = مدى المقياس ÷ عدد التئات 

    =4  ÷3  =1.33 
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ئييات المحولييطات التسييابية كمييا د األدنييى لكييل فئية نتصييل علييى ف( للتيي1.33بنضيافة طييول التئيية )
 (:7)هو موضح في الجدول 

 تحديد درجة الموافقة  ل  طات الحسابيةالمتوس  (: فئات7)جدول 
 بي فئات المتوسط الحسا

 درجة الموافقة

 قليلة فأقل  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 كبيرة  أعلى ف  3.68

 غيرات الدراسة:مت
  الخدمة  لنوات تيالمسمى الوظي  المؤهل العلميالجنس   فية:تصنيالمتغيرات ال

التكاهييية   والحتكييييرالتكاهييية   ييييذ والحنت التكاهييية) اوأبعادهييي ميييلالتكاهييية فيييي الع المســـتقلة: تالمتغيـــرا

 ( والصتة التكاهةوالقيادة   التكاهة  والحواصل الفصالاو 

  عاملينأداء ال :لتابعا المتغير

 اإلحصائية:  األساليب
 ( وفييييي  اليييييحخدامSPSS ل برنيييييامج )الليييييحةانة مييييين خيييييوفتلييييييل ارييييييد حتب ةالةاحاييييي ب قامييييي

 ة الحالية:ت اإلحصائياالخحةارا

 ب المئوية سنالحكرارات وال -1

  المحولطات التسابية  االنترافات المويارية -2

  المقياساخحةار كرونةا  ألتا لمعرفة ثةات فقرات  -3

  المقياسلمعرفة ثةات فقرات لبيرمان براون  معامل ارفةاط -4

  المقياسق فقرات لمعرفة صد  (Person correlationط بيرلون )معامل االرفةا -5
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ل المحغييير الحييابع ميين خيي  بحغيييرات حخدم للحنبييؤ سييي الخطييي الةسيييص: اخحةييار االنتييدار -6

  المحغير المسحقلأثره بف

رات المحغييير الحييابع الييذي يييؤثر فيييأ حنبييؤ بحغيييفييي ال يسييحخدم :اخحةييار االنتييدار المحعييدد  -7

ت مسيحقلة  اذن ييح  اليحخدام االنتيدار الخطيي المحعيدد لشيرح الع قية بيين عدة محغيرا

حقلة رات المسيأو أكاير  يمكين أن فكيون المحغيي  نغير فيابع مسيحمر ومحغييران مسيحق مح

 .أو محقطعةمسحمرة 

ت المسييحقلة عليى المحغيييرات افييأثير المحغيير  المحعييدد لمعرفيةالحيدريجي اخحةيار االنتييدار  -8

  الحابعة
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 الرابع  ل الفص

 نتائج الدراسة  عرض 
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 رابع الفصل ال

 راسة نتائج الد  عرض 

 مقدمة:
ة على  جل اإلجابأوذلك من  درالة ال النافجة عن  لبيانات ل إحصائيا   يحضمن هذا التصل فتلي   

   وفتص فرضيافها ة الدرالةلألئ

 لدراسة:ااإلجابة عن أسئلة  
 ؟في الشركات الكبرى في محافظة الخليل في العمل لفكاهةا مدى استخدامما : األول السؤال

واألوزان ياريييية  وملواالنترافيييات اية  ت التسيييابالمحوليييطا فييي  حسييياب   األول السيييؤال عييينلذجابييية 

   كمييا هييوفييي الشييركات الكبييرى فييي متافظيية الخليييل فييي العمييل لتكاهييةا لمييدى الييحخدامسييبية  الن

 ( 8ل )جدو موضح في ال

مــــدى ل ةن النســـبيوزاواأل  المعياريـــة حرافـــاتوالن المتوســـطات الحســـابية،تـــم احتســـاب (: 8ول )جـــد 
 ، مرتبة تنازلياا الخليل ةظفي الشركات الكبرى في محاف  في العمل  لفكاهةا  استخدام

في  رقمال
 المجال    الستبانة

المتوسط 
 الحسابي 

نحراف  ال 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 

درجة  
 ةافقالمو 

 محولطة  71.0 0.83 3.55 التكاهة والحنتيذ  1
 محولطة  67.6 0.80 3.38 التكاهة واالفصال والحواصل  3
 محولطة  66.6 0.84 3.33 التكاهة والصتة  5
 محولطة  66.2 0.83 3.31 والحتكير ة هاالتك 2
 محولطة  66.0 0.77 3.30 التكاهة والقيادة 4

 محولطة  67.8 0.67 3.39 في العملللفكاهة  الدرجة الكلية
 

فيي الشيركات الكبيرى  فيي العميل لتكاهيةا ميدى اليحخدام( أن  8الواردة فيي الجيدول )  البيانات فشير  

للتكاهيية فييي المحولييص التسييابي للدرجيية الكلييية  بلييد   إذ محولييطة بدرجيية كييان فييي متافظيية الخليييل

  %( 8 67ة مئوية بلغب )نسةب  (39 3) لعملا
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ة نسييةة مئوييي (55 3بمحولييص حسييابي بلييد )  فييي المركييز األول "تيييذ التكاهيية والحن" مجييال وقييد جيياء

حسيابي بمحوليص   في المركز الااني "التكاهة واالفصال والحواصل"%(  وجاء مجال 0 71بلغب )

  الاالييث  لمركييزفييي ا "التكاهيية والصييتة"%(  وجيياء مجييال 6 67نسييةة مئوييية بلغييب ) (38 3) دبليي

في  "التكاهة والحتكير"وجاء مجال  %( 6 66لغب )ة بونسةة مئوي   (33 3بي بلد )بمحولص حسا

  وجياء فيي المركيز %(2 66ة مئويية بلغيب )ونسية  (31 3بمحوليص حسيابي بليد )  رابيع الالمركز  

  %(0 66ة مئوية بلغب )ونسة  (30 3بمحولص حسابي بلد )ة والقيادة( تكاهلامجال "الخامس 

ــا فيمــــا يتعلــــ ــدى اســــتخدامق أمــ ي متافظيييية ت الكبييييرى فييييفييييي الشييييركا فييييي العمييييل كاهييييةلتا بمــ

طات التسيييييييابي ة  قاميييييييب الةاحاييييييية بتسييييييياب   فقيييييييد اهيييييييمييييييين مجاالف لكيييييييل مجيييييييال الخلييييييييل المحولييييييي 

 :آلفياالنتو مجال على  لالنسبية لك واالنترافات المويارية واألوزان

 الفكاهة والتنفيذالمجال األول: 

تقيرات مجيال النسيبية ل واألوزان افيات المويارييةب الةاحاة بتساب المحولطات التسابية واالنتر قام

 (:9)الجدول    ويبينأالتكاهة والحنتيذ 

الفكاهــة والتنفيــذ  ملســتخدان النســبية واألوزا المتوســطات الحســابية والنحرافــات المعياريــة(: 9جــدول )
 مرتبة تنازلياا. ،الكبرى في محافظة الخليلالشركات   في

رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي سالح
النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 ي %النسب

درجة  
 الموافقة

1 
أعحقد أن بيئة العمل الممحعة لحجعل العاملين أكار 

 إنحاجية
 كبيرة  74.2 1.40 3.71

4 
لدى   العمل يقلل اإلرهاق ناالحخدام التكاهة في مك

 الموظف
 محولطة  72.0 1.33 3.60

 محولطة  71.8 1.36 3.59 الدعابة البريئة فزيد من الجاذبية الشخصية  7

حخدام التكاهة في المنظمات يتسن الروح لا 5
 المعنوية للعاملين

 محولطة  70.8 1.36 3.54
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رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي سالح
النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 ي %النسب

درجة  
 الموافقة

 ولطة حم 69.6 1.32 3.48 فساعد التكاهة في فعل  أشياء جديدة 6

2 
يعاني األشخاص الذين يحمحعون بروح الدعابة من  
فوفر وقلق أقل من أولئك الذين لديه  حس دعابة  

 ت  أثناء العمل منخ
 محولطة  69.2 1.30 3.46

3 
الحخدام التكاهة في مكان العمل يعزز المرونة في  

 مواجهة الحوفر
 محولطة  69.2 1.41 3.46

 متوسطة  71.0 0.83 3.55 تنفيذ للفكاهة والالدرجة الكلية 
 

بيييرى فيييي الكالشيييركات  التكاهييية والحنتييييذ فيييي اليييحخدام ( أن9جيييدول )اليييواردة فيييي ال البيانيييات فشيييير 

( 55 3) للتكاهيية والحنتيييذ لدرجيية الكلييية   إذ بلييد المحولييص التسييابي لطا  ولييمحكييان  الخليييلمتافظيية 

   (0 71نسةة مئوية )%ب

  "العمل الممحعة لحجعل العاملين أكار إنحاجييةبيئة  نأعحقد أ"  :ة( أن التقر 9ويحضح من الجدول )

ى فيييي الكبييير الشيييركات  ة والحنتييييذ فييييالتكاهييي لمجيييالقيييد حصيييلب عليييى أعليييى درجييية موافقييية بالنسيييةة 

  متافظة الخليل

قيييد  " الييحخدام التكاهييية فيييي مكيييان العمييل يعيييزز المرونييية فييي مواجهييية الحيييوفر: "ةفييي حيييين أن التقييير 

الكبيييرى فيييي الشيييركات  التكاهييية والحنتييييذ فيييي لمجيييالبالنسيييةة  ةقيييحصيييلب عليييى أقيييل درجيييات المواف

 . متافظة الخليل

 يرالفكاهة والتفك: الثانيالمجال 

تقيرات مجيال افيات الموياريية واألوزان النسيبية لة بتساب المحولطات التسابية واالنتر ب الةاحاقام

 (:10)الجدول    ويبينأوالحتكيرالتكاهة 
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 والتفكيـرالفكاهـة   لسـتخدامن النسبية  واألوزا  المعيارية  ة والنحرافاتيبالمتوسطات الحسا(:  10جدول )
 زلياا.بة تنامرت ،ليلالكبرى في محافظة الخالشركات   في

رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي الحس
النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 ي %النسب

درجة  
 الموافقة

 محولطة  70.4 1.21 3.52 فعزز التكاهة القدرة على حل المشك ت  12
 محولطة  67.0 1.32 3.35 فزيد التكاهة من قبول األفكار الجديدة 10
 محولطة  66.6 1.30 3.33 ةية الكليالتكاهة فعزز القدرات العقل 8
 محولطة  63.8 1.35 3.19 فاير التكاهة روابص جديدة  11
 محولطة  63.4 1.32 3.17 التكاهة فتسن عملية افخاذ القرار 9

 متوسطة  66.2 0.83 3.31 والتفكير فكاهة للالدرجة الكلية 
 

الكبييرى فييي ت شييركاال فييي تكيييروالحالتكاهيية  الييحخدام ( أن10جييدول )الييواردة فييي ال البيانييات فشييير 

( 31 3) والحتكييرللتكاهية لدرجية الكليية   إذ بليد المحوليص التسيابي لمحوليطا  كيان  متافظة الخليل

   (2 66نسةة مئوية )%ب

قد حصلب عليى   "فعزز التكاهة القدرة على حل المشك ت " :ةأن التقر  (10ويحضح من الجدول )

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في والحتكيرة التكاه لمجالأعلى درجة موافقة بالنسةة 

قييد حصييلب علييى أقييل درجييات الموافقيية  " التكاهيية فتسيين عملييية افخيياذ القييرار: "ةفييي حييين أن التقيير 

 . الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في يركتحوالالتكاهة  لمجالبالنسةة 

 والتصال والتواصلالفكاهة :  الثالثالمجال 

تقيرات مجيال لتسابية واالنترافيات الموياريية واألوزان النسيبية لات ااب المحولطب الةاحاة بتسقام

 (:11)الجدول    ويبينأواالفصال والحواصلالتكاهة 
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ــابية والنح(: 11جــــدول ) ــةار المتوســــطات الحســ ــبية واألوزا فــــات المعياريــ ــة  لســــتخدامن النســ الفكاهــ
 زلياا.امرتبة تن  ،ليلالكبرى في محافظة الخالشركات    في  والتصال والتواصل

رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي الحس
النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 ي %النسب

درجة  
 الموافقة

16 
فساعد التكاهة على الحتاعل اجحماعي ا عن طريق 

 على االبحسام أو الضتك  فتتيزنا
 محولطة  70.2 1.31 3.51

17 
فعمل مشاركة التكاهة على فعزيز الوئام واأللتة  

ل إظهار المشاعر   الصداقة من خ وفعزز
 المشحركة وفقليل الحوفرات 

 محولطة  70.2 1.37 3.51

 محولطة  68.6 1.28 3.43 فعزز التكاهة من القدرة على اإلقناع  15

18 
يل المسافة  تكاهة في فقللايمكن أن فساعد 

 االجحماعية بين المديرين والموظتين
 محولطة  67.4 1.32 3.37

 محولطة  67.0 1.41 3.35 يدا  جلناس يسحمعون التكاهة فجعل ا 13
 محولطة  66.4 1.34 3.32 فتسن التكاهة من االححتاع بالذاكرة  14
 محولطة  66.2 1.39 3.31 فشجع التكاهة على الحعاون  20

19 
اعد التكاهة في بناء ثقة أكبر في الع قات  سف

 بين المديرين والموظتينالشخصية 
 محولطة  65.6 1.36 3.28

 متوسطة  67.6 0.80 3.38 والتصال والتواصل كاهة فللرجة الكلية الد
الشييركات  فييي واالفصييال والحواصييلالتكاهيية  الييحخدام ( أن11جييدول )الييواردة فييي ال البيانييات فشييير 

للتكاهيييية لدرجيييية الكلييييية   إذ بلييييد المحولييييص التسييييابي لمحولييييطا  كييييان  ظيييية الخليييييلفاالكبييييرى فييييي مت

   (6 67ة مئوية )%نسةب( 38 3) واالفصال والحواصل

ا عين طرييق فتتيزنيا " :ة( أن التقير 11ويحضح من الجيدول ) فسياعد التكاهية عليى الحتاعيل اجحماعيي 

واالفصيال التكاهية  لمجيالنسيةة لاقد حصلب على أعلى درجة موافقة ب   "على االبحسام أو الضتك

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات   في والحواصل

بيييين الميييديرين ء ثقييية أكبييير فيييي الع قيييات الشخصيييية االتكاهييية فيييي بنييي فسييياعد : "ةفيييي حيييين أن التقييير 

 فيي واالفصال والحواصلالتكاهة  لمجالقد حصلب على أقل درجات الموافقة بالنسةة   " والموظتين

 . ي متافظة الخليلف ى ر الكبالشركات  
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 والقيادةالفكاهة :  الرابعالمجال 

تقيرات مجيال واألوزان النسيبية ل افيات المويارييةب الةاحاة بتساب المحولطات التسابية واالنتر قام

 (:12)الجدول    ويبينأوالقيادةالتكاهة 

 والقيـادةالفكاهـة  مالسـتخدن النسـبية واألوزا  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(:  12جدول )
 مرتبة تنازلياا.  ،الكبرى في محافظة الخليلالشركات    في

رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي لحسا
ف  النحرا

 لمعياري ا
وزن ال

 ي %النسب
درجة  
 الموافقة

الحخدام المشرف للتكاهة بحتسين أداء  يرفةص  25
 العاملين

 محولطة  67.6 1.31 3.38

 محولطة  67.2 1.33 3.36 التوار وجسر الخ فات فساعد التكاهة على فسهيل 22
 محولطة  66.4 1.35 3.32 فعزز التكاهة مهارات القيادة 21
 محولطة  66.2 1.28 3.31 لمصداقية والكتاءةي االتكاهة فبن 24
 محولطة  63.0 1.31 3.15 فخلق التكاهة المزيد من الترص  23

 متوسطة  66.0 0.77 3.30 والقيادة للفكاهة الدرجة الكلية 
 

الكبييرى فييي الشييركات  فييي والقيييادةالتكاهيية  الييحخدام ( أن12جييدول )الييواردة فييي ال البيانييات فشييير 

( 30 3) والقيييادةللتكاهيية لدرجيية الكلييية   إذ بلييد المحولييص التسييابي للييطا  محو ن كييا افظيية الخليييلمت

   (0 66نسةة مئوية )%ب

قيد   "هة بحتسين أداء العاملينرف للتكاشمالحخدام اليرفةص " :ة( أن التقر 12ويحضح من الجدول )

تافظية فيي م الكبيرى الشركات  في والقيادةالتكاهة    لمجالحصلب على أعلى درجة موافقة بالنسةة  

  الخليل

قييد حصييلب علييى أقييل درجييات الموافقيية  " فخلييق التكاهيية المزيييد ميين التييرص : "ةفييي حييين أن التقيير 

 . كبرى في متافظة الخليللاالشركات  في والقيادةالتكاهة  لمجالبالنسةة 
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 والصحةالفكاهة :  الخامسالمجال 

تقيرات مجيال وزان النسيبية ليية واألترافيات المويار ب الةاحاة بتساب المحولطات التسابية واالنقام

 (:13)الجدول    ويبينأوالصتةالتكاهة 

 والصـحةالفكاهـة  ملسـتخدان النسبية واألوزا المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(:  13جدول )
 مرتبة تنازلياا.  ،الكبرى في محافظة الخليلالشركات    في

رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 ابي سالح
النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 ي %النسب

درجة  
 الموافقة

 محولطة  68.6 1.30 3.43 فقوي التكاهة جهاز المناعة  27
 ولطة حم 68.4 1.34 3.42 فزيد التكاهة من القدرة على الحأقل  26
 محولطة  67.6 1.37 3.38 التكاهة فزيد من السعادة  30

28 
م  التكاهة فرخي العض ت وفقلل من ضغص الد

 دينالمناعة ل وفتسن جهاز ا
 محولطة  65.0 1.40 3.25

 محولطة  63.8 1.34 3.19 التكاهة فترق السعرات الترارية  29
 متوسطة  66.6 0.84 3.33 والصحةللفكاهة الدرجة الكلية 

 

الكبييرى فييي الشييركات  فييي والصييتةالتكاهيية  الييحخدام ( أن13جييدول )الييواردة فييي ال البيانييات فشييير 

( 33 3) والصيتةللتكاهية لدرجية الكليية حوليص التسيابي لإذ بليد الم   محولطا  كان    متافظة الخليل

   (6 66نسةة مئوية )%ب

صيلب عليى أعليى درجية ح قد   "فقوي التكاهة جهاز المناعة"  :ة( أن التقر 13ويحضح من الجدول )

  الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في والصتةالتكاهة  لمجالموافقة بالنسةة 

قيييد حصيييلب عليييى أقيييل درجيييات الموافقييية  " ق السيييعرات الترارييييةلتكاهييية فتييير ا: "ةأن التقييير  فيييي حيييين

 . الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في والصتةالتكاهة  لمجالبالنسةة 
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 ؟ برى في محافظة الخليلالكالشركات  أداء العاملين في مستوى  ام: الثانيالسؤال 

الموياريييية  واألوزان  ات واالنترافييي ليييطات التسيييابية المحو  فييي  حسييياب   ايييانيال السيييؤال عييينلذجابييية 

كمييا هييو موضييح فييي   بييرى فييي متافظيية الخليييلالكالشييركات  أداء العيياملين فييي مسييحوى لالنسييبية  

 ( 14الجدول )

أداء العــاملين  مســتوى ل زان النســبيةواألو  والنحرافــات المعياريــة حســابية،ات الالمتوســط(: 14جــدول )
 اا ازليبة تنت، مر فظة الخليلبرى في محاالكالشركات    في
رقم 
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط 
 ابي الحس

النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 النسبي %

درجة  
 الموافقة

17 
وكلة  لدي معرفة وإلمام بطبيعة األعمال الميوجد 

 محولطة  71.8 1.30 3.59 ي إل

5 
فؤثر األنماط السلوكية للعاملين في الشركة على  

 حج  األداء المطلوب
 ة محولط 71.2 1.26 3.56

 محولطة  70.2 1.32 3.51 الجهد الكافي إلنجاز مهامي في الوقب المتدد أبذل  3

16 
أقوم بحأدية مهامي وواجةافي الوظيفية طةقا   

 المعحمدة  العامية يس مة إلجراءات وأنظمة ال
 محولطة  69.8 1.34 3.49

13 
كاف ت وحوافز للموظف المبدع الذي  فمنح الشركة م

مية وفطوير  اعد فيي فنر ابحكارية فيسيقدم أفكا
 إجراءات ونظ  العمل

 محولطة  69.6 1.33 3.48

 محولطة  69.2 1.37 3.46 أقوم بحأدية عملي بالكتاءة والتاعلية المطلوبة  1

20 
األداء الوظيتي على معايير  م فقيي حمل نظايش

موضيوعية يمكنهيا قيياس قيدرات ومهارات الموظتين 
 بة بالتاعلية المطلو 

 محولطة  69.2 1.24 3.46

نظام فقيي  األداء الوظيتي بحتديد طبيعة  يقوم 19
 ونوعية أداء الكييادر البيشري فيي الشركة

 محولطة  68.8 1.29 3.44

7 
سائدة لدى الموظتين فكار الات واألف ساه  المعحقد

 فيي اليشركة فيي فتيسين أدائي 
 محولطة  68.4 1.18 3.42

2 
ير الجودة  ية طةقا  لمعاي أنجز مهامي الوظيف

 المطلوبة
 محولطة  68.4 1.40 3.42

11 
ف ساعد االفجاهات التدياة للشركة في فنمية وفطوير  

 محولطة  68.0 1.29 3.40 األداء لدينا

 محولطة  67.2 1.26 3.36اءات المحةعة في الشركة  واإلجر  لسيالاتفساه  ا 9
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رقم 
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط 
 ابي الحس

النحراف  
 المعياري 

وزن ال
 النسبي %

درجة  
 الموافقة

 على إنجاز األعمال بكتاءة وفاعلية

حة لدي أثناء أداء  وارد المحاحغ ل كافة المأقوم بال 12
 عملي

 محولطة  67.0 1.29 3.35

6 
فؤثر القي  السائدة في الشركة على جيودة األداء  

 لدي
 محولطة  67.0 1.27 3.35

10 
ر والمقاييس في إنجاز األعمال طةقا  ييعا  المفساه

 للخطص والبرامج المعحمدة 
 محولطة  66.2 1.29 3.31

14 
شك ت العمل ة على حل مالمهارة والقدر يحوفر لدي 

 محولطة  66.0 1.42 3.30 اليومية

8 
ف ساه  األنظمة والقوانين المعحمدة بالشركة في  

 فطوير أدائي
 محولطة  64.6 1.31 3.23

15 
هزية وااللحعداد والرغةة للعمل خارج  دي الجافحوفر ل

از حج  األداء  أوقات الدوام الرلمي من أجل إنج
 طلوبالوظيتي الم

 طة محول 64.4 1.37 3.22

فقدم الشركة برامج فدريبية للعاملين فساعدنا على   4
 إنجاز المهام بالمهارة والكتياءة المطلوبة

