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 اإلهداء
 

 

النور يريني لكي شاخما حمرتقا عمره أفىن من إىل  
دائمال وفخري عزي الدرب، يل أنار من إىل  

أبي...... سالح والعلم جهاد احلياة أن علمتني من يا إليك  
 

عيني رأت من أمجل إىل ألنام، الليايل سهرت من إىل  
ربي هدية يا إليك اجلنة، أقدامها حتت من إىل  

أمي        ...........الكريم ربك وجه للقاء ودعتني من يا إليك        

 
اهلل بعد ومالذي وقوتي سندي إىل           

   احلياة علم وعلموني أنفسهم على آثروني من إىل             
إخوتي     ...              . وروعتها احلياة مجال يل أظهروا من إىل                               

 
بعيد أو قريب من ساعدني من وكل أصدقائي كل إىل  

 

..... المتواضع العمل هذا أهدي
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والتقدير رالشك  
 

"ألزيدنكم شكرتم لئن " 
 

عزهللابعدومنالدائمتوفيقهوعلىتحصىالالتينعمهعلىتعالىهللاألولوالشكروأبدادائماهللالحمد

......وجل  

واخصدراستيفترةفيليوالداعمينالفضلأصحابإلىبالجميلوالعرفانالجزيلبالشكرأتقدم  

وإثراءومتابعةتوجيهمنليقدمهلما الخضر محمدالدكتوربحثيعلىمشرفوالالكريمأستاذيبالشكر  

.النوربحثييبصرحتىبالمعلومات  

 

األعمالإدارةماجستيربرنامجفيدراستيمدىعلىالكرامالتدريسهيئةأعضاءإلىوالتقديربالشكرأتقدمكما

.عظيمةجهودمنقدموهلماامعةالجفيالعاملينوجميعالسوريةاإلفتراضيةالجامعةفي  

 

الجامعةفياالعمالإدارةبرنامجمدير زوكار إيادالدكتورإلىواالحترامبالشكرأنأتقدمويسرني

.البرنامجمستوىورفعالطالبدعمفيالمستمرةوجهودهالدائمسعيهعلىالسوريةاالفتراضية  

 

جهودهعلىاإلفتراضيةالجامعةرئيس العجمي خليلرالدكتوإلىالجزيلوالشكرالتقديربوافروأتقدم

.الجامعةمستوىرفعوتطويرفيالعظيمة  
 

حتىوالنصيحةالمعنويالدعمليوقدمواساهمواالذينالفضلأصحابلجميعشكريبخالصأتقدمكما  

.بحثيإتمامأستطيع  
 

 جميعا لكم شكرا  
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 المشروع ملخص
 
 

 .نحاس مالكري عبد هبه :الطالبة

 .لدى عينة من العاملين في جامعة حلب المهني التوافق على المؤثرة العوامل :العنوان

 0202 .السورية اإلفتراضية الجامعة

        الخضر محمد .د : إشراف 

  

ولدىعينةمنالعاملينفيجامعةحلبالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيالتعرفعلىلىإتهدفالدراسة

ت التع التوافق درجة في اإلحصائية الداللة ذات المعنوية الفروق ومعرفة التوافق هذا مستوى عزىرفعلى

 الديموغرفية )للمتغيرات سنوات العلمي، المؤهل األبناء، عدد االجتماعية، الحالة العمـر، ،الخدمةالجنس،

الوظيفيـة الدرجـة الراتب، ال( المهني التوافق عوامل من عامل كل )مدروسةعلى االقتصادي الراتب)البعد

، ظروفوبيئةالعمل، (نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)يالبعداالجتماع، (االنجاز)يالبعدالذات، (والحوافز

 .)العدالةوالمساواة، المهنياألداء، (مايطمحإليه)توقعاتالفرد، االستقرارالمهني



التدريسيةالوظيفيةالفئاتجميعمنحلبجامعةفيينالعاملجميعمنالبحثمجتمعيتألف الهيئة باستثناء

الوظيفيةالفئاتجميعمنالعاملينعلىاستبانة192توزيعتم،واناثا ذكوراوالفنيةوالمعيدون استردادتم،

 .جالدراسةلعرضوتحليلنتائSSSSمناألساليباإلحصائيةفيعددا الباحثةحيثاستخدمتاستبانة282

(االنجاز)الذاتيالبعد}كلمنحولجيدفيجامعةحلبعاملينللالمهنيتوافقالمستوىسةأنوقدوجدتالدرا

األداءو(مايطمحإليه)توقعاتالفردوظروفوبيئةالعملو(نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)البعداالجتماعيو

.منخفضالعدالةوالمساواةواالقتصاديواالستقرارالمهنيحولأبعادالمهنيتوافقالمستوىكانو {المهني

، ظروفوبيئةالعمل، البعداالجتماعي{حولالمهنيداللةإحصائيةفيالتوافقاتذعنويةمروقفتوجدالوأنه

اتذويةعنمروقفتوجدالو.}للمتغيراتالشخصيةعزىالعدالةوالمساواةت ، توقعاتالفرد، االستقرارالمهني

التوافقالمهني في إحصائية االقتصاديحولداللة منت البعد االجتماعي)عزىلكل الحالة المؤهلالعمـر، ة،

سنوات الوظيفيـة،الخدمةالعلمي، الدرجـة التوافقداتذعنويةمروقفتوجد، (الراتب، في احصائية اللة

داللةاحصائيةفياتذعنويةمروقفتوجدال، بناءاألالجنسوعددعزىلمتغيرت البعداالقتصاديحولالمهني

حولالمهنيالتوافق ت األداء منالمهني االجتم)عزىلكل الحالة العمـر، الجنس، األبناء، عدد الراتب،اعية،

الوظيفيـة الدرجـة التوافقاتذعنويةمروقفتوجد،( في احصائية حولالمهنيداللة تعزىاألداء المهني

.لمؤهلالعلميوسنواتالخدمةالمتغير

همهاأمنالجامعةفيالوظيفيالتوافقىمستوتحسين:أهمهاوالتوصياتالحلولمنبمجموعةالدراسةوانتهت

 لكافةوملزمةومفصلةواضحةتدريبيةبرامجووضع وتطوير تعزيز-العملبيئةوتحديثوتطويرتعزيز

 أساليب تطوير-والعاملين اإلدارة بين العالقة تحسين-للعاملين جيةوخار داخلية دراسية منح وتوفير-العاملين

.الوظيفي االستقرار مستوى تحسين علي الجاد العمل-التحفيز وأدوات

 .المهنيالتوافقوتطويرمهاراتلتحسينضافيةاإلالحلولبعضتقديمتم،خيرا أ
 

المفتاحية الكلمات

 .العواملالشخصية-عواملالتوافقالمهني-التوافقالمهني



 

ج  

 

 :مصطلحات الدراسة
 



 الديناميهو:التوافق المهني البيئةكيالعملية وبين بينه التالؤم لتحقيق الفرد بها يقوم التي المستمرة ة

الفرد التالؤموينبغيأنيكونفيالحسبانأنقدرة الماديةواالجتماعيةوالمحافظةعلىهذا المهنية

التكيفلظـروفومطالب ولمزاجعلى ولزمالئه العمل ولروتين يتكيفلآللة أن تعني إنما ، العمل

رئيسه،وللظروفالفيزيقيةالتيتحيطبه،وأنيدركأنرغبتهالصادقةفيالعملوقدرتهعلىأدائه

.(5002،عوض.")أداءمرضيا،ليستفيذاتهاضمانالقبولهمنزمالئه،وترقيتهمنرئيسه

 

 هيجزء :(علية الذاتيةالفا) االنجاز بقدرته الفرد واعتقاد مجدي لعمل المحققة العوامل القيام،من

المعرفية مهاراته وتنفيذ المستقبلية، المواقف وتنفيذ إلدارة المطلوبة األفعال وتنظيم معطاة، بمهمة

 المخططات تنظيم أو ما مهمة في الناجح لألداء الضرورية واالجتماعية المطلوبةةللعمليوالسلوكية

وخبراته مهاراته عن وتوقعاته معتقداته تحركه الفرد سلوك أن حيث المراد، الهدف إلنجاز

.(.(Bandura, A, 1994وقدراته



 همتودرجلثقافيامستواهمبوتقارالجماعةأعضاءبينالشخصياإلنسجامهي:الزمالء مع العالقة

التوافقتحقيقفيالمساهمةشأنهمنهذاكلالعاداتبوتقارموحدةمهنيةنتماءاتاووجودالعلمية

 (.1122،الوناس)للمنظمةوالئهويعززالجامعةأفرادمنفردلكلالمهني

 

  ذاتهوفعاليتهوتحقيقالعاملكفاءةمنالتيترفعالعاليةهيالكفاءة:نوالمرؤوسيالعالقة بين الرؤساء

 واإلدارةالعاملينبينوالتقاربالتفاهمتنميةوإلىالعاملينبينلتعاوناروحتنميةإلىتؤديكما،

 .(2991،المغربي)

 حيثمنالحاليةوضعيتهمنأعلىوظيفيمستوىذاتالعاملإلىجديدةوظيفةإسنادهي:الترقيات

لمنصبذوغلهشواالداريسلمالفيالعاملتدّرجهيفالترقية،الصالحياتوالواجباتوالمسؤوليات

 .(7891،بدوي) ومعنويةماديةأثارعنهاتنتجالتيالمسؤوليةفيبالزيادةبمصحوأعلىمستوى

 اإلنتاجيةالعمليةفيبهيشاركويؤديهالذيالعملمقابلالموظفيتقاضاهماليمبلغوهو:الراتب

 .(2998،حسن) للمؤسسة

 اليه الموكلةاالعمالألداءوتدفعهالفردتثيرالتييةالخارجوالمؤثراتالعواملهيمجموعة:الحوافز

 .(5002،الهيتي).والمعنويةالماديةورغباتهحاجاتهاشباعطريقعنوجهكملأعلى

 

 يحيطبالفردفيعمله،ويؤثرفيسلوكهوأدائهوميولهتجاه: بيئة العمل أو ظروف العمل هيكلما

 التعمله، واإلديوالمجموعة معها الماديةيعمل ظروفالعمل وتتضمن يتبعها، التي ارة اإلضاءة،:

فضال ،العمل،والرعايةالصحية،وغيرهاوالضوضاء،والنظافة،ودرجةالحرارة،والتهوية،وحوادث

عنظروفالعملاالجتماعية،ونوعيةاإلشراف،والقدرةعلىاالندماجمعمجموعةالعمل،والشعور

.(7881الشنواني،) اإلنسانيةبالراحةالنفسيةوالمعاملة





 

ح  

 

 مناألمنمثلالعاملونيتطلبهاالتيالوظيفيةوالمنافعالضماناتمجموعةهو:االستقرار الوظيفي

االستقرارإلىيؤديالذياألمرتعسفية،إداريةإجراءاتمناألمنشرعية،أسبابدونالوظيفةفقدان

.(7882،المغربي).الوالءوتوثيقاألداءتحسينوبالتاليالمعنوية،الروحورفعالنفسي



 و :توقعات العاملين التوقعات عاملهي لكل تتولد التي فيويأ،الرغبات توفرها             مؤسسته مل

 .(7888،الحناوي)



 النشاط:العدالة خاللهي من والفرصالتدريبية المكافآت و الموارد توزيع في المستخدم التنظيمي

إجراءات علىاستخدام المحافظة يكفل بما باحترام، العاملين معاملة بجانب ونزيهة ودقيقة موحدة

 ..(Notz and Starke,1987 )الحقوقالفرديةالخاصةبهم



  تتفقمعهو:المهنياألداء تتضمنتحويلالمدخالتإلىمخرجاتذاتجودة بمهام منسقللقيام جهد

 بمساعدة وخبراتهم وقدراتهم بهذامهاراتالعاملين القيام على المالئمة العمل وبيئة الدافعة، العوامل

.(5071بنرحمون،)الجهدبدقة،وبأقصروقتممكن،وأقلتكلفة
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 :المقدمة

                   
نتحققأهدافهاأمكنيذمندونهمالإوالفّعالةلها،ةيالدعامةاألساسجامعةحلبفيعملونينياألفرادالذشكلي

المهمةمؤشراتالفيالجامعةمننيالتوافقالمهنيلألفرادالعاملكونيوقدالخدميةوةيوالفنةيدارومهماتهااإل

التوافقبعـدمشعرونيفاتهميالمهنيقدتضطّربشخصلتوافقإذمندوناوواجباتهملنجاحهمفيأداءمهماتهم

النفـسي إلــىاالحتـراق الــذييـصل المهنـيمـستمرا الالمهني التوافق كــانسـوء إذا لظروفسـيما نتيجة

.السيئة(الماديةوالنفسيةواالجتماعية)العمل

عاملكليبذلهالذيالجهدكثافةأنوجدناحلبجامعةفيأعمالهمونيؤدّالذينالعاملينمنلمجموعةبمالحظة

منيختلفيؤديهالذيللعملمنهمكليعطيهالذياالهتماممستوىواألداءفيالمثابرةدرجةوأيضامنهم،

يوجدقداالختالفهذاومنهم،واحدكلوتوافقداءاألكفاءةعلىتنعكسربمااالختالفاتهذهومثلآلخر،عامل

تفاوتهمنتيجةالعملهذاأداءفيوالخبراتوالمهاراتالقدراتمنواحدبمستوىجميعا نوالعاملولوتمتعحتى

.الدافعيةقوةأوالرغبةقوةفيتفاوتهمأيالعملهذاأداءفيوالرغبةوالحماساالهتمامدرجةفي

فيفالعاملوظيفته،منعليهايحصلالتيومنافععوائدمنالعامليحققهالذيالمقدارهوالعملإلىفالدافع

يمكنحوافزأيإشباعوسائلمنالعمللهيتيحهماخاللمنتحقيقهاإلىيسعىبحاجاتدمزوّالجامعة

.حاجاتهإشباعفياستخدامها

والمرؤسينمعافقهتودرجةأوالجامعةفيالعامللمشاعرأنتبينوقد حاجاتهلقوةلةمحصّهيالرؤساء

قدعملهتجاهالعاملفمشاعرلذلكاالقتصاديةحاجاتهلقوةلةمحصّهياألجرعنتوافقهدرجة،وأنلالنتماء

العاملهذاينجحفقدعملهمنيحققهأنالعامليتصورالذياإلشباعمدىعنرتعبّفهي،سلبيةأوإيجابيةتكون

أيوآماله،المختلفةوميولهقدراتهمعيتناسبالعملنوعكانإذافالتكيّأشكالمنمناسبشكلإلىولللوص

معتوافقهإلىذلكيممايؤدايجابيةالعملهذاتجاهمشاعرهبذلكفتكونلحاجاتهإشباعا لهيحققالعملهذاأن

....الزمالءوالمشرفمعتعاملهو،تهبوظيفتمسكهوالعملفيانتظامهخاللمنذلكيظهر،وعمله

نتيجةتصوّلللوصولإلىالتكيفمعظروفعملنأنالعاملفيجامعةحلبقديفشوأيضا تبيّ رهأنربما

عملههذااليحققلهاإلشباعالمناسبلحاجاته،أوأنعملهيحرمهمنهذااإلشباعفتكونبذلكمشاعرهنحوهذا

غيرمتوافقمععمله،ممايؤديإلىظهورمشاعراالستياءعلىسلوكالعاملويكونليالعملسلبيةوبالتا

وكذلككثرةالشكاوىتأخراتهذلكببحثهعنعملآخر،أومحاولةالنقلإلىقسمآخر،أوبزيادةنسبةغيابهو

.الخ....والتمارض
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التيتسعىالجامعةمنخاللهاةعناصرالعمليةاإلنتاجيةفيبقيرأسمالالوحيدالقادرعلىالتحكمالفالعامليمثل

الجانبالمادي فيه فتوافقالعاملمععملهاليتحكم االقتصاديفقطبلهناكجوانبأخرىوتحقيقأهدافها،

زمالئهتتحكموتؤثرعلىسلوكالعاملوبالتاليعلىإنتاجيتهوتوافقهمعالعملمثلظروفالعملوعالقتهمع

...ؤسائهور

العملباعتباره بالنظرإلىأهمية وهذا الصناعية، الثورة قيام الباحثينمنذ حازالعملاإلنسانيعلىاهتمام

وسيلةلخلقالثروةوتنميةالمجتمع،وكانفيذلكالحينيهدفإلىاستغاللالعنصرالبشريفيالعملإلى

التوافقدآلةلإلنتاج،وأنمايحققلهيةوجعلتهمجرّأقصىحد،بحيثجردتالعاملمنمشاعرهاإلنسان

إلىعبءثقيلأنهكالعماللذلكفالعملتحولمنمتعةإنسانية، (نظريةتايلور )هيالمكافآتالماديةالمهني

.نتيجةالضغوطالتييتعرضونلهامنقبلالتنظيم

تعيدنأحاولتوالعملفيمجالنظرياتلظهورالبدايةنهمعبدايةالثالثيناتمنالقرنالعشرينكانتأإال

العقلية،لهالعاملأنخاللمنذلكو،إنسانيتهللعامل أنالسلوكاالجتماعيةوالعاطفيةجوانبهوالقوة و

توافقعملهاليحركهالجانباالقتصاديفقط،بلهناكجوانبمعنويةتؤثرعلىحولالعاملتوافقاإلنسانيو

السلوكفيبالغةأهميةالتوافقالمهنيموضوعاكتسىهناومن،فردفيالعملكماتؤثرعلىدافعيةالعملال

و،األفرادأداءمستوىفعاليةتحديدفيا هاممؤشرا التوافقيعتبربحيث،غيرهاوالسلوكيةالعلومالتنظيميو

يؤدي،ممااإلنسانيةواالجتماعيةالعالقاتالحفاظعلىوالتنظيماستمراريةعلىيحافظفالتوافقالمهنيمنه

.اإلنتاجيةللمنظمةاألهدافتحقيقإلى

المجاالتأهممنيعتبرالعملمجالأنشكوالالعملسلوكفيالعامالتوافقفروعأحدالمهنيالتوافقيعدإذ

 :أساسينعاملينإلىاألهميةهذهوترجعالتوافقمنممكنقدرأكبرالفردفيهاتحققأنينبغيالتي

.العملميدانفيوقتهمنكبيرةنسبةيقضيالفردأن:هماولأ

فيبهتحيطالتيالبيئيةالعوامللمختلفالفردتوافقيشملفهوعملهمعالفردتوافقالهامالدوروهو:ثانيهما

العاملفييتمثلالذيالمهنيالتوافقاهذويعتبرمزاجهومعميولهومعالخاصةوقدراتهذاتهمعوتوافقهالعمل

 .للعملالتنظيميالبناءفيبالسلبيةتصرفاتهوتنعكساآلخرينومعذاتهمعالمشّكل

التوافقدرجةمنتنقصأوتزيدشأنهاأنمنبعواملترتبطتحقيقهاإلىالعامليسعىالتيالحاجاتتبقىلكنو

.الخ...العمل،جماعةالترقية،األجرأهمهامنو،العملحول
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 أن للتوافقالمهنيكما التييتركها ذلكمنخاللاآلثار و بالغة، كانذلكعلىالصحةالتوافقأهمية سواء

 ...األداءالعقلية،أوعلىالصحةالعضوية،أوعلى

أنتحقيق وبالتاليفإنقياسهللعاملداخلالمنظمةيعتبرمنأهمأهدافبرامجالعمل،التوافقالمهنيوبما

.أصبحضروريالتقييمفاعليةهذهالبرامج

الذي يعد أحد محاور  اول متغيرات هامة على مستوى مقياس التوافق المهنينتت أنها اذ تكمن أهمية الدراسة

 .سويةالتفاعل االجتماعي والمهني، الذي يتحقق من خالله السعادة مع النفس والرضا عنها وتحقيق حياة مهنية 

راء المعلومات وزيادة عالم المعرفة، ويـساهم فـي إثـ ىهذه الدراسة سوف يضيف جديدا  إل بمثل إن القيام

الدراسة أهميتها من مقدار العائد الذي يمكن  تستمد .، وقد يساهم في تطوير البحث العلميةالباحث ىالمعرفة لد

     .أن تحققه الجامعة إذا ما أخذ ت بنتائجها

مماالعاليالتعليمقطاعوهوواهميةحيويةالقطاعاتكثرأمنقطاععلىطبقتأنهاةالعمليةفياألهميوتعود

.ضرورةالبحثعنمستوياتووسائلالتوافقالمهنيللعاملينفيهيعني

عامامعةحلببشكلفيمحاولةاالرتقاءبمستوىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفـيجتتمثلأهدافالدراسةاذ

علىتاثيرا العواملكثرأوتحديدحلبجامعةفيالعاملينلدىالمهنيالتوافقمستوىعلىالتعرفخاللمن

و،المهنيالتوافقوبينالعينةألفرادالشخصيةالسماتبعضبينالعالقةطبيعةعلىالتعرفو،المهنيالتوافق

المجاالتاأل االتعرفعلى بين التوافق وعدم للقلق اثارة كثر من علىعالجهاألعاملين العمل تزويدو،جل

محاولةو،ووظيفتهالفردبينالمواءمةايجاديمكنحتىالموظفينحولالمفيدةبالمعلوماتالقرارصانعي

النتائجتقديمخاللمنعامةخرىاألوالمؤسساتخاصةحلبلجامعةاالداريالتطويرفيالمساهمةالباحثة

 .والتوصيات

 :يالنظر االطار 

 :الدراسات السابقة .1
 

تمتصنيف وقد الفصلبعرضبعضالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالدراسة، قامتالباحثةفيهذا

:الدراساتحسبالمتغيرات،وقدتناولتالباحثةالدراساتالسابقةكمايلي
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 : التوافق المهني - أ
:وذلكعلىالنحوالتاليالعديدمنالتعريفاتحولالتوافقالمهنيةالباحثتتناول

بأنهيعرفهو،والبعداالجتماعيوبيئةالعملالبعدالذاتيتناولالتوافقالمهنيمنناحيةالذي(7817)المليجي

األسلوبالذيبواسطتهيصبحالشخصأكثركفاءةفيعالقتهمعبيئته،وهومحاولتهلمواجهةمتطلباتالذات"

".،ومتطلباتالبيئة

حصولالشخص"بأنهذاتيالبعداالجتماعيوالبعدمنناحيةالذيتناولالتوافقالمهني(7899)يمرسبينما

ويدركفيهرضا ويشعربالنجاحوالتفوق، علىعمليناسبقدراتهوإمكاناتهويرضيميولهوطموحاته،

ضاءفيالعملسواءتوافقهفيعملهفإذافقدالعاملمشاعرالرضاواإلرالمشرفينوالزمالءعنهوعنإنتاجه،

".معنفسهومعالناس

بأنااه،المهنااياألداءعلااىالقايمالتااييكتسابهاماانخااللفاايتعريفاهللتوافااقالمهناي(7888)العجمايركاازكماا

 ."شعوربالسرورناتجمنإدراكالشخصبأنوظيفتهتشبعقيمامهمةلديه"

قدرةالعاملعلى"بأنهعلىالتوافقالمهنيوالبعداالجتماعيئةالعملبيالبعدالذاتيو(5005)المهنأوأضاف

".تحقيقالتكيفوالشعوربالرضاواالنسجاممعالبيئةالمهنية

أنهب،يوالبعداالجتماعوالبيئةالمهنيةفيتعريفهللتوافقالمهنيعلىالبعدالذاتي(5002)هللاعبدركزكما

قدرةالفردعلىاإلنتاجالمعقولفيحدودماينتظممعشخصيتهمنإمكاناتعقليةومعرفية،مزاجية،جسمية"

تلك مع يتناسب الذي المكان في الفرد وضع فإن ثم ومن مهنية، واستعدادات وميول وقدرات ،اجتماعية،

 بحياته استمتع و بالرضا الشعور عالمات عليه ظهرت ،وشعاإلمكانات وأصدقائه وأسرته  بعمله هروو

".ا سليمتكيفا قدرةالفردعلىأنيتكيـفبالطمأنينةوالسعادة،وهكذاأنالتوافقيبدوفي

،المهنياألداءوبينبيئةالعملوالعالقةبزمالئهورؤسائهتوافقالمهنيللفيتعريفه(5002)عوضجمعبينما

ا"بأنهفهرّفع الدينامية الماديةالعملية المهنية البيئة وبين بينه التالؤم لتحقيق الفرد بها يقوم التي لمستمرة

الفردعلىالتكيفلظـروف التالؤموينبغيأنيكونفيالحسبانأنقدرة واالجتماعيةوالمحافظةعلىهذا

وفالفيزيقيةالتيوللظرومطالبالعمل،إنماتعنيأنيتكيفلآللةولروتينالعملولزمالئهولمزاجرئيسه،

لقبولها ،ليستفيذاتهاضمانا رغبتهالصادقةفيالعملوقدرتهعلىأدائهأداءمرضيتحيطبه،وأنيدركأن

".منزمالئه،وترقيتهمنرئيسه

منالتعريفاتالسابقةأنالتوافقالمهنييشيرإلىالعديدمنالعواملالتييتصفبهاالعامل نستنتج ومماسبق

بينهوبينمجتمع ومدىالتالؤم عنالعملوإرضاءه، رضاه محيط)منها الذيينعكسعلىنجاحه( و عمله،

 .المهني
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 :التوافق المهني العوامل المؤثرة على - ب
 

 :(االنجاز) الذاتية العوامل .1

جزءمنالعواملالمحققةلعملمجديواعتقادالفرد"بأنها(االنجاز)الفاعليةالذاتيةBandura (1994)عّرف

القيامبمهمةمعطاة،وتنظيماألفعالالمطلوبةإلدارةوتنفيذالمواقفالمستقبلية،وتنفيذمهاراتهالمعرفية،بقدرته

إلنجاز المطلوبة العملية المخططات تنظيم أو ما مهمة في الناجح لألداء الضرورية واالجتماعية والسلوكية

."الهدفالمراد،حيثأنسلوكالفردتحركهمعتقداتهوتوقعاتهعنمهاراتهوخبراتهوقدراته

هوأنيعرفلكيينجزنساننأصعبمايفعلهاالإ"،فينظريةعلمالنفسالفردي(5070)صالحيعتقدمابين

تحقيقنحوحاجاتهإلشباعجديدةخبراتعنويبحث،(ومترجمهاالحياةمفسرفهو(لتغييرها،ويسعىنفسه

"اإلنسانيالسلوكأنماطكلتحتهيندرجالذياألولالهدفوهوحمايتها،أوالذات  دراسةوأضافت.

