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

إليك يا من علمتني أن احلياة جهاد والعلم سالح ......أبي
إىل من سهرت الليايل ألنام ،إىل أمجل من رأت عيني
إىل من حتت أقدامها اجلنة ،إليك يا هدية ربي

أمي

إليك يا من ودعتني للقاء وجه ربك الكريم...........
إىل سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

إىل من آثروني على أنفسهم وعلموني علم احلياة

إىل من أظهروا يل مجال احلياة وروعتها.

...

إىل كل أصدقائي وكل من ساعدني من قريب أو بعيد

أهدي هذا العمل المتواضع .....


ب



إخوتي

الشكر والتقدير
"لئن شكرتم ألزيدنكم"
الحمدهللدائماوأبداوالشكراألولهللتعالىعلىنعمهالتيالتحصىوعلىتوفيقهالدائمومنبعدهللاعز
وجل......
أتقدمبالشكرالجزيلوالعرفانبالجميلإلىأصحابالفضلوالداعمينليفيفترةدراستيواخص
بالشكرأستاذيالكريموالمشرفعلىبحثيالدكتورمحمد الخضر لماقدمهليمنتوجيهومتابعةوإثراء
بالمعلوماتحتىيبصربحثيالنور.
كماأتقدمبالشكروالتقديرإلىأعضاءهيئةالتدريسالكرامعلىمدىدراستيفيبرنامجماجستيرإدارةاألعمال
فيالجامعةاإلفتراضيةالسوريةوجميعالعاملينفيالجامعةلماقدموهمنجهودعظيمة.
ويسرنيأنأتقدمبالشكرواالحترامإلىالدكتورإياد زوكار مديربرنامجإدارةاالعمالفيالجامعة
االفتراضيةالسوريةعلىسعيهالدائموجهودهالمستمرةفيدعمالطالبورفعمستوىالبرنامج.
وأتقدمبوافرالتقديروالشكرالجزيلإلىالدكتورخليل العجمي رئيسالجامعةاإلفتراضيةعلىجهوده
العظيمةفيتطويرورفعمستوىالجامعة.
كماأتقدمبخالصشكريلجميعأصحابالفضلالذينساهمواوقدمواليالدعمالمعنويوالنصيحةحتى
أستطيعإتمامبحثي.
شكرا لكم جميعا


ت

ملخص المشروع
الطالبة :هبه عبد الكريم نحاس.
العنوان :العوامل المؤثرة على التوافق المهني لدى عينة من العاملين في جامعة حلب.
الجامعة اإلفتراضية السورية0202 .
إشراف  :د .محمد الخضر

تهدفالدراسةإلىالتعرفعلى العواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهني لدىعينةمنالعاملينفيجامعةحلب و
التعرف على مستوى هذا التوافق ومعرفة الفروق المعنوية ذات الداللة اإلحصائية في درجة التوافق تعزى
للمتغيرات الديموغرفية (الجنس ،العمـر ،الحالة االجتماعية ،عدد األبناء ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة،
الراتب ،الدرجـة الوظيفيـة) على كل عامل من عوامل التوافق المهني المدروسة (البعد االقتصادي (الراتب
والحوافز) ،البعدالذاتي(االنجاز) ،البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين) ،ظروفوبيئةالعمل ،
االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد(مايطمحإليه) ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة(.

يتألف مجتمع البحث من جميع العاملين في جامعة حلب من جميع الفئات الوظيفية باستثناء الهيئة التدريسية
والفنيةوالمعيدون ذكورا واناثا ،تم توزيع  192استبانة على العاملين من جميع الفئات الوظيفية،تم استرداد
282استبانةحيثاستخدمتالباحثةعددامناألساليباإلحصائيةفيSSSSلعرضوتحليلنتائجالدراسة.
وقدوجدتالدراسةأن مستوىالتوافق المهني للعاملين فيجامعةحلب جيد حولكلمن{البعد الذاتي(االنجاز)
والبعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين)وظروفوبيئةالعملوتوقعاتالفرد(مايطمحإليه)واألداء
المهني} وكانمستوىالتوافقالمهنيحولأبعاداالستقرارالمهنيواالقتصاديوالعدالةوالمساواةمنخفض.
وأنهالتوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفيالتوافقالمهنيحول}البعداالجتماعي ،ظروفوبيئةالعمل ،
االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،العدالةوالمساواةتعزىللمتغيراتالشخصية{.والتوجدفروقمعنويةذات
داللة إحصائية في التوافق المهني حول البعد االقتصادي تعزى لكل من (العمـر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،الراتب ،الدرجـة الوظيفيـة )  ،توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية في التوافق
المهني حول البعداالقتصاديتعزىلمتغيرالجنسوعدداألبناء  ،التوجد فروق معنوية ذات داللةاحصائيةفي
التوافق المهني حول األداء المهني تعزى لكل من (الجنس ،العمـر ،الحالة االجتماعية ،عدد األبناء ،الراتب،
الدرجـة الوظيفيـة)  ،توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية في التوافق المهني حول األداء المهني تعزى
لمتغيرالمؤهلالعلميوسنواتالخدمة.
وانتهتالدراسةبمجموعةمنالحلولوالتوصياتأهمها:تحسينمستوىالتوافقالوظيفيفيالجامعةمنأهمها
تعزيز وتطوير وتحديث بيئة العمل -تعزيز وتطوير ووضع برامج تدريبية واضحة ومفصلة وملزمة لكافة
العاملين -وتوفير منح دراسية داخلية وخارجية للعاملين -تحسين العالقة بين اإلدارة والعاملين -تطوير أساليب
وأدوات التحفيز-العمل الجاد علي تحسين مستوى االستقرار الوظيفي.
أخيرا،تمتقديمبعضالحلولاإلضافيةلتحسينوتطويرمهاراتالتوافقالمهني.

الكلمات المفتاحية
التوافقالمهني-عواملالتوافقالمهني-العواملالشخصية.


ث

مصطلحات الدراسة:


 التوافق المهني :هو العملية الديناميكية المستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة
المهنيةالماديةواالجتماعيةوالمحافظةعلىهذاالتالؤموينبغيأنيكونفيالحسبانأنقدرةالفرد
على التكيف لظـروف ومطالب العمل  ،إنما تعني أن يتكيف لآللة ولروتين العمل ولزمالئه ولمزاج
رئيسه،وللظروفالفيزيقيةالتيتحيطبه،وأنيدركأنرغبتهالصادقةفيالعملوقدرتهعلىأدائه
أداءمرضيا،ليستفيذاتهاضمانالقبولهمنزمالئه،وترقيتهمنرئيسه(".عوض.)5002،
 االنجاز( الفاعلية الذاتية) :هي جزء من العوامل المحققة لعمل مجدي واعتقاد الفرد بقدرته  ،القيام
بمهمة معطاة ،وتنظيم األفعال المطلوبة إلدارة وتنفيذ المواقف المستقبلية ،وتنفيذ مهاراته المعرفية
والسلوكية واالجتماعية الضرورية لألداء الناجح في مهمة ما أو تنظيم المخططات للعملية المطلوبة
إلنجاز الهدف المراد ،حيث أن سلوك الفرد تحركه معتقداته وتوقعاته عن مهاراته وخبراته
وقدراته.)Bandura, A, 1994).



 العالقة مع الزمالء :هي اإلنسجام الشخصي بين أعضاء الجماعة وتقارب مستواهم الثقافي ودرجتهم
العلمية ووجود انتماءات مهنية موحدة وتقارب العادات كل هذا من شأنه المساهمة في تحقيق التوافق
المهنيلكلفردمنأفرادالجامعةويعززوالئهللمنظمة(الوناس.)1122،
 العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين:هيالكفاءة العاليةالتيترفع من كفاءة العاملوفعاليتهوتحقيق ذاته
 ،كما تؤدي إلى تنمية روح التعاون بين العاملين وإلى تنمية التفاهم والتقارب بين العاملين واإلدارة
(المغربي.)2991،
 الترقيات :هي إسناد وظيفة جديدة إلى العامل ذات مستوى وظيفي أعلى من وضعيته الحالية من حيث
المسؤولياتوالواجباتوالصالحيات،فالترقيةهيتدرّجالعاملفيالسلماالداريوشغلهلمنصبذو
مستوىأعلىمصحوببالزيادةفيالمسؤوليةالتيتنتجعنهاأثارماديةومعنوية (بدوي.)7891،
 الراتب :وهو مبلغ مالي يتقاضاه الموظف مقابل العمل الذي يؤديه و يشارك به في العملية اإلنتاجية
للمؤسسة (حسن.)2998،


الحوافز:هيمجموعة العوامل والمؤثرات الخارجية التي تثير الفرد وتدفعه ألداء االعمال الموكلة اليه
علىأكملوجهعنطريقاشباعحاجاتهورغباتهالماديةوالمعنوية(.الهيتي.)5002،

 بيئة العمل أو ظروف العمل :هيكلمايحيطبالفردفيعمله،ويؤثرفيسلوكهوأدائهوميولهتجاه
عمله ،والمجموعة التي يعمل معها واإلدارة التي يتبعها ،وتتضمن ظروف العمل المادية :اإلضاءة،
والضوضاء،والنظافة،ودرجةالحرارة،والتهوية،وحوادث العمل،والرعايةالصحية،وغيرها ،فضال
عنظروفالعملاالجتماعية،ونوعيةاإلشراف،والقدرةعلىاالندماجمعمجموعةالعمل،والشعور
بالراحةالنفسيةوالمعاملةاإلنسانية (الشنواني.)7881،


ج

 االستقرار الوظيفي :هو مجموعة الضمانات والمنافع الوظيفية التي يتطلبها العاملون مثل األمن من
فقدان الوظيفة دون أسباب شرعية ،األمن من إجراءات إدارية تعسفية ،األمر الذي يؤدي إلى االستقرار
النفسيورفعالروحالمعنوية،وبالتاليتحسيناألداءوتوثيقالوالء(.المغربي.)7882،



 توقعات العاملين :هي التوقعات والرغبات التي تتولد لكل عامل ،ويأمل توفرها في مؤسسته
(الحناوي.)7888،
 العدالة:هي النشاط التنظيمي المستخدم في توزيع الموارد و المكافآت والفرص التدريبية من خالل
استخدام إجراءات  موحدة ودقيقة ونزيهة بجانب معاملة العاملين باحترام ،بما يكفل المحافظة على
الحقوقالفرديةالخاصةبهم.( Notz and Starke,1987).

 األداء المهني:هو جهد منسق للقيام بمهامتتضمن تحويل المدخالت إلى مخرجات ذات جودة تتفق مع
مهارات العاملين وقدراتهم وخبراتهم بمساعدة العوامل الدافعة ،وبيئة العمل المالئمة على القيام بهذا
الجهدبدقة،وبأقصروقتممكن،وأقلتكلفة(بنرحمون.)5071،


ح
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المقدمة:
يشكلاألفرادالذينيعملونفيجامعةحلبالدعامةاألساسيةوالفعّالةلها،إذمندونهماليمكنأنتحققأهدافها
ومهماتهااإلداريةوالفنيةوالخدميةوقديكونالتوافقالمهنيلألفرادالعاملينفيالجامعةمنالمؤشراتالمهمة
لنجاحهمفيأداءمهماتهموواجباتهم إذمندونالتوافق المهنيقدتضطّربشخصياتهم فيشعرون بعـدمالتوافق
المهني الــذي يـصل إلــى االحتـراق النفـسي السـيما إذا كــان سـوء التوافق المهنـي مـستمرا نتيجة لظروف
العمل(الماديةوالنفسيةواالجتماعية)السيئة.
بمالحظةلمجموعةمنالعاملينالذينيؤ ّدونأعمالهمفيجامعةحلبوجدناأنكثافةالجهدالذييبذلهكلعامل
منهم ،وأيضا درجة المثابرة في األداء و مستوى االهتمام الذي يعطيه كل منهم للعمل الذي يؤديه يختلف من
عاملآلخر،ومثلهذهاالختالفاتربماتنعكسعلىكفاءةاألداءوتوافقكلواحدمنهم،وهذااالختالفقديوجد
حتىولوتمتعالعاملونجميعابمستوىواحدمنالقدراتوالمهاراتوالخبراتفيأداءهذاالعملنتيجةتفاوتهم
فيدرجةاالهتماموالحماسوالرغبةفيأداءهذاالعملأيتفاوتهمفيقوةالرغبةأوقوةالدافعية.
فالدافع إلى العمل هو المقدار الذي يحققه العامل من عوائد ومنافع التي يحصل عليها من وظيفته ،فالعامل في
الجامعة مز ّود بحاجات يسعى إلى تحقيقها من خالل ما يتيحه له العمل من وسائل إشباع أي حوافز يمكن
استخدامهافيإشباعحاجاته.
صلة لقوة حاجاته
وقد تبين أن لمشاعر العامل في الجامعة أو درجة توافقه مع الرؤساء والمرؤسين هي مح ّ
صلة لقوة حاجاته االقتصادية لذلك فمشاعر العامل تجاه عمله قد
لالنتماء ،وأن درجة توافقه عن األجر هي مح ّ
تكونإيجابيةأوسلبية،فهيتعبّرعنمدىاإلشباعالذييتصورالعاملأنيحققهمنعملهفقدينجحهذاالعامل
للوصول إلى شكل مناسب من أشكال التكيّف إذا كان نوع العمل يتناسب مع قدراته وميوله المختلفة وآماله ،أي
أن هذا العمل يحقق له إشباعا لحاجاته فتكون بذلك مشاعره تجاه هذا العمل ايجابية ممايؤدي ذلك إلى توافقه مع
عمله،ويظهرذلكمنخاللانتظامهفيالعملوتمسكهبوظيفته،وتعاملهمعالمشرفوالزمالء....
وأيضا تبيّنأنالعاملفيجامعةحلبقديفشلللوصولإلىالتكيفمعظروفعمل ربمانتيجةتص ّورهأن
عملههذااليحققلهاإلشباعالمناسبلحاجاته،أوأنعملهيحرمهمنهذااإلشباعفتكونبذلكمشاعرهنحوهذا
العملسلبيةوبالتالييكون غيرمتوافقمععمله،ممايؤديإلىظهورمشاعراالستياءعلىسلوكالعاملو
ذلكببحثهعنعملآخر،أومحاولةالنقلإلىقسمآخر،أوبزيادةنسبةغيابهوتأخراتهوكذلككثرةالشكاوى
والتمارض....الخ.
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فالعامليمثلالرأسمالالوحيدالقادرعلىالتحكمفيبقيةعناصرالعمليةاإلنتاجيةالتيتسعىالجامعةمنخاللها
تحقيق أهدافها،فتوافقالعامل مععملهاليتحكمفيهالجانبالماديواالقتصاديفقط بلهناكجوانبأخرى
تتحكموتؤثرعلىسلوكالعاملوبالتاليعلىإنتاجيتهوتوافقهمعالعملمثلظروفالعملوعالقتهمعزمالئه
ورؤسائه...
حازالعملاإلنسانيعلى اهتمامالباحثينمنذقيامالثورةالصناعية،و هذابالنظرإلىأهميةالعملباعتباره
وسيلةلخلقالثروةوتنميةالمجتمع،وكانفيذلكالحينيهدفإلىاستغاللالعنصرالبشريفيالعملإلى
أقصىحد،بحيثجردتالعاملمنمشاعرهاإلنسانيةوجعلتهمج ّردآلةلإلنتاج،وأنمايحققلهالتوافق
المهني هيالمكافآتالمادية( نظريةتايلور)  ،لذلكفالعملتحولمنمتعةإنسانية إلىعبءثقيلأنهكالعمال
نتيجةالضغوطالتييتعرضونلهامنقبلالتنظيم.
إالأنهمعبدايةالثالثيناتمنالقرنالعشرينكانت البداية لظهور نظريات فيمجال العمل و حاولت أن تعيد
للعامل إنسانيته  ،و ذلك من خالل أن العامل له القوة العقلية ،و جوانبه العاطفية و االجتماعية و أن السلوك
اإلنسانيوتوافقالعاملحولعملهاليحركهالجانباالقتصاديفقط،بلهناكجوانبمعنويةتؤثرعلىتوافق
الفردفيالعملكماتؤثرعلىدافعيةالعمل  ،ومن هنا اكتسى موضوع التوافقالمهني أهمية بالغة في السلوك
التنظيميوالعلومالسلوكيةوغيرها،بحيثيعتبرالتوافقمؤشراهامافيتحديدمستوىفعاليةأداءاألفراد،و
منه فالتوافقالمهني يحافظ على استمرارية التنظيم و الحفاظعلى العالقات االجتماعية و اإلنسانية ،مما يؤدي
إلىتحقيقاألهدافاإلنتاجيةللمنظمة.
إذيعد التوافق المهني أحد فروع التوافق العام في سلوك العمل وال شك أن مجال العمل يعتبر من أهم المجاالت
التيينبغيأنتحققفيهاالفردأكبرقدرممكنمنالتوافقوترجعهذهاألهميةإلىعاملينأساسين:
أولهما:أنالفرديقضينسبةكبيرةمنوقتهفيميدانالعمل.
ثانيهما:وهو الدور الهام توافق الفرد مع عمله فهو يشمل توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية التي تحيط به في
العملوتوافقهمعذاتهوقدراتهالخاصةومعميولهومعمزاجهويعتبرهذاالتوافقالمهنيالذييتمثلفيالعامل
المش ّكلمعذاتهومعاآلخرينوتنعكستصرفاتهبالسلبيةفيالبناءالتنظيميللعمل.
ولكنتبقىالحاجاتالتييسعىالعاملإلىتحقيقهاترتبطبعواملمنشأنهاأنتزيدأوتنقصمندرجةالتوافق
حولالعمل،ومنأهمهااألجر،الترقية،جماعةالعمل...الخ.

2

كما أن للتوافق المهني أهمية بالغة ،و ذلك من خالل اآلثار التي يتركها التوافق سواء كان ذلك على الصحة
العقلية،أوعلىالصحةالعضوية،أوعلىاألداء...
وبماأنتحقيقالتوافقالمهني للعاملداخلالمنظمةيعتبرمنأهمأهدافبرامجالعمل ،وبالتاليفإنقياسه
أصبحضروريالتقييمفاعليةهذهالبرامج.
اذ تكمن أهمية الدراسة أنها تتناول متغيرات هامة على مستوى مقياس التوافق المهني الذي يعد أحد محاور
التفاعل االجتماعي والمهني ،الذي يتحقق من خاللﻪ السعادة مع النفس والرضا عنها وتحقيق حياة مهنية سوية.
إن القيام بمثل هذه الدراسة سوف يضيف جديدا إلى عالم المعرفة ،ويـساهم فـي إثـراء المعلومات وزيادة
المعرفة لدى الباحثة ،وقد يساهم في تطوير البحث العلمي .تستمد الدراسة أهميتها من مقدار العائد الذي يمكن
أن تحققﻪ الجامعة إذا ما أخذ ت بنتائجها.
وتعود األهميةالعمليةفيأنها تطبق على قطاع من أكثر القطاعات حيويةواهميةوهو قطاع التعليم العالي مما
يعنيضرورةالبحثعنمستوياتووسائلالتوافقالمهنيللعاملينفيه.
اذ تتمثلأهدافالدراسة فيمحاولةاالرتقاءبمستوىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفـيجامعةحلببشكل عام
من خاللالتعرف على مستوى التوافق المهني لدى العاملين في جامعة حلب وتحديد أكثر العوامل تاثيرا على
التوافقالمهني،والتعرفعلىطبيعةالعالقةبينبعضالسماتالشخصيةألفرادالعينةوبينالتوافقالمهني،و
التعرف على المجاالت األكثر اثارة للقلق وعدم التوافق بين العاملين من أجل العمل على عالجها ،وتزويد
صانعي القرار بالمعلومات المفيدة حول الموظفين حتى يمكن ايجاد المواءمة بين الفرد ووظيفته ،ومحاولة
الباحثة المساهمة في التطوير االداري لجامعة حلب خاصة والمؤسسات األخرى عامة من خالل تقديم النتائج
والتوصيات.

