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  الملخص

ــستوىلـــى هـــدفت الدراســـة التعـــرف إ         إشـــباع الحاجـــات النفـــسیة للنـــوع االجتمـــاعي وعالقتهـــا مـ
هنــي للعـاملین فــي المؤســسات  الحكومیـة فــي محافظـات شــمال الــضفة الغربیـة مــن وجهــة بـالتوافق الم

فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محافظــات شــمال ن مجتمــع الدراســة مــن جمیــع العــاملین َّتكــو. نظــرهم
 تكونـت عرضـیةطبقیـة ًعـامال وعاملـة، اختیـرت مـنهم عینـة ) 51400(والبالغ عددهم الضفة الغربیة 

ُبعـدین رئیـسین تنـاول األول  وعاملة، وزعت علیهم اسـتبانة طورتهـا الباحثـة شـملت ًعامال) 400(من 
عـد ب التوافـق المهنـي للعـاملین، ومـستوىشباع الحاجات النفسیة، في حین تناول البعـد الثـاني  إمستوى

  : حلیلها توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةن تم جمع البیانات وتأ

ــستوىأن : أوال ــباع الحاجــــا إمــ ـــي ت شــ ـــسات الحكومیــــة فــ ــــدى العــــاملین فــــي المؤسـ ــــسیة ل النف
 بغـــض النظـــر عـــن النـــوع االجتمـــاعي قـــد كانـــت كبیـــرة، وبمتوســـط  الغربیـــةالـــضفةمحافظـــات شـــمال 

 التوافـق المهنـي مـستوىً، ولم یكن للنـوع االجتمـاعي دورا یـذكر فـي تعـدیل هـذه النتیجـة، وأن )3.65(
 بغـض النظـر عـن النـوع  الغربیـةالـضفةفظـات شـمال لدى العاملین في المؤسـسات الحكومیـة فـي محا

 یـذكر فـي تعـدیل هـذه ً ولم یكن للنوع االجتماعي دورا،)3.44(االجتماعي قد كانت كبیرة، وبمتوسط 
  .النتیجة

 إشباع مستوى في، )α ≥ 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  :ثانیا
 الجنس للموظف، وذلك على مستوى الحاجات مجتمعة،  تبعا لمتغیر للعاملینالحاجات النفسیة

  .وعلى كل مجال من مجاالتها الفرعیة



 ز 

ــد مــــستوى الداللــــة  :ًثالثـــا ــود فــــروق دالــــة إحـــصائیا عنــ ــستوى فــــي، )α ≥ 0.05(عــــدم وجــ  مــ
 للتوافــق ة الكلیــمــستوىالتوافــق المهنــي للعــاملین تبعــا لمتغیــر الجــنس للموظــف، وذلــك علــى مــستوى ال

مـــدعمات العمـــل االقتـــصادي، والعالقـــة بـــالزمالء، واإلشـــراف، (: المجـــاالتل مـــن المهنـــي، وعلـــى كـــ
ظـروف : تمجـاالفي التوافق لـصالح الـذكور علـى مـستوى بین وجود فروق ت، في حین )وقیمة العمل

ـــدر، ولـــــصالح اإلالعمـــــل، ـــى مجـــــالي ونـــــوع العمـــــل، والجنــ ـــستوى علــ ـــى مــ ــاث علــ  العمـــــل مـــــدعمات: نـــ
  . دارةة، واإلاالجتماعی

 مستوىبین ) α ≥ 0.05 (لداللةعند مستوى احصائیا وجود عالقة موجبة دالة إ: ًرابعا
، المواساة والدعم والتشجیعهتمام، الحب واال، التقبل واالحترام (:للعاملینإشباع الحاجات النفسیة 

: المهني لهم وكل مجال من مجاالت التوافق ،)التقدیر والرضا، االنتماء واألمان، االستقاللیة
،  بالزمالء، والعالقة العملة، وظروف العمل االجتماعیة، ومدعمات العمل االقتصادیماتمدع(

تختلف باختالف ، وأن قوة العالقة ما بینها )، والجندر العمل، وقیمة العملواإلشراف، واإلدارة، ونوع
   .الجنس للموظف

القائمین على  هتماماضرورة ب لیه الدراسة من نتائج، أوصت الباحثةبناء على ما توصلت إ     
   العملرفع مستوى التوافق المهني للعاملین في مجال مدعماتبالعمل على المؤسسات الحكومیة 

ناث المهني والتركیز على رفع مستوى توافق اإلناث على حد السواء، ة، وذلك للذكور واإلاالقتصادی
  . وتلبیة احتیاجاتها فیه) الجندر(في مجال النوع االجتماعي 
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   األولالفصل

  مشكلة الدراسة وأهمیتها

  :مقدمة

ًرجال كان أم امرأة-نسان یولد اإل       ة، أطلـق علیهـا الـبعض  بحاجات أساسیة عـضویًمحكوما -ً
 لبقـاء ًساسـاأشـباعها ٕواساسـیة األالحاجـات لكن وبغـض النظـر عـن التـسمیة تعـد ،  مفهوم الغرائزًقدیما

، لـى الـسلوك بغیـة خفـض التـوتر النـاجم عـن عـدم تلبیتهـاعلـى قیـد الحیـاة، فهـي التـي تدفعـه إنسان اإل
جـات تتمـایز وتـزداد وضـوحا بنمـو حا، ولكـن هـذه الشـباعهاإوقد یفقد حیاته في حـال عـدم قدرتـه علـى 

 وهــي ؛ تــسمى بالحاجــات النفــسیة-غیــر عــضویة-خــر آنــسان، بحیــث ینــشأ لدیــه حاجــات مــن نــوع اإل
لــى فقــدان تلـك التــي تــؤدي إلـى شــعور اإلنــسان بالــضیق والتـوتر فــي حــال عــدم إشـباعها وتلبیتهــا، ال إ

 التوازن سـواء الجـسمي أو النفـسي بهدف الحفاظ على ، فالحاجات عموما تعد موجهات للسلوكالحیاة
  .)2005طه، (

میـــة الحاجـــات النفـــسیة والحـــرص علـــى علـــى أه) 2013(قطنـــاني ال أكـــد وفـــي الـــسیاق نفـــسه
 الحاجـات نـسان ومـن خـالل ألن اإلهمیة إشباع الحاجات الفسیولوجیة؛أشباعها، بقدر الحرص على إ

مـستوى فعالیتـه مـن مـر الـذي یرفـع ت األرقـى المـستویاألـى  والـسمو بهـا إ، یستطیع تحقیق ذاتهالنفسیة
    . علماء النفس للحاجات ودراستهاه الكبیر الذي أوالامهتمیفسر االه، ولعل ذلك یتنتاجٕوا

ة تكیـــف الفـــرد یـــســـاس فـــي عملٕ فـــإن دراســـة الحاجـــات واشـــباعها تعـــد األ،مـــرومهمـــا یكـــن األ
 ، بمعــزل عــن دراســة الحاجــاتقذ ال یمكــن دراســة التكیــف والتوافــإبكــل مكوناتــه، وتوافقــه مــع محیطــه 

 مـستوىمـه ُحكَنساني عبـر تنفیـذ النـشاط والتفاعـل مـع البیئـة الخارجیـة، یلسلوك االفاوالعكس صحیح، 
د التوافـــق یعكـــس عالقـــة انـــسجام مـــا بـــین الفـــرن أ) 2010( فقـــد ذكـــر فحجـــان إشـــباع الفـــرد لحاجاتـــه،

ـــى إ ــــدرة علــ ــث تتـــــضمن القـ ــــه بحیـــ ـــه، وتلبیـــــة معوبیئتـ ــ ــباع معظـــــم حاجات ـــــة شـــ ـــب البیولوجی ـــم المطالــ ظــ
یــرات واالجتماعیــة التــي یكــون الفــرد مطالبــا بتلبیتهــا، فــالتوافق عملیــة تــشتمل علــى كــل التباینــات والتغ