5001)محيسن باألمن( التوافقيالنفسيالذاتإلىأنالشعور فيتحسيندرجة المساعدة العناصر كانتمن

                             .المهني

منقبلالممرضات علىعدمرضاوشعوربالحيرةواحتراممنخفضللذاتفيدراستهBezzina(2005)أكد

 .علىالتوافقالمهنيلديهمنتيجةللعملالشاقوالتحدياتالصعبةللعمل

تأثيرللعاملالذاتيلهلىأنإBezzina (5002)،(5001)دراسةمحيسنمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 .علىالتوافقالمهني

 

:العوامل االجتماعية .5

 :الزمالءبينالعالقة-أ

(العالقاتاالجتماعيةالطيبةمعالزمالءوالرؤساء)بالمهنييرتبط التوافقأنبينت (2003)الخاجةدراسةفي

الحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع.امالتفيالعالقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتيةلدىالع

.نوالمرؤوسيوالرؤساءالزمالءبينوالعالقةاالنسانيةالعالقاتمتغيرتتناولسوفبأنها

ريةإلىوجودتأثيرلدىالعاملينألدائهمالوظيفيفيبيئةالعملالمصفيدراستهاEl-Kot(2004)توصلت

الدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع.والتييجبأنيتمالتركيزعليهاللعالقاتبينالزمالءعلىالتوافقالمهني

 .االجتماعيالعاملتتناولسوفبأنهاالحالية
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هي(5077)عرفالوناس اهماإلنسجامالشخصيبينأعضاءالجماعةوتقاربمستو"العالقةبينالزمالء

كلهذامنشأنهالمساهمةفيتحقيق،"نتماءاتمهنيةموحدةوتقاربالعاداتاالثقافيودرجتهمالعلميةووجود

الجامعةويعززوالئهللمنظمة اليكشفالتوافقالمهنيعننفسهفيأداء،التوافقالمهنيلكلفردمنأفراد

حياةالعامل،والشكأنموقفالعملإنماهوموقفالعملفحسب،بلوفينظامالعالقاتالشخصيةالتيتكتنف

للفرد بالنسبة اإلخوة يمثله ما الزمالء فيه يمثل ديناميكي اجتماعي اللتين. األساسيتين الظاهرتين أن ويالحظ

،وتلجأأغلبالمؤسسات(التعاونوالمنافسة)تحددانالعالقةبينالعاملوزمالئهداخلمؤسسةالعمل،هما

 .استخدامالعاملالثانياستخداماصريحاأوضمنياإلى



:نوالمرؤوسيءبينالرؤساالعالقة-ب

ذاته،تحقيقووفعاليتهالعاملكفاءةمنترفععاليةكفاءةبنالمرؤوسيبءالرؤسااتصالأن(7882)المغربيبين

 .واإلدارةالعاملينبينوالتقاربالتفاهمتنميةوإلىالعاملينبينالتعاونوحرتنميةإلىتؤديكما

كانتتعملجادةعلىتحسينتوافقالعاملالمهنيأن(5005)ذكرالشافعي ما إذا أنهينبغيعلىالمؤسسة

 .تعملعلىأنتسودالعالقاتاالجتماعيةوالنفسيةالصحيةبينالرئيسوالمرؤوس

 Oberdahm"أوبرداهم"ويلخص التيتخلقعالقات لهدفحصرالميزاتالسلوكية بها نتيجةبحوثقام

.حالثقةالمتبادلةفيجوالمؤسسةنفسيةصحيةبينالمشرفوالمرؤوسينوتشعرو

 :وقدبنىهذاالتلخيصعلىمالحظاتعلميةمضبوطةفيعددمنالمؤسساتالصناعيةـفيمايلي

o ؤوسينمعاملةتشعرهمباحترامهلشخصياتهممعاملةالمر. 

o  لدىالهيئاتالعلياا أمنيتمثيلهمتمثيال. 

o  مرنا تطبيققوانينالشركةولوائحهاعليهمتطبيقا. 

o  بهحتذيي اعتبارنفسهدائما مثال.

o  وتأنيبا إخالصهفيإرشادهمتشجيعا. 

o نسّعاونتهمعلىالتحومنمووالتقدممهنيا لإعطائهمفرصةكافيةل. 

o دراستهمدراسةفرديةللتعرفعلىالميزاتالخاصةبكلمنهمبقصدمعاملةكلمنهمالمعاملالمناسب. 

o تنميةإخالصهمللمؤسسةعنطريقإخالصهملهموالعدلوالرحمةفيمعامالتهم. 

o كلعاملفيالعملالذييناسبقدراتهوميولهوضع. 

o لمرؤوسينفيمايقعونفيهمنأخطاءيتحملالمسؤوليةعنا.
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الهادفةالوظيفيةاألجواءوخلقالعاملينمعالتعاملكونبتواالداريينءالرؤساأساليبأن(5005)أشارحمود

واإلخالصالتنظيميالوالءروحتنميةعلىوتشجيعهمالسياساتورسمالقراراتباتخاذالمشاركةخاللمن

.المنظمةالدائمعلىوالحرصوالصدق

  العميان الرؤساكونت(5005)ذكر بين الصاعداالتجاهينذواالتصالطريقعننوالمرؤوسيءالعالقة

 .والمعلوماتواآلراءاألفكار وتبادلالرأيإبداءفرصللعاملينيتيحالذيطوالهاب

(طيبةمعالزمالءوالرؤساءالعالقاتاالجتماعيةال)التوافقالمهنييرتبطب أننتيّب (2003)الخاجةدراسة

الحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع،لدىالعامالتفيالعالقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاالماراتية

.نوالمرؤوسيوالرؤساءالزمالءبينوالعالقةاالنسانيةالعالقاتمتغيرتتناولسوفبأنها

استنتجت هناكSrSiartS( (2005دراسة بينعالقةبأن القائمة الثقة بين احصائية داللة الرؤساءذات

المهني التوافق وبين .والمرؤوسين الحالية الدراسة مع الدراسة هذه تشابهت العاملبأنهاوقد تتناول سوف

 .علىالتوافقالمهنينللمرؤوسياجتماعيمنخاللالثقةمنالرؤساء

 

(والقيادةالسلطة،االشراف)االداريمستوىال-ج

عمليةإداريةتهدفإلىتوجيهنشاطالعاملينبمايؤديإلىتحقيقأهداف"بأنهشرافاإل(7897)السلميّرفع

لبلوغأهداف،المؤسسة والفنية الناحيتيناإلدارية من عمله رئيسالعملنحوجماعة الذييبذله الجهد هو و

".المؤسسة

المغربي 7882)وتحدث مفهومهافيفالمركزية،الالمركزيةوركزيةالمبنوعيهاوالسلطةشرافاإلعن(

توحيالمركزيةالسلطةإنالعليا،اإلداريةالمستوياتيديالمسؤولينفيألىتمركزالسلطةفيإلصحيحتشيرا

الالمركزيةبعكسوهذاالقرار،اتخاذيملكالالموظفألناإلبداعمنتحدوبالتاليالمرونة،وعدمبالتصلب

العواملمنوالقيادةاإلشرافنمطواعتبر.البديلةالحلولواقتراحواالجتهادالتجريبفرصللعاملينتتيحالتي

العاملينمبادراتمنيحدالتسلطيفاإلشرافالتنظيمي،المناخطبيعةتحديدفيالرئيسية ،ومساهماتهم

إشراكهخاللمنوذلكاإلنسان،ةإنسانيفلسفةاإلدارةتتبنىوأن،الالمركزياإلشرافبعكسالمركزيوذلك

المطلوبة،األهدافتحقيقفيوبإسهاماتهبقيمتهيشعرحتىبهيقومالذيالعملمشاكلوحلالقرارات،اتخاذفي

التيالقيادةهيتحامل،أوانتقاددونوتوجيههالحاجةعندومساعدتهالمرؤوسبدعمتقومالتيالقيادةواعتبر

.اإلبداعيةباألفكاروالتقدمالنفسيواالستقرارنفسبالالثقةخلقتستطيع



 

8 

 

 ،بتأثيرلمنالجامعاتالحكوميةوالخاصةفياألردنلدىالعاملينفيك(2000) السكرأبو استنتجتدراسة

وقدتشابهت.علىمستوىالتوافقلدىالعاملينفيالجامعاتالحكوميةوالخاصةواإلشرافالمستوىاإلداري

.التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةسةمعهذهالدرا

El-Kot(5001)دراسة،(5000)دراسةأبوالسكر،(5002)الخاجةدراسةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 .المهنيالتوافقيؤثرعلى نمتغيرالبعداالجتماعيأإلىSrSiartS(5002)دراسة 

 

 :العوامل االقتصادية .3

االعمالألداءوتدفعهالفردتثيرالتيالخارجيةوالمؤثراتالعواملمجموعة"انهأبالحوافز(1111)الهيتيعرف

 ."والمعنويةالماديةورغباتهحاجاتهشباعإطريقعنوجهكملأعلىليهإالموكلة

 

 الحوافز-أ

توصلحيثعلىالتوافقالمهنيوأثرها (الحوافز) بعضالعواملاالقتصادية((1999دراسةمساعدةنافشت

المؤهل،الفئةالوظيفيةلكلمنمتغيراتستوىالتوافقالمهنيعلىالحوافزملمعاإلىأنهناكانخفاضاحثالب

 .التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع.العلمي،سنواتالخدمة

 لحافزلدىالعاملينبنسبمتفاوتةحسبنوعيةانهناكمستوىتوافقمهنيأب(2000)السكرأبودراسةخلصت

في والخاصة الحوافزتبينفقداألردنفيكلمنالجامعاتالحكومية التوافقحول فيدرجة اختالفبينهم

أكبرلدىالعاملينفيالجامعاتالخاصةحولالحوافزالمعنوية،منالجامعة،فكانمستوىالتوافقالمستمدة

ةحولالحوافزالماديةوحوافزاألمنأكبرمنالعاملينفيالجامعاتبينماكانتوافقالعاملينفيالجامعاتالعام

.التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع.الخاصة

أكثرمنبقيةتفوقتبتأثيرهاالعواملاالقتصاديةوالحوافزالماديةنألىإ (2003)الخاجةدراسةاستخلصت

فيبعضالمؤسساتاإلماراتيةالمهنيعلىالتوافقالعواملاألخرى فأكدلدىالعامالتفيالعالقاتالعامة

 .علىأهميةالعواملالماديةاالقتصاديةعلىالتوافقالمهنيمنخاللاالتجاهالعامنحوالعملالباحث

دراسة أن(2004)رمضانأبوفي للحوافزمستوىتبين يعزى التوافق كـاطبقا  لجنسلمتغيراتشخصية

وسنوات األبناء وعدد االجتماعية الحالة و لدىالخدمةوالعمر العمل العملوطبيعة كمكان ومتغيراتبيئية ،

  .العاملينفيجامعاتمحافظـاتغزة
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دراسةأظهرت بوجود(2004) محيسن تعزى احصائية داللة ذات العمر،إفروقات الراتب، متغيرات لى

االجتمالخبرةىسنوات الحالة في، السكن مكان اعية، والحوافز التعويضات عن المهني التوافق لدىمستوى

 .موظفيوكالةالغوثالعاملينفيوكالةالغوثبقطاعغزة

لبعضالعواملالمتعلقةبالحوافزعلىالتوافقالمهنيوالتيتأثيرلىوجودإ((El-Kot2004توصلتدراسة

.االقتصاديالعاملتتناولسوفبأنهاالحاليةالدراسةهالدراسةمعوقدتشابهتهذ.يجبأنيتمالتركيزعليها

أبودراسة،(2003)دراسةالخاجة،(2000)السكرأبو،((1999مساعدةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 .الحوافزعلىالتوافقالمهني تأثيرلىإ((El-Kot2004دراسة (2004) دراسةمحيسن،(2004)رمضان

 

 :رقياتالت-ب

ذاتمستوىوظيفيأعلىمنوضعيته (7891)بدويعّرف إلىالعامل جديدة وظيفة إسناد الترقياتبأنها

فالترقيةهيتدرجالعاملفيالسلماالداريوشغله،الحاليةمنحيثالمسؤولياتوالواجباتوالصالحيات

 .جعنهاأثارماديةومعنويةلمنصبذومستوىأعلىمصحوبا بالزيادةفيالمسؤوليةالتيتنت

 مساعدة إ((1999توصلتدراسة المأنلى التوافق لمستوى انخفاضعام منهناك الترقياتلكل هنيعلى

بقطاعالحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،الفئةالوظيفيةمتغيرات

 .التطبيق

 

 :الراتب-ج

األجروهومبلغمالييتقاضاهالموظفمقابلالعملالذييؤديهويشاركبهفي/الراتب(7819)حسنعّرف

.العمليةاإلنتاجيةللمؤسسة

انخفاضهناكأنإلىتوصلتو،علىالتوافقالمهنيوأثرهمتغيرالراتبنافشتالتي ((1999بدراسةمساعدة

جودفروقذاتداللةإحصائيةأشارتالنتائجإلىعدموالراتبالشهري،حيثملمستوىالتوافقالمهنيعلىعا

.نالراتبالشهريللعاملينأعلى

لمتغيرالراتبعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيكلمنلتأثيربدراستها(2000)السكرخلصتدراسةأبو

وقدتشابهتهذه.عاملالراتبتأثيرلمستوىالتوافقالمهنيببوجود الجامعاتالحكوميةوالخاصةفياألردن

.التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةالدراسةمع

ثرهعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيالقطاعأىمتغيرالراتبومدلبدراستها (2001) أوضحتدراسةالمهنأ

وجودفرقبينفيالتوافقالمهني،كمااتضحأنهلميكنللدخلأيتأثيربتوتوصل،الحكوميوالقطاعالخاص

.متوسطيالدخلباستخدامالخطأالمعياريلصالحمرتفعيالدخلعلىالتوافقالمهني
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أكثرمنبقيةالعواملبتأثيرهاالماديةتفوقتالعواملاالقتصاديةوالحوافزنألىإ(2003)دراسةالخاجةخلصت

علىالباحثفأكد.المؤسساتاإلماراتيةلدىالعامالتفيالعالقاتالعامةفيبعضعلىالتوافقالمهنياألخرى

 .أهميةالعواملالماديةعلىالتوافقالمهنيمنخاللاالتجاهالعامنحوالعمل

علىالتوافقالمهنيثرهأو(الراتب)وهوتحدثالباحثعنالعاملاالقتصادي(2004)أبورمضانوفيدراسة

لنتائجأنهناكمستوىمتوسطمنالتوافق،كمـاأشارتوقدأظهرتا،غزةةالعاملينفيجامعاتمحافظلدى

إلىأنأكثرعناصرالتوافقنتائجال كـالجنسدراسة لمتغيراتشخصية هيالراتبالشهريوذلكطبقا  أهمية

وتشابهت.والعمروالحالةاالجتماعيةوعدداألبناءوسنواتالخبرة،ومتغيراتبيئيةكمكانالعملوطبيعةالعمل

 .معالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق لدراسةهذها

محيسنتحدثت متغير (2004)دراسة الغوث (الراتب)عن وكالة موظفي لدى المهني التوافق على وتاثيره

الغوثكانتمتدنية،،بقطاعغزة العاملين التوافقالمهنيلدىموظفيوكالة أندرجة وتوصلتمنخاللها

فرو وجود الدراسة إحصائيةوأوضحتنتائج مستوىالتوافقفيعزىإلىمتغيراتالراتبت قاتذاتداللة

كانتعلىالترتيبالعناصرراسةإلىأنالراتببينالموظفينالمهنيعنالتعويضاتوالحوافز،وأشارتالد

.المساعدةفيتحسيندرجةالتوافقالمهني

El-Kot(2004)دراسةنافشت علىالتوافقالمهني(الراتب)بعضالعواملاالقتصادية وتوصلت،وأثرها

علىالتوافقالمهنيوالتييجبأنيتمالتركيزعليهاهيالعواملسةإلىوجودتأثيرلعاملالراتبنتائجالدرا

 .االقتصاديالعاملتتناولسوفبأنهاالحاليةالدراسةوقدتشابهتهذهالدراسةمع.االقتصادية

الوناس 5077)أكد الذييبذلهأنالمو( الجهد بمدىتناسباألجرمع عناألجر ومع،ظفيعبرعنالرضا

.ظروفالعملوتكاليفالمعيشةوكذلكالمشاركةفيالعوائد

أبو،(2003)دراسةالخاجة،(2000)السكردراسةأبو،((1999مساعدةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 بينماتوصلتدراسةالمهنأ،المهنيالتوافقعلىالراتبغيرمتتاثيرب(2004)دراسةمحيسن،(2004)رمضان

 .التوافقالمهنيعلىلميكنللدخلأيتأثيربأنه(5007) 

 

 :ئة وظروف العمليالعوامل المتعلقة بب .4

دراسةفي العمل)نافشتالتي((1999مساعدة نألىإتوصلالباحث،علىالتوافقالمهنيوأثرها(طبيعة

المؤهلالعلمي،،الفئةالوظيفيةيعلىظروفالعمللكلمنمتغيراتملمستوىالتوافقالمهناعهناكانخفاض

.سنواتالخدمة
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ضاءةإبيئةالعملمن)بعضالعواملالمتعلقةبالبيئةلدراستهممنخاللFairbrother& Warn (2003)بين

وضوحعدممعيتزامنالعملضغطأنالنتيجةكانتو،علىالتوافقالمهنيلدىالمتدربينالبحريين(وتهوية

،خاللالمتدربمنالمطلوبالدور المالئمة الغير المادية التوافقعلىسلبا أثّرتوهذهالعملبسببالبيئة

.المهني

حنونة  دراسة تعزىلمتغيرمكانالعملبيّنت (2006)بينما فروقذوداللة علىالتوافقبتأثيرهعدموجود

.هنيالم

نألىإFairbrother& Warn (2003)دراسة،((1999دراسةمساعدةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 .ؤثرعلىالتوافقالمهنيتبيئةالعملوظروفه

 

 :االستقرارالوظيفي .5

مثلالعاملونيتطلبهاالتيالوظيفيةوالمنافعالضماناتمجموعةاالستقرارالوظيفيهو(7882)المغربيعّرف

االستقرارإلىيؤديالذياألمرتعسفية،إداريةإجراءاتمناألمنشرعية،أسبابدونالوظيفةفقدانمناألمن

.الوالءوتوثيقاألداءتحسينوبالتاليالمعنوية،الروحورفعالنفسي

منمعدالتيتبينهواستقرارالموظففيالوظيفةو"أنهباالستقرارالوظيفيفيعّرف(7881)أماالصحاف

رارالوظيفيوالبقاءفيالعمل،وتحسبالمنظماتمتوسطالعمرالوظيفيللعاملينلديهالتحديدمعدالتاالستق

 ."تعملعلىتكريسه

السيدويرى االستقراريرتبطبمستوىالتوافقالمهنيللعاملفالعاملالذياليشعربالرضاو("7881)شتا

.ماتغييرهويعتبرالغيابعنالعملمظهرمنمظاهرعدمالتوافقالمهنيالراحةفيعملهيحاولدائ

مساعدة دراسة ((1999استنتجت االستقرافي المهنيرأثر التوافق على انخفاضأب،الوظيفي هناك معان

اال على المهني التوافق متغيراتلمستوى من لكل الوظيفي ستقرار الوظيفية سنوات،الفئة ، العلمي المؤهل

 .التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةالخدمةوقدتشابهتهذهالدراسةمع

 الخاجةبيّنت  (2003)دراسة الوظيفي االستقرار العالقاتوأثرهعن في العامالت لدى المهني التوافق على

.االستقرارالوظيفيأنالتوافقالمهنييرتبطبالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية

علىالتوافقالمهنيلدىموظفيوكالةالغوثوتأثيرهالوظيفياالستقرارفي (2004 )حيسنمدراسةمنخالل

 أشارت، فيوظيفيبينالموظفينالإلىأنالشعورباألمنواالستقرارالدراسة كانتمنالعناصرالمساعدة

.تحسيندرجةالتوافقالمهني
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جيدامنتوافرالكفايةالالزمةلسيرالعملوالثباتوقدر"أناالستقرارالوظيفييعني(5002)ذكرالديب

."زماتالمختلفةلمؤسسةوعدمتعرضهللتقلباتأواألاألمانللمؤسسةوللعاملينبهابمايضمنسيرالعملبا

العد الدراساتتوصلت من مثليد مساعدة الخاجة،((1999دراسة دراسة،(2003)دراسة  )محيسن

 .رارالوظيفيمنالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيناالستقإلىأ(2004

 

 (:ما يطمح اليه)العوامل المتعلقة بتوقعات الفرد .6

وبالمنشأةنفسهثقتهمنيزيدوضروريأماهوجديدعلىالمتكّررأنتدريبالعامل)( 1995كتبالمغربي

.لكفاءتهبهوتتمسكعليهتحرصاإلدارةبأنالعاملفيشعر

ح  أب (2002) مودأشار يلعب التدريب ن ا ساسيأدورا  تنمية المهاراتفي من تعتبر التي كثرأالبشرية

إالتتحققالاألفرادلدىوالفاعليةالكفاءةزيادةوأنالسيماالمستهدف،اإلنجازتحقيقفينجاحا االستثمارات

.لهمالمعنويةالروحورفعوالتطويرية،التدريبيةالبرامجاعتمادعلىاألفرادتشجيعخاللمن

معلميعنعاملواحدمنتوقعاتالفردومايطمحاليهوهوالتدريبلدىفيدراسته2009))عطاهللاتحدث

فأظهرتالدراسةبوجودعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائية،لتربيةالخاصةفيواليةالخرطوممعاهدا

كزالباحثر .صائيةعاليةفيمجتمعالدراسةكانتلهذهاالرتباطاتداللةإح،وقدبينالتدريبوالتوافقالمهني

بأنهاتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةو.علىأهميةالبرامجالتدريبيةعلىالتوافقالمهنيوأبعادهالفرعية

.طموحوالتوقعاتمنخاللالتدريبسوفتتناولعاملال

 

 :العدالة والمساواة .7

لىمدخالتهمإاآلخرينالمساواةالتينادىبهالىنظريةإتعودجذورالعدالةالتنظيميةadams(1963)حسب

فليسهناكشعوربالظلمأوعدمالمساواة،لكنهذا(معدلالمدخالتمعمعدلالمخرجات)المعدالنفإنتساوى

عورا لدىالفردبالتوتروعدماالرتياح،شيولّد،مماالمعدالنالشعوربعدمالمساواةيحدثفيحالةعدمتساوي

.ممايدفعهلعملشيءماللتخلصمنهذاالتوتر

هي Notz & Starke (1987) عرف التنظيمة و"العدالة الموارد توزيع في المستخدم التنظيمي النشاط

بمايكفلالمحافظةالمكافآتمنخاللاستخدامإجراءاتموحدةودقيقةونزيهةبجانبمعاملةالعاملينباحترام،

".علىالحقوقالفرديةالخاصةبهم

المؤثرةعلىالسلوكالمتغيراتالعديدمنيفّسرأنمفهومالعدالةالتنظيميةيمكنأن Greenberg(1990)يؤكد

التي تعكسالطريقة التنظيمية العدالة ألن نظرا  علىالسلوكالتنظيميللعاملين، التنظيميالمتغيراتالمؤثرة
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الوظيفيي المستوى على معه التعامل في المدير يستخدمه الذي األسلوب عدالة على الفرد خاللها من حكم

.والمستوىاإلنساني

يدركهالفردمننزاهةأن Saal & Moore(1993)ذكر العدالةالتنظيميةتتحددبصفةأساسيةفيضوءما

المخرجاتواإلجراءاتالفردمننزاهةوموضوعيةيدركهالعدالةالتنظيميةتتحددبصفةأساسيةفيضوءما

 .التنظيمية

، لةاالتفاقبينالجهودالمبذولةوالعوائدالمتحققةالعدالةالتنظيميةهيمحصByars & Rueّ(1997 )حسب