االطار النظري:
 .1الدراسات السابقة:
قامتالباحثةفيهذاالفصل بعرضبعضالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالدراسة،وقدتمتصنيف
الدراساتحسبالمتغيرات،وقدتناولتالباحثةالدراساتالسابقةكمايلي:
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أ -التوافق المهني:
تناولتالباحثةالعديدمنالتعريفاتحولالتوافقالمهنيوذلكعلىالنحوالتالي:
المليجي()7817الذيتناولالتوافقالمهنيمنناحيةالبعدالذاتيوبيئةالعملوالبعداالجتماعي،ويعرفهبأنه
" األسلوبالذيبواسطتهيصبحالشخصأكثركفاءةفيعالقتهمعبيئته،وهومحاولتهلمواجهةمتطلباتالذات
،ومتطلباتالبيئة".
بينمامرسي()7899الذيتناولالتوافقالمهنيمنناحيةالبعداالجتماعيوالبعدذاتيبأنه"حصولالشخص
على عمليناسبقدراتهوإمكاناتهويرضيميولهوطموحاته،ويشعربالنجاحوالتفوق،ويدركفيهرضا
المشرفينوالزمالءعنهوعنإنتاجه،فإذافقدالعاملمشاعرالرضاواإلرضاءفيالعملسواءتوافقهفيعمله
معنفسهومعالناس".
كمااركاازالعجماي()7888فاايتعريفاهللتوافااقالمهنايعلااىالقايمالتااييكتسابهاماانخااللاألداءالمهنااي،بأنااه
"شعوربالسرورناتجمنإدراكالشخصبأنوظيفتهتشبعقيمامهمةلديه".
وأضافالمهنأ()5005البعدالذاتيوبيئةالعملوالبعداالجتماعيعلىالتوافقالمهنيبأنه"قدرةالعاملعلى
تحقيقالتكيفوالشعوربالرضاواالنسجاممعالبيئةالمهنية".
كما ركز عبد هللا ( )5002فيتعريفهللتوافقالمهنيعلىالبعدالذاتي والبيئةالمهنية والبعداالجتماعي ،بأنه
" قدرةالفردعلىاإلنتاجالمعقولفيحدودماينتظممعشخصيتهمنإمكاناتعقليةومعرفية،مزاجية،جسمية
،اجتماعية ،وقدرات وميول واستعدادات مهنية ،ومن ثم فإن وضع الفرد في المكان الذي يتناسب مع تلك
اإلمكانات ظهرت عليه عالمات الشعور بالرضا و استمتع بحياته و بعمله  وأسرته وأصدقائه ،وشعوره
بالطمأنينةوالسعادة،وهكذاأنالتوافقيبدوفيقدرةالفردعلىأنيتكيـفتكيفاسليما".
بينماجمععوض()5002فيتعريفهللتوافقالمهنيبينبيئةالعملوالعالقةبزمالئهورؤسائهواألداءالمهني،
فع ّرفه بأنه" العملية الدينامية ا لمستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة المهنية المادية
واالجتماعيةوالمحافظةعلى هذاالتالؤموينبغيأنيكونفيالحسبانأنقدرةالفردعلىالتكيفلظـروف
ومطالبالعمل،إنماتعنيأنيتكيفلآللةولروتينالعملولزمالئهولمزاجرئيسه،وللظروفالفيزيقيةالتي
تحيطبه،وأنيدركأنرغبتهالصادقةفيالعملوقدرتهعلىأدائهأداءمرضيا،ليستفيذاتهاضمانالقبوله

منزمالئه،وترقيتهمنرئيسه".
ومماسبق نستنتج منالتعريفاتالسابقةأنالتوافقالمهنييشيرإلىالعديدمنالعواملالتييتصفبهاالعامل
منها رضاه عن العمل وإرضاءه ،ومدى التالؤم بينهوبين مجتمع (محيط) عمله ،و الذيينعكس على نجاحه
المهني.
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ب -العوامل المؤثرة على التوافق المهني:
 .1العوامل الذاتية (االنجاز):
عرّف(1994) Banduraالفاعليةالذاتية(االنجاز)بأنها"جزءمنالعواملالمحققةلعملمجديواعتقادالفرد
بقدرته  ،القيامبمهمةمعطاة،وتنظيماألفعالالمطلوبةإلدارةوتنفيذالمواقفالمستقبلية،وتنفيذمهاراتهالمعرفية
والسلوكية واالجتماعية الضرورية لألداء الناجح في مهمة ما أو تنظيم المخططات العملية المطلوبة إلنجاز
الهدفالمراد،حيثأنسلوكالفردتحركهمعتقداتهوتوقعاتهعنمهاراتهوخبراتهوقدراته".
بينمايعتقدصالح()5070فينظريةعلمالنفسالفردي"،إنأصعبمايفعلهاالنسانلكيينجزهوأنيعرف
نفسه ويسعى لتغييرها) ،فهو مفسر الحياة ومترجمها) ،ويبحث عن خبرات جديدة إلشباع حاجاته نحو تحقيق
الذات أو حمايتها ،وهو الهدف األول الذي يندرج تحته كل أنماط السلوك اإلنساني"  .وأضافت دراسة
محيسن( )5001إلى أن الشعور باألمن النفسي الذاتي كانت من العناصر المساعدة في تحسين درجة التوافق
المهني.
أكد(2005)Bezzinaفيدراستهعلىعدمرضاوشعوربالحيرةواحتراممنخفضللذات منقبلالممرضات
علىالتوافقالمهنيلديهمنتيجةللعملالشاقوالتحدياتالصعبةللعمل.
توصلتالعديد منالدراسات مثلدراسةمحيسن()5002( Bezzina ، )5001إلىأن للعاملالذاتيلهتأثير
علىالتوافقالمهني.
 .5العوامل االجتماعية:
أ-العالقةبينالزمالء:
فيدراسةالخاجة )(2003بينتأنالتوافق المهنييرتبطب(العالقاتاالجتماعيةالطيبةمعالزمالءوالرؤساء)
لدىالعامالتفيالعالقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية.وقدتشابهتهذهالدراسةمع الدراسة الحالية
بأنهاسوفتتناولمتغيرالعالقاتاالنسانيةوالعالقةبينالزمالءوالرؤساءوالمرؤوسين.
توصلت(2004) El-Kotفيدراستها لدىالعاملينألدائهمالوظيفيفيبيئةالعملالمصريةإلىوجودتأثير
للعالقاتبينالزمالءعلىالتوافقالمهنيوالتييجبأنيتمالتركيزعليها.وقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسة
الحاليةبأنهاسوفتتناولالعاملاالجتماعي.
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عرفالوناس()5077العالقةبينالزمالءهي"اإلنسجامالشخصيبينأعضاءالجماعةوتقاربمستواهم
الثقافيودرجتهمالعلميةووجودانتماءاتمهنيةموحدةوتقاربالعادات" ،كلهذامنشأنهالمساهمةفيتحقيق
التوافقالمهنيلكلفردمنأفرادالجامعةويعززوالئهللمنظمة ،اليكشفالتوافقالمهنيعننفسهفيأداء
العملفحسب،بلوفينظامالعالقاتالشخصيةالتيتكتنفحياةالعامل،والشكأنموقفالعملإنماهوموقف
اجتماعي ديناميكي يمثل فيه الزمالء ما يمثله اإلخوة بالنسبة للفرد .ويالحظ أن الظاهرتين األساسيتين اللتين
تحددانالعالقةبينالعاملوزمالئهداخلمؤسسةالعمل،هما(التعاونوالمنافسة)،وتلجأأغلبالمؤسسات
إلىاستخدامالعاملالثانياستخداماصريحاأوضمنيا.

ب-العالقةبينالرؤساءوالمرؤوسين:
بينالمغربي()7882أناتصالالرؤساءبالمرؤوسينبكفاءةعاليةترفعمنكفاءةالعاملوفعاليتهوتحقيقذاته،
كماتؤديإلىتنميةروحالتعاونبينالعاملينوإلىتنميةالتفاهموالتقارببينالعاملينواإلدارة.
ذكرالشافعي ( )5005أنهينبغيعلىالمؤسسةإذاماكانتتعمل جادةعلىتحسينتوافقالعاملالمهنيأن
تعملعلىأنتسودالعالقاتاالجتماعيةوالنفسيةالصحيةبينالرئيسوالمرؤوس.
ويلخص"أوبرداهم"    Oberdahmنتيجةبحوثقامبهالهدفحصرالميزاتالسلوكيةالتي تخلقعالقات
نفسيةصحيةبينالمشرفوالمرؤوسينوتشعروحالثقةالمتبادلةفيجوالمؤسسة.
وقدبنىهذاالتلخيصعلىمالحظاتعلميةمضبوطةفيعددمنالمؤسساتالصناعيةـفيمايلي:
 oمعاملةالمرؤوسينمعاملةتشعرهمباحترامهلشخصياتهم.
 oتمثيلهمتمثيالأمنيالدىالهيئاتالعليا.
 oتطبيققوانينالشركةولوائحهاعليهمتطبيقامرنا.
 oاعتبارنفسهدائمامثاليحتذيبه.
 oإخالصهفيإرشادهمتشجيعاوتأنيبا.
سن.
 oإعطائهمفرصةكافيةللنمووالتقدممهنياومعاونتهمعلىالتح ّ
 oدراستهمدراسةفرديةللتعرفعلىالميزاتالخاصةبكلمنهمبقصدمعاملةكلمنهمالمعاملالمناسب.
 oتنميةإخالصهمللمؤسسةعنطريقإخالصهملهموالعدلوالرحمةفيمعامالتهم.
 oوضعكلعاملفيالعملالذييناسبقدراتهوميوله.
 oيتحملالمسؤوليةعنالمرؤوسينفيمايقعونفيهمنأخطاء.
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أشارحمود( )5005أن أساليبالرؤساء واالداريين تكونبالتعامل مع العاملين وخلق األجواء الوظيفية الهادفة
من خالل المشاركة باتخاذ القرارات ورسم السياسات وتشجيعهم على تنمية روح الوالء التنظيمي واإلخالص
والصدقوالحرصالدائمعلىالمنظمة.
ذكر العميان ( )5005تكون العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين عن طريق االتصال ذو االتجاهين الصاعد
والهابطالذييتيحللعاملينفرصإبداءالرأيوتبادل األفكارواآلراءوالمعلومات.
دراسة الخاجة ) (2003بيّنت أن التوافقالمهنييرتبطب(العالقاتاالجتماعيةالطيبةمعالزمالءوالرؤساء)
لدىالعامالتفيالعالقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاالماراتية ،وقدتشابهتهذهالدراسةمع الدراسة الحالية
بأنهاسوفتتناولمتغيرالعالقاتاالنسانيةوالعالقةبينالزمالءوالرؤساءوالمرؤوسين.
استنتجت دراسة  (2005( SrSiartSبأن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الثقة القائمة بين الرؤساء
والمرؤوسين وبين التوافق المهني .وقد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بأنها سوف تتناول العامل
اجتماعيمنخاللالثقةمنالرؤساءللمرؤوسينعلىالتوافقالمهني .
ج-المستوىاالداري(االشراف،السلطةوالقيادة)
عرّفالسلمي()7897اإلشرافبأنه"عمليةإداريةتهدفإلىتوجيهنشاطالعاملينبمايؤديإلىتحقيقأهداف
المؤسسة  ،و هو الجهد الذي يبذله رئيس العمل نحو جماعة عمله من الناحيتين اإلدارية والفنية لبلوغ أهداف
المؤسسة".
وتحدث المغربي ( )7882عن اإلشراف والسلطة بنوعيها المركزية و الالمركزية ،فالمركزية في مفهومها
الصحيحتشيرإلىتمركزالسلطةفيأيديالمسؤولينفي المستويات اإلدارية العليا ،إن السلطة المركزية توحي
بالتصلب وعدم المرونة ،وبالتالي تحد من اإلبداع ألن الموظف ال يملك اتخاذ  القرار ،وهذا بعكس الالمركزية
التي تتيح للعاملين فرص التجريب واالجتهاد واقتراح الحلول البديلة .واعتبر نمط اإلشراف والقيادة من العوامل
الرئيسية في تحديد طبيعة المناخ التنظيمي ،فاإلشراف التسلطي يحد من مبادرات العاملين ومساهماتهم ،
المركزيوذلك بعكس اإلشراف الالمركزي ،وأن تتبنى اإلدارة فلسفة إنسانية اإلنسان ،وذلك من خالل إشراكه
فياتخاذالقرارات،وحلمشاكلالعملالذييقومبهحتىيشعربقيمتهوبإسهاماتهفيتحقيقاألهدافالمطلوبة،
واعتبرالقيادة التي تقوم بدعم المرؤوس ومساعدته عند الحاجة وتوجيهه دون انتقاد أو تحامل ،هي القيادة التي
تستطيعخلقالثقةبالنفسواالستقرارالنفسيوالتقدمباألفكاراإلبداعية.
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استنتجتدراسة أبو السكر) (2000لدىالعاملينفيكلمنالجامعاتالحكوميةوالخاصةفياألردن،بتأثير 
المستوىاإلداريواإلشرافعلىمستوىالتوافقلدىالعاملينفيالجامعاتالحكوميةوالخاصة.وقدتشابهت
هذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
توصلتالعديدمنالدراساتمثلدراسةالخاجة(،)5002دراسةأبوالسكر(،)5000دراسة)5001(El-Kot
دراسة)5002(SrSiartSإلىأنمتغيرالبعداالجتماعي يؤثرعلىالتوافقالمهني.
 .3العوامل االقتصادية:
عرفالهيتي()1111الحوافزبأنها"مجموعةالعواملوالمؤثراتالخارجيةالتيتثيرالفردوتدفعهألداءاالعمال
الموكلةإليهعلىأكملوجهعنطريقإشباعحاجاتهورغباتهالماديةوالمعنوية".
أ-الحوافز
نافشت دراسةمساعدة) )1999بعضالعواملاالقتصادية (الحوافز) وأثرها علىالتوافقالمهني حيث توصل
الباحثإلىأنهناكانخفاضعاملمستوىالتوافقالمهنيعلىالحوافزلكلمنمتغيراتالفئةالوظيفية،المؤهل
العلمي،سنواتالخدمة.وقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
خلصتدراسةأبوالسكر)(2000بأنهناكمستوىتوافقمهنيبنسبمتفاوتةحسبنوعيةالحافزلدىالعاملين
في كل من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن فقد تبين اختالف بينهم في درجة التوافق حول الحوافز
المستمدةمنالجامعة،فكانمستوىالتوافقأكبرلدىالعاملينفيالجامعاتالخاصةحولالحوافزالمعنوية،
بينماكانتوافقالعاملينفيالجامعاتالعامةحولالحوافزالماديةوحوافزاألمنأكبرمنالعاملينفيالجامعات
الخاصة.وقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
استخلصت دراسة الخاجة ) (2003إلى أنالعواملاالقتصاديةوالحوافزالمادية تفوقتبتأثيرها أكثرمنبقية
العوامل األخرى على التوافق المهني لدى العامالت في العالقات العامة في بعض المؤسسات اإلماراتية فأكد
الباحثعلىأهميةالعواملالماديةاالقتصاديةعلىالتوافقالمهنيمنخاللاالتجاهالعامنحوالعمل.
في دراسة أبو رمضان) (2004تبين أن  مستوى التوافق يعزى للحوافز طبقا  لمتغيرات شخصية كـالجنس
والعمر و الحالة االجتماعية وعدد األبناء وسنوات الخدمة ،ومتغيرات بيئية كمكان العمل وطبيعة العمل لدى
العاملينفيجامعاتمحافظـاتغزة.
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أظهرت دراسة محيسن ) (2004بوجود فروقات ذات داللة احصائية تعزى إلى متغيرات الراتب ،العمر،
ىسنوات الخبرة ،الحالة االجتماعية ،مكان السكن في مستوى التوافق المهني عن التعويضات والحوافز لدى
موظفيوكالةالغوثالعاملينفيوكالةالغوثبقطاعغزة.
توصلتدراسة  )2004) El-Kotإلىوجودتأثير لبعضالعواملالمتعلقةبالحوافزعلىالتوافقالمهنيوالتي
يجبأنيتمالتركيزعليها.وقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبأنهاسوفتتناولالعاملاالقتصادي.
توصلتالعديد منالدراسات مثلمساعدة) ، )1999أبو السكر) ، (2000دراسةالخاجة) ، (2003دراسة أبو
رمضان)،(2004دراسةمحيسن ) (2004دراسة)2004)El-Kotإلىتأثير الحوافزعلىالتوافقالمهني .
ب-الترقيات:
عرّف بدوي ( )7891الترقيات بأنها إسناد وظيفة جديدة إلى العامل ذات مستوى وظيفي أعلى من وضعيته
الحاليةمنحيثالمسؤولياتوالواجباتوالصالحيات ،فالترقيةهيتدرجالعاملفيالسلماالداريوشغله
لمنصبذومستوىأعلىمصحوبابالزيادةفيالمسؤوليةالتيتنتجعنهاأثارماديةومعنوية.
توصلت دراسة مساعدة ) )1999إلى أن هناك انخفاض عام لمستوى التوافق المهني على الترقيات لكل من
متغيرات الفئةالوظيفية،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة ،وقدتشابهتهذهالدراسةمع الدراسة الحالية بقطاع
التطبيق.
ج-الراتب:
عرّفحسن()7819الراتب /األجروهومبلغمالييتقاضاهالموظفمقابلالعملالذييؤديهويشاركبهفي
العمليةاإلنتاجيةللمؤسسة.
بدراسةمساعدة) )1999التينافشت متغيرالراتبوأثره علىالتوافقالمهني،و توصلتإلى أن هناك انخفاض
عاملمستوىالتوافقالمهنيعلىالراتبالشهري،حيثأشارتالنتائجإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائية
علىأنالراتبالشهريللعاملين.
خلصتدراسةأبو السكر) (2000بدراستهالتأثير لمتغيرالراتبعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيكلمن
الجامعاتالحكوميةوالخاصةفياألردن بوجودتأثيرلمستوىالتوافقالمهنيبعاملالراتب.وقدتشابهتهذه
الدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
أوضحتدراسةالمهنأ ) (2001بدراستهالمتغيرالراتبومدىأثرهعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيالقطاع
الحكوميوالقطاعالخاص ،وتوصلتبأنهلميكنللدخلأيتأثيرفيالتوافقالمهني،كمااتضحوجودفرقبين
متوسطيالدخلباستخدامالخطأالمعياريلصالحمرتفعيالدخلعلىالتوافقالمهني.
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خلصتدراسةالخاجة)(2003إلىأنالعواملاالقتصاديةوالحوافزالماديةتفوقتبتأثيرهاأكثرمنبقيةالعوامل
األخرىعلىالتوافقالمهنيلدىالعامالتفيالعالقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية.فأكدالباحثعلى
أهميةالعواملالماديةعلىالتوافقالمهنيمنخاللاالتجاهالعامنحوالعمل.
وفيدراسةأبورمضان)(2004تحدثالباحثعنالعاملاالقتصاديوهو(الراتب)وأثرهعلىالتوافقالمهني
لدىالعاملينفيجامعاتمحافظة غزة ،وقدأظهرتا لنتائجأنهناكمستوىمتوسطمنالتوافق،كمـاأشارت
نتائج الدراسة إلى أن أكثرعناصرالتوافق أهمية هي الراتب الشهري وذلك طبقا لمتغيرات شخصية كـالجنس
والعمروالحالةاالجتماعيةوعدداألبناءوسنواتالخبرة،ومتغيراتبيئيةكمكانالعملوطبيعةالعمل.وتشابهت
هذهالدراسة معالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
تحدثت دراسة محيسن ) (2004عن متغير(الراتب) وتاثيره على التوافق المهني لدى موظفي وكالة الغوث
العاملين بقطاع غزة ،وتوصلت من خاللها أن درجة التوافق المهني لدى موظفي وكالة الغوث كانت متدنية،
وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الراتب في مستوى التوافق
المهنيعنالتعويضاتوالحوافز،وأشارتالدراسةإلىأنالراتببينالموظفين كانتعلىالترتيبالعناصر
المساعدةفيتحسيندرجةالتوافقالمهني.
نافشت دراسة  )2004( El-Kotبعض العوامل االقتصادية (الراتب) وأثرها على التوافق المهني ،وتوصلت
نتائجالدراسةإلىوجودتأثيرلعاملالراتبعلىالتوافقالمهنيوالتييجبأنيتمالتركيزعليهاهيالعوامل
االقتصادية.وقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبأنهاسوفتتناولالعاملاالقتصادي.
أكد الوناس ( )5077أن الموظف يعبرعن الرضا عن األجر بمدى تناسب األجر مع الجهد الذي يبذله ،ومع
ظروفالعملوتكاليفالمعيشةوكذلكالمشاركةفيالعوائد.
توصلتالعديد منالدراسات مثلمساعدة) ، )1999دراسةأبو السكر) ، (2000دراسةالخاجة) ، (2003أبو
رمضان)،(2004دراسةمحيسن)(2004بتاثيرمتغيرالراتبعلىالتوافقالمهني،بينماتوصلتدراسةالمهنأ
()5007بأنهلميكنللدخلأيتأثيرعلىالتوافقالمهني.
 .4العوامل المتعلقة ببيئة وظروف العمل:
فيدراسة مساعدة) ) 1999التينافشت (طبيعةالعمل) وأثرها علىالتوافقالمهني ،توصلالباحثإلىأن
هناكانخفاضعاملمستوىالتوافقالمهنيعلىظروفالعمللكلمنمتغيراتالفئةالوظيفية،المؤهلالعلمي،
سنواتالخدمة.
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بين (2003) Fairbrother& Warnمنخاللدراستهملبعضالعواملالمتعلقةبالبيئة(بيئةالعملمنإضاءة
وتهوية) علىالتوافقالمهنيلدىالمتدربينالبحريين ،وكانت النتيجة أن ضغط العمل يتزامن مع عدم وضوح
الدور المطلوب من المتدرب خالل العمل بسبب البيئة المادية الغير المالئمة  ،وهذه أثرّت سلبا على التوافق
المهني.
بينما دراسة حنونة ) (2006بيّنت عدموجود فروق ذو داللة تعزى لمتغير مكان العمل بتأثيره على التوافق
المهني.
توصلتالعديد منالدراسات مثلدراسةمساعدة) ، ) 1999دراسة (2003) Fairbrother& Warnإلىأن
بيئةالعملوظروفهتؤثرعلىالتوافقالمهني.
 .5االستقرارالوظيفي:
عرّفالمغربي()7882االستقرارالوظيفيهومجموعةالضماناتوالمنافعالوظيفيةالتييتطلبهاالعاملونمثل
األمنمنفقدانالوظيفةدونأسبابشرعية،األمنمنإجراءاتإداريةتعسفية،األمرالذييؤديإلىاالستقرار
النفسيورفعالروحالمعنوية،وبالتاليتحسيناألداءوتوثيقالوالء.
أماالصحاف()7881فيعرّفاالستقرارالوظيفيبأنه"استقرارالموظففيالوظيفةوهويتبينمنمعدالت
البقاءفيالعمل،وتحسبالمنظماتمتوسطالعمرالوظيفيللعاملينلديهالتحديدمعدالتاالستقرارالوظيفيو
تعملعلىتكريسه".
ويرى السيد شتا(")7881االستقراريرتبطبمستوىالتوافقالمهنيللعاملفالعاملالذياليشعربالرضاو
الراحةفيعملهيحاولدائماتغييرهويعتبرالغيابعنالعملمظهرمنمظاهرعدمالتوافقالمهني.
استنتجت دراسة مساعدة) )1999في أثر االستقرار الوظيفي على التوافق المهني ،بأن هناك انخفاض عام
لمستوى التوافق المهني على االستقرار الوظيفي لكل من متغيرات الفئة الوظيفية ،المؤهل العلمي  ،سنوات
الخدمةوقدتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
بيّنت دراسة الخاجة )(2003عن االستقرار الوظيفي وأثره على التوافق المهني لدى العامالت في العالقات
العامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتيةأنالتوافقالمهنييرتبطباالستقرارالوظيفي.
منخاللدراسةمحيسن )( 2004فياالستقرارالوظيفيوتأثيرهعلىالتوافقالمهنيلدىموظفيوكالةالغوث
 ،أشارت الدراسةإلىأنالشعورباألمن واالستقرار الوظيفيبينالموظفين كانتمنالعناصرالمساعدةفي
تحسيندرجةالتوافقالمهني.
11

