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اأَلَداُء الوظيفى َوَصالََّقَتُه ِباْلَعَواِمِل اْلُخُمَسَة اْلُكْبَرى ِللشَّْخِصيَِّة َلَدى َصْيَنٍة ِمْن 
 موظفى اْلِقَطاَع اْلَعامَّ والخاص

      جيوان نبيل راشد

 البحح ملخص

شرصدو  بدف  يءظد  ةدؽ ةدؾعال لباظدام لب دام  لبرداص  لبف ل  ينددل هدف  لبحثدإ ىبدل لبف دل  لب علد  يندل ددءؽ لودلف لبدؾعوال  لب ؾلةدا لبرط د  لب  دل  بن      
( ةؾعادداو  ةؾعادد  طاباظددام لب ددام  لبراص  لددف ليفطددف  لبحا  دد  011لباددلب دددءؽ ةددؾعال لباظددام لب ددام  لبردداص ظددل لودلف لبددؾعوال   ذبددػ ينددل يءظدد    ؾ دد  ةددؽ  

 ؾجدف يعلد  دلف لبؾعوال  لامط  لب ؾلةا لبرط   لب  دل  بنشرصدو    لدف تعهدل  لبظفدامج ت د   لبطظهج لبؾصال لالر حاطل  لبطاارن  كطا لسفرفة  لبحا    ةؿواس لو
 صددامواو سددابح  دددءؽ لودلف دلبدد  ى صددامواو ةؾجحدد  دددءؽ لودلف لبددؾعوال  سددا ةددؽ لال ح ددال  لال افدداح ينددل لبر ددلم  لبطا ؾبودد    اغدد  لبضددطءل   دءظطددا  ؾجددف يعلدد  دلبدد  ى

  ؾجف ظل ب دلب  ى صامواو دءؽ ةفؾسظل درجا  ةؾعال لباظام لب ام  لبراص ظل لودلف لبؾعوال بصابح ةؾعال لباظام لبراص   كطالبؾعوال  لب صادو 

 

Abctract : 

The aim of the research is to identify the relationship between job performance and the big five factors of personality in 

a sample of public and private sector employees, and to identify the difference between public and private sector employees 

in job performance, on a sample consisting of (   ) male and female employees in the public and private sectors, and the 

researcher has approved The descriptive and comparative approach, the researcher also used the job performance measure 

and the list of the big five factors of personality, and the results showed that There is a positive statistically significant 

relationship between job performance and each of the extroversion, openness to experience, acceptability, and awakening of 

conscience, while there is a negative statistically significant relationship between job performance and neuroticism and There 

are statistically significant differences between the average grades of public and private sector employees in job performance 

for the benefit of private sector employees. 

 :ةــــاملكدم

 غل ةؾضؾم لودلف لبؾعواي طاهفطام 
طابغ   شهف طثؾثاو ة فطلم يؽ  نؾل بنطشكع  
لبطف نا  طاودلف لبؾعواي؛ ىذ ت   ي ف ل لبؾسءن  
لبؾ ءفم بفثاءق تهفل  لب طا ظضعو يؽ ت   
ي  ل يؽ ة فؾ  لبفافم لبثضاري  لاللفصادي 
  بجطوع لبف ل لبطفافة   لبظاةو  ينل  ف سؾلف

 ةازلب  لبطظغطا   حثإ يؽ ؾوادل  جفيفم يؽ 
طل ق ىيادم  صطوؼ ـواكنها   ةثا ال ها إلشللك 
لب اةنءؽ ظءها ظي  ضع لب واسا  طصؾرم تك ل  
 لسفثفث   غام  ناا  لبجؾدم  لدففلم  ؾلظز 
جفيفم بنجهؾد لبالدي   لبجطاعو  لبطنطؾس   
 ةئا  لوسابءب لوخل  لبفي  لسز ينل  ثاءق 

   ل فم هي  ث ءؽ لودلف   اصل لب كللن   غاي
4002115.) 

 ؾواس  تك ل ةؽ ةفغءل آخل   هذه 
ة أب  ةظظؿو  ون  جاح ت  ظشا تي  ةظغط  

ي فطف طابفرج  لو بل ينل تدلف ةؾعاءها.  لبالد 
 ءظطا  ؾظل ب  لبفؾصوف لبصثوح بنطهام لبفي 
ُي نف دها ثؼ جهؾد لبفلغءب  ةاؾةا  لب طا 

لبط ظؾ   ةؽ تجؾر  ؾوادم  لعو  ظإ   لبطادي    
يفهوأ ودلف يطن  طظل ا  ىيجادو    ةؽ ثؼ يصحح 
ةؽ لبضل ري ةفاط   هذل لبالد   اءوط  طصا  
ة فطلم  ةظفغط   لوةل لبذ  ي هؼ ظل  طكءؽ 
لإلدلرم بط ؤ بو  لبثكؼ لبطؾضؾيي ينل ساافم 

 (.0102100لبالد ظي يطن   سطءلم لوطلش  
  ؾن طاب عل  دءؽ لب ؾلةا  لف لهفؼ لبحا

لبرط   لب  ل  بنشرصو   لودلف لبؾعواي  ىذ 
ت ها لفة  ىطار يطا ةظغؼ بطفظنحا  
لبشرصو  لبطل حظ  طابطكا   لبؾعوؽو    ل ضح 
تن بها  ظ واا  يفيفم ظي لبطؤس ا  لبفلبؾ   
 لبطظغطا  لبطرفنا   سابطظغطا  لبرفةو  

  لإل فاجو .
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 جملــــــة كليــــــــة اآلداب

 (٘: ٜٕٓٓ، )عبج هللا دمحم لف ت ضح  
تن لودلف لبؾعواي يفأثل طاب طا  لبشرصو  
بنطؾعف  هل ةؽ تهؼ ةثفدل  لودلف لبؾعواي  
ظ طا  لبشرصو  لب ؾ    ؤثل ىيجادواو ينل 
جؾدم لودلف لبؾعواي ظفلظع ةؽ ة فؾله   ز ف 
ة فل لودلف   ظل لبطاادا ظإن لبشرصو  غءل 
 لب ؾ   طجطوع درجا ها  ؤثل سنحاو ينل جؾدم
لودلف لبؾعواي ظءهحط ة فؾ  لودلف لبؾعواي 

  سذبػ  هحط ة فال  لودلف .
 .ُمِصِلَلُة الدَِّراَسِة َوَتَساُؤَلاِتَوا

بال لودلف لبؾعواي لهفطام لب فيف ةؽ 
لبحا  ءؽ  لبطا ل ؽ ظي ةجاال  ةف فدم  لف 
تجطع لبطا ل ن تن لالهفطام طأدلف لبالد ظي 

عزة  يصا طابطؤس   لبطظغط   إيظام  لب ظاي  لب
ىبل تسطل تهفلظها   بظ و   لبثال    ل سا 
لبطظغطا  ىبل ى جاز تيطابها طكاافم  ظ ابو  
يابو   ذبػ ةؽ تجا لبؾصؾل ىبل  ثاءق 
لوهفل  لبفي  ؼ لبفرظوط بها ة حااو  سطا تن 
لبطؾرد لبحشل  هؾ لبذ  ي ظل بنطظغط  ةكا فها  

ي بن اةنءؽ ةؽ  بابفابي   لز تهطو  لودلف لبؾعوا
خعل  فامج   ظإن سان تدلمهؼ جءف ظ ال ظ ؾ  
 ي ظل بها ةكا   يابو  ضطؽ ت جح لبطؤس ا .

 ينل لبلغؼ ةؽ  ؾجو  لبحا  ؾن ظي 
ةجال لب نؾك لبفظغوطي جزفلو ةؽ لهفطاةهؼ 
بفرلس  لودلف لبؾعواي  رصف لب  ءل ةؽ 
لبفغءلل  ذل  لب عل    ىال ت   ةا زلل يؾجف 

 ثفيف  لضح بفنػ لبفغءلل   غطؾض  يفم
 بذبػ   فد  لبفرلسا   (.002104  اةليشل  

لبفي  ظا ب  لودلف لبؾعواي بنف ل  ينل 

ةكؾ ا    يعل  ططفغءلل  ةف فدم "كابظطأ ءظ  
لبظا و    لبضغؾل لبظا و    لبلضا لبؾعواي  
 تسابءب لبؿوادم   ةهارل  لب طا لبجطايي"  ة ا 

 ؛ مشى الديج،ٜٕٓٓ)إبراليم الرعب، درلس 
 Chandra ؛ٕٗٔٓ ؛ حدن السجحانى،ٖٕٔٓ

& Priyono,       ؛Imam,     

&Abas   ) هذل يفل ينل تهطو  ةاهؾم لودلف 
لبؾعواي بنالد ظل يطن  ينل لبط فؾ  لبراص 
 ةف   أثءله ينل لبطؤس ا  ينل لبط فؾ  

 لب ام.
  ةؽ خعل يلض لبفرلسا  لب اطا 

لودلف لبؾعواي  لب ؾلةا  لبفل  ظا ب  لب عل  دءؽ
ل ضح بنحا       لبرط   لب  ل  بنشرصو  ظاف

يعل    جؾد تن  فامج هذه لبفرلسا  ت ضث 
ةؾجح  دءؽ لودلف لبؾعواي  سا ةؽ لال ح اطو  
  اغ  لبضطءل ة ا درلس  

(Kornor&Nordvi,     ؛Waldman et 

al.,     ،)  ظي  ءؽ ت ضث   فامج درلس
(Smithikrai,    )  تن لال ح اطو  ةؽ

تظضا لبطظ ئا  طاودلف لبؾعواي  دءظطا سا   
 لب صادو  ةظحأ سن وا بألدلف لبؾعواي.

وفى ضهء ما سبق ُيسكن تحجيج مذكمة 
الجراسة فى محاولة اإلجابة عن التداؤالت 

 اآلتية:
ها  ؾجف يعل  دءؽ لودلف لبؾعواي  .0

 لب ؾلةا لبرط   لب  ل  بنشرصو  بف  
 ؟ يءظ  لبفرلس 

ها يؾجف ظل ب دءؽ ةؾعاي لباظام لب ام  .2
  لبراص ظل لودلف لبؾعواي ؟
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 َأِهَداُف الدَِّراَسِة.

