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 إلى ،االمتنان والتقدير وعظيمبد لي من توجيو باقات الشكر  ال ،ىذه الدراسة عمي  بإتمام اهلل من   أن بعد

 عبد اليادي.نبيل .دبالذكر  وأخص، وتوجيياتيم بمساعدتيم ،جانبي إلى وقفوا الذين

 الدعم لي النور، وقدمجيدًا في سبيل إخراج بحثي ىذا إلى  ولم يأل   ،الدراسة ىذه عمى أشرف الذي

 كتوروالد سمير شقير إلى الدكتور واالمتنانوأتقدم بوافر الشكر ، والتشجيع السديدة واآلراء واإلرشاد

 شاىين.محمد 

لى كافة أعضاء الييئة التدريسية في قسم اإلرشاد النفسي  والتربوي  في ، لتفضميما بقبول مناقشتي وا 

 ىذه واإلرشاد إلتمام النصح لي وقدم ساىم من لك الشكر والتقدير إلى بكل أتقدمكما ، جامعة القدس

لى الذين و  ،الدراسة  م.المقا ىذا في كرىم لذالذاكرة  تسعفني لما 
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 الممخص

 ذلكلكرم و طو  محافظة في المحمية لييئاتا العاممين في لدى النفسي التوافقإلى التعرف  ىدفت الدراسة

استخدم و  (،المسمى الوظيفي المؤىل العممي،، سنوات العمل، العمر: )ىي المتغيراتبعض  في ضوء

 خصائصيا من التأكد تمقد و أداة لدراستو؛ من أجل قياس التوافق النفسي،  الباحث االستبانة

في محافظة من العاممين في الييئات المحمية  272) تكونت عينة الدراسة من )  .ةالسيكومتري

 ،الباحث المنيج الوصفي استخدم الدراسة ىدافأ ولتحقيق ،( ىيئة محمية 23طولكرم، موزعين عمى )

 .(SPSS)باستخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  ،إحصائياً   اذ عولجت البيانات

محمية في محافظة طولكرم قد أن الدرجة الكمية لمتوافق النفسي لمعاممين في الييئات الأظيرت النتائج 

( والبعد 39،2) االجتماعي المرتبة االولى بمتوسطات البعد واحتل ،( وىي درجة متوسطة18،2بمغت)

 (.99،1)بمتوسط قدره  ( وأخيرا البعد النفسي23،2الميني بمتوسط قدره )

كما بينت النتائج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق النفسي لمعاممين في الييئات 

( سنة، 20-30العمر بين الفئة العمرية )المحمية في محافظة طولكرم بين المستجيبين حسب متغير 

كانت  حيث العممي، المؤىل متغير( سنوات كانت الفروق لصالح الفئة الثانية، و 1-5العمرية )والفئة 

 المسمى متغيرل الثانية. أما الفئة لصالح ،(فأقل توجييي) وفئة( فأعمى بكالوريوس) فئة بينالفروق 

 .الثانية الفئة لصالحوجاءت  ،(مثبت غير عامل) وفئة( قسم رئيس) فئة بينفكانت الفروق  الوظيفي،

 أىميا: وصياتوخرجت الدراسة بت

 تقديم المساندة والدعم اإلجتماعي لمساعدة العاممين في الييئات المحمية عمى التوافق النفسي..1

التوافق  عمىتنظيم دورات تدريبية وبرامج إرشادية تستيدف مساعدة العاممين في الييئات المحمية . 2

 النفسي مع ظروف ومتطمبات العمل.
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Psychological adjustment among workers and local bodies in Tulkarm 

 Prepared by: Mohammed Mahmoud Salem Istateh

Supervisor: Dr. Nabel Abdelhadi 

Abstract 

The study aimed to identify the psychological adjustment among workers at local 

organisations in Tulkarm governorate، in the light of some demographic variables (age, 

years of work, qualification, job title). Here  the researcher used  the questionnaire  as a 

tool  for his  study; for the measure of the  psychological adjustment and it was  made  sure 

of its psychometric properties; where the study sample consisted of 272 employees 

working for the local organisations  in Tulkarm governorate distributed  on  23 local 

organisations. 

To achieve the objectives of the study، the researcher used descriptive and analytical 

approach and after the process of collecting the questionnaires،they were processed 

statistically using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

The study came up with several results and   the most important ones are: The total score 

for psychological adjustment for those who are  working for the  local organisations  in 

Tulkarm governorate has reached (2.18)which is considered  a medium degree where the 

social dimension was in the first place   with an average of  (2.39) and the vocational 

dimension in the was in  second with an average of (2.23) and psychological dimension 

was in   the third with an average of  (1.99). 

In addition، there are statistically significant differences in the degree of psychological 

adjustment for workers in the  local organisations in Tulkarm organisations  among  

respondents according to age variable between the age group of  (20-30 years) the  age 

group of  (1-5 years) and the differences in favor of the second category and the 

qualification where the variables  between the category of  (bachelor degree or higher) and  

the category (Tawjeehe  or less) in favor of the second category، but  the  job title  variable  

the differences between the  category of  (the head of the department ) and the  category  

(worker is not tenured) came in favor of the second category. 



 

ٖ 

 

The survey recomends that.  

1. Offering the social support to assist who work in locol associations for sycologi 

agreement. 

 

2. Drganising training courses end leading programmes which aim to assist workevs in 

local associations for sycological agreement according to what work requires. 
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 الفصل األول

 خلفٍة الذراسة وأهوٍتهب
 

 المقدمة 1.1

م النفس إنما ىو عمم سموك مفيوم التوافق من أكثر المفاىيم شيوعا في عمم النفس، ذلك أن عم ديع

اإلنسان وتوافقو مع البيئة. لذلك كانت دراسة عمم النفس ال تنصب عمى السموك ذاتو أو عمى التوافق 

لتوافقنفسو، بل تدور حول كيفية الوصول إلى التوافق ومنبعية العمميات التي يتم بواسطتيا ا

 .(2008)الداىري،

فاإلنسان يتعرض طوال حياتو لمعديد من الضغوطات  ،وال يخمو شخص في حياتو من سوء التوافق

والمشاكل الجسدية والنفسية التي تؤثر عمى عممية التوافق لديو، مثل تعرضو لألمراض النفسية أو 

)مقبل،  لموصول إلى حالة التوافق الكاممةالجسدية المزمنة، حيث يحتاج الفرد لبذل مجيود أكثر 

2010). 

ن تحقيق التوافق النفسي و  التوازن الوظيفي أمر ميم في حياة اإلنسان. وىو أمر اعتنى بو عمماء وا 

 .(2006، وباىي )حشمت نفس واالجتماع والمربونال

في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام، وىذا التوافق النفسي لو صمة كبيرة في  اً كبير  اً إن لمتوافق النفسي أثر 

االضطرابات االنفعالية والسموكية التي تؤثر سمبا عمى النفسية االجتماعية والعوامل المؤثرة فييا، كذلك 

 .(2008)الداىري،  ر التوافق النفسي والصحة النفسيةمسا
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 ،الشخصيفالتوافق  ،ولمتوافق النفسي أبعاد مرتبطة مع بعضيا البعض ومتداخمة يصعب الفصل بينيا

 كميا والتوافق االنفعالي ،الزواجي فقالتواو  ،التوافق االقتصاديو  ،لتوافق األسريوا ،التوافق االجتماعيو 

 .(1977)زىران،  اللياأن نستدل عميو من خ العام، ويمكنأبعاد لمتوافق 

ات ظيرت في كثير من المين، ال سيما المين ذ اذالتوافق في بيئة العمل،  وتتحدث الدراسة عن

وره المطموب بشكل معوقات وضغوط مختمفة تحول دون قيام الموظف بدالطابع اإلنساني، والخدماتي، 

فاعل، األمر الذي يشعره بالعجز وعدم القدرة عمى أداء العمل بالمستوى الذي يتوقعو ىو أو يتوقعو 

 .(1999)الطواب وآخرون، ناآلخرو 

واإلرضاء  (satisfactionالرضا ) ىما ،والتوافق يتكون من مجموعتين أساسيتين

(satisfactoriness)،  عن العمل والرضا عن مختمف جوانب بيئة فالرضا يشمل الرضا اإلجمالي

كما  ،نوع العمل(و  ،األجرو  ،ساعات عمموو  ،مؤسسة التي يعمل فيياالو  ،زمالؤهو  ،)مشرفو:عمل الفرد 

 ويشمل اتفاق ميولو المينية وميول معظم الناس ،يشمل إشباع حاجاتو بتحقيق أوجو طموحو وتوقعاتو

ومن الطريق  ،ومن كفايتو ،يتضح من إنتاجيتو وضاء، فإناإلر أما  .الناجحين الذين يعممون في مينتو

والمؤسسة التي يعمل فييا. ويالحظ أن الرضا واإلرضاء يتفاوتان  ،هؤ التي ينظر ليا إليو مشرفو وزمال

ت وقد تختمف أنماط التوافق الميني باختالف المين، فالمعايير ذا ،بالنسبة لمفرد الواحد عمى مر  األيام

ات نفسيا مكما قد يختمف نمط العالقات المتداخمة في المحك ،الى اخرىف من مينة الداللة قد تختم

، ومستوى التعميم، والجنس)السن، االتية :بيئة العمل بالعوامل ويتأثر التوافق في  ،من مينة إلى أخرى

 (.2002)الشافعي،  (ونمط الشخصية، والتدريب

فى  االعمل وقبل بالدخل المادي فإنو يعيش سعيدالفرد في عمل ورضي بو واستقر في ذلك  ذا انخرطفإ

، ويستطيع إذا واجيتو المشكالت في العمل أو خارجو أن يتغمب عمييا، سواء بقدراتو الذاتية ىذا العمل

 (.1994)الزعبي،  أم بمساعدة المرشد الميني المختص
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ن إ ذالمحمية، الييئات من ىنا جاءت ىذه الدراسة التي تتحدث عن التوافق النفسي لدى العاممين في ا

من اختصاصات  ونإالييئات المحمية في فمسطين ليا دور كبير في تنمية المجتمع المحمي، حيث 

 البناء، والمباني، ومنح رخص ن الييئات المحمية، تخطيط البمدة والشوارعالييئات المحمية حسب قانو 

الحرف  وتنظيميا، وترخيص سواقومراقبة األالمجاري،  وتنفيذ مشاريع والكيرباء، وتزويد المياه

 النظافة والصحة العامة، والرقابة عمييا. والحفاظ عمى والصناعات،
 

 مشكمة الدراسة 2.1
 

معايشة ىموم  الحظ تولد اإلحساس بالمشكمة من خالل عمل الباحث في إحدى الييئات المحمية حيث

ومحاولة التوافق بين األنظمة  عاتقيم،ى والضغوط النفسية وأعباء العمل الممقاة عم ومعاناتيم،العاممين 

يبمغ عدد العاممين بالييئات المحمية في محافظة طولكرم  اذ الواقع،المعمول بيا ومتطمبات العمل وبين 

ىيئة محمية. من ىنا جاءت ىذه  (23) ين فيعامممن ال (901)المحمي در وزارة الحكم حسب مصا

 وىو:الرئيسى  مشكمة الدراسة في السؤال فتركزت ،الدراسة

  ما مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم؟

 اآلتية:وانبثق عنو األسئمة الفرعية 

ىل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في  1.

 ؟باختالف العمرمحافظة طولكرم 

الة إحصائيا في مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في ىل توجد فروق د.2

 العمل ؟ باختالف سنواتمحافظة طولكرم 

ىل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في 3.

 العممى ؟ باختالف المؤىلمحافظة طولكرم 
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ائيا في مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في ىل توجد فروق دالة إحص. 4

 الوظيفي؟ باختالف المسمىمحافظة طولكرم 

 

 أىمية الدراسة ومبرراتيا 1.3

أال وىو مستوى التوافق النفسي لدى العاممين في  ،تكمن أىمية الدراسة في الجانب الذي تتصدى لو

كبيرة سواء من  شك أن ىذا الجانب ينطوي عمى أىمية وال ،الييئات المحمية في محافظة طولكرم

 التطبيقية عمى النحو اآلتي: مالناحية النظرية أ

النفسي لدى العاممين في الييئات  التوافقمستوى ستقوم الدراسة الى التعرف عمى  الناحية النظرية:

 .المحمية في محافظة طولكرم

االختصاص لكيفية ي توفير المعمومات والنتائح لذو  ىمية التطبيقية لمدراسةاأل الناحية التطبيقية:

 طولكرم.الييئات المحمية في محا فظة التعامل مع العاممين في 

 

 أىداف الدراسة1.4

 إلى:ىدفت الدراسة الحالية 

 مستوى التوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم. الىالتعرف  .1

العمر، توافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية تبعا لمتغيرات التعرف إلى الفروق في مستوى ال .2

 .والمسمى الوظيفي ،وسنوات العمل العممي، والمؤىل

 

 

 



 

6 

 

 فرضيات الدراسة 1.5

 اآلتية:الختبار الفرضيات الصفرية سعت الدراسة 

توسطات ( في مα ≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ): الالفرضية االولى 

درجات التوافق النفسي لدى عينة الدراسة من العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا 

 لمتغير العمر.

( في متوسطات α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ) : الالثانيةالفرضية 

ئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا درجات التوافق النفسي لدى عينة الدراسة من العاممين في اليي

 لمتغير المؤىل العممي.

( في متوسطات α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ) : الالثالثةالفرضية  

درجات التوافق النفسي لدى عينة الدراسة من العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا 

 لمتغير سنوات العمل.

( في متوسطات α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ) : الالرابعةلفرضية ا

درجات التوافق النفسي لدى عينة الدراسة من العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا 

 لمتغير المسمى الوظيفي.

 

 الدراسة محددات 1.6

 لية:بالمحددات التا الحالية الدراسةتتحدد 

من العام الدراسي  لثانيبياناتيا في الفصل الدراسي ا تالدراسة وجمع جريتأالحدود الزمانية:  .1

2015-2016. 
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وبالعينة التي  الييئات المحمية في محافظة طولكرمفي تضم جميع العاممين  الحدود البشرية: .2

 الدراسة.اختيرت من حيث الحجم ودرجة تمثيميا لمجتمع 

 افظة طولكرم.محالحدود المكانية:  .3

 

 مصطمحات الدراسة 1.7

أو  ،الفردتنطوى عمى القدرة عمى إشباع معظم حاجات  البيئة،عالقة متناغمة مع  النفسي: ىوالتوافق 

 (.  1978 ،مخيمر)الفرد يعانييا تجيب عمى معظم المتطمبات الفيزيائية واإلجتماعية التي 

حصل عمييا المبحوث عمى مقياس التوافق ي ىو الدرجة التي لمتوافق النفسي: اإلجرائيالتعريف 

 النفسي المستخدم في ىذه الدراسة.

مقابل  اً شيري اً ويتقاضى أجر  ،كل من يعمل في الييئة المحمية تشملفي الييئات المحمية:  ونالعامم

 لحكم المحمى(وزارة ا)المحمية شؤون اإلدارية في الييئة ويكون من ضمن كشوف ال ،عممو

وحدة الحكم في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقا لمخرائط الييكمية الييئة المحمية: 

 تحدده لجنة االنتخابات المركزيةالمعتمدة حسب األصول، وفي حال عدم توفر ذلك تكون وفقا لما 

 (.2014)زبدة، 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 

 التوافق النفسي 2.1

 توطئة

غمب الدراسات اإلنسانية. أكما في  ية واليامة في عمم النفسموضوع التوافق من المواضيع األساس ديع

عمى  ومؤشراً  يعتبر دليالً  وواألبحاث، فيلالىتمام في العديد من الدراسات فقد كان وما زال محورا ً 

نسان يمر بعدة مراحل لمنمو اإلن إضطرابات والمشاكل النفسية، حيث الصحة النفسية والسالمة من اال

من مرحمة الطفولة  ام بأدوار اجتماعية ونفسية معينة بدءاً وكل مرحمة تتطمب من الفرد القي ،في حياتو

مستمرا في  ة والنضج. وىذا ما يستوجب تعديالً بمرحمة المراىق مروراً  ،بمرحمة الشيخوخة المبكرة وانتياءً 

سموكو وتغييره حسب متطمبات المرحمة ليصل لحالة التوافق التي تمكنو من العيش بسالم داخمي مع 

 (.1992)المغربي،  اعي وأداء أدواره بكفاءة وفاعميةمحيطو االجتم كما ىو مع ،نفسو
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 معنى التوافق لغةً 

 ن وافقو موافقة واتفق معو توافقاورد في لسان العرب ان التوافق مأخوذ من وفق الشيء أي الءمو، وم

 (.1988،ى)االنصار 

ويتجنب الشذوذ في  لجماعة،ا وكيسمك المرء سم أنن التوافق في الفمسفة ىو أوجاء في معجم الوسيط 

 (.1984المغة العربية،)معجم  الخمق والسموك

 وردت تعريفات متباينة لمتوافق النفسي منيا

وقد استخدم  ،في العموم النفسية واالجتماعية يعد التوافق النفسي من أكثر المصطمحات استخداماً 

 مظاىر الصحة النفسية.من  ومظيراً  ،)التكيف، التأقمم، االنسجام(:مثل  ،بمعاني مختمفة

( وقد استخدم Adaptationالتوافق مفيوم مستمد من عمم البيولوجي واستخدم تحت مفيوم التكيف )

حيث يعني التآلف واالنسجام. ( Adjustmentىذا المفيوم في المجال النفسي تحت مصطمح التوافق )

 .(2001اليمة، )عبد

 التوافقتعريفات 

عممية ديناميكية مستمرة يستيدف بيا الشخص تعديل سموكو ليحدث التوافق  ( ان1972يرى مرسي ) 

 اجتماعية. أمثقافية  أمانت ىذه البيئة طبيعية ك أ عالقة أكثر توافقا مع بيئتو سواءً 

التوافق ىو "األسموب الذي بواسطتو يصبح الفرد أكثر كفاءة في عالقتو  إن (1984ويقرر المميجي )

ذا اصطدمت رغبات ا لفرد مع المجتمع مما يؤدي الى خمق عقبات في سبيل إرضاء مع بيئتو وا 

 عميو  ،جل استعادة االنسجام مع غيره من االفراد أ فان الفرد من ،دوافعو

اما باتباع التقاليد والخضوع لاللتزامات االجتماعية او يغير من عاداتو واتجاىاتو و  سموكو،ن يعدل من أ

 ليوائم الجماعة التي يعيش فييا.
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وبيئتو تبدو في قدرتو عمى م واالنسجام بين الفرد ؤ التوافق ىو "حالة التوا أن (1973اجح )ويرى ر 

 إزاء مطالب البيئة المادية واالجتماعية". مرضياً  غمب حاجاتو، وتصرفو تصرفاً أإرضاء 

التوافق ىو "عممية دينامية مستمرة تتناول السموك والبيئة )الطبيعية أن ( 1997كما يرى زىران )

شباع حاجات إ وىذا التوازن يتضمن ،حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئتوجتماعية( بالتغير والتعديل واال

 الفرد وتحقيق متطمبات البيئة".

