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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،و�إىل معرفة �أثر بع�ض املتغريات املتعلقة
بهم يف درجة انتمائهم ،و�إىل ترتيب �أبعاد االنتماء املهني بح�سب �أهميتها ،و�أخريا ،حتديد
املعوقات التي تواجه االنتماء املهني لديهم.تكونت عينة الدرا�سة من (� )90أخ�صائياً نف�سياً
ّ
واجتماعياً ،حيث قاموا بتعبئة ا�ستبانة مكونة من ( )37فقرة ،موزعة على ثالثة �أبعاد هي:
بعد القناعة بالعمل ،والعمل بروح الفريق ،و�أخالقيات املهنة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية كانت كبرية (م ، )4.11 :كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية على درجة االنتماء املهني تعزى ملتغريي اجلن�س ،وموقع العمل،
متغريي اجلن�س ،وموقع العمل ،فيما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
والتفاعل بني
ْ
على درجة االنتماء املهني تعزى �إىل متغري الدخل ال�شهري والتفاعل :بني اجلن�س والدخل
ال�شهري ،والدخل ال�شهري وموقع العمل ،واجلن�س والدخل ال�شهري وموقع العمل ،ول�صالح
الذكور ذوي الدخل الأقل يف وزارة ال�صحة ،بينما تبني �أن االنتماء املهني للإناث يزداد
بزيادة الدخل ال�شهري.كما بينت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث الأبعاد التي ف�رست االنتماء املهني
عند الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني ،كان بعد العمل بروح الفريق؛ حيث ف�رس ما ن�سبته
( ، )0.79يف حني ف�رس بعد القناعة بالعمل ما ن�سبته ( ، )0.15و�أخرياً ف�رس بعد �أخالقيات
املعوقات التي تواجه االنتماء
املهنة ما ن�سبته ( ، )0.06كما �أظهرت الدرا�سة �أن من �أبرز
ّ
املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني هي :البريوقراطية والروتني يف العمل ،وغياب
التقدير واحلوافز املنا�سبة ،والنظرة االجتماعية ال�سلبية عن الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي.
و�أو�صى الباحث ب�رضورة تغيري �أ�سلوب العمل وتقدمي املحفزات املادية واملعنوية.

الكلمات املفتاحية:
(االنتماء املهني ،الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي ،ال�صحة النف�سية ،مراكز ال�صحة
النف�سية).
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Abstract:
This study aimed at identifying the level of career commitment of
psychological and social specialists in mental health centers, and investigating
the effect of some variables on the degree of their commitment.Also, the study
aimed at ranking the variables according to importance.Finally, the study
aimed at identifying obstacles facing career commitment of the psychological
and social specialists.The sample consisted of (90) psychological and social
specialists chosen deliberately from the population consisting of (106)
specialists with (0.899%) .The participants responded to a questionnaire of
(37) items, distributed into three dimensions: content of work, working with
of team spirit, and career ethics.
The results analyzed by using (SPSS) revealed that career commitment
for psychological and social specialists in health centers got high degree
(4.11) .No significant differences due to gender and job location were found.
But significant differences were found due to (salary and job location) and
(gender, salary, and job location) in favor of males with low salaries.Females'
career commitment increases alternatively with their salary rates.
The study also revealed that the most important obstacles facing
psychological and social specialists are: Bureaucracy, routine, lack of job
rewards, and negative view of the psychological and social specialists from
society.The researcher recommended some changes related to work policy
like promotions and improvement in job conditions.
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مقدمة:
يعرب االنتماء املهني �إىل درجة كبرية عن مدى االن�سجام ما بني الفرد وزمالء العمل،
بل بيئة العمل عموما ،وبخا�صة �إذا ما �سادت �أجواء العمل عالقات طيبة ،تتج�سد من خالل
مواقف متكررة ومتبادلة بني العاملني ،مما يقوي م�شاعرهم الإيجابية نحو العمل ،ويولد
لديهم روحا معنوية عالية وتفانياً كبرياً ،فيكون االنتماء املهني واحلالة هذه� ،صمام �أمان
من زاوية دميومة العمل وجناحه.
وقد �شهدت الآونة الأخرية ترديداً لكلمة االنتماء يف كثري من املقاالت ال�سيا�سية
والربامج واخلطط االقت�صادية ،و�أي�ضاً يف الت�رشيعات واملعايري االجتماعية التي ت�سنها
الدول ،و�أرجعت جميعها كل ما يعانيه املجتمع من �أزمات اجتماعية ونف�سية واقت�صادية
و�سيا�سية �إىل �ضعف االنتماء (عبد اللطيف. )2008 ،
يق�ضي الإن�سان معظم وقته مع �أفراد �آخرين يف بيئة اجتماعية منظمة ،تربطهم
عالقات تربرها احلاجة �إىل التعاون وال�شعور باالنتماء ،فيما تنقلب الأوقات التي مي�ضيها
الفرد يف زخم العمل دون ذلك �إىل �شعور بال�ضيق وامللل (املخاليف. )2001 ،
وعلى الرغم من �أن مفهوم االنتماء املهني من �أكرث املفاهيم انت�شاراً يف احلياة
اليومية ،ف�أنه مل ينل اهتماماً كافياً من جانب املتخ�ص�صني ،كما يعرتي هذا املفهوم كثري
من اخللط والت�ضارب ،فهناك من يرى �أن االنتماء يتمثل بع�ضوية الفرد يف اجلماعة ،بينما
يرى �آخرون �رضورة ا�شتمال االنتماء على �أن يكون الفرد جزءاً من اجلماعة وارتباطه بها
يف الوقت نف�سه (ال�سيد. )2002 ،وهذا ما ي�ؤكد �أن لالنتماء املهني �صفة جماعية �إىل جانب
كونه �صفة فردية.
يعد االنتماء املهني ظاهرة نف�سية كغريها من الظواهر التي ال تخ�ضع للمالحظة
املبا�رشة ،بحيث ميكن الإح�سا�س به من خالل �أثره ونتائجه ،وهو �رشط اجلماعة العاملة يف
عمل واحد م�شرتك ،بحيث يرتبط �أفرادها فيما بينهم مبجموعة من الأغرا�ض التي تن�سجم مع
�أغرا�ضهم اخلا�صة وتتكامل معها ،عدا عما يحققه �شعور �أفراد اجلماعة بالثقة واالطمئنان
�إىل هذه الأغرا�ض من جهة ،ويف الو�سائل املتبعة يف حتقيقها ،ويف القادة القائمني على
اجلماعة ،ويف جماعة الزمالء يف العمل واملتعاونني على حتقيق هذه الأغرا�ض من جهة
�أخرى (�سالمة. )2003 ،
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ويحتوي االنتماء املهني يف م�ضمونه بعداً عاطفياً يجعل الفرد يف ميل دائم لعمله
والتفاين فيه ،فينطلق بهمة كبرية للعمل والتفكري فيه ،بل �إعجابه بالإجناز وحر�صه على
الوحدة والتعاون بني العاملني (زعيرت. )2012 ،
ويرى اخلويل �أن االنتماء هو �شعور الفرد بكونه جزءاً من جمموعة �أ�شمل – �أ�رسة �أو
قبيلة �أو ملة �أو حزب �أو �أمة �أو جن�س �أو نحو ذلك ينتمي �إليها ،وكّ �أنه ممثل لها �أو متوحد
فيها �أو يتقم�صها ،في�شعر باالطمئنان والفخر والر�ضا املتبادل بينه وبينها ،وك�أن كل ميزة
للجماعة هي ميزته اخلا�صة (يف فوده. )2007 ،
وقد عرفت (خطاب) االنتماء ب�أنه « اعتقاد قوي وقبول من جانب �أفراد التنظيم
ب�أهداف املنظمة التي يعملون فيها وقيمها ،ورغبتهم يف بذل �أكرب عطاء ممكن ل�صاحلها،
مع رغبة قوية يف اال�ستمرار يف ع�ضويتها ،والدفاع عنها ،وحت�سني �سمعتها (يف ال�صايف،
. )1999
�أفادت معظم الدرا�سات التي �أجريت �أن �أكرث الأفراد والء وانتماء مل�ؤ�س�ساتهم هم
الذين تقل ن�سبة غيابهم عن عملهم ،ويكون ر�ضاهم الوظيفي يف ازدياد م�ستمر ،كما تكون
ا�ضطراباتهم يف العمل قليلة ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن القدرة على الإجناز والإبداع تكون
نتيجة �رضورية وحتمية ،وهو ما ت�سعى �إليه معظم الدول وامل�ؤ�س�سات من خالل توفري
املناخ واجلو التنظيمي واملهني املنا�سب (�سالمة. )2003 ،
وتتفاعل اخل�صائ�ص ال�شخ�صية وخ�صائ�ص العمل واخلربات فيما بينها ،وتكون ميالً
لدى الفرد لالندماج مبنظمته وم�شاركته لها ،فتقوي �إميانه ب�أهدافها وقيمها ،كما تنمي
رغبته الأكيدة يف بذل �أكرب جهد ممكن ،لدرجة يرف�ض فيها الفرد ترك العمل ،بل يبذل مزيداً
من اجلهد لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة (. )Steers,1977
ويعد ال�شعور باالنتماء املهني �رشطاً رئي�سا لأي مهنة بغية حتقيق الأداء اجليد
واال�ستقرار الوظيفي ،وهذا ما ينطبق على مهنة الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي ،كونها من
املهن التي تواجه حتديات اجتماعية واقت�صادية كبرية (�شتات. )2009 ،
�إن قناعة الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي مبهنته جتعله يحبها ويتحم�س لها ،بل ال
يدخر جهداً من �أجل اكت�ساب املعلومات وتطبيقها يف جمال اخت�صا�صه ،ولعل جناح العملية
الإر�شادية – العالجية والت�أهيلية وفاعليتها يتوقف �إىل حد كبري على ح�سن انتمائه ملهنته
وقيامه به على �أكمل وجه (. )Steers,1977
يعد من الأهمية مبكان �أن ي�شعر الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي بالر�ضا عن ذاته
عندما يقوم ب�إعطاء امل�ساعدة للآخرين� ،إذ �إن عدم ر�ضاه عن نف�سه قد ي�صبح عامالً من
العوامل التي ت�ؤثر �سلبا على العملية الإر�شادية -والعالجية ،بل على الأخ�صائي نف�سه.
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�إن وجود الطاقات الإبداعية بني العاملني يف �أي م�ؤ�س�سة من �أهم العوامل الرئي�سة يف
احلكم على جناح م�ؤ�س�ساتهم وفعاليتها وكفاءتها� ،إذ �إن فعالية الأفراد ال تعتمد على الإعداد
والتدريب والتطوير فح�سب ،بل تعتمد بقدر �أكرب على درجة وم�ستوى انتماء ه�ؤالء الأفراد
للم�ؤ�س�سات التي يعملون فيها (العمري. )2004 ،
يرتبط االنتماء بظروف العمل القائمة ،وما تقدمه من راحة يف العمل ،وهو ما �أثبتته
كثري من الدرا�سات منها :درا�سة (الكا�ساين )2000 ،التي بينت �أن لظروف العمل املادية
ت�أثرياً كبرياً على الوالء التنظيمي للعمال كاحلوافر والعالوات وكفاية الرواتب ،كما يت�أثر
الوالء ب�أعباء املهنة والعالقات مع الإدارة والعالقات مع الزمالء يف العمل.
كما يعد العامل االقت�صادي ،واملركز االجتماعي ،وحماولة ك�سب احرتام املجتمع من
احلاجات الأ�سا�سية التي ي�سعى العامل �إىل حتقيقها من خالل عمله ،وهو ما ت�ؤكده درا�سة
(. )Reyes & Imber ،1992
كما بينت كثري من الدرا�سات التي �أجريت ومنها ،درا�سة ( )Steert,1977واملدهون
واجلزراوي ( ، )1995يف جمال االنتماء املهني �أن �أكرث الأفراد انتماءً مل�ؤ�س�ساتهم هم الذين
تقل ن�سبة غيابهم عن العمل ،ورا�ضون عن �أعمالهم ،وعندهم روح معنوية عالية ،وتكون
لديهم ن�سبة اال�ضطرابات قليلة ،ون�سبة الإبداع والإجناز عالية (يف �أبو الرب وال�صباح،
. )2010
وقد اكت�سب االنتماء املهني مع مرور الزمن �أهمية كبرية ،ملا يت�ضمنه ذلك من �أثر
�إيجابي جراء الإخال�ص واملحبة واالندماج الذي يبديها العامل جتاه عمله ،وانعكا�س ذلك
على تقبل الفرد لقيم امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ،ورغبته القوية وتفانيه وجهده املتوا�صل
يف حتقيق �أهدافها (رومي. )2010 ،
�إن االنتماء املهني هو مبثابة ا�ستثمار متبادل بني الفرد وامل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها،
مبا يرتتب على الفرد من �سلوك يفوق ال�سلوك الر�سمي املتوقع منه ،رغبةً منه يف �إعطاء جزء
من وقته وجهده من �أجل الإ�سهام يف جناح وا�ستمرار امل�ؤ�س�سة ،واال�ستعداد لبذل جمهود
�أكرب والقيام ب�أعمال تطوعية وحتمل م�س�ؤوليات �إ�ضافية (رومي. )2010 ،
ويختلف مفهوم االنتماء املهني عن مفهوم الر�ضا عن العمل ،فالفرد قد يكون را�ضياً
عن عمله ولكنه يكره امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ،ويحاول �إيجاد ممار�سة العمل نف�سه يف
م�ؤ�س�سة �أخرى ،وعلى العك�س� -أي�ضا -قد يحب الفرد العمل يف م�ؤ�س�سة معينة ولكنه يكره
العمل الذي ميار�سه (بن مني. )1971 ،
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كما يتقاطع االنتماء املهني مع مفاهيم �أخرى كالوالء الذي ي�شري �إىل حب و�إخال�ص
�شديدين ،يوجههما الفرد �إىل مو�ضوع معني كالوطن �أو الدين �أو احلزب لدرجة ي�ضحي الفرد
فيها بحياته ل�صالح قناعة معينة� ،أما الهوية فتعطي الفرد الإح�سا�س باالنتماء �إىل حجم
�أكرب وتخلق لديه الوالء واالعتزاز بذلك ،ملا ينطوي على ذلك من معايري رمزية وروحية
وح�ضارية جماعية (زعيرت. )2012 ،
ويت�ضح مما �سبق جدلية العالقة ما بني االنتماء والوالء والهوية ،لدرجة ي�صعب فيها
الف�صل بينها؛ حيث يكون الوالء دون االنتماء بال م�ضمون ،وبدون الهوية قد يجد الفرد
نف�سه ي�رض مب�ؤ�س�سته ومبجتمعه ،كتلك الأعمال التي ميار�سها الفرد يف م�ؤ�س�سات االحتالل
�أو اجلهات الأجنبية.فاالنتماء املهني يتمثل يف االرتباط االيجابي بامل�ؤ�س�سة واال�ستعداد
الكامل لبذل جهده يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،كما ي�شعر الفرد بعدم القدرة على التخلي عنها
(رومي. )2010 ،
ونظرا ملا ي�ؤديه الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي من دور بالغ يف عمليتي الإر�شاد
والعالج النف�سيني و�أهدافهما املتمثلة بتحقيق مزيد من التكيف النف�سي واالندماج االجتماعي
للمر�ضى النف�سيني من جهة ،بل للمجتمع املحلي عامة مبا يدعم تنميته وازدهاره ورفاهة
العي�ش ملواطنيه من جهة �أخرى.
يرى الباحث يف �ضوء ما تقدم �رضورة تناول درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،بغية الوقوف عند هذه الق�ضية وت�شخي�صها
�أمال بتحقيق �أهداف من�شودة تدعم جهودهم وحتقق �أهداف م�ؤ�س�ساتهم وم�سرت�شديهم.