 تهجف الجراسة الحالية إلى التعرف عمى :
لب عل  دءؽ لودلف لبؾعواي  لب ؾلةا لبرط    .0

 لب  ل  بنشرصو  بف  يءظ  لبفرلس .
لب ام  لبراص ظل  لبالب دءؽ ةؾعاي لباظام .2

 .يلودلف لبؾعوا
 َأَهمِّيَُّة الدَِّراَسِة

يثفا لودلف لبؾعواي ةكا   خاص  
دلخا لبطظغط  طايفحاره لبظا ج لبظهامي بجطوع 
لو شظ  ينل ة فؾ  لبالد  لبطظغط   لبف ب   
ذبػ تن لبطظغط  يفؾلف لسفطللرها  بااؤها ينل 
تدلف لب اةنءؽ   فؾلف  طءزها ينل  طءز تدلف 

 (.50402112  لب اةنءؽ ظءها  ت طف ةصظال 
 األهسية الشعرية: ( أ)
 فظا ل لبفرلس  لبثابو  ةاهؾةاو ةهطاو ظل  .0

ةجال ينؼ لبظاس   هؾ لودلف لبؾعواي لبذ  
يثفاج ىبل ىجللف لبطز ف ةؽ لبفرلسا  

 بنف ل  ينل ط و ف    ثفيف ةكؾ ا  .
ظل  –لن  لبفرلسا  خاص  لبفرلسا  لب لبو   .2

دلف لبفي  ظا ب  لو  - ف د لطعم لبحا    
لبؾعواي  يعلف  ططفغءلل  لبفرلس  لبثابو  
ةجفط    ةاار   طابفرلسا  لبفي لهفط  
طابلضا لبؾعواي  يعلف  ططفغءلل  لبفرلس  

 لبثابو .
 ؾجو  لالهفطام ىبل ط ض ةؾضؾيا  ينؼ  .0

لبظاس لبصظايي ساودلف لبؾعواي  ضغؾل 
 لب طا.

  طؽ تهطو  لبفرلس  لبثابو  تيضاو ظي لب ءظ   .5
 فظا بها لبفرلس   هل ةؾعاي لباظام لبفي 

لب ام  لبراص  لبذيؽ ُيط نؾن يطاد لبطجفطع 
 تساس  ظؾره   ظطءف   سطا تن لظام 
لبطؾعاءؽ ُي ف ةؽ تهؼ لظايا  لبطجفطع 
لبفي   هؼ طشكا س ءل ظي  افم  لزدهار 

 ةؤس ا  لبف ب .
 األهسية التطبيكية:  ( ب)
لف ُ  ال لبفرلس  يؽ  فامج   ايف ظي ىيفلد  .0

دللةج  فر  و  بفظطو  لودلف لبؾعواي بف  
 ةؾعاي لباظام لب ام  لبراص.

 أ ل تهطو  لبفرلس  تيضاو ةؽ  صطوؼ ةؿواس  .2
بألدلف لبؾعواي ظي لب ءئ  لبطصل     ءإ بؼ 

ةؿواس  –ظل  ف د لطعيها  – جف لبحا    
بألدلف لبؾعواي بف  ةؾعاي لباظام لب ام 

   .  لبراص ظل لبفرلسا  لبظا و  لبطصل 
  Job Performanceاألداء الهظيفي  .ٔ

ُ  ل  لبحا    لودلف لبؾعواي طأ   جهف 
لبالد لبط ذ ل إل جاز   ظاءذ ةهام  عواف   
 لةفعك  بنافرل   لبر لم لبعزة  بن طا 
  لال صال  لبفاايا ةع تيضاف لب طا.

 ُ   ل يظ  ىجللمواو طابفرج  لب نو  لبفي 
لودلف  يثصا ينءها لبطاثؾص ظي ةؿواس

 لبؾعواي لبط فرفم ظل لبفرلس  لبثابو .
 Bigالعهامل الخسدة الكبرى لمذخرية  .ٕ

Five Factors of Personality. 
 أخذ لبحا    دف ل ف سؾسفا  ةاكل  

 Costa & McCrae ,      بن ؾلةا )
 لبرط   لب  ل  بنشرصو  طأ ها  فضطؽ لآل ي0

0 ةاهؾم Neuroticismالعرابية  - أ
 ؾعو   هي0 لبانق يفضطؽ س  سطا  
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 جملــــــة كليــــــــة اآلداب

 كابرؾ    لبش ؾر طابهؼ   سلي   
لالسف ارم(   لبغضب  كابفؾ ل يظف 
لبف لض بإل حاطا (   لالكفئاب 
 كاال ؿحاض   لبفشاؤم   لبش ؾر 
طابضءق(   لال فظاعو   كاب جز يؽ 
ضحط لال فظايا  ت  لبفثكؼ ظءها(  
 لب فلمو   كابش ؾر طاب فلف  ثؾ 

رم  كض ف لآلخل ؽ(   سلي  لالسف ا
لبافرم ينل  ثطا لبضغؾل   لب جز  
 لبوأس   ظافلن لبافرم ينل ل راذ لللرل  

 صامح (.
ةاهؾم  :Extraversionاالنبداط  - ب

يفضطؽ س  سطا   هي0 لبطؾدم ت  
لبف ف  كابطءا بنصفلل    لبطؾدم(  
 لالجفطاعو   كابفؾج   ثؾ لإلثارم   ب 
لبثاع      ؾ ؽ يعلا  لجفطاعو (  

ءفي   كاب ا  طابظاس    ب  لبفؾس
لب وظلم   يفم لبفلدد(   لبظشال 
 كابش ؾر طابثءؾ     سلي  لبثلس   
 لال فظاعو    لال ظعب(   لبحثإ يؽ 
لإلثارم  كاب  ي  ثؾ لبطؾللف لبط ءلم(  
 لال ا اال  لإليجادو   كابش ؾر 

 طاب  ادم   لب هج   لبفااؤل   لبثب(.
 Openness toاالنفتاح عمى الخبرة  - ج

Experience0   هؾ ةاهؾم يضؼ سف
يظاصل  هي0 لبروال  ُ اصف ط  
 لو عم   لبظطؾ ا  لب فيفم   لبثوام 
لبطا ط  طابروال   لبفصؾرل  لباؾ  (  
 لبث اسو  لبجطابو   كاالهفطاةا  لباظو  

 لوددو (  لبطشايل  كابافرم ينل لبف  ءل 
يؽ لبطشايل  لال ا اال (   لوظ ال 

لبظشال    ب لبطغاةلم   كفجفيف 
 لالهفطام طابجفيف(  لوظ ار  كاال افاح 
لب اني    ب لبفجفيف   لالدف ار(   لبؿوؼ 
 كإيادم لبظغل ظي لبؿوؼ لالجفطاعو  
 لب واسو   لبفيظو    لبظضال ةؽ تجا 

 هذه لبؿوؼ(.
هي  :Agreeablenessالسقبهلية  - د

ياةا يضؼ س  سطا   هي0 لب ا  
بش ؾر طاب اافم(   كاب ا  طابظاس   ل

 لالسفااة   كاإلخعص   لبصلل    
 لبطحاشلم(   لإلي ار  تي  ب لآلخل ؽ  
 لبلغح  ظي ة ايف هؼ(   لإلذيان ت  
لبظاي   كاطع لبطشايل لب فلمو    لبفل ي 
ظي لبط اةن  ةع لآلخل ؽ(  لبفؾلضع  تي 
 جظب لبف  ل ينل لآلخل ؽ   يفم 

تي  تي لبصللم ة هؼ(   لاليففلل ظي لبل 
 لبفظام يؽ  اؾب لآلخل ؽ   ة ا ف هؼ(.

 :Conscientiousnessيقعة الزسير  - هـ
هي ياةا يفضطؽ يفدلو ةؽ لب طا   
هي0 لب اافم  تي لإلخعص لبذ  يطنو  
لبضطءل   لبفاءف طابؿوؼ لوخعؾو (  
 لب  ي  ثؾ لإل جاز  كاب ااح  
 لبظطؾح   لبط ادلم    ثفيف لوهفل (  

 كاالسفطللر ظي ى جاز   ضحط لبذل 
يطا د ن ةنا   إ جاز لويطال د ن 
 اج  ىبل  شجوع ةؽ لآلخل ؽ(   لبفأ ي 
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ت  لبل     كابفا ءل ظي لويطال ل ا 
 لبؿوام دها   لبثلص   لبثذر   لبفل ي(.

 ُ   ل يظها ىجللمواو طابفرج  لبفي يثصا 
ينءها لبطاثؾص ظي سا ياةا ةؽ يؾلةا لامط  

لب  ل  بنشرصو  لبط فرفة   لب ؾلةا لبرط  
 ظي لبفرلس  لبثابو .

 .ُحُدوُد الدَِّراَسِة

 تتحجد الجراسة بالحجود اآلتية:
0 ل ح   لبحا    لبطظهج السشهج الستبع .0

 لبؾصاي لالر حاطي  لبطاارن.
( 0011   ؾ   يءظ  لبفرلس  ةؽ  العيشة .2

ةؾعف  ةؾعا  طاباظام لب ام  ديؾلن يام 
لبط اشا  لبطثاظغ    لبفأةءظا    

لالجفطاعو (  لباظام لبراص ةؽ  شلس  
تد      شلس  ل صاال (  ظل ضؾف ذبػ 
ُيلجل ةلليام خصامص لب ءظ  ظل  اب  
  طوؼ  فامج لبفرلس   ظؤلدتدؾ ظب  آةال 

 (.054 2101صادب 
0  ؼ  ظ ءق ةاايوس لبفرلس  الحجود السكانية .0

ينل يءظ  ةؽ ةؾعاي لباظام لب ام 
ئا  لبثكؾةو   لبراص ظي ط ض لبهء

  لبشلسا  لبراص .
0  ؼ  ظ ءق تد ل  لبفرلس  الحجود الزمانية .5

ينل يءظ  ةؽ ةؾعاي لباظام لب ام 
-2102 لبراص  ذبػ ظي لب ام لبجاة ل 

2105. 
0  فثفد لبفرلس  طاود ل  لبط فرفة  األدوات .4

 ظءها   هل0 
 

 ةؿواس لودلف لبؾعواي  ىيفلد لبحا   ( . ( أ
لب  ل  بنشرصو  لامط  لب ؾلةا لبرط    ( ب

 ىيفلد0 سؾسفا  ةاكل    لجط 0 دفر 
    فيا0  صلم ةظصؾر  0992لو صاري  

2112.) 
 اإِلَطاَر النظرى ِللدَِّراَسِة

 .Job Performance اِلَأَداُء الوظيفى َأَواّل

يشغا لودلف لبؾعوال ةكا   ةهط  دلخا 
لبطظغطا  لبطرفنا  طايفحاره لبظا ج لبظهامل 

 ذبػ ينل ة فؾ  لبالد  و شظ بطثصن  جطوع ل
 لبطظغط    ءإ تن لبطظغط    ؾن تك ل لسفاللر 
 تطؾل طااف  ءؽ يكؾن تدلف تظللدها تدلف ةفطءزلو  
 لبالد دلخا لبطظغط  يظابب ةظ  سنؾك ة ءؽ 
  فؾلع ةظ  تدلف ة ءؽ ظل ضؾف ةفظنحا  
  لجحا   ة ئؾبوا  لبؾعوا  لبفل يشغنها  لبؿوام 

لر لبلمو و  سؾلف سا   تدلر   ططجطؾي  ةؽ لود  
 ( .0002100ل  ل  ا و   سطءلم لوطلش 

  َمْفُههَم اأْلََداِء الهظيفى (ٔ)
-ٖٚٗ: ٕٓٔٓفرج طه ،يل   

0"لبط فؾ  لبذ  يظجزه لبالد ( لودلف طأ  ٕٗٚ
ظ عو ظهؾ ةثصن  ةجطؾي  ةؽ لبطكؾ ا  
لوخل  ة ا لبجهف لبط ذ ل   إدرلك لبالد بظ و   

بغل   رل  لبالد  سطا   لبراص    ل لف د ره  
 ".لباءز ؿو  لبطثوظ 
 (ٚٚ: ٕٗٓٓراوية حدن ، يلظف   

ينل "ت   درج   ثاءق  إ طام لبطهام لبطكؾ   
بؾعوا  لبالد   هؾ ي كس لب وؽو  لبفل يثاق ت  

 يشحع دها لبالد ةفظنحا   عواف ". 



