
  عمادة الدراسات العليا

   القدِسجامعةُ

  

  

  
 

ة وعالقته باالنتماء  لدى موظفي وكالة الغوث الدوليفسيِة النِّةحالصمستوى 

   الشيخ جراح - الوظيفي  في مكتب القدس

 

 

 

 

   ربحي عبيدروال رجاء

  

  

  

   ماجستيررسالةُ

  

  

فلسطين-  القدس   

  

 م2012/  هـ 1433



 ة وعالقته باالنتماِءولي الد الغوِث موظفي وكالِة لدىِةفسي النِّةالصحمستوى 

الشيخ جراح -  في مكتب القدسالوظيفي .  

  

  

إعداد:  

   ربحي عبيدروال رجاء

  

  

  )بيت لحم -فلسطين( بيت لحممن جامعة  خدمة اجتماعيةبكالوريوس 

  

  

  

  محمد بريغيث.  د:المشرفُ

  

  

  

  

  

راسات  الدةكليالماجستير في  استكماالً لمتطلبات درجة الدراسةُمت هذه دقُ

برنامج الصحة النفسية   - ة ة العامة الصحكلي – ة العامة  الصحالعليا 

  .جامعة القدس -  المجتمعية

  

 م2011/  هـ 1432



   القدِسجامعةُ

   العلياراساِت الدعمادةُ

    كليةُ الصحة النّفسية المجتمعية

  

  

  

  

  الرسالِة إجازةُ

  

  في مكتب  الوظيفية وعالقته باالنتماِء الدولي لدى موظفي وكالة الغوِثةُفسينّ الةُحالصمستوى 

   الشيخ جراح -القدس

  

  روال رجاء عبيد      :اسم الطالب

      20610567 :الرقم الجامعي

  

  

  محمد بريغيث.  د:المشرف
  

  

ة درجمن لجنة المناقشة المم 27/11/2011  بتاريخت وأجيزهذه الرسالةُ تشنوِق

  :أسماؤهم وتواقيعهم

  
  

1.  محمد برغيث . د  :  لجنة المناقشةرئيس     

      معتصم حمدان .د  : اً داخلي ممتحناً  .2

     يوسف عواد. د  : اً خارجي ممتحناً  .3
  
  

  

فلسطين– القدس   

 م2011/  هـ 1432



  

  : إلهداءا
   

   . في نفسي وكان سنداً لي في دربين زرع األمَل هذا إلى معمليهدي أ

  

موني معنى التواصلوعلَّ  فؤادي باألمِلأشربوا ن إلى م...   

  

  ................... وا بدروبي للثباتشَذين مإلى الّ
 

  .من أبناء هذا الوطِن......................  الشرفاءإلى كلِّ

  

  .ع المتواِضالعمَل هؤالء أهدي هذا إلى كلِّ

  
دروال عبي
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باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورالرسالةَههذ د، وأن  ت  لما جزء منهأو أيم لنيل أي درجة قد

  .عليا ألي جامعة أو معهد
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  روال رجاء عبيد     
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شكروعرفان :   
  

الحمد  على النَّ  ، العالمين  هللا رب ة التي أنعمه  عم المتواضع،  إنجاز هذا العملِ  على   بأن أعانني    ،ا علي 

 الذي أشرف على هذا العمـل،      ،   محمد بريغيث والتقدير واالحترام إلى الدكتور     ه بالشكر   كما وأتوج

   وإرشادٍ نسى من توجيهٍ  وبذل جهداً ال ي    الـشكر وعظـيم      فله منـي جزيـلُ     ،واب نحو السداد والص 

  .االمتنان

  

 تب مك وكالة الغوث في     خوة في إلوال أنسى ا    ،أعضاء لجنة المناقشة  م بالشكر والتقدير إلى     كما وأتقد

  . حيز الوجودإلى في إخراج هذه الرسالة  واضحةٌ كانت لهم بصماتٌذينالّ الشيخ جراح

  

 ـ  م  ، جنة األكاديمية أساتذتي  اللّوأداة الدراسة    أعضاء لجنة تحكيم     ه بالشكر العميق إلى   كما أتوج ن م

 ة النفـسية   برنامج الـصح   -كلية الصحة النفسية المجتمعية   فة في    والمعرِ  على أيديهم العلم   تلقيتُ

ـ   القدس صرحاً علمي    جامعةَ  اهللاُ ، وأبقى  والتقدير والعرفان   كلُّه  الشكر فلهم مني    ،المجتمعية اً اً ريادي

الحبيبِةفي فلسطين  .  

   

  

  

  

  روال رجاء عبيد     
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   :تٌعريفات
  

االنتماء مفهوم   :  ةب في الحياة اليومية      مفهوم االنتماء من أكثر المفاهيم انتشاراً      يعده لم ينل   نَّ، إال أ  عام

ه كغيره من مفاهيم العلوم اإلنسانية يعتريه       نَّكما أ ،  االهتمام الكافي من المتخصصين   

اء     ،  والتضارب الخلط  من كثير رى االنتم اك من ي  عـضوية الفـرد  فـي    ه بأنّفهن

 ،أمـا االرتبـاط بهـا     ،   من الجماعـة      ضرورة أن يكون الفرد جزءاً     أيالجماعة،

 اً الفرد جزء   االنتماء هو كون   ن، وهناك من يرى أ    ام للفرد نفسه  فيخضع للسعي الع  

  )Drucker,1992. ( بها مع ضرورة اشتمال االنتماء للجانبينامن الجماعة مرتبط

مفهوم االنتمـاء   

ــوظيفي أو  الــ

  التنظيمي

 المواضيع التي القت اهتماماً واضحاً فـي حقـل اإلدارة فـي العقـود           عن برويع  :

نجـاز العمـل    إن العشرين، لما لها عالقة بفعالية المنظمة ودرجة         األخيرة من القر  

فيها، إذ يعد االنتماء التنظيمي عن اتجاه الفرد نحو المنظمة، ويشمل اإليمان القوي             

واالعتقاد بأهداف المنظمة وقيمتها، ويشمل الرغبة القوية في البقاء كعضٍو فيهـا،            

ويعد األفراد المنتمـون    . اً في العمل  ويظهر االنتماء في بذل العامل مجهوداً إضافي      

العـضايلة،  (لمنظمتهم مصدر قوة تساعد في بقائها، ومنافستها للمنظمات األخرى          

1995.(  
  

 أوالوالء الوظيفي   

  التنظيمي

اإلداريـة  المنظمـة    المؤسـسه و   د عند الموظف تجاه     يجابي المتولّ هو الشعور اإل    :

البقاء فيها مـن    وحرص المستمر عليها    ثم ال ،  االرتباط معها هدافها و واإلخالص أل 

 وخلق التوافق بين قيمه وقيمهـا، ممـا         ،المنظمة بعملخالل بذل الجهد واالفتخار     

  .)2004،الحوامدة. (يعزز نجاح المنظمة وتفضيلها دون سواها من وجهة نظره
  

ضـا عـن    الر( عن مفهوم الرضا الـوظيفي       يختلف مفهوم االنتماء الوظيفي تماماً      :  الرضا الوظيفي

ه يكره المنظمة التي يعمل بها ويود        ولكنَّ ،ه عن عملِ  فالفرد قد يكون راضياً   ) العمل

 الفـرد    فقـد يحـب    ، الذي يمارسه في منظمة أخرى والعكس       نفسه ممارسة العمل 

 .يمارسـه فيهـا   الـذي سـوف   لعمـل  اهه يكـر  ولكنَّ،االنضمام لمنظمة معينة

http://smoegypt.org/final%20p.doc.2004)( 

مفهــوم الــصحة 

  النفسية

هي حالة مـن الراحـة      : للصحة النفسية ) WHO(حسب تعريف الصحة العالمية       :

 ).2004العزة،  (  وليست مجرد عدم وجود مرض       ،الجسمية والنفسية واالجتماعية  

 على  ة من الناحية النفسي   ه تفسير يمكن WHO حسب   ةة النفسي ح مفهوم الص  نأكما  

لفرد بالسعادة نسبيا والقدرة على التكيف مع الظـروف         ن المقصود للفرد شعور ا    أ

، والقدرة على بناء عالقـات       عليها ة والمحافظ ة ونسق عالقات اجتماعي   ،ةالضاغط

   .خرينوالقدرة على العمل والتفاعل االجتماعي البناء مع اآل ،ةمهنية ناجح



  
   

د 

 : الدراسِةصخَّمل

  
 اسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية وعالقته      الصحة النف مستوى   إلىف   التعر هدفت هذه الدراسةُ  

كذلك معرفة فيما إذا كان هناك اختالف بـين         و الشيخ جراح،      -باالنتماء الوظيفي  في مكتب القدس     

االنتمـاء الـوظيفي    ، وكذلك في مستوى     متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بالصحة النفسية         

الحالـة االجتماعيـة،    : ات بحسب كل من متغيـر     ،جراحلدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ        

والجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات             

الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الـذي يتقاضـاه              

  . الموظف
  

 مكونة من استبانه بتصميم ت، حيث قامي المنهج الوصفةاحث البت اتبعأهداف الدراسةولتحقيق 

قد  ، و،االنتماء الوظيفيمستوى الصحة النفسية، ومستوى  هما : وزعت على مجالينفقرةً) 71(

مجتمع  أفراد، حيث تم توزيعها على جميع )0.93 ( بلغت عاليهتمتعت بدرجة صدق، وبدرجة ثبات

 اًموظف) 220(، والبالغ عددهم - مكتب الشيخ جراح -لغوث الدراسة أي جميع العاملين في وكالة ا

  كعينة ممثلة للمجتمع عدتاستبانه ) 200(، استعيد منها )2010(ت الوكالة للعام حسب سجالّ

  .األصلي

  

 اسـتخراج المتوسـطات      وتـمSPSS(،  (واستخدمت الباحثة تحليل البيانات عن طريـق برنـامج          

 واختبـار تحليـل التبـاين       ،)t-test( والنسب المئوية، واختبـار      ، واالنحرافات المعيارية  ،الحسابية

  .األحادي، واختبار بيرسون لقياس درجة العالقة ما بين مستوى االنتماء الوظيفي والصحة النفسية

  

، وأن )3.29(  مستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة كان أنأظهرت نتائج الدراسة 

، وكانت درجة الموافقة على هذا المجاِل متوسطة ، كذلك مستوى %)65.8(نسبته المئوية بلغت 

، وبنسبة مئوية )3.43(االنتماء الوظيفي كان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عليه 

، وكانت درجة االستجابة له متوسطةً، كما أظهرت النتائج أن العاملين في وكالة الغوث %)68.6(

، ولكن %)92-%65(خصي ونفسي جيد وبنسبه تتراوح ما بين الدولية يتمتعون بواقع صحي وش

لى المشاعر ، كما أنهم يميلون إ%)34.50-%8(بة لديهم مشكالت صحية وشخصية  وبنس

، وأن %)94.5- %53(واالتجاهات في المواقف الشخصية اإليجابية  وبنسية تتراوح ما بين 

  %).5.5(ودها الدنيا وفي حد%) 47(م النفسية كانت في حدودها القصوى التهمشاك



  
   

ه 

) α0.05=(كما تبين من النتائج أنَّه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

في مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية ، وكذلك مستوى االنتماء الوظيفي في 

، والجنس، ومكان السكن، والعمر، جميع متغيرات الدراسة بحسب كل من متغير الحالة االجتماعية

والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب 

الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف، كما تبين أن هنالك عالقة 

نتماء الوظيفي، حيث بلغت قيمة هذا  وبين مستوى اال النفسيِةإيجابية وقوية بين مستوى الصحِة

  . )0.789(المعامل 

   

وفي ضوء نتائج الدراسة فقد قدمت الباحثة توصيات عدة إلدارة وكالة الغوث الدولية ، بحيث يقوم                

 أجَل تحسين الوضع النفسي، كذلك       من  بتقديم إرشادات للعاملين في وكالة الغوث       النفسيةِ قسم الصحةِ 

 وتلقـي  اإلرشـادية  البـرامج  في ضرورة قيام العاملين  بالمشاركةن منها بعض التوصيات للعاملي

 إجراء  والنفسية التي تعزز الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي لديهم، وضرورة االجتماعية خدماتال

بصورة دورية لتالفي أي مشكالت صحية قد تـواجههم أثنـاء العمـل،     الالزمة الطبية الفحوصات

مـن خـالل القيـام     لهم داخل العمـل   النفسيِةن توفير الجو الذي يحقق الصحةِ     العامليوالعمل على   

 .هي ورياض،هوثقافي،ه بنشاطات إجتماعي
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Abstract   
 
This study aims to identify the psychological health level for International Relief Agency 

employees and it’s relation with job affiliation in Jerusalem – Al- Sheikh Jarah Office.  

Also, to identify if there is a difference between the averages of the individual answers of 

the sample related to psychological health. The job affiliation level also for International 

Relief Agency  employees in Al-Sheikh Jarah Office  according to the following variables: 

social status, gender, address, age, education, years of work experience, years of position 

experienced, job position, nature of the  current work, level of salary that the employee 

gain.  

To achieve the study’s objectives, the researcher followed the descriptive approach, where 

she designed a questionnaire consisted of 71 paragraphs distributed in two fields that are: 

the psychological health level, job affiliation level, and this study had enjoyed the degree 

of truth, and a high degree of stability reached to (0.93), since it was distributed to all study 

society members which means all Relief Agency  employees-Al-Sheikh Jarah Office-their 

number was (220) employees according to the records of the Agency for the year 2010. 

(200) questionnaires were recovered since it is considered as representative sample for the 

original society. 

The researcher used data analysis through (SPSS) programme, and the arithmetic were 

extracted, standard deviations, percentages, and (t-test) test, analysis of variance, and 

Pearson test to measure the degree of relationship between the level of affiliation and 

psychological health. 

The study results showed that the psychological health level for the individuals of the study 

sample was (3.29), and its percentage reached (65.8%), and the degree of approval on this 

field was medium. According to the level of job affiliation, the average of the individual 

answers of the sample was (3.43) with a percentage of (68.6%), and the degree of response 

was medium. The results showed that the International Relief Agency employees enjoyed a 

good healthy, personal and psychological level with a percentage ranging between (65%-

92%), but they have healthy and personal problems with a percentage of (8%-34.50%). 

Also, they tend to the feelings and trends of the positive personal attitudes with a 

percentage ranging between (53%-94.5%), and the maximum percentage of their 

psychological problems was (47%), and the minimum percentage was (5.5%).  

 



  
   

ز 

The results also showed that there was a relation with a statistical significance at the 

statistical level (0.05=a) in the psychological level for the International Relief Agency 

employees. Also, the level of job affiliation of all the study variables according to the 

levels of:  social status, gender, address, age, education, years of work experience, years of 

position experienced, job position, nature of the  current work, level of salary that the 

employee gain. It was also shown that there was a strong and positive relationship between 

the psychological level and job affiliation level since the value of this variable was (0.789).  

 

In the light of study result, the researcher presented many recommendations for the 

administration of international relief agency as the psychological health section provided 

guidelines for International Relief Agency employees to improve the psychological 

condition. Also, some recommendations for employees are:  the necessity of employees’ 

participation in guidance programs and to receive the psychological and social services 

which enforce their psychological health and job affiliation, the necessity to do the medical 

tests that are necessary in a periodical way to avoid any health problems that they might 

face during their work, the work to provide the employees with the suitable atmosphere 

that brings them the mental health inside workplace through exercising social, cultural, and 

sporting activities.  
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  :ُل األوالفصُل

______________________________________________________  

   : الدراسِةخلفيةُ

  

 :المقدمةُ 1.1

  
  للوظيفة ، فهو مطلب ضروري لبقاء العامل على رأساًخالصإ للعمل واًانتسابيعد االنتماء الوظيفي 

 ، إذا ما الزم هذه الصفات وعمل على تحقيقها من خالل النتائج اإليجابية التي يحققها خالل عمله

  . االنتماء الوظيفي أحد أهم المحاور الضرورية لعملية التنمية اإلدارية والصحية ديعلذلك العمل ، 

  

 في اآلونة ةوبخاص، رة في حياة البشرية والخطيمهمةوتعد قضية االنتماء من القضايا ال كما 

 .ظم الحياة ويتحدد سلوك األفراد والجماعات، فعليها تقوم نُ لدى الطبقات المثقفةاألخيرة

  

ه يمثل حجر  ألنّ؛ت المجتمعات المتقدمة على تعميق الشعور باالنتماء لدى شبابهاصرك حلذل

   .  ومن الدوافع الرئيسة لتقدمهاالزاوية في حياة تلك المجتمعات واستقرارها وتماسكها بل

  

 ، االتحاد مع الجماعة والتماسك بها درجاته في يصل إلى أقصى، يجابي إ االنتماء شعورنإ

  . في تشكيل صورة أفضل للمستقبلهمشترك إدراك الفرد بعوامله وأهدافه وفلسفته التي تسوي
 

وتنميته وتغطية احتياجاتـه األساسـية      حمايته  عامال أساسيا في بناء الوطن و     وظيفي  االنتماء ال  يعد  

حتياجـات  االمين  تأتعمل على     ما العاملين في مؤسسة وكالة الغوث الدولية التي         ، وال سي  واإلنسانية
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  . الجئين في جميع مخيمات الضفة الغريبة وقطاع غزةلالغذائية واالجتماعية والنفسية والسياسية ل
 
عوامل الصحة  ، وإنما أيضا طبقا ل    جية فحسب ولو لطاقاته الفسي   يتحدد طبقاً   ال نتماء الفرد لوظيفته   ا نإ

مع الـزمالء    ودرجة التعاون  حية،، وشعوره بالرضا والتفاهم القائم بينه وبين رؤسائه من نا         النفسية

دور العوامل الشخصية والوظيفية على سـلوك األفـراد تجـاه انتمـائهم             كذلك  ، و من ناحية أخرى  

 .http://www.nauss.edu.sa/2006 .الوظيفي

  

حيث تمثـل   اإلدارة والنفس،اهتمام علماء ب  النفسية باالنتماء الوظيفي  عالقة العوامل الصحة   تحظى

، وقد ظهرت مدرسـة العالقـات اإلنـسانية فتـره           اإلدارية لنجاح العملية    األساسيةأحد المقومات   

 واإلدارة،  السيكية الثالث وهي البيروقراطيـة    الثالثينات من القرن العشرين كرد فعل للنظريات الك       

 والـصحية   زت على الحوافز المادية وأهملت العوامل النفـسية       ، التي ركّ  التقسيم اإلداري والعلمية،  

تياجات، ومشاعر، والمدخل   ، فالعامل إنسان له دوافع، واح      للعاملين صية والوظيفية واإلنسانية  والشخ

هو العمل على تعميق انتمائه الوظيفي من خالل عوامله الصحية والنفسية والشخصية             ،دائهلتحسين أ 

  .والوظيفية

  

  : الحاجات بثالث وهي )1961( ماك كيالند عام  نظريةوتحدد

، بـل    لقوتها ، ولم يضع شرطاً   والحاجة إلى االنتماء  ،  والحاجة إلى السلطة  ،  )النجاح(نجاز  الحاجة لإل 

  شدة إحدى هذه الحاجات تكون بحسب الظروف المحيطة بالفرد ومكانتـه فـي الـسلم               أشار إلى أن 

 العمـال    بعض نوهذا يعني أ  . يعمل فيها ودوره ونوع مسؤوليته في المؤسسة التي        ، للسلطة الهرمي

 إلـى   الحاجـة  ، فيما يكون بعض المشرفين في أمس      ين يسعون لتحقيق الحاجة إلى االنتماء     والموظف

  .السلطة

  

 في نظريته التـي افتـرض        بديال لنظرية ماسلو   1972 لعام   1969 اقتراح نظريه الدرفر عام      عدوي

" اديـة الحاجات الم "حاجات الوجود    دتع وهي    ، د ثالث حاجات أساسية بدال من خمسة      فيها إلى وجو  

ب واألجـر   تباعها عـن طريـق الطعـام والـشرا        اوالتي يجري   أساساً للعيش على هذه األرض،      

 يقصد بها إقامة العالقات مع األقارب وزمـالء          التي    حاجات القرابة  دوتع. والمكافئات وما إلى ذلك   

ـ         وتعد  . مل والمشرفين والمرؤوسين  الع داع حاجات النمو تخص الفرد وتظهر من خالل عمليات اإلب

وأوضحت ،   ةفي مبادئ تخصصه إضافة إلى العمل على تحقيق الترقية ونمو الشخصية بصفة عام            

 على أنها تضيف مفهوما مخالفا لها في تفسير عمليـة           نظرية ماسلو ل نظرية هي اختصار    أن هذه ال  

نـى   يشترط بأنه ينبغي على الفرد أن يشبع المستوى األد         ، فماسلو  إلى أخرى  ة الفرد من حاج   انتقال



 

 
 

3

 ر هذا الشرط ويجعـل الحاجـة فـي حركـة    حين يرفع الدرف بل االنتقال إلى المستوى األعلى في       ق

،  مع الجميع  يث بين الدرفر  من خالل نظريته األهمية  الكبيرة إلى بناء العالقات االجتماعية             ح.حرة

  .)1999الطارق،  (فضل عند اإلنسان بطريقه أالنفسية الصحة،مما يزيد من وليس بالعمل فق 

  

 يمكن اسـتخدامها لزيـادة درجـة        ب أسالي  هناك ثالثةَ  و ويرى في نظريته أن    كما أشار العالم ماسل   

الوظيفي لدى الموظف ولتوجيه سلوكه ايجابيـا وهـي االحتياجـات الفـسيولوجية             واالنتماءالرضا  

  .ق الذات والحاجة إلى تحقي- والحاجة إلى االعتراف - والحاجة إلى االجتماع-والحاجة إلى األمن 

  

خاصة تنميه اإلنسان واالرتقاء بأدائه ووظيفته وتعبئته بما يكفل رفـع           بومع حركة التنمية الشاملة و    

 ، ويعد االنتماء مصدر الثقة والقوة الدافعة       أدائه وكفاءته بالعمل    ذلك  على زيادة    كس ينع  إذ   معنوياته

   .وث الدولية بصفة خاصةَمة وكالة الغ وفي منظالحقيقية في أي منظمة رسمية بصفة عامة،
 http://www.nauss.edu.sa/2006. 

  

 لدى فسيِة النّحِةالصمستوى  توضيح   من خالل هذه الدراسةةُسعى الباحثت لذلك االهتمام واستكماالً

الشيخ جراح- ة وعالقته باالنتماء الوظيفي  في مكتب القدسموظفي وكالة الغوث الدولي  .  

  راسة الدمشكلةُ 2.1
    

لنجاح ممـا    على تحقيق أهداف المنظمة والعاملين لتحقيق ا       ،ملروح االنتماء والرضا عن الع     اعدتس

 وإعـادة  وأيضا اختيار قيادات إداريه فعالة ،   والدخول إلى مرحلة النمو    يشعر األفراد بانفراج األزمة   

  .ت واالتصاالت أتهيئة نظام القيم والمعتقدات وأنظمة المكاف

  

نتماء والرضا عن العمل واالهتمام بإشباع الحاجات الحقيقة لألفراد واالرتقاء  تنمية روح االويمكن

 ، وحيثنجاز والنمو والتقدير والمسؤوليةتنمية دوافع التقدم واإل؛ من خالل بمستوى الحاجات

، وبالتالي م في تعاملهم مع الجهات الخارجيةتحسن اتجاهاتهن اتجاهات األفراد داخل المنظمة بتتحس

 .وتقدمها   لصورة الذهنية للمنظمة لدى الجمهور المتعامل معها واستمرار نموهاتتحسن ا
http://www.economics.Kaau.edu.sa/2006.  

  

 حاجـات   عتمد عليها في الحفاظ على تـوفير       التي ي  اسيةس القطاعات األ  ىدإحوتكون منظمة الوكالة    

  بمكان توفر درجة    لذا من الضروري   اعها واشب الالجئين النفسية واالجتماعية واالقتصادية والغذائية    
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عاملين فيها يعـد    واالقتناع الذاتي لل   ،ة النفسية ي من االنتماء الوظيفي المبني على العوامل الصح       ةعالي

  .أمرا في غاية األهمية
 

عوامل الصحة النفسية التي قد      بعض   سِمتوتل ، العاملين بهذه المنظمة   إحدىهي    الباحثة وبحكم أن   

 هذه المـشكلة لتكـون      ارت، فقد اخت  بهذه المنظمة  على االنتماء الوظيفي للعاملين      إيجاباًأو تؤثر سلباً 

 .محل الدراسة

  

  الصحة النفـسية    ما مستوى     التساؤل التالي   تسعى لإلجابة عن    الحالية  الدراسة ن ضوء ذلك فإ   في  

  ؟ الشيخ جراح في مكتب القدسلدولية  لدى موظفي وكالة الغوث اوعالقته باالنتماء الوظيفي

  

  ومبرراتهاراسة  الدأهميةُ 3.1
  

من أهمية الدور الذي يقوم به موظفو وكالة الغوث الدولية فـي تقـديم              تستمد هذه الدراسة أهميتها     

الـصحة النفـسية    ، و بعامـة الغذائيـة    و ، واالقتصادية ،الِخدمات االجتماعية، والنفسية، و اإلنسانية    

مـن ثـم هـي       و ،هم يمثلون الفئة الكبرى األكثر التصاقا بالمستفيد      نَّ، إذ إ  بخاصةاالجتماعية بشكل   و

 حيث تشير الدالئل إلـى   واشباعها، لالجئينرغبات أساسية على المخرجات في تحقيق     األكثر تأثيراً 

 الرضا الوظيفي يعد عامال مهما وأساسيا في تعزيز الواقعية واالنتمـاء والـوالء واالسـتقرار                نأ

  )(lucas MD,Atwood JR,Hagaman R,1993. نتاجيالوظيفي واألداء اإل

  

ن الوالء  ا طرديا باألداء واإلنتاجية، و أ      الوالء واالنتماء الوظيفي يرتبط ارتباط     نبأكما تشير الدالئل    

 lu k,line P,Wu c,HS ich et al (التنظيمي من أهم العوامل المؤثرة في الرغبة بترك الوظيفة 

,2002 .(  

  

 مستوى عالقة االنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغـوث          همية بمكان التعرف على   من األ  نلذا فإ 

الكفاءات تفعيل دورهم في تحقيق الفعالية و     بهدف  ؛   وسبل االرتقاء بها   ،الدولية بالصحة النفسية لديهم   

  .في هذا القطاع

  

  :عليه يمكن إبراز أهمية الدراسة فيما يليو

  :األهمية النظرية -1

 الصحة النفسية لدى موظفي وكالـة        مستوى  النظري لهذه الدراسة في التعرف على       يسهم اإلطار  -أ
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  . الشيخ جراح-الغوث الدولية وعالقته باالنتماء في مكتب القدس

ثـة فـي عـالج قـضايا االنتمـاء           التعرف على النظريات اإلدارية والنفسية والصحية الحدي        -ب

  .النتماء الموظفين النفسية المرتبطة في تحقيق اومشاكالت

م الكـافي حتـى      االهتما  الفئة التي لم تَنَل    نإحيث   على فئة الموظفين في الوكالة،        الضوء إلقاء -ج

  .بخاصة، والفلسطيني عامة بربياآلن في مجتمعنا الع

  . من الدراسات في هذا المجالعدد لحث الباحثين على استكماال تعد هذه الدراسة -د

  

  : األهمية العلمية-2
لتـي يمكـن وضـعها موضـع         وا ، الدراسة ستتوصل إليها ي التوصيات والنتائج التي     ل ف تتمث  -1

 تطوير المؤشـرات  في  اًر مؤثِّ عامالًتكون. ي في جميع قطاعات وكالة الغوث الدولية  لمالتطبيق الع 

   .االنتماء للهيئة حتى يضمن زيادة إنتاجية الموظفينو

  

 الغوث للتعرف على الثغـرات      وكالةلعاملين في   همية الدراسه الى مساعدة المديرين وا     أ ترجع   -2

ت وتقليـل   ايجابيا ، والعمل على تعزيز اإل     نادارة المطبق حاليا على الموظفي    الموجودة في نظام اإل   

 ءداء والرضـا، والـوال     ويسهم في تحسين مستويات األ     ة،كثر كفاءة وفاعلي  السلبيات ليصبح النظام أ   

  .داري بشكل عام ء النظام اإلداأ  تحسينوالثقه واالنتماء، وبالتالي

  

  أهداف الدراسة4.1
  

  :الهدف العام

 لدى موظفي وكالة الغوِث الدولية وعالقته باالنتمـاِء الـوظيفي     النّفسيِةِة إلى مستوى الصح   التعرف

   الشيخ جراح -في مكتب القدس

  

  :. من األهداف التي يمكن تلخيصها باآلتيعددتسعى  هذه الدراسة إلى تحقيق 

   . موظفي وكالة الغوث الدولية   مستوى الصحة النفسية لدىلى التعرف إ .1

  . مستوى االنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث الدولية لىإالتعرف  . 2

 . المشكالت الصحية والشخصية التي تواجه موظفي وكالة الغوث الدولية لىإالتعرف  . 3

 فيمـا يتعلـق بمـستوى       ة والمتمثل عينة ال فرادأ ب  ة المتعلق ثر بعض المتغيرات  أ لىإالتعرف   . 4

الصحة النفسية لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراح، بحسب كل من متغير الحالة               
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االجتماعية، والجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة فـي            

عمـل الحـالي،    العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعـة ال          

 .ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

 فيمـا يتعلـق بمـستوى     والمتمثلـه  العينةفرادأ المتعلقه باثر بعض المتغيرات لى  إالتعرف   . 5

االنتماء الوظيفي لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراح، بحسب كل مـن متغيـر                

ؤهل التعليمـي، وعـدد سـنوات       الحالة االجتماعية، والجنس، ومكان السكن، والعمر، والم      

الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمـل             

 .الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

 عالقة مستوى الصحة النفسية  باالنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالـة الغـوث              لىإالتعرف   . 6

  .الشيخ جراح–الدولية في مكتب القدس 

  

  راسة الد أسئلة5.1ُ
  

  : ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية التي انبثقت من مشكلة الدراسة

  ما مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية ؟  :السؤال األول 

  ما مستوى االنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث الدولية ؟ :السؤال الثاني 

 ما المشكالت الصحية والشخصية التي تواجه موظفي وكالة الغوث الدولية ؟ :لثالسؤال الثا

هل هناك اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الـصحة   :السؤال الرابع

النفسية لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراح، بحسب كل من متغير الحالـة االجتماعيـة،        

ن السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات            والجنس، ومكا 

الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الـذي يتقاضـاه              

 الموظف؟

هل هناك اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى االنتماء             :السؤال الخامس 

وظيفي لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراح، بحسب كل من متغير الحالة االجتماعيـة،                ال

والجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات             

الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الـذي يتقاضـاه              

 موظف؟ال

ما عالقة مستوى الصحة النفسية  باالنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالـة الغـوث               :السؤال السادس 

  الشيخ جراح؟–الدولية في مكتب القدس 
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 راسة الدفرضياتُ 6.1

   
  : التاليةات  الفرضيتحديد تم  والخامس والسادس سؤال الدراسة الرابععنجل اإلجابة أمن 

  

  . الصحة النفسيةالفرضيات المتعلقة بمستوى

  
) α0.05=( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : األولى رضيهالف

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  .الحالة االجتماعية متغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   ال تو:الفرضية الثانية

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  .الجنس متغيرإلى تُعزى الدولية 

بين ) α0.05=(ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائي : الفرضة الثالثة

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  .مكان السكن متغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الرابعة

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى  يتعلق في بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما

  . العمرمتغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الخامسة 

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  .المؤهل العلمي متغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية السادسة 

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . سنوات الخبرةمتغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : ضية السابعة الفر

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . سنوات الخبرة في المنصبمتغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(لة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال توجد فروق ذات دال: الفرضية الثامنة 

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 
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  .المنصب الوظيفي متغيرإلى  تُعزىالدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية التاسعة 

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . طبيعة العملمتغيرإلى تُعزى الدولية 

) α0.05=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية العاشرة 

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث مستوى علق في بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يت

  . مستوى الرضا عن الراتبمتغيرإلى تُعزى الدولية 

  

  الفرضيات المتعلقة بمستوى االنتماء الوظيفي  

 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الحادية عشرة 

)=α0.05 (لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيد العينة فيما يتعلق في بين متوسطات إجابات أفرا 

  . الحالة االجتماعيةمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الثانية عشرة 

)=α0.05 ( لدى موظفي نتماء الوظيفيمستوى االبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . الجنسمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الثالثة عشرة 

)=α0.05 ( لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . مكان السكنمتغيرإلى تُعزى ة وكالة الغوث الدولي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية الرابعة عشرة

)=α0.05 ( لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . العمرمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :ة عشرةالفرضية الخامس

)=α0.05 ( لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . المؤهل العلميمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

ئية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصا : عشرة الفرضية السادسة

)=α0.05 ( لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  .سنوات الخبرة متغيرإلى  تُعزىوكالة الغوث الدولية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية السابعة عشرة 

)=α0.05 ( لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 
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  . سنوات الخبرة في المنصبمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  : عشرة الفرضية الثامنة

)=α0.05 (لدى موظفي مستوى االنتماء الوظيفيراد العينة فيما يتعلق في بين متوسطات إجابات أف 

  . المنصب الوظيفيمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية التاسعة عشرة

)=α0.05 ( لدى موظفي تماء الوظيفيمستوى االنبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . طبيعة العملمتغيرإلى تُعزى وكالة الغوث الدولية 

) α0.05=( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية :الفرضية العشرون 

 لدى موظفي وكالة مستوى االنتماء الوظيفيبين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في 

  . مستوى الرضا عن الراتبمتغيرإلى تُعزى  الغوث الدولية
  

  االنتماء الوظيفي وبين  مستوى الصحة النفسية  بين  فرضية قياس العالقة 
 

عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذاتة ارتباطي عالقة توجد :الفرضية الحادية والعشرون 

         ى موظفي وكالة الغوثالصحة النفسية وبين االنتماء الوظيفي  لد بين )α0.05=(اإلحصائية 

  ".  الدولية

  

7.1لدراسِة ا حدود:  
  

مكتب الشيخ /العاملين في وكالة الغوث عينة من   هذه الدراسة علىاقتصرت: لحدود البشريةا-1

  .القدس–جراح 

  

مكتب /وكالة الغوث في محافظة القدس  تم إجراء هذه الدراسة على موظفي : الحدود المكانية-2

  .القدس-  الشيخ جراح
 
 . م)2010( العام خالل هذه الدراسة أجريت: الحدود الزمنية-3
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  الثاني الفصُل

___________________________________________________  

اإلطاروالدراسات السابقة النظري   

  

1.2النظري اإلطار   

  
  الصحة النفسية. 1.1.2

  

  أكثـر  ولذلك يعد علم الصحة النفسية  من         ؛صر القلق والتوتر   ع  هو  هذا العصر   أن مما ال شك فيه   

بل ، العلماء لم يهتموا باالضطرابات النفسية فقط        نإ حيث   ، والدراسة إثارة لالهتمام   اإلنسانيةالعلوم  

حمـايتهم مـن     لألفـراد يهدف تحقيقها   أيضاً   ،مظاهرهامفهوم الصحة النفسية و   ب  اهتماماتهمشملت  

 من األفـضلِ  وجدت  من خالل الدراسة والبحث والقراءة      و.  االضطراب النفسي  لوقوع في متاهات  ا

  .توضيح مفهوم الصحة قبل البدء بتعريف الصحة النفسية 

إن الفصل بين المصطلحات ووضع الحدود بين مفهوم الصحة من منظور عضوي جـسدي ومـن                

     ، ة أو النفـسية ،     صحة عموما أو عن الـصحة الجـسدي       اللكن ما سيقال عن     منظور نفسي صعب

 األخرى ، وخـصوصا     ريفاتسيكون متداخالً ، إذ يمكن تعميم أي تعريف من التعريفات على التع           

   )2002 دلو، أبو( .فيما يتعلق بالصحة كحالة 

  

 عبارة عن حالـة   بأن الصحةَ )2002،  دلوأبو(أبو دلو في  (Hurrelman )مانل هيراوكما عرفه

 عندما تكون مجاالت    ، وتكون هذه الحالة موجودةً    األشخاصد   الذاتي والموضوعي عن   اإلحساسمن  

 التـي   هدافهوأ وقدراته   إمكاناتهمع   ومتالئمة النمو الجسدية والنفسية واالجتماعية للشخص متناسبة       

  .للحياةظروف الموضوعية اليضعها ومع 
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اته عندما   خالل حي  اإلنسان التي يتعرض لها     األضرار بعض   إلىوحسب هذا التعريف السابق يشير      

 ،فيه والمحـيط بـه     االجتماعي الذي يعيش     اإلطار ضمن   الحياةنجاز متطلبات   إال يتمكن الفرد من     

 لشذوذ من ا  أعراض على شكل    يظهر أن ضرروضمن المرحلة الحياتية التي يمر بها ويمكن لهذا ال        

  .النفسي واالجتماعي والجسدي 

  

 عندما يـتمكن مـن بنـاء عالقاتـه          اإلنساندى   ل موجودة الصحة تكون    نفإالتعريف  استناداً لهذا   و

، وعنـدما    مجتمعـه  أفـراد  ، ويتمكن من التوافق واالندماج مع         مع المحيط  االجتماعية بشكل فعال  

، وعنـدما    للمحـيط  والمختلفة يستطيع التكيف في حياته الخاصة ضمن الظروف المعقدة والمتنوعة        

وجيـة الوراثيـة     البيول إمكاناتـه  بـين    كيف والت  تقرير مصيره الفردي وتحقيق التوازن     من  يتمكن  

، وبذلك يمكن اعتبار الصحة بأنها النتيجة  لعملية التنشئة االجتماعيـة الناجحـة              والنفسية والجسدية 

  يقـود للمـرض،     ، والفـشل   تحقيق الصحة  إلى تقود   نأ التنشئة االجتماعية الناجحة ال بد       نإحيث  

  )2002،  دلوأبو (.ة االجتماعيةويمكن اعتبار المرض نتيجة لفشل عملية التنشئ

  

 أن علم الـصحة     وبخاصةتعريفات متنوعة في ميدان الصحة النفسية،       ظهرت مفاهيم متعددة و   وقد  

العوامـل التـي تتبـع        و ،عدم السواء السمات المميزة لحاالت السواء و    النفسية يتعامل مع السلوك و    

التكيف ما يتبع ذلك من أساليب التوافق و       و ،مظاهر الصحة النفسية أو الشعور بانحرافها أو اعتاللها       

25: 2005الداهري، . ( يجاباًإ أم كانت سلباًأ سواء(  

  

وأول من استعمل مصطلح الصحة النفسية العالم ادلف ماير، وقد استخدم هذا المصطلح ليشير إلـى                

لـصحة  على الوقاية من االضطرابات النفسية، فا     و،   واالجتماعي نحو السوية   ،نمو السلوك الشخصي  

  كمـا  ، له الشعور بالرضـا  توفرف الشخص مع العالم الخارجي المحيط به بطريقة         النفسية تعني تكي 

 إلـى إقامـة العالقـات االجتماعيـة         ةاضاف باإل  على مواجهة المشكالت المختلفة    تجعل الفرد قادراً  

  )2005الداهري، . (واالستقرار النفسي

   

 اة متكيفة مع نفـسه    يجابيلكثير نحو تحقيق شخصيات إ    ن يقدم ا   الصحة النفسية علم أ    يستطيع علم   و

 ها تُعنى يسبب لهم االضطرابات والقلق، كما أنَّ      بحياتهم و  يحصلادرة على تجنب ما     مع مجتمعات ق  و

ا يجعلهم في حالة من الرضا و        مم ،بمساعدة األفراد على تأدية أدوارهم في الحياة في أحسن صورة         

  )2005الداهري، . ( سعادة والثقة بالنفسال واالستقرار واالتزان والراحة
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 الجانب الالشعوري   التي تناولت )  2005الداهري،( حسب    والتعاريف  وردت كثير من المؤلفات    لقد

تلـك العمليـة    " هـا    هذا الجانـب أنّ     تعريف ت تناول  التي ريفاتالتعمن هذه   و ،   الصحة النفسية  من

اإلنساني شعوريا أو ال شعوريا والتي تهـدف إلـى          المتفاعلة و المستمرة ودينامكية يمارسها الفرد       

   و بذلك يصبح الفرد راضـياً ،مع متطلبات دوافعه مع بيئته و وتكيفاتغير السلوك ليصبح أكثر توافقا  

     .مع المحيط وأفراد جماعتهالقات  الع خير في بيئته محققاًسعيداً و، لدوافعهعن نفسه منبعثا مشبعاً
    

  :ة النفسيةتعريف الصح. 2.1.1.2
  

 بين الوظائف النفسية المختلفة مـع        ما الصحة النفسية بأنها التوافق التام     ) 1975 (يعرف  القوصي  

القدرة على مواجهة االزمات النفسية العادية التي تطرأ عادة على االنسان مع االحساس االيجـابي               

  .الكفاية بالسعادة و
  

باالتزان  عبارة عن الحالة النفسية التي تتصف        اهبأنّ الصحة النفسية    ) 1977(  الشاذلي   يعرف فيما

االتـزان  االجتماعي و  الشخصي و   والتكيف  بالتوافق التي يكون فيها الفرد متمتعاً    و،   النسبي  الثباتو

 الرضـا  يشعر بالسعادة و   قا مبدعاً يجابيا خالّ إ يكون   أن و ، وخاليا من التأزم واالضطراب    ،االنفعالي

 قـادراً و،   الحقيقيـة    بإمكاناته هدافهأويحقق طموحاته    يؤكد ذاته و   أنى   عل قادراً و ،والراحة النفسيه 

 في نظر الـصحة      هذا الشخص  ديعو. ممكنةالمثل الصور   أ و أفضلعلى استخدام هذه الصفات في      

 وذلك بسبب تميزه بالقدرة والسيطرة على العوامل التـي          ، في المجتمع  يجابياًإ و  سوياً النفسية شخصاً 

العيش في وفاق و سالم مع      الى   ضافه،باإل اليأس والقلق واالضطراب النفسي و   اإلحباط     إلىتؤدي  

    . المجتمع الخارجيأو العمل أو األسرةمع محيط و، نفسه
  

 عبارة عن مجموعة من مظاهر الـسلوك        هيالصحة النفسية   فإن   )2005 (وحسب تعريف الداهري  

القدرة على تقـدير    فس، و الرضا عن النَّ   بها المتمتع بالصحة النفسية، و تشمل الشعور ب        يتصفالتي  

  . متطلبات الحياة تلبيةاآلخرين، و أخيراً القدرة على
   
  : الحكم على الصحة النفسيةفي الجهة األخرى جاء تعريف يحمل بصورة واضحة معيارو

ـ   تلك الحالة الن  " هو معيار الثبات النسبي في الحالة النسبية، حيث تم تعريفها على أنها            و ي فـسية الت

 الفرد متمتعا بالتكيف مع نفـسه وبيئتـه ومتـسما بـاالتزان             الذي يكون فيه  تتسم بالثبات النسبي و   

ى من الطموح   يضع لنفسه مستو  ة في تحقيق ذاته و    لديه القدر االنفعالي وأن يشعر بالسعادة والرضا و     

ثـل  مثمارها في أ  است معرفة إمكاناته و   كما لديه القدرة على   يتدفق مع إمكاناته وقدراته واستعداداته و     

   ).2005الداهري، (ةصورة ممكن
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   :خصائص عملية التكيف النفسي. 3.1.1.2

 أكثر ما يميز عمليـة      جد أن ن التي تم عرضها من خالل أكثر من مصدر          ريفاتومن خالل هذه التع   

  :التكيف مجموعة من الخصائص هي

   

سان على مواطن الضعف     يقف بها اإلن   جيدة ومؤكدة قدرة اإلنسان على أن يعرف نفسه بصورة         •

  . مواطن القوةوتفعيلها واستغالل ،أو القوة و العمل على تجاوز مواطن الضعف

•     في الوصول إلـى     مهميجابية أو سلبية كمعيار     ا يجعله من جوانب إ    مدى تقبل اإلنسان نفسه مم 

  .الصحة النفسية

مجال يتصف  و،  بتيجابية دون ك  لدوافع التي يحملها الشخص بصورة إ     ادرجة اإلشباع للحاجة و    •

 .بالتقبل

درته على اسـتيعاب هـذه التغيـرات        وق،  القدرة على المرونة والتجاوب مع الظروف الطارئة       •

 .التعامل معهاو

تجاوز أثرها في تخفيف جوانـب سـلبية علـى بنيـة            ه من الصراعات النفسية واإلحباط و     لوخُ •

 .الشخصية

ة مستمرة يمارسـها الفـرد   ملية ديناميكيالقدرة على االستمرار في عمليات التكييف باعتبارها ع        •

 .بصورة شعورية أو ال شعورية

 ،العمليات الجسمية مـن جهـة أخـرى       و،  فق بين العمليات العملية والنفسية من جهة      امدى التو  •

 .باعتبارها خطوة فاعلة في الوصول إلى أقصى درجات التكيف
 

ة بـصورة شـاملة باعتبارهـا العمليـة       االجتماعيب النفسية والعقلية والجسمية و    التكامل بين الجوان  

ـ      . في هذا الجانب   اًتطلب توافق ت عملية اجتماعية    ةالتكيفي  بتعريـف   ةحيث هذة الخصائص لها عالق

 عبارة عن حالة ثبات وتكيف والشعور بالراحه        ة النفسي ةن الصح أ كما ذكرت سابقا ب    ة النفسي ةالصح

التي تناولت الـصحة  ريفات لبسيط لهذه التعوبهذه الصورة من التحليل ا والرضا عن الذات    ةوالسعاد

النفسية من عدة جوانب أظهرت أهم هذه الجوانب باعتبارها عملية اجتماعيـة تتطلـب مجموعـة                

مهارات اجتماعية وقدرة على التعامل مع الناس والمحيط، وتطلب مجموعة من القـدرات العقليـة               

ــا فــي إيجــاد أســاليب  ــهمــةمالتــي يتوجــب توظيفه ــة و  فــي التكيــف وق درة اجتماعي

  ).2005الداهري،(جسمية
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ـّة العقليـة. 4.1.1.2   :)Mental health( الصح

  

ضـطراب  أو غيـاب اال ،أو العاطفيـة  ،ح يستعمل لوصف مستوى الرفاهية اإلدراكيـة    هي مصطل 

 قـدرة   ، فقد تشمل الصحة العقلية       Holism فرع علم النفس اإليجابي أو       وجهة نظر ومن   العقلي،

ـ  لتحقيـق    ؛ وعمل توازن بين نشاطات الحيـاة وجهودهـا         ، التمتع بالحياة  علىالشخص    ةالمرجعي

اً مع مجموعـة مـن األوامـر         وتبرز تكيفاً ناجح   العواطفعبير عن   النفسية، فالصحة العقلية هي ت    

)About,2006(.  