، سـواء كانـت طـار العالقـة المنـسجمة مـع البیئـةالسلوكیة الضروریة الهادفة إلى إشباع الحاجات فـي إ
  .)2010عبد اهللا، ( داخلیة أو خارجیة
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حاجــات االنــسانیة وتفــسیرها، لــى البحــث فــي اللعدیــد مــن علمــاء الــنفس والــسلوك إ القــد اتجــه       
 نظریــا لهــا عبــر ً هــو مــن أوائــل مــن وضــعوا تــصورا)Abraham Maslow( براهــام ماســلوولعــل إ

ریـك ، أمـا إلى حاجـات تحقیـق الـذات إًاألساسیة وصوالتبدأ بالحاجات هرمیة ضمت خمسة مستویات 
فــي نــسان وتوافقــه النفــسي فقــد اتجــه إلــى وضــع تــصور نظــري لنمــو اإل )Erik Erikson (اریكــسون

عــل كلیهمــا قـد ربطــا بــین الحاجــات ، ول الممــاتوحتـى  منــذ والدتــهنــسانة لنمـو اإلمفــسر ،ثمانیـة مراحــل
ـــف أشـــكاله بـــصورة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرةٕوا ــث إ، شـــباعها والتوافـــق بمختل ـــى ن التوافـــق یـــشیر إحیـ ل

شـباع حاجاتهـا، فعملیـة التوافـق تتمثـل بسلـسلة مـن طیع بها الكائنات الحیة إالتي تستالعملیة السلوكیة 
نـسان الحلقات تبـدأ حـین یفـشل الفـرد فـي إشـباع حاجـة مـن حاجاتـه، وتنتهـي بإشـباعها، وعلیـه فـإن اإل

خـرون مـن یریـده هـو مـن ناحیـة، ومـا یریـده اآلن یعـرف مـا أیتوجـب علیـه المنشود لكي یحقق التوافق 
   .)2007 الئكة،م( جهة ثانیة

نــسان  تعــد حجــر الزاویــة فــي نجــاح اإل-خــصوصا النفــسیة منهــا-شــباع الحاجــات إن عملیـة إ       
ة وتعـدد األدوار التـي ه العـالم، وتعقـد الحیـا وفي ظل التطور الذي شهدوتوافقه مع نفسه ومع محیطه،

اج، واتــساع منظمــات نتــل اإل فــي المجتمعــات، وعلــى الــرغم مــن تغیــر أشــكاُ یــسهم بهــافــراد األأصــبح 
الكــادر البــشري العنــصر األساســي فــي العملیــات اإلنتاجیــة والخدمیــة فــي المؤســسات عمــال، یبقــى األ

هــدافها، تــسعى دومــا إلــى توظیــف ألق المؤســسات یــتحقلــضمان الخاصــة والعامــة علــى حــد ســواء، و
ار المــــوظفین بكفــــاءة وفاعلیــــة، مــــن خــــالل اختیــــهــــا تحقیقســــهام فــــي اإلالكـــادر البــــشري القــــادر علــــى 

ى  وتعمـل علـ، الذین یمتلكون قدرات ومهارات عالیة في مجال العمل المنـوط بهـم،المؤهلین والمدربین
ـــباب التــــي مــــن شــــأنها  ـــادة األخــــذ باألسـ ــداع واالبتكــــار وزیـ رفــــع مــــن معنویــــاتهم، وتحفیــــزهم علــــى اإلبــ

  ).1993 شاویش،(اإلنتاجیة 

 أي أنــه ســلوك نــاجم عــن بواعــث نفــسیة ؛بَبَسُنــساني بأنــه ســلوك مــاالیتمیــز الــسلوك كــذلك       
 وعلیـه فـإن فهـم الـسلوك ،نـسانیةاالداخلیة خاصة بالفرد تمثل في واقعها محـصلة للحاجـات والرغبـات 

نحــو تلبیتهــا باعتمــاد وســائل واالتجــاه الفــردي أو الجمــاعي یتطلــب بالــضرورة فهــم الحاجــات والرغبــات 
قـــة الحاجـــات والرغبـــات الالخـــوض فـــي ع المؤســـسات دارةإ یتطلـــب مـــن مـــر، وهـــذا األشـــباع مختلفـــةإ
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بینهمـا  والتوفیـقالفردیة مـع رؤیـة المؤسـسة وأهـدافها التنظیمیـة، ومـن ثـم الـسعي نحـو إحـداث التكامـل 
   ).2010 الجساسي،( بلوغ الفاعلیة التنظیمیةبهدف 

 صبح یــ،الحاجــات هــذه إلــى تحقیــق رغباتــه واحتیاجاتــه، وكلمــا أشــبعت ًفالعامــل یــسعى دومــا      
 مــع البیئــة الخارجیــة ًیجابیــاإ ً إلتقــان العمــل الــذي یقــوم بــه، ویبــدي حینهــا تفــاعالً واســتعداداًأكثــر مــیال

ن  وتـــشیر العدیـــد مـــ،)Adaptation (یتمثـــل بـــالتكیف أو المواءمـــة الـــذي ؛ عـــن الرضـــاًللعمـــل، تعبیـــرا
بــین إشــباع الحاجــات لــى وجــود عالقــة ارتباطیــه طردیــة إ )2010(الدراســات ومنهــا دراســة الجــساسي 

  .وأداء العاملین

 فیـه والعوامـل المـؤثرة الرغم من تعدد الدراسات التي بحثت فـي التوافـق المهنـيبترى الباحثة و       
ن هنـاك قلـة فـي الدراسـات التـي بحثـت ٕل والمنظمات المختلفة كالحاجات واشباعها، فـإعمافي بیئة األ

ن غالبیــة علمــاء ألــى وظــف، وقــد یكــون مــرد ذلــك إمفــي هــذه العالقــة فــي ضــوء النــوع االجتمــاعي لل
خاصـة بـالمرأة، أخـرى  وحاجـات ،لرجـل حاجـات خاصـة باوالـم یحـددالنفس الـذین بحثـوا فـي الحاجـات 

ثقافــة  وة المختلفــة،ة والمجتمعــیــالبیئالعناصــر  و االجتماعیــة، طریقــة التنــشئة المتتبــع یلحــظ بــأنلكــنو
بطریقـة لـذكر لشـباع الحاجـات إطریقـة   وفـي، طبیعـة النمـو فـيً حاسـماًسهم إسـهاماتـالمجتمع ومدنیته 

  . الحالي والمستقبليهمتوافق في مستوى ًمر الذي یؤثر حتما، األنثىاألقد تختلف عن 

ٌفـرد فـي هـذا البحـث جانـب ُأیة بـالتوافق المهنـي لألفـراد فقـد  مـن عالقـة نمـط الشخـصًوانطالقا       
ٌواســع لدراســة وتحدیــد أنمــاط الشخــصیة ال  النفــسیة، لحاجــاتشــباع اإ وطریقــة مــستوىتــي ترتكــز علــى ِ

ٌالتي هي ركن أسـاس فـي موضـوع الحاجـات والتوافـق المهنـي  ً، اعتمـادا وآلیـة التقـاطع الجنـدري بینهمـاٌ
 )Maslow( ماسـلو نظریـة :الحاجـات والنمـو مثـلالتماثـل الجنـدري والتقـاطع الجنـدري ونظریـات علـى 

ـــاء النمــــو ومــــن تبعــــه مــــن العلمــــاء إلبــــراز تفا ــات والتوافــــق والشخــــصیة بأنماطهــــا، وعلمـ ــیل الحاجــ صــ
شــباع إ یـتم بهـا ين الطریقــة التـأ ، حیـث فــي النمـو والحاجـات)Erikson( ریكـسونا :مثـلاالجتمـاعي 

مـن كثـر أیـتم الحـرص علیهـا  - علـى سـبیل المثـالفالطفلـة-الحاجـات النفـسیة تحـدد نمـط الشخـصیة، 
 افقـدته تلـك التـي  االسـتقاللیة البحـث عـنلـىإممـا یـدفعها  )Erikson( ریكـسون أالطفل الذكر بحسب

