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 ملخص الدراسة
ونســـتطيع القـــول أن الخدمـــة ، المـــدارس الخاصـــة مـــن أهـــم المؤسســـات التعليميـــة فـــى النظـــام التعليمـــى

ويعمــل ، لطــالب مــن زاويــة تخصصــيةفكالهمــا يســعى إلــى رعايــة ا، االجتماعيــة والتعلــيم وجهــان لعمليــة واحــدة
الــذى يمــارس مهنــة  بالمــدارس الخاصــة بجانــب أعضــاء هيئــة التــدريس ومجلــس اإلدارة األخصــائى االجتمــاعى

حيث يتعرض هؤالء األخصائيين إلى مجموعة من العوامل التـى تمثـل ضـغوًطا ، الخدمة االجتماعية بالمدرسة
 لى الرضا الوظيفى لديهم.حياتية ووظيفية وتحدًيا للعمل بها مما يؤثر ع

 

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى تحديـــــد الضـــــغوط الحياتيـــــة المـــــؤثرة فـــــى الرضـــــا الـــــوظيفى 
والتـى تتمثـل فـى تحديـد مسـتوى الضـغوط الحياتيـة لألخصـائيين ، لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصـة

ســـلطة  -التـــدريب وتنميــة القـــدرات  -ألجـــر ا -)نـــوع الوظيفــة  االجتمــاعيين بالمـــدارس الخاصـــة والمتمثلــة فـــى
وتحديــــد الضــــغوط الحياتيــــة المرتبطــــة ببيئــــة العمــــل الداخليــــة المــــؤثرة فــــى الرضــــا الــــوظيفى ، اتخــــاذ القــــرارات(

بيئـــة العمـــل  -فريـــق العمـــل  -لألخصـــائيين االجتمـــاعيين بالمـــدارس الخاصـــة والمتمثلـــة فـــى)اإلدارة المدرســـية 
يـــد الضـــغوط الحياتيـــة المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل الخارجيـــة المـــؤثرة فـــى الرضـــا وكـــذلك تحد،  الطـــالب( -الماديـــة 

العالقــة  -الــوظيفى لألخصــائيين االجتمــاعيين بالمــدارس الخاصــة والمتمثلــة فى)العالقــة مــع المــدارس األخــرى 
 العالقة مع النقابة( -مع األسرة 

 

احثـــة مـــنهج المســـح االجتمـــاعى وتعتبــر هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الوصـــفية التحليليـــة واســـتخدمت الب
واستعانت الباحثة  (75بأسلوب الحصر الشامل لجميع األخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة وعددهم )

بمقيــاس الضــغوط الحياتيــة للكشــف عــن نتــائج الدراســة، وكشــفت نتــائج الدراســة إلــى تحديــد الضــغوط الحياتيــة 
 ظيفى لديهم بالمدارس الخاصة.لألخصائيين االجتماعيين المؤثرة فى الرضا الو 

 

وكــــذلك الضــــغوط الحياتيــــة المرتبطــــة ببيئــــة العمــــل الداخليــــة والخارجيــــة المــــؤثرة فــــى الرضــــا الــــوظيفى 
 لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة.
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Study summary 

Private schools are among the most important educational institutions in 

the educational system, We can say that social service and education are two 

sides of the same process, Both seek to care for students from a specialized 

angle, The social worker works in private schools alongside faculty and 

board members, Who practices the social work profession in school, Where 

these specialists are exposed to a group of factors that represent life and 

career pressures and a challenge to work with them, which affects their job 

satisfaction. 
 

From this standpoint, the study aimed to determine the life pressures 

affecting the job satisfaction of social workers in private schools. Which is to 

determine the level of life pressure of social workers in private schools, 

which is represented in (Job type - Remuneration - Training and Capacity 

Development - Decision Making Authority) And determine the life pressures 

associated with the internal work environment affecting the job satisfaction 

of social workers in private schools, which is represented in(School 

Administration - Team Work - Physical Work Environment - Students) As 

well as determining the life pressures associated with the external work 

environment affecting the job satisfaction of social workers in private schools 

represented in(Relationship with other schools - relationship with the family - 

relationship with the union) 
 

This study is considered descriptive and analytical. The researcher used 

the social survey method in a comprehensive survey method for all social 

workers in private schools, and they number (75). 
 

The researcher used the measure of life pressure to reveal the results of 

the study, and the results of the study revealed the determination of the life 

pressures of social workers affecting their job satisfaction in private schools. 
 

As well as life stresses associated with the internal and external work 

environment affecting the job satisfaction of social workers in private 

schools. 
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 أوال: مشكلة الدراسة:
الخدمة االجتماعية من المهن الحديثة وليدة القرن العشرين وقد جاءت نتيجة المحـاوالت اإلنسـانية مـن 
جانــب بعــض األفــراد لتقــديم نشــاطات الرعايــة االجتماعيــة وتهــدف فــى األســاس إلــى إحــداث نوًعــا مــن التغييــر 

 (7، 2113المقصود والمخطط له. )محمد، 
المدرســـى أحـــد وأهـــم مجـــاالت الخدمـــة االجتماعيـــة التـــى تقـــوم فيـــه الخدمـــة االجتماعيـــة ويمثـــل المجـــال 

بالتســاند والتعــاون المهنــى المشــترك مــع المهــن األخــرى فــى المدرســة مــن أجــل المشــاركة فــى وضــع وتصــميم 
 البرامج واألنشطة المدرسية التى تمكن الطالب من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية.

ونظًرا ألن الخدمـة االجتماعيـة فـى المجـال المدرسـى أصـبحت اسـتجابة مجتمعيـة نفعيـة للمـدارس التـى 
باتــت فــى الوقــت الحــالى تشــارك األســرة فــى أدائهــا لوظائفهــا لــذلك ينبغــى علــى الخدمــة االجتماعيــة أن تســاعد 

 ,Schafoldكتالميـذ. )بشكل فعال فى عالج مشـكالت التالميـذ بالشـكل الـذى يحسـن األداء االجتمـاعى لهـم 
1997, 615) 

وبأعتبـــار أن األخصـــائى االجتمـــاعى عضـــًوا فـــى الفريـــق التعليمـــى يســـتخدم كافـــة الطـــرق والتكتيكـــات 
المهنية التى من شأنها أن تعين الفريـق العامـل علـى أداء وظائفـه ومهامـه علـى أكمـل وجـه ممكـن هـذا بجانـب 

مســــاعدة التالميــــذ فــــى التغلــــب علــــى مشــــاكلهم التــــى  أنــــه يقــــوم بمجموعــــة مــــن األدوار داخــــل المدرســــة بهــــدف
يواجهونها كما يساهم ذلك أيًضا فى مساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية وقيامها بوظائفهـا 

 على أكمل وجه ممكن.
ذا كانــت مهنــة الخدمــة االجتماعيــة هــى إحــدى الركــائز األساســية فــى النظــام التعليمــى فــأن المــدارس  وا 

لخاصة تمثل إحدى أهم مكونـات هـذه المنظومـة التعليميـة فـى مصـر وبالتـالى فالخدمـة االجتماعيـة تمثـل أحـد ا
 (55، 1998أهم عناصر تكوين المدارس الخاصة. )مرسى، 

وُتعـد المــدارس الخاصــة مـن أهــم مراكــز العلـم والمعرفــة فهــى تسـهم فــى بنــاء شخصـية التالميــذ وبمــا أن 
ة ال يقل فـى دعمـه للمسـيرة التربويـة عـن التعلـيم فـى المـدارس العامـة إال أنـه يسـاند التعليم فى المدارس الخاص

 ويدعم ويسد عدًدا من االحتياجات التربوية فى المجتمع التى ال يستطيع التعليم العام القيام بها.
حيــث يــزداد االقبــال عنــد األهــالى خاصــة ميســورى الحــال مــنهم إللحــاق أبنــائهم فــى المــدارس الخاصــة 

ذلك بسبب عدم الرضا عن وضـع المـدارس الحكوميـة مـن حيـث المسـتوى العلمـى حيـث يمكـن اعتبـار التعلـيم و 
الخــاص مكمــال للتعلــيم الحكــومى العــام تحــت ظــروف واحتياجــات خاصــة لــبعض األهــالى مثــل اتبــاع أســاليب 

ضـــافية كالغـــات جديـــدة فـــى التـــدريس أو قلـــة عـــدد التالميـــذ فـــى الفصـــل الواحـــد باإلضـــافة إلـــى تـــوفير منـــاهج إ
 (3، 2114والحاسب اآللى. )صالح، 
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وقد بادرت مصر بتطبيـق فكـرة المـدارس الخاصـة وذلـك ألهميـة وجـود التعلـيم الخـاص جنًبـا إلـى جنـب 
مــع التعلــيم الحكــومى حيــث ُيعــد التعلــيم الخــاص مــدعًما لتكــافؤ الفــرص التعليميــة فالتالميــذ الــذين يــذهبون إلــى 

صــة بمــا يتركونــه مــن أمــاكن فــى التعلــيم الرســمى لغيــرهم مــن الطــالب. )تركــى، المــدارس الخاصــة يتيحــون الفر 
1982 ،58) 

كل ما سبق يجعل األخصائيين فى تلـك المـدارس يقـع علـى عـاتقهم أعبـاء ومسـئوليات كثيـرة ومـن هـذه 
المســئوليات أن األخصــائى االجتمــاعى بالمــدارس الخاصــة مســئول عــن تقــدير ومقابلــة حاجــات هــؤالء التالميــذ 
مستخدًما فى ذلك الخدمات التعليمية الخاصة بجانب تنمية شخصية الطالب فى باكورة مراهقتـه ومـا تتميـز بـه 
هذه المرحلة من خصائص حتى يسهل توجيه التوجيه السليم بعد إعداده بالشكل الـذى يجعلـه قـادًرا علـى النمـو 

البـــرامج واألنشـــطة التـــى يخططهـــا  مـــن جميـــع الجوانـــب الجســـمية والنفســـية والعقليـــة واالجتماعيـــة ومـــن خـــالل
األخصائى االجتماعى فى المدرسة التى تتيح الفرص لطالب هذه المرحلة ليكتسب الكثير من الخبـرات وينمـى 
مــا تــم اكتشــافه مــن القــدرات ويســتثمر مــا يميــل إليــه مــن مهــارات وهوايــات عــن طريــق الجماعــات التــى يكونهــا 

 (54التى تشبع الكثير من الحاجات. )على، ب.ن،  األخصائى االجتماعى لممارسة تلك األنشطة
وتــرى الباحثــة أن االهتمــام بمهنــة الخدمــة االجتماعيــة يتطلــب منــا أن نعمــل علــى االهتمــام بالقــائميين 
عليهــا وهــم األخصــائيون االجتمــاعيون العــاملون فــى المجــاالت المتعــددة ومنهــا المجــال المدرســى خاصــة فــى 

لعديـــد مـــن الضـــغوط والمشـــكالت التـــى لهـــا أبعادهـــا الســـلبية التـــى تعـــوق المـــدارس الخاصـــة حيـــث يتعرضـــون ل
األخصــائى االجتمــاعى عــن القيــام بــدوره أو تقلــل مــن فاعليتــه بمــا يــنعكس بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 

 مستوى الرضا الوظيفى لديه.
أن  إلــى (Letter, Maslach, 1988)فهــذا مــا تشــير إليــه نتــائج بعــض الدراســات التــى قــام بهــا 

األخصــائيين االجتمــاعيين الــذين يعــانون أو يمــرون بتجــارب وخبــرات الضــغوط المهنيــة هــم أكثــر األخصــائيين 
 االجتماعيين لديهم ضعف اإللتزام والوالء لمؤسساتهم االجتماعية التى يعملون فيها.

إلـــى أن هنـــاك مشـــكالت تنقـــرد بهـــا  (7181محمدددد محمدددود إبدددراهيم عدددويس، وقـــد توصـــلت دراســـة )
ارس الخاصــة والتــى لهــا عالقــة بمعاقــة الممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة بهــا وهــى مشــكالت تتعلــق المــد

بطبيعــة الطــالب أنفســهم حيــث وجــود المســتوى اإلقتصــادى المرتفــع والــذى يولــد مشــكالت مــن نــوع خــاص مثــل 
رتفـــاع المســـتوى إرتفـــاع نســـبة المـــدخنين والمتعـــاطين فـــى المـــدارس الخاصـــة عـــن الحكوميـــة ويرجـــع هـــذا إلـــى إ

 اإلقتصادى للطالب فى المدارس الخاصة عنها فى الحكومية.
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إلـى أن عـدم التعـاون بـين  (Edith. M. Freeman, 1995)وفـى هـذا السـياق قـد أشـارات دراسـة 
المدرسين واألخصائيين االجتماعيين ُيعد من العوامل التى تؤثر على ضعف فعاليـة الممارسـة المهنيـة للخدمـة 

 فى المدارس الخاصة.االجتماعية 
على أن هناك مجموعة من الصعوبات التـى تواجـه  (7116)ماهر أبو المعاطى على، وأكدت دراسة 

األخصـــــائيين العـــــاملين فـــــى المجـــــال المدرســـــى وتحـــــد مـــــن فاعليـــــة دورهـــــم والتـــــى منهـــــا تكليـــــف األخصـــــائيين 
 االجتماعيين بأعمال إدارية غير مهنية.

( والتـى هـدفت إلـى تحديـد مصـادر الضـغوط المهنيـة 0222بريدك، )وسدام وهذا ما أكدت عليه دراسة 
التى يواجهها العاملون فى المدارس الخاصة وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك قسـًما كبيـًرا مـن هـذه المعانـاة 
يـرتبط باالتجاهــات التـى يحملهــا أوليـاء األمــور وأبنـائهم فــى حــين يرجـع القســم اآلخـر إلــى عـدم كفايــة الظــروف 

ية والمعنوية التى يعيشها المعلمون مما يستدعى ضرورة االهتمام بتأهيلهم تربوًيـا وتـوفير الحـوافز الماديـة الماد
 والمعنوية الكفيلة بتخفيف الضغوط المهنية التى يتعرضون لها.

وُيعد الرضا الوظيفى أحد أهم الموضوعات التـى حظيـت باهتمـام الكثيـر مـن البـاحثين لمـا لـه مـن دور 
األداء الوظيفى بزيادة إنتاجية العمالة، فرفع مسـتوى الرضـا الـوظيفى يـؤثر بالمحصـلة النهائيـة علـى بارز على 

أداء المنظمة ككل وبالتالى نستطيع القول بأن المنظمة األكثر فعالية هى المنظمة التى تقوم بتوفير أكبر قدر 
 من الرضا الوظيفى ألعضائها.

اعى من أهم المداخل العلمية التى توجه االنتباه لدى فاعلية ويعتبر الرضا الوظيفى لألخصائى االجتم
الممارسة المهنية للخدمة االجتماعيـة مـن ناحيـة ونوعيـة العوامـل المعوقـة المـؤثرة سـلًبا علـى أدائـه حيـث يعتبـر 

ا لمدى كفاءته فى العمل والحرص عليه. ًً  رضا األخصائى االجتماعى عن عمله مؤشًر
المعوقــات لهــا إنعكاســاتها الصــحية والنفســية والعقليــة والســلوكية علـــى وبــذلك فالضــغوط والصــعوبات و 

رتفــاع نســبة  األخصــائيين االجتمــاعيين وكــذلك علــى المدرســة بمــا ينــتج عنــه ضــعف األداء والرضــا الــوظيفى وا 
 الغياب عن العمل وعدم قيام األخصائيين االجتماعيين بأدوارهم المهنية على أكمل وجه.