مشكلة الدراسة:
ما يزال ق�سم كبري من املعلومات املتعلقة باملو�ضوعات النف�سية ،وب�ضمنها الأخ�صائي
النف�سي واالجتماعي ي�صاحبها كثري من الغمو�ض والتحديات؛ بحكم �أن اخلدمات النف�سية
واالجتماعية التي تق َّدم لقطاعات املجتمع ال تتم من خالل امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف
العالج �أو الإر�شاد النف�سي واالجتماعي فح�سب ،بل تقدم يف مواقع متعددة يتواجد فيها
جتمعات ب�رشية من خمتلف الأعمار و�أماكن العمل �أو الدرا�سة �أو غري ذلك( ال�رشبيني،
 ، )2012عدا عن �أن جميع امل�سرت�شدين يق�ضون معظم وقتهم يف �أثناء عملية �إر�شادهم
بعيدا عن املراكز التي ي�سرت�شدون بها مما ي�ضاعف من م�شكالتهم ب�سبب تداخل العوامل
الأخرى ،ناهيك عن النظرة ال�سلبية للمر�ض النف�سي يف املجتمع الفل�سطيني ،ومدى انعكا�س
ذلك على �سلوك الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي ودرجة انتمائه املهني.
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وبحكم اخت�صا�ص الباحث واهتماماته بال�صحة النف�سية املجتمعية ،فقد تلم�س من
خالل زياراته وتعامله مع الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني يف �أماكن عمل خمتلفة،
وجود حتديات كبرية تواجه عملهم ،وهذا ما حدا بالباحث اىل تناول ق�ضية االنتماء املهني
للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني بالدرا�سة كمح�صلة دالة على قدرتهم يف جتاوز
ال�صعوبات الإدارية وال�شخ�صية ،واملهنية...بهدف توفري الظروف املواتية لتعزيز االنتماء
املهني لديهم ،ملا لذلك من ت�أثري �إيجابي مبا�رش على العملية الإر�شادية -العالجية
برمتها.
وا�ستناداً ملراجعة الباحث للأدب الرتبوي املتعلق باالنتماء املهني ،مل يعرث على درا�سة
واحدة تناولت درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني واملعوقات التي
تواجه ذلك.

ويف �ضوء ما �سبق ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة على النحو الآتي:
● ●ما درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف
مراكز ال�صحة النف�سية؟ .
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
و�سنوات اخلربة؟
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،تعزى ملتغريات احلالة االجتماعية
والدخل ال�شهري وموقع العمل (وزارة ال�صحة� ،أو الأنروا) ؟
● ●هل توجد فروق بني �أبعاد درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية؟ .
● ●ما معوقات االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني
يف مراكز ال�صحة النف�سية من وجهة نظرهم؟

فرضيات الدراسة:
ُح ِّددت فر�ضيات الدرا�سة على النحو الآتي:
● ●الفر�ضية الأوىل :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة الإح�صائية

( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابات الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف
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مراكز ال�صحة النف�سية على االنتماء املهني يعزى �إىل متغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة ،والتفاعل بينها.
● ●الفر�ضية الثانية :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابات الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف
مراكز ال�صحة النف�سية على االنتماء املهني يعزى �إىل متغريات :احلالة االجتماعية والدخل
ال�شهري وموقع العمل (وزارة ال�صحة �أو الأنروا)  ،والتفاعل بينها.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05 ≤ αبني متو�سطات الأبعاد الثالثة لالنتماء املهني( :القناعة بالعمل ،والعمل
بروح الفريق ،و�أخالقيات املهنة) لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف
مراكز ال�صحة النف�سية.