ومن المالحظ أن كثيرا من الباحثين يوحدون بين الصحة النفسية وحسن التوافق ويرون أن دراسة 

فمقد  النفسية،م التوافق مؤشرا الختالل الصحة ىي إالدراسة لمتوافق وأن حاالت عد النفسية ماالصحة 

 (1974،عًرف الدسوقى عمم النفس عمى أنو عمم دراسة التوافق )الدسوقى 

 الفرق بين التكيف والتوافق

إذ يشمل عالقة  ،(Adjustment( مفيوم أشمل وأعم من مفيوم التوافق )Adaptationإن التكيف )

يئة المادية واالجتماعية المحيطة بو، أما التوافق فيقتصر عمى كل من االنسان والحيوان والنبات مع الب

 .(2014 ،)الجبورى والجبورى بين أفراد المجتمع اإلنساني فقط التفاعل

كل إنسان متوافق ىو بالضرورة متكيف في الموقف الذي حصل فيو التوافق، ولكن ليس كل إنسان ف

رضاء لمموقف الذي تكيف لو. فقد تجد إنساناً  ،اتلمحاج ما لم يتضمن التكيف إشباعاً  متكيف متوافقاً   وا 

 لمموقف الذي تكيف لو، إذاً  ولكن في الوقت نفسو ىو غير متوافق، ألن تكيفو لم يصاحبو رضاً  متكيفاً 

 (.2014كريم،  )الجبوري عمي، والجبوري لتوافق ىو غير التكيففا

 التوافق وعالقتو بالصحة النفسية 

إلى حد الترادف بين مصطمح التوافق والصحة النفسية ولعل السبب في رتباط كبير قد يصل ىناك ا

يتوافق توافقا جيدا لمواقف بيئتو والعالقات الشخصية يعد دليال لتمتعو  الذيذلك يرجع إلى أن الشخص 

 .(1992 ،فعبد المطيبصحة نفسية جيدة )
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  الحاجات والتوافق

 Maslowتصنيف ماسمو لمحاجات 

أبرز من تحدث عن الحاجات النفسية وأىمية إشباعيا من أحداث  Maslow))ماسمو يعد أبراىام 

ن ىذه الحاجات تتكون من سبعة مستويات تتدرج بشكل ىرمي، تشكل الحاجات إالتوافق، حيث 

الفسيولوجية قاعدة اليرم وتتدرج بقية الحاجات باالرتفاع حتى تصل إلى قمة اليرم، حيث توجد حاجة 

وترتيب ىذه الحاجات في اليرم يعكس األىمية النسبية لمحاجة بالنسبة لمفرد.  ،اإلنسان لتحقيق الذات

 ( يوضح ذلك.1والمخطط )

 (1مخطط )

 التنظيم اليرمي لمحاجات الذي وضعو أبراىام ماسمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حاجات تحقيق 

 الذات

 

ادراك 
 الكوامن

 

 

 

  الحاجات المعرفية  

 

 –النظام  –االتساق
 الجمال

 حاجات االحترام )اإلنجاز،القبول،الكفاءة(

 

 الحاجات الجمالية االكتشاف  –الفيم 

 االعتراف  –االقرار  –الكفاءة 

 

 نتماء(اال – التقبل – االنتساب)الحبحاجات 

 )الطمأنينة، األمان، غياب(حاجات األمن
  

 

 األمن األخطار  –الشعور باألمان 

 جوع، العطش، اليواء، النوم()ال الحاجات الفسيولوجية

 

 الماء  –اليواء  –الجنس  –العطش  –الجوع 
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ويرى ماسمو أن الشخص المتوافق ىو الذي يستطيع إشباع  ،وىذه الحاجات تثير سموك كل فرد وتوجيو

 و حسب أولوياتيا.حاجات

أما سوء التوافق يحدث نتيجة عدم إشباع أي حاجة في سمم الحاجات مما يؤدي إلى توقف تطور 

مما يؤدي  ،عن حدوث اضطرابات نفسية وسموكية مختمفة فضالً  ،الشخصية عند مستوى تمك الحاجة

 . (2004،حسينو  )العمي من ثم يؤدي ذلك إلى سوء التوافقو  ،إلى عدم الوصول إلى تحقيق الذات

 

 خصائص عممية التوافق

 ىي: ،لمتوافق يمكن استخالص مجموعة من الخصائص

 التوافق عممية كمية .1

وىي تصمح  ،وكل  موحد في عالقتو بالبيئة متكاممةوىذا يعني ضرورة النظر لإلنسان باعتباره شخصية 

كذلك يصدق التوافق عمى كل المجاالت المختمفة في حياة الفرد وليس عمى مجال جزئي من حياتو. 

والرضا  ،عمى المظاىر والمسالك الخارجية لمفرد لحياتو الداخمية وتجاربو الشعورية من حيث االستمتاع

 (.1992)المغربي،عمل والزواج والعالقات اإلنسانيةوعن العالم في الدراسة وال ،عن نفسو

 

 التوافق عممية ارتقائية تطورية .2

ال بالرجوع إلى مرحمة النمو التي يعيشيا الفرد، فالراشد يعيد توازنو إن التوافق ال يمكن التعرف عميو إ

ما لو ثبت وتوقف عند أ ،ل المراحل النمائية السابقةك بأسموبوويتخطى مع البيئة بأسموب الراشدين 

يعني  اسابقة، وىذمرحمة من المراحل النمائية السابقة فإن ذلك يعني سوء التوافق ونكوص إلى مرحمة 

 .(2000)الطويل،  ال توافقياً  قد يعد سموكاً  ةك المتوافق في مرحمة من نمو سابقو السمأن 
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 التوافق عممية نسبية .3

نو  ،باختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية تمفيخ إذ ،لتوافق أنو مسألة نسبيةفمن خصائص ا وا 

فالحياة ما ىي  ،تعددةومن ثم يمكن القول بأن لمتوافق مستويات م ،يتوقف عمى عاممي الزمان والمكان

لمواقف حينما  توعديل سموكو وتغيير أنماطو استجابإال سمسمة من عمميات التوافق. فالكائن يقوم بت

والفرد السوي ىو الذي يتصف بالمرونة والقدرة عمى تغيير استجابتو حتى  ،إشباعاً بحاجة تتطمب  يحس

)األغا،  سموك توافقي مع تمك المواقفطريق لإلشباع عن  المتغيرة، ويصلتالئم المواقف البيئية 

1989). 

 التوافق عممية وظيفية .4

تحقيق و أمى وظيفة إعادة االتزان نو ينطوي عإف مرضياً  أم اً كان سويأ ن التوافق سواءً أوقصد بو 

صراع القوى بين الذات والموضوع. فاإلنسان شعاره الدائم أنا موجود في  منالناشئ  ،االتزان من جديد

يق نما تحقا  و  ،ن التوافق ليس مجرد خفض لمتوترإوالمرض، التوافق وسوء التوافق.  ةحالتي الصح

 (.1992)المغربي،  لقيمة الذات ولموجود اإلنساني

 التوافق عممية ديناميكية .5

و تمك النتائج التي يتمخض عنيا صراع أن التوافق يمثل المحصمة أوالديناميكية تعني في أساسيا 

اتي واآلخر بيئي، وبعض القوى الذاتية فطري، والبعض اآلخر مكتسب، القوى المختمفة بعضيا ذ

حصمة والتوافق ىو الم ،خر قيمي وبعضيا اجتماعيوالقوى البيئية كذلك بعضيا مادي وبعضيا اال  

فالتوافق عممية مستمرة مدى الحياة ال تحدث مرة  (.1996)دمنيوري،  النيائية لكل القوى السابقة

 بل تستمر طول الحياة.واحدة وبصفة نيائية 
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 وظائف عمميات التوافق

 والسموك، وعمين يقابل ذلك بتغيير وتعديل في أيئة المحيطة بالفرد، ينبغي عميو الب فيعند أي تغيير  

فالتوافق يتضمن المرونة في  ،جديدة إلشباع رغباتو ألي تغيير في الظروف المحيطة أن يجد طرقاً 

 منيا: ،عدة عوامل تؤثر في عممية التوافقمواجية الظروف البيئية، وىناك 

 

 اشباع الحاجات األولية1.

ىي وظيفة حيوية تعمل عمى بقاء الفرد حيث ترتبط بالتكوين الفسيولوجي لو، مثل الحاجة إلى الطعام 

مستوى  إنشباعيا ضروري لمحياة، حيث إلمسكن والجنس والنوم، وىي حاجات والشراب والممبس وا

وكمما زاد التوتر  ،مؤشر لعممية التوافق، فإذا لم تشبع فإن الفرد يعاني من التوتر شباع ىذه الحاجاتإ

 (.2003)الحجار،  ى الوصول إلى التوافق الحسنبالتالي تضعف قدرة الفرد عم االنفعالي،يقل االتزان 

 إشباع الحاجات الثانوية.2

شئة االجتماعية، كما أنيا تنظم إشباع وىي التي يكتسبيا الفرد ويتعمميا من البيئة ويتأثر بنوعية التن

وىذه الحاجات  ،من، واالستقرار والمحبة والنجاحالحاجات البيولوجية وتضبطيا مثل الحاجة إلى اال

لى أن يشبعيا. فيي تولد إبيا  النفسية ضرورية لمفرد ليكتمل توازنو ونضجو النفسي، حيث يظل مدفوعاً 

حاجات ممحة ذات استمرارية  باعتبارىاشباعيا إمحاولة لى إيو حالة من التوتر النفسي تدفعو لد

 (.2006)منصور،  وتواصل

 التقبل والرضا عن الذات.3

تجاه العمل لمفرد  ىم العوامل التي تؤثر في سموك الفرد، فالرضا عن الذات يكون دافعاً أمن  تعد

د الذي ال يتقبل نفسو وال اتو، والفر في مجاالت تتفق مع قدراتو وامكانوالتوافق مع اآلخرين واالنجاز 
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ويشعر خالليا بالفشل وعدم التوافق النفسي  ،اإلحباطيةلممواقف  يشعر بالرضا يكون معرضاً 

 (.2001)عطية،  و العدوانأنطواء لى االإويدفعو ذلك  ،واالجتماعي

 ع المجتمع ومسايرة قيمو ومعاييرهالتكيف م.4

ذلك يتضمن السعادة مع اآلخرين واإللتزام  ( أن1998مع المجنمع يرى زىران ) التوافقلتحقيق 

قواعد الضبط اإلجتماعى وتقبل التغيير  اإلجتماعية )اإللتزام بيا( بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير

 (.2003 ،اإلجتماعى )عوض

 تحقيق الصحة النفسية.5

فع الشخصية وعميو مواجية الرغبات والدوا ،ن االنسان يتعرض لضغوط وصراعات داخمية وخارجيةإ

 اإليجابي.المعارضة مع البيئة المحيطة بو من أجل استمرار التوازن النفسي لديو، أي تحقيق التوافق 

ن الفرد المتوافق ىو الذي يتمتع بصحة نفسية، والصحة النفسية ىي محصمة أويرى عمماء النفس 

 . (2010)مقبل،  نجاز عمميات التوافقإ

 عوائق التوافق

 (.1984كن أن تؤثر سمبا عمى التوافق، منيا )عودة ومرسى،ىناك عدة عوائق يم

ويقصد بيا العاىات والتشوىات الجسمية ونقص الحواس التي تحول بين الفرد  العوائق الجسمية: .1

فضعف القمب وضعف البنية قد يعوق الفرد عن المشاركة في بعض األنشطة وتكوين  ،وأىدافو

 أصدقاء.

و ضعف في القدرات العقمية والميارات أ ،الذكاء االجتماعي ويقصد بيا نقص العوائق النفسية: .2

التي تعوق عن تحقيق األىداف والصراع النفسي الذي  ،و خمل في نمو الشخصيةأ ،النفسية والحركية

 وعدم القدرة عمى المفاضمة بين األشياء في الوقت المناسب. ،ينشأ عن تناقض وتعارض األىداف
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فر اإلمكانات المادية وىذا يعتبر اويقصد بيا نقص المال وعدم تو  العوائق المادية االقتصادية: .3

 وقد يسبب ليم الشعور باإلحباط. ،من الناس من تحقيق أىدافيم في الحياة اً كبيرا يمنع كثير  اً عائقً 

ويقصد بيا القيود التي يفرضيا المجتمع عمى عاداتو وتقاليده وقوانينو لضبط  العوائق االجتماعية: .4

 م العالقات. السموك وتنظي

 

 أبعاد التوافق 2.1.2

فــ)التوافق  ،بعاد التوافق مرتبطة مع بعضيا البعض ومتداخمة بشكل يصعب الفصل بينياأن إ

التوافق  –التوافق الميني  –التوافق االقتصادي  –التوافق األسري  –التوافق االجتماعي  –الشخصي 

 ن نستدل عميو من خالليا.أويمكن  ،ق العامبعاد لمتوافأالتوافق االنفعالي( جميعيا  –الزواجي 

ولية ألشباع الدوافع والحاجات الداخمية واا  ويتضمن السعادة، والرضا عن النفس، و  التوافق الشخصي:

الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة، ويعبر عن "سمم داخمي" حيث يقل الصراع 

 .(1997نمو في المراحل المتتابعة )زىران، ويتضمن كذلك التوافق لمطالب ال ،الداخمي

األبناء( عمى نحو  -األم –وىو تمك العالقات االجتماعية التي تقوم بين )األب التوافق األسري:  -

 .(1987سرة )عبد الحميد، األيحقق التوازن داخل 

ية يحدث و االنخفاض في سمم القدرات االقتصادأن التغير المفاجئ باالرتفاع إالتوافق االقتصادي:  -

ن االنخفاض يتطمب من الفرد تكوين ألفي أساليب توافق الشخصية مع المجتمع، ذلك  اضطراباً 

لى إن الناس ال يستطيعون النكوص أن من طبيعة الحاجات المكتسبة إ اعادات ورغبات جديدة. كم

 عوراً ن يعانوا شأكثر بدائية من تمك التي يعيشون عمى مستواىا دون أطريق العيش التي تعتبر 

ن أوبذلك، تمنع بعض الحاجات من .  بالحرمان، بينما االرتفاع ال يقتضي من الفرد ىذا وال يتطمبو

و اإلحباط، وذلك عن أبالغ األىمية في تحديد شعور الفرد بالرضا  شباع دوراً إلتشبع، ويمعب حد ا
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ذا غمب عمى إع، فشباإلشباع وتمك التي لم تمق اإلطريق تحديد النسبة بين الحاجات التي لقيت ا

الشخص الشعور بالحرمان واإلحباط فذلك نتيجة لكون حد االشباع منخفضا، أما إذا غمب عميو 

الشعور بالرضا، فذلك نتيجة لكون حد االشباع عنده مرتفعا، وليذا يتحقق التوافق االقتصادي الذي 

 (.2006يتمثل بشعور الفرد بالرضا )يحيى، 

دة الزوجية، والرضا الزواجي، واالستعداد لمحياة الزوجية، والدخول يتضمن السعا التوافق الزواجي: -