 (De Frank. Rs, Stroup CA, 1989)دى فراندك ويسدتروب ، اسـة وهـذا مـا أكـدت عليـه در 

بعنـــوان الضـــغط النفســـى وعالقتـــه بصـــحة المعلـــم وهـــدفت إلـــى تقيـــيم العالقـــة المتبادلـــة بـــين كـــل مـــن العوامـــل 
الشخصــية وضــغط العمــل والرضــا الــوظيفى، وتوصــلت إلــى أن ضــغط العمــل هــو المؤشــر األقــوى علــى الرضــا 

 الوظيفى.
والتــى أكــدت إلــى أن كثــرة األعبــاء اإلداريــة والوظيفيــة  (7117مددال شددكرى محمددد، )جوكــذلك دراســة 

الملقاة على عاتق األخصائى االجتماعى وخاصة التى يتعامل فيها األخصائى االجتماعى مع عـدد كبيـر مـن 
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العمــالء تــؤدى إلــى إرتفــاع درجــة االعيــاء المهنــى لــدى األخصــائى االجتمــاعى وأن هنــاك عالقــة عكســية بــين 
 االعياء المهنى والرضا الوظيفى فكلما زاد االحساس باالعياء المهنى قل الشعور بالرضا الوظيفى.

إلى عدم تعـاون المدرسـين مـع األخصـائى االجتمـاعى فـى  (7111)حنان عيد محمد، وأشارت دراسة 
زدحام اليوم الدراسى وكثرة األعباء والمسئوليات وعدم اهتمام أولي اء األمور بحضور عالج مشكالت الطالب وا 

 اجتماعات مجلس اآلباء وهذا كله يسبب ضغط على األخصائى االجتماعى.
أن مـــن العوامـــل المـــؤثرة علـــى الرضـــا الـــوظيفى لـــدى  (7111)هدددادى مختدددار رضدددا، وأشـــارت دراســـة 

 األخصائى االجتماعى هى العمر وعبء العمل والدخل والمستوى التعليمى والجنس.
أن من أهم المعوقات التى تؤثر على األداء المهنى لألخصـائى   (2702)سحر فتحى، وأكدت دراسة 

 االجتماعى بالمدارس يتمثل فى ضغط العمل وكثرة األعباء الوظيفية والمشكالت اإلدارية.
إلــى التحقــق مــن دور ضــغوط  (Saddiq and Burke, 2002)صددادق وبددورك وهــدفت دراســة 

رضـا الـوظيفى والصـحة النفسـية والعائلـة، وتوصـلت نتـائج العمل المحسوسة علـى معـدل الغيـاب عـن العمـل وال
الدراسة إلى أن ضغوط العمل المحسوسة تؤدى إلى إزدياد معدل الغيـاب عـن العمـل بـدون أذن رسـمى وتـؤدى 

جهاد عملى وتأثير سلبى على العائلة.  أيًضا إلى إضطراب نفسى وا 
ضا الوظيفى لألخصائى االجتماعى على أن محددات الر  (0223)أحمد إبراهيم حمزة، وأكدت دراسة 

رتبـاط ذلـك بالـدورات  فى المجال التعليمى ترتبط بعوامـل الخبـرة وطريقـة التعامـل بكفـاءة فـى مختلـف المواقـف وا 
 التدريبية.

 ومن تحليل نتائج الدراسات السابقة تم التوصل إلى ما يلى:
 سهم.عدم وضوح الدور المهنى فى أذهان بعض األخصائيين االجتماعيين أنف -1
 عدم وجود خطة محددة المعالم للعالقة بين األخصائيين االجتماعيين والمدرسين بالمدارس الخاصة. -2
 إنشغال األخصائيون االجتماعيين باألعمال اإلدارية وعدم اهتمامهم باألعمال المهنية. -3
 عدم تفهم اإلدارة المدرسية لدور األخصائى االجتماعى بالمدرسة. -4
 مهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس.القصور فى التدريبات ال -5
 قلة الحوافز والمكافآت المادية. -6
 تعدد األدوار واألعباء المهنية الملقاه على عاتق األخصائى بالمدارس الخاصة. -7

ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن الضــغوط الحياتيــة مــن الظــواهر اإلنســانية المعقــدة لتعــدد أبعادهــا مــن 
ية سواء على المستوى الفردى أو الجمـاعى أو المجتمعـى وكـل هـذه األبعـاد لهـا نفسية إلى اجتماعية إلى سلوك
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انعكاساتها على األخصائى االجتماعى الذى يواجه العديد من الصـعوبات فـى عملـه والتـى تـؤثر بصـورة كبيـرة 
 على مستوى الرضا الوظيفى لديه.

 أن: لذلك يجب أن نأخذ مجموعة من االعتبارات الخاصة بهذه الدراسة وهى
 الضغوط الحياتية والرضا الوظيفى تختلف صورها ومصادرها من مجتمع ومن مؤسسة ومن فرد آلخر. -
الضغوط الحياتية والرضا الوظيفى بقدر ما تكون عوامل تثبيط يمكن أن تكـون عوامـل تحفيـز وهـذا حسـب  -

 حدتها ونوعها.
 فى حد ذاتها. الضغوط الحياتية والرضا الوظيفى تتوقف طبيعتها على نوعية المؤسسة -

 وتتمحور القضية الرئيسية للدراسة الحالية فى:
هــل الضــغوط الحياتيــة لألخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين فــى المــدارس الخاصــة تــؤثر علــى الرضــا الــوظيفى 

 لديهم؟
 ثانًيا: أهمية الدراسة:

يين العـــاملين إن الضـــغوط الحياتيـــة تعتبـــر أحـــد المعوقـــات األساســـية فـــى ممارســـة األخصـــائيين االجتمـــاع -1
 بالمدارس الخاصة لدورهم بفاعلية.

يعتبــر المجــال المدرســى مــن المجــاالت الهامــة فــى المجتمــع والــذى يعمــل بــه عــدد كبيــر مــن األخصــائيين  -2
االجتماعيين حيث يتعرضون فيه للضغوط الحياتية وذلك بسبب المسئوليات المتزايدة عليهم مما يشـعرهم 

 ى قدراتهم الذاتية.فى أغلب األحيان بالضعف والنقص ف
يعــد الرضــا الــوظيفى لألخصــائيين االجتمــاعيين مقياًســا لمــدى اســتقرارهم ومــدى فعــاليتهم داخــل المــدارس  -3

 الخاصة وذلك ألهمية هذا القطاع فى المجتمع.
الضغوط الحياتية التى يتعرض لها األخصائى االجتماعى قد تؤثر فى عطائه وهذه الدراسـة فـى معرفتهـا  -4

يــة لديــه تمثــل محــوًرا مــن المحــاور المتعلقــة بمعــداده لكــى يصــل للكفايــة المهنيــة ويشــعر للضــغوط الحيات
 بالرضا والسعادة.

تطوير كفاءة األخصائى االجتماعى ورفع مستواه وتحسين أوضاعه هى أمور ضـرورية ينبغـى أن تشـغل  -5
 اهتمام الباحثين فى مهنة الخدمة االجتماعية.

عــة خاصــة حيــث أنهــم فــى بدايــة اإلنتقــال مــن مرحلــة عمريــة إلــى إن تالميــذ المــدارس الخاصــة ذات طبي -6
مرحلة أخرى، وهى مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة لذا تحتاج إلى ممارسـة مهنيـة خاصـة وأخصـائيين 

 اجتماعيين ذو كفاءة عالية.
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 ثالثًا: أهداف الدراسة واطارها النظرى:
 يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى:

 لحياتية المؤثرة فى الرضا الوظيفى لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة.تحديد الضغوط ا
 وينبثق من هذا الهدف الرئيسى األهداف الفرعية التالية:

 تحديد مستوى الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة. -1
ثرة فــى الرضـا الــوظيفى لألخصــائيين تحديـد نوعيــة الضـغوط الحياتيــة المرتبطــة ببيئـة العمــل الداخليـة المــؤ  -2

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة.
تحديد نوعية الضغوط الحياتية المرتبطـة ببيئـة العمـل الخارجيـة المـؤثرة فـى الرضـا الـوظيفى لألخصـائيين  -3

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة.
 رابًعا: تساؤالت الدراسة:

 يوجد تساؤل رئيسى مؤداه:
 ثرة فى الرضا الوظيفى لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة؟ما الضغوط الحياتية المؤ 

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستوى الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة؟ -1
لـــوظيفى لألخصـــائيين مـــا نوعيـــة الضـــغوط الحياتيـــة المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل الداخليـــة المـــؤثرة فـــى الرضـــا ا -2

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة؟
مــا نوعيــة الضــغوط الحياتيــة المرتبطــة ببيئــة العمــل الخارجيــة المــؤثرة فــى الرضــا الــوظيفى لألخصــائيين  -3

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة؟
 خامًسا: مفاهيم الدراسة:

 ( مفهوم الضغوط الحياتية:7)
مــه ومنهـا ضــغطه ضـغًطا كمــا تعنــى شـدد وضــيق. )المعجــم يعنـى لفــظ ضـغط فــى المعجــم الـوجيز عصــره وزح

 (381، 2111الوجيز، 
كما أن الضواغط هى تلك القوى والمؤثرات التى توصف المجال البيئى والفيزيقى واالجتماعى والنفسى 

 (91، 2111التى يكون لها الخبرة على إنشاء حالة ضغط ما؟ )عثمان، 
للحيــاة الضــاغطة والتــى تعبــر فــى مجملهــا عــن المتاعــب وتعــرف الضــغوط علــى أنهــا إســتجابة داخليــة 

العاطفية والحالـة النفسـية غيـر السـوية وتـرتبط تلـك الضـغوط بالمشـاعر السـلبية والتـى تشـمل الغضـب والخـوف 
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 ,Germain)واالكتئــاب واليــأس وفــى الغالــب تــرتبط بالمســتويات المتدنيــة مــن مشــاعر عــدم تقــدير الــذات. 
Bitterman,1995,817)  

حين تعرف الضغوط بأنها ما يتعرض له الفرد فى المواقف اليومية وتتطلب بـذل الجهـد لمواجهتهـا فى 
لما يترتب عليها مـن أثـاره للغضـب واالحبـاط والشـعور بالفشـل والتـوتر، وتكشـف مثـل هـذه الضـغوط عـن مـدى 

 (18، 2114تحمل الفرد للتوتر وقدرته على مواجهة المواقف الضاغطة. )أرنوط، 
لإلشــارة إلـى األحـداث والظـروف الخارجيــة التـى تقـيس قـدرة الفــرد  Stressمصـطلح الضـغط  ويسـتخدم

 (Rebert, 1140)على التكيف أولى المشكالت اإلنفعالية والنفسية التى تسببها مثل تلك األحداث. 
كما تعـرف الضـغوط الحياتيـة علـى أنهـا األحـداث الخارجيـة التـى تمثـل مطالـب التكيـف لـدى الفـرد وأن 

عــض األفــراد يمكــنهم النجــاح فــى التكيــف بشــكل كلــى مــع هــذه المطالــب وأخــرون ال ينجحــون فــى ذلــك وعنــد ب
 (Preston, 1990, 15: 16)الفشل تكون النتيجة حدوث الضغط النفسى أو الجسمى أو كليهما. 

وتقصددد الباحثدددة بالضدددغوط الحياتيدددة هدددى مجموعدددة العوامدددل والمشدددكالت التدددى تواجددده األخصدددائيين 
ماعيين والتى تؤدى إلى حدوث حالة االختالل لديهم ممدا يدؤدى إلدى ضدعف أدائهدم وانخفداض مسدتوى االجت

 فاعليتهم وعدم رضاهم عن عملهم.
 وبذلك فهى تشمل:

كافـــة المواقـــف التـــى يتعـــرض لهـــا األخصـــائيون االجتمـــاعيون العـــاملون بالمـــدارس الخاصـــة وتســـبب لهـــم  -1
 االحساس بالتوتر والقلق.

 لمهنية واإلدارية واالجتماعية داخل نطاق العمل بالمدارس الخاصة.كافة المؤثرات ا -2
 هى المسئوليات الوظيفية المتعارضة مع األداء المهنى لألخصائى االجتماعى بالمدارس الخاصة. -3
 هى تلك األحداث الناتجة عن صعوبات أثناء ممارسة العمل المهنى داخل المدرسة. -4
 لخاصة.تزايد أعباء العمل المهنى بالمدارس ا -5
 ( مفهوم المدارس الخاصة:0) 

هى المدارس المملوكة ألحد المـواطنين وتخضـع أيًضـا لـوزارة التربيـة والتعلـيم وتتبنـى المنـاهج الدارسـية 
 (8، 2114نفسها المطبقة فى المدارس المناظرة لها من مدارس التعليم الحكومى. )صالح، 

لخاصــة التــى تتميــز بمســتقاللها اإلدارى والمــالى كمــا أنهــا تشــمل جميــع المؤسســات التربويــة األهليــة وا
ويضــاف إلــى ذلــك أن هــذه المــدارس تحظــى بمســتقالل نســبى كبيــر فيمــا يتعلــق بسياســاتها التربويــة وبرامجهـــا 
التعليميــة وتكــون هــذه المــدارس تابعــة لهيئــات أهليــة أو جمعيــات خيريــة محليــة أو أجنبيــة أو أفــراد مــن القطــاع 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 124 

 العدد التاسع عشر

ليهـــا مـــن أمـــوالهم أو مـــن األقســـاط المدرســـية أو مـــن الهبـــات والتبرعـــات المرتبطـــة الخـــاص يتولـــون اإلنفـــاق ع
 (24، 2117بها.)صلحة، 

كما أن التعليم الخاص هو جهد تعليمى يقوم به أفراد أو مؤسسات تعاونيـة بهـدف معاونـة الدولـة علـى 
اظرة. )القــرار الــوزارى رقــم تحقيــق سياســتها التعليميــة وفــق الخطــط والمنــاهج المقــررة فــى المــدارس الرســمية المنــ

316 ،1993) 
م( بشــأن التعلــيم الخــاص إلــى أن المــدارس الخاصــة تنــدرج 1991( لســنة )16كمــا يشــير القــانون رقــم )
 (1991، 16تحت األنواع التالية: )قانون رقم 

 مدارس خاصة عربى بمصروفات: تناظر المدارس الرسمية فى المناهج واالمتحانات العامة.-1
 اصة لغات وتنقسم إلى:مدارس خ -2

)أ( مدارس لغات تسير وفق المنـاهج الرسـمية لمسـتوى رفيـع مـع اللغـات وتـتم فيهـا الدراسـة باللغـة األجنبيـة فـى 
 المواد غير القومية.