 

 811 

 0202يناير  – الجامن  والستون العدد

 

 جملــــــة كليــــــــة اآلداب

  (٘ٚ: ٕٜٜٔعمى الدمسى ،  ل    
جاز لبذ  يفثاق تن لودلف لبؾعوال هؾ "لإل 

 فوج  ةا ي ذب  لبالد ظل يطن  ةؽ ةجهؾد دف ل 
 ذهظل   بابفابل ظهؾ ل  كاس بطف   جاح لبالد 

 ت  ظشن  ظل  ثاءق لوهفل  لبطف نا  دؾعواف ".
 َداِء الهظيفى.َعَشاِصَر األَ  (ٕ)

يظظؾ  لودلف لبؾعوال ينل يظاصل ت  
ا ةكؾ ا  رمو و   ثفد لودلف لبا ال  غللو بف ره

لبطنطؾس ظل لبؾلؾ  ينل ة فؾ  لودلف 
بن اةنءؽ ظل دءئ  لب طا  بابفابل  ثفيف تظضا 

 لب  ا بعر ااف طأدلف لب اةنءؽ . 
 هظاك لب فيف ةؽ  جها  لبظغل 
لبطرفنا  بطكؾ ا   يظاصل لودلف لبؾعوال 

  ةظهؼ ةا ينل 0
: ٖٕٓٓ)عبج البارى درة ،لف ت ضح 

 ط ا ظل 0تن يظاصل لودلف لبؾعوال  ف (ٜٙ
0    ظل ةا بف  لبطؾعف  كفايات السهظف ( أ

ةؽ ة نؾةا   ةهارل   ل جاها   ؾوؼ   
 هل  ط ا خصامص  لوساسو  لبفل  ظفج 

 تدلف ظ االو ياؾم ط  ذبػ لبطؾعف .
0  شطا لبطهام  متطمبات العسل الهظيفية ( ب

 لبط ؤ بوا  ت  لود لر  لبطهارل   لبر لل  
   عوا  لبفل يفظن ها يطا ةؽ لويطال ت

 ةؽ لبؾعامف .
0   فضطؽ لب ؾلةا لبفلخنو   ( بيئة التشعيمج

وكن   لبفل  ؤثل ظل لودلف لبا ال بنفظغوؼ ـ 
 تهفلظ   ةؾلرده  ةلسزه لالسفلل وجل  لإلجللفل  
لبط فرفة     لب ؾلةا لبرارجو  ة ا لب ؾلةا 

لاللفصادي   لالجفطاعو   لبف ظؾبؾجو   لبثضار   
  و . لب واسو   لباا ؾ 

َداِت اأْلََداِء الهظيفى (ٖ)  . ُمَحجَّ
يفظنب  ثفيف ة فؾ  لودلف لبالد  
ة لظ  لب ؾلةا لبفل  ثفد هذل لبط فؾ   لبفاايا 
دءظهطا  غلل بف فد هذه لب ؾلةا  ص ؾب  ة لظ  
درج   أثءل سا ةظهطا ينل لودلف  لخفع  
 فامج لبفرلسا  لب اطا  لبفل  ظلل  بهذل 

بحا  ءؽ يؾلجهؾن يفم ص ؾبا  لبطؾضؾم   ظإن ل
ظل  ثفيف لب ؾلةا لبطؤثلم ينل لودلف  ةف  

وؼ  لبفاايا دءظهطا  0 2110 ي ف لبحار  ىدلـل
99). 

ة فؾ  لودلف لبؾعوال  فوج   يفثفد
 0بفاايا دءؽ ةجطؾي  ةؽ لب ؾلةا هلبطثصن  ل

0   ف ل ةؽ تهؼ  الجافعية فى العسل -0
لبطثفدل  لبطؤثلم ينل ة فؾ  لودلف 
لبؾعوال    ءإ تن لبفلظعو   ثفد ةف  
لسفرفلم لبالد بافرل   ظل لودلف لبذ  يثاا  
ظل لب طا  ؼحافر ةا  ز ف لبفلظعو  يز ف 
لبط فغا ةؽ  نػ لبافرل     ذبػ ون لفرل  
لبالد  ةا بفي  ةؽ خ لل   ةهارل    فر ب 
 ال يطكؽ تن يؤ ل ثطاره ىال ىذل سا   دلظعو  

لؾ      فأثل لبفلظعو  لبالد ودلف لب طا 
بن طا طاب فيف ةؽ لب ؾلةا ةظها 0 لبلضا 

 لبؾعوال   لالبفزلم لبؾعوال .
0 ب ا ى  ان لب فيف ةؽ  القجرة عمى العسل -2

لبافرل   إن لخفنا  ظل  ؾيها ةؽ ظلد آلخل 
 كطا تن ط ض هذه لبافرل  ةؾر ث ظل 
 ءؽ تن لبح ض لآلخل ةكف ب ةؽ خعل 
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ثل لبافرم ظل لب طا لبر لم  لبططارس     فأ
طظ و   لبرصامص لبفيطؾغللؼو  بن اةا 
 ةظها 0لب طل  لبظؾم  لبط فؾ  لبف نوطل 

  لبثاب  لالجفطاعو    لبر لل  لب اطا  .
0  هل يؾلةا  ل حط طظ و    عهامل وظيفية -0

لب طا    ايف ظل  ؾلظق لبالد ةع  عواف  
  شطا 0 ةف   ظؾم لبطهارل  لبؾعوؽو    

بو  ظل تدلف لب طا    تهطو   ةف  لالسفاع
لبؾلجحا  لبفل ياؾم دها لب اةا   ةف   ؾلظل 

 لبفغذي  لبللج     ة لظ   فامج لب طا .
0  هل يؾلةا  ف نق طاب ءئ   عهامل تشعيسية -5

لبفلخنو  بنطظغط    لبفل  شطا 0 تهفل  
لبطظغط   ةف   ؾلظاها ةع تهفل  لب اةنءؽ  

ايا   ؾوؼ لبطظغط    ظاساها ةع ؾوؼ جط
لب طا   ت طال لبؿوادم  لإلشلل     غؼ 

  اةل  لوجؾر  لبثؾلظز    غؼ لبففر ب
 (. 20-021 2104يشل   

 اِلَعَواِمُل اِلُخُمَسَة اِلُلِبَرى ِللصَِّخِصيَِّة.

يفطءز لبطجفطع لبثفيإ طأ   ةجفطع دلمؼ 
 ةؽ ثؼ سان ينل لإل  ان لبذ  يعوش  لبفغءل

تن يف نؼ سوف طصا  ةؾصؾب  ظل عل   ةفغءلم 
ي فجءب بها   ؾلجهها طظل ا   ثاق ب    وااو 

  رفنف لو طال  شرصواو  لجفطاعواو سنوطاو 
لب نؾسو  لبفل  صفر يؽ لبالد لخفعظا  لضثا 
بنغاي  ط  ب لخفع  لبطؾللف لبفل ي فجءب بها 

ظال ط ض لبطؾللف لالجفطاعو  ة ع لف  
  ظل ي فجءب بها طأن ي  ل يؽ  ا   طاب عم

سفجاط  لبطاضن  هل ةؾللف تخل  لف   ؾن لال
 .(050 0994 ةصظال ظهطل  تن يغا صاةفا

ْخِريَّةِ  (ٔ)  .َتْعِريَف اْلَعَهاِمِل اْلُخُسَدَة اْلُكْبَرى ِلمذَّ
 Neuroticism( N)الُعرابية  - أ

هي لبصا  لبطجلدم لبفل   لبُ صادو 
 هؾ   لبُ صاب Neuroses طءز لويصح  

بنشرص  لب ءظو  ثاب لب  ت لبثؿواي لالضظللب
 لب صادو  ط ف ينل لبطل ا    لبفرجا  لبطكل ب 

  لبفانب  رد لال ا ابي لب حا  يفم ىبل  شءل
 هذل ظي لبطل ا ءؽ تن   لبطالل لال ا ابي بنا ا
 لسفجاطا هؼ ظي لبطحابغ  ىبل يطءنؾن  لبح ف

 لبثاب  ىبل لب ؾدم ظي ص ؾب  لال ا ابو    بفيهؼ
 ي فت طف لال ا ابو    لبر ل طا ةل رهؼ ط ف لب ؾ  
 (.0095 0952 لبرابق 

 : Extraversion (E)االنبداط  - ب
 لبط ايلم هي ل وا او  لال ح اطو    ف
 هذل ش  و   ضاؤل ةؽ لبلغؼ ينل لالجفطاعو  
 تن طط ظل ((      ,Zuckerman لبطصظنح
طابنءؽ   لبش ؾر لبطفغءل  طاال ا ال يفطءز لبطظح ط
 ي فت طف   لبثلسو  ارم لبطه   لب اد  لبذساف
 (. 205-204 :0952 لبرابق 

 Openness toاالنفتاح عمى الخبرة  -ج

Experience  (O) 
كوؽو   ىبل لبر لم ينل لال افاح يشءل

  ظااو   ت شظفهؼ تظ ارهؼ لإلدلرم تصثاب  غءءل
 لسفجاط   ةف  .لبجفيفم لبطؾللف ت  بألظ ار
 ة فؾ ا  ت  لبجفيفم  لبالد بألظ ار   ا ا

 طابروال    فصف  لوظللد بف  لب انو  لبطل   
 ةف  يشطا كطا  لإلدفلم  لالسفظعم    ب
 .((         ,Digman بنف نوؼ لبالد ل افاح
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 Agreeableness (A) السقبهلية  -د 
 ,Digmanديجسان يلظها 

طأ ها ةصظنح ةل حط ط فد  ((   -        
   لبف هف كاإلي ار  ةؽ لبرصال لإل  ا و 0

 ظيتةا  لبؾجفل ي لبفيؼ   لالهفطام طاآلخل ؽ 
 .لبظل  لوخل لب فلمو   لبغءلم  لبعةحاالم

 :Conscientiousnessيقعة الزسير -هـ
 ياغ   ؿوس لبفي لبظطؾذجو  لب طا  ىن

 لبفأثءل   لبفطكؽ لبظغام : ظي  فط ا لبضطءل
 بفر  لبرابق  لبف ا ن  ت طف ي ف  لب ا 

 (.9 0 0999 لو صاري 
: ِدَراَساٌت َتَناَوَلِت اأَلَداَء الَوِظيِفيَّ َوَعَلاَقُتُى وَّاّلَأ

  .ِبالَعَواِمِل اخَلِمَسِة الُلِبَرى ِللصَِّخِصيَِّة
 Hertz) "هيرتز ودونهفان"تجل  

&Donovan,      درلس  هفظ  ىبل )
لبف ل  ينل لب عل  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