ذكرالديب()5002أناالستقرارالوظيفييعني"قدر جيدامنتوافرالكفايةالالزمةلسيرالعملوالثباتو
األمانللمؤسسةوللعاملينبهابمايضمنسيرالعملبالمؤسسةوعدمتعرضهللتقلباتأواألزماتالمختلفة".
توصلت العديد من الدراسات مثل  دراسة مساعدة) ، )1999دراسة الخاجة) ، (2003دراسة محيسن  (
)2004إلىأناالستقرارالوظيفيمنالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهني.
 .6العوامل المتعلقة بتوقعات الفرد(ما يطمح اليه):
كتبالمغربي )  ( 1995أنتدريبالعاملالمتكرّرعلى ماهوجديدأوضروري يزيد من ثقته نفسه وبالمنشأة
فيشعرالعاملبأناإلدارةتحرصعليهوتتمسكبهلكفاءته.
أشار حمود ) (2002بأن التدريب يلعب دورا أساسيا في تنمية المهارات البشرية التي تعتبر من أكثر
االستثمارات نجاحا في تحقيق اإلنجاز المستهدف ،السيما وأن زيادة الكفاءة والفاعلية لدى األفراد ال تتحقق إال
منخاللتشجيعاألفرادعلىاعتمادالبرامجالتدريبيةوالتطويرية،ورفعالروحالمعنويةلهم.
تحدثعطاهللا((2009فيدراستهعنعاملواحدمنتوقعاتالفردومايطمحاليهوهوالتدريبلدىمعلمي
معاهدالتربيةالخاصةفيواليةالخرطوم،فأظهرتالدراسةبوجودعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائية
بينالتدريبوالتوافقالمهني،وقدكانتلهذهاالرتباطاتداللةإحصائيةعاليةفيمجتمعالدراسة .ركزالباحث
علىأهميةالبرامجالتدريبيةعلىالتوافقالمهنيوأبعادهالفرعية.وتشابهتهذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبأنها
سوفتتناولعاملالطموحوالتوقعاتمنخاللالتدريب.
 .7العدالة والمساواة:
حسب (1963)adamsتعودجذورالعدالةالتنظيميةإلىنظريةالمساواةالتينادىبهااآلخرينإلىمدخالتهم
فإنتساوىالمعدالن(معدلالمدخالتمعمعدلالمخرجات)فليسهناكشعوربالظلمأوعدمالمساواة،لكنهذا
الشعوربعدمالمساواةيحدثفيحالةعدمتساويالمعدالن،ممايولّدشعورا لدىالفردبالتوتروعدماالرتياح،
ممايدفعهلعملشيءماللتخلصمنهذاالتوتر.
عرف  (1987) Notz & Starkeالعدالة التنظيمة هي" النشاط التنظيمي المستخدم في توزيع الموارد و
المكافآتمنخاللاستخدامإجراءاتموحدةودقيقةونزيهةبجانبمعاملةالعاملينباحترام ،بمايكفلالمحافظة
علىالحقوقالفرديةالخاصةبهم".
يؤكد (1990)Greenbergأنمفهومالعدالةالتنظيميةيمكنأنيفسّرالعديدمنالمتغيراتالمؤثرةعلىالسلوك
التنظيمي المتغيرات المؤثرة على السلوك التنظيمي للعاملين ،نظرا ألن العدالة التنظيمية تعكس الطريقة التي
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ي حكم من خاللها الفرد على عدالة األسلوب الذي يستخدمه المدير في التعامل معه على المستوى الوظيفي
والمستوىاإلنساني.
ذكر  (1993)Saal & Mooreأنالعدالةالتنظيميةتتحددبصفةأساسيةفيضوءمايدركهالفردمننزاهة
العدالةالتنظيميةتتحددبصفةأساسيةفيضوءما يدركه الفردمننزاهةوموضوعيةالمخرجاتواإلجراءات
التنظيمية.
صلةاالتفاقبينالجهودالمبذولةوالعوائدالمتحققة ،
حسب  ( 1997)Byars & Rueالعدالةالتنظيميةهيمح ّ
بشكليساهمفيتحقيقاألهدافالمطلوبةللمنظمة.
وفي دراسة محيسن( )5001كانت العدالة والمساواة بين الموظفين من العناصرالمساعدة في تحسين درجة
التوافقالمهني.
ذكرتدراسة(2003)Shamsaink&Glimفيدراستهاللعدالةالتنظيميةوالتوافقحولالعمللدىاالعضاء
التدريسية بجامعة أوهايو االمريكية  ،بوجود ارتباط بين العدالة والتوافق المهني وبوجود فروق ذات داللة
احصائيةفيمستوىالعدالةومتغيريالمؤهلالعلميوالخبرةوعدموجودفروقفيهذاالمستوىتبعالمتغيرات
الجنسوالتخصصوالعمروالرتبةالوظيفية.
وذكر(2005) Eberlin & Tatumأنالعدالةالتنظيميةتشيرإلىالمعالجةالعادلةواألخالقية لألفراد ضمن
المنظمة.
دراسة (2014)Akyel et alالتيدرستمستوىالعدالةتبعالمتغيرات(الجنس،الخبرة،مكانالعمل،المؤهل
العلمي) لدىالعاملينفيالمديريةالعامةللرياضةفيتركيا ،وخلصت  بوجود فروق ذات داللة احصائية في
مستوىالعدالةتبعا(للجنس،مكانالعمل،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة).
بيّن  (2015)Kim &Andrewفي دراسة لمعرفة العالقة بين العدالة بكل مجاالتها والتوافق المهني ظهرت
بوجودعالقةبينالعدالةوالرضاوالتوافقالوظيفيلدىمدربيالكلياتالوطنيةفيالوالياتالمتحدةاالمريكية.
توصلتالعديد منالدراسات مثل (2015)Kim &Andrew،(2003)Shamsaink&Glimإلى أن العدالة
بكافةمجاالتهالهاأثرعلىالتوافقحولالعملالوظيفي.


13

 .8األداء الوظيفي:
عرّفبنرحمون()5071األداءالمهنيبأنه"جهدمنسقللقيامبمهامتتضمنتحويلالمدخالت إلىمخرجات
ذاتجودةتتفق معمهاراتالعاملينوقدراتهموخبراتهم بمساعدةالعواملالدافعة،وبيئةالعملالمالئمة على
القيامبهذاالجهدبدقة،وبأقصروقتممكن،وأقلتكلفة".
أثبتسلطان) )2004أن"للمديريناهتمامعمليبنتائجالتوافقالمهني  ،فماذايحدثحينمايكونالعاملون
راضين بوظائفهم؟ "حدد الباحث في مجال السلوك التنظيمي عددا من النتائج المحتملة للتوافق المهني مثل
االلتزام واألداء  الوظيفي والشعور باالنتماء للمؤسسة ،بما في ذلك آثاره على األداء والغياب ودوران العمل
واإلصابات.
استنتجت دراسة   )5002( Fairbrother& Warnبدراستها لبعض العوامل المتعلقة باألداء المهني(نوع
المعلومات،وضوحالدور)وأثرهاعلىالتوافقالمهنيلدىالمتدربينالبحريين،أنضغطالعملوسوءالتكيف
المهني تزامن مع عدم وضوح الدور لألداءالمطلوبمن المتدرب خالل العمل ،وهذه العوامل أثّرتسلبا على
التوافقالمهني.
بينمافيدراسة )2004) El-Kotإلىجانب (نوعالمعلوماتالمرتدة)أضافتالدراسةعامل ( ارتياحاألداء،
االستقاللية)منالعواملالمتعلقةباألداءالمهنيلدىالعاملينألدائهمالوظيفيفيبيئةالعملالمصرية،وتوصلت
النتائج إلىوجودتأثيراألداءالمهني  بالتوافقالمهنيوأشارتنتائجالدراسةإلىأهميةبعضالعواملالمتعلقة
باألداءالمهنيعلىالبعضاألخرفيالتأثيرعلىالتوافقالمهني .
فيدراسةحسيب))2011تمايجادعالقةارتباطيةبينالتوافقالمهنيومستوىاألداءالمهني.وقدتشابهتهذه
الدراسةمعالدراسةالحاليةبأنهاسوفتتناولمتغيراألداءالمهنيفيمقياسالتوافقالمهني.
توصلت العديد من الدراسات مثل  ، )2004) El-Kot ، )5002( Fairbrother& Warnدراسة حسيب
))2011أناألداءالمهنيعاملمؤثرومهمعلىالتوافقالمهني.

ت -الخصائص الديموغرافية( العوامل الشخصية):
هناكالعديدمنالعواملالشخصيةالتيتؤثرعلىمستوىالرضاالوظيفيللعاملينفيالمؤسسةوالتيترجعإلى
الشخص نفسه ،وتشمل المتغيرات التي يمكن تعريفها والحصول عليها ببساطة من سجالت األفراد مثل العمر
والجنسوالحالةاالجتماعيةومدةالخدمة.
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 .1الجنس:
أكد العطية ( )5002أنّهمن أكثر القضايا المثيرة للجدل فيما إذا كان مستوى أداء النساء هو في نفس مستوى
أداءالرجال،حيثتشيرالدراساتإلىأنهناكالقليلمناالختالفاتالفرديةبينالنساءوالرجالوالمؤثرةعلى
أداء العمل وعدم وجود اختالفات أساسية في إنتاجية العمل بين الرجال والنساء  ،وبنفس األسلوب فإنه ال توجد
دالئلتشيرإلىأنالجنسيؤثرعلىالرضاعنالعمل.
وفي دراسةمساعدة) )1999تح ّدثالباحثعنمتغير (الجنس)وأثره علىالتوافقالمهنيفأشارت النتائجإلى
عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةوفقالمتغيرالجنس.
بيّنتدراسةأبوالسكر ) (2000بعددراستهالمتغير(الجنس)ومدىتأثيرهعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفي
كل من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن ،فقد وجد الباحث بأن الجنس ال يؤثر في  مستوى التوافق
المهنيلدىالعاملين.
استنتجت دراسة   )2005 ) SrSiartSبدراستها للجنس وأثره على التوافق المهني بأنه لم يثبت دور للجنس
كمتغيرمتوسطفيإيجادأيبعدمنأبعادالتوافقالمهني.
أكدتدراسةأبورمضان)(2004بدراستهالتأثير(الجنس)علىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيجامعاتمحافظة
غزة،بوجوداختالففيمستوىالتوافقالمهنيطبقاللجنس.
فيدراسةحنونة) (2006التيدرستبعضالمتغيراتالديمغرافيةوهي(الجنس)علىالتوافقالمهني،فتوصلت
إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير الجنس .وأندراسة أبو
رمضان ) (2004قد توصلتبوجوداختالففيمستوىالتوافقالمهنيطبقا للجنس .بينماتوصلتالعديد من
الدراسات مثل دراسة مساعدة ) ، )1999دراسة أبو السكر)، (2000دراسة ، )2005 )tSSrSiarو دراسة
حنونة)(2006عدموجودفروقاتذاتداللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيتعزىإلىمتغيرالجنس.

 .2العمر:
أشارتدراسةالمهنأ ) (2001بدراستهالعاملالعمرومدىتأثيرهعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيالقطاع
الحكوميوالقطاعالخاصإلىوجودعالقةإيجابيةبينالعمروالتوافقالمهنيلصالحالعمراألكبر.
تابع العطية ( )5002أناغلب الدراسات  أشارت إلى وجود عالقة إيجابية بين العمر و التوافق المهني على
األقلحتىسنالستينسنة.
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فيما يتعلق بالعالقة بين العمر والتوافق المهني ،يالحظ أن أغلب الدراسات تخلط بين العاملين المختصين وغير
المختصين ،وحينما تم الفصل بين االثنين فإن التوافق يميل للتزايد باستمرار بين المهنيين مع تزايد العمر ،بينما
ينخفضبينغيرالمهنيينخاللفترةمنتصفالعمرثميزدادفيمابعد.
وأشارعبدالباقي()5001لوجودعالقةارتباطيةإيجابيةبينالسنودرجةالتوافقالمهنيفكلّمازادعمرالفرد،
كلّمازادتدرجةتوافقهالمهني،ويرىالبعضأنالسببفيذلكربمايكونفيأنطموحاتالموظففيبداية
عمره تكون مرتفعة ،وبالتالي ال يقابلها في أغلب الحاالت الحاجات التي يسبقها الواقع الفعلي للوظيفة ،ويتسبب
ذلكفيعدمالتوافقالمهني،ولكنمعتقدمالعمريصبحالفردأكثرواقعية،وتنخفضدرجةطموحاته،ويرضى
بالواقعالفعلي،ويترتبعلىذلكزيادةالتوافقالمهني.
ذكرت دراسة محيسن) (2004بدراستها لتأثير (العمر) على التوافق المهني لدى موظفي الغوث بقطاع غزة
بوجودفروقاتذاتداللةإحصائيةتعزىإلىمتغيرالعمرعلىالتوافقالمهني.
خلصت دراسة أبو رمضان ) (2004إلىعدم ظهور أي فروقذاتداللةإحصائية علىمستوىالتوافقالمهني
تعزىلمتغيرالعمر.
واستنتجت دراسة  (2006) Grantبدراستهالمتغير(العمر) وأثره علىالتوافقالمهنيلدىالعاملين فيشؤون
الطلبةفياتحادالكلياتالمتوسطةاألمريكيةأننسبةمنالعاملينغيرمتوافقينمهنياتبعاللعمر.
بدراسة حنونة )(2006تحدث الباحث عن (العمر) ومدى تأثيره على التوافق المهني لدى موظفي الجامعات
الفلسطينية توصلت الدراسة إلىوجودفروقذاتداللةإحصائية  بينمستوياتالتوافق المهني ومتغيرالعمر.
فقد تشابهت هذه الدراسة مع (دراسة محيسن )3334،بدراسة متغير العمر بتأثيره على التوافق المهني.
توصلت العديد من الدراسات مثل دراسة المهنأ) ، (2001دراسة محيسن( ،(2004دراسة، (2006) Grant
دراسةحنونة) (2006بوجود فروقات ذات داللة إحصائية حول التوافق المهني تعزى إلى متغير العمر.
بينماتوصلتدراسةأبورمضان( )5001إلىعدمظهور أي فروقذاتداللةإحصائية علىمستوىالتوافق
المهنيتعزىلمتغيرالعمر.

. .3الحالة االجتماعية:
نافشت دراسة أبو السكر )( (2000الحالة االجتماعية)ومدى تأثيرها على التوافق المهني لدى العاملين في كل
من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن ،فوجد الباحث بأن الحالة االجتماعية ال تؤثر في مستوى التوافق
المهني لدى العاملين.
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ذكر العطية( )5002أنهال توجد دراسات كافية حول تأثير الحالة االجتماعية على اإلنتاجية ،ولكن الدراسات
تشير باستمرار إلى أن العامل المتزوج لديه غيابات أقل ،معدل دوران أقل ،وأكثرتوافقمهني مقارنة بزمالئه
غيرالمتزوجين،حيثأنالزواجيؤديلتزايدالمسؤولياتممايجعلمناالستقرارفيالعملأكثرأهمية.
ذكرتدراسةمحيسن ) (2004بدراستهالتأثير(الحالةاالجتماعية)علىالتوافقالمهنيلدىموظفيوكالةالغوث
بقطاع غزة بوجود فروقات ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.
خلصت دراسة أبو رمضان) (2004بدراستها لتأثير الحالة االجتماعية على التوافق المهني لدى العاملين في
جامعات محافظـات غزة أن هناكاختالفلمستوىالتوافقالمهنيطبقاللحالةاالجتماعية.
توصلتالعديد منالدراسات مثلدراسةمحيسن) ، (2004دراسة أبو رمضان) (2004بوجودفروقاتذات
داللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيتعزىإلىمتغيرالحالةاالجتماعية.
بينماخلصتدراسةأبوالسكر()5000بأنالحالةاالجتماعيةالتؤثرفيمستوىالتوافقالمهنيلدىالعاملين.

 .4عدد االبناء:
أكدالعطية( )5002أنهمن بين القضايا التي يظهر أنها تؤدي لالختالفات بين الجنسين بشكل خاص حينما يكون
لدى العاملة أطفال في سن الدخول للمدرسة ،هو تفضيالت جداول العمل ،حيث  ّ
أن األمهات العامالت يفضّلن
العملالجزئيوجداولعملمرنة،وذلكللقيامبواجباتهنالعائلية.
في دراسة أبو رمضان)  (2004تحدثالباحثعنبعضالمتغيراتالديمغرافيةوهي(عدداالبناء) وأثرذلك
علىالتوافقالمهنيلدى العاملين في جامعات محافظة غزة .وقدأظهرتالنتائجأنهناكمستوىمتوسطمن
التوافق،كمـاأشارتنتائجالدراسةإلىأنأكثرعناصرالتوافقأهميةهيالشعوربـاألمنثماالستقرارالوظيفي
ثمالراتبالشهريثمظروفالعملثمالعالقةبينالرؤساءوالمرؤوسينوذلكطبقالمتغيرعدداألبناء.

 .5المؤهل العلمي:
بيّنتدراسةمساعدة ))1999عنددراستها(للمؤهلالعلمي)وأثرهعلىالتوافقالمهنيبوجود فروقذاتداللة
داللةإحصائيةللتوافقالمهنيتبعاللمؤهلالعلمي.
وفي دراسة أبو السكر( )3333تحدث الباحث عن (المؤهل العلمي) ومدى تأثيره على التوافق المهني لدى
العاملين في كل من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن ،وجد بأن المؤهل العلمـي ال يؤثر في مستوى
التوافق المهني لدى العاملين.
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استنتجعبدالباقي()5002من تأثيرالمؤهلالعلمي على التوافقالمهني  إلى أن الفرد األكثر تعلما يكون أقل
توافقا عن الفرد األقل تعلما ،ويرجع ذلك إلى أن طموحات الفرد األكثر تعلما تكون مرتفعة مقارنة بطموحات
الفرداألقلتعلما.
وأشار جرينبرجو بارون ( )5001بأن "المؤهلالعلمي هو التغير الدائم نسبيا في السلوك الناتج عن الخبرة،
وليسمنالمدهشأنترىأنهكلّمازاداهتمامالشركةبنشرالتعليمبينالعاملينكلّمازادتإنتاجيتهم".
خلصت دراسة أبو رمضان) (2004لدىالعاملينفي جامعات محافظة غزة بدراستها(للمؤهلالعلمي) وأثره
علىالتوافقالمهني،إلىعدمظهورأيفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالمؤهـلالعلمي.
توصلتدراسةمساعدة ) )1999بوجود فروقذاتداللةإحصائية للتوافقالمهنيتبعاللمؤهلالعلمي .بينما
توصلتالعديد منالدراسات مثلدراسة أبو السكر) ، (2000دراسة أبو رمضان) (2004إلىعدم ظهور أي
فروقذاتداللةإحصائيةللتوافقالمهنيتعزىلمتغيرالمؤهـلالعلمي.

 .6مدة الخدمة :
عرّفالعطية()5002مدةالخدمةبأنها"الفترةالزمنيةللبقاءفيعملمعين " وتشيرالدالئلإلىأنمدةالخدمة
للموظف تعتبر من العوامل األكثر ثباتا في توقع التوافقالمهني ،وكثير من الدراسات تناولت متغيرات العمل
مقارنة بالعمر.
أشارمحيسن()5001أننتائجبعضالدراساتقدأظهرتعدموجودداللةإحصائيةفيسنواتالخدمةوعالقته
بالتوافقالمهنيترجعإلىعددسنواتالخدمة،بينماأكدتدراساتأخرىالعكس،ولعلالدراساتالتيتوصلت
إلىوجودعالقةطرديةبينالتوافقالمهنيومتغيرسنواتالخدمةأرجعتذلكإلىأنالفردكلّماازدادتخبرته
أصبحأكثرتمكنافيعملهفأرجعتذلكإلىزيادةالمالمعزيادةسنواتالخدمة.
توصلت دراسةمساعدة) )1999بدراستها(لسنواتالخدمة) وأثرها علىالتوافقالمهنيإلىوجودفروقذات
داللةإحصائيةلسنواتالخدمة.
ذكرتدراسةمحيسن )  (2004بأنهناكفروقاتذاتداللةإحصائيةتعزىإلىمتغيرسنواتالخدمةعلى
التوافقالمهنيلدىالعاملينبوكالةالغوث.
تحدث أبو رمضان) (2004بدراسته(لسنواتالخدمة) وأثرذلكعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيجامعات
محافظـات غزة ،فلم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات التوافق المهني تعزى لمتغير سنوات
الخدمة.
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استنتج  (2006) Grantبدراسته(لسنواتالخدمة) وأثرهاعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينبقسمشؤونالطلبة
فياتحادالكلياتالمتوسطةاألمريكيةأننسبةمنالعاملينغيرمتوافقينمهنياتبعالسنواتالخدمة.
بدراسة حنونة ) (2006لدى موظفي الجامعات الفلسطينية ،تحدث الباحث عن (سنوات الخدمة) ومدى تأثيرها
علىالتوافقالمهني فتوصلتالدراسةإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهنيومتغير
سنواتالخدمة.
توصلتالعديدمنالدراساتمثلدراسةمساعدة)،)1999دراسةمحيسن)،(2004دراسةحنونة )، (2006
دراسة   (2006) Grantإلىفروقذاتداللةإحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهني تعزىلمتغيرسنوات
الخدمة .على عكس دراسة أبو رمضان)(2004التي لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات
التوافق المهني تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 .7الدرجة الوظيفية:
نافشت دراسةمساعدة( )7888بعضالمتغيراتوهي (طبيعةالعمل) وأثرهاعلىالتوافقالمهني .حيث توصل
الباحثإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةلمتغيرالفئةالوظيفيةعلىمستوىالتوافقالمهنيللعاملين.
تحدث أبو رمضان( )5001عن بعض المتغيرات (الدرجة الوظيفية) التي لهل أثر على التوافق المهني لدى
العاملينفيجامعاتمحافظـةغزة،أشارتالنتائجإلىعدمظهورأيفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغير
طبيعةالعملعلىالتوافقالمهني.
دراسةحنونة ( )5002نافشتبعضالمتغيرات(الفئةالوظيفية)ومدىتأثيرهاعلىالتوافقالمهنيلدىموظفي
الجامعات الفلسطينية فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين مستويات التوافق المهني
ومتغيرالفئةالوظيفية".
توصلتالعديدمنالدراساتمثلدراسةمساعدة(،)5002دراسةحنونة( )5001إلىوجودفروقذاتداللة
إحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهنيطبقالمتغيرالفئةالوظيفية.علىعكسدراسةأبورمضان()5001التي
خلصتإلىعدمظهورأيفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرطبيعةالعملعلىالتوافقالمهني.