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية الدور الذي يقوم به الأخ�صائي النف�سي
واالجتماعي يف وقت ي�شهد فيه العامل تعاظماً كبرياً من امل�شكالت االجتماعية والنف�سية،
الأمر الذي يتطلب تعزيز االنتماء املهني للأخ�صائي النف�سي واالجتماعي ،على اعتبار �أن
الإر�شاد النف�سي االجتماعي من الو�سائل املهمة مل�ساعدة امل�سرت�شدين يف رفع م�ستوى
درجة ال�صحة النف�سية لديهم ،وتزويدهم ب�آليات ح�سن الت�رصف بفاعلية وعقالنية كبرية مع
املواقف املختلفة ،وبالتايل ف�إن ت�شخي�ص واقع الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي من زاوية
االنتماء املهني ي�سهم يف �إجادة �صناعة ال�سعادة للآخرين� ،إ�ضافة �إىل ما يحققه التكيف
ال�شخ�صي للأخ�صائي نف�سه من ت�أثريات مبا�رشة و�إيجابية على �أطراف عملية الإر�شاد
النف�سي ،فيجعله �أكرث تقبالً واهتماماً وت�أثرياً يف جمال عمله وا�ستمراره فيه ،وبخا�صة
�إذا ما ُح ِّددت املعوقات التي تواجه عمله باجتاه معاجلتها ،مما ي�سهم يف تعزيز �شعوره
باالنتماء على اعتبار �أنه �صاحب �أثر كبري يف معادلة الإر�شاد النف�سي االجتماعي.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
● ●حتديد درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني
يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ،ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنروا) .
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● ●معرفة دور بع�ض املتغريات املتعلقة بالأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ،ووكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (الأنروا) على درجة انتمائهم.
● ●ترتيب �أبعاد االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني
يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنروا) بح�سب �أهميتها.
● ●حتديد املعوقات التي تواجه االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ووكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (الأنروا) .

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سة مبا ي�أتي:
♦ ♦املو�ضوع :ويتحدد بالآتي :درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني العاملني
يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ،ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنروا) .
♦ ♦املنهج امل�ستخدمُ :ح ِّدد املنهج الو�صفي االرتباطي ملالءمته طبيعة الدرا�سة.
♦ ♦عينة الدار�سة :تتكون من (� )90أخ�صائياً نف�سياً واجتماعياً من العاملني يف
مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنروا)  ،وافرت�ضت الدرا�سة �أن العينة التي اختريت ممثلة للمجتمع الأ�صلي.
♦ ♦تتحدد الدرا�سة زمنياً يف الن�صف الأول من العام احلايل (. )2012
♦ ♦�أداة الدرا�سة :تتحدد الدرا�سة باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة الدرا�سة التي �أعدها
الباحث ،واملتمثلة يف �صدقها وثباتها ،واعتربت منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.

تعريف املصطلحات:
◄◄االنتماء املهني :التزام الفرد بقيم ومبادئ ميار�سها بحيث يظهر من خالله
حر�صه على م�ؤ�س�سته ،ومتيزه بالأداء وانغما�سه بالعمل وتفانيه فيه ،وبث روح التعاون مع
الآخرين لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.ويتحدد �إجرائياً يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
عليه امل�ستجيب يف �ضوء املقيا�س امل�ستخدم.
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◄◄الأخ�صائي النف�سي االجتماعي :املوظف الذي يحمل م�ؤهالً علمياً بدرجة
بكالوريو�س كحد �أدنى يف �أحد فروع العلوم النف�سية واالجتماعية ،بحيث ي�ؤهله ذلك
ملمار�سة عمله كمتخ�ص�ص يف الإر�شاد والعالج النف�سي وفق �رشوط خا�صة باملهنة.
◄◄مراكز ال�صحة النف�سية :الأماكن املحددة املخ�ص�صة واملرخ�صة من قبل وزارة
ال�صحة الفل�سطينية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأنروا) لتقدمي خدمات
الإر�شاد والعالج النف�سي للمر�ضى النف�سيني بح�سب معايري خا�صة بتلك املراكز.