فـي المـستقبل علـى نمـط شخـصیتها مر یكون له انعكاسـات علیها، وهذا األالحرص الشدید من خالل 
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ــذي لطفـــل ل االتـــوافقي خالفـــ ـــه مـــساحة كافیـــة مـــن االســـتقاللیةالـ كثـــر توافقـــا فـــي  ممـــا یجعلـــه أتتـــاح ل
ري لثقافـة المجتمـع ممـا یوضـح آلیـة التقـاطع الجنـدري بكـل المراحـل  وهذا نتاج التماثـل الجنـدالمستقبل

  .ومجاالت الحیاة

  :دراسة المشكلة  

دون التفریــــق فیهــــا مــــا بــــین حاجــــات النفــــسیة  وفــــق هرمیتــــة لل)Maslow(ماســــلو لقــــد نظــــر       
ـــات  ـــات الرجــــل وحاجـ ــسهاالمــــرأةحاجـ ــــدوافع نفــ ــــاع وال ـــون الخــــصائص والطب  لكــــنو،  باعتبــــارهم یمتلكـ

ًسب التنشئة االجتماعیة التي یتلقاها كـل منهمـا، التـي یفرضـها المجتمـع وثقافتـه تحـدث تحـوالوبح  فـي ُ
نـاث حاجـات أفـراده الـذكور واإلالمجتمع یـشبع فـ شـباعها،حاجات النفسیة لكل منهما وطریقة إطبیعة ال

 درین علـى التوافـقمـر الـذي قـد یجعلهـم غیـر قـااألحاجتهم لها طبیعة  ال ل، وعاداته وتقالیدهقیمهلوفقا 
قــد تختلــف طبیعــة الحاجــات النفــسیة التــي ذ ســساته؛ إفراده ومؤمــع ذواتهــم، ومــن ثــم مــع المجتمــع بــأ

همـا،  مكانـة كـل منة ذلك الخـتالف أدوارهمـا، وللتتبـاین فـي  الرجل عن تلك التي تتطلبها المرأتطلبهای
حاجـات فـي ضـوء النـوع االجتمـاعي شباع اله الدراسة لتبحث في العالقة بین إمن هنا انبثقت فكرة هذ

 لقلــة ًظــرانوالتوافــق المهنــي فــي المؤســسات الحكومیــة فــي شــمال الــضفة الغربیــة، ذلــك ) رجــل، امــرأة(
ـــسطی،الدراســـات العربیـــة بـــشكل عـــام شـــباع الحاجـــات إنیة بـــشكل خـــاص التـــي تناولـــت موضـــوع  والفل

یمكـــن للباحثـــة التعبیـــر عـــن ث حیـــ،  فـــي ضـــوء النـــوع االجتمـــاعيعالقتهـــا بـــالتوافق المهنـــيوالنفـــسیة 
ــشكلة ال ــالل الـــسؤال مـ مـــا عالقــــة إشـــباع الحاجــــات النفـــسیة للنــــوع  :الـــرئیس التــــاليدراســـة مـــن خــ

ال الـضفة االجتماعي بالتوافق المهني لدى العـاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات شـم
  الغربیة من وجهة نظرهم؟

  :ة الدراسأسئلة

  :تالیةجابة عن جمیع األسئلة الى اإل هذه الدراسة إلتسعى     

إشـباع الحاجـات النفــسیة للنـوع االجتمـاعي لـدى العــاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فــي  مـستوى مـا .1
  الضفة الغربیة من وجهة نظرهم؟المحافظات شم
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 التوافق المهني للنوع االجتماعي لدى العاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات مستوى ما .2
 بیة من وجهة نظرهم؟ الضفة الغرالشم

 إشـباع الحاجــات النفـسیة لـدى العــاملین فـي المؤســسات الحكومیـة فــي مــستوى توجـد فــروق فـي هـل .3
  ؟الجنس للموظف  الغربیة تبعا لمتغیرالضفةمحافظات شمال 

 التوافق المهني لـدى العـاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات مستوى توجد فروق في هل .4
  ؟ الجنس للموظف لمتغیرابعشمال الضفة الغربیة ت

الحــب ، التقبـل واالحتـرام (للنـوع االجتمــاعي إشـباع الحاجــات النفـسیة مـستوى هنـاك عالقـة بــین هـل .5
 بـــالتوافق )التقـــدیر والرضـــا، االنتمـــاء واألمـــان، االســـتقاللیة، المواســـاة والـــدعم والتـــشجیع، هتمـــامواال

 ، العالقــــة العمــــل، ظــــروفةماعیــــ العمــــل االجت، مــــدعماتة العمــــل االقتــــصادیمــــدعمات (المهنــــي
 الحكومیــة المؤسـسات فـي للعــاملین )، الجنـدر العمـل، قیمـة العمــل، اإلشـراف، اإلدارة، نـوعبـالزمالء

 نظرهم؟  وجهة من الغربیة الضفة شمال محافظات في

  :دراسة الفرضیات

  :الفرضیات اآلتیةسعت الدراسة إلى فحص 

ــستوى ت ال .1 ـــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــ ــستوىفــــي ) α ≥ 0.05 (لداللــــةاوجـ ــباع مــ  إشــ
لـدى العـاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات شـمال الحاجات النفسیة للنوع االجتماعي 

 .)ذكر، أنثى. (ُ تعزى لمتغیر الجنس للموظفهممن وجهة نظر الغربیة الضفة

ــستوىفـــي ) α ≥ 0.05(وجـــد فــــروق ذات داللـــة إحــــصائیة عنــــد مـــستوى الداللــــة ت ال .2 وافــــق  التمــ
 الغربیــة مــن وجهــة الــضفةالمهنــي لــدى العــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محافظــات شــمال 

 .)ذكر، أنثى. ( للموظفُ تعزى لمتغیر الجنسهمنظر

مــستوى إشــباع الحاجــات النفــسیة بــین ) α ≥ 0.05 (لداللــةعنــد مــستوى اال توجــد عالقــة خطیــة  .3
 واألمــان، االنتمــاء االســتقاللیة، والتــشجیع، لــدعموا المواســاة واالهتمــام، الحــب واالحتــرام، التقبــل(
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 االجتماعیــة، العمــل مــدعمات االقتــصادیة، العمــل مــدعمات (المهنــي والتوافــق ،)والرضــا التقــدیر
 للعــاملین) الجنـدر العمــل، قیمـة العمــل، نـوع اإلدارة، اإلشــراف، بـالزمالء، العالقــة العمـل، ظـروف

  .نظرهم وجهة من الغربیة لضفةا شمال محافظات في الحكومیة المؤسسات في

  :دراسة الأهداف

  :    تسعى هذه الدراسة لتحقیق األهداف التالیة

 إشــباع الحاجـــات النفــسیة للنــوع االجتمـــاعي لــدى العـــاملین فــي المؤســـسات مـــستوى إلــى التعــرف .1
 .الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة

 لدى العاملین في المؤسـسات الحكومیـة فـي للنوع االجتماعيالتوافق المهني  مستوى إلى التعرف .2
 .محافظات شمال الضفة الغربیة

ـــي التعــــرف .3 ـــروق فـ ــستوى إلــــى الفـ ــــسیةمــ ـــباع الحاجــــات النف ـــي إشـ ــــق المهنـ ـــي ، والتواف  للعــــاملین فـ
  . للموظفالمؤسسات الحكومیة في شمال الضفة الغربیة، حسب متغیر الجنس

ــستوى فیمــــا إذا وجــــد عالقــــة بــــین معرفــــة .4 ــباع الحاجــــامــ ــرام (ت النفــــسیة إشــ ــب ، التقبــــل واالحتــ الحــ
ــدى )التقــــدیر والرضــــا، االنتمــــاء واألمــــان، االســــتقاللیة، المواســــاة والــــدعم والتــــشجیعهتمـــام، واال  لــ