)ب( مــدارس لغــات تســير وفــق المنــاهج الرســمية المصــرية تماًمــا وتــتم فيهــا الدراســة باللغــة العربيــة مــع العنايــة 
 جليزية فى المراحل األولى.بتدريس اللغة األن

 وتقصد الباحثة بمفهوم المدارس الخاصة إجرائًيا ما يلى:
 مؤسسات تعليمية غير حكومية تهدف إلى الربح من خالل العملية التعليمية. -1
هى مدارس أهلية يمتلكهـا أفـراد أو هيئـات وال تخضـع أليـة إعانـة حكوميـة مـن قبـل الدولـة إال أنهـا بـالرغم  -2

 اإلشراف الحكومى للدولة. من ذلك تقع تحت
هــى مــدارس يتقاضــى أصــحابها مصــروفات أو رســوم مــن التالميــذ مقابــل تقــديم خدمــة تعليميــة مميــزة لهــم  -3

 وذلك لتغطية تكاليف التعليم ولتحقيق ربح لرأس مال المستثمر.
 تلعب الخدمة االجتماعية بهذه المدارس دوًرا هاًما ممثلة فى األخصائى االجتماعى. -4
 
 
 وم الرضا الوظيفى:( مفه4)

لمعرفة المقصود بالرضا فى اللغـة العربيـة فقـد تـم البحـث فـى معـاجم اللغـة العربيـة عـن المعنـى اللغـوى 
" وضــح أن " الرضــا " الرضــاء، الرضــا ضــد الســخط، ورضــى عــن  لسددان العددرب ألبددن منظددورللكلمــة ففــى " 

السـخط مـن صـفات القلـب. )ابـن منظـور، الشئ إرتضاه، ورأه له أهاًل، وسخط الشئ مسـخًطا: كرهـه، والرضـا و 
1981) 
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" نجــد أيًضــا أن الرضــا: يقــال رضــا: مرضــى وهــم رضــا )وصــف بالمصــدر(  المعجددم الوسدديطوفــى " 
 (1والرضاء: الرضا والرضى: المرضى والمطيع والمحب. )المعجم الوسيط، ج

ة كمــا يشــير إلــى يعــرف بأنــه التعــويض أو التحســن أو اإلشــباع لرغبــة أو حاجــ اللغددة األنجليزيددةوفــى 
 (Webster, 1984, 1044)الحاجة أو الكيفية التى تشبع الكائن فهو مصدر ووسيلة لتحقيق الرغبة. 

كما يعرف بأنه محصلة عناصر الرضا التـى يتصـور الفـرد أن يحصـل عليهـا مـن عملـه فـى صـورة أو 
 أكثر أو يعبر عن الرضا عن العمل العمل بالمعادلة اآلتية:

= الرضــا عــن األجــر ا الرضــا عــن محتــوى العمــل ا الرضــا عــن فــرص الترقــى ا الرضــا )الرضــا عــن العمــل 
عـــن األشـــراف ا الرضـــا عـــن جماعـــة العمـــل ا الرضـــا عـــن ســـاعات العمـــل ا الرضـــا عـــن ظـــروف العمـــل(. 

 (211، 2111)عبدالباقى، 
ى األخـص كما أنه االتجاهات النفسية للعاملين تجاه أعمالهم ومدى ارتيـاحهم وسـعادتهم فـى العمـل علـ

بالنسبة لعناصر أساسية فى العمل مثل األجر وسياسة المنظمة والروؤساء والزمالء والمرؤوسين وفرص النمو 
 (48، 2113والترقى وفرص تحقيق الذات. )ماهر، 

الرضــا الــوظيفى بأنــه هــو رد فعــل عــاطفى عــام لألفــراد حــول الوظــائف  (Rainey)رينددى، كمــا يعــرف 
-Rainey, 2003, 283)عامة كاألجر ومستوى األشراف والعالقة مع الزمالء. التى يشغلونها وله مقومات 

284) 
 ويمكن تعريف الرضا الوظيفى إجرائًيا بما يتفق مع طبيعة هذه الدراسة بأنه:

هــو مشــاعر األخصــائيين االجتمــاعيين تجــاه أعمــالهم وأنــه ينــتج عــن ادراكهــم لمــا تقدمــه الوظيفــة لهــم ومــا  -1
 من وظائفهم. ينبغى أن يتحصلوا عليه

 هو العوامل النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية التى تجعل األخصائى االجتماعى راضًيا عن عمله. -2
هو شعور األخصائيين االجتماعيين العاملين فى المجال المدرسى باالرتياح فى مجال عملهم الناجم عن  -3

 الجو االجتماعى الموجود فى بيئة العمل.
الواضــحة عــن مــدى ســعادة األخصــائى االجتمــاعى بعملــه وغالًبــا مــا يتحقــق هــو مجموعــة مــن المؤشــرات  -4

الرضا الوظيفى أو عدمه من خالل عدة مظاهر تتمثل فى نوعية العمل واألجر والترقى فى العمـل وعـدد 
 ساعات العمل.

يتحـــدد مـــن خاللـــه طبيعـــة العالقـــة بـــين األخصـــائى االجتمـــاعى المدرســـى وبـــين زمالئـــه ورؤســـائه داخـــل  -5
 سة.المدر 

 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 126 

 العدد التاسع عشر

 سادًسا: المنطلقات النظرية للدراسة:
سوف تعتمد الباحثة على نظرية األنساق ومن خاللها نظرية الددور كمنطلقدات نظريدة للدراسدة الحاليدة فدى 

 ضوء السياق االجتماعى لموضوع البحث وذلك للمبررات اآلتية:
جاًبا وسلًبا وفـق كفـاءة أدائهـا نسق المدرسة نسق متكاملة تتأثر أنساقه الفرعية جميعها ببعضها البعض إي -1

 ألدوراها.
األخصــائى االجتمــاعى هــو أحــد األنســاق الفرعيــة ضــمن فريــق العمــل بالمدرســة وحــدوث خلــل فــى أدائــه  -2

 ودوره بالمدرسة مما يؤثر سلًبا على تحقيق رسالة المدرسة بشكل سليم.
 العاملين بالمدارس الخاصة.وجود فجوة بين الدور المتوقع والدور الممارس لألخصائيين االجتماعيين  -3
 وجود خلل فى اداراك وتصور األخصائى االجتماعى بالمجال المدرسى لدوره وحقوقه وواجباته. -4
 تعدد األدوار وكثرتها لدى األخصائى االجتماعى بالمجال المدرسى مما يولد صراًعا بين تلك األدوار. -5

 ويمكن للباحثة أن تعرض لتلك النظريتين كما يلى:
 General Systems Theoryاألنساق العامة:  نظرية -7

ًتعد نظرية األنساق العامة من النظريات الشائعة المستخدمة فى مجال الخدمة االجتماعية ألنها ترتبط 
بالظواهر االجتماعية المؤثرة فى حياة اإلنسان، كما أنها ترتبط بالظواهر االجتماعية المؤثرة فـى حيـاة اإلنسـان 

نماذج العلملية والمهنية التـى يمكـن إسـتخدامها فـى مجـاالت الخدمـة االجتماعيـة مثـل ارتبـاط كما أنها ترتبط بال
 النظرية بالنموذج األيكولوجى وارتباطها بالنموذج التفاعلى وغيرها اإلنسان المختلفة.

فالنســق االجتمــاعى عبــارة عــن فعلــين أو أكثــر يحتــل كــل منهمــا مركــًزا أو مكانــة متمــايزة عــن األخــرى 
ى دوًرا متمـــايًزا فهـــو عبـــارة عـــن نمـــط مـــنظم يحكـــم عالقـــات األعضـــاء ويصـــف حقـــوقهم وواجبـــاتهم تجـــاه ويـــؤد

بعضهم البعض ويحتـوى علـى إطـار مـن المعـايير أو القـيم المشـتركة باإلضـافة إلـى أنمـاط مختلفـة مـن الرمـوز 
 والموضوعات الثقافية المختلفة.

 (26: 25، 2111)السنهورى، : واألنساق االجتماعية تتصف بخاصيتين أساسيتين هما
 ميل مكونات النسق إلى الحفاظ على درجة عالية من التكامل على الرغم من الضغوط البيئية. -1
 ميل مكونات النسق إلى التوازن واإلستمرارية فى أداء وظائفها. -2

والنســق هــو مجموعــة مــن العناصــر تتجمــع مًعــا فــى عالقــات وتتميــز مًعــا فــى خصــائص مميــزة وهــذه 
 (31، 2111ر هى األجزاء المكونة للنسق أو رابطة العالقة بينهما تمثل النسق. )عطية، سلمى، العناص

وتعرف نظرية األنساق بأنها الكل الذى يضمن مجموعة من األجزاء فى عالقات بين بعضـها الـبعض 
 ة.وبين خواصها المميزة التى يستخدمها وطبًقا للوحدات التى تتعامل معها فى الخدمة االجتماعي



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 127 

 العدد التاسع عشر

 (26، 2111السنهورى، يتضح من التعريفات السابقة أنها ترتبط بثالثة مفاهيم أساسية: )
بمعنــى أن األجــزاء داخــل النســق تنــتج كياًنــا أكبــر مــن حاصــل جمــع األجــزاء علــى حــده  مفهددوم التكامددل: -1

ضافة بعضها إلى بعض حيث ال يمكن فهم النسق بشكل كاف بتقسيمه إلى أجزائه المركب منها.  وا 
 حيث يؤكد هذا المفهوم على تنميط العالقة بين األجزاء داخل النسق. فهوم العالقة:م -2
ويعنـى أن األنســاق تســعى إلــى التـوازن بــداخلها والبقــاء أو الحفــاظ  مفهددوم التددوازن بددين عناصددر النسددق: -3

 على النسق.
 وقدددد اعتمددددت الباحثدددة علدددى هدددذه النظريدددة حيدددث أن المدرسدددة تعتبدددر نسدددق وجماعدددة األخصدددائيين
االجتمدداعيين فددى المجددال المدرسددى بهددا يمثلددون أنسدداق فرعيددة مددن خددالل االعتمدداد المتبددادل بددين مختلددف 

 األجزاء المكونة للنسق.
 Role Theoryنظرية الدور:  -0

قد استخدمت نظرية الدور فى إطار نظريـة األنسـاق العامـة علـى اعتبـار أن النسـق االجتمـاعى يتكـون 
ذا حدث خلـل فـى أحـد هـذه األدوار يـؤدى بـدوره إلـى من مجموعة من األنساق الفرعي ة لكل منها دور تؤديه، وا 

خلـــل فـــى النســـق االجتمـــاعى لـــذا يعتبـــر المجتمـــع مـــن وجهـــة نظـــر هـــذه النظريـــة بأنـــه مجموعـــة مـــن العالقـــات 
 (Shivers, 2004, 150االجتماعية المعقدة والمترابطة بين األفراد واألشخاص المكونيين له. )

مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات بــين طرفــى التفاعــل فواجبــات كــل طــرف هــى بمثابــة  ويتضــمن الــدور
حقــوق للطــرف األخــر، وتحــدد الحقــوق والواجبــات بطــرق متعــددة فقــد يكــون التحديــد مــن واقــع األديــان أو مــن 
 .خالل األعراف الشائعة فى المجتمع أو يكون غير مكتوب كالقوانين واللوائح عن دور األخصائى االجتماعى

ويشــمل الــدور المهنـــى مجموعــة األفعــال والنشـــاطات التــى يقــوم بهـــا األخصــائيين االجتمــاعيين والتـــى 
ـــرات المحيطـــة  تتطـــابق مـــع توقعـــات المجتمـــع فـــى ضـــوء الوضـــع الـــذى يشـــغله فـــى المجـــال المدرســـى والمتغي

)النســق التعليمــى( بالممارســة المهنيــة ألدوارهــا وفــى ضــوء اشــباع احتياجاتــه، وارتبــاط الــدور بأهــداف المجتمــع 
التى تسعى لتحقيقها فى إطـار جـودة التعلـيم والتـى تتطلـب أن يكـون لـدى األخصـائى االجتمـاعى دافعيـة ألداء 

 (21، 2112أدوارهم بفعالية أكثر. )عبدالقادر، 
 سابًعا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 نوع الدراسة: -7
لتـــى تســـعى إلـــى تحقيقهـــا تعتبـــر هـــذه الدراســـة مـــن انطالقًــا مـــن مشـــكلة الدراســـة واتســـاًقا مـــع األهـــداف ا

الدراســات الوصــفية التحليليــة والتــى تهــدف إلــى وصــف موضــوع أو مشــكلة البحــث وتحديــد خصائصــها تحديــًدا 
كمًيــا وكيفًيــا، فــالبحوث الوصــفية تقــوم بجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها بهــدف الوصــول إلــى تعميمــات بشــأن 
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(، ومـــن هنـــا فـــمن الدراســـة تســـعى إلـــى تحديـــد الضـــغوط 132: 131، 2114موضـــوع البحـــث )أبـــو النصـــر، 
 الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة وتأثير ذلك على الرضا الوظيفى لهم.

 المنهج المستخدم: -0
استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعى كأنسب مـنهج مالئـم لطبيعـة وهـدف الدراسـة الحاليـة، وُيعـد 

جتمـــاعى مـــن المنـــاهج العلميـــة المعتمـــدة لوصـــف المجتمـــع البشـــرى والســـكان وذلـــك إلعتمـــاده علـــى الســـمح اال
 ,Allen, 2008)الوصف األوسع للمجتمع وشموليته والتركيز على الجماعات التى تنوب عن المجتمع ككل. 

367) 
صـر الشـامل لذلك اتبعته الباحثة لدراسـة هـذه الظـاهرة مسـتخدمة مـنهج المسـح االجتمـاعى بأسـلوب الح
 لجميع األخصائيين االجتماعيين واألخصائيات العاملين بكافة المدارس الخاصة بمدينة الفيوم.

 أدوات الدراسة: -4
 اعتمدت الدراسة الراهنة على األداه التالية:

 مقياس الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة 
ـــه ـــاس لتطبيق ـــة بتصـــميم مقي ـــى مجتمـــع البحـــث مـــن األخصـــائيين االجتمـــاعيين  حيـــث قامـــت الباحث عل

 بالمدارس الخاصة بمدارة محافظة الفيوم.
 وقد قمت بإعداد المقياس وفًقا للخطوات واإلجراءات التالية:

تحديــد موضــوع القيــاس وهــو تحديــد الضــغوط الحياتيــة لألخصــائيين االجتمــاعيين بالمــدارس  الخطددوة األولددى:
 الوظيفى لديهم والهدف من استخدامه وذلك للتأكد من الخاصة وتأثيرها على الرضا 

قابليته للقياس وطبيعة المبحوثين الذين سيطبق عليهم المقياس من حيـث النـوع والعمـر ومحـل اإلقامـة والحالـة 
االجتماعيــة والمســتوى التعليمــى والمســتوى اإلدارى وســنوات الخبــرة والــدورات التدريبيــة فــى التخصــص والــدخل 

م تحديـد الهــدف مـن القيــاس وهـو تحديـد الضــغوط الحياتيـة لألخصــائيين االجتمـاعيين بالمــدارس الشـهرى وقـد تــ
 الخاصة.

