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الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق املهين لدى األكادمييني العاملني يف اجلامعات
الفلسطينية يف قطاع غزة.
* د.حييى حممود النجار

جامعة األقصي
كلية الرتبية – قسم علم النفس

د.عبد الرؤوف أمحد الطالع

امللخـــ�ص:

هدفت الدرا�سة ملعرفة العالقة بني ال�صالبة النف�سية والتوافق املهني تبع ًا لبع�ض املتغريات لدى
الأكادمييني العاملني يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة ،وا�ستخدم يف الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
وا�ستخدم الباحثان �أداتي الدرا�سة ،وهما مقيا�س ال�صالبة النف�سية  ،ومقيا�س التوافق املهني (�إعداد :الباحثني)،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )200حما�رض من العاملني باجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة بواقع ()156
حما�رضا ،و( )44حما�رضة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل متتع الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة بدرجة
متو�سطة من ال�صالبة النف�سية ودرجة مرتفعة يف التوافق املهني  ،كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية
ذات داللة �إح�صائية بني مقيا�س ال�صالبة النف�سية وبني مقيا�س التوافق املهني ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال�صالبة النف�سية تبع ًا ملتغريات (النوع االجتماعي ،اجلامعة) ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الأكادمييني يف ال�صالبة النف�سية تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح الدرجة العلمية العليا،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الكليات الإن�سانية والكليات العلمية وذلك ل�صالح الكليات الإن�سانية،
و�أ�شارت النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التوافق املهني تبع ًا ملتغريات (النوع االجتماعي،
اجلامعة) ووجود فروق بني الكليات الإن�سانية والكليات العلمية يف التوافق املهني ل�صالح الكليات الإن�سانية.

Abstract :

The study aimed to identify the relationship between psychological hardness
and professional adjustment attributable to some variables among academics
of Gaza universities.The two reseachers designed and used the psychological
)hardness and professional adjustment scales. The sample consisted of (200
male and female lecturers; 156 were males and 44 were females. The findings showed that the academics of Palestinian universities enjoy a moderate
degree of psychological hardness and a high degree of professional adjust* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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ment. This research found positive
correlation between the psychological hardness and professional adjustment measures. However, there
are no statistically significant differences in psychological hardness
among academics attributable to the
variables of sex and university, in
addition to the presence of statically
significant differences in psychological hardness attributable to the
academic degree in favor of higher
degrees. Also, there are statistically
significant differences in psychological hardness between Humanities and Sciences faculties in favor
of the former. Moreover, the fidings
indicated that there were no statistically significant differences in professional adjustment attributable to
the variables of sex and university
besides the existence of differences
in professional adjustment between
Humanities and Sciences colleges
in favor of the former.

املقدمة:

تعد اجلامعة قمة الهرم يف ال�سلم التعليمي �إذ �إنها
تعد خريجيها �إىل �سوق العمل مبا�رشة من خالل
التحاقهم بالوظائف العامة واملهن احلرة ،ويف
اجلانب املعريف يعد الأ�ستاذ اجلامعي م�صدرا مهما
وحيويا يف تطوير قابليات الطلبة ورفدهم باملعلومات
واخلربات التي يتحلى بها� ،إن هذه املهمة بجوانبها
املعرفية واالنفعالية واملهارية حتتاج �إىل دافعية
مرتفعة ور�ضا عن العمل لكي يحقق الأهداف الرتبوية
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التي ت�سعى اجلامعة �إليها،وتتوقع من �أ�ساتذتها
القيام بها ،ف�إن هذه التوقعات �رسعان ما تكون دون
امل�ستوى املطلوب و�سبب ذلك يعود �إىل عدة عوامل
منها متعلقة بامل�شكالت املهنية التي تن�ش�أ يف جمال
العمل والتي ترتبط بالتوافق املهني والنجاح املهني
وتظهر ب�شكل وا�ضح بظروف العمل.وعند احلديث
عن ال�صحه النف�سية ال بد من التاكيد على العوامل
النف�سية التي ت�ساعد الفرد على التوافق مع املواقف
التي يتعر�ض لها ومنها ال�صالبة النف�سية �أو املرونه
عند تلقي ال�صدمات حيث تختلف ا�ستجابة الأفراد
للأحداث ال�ضاغط َه فمنهم من ال يقوى على املواجهة
والآخرون يواجهون تلك الظروف ال�ضاغطه بقوة
و�صالبة ،ومن العوامل النف�سية التي ت�ساعد الأفراد
على التوافق مع املواقف املختلفة التي يتعر�ضون لها
يف حياتهم اليومية ،ال�صالبة النف�سية والتي تعرفها
كوبازا ( )Kobassaب�أنها اعتقاد عام لدى الفرد يف
فعاليته وقدرة على ا�ستخدام كل امل�صادر النف�سية
والبيئة املتاحه ،كي يدرك ويف�رس ويواجه بفاعلية
�أحداث احلياة ال�ضاغطة( ،خميمر.)277 :1996 :
وتتمثل �أبعاد ال�صالبة النف�سية يف �أمرين هما:
االلتزام وهو نوع من التعاقد النف�سي يلتزم به الفرد
جتاه نف�سه و�أهدافه وقيمه والآخرين من حوله،
والتحكم :وي�شري �إىل مدى �إعتقاد الفرد �أن باءمكانه
�أن يكون له حتكم فيما يلقاه من �أحداث ويتحمل
امل�سئولية ال�شخ�صية عما يحدث له ،والتحدي وهو
اعتقاد ال�شخ�ص �أن ما يطر�أ من تغيري على جوانب
حياته هو �أمر مثري و�رضوري للنمو �أكرث من كونه
تهديدا ،مما ي�ساعده على املباد�أة وا�ستك�شاف البيئة،
ومعرفة امل�صادر النف�سية واالجتماعية التي ت�ساعده
على مواجهة ال�ضغوط بفاعلية ( ياغي.)38 :2006 :
�إن التوافق املهني معناه التال�ؤم بني رغبات الأكادميني
واملواقف املرتبطة بعملهم ويتحقق ذلك حينما
يتقبلون عملهم ،ويبدون ر�ضا عن املكانة االقت�صادية
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و ارتياحا عن العالقة ال�سائدة بينهم وبني الطلبة
والأ�ساتذة ،ومدى تفهم الإدارة واجلامعة ملتطلباتهم
وتقدمي الدعم الكامل يف �إجناز البحوث و�إجراءات
الرتقية العلمية ،وتقدمي الت�سهيالت ،وحتمل نفقات
اال�شرتاك يف امل�ؤمترات العلمية لزيادة خرباتهم.وقد
�أ�شار (عو�ض� )12 :1987 :إىل �أن مظاهر التوافق
املهني الر�ضا عن العمل ،حيث �إن الر�ضا يعك�س
ر�ضا الفرد عن عمله مبكوناته املختلفة ،وي�صور
طبيعة عالقة الفرد بزمالء العمل ووجهة نظره من
ر�ؤ�سائه وامل�رشفني عليه ،وم�ستوى الأجر واملركز
االجتماعي ،ووجهة نظره يف بيئة العمل املحيطة.
كما �أن هناك عوامل م�ؤثرة يف التوافق املهني
بع�ضها يتعلق مب�ستوى العمل ومتطلباته ،والآخر
يتعلق ب�شخ�صية الفرد ذاته ،فالعالقة مع الزمالء
وامل�رشفني ،والظروف املتعلقة بالعمل �أ�صبحت
مهمة يف حتقيق التوافق املهني (اخلطيب واحلديدى
.)51 :1991:ولأن طبيعة عمل الأكادميني يختلف عن
املهن الأخرى فاملكانة االجتماعية ملهنتهم متحققة
قيا�سا باملهن الأخرى التي تعد املكانة االجتماعية
يف تلك املهن �سببا مهما يف �سوء توافقهم مع مهنهم،
وهناك عامل �آخر يتعلق بطبيعة العالقات الإن�سانية
مع امل�سئولني املبا�رشين ،فان �شخ�صيتهم ت�ؤثر
على توافق الأكادميي ،فهذه العالقة �إذا كانت
�إيجابية،ف�إنها تنعك�س على �إحداث توافقه املهني
و�إذا كانت العالقة �سلبية ف�إنها �سبب يف �سوء توافقه
املهني ،لأن العالقة بني الأكادميي ،ومن حوله هي
من �أهم العنا�رص فال�شعور بالقلق بني العاملني يف
اجلامعة نتيجة للعالقات املت�شنجة جتعل من العمل
اجلامعي عم ًال مم ًال وال�شعور بالإحباط ،كما �أن مدى
�إ�شباع العمل للحاجات النف�سية هي غاية يف الأهمية يف
حتقيق التوافق املهني ور�ضا الفرد عن مهنته.
ونظر ًا ملا مير به الأكادمييون الفل�سطينيون من
�ضغوطات ت�شمل جميع مناحي حياتهم اليومية ،التي
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ت�شمل النواحي النف�سية ،والأمنية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والتعليمية وهذا ي�شكل
ظروفا �ضاغطة على حياة الأكادميي ،وهذا يتطلب
منه القدرة على التعامل مع هذه املواقف بطرق
منا�سبة.وت�أ�سي�س ًا ملا جاء �أعاله ،ونتيجة للمعاي�شة
اليومية يف احلياة الأكادميية الحظ الباحثان طرق
التعامل اخلا�صة بالأكادميي يف مواقف احلياة
اجلامعية املختلفة ،التى تفر�ض عليه وجود م�ستوى
من ال�صالبة النف�سية من �أجل حتقيق حالة التوافق
املهني له ،وهذا ما دفع الباحثني لإجراء الدرا�سة
احلالية كمحاولة متوا�ضعة للك�شف عن العالقة
ما بني ال�صالبة النف�سية والتوافق املهني لدي
الأكادمييني فى اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة.

م�شكلة الدرا�سة
تتحدد م�شكلة الدرا�سة بالت�سا�ؤل الرئي�سي الآتي:
هل توجد عالقة بني ال�صالبة النف�سية والتوافق
املهني لدى الأكادمييني العاملني يف اجلامعات
الفل�سطينية يف قطاع غزة؟
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال اال�سئلة الفرعية التالية:
•ما م�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني
العاملني يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة؟
•ما م�ستوى التوافق املهني لدى الأكادمييني
العاملني فى اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة ؟
•هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا بني
م�ستوى ال�صالبة النف�سية والتوافق املهني لدي
الأكادمييني العاملني يف اجلامعات الفل�سطينية يف
قطاع غزة؟
•هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني العاملني يف
اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة تعزى ملتغريات
(النوع االجتماعي ،اجلامعة ،امل�ؤهل العلمي،نوع
الكلية).
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•هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
التوافق املهني لدي الأكادمييني العاملني يف
اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة تعزى ملتغريات
(النوع االجتماعي ،اجلامعة ،امل�ؤهل العلمي ،نوع
الكلية).

�أهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل معرفة م�ستوى كل من
ال�صالبة النف�سية والتوافق املهني لدى الأكادمييني
العاملني فى اجلامعات الفل�سطينية فى قطاع غزة
،والتعرف على العالقة بني ال�صالبة النف�سية
والتوافق املهني لديهم ،والتعرف على الفروق يف
ال�صالبة النف�سية والتوافق املهني لدى الأكادميني
العاملني فى اجلامعات الفل�سطينية فى قطاع غزة
تبع ًا ملتغريات (النوع االجتماعي ،اجلامعة ،امل�ؤهل
العلمي ،نوع الكلية).