دراسات سابقة:
تناول عدد من الدرا�سات العربية والأجنبية مو�ضوع االنتماء املهني للعاملني يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة؛ حيث �سعت درا�سة حمادات وع�صايرة (� )2011إىل حتديد درجة
االلتزام الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية احل�صن اجلامعية يف الأردن من
وجهة نظرهم.تكونت عينة الدرا�سة من ( )91ع�ضو هيئة تدري�س موزعني �إىل )46( :من
حملة الدكتوراه ،و ( )34من حملة املاج�ستري ،و ( )11من حملة البكالوريو�س.ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة طور الباحثان �أداة تكونت من ( )35فقرة موزعة على �أربعة جماالت�.أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن جمال م�س�ؤولية ع�ضو هيئة التدري�س نحو املهنة جاء يف املرتبة الأوىل،
وبدرجة تقدير عالية ،تاله جمال م�س�ؤولية ع�ضو هيئة التدري�س نحو الطلبة ،وبدرجة تقدير
متو�سطة ،ثم تاله جمال م�س�ؤولية ع�ضو هيئة التدري�س نحو الزمالء املدر�سني ،وبدرجة
متو�سطة ،و�أخرياً احتل جمال م�س�ؤولية ع�ضو هيئة التدري�س نحو �أولياء الأمور واملجتمع
املحلي املرتبة الرابعة والأخرية ،وبدرجة تقدير متدنية.كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود
فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف وجهات نظر �أع�ضاء عينة الدرا�سة
تعزى ملتغريي :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي.وقد �أو�صى الباحثان بزيادة التفاعل بني ع�ضو
هيئة التدري�س و�أولياء �أمور الطلبة واملجتمع املحلي.
وبحثت درا�سة جوجل و�آخرون ( )Google et al, 2011العالقة ما بني الر�ضا
الوظيفي واالنتماء املهني لدى ( )262موظفاً يعملون يف مراكز لرعاية مر�ضى اخلرف
(الزهامير) �ضمن �إطار من الرعاية االجتماعية طويلة املدى ،من خالل فح�ص مدى ت�أثري
تعزيز االنتماء املهني ايجابياً على الر�ضا الوظيفي وبالعك�س ،وفح�ص فيما �إذا كان حت�سن
الر�ضا الوظيفي ميكن �أن ي�سهم يف تعميق التمكني املهني.وقد �أخ�ضع امل�شاركون لدورة
تدريب خا�صة بالتعامل مع امل�صابني باخلرف (الزهامير)  ،حيث �أجابوا على ا�ستبانتني
تقي�سان الر�ضا الوظيفي وااللتزام املهني.ك�شفت النتائج با�ستخدام معامل االنحدار وجود
عالقة متبادلة بني الر�ضا الوظيفي واالنتماء املهني ،كما �أظهرت النتائج وجود ان�سجام
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متبادل بني الدرجة الكلية للمقيا�س ومقيا�س الر�ضا الوظيفي الداخلي ،كما دلت النتائج
على وجود فرق رئي�س ما بني الر�ضا الوظيفي واالنتماء املهني.
وهدفت درا�سة �أبو الرب وال�صباح ( )2010التعرف �إىل درجة االنتماء املهني لدى
�أفراد الأجهزة الأمنية يف فل�سطني ،وتبيان �أثر متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والرتبة
الع�سكرية ،واخلربة ،واملركز الوظيفي ،والدورات التدريبية املهنية وعددها) على االنتماء
املهني لديهم ،كما هدفت �إىل حتديد املعوقات والعوامل التي تقلل وتزيد من انتمائهم
لأجهزتهم.
وقد طبقت �أداة الدرا�سة املعدة واملكونة من ( )35عبارة ،وتتم الإجابة عليها بح�سب
مقيا�س ليكرت الرباعي على عينة قوامها ( )666فرداً اختريوا بطريقة ع�شوائية�.أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن متو�سط درجة االنتماء املهني لدى منت�سبي الأجهزة الأمنية الفل�سطينية
كانت عالية ،و�أن من �أهم مظاهر االنتماء املهني لديهم كانت �سمعة اجلهاز ،ومدى حتقيقه
لأهدافه.كما �أظهرت النتائج �أن هناك فروقاً بني متو�سطات االنتماء املهني تبعاً ملتغري
اجلن�س ول�صالح الإناث ،وتبعاً للرتبة الع�سكرية ول�صالح الرتبة الأعلى ،بينما مل تظهر
النتائج وجود فروق ذات داللة تعزى لبقية املتغريات.كما تبني �أن من �أبرز املعوقات
التي تهدد انتماءهم املهني هي :الأ�ساليب الديكتاتورية يف الإدارة ،وتدين درجة احرتام
املنت�سبني من الإدارات العليا.فيما كان من �أبرز املقرتحات لزيادة االنتماء املهني زيادة
الرواتب ،وتوفري الفر�صة لإبداء �آرائهم و�أفكارهم ،وتقدمي حوافز مالية.
وتناولت درا�سة دويف و�آخرون ( )Duffy et al, 2010الفر�ضية املبنية على �أنه فيما
�إذا كانت احلاجة �إىل وظيفة معينه ترتبط �إيجابيا بنتائج العمل بحيث تكون مبثابة و�سيط
لالنتماء املهني.تكونت عينة الدرا�سة من ( )370موظفاً من دوائر خمتلفة يف جامعه بحثية
غربية�.أظهرت النتائج وجود عالقة قوية ما بني االنتماء املهني ،والر�ضا الوظيفي ،وااللتزام
امل�ؤ�س�سي ،كما �أظهرت النتائج �ضعف العالقة ما بني هذه املتغريات مع الرغبة باالن�سحاب
من العمل ،و�أكدت النتائج �أن االنتماء املهني قد ميثل الرابط الرئي�س بني احلاجة �إىل وظيفة
معينة وال�شعور باالن�سجام وال�سعادة.
وتناولت درا�سة رومي ( )2010واقع الوالء التنظيمي يف امل�ؤ�س�سات املهنية من خالل
حتديد م�ستوى الوالء التنظيمي لدى العاملني بامل�ؤ�س�سات املهنية ،ومعرفة مدى ت�أثري
متغريات اجلن�س والعمر و�سنوات اخلربة على م�ستوى الوالء التنظيمي لديهم.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )215عامالً مب�ؤ�س�سات مهنية حكومية ،ا�ستخدمت الباحثة اختبار الوالء
التنظيمي من �إعداد بوتر وزمالئه وترجمة الروايدة ( )1988وهو مكون من ( )15فقرة.
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�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك م�ستوىً متو�سطاً من الوالء التنظيمي للعاملني بامل�ؤ�س�سات
املهنية.كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى الوالء التنظيمي
تعزى ملتغري العمر ،ول�صالح الأكرب عمراً ،فيما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف
م�ستوى الوالء التنظيمي تعزى ملتغريي :اجلن�س و�سنوات اخلربة�.أو�صت الباحثة ب�رضورة
تدعيم الوالء الوظيفي للعمال بامل�ؤ�س�سات املهنية ،وحتديد العوامل التي ت�سبب انخفا�ضه
والعمل على تالفيها.
وهدفت درا�سة �شتات (� )2009إىل الك�شف عن مدى االنتماء املهني للمعلم ،وارتباطه
مبهنة التعليم ،ومدى قيام املعلمني بواجباتهم املهنية نحو جمتمعهم وطالبهم وزمالئهم،
وعالقة ذلك مبتغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة( ،مثبت ،م�ساند) .طبقت الباحثة
ا�ستبانة مكونة من ( )40فقرة على عينة قوامها ( )148معلماً ومعلمة ممن يعملون يف
املدار�س الأ�سا�سية مبحافظة �شمال غزة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام .2009 -2008
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعلم الفل�سطيني يتمتع بدرجة انتماء مهني عالية ،و�أن املعلمات
�أكرث انتماء ملهنة التعليم من الذكور.كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف االنتماء
املهني للمعلم الفل�سطيني تعزى ملتغريات :اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،و كون املعلم (مثبتاً
�أو م�سانداً) .و�أو�صت الباحثة ب�رضورة توفري حاجات املعلمني املادية لتغطية حاجاتهم
املعي�شية التي ت�ضغط على وجدانهم املهني ،وتقلل من اجتاهاتهم الإيجابية نحو مهنة
التعليم ،مما قد يدفعهم �إىل الت�رسب من املهنة �إىل مهنة �أخرى ذات مردود مادي �أعلى.
وبحث واط�سون (� )Watson, 2009أثر القيادة يف الر�ضا وااللتزام الوظيفي ،حيث
هدفت هذه الدرا�سة للك�شف عن العالقة بني ال�سلوكيات القيادية والر�ضا وااللتزام الوظيفي
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الطب يف جامعة وي�سكون�سن املجتمعية.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )359من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات :الطب الب�رشي ،والطب البيطري،
وال�صيدلة والتمري�ض.حيث قاموا بتعبئة ا�ستبانة خا�صة بذلك�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود عالقة ترابطية بني �سلوكيات القيادة التحويلية وا�ستخدام املكاف�أة من املحفزات
الداخلية امل�ؤثرة يف الر�ضا وااللتزام الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س.
و�سعت درا�سة حجاج ( )2007التعرف �إىل م�ستوى ال�ضغوط الوظيفية التي يتعر�ض
لها العاملون يف مهنة التمري�ض يف م�ست�شفيات قطاع غزة ،و�إىل الك�شف عن مدى وجود
عالقة ما بني �ضغط العمل ،وكل من االنتماء والر�ضا الوظيفي ،وعن مدى وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى �ضغط العمل تعزى ملتغريات( :العمر ،واجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واحلالة االجتماعية ،ومدة اخلربة) .تكونت عينة الدرا�سة من ( )97ممر�ضاً وممر�ضة من
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�أ�صل (�. )424أظهرت نتائج الدرا�سة �أن العاملني يف مهنة التمري�ض يف م�ست�شفى ال�شفاء
بغزة يعانون من م�ستوى �ضغط مرتفع بلغ ( ، )%79.28كما تبني وجود عالقة �سلبية ذات
داللة �إح�صائية بني �ضغط العمل والر�ضا الوظيفي ،وبني �ضغط العمل واالنتماء التنظيمي.
فيما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى �ضغط العمل تعزى
ملتغريات( :العمر ،واجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واحلالة االجتماعية ،ومدة اخلربة) .
وتناولت درا�سة ال�صباح وع�ساف ( )2008حتديد درجة االنتماء التنظيمي لدى
�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف جامعتي النجاح الوطنية والقد�س ،ومعرفة
مدى ت�أثرها مبتغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والدرجة ،واخلربة ،واملركز الوظيفي،
واجلامعة ،والكلية)  ،وطبقت �أداة الدرا�سة على عينة ع�شوائية قوامها ( )279ع�ضو هيئة
تدري�س و�إدارياً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية مل�ستوى االنتماء التنظيمي لدى
�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية بلغ ( ، )%74.2وهي درجة مرتفعة ،كما تبني وجود
فروق تعزى ملتغريات( :الدرجة الوظيفية �أو العلمية ل�صالح الدرجات العليا ،واجلامعة
ل�صالح جامعة النجاح الوطنية ،والكلية ل�صالح الكليات العلمية ،بينما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي ،واخلربة) .
كما �أجرى فرود ودراخ ( )Freud & Drach, 2007درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر بع�ض
العوامل التنظيمية وال�شخ�صية يف فاعلية فرق العمل املكونة من عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.تكونت عينة الدرا�سة من ( )219ع�ضواً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والعاملني امل�شاركني يف فرق عمل خمتلفة يف عدد من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف اليونان ،ا�ستخدمت الدرا�سة بطاقة املالحظة يف عملية جمع البيانات�.أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك فروقا تعزى لتخ�ص�ص ع�ضو هيئة التدري�س يف الت�صورات حول
�أهداف فريق العمل وطرق حتقيق هذه الأهداف ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن العوامل
امل�ؤثرة يف االلتزام الوظيفي والتنظيمي لدى الأكادمييني العاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل تت�ضمن فر�صاً للتطور املهني والوظيفي لدى الأكادمييني ،منها :املناخ التنظيمي
اجليد والدميقراطي يف م�ؤ�س�سة التعليم العايل ،وامل�شاركة الفاعلة يف الن�شاطات التنظيمية
املختلفة ،والثقة ،وم�ستوى امل�س�ؤولية لدى الأكادمييني.
وقامت �سالمة ( )2003ب�إجراء درا�سة حول م�ستوى االنتماء املهني والر�ضا الوظيفي
والعالقة بينهما لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،وحتديد دور كل
من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والرتبة العلمية ،واخلربة الإدارية ،واملركز الوظيفي
يف اجلامعة) .تكونت عينة الدرا�سة من (� )203أع�ضاء من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س
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يف اجلامعات الفل�سطينية.تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود انتماء كبري لدى �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،حيث بلغت ن�سبته ( ، )%78.6كما �أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة �إح�صائياً بني الر�ضا الوظيفي واالنتماء املهني،
وقد تبني �أن متغري اجلن�س مل يكن له �أثر على درجة االنتماء والر�ضا الوظيفي ،بينما كان
للمتغريات الأخرى �أثر بداللة �إح�صائية على درجة االنتماء والر�ضا الوظيفي لدى �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية.
وا�ستخدمت درا�سة ( )Meyer et al, 2002الأ�سلوب الإح�صائي التحليلي البعدي
 Meta- Analysesلتقومي العالقة ما بني االنتماء العاطفي وا�ستمرارية العمل ،واالنتماء
املهني للم�ؤ�س�سة ،كما �سعت �إىل معرفة العالقة بني ثالثة مناذج من االنتماء ذات العالقة
وهي :الر�ضا الوظيفي ،وامل�شاركة بالعمل ،وااللتزام املهني.تبني من النتائج وجود عالقة
بني االنتماء العاطفي وا�ستمرارية العمل ،كما �أظهرت النتائج �أن مناذج االنتماء الثالثة
ارتبطت �سلباً بنية االن�سحاب من العمل �أو تدويره.كما �أظهرت النتائج �أن االنتماء العاطفي
كان له �أقوى ارتباط مع امل�ؤ�س�سة ،ومع العوامل املرتبطة باملوظف ك�ضغط العمل ،فيما
�أ�شارات نتائج الدرا�سة �إىل �أن اال�ستمرارية يف العمل ال تت�أثر �سلباً ب�ضغط العمل.
و�أجرى اجلوهري ( )1999درا�سة �سعت �إىل حتديد طبيعة العالقة بني �ضغوط العمل
ودرجة الوالء التنظيمي للعاملني بكليات جامعة القاهرة ،و�إىل معرفة �أثر بع�ض املتغريات
املتعلقة بهم ،وهي :الدخل ،واحلالة االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي ،وامل�ستوى الوظيفي
على العالقة ما بني �ضغوط العمل ووالئهم التنظيمي.تبني من النتائج �أن هناك عالقة
عك�سية دالة �إح�صائياً بني م�ستوى �ضغوط العمل والوالء التنظيمي للعاملني باجلامعة ،كما
تبني من النتائج عدم وجود �أثر ملتغريات ال�شخ�صية على هذه العالقة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يف �ضوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة باالنتماء املهني،
تبني ما ي�أتي:
♦ ♦تناولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة االنتماء املهني من جوانب خمتلفة ،كتناولها
لدرجة االلتزام الوظيفي لدى املدر�سني كما جاء بدرا�سة (حمدات وع�صايرة، )2011 ،
و�أخرى ركزت على العالقة بني الر�ضا الوظيفي واالنتماء املهني كما جاء بدرا�سة (Google
 )et al, 2011ودرا�سة ( )Watson, 2009ودرا�سة �سالمة ( ، )2003كما ركزت درا�سة �أبي
الرب وال�صباح ( )2010ودرا�سة �شتات ( )2009على االنتماء املهني ،وتناولت درا�سة رومي
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( )2010الوالء التنظيمي لدى العاملني ،وركزت درا�سة اجلوهري ( )1999على العالقة بني
�ضغوط العمل ودرجة الوالء الوظيفي� ،أما الدرا�سة احلالية فتناولت االنتماء املهني من
زوايا خمتلفة.
تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنها تناولت االنتماء كما جاء
بدراسة أبي الرب والصباح ( )2010ودراسة شتات ( ، )2009ولكن الدراسة الحالية
تناولت بعض المتغيرات التي لم تتطرق إليها الدراسات السابقة.