فييا، والحب المتبادل بن الزوجين، واالشباع الجنسي، وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، والقدرة عمى 

 (.2004حل مشكالتيا، واالستقرار الزواجي )عمي، 

السعادة مع اآلخرين وااللتزام يعرف التوافق االجتماعي بانو الشعور بالتوافق االجتماعي:  -

كما  ،خرين في المجتمعآلبأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية والضبط االجتماعي وتقبل ا

 ( 2011)حسين،  منيا ،أنو يتأثر بعدة اعتبارات

 خرين.إدراك الفرد لحقوق اآل .1

 تسامح الفرد مع الجماعة. .2

 سموكيات الفرد مع الجماعة. .3

 ولية االجتماعية.الشعور بالمسؤ  .4

 خرين.آلالقبول االجتماعي والتكيف مع ا .5

 يجابية في نشاطات المجتمع المختمفة.إلالمساىمة الفاعمة وا .6

 ن تكون الطموحات مناسبة لمستوى القدرات.أو  ،التعاون والتكامل مع الفريق الواحد .7

حقيق التالؤم بينو وبين البيئة المستمرة التي يقوم بيا الفرد لت كيةىو العممية الديناميالتوافق الميني:  -

(. 1996ىذا التالؤم )عوض،  والمحافظة عمىالمينة،  راالجتماعية، واختياالمادية  والبيئة المينية،
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 ،والدخول فييا ،والتدرب ليا ،واالستعداد ليا عمى أكمل وجو ،االختيار المناسب لممينة ويتضمن أيضاً 

 .(1982والنجاح )زىران،  ،لرضاوالشعور با ،واإلنتاج ،والكفاءة ،واالنجاز

حاسيس أعن  ىو الرضا عن الذات، بمعنى تقبل الفرد لذاتو ولحياتو، بعيداً التوافق االنفعالي:  -

 (.2004المرارة والندم )عالء الدين، 

 أساليب التوافق

 يقوم األفراد بانتياج مجموعة من الطرق واألساليب في مواجية االحباطات والضغوط النفسية التي قد

يمارسيا  أنماط التوافق التي 1996كاميرون،  وقد صن ف يتعرضون ليا من أجل تحقيق التوافق النفسي

 (:2002 ،)برغوث جل تحقيق التوافق النفسي كما يميفراد من أألا

 لى حل.إالسيطرة عمى الموقف والوصول  .1

 تجنب الموقف. .2

 و المراوغة.أتطويق الموقف  .3

 و تجاىمو.أاليروب من الموقف  .4

 المعاناة من الخوف.ور بالتيديد و الشع .5

 النظريات المفسرة لمتوافق 2.1.3

 ،نسانإلفة ونظرة المدرسة النفسية حول الفمسيختمف مفيوم التوافق باختالف االتجاه النفسي تبعا ً 

ة من المدارس واالتجاىات والشخصية والحياة. وفيما يمي سوف نعرض لمفيوم التوافق لدى مجموع

 . (1993 النفسية  )السندي،
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 نظرية التحميل النفسي أ.

 

ن الفرد ال يعي األسباب أكون ال شعورية، أي ن عممية التوافق النفسي غالبا ما تأ ""Freudيرى فرويد 

ضرورية لميو شباع المتطمبات الإ، فالشخص المتوافق ىو من يستطيع الحقيقية لكثير من سموكياتو

شكال سوء أعبارة عن شكل من  إلالعصاب والذىان ما ىما ا نأويرى فرويد  ،عياً بوسائل مقبولة اجتما

ن السمات األساسية لمشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في ثالث أ التوافق، ويقرر

 . (1993)عبد المطيف،  القدرة عمى الحب و القدرة عمى العمل، و ىي: قوة األنا، ،سمات

(.)واألنا ego( )واألنا IDكون من ثالث أجيزة نفسية ىي )اليو ( أن الشخصية تتFreudويرى فرويد )

( والبد أن تعمل ىذه األجيزة جميعيا في تعاون فيما بينيا لكي تحقق التوازن  super egoاألعمى 

واإلستقرار النفسي لمفرد واألنا القوية ىي التي نمت نموا سميما وىي التي تستطيع التوافق بين األجيزة 

 (1982،س النفسية )عبا

 

 ب. النظرية السموكية:

لتعمم، وقد ىو عممية ا مات األساسية تدور حول محور رئيستقوم النظرية السموكية عمى عدد من المسم

في نظريتيم، والشخصية  بر العادة بمثابة المفيوم األساسوتعت ،استجابة( – مثيرليو بنظرية )إيشار 

يحدد سموك الفرد ويميز شخصية فرد من غيره، ىي تنظيم معين من العادات والتنظيم ىو الذي 

ن ألى إالبيئة، وتشير النظرية السموكية والسموك اإليجابي ىو سموك مكتسب نتيجة تعمم عادات من 

لى اكتساب الفرد إبالصحة النفسية التي تؤدي  الفرد الذي يتمتع بالعممية التوافقية اإليجابية يتمتع أيضاً 

ف التي تحتاج إلى اتخاذ خرين، وعمى مواجية المواقآله في معاممة اسبة، وفعالة تساعدعادات منا

 . (1981)عبد الغفار،  القرارات
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 النظرية اإلنسانية:  د.

ن أوالسموكية، فأصحابيا أجمعوا عمى قامت ىذه النظرية مخالفة آلراء كل من المدرسة التحميمية 

افق ن التو أل والتواصل والحرية، وىم يرون اعنسان يتميز عن باقي الكائنات الحية باإلبداع والتفإلا

ن يشبع الحاجات األولية والفسيولوجية يفسح المجال أنسان إلذا استطاع اا  يرتبط بتحقيق المرء لذاتو، و 

عمى مستويات االشباع أال تحقيق الذات، ويرى ألى إوصول لممستوى الذي يميو حتى يصل لو لم

 ،دراك الدقيق لمواقعإلوا ،خرينآلئية، وتقبل الذات واتصف بالتمقان الشخص المتوافق يأ "ماسمو"

 ،رقى الدوافع اإلنسانيةأن تحقيق الذات ىو أو  ،خرينآلوقدرتو عمى إقامة العالقات مع ا ،واالستقالل

 . (1991)عسكر، والفرحان،  ن لذواتيم يمثمون الشخصية السويةن األشخاص المحققيأو 

جية وبين الفرد ومجتمعو،  متع بالتوازن بين الفرد وذاتو منن الشخصية المتوافقة ىي التي تتأوبما 

ن ىذه المشاعر تتشكل ضمن أفال بد من اإلشارة الى  ،لى قبول الذات والرضا االجتماعيإإضافة 

 يمكن الحكم عمى الفرد من فييا، وال ويعتبر كل من الوراثة والبيئة جانباً  ،محددات تتكامل فيما بينيا

 (.2006)وافي،  األخرىإلى الجوانب  دون النظر معين و اتجاهأجانب 

 وىي:ويرى روجرز أن لمتوافق النفسي معايير تكمن في ثالث نقاط أساسية 

 بالحرية.اإلحساس -

 الخبرة.اإلنفتاح عمى -

 (1990 المطيف،)عبد  الذاتية.الثقة بالمشاعر -

 

 النظرية المعرفية 

عرفة اإلنسان لذاتو وقدراتو والتوافق معيا حسب عبر م التوافق يأتي أن يرى أصحاب ىذه المدرسة

ن كل فرد يمتمك القدرة عمى التوافق و  المتاحة،إمكانياتو   ألبرت)أكد فقد  وعمى ىذا األساس الذاتي،ا 
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يعتبر مصدرا  الت وأنميم المرضى النفسيين كيف يغيرون تفكيرىم في حل المشكعمى أىمية تع (أليس

ىذه غير المنطقية وأن يساعده عمى أن يستقيم تفكيره حتى  لو كيف أنوأن يبين  ،الضطرابو اإلنفعالى

 (1991 سمارة،يصبح الحديث الذاتي لديو أكبر منطقية وأكبر فعالية )

 

 التوافق من المنظور اإلسالمي

إن الدين اإلسالمي كثيرا ما يكون وسيمة لتحقيق اإليمان والتوافق النفسي وىو إيمان وأخالق وعمل 

لى المحبة والسبيل القويم إلى القناعة والطمصالح وىو ا وقد  ،أنينة والسعادة لطريق إلى سيطرة العقل وا 

أجمع الكثير من العمماء المسممون عمى أن الخطأ ىو في الذنب واأللم الذي يقع فيو اإلنسان نتيجة ما 

د التستطيع اإلسالمي يوفر األمن النفسي الذي قوديننا  ،ارتكبو من أعمال سيئة وغير محمودة 

وقد كتب وحمل وألف الكثير من األطباء والعمماء المسممون  ،أساليب عمم النفس المعاصر أن توفره 

أمثال الكندى والفارابي والرازي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن النفيس  ،في مجال السعادة النفسية 

 :لباحث .ومن مظاىر التوافق النفسي في اإلسالم كما يستنتجيا اوغيرىم 

كتب اهلل لنا ىو موالنا وعمى اهلل فميتوكل المؤمنون  "قل لن يصيبنا إآلما تعالى:قال  :بالقدر اإليمان.1

" وىنا ينبغى أن يفسر ىذا القول دومًا بصفة إيجابية كحث عمى قبول المصائب بصدر رحب دون 

موك العدوانى المعاكس أو إلى الس دون اإللتجاءأو  اإللتجاء إلى مظاىر اليأس والوىن واإلنييار

 عقباىا.التيجمات المفرطة التى ال يحمد 

ختيار وىنا تتجمى حرية الفرد في ا بصيرة،"بل اإلنسان عمى نفسو  تعالى:قال  :االختيار وليةمسؤ .2

 المعاصرة.مواقفو وسموكو بكل دراية وىو ىدف عديد من العالجات النفسية 

حيو ى اهلل الممك الحق والتعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك و " فتعالتعالى:قال اهلل  :العمم طمب.3 

 واإلرشاد.ويضمن ذالك قابمية المؤمن لمتوعية  ،زدني عمما " وقل رب  
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مع الصادقين " والصدق فضيمة ىامة جدا  ااهلل وكونو  ااتقو  ا"يا أييا الذين آمنو تعالى:قال  :الصدق. 4

 .بعيديرتكز عمييا التوافق النفسي إلى حد 

الحسنة وال السيئة ادفع بالتي ىي أحسن فإذا الذي بينك وبينو  تستويقال اهلل تعالى "وال  :.التسامح5

 اإلرتياح.عداوة كأنو ولي حميم " والتسامح من الفضائل اليامة لتوافق النفس ونيل 

رحموا من في األرض يرحمكم من في ايرحميم الرحمن  احمون" الر  اهلل:قال رسول  :الرحمة.6

 وىذه الخصال الحميدة ليا دور كبير في سموك الفرد والتوافق النفسي. "،السماء

وىي من أفضل الخصال البشرية التي تنيى عن التناطح العنيف نحو تحقيق السعادة  :.القناعة7

 الغير،ضطرابات النفسية الناجمة عن الحقد والغيرة وكراىية وىي تعالج اال ليا،ية التي الحد الماد

 مة.عابصفة 

استعينوا بالصبر والصالة إن اهلل مع الصابرين .... وبشر  االذين آمنو  "ياأييا: قال تعالى الصبر.8

 الصابرين " حيث يساعد الصبر عمى التحكم بالنفس والوصول التوافق النفسي.

ن "إ وقال:" المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف " قال رسول اهلل  والصحة:القوة .9

 (.     2009  ،)ابو سكران  اهلل لم يضع داء إال وضع لو دواء " 
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 الييئات المحمية 

 مفيوم الحكم المحمي

نيا في كوتختمف المسميات بين الدول ول ،في معظم الدول معتمداً  إدارياً  أصبح الحكم المحمي أسموباً 

مع شراك المجتا  م وتفويض السمطات و في إدارة الحكلى نوع من الالمركزية اإلدارية إالنياية تشير 

فإن مفيوم الحكم  ،وحسب دراسة صدرت عن وزارة الحكم المحمي .المحمي في صنع القرار وتنفيذه

المفيوم يشمل فإن ىذا  ،المحمي ىو: "صناعة عمل جماعي، وتنفيذه عمى المستوى المحمي". بالتالي

 كافة قطاعات المجتمع ا التعريف، ودخولمشاركة في ىذذ يتجو إلبراز دور الإكل قطاعات المجتمع 

ينيا وبين الدولة وباقي فيو، وىو نتيجة لتفاعالت ىذه المشاركة، وتحديد األطر التي تتم فييا العالقة ب

 (.2005)األعرج،  القطاعات

  (2009 ،ىي )وزارة الحكم المحمي ،رئيسةأمور  ةيتمخص دور الحكم المحمي في ثالثو 

 وىي أساس التنمية السياسية لممجتمع. ،مثيل الديموقراطيالمشاركة الشعبية والت .1

 تأمين الخدمات، ومشاركة المواطنين والحكومة وتوزيع السمطة ما بين المواطنين والحكومة. .2

 لدولة. قيادة عممية التنمية المحمية بما ال يتعارض مع توجييات اإلقميم وا .3

ات ومؤسسات الحكم المحمي والدفاع عنيا خالل قامت السمطة الوطنية الفمسطينية باالىتمام بييئوقد 

لتكون قادرة عمى القيام بدورىا في بناء الدولة، فقامت السمطة الوطنية الفمسطينية  ،السنوات الماضية

من خالل  ومالياً  وتنظيمياً  وتعمل عمى تطويرىا إدارياً  ،بتأسيس وزارة الحكم المحمي 1994في العام 

 ،عطائيا المزيد من االختصاصات والصالحياتا  و  ،مقراطية والالمركزيةالعمل عمى ترسيخ األسس الدي

ىذا مع وجود أنظمة ولوائح تعتبر كمرجع يحكم وينظم عمل مؤسسات الحكم المحمي. وتم اإلقرار 

 (.2006)أبو سمرة،  انون االنتخابات لمييئات المحميةوالمصادقة عمى قانون الييئات المحمية وق
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 الفمسطينية عدد الييئات المحمية

إلى  2003ن عدد الييئات المحمية وصمت عام أالحكم المحمي، تبين في دراسة صادرة عن وزارة 

( ىيئة محمية مكونة من: بمدية، مجمس قروي، ولجنة مشاريع )لجنة المشاريع ىي التي تمثل 503)

الديمومة والتطوير منيا ال يممك عوامل  وكثيراً  ،التجمعات الصغيرة في مناطق الضفة الغربية وغزة(

وبناًء عمى عديد من التوصيات من وزارة  السكان.فر اإلمكانات الذاتية والفنية وقمة عدد ابسبب عدم تو 

فقد اتخذ المجمس الفمسطيني بتخفيض عدد من الييئات وخاصة الصغيرة منيا ودمجيا  ،الحكم المحمي

وبذلك أصبح العدد النيائي لمييئات  ،( ىيئة23وبمغ عددىا ) ،في حدود الييئات المحمية الكبيرة

عدد  كافة، وقد بمغ المحافظات( ىيئة محمية موزعة عمى 484)ىو  2008المحمية لغاية عام 

 (.2008)الخاروف،  موزعة عمى المحافظات ( مجمساً 75) 2008المجالس المشتركة لغاية 
 

  اختصاصات الييئات المحمية

المحمية الشخصية المعنوية، وىذه الشخصية تعطى لمييئة حسب قانون الييئات المحمية تمنح الييئة 

 (:2008 ،)راضي أىميا: ،المحمية الكثير من السمات

ذمتيا  : حيث تستطيع االحتفاظ بإيراداتيا وليا ميزانية مستقمة، كما أنالذمة المالية المستقمة -

 فراد العاممين فييا.ألالمالية مستقمة عن ذمة ا

 تمكن الييئة المحمية من اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات.: بحيث األىمية القانونية -

 : وىو حق مقاضاة الغير ومقاضاتيا.حق التقاضي -

عامة، ولكن  أمواليا أمواالً  دمن السمطة. وتع موطن وعنوان مستقل، كما تمارس جانباً  أيضا لياويكون 

 الدولة.لتام عن المعنوية ال تعطي لمييئة االستقال ل ا أن الشخصيةلى إيجدر اإلشارة 
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 ( 2013،)مسعود م بيا الييئات المحمية في فمسطيناألعمال التي تقو 

 تخطيط البمدة وشوارعيا. -

 مراقبة المباني ومنح رخص البناء. -

 تزويد المياه والكيرباء. -

 تنفيذ مشاريع المجاري. -

 مراقبة األسواق وتنظيميا. -

 ترخيص الحرف والصناعات. -

 الرقابة عمييا.الحفاظ عمى النظافة العامة و  -

 الحفاظ عمى الصحة العامة والرقابة عمييا. -

 (.15المادة ) 1977م عمال التي نص عمييا قانون الييئات المحمية لعاألن اوغيرىا م
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 الدراسات السابقة 2.2

 

ن ىذه الدراسة تعتبر األولى من نوعيا التي تتطرق أتبين  ،والدراسات السابقة ياتبعد الرجوع لألدب

  لمعاممين.