  

قدراتـه  ها الرفاهية التي يحقـق فيهـا الفـرد          بأنَّ،  ف منظمة الصحة  العالمية الصحة العقلية        رعوتُ

ويستطيع مقاومة ضغوطات الحياة      ،ة به الخاص   ،   ويكون قـادراً علـى      ويعمل بشكل إنتاجي ومثمر 

 من بأنه ليس هناك يل قديماً وق).World Health Organization,2005( ،هالمساهمة في مجتمع

ريـات   والنظ ، والتقييمـات الذاتيـة    ،ختالفات الثقافيـة  ن اال أ، و تعريف رسمي واحد للصحة العقلية    

 World Health( كيفيـة تعريـف الـصحة العقليـة     فـي  تـؤثر  هاالتخصصية المتنافسة جميع

Organization Report,2001.(  

  

 جداً ظهرت الصحة العقلية العالمية التي تم تعريفهـا بأنهـا مجـال الدراسـة                العصر الحديث وفي  

عدالة في الـصحة العقليـة       وتحقيق ال  ،والبحث والممارسة التي تضع أولوية لتطوير الصحة العقلية       

  )Patel,2010(. لجميع الناس في العالم 

  

5.1.1.2 .تقسم إلى ثالثة أقسام وهي في الصحة النفسية األساسية المناهج:  

  

1- األسوياء األشخاصالتوافق لدى    يتضمن بزيادة السعادة و    إنشائيهو منهج   و :نمائياإل المنهج، 

  .  ورعاية مظاهر النمو عندهم،وتوجيهها األفراد إمكانياتيتحقق من خالل دراسة و

2- يهـتم   و ، النفـسية  واألمـراض يتضمن الوقاية من الوقوع في المشكالت       و  :  الوقائي  المنهج

  . إزالتها المرض النفسي بتعريفهم لها وأسباب ليقيهم من ،ضى قبل اهتمامه بالمرباألسوياء

3- التوافـق   إلـى  العودة   بغيةية   النفس األمراضو،  ويتضمن عالج المشكالت    : العالجي المنهج 

  ) 1998 ،زهران . ( الصحة النفسية و،نفسي ال
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  :مفهوم الصحة النفسية حسب علم النفس. 6.1.1.2

  

قدراتـه   االنفعاليـة و   صفاته اإلنساني في    ة المنظمة للسلوك  يمل بالدراسة الع  فعري  علم النفس  مازال

 أو المـريض والمـضطرب،      ،و السلوك المنحرف   ،العقلية، ويندرج في ذلك السلوك السوي العادي      

 وما يتصل بـه مـن       ، للسلوك مصنفهباره دراسة علمية    باعت،  ذلك يتفرع منه علم الصحة النفسية     كو

 جانب ما يصيب الفرد من       إلى وراحة طمأنينة وما يؤدي إليه من سعادة و      ،التكيفعلميات التوافق و  

 ، نسبيا ةثابت ومستمرة و     حالة شعورية مستقرة     ة النفسية لهذا فالصح و،  اضطرابات نفسية مشكالت و 

  التوافـق   يتم االجتماعي، إذ نفعالي والعقلي و  مجال اال ال في   اًنسبي ومتكيفا    يعيش معها الفرد متوافقاً   

،  علـى اسـتغالل قدراتـه       بحيث يصبح ذلك الفرد قـادراً      ،بيئته النفسي للفرد مع نفسه و     والتكيف

 التي تسبب القلق واالضطراب النفـسي        ومشكالتها وضغوطاتها  ةإمكاناته في مواجهة أعباء الحيا    و

  ).1999الطارق، (

  
 

 : في الصحة النفسية وارائهم النظريات العلماء7.1.1.2
 

 :المنظورات السيكولوجية للصحة النفسية

 لبعض  فيما يلي عرض   و فكرية لتباين منطلقاتها ال    حول مفهوم الصحة النفسية تبعاً     النظريات تباينت  

  :ذه النظرياته

  

  :التحليل النفسينظرية . .8.1.1.2
 

  معالجة ، من حيث األسلوب الذي يستخدم فيليل النفسي عن غيرها من النظرياتتختلف نظرية التح

الطارق، ( :، فقد تم تحليل هذه النظرية على مسلّمات منهاادر هذه البياناتالبيانات، أو من حيث مص

1999(  
 
 . لكل نتيجة سببأني أن لكل سبب نتيجة وتعن و :الحتمية النفسية -

، إذ يـستمد اإلنـسان       الطاقة الجسمية إلى طاقة نفسية، وبالعكس      تعني تحول و: الطاقة النفسية  -

تتحول هذه الطاقة إلى طاقة نفسية، مثـل        ، و غرض الهضم والتنفس والنشاط   طاقته من الغذاء ل   

  . التذكّراإلدراك، والتفكير، و

 وتوتر فيقوم    لمثير يصبح في حالة استثارة     لحي ا تعني حينما يتعرض الكائن   و: االتّزانالثبات و  -

  .إن التخلّص من التوتر يعني حالة الحصول على اللّذةبنشاط، و



 

 
 

16

االتزان يـضايق    ستثارة أو التوتر الناشئ من عدم     ترتبط هذه المسلّمة بسابقتها، حيث إن اال      : اللّذة-

 ).1999الطارق،  ( ني حالة الحصول على اللذةتوتر يعاإلنسان، وأن التخلص من ال

ـ   و) الهو(أي أن سلوك الفرد يتأثر بمكونات شخصية        :الهو- ـ  ذاتهي مركز الل ز وتوجـه     والغرائ

 . سلوكه لتحقيق أقصى متعة

 لكن علـى حـسب الظـروف المتاحـة        و) الهو(هي عقل الفرد يهدف إلى تحقيق أهداف        و: نااأل-

  .والمقبوله

 ،الشعور األسمى الذي يحدد الخطـأ والـصواب كمـا تـدعو إليـه األديـان      هي   و :)األنا العليا (-

  .واألعراف

 والخبرة ( مكونات شخصية موروثة تتأثر من خالل   )األنا العليا و،األناو ،ألهو(وباختصلر تعد 

  )www.e7trf.com/index.php?action=getfile&id=29477(2009\.)التعليم

  

   :دلرأنظرية . 1.8.1.1.2
  

عن طريق الصراع الذي    ، وتتم بلورتها     وليست فطرية أو موروثة    ،ية مكتسبة دلر أن الشخص  آيرى  

 .رى أنها فطرية وموروثةفيما االستعدادات أ، يخوضه الفرد، والعمل على تحقيق هدفه المنشود

الى د له أسلوب سماه أسلوب الحياة وهو عبارة عن األهداف التي يسعى اإلنسان              دلر أن الفر  أوبين  

، كما يشمل قدراته وحوافزه ، لذا فأسلوب الحياة هو الهدف النهائي في الحياة ، وهذا الهدف                 تحقيقها

 والطريقة التي ينظر بها الى أهدافه المستقبلية حيث إنها تجعـل            ،نسانهو الذي يعبر عن سلوك اإل     

  .نسان يشعر بالصحةاإل

يعد المؤسس لما أصبح    لذا  يجابية  إدلر يؤكد على النضال نحو أهداف اجتماعية        أ ويعتقد كثير من أن   

  )2005الداهري، ( .يعرف بالنزعة اإلنسانية و علم النفس

  

  : هورنيني نظرية كار. 2.8.1.1.2

  

فهي ترى أن الشخـصية     ،  الشخصية والسلوك : في نظريتها عن شقين رئيسين وهما     تحدثت هورني   

 أثناء الطفولـة المبكـرة       في ، لذا فهي ترى أن األسرة لها دور       تكون من خالل التنشئة االجتماعية    ت

 . الشخصية من خالل التفاعل المستمر مع ثقافة المجتمع،وتنمو هذه
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 فهو ينشأ عن     بأنّه متُعلَّم وقابل للتعديل والتغيير، أما السلوك السوي        ليه،إفتنظر هورني  أما السلوك   

سرة كما تـرى    واأل ، وتزرع المحبة واالحترام   ،يق الذات  األسرة التي تساعد على تحق     ئةطريق تنش 

 .هورني مطلوب منها تجنب أساليب السيطرة والتساهل الذي بدوره يعطل النمو والـسلوك الـسليم              

  )2005، الداهري(

  :سوليفان والصحة النفسية. 3.8.1.1.2

  

 والفـسيولوجية   ، مبينا أن العوامل الوراثيـة  بالعالقات الشخصية  خصية تتأثر ش ال   أن سوليفانيرى  

، فالفرد إذا ما حصل على ما أراده        مل أيضا على تكوين شخصية اإلنسان      تع  والنفسية واالجتماعية 

الحاجات،  ويشعر بالقلق والتوتر عند إخفاقه في إشباع هذه           ،ق رغبات المجتمع فهو يشعر باألمن     وف

، وبالنسبة لالتجاه العام لسلوك الشخصية فهو يتحدد بالديناميكيـة النفـسية            فاعل مع اآلخرين  فهو يت 

والنفـسية   ، فـالتوتر والتفاعـل والعالقـات االجتماعيـة          لخاصة به، بحسب الموقف االجتماعي    ا

  ).2005الداهري، ( . والبيولوجية كلّها تكون الشخصية وتكون النفس

 :السلوكية والصحة النفسية .4.8.1.1.2

  

، تتحقق إذا ما استطاع الفرد اكتساب العادات التي ة وفق المنظور السلوكين الصحة النفسية السليمإ

 ، فإذا لم يستطع -  والعكس صحيح –، فهو في صحة سليمة سب وثقافة المجتمع الذي يعيش فيهتتنا

، امجتمعه، فهو منفعل ومضطرب نفسيأو فشل في اكتساب العادات التي ال تتماشى مع ثقافة 

.  حد سواءعلى توترأو ال، الخارجية هي التي تؤثر في إيجاد االضطراب   فالعوامل البيئية

  )1999الطارق، (

  

  :لمنحنى الوجودي وعالقته بالصحة النفسيةا. 5.8.1.1.2

  

  : يرى الوجوديون أن اإلنسان ال بد له من 

 .إدراك الوجود وفهم معناه  -1

  .بها إدراك اإلمكانيات والقدرات التي يتمتع  -2

  . وباألسلوب الذي يراه مناسباـ،تحقيق ما يريده بحرية   -3

  . وال ينزعج منها ،أن يعلم مواطن ضعفه   -4

  . هذه الحياة من تناقضات  أن يكون عالما بما في   -5
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  اضطراب نفسي وصحة نفسيةٌ سيئةهذه األمور مجتمعةً ؛ فسينتج عن ذلك فإذا لم يستطع إدراك

  ).1999الطارق، (
  

  :المنحنى اإلنساني والصحة النفسية. 6.8.1.1.2

  

فس بعد التحليل النفسي  الذي يعد القوة الثالثة في علم النماسلوأبراهام لقد مثل هذه المنحنى 

 :وهذا المنحنى يقوم على مسلمات عدة  ،والسلوكية

 تحقيق  من عدماإلنسانخوف ، هي نتيجة  تظهر على بعض الناس أحيانا التيإن التوترات      -1

  .خير بطبيعته   إال انه ،تهإنساني

2-     ويتخذ قراراته بحرية ، لكن هناك ظروفاٌ معينة قد تحد من حريته اإلنسان حر ،.  

  

 ،تتحدث عن دوافع اإلنسان  ماسلو، وهذا المدرج من أشهر النظريات التي هرم إلى  بعضهمأشارو

 الطارق، (  . التاليفع هي حسب الهرمالدوا ومن أهم االفتراضات و1943 عام وتم اكتشافها

(1999.  
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  حاجة تحقيق  الذات      

  

  

  

  تقدير الذاتوالمكانة حاجة المركز و       

  

  

  )المحبةتماء واالن(الحاجات االجتماعية،                                  

  

  
  )ماناأل الحب والعطف و(من حاجات األ                       

  

  
  )الجنسالطعام و األكل و(الحاجات األساسية                              

  

  

، حيث يبدأ من الحاجات األساسية، وينتهي  هرم ماسلوب أهميتها وفق إن حاجات الفرد تُرتَّب حس

 بالحاجات التي ، وهنا نجد اإلنسان يهتمهذا يعكس شدة الحاجة إلى اإلشباع، وبحاجات إثبات الذات

  ).2004توفيق، ( ، فال يهتم بالحاجات األخرى ألنه حقق هدفهتؤدي إلى اإلشباع

  

األفراد   نأو ،يقها عندما يحقق الفرد إنسانيته أن الصحة النفسية يتم تحقوروجرز ماسلو براهامأ يرى

عالمات ، ومن بين ويعود ذلك الختالف ما يصلون إليه؛  صحتهم النفسيةختلفون في مستوياتي

 :الصحة النفسية عند الفرد 

  .أن يفهم الفرد الحرية وحدودها  -1

  .أن يستطيع الفرد إيجاد معنى لحياته من خالل تحقيق أهدافه  -2

  .أن يستطيع الفرد التعاطف مع غيره  -3

  .الخير والحقااللتزام بالقيم العليا كالجمال و -4
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           . فإننا نجد الفرد قد حقق السعادة لنفسه ووصل إلى ما يريد،والنتيجة بعد تحقيق هذه المؤشرات

  )1999 ،الطارق(
  

  )Mental wellbeing:( الرفاهية العقلية . 9.1.1.2

  

ماً كثيرة ممكنـة    يمكن رؤية الصحة العقلية بأنَّها سلسلةٌ متَّصلة قد يكون فيها لصحة الفرد العقلية قي             

 مستويات  ، حيث يستطيع الفرد أن يصل إلى       بأنّها ِميزة إيجابية   بعامة مختلفة، وتُرى الرفاهية العقلية   

، حتى وإن لم يكن فيها شرط تشخيصي للصحة العقليـة، ويبـرز هـذا               معززة من الصحة العقلية   

، ومرونـة   إبداعيٍة كاملـة   حياة   عيشة على   ، وهي القدر  للصحة العقلية الرفاهية العاطفية   التعريف  

، وتقدم األنظمة العالجية والكتب المـساعدة الكثيـرة وأسـاليب           لتعامل مع تحديات الحياة الحتمية    ل

بها، بأنّها فعالة لتحسين الرفاهية العقليـة للنـاس          تحتجاالستراتيجيات والتقنيات الم  وفلسفات تزاوج   

 .متزايـد فـي الـصحة العقليـة    ور بـشكل  اآلخرين األصحاء، وعلـم الـنفس اإليجـابي مـشه       

)Keyes,2002(  

  

 ، أنثروبولوجيـة  فكاراً مبنية علـى أسـس     للصحة العقلية أ  ) مطابق( و مقياس مهم    أيتضمن نموذج   

لم النفس   ومن ع  ،من الشخصية بسبب نظرية  مستمدة     ، وكذلك    واجتماعية ، ودينية ، ونفسية ،وتربوية

ومثـال علـى    ) ,witmer,1992 Hattie,2004(  والتطـويري،  ، والصحي ،، والطبي االجتماعي

  ، مل على خمس مهمات للحيـاة     تالً طوره مايرز وسويني وويثمر، ويش     نموذج الرفاهية يتضمن مثا   

  مهمـة    ة عـشر  ، وثالثَ والصداقة، والحب والتوجيه الذاتي   الجوهر أو الروحانية، العمل والتسلية،      

، ومقاومتـه،   واقعية، والوعي العاطفي  ومعتقدات  وإحساس بالتحكم،   ،  إحساس بالقيمة   : فرعية وهي 

 األزمة، اإلبداعية، وإحساس بالمزاج، والتغذية، والتمرين، والعناية الذاتية، وإدارة          التوحل المشاك 

ية ومكونـاً رئيـساً     وهوية النوع االجتماعي، والهوية الثقافية وهي محددة كصفات للوظيفة الـصح          

 ،سلوب يشجع الوظيفـة الـصحية   أعلى ظروف الحياة ب    المكونات توفر وسيلة للرد      وتوفير،للرفاهية

  )Myers,2000( .وإن معظم سكان أمريكا غير متفقين على الصحة العقلية

             

 .لرفاهية النفـسية  على أن الروابط االجتماعية تلعب دورا مفيدا في الحفاظ على ا          عامة  هناك اتفاق ب  

من الرؤية التـي تنبثـق مـن أدب الـروابط           مجموعات   برز أربع وفي هذه المراجعة المستهدفة ت    

 ، والرفاهية النفسية   ، معرفة بأنها ردود فعل على ضغط     (:  وهي  والنتائج الصحية العقلية   ،االجتماعية

  ).واأللم النفسي بما في ذلك األعراض االكتئابية والقلق

 االجتمـاعي  ،والـدعم ، الشبكات االجتماعية     فيها  تتأثر ن وصف الطرق أو الممرات التي       يمك :أوال
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ـ مهمان ال يمكن االسـتغناء عنهمـا        ؛ لذا فهناك نموذجان     الصحة العقلية على   دعم وعـدم   بال

  .نموذج التأثير الرئيس ونموذج مخَفف الضغط و، استثنائهما بشكل متبادل

نموذجـا فـي    التأثيرات الحماية أو الواقية للروابط االجتماعية على الصحة العقليـة ليـست              :ثانيا

ن االختالفات في النوع االجتماعي في الـدعم المـشتقة مـن            أ، و ت وفي المجتمع  المجموعا

بين  النـساء    مشاركة الشبكة االجتماعية قد ال تحسب بشكل جزئي لسيادة األلم النفسي العالي             

 مستويات أعراض المرض    يناقض، وقد تزيد الروابط االجتماعية بشكل       بالمقارنة مع الرجال  

 إذا ما استلزمت هذه الروابط إجهاد الدور        وبخاصة،  موارد المنخفضة ي بين نساء ذات ال    العقل

  .المرتبط بااللتزامات بتقديم الدعم االجتماعي لآلخرين 

  

، وأن فكـرة رأس المـال       داخل هيكل عالقات اجتماعيـة واسـعة      الشبكات الفردية منسوجة    :ثالثا

  .لهيكل االجتماعي الواسعخل حدود ااالجتماعي تشمل تطويق الروابط الفردية االجتماعية دا

  

بالرغم من بعض النجاح الذي قيل عنه في تدخالت الدعم االجتماعي لتعزيز الصحة العقلية              : رابعا

 وكـذلك   ، التدخالت التي تعمـل    سرعة و ، والتوقيت ،يلزم عمل إضافي لتعميق فهمنا للتعميم     

  )Bruhn,2010 .(ت األفراد الذين يستفيدون  بدرجة أكبرصفا

  

  : ف التكيريفُتع. 2.1.2

  

و سـلوكه   أن يعدل الفـرد بنـاءه النفـسي         أ العملية التي يمكن من خاللها       يعرف التكيف على أنه   

 والـسعادة   الرضاويحقق لنفسه الشعور بالتوازن و    ،  شروط المحيط الطبيعي واالجتماعي   ليستجيب ل 

 )2003،العناني (. ة النفسيةوالراح

  

فعال التي يعـدل بهـا       من االستجابات وردود األ    ة مجموع :هنّأ ب فيعرف التكيف ) 2001(عبد اهللا  أما

ـ    .خبرة جديـدة    بو  أ  هلى شروط محيط  إ النفسي وسلوكه ليستجيب     ءهرد بنا الف لـه  فولكـن التكي   

Adaption) (يجازذه المعاني بشيء من اإلنتحدث عن بعض هس و،كثر من معنىأ.  

  

 رة عن الشعور النـسبي بالرضـا       عبا هوف) 1993،عبد اللطيف (حسب تعريف     النفسي  التوافق ماأ 

  والتوازن في محاولته للتوفيق   الناجح لصراعات الفرد     شباع الناتج عن الحلّ   ، واإل والراحه والسعادة 

  .  وظروفه المحيطة به،تهامكانيإو،بين رغباته 
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1.2.1.2 .زاإنجو أف كنتيجة التكي)result Achievement.(  

  

ـ       لسلوكيات وردود األ  أي ا  ، كعملية  الى التكيف  لنظّرإن ا  خص شفعال المتكررة التي تصدر عـن ال

هـل   م سيئ؟أضاً فهل هو جيد أينه نتيجة أ من حيث اليه ال تنظر ليحقق االنسجام المطلوب، ويمكن     

وحقق االنسجام والتآلف المطلوب فإنه دليـل علـى         ،  فإذا كان التكيف حسناً    ؟م غير ذلك  أهو حسن   

 اللاً ولم يحقق التآلف المطلوب فإنه دليل على الشذوذ النفسي واعت           نسبي  كان ذاإأما   الصحة النفسية، 

  )2004بو دلو،أ(.الصحة النفسية

  

2.2.1.2 .أبعادف التكي:  

  

1.2.2.1.2 .ف بالمعنى البيولوجيالتكي: 
  

 وكان حجر الزاويـة  فـي نظريـة       ، مفهوما بيولوجيا   يعد األصل التالؤم في    أوكان مفهوم التكيف    

المتغيرة هو الذي    فالكائن الحي القادر على التالؤم مع ظروف البيئة  الطبيعية            ،ورتطعن ال   دارون

ارتداؤه ،  هر التكيف البيولوجي لدى اإلنسان     ومن مظا  ،ا الذي يفشل فمصيره الفناء      مأيستطيع البقاء   

ا ويشير هـذ  . )1990،العناني(ظروف الطبيعة   ال التالؤم مع     هدفب وذلك   ،لنوع معين من المالبس   

 ويغلب في الحديث عنه استخدام كلمة الـتالؤم         ،لى جهة واحدة من حياة العضوية     إالنوع من التكيف    

)adaptation (ًمن كلمة التكيف بدال )adjustment (.)  1987الرفاعي(  

  

2.2.2.1.2 .االنفعالي(ف بالمعني الشخصي التكي( :  

  

 ، والجنس ، والعطش ،الجوع(ولية  افع األ لدوشباع ا إ و ، والرضا عنها  ، السعادة مع النفس   حيث يشمل "

وانـسجامها وحـل     ،) والتقدير واالسـتقالل   والحب األمن(، والثانوية المكتسبة    واألمومة ،والراحة

  )79 :2004 دلو، أبو ( ."وأهدافه مع مستوى طموحه وإمكاناته ، وتناسب قدرات الفرد،صراعاتها

  

 أساسيتين النفسي والشخصي من زاويتين       التكيف إلى ") 21ص ،1990 الخطيب و   اديب الز (ينظر

 حيث  يـدرس مـثال       اإلنسان، هي دراسة الوظائف النفسية المختلفة التي تظهر لدى          ؛األولى :هما

 المبادئ العامـة    أو  القوانين إلىدراسة تحليلية  للوصول     و ،واإلدراكل،  والتخي العواطف، و الدوافع،

شخصية   من حيث هو كل يعمل،فهو       اإلنسان فدراسة   ؛ الثانية أما .التي تضبط تفسير سير كل منهما     

  .هفريدة تعمل في شروط محيط
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3.2.2.1.2 .التكيف بالمعني االجتماعي:  

  

بالتأكيد على  وذلك  ،   التي يعيش فيها    والمحيطه لبيئة االجتماعية  بين الفرد وا    منسجمةٍ هو إقامة عالقةٍ  

جل تحقيـق التكيـف الـذي        أقيام بها،من   د ال رات التي يجب على الفر    فة التغي ومعر الدور الوظيفي، 

 فـراد المجتمـع،     ألفرد من التكيف اجتماعياً كبقية      يتضمن نوعاً ما من الثبات االجتماعي  ليتمكن ا        

 المشكالت التي تنشأ في عملية التفاعل بين الفـرد          سلوب حلّ أكذلك يتضمن هذا النوع من التكيف       و

  )Atwater,1979 (.والمجتمع

  

ـ  ، وااللتزام بقـوانين المجتمـع     ، االجتماعي السعادة مع اآلخرين    ويشمل التكيف   والتفاعـل   ه وقيم

ويظهر هذا النوع من التكيف      والراحة المهنية،  وي والعمل للخير والسعادة الزوجية،    ساالجتماعي ال 

 فـي المؤسـسات     والنجاح ،أكاديمياومن خالل التحصيل المناسب     ،  الدراسة  من  في مجاالت عديدة    

 ويتضمن  ،تكون العالقات قائمة على المودة  والمحبة والتعاون       ف سرة،األ، ومجال   اجتماعياًمعرفياً و 

 هما وتجـانس مـستويات  ، باختيار الـشريك أساساالمتعلق )(marriage adption التكيف الزواجي 

 . مجال العمل ويطلق عليـه التكيـف المهنـي     إلى باإلضافة  والثقافية واالجتماعية والعمرية   الفكرية

)vocational adjustment(   

ومحاولة االسـتمرار والتطـوير      ،    العمل  الذي يناسب قدراته     أوويتضمن اختيار الشخص للمهنة     

  ).2004ابو دلو، ( . فيها وشعوره بالسعادة  والرضاواإلبداع

  

  :مفهوم الصحة النفسية للعاملين في المؤسسات. 3.1.1

  

 ، فنجدفمنهم من يحققها، ومنهم من يحقق جزءا منهاحاتهم وآمالهم، يتفاوت األفراد في تحقيق طمو

، وقد تكون هناك لك إلى القدرات العقلية والجسمية؛ ويعود ذبشر عند بني الاالرتياح نسبيأن 

  . التأثير بشكل كبير لهااجتماعية يمكنعوامل 

 

مدى قدرة ، وظروف المحيطة، بل في كيفية التعايش مع الادة ال ترتبط بالصحة النفسية فقطفالسع

  . ضعا التفاؤل نصب عينيه وا، الفرد في أن يحيا هذه الحياة
  

 تيقن أن الصحة    قد، ف  الجسمية ال تكفي لتحقيق السعادة     لقد أدرك اإلنسان في هذا العصر أن الصحة       

، حيث إن اإلنسان في العصر الحـديث تعـددت مـصادر            ة لها دور كبير في تحقيق السعادة      النفسي

 في زيـادة    كبرأل، كما إن ارتفاع النمو الفكري والحضاري كان لهما الدور ا          هالضغوط والهموم عند  
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تصرف  بدراية و  التعامل مع الظروف الحالية     على    ، لذا ال بد من وجود القدرة      الضغوطات النفسية 

  )1999،الطارق(. سليمين لتحقيق الصحة النفسية

  

داف المرحلية في الدراسات النفسية  تساعد على تحقيق األهداف لجميع األه إن الصحة النفسية"

 . " والتربوية واالقتصاديةواالجتماعية

، تساعدهم على الحصول على تحصيل دراسي ة بطلبة المدارس والجامعات نفسيافلقد تبين أن العناي

، فاإلداريون نجد أن سالمتهم داريأفضل ، وكذلك العاملين في المؤسسات في المجال الصناعي واإل

، ومع غيرهم من جميع جهات ائج إيجابية مع زمالئهم في العملعدهم في إيجاد نتالصحية تسا

  .العمل
  

، إذ تبين أن هناك كثيرا من  على األمراض العضويةاًي سلباية أثرنتشار األمراض النفسالإن 

  للعمل التي يجب، وهذا ينعكس مباشرة على اإلنتاجيةيتغيبون عن وظائفهم وأعمالهم  الذينينالعامل

، ترددون على األطباء ألسباب نفسيةمن المرضى ي%) 40(، حيث تشير بعض التقارير أن تحقيقها 

  .)1999الطارق،(  من العاملين يتغيبون عن عملهم ألسباب نفسية وعقلية%) 60- %40(وأن 

 

موضع اهتمام في الوقت الحاضر، من أجل  على العاملين النفسية أصبح تحديد الضغوط  لقد

إن تطبيقات مفاهيم الصحة النفسية . عكس بصورة أو بأخرى على عملهم نلنفسية التي تسالمتهم ا

 :في مجال العمل يمكن أن يتمثل في

 . القلق و التوتر بين العاملينمصادرإزالة     ·

  .تحسين العالقات اإلنسانية بين العاملين من حيث متابعة العالقات بينهم    ·

طرابات النفسية واألمراض ذات المنشأ النفسي التـي تحـصل بـسبب            المبادرة إلى عالج االض       ·

  .ضغوط العمل

  . في رعاية العاملينيرينخلق الوعي عند المد    ·

  .تنظيم عمليات التوصية واإلرشاد الجمعي للعاملين    ·

  .رعاية العاملين الجدد    ·

  .ديدةاستخدام األساليب العلمية في تدريب العاملين على مهارات ج    ·

 و طبيعـة    ،، وتصنيفهم حسب نـوع العمـل      ختبار المهني في اختيار العاملين    استخدام وسائل اال     ·

  .المهارة

  . و العمل على تذليلها،متابعة المشكالت األسرية التي تحصل لدى العاملين     ·

  .متابعة رضا العاملين عن أجورهم ومكافأتهم     ·
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ال أجهزة الحاسبات   ، كإدخ رات التكنولوجية الضرورية لعملهم   ل التغي العمل على تهيئة العاملين لتقب       ·

  .، أو سبل التخطيط اإلداري الجديدالجديدة مثالً

  .العمل على تنمية الشعور باالنتماء بين العاملين    ·

  .متابعة الحاجات النفسية لديهم    ·

  . و تسويتها بطريقة منصفة،االستماع للشكاوي     ·

  .، واالستفادة من أوقات الفراغ بالخدمات الترويحيةاالهتمام    ·

تعويـضات   و ،الـشيخوخة رعاية و ، المـرض  لحاالتمين الصحي   أ، حيث الت  االهتمام بالخدمات     ·

  .زيادة دافعتيه للعمل و، على مستقبلهمللعا، الذي من شأنه أن يطمئن االموت

  .يةجتانالبا ما تحصل في المصانع اإلتي غاختيار نوعية العاملين للوقاية من حوادث العمل ال   ·

  .محاولة تحديد ساعات العمل بطريقة غير مرهقة للعامل     ·

  .الملللة تخفيف وطأة التعب واألهداف ومحاو    ·

تجنـب   و،ي مكان العمل كاإلضـاءة الـصحية، والتهويـة   االهتمام بتحسين الظروف الفيزيائية ف        ·

  .الضوضاء

  .الطمأنينة لديهم العاملين لتنمية األمن النفسي و الديمقراطي مع سلوبالتشجيع على استخدام األ ·

   ،مما يجعل ذلك جدير بالدراسةير تأثيراً محسوساً على العاملينويعني ذلك أن ألسلوب المد

 ).1999الطارق، ( 

   

 : المتوسطاألبيضالصحة النفسية لمنطقة شرق البحر. 4.1.2

  

 جميعفي  للصحة ا واحداتعريف نجد  أن ولذلك من الصعب، ارتبط الصحة النفسية بكل مجاالتنت

مان مع نفسه ومع نسان باالطمئنان واأل الصحة النفسية هي تمتع اإلانول  ولكن يمكن الق،مجاالتها

 نولئك الذيأإن  والتكيف مع المحيط ،ة، النفسيةيجاد الراحإ و واطمئنان المجتمع به،،المجتمع

 باطمئنان مع وفي سعادة مقبولة ومندمجين، عطاء دائم  لمجتمعهمن بالصحة النفسية في يتمتعو

وزمالء ، ساتذتهمأوصدقائهم أسرهم وأ يعانون من مشاكل في تعاملهم مع  وال،وظائف حياتهم

 لكن ،حياناً يتشاجرون مع اآلخرينأيام غير ممتعة وأ وقد تمر بهم ،اًحيانأنهم قد يغضبون إالعمل،

اعية والخروج من ب الخسارة في عالقاتهم االجتمنعلهم قادرين على تجمهاراتهم االجتماعية تج

ج من رو على الخوننهم قادرإ ولآلخرين، وكما هو متوقع منهم فهمضرار لنفسالعثرات بأقل األ

 .وليست عوامل تحطيم لخبراتهم، جعل هذه الكوارث دروساً للمستقبلكوارث الحياة، بخبرات ت

ال  إتوسط،بيض الم في منطقة شرق البحر األة واالجتماعيةلسياسي اكالتوبالرغم من وجود المش

  )2004 بو دلو،أ( .ه التمتع بالصحة النفسية السليمة اليات وطرق بكيفينه يوجدأ
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ـ رق البحر المتوسـط      فإن الصحة النفسية في منطقة الش      )2004( بو دلو أوحسب   رتبط ارتباطـا   ت

 وارتباطنا الديني، وعالقتنا  داخل دائرة       ةواالجتماعيفسية  حياتنا الن و حياتنا الصحية،    بأسلوبساسياً  أ

ومن المشاركة في بناء ، وكيفية قضاء وقت الفراغ ، اللعبأسلوبالعمل وكل ذلك يتشكل من خالل 

 تطوعيـة لرفـع     أنـشطة في   و، الحي الذي يعيش  فيه     وأهل وفي المشاركة مع الجيران      المجتمع،

ن الصحة النفسية في منطقة شرق البحر المتوسط تتشكل         إلقول   العامة، ولذلك يمكن ا     الحياة مستوى

 وكثرة العمل مع قلة الترفيـه       ،ط والهموم وغضلوأن كثرة ا    ممارسة حياة متوازنة،   وتنمو من خالل  

ـ   إلى حقوق اآلخرين قد ال يؤدي        إهمال مع   ، بالنفس إال الذي ال يهتم     الحياة وأسلوب  سي مرض نف

  . بالصحة النفسية ولكن قد يقلل من تمتعنا،محدد

  

واستنشاق الهواء  بانتظام،  نوم لمدة ثماني ساعات     النة و ز طبيعة الوجبات الغذائية المتوا    إلى باإلضافة

 الحياة  وأيضاً . تحسين الصحة العامة للفرد    إلىيؤدى    الذي الرياضة،نواع  أ النقي و ممارسة بعض     

 مهمـا اعية والتطوعية تلعب دوراً حيوياً و      االجتم واألنشطةالتدين الراشد   كما إن    الناضجة، األسرية

 ،النفعالي وا ،التوازن العاطفي  باإلضافة إلى  . والتكيف مع المحيط   في تطوير الصحة النفسية لإلنسان    

 وفي قدرتنا على تحمل االختالف في       ،النفعاالت ا والسيطرة على التحكم   و ،آلخرينالنفس و اواحترام  

 والقـدرة علـى تحمـل       ،اآلخـرين مـع    واألخذالعطاء   والقدرة على    ،اآلخرينوجهات النظر مع    

 ومقابلة النجاح والفشل بنفس مستوى التفاؤل       كالت ومواجهة المش  ،خذ القرارات السليمة  أالمسؤولية و 

  )2004دلو،أبو( . للمعامالتاألخالقية الحياة ومتطلباتها ءأنحا ومواجهة كافة ،للمستقبل

  

  :مفهوم االنتماء. 5.1.2

  

 االقتراب واالستماع بالتعاون ، و وبه إليه مع المنتمي واإليماناالرتباط واالنسجام  يقصد باالنتماء

ويستطيع  الفرد يعمل على تحفيزه وتقويته، دافع االنتماء لدى نفإ، وفي الحقيقة اآلخر التبادل مع أو

ا ه مجتمعه، حيث عندم حتى يصبح سلوكه مطابقاً لما يرتضي، سلوك الفردليعدت  يعمل علىنأ

 التضحية بكثير من مطالبه إلى، مضطراً حيانوفي كثير من األ ،لى الجماعة يجد نفسهإينضم الفرد 

 مساند وأيضا،  الجماعةأفرادالخاصة برغباته في سبيل الحصول على القبول االجتماعي من 

 امتداد عة وكأنهاالجماعة، لذلك يرى الجمامع معايير الجماعة وقوانينها وتقاليدها فيتوحد الفرد ل

  )1999نجالء، ( . مكانتهاإعالءجل أ من الجهد كلّه ويبذل ،جل مصلحتهاأ من  دائماًلنفسه يسعى
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   :االنتماء االجتماعي.1.5.1.2

  

  ببعديها المركزية التي تحدد طبيعة عالقة الفرد بالجماعةمالمفاهي أهم د مفهوم االنتماء االجتماعييع

  .ويقابله مفهوم االغتراب النفسي،

  

منها على  ويعتمد كل ،مخلوقات تتجمع سوياًو كائنات اجتماعية، من حيث كونهم حقيقة البشر إن 

 تتكامل مع أمور وهي ، تبدو من الضرورياتاآلخرين، فالعالقات الوثيقة مع  نفسياًواآلخر جسمياً 

مسرات الحياة  أعظم لآلخر، فالبشر قادرون عبر الحياة على تقديم كل منهم  ورفاهيتهاإلنسانبقاء 

 نوع من التعاطف والتأكيد والحماية من إعطاءكما يمكنهم ،  العميقةأحزانها وكذلك وأفراحها،

 حاجاته وإرضاء كالته وبالتالي فإن حاجة الفرد لآلخرين تكمن في مساعدته على حل مشاألخطار،

  .قه النفسي من احتراويزيد باألمن بمجهوده الخاص فيشعره وإرضاءهاالتي ال يستطيع حلها 

  

اعة وبدونه تفقد الجماعـة     ، فهو العماد الفقري للجم     االنتماء على المستوى االجتماعي    أهميةوتبرز  

فيمكنهـا  ق حاجات الفرد    ي على مدى تحق   قف والذي يتو  ،   لها األعضاء يعني انجذاب    الذي   تماسكها

،  انتمائـه لهـا     يحصل عليهـا مـن وراء       وسلوكه عن طريق تلك الفوائد التي      أفكاره في توثر   أن

  .والمستحيلة في تحقيق الرغبات الشخصية واالجتماعية التي يعجز الفرد عادة عن تحقيقها بمفرده

  

أنينة حيـث يمكـن     من والطم باأل جماعة تتقبله ويتقبلها فيشعر      إلى الشعور باالنتماء    إلى باإلضافةو

لـى الفـرد    التي يتحـتم ع   ها وقيمها   لها معايير عن طريق الجماعة، فكل جماعة      تغير سلوك الفرد    

، وأيضا يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتساب الميراث الثقـافي             ليها اكتسابها إالمنتمي  

نـواع  أعلى ممارسة   لفرد  فراد مجتمعه، وحيث الجماعة تساعد ا     أالذي يمكنه من التفاعل ايجابياً مع       

  )http:/bafree.net (2005.أخرىويكتشف قدرات  يستغل منه قدراته من النشاط،

  
 :                          مفهوم االنتماء. 2.5.1.2

  

إلى معنى االنتمـاء    ) أبعاد التقاليد االجتماعية  (قد أشارت نظرية هفستيت     لعامة ف االنتماء  أما مفهوم   

  :ماعية، و قد كان يشير إلىإلى المجتمع أو درجة االنفرادية و الج

  

  .    يقصد بها انفراد الشخص بمصلحته الخاصةو :االنفرادية

 وعاطفيا  تعني التعاون بين رجال األعمال بحيث يساعدون بعضهم مالياً        و: الجماعية أو التالحم  أما  و
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تـي   ال كالتويقفون مع بعضهم للتغلب علـى المـش       ،  مهمةواآلراء والمعلومات ال  ويتبادلون األفكار   

  . ذلك يؤدي إلى قوة الجماعة فإن، بين رجال األعمالفإذا كان هناك تالحم.تواجه أحدهم

  

   وإن كان هناك عدم     وانعـدام تبـادل    ،  ذلك يؤدي إلى عدم التعاون        تالحم بين رجال األعمال، فإن

 .لعاملة الجيـدة   وتوفير األيدي ا   ، في النواحي التسويقية والمالية    مهمةاألفكار واآلراء والمعلومات ال   
www.economics.kaau.edu.sa.2009)(  

  

  :أميركيوعالمي هندي عالقته بالصحة العقلية  من منظور واإلحساس باالنتماء .  3.5.1.2

  

تع  فكرة اإلحساس باالنتماء   إن رأي  حـسب  فهم هذه الفكرة      و كتساب، ، وإن ا   رتباطية من اال  اً نوع د 

  . بشكل إيجابي على الصحة العقلية لسكان األقليات العرقية فيها إمكانية التأثير،عالمي ثقافي

  

ـ  طبيعة الوجـود البـشري       ةكترابطينتماء  ويصور اإلحساس باال   ، وإن دور اإلحـساس     ةالديناميكي

نتماء للعالقات الشخصية الداخلية ورفاهية األفراد واألسرة والمجتمع مؤكد عليه من خالل الرأي             باال

  .)Doris,2006(جتماعية  ذات أهمية اوهو ظاهرة ديناميكية ، نيريكيالعالمي لسكان الهنود األم

  

  :االنتمائية. 4.5.1.2

  

 م أ كـان البـشر أسـرةً     أوسواء  . نتمائية هي الحاجة اإلنسانية بأن تكون عضواً مقبوالً لمجموعة        اال

في شـيء    جزءاً لهما ن  نتماء ويكونو اً رياضياً لديهم رغبة موروثة لال      فريق م مساعدين أ  م أ أصدقاء 

  )(Fisk, 2004. مأكبر من أنفسه

  

ويتـضمن هـذا    . نتماء هو الحاجة إلى عالقات قوية مستقرة مع األشخاص اآلخرين         وإن الدافع لال  

نتماء هي أن تُعطـي الحـب لآلخـرين         ة إلى اال  والحاج. عالقة أكبر من التعارف البسيط أو التآلف      

  .)Mish,2003(وتستقبله منهم 

  

  :لنفسية إلى االنتماءالحاجات ا. 1.4.5.1.2

  

عتقـد أنهـا    او. نتماء كانت مصدراً رئيساً للدافعية اإلنسانية     ن الحاجة إلى اال   إبراهام ماسلو بأ  قترح  ا

حتـرام الـذات والواقعيـة      النفسية والسالمة وا  الحاجات االساسية و  :ات هي   واحدة من خمس حاج   
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  )Kune,1992.(الذاتية

  

وبعد تلبية الحاجات النفـسية     . تكون مقبولة في الترتيب    وهذه الحاجات مرتبة على هرم ويجب أن        

 ذا لم  إو. ون محبوباً وأن يك ،  نتماءبعد ذلك على تلبية الحاجة إلى اال      والسالمة يستطيع الفرد أن يعمل      

  )Friedman,2006( .يستطيع الفرد أن يحب أحداً آخر بالكامل ال و,نتم تلبية الحاجتين األوليتيي

  

نتماء كدافع نفسي أساسي وبناء على وجهة نظر        ى أيضاً على الحاجة إلى اال     ركزت النظريات األخر  

 وينـتج عـن    التفاعالت النظامية المقبولة االجتماعية،معاصرة يحتاج جميع البشر إلى حد أدنى من    

العجز عن تلبية هذه الحاجات عزلة واكتئـاب عقلـي ورغبـة قويـة لتـشكيل عالقـات جديـدة                  

)Baumeister,1995(.  

