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حسانو وعمى ما من بو عمينا بفضمو إلتمام ىذا البح ث احمد اهلل و اشكره عمى توفيقو وا 
 المتواضع.

 كما ال أنسى من ساىم في انجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد
 وما التوفيق إال باهلل
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 اىداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أبي
 إلى الروح التي كانت بيا روحي
 إلى االسم الذي احممو في دمي

 إلى من احسن إلينا في الدنيا و نرجو من اهلل ان يحسن إليو في اآلخرة
 اهلل رحمك
 أمي

 إلى النور و الضياء
 إلى طير الحياة و طريقي المختصر إلى الجنة

 أدامك اهلل
 عائمتي

 إلى نجوم بيتنا إخواني و أخواتي
 ".،سميةمريم،فاطمة الزىرة، حنان،عبد السالم،فواز،اسماعيل،فضيمة،"محمد عبد الوىاب

 حفظكم اهلل من كل سوء
 األمين ،ندى الريحان ،أشواقخالي محمد و زوجتو فتيحة و أبنائو محمد 

 إلى من شاركنني  دربي و أصبحن رفيقات عمري و حبيبات قمبي
 إلى من جمعتنا الباىية

 أخواتي صديقاتي
 ".،يامنةسماء،أىاجر،آمال،2بسمة،1بسمة،رانيا،مروة،كافية،ابتسام،الربح،نجالء،" مريم

 أسعدكن اهلل ووفق خطاكن ورزقكن من جميل فضمو وواسع عطائو
 زمالئي "اسماعيل ،الصالح ،وليد" إلى
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 مخص الدراسة:م

  :بالمغة العربية 

األداء الكظيفي مف خالؿ طرح العالقة بيف الفعالية الذاتية ك  تتمحكر ىذه الدراسة حكؿ 

 التساؤؿ التالي:

األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ عالية الذاتية ك ىؿ تكجد عالقة بيف الف

 ج الغدير_برج بكعريريج_؟كصيد" بر ب

 تبنت الدراسة الفرضيات التالية:

 :الفرضية العامة

تكجد عالقة بيف الفعالية الذاتية ك األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة االستشفائية "كساؿ 

 بكصيد".

 الفرضيات الجزئية:

 الفرضية الجزئية األولى:

المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ _ تكجد عالقة بيف المبادرة كاألداء الكظيفي لدل عماؿ 

 .بكصيد"

 الفرضية الجزئية الثانية:

 ._ تكجد عالقة بيف المثابرة كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ بكصيد"

 الفرضية الجزئية الثالثة:
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_ تكجد عالقة بيف قدر الفعالية كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ 

 .بكصيد"

 الفرضية الجزئية الرابعة:

_ تكجد عالقة بيف المجيكد كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ 

 .بكصيد"

تيدؼ دراستنا إلى معرفة العالقة بيف الفعالية الذاتية ك األداء الكظيفي لدل عماؿ  

كلقد  ،مؿعا 126تككف مجتمع الدراسة مف  كقد ،لمؤسسة اإلستشفائية "كساؿ بكصيد"ا

أما األداة  ،المناسب ليذه الدراسة االرتباطي نيج الكصفياعتمدت في ىذه الدراسة عمى الم

 مقياس األداء الكظيفي.مات ىي مقياس الفعالية الذاتية ك المستخدمة لجمع المعمك 

Summary of the study in English: 

This study focuses on the relationship between self-efficacy and job 

performance by asking the following question: 

Is there a relationship between self-efficacy and job performance 

among the workers of the hospital institution “Kassal Boussid”, Al-

Ghadeer Tower - Bou Areridj tower? 

The study adopted the following hypotheses: 

General hypothesis: 
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There is a relationship between self-efficacy and job performance of 

the workers of the hospital “Kassal Boussid” hospital. 

Partial hypotheses: 

The first partial hypothesis: 

 _There is a relationship between the initiative and the job 

performance of the workers of the hospital “Kassal Boussid” hospital. 

The second partial hypothesis: 

 _There is a relationship between perseverance and job performance 

of the workers of the hospital “Kassal Boussid” hospital. 

The third partial hypothesis: 

 _There is a relationship between the level of effectiveness and the 

job performance of the workers of the hospital “Kassal Boussid” 

hospital. 

Fourth partial hypothesis: 

 _There is a relationship between effort and job performance of the 

workers of the hospital “Kassal Boussid” hospital. 
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Our study aims to find out the relationship between self-efficacy and 

job performance among the workers of the hospital institution "Kassal 

Boussid". The study population may consist of 126 workers. In this 

study, I relied on the descriptive correlational approach appropriate 

for this study. The tool used to collect information is a measure of 

self-efficacy. And a measure of job performance. 
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 مقدمة



 

  أ
 

 مقدمة:

جؿ مكاصمة مسيرتو الحياتية بكؿ لى الدافع مف أنا في ىذه الحياة إاج كؿ ميحت

يحقؽ ك  ،رة عمى االنجاز كالتحدم حتى يصؿ إلى ما يريد بكؿ ثقة ك اقتدارحيكية ك قد

خرل ف مرحمة إلى أنتقاؿ مالتحصيؿ الدراسي أك اإلنجاحا متميزا في حياتو سكاء في 

الخارجية التي إلى مجمكعة الظركؼ الداخمية ك  كيشير مفيـك الدافعية ،بتميز ك تفكؽ

فالدافع بيذا المفيكـ يشير إلى نزعة  ،عادة التكازف الذم اختؿ فيوأجؿ إتحرؾ الفرد مف 

 (195،ص2002لى فاعمية الذات.   ) يكسؼ،الكصكؿ إ

مككف مف قدرات في تحصيؿ يمثؿ مفيكـ الفعالية الذاتية طبيعة األفراد كما يمت

ساس تخداـ استراتيجيات خاصة بيـ عمى أرات معتمديف عمى ذكاتيـ باسالمياالمعارؼ ك 

 ادراؾ فاعمية الذات لدييـ.       

يما لما داء الكظيفي تقيكيعتبر األ ،فراد ألعماليـتية عمى أداء األكتؤثر الفعالية الذا

دارة المكارد البشرية كىك يشكؿ جزءا مف إ ،كاف الشخص ينفذ كظيفتو بشكؿ جيد ذاإ

 .كيبيديا()كي

كالبحث في  االىتماـىيـ التي نالت نصيبا كافرا مف داء مف المفايعتبر مفيكـ األك 

ذلؾ ألىمية ك  ،دراسات المكارد البشرية بشكؿ خاصدارية بشكؿ عاـ كبالدراسات اإل

 ،داء ك تنكعيات التي تؤثر عمى األلتداخؿ المؤثراالمفيـك عمى مستكل الفرد كالمنظمة ك 

 ينيا الفعالية الذاتية.التي نذكر مف بك 



 

ب   
 

العالقة بيف الفعالية الذاتية  الكشؼ عف حاكؿ الباحثنظرا ألىمية المكضكع ك 

 :حيث تتضمف جانبيف،مؤسسة اإلستشفائية "كساؿ بكصيد" داء الكظيفي لدل عماؿ الكاأل

كتـ التطرؽ في ىذه  ،الثاني ميداني يشمؿ فصميفنظرم يشمؿ ثالث فصكؿ ك  األكؿ

 يمي:لى ما الفصكؿ إ

النظرم تـ تقديـ مكضكع الدراسة كتكضيح االشكالية كتساؤالت : في الجانب الفصؿ األكؿ

 الدراسات السابقة.ات كأىداؼ الدراسة كاألىمية كالمفاىيـ اإلجرائية ك الفرضيالدراسة ك 

مفيـك الفعالية الذاتية  الفصؿ الثاني : فصؿ الفعالية الذاتية حيث تناكؿ العناصر التالية:

خصائص ك  ،ية الذاتية لػػ "ألبرت باف دكرا" كأبعاد الفعالية الذاتية كمصادرىاة الفعالنظريك 

 الفعالية الذاتية كخالصة الفصؿ.

مفيـك األداء  حيث تناكؿ العناصر التالية: ،الكظيفي الفصؿ الثالث : فصؿ األداء

المؤثرة فيو  العكامؿمحددات األداء الكظيفي ك  ،الكظيفي كعناصره أبعاد األداء ،الكظيفي

 كخالصة لمفصؿ.

فصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة حيث تناكؿ  ،الفصؿ الرابع : يحتكم عمى تمييد

أدكات جمع  ،عينة الدراسةمجتمع ك  ،منيج الدراسة ،حدكد الدراسة: العناصر التالية

.البيانات كخالصة لمفصؿ



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجانب النظري
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 _ اإلشكالية:1

مستمر ىك في صراع دائـ ك كجده اهلل تعالى عمى ىذه األرض ك أف أاإلنساف منذ  إف

فاإلنساف البدائي كانت أعمالو بسيطة ال  ،الحياة لممحافظة عمى نكعو كبقائومع ظركؼ 

أيف ظيرت  ،ا إلى أف كصمنا إلى العصر الحديثمرتفعان كال مجيكدا كبير  أداءتتطمب 

اف لزاما عميو أف يطكر فك ،يعمؿ فييا اؿ التيالمؤسسات بمختمؼ أنكاعيا كتعقدت األعم

عال في أعمالو كيضمف يككف فاف طريقة أدائو لميامو حتى ينجح ك يحسف مأساليبو ك 

 بقاء المؤسسة التي يعمؿ بيا.استمرارية ك 

ي البحث فكيعد األداء الكظيفي مف المفاىيـ التي نالت نصيبا كافرا مف االىتماـ ك 

ىميتو عمى كذلؾ أل ،ات المكارد البشرية بشكؿ خاصؿ عاـ كدراسالدراسات اإلدارية بشك

األداء الكظيفي ىك درجة اتماـ كتحقيؽ المياـ  يمكف القكؿ بأفك  ،مستكل الفرد ك المنظمة

ي الحكـ عمى مدل كتقييمو مف العمميات الميمة التي يعكؿ عمييا كثيرا ف ،المككنة لمكظيفة

كتحقيؽ خططيا عمى المدل القصير  المنظمات في الكصكؿ إلى أىدافيانجاح المؤسسات ك 

كاألىداؼ التي تسعى المؤسسات إلى  ،أنو مفيكـ يربط بيف أكجو النشاط أم ،الطكيؿك 

لذا فاألداء الكظيفي يعد العممية التي  ،يؽ مياـ ككاجبات يقـك بيا العماؿتحقيقيا  عف طر 

جاز كالخصائص يدرؾ مف خالليا المسئكلكف مستكل أداء الفرد لميامو كقدراتو عمى اإلن

 (209، ص 2005)حسف، .الالزمة النجاز العمؿ بكفاءة

 ،منيا حجـ العمؿ المنجز ،داء بالعديد مف العناصر األساسيةكيرتبط مستكل األ
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 الفعالية الذاتية لألفراد...ك  ،نكعية العمؿ المنجز ،مدل جكدة المخرجاتك 

و قادر عمى أداء السمكؾ حيث أف الفعالية الذاتية ىي التكقع المكجكد لدل الفرد بأن

،فاألفراد الذيف يتمتعكف بفعالية الذم يحقؽ النتائج المرغكب بيا كاشباع حاجاتو في آف كاحد

،فاألفراد ذكم الفعالية الذاتية المرتفعة يتصفكف يككف أدائيـ الكظيفي مرتفع أيضا ذاتية مرتفعة

ف مكح كالمثابرة كيتميزك مستكل عاؿ مف الطك قدر عاؿ مف المسؤكلية،عالية بالنفس ك بثقة 

لعقبات التي تكاجييـ في محيط العمؿ. بقدرتيـ الكبيرة عمى اإلقناع كتجاكز الصعاب كا

 (25، ص2009)العتيبي، 

ؽ إنجازا ذا حقفعالية الذاتية تزداد لدل الفرد إإلى أف ال "باف دكرا"ألبرت كأشار 

ذا رأل أف اآلخريف يحققكف  ،شخصيا  ما.مرتفعان في ميمة  أداءكا 

ح في األداء الكظيفي مف المقكمات األساسية لمنجارل الباحث أف الفعالية الذاتية ك كي

 العالقة بيف اشكالية العامة. لذلؾ فإف ىذه الدراسة تبحث عفشتى مجاالت الحياة الخاصة ك 

لرفع  ،منيا في المؤسسات كالتي قد يستفاد، األداء الكظيفيمختمؼ أبعاد الفعالية الذاتية ك 

 أداء أفرادىا كالرقي بالمؤسسات الكطنية.  مستكل

 تساؤالت الدراسة:

 التساؤل العام:

  األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائيةجد عالقة بيف الفعالية الذاتية ك ىؿ تك 
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 ؟"كساؿ بكصيد"

 التساؤالت الفرعية:

  ة "كساؿ األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائيىؿ تكجد عالقة بيف المبادرة ك

 بكصيد"؟

  ىؿ تكجد عالقة بيف المثابرة كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ

 بكصيد"؟

 األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية ؿ تكجد عالقة بيف قدر الفاعمية ك ى

 "كساؿ بكصيد"؟

  شفائية "كساؿ األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستىؿ تكجد عالقة بيف المجيكد ك

 بكصيد"؟

 _ فرضيات الدراسة: 2 

 األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية اتية ك تكجد عالقة بيف الفعالية الذ

 "كساؿ بكصيد"

  تكجد عالقة بيف المبادرة كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ

 بكصيد"

  ل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ األداء الكظيفي لدتكجد عالقة بيف المثابرة ك

 بكصيد"
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 األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية ك  تكجد عالقة بيف قدر الفعالية

 "كساؿ بكصيد"

  األداء الكظيفي لدل عماؿ . عماؿ المؤسسة اإلستشفائية تكجد عالقة بيف المجيكد ك

 "كساؿ بكصيد"

 _ أىمية الدراسة:3

 األداء ب الفعالية الذاتية كعالقتياالمعمكمات عف  تقديـالية في يمكف أف تسيـ الدراسة الح

 عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ بكصيد" كتفسير العالقة بينيما لدل الكظيفي 

  أف تضيؼ ىذه الدراسة إضافة معرفية إلى البحكث النفسية المتعمقة بدراسة يأمؿ الباحث

كىك األمر الذم قد يسيـ في قياـ عدد مف  الفعالية الذاتية كعالقتيا باألداء الكظيفي،

 الباحثيف مستقبال بدراسات حكؿ ىذا المكضكع.