 محولطة  64.4 1.27 3.22

18 
جزاءات المعحمد في الشركة  بات والم العقو يؤثر نظا

 في فتسين وفطوير األداء الوظيتي للعاملين 
 محولطة  64.2 1.41 3.21

 متوسطة  67.8 0.64 3.39 ينداء العاملألدرجة الكلية ال
 

بييييرى فييييي الكالشييييركات  أداء العيييياملين فيييييمسييييحوى ( أن 14جييييدول )الييييواردة فييييي ال البيانييييات فشييييير 

( 39 3) ألداء العيياملينلدرجيية الكلييية حولييص التسييابي لبلييد الم إذ   ولييطا  مح نكييا متافظيية الخليييل

   (8 67ونسةة مئوية )%

  "دي معرفيية وإلمييام بطبيعيية األعمييال الموكليية إليييليييوجييد " :ت ( أن التقييرا14)ويحضييح ميين الجييدول 

ى قد حصلب عليى أعلي  "فؤثر األنماط السلوكية للعاملين في الشركة على حج  األداء المطلوب "و

  برى في متافظة الخليلالكالشركات  داء العاملين فيألسةة نبالموافقة درجة 
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د فييي الشييركة فييي فتسييين وفطييوير ءات المعحمييلعقوبييات والجييزايييؤثر نظييام ا: "فييي حييين أن التقييرات 

فقيييدم الشيييركة بيييرامج فدريبيييية للعييياملين فسييياعدنا عليييى إنجييياز المهيييام   و""األداء اليييوظيتي للعييياملين

 داء العييياملين فييييألقيييد حصيييلب عليييى أقيييل درجيييات الموافقييية بالنسيييةة   "ةكتيييياءة المطلوبيييبالمهيييارة وال

 . يلبرى في متافظة الخلالكالشركات  

فــي  أداء العــاملينعلــى  للفكاهــة فــي العمــلإحصــائية  دللــة ذووجــد أثــر : هــل يثالــثالالســؤال 
 ؟الكبرى في محافظة الخليلالشركات 

 اآلفية:ة الترضية الرئيس   ف  فتص الخامسلذجابة عن السؤال 

 (α≤0.05اإلحصـائية ) عند مستوى الدللـة إحصائية دللة  ذويوجد أثر  ل  الفرضية الرئيسة:  

  .الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على العمل للفكاهة في

دار االنتييي قبيييل فطبييييق فتلييييلل االنتيييدار  و فتليييي ةالةاحاييي ب اليييحخدملتتيييص الترضيييية الرئيسييية  

ءمية البيانيات وذليك مين أجيل ضيمان م  بعي  االخحبييارات   في  إجيراء لذجابة عين أليئلة الدرالية

 رورة عييدم وجييود الحييالي: فيمييا يحعلييق بييافحراض ضيي ويعليييى النتيي االنتييدار وذليييكالفحراضييات فتليييل 

فييضخ   يلبينجراء معام ةالةاحا ب قام Multi-Collinearity"" قلةمسحارفةاط عاٍل بين المحغيرات ال

 " أالحةييياين المسييييموح بييي واخحةييييار  Variance Inflation Factor- VIF  الحبيييياين

"Tolerance( يوضح ذلك:15)ل   والجدو لةمحغيرات المسحقمن ال لكل محغيير 

 اللتواء  لمعامو ه  خم التباين والتباين المسموح بتبار معامل تضاخ(: 15جدول )

التباين المسموح   المتغير
 Toleranceبه 

عامل تقييم م
 ( VIFالتبيان )

ء لتوامعامل ال 
Skewness 

 14 0 2.00 0.50 التكاهة والحنتيذ
 40 0 1.94 0.52 التكاهة والحتكير

 27 0 2.52 0.40 فصال والحواصلتكاهة واالال
 22 0 1.93 0.52 التكاهة والقيادة

 0.14 1.95 0.51 التكاهة والصتة
 ((0.05)  به أقل مـن  وكانت قيمة التباين المسموح( 10)  للمتغير يتجاوز( VIF) التباين  خمإذا كـان معامـل تـض  االرتباط عالي)
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 وفحيراوح( 10) كانيب أقيل مين ميع المحغييرات جل( VIF) مةأن قيقيمة  أن إليى  (15)يشير الجدول  

لجميييع المحغيييرات كانييب  Tolerance"بييأ " اين المسييموحأن قيميية الحةييكمييا (  52 2-93 1) بييين

ال فوجييد مشييكلة حقيقييية  إنييألييذلك يمكيين القييول  ( 52 0-40 0) وفحيييراوح بيييين( 05 0)ن أكبيير مييي

 (Skewness) ل االلحيواءن قيمية معاميأ ا  كميمسيحقلةالمحغييرات ال ن بيييفحعلق بوجيود ارفةياط عيالٍ 

نأ ال فوجد مشيكلة حقيقيية فحعليق كن القول بأولذلك يم( 1)  رات الدرالة كانب أقل مينحغيلجميع م

 .الدرالة يعيي لبيانيات ع الطبيوز بالح

 

ول االجيييد كميييا هيييو موضيييح فيييي حعيييدد فييي  اليييحخدام فتلييييل االنتيييدار الم  الترضيييية الرئيسيييةلتتيييص 
(16)  (17): 

 ذج  نموالإلثبات صالحية  المتعدد    دارنحال لتباين  التحليل  نتائج  (: 16) جدول

 (α≥ 0.05)وى دللة ائياا عند مستدالة إحص*   

 (Fحيييث بلغييب )  مييوذجة الن( يحبييين ثةييات صيي حي16نحييائج الييواردة فييي الجييدول )ال ميين خيي ل

فيدل و  ( 05 0)وهيي أقيل مين مسيحوى الداللية ( 000 0)اححماليية وبقيمية ( 218 47)المتسيوبة 

 رفتعة  على قدرة فنبؤيأ م

مجموع   مصدر التباين 
 عات المرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ائية لة اإلحصالدل  ف  ةقيم المربعات 

 8.023 5 40.116 ار النحد
 156 26.507 مجموع مربعات البواقي *0.000 47.218

0.170 
 161 66.624 جموعالم
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ــائج (: 17جــدول ) ــتحنت ــر المتعــدد  نحــدارل ال لي ــى  لفكاهــة فــي العمــلاألث الشــركات فــي  أداء العــاملينعل
 الكبرى في محافظة الخليل

  الخطي B مستقلةات الالمتغير 
ة )ت(  قيم Beta المعياري 

 وبةالمحس

مستوى 
للة  الد

 اإلحصائية
 *0.000 5.378   0.169 0.907 المقدار الثابت 
 *0.000 4.644 0.332 0.055 0.257 التكاهة والحنتيذ 
 *0.023 2.288 0.161 0.055 0.125 التكاهة والحتكير 

 *0.011 2.569 0.206 0.065 0.166 التكاهة واالفصال والحواصل 
 0.582 0.551 0.039 0.059 0.032 التكاهة والقيادة
 *0.008 2.704 0.191 0.054 0.146 التكاهة والصتة 

 0.589لتحديد المعدل=معامل ا 0.602مل التحديد=معا 0.776معامل الرتباط = 
 (α≥ 0.05)مستوى دللة ائياا عند دالة إحص*   

 التكاهييييية  والحتكييييييرهييييية التكا  التكاهييييية والحنتييييييذ ) أن المحغييييييرات المسيييييحقلة( 17) يوضيييييح الجيييييدول

أداء )فييييي  فييييأثيرا   العمييييل التكاهيييية فيييييأكايييير أبعيييياد  هييييي( والصييييتة التكاهييييةواالفصييييال والحواصييييل  

الحييي  بةالمتسيو )ت(  ي الييحنادا  إلييى قيي  وذليك بيرى فيي متافظية الخليييلالكلشيركات فيي ا( العياملين

أكبير ميين جميعهييا و   (704 2  569 2  288 2  644 4علييى الحرفييب ) ات المحغيير  هبلغيب لهييذ 

ال إحصيييائيا  د وجيييود أثييير ا يعنييييي مميييي(  05 0) عنيييد مسيييحوى داللييية (96 1) الجدوليييية قيمييية )ت(

  الكبرى في متافظة الخليلفي الشركات ( اء العاملينأد )على  ملالتكاهة في العألبعاد 

  عيياملينأداء الفييأثير فييي  ليييس لييأ (التكاهيية والقيييادة) المسييحقل أن المحغييير( 17) ويوضييح الجييدول

وهييي غييير  ( 582 0ليية إحصييائية )( بدال551 0)بلغييب الحييي  لمتسييوبة)ت( ا ةالييحنادا  إلييى قيميي

  (05 0) سحوى داللةند مع دالة إحصائيا  
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  التكاهة والحتكير  التكاهة التكاهة والحنتيذ ) المحغيرات المسحقلة  منمحغير  كل  للحتقق من أثر   •

أداء العييياملين فيييي الشيييركات علييى  (لتكاهييية والصيييتةواالفصييال والحواصيييل  التكاهييية والقيييادة  ا

الترعييية إلييى الترضيييات  بحجزئيية الترضييية الرئيسيية ةالةاحايي ب   قامييالكبييرى فييي متافظيية الخليييل

 اآلفية: 

 ( α≤0.05اإلحصائية )  عند مستوى الدللة  إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  الفرضية األولى:  

 . الكبرى في محافظة الخليللشركات افي  أداء العاملين على والتنفيذللفكاهة 

 حنتييذ التكاهة والثر سيص للحتقق من أف  الحخدام فتليل االنتدار الة األولى  ةار هذه الترضيةالخح

  18جيدولين )  كما هو موضيح فيي الأداء العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليلعلى  

19 ) 

حية النمــوذج لختبــار الفرضــية يط للتيكــد مــن صــالالبســ النحــدارلتبــاين التحليــل (: نتــائج 18جــدول )
 محافظة الخليلكات الكبرى في  أداء العاملين في الشر على    الفكاهة والتنفيذ ( ألثر0Hالصفرية )

 (α≥ 0.05* دالة إحصائياا عند مستوى دللة )  

 ضيييية( يحبيييين ثةيييات صييي حية النميييوذج الخحةيييار التر 18واردة فيييي الجيييدول ) ل النحيييائج اليييمييين خييي

حوى مسي وهيي أقيل مين( 00 0)وبقيمية اححماليية ( 63 140)المتسوبة  (Fحيث بلغب ) الصترية

 مرفتعة  فدل على قدرة فنبؤيأ و  ( 05 0)الداللة 

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

الداللة 

 اإلحصائية

 31.17 1 31.17 االنحدار

140.63 
 160 35.46 مربعات البواقي مجموع *0.00

0.22 
 161 66.62 المجموع
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أداء العـاملين فـي علـى  تنفيـذالفكاهـة وال ثـرأل (: تحليل النحدار البسيط لمعامالت النحدار  19جدول )
 الشركات الكبرى في محافظة الخليل

 T قيمة اختبار معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
القيمة االحتمالية 

Sig. 