�أهمية الدرا�سة
 .1تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أهمية مو�ضوعها الهادف
�إىل معرفة العالقة بني ال�صالبة النف�سية والتوافق
املهني لدى الأكادمييني باجلامعات الفل�سطينية.
 .2قد تكون هذه الدرا�سة �إ�ضافة للأطر النظرية
والدرا�سات ال�سابقة يف الأدب ال�سيكولوجي.
 .3تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أهمية الفئة امل�ستهدفة،
وهي الأكادمييون العاملون يف اجلامعات الفل�سطينية
يف قطاع غزة.
 .4تكمن �أهمية الدرا�سة يف تعر�ض قطاع غزة
للكثري من الظروف ال�ضاغطة وبالتايل احلاجة
امللحة لل�صالبة النف�سية لكي ي�ستطيع القاطنون فيه
مواجهة هذه ال�ضغوط بفاعلية.
 .5قد تفيد هذه الدرا�سة الباحثني املخت�صني يف �إعداد
برامج لرفع م�ستوى ال�صالبة النف�سية والتوافق
املهني.
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م�صطلحات الدرا�سة
ال�صالبة النف�سية:
هى جمموعة متكاملة من اخل�صال ال�شخ�صية
ذات الطبيعة النف�سية واالجتماعية ،وهى خ�صال
تت�ضمن (االلتزام ،والتحدي ،والتحكم) ،كما يراها
الفرد كخ�صال مهمة يف الت�صدي للمواقف ال�صعبة
وال�ضاغطة والتعامل معها بنجاح (حممد.)2002 :
ويعرف الباحثان ال�صالبة النف�سية �إجرائي ًا بالدرجة
التي يح�صل عليها �أفراد العينة على مقيا�س ال�صالبة
النف�سية مو�ضع الدرا�سة .
التوافق املهني:
عملية م�ستمرة يقوم بها الفرد من �أجل حتقيق
التكيف واالن�سجام بينه وبني املهنة �أو الوظيفة التي
ي�ؤديها ،وبينه وبني بيئة العمل (هيجان :2004:
.)97ويعرف الباحثان التوافق املهني �إجرائي ًا
بالدرجة التي ح�صل عليها �أفراد العينة على مقيا�س
التوافق املهني مو�ضع الدرا�سة.

حدود وحمددات الدرا�سة
املو�ضوع ال�صالبة النف�سية وعالقتها بالتوافقاملهني لدى الأكادمييني العاملني يف اجلامعات
الفل�سطينية بقطاع غزة.
املنهج املتبع الو�صفي التحليلي.العينة قام الباحثان باختيار العينة بالطريقةالطبقية تكونت من ( )200موظف من االكادمييني
يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة.
احلد املكاين� :شمل (جامعة الأق�صى ،اجلامعةالإ�سالمية ،جامعة الأزهر ،جامعة القد�س املفتوحة)
يف قطاع غزة .
 احلد الزماين  :مت تطبيق الدرا�سة خالل العامالدرا�سي 2009-2010م.
�أداتا الدرا�سة عبارة عن مقيا�س ال�صالبة النف�سية،ومقيا�س التوافق املهني من �إعداد الباحثني.
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التحليالت الإح�صائية امل�ستخدمة عبارة عن الن�سباملئوية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت).

الدرا�سات ال�سابقة
بعد عمل م�سح �شامل للدرا�سات ال�سابقة مل يجد
الباحثان �أية درا�سة تربط بني متغريات الدرا�سة
احلالية� ،سواء عربية �أم �أجنبية ،وذلك يف حدود علم
الباحثني ،ولذا �سوف يتناول الباحثان الدرا�سات
التي تناولت عن قرب متغريات الدرا�سة احلالية مع
متغريات �أخرى.
 درا�سة الكندي ()2010هدفت ملعرفة �آراء طلبةجامعة الكويت حول دور �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف تطوير اجلانب الأكادميي للطالب من خالل
اهتمامهم ب�إر�شادهم يف �أثناء قيامهم بدورهم يف
العملية التدري�سية،وا�ستخدمت �أداة الدرا�سة عبارة
عن ا�ستبانة حتدد مدى اهتمام ع�ضو هيئة التدري�س
بتوجيه الطالب �أكادميي ًا ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )434طالبا وطالبة من جامعة الكويت ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود االهتمامات من قبل �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية بتطوير الأداء الأكادميي للطلبة من
خالل ت�شجيعهم با�ست�شاراتهم يف املجال الأكادميي
وتوجيههم يف �أداء واجبات املقرر و�أن�شطته ،وتقدمي
التغذية الراجعة حولها ،وتقدمي الن�صائح لتجنب
الر�سوب يف املقرر الدرا�سي ،وبينت وجود اهتمامات
بتوجيه الطلبة و�إر�شادهم يف اختيار الكليات
والتخ�ص�صات العلمية التي تتنا�سب مع قدراتهم
ومهاراتهم والوظيفة املهنية التي يرغبون بها
م�ستقب ًال كما بينت درا�سة القريوتي( )2010درجة
الر�ضا الوظيفي لدى موظفي الإدارة العامة يف دولة
الكويت،والعالقة بني العوامل الداخلية واخلارجية
امل�ؤثرة يف الر�ضا الوظيفي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )528موظف ًا يعملون يف �أربع وزارات ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �أن هناك درجة عالية من الر�ضا
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الوظيفي لدى املوظفني ،و�أن الر�ضا عن العوامل
الداخلية �أكرث منه عن العوامل اخلارجية ،و�أ�شارت
�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني درجة ر�ضا
املوظفني وكل من جهة العمل وامل�ؤهالت العلمية
،واخلربة ،واجلن�س ،وعدم وجود فروق يف درجة
الر�ضا الوظيفي تعزى ملتغري العمر .وبينت درا�سة
فاندن بو�س(  Vanden Bos(2010العالقة ما
بني ال�صالبة النف�سية ومتغريات ال�ضغوط والدعم
االجتماعي ،والأدوار لدى جمموعة من العاملني
بامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وا�ستخدم مقيا�س ال�صالبة
النف�سية،وال�ضغط النف�سي ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن العاملني ذوى الذات الإيجابية يتمتعون
ب�صالبة نف�سية حتميهم من الإجهاد النف�سي ،و�أن
العاملني ذوي الذات ال�سالبة لديهم �سمات �شخ�صية
ت�ؤدي بهم �إىل تفاقم �آثار الإجهاد النف�سي لديهم،و�أن
العاملني �أ�صحاب ال�صالبة النف�سية ظهر لديهم
�أداء اجتماعي مميز عن الآخرين ،و�أ�شارت درا�سة
�أبو غايل ،وب�سي�سو ( )2009التي هدفت �إىل معرفة
العالقة بني التوافق املهني و�أ�ساليب �إدارة ال�رصاع
لدى مديري املدار�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )120مديرا ومديرة ،و�أظهرت النتائج م�ستوى
مرتفع ًا للتوافق املهني لدى مديري املدار�س .كما
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
مرتفعي ومنخف�ضي التوافق املهني يف ا�ستخدام
كل من �أ�سلوب التعاون والت�سوية ل�صالح مرتفعي
التوافق املهني .كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا بني مديري املدار�س يف م�ستوي
التوافق املهني تعزى ملتغري اجلن�س ،وبينت درا�سة
دومي�س (Dumais (2009حتليل منحي النمو
على التطلعات املهنية الذاتية لل�شباب ،وتكونت عينة
الدرا�سة من (� )414شاب ًا ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن هناك عالقة �إيجابية بني التطلع للإجناز
والتوافق املهني ،وكما �أظهرت �أن العاملني الذين
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ا�ستخدموا ا�سرتاتيجية مالئمة يف العمل �أظهروا �أكرث
قدرة على التوافق املهني.و�أ�شارت درا�سة بريتونتل
و�آخرين (�)et.al Bartoneetal2009إىل معرفة
ت�أثري ال�صالبة النف�سية لدى العاملني بالأكادميية
الع�سكرية الأمريكية،ومت ا�ستخدام �أداة الدرا�سة
عبارة عن تقييمات امل�رشفني عليهم ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن ال�صالبة النف�سية تزيد من ن�سبة احلالة
االنب�ساطية لديهم،وبينت �أن �أداء قدراتهم العقلية
تزداد ب�شكل كبري ،و�أ�شارت �أن ال�صالبة النف�سية
تزيد من ن�سبة التكيف االجتماعي ،وت�ؤثر على
ال�سمات ال�شخ�صية القيادية بالإيجاب,بينت درا�سة
را�ضي ( )2008ال�صالبة النف�سية لدى �أمهات �شهداء
انتفا�ضة الأق�صى وعالقتها ببع�ض املتغريات،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )361من �أمهات �شهداء
انتفا�ضة الأق�صى .و�أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني م�ستوى ال�صالبة النف�سية
وكل من االلتزام الديني وامل�ساندة االجتماعية.
كما �أ�شارت النتائج عدم وجود فروق يف ال�صالبة
النف�سية تعزى ملتغريي امل�ستوى التعليمي والعمر،
و�أ�شارت درا�سة امل�شعان(� )2007إىل معرفة ال�صالبة
النف�سية لدى العاملني يف القطاع احلكومي ،و�أجريت
الدرا�سة على عينة قوامها ( )290موظفا وموظفة يف
خمتلف القطاعات احلكومية الكويتية ،وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل متتع العاملني بالقطاع احلكومي
الكويتي مب�ستوى متميز من "ال�صالبة النف�سية"
كمردود �إيجابي للأمن الوظيفي واالجتماعي
والنف�سي وت�شابه الظروف التي يعمل بها املوظفون،
و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور ،والإناث يف متغريات ال�صالبة
النف�سية ،و�أو�ضحت النتائج �أن ال�صالبة النف�سية
تعد من حمددات ال�شخ�صية املهمة التي يجب على
القطاعات �أن تعمل على تنمية الوعي بها ،و�أنه يجب
الرتكيز على الإيجابيات وتنمية ال�صحة النف�سية لدى
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العاملني يف القطاع احلكومي" ،وبينت درا�سة �أبو
ندى (� )2007إىل معرفة ال�صالبة النف�سية وعالقتها
ب�ضغوط احلياة لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )549من طلبة اجلامعة،
و�أظهرت النتائج ارتفاع م�ستوى ال�صالبة النف�سية
لدى طلبة اجلامعة ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة
دالة �إح�صائيا بني ال�صالبة النف�سية وال�ضغوط
النف�سية لدى �أفراد العينة .كما بينت النتائج عدم
وجود عالقة بني بعد االلتزام وبعدي �ضغوط
الرواتب و�ضغوط القيم االجتماعية والدرجه الكلية
لل�ضغوط .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائيا بني مرتفعي ال�صالبة ومنخف�ضي ال�صالبة
يف درجاتهم على �ضغوط احلياة ل�صالح مرتفعي
ال�صالبة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق يف
ال�صالبة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س ،و�أو�ضحت
درا�سة دخان (� )2006إىل معرفة ال�ضغوط النف�سية
لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية وعالقتها بال�صالبة
النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )541من
طلبة اجلامعة،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معدل
ال�صالبة النف�سية لدى �أفراد العينة ()77.33%
كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني
ال�ضغوط النف�سية وال�صالبة النف�سية.
و�أو�ضحت درا�سة احلليبي (� )2004إىل معرفة
االجتاهات الرتبوية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكليات
املعلمني وعالقتها بالتوافق املهني و�أجريت الدرا�سة
على عينة قوامها( )187ع�ضو ًا تدري�سي ًا من كليات
املعلمني يف "اململكة العربية ال�سعودية" ،و�أ�سفرت
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف الأق�سام
الرتبوية والأق�سام العلمية ،يف كل من درجات مقيا�س
االجتاهات الرتبوية ،ودرجات مقيا�س التوافق املهني
،ل�صالح الأق�سام الرتبوية ،وك�شفت الدرا�سة وجود
عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا ،بني كل من درجات
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مقيا�س التوافق املهني ،ودرجات االجتاهات الرتبوية
على عينة الدرا�سة ،وبينت درا�سة �سالمة()2003
العالقة بني م�ستوى االنتماء املهني والر�ضا
الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الفل�سطينية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )302ع�ضو
هيئة تدري�س ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط
موجبة دالة �إح�صائي ًا بني الر�ضا الوظيفي واالنتماء
املهني لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س  .كما بينت النتائج
عدم وجود فروق يف الر�ضا الوظيفي تبع ًا ملتغري
اجلن�س  ،و�أو�ضحت درا�سة البها�ص (:)2002العالقة
بني الإنهاك النف�سي ،وال�صالبة النف�سية لدى معلمي
ومعلمات الرتبية اخلا�صة ،و�أجريت الدرا�سة على
عينة قوامها ()144معلما ومعلمة ،و�أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية �سالبة دالة بني �أبعاد الإنهاك
النف�سي و�أبعاد ال�صالبة النف�سية لدى �أفراد العينة
كما بينت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
ال�صالبة النف�سية بني الذكور والإناث ل�صالح
الذكور ،و�أ�شارت درا�سة �أوراتا ()Orata1999
�إىل التعرف على م�شكالت �أع�ضاء هيئـة التدريـ�س
يف تدري�س املقررات الرتبويـة بجامعة �أوهــايو
وارتباطها بالتوافق املهني لديهم ،وقد مت التو�صل
�إىل نتائج تفيد ب�أن �أكرث امل�شكالت التي تواجه ع�ضو
هيئة التدري�س؛ هي �أن بع�ض املجموعات الطالبية
تكون ب�أعداد كبرية �إىل حد ما ،مما يرهق ع�ضو هيئة
التدري�س ،ويقلل فر�ص التدري�س الفعال للمقرر ،كما
يواجه �أي�ضا �صعوبة تقومي الطالب يف بع�ض املقررات
الدرا�سية ،كما يرى �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن هناك
بع�ض املقررات الدرا�سية التي يفر�ض تدري�سها على
الطالب ب�رصف النظر عن ميولهم واهتماماتهم ،مما
ي�شكل �صعوبة يف تقبل الطالب ملحتوى املقرر ،وهو
�أمر ال يحقق التفاعل الالزم له .و�أخريا �أو�ضحت
الدرا�سة �أن �ضعف امل�ستوى العلمي ،وخلفية �إعداد
الطالب يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي ،ال ت�ساعد
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�أع�ضاء هيئة التدري�س على تنمية طرق التفكري
الإبداعي لدى الطالب �أو �إك�سابهم مهارة ا�ستخدام
التقنيات احلديثة لينعك�س ذلك على م�ستوى �أدائهم
التعليمي بعد التخرج  ،و�أ�شارت درا�سة Gerson
جري�سون (� )1998إىل معرفة العالقة بني ال�صالبة
النف�سية ومهارات املواجهة وال�ضغوط لدى طلبة
الدرا�سات العليا ،و�أجريت الدرا�سة على عينة مكونة
من ( )101من طلبة الدرا�سات العليا ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة اىل �أن الطلبة الذين ح�صلوا على درجات
�صالبة مرتفعة كانوا ي�ستخدمون مهارات مواجهة
�إيجابية و�أكرث فاعلية من الذين ح�صلوا على درجات
�صالبة منخف�ضة ،كما �أ�شارت النتائج لوجود عالقة
�سالبة دالة بني ال�صالبة النف�سية وال�ضغوط
النف�سية ،وبينت درا�سة حكيم (� )1995إىل التعرف
على احلوافز املهنية والر�ضا الوظيفي لأع�ضاء
هيئة التدري�س بكليات املعلمني .وتكونت العينة من
( )605من �أع�ضاء هيئة التدري�س.و�أظهرت النتائج
عدم وجود فروق يف الر�ضا الوظيفي بني �أفراد
العينة تبعا ملتغريات (العمر ,والت�أهيل الرتبوي )
كما بينت النتائج وجود فروق يف الر�ضا الوظيفي
بني �أفراد العينة طبقـ ًا للدرجة العلمية و�سنوات
اخلربة ،و�أظهرت درا�سة حممد (� )1994إىل معرفة
امل�شكالت التي تواجه ع�ضو هيئة التدري�س وعالقتها
بالتوافق املهني يف بع�ض كليات جامعة الإ�سكندرية،
على عينة ع�شوائية ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود
عدد من امل�شكالت مثل :العبء التدري�سي ،ووجود
�أعداد كبرية من الطالب مما ال ي�ساعد على االبتكار
والتجديد ،كما برزت م�شكلة عدم توافر الأجهزة
واملعامل الالزمة للبحث العلمي ،وعدم وجود غرفة
خا�صة لكل ع�ضو هيئة تدري�س ،وعدم وجود جملة
علمية خمت�صة لن�رش الأبحاث العلمية ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل معاناة �أفراد العينة من امل�شكالت الإدارية
ك�سوء الأ�ساليب الإدارية املتبعة فى اجلامعة،والتي
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تعيق �إجناز معامالت �أع�ضاء هيئة التدري�س الإدارية،
كما �أ�شارت النتائج �إىل معاناة �أفراد العينة من
بع�ض امل�شكالت االجتماعية والثقافية ،وكان �أبرزها
م�شكلة انخفا�ض املرتبات ،وعدم تقدمي مكاف�آت
مالية منا�سبة عند القيام باملهام العلمية� ،أو نظري
القيام ب�أعمال �إ�ضافية ،و�أو�ضحت درا�سة ن�رص
الدين (� )1992إىل �أن درا�سة العوامل التي ت�سهم
يف الر�ضا الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات ال�سعودية.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )222ع�ضو ًا مت اختيارهم طبقي ًا.و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى الر�ضا لأع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات مو�ضع الدرا�سة يعترب متو�سط ًا و�أن
�إجراءات الرتقية واملرتب وعنا�رص التعوي�ض املادي
وامل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
كانت عوامل منخف�ضة الر�ضا.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة
من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات والبحوث التي
�أجريت يف هذا املو�ضوع ميكن ا�ستخال�ص الآتي:
 �أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات �إىل وجود جمموعةمن االجتاهات الرتبوية لدى ع�ضو هيئة التدري�س يف
جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ت�ؤدي �إىل عدم
التوافق املهني لدى فئة من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 �أ�شارت الدرا�سات �أن معاناة ع�ضو هيئة التدري�سمن بع�ض امل�شكالت ي�ؤثر �سلبا على م�ستوى �أدائه
الوظيفي  ،وبالتايل على توافقه املهني.
 اتفقت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة (�أبوندى )2007 :مع الدرا�سة احلالية يف عدم وجود
فروق يف ال�صالبة النف�سية تعود ملتغري النوع
االجتماعى،واختلفت مع نتائج درا�سة (البها�ص:
 )2002التى �أ�شارت �إىل وجود فروق يف ال�صالبة
النف�سية ل�صالح الذكور.
 اتفقت نتائج الدرا�سات ال�سابقة مع نتائج الدرا�سةاحلالية فى وجود فروق يف التوافق املهني لدى
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�أع�ضاء هيئة التدري�س فى الكليات الإن�سانية باملقارنة
بالكليات العلمية.
 ومتتاز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة فىتناولها لل�صالبة النف�سية وعالقتها بالتوافق املهني
لدى الأكادمييني الفل�سطينيني.