وذلك  ،التوافق النفسي المحمية لموضوعالعاممين في الييئات لم يجد الباحث دراسات سابقة تتحدث عن 

لدى العاممين في الييئات ن ىذه الدراسة تعتبر األولى من نوعيا التي تتحدث عن التوافق النفسي أل

 حسب عمم الباح المحمية

 

 ( 2005دراسة عسمية )

 "معوقات التوافق النفسي لدى المعممين بمحافظات الشمال "ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

معممة واستخدم الباحث مقياس  75معمم و 75معمم ومعممة منيم  150)وتكونت عينة الدراسة من )

وأظيرت النتائج أن أكثر معوقات التوافق إنتشارا بين  الباحث،التوافق الشخصي واإلجتماعي من إعداد 

قتصادية وأن اإلناث من المعممين أكثر توافقا من الذكور في جميع  المعممين ىي معوقات مادية وا 

 ككل.أبعاد التوافق 

 

 (2000وىدفت دراسة خميقة )

إلى التعرف عمى "بعض مشكالت صراع الدور لدى المرأة الفطرية العاممة وعالقتو بالتوافق النفسي 

غير عاممة وأوالدىن واستخدمت الباحثة ( إمرة عاممة / 402وتكونت عينة الدراسة من ) ،لألم واألوالد"

مقياس مشكالت صراع الدور لدى المرأة العاممة ومقياس التوافق النفسي  ،عدة مقاييس من إعدادىا 

المرأة وأظيرت النتائج أنو توجد فروق ذات داللة بين متوسطات الدرجات التي تحصل عمييا  ،لألم 
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فسي لألم وبين متوسطات الدرجات التي تحصل عمييا العاممة األكثر صراعا عمى مقباس التوافق الن

 نظيراتيا المرأة العاممة األكثر صراعا عمى نفس المقياس لصالح أفراد المجموعة الثانية . 

 

 (2004دراسة عالء الدين )

ىدفت دراسة التوافق النفسي لممتقاعدين من كبار السن األردنيين العاممين وغير العاممين من كال 

ى الكشف عن التوافق النفسي مع حدث التقاعد لدى كبار السن األردنيين العاممين وغير الجنسين ال

وطبق الباحث مقياس  اناثإ( 40و ) ا( ذكور 60( فرد )100من ) العاممين من الجنسين. وتكونت العينة

 بين حصائياً إوجود فروق دالة  النتائج إلى ظيرتوأ ،-عداد سامية قطانإ–لمكبار  التوافق النفس

لى وجود فروق إصالح العاممين. ولم تشر النتائج المتقاعدين من العاممين والمتقاعدين غير العاممين ل

دالة في التوافق بين المتقاعدين الذكور العاممين وغير العاممين والمتقاعدات االناث )عامالت وغير 

فاعل متغيري العمل ظيرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتأو  المقياس.عامالت( عمى نفس 

 .لصالح، اإلناثوالجنس يعود لمفروق الدالة في التوافق بين المتقاعدين والمتقاعدات الذين ال يعممون 

 

 (1993دراسة رشاد )

 (87وتكونت عينة الدراسة من ) النفسي،إلى معرفة العالقة بين عمل األطفال والتوافق  الدراسة ىدفت

أظيرت النتائج إلى وجود سوء التوافق النفسي بأبعاده لدى و  يعمل،( طفال ال 87طفال عامال و)

  عاممين.األطفال العاممين مقارنة باألطفال الغير 

 

إلى التعرف عمى التوافق الشخصى واإلجتماعى لممعممات السعوديات  (1990وىدفت دراسة مشاط )

معممة من مدينة  (255تكونت عينة الدراسة من ) "،وعالقتو ببعض سمات الشخصية في مدينة جدة 
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توافق إرتباط بعض السمات الشخصية مع  منيا:وقد أظيرت الدراسة مجموعة من النتائج كان  جدة،

 إيجابيا.الشخصية 

  

 (1994دراسة الجارحى )

التعرف عمى التوافق النفسي وتقدير الذات لدى الطفل العامل وطفل المدرسة في ىدفت الدراسة إلى 

وأظيرت نتائج الدراسة إلى أن أطفال  مصر،( طفال في 150ة عمى )وتكونت عينة الدراس الريف،

  .المدارس أكثر توافقا من األطفال العاممين عمى مستوى التوافق النفسي واإلجتماعي

 

 (2008دراسة فواز بن محمد الصويط )

ية ختيار الميني لدى ضباط قاعدة الممك فيد الجو إلشف عن محددات اىدفت الدراسة الى محاولة الك

مك فيد ( ضابطا من قاعدة الم140) خالل عينة حجميا منوافق النفسي. ومدى عالقة ذلك بالت

ر التوافق النفسي باختا  يار الميني )إعداد الباحث( و مقياس محددات االخت طبقت الدراسةالجوية و 

ختيار ألبعاد محددات اأنتائج  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ال أظيرت "( و )اعداد نجاتي "د.ت

ختار الفرد مينتو عمى أساس انو كمما ألتوافق النفسي العام، وىذا يعني بعاد التوافق النفسي واأالميني و 

جتماعية إا تحققو لو ىذه المينة من مكانة يتفق مع ميولو وقدراتو ومحددات شخصيتو وموضوع م

احية توافقا من النكثر أيكون  إنوف ، لو مستوى طموح مناسب ودخل مادي اقتصادي مناسب وتحقق

 و الصحية.أسرية ألنفعالية او االجتماعية او االالنفسية سواء من الناحية ا

 

 

 



 

31 

 

 (2005) دراسة الشريف

 ىدفت الدراسة الى معرفة مستوى التوافق النفسي لمدراء المدارس وأثره عمى تسيير شؤون مدارسيم.

المسح الميداني )االستمارة المجمعة( واستخدم الباحث أسموب  ا( مدير 24وتكونت عينة الدراسة من )

، وطريقة لجمع بياناتو واستطالع وجيات نظر افراد العينة حول دافع التوافق والمقابمة الشخصية منيجاً 

النفسي واعتمد مقياس التوافق النفسي المقنن عمى البيئة الميبية من إعداد األستاذة زينب االوجمي 

دالة احصائيا بين مدراء المدارس في التوافق النفسي وتسيير وكانت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 

لمتوافق النفسي لمدراء المدارس عمى  الفاع اشؤون المدرسة وفقا لمتغير الجنس، والخبرة، وأن ىناك تأثر 

 تسيير شؤون المدرس

 

 (2010زايد ) دراسة أبو

ي لدى األطفال العاممين في ىدفت الدراسة الى التعرف عمى عالقة الرضا عن العمل بالتوافق النفس

( سنة 15-9( طفال عامال تتراوح أعمارىم ما بين )80المحافظة الوسطى. وتكونت عينة الدراسة من )

واستخدم الباحث مقياس  غزة،في منطقة دير البمح ومنطقة الزوايدة في المحافظة الوسطى بقطاع 

نو ال توجد عالقة ذات أيرت النتائج )اعداد الباحث( وأظ الرضا عن العمل ومقياس التوافق النفسي

ن ىناك عالقة ذات أوالتوافق النفسي. في حين أظيرت  داللة إحصائية في مجاالت الرضا عن العمل

 داللة إحصائية في مجال الرضا عن ظروف العمل والتوافق النفسي.

 

 (1997) دراسة حمزة

التوافق النفسي واالجتماعي لدييم، عمى معامل ذكاء األطفال العاممين و  التعرف ىدفت الدراسة الى

( طفال من الذكور يعممون في الورش الصغيرة، وعينة ضابطة من األطفال 50واشتممت الدراسة عمى )
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لى إت نتائج الدراسة ( سنة، وتوصم12-6يدرسون في مرحمة التعميم األساسي، تتراوح أعمارىم بين )

دراسة عمى متغيرات التوافق الشخصي بينما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي ال

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة الضابطة عمى متغيرات التوافق االجتماعي.

 

 (lovfii،1997وسعت دراسة لفمى )

 ( 145التعرف عمى التوافق النفسى بين العاممين ما وراء البحار " وتكونت عينة الدراسة عمى ) إلى"

 حث مقياس التوافق النفسى )إعداد الباحث( وأظيرت النتائج ما وراء البحار واستخدم البامن العاممين 

مقارنة  الصعوبات،وغالبيتيم لم يتمقى أي عالج ليذه % من العينة لدييم صعوبات نفسبة 50بأن 

ة حققوا إنجازات عالية عمى مكافح البحار،وراء  مساعدين مابالعمال الذين عمموا الول مرة كعمال 

 المريحة.جنب األفكار غير اإلكتئاب وت

 تعميق عمى الدراسات السابقة

بالرغم من اختالف الباحثين والدارسين في توجياتيم وتخصصاتيم، واختالف المجال الجغرافي ليذه 

من مع ىذه اإال أنيا تتض ،البحوث والدراسات التي تشمل بحوث أجريت في عدة دول عربية وأجنبية

تحقيق التوافق النفسي ال يحدث اال بتوافر عدة معايير. وتختمف ىذه الدراسة بتركيزىا ن أعمى  الدراسة،

األولى من  وقد تكون ،عمى التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم

 .-عمم الباحث  حسب- نوعيا في ىذا المجال

 

 لمدراسة الحالية يزأوجو التم

 ن الدراسات السابقة بما يمي:تميزت ىذه الدراسة ع 



 

36 

 

في الييئات  العاممونالتي تناولت شريحة مجتمعية ىامة وىي ، و األولى محمياً الدراسة تعد ىذه . 1

وقياس درجة التوافق  أو دراسة محمية تناولت الموضوع ذاتو جد بحثاً لم ي ن الباحث، حيث إالمحمية

 . النفسي لمعاممين في الييئات المحمية

شخصية مرتبطة فية ايموغر وتعاممت مع متغيرات د ،تغيرات فكرية مرتبطة بالتوافق النفسيتناولت م .2

 .....الخ(المسمى الوظيفي، المؤىل العممي، العمرىي: ) ،العينةبأفراد 

 

 و االستفادة من الدراسات السابقةأوج

لية من الدراسات وقد استفادت الدراسة الحا ،ابقة عمى أىمية الدراسة وموضوعياتدلل الدراسات الس

 منيا: ،السابقة في العديد من الجوانب

 . صياغة اإلطار النظري لمدراسة. 1

 وبيان أىمية الدراسة ومبررات إجرائيا. ،المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة. 2

 توجيو الباحث في تصميم أداة الدراسة.. 3 

 راسة الحالية. االستفادة من نتائج الدراسة السابقة في مناقشة نتائج الد. 4 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 الدراسةمنيج  3.1

 مجتمع الدراسة 3.2

 عينة الدراسة 3.3

 أداة الدراسة 3.4

 إجراءات الدراسة 3.5

 المستخدمة حصائيةالمعالجات اإل 3.6
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ،ومجتمعيا، منيج الدراسةوصف سميط الضوء عمى من خالل ىذه الفصل إلى ت الباحثسعى ي

 ،صدقياو ، دوات الدراسةوصفًا مفصاًل أل الباحث عطيي وفي ىذا الفصل، وطريقة اختيارىا نتياوعي

في استخالص نتائج  الباحثيا التي استخدم حصائيةوالمعالجة اإل ،وكذلك ِإجراَءات الدراسة، وثباتيا

 الدراسة وتحميميا.

 

 منيج الدراسة  3.1

 ليذه الدراسة اإلرتباطىالمنيج الوصفي  الباحثاستخدم 

 

 مجتمع الدراسة  3.2

 فقاً البالغ عددىم و و  طولكرم، محافظة في المحمية الييئاتالعاممين في مجتمع الدراسة من جميع  تكون 

 الدراسة مجتمع توزيع يبين( 1،3) رقم والجدول ،وعاممة الً عام( 901) لمصادر وزارة الحكم المحمي

في  وذلك ،المستيدف الدراسة مجتمع مثمت التي طولكرم محافظة في المحمية الييئات في عاممينال من

 .2015/2016 الجامعي لعاما
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 عينة الدراسة 3.3

اختيروا ، مر في محافظة طولك المحمية الييئات في العاممينمن  (272تكونت عينة الدراسة من )

حسب نسبة  ،عينة ممثمة لكل ىيئة محميةتيار الخ ىن الباحث سعإإذ ، العشوائية البسيطةطريقة الب

فراد عينة أو بعض الصعوبات في الوصول إلى تيالباحث واج أن الدراسة، إالمجتمع  تمثيميا في

عينة العاممين  أفرادمن األحيان لم يجد الباحث النسبة الكافية من  فكثيراً  ،الدراسة في الييئات المحمية

ما بسبب خروجيم في ميمات خارج مقر إ ،عمميم اكنجدىم في أمالييئات المحمية بسبب عدم توافى 

من المجتمع  ( تقريباً %30وقد شكمت العينة ما نسبتو ) بإجازات.بسبب خروجيم  والمحمية، أالييئة 

وفي  ،(2002كافية إلى ما ورد في )ممحم، دتعاألصمي، وقد استند الباحث بأن ىذه النسبة 

 %( من20)عدد أفراد العينة المناسب في الدراسات الوصفية  نفييا بأالذي ذكر  (1992)ممكاوي،

 دالمبحوثين، وبع( استبانة عمى 310) الباحث بتوزيعوقد قام  مجتمع يصل حجمو إلى بضع مئات.

( استبانات بسبب 8استبعد منيا ) ،( استبانة280وصمت حصيمة الجمع) ،إتمام عممية جمع البيانات

عمييا  ،التحميل اإلحصائي التي أجريي لكي تصبح عينة الدراسة عدم صالحيتيا لمتحميل اإلحصائ

افية تبعًا لمتغيراتيا ( يبين وصف عينة الدراسة وخصائصيا الديموغر 3،2( استبانة، والجدول )272)

 المستقمة.

 توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة  يبين: (1.3جدول )
 بة الوئىٌة )%(النس التكرار هستىٌبت الوتغٍر الوتغٍر

 العور

30-20 60 22.1 

40-31 69 25.4 
 52.6 143 فما فوق 41

 %100 272 المجموع

 الوؤهل العلوً

 31.6 86 توجييي فأقل

 28.3 77 دبموم

 40.1 109 بكالوريوس فاعمى

 %100 272 المجموع
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 سنىات العول

5-1 57 21.0 

6-10 66 24.3 

 54.8 149 فما فوق 11

 %100 272 مجموعال

 الوسوى الىظٍفً

 13.6 37 عامل غير مثبت

 59.6 162 موظف مثبت

 6.3 17 رئيس شعبة

 15.8 43 رئيس قسم

 4.8 13 مدير دائرة

 %100 272 المجموع
 

 الدراسة اةأد  3.4

 ،ومقاييس ،في الدراسات السابقة من أدوات ما استخدمألداة الدراسة عمى  إعداده في الباحث اعتمد

 ،صيام)ومنيا دراسة  مختمفة،لفئات عمرية وشرائح مجتمعية التوافق النفسي  تناولت فييا متغير

قسمين تكونت االستبانة من و ، (2008،)صويط، (2010، )مقبل، (2013، الشمرى) ة(، ودراس2010

 .(3.3)كما ىو موضح في الجدول 

 لرئيسةتوزيع فقرات االستبانة الرئيسة عمى أقساميا ا : ((3.2جدول 
 عذد الفقرات عنىاى القسن رقن القسن

 4 ِؼٍِٛبدػبِخ األٚي

 49 ِم١بطاٌزٛافكإٌفغٟ اٌثبٟٔ
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 السيكومترية دراسة وخصائصوال ياسلبناء مق صف تفصيميوفيما يمي و 

 ات المجتمع المختمفة فئ النفسي، لدىالتوافق  عمى عدد من المقاييس التي أعدت لقياس احثالب اطمع

 

 يوضح ىذه المقاييس من األقدم إلى األحدث:: ( 3.3ل )الجدو 

 

النفسي لفئات  بعد االطالع عمى ىذه المقاييس التي أعدت لقياس التوافق وقد الحظ الباحث        

نيا أو أ، أنيا اختمفت بحسب الفئة المستيدفة إما مختمفة،مختمفة من المجتمع ولمستويات عمرية 

إال ، بعادىافقد تعددت أ، يات ىذه المقاييسوفيما يخص محتو ، اختمفت بحسب البيئة التي طبقت فييا

إال أن الباحث في الدراسة الحالية  ،ال(، )نعمـن معظميا اتفقت من حيث تقدير درجات اإلجابة بأ

حتى يتاح لممفحوصين تقدير  ؛درجات ثالثوالمكون من  ،عتمد سمم ليكرت متعدد الخياراتفضل أن ي

  .جاباتيم دون التقيد بنعم أو الإ

، (2010(، و)مقبل، 2008،الشافعيأساسية عمى مقاييس كل من: ) بصورة الباحث تمداعوقد 

عدا  ،وتناوليا موضوع التوافق النفسي لمعاممين ،( بسبب اقترابيا من الدراسة الحالية2010و)صيام، 

 موزعـة عمـى ،( فقرة49من )في صورتو النيائية  وتكون المقياس، الفمسطينية البيئة تطبيقيا عمىعن 