 *0.00 9.30 1.51 ار الثابت المقد

 الفكاهة والتنفيذ 
0.53 11.86 0.00* 

 0.464=  يد الُمعدَّلمعامل التحد 0.468=  معامل التحديد 0.684=  معامل االرتباط

وجييود ع قيية ارفةاطييية داليية إحصييائيا  بييين التكاهيية والحنتيييذ وأداء العيياملين ( 19فبييين ميين الجييدول )

(  684 0ة الخليييل  حيييث بلييد معامييل االرفةيياط للع قيية بينهمييا )فييي الشييركات الكبييرى فييي متافظيي

معاميل (  حييث بلغيب قيمية عياملينأداء ال)لحابع حغير اؤثر على المف  أن الفكاهة والتنفيذكما فبين  

( )المحغيييير أداء العييياملين%( مييين الحغيييير فيييي )4 46( وهيييذا يعنيييي أن )464 0الحتدييييد الم عيييد ل )

 :ة  وف  فمايلأ من خ ل الع قة الخطيالتكاهة والحنتيذ الحخدام ي لحغير فنافج عن االحابع( 

Y = 1.51 + (0.53)X1……………………………………………………(1) 

 التكاهة والحنتيذ : 1X  ء العاملينأدا:  Yحيث: 

 ذويوجيد أثير ال " الحي فنص عليى أنيأ:األولى ف  رف  الترضية الصترية  حيجةهذه النوبناء  على  

 أداء العيياملين علييى والحنتيييذ للتكاهيية  (α≤0.05اإلحصييائية ) مسييحوى الداللييةعنييد  إحصييائية دالليية

يوجيد أثير : "البديلية الحيي فينص عليى أنيأوقبول الترضية  "الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في  

أداء  عليييييى والحنتييييييذ للتكاهييييية  (α≤0.05اإلحصيييييائية ) عنيييييد مسيييييحوى الداللييييية إحصيييييائية داللييييية ذو

 ".كبرى في متافظة الخليلالالشركات في  العاملين
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 (α≤0.05اإلحصائية )  عند مستوى الدللة  إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  :  الثانيةالفرضية  

 . الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على التفكيرو للفكاهة 

 لحتكيييرواة التكاهييسيييص للحتقييق ميين أثيير فيي  الييحخدام فتليييل االنتييدار الة  الاانييية الترضيييةةييار الخح

  20جيدولين )  كما هو موضيح فيي الأداء العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليلعلى  

21 ) 

حية النمــوذج لختبــار الفرضــية البســيط للتيكــد مــن صــال النحــدارلتبــاين التحليــل (: نتــائج 20ل )جــدو
 ى في محافظة الخليلأداء العاملين في الشركات الكبر على    والتفكيرالفكاهة   ( ألثر0Hالصفرية )

 (α≥ 0.05* دالة إحصائياا عند مستوى دللة )  

 ضيييية( يحبيييين ثةيييات صييي حية النميييوذج الخحةيييار التر 20ج اليييواردة فيييي الجيييدول )مييين خييي ل النحيييائ

مسيحوى  وهيي أقيل مين( 00 0)اليية وبقيمية اححم( 16 94)المتسيوبة  (Fحييث بلغيب ) الصيترية

 مرفتعة  فدل على قدرة فنبؤيأ و  ( 05 0)الداللة 

أداء العـاملين فـي علـى    التفكيـرو الفكاهة    ألثر(: تحليل النحدار البسيط لمعامالت النحدار  21جدول )
 الشركات الكبرى في محافظة الخليل

 T اختبارقيمة  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
ة االحتمالية القيم

Sig. 

 *0.00 10.90 1.82 المقدار الثابت 

 والتفكير الفكاهة 
0.47 9.70 0.00* 

 0.367=  حديد الُمعدَّلمعامل الت 0.370=  معامل التحديد 0.609=  معامل االرتباط

اء العياملين وأد  والحتكييروجيود ع قية ارفةاطيية دالية إحصيائيا  بيين التكاهية ( 21فبين من الجيدول )

(  609 0الشييركات الكبييرى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بلييد معامييل االرفةيياط للع قيية بينهمييا ) فييي

معاميل (  حيث بلغيب قيمية العاملينأداء )حغير الحابع ؤثر على المف والتفكيرأن الفكاهة كما فبين  

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

الداللة 

 اإلحصائية

 24.68 1 24.68 النحدارا

94.16 
 160 41.94 مجموع مربعات البواقي *0.00

0.26 
 161 66.62 المجموع
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( )المحغيييير لينأداء العيييام%( مييين الحغيييير فيييي )7 36( وهيييذا يعنيييي أن )367 0الحتدييييد الم عيييد ل )

 :ة  وف  فمايلأ من خ ل الع قة الخطيوالحتكيرالتكاهة الحخدام لحغير في نافج عن االحابع( 

Y = 1.82 + (0.47)X2……………………………………………………(2) 

 والحتكيرالتكاهة : 2X  داء العاملينأ:  Yحيث: 

 ذوأثير يوجيد ال " أنيأ:الحيي فينص عليى  الاانية ف  رف  الترضية الصتريةحيجة  هذه النوبناء  على  

 أداء العياملين عليى والحتكييرللتكاهية  (α≤0.05اإلحصيائية ) عنيد مسيحوى الداللية إحصيائية داللية

يوجيد أثير : "ية البديلية الحيي فينص عليى أنيأوقبول الترض "الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في  

اء أد  علييييى الحتكيييييرو للتكاهيييية  (α≤0.05اإلحصييييائية ) عنييييد مسييييحوى الدالليييية إحصييييائية دالليييية ذو

 ".الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  العاملين

 (α≤0.05اإلحصائية )  عند مستوى الدللة  إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  :  الثالثةالفرضية  

 .الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على والتصال والتواصل للفكاهة 

واالفصيال التكاهية سييص للحتقيق مين أثير نتيدار الةحخدام فتلييل االفي  الي   الاالاية  الترضيةةار  الخح

  كميييا هيييو موضيييح فيييي أداء العييياملين فيييي الشيييركات الكبيييرى فيييي متافظييية الخلييييلعليييى  والحواصيييل

  (23  22جدولين )ال

حية النمــوذج لختبــار الفرضــية البســيط للتيكــد مــن صــال النحــدارلتبــاين التحليــل (: نتــائج 22جــدول )
أداء العـاملين فـي الشـركات الكبـرى فـي محافظـة علـى    والتصال والتواصـلالفكاهة    ألثر  (0Hالصفرية )

 الخليل

 (α≥ 0.05الة إحصائياا عند مستوى دللة )* د  

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

ة الدالل

 اإلحصائية

 29.56 1 29.56 االنحدار

 160 37.06 مجموع مربعات البواقي *0.00 127.62
0.23 

 161 66.62 المجموع
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 ضيييية( يحبيييين ثةيييات صييي حية النميييوذج الخحةيييار التر 22مييين خييي ل النحيييائج اليييواردة فيييي الجيييدول )

مسيحوى  وهيي أقيل مين( 00 0)وبقيمية اححماليية ( 62 127)المتسوبة   (Fحيث بلغب )  الصترية

   مرفتعةفدل على قدرة فنبؤيأ و  ( 05 0)الداللة 

أداء علـى  والتصـال والتواصـلالفكاهـة    ألثـرتحليل النحـدار البسـيط لمعـامالت النحـدار  (:  23جدول )
 العاملين في الشركات الكبرى في محافظة الخليل

 T قيمة اختبار معامالت االنحدار لةالمتغيرات المستق
القيمة االحتمالية 

Sig. 

 *0.00 9.46 1.57 المقدار الثابت 

 تصال والتواصل واالالفكاهة 
0.54 11.30 0.00* 

 0.440=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.444=  معامل التحديد 0.666=  معامل االرتباط

 واالفصييال والحواصييلإحصييائيا  بييين التكاهيية  وجييود ع قيية ارفةاطييية داليية( 23فبييين ميين الجييدول )

ع قية بينهميا ميل االرفةياط للوأداء العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليل  حيث بلد معا

(  أداء العياملين)حغيير الحيابع ؤثر عليى المفي ال والتواصـلوالتصـأن الفكاهة (  كما فبين  666 0)

%( مييين الحغيييير فيييي 0 44( وهيييذا يعنيييي أن )440 0معاميييل الحتدييييد الم عيييد ل )حييييث بلغيييب قيمييية 

  وفي  والحواصيل واالفصيالتكاهية الاليحخدام لحغيير فيي نيافج عين ا( )المحغيير الحيابع(  أداء العاملين)

 :ةفمايلأ من خ ل الع قة الخطي

Y = 1.57 + (0.54)X3……………………………………………………(3) 

 صلواالفصال والحواالتكاهة : 3X  أداء العاملين:  Yحيث: 

 ذويوجيد أثير ال " الحيي فينص عليى أنيأ: الاالاية ف  رف  الترضية الصتريةحيجة هذه النوبناء  على 

 علييى واالفصييال والحواصييلللتكاهيية  (α≤0.05اإلحصييائية ) لداللييةعنييد مسييحوى ا يةإحصييائ دالليية

 وقبييول الترضييية البديليية الحييي فيينص علييى "الكبييرى فييي متافظيية الخليييلالشييركات فييي  أداء العيياملين

واالفصيال للتكاهية  (α≤0.05اإلحصيائية ) عند مسحوى الداللة إحصائية داللة ذويوجد أثر  : "أنأ

 ".الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في اء العاملينأد  على والحواصل
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 (α≤0.05اإلحصائية )  عند مستوى الدللة  إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  :  الرابعةالفرضية  

 . الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  داء العاملينأ على ادةوالقيللفكاهة 

والقيييادة التكاهيية أثيير  سيييص للحتقييق ميينةفيي  الييحخدام فتليييل االنتييدار ال  الرابعيية الترضيييةةييار الخح

  24جيدولين )  كما هو موضيح فيي الأداء العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليلعلى  

25 ) 

حية النمــوذج لختبــار الفرضــية البســيط للتيكــد مــن صــال النحــدارل تبــاينالتحليــل (: نتــائج 24جــدول )
 شركات الكبرى في محافظة الخليلالعاملين في الأداء  على    والقيادةالفكاهة   ( ألثر0Hالصفرية )

 (α≥ 0.05) * دالة إحصائياا عند مستوى دللة   

 ضيييية( يحبيييين ثةيييات صييي حية النميييوذج الخحةيييار التر 24خييي ل النحيييائج اليييواردة فيييي الجيييدول )مييين 

مسييحوى  هييي أقييل ميينو ( 00 0)وبقيميية اححمالييية ( 46 71)المتسييوبة  (Fحيييث بلغييب ) الصييترية

 مرفتعة  فدل على قدرة فنبؤيأ و  ( 05 0)الداللة 

أداء العـاملين فـي علـى  والقيـادةالفكاهـة   رألثت النحدار  (: تحليل النحدار البسيط لمعامال25جدول )
 الشركات الكبرى في محافظة الخليل

 T قيمة اختبار معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
القيمة االحتمالية 

Sig. 