  

نتماء ففي الماضي كان اال   . ظرية التكوين ساس ن ى أ  عل مبنينتماء  ك سبب واحد للحاجة إلى اال     هناو

 ألعـضاء  االنتمـاء  كمجموعات وسمح     مارسوا الصيد والطبيخ   إلى مجموعة أساسياً للبقاء، فالناس    

ولم يكونوا فقـط يحـاولون تـأمين البقـاء          . تقاسموا عبء العمل وحماية بعضهم بعضاً     القبيلة أن ي  

 ألن كل عضو لعـب      بعضاً بل أيضاً كان جميع أفراد قبيلتهم مستثمرين في نتائج بعضهم            نفسهم،أل

لـم يعـد   ف هذه هي الحالة،   حديث لم تكن في المجتمع الغربي       وفي وقت   . دوراً مهماً في المجموعة   

ـ               ة معظم األشخاص منتمين إلى القبائل لكنهم مازالوا يحمون أفراد مجموعاتهم ومازال لـديهم رغب

   . في مجموعاتلالنتماء

  

 فقد ينقلون أو يخفون أجزاء رئيسة مـن شخـصياتهم           ، ياًمن أجل أن يكون األفراد مقبولين داخل      و

نرى نواحي معينة من     وقد ال " التقديم الذاتي "ـوهذا معروف ب  . ألولئك الذين يحاولون التأثير عليهم    

ة لذلك سوف يحاول األشـخاص أن       شخصية الفرد على أنها مرغوبة أو أساسية لدى هذه المجموع         

يعرض  األشخاص جانبهم     فمثالً في وضع عمل تجاري قد ال      . ينقلوا ما يفسرونه بأنه قٌيم للمجموعة     

 ,Fisk    (.الهزلي لكنهم يحاولون أن يعرضوا جانبهم المهني في محاولة للتأثير على الحاضـرين 

2004(  

  

  :مفهوم االنتماء الوظيفي.2.4.5.1.2

  

ماء أحد األهداف اإلنسانية التي تسعى جميع المنظمات لبلوغه لما له من أثـر فعـال فـي                   االنت ديع

كر اإلداري المعاصر تعبير يدل      في الف  ةفاالنتماء للمؤسس .  واستقرار العمل  عمل العمال استمرارية  
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لـك   مدى اإلخالص والوفاء واالندماج والمحبة التي يبديها الفرد تجاه عمله، وانعكاس ذ            على بعامة

 .، وتفانيه وجهده المتواصل لتحقيق تلك األهـداف       فيهاعلى تقبل الفرد ألهداف المؤسسه التي يعمل        

).2004doc.p20%final/org.smoegypt://http(  

  

  : لالنتماء الوظيفي آخروهناك تعريفٌ

ليـا، تـوفر مبـدأ      جل تطويرها ورقيها إلى الدرجات الع     أ تضيات اإلدارة الحديثة تتطلب من    إن مق 

ين للوظـائف   المؤسسي في عقول المنتـسب    لقاضي إلى تكريس الفكر الوظيفي و     ، وا االنتماء الوظيفي 

  . مواقعهم الوظيفية في الجهات الحكومية أو األهليةعلى اختالف درجاتهم و

داء المردود عندما يظهر ذلـك علـى األ       ن  كبر م أ إن التفاني في خدمة الهدف الوظيفي يحقق قدراً       

أ كما  فاالنتماء ينتج الوالء ،ال للموظفينالفعباالنتماء ثرأالوالء ال يت ن.  

)1999.http://ibn-alhejaz.maktoobblog.com/496264(  

  

3.4.5.1.2  .االنتماء التنظيمي:  

  

 بأنه ،)Buchnan,1974.ps533( في يوخنان  كما ورد)layman porter(فه اليمان بورتر عر

والتعلق ، في البقاء فيها قوية  ةبداء رغبإ و، عن المنظمة طوعاًة نيابقيام الموظف ببذل جهد عاٍل

  .ها وقيمهابأهداف

  

) Buchnan,1974.ps533(خنان وفي ي) herbiniak and alltto( وكما عرفه هربنياك  والوتو 

و من أ،و حرية مهنية أ ةو ترفيأراتب أيضاً بأنه عدم االستعداد لترك المنظمة من أجل زيادة في ال

و التنظيمي يعبر عن مدى التزام أنتماء الوظيفي وهذا يوضح بأن اال .كبرأو زمالة أصداقة جل أ

حية المادية والمعنوية في  للتض وقدرتهيضاً مدى استعدادهأ و،فيهاص تجاه المؤسسة التي يعمل الشخ

غراءات والفرص التي قد م من اإلبالرغ ،هدافها أ و العمل على تحقيق ،اء في مؤسستهسبيل البق

  .تتاح له

  

دارة وجدت اهتماماً  واضحاً في حقل اإلأو التنظيمي من العناوين التي أ االنتماء الوظيفي يعدحيث 

  .نجاز العمل فيهاإا عالقة بفعالية المنظمة ودرجة  لما له،خيرة من القرن العشرينفي السنوات األ

  

واالعتقاد بأهداف يمان القوي ويشمل اإل ،يفي عن اتجاه الموظف نحو المنظمة االنتماء الوظعبرذ يإ
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االنتماء في بذل الموظف ، ويظهر غبة القوية في البقاء عضواً فيها، ويشمل الرالمنظمة وقيمها

في بقائها ومنافستها فراد المنتمون لمنظمتهم مصدر قوة تساعد عد األي في العمل، وةًضافيإجهوداً 

و أ ةخالص بالعمل للمؤسسنه اإلأ وبذلك يمكن اعتبار االنتماء الوظيفي ب.خرى للمنظمات األ

   .ةالمنظمة وبذل جهود من الموظفين لثبات عمل المؤسس

  

  إشكال االنتماء للمنظمات .  4.4.5.1.2

  

  :ماء للمنظمة األشكال المختلفة التاليةيمكن أن يأخذ االنتو

 وانهماكه  فيها وارتباطه شعوريا بهـا        ،يشير إلى تطابق الفرد مع المنظمة     و  : االنتماء المعنوي  •

 ويريد المشاركة في تحقيق     ،ألنه موافق على أهدافها وقيمها    ؛  ورغبته في االستمرار بالعمل فيها    

 .تلك األهداف

  

ء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخرين،      عور الفرد بأنه ملتزم بالبقا    ويشير إلى ش  : االنتماء األدبي  •

فاألفراد الذين يقوى لديهم االنتماء األدبي يأخذون في حسابهم إلى حد بعيد ماذا يمكن أن يقولـه                 

 انطباعا  وا أو يترك  ملمؤسسته قلقا   وا أن يسبب  ون ال يريد  م العمل بالمنظمة؟ فه   كوااآلخرون لو تر  

  .انفسهم فهو التزام أدبي حتى لو كان على حساب  إذاً العمل،م بسبب تركه ؛مسيئا لدى زمالئه

  

ويشير االنتماء االستمراري إلى قوة رغبة الفرد في البقاء في العمل في            :  االنتماء االستمراري  •

  . اً العتقاده بأن ترك العمل فيها سيكلفه كثير؛منظمة معينة
2004 .doc.final p/org.smoegypt://http  

   

  :الوالء الوظيفي أو التنظيمي عريفت

 
 و االرتباط   ،ألهدافها اإلخالص و ،اإلداريةيجابي المتولد عند الموظف تجاه المنظمة       هو الشعور اإل   

ـ   د و البقاء فيها من خالل بذل الجه     ، و  ثم الحرص المستمر عليها    ،معها  ،لمنظمـة   ا ثرآاالفتخـار بم

. تفضيلها دون سواها من وجهـة نظـره        المنظمة و  وخلق التوافق بين قيمه وقيمها، مما يعزز نجاح       

  .)2004 مدة،الحوا(
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  :أبعاد الوالء التنظيمي. 5.4.5.1.2

  

  :  ثالثة أبعاد للوالء التنظيمي وهي أن هناكف )  (porter, 1974 يحسب رأ

ـ   ،جلهاأ بذل أقصى جهد من       والرغبة في  ،وي بالمنظمة وقيمتها وأهدافها   اإليمان الق  ة والرغبة القوي

وهـي الـشعور    ،  ء التنظيمـي  ثالثة جوانب للوال   ) (Buchanan,1974 كما يحدد  ،في البقاء فيها  

المـشاركة    واالنغمـاس و   ، واالقتناع بأهدافها وقيمها   ،مثل في الشعور بالفخر بالمنظمة    باالنتماء المت 

ة األكيدة بالبقـاء    اإلخالص المتمثل في الرغب   و. قتناع الفرد بالدور الذي يقوم به     الفعالة المنبثقة عن ا   

  .في المنظمة في جميع األحوال 

 

   . بين ثالثة مكونات للوالء التنظيميMeyere ,1993 ((كما يميز

  

دراك الفرد لخصائص معينـة فـي   إ الذي يتأثر ب :affective component  العاطفيالوالء: أوالً

 ،غذية المرتدة مـن المـشرفين     الت و ،األهمية والتنوع  و ،منها االستقاللية  و ،العمل الذي يقوم به   

  .ودرجة المشاركة

يشير إلى إحساس الفرد بااللتزام و : pormative component :)المعياري(الوالء األخالقي : ثانياً

  . األخالقي أو األدبي بالبقاء في المنظمة 

و يشير إلى تقيـيم الفـرد بمقـدار مـا      :  continuance component الوالء المستمر :  ثالثا 

  فـي   واألغراض ، في المنظمة  استمرمقارنة بما سيكسبه أو يخسره إذا       استثمره في عمله الحالي بال    

 وقيمـه   ، وانسجام أهدافه مع أهدافها    ،يمي يمثل ارتباط الفرد بالمنظمة     الوالء التنظ  نإهذه الدراسة ف  

  .أهدافهاهو ما يدفعه لبذل المزيد من الجهود لتحقيق  و،مع قيمها

  
  :و التنظيميأة التي تؤثر في االنتماء الوظيفي  التنظيميالخبراتُ .6.4.5.1.2

  

  :خمس خبرات تنظيمية لها تأثيرها في االنتماء الوظيفي للعاملين وهي)  Buchnan (ورد بوخنانأ

o  في المنظمةأهمية، وله  مهمنه عنصرأ أي معاملة الفرد في التنظيم على ة الفردياألهميةخبرة . 

  

o   اد تماسـك المجموعـة زاد الـشعور        مـا ز  ه كلّ نّإ حيث  تتاثر هذه الخبرة ، ف خبرات فرق العمل

  .لى  زيادة االنتماء نحوهاإ، وبالتالي يؤدي جاه المنظمةتيجابي اإل
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o ه كلما تحققت توقعات الفرد في مجاالت العمـل التـي           نّأت تحقيق التوقعات وفيها ما يؤيد       خبرا

 .تهمه زاد انتماؤه للمنظمة

  

o والتي ،  عراف والقيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة المنظمة      التنظيمي  ضمن شبكة األ     االنتماء   يقع

ين يتقبلون ثقافـة    فراد الذ ، واأل  لعضويتهم  فيها   ل العاملون في تلك المنظمة  كشرط      بيق نأيتوقع  

  . لهاكثر والءأن يكونوا أالمنظمة يتوقع 

  

o همية فـي عالقـة   أول في العمل   عام األ خبرة ال  تشكل حيثول في العمل،  ت خبرة العام األ   تحديا

 .الفرد في المنظمة ووالئه لها

  

  : باآلتي تتضح الوظيفيأو مخرجات االنتماء التنظيمي ن  فإ)1995( العضايلةرأي حسب و

o 1-الرغبة في البقاء في العمل لدى المنظمة.  

o  في العمل لدى المنظمةراالستمرا أوالنية في البقاء .  

o لعملاالنتباه والتيقظ في ا.  

o الحضور والمواظبة في االلتحاق في العمل لدى المنظمة.  

o نجاز المهماتإ الوظيفي واألداء. 

 

  : لدى العاملينهني والِم التي تساعد على تنمية االنتماء الوظيفيأورة  المؤثّالعوامُل. 7.4.5.1.2

  

 التي تعمـل     مجموعة من العوامل     إلى في هذا المجال     أجريت معظم الدراسات التي     لقد أشارت 

  :ها بينوكان منعلى تنمية االنتماء الوظيفي لدى العاملين 

  

 . للعاملين في التنظيماإلنسانية الحاجات إشباعالمساعدة في  •

 يسعى للبحث عن مجموعة من الحاجات التـي          أن  أي موظف  أوأي شخص   على   حيث من الطبيعي    

 حاجاتـه   إلشـباع ، فـالموظف يـسعى      ا على تحقيقه  أيضا والعمل   ،تهمه في المنظمة التي يعمل فيها     

 يكون  أنيسعى  عامة  والموظف ب ،   والطمأنينة  في داخل المنظمة     لألمن، وحاجته   األساسيةالفسيولوجية  

مقد  لى جماعة معينـة تعمـل علـى       إالنتماء  با ورهشع إلى  باإلضافة قبوالً من المنظمة،  راً ومحبوباً وم 

 نـد جـات ع   هـذه الحا   إشباع  التي ال تعمل على       لمنظمةا، لذلك فإن     من خاللها  هدافه  أ و تحقيق ذاته 

 العامل هذه المؤسـسة     أو يترك الموظف    أن ألن النتيجة الحتمية لذلك هو       ؛ شالً تنظيما فا  تعدالعاملين  

  .هدافه أ وتحقيق ذاته و حاجاتهإشباع لكي تعمل على أخرى حاجاته  في مؤسسة إشباع إلىساعيا 
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 :األدوار وتحديد األهدافوضوح  •

 داخل المنظمة تحفـز علـى زيـادة         األدوار وتحديد   األهداف وضوح   أن  الدراسات السابقة     تظهر 

 قـدرة علـى فهمهـا       أكثـر  يجعل العاملين    األدوارفوضوح   ،ة االنتماء الوظيفي عند العاملين    درج

ـ   األدوار، فعملية تحديد    األدوار، وكذلك الحال بالنسبة لتحديد      وتحقيقها ل علـى خلـق      تساعد وتعم

نه علـى العكـس     أ، كما    وتجنب للصراع  ةوراحاستقرار  ا يترتب عليه    وهذ،  نتماء عند العاملين  اال

 يجلب الصراع على المنظمة ويدخلها في دوامة        أن األدوارفي  ض   يمكن للغمو   ذلك حيث    تماماً من 

  . وزيادة الصراعاتالخالفات وعدم االستقرار

 

  :د هذا الموضوع على شقينويعتم : نظام مناسب من الحوافزإيجادالعمل على   •

     .الحوافز المادية -

 دراسـة   أظهـرت  والجماعات، وقد    لألفرادها   يكون موج  أنوهذا النظام يجب    : الحوافز المعنوية -

 ق المؤسـسة   هذا االنتماء يزداد عندما تطب     أن بالوالء المهني عند اليابانيين       المتعلقة ،مارش ومناري 

  ).1990 ،المعاني.(نظاماً فعاالً للحوافز

  

   :شراك العاملين في المؤسسهإزيادة  •

ـ ـأ في داخل المجموعـه   ة وانفعاليةنها الفرد من ناحية عقليبأمشاركة تعرف المشاركه   ةو الجماع

ـ    في األ  ةمن خالل بعض المواقف الجماعيه التي تشجع على المشاركة والمساهم           ةهـداف الجماعي

 يزيد من   ةن اشتراك العاملين في المؤسس    أسات  شارت بعض الدرا  أ عنها،ولقد   ةوفي تحمل المسؤولي  

وفـي حـال واجهـتهم      ")نحسين"بقوله   (ة االنتماء الوظيفي لديهم ،فيقول الموظف عن المنظم       ةدرج

 على العمـل    ةكثر قدرة ورغب  أ نوبالتالي يكونو ) مشكلتهم(نها  أليها على   إ في العمل يشيرون     ةمشكل

  ).Davis and Newstrom,1989(داء الجيد  بمزيد من األةالجماعي مما يعود على المؤسس

  

  :االهتمام بتحسين المناخ التنظيمي •

ـ  ة من المميزات والصفات الداخلي    ةلى مجموع إ) 1989القريوتي، (حيث يشير   التـي تتمتـع     ةللبيئ

 ويدركونها فتنعكس علـى قـيمهم       ونو االستقرار ،بحيث يفهمها الموظف    أ من الثبات النسبي     ةبدرج

  .لي سلوكهم واتجاهاتهم وبالتا

  

يجاد مناخ تنظيمي جيد    إى  لإ يسعون   فيهان معظم المؤسسات والعاملين     أف) 1990المعاني ، (وحسب  

ن المؤسسات التي   طار بأ  في هذا اإل   ةلدراسات السابق يضا تبين من خالل ا    يرضي كال الطرفين ، وأ    

،وتعمـل هـذه    حباط والتسلط وعدم المـسؤولية لـدى العـاملين           باإل  تتصف ةيجاد بيئ لى إ إتسعى  
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 لذلك ال بد مـن       على تشجيع تسرب العاملين وتقلل من درجة االنتماء الوظيفي لديهم ،           المؤسسات  

 واالهتمـام   ،هداف وتحقيق األ  ،المناخ التنظيمي الجيد   و ةيجاد وخلق البيئ  إن تعمل المؤسسات على     أ

  .و العاملين أ االنتماء الوظيفي لدى الموظفين اإلنسان في سبيل تنميةب

  

   :ةلعمل على بناء ثقافة مؤسسا •

 بين الموظفين والمؤسسة لتحقيق احتياجاتهم       وخلقها يعني هذا العنوان أنه يجب إيجاد أهداف مشتركة       

 نؤسسة ، يجـب أ    سرة واحدة في الم   عضاء في أ  أنهم  أالتعامل معهم على    شباعها ، و  والعمل على إ  

ي عضائها من خالل التدريب الكـاف     د أ  عن  وترسيخها مقاييس متميزة لالداء  الى خلق   اإلداري   يسعى

 Hickman and( سـرة الواحـدة  والمناسب وتوفير القدرة الالزمة من االحترام بين أفراد هذه األ

Silva,1984(  

  

  : الجيدةاإلدارةقيم العمل التي يجب توفرها في الموظف لتحقيق العمل و. 6.1.2

  

 والعدالـة   ،الثقـة ، و القيادة المخلـصة  : ي  التال كان على الترتيب   )2004، عيسان (أوردته وفقا لما   

 قبل  كالتيق والتصدي للمش  التنس والتواصل و  ،هدافاأل بين النتائج و   ةوالمالئم،  ءلةالمساالشفافية و و

طـوير والتحـسين     التخطـيط للت    و ،بداعاإل المبادرة و  مكافأةتعزيز و ، و العمل الجماعي و ،وقوعها

ترسـيخ مفهـوم الخدمـة      ، و تعميق الوالء واالنتماء  و ،تبادل المعرفة والتعليم  و ،المستمر للمؤسسة 

 ةنظمـة المؤسـس   أ و االلتزام بالتشريعات والقوانين  و ،كين العاملين وتفويض الصالحيات   تمو ،العامة

  )2004عيسان،(. للعمل

  

 مدير تنفيذي فـي مجموعـة مـن الـشركات     305)(على ( William Mercer) وحسب دراسة 

 وقد جاءت نتائج الدراسة مرتبة      ؛ بالنسبة لهم  أهميتهايم من حيث    الصناعية طلب منهم ترتيب عشر ق     

  : على النحو التالي األولويةحسب 

اسـتثمار  و اإلبـداع،  و ،ية فـي العمـل    الروح العائل و ،لفريقروح ا و ،التنافسو ،العدالةو األداء، 

مـاء  نبي لإل الصندوق العر (  والمحافظة على تقاليد المنظمة    ، الوالء و ،نجاز الشخصي إلا، و الفرص

  . )2003،جتماعياالقتصادي واال
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7.1.2 .مات  المنظّنجاح:    

  

مدى  و ، التنظيم مع بعضهم   أفرادالمهم لتفحص مدى انسجام      و األساسالمفتاح    الوالء التنظيمي  يعد 

م ذين مدته  هم ال  ،فراد ذوو الوالء المرتفع تجاه منظماتهم     فاأل ,فراد ومنظماتهم االنسجام القائم بين األ   

يـسعوا بـصورة دائمـة      عمـالهم و  أالتفاني في   وا مزيدا من الجهد و    سن يكر االستعدادات الكافية أل  

  . )2001 ،المخالفي(للمحافظة على استمرار ارتباطاتهم و انتمائهم لمنظمتهم 

  

8.1.2 .إ والمعيقات التي تؤدي كالت المشبعضلى عدم االنتماء الوظيفية الجيدة والصح.  

  

 و  ،ط الوظيفية بتلك الضغوط المرتبطة بالدور الذي يمارسه الفرد داخـل المنظمـة            مثل الضغو تتو

 طبقـا لتعريـف    و . وصراع الدور  ،وط الدور ضغ: ساسيين هما أمن شقين   تكون الضغوط الوظيفية    ت

)Rizzo,House,&lirtzman,1970(   ن يحدث  أن صراع الدور يمكن     إف،   لغموض وصراع الدور

ما يجـب   في،   و توقعات الرئيس المباشر    الموظف توافق بين توقعات     و عدم أعند وجود عدم انسجام     

مسؤولياته  الموظف و  توافق بين مها  و عند وجود عدم ت    أو سلوك   أداء  أعلى الموظف القيام به من      

غموض ما  أ ، ومسؤوليات ت من مها  تأديته وبين ما يطلب منه رئيسه       ،الوظيفيطبقا لبطاقة الوصف    

و فـي   أ ، التي يتلقاها الموظف من رؤسائه     حالة عدم وضوح التوصيات    في   تاديته تحدث  هنإالدور ف 

  . يفي الموظف طبقا لبطاقة الوصف الوظتحالة عدم وضوح المسؤوليات مها

  

 ذات العالقـة بـالموظف بخـصوص دوره         األطـراف  يؤدي عدم التوافق بين توقعات       أنويتوقع  

فته الدقيقة بمـا يجـب القيـام بـه     نتيجة لعدم معر،  خلق ضغوط نفسية على الموظف إلىالوظيفي  

 الموظف  ت عدم وضوح مسؤوليات مها    إنكما  ،   للتقدم في السلم الوظيفي    أوللحصول على الحوافز    

  . قا لبطاقة الوصف الوظيفيطب

  

 ذات العالقـة بـالموظف بخـصوص دوره         األطـراف  يؤدي عدم التوافق بين توقعات       أنويتوقع  

نتيجة لعدم معرفته الدقيقة بمـا يجـب القيـام بـه            , ف خلق ضغوط نفسية على الموظ     إلىالوظيفي  

 زيادة درجـة    إلىتؤدي هذه الضغوط بدورها      و ، للتقدم في السلم الوظيفي    أوللحصول على الحوافز    

 الموظف من رؤسائه من     إلى عدم وضع التعليمات الواردة      إن الوظيفي كما    باإلجهادشعور الموظف   

  . الوظيفيباإلجهادلضغط تزيد من درجة شعوره  تخلق لديه حالة من التوتر و اأنشأنها 

Um&Harrison, 1998 koeske, 1993 jackson& schuler, 1985) (.  
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 زيادة درجة الدعم الوظيفي الذي يتلقاه من أن ) (Kickul and Posig|, 2001ة الدراس أثبتتوقد

 ,Koeske & Koeske) كما بينـت دراسـة   ، لصراع الدورإدراكهرئيسه يصاحبه انخفاض في 

 عند الممرضـات يكـون   ،صراع الدور و،غموض الدور ( الشعور بالضغوط الوظيفية     إن  (1993

  . من غياب الدعم الوظيفيشدأ

  

اه الموظف من رئيسه ق الدعم الوظيفي الذي يتلإن)Sant and Miyazaki ,2000( وحسب دراسة

التأقلم بنجـاح    و ،تعرض لها  الضغوطات الوظيفية التي ي    على  التغلب  العمل يسهم في مساعدته     في  

  أجريـت   وقد ، الوظيفي باإلجهاد الذي من شأنه خفض درجة الشعور        األمر وهو   ،مع هذه الضغوط  

 الوظيفي عند   باإلجهادالشعور  عالقة سلبية بين الدعم الوظيفي و     دراسة على الممرضات تبين وجود      

  .العاملين 

  

  :السلوك التنظيمي. 9.1.2

  

أيضا دراسة التفاعـل    منظمة ذاتها، و  دراسة ال  في المواقف التنظيمية، و    إلنسانيهو دراسة السلوك ا   

ي، دعبـو ( أخـرى تفاعل المنظمة مع البيئة من ناحية        و ،ك اإلنساني والمنظمة من ناحية    بين السلو 

2006.(  
 

  :صفات السلوك التنظيمي. 1.9.1.2

  

  :إيجازها بمايلي وله صفات عدة يمكن

  .ادوار أساسيةله  بصفة خاصة هو مجال للمعرفة بعضها  و،طريقة للتفكير: بصفة عامة هو •

 .عشوائيالغير على المنهج العلمي يقوم  •

 . و كل ما يتعلق بكفاءته،يركز على السلوك داخل التنظيم •
 
 الحـوافز،  و الدوافع،:مثل  ،  السلوك التنظيمي : محور ي وه ةالموضوعات الرئيس  حول هناك اتفاقٌ و

إدارة و المجموعـات،  ديناميكيـة و واإلدراك، واالتجاهـات،  تفـاوض، الو الثقة،و القوة، و القيادة،و

  . التنظيميالتطويرو ،تالنزاعا

 .2000)www.e7trf.com/index.php?action=getfile&id=29477(  
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2.9.1.2.ةُ السلوِك التنظيميأهمي:  
 
o عناصر اإلدارةأهمهم يمثلون في التنظيم وو نشاطهم ) المجموعة+ الفرد( ه يهتم ب ألن .  

o       واجون إلى التكيـف     هؤالء يحت وعداد كبيرة من الموظفين     أحجم المنظمات الكبيرة تحتاج إلى 

 .كالتهمحل مشفهم حاجاتهم و

o      التفاهم و حل   وصاالت،   مما يحتاج إلى فهم أعمق لالت      ،التقنية الحديثة جعلت المنظمة أكثر تعقيدا

 .النزاعات

o  وتحليلهاتكوينهم النفسيشخصية األفراد و معرفة . 

o عدم توازن نفسيو) صراع أو ، أو إحباط،من خلق(ا يهددها حماية النفس البشرية مم. 

o اإلبداعوالتعاون، روح الفريق، و(تحويله من المقاومة إلى تغير التعامل للسلوك البشري و( 

o  ع و الحاجـات ومكونـات الشخـصية        تعريفـه بالـدواف   ادة اإلدارية للمدير و   قومات القي زيادة م

   .الميول والقدرات وتاالتجاهاو

)2000.www.e7trf.com/index.php?action=getfile&id=29477(  
  
  

  :الحافـز اإلنسانـي.10.1.2

  

  :نتماء إلى عملهعد العامل على تحفيز اإلنجاز واال الحوافز التي تسانظريات

 مثل هـذا    فّربينما اليتو ،  ندفاعسباب قيام الفرد بعمل ما بحماس وا      يشير موضوع الحفز إلى تفسير أ     

خـتالف  ه في مراحل زمنية معينة، حيـث إن ا        خر أو للشخص نفس   حماس واالندفاع عند شخص آ    ال

ياً عن طريق معرفة الحفز اإلنساني الذي هو موضوع الباحثين في العلوم            السلوك يمكن تفسيره جزئ   

، ن على دراسة العالقة بين إشباع حاجات األفـراد ومكـان العمـل              والسلوكية حيث عمل السلوكي   

        عليه أن يتفهم األسباب التي تدفع الفرد        ،الوأشاروا بأنه حتى يستطيع المدير القيام بأعماله بشكل فع 

راد نحـو   تخاذ القرارت الالزمة لتوحيد جهود األف     معين ألن ذلك التفهم يساعده على ا      ك  للقيام بسلو 

، دة اإلنجاز عند األفـراد       زيا ، هو  الهدف األساس لعمل نظام التحفيز     نتحقيق أهداف العمل، حيث إ    

  حيث يمكن التعبير عن ذلك من      ،وهذا اإلنجاز يتحقق عن طريق التفاعل مابين الحفز وقدرات الفرد         

  )1989،فؤاد (.)قدرات الفرد * الحفز = ز الفرد إنجا(  خالل المعادلة التي تقول بأن
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  :تعريف الحافز اإلنساني. 1.10.1.2
  

ك ف الحفز على أنه قوة أو شعور داخلـي يحـر          يعر: مكن تعريف الحفز كالتالي   ومن خالل ذلك ي    

ف حاالت التوتر لنقص في إشباع       إلشباع حاجات ورغبات معينة من أجل تخفي       ؛وينشط سلوك الفرد  

يمكن مالحظته   ه متغير وسيط ال   ف الحفز بأنَّ  ِص وبشكل أكثر تحديداً فقد و     ،تلك الرغبات والحاجات  

يمكن رؤيته    الحفز متغير وسيط ال    وعلى هذا األساس فإن   ،  يقة مباشرة ويؤثر على سلوك الفرد     بطر

 أثناء   في فردن طريق مالحظة سلوك ال    إ ف ،سلوكستنتاجه من ال   سماعه أو الشعور به لكن يمكننا ا       أو

داء لك بمالحظة الجهد الذي يبذله في أ      وذ،  نتاج فيما إذا كان محفوزاً أم ال      ستقيامه بعمل ما يمكن اال    

   )1989، فؤاد (. وهنا تقاس مؤشرات عرضية للحفز وليس الحفز نفسه،ذلك العمل

  

على نظريات علم النفس في الغرائز والـدوافع،        خالل العقود الماضية كانت مبنية       إن جهود العمل    

ت التي تحاول تفـسير أسـباب حفـز          وتعددت النظريا  ،وخالل تلك الفترة تطورت مجاالت البحث     

رتفاع عمل وحثه على اال    األفكار بترغيب اإلنسان في ال     ففي منتصف القرن التاسع عشر بدأ     فراد،  األ

 ووضـوحاً   تبلور شكل األفكار بصورة أكثر تحديداً     يت  ائه، وفي بداية القرن العشرين بدأ     بمستوى أد 

 وأساليب فنية   مهمة هذه النظريات قد أرست مبادئ       ا الشك فيه أن    ومم في صورة نظريات للحوافز،   

 ونتائج قد نجحت حينما وضـعت فـي    ، وفروض علمية،  اً ترتكز على تأمالت فكرية راسخة     وأفكار

ائدتها فإننا في هذه الدراسة سنـستعرض أهـم هـذه        ونظراً ألهمية هذه النظريات وف     التجربةمجال  

   .نسانينظريات التي لها عالقة بالحفز اإلال

  

سانية تعمل على ديمومـة     نلقوى الدافعة في داخل الشخصية اإل      مجموعة من ا   بأنها  الدافعية وتعرف

نـواع  وذلك عن طريق ممارسة بعـض أ ،  ة معين دفع الفرد باتجاه تحقيق أهدافٍ     وت ،نسانيالنشاط اإل 

اجة التي تدفعه للقيام بسلوك من أجل تحقيق هدف معين          ليعبر عن الح    ايضاً  الدافع يستخدم   .السلوك

 دور كبير في الحصول على رضا الـنفس          من ما لها عمال ل وأن الدافعية لها دور كبير في إنجاز األ       

 .عمـال نجـاز األ  إلالية ومهارة غير عاديـة      دارة لديه قدرات فنية ع     في اإل  فراد مهما كان الفرد   لأل

 ).1999،علي(

  

  : أهم النظريات التي لها عالقة بالحفز اإلنساني. 2.10.1.2

  

لنظرية أساساً في اوتعتمد هذه ، هذه النظريةل فريدريك هو المؤسس ويعد: النظرية الكالسيكية-1

عى دائماً بطبيعته يسفع للعمل في المؤسسات وإن العامل  علماً أن النقود هي خير دا،مجال الحوافز
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 العمل بمعنى أنه كلما زاد اإلنسان ، وتطبيقاً لهذا االتجاه فإنه يجب ربط األجر بإنتاجيةلزيادة أجره

 .في إنتاجيته زاد أجره 

ثورة على   وكانت مساهمتها     وأسسها بداية لتطور مفاهيم اإلدارة   ) تايلور( نظرية الكالسيكية   ال دوتع

زيد من الدفع للحركة اإلنتاجية في المنظمات المختلفة، وقـد           نحو م  بعض المفاهيم السائدة وانطالقة   

إن تطبيـق   : بنى فريدريك تايلور نظريته في اإلدارة العلمية لألفراد على فرضين أساسـين همـا             

إن تطبيق الحوافز النقديـة يـؤدي إلـى     واألساليب العلمية في العمل يؤدي إلى الكفاءة في اإلنتاج،          

  .زيادة اإلنتاج 

  

يرغبـون    العاملين كسالى بطبعهم ال    ن النظرية الكالسيكية نظرية متشائمة تعتقد أ       أن ضهمبعيعتقد  و

 والحوافز التي تقدمها     االنقياد  ويفضلون ، ويتميزون باألنانية والسلبية وطموحاتهم ضئيلة     ،في العمل 

جتـه  قتصادي تنحصر حا   تخرج عن كونها حوافز مادية باعتبار أن العامل مخلوق ا          هذه النظرية ال  

  ).2010 الكردي(في األشياء المادية واألمان

  

لكالسيكية حيث وجهـت هـذه   جاءت هذه النظرية كرد فعل للنظرية ا: نظرية العالقات اإلنسانية  -2

 ،هتمامها للعنصر البشري وعالقات األفراد مع رؤسائهم وجماعة العمل في داخل المنظمة           النظرية ا 

 ةً نفـسي  ولكن هناك حاجـاتٍ   ،   الجسمية وحاجات األمان   ه الحاجات وترى هذه النظرية أن العامل ل     

 الحـوافز  لذا فـإن ؛ خرين  واحترام اآل،أكيد الذات وت،حترام النفس ا :واجتماعية عند العاملين أهمها   

إلـى الحـوافز     ذلك   تقتصر على الحوافز المادية فحسب بل تتعدى         التي تقدمها اإلدارة يجب أن ال     

  .المعنوية 

  

 بعدد من   وتميزت هذه النظرية  ) التون مايو (النظرية عدد من علماء اإلدارة بقيادة        في هذه    أسهموقد  

 وتركـز مجموعـة     ،األساليب التي أعدت لمساعدة المديرين في دفع العاملين وتحفيـزهم         القواعد و 

 :األساليب هذه على ثالثة أنشطة إدارية رئيسة هي 

 .تشجيع العاملين على المشاركة في القرارات اإلدارية  •

 أكبر من التحدي لقدرات العاملين ومن المشاركة فـي          اًإعادة تصميم الوظائف بطريقة توفر قدر      •

 .نشاطات المنظمة 

  ." 2010،الكردي" تصال بين الرئيس والمرؤوسين تحسين تدفق اال •
 

 مؤسس هذه النظرية وهي من أكثـر النظريـات          د أبراهم ماسلو  ويع:   نظرية الحاجات اإلنسانية   -3 

 وقدرة على تفسير السلوك اإلنساني وفي سعيه إلشباع حاجاته المختلفة وتركزت هذه النظرية              شيوعاً
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  التعرف الدقيقَ  حيث إن ،  ع المختلفة الكامنة في ذات الفرد     على ضرورة التعامل مع الحاجات والدواف     

 افزحتياجات والدوافع هو الذي يمكن اإلدارة وأصحاب القرار من وضـع نظـم الحـو              على هذه اال  

 حاجات الفرد مرتبة تصاعدياً على شـكل سـلم           وتقوم هذه النظرية على أن     ، في المنظمات  وتطبيقه

مشبعة هي التي تؤثر علـى سـلوك        الإن الحاجات غير    ف،  "ماسلو" وياتها للفرد وفقاً لهرم     بحسب أول 

نسانية علـى    رتب الحاجات اإل    قد  ماسلو  أن فيز ويالحظ الفرد وبالتالي ينتهي دورها في عملية التح      

رتفاعاً حتى تصل إلى    درج تلك الحاجات ا   تية األساسية وت  شكل هرم تمثل قاعدته الحاجات الفسيولوج     

ة قمة الهرم حيث حاجات تحقيق الذات، فالحاجات الفسيولوجية هي عبارة عن الحاجـات األساسـي              

ة في الوصول إلى إشـباع   نقطة البدايدإذ تتوقف نشاطاته  وحيويته عليها كما تع       ،  لبقاء حياة اإلنسان  

 سيكون موضوع قبـول     ،ت األخرى فإن العمل الذي يخدم تحقيق هذه الحاجات إلى قدر معين           االحاج

  .أو رضا بالنسبة للعاملين

  

وهذه الحاجة تتحقق من خالل العمل وتأمين الـدخل         ،  تأتي في الدرجة الثانية   فلى األمن   أما الحاجة إ  

 أو فـي حمايتـه مـن       ،تأمين حياة معيشية مالئمة له وألسرته      ل ونالمستمر الذي يحصل عليه العامل    

يق هذه الحاجة سيخلق نوعاً     األخطار التي يمكن أن تحدث له نتيجة العمل الذي يزاوله فإنه عدم تحق            

  . مما ينعكس سلباً على العمل الذي يقوم به، ضطراب النفسي للعاملمن اال

  

  :أنواع الحوافز. 3.10.1.2

  

نتاج والتطوير لدى الموظفين    همية؛ وذلك للدور الذي تؤديه من حيث تحسين اإل        أ  الحوافز ذات  دتع

  : اشكال عدة منها لهاو

  

  :الحوافز النقدية .4.10.1.2

   

حـوافز  : كلقدم على ش   وتُ ، حاجات أساسية للعاملين من مأكل وملبس ومشرب        عن سد  وهي عبارةٌ 

المكافآت قديم من ناحية    حوافز ت  و يادات الدورية، حوافز نقدية من ناحية الز    و نقدية من ناحية األجر،   

   )1990طارق، ال ( .حوافز نقدية من ناحية المشاركة في األرباحو المالية،

  

  

  

  



 

 
 

42

 :الحوافز المعنوية .5.10.1.2
 

،  على العمـل    وتحفيزهم تعتمد على المال في إثارة العاملين       ويقصد بالحوافز المعنوية تلك التي ال     

ي الذي له أحاسيس وآمـال وتطلعـات        حترام العنصر البشر  ل معنوية أساسها ا   بل تعتمد على وسائ   

  .حترامها و يجب ا،جتماعية يسعى إلى تحقيقها من خالل عمله في المنشأةا

  

  :ييل وأهم الحوافز المعنوية ما

 من خالل منصب وظيفي أعلى من منصبهم الحالي تحقيقاً          اًإعطاء العاملين حافز  : فرصة الترقية  •

عاً  حـافزاً مـشج    ، وفي هذه الحالة سـتكون الترقيـة       و الحاجة لديهم والمكانة الوظيفية    لنزعة أ 

  .للعاملين على العمل واإلنتاج 

،  من خالل شهادات تقدير وذلـك      اًوهي عبارة عن إعطاء العاملين حافز     : تقدير جهود العاملين   •

يمكن تحفيز المـوظفين     و ،لة في إنجاح المنظمة أو المؤسسة     دارة لجهودهم المبذو  كتقدير من اإل  

ى لوحة الـشرف تعلـق فـي        وذلك عن طريق تخصيص لوحة إعالنات تسم      ،بطريقة أخرى   

 ويوضع فيها أسماء العاملين األكفاء وصورهم ولمحة موجزة عن          ،األماكن العامة في المؤسسة   

  .ةللمؤسسحققوه من إنجازات   ما ونشاطاتهم وجهدهم

يـساهمون  موظفين الحق في المشاركة في مجلس اإلدارة        إعطاء ال : ملين في اإلدارة  إشراك العا  •

والهدف من ذلك هو حفز الموظفين عن طريـق         ،  تخاذ القرارات في رسم سياسات المؤسسة وا    

 وكذلك تنمية الشعور بالمـسؤولية      ،إشعارهم بأهميتهم وأن لهم صوتاً في مجلس إدارة المؤسسة        

 .لدى العاملين 

لعطـاء  طمئنان وا ستقرار للموظف يعطيه األمان واال    ن واال  الضما إن: هستقرار وا  العمل ضمان •

 .سرته ، وإشعاره بالعيش براحة وأمان مع أوالحافز في اإلنتاج والعمل

  

  :الحوافز السلبية. 6.10.1.2

  

حد من السلوك   لوضع ال ؛  الوسائل التي تستخدم من خالل اإلدارة      وهي عبارة عن بعض األساليب أو     

 والكسل والالمباالة فـي     ،قبولة من الموظفين مثل عدم تحمل المسؤولية      مالغير  السلبي والتصرفات   

ستخدام الحـوافز    عملية ا  د وتع ، وغير ذلك، ويمكن تسميه الحوافز السلبية بالحوافز الرادعة        ،العمل

منهاج تـدريب   (. ضرورية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وخصوصاً لدى العاملين الذين يتصفون بالكسل         

    )1999رة، القيادة واإلدا
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  :  أهم النظريات الخاصة بالحوافز السلبية. 7.10.1.2

  

 بناء على المتغيرين نظرية هيرزبرغ فريدريك وضعلقد : يرغ نظرية المتغيرين لهيرز: أوالً 

 لنظرية  وهي مشابهة،  المديرين والمهندسين والمحاسبيناألحداث التي أجراها على مجموعة من

تي  العوامل المؤثرة في بيئة العمل ال، ولقد أوضحت  النظريةحد كبير وبنيت عليها إلى ،ماسلو

  : ولقد قسم هيرزيرغ العوامل في بيئة العمل إلى قسمين  العمل، عنالرضا تؤدي إلى عدم

وهي تساعد العامـل    ،نتماء إلى العمل أو محتواه      ويقصد بها إلى اال   : عوامل الصيانة أو الوقاية    •

 والعالقـات   السياسة التنظيميـة للمؤسـسة،    : شمل  عن عمله وت  وتحافظ عليه من عدم الرضا      

وعدالة ،  ور باالستقرار واألمانة في العمل     والشع ، والزمالء والمرؤوسين  الرؤساءالمزدوجة مع   

  .الراتب مقارنة مع مؤسسات أخرى 

 هي عوامل مرتبطة بالعمل تعمل على التحفيز وتجعل العامل أو الموظف راضياً           : عوامل حافزة  •

المـسؤولية  وطبيعة العمل ومحتواه،    وعتراف باإلنجاز بالعمل،    إنجاز العمل، اال  : عمله مثل عن  

فؤاد، ( .  باإلضافة إلى تنمية قدرات العمل عند الفرد       ، التقدم والرقي في العمل     و إلنجاز العمل، 

1989(   
 
ثـالث  لـى   ة تركيب سلم الحاجـات عنـد ماسـلو ع         حيث قام الدرفر بإعاد   -:نظرية الدرفر : ثانياً

  :مجموعات من الحاجات 

 وهذه تتضمن حاجات األمن عنـد بـورتر، والحاجـات     Existence)البقاء(حاجات الوجود  •

وأيضاً تمثل المتطلبات األساسـية لحيـاة    ) Physical well-being(الفسيولوجية عند ماسلو 

  .اإلنسان

 التقدير عند ماسلو، وتمثل حاجة،  )Related needs(خرين حاجات االنتماء والعالقات مع اآل •

، وأيضاً  خرينالقات ووجود اتصاالت بينه وبين اآل      مثل إقامة ع   ،والحاجة العضوية عند بورتر   

 .خرين عن ماسلو تمثل عالقات اإلنسان مع اآل

وهذه تركز على تطوير القدرات اإلنـسانية والرغبـة فـي نمـو             ) : Growth(حاجات النمو    •

 والتقـدير   ، وتحقيـق الـذات    ،لعلياهذه تمثل الحاجات ا    و ،وتطوير قدراته وإمكانياته  ،الشخص  

ه كلما تم إشباع الحاجات     ها تركز بأنّ  نّ أ الدرفروالجديد في نظرية    . حترام عن ماسلو وبورتر   واال

 الفرد يتحرك إلى أعلى وإلـى أسـفل         نز على أ  ه ركّ  أنّ  إلى العليا كلما زادت أهميتها باإلضافة    

أيضاً بأنه الفرد في حاالت معينة بأن الفـرد يعـود إلـى             على سلم الحاجات، وأكد في نظريته       