 وىي: ،مجاالت رئيسة ةثالث

 السنة معد المقياس اسم المقياس  الرقم

 2005 انور رماح مقياس التوافق النفسي 1

 2008 محمد صويط مقياس التوافق النفسي 2

 2010 مرفت مقبل مقياس التوافق النفسي 3

 2010 صفا صيام مقياس التوافق النفسي 4

 2013 فيصل الشمرى النفسي فقمقياس التوا 5
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 ( فقرة. 18ويتكون من ) النفسي،المجال األول: 

 ( فقرات. 10ويتكون من ) االجتماعي،المجال الثاني: 

 فقرة.( 21المجال الثالث: الميني، ويتكون من )

 لمعاممين في الييئات المحميةالتوافق النفسي  وثبات مقياسدالالت صدق 

 الصدق والثبات اآلتيةدالالت  المحمية الييئات في لمعاممينفسي لقد تحقق لمقياس التوافق الن

  صدق المحتوىأوال: 

( 12وذلك بعرض المقياس عمى ) ،أو ما يعرف بصدق المحتوى ،صدق المحكمين الباحث استخدم

رشاد واإل، من ذوى االختصاص من األساتذة المتخصصين في مجال عمم النفس التربوي محكماً 

، جامعة القدس المفتوحة، ديس" والقدس "أبجامعة لتقويم في الجامعات الفمسطينية )واوالقياس ، النفسي

من  د  لما أعِ  بيدف التأكد من مناسبة المقياس -(1ممحق رقم )-كما ىو ظاىر في ، (النجاحجامعة 

 وقد اعتمد الباحث، ومناسبتيا لمبعد الذي وضعت فيو، وسالمة صياغة الفقرات ومدى وضوحيا، أجمو

وبعد التحكيم تمت إعادة الصياغة المغوية ، ( بين المحكمين%85)  عن ى نسبة اتفاق ال تقلعم

 لمفقرات: 

 تمبية احتياجات األسرة المادية شيء ميم لمتوافق األسري..1

 أشعر بالضيق كون المحسوبية ليا دور في الترقية..2

 ال أشعر باألمان الوظيفي في العمل..3

 العمل جيدة. معايير الترقية في.4

 راتبي الشيري مناسب..5

 يعتبر الراتب محفز إلنجاز العمل..6

 الزيادات السنوية عمى الراتب غير مناسبة..7
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 يمكن تحقيق رواتب أفضل لمعاممين من خالل ضغط نقابي..8

 أعتقد أن ىناك من يتآمر عمى في العمل..9

 و في بعض األمور البسيطة في العمل.أشعر بعدم قدرتي عمى مساعدة اآلخرين في العمل ول.10

 

 ثانيًا: صدق البناء

في  عامالً ( 30عمى عينة استطالعية مكونة من ) طبق ،لمتحقق من صدق بناء مقياس التوافق النفسي

قيم معامالت  تبيرسون، استخرجوباستخدام معامل ارتباط ، من خارج عينة الدراسة الييئات المحمية

 (. 5.3ول)كما ىو مبين في الجد، لارتباط الفقرة بالمقياس كك

 قيم معامالت ارتباط الفقرة الفقرة بالمقياس ككل : ((4.3جدول

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع المقياس

 رقم الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المقياس

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع المقياس

1 0.67 19 0.59 37 0.54 

2 0.69 20 0.72 38 0.67 

3 0.58 21 0.48 
39 

0.49 

4 0.57 22 0.60 40 0.58 

5 0.62 23 0.77 41 0.51 
6 0.56 24 0.61 42 0.63 

7 0.63 25 0.47 43 0.51 

8 0.65 26 0.68 44 0.54 

9 0.64 27 0.51 45 0.66 

10 0.67 28 0.66 46 0.72 
11 0.78 29 0.65 14 0.63 

12 0.29 30 0.55 14 0.65 

13 0.59 31 0.63 12 0.64 

14 0.50 32 0.61 14 0.67 

15 0.55 33 0.63   

16 0.73 34 0.53   

17 0.85 35 0.63   

18 0.65 36 0.61   
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قرات بين الفقرات والمقياس ( أن قيم معامالت ارتباط الف5.3لبيانات الواردة في الجدول )يالحظ من ا

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ، (0.51-0.81ابين)ككل م

 ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات.، ودالة إحصائيا

 ثبات المقياس -

وىـــــذا النـــــوع مـــــن الثبـــــات يشـــــير إلـــــى ، (Consistencyثبـــــات التجـــــانس الـــــداخمي) اســـــتخدم الباحـــــث  

  أجـــــل تقـــــدير معامـــــل التجـــــانس اســـــتخدم الباحـــــث ومـــــن، قـــــوة االرتبـــــاط بـــــين الفقـــــرات فـــــي أداة الدراســـــة

ــــة ) ــــا كرونبــــاخ) طريق ــــث بمغــــت قيمــــة معامــــل  ،(Cronbach Alpha()ألف  ؛(0.91) االرتبــــاطحي

يمكـــــــن االعتمـــــــاد عمييـــــــا فـــــــي و  ،بدرجـــــــة عاليـــــــة مـــــــن الثبـــــــات وىـــــــذا يـــــــدل عمـــــــى أن المقيـــــــاس يتمتـــــــع

 التطبيق النيائي لمدراسة.

 المحمية الييئات في لمعاممين النفسي التوافق طريقة تصحيح مقياس

وتـــتم ، ( فقـــرة49بصـــورتو النيائيـــة مـــن ) المحميـــة الييئـــات فـــي لمعـــاممين النفســـي التوافـــقتكـــون مقيـــاس 

حســب قناعـة المســتجيب بمضـمون ىــذه ، ( أمــام كـل فقـرة√)ارة اإلجابـة عمـى فقــرات المقيـاس بوضــع إشـ

( 3وتعطـى ) موافـقوىـي: ، (Likert)لثالثـي ا ،  وذلك وفقًا لتدريج ليكرت، ومدى انطباقيا عميو، الفقرة

 درجة.  وتعطى  غير موافق ،تيندرج وتعطى  محايد،درجات

 ،السـمبيةالفقـرات  عكسـت ، وقـداتجـ( در 3-1فقرة من فقرات المقياس ما بـين ) وتتراوح الدرجة عمى كل

 ،38، 37، 36، 33، 32، 31 ،27،30، 23، 22، 21، 17، 11، 10، 6، 5، 4، 1): يوىــــــــــــــــــــ

يمكــن أن يحصــل عمييــا المســتجيب فــإن أعمــى درجــة ، ( فقــرة49وبمــا أن المقيــاس يتكــون مــن )  ،(46

العاممين عينة الدراسة من لدى أفراد ولتحديد مستوى التوافق النفسي  .(49وأدنى درجة )، ( درجة147)

 :المتوسطات الحسابية عمى النحو اآلتي تعوز  ، في الييئات المحمية

 1-1.66 ض :مستوى منخف -
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 1.67-2.66 :مستوى متوسط -

 2.67 – 3مستوى مرتفع:  -

 

 إجراءات الدراسة3.5

 : وفقًا لمخطوات واإلجراءات اآلتية، إجراءات الدراسة نفذتلقد 

، اد مـن دالالت صـدقيا وثباتيـوذلك بعـد التأكـ، ا النيائية لغايات التطبيقراسة بصورتيالد ة إعداد أدا -

ــينوذلــك مــن خــالل عرضــي باإلضــافة إلــى تطبيقيمــا عمــى عينــة اســتطالعية ، ا عمــى لجنــة مــن المحكم 

 ا النيائية. الدراسة بصورتي ةيبين أدا (3والممحق )، الستخراج قيم معامالت الصدق والثبات

 ،فـي محافظـة طـولكرم الييئات المحمية في بالعاممينلممثل وا، دد أفراد مجتمع الدراسة الكميتحديد ع -

كمـا تـم تحديـد عـدد أفـراد عينـة الدراسـة ممثمـة لمجتمـع الدراسـة ، 2016/2015وذلك في العام الدراسـي 

 .العشوائية البسيطةبالطريقة 

داة الدراسـة ألتعبئـة ، أفراد عينـة الدراسـةبـ قـاءوااللت اليئيات المحمية في محافظـة طـولكرم معظمزيارة   -

 . منيم

عطـائيمو ، التوضيح ألفراد عينة الدراسة اليدف من الدراسـة  -  شـادات الضـرورية والالزمـة لتعبئـة اإلر  ا 

 ،ةطريقـــة اإلجابــــة عمـــى فقــــرات األداو ، المعمومــــات العامـــة فــــي الصـــفحة األولــــى وشـــمول ،الدراســـة ةداأ

 إضــافة إلــى ،عنيــا متابعــة استفســاراتيم واإلجابــة وتــم ، الكــافي لإلجابــةلوقــت وأ عطيــت عينــة الدراســة ا

 لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي. أنيا و ، التأكيد عمى أن ىذه المعمومات ستعامل بسرية تامة

عـدادىما لغايـات التحميــل ، والتأكـد مـن اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة، الدراسـة ةجمـع أدا  - وتـدقيقيما وا 

مــن  ات( اســتبان8)اســتبعدت ، واإلجابــة عمــى جميــع الفقــرات، وبعــد التأكــد مــن المعمومــات، اإلحصــائي

 بسـبب ؛وجد أنيا غير مكتممة الشروط ألغـراض التحميـل اإلحصـائي إذ، استردت( استبانة 280أصل )
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نــة وبنــاًء عمــى ذلــك تكونــت عي،،أو وضــع أكثــر مــن إجابــة عمــى الفقرة، تــرك بعــض الفقــرات دون إجابــة

 من العاممين بالييئات المحمية .( (272الدراسة بصورتيا النيائي

 حصـــــائيةوالمعالجـــــات اإل، (SPSS) حصـــــائيةواســـــتخدام الحزمـــــة اإل، تفريغيـــــاو ، البيانـــــات لادخـــــإ  -

والخــروج بالتوصــيات اســـتنادًا لمــا توصــمت إليـــو ، مناقشـــتياو ، والحصــول عمـــى نتــائج الدراســة، المناســبة

 الدراسة من نتائج.

 متغيرات الدراسة3.6

 العمر -

 سنوات العمل -

 المؤىل العممى -

 المسمى الوظيفي -

 صحابيٍةالوعبلجة اإل3.7

البيانـات أعطـت  نيـاإ، بحيـث تمييـدًا إلدخاليـا إلـى الحاسـوب، بعـد جمعيـا بيانـات الدراسـة احثالب راجع

ثـم أجيـب ، وذلك في جميـع أسـئمة الدراسـة ،أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى أخرى رقمية ؛أرقامًا معينة

 اآلتية: حصائيةواختبرت فرضياتيا باستخدام األساليب اإل، الدراسة ئمةعمى أس

واالنحرافــــات ، والمتوســــطات الحســــابية، والنســــب المئويــــة، أســــاليب اإلحصــــاء الوصــــفي: كــــالتكرار  (1

 المعيارية.

 قياس التجانس الداخمي )كرونباخ ألفا(.  (2

 .األحادي  التباين  تحميل  (3

 .اختبار معامل االرتباط "بيرسون"   (4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة : 4.1

 بفرضيات الدراسة المتعمقة النتائج 4.2
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

سـيتم  إذ، الدراسـة المسـتخدمة ألداةوفقـًا ، دراسـةيتناول ىـذا الفصـل عرضـًا لمنتـائج التـي توصـمت إلييـا ال

 عمــى إجابــاتيم. وفيمــا يمــي عــرض البحــثاإلجابــة عــن أســئمة الدراســة واختبــار تــأثير خصــائص عينــة 

 لمنتائج التي توصمت إلييا:

 

 الدراسةبأسئمة  النتائج المتعمقة 1.1

 

 المتعمقة بالسؤال األول أوال: النتائج

 ؟عاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرمالما درجة التوافق النفسي لدى 

 

درجـــة التوافـــق النفســـي لـــدى و  الحســـابية المتوســـطات اســـتخدمت األول الســـؤال  عـــن اإلجابـــة أجـــل مـــن

( 3.4، 2.4، 1.4)لوالجـداو  عمى مجـاالت المقيـاس العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم

 .درجة التوافق النفسيالمجاالت تبعا ل( يبين ترتيب 5.4الجدول) ا، بينمذلك بينت
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 :المجال النفسي -0
درجة التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في لالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية : ( 1.4جدول)

 مرتبة تنازليا حسب الدرجة تبعا لمجال التوافق النفسي محافظة طولكرم

سل
تسم

ال
 

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

نحراف اال 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة  62. 2.69 تربطني عالقات جيدة مع زمالئي وأحرص عمى إرضائيم 1

 متوسطة 72. 2.58 لدي أصدقاء مخمصون في العمل 2

 متوسطة 67. 2.57 أميل إلى التعاطف مع الزمالء في العمل 3

 متوسطة 71. 2.55 أشعر بالرضا والقناعة في العمل 4

 متوسطة 70. 2.53 .يجابية من قبل زمالئي في العملأشعر بمشاعر إ 5

 متوسطة 76. 2.52 أنا متفائل دائما في العمل 6

 متوسطة 84. 2.29 أشعر باالستقرار النفسي في عممي 7

 متوسطة 80. 2.22 أشعر بانتماء الزمالء لمعمل 8

 متوسطة 86. 1.91 أتعرض في حياتي لمعديد من االحباطات 9

 متوسطة 88. 1.90 ضيق كمما فكرت في مستقبمي في العملينتابني ال 10

 متوسطة 89. 1.89 غير راض عن نفسي أحيانا 11

 متوسطة 85. 1.76 أتجنب المناقشة في العمل 12

 متوسطة 85. 1.73 ال يوجد أصدقاء حقيقيون في الواقع العممي 13

 سطةمتو  86. 1.72      أشعر أن زمالئي يتيامسون عمي  في العمل 14

 متوسطة 85. 1.67 أشعر بالقمق أثناء توجيي إلى العمل 15

 منخفضة 80. 1.63 يالزمني الشعور بخيبة األمل في عممي 16

 منخفضة 75. 1.55 أتصرف بسرعة دون تفكير في النتائج 17

 منخفضة  71. 1.37 أخطائي غير قابمة لإلصالح عامة 18

 متوسطة  97. 200. الدرجة الكمية لمجال التوافق النفسي 
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توافــق النفســي لــدى العــاممين فــي الييئــات المحميــة الدرجــة الكميــة لم ( أن1.4يتضــح مــن خــالل الجــدول )

فقـــد كانـــت متوســـطة  حيـــث بمغـــت قيمـــة المتوســـط فـــي محافظـــة طـــولكرم تبعـــا لمجـــال التوافـــق النفســـي 

وافــــق النفســــي لــــدى درجــــة الت ( وأن99.1الحســــابي الكمــــي الســــتجابات المبحــــوثين عمــــى ىــــذا المجــــال )

كانـت مرتفعـة عمـى الفقـرة  العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا لمجال التوافق النفسـي 

وكانــت  ،(69.2ة ) الســتجابات المبحــوثين عمــى ىــذه الفقــر  المتوســط الحســابي بمغــت قيمــة حيــث  ،(1)

حـــت المتوســـطات الحســـابية (، حيـــث تراو 15-2متوســـطة عمـــى الفقـــرات مـــن  )درجـــة التوافـــق النفســـي 

درجـــة التوافـــق النفســـي كانـــت (، بينمـــا 2،58-1.67)نالســـتجابات المبحـــوثين عمـــى ىـــذه الفقـــرات مـــا بـــي

(، حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية الســـتجابات المبحـــوثين 18-16منخفضـــة عمـــى الفقـــرات مـــن )

 (67.1 -1.63عمى ىذه الفقرات ما بين )

 :المجال االجتماعي -

درجة التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية ل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  : (6.4جدول)

 تبعا لمجال التوافق االجتماعي مرتبة تنازليا حسب الدرجة في محافظة طولكرم

سل
تسم

ال
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 468. 2.85 ال أفكر بإيذاء زمالئي 19
 مرتفعة 460. 2.84 أحرص عمى المشاركة اإليجابية واالجتماعية مع اآلخرين 20
 مرتفعة 515. 2.81 أحترم رأي زمالئي في العمل 21
 مرتفعة 540. 2.79 أشعر بالمسؤولية اتجاه تنمية المجتمع في عممي 22
 فعةمرت 62. 2.69 تربطني عالقات جيدة مع زمالئي وأحرص عمى إرضائيم 23
 مرتفعة 63. 2.67 أىتم بتكريس العالقات االجتماعية مع الزمالء 24
نجازاتي 25  متوسطة 77. 2.45 أشعر بتقدير اآلخرين ألعمالي وا 
 متوسطة  84. 1.74 أتجنب إسداء النصح لزمالئي خوفا من ردود أفعاليم السمبية 26
 منخفضة 84. 1.59 أخجل من مواجية الكثير من الناس أثناء العمل 27
 منخفضة 78. 1.50 أفقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرين في العمل 28
 متوسطة  0.24 2.24 الدرجة الكمية لمجال التوافق االجتماعي 