�إجراءات الدرا�سة

_ منهج الدرا�سة:اتبع الباحثان فى الدرا�سة
احلالية املنهج الو�صفي التحليلي ،ملالءمته ملو�ضوع
و�أهداف الدرا�سة ،حيث يتناول درا�سة �أحداث
وظواهر وممار�سات قائمة موجودة متاحة للدرا�سة
والقيا�س.
_ عينة الدرا�سة :قام الباحثان باختيار العينة
بالطريقة الطبقية تكونت من ( )200موظف من
الأكادمييني فى اجلامعات الفل�سطينية فى قطاع
غزة (جامعة الأق�صى ،اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة
الأزهر ،جامعة القد�س املفتوحة) واجلدول رقم ()1
يو�ضح خ�صائ�ص عينة الدرا�سة

�أدوات الدرا�سة

اعتمدت الدرا�سة احلالية على املقيا�سني التاليني:
 .1مقيا�س ال�صالبة النف�سية (�إعداد :الباحثني)
 .2مقيا�س التوافق املهني (�إعداد :الباحثني)

 -مقيا�س ال�صالبة النف�سية

قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س ال�صالبة النف�سية
،ويتكون املقيا�س من ( )30فقرة موزعة على ثالثة
�أبعاد هي:
.1االلتزام  10 ( :فقرات) .
 .2التحكم 10 ( :فقرات).
 .3التحدي 10 ( :فقرات).
�أوال/التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
للمقيا�س:
 �صدق املقيا�س :مت التحقق من �صدق املقيا�سبالطرق الآتية
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يبني توزيع �أفراد العينة ح�سب متغريات النوع االجتماعى،اجلامعة ،امل�ؤهل الأكادميي،نوع الكلية
النوع
اجلامعة
امل�ؤهل الأكادميي
نوع الكلية

�أنثى
44
الإ�سالمية
54
�أ�ستاذ م�ساعد
74
علمية
60

ذكر
156
الأق�صى
63
ماج�ستري
84
�إن�سانية
140

�صدق املحتوى با�ستخدام املحكمني
مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على ( )8من
�أ�ساتذة علم النف�س وال�صحة النف�سية واملتخ�ص�صني
يف جامعات قطاع غزة ،وذلك لتعديل ما يرونه
منا�سبا ً على بنود املقيا�س� ،إما باحلذف �أو الإ�ضافة
�أو التعديل ،وقد كانت ن�سبة موافقة املحكمني على
فقرات املقيا�سني ال تقل عن ( )85%مما يعني �أن
املقيا�س �صالح للتطبيق على عينة الدرا�سة.