 تحديد المصادر التى رجعت إليها الباحثة فى بناء المقياس: الخطوة الثانية:
 وقد تضمن هذا االطار الرجوع إلى العديد من المصادر أهمها:

خدمة االجتماعية بصفة عامة والمجال المدرسى بصفة خاصـة االطار النظرى للدراسة والتراث النظرى لل (أ)
 والمعطيات والدراسات والبحوث العلمية األخرى التى تتصل بموضوع الدراسة.
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الرجــــوع إلــــى الدراســــات الســــابقة والمقــــاييس مــــن األدوات األخــــرى المرتبطــــة بالضــــغوط الحياتيــــة وكــــذلك  (ب)
ة الحالية وذلك لجميع عبارات المقيـاس وتحديـد أبعـاده الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمشكلة الدراس

 التى تتمثل فى:
قياس العالقة بين الضغوط الواقعة على األخصائيين العاملين بالمستشفيات واألعياء المهنى لألخصـائيين  -

 (2114االجتماعيين. )زين العابدين، 
 (2117ابلس. )عساف، ضغوط مهنة التدريس لدى معلمى المرحلة األساسية الدنيا فى مدينة ن -
 استشارة الخبراء فى أرض الواقع والتحدث معهم من أساتذة جامعيين ومدرسين وممارسين وغيرهم. (ج)

 الخطوة الثالثة: تحديد أبعاد المقياس وعباراته:
بعـــد الرجـــوع إلـــى الدراســـات والبحـــوث والمقـــاييس المرتبطـــة بمشـــكلة الدراســـة الراهنـــة تـــم تحديـــد األبعـــاد 

اس وتحديـــد أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن العبـــارات التـــى يمكـــن أن يشـــتمل عليهـــا كـــل ُبعـــد مـــن أبعـــاد الرئيســـية للمقيـــ
المقياس وقد أسفرت هذه الخطوة عن تحديد البيانات األولية التى تتضمن: النوع والعمر ومحل اإلقامة والحالة 

ة الحاصـلون عليهـا والـدخل االجتماعية والمستوى التعليمى والمستوى اإلدارى وسـنوات الخبـرة والـدورات التدريبيـ
 الشهرى، كما تم تحديد أبعاد المقياس المقياس وقد تمثلت فى ثالثة أبعاد رئيسية تدور حوله:

 تحديد مستوى الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة. البعد األول:
داخليـــة المـــؤثرة فـــى الرضـــا الـــوظيفى تحديـــد نوعيـــة الضـــغوط الحياتيـــة المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل ال البعدددد الثدددانى:

 لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة.
تحديــد نوعيــة الضــغوط الحياتيــة المرتبطــة ببيئــة العمــل الخارجيــة المــؤثرة فــى الرضــا الــوظيفى  البعددد الثالددث:

 لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة.
رات وتوزيعها على أبعاد المقيـاس فـى ضـوء إطـالع وقد اعدت عبارات المقياس وقد تم إنتقاء هذه العبا

الباحثة على المقاييس المختلفـة للضـغوط الحياتيـة كمـا روعـى فـى صـياغة عبـارات المقيـاس أال تكـون إيجابيـة 
إلجابــــة معينــــة أو مركبــــة بقــــدر المســــتطاع وهكــــذا تــــم إعــــداد المقيــــاس فــــى صــــورته األوليــــة تمهيــــًدا لخضــــوعه 

 إلجراءات الصدق والثبات.
 لخطوة الرابعة: إجراءات صدق المقياس:ا

تــم عــرض المقيــاس فــى صــورته المبدئيــة علــى مجموعــة محكمــين مــن ذوى الخبــرة المرتبطــة بموضــوع 
أستاذ مساعد( من تخصصات الخدمة االجتماعيـة  –المقياس من السادة أعضاء هيئة التدريس ما بين )أستاذ 

 ساعدة الباحثة فى تحكيم المقياس وتحديد ما يلى:( محكمين وذلك لم11بجامعة الفيوم، وبلل عددهم )
 مدى ارتباط العبارة بمضمون كل بعد. (أ)
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 مدى وضوح وسالمة الصياغة. (ب)
 اقتراح أو اضافة عبارات أخرى. (ج)
 

ثم قامت الباحثة بتطبيق معادلة نسبة اإلتفاق حـول عبـارات المقيـاس وحسـاب نسـبة اإلتفـاق علـى هـذه 
( ولقد أخذت بتوجيهات السادة المحكمين %81قلت نسبة اإلتفاق عليها عن )العبارات واستبعاد العبارات التى 

وقد أسفرت هذه الخطوة عن صياغة بعض عبـارات المقيـاس التـى كـان يوجـد اتفـاق حـول ضـرورة تعـديلها مـرة 
ضافة عبارات أخرى وفى ضوء ذلك تم إعداد مقياس الدراسة فى صورته النهائية.  أخرى وا 

 ثبات المقياس:
( مــن أجــل Consistencyمعامــل قيــاس التجــانس الــداخلي للمقــاييس )إختبــار ثبــات المقيــاس بمســتخدام قــد تــم 

فحــص ثبــات أداة الدراســة، وهــذا النــوع مــن الثبــات يشــير إلــى قــوة االرتبــاط بــين عبــارات فــي أداة الدراســة، ومــن 
ل معامل الثبات الكلي )الفا( الباحثة طريقة )كرونبا  ألفا(، حيث أن  بل تأجل تقدير معامل التجانس استخدم

 ( وهذا يعد معامل ثبات مرتفًعا ومناسًبا ألغراض البحث الحالية.1879)المقياس  ألبعاد
 ( 7جدول رقم )

 يوضح نتائج اختبار الصدق البنائي وثبات المقياس
 

 البعد م
عدد 
 العبارات

قيمة 
 االرتباط

 الحالة
قيمة معامل 

ألفا 
 كرونباخ

 الحالة

وط الحياتية مستوى الضغ 1
لألخصائيين االجتماعية بالمدارس 

 الخاصة

28 
 ثابت 1877 صادق 1873

نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة  2
 ببيئة العمل الداخلية

28 
 ثابت 1869 صادق 1874

نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة  3
 ببيئة العمل الخارجية

21 
 ثابت 1875 صادق 1881

 ثابت 2511 صادق  11 االجمالي المقياس 
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( والذي يوضح نتائج الصدق الذاتي للمقياس، حيث تبين أن معامالت 1أظهرت البيانات الجدول رقم )
االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد المقياس السابق اإلشارة إليه، ودرجة جميع أبعاد المقياس إجمااًل، 

ساق الداخلى بين أبعاد المقياس الحالى، مما يؤكد الصدق ( وبهذا يتضح االت1881و  1873تتراوح بين )
 البنائى للمقياس ككل .

 مجاالت الدراسة: -3
 تم اختيار المدارس الخاصة بمدينة الفيوم لتكون مجااًل لتطبيق الدراسة.المجال المكانى :  -
المدارس الخاصة بمدينة تمثل المجال البشرى فى كل األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمجال البشرى:  -

 ( مدرسة.27( أخصائًيا اجتماعًيا موزعين على )75الفيوم ويبلل عددهم )
هو الفترة الزمنية التى استغرقتها الباحثة فى اجراء الدراسة نظرًيا وميدانًيا فى الفترة من المجال الزمنى:  -

 (.2119( وحتى بداية شهر )ديسمبر، 2119شهر )يونية، 
 (0جدول رقم )          نة البحثأوال: خصائص عي

 (                                                                         15يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا للنوع         )ن=                           
 % ك الندددددوع
 3187 23 ذكر
 6983 52 أنثى

 722 15 اإلجمالي
 

( والذي يوضح توزيع عينة الدراسة طبًقا للنوع حيث تبين أن أعلى نسبة كانت 2ول السابق رقم )باستقراء الجد
( مــن الــذكور وتتفــق بيانــات هــذا الجــدول مــع مــا توصــلت إليــه %3187( يليهــا نســبة )%6983لإلنــاث بنســبة )

تمـاعيين الـذكور ( حيث أشـارت فـى دراسـتها إلـى قلـة إعـداد األخصـائيين االج1996دراسة )حنان عيد محمد، 
فــى المــدارس الخاصــة، ويختلــف ذلــك مــن مجــال مكــانى إلــى مجــال مكــانى آخــر ويتوقــف ذلــك علــى اختيــار 
مجلس إدارة المدرسة لألخصـائيين االجتمـاعيين سـواء كـانوا ذكـوًرا أو أنـاث ويتوقـف ذلـك علـى حاجـة المدرسـة 

 لهم.
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 (4جدول رقم )
 ملين بالمدارس الخاصة حسب السنيوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين العا

 (15)ن=                                                                                     
 % ك السدددددددددددددن

 1 1 سنة 25أقل من 
 44 33 سنه 31إلي أقل من 25من 
 41 31 سنه 41إلي أقل من  31من 
 16 12 فأكثر 41من

 722 15 اإلجمالي
 

( والذى يوضح توزيع عينة الدراسة طبًقا للفئات العمرية حيث كانت أعلى 3تبين من الجدول السابق رقم )
(، ثم الفئة %44سنة( والتي بلغت ) 31إلى أقل من  25نسبة لمن تقع أعمارهم في الفئة العمرية من )

( %16فأكثر( بلغت ) %41من )( يليها الفئة العمرية %41سنة( بلغت ) 41إلى أقل من  31العمرية من )
 سنة. 25وال يوجد من هم أقل من 

 (3جدول رقم )
 (                                                                                       75)ن=يوضح المؤهل لدى عينة الدراسة                                              

 % ك المؤهل الدراسي م
 2 2 دبلوم متوسط خدمة اجتماعية 7
 83 64 بكالوريوس خدمة اجتماعية 0
 2 2 ماجستير خدمة اجتماعية 4
 76 70 أخري تذكر 3
 722 15 االجمالي 

ـــة العظمـــى مـــن 4يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق رقـــم ) ـــة الدراســـة أن األغلبي ـــدى عين ـــذى يوضـــح المؤهـــل ل ( وال
لمـــدارس الخاصـــة مـــؤهلهم الدراســـى بكـــالوريوس خدمـــة اجتماعيـــة بنســـبة األخصـــائيين االجتمـــاعيين العـــاملين با

( ، وهــذا يــدل علــى أن هــذه المــدارس تحــرص علــى أن %16( ثــم ماجســتير خدمــة اجتماعيــة بنســبة )84%)
يمارس مهنة الخدمـة االجتماعيـة لـديها متخصصـون وحاصـلون علـى بكـالوريس خدمـة اجتماعيـة أو ماجسـتير 

 فى الخدمة االجتماعية.
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 (5دول رقم )ج
 ( 75)ن=          يوضح توزيع مجتمع البحث وفًقا للحالة االجتماعية                   

 % ك الحالة االجتماعية م
 8 6 أعزب 7
 10 61 متزوج 0
 2 2 مطلق 4
 2 2 أرمل 3
 722 15 االجمالي 

 
جتماعيين العاملين بالمدارس ( أن الغالبية العظمى من األخصائيين اال5يتضح من الجدول السابق رقم )
 ( وال يوجد مطلق وال أرمل.%8( يليها أعزب بنسبة )%92الخاصة من المتزوجين بنسبة )

 
 

 (6جدول رقم )
   (                                                          75)ن=يوضح توزيع مجتمع البحث وفًقا لسنوات الخبرة                              
 % ك مدة الخبرة في المجال المدرس م
 3554 43 سنوات 5أقل من  7
 4454 05 سنوات  72 – 5من  0
 554 3 سنة 02 – 72من  4
 76 70 سنة فأكثر 02من  3
 722 15 االجمالي 

 
( والذى يوضـح مـدة الخبـرة فـى المجـال المدرسـى لألخصـائيين االجتمـاعيين 6يتضح من الجدول السابق رقم )

سـنوات( بنسـبة  5مدارس الخاصة أن من مدة خبرتهم فـى المجـال المدرسـى كانـت النسـبة األعلـى )أقـل مـن بال
( ثـم %16سـنة فـأكثر( بنسـبة ) 21( يليهـا نسـبة )%3383سـنوات( بنسـبة ) 11إلـى  5( يليها مـن )4583%)

رس الخاصــة ًتعــد ( ولــذا تــرى الباحثــة أن عــدد ســنوات الخبــرة فــى المــدا%583ســنة( بنســبة ) 21إلــى  11مــن )
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قليلــة إذا مــا قورنــت بمثليتهــا مــن المــدارس الحكوميــة وهــذا مــا يؤكــد عــدم وجــود خبــرة كافيــة للممارســة المهنيــة 
 للخدمة االجتماعية داخل المدارس الخاصة.

 (1جدول رقم )
 ( 75)ن=            يوضح الدرجة الوظيفية لدى عينة الدراسة                       

 % ك وظيفيةالدرجة ال م
 82 62 أخصائي اجتماعي 7
 154 1 أخصائي أول 0
 554 3 وكيل نشددددددددداط 4
 2 2 مشدددددددددرف اجتماعي 3
 554 3 أخرى تذكر 5
 722 15 االجمالي 

 
( والــذى يوضــح الدرجــة الوظيفيــة لــدى عينــة الدراســة حيــث كانــت النســبة 7يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )

( يليـه مـن كانـت درجتـه الوظيفيـة أخصـائى %81رجته الوظيفية أخصائى اجتمـاعى بنسـبة )األعلى لمن هم د
( %583( أخـرى تـذكر بنسـبة )%583( ثم من كانت درجتهم الوظيفية وكيل نشـاط بنسـبة )%983أول بنسبة )

 ، وال يوجد وكيل نشاط.
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 تحليل البيانات وتفسيرها:
 نتائج الدراسة:
 مستوي الضغوط الحياتية لألخصائيين بالمدارس الخاصةالبعد األول: ئج المرتبطة بأوال: تحليل النتا

 نوع الوظيفة: -7
 (8جدول رقم )

 (75)ن=                  يوضح ترتيب عبارات المؤشر األول للبعد األول                     

 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الوزن 
المدددرج

 ح

القدددددوة 
النسدددددد
 بية

التددددرت
 يب

 % ك % ك % ك

أشــعر بملــل وضــيق مــن  1
 مهنتى

4 583 8 1187 63 84 91 3183 4184 7 

عـــــدم االعتـــــراف الكـــــافى  2
ـــة ممـــا يقلـــل قيمـــة  بالمهن
األخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيين 

 االجتماعيين

22 2983 27 36 26 3487 146 4887 6489 5 

عــدم احســاس بمــا تحققــه  3
المهنة من مهـام وأهـداف 

 ملداخل مجال الع
25 3383 32 4287 18 24 157 5283 6988 3 

ـــــــة ال  4 ـــــــأن المهن أشـــــــعر ب
 تساهم فى تقدم المجتمع

4 583 29 3887 42 56 112 3783 4988 6 

ضـــــــــــــــــــــعف المكانـــــــــــــــــــــة  5
االجتماعيـــــــــة لـــــــــوظيفتى 

 كأخصائى اجتماعى
26 3487 22 2983 27 36 149 4987 6682 4 

أشـــعر أنـــى أكثـــر ســـعادة  6
فــــــــــى مهنتــــــــــى مقارنــــــــــة 

 األخرين  بالزمالء
31 41 26 3487 19 2583 161 5387 7186 2 

 1 8884 6683 199 583 4 24 18 7187 53أجــــد متعـــــة حقيقيـــــة فـــــى  7
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 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الوزن 
المدددرج

 ح

القدددددوة 
النسدددددد
 بية

التددددرت
 يب

 % ك % ك % ك

 أدائى لعملى
76 المجموع 

3 
 

76
0 

 711  
727
5 

   

045 المتوسط 
3 

 
045
7 

 
085
3 

     

475 النسبة 
0 

 
425
1 

 
415
1 

     

 735 المتوسط المرجح 
 6353 القوة النسبية لليعد 

 
 لألخصددددائيين الحياتيددددة الضددددغوط مسددددتوى المرتبطــــة( إلــــى النتــــائج 8رقــــم ) ابقبيانــــات الجــــدول الســــ تشــــير

ا وفـــق المتوســـط ا إحصـــائيً توزيًعـــ تتـــوزعيتضـــح أن هـــذه االســـتجابات  حيـــث، الخاصدددة بالمددددارس االجتماعيدددة
ذا االســتجابات تركــز حــول علــى ان هــ أكيــدممكــن الت وبــذلك ،(٪6484( والقــوه النســبيه للبعــد )145المــرجح )