 .عرض اإلطار النظرم كالدراسات السابقة لمفيكمي الفعالية الذاتية كاألداء الكظيفي 

 _ أىداف الدراسة:4

  الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الفعالية الذاتية كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة

 ستشفائية "كساؿ بكصيد"اإل

  األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ الكشؼ عف العالقة بيف المبادرة ك

 بكصيد"

  األداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية "كساؿ الكشؼ عف العالقة بيف المثابرة ك
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 بكصيد"

 ؿ المؤسسة اإلستشفائية األداء الكظيفي لدل عماؼ عف العالقة بيف قدر الفعالية ك الكش

 "كساؿ بكصيد"

  الكشؼ عف العالقة بيف المجيكد  كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية

 "كساؿ بكصيد"

 أسباب اختيار الموضوع: _5

 كقمة البحكث فيو. ،حداثة مكضكع الفعالية الذاتية 

 .رغبة الباحث في معرفة الفعالية الذاتية بشكؿ مف التفصيؿ 

 معرفة العالقة بيف الفعالية الذاتية كاألداء الكظيفي.  محاكلة 

  نظرا ألف الباحث سيتجو إلى الحياة  ،الكظيفي في نجاح الفرد في كظيفتوأىمية األداء

 العممية.

 _ تحديد المفاىيم األساسية لمدراسة إجرائيا:6

صعبة بكؿ ىي قدرة عماؿ المستشفى عمى مكاجية المكاقؼ الجديدة كالالفعالية الذاتية :

األعماؿ الصعبة كالنجاح فييا مع الثقة مع الميؿ لمقياـ ب اقتدار كعدـ االستسالـ لمفشؿ،

 بالقدرات.بالنفس ك 

في  العينة أفراد مفعمى أنيا مجمكع الدرجات الكمية المتحصؿ عمييا كتعرؼ اجرائيا 
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 ، كتتضمف األبعاد التالية:المعد ليذه الدراسة الذات الفعاليةمقياس 

بو مف عمؿ، كالسعي لحؿ  لمساعدة اآلخريف فيما يقكمكف: ىي سعي األفراد بادرةالم*

 فضال عف قدرتيـ عمى االقناع. ،المشكالت

تعرؼ اجرائيا بككنيا أفكار يحمميا الفرد عف قدراتو كذلؾ انطالقا مف مقارنتو مع أقرانو أك 

 نماذج حقيقية أك رمزية.

 لى آخر.مف نجاح إ فرادي استمرارية كانتقاؿ األ: كتعنالمثابرة*

كتعرؼ اجرائيا بأنيا تمؾ المحاكالت المتكررة مف طرؼ الفرد إلنجاز مياـ معينة تككف 

 النجاحات السابقة فييا محققة مف قبؿ.

فراد لألداء في مكاقؼ مختمفة، تختمؼ تبعا لطبيعة األ: يقصد بيا قكة دكافع قدر الفعالية*

 كصعكبة المكقؼ.

 ا تمؾ التصكرات االفتراضية التي يحمميا الفرد عف نفسو.كتعرؼ اصطالحيا بأني

أداء المياـ الصعبة التي تتطمب جيدا في التنفيذ،  : يقصد بيا  تفضيؿ األفرادالمجيود*

 كالسعي المستمر مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ.

كيعرؼ اجرائيا بأنو تمؾ الخطط المنفذة مف طرؼ الفرد مف خالؿ تصكره االفتراضي عف 

  اتو.قدر 
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انجاز عماؿ المستشفى مياميـ المككنة لكظيفتيـ كالرفع مف كفاءتيـ كذلؾ  األداء الوظيفي :

 يعكس الكيفية التي يحققكف بيا متطمبات الكظيفة.

في  العينة أفراد مفعمى أنو مجمكع الدرجات الكمية المتحصؿ عمييا كيعرؼ اجرائيا 

 .المعد ليذه الدراسة األداء الكظيفيمقياس 

 الدراسات السابقة:_ 7

 الدراسات المتعمقة بالفعالية الذاتية: -1-7

 فعالية الذات االكاديمية كعالقتيا ببعض سمات ( :2010دراسة المخالفي و آخرون ) *

 الشخصية لدل الطمبة "دراسة ميدانية عمى عينة مف الطمبة بجامعة صنعاء"

بعض سمات  االكاديمية ك  الذتلى التعرؼ عمى العالقة  بيف فعالية ىدفت الدراسة إ

كالتعرؼ  ،صنعاء الشخصية )التآلؼ ،الثبات االنفعالي ،كالدىاء(لدل عينة مف طمبة جامعة

ات األكاديمية كفقا عمى الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذ

ت ؼ عمى الفركؽ بيف متكسطاكما استيدفت الدراسة التعر  ،لمتغيرم الجنس كالتخصص

فراد العينة  في بعض سمات الشخصية)التآلؼ ،الثبات االنفعالي ،ك الدىاء(كفقا درجات أ

( 110بمغت العينة ) ،كجرل اإلعتماد عمى المنيج الكصفي ،م الجنس كالتخصصلمتغير 

دبية. ( طالبا كطالبة مف التخصصات األ70ك) ،البا كطالبة مف التخصصات العمميةط

كمقياس التحميؿ  ،أعدتو "ريـ  سميمكف" الذاتية األكاديمية  التيتطبيؽ مقياس الفعالية كجرل 

محمد السيد عبد الرحماف ك صالح كقننو عمى البيئة العربية  ،"كاتؿ"عده اإلكمينيكي الذم أ
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لة احصائية بيف فعالية ذات دال يةىـ نتائج الدراسة :كجكد عالقة ارتباطكمف أ ،عباده أبك

عف كجكد فركؽ بيف كما كشفت الدراسة  ،لشخصيةالذات األكاديمية كبعض سمات ا

خصص كاديمية كفقا لمتغير التاألفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات متكسطات درجات أ

لعينة فراد الؾ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أككذ ،لصالح طمبة التخصصات العممية

 ث.ناعمى مقياس فعالية الذات األكاديمية لمتغير الجنس لصالح اإل

ؿ كعالقتو بكؿ مف فعالية الذات كمستكل الطمكح قمؽ المستقب (  :2011دراسة المصري)*

 زىر بغزة.دل عينة مف طمبة جامعة األكاديمي لاأل

ف فعالية الذات لى التعرؼ عمى مستكل قمؽ المستقبؿ كعالقتو بكؿ مىدفت الدراسة إ

كبمغت عينة  ،ي التحميميتماد عمى المنيج الكصفعكتـ اإل ،كمستكل الطمكح األكاديمي

ات التالية: دك كجرل تطبيؽ األ ،( طالبا كطالبة مف طمبة جامعة األزىر بغزة626الدراسة)

برز نتائج مقياس فعالية الذات، مقياس الطمكح األكاديمي. كمف أ ،مقياس قمؽ المستقبؿ

كبيف فعالية دالة احصائيا بيف قمؽ المستقبؿ كالعادة الدراسة: كجكد عالقة ارتباطية سالبة 

كجكد  ،المستقبمية فيك غير داؿ احصائيا عدا البعد المتعمؽ بالمشكالت الحياتية ،الذات

الذات مرتفعي قمؽ المستقبؿ عمى فعالية صائيا بيف منخفضي قمؽ المستقبؿ ك فركؽ دالة اح

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في كمية العمكـ  ،لصالح منخفضي قمؽ المستقبؿ

 عمى مقياس فعالية الذات.كاآلداب 

الفعالية الذاتية اثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ( : 2012دراسة عشا وآخرون)*



 الفصل األول  م
 

13 
 

 .كاديمي لدل طمبة كمية العمـك التربكية التابعة لككالة الغكث الدكليةكالتحصيؿ األ

الذاتية  ية الفعاليةثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمىدفت ىذه الدراسة الستقصاء أ

( طالبا 59فراد العينة )كبمغ عدد أ ،كالتحصيؿ األكاديمي. كتـ اإلعتماد عمى المنيج التجريبي

 ،التربكية الجامعية تخصص معمـ صؼ طالبة اختيركا مف السنة الثانية مف كمية العمـكك 

 لصالح التحصيؿ الدراسيداـ مقياس في الفعالية الذاتية ك ىداؼ الدراسة تـ استخكلتحقيؽ أ

مكجبة ذات داللة  ئج الدراسة : كجكد عالقة ارتباطيةىـ نتاالمجمكعة التجريبية. كمف أ

ة احصائية في كعدـ كجكد فركؽ ذات دالل ،ذكاء الكجداني كبيف فاعمية الذاتاحصائية بيف ال

في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في  ،فاعمية الذات تعزل إلى متغير العمر

كعدـ كجكد فركؽ  ،سنة(16_22عمارىـ تتراكح ما بيف)ذات( لصالح الذيف أبعد )الكعي بال

في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات  ،فاعمية الذات تعزل لمتغير الجنس ذات داللة احصائية في

 داللة احصائية في بعدم)الكعي بالذات ،القكة( لصالح الذككر.

 لذات لدل طمبة الجامعة.التفكير الرغبي كعالقتو بفعالية ا (:2012دراسة القريشي )*

كالتعرؼ عمى الفركؽ في التفكير الرغبي  ،ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمتفكير الرغبي

كالتعرؼ عمى العالقة بيف التفكير الرغبي  ،الذات كفؽ متغيرم الجنس كالتخصص كفعالية

( طالبا 112كبمغت عينة الدراسة) ،ـ الباحث المنيج الكصفي التحميميكفاعمية الذات. كاستخد

عشكائية جرل اختيارىـ بالعينة ال ،اب ككمية اليندسة في جامعة بغدادكطالبة مف كمية اآلد

كمف أىـ نتائج الدراسة:  ،( لمفعالية الذاتية2001األلكسي) كاستخدـ الباحث مقياس ،الطبقية
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 ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في ،تعكف بمستكل فاعمية الذات مرتفعةف الطمبة يتمأ

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ،تبعا لمتغير الجنس لصالح الذككر مقياس فاعمية الذات 

 احصائية في مقياس فاعمية الذات تبعا لمتغير التخصص الدراسي الجامعي.

 :الوظيفي باألداءدراسات متعمقة  -2-7

ظيفي : القيادة التمكيمية ك أثرىا عمى األداء الك (2018*دراسة زاوي زيد، عمرون مفتاح)

 لمعامميف  في االدارة الرياضية دراسة ميدانية لمرابطة الرياضية لكرة القدـ كالية المسيمة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر القيادة التحكيمية عمى األداء الكظيفي لمعامميف في االدارة 

فو الرياضية، حيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي كاستخدـ الباحث استبياف كظ

(مكظؼ، كتكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية: كجكد 41عمى عينة الدراسة المككنة مف )

أثر لمقيادة التحكيمية عمى األداء الكظيفي أم كمما كانت القيادات االدارية تممؾ سمات 

كخصائص القائد التحكيمي كمنيا التأثير كالتحفيز االليامي كاالبتكارم كمما كاف مرؤكسييـ 

ككف ميارات كقدرات عالية.يمتم  

محددات األداء الكظيفي كعالقتيا بفعالية ادارة المكارد  (:2015دراسة  زرواق نجيب)

 البشرية في االدارات الرياضية الجزائرية دراسة ميدانية بمديرية الشباب كالرياضة.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات األداء الكظيفي بفعالية مكظفي مديريات

( مكظفا بمقرات مديريات 90الشباب كالرياضة الجزائرية، كتـ اجراء الدراسة عمى عينة مف )
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الشباب كالرياضة كتـ تحميؿ البيانات المجمكعة باستخداـ برنامج الحـز االحصائية لمعمـك 

االجتماعية، كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية لألداء الكظيفي 

د أفراد عينة البحث تعزل لمتغيرات)الخبرة، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي(، لمجيد عن

المبذكؿ عالقة ارتباطية بفعالية ادارة المكارد البشرية في االدارات الرياضية الجزائرية، 

لمقدرات الفردية عالقة ارتباطية بفعالية ادارة المكارد البشرية لالدارات الرياضية الجزائرية، 

دراؾ الفرد لكاجبو الكظيفي عالقة ارتباطية بفعالية ادارة المكارد البشرية في االدارت إل

 الرياضية الجزائرية.

