
 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 219 

 العدد التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملين لألخصائيين االجتماعييني بالتوافق المهن الشخصية وعالقتها اتالجدار 
 بقطاع الخدمات االجتماعية

 بمحافظة الفيوم( تماعياالجالعاملين بالتضامن  االجتماعيين األخصائيين)دراسة مطبقة علي 

 
 

 داددددددددددددددددددإع
 شامية جمال سيد علي

 جامعة الفيوم – االجتماعيةكلية الخدمة  – االجتماعيةمدرس بقسم مجاالت الخدمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 211 

 العدد التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 211 

 العدد التاسع عشر

  -مشكة الدراسة :أواًل: 
بكافة عليه ألبد أن تزود هذه العناصر ي مجتمع ، و ألاس كل تقدم أسهو  العنصر البشرييعتبر     

يجابيًا في ا ،المهارات والخبرات لمؤسسة الخدمية التي يعمل بها، ويعد التي من خاللها يصبح عنصرًا منتجًا وا 
 .0242هذا من أهم أهداف خطة الدولة التنموية 

ستثمار الطاقات البشرية ، ألنها الهدف األساسي في فارتقاء المؤسسات الحكومية ال يتم إال من خالل ا     
أي تغيير أو تنمية ، فنتيجة للتطورات التكنولوجية والعلمية والحضارية المتواكبة والسريعة ، إتجه اهتمام 
تجاهاتهم نحو وظائفهم ونحو المؤسسات التي  العلماء والباحثين إلي االهتمام بمواقف العاملين وميولهم وا 

 ونحو بيئة العمل المحيطة بهم .يعملون بها 
 وأالملتزم سواء للمؤسسة اإلداري علي السلوك  االجتماعيةالمؤسسات قطاع دارة في تركز اإلوعليه     

علي أساس عالقات التبادل  ،للقائمين علي تنفيذها أو علي السلوك اإلداري السائد في بيئة مجتمع المؤسسة
السلوك اإلداري القدرة علي األداء وتحريك عوامل وبواعث العمل ويعكس  ،بين اإلدارة والبيئة المحيطة

ستفادة من اإلمكانيات والطاقات المتاحة ومعرفة الحاجة الضرورية ، ويتأثر كل ذلك بسلوك واإلنتاج واإل
، 0270)عماره، األفراد وقيمهم واتجاهاتهم ويرتبط بالقدرة علي اإلبداع والتحسين في مجال التنظيم واإلدارة 

 .(16صفحة 
خاصية ضمنية للشخص، لها عالقة سببية بأداء ، فهي  الجدارةوهو ما أطلق عليه العلماء مصطلح     

 ،وتصنف الجدارات إلى جدارات استهاللية وأخرى تمييزية ،ا للوظيفة أو الحالةمتفوق فعال يعتبر مرجعيً 
أما ، حد األدنى من الفاعلية في وظيفتهويقصد باالستهاللية أي األساسية والتي يحتاجها أي فرد لتحقيق ال

، صفحة 7308)التدريبية،  الجدارات التمييزية فهي التي تميز ذوي األداء المتفوق على ذوي األداء المتوسط
0). 

إلي متطلبات الجدارة إلي األبعاد المحددة للسلوك والكامنة وراء فشل أو  (0273السيد، )وتشير دراسة     
نة أو مجموعة معينة من الوظائف ، وقد تحتوي هذه األبعاد علي المعرفة والمهارات نجاح أداء وظيفة معي

والسلوكيات وعوامل أخري يمكن تحديدها بمنتهي الدقة حيث تنبع متطلبات الجدارة من ثالث مصادر هي 
لمهنية متطلبات العمل المنعكسة من كفاءة العمل ، ومضمون الوظيفة ذاتها لتحديد المتطلبات الفنية أو ا

وأيضًا الكفاءات القيادية واإلدارية والشخصية ، باإلضافة للمستوي الثقافي الذي يستطيع الفرد أن يعمل وينتج 
 من خالله .
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لذلك ركزت الباحثة في دراستها علي الجدارات الشخصية ، حيث إن اختبارات القدرة الشخصية هي      
مهارته التي تساعده علي تطوير ذاته وبيئة العمل األساس في تقييم الشخص ، والوقوف علي معارفه و 

 الخاصة به .  
فالمدير ال يحدد درجة ذكاء الشخص علي سبيل المثال ، إنما الفرد يحددها بنفسه من خالل أدائه علي       

ي ، االختبار ، مثل هذا األسلوب في التقييم يتميز بشفافية أعلي وبدرجة قبول للنتائج أكبر من أية وسيلة أخر 
فأنواع القدرات والمهارات البشرية المهمة في العمل ، تصنف القدرات والمهارات البشرية الضرورية في العمل 
إلي خمسة أصناف وهي : القدرات العقلية ، السمات الشخصية ، اإلتجاهات والميول ، المهارات السلوكية ، 

كن قياسها بطرق شبه موضوعية ، وتحتوي والمعارف الوظيفية ،وجميع هذه القدرات مهمة في العمل ، ويم
 .  (4، صفحة 0277الزغبي، )علي قدر كبير من المصداقية والشفافية 

ـــز واإلنجـــاز ومهـــارات ف    ـــائج والتفكيـــر التحليلـــي والتركي ـــي تحقيـــق أفضـــل النت الجـــدارات الشخصـــية تهـــدف إل
ـــادة الفريـــ دارة المـــوارد والعمـــل الجمـــاعي وقي لـــي بنـــاء العالقـــات إ أيضـــاً ق وتهـــدف الصـــياغة والتفكيـــر المـــرن وا 

   .(mulder, 2017, p. 1075)سية والتأثير والتأثر ومهارة التفاوض والمعرفة التنظيمية اوالدبلوم
باعتباره شخصًا مهنيًا يحتاج إلي توفر العديد من المهارات التي تعاونه في أداء  االجتماعي واألخصائي   

وهي )المهارة في  (0225)أبورية،  االجتماعيين لألخصائيينلقومية دوره المهني ، كما حددتها الجمعية ا
األنصات لآلخرين بفهم وهدف ،المهارة في تكوين العالقات المهنية ،المهارة في انتقاء المعلومات وفي تجميع 

المهارة الحقائق ،المهارة في المالحظة وتفسير السلوك ، المهارة في المناقشة ،المهارة في الوساطة والتفاوض، 
 في إقامة العالقات التنظيمية( .

وجود معايير عالمية جديدة تمثل إحدي القوي الرئيسية الدافعة للتوجه  أيضاً  ومن متغيرات هذا العصر  
: جودة المنتج وجودة العمليات وجودة الخدمات  الجودة، تتمثل فيما يلي  : للتطوير المؤسسي العالمي

: لمواجهة احتياجات  تحسين الخدمة أو المنتج األقصي من البدائل لالختيار، : لتوفير الحد التنوعالمقدمة ،
: أقصر دورة إنتاجية إبداعية ، وأقصر دورة لتقديم الخدمات واالبتعاد عن الروتين  توفير الوقتالعمالء ، 

 .(77، صفحة 0228البرادعي، ) : تقديم الخدمة بشكل مريح المالئمة: أقل تكلفة ، التكلفة،
وهذه المالئمة والرضا والراحة من قبل األخصائي االجتماعي في تقديم الخدمات االجتماعية للعمالء، أو     

(، هو المتغير الثاني الذي تبحث عنه الباحثة في هذه  التوافق المهنيما يسمي في العلوم االجتماعية بـــ) 
 الدراسة .

 هــبين مسجاــالنوا ــفلتكيا ــقلتحقي ــردلفا اــبه ــوميق رةستمــم ةــينامكيد ةــعملي ــوه لمهنيا قفوالتاحيث إن     
 ــقتتعل ـلمواع ــنم شأـين ــدق ـذيلا يــمهن ـقفوات ــوءس كاـهن ناــك ذامـف،  اــبه ـليعم يــلتا ةــلمهنيا ةــلبيئا نيــبو
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 يةدلماا لبيئةا في وبعي ،بها األعمال التي يقومون  وعن مع متهدراق بتناس دمعأنفسهم، مثل  نامليـبالع
 تهدراق نم عالنتفاا دمع لىإ ؤديي مما لمهنةا مع مينسج ال دق ردلفا نفأ ،ية (الجتماعوا يةدالقتصااللعمل )

 ةــعامدلا مجال التضامن االجتماعي يــف ــونيعمل نيــذلا األخصائيين االجتماعيين لشكــيو ،عمله لمجا في
 ، ميةدلخوا ةـــلفنيوا ةــيدارإلا اــمهماتهو فهاــداهأ ــقتحق أن ــنيمك ال ــمنهدو ــنم ،اذ اــله ةــلفعالوا يةــألساسا
دون  ــنم، إذ  ماتهــجبووا ماتهــمهمأداء  يــف ماحهــلنج ةــلمهما ــراتشؤلما ـــنم لهم يــلمهنا ــقفوالتا ــونيك ــدقو
 ــراقحتاإل ىــلإ لصــي ــدق ــذيلا يفيــوظلا اــضرلا ــدمبع نرو شعــفي مصياتهــشخ طربضــت ــدق يــلمهنا ــقفوالتا
    . ارً ستمــم يــلمهنا قفوالتا ــوءس ناــكإذا  خاصة سيــلنفا

وعلي الرغم من إتفاق علماء الخدمة االجتماعية وعلم النفس واالجتماع علي أهمية التوافق المهني      
تنمية توقعات الفرد عن ذاته وقدراته وخبراته ، إال أنه لم يحظ  والدور الذي تلعبه الجدارات الشخصية في

باهتمام كبير من قبل الباحثين في مصر حول آليات تحقيقه ، ودور الفرد والبيئة فيه ، لذلك وجب علينا إبراز 
 دور األخصائي االجتماعي بمديرية التضامن االجتماعي ، وكيف يمكن أن يوظف قدراته لتنمية ذاته وتحقيق
ظهار العالقة بين متغيرات الدراسة لتنوير األخصائي  طموحه ، وتحقيق التوافق المهني في وظيفته ، وا 

 االجتماعي وتلبية احتياجاته ، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال البحثي التالي :
التضامن بالعاملين  االجتماعيين لألخصائيينالشخصية والتوافق المهني  اتما العالقة بين الجدار 

 بمحافظة الفيوم ؟ االجتماعي
 -أهمية الدراسة :ثانيًا :

، لتطـــوير وتنميـــة مهـــارات  0242خطدددة الددددول للتنميدددة جرائيـــة وفـــق تســـتمد الدراســـة أهميتهـــا العلميـــة واإل   
 من خالل : بقطاع الخدمات االجتماعية )التضامن االجتماعي (وقدرات العاملين 

 األهمية النظرية : -7  
الشخصــية لــدي  اتأول طــرح علمــي حســب حــدود علــم الباحثــة يســعي إلــي قيــاس درجــة الجــدار تبــر يع -)أ(

 وعالقته بالتوافق المهني لديهم . االجتماعيبمديرية التضامن  االجتماعيين األخصائيين
هميــة تكمــن فــي ألالشخصــية والتوافــق المهنــي ، فا اتار الدراســة متغيــرين مهمــين همــا: الجــد تتنــاول -)ب(

تلقي الضوء علي العالقة بين هذه المتغيرات ، األمر الذي قد يساهم فـي زيـادة الفهـم الـواعي بتـأثير كونها 
نحـو  االجتمـاعي األخصائيعلي اآلخر ، والكشف عما يمثله كل متغير من دور مهم في دفع  منهماكل 

 الشخصية . اتهالهدف واألخذ بيده لتحقيق توافقه المهني ورفع جدار 
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 -:تطبيقية األهمية ال-0
حتي و توظيف نتائج الدراسة في إثراء برامج التنمية في مجال الجدارات الشخصية والتوافق المهني ،  -)أ(

تسهم في وضع بعض المقترحات والحلول التي يمكن االستفادة منها فـي تخطـيط البـرامج التنمويـة وبـرامج 
 .في الخدمة االجتماعيةالتدخل المهني 

مــــن خـــالل األخــــذ باألســــاليب  االجتمـــاعيين األخصــــائيينعـــن  المســــئوليندة المســـاهمة فــــي مســـاع -)ب(
مع أعمالهم ، وتالفي العوامل السلبية ، وتخفيـف  االجتماعيين األخصائيينالناجحة التي تؤدي إلي توافق 

 .فاعلية الخدمات االجتماعية المقدمة للعمالءآثارها ورفع روحهم المعنوية ، مما يترتب عليه زيادة 
الـذين  االجتمـاعيين األخصـائيينتستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل اهتمامها بقطاع كبير من  -)ج(

االجتماعية بقطاع ويخدمون مجاالت متعددة في الخدمة  االجتماعيةيتعاملون بشكل يومي مع المشكالت 
، االجتمـاعيإدارة الضـمان إدارة الجمعيات ، إدارة التنمية ، إدارة التخطيط ، : مثل  التضامن االجتماعي 

ــة ، إدارة التنظــيم والتــدريب، إدارة  إدارة الــدفاع ، إدارة التهجيــر، إدراة الخدمــة العامــة ، إدارة األســرة والطفول
، إدارة االجتمـاعيأسر المقاتلين ، إدارة شئون المرأة ، إدارة األسـر المنتجـة ، إدارة التكـوين ، إدارة التأهيـل 

 ة الرقابة والمتابعة .خدمة المواطنين ، إدار 
 -الدراسة : ثالثًا:مفاهيم

 -سوف تقوم الباحثة بعرض أهم مفاهيم الدراسة كاآلتي :     
 : بصفة عامة الجدارات الوظيفية مفهوم -7

عنـدما تحـدث )ديفيـد مـا كليالنـد(  1973أدخل مصطلح الجدارة ألول مرة مـن خـالل علـم الـنفس عـام     
وهكــذا بــدأ البحــث عــن النظريــة واألدوات التــي ءة بــداًل مــن االســتخبارات " ، فــي مقالــه عــن "اختبــار الكفــا
كـان )بويـاترس( أول مـن  1982فـي عـام ،الفعاليـة فـي مكـان العمـل  لقياس يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق

جمــع البيانــات الشــاملة التــي تــم جمعهــا فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة باســتخدام طريقــة " تقيــيم الكفــاءة 
ــــة المــــوارد البشــــرية ا ــــي ممارســــات تنمي ــــك الحــــين أصــــبحت الجــــدارة عــــاماًل مهمــــًا ف ــــذ ذل ــــة " ، ومن لوظيفي

(vathanophas & thai_ngam, 2007) . 
ــــة ي       ــــي اللغــــة اإلنجليزي ــــي عــــود ومصــــطلح الجــــدارة ف ( وهــــي مشــــتقة مــــن competenceكلمــــة )إل

(competer)  وقـد تـم تطـوير مفهـوم الجـدارة فـي  "بأن تكدون مناسد"وهي كلمـة التينيـة ، والتـي تعنـي ،
علــيهم بيئـتهم ، وتتــألف  فرضـتهالـبعض المطالــب التـي  االســتجابةفــي اشـارة لقــدرة الفـرد علـي  ،علـم الـنفس
المعرفيـة والجـدارة الوظيفيـة والجـدارة الشخصـية والسـلوكية  الجـدارة ربعة عناصر رئيسية هـي :أالجدارة من 

وتعدرف  ،: أنهـا امـتالك المعرفـة المناسـبة المتعلقـة بالعمـل  ارة المعرفيدةوتعدرف الجدد ،والجدارة األخالقية 
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بأنها:القــدرة علــي أداء مجموعــة مــن المهــام المســتندة إلــي العمــل بفعاليــة لتحقيــق نتــائج  الجدددارة الوظيفيددة
: بأنهــا القــدرة علــي تبنــي ســلوكيات مناســبة وملحوظــة فــي الحــاالت  وتعددرف الجدددارة الشخصددية، محــددة
: بأنهـا امــتالك القــيم الشخصــية والمهنيــة المناســبة  وتعددرف الجدددارة القيميددة واالخالقيددةلة بالعمــل ، المتصـ

 ,sampson & fytros)والقدرة علي إصـدار أحكـام سـليمة تسـتند إلـي تلـك الحـاالت المتصـلة بالعمـل 
2008). 