.بشكليساهمفيتحقيقاألهدافالمطلوبةللمنظمة

 محيسنوفي الموظفالعدالةكانت(5001)دراسة بين العناصرينوالمساواة تحسينمن في درجةالمساعدة

.التوافقالمهني

لدىاالعضاءالعملحولوالتوافقالتنظيميةللعدالةدراستهافيShamsaink&Glim(2003)دراسةذكرت

االمريكية أوهايو بجامعة  التدريسية جودبو، وبوجود المهني والتوافق العدالة بين داللةذاتفروقارتباط

لمتغيراتتبعاالمستوىهذافيفروقوجودوعدموالخبرةالعلميالمؤهلومتغيريالعدالةستوىمفياحصائية

 .الوظيفيةوالرتبةوالعمروالتخصصالجنس

 منضفرادلألواألخالقيةلىالمعالجةالعادلةإأنالعدالةالتنظيميةتشيرEberlin & Tatum (2005)وذكر

.المنظمة

المؤهل،العملمكان،الخبرة،الجنس)لمتغيراتتبعا العدالةمستوىدرستلتيا Akyel et al(2014)دراسة

فياحصائيةداللةذاتفروقبوجودوخلصت،مديريةالعامةللرياضةفيتركيالدىالعاملينفيال(العلمي

.(الخبرةسنوات،العلميالمؤهل،العملمكان،للجنس)تبعاالعدالةمستوى

 ظهرتالمهنيوالتوافقمجاالتهابكلالعدالةبينالعالقةلمعرفةدراسةفيKim &Andrew(2015)بيّن

.االمريكيةالمتحدةالوالياتفيالوطنيةالكلياتمدربيلدىالوظيفيوالتوافقوالرضاالعدالةبينعالقةبوجود

العدالةأنلىإShamsaink&Glim، (2015)Kim &Andrew(2003)مثلمنالدراساتالعديدتوصلت

 .الوظيفيالعملحولالتوافقعلىأثرلهامجاالتهابكافة
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 :الوظيفياألداء  .8

إلىمخرجاتالمدخالتجهدمنسقللقيامبمهامتتضمنتحويل"المهنيبأنهاألداء(5071)بنرحمونعّرف

العواملالدا بمساعدة تتفقمعمهاراتالعاملينوقدراتهموخبراتهم العملالمالئمةعلىذاتجودة وبيئة فعة،

."القيامبهذاالجهدبدقة،وبأقصروقتممكن،وأقلتكلفة

يكونالعاملون،للمديريناهتمامعمليبنتائجالتوافقالمهني"أن((2004أثبتسلطان يحدثحينما   فماذا

للتوافقالمحالنتائجمنعددا التنظيميالسلوكمجالفيالباحثحدد"بوظائفهم؟راضين مثلتملة المهني

و االلتزام علىآثارهذلكفيبماللمؤسسة،باالنتماءوالشعورالوظيفياألداء العملودورانوالغياباألداء

.واإلصابات

دراسة Fairbrother& Warn(5002استنتجت ب( المتعلقة لبعضالعوامل بدراستها نوع)المهنياألداء

وسوءالتكيفالعملضغطأن،علىالتوافقالمهنيلدىالمتدربينالبحريينوأثرها(وضوحالدور،المعلومات

علىسلبا أثّرتالعواملوهذهالعمل،خاللالمتدربلألداءالمطلوبمنالدوروضوحعدممعزامنتالمهني

 .المهنيالتوافق

 ،ارتياحاألداء)سةعاملأضافتالدرا(نوعالمعلوماتالمرتدة)لىجانبإ((El-Kot2004فيدراسةبينما

وتوصلت،لدىالعاملينألدائهمالوظيفيفيبيئةالعملالمصريةالمهنياألداءالعواملالمتعلقةبمن(االستقاللية

بالتوافقالمهنيوأشارتنتائجالدراسةإلىأهميةبعضالعواملالمتعلقةالمهنياألداءإلىوجودتأثيرالنتائج

. البعضاألخرفيالتأثيرعلىالتوافقالمهنيالمهنيعلىاألداءب

وقدتشابهتهذه.المهنياألداءومستوىتمايجادعالقةارتباطيةبينالتوافقالمهني((2011فيدراسةحسيب

.المهنيالتوافقمقياسفيالمهنياألداءمتغيرتتناولسوفبأنهاالحاليةالدراسةالدراسةمع

الدرالعديدتوصلت اساتمن حسيب،((Fairbrother& Warn(5002) ،El-Kot2004مثل دراسة

.علىالتوافقالمهنيومهمالمهنيعاملمؤثراألداءأن((2011

 (:العوامل الشخصية )الديموغرافيةخصائص ال   - ت
 

إلىترجعوالتيالمؤسسةفيللعاملينالوظيفيالرضامستوىعلىتؤثرالتيالشخصيةالعواملمنالعديدهناك

العمرمثلاألفرادسجالتمنببساطةعليهاوالحصولتعريفهايمكنالتيالمتغيراتوتشملنفسه،الشخص

 .الخدمةومدةاالجتماعيةوالحالةوالجنس
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 :نسالج .1

(5002)العطيةأكد مستوىنفسفيهوالنساءأداءمستوىكانإذافيماللجدلالمثيرةالقضاياأكثرمنأنّه

علىوالمؤثرةوالرجالالنساءبينالفرديةاالختالفاتمنالقليلهناكأنإلىالدراساتتشيرحيثالرجال،أداء

توجدالفإنهاألسلوبوبنفس،والنساءالرجالبينالعملإنتاجيةفيأساسيةاختالفاتوجودوعدمالعملأداء

.العملعنالرضاعلىيؤثرالجنسأنإلىتشيردالئل

ىلالنتائجإفأشارتعلىالتوافقالمهنيوأثره(الجنس)متغيرالباحثعنتحّدث ((1999راسةمساعدةدوفي

 .الجنسمتغيرلوفقاتداللةإحصائيةعدموجودفروقذا

 فيومدىتأثيرهعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملين(الجنس)بعددراستهالمتغير (2000) السكرأبودراسةتبيّن

الباحثوجد فقد،األردن في والخاصة الحكومية امعاتالج من كل مستوىيالالجنسبأن التوافقؤثرفي

.لدىالعاملينالمهني

يثبتدورللجنسبدراستها(( SrSiartS2005دراسةاستنتجت لم بأنه المهني التوافق على جنسلل وأثره

.بعادالتوافقالمهنيبعدمنأكمتغيرمتوسطفيإيجادأي

يلدىالعاملينفيجامعاتمحافظةعلىالتوافقالمهن(الجنس)تأثيرلبدراستها(2004)رمضانأبودراسةأكدت

 .لجنسلطبقا التوافقالمهنيمستوىبوجوداختالففي،غزة

فتوصلت،علىالتوافقالمهني(الجنس)بعضالمتغيراتالديمغرافيةوهيالتيدرست (2006)حنونةدراسةفي

لىعإ أبوأندراسةو.تعزى لمتغير الجنسالمهنيالتوافقذات داللة إحصائية في مستوى وجود فروق  دم

منالعديدتوصلتبينما.بوجوداختالففيمستوىالتوافقالمهنيطبقا للجنستوصلت قد (2004)  رمضان

مثلالدراسات مساعدة أبو،((1999دراسة دراسةو،(( SrSiartS2005دراسة،(2000) السكردراسة

 .عدموجودفروقاتذاتداللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيتعزىإلىمتغيرالجنس(2006)حنونة

 :العمر .2

  علىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيالقطاعتأثيرهعاملالعمرومدىلبدراستها (2001)  المهنأدراسةأشارت

.كبروالتوافقالمهنيلصالحالعمراألالعمربينابيةإلىوجودعالقةإيجالحكوميوالقطاعالخاص

الدراساتاغلبأن(5002)العطيةتابع علىالمهنيالتوافقوالعمربينإيجابيةعالقةوجودإلىأشارت

.سنةالستينسنحتىاألقل
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وغيرالمختصيناملينالعبينتخلطالدراساتأغلبأنالحظي ،المهنيوالتوافقالعمربينبالعالقةيتعلقفيما

بينماالعمر،تزايدمعالمهنيينبينباستمرارللتزايديميلالتوافقفإناالثنينبينالفصلتموحينماالمختصين،

.بعدفيمايزدادثمالعمرمنتصففترةخاللالمهنيينغيربينينخفض

الفرد،عمرزادفكلّمالتوافقالمهنياةودرجالسنبينإيجابيةارتباطيةعالقةلوجود(5001)وأشارعبدالباقي

بدايةفيالموظفطموحاتأنفييكونربماذلكفيالسببأنالبعضويرى،توافقهالمهنيدرجةزادتكلّما

ويتسببللوظيفة،الفعليالواقعيسبقهاالتيالحاجاتالحاالتأغلبفييقابلهاالوبالتاليمرتفعة،تكونعمره

ويرضىطموحاته،درجةوتنخفضواقعية،أكثرالفرديصبحالعمرتقدممعولكن،افقالمهنيلتواعدمفيذلك

.لتوافقالمهنياادةيزذلكعلىويترتبالفعلي،بالواقع

 ل(2004)محيسندراسةذكرت بدراستها العمر)تأثير غزة( بقطاع الغوث موظفي لدى المهني التوافق على

.علىالتوافقالمهنيتعزىإلىمتغيرالعمرئيةوجودفروقاتذاتداللةإحصاب

علىمستوىالتوافقالمهنيفروقذاتداللةإحصائيةأيظهور عدمإلى (2004) رمضانأبودراسةخلصت

 .تعزىلمتغيرالعمر

لمتغير Grant (2006) دراسةاستنتجتو العمر)بدراستها علىالتوافقالمهنيلدىالعاملين( شؤونفيوأثره

 .للعمرأننسبةمنالعاملينغيرمتوافقينمهنياتبعا وسطةاألمريكيةلبةفياتحادالكلياتالمتالط

 تحدث (2006)حنونةبدراسة العمر)الباحثعن ) تأثيره الجامعاتومدى لدىموظفي المهني التوافق  على

  .العمرومتغيرالمهنيتوافقالبينمستوياتإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةالدراسةتتوصلالفلسطينية

 .على التوافق المهني بدراسة متغير العمر بتأثيره (3334،دراسة محيسن)مع   تشابهت هذه الدراسة فقد

  الدراساتالعديدتوصلت من مثل ،Grant (2006) دراسة،2004))محيسندراسة،(2001) المهنأدراسة

 .العمر تعزى إلى متغيرحول التوافق المهني  صائيةوجود فروقات ذات داللة إحب (2006)حنونةدراسة

أبورمضانبي توصلتدراسة إلى(5001)نما علىمستوىالتوافقفروقذاتداللةإحصائيةأيظهورعدم

 .تعزىلمتغيرالعمرالمهني

 :االجتماعية الحالة . .3

 كل في ق المهني لدى العاملينعلى التواف تأثيرهاومدى (الحالة االجتماعية)  (2000)السكر دراسة أبو نافشت

التوافق بأن الحالة االجتماعية ال تؤثر في  مستوى  الباحث وجدف ،األردن في والخاصة الحكومية الجامعات من

 .لدى العاملين المهني



 

17 

 

الدراساتولكناإلنتاجية،علىاالجتماعيةالحالةتأثيرحولكافيةدراساتتوجدالأنه(5002)العطيةذكر

بزمالئهمقارنةتوافقمهنيوأكثرأقل،دورانمعدلأقل،غياباتلديهالمتزوجالعاملأنإلىتمرارباستشير

.أهميةأكثرالعملفياالستقرارمنيجعلمماالمسؤولياتلتزايديؤديالزواجأنحيثالمتزوجين،غير

فقالمهنيلدىموظفيوكالةالغوثعلىالتوا(الحالةاالجتماعية)لتأثيربدراستها (2004) محيسندراسةذكرت

 .الحالة االجتماعية تعزى إلى متغير وجود فروقات ذات داللة إحصائيةب ةغز بقطاع

فيتأثيرلبدراستها(2004)رمضانأبودراسةخلصت العاملين لدى المهني التوافق على االجتماعية الحالة

.لحالةاالجتماعيةلطبقا مهنيالالتوافقمستوىلاختالفهناك أن محافظـات غزة جامعات

بوجودفروقاتذات(2004)رمضانأبودراسة،(2004) دراسةمحيسنمثلمنالدراساتالعديدتوصلت

.داللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيتعزىإلىمتغيرالحالةاالجتماعية

 .ستوىالتوافقالمهنيلدىالعاملينبأنالحالةاالجتماعيةالتؤثرفيم(5000)بينماخلصتدراسةأبوالسكر

 

 :عدد االبناء .4

يكونحينماخاصبشكلالجنسينبينلالختالفاتتؤديأنهايظهرالتيالقضايابينمنأنه(5002)أكدالعطية

حيثالعمل،جداولتفضيالتهوللمدرسة،الدخولسنفيأطفالالعاملةلدى يفّضلنالعامالتاألمهاتأّن

.العائليةبواجباتهنللقياموذلكمرنة،عملوجداولالجزئيالعمل

(2004)رمضانأبودراسةفي االبناء)تحدثالباحثعنبعضالمتغيراتالديمغرافيةوهي وأثرذلك(عدد

أنهناكمستوىمتوسطمنوقدأظهرتالنتائج.غزة ةالعاملين في جامعات محافظلدى علىالتوافقالمهني

االستقرارالوظيفيثمأهميةهيالشعوربـاألمنالتوافقرتنتائجالدراسةإلىأنأكثرعناصر،كمـاأشاالتوافق

 .وذلكطبقا لمتغيرعدداألبناءالعالقةبينالرؤساءوالمرؤوسينثمثمالراتبالشهريثمظروفالعمل

  

 :المؤهل العلمي .5

فروقذاتداللةبوجودرهعلىالتوافقالمهنيوأث(للمؤهلالعلمي)عنددراستها((1999دراسةمساعدةتبيّن

.للتوافقالمهنيتبعاللمؤهلالعلميداللةإحصائية

ومدى تأثيره على التوافق المهني لدى  (المؤهل العلمي)تحدث الباحث عن ( 3333)السكر وفي دراسة أبو

ؤثر في  مستوى يال  لعلمـيوجد بأن المؤهل ا ،األردن في والخاصة الحكومية الجامعات من كل في العاملين

 .لدى العاملين التوافق المهني
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أقليكونتعلما األكثرالفردأنإلىالتوافقالمهنيعلىالمؤهلالعلميتأثيرمن(5002)استنتجعبدالباقي

اتبطموحمقارنةمرتفعةتكونتعلما األكثرالفردطموحاتأنإلىذلكويرجعتعلما ،األقلالفردعنتوافقا 

.تعلما األقلالفرد

الخبرة،عنالناتجالسلوكفينسبيا الدائمالتغيرهوالمؤهلالعلمي"بأن(5001)بارونوجرينبرجوأشار

."إنتاجيتهمزادتكلّماالعاملينبينالتعليمبنشرالشركةاهتمامزادكلّماأنهترىأنالمدهشمنوليس

وأثره(للمؤهلالعلمي)بدراستهاغزة ةجامعات محافظ عاملينفيلدىال(2004)رمضانأبودراسةخلصت

.فروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالمؤهـلالعلميأيعدمظهورإلى،علىالتوافقالمهني

بينما.للتوافقالمهنيتبعاللمؤهلالعلميداللةإحصائيةفروقذاتبوجود((1999دراسةمساعدةتوصلت

أيظهورعدمإلى(2004)رمضانأبودراسة،(2000)السكرأبودراسةمثلمنالدراساتدالعديتوصلت

.تعزىلمتغيرالمؤهـلالعلميللتوافقالمهنيفروقذاتداللةإحصائية

 

 : الخدمة مدة .6

الخدمةةمدأنإلىالدالئلوتشير " معينعملفيللبقاءالزمنيةالفترة"بأنهاالخدمةمدة(5002)العطيةعّرف

 العمل متغيرات تناولت الدراسات من وكثير ،التوافقالمهنيتوقعفيثباتا األكثراملوالعمنت عتبرللموظف

.بالعمر مقارنة

وعالقتهالخدمةسنواتفيإحصائيةداللةوجودعدمأظهرتقدالدراساتبعضنتائجأن(5001)أشارمحيسن

توصلتالتيالدراساتولعلالعكس،أخرىدراساتأكدتبينما،الخدمةسنواتعددإلىترجعلتوافقالمهنياب

خبرتهازدادتكلّماالفردأنإلىذلكأرجعتالخدمةسنواتومتغيرلتوافقالمهنيابينطرديةعالقةوجودإلى

.الخدمةسنواتزيادةمعالمالزيادةإلىذلكفأرجعتعملهفيتمكنا أكثرأصبح

ذاتلىوجودفروقإعلىالتوافقالمهنيثرهاأو(لسنواتالخدمة)بدراستها((1999عدةدراسةمساتوصلت

.إحصائيةلسنواتالخدمةةدالل

نهناكفروقاتذاتداللةإحصائيةتعزىإلىمتغيرسنواتالخدمةعلىأب (2004)ذكرتدراسةمحيسن

.عاملينبوكالةالغوثاللدىالتوافقالمهني

وأثرذلكعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيجامعات(لسنواتالخدمة)بدراسته(2004)نرمضاأبوتحدث

بينمستوياتالتوافقالمهنيتعزىلمتغيرسنواتأيتظهرفلم،محافظـاتغزة إحصائية فروقذاتداللة

.الخدمة
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الطلبةلدىالعاملينبقسمشؤونوأثرهاعلىالتوافقالمهني(لسنواتالخدمة)بدراسته Grant (2006)استنتج

.لسنواتالخدمةأننسبةمنالعاملينغيرمتوافقينمهنياتبعا األمريكيةفياتحادالكلياتالمتوسطة

 سنواتالخدمة)تحدثالباحثعن ،الجامعاتالفلسطينيةلدىموظفي (2006) حنونةبدراسة تأثيرهاومدى(

ومتغيرالمهنيالتوافقبينمستوياتىوجودفروقذاتداللةإحصائيةإلالدراسةتتوصلف علىالتوافقالمهني

 .سنواتالخدمة

، (2006) دراسةحنونة،(2004)دراسةمحيسن،((1999دراسةمساعدةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت 

 بينمستوياتالتوافقالمهنيتعزىلمتغ Grant (2006) دراسة يرسنواتإلىفروقذاتداللةإحصائية

فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات  أي تظهر لم التي(2004)رمضان أبوعلى عكس دراسة .الخدمة

.التوافق المهني تعزى لمتغير سنوات الخدمة

 

 :الوظيفية الدرجة  .7

توصلحيث.وأثرهاعلىالتوافقالمهني(طبيعةالعمل)وهيبعضالمتغيرات(7888)دراسةمساعدةنافشت

.الفئةالوظيفيةعلىمستوىالتوافقالمهنيللعاملينذاتداللةإحصائيةلمتغيرإلىوجودفروقثالباح

الوظيفية)عنبعضالمتغيرات(5001)أبورمضانتحدث (الدرجة لدىأثرعلىالتوافقالمهنيالتيلهل

اللةإحصائيةتعزىلمتغيرفروقذاتدأيعدمظهورإلىأشارتالنتائج،غزةةالعاملينفيجامعاتمحافظـ

 .طبيعةالعملعلىالتوافقالمهني

لدىموظفيومدىتأثيرهاعلىالتوافقالمهني(الفئةالوظيفية)بعضالمتغيراتنافشت (5002) دراسةحنونة

الفلسطينية فالجامعات مستويات بين  إحصائية ذاتداللة فروق وجود إلى الدراسة المهنيتوصلت التوافق

."لفئةالوظيفيةرامتغيو

(5001)دراسةحنونة،(5002)دراسةمساعدةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت إلىوجودفروقذاتداللة

التي(5001)نرمضاعلىعكسدراسةأبو.لمتغيرالفئةالوظيفيةطبقاقالمهنيإحصائيةبينمستوياتالتواف

.طبيعةالعملعلىالتوافقالمهنيزىلمتغيرفروقذاتداللةإحصائيةتعأيعدمظهورإلىخلصت  

 :الراتب .8

تابع(الراتب)بعضالمتغيرات(2999)مساعدةناقشتدراسة كمتغير المهنيالتوافقعلىوأثره أشارت.

وقدتشابهت،الشهريللعاملينللراتبحولالتوافقالمهنيوفقاإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةالنتائج

 .التطبيقبقطاعالحاليةالدراسةةمعهذهالدراس
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لمتغير(5001)محيسندراسةبينت موظفيعلىالتوافقالمهنيلدىوتأثيره(الراتب)ووهالتابعبدراستها

مستوىالتوافقوجودفروقاتذاتداللةإحصائيةفيغزةعلىوكالةالغوثالعاملينفيوكالةالغوثبقطاع

 .المهنيعلىالراتبالشهري

لدىالعاملينالتوافقالمهنيعلىوأثرهكمتغيرتابع(الراتب)عنتحدثالباحثGrant (5002)دراسةيف

أعضاءمنموظفي(%5.5)النتيجةأننسبةوكانت،األمريكيةبقسمشؤونالطلبةفياتحادالكلياتالمتوسطة

القادمة،السنةخاللعملهممكانلتغييرعمليا ونيخطّط والبقيةمهنيا متوافقيناألمريكيةالمتوسطةالكلياتاتحاد

 .بالراتبالشهريالعملومرتبطةبتغييرتتعلقالتيالعواملوأن

داللةبوجودفروقاتذات(5001)دراسةمحيسن، Grant (2006) دراسةمثلمنالدراساتالعديدتوصلت 

                .مستوىالتوافقالمهنيعلىالراتبالشهري.إحصائيةفي

حولالتوافقالمهنيوفقاعلىعدم(2999)مساعدةدراسةتوصلتبينما إحصائية فروقذاتداللة وجود

  .للراتبالشهريللعاملين
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 المهني التوافق على المؤثرة العوامل 1 :رقم جدول

 

العامل عن تحدثت التي السابقة الدراسات لعامل المؤثرا   

 عوامل شخصية 
(2004) رمضانأبودراسة  

(2000) السكرأبو  دراسة 

)1999) دراسةمساعدة  

 دراسة محيسن(2004)

 دراسة حنونة (2006) 

(2006) Grant دراسة 

 الجنس

 دراسة حنونة (2006) 

 دراسة محيسن(2004) 

(2004) رمضانأبودراسة  

(2000) السكرأبو  دراسة 

اسةالمهنأدر  (2001)  

 (2006) Grant دراسة 

 العمر

 دراسة حنونة (2006) 

(2000) السكرأبو  دراسة 

)1999) دراسةمساعدة  

(2004) رمضانأبودراسة  

 المؤهلالعلمي

 دراسة حنونة (2006) 

 دراسة محيسن(2004)

(2004) رمضانأبودراسة  

 (2005)Bezzina دراسة  

 (2006) Grant دراسة  

 سنواتالخدمة

 دراسة حنونة (2006) 

(2004) رمضانأبودراسة  

(1999)   دراسة مساعدة 
الوظيفيةالدرجة  

(2004) رمضانأبودراسة  

(2000) السكرأبو  الحالةاالجتماعية دراسة 

(2004) دراسةأبورمضان  عدداالبناء 

 عوامل ذاتية)االنجاز( 
 دراسة محيسن(2004)

،(2004) رمضانأبودراسة  

 دراسة الخاجة  (2003) 
 األمنوالرحةالنفسية

 دراسة الخاجة  (2003)

) 2004)El-Kot المشاركةفياتخاذالقرار دراسة 

(2005 )Bezzina دراسة  تحقيقالذات 
 عوامل اجتماعية 

 االتجاهنحوالعالقاتالعامة دراسة الخاجة  (2003)
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 العالقاتاالنسانية دراسة الخاجة  (2003)

 اتجاهاالدارةنحوالوظيفة دراسة الخاجة  (2003)

(2000) أبوالسكر  المستوىاالداري دراسة 

 (2006) Grant االشرافالجيد دراسة 

 الثقةبينالرؤساءوالمرؤسين SrSiartS(2005)دراسة
 دراسة الخاجة  (2003)

) 2004)El-Kot دراسة 

 (2006) Grant دراسة  
مرؤسينالعالقاتمعالزمالءوال  

 عوامل متعلقة بالبيئة 
 دراسة حنونة (2006)

(2004) رمضانأبودراسة  

 دراسة الخاجة  (2003)

)1999) دراسةمساعدة  

 ( 2005 ) Bezzina دراسة  

 (2006) Grant دراسة  

 مكانالعملوظروفه

 االستقرار الوظيفي 
 دراسة محيسن(2004)

(2004) رمضانأبودراسة  

راسةد الخاجة (2003)  

)1999) دراسةمساعدة  

 االستقرارالوظيفي

 العدالة والمساواة 
 دراسة محيسن(2004)

(2003)Shamsaink&Glim 

(2015)Kim &Andrew 

(2014)Akyel et al   

 المساواةالعادلة

 عوامل اقنصادية 
 دراسة محيسن(2004)

(2004) رمضانأبودراسة  

دراسةالمهنأ  (2001)  

جةالخا  (2003)  دراسة 

(2000) السكرأبو  دراسة 

 ( 1999) دراسةمساعدة  

) 2004)El-Kot دراسة 

 (2006) Grant دراسة 

(الدخلالشهري)الرتب  

 دراسة الخاجة  (2003)

(2000) السكرأبو  دراسة 

 ( 1999) دراسةمساعدة  

) 2004)El-Kot دراسة 

 الحوافزوالترقيات

 عوامل متعلقة بتوقعات الفرد وطموحاته 
دراسةالمهنأ (2001)  تطويرباستخدامالتقنيةالحديثة 
)2009 )دراسةعطاهللا  الحصولعلىالتدريب 



 

23 

 

 عوامل متعلقة باألداء المهني 

(2011 )دراسةحسيب الوظيفياألداء   
) 2004)El-Kot دراسة 

 (2003 ) Fairbrother& Warn دراسة  
 نوعالمعلوماتالمرتدة

) 2004)El-Kot االرتياحلالداءوعدمصعوبته دراسة 

 (2003 ) Fairbrother& Warn دراسة  وضوحالدور 
الدراساتالسابقة:المصدر  

 

 

تابعةكمتغيراتالمهنيللتوافقأبعادناحيةمنهمواألالسابقةالدراساتفيتناوال االكثربعاداألالباحثةاعتمدت

:حددتحيثأبعادثمانيةهي

 (الراتبوالحوافز)تصاديالبعداالق. 