 أجـابوا( فى حين من ٪3182بلغت ) نعم إجابنسبه من  أنيدل على ذلك  ومما، المؤشرعلى  الموافقةخيار 
 .ال( اجابو ٪3789( الى نسبة )٪3189حد ما بلغت نسبه ) إلى
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
" فـي الترتيـب األول بــوزن  لعملددى أدائدى فدى حقيقيددة متعدة أجدد ( والتـى مفادهــا "7ت العبـارة رقـم )جـاء .7

 (. ٪88843( وقوة نسبية )6683مرجح )
" في  األخرين بالزمالء مقارنة مهنتى فى سعادة أكثر أنى أشعر( والتى مفادها " 6العبارة رقم ) جاءت .0

 .(٪7186ية )( وقوة نسب5387بوزن مرجح ) الثانيالترتيب 
 مجدال داخدل وأهدداف مهام من المهنة تحققه بما احساس عدم( والتى مفادهـا " 3العبارة رقم ) جاءت .4

  .(٪6988( وقوة نسبية )5283بوزن مرجح ) الثالث" في الترتيب  العمل
" فـي  اجتمداعى كأخصدائى لدوظيفتى االجتماعيدة المكاندة ضعف( والتى مفادهـا " 5العبارة رقم ) جاءت .3

 (. ٪6682( وقوة نسبية )4987بوزن مرجح ) الرابعتيب التر 
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وهذا يشير إلى ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين األخصائيين االجتماعيين داخل الؤسسة ووضع 
الرجل المناسب فى المكان المناسب ووضع حقوق وواجبات لكل أخصائى مما يزيد من متعة األخصائيين 

 ق والملل.بانشغالهم بوظائفهم وعدم شعورهم بالضي
 األجر: -0

 (1جدول رقم )
 (75)ن=               يوضح ترتيب عبارات المؤشر الثاني للبعد األول                      

 العبارة م
مجموع  ال إلي حد ما نعم

 األوزان
الوزن 
المدددرج

 ح

القدددددوة 
النسدددددد
 بية

التددددددرت
 % ك % ك % ك يب

أرى أن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ال  1
يتناســب مــع الجهــد الــذى 

 ذله فى عملى.أب
25 

338
3 

31 4183 19 2583 156 5281 6983 2 

أجـــــــرى غيـــــــر كـــــــاف وال  2
 يشبع احتياجاتى

21 28 38 5187 16 2183 155 5187 6889 3 

احصــل مــن عملــى علــى  3
 حوافز اضافية.

9 12 38 5187 28 3783 131 4387 5882 6 

أشــــــــعر بعدالــــــــة األجــــــــر  4
الــــــــــذى أتقاضــــــــــاه عــــــــــن 

 عملى.
22 

298
3 22 2983 31 4183 141 4781 6287 5 

أجـــرى يســـبب لـــى القلـــق  5
 7 4881 3681 118 6183 46 3383 25 583 4 واالحباط.

أجــــــرى مناســــــب مقارنــــــة  6
بــأجر مــن يحملــون نفــس 
 المؤهل خارج المؤسسة.

24 32 37 4983 14 1987 161 5383 7181 1 

أشــــــــــــعر بــــــــــــأن أجــــــــــــرى  7
يمنحنـــــــــــــــى الطمأنينـــــــــــــــة 

 والسعادة.
24 32 28 3783 23 3187 151 5183 6781 4 

   722  711  071 70 المجموع 
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 العبارة م
مجموع  ال إلي حد ما نعم

 األوزان
الوزن 
المدددرج

 ح

القدددددوة 
النسدددددد
 بية

التددددددرت
 % ك % ك % ك يب

1 0 
78 المتوسط 

53 
 

475
4 

 0554      

03 النسبة 
56 

 
375
1 

 4451      

 73457 المتوسط المرجح 
 6456 عدبالقوة النسبية لل 

 
 حيـث ألجـر،ا المرتبطـة األول للبعـد الثـاني المؤشـر عبـارات( إلـى النتـائج 9بيانات الجدول السـابق رقـم ) تشير

ـــ ( والقـــوه النســـبيه للبعـــد 14381ا وفـــق المتوســـط المـــرجح )ا إحصـــائيً يتضـــح أن هـــذه االســـتجابات تتـــوزع توزيًع
يـدل  وممـا،  المؤشـرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  أكيدممكن الت وبذلك ،(6386٪)

( الـى ٪4187حـد مـا بلغـت نسـبه ) إلى أجابوا( فى حين من ٪2486بلغت ) نعم إجابنسبه من  أنعلى ذلك 
 .ال( اجابو ٪3387نسبة )
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 خددارج المؤهدل نفدس يحملددون مدن بدأجر مقارنددة مناسدب أجدرى( والتـى مفادهــا " 6جـاءت العبـارة رقـم ) .7

 (. ٪7181( وقوة نسبية )5383رجح )" في الترتيب األول بوزن م المؤسسة
" فـي  عملدى فدى أبذلده الذى الجهد مع يتناسب ال أجرى أن أرى( والتى مفادها " 1العبارة رقم ) جاءت .0

 (.٪6989( وقوة نسبية )52مرجح ) بوزن الثانيالترتيب 
 بوزن لثالثا الترتيب" في  احتياجاتى يشبع وال كاف غير أجرى( والتى مفادها " 2العبارة رقم ) وجاءت .4

 (.٪6889( وقوة نسبية )5187مرجح )
" فــي الترتيــب  والسددعادة الطمأنينددة يمنحنددى أجددرى بددأن أشددعر ( والتــى مفادهــا "7العبــارة رقــم ) جــاءت .3

 (.٪6781( وقوة نسبية )5183بوزن مرجح ) الرابع
لخاصة وهذا يشير إلى ضرورة تحسين نظام األجور لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارس ا

حتى يزيد الرضا الوظيفى لهم ويعطيهم سعادة أكبر فى وظيفتهم لكى يتناسب ذلك مع الجهود التى يبذلونها 
 فى مؤسساتهم وبالتالى تكفى أجورهم اشباع االحتياجات الرئيسية ألسرهم.
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 التدريب وتنمية القدرات -4

 ( 72جدول رقم )
 (15)ن=                 الثالث للبعد األول يوضح ترتيب عبارات المؤشر                     

 العبارة م

مجمو  ال إلي حد ما نعم
ع 
األوزا
 ن

الوز
ن 
المرج
 ح

القوة 
النس
 بية

التر 
 تيب

 % ك % ك % ك

عدم اسـتغالل معـارفى  1
ـــــــــل  وقـــــــــدراتى مـــــــــن قب

 المؤسسة.
24 32 29 3887 22 

29
83 

152 5187 6786 5 

نقــــص التـــــدريب علـــــى  2
ـــــــد فـــــــى  مـــــــا هـــــــو جدي

ـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــدان لمواكب لمي
 التقدم.

32 4287 26 3487 17 
22
87 

165 5581 7383 4 

ـــــــــــــــــــص االمـــــــــــــــــــداد  3 نق
بالمعلومــات التــى تفيــد 
العمـــــــــل فـــــــــى خدمـــــــــة 

 العمالء.

8 1187 42 56 25 33
83 

133 4483 5981 6 

تســاعدنى اإلدارة علــى  4
تطبيـــــــــــــق األســـــــــــــاليب 
الحديثـــــــة فـــــــى عملـــــــى 

 بالمدرسة.

59 7887 16 2183 1 1 219 6987 9289 1 

تســــــمح لــــــى المدرســــــة  5
االتصــــــــــــــال بجميــــــــــــــع 
مؤسســـــــــات المجتمـــــــــع 
المدنى لإلسـتفادة منهـا 

 فى مجال عملى.

52 6983 23 3187 1 1 212 6783 8988 2 

 7 5482 4187 53122 41 3187 23 16 12عـــدم الســـماح بتجريـــب  6
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 العبارة م

مجمو  ال إلي حد ما نعم
ع 
األوزا
 ن

الوز
ن 
المرج
 ح

القوة 
النس
 بية

التر 
 تيب

 % ك % ك % ك

ـــــــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــــرامج جدي ب
لألخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيين 

 االجتماعيين.

83 

أشــــــــــــعر بــــــــــــأن اإلدارة  7
المدرســــية تســــعى إلــــى 
ــــــة  ــــــرص كافي ــــــوفير ف ت
لكســـب وتعلـــم مهـــارات 

 وأساليب جديدة.

51 68 24 32 1 1 211 6781 8983 3 

 المجموع 
048  784  723  

778
3 

   

 المتوسط 
4352  

065
7 

 
735
1 

     

 النسبة 
3554  

435
1 

 
715
8 

     

 76157 المتوسط المرجح 
 1550 القوة النسبية لليعد 
 

يتضـح أن هـذه  حيـث ،القددرات وتنميدة التددريب المرتبطـة( إلـى النتـائج 11قـم )بيانات الجدول السابق ر  تشير
 وبــذلك ،(٪7582( والقــوه النســبيه للبعــد )16981االســتجابات تتــوزع توزيعــا إحصــائيًا وفــق المتوســط المــرجح )

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  أكيدممكن الت
( ٪1988( الــى نســبة )٪3489حــد مــا بلغــت نســبه ) إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪4583بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى:  المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 141 
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 عملددى فددى الحديثددة األسدداليب تطبيددق علددى اإلدارة تسدداعدنى ( والتــى مفادهــا "4جــاءت العبــارة رقــم ) .7
 (. ٪9289( وقوة نسبية )6987" في الترتيب األول بوزن مرجح )بالمدرسة 

 المددنى المجتمدع مؤسسدات بجميع االتصال المدرسة لى تسمح( والتى مفادها " 5العبارة رقم ) جاءت .0
 .(٪8988( وقوة نسبية )6783بوزن مرجح ) الثاني" في الترتيب عملى  مجال فى منها لإلستفادة

 لكسب كافية فرص توفير إلى تسعى المدرسية اإلدارة بأن أشعر ( والتى مفادها "7العبارة رقم ) اءتج .4
 (٪8983( وقوة نسبية )67مرجح ) بوزن الثالث" في الترتيب  جديدة وأساليب مهارات وتعلم

 "لتقددم ا لمواكبدة الميددان فدى جديد هو ما على التدريب نقص  "( والتى مفادهـا 2العبارة رقم ) جاءت .3
 (.٪7383( وقوة نسبية )55بوزن مرجح ) الرابعفي الترتيب 

وهذا يشير إلى ضرورة تطوير قدرات ومهارات األخصائيين االجتماعيين فى المدارس الخاصة وتنمية 
معلوماتهم من خالل خطط مدروسة يتم وضعها وتناقش أدائهم وتتطلع لمستقبلهم الوظيفى ومن ثم إدراجهم 

ية متعددة فى ضوء االمكانيات المتاحة للمؤسسات الخاصة التى يعملوه بها مما يزيد من فى برامج تدريب
 درجة رضا األخصائيين ووالئهم للمؤسسات التى يعملون فيها.

 سلطة اتخاذ القرارات -3
 ( 77جدول رقم )

 (15=)ن               يوضح ترتيب عبارات المؤشر الرابع للبعد األول                       

 العبارة م

مجمو  ال إلي حد ما نعم
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
المرج
 ح

القوة 
النسب
 ية

الترتي
 ب

 % ك % ك % ك

لدى قدر معقول مـن السـلطة  1
 31 إلتخاذ القرارات المهنية.

418
3 32 

428
7 12 16 169 5683 7581 2 

عــــــدم المشــــــاركة فــــــى اتخــــــاذ  2
القــــــــــرارات اإلداريــــــــــة داخــــــــــل 

 المؤسسة.
17 

228
7 

23 
318
7 

35 
468
7 

132 4481 5887 5 

عـــــــــدم شــــــــــعور األخصــــــــــائى  3
االجتمــــــــــــــــــــاعى بالمكانـــــــــــــــــــــة 

 والتقدير.
14 

188
7 

31 41 31 
418
3 

133 4483 5981 4 

ـــــــــــدم لـــــــــــى اإلدارة الـــــــــــدعم  4 تق
والمســـاندة التـــى احتـــاج إليهـــا 

41 
548
7 

31 41 4 583 187 6283 8381 1 
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 العبارة م

مجمو  ال إلي حد ما نعم
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
المرج
 ح

القوة 
النسب
 ية

الترتي
 ب

 % ك % ك % ك

 فى اتخاذ القرارات.
ـــرارات  5 صـــعوبة فـــى اتخـــاذ الق

هنية التى احتاج إليهـا فـى الم
 عملى.

4 583 38 
518
7 

33 44 121 4183 5388 7 

عدم تحقيق العدالـة والمسـاواه  6
ـــــــــــــــــــــــــــين األخصـــــــــــــــــــــــــــائيين  ب
االجتمـــــــاعيين وغيـــــــرهم مـــــــن 

 المتخصصين.

11 
138
3 

31 41 35 
468
7 

125 4187 5586 6 

أشــــــــارك اإلدارة فــــــــى وضــــــــع  7
 26 الخطط لتطوير األداء.

348
7 41 

548
7 8 

118
7 168 5681 7487 3 

724  758  003  734 المجموع 
5 

   

025 المتوسط 
3 

 405
2 

 005
6 

     

015 النسبة 
0  305

1  425
7      

 73151 المتوسط المرجح 
 6551 القوة النسبية لليعد 

 
يتضــح أن هــذه  حيــث ، القددرارات اتخدداذ سددلطة المرتبطــة( إلــى النتــائج 11بيانــات الجــدول الســابق رقــم ) تشــير
 وبــذلك ،(٪6587( والقــوه النســبيه للبعــد )14789ا وفــق المتوســط المــرجح )ا إحصــائيً ســتجابات تتــوزع توزيًعــاال

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  التأكيدممكن 
( ٪3181( الــى نســبة )٪4287حــد مــا بلغــت نســبه ) إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪2782بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
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 اتخداذ فدى إليهدا احتداج التدى والمسداندة الددعم اإلدارة لدى تقددم( والتـى مفادهـا " 4جـاءت العبـارة رقـم ) .7
 (. ٪8381ة نسبية )( وقو 6283" في الترتيب األول بوزن مرجح ) القرارات

" فــي  المهنيددة القددرارات إلتخدداذ السددلطة مددن معقددول قدددر لدددى( والتــى مفادهــا " 1العبــارة رقــم ) جــاءت .0
 .(٪7581( وقوة نسبية )5683بوزن مرجح ) الثانيالترتيب 

" فــي الترتيــب  األداء لتطددوير الخطددط وضددع فددى اإلدارة أشددارك( والتــى مفادهــا " 7العبــارة رقــم ) جــاءت .4
 (٪7487) نسبية وقوة( 56بوزن مرجح ) الثالث

" فـــي  والتقدددير بالمكانددة االجتمدداعى األخصددائى شددعور عدددم ( والتــى مفادهــا "3العبــارة رقــم ) جــاءت .3
 (. ٪5887( وقوة نسبية )44بوزن مرجح ) الرابعالترتيب 

وهذا يشير إلى أن الضغوط المرتبطة بسلطة اتخاذ القرارات يترتب عليها شعور األخصائيين 
جتماعيين بعدم االستقاللية والمساواة والعدالة وغياب المكانة والتقدير وهذا يؤدى إلى حالة من عدم الرضا اال

 الوظيفى وبالتالى تتحول الضغوط إلى أزمة واقعية.
 (70جدول رقم )

 (15)ن=                     يوضح ترتيب مؤشرات البعد األول                              

 اتالمؤشر  
 ال إلى حد ما نعم

سط 
متو

ال
جح
مر
ال

وة  
دددددددد
دددددددد
قدددددددد
ال

بية
نس
ال

يب 
ترت
ال

 

مو 
مج
ال متو  ع
ال

 سط

% 

مو 
مج
ال متو  ع
ال

 سط

% 

مو 
مج
ال متو  ع
ال

 سط

% 

 3 6484 145 3789 2884 199 3189 2381 162 3182 2384 164 نوع الوظيفة 1
1438 3387 2583 177 4187 3183 219 2486 1884 129 األجر 2

1 6386 4 

ريب وتنميـــــــــــة التـــــــــــد 3
1698 1983 1489 114 3489 2681 183 4583 3481 238 القدرات

1 7582 1 

ســــــــــــــــلطة اتخــــــــــــــــاذ  4
1478 3181 2286 158 4287 3281 224 2782 2184 143 القرارات

9 6587 2 

615 المجموع
3   188   648      

 المتوسط
 0357 4057  085705 41555  0058 4253 

7575
4 6150  
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 ( 7شكل رقم )
 يوضح القوة النسبية لمؤشرات البعد األول

 

 
 
 

البعد الثاني: نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة ببيئة العمل الداخلية المؤثرة فى ثانًيا: النتائج المرتبطة ب
 :الرضا الوظيفى لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة

 ( 74جدول رقم ):              اإلدارة المدرسية -7
 (15)ن=                  يوضح ترتيب عبارات المؤشر األول للبعد الثاني                    

 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

اضـــطراب العالقـــات بينـــى  1
 وبين اإلدارة.