ــستوىالعــــاملین  فــــي المؤســــسات الحكومیــــة فــــي محافظــــات شــــمال الــــضفة الغربیــــة، و  تــــوافقهم مــ
 ، العالقـــة العمـــل ظـــروفة، العمـــل االجتماعیـــة، مـــدعمات العمـــل االقتـــصادیمـــدعمات (المهنـــي
 .)، الجندر العمل، قیمة العمل، اإلشراف، اإلدارة، نوعبالزمالء

  : الدراسةأهمیة

تكتــسب هــذه الدراســة أهمیــة فــي بعــدین رئیــسین األول أهمیــة نظریــة، أمــا الثــاني فیتمثــل فــي        
  :وفیما یلي توضیح ذلك) العملیة(األهمیة التطبیقیة 
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  :األهمیة النظریة) أوال

 التـــي تناولـــت موضـــوع - فـــي حـــدود علـــم الباحثـــة- هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات النـــادرة عـــدت .1
 وعالقــة ذلـــك بتوافـــق العـــاملین ،ٕالعالقــة بـــین الحاجـــات النفــسیة للنـــوع االجتمـــاعي واشـــباعها

 .مهنیا في المؤسسات الحكومیة في شمال الضفة الغربیة

 ، موضــوع إشــباع الحاجــات النفــسیة فــيالنوع االجتمــاعيبــت التــي تهــتم  الدراســان مــن بــیتعــد .2
ـــع فــــي بیئــــة المج)رجــــل ، امــــرأة( كــــل نــــوع دوارأًوعالقتهــــا بــــالتوافق المهنــــي بنــــاء علــــى   تمـ

 .الفلسطیني

  : التطبیقیةاألهمیة :ثانیا

 تفیــد نتـــائج هــذه الدراســة صـــناع القــرار فـــي مؤســسات الــسلطة الوطنیـــة الفلــسطینیة، فـــي قــد .1
ـــي  ــق المهنــــي للعــــاملین فـ ــــضفة تعزیــــز التوافــ ـــات شــــمال ال ــــة فــــي محافظـ ــسات الحكومی المؤســ
ــوفی ــباع عمــــل یمكــــن مــــن خاللهــــا وظــــروف فــــرص رالغربیــــة، مــــن خــــالل العمــــل علــــى تــ  إشــ

 .الحاجات النفسیة لهم في المؤسسات الحكومیة

 تفیـــد العـــاملین فـــي مؤســـسات الـــسلطة الوطنیـــة مـــن خـــالل رفـــع مـــستوى وعـــیهم ومـــن ثـــم قـــد .2
 . جات أو عدم إشباعها في توافقهم المهنيتوجیههم في كیفیة تأثیر إشباع الحا

التوافق المهنـي بـ المتغیـرات ذات العالقـة الى تفید نتائج هذه الدراسة الباحثین في التعرف قد .3
 .، في ضوء الحاجات النفسیةلدى فئات المجتمع الفلسطیني المختلفة

ــن للقــــ .4 ــین اإلیمكــ ــــفــــادة مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة لمعائمین علــــى المؤســــسات والمهتمــ ة أي رف
شــباعها لزیــادة التوافــق المهنــي للمــوظفین الــذكور، وتلــك التــي الحاجــات النفــسیة التــي یمكــن إ

 . ناثیادة التوافق المهني للموظفات اإلیمكن من خاللها ز
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  :دراسة الحدود

تـم إجـراء هـذه الدراسـة فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیــة :  المكـانيدحـال
  ).، وجنین، وطولكرم، وقلقیلیة، وطوباس، وسلفیتنابلس: (وهي

اقتــصرت هــذه الدراســة علــى تنــاول العــامالت والعــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي :  البــشريالحــد
  .شمال الضفة الغربیة؛ الوزارات، والمكاتب اإلداریة

ـــــيالحـــــد ــــام الجـــــامع:  الزمن ــراءات هـــــذه الدراســـــة فـــــي الفـــــصل الدراســـــي األول للعـ ــــق إجـــ ـــم تطبیـ ــ  يت
)2016/2015(.  

ٕتتحـدد نتـائج هـذه الدراسـة وامكانیـة تعمیمهـا بمـا وفرتـه مـن شـروط تتعلـق :  اإلحـصائي واإلجرائـيالحد
 تمثیلهــا للمجتمــع، وأداة الدراســة التــي وظفــت لجمــع البیانــات مــستوىبطریقــة اختیــار العینــة وحجمهــا و

ــتبانة( ــث صـــدقها وثباتهـــا، ومـــن ثـــم اإلجـــراءات العملیـــة ال) االسـ تـــي اتبعـــت لجمـــع البیانـــات، مـــن حیـ
  .والطرق اإلحصائیة التي وظفت لمعالجتها وتحلیلها بهدف إجابة أسئلتها وفحص فرضیاتها

  : الدراسةمصطلحات

ــــة: الحاجــــة ـــادة حال ـــرك لزیـ ــدى الفــــرد تنــــشط المحـ ــــسة ( الحرمــــان أو انخفاضــــها شــــدةُ حرمــــان لــ النوای
  ). 2011 ،والقطاونة

الـــداهري  (التـــوازنألمـــر الـــذي یعیـــد الفـــرد إلـــى حالـــة مـــن  هـــو ســـد الـــنقص فـــي أي حاجـــة ا:اإلشـــباع
  ).2014والكبیسي، 

ـــــارة:  النفـــــــسیةالحاجـــــــات ــــــب نعبـــ ــــسیة عـــــــن مطالـ ــــلفـــ ـــــسعادة والتكامـــ ــــــى الــ ــــول إلـ ــــو   للوصــــ            والنمــــ
ــاءالــــسلیم، النفـــسي     وتتمثــــل فــــي الحاجــــة إلــــى االســـتقالل والحاجــــة إلــــى الكفــــاءة والحاجــــة إلــــى االنتمــ

(Deci & Ryan, 2000).  
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ــــا( النفــــسیة الحاجــــات ـــى النــــوع عى هــــي الحاجــــات التــــي یــــس):إجرائی ــــاء علـ ــباعها بن ــــى إشــ  الفــــرد إل
ـــــاعي  ـــــرأة(االجتمـ ــشجیع، : ومنهــــــا) رجــــــل ، امـ ــــدعم والتــــ ـــــام، والــ ــب واالهتمـ ـــرام، والحــــ ـــــل واالحتـــ التقبـ

ـــذات، وســـتقاس الحاجـــات النفـــسیة بالدرجـــة ألفـــراد الع ــاء واألمـــن، وتقـــدیر ال ــتقاللیة، واالنتمـ ینـــة واالسـ
  .بالدرجة التي یحصل علیها المفحوص على مقیاس الحاجات النفسیة المستخدم في هذه الدراسة

 دراســة العالقــة المتداخلــة بــین المــرأة والرجــل فــي المجتمــع، ةهــو عملیــ ":)الجنــدر ( االجتمــاعيالنــوع
 وثقافیـة وتسمى عالقة النوع االجتماعي، حیث تحددها وتحكمها عوامل مختلفـة اقتـصادیة واجتماعیـة

وسیاســیة وبیئیـــة، عــن طریـــق تأثیرهــا علـــى قیمـــة العمــل فـــي األدوار اإلنجابیــة واإلنتاجیـــة والتنظیمیـــة 
ویــشیر تقــسیم أو توزیـع النــوع االجتمــاعي للعمــل إلــى تقــسیم العمــل بــین . التـي تقــوم بهــا المــرأة والرجــل

م، والناتجــة عــن عملیــة  عــن كــل واحــد مــنهئدةالمــرأة والرجــل علــى أســاس التــصورات ونظــم القــیم الــسا
  ).9ص، 2006 مفتاح،مؤسسة " (التطبیع االجتماعي في األسرة والمؤسسات المجتمعیة األخرى

  األدوار الخاصة بكل من الرجـل والمـرأة بنـاء علـى ثقافـة المجتمـع ولـیس ):إجرائیا(  االجتماعيالنوع
  .الجنس البیولوجي