 (االنجاز)الذاتيالبعد.

 (نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)البعداالجتماعي.

 ظروفوبيئةالعمل.

 االستقرارالمهني.

 (مايطمحإليه)توقعاتالفرد.

 المهنياألداء.

 العدالةوالمساواة.

 :(البحث النوعي )الدراسة اإلستكشافية  .2
 

تصميم استطالتم فيهاستبيان ذ كر ،السابقةالدراساتمنوالمستخلصةالمؤثرةالعواملمنمجموعةعي

والمؤهالتكافةاألعمار  منالعاملينمنلعينةستبيانتمتوجيهاال،المفتوحةاألسئلةبعضعلىأيضا ويحتوي

بلغحلبجامعةمنذكورا واناثا مختلفةظيفيةوئاتوفاقتصاديةوبسنواتخدمةوحاالتاجتماعيةوالعلمية

العواملبجانباشارةيضعأن)عاملكلمنوط لب.المهنيالتوافقمعنىفيهش رح،عامل(11)عددها

 التوافق}وهيالمفتوحةاألسئلةبعضلىعيجيبوأن،)المهنيتوافقهعلىالمؤثرةوالمذكورة يتحقق متى

 .}فيحاللمت ذكرفياالستبيانالمهنيكتوافقعلىيؤثرماالذي{و-(دمتبعضاألمثلةحولهوق )}كلديالمهني
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الصراعمنالكثيريوجد،الزمالءمعالعالقة،مملعملي،الترقيات،األجر)التاليالنحوعلىالنتائججاءت

،العليااإلداريةبالمستوياتاإلتصالعلىقادرغيرأنا،ومملةكبيرةالعملاجراءات،بهأعملالذيالقسمفي

.(مناسبغيرالعملوقت،طويلةالعملساعات

الراتب)االقتصاديالعاملتحتتندرج(الترقيات،جراأل)اإلجاباتأنالباحثةتوجداإلجاباتفيالتدقيقبعد

والحوافز مناسبغيرالعملوقت،طويلةالعملساعات،مملعملي)جاباتواإل( العاملتحتتندرج(

الصراعمنالكثيريوجد)جاباتواإل(العملظروف) اإلتصالعلىقادرغيرأنا،أعملالذيالقسمفي

.(والرؤساءالزمالءمعالعالقة)االجتماعيالعاملتحتتندرج(الزمالءمعالعالقة،العليااإلداريةبالمستويات

 

 :السابقة للدراسات الحالية الدراسة  ضافتأ ماذا

مع(المقابالت)ستكشافيةاالدراسةالمن المستخرجة المؤثرةعلىالتوفقالمهنيعواملال بمقاطعةةالباحثتقام

.ثالمبحوبالمجتمعخاصنموذجبإنشاءذلكوالعواملالمستخرجةمنالدراساتالسابقة

عمـر،الجنس،ال)الشخصيةللمتغيراتعزىت التيالمهنيالتوافقفيالمعنويةالفروقدراسةهوأيضاوالجديد

غيرعموضووهو(،الراتب،الدرجـةالوظيفيـةالخدمةالحالةاالجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنوات

 .حلبجامعةقطاعفيوهوةالباحثعلمحدعلىسابقةدراساتفيثمبحو

 البحث الت ؤوتسا مشكلة
 

 البحث مشكلة صياغة استطاعت ستكشافيةالدراسة اال جراءإو السابقة الدراسات باستعراض الباحثة قيام بعد

مدىالفروقامو،ومامستوى قياس تلك العوامل المهني التوافق على المؤثرة العوامل ماهي: التساؤلين ا بطرح

 .تعزىللمتغيراتالديموغرافيةالتوافقالمهنيأبعادحصائيةفـياإلداللةالمعنويةذاتال

 :عنالتساؤالتالتاليةومنهلالجابة 

هل-1 فـي إحصائية داللة ذات معنوية فروق توجد المهنيأبعاد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟تعزىلمتغيرالجنساستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

فـيهل-2 إحصائية داللة ذات معنوية فروق المهنيأبعادتوجد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟تعزىلمتغيرالعمراستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
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3- هل فـيتوجد إحصائية داللة ذات معنوية المهنيأبعادفروق مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟تعزىلمتغيرالحالةاالجتماعياستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

ه-4 ل فـي إحصائية داللة ذات معنوية فروق المهنيأبعادتوجد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟تعزىلمتغيرعدداألبناءاستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

5- فـيهل إحصائية ذاتداللة معنوية فروق المهنيأبعادتوجد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟يتعزىلمتغيرالمؤهلالعلماستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

6- فـيهل إحصائية داللة ذات معنوية فروق المهنيأبعادتوجد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟لخبرةتعزىلمتغيرسنواتااستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

7- فـيهل إحصائية داللة ذات معنوية فروق المهنيأبعادتوجد مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

 ؟تبتعزىلمتغيرالرااستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

8- فـيهل إحصائية داللة ذات معنوية فروق أبعادتوجد المهني مع،االنجاز،االقتصادي)التوافق العالقة

بين(العدالةوالمساواة،المهنياألداء،توقعاتالفرد،االستقرارالمهني،العملظروف،نوالمرؤوسيالرؤساء

.لوظيفيةتعزىلمتغيرالدرجةااستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

 فرضيات الدراسة
فـي-1 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية أبعادتوجد حلبالتوافقالمهنيبين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .عزىلمتغيرالجنست 

في-5 إحصائية ذاتداللة معنوية فروق أبعادتوجد بين المهني حلبالتوافق جامعة في استجاباتالعاملين

 .مرعزىلمتغيرالعت 

فـي-2 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية التوافقالمهنيأبعادتوجد حلببين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .عزىلمتغيرالحالةاالجتماعيةت 
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فـي-1 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية التوافقالمهنيأبعادتوجد حلببين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .اءعزىلمتغيرعدداألبنت 

فـي-2  إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية استجاباتالعاملينفيجامعةحلببينالتوافقالمهنيأبعادتوجد

 .عزىلمتغيرالمؤهلالعلميت 

فـي-2 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية التوافقالمهنيأبعادتوجد حلببين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .الخدمةعزىلمتغيرسنواتت 

فـي-1 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية التوافقالمهنيأبعادتوجد حلببين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .عزىلمتغيرالراتبت 

فـي-9 إحصائية ذاتداللة فروقمعنوية التوافقالمهنيأبعادتوجد حلببين استجاباتالعاملينفيجامعة

 .عزىلمتغيرالدرجةالوظيفيةت 

 
 

 :ات الدراسةمتغير
 :ملعلىشتةالمستقلاتالمتغير

،الراتب،الدرجـةالخدمةالجنس،العمـر،الحالةاالجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنوات)متغيرات

 .(الوظيفيـة

 :هوالتوافقالمهنيبمستوياتهاألتيةوالمتغيرالتابع

 (الراتبوالحوافز)البعداالقتصادي. 

 (االنجاز)تيالبعدالذا.

 (نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)البعداالجتماعي.

 ظروفوبيئةالعمل.

 االستقرارالمهني.

 (مايطمحإليه)توقعاتالفرد.

 المهنياألداء. 

 العدالةوالمساواة.   
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 المقترح الدراسة نموذج  : 1 الشكل

 







 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
اعداد الباحثة :المصدر  

 :حدود البحث

 الحد الموضوعي: 

 منثمانيةأبعادوهيالبعدالذاتيالمكّونالتوافقالمهنيثعنالعواملالمؤثرةعلىمقياسرالبحيقتص

االقتصادي- -البعد -اإلنجاز-االجتماعيالبعد االستقرار-المهنياألداء والمساواة-الوظيفي -العدالة

.ظروفالبيئة

 حلبجامعة :الحدود المكانية. 

 30/12/2019 -15/12/2019يقأداةالدراسةفيالفترةبينتمتطب  :الحدود الزمانية 

 الهيئةالتدريسيةوالفنيةوالمعيدون)باستثناءالعاملينفيجامعةحلب :الحدود البشرية( .

 

المهني لتوافقا  التابع المتغير  

(االنجاز)البعدالذاتي  

 

(والزمالءنوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)االجتماعيالبعد  

 

(الراتبوالحوافز)البعداالقتصادي)  

 

 ظروفوبيئةالعمل
 

 االستقرارالمهني
 

(إليهيطمحما)الفردتوقعات  
 

المهنياألداء  
 

 العدالةوالمساواة
 

            
            
            
            
            

      
المتغيرات 
 المستقلة

 الجنس

 العمر

 الحالة  االجتماعية

 عدد االبناء

 المؤهل العلمي

الخدمةسنوات   

 الراتب

 الدرجة الوظيفية
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  :تصميم البحث

 :منهج البحث

الوصفي المنهج على الدراسة هذه المناسب ،تعتمد المنهج بفهو تحليلالذييقوم المؤثرة أبعادعلىالعوامل

وتفسيرهاوتوقعتأثيراتهاالمستقبليةومعرفةالقوانينالتيلدىعينةمنالعاملينفيجامعةحلبالتوافقالمهني

تحكمهاوبياناآلراءالتيتطرححولهاوالعملياتالتيتتضمنهاوالوصولإلىاستنتاجيسهمفيتطويرالواقع

 أسئلة عن اإلجابة خالله من ويمكن وتحسينه البحثدون عنطريقتدّخل المختارة العينة وفيظل الباحثة

.ىعينةمنالعاملينفيجامعةحلبالتوافقالمهنيلدهواستبيانخاص

:اذتهدفالدراسةإلى

 والتعرف المهني التوافق على المؤثرة العوامل تحليل منعلى اختيارها تم التي المهني التوافق أبعاد

.عزىللمتغيراتالشخصيةت التيلمعرفةدرجةالفروق راسةاالستكشافيةالدراساتالسابقةوالد

  لى استنتاجاتإثم تحليلها للوصول تحليل يصف الواقع عن طريق جمع البيانات والمعلومات الالزمة ومن 

 :منقسمينولتحقيقهذاالهدفتمصياغةاالستبيانوقدتكون

 

  الشخصية المتغيرات )قسم العمـر، سنواتالجنس، العلمي، المؤهل األبناء، عدد االجتماعية، الحالة

.(،الراتب،الدرجـةالوظيفيـةالخدمة

 عدةأبعادوافقالمهنيالمكونمنوقسمالت:

 (الراتبوالحوافز)البعداالقتصادي. 

 (االنجاز)البعدالذاتي.

 (نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)البعداالجتماعي.

 ظروفوبيئةالعمل.

 الستقرارالمهنيا.

 (مايطمحإليه)توقعاتالفرد.

 المهنياألداء. 

 العدالةوالمساواة. 

.الخماسيوقداعتمدتالدراسةعلىمقياسليكرت
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 :مجتمع البحث

حوالي (الهيئةالتدريسيةوالفنية)ستثناءباالفئات كافةمنبالعاملينفيجامعةحلصليمنويتكونالمجتمعاأل

.عامل 1200

 البحث عينة

 العينة حجم: 

 اعتماد وحسبالعينةحجملتحديدKrejcie & Morgan(1970)مقياستم المعتمد عددالجدول يكون

.587مفرداتالعينة

 العينة نوع: 

البحث مجتمع لكبر نظرا العينةأاستخدمتم باستخدام الشامل الحصر أسلوب من بدل المعاينة سلوب

.الميسرة الغيرالعشوائية

  العينة سحب: 

 العينةسحبتم طرقمنها االجتماعيالتواصلوسائلعبرعبرعدة منكما االستبيانعلىعدد توزيع تم

 .أيضا فيجامعةحلبالعاملين

اإلجابةهمالإبسببالموزعةوالكتلةاالستماراتمنحصائياإلللتحليلاستمارةصالحة797استردادتمو

 .قسممناألسئلةفيعددمحدودمناالستبياناتلىرادواغفالاإلجابةعبلبعضاألفعلىاالستبانةمنق

 .البياناتومعالجة لتحليل IBM SPSS Statistics Ver. 22  برنامجاستخدامتم

 :أداة البحث

راتكتبوالدورياتوالمنشوللأداةالدراسةبعدالرجوعقامتالباحثةبتصميممنأجلتحقيقأهدافالدراسة

قدمواينذالقيدالدراسةوالدراساتالسابقةثمعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينةوالمتعلقةبالموضوعالخاص

:ومنهذهالدراساتالتياستفادتمنهاالباحثة.النصحوالتعديل

SrSiartS2005) )(2005) Bezzina  -  (2006) Grant   -   -(5002)  الخاجة-(2004)رمضانأبو- 

 .(5077)حسيب-(5001)محيسن-(5008)عطاهللا-(5007)المهنأ -(1999)مساعدة

 

:شملالمجاالتالتاليةتالتي
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 (الراتبوالحوافز)البعداالقتصادي.

 (االنجاز)البعدالذاتي. 

 (نوالمرؤوسيالعالقةمعالرؤساء)البعداالجتماعي. 

 ظروفوبيئةالعمل. 

 االستقرارالمهني. 

 (مايطمحإليه)دتوقعاتالفر. 

 المهنياألداء. 

 العدالةوالمساواة.

 (:طرق جمع البيانات) مصادر الدراسة
 

 أولية: 

الالزمةبالبحثفيالجانبالميدانيبتوزيعاستبياناتلدراسةبعضمفرداتالبحثوحصروتجميعالمعلومات

بهدفةحصائيستخداماالختباراتاإلوا(.SPSS)فيموضوعالبحثومنثمتفريغهاوتحليلهاباستخدامبرنامج

.دالالتذاتقيمةومؤشراتتدعمموضوعالدراسةلالوصول

  ثانوية: 

.الخاصةوالمتعلقةبالموضوعقيدالدراسةبمراجعةالكتبوالدورياتوالمنشورات

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 :الدراسة مقاييس
 الستبانةاعداد المقاييس المعتمدة في إ :2 رقم جدول

 

 المصدر العبارة المتغير

قيمة ) البعد الذاتي

 (االنجاز

 

 .المثمر والعمل باإلنجاز الشعور وظيفتي لي توفر

( 2005) Bezzina 



(2006) Grant 

 .كفاءتي على مؤشرا   عملي أن أشعر

 .المهنة هذه في باألمان أشعر

 .المجتمع في عالية قيمة وذات سامية مهنة مهنتي إن

 .ذاتي تحقيق في يساهم عملي أن أشعر

 .المجتمع ورقي تقدم في ايجابية مشاركتي أن أشعر

 .المختلفة المصاعب رغم المهنة بهذه االستمرار في أرغب

 االجتماعي البعد

 الرؤساء مع العالقة)

 (والمرؤوسين

 

 .أواجهها التي الصعبة العمل مواقف حل في المباشر رئيسي يساعدني

Straiter (2005) 

 

 (2003 )الخاجة

 



 .واضحة اإلدارة عن تصدر التي التعليمات

 .الموظفين مقترحات سماع على اإلدارة حرص

 .بالعمل متعلقة قرارات التخاذ يفوضني رئيسي

 .عمل من به أقوم ما ويقدرون الرؤساء يعترف

 .متبادل وتقدير احترام عالقة بزمالئي تربطني

 بيني متبادل شيء العمل أثناء المشكالت حل في واحد كفريق والعمل نالتعاو

 .زمالئي وبين

 .الوظيفية والمهارات الخبرات العمل في وزمالئي أنا أتبادل

 .العمل في اإلنسانية النواحي اإلدارة تراعي

البعد 

الراتب )االقتصادي

 (والحوافز

 

 .بذلهأ الذي والجهد عملي طبيعة مع راتبي يتناسب
(2006) Grant 

 

 2004)(رمضانأبو

 

 ((1999مساعدة

 

(2003) Venron 





 .مناسبة متنوعة حوافز عملي في يوجد

 .المعيشة متطلبات مع الراتب يتناسب

 .المهنة في زمالئي مع مقارنة مناسب الراتب

 .به أقوم الذي العمل أهمية مع يتناسب الراتب

 .بها أعمل التي العلمية الدرجة مع راتبي يتناسب

 .أفضل بشكل بالعمل القيام على يشجع الراتب

 .واإلتقان بالكفاءة متعلقة العمل في ترقيتي

 

 ظروف العمل

 

 .الدوام أثناء الراحة أوقات

 2004)(أبورمضان



الدراسةاالستكشافية

 .تبيمك في متوفرة الوظيفي العمل تقنية ووسائل ومقومات متطلبات جميع

 .واالضاءة الحرارة درجة حيث من المادية العمل ظروف

 .العمل مكان نظافة
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 .والسالمة األمن ظروف

 .الرسمي الدوام ساعات عدد يناسبني

 .العمل مكان في الصحية المرافق

 االستقرار الوظيفي

 

 .الوظيفي باالستقرار الشعور توفر

 (1112)أبورمضان

 

 ((1999مساعدة

 

 .العمل الستمرارية باالطمئنان الشعور

 .الخدمة نهاية مكافأة حجم

 .لالدخار الراتب من المقتطعة النسبة

 .االجتماعي الضمان صندوق

 .التقاعد حالة في المستقبلي األمان

 .عام بشكل المتبع االدخار نظام

          الفرد توقعات

 (الفرد له مايطمح)

 

 .للتدريب متاحة الفرص

 

 (2001) المهنأ

 

 (2009)عطاهللا

 .العمل ألداء وأفضل جديدة وسائل لتطوير فرص العمل يهيئ

 .العمل مجال في جديدة خبرات واكتساب التعلم فرص العمل يتيح

 .المهنة طبيعة مع يتناسب تدريب على الحصول أتوقع

 .متطورة تعليمية فرص على الحصول أتوقع

 .جيد بشكل العمل في لتقدما أتوقع

 .الالئقة االجتماعية المكانة يمحني العمل

 .عملي في أفضل مستقبال أتوقع

 

 العدالة والمساواة

 

 .العمل عادل نظام

 ((2004 محيسن

 (2015)Kim &Andrew 

(2014)Akyel et al 

 .الترقية على الحصول في عدالة يوجد

 .العاملين بين لعملا واجبات توزيع في عدالة يوجد

 .والمكافآت الحوافز توزيع في عدالة يوجد

 .بالمساواة يعاملوا الموظفون

 .وعادلة صحيحةاألداء  تقويم طريقة

 .والتطويرية التدريبية الفرص توزيع في عدالة يوجد

 .التطور بفرص الخاصة للمعلومات الوصول في الفرص إتاحة

 

 المهنياألداء 

 

 .وميولي قدراتي مع يتالئم مليع إن

 ((2011حسيب

 .مداركي وتوسع العلمي فضولي مهنتي تشبع

 .بدقة العمل قواعد إتباع على أحافظ

 .بنفسي ثقتي من تزيد لوظيفتي ممارستي

 .عملي مجال في قيمة خبرة اكتسبت أنني أرى

 الدراساتالسابقة:المصدر
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 :الخماسيليكرتالمتساويةالمسافاتمقياسعلىاالعتمادتم

 غير موافق أبدا   غير موافق  محايد موافق موافق جدا االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 باالضافة إلى )المتغيرات المستقلة(:

         الجنس-1

 أنثى ذكر

1 2 

           العمر-0

 سنة فأكثر 46 45-36 35-26 سنة فأقل 25

1 2 3 4 

  الحالة االجتماعية-3

 غير ذلك أعزب متزوج

1 2 3 

   األـبناءعدد -4

 فما فوق6  6-4 3-1 اليوجد  

1 2 3 4 

      المؤهل العلمي-5

 دبلوم فما دون بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتورا

1 2 3 4 5 

     سنوات الخبرة-6

 سنة فأكثر 16 15-11 10-6 سنوات فأقل5

1 2 3 4 

         الراتب-7

 ألف81فوق ألف81-61 ألف  40-60 ألف41-21 فأل21أقل من

1 2 3 4 5 
 الدرجة الوظيفية  -8

 5درجة 4درجة 3درجة 2درجة 1درجة

1 2 3 4 5 
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 وتحليلها البيانات جمع
 

:البيانات جمع  

المطلوببعديوم(72)لمدةبجمعالبياناتالباحثةاستمرت استبعادللوصولللعدد الغربلةاستبيانة77 بعد

.ألوليةلعدمدقةاالجوبةفيهاا

 

 :اإلحصائية المعالجات

االختباراتاستخداممـوت،صائيـاإلحSPSSبرنامجلخالمناالستبانةلوتحليبتفريغحثةالبامتقالقد

:التاليةاإلحصائية

.الدراسةلعينةالشخصيةالمتغيراتللتحلياستخدامهاتموالتكراراتالمئويةالنسب-2

 ..حدىاالتساقالداخليلعباراتكلمتغيرعلىلمعرفةكرونباخألفاCronbach's Alpha راختبا-2

لمعرفةKolmogorov-Smirnov)(1-Sample (Sample K-S-2)سمرنوف-كولومجروفاختبار-3

 .الأمالطبيعيالتوزيعتتبعلهالبياناتنوع

.(التوافقالمهنيتحليلفقراتأبعاد)واحدةعينةمتوسطالختبار One sample t test اختبار4-

حولأبعادالتوافقالفروقبينمتوسطاتعينتينمستقلتينالختبار Independent samples t test اختبار5-

.لمتغيرالجنس طبقا المهني

(ةالخدملمتغيرسنواتطبقا نجازقيمةاإل)لالمتعددةحولمعرفةمصدرالفروق(scheffe)ختبارشفيها6-

.(عدداالبناءلمتغيرالراتبوالحوافزطبقا )و(المؤهلالعلميلمتغيرمهنيطبقا األداء)و

المستقلةOne Way Anove اختبار7- العينات متوسطات بين متوسطات للفروق بين الفروق لدراسة

العمـر،الحالة)الديمغرافيةتللمتغيراالمهنيلدىالعاملينتبعا قأبعادالتوافالدراسةحولةأفرادعيناستجابات

.(،الراتب،الدرجـةالوظيفيـةالخدمةاالجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنوات
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 :االستبيان وثبات صدق

 صدق أداة البحث

 بالتوافقالمهنيمتعلقةعلىمقاييسمعتمدةموثوقةمندراساتسابقةتماالعتمادحيث.