 .8الراتب:
ناقشت دراسة مساعدة (  )2999بعض المتغيرات(الراتب) كمتغير تابع  وأثره على التوافق المهني .أشارت
النتائجإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيوفقاللراتبالشهريللعاملين،وقدتشابهت
هذهالدراسةمعالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق.
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بينت دراسة محيسن( )5001بدراستها لمتغير التابع وهو (الراتب) وتأثيره على التوافق المهني لدى موظفي
وكالةالغوثالعاملينفيوكالةالغوثبقطاعغزةعلى وجودفروقاتذاتداللةإحصائيةفي مستوىالتوافق
المهنيعلىالراتبالشهري.
في دراسة   )5002(Grantتحدثالباحث عن(الراتب) كمتغيرتابعوأثره على التوافقالمهنيلدىالعاملين
بقسمشؤونالطلبةفياتحادالكلياتالمتوسطةاألمريكية،وكانتالنتيجةأننسبة(%)5.5منموظفيأعضاء
اتحادالكلياتالمتوسطةاألمريكيةمتوافقينمهنياوالبقية يخطّطونعمليالتغييرمكانعملهمخاللالسنةالقادمة،
وأنالعواملالتيتتعلقبتغييرالعملومرتبطةبالراتبالشهري.
توصلتالعديدمنالدراساتمثلدراسة ، (2006) Grantدراسةمحيسن()5001بوجودفروقاتذاتداللة
إحصائيةفي.مستوىالتوافقالمهنيعلىالراتبالشهري.
بينما توصلت دراسة مساعدة ( )2999على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التوافق المهني وفقا
للراتبالشهريللعاملين .
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جدول رقم : 1العوامل المؤثرة على التوافق المهني
العامل المؤثر
عوامل شخصية

الدراسات السابقة التي تحدثت عن العامل
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسةمساعدة))1999
دراسة محيسن)(2004
دراسة حنونة )(2006
دراسة (2006) Grant
دراسة حنونة )(2006
دراسة محيسن)(2004
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسةالمهنأ )(2001
دراسة (2006) Grant
دراسة حنونة )(2006
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسةمساعدة))1999
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة حنونة )(2006
دراسة محيسن)(2004
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة(2005)Bezzina
دراسة(2006) Grant
دراسة حنونة )(2006
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة مساعدة )(1999
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة أبوالسكر)(2000

الجنس

العمر

المؤهلالعلمي

سنواتالخدمة

الدرجةالوظيفية
الحالةاالجتماعية
عدداالبناء
عوامل ذاتية(االنجاز)

دراسةأبورمضان)(2004
دراسة محيسن)(2004
دراسةأبورمضان)،(2004
دراسة الخاجة )(2003
دراسة الخاجة )(2003
دراسة )2004)El-Kot
دراسة(2005 )Bezzina

األمنوالرحةالنفسية
المشاركةفياتخاذالقرار
تحقيقالذات
عوامل اجتماعية
االتجاهنحوالعالقاتالعامة

دراسة الخاجة )(2003
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العالقاتاالنسانية
اتجاهاالدارةنحوالوظيفة
المستوىاالداري
االشرافالجيد
الثقةبينالرؤساءوالمرؤسين

دراسة الخاجة )(2003
دراسة الخاجة )(2003
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسة (2006) Grant
دراسة)2005(SrSiartS
دراسة الخاجة )(2003
دراسة )2004)El-Kot
دراسة(2006) Grant

العالقاتمعالزمالءوالمرؤسين
عوامل متعلقة بالبيئة

دراسة حنونة )(2006
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة الخاجة )(2003
دراسةمساعدة))1999
دراسة( 2005 ) Bezzina
دراسة(2006) Grant

مكانالعملوظروفه

االستقرار الوظيفي
دراسة محيسن)(2004
دراسةأبورمضان)(2004
دراسة الخاجة )(2003
دراسةمساعدة))1999

االستقرارالوظيفي
العدالة والمساواة

دراسة محيسن)(2004
(2003)Shamsaink&Glim
(2015)Kim &Andrew
(2014)Akyel et al

المساواةالعادلة
عوامل اقنصادية

دراسة محيسن)(2004
دراسةأبورمضان)(2004
دراسةالمهنأ )(2001
دراسة الخاجة )(2003
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسةمساعدة)( 1999
دراسة )2004)El-Kot
دراسة (2006) Grant
دراسة الخاجة )(2003
دراسة أبوالسكر)(2000
دراسةمساعدة)( 1999
دراسة )2004)El-Kot

الرتب(الدخلالشهري)

الحوافزوالترقيات
عوامل متعلقة بتوقعات الفرد وطموحاته
تطويرباستخدامالتقنيةالحديثة
الحصولعلىالتدريب

دراسةالمهنأ )(2001
دراسةعطاهللا()2009
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عوامل متعلقة باألداء المهني
األداءالوظيفي

دراسةحسيب((2011
دراسة )2004)El-Kot
نوعالمعلوماتالمرتدة
دراسة(2003 ) Fairbrother& Warn
دراسة )2004)El-Kot
االرتياحلالداءوعدمصعوبته
دراسة(2003 ) Fairbrother& Warn
وضوحالدور
المصدر:الدراساتالسابقة

اعتمدتالباحثةاألبعاداالكثرتناوالفيالدراساتالسابقةواألهممنناحيةأبعادللتوافقالمهنيكمتغيراتتابعة
هيثمانيةأبعادحيثحددت:
 البعداالقتصادي(الراتبوالحوافز).

 البعدالذاتي(االنجاز).
 البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين).
 ظروفوبيئةالعمل.
 االستقرارالمهني.
 توقعاتالفرد(مايطمحإليه).
 األداءالمهني.
 العدالةوالمساواة.

 .2الدراسة اإلستكشافية ( البحث النوعي):
تم تصميم استبيان استطالعي ذكر فيه مجموعة من العوامل المؤثرة والمستخلصة من الدراسات السابقة،
ويحتويأيضاعلىبعضاألسئلةالمفتوحة،تمتوجيهاالستبيانلعينةمنالعاملينمن كافةاألعماروالمؤهالت
العلمية وبسنواتخدمةوحاالتاجتماعيةواقتصاديةوفئاتوظيفيةمختلفةذكورا واناثا منجامعة حلب بلغ
عددها ()11عامل ،شرح فيه معنى التوافق المهني .وطلب من كل عامل( أن يضع اشارة بجانب العوامل
المذكورة و المؤثرة على توافقه المهني( ،وأن يجيب على بعض األسئلة المفتوحة وهي{متى يتحقق التوافق
المهنيلديك{(وقدمتبعضاألمثلةحوله)-و}ماالذييؤثرعلىتوافقكالمهنيفيحاللمتذكرفياالستبيان{.
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جاءتالنتائجعلىالنحوالتالي(األجر،الترقيات،عمليممل،العالقةمعالزمالء،يوجدالكثيرمنالصراع
فيالقسمالذيأعملبه،اجراءاتالعملكبيرةومملة،أناغيرقادرعلىاإلتصالبالمستوياتاإلداريةالعليا،
ساعاتالعملطويلة،وقتالعملغيرمناسب).
بعد التدقيق في اإلجابات وجدت الباحثة أن اإلجابات (األجر ،الترقيات)تندرج تحت العامل االقتصادي(الراتب
والحوافز) واإلجابات (عملي ممل  ،ساعات العمل طويلة  ،وقت العمل غير مناسب) تندرج تحت العامل
(ظروف العمل) واإلجابات (يوجد الكثير من الصراع  في القسم الذي أعمل ،أنا غير قادر على اإلتصال
بالمستوياتاإلداريةالعليا،العالقةمعالزمالء)تندرجتحتالعاملاالجتماعي(العالقةمعالزمالءوالرؤساء).

ماذا أضافت الدراسة الحالية للدراسات السابقة:
قامتالباحثةبمقاطعة العواملالمؤثرةعلىالتوفقالمهني المستخرجة منالدراسةاالستكشافية(المقابالت)مع
العواملالمستخرجةمنالدراساتالسابقةوذلكبإنشاءنموذجخاصبالمجتمعالمبحوث.
والجديد أيضا هو دراسة الفروق المعنوية في التوافق المهني التي تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس،العمـر،
الحالةاالجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،الراتب،الدرجـةالوظيفيـة)وهوموضوعغير
مبحوثفيدراساتسابقةعلىحدعلمالباحثةوهوفيقطاعجامعةحلب.

مشكلة وتساؤالت البحث
بعد قيام الباحثة باستعراض الدراسات السابقة وإجراء الدراسة االستكشافية استطاعت صياغة مشكلة البحث
بطرح االتساؤلين  :ماهي العوامل المؤثرة على التوافق المهني ومامستوى قياس تلك العوامل،ومامدىالفروق
المعنويةذاتالداللةاإلحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيتعزىللمتغيراتالديموغرافية.
ومنهلالجابةعنالتساؤالتالتالية:
-1هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة) بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالجنس؟
-2هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني(االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة) بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالعمر؟
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-3هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني(االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين،ظروفالعمل،االستقرارالمهني،توقعاتالفرد،األداءالمهني،العدالةوالمساواة)بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالحالةاالجتماعي؟
-4هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة) بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرعدداألبناء؟
-5هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة)  بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي؟
-6هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة)  بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرسنواتالخبرة؟
-7هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة)  بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالراتب؟
-8هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني (االقتصادي ،االنجاز ،العالقة مع
الرؤساءوالمرؤوسين ،ظروف العمل ،االستقرارالمهني ،توقعاتالفرد ،األداءالمهني ،العدالةوالمساواة) بين
استجاباتالعاملينفيجامعةحلبتعزىلمتغيرالدرجةالوظيفية.

فرضيات الدراسة
-1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالجنس.
-5توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالعمر.
-2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالحالةاالجتماعية.
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-1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرعدداألبناء.
-2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي.
-2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرسنواتالخدمة.
-1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالراتب.
-9توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزىلمتغيرالدرجةالوظيفية.

متغيرات الدراسة:
المتغيراتالمستقلةتشملعلى:
متغيرات(الجنس،العمـر،الحالةاالجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،الراتب،الدرجـة
الوظيفيـة).
والمتغيرالتابعهوالتوافقالمهنيبمستوياتهاألتية:
 البعداالقتصادي(الراتبوالحوافز).
 البعدالذاتي(االنجاز).
 البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين).
 ظروفوبيئةالعمل.
 االستقرارالمهني.
 توقعاتالفرد(مايطمحإليه).
 األداءالمهني.


العدالةوالمساواة.
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الشكل  : 1نموذج الدراسة المقترح




المتغير التابع التوافق المهني

البعدالذاتي(االنجاز)

الجنس

البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسينوالزمالء)

العمر

(البعداالقتصادي(الراتبوالحوافز)

الحالة االجتماعية
عدد االبناء
المؤهل العلمي

ظروفوبيئةالعمل

المتغيرات
المستقلة

االستقرارالمهني

سنوات الخدمة

توقعاتالفرد(مايطمحإليه)

الراتب

األداءالمهني

الدرجة الوظيفية

العدالةوالمساواة

المصدر :اعداد الباحثة

حدود البحث:
 الحد الموضوعي:
 يقتصرالبحثعنالعواملالمؤثرةعلىمقياسالتوافقالمهنيالمك ّونمنثمانيةأبعادوهيالبعدالذاتي
البعد االقتصادي -البعد االجتماعي -اإلنجاز -األداء المهني -االستقرارالوظيفي -العدالة والمساواة-ظروفالبيئة.
 الحدود المكانية :جامعةحلب.
 الحدود الزمانية :تمتطبيقأداةالدراسةفيالفترةبين15/12/2019- 30/12/2019
 الحدود البشرية :العاملينفيجامعةحلبباستثناء(الهيئةالتدريسيةوالفنيةوالمعيدون (.
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تصميم البحث:
منهج البحث:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي ،فهو المنهج المناسب الذي يقوم بتحليل العوامل المؤثرة على أبعاد
التوافقالمهنيلدىعينةمنالعاملينفيجامعةحلب وتفسيرهاوتوقعتأثيراتهاالمستقبليةومعرفةالقوانينالتي
تحكمهاوبياناآلراءالتيتطرححولهاوالعملياتالتيتتضمنهاوالوصولإلىاستنتاجيسهمفيتطويرالواقع
وتحسينه ويمكن من خالله اإلجابة عن أسئلة البحث دون تد ّخل الباحثة وفي ظل العينة المختارة عن طريق
استبيانخاصهوالتوافقالمهنيلدىعينةمنالعاملينفيجامعةحلب.
اذتهدفالدراسةإلى:
 تحليل العوامل المؤثرة على التوافق المهني والتعرف على أبعاد التوافق المهني التي تم اختيارها من
الدراساتالسابقةوالدراسةاالستكشافية لمعرفةدرجةالفروقالتيتعزىللمتغيراتالشخصية.
 تحليل يصف الواقع عن طريق جمع البيانات والمعلومات الالزمة ومن ثم تحليلها للوصول إلى استنتاجات
ولتحقيقهذاالهدفتمصياغةاالستبيانوقدتكونمنقسمين:
 قسم المتغيرات الشخصية (الجنس ،العمـر ،الحالة االجتماعية ،عدد األبناء ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة،الراتب،الدرجـةالوظيفيـة).
 وقسمالتوافقالمهنيالمكونمنعدةأبعاد:
 البعداالقتصادي(الراتبوالحوافز).
 البعدالذاتي(االنجاز).
 البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين).
 ظروفوبيئةالعمل.
 االستقرارالمهني.
 توقعاتالفرد(مايطمحإليه).
 األداءالمهني.
 العدالةوالمساواة.
وقداعتمدتالدراسةعلىمقياسليكرتالخماسي.
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مجتمع البحث:
ويتكونالمجتمعاألصليمن العاملينفيجامعةحلب منكافة الفئات باستثناء(الهيئةالتدريسيةوالفنية) حوالي
1200عامل.

عينة البحث
 حجم العينة:
تم اعتماد مقياس ) Krejcie & Morgan (1970لتحديد حجم العينة وحسب الجدول المعتمد  يكون عدد
مفرداتالعينة.587
 نوع العينة:
نظرا لكبر مجتمع البحث تم استخدم أسلوب المعاينة بدل من أسلوب الحصر الشامل باستخدام العينة
الغيرالعشوائية الميسرة.


سحب العينة:

تم سحب العينة عبر عدة طرق منها عبر وسائل التواصل االجتماعي كما تم توزيع االستبيان على عدد من
العاملينفيجامعةحلبأيضا.
وتماسترداد   797استمارةصالحة للتحليل اإلحصائي من االستمارات والكتلة الموزعة بسببإهمال اإلجابة
علىاالستبانةمنقبلبعضاألفرادواغفالاإلجابةعلىقسممناألسئلةفيعددمحدودمناالستبيانات.
تماستخدامبرنامج  IBM SPSS Statistics Ver. 22لتحليل ومعالجةالبيانات .

أداة البحث:
منأجلتحقيقأهدافالدراسةقامتالباحثةبتصميم أداةالدراسةبعدالرجوعللكتبوالدورياتوالمنشورات
الخاصةوالمتعلقةبالموضوعقيدالدراسةوالدراساتالسابقةثمعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينالذينقدموا
النصحوالتعديل.ومنهذهالدراساتالتياستفادتمنهاالباحثة:
-(2005) Bezzina - (2006) Grant - )2005) SrSiartSأبورمضان)-(2004الخاجة (-)5002
مساعدة) -(1999المهنأ(-)5007عطاهللا(-)5008محيسن(-)5001حسيب(.)5077

التيتشملالمجاالتالتالية:
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 البعداالقتصادي(الراتبوالحوافز).
 البعدالذاتي(االنجاز).
 البعداالجتماعي(العالقةمعالرؤساءوالمرؤوسين).
 ظروفوبيئةالعمل.
 االستقرارالمهني.
 توقعاتالفرد(مايطمحإليه).
 األداءالمهني.
 العدالةوالمساواة.

مصادر الدراسة (طرق جمع البيانات):
 أولية:
 بالبحثفيالجانبالميدانيبتوزيعاستبياناتلدراسةبعضمفرداتالبحثوحصروتجميعالمعلوماتالالزمة
فيموضوعالبحثومنثمتفريغهاوتحليلهاباستخدامبرنامج(.)SPSSواستخداماالختباراتاإلحصائيةبهدف
الوصوللدالالتذاتقيمةومؤشراتتدعمموضوعالدراسة.

 ثانوية :
بمراجعةالكتبوالدورياتوالمنشوراتالخاصةوالمتعلقةبالموضوعقيدالدراسة.
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مقاييس الدراسة:
جدول رقم : 2المقاييس المعتمدة في إعداد االستبانة
المتغير

المصدر

العبارة
توفر لي وظيفتي الشعور باإلنجاز والعمل المثمر.
أشعر أن عملي مؤشرا على كفاءتي.

البعد الذاتي (قيمة
االنجاز)

أشعر باألمان في هذه المهنة.
إن مهنتي مهنة سامية وذات قيمة عالية في المجتمع.
أشعر أن عملي يساهم في تحقيق ذاتي.

( 2005) Bezzina

(2006) Grant

أشعر أن مشاركتي ايجابية في تقدم ورقي المجتمع.
أرغب في االستمرار بهذه المهنة رغم المصاعب المختلفة.
يساعدني رئيسي المباشر في حل مواقف العمل الصعبة التي أواجهها.
التعليمات التي تصدر عن اإلدارة واضحة.
حرص اإلدارة على سماع مقترحات الموظفين.

البعد االجتماعي
(العالقة مع الرؤساء
والمرؤوسين)

رئيسي يفوضني التخاذ قرارات متعلقة بالعمل.
يعترف الرؤساء ويقدرون ما أقوم به من عمل.

)2005(Straiter
الخاجة() 2003

تربطني بزمالئي عالقة احترام وتقدير متبادل.
التعاون والعمل كفريق واحد في حل المشكالت أثناء العمل شيء متبادل بيني
وبين زمالئي.
أتبادل أنا وزمالئي في العمل الخبرات والمهارات الوظيفية.



تراعي اإلدارة النواحي اإلنسانية في العمل.
يتناسب راتبي مع طبيعة عملي والجهد الذي أبذله.
(2006) Grant

يوجد في عملي حوافز متنوعة مناسبة.

البعد
االقتصادي(الراتب
والحوافز)

يتناسب الراتب مع متطلبات المعيشة.

أبورمضان)(2004

الراتب مناسب مقارنة مع زمالئي في المهنة.
الراتب يتناسب مع أهمية العمل الذي أقوم به.
يتناسب راتبي مع الدرجة العلمية التي أعمل بها.
الراتب يشجع على القيام بالعمل بشكل أفضل.
ترقيتي في العمل متعلقة بالكفاءة واإلتقان.

مساعدة))1999
(2003) Venron



أوقات الراحة أثناء الدوام.

ظروف العمل

جميع متطلبات ومقومات ووسائل تقنية العمل الوظيفي متوفرة في مكتبي.
ظروف العمل المادية من حيث درجة الحرارة واالضاءة.
نظافة مكان العمل.
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أبورمضان)(2004

الدراسةاالستكشافية

ظروف األمن والسالمة.
يناسبني عدد ساعات الدوام الرسمي.
المرافق الصحية في مكان العمل.
توفر الشعور باالستقرار الوظيفي.
الشعور باالطمئنان الستمرارية العمل.

االستقرار الوظيفي

أبورمضان()1112

حجم مكافأة نهاية الخدمة.
النسبة المقتطعة من الراتب لالدخار.

مساعدة))1999

صندوق الضمان االجتماعي.
األمان المستقبلي في حالة التقاعد.
نظام االدخار المتبع بشكل عام.
الفرص متاحة للتدريب.
يهيئ العمل فرص لتطوير وسائل جديدة وأفضل ألداء العمل.
يتيح العمل فرص التعلم واكتساب خبرات جديدة في مجال العمل.

توقعات الفرد
(مايطمح له الفرد)

أتوقع الحصول على تدريب يتناسب مع طبيعة المهنة.
أتوقع الحصول على فرص تعليمية متطورة.

المهنأ)(2001
عطاهللا()2009

أتوقع التقدم في العمل بشكل جيد.
العمل يمحني المكانة االجتماعية الالئقة.
أتوقع مستقبال أفضل في عملي.
نظام العمل عادل.
يوجد عدالة في الحصول على الترقية.
يوجد عدالة في توزيع واجبات العمل بين العاملين.

العدالة والمساواة

محيسن)) 2004
(2015)Kim &Andrew
(2014)Akyel et al

يوجد عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت.
الموظفون يعاملوا بالمساواة.
طريقة تقويم األداء صحيحة وعادلة.
يوجد عدالة في توزيع الفرص التدريبية والتطويرية.
إتاحة الفرص في الوصول للمعلومات الخاصة بفرص التطور.
إن عملي يتالئم مع قدراتي وميولي.

األداء المهني

تشبع مهنتي فضولي العلمي وتوسع مداركي.
حسيب))2011

أحافظ على إتباع قواعد العمل بدقة.
ممارستي لوظيفتي تزيد من ثقتي بنفسي.
أرى أنني اكتسبت خبرة قيمة في مجال عملي.

المصدر:الدراساتالسابقة
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تماالعتمادعلىمقياسالمسافاتالمتساويةليكرتالخماسي:
موافق
4

موافق جدا
االستجابة
الدرجة
5
باالضافة إلى (المتغيرات المستقلة):

غير موافق
2

محايد
3

غير موافق أبدا
1

-1الجنس

أنثى
2

ذكر
1
-0العمر

 25سنة فأقل
1

26-35
2

 46سنة فأكثر
4

36-45
3

-3الحالة االجتماعية

متزوج
1

غير ذلك
3

أعزب
2

-4عدد األـبناء

اليوجد
1

1-3
2

6فما فوق
4

4-6
3

-5المؤهل العلمي

دكتورا

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم فما دون

1

2

3

4

5

-6سنوات الخبرة

5سنوات فأقل
1

11-15
3

6-10
2

 16سنة فأكثر
4

-7الراتب

أقل من21ألف
1

41-21ألف
2

 60-40ألف
3

81-61ألف
4

فوق81ألف
5

-8الدرجة الوظيفية

درجة1
1

درجة2
2

درجة3
3
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درجة4
4

درجة5
5

جمع البيانات وتحليلها
جمع البيانات:
استمرت الباحثة بجمعالبياناتلمدة ()72يوم للوصولللعددالمطلوببعد استبعاد   77استبيانة بعدالغربلة
األوليةلعدمدقةاالجوبةفيها.