1 1 4 583 71 9487 79 2683 3581 7 

وجـــــــد احتـــــــرام ألرائــــــــى ال ي 2
ــــــــب  ومقترحــــــــاتى مــــــــن جان

 اإلدارة.
1 1 11 1383 65 1383 85 2883 3788 6 

حضــورى انــا وزمالئــى مــن  3
األخصـــــائيين الجتماعـــــات 
اإلدارة داخــــــــــــل المدرســــــــــــة 
 يؤدى إلى تمسكى بمهنتى

56 7487 11 1487 8 1187 198 6681 8881 1 

افتقد روح التعاون من قبـل  4
 العاملين بالمدرسة.

7 983 15 21 53 7187 114 3487 4682 3 

 4 4282 3187 95 84 63 583 4 1187 8غيـــاب التفـــاهم بينـــى وبـــين  5
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 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

 اإلدارة.
العدالــة فــى الترقيــات بينــى  6

وبــــــــــــــين زمالئــــــــــــــى مــــــــــــــن 
األخصـــــــــــائيين بالمدرســـــــــــة 
يــــــــــــؤدى إلــــــــــــى اهتمــــــــــــامى 

 بعملى.

39 52 17 2287 19 2583 171 5687 7586 2 

يفــرق رئيســى فــى المعاملــة  7
ـــــى فـــــى بي ـــــين زمالئ ـــــى وب ن

 العمل.
 م4 4282 3187 95 84 63 583 4 1187 8

    806  430  65  778 المجموع 
385  154  7651 المتوسط 

1      

655  7053  0055 النسبة 
7 

     

 778 المتوسط المرجح 
 5053 القوة النسبية لليعد 

يتضــح أن  حيـث ،الثداني للبعددد األول بالمؤشدر ةالمرتبطــ( إلـى النتـائج 13بيانـات الجـدول الســابق رقـم ) تشـير
 وبـذلك ،(٪5284( والقـوه النسـبيه للبعـد )118ا وفـق المتوسـط المـرجح )ا إحصـائيً هذه االستجابات تتوزع توزيعً 

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  أكيدممكن الت
( ٪6581( الــى نســبة )٪1284حــد مــا بلغــت نســبه ) إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪2285بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 داخدل اإلدارة الجتماعدات األخصدائيين مدن وزمالئدى اندا حضورى( والتى مفادهـا " 3جاءت العبارة رقم ) .7

 (. ٪88( وقوة نسبية )66" في الترتيب األول بوزن مرجح ) بمهنتى تمسكى إلى يؤدى سةالمدر 
 األخصدددائيين مدددن زمالئدددى وبدددين بيندددى الترقيدددات فدددى العدالدددة( والتـــى مفادهـــا " 6العبـــارة رقـــم ) جـــاءت .0

 (٪7586( وقوة نسبية )5687مرجح ) بوزن الثاني" في الترتيب  بعملى اهتمامى إلى يؤدى بالمدرسة
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" فــي الترتيــب بالمدرسددة  العدداملين قبددل مددن التعدداون روح افتقددد( والتــى مفادهــا " 4العبــارة رقــم ) تجــاء .4
 ( ٪4682( وقوة نسبية )3487بوزن مرجح ) الثالث

بـوزن مـرجح  الرابـع" فـي الترتيـب  اإلدارة وبدين بينى التفاهم غياب ( والتى مفادها "5العبارة رقم ) جاءت .3
  (.٪4282( وقوة نسبية )3187)

وهذا يشير إلى ضرورة اهتمام إدارات المدارس الخاصة بأساليب اإلدارة الحديثة فى التعامل مع 
األخصائيين االجتماعيين كالمشاركة فى اتخاذ القرارات وعدم النقد المباشر للمرؤوسين عند حدوث أخطاء 

 اتقان اعمالهم. منهم وأعطاء الفرصة فى المشاركة فى صنع القرار من أجل أن يكونوا حريصين على
 
 

 (73جدول رقم ):                       فريق العمل -0
 (15)ن=               يوضح ترتيب عبارات المؤشر الثاني للبعد الثاني                      

 العبارة م

مجمدددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددددددددوزن 
 المرجح

القددددددددددددوة 
التدددددر  النسبية

 تيب
 % ك % ك % ك

ـــــــــين ا 1 ـــــــــى وب لصـــــــــراع بين
زمالئــــــــــى فــــــــــى العمــــــــــل 

 واضح.
3 4 31 41 42 56 111 3781 4983 4 

يســــــــود االحتــــــــرام بينــــــــى  2
ـــــــــــى  ـــــــــــى ف ـــــــــــين زمالئ وب

 العمل.
67 

898
3 

8 1187 1 1 217 7283 9684 1 

ال أحـــــــــــــــــب مخالطـــــــــــــــــة  3
 زمالئى فى العمل.

4 583 7 983 64 858
3 

91 3181 4181 5 

زمالئــــــــــى فــــــــــى العمــــــــــل  4
 مصدر قلقى وتوترى.

1 1 4 583 71 
948
7 

79 2683 3581 6 

انتمـــائى لجماعـــة العمـــل  5
يمنحنـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــعور 

 بالتقدير واألمن.
59 

788
7 

16 2183 1 1 219 6987 9289 2 

أشـــــعر أن زمالئـــــى فـــــى  6
العمــــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــــعرون 

12 16 18 24 45 61 117 3981 5281 3 
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 العبارة م

مجمدددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددددددددوزن 
 المرجح

القددددددددددددوة 
التدددددر  النسبية

 تيب
 % ك % ك % ك

ــــــد أدائهــــــم  ــــــاط عن باالحب
 لعملهم.

فشلت فى اكتسـاب حـب  7
 71 583 4 1 1 زمالئى.

948
 م6 3581 2683 79 7

73 المجموع 
5  81  

01
4  120    

025 المتوسط 
1  705

3  375
1      

015 النسبة 
6  765

6  555
8      

 70851 المتوسط المرجح 
 5154 القوة النسبية لليعد 

ه يتضــــح أن هــــذ حيــــث ، العمددددل فريددددق - المرتبطــــة( إلــــى النتــــائج 14بيانــــات الجــــدول الســــابق رقــــم ) تشــــير
 وبــذلك ،(٪5783( والقــوه النســبيه للبعــد )12889االســتجابات تتــوزع توزيعــا إحصــائيًا وفــق المتوســط المــرجح )

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  أكيدممكن الت
( ٪5588( الــى نســبة )٪1686)حــد مــا بلغــت نســبه  إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪2786بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
" فـي الترتيـب األول  العمدل فدى زمالئدى وبدين بينى االحترام يسود( والتى مفادها " 2جاءت العبارة رقم ) .7

 (. ٪9684( وقوة نسبية )7283بوزن مرجح )
" فــي واألمدن  بالتقدددير الشدعور يمنحنددى العمدل لجماعددة انتمدائى( والتــى مفادهـا " 5لعبـارة رقـم )ا جـاءت .0

 (٪9289( وقوة نسبية )6987بوزن مرجح ) الثانيالترتيب 
 أدائهددم عنددد باالحبدداط يشددعرون العمددل فددى زمالئددى أن أشددعر( والتــى مفادهــا " 6العبــارة رقــم ) جــاءت .4

 ( ٪52( وقوة نسبية )39مرجح )بوزن  الثالث" في الترتيب  لعملهم
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 الرابـع" فـي الترتيـب  واضدح العمدل فدى زمالئى وبين بينى الصراع( والتى مفادها " 1العبارة رقم ) جاءت .3
 (. ٪4983( وقوة نسبية )37بوزن مرجح )

وهذا يشير إلى ضرورة خلق جو مناسب من التعاون المثمر بين األخصائى االجتماعى وكل العاملين 
حرًصا على مصلحة التلميذ كما ينبغى على مجلس اإلدارة إيجاد السبل المالئمة لتنمية هذا فى المدرسة 

 التعاون واالستفادة به فى مصلحة التلميذ.
 بيئة العمل المادية: -4

 ( 75جدول رقم )
 (15)ن=              يوضح ترتيب عبارات المؤشر الثالث للبعد الثاني                       

 رةالعبا م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التدددددرت
 يب

 % ك % ك % ك

مكــان عملــى غيــر مــريح وغيــر  1
 آمن .

1 1 1 1 75 111 75 2581 3383 7 

ـــــدى حجـــــرة مناســـــبة  2 ال يوجـــــد ل
إلســـتقبال الحـــاالت التـــى أعمـــل 

 معها.
15 21 8 1187 52 6983 113 3787 5182 6 

المدرســــــــــة التســــــــــهيالت تقــــــــــدم  3
المناســبة لألخصــائيين ووســائل 

 لتحقيق أداء وظيفى متميز.
41 5383 31 4183 4 583 186 6281 8287 2 

ــــــرت  4 ســــــاعات عملــــــى كثيــــــرة أث
 على أدائى للعمل.

21 28 22 2983 32 4287 139 4683 6188 4 

ـــــــــــوفر وســـــــــــائل  5 المدرســـــــــــة ال ت
ــــــــــل العــــــــــاملين  مواصــــــــــالت لنق

 لمكان عملهم.
49 6583 4 583 22 2983 177 5981 7887 3 

مســتوى األضــاءة والتهويــة جيــد  6
 بالمدرسة التى أعمل فيها.

53 7187 7 983 43 5783 216 7281 9681 1 

أشـــــــــــعر باحتمـــــــــــال اإلصـــــــــــابة  7
 بأمراض مهنية مستقبال.

16 2183 16 2183 43 5783 123 4181 5487 5 

   112   271   88   194 المجموع 
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 رةالعبا م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التدددددرت
 يب

 % ك % ك % ك

9 
        3887   1286   2787 المتوسط 
        5186   1688   3781 النسبة 
 147 المتوسط المرجح 
 6583 القوة النسبية لليعد 

يتضــح أن هــذه  حيــث ، الماديددة العمددل بيئددة - المرتبطــة( إلـى النتــائج 15بيانــات الجــدول الســابق رقــم ) تشـير
ممكن  وبذلك ،(٪6583( والقوه النسبيه للبعد )147) جحاالستجابات تتوزع توزيعا إحصائيًا وفق المتوسط المر 

نسـبه مـن  أنيـدل علـى ذلـك  وممـا،  المؤشـرعلـى  الموافقـةعلى ان هذا االستجابات تركـز حـول خيـار  أكيدالت
 .ال( اجابو ٪5186( الى نسبة )٪1688حد ما بلغت نسبه ) إلى أجابوا( فى حين من ٪37بلغت ) نعم إجاب
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشر جاء ترتيب عبارات هذا وقد
" فـي  فيهدا أعمدل التدى بالمدرسدة جيدد والتهوية األضاءة مستوى"  فادهـا( والتى م6جاءت العبارة رقم ) .7

 (. ٪96( وقوة نسبية )72الترتيب األول بوزن مرجح )
" فـي  فيهدا أعمدل التدى بالمدرسدة جيدد والتهوية األضاءة مستوى( والتى مفادهـا " 3العبارة رقم ) جاءت .0

 (. ٪8287( وقوة نسبية )62بوزن مرجح ) الثاني الترتيب
"  عملهدم لمكان العاملين لنقل مواصالت وسائل توفر ال المدرسة( والتى مفادها " 5العبارة رقم ) جاءت .4

 ( ٪7887( وقوة نسبية )59بوزن مرجح ) الثالثفي الترتيب 
 الرابـع" فـي الترتيـب  للعمدل أدائدى علدى أثرت كثيرة عملى ساعاتتى مفادها " ( وال4العبارة رقم ) جاءت .3

 (.٪6188( وقوة نسبية )4683بوزن مرجح )
وهذا يشير إلى ضرورة العمل على تحسين بيئة العمل المادية من خالل وضع نظم كاملة من أدوات 

ات للعمل بطريقة مريحة مما يزيد من ووسائل وبرامج تسهل على األخصائيين عملهم وتوفر لهم كافة االمكاني
 درجة رضاهم عن العمل.
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 الطالب: -3

 (76جدول رقم )
 (15)ن=                يوضح ترتيب عبارات المؤشر الرابع للبعد الثاني                    

 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

عدم تفهم الطالب لـدورى  1
كأخصـــــــــــائى اجتمـــــــــــاعى 

 بالمدرسة.
11 1383 27 36 38 5187 122 4187 5482 4 

لــيس لــدى عالقــات جيــدة  2
 مع الطالب.

4 583 6 8 65 8687 89 2987 3986 6 

يتعاون الطالب معى فـى  3
العمـــــــــل علـــــــــى مواجهـــــــــة 

 مشكالتهم.
45 61 31 41 1 1 195 6581 8687 3 

اتى مـــع الطـــالب ال عالقـــ 4
تســــــــاعدنى علــــــــى تقــــــــديم 
خــدمات أو معونــة نفســية 

 لهم.

7 983 11 1383 58 7783 99 3381 4481 5 

أجـــد ســـعادة فـــى التعامـــل  5
 مع الطالب.

67 8983 1 1 8 1187 219 6987 9289 2 

ـــــــــــــــــــــــى  6 تعطينـــــــــــــــــــــــى مهنت
كأخصـــــــــــائى اجتمـــــــــــاعى 
بالمدرســــــــة فرصــــــــة فــــــــى 

 مساعدة الطالب.

67 8983 8 1187 1 1 217 7283 9684 1 

غيــــاب الثقــــة بينــــى وبــــين  7
الطـــــالب بالمدرســـــة عنـــــد 
ســـرد المشـــكالت المتعلقـــة 

 بهم.