 

  Reliability:ييسللمقا االتساق الداخلي

حثةالباتأجروقد ـبطنفسهاالعينةعلىالثباتاختبار الثبات.كرونباخألفالمعامريقة فحص تم

لكلبعدمنأبعادمقياسالتوافقالمهنيعلى Cronbach's Alpha اختبارباستخدامReliability))الداخلي

:حدهوكانتالنتائج

 

  Reliability Statistics :3 رقم جدول

 N of Items Cronbach's  Alpha 

0.8318 7 مقياسالبعدالذاتي

0.8858 9   مقياسالبعداالجتماعي

80.9038 مقياسالبعداالقتصادي

0.8354 7 مقياسظروفالعمل

70.8215 مقياساالستقرارالوظيفي

0.9143 8 الفرد مقياستوقعات

0.9318 8 والمساواة ةمقياسالعدال

0.8269 5   مقياساألداءالمهني
البيانات تحليل نتائج:المصدر

أ بالجدول موضح كما عبارات:(3) رقمظهرتالنتائج مقياسمن المهنيكل شرطتحققمقاييسالتوافق

.20%أكبرمنالقيمةالمقبولةهيCronbach's  Alpha االتساقالداخليحيثقيمة

يدلوهذا،0.9168وقدبلغتقيمةمعاملالثباتلجميعالفقراتلمحاوراالستبانةمرتفعةالثباتتمعامالنإ

وبناءعلىالموثوقيةالعاليةلمعاملالثباتبكلالمقاييسقامتلثباتاالستبانةتتمتعبدرجةعاليةمناأنعلي

 .ختبارالفرضياتالمحاورالباحثةبتقسيمالمتغيراتإلى
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 :البيانات ليلتح
 

 ( Sample- K-S -1) سمرنوف -كولمجروف اختبار الطبيعي التوزيع اختبار :ً   أوال 

ضرورياختباروهو،الأميـالطبيعالتوزيعتتبعالبياناتلهلمعرفةسمرنوف-كولمجروفاختبارستخدمي 

 .طبيعياالبياناتعتوزييكونأنشترطـتالمعلميةاالختباراتمعظمنألالفرضياتاختبارحالةفي

 Kolmogorov-Smirnov) (1-Sampleالطبيعي التوزيع اختبار:4 رقم جدول

 
مستوى 
 الداللة

Z المقياس المقياسعنوان                         عدد الفقرات قيمة 

 لاألو (قيمة االنجاز)مقياس البعد الذاتي 2 0.192 0.259

 الثاني (والمرؤوسين العالقة مع الرؤساء)البعد االجتماعي مقياس 3 7.729 0.722

 الثالث (الراتب والحوافز)مقياس البعد االقتصادي 2 0.190 0.129

 الرابع مقياس ظروف العمل 2 7.079 0.529

 الخامس مقياس االستقرار الوظيفي 2 7.792 0.029

 ادسالس (الفرد له مايطمح( الفرد مقياس توقعات 2 7.072 0.522

 السابع والمساواة مقياس العدالة 2 0.122 0.219

 الثامن المهنياألداء مقياس  5 7.722 0.759

  جميع الفقرات 53 12183 22122

 

أنعلىليدوهذا1.11نـمرـاكبقسمللكالداللةمستوىقيمةأنحيثاالختبارنتائج(1)رقملالجدوويوضح

.المعلميةاالختباراتتخدامـاسبـويجالطبيعيالتوزيعتتبعالبيانات
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 : العينة افراد مواصفات

 المتغيرات حسب الدراسة عينة توزيع:5 رقم جدول

Percent Frequency الجنس 
 ذكر 84 46.4

 أنثى 97 53.6

Percent Frequency العمر 
  25 دون 28 15.5
50.3 91 25-35

23.2 42 45-36 

11 20 45 فوق  

Percent Frequency الحالة االجتماعية 
 متزوج 131 72.4

 أعزب 39 21.5

 غيرذلك 11 6.1

Percent Frequency عدد األبناء 
 اليوجد 34 18.8

22.7 4 3-1 

31.5 57 6-4 

27.1 49 6 فوق  

Percent Frequency المؤهل العلمي 
 دكتوراه 4 2.2

 ماجستير 14 7.7

 دبلومعالي 11 6.1

 بكالوريوس 77 42.5

 دونالبكالوريوس 75 41.4

Percent Frequency سنوات الخدمة 
47.5 86 5 دون  

27.1 49 10-6 

14.9 27 16-11 

 16فوق 19 10.5

Percent Frequency الراتب 
22.1 40 20 دون  

36.5 66 40-20 

23.2 42 60-40 

11.6 21 80-60 

6.6 12 80 فوق  

Percent Frequency الدرجة الوظيفية 
7درجة 66 36.5   

5درجة 42 23.2  

2درجة 40 22.1  

1درجة 12 6.6  

2درجة 21 11.6
1
 

                                                           
الفروقاالحصائيةعندتواجدهافيأبعادبفرضياتالبحثتوجبدراسةكلفئةمنفئاتالمتغيراتعلىحدىلمعرفةمصدر 1

 .التوافقالمهنيوفقاللمتغيراتالديموغرافية
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البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 

 :يتبين  من الجدول السابق ما يلي

.يفوقعددالذكورةاالستبانبالنسبةلمتغيرالجنسعدداإلناثالمجيبينعلى .7

20.2الجزءاألكبرمنالعينة(22-52)تعتبرالعينةالمدروسةشابةنسبيا حيثشكلتالفئةالعمرية

%72.2أكثرمن(52دون)فيمالمتتجاوزنسبةفئة،(12-22)منعمر%52.5معوجودنسبة%

.سنةفأكثر12منعينةالدراسةبلغتأعمارهم%77.0و.منالعينة

جدول .5 يبين 15.1أن12رقم و% متزوجين الدراسة عينة 57.2من أعزب% الدراسة عينة من

.منعينةالدراسةغيرذلك %2.7و

أسرو%79.9أننفسهينمنالجدولتبي .2 لديهم اليوجد الدراسة الدراسة%55.1منعينة منعينة

سرهمأفرادفيمنعينةالدراسةتراوحعدداأل%27.2و،فرد2-7سرهمبينأفرادفيدداألتراوحع

 .أفرادفاكثر2سرهمأفرادفيمنعينةالدراسةبلغعدداأل%51.7و،أفراد2-1بين

عينةالدراسةمنمن%1.1و،الدكتوراهمنعينةالدراسةمنحملة%5.5أن12الجدولرقميبين .1

منمنعينةالدراسة%15.2و،منعينةالدراسةمنحملةالدبلومالعالي%2.7و،ةالماجستيرحمل

.البكالوريوسمؤهلهمالعلميدونمنعينةالدراسة%17.7و،حملةالبكالوريوس

منعينةالدراسةتراوحت%51.7و،سنواتفأقل2منعينةالدراسةلديهم%11.2يبينالجدولأن .2

لديهممنالخدمةمنعينةالدراسةتراوحتسنوات%71.8سنواتو70-2خدمةلديهممنسنواتال

 .سنةفأكثر72يهملدالخدمةمنعينةالدراسةبلغتسنوات%70.2و،سنة77-72

دون%55.7يبينالجدولأن .2 بلغترواتبهم الدراسة الدراسة%/22.2و،ألف50منعينة منعينة

تراوحت منمن%52.5و،فأل(10-50)رواتبهم رواتبهم تراوحت الدراسة (20-10)عينة ،ألف

77.2و من% الدراسةعينة رواتبهم 90-20)تراوحت ) 2.2و،الف بلغتمن% الدراسة عينة

.ألف90رواتبهمفوق

2.  أن الجدول أولى%22.2يبين وظيفتهم درجة الدراسة عينة %52.5و،من عينة درجمن ةالدراسة

ثانية %55.7و،وظيفتهم ثالثة وظيفتهم درجة الدراسة عينة درجةمن%2.2و،من الدراسة عينة

 .وظيفتهمخامسةةمنعينةالدراسةدرج%77.2و،رابعةوظيفتهم
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 :فقرات الدراسةل تحلي: ثانيا  
 

testT)دةـالواحةـللعينTاختباراستخدامتم Sample One(ةالفقروتكون،االستبانةراتـفقـللتحلي

والتيالجدوليةtقيمةمنأكبرالمحسوبةtقيمةكانتإذامحتواهاعلىيوافقونالعينةأفرادأنبمعنىإيجابية

2.99"تساوي 281"حريةدرجةعند" والوزن1.11منلاقالداللةمستوىأو"0.02"داللةستوىـوم"

tقيمةكانتإذامحتواهاعلىيوافقونالنةالعيأفرادأنبمعنىسلبيةالفقرةوتكون،%61مناكبرالنسبي

281"حريةدرجةعند"2.99-"تساويوالتيالجدوليةtقيمةمنأصغرالمحسوبة ةـداللومستوى"

الفقرةيـفالعينةآراءوتكون،(%61منلأقالنسبيوالوزن1.11منلاقالمعنويةمستوىأو)"1.11"

 .1.11مناكبرلهاالداللةوىمستكانإذاداللةجوهريةالتعنيأي

 الدراسة أبعاد فقرات تحليل :6 رقم جدول

 

 البعد م

Mean 

الحسابي 

 المتوسط

Std. 

Deviation 

المعياري 

 االنحراف

Relative 

weight 

 النسبي الوزن

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة

 0.000 39.834 87.49 0.462 4.37 (قيمة االنجاز) البعد الذاتي 1

2 
العالقة مع الرؤساء ) البعد االجتماعي
 (والمرؤوسين

3.53 0.752 70.65 9.526 0.000 

 0.000 10.072 - 47.77 0.815 2.39 (الراتب والحوافز)البعد االقتصادي 3

 0.000 17.061 74.27 0.562 3.71 ظروف العمل 4

 0.000 4.913- 54.37 0.771 2.72 االستقرار الوظيفي 5

 0.00 7.347 69.32 0.854 3.47 (مايطمح له الفرد) توقعات الفرد 6

 0.015 2.468- 56.79 0.874 2.84 والمساواة العدالة 7

 0.000 21.318 80.36 0.577 4.02 المهنياألداء  8

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 2.99تساوي"281"حريةجةودر"1.11"داللةمستوىعندالجدوليةtقيمة
 

 :بينتأنوالنتائج،بعدمنأبعادالتوافقالمهنيللكالنسبيالوزنوإيجادالواحدةللعينةtاختباراستخدامتم
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"61"%منأكبرمنهاللكالنسبيالوزنأنحيثايجابية(قيمةاالنجاز)فقراتجميعفيالعينةأفرادآراء (7

متوافقونالعينةأفرادأنبمعنى ،"1.11"نـملأقالمعنويةىومستو الذاتي فقراتجميعمع قيمة) البعد

.(نجازاإل

الجدوليتبينعامةوبصفة 2)رقممن اإل)راتـفقلجميعالحسابيالمتوسطأن( "9..2"(نجازقيمة

المحايدالنسبيوزنـالمنكبرأوهي" 89.29%"يساويالنسبيالوزنو،"1.261"يالمعيارواالنحراف

و،"2.99"تساويوالتيالجدوليةtةـقيمنـمرـكبأيـوه"9.8.2."تساويالمحسوبةtوقيمة"61"%

قيمةحولالجامعةفيمهنيا  العاملينتوافقعلىليداـمم"1.11"منلاقوهي"1.11"تساويالداللةمستوى

 .قبلهممنالمقدمنجازإلا

 ةوظيفالأناذ كفاءته،المثمر والعمل باإلنجاز الشعور عاملللتوفّر على مؤشر عمله بأن يشعرو،ويشعر

اشباعحاجاتهوتلبيةفي يساهمنعملهولديهشعوربأ،المجتمع في عالية قيمة وذات ساميةوأنمهنته،باألمان

 بهذه االستمرار فيولديهرغبة،المجتمع ورقي تقدم في ايجابيةمشاركتهنويشعرأ،هذات تحقيق رغباتهو

.المختلفة المصاعب رغم المهنة



"61"%منأكبرمنهاللكالنسبيالوزنأنحيثايجابية)البعداالجتماعي(فقراتجميعفيالعينةأفرادآراء (5

.االجتماعيجميعفقراتذلكالبعدمتوافقونمعالعينةأفرادأنبمعنى،"1.11"ـلأقالمعنويةىومستو

رافـواالنح".1.."االجتماعيالبعدفقراتلجميعالحسابيالمتوسطأن(13)منالجدولبينيتعامةوبصفة

"61"%المحايدسبيـالنوزنـالمنكبرأوهي"91.61"%يساويالنسبيالوزنو،"1.911"المعياري

تساويالمحسوبةtوقيمة الداللةمستوىو،"2.99"تساويوالتيالجدوليةtقيمةمنكبرأوهي"9.116"

الرؤساءعالقةحولالعاملينلقبمنتوافقمهنيهناكأنعلىليدمما"1.11"منلقأوهي"1.11"تساوي

 .بالمرؤوسين

 الجامعة في العاملين تواجه التي الصعبة العمل مواقف حل في المباشر الرئيس قبل من مساعدة هناك أن أي

يقّدر  أخرى أحياناو، حياناأل بعض في بالعمل متعلقة قرارات التخاذ العاملين بتفويض يقوم يضا  أ،ما نوعا

 في حريصة وهي،واضحة اإلدارة عن تصدر التي التعليمات يضا  وأ ،أعمال من العامل به قومي ما العمل رئيس

 ويعملون الزمالء بين متبادل وتقدير احترام عالقة وهناك،الموظفين مقترحات سماع على وقاتاأل بعض

 وأن،الوظيفية والمهارات الخبرات ويتبادلون،ملالع أثناء المشكالت حل في واحد كفريق والعمل عاونالتب

 .العمل في اإلنسانية النواحي تراعي اإلدارة
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"61"%منلأقمنهاللكالنسبيالوزنأنحيثسلبية)االقتصادي البعد)فقراتجميعفيالعينةأفرادآراء (.

)االقتصاديالبعد)جميعفقراتنمعيمتوافقغيرالعينةأفرادأنبمعنى،"1.11"منلأقالمعنويةىومستو

دارةالجامعةإلوالبداألزمةاالقتصاديةبهاتمرالتي صاديةـاالقتالظروفتراعيالالجامعةأنعلىليدمما

 .بهلالمعموالرواتبسلمتقيمإعادةمن

رافـواالنح"9..1"االقتصاديالبعدفقراتلجميعالحسابيطالمتوسأن(2)منالجدوليتبينعامةوبصفة

tوقيمة"61"%المحايدالنسبيالوزنمنلقأوهي"29.99%"يساويالنسبيالوزنو،"1.821"المعياري

ةـالجدوليtةـقيممنلقأوهي"-21.191"تساويالمحسوبة الداللةمستوىو"2.99"تساويوالتي

والحوافزالرواتبحولمتوافقينغيرالعاملينأنىـعللدـيمما"1.11"منلقأوهييـوالت"1.11''تساوي

.لهمالمقدّمة

ذلكإلىأ معمنخفضالراتبنيعود تناسبها وعدم بسببالثباتالنسبيفيالرواتبالتييحصلونعليها

واليعطيأهميةلأفضلبشكلبالعمالقيامعلىيشجعالنهأاذالمتغيراتاالقتصاديةوالزيادةفيتكاليفالمعيشة

تكليفالعاملينبالعملاذيتميبذلهالعامل الذي والجهد العمل طبيعة مع يتناسبال و،العاملللعملالذييقومبه

بسببقلةالعاملينوبالتاليجهدأكثردونمقابلوذلكوغيرمتالئممعالدرجةالعلميةأكثرمنالمطلوبمنهم

الحوافزالمعنويةعينالعاملوالتيت ةالحوافزالماديانخفاضفيالحوافزالماليةوأيضاالتتوفرو،تبمنالرا

وبالمقارنةلبكفاءةواتقانالعام مرتبطةالترقياتغيرأيضاو،العاملللمثابرةفيالعملمنثناءوشكرالتيتدفع

 .رواتبوحوافزأكثرالذينيتقاضونبيئاتمهنيةأخرى في زمالءالعامل مع 

 

إيجابية(ظروفالعمل)عاملفقراتجميعفيالعينةأفرادآراء (1 منأكبرمنهاللكالنسبيالوزنأنحيث

.جيدةلجامعةافيلالعمظروفأنعلىليدمما"1.11"ـلأقالمعنويةىومستو"61"%

يتبينعامةوبصفة 2)منالجدول رافـواالنح"92.."ظروفالعملتراـفقلجميعالحسابيالمتوسطأن(

%المحايدالنسبيالوزنمنأكبروهي"92.19%"يساويالنسبيالوزنو،"1.161"المعياري "61"

الداللةمستوىو،"2.99"تساوييـوالتةـالجدوليtةـقيمنـمأكبروهي""17.061 تساويالمحسوبةtوقيمة

لالعمظروفحولتوافقونمهنيا مالدراسةعينةرادـفأأنىـعلليدمما"1.11"منلأقوهي"1.11"تساوي

 "92.19%"بنسبةالجامعةفي

 متوافقون العاملين أن حولأي وظروفالسالمة ،األمن الصحية والمرافق العمل مكان حيثو،ونظافة من

،دوامـالاءـأثنةـاحالرأوقاتمعمناسبةالرسميالدوامساعاتعددأنكما،ظروفالعملالماديةفجميعهاجيدة

.العملمكانفيمتوفرةالوظيفيالعملتقنيةوسائل جميعمتطلباتمقوماتوو
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ةـايجابيكانتالعمل الستمرارية باالطمئنان الشعورفي (االستقرارالوظيفي)مقياس منخاللالعينةأفرادآراء (1

ىومستو"61"%منلأقلهاالنسبيوزنالأنحيثسلبيةاألخرىالفقراتفيالعينةأفرادآراءكانتو،

 ."1.11"منلأقالمعنوية

يتبينعامةوبصفة الجدول 72)من الوظيفيفقراتلجميعالحسابيالمتوسطأن( "1.91"االستقرار

المحايدسبيـالنوزنـالنـملأقوهي"9..12"%يساويالنسبيالوزنو،"1.992"المعياريرافـواالنح

و"2.99"تساويوهيوالتيالجدوليةtقيمةمنلأقوهي"-.2.92"تساويالمحسوبةt قيمةو"61"%

االستقرارحولالعينةأفرادتوافقنسبةأنعلىليدمما"1.11"منلأق"1.11"تساويالداللةمستوى

 .لجامعةافيالوظيفياالستقرارمعالعاملينتوافقدمـعأي،الوظيفيمنخفض

ذلك االدخارلشعورالعاملىإويعود بالقلقحولنظام نهغيرمرتبطأو،فهوقسريوغيرطوعيالمتّبع

المعيشة غالء أبمستوى لمدخرانهاذ استثمارات الخدمةفيانخفاضيضا وأ.تهالتوجد نهاية المكافاة حجم

.الصحيةوعدمشمولهبالضماناتمانحولالنسبةالمقتطعةفيحالالتقاعداألموشعوربعد

 

"61"%منأكبرمنهاللكالنسبيالوزنأنحيثإيجابية(توقعاتالفرد(راتـفقجميعفيالعينةأفرادآراء (2

."1.11"نـمـلأقالمعنويةومستوى

واالنحراف"29.."(توقعاتالفرد(فقراتلجميعالحسابيالمتوسطأن(2)منالجدول يتبينعامةوبصفة

وقيمة"61%"سبيالمحايدـالنوزنـالمنكبرأوهي" 1..69%"يساويالنسبيالوزنو"1.812"المعياري

tقيمةمنلقأوهي" "7.347  تساويالمحسوبةtتساويالداللةمستوىو"2.99"تساويوالتيالجدولية

.الجامعةتجاهتوقعاتهمحولللعاملينمهنيالتوافقالعلى ليدمما"1.11"منلقأوهي"1.11"

يتيحسوفالعمل وأن،جيد بشكل العمل في التقدميتوقعوناذ،الالئقة االجتماعية المكانة العاملينيمنح العملف

على الحصولبهمفيعمل أفضل مستقبال ويتوقعون،العمل مجال في جديدة خبرات واكتساب التعلم فرص لهم

لاإلمع،لالعممهنة طبيعة مع يتناسب تدريب لهم وأن،العمل ألداء وأفضل جديدة وسائل تطوير صفرتاحة

.للتدريب متاحةالالفرصهناك

 

و،إيجابيةكانتبينالعاملين العمل واجبات توزيعيـف(العدالةوالمساواة)منخاللمقياسالعينةأفرادآراء (1

 .سلبيةاالخرى الفقراتفيالعينةأفرادآراءكانت
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"المعياريرافـواالنح"1.82")العدالةوالمساواة(فقراتلجميعالحسابيطالمتوسأن(2)منالجدول  نيتبي

tوقيمة"61"%المحايدسبيـالنوزنـالنـملقأوهي"16.99"%يساويالنسبيالوزنو،"1.892

تساويالمحسوبة تساويالداللةمستوىو،"2.99"تساويوالتيالجدوليةtقيمةمنلقأوهي"-1.268"

فيماالجامعةفيوالمساواة العدالةحولالعاملينتوافق دمـععلىليدمما"1.11"منلقأوهي"1.11"

.وغيرهاالتدريبيةالفرصوتوزيعوالترقياتالحوافزبنظاميتعلق

بمعاييرموضوعيةحولاذ بالمساواةعاملواي الالموظفونف  التقيد ترقيةال على الحصول يوجدانحيازوعدم

والماليدارياإلالنظاموأن،والتطويرية التدريبية الفرص توزيع فيوالتدريبيةوالفرصوالمكافآتوالحوافز

.فـموظلكوحقوقوالواجباتالمهامعادلمنتوضيحغير

صنعفيالمشاركةفيالفرصةدارةاإلءإعطاعدمو،منهمأخطاءحدوثعندللمرؤوسينالمباشرالنقدو

 إتاحةواالطالععدمو،هـبامهمـاهتمنـمدـيزيممالالعمنجازإعليحريصينيكونواأنلأجنـمرراـالق

بفرص للمعلومات الوصول في الفرص أنظمةمنيستجدماعلىالموظفينوتدريب،التطور الخاصة

.بينهمةـالتفرقو،وتعليمات



"61"%منأكبرمنهاللكالنسبيالوزنأنحيثإيجابية(المهنياألداء(راتـفقجميعفيالعينةأفرادآراء (9

.المهنياألداءحوللديهمتوافقمهنيالعينةأفرادأنبمعنى"1.11 "نـمـلأقالمعنويةومستوى

واالنحراف"2.11"(المهنياألداء(راتـفقعـلجميسابيـالحالمتوسطأن(2)منالجدوليتبينعامةوبصفة

"61"%المحايدالنسبيوزنـالنـمكبرأوهي"6..81"%يساويالنسبيالوزنو،"1.199"المعياري

الداللةمستوىو،"2.99"تساويوالتيالجدوليةt قيمةمنكبرأوهي"28..12"تساويالمحسوبةtوقيمة

.المهنياألداءحولالعاملينتوافقعلىليدمما"1.11"منلقأوهي"1.11"تساوي

،بانفسهم ثقتهم من تزيد لوظيفتهم ممارستهمو،عملهم مجال في قيمة خبرة علىأنالعاملينلديهميدلوهذا

 قواعد باتباع ويقومون،مداركهم وتوسع العلمي مهنتهمفضولهم وتشبع،هموميول قدراتهم مع يتالئم وعملهم

 .(المطلوبةوالمهارت،الوظيفيالمحتوىو،العملطبيعة) من العملمتطلباتمعمتوافقونوأنهم .العملبدقة

 لألداء اهتمام من ماتوليه لىإو،الجامعة في لألداء العاملين لمجهودات صحيح تقييم على الوقوف بسبب وذلك

 .الجيد المهني



 

1 

 :اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا  
 

:يليفيماالدراسةفرضياتاختبارليتمث

التوافقالمهنيلةالكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالمستقللعيناتtاختبارتحليلنجري

:الجنسمتغيرحسببيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة  .1

 .عزى لمتغير الجنسحلب  ت  

 الجنس متغير حسب المستقلة للعينات  tاختبار تحليل نتائج :7 رقم جدول

 مستوى

 الداللة

 قيمة

)t( 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 حجم العينة

 

 البعد الجنس

0.118 1.573 
 ذكر 84 3.784 0.554

 ظروف العمل
 أنثى 97 3.652 0.566

0.073 1.803 
 االستقرار الوظيفي ذكر 84 2.829 0.826

 أنثى 97 2.623 0.710

0.616 0.503 
العالقة مع )البعد االجتماعي ذكر 84 3.563 0.742

 أنثى 97 3.506 0.763 (الرؤساء والمرؤوسين

0.030 2.182 
 ذكر 83 2.530 0.914

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  
 أنثى 97 2.267 0.702

0.815 0.234 
 (الفردمايطمح له ( الفردتوقعات  ذكر 84 3.482 0.904

 أنثى 97 3.452 0.812

0.306 1.028 
 (قيمة االنجاز)البعد الذاتي ذكر 84 4.412 0.446

 أنثى 95 4.341 0.476

0.232 1.199 
 ذكر 84 2.923 0.944

 العدالة والمساواة
 أنثى 97 2.767 0.807

0.051 1.966 
 ذكر 60 4.129 0.539

المهنياألداء   
 أنثى 86 3.940 0.593

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

7.81تساوي0.02ومستوىداللة718الجدوليةعنددرجةحرية  t قيمة  

 

ظروفالعملواالستقرارالوظيفي) األبعاد من لكلالمحسوبة(t)قيم أن (1)رقمتبينالنتائجفيالجدول

 والمرؤوسين والرؤساء والعدالة االنجاز وقيمة الفرد ووتوقعات األداء 0.234مابينتراوحت(المهني

بعادحيثكانتمستوىالداللةلتلكاأل  "a=0.05"عندمستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه1.966و

وظيفيظروفالعملواالستقرارال)لىعدموجودفروقجوهريةفيكلمنإتشيروبالتالي0.02منأكبر

اإلوالرؤساءوا وقيمة لمرؤوسينوتوقعاتالفرد عزىلمتغيرالجنسعندي (المهنياألداءونجازوالعدالة

.0.02مستوىداللة
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الرواتبوالحوافز)أنقيمةمستوىالداللةللبعدفيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسه   0.030تساوي(

من أصغر "a=0.05"وهي علىوهذا عزىي (والحوافزالرواتببعد)حولجوهريةروقفوجوديدل

 .1.11داللةمستوىعندالجنسلمتغير

إذكانتنسبةاإلناثالفروقهذهوجودتفسيرويمكن.الذكورلصالحالفروقأنيتبين(1)رقمالجدولمن

و،أوالدولديهمجينمتزوكانواالدراسةعينةمنكبيرةنسبةمنعينةالدراسةأكبرمننسبةالذكوركماأن

أصبحتالبالدخارجإلىوبعضهمقدهاجرالعسكريةالذكوربالخدمةوالتزامالحاليةاألوضاعسوءبسبب

 .بالمقابلالغالءالمعيشيأسرتهاوعنعنهاالكاملةوالنفقةاالقتصاديةالمسؤوليةتتحملالتيهينثىاأل

معالنتيجةهذهتتفق مساعدة عدمعل((1999دراسة مستوياتوجوى بين احصائية ذاتداللة فروق د

على(2000) السكردراسةأبوو.الجنسمتغيرل(ديةواالستقرارالوظيفيوالبيئيةاالقتصا)التوافقالمهني

،الجنسمتغيرل(االقتصاديةواالجتماعية)فروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهنيوجودعدم

وجودفروقذاتداللةاحصائيةعلىعدم((SrSiartS2005دراسةو.ءالبعداالقتصاديلكندوناستثناو

المهني التوافق مستويات ،الجنسمتغيرل(االجتماعية)بين تختلفبينما دراسةالنتيجة رمضانأبومع

القتصاديةالذاتيةوالبيئيةوا)علىوجودفروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهني(2004)

.متغيرالجنسل(واالستقرارالوظيفي

 

العينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما

أبعاد)المستقلة حول االحصائية الفروق فيالكتشافمدى استجاباتالعاملين بين المهني التوافق

:العمرمتغيرلوفقاجامعةحلب
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توافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة روق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوجد ف .2

 .عزى لمتغير العمرحلب  ت  

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج:رقم 8 جدول

 العمر متغيرل  تبعا العاملين لدى المهني قافالتو أبعاد حول الدراسة ةعين أفراد

ى مستو

 لداللةا

 "قيمة 

"F  

متوسط 

 تلمربعاا

جة در

 لحريةا

ع مجمو

 تلمربعاا
 البعد لتباينر امصد

0.112 0.921 
 بين المجموعات 0.1821 2 0.522

 ظروف العمل

 
 المجموعات لداخ 22.7190 711 0.271

 المجموع 22.8111 790 

0.221 0.215 
 بين المجموعات 7.0528 2 0.215

 االستقرار الوظيفي
 المجموعات لداخ 702.8029 711 0.289

 المجموع 702.8252 790 

0.222 0.122 
العالقة مع الرؤساء )البعد االجتماعي بين المجموعات 7.5208 2 0.171

 المجموعات لداخ 700.1211 711 0.229 (والمرؤوسين

 لمجموعا 707.1092 790 

0.702 5.010 
 بين المجموعات 1.0182 2 7.220

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  

 
 المجموعات لداخ 771.1227 712 0.225

 المجموع 779.9021 718 

0.217 0.279 
 بين المجموعات 7.7102 2 0.290

 (مايطمح له الفرد( توقعات الفرد
 تالمجموعا لداخ 720.0772 711 0.122

 المجموع 727.7257 790 

0.501 7.221 
 بين المجموعات 0.8150 2 0.251

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  المجموعات لداخ 22.8229 712 0.577 

 المجموع 21.8228 719 

0.120 0.101 
 بين المجموعات 0.8225 2 0.275

 المجموعات لداخ 722.2002 711 0.115 العدالة والمساواة

 المجموع 721.2229 790 

0.712 7.292 
 بين المجموعات 7.2282 2 0.222

المهنياألداء   المجموعات لداخ 12.2027 715 0.259 

 المجموع 19.5259 712 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 2.66تساوي0.05داللةمستوىو177)،(3حريةدرجتيعندالجدوليةFقيمة

 

طبقا المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

أن(9)رقمالنتائجفيالجدولتبين .العمرلمتغير 0.518مابينتراوحتاألبعادلكلالمحسوبة(F)قيم

أكبربعدللكالداللةمستوىأنحيث "a=0.05"لةعندمستوىدالاحصائيا دالةغيرالقيموهذه2.070و

،وظيفيـالاالستقرارل،العمظروف)منلكفيوبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهرية0.02من

و،العدالة،االنجازقيمة،الفردتوقعات،والحوافزالراتب،والمرؤوسينالرؤساء عزىي (المهنياألداء

 .لتوافقالمهنياعلىتأثيرلهليسالعمرفإنذلكضوءوفي،1.11ةداللمستوىعندالعمرلمتغير

فروقذاتداللةإحصائيةفيالعواملأيتظهرلمالتي(5001)أبورمضاندراسةمعالنتيجةهذهتتفق

.عزىلمتغيرالعمرعلىالتوافقالمهنيت (الذاتيةوالبيئيةواالقتصاديةواالستقرارالوظيفي)المؤثرة

لىوجودإ(2001) دراسةالمهنأ،Grant (2006) دراسة،2004))محيسنبينمااختلفتالنتيجةمعدراسة

.العمرعزىلمتغيرت فروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهني
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 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما)

التوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلبافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالكتش

 :الحالةاالجتماعيةمتغيرلوفقا

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين  استجابات العاملين في جامعة  .3

 .عزى لمتغير الحالة االجتماعيةحلب  ت  

 

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج :9 رقم جدول

 االجتماعية الحالة غيرلمت تبعا العاملين لدى المهني قالتواف أبعاد حول الدراسة عينة أفراد

 

ى مستو

 لداللةا

 "قيمة 

"F  

متوسط 

 تلمربعاا

جة در

 لحريةا

ع مجمو

 تلمربعاا
 البعد لتباينر امصد

0.122 0.528 
 بين المجموعات 0.7171 5 0.092

 ظروف العمل

 
 المجموعات لداخ 22.1120 719 0.278

 المجموع 22.8111 790 

0.972 0.501 
 بين المجموعات 0.5192 5 0.751

 االستقرار الوظيفي
 المجموعات لداخ 702.2912 719 0.288

 موعالمج 702.8252 790 

0.022 5.112 
العالقة مع الرؤساء )البعد االجتماعي بين المجموعات 2.0128 5 7.229

 المجموعات لداخ 89.2271 719 0.221 (والمرؤوسين

 المجموع 707.1092 790 

0.510 7.110 
 بين المجموعات 7.8072 5 0.827

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  

 
 المجموعات لاخد 772.8029 719 0.220

 المجموع 779.9021 790 

0.110 0.952 
 بين المجموعات 7.5011 5 0.205

 (مايطمح له الفرد (توقعات الفرد
 المجموعات لداخ 758.8111 719 0.120

 المجموع 727.7257 790 

0.172 0.991 
 بين المجموعات 0.2115 5 0.798

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  المجموعات لداخ 21.2291 719 0.572 

 المجموع 21.8228 790 

0.299 0.222 
 بين المجموعات 0.9781 5 0.170

 المجموعات لداخ 722.1712 719 0.129 العدالة والمساواة

 المجموع 721.2229 790 

0.957 0.789 
 بين المجموعات 0.7225 5 0.021

المهنياألداء   المجموعات لخدا 19.7582 712 0.221 

 المجموع 19.5259 712 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 3.05تساوي0.05داللةمستوىو178)،(2حريةدرجتيعندالجدوليةFقيمة

 

بقا طالمستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

مابينتراوحتاألبعادلكلالمحسوبة(F)قيمأن(9)رقمتبينالنتائجفيالجدول الحالةاالجتماعية، لمتغير

للكالداللةمستوىأنحيث "a=0.05"عندمستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه2.776و0.198

0.02منأكبربعد فروقجوهرية وجود إلىعدم االستقرارل،العمظروف)منلكيفوبالتاليتشير

(المهنياألداءو،العدالة،االنجازقيمة،الفردتوقعات،والحوافزالراتب،والمرؤوسينالرؤساء،وظيفيـال
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االجتماعيةلمتغيرعزىي  االجتماعيةفإنذلكضوءوفي،1.11داللةمستوىعندالحالة الهليسالحالة

 .المهنيعلىالتوافقتأثير

فروقذاتداللةإحصائيةفيالعواملالمؤثرةأيتظهرلم(5000)أبوالسكردراسةمعالنتيجةهذهتتفق

واالقتصادية) االجتماعية المهنيت ( التوافق العلى االجتماعيةعزىلمتغير  حالة بقيةدون التطّرقلدراسة

النتيجةبينما،بعاداأل معاختلفت محيسن (2004) دراسة فروق وجود بينإلى  إحصائية داللة ذات

المهني التوافق واالستقرار)مستويات واالقتصادية الوظيفيالذاتية االجتماعيةتبعا ( الحالة أيضا .لمتغير

إلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمستويات(5001)اختلفتالدراسةالحاليةمعدراسةأبورمضان

.لمتغيرالحالةاالجتماعيةتبعا (واالقتصاديةواالستقرارالوظيفيللعواملالذاتيةوالبيئية)التوافقالمهني

 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما)

التوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلبالفروقاالحصائيةحولأبعادالكتشافمدى

.دداألبناءعمتغيرلوفقا

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المني بين  استجابات العاملين في جامعة حلب   .4

 .عزى لمتغير عدد األبناءت  
 

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج:  11 رقم جدول

 االبناء عدد لمتغير تبعا العاملين لدى المهني قالتواف أبعاد حول الدراسة ةعين أفراد

ى مستو

 لداللةا

 "قيمة 

"F  

متوسط 

 تلمربعاا

جة در

 لحريةا

ع مجمو

 تلمربعاا
 البعد لتباينر امصد

0.127 0.992 
 بين المجموعات 0.9107 2 0.590

 ظروف العمل

 
 المجموعات لداخ 22.7012 711 0.271

 المجموع 22.8111 790 

0.990 0.551 
 بين المجموعات 0.1028 2 0.722

 االستقرار الوظيفي
 المجموعات لداخ 702.2591 711 0.205

 المجموع 702.8252 790 

0.217 0.271 
العالقة مع الرؤساء )البعد االجتماعي بين المجموعات 0.9910 2 0.582

 المجموعات لاخد 700.9511 711 0.210 (والمرؤوسين

 المجموع 707.1092 790 

0.002 1.128 
 بين المجموعات 9.8722 2 5.817

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  

 
 المجموعات لداخ 708.9878 711 0.251

 المجموع 779.9021 790 

0.115 0.807 
 بين المجموعات 7.8157 2 0.221

 (مايطمح له الفرد ) الفردتوقعات 
 المجموعات لداخ 758.7900 711 0.120

 المجموع 727.7257 790 

0.182 0.188 
 بين المجموعات 0.2751 2 0.717

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  المجموعات لداخ 21.1522 711 0.571 

 المجموع 21.8228 790 

 
0.152 

 
0.822 

 بين المجموعات 5.7102 2 0.171

 المجموعات لداخ 722.2825 711 0.122 العدالة والمساواة

 المجموع 721.2229 790 

0.112 

 

0.929 

 

 بين المجموعات 0.9282 2 0.590

المهنياألداء   المجموعات لداخ 11.1525 715 0.221 

 المجموع 19.5259 712 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر
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 2.66تساوي0.05داللةمستوىو177)،(3حريةدرجتيدعنالجدوليةFقيمة

 

طبقا المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

ظروفالعمل)األبعادمنلكلالمحسوبة(F)قيمأن(10)رقمتبينالنتائجفيالجدول،بناءاألعددلمتغير

تراوحت(المهنياألداءوقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوتوقعاتالفردوقيمةاالنجازوالعدالةواالست

مستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه0.933 و0.224مابين حيثكانتمستوى "a=0.05"عند

ظروفالعمل)كلمنوبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفي0.02منأكبربعادتلكاألالداللةل

عزىي (المهنياألداءوواالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوتوقعاتالفردوقيمةاالنجازوالعدالة

.0.02عندمستوىداللةاالبناءعددلمتغير

الرواتبوالحوافز)فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهأنقيمةمستوىالداللةللبعد   0.030تساوي(

وه من أصغر "a=0.05"ي على يدل عزىي (والحوافزالرواتببعد)حولجوهريةفروقوجودوهذا

  .1.11داللةمستوىعنداالبناءعددلمتغير

لمتغيرا تبع (االفتصاديالبعد)حولالحاليةالدراسةعينةاستجاباتمتوسطاتبينالفروقمصدرولمعرفة

:التاليالجدولفيكما(scheffe) ختبارابإجراءالباحثةقامت .عدداألبناء

 

 استجابات متوسطات بين الفروق لمعرفة (scheffe) شفيه راختبا باستخدام البعدية المقارنات:11 رقم جدول

 األبناء عدد لمتغير تبعا   (والحوافز الراتب)االقتصادي البعد حول الحالية  الدراسة عينة

 البعد الفروق اليوجد فرد 1-3 4-6 فرد 6 فما فوق

39335 *39422  -39312  
 اليوجد 

 الراتب والحوافز
39411 39433 

 
39312 

3-1 فرد  

-39323  
 

-39433  -39422*  
فرد 4-6  

 
39323 -39411  -39335  

فما فوق 6  

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

11)مرقجدولفي(scheffe)اختباريبين فئةبينالفروقأن( "2-6 أفراد" ولصالح"يوجدال"و

"اليوجد"الفئة

الفروق هذه تفسيروجود ويمكن لديهم الذين العاملين أن تتألفمن بالعينة2-1أسر كانتنسبتها  أبناء

 الدراسيةاألعلى ، مجالالراتبالشهريالذياليصرفتعويضفروقحولالعاملينىكانلدوأيضا 

متطلباتوالغالءالمعيشيالأنالراتبالذييتقاضاهالعاملاليتناسبمعكما،ألكثرمنثالثةأبناءعائلي

وتلبيةبناءاأللتربيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمسؤوليةووحاجاتكلفردمنأفرادأسرتههسدهلحاجاتل

.االقتصاديةاحتياجاتهمفيظلسوءاألوضاع
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عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةإلىالتيخلصت(5001)رمضانأبودراسةمعتائجالنهذهتتفق

ولكندوناستثناءفروقات،الذاتيةوالبيئيةواالستقرارالوظيفيللعوامل بالنسبة.عزىلمتغيرعدداألبناءت 

.ديحولالبعداالقتصا

 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبقللفرو(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما)

التوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلبالفروقاالحصائيةحولأبعادالكتشافمدى

.المؤهلالعلمي متغيرلوفقا

استجابات العاملين في جامعة ة فـي أبعاد التوافق المهني بين توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائي .5

 .ير المؤهل العلميعزى لمتغحلب  ت  
 

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة) ANOVA) Way One األحادي التباين لتحلي نتائج:12 رقم جدول

 العلمي لالمؤه لمتغير تبعا العاملين لدى المهني التوافق أبعاد حول الدراسة عينة أفراد

 ىمستو

 لداللةا

 "قيمة 

"F  

 متوسط

 تلمربعاا

 ةجدر

 لحريةا

 عمجمو

 تلمربعاا
 البعد لتباينر امصد

0.822 0.710 
 بين المجموعات 0.5781 1 0.022

 ظروف العمل

 
 المجموعاتل داخ 22.1511 712 0.255

 المجموع 22.8111 790 

0.270 7.502 
 بين المجموعات 5.9272 1 0.172

 االستقرار الوظيفي
 المجموعاتل داخ 701.0972 712 0.287

 المجموع 702.8252 790 

العالقة مع الرؤساء )البعد االجتماعي بين المجموعات 7.5799 1 0.202 0.221 0.177

 المجموعاتل داخ 700.1989 712 0.217 (والمرؤوسين

 المجموع 707.1092 790 

 بين المجموعات 2.8271 1 0.899 7.202 0.502

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  المجموعاتل داخ 771.9210 712 0.222 

 المجموع 779.9021 790 

 بين المجموعات 7.0271 1 0.522 0.222 0.910
 (مايطمح له الفرد (توقعات الفرد

 المجموعاتل داخ 720.7001 712 0.128

 المجموع 727.7257 790 

0.718 7.280 
 بين المجموعات 7.2297 1 0.222

(يمة االنجازق)البعد الذاتي  المجموعاتل داخ 22.2811 712 0.570 

 المجموع 21.8228 790 

0.221 0.210 
 بين المجموعات 7.8121 1 0.182

 المجموعاتل داخ 722.2222 712 0.110 العدالة والمساواة

 المجموع 721.2229 790 

 

0.079 

 

2.028 
 بين المجموعات 2.9228 1 0.822

المهنياألداء   
 المجموعاتل داخ 11.2829 717 0.272

 
 المجموع 19.5259 712

 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 2.41 تساوي 0.05 داللة مستوى و 176) ،(4 حرية درجتي عند الجدولية F قيمة
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طبقا المستقلةالعينات طاتـوسمتينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

ظروف)األبعادمنلكلالمحسوبة(F)قيمأن(12)رقمتبينالنتائجفيالجدول،العلميلالمؤهلمتغير

(نجازوالعدالةوالحوافزوتوقعاتالفردوقيمةاإلوالراتبالعملواالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسين

مستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه1.590 و0.170مابينتراوحت حيثكانت "a=0.05"عند

ظروف)وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن0.02منأكبربعادمستوىالداللةلتلكاأل

(نجازوالعدالةوالحوافزوتوقعاتالفردوقيمةاإلوالراتبارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينالعملواالستقر

.0.02عندمستوىداللةالعلميلالمؤهىلمتغيرعزي 

وهي  0.018تساوي(المهنياألداء)أنقيمةمستوىالداللةللبعدإلىفيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسه

لالمؤهلمتغيرعزىي (المهنياألداءبعد)حولجوهريةفروقوجودوهذايدلعلى"a=0.05"أصغرمن

  .1.11داللةمستوىعندالعلمي

)حولالحاليةالدراسةعينةاستجاباتمتوسطاتبينالفروقمصدرولمعرفة تبعا (المهنياألداء

:التاليالجدولفيكما(scheffe) اختبارباجراءالباحثةقامت .العلميلالمؤهلمتغير

 استجابات متوسطات بين الفروق لمعرفة (scheffe) شفيه راختبا باستخدام البعدية المقارنات :13 رقم جدول

 العلمي المؤهل لمتغير  تبعا( المهني األداء) بعد حول الحالية  الدراسة عينة

 البعد الفروق دكتوراه ماجستير دبلوم بكالوريوس دون البكالوريوس

39231 39213 39232*  دكتوراه  39233 

األداء 
 المهني

39333 39333 39344  -39233  ماجستير 

-39335  -39334   -39344  -39232*  دبلوم 

-39311   39334 -39333  -39213  بكالوريوس 

 39311 39335 -39333  -39231  دون البكالوريوس 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 اختبار رقمفيجدول(scheffe)حيثيبين (13 فئة( بين الفروق الفئة"دكتورا"و"دبلوم"أن ولصالح

الفروق".دكتورا" هذه وجود تفسير الدكتوراويمكن حملة ذويالخبراتوالكفاءاتوهيمنهكون من

 تخصصاتهم الطلبعلى من يزيد وهذا القائمين،التخصصاتالنادرة يدفع مما الجامعة منحهمإلىفي

خصصتالجامعةلهمفقد،ستمراريتهموالحوافزالماديةوالمعنويةمنأجلاالحتفاظبهموضماناالمكافآت

والنموالمهنيمنخاللالمكافآتومنحهمفرصاالستفادةمنالحوافزالماديةوالمعنوية وفرصالترقية

وهذايزيدمنأدائهمالمشاركةفيالدوراتوالمؤتمراتالعلميةوالمشاركةفياتخاذقراراتمتعلقةبعملهم

ا.المهني الوأن ذات األلعاملين التعليمي مستوى امكانية في االدارة أمام عائق يشكل وصققل لالتطوير

كماقديشكلعائقأمامفهمبعضالجوانبالتيتتعلقبالسياسات،فرادفيبعضالمجاالتمهاراتبعضاأل

 الجامعة تنتهجها مجالالتي انتاج-حوافز-جورأ)في أبومعالنتيجةهذهتتفق .(---زيادة دراسة

وهيالعواملالذاتيةوعواملنافشتالتي(5001)رمضان علىالتوافقالمهني المؤثرة بعضالعوامل
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بالبيئة العمل)متعلقة و( الوظيفي االستقرار الوعوامل ولماالعامل داللةأيتظهرقتصادي ذات فروق

 تشابهتهذهالدراسةأيضا،عزىلمتغيرالمؤهلالعلميإحصائيةفيالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيت 

فروقذاتداللةأيتظهرفلم(2000)السكرأبودراسةكمااتفقتمع .معالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق

 تشابهتهذهالدراسةأيضا.عزىلمتغيرالمؤهلالعلميت إحصائيةفيالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهني

إلى((1999مساعدةدراسةتوصلتاليه ما معالنتيجةاختلفت،بينمامعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق

المتعلقةبالبيئةوعواملاالستقرارالوظيفي)لتوافقالمهنيحولعواملاداللةإحصائيةفروقذاتوجود

  .للمؤهلالعلميتبعا (العواملالمتعلقةبالمساواةضاالقتصاديةوبعوبعضالعوامل

 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحليتباراختحليلنجرييليفيما)

التوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلبالكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعاد

.سنواتالخبرةمتغيرلوفقا

عاملين في جامعة توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات ال .6

 .الخبرةعزى لمتغير سنوات حلب  ت  

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة) ANOVA) Way One األحادي التباين لتحلي نتائج:14 رقم جدول

 الخدمة سنوات لمتغير تبعا العاملين لدى المهني التوافق أبعاد حول الدراسة عينة أفراد

ى مستو
 لداللةا

 "قيمة 

"F  

جة در تلمربعاامتوسط 
 لحريةا

ع مجمو
 تلمربعاا

 البعد لتباينر امصد

 بين المجموعات 192522 3 39553 19222 39155
 ظروف العمل

 
 المجموعات لداخ 5593222 122 39313

 المجموع 5293444 123 

 بين المجموعات 394332 3 39142 39344 39222
 االستقرار الوظيفي

 المجموعات لداخ 13294333 122 39233

 المجموع 13293332 123 

 العالقة مع الرؤساء)البعد االجتماعي بين المجموعات 193135 3 39443 39222 39533

 المجموعات لداخ 13393231 122 39522 (والمرؤوسين

 المجموع 13192322 123 

 بين المجموعات 193214 3 39323 39533 39252
(الراتب والحوافز)االقتصاديالبعد   

 
 المجموعات لداخ 11292343 122 39223

 المجموع 11292354 123 

 بين المجموعات 193232 3 39423 39233 39535
 (مايطمح له الفرد (توقعات الفرد

 المجموعات لداخ 13392235 122 39233

 المجموع 13191531 123 

 بين المجموعات 192322 3 39522 39224 39343

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  المجموعات لداخ 3293323 125 39332 

 المجموع 3293353 122 

 بين المجموعات 391323 3 39213 39331 39432

 المجموعات لداخ 13594335 122 39225 العدالة والمساواة

 المجموع 13295322 123 

 

39333 

 

49323 

 بين المجموعات 492331 3 19534

المهنياألداء   المجموعات لداخ 4392232 143 39332 

 المجموع 4293232 145 

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر
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2.66تساوي0.05داللةمستوىو177)،(3حريةدرجتيعندالجدوليةFقيمة

طبقا المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديباينالتلتحلياختباراستخدامتمالختبارالفرضية

ظروف)األبعادمنلكلالمحسوبة(F)قيمأن(14)رقمتبينالنتائجفيالجدول،الخدمةسنواتلمتغير

واالستقر العمل والمرؤوسين والرؤساء الوظيفي والعدالةار الفرد وتوقعات والحوافز تراوحت(والراتب

مستوىداللةاحصائيادالةغيرالقيموهذه1.768 و0.244مابين يثكانتمستوىح "a=0.05"عند

ظروفالعمل)وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن0.02منأكبربعادالداللةلتلكاأل

واالستقر والمرؤوسين والرؤساء الوظيفي والعدالةار الفرد وتوقعات والحوافز والراتب ي ( لمتغيرعزى

فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهأنقيمةمستوىالداللةللبعد.0.02عندمستوىداللة سنواتالخدمة

األداءوللبعدالذاتي)حولجوهريةفروقوجودوهذايدلعلى"a=0.05"أصغرمنالمهنياألداءوالذاتي

  .1.11داللةمستوىعند لمتغيرسنواتالخدمةعزىي (المهني

(المهنياألداءوللبعدالذاتي)حولالحاليةالدراسةعينةاستجاباتمتوسطاتبينالفروقمصدرولمعرفة

:التاليالجدولفيكما(scheffe)اختباربإجراءالباحثةقامت .سنواتالخدمةلمتغيرتبعا 

 

 استجابات متوسطات بين الفروق لمعرفة (scheffe) يهشف ختبارا باستخدام البعدية المقارنات:  15 رقم جدول

 الخدمة سنوات لمتغير تبعا (المهني األداءاالنجازو قيمة)بعدي حول اليةالح  الدراسة عينة

6-12 سنوات5دون  الفروق البعد  

 سنوات

15-11  

 سنة

16سنة  

 فأكثر

قيمة 

 االنجاز

*0.577  سنوات5دون   0.787 0.721 

سنوات 6-12  -0.577*   -0.050  -0.021  

سنة 11-15  -0.787  0.050  -0.021  

فأكثر سنة 16  -0.721  0.021 0.021  

األداء 

 المهني

*0.101 0.587  سنوات5دون   -0.010  

سنوات 6-12  -0.587   0.772 -0.227  

سنة 11-15  -0.101*  -0.772   -0.211  

فأكثر سنة 16  0.010 0.227 0.211  

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 اختبار جدول(scheffe)يبين 15)رقمفي ) فئة بين الفروق أفسنوات2أن والفئة سنوات70-2قل

.سنواتفاقل2ولصالحالفئة

لذلك،تفأقلقدحصلواعلىالعملحديثا سنوا2إلىأنالعاملينالذينلديهمويمكنتفسيروجودهذهالفروق

متواف مهنيا فهم يظهرونحماسا ،قون فإنهم ثم فيالعملودافعيةومن التعاون،عالية يظهرون أنهم كما
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عنأنفسهموانغماسهمبالعملوحرصهمالدائمعطاءاالنطباعاتااليجابيةإخاللدارةمنمعاإلواالنسجام

األكاديميوالفنيوالمهنيبالبحثواالطال الذاتيوتطويرمستواهم الخبرةزادتكلماوأنه.ععلىنموهم