 *0.00 9.89 1.85 المقدار الثابت 

 والقيادة الفكاهة 
0.47 8.45 0.00* 

 0.304=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.309=  لتحديدمعامل ا 0.556=  معامل االرتباط

وأداء العيياملين  والقيييادةوجييود ع قيية ارفةاطييية داليية إحصييائيا  بييين التكاهيية ( 25فبييين ميين الجييدول )

(  556 0ى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بلييد معامييل االرفةيياط للع قيية بينهمييا )فييي الشييركات الكبيير 

معاميل (  حييث بلغيب قيمية أداء العاملين)ابع حغير الحلى المؤثر عف  والقيادةأن الفكاهة  كما فبين  

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

الداللة 

 اإلحصائية

 20.57 1 20.57 االنحدار

 160 46.05 مجموع مربعات البواقي *0.00 71.46
0.29 

 161 66.62 المجموع
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( )المحغيييير أداء العييياملين%( مييين الحغيييير فيييي )4 33( وهيييذا يعنيييي أن )304 0الحتدييييد الم عيييد ل )

 :ة  وف  فمايلأ من خ ل الع قة الخطيقيادةوالالتكاهة الحخدام لحغير في ن انافج عالحابع( 

Y = 1.85 + (0.47)X4……………………………………………………(4) 

 والقيادةالتكاهة : 4X  أداء العاملين:  Yحيث: 

 ذويوجيد أثير ال " الحي فنص عليى أنيأ: الرابعة ف  رف  الترضية الصتريةحيجة  هذه النوبناء  على  

 أداء العيياملين علييى القيييادةو للتكاهيية  (α≤0.05اإلحصييائية ) عنييد مسييحوى الدالليية حصييائيةإ دالليية

يوجيد أثير : "قبول الترضية البديلية الحيي فينص عليى أنيأو  "افظة الخليلالكبرى في متالشركات  في  

أداء  عليييييى والقيييييادةللتكاهيييية  (α≤0.05اإلحصييييائية ) عنييييد مسييييحوى الدالليييية إحصييييائية دالليييية ذو

 ".الكبرى في متافظة الخليلالشركات  في العاملين

ــية  ــةالفرضــ ــر ل : الخامســ ــد أثــ ــة ذويوجــ ــائية دللــ ــة إحصــ ــتوى الدللــ ــد مســ ــائية اإل عنــ حصــ

(α≤0.05)  الكبرى في محافظة الخليلالشركات في   أداء العاملين على والصحةللفكاهة. 

 والصيتةالتكاهية ثير سييص للحتقيق مين أف  الحخدام فتليل االنتيدار الة  الخامسة الترضيةةار  الخح

  26جيدولين )  كما هو موضيح فيي الأداء العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخليلعلى  

27 ) 

حية النمــوذج لختبــار الفرضــية البســيط للتيكــد مــن صــال النحــدارلتبــاين التحليــل نتــائج  (:26جــدول )
 الكبرى في محافظة الخليلأداء العاملين في الشركات  على    والصحةالفكاهة   ( ألثر0Hالصفرية )

 (α≥ 0.05* دالة إحصائياا عند مستوى دللة )  

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

الداللة 

 يةاإلحصائ

 25.75 1 25.75 االنحدار

 160 40.87 مجموع مربعات البواقي *0.00 100.82
0.26 

 161 66.62 المجموع



73 

 

 ضيييية( يحبيييين ثةيييات صييي حية النميييوذج الخحةيييار التر 26النحيييائج اليييواردة فيييي الجيييدول )مييين خييي ل 

مسيحوى  وهيي أقيل مين( 00 0)مية اححماليية وبقي( 82 100) المتسوبة  (Fحيث بلغب )  الصترية

 مرفتعة  فدل على قدرة فنبؤيأ و  ( 05 0)الداللة 

أداء العـاملين فـي علـى  والصـحةفكاهة ال ألثر(: تحليل النحدار البسيط لمعامالت النحدار 27جدول )
 الشركات الكبرى في محافظة الخليل

 T قيمة اختبار معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
القيمة االحتمالية 

Sig. 

 *0.00 11.09 1.80 المقدار الثابت 

 والصحة الفكاهة 
0.48 10.04 0.00* 

 0.383=  التحديد الُمعدَّل معامل 0.387=  معامل التحديد 0.622=  معامل االرتباط

أداء العياملين و  والصيتةوجود ع قية ارفةاطيية دالية إحصيائيا  بيين التكاهية (  27فبين من الجدول )

(  622 0فييي الشييركات الكبييرى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بلييد معامييل االرفةيياط للع قيية بينهمييا )

معاميل (  حيث بلغب قيمية العاملينأداء )حغير الحابع ؤثر على المف  والصحةأن الفكاهة  كما فبين  

( )المحغيييير لينأداء العيييام%( مييين الحغيييير فيييي )3 38( وهيييذا يعنيييي أن )383 0الحتدييييد الم عيييد ل )

 :ة  وف  فمايلأ من خ ل الع قة الخطيوالصتةالتكاهة الحخدام لحغير في نافج عن االحابع( 

Y = 1.80 + (0.48)X5……………………………………………………(5) 

 والصتةالتكاهة : 5X  ء العاملينأدا:  Yحيث: 

يوجيد أثير ال " الحيي فينص عليى أنيأ: الخامسية  في  رفي  الترضيية الصيتريةحيجة  هذه النوبناء  على  

أداء  علييييى والصييييتةللتكاهيييية  (α≤0.05اإلحصييييائية ) عنييييد مسييييحوى الدالليييية إحصييييائية دالليييية ذو

: ديليية الحيي فيينص عليى أنييأوقبيول الترضيية الب "الكبيرى فييي متافظية الخليييلالشييركات فيي  العياملين

 عليى والصيتةللتكاهية  (α≤0.05اإلحصيائية ) عند مسيحوى الداللية  إحصائية  داللة  ذويوجد أثر  "

 ".الكبرى في متافظة الخليلالشركات في  لينأداء العام
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اييل الرياضييي  الييذي يم فييي المسيياهمة فييي النمييوذج حييدةلحتديييد أهمييية كييل محغييير مسييحقل علييى  •

واالفصيال والحواصيل   التكاهة  والحتكيرالتكاهة   التكاهة والحنتيذ ) العملالتكاهة في أبعاد  أثر  

المحعيييدد لييييل االنتيييدار إجيييراء فت   فييي ملينأداء العيييافيييي  (صيييتةوال التكاهيييةدة  التكاهييية والقييييا

 :(28)   كما يحضح من الجدول( Stepwise Multiple Regression) الحدريجي

فــي  الفكاهــة فــي العمــلأبعــاد ختبــار دخــول ل تعــدد التــدريجيتحليــل النحــدار الم نتــائج(: 28) جــدول
 محافظة الخليل  بيداء العاملين في الشركات الكبرى فيمعادلة التنبؤ  

 معامل الرتباط B المتغيرات 
(R) 

ديد معامل التح
 ( 2Rل )المعد

  ( Fقيمة )
 المحسوبة

 (Fدللة ) مستوى 

 ------ ------ ------ ------ 0.93 لثابت ا
 *0.000 140.628 0.464 0.684 0.26 ة والحنتيذ التكاه

 *0.000 100.561 0.553 0.747 0.18 التكاهة واالفصال والحواصل 
 *0.000 74.776 0.579 0.766 0.15 ة التكاهة والصت 

 *0.000 59.209 0.591 0.775 0.13 والحتكير التكاهة 

   (α≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

 نتييدار فيييي ل فييي معادليية الحنبيؤ التكاهيية فييي العميل أبعياد فرفيييب دخييول ( 28)جيدول لا ميين يحضيح

ــذ الفكاهــة) ت حيياز  حيييث   (أداء العيياملينالمحغييير الحييابع ) القييوة  المرفةيية األعلييى فيييي ( علييىوالتنفي

 أداءفةيييياين المحغييييير الحييييابع ميييين الحغييييير فييييي ( %4 46) ت ث فسيييير   حيييييألداء العيييياملينحتسيييييرية ال

 (التكاهيييية والحنتيييييذ ) ميييييع محغيييييير ت حيييييث فسيييير  (لفكاهــــة والتصــــال والتواصــــلا) اهيييي  ف املينالعيييي

  جياء فيي المرفةية الاالاية محغيير   ثيعياملينأداء الالحيابع المحغير   في  الحةاينالحغير  من  %(  3 55)

ــحةا) ــة والصـ ( والتكاهييية واالفصيييال والحواصيييل  التكاهييية والحنتييييذ ( حييييث فسييير ميييع محغييييري )لفكاهـ

محغيير  الرابعيةجياء فيي المرفةية   و (أداء العياملينفيي فةياين المحغيير الحيابع )%( من الحغيير  9 57)

ــة ) ــرالفكاهـ   التكاهييية واالفصيييال والحواصيييل  ة والحنتييييذ التكاهييي) ات حغيييير ( حييييث فسييير ميييع موالتفكيـ

  (أداء العاملين%( من الحغير في فةاين المحغير الحابع )1 59( )كاهة والصتةالت
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ل فتسيييره ميين خيي فيي   )المحغييير الحييابع( (أداء العيياملين)ييير فييي لحغا%( ميين 1 59)وهييذا يعنييي أن 
 :اآلفية يةالع قة الخط

 

 

 :أن حيث 

 Y=  (لعاملينإداء االحابع )المحغير  

   التكاهية والصيتة(2X) فصيال والحواصيل  التكاهية واال(1X)  الحنتييذ التكاهية و   :المحغيرات المسيحقلة
(3X)التكاهة والحتكير   (4X ) 

 

Y = 0.93 + (0.26)X1 + (0.18)X2 + (0.15)X3 + (0.13)X4 ……………….(6) 
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 صل الخامس الف

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس 

 أولا: مناقشة النتائج
فــي الشــركات الكبــرى فــي  فــي العمــل فكاهــةلا مــدى اســتخداممــا : األول الســؤالمناقشــة نتــائج 

 ؟محافظة الخليل

 كيييان فييي الشيييركات الكبيييرى فييي متافظييية الخلييييل فيييي العميييل لتكاهييةا اليييحخدامأن  أظهييرت النحيييائج

ة مئوية نسةب  (39 3) لعملللتكاهة في االمحولص التسابي للدرجة الكلية  بلد   إذ لطةمحو  بدرجة

  %( 8 67بلغب )

حيجية إليى إن الشيركات الكبيرى فيي متافظية الخلييل فحخيذ طيابع الجديية مين هيذه الن  وتعزو الباحثة

كميا قيد تعيود إليى طبمعية المييام الملقياة عليى عياتق    خ ل االلحزام باألنظمة والقوانين بشكل جامد 

إليييى  ا  أحمانيييالمسيييؤولين ، ليييالك رتجييي  ا  ونصسيييم ا  عقلمييي ا  مييييام عييياغطة تتطليييب جييييد  ، وهييي المسيييؤول

  عرو  العمل الصكاهة للتخفم  من

 أن درجية اسيتخدامالحيي أظهيرت نحائجهيا  (2011السيعود )ماعي  و دراسية  وفحتق هذه النحيجية ميع  

  متوسطةا  ة من وجية نظر المعلمين كان  بشرل عاممدرري المدار  الثانوية للصكاه

 الفكاهة والتنفيذاألول: المجال 

 

  إذ بليد طا  وليمحكيان  متافظية الخلييلالكبيرى فيي الشيركات   التكاهية والحنتييذ فيي  الحخدام  أن  فبين

   (0 71نسةة مئوية )%ب( 55 3) نتيذ للتكاهة والحلدرجة الكلية المحولص التسابي ل

ي متافظيية الخليييل يعملييون هييذه النحيجيية إلييى أن العيياملين فييي الشييركات الكبييرى فيي وتعــزو الباحثــة

تياولون إضيتاء روح التكاهية   إال أنهي  أحيانيا  يضغص العميل  وال يوجيد مجيال ليديه  للدعابيةفتب  

  عمل في ال
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 كاهة والتفكيرالف: الثانيالمجال 

  إذ بليد محوليطا  كيان  الكبيرى فيي متافظية الخلييلشركات ال يف والحتكيرالتكاهة   الحخدام  أن  فبين

   (2 66نسةة مئوية )%ب( 31 3) والحتكيرللتكاهة لدرجة الكلية المحولص التسابي ل

العاملين في الشركات الكبرى في متافظة الخلييل ال يحخيذون القيرارات  أنذلك إلى   تعزو الباحثةو 