 )1993، القريوتي( .الحاجات الدنيا
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   :)الشكل التالي(المقارنة بين نظرية ماسلو ونظرية هيرزبرغ 

  

  

  :تؤثر على التحفيز،  ثالثة أنواعتتلخص في  :نظرية مكيالند في الحاجات  : اًثالث

معظم العاملين الذين يتصفون بالقوة والـسلطة  يميل   :)need of power(الحاجة إلى السلطة  •

وعادة يسعى مثل هؤالء األشخاص للحصول على مناصب        ،  للممارسة والتأثير والرقابة القوية     

  . قيادية

  النوعية من األفراد إلى البهجة والسروروتميل هذه،  ) .need Affiliation(نتماء الحاجة لال •

 ويميـل ،  ويشعرون بألم إذا تم رفضهم مـن الجماعـة          ،  خرين  عندما يكونون محبوبين من اآل    

 .خرينهؤالء األشخاص إلى بناء عالقات اجتماعية مع اآل

 لـديهم  فر تتوالذين األفراد ا يعني أنوهذ:  ) need for achievement(الحاجة إلى اإلنجاز  •

ويحبـون التحـدي    ،  حاجة قوية لإلنجاز يكون عندهم رغبة قوية للنجاح وخوف مـن الفـشل              

 )1989فؤاد،  (.ويضعون ألنفسهم أهدافاً كبيرة ليس من المستحيل الوصول إليها

  

  :ات التاليةوتقوم هذه النظرية على االفتراض): vroom(دارينظرية التوقع اإل : رابعاً

  .خر اآل بعضها يفضلون بعض النتائج عن الناس يحددون قيمة النتائج المتوقعة لكل عمل ثمنإ •

  نظرية هيرزيرغ

  عوامل دافعة 

  ، النمو والترقيالعمل المسؤول

  عوامل دافعة 

  اإلنجاز والتحصيل

  بيئة العوامل الوقائية الصحية أو 

  

  العالقات بين األفراد

  اإلشراف

  السياسات اإلدارية

  ستقرار الوظيفياال

  سلم ماسلو للحاجات

  العليا 

  تحقيق الذات

  العليا 

  حترام والتقدير والمكانةاال

  الدنيا 

  نتماءالحاجات االجتماعية واال

  الدنيا 

  حاجات األمن والسالمة

  الدنيا 

  الحاجات الفسيولوجية
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غايات التي يريد   ن ال نضع في اعتباره ال     أهدف ما ينبغي    نحو   الناس نحو السلوك الموجه     يريس •

 النتائج التـي   تحقيق   يمانهم بأن وجودهم الخاصة لها دخل في       وإنما أيضاً مدى إ    ،الناس تحقيقها 

 ).ي اندماج الفرد في النتائج له أثر كبير على رضائهأ(يفضلونها 

مة الفائدة   فالتكافؤ قي  ،وقد استخدم قروم مصطلح التكافؤ ليعبر عن التوجه الفعال نحو ناتج محدد            •

انـب  و ذلك وفقاً لدرجة النقل من ج      أو بين هذا أ   ،المتوقعة التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية         

 ،ة أو الطاقـة للعمـل     لى جنب مع التكافؤ هما اللذان يحددان الدافعي       رد، وعليه فالتوقع جنباً إ    الف

 )1999أبو ساكور، . (فرادما عند األداء والتوقع تختلف درجة تواجده األنظرية بأنوتعترف ال
  

 )Douglas Mcgreger(نظرية الدوجالس ماكجروجر  : خامساً

وفلسفة الطبيعة البشرية، حيث بنى     مية فهم العالقة بين الدافعية      ه ماكجروجر في نظريته على أ     ركز

 واختيـار   ،ضات عـن العـاملين معهـم      لى وضع االفترا   معظم المديرين يميلون إ    نأنظريته على   

طلق علـيهم    ، حيث قسم ماكجروجر العاملين إلى مجموعتين أ        سلوب المناسب لدفعهم من خاللها    األ

)x و y.( 
  

 وال يحب القيام بعمله ، خامـل وال يريـد           ن الرجل العادي كسولٌ    اعتبرت أ  حيث)  x(أما نظرية   

ويتبعه ويشرح لـه مـاذا       يرشدهن يحب شخصاً    لية في العمل ويفضل اإلنسان دائماً أ      ل المسؤو تحم 

نمـا    التهديد والعقاب من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان إلى العمل ، أي أن اإلنـسان إ    ، ويعد يعمل

 ا من خـالل الرقابـة     لّان اإلنسان ال يقوم بعمله إ     يضاً  ، وليس حباً بالعمل وأ     من العقاب    يعمل خوفاً 

لنظريـة  لحيث هـذه النظريـة امتـداد        هم حوافز العمل ،   وأن األجر والمزايا المادية األخرى هي أ      

 .اإلدارةالتقليدية في 
  

 وتكرس الجانب   ،البشري السلوك   التي ظلمت ) x(حيث هذه النظرية مخالفة لنظرية      ) y(أما نظرية   

 ولـديها   ،وحاجـات العمـال   ،يمان بدوافع العمـل      ، حيث هذه النظرية لديها إ      نتاجاإلنساني في اإل  

   :اقتراحات منها

  

، وان  قبال العامل على العمل مع توفر الرضا عن هذا العمل            الجهد العقلي والجسمي هما أساس إ      نإ

بة الذاتية والتوجيـه    وذلك من خالل الرقا   ،  لعقاب  هداف المؤسسة ليس عن طريق التهديد وا      تحقيق أ 

نسان تحت الظـروف العاديـة       وإن اإل   ، ما أساس الدافع لالنجاز وتحقيق أهداف العمل      ه،الشخصي  

جل الحصول على   أسان من   ن ويعمل اإل   .وليس فقط في قبولها   ،ـلية  يعرف كيف يبحث عن المسؤو    

، هي الرضـا الشخـصي      ة للفرد على سبيل المثال      هم مكافأ ن أ أ و ،وليس خوفاً من العقاب   ،كافأة  م
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والقدرة علـى   ،   فيه   بداع  يحققها في عمله الذي يقوم به واإل       قدلمن   و  ، شباع حاجة تحقيق الذات   وإ

  ). 2003، علي( خلق صفات تنتشر بين جميع الناس وال تقتصر على عدد قليل منهم 

  

 ) : Porter an lower(و لور  نظرية بورتر : سادساً

 مـن ف رضا العامل    وصبحيث يتم   ،  )Fromm(روم  ف لنظرية   ةو النموذج مشابه  ه النظرية أ  هذ •

 رضا الموظف بمدى األرباح والنتائج المحققة للعامل ، فإذا كانت النتائج تزيد أو              حددويت،عدمه  

 غير عادلة فيكون هنـاك عـدم        ا كانت النتائج    ذ الرضا سيتحقق أما إ    نتعادل الجهد المبذول فإ   

 ).1997، الحريم(توقف الدافعية لالستمرار في الجهد و،رضا 
 

 :لى ما يليإتر في الحاجات، فقد صنف الحاجات أما نظرية بور •

  .الدخل المادي/ لى األمن الحاجة إ .1

 .االنتماء/ لى االنتسابالحاجة إ .2

 .الترقيات والمكانة والمركز/ لى تقدير الذاتالحاجة إ .3

ضـافة حاجـة    ، وإ  الفـسيولوجية    جاتسلو بإلغاء الحا   ما  نظرية بورتر تختلف عن نظرية     نحيث إ 

  )1998الطويل، (. االستقالل
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   الدراساتُ السابقة2.2
  

 وسيتم التعرف الـى     تناولت الدراسات العربية واألجنبية موضوع الصحة النفسية واإلنتماء الوظيفي        

  .تياألوفق عدة منها 
  

  :الدراسات العربية .1.2.2
  

العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعـضاء هيئـة           "وان   بعن :)2007(دراسة غنيم   

   ."التدريس في جامعة النجاح الوطنية

وقد هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة               

ألكاديميـة والكليـة    ثر الجنس والمؤهل العلمـي والرتبـة ا        وأ ،تدريس في جامعة النجاح الوطنية    ال

وسنوات الخبرة والعمر على العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي عنـد أعـضاء هيئـة                

وقد تحدد مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة التدريس في جامعة          . التدريس في جامعة النجاح الوطنية    

وزيـع  وتـم ت  . لتدريسمن أعضاء هيئة ا   ) 144( منهم بلغ حجمها     ةالنجاح الوطنية، وتم اختيار عين    

   . فقرة71ً من  أداة مكونةةاستبان

  : إلى ما يليوقد أشارت نتائج الدراسة 

 مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة النجـاح                نإ -

  .الوطنية مرتفع

 والرتبـة  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى الجنس             تكذلك وجد  -

 . األكاديمية والكلية

 .عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس -

 تعزى إلى متغيرات الجامعـة   ، عدم وجود فروق في مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي    -

 .والخبرة والعمر ومعدل الدخل

  

 الـوظيفي،   در باإلجهـا  العالقة بين الضغوط الوظيفية والـشعو     "بعنوان  ): 2006 (دراسة أبو الليل  

  .، دراسة مطبقةٌ على العاملين في القطاع الخاص الكويتي"ودور الدعم الوظيفي في هذه العالقة

ما إذا كان للضغوط الوظيفية التي يتعرض لها العـاملون فـي القطـاع               هدفت الدراسة إلى تحديد     

عورهم باإلجهاد الوظيفي،   ارتباطٌ بدرجة ش  ) متمثلة بغموض الدور، وصراع الدور    (الخاص الكويتي   

للدعم الوظيفي الذي يحصل عليه العاملون، في القطاع الخاص الكويتي، دور في            كان  وتحديد ما إذا    

العالقة بين ضغوط العمل واإلجهاد الوظيفي، ودراسة التباين في مدى إدراك العـاملين للـضغوط               
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هاد الوظيفي، وذلك طبقـاً لـبعض       الوظيفية، والدعم الوظيفي الذي يتلقونه، ودرجة شعورهم باإلج       

،  وقد تم اسـتخدام      )مثل العمر، والنوع، والجنسية، ومدة الخدمة، وطبيعية الوظيفية       (العوامل الذاتية   

  . موظفاً في ثماني منظمات أعمال كويتية324عينة مكونة من 

  
  : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية

بازديـاد شـعور    ) غموض الدور، وصراع الـدور    (ترتبط الزيادة في درجة الضغوط الوظيفية        -

  .العاملين باإلجهاد الوظيفي

ترتبط الزيادة في مقدار الدعم الوظيفي الذي يتلقاه العاملون بانخفاض درجة الضغوط الوظيفيـة               -

 .ودرجة شعورهم باإلجهاد الوظيفي

 .ييؤدي الدعم الوظيفي دوراً وسيطاً في العالقة بين غموض الدور واإلجهاد الوظيف -

تتباين إدراكات العاملين للضغوط الوظيفية باختالف العمر والجنسية ومـدة الخدمـة، ويتبـاين               -

العاملون في إدراكهم للدعم الوظيفي باختالف العمر والنوع ومدة الخدمة، كما يتباين العـاملون              

 .في درجة شعورهم باإلجهاد الوظيفي باختالف الجنسية، وطبيعة الوظيفة 
 

في الرعاية الـصحية   الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين"بعنوان ): 2006( دراسة األحمدي

  ". األولية في المملكة العربية السعودية

هدفت هذه الدراسة  إلى تحديد طبيعة العالقة بين الرضا والوالء التنظيمي، ومدى اخـتالف كـل                 

 ى الجنـسية بوصـفها أحـد      منهما باختالف الخصائص الشخصية والوظيفية، وذلك بالتركيز على       

المؤثرات في البيئة الثقافية في المنظمات الصحية  في المملكة، وسعت إلى التعرف على مستويات               

الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى العاملين في مراكز الصحة األولية فـي المملكـة العربيـة                

  .السعودية

ز الرعاية الصحية في المملكـة العربيـة        وتكونت عينة الدراسة من الممرضين العاملين في مراك        

ثالث مناطق جغرافية  ، وتم توزيعهم على ) 15036( وبلغ عددهم وقت إجراء الدراسة . السعودية

مركزاً صحياً في كـل  ) 50(استخدام  وبأسلوب العينة العشوائية تم ) الوسطى، والغربية، والشرقية(

) 1800( وقـد تـم توزيـع    . الصحية في المملكةمن إجمالي المراكز  )% 8.4(منطقة أي بالنسبة 

منها، أي ما يعـادل   )1165( على جميع العاملين بالتمريض في هذه المراكز، وتم استرجاع ٍةاستبان

  .تمن إجمالي االستبانا%) 64(
  

     : وخرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية
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قيادات بتوفير الدعم المعنوي والمادي،  أهمية قيام الهوأبرز ما تشير إليه هذه الدراسة من نتائج  - 

رات الالّزمة إليجاد المناخ المناسب للعاملين لكي يقدموا أفضل ما لـديهم، ولكـي              يوإجراء التغي 

  .والئهمويعززوا دور العاملين 

 . تدني مستويات الوالء التنظيمي لدى حملة المؤهالت العليا في التمريض -

 .ات األجور بين الجنسيات المختلفة العاملة في هذا المجال  هناك اختالفٌ وتفاوت في مستوي-

 . تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى النساء العامالت بالتمريض -

  . تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين األقل تأهيالً -
 

ـ        "بعنوان  ): 2006 (دراسة مروة   ديري المـدارس الثانويـة    العالقة بـين الكفـاءة اإلداريـة لم

  ".التنظيمي للمعلمين في محافظة بيت لحمنتماءواال
هدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية ، واالنتمـاء               

التنظيمي للمعلمين في محافظة بيت لحم، والتعرف على درجة الكفـاءة اإلداريـة لـدى مـديري                 

 اختالف أراء المعلمـين     يراها المعلّمون، والتعرف إلى   ما  المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم ك      

حول درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم باختالف متغيـرات               

جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وخبرته، والجهة المشرفة على المدرسة، والمؤهل العلمـي            : الدراسة

لى درجة االنتماء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانويـة فـي           للمدير، وخبرة المدير، والتعرف ع    

في محافظة  محافظة بيت لحم، والتعرف على درجة االنتماء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية

 العلمي، وخبرته، والجهة المشرفة على      هجنس المعلم، ومؤهل  : بيت لحم باختالف المتغيرات الدراسة    

  .المدرسة

) 1284(لدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم   وعددهم              ويتكون مجتمع ا  

معلماً ومعلمة، وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية      ) 329(معلماً ومعلمة، أما عينة الدراسة اشتملت على        

  . لذلك تم بناء استبانة أداة لقياس الدراسة . العشوائية
 

  -:ة توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيوقد 

 وجود عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائيا بين متغيري الكفاءة اإلدارية لمديري المـدارس               -

الثانوية في محافظة بيت لحم، واالنتماء التنظيمي للمعلمين، حيث كانت قيمة معامـل بيرسـون               

  ).0.68(لالرتباط 

بيت لحم كما يراهـا المعلمـون        درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة           -

وفـق مقيـاس لكيـرت      ) 3.85(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة          )مرتفعة(كانت  

الكفاءة في المجال الفنـي     : ، وجاء في المرتبة األولى    )0.65(الخماسي، بانحراف معياري قيمته     
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، فالمجـال اإلداري    )3.80(، تاله المجال الخاص بالعالقات اإلنـسانية        )3.85(بمتوسط حسابي   

، وبـانحراف   )3.65(وبمتوسط حسابي   ) متوسطة (ة، وأخيراً مجال شؤون الطلبة بدرج     )3.79(

 0.7(معياري ( 

 و،)3.68(وبمتوسط حـسابي    ) متوسطة( درجة االنتماء التنظيمي لمعلمي المدارس الثانوية كانت         -

 ) . 0.72( بانحراف معياري 

  

في درجة االنتمـاء    ) α ≥ 0.05( حصائية عند مستوى الداللة      عدم وجود فروقات ذات داللة إ      - 

التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيري المؤهـل العلمـي               

  .والجهة المشرفة

في درجة االنتماء التنظيمـي     ) α ≥ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -

متغيـر  ولثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لجنس المعلم لصالح الذكور،           لدى معلمي المدارس ا   

  ).أكثر من عشر سنوات(سنوات الخبرة لصالح الخبرة األعلى 
 

 ،بناء نموذج سببي لدارسة تأثير كل مـن الـوالء التنظيمـي           (،  بعنوان    )2006(،  دراسة العمري  

الموجودة على موقـع    ).ةالية التنظيمي  والفع ، وضغوط العمل على األداء الوظيفي     ،والرضا الوظيفي 

  )(http://www.faculty.ksa.edu.sa/2006.dabeid/my %20document التالي

  

 والـوالء  ،اقتراح نموذج سببي لدراسـة تـأثير كـل مـن الرضـا الـوظيفي      لى  إهدفت الدراسة   

لسببي المقترح   ا ج، واختبار النموذ  ةوضغوط العمل على األداء الوظيفي والفعالية التنظيمي      ،التنظيمي

 ،الستخدام البيانات الميدانية التي تم جمعها، كذلك توضيح كيفية تأثير كل مـن الرضـا الـوظيفي                

   .ة ضغوط العمل على األداء الوظيفي الفعالية التنظيمي،والوالء التنظيمي

ن الـسعوديي   عضوا ً، وتم توزيع االستبانات بشكل عشوائي على العاملين) 611(تكونت العينة من 

 وتم استخدام أسلوب تحليل المـسار الختيـار النمـوذج           ،)م2006(مام  لسعودية بمدينة الد  بالبنوك ا 

  .لسببي المقترحا
  

  :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية

 من العالقات السببية المعنوية في النموذج حيث اتـضح أن متغيـر             ة كشفت النتائج عن مجموع    -

 وغمـوض   ، وصراع األدوار  ن والراتب الشهري  ، والخدمة ،ركل من العم  بالرضا الوظيفي يتحدد    

  . ومتغير األداء الوظيفي،الدور
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 وصـراع   ، والراتب الشهري  ، والخدمة ،كل من العمر  ب كما تبين أن متغير الوالء التنظيمي يتحدد         -

  . ومتغير الرضا الوظيفي، وغموض الدور،األدوار

 وصـراع   ، والراتب الشهري  ، والخدمة ،لعمر وبكل من ا   ددحيت كما تبين أن متغير ضغوط العمل        -

  . ومتغير الوالء التنظيمي، وغموض األدوار،األدوار

 ، والعمـل  ، ومتغير الضغوط  ، كما تبين أن متغير األداء الوظيفي يتحدد بكل من الوالء التنظيمي           -

  .  والخدمة،والعمر

 والوالء  ،ل من الرضا الوظيفي    في متغير الفعالية كمتغير نهائي في النموذج يتحدد بك         تبين أن  كما   -

  . ومتغير األداء الوظيفي، وضغوط العملنيالتنظيم
 
 

نظـام تقـويم األداء    العالقة بين مستوى إدراك فاعلية وعدالة" بعنوان : )2004( دراسة الحوامدة

ـ  وكل من األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والثقة  فـي الـوزارات   ةالتنظيمي

 " ة األردنيةالخدمي

 الخدماتية نظام تقويم األداء في وزارات       ، مستوى إدراك العاملين لفاعلية       تحديد لىهدفت الدراسة إ  

قة  مستوى األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والث        لىإ، والتعرف    وعدالته األردنية

اسة وتحليـل العالقـة بـين إدراك        وزارات الخدمة األردنية، كذلك در    التنظيمية، لدى العاملين في     

الـوالء   و  وكل من األداء الوظيفي، والرضـا الـوظيفي،        ،لفاعلية وعدم نظام تقويم األداء    لالعاملين  

 .التنظيمي، والثقة التنظيمية

نها سـواء   ن في مجال تقويم األداء لالستفادة م      يوتقديم التوصيات والمقترحات لألكاديميين والرسمي     

  . التطبيقت أمفي األبحاث والدراسا

 خدم الباحث أساليب إحصائية ووصـفية وتحليليـة       ، واست موظفاً) 483(وتكونت عينه الدراسة من     

  .لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات
  

  :نتائج الدراسة 

 مـن األداء     وبين كلّ  ، وجود عالقة معنوية وموجبة بين إدراك العاملين لفاعلية نظام تقويم األداء           -

  . ة، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والثقة التنظيميالوظيفي

 وبين كـل مـن األداء       ، بين إدراك العاملين لعدالة نظام تقويم األداء       ةوجود عالقة معنوية وموجب   - 

 .ةالوظيفي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي، والثقة التنظيمي
 

مدارس القدس في  في الهيئات التدريسية درجة مشاركة أعضاء " بعنوان :)2001 (شهباألدراسة 

    ."اتخاذ القرار وعالقته في االنتماء لمهنة التعليم
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مين في المـدارس الحكوميـة والرسـمية     المعلّدراسة إلى التعرف على درجة مشاركةهدفت ال وقد

 والخاصة في محافظة القدس في اتخاذ القرارات المدرسية كما يراها المديرون والمعلمون، كـذلك             

تحديد حاجات المعلمين في المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية في المدارس الحكومية والرسمية             

    والخاصة في محافظة القدس، والتعر ف على أي ا بـين تـصورات المعلمـين    ة فروق دالة إحـصائي

والمديرين في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في اتخاذ القرارات المدرسـية تعـزى إلـى               

 تغيرات الدراسة، ومعرفة درجة العالقة بين مشاركة المعلمين في المدارس الحكومية والرسـمية م

ة في محافظة القدس في اتخاذ القرارات وانتمائهم لمهنة التعليموالخاص.  
     

 
بـين متوسـطات    ) α = 0.05( عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -

علمين لدرجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية تعزى إلـى           استجابات المديرين والم  

 .متغير المؤهل العلمي

  . درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم عالية من وجهة نظرهمنإ -

بـين متوسـطات    ) α = 0.05( عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             -

و الجـنس،   (هم لمهنة التعليم تعزى إلى متغيـر الدراسـة          استجابات المعلمين على درجة انتمائ    

  ).الخبرة، والمؤهل العلمي

وبين متوسطات اسـتجابات    ) α = 0.05( توجد فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -

المعلمين على درجة انتمائهم لمهنة التعليم تعزى إلى متغير الجهة المشرفة لـصالح المـدارس               

 .الرسمية

ة بين مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية وبـين درجـة انتمـائهم              يجابي عالقة إ  توجد -

  . التعليملمهنة

  
الرضا الوظيفي لموظفي جامعـة القـدس المفتوحـة         "دراسة بعنوان   ): 1999 (بو ساكور أدراسة  

  "وجامعة الخليل في فلسطين

ظف، والجنس، والخبرات العملية، والراتب،      المو فيهاالجامعة التي يعمل    :  وفقاً لعدة متغيرات وهي   

والعمر، والحالة االجتماعية، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، والتعرف على درجات الرضـا            

الرضا عن اإلدارة، والرضا عن األنظمة      : لدى الموظفين حسب كل مجال من مجاالت الرضا وهي        

ته، والرضا عن الراتب والحوافز، والرضا      والقوانين والتعليمات، والرضا عن ظروف العمل وطبيع      

الرضا عن األمن الوظيفي واالستقرار في العمل، والرضا عن المركـز           وعن العالقة مع الزمالء،     

الرضا عن الحالة الصحية واألسرية واالجتماعية، يبلغ عدد العينة         و االجتماعية،   ةاالجتماعي والمكان 
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موزعين  المفتوحة   موظفاً وموظفة في جامعة القدس      " 99"  موظفاً وموظفة في جامعة الخليل     ينأربع

  . في فلسطينها  ومراكزهاعلى سائر مناطق

  :وأشارت النتائج إلى ما يلي

إن درجة الرضا الوظيفي في جامعة القدس المفتوحة العامة متوسط عن جميع مجاالت الرضـا                

والعالقة مـع   ،الجتماعية   والمكانة ا  ، المركز االجتماعي  لىفي الدراسة وقد حاز مجال الرضا ع      

الزمالء أعلى درجات الرضا، فيما حاز مجال الرضا عن الراتب والحوافز على أقل درجـات               

  .الرضا

تبين أن موظفي منطقة الخليل التعليمية يتمتعون بدرجة رضا وظيفي أعلى من بقية زمالئهم في                

 . جامعة القدس المفتوحة في فلسطينهاباقي مناطق ومراكز

تائج الدراسة في جامعة الخليل أن درجة الرضا الوظيفي العام متوسطة، وقد حـاز              وأظهرت ن  

مجال الرضا عن المركز االجتماعي والمكانة االجتماعية أعلى درجات الرضا، فيما حاز مجال             

الرضا عن الراتب والحوافز على أقل درجات الرضا ويستدل أن درجة الرضا الـوظيفي فـي                

 .أعلى منها في جامعة الخليلجامعة القدس المفتوحة 

في درجات الرضا الوظيفي    ) 9 = 0,05(وتبين أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى         

تعزي لمتغير الجامعة، وذلك في مجال الرضا عن األنظمة والقوانين والتعليمات ومجال الرضا             

لرضا عن األمن الوظيفي    عن الرواتب والحوافز ومجال الرضا عن العالقة مع الزمالء ومجال ا          

 .واالستقرار في العمل لصالح موظفي جامعة القدس المفتوحة

جامعة القدس المفتوحـة    (كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة             

في درجات الرضا الوظيفي في مجال الرضا عن اإلدارة ومجال الرضا عـن             ) وجامعة الخليل 

ومجـال  ، والمكانة االجتماعية ،ومجال الرضا عن المركز االجتماعي ،مل   وطبيعة الع  ،الظروف

 .الرضا عن الحالة الصحية واألسرية واالجتماعية

 وقد أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن درجة الرضا الوظيفي في كلٍّ من جامعة القدس المفتوحة                 

والمؤهل العلمي، بينما اختلفـت  وجامعة الخليل ال تختلف باختالف الجنس، والحالة االجتماعية،         

درجة الرضا الوظيفي باختالف المسمى الوظيفي لصالح موظفي جامعة القدس المفتوحة، حيث            

 .كثر رضا عن عملهم من غيرهمأتبين أن مديري الدوائر 

كما تبين وجود عالقة سلبية غير دالة إحصائياً بين الرضا الوظيفي، وكل من الخبرة العملية والعمر                

  القة إيجابية غير دالة إحصائياً بين الرضا الوظيفي والراتب في كلتا الجامعتينوع
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فـي مهنـة    معلمات التعليم العام     الرضا المهني لدى معلمي و     "نوان   بع :)1996 (، اليماني دراسة  

   ."التدريس في دولة البحرين

معلمات الـتعلم   لمي و  لدى عينة من مع    اتحباطمستوى اإل  التعرف على طبيعة و     إلى اسة الدر تهدف

 ،سنوات الخبـرة    و،  والمنطقة السكنية ،  ثر كل من الجنس   أ التدريس و  العام بدولة البحرين في مهنة    

  . معلمات التعليم العام بالبحرين  ؤهل العلمي على احباطات معلمي ووالم

  : وخرجت الدراسة بالنتائج التالية

يقلل من انتمـائهم الـوظيفي    و،لمهني ادائهمأحباطات لدى عينة الدراسة مما قد تؤثر على إوجود  -

  .بعامة

 الدراسة حباطات عينةإ بين متوسطات إحصائية نتائج الدراسة وجود فروق ذوات داللة أظهرت- 

 بين متوسطات إحصائيةبينما لم تكن هناك فروق ذوات داللة ، الخبرة في هذه المهنة وسنوات،

المؤهل  و، و المنطقة السكنية، الجنسإلىزى  تع ،حباطات عينة الدراسة نحو مهنة التعليمإ

  .العلمي

    

  :األجنبية اتُالدراس. 2.2.2

  

العالقة بين االنتماء المهدد أو :  سلوكيات الهزيمة الذاتية في المنظمات:) Thau (2007دراسة

  : وسلوكيات العمل الشخصي الداخلي،المقزم 

ظرية االنتمائية للتفحص، هـل االنتمـاء المقـزم         تتنبأ هذه الدراسة متعددة المجاالت التي طبقت الن       

ومستواه العقلي فيما يتعلـق      ،والمعرف بأنّه خالف إدراكي بين مستوى انتماء الشخص المرغوب          

بمساعدي الشخص بسلوكيات العمل الشخصي الداخلي التي تهزم الـذات، وبمراقبـة المتغيـرات              

في المنظمـة  فـي تحليـل للتراجـع متعـدد            الديموغرافية ونوع الوظيفة، وتراكيب العدل والثقة       

موظفاً في مختبرات كيماوية العيادات ومـشرفيهم، وجـد         ) 130(المستويات باستعمال البيانات من   

 بأن الموظفين الذين يدركون مستويات انتماء المساعد المرغوب أكبـر مـن المـستويات               الباحثون

  ، التورط في سلوكيات شخصية داخليـة ضـارة        كانوا أكثر احتماالً في       كما العقلية النتماء المساعد  

وتناقش تـضمينات لتطبيـق نظريـة       . وأقل احتماالً في التورط في سلوكيات شخصية داخلية نافعة        

  االنتمائية لتفسير سلوكيات الهزيمة الذاتية في المنظمات

  

  :تأثيراتُ ضغِط العمِل المدركة على الصحة العقلية: Jun ) ( 2004دراسة  •

راسة على مجموعة لمدة سنتين؛ وذلك لفحص العالقة السببية بين ضغط العمل المدرك              د تلقد أجري 

 بنـداً للـصحة     )30( مـن    استبيانة تتكون . والصحة العقلية ، وتم تنفيذ مسوحات استبانات شاملة         
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 على ضغط العمل المدرك كل ستّة أشهٍر على مدار سنتين، ولتوضـيح العالقـة     ، واستبيانه النفسية  

 مجموعة من العمال الذين كان لديهم بشكل أولي          ضغط العمل والصحة العقلية تم متابعة      بينالسببية  

 بنجـاح لمـدة      عامال عملـوا     )462( الصحة العامة، وإنّه من        على استبيانة   < 7  أقل من    درجة

 ةعالمـة اسـتبيان   (حاالت صحية عقلية غير صحية      ل األشخاص الذين عرضوا     سنتين، وتم دراسة  

كحاالت خطيرة، ولمراقبة العوامل المربكة المحتملة ، تم إجراء تحليل خطـر            ) <8مة  الصحة العا 

نسبي، وكانت الحاالت النسبية الشاملة التي تم اكتشافها في تطوير صحة عقلية غير صـحية منـذ                 

وباستخدام نموذج خطر كوكس للخطر النسبي، كان لدى العمال الذين اشتكوا من            ) % 55,7(سنين  

، وأظهر بند   ذين ليس لديهم ضغط عمل وبشكل خاص       المدرك خطراً أكبر من العمال ال      ضغط العمل 

( 1,51  مـن    فاصل الثقة   ) %95(ول األعلى ، أكبر نسبة خطر معدل        ؤمع المس " عالقة ضعيفة   " 

،بأنّه لديه تأثير خطـر علـى الـصحة         " قلق كثير جداً في العمل      " ، وأظهر البند     ) 2,15 -1,06

وأن بعض بنـود محـددة لـضغط     ) 2,04 -1,00 ( 1,43من %) 95  ( خطر معدلة العقلية نسبة 

  .العمل المدرك استطاعت أن تسبب مرض صحة عقلية في العمال 

  

  : اإلحساس باالنتماء ومؤشرات الوظيفة النفسية واالجتماعية):Bonni) 2004دراسة  •

 الـصحة،    داخليةٌ محددة تؤثِّر فـي      شخصيةٌ صف اإلحساس باالنتماء حديثاً، وعرف بأنّه عمليةٌ      تم  

  ،  والـصفات الشخـصية    ،وكان هدف هذه الدراسة هو ملخص العالقة بين اإلحـساس باالنتمـاء           

والمؤشرات المختارة للوظيفية االجتماعية والنفسية في الرجال والنساء ، باستخدام عينة تتكون مـن              

 بالـدعم االجتمـاعي، والنـزاع،        طالباً من كلية، تم فحص اإلحساس باالنتماء فيمـا يتعلـق           379

 حضور الخدمات الدينية، والعزلة، والكآبة، والقلـق، وتـاريخ           و واالشتراك في نشاطات مجتمعية،   

وأشارت النتائج إلى أن اإلحساس باالنتماء يرتبط بشكل وثيـق مـع            . المعالجة النفسية واالنتحارية  

 أقوى بالنـسبة للنـساء منهـا        قات بعامة والنفسية ، وكانت هذه العال    مؤشرات الوظيفة االجتماعية    

للرجال، ويبدو أن اإلحساس باالنتماء هو فكرةٌ مفيدةٌ وثيقةُ الصلة باستكـشاف الوظيفـة النفـسية                

  .واالجتماعية

  

 .   في تركيا ،االنتماء التنظيمي للمدرسين في النظام التربوي:) Celep )2000 دراسة •

و ،   أعضاء التدريس األتراك فـي انتمـائهم لمدارسـهم            إلى دراسة مستويات االنتماء لدى      هدفت

 عـضو مـن     )302( على   ةاني حيث تم توزيع استب    ، ومجموعة العمل  ،الوظائف المندمجة في التعليم   

   .  فقرةً)28( مكونه من ، وهيهيئة التدريس في المدارس الحكومية الثانوية
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   :وخرجت الدراسة بالنتائج التالية

ريس يبذلون جهداً   أعضاء هيئة التد   إن وظهر أن هنـاك عالقـة       ،جل مصلحة مدارسهم  أ من   زاً ممي 

 فقـد   ، واعتزازهم بأنهم جزء من المدرسة ومجموعة العمل       ،مباشرة بين انتماء المدرسين التنظيمي    

ن أ وبالمقابل المحافظـة علـى       ،ميوبمهنة التعل ،  م اليومي ي بجدول التعل  كان المدرسون ملتزمين جداً   

حيث كانت عالقات المعلمين مـن ضـمن        ،   اآلخرين في المدرسة   معة  ي أكثر حميم  تكون عالقاتهم 

  . و مهنة التعليم، و مجموعة العمل،متغيرات انتماء المدرسين

  

 الخريجين RNبين اإلحساس باالنتماء والرضا الوظيفي في  العالقةWinterُ (2000):  دراسة •

  :الجدد

 الخـريجين الجـدد،   RNنتماء والرضا الوظيفي فـي  بحثت هذه الدراسة العالقة بين اإلحساس باال     

 جديد على مسح من المعلومات الديموغرافية، ووضـع العمـل ورضـاهم             RN خريجاً   95أجاب  

وإحساسهم باالنتماء في بيئة العمل، وتم استخدام مقياس مكلوسكي مولر للرضا ، ونسخة معدلة من               

وأظهرت النتائج أن الخريجين الجدد أكثر      ) 1974(أداة هاجيرتي مارلين كريمر على صدمة الواقع        

رضا بالمساعدين، وأقّل رضا من فرص التقدم المهني، وكان اإلحساس باالنتماء والرضا عن العمل              

 لفحص العالقة ) 1(معامل ارتباط بيرسون    األعلى في وضع العناية الصحية المنزلية ، وتم استخدام          

والمقاييس الفرعية للرضا، وكـان لإلحـساس باالنتمـاء         بين اإلحساس باالنتماء والرضا الشامل ،       

عالقاتٌ إيجابية بارزة مع الرضا الشامل وفرص التفاعل والمديح والمراقبة والمساعدين ، ووضـع              

الجدول الزمني واقتراح بحث مستقبلي ممكن القيام بالفحص،  كيف أن إعداد مجموعـات التوجيـه          

  واإلحساس باالنتماء ؟لرضا بالعمل والعمل قد تؤثر على ا

 هذه  واأك الذين قر  يسر مجلّة الممرضات في تطوير الموظفين أن تعرض فرصة تعليم مستمر ألولئ           

، وسوف يقدم هـذا العـرض للتعلـيم         146 الطلب على الصفحة     لتعبئةالمقالة ووضعوا المطلوب    

  .بالشكل الصحيح تصال واحدة ألولئك الذين يضعوا المعلومات المطلوبة المستمر ساعة ا

  

  :فكرة صحية عقلية حيوية: اإلحساس باالنتماء Bonnie (1992) :دراسة •

 إن اإلحساس باالنتماء هو فكرة لم يتم بحثها في ممارسة تمريض المعالجة النفـسية، وباسـتخدام                

تـي  إستراتيجية تحليل الفكرة التي اقترحها ووكر وافانت، يقدم المؤلفون وصفاً تفـصيلياً للفكـرة ال              

تكونت من سلسلة إستراتيجيات استقرائية واستنتاجية، ويعرف اإلحـساس باالنتمـاء بأنّـه خبـرة               

االشتراك الشخصي في النظام أو البيئة؛ لكي يشعر األشخاص بأنفسهم بأنهم جزء ال يتجزأ من هذا                

ك تطـوير   النظام أو البيئة، وإن اإلحساس باالنتماء له قابلية تطبيق لالسـتخدام العالجـي ، وكـذل               

  . النظرية المستمرة في تمريض العالج النفسي
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  :الضغطُ في العمل ووضع الصحة العقلية بين عامالت المستشفيات: Behar ) (1990 دراسة •

بلـغ   لعامالت المستشفيات في عينة      ين ظروف العمل ووضع الصحة النفسية     تمت دراسة العالقات ب   

موظفات مـساعدات   ) % 7 (مساعدات و  )% 32( ممرضات و    )%43( أنثى منهن    1505عددها  

 )%5( رئيسات للممرضات، و      صحية مؤهالت أخريات، وبشكل رئيس      موظفات عناية   )%13 (و

بعـد الظهـر و     ) % 20(عملن في الصباح و     )% 63(لهن أعمال غير العناية الصحية المباشرة و        

  . في وردية الليل)17%(

نية الطبية من طبيـب الـصحة المخـتص وباسـتخدام           تم جمع البيانات في الزيارة السنوية الروتي      

:  التي تدار ذاتياً والتقييمات العالجية، أخُذ في االعتبار خمسة مؤشـرات           ثنا إ 4243،  يقبشئاالستب

عالمة عالية فتبيان الصحة العامة، واإلرهاق، ومفسدات النوم، واسـتخدام مـضادات االكتئـاب،              

راض النفسية في التقييم العالجي، وتم تعريف أربعة        وحبوب المنوم ، أو المسكنات، وتشخيص األم      

ضغط الوظيفة،  والعبء العقلي، وعدم االكتفاء في التـدريب الـداخلي            : دالئل للضغط في العمل     

ـ  ة لوجستي مراجعةوالمناقشة واإلجهاد بسبب الجدول الزمني، وتم إجراء التحليل بواسطة           ، ة مزدوج

 سنوات العمل في المستشفى، ووقت السفر اليـومي إلـى           وعدد) الوردية( ومراقبة نوع الوظيفة و   

  .وعدد األطفال والرغبة في نقل المنزل، والحالة االجتماعية ، والعمر،العمل

 وبالنـسبة لجميـع     ، وارتبطت مفسدات النوم في معظمها بالوردية واإلجهاد بسبب الجدول الزمني         

الصحة العامة، فإن معدالت األشياء      عالمات   ومخاصةالمؤشرات األخرى لمفسدات الصحة العقلية      

 وبـسبب   ، واإلجهاد ،الغريبة المعدلة زادت بشكل بارز مع مستويات ضغط الوظيفة، والعبء العقلي          

الجدول الزمني، وإن هذه دليل لالرتباط بين العمل المتعلق بتراكم زائد لعوامل الضغط والرفاهيـة               

الت التي هدفت إلى تحسين ظروف العمل بعـامالت         العقلية ، يجب أخذها بعين االعتبار في التفاع       

  . المستشفيات

  

  :Rozenholtz ) (1989 روزنهولتز دراسة •

 أن إلـى  الدراسة   أشارت حيث   ، مهنة التدريس  إلى انتماء المعلمين    إلى التعرف    وقد هدفت الدراسة  

يجابيـة مـع    إلا و ، الناجحـة  األكاديمية من العالقات    المكافآت أقوىيحصلون على    معظم العاملين   

   .نح و التقدير الخارجي الذي يتلقونه من زمالئهم المدرسي من المدوأيضا  ،التالميذ

 من  د غالبا ما تع   كالتهم فشل المديرين في مساعدة المعلمين على حل مش        أن إلى الدراسة   أشارتكما  

  .م المعلم على التدريس في المهنة  وقد،مصادر الخلل النفسي

  

   :ة فقد أسفرت عن التالي الدراسنتائجا مأ

- أن من خالل نتائج الدراسة      تبير كبير على عـدم تقبـل       ثٌأسيكون له   ،   المعنوية المكافآت غياب   ن
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 الرغبة في مغادرة و تـرك العمـل         تزيدو،   و التغيب عن مكان العمل     ،واإلهمال ،المعلم بالعمل 

  . المهنة و

 انتمـاء   ضـعاف إيعمُل علـى    ر المهني   يالتطوب عدم االهتمام    أن تبين من خالل النتائج      وأيضا  -

  .  مهنهم إلىالمعلمين 

 ،تعلم مهارات جديدة     و ،النمو والتقدم  بالتطور و  لألشخاص تسمح   فهي فرص العمل    بالنسبِة إلى و  -

 فالمعلمون يواجهون التحـديات     ،نجازاإل بالتحدي والتقدم و   إحساساو تعطي المعلمين و العاملين      

 ،أفـضل لتصبح مهـاراتهم   و،التعلّم هدفهم   ن ولكن أل  ، ممتعة أو مثيرة   هانّألوالتغيرات ليس فقط    

  .لتزداد معرفتهم و

  

عوامل الرضا الوظيفي عند المعلمـين فـي   ( بعنوان ، وهي )young 1988 ( يونغ دراسة •

 ).األمريكيةوالية كلفورنيا 

،  األمريكيـة  اليفورنيكا عوامل الرضا الوظيفي عند المعلمين في        على التعرف    إلى  الدراسة هدفت  

   .  معلماً)159(وقد تم اختيار عينة الدراسة من 

 نوع القيادة   أهمها و   ، في الرضا الوظيفي عند المعلمين      المؤثرة األساسيةكشفت نتائجها عن العوامل     

ـ اإلمكانو ،ناخ التنظيمي الـسائد فـي المدرسـة         المو ،ديكتاتورية  وال ،ديمقراطيةالو ،اإلدارية اتي 

  .الرضا الوظيفي عند المعلمين  و ، تساعد على زيادة االنتماءعوامل ا جميعهف،ة للترفيه المتوفر

  

  :نخراط في الوظيفة والعملقياس اال حول :Kanungo )(1982  دراسة •

، التقنيـة التمييزيـة   : ستخدام ثالث تقنيـات      وتراكيب العمل با   تم تطوير إجراءات منفصلة للوظيفة    

فـي  نخـراط    واال  ، منت إجراءات التقييم استبانات االنخراط في الوظيفة      ، وتض انةواللفظية واالستب 

في العمل، والمقاييس البيانية لالنخراط في      نخراط   لالنخراط في الوظيفة واال    والتمييزاللفظي،  العمل

)  703(عينة متغايرة تتكون من     معت من   نخراط في العمل، وتم تحليل البيانات التي ج       الوظيفة واال 

  . والصالحية المتعلقة بالمعايير لكل إجراء  ، وصالحية التركيب،عتماديةلك لتأسيس اال وذموظٍف،

  ـ     لمقياس البياني تمـرر اختبـارات اال       وا ةستبان اال وتكشف النتائج بأن ا عتماديـة والـصالحية، أم

 وربما يجـب أن     ،نخراط في العمل  يزية اللفظية لها صالحية مشكوك بها لقياس اال       اإلجراءات التمي 

ج أيضاً التمييز التفكيري    تكون محصورة فقط في عينات تربوية عالية من المستجيبين، وتدعم النتائ          

  .نخراط في العمل بين االنخراط في الوظيفة واال

   

  

  



 

 
 

59

5.2.2 .تعقيب السابقِة الدراساِت  علىعام   

  

  تناولـت موضـوع   اهبأنَّ يتضح ، منها األجنبيةمللدراسات سواء العربية أ السابق العرض خالل من

االنتمـاء فـي    فمنها ما تناول موضـوع   الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي في مؤسسات مختلفة، ،       

مؤسسات تعليمية، وحكومية، ومنظمات مجتمع مدني ، وجاء ذلك من زاوية  تبيان العالقـة بـين                 

ء أو الكفـاءة    قـيم فاعليـة نظـام األدا       ي الوظيفي أو ا  االنتماء ومؤشرات أخرى ، مثل قياس الرض      

 النـاظر إلـى هـذه       نإ، و ا ما أظهر العالقة بين ضغط العمل والشعور باإلجهـاد           هاإلدارية، ومن 

أهمية الصحة النفسية وعالقتهـا باالنتمـاء       الدراسات يجد أنها دراسات ذات أهمية بالغة في إظهار          

انتهـى   حيـث  مـن  ابه واالنطالق الحالية تثري الدراسة سوف اه، وأنّالوظيفي في تلك المؤسسات

  الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي  موضوع حول جديدة داًأبعا لتناول اآلخرون

  

لقياس مستوى الصحة النفسية تناولها  ، هو سالفة الذكرعن الدراسات السابقة الدراسة هذه يميز وما

هي مكتب الشيخ وهنا تم أخذ دراسة حالة ، و، وعالقتها باالنتماء الوظيفي في وكالة الغوث الدولية

جراح كمؤسسة دولية تحوي موارد بشرية متخصصة في العمل ولها خصوصية في العمل المكتبي 

والميداني على الفئات المستهدفة، مما يؤدي بالنهاية إلى رفض موظفيها بواقع الصحة النفسية لهم 

من  كونها ،موضوع هذا الترتكز إلى الخصوصية في طرح وعالقة ذلك بانتمائهم الوظيفي، كما 

أن تكون هذه  ةالباحث أملت، ومن هنا )ةحسب علم الباحث( في الضفة الغربية الدراسات القليلة جداً 

 وعاملين، وكذلك يرينفي فلسطين من مدلمؤسسات المجتمع المدني الدراسة ذات نفع وفائدة 

سية وعالقتها الصحة النف، والجامعات الفلسطينية ، والباحثين الجدد حول المنظمات  الخدمية

  . باالنتماء الوظيفي

  

أهمية استعراض الدراسات السابقة ألي باحث كونها تشكل الخلفية التاريخية والعلمية التي تبنى  تنبع

 ألولئك الباحثين الذين يتبعونها في دراساتهم، وقد تناولت ةدال وتعد ال، كماالحقةعليها الدراسات ال

   .ستفادة من نتائجها الباحثة االةنبية محاولهذه الدراسة الدراسات العربية واألج

  

 وجدت أن دواتةأو البحثو ومن خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة التي تنوعت في طرق 

موضوع يشغل الباحثين وكان موضع  الوظيفي نتماءمستوى الصحة النفسية وعالقته باإلموضوع 

  .للدراسة والبحث
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  - :لق بمستوى الصحة النفسية من خاللية تتعوتركز الدراسات في ميادين أساس

  .مستوى الصحة النفسية لعينات من المبحوثين -

 .مستوى اإلنتماء الوظيفي لعينات من المبحوثين -

 .االنتماء الوظيفيوالعالقة ما بين مستوى الصحة النفسية  -

 .المشكالت الصحية والنفسية والبدنية لعينات من المبحوثين -

  

ة وعالقته باالنتماء الوظيفي أصبح موضوعاً محدداً بحد ذاته من حيث إن مستوى الصحة النفسي

أبعاده والدراسات الميدانية والمقاييس واالختبارات التي يتوفر فيها الصدق والثبات والموضوعية 

للباحثين، وإهتمام الباحثين بهذا الموضوع على إعتبار أن الصحة النفسية لها تاثير مباشر على 

صحية والبدنية والعاطفية والمهنية والعملية، لذا كانت الدراسات تبحث  في قياس جوانب الشخص ال

  .مستويات الصحة النفسية واإلنتماء الوظيفي في كثير منها

  

 اآلخر خالفه بنتائجه تبعـاً      بعضهاوتعددت النتائج بتعدد الدراسات فكانت متنوعة بعضها أيد بعضاً و         

 لتحقيقه مما سـاعد الباحثـة    ة والهدف الذي كان يسعى البحث     للمنطقة المبحوثة واألدوات المستخدم   

 أثـر كبيـر      وإستقراء الواقع ، فكان هناك     ،ستفادة من هذه الدراسات في البحث واالستدالل      على اال 

  .نتهى اآلخرونانطالق من حيث لتنوع هذه الدراسات واال

   

 ةلنتائج والتعليق عليها ومقارنكما استفادت الباحثة من خالل مراجعتها لهذه الدراسات في تحليل ا

من حيث النتائج من حيث  سواءختالف بنتائج هذه الدراسات في محارور االتفاق واالنتائج دراستها 

 امتغيرات الدراسة المستقلة ، وصوالً للخروج بتوصيات للباحثين في المواضيع التي لم تنل قدر

  .اث للمواضيع ذات العالقة جل عمل الدراسات واألبحأ من الدراسة والبحث من اكافي

  

  : على الدراسات السابقة في النقاط اآلتيةقيبها تعةستخلص الباحثتو

  

، )2007غنـيم،   (،  )2001األشـهب،   (،  )2006دراسة األحمدي،   (تشترك الدراسات اآلتية     . 1

 ( ،)2004( الحوامدة ،)1989(، دراسة  روزنهولتز )1996اليماني، (، )2004الحوامدة،(

celep، 2000(  ، Bonnie) ،1992 (نتماء الوظيفي الفي قياس مستوى ا. 