 .أخرىعملفرصةعنللبحثالبديلةالفرصةينتظرنهإفأفضلوخبرةتدريبالموظفلدىوأصبح

رمضانالنتيجةوتتفق أبو دراسة 5001)مع العواملأيتظهرلمبأنها( في إحصائية ذاتداللة فروق

علىالتوافقالمهنيت  ولكنالمؤثرة الذاتي)دونأنيستثنيعزىلمتغيرسنواتالخدمة البعد ودونأن(

ي بعد  االجتماعي)،(المهنياألداء)تطرقلدراسة و(العدالة)،(البعد .علىالتوافقالمهني(التوقعات)

،((1999دراسةمساعدةو، Grant (2006) دراسةو،(5002)معدراسةحنونةاختلفتالنتيجةبينما

بينمستوياتالتوافقالمهنيإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةيخلصتالت(2004)دراسةمحيسنو

 .ومتغيرسنواتالخدمة

 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما)

املينفيجامعةحلبالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعأبعادحولاالحصائيةالفروقمدىالكتشاف

 .الراتبلمتغيروفقا
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توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين  استجابات العاملين في جامعة  .7

 .عزى لمتغير الراتبحلب  ت  
 استجابات توسطاتم بين الفروق لدراسة) ANOVA) Way One األحادي التباين لتحلي نتائج:16 رقم جدول

 الراتب لمتغير تبعا   العاملين لدى المهني التوافق أبعاد حول الدراسة عينة أفراد

ى مستو
 لداللةا

 "قيمة 

"F  

جة در تلمربعاامتوسط 
 لحريةا

ع مجمو
 تلمربعاا

 البعد لتباينر امصد

39322 19324 
 بين المجموعات 195332 4 39332

 ظروف العمل
 

 المجموعات لداخ 5593532 122 39315

 المجموع 5293444 123 

39333 19342 
 بين المجموعات 393421 4 39232

 االستقرار الوظيفي
 المجموعات لداخ 13393245 122 39531

 المجموع 13293332 123 

39133 19323 
 العالقة مع الرؤساء)البعد االجتماعي بين المجموعات 493432 4 19322

 المجموعات لداخ 3293252 122 39553 (والمرؤوسين

 المجموع 13192322 123 

39221 39233 
 بين المجموعات 192142 4 39434

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  
 

 المجموعات لداخ 11291332 125 39223

 المجموع 11292354 123 

39321 19322 
 بين المجموعات 392322 4 39335

 (طمح له الفردماي( توقعات الفرد
 المجموعات لداخ 13294535 122 39234

 المجموع 13191531 123 

39333 19155 
 بين المجموعات 393214 4 39345

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  المجموعات لداخ 3293544 124 39313 

 المجموع 3293353 122 

39143 19244 
 بين المجموعات 593432 4 19311

لة والمساواةالعدا  المجموعات لداخ 13393343 122 39253 

 المجموع 13295322 123 

 بين المجموعات 192312 4 39452 19331 39343

المهنياألداء   المجموعات لداخ 4294313 141 39333 

 

145 4293232 
 المجموع

 البيانات تحليل لنتائج استنادا الباحثة تصميم : المصدر

 2.41تساوي0.05داللةمستوىو176)،(4حريةدرجتيعندالجدوليةFقيمة

 

طبقا المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

أن(16)رقمتبينالنتائجفيالجدول ،الراتبلمتغير مابينتراوحتاألبعادمنلكلالمحسوبة(F)قيم

للكالداللةمستوىأنحيث "a=0.05"عندمستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه1.963و0.603

0.02منأكبربعد فروقجوهرية وجود إلىعدم االستقرارل،العمظروف)منلكفيوبالتاليتشير

(المهنياألداءو،دالةالع،االنجازقيمة،الفردتوقعات،والحوافزالراتب،والمرؤوسينالرؤساء،وظيفيـال

لالعوامعلىتأثيرلهليسالراتبفإنذلكضوءوفي،1.11داللةمستوىعندالراتبلمتغيرعزىي 

.للتوافقالمهنيالمؤثرة

 

الوظيفياالقتصاديةواالستقرارالعواملالذاتيةونافشتالتي(5001)دراسةمحيسنمعالنتائجهذهتتفق

.مستوىالتوافقالمهنيعلىالراتبالشهري.ةإحصائيةفيفروقاتذاتداللوأوجدت
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بوجودفروقاتذاتداللةعلى للعواملاالقتصاديةواالجتماعيةوبيئةالعملGrant (5002)دراسةو

عدموجودفروقذاتالتيأظهرت(7888)دراسةمساعدةمعالنتيجةالحاليةاختلفتينما،الراتبالشهري

للراتبالشهريوفقا وظيفيـالواالستقراروالبيئيةللعواملاالقتصاديةحولالتوافقالمهنيداللةإحصائية

 .للعاملين

 المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروق(األحاديالتباينلتحلياختبارتحليلنجرييليفيما)

املينفيجامعةحلبالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعأبعادحولاالحصائيةالفروقمدىالكتشاف

 .الدرجةالوظيفيةلمتغيروفقا

 

استجابات العاملين في جامعة توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين   .8

 . لمتغير الدرجة الوظيفيةعزى ت  حلب 
 

 استجابات متوسطات بين الفروق لدراسة ) ANOVA) Way One األحادي التباين لتحلي نتائج:17 رقم جدول

 الوظيفية الدرجة لمتغير تبعا   العاملين لدى المهني التوافق أبعاد حول الدراسة عينة أفراد

ى مستو
 لداللةا

 "قيمة 

"F  
جة در تلمربعاامتوسط 

 لحريةا
ع مجمو

 تلمربعاا
 البعد لتباينر امصد

39413 19335 
 بين المجموعات 193442 2 39334

لظروف العم  
 

 المجموعات لداخ 5493332 124 39312

 المجموع 5293444 123 

39535 39242 
 بين المجموعات 393323 2 39532

 االستقرار الوظيفي
 المجموعات لداخ 13392342 124 39532

 المجموع 13293332 123 

39425 39344 
 ع الرؤساءالعالقة م)البعد االجتماعي بين المجموعات 393325 2 39535

 المجموعات لداخ 3295311 124 39522 (والمرؤوسين

 المجموع 13192322 123 

39331 19122 
 بين المجموعات 492525 2 39222

(الراتب والحوافز)البعد االقتصادي  
 

 المجموعات لداخ 11491423 124 39223

 المجموع 11292354 123 

39325 39335 
 المجموعات بين 393133 2 39153

 (مايطمح له الفرد) توقعات الفرد
39242 124 13393333 

 المجموعات لداخ

 المجموع 13191531 123 

 
39121 

 
19533 

 بين المجموعات 193333 2 39333

(قيمة االنجاز)البعد الذاتي  39333 124 3293153 
 المجموعات لداخ

 المجموع 3293353 123 

 
39233 

 
39532 

 بين المجموعات 392233 2 39423

 13492222 124 39225 العدالة والمساواة
 المجموعات لداخ

 المجموع 13295322 123 

 
39552 

 
39231 

 بين المجموعات 192533 2 39325

المهنياألداء   39335 133 4292112 
 المجموعات لداخ

 المجموع 4293232 145 

 البيانات تحليل لنتائج نادااست الباحثة تصميم : المصدر

 2.14تساوي0.05داللةمستوىو174)،(6حريةدرجتيعندالجدوليةFقيمة
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طبقا المستقلةالعينات طاتـمتوسينـبللفروقاألحاديالتباينلتحلياختباراستخدامتمالفرضيةالختبار

تراوحتاألبعادمنلكلالمحسوبة(F)مقيأن(17)رقمتبينالنتائجفيالجدول،الوظيفيةالدرجةلمتغير

الداللةمستوىأنحيث "a=0.05"عندمستوىداللةاحصائيا دالةغيرالقيموهذه0.5021.529مابين

االستقرارل،العمظروف)منلكفيوبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهرية0.02منأكبربعدللك

(المهنياألداءو،العدالة،االنجازقيمة،الفردتوقعات،والحوافزالراتب،والمرؤوسينالرؤساء،وظيفيـال

تأثيرلهاليسالوظيفيةالدرجةفإنذلكضوءوفي،1.11داللةمستوىعندالوظيفيةالدرجةلمتغيرعزىي 

.للتوافقالمهنيالمؤثرةلالعواملىع

 

معالنتائجهذهتتفق  5001)رمضانأبودراسة ت أيظهورإلىعدم( إحصائية عزىفروقذاتداللة

المهنيالوظيفيةالفئةلمتغير التوافق على لدراسة يتطرق أن دون ب ولكن )عد األداء البعد)و(المهني

و(العدالة)و(االجتماعي معاختلفتولكنها،(التوقعات) مساعدة حن(7888)دراسة (5002)ونةودراسة

.الوظيفيةالفئةلمتغيروفقا اتالتوافقالمهنيفروقذاتداللةاحصائيةبينمستويعلىوجود
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 :نتائج الدراسة
 

:كتاليحلبجامعةفيالعاملينلدىالمهنيالتوافقعلىالمؤثرةلالعوامدراسةنتائجأظهرت

(4.37)بلغقدكبيرةاستجاباتبمتوسطإنجازهمبقيمةالجامعةفيالعاملينشعورأنالدراسةبيّنت .7

وهذا،بهلالعمنـمسيا ـنفاحونـومرتبعملهمفخورونفهم%(89.29)نسبيبوزنوفرةـمتهيو

ويجبمرتفعةفهياهـاالنتبرـتثيالبعدالذاتيفقراتأنالدراسةوبينتل،للعمانتماءهممنيعزز

فالراحة،بهلبالعمللتمسكالعاملينوتدفعبالجامعةلللعممالصقةسمةتكونحتىعليهاالمحافظة

جهدهليبذوتجعلههـبومتمسكبعملهمرتبطالفردلتجعالتيلالعوامأهممنوهذهمتوفرةالنفسية

الجامعةخدماتأنوحيث،وسلوكهمرادـاألفصرفاتـتيـفنعكسـتاـألنهواإلخالصللتفاني

وظفيـمرىـوي،كلياتهفيلبالعمللتمسكيتوجهونرينـالكثيإنـفسانيـاإلنبالجانبمرتبطة

 .الجامعةأنهميحققونذاتهممنخاللعملهموهذاشئعظيمولهأثرعاليفيالنفس

مستوىأنالدراسةبيّنت .1 نسبيبوزنو،(4.02)استجاباتبمتوسطوظهر،جيدالمهنياألداء

بجيدةرغبةلديهمالجامعةفيالعاملينأنعلىليدوهذا،((%80.36 همفالجامعة،فياألداء

قيمهموألن،النجاحعلىالجامعةساعدةـلمودـجهلذلباستعدادولديهمالجامعة،فيمتوافقونمهنيا 

فقراتفبعض،الجامعةقيممعتتطابق إلىالمهنياألداء العاملينـلقبنـمشديدةـالالرغبةتميل

شأنمنيرفعواحتىلجهدوااءـالعطنـمالمزيدلتقديماستعدادلديهموأنلألداءالمهنيبالجامعة

للقياماستعدادعليوأنهمبهلبالعممقتنعونمـألنهنهوروـويطهـخدماتنـمويحسنواالجامعة

املينـالعتطويرىإلللتخطيطاإلدارةيدفعجيدمؤشروهذا،انٍـتفلبكلهملتوكالتيلباألعما

والمرتفعةالعاليةالنسبةهذهوتعبّربمستقبلها،وبالجامعةالعاملينوربطالجامعةدماتـخسينـوتح

حياتهممنزءـجلاألعماهذهوأصبحت،أعمالهمفياندمجواالجامعةفيالعاملينمعظمأنعلى

 .اليومية

استجاباتبمتوسطوفرةـمتوهي،جيدةجامعةحلبفيالمتوفرةلالعمظروفأنالدراسةبيّنت ..

لعمبيئةبتوفيرلينوؤالمساهتمامعليسبةالنهذهلوتد(%74.27)نسبيوبوزن(3.71)بلغ

لالعمروفـوظداتـوالمعواألدواتوالمكتبيةالتقنيةلوالوسائ،الراحةأوقاتلوتشمةـمريح

وساعاتوالسالمةنـاألموظروفالمكانونظافةواإلضاءةالحرارةدرجةحيثمنالمادية

وسرعةمتميزوأداءلأفضلبشكـلالعمنجازإفييساعدمماالصحيةوالمرافقلالعمومواعيد

فيالرغبةلديهميزيدوكذلكل،العمعليويحفزهماملينـالعىلدالتوافقالمهنييعزّزمما،علىأ

 .ـلبالعمتمرارـاالس
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بيّنت .1 ((3.53بلغاستجاباتبمتوسطمتوفرةوهي،جيدةبالمرؤوسينالرؤوساءعالقةأنالدراسة

ماعـوسالهمـأعمأداءىـعلينـالمرؤوسيساعدوناءالرؤوسوأن%(91.61)نسبيوبوزن

،والتفاهمالتعاوننـموـجالجامعةفيلالعمويسود،لتقديرعملهمباإلضافةوتفويضهممقترحاتهم

العالقةمتانةلىعومؤشر،والمرؤوسيناءـالرؤسينـبسجامـاالننـمنوعهناكأنعليليدوهذا

ادةـزيىـعلمباشرأثرلهالالعوامهذهلوك،بينهماالسائدهماـوالتفرامـاالحتىدـموعلىبينهما

 .الجامعةفيلبالعمارتباطهممنيزيدمماالعاملينىلدالمهنيالتوافقىستوـم

2.  الدراسة وبوزن)3.47)بلغاستجاباتبمتوسط(الفرد له مايطمح (الفرد توقعاتأظهرت

معطبيعةةتدريبمتناسبفرصالحصولعلىوتوقع،بمستقبلأفضلعوهوتوق%(69.32)نسبي

لالعوامهذهلوك،واكتسابهخبراتجديدةوالتعليماألداءنمووالتطويرفيلوالعاملطموحبا،العمل

فيلبالعمارتباطهممنيزيدمماالعاملينىلدالمهنيالتوافقىستوـمادةـزيىـعلمباشرأثرلها

 .الجامعة

(2.84بلغاستجاباتبمتوسطومتوفرةمانوعا قليلةالجامعةفيلالتعامفيالعدالةأنالدراسةبيّنت .2

ةـالترقيـىعللالحصوعدالةومعلالعمنظاممعمتوافقينغيرفهم،%((56.79)نسبيوبوزن)

وهذا،التدريبيةالفرصومعاألداءويمـتقامـنظمعمتوافقينوغير،والمكافآتالحوافزتوزيعومع

الموظفونيدفعوالذي،المكافأةنظامةـوخاصالجامعةفيالتوظيففيالمتّبعالنظاملىإراجع

والمساواةب نتائجدراسةلخالومن،بديلةلعمفرصعنللتفكير العدالة الوزنلىإالنظروبعد

توافقمستوىإلىوتشيرضعيفةالبعدأوزانعـفجمي،يـحقيقخطراستشعاريجبلفقراتهالنسبي

عقدةمنالتخلصلىوإ،بهاالفردشعورفيأساسيصرـعنرـتعتبيـوالتالعدالةتجاهفضمنخ

ـىعلسلبيلبشكيؤثروهذالعادغيرلالعمنظامأنلىإالعاملونرـوينظ،اةـوالمحابالتمييز

الحوافزيـوفاتـالترقييـفعدالةوجودعدملىإوكذلك،بهوالتمسكلللعموانتمائهمعورهمـش

إنالحوافزصرفأنعليلدـيخطيرمؤشروهذا،التدريبيةالفرصوفيلالتعاموفيوالمكافآت

.الموضوعيةعنكليابعيدةىأخراييرـومعوالءاتـوالالعواطفعلىبناءيتموجدت

ظهرالجامعةفيظيفيالوستقراراالأنالدراسةبيّنت .1 استجابات بوزنو،(2.72)بمتوسط

النفسيالعاملينوضعىعليؤثرأنيمكنالذيالسلبياألثرعلىمؤشروهذا) %(54.37سبيـن

أنالنتائجتـدلدـفقةـبديللعمفرصعنللبحثويدفعهم،ذلكجراءمنبوظائفهموتعلقهم

لفقراتالنسبيالوزنلخالمنيبرزوهذا،حقيقيخطرإلىتشيرالمحورلهذاالموظفيناستجابات

فيماوخاصةالبعدهذافقراتجميعفيجداضعيفةاـمعظمهيـفالعامليناستجاباتكانتفقد،البعد

يـفستقبليـالمواألمانالجامعةفياالجتماعيالضمانوصندوقالخدمةةـنهايمكافأةبحجميتعلق
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تدنيإلىتشيرتجاباتـاالسذهـهوجميع،عاملبشكالجامعةفيالمتبعاالدخارونظام،التقاعدةـحال

خارجبديلةفرصعنالبحثىـإلاملينـالعدفعـيمماالوظيفيباالستقرارالشعورفيطيرخ

 .توفرهالحافيلهاالفوريلواالنتقاالجامعة

بمتوسطقليلةوهيةـرمجزيـغيالجامعةفيللعاملينالمقدمةوالحوافزالرواتبأنأظهرتالدراسة .9

يوجدوالالعاملين،عـوضعـمبـيتناسالالراتبف،%(47.77)نسبيوبوزن(2.39)بلغاستجابات

،المعيشةغالءمعدالتومعالعلميةالدرجةومعالمعيشةمتطلباتمعالراتببـيتناسوال،حوافز

الموظفطموحاتتحقيقعنوعاجز،الرفاهيةنـممناسبقدرلتحقيقكافغيريجعلهمما

بينتوقدبالجامعة،العاملينلديلمهنياالتوافقىمستولىعتؤثرلالعوامهذهلك،الشخصية

عـالوضعلىالسلبيباألثريعودوهذا،ضعيفةالبعداالقتصاديلفقراتسبيـالنوزنـالأنةـالدراس

.المهنيتوافقهمىمستومنويخفّضلللعموانتمائهموأدائهمللعاملينسيـالنف

استجاباتالعاملينفيجامعةالمهنيبينيةفـيأبعادالتوافقالتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائ .8

االقتصادي{ماعداعزىلمتغيرالجنست حلب عندt 2.182لصالحالذكورحيثبلغتقيمةالبعد

.}0.030مستوىداللة

جامعةفيالعامليناستجاباتبينالمهنيالتوافقأبعادفـيإحصائيةداللةذاتمعنويةفروقالتوجد .21

 .عمراللمتغيرعزىت حلب

استجاباتالعاملينةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينفروقمعنويةذاتداللةإحصائيالتوجد .77

 .االجتماعيةةلمتغيرالحالعزىت فيجامعةحلب

استجاباتالعاملينةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيال .75

-1"بينفئةكانتوأنالفروقالبعداالقتصادي{ءباستثناءعزىلمتغيرعدداالبنات فيجامعةحلب

 0.030عندمستوىداللةF 4.759حيثبلغتقيمة،يوجد ال " الفئةلصالحو"اليوجد"أفرادو"2

"

استجاباتالعاملينيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائال .72

حلب جامعة لمتغت في باستثناءعزى العلمي {يرالمؤهل الفروقالمهنياألداء بينكانتوأن

لصالح"دكتورا"و"دبلوم"فئة قيمة"دكتوراه " الفئة و بلغت داللةF 3.069 حيث مستوى  عند

0.018  

استجاباتالعاملينيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائال .71

عندF 4.989 حيثبلغتقيمةالبعدالذاتي)باستثناءالخدمةرسنواتعزىلمتغيت فيجامعةحلب
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وأن0.042 عندمستوىداللةF2.784بلغتقيمةحيثالمهنياألداءبعدو 0.003مستوىداللة

"فاقل سنوات "5  الفئة ولصالح"70-2"والفئةفأقلسنوات"2فئةكانتبينالفروق

استجاباتالعاملينةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينةإحصائيتوجدفروقمعنويةذاتداللال .72

.الراتب عزىلمتغيرت فيجامعةحلب

استجاباتالعاملينةفـيأبعادالتوافقالمهنيبينالتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائي .72

 .الوظيفية عزىلمتغيرالدرجةت فيجامعةحلب

 

 :التوصيات
 

تحسينشأنهامنوالتيالباحثةإليهاتانتهالتيالتوصياتألهمعرضاالبحثمنالجزءهذايتضمن

.بالجامعةالعاملينلديالمهنيالتوافقمستوى

 رواتبتكونوأنوالحوافز،والترقيات،الرواتب،مثلاالقتصاديبالجانباالهتمامعلىالعمل

حلبجامعةفيالعاملين المعيشةغالءبجدوللراتباوربط.العلميةمؤهالتهممعيتناسببما

فيالتنوعوالعاملقبلمنالمبذولوالجهدتتناسبمهنيةعالوةوتخصيصوإنتاجيتهم

المنافسةالتيتدفعالعاملينإلىليتمكنوامنتأمينسبلالعيشوالماديةوالمعنويةالحوافزالمالية

  .أعمالهمممايزيدمنتوافقهممهنيا انجازفيواإلثارة

 نسبةوتحسين،الجامعةفيبهلالمعموالرواتبسلموتطويرتحسينعليجديبشكلعملال

المؤسساتفيمتوفرةغيرالوحلبجامعةفيحقيقيةمزاياتوفيرو،الراتبعلىالسنويةادةـالزي

مواردتخصصوزيادة،وألبنائهملهمدراسيةمنحتوفيرخاللمنوذلك،الخدمةفيالمشابهة

حتىالجامعةفيالعاملينألبناءوالمفتوحالموازيالتعليممقاعدلزيادةمبانيباستثمارةالجامع

جهودهممعيتناسبوكيوظيفتهمفيأكبرسعادةويعطيهمالعاملينلدىالمهنيالتوافقيزيد

وبالتالي،األخرىالمؤسساتفيزمالءهممعمقارنةمـلهيا ـمرضونـيكولكي،يبذلوهاالتي

أةـالمكافامـنظيـفديـجلشكـبوالنظر،ألسرهمالرئيسيةاالحتياجاتباعـإلشدخولهمفيتك

 .المقطوعة

 الخدمةنهايةمكافأةادةـزيلالـخمنوذلكالوظيفياالستقرارمستوىتحسينعلىالجادلالعم،

تساهمالتيالنسبةزيادةعلىلالعموكذلكالتقاعدبعدصحيا تأمينهمعلىالحفاظعلىوالعمل

المعيشةالءـغىبمستوالعاملينوحقوقإدخاراتربطعليلوالعم،لالدخارالجامعةاـفيه
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شجعهمـتاملينـالعلمدخراتاستثماربرامجوجودمعطوعيارـادخامـنظوفيرـتعلىلوالعم

نينقواسبـحدخراتـالمهذهتنميةفيوالمساهمةوزيادتهاالجامعةىلدمدخراتهمظـحفىـعل

 .وسليمةواضحة

 المجتهدينالعاملينأةـمكافيتمبحيث،العاملينبينتامةبعدالةتوزيعهاليكفللحوافزنظاموضع

شجعـتاـألنهالملتزمينالعاملينمعوخاصةالثوابمبدأوتفعيل،والمقصرينالمخالفينومعاقبة

لىعقدرةأكثرويجعلهم،لوظيفياوأمنهماستقرارهممنيزيدممالأطولفترةلللعموظفينـالم

.الوظيفيمستقبلهمتخطيط

 علىتطبيقهيتمبحيثفـموظلكوحقوقوواجباتمهاميوضحلعادوماليإدارينظامصياغة

عادلةاجراءاتتخاذبا،والموظفلإلدارةوالملزمةالمكتوبةوالنصوصالمعاييرضمنالجميع

اإلدارةواهتمامالموظفينبينالعملوعبءجازاتاإلومنحوالترقياتالحوافزتوزيعفي

علىيتمالتيوالقواعداألسسبمناقشةالموظفينمعلالتعامفيالحديثةاإلداريةباألساليب

تقييمفيوالموضوعيةالشفافيةوكذلك،المخرجاتبتوزيعالمتعلقةالقراراتاتخاذأساسها

المشاركةفيالفرصةوإعطائهم،منهمأخطاءدوثحعندللمرؤوسينالمباشرالنقدوعدم،األداء

،هـبامهمـاهتمنـمدـيزيممالالعمنجازإعلىحريصينيكونواأنلأجنـمرارـالقصنعفي

.بينهمةـالتفرقعدمووتعليماتأنظمةمنيستجدماعلىالموظفينوتدريبواطالع

 

 منالمخرجاتتوزيعلعدالةالعامليندراكإأثرألهميةالجامعيةاإلدارةواستيعابالعدالةفحص

منيتموهذافقطالمركزيةدارةاإلومالحظاتتتحليالعلىاالعتمادوليسالعامليننظروجهة

الشكاوىصندوقووضعوالتنقلوالتجوالالعاملينمعوالمحادثةاالجتماعاتخالل

 .المفتوحالبابسياسةاتباعأووالمقترحات

 