هي مجموعة من ري أنها ت ىالمجموعة األول: .وينقسم العلماء في تعريفهم للجدارات إلي مجموعتين    
نجاز والثقة في الذات ، أما والقدرة علي االختيار ،والرغبة في اإل مثل القدرة علي األداء ، ،السلوكيات
فتعبر عن الجدارات باعتبارها مجموعة من الصفات مثل امتالك مجموعة من المعارف  الثانيةالمجموعة 

وتتنوع الجدارات بين جدارات فردية وجدرارات  والمهارات واالتجاهات ألداء مجموعة من األنشطة ،
رات مؤسسية وجدارات استراتيجية اوظيفية وجدارات ادارية وجدارات تنظيمية وجدارات تكنولوجية وجد

 .(0275)صقر ،
 بأنها : االجتماعيةعرفت الجدارة الوظيفية في الخدمة و  

شمل كل المؤهالت العلمية والخبرات التي يتطلبها القدرة علي إنجاز متطلبات الوظيفة أو أي التزام ، وت      
ثبات القدرة من خالل اختبارات إعطاء رخصة مزاولة المهنة واختبارات شهادات التخصص ،  العمل ، وا 

مع االلتزام بقيم المهنة  االجتماعيةوالقدرة علي تحمل واجبات العمل وتنفيذها وتحقيق أهداف الخدمة 
 (721، صفحة 0222السكري، )
 -الجدارات الشخصية : مفهوم-0

 هناك العديد من الكاتبات التي تناولت مفهوم الجدارات الشخصية منها :    
الجـدارة الشخصـية بأنهـا الخصـائص والسـمات الشخصـية،  (makulova & others, 2015)عـرف    

 رات.وتحديد القدرات علي أداء األنشطة علي أساس المعرفة المكتسبة وتطوير المهارات والقد
قدرة الشخص علي  بأنها (Apollonia & Reid, 2010) وعرف الجدارة الشخصية أيضًا كاًل من     

التواصل   ، بجانبخرين من مختلف الثقافات ، وقدرة المرء لبدء المحادثات اآلالتفاوض والتواصل مع 
 قادر علي االستنتاج بدقة.أن الشخص  تعنيالقدرة و اللفظي وغير اللفظي مع اآلخرين ، واستخدام المرونة ، 

نها " مجموعة من السلوكيات التي لها أثرها أبأيضًا  الشخصية الجدارات إلي (0275)الزايدي،  يروأش    
فهي السلوكيات التي تدعم تحقيق األهداف التنظيمية ،  العملبيئة  فيالفعال في تحقيق النتائج المرجوه ، 

 -:ارة وهيوهناك ثالث مصطلحات أخري ذات صلة بالجد
 : والتي ينظر إليها علي أنها مستمدة من التصرفات الفردية واإلنجازات. امكانية الجدارة -
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شخاص لعرض بعض السلوكيات ،مثل تقديم التسهيالت : أو مطالب من األ متطلبات الجدارة -
زالة العقبات التي تعترض األداء الفعال في العمل ، ويمكن أن  التشجيع بشكل  أيضاً  تكونوا 

 ريح من خالل تعليمات المدير أو بشكل ضمني من خالل المعايير والقيم التنظيمية .ص
 : وهي نتائج السلوك وتقيم عادة من خالل مراجعة األداء والتقييم . النتائج -

 -التعريف اإلجرائي للجدارات الشخصية وفق الدراسة الحالية :
المهارات والمواصفات الشخصية ، التي يتمتع ي مجموعة السمات و ه تري الباحثة أن الجدارات الشخصية  

 -بها األخصائي االجتماعي في قطاع التضامن االجتماعي مثل :
 علي دراية بحجم المشكالت التي يعاني منها عمالء مديرية التضامن االجتماعي. -
 يتمتع بالثقة في قدراتة الشخصية . -
 ن االجتماعي .ملم بالقوانين والتشريعات المعنية بالتضام -
 يستطيع قيادة فرق العمل المختلفة. -
علي عالقة إيجابية بمنظمات المجتمع المدني اليستفيد من الموارد واالمكانيات المجتمعية لصالح عمالء  -

 التضامن االجتماعي.
 يتمتع بعالقة جيدة مع جميع زمالئه في العمل. -
 يتصرف بحكمة في المواقف الحرجة . -

 وافق المهني :مفهوم الت -4   
 هناك العديد من األدبيات النظرية التي تناولت مفهوم التوافق المهني منها :    
يعد مفهوم التوافق المهني مفهومًا مشتقًا من المفهوم العام للتوافق والذي يعني: توافق الفرد مع بيئة العمل    

 ،وكذلك استعداداته الذاتية وأيضًا ميوله ومزاجة .
أن التوافق المهني ليس توافق الفرد لواجبـات عملـه المحـددة فقـط ، وانمـا هـو أيضـًا  (0221عبد، )الويري     

توافق الفرد لبيئة العمل ، وهذا يتضمن توافقه لكل العوامل البيئية المحيطة بـه فـي عملـه، ولكـل التغيـرات التـي 
خصائصه الذاتية ، أي أنه يتوافق  تحدث لهذه العوامل من خالل تأدية الدور المهني، كما يتضمن توافقه لكل

مـــع صـــاحب العمـــل ، ومـــع رئيســـه فـــي العمـــل ، ومـــع زمالئـــه ، ومـــع متطلبـــات العمـــل نفســـه ومـــع الظـــروف 
 االقتصادية للعمل كما يتوافق أيضًا مع ميوله ، ومع استعدادته الذاتية.

ة مع من يشرفون عليه أو ويعرف التوافق المهني بأنه قدرة الفرد علي أن يعقد صالت اجتماعية مرضي     
)خليل، يعملون معه كما يتضمن قدرة الفرد علي التواؤم مع بيئته االجتماعية في مختلف نواحيها المهنية 

0222). 
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التوافق المهني بأنه عملية ذات طابع ديناميكي يجتهم فيها الفرد لتحقيق  (0277سكران، )ويعرف أيضًا      
 عمله وذاته والتغلب علي الظروف المحيطة .أكثر قدر من التوافق مع مجتمعه و 

 -وفق الدراسة الحالية : لتوافق المهنيالتعريف اإلجرائي 
وتعرف الباحثة التوافق المهني بأنه توافق األخصائي االجتماعي في مجال التضامن االجتماعي كما يلي     
:-  
 يؤدي عملة بنجاح وراضي عن العمل بالتضامن االجتماعي. -
 جيدة برؤسائه في العمل .عالقته -
 يتالئم عملة بالتضامن االجتماعي مع خصائصه الذاتيه وميوله . -
 يتناسب راتبه الشهري مع طبيعة عمله والجهد الذي يبذله. -
 يعمل علي تحسين مهاراته الذاتية والمهنية . -
 لدية القدرة علي إنجاز العمل إنجازًا مرضيًا . -

 -اهداف الدراسة :رابًعا : 
 تسعي الدراسة الحالية إلي الوصول إلي مجموعة من األهداف وهي كاآلتي:

 االجتماعيين األخصائيينوالتوافق المهني لدي الشخصية  الجداراتمن :  التعرف علي مستوي كالً  -1
 .االجتماعيالتضامن ب
ين لألخصائي والتوافق المهني الشخصية الجداراتطبيعة العالقة االرتباطية بين كًل من  تحديد -2

 . االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي
والتوافق المهني التي تعزي إلي  الشخصية الجداراتالفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوي  تحديد -3

متوسط تقارير  -الحصول علي الدورات التدريبية – سنوات الخبرة –المؤهل العلمي  -السن–)الجنس 
 . ماعيين العاملين بالتضامن االجتماعيلألخصائيين االجت ( األداء المهني

 -الدراسة : : تساؤالت خامًسا 
 :وهي كالتاليتسعي الدراسة الحالية إلي اإلجابة علي مجموعة من التساؤالت 

 ؟ االجتماعيالتضامن ب العاملين االجتماعيين األخصائيينلدي  الشخصية الجداراتما مستوي  -1
 ؟ االجتماعيالتضامن ب العاملين االجتماعيين ناألخصائييما مستوي التوافق المهني لدي  -2
 والتوافق المهني لدي األخصائيين الشخصية اتما طبيعة العالقة االرتباطية بين مستوي الجدار  -3

 ؟ االجتماعيالتضامن ب العاملين االجتماعيين
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 -الدراسة : فروض:  سادًسا
 :آلتيكاوهي  الفروضمجموعة من  التحقق منتسعي الدراسة الحالية إلي 

المؤهل  -السن–تعزي إلي )الجنس  الشخصية الجداراتحصائية في مستوي إ داللةتوجد فروق ذات  -1
 ( متوسط تقارير األداء المهني -الحصول علي الدورات التدريبية – سنوات الخبرة –العلمي 

 . لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي
سنوات  –المؤهل العلمي  -السن–التوافق المهني تعزي )الجنس  حصائية فيإ داللةتوجد فروق ذات  -2

لألخصائيين االجتماعيين  ( متوسط تقارير األداء المهني -الحصول علي الدورات التدريبية – الخبرة
 . العاملين بالتضامن االجتماعي

 -: اإلطار النظري للدراسة : اسابعً 
 -:المرتبطة بالدراسة لدراسات السابقة ا -7
 -لدراسات السابقة التي تناولت الجدارات الوظيفية بصفة عامة :ا -)أ(
وهــي دراســة تجريبيــة هــدفت إلــي بنــاء نمــوذج للجــدارة ،مــن خــالل تصــميم  (Hattingh, 2006)دراســة  -

 أيضـاً مقياس للجدارة وتطبيقه علي مختلف المؤسسات وتحليل الوظائف ، وتحديد متطلبات الجدارة للوظائف و 
مـــن خـــالل تصـــميم موقـــع الكفـــاءات علـــي  ،واجـــه تحقيقهـــا واســـتخالص الجـــدارات والكفـــاءاتالتحـــديات التـــي ت

 االنترنت كنهج لتحديد متطلبات الجدارة .
 في المديرين اختيار في الجدارة معايير تطبيق مدى معرفةوالتي هدفت إلي  (0228)أبازيد،  دراسة -

(  511)  عددهم الدراسة مجتمع أفراد ىعل وزعت  استبانة تطوير وتم ،األردن في  الوزارات مراكز
 أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت نسبته ما أي( 76)% منها استبانة استعادة تم فرد( 381)  البالل
 أن تبين كما ،متوسطة(  α بدرجة الوزارات مراكز في المديرين اختيار في الجدارة معايير تطبيق يتم أنه

 تطبيق نحو الدراسة مجتمع  اتجاهات في(  1815 ≤ أفراد)  مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروقًا هناك
 .  والخبرة العلمي لالمؤه إلى تعزى المديرين اختيار في الجدارة معايير

إحصـــائية عنـــد مســـتوي  داللـــةتوجـــد فـــروق ذات  لتـــي أوضـــحت نتائجهـــا بأنـــهوا (0228)أبوعيشددده، دراســـة  -
فافية واألمـــن الـــوظيفي حســـب آراء عينـــة الدراســـة ، تعـــزي لمتغيـــر ( فـــي معيـــار المســـاءلة والشـــ1815) معنويـــة

 (.1813احصائية ) داللة( وب3818المستوي الوظيفي حيث كانت قيمة ف )
ن يتحــرك نحــو دراســة أأنــه ينبغــي علــي المجتمــع البحثــي والتــي أكــدت    (Pavlige, 2008)دراســة  -

وظيفيـة ( هـي بنيـة متعـددة األبعـاد والبنيـات هـي مـزيج )ال االجتماعيـة، حيث أن الجدارة  االجتماعيةالجدارات 
 . االجتماعيةمن المهارات والقدرات واألهداف 
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 دورلل حصائيةإ اللةذو د يجابيإ رثأ ودجو لىإ نتائجهـــــــــــا والتـــــــــــي أشـــــــــــارت (0274العدددددددددددازمي، )سة دار -
 قابةرلوا ،تيجيةراالستا ذتنفيو ،االســــــــــــــــــــــتراتيجي زكيرلتاو  ،لمستقبليةا يةرؤلا ريطــــــــــــــــــــــوتو هدبأبعا تيجيراالستا
 ميةولحكا وازارتلا في) يةردلفا داراتلجا ،يميةظلتنا الجـــــدارات(  ألساسيةا الجـــــدارات زيزفي تع) تيجيةراالستا

 الكويت(.لة دو في
 لألخصــــائيينهــــدفت إلــــي تحديــــد مســــتوي الجــــدارات الوظيفيــــة التــــي و  (0273عبددددد المعطددددي، )دراســــة  -

رعايـــة الشـــباب  ألخصـــائينا يلـــي )أ( جـــدارات المعـــارف بـــمدرات رعايـــة الشـــباب وجـــاءت كمـــ االجتمـــاعيين
ـــة (، وجـــاءت  ـــة الشـــباب ،معـــارف إداري ـــة ، معـــارف خاصـــة بمجـــال رعاي وتشـــمل )معـــارف خاصـــة بالمهن

( ،)ب( جــــدارات المهــــارات %55884متوســــطة القــــوة األقــــرب إلــــي الضــــعيف نســــبيًا بقــــوة نســــبية بلغــــت )
،مهـارة االتصـال، مهـارة التنسـيق ، مهـارة التخطـيط ،  رعاية الشباب وتشمل)مهارة حل المشكلة ألخصائين

(، %68815مهــارة إدارة الوقــت ، المهــارة فــي التقيــيم (، وجــاءت متوســطة القــوة نســبيا بقــوة نســبية بلغــت )
رعايــة الشــباب وتشــمل ) القــيم المهنيــة الالزمــة للعمــل مــع الشــباب ، القــيم  ألخصــائين)ج( جــدارات القــيم 

مــع فريــق العمــل ،القــيم المهنيــة الالزمــة للعمــل مــع نســق الجامعــة ، القــيم المهنيــة  المهنيــة الالزمــة للعمــل
توجـــد كمــا (،%48857الالزمــة للعمــل مـــع المجتمــع المحلـــي (، وجــاءت ضـــعيفة القــوة نســـبيا بقــوة بلغـــت )

عالقــــة ارتباطيــــة طرديــــة موجبــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين مســــتوي الجــــدارات الوظيفيــــة واألداء المهنــــي 
  رعاية الشباب . ينألخصائ

أهمية إعداد وتنمية القادة المتميزون الستكمال رسالة القيـادة األصـلية  والتي تبين (0275)طوالن،  دراسة -
في إدارة وقيادة المنظمات باألسلوب العلمي القادر علي إنجاز المهام وتحقيـق األهـداف بكفـاءة وفاعليـة ، 

ت التـــي تكفـــل إعـــداد وتأهيـــل وتنميـــة القـــادة المتميـــزون والتعـــرف علـــي أحـــدث الـــنظم واألســـاليب والمتطلبـــا
اعتمـــادًا علـــي أحـــد األتجاهـــات الحديثـــة فـــي اإلدارة وهـــو مـــدخل الجـــدارات الوظيفيـــة ، والـــذي يســـاعد علـــي 
تحديد الفجوة بين معايير األداء المطلوبة لتنفيذ األهداف والمهارات والكفاءات المتاحـة مـن القـادة وبالتـالي 