ال�صدق البنائي (�صدق االت�ساق الداخلي)

حيث مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية عددها
( )32فرد ًا ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط لكل فقرة
باملجال الذي تنتمي �إليه ،وكذلك معامالت االرتباط
بني كل فقرة وبني املقيا�س ككل  ،كما يف اجلداول يف
ملحق رقم (:)1
يتبني من اجلداول �أن جميع العبارات كانت دالة
�إح�صائية عند م�ستوي  0.05 ، 0.01وهذا ي�شري

االزهر
52
�أ�ستاذ م�شارك
28

القد�س املفتوحة
31
�أ�ستاذ دكتور
14

املجموع
200
200
200
200

اىل متتع العبارات بدرجة مرتفعة من ال�صدق  .و�أنه
توجد ارتباطات دالة �إح�صائية بني درجة كل بعد
من �أبعاد مقيا�س ال�صالبة النف�سية والدرجة الكلية
للمقيا�س عند م�ستوى الداللة ي�ساوي  ،50.0وبذلك
يكون الباحثان قد حتققا من �أن املقيا�س يت�سم بدرجة
عالية من ال�صدق.
ثاني ًا_ ت�صحيح املقيا�س :ي�ستجيب املفحو�ص على
كل فقرة ح�سب �سلم ليكارت الرباعي الذي يتكون
من البدائل (:مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض ،منخف�ض
جد ًا) ،ويقابلها على التوايل الدرجات(2- - 3 - 4
 ،)1حيث �أن هناك ( )22فقرة �إيجابية ،و( )8فقرات
�سلبية حيث مت عك�س الدرجات لتكون(مرتفع ،
متو�سط  ،منخف�ض ،منخف�ض جد ًا) ،ويقابلها على
التوايل الدرجات ( ،)4- 3- 2- 1وترتاوح الدرجة
على املقيا�س بني ( )120 – 30درجة ،وعليه تكون
�أعلى درجة على املقيا�س ( )120درجة و�أدنى درجة
هي (.)30

جدول رقم ()2

تبي �أبعاد مقيا�س ال�صالبة النف�سية
م�صفوفة ارتباطيه نَ
البيان
جمال االلتزام
جمال التحكم
جمال التحدي
املجال الكلي
** دالة عند م�ستوى داللة 0.01

جمال التحكم

جمال االلتزام
*0.367
*0.426
**0.618
**0.746
**0.827
* دالة عند م�ستوى داللة 0.05

جمال التحدي
**0.829
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ت�صحيح املقيا�س
ي�ستجيب املفحو�ص على كل عبارة ح�سب �سلم رباعي
يتكون من البدائل التالية(غالب ًا � -أحيان ًا  -نادر ًا)
وقد �أعطيت لهذا ال�سلم الدرجات التالية على الرتتيب
( )1- 2 - 3يف حال �أن تكون العبارات موجبة
والعك�س يف حال �أن تكون العبارات �سالبة ،والدرجة
املرتفعة علي املقيا�س تدل على ال�صالبة النف�سية
املرتفعة والعك�س �صحيح ،ومن ثم �إعطاء التقديرات
ح�سب الن�سب املئوية ملجموع درجات املفحو�ص على
عبارات املقيا�س ،وثم احت�ساب الن�سبة املئوية كالتايل:
درجة املفحو�ص على املقيا�س ÷ املجموع الكلي
لعبارات املقيا�س ×  ،100وجاءت التقديرات كما
يلي:
�صالبة نف�سية منخفظة� :إذا ح�صل املفحو�ص على 50%ف�أقل ،ودرجات هذا امل�ستوى تكون من 60
درجة ف�أقل.
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�صالبة نف�سية متو�سطة� :إذا ح�صل املفحو�ص على ،% 67- 51%وتقع درجات هذا امل�ستوى بني 61
–  80درجة.
�صالبة نف�سية مرتفعة� :إذا ح�صل املفحو�ص على ،% 83 - 68%وتقع درجات هذا امل�ستوى بني
 81-100درجة.
�صالبة نف�سية مرتفعة جدا ً � :إذا ح�صل املفحو�صعلي  ،100% - 84%وتقع درجات هذا امل�ستوي
بني  120 /101درجة.

ثبات املقيا�س
للت�أكد من ثبات املقيا�س قام الباحثان با�ستخدام
الطرق التالية:
 .1طريقة التجزئة الن�صفية :وذلك عن طريق ح�ساب
معامل االرتباط بني نتائج الأ�سئلة الفردية والأ�سئلة
الزوجية ،وح�صل على معامالت الثبات التي
يو�ضحها اجلدول رقم (.)6

جدول رقم ()3
يبني معامل ثبات مقيا�س ال�صالبة النف�سية
م�ستوى الداللة

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد
عدد الفقرات
املجال
م
التعديل
التعديل
0.01
0.7157
0.5573
10
جمال االلتزام
1
0.01
0.7286
0.5730
10
جمال التحكم
2
0.01
0.5342
0.3645
10
جمال التحدي
3
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية جميعها كانت مرتفعة ،و�أن معامل الثبات الكلي كان ()0.7959
مما يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
جدول رقم ()4
يبني معامالت ثبات �ألفا كرونباخ لكل بعد من �أبعاد مقيا�س ال�صالبة النف�سية
املجال
م
جمال االلتزام
1
جمال التحكم
2
جمال التحدي
3
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ جميعها كانت مرتفعة.

معامل ثبات �ألفا كرنوباخ
0.7741
0.7335
0.4506
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مقيا�س التوافق املهني
قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س التوافق املهني بعد
اطالعهما ومراجعتهما لبع�ض الأدبيات واملقايي�س يف
هذا املجال ،ويتكون املقيا�س من ( )32فقرة موزعة
على �أربعة �أبعاد هي:
 .1الر�ضا الذاتي 8 ( :فقرات).
 .2االتزان االنفعايل 8 ( :فقرات).
 .3العالقات االجتماعية 8 ( :فقرات).
 .4النمو املهني 8 ( :فقرات).
�أوال .التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س:
_ �صدق املقيا�س :مت التحقق من �صدق املقيا�س
بالطرق الآتية

�صدق املحتوى با�ستخدام املحكمني

مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على ( )8من
�أ�ساتذة علم النف�س وال�صحة النف�سية واملتخ�ص�صني
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باملجال ،وذلك لتعديل ما يرونه منا�سبا ً على بنود
املقيا�س� ،إما باحلذف �أو الإ�ضافة �أو التعديل ،وقد
كانت ن�سبة موافقة املحكمني على فقرات املقيا�سني ال
تقل عن ( )85%مما يعني �أن املقيا�س �صالح للتطبيق
على عينة الدرا�سة.

ال�صدق البنائي (�صدق االت�ساق الداخلي)
حيث مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية عددها
( )32فرد ًا ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط لكل
فقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وكذلك معامالت
االرتباط بني كل فقرة وبني املقيا�س ككل  ،كما يف
اجلداول ملحق رقم (:)2حيث تبني من اجلداول �أن
جميع العبارات كانت دالة �إح�صائية عند م�ستوي
 0.05 ، 0.01وهذا ي�شري ايل متتع العبارات بدرجة
مرتفعة من ال�صدق .

جدول ()5
م�صفوفة ارتباطيه بني جماالت مقيا�س التوافق املهني
االتزان االنفعايل

الر�ضا الذاتي
البيان
الر�ضا الذاتي
**0.475
االتزان االنفعايل
**0.634
*0.353
العالقات االجتماعية
*0.706
*0.371
النمو املهني
**0.925
**0.462
املجال الكلي
* دالة عند م�ستوى داللة 0.05
** دالة عند م�ستوى داللة 0.01

ثاني ًا_ ت�صحيح املقيا�س
ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة ح�سب �سلم ليكارت
الرباعي الذى يتكون من البدائل( :مرتفع ،متو�سط،
منخف�ض ،منخف�ض جد ًا) ،ويقابلها على التوايل
الدرجات ( ،)4-3-2-1حيث �أن هناك ( )16فقرة
�إيجابية ،و( )16فقرة �سلبية حيث مت عك�س الدرجات
لتكون ( مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض ،منخف�ض جد ًا)،
ويقابلها على التوايل الدرجات (،)-4 3 - 2 - 1
وترتاوح الدرجة على املقيا�س بني () 128 – 32

العالقات االجتماعية

النمو املهني

**0.761
**0.763

**0.873

درجة ،وعليه تكون �أعلى درجة على املقيا�س ()128
درجة و�أدنى درجة هي (.)32
توافق مهني منخف�ض� :إذا ح�صل املفحو�صعلى  50%ف�أقل ،ودرجات هذا امل�ستوى تكون من
80درجة ف�أقل.
توافق مهني متو�سط� :إذا ح�صل املفحو�ص على ،69% - 51%وتقع درجات هذا امل�ستوى بني
 81-110درجة.
-توافق مهني مرتفع� :إذا ح�صل املفحو�ص على
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 ،85% - 70%وتقع درجات هذا امل�ستوى بني
 111-135درجة.
توافق مهني مرتفع جد ًا� :إذا ح�صل املفحو�صعلى ،100% - 86%وتقع درجات هذا امل�ستوى
بني  160 -136درجة.
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ثبات املقيا�س

للت�أكد من ثبات املقيا�س قام الباحثان با�ستخدام
الطرق التالية:
.1طريقة التجزئة الن�صفية :وذلك عن طريق ح�ساب
معامل االرتباط بني الأ�سئلة الفردية والأ�سئلة
الزوجية ،وح�صل على معامالت الثبات التي
يو�ضحها اجلدول التايل

جدول رقم ()6

يبني معامل ثبات مقيا�س التوافق املهني
م�ستوى الداللة

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد
عدد الفقرات
املجال
م
التعديل
التعديل
0.01
0.5295
0.3601
8
الر�ضا الذاتي
1
0.01
0.7604
0.6135
8
االتزان االنفعايل
2
0.01
0.4231
0.2638
8
العالقات االجتماعية
3
0.01
0.5427
0.3724
8
النمو املهني
4
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية جميعها كانت مرتفعة ،و�أن معامل الثبات الكلي كان ()0.5975
مما يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
جدول رقم ()7
يبني معامالت ثبات �ألفا كرونباخ لكل بعد من �أبعاد مقيا�س التوافق املهني
م
1
2
3
4
* دالة عند م�ستوى داللة 0.01

الأبعاد
الر�ضا الذاتي
االتزان االنفعايل
العالقات االجتماعية
النمو املهني

معامل ثبات �ألفا كرنوباخ
*0.4819
*0.7078
*0.6067
*0.5871

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ جميعها كانت مرتفعة.
ا�ستخرجا نتائج الدر�سة وتف�سريها وربطها بالأدبخطوات و�إجراءات الدرا�سة
ال�سيكولوجي .
مت حتديد عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية  ،وتكونتثم التو�صل �إىل تو�صيات الدرا�سة .من ( )200من الأكادمييني يف اجلامعات الفل�سطينية
مراجع تراث الدرا�سة احلالية .يف قطاع غزة.
تعريف م�صطلحات الدرا�سة .قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س ال�صالبة النف�سية،حتديد جماالت مقيا�س الإحباط لدى املراهقومقيا�س التوافق املهني ،كما قاما بالتحقق من
مو�ضع الدرا�سة ،وهى املجال النف�سي ،واملجال
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لهما.
االجتماعى ،واملجال االقت�صادى ،واملجال الأمني .
قام الباحثان بطبيق مقيا�س على عينة الدرا�سة .-عر�ض املقيا�س فى �صورته املبدئية على بع�ض
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�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف �أق�سام علم النف�س يف
اجلامعات الفل�سطينية بغزة .
وبنا ًء على ما �سبق من خطوات �أعد الباحث مقيا�سالإحباط عند املراهقني مو�ضع الدرا�سة ،وقد �شمل
على ( )80فقرة موزعة على �أربعة جماالت وهي
النف�سي،واالجتماعي ،واالقت�صادي ،والأمني .

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�إجابة ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على "ما م�ستوى
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان بح�ساب
التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري
والن�سب املئوية .وكانت النتائج كما يو�ضحها
اجلدول رقم ( ،)8يت�ضح من اجلدول �أن ا�ستجابة
�أفراد العينة من الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة
على جماالت مقيا�س ال�صالبة النف�سية قد جاءت فوق
املتو�سط .ويف�رس الباحثان هذه النتائج من خالل �أن
الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة يعي�شون يف حاله
من االطمئنان يف عملهم من حيث املردود املادي ،ذلك
�أنهم يتقا�ضون راتبهم �شهريا ً وبانتظام بخالف
الكثريين من الفئات الأخرى يف املجتمع الفل�سطيني
بقطاع غزة وهذا يجعلهم يف حالة من الإطمئنان
على م�ستقبلهم وم�ستقبل �أ�رسهم ويعطيهم القدرة
على مواجهة املواقف ال�ضاغطة التي يعي�شها �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.