في قيـاس مـستوى     ) 2006العمري  ( ،    )2006حمدي،ألدراسة ا (تشترك الدراسات اآلتية     . 2

 .الصحة النفسية

في قياس مستوى الصحة    ) 1999أبو ساكور،   (،  )2006أبو الليل،   ( تختلف الدراسات اآلتية     . 3
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 .النفسية

، )2007غنـيم،   (ستبانة وهي تتفـق مـع كـل مـن دراسـة             استخدمت الدراسة الحالية اال    . 4

أبـو  (،  )2004الحوامـدة،   (،  )2006العمـري،   (، و )2006مروة،  (،  )2006األحمدي،  (و

 ، )2000كليب، (، )2004جون، (، )1999ساكور، 

أبو (،  )2007غنيم،  (تتفق هذه الدراسة في استخدامها للمتغيرات الديمغرافية وتتفق مع دراسة          . 5

 كمتغيـرات   )1999أبـو سـاكور،     (،  )2006مروة،  (،  )2006األحمدي،  (،  )2006الليل،  

 .الجنس ، والخبرة في العمل، والعمر، ومعدل الدخل والمؤهل العلمي

في استخدامها أسلوب العينات مع جميع الدراسات العربية واألجنبيـة كدراسـة             تتفق دراسة    . 6

العمـري،  (، و ) 2006مروة،  (، و )2006األحمدي،  (،  )2006ابو الليل،   (، و )2007غنيم،  (

ــدةالحوا(، و)2006  Jun ،( 2004  ، )Bonni( ، و) Thau ،(2007، و)2004، م

 ، Bonnie( ، )Behar ،1992(، و)Celep  ،2000 ( ،)Winter ،2000 (، و)2004

(1990.  
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  : الثالثُالفصُل

______________________________________________________  

    :هاوإجراءاتُ  الدراسِةمنهجيةُ

  

1.3 مةالمقد  
  

 العلمي، من أجل بلوغ الهدف وفق األصول العلمية للبحث الدراسة  إجراءاِت هذا الفصِليتناول 

الصحة النفسية لدى  مستوى  حول،  الذي يتجلى في توضيح النظرة العامةراسة،  لهذه الدمنشودال

لذلك و ، الشيخ جراح- وعالقته باالنتماء الوظيفي  في مكتب القدسموظفي وكالة الغوث الدولية 

 ضوِج من منهج هذه الدراسة ونُ ، ابتداءهدف الدراسةلى للوصول إكل الخطوات  سيتم عرض

  .وثباتهاوآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها  وأدواتها مروراً بتحديد عينتها ها،فكرِت

  

2.3 الدراسِةمنهج   

  

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية  مستوى لىإهج الوصفي للتعرف المنتم اتباع 

يقوم على  وذلك لكون هذا المنهج ، الشيخ جراح-وعالقته باالنتماء الوظيفي  في مكتب القدس

ه أسلوب يعتمد على دراسة الواقع معلومات عنها،  كما أنّالوصف خصائص ظاهرة معينة، وجمع 

اً أو جد على أرض الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفيأو الظاهرة، كما تو

تعبيراً كميفيعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات اً، أما التعبير الكمي 

  .ارتباطها مع الظواهر المختلفة
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  راسـِة الد أداة3.3ُ
  

 ةًمستعينها توطور، لغرض تنفيذ الدراسة )ةاناستب(  على هيئة أداة الدراسة بإعدادة الباحثتقام

  : الخطوات التالية، بحسب السابقة دراساتبال

ـ  تاسـتبانا  على غـرار   ةان نموذج االستب  ة الباحث تصمم • علميـ حكَة م تـضمن متغيـرات   ٍةم 

 . تابعة ومستقلة

المتنوعـة مـن     باالسـتعانة بعـدد مـن المراجـع          ةاني بصياغة فقرات االسـتب    ة الباحث تقام •

 . واالطالع على دراسات سابقة،كتب، ودوريات

 من محاضرات وكتيبـات منـشورة مـن المنظمـات والمؤسـسات المهتمـة بواقـع                 إلفادةا •

 .نتماء الوظيفيالصحة النفسية وعالقتها باال

 لمعرفـة    ؛ المتخصـصين  مـن    ألوليـة  علـى مجموعـةٍ      تم عرض االستبانة بـصورتها ا      •

    المـستجيب علـى االسـتبانة، ومـدى فهمهـم لفقراتهـا بغيـة               المشكالت التي قد تواجـه 

 .تعديلها

 علـى مجـالين أساسـيين       عـةً  موز قـرةً ِف) 71(مـن   تكونت االستبانة بصورتها األوليـة         •

ددت أوزانُحها حسب سلم ليكرت الخماسيوالسلم ،الأونعم،(  الثنائي. ( 
 
 

  :راسِة الد أداِةصدقُ .1.3.3

  
 ،اة الدراسـة فـي صـورتها األوليـة علـى المـشرف علـى الدراسـة                 بعرض أد  ة الباحث تقام

ـ      ممـن  )10(  بعدد ين من المختص  إضافة إلى لجنةٍ   فلـسطينية مختلفـة،     ات يعملـون فـي جامع

ـ   ويـشغلون مناصـب    ، من حملة شهادة الـدكتوراه     جميعهم ومنظمـات مجتمـع مـدني     ة   أكاديمي 

ائهـم وإصـدار أحكـامهم علـى         حيث طلب مـنهم إبـداء آر       )،-)2(ملحق رقم -أنظر  ( مختلفة

 التـي صـنفت فيهـا، ومـدى وضـوح           المجـاالت  مدى اتساق الفقـرات مـع        :األداة من حيث  

ـ  ضـع غوية لها، ومدى وضوح المعنى لهـذه الفقـرات، وأخيـراً و           الصياغة اللّ  ة مالحظـات    أي

  -: ما يلي هم تم وفي ضوء مالحظاِت .ها مناسبةنَوير

  .فأكثر مين كِّح اثنان من الم حذف الفقرات التي اقترح حذفها-1

2-مينحكِّ إضافة بعض الفقرات التي اقترحها بعض الم.   

  . صياغتها لتعطي المدلول المقصود منهاوإعادةالعبارات   تعديل بعض-3

   . العبارات بدقةإليها التي تنتمي المجاالت تحديد -4
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          بعد حذف الفقـرات التـي اقتـرح حـذفها المـ كِّح قـرات التـي اقترحوهـا،       الف وإضـافة  ،نوم

  : مقسمه على مجاالت الدراسة كما يلي  فقرة)71( مكونة من األداة أصبحت

 ).14-1(فقراتالتضمن تمستوى الصحة النفسية و •

 ).43-15(لفقراتاتضمن تمستوى االنتماء الوظيفي و •

  )71-44(لفقرات تضمن االمشكالت الصحية والشخصية وت •

  

  : األداِةثباتُ. 2.3.3

  

عيه درجة التوافق في عالمات مجموعة مـن األفـراد عنـد تكـرار تطبيـق                 األداة بأنّ  ثباتُ فُر

  .نفسهااالختبار، أو صورة مكافئة له على المجموعة 

  

-Cronbach( ألفـا  –للتحقق من ثبـات أداة الدراسـة، تـم حـساب معامـل الثبـات كرونبـاخ                و

Alpha(-         باعتباره مؤشـراً علـى التجـانس الـداخلي) Consistency(      االسـتبانة  ، وذلـك مـن

 بطريقـة عـشوائية مـن مجتمـع         كعينـة اسـتطالعية    عـامالً    ) 20(عينة ثبات قوامهـا     على  

  ).0.93(بعد هذه العملية ، إذ بلغ معامل الثبات لألداة الكلية الدراسة

  

ح معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجال الكليوفيما يلي جدوٌل يوض:-  

  

  .) ألفا–كرونباخ (الدرجة الكلية حسب معادلة على  و، الدراسةلمجالامالت الثبات جدول مع: 1.3

  : ذلكىمثال عل

  

  قيمة ألفا  المجاالت  الرقم

  0.81 .الصحة النفسية مستوى  .1

  0.93 .االنتماء الوظيفي مستوى   .2

  0.93  األداة الكلية   
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4.3 مجتمعراسِة الد 

  
تكونفرداً حسب ) 220(البالغ عددهم،  وكالة الغوث الدوليةيموظف ميع  الدراسة من ج مجتمع

  ).2010(سجالت مكتب الوكالة في الشيخ جراح للعام 

5.3 نةُعيراسـة الد 
  

نظراً لصغر حجمه، حيث ؛  مجتمع الدراسةالمسح الشامل لجميع أفرادلى إجراء إ ة الباحثتسع

 وقد تم  اإلجابة عليهام وطلب منهالمجتمع،أفراد ن على كل فرد من يا بتوزيع االستبة الباحثتقام

  : توزيع االستبانات كما يلي 

a.  استبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة بطريقة المسح الشامل ) 220(وزعت الباحثة.  

b.  منهمبعضهم تجاوب، وعدم فراد المجتمع  أسفر بعض نتيجة اتاستبان) 210(تم استرجاع . 

c.  وتفحصها تبين أن استبانات، و مراجعتها) 210(رجعة والبالغة بعد فحص االستبانات المست 

من % 60 منها فقط تصلح للتحليل اإلحصائي نتيجة وجود عدم اإلجابة على استبيانة) 200(

لى بعض الفقرات، وبالتالي تكون فقرات االستبانة، وكذلك نتيجة وجود إجابات مزدوجة ع

 هذهستبانة اعتبرت عينة للدراسة، وخصائص ا) 200(الصالحة للتحليل اإلحصائي ستبانات اال

 . العينة سيتم توضيحها في الفصل الرابع

  

  

  راسة تطبيق الد إجراءات6.3ُ
  

     : صها باآلتيلخّ عدة إلتمام هذه الدراسة تجراءاتبإ لقد قامت الباحثة 
• جمعراسة المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الد . 

 بتوضيح حجم العينة وأسلوب تنة من هذا المجتمع، وقام واختيار العي،راسةلدتحديد مجتمع ا •

 . اختيارها

 وهي ،هاتبواسطة أداة الدراسة التي اختار، جمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين  •

 .  االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة

واستخراج النتـائج   ،  ةاستبان) 200(ها   بتفريغ االستجابات، وعدد   ة الباحث تبعد جمع البيانات قام    •

ـ   للمعالجات اإلحـصائية،    ) SPSS (الحزمة البرمجية المعروفة باسم     باالستعانة ببرنامج     تثـم قام

 . التعميمات واالستنتاجات والتوصيات منهاالصيها، ومن ثم استخبتفسير النتائج والتعليق عل
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  راسة  الد متغيرات7.3ُ

  
  :هي تغيرات  عدة م هذه الدراسةتضملقد 

  

  :المتغيرات المستقلة وتشمل. 1.7.3

  

 )أرمل/أعزب، متزوج، مطلق(:  هي مستوياتةالحالة االجتماعية ولها ثالث •

 ).ذكر، أنثى( يان هما الجنس وله مستو •

 ).الخليلو بيت لحم،  و رام اهللا ،والقدس،( : هي مستويات ةمكان السكن، وله أربع •

 سنة، 40- 36سنة، من 30- 25سنة، من 25قل من أ( :  هي مستوياتسةالعمر، وله خم •

 )سنة45سنة، أكثر من 45- 41

دراسات وبكالوريس، ودبلوم، و ،ثانوية عامة( :  هي مستوياتةالمؤهل التعليمي، وله أربع •

 ).عليا

) 10- 5(سنوات، من )5(أقل من( :  هيعدد سنوات الخبرة في العمل وله ثالثة مستويات •

 ). مستويات) 10(ر من مستويات، أكث

) 10- 5(من وسنوات، )5(أقل من( :  هيعدد سنوات الخبرة في المنصب وله ثالثة مستويات •

 ). مستويات) 10(مستويات، أكثر من 

منسق مشروع، وسكرتير، ورئيس قسم، ومدير، ( :  هيالمنصب الوظيفي وله ستة مستويات •

 ).موظف تنفيذيومساعد إداري، و

• مكتبي وميدانيومكتبي، وميداني، (: هي وله ثالثة مستويات طبيعة العمل الحالي.( 

 ة، يفي بإحتياجاتةيفي بأكثر من إحتياجات( :  هيتقاضاه ، وله ثالثة مستوياتي الذي راتبال •

 ).ةتماماً ، ال يفي بإحتياجات

  

  
 

2.7.3 .رات التابعةُالمتغي:  

  

   :وتشمل

 وعالقته باالنتماء الوظيفي  فـي مكتـب         ،وكالة الغوث الدولية  ة لدى موظفي    ة النفسي الصحمستوى  

   . الشيخ جراح-القدس
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  :ة اإلحصائيالمعالجةُ 8.3
  

 من عينة الدراسة، وتفريغ استجابات أفراد العينة وإدخالها إلى الحاسب اآللـي،             االستباناتبعد جمع   

لبيانـات  لحـصائية دقيقـة     بهدف الحصول على معالجات إ    ) spss (ها باستخدام برمجية    تم معالجت 

؛  تم حساب التوزيعات التكرارية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة           حيث،  المتوفرة

، كذلك تم إجـراء اختبـار       بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة    ختبار كرنباخ ألفا لقياس ثبات األداة،       او

 اء اختبار تحليل التباين األحـادي     كما تم إجر  للعينات المستقلة، وذلك لفحص فرضية الجنس،       ) ت(

المؤهـل  ، و العمـر ، و مكان الـسكن  ، و الحالة االجتماعية بحسب كل من متغير     داللة الفروق   لقياس  

 الـوظيفي،   المنصب، و عدد سنوات الخبرة في المنصب    ، و عدد سنوات الخبرة في العمل    ، و التعليمي

 إجراء اختبار معامل ارتبـاط بيرسـون        ، كما تم   الذي تتقاضاه حالياً   الراتب، و طبيعة العمل الحالي  و

)Pearson Correlation ( الصحة النفسية لدى مـوظفي  لفحص الفرضية المتعلقة بالعالقة ما بين

  . الشيخ جراح -االنتماء الوظيفي  في مكتب القدسووكالة الغوث الدولية 
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  :ابع الرالفصُل

______________________________________________________  

  

 ومناقشتها النتائِجعرض :   

    

1.4مةُ المقد  
   

 علـى تعرف  للالتي هدفت    م التوصل إليها في هذه الدراسة     يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي ت      

وذلك مـن   ،   وعالقته باالنتماء الوظيفي       ،الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية      مستوى  

 أسئلتها وفحص فرضياتها، وفيمـا      عنعلى خصائص أفراد عينة الدراسة ، واإلجابة        خالل التعرف   

  :يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها

  

  :خصائص أفراد عينة الدراسة. 1.1.4

  

  .نة بحسب متغير الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العي: 1.4جدول 

  

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية

 33.0% 66 أعزب

 64.0% 128 متزوج

ارمل+مطلق  6 %.7.5 

 100.0% 200  المجموع
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منهم مرتبطون %) 64(غير متزوجين، وأن عينة ال من ) %33( ما نسبته أن) 1.4(يبين جدول 

 ة، وأنمنفصلون وأرامل% 7.5ومتزوجون في بيئة أسرية مستقر.  

  

  . أفراد العينة بحسب متغير الجنستوزيع: .2.4ل دوج

  

  النسبة المئوية  التكرار  لجنسا

 55.5% 111 ذكر

 44.5% 89 أنثى

 100.0% 200  المجموع

  

) 44.5 (كانمن أفراد العينة كانوا ذكوراً، في حين %) 55.5 ( ما نسبتهأن) 2.4(يبين الجدول 

  .اًمنهم إناث

  

  . العينة بحسب متغير مكان السكنتوزيع أفراد: .3.4دول ج

  

  النسبةُ المئوية  التكرار  مكان السكن

 57.5% 115 القدس

 15.5% 31 رام اهللا

 21.5% 43 بيت لحم

 5.5% 11 الخليل

 100.0% 200  المجموع

  

من أفراد العينة يسكنون في القدس حيث مقر الوكالة ، %) 57.5 ( ما نسبتهأن) 3.4(يبين الجدول 

 15.5(في حين أن (% منهم في محافظة رام اهللا والبيرة، وأن) يسكنون في بيت لحم، %) 21.5

 منهم يسكنون في محافظة الخليل% 5.5وأن.  
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  .أفراد العينة بحسب متغير العمرتوزيع : .4.4دول ج

  

العمر  ةُ  التكرارالنّسبة المئوي  

 21.5% 43  سنة25أقل من 

سنة30-25من   54 %27.0 

سنة40- 36 17 %8.5 

 16.5% 33 41 -45-سنة

ة سن45أكثر من   53 %26.5 

 100.0% 200  المجموع

  

 سنة، وأن ما 25من أفراد العينة تقل أعمارهم عن %) 21.5 ( ما نسبتهأن) 4.4(يبين الجدول 

منهم تقع أعمارهم ما %) 8.5(سنة، بينما وجد أن  )30-25(منهم أعمارهم ما بين %) 27(نسبته 

سنة، في حين أن ) 45- 41(بين منهم تقع أعمارهم ما %) 16.5(سنة، وأن ) 40- 36(بين 

  .  سنة) 45(من أفراد العينة أعمارهم أكثر من %) 26.5(

  

  .ينة بحسب متغير المؤهل العلميتوزيع أفراد الع :5.4دول ج

  

النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي  

 7.0% 14 ثانوية عامة

 22.5% 45 دبلوم

 57.5% 115 بكالوريوس

 13.0% 26 دراسات عليا

 100.0% 200  المجموع

  

وجد  من أفراد العينة من حملة الثانوية العامة، بينما %) 7 ( ما نسبتهأن) 5.4(الجدول من ن بيتي

 بنسبة الدبلوم فئة وأن، )بكالوريوس( عينة هم من حملة الشهادة الجامعية األولىال من )%57.5(أن 

)22.5%(في حين تبي ،ما نسبته ن أن )وهذا يدل الماجستيرد العينة يحملون درجة  من أفرا)%13 ،

 من مجمل العينة يحملون درجة البكالوريوس والدراسات العليا ويتمتعون )%70(على أن أكثر من 

  .بمستويات علمية عالية
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  .سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 6.4جدول 

  

  النسبةُ المئوية  التكرار  سنواتُ الخبرة

 24.0% 48  سنوات) 5(أقل من 

 19.0% 38  سنوات) 10-5(من 

 57.0% 114  سنوات) 10(أكثر من 

 100.0% 200  المجموع

  

تزيد  العاملين في وكالة الغوث  من أفراد العينة من)%57 ( أن ما نسبته)6.4( الجدول  مننيتبي

- 5 ( بينسنوات خبرتهم ماتتراوح  منهم )%19(سنوات، في حين أن ) 10(سنوات خبرتهم عن 

  .  سنوات)5(تقل سنوات خبرتهم عن   من أفراد العينة)%24(سنوات،  بينما وجد أن ) 10

  

  . في المنصبسنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 7.4جدول 

  

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

 35.5 71  سنوات) 5(أقل من 

 32.0 64  سنوات) 10-5(من 

 32.5 65  واتسن) 10(أكثر من 

 100.0% 200  المجموع

  

7.4(ن الجدول يبي(ما نسبته أن )تزيد  العاملين في وكالة الغوث  من أفراد العينة من)%32.5

- 5 (تهم ما بيناسنوات خبرتتراوح  منهم )%32( سنوات، في حين أن) 10(سنوات خبرتهم عن 

10 (سنوات،  بينما وجد أن )سنوات)5(سنوات خبرتهم عن تقل   من أفراد العينة)%35.5  .  
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  .عينة بحسب متغير المنصب الوظيفيتوزيع أفراِد ال: 8.4جدول 

  

 الوظيفي المنصب  ةُ  التكرارالنّسبةُ المئوي  

 14.5% 29 مدير

 32.5% 65 رئيس قسم

 10.5% 21 سكرتير

 20.0% 40 منسق مشروع

 12.5% 25 مساعد إداري

 10.0% 20 موظف تنفيذي

 100.0% 200  المجموع

  

 في وكالة الغوث، في حين أفراد العينة هم مديرون من )%14.5( ما نسبته أن) 8.4(ن الجدول ييب

 32.5(أن (% من أفراد العينة هم رؤساء أقسام، وأن)امن أفراد العينة بوظيفة سكرتاري%) 10.5 ،

من العينة يعملون %) 12.5(اريع، وأن  مش هم منسقومن أفراد العينة%) 20(في حين أن ما نسبته 

 من أفراد العينة يعملون بوظائف تنفيذية مختلفة%) 10(بوظيفة مساعد إداري، وأن .  

  

  .د العينة بحسب متغير طبيعة العملتوزيع أفرا: 9.4جدول 

  

 الوظيفي المنصب  ةُ  التكرارالنّسبةُ المئوي  

 12.5% 25 ميداني

 36.5% 73 مكتبي

 51.0% 102 ميدانيمكتبي و

 100.0% 200  المجموع

  

أفراد العينة يعملون بوظيفة مكتبية وميدانية معاً، وأن  من )%51( ما نسبته أن) 9.4(يبين الجدول 

  . منهم بوظيفة ميدانية%) 12.5(منهم يعملون بوظيفة مكتبية، في حين يعمل %) 36.5(
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  .ر مستوى الرضا عن الراتبحسب متغيتوزيع أفراد العينة ب: 10.4جدول 

  

  النّسبةُ المئوية  التكرار  مستوى الرضا عن الراتِب 

 7.5% 15 يفي بأكثر من احتياجاتك

 54.5% 109 يفي باحتياجاتك  تماماً

 38.0% 76 ال يفي باحتياجاتك

 100.0% 200  المجموع

  

10.4(ن الجدول يبي (ما نسبته أن )رواتبهم تفي باحتياجاتهم أفراد العينة، أفادو من )%54.5 ا بأن

 ا ما نسبته  العينة نفسها من%) 38(تماماً، في حين أنرواتبهم ال تفي باحتياجاتهم، أم أفادوا بأن

  . من أفراد العينة أفادوا بأن مستوى الراتب الذي يتقاضونه يفي بأكثر من احتياجاتهم%) 7.5(

  

  

 :لة الدراسةقة باإلجابة عن أسئالنتائج المتعلّ. 2.1.4

، )1.4( الكلية ونتائج الجداول، وللدرجةالمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية لكل فقرةدام ختم است

)2.4( ،)3.4( ،)4.4(جل تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية اآلتيةأومن ، ن ذلك، تبي:  

  

  

80 %درجة قليلة% 59.9-50  اًفأكثر درجة كبيرة جد  

  درجة قليلة جدا% 50قل من أ  رةدرجة كبي % 70-79.9

    درجة متوسطة% 60-69.9

  )2010قبالوي، تيسير، (
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  : بالسؤال االولالنتائج المتعلقة .1.2.1.4

  

 لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ الصحة النفسيةمستوى  ما :الذي نصه

  ؟جراح

  

 لدى موظفي وكالة ة لمستوى الصحة النفسيةويوالنسب المئالمتوسطات الحسابية : 11.4جدول 

  .)200=ن(في مكتب القدس الشيخ جراح ةالغوث الدولي
رقمها  الرتبة 

في 

  المجال

  نص الِفقرة 
  متوسط

 *االستجابة
(%) 

درجة 

 الموافقة

  كبيرة 77.4% 3.87 .أشعر بسعادة عندما أقضي حياتي في  وظيفتي الحالية   9   .1

  كبيرة 74.8% 3.74 . بأن أتيحت لي الفرصة للعمل في هذه المؤسسة أشعر بالسعادة والفخر  7   .2

  كبيرة 72.4% 3.62 . أشعر باألمن الوظيفي في عملي  11   .3

  كبيرة 70.4% 3.52 .أملك القدرة على إيجاد أجواء نفسية مريحة مع زمالئي في القسم   8   .4

  متوسطة 68% 3.40 . ليأشعر بقدر كبير من االنسجام والتعاون مع زمالئي في مكان عم  10   .5

أتعرض لضغوط شديدٍة بسبب العمل المباشر مع اآلخرين في وكالة الغوث   4   .6

 . الدولية
3.34  %66.8 

  متوسطة

أشعر باالحترام والتقدير كوني أحد أفراد الهيئة العاملة في وكالة الغوث   3   .7

 .الدولية 
3.32 %66.4 

  متوسطة

  توسطةم 65.8% 3.29 .أشعر بالرضا عن العمل  1   .8

  متوسطة 64% 3.20 .أشعر بدرجة عاليٍة من النشاط والحيوية في عملي  2   .9

إنني على استعداد لقبول أي عمل في المؤسسة حتى أحافظ على بقائي فيها   13   .10

. 
3.20 %64 

  متوسطة

  متوسطة 62.6% 3.13  .  في المجتمع المحلي بسبب عملي في المؤسسةاًأشعر بأن لي تأثير  12   .11

  متوسطة 60.8% 3.04 . االطمئنان بسبب بقائي في المؤسسة على المدى البعيدأشعر ب  14   .12

  قليلة 56.8% 2.84 .أشعر بتأنيب الضمير ألنني قبلت العمل في هذه المؤسسة  5   .13

  قليلة 52.6% 2.63 . يجاد أجواء نفسيٍة مريحة مع رؤسائي في إدارة القسمإأملك القدرة على   6   .14

 متوسطة 65.8% 3.29 ةية النفسالدرجة الكلية لمجال الصح
  

  

، وبلغـت   )3.29( الصحة النفـسية  الدرجة الكلية لمجال    متوسط  أن    ) 11.4( جدول   ت نتائج أظهر

أما درجة الموافقة فقد كانت متوسطة ويدل ذلك على أهمية مجال الصحة             ،)65.8%(نسبته المئوية   

_ ث الدولية في مكتب القـدس     الة الغو يفي لدى العاملين في وك    النفسية وانعكاساته على الرضا الوظ    
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   .الشيخ جراح

  

2.2.1.4. بالسؤال الثانيقة المتعلّالنتائج :  

لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس االنتماء الوظيفي مستوى   ما:الذي نصه

  ؟الشيخ جراح

  

 موظفي وكالة  لمستوى االنتماء الوظيفي لدىالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية: 12.4دول ج

  .هميتها في مكتب القدس الشيخ جراحأ تنازليا حسب الغوث الدوليه مرتبة
رقمها  الرتبة

في 

  المجال

   نص الِفقرة
متوسط 

 *االستجابة
(%) 

درجة 

 الموافقة

  آبيرة جدًا 85.8% 4.29  .أتحدث بكل فخر عن عملي  2   .1

  آبيرة جدًا 82.2% 4.11  .ل بها أشعر بقدر كبير من االهتمام بمستقبل المؤسسة التي أعم  5   .2

  آبيرة جدًا 82% 4.10  .شعر باالنتماء للمؤسسة التي أعمل بها أ  3   .3

  آبيرة جدًا 81% 4.05  .أفضل مصلحة المؤسسة على مصلحتي الشخصية  13   .4

  آبيرة 79.6% 3.98  .اخترت عملي بإرادتي  4   .5

  آبيرة 76.6% 3.83  .أعتز بما يوجد في مؤسستي من قيم ومبادئ تنظيمية  7   .6

  آبيرة 75.4% 3.77  حقق عملي إشباعا لطموحاتي الشخصيةي  24   .7

  آبيرة 73.8% 3.69  . بالموضوعية و الشفافية فيهاالتعامل داخل المؤسسة التي أعمل  يتسم   15   .8

  آبيرة 72.6% 3.63  .تقوم عالقات العمل على االحترام  23   .9

رفض ترك العمل وااللتحاق بالعمـل      أإذا تلقيت عرضا للعمل براتب أفضل من راتبي           26   . 10

 الجديد 
3.58 %71.6 

  آبيرة

  آبيرة 71.2% 3.56  .األمانة الملقاة على عاتقي باالنتماء للعمل تشعرني   6   .11

  آبيرة 71.2% 3.56  أشعر أن المؤسسة جزء من حياتي   11   .12

  آبيرة 70.8% 3.54  .مؤسستي بتقدم الموظفين  تهتم   18   .13

من المنتفعين وغيرهم بطريقة تجلب السمعة الحسنة للمؤسسة أعامل المراجعين   12   .14

  التي أعمل بها
3.49 %69.8 

  متوسطة

أؤمن بأن مهنتي تعتمد على األنظمة والقوانين والتعليمات التي تقرها المؤسسة   14   .15

  .وتعتمدها
3.46 %69.2 

  متوسطة

  متوسطة 69.2% 3.46 كير بترك العملأي تغير سلبي على وضعي الوظيفي في المؤسسة سيدفعني إلى التف  28   .16

  متوسطة 69% 3.45 أبين ألصدقائي أن هذه المؤسسة مميزة بما تقدمه من خدمات للعاملين فيها   29   .17

  متوسطة 68.4% 3.42  . ير عملي الحالي يأفكر بتغ  9   .18

  متوسطة 64.2% 3.21  .تتأثر حياتي سلبا إذا تركت عملي  8   .19

  متوسطة 64.2% 3.21  . من أفضل جهات العملأرى أن العمل مع الالجئين  10   .20
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  متوسطة 64.2% 3.21  .المؤسسة التي أعمل بها العاملين لديها تحترم   20   .21

  متوسطة 64% 3.20  .يتناسب عملي مع مؤهالتي العملية   25   .22

  متوسطة 61.8% 3.09 عتقد أنني استطعت تحقيق أشياء مهمة في عملي في المؤسسة أ  27   .23

 المؤسسة كّل موظف على أساس إخالصه في العمل وليس على إدارة تحاسب   16   .24

  .أساس هفوات العمل
3.04 %60.8 

  متوسطة

  قليلة 59.8% 2.99  المؤسسة التي أعمل بها بترقية الموظف بموضوعية  تقوم   21   .25

  قليلة 54.6% 2.73  .هالتحقيق أهداف المؤسسة التي أعمل فيلدي االستعداد لبذل مزيد من الجهود   17   .26

  قليلة 54% 2.70  .لدي استعداد لبذل كّل جهد ممكن في عملي   1   .27

28.   19  قليلة 52.8% 2.64  ها التي يمكن العمل فية هذه المؤسسة من أفضل المؤسسات الفلسطينيتعد  

  قليلة 51.2% 2.56  .أشعر باهتمام كبير من جانب رؤسائي   22   .29
  وسطةمت %68.6 3.43 اإلنتماء الوظيفيالدرجة الكلية لمجال 

 

،  )3.43(كانت  الدرجة الكلية لمجال االنتماء الوظيفي متوسطأن ) 12.4( جدول أظهرت نتائج 

  .ة الموافقة على هذا المجال متوسطةوكانت درج% ) 68.6(أما نسبة االستجابة فقد وصلت إلى 

  

3.2.1.4 .بالسؤال الثالثقة  المتعلّالنتائج :  

  ؟ موظفي وكالة الغوث الدوليةخصية التي تواجه المشكالت الصحية والش ما :الذي نصه

  :تي  األئج المتعلقه بهذا السؤال حسب   وقد كانت النتا

  

ة  موظفي وكالة الغوث الدوليهلدى  للمشكالت الصحيه والشخصيةالمئويةالنسب : 13.4 جدول

  .)200=ن(في مكتب القدس الشيخ جراح 

  
  الرقم العبارة  %نعم  %ال

75.5%   .1  .من عجز ما في جسمي  أعاني  24.5%

  .2  .اشعر بالذنب  18% 82%

  .3  .أعاني من وجع رأس متكرر  8% 92%

  .4  .لدي اآلالم في الصدر 18% 82%

  .5 .أعاني من صعوبة في االسترخاء  14.5% 85%

  .6  .لدي مخاوف متكررة من أشياء معينة 34.5% 65%

  .7   .مور التفه االقل استفزازأشعر بالغضب أو االستياء من أ 24.5% 75%

72.5%   .8  .أعاني من الرعشة أو الرجفة  27.5%

74.5%   .9  .أعاني من تشويشات متكررة في الرؤيا  25.5%
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80.5%   .10  .أعاني من أوجاع وأالم متكررة في الظهر أو المفاصل 19.5%

  .11   .العضالتأعاني من تشنج متكرر في  32% 68%

84.5%   .12  .  أني غير قادر على التحكم بأفعاليشعرأ 15.5%

88.5%   .13  . سعيداأكونني غير قادر على أن أشعر أ 11.5%

 .14  . مهموم دائمااأن 20%  80%

 

أن العاملين في وكالة الغوث الدولية يتمتعون بواقع صحي ) 13.4(أظهرت نتائج جدول    

  .%) 92- %65.9(وشخصي ونفسي جيد وبنسية تتراوح ما بين 

 
المشاعر واالتجاهات في المواقف (سية تبعاً لمجال النف للمشكالت ة سب المئويالنّ: 14.4 جدول

  ).200=ن(لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح  )الشخصية

  

  الرقم العبارة  %نعم  %ال

   .1  ة أمام الناس ؟/ أنت دائما خجول 24% 76%

   .2  ين صعوبةً في أن تأخذ قراراً بمفردك ؟/ تجد 23% 77%

   .3  ة؟/ ين أنّك ذكي\د تعتق 27.5% 72.5%

   .4  .أعتقد أنني جذاب  53% 47%

   .5  بأنّه ال يوجد أحد يحبك؟ني\تشعر 52% 48%

   .6  ؟)ملخوم،مرتبك، ملخبط(أنت دائما مشوش  18% 82%

   .7  ين أن اآلخرين أفضل منك ؟/   تشعر 19.5% 80%

   .8  ة ؟/ين نفسك عدائي/  تعتبر 21% 79%

   .9  بحياتك؟) ة /ر سعيدغي(ية /  أنت غير راٍض  11.5% 88.5%

   .10  ؟)ة باآلخرين/غير مهتم(ة /  أنت غير عطوف 20% 80%

   .11 ين بالحزن معظم الوقت ؟ \تشعر 12% 88%

   .12 .  عن نفسك بصراحةي\ أن تعبرين\ بوجود شخص قريب لك عندما تحتاجين\ تتأثر 5.5% 94.5%

   .13  ة معينه ؟ مسؤوليين\ عندما بالفعل تتولىين\ أو تتوترين\ تنزعج 52.5% 47.5%

   .14   ؟ة\ مسئوالين\ أن ال تكونين\ تفضل 16% 84%

  

لى المشاعر واالتجاهات إ أن العاملين في وكالة الغوث الدولية يميلون )14.4(تبين من الجدول    

  .%) 94.5- %76( وبنسية تتراوح ما بين )في المواقف الشخصية اإليجابية 
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  -:م فحص الفرضيات والمنبثقة عن هذا السؤال سؤال الدراسة الرابع تعنجل اإلجابة أمن 

  
4.2.1.4 .بالسؤال الرابع قةُ المتعلّالنتائج:  

بمستوى الصحة فيما يتعلق ة اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينهل هناك : الذي نصه

الحالة االجتماعية،  لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراح بحسب كل من متغيرالنفسية 

لجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات وا

الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه 

  ؟الموظف

  -: تي بحسب األسؤال الرابع تم فحص الفرضيات المنبثقة عن هذا السؤالال عنجل اإلجابة أمن 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " الفرضية األولى التي تنص على أنه 

الصحة النفسية لدى مستوى ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(اإلحصائية 

  .الحالة االجتماعية تُعزى لمتغيرموظفي وكالة الغوث الدولية 

فقد تم إجراء ، )"أعزب، متزوج، مطلق، أرمل( متغير الحالة اإلجتماعية لفحص الفرضية المتعلقة ب

 بينداللة الفروق الختبار مستوى  )One way- ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

  : االختبارهذا استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج 

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بأفراد العينة المتوسطات الحسابية الستجابات : 15.4 جدول

  .تعزى  لمتغير الحالة االجتماعيةوكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  المتوسطات الحسابية

  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب

 2.9429 3.9286 3.2913 3.3258 مجال الصحة النفسية

  

الحالة اإلجتماعية ولفحـص      وجود فروق ظاهرية بين متوسطات         السابق جدوليتضح من نتائج ال   

  فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام نحليل التباين األحادي
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 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 16.4جدول 

دى موظفي الصحة النفسية لبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلّق 

  .تعزى  لمتغير الحالة االجتماعيةوكالة الغوث الدولية 
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)ف(  

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.362 3 1.085 بين المجموعات

  الصحة النفسية 196 70.675 داخل المجموعات

199 71.76 المجموع
0.361 

1.003 0.393 

  

، أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               )17.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى         ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نه أالفرضية الثانية التي تنص على 

الصحة النفسية مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في ) α0.05=(اإلحصائية 

  .الجنس تُعزى لمتغيرلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 

للعينـات  ) ت  ( ، فقد تـم إجـراء اختبـار         ) كر، أنثى ذ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير الجنس    

  :المستقلّة، والجدول التالي يوضح نتائج  االختبار

  

  

للعينات المستقلّة لفحص مستوى داللة الفروق بين متوسطات " ت"نتائج اختبار: 17.4 جدول

تعزى  لية الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدومستوى إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ب

  .لمتغير الجنس للموظف
  

  الجنس  المجاالتُ
المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.61 3.30  ذكر
  .مجال الصحة النفسية

 0.758 0.308  198 0.58 3.28  أنثى
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 ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة          أنّه ال توجد فروق     السابق تبين من خالل بيانات الجدول    

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير الجنس 

   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " الفرضية الثالثة التي تنص على انه 

الصحة النفسية مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في ) α0.05=(اإلحصائية 

  .مكان السكن تُعزى لمتغيرلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 

فقـد تـم    ،)القدس، و رام اهللا، وبيت لحم، والخليـل       ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير مكان السكن       

 بـين داللة الفروق الختبار مستوى  )One way- ANOVA(حادي إجراء اختبار تحليل التباين األ

 :  االختبارهذا استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج 

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بنة ة الستجابات أفراد العيالمتوسطات الحسابي: 18.4 جدول

  . نتعزى  لمتغير مكان السكوكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابية

 الخليل بيت لحم رام اهللا القدس

 3.5065 3.2658 3.3733 3.2683 .مجاُل الصحة النفسية

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مكان السكن ولفحص فيما إذا           السابق   جدوليتضح من نتائج ال   

  األحاديكانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين 

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي نتائج: 19.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير مكان السكنوكالة الغوث الدولية 
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

نحرافاال  

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)ف(  

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.267 3 0.800 بين المجموعات

  الصحة النفسية 196 800. داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.362 0.736 0.532 
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اللـة  أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الد             تبين من خالل الجدول السابق      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير مكان السكن 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نه أالفرضية الرابعة  التي تنص على  - 

الصحة النفسية مستوى بطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بين متوس) α0.05=(اإلحصائية 

 . العمرتُعزى لمتغيرلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 

  

 45-41 سـنة،    40-36سنة،  30-25سنة، من 25أقل من   ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير العمر    

 )One way- ANOVA(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي  ، )" سنة45سنة، أكثر من 

هذا ح نتائج   راسة، والجداول التالية توض    استجابات أفراد عينة الد    بينداللة الفروق   الختبار مستوى   

  :  االختبار

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 20.4 جدول

  .تعزى  لمتغير العمروكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  متوسطات الحسابيةال

 25أقل من 

 سنة

- 25من 

سنة30  

سنة40-   -45-سنة36
41 

أكثر من 

  سنة45

 3.2911 3.2944 3.4790 3.2646 3.2757 .مجال الصحة النفسية

  

المتوسطات العمرية ولفحص فيما     36-40 وجود فروق ظاهرية بين    السابق جدوليتضح من نتائج ال   

   تم استخدام تحليل التباين األحاديإذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً
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 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 21.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير العمروكالة الغوث الدولية 

  
  المجاالت

ر التباينمصد  

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 160. 4 0.641 بين المجموعات

  الصحة النفسية 195 71.118 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع
.365 

0.440 0.780 

  

اللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة           أنّه ال توجد فروق ذات د      السابق  تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير العمر 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأالفرضية الخامسة التي تنص على  - 

الصحة مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في ) α0.05=(ة اإلحصائي

  المؤهل العلمي تُعزى لمتغيرالنفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية 

وماجـستير   ثانوية عامة، ودبلوم،  وبكالوريوس،    ( المؤهل العلمي   لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير     

الختبـار مـستوى    )One way- ANOVA(يل التباين األحادي فقد تم إجراء اختبار تحل، )"فأعلى

 :  االختبارهذا ح نتائج  استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضبينداللة الفروق 

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بنة ة الستجابات أفراد العيطات الحسابيالمتوس: 22.4 جدول

  .متغير المؤهل العلميتعزى  لوكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابيةُ

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة

 3.2363 3.2870 3.3762 3.2398 .مجال الصحة النفسية

 ولفحص فيما   ، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات المؤهل العلمي       السابق جدوليتضح من نتائج ال   

  ائياً تم استخدام تحليل التباين األحاديإذا كانت هذه الفروق دالة إحص
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 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 23.4دول ج

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

تعزى  لمتغير المؤهل العلمية وكالة الغوث الدولي.  
  التالمجا

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.145 3 0.436 بين المجموعات

  الصحة النفسية 196 71.324 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.364 0.399 0.754 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 24.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة         ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

 النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.  