 المناسبة لتنميتهم  .أختيار اآللية 
توصلت إلـى أن هنـاك تـأثير طـردي ومعنـوي ألبعـاد الجـدارات القياديـة ) والتي  (0271الدماطي، ) راسةد -

دارة الذات، والـوعي  ، والمكونـات اإلدراكيـة( فـي أبعـاد االجتماعيـة، والمهـارات االجتمـاعيالوعي بالذات، وا 
، واألفـــراد، والشـــراكات والمـــوارد، والعمليـــات والمنتجـــات ةاالســـتراتيجيالتميــز المؤسســـي )القيـــادة، والسياســـة و 

والخدمات، ونتائج العمالء، ونتائج األفراد(، ووجود تأثير طردي ومعنوي ألبعاد الجدارات القياديـة )الـوعي 
( في التبادل بين القائد والمرؤوس، ووجود تأثير طردي ومعنوي للتبادل بين االجتماعيةبالذات، والمهارات 

، واألفراد، والشراكات والموارد، االستراتيجيةوالمرؤوس في أبعاد التميز المؤسسي )القيادة، والسياسة و  القائد
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والعمليــات والمنتجــات والخــدمات، ونتــائج العمــالء، ونتــائج األفــراد(، كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن التبــادل 
، والــوعي االجتماعيــةقياديــة المهــارات بــين القائــد والمــرؤوس يتوســط جزئيــًا العالقــة بــين أبعــاد الجــدارات ال

 فقط. االستراتيجيةشراكات والموارد، واألفراد، والسياسة و لبالذات فقط، وأبعاد التميز المؤسسي 
 -: ضمنياً  الدراسات السابقة التي تناولت الجدارات الشخصية -)ب(

المتـدربين فـي العمـل علـي  الرئيسـية فـي مسـاعدة االسـتراتيجيةتشير إلي أن التي و   (Manis, 2008)دراسة  -
متيـاز مـن خـالل استكشـاف الهويـة  الثقافيـة لـديهم وتعزيـز  جـدارتهم فـي وقـت واحـد الفك خبراتهم الفريدة من ا

 من خالل عمليات التفكير والوعي النقدي .
 لألخصـــائيينوالتـــي اهتمـــت بالمعـــايير التـــي واضـــعتها الرابطـــة الوطنيـــة  (Ravenhorst, 2008)دراســـة  -

ن هنــاك أ،والتــي اثبتــت  2111عــام  االجتماعيــةالتــي تقــيس الجــدارة فــي ممارســة وتعلــيم الخدمــة  ييناالجتمــاع
والمواقـف ، وكـان الغـرض  والمعـارفمهـارات الوالجـدارة فـي  االجتماعيـةفرا  في الدراسات التـي تقـيس الخدمـة 

،  االجتماعيــةفـي الخدمـة مـن هـذه الدراسـة هــو فهـم مسـتوي الجـدارة لطــالب الـذين يـدخلون برنـامج الماجســتير 
 وتقييم ما اذا كان هناك تغيير في مستواهم بعد فصل دراسي واحد .

يمكــن تصــنيفها فــي ثالثــة  للريــادة  ن المهــارات المطلوبــةوالتــي توصــلت إلــي أ  (0272)عواطددف،  دراســة -
درب، فـرص العمـل، : وهي الكتابة، اإلصغاء، حسن التحضير، التنظيم، المالمهارات التقنية-1أنواع رئيسية: 
تخـاذ القـرار والتسـويق واإلدارة والتمويـل والمحاسـبة إ: وهي مهارات مهارات إدارة األعمال -2  ،تقنيات المعرفة

: الضبط، الرؤيـة، المهارات الريادية الشخصية -3واإلنتاج والرقابة و التفاوض وتنظيم النمو وطرح المنتج.  
لتزام والرقابة، أخذ المخاطرة، اإلبداع هذه المهارات يمكن الحصول عليها القيادة، القدرة على التغيير ، وهي اال

 من خالل عمليات التدريب  والتعلم واكتساب الخبرات.
اجريت هذه الدراسة الطويلـة والتـي دامـت خمـس سـنوات مـن   (taylor & stokamer, 2011)دراسة  -

ة اختبـارت تجريبيــة لنمــوذج بنــاء بحــاث حضــريأدورة رفيعــة المســتوي فـي مركــز  711طالـب فــي  11111
نظــري جديــد لتنميــة الكفــاءات المدنيــة ومــن أجــل تحديــد العناصــر المعرفيــة والتربويــة التــي تعــزز الكفــاءة ) 

 االجراءات (. –المواقف  –المهارات  –المعرفة 
 أظهـرت أن الجـدارة الذاتيـة تتكـون مـن المعـايير األربعـةوالتـي   (semple & Dormer, 2012)دراسـة  -

التالية وهي مهارات المعرفة ومهارات األداء ومهارات التفكير األخالقي وعالوة علي ذلـك كشـفت البيانـات فـي 
 التحليل اإلحصائي المهارات الشخصية متعلقة بمهارات التفكير .

إلـي أن الشخصـية قـد تلعـب دورًا فـي تطـوير كفـاءة والتـي أشـارت   (Linda & Layton, 2013)دراسـة  -
أن القادة قد تمتلك القدرة علي أن يكونوا متخصصين التواصل بغـض النظـر عـن نـوع الشخصـية األتصاالت و 
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بكفاءة في تحسين العمل الجمـاعي  توصلواااليجابية في المنظمات مع القادة الذين  االجتماعيةوتشمل اآلثار 
دارة التغيير أكثر نج  احًا.والتحفيز ورضا الموظفين واألداء التنظيمي وانخفاض الضغط وا 

دراك مشـــاعره حـــال حـــدوثها لبنـــاء الثقـــة ب والتـــي أوصـــت (0275صدددقر،)دراســـة  - تعزيـــز وعـــي الفـــرد بذاتـــه وا 
بــالنفس وهــو األســاس الــذي يبنــي عليــه الفــرد قراراتــه ، اســتثارة الــدوافع لــدي العــاملين مــن خــالل صــقل قــدراتهم 

ــــيم العــــاملين مهــــارات إدارة العالقــــات  ــــذات ، تعل ــــز ال ــــي تحفي ــــةاالجتماعل ــــات  عي ــــة إقامــــة عالق ــــي كيفي ، بمعن
وصـداقات بــين الفـرد وزمالئــه بالعمـل ،وحســن إدارتهـا والتعامــل مـع مجتمــع العمـل بكــل مهـارة وحــل المشــكالت 

 والقدرة علي التفاوض .  
 لألخصائيينوالخاصة بتحديد المستوي للجدارات الوظيفية والتي أوضحت نتائجها  (0278)وسيم ، دراسة  -

بقـــوة  االجتمـــاعيين لألخصـــائيينرتفـــاع مســـتوي الجـــدارات الشخصـــية االمجـــال المدرســـي ،حيـــث ب االجتمـــاعيين
ــــــات الشخصــــــية %55812( ومتوســــــط حســــــابي )%87849نســــــبية ) ــــــاع نســــــبة المتطلب  لألخصــــــائيين(، وارتف

 (.%91835بقوة نسبية ) االجتماعيين
 -الدراسات التي تناولت التوافق المهني : -)ج(

لتي أوضحت نتائجها وجود عالقة بين النوع واألجر والتدريب ومستوي التوافق وا (0222خليل، )دراسة  -
المهني لألخصائيين االجتماعيين ، بينما أوضحت بالنسبة لبعض المتغيرات مثل الحالة االجتماعية ومدة 
 العمل عدم وجود عالقة بينها وبين مستوي التوافق المهني لألخصائيين االجتماعيين ، بجانب عدم وجود
فروق بين متوسطات التوافق المهني لألخصائيين االجتماعيين ، وأخيرًا وجود فرق بين متوسط درجات 

 األخصائيين االجتماعيين بين الجنسين في التوافق االجتماعي . 
والتي اسفرت نتائجها عن ارتفاع مستوي التوافق المهني لدي األخصائيين  (0221)العبد، دراسة  -

ه الثالثة الذاتي ، المهني ، االجتماعي ، يؤدي األخصائي االجتماعي دوره كما يجب االجتماعيين في عوامل
في المؤسسات الطبية متمثاًل في مساعدة الفريق الطبي في تقديم العالج وتوجية النصائح واإلرشادات 

ماعيين للممرضيين في كيفية معاملتهم للمرضي ، بجانب ارتفاع كفاءة اإلعداد المهني لألخصائيين االجت
 العاملين في مستشفيات مدينة طرابلس .

والتي هدفت إلي بناء مقياس للتوافق المهني يتناسب مع معلمي التربية الخاصة  (0221عطاهللا، ) دراسة -
( معلمًا ومعلمة تربية 34،والتحقق من خصائصة السيكومترية ، تم إجراء الدراسة علي عينة مكونة من )

صدق وثبات المقياس ، ووفقًا لهذه الخصائص السيكومترية الجيدة التي  خاصة بوالية الخرطوم ، وثبت
  أظهرها المقياس فقد أوصت الدراسة باالستخدام المستقبلي للمقياس.
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والتي هدفت إلي التعرف علي التوافق المهني والمسئولية االجتماعية وعالقتهما  (0272فحجان،دراسة ) -
ة ، بمؤسسات التربية الخاصة بمحافظات غزة ، كما هدفت إلي بمرونة األنا لدي معلمي التربية الخاص

التعرف علي مستوي تلك المتغيرات ،ومدي عالقة التوافق المهني والمسئولية االجتماعية بمرونة األنا ، 
المسئولية  –وجاءت نتائج الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي كاًل من التوافق المهني 

 –سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  –الحالة االجتماعية  –مرونة األنا تعزي لمتغير ) الجنس  -ةاالجتماعي
 الدخل الشهري (. –فئة المعلم  –نوع اإلعاقة التي يعمل معها 

والتي جاءت نتائجها بوجود ارتباط موجب بين التوافق المهني والمساندة االجتماعية  (0277سكران، )دراسة  -
ود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين لصالح الذكور ، وهذا يشير إلي وأبعادها ، وج

دارة وزمالء بما يحقق له التوافق المهني ،  أن الذكور لديهم كفاءة عالية في التعامل مع اآلخرين من طالب وا 
تأهيله مهنيا وتحقيق كما توصي الدراسة بضرورة التركيز علي الجانب االجتماعي لألخصائي االجتماعي و 

 التشبع المادي له .
العالقة بين المنا  التنظيمي والتوافق المهني لدى  عليإلى التعرف والتي هدفت  (0275)صباح، دراسة  -

توجد وكانت النتائج كما يلي : عينة من عمال شركة توزيع الكهرباء والغاز الحضري لمدينة ورقلة ومنه 
والتوافق المهني ، ، العمل الجماعي (  اإلشراف، نمط  القراراده )إتخاذ عالقة بين المنا  التنظيمي بأبع
واإلدارة ، العالقة مع زمالء العمل (  المسئولينوالترقية ، العالقة مع  الراتببأبعاده )طبيعة وظروف العمل ، 

توجد  ،س توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المنا  التنظيمي والتوافق المهني بعد عزل متغير الجن،
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ،عالقة ذات داللة إحصائية بين المنا  التنظيمي والتوافق المهني 

 المنا  التنظيمي والتوافق المهني بعد عزل متغير الخبرة . 
وهي دراسة مكتبية  الضوء علي المشكالت االجتماعية المترتبة علي سوء التوافق  (0275)كيالني، دراسة  -

مهني ، واألسس المهنية لطريقة العمل مع الجماعات لمواجهة هذه المشكالت ويشمل : الفلسفة ، الركائز ال
 المهنية ، األدوار، المبادئ، المهارات الميدانية ، ثم أخيرًا التصور المقترح لمواجهة هذه المشكالت .

وعالقته بالفاعلية الذاتية المدركة هدفت إلي التعرف علي التوافق المهني  والتي (0276الرواحية، )دراسة -
لدي عينة من الموظفين في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية ، وتكونت عينة الدراسة من 

( موظفًا وموظفه ، وجاءت النتائج كالتالي :بلل متوسط كًل الفاعلية الذاتية المدركة والتوافق المهني 261)
بين التوافق المهني والفاعلية الذاتية  إحصائياً  دالة ةبدرجة كبيرة ، وجود عالقة موجب لدي عينة الدراسة مرتفعاً 

في مستوي التوافق المهني تعزي لمتغير المؤهل  إحصائياً المدركة لدي عينة الدراسة ،ال توجد فروق دالة 
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الجنس لصالح الذكور ، في مستوي التوافق المهني تعزي لمتغير  إحصائياً الدراسي ، بينما توجد فروق دالة 
 .( سنة 15تعزي لمتغير سنوات الخبرة لصالح أكثر من ) إحصائياً كما توجد فروق دالة 

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة : -)د(
 تتشابه  وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يلي :

 استخدام المنهج الوصفي االرتباطي . تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
 . تشابهت الدراسة الحالية في دراسة متغير التوافق المهني مع بعض الدراسات السابقة 
 : تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي- 
بصفة عامة ، وفي الخدمة  الشخصية الجداراتتميزت الدراسة الحالية من خالل دراسة متغير  -

 . اعية بصفة خاصةاالجتم
العاملين بمديرية  االجتماعيين األخصائيينتميزت الدراسة الحالية من حيث عينة الدراسة وهم  -

 بمحافظة الفيوم . االجتماعيالتضامن 
 الجداراتتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في إيجاد العالقة بين المتغيرين ) -

 .ي حدود علم الباحثةألول مرة ف الشخصية والتوافق المهني(
 خصائص الجدارات الشخصية :  -0
 الجدير الفرد في تتوفر ان يجب التي الخصائص من مجموعة له فرادألا عند والتميز الجدارة عامل     
 :(0271/7341الشتوي، ) التالي النحو على اليها شارةإلا يمكن
 الشخصية الصفات، معين تخصص في الفرد يمتلكها التي المعارف كم عن تعبير هيو: المعرفة      
 والكياسة النظر وبعد ءوالذكا البديهة سرعة مثل ، غيره عن الفرد تميز التي الشخصية الخصائص تمثل:

 سلوكه وتضبط تحكم التي الفرد ومعتقدات قناعات عن تعبير هي: االتجاهات ،المواقف ادارة على والقدرة
 ،العملي التطبيقي الجانب  في وتوظيفها اكتسبها لتيا المعارف استغالل على الفرد قدرة: المهارات ،

 . معين سلوك ممارسة باتجاه الفرد تدفع التي الداخلية القوة مستوى عن تعبر: الدافعية
 -:كما يلي (albanese & all, 2008)  بالعديد من السمات أيضاً ات الشخصية الجدار وتتميز 

 لمسئوليات واالستعداد للتقدم في مجال العمل.ينبغي أن تركز علي األداء أو الهدف لتولي ا - 
لما لها من  ،المعلومات والمهارات واستدعاءالجدارة بالنسبة للفرد تعكس تعكس قدرته علي استخدام  -

 أهمية ضرورية ولكن تطبق علي اساس الجدارة .
ة من الجدارة السلوكيات المتوقع تحددأن و ينبغي أن تكون واضحة من حيث السلوك القابل للقياس ،  -

 الجدارة في الواقع . وجود أمر أساسي للتمكن من قياس مديوهو 
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يجب أن يستخدم معيارًا للحكم علي الجدارة ، وبالتالي فهي تمثل مستوي إنجاز يمكن لجميع العاملين  -
 تحقيقه ، ومن األفضل قياس هذا النوع من األداء وتقييمة مع توضيح كامل للمعايير.

قدر من الجدارة ينبغي تقديم كيفية قياسها بحيث يعرف العاملون ماهو متوقع منهم  ولتحقيق أقصي -
 للقيام به.