13

وهذا يتفق مع درا�سة امل�شعان ( )2007التي �أ�شارت
�إىل متتع العاملني بالقطاع احلكومي مب�ستوى
متميز من ال�صالبة النف�سية كمردود �إيجابي للأمن
الوظيفي وت�شابة الظروف التي يعمل بها املوظفون.
ومما يعزز نتائج هذه الدرا�سة �أن املوظفني يف قطاع
غزة على م�ستوياتهم كافة وجماالت عملهم ومنهم
الأكادمييون العاملون يف جامعات قطاع غزة عا�شوا
فرتة ع�صيبة وطويلة بعد االنق�سام الذي حدث يف عام
 ،2006حيث عا�شوا م َّدة عامني مل يتقا�ضوا راتب ًا،
ومع ذلك كانت لديهم القوة وال�صالبة النف�سية
للتحمل وااللتزام ،فقد كانوا ي�ؤدون عملهم على
�أكمل وجه وكانوا ملتزمني بواجبات هذا العمل دون
تق�صري وبالتايل من املنطقي �أن ي�أتي جمال االلتزام
يف الرتتيب الأول بني جماالت ال�صالبة النف�سية.كما
يري الباحثان �أن متتع الأكادمييني بدرجة عالية من
الثقافة يجعلهم على قدر كبري من التحكم يف ظروفهم
احلياتية والتكيف معها لأن لديهم القدرة على حتدي
الظروف ال�صعبة خا�صة يف ظل علمهم و�إدراكهم
ب�أن كل ما يحدث �إمنا هو حماوالت من االحتالل
الإ�رسائيلي للنيل من عزميتهم ولبث التفرقة بني
�صفوف الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،من هنا كان
التحدي لهذه الظروف واملحاوالت النا�شئة من قبل
الإحتالل.ويف�رس الباحثان هذه النتيجة �إىل حجم
ال�ضغوط التي يواجهها الأكادمييون بحيث يزيد ذلك
من مكونات ال�صالبة النف�سية لديهم ملواجهة هذه
املواقف ال�ضاغطة.

جدول رقم ()8
يبني التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة على مقيا�س ال�صالبة النف�سية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
جمموع التكرارات
املجال
م
0.38
3.33
665
الإلتزام
.1
0.34
3.12
625
التحكم
.2
0.27
3.10
620
التحدي
.3
027.
3.10
620.37
املقيا�س ككل
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�إجابة ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على "ما م�ستوى التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان بح�ساب التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب املئوية،
وكانت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل
جدول رقم ()9
يبني التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة على مقيا�س التوافق املهني

م
.1
.2
.3
.4

املجال
الر�ضا الذاتي
الإتزان الإنفعايل
العالقات الإجتماعية
النمو املهني
املقيا�س ككل

جمموع التكرارات
674
702
649
668
668.78

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ا�ستجابة �أفراد العينة
من الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة على مقيا�س
التوافق املهني قد جاءت مرتفعة.
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ا�ستجابة معظم
�أفراد العينة من الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة
قد ح�سمت موقفها من التوافق املهني ،فوقعت هذه
اال�ستجابات حتت معيار "مرتفع" ومعيار"متو�سط"
وفق ًا للمعيار الذي تبنته الدرا�سة ،وهذا ي�شري �أن
االكادمييني يف جامعات قطاع غزة يتمتعون بدرجة
عالية من التوافق املهني.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجه ب�أن الأكادمييني
يتقبلون عملهم ويبدون تقب ًال ور�ض ًا عن املكانة
االقت�صادية وارتياحا عن العالقة ال�سائدة بينهم
وبني الطلبة .كما �أن املكانة االجتماعية للأكادمييني
متحققة مقارنة باملهن الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �أن ما
يتقا�ضاه الأكادمييون يظل مقبوال بالرغم من تعقد
احلياة وزيادة متطلباتها اليومية.
كما قد تعود هذه النتيجه لطبيعة العالقات الإن�سانية
بني الأكادمييني مع �إدارة اجلامعة والطلبة فهذه
العالقة �إذا كانت �إيجابية ،ف�إنها تنعك�س على �إحداث
توافقهم املهني ،و�إذا كانت العالقة �سلبية ف�إنها �سبب
يف �سوء توافقهم املهني.

املتو�سط احل�سابي
3.37
3.51
3.24
3.34
3.34

االنحراف املعياري
0.41
0.41
0.39
0.32
0.32

نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها الذي ين�ص على:
هل توجد عالقة بني ال�صالبة النف�سية والتوافق
املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة؟"
نالحظ من اجلدول رقم ( )10وجود عالقة ارتباط
طردية ذات داللة �إح�صائية بني جميع جماالت
مقيا�س ال�صالبة النف�سية والدرجة الكلية للمقيا�س،
وبني جميع جماالت مقايي�س التوافق املهني
والدرجة الكلية للمقيا�س با�ستثناء جمال "النمو
املهني" مع جمال "التحكم" حيث مل يت�ضح وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بينهما ،وهذا ي�شري �إىل �أنه
كلما ارتفعت درجة ال�صالبة النف�سية ارتفعت درجة
التوافق املهني ،وتتفق النتائج مع نتائج درا�سة
(جري�سون  )1998التى �أ�شارت �إىل وجود عالقة بني
ال�صالبة النف�سية و�أ�ساليب املوجه الفعالة يف احلياة.
وهذا يدلل على �أن مقومات ال�صالبة النف�سية ت�ساهم
ب�شكل فعال يف فهم املواقف وامل�شكالت التي تواجه
الأكادمييني وبالتايل زيادة القدرة على مواجهتها مبا
يعني ذلك الو�صول �إىل توافق مهني �إيجابي ،وقد
�أ�شارت (احلواجري� )53 :2004 :إىل �أن ال�صالبة
النف�سية تتمثل يف قدرة الأفراد على حتمل ال�ضغوط
النف�سية ومقاومتها ،و�أن الأفراد املتمتعني بدرجة
مرتفعة من ال�صالبةالنف�سية لديهم �سمات �شخ�صية
متتاز بقدرة عالية على االلتزام ،وي�ستمتعون بعملهم
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و�أنهم ميلكون ال�سيطرة على �أمور حياتهم والقدرة على جمابهة التحديات التي تواجههم
جدول ()10
يبني معامالت االرتباط بني جماالت مقيا�س ال�صالبة النف�سية والدرجة الكلية للمقيا�س مع جماالت مقيا�س التوافق املهني والدرجة
الكلية للمقيا�س
الدرجة الكلية
التحدي
التحكم
االلتزام
املجال
الرقم
ملقيا�س ال�صالبة
النف�سية
**0.273
**0.320
*0.153
**0.186
الر�ضا الذاتي
1
**0.519
**0.457
**0.330
**0.440
االتزان االنفعايل
2
**0.371
**0.289
*0.176
**0.400
العالقات االجتماعية
3
**0.344
**0.285
0.104
**0.410
النمو املهني
4
**0.485
**0.435
**0.244
**0.462
الدرجة الكلية ملقيا�س
التوافق املهني

نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها الذي ين�ص على
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغريات :النوع االجتماعي(ذكر� -أنثى)،
اجلامعة ،امل�ؤهل ،نوع الكلية؟
�أ.هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية فى مقيا�س
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغري :النوع االجتماعي(ذكر� -أنثى)؟
نالحظ من اجلدول رقم ( )11عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف جميع
املجاالت واملجال الكلي للمقيا�س،وتتفق النتائج مع
نتائج درا�سة (�أبو ندى  )2007التي �أ�شارت �إىل
عدم وجود فروق يف ال�صالبة النف�سية تعزى ملتغري
النوع االجتماعى ،وتختلف النتائج مع نتائج درا�سة
(البها�ص )2002 :التى �أ�شارت �إىل وجود فروق
يف ال�صالبة النف�سية بني الذكور والإناث ل�صالح
الذكور.ويعزو الباحثان هذه النتيجة ملا يتمتع به
اجلن�سان من ظروف مت�شابهة يف الكثري من مناحي
احلياة اليومية ،وخا�صة على ال�صعيد الأكادميي
حيث تتوفر لهم الفر�ص املت�ساوية يف احلياة
الأكادميية ،من خالل املواد التدري�سية ،وكذلك فيما

يتعلق بالنظام والقانون الأكادميي ،ويظهر ذلك من
خالل التعامل الأكادميي اليومي ،مع الطلبة ،وكذلك
�إدارة اجلامعات ،والتحكم من خالل املواقف التي
تتطلب من الأكادميي موا�صلة ر�سالته ،وحتديهم
للظروف ال�صعبة التي يعاين منها الأكادميي �أ�سوة
بباقي �رشائح املجتمع ،من خالل موا�صلة ر�سالتة
النبيلة يف عملية البناء الإن�ساين.
ب .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغري اجلامعة؟
نالحظ من اجلدول رقم ( )12عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني االكادمييني تبع ًا ملتغري اجلامعة
(الأق�صى ،الإ�سالمية ،الأزهر ،القد�س املفتوحة) يف
جميع املجاالت واملجال الكلي للمقيا�س.وهذه النتيجة
تدل على احلياة الأكادميية تكاد تكون �شبه موحدةفى
جامعات قطاع غزة ،وهذا ح�سب اعتقاد الباحثني ما
�أظهر عدم وجود فروق يف ال�صالبةالنف�سية لدى
الأكادمييني ،ولأن الأكادميي يجد نف�سه يف العمل
اجلامعي بغ�ض النظر عن اجلامعة التي يلتحق بها.
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جدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" ملجاالت مقيا�س ال�صالبة النف�سية تبع ًا ملتغري النوع االجتماعي
االنحراف
املتو�سط ()4
العدد
النوع
املجاالت
املعياري
0.37987
3.3455
156
ذكر
االلتزام
0.38969
3.2523
44
�أنثى
0.34866
3.1429
156
ذكر
التحكم
0.31168
3.0773
44
�أنثى
0.31531
2.8340
156
ذكر
التحدي
0.31545
2.9159
44
�أنثى
0.28039
3.1075
156
ذكر
الدرجة الكلية
للمقيا�س
0.25021
3.0818
44
�أنثى
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (1.98= )0.05
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (2.63= )0.01

قيمة ت

م�ستوى الداللة

1.409

غري دالة

1.202

غري دالة

-1.522

غري دالة

0.585

غري دالة

جدول رقم () 12
م�صدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط املربعات وقيمة "ف" وم�ستوى الداللة ملقيا�س ال�صالبة النف�سية تعزى
ملتغري اجلامعة
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
امل�صدر
املقيا�س
0.172
3
0.516
بني املجموعات
االلتزام
0.146
196
داخل املجموعات 28.679
199
29.195
املجموع
0.049
3
0.146
بني املجموعات
التحكم
0.117
196
داخل املجموعات 23.022
199
23.168
املجموع
0.076
3
0.228
بني املجموعات
التحدي
0.100
196
داخل املجموعات 19.691
199
19.919
املجموع
0.058
3
0.175
الدرجة الكلية بني املجموعات
للمقيا�س
0.075
196
داخل املجموعات 14.725
199
14.900
املجموع
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (2.63 = )0.05
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (3.85 = )0.01