 م6 3986 2987 89 8183 61 1887 14 1 1

   720  042  15 02 المجموع 
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 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

2 2 
08 المتوسط 

56  7456  
405
1      

48 النسبة 
57  7857  345

8      

 73551 المتوسط المرجح 
 6358 دالقوة النسبية لليع 

يتضح أن هذه االستجابات تتوزع  حيث الطالب، المرتبطة( إلى النتائج 16بيانات الجدول السابق رقم ) تشير
على ان  أكيدممكن الت وبذلك ،(٪6488( والقوه النسبيه للبعد )14587توزيعا إحصائيًا وفق المتوسط المرجح )

بلغـت  نعـم إجـابنسـبه مـن  أنيـدل علـى ذلـك  مماو ،  المؤشرعلى  الموافقةهذا االستجابات تركز حول خيار 
 .ال( اجابو ٪4388( الى نسبة )٪1881حد ما بلغت نسبه ) إلى أجابوا( فى حين من 3881٪)

 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 مساعدة فى فرصة بالمدرسة اجتماعى ائىكأخص مهنتى تعطينى( والتى مفادها " 6) مجاءت العبارة رق .7

 (. ٪9684( وقوة نسبية )7283" في الترتيب األول بوزن مرجح )الطالب 
بــوزن  الثــاني" فــي الترتيــب  الطددالب مددع التعامددل فددى سددعادة أجددد( والتــى مفادهــا " 5العبــارة رقــم ) جــاءت .0

 (٪9289( وقوة نسبية )6987مرجح )
" فـي  مشدكالتهم مواجهدة علدى العمدل فدى معدى الطدالب يتعداون"  ( والتـى مفادهـا3العبـارة رقـم ) جاءت .4

 ( ٪8687( وقوة نسبية )65بوزن مرجح ) الثالثالترتيب 
" فــي  بالمدرسددة اجتمدداعى كأخصددائى لدددورى الطددالب تفهددم عدددم( والتــى مفادهـا " 1العبــارة رقـم ) جـاءت .3

 (.٪5482( وقوة نسبية )4187بوزن مرجح ) الرابعالترتيب 
لى ضرورة العمل على توضيح دور األخصائى االجتماعى بالنسبة للطالب إذا أنه يمثل وهذا يشير إ

حجر الزاوية بالنسبة لهم من خالل مساعدتهم فى عملية التحصيل الدراسى أو مواجهة مشكالتهم االجتماعية 
 أو النفسية.
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 (71جدول رقم )

 يوضح ترتيب مؤشرات البعد الثاني 
 (15)ن=

 المؤشرات 

المتدددددو  ال حد ما إلى نعم
سدددددددددط 
المددددرج

 ح

القددددددوة 
النسددددب

 ية

 الترتيب
ــــــــــو  المجموع المت

 سط
المجـــــم %

 وع
المتــــو 
 سط

المجـــــم %
 وع

ــــــو  المت
 سط

% 

 اإلدارة المدرسية 1
118 1689 2285 65 983 1284 342 

488
9 

6581 118 5284 4 

 فريق العمل 2
145 2187 2786 87 

128
4 

1686 293 
418
9 

5588 
1288

9 
5783 3 

 عمل الماديةبيئة ال 3
194 2787 3781 88 

128
6 1688 271 

388
7 5186 147 6583 1 

 الطالب 4
211 2886 3881 95 

138
6 

1881 231 
328
9 

4388 
1458

7 
6488 2 

   335   657 المجموع
113

6 
     

  3183 2385  المتوسط
128
1 

1681  
418
6 

5481 
1348

9 
6181  

 
 ( 0شكل رقم )

 لبعد الثانييوضح القوة النسبية لمؤشرات ا
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البعد الثالث: نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة ببيئة العمل الخارجية وتأثيرها علدى ثالثًا: النتائج المرتبطة ب
 :الرضا الوظيفى لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة

 العالقة مع المدارس األخرى: -7
 ( 78جدول رقم )

 (15)ن=                 ت المؤشر األول للبعد الثالثيوضح ترتيب عبارا                     

 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

ال أجــد تعـــاون بـــين مدرســـتى  1
والمدارس المجاورة فى تبادل 

 الزيارات.
14 1887 21 2687 41 5487 123 4181 5487 6 

ــــــــين  عــــــــدم 2 وجــــــــود عالقــــــــة ب
المدرسـة والمــدارس الموجــودة 
بالبيئــــــة الخارجيــــــة المحيطــــــة 

 بها.

7 983 27 36 41 5487 116 3887 5186 7 

تســـــــاعدنى مكاتـــــــب الخدمـــــــة  3
ــــــى مواجهــــــة  ــــــة عل االجتماعي
مشــــكالت الطــــالب الخارجــــة 

 عن حدود امكانياتى.

48 64 21 2687 7 983 191 6387 8489 1 

اشـــــعر بـــــأن هنـــــاك اخـــــتالف  4
ين المؤسســـــــات المحيطـــــــة بـــــــ

 بالمدرسة.
25 3383 31 4183 19 2583 156 5281 6983 4 

تـــنظم اإلدارة المدرســـية اليـــوم  5
البيئــــــــــــــى مــــــــــــــع المـــــــــــــــدارس 

 المجاورة.
19 2583 28 3783 28 3783 141 4781 6287 5 

ـــــــــــــــين  6 ـــــــــــــــاك اخـــــــــــــــتالف ب هن
ــــــــى  االجــــــــراءات المعتمــــــــدة ف
 المدرسة والمدارس المجاورة.

29 3887 31 41 16 2183 163 5483 7284 3 

تتقبل مراكز الشباب التالميـذ  7
الوافـــــــــــدين مـــــــــــن المـــــــــــدارس 

34 4583 29 3887 12 16 172 5783 7684 2 
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 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

إلكســــــــابهم المهــــــــارات التــــــــى 
 تتناسب مع أعمارهم.

   164   185   176 المجموع 
116

2    

        2384   2684   2581 المتوسط 
        3182   3582   3385 النسبة 
 15187 المتوسط المرجح 
 6784 القوة النسبية لليعد 

يتضح أن هذه  حيث ،الثالث للبعد األول المؤشر المرتبطة( إلى النتائج 18بيانات الجدول السابق رقم ) تشير
 وبــذلك ،(٪6784( والقــوه النســبيه للبعــد )15187االســتجابات تتــوزع توزيعــا إحصــائيًا وفــق المتوســط المــرجح )

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  كيدأممكن الت
( ٪3182( الــى نســبة )٪3582حــد مــا بلغــت نســبه ) إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪3385بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 و التالى:ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النح المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 مشددكالت مواجهددة علددى االجتماعيددة الخدمددة مكاتددب تسدداعدنى( والتــى مفادهــا " 3جــاءت العبــارة رقــم ) .7

 (. ٪9.،84( وقوة نسبية )6387" في الترتيب األول بوزن مرجح ) امكانياتى حدود عن الخارجة الطالب
 إلكسددابهم المدددارس مددن دينالوافد التالميددذ الشددباب مراكددز تتقبدل( والتـى مفادهــا " 7العبـارة رقــم ) جـاءت .0

 (٪7684( وقوة نسبية )5783بوزن مرجح ) الثاني" في الترتيب  أعمارهم مع تتناسب التى المهارات
 والمددارس المدرسدة فدى المعتمددة االجدراءات بدين اخدتالف هنداك( والتـى مفادهـا " 6العبارة رقم ) جاءت .4

 ( ٪7284بية )( وقوة نس5483بوزن مرجح ) الثالث" في الترتيب المجاورة 
" بالمدرسدة  المحيطدة المؤسسدات بدين اخدتالف هنداك بدأن اشدعر( والتى مفادهـا " 4العبارة رقم ) جاءت .3

 (. ٪6983( وقوة نسبية )52بوزن مرجح ) الرابعفي الترتيب 
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 العالقة مع األسرة: -0
 (71جدول رقم )

 (15)ن=             لثالثيوضح ترتيب عبارات المؤشر الثالث للبعد ا                      

 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

ـــراد أســـرتى  7 نقـــص اهتمـــام أف
 بى.

7 983 15 21 53 7187 114 3487 4682 4 

عـــــدم تعـــــاون األســـــرة معـــــى  0
كأخصــــــــــــــــائى اجتمــــــــــــــــاعى 
ــــــــى تحســــــــين  بالمدرســــــــة عل

 ب.مستوى الطال

1 1 26 
348
7 

49 6583 111 3387 4489 5 

أشــــعر بثقــــة أوليــــاء األمــــور  4
ــــــــــى كأخصــــــــــائى  فــــــــــى عمل

 اجتماعى بالمدرسة.
63 84 12 16 1 1 213 7181 9487 1 

لــــيس لــــدى عالقــــات طيبــــة  3
 مع أولياء األمور.

4 583 8 
118
7 

63 84 91 3181 4184 7 

أشــــعر بعــــدم اهتمــــام أوليــــاء  5
م األمــور عنــد اســتدعائى لهــ

 بالمدرسة.
6 8 24 32 45 61 111 3781 4983 3 

ـــى مصـــادر  6 أوجـــه األســـرة إل
الخــــــدمات التــــــى تســــــاعدهم 
فـــــى حـــــل المشـــــكالت التـــــى 

 يتعرضون إليها.

52 
698
3 

15 21 8 1187 194 6487 8682 2 

ـــــل أســـــر الطـــــالب  1 عـــــدم تقب
تـــــــــــــدخلى فـــــــــــــى مواجهـــــــــــــة 
مشــــــــــــــــــــــكالت الطــــــــــــــــــــــالب 

 الشخصية.

7 983 11 148
7 

57 76 111 3383 4484 6 

13 المجموع 
9 

 111  275  914    
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 العبارة م

مجمددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الددوزن 
المدددرج

 ح

القددددددوة 
النسدددددب

 ية
التددددرتي

 ب
 % ك % ك % ك

198 المتوسط 
9 

 1589  3983      

268 النسبة 
5  2181  5284      

 13186 المتوسط المرجح 
 5881 القوة النسبية لليعد 

يتضـــح أن هـــذه  حيـــث ، األسدددرة مدددع العالقدددة المرتبطـــة( إلـــى النتـــائج 19بيانـــات الجـــدول الســـابق رقـــم ) تشـــير
ممكن  وبذلك ،(٪58( والقوه النسبيه للبعد )13186زع توزيعا إحصائيًا وفق المتوسط المرجح )االستجابات تتو 

نسـبه مـن  أنيـدل علـى ذلـك  وممـا،  المؤشـرعلـى  الموافقـةعلى ان هذا االستجابات تركـز حـول خيـار  أكيدالت
( اجـابو ٪5284( الـى نسـبة )٪2181حد مـا بلغـت نسـبه ) إلى أجابوا( فى حين من ٪2683بلغت ) نعم إجاب

 .ال
 ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو التالى: المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 اجتمددداعى كأخصدددائى عملدددى فدددى األمدددور أوليددداء بثقدددة أشدددعر( والتـــى مفادهـــا " 3جـــاءت العبـــارة رقـــم ) .7

 (. ٪9487( وقوة نسبية )71" في الترتيب األول بوزن مرجح ) بالمدرسة
 حددل فددى تسدداعدهم التددى الخدددمات مصددادر إلددى األسددرة أوجدده( والتــى مفادهــا " 6ارة رقــم )العبــ جــاءت .0

 (٪8682 ) ( وقوة نسبية6487بوزن مرجح ) الثاني" في الترتيب  إليها يتعرضون التى المشكالت
"  بالمدرسدة لهدم استدعائى عند األمور أولياء اهتمام بعدم أشعر( والتى مفادها " 5العبارة رقم ) جاءت .4

 ( ٪4983( وقوة نسبية )37بوزن مرجح ) الثالثفي الترتيب 
بـوزن مـرجح  الرابـع" فـي الترتيـب  بدى أسدرتى أفدراد اهتمدام نقدص( والتـى مفادهـا " 1العبـارة رقـم ) جاءت .3

 (. ٪4682( وقوة نسبية )3487)
نهاء وهذا يشير إلى ضرورة تذليل مشكالت االتصال بين األخصائيين االجتماعيين وأولياء األمور  وا 

الخالفات بين األخصائيين وزمالئهم والتأكيد على نشر ثقافة المحبة والمودة بين األخصائيين االجتماعيين 
من خالل احياء المناسبات األسرية لتقوية العالقات بينهم مما يؤدى فى النهاية لزيادة الرضا الوظيفى 

 وبالتالى زيادة األداء.
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 العالقة مع النقابة: -4
 (02جدول رقم )

 (15)ن=                 يوضح ترتيب عبارات المؤشر الثالث للبعد الثالث                    

 العبارة م

مجمدددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الدددوزن 
المددددرج

 ح

القددددددددددددددوة 
التددددرتي النسبية

 ب
 % ك % ك % ك

النقابــــــة ال تمكنــــــى مــــــن  1
الحصـــول علــــى حقــــوقى 

 كاملة.
28 

378
3 

24 32 23 3187 155 5187 6889 2 

النقابـــة ال تســـاعدنى فـــى  2
مواجهة كافـة المشـكالت 

 التى تتعلق بالعمل.
24 32 24 32 27 36 147 4981 6583 5 

ـــــــــــة فـــــــــــى  3 تســـــــــــاهم النقاب
اإلرتقـــــــــــــــاء بالمســـــــــــــــتوى 
المهنــــــــــى لألخصــــــــــائيين 
االجتمــاعيين مــن خــالل 

 الدورات التدريبية.

22 
298
3 

29 
388
7 

24 32 148 4983 6588 4 

ــــــــــة تعرضــــــــــى فــــــــــى حا 4 ل
ـــــــــام  ـــــــــاء القي لحـــــــــادث أثن
بعملـــى ال تتـــولى النقابـــة 

 الدفاع عنى.

28 
378
3 21 28 26 3487 152 5187 6786 3 

ــــــة تعمــــــل  5 أجــــــد أن النقاب
بشـــفافية مـــن أجـــل دعـــم 
دور األخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائى 
االجتمـــــــــــــــــــــاعى فـــــــــــــــــــــى 

 المجتمع.

28 
378
3 

35 
468
7 

12 16 166 5583 7388 1 

النقابـــــــة ال تســـــــاهم فـــــــى  6
ى تفعيـــل دورى كأخصـــائ

اجتمـــــاعى فـــــى المجـــــال 
 المدرسى.

12 16 25 
338
3 

38 5187 124 4183 5581 7 
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 العبارة م

مجمدددددو  ال إلي حد ما نعم
ع 

األوزا
 ن

الدددوزن 
المددددرج

 ح

القددددددددددددددوة 
التددددرتي النسبية

 ب
 % ك % ك % ك

تساهم النقابـة فـى تـدعيم  7
ــــاه االجتماعيــــة مــــع  الحي
األســـــــــــرة مـــــــــــن خـــــــــــالل 
 الرحالت والمعسكرات.