 -ابعاد الجدارات الشخصية :  -4 
( الجــدارات الشخصــية بالجــدارات الفرديــة ويشــير إليهــا بأنهــا مجموعــة خــواص 0274العددازمي، ويصــف )   

صـرف أو التفكيـر وتتميـز بثباتهـا لفتـرة زمنيـة معقولـة ، لتاإلـي طـرق أيضـًا تشير ، و ضمنية لألفراد والمديرين 
إلي أنواع بعضها أكثر ظهورًا من اآلخـر ، فجـدارات المعرفـة والمهـارة عـادة  الشخصية وقد تم تقسيم الجدارات

ما تكون الجزء الظاهر والسطحي من صفات البشر ، بينما تكون جدارات المفاهيم الذاتية والصـفات والـدوافع 
 وعمقًا وتمركزًا في الشخصية كما يلي : أكثر خفاء
التــي تتســبب فــي إقدامــه علــي ، و شــياء التــي يفكــر الفــرد أو يرغــب فيهــا باســتمرار: هــي األ الدددوافع -

تصرف ما دون سواء ، وبالتالي تقوم الدوافع باختيار السلوك وتوجيهيه نحو أفعال وأهداف معينة 
 ي اإلنجاز أو دوافع حب السلطة .بعيدًا عن أخري ، مثال علي ذلك دوافع الرغبة ف

 المتسقة للظروف أو المعلومات . االستجابة: الخصائص المادية و  الصفات -
: توجهات الفرد أو قيمة أو صورته الذاتية مثال الثقة بالنفس أي اعتقاد الشـخص  المفهوم الذاتي -

 موقف أو وظيفة تنسب إليه .أن يكون فعااًل في أي  أن بممكانه
 معلومات التي أدي الشخص في مجال معرفي معين .: الالمعرفة  -

:وتشـــمل تلـــك المواصـــفات الشخصـــية التـــي تمكـــن الموظـــف مـــن التعامـــل مـــع  حزمدددة الجددددارة الشخصدددية
الضــغوط والــزمالء والمــديرين والمســاعدين داخــل المنظمــة ومــع العمــالء والرســميين ووســائل اإلعــالم خــارج 

دار القــدرة علــي االة وتشــمل المنشــأ المرونــة والقــدرة علــي  ،درجــة صــحية مــن الثقــة بــالنفس،ة الــذات لتــزام وا 
وتقبــل النقــد التمتــع برؤيــة واضــحة لألهــداف ،القــدرة علــي االســتفادة مــن التغذيــة العكســية ،العمــل الفريقــي 

 .(0222لوسيا و ليبزنجر، )القدرة علي التعامل مع الرؤساء وتلقي األوامر وتنفيذها  ،الذاتية
 : الجدارات الشخصية إلي( 0226وقسم )حسين، 

الوعي  -األصالة -ونةالمر  –توظيف مهارات التفكير اإلبداعي ) الطالقة  -: مثل  مهارات التفكير ()أ
 -التحليل –جمع وتنظيم المعلومات  -توظيف مهارات التفكير المعرفية مثل ) التركيز، و بالمشكالت (

 تقييم (.ال –المراقبة  –اإلنتاج ( وفوق المعرفية )التخطيط 
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 –إدارة االجتماعات  -كتابة التقارير -تسويق الذات –: مثل إدارة الفرق واللجان  المهارات اإلدارية)ب( 
 االستشارات اإلدارية . -التفاوض

 –أساليب تفعيل إدارة وقت االجتماعات وورش العمل  –: مثل  مهارة إدارة الوقت وضغوط العمل)ج( 
 اختبارات قياس الدافعية نحو العمل . –لعمل اختبارات قياس اإلجهاد وضغوط ا

ادوار عضو هيئة  –إعداد خطط اإلرشاد االكاديمي للطالب  –: وتتضمن  رشاد األكاديميمهارة اإل )د( 
 كاديمي في التعليم العالي .معايير قياس فعالية اإلرشاد األ –التدريس 

مقيـاس الجـدارات الشخصـية ومـا يتناولـه مـن واألخير هو التقسيم الذي اعتمدت عليه الباحثـة فـي بنـاء     
معــارف ومهــارات ، فيمــا عــدا مهــارة اإلرشــاد اإلكــاديمي ، ألن الدراســة خاصــة باألخصــائيين االجتمــاعيين 

 العاملين بالتضامن االجتماعي.
 -: محددات وأبعاد التوافق المهني -3
فــي بنــاء مقيــاس التوافــق المهنــي ،  هنــاك مجموعــة مــن محــددات التوافــق المهنــي اعتمــدت عليهــا الباحثــة     

 -: (0221عطاهللا، )يمكن تناولها كما يلي 
ونجاحــه فــي القيــام بهــا ،  بمهامــهيتمثــل فــي واجبــات المهنــة ، ومــدي اهتمامــه  : عددد األداء التددوافقيب -

 وظروف العمل ومشكالته واهتمامه بعوامل النمو في المهنة .
يتمثـل فـي التعبيـر عـن الرضـا وعـدم الرضـا عـن اإلدارة ،  :بعد الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل -

التوجية الفني والمنهج واألنشطة المصاحبه لـه ، والجوانـب الفيزيقيـة وبيئـة العمـل مـن حيـث اإلضـاءة و 
 والتهوية والنظافة والضوضاء .

مرار فيـه للعمـل وحبـه لالسـت ه: يتمثـل فـي المشـاعر الذاتيـة تجـاه المهنـة ، ورغبتـه ودوافعـ البعد الذاتي -
يمانه بأهداف هذا العمل اإل حساسه بقيمة العمل وا   نسانية .ومدي انجازه وا 

،وأهميتها وتقديره لزمالئه وعالقته  االجتماعية: ويتمثل في مدي تقدير مركز المهنة  االجتماعيالبعد  -
 للمهنة . االجتماعيةمع العناصر  ييجابمعهم ، ومدي تفاعله اإل

فــي الرضــا مــن الــدخل الشخصــي والمرتــب  ورضــاه عــن الترقيــات والحــوافز : يتمثــل  البعددد االقتصددادي -
 والعالوات واالمتيازات التي تكفلها هذه المهنة .

 -المنطلق النظري :-5
 تنطلق الدراسة الحالية من نظرية الثبات ) االتساق ( في توجيه الدراسة وتحليل نتائجها حيث:

وهي تهتم بالعالقة بين مستوي تقدير الـذات للعامـل  ) Korman 7116 (تم تطوير هذه النظرية من قبل   
واألداء الــوظيفي ، وبنــاء علــي هــذه النظريــة ، هنــاك عالقــة موجبــة بــين االثنــين ، إضــافة إلــي أن العمــال ذوي 
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ــذات يرغبــون فــي أداء عملهــم علــي مســتويات عاليــة ، بينمــا العمــال ذوي التقــدير المــنخفض  التقــدير العــالي لل
ن أعمالهم علي مسـتويات منخفظـة ، وهنـاك ثـالث أنـواع مـن تقـدير الـذات مهمـة لـألداء الـوظيفي للذات ، يؤدو 

 : الذي يعني شعور الفرد العام حول نفسه . تقدير الذات المزمن - :(0272)فحجان ،وهي 
: الــذي يعنــي شــعور الفــرد حــول نفســه فــي موقــف معــين كتشــغيل آلــة أو  تقدددير الددذات المددوقفي -

 . مخاطبة اآلخرين
الــذي يعنــي كيــف يشــعر الفــرد بنفســه بنــاء علــي توقعــات اآلخــرين  تقدددير الددذات التددأثر اجتماعيددًا: -

 يادة مستوي  تقديره الذاتي .بز وباإلمكان تحسين أداء العامل ، وذلك 
 تطبيق النظرية وفق الدراسة الحالية :

وافـــــق المهنـــــي لألخصـــــائيين تهـــــدف الدراســـــة الحاليـــــة إلـــــي قيـــــاس العالقـــــة بـــــين الجـــــدارات الشخصـــــية والت    
االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، حيث قياس شعور الفرد حـول نفسـه فـي إدارة المواقـف والتعامـل 
مـــع العمـــالء والمشـــكالت اليوميـــة التـــي يتعـــرض لهـــا ، مـــن منظـــور شـــعور األخصـــائي االجتمـــاعي بجدارتـــه 

والرضا المهني بين زمالئـه ورؤسـائه، وبـين بيئـة العمـل الشخصية ، وما آثر شعوره بذاته علي شعوره بالتوافق 
 أيضًا.

 -ثامنًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة :
 . الوصفية التحليليةتنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات : نوع الدراسة -7
 -: منهج الدراسة-0

لين بالتضـــامن العــام االجتمــاعيينالشــامل لألخصــائين  االجتمــاعياســتخدمت الباحثــة مــنهج المســح      
ـــة الفيـــوم ، بجانـــب األخصـــائيين االجتمـــاعيين العـــاملين  االجتمـــاعي بمديريـــة التضـــامن االجتمـــاعي بمدين

 باإلدارات االجتماعية والوحدات االجتماعية التابعة لها.
 -: وصف مجتمع الدراسة -4
طبيـــق المقـــاييس ، ( مفـــردة اجـــازات اثنـــاء ت6، تـــم اســـتثناء عـــدد) مفـــردة (118)بلـــل عـــدد المبحـــوثين         

 ( مفردة ، وهم جميع األخصائيين االجتماعيين ممن علي رأس العمل.112وبالتالي أصبح عدد المبحوثين )
 -أدوات الدراسة :-3

مـــن  ( مقيددداس التوافدددق المهندددي( و) مقيددداس الجددددارات الشخصدددية) قيــاس أداتـــينقامــت الباحثـــة بمعــداد     
اســة ، وقــد اعتمــدت علــي مجموعــة مــن اإلجــراءات فــي تصــميم الدر وفــروض لإلجابــة علــي تســاؤالت  أعــدادها
 وهي كالتالي : األداتين

 . سواء كانت عربية أو انجليزية اإلطالع علي الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة -)أ(
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 تحديد أهم األبعاد والمحاور المرتبطة بموضوع الدراسة . -)ب(
(، 0270وهيددب، دراســة كـاًل مــن )منهـا:  المقــاييسراســات السـابقة فــى بنـاء االسـتعانة بمجموعــة مـن الد -)ج(

 .(0278( ، )وسيم ،0278( ، )موسي، 0276(، )الرواحية ،0273)المعطي،
 الدراسة : وفروض بما يحقق اإلجابة علي تساؤالت المقاييستم تصميم -()د 
استجابة  ( ، بوزن لكلحيانًا، نادرًا ، أبداً ا،  غالباً ،  دائماً لالستجابات وهي )  خماسيوقد تم وضع تدرج  -

 .5،4،3،2،1علي التوالي كالتالي : 
 وتم تحديد مستويات قياس كاًل من الجدارات الشخصية والتوافق المهني كما يلي : -

 ( 7جدول رقم )
 الجدارات الشخصية و التوافق المهني يوضح تدرج مستويات قياس

 التدرج الفئة م
 %52أقل من  ة/ التوافق المهني  مستوى ضعيفالجدارات الشخصي 7
 %63 -%52 متوسطالجدارات الشخصية/ التوافق المهني  مستوى  0
 %11-%65 جيدالجدارات الشخصية/ التوافق المهني مستوى  4
 %13-%82 الجدارات الشخصية/ التوافق المهني مستوى مرتفع 3
 فاكثر %15 الجدارات الشخصية/ التوافق المهني مرتفع جدا 5

 
 الصدق والثبات:

، وقد  االجتماعيةمن المختصين في الخدمة  (8)بعرضها علي  للمقاييس صدق المحتويتم التحقق من    
( من موافقة المحكمين علي صالحيتها من حيث %81تم استبعاد العبارات التي حصلت علي أقل من )

 التجانس الداخلي معامل قياس ستخدامباقياس ختبار ثبات الماتم و  ،ارتباطها بالبعد ومن حيث الصياغة 
( من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط Consistency)للمقاييس 

طريقة )كرونبا  ألفا(،  ةالباحث تفي أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم عباراتالبين 
( وهذا يعد معامل ثبات مرتفعًا ومناسبًا 1894)االستبيانألبعاد الكلي )الفا(  بلل معامل الثبات نإ حيث

 الحالية. البحثألغراض 
 البنائي وثبات المقياس ( يوضح نتائج اختبار الصدق0جدول رقم )

قيمة معامل  الحالة قيمة االرتباط عدد العبارات البعد م
 الحالة ألفا كرونباخ

  مرل 1893 والإلم 1859 25 التوافق المهنى 1
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  مرل 1891 إلموال 1874 25 الجدارات الشخصية 2

 ثابت 2513 صادق  52 جمالي المقياساإل 
أن والذي يوضح نتائج الصدق الذاتي للمقياس، حيث تبين ( 2أظهرت البيانات الجدول رقم )

 المقياس أبعاديع ودرجة جمالسابق اإلشارة إليه،  المقياس أبعادمن  بعدمعامالت االرتباط بين درجات كل 
الحالى، مما يؤكد  المقياس أبعاد( وبهذا يتضح االتساق الداخلى بين 1874 و 1859إجمااًل، تتراوح بين )

  .ككل للمقياسالصدق البنائى 
  -مجاالت الدراسة : -5

:  المجال المكاني – (أ)
ذلك لألسباب و  مديرية التضامن االجتماعي والوحدات االجتماعية التابعة لها بمحافظة الفيوم،

 -التالية:
من أكثر قطاعات الخدمات االجتماعية الحكومية تخصصية بالمشكالت االجتماعية والمشروعات  -

 . والبرامج االجتماعية
إدارة الجمعيـات  تنوع اإلدارات االجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة للعمـالء وهـي: -

، إدارة الدفاع ، إدارة التهجير، إدراة الخدمة العامة االجتماعي، إدارة الضمان  ، إدارة التنمية ، إدارة التخطيط
، إدارة األســــرة والطفولــــة ، إدارة التنظــــيم والتــــدريب، إدارة أســــر المقــــاتلين ، إدارة شــــئون المــــرأة ، إدارة األســــر 

 دارة الرقابة والمتابعة.اطنين ، إ، إدارة خدمة المو االجتماعيالمنتجة ، إدارة التكوين ، إدارة التأهيل 
 . األخصائيين االجتماعيين الذين علي قوة العمل: جميع  المجال البشري -)ب(
 .2119إلي نهاية شهر ديسمبر 2119شهر اكتوبر : تم اجراء الدراسة بداية من  المجال الزمني -)ج(
 المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة : -6
ولإلجابة عن ،( SPSS) االجتماعيةالبيانات الحزمة االحصائية للعلوم استخدمت الدارسة في تحليل    

 اسئلة وفروض الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية :
نحرافات المعيارية المتوسطات واال التكرارات استخدمت الباحثة : لإلجابة عن التساؤل األول والثاني -

 والتوافق المهني . شخصيةال راتلحساب مستوي الجداوالنسب المئوية ، 
 الجداراتاستخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين  :لإلجابة عن التساؤل الثالث -

 . ، ومعامل اإلنحدار للوقوف علي حجم التأثير بينهم السلوكية والتوافق المهني
نحرافات سابية واإلاستخدمت الباحثة المتوسطات الح :فروض الدراسة األول والثاني من ولتحقق -

 .، ومعامل التباين أحادي اإلتجاه للعينات الغير مستقلة للعينات المستقلةT-testالمعيارية واختبار 
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 -ثامنًا: نتائج الدراسة :
 الدراسة كالتالي : وفروض جاءت النتائج لتجيب علي تساؤالت 

 -البيانات األولية :-7
 (4جدول رقم )

 770ن=         يوضح خصائص مجتمع الدراسة
 النسبة  العدد العبارات االستجابة م
 %4551 32 ذكر النوع 7

 %6354 10 انثي
 %722 770 المجموع

التدرج الوظيفي 0
 %4054 46 الدرجة الثالثة 

 %8 1 الدرجة الثانية
 %0651 42 الدرجة األولي 
 %44 41 كبير اخصائيين

 %722 770 المجموع
4 

 
العمر الزمني
 %056 4 42ل من أق 

 %3653 50 32إلي  42من 
 %78 02 52إلي  32من 
 %44 41 عامًا فأكثر 52

 %722 770 المجموع
3 

 
المؤهل العلمي
 %0054 05 دبلوم متوسط خدمة اجتماعية. 