♦ ♦ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف اعتمادها على اال�ستبانة
�أداة للدرا�سة ،وذلك كما يف درا�سة حمدات وع�صايرة ( ، )2011ودرا�سة جوجل و�آخرين
( ، )Google and others, 2011ودرا�سة �أبي الرب وال�صباح ( ، )2010ودرا�سة �شتات
( ، )2009ودرا�سة واط�سون ( ، )Watson, 2009ودرا�سة حجاج ( ، )2007ودرا�سة ال�صباح
وع�ساف ( ، )2007ودرا�سة �سالمة (. )2003
♦ ♦كما متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف درا�ستها لالنتماء املهني
لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية الفل�سطينية،
وهذا مل تركز عليه �أي من الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واإلجراءات:
تتمثل �أهم �إجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها يف الآتي:
◄◄املنهج امل�ستخدم :ا�ستخدم الباحث با�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي من

خالل تطبيق �أداة الدرا�سة التي �أعدها الباحث واملكونة من ( )37فقرة تقي�س درجة االنتماء
املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية.
◄◄جمتمع الدرا�سة وعينتها :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية ووكالة
غوث وت�شغيل الالجئني (الأنروا)  ،واملوزعني على خمتلف حمافظات ال�ضفة الغربية البالغ
عددهم (� )106أخ�صائي نف�سي واجتماعي موزعني �إىل� )50( :أخ�صائياً يف وزارة ال�صحة و
( )56يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني ،حيث ُو ٍّزعت �أداة الدرا�سة عليهم جميعا ،وقد تبني
بعد تدقيق اال�ستبانات امل�سرتجعة عدم �إرجاع ( )11ا�ستبانة منها ،وكذلك عدم �صالحية
( )5منها ب�سبب عدم الإجابة الكاملة �أو املتكررة منها ،وبذلك �أ�صبحت عدد اال�ستبانات
ال�صاحلة للتحليل الإح�صائي ( )90ا�ستبانة ،حيث �أ�صبحت الن�سبة املئوية لعينة الدرا�سة
( ، )0.849واجلدول الآتي يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة بح�سب متغريات الدرا�سة:
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الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس والحالة االجتماعية ومستوى الدخل
والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وموقع العمل

املتغري

اجلن�س

احلالة االجتماعية

م�ستوى الدخل

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

العدد

الن�سبة

امل�ستوى
ذكر

25

27.8

�أنثى

65

72.2

90

100.0

�أعزب

21

23.3

متزوج

69

76.7

90

100.0

�أقل من � 3000شيقل

42

46.7

� 3000شيقل ف�أكرث

48

53.3

املجموع

90

100.0

بكالوريو�س

58

64.4

ماج�ستري ف�أعلى

32

35.6

90

100.0

�أقل من خم�س �سنوات

17

18.9

� 10 -5سنوات

41

45.6

�أكرث من � 10سنوات

32

35.6

90

100.0

وزارة ال�صحة

43

47.8

الأنروا

47

52.2

90

100.0

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع
موقع العمل

املجموع

◄◄�أداة الدرا�سة :طور الباحث �أداة للدرا�سة (ا�ستبانة) لغر�ض جمع املعلومات
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها ،بعدما اطلع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة باالنتماء املهني.وقد ت�ضمنت اال�ستبانة ر�سالة موجهة للأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني حول مو�ضوع الدرا�سة ،وثالثة �أجزاء ،الأول منها :يت�ضمن بع�ض املتغريات
املتعلقة بالأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،وهي:
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أ.د .يوسف ذياب عواد

متغريات اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،وم�ستوى الدخل ،وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة
وموقع العمل�.أما اجلزء الثاين فيتكون من ( )37عبارة ت�شكل درجة االنتماء املهني
للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني ،موزعة على ثالثة �أبعاد ،الأول :ويتعلق بالقناعة
بالعمل ( 14عبارة)  ،والثاين يتعلق بالعمل بروح الفريق ( 13عبارة)  ،و�أخريا يت�ضمن
البعد الثالث ( )10عبارات تتعلق ب�أخالقيات املهنة.ويجيب عنها الأخ�صائيون النف�سيون
واالجتماعيون بتحديد وجهة نظرهم حيال كل عبارة ،با�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي
املتدرج من (. )5 -1و�أخرياً ،ت�ضمن اجلزء الثالث �س�ؤاالً مفتوحاً يحدد فيه الأخ�صائيون
النف�سيون واالجتماعيون املعوقات التي تواجه االنتماء املهني لديهم.
صدق األداة:
● ●�صدق املحتوى :عر�ضت اال�ستبانة على خم�سة حمكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص موزعني على جامعتي النجاح الوطنية والقد�س املفتوحة؛ حيث �أبدوا
وجهات نظر حول تعديالت معينة �أخذت بعني االعتبار ،وقد اعتمدت ن�سبة ( )%85من اتفاق
املحكمني مبد�أ العتماد الفقرة الواردة يف �أداة الدرا�سة.
● ●ثبات الأداة :ح�سب الباحث معامل الثبات با�ستخدام معامالت ارتباط بري�سون
ومعامل كرونباخ �ألفا ،واجلدوالن الآتيان يو�ضحان ثبات الأداة وفق املجاالت الآتية:
الجدول ()2
معامالت االرتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد الدراسة والدرجة الكلية لألبعاد

عدد الفقرات

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

البعد
القناعة بالعمل

14

0.86

0.00

العمل بروح الفريق

13

0.88

0.00

�أخالقيات املهنة

10

0.79

0.00

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 = α
الجدول ()3
نتائج معادلة الفا كرونباخ ألبعاد الدراسة والدرجة الكلية

عدد الفقرات

الفا كرونباخ

البعد
القناعة بالعمل

14

0.77

العمل بروح الفريق

13

0.86

�أخالقيات املهنة
الدرجة الكلية

10
37

0.70
0.90
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ويت�ضح من نتائج اجلدولني ال�سابقني �أن قيمة معامل الثبات على الدرجة الكلية
والأبعاد الفرعية كان منا�سباً ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ومناق�شتها بح�سب الأ�سئلة
فيما ي�أتي ٌ
والفر�ضيات التي حددت ،وكانت النتائج ومناق�شتها بح�سب الآتي:
◄◄�أوال -نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته:

وين�ص هذا ال�س�ؤال على �أنه :ما درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ودرجة االنتماء املهني لكل فقرة من فقرات مقيا�س االنتماء املهني لدى
الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية ،ومن �أجل حتديد
درجة االنتماء املهني لديهم اعتمد املعيار الآتي:
املتو�سط احل�سابي
			
 الدرجة
			�أقل من 2.5
 قليلة
3.5 -2.5
			
 متو�سطة
			�أكرب من 3.5
 كبرية
وقد كانت النتائج بح�سب اجلدول الآتي:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االنتماء المهني لألخصائيين
النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحة النفسية مرتبة تنازلياً

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

درجة
االنتماء

�أتعامل مع �أ�رسار امل�سرت�شدين ك� ٍرس من �أ�رساري فال �أفرط بها.

4.60

0.65

كبرية

بالت�أثري يف املجتمع املحلي ب�سبب عملي يف الإر�شاد النف�سي.

4.40

0.70

كبرية

باعتبار املهنة التي �أعمل به جزءاً مهماً من حياتي.

4.39

0.73

كبرية

بالدفاع عن �أهمية دوري الإر�شادي �إذا ما واجه نقداً �أو ا�ستخفافاً بهذا الدور.

4.37

0.78

كبرية
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الرقم

أ.د .يوسف ذياب عواد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

درجة
االنتماء

حتمل امل�س�ؤولية ب�شكل جماعي.

4.34

0.73

كبرية

بتطوير الربامج الإر�شادية احلديثة ب�شكل م�ستمر.

4.34

0.65

كبرية

ببذل الن�شاط واحليوية ب�سبب كوين مر�شداً نف�سياً يف م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة.

4.34

0.65

كبرية

ت�شجيع الأخ�صائيني النف�سيني للم�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات الداخلية �أو
اخلارجية الكت�ساب اخلربات املتعلقة باملهنة و�صقلها.

4.33

0.82

كبرية

�أعمل على تقدمي انطباعات جيدة حول امل�ؤ�س�سة التي �أعمل فيها.

4.32

0.73

كبرية

4.32

0.76

كبرية

4.31

0.69

كبرية

بالبقاء على التوا�صل مع الآخرين فيما يتعلق مبهنتي (النمو املهني)

4.28

0.73

كبرية

ببذل ق�صارى جهدي مع الآخرين لإجناح العمل يف امل�ؤ�س�سة.

4.27

0.66

كبرية

العمل مع زمالئي يف املهنة على مناق�شة �أمور العمل.

4.26

0.81

كبرية

4.24

0.78

كبرية

4.22

0.70

كبرية

ممار�سة الأعمال مع زمالء العمل لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.

4.22

0.70

كبرية

�أت�ضايق من بع�ض املواقف التي �أ�شعر فيها بعدم جدية بع�ض الزمالء بالعمل.

4.22

0.76

كبرية

تقدمي الت�سهيالت املنا�سبة للم�سرت�شدين يف الظروف الطارئة.

4.19

0.70

كبرية

باعتبار املهنة التي �أقوم بها جتلب يل ال�سعادة.

4.09

0.75

كبرية

�أجتنب العواطف يف التعامل مع الآخرين يف �أثناء العمل.

4.09

0.77

كبرية

بتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التي �أعمل بها.

4.07

0.79

كبرية

تلم�س معاناة امل�سرت�شدين.

4.04

0.76

كبرية

اال�ستعانة بالآخرين مل�ساعدتي يف حل امل�شكالت التي تعرت�ض العمل.

4.04

0.88

كبرية

بتعميم الأفكار املقرتحة على الأخ�صائيني الآخرين لي�شاركوا يف درا�ستها.

4.03

0.64

كبرية

�أتفانى بالعمل حتى لو تتطلب العمل ذلك بعد الدوام الر�سمي.