 أن -عـن طریـق تغییـر سـلوكه-حـاول بهـا اإلنـسان  عبارة عن عملیة دینامیكیة مستمرة یهو: التوافق
 مــن مــؤثرات هیحقــق التوافــق بینــه وبــین نفــسه، وبینــه وبــین البیئــة؛ التــي تــشتمل علــى كــل مــا یحــیط بــ

النوایــسة ( النفــسي، والبـدني، والتكیـف االجتمـاعي سـتقرارٕوامكانیـات بهـدف الوصـول إلــى حالـة مـن اال
  ).2011والقطاونة، 

ــه :  الفــرد فــي عملــه، بحیــث یبــدو فــي جــانبین أساســیین همــانجــاح:  المهنــيالتوافــق رضــاه عــن عمل
وتوافقـه مـع ،  علیـه فـي العمـل، وكفاءتـه فـي انجـازهنوحبه له وسعادته به، ورضـا المـسئولین والمـشرفی

  ). 278، ص2005، طه(زمالئه 

قیــاس یتمثــل بمجمــوع الــدرجات التــي یتحــصل علیهــا المفحــوص علــى م: )ًإجرائیــا( المهنــي لتوافــقا
  .الذي اعتمدته الدراسة) االستبانه(التوافق المهني 
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   الثانيالفصل

   النظري والدراسات السابقةاإلطار

لمتعلق بكل من الحاجات دب التربوي اواأل ظريطار النهذا الفصل اإلفي تعرض الباحثة        
 إلى تبیان دور شباعها، ومن ثم التوافق المهني للعاملین في المؤسسات المختلفة، وصوالٕالنفسیة وا

التي الدراسات السابقة هم  ألًباع الحاجات النفسیة في التوافق، ومن ثم ستقوم بعرض ملخصاإش
  .لنفسیة والتوافق المهني والعالقة بینهمادرست الحاجات ا

  : النظرياإلطار: أوال

  : النفسیةالنظریات المفسرة للحاجات

كثیرة هي النظریات التي تناولت الحاجات االنسانیة وتفسیرها، فمنها ما تناول هذه        
ولها دون ریكسون، ومنها ما تنااریك االحاجات عبر مراحل الحیاة جمیعها بتفصیل مرحلي كنظریة 

ربط بالمراحل العمریة الزمنیة، ولكي یتم توضیح الخلفیة النظریة التي تناولت الحاجات االنسانیة 
  :هم هذه النظریاتفسیة بشكل خاص فیما یلي توضیحا أل والحاجات الن،بشكل عام

  :)Erik Erikson (ریكسوننظریة أریك أ) أ

 بالغة األهمیة في معرفة دورة )ریكسونا( النفسي النفسي االجتماعي للعالم نظریة النمو دتع       
حیاة اإلنسان النفسیة وحاجاته األساسیة التي حددها؛ بأنها فترات زمنیة تتمیز بإلحاح نوع خاص 

 وال یلحق لها وجود في المرحلة التالیة ،سابقةالحل امرالفي ن وجدت أمن الحاجات لم یسبق لها 
الحرمان، كما أن ة الحرجة في النمو، بحیث یستشعر فیها على الصورة نفسها، وهذا یمثل الفتر

  .)2008 القحطاني،( لى مستوى توافقه في الحیاةإقوده شباع حاجاته تإطریقة الفرد في 

 على  تمتد على السلوكأثیرها النفسي االجتماعي وتنمون مراحل الأوتجدر اإلشارة إلى     
ن النضج یكمن ألذلك ضج في الشیخوخة؛ لى عدم النإط متصل من عدم النضج في الطفولة خ

التركیز دون عرض جمیع المراحل  ب)ریكسونا( مقا وهو عامل أساسي للتوافق، حیث ،في الرشد
  نسانیة متغیرة ومتجددة بحسب المتطلبات الجدیدة  الشخصیة االنذلك أل؛  فقطعلى مرحلة الرشد

  .)2009جلدة، (
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راحل تبدأ منذ الوالدة وتنتهي بمرحلة ملى إجتماعي النفسي اال النمو )ریكسونا( یقسمو       
زمة التي هذه األزمة نمو أو أكثر،  أل كل مرحلة منهافيالفرد أن یتعرض مكانیة مع إالشیخوخة، 

 الفرد وبیئته على مجابهتها اتمطالب للنمو تتضمن عناصر من التحدیات التي تستنفر طاقبتتمثل 
 في ًا جذریًارأث تترك ةل مرحلة یتجاوزها الفرد بسالمة قوة معینوالتوافق معها، حیث تكتسب األنا بك

 مراحله السابقةالفرد في تغلب ، ففي حال  التي تحدد سلوكه وتمیزه في المستقبلصیةنمط الشخ
 التي لى تشكیل شخصیة سویة، تمكنه من مواجهة المتطلبات الجدیدةإذلك  یقوده زماتعلى هذه األ

  .)2008، الغصین( قد تواجهه

تبـــدأ بمرحلـــة المهـــد وتنتهـــي النمـــو النفـــسي االجتمـــاعي حـــل امرن أكـــذلك  )ریكـــسونأ(ویـــرى 
علــى جــب تو وی،الــصراع االجتمــاعي النفــسيبحــسب فهمــه تتمثــل ب النمــو ؛ فمرحلــةبمرحلــة الــشیخوخة

ي لمرحلــة التــلــى امــن العبــور إي حــل الــصراعات المرتبطــة بكــل مرحلــة حتــى یــتمكن الفــرد النجــاح فــ
 مــن مواجهــة ه واكتــسابها قـوة تمكنــ،ةتتقویـة شخــصیلــى یـؤدي لــك إتغلـب فــي مرحلــة ي حــال فــ، فتلیهـا

ـــــة ــــلیمان، ( الـــــصراعات التالی ــــل )2005سـ ــــل مراحـ ـــــة النمـــــو النفـــــسي االنفعـــــالي ، وتتمثـ ــــسب نظری بحـ
  : تیةمراحل االبال مؤلفین كما وردت لدى عدة )اریكسون(

، حیــث مــن الــوالدة وحتــى نهایــة الــسنة األولــى تمتــد هــذه المرحلــة :مرحلــة الثقــة مقابــل عــدم الثقــة -1
و تــشبع احتیاجاتــه الفــسیولوجیة والنفــسیة أ بــأن بیئــة التفاعــل التــي تحتویــه تلبــي ً اعتقــادالینمــي الطفــ

  .)2009 بو حالوة،أ( األملبى ما یسمنا االجتماعیة األساسیة حیث تكسب األو

ما بین السنة تمتد هذه المرحلة : حساس بالخجل والشكاالستقالل الذاتي مقابل اإلمرحلة  - 2
 الذاتي مع تحكم وال،ونصف حتى السنة الثالثة من العمر، فیتعلم الطفل ما یستطیع السیطرة علیه

حساس بالخجل والحزن رادة، واإلحساس بحریة اإلإ  كذلكینمو لدیهو ،على اآلباءالنسبي االعتماد 
 ، وفي حالة تجاوز تلك األزمة تكتسب األناو السیطرة علیها أحال االستخدام الخاطئ لضبط الذات

  .)2005،  سلیمان( رادةاإلما یطلق علیه ب
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  الثالثة حتى سن الخامسة،ِسنمن تمتد هذه المرحلة  : حساس بالذنبالمبادرة مقابل اإلمرحلة  - 3
ى لإضافة إ ،استكشاف البیئة من حوله، والتخیلومهارة  المبادرة بالفعل،  خاللهایتعلم الطفلحیث 

 تكتسب  المرحلة ذه في هزمةة، وعند تجاوز األئخاطال فعالفي حال ارتكاب األحساس بالندم اإل
   بمعنى بدء تحدید أهداف وغایات یسعى الفرد إلى تحقیقها ؛)purpos (لغرضیة ما یسمى بااألنا

  .)2004بو جادو، أ(

د هذه المرحلة من سن تمت :و الدونیةأحساس بالنقص حساس بالمثابرة مقابل اإلمرحلة اإل - 4
 فعل األشیاء بصورة صحیحة مقارنة بمعیارخالله  الطفل فیتعلم السادسة حتى سن الحادیة عشرة،

 النیال،( الكفاءة الشعور بزمة تكسب األنا األ الطفل لهذهو آراء اآلخرین، وعند تجاوزمعین أ
2002(.   