االبداع االدارم كأثره عمى األداء الكظيفي دراسة لنيؿ  (:2010دراسة عبد الرحمن جبر)

 شيادة الماجستير في ادارة االعماؿ بغزة.

كل االبداع االدارم كأثره عمى األداء الكظيفي لدل ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مست

( مدير مدرسة كتـ استخداـ المسح الشامؿ 208مدراء المدارس، تككنت عينة الدراسة مف )

لكؿ مفردات المجتمع األصمي لمدراسة، تـ استخداـ االستبياف لجمع المعمكمات كبرنامج 

يانات، كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية: الحـز االحصائية لمعمـك االجتماعية مف أجؿ تفريغ الب

مستكل االبداع االدارم لدل مدارء المدارس يبدك مرتفعا، كما أثبتت الدراسات كجكد عالقة 

طردية بيف مستكل االبداع االدارم لدل مدراء المدارس، كبينت الدراسة أيضا اكجو القصكر 

تـ التكصؿ إلى كجكد عالقة في مقكمات االبداع االدارم لدل برنامج التعميـ، ككذلؾ 

 احصائية بيف مقكمات االبداع االدارم كاألداء الكظيفي في ىذه المدراس. 
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: أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي  (2008*دراسة أسعد احمد عكاشة)

 دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاؿ "باتؿ" فمسطيف.

ثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت"باتؿ" كأثرىا ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع ال

عمى مستكل األداء الكظيفي، كتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي، كبمغت عينة 

يؿ االستبيانات (مكظؼ، كتـ جمع المعمكمات باستعماؿ االستبانة، كتـ تحم312الدراسة)

لى النتائج التالية: كجكد الكصؿ إ باستعماؿ برنامج الحـز االحصائية لمعمـك االجتماعية، تـ

االداء الكظيفي،  عالقة ذات داللة احصائية بيف عناصر الثقافة التنظيمية كبيف مستكل

 يارات كالقدرات المتعمقة بالجكانبلى تطكير مستكل المأظيرت الدراسة أف العامميف بحاجة إ

 كرات الجديدة.كبو المتغيرات كالتطاالبداعية كاالبتكارية بيدؼ القدرة عمى مكا

داء الكظيفي لدل العامميف عالقة األنماط القيادية باأل(: 2015*دراسة قرماش وىيبة)

بييئات الرياضية الجزائرية دراسة ميدانية عمى عماؿ االتحاديات الرياضية الجزائرية لأللعاب 

 الجماعية.

الذم  لظركؼ كاألثرنماط القيادية المالئمة لكؿ اتحادية كاىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األ

ك سمبا، كتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي تحدثو ىذه األنماط عمى األداء الكظيفي ايجابا أ

( مكظؼ، كتـ استخداـ 106كتـ اختيار العينة بطريقة عمدية كعددىا) في ىذه الدراسة

ـك االستبانة لجمع المعمكمات كاختبار فرضياتيا مف خالؿ استخداـ الحـز االحصائية لمعم

رياضية في الجزائر تطبؽ مختمؼ ف الييئات الاالجتماعية، كتكصمت إلى النتائج التالية: إ
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كما أف  نماط القيادية، فنمطيا القيادم عبارة عف خميط مف الديمقراطي كاالتكقراطي كالحر،األ

داء الكظيفي لمعامميف في الييئات الرياضية الجزائرية جيد مع كجكد فركؽ حسب نكع األ

ادية.االتح  

داء الكظيفي لمعامميف في الكميات أثر االنضباط عمى األ(: 2015*دراسة كمال راتب نوفل)

عماؿ، يادة الماجستير في مجاؿ ادارة األالجماعية الحككمية في قطاع غزة، رسالة لنيؿ ش

 الكمية االسالمية غزة.

كظيفي في الكميات داء الىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االنضباط االدارم عمى األ

الجامعية مف كحية نظر ذكم المناصب االشرافية، تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي 

( مكظؼ، حيث تـ استخداـ الحصر الشامؿ كتمت 100التحميمي، كعينة دراسة اشتممت )

مـك االجتماعية، كتكصمت الدراسة معالجة المعمكمات باستخداـ برنامج الحـز االحصائية لمع

الكظيفي  كاألداءائج التالية: ىناؾ عالقة قكية بيف مظاىر االنضباط الكظيفي لى النتإ

ثر قكم لبعض مظاىر االنضباط الكميات الجامعية، بينت الدراسة أف ىنالؾ ألمعامميف في 

داء العامميف مرتفع في لمعامميف في الكميات الجامعية، أثبتت الدراسات أف مستكل أ الكظيفي

 الكميات الجامعية.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:*

، لتشابييا مع متغير مف المتغيرات في الدراسة لقد اخترنا العديد مف الدراسات السابقة

(، 2010فمنيـ مف ربط الفعالية الذاتية مع بعض سمات الشخصية دراسة المخالفي )



 الفصل األول  م
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الطمكح مستكل لية الذاتية بقمؽ المستقبؿ ك ( الذم قاـ بربط الفعا2011)كدراسة المصرم

(، ىذا 2012االكاديمي، كمنيـ مف قاـ بربط الفعالية الذاتية بالتفكير الرغبي دراسة القريشي)

 فيما يتعمؽ بمتغير الفعالية الذاتية.

كماؿ راتب دراسة  فقد تطرقت إليو أما بالنسبة إلى متغير األداء الكظيفي

ا دراسة قرماش كأيض ،أثر االنضباط عمى األداء الكظيفي تحت عنكاف (2015)نكفؿ

عالقة االنماط  ( التي ترتبط مع الدراسة الحالية في متغير األداء تحت مسمى2015)كىيبة

 .القيادية باألداء الكظيفي 

 في معظـ الدراسات. إلى المنيج الكصفيمف ناحية المنيج المستخدـ فقد تـ التطرؽ 

اءات الكصفية في حيف تمت معالجة المعمكمات في معظـ الدراسات باستخداـ اإلحص

(، كالحزمة اإلحصائية لمعمـك T test)إلضافة إلى معامؿ بيرسكف، اختباربا

 . SPSSاإلجتماعية
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 تمييد: -

العممية في عمـ النفس الحديث ذلؾ الذم كضعو "باندكرا" مف أكثر المفاىيـ النظرية ك 

."SELF_EFFICACY EXEPTATIONSأكمعتقدات  اتية،"تحت اسـ تكقعات الفعالية الذ

ه المعتقدات كىذ ،أك مجمكعة مف السمككيات ،عف قدراتو لينجز بنجاح سمكؾ معيفالفرد 

عمى أف معتقدات الفرد عف "باف دكرا" ،ك يؤكد كأدائو ك مشاعره ،تؤثر عمى سمكؾ الفرد

ء كالخبرات المتعددة سكا ،اإلدراؾ المعرفي لمقدرات الشخصيةفعاليتو الذاتية تظير مف خالؿ 

 المباشرة أك غير المباشرة.

حيث تمثؿ مركزا ىاما  ،ميكانيزمات القكة الشخصية لمفرد كتعد فعالية الذات مف أىـ

فيي تساعد الفرد عمى مكاجية الضغكط التي  ،األفراد لمقياـ بأم عمؿ أك نشاط في دافعية

 تعترضو في مراحؿ حياتو المختمفة.

سـ بخصائص كتحتكم عمى أبعاد نجد أف ليا عالقة بمفاىيـ أخرل كتت كذلؾ

كىذا ما سنراه بنكع مف التفصيؿ في ىذا الفصؿ  ،كمصادر خاصة بيا كعكامؿ مؤثرة عمييا

 الخاص بالفعالية الذاتية.

 

 

 



الفعالية الذاتية.                 الفصل الثاني                                                              

 

21 
 

 ــــ مفيوم الفعالية الذاتية:1

تعبر الفعالية الذاتية في المغة العربية عف مصطمح الكفاءة، كتعني ىذه االخيرة عند 

 شئ فيو سد الخمة كبمكغ المراد في االمر.االصفياني كؿ 

في المقابؿ جاء في معجـ الكسيط أف الفعالية أكالكفاءة تعني االستغناء عمى اآلخر، اكتفى 

 (37، ص2013بالشيء: استغنى بو كقنع. )عبكد، 

كىي مف المفاىيـ  ،ىـ المفاىيـ في عمـ النفس الحديثيعد مفيـك الفعالية الذاتية مف أ

حيكم الذم تؤديو في ك ترجع أىميتيا إلى الدكر ال ،شائعة في الكتابات النفسيةأصبحت التي 

حيث تتضمف  ،ار النجاح في مختمؼ جكانب الحياةفيي معي ،دفع السمكؾ كتكجييو كاستمراره

 سمككياتو في شتى المجاالت.تي يمتمكيا كتؤثر في قراراتو ك اعتقاد الفرد بشأف الميارات ال

 ،و عمى انجاز ميمة أك مجمكعة مياـاتية إلى ايماف الفرد بقدرتكتشير الفعالية الذ 

صكرات تأثيرا في حياتيـ أف تصكرات األفراد لفاعميتيـ الذاتية ىي أكثر الت "باف دكرا"كيؤكد 

لذا يصبح ف أك ايجابييف في تقييـ ذكاتيـ ك أكثر تأثيرا في اختيارىـ فيككنكا إما سمبيي اليكمية ك

فاعمية ذات مرتفعة أك مكتئبيف إذا امتمككا فاعمية ذات إذا امتمككا  األفراد إما  ناجحيف

 (,p1221982Banadura,)منخفضة.

كيعرؼ زيداف فعالية الذات بأنيا:" ادراؾ الفرد لقدراتو عمى انجاز السمكؾ المرغكب بإتقاف ك 

عاممو مع رغبتو في أداء المياـ الصعبة، كتعمـ األشياء الجديدة كالتزامو بالمبادئ ك حسف ت
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ى نفسو في تحقيؽ أىدافو بمثابرة اعتماده عمخريف، كحؿ ما يكاجيو مف مشكالت ك اآل

(8، ص2000.)زيداف،كاصرار"  

كيضيؼ الشعراكم أف مفيـك الفعالية الذاتية ىك: مجمكعة مف األحكاـ الصادرة عف الفرد ك 

في التعامؿ مع  تومركنتو عمى القياـ بسمككيات معينة، ك التي تعبر عف معتقداتو حكؿ قدرا

يتضمف ىذا المفيكـ المكاقؼ الصعبة كالمعقدة، كتحدم الصعاب، كمدل مثابرتو لالنجاز، ك 

ياة، كتجنب المكاقؼ المقدرة عمى التحكـ في ضغكط الحالتحميؿ العاممي: الثقة بالنفس ك أبعاد 

 (125ص، 2000االنجاز.)الشعراكم، التقميدية، كالصمكد أماـ خبرات الفشؿ، كالمثابرة ك 

كيذكر العدؿ أف فعالية الذات ىي: ثقة الفرد الكامنة في قدراتو خالؿ المكاقؼ الجديدة 

غير المألكفة، أك ىي اعتقادات الفرد في قكاه الشخصية، المكاقؼ ذات المطالب الكثيرة ك أك 

مع التركيز عمى الكفاءة في تفسير السمكؾ دكف المصادر أك األسباب األخرل 

 (131، ص2000لمتفاؤؿ.)العدؿ، 

آخركف الفعالية الذاتية بأنيا: " مجمكعة مف التكقعات العامة التي كما يعرؼ شيرر ك 

تؤثر عمى تكقعات النجاح في المكاقؼ التي تقكـ عمى الخبرة الماضية ك يمتمكيا الشخص، ك 

التي تعمـ إلى ة ىي فعالية الذات لميمة محددة ك الجديدة، بمعنى أف الفعالية الذاتية العام

 (28، ص2008كاقؼ أخرل." )الجاسر، م

ىي التي تحدد  أف معتقدات األشخاص حكؿ الفعالية الذاتية "بيؾ"سيرفكف ك كيرل 

كذلؾ كما أنو كمما لذم يبذلكنو في أعماليـ، ك ينعكس ذلؾ عمى المجيكد امستكل الدافعية، ك 
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ا يقابمو مف يزيد اصراره عمى تخطي مي فعالية الذات تزيد مجيكداتو، ك زادت ثقة الفرد ف

تككف لديو شككؾ في مقدرتو الذاتيو فيذا يقمؿ مف ت، فعندما يكاجو الفرد مكقؼ ما ك عقبا

 مجيكده، مما يؤثر عمى طريقة حؿ المشكالت بطريقة ناجحة.