بف  يءظ    ذبػ لبؾعواي بنشرصو   لودلف 
لباظام لب ام.  ةؾعاي( ةؽ 001  ؾ   ةؽ  

لسفرفم لبحا  ان ةؿواس لب ؾلةا لبرط   لب  ل  
 .لبؾعوايبنشرصو   ةؿواس لودلف 

ت    ؾجف يعل   أوضحت نتائج الجراسة
دلب  ى صامواو ةؾجح  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

   سان ياغ  لبضطءل لبؾعوايبنشرصو   لودلف 
 .لبؾعوايةا لر حاطاو طاودلف تك ل لب ؾل

درلس   (    ,Balck  "بالك" تجل  
هفظ  ىبل لبف ل  ينل لب عل  دءؽ لب ؾلةا 

   لودلف لبؾعوايلبرط   لب  ل  بنشرصو  
( طابحاو ةؽ 255 ذبػ بف  يءظ    ؾ   ةؽ  

كنو  لبشلط  لبطن و  دظءؾزبظفل. لسفرفم لبحا إ 

صو  ةؿواس لب ؾلةا لبرط   لب  ل  بنشر
 .لبؾعواي ةؿواس لودلف 

ت    ؾجف يعل   أوضحت نتائج الجراسة
لبؾعواي  سا دلب  ى صامواو ةؾجح  دءؽ لودلف 

 .ةؽ ياغ  لبضطءل  لال افاح ينل لبر لم 
 "والجمان وآخرون " تجل  

(Waldman et al.,    )  درلس  هفظ  ىبل
ة لظ  لب عل  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

 ذبػ بف  يءظ   لبؾعواي لف بنشرصو   لود
( طابحاو جاةعواو. لسفرفم 042  ؾ   ةؽ  

لبحا  ؾن ةؿواس لب ؾلةا لبرط   لب  ل  
 .لبؾعوايبنشرصو   ةؿواس لودلف 

ت    ؾجف يعل   أوضحت نتائج الجراسة
 سا  لبؾعوايدلب  ى صاموا ةؾجح  دءؽ لودلف 

 ةؽ لال ح اطو    اغ  لبضطءل.
 "هردفيكهرنهر ون"كطا تجل  

(Kornor&Nordvi,    )  درلس  هفظ  ىبل
لبف ل  ينل لب عل  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

يءظ   بف  ذبػ  لبؾعواي بنشرصو   لودلف 
 لف   لبظل  ج ظي( ةفيللو 019  ؾ   ةؽ  

لسفرفم لبحا  ان ةؿواس لب ؾلةا لبرط   لب  ل  
 .لبؾعوايلودلف  بنشرصو   ةؿواس

ت    ؾجف يعل   اسةأوضحت نتائج الجر 
دلب  ى صامواو ةؾجح  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

 تن لال ح اطو   لبؾعواي بنشرصو   لودلف 
طاودلف   لبطظ ئا  اغ  لبضطءل ةؽ تظضا 

 .لبؾعواي
آخرون"  و شدكى" جل  كطا ت

(Ceschi et al.,      ) درلس  هفظ  ىبل
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  لبف ل  ينل لب عل  دءؽ لب ؾلةا لبرط   لب  ل 
   لبفظ ؤ ططف  ىسهام لبؾعوايبنشرصو   لودلف 

لودلف  ظيلب ؾلةا لبرط   لب  ل  بنشرصو  
 ظي   لبف ل  ينل لبال ب دءؽ لب اةنءؽ لبؾعواي
ةؽ   ف ؾن     ذبػ بف  يءظ لبؾعواي لودلف 

لسفرفم لبحا  ؾن  ( ةفيللو 20   ياةعو  (011 
ةؿواس لب ؾلةا لبرط   لب  ل  بنشرصو  

 .لبؾعوايلودلف   ةؿواس
ت    ؾجف يعل   أوضحت نتائج الجراسة

لودلف لبؾعوال  سا  دلب  ى صاموا ةؾجح  دءؽ
   تن لال افاح ينل لبر لم   اغ  لبضطءل  ةؽ

كا ةؽ ياغ  لبضطءل  لبطا ؾبو   لال افاح ينل 
  سطا ت   لبؾعوايلبر لم ةؤشلل  جءفم بألدلف 

 طال لب ؾجف ظل ب ذل  دالب  ى صامو  دءؽ 
 .لبؾعوايلودلف  ظي  لبطفيل ؽ

 .اِلِمِنَوج اِلُمتََّبع فى الدَِّراَسةأواّل: 

 بذبػ ظإن لبطظهج لبطفحع الخفحار 
ظل ض لبفرلس  لبثابو  هؾ لبطظهج لبؾصال 
لالر حاطل  لبطاارن    ءإ يفؼ لبف ل  ينل 
لب عل  دءؽ لودلف لبؾعوال  سا ةؽ لب ؾلةا 

 .لبرط   لب  ل  بنشرصو 
 .َعِيَنة الدَِّراَسة وخصائصوا :اِنياَث

َراَسة (0  يف ؾن ةجفطع لبفرلس  ةؽ : ُمْجَتَسع الجِّ
ةؾعال لباظام لب ام  ديؾلن يام 
لبطثاظغ    لبفأةءظا   لبط اشا  

شلس  ل صاال    لالجفطاعو (  لبراص 
 شلس  تد   (.

 ف ؾن يءظ  لبفرلس   عيشة الجراسة: (2 
ةظهؼ  ( ةؾعااو  ةؾعا 011لوساسو  ةؽ  

( ةؾعااو   ةؾعا  ةؽ لباظام لب ام 41 
( ةؾعااو  ةؾعا  ةؽ 41 ،  لبراص

 لباظام لبراص.

 خرائص العيشة: (0 

0  ف ؾن إناث( –من حيث الشهع )ذكهر  ( ت 
( 41يءظ  لبفرلس  ةؽ  ءإ لبظؾم ةؽ  

( ةؾعا  ةؽ 41ةؾعااو ةؽ لبذسؾر   
 لإل اث.

 تهزيع أفراد العيشة من حيث القطاعات: ( ب 
( ةؾعااو 24بفرلس  ةؽ   ف ؾن يءظ  ل

( ةؾعا  ةؽ لباظام لب ام  ديؾلن 24  
يام لبطثاظغ   لبفأةءظا   لبط اشا  

( 24 ( ةؾعااو  24لالجفطاعو (   
ةؾعا  ةؽ لباظام لبراص  شلس  تد     

( 0شلس  ل صاال (    ؾضح جف ل  
 ؾز ع تظللد لب ءظ  ينل لباظام لب ام 

  لبراص.
 ( ٔججول )

 يشة عمى القطاع العام والخاص تهزيع أفراد الع

 القطاع           
 
 

 السفحهصهن 

 القطاع الخاص القطاع العام
السجسهع 

 الكمى
ديهان 
عام 

 السحافعة

التأميشات 
والسعاشات 
 االجتساعية

شركة 
 اتراالت

شركة 
 أدوية

 41 04 01 5 02 السهظفهن 
 41 00 05 09 9 السهظفات
مجسهع  

السهظفين من كل 
 قطاع

29 25 25 29 011 

 011 41 41 السجسهع الكمى

لبفط ءا لب وا ل  (0شكا  كطا يطكؽ يؾضح 
فؾز ع تظللد يءظ  لبفرلس  ينل لباظايءؽ د لبطف نق

 لب ام  لبراص
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( تهزيع أفراد عيشة الجراسة عمى ٔشكل )

 القطاعين العام والخاص
 ج( ةؽ  ءإ لب طل0  لل    تيطار يءظ  

سظ   ططفؾسط يطلي ( 49-24لبفرلس  ةا دءؽ  
( سظ   ل ثلل  ةعواري لفره 40,00لفره  

( لبطفؾسط 2(    ؾضح جف ل  5,0 
 لال ثلل  لبطعواري ويطار لبطؾعاؾن 

  لبطؾعاا   دالب  لبال ب دءظهطا.
 (ٕججول )

 الستهسط واالنحراف السعيارى ألعسار
 السهظفين والسهظفات وداللة الفروق بيشهسا  

الستهسط  ن السفحهصهن 
 الحدابى

 االنحراف
 السعيارى 

قيسة 
 "ت"

مدتهى 
 الجاللة

 9 ,50 00 ,21 41 مهظفهن 
 غءل دلب  05,1

 92,4 42,00 41 مهظفات

( ت   ال  ؾجف ظل ب 2يفضح ةؽ جف ل  
دلب  ى صامواو دءؽ لبطؾعاءؽ  لبطؾعاا  طابظ ح  
بن طل لبزةظل  ةطا ُيشءل ىبل   اظؤ تظللد لب ءظ  

 ظل لب طل لبزةظل.
 الجّا: األدوات املستخدمة يف الدراسة.ث

لسفرفة  لبحا    ةجطؾي  ةؽ لود ل  
لبفل  ظاسب تهفل  لبفرلس  لبثابو   ظل ضها. 

  ذبػ ساو ل0
 

 مكياس األداء الهظيفى "إعجاد الباحثة "  (ٔ)

ينل لبلغؼ ةؽ تن لبطكفح  لبظا و   زخل 
طاب فيف ةؽ لبطاايوس لبظا و  ىال تن  صءب 

 هفؼ طاودلف لبؾعوال لنءن    ةؽ  لبطاايوس لبفل
لبطع ظ تيضاو تن ط ض هذه لبطاايوس لف ُتجل  
ينل يءظا  ةفحايظ   دا  ثااظا  ةفظؾي   بذبػ 
س   لبحا    ىبل ىيفلد ةؿواس بألدلف لبؾعواي 

 بف  لبطؾعاءؽ.
 خطوات إعداد مكياس األداء الوظيفى .

 ثفيف لبهف  ةؽ لبطؿواس   ءإ ىن 
اس هؾ لبف ل  ينل لودلف لبهف  ةؽ لبطؿو

لبؾعوال بف  لبطؾعاءؽ   ةؽ  ءإ ةف  ة لظ  
لبطؾعاءؽ بافر هؼ ينل ى جاز يطنهؼ  لةفعكهؼ 
بنافرل   لبطهارل  لبعزة  بن طا   ثطنهؼ 

 . ا ن ةع لبزةعف  ل فللم لآلخل ؽلبط ؤ بو   لبف

لالطعم ينل لبفللث لبظا ل لب لبل 
وال    ذبػ  لوجظ ل ظل ةؾضؾم لودلف لبؾع

بفثفيف ةاهؾم ىجللمل بألدلف لبؾعوال    سذبػ 
  ثفيف ةكؾ ا  لودلف لبؾعوال .

لبفل تُيف  ظل  لالسفاادم ةؽ لبطاايوس
 0هذل لبطجال  ةظها

ةؿواس لودلف لبؾعوال ةؽ ىيفلد دمحم 
( دظفلو ةؾزي  22(   ف ؾن ةؽ  2114لبثلبل  

اخ ةظ‘ ينل ثعث  تط اد هل لبفلظعو    لبط لظ  
لب طا    لف  ؼ  اظءؽ هذل لبطؿواس ينل لب اةنءؽ 

 طإدلرم لبفظام لبطف ل طابل اض .