قيمة ف
1.176

م�ستوى الداللة
غريدالة
�إح�صائياً

0.414

غريدالة
�إح�صائي ًا

0.756

غريدالة
�إح�صائي ًا

0.778

غريدالة
�إح�صائي ًا
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ج .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة تبع ًا
ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
جدول رقم () 13
م�صدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط املربعات وقيمة "ف" وم�ستوى الداللة ملقيا�س ال�صالبة النف�سية تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
امل�صدر
املقيا�س
0.886
3
2.658
بني املجموعات
االلتزام
0.135
196
داخل املجموعات 26.537
199
29.195
املجموع
0.012
3
0.036
بني املجموعات
التحكم
0.118
196
داخل املجموعات 23.131
199
23.168
املجموع
0.067
3
0.200
بني املجموعات
التحدي
0.101
196
داخل املجموعات 19.719
199
19.919
املجموع
0.157
3
0.471
الدرجة الكلية بني املجموعات
للمقيا�س
0.074
196
داخل املجموعات 14.429
199
14.900
املجموع
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (2.63 = )0.05
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (3.85 = )0.01

قيمة ف
6.543

م�ستوى الداللة
دالة عند 0.01

0.102

غريدالة
�إح�صائي ًا

0.663

غريدالة
�إح�صائي ًا

2.134

غريدالة
�إح�صائي ًا

نالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأكادمييني تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي يف جميع
املجاالت واملجال الكلي للمقيا�س با�ستثناء جمال االلتزام  ،وملعرفة اجتاه الفروق يف جمال االلتزام مت ا�ستخدام اختبار
�شيفيه البعدي كما يبني اجلدول التايل:
جدول رقم ()14
نتائج اختبار �شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اجتاه الفروق وداللتها يف جمال " االلتزام " تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
ا�ستاذ دكتور
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
ماج�ستري
امل�ؤهل
م= 3.514
م= 3.467
م= 3.379
م= 3.197
ماج�ستري
م= 3.197
*0.182
�أ�ستاذ م�ساعد
م= 3.379
0.088
*0.270
�أ�ستاذ م�شارك
م= 3.467
0.046
0.134
*0.316
ا�ستاذ دكتور
م= 3.514
* دالة عند م�ستوى داللة ()0.05
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نالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني امل�ؤهل العلمي (�أ�ستاذ م�ساعد)
وامل�ؤهل العلمي (ماج�ستري) وذلك ل�صالح امل�ؤهل
العلمي (�أ�ستاذ م�ساعد) و بني امل�ؤهل العلمي (�أ�ستاذ
م�شارك) وامل�ؤهل العلمي (ماج�ستري) وذلك ل�صالح
امل�ؤهل العلمي (�أ�ستاذ م�شارك) و بني امل�ؤهل العلمي
(�أ�ستاذ دكتور) وامل�ؤهل العلمي (ماج�ستري) وذلك
ل�صالح امل�ؤهل العلمي (�أ�ستاذ دكتور) وال يوجد
فروق ذات داللة بني فئات امل�ؤهالت العلمية الأخرى
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة
را�ضي ( )2008لوجود فروق يف ال�صالبة النف�سية
تعزي ملتغري امل�ستوى التعليمي ،وهذا ي�شري �إىل �أن
حملة امل�ؤهل العلمي ماج�ستري �أقل التزام ًا من باقي
فئات امل�ؤهالت العملية الأخرى ،وهذه النتيجة ت�شري
�إىل �أن االرتقاء بامل�ؤهل العلمي الذى يح�صل عليه
الأكادميي مينحه املزيد من اخلربة كم ًا ونوع ًا،
وي�ساهم ذلك يف ارتفاع م�ستوى ال�صالبة النف�سية،كما
�أن امل�ؤهل العلمي املرتفع يتيح للأكادميي التقدم
واحل�صول على املنا�صب الإدارية التي تتنا�سب مع
الدرجة العلمية التي ح�صل عليها ،كما يرى الباحثان
�أن �أ�صحاب الدرجة العلمية املرتفعة �أكرث ممار�سة
للبحث العلمي ،وهذا يزيد لديهم مهارة مواجهة
امل�شكالت ،وهذا ينعك�س �إيجاب ًا على ال�صالبة
النف�سية لديهم.وقد �أظهرت النتائج وجود فروق
فى بعد االلتزام ل�صالح ذوي امل�ؤهل العلمي املرتفع،
ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة تعود لقدرتهم على
�إدراك ما يحيط بهم من �أحداث ،وبالتايل ينعك�س
ذلك على طريقة مواجهتهم للأحداث واملواقف
التي حتيط بهم ،وقد �أ�شارت كوبا�سا �إىل �أن الأفراد
املتمتعني بدرجة مرتفعة من ال�صالبةالنف�سية لديهم
�سمات �شخ�صية متتاز بقدرة عالية على االلتزام،
وي�ستمتعون بعملهم و�أنهم ميلكون ال�سيطرة على
�أمور حياتهم والقدرة على جمابهة التحديات التي
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تواجههم .
د .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
ال�صالبة النف�سية لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغري :نوع الكلية (�إن�سانية -علمية)؟
نالحظ من اجلدول رقم ( )15عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الكليات الإن�سانية والكليات
العلمية يف جمال التحدي واملجال الكلي للمقيا�س فقط
وذلك ل�صالح الكليات الإن�سانية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة لطبيعة العمل الأكادميي
يف الكليات الإن�سانية التي ت�شمل الأق�سام الدرا�سية
التي تعتني ببناء الإن�سان ،وكذلك الأمثلة خالل
املحا�رضات الأكادميية تكون يف الغالب من الواقع
احلياتي للإن�سان ،وكذلك �إعدادهم ل�سوق العمل
�ضمن حاجات الإن�سان اليومية،ويرى الباحثان
�أن الأكادمييني العاملني بالكليات الإن�سانية يغلبون
ال�شق الأمين من الدماغ ،بينما يغلب الأكادمييون
يف الكليات العلمية ال�شق الأي�رسمن الدماغ ،وقد
�أ�شار البق�سماوي (� )2009إىل �أن ال�شخ�ص ذا النمط
الأي�رس ي�شعر بارتياح يف حفظ املفردات وقوانيني
الريا�ضيات � ،أما الدماغ الأمين فيحب فهم الأ�شياء
والأفكار فهم ًا ملمو�س ًا مادي ًا ،و�أن الدماغ الأمين
يعتمد على احلد�س �أو البديهة.
نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها الذي ين�ص على
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغريات :النوع االجتماعي(ذكر� -أنثى)،
اجلامعة ،امل�ؤهل ،ونوع الكلية؟
�أ .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغريات :النوع االجتماعي(ذكر� -أنثى)؟
نالحظ من اجلدول رقم ( )16عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الذكور واالناث يف جميع املجاالت
واملجال الكلي ملقيا�س التوافق املهني.
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جدول رقم ()15

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" ملجاالت مقيا�س ال�صالبة النف�سية تبع ًا ملتغري نوع الكلية
املجاالت

النوع

العدد

املتو�سط ()4

االلتزام

�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية

140
60
140
60
140
60
140
60

3.3479
3.2717
3.1571
3.0617
2.8793
2.7883
3.1281
3.0406

التحكم
التحدي
الدرجة الكلية
للمقيا�س

االنحراف
املعياري
0.38729
0.37057
0.34810
0.31735
0.32949
0.27561
0.28325
0.24100

قيمة ت

م�ستوى الداللة

1.314

غري دالة

1.893

غري دالة

2.013

دالة عند 0.05

2.230

دالة عند 0.05

قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (1.98= )0.05
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (2.63= )0.01
جدول رقم ()16
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" ملجاالت مقيا�س التوافق املهني تبع ًا ملتغري النوع االجتماعي
االنحراف
املتو�سط ()4
العدد
النوع
املجاالت
املعياري
0.36602
3.3550
156
ذكر
الر�ضا الذاتي
0.55542
3.4403
44
�أنثى
0.41955
3.5168
156
ذكر
االتزان االنفعايل
0.39473
3.4915
44
�أنثى
0.38570
3.2452
156
ذكر
العالقات
االجتماعية
0.43129
3.2557
44
�أنثى
0.43257
3.2171
156
ذكر
النمو املهني
0.45652
3.3352
44
�أنثى
0.30991
3.3335
156
ذكر
الدرجة الكلية
للمقيا�س
0.36607
3.3807
44
�أنثى
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (1.98= )0.05
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (2.63= )0.01
وهذا يتفق مع نتائج درا�سة العمري (1995م)

ودرا�سة املدهون ( )2005حيث �أ�شارتا �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي تعزى �إىل متغري اجلن�س .وهذا ي�شري �إىل
حالة التوافق املهني لدي الأكادمييني من اجلن�سني،
وخا�صة �أنهم يعي�شون الظروف املهنية نف�سها،وتتاح
لهم الفر�ص للنمو املهني بغ�ض النظر عن طبيعة

قيمة ت

م�ستوى الداللة

-1.206

غري دالة

0.371

غري دالة

-0.146

غري دالة

-1.533

غري دالة

-0.779

غري دالة

جن�سه ،وهذا يوجد حالة من الر�ضا الذاتي لديهم
،ويفتح لديهم املجال للتناف�س والإبداع يف املجال
الأكادميي ,خا�صة �أن النجاح يف العمل الأكادميي
يتطلب القدرة على التكيف مع بيئة العمل املادية
واالجتماعية ،و�إقامة عالقات �أكرث توافق ًا مما ي�شعره
ب�أهمية ذاته ،وال�سعي �إىل تطويرها �ضمن �إمكانياته،
وقدراته املتاحة ،وبذل �أق�صى جهوده للنجاح
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با�ستمرار.
ب .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع غزة تبع ًا
ملتغري اجلامعة؟
جدول رقم () 17
م�صدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط املربعات وقيمة "ف" وم�ستوى الداللة ملقيا�س التوافق املهني تعزى ملتغري
اجلامعة
م�ستوى الداللة
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف
امل�صدر
املقيا�س
دالة عند 0.05
3.024
0.506
3
1.517
الر�ضا الذاتي بني املجموعات
0.167
196
داخل املجموعات 32.764
199
34.281
املجموع
غريدالة
0.203
0.035
3
0.105
االتزان االنفعايل بني املجموعات
�إح�صائي ًا
0.173
196
داخل املجموعات 33.901
199
34.006
املجموع
غريدالة
0.706
0.111
3
0.332
بني املجموعات
العالقات
�إح�صائي ًا
0.157
196
االجتماعية داخل املجموعات 30.729
199
31.061
املجموع
غريدالة
0.471
0.092
3
0.275
بني املجموعات
النمو املهني
�إح�صائي ًا
0.195
196
داخل املجموعات 38.168
199
38.444
املجموع
غريدالة
0.121
0.013
3
0.038
الدرجة الكلية بني املجموعات
للمقيا�س
�إح�صائي ًا
0.106
196
داخل املجموعات 20.687
199
20.726
املجموع
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (2.63 = )0.05
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (3.85 = )0.01

نالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأكادمييني تبع ًا ملتغري اجلامعة (الأق�صى،
الإ�سالمية ،الأزهر ،القد�س املفتوحة) يف جميع املجاالت واملجال الكلي للمقيا�س با�ستثناء املجال الأول الر�ضا
الذاتي وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه البعدي كما فى اجلدول التايل:
جدول رقم ()18
نتائج اختبار �شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اجتاه الفروق وداللتها يف جمال " الر�ضا الذاتي " تعزى ملتغري اجلامعة
الأزهر
القد�س املفتوحة
الإ�سالمية
الأق�صى
اجلامعة
م= 3.399
م= 3.358
م= 3.245
م= 3.470
الأق�صى
م= 3.470
*-0.224
الإ�سالمية
م= 3.245
0.113
-0.111
القد�س املفتوحة
م= 3.358
0.040
0.153
-0.071
الأزهر
م= 3.399
* دالة عند م�ستوى داللة ()0.05
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نالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني اجلامعة (الإ�سالمية) وجامعة
(الأق�صى) وذلك ل�صالح جامعة (الأق�صى) وال
يوجد فروق ذات داللة بني اجلامعات الأخرى،وهذا
ي�شري �إىل �أن الأكادمييني يف جامعة الأق�صى �أكرث
�شعور ًا بالر�ضا الذاتي مقارنة مع نظرائهم يف
اجلامعة الإ�سالمية.ويعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل طبيعة العمل داخل جامعة الأق�صى ،حيث
تعترب هذه اجلامعة الوحيدة يف قطاع غزة التابعة
للإ�رشاف الكامل لوزارة الرتبية والتعليم العايل

الفل�سطيني (حكومية) ،وعليه تتميز هذه اجلامعة
عن غريها بقطاع غزة بتوفري الأمن الوظيفي
ملوظفيها الأكادمييني والإداريني ،من خالل الأمن
الوظيفي للموظفني احلكوميني ،والذين ي�ستفيدون
من الـت�أمني واالدخار بعد �سن التقاعد ،وبنا ًء على ما
�سبق يرى الباحثان �أن هذه النتيجة منطقية ل�صالح
جامعة الأق�صى.
ج .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟

نالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الأكادمييني تبع ًا ملتغري امل�ؤهل
العلمي يف جميع املجاالت واملجال الكلي ،واتفقت
نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة احلربي
( )1996التي �أ�شارت �إىل ارتفاع م�ستوى الر�ضا
لدى �أ�صحاب الدرجات العليا واملدة الأطول يف

اخلدمة،واختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج
درا�سة القريوتي ( )2010التي �أ�شارت لوجود فروق
يف الر�ضا الوظيفي تبع ًا للم�ؤهالت العلمية واخلربة.
وهذا ي�شري �إىل طبيعة العمل الأكادميي ،الذى ي�سعى
له جميع الأكادمييني من خالل �إتقان العمل ويظهر
ذلك من خالل ما يتمتع به الأكادميي من ر�ضا ملهنته،

جدول رقم () 19
م�صدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط املربعات وقيمة "ف" وم�ستوى الداللة ملقيا�س التوافق املهني تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي
م�ستوى الداللة
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف
امل�صدر
املقيا�س
غريدالة
1.263
0.217
3
0.650
الر�ضا الذاتي بني املجموعات
�إح�صائي ًا
0.172
196
داخل املجموعات 33.631
199
34.281
املجموع
غريدالة
1.068
0.182
3
0.547
االتزان االنفعايل بني املجموعات
�إح�صائي ًا
0.171
196
داخل املجموعات 33.459
199
34.006
املجموع
غريدالة
2.601
0.396
3
1.189
بني املجموعات
العالقات
�إح�صائي ًا
0.152
196
االجتماعية داخل املجموعات 29.872
199
31.061
املجموع
غريدالة
2.445
0.462
3
1.387
بني املجموعات
النمو املهني
�إح�صائي ًا
0.189
196
داخل املجموعات 37.057
199
38.444
املجموع
غريدالة
2.009
0.206
3
0.618
الدرجة الكلية بني املجموعات
للمقيا�س
�إح�صائي ًا
0.103
196
داخل املجموعات 20.107
199
20.726
املجموع
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (2.63 = )0.05
قيمة "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )196 ،3وعند م�ستوى داللة (3.85 = )0.01
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ومتيزه داخل املجتمع الذي يعي�ش فيه ،وكذلك �إتاحة
الفر�ص لهم لن�سج العالقات االجتماعية املميزة
من خالل املهنة ،وال�سعي الد�ؤوب جلميع فئات
الأكادمييني نحو النمو املهني ،ويظهر ذلك بو�ضوح
من خالل احل�صول على الدرجات العلمية العليا،
والإقدام املميز لهذه ال�رشيحة نحو �إعداد الأبحاث
العلمية ،التي ي�سعون من خاللها اىل و�ضع احللول
للم�شكالت التي تواجه املجتمع ،وكذلك امل�شاركة يف
امل�ؤمترات العلمية داخل الوطن وخارجه وهذا يتفق
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مع نتائج درا�سة ال�شيخ ( )2009التي �أ�شارت لعدم
وجود فروق يف التوافق املهني تبعا ملتغري امل�ؤهل
العلمي .وتختلف مع نتائج درا�سة حكيم ( ) 1995
التي ا�شارت لوجود فروق يف الر�ضا الوظيفي بني
�أفراد العينة طبق ًا للدرجة العلمية و�سنوات اخلربة.
د .هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مقيا�س
التوافق املهني لدى الأكادمييني يف جامعات قطاع
غزة تبع ًا ملتغري :نوع الكلية (�إن�سانية -علمية)؟

جدول رقم ()20
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" ملجاالت التوافق املهني تبع ًا ملتغري نوع الكلية
االنحراف
املتو�سط ()4
العدد
النوع
املجاالت
املعياري
0.38012
3.4125
140
�إن�سانية
الر�ضا الذاتي
0.47827
3.2833
60
علمية
0.38292
3.5545
140
�إن�سانية
االتزان االنفعايل
0.46492
3.4104
60
علمية
0.38906
3.2723
140
�إن�سانية
العالقات
االجتماعية
0.40618
3.1896
60
علمية
0.40616
3.2929
140
�إن�سانية
النمو املهني
0.49333
3.1271
60
علمية
0.30789
3.3830
140
�إن�سانية
الدرجة الكلية
للمقيا�س
0.34035
3.2526
60
علمية
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (1.98= )0.05
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )198وعند م�ستوى داللة (2.63= )0.01

نالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الكليات الإن�سانية والكليات العلمية
يف جمال االتزان االنفعايل ،ويف جمال النمو املهني
ويف املجال الكلي للمقيا�س وكانت النتيجة ل�صالح
الكليات الإن�سانية يف جميع هذه املجاالت،اتفقت نتائج
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (احلليبي)2004 :
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف التوافق املهني تبع ًا
ملتغري نوع الكلية ل�صالح الكليات الرتبوية مقارنة
بالكليات العلمية ،واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية
مع نتائج درا�سة احلربي ( )1996التي ا�شارت �إىل

قيمة ت

م�ستوى الداللة

1.856

غري دالة

2.112

دالة عند 0.05

1.337

غري دالة

2.291

دالة عند 0.05

2.554

دالة عند 0.05

ارتفاع م�ستوى االنتاجية تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل طبيعة العمل داخل
الكليات الإن�سانية ،وما مييزها عن الكليات العلمية
من حيث طبيعة الأق�سام العلمية التابعة لها ،وكذلك
طبيعة امل�ساقات التدري�سية التي تدر�س للطلبة،
والتي تدور يف م�ضمونها نحو الإعداد لبناء الإن�سان
القادر على ال�سعي لبناء املجتمع املعافى واملتطور،
وكذلك م�ساعدتهم على التعامل مع �ضغوط احلياة
اليومية ،وكيفية التغلب عليها ،و�أي�ض ًا ما يدور داخل
املحا�رضة من �رشح وطرح �أمثلة غالبا ما تكون من
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واقع حياة الطلبة ،وبناء على كل ما �سبق ي�صبح
الأكادميي يف الكليات الإن�سانية لديه القدرة املميزة
على التوافق املهني ،و�إتاحة فر�صة ن�سج العالقات
االجتماعية داخل اجلامعة وخارجها ،وي�سهل عليه
منوه املهني لأن متطلبات النمو املهني لدى الأكادميي
بالكليات الإن�سانية �أ�سهل و�أقل وقتا من الكليات
العلمية التي حتتاج للجهد والوقت لإجنازها.

التو�صيات

•توفر بعثات للتح�صيل العلمي العايل للكادر
الأكادميي.
•تطوير وا�ستغالل قواعد البيانات حول الأ�شخا�ص
امل�ؤهلني مهني ًا.
•ا�ستغالل الدافع الوطني لدفع الفل�سطينيني
امل�ؤهلني الذين يعملون باخلارج للعمل بامل�ؤ�س�سات
املحلية ل�سنة �أو �أكرث.
•تطوير �شبكات تكنولوجية للم�ؤهلني لت�سهيل
الو�صول �إليهم.
•القيام ب�إجراءات لتح�سني النظرة للمحا�رضين يف
اجلامعات الفل�سطينية.
•حت�سني ظروف العمل للمحا�رضين والعاملني
وت�شمل:
 الأجور والرواتب :حتديد حد �أدنى على الأقل. الرتقيات على �أ�س�س مهنية. تقليل الأعباء الأكادميية. التمكني من �إجراء الأبحاث. تطبيق �سنة التفرغ (.)Sabbatical توحيد بيئة حا�ضنة ت�شجع الإبداع واالبتكار.•حت�سني �أ�ساليب ومعايري االختيار للمحا�رضين:
 عدم �أخذ اخللفية الأكادميية فقط. تقليل ن�سبة غري املتفرغني عدا اجلامعة املفتوحةالتي تطلب هذا.
 تطوير �سيا�سات اعتمادية للدرا�سات التي يتماحل�صول عليها باالنت�ساب.

23

•تطوير م�ستمر للعاملني:
 تطوير خطة تطوير وتقييم لكل م�ؤ�س�سة �أكادميية. توفري خدمات م�ساعدة يف امل�ؤ�س�سات الأكادمييةلتمكني العاملني من التعليم الأف�ضل.
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مالحق الدرا�سة

ملحق رقم (.)1
ال�صدق البنائي (�صدق االت�ساق الداخلي) ملقيا�س ال�صالبة النف�سية :

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية ملجال االلتزام
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارة
ا�ستطيع حتقيق �أهدايف مهما كانت العقبات.
تكمن قيمة احلياة يف التزام الفرد باملبادئ.
ت�ضيع �أوقاتي يف �أن�شطة ال معنى لها.
�أعتقد �أن يل هدف ًا �أعي�ش من �أجله.
�أعتقد �أن لدي الدافعية للم�شاركة يف الأن�شطة املجتمعية.
�أبادر مل�ساعدة الآخرين حلل م�شاكلهم.
�أعتقد �أن البعد عن النا�س راحة.
�أهتم بالأحداث التي جتري حويل.
�أجد �صعوبة يف التكيف مع الأخرين .
�أ�شعر بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين.

م.الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01

م .ال�صدق
0.545
0.471
0.589
0.536
0.742
0.764
0.411
0.465
0.393
0.820

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية ملجال التحكم
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارة
�أتخذ قراراتي بنف�سي دون �إمالء خارجي.
�أعتقد �أن لدي القدرة على تنفيذ خططي امل�ستقبلية.
يعتمد جناح �أعمايل على جمهودي الذاتي.
�أعتقد �أن احلياة جمرد فر�ص.
�أعتقد �أن ما يحدث يل نتاج تخطيطي.
تلعب ال�صدفة دور ًا هام ًا يف حياتي.
�أ�ستطيع التحكم يف جمرى حياتي.
�أعتقد �أن �سوء احلظ يعود ل�سوء التخطيط.
�أعتقد �أن يل ت�أثري ًا قوي ًا على �أحداث حياتي.
�أخطط حلياتي وال �أتركها حتت رحمة ال�صدفة.