الذم مف خاللو يتكامؿ األشخاص كيطبقكف  كعرفيا الدردير بأنيا: " المكانيـز

المكجكدة عمى أداء ميمة معينة، كيعبر عنيا بأنيا  اإلجتماعيةمياراتيـ المعرفية كالسمككية ك 

، 2004صفة شخصية في القدرة عمى أداء المياـ بنجاح في مستكل معيف.)الدردير، 

 (210ص

 ـــــ نظرية الفعالية الذاتية " ألبرت باندورا ":2

 نظريةفي كتابو المكسـك بػ:" أكؿ مرة إلى مفيكـ الفعالية الذاتية"باندكرا "لقد اشار  

 .1977التعمـ اإلجتماعي"  الصادر عاـ 

لقد أيدت أبحاث باندكرا في نظرية التعمـ االجتماعي فكرتو القائمة باستطاعة الناس  

ة ىذا السمكؾ في مكقؼ اجتماعي، كمف تعمـ السمكؾ الجيد بمشاىدة االخريف يقكمكف بممارس

 ىي:االجتماعية المعرفية خمسة أبعاد، لمنظرية ثـ محاكاة سمككيـ، ك 

يحكلكنيا إلى نماذج معرفية تعمؿ فراد يعالجكف الخبرات المرئية ك كيعني أف األ الترميز:_1

 عمى تكجيو سمككيـ.

يحددكف فعاليـ كيخمنكف النتائج المترتبة عمييا ك يصنع األفراد الخطط أل التروي:_2
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 مستكيات األداء المرغكب.

 .النتائج المترتبة عمى أدائيـيف ك مالحظة األفراد ألداء االخر  كيعني التعمم البديل:_3

 كتعني أف يسيطر األفراد عمى أدائيـ مف خالؿ مقارنتو بمعايير األداء. السيطرة الذاتية:_4

:كتعني أف يككف األفراد عمى ثقة مف إمكانياتيـ في أداء المياـ المنكطة فاعمية الذات_5

 ( .Banadura,1997,p193)  إلييـ

_توقعات الفعالية الذاتية:3  

يعرؼ التكقع بأنو احتماؿ ذاتي يتأثر بعدة عكامؿ مختمفة، كىك معبر عف السمككات التي 

 األفراديقـك بيا  األفراد مثؿ الطريقة التي يقـك بيا األفراد مثؿ الطريقة التي يصنؼ بيا 

ألسباب كغير ذلؾ.تعميـ التجارب السابقة كتحديد ا األحداث، كالطريقة التي يتبعكنيا في  

ف التعزيز)التدعيـ( سيحدث ككظيفة االحتماؿ الذم يضعو شخص ما بأركتر بأنو: "كيعرفو 

لمسمكؾ المحدد الذم سيقـك بو في مكقؼ معيف أك في مكاقؼ معينة، كالتكقع أمر مستقؿ 

(191، ص1990عف قيمة التعزيز السابؽ أك أىميتو".   )حجاج، ىنا،   

كقع محدديف اثنيف ىما: األكؿ ىك أف لمت ":ركتر"نقال عف  (1986")جيرم فيرز"كيرل 

االحتماؿ القائـ عمى خبرات الشخص المعني في مجاؿ التعزيز، كالثاني ىك تعميـ التكقعات 

(89، ص2007مف سالسؿ السمكؾ كالتعزيز األخرل".    )معمرية،   

م إف ىذه التكقعات التي يمتمكيا الفرد تتأثر بالعديد مف العكامؿ مف أىميا الحديث الذاتي الذ
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النظرية المعرفية االجتماعية يركف أف الفرد عندما  فأصحابلفرد بينو ك بيف ذاتو، ا يقـك بيا

يرل أشخاصا يفشمكف في أداء ميمة معينة يتشكؿ لديو حديث ذاتي سمبي إزاء تمؾ الميمة، 

(61، ص2011 كبالتالي تكقعاتو المستقبمية اتجاه تمؾ الميمة.    )صالح، شامخ،  

دبيات النظرية في مجاؿ التكقعات، أف ىذه االخيرة تختمؼ باختالؼ السياؽ لقد أدلت اال  

 الذم صيغت فيو، ليذا يمكف القكؿ أف التكقعات تنقسـ الى ثالثة انكاع ىي:

_ تكقعات الفعالية الذاتية ك تكقعات النتائج:1  

ء األفراد لبعض يعتبر باندكرا أف منتظرات النتائج) تكقعات النتائج( مف العمميات المحفزة ألدا

النشاطات التي يظف مف خالليا سيحقؽ نتائج ترجع عميو بالفائدة، ليذا يرل باندكرا أف 

تكقعات النتائج معبرة عف معتقدات الفرد بأف السمككيات يمكف أف تمكنو مف تحقيؽ النتائج 

 المستيدفة، كمف ناحية أخرل يرل باندكرا أف ىنالؾ فرؽ بيف مصطمحي "تكقعات الفعالية

تعني حكـ يصدره الفرد عف قدرتو عمى تنظيـ ك تنفيذ  فاألكلىالذاتية" ك "تكقعات النتائج"، 

ى النتائج المحتممة ألداء ىذه األنكاع مف في حيف الثانية تعني حكـ عم األداءبعض أنكاع 

داءات.األ  

ج كيميز باندكرا ثالث أنكاع مف النتائج كىي: النتائج المادية)مثؿ التعكيض(، النتائ

االجتماعية)مثؿ االعتراؼ كالييبة(، كالنتائج التقييمية لمنفس)الرضا كالفخر(، كيمكف تشكؿ 

تكقعات النتائج بحسب ىذا األخير مف خالؿ التجارب التي عاشيا الفرد عف طريؽ النمذجة، 

 كمف خالؿ تفكير الفرد في أداءات أك تصرفات النمكذج.
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تكقعات النتائج كفكرتاف منفصمتاف عف بعضيما بالرغـ مف أف تكقعات الفعالية الذاتية ك 

كقعات الفعالية يبدأ بتكقع النتيجة كتؤثر عميو، لذلؾ فإف ت البعضف إال اف القياـ بسمكؾ معيف

لى تكقعات النتائج.الذاتية قد تنحازا    

المتكقعة عالية بقدر منطقي قبؿ أف يبدأ  النتائجككف الفعالية الذاتية المتكقعة ك ف تلذلؾ يجب أ

أسباب تردد  ف تحميؿ ىذيف المفيكميف يساعدنا عمى فيـالسمكؾ النشط المباشر، لذلؾ فإ

فراد بالقياـ بنشاط معيف مثؿ الخطابة أماـ الجميكر، كالمنافسة الرياضية، كاألداء األ

(144، ص2006األكاديمي.   )أبك رياش كآخركف،   

ألفراد ال يتعممكف انجاز المياـ فقط أما النكع الثالث مف التكقعات فيي التكقعات البديمة، فا

مف خالؿ النماذج، كلكف يكتسبكف أيضا التكقعات، كىك ما يسمى التكقعات البديمة، فعمى 

سبيؿ المثاؿ: إف الذيف لـ يشيدكا ىزات زلزالية، بالرغـ مف أنيـ لـ يخكضكا التجربة، إال أنيـ 

خاضكا التجربة فعال. يحممكف تكقعات بديمة عف الزلزاؿ مف خالؿ األشخاص الذيف  

(534، ص 2010)آالف،    

_أنواع الفعالية الذاتية:4  

تتنكع الفعالية الذاتية بتنكع السياؽ الذم تظير فيو، سكاء عمى المستكل الفردم أك الجماعي، 

أك مف حيث التحديد سكاء تككف محددة أك عامة، كعمكما يمكف تقسيـ الفعالية الذاتية إلى 

 االنكاع التالية:
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الفعالية الذاتية األكاديمية:_1  

يعرفيا تشانؾ عمى أنيا"ذلؾ االقتناع االفتراضي لدل الشخص في ثقتو عمى إنجاز الميمات 

ذات العالقة بالمدرسة"  لقد أكدت العديد مف الدراسات تأثير الفعالية الذاتية األكاديمية في 

ة الذاتية أدت إلى زيادات الجانب األكاديمي، منيا دراسة شانؾ التي أكدت عمى اف الفعالي

معتبرة في نتائج التالميذ الخاصة بمادة الرياضيات، كما أظيرت أف المستكل العالي مف 

.الثقة أدل الى تصاعد مستمر في النتائج، كما أف تدني مستكل الثقة أدل الى تدني النتائج  

(Schunk , 1991, p210) 

_الفعالية الذاتية الجسمية:2  

تنكع كتتطكر جكانب الفعالية الذاتية الجسمية ك تتعدد مصادرىا، كقد تـ في سنكات الشباب ت

تعريؼ الفعالية الذاتية الجسمية مف طرؼ ريكماف كزمالءه عمى انيا "ثقة الفرد المرتفعة 

(172، ص2004كالمثابرة في أداء الميارات الجسمية".     )قطامي،   

_ الفعالية الذاتية الجماعية:3  

ذاتية الجماعية عمى أنيا اعتقاد كايماف يتشارؾ فيو افراد جماعة، كذلؾ مف تعرؼ الفعالية ال

خالؿ قدرات األفراد عمى تنظيـ كتنفيذ األفعاؿ كالنشاطات اليامة المككمة الييـ مف اجؿ 

 انتاج مستكل معيف مف االنجاز كالتحقيؽ.

د اليعيشكف منعزليف كيشير باندكرا إلى اىمية الفعالية الذاتية الجماعية بقكلو:"إف األفرا
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إذ أف الكثير مف مف المشكالت كالصعكبات التي يكاجيكنيا تتطمب الجيكد  اجتماعيا

دراؾ الجماعة لفعاليتيـ الذاتية يؤثر فيما لؾ إلحداث تغيير فعالف لذلؾ فإف االجماعية، كذ

.  يقبمكف عميو كجماعات، ليذا يمكف القكؿ أف فاعمية الجماعة تكمف في فعالية أفرادىا  

(449، ص1998)عبد الرحمف،    

_ الفعالية الذاتية الشخصية:4  

تعتبر الفعالية الذاتية الشخصية عف أحكاـ األفراد الخاصة المرتبطة بنقدرتيـ عمى أداء ميمة 

 معينة في نشاط محدد، مثؿ معرفة العمميات الحسابية في الرياضيات.

ؿ جيد كبير في سبيؿ انجاز سمكؾ كيرل شانؾ أف الفعالية الذاتية الخاصة تؤدم إلى بذ

( 160، ص2013محدد.     )الخفاؼ،   

ةإف ذكرنا ليذه األنكاع مف الفعالية الذاتية، ال يدؿ عمى أف ىذا المفيـك يحتكم عمى ىذه 

األنكاع فقط، بؿ اكتفينا بذكر بعضيا فقط، فينالؾ الفعالية الذاتية الساسية، الفعالية الذاتية 

اتية االنفعالية، الفعالية الذاتية االجتماعية ...العامة، الفعالية الذ  

 ـــ أبعاد الفعالية الذاتية:3

 : قدر الفعالية_1

ختمؼ ىذا يكافع الفرد لألداء في المجاالت كالمكاقؼ المختمفة، ك ك يقصد بيا مستكل قكة د

صعكبة المكقؼ، كيبدك قدر الفعالية بصكرة أكضح عندما تككف المستكل تبعا لطبيعة أك 
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يمكف ف األفراد في تكقعات الفعالية، ك االختالفات بيياـ مرتبة كفقا لمستكل الصعكبة ك مال

طمب مستكل أداء شاؽ لكنيا تتىا بالمياـ البسيطة المتشابية، كمتكسطة الصعكبة، ك تحديد

ـ ال يقبمكف عمى مكاقؼ مع ارتفاع مستكل فعالية الذات لدل بعض األفراد فإنيفي معظميا، ك 

المعمكمات السابقة.  يرجع السبب في ذلؾ إلى تدني مستكل الخبرة ك التحدم، كقد 

 (40، ص1994)أبكىاشـ،

في ىذا الصدد أف طبيعة التحديات التى تكاجو الفعالية الذاتية يمكف  "باندكرايذكر"ك  

الجيد، كالدقة، كاإلنتاجية، كالتيديد،  بذؿ، مثؿ: اإلتقاف، ك الحكـ عمييا بمختاؼ الكسائؿ

ذاتي، فمف خالؿ التنظيـ الذاتي فالقضية لـ تعد أف فردا يمكف أف ينجز عمال التنظيـ الك 

بطريقة منظمة، فرد لديو الدافعية لينجز بنفسو ك معينا عف طريؽ الصدفة، ك لكف ىي أف ال

 (Bandura,1997,p197) داء.مكاجية مختمؼ حاالت العدكؿ عف األمف خالؿ 

يدة نذكر منيا: د يتبايف بتبايف عكامؿ عدكيرل الزيات أف قدر الفعالية لدل األفرا 

الميارة، مدل تحمؿ اإلجياد، مستكل الدقة، اإلنتاجية، مدل تحمؿ  مستكل اإلبداع أك

تقديره لذاتو يـ ىنا أف تعكس اعتقادات الفرد ك مف المضغكط، ك الضبط الذاتي المطمكب، ك ال

مؼ بو دائما ك ليس أحيانا. بأف لديو قدر مف الفعالية يمكنو مف أداء ما يككؿ إليو أك يك

 (491، ص2001)الزيات،

 العمومية:_2

كتعني انتقاؿ تكقعات الفعالية إلى مكاقؼ مشابية، فاألفراد غالبا ما يعممكف إحساسيـ  
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 بالفعالية في المكاقؼ المشابية لممكاقؼ التي يتعرضكف ليا. 