 ةالثانیة عشره المرحلة من سن تمتد هذ: هاحساس بغموضقابل اإلمحساس بالهویة مرحلة اإل - 5
 ویتكون ،آلخرینعالقته بامن خالل حساس بالذات اإلى الطفل  حیث ینمو لدة،حتى الثامنة عشر

 یثاراإلسمة  ما یعرف زمه تكتسب األنااألوفي حال تجاوز الطفل لهذه فكارا ورغبات داخلیة، ألدیة 
  .)2010 عثمان،(

 هذه المرحلة من سن الثامنة عشرة تبدأو :س بالعزلةحساحساس باأللفة مقابل اإلمرحلة اإل - 6
 منحالقدرة على تلقي و لدى الفرد خاللها تتطورو، وتنتهي في سن الخامسة والثالثین من عمر الفرد

تكوین عالقات اجتماعیة و ،تزامات وتعهدات طوعیةالیبدأ في تكوین حیث ؛ )خذ والعطاءاأل( الحب
قرار، وفي هذه المرحلة یختار التخصص الجامعي والمهنة مع اآلخرین تتمیز بالدوام واالست

 الحبسمة  زمه تكتسب األنااألالفرد لهذه ، وعند تجاوز )الزوج( المستقبلیة ویختار شریك الحیاة
   ).2002النیال، (

ربعین حتى تمتد هذه المرحلة من سن األ: یةغراق في الذاتاإل نتاجیة مقابلاإلبمرحلة اإلحساس  - 7
تنشئة الصغار ( اهتماما بتوجیه وقیادة نمو الجیل التاليخالله ینمو لدى الشخص ، وسن الستین

  .)2004جادو،  بوأ( لرعایة ما یسمى بازمه تكتسب األنا األ الفرد لهذه، وعند تجاوز)وتربیتهم
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سن الستین واخر أتبدأ هذه المرحلة مع : حساس بالیأسحساس بالتكامل مقابل اإلمرحلة اإل - 8
 بتقبل الحیاة على النحو ً عاماًحساساإ  في هذه المرحلةینمو لدى الشخص، الموتتهي بعاما وتن

    والعالقات التي كونها الشخص ، التام من أهمیة اآلخرینكدالذي تم التعایش معها به، والتأ
       الحكمةصفة تكتسب األنا في هذه المرحلة زمه عند تجاوز األفلة حیاته السابقة، خالل رح

  .)2000و شنب، بأ(

 یمكن القول )ریكسونا( جتماعي للعالم النفسيال ايالنفسالنمو نظریة ما تقدم حول  ضوء ي ف   
   والمتطلبات حیث یستمر ملیئة بالمستجداتوفاته منذ میالده وحتى نسانإلأن دورة حیاة اب

 ً نفسیاًلفرد توافقایحقق ال ؛یتم یشبعها حتى بطریقة مستمرة وتراكمیةعلى الفرد الحاجات النفسیة 
 یؤسس لعبور التوافق في كل مرحلة نمطا سویاذ یشكل إ في مراحل حیاته المختلفة، ًواجتماعیا

زمة نمو تصاحب الفرد في أ وفي المقابل یمثل عدم التوافق المرحلة التالیة بسالمة نفسیة أكبر،
وهذا ما مو النفسي االجتماعي، ساسیا للن، وعلیه فإن الحاجة تعد مطلبا أالمراحل النمائیة الالحقة

 تعد )ریكسون(من مراحل  متطلبات كل مرحلة نمائیة نأ ب الذي اعتبر)2013 (مخیمر أكده
 السلیم، يو النفسملیحقق الن ؛شباعهامطلبا أساسیا یسعى الفرد إل الحاجةف، لهاساسیة أحاجات 

یشعر توازن الحالة من عدم لى إفیؤدي بالفرد شباعها إأما عدم یصبح متوافقا وناجحا في حیاته، ول
   .بالشقاء والفشلالفرد خاللها 

  :)Abraham Maslow(  نظریة أبراهام ماسلو-ب

شباعها یعد أساسا الزما لصحة الفرد الجسمیة والنفسیة، ٕوا جاتحان البأ )ماسلو( یرى       
سیكون حتما نه إ ف،ه نشأ في بیئة ال تشبع حاجاتفي حالن الفرد أمفاده افتراض رئیسي  من ًانطالقا

قد أكد ) ماسلو(لى أن ، كما تجدر اإلشارة إ)2013مبروك، ( ًوظیفیا ً، ومعتالًقل اتزانا، وأًكثر توتراأ
 ساسیة، فحاجات تقدیر الذات، مستویات رئیسة تبدأ بالحاجات األن الحاجات تترتب في ثالثةعلى أ

 )الفسیولوجیة واألمن(ساسیة ألان الحاجات كیده على أومن ثم حاجات تحقیق الذات، مع تأ
، في حین  على حد السواءنسان والحیواني موجودة لدى اإلضروریة للمحافظة على بقاء الفرد، وه

سعادته زمة نسان فقط وألالذات موجودة لدى اإل وتحقیق )االجتماعیة( تقدیر الذات ن حاجاتأ
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 فیضم خمسة )ماسلو(ستویاتها عند ما الهرم التفصیلي للحاجات وم أ.)2008الفرماوي، (طمأنینته و
  :هيمستویات 

التي ال  وهي الحاجات الفسیولوجیة التي تمثل ضروریات الفرد): المادیة(  الحاجات األساسیة- 1
تتمثل هذه وخراج، واإل،  والتنفس، والجنس،لى الطعام والشرابإعیش بدونها، كالحاجة الیستطیع 

لى االهتمام إضافة إ والمكافآت والحوافز، ،م باألجراالهتمافراد بات لألالحاجات داخل التنظیم
بغض النظر عن  میعا وتتمیز هذه الحاجات بعمومیتها لدى الناس ج.بظروف العمل المادیة

  ).2009جرینبرج وبارون، (. عمارهم وجنسیاتهم ودخلهمأاختالف 

ر اخط من األحاجة الفرد في توفیر الحمایة والوقایةبوتتمثل : من والطمأنینةأل حاجات ل- 2
شباع هذه إ والنفسي، ویمكن للفرد ماديمنه الأوتفادي األضرار التي تمس  التي تتهدده، والحوادث

 والمكافآت، جورزیادة األ تمتاز بمنهآالحاجات من خالل توفیر المسكن والملبس وظروف عمل 
ایة والصحة ر حاجات الحم لتوفی،ضافیةوالحصول على المزایا والخدمات اإل ،واألمن الوظیفي

  .)2005ماع وحمود، سال( من والتقاعدلى الضمان واألإوالحاجة 

قامة عالقات الود واالنتماء والصداقة والحب إلى إ الحاجة ىل علمتشو:  الحاجات االجتماعیة- 3
في یتجلى هذا حیث .  وجیرانهزمالئهوته حیاشریك وسرته أ من عالقات الفرد مع ً بدء،مع اآلخرین

لى االهتمام بالتفاعل المتكرر مع زمالء العمل، إ من خالل حاجات األفراد العمل اتتنظیم
، كذلك القبول والقرب همرشادهم ونصحٕا بعنایة على العاملین وتوجیههم ووالمشرفین ودوهم باإلشراف

لین داخل عملهم  والشعور باأللفة والتعاون واالنسجام، مما یساعد على توافق العام،من اآلخرین
  .)2005 العمیان،(ه نفسالوقت شباع حاجاتهم في ٕاتوازن ووتحقیق ال

لى التقدیر والمركز واالحترام سواء إحاجات الفرد لى هذه إتشیر و: لى التقدیر والمكانةإالحاجة  - 4
لى إبالنفس واالعتبار، وتشبع الحاجة لى تنمیة الشعور بالثقة إو اآلخرین، والحاجة أمن قبل الذات 