23 
318
7 21 28 31 4183 142 4783 6381 6 

16 المجموع 
5 

 179  
18
1 

 
114
3 

   

238 المتوسط 
6 

 2586  
258
9 

     

318 نسبةال 
4  3481  

348
5      

 14787 المتوسط المرجح 
 6587 القوة النسبية لليعد 

يتضــح أن هـــذه  حيــث ، النقابددة مدددع العالقددة المرتبطــة( إلـــى النتــائج 21بيانــات الجــدول الســابق رقــم ) تشــير
 وبــذلك ،(٪6587( والقــوه النســبيه للبعــد )14787وفــق المتوســط المــرجح ) ائياً االســتجابات تتــوزع توزيعــا إحصــ

نسـبه  أنيدل على ذلك  ومما،  المؤشرعلى  الموافقةعلى ان هذا االستجابات تركز حول خيار  أكيدممكن الت
( ٪3485( الــى نســبة )٪3481حــد مــا بلغــت نســبه ) إلــى أجــابوا( فــى حــين مــن ٪3184بلغــت ) نعــم إجــابمــن 

 .الاجابو 
 قوه النسبية على النحو التالى:ومن الوزن المرجح وال المؤشرجاء ترتيب عبارات هذا  وقد
 األخصددائى دور دعددم أجددل مددن بشددفافية تعمددل النقابددة أن أجددد( والتــى مفادهــا " 5جــاءت العبــارة رقــم ) .7

 (. ٪7388( وقوة نسبية )5583" في الترتيب األول بوزن مرجح ) المجتمع فى االجتماعى
" فـي الترتيـب  كاملدة حقدوقى علدى ولالحصد من تمكنى ال النقابة( والتى مفادها " 1العبارة رقم ) جاءت .0

 (٪6889( وقوة نسبية )5187بوزن مرجح ) الثاني
 النقابددة تتددولى ال بعملددى القيددام أثندداء لحددادث تعرضددى حالددة فددى( والتــى مفادهــا " 4العبــارة رقــم ) جــاءت .4

 ( ٪6786( وقوة نسبية )5187بوزن مرجح ) الثالث" في الترتيب عنى  الدفاع
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 لألخصدددائيين المهندددى بالمسدددتوى اإلرتقدداء فدددى النقابدددة تسدداهم مفادهـــا " والتــى( 3العبــارة رقـــم ) جــاءت .3
ـــع" فـــي الترتيـــب  التدريبيدددة الددددورات خدددالل مدددن االجتمددداعيين ( وقـــوة نســـبية 4983مـــرجح ) بـــوزن الراب

(6586٪  ) 
وهذا يشير إلى ضرورة تفعيل دور النقابات فى تمكين األخصائيين االجتماعيين من الحصول على 

 كاملة واإلتقاء بالمستوى المهنى لألخصائيين االجتماعيين.حقوقهم 
 

 ( 07جدول رقم )
 (15)ن=                    يوضح ترتيب مؤشرات البعد الثالث                           

 المؤشرات 

المتدددددو  ال إلى حد ما نعم
سدددددددددط 
المددددرج

 ح

القددددددوة 
النسددددب

 ية

 الترتيب
المـــــج
 موع

ــــــــو  المت
 سط

المـــــج %
 موع

المتــــو 
 سط

المجـــــم %
 وع

ــــــو  المت
 سط

% 

العالقـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــع  1
 المدارس األخرى

176 2581 
338
5 

185 
268
4 

3582 164 
238
4 

3182 
1518

7 
6784 1 

 العالقة مع األسرة 2
139 1989 

268
5 

111 
158
9 

2181 275 
398
3 

5284 
1318

6 
5881 3 

 العالقة مع النقابة  3
165 2386 

318
4 

179 
258
6 

3481 181 
25.

9 
3485 

1478
7 

6587 2 

      621   475   481 المجموع
 2289  المتوسط

318
5 

 
228
6 

3181 
2168

7 
298
5 

3984 
1438

3 
6387  
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 (4شكل رقم )
 يوضح القوة النسبية لمؤشرات البعد الثالث 

 

 
 

 ( 00جدول رقم )
 (15)ن=                           يوضح ترتيب أبعاد المقياس                               

 االبعاد 

المتدددددو  ال إلى حد ما نعم
سدددددددددط 
المددددرج

 ح

القددددددوة 
النسددددب

 ية

 الترتيب
المـــــج
 موع

ــــــــو  المت
 سط

المـــــج %
 موع

المتــــو 
 سط

المجـــــم %
 وع

ــــــو  المت
 سط

% 

مسددتوى الضددغوط  1
الحياتيدددددددددددددددددددددددددددة 
لألخصددددددددددددددددائيين 
االجتماعيددددددددددددددددددة 
بالمدددددددددددددددددددددددارس 

 الخاصة

674 2481 
328
1 

788 
288
125 

3785
5 

638 
228
8 

3184 
1518

3 
6782 1 

وعيددددة الضددددغوط ن 2
الحياتيدددددددددددددددددددددددددددة 
المرتبطددددة ببيئددددة 

 العمل الداخلية

657 2385 
318
3 

335 
128
1 

1681 
113

6 
418
6 

5481 
1348

9 
6181 3 

نوعيددددة الضددددغوط  3
الحياتيدددددددددددددددددددددددددددة 
المرتبطددددة ببيئددددة 
 العمل الخارجية

481 2289 
318
5 

475 
228
6 

3181 621 
298
5 

3984 
1438

3 
6387 2 

     239  159  181 المجموع
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 االبعاد 

المتدددددو  ال إلى حد ما نعم
سدددددددددط 
المددددرج

 ح

القددددددوة 
النسددددب

 ية

 الترتيب
المـــــج
 موع

ــــــــو  المت
 سط

المـــــج %
 موع

المتــــو 
 سط

المجـــــم %
 وع

ــــــو  المت
 سط

% 

1 8 4 
 2385  سطالمتو 

318
3 

 
218
9 

2789  
318
1 

4183 
1438

2 
6386  

 
 

 (3شكل رقم )
 يوضح القوة النسبية ألبعاد المقياس 
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 النتائج العامة للدراسة:
 النتائج العامة المتعلقة بالتساؤل األول للدراسة: -7
رهددا علددى الرضددا الددوظيفى مسددتوى الضددغوط الحياتيددة لألخصددائيين االجتمدداعيين بالمدددارس الخاصددة وتأثي -

 لديهم:
وفًقــا للمتوســط الحســابى أنــه يتكــون مــن أربعــة مؤشــرات تــم التأكــد مــن  بالبعددد األولتكشــف لنــا البيانــات الــواردة 

صدقها وثباتها من خالل استخدام التكرارات والنسب المئوية وكذلك المتوسط المرجح والقوة النسبية ويتضح أن 
 (.%6782( بقوة نسبية قدرها )%15183البحث قد بلل درجة قدرها )متوسط استجابات أفراد مجتمع 

والـــذى يتضـــمن مســـتوى الضـــغوط الحياتيـــة لألخصـــائيين االجتمـــاعيين بالمـــدارس  المؤشدددر الثالدددثحيـــث جـــاء 
الخاصة من حيث التدريب وتنمية القدرات فى الترتيب األول مـن حيـث األهميـة بالمقارنـة بغيـره مـن المؤشـرات 

 (.%75821( درجة وبقوة نسبية قدرها )%16981يتكون منها البعد وذلك بمتوسط مرجح قدره )األخرى التى 
الذى يتضمن مستوى الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة مـن  المؤشر الرابعوجاء 

األخرى التى يتكون حيث سلطة اتخاذ القرارات فى الترتيب الثانى من حيث األهمية مقانة بغيره من المؤشرات 
 (.%6587( وبقوة نسبية قدرها )%14789منها البعد وذلك بمتوسط مرجح قدره )

الذى يتضمن مستوى الضغوط الحياتية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس الخاصة من  المؤشر األولوجاء 
( درجــة وبقــوة %145حيــث نــوع الوظيفــة فــى الترتيــب الثالــث مــن حيــث األهميــة وذلــك بمتوســط مــرجح قــدره )

 (.%6484نسبية قدرها )
والـذى يتضـمن مسـتوى الضـغوط الحياتيـة لألخصـائيين االجتمـاعيين بالمـدارس الخاصـة  المؤشدر الثدانىوجاء 

من حيث األجر فى الترتيب الرابع من حيث األهميـة بالمقارنـة بغيـره مـن المؤشـرات األخـرى التـى يتكـون منهـا 
 (.%6386( وبقوة نسبية قدرها )%14381البعد وذلك بمتوسط مرجح قدره )

 النتائج العامة المتعلقة بالتساؤل الثانى للدراسة: -0
نوعيدددة الضدددغوط الحياتيدددة المرتبطدددة ببيئدددة العمدددل الدخليدددة المدددؤثرة فدددى الرضدددا الدددوظيفى لألخصدددائيين  -

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة:
ربعـة مؤشـرات تـم التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا مـن خـالل أنه يتكون من أ بالبعد الثانىأفادت لنا البيانات الواردة 

استخدام التكرارات والنسب المئوية وكذلك المتوسط المـرجح والقـوة النسـبية ويتضـح أن متوسـط اسـتجابات أفـراد 
 (.%61( وبقوة نسبية قدرها )%13489مجتمع البحث قد بلل درجة قدرها )
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الحياتيـة المرتبطـة ببيئـة العمـل الداخليـة المـؤثرة فـى  والـذى يتضـمن نوعيـة الضـغوط المؤشر الثالثحيث جـاء 
الرضا الوظيفى لألخصائيين من حيث بيئة العمل المادية فى الترتيب األول من حيث األهمية بالمقارنـة بغيـره 

( درجـــة وبقـــوة نســـبية %147مـــن المؤشـــرات األخـــرى التـــى يتكـــون منهـــا البعـــد وذلـــك بمتوســـط مـــرجح قـــدره )
(6583%.) 

والـذى يتضـمن نوعيـة الضـغوط الحياتيـة المرتبطـة ببيئـة العمـل الداخليـة المـؤثرة فـى  مؤشدر الرابدعالحيث جـاء 
الرضــا الــوظيفى لألخصــائيين مــن حيــث الطــالب فــى الترتيــب الثــانى مــن حيــث األهميــة بالمقارنــة بغيــره مــن 

راف معيــارى ( درجــة وانحــ%14587المؤشــرات األخــرى التــى يتكــون منهــا البعــد وذلــك بمتوســط مــرجح قــدره )
(6488%.) 

والذى يتضمن نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة ببيئة العمل الداخليـة المـؤثرة فـى الرضـا  المؤشر الثانىوجاء 
ـــره مـــن  ـــة بغي ـــة بالمقارن ـــث مـــن حيـــث األهمي ـــق العمـــل فـــى الترتيـــب الثال الـــوظيفى لألخصـــائيين مـــن حيـــث فري

( درجــــة وقــــوة نســـــبية %12889ســــط مــــرجح قــــدره )المؤشــــرات األخــــرى التــــى يتكــــون منهــــا البعــــد وذلـــــك بمتو 
(5784%.) 

والذى يتضمن نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة ببيئـة العمـل الداخليـة المـؤثرة فـى الرضـا  المؤشر األولوجاء 
الــوظيفى لألخصــائيين مــن حيــث اإلدارة المدرســية فــى الترتيــب الرابــع مــن حيــث األهميــة بالمقارنــة بغيــره مــن 

( درجـــة وانحـــراف معيـــارى %118التـــى يتكـــون منهـــا البعـــد وذلـــك بمتوســـط حســـابى قـــدره ) المؤشـــرات األخـــرى
(5284%.) 
 النتائج العامة المتعلقة بالتساؤل الثالث للدراسة: -4
مددا نوعيددة الضددغوط الحياتيددة المرتبطددة ببيئددة العمددل الخارجيددة المددؤثرة فددى الراضددا الددوظيفى لألخصددائيين  -

 االجتماعيين بالمدارس الخاصة:
وفًقــا للمتوســط المــرجح حيــث يتضــح أن البعــد الثالــث يتكــون مــن ثالثــة  بالبعددد الثالددثأفــادت البيانــات الــواردة 

مؤشرات تم التأكد مـن صـدقها وثباتهـا مـن خـالل إسـتخدام التكـرارات والنسـب المئويـة وكـذلك المتوسـط المـرجح 
( وبقـوة نسـبية %14383لل درجـة قـدرها )والقوة النسبية ويتضح أن متوسط استجابات أفراد مجتمع البحث قد ب

 (.%6387قدرها )
 وقد جاء ترتيب مؤشرات البعد الثالث وفًقا للمتوسط المرجح على النحو التالى:

والذى يتضمن نوعية الضغوط الحياتية المرتبطة ببيئـة العمـل الخارجيـة المـؤثرة فـى الرضـا  المؤشر األولجاء 
ع المــدارس األخـرى فـى الترتيـب األول مــن حيـث األهميـة بالمقارنــة الـوظيفى لألخصـائيين مـن حيــث العالقـة مـ
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( وبقـوة نسـبية قـدرها %15187بغيره من المؤشرات األخرى التى يتكون منها البعد وذلك بمتوسط مـرجح قـدره )
(6784%.) 

 الـــذى يتضـــمن الضـــغوط الحياتيـــة المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل الخارجيـــة المـــؤثرة فـــى الرضـــا المؤشدددر الثالدددثوجـــاء 
الــوظيفى لألخصــائيين مــن حيــث العالقــة مــع النقابــة فــى الترتيــب الثــانى مــن حيــث األهميــة مقارنــة بغيــره مــن 

ــــك بمتوســــط مــــرجح قــــدره ) ( وبقــــوة نســــبية قــــدرها %14787المؤشــــرات األخــــرى التــــى يتكــــون منهــــا البعــــد وذل
(6587%.) 

لعمــل الخارجيــة المــؤثرة فــى الرضــا الــذى يتضــمن الضــغوط الحياتيــة المرتبطــة ببيئــة ا المؤشددر الثددانىوقــد جــاء 
الـوظيفى لألخصـائيين مـن حيـث العالقـة مـع األسـرة فـى الترتيـب الثـانى مـن حيـث األهميـة بالمقارنـة بغيـره مــن 

 (.%58( وبقوة نسبية قدرها  )%13181المؤشرات األخرى التى يتكون منها البعد وذلك بمتوسط مرجح قدره )
 

 توصيات الدراسة:
ظام األجور لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارس الخاصة حتى يزيد الرضا العمل على تحسين ن -1

 الوظيفى لهم ويعطيهم سعادة أكبر فى وظيفتهم.
اشـراك األخصــائيين االجتمــاعيين فــى اتخــاذ القــرارات بالمــدارس الخاصــة وأخــذ رأيهــن مأخــذ االعتبــار ألن  -2

 وزيادة األداء المهنى. المشاركة واتخاذ القرار يؤديان إلى الرضا الوظيفى
االهتمـــام بنشـــر ثقافـــة العمـــل الفريقـــى والتعـــاونى داخـــل المـــدارس الخاصـــة واالدارات التعليميـــة مـــن خـــالل  -3

تــوفير بــرامج تدريبيــة وتثقيفيــة تهــدف إلــى دعــم العالقــات االجتماعيــة والتفاعــل الفعــال ممــا يحقــق التعــاون 
 إلنجاز عمل أفضل.

توافق البناء الذى يخلـق طاقـة قـادرة بشـكل سـريع وفعـال علـى القضـاء علـى اقتراح وسائل تتيح قدًرا من ال -4
مـا قـد تسـببه تلـك الضـغوط مـن ارهـاق أو ازعـاج أو قلـق أو تـوتر يـؤثر علـى األداء المهنـى لألخصــائيين 

 االجتماعيين.
ــــى الممارســــة المهنيــــة للخدمــــة  -5 ضــــرورة تــــوفير دورات تدريبيــــة متخصصــــة لألخصــــائيين االجتمــــاعيين ف

ماعيـــة فـــى مجـــال المـــدارس الخاصـــة حتـــى يســـتطيع األخصـــائى االجتمـــاعى أن يطـــور مـــن مســـتواه االجت
العلمى والعملى حتـى يسـاير االتجاهـات الحديثـة فـى مجـال الخدمـة االجتماعيـة المدرسـية بمـا يعـود علـى 

 التلميذ والمدرسة بالنفع.
حقـــوقهم كاملـــة واالرتقـــاء العمـــل علـــى تفعيـــل دور النقابـــات فـــى تمكـــين األخصـــائيين مـــن الحصـــول علـــى  -6

 بالمستوى المهنى لألخصائيين االجتماعيين.
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