 %6251 68 بكالوريوس خدمة اجتماعية.
 %056 4 ليسانس آداب علم اجتماع.
 %353 5 تماعية.ماجستير في الخدمة االج

 %72 77 دكتوراه في الخدمة االجتماعية.
 %722 770 المجموع

5 

 
سنوات الخبرة
 %4054 46 سنوات 72أقل من  

 %8 1 سنة  02إلي  72من 
 %0651 42 سنة 42إلي  02من 
 %44 41 سنة فأكثر 42

الحصول علي الدورات  6
 التدريبية

 %6858 11 نعم
 %4750 45 ال

 %722 770 مجموعال
متوسط تقارير األداء  1

 المهني
 %2 2 مقبول 
 %650 1 جيد
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 %158 77 جيد جدا
 %83 13 ممتاز

 %722 770 المجموع
 %722 770 المجموع

( ، البيانــات األوليــة لعينــة الدراســة وفــق المتغيــرات المتعلقــة بــالجنس ، والتــدرج الــوظيفي 3يوضــح الجــدول الســابق رقــم )     
والحصـــول علـــي الـــدورات التدريبيـــة ، ومتوســـط تقـــارير األداء المهنـــي ،العمـــر الزمنـــي ، المؤهـــل العلمـــي ، وســـنوات الخبـــرة ، 

( ،  وممـا %33بنسـبة )اخصـائيين  كبيـر ، وجـاءت اسـتجابة( %6483وتشير النتائج إلي أن النسبة األكبر لألنـاث بنسـبة )،
ســنة فــأكثر( بنســبة  31جــاءت اســتجابة )، حيــث بســنوات الخبــرة  يتعلــق مــا ، وهــو مــا تأكــده نتيجــةيؤكــد ذلــك جــاءت أكبــر

أيضـًا ، وبالنسـبة للمؤهـل العلمـي حصـلت اسـتجابة ) بكــالوريوس الخدمـة االجتماعيـة (علـي المرتبـة األولـي بنســبة ) ( 33%)
( %6888لــي بنســبة )( ، وفيمـا يتعلــق بالحصــول علـي الــدورات التدريبيــة حصـلت اســتجابة )نعــم ( علـي المرتبــة األو 6187%

وهــي نســبة مرتفعــة تؤكــد اهتمــام مجتمــع الدراســة بالــدورات التدريبيــة ، وهــو مــا يؤكــده النتــائج الخاصــة بمتوســط تقــارير األداء 
المهنــي التــي يحصــل عليهــا األخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين بالتضــامن االجتمــاعي ، حيــث جــاءت فــي المرتبــة األولــي 

 %84)تقدير ممتاز( بنسبة )
 لد  األخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي. الجدارات الش صية بمستويالمرتبطة النتائج -0

 نتائج البعد األول : مهارات التفكير للجدارات الشخصية :
 ( 3جدول رقم )
 770ن=" مهارات التفكير"  يوضح ترتيب عبارات البعد األول 

 م

 العبارة

مجمو  أبداً  ادراً ن أحياناً  غالباً  دائماً 
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب

أدرك حجم المشكالت التي  1
يعاني منها عمالء مديرية 

 .االجتماعيالتضامن 
34 3184 75 67 3 287 1 1 1 1 479 9588 8585 2 

لدي استعداد للتغير  2
والمرونة لصالح العمل 

 والعمالء .
21 1789 14 1285 78 6986 1 1 1 1 391 78 6986 6 

لدي دراية باالتجاهات  3
الحديثة في الخدمة 

فيما يخص  االجتماعية
 العمل بالمديرية .

27 2481 84 75 1 189 1 1 1 1 474 9488 8486 3 

لدي ثقة في قدراتي  4
 الشخصية .

42 3785 69 6186 1 189 1 1 1 1 489 9788 8783 1 

 5 8384 9384 467 1 1 386 4 485 5 6384 71 2886 32ي اإللمام احرص عل 5



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 231 

 العدد التاسع عشر

بالقوانين والتشريعات 
 المعنية بالمديرية .

أستطيع أداء الواجبات التي  6
أكلف بها من قبل المدير 
بكفاءة مقارنة بالموظفين 

 اآلخرين .

25 2283 83 7481 4 386 1 1 1 1 469 9388 8388 4 

در أحب المواقف التي بها ق 7
كبير من التحدي ، فدائما 
 لدي حل لكل المشكالت.

16 1483 17 1582 62 5584 17 1582 1 1 368 7386 6587 7 

    3136   1   21   154   413   196 المجموع
        1   3   22   59   28 المتوسط
   25 النسبة

528
7 

  1986   287   181        

 33852 المتوسط المرحج للبعد

 8252 قوة النسبية للبعدال
 

( والذي يوضح ترتيب عبارات البعد األول : مهارات التفكير لقياس مستوي  4الجدول السابق رقم )  بمستقراء    
 -جاءت النتائج كاآلتي:الجدارات الشخصية لألخصائين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، 

 %8783نسبية ) ن( وبقوة  9788(، بوزن مرجح )  في قدراتي الشخصية لدي ثقةفي الترتيب األول جاءت عبارة ) -
( بوزن  أدرك حجم المشكالت التي يعاني منها عمالء التضامن االجتماعي(،وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة ) 

كبير ) أحب المواقف التي بها قدر ( ،وفي الترتيب األخيرة جاءت عبارة  %8585( وبقوة نسبية )  9588مرجح ) 
 ( . %6587( وبقوة نسبية )  7386( بوزن مرجح )  من التحدي ، فدائما لدي حل لكل المشكالت

سددتنادًا علدي التدددرج الددذي  (، %82( وبقــوة نسـبية )  448جــاء المتوسـط المــرجح بمقـدار )  ككدل وبالنسدبة للبعددد - وا 
لمهــارات  و مسددتوي مرتفددع نسددبياً وهدد( ، %13:%82هددذه النسددبة مددا بددين ) ع( ، تقدد7وضددعته الباحثددة جدددول رقددم )

التفكير الخاصة بالجدارات الشخصية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضـامن االجتمـاعي ، وهـذه النتيجـة تختلـف 
( ، حيــث مســتوي جــدارات المعــارف لألخصــائيين االجتمــاعيين بمجــال رعايــة الشــباب ، 0273المعطددي ،مــع دراســة ) 

 (.%5588ف نسبيًا ، بقوة نسبية بلغت )جاء متوسط األقرب إلي الضعي
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 نتائج البعد الثاني : المهارات اإلدارية للجدارات الشخصية :
 ( 5جدول رقم )

 770ن= .: المهارات اإلداريةعبارات البعد الثاني يوضح ترتيب 

 م

 العبارة

مجمو  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
 المرجح

القوة 
 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب ةالنسبي

أسهم في زيادة العمل الفريقي بين  1
 الزمالء بالمديرية .

87 7787 8 781 17 1582 1 1 1 1 518 11386 9285 2 

أتصل بكافة التنظيمات المعنية ألستفيد  2
من الموارد واالمكانيات المجتمعية 

 لصالح عمالء المديرية.
48 4289 63 5683 1 189 1 1 1 1 495 99 8884 3 

 11 7182 7886 393 485 5 1 1 5683 63 1888 21 2185 23 أجيد إدارة الحوار مع العمالء . 3
استطيع القيام بأعمال مدير اإلداراة  4

 عند غيابه .
118 9684 4 386 1 1 1 1 1 1 556 11182 9983 1 

احترم سرية المعلومات الخاصة بمن  5
 المديرية . اتعامل معهم من عمالء

22 1986 71 6285 4 386 16 1483 1 1 434 8688 7785 8 

أكون عالقات مهنية ناجحة مع  6
 العمالء .

24 2184 71 6384 16 1483 1 189 1 1 454 9188 8181 7 

 6 8287 9286 463 1 1 189 1 386 4 7688 86 1888 21 اهتم بمظهري العام . 7
أحرص علي منح الثقة لزمالئي في  8

 العمل .
42 3785 9 8 61 5386 1 189 1 1 428 8586 7684 9 

اعتمد علي نفسي في اتحاذ القرارات  9
 المهمة.

47 42 62 5584 3 287 1 1 1 1 492 9884 8789 4 

لدي عالقة جيده بجميع زمالئي في  11
 العمل.

41 3587 71 6384 1 189 1 1 1 1 487 9784 8781 5 

    4721   5   19   169   465   462 المجموع
   4682 المتوسط

468
5 

  1689   189   185        

   4183 النسبة
418
5 

  1581   187   184        

 310 المتوسط المرحج للبعد

 8354 القوة النسبية للبعد

 
لجــدارات الشخصــية ( لالمهددارات اإلداريددة( والــذي يوضــح ترتيــب عبــارات البعــد الثــاني ) 5يشــير الجــدول الســابق رقــم )     

 -: وجاءت النتائج كاآلتيلألخصائين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، 
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( وبقـوة نسـبية  11282( بـوزن مـرجح )  أستطيع القيام بأعمدال مددير اإلدارة عندد غيابدهفي الترتيب األول جاءت عبـارة ) -
(  11386( بـوزن مـرجح )  ة العمدل الفريقدي بدين الدزمالءأسهم في زيداد( ،وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة )  9983%) 

(  7886( بــوزن مــرجح )  أجيددد إدارة الحددوار مددع العمددالء( ،وجــاءت فــي الترتيــب األخيــر عبــارة )  %9285وبقــوة نســبية ) 
 ( . %7182وبقوة نسبية ) 

سددتنادًا علددي التدددرج الددذي  ، ( %8354( ، وبقــوة نســبية )  472جــاء المتوســط المــرجح بمقــدار )  وبالنسددبة للبعددد ككددل- وا 
وهـي نسـبة تـدل  وهدو مسدتوي مرتفدع نسدبياً ( ، %13:%82هدذه النسدبة مدا بدين ) ع( ، تق7وضعته الباحثة جدول رقم )

علــي مســتوي مرتفــع مــن المهــارات اإلداريــة لــدي األخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين بالتضــامن االجتمــاعي ، وهــي مــا تتفــق 
، والذي أكد علي وجود تأثير طردي ومعنـوي ألبعـاد الجـدارات القياديـة وبـين كـًل مـن الـوعي  (0272)الدماطي ، مع دراسة

 بالذات والعالقات اإلدارية بين القائد والمرؤوس داخل بيئة العمل .
 

دارة الضغوط :  نتائج البعد الثالث : مهارات إدارة الوقت وا 
 

 ( 6جدول رقم )
دارة الضغوط     اتمهار عبارات البعد الثالث يوضح ترتيب   770ن=إدارة الوقت وا 

 م

 العبارة

مجمو  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب

أستطيع أن أتصرف بحكمة في  1
 المواقف الحرجة .

38 3389 73 6582 1 189 1 1 1 1 485 97 8686 4 

لقدرة علي قول )ال( عندما لدي ا 2
يتطلب مني اآلخرون فعل اشياء 

 تعطلني عن عملي.
41 3686 69 6186 2 188 1 1 1 1 487 9784 8781 2 

أحافظ علي االلتزام بمواعيد العمل  3
 الرسمية .

41 3587 71 6285 2 188 1 1 1 1 486 9782 8688 3 

أحرص علي عدم إظهار نفاذ الصبر  4
 ملي مع العمالء.أو الضيق عند تعا

23 2185 72 6483 17 1582 1 1 1 1 454 9188 8181 6 

أستطيع االستمرار في القيام بعمل ما  5
 وتحديات. مهما واجهت من الصعوبات

18 1681 31 2787 62 5584 1 189 1 1 412 8184 7188 7 

 8 6886 7688 384 1 1 1 1 75 84 781 8 1789 21 انهي عملي بسهولة وسرعة وكفاءة. 6
أتعامل مع الصعوبات بهدوء ، ألنني  7

أستطيع دائما االعتماد علي قدراتي 
 الذاتية .

36 3281 72 6483 4 386 1 1 1 1 481 96 8587 5 

 1 9686 11882 541 1 1 189 1 189 1 1285 14 8587 96إذا وضعت فكري في عمل ما فال شئ  8
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 يوقفني عن إتمامه.
    3719   1   2   173   419   312 المجموع
   39 المتوسط

518
125 

  
2186
25 

  1825   1        

   3488 النسبة
458
6 

  1983   182   181        

 36351 المتوسط المرحج للبعد

 8452 القوة النسبية للبعد
 

إدارة الوقــت ( والــذي يوضــح ترتيــب عبــارات البعــد الثالــث الخــاص بمهــارات  6يتبــين مــن الجــدول الســابق رقــم )      
دارة الضغوط للجدارات الشخصية لألخصائين االجتماعيين العاملين بالتضـامن االجتمـاعي،   وجـاءت النتـائج كالتـالي وا 

(  11882( بـوزن مـرجح )  إذا وضعت فكري في عمل ما فدال شدئ يدوقفني عدن إتمامدهفي الترتيب األول عبـارة )  -:
لددددي القددددرة علدددي قدددول ) ال ( عنددددما يتطلدددب مدددن جـــاءت عبـــارة )  ( ،وفـــي الترتيـــب الثـــاني %9686وبقـــوة نســـبية ) 

( ،وفــي المرتبــة األخيـــرة  %87( وبقـــوة نســبية )  9784( بــوزن مــرجح )  اآلخددرون فعددل أشدددياء تعطلنددي عددن عملدددي
 ( . %6886( وبقوة نسبية )  7688( بوزن مرجح )   أنهي عملي بسهولة وبسرعة وكفاءةجاءت عبارة ) 

سدتنادًا علدي التددرج  (، %84( وبقـوة نسـبية )  46489جـاء المتوسـط المـرجح للبعـد بمقـدار )  ككلوبالنسبة للبعد - وا 
وهـي  وهدو مسدتوي مرتفدع نسدبياً ( ، %13:%82هدذه النسدبة مدا بدين ) ع( ، تقد7الذي وضعته الباحثة جدول رقم )

دارة الضــ غوط المترتبــة علــي العمــل ، وهــي نســبة كبيــرة تــدل علــي مســتوي مرتفــع مــن المهــارات الخاصــة بــمدارة الوقــت وا 
( ، حيث جاء مسـتوي جـدارات المهـارات ألخصـائين رعايـة الشـابا 0273المعطي ، تتفق إلي حد ما مع نتائج دراسة ) 

 ( .%6885)مهارة إدارة الوقت ( متوسط القوة النسبية حيث بلغت )
 النتائف ال اصة بمستو  الجدارات الش صية ككل :

 (1جدنل رقم )

ظ لل وة النسعية.  يوضو ترت  770ن=ي  ابعاد م ياس الجدارات الش صية نف ا

 

 البعد 
المتوسط 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 مهارات التفكير: البعد األول  1
 

33852 8252 3 

 1 8354 310 اإلدارية المهارات : البعد الثاني 2

 2 8452 36351 إدارة الوقت وضغوط العمل: مهارات البعد الثالث  3

  8053 36756 المتوسط
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ظ لل وة النسعية( 7شكل رقم )  يوضو ترتي  ابعاد م ياس الجدارات الش صية نف ا

( والـــذي يوضــح ترتيــب أبعــاد مقيــاس الجـــدارات الشخصــية وفقــا للقــوة النســـبية ،  7يشــير الجــدول الســابق رقــم )      
 -: وجاءت النتائج كاآلتي 

 ( . %8483( وبقوة نسبية )  472( بمتوسط مرجح )  المهارات اإلداريةالبعد الثاني )  جاء في الترتيب األول-
( وبقـــوة 9.464( بمتوســـط مــرجح)  مهدددارات إدارة الوقدددت وضددغوط العمدددلجــاء البعـــد الثالــث ) الترتيدددب الثددداني فــي -

 (  %83نسبية)
 ( . %81( وبقوة نسبية )  448ط مرجح )( بمتوس مهارات التفكيرجاء البعد األول )  الترتيب الثالث واألخيرفي -
وبالنســـبة لمســـتوي الجـــدارات الشخصـــية لألخصـــائين االجتمـــاعيين العـــاملين بالتضـــامن االجتمـــاعي جـــاء المتوســـط -

ستنادًا علدي التددرج الدذي وضدعته الباحثدة جددول رقدم ) (، %8053( وبقوة نسبية )  46186المرجح بمقدار )  ( 7وا 
وهـي نسـبة كبيـرة تـدل علـي مسـتوي مرتفـع  ، وهو مسدتوي مرتفدع نسدبياً ( ، %13:%82)هذه النسبة ما بين  ع، تق

وسددديم للجـــدارات الشخصـــية لألخصـــائيين االجتمـــاعيين العـــاملين بالتضـــامن االجتمـــاعي ، وهـــو مـــا يتفـــق مـــع دراســـة )
قـــوة نســـبية ( ، والتـــي أســـفرت نتائجهـــا عـــن إرتفـــاع مســـتوي الجـــدارات الشخصـــية لألخصـــائيين االجتمـــاعيين ب 0278،
(87849%.) 
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 لد  األخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي. التواف  المهني بمستويالمرتبطة النتائج -3

 :النتائج المرتبطة بمستوي األداء التوافقي -
 770ن=           .ةا للقوة النسبياألداء التوافق وفقً :( يوضح ترتيب عبارات البعد األول 8جدول رقم )           

 م
 العبارة

مجموع  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك
يتالئم عملي بالمديرية مع قدراتي  1

 5 7888 8882 441 189 1 1 1 1582 17 7283 81 1186 13 وميولي .