  

اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د" نهأ التي تنص على الفرضية السادسة- 

الصحة النفسية مستوى بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في ) α0.05=(اإلحصائية 

  . سنوات الخبرةتُعزى لمتغيرلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 

  

ن سنوات، أكثر م  10-5(سنوات، من   ) 5(أقل من ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة       

الختبـار   )One way- ANOVA(  فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي، )". سنوات 10(

هـذا   استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التاليـة توضـح نتـائج             بينداللة الفروق   مستوى  

  :  االختبار

  

ة لدى موظفي الصحة النفسيمستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 24.4 جدول

  .تعزى  لمتغير سنوات الخبرةوكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابيةُ

   سنوات)5(أقل من 
 )10-5(من 

  سنوات

) 10(أكثر من 

  سنوات

 3.3139 3.1955 3.3378 .مجال الصحة النفسية
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 ولفحص فيما   ،ة  وجود فروق ظاهرية بين متوسطات سنوات الخبر       السابق   من نتائج الجدول  يتضح  

  إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 25.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير سنوات الخبرةث الدولية وكالة الغو

  
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.252 2 0.504 بين المجموعات

  الصحة النفسية 197 71.256 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.362 

0.697 0.499 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 26.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

  

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " ه نالتي تنص على أ  الفرضية السابعة-

الصحة النفسية لدى مستوى ب إجابات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطات ) α0.05=(اإلحصائية 

  . سنوات الخبرة في المنصبتُعزى لمتغيرموظفي وكالة الغوث الدولية 

-5(سـنوات، مـن     ) 5( أقـل مـن    (لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة في المنصب         

 -One way(  فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي ، )" سنوات) 10(سنوات، أكثر من 10

ANOVA( استجابات أفراد عينة الدراسة، والجـداول التاليـة         بينداللة الفروق   ختبار مستوى   ال 

  : االختبارهذا توضح نتائج 
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الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بستجابات أفراد العينة ة الطات الحسابيالمتوس: 26.4 دولج

  .تعزى  لمتغير سنوات الخبرة في المنصِبوكالة الغوث الدولية 

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابية

  سنوات)5(أقل من 
 )10-5(من 

  سنوات

) 10(أكثر من 

  سنوات

 3.3110 3.3616 3.2264 .مجال الصحة النفسية

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات سنوات الخبرة في المنـصب          ) 27.4 (دولجيتضح من نتائج ال   

  ولفحص فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 27.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى العينة فيما يتعلق الفروق بين متوسطات إجابات أفراد 

  . تعزى  لمتغير سنوات الخبرة في المنصبوكالة الغوث الدولية وعالقته باالنتماء الوظيفي

  
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

لمجموعاتبين ا  0.634 2 0.317 

  الصحة النفسية 197 71.125 داخل المجموعات

199 71.76 المجموع

0.361 0.878 0.417 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 28.4(تبين من خالل الجدول     

ية لـدى   بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفس         ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المنصب 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نه الفرضية الثامنة التي تنص على أ-

الصحة النفسية لدى مستوى ب جابات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطات إ) α0.05=(اإلحصائية 

   المنصب الوظيفيتُعزى لمتغيرلغوث الدولية موظفي وكالة ا
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مدير، ورئـيس قـسم، وسـكرتير، ومنـسق         ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير المنصب الوظيفي       

(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي  ، )" مشروع، ومساعد إداري، وموظف تنفيذيOne 

way- ANOVA(  استجاببينداللة الفروق الختبار مستوى نة الدراسـة، والجـداول   ات أفراد عي

االختبارهذا ح نتائج التالية توض :  

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 28.4 جدول

  .تعزى  لمتغير المنصب الوظيفيوكالة الغوث الدولية 

  
رئيس  مدير  المجاالتُ

 قسم

قسمن سكرتير  

 مشروع

مساعد 

ريإدا  

 موظف

 تنفيذي

 3.1857 3.3057 3.2607 3.4107 3.3033 3.3300 .مجال الصحة النفسية

 ولفحـص   ، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات المنصب الوظيفي       السابق لجدوليتضح من نتائج ا   

  فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(تحليل التباين األحادي  اختبار نتائج: 29.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير المنصب الوظيفيوكالة الغوث الدولية 
  

  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

مربعاتال  
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.094 6 0.561 بين المجموعات

  الصحة النفسية 193 71.198 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.369 0.254 0.957 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 30.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة         ) α0.05=(إلحصائيةمستوى الداللة ا  

  .النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير المنصب الوظيفي 
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نه ة التي تنص على أ الفرضية التاسع-

الصحة النفسية لدى مستوى بت إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بين متوسطا) α0.05=(اإلحصائية 
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  . طبيعة العملتُعزى لمتغيرموظفي وكالة الغوث الدولية 

فقد تم ، )" ميداني، ومكتبي، ومكتبي وميداني( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير طبيعة العمل  

 بينداللة الفروق  مستوى الختبار )One) way- ANOVA  إجراء اختبار تحليل التباين األحادي

استجابات أفراد عينة الداالختبارهذا ح نتائج راسة، والجداول التالية توض  :  

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة : 30.4 جدول

  .تعزى  لمتغير طبيعة العملوكالة الغوث الدولية 
  

  المجاُل  بيةُالمتوسطاتُ الحسا

 مكتبي وميداني مكتبي ميداني

 3.2899 3.2309 3.5200 .مجال الصحة النفسية

 ولفحص فيما إذا    ،وجود فروق ظاهرية بين متوسطات طبيعة العمل      السابق   جدوليتضح من نتائج ال   

  كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي
  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA( التباين األحادي نتائج اختبار تحليل: 31.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير طبيعة العملوكالة الغوث الدولية 
  

  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(يمة ق  

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.784 2 1.567 بين المجموعات

  الصحة النفسية 197 70.192 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.356 2.199 0.114 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 32.4(تبين من خالل الجدول     

إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى          بين متوسطات   ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير طبيعة العمل 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نه الفرضية العاشرة التي تنص على أ-

الصحة النفسية لدى مستوى ب جابات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطات إ) α0.05=(اإلحصائية 

  . مستوى الرضا عن الراتبتُعزى لمتغيرموظفي وكالة الغوث الدولية 
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 ، )"ميداني، ومكتبي، ومكتبي وميداني   ( لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير مستوى الرضا عن الراتب         

داللـة  الختبـار مـستوى    )One way- ANOVA(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

  :  االختبارهذا ح نتائج  استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضبينفروق ال

  

الصحة النفسية لدى موظفي مستوى بة الستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابي: 32.4 جدول

  .تعزى  لمتغير مستوى الرضا عن الراتبوكالة الغوث الدولية 
  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابية

يفي بأكثر من 

 احتياجاتك

 باحتياجاتك يفي 

 تماماً

باحتياجاتكال يفي   

 3.3045 3.2864 3.3381 .مجال الصحة النفسية

 ، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مستوى الرضا عن الراتـب          السابق جدوليتضح من نتائج ال   

  ين األحاديولفحص فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التبا
  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 33.4جدول 

الصحة النفسية لدى موظفي بمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .تعزى  لمتغير مستوى الرضا عن الراتبوكالة الغوث الدولية 
  

  المجاالت

 مصدر التباين

موع مج

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.021 2 0.042 بين المجموعات

  الصحة النفسية 197 71.718 داخل المجموعات

199 71.76 المجموع

0.364 0.058 0.944 

  

إحصائية عند مـستوى الداللـة      أنّه ال توجد فروق ذات داللة       ) 34.4(تبين قبالً من خالل الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى        ) α0.05=(اإلحصائية  

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير مستوى الرضا عن الراتب 
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5.2.1.4.الخامس بالسؤالقةُ المتعلّ النتائج :  

ـ        اخـتالف بـي   هل هناك   : الذي ينص على     فيمـا يتعلـق    ة  ن متوسـطات إجابـات أفـراد العين

  بحـسب كـل مـن متغيـر        ،باالنتماء الوظيفي لدى العاملين في وكالة الغوث في الـشيخ جـراح           

الحالة االجتماعية، والجنس، ومكـان الـسكن، والعمـر، والمؤهـل التعليمـي، وعـدد سـنوات                 

ي، وطبيعـة العمـل     الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنـصب، والمنـصب الـوظيف            

  ؟الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

  

  :لخامس تم فحص الفرضيات التاليةاسؤال ال من أجل اإلجابة عن

لثانية عشرة،  سؤال الدراسة الخامس تم فحص الفرضيات الحادية عشرة، وانجل اإلجابة عمن أ

نة رة، والسابعة عشرة، والثامبعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشوالثالثة عشرة، والرا

  -: والمنبثقة عن هذا السؤالعشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " الفرضية الحادية عشرة التي تنص على أنه -

مستوى االنتماء ب ت إجابات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطا) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . الحالة االجتماعيةتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية وظيفيال

  

فقد تم إجراء ،  )أعزب متزوج، مطلق، أرمل(الفرضية المتعلقة بمتغير الحالة االجتماعيةلفحص 

 بينداللة الفروق الختبار مستوى  )One way- ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

  :  االختبارهذا اسة، والجداول التالية توضح نتائج استجابات أفراد عينة الدر

  

 لدى مستوى االنتماء الوظيفي بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة : 34.4 جدول

  موظفي وكالة الغوث الدولية

  

  المجاُل  المتوسطات الحسابية

  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب

 2.9241 3.5517 3.4173 3.5057  مجال االنتماء الوظيفي

  

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات الحالة اإلجتماعية ولفحـص         ) 35.4 (جدوليتضح من نتائج ال   

  فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي
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 الختبار مستوى ) One-way-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 35.4جدول 

 تعزى  االنتماء الوظيفيبمستوى وسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلّق داللة الفروق بين مت

  .لمتغير الحالة االجتماعية
  

  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.563 3 1.689 بين المجموعات

  اإلنتماء الوظيفي 196 90.089 داخل المجموعات

 199 91.77 المجموع

0.460 1.225 0.302 

  

، أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               )36.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بمستوى االنتمـاء الـوظيفي            ) α0.05=(اإلحصائية

  .اعية تعزى لمتغير الحالة االجتم

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نهأالفرضية الثانية  عشرة التي تنص على -

مستوى االنتماء ب ات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطات إجاب) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . الجنستُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

للعينـات  ) ت  ( ،  فقد تـم إجـراء اختبـار           )ذكر، أنثى (ة بمتغير الجنس  الفرضية المتعلق لفحص  

  :المستقلّة، والجدول التالي يوضح نتائج  االختبار

  

للعينات المستقلّة لفحص مستوى داللة الفروق بين متوسطات " ت"نتائج اختبار: 36.4 جدول

  .متغير الجنس للموظف تعزى  لاالنتماء الوظيفيمستوى إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ب
  

  الجنس  المجاالتُ
المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.71 3.42  ذكر
  .مجال االنتماء الوظيفي

 0.864 -0.171-  198 0.62 3.44  أنثى

    

  



 

 
 

91

داللة إحصائية عند مستوى الداللـة      أنّه ال توجد فروق ذات      ) 37.4(تبين من خالل بيانات الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  . تعزى لمتغير الجنس

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " الفرضية الثالثة عشرة التي تنص على انه -

مستوى االنتماء ات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق في بين متوسط) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . مكان السكنتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

فقـد تـم    ،  )القدس، و رام اهللا، وبيت لحم، والخليل      ( الفرضية المتعلقة بمتغير مكان السكن      لفحص  

 بـين داللة الفروق الختبار مستوى  )One way- ANOVA(إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

 :  االختبارهذا استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج 

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بنة ة الستجابات أفراد العيالمتوسطات الحسابي: 37.4 جدول

  .لمتغير مكان السكن

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابية

 الخليل بيت لحم رام اهللا القدس

 3.3605 3.3055 3.5784 3.4516  .مجاُل االنتماء الوظيفي

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مكان السكن ولفحص فيما إذا          ) 38.4 (جدوليتضح من نتائج ال   

  كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(األحادي  اختبار تحليل التباين نتائج: 38.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .مكان السكن
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.484 3 1.451 بين المجموعات

  الوظيفينتماء اال 196 90.327 داخل المجموعات

 199 91.77 المجموع

0.461 1.050 0.372 



 

 
 

92

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 39.4(تبين من خالل الجدول     

ى االنتمـاء الـوظيفي   بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستو    ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير مكان السكن 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نهأالفرضية الرابعة  عشرة التي تنص على -

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . العمرى لمتغيرتُعز لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

 سنة،  45-41 سنة،   40-36سنة،  30-25سنة، من 25أقل من   ( الفرضية المتعلقة بمتغير العمر     لفحص  

الختبـار   )One way- ANOVA(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي  ، )" سنة45أكثر من 

  :  االختبارهذا ح نتائج  توضراسة، والجداول التالية استجابات أفراد عينة الدبينداللة الفروق مستوى 

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 39.4 جدول

  .لمتغير العمر

  المجاُل  المتوسطات الحسابية

 25أقل من 

 سنة

- 25من 

سنة30  

سنة40-   -45-سنة36
41 

أكثر من 

  سنة45

 3.4658 3.4577 3.6815 3.3659 3.3681  .مجال االنتماء الوظيفي

 ولفحـص فيمـا إذا   ،وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات العمرية  السابق   لجدوليتضح من نتائج ا   

  كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 40.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى فروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ال

  .العمر
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.388 4 1.551 بين المجموعات

اخل المجموعاتد   نتماء الوظيفيالا 195 90.227 

199 91.77 المجموع

0.463 0.838 0.503 
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أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 41.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير العمر

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " امسة  عشرة التي تنص على انه الفرضية الخ-

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . المؤهل العلميتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

وماجـستير   ثانوية عامة، ودبلوم،  وبكالوريوس،     ( ؤهل العلمي الفرضية المتعلقة بمتغير الم   لفحص  

الختبـار مـستوى    )One way- ANOVA(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي  ،)"فأعلى

 :  االختبارهذا ح نتائج  استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضبينداللة الفروق 

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بنة ة الستجابات أفراد العيابيطات الحسالمتوس: 41.4 جدول

  .لمتغير المؤهل العلمي

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابيةُ

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة

 3.5570 3.4198 3.4161 3.3916  .مجال االنتماء الوظيفي

ن متوسطات المؤهل العلمي ولفحص فيمـا       وجود فروق ظاهرية بي    السابق   جدوليتضح من نتائج ال   

  إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 42.4دول ج

 تعزى  لمتغير فياالنتماء الوظيبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .المؤهل العلمي  
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.152 3 0.456 بين المجموعات

  نتماء الوظيفيالا 196 91.322 داخل المجموعات

 199 71.76 المجموع

0.466 0.326 0.806 
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أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 43.4(ين من خالل البيانات الواردة في الجدول        تب

بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق بمـستوى            ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

  .االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجاالت الدراسة والكلية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نهألسادسة عشرة التي تنص على الفرضية ا-

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . سنوات الخبرةتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

سنوات، أكثـر مـن     10-5(سنوات، من   ) 5(أقل من ( ات الخبرة   الفرضية المتعلقة بمتغير سنو   لفحص  

الختبـار   )One way- ANOVA( فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   ، )" سنوات 10(

  :  االختبارهذا  استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج بينداللة الفروق مستوى 
  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بة الستجابات أفراد العينة سابيطات الحالمتوس: 43.4 جدول

  .لمتغير سنوات الخبرة

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابيةُ

   سنوات)5(أقل من 
 )10-5(من 

  سنوات

) 10(أكثر من 

  سنوات

3.4543 3.3666 3.4425  .مجال االنتماء الوظيفي 

 ولفحص فيما   ،ية بين متوسطات سنوات الخبرة       وجود فروق ظاهر   السابق يتضح من نتائج الجدول   

  إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي
  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 44.4جدول 

 تعزى  لمتغير  الوظيفياالنتماءبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .سنوات الخبرة
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

)ف(  

مستوى 

 الداللة
P 

Value 
 0.112 2 0.223 بين المجموعات

  نتماء الوظيفيالا 197 91.555 داخل المجموعات

 199 91.77 المجموع

0.465 0.24
0 

0.787 
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أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 45.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

  

لة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دال " نه أفحص الفرضية السابعة  عشرة التي تنص

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

   سنوات الخبرة في المنصبتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

-5(سـنوات، مـن     ) 5(أقـل مـن   ( الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة في المنصب        لفحص  

 -One way(  فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي ، )" سنوات) 10(سنوات، أكثر من 10

ANOVA(    استجابات أفراد عينة الدراسة، والجـداول التاليـة         بينداللة الفروق   إلختبار مستوى 

  : االختبارهذا توضح نتائج 

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيستوى مبة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 45.4 دولج

  .لمتغير سنوات الخبرة في المنصِب

  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابية

  سنوات)5(أقل من 
 )10-5(من 

  سنوات

) 10(أكثر من 

  سنوات

 3.5008 3.4596 3.3521 .مجال االنتماء الوظيفي

 3.3110 3.3616 3.2264 .مجال الصحة النفسية

  

 وجود فروق ظاهرية بين متوسطات سنوات الخبرة في المنـصب           السابق جدوليتضح من نتائج ال   

  ولفحص فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي
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 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 46.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى العينة فيما يتعلق الفروق بين متوسطات إجابات أفراد 

  .سنوات الخبرة في المنصب
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.404 2 0.808 بين المجموعات

تداخل المجموعا   نتماء الوظيفي اال 197 90.970 

 199 91.77 المجموع

0.462 0.875 0.419 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 47.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المنصب 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نهأضية الثامنة  عشرة التي تنص على  الفر-

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . المنصب الوظيفيتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

مدير، ورئـيس قـسم، وسـكرتير، ومنـسق         ( تغير المنصب الوظيفي    الفرضية المتعلقة بم  لفحص  

(فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ، )". مشروع، ومساعد إداري، وموظف تنفيذيOne 

way-ANOVA(    بينداللة الفروق   الختبار مستوى   نة الدراسـة، والجـداول      استجابات أفراد عي

االختبارهذا ح نتائج التالية توض:  

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابيالمتوس: 47.4 جدول

  .لمتغير المنصب الوظيفي

  
رئيس  مدير  المجاالتُ

 قسم

قسمن سكرتير  

 مشروع

مساعد 

 إداري

 موظف

 تنفيذي

 3.2814 3.4466 3.6207 3.4246 3.4875 3.5660  .مجال االنتماء الوظيفي
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 ولفحـص   ، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات المنصب الوظيفي       السابق جدولج ال يتضح من نتائ  

  .فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي نتائج: 48.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى  العينة فيما يتعلق الفروق بين متوسطات إجابات أفراد

المنصب الوظيفي.  
  المجاالت

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.420 6 2.519 بين المجموعات

  نتماء الوظيفياال 193 89.260 داخل المجموعات

199 91.77 المجموع

0.462 0.908 0.490 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 49.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق بمـستوى            ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

  .االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير المنصب الوظيفي
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " نهأالفرضية التاسعة  عشرة التي تنص على  -

مستوى االنتماء ببين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ) α0.05=(الداللة اإلحصائية 

  . طبيعة العملتُعزى لمتغير لدى موظفي وكالة الغوث الدولية الوظيفي

  

فقد تم إجراء   ،  )" ميداني، ومكتبي، ومكتبي وميداني   ( متغير طبيعة العمل    بالفرضية المتعلقة   لفحص  

 بـين داللـة الفـروق   الختبار مـستوى   )One) way- ANOVA  اختبار تحليل التباين األحادي

استجابات أفراد عينة الداالختبارهذا ح نتائج راسة، والجداول التالية توض  :  

  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية الست: 49.4.جدول

  .لمتغير طبيعة العمل
  

  المجاُل  المتوسطاتُ الحسابيةُ

 مكتبي وميداني مكتبي ميداني

 3.4216 3.3803 3.6483  .مجال االنتماء الوظيفي
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 إذا   ولفحص فيما  ، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات طبيعة العمل       السابق جدوليتضح من نتائج ال   

  كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم استخدام تحليل التباين األحادي
  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 50.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلق 

  .طبيعة العمل
  جاالتالم

 مصدر التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.687 2 1.374 بين المجموعات

  نتماء الوظيفياال 197 90.404 داخل المجموعات

 199 91.77 المجموع

0.459 1.497 0.226 

  

  

جد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             أنه ال تو  ) 51.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير طبيعة العمل 
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأالفرضية العشرون التي تنص على -

 لدى مستوى االنتماء الوظيفيب جابات أفراد العينة فيما يتعلقبين متوسطات إ) α0.05=(اإلحصائية 

  .. مستوى الرضا عن الراتبتُعزى لمتغيرموظفي وكالة الغوث الدولية 
  

، )" ميداني، ومكتبي، ومكتبي وميداني   ( الفرضية المتعلقة بمتغير مستوى الرضا عن الراتب        لفحص  

داللـة  الختبـار مـستوى    )One way- ANOVA(باين األحادي فقد تم إجراء اختبار تحليل الت

  :  االختبارهذا ح نتائج  استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية توضبينالفروق 
  

 تعزى  االنتماء الوظيفيمستوى بة الستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابي: 51.4 جدول

  .لمتغير مستوى الرضا عن الراتب
  

  ُلالمجا  المتوسطاتُ الحسابية

يفي بأكثر من 

 احتياجاتك

 باحتياجاتك يفي 

 تماماً

باحتياجاتكال يفي   

 3.4265 3.4445 3.4069  .مجال االنتماء الوظيفي
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وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مستوى الرضا عـن الراتـب            السابق   جدوليتضح من نتائج ال   

  ئياً تم استخدام تحليل التباين األحاديولفحص فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصا

  

 الختبار مستوى داللة ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 52.4جدول 

 تعزى  لمتغير االنتماء الوظيفيبمستوى الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

  .مستوى الرضا عن الراتب
  

  المجاالت

 مصدر التباين

موع مج

مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
)ف(قيمة   

 مستوى الداللة
P 

Value 

 0.014 2 0.027 بين المجموعات

  نتماء الوظيفياال 197 91.751 داخل المجموعات

 199 91.77 المجموع

0.466 0.029 0.971 

  

ائية عنـد مـستوى الداللـة       أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـص        ) 53.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى االنتمـاء الـوظيفي            ) α0.05=(اإلحصائية  

  .تعزى لمتغير مستوى الرضا عن الراتب 

  

6.2.1.4.السادسالسؤالب قةُ المتعلّ النتائج :  

  

ى موظفي وكالـة الغـوث      االنتماء الوظيفي لد  ب عالقة مستوى الصحة النفسية     ما   :الذي ينص على  

  الشيخ جراح؟–الدولية في مكتب القدس 

  

 داللة ذات ارتباطيه عالقة  توجد"وقد انبثق عنه الفرضية الحادية والعشرون التي تنص على أنّه 

لدى الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي   بين )α0.05=(عند مستوى الداللة اإلحصائية  إحصائية

  ". ة موظفي وكالة الغوث الدولي

  

 Pearson( اختبار معامل ارتباط بيرسون فقد تم إجراءمن فرضيات الدراسة لفحص هذه الفرضية 

Correlation (            لدى موظفي وكالة الغوث    لتبيان العالقة ما بين  الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي

  .الدولية
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لدى موظفي وكالة ي  الصحة النفسية واالنتماء الوظيف معامل ارتباط بيرسون بين :53.4جدول 

  .الغوث الدولية

  
 Pearson Correlation االنتماء الوظيفي  

 **789.  معامل ارتباط بيرسون

  الصحة النفسية  0.000  الداللةمستوى 

  200  عدد أفراد العينة
**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

  

جد عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              أنّه تو ) 55.4(تبين من خالل الجدول     

مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية وعالقته باالنتماء          ب ) α0.05=(اإلحصائية

الوظيفي، مما يشير إلى قوة العالقة ما بين الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي لدى موظفي الوكالـة                

       اآلثار التي تُحِدثها الصحة النفسية لدى الموظفين كبيرةٌ، حيث          في مكتب القدس الشيخ جراح ، إذ إن 

  .نتماء الوظيفي لديهم الالتأثير على االلتزام والمحبة واإلخالص في العمل ،وبالتالي الشعور با
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  : الخامسالفصُل

___________________________________________________  

  اسة مناقشة نتائج الدر

  

1.5مةُ المقد:   

 
وذلك من خالل اإلجابـة     ،    لمناقشة النتائج التي وردت في الفصل الرابع      يتناول هذا الفصل عرضاً     

  . أسئلتها وفحص فرضياتهاعن

  

 وعالقته ،الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدوليةمستوى هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

اختالف بين معرفة فيما إذا كان هنالك ، وكذلك  الشيخ جراح- سباالنتماء الوظيفي  في مكتب القد

فيما يتعلق بالصحة النفسية وعالقتها باالنتماء الوظيفي لدى العاملين ة متوسطات إجابات أفراد العين

الحالة االجتماعية، والجنس، ومكان   بحسب كل من متغير،في وكالة الغوث في الشيخ جراح

تعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في السكن، والعمر، والمؤهل ال

، المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

عالقة الصحة النفسية  باالنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس ومعرفة 

  .الشيخ جراح –

  

ق ذلك صاغت الباحثة عدداً من األسئلة والفرضيات، أمكن التحقق منها من خالل وفي إطار تحقي

الطرق اإلحصائية المالئمة، واستناداً إلى ما تم عرضه في الفصل الرابع المتعلقة بعرض نتائج 

  . سيناقش هذا الفصل ويفسر النتائج التي تم التوصل إليهايهالتحليل اإلحصائي، وعل
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  ة المتعلقة بسؤال الدراسة األوللدراس مناقشة نتائج ا2.5

  
  ما مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية ؟  •

ظفين في وكالة أن أفراد عينة الدراسة من المو) 11.4(     تبين من خالل نتائج الجدول رقم 

- %77.4( وبنسبة تتراوح ما بينالصحة النفسية لديهم بدرجة كبيرة ،  مستوى الغوث الدولية كان

حيث يمكن تفسير ذلك بأن الموظفين يكنّون نوعاً من القيم واالتجاهات والمشاعر %) 70.4

 وتقدم ،اإليجابية لعملهم في وكالة الغوث، جراء ما تقوم به الوكالة من إعطاء اهتمام كبير للموظفين

 الذي يشعرهم بالسعادة ، األمرفيها العاملين هم من االمتيازات التي يمكن أن تشبع احتياجاتعدداًلهم 

في عملهم ويشعرون بنوٍع من األمان في العمل بهذه الوظيفة، حيث إن معظم العاملين في الوكالة 

مثبتون على وظائفهم ، وقد تم تحديد مسارهم الوظيفي، كما وإنه يوجد لديهم نظام للتأمين والتقاعد، 

جواء نفسية جيدة ، و يمتلكون مهارات األمر الذي يعزز لديهم األمن الوظيفي، كما ويتمتعون بأ

عالية في نسج عالقات اجتماعية وتعاونية بينهم األمر الذي يؤدي إلى جو صحي في العمل يعزز 

نتاجية بكفاءة من القدرات الجماعية ، ويدفعهم نحو العمل بكفاءة وفاعلية األمر الذي يزيد من اإل

من حيث درجة اإلحساس باالنتماء ) Bonnie) 1992يجابية، وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة إ

من حيث إن هنالك عالقة مباشرة بين ) celep) 2000للعمل، كما يتفق مع ما جاءت به دراسة 

   .انتماء المدرسين واعتزازهم بأنهم جزء من المدرسة ومجموعة العمل

  

لة الغوث الدولية ظفين في وكاأن أفراد عينة الدراسة من المو) 11.4(    كما أظهرت نتائج جدول 

%) 60.8- %68(  بدرجة متوسطة وبنسبة تتراواح ما بين لديهممستوى الصحة النفسية    كان

  مع يشعرون بقدر كبيٍر من االنسجام والتعاون بعضهمالموظفين في وكالة الغوث الدوليةكون 

مائهم لوظيفتهم، ، وتدّل على صحة نفسية مؤثرة إيجاباً في إنتبعامةالبعض وهذه االنطباعات جيدة 

 م لضغوطات عمل أو تمارس هذه الضغوطات عليهونيتعرضمنهم ال يستهان به  اًكذلك فإن جزء

 ة نتيجة ارتباطها المباشر بقدرمن جهات معينة في وكالة الغوث الدولية ينبغي أخذها بعين االعتبار

ن إمن حيث ) 2006(العمري  وهذا يتفق مع دراسة ،عمالها بكفاءة وفاعليةأداء أعينة الدراسة على 

من ) 2006(حمديء الوظيفي للعاملين، وكذلك يتفق مع دراسة األأضغوط العمل تؤثر على االد

   .حيث تدني مستوى الرضا الوظيفي
  

وخدماتها  الوكالة إيجابية نحولموظفين في وكالة الغوث الدولية يلتزمون باتجاهات ا أن    كما 

ون في داخلهم كّل الشعور باالنتماء الوظيفي والمحبة لهذه المؤسسة، ولديهم انتماء، ويحمل السامية

الوكالة لهم من احتياجات تعمل على إشباع رغباتهم تقدمه  نتيجة ما  رضا وظيفي عن العملولديهم
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  منهم يشعر بالحيوية والنشاط في العمل ، ولهذا ينبغي العمل على تشجيعهمكثيراًالمتنوعة، كما أن 

والضغوط التي تؤثر في حيويتهم، ألن ذلك يؤثر وبشكل مباشر على  مشكالتهم والنظر في حل

من حيث إن ) celep) 2000مجال الصحة النفسية للموظفين ، وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة 

  . نهم جزء من المدرسة ومجموعة العملأهنالك عالقة مباشرة بين انتماء المدرسين واعتزازهم ب

فين في وكالة الغوث الدولية     أن أفراد عينة الدراسة من الموظ     ) 11.4(  جدول      كما أظهرت نتائج  

 مستوى الصحة النفسية  بدرجة ضعيفة وقليلة في معايير أخرى  وبنسبة تتـراواح مـا بـين                 كان  

، حيث إنهم ال يشعرون بتأنيب الضمير كونهم يعملون في هذه المؤسسة حيـث              %)52.6-65.8%(

 بعامـة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإنها تعمل على تحقيق التنميـة            خدمات لفئات مهمشة     تقدم

 إيجاد أجـواء نفـسية مريحـة        يعانون من    ، لكنهم   ، فلديهم ارتياح نفسي   بخاصةوالتنمية البشرية     

 قد يستخدمون أساليب فيها نـوع مـن         ين، وهذا يدّل على أن المدر      مع رؤسائهم في العمل     كانت  

ين، أو قد يمارسون دور المتسلّط على الموظفين، وهذا يتفق مع دراسـة يونـغ               القسوة بحق الموظف  

، من حيث إن من أهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي هي نوع القيادة اإلدارية فـي                 ) 1988(

 والقيـادة   اًنه كلما كان المناخ التنظيمي جيد     إالمؤسسة، والمناخ التنظيمي السائد في المؤسسة، حيث        

  .قراطية تحسنت الصحة النفسية لدى العاملين فيهاويمدلتمتاز با

  

   المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني مناقشة نتائج الدراسة3.5

  
 ما  مستوى االنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث الدولية ؟  •

  

أن أفراد عينة الدراسة من الموظفين في وكالة الغوث ) 12.4( تبين من خالل نتائج الجدول رقم 

مستوى انتمائهم الوظيفي عن بعض المعايير بدرجة كبيرة جداً وكبيرة وبنسبة تتراواح كان الدولية 

  ما بين

لديهم انطباعات جيدة عن حيث يمكن تفسير ذلك بأن موظفي وكالة الغوث %) 70.8-85.8%( 

متاز ت هذه المؤسسة نإحيث ، خرى عاملة في المجتمع الفلسطيني أالعمل بالمقارنة مع مؤسسات 

، فهم يشعرون بقدر كبير خدمات على مستوى فئات وقطاعات كبيرة من بانتشارها الدولي بما تقدمه

مر الذي يعزز من قدراتهم  األاً وظيفياً،  وهذا يعني أن لديهم انتماءمن االهتمام بمستقبل مؤسستهم

  celep وفرص التقدم والعطاء لخدمة مصلحة الوكالة وهذا يتفق وبشكل مباشر مع دراسة

جل مصلحة مدارسهم، حيث أ من ميزاًن اعضاء هيئة التدريس يبذلون جهداً مإمن حيث ) 2000(

ظهرت وجود عالقة مباشرة بين انتماء المدرسين التنظيمي واعتزازهم بانهم جزء من أ الدراسة إن
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  .المدرسة ومجموعة العمل

  

وث الدولية لديهم انتماء ويحملون في  العاملين في وكالة الغأن) 12.4(  كذلك بينت نتائج جدول 

 ويفضلون مصلحة المؤسسة على مصالحهم  الشعور باالنتماء الوظيفي لهذه المؤسسة،بعضداخلهم 

 وبصورة جيدة جداً قيم إيجابية تدّل على صحة نفسية لهذه الفئة من الموظفين الشخصية كما ولديهم

، ) 2001( وهذا يتفق مع دراسة االشهب  ،حفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جرا

 كما يتفق ذلك مع  لمهنة التعليم كانت عالية من وجهة نظرهم،العاملينن درجة انتماء إمن حيث 

عضاء هيئة أن مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي عند إمن حيث ) 2007(دراسة غنيم

من حيث قلة ) 1996(دراسة اليماني  يتعارض مع ، ويس في جامعة النجاح الوطنية مرتفعرالتد

  .انتماء الموظفين بشكل عام واحباط عينة الدراسة من المعلمين

أن معظم العاملين والموظفين في وكالة الغوث الدولية يعملون في وظائف اختاروها      كما تبين  

عميقة من بأنفسهم ولم تفرض عليهم فرضاً مما يجعلهم يحملون انطباعات جيدة ويحملون مشاعر 

ن هذه إحيث  ، ئفهم يعتزون بمؤسستهم لما يحملون من قيم ومبادالحب واالحترام لهذه المؤسسة، 

التنظيمية تعمل على توفير سبل واضحة في العمل وتحدد العالقات التنظيمية ومدى ئ القيم والمباد

األمر الذي ، لة بشكل واضح وصريحءداء والمسامر الذي يحدد طرق األالسلطة والمسؤولية األ

جيد ، عمالهم بكفاءة وفاعلية ويحدد طرق االتصال والتواصل بشكل أنجاز إيساعد العاملين على 

 توفر لهم ونن الوظائف الموجود بها العاملإمن حيث ، ) 1989(وهذا يتفق مع دراسة  روزنهولتز 

م ومدى إشباع لديهم انطباعات جيدة عن عملهلى ذلك أن  إ  أضف .يحساس بالتحدالتقدم واإل

 من االستقرار الوظيفي والحرص على تحقيق اًمر الذي يخلق لديهم نوعطموحاتهم الشخصية، األ

يجابية حول الشفافية إيحملون اتجاهات ، ووذلك في خدمة المستفيدين منها، هداف الوكالة أ

 في عالقات  على أساس من االحترام المتبادلوالموضوعية التي يتسم بها عملهم في هذه المؤسسة

 من حيث وجود عالقة معنوية موجبة بين ،)2004( وهذا يتفق مع دراسة الحوامدة العمل المختلفة،

  .داء الوظيفي والرضا والوالء التنظيميداء وبين كل من األدراك العاملين لعدالة نظام تقويم األإ

 

لعمل بهذه المؤسسة، في اباالنتماء الوظيفي  الموظفين في وكالة الغوث الدولية يشعرون إن 

نسانية ، عدا إلى لمسات ومساعدات إ واجبهم تجاه فئة منكوبة بحاجة ننهم يقدموأمعززين بذلك  

 والمساهمة في ،عن طبيعة عملهم في المساعدات ينعكس على سلوكهم في تحمل مشكالت اآلخرين

ر الحوافز المادية من حيث دو ، )2006(حمدي وهذا يتفق مع دراسة األ انتماءهمحلها مما يعزز 

فضل ما لديهم ولكي تعزز دور العاملين أيجاد مناخ مناسب للعاملين لكي يقدموا إوالمعنوية في 

من حيث وجود فروق في مستوى االنتماء والوالء ) 2007( يختلف مع دراسة غنيم ، وووالئهم
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عينة الدراسة حباطات لدى إمن حيث وجود ) 1996( دراسة اليماني، ويختلف أيضاً معالتنظيمي

   .عامةوتقلل من انتمائهم الوظيفي ب، تؤثر على أدائهم المهني 

  

فين في وكالة الغوث الدولية أن أفراد عينة الدراسة من الموظ) 12.4( كما أظهرت نتائج جدول 

كون %) 60.8-%69.8( مستوى انتمائهم الوظيفي بدرجة متوسطة ، وبنسبة تتراواح ما بينكانت 

ليعطوا ؛ الة الغوث الدولية جميعهم ليس لديهم القدرة على التواصل بشكل جيد الموظفين في وك

غلب العاملين لديهم مهارات توصيل أن إصورة جميلة للعاملين في وكالة الغوث الدولية، حيث 

، مر الذي يعزز من مكانتها داخل المجتمع  األ،لى جميع المستفيدينإرسالة وأهداف الوكالة ونقلها 

أنظمة الوكالة وقوانينها ملتزمة ، كما أن ويقدم لها الدعم والوالء، شرعيتها المجتمعية ويزيد من 

 من الروتين والقرارات بشكل عمودي من اً يشكل هنا نوعيث بحبقواعد يجب عليهم االلتزام بها

السلبي ترك العمل إذا ما تعرضوا إلى نوع من التغيير لى أسفل تدفعهم كما أفادوا لالستعداد  لإأعلى 

     .في سلّم الوظيفة

  

فين في وكالة الغوث الدولية كان      أن أفراد عينة الدراسة من الموظ     ) 12.4(كما أظهرت نتائج جدول     

( مستوى انتمائهم الوظيفي بدرجة ضعيفة وقليلة في معايير أخـرى  وبنـسبة تتـراواح مـا بـين                  

ض مستوى الـصحة النفـسية      قد ال يبذلون الجهد الكافي بسب انخفا      نهم  إ، حيث   %)51.2-59.8%

 إدارة وكالة الغوث الدولية قد ال تـوفر سـبل الراحـة             أن إلى ذلك قد يعود     نإ، حيث    أحياناً   لديهم

ويعمل على بذل مزيد من الجهود      ،  ءدااأل الذي ينعكس على مستوى      األمر  فيها الضرورية للعاملين 

توى الرضا الـوظيفي لـدى      من حيث تدني مس   ) 2006 (األحمديفي العمل وهذا يتفق مع دراسة       

 غير مستعدين لبذل مزيد من الجهـود لتحقيـق          ، أضف الى ذلك أنهم      النساء العامالت  بالتمريض   

ؤثر على  تعارض مع مصالحهم داخل العمل وبالتالي       تتقد   االهداف   نإ حيث   ،أهداف معينة للمؤسسة  

مـن حيـث ان   ) 2006(ري ، وهذا يتفق مع دراسة العمنتمائهم الوظيفي ا وعلى   الصحة النفسية لهم  

 ، وضـغوط العمـل    ، التنظيمي والءمتغير الفاعلية كمتغير نهائي يتحدد بكل من الرضا الوظيفي وال         

نتاجية الترقية المطلوبة، وهذا االمر يؤثر على مستوى اإل        فهم ال يلمسون     داء الوظيفي ومستويات األ 

مع التأكيد   المدى وبعدته  قريبة   اتهاوغايهدافها  أوبالتالي عدم القدرة على تحقيق      ،  واالنتماء للوكالة   

باهتمام كبير في مؤسـساتهم مـن       نهم ال يشعرون    إهنا على طبيعة عالقة الرئيس بالمرؤوس حيث        

 وبالتالي عدم القدرة على     ،نجاز العام للموظفين  رؤسائهم، وبالتالي فإن ذلك سينعكس على مستوى اإل       

ن غياب االهتمام   إوذلك من حيث    ) 1989(نهولتز  هداف الوكالة، وهذا يتفق مع دراسة روز      أتحقيق  

وهذا ،  وبالتالي ترك العمل  ،   واالهمال والتغيب الدائم     ،والحوافز يؤثر على عدم تقبل العاملين للعمل      

يم االداء بعدالة وفاعليـة علـى تحـسين         يمن حيث دور تق   ) 2004(يتعارض مع دراسة الحوامدة     
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  . والوالء التنظيمي،مستوى االنتماء

 

ما المشكالت الصحية والشخصية التي تواجه موظفي وكالـة الغـوث           : ل الدراسة الثالث  سؤا •

  الدولية ؟

الذي يقيس المشكالت الصحية والشخصية التي تواجه موظفي وكالة ) 13.4(نستنتج من الجدول 

الغوث الدولية، حيث أظهرت النتائج أن أفراد العينة لديهم مشكالت صحية وشخصية  وبنسبة 

  :رتبت تنازليا حسب درجة المشكلة وفيما يلي نتائج الجدول%) 34.50- 8%(

  

(    تبين أن مشكلة الخوف المتكرر حظي بالمرتبة األول في المشكالت الصحية والنفسية 

 ، أما المرتبة الثالثة في المشكالت )%32(تليها مشكلة التشنج في العضالت وبنسبة  ،)34.5%

، بينما المشكلة التي  ) %27.5(  أثناء العمل وبنسبة  فينفكانت وجود رعشة لدى بعض الموظفي

( كانت معاناة بعض الموظفين من تشويشات متكررة في الرؤيا وبنسبة  حظيت بالمرتبة الرابعة 

، )%24.5( ، أما المشكلة التي حظيت بالمرتبة الخامسة فكانت وجود عجز ما وبنسبة )25.5%

ب التي حظيت بالمرتبة السادسة، أما المشكلة التي حظيت وبنفس نسبة المشكلة في شعورهم بالغض

، بينما المشكلة التي حظيت بالمرتبة %)20(بالمرتبة السابعة كانت شعور أفراد العينة بالهم وبنسبة 

، أما مشكلة %)19.50(  وبنسبة المفاصل أو الظهر في متكررة الماو أوجاع وجود الثامنة كانت

س النسبة شعورهم بآالم في تليها وبنف%) 18(مرتبة التاسعة وبنسبة الشعور بالذنب فقد حظيت بال

  .التي حظيت بالمرتبة العاشرة الصدر 

  

وإذا ما سلطنا الضوء على هذه المشكالت نجد أنها تتراوح ما بين المشكالت الشخصية والصحية 

لتحليل ه نتائج ات وهذا ما أثبت،ن ألي مشكلة نفسية انعكاسات صحية والعكس صحيح إحيث 

 يتعرضون إلى أجواء نفسية غير لموظفين في وكالة الغوث الدوليةأن بعض ا اإلحصائي حيث تبين 

 وبالتالي فإن ذلك يحد من ،مريحة، األمر الذي ينعكس على مستوى الصحة النفسية داخل بيئة العمل

هم بالرعشة أو أثناء العمل بسبب ضغوط العمل وإصابتوتشنجات بنجاز ، وإصابتهم قدرتهم على اإل

ن التعب في األعصاب بحاجة إلى راحة إوهذا له ارتباطات صحية ونفسية مشتركة حيث " الرجفة

نفسية، وهذا ناتج عن كبر حجم األعمال التي يقومون بها نتيجة التوزيع الجغرافي ألعمال الوكالة 

الذي ة التوتر والضغط لذي يزيد من نسبعلى مستوى الضفة الغربية وتعدد البرامج المنفذة، األمر ا