ةؿواس لودلف لبؾعوال ةؽ ىيفلد سا ةؽ 
 Porter & Lawler ,       ف ؾن ةؽ   )
تدلف  ( تسئن  ةؾزي  ينل ط فيؽ هطا  ؾعو 5 
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   لف  ؼ  اظءؽ لب طا   لبا ابو  ظل لب طا
 لباظام لب ام . لبطؿواس ينل لبطؾعاءؽ ظل

لسف وان لودلف لبؾعوال ةؽ ىيفلد ي ف هللا  –ج 
( دظفلو ةؾزي  59(   ف ؾن ةؽ  2119لب وابل  

ينل ثعث  تط اد هل لبط ادلم   دءئ  لب طا   
لبطهارم    لف  ؼ  اظءؽ هذل لبطؿواس ينل ضحال 

 لبشلط  ظل لبل اض .
ةؿواس لودلف لبؾعوال ةؽ ىيفلد ي ف هللا  –د 

(دظفلو    لف 04(   ف ؾن ةؽ  2109ظا ل  لباث
 ؼ  اظءظ  هذل لبطؿواس ينل تيضاف هءئ  

 لبففر س ظل ةصل  لب  ؾدي  .
 بؼ   ف ؽ لبحا    دهذه لبطاايوس    غللو 
ون ط ضها لف تيف ظل ثااظا  ةرفنا    تةا 
لبح ض لآلخل ظاف  ؼ ىيفلده بنضاطط . سطا تن 

رل  ط ض لبطاايوس  ثفؾ  ينل ط ض لبعحا
 لبفل ال  فظاسب ةع يءظ  لبفرلس  لبثابو  .

لاة  لبحا    طإيفلد لسفحا   ةافؾ    ؼ  .5
 ؾجءهها ىبل يءظ  ةؽ ةؾعال لباظام لب ام 
 لبراص   لف  ضطظ  لالسفحا   لوسئن  

 0  لبفابو 
ةؽ  جه   غلك ةا لبطاصؾد طاودلف   -ت 

 لبؾعوال ؟
ةؽ  جه   غلك سوف يطكؽ بنطؾعف  - ب

  فؾ  تدلفه ؟ة لظ  ة
 ؟ل جهؾدك ظل  ث ءؽ تدلمػ ظل لب طاةا ه-ج
 ؼ لللفم لالسف وا ا  ط ظاي  شفيفم   ُ      .4

لبف للرل   لبظ ب لبطئؾ   بجطوع لسفجاطا  
لبطاثؾصءؽ    ةؽ ثؼ لاة  لبحا    
طصواغ  ةجطؾي  ةؽ لبعحارل  صواغ  

ىجللمو  .  لف رلي  لبحا    ظل صواغ  
 بو  تن   ؾن سهن  لبعحارل  ظل صؾر ها لو

  لضث     ال  ثطا تك ل ةؽ ة ظل    تن 
 ؿوس ةا ُ ض   بؿواس  د ن غطؾض   
 تن ُ   ل يؽ  جها  لبظغل لبطرفنا     تن 

   ؾن لالسفجاط  ةاءفم  لصءلم .
ُيلض لبطؿواس ظل صؾر   لو بو  ينل  .9

ط ض لب ادم لبطثكطءؽ لبطفرصصءؽ ظل 
دالف ةجال ينؼ لبظاس  لبصث  لبظا و  بإل

طآرلمهؼ  ؾل صواغ  لبعحارل     ةف  
ةظاس فها بنطثؾر لبذ   ظفطل ىبو    سذبػ 
بنطاثؾصءؽ لبذيؽ سُوظ ق ينءهؼ لبطؿواس   
 لسفح اد لبعحارل  غءل لبطظاسح   لبطكلرم   
 سان ةؽ  فوج  لبفثكوؼ تن  ؼ طابا ا  ذ  

لبطكلرم  لبفل  ثطا تك ل ةؽ لبعحارل  
ض لبعحارل    سطا    إيادم صواغ  ط ة ظل

  ؼ دةج ط ض لبطثا ر .
)ب( الكفاءة الديكهمترية لسكياس األداء  

 الهظيفي.
  ؾ   يءظ  لبفرلس  لالسفظععو  
لبفلُ تجل   ينءها ة اةع  لب حا   لبصفب 

( 011بجطوع ةاايوس لبفرلس  لبثابو  ةؽ  
ةؾعف  ةؾعا   بهؼ  اس خصامص يءظ  

 لبفرلس  لبثابو .
 حداب صجق مكياس األداء الهظيفى. .ٔ

 صجق السحكسين ( أ

 ؼ يلض لبطؿواس ينل ةجطؾي  ةؽ 
لب ادم لبطثكطءؽ    ذبػ إلدفلف آرلمهؼ  ؾل ةف  
ةعمط  لبطؿواس ب ءظ  لبفرلس  لبثابو     ظل 
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ضؾف آرلمهؼ  ؼ   فيا صواغ  ط ض عحارل   
لبطؿواس   سطا ُتخذ  لبعحارل  لبفل  صن  

دف  ءؽ ظل لبطام  ةؽ  ينل   ح  ل ااب  افر
لبطثكطءؽ    ُ ذظ  لبعحارل  لبفل بؼ  ثصا 

 ينل هذه لبظ ح  ةؽ لال ااب .
 .ق الداخلى ملكياس األداء الوظيفىصدق االتسا

"ىن لال  اب لبفلخنل ي ظل ت ظا   فرفم 
ينل لةففلد لالخفحار لبط ءؽ دظؾدلو  ف ق لإلجاط  
ينءها و ها  ؿوس جطو ها لبؾعوا   ا ها   

 ة ظل ل  الها ت ها ال  فظالض دا  فاق ظل 
 ( .25002112ؾواسها بطا  ؿو   "  ظلج   

 لف  ؼ   اب لال  اب لبفلخنل بطؿواس 
لودلف لبؾعوال يؽ طل ق   اب ؾوؼ ة اةع  
لالر حال "ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف 
 لبفرج  لب نو  ينل لبُح ف    سذبػ   اب ؾوؼ 

ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ة اةع  لالر حال "
ينل لبُح ف  لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس لودلف 

( ؾوؼ "ر" دءؽ درج  0لبؾعوال    ُ ؾضح جف ل  
لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  ينل سا 

 ُط ف ةؽ تط اد ةؿواس لودلف لبؾعوال .
 ُبعج من أبعاد مكياس األداء الهظيفى عمى كل قيم "ر" بين درجة السفحهصين عمى البشج والجرجة الكمية: (ٖججول )

 دءئ  لب طا لبافرم لبفلظعو   ثؾ لب طا
 ؾوؼ"ر" رلؼ لب ظف ؾوؼ "ر" رلؼ لب ظف ؾوؼ "ر" رلؼ لب ظف

0 12,1 05 01,1** 29 02,1** 
2 59,1** 04 20,1* 01 59,1** 
0 41,1** 09 00,1 00 22,1* 
5 09,1** 02 00,1** 02 09,1** 
4 19,1 05 59,1** 00 05,1** 
9 91,1** 09 25,1** 05 50,1** 
2 45,1** 21 50,1** 04 50,1** 
5 29,1** 20 02,1** 09 50,1** 
9 45,1** 22 52,1** 02 55,1** 
01 05,1** 20 00,1** 05 09,1** 
00 20,1* 25 09,1** 09 42,1** 
02 02,1** 24 05,1** 51 09,1** 
00 55,1** 29 55,1** 50 09,1** 

 22 24,1*  
25 05,1** 

  1.14* دلل يظف ة فؾ  
  1.10** دلل يظف ة فؾ  
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( تن جطوع ؾوؼ 0يفضح ةؽ جف ل  

ة اةع  لالر حال "ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ 
ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  ينل لبُح ف لو ل 

طا يفل ؼو لبفلظعو   ثؾ لب طا ( دلب   ى صامواو   
   لف  لل     ؼ  ذظهطا بذل (  4   0لب ظفيؽ  

(    هل ؾوؼ  91,1 – 20,1ؾوؼ "ر" ةا دءؽ  
   10,1   14,1دلب  ى صامواو يظف ة فؾ  

 هذل يشءل ىبل ل  اب هذه لب ظؾد ةع لبُح ف لبذ  
 ُ ط ن  .

كطا تن جطوع ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 
دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  

بافرم( دلب  ى صامواو   ؼوطا ينل لبُح ف لب ا ل  ل
   لف  لل    ؾوؼ  لف  ؼ  ذظ ( 09يفل لب ظف  

(    هل ؾوؼ دلب  59,1 -20,1"ر" ةا دءؽ  
   هذل 10,1   14,1ى صامواو يظف ة فؾ  

 .لب ظؾد ةع لبُح ف لبذ  ُ ط ن  يشءل ىبل ل  اب هذه
كطا تن جطوع ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 

لب ظف  لبفرج  لب نو  دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل 
ينل لبُح ف لب ابإ  دءئ  لب طا ( دلب  ى صامواو   

(   42,1 -22,1 لف  لل    ؾوؼ "ر" ةا دءؽ  
   14,1 هل ؾوؼ دلب  ى صامواو يظف ة فؾ  

لب ظؾد ةع     هذل يشءل ىبل ل  اب هذه 10,1
 لبُح ف لبذ  ُ ط ن  .

 لف  ؼ   اب ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 
لبطاثؾصءؽ لب نو  ينل لبطثؾر  دءؽ درج 

 لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس لودلف لبؾعواي. 
( ؾوؼ ة اةع  لالر حال دءؽ 5 ُ ؾضح جف ل  

لبفرج  لب نو  ينل لبطثؾر  لبفرج  لب نو  ينل 
 ةؿواس لودلف لبؾعواي.

 (ٗججول )
قيم ُمعامالت االرتباط بين الجرجة الكمية عمى 

مكياس األداء والجرجة الكمية عمى  السحهر
 الهظيفى

الجرجة الكمية              
   الهظيفى لسكياس األداء

 أبعاد األداء الهظيفى
 قيم "ر"

 **24,1 الجافعية نحه العسل
 **50,1 القجرة

 **55,1 بيئة العسل
( تن جطوع ؾوؼ 5يفضح ةؽ جف ل  

ُة اةع  لالر حال "ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ 
و  ينل ةؿواس لودلف ينل لبطثؾر  لبفرج  لب ن

  ةطا 10,1لبؾعوال دلب  ى صامواو يظف ة فؾ  
يشءل ىبل تن هظاك ل  الاو دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ 
ينل لبطثؾر  لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس لودلف 

 لبؾعوال .

حداب ثبات درجات مكياس األداء  .ٔ
 الهظيفي.