3.98

0.86

كبرية

�أ�شعر ب�أهمية تطوير �أخالقيات مهنية لتحديد العالقة ما بني الأخ�صائيني
وامل�سرت�شدين.
�أحافظ على ممتلكات امل�ؤ�س�سة التي �أعمل فيها كمحافظتي على ممتلكاتي
اخلا�صة.

معاملة امل�سرت�شدين بكيا�سة بحيث جتلب ال�سمعة احل�سنة للم�ؤ�س�سة التي �أعمل
بها.
ممار�سة العمل الإر�شادي الذي يحتاج �إىل العمل بروح الفريق ما بني زمالء
العمل.
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الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

درجة
االنتماء

باعتبار العمل الإر�شادي مع�ضلة كبرية حتتاج �إىل ت�ضافر جهود جمتمعية.

3.96

0.80

كبرية

تقدمي الدعم املعنوي لإدارة امل�ؤ�س�سة يف حتقيق �أهدافها.

3.91

0.78

كبرية

�أ�شعر بالر�ضا �إذا �أح�س�ست ب�أن ما �أقوم به من عمل يزيد عما �أتقا�ضاه من راتب.

3.91

0.95

كبرية

مبتابعة �شكاوي الدائرة والعمل على حلها.

3.90

0.88

كبرية

البحث مع الفريق عن جهات �أخرى مل�ساندة الإر�شاد النف�سي للم�سرت�شدين من
داخل امل�ؤ�س�سة.

3.89

0.80

كبرية

�أرف�ض ترك العمل يف امل�ؤ�س�سة بحثا عن راتب �أف�ضل.

3.88

1.00

كبرية

�أف�ضل م�صلحة امل�ؤ�س�سة على امل�صلحة ال�شخ�صية.

3.86

0.93

كبرية

باعتبار الإر�شاد النف�سي مهنة تعتمد على الأنظمة والقوانني والتعليمات
امل�ؤ�س�سية.

3.81

0.87

كبرية

بالعمل ل�ساعات طويلة �إذا ما اقت�ضت ال�رضورة لذلك.

3.80

0.91

كبرية

�أحافظ على توفري الدعم املادي بجوانبه املمكنة للم�ؤ�س�سة التي �أعمل فيها.

3.50

0.91

متو�سطة

مبجاملة امل�سرت�شدين حتى خارج نطاق العمل.

3.36

1.21

متو�سطة

4.11

0.37

كبرية

الدرجة الكلية

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن درجة االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية وعيادتها ،كانت كبرية على
الدرجة الكلية وجميع فقرات اال�ستبانة با�ستثناء الفقرتني�( :أحافظ على توفري الدعم
املادي بجوانبه املمكنة للم�ؤ�س�سة التي �أعمل فيها ،و مبجاملة امل�سرت�شدين حتى خارج
نطاق العمل) ؛ حيث كانت املتو�سطات احل�سابية لهما على التوايل (، )3.36 ،3.50
ويف�رس الباحث ذلك انطالقاً من �أن االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
متطلب �أ�سا�سي للعمل ،والتكيف يف جمال الإر�شاد النف�سي واالجتماعي؛ حيث ال ي�ستطيع
الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي اال�ستمرار يف العمل مبهنية والتقدم فيه ،دون انخراطه يف
حمددات العملية الإر�شادية العتبارات �إن�سانية واجتماعية ومهنية.هذا بالإ�ضافة �إىل �أن
الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني قد اختاروا مهنة الإر�شاد النف�سي واالجتماعي رغبة
و�إميانا منهم ب�أهميته و�رضورته وت�أثرياته ،التي تدخل جانب الفخر واالعتزاز ،طاملا �أن
تدخالتهم و�إر�شاداتهم ت�سهم يف تخفيف حدة امل�شكالت النف�سية واالجتماعية وعالجها.
كما �أن حمدودية فر�ص العمل يف هذا املجال يف املجتمع الفل�سطيني تدفع الأخ�صائيني
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أ.د .يوسف ذياب عواد

النف�سيني واالجتماعيني لبذل مزيد من اجلهود التي تعك�س والءهم ،وانخراطهم يف مهنتهم؛
كي يثبتوا ذواتهم ،ويربزوا جناحهم يف حتدي ال�صعوبات التي تواجههم كنوع من الإ�رصار
والتحدي لتحقيق �أهداف من�شودة.
اتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،كدرا�سة �أبي الرب وال�صباح
( )2010التي �أظهرت نتائجها �أن متو�سط درجة االنتماء املهني لدى �أفراد العينة كانت عالية.
واتفقت كذلك مع بع�ض نتائج درا�سة ال�صباح وع�ساف ( )2007التي بينت نتائجها
�أن الدرجة الكلية مل�ستوى االنتماء التنظيمي لدى �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية هي
درجة مرتفعة ،واتفقت كذلك مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة ( )2003التي �أظهرت وجود
انتماء كبري لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة رومي ()2010
التي بينت نتائجها �أن هناك م�ستوى متو�سطاً من الوالء التنظيمي للعاملني بامل�ؤ�س�سات
املهنية.وتعار�ضت كذلك مع بع�ض نتائج درا�سة حجاج ( )2007التي �أظهرت نتائجها �أن
العاملني يف مهنة التمري�ض يف م�ست�شفى ال�شفاء بغزة يعانون من م�ستوى �ضغط مرتفع
ي�ؤثر يف انتمائهم.
نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابات الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف
مراكز ال�صحة النف�سية على االنتماء املهني يعزى �إىل متغريات :اجلن�س ،والدخل ال�شهري،
وموقع العمل ،والتفاعل بينها.من �أجل فح�ص �صحة الفر�ضية املتعلقة مبتغريات اجلن�س،
والدخل ال�شهري ،وموقع العمل ،والتفاعل بينهما ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،ونتائج اجلدول الآتي تو�ضح ذلك:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالنتماء المهني
طبقاً لمتغيرات الجنس والدخل الشهري موقع العمل

اجلن�س

ذكر

الدخل ال�شهري

موقع العمل

املتو�سطات احل�سابية االنحراف املعياري

�أقل من � 3000شيقل

وزارة ال�صحة

4.55

0.38

�أكرث من � 3000شيقل

وزارة ال�صحة

4.15

0.14

�أقل من � 3000شيقل

الأنروا

3.54

0.88

�أكرث من � 3000شيقل

الأنروا

4.12

0.38
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الدخل ال�شهري

اجلن�س

�أنثى

املتو�سطات احل�سابية االنحراف املعياري

موقع العمل

�أقل من � 3000شيقل

وزارة ال�صحة

4.04

0.27

�أكرث من � 3000شيقل

وزارة ال�صحة

4.14

0.26

�أقل من � 3000شيقل

الأنروا

4.16

0.34

�أكرث من � 3000شيقل

الأنروا

4.09

0.28

يظهر من خالل النتائج الواردة يف اجلدول ال�سابق �أن هناك فروقاً ظاهرية يف م�ستوى
االنتماء املهني يعزى ملتغريات :اجلن�س والدخل ال�شهري وموقع العمل ،ومن �أجل حتديد
فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الثالثي،
ونتائج اجلدول الآتي تو�ضح ذلك:
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )2×2×2لالنتماء المهني لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين
على متغيرات الدراسة (الجنس والدخل الشهري وموقع العمل) والتفاعالت الثنائية والثالثية بينهما

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

الداللة
متو�سط قيمة (ف)
املربعات املح�سوبة الإح�صائية

اجلن�س (�أ)

0.004

1

0.004

0.031

0.86

الدخل ال�شهري (ب)

0.957

1

0.957

7.939

0.006

موقع العمل (ج)

0.048

1

0.048

0.395

0.53

اجلن�س والدخل ال�شهري (�أ×ب)

1.27

1

1.277

10.599

0.002

اجلن�س وموقع العمل (�أ×ج)

0.020

1

0.020

0.169

0.68

الدخل ال�شهري وموقع العمل (ب×ج)

0.676

1

0.676

5.613

0.02

اجلن�س والدخل ال�شهري وموقع العمل (�أ×ب×ج)