ينعكس سلباً على الصحة النفسية للعاملين في وكالة الغوث الدولية، كذلك معاناتهم من التشويشات 

 من األعمال تتطلب التركيز والدقة في عدداًفي الرؤيا نتيجة العمل المتواصل والدقيق، حيث إن 

هذا يؤدي إلى شعورهم  بالعجز العمل األمر الذي ينعكس على قدرات العاملين على التركيز ، و
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مما يشعرهم بالغضب فيشعرون بالتوتر نتيجة ضغوط العمل ، وهذا يتفق مع دراسة العمري 

وذلك فيما يتعلق بضغوط العمل وتأثيرها على الصحة النفسية األمر الذي يدفعهم إلى ) 2006(

  .متوازن فيشعرون بالهم والذنب الالتفكير غير 

  

المشاعر واالتجاهات فـي    (الصحة النفسية تبعاً للمجال     مستوى  التي تقيس   ) 14.4(أما نتائج جدول    

 فقد دلت النتائج    لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح         ) المواقف الشخصية 

  : يليما

أن العاملين في وكالة الغوث الدولية يميلون إلى المشاعر واالتجاهات في ) 14.4(تبين من الجدول 

 النفسية شكالتهم، وأن م%)94.5- %53( وبنسبة تتراوح ما بين ،المواقف الشخصية اإليجابية 

رتبت تنازليا حسب درجة المشكلة %) 5.5(وفي حدودها الدنيا %) 47(كانت في حدودها القصوى 

  :وفيما يلي نتائج الجدول

  

ين في وكالة الغوث الدولية،     هنالك مشكالت نفسية  متعلقة باالتجاهات والمواقف لدى العامل        تبين أن   

، تليها في المرتبة الثانية شعورهم بالتوتر عند تحمـل          %47سبة  نحيث كان اعتقادهم بعدم الجاذبية ب     

، يليها في المرتبة الثالثة شعورهم بعدم محبة اآلخـرين لهـم            %52.5 وبنسبة استجابة    ،المسؤولية

فقد كانت اعتقادهم أنهـم ليـسوا أذكيـاء         ، أما المشكلة التي حظيت بالمرتبة الرابعة        %52وبنسبة  

، أضـف إلـى ذلـك       %24، تليها في المرتبة الخامسة  الشعور بالخجل وبنـسبة           %72.5وبنسبة  

، أما المشكلة التي حظيت بالمرتبة السابعة شعورهم        %23هم للقرار بمفردهم وبنسبة     ذصعوبات إتخا 

وحظيت بالمرتبة  % 21بنسبة استجابة   ، كذلك مشكلة انعدام العطف لديهم و      %23بالعدوانية وبنسبة   

الثامنة، أما المشكلة التي حظيت بالمرتبة التاسعة شعورهم بأن اآلخرين أفضل منهم وبنسبة استجابة              

  %.18، أما مشكلة التشويش واالرتباك فقد حظيت بالمرتبة العاشرة وبنسبة استجابة 19.5%

  

اوح ما بين المشكالت النفـسية ومـشكالت        وإذا ما سلطنا الضوء على هذه المشكالت نجد أنها تتر         

ـ و ما أثبت  ) 14.4(متعلقة بالسلوك واالتجاهات والمشاعر مما ورد في  الجدول           ه نتـائج التحليـل     ت

اإلحصائي حيث تبين  أن بعض الموظفين في وكالة الغوث الدولية يعتقدون أنهم غير جذابين فهم ال                 

) Bonnie)2004هم العام، وهذا يتعارض مع دراسة        الشخصية لمظهر  اذبيةيلتفتون إلى األناقة والج   

 يتعلق باإلحساس باالنتماء ومؤشرات الوظيفة النفسية واالجتماعية، كذلك شعورهم باالنزعـاج            فيما

 على نفـسيات    رٌٍكالة الغوث الدولية وما له من أث      لتحمل المسؤوليات نتيجة لثقل المهمات الخاصة بو      

ـ      الموظفين، وذلك بسبب األوضاع الم     ورهم بعـدم حـب     عتردية في األراضي الفلسطينية، كذلك ش

وذلك من حيث اإلحساس واالنتماء، وهـذا       ) Bonnie)1992 وهذا يتوافق مع دراسة      ،اآلخرين لهم 
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ن إيرتبط بشكل مباشر بمستوى التحدي واإلثارة التي يمكنهم أن يلمسوها في وظائفهم الحالية، حيث               

 إبداعات لدى العاملين تمكنهم من مزاولـة أعمـالهم بكفـاءة            توفر التنوع والتجديد في العمل يخلق     

فيما يتعلق بسلوكيات الهزيمة الذاتية في المنظمـات،  ) Thau)2007وفاعلية، وهذا يتفق مع دراسة    

أما شعورهم بالخجل  ناتج عن كثير من األمور المتعلقة بالصحة النفسية للعاملين في وكالة الغـوث                 

لقـراراٍت  لهم يشعرون بالخجل من مواجهة اآلخـرين، كـذلك اتخـاذهم         الدولية، األمر الذي يجعل   

وهذا يرتبط بطريقة التنظـيم واإلدارة داخـل وكالـة         ،بمفردهم دون مشورة أي شخص في العمل        

الغوث الدولية التي ال تسمح بتفويض الصالحيات بشكل مطلق، بحث يكون الهدف مـن المـشورة                

ن هذا يؤثر على الـصحة النفـسية        ألحة العمل، وال شك ب    الوصول إلى قرارات حكيمة وتخدم مص     

حيث أشارت الدراسة لتـأثير نمـط       )1988(للعاملين في وكالة الغوث، وهذا يتفق مع دراسة يونغ          

القيادة على الرضا الوظيفي للعاملين، كما نجد أيضا وجود نوع من العدائية وقلـة العطـف لـدى                  

ية من العمل تجعلهم متوترين عصبيا وهذا يتفـق          إلى ضغوطات نفس   وننهم يتعرض إ حيث   بعضهم  

فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية وعالقتهـا بـضغوط         ) Behar) 1990مع ما جاءت به دراسة      

 يشعرون بالتشويش  وهذا يدّل علـى أن         م بوجود أناس أفضل منهم، فه     بعضهمالعمل، كذلك شعور    

لشيخ جراح يوجد لديهم نوع من  عدم االتزان         بعض موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس ا        

 Junنجاز بكفاءة وفاعلية، وهذا يتفق مـع دراسـة          النفسي، األمر الذي يؤثر سلبا على العمل واإل       

فيما يتعلق بتأثير ضغط العمل المدركة على الـصحة النفـسية، كـذلك عـدم تفـضيلهم                 ) 2004(

ة ، كذلك شعورهم بالحزن نتيجـة       ت ومسؤولي ه و ق العمل الذي يقدمون ب    للمسؤولية فهم يتحملون مشا   

  . وغير سعداء في حياتهمين احياناً غير راضمنهمالضغوط النفسية 

  

مستوى الـصحة النفـسية، مـستوى       (خالصة المتوسطات الحسابية والنّسب المئوية لكل من مجالي       

  )200=ن(لدى موظفي وكالة الغوث الدولية )  االنتماء الوظيفي

  

  

  

أن مجال الصحة النفسية كان متوسط استجابة أفراد عينة الدراسة ) 15.4(الل الجدول نالحظ من خ

، وكانت درجة الموافقة على هذا المجال متوسطة ، %)65.8(وأن نسبته المئوية بلغت ) 3.29( 

 من مبادئ الصحة النفسية التي تؤثر في العاملين في مكتب وكالة الغوث ةًويعني ذلك أن هناك جمل

  في القدس

  

وبنسبة  ) 3.43( استجابات أفراد عينة الدراسة عليه كما أن مجال االنتماء الوظيفي كان متوسطُ
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 ويعني ذلك أن موظفي وكالة الغوث ،، وكانت درجة االستجابة له متوسطة أيضا%)68.6(مئوية 

  . الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح درجة انتمائهم الوظيفي كانت متوسطةً

     

  : الرابعالسؤالمناقشة نتائج الدراسة المتعلقة ب 4.5
  

بمستوى الصحة فيما يتعلق ة اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينهل هناك " الذي نصه

الحالة االجتماعية،   بحسب كل من متغير،لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراحالنفسية 

هل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد والجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤ

سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي 

  ؟"يتقاضاه الموظف

  

الصحة النفسية مستوى  فرضيات الدراسة تبعاً لمجال فحص تم الرابع سؤال الدراسة نلإلجابة ع

الحالة االجتماعية، والجنس، ومكان السكن، ( وفق متغيرات لية لدى موظفي وكالة الغوث الدو

والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنصب، 

  ).والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

، )20.4(،  )18.4(،  )17.4(زمـة ونتـائج الجـداول        االختبارات اإلحصائية الال   إجراء  وعليه تم   

  : توضح ذلك ) 34.4(، )32.4(، )30.4(، )28.4(، )26.4(، )24.4(، )22.4(

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير الحالة االجتماعية ومناقشتها:  أوالً

  

لـة  ، أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الدال             )17.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لدى           ) α0.05=(اإلحصائية  

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

، وهذا يدل على أن جميع أفـراد        ) 0.393(فقد بلغت الداللة اإلحصائية على مجال الصحة النفسية         

 اًن قـسم  إ وعلى اختالف الحالة االجتماعية لديهم، حيث         ، صحتهم النفسية جيدة  عينة الدراسة كانت    

عمـال التـي     وال يشعورن بالـذنب نتيجـة األ       ،ي مستوى عجز جسمي   أ منهم ال يعانون من      اًكبير

 والعادات والتقاليـد    ةيضا ربما يتعرضون لنفس الظروف من حيث الثقاف       أويقومون بها في الوكالة     

يجابيا علـى   إوبالتالي فان ذلك انعكس       ، لغي الفوارق فيما بينهم   ت استجاباتهم و  لذلك تتقارب درجات  

 للعالقة بين   هوذلك في توضيح  ) 2006( وهذا يتوافق مع ما قدمته دراسة أبو الليل          ،صحتهم النفسية 
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 ودور الدعم الوظيفي في هذه العالقـة، ، وتعـزو           ،جهاد الوظيفي  والشعور باإل  ،الضغوط الوظيفية 

 ذلك إلى أن جميع أفراد الدراسة من موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القـدس الـشيخ                  الباحثة

لذا تم قبول الفرضية    . جراح  يتمتعون بصحة نفسية جيدة  بغض النظر عن الحالة االجتماعية لديهم            

  .الصفرية المتعلّقة بمتغير الحالة االجتماعية

  

 :لجنس  ومناقشتهاثانياً  فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير ا

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 18.4(تبين من خالل بيانات الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  . موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير الجنس

  

أن مجال الصحة النفسية المتعلّق بمتغيـر       ) 18.4(إلحصائيات الواردة في الجدول   نَلحظُ من خالل ا   

) α=0.05(وهذه القيمة أكبر من مـستوى الداللـة         ) 0.758(الجنس قد كانت الداللة اإلحصائية له       

وهذا يدّل على أن الذكور واإلناث يدركون أن للصحة النفسية في الوظيفة أثراً في االنتماء والمثابرة                

، فنالحظ من خالل اسـتجابات      نفسها  في العمل حيث أنهم يتقاضون االمتيازات والرواتب والفرص         

وجاع أعراض جانبية سواء على صعيد      أ ةيأ من العاملين    كثيرنه ال توجد لدى     أفراد عينة الدراسة ب   أ

لقول بأن  يجابية تساعدنا في ا   إ وهذه مؤشرات    ، عدم القدرة على االسترخاء    أمم الصدر    أم أل  الرأس  

الصحة النفسية لدى العاملين في وكالة الغوث الدولية جيدة، ويتفق ذلك مع ما جاءت بـه دراسـة                  

جـل  أرات الالزمة مـن     يجراء التغي إهمية توفير الدعم المعنوي والمادي و     أحول  ) 2006(حمدياأل

وظيفي، لذا تم قبول    فضل ما لديهم، ويزيد من انتمائهم ال      أا  مويجاد المناخ المناسب للعاملين لكي يقد     إ

  .الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنس

  

  

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير مكان السكن  ومناقشتها:  ثالثاً 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 20.4(تبين من خالل الجدول     

فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى       بين متوسطات إجابات أفراد العينة      ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير مكان السكن 
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تبين لنا أن مجال  الصحة النفسية والمتعلق بمتغير مكان السكن قد بلغت الداللـة اإلحـصائية لـه                   

)0.754(     وهي قيمةٌ أكبر ،)=α0.05( علـى  فـراد عينـة الدراسـة       أ الباحثة ذلك إلى أن      ، وتعزو

وذلك يظهر  ،  اختالف أماكن سكنهم لديهم مستوى وعي وإدراك بدرجة الصحة النفسية الخاصة بهم             

 وعدم شـعورهم بـالوجع او       ، وعدم الغضب  ،عصابهمأوبشكل مباشر بقدرتهم على السيطرة على       

ـ         أنه هناك تشابه في     يضا أل أوالرعشة،  مـن حيـث     ةنماط الحياة ما بين المخـيم والمدينـه والقري

 ،لغاء الفوارق بينهم في مستوى االنتمـاء المهنـي          إسهمت بدور كبير في     أياجات والخدمات   االحت

من حيث العالقة بين ضغط العمل ووضع الـصحة العقليـة           ) Behar)1990وهذا يتفق مع دراسة     

  . العامالت بالمستشفيات، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلّقة بمتغير مكان السكنىلد

  

  :حص الفرضية المتعلقة  بمتغير العمر  ومناقشتهاف:   رابعاً 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 22.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .ر موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير العم

  

 والمتعلّق بمتغير العمر قد حصل على       الصحة النفسية أن مجال   يتضح لنا من خالل الجدول السابق       

، ويرجـع عـدم     )α0.05=(حصائية  على من قيمة الداللة اإل    أ وهذه القيمة    )0.780(مستوى داللة   

عمـل ،    متحمسون للعمل وإثبات الذات في بدايـة ال        وجود فروق إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة       

 مع دراسـة    ختلف من االمتيازات التي يتلقاها الموظف المتقدم في العمر، وهذا ي          نه ما يلحظو  كذلك

لذا تم قبـول    . من حيث تبيان إدراك العاملين للضغوط الوظيفية باختالف العمر        ) 2006(ابو الليل   

  .الفرضية الصفرية المتعلّقة بمتغير العمر

  

  :متغير المؤهل العلمي ومناقشتهافحص الفرضية المتعلقة  ب:  خامساً 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 24.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة         ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

  .ير المؤهل العلمي النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغ

  

تبين أن مجال الصحة النفسية  المتعلّق بمتغير المؤهل العلمي قد بلغـت الداللـة اإلحـصائية لـه                   

حصائياً فـي هـذا     إنه ال توجد فروق دالة      أ، وهذا يدل على     )α0.05=(، وهي قيمة أكبر     )0.754(
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دولية، وتعزو  الباحثة ذلك إلـى       المجال على اختالف المؤهالت العلمية للعاملين في وكالة الغوث ال         

 في وكالة   ون العامل هأن  سلم الرواتب وتقسيم األدوار والمهمات تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقدم            

 فهـم لـديهم إمكانيـات       ، تعكس الصحة النفسية الخاصة بهم     وث الدولية كما  لديهم قدرات عالٍ      الغ

في العمل، األمر الذي يعزز من قدراتهم فـي         التحكم بإنفعاالتهم  ولديهم مستوى عالي من السعادة         

، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلّقـة بمتغيـر المؤهـل            وده فيها العمل ويجعلهم أكثر قبوالً لوج    

العلمي.  

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير سنوات الخبرة  ومناقشتها: سادساً 

  

لـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة          أنّه ال توجد فروق ذات دال     ) 26.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

  

، )0.499(نجد أن مجاَل الصحة النفسية المتعلق بمتغير سنوات الخبرة قد حصل على مستوى داللة               

 إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات عالية مـن            حصائياًإ دالة   ويرجع عدم وجود فروق   

الوعي بأنّهم يتعرضون لذات السياسات اإلدارية التي تتبناها  الوكالة في القـدس الـشيخ جـراح،                 

بمتغير سنوات  وبغض النظر عن سنوات خبرة أفراد العينة، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلّقة              

  .الخبرة

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير سنوات الخبرة في المنصب  ومناقشتها: سابعاً 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 28.4(تبين من خالل الجدول     

ية لـدى   بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفس         ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المنصب 

  

 المتعلقة بمتغيـر سـنوات الخبـرة فـي          أن مجال الصحة النفسية     ) 28.4(تبين من خالل الجدول     

يرجـع إلـى أن      وعدم وجود فروق دالـة إحـصائيا         ،  )0.417(قد حظي بمستوى داللة     المنصب  

وظيفي جادّ وصحةٌ نفسية عاليةٌ في العمل، حيث ان  التقدم فـي المنـصب               الموظفين لديهم انتماء    

يكسب الفرد خبرة في التعامل مع المواقف بشكل محدد بسبب العمل فـي ظـل إدارة بيروقراطيـة          

وذلـك  ) 2006(مركزية مما يقلل من دور الخبرة الشخصية للفرد ، وهذا يتوافق مع دراسة العمري             
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 وضغوط العمل على األداء الـوظيفي،  ، والرضا الوظيفي  ، من الوالء التنظيمي   فيما يتعلق بتأثير كل   

  .ويعني ذلك قبول الفرضية الصفرية المتعلّقة بمتغير سنوات الخبرة في المنصب
 

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير المنصب الوظيفي  ومناقشتها:  ثامناً 

  

 أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد           )30.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة         ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

  .النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير المنصب الوظيفي

  

 بلغـت الداللـة اإلحـصائية لـه          المتعلق بمتغير المنصب الوظيفي      نجد أن مجاَل الصحة النفسية    

إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة لـديهم وعـي          دالة إحصائيا   ، ويرجع عدم وجود فروق      )0.957(

 من أجل العمل داخل مكتب الوكالة في القدس الـشيخ           مهمةوإدراك بأن الصحة النفسية ضرورية و     

ـ إة ولعل ذلك يرجع الى       أفراد العين  لهجراح ، وبغض النّظر عن المنصب الوظيفي الذي يشغ         ه ال  ن

 طبيعة النظام اإلداري للمؤسسة عن غيرها  ،وهذا يتعارض مع ما جاءت به               في ي اختالف أ يوجد

وذلك فيما يختص باختالف الرضا الوظيفي يؤثر على الصحة النفـسية           ) 1999(دراسة أبو ساكور    

  .بمتغير المنصب الوظيفيباختالف المسمى الوظيفي، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلّقة 

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير طبيعة العمل  ومناقشتها:  تاسعاً 

  

أن الداللة اإلحصائية مجال الصحة النفسية قـد        ) 32.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

، )α0.05=(ةحـصائي ، وهذه القيم أعلى من قيمة الداللـة اإل        )0.114(حظي بداللة إحصائية قَدرها     

وتعزو الباحثة ذلك الى أن جميع أفراد عينة الدراسة من العاملين في وكالة الغوث الدولية في مكتب                 

 في مثل تلك الوظيفة، حيث      للعملالقدس الشيخ جراح لديهم مستوى من الصحة النفسية تُؤهلُهم من           

نهـم  ألرؤساء في العمل كمـا و     نهم يمتلكون مستويات عالية من القدرة على التعامل مع الزمالء وا          إ

 في وجودهم في هـذه      ونمن الوظيفي على مستقبلهم المهني، باإلضافة إلى أنهم فخور        يشعرون باأل 

المؤسسة الدولية  ألن األمر يتعلق بمعايير التقييم السنوي بحيـث تـؤدي تلـك الممارسـات فـي                   

وذلك فيما يتعلق   ) Bonnie)2004، وهذا يتفق مع  دراسة       ، وتمارس على نحو مرضىٍ    شخصياتهم

بأن االحساس باالنتماء يرتبط وفق مؤشرات الوظيفة النفسية واالجتماعية،  لذا تم قبول الفرضـية               

  . الصفرية المتعلقة بمتغير العمل
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  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير مستوى الرضا عن الراتب  ومناقشتها:  عاشراً 

  

 فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             أنّه ال توجد  ) 34.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمستوى الصحة النفسية لـدى            ) α0.05=(اإلحصائية

  .موظفي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير مستوى الرضا عن الراتب

  

 تعـزى لمتغيـر     حة النفسية تبين من الجدول السابق أنّه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مجال الص            

، ويـدل ذلـك علـى أن        ) 0.944( حيث  كانت الداللة اإلحصائية له        مستوى الرضا عن الراتب     

 وال ينظرون إلى حجم الراتب الـذي        ،الموظفين في تلك المكاتب لديهم صحة نفسية كبيرة في العمل         

 وفي الحد مـن     ،النفسية لديهم  الحالة للراتب على    اً كبير اًيتقاضونه في العمل، حيث ان هنالك تأثير      

) 2006(قلة الرضا والتوتر في العمل والرغبة في تحمل المسؤولية، وهذا يتفق مع دراسة األحمدي             

وذلك فيما يختص بأهمية توفير القيادات للدعم المعنوي والمادي إليجاد المناخ المناسـب للعـاملين               

  . ؛ لذا تم قبول الفرضية الصفريةءهموالولكي يعززوا دور العاملين و،لكي يقدموا أفضل ما لديهم 

  

   المتعلقة بسؤال الدراسة الخامسمناقشة نتائج الدراسة 5.5
  

بمستوى االنتماء فيما يتعلق ة اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينهل هناك " الذي نصه

جتماعية، الحالة اال  بحسب كل من متغير،لدى العاملين في وكالة الغوث في الشيخ جراحالوظيفي 

والجنس، ومكان السكن، والعمر، والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد 

سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي 

  ؟يتقاضاه الموظف

 لدى ماء الوظيفيبمستوى االنتالفرضيات  المتعلقة فحص  سؤال الدراسة الخامس تم لإلجابة عن

الحالة االجتماعية، والجنس، ومكان السكن، والعمر،  (تبعاً لمتغيرات موظفي وكالة الغوث الدولية 

والمؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل، وعدد سنوات الخبرة في المنصب، والمنصب 

  ).الوظيفي، وطبيعة العمل الحالي، ومستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف

، )40.4(،  )38.4(،  )36.4( االختبارات اإلحصائية الالزمـة ونتـائج الجـداول          إجراء  وعليه تم   

  : توضح ذلك ) 54.4(، )52.4(، )50.4(، )48.4(، )46.4(، )44.4(، )42.4(
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  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير الحالة االجتماعية ومناقشتها: حادي عشر

  

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ، أنّه   )36.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بمستوى االنتمـاء الـوظيفي      ) α0.05=(اإلحصائية  

  ..تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

  

مـون  ، فهم منت)0.302(فقد بلغت الداللة اإلحصائية على مجال االنتماء الوظيفي لدى عينة الدراسة        

ن لديهم االستعداد لبذل جهد كبير      إجيداً لوظيفتهم، وبغض النظر عن الحالة االجتماعية لديهم، حيث          

أهـدافها أم   عمالهم نتيجة شعورهم باالنتماء لمؤسستهم وهم يتحدثون عنها بكل فخر سواء عن             أفي  

نتماء الا يتعلق با  وذلك فيم ) 2006(عمالهما التي يقومون بتنفيذها، وهذا يتفق مع دراسة مروة          عن أ 

، وتعزو الباحثة ذلك الى أن جميع أفراد الدراسة  يواجهون ذات التحديات لدرجة تتقارب مـواقفهم                 

مما يلغي من دور تلك المتغيرات ، لذا تم قبول الفرضـية الـصفرية المتعلّقـة بمتغيـر الحالـة                    

  .االجتماعية

  

 قشتهاثنا عشر  فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير الجنس  ومناا

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 38.4(تبين من خالل بيانات الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  . تعزى لمتغير الجنس 

  

المتعلّق بمتغير الجـنس    االنتماء الوظيفي   دول أن مجال    نَلحظُ من خالل اإلحصائيات الواردة في الج      

، ويرجع ذلك إلـى أنα0.05 (      =(، وهذه القيمة أكبر من      ) 0.864(قد بلغت مستوى الداللة عليه      

أفراد عينة الدراسة من الموظفين في وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الـشيخ جـراح علـى                  

تمون انتماء وبشكل كبير للمهنة التي يمارسونها أكثر        جناسهم سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً ين       أ اختالف

ن خدماتهم تقدم لالجئين الذين يطلب من الموظفين أن يكونوا مـنهم            أ وبخاصة   ،منه انتماء للمؤسسة  

وذلـك فيمـا    ) 1999(وهذا يحد من الفروقات بين الجنسين ، وهذا يتفق مع دراسة أبو سـاكور               ،

ن أختالف متغير الجنس، كما     فيما يتعلق بالرضا الوظيفي با    ياً  حصائإيختص بعدم وجود فروق دالة      

فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة فـي مـستوى الـوالء            ) 2007(ذلك يتعارض مع دراسة غنيم    

 وذلك  ،التنظيمي تعزى لمتغير الجنس، وتتفق معها فيما يتعلق بعدم وجود فروق في الرضا الوظيفي             

  .لفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنسلذا تم قبول ا. بالنسبة لمتغير الجنس
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  فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير مكان السكن  ومناقشتها: ثالثة عشر
  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 40.4(تبين من خالل الجدول     

مـاء الـوظيفي   بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنت    ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير مكان السكن 

  

تبين أن مجال االنتماء الوظيفي المتعلق بمتغير مكان السكن قـد بلغـت الداللـة اإلحـصائية لـه                   

)0.372(     وهي قيمةٌ أكبر ،)=α0.05(       فـراد عينـة    أي اختالف لدى    أ، وهذا يدل على عدم وجود

 وذلك على اختالف اماكن سكناهم، ويرجـع        ،الدراسة تجاه عالقة االنتماء الوظيفي بالصحة النفسية      

 في أنماط الحياة ما بين المخيم والمدينة والقرية، مـن حيـث الخـدمات               اًذلك إلى أن هنالك تشابه    

فوارق بينهم في مستوى االنتماء المهني ، وهـذا         الواالهتمامات وكل ذلك أسهم بدور كبير في إلغاء         

 بالرضا المهني لدى العاملين في مهنة التدريس حيث لم          فيما يتعلق ) 1996(يتفق مع دراسة اليماني     

لذا تم  . و الرضا الوظيفي باختالف المنطقة السكنية     أي اختالف بينهم في تحديد االنتماء       أيكن هنالك   

  .قبول الفرضية الصفرية المتعلّقة بمتغير مكان السكن

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير العمر  ومناقشتها:  أربعة عشر

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 42.4(بين من خالل الجدول     ت

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير العمر في جميع مجاالت الدراسة

  

 الوظيفي والمتعلّق بمتغير العمر قد حـصل        أن مجال االنتماء  ) 42.4(يتضح لنا من خالل الجدول      

، وهذا يعني   )α0.05=( وهذه القيمة أعلى من قيمة الداللة اإلحصائية         )0.503(على مستوى داللة    

، وتعزو  الباحثة ذلك     عدم وجود فروق دالّة إحصائياً بين كّل الموظفين وبغض النظر عن أعمارهم           

داراك تجاه انتمائهم الوظيفي لوكالة     لية من الوعي واإل   إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات عا       

الغوث الدولية وأنهم يحافظون خالل طريقة تنفيذ أعمالهم على السمعة العامة للوكالة األمـر الـذي                

 خالله دعم شرعيتها المجتمعية والقانونية كونهم يتعاملون بـشفافية وموضـوعة تجـاه              نيمكنهم م 

ـ  وذلك فيما يخـتص      ،)2007( وهذا يتفق مع دراسة غنيم       ، وتجاه العاملين أنفسهم،   غيرهم الوالء ب

لذا تم قبول الفرضـية     نه لم توجد فروق بينها تبعاً لمتغير العمر،         إالتنظيمي والرضا الوظيفي حيث     

  .الصفرية المتعلّقة بمتغير العمر
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  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير المؤهل العلمي ومناقشتها:  خمسة عشر

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 44.4(ل البيانات الواردة في الجدول      تبين من خال  

بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق بمـستوى            ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

 االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.  

  

المؤهل العلمي قد بلغت الداللـة اإلحـصائية لـه          تبين أن مجال االنتماء الوظيفي والمتعلّق بمتغير        

حصائياً فـي هـذا     إنه ال توجد فروق دالة      أ، وهذا يدل على     )α0.05=(، وهي قيمة أكبر     )0.806(

لـى  إالمجال على اختالف المؤهالت العمرية للعاملين في وكالة الغوث الدولية، وربما يعود ذلـك               

 االمتيازات األخرى ، وهذا     مء من حيث الرواتب أ    ب مؤهالتهم سوا  سنصاف العاملين في عملهم بح    إ

 وذلك فيما يتعلق بعدم وجود فروق دالة احصائياً ذلك في درجة            ،)2001(شهب  يتفق مع دراسة األ   

لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلّقـة       . انتماء المعلمين لمهنة التعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي       

بمتغير المؤهل العلمي.  

  

  :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير سنوات الخبرة  ومناقشتها: ر سته عش

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 46.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

  

 أن مجاَل االنتماء الوظيفي والمتعلق بمتغير سنوات الخبرة قد حـصل علـى مـستوى داللـة                  نجد

وهذا يعني عدم وجود فروق دالّة إحصائياً بين كل الموظفين وبغض النظر عن سـنوات               ) 0.787(

لى طبيعة الدورات وورشات العمل والتوضيحات التـي        إخبرتهم في العمل، حيث يمكن تفسير ذلك        

، وهذا يتفق   يات خبرتهم  بين تلك الفوارق بين مستو     الة، وتعممها على العاملين مما يسوي     وكتقدمها ال 

من حيث عدم وجود فروق في مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي           ) 2007(مع دراسة غنيم    

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 

  : ومناقشتهافحص الفرضية المتعلقة  بمتغير سنوات الخبرة  في المنصب:  سبعة عشر

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 48.4(تبين من خالل الجدول     
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بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المنصب 

  

، وهذا  )0.419(نتماء الوظيفي قد حظي بمستوى داللة       أن مجال اال  ) 48.4(تبين من خالل الجدول     

يدّل على عدم وجود فروق بين جميع استجابات أفراد عينة الدراسة من مـوظفي وكالـة الغـوث                  

ن إالدولية في مكتب القدس الشيخ جراح ، وبغض النّظر عن سنوات خبرتهم في المنصب، حيـث                 

لعلمية، ومستوى الراتب يتناسب مع مقدار الجهـد        األعمال التي يقومون بها تتناسب مع مؤهالتهم ا       

 أو ألنهـم    ، من أشكال الرتابة والروتين التـي يمارسـها الفـرد          المبذول مما يعني أن هنالك شكالً     

يتعرضون لذات التأثيرات واالهتمامات ، ويعني ذلك قبول الفرضية الـصفرية المتعلّقـة بمتغيـر               

  .سنوات الخبرة في المنصب

  

  :حص الفرضية المتعلقة  بمتغير المنصب الوظيفي  ومناقشتهاف:  ثمانية عشر

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 50.4(تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق بمـستوى            ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  

  .منصب الوظيفياالنتماء الوظيفي تعزى لمتغير ال

  

نجد أن مجاَل االنتماء الوظيفي المتعلّق بمتغير المنصب الوظيفي قد حصل علـى مـستوى داللـة                 

، وهذا يدّل على عدم وجود فروق       )α0.05=(، وهذه القيم أعلى من قيمة الداللة اإلحصائية       )0.490(

تالف مناصبهم الوظيفية    وذلك على اخ   ،جابات المبحوثين من أفراد عينة الدراسة     إدالة إحصائياً في    

ن العـاملين تتقـاطع     إالتي  يشغلونها في وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح، حيث              

 أو  ،خاصة عندما يكون عدد الموظفين قلـيالً      ب فتتساوى الرؤى والتوجهات و    ،حاجاتهم مع المشرفين  

فيما يتعلق بوجـود    ) 2006(يل  بو الل أأن النظام الجماعي بينهم مفتوح ، وهذا يتعارض مع دراسة           

دارك العاملين للدعم الوظيفي باختالف طبيعة العمل والمنصب، لذا تـم قبـول             إاختالف وتباين في    

الفرضية الصفرية المتعلّقة بمتغير المنصب الوظيفي.  

  

 :فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير طبيعة العمل  ومناقشتها:  تسعة عشر

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) 52.4(ردة في الجدول    تبين من خالل البيانات الوا    

بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق بمـستوى            ) α0.05=(مستوى الداللة اإلحصائية  
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  .االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير طبيعة العمل

  

 وهذه القيم أعلى من قيمـة       ،) 0.226(تبين أن الداللة اإلحصائية لمجال االنتماء الوظيفي قد بلغت          

لى أن  وكالة الغوث كونها مؤسسة دولية فيهـا          إ، وتعزو الباحثة ذلك     )α0.05=(الداللة االحصائية 

نظام واضح ومحدد وبخاصة فيما يتعلق بالوصف الوظيفي لكل موظف، األمر الـذي عـزز مـن                 

ا يتفـق مـع دراسـة       تقارب انتمائاتهم ألعمالهم رغم اختالف األعمـال الموكلـة إلـيهم ، وهـذ             

celep)2000 (                ،؛وذلك فيما يتعلق بان هنالك عالقة مباشـرة بـين انتمـاء العـاملين التنظيمـي

  .  بأنهم جزء من المؤسسة، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير العملمواعتزازه

  
  فحص الفرضية المتعلقة  بمتغير مستوى الرضا عن الراتب  ومناقشتها:  العشرون 

  

أنّه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 54.4(تبين من خالل الجدول     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بمـستوى االنتمـاء الـوظيفي       ) α0.05=(اإلحصائية

  .تعزى لمتغير مستوى الرضا عن الراتب 

  

ياً في مجال االنتماء الوظيفي ، حيث كانـت         تبين من الجدول السابق أنّه ال توجد فروق دالة إحصائ         

، ويرجع ذلك إلى أن جميع أفراد عينة الدراسـة مـن            )0.971(الداللة اإلحصائية على هذا المجال      

موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح لديهم وعي وإدراك في مستوى االنتماء               

ر عن الراتب الذي يتقاضونه، وهـذا يتفـق مـع            وبغض النظ  ،الوظيفي والصحة النفسية في العمل    

من حيث عدم وجود فروق في مستوى الوالء التنظيمـي والرضـا الـوظيفي              ) 2007(دراسة غنيم 

  .تعزى لمتغير معدل الدخل؛ لذا تم قبول الفرضية الصفرية

  

 مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة السادس 6.5
  

حة النفسية  باالنتماء الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث ما عالقة مستوى الص" الذي نصه

  الشيخ جراح؟–الدولية في مكتب القدس 

أنّه توجد عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 55.4(تبين من خالل الجدول     

 وعالقتـه   ،في مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغـوث الدوليـة          ) α0.05=(اإلحصائية

، وعليـه تقبـل     )0.05(، وهي أصغر مـن      )0.000(الوظيفي، إذ بلغت الداللة لالختبار    باالنتماء  
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الفرضية الصفرية، وعند النظر إلى قيمة معامل بيرسون يتضح  أن هذه العالقةَ إيجابيةٌ وقوية ، إذ                 

، مما يشير إلى قوة العالقة ما بين الـصحة النفـسية والرضـا               )0.789(بلغت قيمة هذا المعامل     

يفي لدى موظفي الوكالة في مكتب القدس الشيخ جراح ، إذ إن اآلثار التـي تُحـِدثها الـصحة                   الوظ

النفسية لدى الموظفين كبيرةٌ ، حيث التأثير على االلتزام والمحبة واإلخالص في العمـل ،وبالتـالي     

  .الشعور بالرضا الوظيفي لديهم 

رتيـاح  ا المسؤولية وتمـارس األدوار ب     ن الرضا عن العمل ينبع أساساً من صحة نفسية تقدر         إحيث  

 لديهم للتفاني وتقديم الخدمات المطلوبة مـنهم        اًوتقدير، كما أن الصحة النفسية للموظفين تشكل دافع       

كنوع من االلتزام المسؤول مجتمعياً، وهذا ما يشبه الواجب المعزز بالمنطلقات الوطنيـة والدينيـة               

  .واألخالقية واإلنسانية

  

   التوصيات 7.5
  

  :  استناداً الى نتائج الدراسة الحالية فإن الباحثة توصي بما يلي 

  

    :توصيات للمؤسسة. 1.7.5

  

يعتقـد    بعض الصالحيات في إنجاز عمله بالطريقة التيؤهالموظف ثقة في العمل وإعطا إعطاء •

 .أنها سليمة ، مما يضمن تدعيم العالقات االجتماعية بينهم
 
 وظفين عن المؤسسة لزيادة انتمائهم وصحتهم النفسيةصياغة برامج تزيد من رضا الم •
 
التي تخفف درجة االضطراب والقلق الذي يعاني منهـا         ؛   العملأثناء   في   خلق ظروف مريحة     •

  . في مكاتب وكالة الغوث الدولية العاملينكثير من 

لك عبر ذ ويتم. التدريب المناسب وبشكل مستمر لجميع الموظفين في وكالة الغوث الدولية توفير •

 كفـاءة المـوظفين    الوظيفية المطلوبة، وفي ذات الوقت تزيـد مـن  تبرامج محددة تحقق المها

 .. بما يؤهلهم للتكيف مع المتغيرات الجديدة في العملوفعاليتهم 

 .في وكالة الغوث الدولية مكتب القدس الشيخ جراح  العاملين عن العمل عبء تخفيض •
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 . النفسية التي تواجههم المشكالتين للتغلب على بعضضرورة تقديم اإلرشاد النفسي للعامل •

 ،الـصحية ، للعاملين للتغلب على بعض المـشكالت الشخـصية          االجتماعيضرورة تقديم الدعم     •

 .والجسدية التي تواجههم

  توصيات للعاملين  . 2.7.5

فـسية   والناالجتماعيـة  خدمات الوتلقي اإلرشادية البرامج في ضرورة قيام العاملين  بالمشاركة •

 .التي تعزز الصحة النفسية واالنتماء الوظيفي لديهم

بصورة دورية لتالفي أي مشكالت صحية قـد   الالزمة الطبية الفحوصات إجراءعلى العاملين  •

 . تواجههم أثناء العمل 

على العاملين توفير الجو الذي يحقق الصحة النفسية لهم داخل العمل من خالل القيام بنـشاطات          •

 .فية ورياضةإجتماعية وثقا

جـواء التـوتر    أعلى العاملين التعامل مع بيئة العمل بهدوء بعيداً عن العصبية المفرطة، ألنـه               •

 .تخفض من مستوى الصحة النفسية لديهم

ضرورة تقوية الشخصية لدى العاملين وتعزيزها من خالل تقوية التفائل واالبتعاد عن التـشاؤم               •

 .في أجواء العمل 

رات في العمل من خالل المشاركة في تحقيق أهداف المؤسسة والبعـد            تعزيز طرق اتخاذ القرا    •

عن التشويش واالرتباك والتخبط ألن كل ذلك سيحسن من مستوى الـصحة النفـسية وسـيدعم     

 .انتماء الموظف لعمله

 

  :البحثيةُ  المقترحاتُ 8.5
 

في المؤسسات  النفسية واالجتماعية التي تواجه العاملين سباب المشاكلأإجراء دراسة حول  •

 .بالصحة النفسية

وعن الحلول إجراء دراسات ميدانية عن أهم المشاكل الصحية والنفسية التي تواجه الموظفين  •

 .الناجعة لمواجهته ضغوطات العمل ومدى أثرها على الصحة النفسية للموظفين

 في القطاع  وث والعاملينإجراء دراسة مقارنة بين مستوى الصحة النفسية للعاملين في وكالة الغ •

  الحكومي
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  . النهائيةرته بصوياناالستب.: 1ملحق 

  

 كليراسات العلياة الد  

كلية الصحةة العام  

برنامج الصحة النفسيةة  المجتمعي  

  )  ماجستير بحثاستبيان  ( 

  بعنوان

  

الصحاء الوظيفي  في مكتب القدسة لدى موظفي وكالة الغوث الدولية وعالقته باالنتمة النفسي- 

   .الشيخ جراح

      

  

  

روال رجاء عبيد                 :    البِة الطّإعداد  

  محمد بريغيث .د               :      المشرفُ

      2010567:       الرقم الجامعي          

  

  

                فلسطين- القدس  

  2009اريأ
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  :ف عزيزي الموظّ

  

ق بالظروف الشخصية لدى بعض موظفي الوكالة  بإعداد دراسة  تتعلّلباحثةُ اتقوم .

 العلمية الدراسة هدف االستمارة هو أن بعلماً. وصدق ودقة ة بموضوعياإلجابة اأرجو

   .وال داعي لذكر االسم

  

  

  

  

 مع االحترام لتعاونكم

  

  الباحثةُ

  روال عبيد
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  . الشخصيةالبيانات: القسم األول 
بوضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة لكرجى اإلجابة عن أسئلة هذا القسِمي . 

  

 1- : االجتماعية الحالةُ

  .ة/ منفصل-5ة    / أرمل-4ة   / مطلق-3ة   / متزوج-2ة   / أعزب-1

  . أنثى-2 ذكر    -1 : الجنس -2

      . الخليل-4 بيت لحم   -3 رام اهللا   -2 القدس   -1 : مكان السكن-3 

  .سنة__________ : العمر -5

  

6-المؤه سنة___________ دد سنوات الدراسة ع : ل التعليمي.   

  

  .سنة____________ : عدد سنوات الخبرة في العمل -7

                                                                                     

  .سنة_________  ___: المنصب الوظيفي-8
 
9-  ما المسم  منـسق  أو  سـكرتير،  أو   ، رئـيس قـسم    مدير، أو    على سبيل التمثيل  :؟   ى الوظيفي

  ... .الخأو  ،مشروع

  

  : طبيعة العمل الحالي -10

      . ميداني-أ

     . مكتبي-ب

    . وميداني مكتبي-ح

10-ك الذي تتقاضاه حالياً راتب:  

      .كيفي بأكثر من احتياجات-أ 

        . يفي باحتياجاتك تماماً-ب

   . ال  يفي  باحتياجاتك-ج 
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المحور لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القـدس          مستوى الصحة النفسية    ما    : ُل األو 

  : الشيخ جراح ؟–
  

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

أوافق

أوافق 

إلى حد 

 ما

أوافق أوافق 

 بشدة

 م العبارةُ

 -1 .ل العمنأشعر بالرضا ع

 -2 أشعر بدرجة عاليٍة من النشاط والحيوية في عملي

أشعر باالحترام والتقدير كوني أحد أفراد الهيئة العاملـة         

 .في وكالة الغوث الدولية

3- 

أتعرض لضغوط شديدة بـسبب العمـل المباشـر مـع           

 .اآلخرين في وكالة الغوث الدولية

4- 

نني قَِبلـتُ العمـَل فـي هـذه         أشعر بتأنيب الضمير أل   

 .المؤسسة

5- 

أملك القدرة على إيجاد أجواٍء نفسية مريحة مع رؤسائي         

 .في إدارة القسم 

6- 

أشعر بالسعادة والفخر بأن أتيحت لي الفرصة للعمل في         

 . هذه المؤسسة

7- 

أملك القدرة على إيجاد أجواء نفسية مريحة مع زمالئي         

 . في القسم

8- 

 -9 .أشعر بسعادة عندما أقضي حياتي  في وظيفتي الحالية 

أشعر بقدر كبيٍر من االنسجام والتعاون مع زمالئي فـي          

 . مكان عملي

10- 

 11- . أشعر باألمن الوظيفي في عملي

أشعر بأن لي تأثيراً في المجتمع المحلي بسبب عملي في          

 . المؤسسة

-12 

ي على استعداد لقبول أي عمل في المؤسـسة حتـى           إنن

 .أحافظ على بقائي فيها 

13- 

أشعر باالطمئنان بسبب بقائي في المؤسسة على المـدى         

 .البعيد 

14- 
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لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في مكتب القـدس         مستوى االنتماء الوظيفي      ما  : المحور الثاني 

  : الشيخ جراح ؟–

 قأواف  العبارةُ  م

ةبشد  

أوافق  أوافق

إلى  

  حد ما

ال 

  أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة
       .في عملي جهد ممكن  لبذل كّل استعدادلدي  -1

2-  بفخر عن عمليث بكلِّأتحد .       