 . Split-Halfالتجزئة الشرفية -
 لفلود ةؿواس درجا  ثحا    اب  ؼ
 هذه ظال  " لبظصؽو  لبفجزم  طل ق يؽ لبؾعوال
    صاءؽ ىبل لبطؿواس  جزم  يفؼ لبظل ا 
 ت ظا ت     صف كا ظل درج  ظلد كا  ُ  ظل

 صؾر ءؽ ىبل  ا ط  لبطؿواس  ظ ءق ط ف
 ينل لبطؿواس بفا وؼ تساس  تظضا.  ةف اظئفءؽ
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 لبطؤثلم لب ؾلةا ةؽ  انا  فل لبز جو  لبطالدل  
  لبطنا  لبف ب  لبجهف لبؾل  ة ا ظللدلو تدلف ظل
   اب  ؼ  لف( . 59002100  يعم تدؾ"  

 ة ادبفل طاسفرفلم لبظصؽو  طابفجزم  لب حا 
 .  جفطان دلل ن  - س ءلةان

 ب( معامل ألفا كرونباخ  .
 ؼ   اب ثحا  درجا  لبطؿواس تيضاو 
طاسفرفلم ة اةا تباا سل  حاخ .  ُ ؾضح جف ل 

حا  درجا  ةؿواس لودلف ( ؾوؼ ة اةع  ث5 
دلل ن    –لبؾعوال طاسفرفلم ة ادبفل س ءلةان 

  جفطان    ة اةا تباا سل  حاخ .
 ةؿواس درجا  ثحا  ة اةع  ؾوؼ: (٘ججول )
 لبظصؽو  لبفجزم  طاسفرفلم لبؾعوال لودلف

أبعاد مكياس األداء 
 الهظيفى

 التجزئة الشرفية
ألفا 

 كرونباخ
 معامل ارتباط

 -سبيرمان 
 براون 

معامل 
ارتباط  
 جتسان

 59,1 20,1 54,1 الجافعية نحه العسل
 45,1 90,1 50,1 القجرة

 49,1 94,1 55,1 بيئة العسل
الجرجة الكمية لسكياس 

 األداء الهظيفى 
90,1 52,1 44,1 

 

( تن ؾوؼ ة اةا 4يفضح ةؽ جف ل    
  دلل ن  ة اةا لر حال جفطان –ةان لر حال س ءل 
خ ُ  ف ؾوؼ ثحا  ةل ا     ةطا ُيظطئؽ  تباا سل  حا

لبحا    ىبل لسفرفلم هذل لبطؿواس ظل لبفرلس  
 لبثابو  .

)ج ( مكياس األداء الهظيفى فى صهرته 
 الشهائية.
يف ؾن ةؿواس لودلف لبؾعوال ظل صؾر      

( دظفلو  ظفرج  ث  ثعث  تط اد 05لبظهامو  ةؽ  

ءئ  ؾ لب طا   لبافرم     دهل 0 لبفلظعو   ث
 .لب طا

 Motivationالجافعية نحه العسل  - ٔ

towards work :   دظفلو 00يف ؾن لبُح ف ةؽ )
   01   9   5  2   9   5    0   2 هل  

(    ظل ط  لبحا    "هي  00   02   00
ةجطؾي  لبغل   لبفلخنو   لبرارجو  لبفي  ثلك 
لبالد ةؽ تجا ىيادم لبفؾلزن لبذي لخفا   ظابفلظع 

يشءل ىبل  زي  بنؾصؾل ىبل هف  ة ءؽ   دهذل 
 هذل لبهف  لف يكؾن ىرضاف  اجا  دلخنو  ت  
رغحا  خارجو   هل  شءل ىبل  اجا  لبالد 
لبفل ي  ل إلشحايها     لبجهف لبط ذ ل ةؽ 
لبالد ودلف لب طا  لبطؾللف لبفل يف اةا ة ها 
 ةف  سؾ ها ةؾل و  ت  ة اك   ال جاها     

 لال ضحال ظل لب طا   لبثضؾر  لبطؾلعح 
  ثطا لبط ئؾبو   لالبفزلم ظل لب طا  لبفل  
 لب لي   إ جاز لب طا ظل لبؾل  لبطثفد  لبجفي  

 .ب طا" لبفاا ل ظل ل

( 05يف ؾن لبُح ف ةؽ   Ability :   القجرة - ٕ
    21  09  05  02  04   05دظفلو  هل  

20   22   20    25   24  29  22  25 )
بحا    " هي ةا ي فظوع لبالد تن ياؾم    ظل ط  ل

ط  ظ ع تي ةا يطكؽ ى فاج  طظل ا  ةنطؾس  دظاف 
يني لبففر ب  لبطللن  لبف نؼ    هل  شءل ىبل 
ةف   طكؽ لبالد ظظوا ظل لودلف  تن يطفنػ 
لبطؾعف ة ا لبافرل   لبطهارل  سؾلف ط وعو  ت  

 ث ءؽ  -ةكف ح    لبفا ءل   ا لبطشكع  
لب طا  ث   – ظغوؼ لب طا  –ا  ساما لب ط

لبافرم ينل  – جلب  تسابءب جفيفم  –ضغط 
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 جيوان نبيل راشد

لبفرظوط  لبحثإ  لبفغءل  لإلدفلم      شطا 
لبط لظ  بنط نؾةا  لبعزة  بن طا  ةف   ضؾح 
لبف ر لب نؾك لب نطل لبذ  يفؾل   لآلخل ن   
لفرل  لبالد  خ لل   لب اطا  لبفل  ثفد درج  

 . ظ ابو  لبجهف لبط ذ ل "

work environment  0 بيئة العسل -ٖ
   01   29( دظفلو  هل  00ةؽ  يف ؾن لبُح ف 

00  02   00   05   04   09   02   05 
(    ظل ط  لبحا    " لب ءئ  ططعةثها 51  09 

لبطادي   سايا  لب طا  لالضافم  لبفهؾ  ( 
 ةعةثها لبط ظؾ   ة ا لب علا  طابلؤساف 

ءؽ ظل لب طا   لبف ا ن ةع  لبزةعف  لبطلؤ س
لبزةعف  لب طا دل ح لبال ق  لال فللم لآلخل ؽ 
 لبفؾلجف ظل ةكان لب طا  لبفؾجو  ةؽ ل ا 
لبطشلظءؽ  ة ايفم زةعف لب طا  لبلؤساف 
 لبطشارس  ظل لبطشار ع  لبطهام  لبفؾلصا ةع 

 لبزةعف " .

 )د ( ترحيح مكياس األداء الهظيفى .
ث  دفلما لاة  لبحا    دؾضع ثع

 –بعسفجاط  تةام سا عحارم  هل " ت لظق " 
"ال ت لظق "  طثءإ ُ  ظل لالسفجاط   –"ت وا او " 

" ت لظق " درجفان    لالسفجاط  " ت وا او " ُ  ظل 
درج     لالسفجاط  " ال ت لظق " ُ  ظل صال . 
 بذبػ  فلل ح لبفرج  لب نو  ينل لبطؿواس ةا دءؽ 

لر اام لبفرج  ينل  ( درج   طثءإ ُيشءل1-52 
لبطؿواس ىبل  جؾد درج  يابو  ةؽ لودلف 

 لبؾعوال بف  لبالد .
مكياس العهامل الخسدة الكبرى لمذخرية  (ٔ)

"إعجاد : كهستا وماكرى ، ترجسة : 

( ، تعجيل : نررة ٜٜٚٔاألنرارى )
 ( " . ٕٚٓٓمشرهر )

وصف قائسة العهامل الخسدة الكبرى  ( أ)
 لمذخرية .

 Costaا  ةاكل  تيف هذه لباامط  سؾسف

& McCrae  لجطها بنغ   0992يام    
 ثؼ لاة   0992لب لبو  "لو صار  " يام 

( دف فيا  لجط  ط ض دظؾد لباامط  2112 صلم  
السفرفلةها ظل لب ءئ  لبطصل       ف ؾن هذه 

( دظفلو    ضؼ خط   ةاايوس 91لباامط  ةؽ  
ظلعو  هل 0 لب صادو     لال ح ال    لال افاح 

ل لبر لم     لبطا ؾبو      اغ  لبضطءل   ين
( دظفلو 02  شفطا سا ةؿواس ظليل ينل  

.  فظنب لإلجاط  يؽ سا ةؿواس ظليل تن ُيثفد 
لبالد درج  ل ظحاب سا دظف ينو  طاسفرفلم 

( غءل ةؾلظق ينل 0  ةؿواس شفم يفلل ح دءؽ
( ةؾلظق جفلو . تةا لب ظؾد 4 لإلطعب ىبل 

ظليل ُ صثح ظل لب ك و  ظل سا ةؿواس 
(  بذبػ  فلل ح 4 5 0 2 0لال جاه لب ك ي  

لبفرج  لب نو  ينل سا ةؿواس ظليل ةا دءؽ 
 ( درج  .91 - 02 

 049 لف لاة    صلم ةظصؾر 
( دفاظءؽ هذه لباامط  ينل يءظ  ةؽ 02112

طعب سنو  لآلدلب جاة   لبااهلم   لاة  
طث اب ثحا  لباامط  يؽ طل ق ىيادم لبفظ ءق 

ةا تباا سل  حاخ   لف  ؾصن  ىبل ة اةع   ة ا
ثحا   لل    دءؽ لبطا ؾب   لبطل ا  . تةا يؽ 
صفب لباامط  ظُف ف هذه لباامط  ةؽ تظضا لباؾلمؼ 
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 جملــــــة كليــــــــة اآلداب

لبفل لسُفرِفَة  ينل  ظاب  لسع ظل ؾواس  
 لب ؾلةا لبرط   لب  ل . 

( 2112 ظل لب ءئ  لبطصل   لام يؾ س   إبهام  
لبرط   لب  ل  لب ؾلةا تيضاو طابفثاق ةؽ  طؾذج 

ظل لب ااظ  لبطصل     ةؽ خعل ىيفلد صوغ  
ةصل   السفرحار يؿوس لب ؾلةا لبرط      فطف 

مط  سؾسفا  ةاكل  بن ؾلةا طشكا س ءل ينل لا
   لف ت ضث   فامج لبفرلس   جؾد خط   لبرط  

يؾلةا بنشرصو   ثطا  اس لبط طوا    فشاط  
اةنو  لبفل  ؾصن  دظءفها لب اةنو  ةع لب ظو  لب 
 ىبءها ة غؼ لبفرلسا  لب اةنو  .

 بظافو ينل ةا س ق لسفرفة  لبحا    
ظل لبفرلس  لبثابو  لامط  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

( 2112ةؽ ىيفلد سؾسفا  ةاكل     فيا  صلم  

   غللو بطا  فطفع ط  هذه لباامط  ةؽ ة اةع  
 صفب  ثحا  ةل ا   ي ل لب ااظا  لبطرفنا  .

لكفاءة الديكهمترية لقائسة العهامل ا ( ب)
 الخسدة الكبرى فى الجراسة الحالية . 

صجق االتداق الجاخمى لقائسة العهامل  .ٔ
 الخسدة الكبرى لمذخرية .