مجال عملي  اكتسبت خبرة قيمة في 2
 4 8189 9186 453 189 1 1 1 781 8 7787 87 1483 16 بالمديرية .

يناسبني ساعات العمل الرسمية  3
 3 9183 11282 511 1 1 189 1 8 9 25 28 6681 74 بالمديرية .

واجبات العمل المطلوبة بالمديرية  4
 2 9283 11384 517 189 1 189 1 8 9 1681 18 7481 83 محددة وواضحة للجميع .

توفر لي مهنتي مكانة وفرص مناسبة  5
 1 9384 11486 523 1 1 1 1 584 6 2283 25 7283 81 لكسب احترام وتقدير المجتمع.

    2445   3   2   49   239   267 المجموع
478   5384 المتوسط

8   988   184   186        

 النسبة
4787   

428
7   888   184   185        

 381 توسط المرحج للبعدالم

 8154 القوة النسبية للبعد

(  األداء التددوافقي( والــذي يوضــح ترتيــب عبــارات البعــد األول للتوافــق المهنــي )  8بمســتقراء الجــدول الســابق رقــم )    
 تددوفر لددي مهنتددي مكاندده مناسددبةجــاءت فــي الترتيــب األول عبــارة ) -:  وجــاءت النتــائج كمــا يلــيوفقــا للقــوة النســبية 

( ،وجاءت في الترتيـب الثـاني عبـارة  %9384( وبقوة نسبية )11486( بوزن مرجح ) لكسب احترام وتقدير المجتمع
( ،وفــي  %9283( وبقــوة نســبية ) 11384( بــوزن مــرجح )  واجبددات العمددل المطلوبددة محددددة وواضددحة للمجتمددع) 

( وبقـوة نسـبية )  8882( بـوزن مـرجح )  يدولييتالئم عملي بالمديرية مع قددراتي ومالمرتبة األخيرة جاءت عبـارة ) 
7888%   ) 

سددتنادًا علددي التدددرج الددذي (  %8154( ، وبقــوة نســبية )  489بمقــدار )  وجدداء المتوسددط المددرجح للبعددد ككددل - وا 
وهـي قـوة ، وهو مستوي مرتفع نسدبياً ( ، %13:%82هذه النسبة ما بين ) ع( ، تق7وضعته الباحثة جدول رقم )

علي مستوي مرتفع من التوافق المهني لألخصائيين االجتمـاعيين العـاملين بالتضـامن االجتمـاعي نسبية مرتفعة تدل 
. 
-  
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 :النتائج المرتبطة بمستوي الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل
 (1جدول رقم )

 770ن=     ا للقوة النسبيةوفقً  الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل واإلدارةعبارات البعد الثاني يوضح ترتيب  

 م
 العبارة

مجموع  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

تتالئم طبيعة العمل بالمديرية مع  1
 2 8581 9582 476 386 4 1 1 25 28 1187 12 6187 68 المستقبل المهني الذي أطمح إليه .

دارة الصالحيات للموظفين تفوض اإل 2
 1 9382 11484 522 189 1 188 2 683 7 1285 14 7886 88 ألداء أعمالهم بالشكل المطلوب .

تتوفر جميع ظروف العمل ) اإلضاءة ،  3
التهوية ، التكييف ،المكاتب( بصورة 
 جيدة داخل مبني المديرية .

19 17 85 7589 5 485 2 188 1 189 455 91 8183 3 

ان العالقة بين الرؤساء  اري 4
 5 6983 7786 388 485 5 386 4 5584 62 1483 16 2283 25 والمرؤوسين جيده داخل المديرية .

نظام الترقيات بالمديرية يرضيني  5
 4 7185 79 395 889 11 287 3 2185 23 6285 71 584 6 بدرجة كافية.

    2236   21   11   125   197   216 المجموع
398   4182 طالمتوس

4   25   282   482        

358   3688 النسبة
2   2283   281   388        

 33150 المتوسط المرحج للبعد

 1151 القوة النسبية للبعد

( والــــذي يتنــــاول ترتيــــب عبــــارات البعــــد الثــــاني للتوافــــق المهنــــي لألخصــــائين  9يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق رقــــم )     
وجـاءت النتـائج كـاآلتي ( ،  الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل واإلدارةلين بالتضامن االجتماعي وهو ) االجتماعيين العام

 :- 
( بــوزن مــرجح )  تفددوض اإلدارة الصددالحيات للمددواظفين ألداء أعمددالهم بالشددكل المطلددوبالترتيــب األول كــان لعبــارة ) -
تدددتالئم طبيعدددة العمدددل بالمديريدددة مدددع المسدددتقبل اني عبـــارة ) ( ،وجـــاءت فـــي الترتيـــب الثـــ %9382( وبقـــوة نســـبية )  11484

أري أن جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة عبــارة ) -( ، %85( وبقــوة نســبية )  9582( بــوزن مــرجح )  المهنددي الددذي أطمددح إليدده
 ( . %6983( وبقوة نسبية )  7786( بوزن مرجح )  العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين جيدة داخل المديرية

سدتنادًا علدي التددرج ( ،  %7989( ، وبقـوة نسـبية )  44782جاء المتوسط المـرجح لـه بمقـدار ) لنسبة للبعد ككل وبا- وا 
التوافـق المهنـي مـن  جيددوهدو مسدتوي ( ، %11:%65هدذه النسدبة مدا بدين ) ع( ، تقد7الذي وضعته الباحثدة جددول رقدم )

 ول الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل واإلدارة .لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، ح
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 : للتوافق المهني النتائج المرتبطة بمستوى البعد الذاتي
 (72جدول رقم )

 770ن=    ا للقوة النسبيةوفقً  عبارات البعد الذاتييوضح ترتيب  
 م

 العبارة
مجموع  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 األوزان
الوزن 
 المرجح

 القوة
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك
أري أن صحتي ولياقتي العامة تناسب  1

 6 7681 8582 426 287 3 188 2 1681 18 7184 81 8 9 العمل بالمديرية .

يساهم المسؤولون في حل مواقف  2
 5 7783 8686 433 188 2 188 2 1789 21 6582 73 1384 15 العمل الصعبة التي نواجهها.

توفر لي وظيفتي الشعور باإلنجاز  3
 2 9184 11182 516 188 2 386 4 584 6 1986 22 6985 78 والعمل المثمر .

أشعر باآلمان والطمانينة داخل العمل  4
 4 8382 9382 466 988 11 189 1 1789 21 683 7 6582 73 بالمديرية .

أنصح أصدقائي بالعمل كموظفين في  5
 3 8681 9684 482 485 5 1 1 1888 21 1483 16 6285 71 المديرية .

ارفض ترك المديرية لو أتيحت لي  6
 فرصة ترك المهنة لمهنة أخري.

81 7184 26 2382 4 386 1 189 1 189 519 11388 9287 1 

    2832   24   11   89   224   325 المجموع
378   5482 المتوسط

3 
  1488   187   481        

338   4884 النسبة
3   1382   185   386        

 310 المتوسط المرحج للبعد

 8354 القوة النسبية للبعد

( للتوافــــق المهنــــي لألخصــــائين  البعددددد الددددذاتي( والــــذي يوضــــح البعــــد الثالــــث )  11يتبــــين مــــن الجــــدول الســــابق رقــــم )     
 -:  وكانت النتائج كاآلتياالجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي 

( بـوزن مـرجح )  أرفدض تدرك المديريدة لدو أتيحدت لدي فرصدة تدرك المهندة لمهندة أخدريفي الترتيـب األول جـاءت عبـارة ) -
 توفر لي وظيفتي الشعور باإلنجداز والعمدل المثمدر( ،وفي الترتيب الثاني جاءت عبـارة )  %9287( وبقوة نسبية )  11388

( فـي  أري أن صحتي ولياقي العامدة تناسدب العمدل،وجاءت عبارة ) (  %9184( ، وبقوة نسبية )  11182( بوزن مرجح ) 
 (  . %7681( وبقوة نسبية )  8582المرتبة األخيرة بوزن مرجح ) 

ستنادًا علدي التددرج الدذي وضدعته  ( ، %8354( ، وبقوة نسـبية )  472جاءت المتوسط المرجح )  وبالنسبة للبعد ككل- وا 
مــن التوافــق المهنــي  وهددو مسددتوي مرتفددع نسددبياً ( ، %13:%82لنسددبة مددا بددين )هددذه ا ع( ، تقدد7الباحثددة جدددول رقددم )

لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي فيما يخص البعـد الـذاتي ، وهـو مـا يتفـق مـع نتـائج الدراسـة ، حيـث 
، وتتفــق أيضــًا مــع النظريــة  ارتفــاع مســتوي الجــدارات الشخصــية لألخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين بالتضــامن االجتمــاعي

 ( وتمركز النتائج حول الذات . نظرية االتساقالمستخدمة )
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 للتوافق المهني : االجتماعيالنتائج المرتبطة بمستوى البعد 
 770ن=  ا للقوة النسبيةوفقً االجتماعي عبارت البعد الرابع البعد ( يوضح ترتيب 77جدول رقم )

 م
 العبارة

مجموع  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك
احصل علي الشكر والتقدير من  1

الرؤساء اتجاه ما أقوم به من أعمال 
 بالمديرية

98 8785 9 8 5 485 1 1 1 1 541 11882 9686 1 

أعتز بمهنتي وانتمائي للعاملين في  2
 4 6981 7784 387 189 1 189 1 6285 71 2382 26 1285 14 . االجتماعي مديرية التضامن

التعاون والعمل كفريق واحد في حل  3
المشكالت أثناء العمل شئ متبادل 
 بيني وبين زمالئي .

18 1681 88 7886 3 287 3 287 1 1 457 9184 8186 2 

أعتقد أن زمالئي ال يضيعون وقت  4
 5 7986 8982 446 1 1 189 1 889 11 8183 91 889 11 العمل بالكالم الفار  .

أتبادل أنا وزمالئي في العمل الخبرات  5
 3 6988 7882 391 781 8 287 3 2886 32 6781 64 485 5 والمهارات الوظيفية .

    2222   9   8   121   278   145 المجموع
558   29 المتوسط

6 
  24   186   188        

498   2589 النسبة
6   2184   184   186        

 33353 المتوسط المرحج للبعد

 1153 القوة النسبية للبعد

( للتوافــق المهنـي لألخصــائين  البعدد االجتمدداعي( والــذي يحـدد مســتوي البعـد الرابــع ) 11بمسـتقراء الجـدول الســابق رقـم )      
 -:  كالتاليوجاءت النتائج االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، 

( فـي المرتبـة األولـي بـوزن مـرجح )  احصل علي الشكر والتقدير من الرؤساء اتجاة ما أقوم بده مدن أعمدالجاءت عبارة ) -
(  التعامل مع زمالئي كفريق واحد أثنداء عمدل( ،وفي الترتيب الثاني جاءت عبـارة )  %9686( وبقوة نسبية ) 11882

أعتقدد أن زمالئدي اليضديعون (،وفي الترتيـب األخيـر جـاءت عبـارة )  %8186 ( ، وبقوة نسبية ) 9184بوزن مرجح ) 
 ( . %7986( وبقوة نسبية )  8982( بوزن مرجح )  وقت العمل بالكالم الفار 

سددتنادًا علددي التدددرج الددذي وضددعته  (، %1153( ، وبقــوة نســبية )  44484بمقــدار ) للبعددد ككددلوجــاء المتوســط المــرجح - وا 
مــن التوافــق المهنــي فيمــا  جيدددوهددو مسددتوي ( ، %11:%65هددذه النسددبة مددا بددين ) ع( ، تقدد7) الباحثددة جدددول رقددم

سدكران يخص البعد االجتماعي لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، وهـو مـا توصـي بـه دراسـة )
 مهنيًا . ه( بضرورة التركيز علي الجانب االجتماعي وتأهيل0277، 
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 للتوافق المهني : طة بمستوى البعد االقتصاديالنتائج المرتب
 770ن=      ا للقوة النسبيةوفقً  عبارات البعد االقتصادي( يوضح ترتيب 70جدول رقم )

 م

 العبارة

مجمو  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
ع 
األوزا
 ن

الوزن 
 المرجح

القوة 
 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب النسبية

بي مع طبيعة عملي والجهد يتناسب رات 1
 الذي أبذله بالمديرية.

66 5889 2 188 6 584 21 1789 18 1681 414 8288 7389 1 

يتناسب راتبي مع الدرجة العلمية التي  2
 أعمل بها  .

64 5781 1 189 4 386 4 386 39 3488 383 7686 6884 3 

أعتقد أن راتبي يوفر لي فرصة كافية  3
 للرفاهية .

64 5781 3 287 9 8 18 1681 18 1681 413 8286 7388 2 

احصل علي حافًزا مادًيا عندما اؤدي  4
 عماًل متميًزا بالمديرية.