       .عمل بهاأشعر باالنتماء للمؤسسة التي أ  -3

       .اخترت عملي بإرادتي  -4

       .عمل بهامؤسسة التي أمام بمستقبل الشعر بقدر كبير من االهتأ  -5

       . على عاتقي تشعرني باالنتماء للعمل الملقاةُاألمانةُ  -6

       .د في مؤسستي من قيم ومبادئ تنظميةعتز بما يوجأ  -7

       . إذا تركت عملي حياتي سلباًرتتأثَّ  -8

         .ر عملي الحاليير بتغيأفكِّ  -9

10 - ن من أفضل جهات العمل العمل مع الالجئيأرى أن.       

        . من حياتي المؤسسة جزءاًشعر أنأ  -11

وغيرهم بطريقة تجلب السمعة أعامل المراجعين من المنتفعين  - 12

  .عمل بهاالحسنة للمؤسسة التي أ

     

13-  أفضةل مصلحة المؤسسة على مصلحتي الشخصي.       

مة والقوانين والتعليمات التي  مهنتي تعتمد على األنظنأؤمن بأ  -14

ها المؤسسة وتعتمدهاتقر.  

     

عمل بها تتسم بالموضوعية التعامل داخل المؤسسة التي أ  -15

  .الشفافية و

     

 في  موظف على أساس إخالصهإدارة المؤسسة تحاسب كلَّ  -16

  .العمل وليس على أساس هفوات العمل

     

يق أهداف المؤسسة  الجهود لتحق منلدي االستعداد لبذل مزيٍد  -17

  .عمل بهاالتي أ

     

18-  فين م الموظّمؤسستي تهتم بتقد.       

 التي يمكن ة من أفضل المؤسسات الفلسطينيتعتبر هذه المؤسسةُ  -19

  .العمل بها
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 أوافق  العبارةُ  م

ةبشد  

أوافق  أوافق

إلى  

  حد ما

ال 

  أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة
       .عمل بها تحترم العاملين لديهاأالمؤسسة التي   -20

        وعية الموظف بموضالمؤسسة التي أعمل بها تقوم بترقية  -21

       .شعر باهتمام كبير من جانب رؤسائي أ  -22

       .تقوم عالقات العمل على االحترام  -23

       .تحقق عملي إشباعا لطموحاتي الشخصية  -24

       . العملية تتناسب عملي مع مؤهالتي  -25

رفـض تـرك    عرضا للعمل براتب أفضل من راتبي أ      إذا تلقيت     -26

 .العمل وااللتحاق بالعمل الجديد

     

      .عتقد أنني استطعت تحقيق أشياء مهمة في عملي في المؤسسةأ  -27

28-    أي تغير سلبي   في المؤسسة سيدفعني إلى      على وضعي الوظيفي 

 .التفكير بترك العمل

     

29-  أبي  هذه المؤسسةَ  ن ألصدقائي أن  ـ     ممي دمات زة بما تقدمه مـن ِخ

 للعاملين فيها

     

  

عباراتٌكأمام وضعكإلى األقرب اإلجابةح  رج .   

ث  ور الثال ا : المح شكالت م ي الم صحة ه ة ال ب  والبدني ي مكت ة ف وث الدولي ة الغ وظفي وآال دى م  ل

  : الشيخ جراح –القدس 

  لرقما العبارة  نعم  ال

 الصحي أو البدني وضعك إلى األقرب اإلجابة عبارات رجح أمامك

 الوضع

 -1  أعاني من عجز ما في جسمي؟

 -2  ؟اشعر بالذنب

 -3  ؟ من وجع راس متكررأعاني

 -4  لدي اآلالم في الصدر؟

 -5 ؟من صعوبة في االسترخاءأعاني 

 -6  ؟مخاوف متكررة من أشياء معينهلدي 
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 -7  ؟غضب أو االستياء من اقل استفزازاشعر بال

 -8  أعاني من الرعشة أو الرجفة ؟

 -9  ؟ متكررة في الرؤياتأعاني من تشويشا

 -10   في الظهر أو المفاصل؟ةأعاني من أوجاع وأالم متكرر

 -11  أعاني من تشنج متكرر في عضالتك ؟

 -12  اشعر إني غير قادر على التحكم بافعالك ؟

 -13  اشعر إني غير قادر على أن تكون سعيدا؟

-14  انت مهموم دائما؟

 (personal feeling and attitude) نعم ال

 المشاعر واالتجاهات في المواقف الشخصية 

 -15  ة أمام الناس ؟\أنت دائما خجولهل 

 -16  تجد صعوبة في أن تأخذ قرار بمفردك ؟هل 

 -17  ي؟ي انك ذك\هل تعتقد

 -18  اعتقد إنني جذاب ؟هل 

 -19 ي بأنه ال يوجد احد يحبك؟\تشعرهل 

 -20  ؟)ملخبط مرتبك، ملخوم،(أنت دائما مشوش هل 

  الرقم العبارة  نعم  ال

 -21   أن اآلخرين أفضل منك ؟ني\تشعرهل 

 -22  ة ؟\ي نفسك عدائي\تعتبرهل 

 -23  تك؟بحيا) ة/غير سعيد(ة \هل أنت غير راضي

 -24  ؟)ة باآلخرين/غير مهتم(ة /هل أنت غير عطوف

 -25  بالحزن معظم الوقت ؟ني/هل تشعر

 شخص قريب لك عندما تحتاج أن تعبـر عـن           د بوجو ين  /تتأثرهل  

 ؟نفسك بصراحة 

26- 

 -27   عندما بالفعل تتولى مسؤولية معينه ؟ين/ أو تتوترين/تنزعجهل 

 -28   تكون مسئوال ؟ أن الين/تفضلهل 
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Dear Employee ,  

 

The researcher conducts a study relating to the personal conditions of some of 

the UNRWA Staff.  

 

Please objectively m faithfully and accurately answer theses questions; noting 

that the objective of this Questionnaire is only a Scientific Study, and no need 

for mentioning names . 

 

Thank you in advance for your cooperation 
 

 
The researcher 

Rola Obeid 
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Part One: - Personal Data  
 

Please answer the questions of this part by circling the symbol of the 

appropriate answer:  

 
I. Marital Status  :  

1- Single   2-  Married    3-  Divorced (er)    4- Widow (er)  5- Separated  
    

II. Sex :  1- Male     2-  Female  
 

III. Place of Residence :   1-  Jerusalem    2-  Ramallah       3-  Bethlehem  
        4- Hebron       5- Village       6- Refugee Camp  

 
IV. Age:   ___________ Years. 

 
V. Educational Qualification   :  1- Tawjihi      2-  Diploma   3-  Bachelors    

               Degree  4-  Master Degree    5-  PHD Degree  
 

VI. Number of Work Experience Years:   __________ years . 
 

VII. Job Rank  : _________ Years  
   

VIII. What is the Job Title  (Example : Director , Head of Division , 
             Secretary, Project Coordinator)?  

 
IX. Nature of  Current Work :  1- Field     2-  Office     3-  Office &   

Field  
 

X. Your  Salary which you Currently Receive :  
1- Fulfils more than your requirements. 
2- Fulfils your requirements exactly. 
3- Does not fulfill your requirements  
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First Topic:-  
 

What is the extent of the job affiliation level of the UNRWA Staff at 
Jerusalem Office Sheikh Jarrah :- 

 
No. Statement Strongly 

Agree 
Agree Agree 

to Some 
Extent 

Don’t 
Agree 

Strongly 
Don’t 
Agree 

1- l am prepared to do every 
possible effort in my work 

     

2- I proudly talk about my 
work .  

     

3- I feel belonging to the 
institutions where I work . 

     

4- I selected my work with 
my free will . 

     

5- I am greatly concerned 
with the future of the 
institutions where l work  

     

6- The trust assigned to me 
makes me feel belonging 
to work . 

     

7- I am very proud with the 
organizational values and 
principles existing in my 
institution . 

     

8- My life will negatively be 
effected if l abandon my 
work  

     

9 I think to change my 
current work  

     

10 I see that  working with 
the refugees is the best 
institution to work with .   

     

11 I feel that the institution is 
a part of my life  
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No. Statement Strongly 
Agree 

Agree Agree 
to Some 
Extent 

Don’t 
Agree 

Strongly 
Don’t 
Agree 

12 I treat the beneficiaries in 
a manner that brings good 
reputation to the 
institution where I work. 

     

13 I prefer the interest of  the 
institution on my personal 
interest  

     

14 I believe that my 
profession depends on 
rules, regulations and 
instructions approved and 
adopted by the institution.  

     

15 Dealing inside the 
institution where I work is 
characterized   with 
objectivity and 
transparency. 

     

16 The institutions 
administration  promotes 
each employee  on his/her 
faith in work and not on 
defaults on work   

     

17 I prepared to do more 
efforts to achieve the 
objectives of the 
institution where I work.  

     

18 My institution is 
concerned with 
developing the employees  

     

19 This institution is the best 
of the Palestinian 
Institutions where one can 
work.  

     

20 The institution where I 
work respects its staff.  
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No. Statement Strongly 
Agree 

Agree Agree 
to Some 
Extent 

Don’t 
Agree 

Strongly 
Don’t 
Agree 

21 The institution where I 
work objectively 
promotes the employee  

     

22 I feel with great concern 
with me by my officers.  

     

23 Work relations are based 
on respect  

     

24 My work Saturates my 
personal  aspiration   

     

25 My work is suitable to my 
practical qualifications   

     

26 If I receive an offer for 
work with a better salary I 
refuse to leave the work 
and join any work .  

     

27 I believe that l could 
achieve important things 
with my work in the 
institutions  

     

28 Any negative change on 
my job status in the 
institutions will make me 
think to abandon the work 
. 

     

29 I clarified to my friend 
that the institutions is 
distinguished with its 
services provided to its 
staff.  
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Second Topic : The Extent of Influence of Job Affiliation on the Mental 
Health of the UNTWA Staff at Jerusalem Office – Sheikh Jarrah  

 
No. Statement Strongly 

Agree 
Agree Agree 

to Some 
Extent 

Disagree Strongly 
Disagree 

1- I feel satisfied with work      
2- I feel highly active and 

vital in my work 
     

3 I feel with respect and 
appreciation as I am one 
of the UNTWA Staff  

     

4 I am exposed to strong 
pressures due to direct 
work with others at the 
UNRWA  

     

5 I feel remorse because I 
have accepted to work 
with this institution  

     

6 I have the ability to 
creating comfortable 
psychological 
atmospheres with my 
officers in this 
institution. 

     

7 I feel happy and proud 
as l had the  opportunity 
to work with this 
institution  

     

8 I have the ability to 
create comfortable 
psychological 
atmospheres with my 
colleagues at the 
Division  

     

9 I feel happy when I 
spend my life in my 
current job . 
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No. Statement Strongly 
Agree 

Agree Agree 
to Some 
Extent 

Disagree Strongly 
Disagree 

10 I feel with great 
harmony and 
cooperation with my 
colleagues at my work 
place .  

     

11 I feel with job security in 
my work  

     

12 I feel that I have an 
influence in the local 
community because of 
my work in the 
institution  

     

13 I am prepared to accept 
any work in the 
institution to maintain 
my continuous stay in it 
. 

     

14 I feel with tranquility 
because of my 
continuous stay in this 
institution for long .  
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You have now statement please give the closest answer to your status   
Third Topic : What is the level of Mental Health of UNRWA Staff of 
Jerusalem Office – Sheikh Jarrah . 

   
N STATMENT YES NO

& Health condition :somatic health 

1- Do you have disability of soma ? 

2- Do you feel guilty and blame yourself constantly? 

3- Do you have recurrent headaches? 

4- Do you have chest pains ? 

5- Do you have difficulties relaxing? 

6- Do  you  have recurrent fears of specific  things ? 

7- Are you easily angered or upset from the slightest  

provocation ? 

8- Do you have tremor ? 

9- Do you have recurrent visual disturbances? 

10- Do you have frequent aches and pain in the back and 

joints ? 

11- Do you frequent muscular responses or convulsion? 

12- Do you feel unable to control action  

13- Are you unable to feel happy ? 

14- Are you always worried? 

& Personal feeling and attitudes 

15- Are you always shy in front of people ? 

16- Do you find it difficult to make decision on your own ? 

17- Are you in any way influenced by the presences of 

relative when you need to express yourself frankly? 

18- Do you prefer not to be responsible (or assume 

responsibility) ? 
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N STATMENT YES NO

19- Do you feel disturbed or stressed when you do take on 

certain responsibilities ? 

20- Do you believe  you  are not smart (intelligent) ? 

21- Do you belief you are not attractive ? 

22- Do you feel that no body loves you ? 

23- Are you always confused ? 

24- Do you feel that other are better than you ? 

25- Do you consider yourself aggressive ? 

26- Are you unsatisfied (not contented) with your life ? 

27- Are you indifferent (or uncaring) towards other ? 

28- Are you sad most of the time ? 
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  .قائمة السادة المحكمين: ) 2(رقم ملحق 
 

 
 

الرقم األسم التخصص مكان العمل 

نجاح مناصرة.د صحه نفسيه جامعة القدس ابو ديس  1 

 2 مورس بقله  علم نفس جامعة بيرزيت

موسى نجيب.د عالج اسري مركز المرفا للمراه  3 

شيل صنصورمي.د علم نفس مدرسة الفرير  4 

نورما مصريه.د علم اجتماع جامعة بيت لحم  5 

سمير شقير.د علم نفس اكلينيكي جامعة القدس ابو ديس  6 

تيسير عبداهللا.د علم نفس جامعة القدس ابو ديس  7 

خضر مصلح.د علم نفس جامعة بيت لحم  8 
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 التحليل اإلحصائي : ) 3(رقم ملحق 
 
:ائي بعنوانتحليل إحص  

 -الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية وعالقته باالنتماء الوظيفي  في مكتب القدس

  الشيخ جراح 

  خصائص عينة الدراسة  -
Frequency Table 
 

 
 الحالة االجتماعية

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

33.0 66 أعزب 33.0 33.0 

زوجمت  128 64.0 64.0 97.0 

5. 1 مطلق .5 97.5 

2.5 5 أرمل 2.5 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
 الجنس

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

55.5 111 ذآر 55.5 55.5 

44.5 89 أنثى 44.5 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
 مكان السكن

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

57.5 115 القدس 57.5 57.5 

15.5 31 رام اهللا 15.5 73.0 

21.5 43 بيت لحم 21.5 94.5 

5.5 11 الخليل 5.5 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  
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 العمر

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

43  سنة25أقل من  21.5 21.5 21.5 

سنة30-25من   54 27.0 27.0 48.5 

36-40 17 8.5 8.5 57.0 

41-45 33 16.5 16.5 73.5 

53  سنة45أآثر من  26.5 26.5 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
 المؤهل التعليمي

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

7.0 14 ثانوية عامة 7.0 7.0 

22.5 45 دبلوم 22.5 29.5 

57.5 115 بكالوريوس 57.5 87.0 

13.0 26 دراسات عليا 13.0 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
 عدد سنوات الخبرة في العمل 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

48  سنوات5أقل من  24.0 24.0 24.0 

سنوات10- 5من   38 19.0 19.0 43.0 

سنوات10أآثر من   114 57.0 57.0 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 
 عدد سنوات الخبرة في المنصب

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

71  سنوات5أقل من  35.5 35.5 35.5 

سنوات10- 5من   64 32.0 32.0 67.5 

سنوات10أآثر من   65 32.5 32.5 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  
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 المنصب

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

29 مدير 14.5 14.5 14.5 

65 رئيس قسم 32.5 32.5 47.0 

16 سكرتير 8.0 8.0 55.0 

5 سكرتير 2.5 2.5 57.5 

40 منشق مشروع 20.0 20.0 77.5 

25 مساعد إادري 12.5 12.5 90.0 

20 موظف 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
 طبيعة العمل الحالي 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

25 ميداني 12.5 12.5 12.5 

73 مكتبي 36.5 36.5 49.0 

102 مكتبي وميداني 51.0 51.0 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  

 
 راتبك الذي تتقاضاه  حاليًا 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

15 يفي بأآثر من احتياجاتك 7.5 7.5 7.5 

109 يفي بغحتياجاتك تمامًا 54.5 54.5 62.0 

76 ال يفي بإحتياجاتك 38.0 38.0 100.0 

Valid 

Total 200 100.0 100.0  
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االنتماء الوظيفي   •
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
q1a 200 1.00 5.00 2.7000 .73669 
q2a 200 1.00 5.00 4.2900 1.04468 
q3a 200 1.00 5.00 4.1050 .97917 
q4a 200 1.00 5.00 3.9800 1.02217 
q5a 200 1.00 5.00 4.1100 1.07409 
q6a 200 1.00 5.00 3.5600 1.14585 
q7a 200 1.00 5.00 3.8350 1.20625 
q8a 200 1.00 5.00 3.2150 1.17716 
q9a 200 1.00 5.00 3.4250 1.17100 
q10a 200 1.00 5.00 3.2100 1.29781 
q11a 200 1.00 5.00 3.5650 1.03009 
q12a 200 1.00 5.00 3.4900 1.33371 
q13a 200 1.00 5.00 4.0550 1.18278 
q14a 200 1.00 5.00 3.4650 1.38142 
q15a 200 1.00 5.00 3.6900 1.15350 
q16a 200 1.00 5.00 3.0400 1.28712 
q17a 200 1.00 5.00 2.7350 1.24197 
q18a 200 1.00 5.00 3.5400 1.23125 
q19a 200 1.00 5.00 2.6400 1.17358 
q20a 200 1.00 5.00 3.2150 1.18990 
q21a 200 1.00 5.00 2.9900 1.16907 
q22a 200 1.00 5.00 2.5600 1.15458 
q23a 200 1.00 5.00 3.6350 1.09442 
q24a 200 1.00 5.00 3.7700 1.11053 
q25a 200 1.00 5.00 3.2000 1.25213 
q26a 200 1.00 5.00 3.5850 .98877 
q27a 200 1.00 5.00 3.0900 1.34198 
q28a 200 1.00 5.00 3.4600 1.18126 
q29a 200 1.00 5.00 3.4550 1.07412 

2.10 200 االنتماء الوظيفي  4.86 3.4348 .67912 

Valid N (listwise) 200     
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  االنحرافات المعيارية لمجال الصحة النفسية  المتوسطات الحسابية و -
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1b 200 1.00 5.00 3.2950 1.02137

q2b 200 1.00 5.00 3.2000 1.08900

q3b 200 1.00 5.00 3.3200 1.07395

q4b 200 1.00 5.00 3.3450 .96469

q5b 200 1.00 5.00 2.8400 1.26586

q6b 200 1.00 5.00 2.6350 1.26482

q7b 200 1.00 5.00 3.7400 1.01368

q8b 200 1.00 5.00 3.5250 1.03670

q9b 200 1.00 5.00 3.8700 .95796

q10b 200 1.00 5.00 3.4000 1.06568

q11b 200 1.00 5.00 3.6200 1.07301

q12b 200 1.00 5.00 3.1300 1.18750

q13b 200 1.00 5.00 3.2000 1.10276

q14b 200 1.00 5.00 3.0400 1.21067

200 تأثير االنتماء الوظيفي على الصحة النفسية  1.57 5.00 3.2971 .60050

Valid N (listwise) 200     
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Tables 
ما مدى مستوى االنتماء الوظيفي لدى موظفي وآالة الغوث الدولية في مكتب القدس الشيخ جراح: المحور األول  

15 7.5% 43 21.5% 134 67.0% 3 1.5% 5 2.5%
4 2.0% 12 6.0% 28 14.0% 34 17.0% 122 61.0%
2 1.0% 10 5.0% 44 22.0% 53 26.5% 91 45.5%
3 1.5% 22 11.0% 22 11.0% 82 41.0% 71 35.5%
3 1.5% 20 10.0% 27 13.5% 52 26.0% 98 49.0%

12 6.0% 21 10.5% 59 29.5% 59 29.5% 49 24.5%
13 6.5% 18 9.0% 32 16.0% 63 31.5% 74 37.0%
26 13.0% 20 10.0% 62 31.0% 69 34.5% 23 11.5%
10 5.0% 43 21.5% 38 19.0% 70 35.0% 39 19.5%
27 13.5% 37 18.5% 36 18.0% 67 33.5% 33 16.5%

7 3.5% 14 7.0% 84 42.0% 49 24.5% 46 23.0%
20 10.0% 36 18.0% 26 13.0% 62 31.0% 56 28.0%
12 6.0% 9 4.5% 35 17.5% 44 22.0% 100 50.0%
25 12.5% 28 14.0% 38 19.0% 47 23.5% 62 31.0%
11 5.5% 24 12.0% 35 17.5% 76 38.0% 54 27.0%
31 15.5% 38 19.0% 53 26.5% 48 24.0% 30 15.0%
56 28.0% 11 5.5% 71 35.5% 54 27.0% 8 4.0%
19 9.5% 16 8.0% 56 28.0% 56 28.0% 53 26.5%
52 26.0% 20 10.0% 86 43.0% 32 16.0% 10 5.0%
27 13.5% 18 9.0% 65 32.5% 65 32.5% 25 12.5%
24 12.0% 40 20.0% 75 37.5% 36 18.0% 25 12.5%
50 25.0% 35 17.5% 79 39.5% 25 12.5% 11 5.5%

4 2.0% 35 17.5% 40 20.0% 72 36.0% 49 24.5%
5 2.5% 33 16.5% 22 11.0% 83 41.5% 57 28.5%

34 17.0% 9 4.5% 69 34.5% 59 29.5% 29 14.5%
9 4.5% 13 6.5% 63 31.5% 82 41.0% 33 16.5%

31 15.5% 34 17.0% 65 32.5% 26 13.0% 44 22.0%
22 11.0% 10 5.0% 60 30.0% 70 35.0% 38 19.0%

7 3.5% 28 14.0% 73 36.5% 51 25.5% 41 20.5%

q1a
q2a
q3a
q4a
q5a
q6a
q7a
q8a
q9a
q10a
q11a
q12a
q13a
q14a
q15a
q16a
q17a
q18a
q19a
q20a
q21a
q22a
q23a
q24a
q25a
q26a
q27a
q28a
q29a

التكرار النسبة%
ال اوافق بشدة

التكرار النسبة%
ال اوافق

التكرار النسبة%
أوافق الى حد ما

التكرار النسبة%
أوافق

التكرار النسبة%
أوافق بشدة
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Tables 
الشيخ جراح- ما مدى تأثير االنتماء الوظيفي على الصحة النفسية لدى موظفي وآالة الغوث الدولية في مكتب القدس : المحور الثاني 

9 4.5% 33 16.5% 71 35.5% 64 32.0% 23 11.5%
20 10.0% 25 12.5% 67 33.5% 71 35.5% 17 8.5%
13 6.5% 32 16.0% 55 27.5% 78 39.0% 22 11.0%

7 3.5% 33 16.5% 60 30.0% 84 42.0% 16 8.0%
44 22.0% 33 16.5% 47 23.5% 63 31.5% 13 6.5%
55 27.5% 37 18.5% 41 20.5% 60 30.0% 7 3.5%
11 5.5% 10 5.0% 39 19.5% 100 50.0% 40 20.0%
17 8.5% 8 4.0% 51 25.5% 101 50.5% 23 11.5%

3 1.5% 15 7.5% 43 21.5% 83 41.5% 56 28.0%
19 9.5% 15 7.5% 50 25.0% 99 49.5% 17 8.5%
13 6.5% 12 6.0% 53 26.5% 82 41.0% 40 20.0%
26 13.0% 36 18.0% 39 19.5% 84 42.0% 15 7.5%
17 8.5% 35 17.5% 58 29.0% 71 35.5% 19 9.5%
13 6.5% 74 37.0% 34 17.0% 50 25.0% 29 14.5%

q1b
q2b
q3b
q4b
q5b
q6b
q7b
q8b
q9b
q10b
q11b
q12b
q13b
q14b

التكرار النسبة%
ال اوافق بشدة

التكرار النسبة%
ال اوافق

التكرار النسبة%
أوافق الى حد ما

التكرار النسبة%
أوافق

التكرار النسبة%
أوافق بشدة

 
 
Tables 

ما مستوى الصحة النفسية لدى موظفي وآالة الغوث الدولية في مكتب: لمحور الثالث
الشيخ جراح- القدس 

49 24.5% 151 75.5%
36 18.0% 164 82.0%
16 8.0% 184 92.0%
36 18.0% 164 82.0%
29 14.5% 171 85.5%
69 34.5% 131 65.5%
49 24.5% 151 75.5%
55 27.5% 145 72.5%
51 25.5% 149 74.5%
39 19.5% 161 80.5%
64 32.0% 136 68.0%
31 15.5% 169 84.5%
23 11.5% 177 88.5%
40 20.0% 160 80.0%

q1c
q2c
q3c
q4c
q5c
q6c
q7c
q8c
q9c
q10c
q11c
q12c
q13c
q14c

التكرار النسبة%
نعم

التكرار النسبة%
ال
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Tables 
المشاعر واالتجاهات في المواقف الشخصية

48 24.0% 152 76.0%
46 23.0% 154 77.0%
55 27.5% 145 72.5%

106 53.0% 94 47.0%
104 52.0% 96 48.0%

36 18.0% 164 82.0%
39 19.5% 161 80.5%
42 21.0% 158 79.0%
23 11.5% 177 88.5%
40 20.0% 160 80.0%
24 12.0% 176 88.0%
11 5.5% 189 94.5%

105 52.5% 95 47.5%
32 16.0% 168 84.0%

q1d
q2d
q3d
q4d
q5d
q6d
q7d
q8d
q9d
q10d
q11d
q12d
q13d
q14d

التكرار النسبة%
نعم

التكرار النسبة%
ال
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  فحص الفرضيات  •
  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير الحالة اإلحتماعية  )Oneway(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 
Oneway 
 

Descriptive 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

66 أعزب 3.5057 .68115 2.21 4.86

128 متزوج 3.4173 .67749 2.10 4.69

1 مطلق 3.5517 . 3.55 3.55

5 أرمل 2.9241 .64021 2.14 3.59

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

66 أعزب 3.3258 .59566 1.57 5.00

128 متزوج 3.2913 .60241 1.57 4.79

1 مطلق 3.9286 . 3.93 3.93

5 أرمل 2.9429 .61735 2.29 3.50

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

66 أعزب 3.4158 .61210 1.96 4.93

128 متزوج 3.3543 .60198 1.94 4.74

1 مطلق 3.7401 . 3.74 3.74

5 أرمل 2.9335 .56080 2.47 3.54

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.689 3 .563 1.225 .302

Within Groups 90.089 196 .460   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups 1.085 3 .362 1.003 .393

Within Groups 70.675 196 .361   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups 1.256 3 .419 1.146 .332

Within Groups 71.634 196 .365   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير الجنس   )T-Test) (ت(  نتائج اختبار 
 

T-Test 
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

111 ذآر 3.4275 .71962 جال االنتماء الوظيفي م 06830.  
89 أنثى 3.4440 .62886 .06666 

111 ذآر 3.3089 .61642  مجال الصحة النفسية  05851.
89 أنثى 3.2825 .58317 .06182 

111 ذآر 3.3682 .63430  المجال الكلي  06020.
89 أنثى 3.3633 .57041 .06046 

 

 
Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   

  t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed -.171- 198  مجال االنتماء الوظيفي  864.
Equal variances not assumed -.173- 196.503  

Equal variances assumed .308 198  مجال الصحة النفسية  758.
Equal variances not assumed .310 192.623  

Equal variances assumed .057 198  المجال الكلي  955.
Equal variances not assumed .058 195.366  
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير مكان السكن     )Oneway(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
Oneway 
 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

115 القدس 3.4516 .67470 2.14 4.86

31 رام اهللا 3.5784 .58612 2.21 4.52

43 بيت لحم 3.3055 .67759 2.14 4.21

11 الخليل 3.3605 .94036 2.10 4.69

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

115 القدس 3.2683 .64478 1.57 5.00

31 رام اهللا 3.3733 .58167 2.29 4.14

43 بيت لحم 3.2658 .47286 2.36 4.43

11 الخليل 3.5065 .63443 2.21 4.79

  مجال الصحة النفسية

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

115 القدس 3.3599 .62539 1.94 4.93

31 رام اهللا 3.4758 .56139 2.28 4.33

43 بيت لحم 3.2857 .54673 2.28 4.20

11 الخليل 3.4335 .74755 2.40 4.74

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.451 3 .484 1.050 .372

Within Groups 90.327 196 .461   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .800 3 .267 .736 .532

Within Groups 70.960 196 .362   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups .706 3 .235 .639 .591

Within Groups 72.184 196 .368   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير العمر   )Oneway(اين األحادي   نتائج اختبار تحليل التب •
Oneway 
 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

43  سنة25أقل من  3.3681 .68217 2.14 4.45

سنة30-25من   54 3.3659 .66940 2.10 4.52

36-40 17 3.6815 .66670 2.31 4.86

41-45 33 3.4577 .67502 2.14 4.83

53  سنة45أآثر من  3.4658 .69670 2.10 4.59

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

43  سنة25أقل من  3.2757 .64126 1.57 4.14

سنة30-25من   54 3.2646 .48537 2.29 4.14

36-40 17 3.4790 .63526 2.57 5.00

41-45 33 3.2944 .64006 1.79 4.79

53  سنة45أآثر من  3.2911 .64740 1.57 4.64

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

43  سنة25أقل من  3.3219 .63188 1.96 4.30

سنة30-25من   54 3.3152 .53951 2.28 4.33

36-40 17 3.5803 .62168 2.44 4.93

41-45 33 3.3760 .63168 2.13 4.74

53  سنة45أآثر من  3.3785 .63134 1.94 4.61

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.551 4 .388 .838 .503

Within Groups 90.227 195 .463   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .641 4 .160 .440 .780

Within Groups 71.118 195 .365   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups 1.015 4 .254 .688 .601

Within Groups 71.875 195 .369   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل التعليمي    )Oneway(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 

Oneway 
Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

14 ثانوية عامة 3.3916 .73903 2.14 4.14

45 دبلوم 3.4161 .64718 2.10 4.52

115 بكالوريوس 3.4198 .69673 2.10 4.86

26 دراسات عليا 3.5570 .64664 2.21 4.83

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

14 ثانوية عامة 3.2398 .69626 1.57 3.86

45 دبلوم 3.3762 .51336 1.93 4.14

115 بكالوريوس 3.2870 .60395 1.57 5.00

26 دراسات عليا 3.2363 .68832 2.29 4.79

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

14 ثانوية عامة 3.3157 .68774 1.96 3.98

45 دبلوم 3.3961 .53654 2.07 4.33

115 بكالوريوس 3.3534 .61867 1.94 4.93

26 دراسات عليا 3.3966 .64255 2.28 4.74

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .456 3 .152 .326 .806

Within Groups 91.322 196 .466   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .436 3 .145 .399 .754

Within Groups 71.324 196 .364   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups .119 3 .040 .107 .956

Within Groups 72.771 196 .371   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  خبرة في العمل   لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير عدد سنوات ال )Oneway( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 
Oneway 
 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

48  سنوات5أقل من  3.4425 .64143 2.14 4.52

سنوات10- 5من   38 3.3666 .66669 2.21 4.86

سنوات10أآثر من   114 3.4543 .70254 2.10 4.83

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

48  سنوات5أقل من  3.3378 .55382 1.57 4.14

سنوات10- 5من   38 3.1955 .66504 2.29 5.00

سنوات10أآثر من   114 3.3139 .59849 1.57 4.79

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

48  سنوات5أقل من  3.3902 .55947 1.96 4.33

سنوات10- 5من   38 3.2810 .63846 2.28 4.93

سنوات10أآثر من   114 3.3841 .61512 1.94 4.74

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .223 2 .112 .240 .787

Within Groups 91.555 197 .465   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .504 2 .252 .697 .499

Within Groups 71.256 197 .362   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups .340 2 .170 .461 .631

Within Groups 72.550 197 .368   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير المنصب الوظيفي      )Oneway(    نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 
Oneway 
 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

71  سنوات5أقل من  3.3521 .63342 2.14 4.52

سنوات10- 5من   64 3.4596 .72756 2.10 4.86

سنوات10أآثر من   65 3.5008 .67934 2.14 4.83

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

71  سنوات5أقل من  3.2264 .57916 1.57 4.14

سنوات10- 5من   64 3.3616 .59936 1.57 5.00

سنوات10أآثر من   65 3.3110 .62518 1.57 4.79

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

71  سنوات5أقل من  3.2892 .56851 1.96 4.33

سنوات10- 5من   64 3.4106 .63291 1.94 4.93

سنوات10أآثر من   65 3.4059 .61721 1.96 4.74

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .808 2 .404 .875 .419

Within Groups 90.970 197 .462   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .634 2 .317 .878 .417

Within Groups 71.125 197 .361   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups .649 2 .325 .885 .414

Within Groups 72.241 197 .367   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير المسمى الوظيفي      )Oneway(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 
Oneway 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

29 مدير 3.5660 .66409 2.14 4.83

65 رئيس قسم 3.4875 .67335 2.10 4.69

16 سكرتير 3.4246 .69375 2.14 4.10

5 سكرتير 3.6207 .69694 2.45 4.14

ق مشروعّسمن  40 3.4466 .71150 2.14 4.86

25 مساعد إادري 3.2814 .67504 2.14 4.10

20 موظف 3.2034 .65099 2.10 4.10

جال االنتماء الوظيفي م  

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

29 مدير 3.3300 .65002 1.79 4.50

65 رئيس قسم 3.3033 .59145 1.57 4.79

16 سكرتير 3.4107 .54367 2.36 3.93

5 سكرتير 3.3571 .58248 2.36 3.79

40 منشق مشروع 3.2607 .69977 1.57 5.00

25 مساعد إادري 3.3057 .53473 2.36 4.43

20 موظف 3.1857 .52458 2.29 3.86

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

29 مدير 3.4480 .62439 2.13 4.46

65 رئيس قسم 3.3954 .60233 1.94 4.74

16 سكرتير 3.4176 .58511 2.28 3.98

5 سكرتير 3.4889 .63578 2.40 3.91

40 منشق مشروع 3.3536 .67669 1.96 4.93

25 مساعد إادري 3.2935 .55533 2.28 4.20

20 موظف 3.1946 .54522 2.28 3.96

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.519 6 .420 .908 .490

Within Groups 89.260 193 .462   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .561 6 .094 .254 .957

Within Groups 71.198 193 .369   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups 1.095 6 .182 .490 .815

Within Groups 71.795 193 .372   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير طبيعة العمل الحالي      )Oneway(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
Oneway 
 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

25 ميداني 3.6483 .55002 2.10 4.52

73 مكتبي 3.3803 .68117 2.10 4.83

102 مكتبي وميداني 3.4216 .70174 2.14 4.86

  مجال االنتماء الوظيفي

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

25 ميداني 3.5200 .32636 2.86 4.14

73 مكتبي 3.2309 .60416 1.79 4.79

102 مكتبي وميداني 3.2899 .63989 1.57 5.00

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

25 ميداني 3.5841 .39756 2.62 4.33

73 مكتبي 3.3056 .61129 2.13 4.74

102 مكتبي وميداني 3.3557 .63500 1.94 4.93

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.374 2 .687 1.497 .226

Within Groups 90.404 197 .459   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups 1.567 2 .784 2.199 .114

Within Groups 70.192 197 .356   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups 1.467 2 .733 2.023 .135

Within Groups 71.423 197 .363   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير مستوى الرضا عن الراتب       )Oneway(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 
Oneway 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

15 يفي بأآثر من احتياجاتك 3.4069 .62779 2.14 4.14

109 يفي بغحتياجاتك تمامًا 3.4445 .67820 2.14 4.86

76 ال يفي بإحتياجاتك 3.4265 .69817 2.10 4.83

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 200 3.4348 .67912 2.10 4.86

15 يفي بأآثر من احتياجاتك 3.3381 .40718 2.36 3.93

109 يفي بغحتياجاتك تمامًا 3.2864 .62561 1.57 5.00

76 ال يفي بإحتياجاتك 3.3045 .60140 1.57 4.79

 مجال الصحة النفسية 

Total 200 3.2971 .60050 1.57 5.00

15 يفي بأآثر من احتياجاتك 3.3725 .45952 2.64 3.96

بغحتياجاتك تمامًايفي   109 3.3654 .62522 1.96 4.93

76 ال يفي بإحتياجاتك 3.3655 .60791 1.94 4.74

 المجال الكلي 

Total 200 3.3660 .60521 1.94 4.93

 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .027 2 .014 .029 .971

Within Groups 91.751 197 .466   

 مجال االنتماء الوظيفي 

Total 91.778 199    

Between Groups .042 2 .021 .058 .944

Within Groups 71.718 197 .364   

 مجال الصحة النفسية 

Total 71.760 199    

Between Groups .001 2 .000 .001 .999

Within Groups 72.889 197 .370   

 المجال الكلي 

Total 72.890 199    
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  لتبيان العالقة ما بين االنتماء الوظيفي والصحة النفسية   ) Pearson Correlation(  نتائج اختبار بيرسون  
 
Correlations 
 

 
Correlations 

 مجال الصحة النفسية  مجال االنتماء الوظيفي   
Pearson Correlation 1 .789** 

Sig. (2-tailed)  .000 

 مجال االنتماء الوظيفي 

N 200 200 

Pearson Correlation .789** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

 مجال الصحة النفسية 

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

    مستوى الثبات لمجال االنتماء الوظيفي  
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 29 

    مستوى الثبات لمجال الصحة النفسية 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.819 14 
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    مستوى الثبات للمجال الكلي 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.934 71 
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  ) list of appendices( هرس المالحق ف
  

رقم 

  الملحق

الملحقعنوان   فحةالص  

  
  140  ..........................................االستبانة بصورتها النهائية  1

 157  .............................................ن قائمة السادة المحكمي  2

 158  ..................................................التحليل االحصائي  3
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  تعزى  لمتغير الحالة االجتماعيةلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
 الختبار ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   16.4

ى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلّق مستو

تعزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية بمستوى 

  86  .............................................لمتغير الحالة االجتماعية
بـين  للعينات المستقلّة لفحص مستوى داللة الفـروق        " ت"نتائج اختبار   17.4

الصحة النفسية لـدى  مستوى متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق ب  

  86 . ..........تعزى  لمتغير الجنس للموظفموظفي وكالة الغوث الدولية 
18.4  المتوسطات الحسابيالصحة النفسية مستوى بنة ة الستجابات أفراد العي

 87  ..........سكنتعزى  لمتغير مكان اللدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
19.4  اختبار تحليل التباين األحادي نتائج )Oneway-ANOVA ( الختبار 

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

تعزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية بمستوى 

 87 ............... ...................................لمتغير مكان السكن
20.4  المتوسالصحة النفسية مستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابي

 88  ................تعزى  لمتغير العمرلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
 الختبار ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   21.4

جابات أفراد العينة فيما يتعلق مستوى داللة الفروق بين متوسطات إ

تعزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية بمستوى 

  89  ........................................................لمتغير العمر
22.4  المتوسطات الحسابيالصحة النفسية مستوى بنة ة الستجابات أفراد العي

  89  .......تعزى  لمتغير المؤهل العلميدولية لدى موظفي وكالة الغوث ال
 الختبار ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   23.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

تعزى ة الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدوليبمستوى 

 90 .......................................... ......لمتغير المؤهل العلمي
24.4  المتوسالصحة النفسية مستوى بة الستجابات أفراد العينة طات الحسابي

  90 تعزى  لمتغير سنوات الخبرةلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
 الختبار ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   25.4

  91روق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مستوى داللة الف
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تعزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدولية بمستوى 

  ................................................لمتغير سنوات الخبرة

26.4  المتوس الصحة النفـسية   مستوى  بة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي

تعزى  لمتغير سنوات الخبـرة فـي         وكالة الغوث الدولية     لدى موظفي 

  92   ............................................................المنصِب
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        27.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغوث الدوليـة وعالقتـه          بمستوى  

  92   ......... تعزى  لمتغير سنوات الخبرة في المنصبباالنتماء الوظيفي
28.4  المتوس الصحة النفـسية   مستوى  بة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي

  93   ...تعزى  لمتغير المنصب الوظيفيلدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
29.4  اختبار تحليل التباين األحادي      نتائج )Oneway-ANOVA (   الختبـار 

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

تعـزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغـوث الدوليـة          بمستوى  

93   ............................................لمتغير المنصب الوظيفي  
الصحة النفـسية   مستوى  بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة        30.4

 94   ........تعزى  لمتغير طبيعة العمللدى موظفي وكالة الغوث الدولية 
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        31.4

ما يتعلـق   مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، في         

تعـزى الصحة النفسية لدى موظفي وكالة الغـوث الدوليـة          بمستوى  

  94   ................................................. لمتغير طبيعة العمل
32.4   الصحة النفـسية   مستوى  بة الستجابات أفراد العينة     المتوسطات الحسابي

ى الرضـا عـن     تعزى  لمتغير مستو   لدى موظفي وكالة الغوث الدولية      

 95   ...............................................................الراتب
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        33.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

تعـزى لدوليـة   الصحة النفسية لدى موظفي وكالـة الغـوث ا        بمستوى  

 95   ....................................لمتغير مستوى الرضا عن الراتب
مستوى االنتماء الوظيفي   بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة        34.4

 96   .....................................لدى موظفي وكالة الغوث الدولية
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 الختبار  ) One-way-ANOVA(ين األحادي   نتائج اختبار تحليل التبا     35.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلّـق            

 97   ............ تعزى  لمتغير الحالة االجتماعيةاالنتماء الوظيفيبمستوى 
للعينات المستقلّة لفحص مستوى داللة الفـروق بـين         " ت"نتائج اختبار   36.4

 االنتمـاء الـوظيفي   مستوى  فراد العينة فيما يتعلق ب    متوسطات إجابات أ  

 97   .......................................تعزى  لمتغير الجنس للموظف
37.4   المتوسطات الحسابي   االنتمـاء  مستوى  بنة  ة الستجابات أفراد العي

 98   .................................. تعزى  لمتغير مكان السكنالوظيفي
38.4  اختبار تحليل التباين األحادي      نتائج )Oneway-ANOVA (   الختبـار 

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

 98   ................. تعزى  لمتغير مكان السكناالنتماء الوظيفيبمستوى 
39.4  المتوس اء الوظيفي االنتممستوى  بة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي 

 99   .................................................تعزى  لمتغير العمر
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        40.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

 99 ..................... ... تعزى  لمتغير العمراالنتماء الوظيفيبمستوى 
41.4  المتوس طات الحسابي   االنتماء الوظيفي مستوى  بنة  ة الستجابات أفراد العي 

 100  .........................................تعزى  لمتغير المؤهل العلمي
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        42.4

 بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق          مستوى داللة الفروق  

 100   ............... تعزى  لمتغير المؤهل العلمياالنتماء الوظيفيبمستوى 
43.4  المتوس االنتماء الوظيفي مستوى  بة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي 

 101   .........................................تعزى  لمتغير سنوات الخبرة
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        44.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

 101   ............... تعزى  لمتغير سنوات الخبرةاالنتماء الوظيفيبمستوى 
45.4  المتوس وى  مستبة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي االنتماء الوظيفي 

 102   ............................تعزى  لمتغير سنوات الخبرة في المنصِب
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        46.4

 103مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            
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  نوات الخبرة في المنصب تعزى  لمتغير ساالنتماء الوظيفيبمستوى 
47.7  المتوس االنتماء الوظيفي مستوى  بة الستجابات أفراد العينة     طات الحسابي 

 103  ......................................تعزى  لمتغير المنصب الوظيفي
48.4  اختبار تحليل التباين األحادي      نتائج )Oneway-ANOVA (   الختبـار 

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق         مستوى داللة الفروق    

 104   ............ تعزى  لمتغير المنصب الوظيفياالنتماء الوظيفيبمستوى 
 االنتماء الوظيفي مستوى  بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة        49.4

 104   ...........................................تعزى  لمتغير طبيعة العمل
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        50.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة ، فيما يتعلـق            

 105   ................. تعزى  لمتغير طبيعة العملاالنتماء الوظيفيبمستوى 
51.4   االنتماء الوظيفي وى  مستبة الستجابات أفراد العينة     المتوسطات الحسابي 

 105   .............................تعزى  لمتغير مستوى الرضا عن الراتب
 الختبـار   ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي        52.4

مستوى داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيمـا يتعلـق            

 106   ...وى الرضا عن الراتب تعزى  لمتغير مستاالنتماء الوظيفيبمستوى 
لـدى  الصحة النفسية واالنتماء الـوظيفي        معامل ارتباط بيرسون بين       53.4

 107   ..........................................موظفي وكالة الغوث الدولية
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