 ؼ   اب لال  اب لبفلخنل باامط  
لب ؾلةا لبرط   لب  ل  يؽ طل ق   اب 
ة اةع  لالر حال "ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ 

نو  ينل لبطؿواس لباليل ينل لب ظف  لبفرج  لب 
باامط  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  لبذ  يظفطل ىبو  

( ؾوؼ "ر" دءؽ درج  9لب ظف  ُ ؾضح جف ل  
لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  ينل سا 

 ةؿواس ظليل باامط  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  .
مكياس فرعى لقائسة  كل عمى  (قيم "ر" بين درجة السفحهصين عمى البشج والجرجة الكميةٙججول )

 العهامل الخسدة الكبرى 

 يقعة الزسير السقبهلية االنفتاح عمى الخبرة االنبداط العرابية
 قيم "ر" رقم البشج قيم "ر" رقم البشج قيم"ر" رقم البشج قيم "ر" رقم البشج قيم "ر" رقم البشج

0 55,1** 2 52,1** 0 29,1** 5 29,1** 4 05,1** 
9 21,1* 2 59,1** 5 12,1 9 45,1** 01 05,1** 
00 59,1** 02 29,1** 00 45,1** 05 25,1** 04 09,1** 
09 52,1** 02 54,1** 05 22,1** 09 50,1** 21 40,1** 
20 45,1** 22 09,1** 20 00,1** 25 42,1** 24 00,1** 
29 51,1** 22 01,1 25 29,1** 29 14,1 01 09,1** 
00 50,1** 02 51,1** 00 00,1** 05 59,1** 04 90,1** 
09 51,1** 02 50,1** 05 09,1** 09 59,1** 51 50,1** 
50 45,1** 52 05,1** 50 59,1** 55 41,1** 54 55,1** 
59 29,1** 52 50,1** 55 41,1** 59 50,1** 41 40,1** 
40 52,1** 42 24,1** 40 51,1** 45 50,1** 44 90,1** 
49 29,1** 42 02,1 45 01,1** 49 45,1** 91 20,1* 

 1.10** دلل يظف ة فؾ                             1.14* دلل يظف ة فؾ  
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تن جطوع ( 9يفضح ةؽ جف ل  

ة اةع  لالر حال "ر" دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ 
نو  ينل ةؿواس ينل لب ظف  لبفرج  لب 

   لف  لل    ؾوؼ ة اةع   لب صادو ( دلب 
(  هل   ؾوؼ 45,1 -21,1لالر حال ةا دءؽ  

 1, 1  ل14,1دلب  ى صامواو يظف ة فؾ  
كطا تن جطوع ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 
دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  
ينل ةؿواس  لال ح ال ( دلب    ؼوطا يفل لب ظفيؽ 

(    لف  لل    ؾوؼ ة اةع  42   22  
(  هل ؾوؼ  59,1 – 24,1لالر حال ةا دءؽ  

 . 10,1  ى صامواو يظف ة فؾ  دلب
كطا تن جطوع ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 
دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  
ينل ةؿواس  لال افاح ينل لبر لم ( دلب    ؼوطا 

(    لف  لل    ؾوؼ ة اةع  5يفل لب ظف   
(    هل ؾوؼ  45,1 – 29,1لالر حال ةا دءؽ  

 .10,1ؾ  دلب  ى صامواو يظف ة ف
كطا تن جطوع ؾوؼ ة اةع  لالر حال "ر" 
دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  
ينل ةؿواس   لبطا ؾبو  ( دلب     ؼوطا يفل لب ظف 

(    لف  لل    ؾوؼ ة اةع  لالر حال ةا 29 
(    هل ؾوؼ دلب   45,1 – 25,1دءؽ  

 .10,1ى صامواو يظف ة فؾ  
اةع  لالر حال "ر" كطا تن جطوع ؾوؼ ة 

دءؽ درج  لبطاثؾصءؽ ينل لب ظف  لبفرج  لب نو  
ينل ةؿواس  ياغ  لبضطءل ( دلب    لف  لل    

( 90,1 – 20,1ؾوؼ ة اةع  لالر حال ةا دءؽ  

   14,1   هل ؾوؼ دلب  ى صامواو يظف ة فؾ  
10,1. 
حداب ثبات درجات قائسة العهامل الخسدة  .ٕ

 الكبرى . 
 فية .التجزئة الشر -أ

 ؼ   اب ثحا  درجا  لامط  لب ؾلةا 
لبرط   لب  ل  يؽ طل ق لبفجزم  لبظصؽو  

دلل ن    – ذبػ طاسفرفلم ة ادبفل س ءلةان 
  جفطان .

 معامل ألفا كرونباخ . -ب
 ؼ   اب ثحا  درجا  لباامط  تيضاو 
طاسفرفلم ة اةا تباا سل  حاخ .  ُ ؾضح جف ل 

  لب ؾلةا ( ؾوؼ ة اةع  ثحا  درجا  لامط2 
 –لبرط   لب  ل  طاسفرفلم ة ادبفل س ءلةان 

 دل لن    جفطان    ة اةا تباا سل  حاخ . 
 (ٚججول )

 العهامل قائسة درجات ثبات معامالت قيم
 الشرفية التجزئة باستخجام الكبرى  الخسدة

 أبعاد مكياس
العهامل 

الخسدة الكبرى 
 لمذخرية

 التجزئة الشرفية
ألفا 

 كرونباخ
 رتباطمعامل ا

 -سبيرمان 
 براون 

معامل 
ارتباط  
 جتسان

 41,1 99,1 52,1 العرابية
 09,1 94,1 20,1 االنبداط

االنفتاح عمى 
 الخبرة

51,1 92,1 41,1 

 02,1 92,1 54,1 السقبهلية
 50,1 25,1 55,1 يقعة الزسير



 

 811 

 0202يناير  – الجامن  والستون العدد
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( تن ؾوؼ ة اةا 2يفضح ةؽ جف ل   
  دلل ن  ة اةا لر حال جفطان -ان لر حال س ءلة

  ةطا ُيظطئؽ اا سل  حاخ ُ  ف ؾوؼ ثحا  ةل ا   تب
لبحا    ىبل لسفرفلم هذه لباامط  ظل لبفرلس  

 لبثابو . 
قائسة العهامل الخسدة الكبرى فى صهرتها  -ج

 الشهائية فى الجراسة الحالية.
 ف ؾن لامط  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  ظل 

( دظفلو   ةؾزي  ينل 49صؾر ها لبظهامو  ةؽ  
 ةاايوس ظلعو  ساآل ل 0 خط   

ُ شءل ىبل لبالد :  Neuroticismالعرابية  -1
لبذ  يف ؼ طابانق  لال فظاعو   لب فلمو  

  ط ن   لبفانب لبطزلجي  سلي  لبغضب   
   29   20   09   00   9   0لب ظؾد   

00   09   50   59   40   49  )
  فلل ح لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس لب صادو  

 ( درج  . 91-02ةا دءؽ  
ُيشءل ىبل لبالد  :Extraversionاالنبداط  -2

لبذي يف ؼ طاالجفطاعو    لب  ي  ثؾ 
لإلثارم   لر اام ة فؾ  لبظشال  لبفااؤل   ب 

    02   2   2  ط ن  لب ظؾد   لبطغاةلم 
02   22   02   02   52   52   42 )

  فلل ح لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس لال ح ال 
 ( درج  .41 – 01ةا دءؽ  

 Openness toاالنفتاح عمى الخبرة  -3

Experience:  ُيشءل ىبل لبالد لبذ  يف ؼ
طثب لالسفظعم   لبروال  لب  ي  ثؾ 
لبجفم   لال جذلب بنر لل  لبجطابو    

 00   0  ط ن  لب ظؾد      لبذساف    لبثكط  

  05   20   25   00   05   50   
  لب نو  (     فلل ح لبفرج 45   40   55

ينل ةؿواس لال افاح ينل لبر لم ةا دءؽ 
 .( درج 00-44 

ُ شءل ىبل  :Agreeableness السقبهلية  -4
لبالد لبذ  يف ؼ طابف ا ن    لب ا     لبطؾدم   

 5  ط ن  لب ظؾد   لوبا     لبف اةح    لبف اطف 
  9   05   09   25   05   09   55   
  لب نو  (      فلل ح لبفرج 49   45   59

 .( درج 44-00ينل ةؿواس لبطا ؾبو  ةا دءؽ  
 : Conscientiousnessيقعة الزسير  -5

ُ شءل ىبل لبالد لبذ  يف ؼ طابطءا بنفظغوؼ   
 لبط ادلم    لبفأ ل    لالسفاعبو    

    ط ن   لبط ؤ بو     لبفلظعو  بإل جاز 
 01   24   21   04   01   4لب ظؾد   

  04   51   54   41   44   91  )
  فلل ح لبفرج  لب نو  ينل ةؿواس ياغ  

 ( درج  .91-02لبضطءل ةا دءؽ  
خامدًا: األساليب اإلحرائية السدتخجمة فى 

 الجراسة.
  ؼ لسفرفلم لوسابءب لإل صامو  لآل و 0

 Pearsonة اةا لر حال دءلسؾن  .0

Coefficient دلل ن  –   س ءلةان– 
Spearman Brown  جفطان    

Guttman تباا سل  حاخ   Cronbach 

Alpha . ) 

بث اب دالب  لبال ب  t-testلخفحار " "  .2
 دءؽ لبطفؾسظا .
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 َنَتاِئُج الدَِّراَسِة َوَتِفِسرِيَها

ل  (0   ؾجف يعل  ى صامو  دلب   :اْلَفْرَض اأْلَوَّ
دءؽ لودلف لبؾعوال  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  

  .بنشرصو  بف  يءظ  لبفرلس 
  لاة   ث  لبالض بنفثاق ةؽ ِص 

دءؽ دءلسؾن  ِطث اب ؾوط  ُة اةا لر حال   لبحا  
لبؾعوال بألدلف  يءظ  لبفرلس  طابظ ح  درجا 

   ُ ؾضح  لب ؾلةا لبرط   لب  ل  بنشرصو  
يءظ  ( ؾوؼ ُة اةا لالر حال دءؽ درجا  5جف ل  
 درجاِ هؼ لودلف لبؾعوال ينل ِةؿواس  لبفرلس 

    لب  ل  بنشرصو لب ؾلةا لبرطينل ِةؿواس 
  ة فؾ  لبفالب  .