63 5683 4 386 1 189 4 386 41 3587 382 7684 6882 4 

    1592   115   46   21   11   257 المجموع
        2888   1185   5   285   6483 المتوسط
        2587   1183   485   282   5784 النسبة

 418 المتوسط المرحج للبعد

 1757 القوة النسبية للبعد

( للتوافـــق  البعدددد االقتصدددادي( والـــذي يوضـــح ترتيـــب عبـــارات البعـــد الخـــامس ) 12يشـــير الجـــدول الســـابق رقـــم )     
 -:  كاآلتيوجاءت النتائج المهني لألخصائين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي ، 

(  8288( بـوزن مـرجح )  يتناسدب راتبدي مدع طبيعدة عملدي والجهدد الدذي أبذلدهفي الترتيـب األول جـاءت عبـارة ) -
( بــوزن  أعتقددد أن راتبددي يددوفر لددي فددرص كافيددة للرفاهيددة( ،فــي الترتيــب الثــاني جــاءت عبــارة )  %7389وبقــوة نســبية ) 

أحصدل علدي حدافزًا مادًيدا عنددما أودي ترتيب األخير جاءت عبارة ) ( ،وفي ال %7388( ، وبقوة نسبية )  8286مرجح ) 
 ( . %6882( وبقوة نسبية )  7684( ، بوزن مرجح )  عمال متميزًا بالمديرية

سددتنادًا علددي التدددرج ( ،  %1757( وبقــوة نســبية )  398جــاء المتوســط المــرجح بمقــدار )  وبالنسددبة للبعددد ككددل- وا 
مـن التوافـق المهنـي  جيددوهو مسدتوي ( ، %11:%65هذه النسبة ما بين ) ع( ، تق7) الذي وضعته الباحثة جدول رقم

مــن ارتفــاع االســعار وتــدني الــدخول ، وتتفــق هــذه النتــائج مــع   المقددابالتفيمــا يخــص البعــد األقتصــادي ، وهــو مــا أكدتــه 
المهنـــي لألخصـــائيين  ( والتـــي أوضـــحت أن هنـــاك عالقـــة بـــين األجـــر )المرتـــب( وبـــين التوافـــق0222خليدددل ، دراســـة ) 

 ( بأهمية تحقيق التشبع المادي لألخصائي االجتماعي .0277سكران ،االجتماعيين، وتوصي أيضًا دراسة )
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 -النتائف المتعل ة ب ياس مستو  التواف  المهني ككل :

 (74جدول رقم )
 770ن=   ا للقوة النسبيةيوضح ترتيب أبعاد التوافق وفقً  

 البعد 
المتوسط 
 المرجح

 الترتيب لقوة النسبيةا

 1 8154 381 يالبعد األول األداء التوافق 1

 3 1151 33150 البعد الثاني الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل واإلدارة 2

 2 8354 310 البعد الثالث البعد الذاتي 3

 4 1153 33353 االجتماعيالبعد الرابع البعد  4

 0 1757 418 يالبعد الخامس البعد االقتصاد 5

  8253 35257 المتوسط

 
 يوضح ترتيب أبعاد التوافق وفقا للقوة النسبية( 3شكل رقم )

لألخصــائين االجتمــاعيين العــاملين أبعدداد التوافددق المهنددي ( والــذي يوضــح ترتيــب 13بمســتقراء الجــدول الســابق رقــم )   
 -:  والتي جاءت كالتاليبالتضامن االجتماعي وفقا للقوة النسبية ، 

 ( . %8783( وبقوة نسبية )  489بمتوسط مرجح )  األداء التوافقيجاء البعد األول :  الترتيب األولفي -
 ( . %8483( وبقوة نسبية )  472بمتوسط مرجح )  البعد الذاتيجاء البعد الثالث :  الترتيب الثانيفي -
(  44782بمتوسـط مـرجح )  بيئدة العمدل واإلدارةالرضدا عدن طبيعدة المهندة و جـاء البعـد الثـاني :  الترتيدب الثالدثفي -

 ( . %7989وبقوة نسبية ) 
 (. %7984( وبقوة نسبية )  398بمتوسط مرجح )  البعد االجتماعيجاء البعد الرابع :  الترتيب الرابعفي -
)  ( وبقـــوة نســـبية 398بمتوســـط مـــرجح )  البعدددد االقتصددداديجـــاء البعـــد الخـــامس :  الترتيدددب الخدددامس واألخيدددرفـــي -

7181% . ) 
وبالنسبة لمستوي التوافق المهني لألخصائين االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي جـاء المتوسـط المـرجح لـه ) -

سددتنادًا علددي التدددرج الددذي وضددعته الباحثددة جدددول رقددم ) ، ( %8253( ، وبقــوة نســبية )  45181 هددذه  ع( ، تقدد7وا 
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مـن التوافـق المهنـي لألخصـائيين االجتمـاعيين بالتضـامن  ع نسدبياً وهو مستوي مرتفد( ، %13:%82النسبة ما بين )
( والتــي اســفرت نتائجهـا عــن ارتفـاع مســتوي التوافــق 0221العبدد ، االجتمـاعي ، وهــذه النتيجـة تتفــق مـع نتــائج دراســة )

 المهني لدي األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات الطبية .
قة االرتباطية بين مستوي الجدارات الشخصية والتوافق المهني لدي األخصائيين بطبيعة العالالمرتبطة النتائج -3

 .االجتماعيين العاملين بالتضامن االجتماعي 

 يوضو قيمة معامل االرتعاو بين متغيرات الجدارات الش صية نالتواف  المهني (14جدو  ر   )

 التوافق المهني
 

 الجدارة الشحصية

البعد  البعد الرابع لبعد الثالثا البعد الثاني البعد األول
 الخامس

اجمالي 
 التوافق

البعد األول )مهارات 
 التفكير(

25368**- 2546**- 2535**- 2508- 2560**- 2553**- 

البعد الثاني )مهارات اإلدارة 
) 

2541**- 2547**- 2542**- 25247- 2551**- 2533**- 

البعد الثالث)مهارات إدارة 
دارة ضغوط  الوقت وا 

 عمل(.ال

2548**- 2504*- 2546**- 25217- 2566**- 2538**- 

 -**2557 -**2565 -25201 -**2541 -**2540 -**2534 اجمالي الجدارة الشخصية
( والـذي يوضـح قيمـة معامـل االرتبـاط بـين متغيـرات الجـدارات الشخصـية والتوافـق 14يتبين من الجدول السابق رقم )   

جمــالي ابعــاد التوافــق المهنــي ،  ويددة(، عالقددة عكسددية قالمهنــي ، وجــود)  بــين إجمــالي أبعــاد الجــدارات الشخصــية ، وا 
( ، 2527( ، وهي دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوي معنويدة )-**2557حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المحورين )

ائيين االجتمــاعيين وهــذا مــا يتفــق مــع مــا تــم التوصــل إليــه مــن خــالل المقــابالت التــي أجرتهــا الباحثــة مــع بعــض األخصــ
أثناء التطبيق ، حيث تبين أن حديثي التعيين وخاصة الحاصلين علـي مـؤهالت عليـا )حـاملي الماجسـتير والـدكتوراه ( ، 
أكثــر جــدارة ولكــنهم اقلهــم توافــق مهنــي ، حيــث دائمــي الشــكوي مــن اصــطدامهم بــالروتين عنــد تعبيــرهم عــن رغبــتهم فــي 

 صول علي الخدمات االجتماعية . التطوير، أو تحديث أحد إجراءات الح
( ، والتــي أكــدت علــي وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة 0273المعطددي،وتختلــف هــذه النتــائج مــع دراســة )   

احصـــائية بـــين مســـتوي الجـــدارات الوظيفيـــة واألداء المهنـــي لألخصـــائيين االجتمـــاعيين بـــمدارات رعايـــة الشـــباب بجامعـــة 
 الفيوم .
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 :تم استخدام تحليل االنحدار البسيط والنتائج الموضحة بالجدولين التاليين ، ق من النتيجة السابقةولزيادة التحق 
 ( 53جدنل رقم )

على التضامن االجتماعي لعاملين في ل الجدارات الش صيةيوضو نتائف تحليل تعاين االنحدار العسيط عند دراسة تأ ير 

 بأبعاده الم تلفة  التواف  المهني

مجموع  اينمصدر التب
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

معامل 

 zRالتحديد 
 18513 18111 3984 237583 1 237583 المنسوب لالنحدار

المنحرف عن االنحدار 
 )البواقي(

664181 111 6184 
( لمســــــتوي 1811يــــــة باســــــتقراء الجــــــدول الســــــابق يتضــــــح وجــــــود تــــــأثير دال احصــــــائيًا )عنــــــد مســــــتوى معنو 

 للجدارات الشخصية للعاملين بالتضامن االجتماعي، على التوافق المهني بأبعاده المختلفة .
ـــــــــــد يســـــــــــاوي )     ـــــــــــي أن الجـــــــــــدارات الشخصـــــــــــية للعـــــــــــاملين بالتضـــــــــــامن 18513وأن معامـــــــــــل التحدي (، بمـــــــــــا يعن

 .فة( من التباين في درجات التوافق المهنى بأبعاده المختل%5183االجتماعي تفسر )
 (56جدنل رقم )  

التواف  على التضامن االجتماعي العاملين في الجدارات الش صيةدراسة تأ ير مل ص نتائف تحليل االنحدار العسيط عند 

 بأبعاده الم تلفة  المهني

المعامل البائي  المتغير المستقل

B 
الخطأ المعياري 
 للمعامل البائي

قيمة  Bبيتا 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 18111 683 18513 18147 18294 لشخصيةالجدارات ا
 18111 2787 ----- 488 13381 ثابت االنحدار

ـــــل مـــــن        ـــــة اق ـــــد مســـــتوى معنوي ـــــأثير دال احصـــــائيًا )عن ـــــين مـــــن الجـــــدول الســـــابق وجـــــود ت ( للجـــــدارات 1815تب
 الشخصية للعاملين بالتضامن االجتماعي على التوافق المهني بأبعاده المختلفة .

االنحدار من (، وبهذا يمكن صياغة معادلة 1815ثابت اإلنحدار دال احصائيًا )عند مستوى اقل  كذلك أن     
التضامن لدى العاملين في ، بأبعاده المختلفة التوافق المهنىبيانات الجدول السابق والتي توضح التببؤ باالتجاه نحو 

 -في الصورة التالية:الجدارات الشخصية من االجتماعي 
 74457 (+الجدارات الشخصية)25013=     التوافق المهني االتجاه نحو

على  بالتضامن االجتماعيالجدارات الشخصية للعاملين ومن اجمالي نتائج الجدولين يتبين تاثير     
( والذي يوضح نتائج 73والذي يتفق مع نتائج الجدول السابق رقم ) ،لتوافق المهني بأبعاده المختلفة ا

 . اطاختبار معامل االرتب
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 بالفروق في استجابات المبحوثين علي أدوات الدراسة ) النتائج المتعلقة بفروض الدراسة(:المرتبطة النتائج -5

 
 
 
 

 ( 17جدول رقم )

 (Tيوضح الفروق فى مستوى استجابات المبحوثين عينة الدراسي باختالف متغيرالنوع )

حجم  النوع األبعاد
قيمة  االنحراف المتوسط العينة

 مستوى الداللة )ت(

 الجدارات الشخصية
 858 72751 32 ذكر

257 257 
 981 11481 72 انثى غير دال

 التوافق المهني
 7556 72457 32 ذكر

256 255 
 7558 722 10 انثى غير دال

سـتجابات المبحـوثين علـى إل(  اختبـار ت)نتـائج ( والذي يوضـح 17الجدول السابق جدول رقم )باستقراء      
 مقياس ،حيث أنه باستخدام )اختبار ت( لكل  ،النوعختالف بعاد استمارة القياس طبقًا الأ
ابعاد(  5: التوافق المهني والذي يتضمن )الثاني المقياس ، ابعاد( 3الجدارات الشخصية ) : األول المقياس 
النوع، كما باختالف لفروق وجاءت نتائج اختبار ا، واعتباره متغير مسـتقل ومتغير النوععتباره متغير تابع، مب

 -يلي:
جـدول السـابق عـدم وجـود فـروق التبـين مـن بيانـات  :)الجددارات الشخصدية ( األول أما فيما يتعلدق بالمقيداس

 (.181تالف النوع، حيث بلغت قيمة )ت( )، باخالمقياسفي مستوى استجابات المبحوثين على عبارات 
جـدول السـابق عـدم وجـود فـروق فـي التبـين مـن بيانـات  :هندي(الثداني )التوافدق الم أما فيمدا يتعلدق بالمقيداس

 (.186، باختالف النوع، حيث بلغت قيمة )ت( )المقياسمستوى استجابات المبحوثين على عبارات 
كدًل  فدي مسدتوي( ، 2525وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصدائية عدن مسدتوي معنويدة أقدل مدن )    

 لمهني تعزي إلي متغير الجنس )النوع ( .من الجدارات الشخصية والتوافق ا
( بأنـه التوجـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي مسـتوي الفاعليـة 0276الرواحيدة ،هـذه النتـائج مـع دراسـة ) وتتفق    

( بأنــه ال توجــد فــروق ذات 0272)فحجددان ، الذاتيــة المدركــة تعــزي لمتغيــر النــوع ، وتتفــق أيضــًا مــع دراســة 
 افق المهني تعزي إلي متغير النوع .داللة إحصائية في مستوي التو 

( ،واللـذان أكـدا علـي وجـود 0277سدكران ،( و) 0222خليدل ،هذه النتائج مع دراسة كاًل مـن ) وتختلف     
 فروق دالة احصائية في مستوي التوافق المهني تعزي إلي متغير النوع .

 

 

 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 245 

 العدد التاسع عشر

 (58جدنل رقم )

 

 (Fدراسة باختالف السن)يوضو الفرنق فى استجابات المعحو ين على اداة ال 

مجموع  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 مالحظات

 الجدارات الشخصية

 73551 3 38050 بين المجموعات

 1858 721 800553 داخل المجموعات غير دال 355 558

  777 035350 اإلجمالى

 التوافق المهني

 64153 3 333151 تبين المجموعا

 04055 721 3088550 داخل المجموعات دال 3530 358

  777 3100850 اإلجمالى

اسـتجابات الفـروق فـى مسـتوى نتـائج اختبـار ( والـذي يوضـح 18الجدول السـابق جـدول رقـم )يتضح من        
معامددل حيــث أنــه باســتخدام ) ،متغيــرات( 4والــذي يشــمل ) الســنبــاختالف  ،المبحــوثين علــى محــاور االســتمارة
 المقيدداس ، ابعــاد( 3الجــدارات الشخصــية ) : األول المقيدداسمقيــاس، ( لكــل تحليددل التبدداين اآلحددادي االتجدداه

 واعتبـاره متغيـر مسـتقل السدن( ومتغيدر)عتباره متغير تابع، مابعاد( ب 5: التوافق المهني والذي يتضمن )الثاني
 -، كما يلي:السن باختالفوجاءت نتائج اختبار الفروق ،

فـروق  عددم وجدودجـدول السـابق التبـين مـن بيانـات  :)الجددارات الشخصدية ( األول أما فيما يتعلق بالمقياس
 (.188تالف السن، حيث بلغت قيمة )ف( )، باخالمقياسفي مستوى استجابات المبحوثين على عبارات 

فـي مسـتوى  وجود فروقجدول السـابق الانات تبين من بي :الثاني )التوافق المهني( أما فيما يتعلق بالمقياس
 (.288( )ف، حيث بلغت قيمة )السن، باختالف المقياساستجابات المبحوثين على عبارات 

مدن  فدي مسدتوي( ، 2525وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عدن مسدتوي معنويدة أقدل مدن )    
ذات داللة إحصدائية عدن مسدتوي معنويدة أقدل  توجد فروقتعزي لمتغير السن ، بينما  الجدارات الشخصية 

 . متغير السنالتوافق المهني تعزي إلي في مستوي  ( 2525من )
علــي أوضــاع بيئــة  االجتمــاعيالعــاملين بالتضــامن مــن مــن تكيــف كبــار الســن  المقددابالت تــهمــا أكد وهــو    