 جدا،مرتفعامستوىالمهنيالتوافقليحقق،والتطبيقيالنظريالمستويينلىعالخبراتتبادل

آفاقوفتحالمتخصصةالعملوورشاتالتنموية،التدريبيةالدوراتعقدزيادةخاللمنوذلك

يضمنبماوالمكافآتالحوافزسلوبأاستخداملخالمنوتشجيعهمالعاملينىلددمـوالتقالتطور

ووضع،والماليةالوظيفيةالترقيةبفرصيتصلفيماوخاصةلديهمالمهنيالتوافقمستوىرفع

عنومسؤوليتهااإلدارةألدوارواضحوتحديدالتدريبيةاتـاالحتياجدـلتحديومعلنةواضحةآلية

للترقيتؤهلهمالتيوقدراتهممهاراتهمتنميللعاملينمستمرةحقيقيةدريبـتفرصإيجاد

 .بالجامعةالخدمةجودةمنوتحسناألعلىللوظائف
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 هذهتفعيلعلىالتأكيدو العملزمالءوالمرؤوسينوالرؤساءبينالعالقاتتقويةوتنمية

منلهالمابينهمالمتبادلةالثقةتنميةوالواحدالفريقبروحالعملتنميةخاللمنذلكوالعالقات

الواضحةاإلداريةالتعليماتلخالومن،نيالمهتوافقهمزيادةوالعامليندافعيةتعزيزفيأثر

نـموظفينـالمبينوالمودةالمحبةثقافةنشرعليوالتأكيدلالعمحاجةمنةـالمنطلقوالواقعية

لجهودهموالتقدير،بينهماالجتماعيةالروابطلتقويةالمناسباتوإحياءبينهمالعامةاللقاءاتلخال

لالعوامهذهلوكالجامعة،ودوائرأقسامعـجميينـبئموالداالواضحالتنسيقلخالومنوعطائهم

 .لعملهموانتمائهماملينـالعوالءةـتقوييـفستسهم

 

 وبرامجلووسائأدواتنـمةـكاملنظموضعلخالمنلالعمبيئةوتحديثوتطويرتعزيز

وتحديد،مريحةبطرقلللعماإلمكانياتةـكافمـلهوفرـوت،عملهمالموظفينعلىلتسهومعدات

وفيرـتمع،العاملينىلدالنشاطويجدّدلالعمسيرعلييؤثرالدوامـالأثناءللراحةمناسبوقت

 .طبيعتهاكانتأياالمهنيةاألخطارمنللموظفواألمانالحمايةرـعناصـلك

 

 تدريبيةارشاديةبرامجخاللمنالجامعةإدارةقبلمنللعاملالنفسيبالجانباالهتماميجب

علىينعكسكبيرأثرنفسيولهالفردبأحاسيسمرتبطداخليشعورهواإلنجازقيمةأنيثح

الجامعةداخلخاصمبنىواستثمارإقامةضرورة ولذلك،ورضاهعمله والنفسيللدعم

 .عملهمفينجاحهمعلىالعاليةنجازاتاإلأصحابمكافأةضرورة

 

 :محددات الدراسة   

ددمحددمنالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيذلكبسببتعددمصادرالعواملالدراسةعلىعاقتصرت

.ومحدوديةالوقتالمتاحلدراسةجميعالعوامل

 :العقبات

 االستبانة على باإلجابة والمتعلقة الدراسة سير على تؤثر لم التي بعضالعقبات الباحثة اهمال)واجهت

بعضاأل قبل من االستبانة على مناإلجابة محدود عدد في األسئلة من قسم عن اإلجابة واغفال فراد

 (.االستبياناتفتماستبعادها
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 : المقترحة المستقبلية األبحاث
 

التوافق في المؤثرة العوامل من أكبر عدد بحيثتشمل الدراسة لهذه مكملة دراسة إجراء الباحثة تقترح

.تاثيراتبينالمتغيراتودراسةبعضال،لدىالعاملينفيجامعةحلبالمهني

 .االستقرارالوظيفيوأثرهعلىأداءالعاملينوتوافقهمالمهنيفيجامعةحلب 

 .نظامالحوافزوالمكافآتوأثرهاعلىأداءالعاملينوتوافقهمالمهنيفيجامعةحلب 

 .المهني لدى العاملين في جامعة حلب لتوافقبا وعالقتها التنظيمية العدالة 
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 :قائمة المراجع
 

:العربية المراجع  
 

 رسالة."العملحوافزعناألردنفيوالخاصةالحكوميةالجامعاتفيالعاملينرضاتقييم" (1111).درويش،السكرأبو

.األردن،عماناألردنية،الجامعة،منشورة غير ماجستير

 

."غزةقطاعفيالفلسطينيةالجامعاتفيالعاملينلدىالوظيفيالرضامستويقياس"(1112).نعيمىنجورمضان،أبو

.فلسطينغزة،اإلسالمية،الجامعةمنشورة، غير ماجستير رسالة

 

.لبنانمكتبة:بيروت.االجتماعية العلوم مصطلحات معجم(2989).زكيأحمد،بدوي

بن .رحمون،سهام العملالداخلية"(5071) علىبيئة الوظيفياألداءوأثرها دراسةعلىعينةمناإلداريينبكليات:
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Abstract 

Student Name: Heba Abdulkareem Nahhas  

Topic: Factors affecting Professional Compatibility among workers at the 

University of Aleppo. 

The Syria Virtual University  

Supervisor: Dr. Mohammed Al-Khader 
The study aims to identify the factors affecting professional compatibility ( case study (a sample 

of workers at Aleppo University), It also aims to identify the level of this compatibility and to 

know if there is a statistically significant difference in the degree of compatibility due to the 

personal variables (gender, age, marital status, number of children, educational qualification, 

years of experience at the university, salary, job grade) on each of the following professional 

compatibility factors {economic scale (salary and incentives), self scale (achievement), social 

scale (relationship with bosses and employees), the workplace environment, occupational 

stability, individual expectations), professional performance, the justice and equality}. 

The research community consists of all employees of Aleppo University (different categories; 

males and females; with the exception of the teaching and technical staff. The 291 questionnaires 

were distributed to the workers (all job categories). However, 181 questionnaires were retrieved, 

the researcher applied different statistical methods using SPSS to display and discuss the study 

results. 

The findings show that workers at Aleppo University are incompatible with the economic scale 

(salary and incentives), as salaries and incentives are not remunerative, However, workers are 

compatible with both {the self- scale (achievement), the social scale (relationship with bosses 

and employees), the workplace environment, individual expectations and professional 

performance}. The compatibility is good with theses scales. However, it is average with 

professional stability, regarding the justice and equality the compatibility is low. 

Moreover, the findings show that there are no statistically significant differences in the 

professional compatibility with {the social scale, the workplace environment, professional 

stability, individual expectations, justice and equality due to personal variables}. And there are 

no statistically significant differences in the professional compatibility with the economic scale 

due to each of (age, Social status, educational qualification, years of experience, salary, job 

grade). However, there are statistically significant differences in professional compatibility with 

the economic scale due to the gender and the number of children variables, there are no 

statistically significant differences in compatibility with professional performance due to each of 

(gender, age, the social status, number of children, salary, and job grade), in addition, there are 

statistically significant differences in the professional compatibility with professional 

performance due to educational qualification and years of experience variables. 

The study presented some recommendations that could contribute to the improvement of the 

level of compatibility such as: Improving the level of job compatibility at the university 

{development of the workplace environment - development of detailed training programs for all 

workers - providing internal and external scholarships for workers - improving the relationship 

between bosses and employees - developing of the motivation tools – improvement of the level 

of job stability}. 

In the end, some additional proposals were introduced to improve and develop the professional 

compatibility skills. 

Keywords:  

Professional Compatibility- Professional Compatibility determinants - Personal variables. 
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 :حقالالم
 

 استبيان استمارة:1الملحق 
 

.......أعزائي  

فيأ طالبة اإلنا الجامعة السورية علىأفتراضية الحصول متطلبات الستكمال بحث بعمل درجة قوم

 في إالماجستير االعمال بعنوان(MBA) دارة جامعة"والبحث في المهني التوافق على المؤثرة العوامل

 ."حلب

كونأوسوف باإلوشممتنّة تكرمتم لو اهتمامكم لكم اكرة أعلىجابة االستبيانبشفافية نظرا وحياديةسئلة

احصائيةواليقوم ناالستبيانيقومبعمليةأدقائقعلما 70نتائجالبحثحيثالتتجاوزمدةالبحثالألهمية

 .بحفظايمعلوماتشخصية

 

 هبهنحاس:اسمالطالبة

 محمدالخضر:الدكتورالمشرف

 

 : األول القسم

 وضع رجىي   .على التوافق المهني ( قيمة االنجاز) فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب البعد الذاتي

 . رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند ( √ ) إشارة

 

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م

1 
 باإلنجاز الشعور وظيفتي لي توفر

 .المثمر والعمل

     

 كفاءتي على مؤشرا   عملي أن أشعر 3
     

 .المهنة هذه في باألمان أشعر 3
     

4 
 قيمة وذات سامية مهنة مهنتي إن

 .المجتمع في عالية

     

 ذاتي تحقيق في يساهم عملي أن أشعر 5
     

2 
 تقدم في ايجابية مشاركتي أن أشعر

 المجتمع ورقي

     

2 
 رغم المهنة بهذه االستمرار في أرغب

 .المختلفة المصاعب
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 : الثاني القسم

 التوافق على)والمرؤوسين الرؤساء مع العالقة( االجتماعي البعد ب المتعلقة األسئلة من مجموعة يلي فيما

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند(√)إشارة وضع يرجى . المهني

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م

8 
 حل المباشر في رئيسي يساعدني

 .أواجهها يالت الصعبة العمل مواقف

     

9 
 اإلدارة عن تصدر التي التعليمات

 واضحة

     

10 
 مقترحات سماع على اإلدارة حرص

 الموظفين

     

11 
 قرارات التخاذ يفوضني رئيسي

 بالعمل متعلقة

     

12 
 أقوم ما ويقدرون ساءوالرؤ يعترف

 عمل من به

     

13 
 احترام عالقة بزمالئي تربطني

 .متبادل وتقدير

     

14 

 حل في واحد كفريق والعمل التعاون

 متبادل شيء العمل أثناء المشكالت

 .زمالئي وبين بيني

     

15 
 العمل في وزمالئي أنا أتبادل

 .الوظيفية الخبرات والمهارات

     

16 
 في اإلنسانية النواحي اإلدارة تراعي

 العمل

     

 

 : الثالث القسم

 يرجى على التوافق المهني) الراتب والحوافز(متعلقة ب البعد االقتصاديفيما يلي مجموعة من األسئلة ال

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند(√)إشارة وضع

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م 

12 
 عملي طبيعة مع راتبي يتناسب

 .أبذله الذي والجهد
     

12 
 متنوعة حوافز عملي في يوجد

 بةمناس
     

      المعيشة متطلبات مع الراتب يتناسب 13

33 
 زمالئي مع مقارنة مناسب الراتب

 المهنة في
     

31 
 الذي العمل أهمية مع يتناسب الراتب

 به أقوم
     

33 
 العلمية الدرجة مع راتبي يتناسب

 .بها أعمل التي
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33 
 بالعمل القيام على يشجع الراتب

 أفضل بشكل
     

34 
 بالكفاءة متعلقة العمل في ترقيتي

 .واإلتقان
     

 

 : الرابع القسم

 عند)√(إشارة وضع يرجى . فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب ظروف العمل لتوافق المهني

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م 

      الدوام ناءأث الراحة أوقات 35

32 
ومقومات ووسائل  متطلبات جميع

 في متوفرة الوظيفي العمل تقنية
 .مكتبي

     

32 
 درجة حيث من المادية العمل ظروف

      الحرارة واالضاءة

      العمل مكان نظافة 32

      والسالمة األمن ظروف 33

      .الرسمي الدوام ساعات عدد يناسبني 33

      العمل مكان في الصحية المرافق 31

 

 : الخامس القسم

 وضع يرجى . فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب االستقرار الوظيفي على التوافق المهني

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند)√(إشارة

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م

33 
 باالستقرار الشعور توفر

 يفيالوظ
     

33 
 الستمرارية باالطمئنان الشعور

 العمل
     

34 
 الخدمة نهاية مكافأة حجم

     

35 
 الراتب من المقتطعة النسبة

 لالدخار
     

32 
 االجتماعي الضمان صندوق

     

32 
 حالة في المستقبلي األمان

 التقاعد
     

32 
 عام المتبع بشكل االدخار نظام
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 : السادس القسم

 يرجى .على التوافق المهني) الفرد له مايطمح (الفرد فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب توقعات

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند)√(إشارة وضع

 غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م

33 
 للتدريب متاحة الفرص

     

43 
 وسائل لتطوير فرص العمل يهيئ

 العمل ألداء وأفضل جديدة
     

41 
 واكتساب التعلم فرص العمل يتيح

 العمل مجال في جديدة خبرات
     

43 
 يتناسب تدريب على الحصول أتوقع

 المهنة طبيعة مع
     

43 
 تعليمية فرص على الحصول أتوقع

 متطورة
     

44 
 جيد بشكل العمل في التقدم أتوقع

     

45 
 االجتماعية ةالمكان يمحني العمل

 الالئقة
     

42 
 في عملي أفضل مستقبال أتوقع

 

     

 

 :القسم السابع 

 وضع يرجى .والمساواة على التوافق المهني العدالة فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار عند(√)إشارة

ابداغيرموافق  غير موافق محايد موافق موافق جدا العبارة م  

      عادل العمل نظام 42

      الترقية على الحصول في عدالة يوجد 42

 العمل واجبات توزيع في عدالة يوجد 43

 العاملين بين

     

 الحوافز توزيع في عدالة يوجد 53

 والمكافآت

     

      بالمساواة يعاملوا الموظفون 51

      وعادلة صحيحةاألداء  تقويم طريقة 53

 الفرص توزيع في عدالة وجدي 53

 والتطويرية التدريبية

     

 للمعلومات الوصول في الفرص إتاحة 54

 التطور بفرص الخاصة
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 :الثامن القسم

 عند(√)إشارة وضع يرجى . المهني على التوافق المهنياألداء فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب 

 .رأيكم عن يعبّر الذي الخيار

رةالعبا م  غيرموافق ابدا غير موافق محايد موافق موافق جدا 

 قدراتي مع يتالئم عملي إن 55

 .وميولي

     

 العلمي فضولي مهنتي تشبع 52

 .مداركي وتوسع

     

 العمل قواعد إتباع على أحافظ 52

 .بدقة

     

 ثقتي من تزيد لوظيفتي ممارستي 52

 .بنفسي

     

 في قيمة خبرة اكتسبت أنني أرى 53

 .عملي مجال

     

 
 

 :التاسع القسم

 الذي الخيار عند(√)إشارة وضع يرجى . ويحتوي على بعض االسئلة التي تخص المعلومات الديمغرافية

 .رأيكم عن يعبّر

 ذكر                                   أنثى                   الجنس-23

 45فوق12-2222-52                   35دون لعمرا-61

 متزوج                أعزب           غير ذلك     الحالة االجتماعية-22

 فوقفما2               2-4            3-1اليوجد                            األبناءعدد -21

 ماجستير         دبلوم عالي        بكالوريوس        أقل من البكالوريوس         دكتورا             المؤهل العلمي-22

 سنة فأكثر 12              15-11            13-2                5دون سنوات الخبرة-22

 ألف23ألف        فوق23-23     ألف  23-10ألف 43-33    ألف   33دون  لراتبا-21

     5درجة        4درجة        3درجة        3درجة             1درجة       لوظيفيةاالدرجة -29
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 العينة حجم لتحديد KREJCIE & MORGAN  جدول  : 2 الملحق
 

 حجم المجتمع العينة جمح  حجم المجتمع العينة حجم  حجم المجتمع العينة حجم 

587 7500 710 550 70 70 

581 7200 711 520 71 72 

205 7100 719 510 78 50 

202 7200 725 520 51 52 

270 7200 722 520 59 20 

272 7100 728 510 25 22 

271 7900 725 590 22 10 

250 7800 722 580 10 12 

255 5000 728 200 11 20 

251 5500 712 250 19 22 

227 5100 797 210 25 20 

222 5200 792 220 22 22 

229 5900 787 290 28 10 

217 2000 782 100 22 12 

212 2200 507 150 22 90 

227 1000 502 110 10 92 

221 1200 570 120 12 80 

221 2000 571 190 12 82 

227 2000 571 200 90 700 

221 1000 552 220 92 770 

221 9000 521 200 85 750 

229 8000 515 220 81 720 

210 70000 519 100 702 710 

212 72000 521 120 709 720 

211 50000 520 900 772 720 

218 20000 522 920 779 710 

290 10000 528 800 752 790 

297 20000 511 820 751 780 

295 12000 519 7000 725 500 

291 700000 592 7700 722 570 

Krejcie & Morgan (1970):المصدر
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 تحليل فقرات أبعاد الدراسة: 3الملحق

 (نجازقيمة اإل) البعد الذاتي فقرات تحليل: جدول
 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

 والعمل باإلنجاز الشعور وظيفتي لي توفر 7

 .المثمر
1.55 0.129 92.52 50.228 0.000 

 0.000 57.522 91.59 0.152 1.72 كفاءتي على مؤشرا   عملي أن أشعر 5

 0.000 57.229 91.75 0.112 1.59 .المهنة هذه في باألمان أشعر 2

1 
 في يةعال قيمة وذات سامية مهنة مهنتي إن

 0.000 22.229 85.02 0.215 1.22 .المجتمع

 0.000 22.252 85.75 0.282 1.21 ذاتي تحقيق في يساهم عملي أن أشعر 2

2 
 ورقي تقدم في ايجابية مشاركتي أن أشعر

 0.000 78.298 91.29 0.915 1.22 المجتمع

1 
 رغم المهنة بهذه االستمرار في أرغب

 0.000 51.229 91.51 0.155 1.15 .المختلفة المصاعب

 0.000 39.834 87.49 0.462 4.37 الفقراتكافة 



 (العالقة مع الرؤساء والمرؤوسين) البعد االجتماعي فقرات تحليل:جدول
 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

8 
 العمل مواقف حل المباشر في رئيسي يساعدني

 .أواجهها التي الصعبة

 
2.29 

 
7.052 

 
90.25 

 
75.289 

 
0.000 

 0.000 2.228 10.79 7.078 2.15 واضحة اإلدارة عن تصدر التي التعليمات 9

 0.298 0.259 27.07 7.259 2.29 الموظفين مقترحات سماع على اإلدارة حرص 12

 0.002 5.292 21.22 7.052 2.07 بالعمل متعلقة قرارات خاذالت يفوضني رئيسي 11

 0.002 5.229 21.22 7.229 2.05 عمل من به أقوم ما ويقدرون الرؤساء يعترف 12

 0.000 71.529 90.07 0.822 1.52 .متبادل وتقدير احترام عالقة بزمالئي تربطني 13

14 
 المشكالت حل في واحد كفريق والعمل التعاون

 0.000 2.229 10.02 7.022 2.29 .زمالئي وبين بيني متبادل شيء لعملا أثناء

15 
الخبرات  العمل في وزمالئي أنا أتبادل

 0.000 9.529 15.22 0.822 2.22 .الوظيفية والمهارات

 0.000 6.325 69.12 0.875 3.19 العمل في االنسانية النواحي اإلدارة تراعي 16

 0.000 9.526 70.65 0.752 3.53 الفقراتكافة 
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 (الراتب والحوافز) البعد االقتصادي فقرات تحليل:جدول

 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

 الذي والجهد عملي طبيعة مع راتبي يتناسب 71

 .أبذله
5.19 7.729 20.52 -2.271  0.000 

72.225- 17.75 0.822 5.05 مناسبة متنوعة حوافز عملي في يوجد 79  0.000 

1.190- 12.22 7.502 5.02 المعيشة متطلبات مع الراتب يتناسب 78  0.000 

2.812- 18.52 7.029 5.72 المهنة في زمالئي مع مقارنة مناسب الراتب 50  0.000 

2.291- 20.12 7.022 5.12 به أقوم الذي العمل أهمية مع يتناسب الراتب 57  0.000 

55 
 أعمل التي العلمية الدرجة مع راتبي يتناسب

2.225- 20.21 7.098 5.19 .بها  0.000 

7.228- 22.52 7.752 5.52 أفضل بشكل بالعمل القيام على يشجع الراتب 52  0.082 

71.522- 22.07 0.859 7.12 .واإلتقان بالكفاءة متعلقة العمل في ترقيتي 51  0.000 

 0.000 10.072 - 47.77 0.815 2.39 كافة الفقرات

 
 

 
 ظروف العمل فقرات تحليل:جدول

 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

 0.000 2.079 28.07 7.752 2.57 الدوام أثناء الراحة أوقات 52

52 
 العمل ومقومات ووسائل تقنية متطلبات جميع

 0.000 1.752 22.52 7.005 2.71 .مكتبي في متوفرة الوظيفي

51 
الحرارة  درجة حيث من المادية العمل ظروف

 0.000 2.975 28.22 7.022 2.57 واالضاءة

 0.000 71.527 95.75 0.957 1.05 العمل مكان نظافة 59

 0.000 52.529 91.75 0.152 1.07 والسالمة األمن ظروف 58

 0.000 70.129 11.52 0.922 2.22 .الرسمي الدوام ساعات عدد يناسبني 20

 0.000 77.229 12.21 0.857 2.52 العمل مكان في الصحية المرافق 27

 0.000 17.061 74.27 0.562 3.71 كافة الفقرات
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 لوظيفياالستقرار ا فقرات تحليل:جدول

 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

7.221- 21.75 7.729 5.12 الوظيفي باالستقرار الشعور توفر 25  0.797 

 0.000 1.189 22.29 7.075 2.75 العمل الستمرارية باالطمئنان الشعور 22

8.105- 12.75 7.072 5.52 الخدمة نهاية مكافأة حجم 21  0.000 

 0.152 0.519 20.22 7.572 5.29 لالدخار الراتب من المقتطعة النسبة 22

7.529- 21.21 7.575 5.17 االجتماعي الضمان صندوق 22  0.507 

1.171- 12.27 7.752 5.75 التقاعد حالة في المستقبلي األمان 21  0.000 

77.728- 10.95 7.775 5.29 عام المتبع بشكل االدخار نظام 29  0.000 

 0.000 4.913- 54.37 0.771 2.72 كافة الفقرات

 
 

 
 (الفرد له مايطمح) الفرد توقعات فقرات تحليل:جدول

 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

 0.007 2.175 22.17 7.229 2.75 للتدريب متاحة الفرص 28

10 
 جديدة وسائل لتطوير فرص العمل يهيئ

 0.000 2.129 22.52 7.052 2.72 العمل ألداء وأفضل

17 
 خبرات واكتساب التعلم فرص العمل يتيح

 0.000 1.107 17.17 7.075 2.71 العمل مجال في جديدة

15 
 طبيعة مع يتناسب تدريب على الحصول أتوقع

 المهنة

 
2.57 

 
7.012 

 
21.72 

 
1.209 

 
0.000 

 0.598 0.922 27.75 7.752 5.98 متطورة تعليمية فرص على الحصول أتوقع 12

 0.000 8.529 12.57 0.875 2.52 جيد بشكل العمل في التقدم أتوقع 11

 0.000 70.275 12.71 7.022 2.22 ئقةالال االجتماعية المكانة يمنحي العمل 12

 0.000 2.298 17.72 7.092 2.12 في عملي أفضل مستقبال   أتوقع 12

 0.00 7.347 69.32 0.854 3.47 كافة الفقرات
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 والمساواة العدالة فقرات تحليل:جدول
 

 

 

 المهنياألداء  فقرات تحليل:جدول
 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 النسبي الوزن 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

 0.000 57.577 91.82 0.170 1.52 .وميولي قدراتي مع يتالئم عملي إن 22

22 
 وتوسع العلمي فضولي مهنتي تشبع

 0.000 75.098 12.72 0.909 2.97 .مداركي

 0.000 1.988 12.02 0.885 2.22 .بدقة العمل قواعد إتباع على أحافظ 21

 .بنفسي ثقتي من تزيد وظيفتيل ممارستي 29
 

1.25 
 

0.110 
 

92.11 
 

50.122 
 

0.000 

28 
 مجال في قيمة خبرة اكتسبت أنني أرى

 0.000 78.211 92.11 0.972 1.25 .عملي

 0.000 21.318 80.36 0.577 4.02 الفقراتكافة 

 

 الفقرة م

Mean 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

Relative 

weight 

 الوزن النسبي 

Values T 

 

Sig. 

مستوى 

 الداللة 

2.052- 21.21 7.029 5.75 العمل عادل نظام 47  0.007 

2.709- 21.29 7.072 5.27 الترقية على الحصول في عدالة يوجد 48  0.007 

49 
 بين العمل واجبات توزيع في عدالة يوجد

 العاملين
2.75 7.027 21.52 2.207 0.000 

2.959- 20.07 7.707 5.57 والمكافآت الحوافز توزيع في عدالة يوجد 52  0.000 

5.985- 21.07 7.729 5.27 الموظفون يعاملوا بالمساواة 51  0.007 

 0.127 0.295 20.02 7.007 5.29 وعادلة صحيحةاألداء  تقويم طريقة 52

53 
 التدريبية الفرص توزيع في عدالة يوجد

2.205- 22.52 7.021 5.77 والتطويرية  0.000 

54 
 الخاصة للمعلومات الوصول في الفرص إتاحة

0.191- 21.29 7.707 5.57 التطور بفرص  
0.402 

 0.015 2.468- 56.79 0.874 2.84 الفقراتكافة 