 (درجة 54(   *ولممجال )3*أقصى درجة لمفقرة)
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يئــات المحميــة توافــق النفســي لــدى العــاممين فــي اليالدرجــة الكميــة لم( أن 2.4يتضــح مــن خــالل الجــدول )

فقــد كانــت متوســطة حيــث بمــغ المتوســط الحســابى   االجتمــاعيفــي محافظــة طــولكرم تبعــا لمجــال التوافــق 

درجــة التوافــق النفســي لــدى العــاممين فــي أمــا  2.40)جابات المبحــوثين عمــى ىــذا المجــال )الكميــة الســت

مرتفعــة عمــى الفقــرات مــن  كانــت االجتمــاعي الييئــات المحميــة فــي محافظــة طــولكرم تبعــا لمجــال التوافــق 

 2.85ات ما بين )الستجابات المبحوثين عمى ىذه الفقر  المتوسطات الحسابية تراوحتحيث  ،(24-19)

المتوسطات (، حيث تراوحت 26-25متوسطة عمى الفقرات) االجتماعيدرجة التوافق ( وكانت 2.67-

وكانت درجة التوافق االجتماعي (2.45-1.74)الستجابات المبحوثين عمى ىذه الفقرات ما بينالحسابية 

(، حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية الســتجابات المبحــوثين عمــى 28-27عمــى الفقــرات) منخفضــة 

 (1.58-1.50)ىذه الفقرات ما بين 
 

 :المجال الميني  -3

يئات المحمية درجة التوافق النفسي لدى العاممين في الياالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية و :  (3.4جدول)

 تنازليا حسب الدرجة الميني مرتبةتبعا لمجال التوافق  في محافظة طولكرم

سل
تسم

ال
 

المتوسط  الفقرة
الحساب

 ي

االنحرا
ف 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة   49. 2.83 (أحاول الوفاء بوعودي مع اآلخرين )وعد الحر  دين عميو 29
 مرتفعة   52. 2.81  لأشعر بثقتي بنفسي من خالل ما انجزه في العم 30
 متوسطة  75. 2.58 ساعات العمل مناسبة مع ظروفي 31
 متوسطة  70. 2.57 أعبر عن رأيي بحرية أثناء العمل 32
 متوسطة  74. 2.55 .ىناك توافق بين قناعاتي والعمل الذي أقوم بو 33
 متوسطة  78. 2.53 لدي الوقت الكافي إلتمام العمل بكفاءة 34
 متوسطة  80. 2.33 ألمان الوظيفي في العملأشعر با 35
 متوسطة  83. 2.31 أشعر بالضيق كون المحسوبية ليا دور في الترقية 36
 متوسطة  81. 2.31 التقدير الذي أحصل عميو من المسؤولين عني ممتاز 37
 متوسطة  84. 2.30 أشعر بالقمق بسبب عدم كفاية الراتب 38
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 متوسطة  84. 2.20 لممشاركة في اتخاذ القرارات الفرصة متاحة لي في العمل 39
 متوسطة  88. 2.17 عدم كفاية الراتب يسبب لي مشاكل في األسرة 40
 متوسطة  85. 2.16 .أسموب اإلدارة في معاممة الموظفين جيدة 41
 طة متوس 87. 2.12 )أعتقد أن سبب عدم إنجاز أعمالي ىو تعدد اإلجراءات اإلدارية )البيروقراطية 42
 متوسطة  93. 2.04 أقوم بأعمال خارج وظيفتي لتحسين وضعي المعيشي 43
 متوسطة  88. 2.00  معايير الترقية تشعرني باالستقرار في العمل 44
 متوسطة  88. 1.93  أعاني من الضغط بسبب عدم وضوح إجراءات العمل بالنسبة لي 45
 متوسطة  91. 1.93 العمميأنا مقتنع بالراتب الذي أحصل عميو حسب مؤىمي  46
 متوسطة  86. 1.90 يطمب مني أداء أعمال متناقضة من عدة مسؤولين في العمل 47
 متوسطة 82. 1.72 .المكافأة التي أتمقاىا مقابل األداء جيدة في العمل 48
 منخفضة 81. 1.58 .أشعر بعدم قدرتي عمى مساعدة اآلخرين في العمل 49
 متوسطة 24،. 2.24 توافق المينيالدرجة الكمية لمجال ال 

توافـق النفسـي لـدى العـاممين فـي الييئـات المحميـة الدرجـة الكميـة لم  ( أن3.4يتضـح مـن خـالل الجـدول )

قيمـــة المتوســـط المينـــي فقـــد كانـــت متوســـطة  حيـــث بمغـــت فـــي محافظـــة طـــولكرم تبعـــا لمجـــال التوافـــق 

درجــــة التوافــــق النفســــي لــــدى  ( أمــــا2.23الكمــــي الســــتجابات المبحــــوثين عمــــى ىــــذا المجــــال )الحســــابي 

كانـــت مرتفعـــة عمـــى  المينـــي العـــاممين فـــي الييئـــات المحميـــة فـــي محافظـــة طـــولكرم تبعـــا لمجـــال التوافـــق

ات مــا الســتجابات المبحــوثين عمــى ىــذه الفقــر  المتوســطات الحســابية تراوحــتحيــث ( 30.29الفقــرات  )

(، حيـــث 48-31عمـــى الفقـــرات مـــن )متوســـطة درجـــة التوافـــق المينـــي وكانـــت  ،(2.81- 2.83بـــين )

(، بينمـا 1.72-2.58الستجابات المبحوثين عمـى ىـذه الفقـرات مـا بـين  )المتوسطات الحسابية تراوحت 

الســـتجابات  (، حيـــث قيمـــة المتوســـط الحســـابي49منخفضـــة  عمـــى الفقـــرة) المينـــيدرجـــة التوافـــق كانـــت 

 ( .1.58المبحوثين عمى ىذه الفقرة )

 

 

 



 

49 

 

التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية  درجةالدرجة الكمية حسب و ترتيب المجاالت -4

 في محافظة طولكرم

درجة التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية والدرجة الكمية تنازليا حسب ترتيب المجاالت ( 4.4جدول)

 في محافظة طولكرم

المتوسط  المجاالت الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

 الدرجة

 متوسطة  240. 2.40 التوافق االجتماعي 1

 متوسطة  230. 2.23 التوافق الميني 2

 متوسطة 260. 2.00 التوافق النفسي 3

 متوسطة  20.0 2.21 الدرجة الكمية لمتوافق النفسي 

 

 ( ما يمي:4.4يتضح من خالل الجدول )

كانـــت  لييئـــات المحميـــة فـــي محافظـــة طـــولكرمتوافـــق النفســـي لـــدى العـــاممين فـــي المالدرجـــة الكميـــة أن -3

ســتجابات المفحوصــين عمــى جميــع الفقــرات قيمــة المتوســط الحســابي الكمــي البمغــت  إذ ،متوســطةبدرجــة 

 (.2.21لجميع المجاالت )

لتوافـــق النفســـي لــدى العـــاممين فـــي الييئــات المحميـــة فـــي محافظـــة اأن ترتيــب المجـــاالت تبعـــا لدرجــة -8

 لتالي:جاء عمى النحو ا طولكرم
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 التوافق االجتماعيالمرتبة األولى: 

 التوافق الميني الثانية:المرتبة 

 التوافق النفسي الثالثة:المرتبة 

 :الثانيالسؤال : النتائج المتعمقة بثانيا

 العمر،التوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم باختالف درجة ىل تختمف 

 ؟والمسمى الوظيفي ،مؤىل العمميوال العمل،سنوات 

 فرية اآلتيةالص لمفرضيات تالسؤال، صيغعن ىذا  ومن اجل اإلجابة

 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 4.2

في  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  األولى: الالفرضية نتائج 

تبعا لمتغير  طولكرم محافظة في المحمية يئاتالي في لمعاممين النفسي التوافقمتوسطات درجة 

 .العمر

لمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـًا لمتغيـر ومن أجـل فحـص الفرضـية األولـى اسـتخرجت ا

( لمتعـرف إلـى داللـة الفـروق فـي One-way Anovaومن ثم استخدم تحميـل التبـاين األحـادي ) ،العمر

( 6.4( و )5.4والجــدوالن ) ،العمــرتعــزى لمتغيــر  المحميــة الييئــات فــي لمعــاممين النفســي التوافــق درجــة

 ذلك: انيبين
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 في المحمية الييئات في لمعاممين النفسي التوافق درجةلالمعيارية  واالنحرافات( المتوسطات الحسابية 5.4جدول)

 العمر لمتغير تبعا طولكرم محافظة

                             

  العور

 سطالوتى العذد

  

 االنحراف الوعٍبري 

30-20 60 2.230.21 

40-31 69 2.19 0.25

 0.17 2.15 143فٛقفّب 41

( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت ىذه 5.4يتضح من خالل الجدول )

 One-way) الفروق قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية تم اسـتخدام اختبـار تحميـل التبـاين األحـادي

Anova )(يوضح ذلك:6.4والجدول ) 

 الييئات في لمعاممين النفسي متوسطات التوافق في( نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق 6.4) جدول

 العمر لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية
ِدّٛعِصذساٌزجب٠ٓ

اٌّشثؼبد

دسخبد

اٌسش٠خ

"ف"ِزٛعظاالٔسشاف

اٌّسغٛثخ

ٜاٌذالٌخِغزٛ

ث١ٓاٌّدّٛػبد

داخً

اٌّدّٛػبد

اٌّدّٛع

0.256 2 0.128 3.121 

 

*0.046 

 11.0302690.041

 11.286271 

 توافــقلمقـد بمغــت عمـى الدرجـة الكميـة  المحسـونة( أن قيمـة مســتوى الداللـة 6.4يتضـح مـن الجـدول )    

 قـلوىـذه القيمـة أ ،(0.04) العمر لمتغير تبعاً  رمطولك محافظة في المحمية الييئات في لمعاممين النفسي

وجــود  بمعنــى الفرضــية الصــفريةنــرفض وبيــذا  ،(≥1015مــن قيمــة مســتوى الداللــة المحــدد لمدراســة )

فروق دالة إحصـائيًا فـي متوسـطات التوافـق النفسـي لمعـاممين فـي الييئـات المحميـة فـي محافظـة طـولكرم 

  العمر.تبعًا لمتغير 

( LSDاختبـــار ) اســـتخدم الخـــتالف فـــي درجـــة التوافـــق النفســـي، تبعـــا لمتغيـــر العمـــر،ولتحديـــد مصـــدر ا

 ( توضح ذلك:7.4لممقارنات البعدية، ونتائج الجداول )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمتوافق النفسي لمعاممين في LSDنتائج اختبار ):  ((7.4جدول رقم 
 م تبعا لمتغير العمرالييئات المحمية في محافظة طولكر 

 الداللة مستوى (ب -أ)المتوسط في الفرق (ب)العمر (أ)العمر

30-20 40-31.039720 .2670

 0150. 0*07627. فما فوق 41

40-31

 036550.2190. فما فوق 41

 لمعـاممين النفسـي لتوافـقا( أن ىنـاك فروقـا ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة 4.4يظير مـن الجـدول رقـم )

تبمــغ قيمــة الفــروق  إذ، العمــربــين المســتجيبين حســب متغيــر  طــولكرم محافظــة فــي المحميــة الييئــات فــي

 حصــائياً إوىــي دالــة  ،(0.076ســنة( ) 30-20ســنة فمــا فــوق( والفئــة العمريــة ) 41الفئــة العمريــة )بــين 

 .الفئة الثانيةلصالح 

فـي  (α ≤ 0.05)توى الداللـة توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـ الثانية: النتائج الفرضية 

لمتغيــر  تبعــاً  طــولكرم محافظــة فــي المحميــة الييئــات فــي لمعــاممين النفســي التوافــقمتوســطات درجــة 

 .سنوات العمل

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـًا لمتغيـر اسـتخرجت  ،ومن أجل فحص الفرضية الثانيـة

ــة One-way Anovaاألحــادي ) ومــن ثــم اســتخدم تحميــل التبــاين ،العمــل ســنوات ( لمتعــرف إلــى دالل

 ،العمـــــل ســـــنواتتعـــــزى لمتغيـــــر  المحميـــــة الييئـــــات فـــــي لمعـــــاممين النفســـــي التوافـــــق درجـــــةالفـــــروق فـــــي 

 ذلك: ان( يبين9.4( و)8.4والجدوالن)
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 في ميةالمح الييئات في لمعاممين النفسي التوافق درجةالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية : (8.4جدول)

 العمل سنوات لمتغير تبعا طولكرم محافظة

                             

 العول سنىات

 الوتىسط العذد

  

 االنحراف الوعٍبري 

30-20 57 2.23 0.17

40-31 66 .2.200.27 

0.18 2.15 149 فٛقفّب 41

معرفة إن كانت ىذه  ( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل8.4يتضح من خالل الجدول )

 One-wayالفروق قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية تم اسـتخدام اختبـار تحميـل التبـاين األحـادي )

Anova)، (يوضح ذلك:9.4والجدول ) 

 

 الييئات في لمعاممين النفسي التوافق درجة متوسطات فينتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق  : (9.4ل)جدو

 .العمل سنوات لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

 "ف" متوسط االنحراف درجات الحرية

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

0.283 2 0.141 3.458 

 

*0.033 

 11.003 269 0.041 
 11.286 271 

 توافـققـد بمغـت عمـى الدرجـة الكميـة لم المحسـوبةأن قيمة مستوى الداللـة ( 9.4يتضح من الجدول )     

وىــذه  ،(0.03) العمــل ســنوات لمتغيــر تبعــاً  طــولكرم محافظــة فــي المحميــة الييئــات فــي لمعــاممين النفســي

وبيذا نرفض الفرضية الصفرية بمعنـى  ،(≥1015القيمة أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة )

 ســنواتلمتغيـر  ولتحديـد مصــدر االخـتالف فـي درجــة التوافـق النفسـي، تبعــاً . دالــة إحصـائياً وجـود فـروق 

 ( توضح ذلك:10.4( لممقارنات البعدية، ونتائج الجداول )LSDاختبار ) استخدم العمل،

 



 

54 

 

فٟب١ٌٍٍِٓؼإٌفغٌٍٟزٛافك(ٌٍّمبسٔبداٌجؼذ٠خث١ٓاٌّزٛعطبداٌسغبث١خLSDٔزبئحاخزجبس):(10.4(خذٚيسلُ

 اٌؼًّعٕٛادٌّزغ١شرجؼبطٌٛىشَِسبفظخفٟاٌّس١ٍخا١ٌٙئبد

 الداللة مستوى (ب -أ)المتوسط في الفرق العول سنىاتة(( العول سنىات(أ(

5-1 





6-10 

6-10.038210 .2970 

 0120. 0*07996. فما فوق 11

 041750.1640. فما فوق 11

 فأقل.تظير لصالح من لدييم سنوات عمل خمس سنوات الفروق  ( أن10.4)يظير من الجدول رقم 

فـي  (α ≤ 0.05)توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  الثالثـة: النتائج الفرضية 

تبعــا لمتغيــر  طــولكرم محافظــة فــي المحميــة الييئــات فــي لمعــاممين النفســي التوافــقمتوســطات درجــة 

 .المؤىل العممي

تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة  لثـة، اسـتخرجتالثا ومن أجل فحص الفرضـية

( لمتعـرف إلـى One-way Anovaومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي ) العمل سنواتتبعًا لمتغير 

 ،العممــي المؤىــلتعــزى لمتغيــر  المحميــة الييئــات فــي لمعــاممين النفســي التوافــق درجــةداللــة الفــروق فــي 

 ذلك: ان( يبين12.4( و)11.4والجدوالن )

 في المحمية الييئات في لمعاممين النفسي التوافق درجةالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية :   (11.4جدول)

 العممي المؤىل لمتغير تبعا طولكرم محافظة

                             

 العلوً الوؤهل

 الوتىسط العذد

  

 االنحراف الوعٍبري 

 0.20 2.22 86 فأقل تىجٍهً

0.19 2.20 77 دبلىم

0.20 2.13 109 فبعلى بكبلىرٌىس
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وجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية، ومــن أجــل معرفــة إن كانــت  :(11.4يتضــح مــن خــالل الجــدو)

-Oneاختبــار تحميــل التبــاين األحــادي ) اإلحصــائية، اســتخدمىــذه الفــروق قــد وصــمت لمســتوى الداللــة 

way Anova)، يوضح ذلك: (12.4دول )والج 

 في لمعاممين النفسي التوافق درجة متوسطات فينتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق  :  (12.4) جدول

 .العممي المؤىل لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية الييئات

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

0.408 2 0.204 5.048 

 

**0.00 

 10.877 269 0.040 

 11.286 271 

ــة 12.4يتضــح مــن الجــدول )  توافــققــد بمغــت عمــى الدرجــة الكميــة لم المحســونة( أن قيمــة مســتوى الدالل