1.319

1

1.319

10.951

0.001

اخلط�أ

9.880

82

0.120

الكلي

1535.727

90

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 = α

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على درجة
االنتماء املهني تعزى ملتغريي اجلن�س وموقع العمل ،والتفاعل بني متغريي اجلن�س وموقع
العمل ،فيما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على درجة االنتماء املهني تعزى �إىل
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متغري الدخل ال�شهري ،والتفاعل بني :اجلن�س والدخل ال�شهري ،والدخل ال�شهري وموقع العمل،
واجلن�س والدخل ال�شهري وموقع العمل ،وبالرجوع �إىل اجلدول رقم ( )5تبني �أن الفروق بني
متغريات الدرا�سة كانت كماي�أتي:
1 .1الأخ�صائيون النف�سيون واالجتماعيون الذكور الذين يتقا�ضون رواتب �أقل من
(� )3000شيقل ،ويعملون يف وزارة ال�صحة لديهم درجة انتماء مهني �أكرب من الذكور الذين
يعملون يف وزارة ال�صحة ورواتبهم تزيد عن (� )3000شيقل.
2 .2الأخ�صائيون النف�سيون واالجتماعيون الذكور الذين يتقا�ضون رواتب �أقل من
(� )3000شيقل ،ويعملون يف وزارة ال�صحة لديهم انتماء �أكرب من الذكور الذين يتقا�ضون
رواتب �أقل من (� )3000شيقل ويعملون يف الأنروا.
3 .3الأخ�صائيون النف�سيون واالجتماعيون (الذكور) الذين يتقا�ضون رواتب �أكرث من
(� )3000شيقل ويعملون يف وزارة ال�صحة لديهم انتماء �أكرث من الذكور الذين يتقا�ضون
رواتب �أكرث من (� )3000شيقل ويعملون يف الأنروا.
4 .4الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث) اللواتي يتقا�ضني رواتب �أكرث من
(� )3000شيقل ويعملن يف وزارة ال�صحة لديهن انتماء �أكرب من الإناث اللواتي يعملن يف
وزارة ال�صحة ورواتبهن �أقل من (� )3000شيقل.
5 .5الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث) اللواتي يتقا�ضني رواتب �أقل من
(� )3000شيقل ويعملن يف الأنروا لديهن انتماء �أكرب من الإناث اللواتي يتقا�ضني رواتب
�أقل من (� )3000شيقل ويعملن يف وزارة ال�صحة.
6 .6الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث) اللواتي يتقا�ضني رواتب �أكرث من
(� )3000شيقل ويعملن يف وزارة ال�صحة لديهن انتماء �أكرب من الإناث اللواتي يتقا�ضني
رواتب �أكرث من (� )3000شيقل ويعملن يف الأنروا.
يت�ضح مما �سبق �أن الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني (الذكور) العاملني يف وزارة
ال�صحة لديهم درجة انتماء �أعلى من الذكور العاملني بالأنروا بغ�ض النظر عن الدخل
ال�شهري ،فيما يتبني �أنه كلما زاد الدخل ال�شهري للأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات
(الإناث) زاد االنتماء ب�صورة عامة ،و�أن زيادة الدخل عند الأناث الالتي يعملن يف وزارة
ال�صحة يولد انتماء �أعلى لديهن من الأخ�صائيات العامالت بوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (االنروا) .
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وميكن تف�سري تفاعل متغري اجلن�س مع متغري الدخل ال�شهري ،حيث �أظهرت النتائج تفوق
الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني الذكور العاملني يف وزارة ال�صحة على الأخ�صائيات
النف�سيات واالجتماعيات العامالت بوزارة ال�صحة يف درجة االنتماء املهني رغم زيادة
دخل الإناث ،عنهم �إىل �أن لدى الذكور فر�صة لتوفري م�صادر دخل �أخرى مما ي�ضعف من
�إعطاء الدخل ال�شهري �أهمية مقارنة باالنتماء املهني.
كما ميكن تف�سري تفوق الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث) عن الذكور
العاملني بالأنروا من حيث درجة االنتماء املهني فيما يعزى ملتغريي اجلن�س والدخل
ال�شهري ،ب�أن الإناث �أكرث حر�صاً ب�إبداء مزيد من االهتمام الذي يتج�سد باالنتماء طاملا
�أن الأنروا تقدم الرواتب املجزية بحيث يجعل جل اهتمامها من�صبا نحو ذلك ،وبخا�صة
�أنها م�ؤ�س�سة دولية وخارجية وال تنظر للموظف من حيث م�ستقبله الوظيفي بالآلية ذاتها
التي تتعامل معها وزارة ال�صحة ،انطالقا من �أن املوظف مواطن قبل �أن يكون عامال لديها،
وهذا -بحقيقة الأمر -ي�ضاعف من �إبداء الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث)
وتفان بالعمل ،وحتمل م�شكالته �أكرث من الذكور الذين رمبا
ملمار�سات واجتاهات وتعاون
ٍ
يرون يف ذواتهم ثقة �أكرب يف �إيجاد م�صادر �أخرى للدخل� ،أو �إيجاد فر�ص عمل جمزية
�أكرث.
وتظهر النتائج �إىل حد ما �أن الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني الذكور من ذوي
الدخل الأقل يزيد انتمائهم املهني عمن يتقا�ضون رواتب �أعلى ،يف حني يزيد االنتماء
املهني لدى الأخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات (الإناث) بزيادة الدخل ال�شهري ،بغ�ض
النظر عن جهة العمل (الأنروا �أو وزارة ال�صحة) �سواء كانوا ذكوراً �أم �إناثاً.وهذا ما ي�ؤكد �أن
الأنثى تنظر لالنتماء املهني من زاوية املنفعة املتبادلة ما بينها وبني امل�ؤ�س�سة التي تعمل
بها بدرجة �أكرب من الذكور.
اتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة حمادات وع�صايرة
( )2011التي �أظهرت عدم وجود فروق الفراد العينة يعزى ملتغري اجلن�س ،واتفقت مع
درا�سة رومي ( )2010التي بينت عدم وجود فروق يف م�ستوى الوالء التنظيمي يعزى ملتغري
اجلن�س ،واتفقت كذلك مع بع�ض نتائج درا�سة حجاج ( )2007التي �أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى �ضغط العمل تعزى ملتغري اجلن�س.واتفقت كذلك مع بع�ض
نتائج درا�سة ال�صباح وع�ساف ( )2007التي بينت عدم وجود فروق يف درجة االنتماء
التنظيمي يعزي ملتغري اجلن�س.وكذلك مع نتائج درا�سة �سالمة ( )2003التي بينت �أن متغري
اجلن�س مل يكن له �أثر على درجة االنتماء والر�ضا الوظيفي
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وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �أبي الرب وال�صباح
( )2010التي �أظهرت وجود فروق بني متو�سطات �أداء �أفراد العينة على االنتماء املهني تبعاً
ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث ،وكذلك تعار�ضت مع بع�ض نتائج درا�سة �شتات ()2009
التي بينت �أن املعلم الفل�سطيني يتمتع بدرجة انتماء مهني عالية ،و�أن املعلمات �أكرث انتماء
ملهنة التعليم من الذكور.
نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابات الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية على االنتماء املهني يعزى �إىل متغريات :احلالة
االجتماعية ،وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة ،والتفاعل بينها.
من �أجل فح�ص �صحة الفر�ضية املتعلقة مبتغريات احلالة االجتماعية ،وامل�ؤهل
العلمي و�سنوات اخلربة والتفاعل بينهما ا�ستخدم الباحث نتائج حتليل التباين الثالثي،
ونتائج اجلدول الآتي تو�ضح ذلك:
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3×2×2لالنتماء المهني لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين على متغيرات
الدراسة (الحالة االجتماعية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة) والتفاعالت الثنائية والثالثية بينهما

جمموع
املربعات

م�صدر التباين

الداللة
درجات متو�سط قيمة (ف)
احلرية املربعات املح�سوبة الإح�صائية

احلالة االجتماعية (�أ)

0.009

1

0.009

0.06

0.79

امل�ؤهل العلمي (ب)

0.037

1

0.037

0.265

0.60

�سنوات اخلربة (ج)

0.365

2

0.182

1.31

0.27

احلالة االجتماعية وامل�ؤهل العلمي (�أ×ب)

0.017

1

0.017

0.121

0.72

احلالة االجتماعية و�سنوات اخلربة (�أ×ج)

0.200

2

0.100

0.718

0.49

امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة (ب×ج)

0.217

2

0.108

0.779

0.46

احلالة االجتماعية وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة (�أ×ب×ج)

0.029

2

0.014

0.103

0.90

اخلط�أ

10.84
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0.139

الكلي

1535.72
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دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 = α
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يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على درجة
االنتماء املهني تعزى �إىل متغريات :احلالة االجتماعية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
والتفاعل بني احلالة االجتماعية وامل�ؤهل العلمي ،واحلالة االجتماعية و�سنوات اخلربة ،و
امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة ،واحلالة االجتماعية وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة.وميكن
تف�سري ذلك ب�أن الدورات الت�أهيلية التي يتلقاها الأخ�صائيون النف�سيون واالجتماعيون،
وور�ش العمل حول توفري �أجواء �سليمة ملمار�سة �أعمالهم� ،إىل جانب �أن خربات العمل يف
الإطار ذاته ،بغ�ض النظر عن احلالة االجتماعية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،تلغي
الفوارق بني هذه املتغريات من حيث ت�أثريها يف درجة االنتماء املهني لديهم ،وك�أن
االنتماء املهني هو حت�صيل حا�صل ك�رشط من �رشوط اال�ستمرار باملهنة� ،أو لأن طبيعة
عمل الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني ت�ستدعي �إعطاء االنتماء املهني �أهميته وقدره
الذي ي�ستحق ،ملا لذلك من دالالت �إن�سانية ومهنية و�أخالقية ،تلقي بظاللها على تكيفهم
واندماجهم يف عملهم الإن�ساين.
اتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة حمادات وع�صايرة
( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائية يف وجهات نظر �أع�ضاء عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة �أبي الرب
وال�صباح ( )2010يف عدم وجود فروق دالة �إح�صائية لدرجة االنتماء املهني تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة رومي ( ، )2010التي بينت عدم وجود
فروق يف م�ستوى الوالء التنظيمي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
واتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة حجاج ( )2007يف عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى �ضغط العمل تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي ومدة اخلربة ،وكذلك
اتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة ال�صباح وع�ساف ( )2007التي بينت عدم وجود فروق يف
االنتماء املهني تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �شتات ()2009
التي بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف االنتماء املهني للمعلم الفل�سطيني تعزى
ملتغريي :اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،وكذلك اتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة ()2003
التي بينت وجود �أثر ملتغريي امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة على درجة االنتماء والر�ضا
الوظيفي لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية.
نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات الأبعاد الثالثة لالنتماء املهني( :القناعة بالعمل،
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والعمل بروح الفريق ،و�أخالقيات املهنة) لدى الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية.
من �أجل فح�ص �صحة الفر�ضية املتعلقة مبدى وجود فروق بني �أبعاد الدرا�سة الثالثة،
فقد ا�ستخدم الباحث نتائج حتليل االنحدار املتعدد ،ونتائج اجلدول الآتي تو�ضح ذلك:
الجدول ()8
تحليل االنحدار المتعدد لمدى تأثير أبعاد الدراسة على درجة االنتماء المهني لألخصائيين
النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحة النفسية.