الﻤعالﺠات اﻹﺤﺼاﺌﻴة:
لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج  SPSSاإلحـصائي  ،وتـم استخدام االختبارات
اإلحصائيةالتالية:
-2النسبالمئويةوالتكراراتتماستخدامهالتحليلالمتغيراتالشخصيةلعينةالدراسة.
-2اختبار Cronbach's Alphaألفاكرونباخلمعرفةاالتساقالداخليلعباراتكلمتغيرعلىحدى..
- 3اختبار كولومجروف -سمرنوف ( (1-Sample Kolmogorov-Smirnov))Sample K-S-2لمعرفة
نوعالبياناتهلتتبعالتوزيعالطبيعيأمال.
-4اختبار  One sample t testالختبارمتوسطعينةواحدة(تحليلفقراتأبعادالتوافقالمهني).
-5اختبار  Independent samples t testالختبار الفروقبينمتوسطاتعينتينمستقلتينحولأبعادالتوافق
المهنيطبقا لمتغيرالجنس.
-6اختبارشفيه) (scheffeلمعرفةمصدرالفروق المتعددةحول (قيمةاإلنجاز طبقا لمتغيرسنواتالخدمة)
و(األداءمهنيطبقالمتغيرالمؤهلالعلمي)و(الراتبوالحوافزطبقالمتغيرعدداالبناء).
 -7اختبار  One Way Anoveللفروق بين متوسطات العينات المستقلة لدراسة الفروق بين متوسطات
استجاباتأفرادعينة الدراسةحولأبعادالتوافق المهنيلدىالعاملينتبعا للمتغيراتالديمغرافية(العمـر،الحالة
االجتماعية،عدداألبناء،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،الراتب،الدرجـةالوظيفيـة).
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ﺼدق وﺜﺒات االﺴﺘﺒﻴان:
صدق أداة البحث
 حيثتماالعتمادعلىمقاييسمعتمدةموثوقةمندراساتسابقةمتعلقةبالتوافقالمهني.
االتساق الداخلي للمقاييسReliability:
وقد أجرت الباحثة اختبار الثبات على العينة نفسها بطـريقة معامل ألفا كرونباخ .تم فحص الثبات
الداخلي( (Reliabilityباستخدام اختبار  Cronbach's Alphaلكلبعدمنأبعادمقياسالتوافقالمهنيعلى
حدهوكانتالنتائج:

مقياسالبعدالذاتي
مقياسالبعداالجتماعي
مقياسالبعداالقتصادي
مقياسظروفالعمل
مقياساالستقرارالوظيفي
مقياستوقعات الفرد
مقياسالعدالة والمساواة
مقياساألداءالمهني

جدول رقم Reliability Statistics :3
Cronbach's Alpha
N of Items
0.8318
7
0.8858
9
0.9038
8
0.8354
7
0.8215
7
0.9143
8
0.9318
8
0.8269
5
المصدر:نتائج تحليل البيانات

أظهرت النتائج كما موضح بالجدول رقم ( : )3عبارات كل مقياس من مقاييس التوافق المهني تحقق شرط
االتساقالداخليحيثقيمة Cronbach's Alphaهيأكبرمنالقيمةالمقبولة.20%
إن معامالت الثبات مرتفعة لمحاوراالستبانة وقدبلغتقيمةمعاملالثباتلجميعالفقرات  ، 0.9168وهذا يدل
علي أن االستبانةتتمتعبدرجةعاليةمنالثباتوبناءعلىالموثوقيةالعاليةلمعاملالثباتبكلالمقاييسقامت
الباحثةبتقسيمالمتغيراتإلىمحاورالختبارالفرضيات.
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تحليل البيانات:
أوال ً :اختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروف -سمرنوف ) (1- Sample- K-S
يستخدماختباركولمجروف-سمرنوفلمعرفةهلالبياناتتتبعالتوزيعالطبيعـيأمال،وهواختبارضروري
فيحالةاختبارالفرضياتألنمعظماالختباراتالمعلميةتـشترطأنيكونتوزيعالبياناتطبيعيا.

جدول رقم :4اختبار التوزيع الطبيعي)(1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد الفقرات

قﻴﻤة Z

ﻤﺴﺘوى
الداللة

األول

مقياس البعد الذاتي(قيمة االنجاز)

2

0.192

0.259

الﺜاﻨي

مقياس البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء والمرؤوسين)

3

7.729

0.722

الﺜالث

مقياس البعد االقتصادي(الراتب والحوافز)

2

0.190

0.129

الراﺒع

مقياس ظروف العمل

2

7.079

0.529

الﺨاﻤس

مقياس االستقرار الوظيفي

2

7.792

0.029

الﺴادس

مقياس توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)

2

7.072

0.522

الﺴاﺒع

مقياس العدالة والمساواة

2

0.122

0.219

الﺜاﻤن

مقياس األداء المهني

5

7.722

0.759

53

12183

22122

عﻨوان المقياس

المقياس

ﺠﻤﻴع الفقرات

ويوضحالجدولرقم()1نتائجاالختبارحيثأنقيمةمستوىالداللةلكلقسماكبـرمـن1.11وهذايدلعلىأن
البياناتتتبعالتوزيعالطبيعيويجـباسـتخداماالختباراتالمعلمية.
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مواصفات افراد العينة :
جدول رقم :5توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات
الجنس

Frequency

Percent

ذكر
أنثى

84
97

46.4
53.6

العمر

Frequency

Percent

دون 25
35-25

28
91
42
20

15.5
50.3
23.2
11

الحالة االجتماعية
متزوج
أعزب

Frequency

Percent

131
39
11

72.4
21.5
6.1

عدد األبناء

Frequency

Percent

اليوجد
3-1
6-4
فوق6

34
4
57
49

18.8
22.7
31.5
27.1

المؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستير

Frequency

Percent

دبلومعالي
بكالوريوس
دونالبكالوريوس

4
14
11
77
75

2.2
7.7
6.1
42.5
41.4

سنوات الخدمة

Frequency

Percent

دون5
10-6
16-11
16فوق

86
49
27
19

47.5
27.1
14.9
10.5

الراتب

Frequency

Percent

دون20
40-20
60-40
80-60
فوق80

40
66
42
21
12

22.1
36.5
23.2
11.6
6.6

الدرجة الوظيفية

Frequency

Percent

درجة7
درجة5
درجة2
درجة1
1
درجة2

66
42
40
12
21

36.5
23.2
22.1
6.6
11.6

45-36
فوق45

غيرذلك

1بفرضياتالبحثتوجبدراسةكلفئةمنفئاتالمتغيراتعلىحدىلمعرفةمصدرالفروقاالحصائيةعندتواجدهافيأبعاد
التوافقالمهنيوفقاللمتغيراتالديموغرافية.
37

المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات

يتبين من الجدول السابق ما يلي:
 .7بالنسبةلمتغيرالجنسعدداإلناثالمجيبينعلىاالستبانةيفوقعددالذكور.
تعتبرالعينةالمدروسةشابةنسبيا حيثشكلتالفئةالعمرية()22-52الجزءاألكبرمنالعينة20.2
%معوجودنسبة%52.5منعمر(،)12-22فيمالمتتجاوزنسبةفئة(دون)52أكثرمن%72.2
منالعينة.و%77.0منعينةالدراسةبلغتأعمارهم12سنةفأكثر.
 .5يبين جدول رقم  12أن %15.1من عينة الدراسة متزوجين و %57.2من عينة الدراسة أعزب
و %2.7منعينةالدراسةغيرذلك.
 .2يتبين من الجدول نفسه أن  %79.9من عينة الدراسة اليوجد لديهم أسرو %55.1من عينة الدراسة
تراوحعدداألفرادفيأسرهمبين2-7فرد،و%27.2منعينةالدراسةتراوحعدداألفرادفيأسرهم
بين2-1أفراد،و%51.7منعينةالدراسةبلغعدداألفرادفيأسرهم2أفرادفاكثر.
 .1يبينالجدولرقم 12أن %5.5منعينةالدراسةمنحملة الدكتوراه ،و%1.1منعينةالدراسةمن
حملةالماجستير،و%2.7منعينةالدراسةمنحملةالدبلومالعالي ،و%15.2منعينةالدراسة من
حملةالبكالوريوس،و%17.7منعينةالدراسةمؤهلهمالعلميدونالبكالوريوس.
 .2يبينالجدولأن%11.2منعينةالدراسةلديهم2سنواتفأقل،و%51.7منعينةالدراسةتراوحت
سنواتالخدمةلديهممن 70-2سنواتو%71.8منعينةالدراسةتراوحتسنواتالخدمة لديهممن
72-77سنة،و%70.2منعينةالدراسةبلغتسنواتالخدمةلديهم72سنةفأكثر.
 .2يبينالجدولأن %55.7منعينةالدراسة بلغترواتبهمدون50ألف ،و/%22.2منعينةالدراسة
تراوحت رواتبهم ()10-50ألف ،و%52.5من عينة الدراسة تراوحت رواتبهم من()20-10ألف ،
و %77.2من عينة الدراسة تراوحت رواتبهم ( )90-20الف  ،و %2.2من عينة الدراسة بلغت
رواتبهمفوق90ألف.
.2

يبين الجدول أن %22.2من عينة الدراسة درجة وظيفتهم أولى ،و%52.5من عينة الدراسة درجة
وظيفتهم ثانية ،و%55.7من عينة الدراسة درجة وظيفتهم ثالثة  ،و%2.2من عينة الدراسة درجة
وظيفتهمرابعة،و%77.2منعينةالدراسةدرجةوظيفتهمخامسة.
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ثانيا  :تحليل فقرات الدراسة:
تم استخدام اختبار  Tللعينـة الواحـدة (  ( One  Sample  T testلتحليـل فقـرات االستبانة ،وتكون الفقرة
إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي " "2.99عند درجة حرية " "281ومـستوى داللة" "0.02أو مستوى الداللة اقل من  1.11والوزن
النسبي اكبر من  ،% 61وتكونالفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t
المحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ""2.99-عند درجة حرية " "281ومستوى داللـة
"("1.11أو مستوى المعنوية اقل من  1.11والوزن النسبي أقل من  ،) % 61وتكون آراﺀ العينة فـي الفقرة
التعنيأيداللةجوهريةإذاكانمستوىالداللةلهااكبرمن.1.11

جدول رقم  :6تحليل فقرات أبعاد الدراسة

م
1
2
3
4
5
6
7
8

البعد
البعد الذاتي (قيمة االنجاز)
البعد االجتماعي (العالقة مع الرؤساء
والمرؤوسين)
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز)
ظروف العمل
االستقرار الوظيفي
توقعات الفرد (مايطمح له الفرد)
العدالة والمساواة
األداء المهني

Mean
الحسابي
المتوسط

Std.
Deviation
المعياري
االنحراف

Relative
weight
النسبي الوزن

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

4.37

0.462

87.49

39.834

0.000

3.53

0.752

70.65

9.526

0.000

2.39
3.71
2.72
3.47
2.84

0.815
0.562
0.771
0.854
0.874

47.77
74.27
54.37
69.32
56.79

- 10.072
17.061
-4.913
7.347
-2.468

0.000
0.000
0.000
0.00
0.015

80.36
0.577
4.02
المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات

21.318

0.000

قيمةtالجدوليةعندمستوىداللة""1.11ودرجةحرية""281تساوي2.99

تماستخداماختبارtللعينةالواحدةوإيجادالوزنالنسبيلكلبعدمنأبعادالتوافقالمهني،والنتائجبينتأن:
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 )7آراﺀ أفراد العينة في جميع فقرات (قيمةاالنجاز) ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل منها أكبر من ""61%
ومستوى المعنوية أقل مـن " ،"1.11بمعنى أن أفراد العينة متوافقون مع جميع فقرات البعد الذاتي (قيمة
اإلنجاز).
وبصفة عامة يتبين من الجدول رقم (  )2أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات (قيمة اإلنجاز)" "2..9
واالنحرافالمعياري"،"1.261والوزنالنسبييساوي" "89.29%وهيأكبرمنالـوزنالنسبيالمحايد
"" 61%وقيمة  tالمحسوبة تساوي "" .9.8.2وهـي أكبـر مـن قيمـة  tالجدولية والتي تساوي" ،"2.99و
مستوىالداللةتساوي""11.1وهياقلمن""1.11ممـايدلعلىتوافقالعاملين مهنيافيالجامعةحولقيمة
اإلنجازالمقدممنقبلهم.
اذ أن الوظيفة توفّر للعامل الشعور باإلنجاز والعمل المثمر ،ويشعر بأن عمله مؤشر على كفاءته ،ويشعر
باألمان ،وأنمهنتهسامية وذات قيمة عالية في المجتمع ،ولديهشعوربأنعملهيساهم في اشباعحاجاتهوتلبية
رغباتهو تحقيق ذاته  ،ويشعرأن مشاركتهايجابية في تقدم ورقي المجتمع ،ولديهرغبةفي االستمرار بهذه
المهنة رغم المصاعب المختلفة.

 )5آراﺀ أفراد العينة في جميع فقرات )البعداالجتماعي( ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل منها أكبر من""61%
ومستوىالمعنويةأقـل"،"1.11بمعنىأنأفرادالعينةمتوافقونمعجميعفقراتذلكالبعداالجتماعي.
وبصفةعامةيتبينمنالجدول()13أنالمتوسطالحسابيلجميعفقراتالبعداالجتماعي""..1.واالنحـراف
المعياري"،"1.911والوزنالنسبييساوي""91.61%وهيأكبرمنالـوزنالنـسبيالمحايد""61%
وقيمة  tالمحسوبة تساوي " "9.116وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي" ،"2.99و مستوى الداللة
تساوي""11.1وهيأقلمن""1.11ممايدلعلىأنهناكتوافقمهنيمنقبلالعاملينحولعالقةالرؤساﺀ
بالمرؤوسين.
أي أن هناك مساعدة من قبل الرئيس المباشر في حل مواقف العمل الصعبة التي تواجﻪ العاملين في الجامعة
نوعا ما ،أيضا يقوم بتفويض العاملين التخاذ قرارات متعلقة بالعمل في بعض األحيان ،وأحيانا أخرى يق ّدر
رئيس العمل ما يقوم بﻪ العامل من أعمال ،وأيضا التعليمات التي تصدر عن اإلدارة واضحة،وهي حريصة في
بعض األوقات على سماع مقترحات الموظفين ،وهناك عالقة احترام وتقدير متبادل بين الزمالء ويعملون
بالتعاون والعمل كفريق واحد في حل المشكالت أثناء العمل ،ويتبادلون الخبرات والمهارات الوظيفية ،وأن
اإلدارة تراعي النواحي اإلنسانية في العمل.
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 ).آراﺀ أفراد العينة في جميع فقرات (البعد االقتصادي( سلبية حيث أن الوزن النسبي لكل منها أقل من""61%
ومستوى المعنوية أقل من"  ، "1.11بمعنى أن أفراد العينة غيرمتوافقينمع جميعفقرات(البعد االقتصادي(
مما يدل على أن الجامعة ال تراعي الظروف االقتـصادية التي تمر بها األزمةاالقتصادية والبد إلدارةالجامعة
منإعادةتقيمسلمالرواتبالمعمولبه.
وبصفة عامة يتبين منالجدول( )2أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد االقتصادي" " 1..9واالنحـراف
المعياري"،"1.821والوزنالنسبييساوي""29.99%وهيأقلمنالوزنالنسبيالمحايد""61%وقيمةt
المحسوبة تساوي"" -21.191وهي أقل من قيمـة  tالجدوليـة والتي تساوي" "2.99و مستوى الداللة
تساوي'' "1.11والتـي وهي أقل من "" 1.11مما يـدل علـى أنالعاملين غير متوافقينحول الرواتب والحوافز
المقدّمةلهم.
يعود ذلك إلى أن الراتب  منخفض   بسبب الثبات النسبي في الرواتب التي يحصلون عليها وعدم تناسبها مع
المتغيراتاالقتصاديةوالزيادةفيتكاليفالمعيشةاذأنهاليشجععلىالقيامبالعملبشكلأفضلواليعطيأهمية
للعملالذييقومبهالعامل،و اليتناسب مع طبيعة العمل والجهد الذي يبذلهالعاملاذيتمتكليفالعاملينبالعمل
أكثرمنالمطلوبمنهم وغيرمتالئممعالدرجةالعلمية وذلكبسببقلةالعاملينوبالتاليجهدأكثردونمقابل
منالراتب ،وانخفاضفيالحوافزالماليةوأيضاالتتوفرالحوافزالمادية التيتعينالعاملوالحوافزالمعنوية
منثناءوشكرالتيتدفعالعاملللمثابرةفيالعمل،وأيضاالترقياتغيرمرتبطة بكفاءةواتقانالعاملوبالمقارنة
مع زمالءالعامل في بيئاتمهنيةأخرىالذينيتقاضونرواتبوحوافزأكثر.
 )1آراﺀ أفراد العينة في جميع فقرات عامل (ظروفالعمل) إيجابية  حيث أن الوزن النسبي لكل منها أكبر من
""61%ومستوىالمعنويةأقـل""1.11ممايدلعلىأنظروفالعملفيالجامعةجيدة.
وبصفة عامة يتبين من الجدول (  )2أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات ظروف العمل""..92واالنحـراف
المعياري" ،"1.161و الوزن النسبي يساوي"  "92.19%وهي أكبر منالوزن النسبي المحايد " " 61%
وقيمة tالمحسوبة تساوي"" 17.061وهي أكبر مـن قيمـة  tالجدوليـة والتـي تساوي" ،"2.99و مستوى الداللة
تساوي""11.1وهيأقلمن""1.11ممايدلعلـىأنأفـرادعينةالدراسةمتوافقونمهنياحولظروفالعمل
فيالجامعةبنسبة""92.19%
أي أن العاملين متوافقون حول األمن وظروف السالمة ،ونظافة مكان العمل والمرافق الصحية ،ومن حيث
ظروفالعملالماديةفجميعهاجيدة،كماأنعددساعاتالدوامالرسميمناسبةمعأوقاتالراحـةأثنـاﺀالـدوام،
ومقوماتومتطلباتجميع وسائلتقنيةالعملالوظيفيمتوفرةفيمكانالعمل.
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 )1آراﺀ أفراد العينة منخالل مقياس (االستقرارالوظيفي) في الشعور باالطمئنان الستمرارية العمل كانت ايجابيـة
 ،و كانتآراﺀ أفراد العينة في الفقرات األخرى سلبية حيث أن الوزن النسبي لها أقل من ""61%ومستوى
المعنويةأقلمن"."1.11
وبصفة عامة يتبين من الجدول ( )72أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستقرار الوظيفي ""1.91
واالنحـرافالمعياري"،"1.992والوزنالنسبييساوي""12..9%وهيأقلمـنالـوزنالنـسبيالمحايد
"" 61%وقيمة  tالمحسوبة تساوي " "-2.92.وهي أقل من قيمة  tالجدولية والتي وهي تساوي" "2.99و
مستوى الداللة تساوي"  "11.1أقل من " "1.11مما يدل على أن نسبة توافق أفراد العينة حول االستقرار
الوظيفيمنخفض،أيعـدمتوافقالعاملينمعاالستقرارالوظيفيفيالجامعة.
ويعود ذلك إلى شعور العامل بالقلق حول نظام االدخار المتّبع فهو قسري وغيرطوعي  ،و أنه غير مرتبط
بمستوى غالء المعيشة اذ أنه التوجد استثمارات لمدخراته .وأيضا انخفاض في حجم المكافاة نهاية الخدمة
وشعوربعدماألمانحولالنسبةالمقتطعةفيحالالتقاعدوعدمشمولهبالضماناتالصحية.
 )2آراﺀ أفراد العينة في جميع فقـرات )توقعاتالفرد) إيجابية حيث أن الوزن النسبي لكل منها أكبر من ""61%
ومستوىالمعنويةأقـلمـن"."1.11
وبصفة عامة يتبين منالجدول(  )2أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات )توقعاتالفرد)" "..29واالنحراف
المعياري""1.812والوزنالنسبييساوي" "69..1%وهيأكبرمنالـوزنالنـسبيالمحايد""61%وقيمة
 tالمحسوبة تساوي  " " 7.347وهي أقل من قيمة  tالجدولية والتي تساوي""2.99و مستوى الداللة تساوي
""1.11وهيأقلمن""1.11ممايدل علىالتوافقالمهنيللعاملينحولتوقعاتهمتجاهالجامعة.
فالعمل يمنح العاملين المكانة االجتماعية الالئقة  ،اذيتوقعون التقدم في العمل بشكل جيد ،وأن العمل سوف يتيح
لهم فرص التعلم واكتساب خبرات جديدة في مجال العمل ،ويتوقعون مستقبال أفضل فيعملهم  بالحصول على
تدريب يتناسب مع طبيعة مهنة العمل ،معاإلتاحةلهملفرص تطوير وسائل جديدة وأفضل ألداء العمل ،وأن
هناكالفرصالمتاحة للتدريب.
 )1آراﺀ أفراد العينة منخاللمقياس (العدالةوالمساواة)فـي توزيع واجبات العمل بينالعاملين كانتإيجابية ،و
كانتآراﺀأفرادالعينةفيالفقرات االخرىسلبية.
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يتبين منالجدول()2أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات )العدالةوالمساواة( " "1.82واالنحـراف المعياري"
 ، "1.892و الوزن النسبي يساوي " "16.99%وهي أقل مـن الـوزن النـسبي المحايد "" 61%وقيمة t
المحسوبة تساوي  " "-1.268وهي أقل من قيمة  tالجدولية والتي تساوي" ،"2.99و مستوى الداللة تساوي
"  "11.1وهي أقل من " "1.11مما يدل على عـدم توافق العاملين حول العدالة والمساواة في الجامعة فيما
يتعلقبنظامالحوافزوالترقياتوتوزيعالفرصالتدريبيةوغيرها.
فالموظفون ال يعاملوا بالمساواة اذ يوجدانحيازوعدمالتقيدبمعاييرموضوعيةحول الحصول على الترقية
والحوافز والمكافآت والفرص التدريبيةو في توزيع الفرص التدريبية والتطويرية ،وأن النظام اإلداري والمالي
غيرعادلمنتوضيحالمهاموالواجباتوحقوقكلموظـف.
والنقد المباشر  للمرؤوسين  عند حدوث أخطاﺀ منهم ،و عدم إعطاء اإلدارة الفرصة في المشاركة في صنع

القـرار مـن أجل أن يكونوا حريصين علي إنجاز العمل مما يزيـد مـن اهتمـامهم بـه  ،وعدماالطالع و إتاحة
الفرص في الوصول للمعلومات الخاصة بفرص التطور ،وتدريب الموظفين على ما يستجد من

أنظمة

وتعليمات،والتفرقـةبينهم.


 )9آراﺀ أفراد العينة في جميع فقـرات )األداءالمهني) إيجابية حيث أن الوزن النسبي لكل منها أكبر من ""61%
ومستوىالمعنويةأقـلمـن ""1.11بمعنىأنأفرادالعينةلديهمتوافقمهنيحولاألداءالمهني.
وبصفة عامة يتبين منالجدول( )2أن المتوسط الحـسابي لجميـع فقـرات ) األداءالمهني)"" 2.11واالنحراف
المعياري " ، "1.199و الوزن النسبي يساوي " "81..6%وهي أكبر مـن الـوزن النسبي المحايد "" 61%
وقيمة  tالمحسوبة تساوي " "12..28وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي" ،"2.99و مستوى الداللة
تساوي""11.1وهيأقلمن""1.11ممايدلعلىتوافقالعاملينحولاألداءالمهني.
وهذا يدل علىأنالعاملينلديهم خبرة قيمة في مجال عملهم  ،و ممارستهم لوظيفتهم تزيد من ثقتهم بانفسهم،
وعملهم يتالئم مع قدراتهم وميولهم ،وتشبع مهنتهمفضولهم العلمي وتوسع مداركهم ،ويقومون باتباع قواعد
العملبدقة .وأنهم متوافقون مع متطلبات العمل من (طبيعة العمل ،والمحتوى الوظيفي ،والمهارت المطلوبة).
وذلك بسبب الوقوف على تقييم صحيح لمجهودات العاملين لألداء في الجامعة،وإلى ماتوليﻪ من اهتمام لألداء
المهني الجيد.
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ثالثا  :اختبار فرضيات الدراسة:
يتمثلاختبارفرضياتالدراسةفيمايلي:
نجريتحليلاختبارtللعيناتالمستقلةالكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهني
بيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلبحسبمتغيرالجنس:
 .1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير الجنس.