وىـذه  ،(1011) العممـي المؤىـل لمتغيـر اً تبعـ طـولكرم محافظـة فـي المحميـة الييئـات فـي لمعـاممين النفسي

وبيذا نرفض الفرضية الصفرية بمعنـى  ،(≥1015القيمة أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة )

 المؤىـلولتحديـد مصـدر االخـتالف فـي درجـة التوافـق النفسـي، تبعـا لمتغيـر . وجود فـروق دالـة إحصـائياً 

 ( توضح ذلك:13.4نات البعدية، ونتائج الجداول )( لممقار LSDتم استخدام اختبار ) ،العممي

 في لمعاممين النفسي لمتوافق( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) : (13.4)جدول رقم

 العممي المؤىل لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية الييئات

(I) العلوً الوؤهل (J) الداللة مستوى (ب -أ)توسطالم في الفرق العلوً الوؤهل 

3760. 027980. دبموم توجييي فأقل

 0020. 0*08913. فأعمىبكالوريوس 

  دبموم

 0.0420*06115. فأعمىبكالوريوس 

. 
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ي ودبموم مقارنة ببكالوريس أي لصالح الدرجة لصالح توجيي الفروق ( أن13.4يظير من الجدول رقم )

 دبموم.ىناك فروق بين دبموم وبكالوريس لصالح  ككذلبكالوريس، العممية األدني من 

فـي  (α ≤ 0.05)توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  الرابعة: النتائج الفرضية 

تبعـا لمتغيـر المسـمى  طـولكرم محافظـة فـي المحميـة الييئـات في لمعاممين النفسي متوسطات التوافق

 .الوظيفي

 المسمىخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير ومن أجل فحص الفرضية تم است

( لمتعرف إلى داللة الفـروق فـي One-way Anovaومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي ) الوظيفي

( 14.4والجـدوالن ) الـوظيفي المسـمىتعـزى لمتغيـر  المحميـة الييئـات فـي لمعـاممين النفسـي التوافق درجة

 ذلك: انن( يبي15.4و)

 في المحمية الييئات في لمعاممين النفسي التوافق درجةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  :  (14.4جدول)

 الوظيفي المسمى لمتغير تبعا طولكرم محافظة
                             

 الىظٍفً الوسوى

 الوتىسط العذد

  

 االنحراف الوعٍبري 

 0.18 2.26 37 ِثجذغ١شػبًِ

 0.22 2.19 162 ِثجذِٛظف

 0.13 2.18 17 شؼجخسئ١ظ

 0.16 2.10 43 لغُسئ١ظ

0.16 2.13 13 دائشحِذ٠ش

( وجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية، ومــن أجــل معرفــة إن كانــت 14.4يتضــح مــن خــالل الجــدول)

-Oneاين األحــادي )اختبــار تحميــل التبــ اإلحصــائية، اســتخدمتوى الداللــة ىــذه الفــروق قــد وصــمت لمســ

way Anova)، ( يوضح ذلك:15.4والجدول ) 
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 في لمعاممين النفسي التوافق درجة متوسطات فينتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق : ( 05.4) جدول

 .الوظيفي المسمى لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية الييئات

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

.5501 4 .1371 3.417 

 

**0.00 

 10.736 267 .0401 

 11.286 271 

قـــد بمغـــت عمـــى الدرجـــة الكميـــة  المحســـونة( أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة 3501يتضـــح مـــن الجـــدول )       

ـــة الييئـــات فـــي ينلمعـــامم النفســـي توافـــقلم ـــر تبعـــا طـــولكرم محافظـــة فـــي المحمي ـــوظيفي المســـمى لمتغي  ال

( وبيـذا نـرفض الفرضـية  ≥1015( وىذه القيمة أقـل مـن قيمـة مسـتوى الداللـة المحـدد لمدراسـة )1011)

ولتحديـد مصـدر االخـتالف فـي درجـة التوافـق النفسـي، تبعـا الصفرية بمعنى وجود فروق دالة إحصـائيا. 

( 16.4( لممقارنـــات البعديـــة، ونتـــائج الجـــداول )LSDتـــم اســـتخدام اختبـــار ) ،الـــوظيفي ىالمســـملمتغيـــر 

 توضح ذلك:

 لمعاممين النفسي لمتوافق( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ): : (06.4)جدول رقم 

  الوظيفي المسمى لمتغير تبعا طولكرم محافظة في المحمية الييئات في

 الداللة مستوى (ب -أ)المتوسط في الفرق الوظيفي المسمى (ب) الوظيفي المسمى(أ)

 0531. 070871. موظف مثبت عامل غير مثبت

 1611. 082671. رئيس شعبة

16020. رئيس قسم
*

1 .0001 

 0601. 122191. مدير دائرة

 0531. 0.07087- عامل غير مثبت موظف مثبت

 8181. 011801. رئيس شعبة

08933. رئيس قسم
*

1 .0101 

 3751. 051321. مدير دائرة

 1611. 0.08267- عامل غير مثبت رئيس شعبة

 8181. 0.01180- موظف مثبت

 1781. 077531. رئيس قسم
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 5931. 039521. مدير دائرة

0.16020- عامل غير مثبت رئيس قسم
*

 .0001 

0.08933- موظف مثبت
*

 .0101 

 1781. 0.07753- رئيس شعبة

 5501. 0.03801- مدير دائرة

 0601. 0.12219- عامل غير مثبت مدير دائرة

 0.375 0.05132- موظف مثبت

 0.593 0.03952- رئيس شعبة

 0.550 0.03801 رئيس قسم

 

 ما يمي (16.4يظير من الجدول رقم )

ي الييئات المحمية في محافظة النفسي لمعاممين ف درجة التوافقذات داللة إحصائية في  وجود فروق-1

( )عامل غير مثبت( وفئة رئيس قسمبين فئة ) الوظيفي،المسمى طولكرم بين المستجيبين حسب متغير 

 لصالح الفئة الثانية.

لتوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في محافظة افروق ذات داللة إحصائية في درجة وجود -2

مثبت(  موظفبين فئة )رئيس قسم( وفئة ) الوظيفي،غير المسمى طولكرم بين المستجيبين حسب مت

 لصالح الفئة الثانية.
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 الفال الخبهس

 هنبقشة النتبيج والتىصٍبت

 

 

 الدراسة أسئمة نتائج مناقشة 5.1            

 التوصيات  5.2             
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

ومناقشـتيا  ،عمـى بيانـات البحـث الحـاليبنـاء لييـا إًا لمنتـائج التـي تـم التوصـل ل عرضيتضمن ىذا الفص

التــي توصــمت ا يمــي عــرض لمنتــائج مــوفي، ووفقــا لتسمســميا فــي الفصــل الرابــع ،أىــداف البحــث وءفــي ضــ

   لييا الدراسة:إ

 

 مناقشة النتائج 5.1

 مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األولأواًل: 

 مقدمة 

لدى العاممين في الييئات المحمية في  النفسيىذه الدراسة إلى معرفة مستوى التوافق لقد ىدفت 

المؤىل  ،الوظيفي، العمر العمل، المسمىىي "سنوات  ،محافظة طولكرم في ضوء بعض المتغيرات

 اآلتي:ووفق  ،االدراسة، وفرضياتيوسوف تناقش النتائج بحسب أسئمة " العممي

 طولكرم؟توافق النفسي لدى العاممين بالييئات المحمية في محافظة مستوى ال االول: ماالسؤال 

عمى  يدل اوىذ ،(2.18) كانت متوسطة بمتوسط قدره النفسي الكمية لمتوافقلدرجة أظيرت النتائج أن ا

وعدم الرضا  ،عمى عمل الييئات المحمية المالحظاتبالييئات المحمية لدييم الكثير من  أن العاممين
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وفير الكثير من وعدم ت ،المعمول بيا بالييئات المحميةاإلجراءات اإلدارية و  األنظمةعن الكثير من 

 المحمية.والضرورية لمعاممين بالييئات  ميمةاالحتياجات ال

التوافق بين القناعات  وتم االستدالل عمى ذلك من الفقرات التي تتحدث عن ساعات العمل وعن

معايير اإلجراءات اإلدارية و وتعدد  ،الراتب واالنتماء لمعملنظمة العمل واألمان الوظيفي و أالشخصية و 

 إلىى أدكل ذلك  ،والوضع النفسي ،في العمل نالمسؤوليوتعدد  ،العمل وضوح إجراءات وعدم ،الترقية

 انخفاض نسبة التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم.

 إلى أنويعزو الباحث ذلك  ،األعمى ي( وى2.39ولى، بمتوسط)األبالمرتبة  البعد االجتماعيجاءو 

المحمية، وينعكس ذلك عمى العاممين في الييئات  ،بطبعو واجتماعيمجتمعنا مجتمع مسمم متكافل 

يؤدى إلى مما  ،بناء المجتمع بشكل مباشرأتية حيث يتعامل العاممين بيا مع مؤسسات خدما أنيا ثحي

 بعض وحبيم لتنمية مجتمعيم.توطيد العالقات مع بعضيم ال

لما لمبعد المينى من أىمية ( ويعزو الباحث ذلك 2.23)بمتوسط  يالبعد الميننية بالمرتبة الثا يويأت

لدى العاممين في الييئات المحمية من حيث تطبيق األنظمة والقوانين وأن يكون تطبيق اإلجراءات 

لمترقيات وعدم وجود المحسوبيات والواسطة  صحيح وأن يكون ىناك معايير صحيحةاإلدارية بالشكل ال

 النفسي.إلى نسبة أعمى من التوافق في العمل مما يؤدى ذلك إلى كثرة اإلنتاج مما يؤدى ذلك 

ثر عمى العاممين بالييئات المحمية حيث ألما لو  ،(1.99) متوسطب البعد النفسيلثة بالمرتبة الثا يويأت

حباطات المتولدة من شعورىم بعدم االىتمام من قبل إلالوضع العام في الوطن وضغوط العمل وا

ن العاممين يقومون بعمميم أم اقتناع معظم الناس دالمجتمع بيم وتحميميم قصور الييئات المحمية وع

 ثناء العمل وخالل الحياة اليومية.أوما يتعرضون لو من معوقات  ،وفق انظمة معدة لذلك

 .بشكل كمى (1993رشاد)دراسة  عىذه الدراسة م واختمفت
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 السؤال الثانيالنتائج المتعلقة بمناقشة ثانياً: 
ىل تختمـف درجـة التوافـق النفسـي لمعـاممين فـي الييئـات المحميـة فـي محافظـة طـولكرم بـاختالف العمـر، 

 سنوات العمل، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي؟

 تية:عن ىذا التساؤل تم تحويمو لمفرضيات الصفرية اآل ةومن أجل اإلجاب

فـــي  (a ≤0.05)ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة نتـــائج الفرضـــية األولـــى: 

 متوسطات درجة التوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير العمر.

ين فــي الييئــات ن ىنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة التوافــق النفســي لمعــاممالنتــائج أ أظيــرت

المحمية في محافظة طولكرم بين المستجيبين حسـب متغيـر العمـر. حيـث بمغـت قيمـة الفـروق بـين الفئـة 

لصــــالح الفئــــة  وىــــي دالــــة إحصــــائياً  ،(0.076( )30 – 20فمــــا فــــوق( والفئــــة العمريــــة ) `41العمريـــة )

والنشـاط واإلقبـال عمـى  تكـون الحيويـة 30إلـى  20ويعزو الباحث ذلك أن من ىم أعمارىم مـن  الثانية.

 أكبر.وذلك بسبب الحصول عمى حوافز وترقيات 41العمل أكبر من الذين عمرىم فوق 

( 3991بشــكل جــزئ واختمفــت مــع دراســة رشــاد ) (2004مــع دراســة عــالء الــدين)ىــذه الدراســة  واتفقــت

 بشكل كمى.

فــي  (a ≤0.05)لــة نتــائج الفرضــية الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدال 

التوافــق النفســي لــدى العــاممين فــي الييئــات المحميــة فــي محافظــة طــولكرم تبعــا لمتغيــر متوســطات 

 سنوات العمل.

أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة التوافق النفسي لدى العاممين فـي الييئـات أظيرت النتائج 

كانـت الفـروق لصـالح سـنوات العمـل، حيـث  المحمية في محافظة طولكرم بين المستجيبين حسب متغيـر

وتختفــي الفــروق بعــد الخمــس  ،( ســنوات فــأدنى مقارنــة بغيــرىم مــن العــاممين5مــن لــدييم ســنوات عمــل )

 األولى.سنوات 
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن من لدييم اإلند فاع والحماس لمعمـل والسـرور لوجـود عمـل دون التفكيـر فـى 

 سنوات.ية والعالوات كما من لديو أكثر من خمس أمور أخرى كزيادة الراتب والترق

 .ي( بشكل جزئ2005ىذه الدراسة مع دراسة الشريف ) واختمفت

فــي  (α ≤0.05)الفرضــية الثالثــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  نتــائج

تبعــا لمتغيــر ولكرم متوســطات درجــة التوافــق النفســي لمعــاممين فــي الييئــات المحميــة فــي محافظــة طــ

 .المؤىل العممي

ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة التوافق النفسي لدى العاممين فـي الييئـات  أن النتائج أظيرت

 ر المؤىل العممي، المحمية في محافظة طولكرم بين المستجيبين حسب متغي

 عمى )بكالوريس(.مقارنة بالدرجة العممية األ ودبموم(لصالح الدرجة العممية األدنى )توجييى 

لـــو أىميـــة فـــي الييئـــات حيـــث التسمســـل فـــي المســـمى الـــوظيفي زو الباحـــث ذلـــك أن المؤىـــل العممـــى ويعـــ

فــي أن يتــدرج فــي المناصــب  لــو محســلديــو مؤىــل عممــي ي والمناصــب، فمــنفنيــة اإلداريــة والعــالوات ال

 عنــدمالتنــافس أكثــر ويكــون ا ،وتكــون أكثــر أعمـاليم أعمــال مكتبيــة ،لمحصـول عمــى الــدرجات والعــالوات

 أكبر. نفسيويؤدى ذلك إلى توافق  ،يحصمون عمى مؤىل عممي

تكــون الدرجــة عمــى الســمم الــوظيفي اقــل والعــالوات اإلداريــة بينمــا مــن يكــون حاصــل عمــى تــوجييي فأقــل 

يكــون التوافــق  لـذلك ،أقـل فيكــون اىتمـاميم منصــب عمـى إنتاجيــة العمــل ويكونـون متــأقممين مـع وضــعيم

 يم أعمى.النفسي لدي

 .ي( بشكل جزئ2008ىذه الدراسة مع دراسة صويط) واختمفت
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فـــي  (α≤0.05)الفرضـــية الرابعـــة: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  نتـــائج

 التوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في محافظة طولكرم تبعا لممسمى الوظيفي.متوسطات 

فـي الييئـات المحميـة دالة إحصـائيا فـي متوسـطات التوافـق النفسـي لمعـاممين  أظيرت النتائج وجود فروق

وكانــت الفــروق لصــالح الموظــف المثبــت وغيــر المثبــت  ،فــي محافظــة طــولكرم تبعــا لممســمى الــوظبفي

 القسم.مقارنة برئيس 

ـــك الن رئـــيس القســـم تكـــون  ـــق التعميمـــات واالوامـــر أكبـــر مـــن ويعـــزو الباحـــث ذل ضـــغوط العمـــل وتطبي

 المثبت.وظف المثبت وغير الم

 .ي( بشكل جزئ2008ىذه الدراسة مع دراسة صويط ) واختمفت

  توصيات ومقترحات الدراسة 5.2

 يمي:من خالل النتائج التى توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصى الباحث بما 

 لنفسي.تقديم المساندة والدعم اإلجتماعى لمساعدة العاممين فى الييئات المحمية عمى التوافق ا .1

تنظــيم دورات تدريبيــة وبــرامج إرشــادية تســتيدف مســاعدة العــاممين فــي الييئــات المحميــة عمــى التوافــق  .2

 النفسى مع ظروف ومتطمبات العمل.

 فييا.تنظيم ندوات وورشات عمل إلفراد المجتمع لتعريفيم عمى عمل الييئات المحمية والعاممين  .3

حمية والعاممين فييا لمعالجة ىموميم ومشاكميم فـى تكثيف المقاءات بين أعضاء مجالس الييئات الم .4

 العمل.العمل لمساعدتيم عمى الوصول لمتوافق النفسى فى 

تكثيف العمل من قبل الجيات المختصة إلصدار القوانين واألنظمة المناسبة لتوفير األمـن الـوظيفى  .5

جراءات العملواإلستفرار المادى  ة ومتابعـة تطبيقيـا لمسـاعدتيم المناسبة لمعـاممين فـي الييئـات المحميـ وا 

 النفسي.لموصول إلى التوافق 
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 المقترحة:الدراسات  -

 مختمفة.دراسة التوافق النفسي لمعاممين في الييئات المحمية في مناطق  .1

 المحمية.دراسة أثر برنامج إرشادي لتحسين جوانب التوافق النفسي لدى العاممين في الييئات  .2

 المحمية.ق النفسي لدى العاممين في الييئات دراسة لمعوامل المرتبطة بالتواف .3
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 القاىرة . ،الجزء الثانى  ،دار إحياء التراث ،لسان العرب  (:1988األنصارى بن منظور ) .1

في تنمية المجتمع المحمي، مؤتمر (: دور البمديات والييئات المحمية 2006أبو سمرة، سفيان ) .1

تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي، المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية في 
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 (: تأثيرات العولمة عمى النظم المحمية، التجربة الفمسطينية، فمسطين.2005، حسين )األعرج .5

(: العالقة بين المناخ السائد في كمية التربية وبين 1989ود، حسين)األغا، عاطف عثمان ومحم .4

 التوافق الدراسي لمطالب، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة االزىر.