معامل
االرتباط

معامل
التف�سري R2

معامل ميل خط
االنحدار واجتاهه b

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

العمل بروح الفريق

0.88

0.79

0.68

18.19

0.000

القناعة بالعمل

0.86

0.15

0.39

14.80

0.000

�أخالقيات املهنة

0.79

0.06

0.33

16.68

0.00

البعد

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 = α

تظهر نتائج اجلدول ال�سابق �أن �أكرث الأبعاد التي ف�رست االنتماء املهني عند
الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني كان ُبعد العمل بروح الفريق؛ حيث ف�سرَّ ما ن�سبته
( ، )0.79يف حني ف�سرَّ ُبعد القناعة بالعمل ما ن�سبته ( ، )0.15و�أخرياً ف�سرَّ ُبعد �أخالقيات
املهنة ما ن�سبته (. )0.06
وت�ؤكد هذه النتائج �أن جميع هذه الأبعاد تقع على خط مت�صل ويكمل بع�ضها
بع�ضاً بغ�ض النظر عن ن�سبة ت�أثريها يف درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة �أو الأنروا.
وميكن تف�سري ح�صول بعد (العمل بروح الفريق) على املرتبة الأوىل انطالقاً من �أن
هذا البعد ميثل �إىل درجة كبرية �أ�سا�س عمل الأخ�صائي النف�سي واالجتماعي ،بل هو حتمية
مهنية ال يتوافر الإر�شاد النف�سي واالجتماعي ،بل االنتماء املهني بدونها ،بحكم �أن معادلة
الإر�شاد و�آليات التدخل تتطلب العمل بروح الفريق ملا لهذا البعد البارز من �أثر يف املهنة.
كما ميكن تف�سري �أن ُبعد القناعة بالعمل قد ح�صل على ن�سبة ت�أثري �أقل على درجة
االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية،
بحكم �أن القناعة بالعمل تت�أثر بالأجواء الفيزيقية للعمل ،والبعد ال�شخ�صي املرتبط بالطموح
والرغبة نحو الأف�ضل� ،أو �أن هناك فر�ص ترقية حمدودة ،مما �أثر يف تدين درجة ت�أثري هذا
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البعد يف درجة االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز
ال�صحة النف�سية رغم �أنها متذوتة يف �شخ�صياتهم.
وعلى الرغم من �أن البعد الثالث (�أخالقيات املهنة) قد ح�صل على ن�سبة ت�أثري حمدودة
( )0.06ف�أنها تعك�س �إىل حد ما �أن االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية يندرج �ضمن منظومة �أخالقية تعمق من ممار�ستهم
وفهمهم و�إميانهم بعملهم واعتزازهم فيه ،وك�أن ل�سان حالهم يتحدث عن �أولويات تتعزز
بالأخالقيات ،ولي�س جمرد �شعارات ترفع �أو ترتد من فراغ .
نتائج السؤال اخلامس ومناقشته:

وين�ص هذا ال�س�ؤال على �أنه :ما معوقات االنتماء املهني لدى الأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني العاملني يف مراكز ال�صحة النف�سية من وجهة نظرهم؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�رص ا�ستجابات الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني على �س�ؤال �أداة الدرا�سة املفتوح واملتعلق مبعوقات االنتماء املهني ،حيث
تبني �أن عدد الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني الذين �أجابوا عن هذا ال�س�ؤال بلغ ()68
�أخ�صائيا نف�سياً واجتماعياً ،وبعد �أن ُحلِّلت ا�ستجاباتهم التي تراوحت ما بني حتديد معوق
�إىل ثالثة معوقات ،فقد مت ح�رص هذه املعوقات وت�صنيفها يف ( )8معوقات ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:
الجدول ()9
التكرارات والنسب المئوية لمعوقات االنتماء المهني لألخصائيين
النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحة النفسية

التكرارات

الن�سبة املئوية

املعوقات

الرقم

البريوقراطية والروتني يف العمل.

36

52.94

غياب التقدير والدعم واحلوافز املنا�سبة.

30

44.11

النظرة االجتماعية ال�سلبية عن الأخ�صائي النف�سي.

21

30.88

تدين عقد دورات تدريبية وتاهيلية متخ�ص�صة يف العمل.

20

29.41

تدين الرواتب مقارنة مع �سنوات اخلدمة وغالء املعي�شة.

19

27.94

ال�ضغط يف العمل.

19

27.94

تناق�ض وتداخل الأدوار مع زمالء العمل.

15

22.05

تدين مالءمة املكان والإمكانيات لطبيعة العمل.

12

17.64
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يظهر من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ترتيب معوقات االنتماء املهني
للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني يف مراكز ال�صحة النف�سية؛ حيث ح�صل املعوق
املتعلق بالبريوقراطية والروتني يف العمل ،على �أعلى ن�سبة فقد بلغت ن�سبة الأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني الذين �أجابوا عن هذا املعوق ( ، )%52.94يف حني جاء املعيق
(غياب التقدير والدعم واحلوافز املنا�سبة) يف املرتبة الثانية ،وقد بلغت ن�سبة االجتابة عنه
املعوق (تناق�ض وتداخل الأدوار مع زمالء العمل) على املرتبة
( ، )%44.11بينما ح�صل
ّ
قبل الأخرية ،وقد بلغت الن�سبة املئوية علية ( ، )%17.64يف حني ح�صل املعوق (تدين
مالءمة املكان والإمكانيات لطبيعة العمل) على املرتبة الأخرية حيث بلغت الن�سبة املئوية
لهذا املعيق (. )%17.64
وت�أتي هذه النتائج لتن�سجم مع تو�صيات درا�سة رومي ( )2010التي �أو�صت بتحديد
العوامل التي ت�سبب االنخفا�ض لالنتماء املهني للعاملني.
ويعزو الباحث �أن البريوقراطية من �أهم املعوقات النتماء الأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني املهني ،نظراً ملا يرتتب على ت�سل�سل الإجراءات والتحويالت واملداوالت من
زيادة يف �ضغط العمل لديهم وملا لذلك من انعكا�س �سلبي على معادلة الإر�شاد بعامة،
وامل�سرت�شد بخا�صة.
وال�صباح ()2010
كما تلتقي نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �أبي الرب
ّ
ل�رضورة تقدمي حوافز مادية ومعنوية للإ�سهام بزيادة االنتماء املهني للعاملني.
كما تن�سجم نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�صلت �إليه الدرا�سة ()Freud & Drach, 2007

من حيث حتقيق تطور مهني للعاملني من خالل دورات تدريبية وت�أهيلية متخ�ص�صة
يف العمل ،بغية حتقيق م�ستوىً �أعلى من االنتماء ،ويعزو الباحث تناق�ض الأدوار بني
الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني وتداخلها كمعوق �إىل اختالف وجهات نظرهم حول
بع�ض الق�ضايا ،و�أن �ضغط العمل يبعدهم نوعاً ما عن العمل بروح الفريق.
�أما تدين املكان والإمكانات فيعزو الباحث ذلك �إىل �أن حداثة تقدمي خدمات ال�صحة
النف�سية يف فل�سطني والنظرة ال�سلبية للمر�ض النف�سي وامل�شتغلني فيه� ،إىل جانب وجود
حتديات طبية حتتاج �إىل �أموال طائلة ،مما ي�ؤثر �سلباً على خدمات ال�صحة النف�سية وبراجمها
يف املراكز التابعة لوزارة ال�صحة �أو وكالة غوث وت�شغيل الالجئني (�أونروا) .
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التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي-:
1 .1توفري مكاف�آت مادية ومعنوية للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني ،بغية تعزيز
قناعتهم بالعمل.
2 .2عقد ور�ش عمل وندوات ودورات تتناول �أخالقيات املهنة للأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعيني ،وربطها باالنتماء املهني.
3 .3التخفيف من الإجراءات البريوقراطية يف العمل و�إعطاء هام�ش �أكرب للأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني للعمل مبرونة وال مركزية.
4 .4العمل على زيادة عدد الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني مبا يلزم خلف�ض �ضغط
العمل لديهم.
5 .5توفري الآليات التي ت�ضمن تكامل الأدوار بني الأخ�صائيني النف�سيني االجتماعيني
�ضمن العمل بروح الفريق.
6 .6توفري البيئة املكانية والتجهيزات ال�رضورية الحتياجات العمل.
�7 .7إجراء درا�سات تتناول عالقة االنتماء املهني باالحرتاق النف�سي وال�ضغط النف�سي
للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني.
�8 .8إجراء درا�سات تك�شف عن مدى �شيوع درجة االنتماء املهني عند الأخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني يف خمتلف مواقع العمل.
�9 .9إجراء درا�سات تتناول مدى فاعلية برامج معينة يف زيادة االنتماء املهني
للأخ�صائيني النف�سيني االجتماعيني.
�1010إجراء درا�سات مقارنة حول االنتماء املهني للأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
العاملني يف م�ؤ�س�سات خمتلفة.
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املصادر و املراجع:
أوالً -املراجع العربية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1أبو الرب ،نور الدين وال�صباح� ،سهري �سليمان ( ، )2010االنتماء املهني لدى �أفراد
الأجهزة الأمنية يف فل�سطني :درا�سة تطبيقية ،املجلة العربية للدرا�سات الأمنية
والتدريب ،العدد احلادي واخلم�سون ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية� ،2010 ،ص
(. )224 -187
�2أبو زعيرت ،عال ( )2010االنتماء وامل�س�ؤولية ،من�شورة على املوقع الإلكرتوين:
� ،http:// www2011. alafdal. netأخذت بتاريخ .2012 /1 /20
3بني مني ،مالك ( )1971م�شكلة الثقافة( ،بريوت :دار الفكر العربي) .
4اجلوهري ،حامت عثمان (� ، )1999أثر العوامل ال�شخ�صية كمتغريات و�سيطة على قوة
العالقة بني �ضغوط العمل ودرجة الوالء التنظيمي للعاملني درا�سة ميدانية بالتطبيق
على كليات جامعة القاهرة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة القاهرة.
5حجاج ،خليل ( )2007ت�أثري �ضغط العمل على كل من االنتماء والر�ضا الوظيفي
للمر�ضني العاملني مب�ست�شفى ال�شفاء بغزة ،جملة جامعة االزهر بغزة ،املجلد ()19
العدد (� )22ص� .ص.118 -95 :
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