جدول رقم : 7نتائج تحليل اختبار tللعينات المستقلة حسب متغير الجنس
البعد
ظروف العمل
االستقرار الوظيفي
البعد االجتماعي(العالقة مع
الرؤساء والمرؤوسين)
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز)
توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)
البعد الذاتي(قيمة االنجاز)
العدالة والمساواة
األداء المهني

الجنس

حجم العينة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

84
97
84
97
84
97

المتوسط
الحسابي
3.784
3.652
2.829
2.623
3.563
3.506

االنحراف
المعياري
0.554
0.566
0.826
0.710
0.742
0.763

0.914
2.530
83
ذكر
0.702
2.267
97
أنثى
0.904
3.482
84
ذكر
0.812
3.452
97
أنثى
0.446
4.412
84
ذكر
0.476
4.341
95
أنثى
0.944
2.923
84
ذكر
0.807
2.767
97
أنثى
0.539
4.129
60
ذكر
0.593
3.940
86
أنثى
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قيمة
()t

مستوى
الداللة

1.573

0.118

1.803

0.073

0.503

0.616

2.182

0.030

0.234

0.815

1.028

0.306

1.199

0.232

1.966

0.051

قيمةtالجدوليةعنددرجةحرية718ومستوىداللة0.02تساوي7.81

تبينالنتائجفيالجدول رقم ( )1أن قيم ) (tالمحسوبة لكل من األبعاد (ظروفالعملواالستقرارالوظيفي
والرؤساء والمرؤوسين وتوقعات الفرد وقيمة االنجاز والعدالة واألداء المهني ) تراوحت مابين 0.234
و 1.966وهذه القيمغير دالة احصائياعندمستوىداللة " "a=0.05حيثكانتمستوىالداللةلتلكاألبعاد
أكبرمن0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن(ظروفالعملواالستقرارالوظيفي
والرؤساء والمرؤوسين وتوقعات الفرد وقيمة اإلنجازوالعدالة واألداء المهني ) يعزى لمتغير الجنسعند
مستوىداللة.0.02

1

فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهأنقيمةمستوىالداللةللبعد(الرواتبوالحوافز)تساوي 0.030
وهي أصغر من " "a=0.05وهذا يدل على وجود فروق جوهرية حول (بعد الرواتب والحوافز) يعزى
لمتغيرالجنسعندمستوىداللة.1.11
من الجدول رقم ()1يتبين أن الفروق لصالح الذكور .ويمكن تفسير وجود هذه الفروق إذكانتنسبةاإلناث
منعينةالدراسةأكبرمننسبةالذكوركماأننسبةكبيرةمنعينةالدراسةكانوامتزوجينولديهمأوالد،و
بسبب سوء األوضاع الحالية والتزام الذكوربالخدمة العسكرية وبعضهمقدهاجرإلى خارج البالد أصبحت
األنثىهيالتيتتحملالمسؤوليةاالقتصاديةوالنفقةالكاملةعنهاوعنأسرتهابالمقابلالغالءالمعيشي.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة مساعدة ) )1999على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مستويات
التوافقالمهني (االقتصادية واالستقرارالوظيفيوالبيئية) لمتغيرالجنس .ودراسةأبو السكر) (2000على
عدموجودفروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهني(االقتصاديةواالجتماعية)لمتغيرالجنس،
ولكندوناستثناءالبعداالقتصادي.ودراسة)2005)SrSiartSعلىعدموجودفروقذاتداللةاحصائية
بين مستويات التوافق المهني (االجتماعية) لمتغيرالجنس،بينما تختلف النتيجة مع دراسة أبو رمضان
) (2004علىوجودفروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهني (الذاتيةوالبيئيةواالقتصادية
واالستقرارالوظيفي)لمتغيرالجنس.
فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي) للفروق بـين متوسـطات العينات
المستقلة(الكتشاف مدى الفروق االحصائية حول أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في
جامعةحلبوفقالمتغيرالعمر:
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 .2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير العمر.
جدول  8رقم:نتائج تحليل التباين األحادي(  )One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير العمر
البعد

مصدر التباين

بين المجموعات
ظروف العمل
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
االستقرار الوظيفي
داخل المجموعات
المجموع
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء بين المجموعات
داخل المجموعات
والمرؤوسين)
المجموع
بين المجموعات
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
البعد الذاتي(قيمة االنجاز)
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
العدالة والمساواة
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
األداء المهني
المجموع

مجموع
المربعات
0.1821
22.7190
22.8111
7.0528
702.8029
702.8252
7.5208
700.1211
707.1092
1.0182
771.1227
779.9021
7.7102
720.0772
727.7257
0.8150
22.8229
21.8228
0.8225
722.2002
721.2229
7.2282
12.2027
19.5259

درجة
الحرية
2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
712
718
2
711
790
2
712
719
2
711
790
2
715
712

قيمة "
"F

مستوى
الداللة

متوسط
المربعات
0.522
0.271

0.921

0.112

0.215
0.289

0.215

0.221

0.171
0.229

0.122

0.222

7.220
0.225

5.010

0.702

0.290
0.122

0.279

0.217

0.251
0.577

7.221

0.501

0.275
0.115

0.101

0.120

0.222
0.259

7.292

0.712

المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات
قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(177،3ومستوىداللة0.05تساوي2.66

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير العمر .تبين النتائجفيالجدول رقم ( )9أن قيم) (Fالمحسوبة لكل األبعاد تراوحت مابين 0.518
و 2.070وهذه القيم غير دالة احصائيا عندمستوىداللة " "a=0.05حيثأن مستوى الداللة لكل بعد أكبر
من 0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفي كل من (ظروف العمل ،االستقرار الـوظيفي،
الرؤساﺀ والمرؤوسين ،الراتب والحوافز ،توقعات الفرد ،قيمة االنجاز ،العدالة ،واألداء المهني ) يعزى
لمتغيرالعمرعندمستوىداللة،1.11وفيضوﺀذلكفإنالعمرليسلهتأثيرعلىالتوافقالمهني.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبورمضان( )5001التيلم تظهر أي فروقذاتداللةإحصائيةفيالعوامل
المؤثرة(الذاتيةوالبيئيةواالقتصاديةواالستقرارالوظيفي)علىالتوافقالمهنيتعزىلمتغيرالعمر.
بينمااختلفتالنتيجةمعدراسةمحيسن( ،(2004دراسة ، (2006) Grantدراسةالمهنأ) (2001إلىوجود
فروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهنيتعزىلمتغيرالعمر.
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 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغيرالحالةاالجتماعية:
 .3توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
جدول رقم : 9نتائج تحليل التباين األحادي(  )One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
البعد

مصدر التباين

بين المجموعات
ظروف العمل
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
االستقرار الوظيفي
داخل المجموعات
المجموع
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء بين المجموعات
داخل المجموعات
والمرؤوسين)
المجموع
بين المجموعات
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
البعد الذاتي(قيمة االنجاز)
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
العدالة والمساواة
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
األداء المهني
المجموع

مجموع
المربعات
0.7171
22.1120
22.8111
0.5192
702.2912
702.8252
2.0128
89.2271
707.1092
7.8072
772.8029
779.9021
7.5011
758.8111
727.7257
0.2115
21.2291
21.8228
0.9781
722.1712
721.2229
0.7225
19.7582
19.5259

درجة
الحرية
5
719
790
5
719
790
5
719
790
5
719
790
5
719
790
5
719
790
5
719
790
5
712
712

قيمة "
"F

مستوى
الداللة

0.528

0.122

0.751
0.288

0.501

0.972

7.229
0.221

5.112

0.022

0.827
0.220

7.110

0.510

0.205
0.120

0.952

0.110

0.798
0.572

0.991

0.172

0.170
0.129

0.222

0.299

0.021
0.221

0.789

0.957

متوسط
المربعات
0.092
0.278
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قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(178،2ومستوىداللة0.05تساوي3.05

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير الحالةاالجتماعية ،تبينالنتائجفيالجدولرقم()9أنقيم)(Fالمحسوبةلكلاألبعادتراوحتمابين
 0.198و 2.776وهذه القيم غير دالة احصائيا عندمستوىداللة " "a=0.05حيثأن مستوى الداللة لكل
بعد أكبر من  0.02وبالتالي تشير إلى عدم وجود فروق جوهرية في كل من (ظروف العمل ،االستقرار
الـوظيفي ،الرؤساﺀ والمرؤوسين ،الراتب والحوافز ،توقعات الفرد ،قيمة االنجاز ،العدالة ،واألداءالمهني )
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يعزى لمتغير الحالة االجتماعية عند مستوى داللة  ،1.11وفي ضوﺀ ذلك فإن الحالة االجتماعية ليس لها
تأثيرعلىالتوافقالمهني.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبوالسكر()5000لم تظهر أي فروقذاتداللةإحصائيةفيالعواملالمؤثرة
(االجتماعية واالقتصادية) على التوافق المهني تعزى لمتغير الحالة االجتماعية دون التطرّق لدراسة بقية
األبعاد ،بينما اختلفت النتيجة مع دراسة محيسن ) (2004إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين
مستويات التوافق المهني (الذاتية واالقتصادية واالستقرارالوظيفي) تبعا لمتغير الحالة االجتماعية .أيضا
اختلفتالدراسةالحاليةمعدراسةأبورمضان()5001إلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمستويات
التوافقالمهني(للعواملالذاتيةوالبيئيةواالقتصاديةواالستقرارالوظيفي)تبعالمتغيرالحالةاالجتماعية.
 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغيرعدداألبناء.
 .4توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المني بين استجابات العاملين في جامعة حلب
تعزى لمتغير عدد األبناء.
جدول رقم  : 11نتائج تحليل التباين األحادي(  )One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير عدد االبناء
البعد

مصدر التباين

بين المجموعات
ظروف العمل
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
االستقرار الوظيفي
داخل المجموعات
المجموع
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء بين المجموعات
داخل المجموعات
والمرؤوسين)
المجموع
بين المجموعات
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
توقعات الفرد ( مايطمح له الفرد)
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
البعد الذاتي(قيمة االنجاز)
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
العدالة والمساواة
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
األداء المهني
المجموع

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة "
"F

مستوى
الداللة

0.9107
22.7012
22.8111
0.1028
702.2591
702.8252
0.9910
700.9511
707.1092
9.8722
708.9878
779.9021
7.8157
758.7900
727.7257
0.2751
21.1522
21.8228
5.7102
722.2825
721.2229
0.9282
11.1525
19.5259

2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
711
790
2
715
712

0.590
0.271

0.992

0.127

0.722
0.205

0.551

0.990

0.582
0.210

0.271

0.217

5.817
0.251

1.128

0.002

0.221
0.120

0.807

0.115

0.717
0.571

0.188

0.182

0.171
0.122
0.590
0.221
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0.822

0.152

0.929

0.112

قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(177،3ومستوىداللة0.05تساوي2.66

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغيرعدداألبناء،تبينالنتائجفيالجدولرقم()10أنقيم)(Fالمحسوبةلكلمناألبعاد(ظروفالعمل
واالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوتوقعاتالفردوقيمةاالنجازوالعدالةواألداءالمهني)تراوحت
مابين  0.224و 0.933وهذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى داللة " "a=0.05حيث كانت مستوى
الداللةلتلكاألبعادأكبر من 0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفي كلمن(ظروفالعمل
واالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوتوقعاتالفردوقيمةاالنجازوالعدالةواألداءالمهني)يعزى
لمتغيرعدداالبناءعندمستوىداللة.0.02
فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهأنقيمةمستوىالداللةللبعد(الرواتبوالحوافز)تساوي 0.030
وهي أصغر من " "a=0.05وهذا يدل على وجود فروق جوهرية حول (بعد الرواتب والحوافز) يعزى
لمتغيرعدداالبناءعندمستوىداللة.1.11
ولمعرفةمصدرالفروقبينمتوسطاتاستجاباتعينةالدراسةالحاليةحول(البعداالفتصادي) تبعالمتغير
عدداألبناء .قامتالباحثةبإجراءاختبار) (scheffeكمافيالجدولالتالي:
جدول رقم :11المقارنات البعدية باستخدام اختبار ﺸفﻴه ) (scheffeلمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة الحالية حول البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) تبعا لمتغير عدد األبناء
البعد

الراتب والحوافز

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

فرد 3-1

اليوجد

3931239312
*39422-

39433-

39335-

39411-

 6-4فرد

 6فما فوق

*39422

39335

39433

39411
39323-

39323
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يبين اختبار) (scheffeفي جدول رقم ( )11أن الفروق بين فئة"  "6-2أفراد  و"ال يوجد"ولصالح
الفئة"اليوجد"
ويمكن تفسير وجود هذه الفروق أن العاملين الذين لديهم أسر تتألف من  2-1أبناء  كانت نسبتها بالعينة
الدراسيةاألعلى ،وأيضا كانلدى العاملين  فروقحولمجالالراتبالشهريالذياليصرفتعويض
عائلي ألكثرمنثالثةأبناء،كما أنالراتبالذييتقاضاهالعاملاليتناسبمعالمتطلباتوالغالءالمعيشي
لسدهلحاجاتهوحاجاتكلفردمنأفرادأسرته و المسؤولية االقتصادية واالجتماعية لتربية األبناء وتلبية
احتياجاتهمفيظلسوءاألوضاعاالقتصادية.
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تتفق هذه النتائج مع دراسة أبو رمضان ( )5001التيخلصتإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائية
تعزىلمتغيرعدداألبناء.بالنسبة للعوامل الذاتيةوالبيئيةواالستقرارالوظيفي ،ولكندوناستثناءفروقات
حولالبعداالقتصادي.
 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغير المؤهلالعلمي.
 .5توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
جدول رقم :12ﻨﺘاﺌج ﺘﺤلﻴل الﺘﺒاﻴن األﺤادي )( One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير الﻤؤهل العلﻤي
البعد
ظروف العمل

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

االستقرار الوظيفي

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

البعد االجتماعي( العالقة مع الرؤساء
والمرؤوسين)

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

البعد االقتصادي(الراتب والحوافز)

داخل المجموعات
المجموع

توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

البعد الذاتي(قيمة االنجاز)

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

العدالة والمساواة

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

األداء المهني

داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

0.5781
22.1511
22.8111
5.9272
701.0972
702.8252
7.5799
700.1989
707.1092
2.8271
771.9210
779.9021
7.0271
720.7001
727.7257
7.2297
22.2811
21.8228
7.8121
722.2222
721.2229
2.9228
11.2829

1
712
790
1
712
790
1
712
790
1
712
790
1
712
790
1
712
790
1
712
790
1
717

0.022
0.255

19.5259

0.172
0.287
0.202
0.217
0.899
0.222
0.522
0.128

7.502
0.221

0.177

7.202

0.222

0.182
0.110

0.210

0.822
0.272

0.822

0.270

0.222
0.570
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0.710

7.280

712

قﻴﻤة  Fالﺠدولﻴة عﻨد درﺠﺘي ﺤرﻴة ) (176 ،4و ﻤﺴﺘوى داللة  0.05ﺘﺴاوي 2.41

قيمة "
"F

مستوى
الداللة

2.028

0.502

0.910

0.718

0.221

0.079

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير المؤهل العلمي ،تبينالنتائجفيالجدول رقم ( )12أن قيم) (Fالمحسوبة لكل من األبعاد (ظروف
العملواالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوالراتبوالحوافزوتوقعاتالفردوقيمةاإلنجازوالعدالة)
تراوحت مابين  0.170و 1.590وهذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى داللة " "a=0.05حيث كانت
مستوىالداللةلتلكاألبعادأكبرمن0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن(ظروف
العملواالستقرارالوظيفيوالرؤساءوالمرؤوسينوالراتبوالحوافزوتوقعاتالفردوقيمةاإلنجازوالعدالة)
يعزىلمتغيرالمؤهلالعلميعندمستوىداللة.0.02
فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهإلىأنقيمةمستوىالداللةللبعد(األداءالمهني)تساوي 0.018وهي
أصغرمن" "a=0.05وهذايدلعلىوجود فروق جوهرية حول (بعد األداءالمهني) يعزى لمتغيرالمؤهل
العلميعندمستوىداللة.1.11
ولمعرفة مصدر الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة الحالية حول (األداء المهني) تبعا
لمتغيرالمؤهلالعلمي .قامتالباحثةباجراءاختبار) (scheffeكمافيالجدولالتالي:
جدول رقم : 13المقارنات البعدية باستخدام اختبار ﺸفﻴه ) (scheffeلمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة الحالية حول بعد (األداء المهني )تبعا لمتغير المؤهل العلمي
البعد

األداء
المهني

الفروق
دكتوراه
ماجستير
دبلوم
بكالوريوس
دون البكالوريوس

دكتوراه

ماجستير
39233

39233*39232-

39344-

3921339231-

3933339333-

دبلوم

بكالوريوس

*39232

39213

39231

39344

39333

39333

39334-

39335-

39334
39335

دون البكالوريوس

3931139311
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حيث يبين اختبار ) (scheffeفي جدول رقم (  ) 13أن الفروق بين فئة"دبلوم"و"دكتورا"ولصالح الفئة
"دكتورا" .ويمكن تفسير وجود هذه الفروق كون حملة الدكتوراه من ذوي الخبرات والكفاءات وهي من
التخصصات النادرة وهذا يزيد من الطلب على تخصصاتهم  ،مما يدفع القائمين في الجامعة إلى منحهم
المكافآتوالحوافزالماديةوالمعنويةمنأجلاالحتفاظبهموضماناستمراريتهم،فقدخصصتالجامعةلهم
فرصاالستفادةمنالحوافزالماديةوالمعنويةومنحهمالمكافآت وفرصالترقيةوالنموالمهنيمنخالل
المشاركةفيالدوراتوالمؤتمراتالعلميةوالمشاركةفياتخاذقراراتمتعلقةبعملهم وهذايزيدمنأدائهم
المهني .وأن العاملين ذات المستوى التعليمي األقل يشكل عائق أمام االدارة في امكانية التطوير وصقل
مهاراتبعضاألفرادفيبعضالمجاالت،كماقديشكلعائقأمامفهمبعضالجوانبالتيتتعلقبالسياسات
التي تنتهجها الجامعة في مجال(أجور-حوافز-زيادة انتاج .)---تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو
رمضان( )5001التينافشت  بعضالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيوهيالعواملالذاتية وعوامل
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متعلقة بالبيئة (العمل) وعوامل االستقرار الوظيفي والعامل االقتصادي ولم تظهر أي فروق ذات داللة
إحصائيةفيالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيتعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي ،أيضا تشابهتهذهالدراسة
معالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق .كمااتفقتمعدراسة أبو السكر) (2000فلم تظهر أي فروقذاتداللة
إحصائيةفيالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيتعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي .أيضاتشابهتهذهالدراسة
معالدراسةالحاليةبقطاعالتطبيق ،بينما اختلفت النتيجة مع ما توصلتاليهدراسة مساعدة ) )1999إلى
وجود فروقذاتداللةإحصائيةحولعواملالتوافقالمهني(المتعلقةبالبيئةوعواملاالستقرارالوظيفي
وبعضالعواملاالقتصاديةوبعضالعواملالمتعلقةبالمساواة)تبعاللمؤهلالعلمي.
 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغيرسنواتالخبرة.
 .6توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
جدول رقم :14ﻨﺘاﺌج ﺘﺤلﻴل الﺘﺒاﻴن األﺤادي )( One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير ﺴﻨوات الخدمة
البعد

مﺼﺪر الﺘﺒايﻦ

ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
ظروف العمل
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
االستقرار الوظيفي
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
والمرؤوسين)
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
البعد الذاتي(قيمة االنجاز)
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
العدالة والمساواة
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
األداء المهني
الﻤﺠﻤوع

مﺠﻤﻮع
الﻤﺮبعات

درجة
الﺤﺮية

192522
5593222
5293444
394332
13294333
13293332
193135
13393231
13192322
193214
11292343
11292354
193232
13392235
13191531
192322
3293323
3293353
391323
13594335
13295322
492331
4392232
4293232

3
122
123
3
122
123
3
122
123
3
122
123
3
122
123
3
125
122
3
122
123
3
143
145

قﻴﻤة "
"F

مﺴﺘﻮى
الﺪاللة

39553
39313

19222

39155

39142
39233

39344

39222

39443
39522

39222

39533

39323
39223

39533

39252

39423
39233

39233

39535

39522
39332

39224

39343

39213
39225

39331

39432

49323

39333

مﺘﻮسﻂ الﻤﺮبعات

19534
39332

المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات
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قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(177،3ومستوىداللة0.05تساوي2.66

الختبارالفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير سنواتالخدمة  ،تبينالنتائجفيالجدول رقم ( ) 14أن قيم) (Fالمحسوبة لكل من األبعاد (ظروف
العمل واالستقرار الوظيفي والرؤساء والمرؤوسين والراتب والحوافز وتوقعات الفرد والعدالة) تراوحت
مابين  0.244و 1.768وهذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى داللة " "a=0.05حيث كانت مستوى
الداللةلتلكاألبعادأكبر من 0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن(ظروفالعمل
واالستقرار الوظيفي والرؤساء والمرؤوسين والراتب والحوافز وتوقعات الفرد والعدالة) يعزى لمتغير
سنواتالخدمة عندمستوىداللة.0.02فيحينتشيرالنتائجفيالجدولنفسهأنقيمةمستوىالداللةللبعد
الذاتيواألداءالمهنيأصغرمن""a=0.05وهذايدلعلىوجودفروقجوهريةحول(للبعدالذاتيواألداء
المهني)يعزىلمتغيرسنواتالخدمة عندمستوىداللة.1.11
ولمعرفة مصدر الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة الحالية حول (للبعدالذاتيواألداءالمهني)
تبعالمتغيرسنواتالخدمة .قامتالباحثةبإجراءاختبار)(scheffeكمافيالجدولالتالي:
جدول رقم  : 15المقارنات البعدية باستخدام اﺨﺘﺒار ﺸفﻴه ) (scheffeلمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة الحالية حول بعدي(قيمة االنجازواألداء المهني) تبعا لﻤﺘغﻴر ﺴﻨوات الخدمة
البعد