 تقدیر اآلخرین لقدرات ومهارات هااز مهام وأنشطة معینة بنجاح یترتب علیالتقدیر من خالل انج
شباع حاجات یمكن إ وفي مجال العمل ، والمكانة الرفیعة،لى تكوین السمعة الطیبةإ  وصوالالفرد
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،  وما یحیط بها من االجراءاتقیة فالتر،التقدیر والمكانة من خالل مراعاة مشاعر األفراد ومكانتهم
 شباع حاجاتهمٕافراد و، وبعض المزایا األخرى تمثل دالالت على تقدیر األ الوظیفیةتنقالتوال
  .)2005 العمیان،(

 ،مكاناتهمإل همظهارٕاذواتهم وفراد لاأللى تأكید إالحاجة هذه تشیر : لى تحقیق الذاتإ جة الحا- 5
فراد  حیث یسعى األبداعات الخاصة بهم، والمهارات واإلدراتباالستفادة من الق والتعبیر عن تمیزهم

 وتسمح ،لى البحث عن مهام تتحدى قدراتهم ومهاراتهمإلذات الى تحقیق إالذین یستشعرون الحاجة 
 ، وتوفر لهم فرص التقدم العام والنمو الذاتي،یةبداعیة واالبتكار واستخدام األسالیب اإل،لهم بالتطور

ألعمال المتمیزة بعض اض یمن خالل تفون تتبدى هذه الحاجات في مجال العمل أویمكن 
 وتشعرهم بقیمة ،تمنحهم االستقاللیة والسلطات الكافیة التخاذ القراراتفراد بحیث  لألوالمبتكرة

  .)2013 بكر،( همیة انجازاتهمأو
 )ماسلو(عدة تصورات لمستویات هرم ) السیكولوجي(دب النفسي على حین ورد في األ    

، بحیث یضم كل مستوى حاجات رئیسة مستویات جمعت على ثالثةأ ولكن غالبیتها ،للحاجات
ً، وفیما یلي رسما لهذه المستویات كما وردت في حمدي وحسین وأبو طالب وأبو طالب فرعیة

)2015:(  
  )1(شكل رقم 

  هرم ماسلو للحاجات
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  :)Henry Murray( مورايهنري نظریة ) ج

 تمن ی ألىإحافظ على استمراریتها وی ویدیمها ،ن الحاجة دافع یثیر الفاعلیةأب )مواري( یرى       
 نوعین لىإعن السلوك هم  لطریقة تعبیرًد تبعاافرساسیة لدى األاأل، وقد صنف الحاجات باعهاشإ

  :)2013 (األسطلرئیسین هما بحسب ما ورد في 

  . الفردسلوكالتي تعبر عن نفسها بطریقة مباشرة وفوریة في تلك  وهي: الحاجات الظاهرة - ًأوال

في ذاتها ن تعبر عن أ، فهي ال تستطیع  والخفیةوهي الحاجات المكبوتة:  الكامنةحاجاتال -ثانیا
  ، و مباشرةأصورة صریحة 

دراك إ في یعبر عن قوة داخلیة تؤثر ،الحاجة بأنها مفهوم افتراضيلى كذلك إ )موراي(یشیر      و
هم تلخیص ألیلي ، وفیما لیحافظ على توازنهو ،سلوك الشخص لیحاول تغییر موقف غیر مرضو

 شكشك، و)2006(، والجوهري )2014 (الداهري والكبیسي  كل من كما وردت في الحاجاتهذه
)2012(  :  

ي سیطرة الفرد على بیئته بهدف التأثیر على توجیه سلوك األفراد اآلخرین، أ:  الحاجة للسیطرة- 1
  .و اإلجبارأباإلقناع كان ذلك یتصرفون طبقا آلرائه ومطالبه سواء ل

 وتحدي ،لى التحرر والتخلص من القیود والمسؤولیاتإتتمثل في النزعة و:  الحاجة لالستقالل- 2
 ،نشطهأفعال وأن یتجنب ما تملیه علیة السلطة الفردیة من أالتقالید والقوالب النمطیة المفروضة، و

  . التبعیة واالعتمادیةوالتحرر من ،  ورغباته یسلك وفق هواه،ن یكون حرا مستقالأو

الدونیة والخطأ باالعتراف ومن مؤشراتها قبول اللوم واألذى، و:  الحاجة لالنصیاع واالستسالم- 3
 بتحقیر ذاته وعقابها، مما یجعله فریسة لآلخرین بصب عدوانهم الشعوروالهزیمة، وسوء األداء، و

   .علیه

واألشیاء لى الموضوعات  والسیطرة ع،نجاز شيء صعبإمن مؤشراتها و: نجازلى اإلإ الحاجة - 4
 العقبات مما یعني ذلك تخطي ،داء سریعا ومتمكنالى حد اإلجادة، بحیث یصبح األإواألشخاص 
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 وزیادة مواهب الفرد، بحیث یحقق المكانة االجتماعیة توافق،فضل النتائج، وتحقیق الأوتحقیق 
  . والتفوق العلمي،والتمیز الفكري

 ًسمعیةسواء كانت النطباعات الحسیة وأثرها، ي االستمتاع باأ: لى االستمتاع الحسيإ الحاجة - 5
 الطبیعة الجمالیة حیثن یستمتع اإلنسان بالمكان الذي یعمل به من أي أ؛ ًو شمیهأ ًو بصریةأ

  . مما یساعده على االتزان والتوافق داخل المكانهدوء، والضوء وال،للمكان

 همقتراب واالستمتاع بالتعاون معخرین، وهو االیجابي نحو اآلوهي النزوع اإل: ماء الحاجة لالنت- 6
 . من نسق مترابطًءنه جزبأمما یشعر الفرد 

 وتعویض الفشل عن طریق ،السعي للسیطرة على نقاط الضعفوتتمثل ب:  الحاجة للتعویض- 7
 ومواجهتها ، والسعي لتحطیم العقبات والمصاعب،صرار والعمل الدؤوب، ومواجهة المخاوفاإل

  .الحترام والتقدیرلذات شعورا بالحتى یتحقق 

ني تنتج من االرتباك والتشتت العقلي الذي قد ینتج من عدم النظام، وتعو: ظیم الحاجة للتن- 8
شیاء والحفاظ على النظافة داخل المكان، وااللتزام باالتزان واالهتمام لى التنظیم وترتیب األإالحاجة 

  .بالترتیب والدقة

 ورضا ،نموذج آخر لالحتیاجات كأساس للحوافزلى إ )موراي(  توصل)ماسلو(  عكسوعلى     
یرفض فیه فكرة تدرج حیث  ، أطلق علیة اسم نموذج االحتیاجات الواضحة،العاملین وتوافقهم

ن االحتیاجات ذات االرتباط إف )موراي(الذي اقترحه  لهذا النموذج ووفقا، يشكل هرمباالحتیاجات 
  :)2011احلة وعزام، الرح(  هينواعأثالثة ن تضم أببیئة العمل یمكن 

و غیر أداء ممتاز ألى إعلیه الرغبة في التنافس والوصول  وهو سلوك یغلب : الحاجة لإلنجاز- 1
  .عادي

لى التواجد مع اآلخرین والرغبة الدائمة في الحصول على إالحاجة " لى االنتماء وهيإ الحاجة - 2
  ".و السلوكأموافقة المحیطین سواء على النفس 
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و التحكم أ في اآلخرین والرغبة في السیطرة الرغبة في التأثیر" و التأثیر وهيأالقوة لى إ الحاجة - 3
  . المحیطةیئةفي الب

  :)Carl Rogers (روجرزنظریة كارل ) د 

،  ومطـور نظریــة اإلرشـاد المتمركــز حـول العمیــل،نظریـة الــذاتصــاحب  )روجـرزكــارل (یعـد 
اإلنــسان یــسعى إلــى تحقیــق ذاتــه ویــصبو إلــى بنـــاء ن وأ، نــسانیة إیجابیــةالطبیعــة االن حیــث یــرى بــأ