الت األنشطة أف العمكمية تتحدد مف خالؿ مجا "باندكرا" في ىذا الصدد يذكرك  

بعاد مثؿ: درجة المتسعة في مقابؿ المجاالت المحددة، كأنيا تختمؼ باختالؼ عدد مف األ

القدرات السمككية، كالمعرفية،  التي تعبر بيا عف اإلمكانيات أك الطرؽتشابو األنشطة، ك 

الشخص المتعمقة بالسمكؾ  الكجدانية، كمف خالؿ التفسيرات الكصفية لممكاقؼ، كخصائصك 

 جو.المك 

أف الفرد متيا لممكقؼ، ك مدل مالءأنيا تتحدد في ضكء خبرة الفرد ك  "باندكرا"يذكر ك  

كبر في مكاجية الخبرات بذؿ جيد أتفعة يمكنو المثابرة في العمؿ، ك الذم يمتمؾ تكقعات مر 

متيا ئمدل مالالذات تتحدد في ضكء خبرة الفرد ك يؤكد عمى أف قكة تكقعات فعالية الشاقة، ك 

 لممكقؼ. 

 :القوة أو الشدة_3

القدرة صية يعبر عف المثابرة العالمية ك أف قكة الشعكر بالفعالية الشخ "باندكرا ألبرت" بيف

المرتفعة التي تمكف مف اختيار األنشطة التي سكؼ تؤدل بنجاح، كما يذكر أيضا أنو في 

يحكمكف عمى ثقتيـ في أنيـ يستطيعكف أداء حالة التنظيـ الذاتي لمفعالية فإف الناس سكؼ 

 (28، ص2008النشاط بشكؿ منظـ مف خالؿ فترات زمنية محددة.) العتيبي،

فالمعتقدات الضعيفة عف الفعالية تجعؿ الفرد أكثر قابمية لمػتأثر بما يالحظو مثؿ مالحظة 
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 فرد يفشؿ في أداء ميمة ما أك يككف أداؤه ضعيفا فييا. 

ليذا فقد بركف في مكاجية األداء الضعيؼ، ك قكة االعتقاد بفعالية ذكاتيـ يثاك لكف األفراد مع 

قؼ، يحصؿ طالباف عمى درجة ضعيفة في مادة ما، أحدىما أكثر قدرة عمى مكاجية المك 

 اآلخر أقؿ قدرة، فعالية الذات لديو منخفضة.فعالية الذات لديو مرتفعة، ك 

 (133، ص2000)الشعراكم،

عمؽ الفعالية الذاتية، بمعنى قدرة أكشدة أك عد إلى عمؽ اإلحساس با البك يشير أيضا ىذ

األنشطة المتنكعة مكضكع القياس، ك فرد أف بإمكانو القياـ بالمياـ ك اإلعتقاد أك إدراؾ ال

 يندرج بعد القكة أك الشدة عمى متصؿ ما بيف قكم جدا إلى ضعيؼ جدا.

 (510، ص2001) الزيات،

 "ة الذات عند "ألبرت باندكرا:شكؿ يبيف أبعاد فعالي01شكؿ

 

 

 

 

 ـــــ مصادر الفعالية الذاتية:4

 الفعالية

 

 لعموميةا

 القوة

 أبعاد الفاعمية الذاتية  

ء األدا  
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 اقترح " ألبرت باندكرا " أربعة مصادر لفعالية الذات يستطيع الفرد أف يكتسبيا مف خالليا:

يعد ىذا المصدر األكثر تأثيرا في الفعالية الذاتية لدل الفرد ألنو ك  اإلنجازات األدائية :_1

بينما  عمى الخبرات التي يمتمكيا الشخص، فالنجاح عادة يرفع تكقعات الفعالية يعتمد أساسا

تأثير اإلخفاؽ عمى بية لمفعالية مرتبطة باإلخفاؽ، ك المظاىر السماإلخفاؽ المتكرر يخفضيا ك 

تعزيز فعالية الذات يقكد مي لمخبرات ك الشكؿ الكالشخصية يعتمد جزئيا عمى الكقت ك الفعالية 

اإلنجازات األدائية يمكف نقميا بعدة طرؽ مف خالؿ ي المكاقؼ األخرل ك إلى التعميـ ف

النمذجة المشتركة حيث تعمؿ عمى تعزيز اإلحساس بفعالية الذات لدل الفرد، كأف األشخاص 

كف إلى يتجيالصعبة ك  الذيف لدييـ إحساس منخفض بالفعالية الذاتية يبتعدكف عف المياـ

عمى العكس مقدرة ضعيفة في تحقيؽ أىدافيـ، ك  يمتمككفإدراكيا كتيديدات شخصية ك 

المياـ الصعبة كنكع مف  األشخاص الذيف لدييـ احساس مرتفع بالفعالية الذاتية يعتبركف

لدييـ سرعة في استرداد االحساس بفعالية ع مجيكداتيـ في المكاقؼ الصعبة ك ترتفالتحدم ك 

الثقة كفعالية الذات  ى كجكد عالقة سببية بيفالذات عقب االخفاؽ، كيؤكد ذلؾ عم

ف االنجازات األدائية، فالمستكيات المرتفعة مف الفعالية تالـز المستكيات المرتفعة مك 

االنجازات االدائية السابقة ليا تأثيرات كبيرة عمى فعالية الذات اإلنجازات االدائية فالخبرات ك 

 خاصة تمؾ التي تحقؽ لمفرد فييا النجاح.الفرد، ك  لدل

كدليؿ عمى فعاليتيـ  األدائية" أف األفراد الذيف يعتمدكف عمى إنجازاتيـ كترل "مادككس 

العادة  ىي تختمؼ فيكميارات الحكـ الذاتي ك  الذاتية يستخدمكف مصادر أخرل لممعمكمات،
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 نجازات المستقبمية لمفرد.ات أفضؿ لمتنبؤ باإلعندما تصبح فعالية الذعف االنجازات السابقة، ك 

كىي الخبرات غير المباشرة  كيعنى ىذا المصدر التعمـ بالمالحظة،الخبرات البديمة: _2

كيرل "باندكرا " أف األفراد ال يثقكف في نمكذج الخبرة  كالمعمكمات التى تصدر مف اآلخريف،

لذلؾ فإف الكثير مف ك  كمصدر أساسي لممعمكمات فيما يتعمؽ بمستكل فعالية الذات،

يمكف لمخبرات ك  ية أداء اآلخريف لألنشطة الصعبة،رؤ ، ك التكقعات تنشؽ مف الخبرات البديمة

الرغبة في التقدـ ك المثابرة كمقارنة ك  البديمة أف تنتج تكقعات مرتفعة عف طريؽ المالحظة،

 القدرات الذاتية بالنسبة لقدرات اآلخريف.

أك رؤية أشخاص يؤدكف  ،ذات يتأثر جزئيا بالخبرات البديمةأف تقدير فعالية ال كيضيؼ

خريف فإف عرض ؼ المككنات المدركة في مالحظة اآلبالرغـ مف ضعك  ،حبنجاالنشاط 

التنبؤ باألحداث البيئية. قؿ المعمكمات حكؿ فعالية الذات ك النماذج المشابية يمكنيا أف تن

 (83-81، ص ص2009)المشيخي، 

يرل "باندكرا" أف اإلقناع المفظي يستخدمو األشخاص عمى شكؿ كاسع  اإلقناع المفظي:_3

قة تبادلية بيف يستطيعكف انجازه، كأنو تكجد عال ع الثقة فيما يممككنو مف ميارات كمام

الميارات التي يمتمكيا في رفع مستكل الفعالية الشخصية ك األداء الناجح اإلقناع المفظي ك 

 الفرد.  

تي يبذؿ فييا الفرد الفي المكاقؼ الشائكة بصفة عامة، ك تظير  االستثارة االنفعالية:_4

الخبرات كتقييـ المعمكمات فيما يتعمؽ كد جبار كتعتمد عمى المكاقؼ كتقييـ المعمكمات ك مجي
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تؤثر عمييا، فاألشخاص ر رئيسي لمعمكمات فعالية الذات ك بالكفاءة الشخصية، كىي مصد

ترتبط االستثارة بعدة متغيرات فيزيكلكجية في تقييـ فاعميتيـ، ك يعتمدكف جزئيا عمى االستثارة ال

   ل االستثارة، الدافعية المدركة لالستثارة االنفعالية، طبيعة العمؿ.ىي: مستك 

 (247-246، ص ص 1986)جابر، 

_أىمية الفعالية الذاتية:7  

لقد اشار باندكرا إلى االىمية التي تكتسبيا الفعالية الذاتية، كذلؾ باعتبارىا عامال كسيطا في  

شخص في التغمب عمى الميمات اعديؿ السمكؾ، ك مؤشرا عمى التكقعات حكؿ قدرة ال

الصعبة كأدائيا بصكرة ناجحة كالتخطيط ليا بصكرة كاقعية متمثمة في االدراؾ لحجـ القدرات 

الذاتية التي تمكنو مف تنفيذ سمكؾ معيف بصكرة سمبية مع مشاعر القمؽ كاالكتئاب كالقيمة 

عرفي مع الميكؿ الذاتية المنخفضة، في حيف لدييا ارتباط سمبي أيضا عمى المستكل الم

(56، ص2011التشاؤمية كالتقميؿ مف قيمة الذات.   )أبك أسعد،   

 كيجيب كاليف عف السؤاؿ التالي: لماذا تعتبر الفعالية الذاتية ميمة؟

 كحسبو ألنيا تساىـ في عمميات التنظيـ الذاتي مف حيث أنيا تؤثر عمى:

.األىداؼأ_ مستكل   

 ب_ متابعة األىداؼ المكضكعة سابقا.

_ مستكل استجابات المتعمـ لمفشؿ.ج  
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 د_ كضع األىداؼ لكي تناسب مستكل تقدير الذات.

 ق_ أىمية ك مستكل المعايير المكلدة ذاتيا.

 ك_ التعزيزات التي يالقييا المتعمـ المطابقة لمعاييره.

 ك تظير اىمية الفعالية الذاتية أيضا في:

ستطيعكف فعمو.أ_ تعد مؤشرا لتكقعات األفراد لما يتصكركف أنيـ ي  

 ب_ تعد عالجا مناسبا لبعض األمراض النفسية مثؿ القمؽ كالفكبيا كالحصر.

 ج_ تعد تقنية مف تقنيات تعديؿ السمكؾ.

 د_ تعد حافزا مقكيا لمتحصبؿ الدراسي.

 ق_ تعد مؤشرا ميما لمتكجيو الدراسي كالميني.

مؽ.ك_ تعد مف اآلليات الدفاعية السكية ضد االكتئاب كالتكتر كالق  

 (307، ص2005)قطامي، 

 ــــــ خصائص الفعالية الذاتية:5

 ىنالؾ خصائص عامة لمفعالية الذاتية، كىي:

  مكانياتو.لمعتقدات كالمعمكمات عف مستكيات الفرد ك امجمكعة األحكاـ ك  ا 
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 .ثقة الفرد في النجاح في أداء عمؿ ما 

 ية باإلضافة إلى تكافر كجكد قدر مف اإلستطاعة سكاء أكانت فسيكلكجية أك عقمية أك نفس

 الدافعية في المكاقؼ.

 ىي ليست سمة ثابتة أك مستقرة في السمكؾ الشخصي فيي مجمكعة مف األحكاـ ال 

لكف أيضا بالحكـ عمى ما يستطيع انجازه كأنيا نتاج تتصؿ بما ينجزه الشخص فقط ك 

 لمقدرة الشخصية.

 التنبؤ.لدافعية الذاتية ترتبط بالتكقع ك إف ا 

 صعكبة المكقؼ، كمية الجيد المبذكؿ،  الية الذاتية بالعديد مف العكامؿ مثؿ:تتحدد الفع

 مدل مثابرة الفرد.

  إف الفعالية الذاتية ليست مجرد إدراؾ أك تكقع فقط، كلكنيا يجب أف تترجـ إلى جيد مف

 أجؿ تحقيؽ النتائج المرغكب فييا.

التطكير، ك ذلؾ جابية لمتمنية ك لية الذاتية اإليكىذه الخصائص يمكف مف خالليا إخضاع الفعا

 (Cynthia et Bobko, 1994, p364).بزيادة التعرض لمخبرات المناسبة

الذيف ميز ذكم فعالية الذات المرتفعة ك ك يرل "ألبرت باندكرا " أف ىنالؾ خصائص عامة ت

 لدييـ إيماف قكم في قدراتيـ كىي:

 .مستكل عاؿ مف الثقة بالنفس 

 .قدر عاؿ مف المسؤكلية 



الفعالية الذاتية.                 الفصل الثاني                                                              

 

37 
 

 قدرة فائقة عمى التكاصؿ مع اآلخريف.ارات اجتماعية عالية ك مي 

 .مثابرة عالية في مكاجية العقبات التي تكاجييـ 

 .طاقة عالية 

 .مستكل طمكح مرتفع 

 .يعزكف الفشؿ لمجيد غير الكافي 

 .يتصفكف بالتفاؤؿ 

 .التخطيط لممستقبؿ 

 .القدرة عمى تحمؿ الضغكط 

 خفضة ىي كاآلتي:بينما سمات ذكم الفعالية الذاتية المن

 .يستسممكف بسرعة 

 .لدييـ طمكحات منخفضة 

 .ييكلكف المياـ المطمكبة 

 .ينشغمكف بنقائصيـ 

 .يركزكف عمى النتائج الفاشمة 

  االكتئاب.ػ يقعكف بسيكلة ضحايا لإلجياد ك 

 (.يفركف مف المياـ الصعبةBandura,1997,p38.) 