الفروق

دون 5سنوات

دون 5سنوات

قيمة
االنجاز

*0.577

0.787

0.721

0.050-

0.021-

 12-6سنوات

*0.577-

 15-11سنة

0.787-

0.050

 16سنة فأكثر

0.721-

0.021

0.021

0.587

*0.101

0.010-

0.772

0.227-

دون 5سنوات

األداء
المهني

6-12
سنوات

11-15
سنة

سنة16
فأكثر

 12-6سنوات

0.587-

 15-11سنة

*0.101-

0.772-

 16سنة فأكثر

0.010

0.227

0.021-

0.2110.211

المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات

يبين اختبار ) (scheffeفي جدول رقم ( )15أن الفروق بين فئة  2سنوات فأقل والفئة  70-2سنوات
ولصالحالفئة2سنواتفاقل.
ويمكنتفسيروجودهذهالفروقإلىأنالعاملينالذينلديهم2سنواتفأقلقدحصلواعلىالعملحديثا،لذلك
فهم متوافقون مهنيا  ،ومن ثم فإنهم يظهرون حماسا ودافعية عالية في العمل ،كما أنهم يظهرون التعاون
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واالنسجام معاإلدارةمن خاللإعطاءاالنطباعاتااليجابية عنأنفسهموانغماسهمبالعملوحرصهمالدائم
علىنموهمالذاتيوتطويرمستواهماألكاديميوالفني والمهنيبالبحثواالطالع .وأنه كلما زادت الخبرة
وأصبحلدىالموظفتدريبوخبرةأفضلفإنهينتظرالفرصةالبديلةللبحثعنفرصةعملأخرى.
وتتفق النتيجة مع دراسة أبو رمضان( )5001بأنها لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية في العوامل
المؤثرة على التوافق المهني تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولكن دون أن يستثني (البعد الذاتي) و دون أن
يتطرقلدراسةبعد(األداءالمهني) ( ،البعداالجتماعي) ( ،العدالة) و( التوقعات) علىالتوافقالمهني.
بينمااختلفتالنتيجةمعدراسةحنونة (،)5002و دراسة  ، (2006) Grantو دراسةمساعدة)، )1999
و دراسةمحيسن ) (2004التيخلصتإلىوجودفروقذاتداللةإحصائية بينمستوياتالتوافقالمهني
ومتغيرسنواتالخدمة.
 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغيرالراتب.
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 .7توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير الراتب.
جدول رقم :16ﻨﺘاﺌج ﺘﺤلﻴل الﺘﺒاﻴن األﺤادي )( One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير الراﺘب
قﻴﻤة "
"F

مﺴﺘﻮى
الﺪاللة

39322

مﺠﻤﻮع
الﻤﺮبعات

درجة
الﺤﺮية

مﺘﻮسﻂ الﻤﺮبعات

ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات 195332
ظروف العمل
داﺨل الﻤﺠﻤوعات 5593532
الﻤﺠﻤوع
5293444
الﻤﺠﻤوعات
ﺒﻴن
393421
االستقرار الوظيفي
داﺨل الﻤﺠﻤوعات 13393245
الﻤﺠﻤوع
13293332
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات 493432
والمرؤوسين)
داﺨل الﻤﺠﻤوعات 3293252
الﻤﺠﻤوع
13192322
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات 192142

4
122
123
4
122
123
4
122
123
4

39332
39315

19324

39232
39531

19342

39333

19322
39553

19323

39133

11291332
11292354
392322
13294535
13191531
393214
3293544
3293353
593432
13393343
13295322
192312
4294313

125
123
4
122
123
4
124
122
4
122
123
4
141

39223

39233

39221

39335
39234

19322

39321

39345
39313

19155

39333

19311
39253

19244

39143

19331

39343

البعد

البعد االقتصادي(الراتب والحوافز)

توقعات الفرد) مايطمح له الفرد)

البعد الذاتي(قيمة االنجاز)

العدالة والمساواة

األداء المهني

مﺼﺪر الﺘﺒايﻦ

داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع

39434

39452
39333

145
4293232
المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات
قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(176،4ومستوىداللة0.05تساوي2.41

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير الراتب  ،تبينالنتائجفيالجدول رقم ( )16أن قيم) (Fالمحسوبة لكل من األبعاد تراوحت مابين
 0.603و 1.963وهذه القيم غير دالة احصائيا عندمستوىداللة " "a=0.05حيثأن مستوى الداللة لكل
بعد أكبر من  0.02وبالتالي تشير إلى عدم وجود فروق جوهرية في كل من (ظروف العمل ،االستقرار
الـوظيفي ،الرؤساﺀ والمرؤوسين ،الراتب والحوافز ،توقعات الفرد ،قيمة االنجاز ،العدالة ،واألداءالمهني )
يعزى لمتغير الراتب عند مستوى داللة  ،1.11وفي ضوﺀ ذلك فإن الراتب ليس له تأثير على العوامل
المؤثرةللتوافقالمهني.
تتفق هذه النتائج مع دراسة محيسن( )5001التينافشت العواملالذاتيةواالقتصاديةواالستقرار الوظيفي
وأوجدتفروقاتذاتداللةإحصائيةفي.مستوىالتوافقالمهنيعلىالراتبالشهري.
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و دراسة  )5002( Grantللعواملاالقتصاديةواالجتماعيةوبيئةالعمل بوجودفروقاتذاتداللةعلى
الراتبالشهري،ينمااختلفتالنتيجةالحاليةمعدراسةمساعدة()7888التيأظهرتعدموجودفروقذات
داللةإحصائيةحولالتوافقالمهنيللعواملاالقتصادية والبيئية واالستقرارالـوظيفي وفقا للراتبالشهري
للعاملين.
 فيما يلي نجري تحليل اختبار تحليل التباين األحادي )للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة)
الكتشافمدىالفروقاالحصائيةحولأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعةحلب
وفقالمتغيرالدرجةالوظيفية.
 .8توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية فـي أبعاد التوافق المهني بين استجابات العاملين في جامعة
حلب تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
جدول رقم :17ﻨﺘاﺌج ﺘﺤلﻴل الﺘﺒاﻴن األﺤادي ) ( One Way ANOVAلدراسة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أبعاد التوافق المهني لدى العاملين تبعا لمتغير الدرﺠة الوظﻴفﻴة
البعد

مﺼﺪر الﺘﺒايﻦ

ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
ظروف العمل
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
االستقرار الوظيفي
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
البعد االجتماعي(العالقة مع الرؤساء ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
والمرؤوسين)
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
البعد االقتصادي(الراتب والحوافز) داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
توقعات الفرد (مايطمح له الفرد)
داﺨل الﻤﺠﻤوعات

البعد الذاتي(قيمة االنجاز)

العدالة والمساواة

األداء المهني

الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات
الﻤﺠﻤوع
ﺒﻴن الﻤﺠﻤوعات
داﺨل الﻤﺠﻤوعات

قﻴﻤة "
"F

مﺴﺘﻮى
الﺪاللة

39413

مﺠﻤﻮع
الﻤﺮبعات

درجة
الﺤﺮية

مﺘﻮسﻂ الﻤﺮبعات

193442
5493332
5293444
393323
13392342
13293332
393325
3295311
13192322
492525
11491423
11292354

2
124
123
2
124
123
2
124
123
2
124
123

39334
39312

19335

39532
39532

39242

39535

39535
39522

39344

39425

39222
39223

19122

39331

393133

2

39153

13393333
13191531
193333

124
123
2

39242

39335

39325

3293153
3293353
392233

124
123
2

13492222
13295322
192533

124
123
2

133
4292112
الﻤﺠﻤوع
145
4293232
المصدر  :تصميم الباحثة استنادا لنتائج تحليل البيانات

قيمةFالجدوليةعنددرجتيحرية)(174،6ومستوىداللة0.05تساوي2.14
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39333
39333

19533

39121

39423
39225

39532

39233

39325
39335

39231

39552

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات العينات المستقلة طبقا
لمتغير الدرجة الوظيفية ،تبينالنتائجفيالجدول رقم ( )17أن قيم) (Fالمحسوبة لكل من األبعاد تراوحت
مابين  1.529 0.502وهذه القيم غير دالة احصائيا عندمستوىداللة " "a=0.05حيثأن مستوى الداللة
لكلبعد أكبرمن0.02وبالتاليتشيرإلىعدموجودفروقجوهريةفيكلمن(ظروفالعمل،االستقرار
الـوظيفي ،الرؤساﺀ والمرؤوسين ،الراتب والحوافز ،توقعات الفرد ،قيمة االنجاز ،العدالة ،واألداءالمهني)
يعزىلمتغيرالدرجةالوظيفيةعندمستوىداللة،1.11وفيضوﺀذلكفإنالدرجةالوظيفيةليسلهاتأثير
علىالعواملالمؤثرةللتوافقالمهني.
تتفق هذه النتائج مع  دراسة أبو رمضان ( )5001إلى عدم ظهور أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير الفئة الوظيفية على التوافق المهني ولكن دون أن يتطرق لدراسة بعد (األداء المهني )و(البعد
االجتماعي)و(العدالة)و( التوقعات)،ولكنها اختلفت مع دراسة مساعدة ( )7888ودراسة حنونة ()5002
علىوجودفروقذاتداللةاحصائيةبينمستوياتالتوافقالمهنيوفقالمتغيرالفئةالوظيفية.
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نتائج الدراسة:
أظهرتنتائجدراسةالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيلدىالعاملينفيجامعةحلبكتالي:
 .7بيّنتالدراسةأنشعورالعاملينفيالجامعةبقيمةإنجازهمبمتوسطاستجاباتكبيرةقدبلغ()4.37
و هي متـوفرة بوزن نسبي( %)89.29فهم فخورون بعملهم ومرتـاحون نفـسيا مـن العمل به ،وهذا
يعزز من انتماﺀهم للعمل ،وبينت الدراسة أن فقرات البعدالذاتي تثيـر االنتبـاه فهي مرتفعة ويجب
المحافظةعليهاحتىتكونسمةمالصقةللعملبالجامعةوتدفعالعاملينللتمسكبالعملبه،فالراحة
النفسية متوفرة وهذه من أهم العوامل التي تجعل الفرد مرتبط بعمله ومتمسك بـه وتجعله يبذل جهده
للتفاني واإلخالص ألنهـا تـنعكس فـي تـصرفات األفـراد وسلوكهم ،وحيث أن خدمات الجامعة
مرتبطة بالجانب اإلنـساني فـإن الكثيـرين يتوجهون للتمسك بالعمل في كلياته  ،ويـرى مـوظفي
الجامعةأنهميحققونذاتهممنخاللعملهموهذاشئعظيمولهأثرعاليفيالنفس.
 .1بيّنت الدراسة أن مستوى األداء المهني جيد ،وظهر بمتوسط استجابات ( ،)4.02وبوزن نسبي
) ،)%80.36وهذا يدل على أن العاملين في الجامعة لديهم رغبة جيدة باألداء في الجامعة ،فهم
متوافقونمهنيا في الجامعة ،ولديهم استعداد لبذل جهـود لمـساعدة الجامعة على النجاح ،وألن قيمهم
تتطابق مع قيم الجامعة ،فبعض فقرات األداء المهني تميل إلى الرغبة الـشديدة مـن قبـل العاملين
لألداءالمهنيبالجامعة وأن لديهم استعداد لتقديم المزيد مـن العطـاﺀ والجهد حتى يرفعوا من شأن
الجامعة ويحسنوا مـن خدماتـه ويطـورونه ألنهـم مقتنعون بالعمل به وأنهم علي استعداد للقيام
باألعمال التي توكل لهم بكل تفـانٍ  ،وهذا مؤشر جيد يدفع اإلدارة للتخطيط إلى تطوير العـاملين
وتحـسين خـدمات الجامعة وربط العاملين بالجامعة وبمستقبلها ،وتعبّر هذه النسبة العالية والمرتفعة
على أن معظم العاملين في الجامعة اندمجوا في أعمالهم ،وأصبحت هذه األعمال جـزﺀ من حياتهم
اليومية.
 ..بيّنت الدراسة أن ظروف العمل المتوفرة في جامعة حلب جيدة ،وهي متـوفرة بمتوسط استجابات
بلغ( )3.71وبوزن نسبي( )%74.27وتدل هذه النسبة علي اهتمام المسؤولين بتوفير بيئة عمل
مريحـة وتشمل أوقات الراحة ،والوسائل التقنية والمكتبية واألدوات والمعـدات وظـروف العمل
المادية من حيث درجة الحرارة واإلضاﺀة ونظافة المكان وظروف األمـن والسالمة وساعات
ومواعيد العمل والمرافق الصحية مما يساعد في إنجاز العمـل بشكل أفضل وأداﺀ متميز وسرعة
أعلى ،مما يعزّز التوافقالمهني لدى العـاملين ويحفزهم علي العمل ،وكذلك يزيد لديهم الرغبة في
االسـتمراربالعمـل.
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 .1بيّنت الدراسةأن عالقة الرؤوساﺀ بالمرؤوسين جيدة ،وهي متوفرة بمتوسط استجابات بلغ))3.53
وبوزن نسبي ( %)91.61وأن الرؤوساﺀ يساعدون المرؤوسـين علـى أداﺀ أعمـالهم وسـماع
مقترحاتهم وتفويضهم باإلضافة لتقديرعملهم ،ويسود العمل في الجامعة جـو مـن التعاون والتفاهم،
وهذا يدل علي أن هناك نوع مـن االنـسجام بـين الرؤسـاﺀ والمرؤوسين ،ومؤشرعلى متانة العالقة
بينهما وعلى مـدى االحتـرام والتفـاهم السائد بينهما ،وكل هذه العوامل لها أثر مباشر علـى زيـادة
مـستوىالتوافقالمهنيلدىالعاملينممايزيدمنارتباطهمبالعملفيالجامعة.
 .2أظهرت الدراسة توقعات الفرد )مايطمح له الفرد) بمتوسط استجابات بلغ(( 3.47وبوزن
نسبي(%)69.32وهوتوقعبمستقبلأفضل،وتوقعالحصولعلىفرصتدريبمتناسبةمعطبيعة
العمل،والعاملطموحبالنمووالتطويرفياألداءوالتعليمواكتسابهخبراتجديدة،وكلهذهالعوامل
لها أثر مباشر علـى زيـادة مـستوى التوافق المهني لدى العاملين مما يزيد من ارتباطهم بالعمل في
الجامعة.
 .2بيّنتالدراسةأنالعدالةفي التعاملفيالجامعةقليلةنوعاماومتوفرةبمتوسطاستجاباتبلغ)2.84
( وبوزن نسبي( ،%))56.79فهم غير متوافقين مع نظام العمل ومع عدالة الحصول علـى الترقيـة
ومع توزيع الحوافز والمكافآت ،وغير متوافقين مع نظـام تقـويم األداﺀ ومع الفرص التدريبية ،وهذا
راجع إلى النظام المتّبع في التوظيف في الجامعة وخاصـة نظام المكافأة ،والذي يدفع الموظفون
للتفكير عن فرص عمل بديلة ،ومن خالل دراسة نتائج بعد العدالة والمساواة وبالنظر إلى الوزن
النسبي لفقراته يجب استشعار خطر حقيقـي ،فجميـع أوزان البعد ضعيفة وتشير إلى مستوى توافق
منخفض تجاه العدالة والتـي تعتبـر عنـصر أساسي في شعور الفرد بها ،وإلى التخلص من عقدة
التمييز والمحابـاة ،وينظـر العاملون إلى أن نظام العمل غير عادل وهذا يؤثر بشكل سلبي علـى
شـعورهم وانتمائهم للعمل والتمسك به ،وكذلك إلى عدم وجود عدالة فـي الترقيـات وفـي الحوافز
والمكافآت وفي التعامل وفي الفرص التدريبية ،وهذا مؤشر خطير يـدل علي أن صرف الحوافز إن
وجدتيتمبناﺀعلىالعواطفوالـوالﺀاتومعـاييرأخرىبعيدةكلياعنالموضوعية.
 .1بيّنت الدراسة أن االستقرار الوظيفي في الجامعة ظهر بمتوسط استجابات ( ،)2.72وبوزن
نـسبي) % ( 54.37وهذا مؤشر على األثر السلبي الذي يمكن أن يؤثر على وضع العاملين النفسي
وتعلقهم بوظائفهم من جراﺀ ذلك ،ويدفعهم للبحث عن فرص عمل بديلـة فقـد دلـت النتائج أن
استجاباتالموظفينلهذاالمحورتشيرإلىخطرحقيقي،وهذايبرزمنخاللالوزنالنسبيلفقرات
البعد،فقدكانتاستجاباتالعاملينفـيمعظمهـاضعيفةجدافيجميعفقراتهذاالبعدوخاصةفيما
يتعلق بحجم مكافأة نهايـة الخدمة وصندوق الضمان االجتماعي في الجامعة واألمان المـستقبلي فـي
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حالـةالتقاعد،ونظاماالدخارالمتبعفيالجامعةبشكلعام،وجميعهـذهاالسـتجاباتتشيرإلىتدني
خطير في الشعور باالستقرار الوظيفي مما يـدفع العـاملين إلـى البحث عن فرص بديلة خارج
الجامعةواالنتقالالفوريلهافيحالتوفرها.
 .9أظهرتالدراسةأنالرواتبوالحوافزالمقدمةللعاملينفيالجامعةغيـرمجزيـةوهيقليلةبمتوسط
استجابات بلغ()2.39وبوزن نسبي( ،%)47.77فالراتب ال يتناسـب مـع وضـع العاملين ،وال يوجد
حوافز ،وال يتناسـب الراتب مع متطلبات المعيشة ومع الدرجة العلمية ومع معدالت غالﺀ المعيشة،
مما يجعله غير كاف لتحقيق قدر مناسب مـن الرفاهية ،وعاجز عن تحقيق طموحات الموظف
الشخصية ،كل هذه العوامل تؤثر على مستوى التوافق المهني لدي العاملين بالجامعة ،وقد بينت
الدراسـة أن الـوزن النـسبي لفقرات البعداالقتصادي ضعيفة ،وهذا يعود باألثر السلبي على الوضـع
النفـسيللعاملينوأدائهموانتمائهمللعملويخفّضمنمستوىتوافقهمالمهني.
 .8التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعة
حلب تعزى لمتغير الجنسماعدا }البعد االقتصادي لصالح الذكورحيث بلغت قيمة  2.182 tعند
مستوىداللة.{0.030
 .21التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملينفيجامعة
حلبتعزىلمتغيرالعمر.
التوجد  فروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملين

.77

فيجامعةحلبتعزىلمتغيرالحالةاالجتماعية .
التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملين

.75

فيجامعةحلب تعزىلمتغيرعدداالبناءباستثناء}البعداالقتصادي وأنالفروق كانت بينفئة"-1
"2أفرادو"اليوجد"ولصالحالفئة " ال يوجد،حيثبلغتقيمة4.759 Fعندمستوىداللة 0.030
"
التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبين استجاباتالعاملين

.72

في جامعة حلب تعزى لمتغيرالمؤهل العلمي باستثناء}األداء المهني وأن الفروق كانت بين
فئة"دبلوم"و"دكتورا"و لصالح الفئة " دكتوراه" حيث بلغت قيمة 3.069 Fعند مستوى داللة
0.018
.71

التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبين استجاباتالعاملين

فيجامعةحلب تعزىلمتغيرسنواتالخدمة باستثناء(البعدالذاتيحيثبلغتقيمة 4.989 Fعند
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مستوىداللة 0.003وبعداألداءالمهنيحيثبلغتقيمة2.784Fعندمستوىداللة 0.042وأن
الفروقكانتبينفئة"2سنواتفأقلوالفئة""70-2ولصالح الفئة " 5سنوات فاقل"
التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملين

.72

فيجامعةحلبتعزىلمتغير الراتب.
التوجدفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةفـيأبعادالتوافقالمهنيبيناستجاباتالعاملين

.72

فيجامعةحلبتعزىلمتغيرالدرجة الوظيفية.

التوصيات:
يتضمن هذا الجزﺀ من  البحث  عرضا ألهم  التوصيات التي انتهت إليها  الباحثة  والتي من شأنها  تحسين

مستوىالتوافقالمهنيلديالعاملينبالجامعة.


العمل  على االهتمام  بالجانب  االقتصادي مثل الرواتب  ،والترقيات  ،والحوافز ،وأن  تكون رواتب
العاملين في جامعة حلب بما  يتناسب مع مؤهالتهم العلمية  .وربط الراتب  بجدول غالء المعيشة

وإنتاجيتهم وتخصيص عالوة مهنية تتناسب والجهد المبذول من قبل العامل والتنوع

في

الحوافزالمالية  والمعنوية والمادية  ليتمكنوامنتأمينسبلالعيشالتيتدفعالعاملينإلى المنافسة
واإلثارةفيانجازأعمالهمممايزيدمنتوافقهممهنيا.
 العمل  بشكل جدي علي  تحسين وتطوير سلم الرواتب المعمول به في الجامعة   ،وتحسين  نسبة
الزيـادة  السنوية على الراتب ،و توفير مزايا حقيقية في جامعة حلب والغير متوفرة في  المؤسسات 
المشابهة في الخدمة   ،وذلك من خالل توفير منح دراسية لهم  وألبنائهم  ،وزيادة  تخصص موارد
الجامعة  باستثمار مباني لزيادة مقاعد التعليم الموازي  والمفتوح ألبناء العاملين في الجامعة حتى
يزيد  التوافق المهني لدى العاملين  ويعطيهم سعادة أكبر في  وظيفتهم وكي  يتناسب مع  جهودهم
التي  يبذلوها  ،ولكي يكـون مرضـيا لهـم مقارنة مع زمالﺀهم في  المؤسسات األخرى   ،وبالتالي
تكفي دخولهم إلشـباع  االحتياجات  الرئيسية  ألسرهم  ،والنظر بـشكل جـدي فـ ي نظـام المكافـأة

المقطوعة.
 العمل  الجاد على  تحسين مستوى  االستقرار الوظيفي  وذلك من خـال ل زيـادة مكافأة  نهاية الخدمة  ،
والعمل  على الحفاظ على تأمينهم صحيا  بعد التقاعد وكذلك العمل على زيادة النسبة التي  تساهم
فيهـا  الجامعة لالدخار  ،والعمل علي ربط إدخارات  وحقوق  العاملين  بمستوى غـالﺀ  المعيشة
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والعمل  على تـ وفير نظـام ادخـار طوعي مع  وجود  برامج استثمار لمدخرات الع ـاملين تـشجعهم
علـى حفـظ  مدخراتهم لدى الجامعة  وزيادتها  والمساهمة في  تنمية  هذه المـدخرات حـسب قوا نين

واضحةوسليمة.


وضع  نظام للحوافز يكفل  توزيعها  بعدالة  تامة بين العاملين  ،بحيث  يتم مكافـأة العاملين  المجتهدين
ومعاقبة  المخالفين  والمقصرين  ،وتفعيل مبدأ الثواب وخاصة مع  العاملين  الملتزمين ألنهـا تـشجع
المـ وظفين للعمل لفترة أطول مما  يزيد من  استقرارهم  وأمنهم الوظيفي   ،ويجعلهم أكثر قدرة على

تخطيطمستقبلهمالوظيفي.