بأنتسييه  دون الرجييوع إلييى المسييؤولين  كمييا أنهيي  ال يحييأقلمون مييع األفكييار الجديييدة بسييهولة  وهييذا 

 رؤلائه  لصرامة وااللحزام بالحعليمات الموجهة إليه  من بسبب ا

 لتصال والتواصلواالفكاهة :  الثالثالمجال 

كيييان  ظييية الخلييييلفاالكبيييرى فيييي متالشيييركات  فيييي حواصيييلواالفصيييال والالتكاهييية  اليييحخدام أن فبيييين

نسيييةة ب( 38 3) واالفصيييال والحواصييلللتكاهيية لدرجيية الكليييية   إذ بليييد المحولييص التسيييابي لطا  محوليي

   (6 67مئوية )%

وح ر  علييى إثييارة يجييرؤون بالحعليمييات بشييكل كبييير وال يحقيييدون العيياملين ذلييك بييأن  ويمكــن تفســير

وليطة وجيود درجية محولكنه  يتياولون ذليك خلسية عين المسيؤولين  مميا أدى أثناء العمل   تكاهة  ال

  ه  بةعضه  أثناء العمل في افصاله  وفواصل

 والقيادةالفكاهة :  الرابعالمجال 

  إذ بليد طا  ليمحو كيان  الكبيرى فيي متافظية الخلييلالشيركات  فيي  لقييادةواالتكاهة    الحخدام  أن  فبين

   (0 66نسةة مئوية )%ب( 30 3) والقيادة للتكاهةلدرجة الكلية ص التسابي لالمحول

جديية لين بهذه النحيجة إلى أن المسيؤولين فيي الشيركات الكبيرى يحعياملون ميع العيام  وتعزو الباحثة

  وإن حياولوا أحيانيا ة  األمر الذي يجعله  ال يسيحخدمون التكاهية ميع العياملين أثنياء العميلوصرام

  فأ ضغوط العمل  والحقليل من مشكابة لحخفيف الدع إثارة روح
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 والصحةالفكاهة :  الخامسالمجال 

 

  إذ بليد محوليطا  كيان  الكبرى في متافظية الخلييلالشركات   في  والصتةالتكاهة    الحخدام  أن  فبين

   (6 66نسةة مئوية )%ب (33 3) والصتةللتكاهة لدرجة الكلية حولص التسابي للما

أثناء العمل  وهذا بالحالي ذلك إلى أن العاملين ال يايروا جوا  من التكاهة والمرح في  ويعود السبب

 ةاء العمل ومشك فأ رضون لضغوط نتسية بسبب أععيؤثر على صتحه  ألنه  يح

الحيي فوصيلب  (Willibald & Sonja, 2013ليد وسيونجا )دراسية ويلباوافتقيب هيذه النحيجية ميع 

  الحنبؤ بالشخصية والرفامية النتسية في ب لاهم أنماط التكاهةإلى أن 

برى في محافظة  الكالشركات  أداء العاملين في مستوى  ام: الثاني السؤال مناقشة نتائج 

 ؟الخليل

  إذ بليييد وليييطا  مح نكيييا بيييرى فييي متافظييية الخلييييلالكالشيييركات  أداء العييياملين فييييمسيييحوى أن  فبييين

   (8 67)% ( ونسةة مئوية39 3) ألداء العاملينلدرجة الكلية ابي لحولص التسالم

طية أثنياء العميل يشيعرون بنعيياء جديية المتر هيذه النحيجية إليى أن العياملين بسيبب ال  وتعزو الباحثة

 الحقليل من أدائه  جسدي ونتسي  وهذا يؤدي إلى خت  إنحاجيحه  و 

أن مسيتويات األداء الحيي فوصيلب إليى ( Marean, 2018دراسية مارييان )هيذه النحيجية  واخحلتيب 

 ا  جاء مرتصعردي والسماق  الص

أداء علـى  للفكاهـة فـي العمـلإحصـائية  دللـة ذور وجـد أثـ: هـل يالثالـثالسـؤال  مناقشة نتـائج  
 ؟الكبرى في محافظة الخليلالشركات في   العاملين

 ة:اآلفية الترضية الرئيس مناقشة نحائج  ف  الخامسالسؤال  لمناقشة نحائج

اإلحصائية  عند مستوى الدللة إحصائية  لةدل  ذويوجد أثر  ل الفرضية الرئيسة:  مناقشة نتائج 

(α≤0.05) الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على لفكاهة في العملل.  
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فصيييال واال التكاهييية  والحتكييييرهييية التكا  التكاهييية والحنتييييذ ) أن المحغييييرات المسيييحقلة أظهيييرت النحيييائج

فييي ( أداء العيياملين)فييي  فييأثيرا   العمييل ة فيييالتكاهييايير أبعيياد أك هييي( والصييتة التكاهييةوالحواصييل  

 التكاهة في العملألبعاد ال إحصائيا  د وجود أثر ا يعنيي ممي   برى في متافظة الخليلالكالشركات  

 اهيية والقيييادةالتكأن  بينمييا فبييين  الكبييرى فييي متافظيية الخليييلفييي الشييركات ( اء العيياملينأد )علييى 

  عاملينأداء الفأثير في  ليس لأ

 التكاهية فزييد القيدرات العقليية والتكريية ليدى العياملين  كميا أنهيا النحيجة إلى أنهذه   وتعزو الباحثة

  وفسياعد ايضيا  فيي رفيع مسيحوى فسه  في زيادة فواصله  بةع  وفةادل الخبرات وحيل المشيك ت 

ة ومعنوييية عالييية العيياملين والمسييؤولين  وهييذا بييدوره يييؤدي إلييى شييعور العامييل بييروح نتسيييالاقية بييين 

 فنعكس على أدائأ 

وجييود ع قيية الحييي أظهييرت نحائجهييا  (Peebles, 2015دراسيية بيبليي  )وافتقييب هييذه النحيجيية مييع 

درالية بيارفين فتقيب ميع   كما ااإيجابمة ف  مران العمل وأداء العاملين  موجبة بين الصكاهةطردية  

 ألنماط المخحلتة للتكاهة لثير فأ وجود الحي بينب   (Parvin and Ahmadian, 2015وأحمدين )

  األداء الوظيتي في ة  الدعابة في الع قات االجحماعية()النكحة  الدعاب

اإلحصائية   عند مستوى الدللة  ةإحصائي  دللة  ذويوجد أثر  ل  الفرضية األولى:  نتائج  مناقشة  

(α≤0.05)  الخليلالكبرى في محافظة  لشركات افي  أداء العاملين على والتنفيذللفكاهة . 

 بيييين التكاهييية والحنتييييذ وأداء العييياملين فيييي وجيييود ع قييية ارفةاطيييية دالييية إحصيييائيا   أظهيييرت النحيييائج

(  كمييا 684 0 قيية بينهمييا )ة الخليييل  حيييث بليد معامييل االرفةيياط للعكبييرى فييي متافظييالشيركات ال

 تكاهية والحنتييذ فسيرت ال(  حييث أداء العياملين)حغيير الحيابع ؤثر على المف  أن الفكاهة والتنفيذفبين  

  أداء العاملين %( من الحغير في4 46)
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تييف   وفخأكثير إنتاجمية العيياملينبيئيية العميل الممتعية سيتجعل ليى أن هييذه النحيجية إ وتعـزو الباحثـة

الييروح المعنوييية  يحسيين الشييركات الصكاهيية فيي  ام ميين الحييوفر والقلييق لييدى العيياملين  كمييا أن الييحخد 

جدييدة وفةيادل الخبيرات ميع زم ئهي   وهيذا ييؤثر إيجابيا  عليى ويساعده  على فعلي  أشيياء    للعاملين

 في العمل  أدائه 

الحييي  (Parvin and Ahmadian, 2015دراليية بييارفين وأحمييدين )وافتقييب هييذه النحيجيية مييع 

  وجود ع قة طردية موجةة بين التكاهة واألداء الوظيتيفوصلب إلى 

اإلحصائية    عند مستوى الدللة  ائيةإحص  للةد   ذويوجد أثر  ل  :  الثانيةالفرضية  قشة نتائج  منا

(α≤0.05) الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  أداء العاملين على والتفكير للفكاهة . 

وأداء العييياملين فيييي  والحتكييييروجيييود ع قييية ارفةاطيييية دالييية إحصيييائيا  بيييين التكاهييية  أظهيييرت النحيييائج

(  كمييا 609 0للع قيية بينهمييا )الرفةيياط ات الكبييرى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بليد معامييل االشيرك

%( مين 7 36) والحتكيير ةفسيرت التكاهي  حييث العياملينأداء  فييؤثر في كيـروالتفأن الفكاهة فبين  

  أداء العاملينالحغير في 

لييدى العامييل  القييدرات العقلميية  التكاهيية فييي مكييان العمييل فعييززيجيية إلييى هييذه النح وتعــزو الباحثــة

  والقدرة عليى حيل المشيك ت الحيي فواجهيأ اثنياء العميل  وهيذا القراراتخاذ  وفتسن من قدرفأ على

 أ ع مسحوى أدائيؤدي إلى رف

وجيود ع قية طرديية الحي فوصيلب إليى  (Peebles, 2015دراسة بيبل  )وافتقب هذه النحيجة مع 

 اإيجابمة ف  مران العمل وأداء العاملين. موجبة بين الصكاهة

اإلحصائية    ى الدللةعند مستو   إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  :  الثالثةالفرضية  مناقشة نتائج  

(α≤0.05)    الكبرى في محافظة الشركات  في    أداء العاملين  على  اصلوالتصال والتو للفكاهة  

 . الخليل



82 

 

وأداء  واالفصيييال والحواصيييلإحصيييائيا  بيييين التكاهييية  وجيييود ع قييية ارفةاطيييية دالييية أظهيييرت النحيييائج

فةييياط للع قييية بينهميييا رى فيييي متافظييية الخلييييل  حييييث بليييد معاميييل االر العييياملين فيييي الشيييركات الكبييي

ــة (  كميييا فبيييين 666 0) ــواأن الفكاهـ ــللتصـ  فسيييرت   حييييث أداء العييياملينفيييي ؤثر فييي ال والتواصـ

  أداء العاملين %( من الحغير في0 44)

لهيي   فييي العميل فسيياعد العيياملين عليى االلييحمحاع بعم هيذه النحيجيية إليى أن التكاهيية وتعــزو الباحثــة

كما فساه  في فقريب المسافة بين المسؤول والعامل  وزييادة ثقية المسيؤولين بالعياملين  وهيذا ييؤثر 

 ن في الشركات الكبرى في متافظة الخليل بشكل إيجابي على أداء العاملي

اإلحصائية    عند مستوى الدللة  إحصائية  دللة  ذويوجد أثر  ل  :  الرابعةالفرضية  مناقشة نتائج  

(α≤0.05)  الكبرى في محافظة الخليلالشركات في  العاملين داءأ على ادةوالقيللفكاهة . 