 خالصة:
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الية الذاتية يتضح أف الفعالية مف خالؿ العرض السابؽ لمجانب النظرم في الفع 

كمفيـك معرفي يسيـ في تغيير  1977الذاتية تطكيف نظرم كضعو " ألبرت باف دكرا " 

السمكؾ، ك تكمف ماىية الفعالية الذاتية في القدرة لمتخطيط المنظـ لدل الفرد، كتحديد 

دارتو، كأف الفعمناسبة ال سيما في تنظيـ الكقت ك األىداؼ ككضع اآلليات ال ذاتية ليا الية الا 

 نجاح األداء.دكر كبير في اإلنجاز ك 

قد تـ في ىذا الفصؿ عرض مفيـك الفعالية الذاتية الذم يعد مف أىـ مفاىيـ عمـ ك  

النفس الحديث، كما تـ التطرؽ إلى نظرية الفعالية الذاتية لػػ "ألبرت باندكرا" التي اشتقت 

قامت عمييا الفرضية،  التيـ االفتراضات تـ تقديك  االجتماعيةف النظرية المعرفية حسبو م

القكة أك الشدة، يمييا مصادر العمكمية ك كما تـ عرض أبعاد الفعالية الذاتية: قدر الفاعمية، 

 االستثارة االنفعالية.خبرات البديمة، اإلقناع المفظي ك الفعالية الذاتية: اإلنجازات األدائية، ال

الذاتية، كالتي يمكف مف خالليا إخضاع في نياية الفصؿ تـ عرض خصائص الفعالية  

كم الفعالية د ذاالتطكير، مع ذكر بعض خصائص األفر لية الذاتية اإليجابية لمتنمية ك الفعا

 فراد ذكم الفعالية الذاتية المنخفضة.الذاتية المرتفعة ك األ

امتالكيـ  تزيد مفلذاتية دكر كبير في تحسيف ثقة األفراد بقدراتيـ، ك إف لمفعالية ا

الشخصية، مما ينعكس إيجابا عمى إحساسيـ كالنفسية ك  االجتماعيةمخبرات ك الميارات ل

 .رفع األداءؤكلية تجاه مجتمعاتيـ، كزيادة دافعية األفراد لتحسيف كتطكير ك بالمس
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 تمييد : 

ىذا يرجع إلى اىتماـ كبير كشيد بحكثا مستمرة ك كع األداء الكظيفي لقد القى مكض

تحقيؽ يسعى أيضا إلى ك  ،سيمة الكحيدة لتحقيؽ أىداؼ العمؿإذ أنو يعتبر الك  ،الغةأىميتو الب

القادريف عمى تحمؿ المسؤكليات  كال يتـ ذلؾ إال عف طريؽ أيدم العامميف ،األىداؼ المسطرة

 تأدية المياـ المككمة إلييـ عمى أكمؿ كجو.ك 

كمحدداتو  ،اصرهإلى تعريؼ األداء كأىميتو كعن سنتطرؽالفصؿ كمف خالؿ ىذا 

ىذا ما سنراه بنكع مف التفصيؿ في ىذا الفصؿ الخاص باألداء ك  ،كالعكامؿ المؤثرة فيو

 الكظيفي.  
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 ــــ مفيوم األداء الوظيفي: 1

 ـــ تعريف األداء: 1ـــ 1

 كتأدية لو مف حقو : أم قضيتو.  ،كىك مؤدم لألمانة مف غيره ،: أدل تأدية لغة 

 (38ص، 2004)المربع، 

 : السمكؾ ك  اإلنجاز: "أم أنو مجمكعداء ىك ذلؾ التفاعؿ بيف السمكؾ ك األ اصطالحا

 عمى أف تككف ىذه النتائج قابمة لمقياس". ،النتائج التى حققت معا

القياـ بالمياـ كأعباء الكظيفة مف المسؤكليات ك  :الناحية اإلدارية فيعرؼ عمى أنو أما مف 

 ".المدربض أداؤه مف العامؿ الكؼء ك المفرك الكاجبات كفقا لممعدؿ 

 (46، ص2014)شرايطية، 

يحتؿ مكانة خاصة داخؿ أم حيث  ،فيـك األداء بكؿ مف سمكؾ الفرد كالمنظمةيرتبط م

ذلؾ عمى مستكل الفرد ك لنيائي لمحصمة كؿ النشاطات بيا ك يعتبر الناتج امنظمة ك 

 (71، ص2003المنظمة. )الغيبكم، 

_ أبعاد األداء:2_1    

مكف تناكؿ أبعاد األداء عمى أساس العمؿ كفؽ منظكر تحقيؽ مايمي في المنظمة:ي  

 _مدل خدمة العمالء كتقديـ أفضؿ الخدمات كالسمع ليـ.
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 _اعطاء العمؿ الجماعي األىمية التي يستحقيا.

 _تحقيؽ التكاصؿ الفعاؿ بيف العماؿ. 

 _التأكيد عمى التنكع كتشجيعو.

يجاد الحمكؿ الالزمة._السعي المتكاصؿ لتحميؿ المش كالت كا   

 _الحرص الكامؿ عمى بمكغ النتائج كمتابعتيا متابعة دقيقة كفعالة .

(148 144، ص ص 2016_تكفير بيئة سميمة ك آمنة )الكرخي،   

_ العوامل البيئية كعوائق االداء:3_1  

غـ مف اءه، كبالر دج نطاؽ كسيطرة الفرد كالتي يمكف أف تؤثر عمى أىنالؾ بعض العكامؿ خار 

نيا حقيقية ك بعض ىذه العكامؿ قد تؤخذ كأعذار إال أنيا يجب أف تؤخذ في االعتبار ألف أ

 مكجكدة فعال.

ا ىي:*كمف أكثر عكائؽ األداء شيكع  

.المتطمبات عمى كقت الفرد _ تصارع  

.كالتجييزات _ عدـ الكفاية في تسييالت العمؿ كالتركيبات  

.التاؼ كالحرارة كاإلضاءة كالضكضاء كترتيب اآلاالشر  خريف ك نمطنقص التعاكف مف اآل_  

.لألداءككف عائؽ كحتى الحظ يمكف أف ي _الكرديات  
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القدرة كاالتجاه.يجب النظر إلى ىذه العكامؿ البيئية عمى أنيا مؤثرة عمى الجيد ك _  

 تعريف األداء الوظيفي:_4_1

كيتمثؿ  ،د أك مؤسسةمف األفرايعرؼ األداء عمى أنو : سمكؾ عممي يؤديو فرد أك مجمكعة 

كتصرفات كحركات مقصكدة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة.    في األعماؿ

 (209،ص2005)حسف،

تاألداء الكظيفي إلى درجة تحقيؽ ك يشير  كىك يعكس  ،ماـ المياـ المككنة لكظيفة الفردا 

 يحدث لبس ك ك غالبا ما ،يشبع بيا الفرد متطمبات الكظيفة أك ،الكيفية التي يتحقؽ بيا

أما األداء فيقاس عمى أساس  ،فالجيد يشير إلى الطاقة المبذكلة ،تداخؿ بيف األداء كالجيد

 (207،ص 2003النتائج.   )سمطاف،

يتـ الحكـ عمى فعالية األفراد كالجماعات  حسب بربر فاألداء ىك : األساس الذم مف خاللو

 2000) بربر،ة. رل انجاز ىدؼ أك أىداؼ المؤسسيقصد بو مف زاكية أخك  ،كالمؤسسات

 (34،ص 

دراؾ الدكرك األداء الكظيفي يعبر عف األثر الصافي ل  ،جيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كا 

تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد.   كـ األداء يشير إلى درجة تحقيؽ ك كبالتالي فمفي ،المياـك  ا 

 (219،ص2003)سمطاف،

لكف الشخص كال يستخدـ ك  ى تحت إمكانيةكحسب "دكركف ك باركت" فإف األداء يمكف أف يبق
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 (.63، ص2014ال يعني بالضركرة ترجمة فعمية لمكانتو. )زريبي، 

 أىمية األداء الوظيفي: -2

إف اىتماـ أم منظمة بأداء مكظفييا يدفع بمسؤكلييا التخاذ جميع اإلجراءات كتكفير    

مطمكب يضمف استمرار  كامؿ الظركؼ لمرفع مف مستكل أداء عماليا كمرؤكسييا ألنو شيء

 كنجاح المنظمة، حيث أف لألداء أىمية كبيرة تكمف فيما يمي:

يعتبر األداء مقياس لقدرة المكظؼ عمى كظائؼ أخرل في المستقبؿ كىذا إذا ارتبط بكجكد 

أنظمة مكضكعية سميمة لقياس أداء المكظفيف فاألداء الفردم يصبح أحد العكامؿ األساسية 

ثير مف القرارات اإلدارية كالتي تتعمؽ ببعض األشياء اليامة في حياة كؿ التي يبنى عمييا الك

مكظؼ مثؿ الترقية كالنقؿ كلذلؾ يجب عمى كؿ مكظؼ أف يكجو اىتمامو لألداء في العمؿ 

 (.39، ص 2009)عبد الرحيـ،  الرتباطو بمستقبمو الكظيفي كتحسينو.

 أبعاد األداء الوظيفي: -3

 لألداء الكظيفي كىي كالتالي:يمكف أف نميز ثالث أبعاد 

 :تعبر عف مقدار الطاقة الجسمانية أك العقمية التي يبذليا الفرد  كمية الجيد المبذول

 خالؿ فترة زمنية معينة.

 :يعني مستكل بعض األنكاع مف األعماؿ كبالتالي ال يعطي أىمية  الجيد المبذول

النكعية لمجيد يـ بالجكدة ك م بيا األنشطة بؿ يتبالنسبة لمكمية أك الطريقة التي تؤد

 المبذكؿ.
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 :(220، ص2003ك يقصد بو األسمكب الذم تؤدل بيا األعماؿ. )سمطاف،  نمط األداء 

 عناصر األداء الوظيفي:-4

 يتككف األداء  مف مجمكعة مف العناصر أىميا:

  :كالمينية كالخمقية ،ت الفنيةالمياراك  ،تشمؿ المعارؼ العامةالمعرفة بمتطمبات الوظيفة 

 المجاالت المرتبطة بيا.في العامة لمكظيفة ك 

 :كما يمتمكو مف  ،دركو الفرد عف عممو الذم يقـك بوتتمثؿ في مدل ما يك  نوعية العمل

 تنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.كقدرة عمى التنظيـ ك  ،رغبة كميارات كبراعة

 :في الظركؼ المادية إنجازه  أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ كمية العمل المنجز

 االنجاز. ىذا سرعة كمقدار ،لمعمؿ

 :ؼ عمى تحمؿ المسؤكلية في قدرة المكظكتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ ك  المثابرة

التكجيو مف كمدل حاجة ىذا المكظؼ لإلرشاد ك  ،العمؿ كانجاز األعماؿ في كقتيا المحدد

 (38، ص2008قبؿ المشرفيف.)عكاشة، 

 ظيفي:محددات األداء الو -5

 نجد أف محددات األداء الكظيفي تتحدد فيما يمي:

العقمية التي يبذليا الفرد ألداء ميامو فبمقدار ما يكثؼ الفرد الطاقة الجسمانية ك  الجيد:_1

 جيده بمقدار ما يعكس ذلؾ درجة فعاليتو ألداء األعماؿ.
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القدرات ال ىي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الكظيفة بحيث أف ىذه  القدرات:_2

 تتغير كال تتبدؿ عبر فترة زمنية قصيرة.