صياغة نظام إداري  وماليعادل  يوضح مهام وواجبات  وحقوق كل موظـف  بحيث يتم  تطبيقه على
الجميع ضمن المعايير  والنصوص  المكتوبة  والملزمة لإلدارة  والموظف  ،با تخاذ اجراءات  عادلة 

في توزيع الحوافز والترقيات ومنح اإلجازات وعبء العمل بين الموظفين واهتمام

اإلدارة

باألساليب اإلدارية الحديثة في التعامل مع الموظفين  بمناقشة األسس  والقواعد التي يتم  على
أساسها اتخاذ القرارات المتعلقة  بتوزيع المخرجات   ،وكذلك  الشفافية  والموضوعية في  تقييم
األداء   ،وعدم النقد المباشر للمرؤوسين عند حدوث أخطاﺀ منهم ،وإعطائهم الفرصة في  المشاركة
في صنع القـرار مـن أج ل أن  يكونوا  حريصين على إ نجاز العمل مما يزيـد مـن اهتمـامهم بـه ،

واطالعوتدريبالموظفينعلىمايستجدمنأنظمةوتعليماتوعدمالتفرقـةبينهم.
 فحص  العدالة  واستيعاب اإلدارة  الجامعية  ألهمية أثر إدراك  العاملين لعدالة  توزيع المخرجات من
وجهة  نظر العاملين  وليس االعتماد  على  تحليالت  ومالحظات اإلدارة  المركزية فقط  وهذا يتم من

خالل االجتماعات  والمحادثة مع العاملين والتجوال والتنقل ووضع صندوق

الشكاوى

والمقترحاتأواتباعسياسةالبابالمفتوح.
 تبادل  الخبرات على  المستويين النظري  والتطبيقي ،ليحقق  التوافق المهني مستوى مرتفعا جدا،
وذلك من خالل زيادة عقد الدورات  التدريبية التنموية  ،وورشات العمل المتخصصة  وفتح آفاق
التطور  والتقـدم لدى العاملين وتشجيعهم من خالل استخدام أسلوب الحوافز  والمكافآت بما  يضمن
رفع مستوى التوافق المهني لديهم  وخاصة فيما يتصل  بفرص  الترقية الوظيفية  والمالية   ،ووضع
آلية  واضحة  ومعلنة لتحديـد االحتياجـات  التدريبية  وتحديد  واضح  ألدوار اإلدارة ومسؤوليتها عن

إيجاد فرص تـدريب حقيقية مستمرة للعاملين تنمي مهاراتهم  وقدراتهم التي تؤهلهم
للوظائفاألعلىوتحسنمنجودةالخدمةبالجامعة.
62

للترقي



تنمية و تقوية العالقات بين الرؤساء و المرؤوسين و زمالء العمل

و التأكيد على  تفعيل  هذه

العالقات و ذلك من خالل  تنمية العمل  بروح الفريق الواحد و  تنمية الثقة  المتبادلة بينهم لما لها من
أثر في  تعزيز دافعية العاملين و زيادة  توافقهم المهني ،ومن خالل  التعليمات اإلدارية الواضحة
والواقعية المنطلقـة من حاجة العمل  والتأكيد علي  نشر  ثقافة المحبة  والمودة بين المـ وظفين مـن
خالل  اللقاﺀات  العامة  بينهم وإحياﺀ  المناسبات لتقوية الروابط  االجتماعية بينهم ،والتقدير لجهودهم
وعطائهم  ومن خالل التنسيق الواضح  والدائم بـين جميـع أقسام  ودوائرالجامعة  ،وكل هذه العوامل 

ستسهمفـيتقويـةوالﺀالعـاملين وانتمائهملعملهم.
 تعزيز  وتطوير وتحديث  بيئة العمل من خالل وضع نظم كاملـة مـن أدوات  ووسائل  وبرامج
ومعداتتسهلعلى الموظفين عملهم،وتـوفرلهـمكاف ـة اإلمكانياتللعمل بطرق مريحة ،وتحديد
وقت مناسب للراحة أثناﺀ الـدوام ال يؤثر علي سير العمل  ويجدّد النشاط لدى العاملين ،مع تـ وفير

كـلعناصـرالحمايةواألمانللموظفمناألخطارالمهنيةأياكانتطبيعتها.


يجب  االهتمام  بالجانب النفسي للعامل من قبل  إدارة الجامعة من خالل  برامج  ارشادية  تدريبية
حيث أن قيمة اإلنجاز هو شعور داخلي مرتبط  بأحاسيس الفرد  وله أثرنفسي كبير  ينعكس  على

عمله ورضاه  ،ولذلك

ضرورة إقامة  واستثمار مبنى خاص داخل الجامعة  للدعم النفسي و

ضرورةمكافأةأصحاباإلنجازاتالعاليةعلىنجاحهمفيعملهم.

محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسةعلىعددمحددمنالعواملالمؤثرةعلىالتوافقالمهنيذلكبسببتعددمصادرالعوامل
ومحدوديةالوقتالمتاحلدراسةجميعالعوامل.

العقبات:
واجهت الباحثة بعض العقبات التي لم تؤثر على سير الدراسة والمتعلقة باإلجابة على االستبانة (اهمال
اإلجابة على االستبانة من قبل بعض األفراد واغفال اإلجابة عن قسم من األسئلة في عدد محدود من
االستبياناتفتماستبعادها).
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األبحاث المستقبلية المقترحة :
تقترح الباحثة إجراء دراسة مكملة لهذه الدراسة بحيث تشمل عدد أكبر من العوامل المؤثرة في التوافق
المهنيلدىالعاملينفيجامعةحلب،ودراسةبعضالتاثيراتبينالمتغيرات.
االستقرارالوظيفيوأثرهعلىأداءالعاملينوتوافقهمالمهنيفيجامعةحلب.
نظامالحوافزوالمكافآتوأثرهاعلىأداءالعاملينوتوافقهمالمهنيفيجامعةحلب.
العدالة الﺘﻨظﻴﻤﻴة وعالقﺘها ﺒالتوافق المهني لدى العاملين في جامعة حلب.
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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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المالحق:
الملحق :1استمارة استبيان
أعزائي.......
أنا طالبة في الجامعة اإلفتراضية السورية أقوم بعمل بحث الستكمال متطلبات الحصول على درجة
الماجستير في إدارة االعمال ) (MBAوالبحث بعنوان"العوامل المؤثرة على التوافق المهني في جامعة
حلب".
وسوف أكون ممتنّة وشاكرة لكم اهتمامكم لو تكرمتم باإلجابة على أسئلة االستبيان بشفافية وحيادية نظرا
ألهميةنتائجالبحثحيثالتتجاوزمدةالبحثال70دقائقعلماأناالستبيانيقومبعملية احصائيةواليقوم
بحفظايمعلوماتشخصية.
اسمالطالبة:هبهنحاس
الدكتورالمشرف:محمدالخضر

القسم األول:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب البعد الذاتي (قيمة االنجاز) على التوافق المهني .يرجى وضع
إشارة ) √ ( عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م

العبارة

موافق جدا

موافق

توفر لي وظيفتي الشعور باإلنجاز
1
والعمل المثمر.
 3أشعر أن عملي مؤشرا على كفاءتي
 3أشعر باألمان في هذه المهنة.
إن مهنتي مهنة سامية وذات قيمة
4
عالية في المجتمع.
 5أشعر أن عملي يساهم في تحقيق ذاتي
أشعر أن مشاركتي ايجابية في تقدم
2
ورقي المجتمع
أرغب في االستمرار بهذه المهنة رغم
2
المصاعب المختلفة.
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محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

القسم الثاني:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب البعد االجتماعي )العالقة مع الرؤساء والمرؤوسين(على التوافق
المهني .يرجى وضع إشارة(√)عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
العبارة

م
8
9
10
11
12
13
14
15
16

موافق

موافق جدا

محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

يساعدني رئيسي المباشر في حل
مواقف العمل الصعبة التي أواجهها.
التعليمات التي تصدر عن اإلدارة
واضحة
حرص اإلدارة على سماع مقترحات
الموظفين
رئيسي يفوضني التخاذ قرارات
متعلقة بالعمل
يعترف الرؤوساء ويقدرون ما أقوم
به من عمل
تربطني بزمالئي عالقة احترام
وتقدير متبادل.
التعاون والعمل كفريق واحد في حل
المشكالت أثناء العمل شيء متبادل
بيني وبين زمالئي.
أتبادل أنا وزمالئي في العمل
الخبرات والمهارات الوظيفية.
تراعي اإلدارة النواحي اإلنسانية في
العمل

القسم الثالث:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب البعد االقتصادي)الراتب والحوافز( على التوافق المهني يرجى
وضع إشارة(√)عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م

العبارة

موافق جدا

موافق

يتناسب راتبي مع طبيعة عملي
12
والجهد الذي أبذله.
يوجد في عملي حوافز متنوعة
12
مناسبة
 13يتناسب الراتب مع متطلبات المعيشة
الراتب مناسب مقارنة مع زمالئي
33
في المهنة
الراتب يتناسب مع أهمية العمل الذي
31
أقوم به
يتناسب راتبي مع الدرجة العلمية
33
التي أعمل بها.
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محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

الراتب يشجع على القيام بالعمل
33
بشكل أفضل
ترقيتي في العمل متعلقة بالكفاءة
34
واإلتقان.

القسم الرابع:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب ظروف العمل لتوافق المهني .يرجى وضع إشارة)√(عند
الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
العبارة

م

موافق جدا

موافق

محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

 35أوقات الراحة أثناء الدوام
جميع متطلبات ومقومات ووسائل
 32تقنية العمل الوظيفي متوفرة في
مكتبي.
ظروف العمل المادية من حيث درجة
 32الحرارة واالضاءة
 32نظافة مكان العمل
 33ظروف األمن والسالمة
 33يناسبني عدد ساعات الدوام الرسمي.
 31المرافق الصحية في مكان العمل

القسم الخامس:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب االستقرار الوظيفي على التوافق المهني .يرجى وضع
إشارة)√(عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م

العبارة

موافق جدا

موافق

توفر الشعور باالستقرار
33
الوظيفي
الشعور باالطمئنان الستمرارية
33
العمل
حجم مكافأة نهاية الخدمة
34
النسبة المقتطعة من الراتب
35
لالدخار
صندوق الضمان االجتماعي
32
األمان المستقبلي في حالة
32
التقاعد
نظام االدخار المتبع بشكل عام
32
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محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

القسم السادس:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب توقعات الفرد )مايطمح له الفرد( على التوافق المهني .يرجى
وضع إشارة)√(عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م
33
43
41
43
43
44

العبارة

موافق

موافق جدا

محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

الفرص متاحة للتدريب
يهيئ العمل فرص لتطوير وسائل
جديدة وأفضل ألداء العمل
يتيح العمل فرص التعلم واكتساب
خبرات جديدة في مجال العمل
أتوقع الحصول على تدريب يتناسب
مع طبيعة المهنة
أتوقع الحصول على فرص تعليمية
متطورة
أتوقع التقدم في العمل بشكل جيد

العمل يمحني المكانة االجتماعية
45
الالئقة
أتوقع مستقبال أفضل في عملي
42

القسم السابع:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب العدالة والمساواة على التوافق المهني .يرجى وضع
إشارة(√)عند الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م

العبارة

موافق

موافق جدا

 42نظام العمل عادل
 42يوجد عدالة في الحصول على الترقية
 43يوجد عدالة في توزيع واجبات العمل
بين العاملين
 53يوجد عدالة في توزيع الحوافز
والمكافآت
 51الموظفون يعاملوا بالمساواة
 53طريقة تقويم األداء صحيحة وعادلة
 53يوجد عدالة في توزيع الفرص
التدريبية والتطويرية
 54إتاحة الفرص في الوصول للمعلومات
الخاصة بفرص التطور
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محايد

غير موافق

غيرموافق ابدا

القسم الثامن:
فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة ب األداء المهني على التوافق المهني .يرجى وضع إشارة(√)عند
الخيار الذي يعبّر عن رأيكم.
م

موافق جدا

العبارة

محايد

موافق

غير موافق

غيرموافق ابدا

 55إن عملي يتالئم مع قدراتي
وميولي.
 52تشبع مهنتي فضولي العلمي
وتوسع مداركي.
 52أحافظ على إتباع قواعد العمل
بدقة.
 52ممارستي لوظيفتي تزيد من ثقتي
بنفسي.
 53أرى أنني اكتسبت خبرة قيمة في
مجال عملي.

القسم التاسع:
ويحتوي على بعض االسئلة التي تخص المعلومات الديمغرافية .يرجى وضع إشارة(√)عند الخيار الذي
يعبّر عن رأيكم.
-23الجنس

ذكر

-61العمر دون35

-22الحالة االجتماعية

متزوج

-21عدد األبناء

اليوجد

-22المؤهل العلمي

دكتورا

-22سنوات الخبرةدون 5
-21الراتب دون33ألف 

-29الدرجة الوظيفية

درجة1

أنثى
12-2222-52فوق45
أعزب
3-1

غير ذلك
2-4

2فمافوق

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

13-2

15-11

43-33ألف 23-10ألف
درجة3

درجة3
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أقل من البكالوريوس

 12سنة فأكثر
23-23ألف
درجة4

درجة5

فوق23ألف

الملحق  : 2جدول  KREJCIE & MORGANلتحديد حجم العينة
حجم المجتمع

حجم العينة

حجم المجتمع

حجم العينة

70

70

550

710

7500

587

حجم المجتمع

حجم العينة

72
50
52

71
78
51

520
510
520

711
719
725

7200
7100
7200

581
205
202

20
22

59
25

520
510

722
728

7200
7100

270
272

10
12

22
10

590
580

725
722

7900
7800

271
250

20
22

11
19

200
250

728
712

5000
5500

255
251

20

25

210

797

5100

227

22
10
12

22
28
22

220
290
100

792
787
782

5200
5900
2000

222
229
217

90
92
80

22
10
12

150
110
120

507
502
570

2200
1000
1200

212
227
221

82
700
770

12
90
92

190
200
220

571
571
552

2000
2000
1000

221
227
221

750
720
710

85
81
702

200
220
100

521
515
519

9000
8000
70000

221
229
210

720
720
710

709
772
779

120
900
920

521
520
522

72000
50000
20000

212
211
218

790
780
500

752
751
725

800
820
7000

528
511
519

10000
20000
12000

290
297
295

570

722

7700

592

700000

291

المصدرKrejcie & Morgan (1970):
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الملحق :3تحليل فقرات أبعاد الدراسة
جدول :تحليل فقرات البعد الذاتي (قيمة اإلنجاز)

م

الفقرة

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

7

توفر لي وظيفتي الشعور باإلنجاز والعمل
المثمر.
أشعر أن عملي مؤشرا على كفاءتي

1.72

2

أشعر باألمان في هذه المهنة.

1.59

1

إن مهنتي مهنة سامية وذات قيمة عالية في
المجتمع.

1.22

2

أشعر أن عملي يساهم في تحقيق ذاتي

1.21

0.282

2

أشعر أن مشاركتي ايجابية في تقدم ورقي
المجتمع

1.22

0.915

91.29

1

أرغب في االستمرار بهذه المهنة رغم
المصاعب المختلفة.

1.15

0.155

91.51

51.229

0.462

87.49

39.834

5

كافة الفقرات

Sig.
مستوى
الداللة

1.55

0.129

92.52

50.228

0.000

0.152

91.59

57.522

0.000

0.112

91.75

57.229

0.000

0.215

85.02

22.229

0.000

85.75

22.252

0.000

78.298

0.000
0.000
0.000

4.37



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

الفقرة

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

8

يساعدني رئيسي المباشر في حل مواقف العمل
الصعبة التي أواجهها.

2.29

7.052

90.25

75.289

0.000

9

التعليمات التي تصدر عن اإلدارة واضحة

2.15

7.078

10.79

2.228

0.000

12

حرص اإلدارة على سماع مقترحات الموظفين

2.29

7.259

27.07

0.259

0.298

11

رئيسي يفوضني التخاذ قرارات متعلقة بالعمل

2.07

7.052

21.22

5.292

0.002

12

يعترف الرؤساء ويقدرون ما أقوم به من عمل

2.05

7.229

21.22

5.229

0.002

13

تربطني بزمالئي عالقة احترام وتقدير متبادل.

1.52

0.822

90.07

71.529

0.000

2.29

7.022

10.02

2.229

0.000

2.22

0.822

15.22

9.529

0.000

3.19

0.875

69.12

6.325

0.000

3.53

0.752

70.65

9.526

0.000

14
15
16

التعاون والعمل كفريق واحد في حل المشكالت
أثناء العمل شيء متبادل بيني وبين زمالئي.
أتبادل أنا وزمالئي في العمل الخبرات
والمهارات الوظيفية.
تراعي اإلدارة النواحي االنسانية في العمل
كافة الفقرات

75

جدول:تحليل فقرات البعد االقتصادي (الراتب والحوافز)

م

الفقرة

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Mean
المتوسط
الحسابي

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

 71يتناسب راتبي مع طبيعة عملي والجهد الذي
أبذله.
 79يوجد في عملي حوافز متنوعة مناسبة

5.19

7.729

20.52

2.271-

0.000

5.05

0.822

17.75

72.225-

0.000

 78يتناسب الراتب مع متطلبات المعيشة

5.02

7.502

12.22

1.190-

0.000

 50الراتب مناسب مقارنة مع زمالئي في المهنة

5.72

7.029

18.52

2.812-

0.000

 57الراتب يتناسب مع أهمية العمل الذي أقوم به

5.12

7.022

20.12

2.291-

0.000

يتناسب راتبي مع الدرجة العلمية التي أعمل
55
بها.

5.19

7.098

20.21

2.225-

0.000

 52الراتب يشجع على القيام بالعمل بشكل أفضل

5.52

7.752

22.52

7.228-

0.082

 51ترقيتي في العمل متعلقة بالكفاءة واإلتقان.

7.12

0.859

22.07

71.522-

0.000

0.815

47.77

- 10.072

0.000

كافة الفقرات

2.39

جدول:تحليل فقرات ظروف العمل
م

الفقرة

 52أوقات الراحة أثناء الدوام

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Mean
المتوسط
الحسابي

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

2.57

7.752

28.07

2.079

0.000

جميع متطلبات ومقومات ووسائل تقنية العمل
52
الوظيفي متوفرة في مكتبي.
ظروف العمل المادية من حيث درجة الحرارة
51
واالضاءة

2.71

7.005

22.52

1.752

0.000

2.57

7.022

28.22

2.975

0.000

 59نظافة مكان العمل

1.05

0.957

95.75

71.527

0.000

 58ظروف األمن والسالمة

1.07

0.152

91.75

52.529

0.000

 20يناسبني عدد ساعات الدوام الرسمي.

2.22

0.922

11.52

70.129

0.000

 27المرافق الصحية في مكان العمل

2.52

0.857

12.21

77.229

0.000

74.27

17.061

0.000

كافة الفقرات

0.562

3.71

76

جدول:تحليل فقرات االستقرار الوظيفي

م

الفقرة

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

25

توفر الشعور باالستقرار الوظيفي

5.12

7.729

21.75

7.221-

0.797

22

الشعور باالطمئنان الستمرارية العمل

2.75

7.075

22.29

1.189

0.000

21

حجم مكافأة نهاية الخدمة

5.52

7.072

12.75

8.105-

0.000

22

النسبة المقتطعة من الراتب لالدخار

5.29

7.572

20.22

0.519

0.152

22

صندوق الضمان االجتماعي

5.17

7.575

21.21

7.529-

0.507

21

األمان المستقبلي في حالة التقاعد

5.75

7.752

12.27

1.171-

0.000

29

نظام االدخار المتبع بشكل عام

5.29

7.775

10.95

77.728-

0.000

2.72

0.771

54.37

-4.913

0.000

كافة الفقرات

جدول:تحليل فقرات توقعات الفرد (مايطمح له الفرد)
م

28

الفقرة
الفرص متاحة للتدريب

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

2.75

7.229

22.17

Values T

2.175

Sig.
مستوى
الداللة
0.007

يهيئ العمل فرص لتطوير وسائل جديدة
وأفضل ألداء العمل
يتيح العمل فرص التعلم واكتساب خبرات
جديدة في مجال العمل
أتوقع الحصول على تدريب يتناسب مع طبيعة
المهنة

2.72

7.052

22.52

2.129

0.000

2.71

7.075

17.17

1.107

0.000

2.57

7.012

21.72

1.209

0.000

12

أتوقع الحصول على فرص تعليمية متطورة

5.98

7.752

27.75

0.922

0.598

11

أتوقع التقدم في العمل بشكل جيد

2.52

0.875

12.57

8.529

0.000

12

العمل يمنحي المكانة االجتماعية الالئقة

2.22

7.022

12.71

70.275

0.000

12

أتوقع مستقبال أفضل في عملي

2.12

7.092

17.72

2.298

0.000

3.47

0.854

69.32

7.347

0.00

10
17
15

كافة الفقرات

77



جدول:تحليل فقرات العدالة والمساواة
م

الفقرة

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

 47نظام العمل عادل

5.75

7.029

21.21

2.052-

0.007

 48يوجد عدالة في الحصول على الترقية

5.27

7.072

21.29

2.709-

0.007

يوجد عدالة في توزيع واجبات العمل بين
49
العاملين

2.75

7.027

21.52

2.207

0.000

 52يوجد عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت

5.57

7.707

20.07

2.959-

0.000

 51الموظفون يعاملوا بالمساواة

5.27

7.729

21.07

5.985-

0.007

 52طريقة تقويم األداء صحيحة وعادلة

5.29

7.007

20.02

0.295

0.127

5.77

7.021

22.52

2.205-

0.000

5.57

7.707

21.29

0.191-

0.402

2.84

0.874

56.79

-2.468

0.015

يوجد عدالة في توزيع الفرص التدريبية
53
والتطويرية
إتاحة الفرص في الوصول للمعلومات الخاصة
54
بفرص التطور

كافة الفقرات

جدول:تحليل فقرات األداء المهني
م

الفقرة

Mean
المتوسط
الحسابي

Std.
Deviation
االنحراف
المعياري

Relative
weight
الوزن النسبي

Values T

Sig.
مستوى
الداللة

 22إن عملي يتالئم مع قدراتي وميولي.

1.52

0.170

91.82

57.577

0.000

تشبع مهنتي فضولي العلمي وتوسع
22
مداركي.

2.97

0.909

12.72

75.098

0.000

 21أحافظ على إتباع قواعد العمل بدقة.

2.22

0.885

12.02

1.988

0.000

1.25

0.110

92.11

50.122

0.000

1.25

0.972

92.11

78.211

0.000

4.02

0.577

80.36

21.318

0.000

 29ممارستي لوظيفتي تزيد من ثقتي بنفسي.
أرى أنني اكتسبت خبرة قيمة في مجال
28
عملي.


كافة الفقرات
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