م .ال�صدق
0.530
0.764
0.713
0.392
0.665
0.366
0.549
0.650
0.665
0.704

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية ملجال التحدي
الرقم العبارة
�أعتقد �أن متعة احلياة تكمن يف املواجهة.
1
�أقتحم امل�شكالت لعالجها.
2
�أ�شعر �أن لدي حب ا�ستطالع ورغبة يف املعرفة.
3
�أعتقد �أن لدي القدرة على املوا�صلة حتى الو�صول �إىل احلل.
4
ت�ستنفر امل�شكالت قدرتي على التحدي.
5
�أ�شعر بالتهديد على حياتي من الظروف امل�ستقبلية.
6
�أ�شعر �أن لدي حب املفاخرة.
7
�أبادر ملواجهة امل�شكالت لأنني �أثق يف قدراتي.
8
�أ�ستمتع باحلياة الثابتة وال�ساكنة.
9
� 10أ�شعر باخلوف من مواجهة امل�شكالت قبل �أن حتدث.

م .ال�صدق
0.506
0.561
0.476
0.547
0.405
0.363
0.370
0.378
0.498
0.389

م.الداللة
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
م.الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
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ملحق رقم (.)2
ال�صدق البنائي (�صدق االت�ساق الداخلي) ملقيا�س التوافق املهني :

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية جمال الر�ضا الذاتي
العبارة
الرقم
�أف�ضل العمل الأكادميي على العمل الإداري.
1
�أ�شعر باملتعة يف عملي الأكادميي.
2
�أ�شعر باحليوية �أثناء �أدائي لعملي الأكادميي.
3
�ألتزم بواجبات عملي الأكادميي.
4
�أ�شعر برتابة عملي الأكادميي.
5
�أفكر يف البحث عن مهنة �أخرى غري عملي الأكادميي.
6
يعيق عملي الأكادميي و�صويل ملنا�صب جمتمعية عليا.
7
 8يحظى �أ�صحاب العمل احلر مبكانة �أف�ضل من الأكادمييني.

م .ال�صدق
0.609
0.663
0.382
0.669
0.363
0.449
0.371
0.529

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية جمال االتزان االنفعايل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

العبارة
�أ�شعر بالراحة �أثناء ممار�ستي لعملي الأكادميي.
مير الوقت ب�رسعة �أثناء �أدائي املحا�رضة.
ممار�ستي ملهنتي الأكادميية تزيد من ثقتي بنف�سي.
�أف�ضل �أ�سلوب احلوار واملناق�شة مع الطلبة.
تعيق الأنظمة الإدارية عملي الأكادميي.
�أ�شعر بالتوتر �أثناء �أدائي لعملي.
ينتابني امللل �أثناء املحا�رضة.
�أ�شعر بال�ضيق �أثناء توجهي للمحا�رضة.

م .ال�صدق
0.708
0.557
0.693
0.383
0.437
0.695
0.662
0.642

م.الداللة
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.05
0.05
0.01
م.الداللة
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01

جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية جمال العالقات االجتماعية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

العبارة
�أ�شارك الطلبة يف الأن�شطة الالمنهجية.
يتمتع املحا�رض مبكانة اجتماعية مرموقة.
�أقيم عالقات �إيجابية مع زمالئي.
تتيح مهنتي يل التعرف على �أ�شخا�ص مهمني.
�أ�شعر �أن مهنتي تقيد حريتي ال�شخ�صية.
�أحرج من م�شاركة الطالب يف منا�سباتهم االجتماعية.
�أجد �صعوبة يف التعرف على زميل جديد.
ت�ضايقني ا�ستف�سارات الطلبة.

م .ال�صدق
0.537
0.414
0.583
0.588
0.684
0.552
0.389
0.366

م.الداللة
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
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جدول يبني معامالت ال�صدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية جمال النمو املهني
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

العبارة
�أ�شارك يف الدورات التدريبية.
�أ�شعر ب�أهمية الإعداد امل�سبق للمحا�رضة.
�أ�ستفيد من التقييم الأكادميي للطلبة.
�أعالج نقاط ال�ضعف يف املقررات الدرا�سية.
ي�ضايقني �إعداد االمتحانات.
�أعتمد الطريقة التقليدية يف املحا�رضات.
يرتبط عملي الأكادميي بالراتب.
يرهقني تدري�س مقررات درا�سية متعددة.

م .ال�صدق
0.647
0.440
0.681
0.393
0.490
0.371
0.442
0.602

م.الداللة
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.05
0.05
0.01

ملحق رقم (.)3
املتو�سطات والإنحرافات املعيارية لفقرات مقيا�س ال�صالبة النف�سية :
جدول يبني التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب املئوية والرتتيب ال�ستجابات
�أفراد العينة على مقيا�س ال�صالبة النف�سية
م

الفقرة

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ا�ستطيع حتقيق �أهدايف مهما كانت العقبات.
تكمن قيمة احلياة يف التزام الفرد باملبادئ.
ت�ضيع �أوقاتي يف �أن�شطة ال معنى لها.
�أعتقد �أن يل هدف ًا �أعي�ش من �أجله.
�أعتقد �أن لدي الدافعية للم�شاركة يف الأن�شطة املجتمعية.
�أبادر مل�ساعدة الآخرين حلل م�شاكلهم.
�أعتقد �أن البعد عن النا�س راحة.
�أهتم بالأحداث التي جتري حويل.
�أجد �صعوبة يف التكيف مع الأخرين .
�أ�شعر بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين.
املجال ككل
�أتخذ قراراتي بنف�سي دون �إمالء خارجي.
�أعتقد �أن لدي القدرة على تنفيذ خططي امل�ستقبلية.
يعتمد جناح �أعمايل على جمهودي الذاتي.
�أعتقد �أن احلياة جمرد فر�ص.
�أعتقد �أن ما يحدث يل نتاج تخطيطي.
تلعب ال�صدفة دور ًا هام ًا يف حياتي.
�أ�ستطيع التحكم يف جمرى حياتي.
�أعتقد �أن �سوء احلظ يعود ل�سوء التخطيط.
�أعتقد �أن يل ت�أثري ًا قوي ًا على �أحداث حياتي.
�أخطط حلياتي وال �أتركها حتت رحمة ال�صدفة.

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

جمموع
اال�ستجابات
627
731
669
746
645
654
587
670
658
663
665.00
699
677
694
472
597
636
576
578
648
680

املتو�سط احل�سابي
3.14
3.66
3.35
3.73
3.22
3.27
2.93
3.35
3.29
3.31
3.3250
3.50
3.38
3.47
2.36
2.99
3.18
2.88
2.89
3.24
3.40

االنحراف
املعياري
0.623
0.606
0.713
0.518
0.733
0.768
0.863
0.663
0.793
0.684
0.3833
0.642
0.615
0.609
0.886
0.726
0.807
0.774
0.929
0.696
0.673
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.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

املجال ككل
�أعتقد �أن متعة احلياة تكمن يف املواجهة.
�أقتحم امل�شكالت لعالجها.
�أ�شعر �أن لدي حب ا�ستطالع ورغبة يف املعرفة.
�أعتقد �أن لدي القدرة على املوا�صلة حتى الو�صول �إىل احلل.
ت�ستنفر امل�شكالت قدرتي على التحدي.
�أ�شعر بالتهديد على حياتي من الظروف امل�ستقبلية.
�أ�شعر �أن لدي حب املفاخرة.
�أبادر ملواجهة امل�شكالت لأنني �أثق يف قدراتي.
�أ�ستمتع باحلياة الثابتة وال�ساكنة.
�أ�شعر باخلوف من مواجهة امل�شكالت قبل �أن حتدث.
املجال ككل
املقيا�س ككل

625.70
644
611
702
687
467
564
353
630
432
614
570.40
620.37
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3.1285
3.22
3.06
3.51
3.44
2.34
2.82
1.76
3.15
2.16
3.07
2.8520
3.1018

0.3410
0.745
0.771
0.657
0.662
0.931
0.939
0.951
0.707
1.039
0.916
0.3163
0.2736

ملحق رقم (.)4
املتو�سطات والإنحرافات املعيارية لفقرات مقيا�س التوافق املهني :
جدول يبني التكرارات واملتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب املئوية والرتتيب ال�ستجابات
�أفراد العينة على مقيا�س التوافق املهني
م

الفقرة

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

�أف�ضل العمل الأكادميي على العمل الإداري.
�أ�شعر باملتعة يف عملي الأكادميي.
�أ�شعر باحليوية �أثناء �أدائي لعملي الأكادميي.
�ألتزم بواجبات عملي الأكادميي.
�أ�شعر برتابة عملي الأكادميي.
�أفكر يف البحث عن مهنة �أخرى غري عملي الأكادميي.
يعيق عملي الأكادميي و�صويل ملنا�صب جمتمعية عليا.
يحظى �أ�صحاب العمل احلر مبكانة �أف�ضل من
الأكادمييني.
املجال ككل
�أ�شعر بالراحة �أثناء ممار�ستي لعملي الأكادميي.
مير الوقت ب�رسعة �أثناء �أدائي املحا�رضة.
ممار�ستي ملهنتي الأكادميية تزيد من ثقتي بنف�سي.
�أف�ضل �أ�سلوب احلوار واملناق�شة مع الطلبة.
تعيق الأنظمة الإدارية عملي الأكادميي.
�أ�شعر بالتوتر �أثناء �أدائي لعملي.
ينتابني امللل �أثناء املحا�رضة.
�أ�شعر بال�ضيق �أثناء توجهي للمحا�رضة.
املجال ككل

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

جمموع
اال�ستجابات
690
731
718
747
515
720
667
610

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.45
3.66
3.59
3.74
2.58
3.60
3.34
3.05

0.819
0.590
0.651
0.580
1.136
0.839
0.822
0.837

674.75
702
688
726
696
591
736
745
734
702.25

3.3738
3.51
3.44
3.63
3.48
2.96
3.68
3.73
3.67
3.5112

0.4150
0.743
0.713
0.675
0.723
0.804
0.671
0.575
0.710
0.4133
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.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

�أ�شارك الطلبة يف الأن�شطة الالمنهجية.
يتمتع املحا�رض مبكانة اجتماعية مرموقة.
�أقيم عالقات �إيجابية مع زمالئي.
تتيح مهنتي يل التعرف على �أ�شخا�ص مهمني.
�أ�شعر �أن مهنتي تقيد حريتي ال�شخ�صية.
�أحرج من م�شاركة الطالب يف منا�سباتهم االجتماعية.
�أجد �صعوبة يف التعرف على زميل جديد.
ت�ضايقني ا�ستف�سارات الطلبة.
املجال ككل
�أ�شارك يف الدورات التدريبية.
�أ�شعر ب�أهمية الإعداد امل�سبق للمحا�رضة.
�أ�ستفيد من التقييم الأكادميي للطلبة.
�أعالج نقاط ال�ضعف يف املقررات الدرا�سية.
ي�ضايقني �إعداد االمتحانات.
�أعتمد الطريقة التقليدية يف املحا�رضات.
يرتبط عملي الأكادميي بالراتب.
يرهقني تدري�س مقررات درا�سية متعددة.
املجال ككل
املقيا�س ككل

501
662
695
628
644
646
704
716
649.50
599
708
632
654
654
653
677
612
648.63
668.78
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2.51
3.31
3.47
3.14
3.22
3.23
3.52
3.58
3.2475
2.99
3.54
3.16
3.27
3.27
3.26
3.39
3.06
3.2431
3.3439

0.874
0.690
0.649
0.833
0.957
0.837
0.750
0.779
0.3950
0.877
0.701
0.865
0.728
0.825
0.836
0.872
0.849
0.4395
0.3227