وأداء العييياملين فيييي  والقييييادةتكاهييية وجيييود ع قييية ارفةاطيييية دالييية إحصيييائيا  بيييين ال النحيييائج أظهيييرت 

(  كمييا 556 0ى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بليد معامييل االرفةيياط للع قيية بينهمييا )الشيركات الكبيير 

أداء %( ميين الحغييير فييي 4 33) فسييرت   حيييث لعيياملينأداء ا فيييؤثر فيي والقيــادةهــة أن الفكافبييين 

  نالعاملي

يعيزز مين مهيارات العياملين  وفسياعد هذه النحيجة إليى أن اليحخدام القييادة للتكاهية   وتعزو الباحثة

العميل  وهييذا  ي كسير التيواجز بيين القيييادة والعياملين وفسيهل التيوار والنقياش معهيي  حيول قضيايافي

 دي بدوره إلى فتسين أداء العاملين يؤ 

اسييييتخدام الحييييي أظهييييرت نحائجهييييا أن  (2011دراسيييية ماعيييي  والسييييعود )وفحتييييق هييييذه النحيجيييية مييييع 

  المدررين للعالقات البينشخصمة كان بشرل عام إيجابماا 
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نتائج   أثر  ل  :  الخامسةالفرضية  مناقشة  الدللة   إحصائية  للةد  ذو يوجد  مستوى    عند 

الكبرى في محافظة  الشركات  في    أداء العاملين  على  والصحةللفكاهة    (α≤0.05اإلحصائية )

 . الخليل

وأداء العييياملين فيييي  والصيييتةة إحصيييائيا  بيييين التكاهييية وجيييود ع قييية ارفةاطيييية دالييي أظهيييرت النحيييائج

(  كمييا 622 0ةيياط للع قيية بينهمييا )ركات الكبييرى فييي متافظيية الخليييل  حيييث بليد معامييل االرفالشي

أداء %( ميين الحغييير فييي 3 38) فسييرت   حيييث العيياملينأداء  فيييؤثر فيي والصــحة أن الفكاهــةفبييين 

  العاملين

ث يييي  حألداء العييياملينحتسييييرية القيييوة ال لمرفةييية األعليييى فيييييا ( عليييىالفكاهـــة والتنفيـــذ) ت حييياز  وقيييد 

حييث  (لفكاهة والتصال والتواصـلا) اهف   املينالع أداءفةاين من الحغير في (  %4 46)  ت فسر 

  جياء فيي   ثيأداء العياملين فةياينفيي الحغيير مين    %(3 55)  (التكاهية والحنتييذ )  محغييير  مييع  ت فسر 

ــةاالمرفةييية الاالاييية محغيييير ) ــحة لفكاهـ اهييية والتك  التكاهييية والحنتييييذ ( حييييث فسييير ميييع محغييييري )والصـ

 الرابعييةجيياء فييي المرفةيية   و أداء العيياملين فييي فةيياين%( ميين الحغييير 9 57( )واالفصييال والحواصييل

  التكاهة واالفصال والحواصيل  التكاهة والحنتيذ ) ات ( حيث فسر مع محغير والتفكيرالفكاهة  محغير )

  أداء العاملينالحغير في فةاين  %( من1 59( )كاهة والصتةالت

فيؤدي إليى زييادة فيأقل  العاميل ميع ظيروف ي العميل  هيذه النحيجية إليى أن التكاهية في  وتعزو الباحثـة

  وهيييذا ييييؤدي إليييى شيييعوره بالمحعييية ون أن يكيييون محيييوفرا  وقلقيييا  وفجعليييأ يعميييل بشيييكل ميييريح د عمليييأ  

 إيجابي على أدائأ والراحة النتسية في العمل  ويؤثر بشكل 

الحيي فوصيلب  (Willibald & Sonja, 2013ليد وسيونجا )دراسية ويلباوافتقيب هيذه النحيجية ميع 

  في الحنبؤ بالشخصية والرفامية النتسية ب لاهم أنماط التكاهةإلى أن 
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 التوصيات:

 احاة بما يلي:حي فوصلب إليها الدرالة التالية  فوصي الةلنحائج المن خ ل ا

نعكس كونها ف  بالسماح للعاملين بممارلة التريات الشخصية مسؤولي الشركات المةتوثةقيام    4

  ية المهام الموكلة لأايجابي على زيادة رغةة الترد بالعمل وحرصأ على فأد  بشكل

صيتاب ومسيؤولي العميل فيي الشيركات الكبيرى فيي متافظية اقيفيية ألوورش عمل فندوات  عقد    5

 على أداء العاملين وإنحاجيحه   أثر التكاهة في العمل خليل لبيانال

 قامييية بعييي  إالمةتوثييية لياليييات واضيييتة ومواقيييف جيييادة فجييياه  الشيييركات فبنيييى المسيييؤولين فيييي   6

ألن ذلك يؤدي إليى  ة الحرفيهيمة األنشطة ممارلة رياضات معينة واقا  :مال  ة المسليالطقوس  

  الوظيتي للعاملين زيادة الرضا

المنييا  الحنظيمييي  والاقافيية : بمحغيييرات ماييل حييول التكاهيية وع قحهييا الدرالييات جييراء مزيييد ميين إ  7

     ال    اإلداري االفصال  الحنظيمية 
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 المصادر والمراجع 

 أولا: المراجع العربية
علِِى أداء  ال شِِرية  ِِتراتي يات ادارة المِِوارددرا ِِة لِِول أثِِر ا  (2018. )أبييو جليييدة، سييعيد 

  عمان: جامعة الشرو األوسط  ن في شركات اَلتصاَلت الليبيةالعاملي

فعاليِِة أداء  أثِِر تابيِِو نمِِوذر شِِوهارت لل ِِودة الشِِاملة علِِى  (2019. )أبيو سييويرح، نضيال

 ةالجامعي  غيير منشيورة رسالة ماجستير  العاملين في الكليات ال امعية بقااع غ ة

 .اإسالممة بر ة، فلسطين

 عالقِة نظِم المعلومِِات ايداريِة فِي تحسِين ا داء ايداري: دار ِِة  (2013أبيو كيري ، أيمين. )

رسيلة ماجسيتير غيير   و على المنظمِات غيِر الريحيِة بقاِاع غِ ةميدانية بالتابي

 .جامعة األزهر بر ة، فلسطين  منشورة

 :فلسييييييطين  فِِِِِِي ادارة المِِِِِِوارد ال شِِِِِِريةت اهِِِِِِِِِات المعاصِِِِِِرة اَل   (2019بحيييييير، روسييييييف. )

 .مة بر ةالجامعة اإسالم

فيي  اتخيياذ القييرار  ودورانظييام تقيييم  األداء الييوظمص  (  2021  )وجيي ل  عييامرمخحارييية  بوطيةيية  

(  1)14  مجليييية فطييييوير العلييييوم االجحماعييييية  علييييى مسييييتو  إدارة المييييوارد البشييييرية

202-213  

ين لمالعِا ى أداءلـة ا تراتي يات تدريب الموارد ال شرية عيلفاعأثر    ( 2017  )عميروالابيحات   

ِِة  ان رليييالة ماجسيييحير غيييير منشيييورة  جامعييية عمييي ،ا ردنيِِِةفِِِي ال امعِِِات الخاصِ

  ، األردننعما العربية 
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 انعرا  سلوكمات المواطنة التنظمممة ف  أداء العاملين: دراسة استطالعمة(   2016)  حميد، ري .

ِِة العلِِوق اَلقتصِِادية ، فيي  كلميية دجليية الجامعيية المدرسييين العيياملينن لعينيية ميي م ل

  347-330(  90)22 ،داريةواي

 ين فِِِِي ا داء الِِِو يفي فِِِي منظمِِِات اَلعمِِِاللأثِِِِر تمنيِِِِن العِِِام(  2018  )اليييدوري، زكرييييا

"، ين فِِي شِِِركة عيِِن لالتصِِاَلت اَلردنيِِةلعينِِة مِِن العِِام ىلــعدرا ِِِة ميدانيِِة "

  األردنا سراء،  ةجامعير غير منشورة  رلالة ماجسح

تطبمقمييية عليييى  دراسييية :مواءمييية األفقمييية فييي  إدارة الميييوارد البشيييريةال  (2015. )ال هرانييي ، عبيييد هللا

، السيييعودية التجارييييةك ة فييي  البنيييو عملمييية تقييييم  األداء وتحدريييد ا حتماجيييات التدريبمييي

  396-375(  1)35  المجلة العربية لذدارة

 الحوسييبة السييحابمة وعالقتيييا فيي  أداء مييوظص  القطاعييات  ( 2017) ة بنيي  غييان .الشيييران ، سييار 

مجليية  الحرومميية: دراسيية ميدانميية علييى وزارة التعلييم  اإدارة العاميية لتقنميية المعلومييات،

  108-81(  7)4 ،للعلوم التـروية والنصسمة جامعة الصيوم

 امعيات األردنييةات الحدريسيية فيي الجئأعضاء الهياألداء الو يتي لدى     (2011الصرايرة  خالد  )

، (1)27  مجليييية جامعيييية دمشييييق  فيهييييارؤليييياء األقسييييام  نظييييرالرلييييمية ميييين وجهيييية 

601-652  

-عمييان ،ادارة ال ِِدارات والمواهِِب(  2018  )درنييا فاعييل وجييياد   أحمييد عليي و   الطييائ ، حميييد 

 .التوزينو  دار المازوري العلممة للنشر -األردن

د ال شِِِِرية والِِِِوَلء التنظيمِِِِي علِِِِى أداء لمِِِِوار ت اا ِِِِتراتي يا دور(  2017عييييدوان  عميييياد  )

َ ار د :لقاِِاع الصِِحيالعِِاملين فِِي ا   رلييالة  ِِة تابي يِِة مستشِِفى بيِِ  لِِانو

 ماجسحير غير منشورة  الجامعة اإلل مية  غزة  فلسطين 
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ِِى أداء المِِدقو الِِداخلي:   (2015الييدرن، عميير. ) عيي  ِِة الداخليِِة عل ِِة نظِِاق الرقاب أثِِر فاعلي

 ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة  عِِات ا ردنيِِة الخاصِِةميدانيِِة علِِى ال ام ةدرا ِِ

 .األوسط، األردن معة الشرو جا

ِِ   (2020عشاشيييية، عبييييد الكييييري . ) ِِا فِِِِي تحقيِِِِو ا داء المتميِِ ِِوير ايداري ودورهِِ  ادارة التاِِ

ِِات الريا ِِِِِِِِِية   15/8/2021 عليييييييييى الموقيييييييييع: تييييييييياري  ا طيييييييييال   بالمؤ سِِِِِِِ

http://dspace.univ-sila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/20484  

دورا فيي  تحسييين اداء مييدرريات ئف ادارة المييوارد البشييرية و تطبيييق وظييا  (2020قرميياط  نييوري  )

  307-289(  3)10  مجلة اإلبداع الرياضي ،الرياعةالشبا  و 

 العِِاملين فِِي أداءواقِِج تابيِِو ال ِِودة الشِِاملة وعالقتهِِا بمسِِتوى   (2016. )القرنيي ، محمييد 

 ليوممية للع، جامعية نياي  العـررسالة ماجسيتير غيير منشيورة   شرطة مناقة الرياض

 .األمنمة، السعودية

فقيي  مدى الحجابة قيادات االدارة الضريبية نتيو متهيوم (   2020  بيداء  وضيدان  ليف  )لتحأ

بتييث فطبيقييي فييي الهيئيية : الريييادي الضييريبي بيياألداءالعدليية االلييحرافيجية وع قحييأ 

  16-1(  52)15  لات متالبية وماليةمجلة درا  ة للضرائب العام

مييارة للعيياملين ب مييؤثرة فيي  األداء الييوظمص العوامييل ال(  2012) .ال هرانيي ، عمييرو   اللييوزي، موسييى

ميية السييعودية: دراسيية تحليلميية،  منطقيية الباحيية والمحافظييات التابعيية ليييا بالمملكيية العـر

  65-1  (719)161 ،م لة العلوق ايدارية

يييية العامييية فييي  درجييية اسيييتخدام ميييدرري الميييدار  الثانو (  2011  رافيييب  )ماضيييي  نيييوال  والسيييعود 

ِِات  لميييينبعالقييياتي  البينشخصيييمة مييين المع األردن للصكاهييية وعالقتييييا ، العليييوم درا ِ

  1014-1003(  3)38التـروية، 
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ــيم األداء   (2013المتاليينة  إبييرامي   ) ــوظيفيإدارة وتقي ــين الن ال ــظب ــة والتطبي  دار جرييير  قري

 .  بيروت  لبنانالحوزيعللنشر و 

 ات التِِي توايههِِا أنظمِِة الرقابِِة الداخليِِة بالمؤ سِِات العامِِةالمعوقِ(  2020) محميد، حسييام.

والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من ويهة نظر أعضِاء ومِو في 

قتصيياد والمعيييد المييؤتمر الييوطن  الثييان  لملميية ا دارة وا   المحا ِِ ة الليبِِي ديِِواَ

  Jun 2020 25 .المحاسبمة   للدراسات العال

 أثِر ادارة ا خاِاء علِى أداء العِاملين ايداريِين فِي يامعِة ا قصِى(.  2018معمر، نسرين. )

كلمييية ا قتصييياد والعليييوم اإداريييية، الجامعييية  ماجسيييتير غيييير منشيييورة،رسيييالة   بغِِِ ة

  اإسالممة بر ة

رية على رعاء العمالء في  بييوت الشيبا    أداء الموارد البشأثر تقيم(  2020المليجي  عمرو  )

  56-35(  8)8  جامعة المنصورة  کلمة السماحة والصنادو مجلة ية،المصر 

 رسيييالة ماجسيييتير غيييير  رة الرشِِِيقة فِِِي تع يِِِ  أداء العِِِامليندور ايدا(. 2020مينيييا، مسيييل . )

 .ممة بر ة، كلمة ا قتصاد والعلوم اإدارية، الجامعة اإسالمنشورة

 دار وائييل  2   خل ا ِِتراتي يمِِد-ادارة المِِوارد ال شِِرية  (2005)  خالييد عبييد الييرحم الييتيي ، 

 .للنشر والتوزين، األردن

 أثِِِر تقيِِِيم ا داء علِِِى كفِِاءة أداء العِِِاملين بِِِالتابيو علِِِى بنِِِك  (2020وقميين هللا، أحمييد. )

 .ودانالس  رلالة دكحوراة غير منشورة  جامعة أم درمان  النيلين
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 النهائية في صورتها  (: الستبانة1ملحق رقم )
 

 كلية الدرا ات العليا 
 يامعة الخليل

 ية  برنامج العلوق ايدار 

 

 

 

 
 

  ف، أختي المو فة المحترمينأخي المو 
 تحية طي ة:

على أداء العاملين في الشِركات  لفكاهةأثر ا"  إلىالتعرف    الىبإجراء دراسة تيدف    ةقوم الباحثت
عليييى درجييية الماجسيييتير فييي   "، وذليييك اسيييتكما ا لمتطلبيييات الحصيييولالكبِِِرى فِِِي محافظِِِة الخليِِِل
الحصييول علييييا تتمتيين بالسييرية التاميية، وهيي   رييت التيي   اإجابييات ن برنييام  العلييوم اإدارييية، علميياا أ

 بحث العلم  فقط.ألغرا  ال

 وشنرًا لحسن تعاونكم 
 

  مروة أبو عصب: ةاعداد الاال 
 بإشراد البروفيسور  مير أبوعنيد

 
 عامة بياناتالقسم ا ول: 
 :المنا ب( في داخل المريج ✓اشارة )الرياء و ج 

  أنثى    ذكر               ال نس: -1

  ير فأعلىماجست     برالوريو      دبلوم      مؤهل العلمي:ال  -2

 مدرر       رئمس قس        موظف  :المسمى الو يفي   -3

 سنوات  10أكثر من   ( سنوات 5-10)  سنوات  5أقل من  نوات الخدمة:  -4
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 الفكاهة في العمل سم الثاني: الق
العمل:   في  و   الـرط  ه الفكاهة  اللعب  بين  المؤسس   المرحالضمن   األداء  وزيادة  ، والضحك 

 (. Bolton & Houlihon, 2009) الوظمص  حصي  واإبدا  والرعاأشرال الت عمن
 ( في العمود المنا ب أماق كل فقرة من الفقرات التالية:الرياء و ج اشارة )

أتفو  هة والتنفيذ الفكا 
َل أتفو  َل أتفو نوعا ما  أتفو بشدة 

 ة بشد
اأ   .1 بيئة  أن  ستجعل  عتقد  الممتعة  أكثر   العاملينلعمل 

 إنتاجمة
     

من  ي  .2 الدعابة  بروح  رتمتعون  الارن  األشخاص  عان  
دعابة   حس  لدري   الارن  أولئك  من  أقل  وقلق  توتر 

 أثناء العمل منخصر 

      

مرالصكاهة  استخدام    .3 العمل  ف   الان  ف   يع ز  مرونة 
 مواجية التوتر

     

العالصكاهة  استخدام    .4 مران  يقللف   لد   اإرهاو    مل 
 الموظف

     

الصكاهة  .5 المنظمات    استخدام  المعنوية   يحسنف   الروح 
 للعاملين

     

      تعل  أشماء جدردةتساعد الصكاهة ف    .6
      الدعابة البريئة ت يد من الجاذبمة الشخصمة   .7
 

أتفو  كاهة والتفكير الف
 أتفو َل َل أتفو نوعا ما  أتفو بشدة 

 بشدة 
      هة تع ز القدرات العقلمة الكلمةالصكا  .8
      ن عملمة اتخاذ القرارالصكاهة تحس  .9

      ت يد الصكاهة من قبول األفكار الجدردة  .10
      تثير الصكاهة روابط جدردة   .11
      شرالت تع ز الصكاهة القدرة على حل الم   .12

 

أتفو  والتواصل  واَلتصالالفكاهة 
أتفو  َل َل أتفو نوعا ما  أتفو بشدة 

 بشدة 
      جيداا  الصكاهة تجعل النا  يستمعون   .13
      تحسن الصكاهة من ا حتصاظ بالااكرة   .14
      اإقنا  من القدرة على تع ز الصكاهة   .15
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طريق    الصكاهة  تساعد  .16 عن  اجتماعماا  التصاعل  على 
 ي نا على ا بتسام أو الضحك تحص

     

أللصة وتع ز  على تع ي  الوئام واتعمل مشاركة الصكاهة    .17
المشترك المشاعر  إظيار  خالل  من  وتقليل الصداقة  ة 

 التوترات 

     

يمرن أن تساعد الصكاهة ف  تقليل المسافة ا جتماعمة   .18
 بين المدررين والموظصين

     

بناء    .19 ف   الصكاهة  أكبتساعد  الثقة  ف   عالقات ر 
 المدررين والموظصينبين  الشخصمة

     

      اون جن الصكاهة على التعتش  .20
أتفو  الفكاهة والقيادة

َل أتفو  َل أتفو نوعا ما  أتفو بشدة 
 بشدة 

      تع ز الصكاهة ميارات القمادة   .21
      وجسر الخالفات الحوارتسييل  تساعد الصكاهة على  .22
      تخلق الصكاهة الم يد من الصرص   .23
      والكصاءة  الصكاهة تبن  المصداقمة  .24
      العاملين للصكاهة بتحسين أداء  رتبط استخدام المشرفر  .25

 
أتفو  صحةالالفكاهة و 

 بشدة 
َل أتفو  َل أتفو نوعا ما  أتفو

 بشدة 
      ت يد الصكاهة من القدرة على التأقل   .26
      مناعة تقوي الصكاهة جياز ال  .27
قلل من عرط الدم وتحسن  الصكاهة ترخ  العضالت وت  .28

 جياز المناعة لدرنا
     

      و السعرات الحرارية الصكاهة تحر   .29
      الصكاهة ت يد من السعادة   .30
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  أداء العاملين الم ال الثاني:

 ع ارةل ك أماق(√) عالمةفيما يلي م موعة من الع ارات أيب عليها عن طريو و ِِِِِِِِج 
 :بات الخمس المتالةخانة والدة فقط من اييا وتح 

 الصقرة  الرق  
أتصق 
 ةبشد

 تصق   أ نوعا ما أتصق 
  أتصق 

 بشدة
ةبالكصاءة والص عمل بتأدية  أقوم  .1       اعلمة المطلـو
ة ميام  أنج   .2       الوظمفمة طبقاا لمعارير الجودة المطلـو
      الوق  المحدد ف  ميام الجيد الكاف  إنجاز  أبال  .3
مييام عليى إنجياز ال تسياعدناتقدم الشركة برام  تدريبمة للعاملين   .4

ة ياءةبالميارة والكص  المطلـو
     

ين فيي  الشييركة علييى حجيي  األداء تييؤثر األنمييا  السييلوكمة للعييامل  .5
 المطلو 

     

      لديتؤثر القم  السائدة ف  الشركة على جيودة األداء   .6
ار السييائدة لييد  المييوظصين فييي  اليييشركة قييدات واألفكييُتسيياه  المعت  .7

  أدائ في  تحيسين 
     

      أدائ  ن المعتمدة بالشركة ف  تطويره  األنظمة والقوانيُتسا  .8
سماسييات واإجييراءات المتبعيية فيي  الشييركة علييى إنجيياز تسيياه  ال  .9

 األعمال برصاءة وفاعلمة
     

عميييال طبقييياا للخطيييط األ تسييياه  المعيييارير والمقيييارمس فييي  إنجييياز  .10
 والبرام  المعتمدة

     

اء   تنممييية وتطييييوير األدُتسييياعد ا تجاهيييات الحدرثييية للشيييركة فييي  .11
 لدرنا

     

      عمل  ءأثناء أدا ة لديباسترالل كافة الموارد المتاح أقوم  .12
تمنو الشركة مرافآت وحواف  للموظف المبيد  الياي يقيدم أفكيار   .13

 تطوير إجراءات ونظ  العملتنممة و  ابتكارية تيساعد في 
     

      ل اليوممةالميارة والقدرة على حل مشرالت العمرتوفر لدي   .14
قيييات الجاه يييية وا سيييتعداد والر بييية للعميييل خيييارج أو  يليييد وفرتتييي  .15

 من أجل إنجاز حج  األداء الوظمص  المطلو  الدوام الرسم 
     

ءات وأنظميية الوظمفميية طبقيياا إجييرا وواجبييات   ميييام أقييوم بتأدييية  .16
 المعتمدة اليسالمة العامية

     

      إل عمال الموكلة ألبطبمعة امعرفة وإلمام  روجد لدي  .17
ات والج اءات المعتمد في  الشير   .18      كة في  تحسيين رؤثر نظام العقـو
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 الصقرة  الرق  
أتصق 
 ةبشد

 تصق   أ نوعا ما أتصق 
  أتصق 

 بشدة
 للعاملين وتطوير األداء الوظمص 

يقييييوم نظييييام تقيييييم  األداء الييييوظمص  بتحدرييييد طبمعيييية ونوعميييية أداء   .19
 الشركة در البيشري في الكييا

     

وعمة يشييييتمل نظييييام تقيييييم  األداء الييييوظمص  علييييى معييييارير موعييييي  .20
ة قيدراتيمرنييا قييا    وميارات الموظصين بالصاعلمة المطلـو

     

 الرياء ذكرها:  أخرى، كاَ لديك أي ماللظات  اذا
............................................................................................. 

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

 

 وشنرًا لتعاونكم 
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