كده في ف يكجو جير إلى االتجاه الذم يعتقد الفرد أنو يجب أيشي الميمة:_إدراك الدور أو 3

السمطات التي يعتقد الفرد بأىميتيا في أداء ميامو بتكجيو العمؿ مف خاللو كتقكـ األنشطة ك 

 (.76، ص2003ىذا االتجاه. )سمطاف، 

 ت تحديد معدالت األداء وخصائصو:_خطوا6

ىناؾ مجمكعة مف الخطكات الكاجب اتباعيا لتحديد معدالت األداء كما أنيا تمتاز 

 بخصائص معينة نذكرىا فيما يمي:

_ خطوات تحديد معدالت األداء:1_3  

 يمكف حصر أىـ خطكات كاجب اتباعيا لتحديد معدالت األداء فيما يمي:

قيقيا من التقييم وتتمثل في:_ تحديد األىداف المطموب تح  

تتعمؽ بالمنظمة كالعامميف كالمجتمع عمى المدل البعيد.          أىداف استراتيجية:  

تتعمؽ بالمكافاة كالجزاءات كالترقيات. أىداف ادارية:  

تتعمؽ بتعريؼ الفرد بنقاط القكة ك الضعؼ كاإلمكانيات الشخصية التي أىداف تنموية: 

اتو ك زيادة انتاجيتو.تساعده في تنمية ميار   
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نعني بذلؾ تقسيـ _ تحديد الفئات التي سيتم تقييم ادائيم والمقاالت المناسبة لكل فئة: 

كتصنيؼ االفراد الى مجمكعات ليتـ تقييـ ادائيـ كفؽ معايير محددة، مثال الجكدة في العمؿ، 

 سرعة العمؿ، االتقاف، التعاكف كغيرىا....

يجب أف التككف أقؿ أك أعمى مف الجيد د استخداميا: _ تحديد عدد المعدالت و ترشي

 المقبكؿ لقياس الظاىرة المطمكبة ك تحديد األىداؼ المنشكدة.

: كذلؾ بمراعاة الكظيفة كنكعية األعماؿ _ تحديد وزن كل معدل من المعدالت المستخدمة

 كأىمية كؿ منيا.

ـ باالعتماد عمى مقياس : مف أجؿ الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج نقك _بيان منيجية التطبيق

 (222، ص2011رقمي أك كصفي أك نسبي أك أبجدم.     )عبد المطمب، 

 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي: -7

،حيث كة إذ يصعب تحديد كؿ ىذه العكامؿالمتشابد بالعديد مف العكامؿ المختمفة ك يتأثر األفرا

االجتماعية أك الحياة عمكما ال تؤثر في تكاد ال تكجد ظاىرة في الحياة االقتصادية أك الحياة 

 األداء.

لى جانب تعدد ك  العكامؿ  كذالمؤثرة عمى األداء يؤثر الزماف كالمكاف ك اختالؼ العكامؿ اكا 

ء كأخرل مف ىنا يتضح أنو تكجد عكامؿ تؤدم إلى رفع األداك  ،الفيزيائية عمى الفرد كأدائو

 ما:يمكف حصرىا في نكعيف أساسييف ىتؤدم إلى خفضو ك 
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 :تتككف مف مجمكعة متعددة مف العكامؿ نذكر منيا العوامل الداخمية: -1-6

يشكؿ أىـ مكرد في المؤسسة فنمك المؤسسة مرىكف بمدل استقطابيا  العنصر البشري :_1

االنسجاـ في الجماعة كمدل قدرتيا عمى كمعارفيا ك  ،لعناصر بشرية متميزة في مياراتيا

ية تنمك  العمؿ عمى إيجادلتي تعطييا لمتنمية كتطكير مكاردىا ك ل العناية ابمدتعاكنيا معيا ك 

 أداء أفضؿ.الدافع لدييا لبذؿ جيد أكبر ك 

رقابة جميع المكارد إلدارة مسؤكلية كبيرة في تخطيط كتنظيـ كتنسيؽ كقيادة ك إف ل اإلدارة :_2

ر عمى جميع األنشطة في فيي بذلؾ تؤث ،ف نطاؽ مسؤكليتيا كسيطرتياالتي تقع ضم

 منو فيي مسؤكلة  بنسبة كبيرة عمى زيادة معدالت األداء داخؿ المؤسسة.المؤسسة ك 

متخصصات عمى العماؿ المسؤكليات كفقا ليشمؿ عمى تكزيع كتحديد المياـ ك  التنظيم :_3

مكانياتيـ الخاصة.ياراتيـ ك أم تقسيـ العمؿ عمييـ كفؽ م ،داخؿ المؤسسة  ا 

حداث التغييرات الإف درجة التنظيـ ك  ، الزمة كفقا لممستجدات الجديدة في نظـ كأساليب العمؿا 

لذا يجب أف  ،دريب مف شأنو أف يؤثر عمى األداءالتكالتكظيؼ كمنظكمة الحكافز كالتنمية ك 

 تككف لكؿ مؤسسة مركنة في التنظيـ بشكؿ تجعمو قابال لمتغيير كفؽ المستجدات.

يشغمو الفرد كمقدار فرص النمك  كتشير إلى أىمية الكظيفة كالمنصب الذمبيئة العمل : _4

حيث كمما زادت درجة تكافؽ الفرد ككظيفتو أدل إلى زيادة دافعيتو  ،كالترقية المتاحة أمامو

 كحبو لعممو ككالئو لمؤسستو.



 الفصل الثالث  األداء الىظيفي
 

49 
 

ة مف اآلالت كالمعدات ككسائؿ االتصاؿ إف العكامؿ التكنكلكجي العوامل الفنية : -2-6

العامؿ عمى عمـ كال يكفي ىذا بؿ يجب أف يككف  ،الجيد ر تأثيرا كبيرا عمى األداءغيرىا تؤثك 

 (.286، ص1993عمؿ ىذه الكسائؿ. )حسف، بكيفية استخداـ ك 
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 خالصة:

مف خالؿ عرض ىذا الفصؿ أمكننا أف نستخمص أف األداء الكظيفي مف أىـ كأبرز العكامؿ 

مختمؼ  كينيا مف مكاجيةتمالتي تضمف لممنظمات البقاء كيحقؽ ليا الميزة التنافسية ك 

الخارجية سكاء كانت ىذه المؤسسات خاصة أك عامة خدماتية أك تحديات البيئة الداخمية ك 

 إنتاجية.

عاده : كمية الجيد ذكر أبلفصؿ إلى تعريؼ األداء الكظيفي ك كقد تـ التطرؽ في ىذا ا

بمتطمبات الكظيفة، يفي : المعرفة كعناصر األداء الكظ ،نمط األداء ،الجيد المبذكؿ ،المبذكؿ

 األداء الكظيفي:التطرؽ أيضا لمحددات  كتـ ،كمية العمؿ المنجز كالمثابرة ،نكعية العمؿ

دراؾ الدكر أك المياـ.القدرات ك  ،الجيد  ا 

نكعيف أساسييف :  حصرىا فيؿ المؤثرة في األداء الكظيفي ك كفي األخير تـ التطرؽ لمعكام

 عكامؿ فنية. عكامؿ داخمية ك 
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 الفصل الرابع:
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 

 تمييد.
 .منيج الدراسة-1
 .حدود الدراسة-2
 .مجتمع وعينة الدراسة-3
 .أدوات جمع البيانات-4

 األساليب اإلحصائية.-5

 خالصة.
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 تمييد: -

في ىذه اتبعو الباحثيناقش في ىذا الفصؿ الحدكد الجغرافية لمدراسة، منيج الدراسة الذم 

 األساليب اإلحصائيةراسة، كما يستعرض أداة الدراسة ك الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الد

 التي تـ جمعيا. المعمكماتالمستخدمة في معالجة البيانات ك 
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 منيج الدراسة -1

نحف في كلذلؾ ك  ،يصعب دراستيااف الظكاىر اإلجتماعية كاإلنسانية معقدة كمرنة ك  

كعة مف الخطكات الدقيقة كاإلجراءات صدد دراستنا ىذه كجب عمينا استعماؿ مجم

حتيا عف طريؽ منيج لى نتائج يمكف تعميميا ك التأكد مف صالمكضكعية، قصد الكصكؿ إ

ىك مجمكع اإلجراءات كالخطكات الدقيقة المتبناة مف موريس أنجرس" : نتبعو كما يعرفو "

 ."أجؿ الكصكؿ إلى نتيجة

فقد ، تفرض المنيج المناسب لمدراسةك انطالقا مف ككف مشكمة البحث ىي التي تحدد ك 

"عالقة بيف الفعالية الذم ينص عمى:  في بحثنا االرتباطي ارتأينا تبني المنيج الكصفي

، كسنتناكلو بالكصؼ الذاتية كاألداء الكظيفي لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية كساؿ بكصيد"

ؾ تقنيات المنيج الكصفي مف كصؼ كعرض كترتيب كتنسيؽ الكيفي متبعيف في ذلالكمي ك 

 النتائج.لى كتنظيـ كربط العالقة كتحميؿ كتفسير كتركيب لمكصكؿ إ

رة عف كصؼ لمظاىرة كىك طريقة مف طرؽ التفسير عبا المنيج الكصفي ىكك 

 (93،ص2016) قادة، .لى األىداؼ المحددةؿ بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الكصكؿ إالتحميك 

ي يتبعيا الباحث بغية الخطكات التأيضا عمى أنو مجمكعة مف العمميات ك  كيعرؼ

يؽ كيساعد الباحث لطر ذا ىك الذم يحدد اكبالتالي فالمنيج ضركرم لمبحث إ ،تحقيؽ بحثو

 (119،ص2002)زركاتي، .فركض البحثفي ضبط إبعاد المساعي كأسئمة البحث ك 
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العالقات بيف الظكاىر كيعرؼ المنيج الكصفي بأنو المنيج الذم ييتـ بدراسة 

كذلؾ االرتباطات باطات الداخمية في ىذه الظكاىر ك التعمؽ فييا لمعرفة االرتكتحميميا ك 

 ( 19خرل.)عبيدات ،د س، صظكاىر األنيا كبيف الالخارجية بي

طبيعة مكضكع الدراسة نظرا ل فضؿاأل ىك االرتباطي المنيج الكصفيمما سبؽ ذكره ك 

ية يتـ كفقا ليا تحديد الفرضيات، كيمكف اختيار الفرضيات لى خطة ميدانالذم يحتاج إ

لتحميؿ حصائية التي تسمح بالمعطيات البحث كعمى أساس المعالجة اإلالتساؤالت كفقا ك 

 اقتراح حمكؿ ليا.لخركج بالنتائج النيائية لمبحث ك التعميؽ عمييا ثـ االتفسيرم لتمؾ المعطيات ك 

 حدود الدراسة _2

 المكاني المجال: 

 المؤسسة االستشفائية "كسال بوصيد".

،  -رأس الكاد-ة إلى القطاع الصحيفتحت كعيادة متعددة الخدمات تابع 1996عاـ 

 مصمحة أشعة.صمحة كالدة ك م استعجاالت،ككانت تحكم عمى مصمحة 

قتضى بممف أجؿ مشركع مؤسسة استشفائية،  تـ إعادة ترميـ المؤسسة 2013في سنة 

الذم يحدد  .2012جانفي  15لػػػ المكافؽ،  1433صفر  21قرار كزارم مشترؾ المؤرخ في:

لجكارية  سسات العمكمية لمصحة امعايير تصنيؼ المؤسسات العمكمية االستشفائية ك المؤ 

برج -كتصنؼ المؤسسة العمكمية اإلستشفائية "كساؿ بكصيد" برج الغدير تصنيفيا، ك 

 في الصنؼ "ج". -بكعريريج
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 :المجال البشري 

شممت ىذه الدراسة عماؿ المؤسسة االستشفائية "كساؿ بكصيد"، مف مختمؼ الجنسيف 

 كالرتب...

 :المجال الزماني 

 .2019/2020السنة الدراسية: تمت ىذه الدراسة في 

 :مجتمع وعينة الدراسة -3

  :مجتمع الدراسة 

التي يراد منيا الحصكؿ االحصائية المعرفة بصكرة كاضحة ك ىك مجمكعة مف الكحدات 

 (138،ص2008) العزاكم،.عمى معمكمات

يعرؼ أيضا بأنو يشمؿ جميع عناصر كمفردات المشكمة أك الظاىرة قيد ك 

 (137،ص2000)عمياف،.الدراسة

جميع عماؿ المؤسسة االستشفائية كساؿ بكصيد  ىذه الدراسة مجتمع البحث في ك يتمثؿ

 عامؿ. 126كالذم يبمغ عددىـ 

 :عينة الدراسة 

ىي جزء مف المجتمع الذم تجرم عميو الدراسة يختارىا الباحث إلجراء دراستو عمييا كفؽ 

 (161،ص2007قكاعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيال صحيحا.) العزاكم،
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 ،)األطباءاالستشفائية كساؿ بكصيد ثؿ عينة الدراسة في عماؿ المؤسسة تتمك 

 رجاؿ األمف.....(. ،عماؿ الصيانة ،اإلدارييف

، كلقد تـ اإلعتماد عمى ىذا فراد مجتمع البحثالشامؿ أل حصرتـ اإلعتماد عمى أسمكب ال

 عامال .126 جميع أفراد المجتمع كالبالغ عددىـ يتككف مف دراسةال عينةف ب ألسمك األ

 أدوات جمع البيانات: -4

ذلؾ ألف الباحث يقكـ بجمع المادة ه المرحمة مف أىـ مراحؿ الدراسة، ك تعتبر ىذ

تي يستعمؿ في ذلؾ مجمكعة مف األدكات كالنية عف الظاىرة المراد دراستيا ك العممية الميدا

 لذلؾ لقد اعتمدنا عمى :تتالءـ مع طبيعة مكضكع البحث، 

ـ(، ترجمة الدكتكر سامر، 1995)فارتسر يميمكش جيركز : اعداد الذات _ مقياس فعالية1

 ـ(.1997جميؿ رضكاف )

يتألؼ المقياس الحالي مف عشرة بنكد، يطمب مف المفحكص االستجابة كفؽ تدريج 

(، كتتراكح مدة 40_10رباعي: )ال، نادرا، غالبا، دائما(، تتراكح مجمكع الدرجات بيف )

 جماعية.  بصكرة فردية أك( دقائؽ 10_5تطبيقو مف)

 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 صدؽ االتساؽ الداخمي: ك  اعتمد الباحث عمى الصدؽ الظاىرم  الصدق: -4-1-1

  :لمتحقؽ مف صدؽ البنكد كصالحيتيا في قياس ما كضعت لقياسو الصدق الظاىري

مى مجمكعة مف عرض أداة الدراسة ع كمدل مالئمتيا لمبيئة الجزائرية، قاـ الباحثاف ب
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إلبداء مالحظاتيـ كآرائيـ حكؿ شمكلية محاكرىا، ككفاية بنكدىا، األساتذة في التخصص 

 .كمدل انتسابيا إليو كدقة ككضكح كؿ بند

 صدق االتساق الداخمي: 

لمتأكد أيضا مف صدؽ االستبياف تـ المجكء إلى طريقة االتساؽ الداخمي كالتي تعبر عف 

عامؿ ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليو، حيث ارتباط الدرجة التقديرية لم

يتحقؽ صدؽ االتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بند بالبعد الذم 

 ينتمي إليو.

كباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف كاالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

(spss) لنتائج التالية:لى اتكصمنا إ 

 

 ( يوضح صدق االتساق الداخمي لمبنود 01الجدول رقم )

معامؿ االرتباط  رقـ البند

 بيرسكف

 الداللة اإلحصائية مستكل الداللة

 داؿ 0.000 *0.53 1

 داؿ 0.000 **0.43 2

 داؿ 0.000 **0.52 3

 داؿ 0.000 **0.52 4
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 داؿ 0.000 **0.52 5

 داؿ 0.000 **0.50 6

 داؿ 0.000 **0.59 7

 داؿ 0.000 **0.52 8

 داؿ 0.000 **0.59 9

 داؿ 0.000 **0.60 10

( يتضح أف معامؿ االرتباط لجميع البنكد 01مف خالؿ ما تـ عرضو في الجدكؿ رقـ )   

 (، كبيذا يعتبر المقياس صادؽ لما كضع لقياسو.99) 0.01داؿ المستكل 

اس ثبػػػػات االسػػػػتبياف عمػػػػى معامػػػػؿ ثبػػػػات لقػػػػد اعتمػػػػد الباحثػػػػاف فػػػػي قيػػػػالثبــــات:  -4-1-2

تػػػػػػـ حسػػػػػػابو باالسػػػػػػتعانة ألفػػػػػا كركنبػػػػػػاخ لقيػػػػػػاس مػػػػػػدل االتسػػػػػػاؽ الػػػػػػداخمي لبنػػػػػػكد االسػػػػػػتبياف، ك 

نالحػػػػػػظ أف قيمػػػػػة معامػػػػػػؿ ألفػػػػػا كركنبػػػػػػاخ لممقيػػػػػاس مرتفعػػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػػت ، SPSSببرنػػػػػامج 

 كىي قيمة مقبكلة تدؿ عمى ثبات أداة الدراسة كصالحيتيا لجمع البيانات. 0.72

 محمد سالمنة. إعداد:  مقياس األداء الوظيفي_ 2

تـ مناقشة كلقد  ،الباحث محمد سالمنة في دراستوتـ استخداـ المقياس الذم صممو 

االستمارة مع المشرؼ كعرضيا عمى األساتذة المتخصصيف لتحكيميا كالتأكد مف صدقيا، 

حيث  ،النيائي ضبط االستمارة في شكميا خذ جميع المالحظات بعيف االعتبار تـكبعد أ

 عبارة. 15اشتممت عمى 
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 :الخصائص السيكومترية لممقياس 

 اعتمد الباحث عمى الصدؽ الظاىرم ك صدؽ االتساؽ الداخمي:  الصدق: -4-2-1

  :لمتحقؽ مف صدؽ البنكد كصالحيتيا في قياس ما كضعت لقياسو الصدق الظاىري

ة الدراسة عمى مجمكعة مف عرض أدا كمدل مالئمتيا لمبيئة الجزائرية، قاـ الباحثاف ب

إلبداء مالحظاتيـ كآرائيـ حكؿ شمكلية محاكرىا، ككفاية بنكدىا، األساتذة في التخصص 

 .كمدل انتسابيا إليو كدقة ككضكح كؿ بند

لقػػػػػد اعتمػػػػػد الباحػػػػػث فػػػػػي قيػػػػػاس ثبػػػػػات االسػػػػػتبياف عمػػػػػى معامػػػػػؿ ثبػػػػػات الثبـــــات:  -4-2-2

تػػػػػػـ حسػػػػػػابو باالسػػػػػػتعانة االسػػػػػػتبياف، ك ألفػػػػػا كركنبػػػػػػاخ لقيػػػػػػاس مػػػػػػدل االتسػػػػػػاؽ الػػػػػػداخمي لبنػػػػػػكد 

نالحػػػػػػػظ أف قيمػػػػػػػة معامػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػا كركنبػػػػػػػاخ لممقيػػػػػػػاس مرتفعػػػػػػػة حيػػػػػػػث أف ، SPSSببرنػػػػػػػامج 

كىػػػػػػي قيمػػػػػػة مقبكلػػػػػػة تػػػػػػدؿ عمػػػػػػى ثبػػػػػػات أداة الدراسػػػػػػة كصػػػػػػالحيتيا  0.7قيمتيػػػػػػا أكبػػػػػػر مػػػػػػف 

 .لجمع البيانات

 _األساليب االحصائية :5

 .المتكسط الحسابي 

 .االنحراؼ المعيارم 

  تباط بيرسكف.معامؿ االر 

 .معامؿ ألفا كركنباخ 

 .النسب المئكية 

 ( اختبارT test.) 
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ة:خالص  

الدراسة، ككذا مف خالؿ ىذا الفصؿ بينا  الخطكات المنيجية التي يتبعيا الباحث في 

قمنا بعرض ىذه  تنظيميا، كـكات المستعممة في جمع البيانات ك األدتكضيح أىـ الطرؽ ك 

لى األساليب باإلضافة إ ،ضافة إلى حدكد الدراسة الجغرافيةاألدكات بالتفصيؿ كباإل

 اإلحصائية المستخدمة .
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 خاتمة:

إلى الكشؼ عف العالقة بيف الفعالية الذاتية كاألداء الكظيفي لدل  ىدفت الدراسة  

 عماؿ المؤسسة اإلستشفائية كساؿ بكصيد برج الغدير_برج بكعريريج.

انطالقا مف محتكل العمؿ كالمعمكمات التي تـ جمعيا عف المكضكع، كنظرا لتعذر ك 

نرجك أف يستفاد كباء كركنا حاليا  ة بسبب الظركؼ التي يشيدىا العالـالقياـ بالدراسة الميداني

 محتكل النظرم. ه الدراسة كلك مف المف ىذ
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 قائمة المراجع : -

 العربية :المراجع  -1

(: دليؿ المقاييس كاالختبارات النفسية كالتربكية، 2011أبك أسعد، أحمد عبد المطيؼ، ) (1

 ، عماف، األردف، مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.2، ط1ج

(:أثر التغذية الراجعة عمى الفعالية الذاتية، كمية التربية، 1994أبك ىاشـ السيد محمد،) (2

 اجستير.جامعة عيف الشمس، القاىرة، رسالة م

، األردف، 1(: الدافعية كالذكاء العاطفي، ط2006أبكرياش، حسيف، عبد الحؽ، زىرية، ) (3

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

، )تر:عالء 1(: نظريات الشخصية_االرتقاء، النمك، التنكع، ط2010آالف، ب، بياـ، ) (4

 الديف كفافي كآخركف(، عماف، األردف، دار الفكر ناشركف كمكزعكف.

،المؤسسة  2(:إدارة المكارد البشرية ككفاءة األداء التنظيمي،ط2000امؿ،)بربر ك (5

 الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف.

 (:نظريات الشخصية، دار النيضة العربية، القاىرة.1986جابر عبد الحميد، ) (6

درا (7 ؾ الجاسر البندرم عبد الرحمف: الذكاء االنفعالي كعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات كا 

القبكؿ كالرفض الكالدم لدل عينة مف طمبة كطالبات أـ القرل، كمية التربية، جامعة أـ 

 القرل، السعكدية، رسالة ماجستير.
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، الككيت: 2(: نظريات التعمـ، ج1990حجاج، عمي حسيف، ىنا، عطية حسيف، ) (8

 سمسمة كتب ثقافية كشيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كاآلداب. 

(:إدارة المكارد البشرية )نظرة مستقبيمة(، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2005حسف راكية،) (9

 مصر.

(:إدارة األفراد في منظكر كمي كالعالقات اإلنسانية، د/ط، دار 1993حسف ميدم،) (10

 مجدالكم، عماف، األردف.

، عماف، االردف، دار 1(: الذكاء االنفعالي، ط2013الخفاؼ، عباس ايماف، ) (11

 التكزيع.المناىج لمنشر ك 

(: دراسات في عمـ النفس المعرفي، د/ط، القاىرة، 2004الدردير عبد المنعـ أحمد،) (12

 عالـ الكتب.

(:  مناىج كأدكات البحث العممي في العمـك االجتماعية، 2002زركاتي رشيد، ) (13

 الجزائر.
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ر" ترجمة: الدكتكر كشفارتس "جيركزيميـالعامة لػػػ:مقياس فعالية الذات (: 01ممحق رقم )

 في صكرتو األكلية )قبؿ التعديؿ("سامر جميؿ رضكاف"  

 حياناأ غالبا نادرا ال البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
ما في طريؽ أسعى تحقيؽ ىدؼ _ عندما يقؼ شخص 1
ؿ المناسبة لتحقيؽ ليو فإني قادر عمى ايجاد الكسائإ

 مبتغام

    

_ إذا ما بذلت مف الجيد كفاية، فإنني سأنجح في حؿ 2
 المشكالت الصعبة.

    

     _ مف السيؿ عميا تحقيؽ أىدافي كنكايام.3
     .يؼ أتصرؼ مع المكاقؼ الغير متكقعة_ أعرؼ ك4
_ أعتقد بأني قادر عمى التعامؿ مع األحداث حتى لك 5

 .كانت مفاجئة لي
    

_ أتعامؿ مع الصعكبات في ىدكء ألني أستطيع دائما 6
 االعتماد عمى قدراتي الذاتية.

    

     _ ميما يحدث فإني أستطيع التعامؿ مع ذلؾ.7
     _ أجد حال لكؿ مشكمة تكاجيني.8
_ إذا ما كاجيني أمر جديد فإني أعرؼ كيفية التعامؿ 9

 معو.
    

ؿ كيفية التعامؿ مع _ أمتمؾ أفكارا متنكعة حك 10
 المشكالت التي تكاجيني.
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 في صكرتو األكلية  لمباحث: "سالمنة محمد" لكظيفيقياس األداء ام(: 02ممحق رقم )

 )دكف تعديؿ(

 
 الـعبـــــــارات

مكافؽ 
 بشدة

غير  مػكافؽ 
 متأكد

 )محايد(

غير 
 مػكافؽ

غير 
مكافؽ 
 إطالقا

 يحقؽ المرؤكسكف الذيف يعممكف تحت_1
 .سمطتي اإلنجازات المطمكبة

     

يقدـ المرؤكسكف أعماال إضافية عمى _2
 .األعماؿ المطمكبة

     

يساىـ المرؤكسكف في تقديـ اقتراحات _3
 .تزيد مف حجـ اإلنجاز

     

يحرص العماؿ عمى تحقيؽ مستكل _4
 .جكدة عالية

     

يعمؿ المرؤكسكف عمى تخفيض التكمفة  _5
 .مع تحقيؽ الجكدة

     

يقدـ المرؤكسكف اقتراحات لتحقيؽ جكدة _6
 .األداء المطمكبة

     

ينجز المرؤكسكف العمؿ في الكقت _7
 .المحدد

     

تتراكـ األعماؿ تحت مسؤليتي بشكؿ _8
 .كبير 

     

ينجز المرؤكسكف األعماؿ  المككمة ليـ  _9
 .في كقت أقؿ مف المخطط

     

ء يتعاكف المرؤكسكف  عمى  أدا_10
 .أعماليـ
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أىمية لمعمؿ  _يعطي المرؤكسكف11
 .الجماعي

     

يبادر المرؤكسكف لمعاكنة الرؤساء _12
 .كتسييؿ مياميـ

     

تتكرر حاالت الحضكر المتأخر ك _13
 .اإلنصراؼ المبكر

     

تعدد حاالت غياب المرؤكسكف عف _14
 .العمؿ

     

      .يمتـز المرؤكسكف بمظيرىـ العاـ_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