ؤهالت عليــا والحاصــلون العمــل ، بينمــا هنــاك عــدم توافــق مــن قبــل حــديثي العمــل ،بجانــب الحاصــلون علــي مــ
 علي الماجستير والدكتوراه ورغبتهم الدائمة في التغيير .
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 ( 50جدنل رقم ) 

 (F)يوضو الفرنق فى استجابات المعحو ين على اداة الدراسة باختالف عدد سنوات ال عرة

مجموع  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 مالحظات

الجدارات 
 الشخصية

 37157 4 533150 بين المجموعات
 1758 728 113150 داخل المجموعات دال 35333 358

  777 035350 اإلجمالى

 التوافق المهني
 3651 4 016058 بين المجموعات

 1758 728 113150 داخل المجموعات دال 35333 355
  777 035350 اإلجمالى

  
اســـتجابات الفـــروق فـــى مســـتوى نتـــائج اختبـــار ( والـــذي يوضـــح 19الجـــدول الســـابق جـــدول رقـــم )ء باســـتقرا    

حيــــث أنــــه  ،متغيــــرات( 4والــــذي يشــــمل ) عــــدد ســــنوات الخبــــرةبــــاختالف  ،المبحــــوثين علــــى محــــاور االســــتمارة
 3) الجــدارات الشخصــية : األول المقيدداسمقيــاس، لكــل  معامددل تحليددل التبدداين اآلحددادي االتجدداهباســتخدام )

سددنوات  ومتغيددر)عتبــاره متغيــر تــابع، مابعــاد( ب 5: التوافــق المهنــي والــذي يتضــمن )الثدداني المقيدداس ، ابعــاد(
 -، كما يلي:وفق سنوات الخبرةوجاءت نتائج اختبار الفروق ، واعتباره متغير مستقل الخبرة(

فــروق فــي  وجددودلســابق جــدول االتبــين مــن بيانــات  :)الجدددارات الشخصددية ( األول فيمددا يتعلددق بالمقيدداس 
 (.588تالف سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة )ف( )، باخالمقياسمستوى استجابات المبحوثين على عبارات 

فـي مسـتوى  وجود فروقجدول السـابق التبين من بيانات  :الثاني )التوافق المهني( أما فيما يتعلق بالمقياس
 (.581( )ف، حيث بلغت قيمة )نوات الخبرةتالف س، باخالمقياساستجابات المبحوثين على عبارات 

مدن كداًل  فدي مسدتوي( ، 2525وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية أقل من )    
 . متغير سنوات الخبرةالتوافق المهني تعزي إلي و  الجدارات الشخصية

د فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ، والتي أوضحت أنـه توجـ (0228)أبازيد،مع دراسة  تتفقوهذه النتيجة    
 ( ، تعزي إلي الخبرة .1815مستوي )

 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 247 

 العدد التاسع عشر

 
 ( 33جدنل رقم )  

 (Fيوضو الفرنق فى استجابات المعحو ين على اداة الدراسة باختالف المؤهل) 

مجموع  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 مالحظات

الجدارات 
 الشخصية

 70656 3 083353 ن المجموعاتبي
 4150 721 058050 داخل المجموعات دال 35333 0358

  777 035350 اإلجمالى

 التوافق المهني
 46458 3 5033050 بين المجموعات

 7053 721 5388351 داخل المجموعات دال 35333 0353
  777 3100850 اإلجمالى

        
اســتجابات الفــروق فــى مســتوى نتــائج اختبــار ( والــذي يوضــح 21دول الســابق جــدول رقــم )الجــ يتبــين مــن      

حيـث أنـه باسـتخدام  ،متغيرات(5والذي يشمل ) )المؤهل الدراسي(باختالف  ،المبحوثين على محاور االستمارة
 3صــية )الجــدارات الشخ : األول المقيدداسمقيــاس، لكــل  االتجدداه( معامددل تحليددل التبدداين اآلحددادي االتجدداه)

المؤهددل  ومتغيددر)عتبــاره متغيــر تــابع، مابعــاد( ب 5: التوافــق المهنــي والــذي يتضــمن )الثدداني المقيدداس ، ابعــاد(
 -، كما يلي:وفق المؤهل الدراسيوجاءت نتائج اختبار الفروق ، واعتباره متغير مستقل الدراسي (

فــروق فــي  وجددودجــدول الســابق التبــين مــن بيانــات  :)الجدددارات الشخصددية ( األول فيمددا يتعلددق بالمقيدداس 
ـــى عبـــارات  ـــاسمســـتوى اســـتجابات المبحـــوثين عل ـــاخالمقي تالف المؤهـــل الدراســـي، حيـــث بلغـــت قيمـــة )ف( ، ب

(3188.) 
فـي مسـتوى  وجود فروقجدول السـابق التبين من بيانات  :الثاني )التوافق المهني( أما فيما يتعلق بالمقياس

 (.3182( )ف، حيث بلغت قيمة )تالف سنوات الخبرة، باخالمقياساستجابات المبحوثين على عبارات 
مدن كداًل  فدي مسدتوي( ، 2525وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية أقل من )    

 . متغير المؤهل الدراسيالتوافق المهني تعزي إلي و  الجدارات الشخصية
أوضـحت أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  ، والتـي (0228)أبازيد،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة    

والتـي أكـدت علـي ( 0276)الرواحيدة ،( ، تعزي إلي المؤهـل العلمـي، وتتفـق أيضـًا مـع دراسـة 1815مستوي )
وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا  فــي مســتوي الفاعليــة الذاتيــة المدركــة " الجــدارة الشخصــية " تعــزي لمتغيــر المؤهــل 

مـع نظريـة االتسـاق ، والتـي تؤكـد علـي أنـه كلمـا شـعر الفـرد  أيضـاً اجستير ، وتتفق الدراسي لصالح حاملي الم
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( والتــي 2111وتختلــف مــع دراســة )فحجــان ،  بذاتــه ، كلمــا أراد التغييــر فــي ظــروف بيئــة العمــل المحيطــة بــه،
 أوضحت أنه التوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوي التوافق المهني ترجع إلي المؤهل العلمي .

 (35ل رقم )جدن

 (Tيوضو الفرنق فى مستوى استجابات المعحو ين عينة الدراسي باختالف متغيرحصول على الدنراتالتدريعية )

حجم  االستجابة األبعاد
قيمة  االنحراف المتوسط العينة

 مستوى الداللة )ت(

 الجدارات الشخصية
 154 72456 84 نعم

756 250 
 850 72056 01 ال غير دال

 المهنيالتوافق 
 7558 72757 84 نعم

25224 251 
 850 72056 01 ال غير دال

نتائج اختبار تالستجابات المبحوثين ( والذي يوضح 21الجدول السابق جدول رقم )باستقراء       
حيث أنه باستخدام )اختبار  ،التدريعية على الدنرات الحصول ختالفعلى أبعاد استمارة القياس طبقًا ال

التوافق المهني والذي  المحور الثانيابعاد(  3الجدارات الشخصية ) : األول المقياساس ، مقيت( لكل 
، اعتباره متغير الحصول علي الدورات التدريبيةباعتباره متغير تابع، ومتغير  -: -ابعاد( 5يتضمن )

دريبية، الحصول علي الدورات التباختالف ، المقاييسمستوى وجاءت نتائج اختبار الفروق في ،مستقل
 -كما يلي:

جدول السابق عدم وجود فروق في مستوى استجابات التبين من بيانات  األول: المقياسفيما يتعلق ب -
، حيث بلغت قيمة )ت( التدريبية  على الدورات الحصولالمبحوثين على عبارات البعد، باختالف 

(186.) 

بق عدم وجود فروق في مستوى جدول الساالتبين من بيانات  :الثاني المقياسفيما يتعلق باما  -
، حيث بلغت التدريبية  على الدورات الحصولاستجابات المبحوثين على عبارات البعد، باختالف 

 (.18113قيمة )ت( )
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( ، في مستوي 2525وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية أقل من )
 المهني تعزي إلي متغير الحصول علي دورات تدريبية .كاًل من الجدارات الشخصية والتوافق 

 

 ( 22جدول رقم )

 (Fيوضح الفروق فى استجابات المبحوثين على اداة الدراسة باختالف متوسط تقارير االداء المهني)

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 مالحظات

الجدارات 
 الشخصية

 6455 0 12629 ن المجموعاتبي
 8755 721 888825 داخل المجموعات غير دال 125 128

  777 911524 اإلجمالى

 التوافق المهني
 0655 0 5321 بين المجموعات

 05750 721 2738529 داخل المجموعات غير دال 129 121
  777 2743829 اإلجمالى

اســتجابات الفــروق فــى مســتوى نتــائج اختبــار ( والــذي يوضــح 22جــدول رقــم )الجــدول الســابق باســتقراء      
حيث أنه باستخدام  ،متغيرات(4والذي يشمل ) االداء المهنيتقديرباختالف  المبحوثين على محاور االستمارة،

 3الجــدارات الشخصــية ) : األول المقيدداسمقيــاس، لكــل  االتجدداه( معامددل تحليددل التبدداين اآلحددادي االتجدداه)
تقددارير  ومتغيددر)عتبــاره متغيــر تــابع، مابعــاد( ب 5: التوافــق المهنــي والــذي يتضــمن )الثدداني المقيدداس ، عــاد(اب

 -، كما يلي:وفق تقارير األداءوجاءت نتائج اختبار الفروق ، واعتباره متغير مستقل األداء (
فـروق فـي  وجدودعـدم بق جـدول السـاالتبـين مـن بيانـات  :)الجدارات الشخصية ( األول فيما يتعلق بالمقياس 

 (.188تالف تقارير األداء، حيث بلغت قيمة )ف( )، باخالمقياسمستوى استجابات المبحوثين على عبارات 
فـي مسـتوى  وجود فروقجدول السـابق التبين من بيانات  :الثاني )التوافق المهني( أما فيما يتعلق بالمقياس

 (.181( )ف، حيث بلغت قيمة )سنوات الخبرة تالف، باخالمقياساستجابات المبحوثين على عبارات 
من كاًل  في مستوي( ، 2525توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية أقل من )ال وبالتالي     

 .متغير تقارير األداء التوافق المهني تعزي إلي و  الجدارات الشخصية
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 -تاسعًا : استخالص نتائج الدراسة :
 -الدراسة كما يلي :نتائج  تستخلص الباحثة

: فيمــا يخــص النــوع ،جــاءت األنــاث فــي المرتبــة األولــي  بالنسددبة لخصددائص عينددة الدراسددة -1
( ، فيمــا يخــص الســن جــاءت فئــة %3587( ، والــذكور فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )%6483بنســبة )
ءوا ( ، وبالنســبة للمؤهــل الدراســي جــا%4684ســنة ( فــي المرتبــة األولــي بنســبة ) 41إلــي 31مــن )

الحاصـــــلون علـــــي بكـــــالوريوس الخدمـــــة االجتماعيـــــة فـــــي المرتبـــــة األولـــــي بنســـــبة كبيـــــرة جـــــدًا وهـــــي 
(6187%.) 

 بالنسبة للتساؤالت الدراسة : -0
: المتعلـق بمسـتوي الجـدارات الشخصـية لألخصـائيين االجتمـاعيين  فيما يخص التسداؤل األول -)أ( 

( ، وهـــي نســـبة %8284وبقـــوة نســـبية ) (46186العـــاملين بالتضـــامن االجتمـــاعي ، جـــاءت بمتوســـط )
 كبيرة تدل علي مستوي مرتفع من الجدارات الشخصية لديهم .

: والمتعلق بمستوي التوافق المهني لدي األخصائيين االجتماعيين  فيما يخص التساؤل الثاني -)ب(
 ( ، وهـــي نســـبة%8184( ، وبقـــوة نســـبية )45181العـــاملين بالتضـــامن االجتمـــاعي ، جـــاء بمتوســـط )

 كبيرة تدل علي مستوي مرتفع من التوافق المهني لديهم .
: والمتعلـــق بقيـــاس العالقـــة بـــين الجـــدارات الشخصـــية والتوافـــق  فيمدددا يخدددص التسددداؤل الثالدددث -)ج(

المهنـــي لألخصـــائيين االجتمـــاعيين العـــاملين بالتضـــامن االجتمـــاعي ، جـــاءت النتـــائج بوجـــود عالقـــة 
جمــالي أبعــاد التوافــق المهنــي ، حيــث بلغــت عكســية قويــة ، بــين إجمــالي أبعــاد الجــد ارات الشخصــية وا 

 (.1811( عند مستوي معنوية )51**.-قيمة معامل اإلرتباط )
 -بالنسبة لفروض الدراسة : -3
( بـين مسـتوي كـاًل مـن 1815ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي معنويـة أقـل مـن ) -)أ(

 ي لمتغير النوع .الجدارات الشخصية والتوافق المهني تعز 
ــــد مســــتوي معنويــــة أقــــل مــــن ) -)ب( ــــة إحصــــائية عن ــــين مســــتوي 1815ال توجــــد فــــروق ذات دالل ( ب

اســـتجابات الجـــدارات الشخصـــية  تعـــزي متغيـــر الســـن ، بينمـــا توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 
 (  لمستوي التوافق المهني تعزي لمتغير السن .1815مستوي معنوية أقل من )

( بــين مســتوي كــاًل مــن 1815فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي معنويــة أقــل مــن )وجــود  -)ج(
 الجدارات الشخصية والتوافق المهني تعزي إلي سنوات الخبرة .
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( بــين مســتوي كــاًل مــن 1815وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي معنويــة أقــل مــن ) -)د(
 ؤهل الدراسي .الجدارات الشخصية والتوافق المهني تعزي إلي الم

( بـين مسـتوي كـاًل مـن 1815ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية أقل مـن ) -)ه(
 الجدارات الشخصية والتوافق المهني تعزي إلي الحصول علي الدورات التدريبية .

 ( بـين مسـتوي كـاًل مـن1815ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوي معنويـة أقـل مـن ) -)و(
 الجدارات الشخصية والتوافق المهني تعزي إلي تقارير األداء المهني .

 -الدراسة : مقترحات:  عاشراً 
زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين في اإلدارات والوحدات االجتماعية التابعة لمديرية التضامن  -1

م ، وبالنسبة لطبيعة ( بالنسبة لمحافظة كبيرة مثل محافظة الفيو 112االجتماعي ، حيث أن هذا العدد )
 الخدمات االجتماعية ، وعدد المستفيدين والمترددين عليها ، يعتبر محدود جدًا.

توجية بحوث الخدمة االجتماعية إلي دراسة الجدارات الشخصية في مجاالت الخدمة االجتماعية  -2
)كما اوضحت المختلفة، لما لها من أهمية كبيره في توجه األخصائي االجتماعي نحو توافقه المهني 

 نتائج الدراسة الحالية (. 
تركيز بحوث ودراسات التدخل المهني في الخدمة االجتماعية ، علي تنمية الجدارات الشخصية  -3

للطالب قبل التخرج من خالل التدريب الميداني ، ولألخصائيين االجتماعيين في مجاالت عمل 
 الخدمة االجتماعية المختلفة .

ماعية إلي دراسة التوافق المهني لألخصائيين االجتماعيين في مجاالت توجيه ابحاث الخدمة االجت -4
عمل الخدمة االجتماعية المختلفة ، والعمل علي وضع البرامج والخطط لحل مشاكله في حاالت سوء 

 التوافق المهني .
تحديث برامج تعليم الخدمة االجتماعية ، لتواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية )قطاع الخدمات  -5

، وبرامج التميز المؤسسي ، بجانب إدراج مفاهيم حديثة مثل الجدارات الشخصية  2131جتماعية ( اال
 لألخصائيين االجتماعيين.
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