 ( ٛججول )
 عيشة الجراسةقيسة ُمعامل االرتباط بين درجات 

ودرجاِتهم عمى األداء الهظيفى عمى ِمكياس 
 العهامل الخسدة الكبرى لمذخريةِمكياس 

 ومدتهى الجاللة
العهامل الخسدة 
 الكبرى لمذخرية

 
 األداء الهظيفى

العرابية
االنبداط 
االنفتاح عم 

ى 
الخبرة

 

ا
لسقبهلية

 

يقعة 
 الزسير

الجرجة الكمية 
 لألداء الهظيفى

-
1.42

**
 

1.94
**

 

1.92
**

 

1.92
**

 

1.44
**

 

 ةا ينل 0 (5  فضح ةؽ جف ل  
لودلف  جؾد يعل  دلب  ى صامواو سابح  دءؽ  - ت

 . 10,1لب صادو  يظف ة فؾ  لبؾعوال   

 جؾد يعل  دلب  ى صامواو ةؾجح  دءؽ   - ب
لال ح ال   لال افاح  ةؽ لودلف لبؾعوال  سا

  لبطا ؾبو    اغ  لبضطءل يظف ينل لبر لم
 . 10,1ة فؾ  

(  ثاق لبالض 5يفضح ةؽ جف ل    
لو ل  ءإ  ؾجف يعل  دلب  ى صامواو سابح  دءؽ 
لودلف لبؾعوال  لب صادو    سطا  ؾجف يعل  
دلب  ى صامواو ةؾجح  دءؽ لودلف لبؾعوال  سا 

لبطا ؾبو    فاح ينل لبر لم لال ا  ةؽ لال ح ال   
لبضطءل .  فاق  فوج  هذل لبالض ةع    اغ 

 &Hertz فامج درلس  سا ةؽ  

Donova    ؛Balck,     ؛Kornor & 

Nordvi ,     ؛ (Ceschietal,      
 لبفل ت ضث  ت    ؾجف يعل  دلب  
 ى صامواو سابح  دءؽ لودلف لبؾعوال  لب صادو   

صامواو ةؾجح  دءؽ لودلف كطا  ؾجف يعل  دلب  ى 
لال افاح ينل   لبؾعوال  سا ةؽ لال ح ال  

 لبطا ؾبو    اغ  لبضطءل .  لبر لم  
  ل  لبحا    ت   الدف ةؽ  جؾد     

ط ض لب طا  بنالد لبذ  يغهل تدلف  عوال 
جءف  هل تن يطفنػ لبط لظ   لبطهارم ودلف لب طا 
  هذل يفاق ةع ياةا لال افاح ينل لبر لم  ءإ
يطفاز طاالدف ار ظل لبفا ءل  لبفجفيف  لال افاح 
لب انل  لباظظ   بفي   صؾرل  لؾ    ةا ط  
طابثوام   ذبػ يج ن  لادر ينل تدلف يطن  طشكا 

 جءف .
كطا ت   ةؽ ةفظنحا  لبؾعوا  لبط ادلم 
 لبفاا ل  لبجفي  ظل لب طا  هذل يفاق ةع ياةا 
لبطا ؾبو   ءإ يف ؼ  لبشرص طاالسفااة  

ب اافم ظهؾ ةرنص  صل ح  ةفؾلضع ةع  ل
لآلخل ؽ   فلظع يؽ  اؾلهؼ    ق طاآلخل ؽ   
 ذبػ يج ا ةظ  ةث ؾب ةؽ زةعم     ا ن ةع 
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لبطفيل ؽ ةطا يظ كس ينل لب طا طأدلف جءف  
   جاح ظل لبطؤس   .

يؾجف ظلب ى صامل دلل  :اْلَفْرَض الرَّابعَ  (2 
دءؽ ةفؾسظل درجا  ةؾعال لباظام لب ام 

  ظل لودلف لبؾعوال. لبراص 
   بنفثاق ةؽ ِصث  لبالض لاة

 ُ ؾضح    *t – testِطث اب ؾوط  " "   لبحا  
درجا   ظل( دالب  لبال ب دءؽ ةفؾس9جف ل  

ةؾعال لباظام لب ام  لبراص ظل لودلف 
  .لبؾعوال
( داللة الفروق بين متهسطى درجات ٜججول )

مهظفى القطاع العام والخاص فى األداء 
 ىالهظيف

األداء 
 الهظيفى

 ع م ن السهظفين
قيسة
 "ت"

 

الجرجة الكمية 
لألداء 
 الهظيفى

ةؾعال 
 لباظام لب ام

41
 95.10

 5.22
 

9.02
 1.991
 

ةؾعال لباظام 
 لبراص

41
 015.55 9.50 

( تنَّ  هظاك ظل لاو 9يفضح ةؽ جف ل  
ذل  دالب  ى صامو  دءؽ ةفؾسظي درجا  

دلف ةؾعال لباظام لب ام  لبراص ظل لو
 .بصابح ةؾعال لباظام لبراص لبؾعوال 

 .َنَتاِئُج َوَتْفِديُر اْلَفْرِض الرَّابِع َوُمَشاَقَذِتَها -
(  ثاق صث  9يفضح ةؽ جف ل  

لبالض لبللطع  ءإ ت    ؾجف ظل ب دلب  ى صامواو 
دءؽ ةفؾسظل درجا  ةؾعال لباظام لب ام 

                                                           
يظف ُة فؾ   0.92ينطاو طأن " " لبجف بو  ُ  ا    *

 . 1.10يظف ُة فؾ   2.90   1.14

 لبراص ظل لودلف لبؾعوال بصابح ةؾعال 
 لباظام لبراص.

  فاق  فوج  هذل لبالض ةع  فامج درلس  
 Ceschietal,    )  لبفل ت ضث  ت    ؾجف 

 ظل ب دءؽ لب اةنءؽ ظل لودلف لبؾعوال .
  ل  لبحا    تن  فوج  لبالض لبللطع 
 شءل ىبل ت    ؾجف ظل ب ةؾعال لباظام لب ام 

  لبراص  ذبػ يطكؽ  ا ءله ب فم تسحاب ةظها 
فيهؼ ة فؾ  تن ةؾعال لباظام لب ام ب

تلا ةؽ لبفثاءز ظل لب طا ةاار   ططؾعال 
لباظام لبراص   ذبػ يش لهؼ ط فم تهطءفهؼ 

 لبشرصو    ؤثل دف ره ينل ى رااض تدلمهؼ .
كطا تن ةؾعال لباظام لب ام يش ل ن 
طاوةان لبؾعوال تك ل ةؽ ةؾعال لباظام 
لبراص    ذبػ يفل ب ينو  لبػواب طشكا د ر  

ل يؤثل ينل ى جاز لويطال ةؽ لب طا   بابفاب
لبطظنؾب  ةظهؼ  بابظهاي  يض ف لودلف   ءإ 
ت   سنطا ل راض خظل ظافلن لبؾعوا  سان جهف 
لبطؾعاءؽ تلا   ذبػ ينل يكس ةؾعال لباظام 
لبراص ون سايا  لب طا بفيهؼ تك ل 
 ةفظنحا  لبؾعوا  بز ادم لال فاجو   لبػواب يؤثل 

 طشكا س ءل ينل لوجؾر بفيهؼ .
 مراجع الدراسة 

 أواّل :املراجع العربية

وؼ لبص ب  -0 وؼ دؽ ظهف دؽ لدلـل ىدلـل
( . لبظطامظءظ  لبظا و   يعلفها 2119 

طاودلف لبؾعوال بف  لبطؾعاءؽ طاظام 
لب ظؾك ظل ةفيظ  لبل اض   رساب  
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ةاج فءل   سنو  لبفرلسا  لب نوا   جاة   
  ايف لب لبو  بن نؾم لوةظو    لبل اض .

( . ىدلرم 2112لب ءف ةصظال  ت طف  -2
لبطؾلرد لبحشل   ةؽ ةظغؾر لبالن لبؾل ف 

  لب شل ن   ةصل 0 دلر لب فاب .
ت طف ي فلبرابق   دفر لو صار   -0

( . لب ؾلةا لبرط   لب  ل  ظل 0999 
ةجال لبشرصو  0 يلض  غل    ةجن  

 09-9(   ص 05ينؼ لبظاس    
( . لوط اد 0992ت طف دمحم ي فلبرابق   -5

ساسو  بنشرصو    لالسكظفر   0 دلر لو
 لبط لظ  لبجاةعو .

وؼ لب ءف يشل    -4 ( . 2104 اةل ىدلـل
 ؾسوط لبؿوادم لبجفيلم طاب ا  ظل لب عل  
دءؽ  ظؾم لبطؾلرد لبحشل    لودلف لبؾعوال 
" طابفظ ءق ينل لبشلسا  لبصظاعو  
ةف فدم لبجظ وا  طابطفن لبصظاعو  

لبفجارم      سنو ططصل". رساب  دسفؾرله 
 .جاة   لبطظصؾرم

( . لوط اد 2105  ؽ ينل لبطف ا ل   -9
لالجفطاعو  ب ءئ  لب طا  يعلفها طاودلف 
 لبلضا لبؾعوال   درلس  دسفؾرله   سنو  
لب ظا  بآلدلب  لب نؾم  لبفلبو    جاة   

 يءؽ شطس .
( . لب نؾك لبفظغوطل 2115رل      ؽ   -2

 لبط اصل   لبااهلم 0 دلر لبجاة   .
( . لالبفزلم 2100سطءلم لوطلش   -5

لبؾعوال  يعلف  طاودلف لبؾعوال بف  
يءظ  ةؽ ةلبوا  ر اض لوطاال . درلس  

ةاج فءل   سنو  لب نؾم  لإل  ا و  
 لإلجفطاعو    جاة   لاصف  ةلباح 

  رلن  .
وؼ درم   -9 ( . 2110ي فلبحار  ىدلـل

  ظؾبؾجوا لودلف لبحشل  ظل لبطظغطا    
ل    دالال ها ظل لب ءئ  لوسس لبظغ

بطظغط  لب لبو  لبط اصلم   لبااهلم 0 ل
 .لب لبو  بنفظطو  لإلدلر  

( . لب ؾلةا 2119ي فهللا ت طف لب وابل   -01
لبرط   لب  ل  ظل لبشرصو   يعلفها 
طاودلف لبؾعوال بف  ضحال لبشلط    
رساب  ةاج فءل   سنو  لبفرلسا  لب نوا   

م لوةظو    جاة    ايف لب لبو  بن نؾ 
 لبل اض .

( . ىدلرم لبطؾلرد 0992ينل لب نطل   -00
 لبحشل     لبااهلم 0 ةكفح  غل ب .

( . لللفل  2101ظلج ي فلباادر ط    -02
ظل ينؼ لبظاس لبصظايل  لإلدلر  ظل 
لبؾطؽ لب لبل   لبااهلم 0 ةكفح  لو جنؾ 

 لبطصل   .
( 2101ظؤلد تدؾ  ظب   آةال صادب   -00

فثنءا . ةظاهج لبحثإ  طلب لب
لإل صامل ظل لب نؾم لبظا و   لبفلبؾ   
 لالجفطاعو    لبااهلم 0 ةكفح  لو جنؾ 

 لبطصل   .
( . ينؼ لبظاس 0994ةصظال ظهطل   -05

 لالكنءظ ل   ةصل 0 ةكفح  ةصل .
( . لبضغؾل 2100ةظل دمحم دمحم لب ءف   -04

لبظا و  ظل دءئ  لب طا  يعلفها 
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طط فؾ ا  لبفؾلظق  لبظا ل لالجفطايل  
افم لودلف . رساب  ةاج فءل   ة هف  سا

لبفرلسا   لبحثؾث لب ءئو    جاة   يءؽ 
 شطس .

( . لبطظاخ 2115 اصل لب كللن   -09
لبفظغوطل  يعلف  طاودلف لبؾعوال 
 درلس  ة ثو  ينل ضحال لظام لؾل  
لوةؽ لبراص  ططفيظ  لبل اض ( . رساب  
ةاج فءل   سنو  لبفرلسا  لب نوا   جاة   

 بو  بن نؾم لوةظو  . ايف لب ل 
( . لبذساف 2112 صلم ةظصؾر   -02

طاب ؾلةا لبرط    لبؾجفل ل  يعلف 
  رساب  ةاج فءل   لب  ل  بنشرصو 
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