(: االختيار الميني وعالقتو بالعممية التوافقية اإليجابية لطمبة الكمية 2002برغوت، محمد السيد ) .4
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: التوافق النفسي و اإلجنماعى وعال قتو بتقدير الذات لدى طمبة (2001ن، عبد اليمة )حسي .31
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(: مستوى القمق وعالقتو بالتوافق النفسي لدى 2013الربيع، فيصل والشمري، عبد المطيف ) .32
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 غزة. في قطاع غزة، دراسة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

(: التوافق الزواجي وعالقتو ببعض السمات الشخصية، رسالة ماجستير 2006مكي، فتحي ) .11
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(: السموك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي أسس عمم النفس المعاصر، 2006منصور، حازم ) .14

 مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.

، دار القاىرة 3(: عمم النفس والتكيف النفسي واالجتماعي، ط2001ىنا، عطية محمود ) .12

 القاىرة. لمكتاب،

(: االضطرابات السموكية وعالقتيا بمستوى التوافق النفسي لدى األطفال 2006وافي، ليمى ) .14

 الصم والمكفوفين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 رام(: عرض وتحميل لثال نظم حكم محمي، وزارة الحكم المحمي، 2009)وزارة الحكم المحمي  .51

  ، فمسطين.اهلل

 دار المعرفة الجامعية. االسكندرية: ،4ط ،ي(. النمو النفس1984حممى عيد المنعم ) المميجي، .53

دار النيضة العربية  بيروت، الدراسي، والتوافق(: الصحة النفسية 1992مدحت ) عبد المطيف، .58

 والنشر.لمطباعة 

 اىرة .الق المصرية،مكتبة االنجمو  لمتوافق،مفيوم جديد  (1978مخيمر ) .51



 

70 

 

( التوافق النفسي واإلجتماعي وعالقتو بمركز الضبط 2009عبداهلل يوسف ) سكران،أبو  .51

 ،كمية التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،لممعاقين حركيًا في قطاع غزة  الخارجي( –)الداخمي 

 الجامعة اإلسالمية غزة .

 لبنان . ،بيروت ،لفكر دار ا ،في ضوء التحميل النفسي  (: الشخصية1982فيصل ) عباس، .55

 والنشر،دار الغريب لمطباعة  المسن،دراسات في سيكولوجية  (:1990) المطيف، خميفةعبد  .54

  القاىرة.

دار الفكر العربي  النفسي،واإلرشاد محاضرات في التوجيو  (1991)عصام عزيز، ونمرسمارة  .54

 األردن. والنشر،لمتوزيع 

بية وعمم النفس، عمان: دار المسيرة لمنشر (. مناىج البحث في التر 2002ممحم، سامي، ) .52

 والتوزيع.

 القاىرة. والنشر،دار النيضة لمطباعة  "،( "عمم النفس ودراسة التوافق1974) الدسوقي، كمال .54

( التوافق الشخصي اإلجتماعي لممعممات السعوديات العامالت بمدينة 1990المشاط ىدى ) .41

 التربية،كمية  ،مكة المكرمة ،ر غير منشورةرسالة ماجستي الشخصية،جدة وعالقتو ببعض سمات 

 القرى.جامعة إم 

رسالة ماجستير  (:" عمالة األطفال وعالقتيا بالتوافق النفسي "1993نادية رشاد ) الدين،سعد  .43

 القاىرة. شمس،جامعةة عين  لمطفولة،معيد الدراسات العميا  منشورة،غير 

الذات لدى الطفل العامل وطفل المدرسة " التوافق النفسي وتقدير  (:1994حسام ) ،الجارحي .48

 القاىرة. شمس،جامعة عين  لمطفولة،معيد الدراسات العميا  منشورة،في الريف " رسالة ماجستير غير 

( " دراسة مقارنة التوافق النفسي اإلجتماعي لدى أبناء العامالت 2011أمانى ) ،الكحموت .41

 غزة.وغير العامالات في المؤسسات الخاصة في مدينة 



 

76 

 

 

بمحافظات غزة نحو اإلرشاد إتجاىات مديرى المدارس الحكومية "( 8111محمد ) ،عوض .41

 .غزة األزىر،جامعة  منشورة،غير  التربوى وعالقتيا بأداء المرشد التربوى " رسالة ماجستير

 

65.LOVELL،DEBORAH(1997)”psychlocaical adjustment among rturned 

overseas aid workers ، britsh،university of wales،bangor.  

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 المالحق
 ( قائمة بأسماء محكمي المقياس3ممحق رقم )

 ( تسييل ميمة.8ممحق رقم )

 ( تسييل ميمة.1ممحق رقم )

 ( أرقام ىواتف الييئات المحمية.1ممحق رقم )

 .8135( تصنيف الييئات المحمية حسب موازنة 5ممحق رقم )

 الييئات المحمية من وزارة الحكم المحمي.( كتاب كيفية تصنيف 4ممحق رقم )

 ( االستبانة في صورتيا األولية.4ممحق رقم )

 ( االستبانة في صورتيا النيائية.2ممحق رقم )
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 الحالية الدراسة في المستخدم المقياس محكمي بأسماء قائمة(: 0محق )م

 الوظيفة الحالية  الجامعة  التخصص  الرتبة العملية  االسم  الرقم 

 عضو هٌئة تدرٌس  القدس     ارشاد نفسً وتربوي أستاذ مشارك  عمر الرٌماوي   .3

 عضو هٌئة تدرٌس القدس        ارشاد نفسً وتربوي أستاذ مساعد  كمال سالمة   .8

 عضو هٌئة تدرٌس القدس       ارشاد نفسً وتربوي أستاذ مساعد  فدوى حلبٌة   .1

 عضو هٌئة تدرٌس القدس المفتوحة  يارشاد نفسً وتربو ماجستٌر  مً الشامً   .1

 عضو هٌئة تدرٌس القدس المفتوحة اسشبدٔفغٟٚرشثٛٞ أستاذ مشارك  حسنً عوض   .5

 عضو هٌئة تدرٌس القدس المفتوحة اسشبدٔفغٟٚرشثٛٞ أستاذ مساعد  اٌاد الرٌماوي   .4

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة  اسشبدٔفغٟٚرشثٛٞ برفسور  عبد عساف   .4

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة ارشاد نفسً وتربوي أستاذ مساعد  سان ذوقان غ  .2

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة إدارة تربوٌة أستاذ مساعد  فاخر نبٌل الخلٌل   .4

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة ارشاد نفسً   و تربوي أستاذ مساعد  معروف عبد الرحٌم شاٌب   .31

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة إدارة تربوٌة اعد أستاذ مس حسن تٌم   .33

 عضو هٌئة تدرٌس النجاح الوطنٌة ارشاد نفسً   وتربوي أستاذ مساعد  فاٌز محامٌد   .38
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 (: تسييل الميمة2)ممحق رقم 
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 (: تسهيل مهمة3الملحق رقم )
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 ( أرقام هواتف الهيئات المحلية4ملحق)
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جدول تصنيف الييئات المحمية في محافظة طولكرم وعدد العاممين فييا حسب : (5م )ممحق رق

 6105موازنة 

 

 

 عدد العاملين التصنيف نوع الهيئة اسم الهيئة

 
 848 أ مجلس بلدي طولكرم

 89 ة + مجلس بلدي عنبتا

 7 ج مجلس بلدي قفين

 9 ج مجلس بلدي بلعا

 81 ج مجلس بلدي عتيل

 81 ج بلديمجلس  دير الغصون

 7 ج مجلس بلدي عالر

 7 ج مجلس بلدي بيت ليد

 88 ج مجلس بلدي باقة الشرقية

 4 ج مجلس بلدي زيتا

 7 ج مجلس بلدي كفر اللبد

 9 ج مجلس بلدي الكفريات

 2 د مجلس قروي النزلة الشرقية

 2 د مجلس قروي فرعون

 8 د مجلس قروي سفارين

 8 د مجلس قروي الجاروشية

 2 د جلس قرويم صيدا

 8 د مجلس قروي اكتابا

 8 د مجلس قروي شوفة

 4 د مجلس قروي رامين

 8  مجلس مشترك الشعراوية

 4  مجلس مشترك النفايات الصلبة

 2  مجلس مشترك واد الزومر
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: قرار تصنيف وترفيع(6ممحق رقم )
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 االستبانة في صورتيا األولية: (7رقم ) ممحق 

 

 استبانة

  فما فوق 41   40 -31   30 -20من    العمر:

 فما فوق 11   10-6   سنوات 5-1سنوات العمل: من 

 بكالوريوس فأعمى     دبموم      توجييي فأقل   المؤىل العممي:

 مسؤول   موظف    المسمى الوظيفي:  عامل
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 غير موافق محايد موافق البعد النفسي الرقم

   أشؼشثبٌشضبٚاٌمٕبػخ  .1

   ٠ٕزبثٕٟاٌض١كوٍّبفىشدفِٟغزمجٍٟ  .2

   ز١بر١ٍِٟئخثغٍغٍخِٓاالزجبطبد  .3

   ٠الصِٕٟاٌشؼٛسثخ١جخاألًٌِّذحط٠ٍٛخ  .4

   ػ١ٛثٟغ١شلبثٍخٌإلصالذ  .5

   أوشٖٔفغٟ  .6

7.   ٟ    أشؼشأَصِالئ٠ٟزٙبِغْٛػٍ

8.   ٟ    أػزمذإْٔ٘بن٠ِٓزآِشػٍ

   ١ْٛفٟاٌٛالغال٠ٛخذأصذلبءزم١م  .9

   ٌذٞأصذلبءِخٍصْٛ  .10

   أرصشفثغشػخدْٚرفى١شفٟإٌزبئح  .11

   أردٕتإٌّبلشخخٛفبِٓاٌٙض٠ّخ  .12

   أٔبِزفبئً  .13

 البعذ الوهنً

   ٠ٛخذاٌٛلذاٌىبفٟإلرّبَاٌؼًّثىفبءح  .14

   اٌزمذ٠شاٌزٞرسصًػ١ٍِٗٓسإعبئهِّزبص  .15

   ِمبثًاألداءخ١ذحاٌّىبفؤحاٌزٟرزاللب٘ب  .16

   اربزخاٌفشصخٌهٌٍّشبسوخفٟارخبراٌمشاس  .17

   زش٠خاٌشأِٞزبزخفٟاٌؼًّ  .18

   ِؼب١٠شاٌزشل١خاٌّزبزخٌهفٟاٌؼًّخ١ذح  .19

   أعٍٛةاإلداسحفِٟؼبٍِخاٌّٛظف١ٓخ١ذ  .20
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   سضبنػٓعبػبداٌؼًّ  .21

   الأشؼشثبألِبْاٌٛظ١فٟفٟز١برٟ  .22

   ٛافكث١ٓلٕبػبرٟٚاٌؼًّاٌزٞألَٛثٕٗ٘بنر  .23

٠طٍتِٕٟأداءاػّبيِزٕبلضخِٓػذحسإعبءفٟاٌذائشحاٌزٟ  .24

أػًّف١ٙب

   

   أػزمذأْعجتػذَأدبصأػّبٌٟ٘ٛرؼذداإلخشاءاداالداس٠خ  .25

 غير موافق محايد موافق البعذ االقتابدي الرقم

   أػًّفٟٚظ١فخأخشٌٜضؼفاٌشارت  .26

   سارجٟاٌشٙشِٕٞبعت  .27

   اٌض٠بداداٌغ٠ٕٛخػٍٝاٌشارتغ١شِٕبعجخ  .28

   ٠ّىٓاٌسصٛيػٍٝأخشأوجشثٛاعطخِؼشفخأزذاٌّغئ١ٌٚٓ  .29

   ػذَوفب٠خاٌشارترغجتٌِٟشبوًفٟاألعشح  .30

   ٠ّىٓرسم١كسٚارتأفضًٌٍؼب١ٍِِٓٓخاليضغظٔمبثٟ  .31

   ٠ؼزجشاٌشارتِسفضإلٔدبصاٌؼًّ  .32

   رٍج١خازز١بخبداألعشحشٟءٌٍُِٙزٛافكث١ُٕٙ  .33

   اٌشارتاٌزٞأرمبضبٌٖٗدٚسوج١شفٟرٍج١خازز١بخبرٟ  .34

   أٔبِمزٕغثبٌشارتاٌزٞأزصًػ١ٍٗزغتِئٍٟ٘اٌؼٍّٟ  .35

 البعذ االجتوبعً

   أشؼشثبٌّغئ١ٌٚخردبٖر١ّٕخاٌّدزّغ  .36

   صبئجبأززشَسأٞصِالئٟٚأػًّثٗاراوبْ  .37

   أشؼشثزمذ٠شا٢خش٠ٓألػّبٌٟٚأدبصارٟ  .38

   رشثطٕٟػاللبدخ١ذحِغصِالئٟٚأزشصػٍٝاسضبئُٙ  .39

   أفمذاٌثمخٚاالززشاَاٌّزجبديِغا٢خش٠ٓ  .40
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   أخدًِِٓٛاخٙخاٌىث١شِٓإٌبطٚاسرجهأثٕبءاٌسذ٠ثِؼُٙ  .41

   ًِٕٟأرخٍٝػٓاعذاءإٌصرٌض١ٍِٟخٛفبِٓأ٠ْضػ  .42

   أشؼشثؼذَاٌٛالءٚاالٔزّبءألصذلبئٟ  .43

أشؼشثؼذَلذسرٟػٍِٝغبػذحاالخش٠ٌٓٚٛفٟثؼضاألِٛس  .44

اٌجغ١طخ

   

   أزشصػٍٝاٌّشبسوخاإل٠دبث١خٚاالخزّبػ١خِغا٢خش٠ٓ  .45

   أزبٚياٌٛفبءثٛػٛدِٞغاالخش٠ٓ)ٚػذاٌسشد٠ٓػ١ٍٗ(  .46

   الئٟالأفىشوث١شالجًا٠زاءصِ  .47

   الأ٘زُثبألِٛساالخزّبػ١خ  .48
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 صورتيا النيائية(: االستبانة في 8) رقم ممحق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 األخ الفاضل/ األخت الفاضمة..

أضع بين أيديكم ىذا االستبيان الذي ىو عبارة عن دراسة بعنوان "التوافق النفسي لدى العاممين 

ولكرم" والتي تعتبر جزء مكمل لمحصول عمى درجة الماجستير في بالييئات المحمية في محافظة ط

 اإلرشاد النفسي والتربوي.

( في المربع المناسب، مع Xيرجى منكم التكرم باإلجابة عمى جميع فقرات االستبيان بوضع عالمة )

أنو ال يوجد إجابات خاطئة ولكن إجاباتكم تعبر عن رأيكم الشخصي بالنسبة لكل سؤال، والسرية 

 مضمونة وسيتم استخدام معمومات االستبيان لغرض البحث العممي فقط.

 أشكركم عمى تعاونكم وأقدر مشاركتكم في ىذه الدراسة

 الباحث

 محمد استيتو

  فما فوق 13   11 -13   11 -81من     العمر:

 فما فوق 33   31-4           سنوات 5-3من    :  سنوات العمل

 بكالوريوس فأعمى     دبموم      توجييي فأقل   المؤىل العممي:

 رئيس شعبة  موظف مثبت      عامل غير مثبتلمسمى الوظيفي: 

 مدير دائرة        رئيس قسم
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 غير موافق محايد موافق الفقرات الرقم

ًّ فً العملأشعر  8     أن زمالئً ٌتهامسون عل

    أنا متفائل دائما فً العمل 2

    الستقرار النفسً فً عملًأشعر با 1

    ٌنتابنً الضٌق كلما فكرت فً مستقبلً فً العمل 4

    أخطائً غٌر قابلة لإلصالح عامة 5

6 
أعتقد أن سبب عدم إنجاز أعمالً هو تعدد اإلجراءات اإلدارٌة 

 )البٌروقراطٌة(.
   

    لدي الوقت الكافً إلتمام العمل بكفاءة 7

    ظٌفتً لتحسٌن وضعً المعٌشًأقوم بأعمال خارج و 8

    أشعر بالمسؤولٌة اتجاه تنمٌة المجتمع فً عملً 9

    أفقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرٌن فً العمل 81

    ال ٌوجد أصدقاء حقٌقٌون فً الواقع العملً 88
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