حـــب باالعتبـــار اإلیجـــابي للـــذات مـــشروط كـــد علـــى أن ، وأعالقـــات طیبـــة وذات معنـــى مـــع اآلخـــرین
  :)2009بوس، ( هناك حاجتین رئیستین عند االنسان هما نأ، ویرى باآلخرین لإلنسان وقبولهم له

 الحاجة للشعور  وتتبلور من خاللبشرالجمیع وهي موجودة عند : یجابياإل الحاجة للتقدیر. 1
ل حیاة ا طوً والتعاطف والتقبل من اآلخرین، وتبقى هذه الحاجة نشطة،بالحب والدفئ واالحترام

  .یجابي للذاتى التقدیر اإلإل وتؤدي ،الفرد

 الهادف هكفاح من خالل ، التي تبدأالنشطةنسان ات اإلعلى حاجهذه تؤكد و: الحاجة الغائیة. 2
  .نجازاإلقیق لت

  :)Erich Fromm( فروم  اریكنظریة) ه

   :)2014الداهري والكبیسي، ( ربع حاجات ضروریة هيأنسان لدیه ن اإلعلى أ )فروم( كدألقد     

سرة كاألنساق أ من مجموعة ًجزءوتتبدى من خالل سعي الفرد لیكون  :لى االنتماءإ الحاجة - 1
  .والعمل والمجتمع

بقیمة الذات التي یستمدها من تقدیر وتتحقق من خالل شعور الفرد  :لى الشموخإ الحاجة - 2
  .اآلخرین له

سرة األ كان ذلك على مستوى سواء الفرد ووضوحه دوروتتحقق من خالل : ویةلى الهإ الحاجة - 3
  .و العملأ
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 وذلك ،كثر توافقا معها الفرد أ لیكونوتعني وضوح المعاییر :لى االنضباط االجتماعيإ الحاجة - 4
   .العملوالمجتمع و سرةاألعلى مستوى 

في اختالف ن هناك تباین وأ  ترى الباحثةلنظریات الحاجاتمن خالل ما تقدم من عرض       
لمناهج التي ااختالف لى عائدا إمرد ذلك وقد یكون لحاجات النفسیة وتصنیفاتها، لنظرة المنظرین 

همیة أ اتفاق واجماع بینهم على ناكن هأولكن وبرغم هذا التباین یالحظ سلكها هؤالء المنظرین، 
، وضمان توافقه مع نفسه لنمو النفسي واالجتماعي للفردا ة تلبیتها لتحقیقهذه الحاجات وضرور

، فالشخصیة ختالل في توازن الفردلى اإیؤدي س الحاجات هذهن عدم تلبیة أ، وومع محیطه
شباع الحاجات من یتم إالطرق التي غیر مباشرة باآللیات و، أو ر بصورة مباشرةثتتأاالنسانیة 

  .خاللها

  :هاشباعإ المنظمات في  ودورتلحاجاا خصائص

ن هناك ف أنماط حیاتهم، وظروف تنشأتهم، إذ أفراد باختالختلف طبیعة الحاجات لدى األت   
  :     )2010المیاحي،  (خصائص عدة تتصف بها الحاجات منها

ان ما تبرز لدیه  لدى االفرد سرع معینةةحاجشبعت ففي حال ا ، ومتجددةالحاجات ال نهائیة. 1
ن یتم له أشباعها، وما إخرى فیعمل على أ برزت حاجات . شباعها وهكذاحاجة أخرى فیسعى إلى إ

 بل تتجدد بعد فترات متفاوتة، ،ًالحاجة ال تزول تمامان ، كما أخرىأذلك حتى تبرز له حاجات 
  .ن تعود بعد بضع ساعاتأنها ال تلبث أال إم  للطعام تختفي بعد تناول الطعامثل الحاجة

المادیة، معنویة و عدة منها الهناك حاجاتف ،همیتهاأ وتختلف في درجة  الحاجات متنوعة.2
تها فمنها ما یسبب همیأدرجة نها تختلف في ، كما أعقلیةال وسمیة،ج والجتماعیةاالنفسیة، ووال

، ساسیة مثل الحاجة للماء والهواء والطعاملحاجات األشباعها كاالهالك لإلنسان في حال عدم إ
العمل ومثل التعلیم نسان بالضیق واالنزعاج عدم تلبیتها بشعور اإلومنها الثانویة التي یسبب 

ها  اختالفلى، إضافة إنسانباختالف مراحل النمو عند اإلنها تختلف ، كما أالمركز االجتماعيو
  .ت والمجتمعاتاختالف األفراد واألدوار والمواقف والثقافاب
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شباع حاجاته إنسان ال یهتم بن اإلأي أ؛  نظام ارتقائيیسیر وفق شباعهإ واالحاجات متدرجة. 3
شبع الحاجة التي یكون ترتیبها على أن یكون قد أال بعد إ تقع على مستوى عالي الترتیب لتيا

   .المستوى األدنى

كما ، هممجتمعهم، وثقافة رادوأاختالف ، وفرادات باختالف األتختلف وسائل إشباع الحاج. 4
 من الماء لدى شخص ما قد یطفئ ٌكوب، وهذا ما یعرف بالنسبیة؛ فخرإلى آن زمن تختلف م

مع إثبات الدافع ،  ومقدار الماء فیه قد ال یطفئ ظمأ شخص آخر، في حین أن نفس الكوب،ظمأه
 ًإلحاحا أكثر تكون قد الصوفیة المالبس إلى الحاجةن كذلك فإ، وهو دافع العطش لدى الشخصین

 یحتاجه وما بل الصیف، في منها أكثر الشتاء فصل وفي الحارة، في منها الباردة البلدان في
  .آخر لشخص بالنسبة كذلك یكون ال قد منها شخص

ضرر بالفرد اللى الحاق إولیة منها قد یؤدي  بخاصة األ،شباع حاجة معینةإلیة عرقلة أن إ. 5
شباعها في وقت معین كالدافع إض الحاجات یتم كبتها بسبب صعوبة عبن أ ، كماتوازنهفقده وت

  .الجنسي

  .، وبعضها متشعب بعض الحاجات ترتكز على هدف واحد محدد مثل التعاطف مع صدیق.  6

 هدف شباعها شعورا عام بالمتعة والسرور ولیس مجرد تحقیقإ من تحققن یأالحاجات یمكن .  7
  .هوایةو أوخاصة تلك التي ترتبط بمیل 

وقد  ، تتماشى مع بعضها البعض، حیث تسوق كل منها إلى الرغبة في األخرىحاجات هناك . 8

، مثل تعارض حاجات ومتطلبات األنا ًابعضها بعضمع قد تتعارض بعض الحاجات ، وتحل محلها
 ن تتعارض الحاجة، وكمثال یمكن أعلى كالسمو والترفع مع حاجات ومتطلبات الهو، أي الغرائزاأل
  .للراحة إضافي وقت إلى الحاجة مع العمل إلى

بكونها فسیولوجیة وأخرى نفسیة فان لكل نوع طرق اشباع  الحاجاتفي ضوء اختالف ف       
 على سبیل المثال ، فالحاجات الفسیولوجیةعمال األمؤسساتتختلف عن االخرى داخل منظمات و



 23

 وخدمات ،التأمینات االجتماعیةو،  ونظم الضمان،عن طریق األجور للموظفین یمكن تلبیتها
لى األمن واألمان من إالحاجة  إشباع ين تسهم فأ، في حین یمكن للمؤسسات  وغیرهاسكاناإل

ناهیك ، التقاعد وخدمات ،االدخار والتأمین على الممتلكاتتفعیل نظم وتاحة فرص العمل، إخالل 
  .)2009بو النصر، أ ( واالستقرارألمنل من حفظ منیة واألجهزة األالشرطةعن دور 

لى سعیها نحو ات األعمال بها إالتغیرات الهائلة في البیئة الخارجیة لمنظملقد دفعت       
یها  بینها وسعلمنافسة الشدیدة عن دور ا-ناهیك -داريسالیب جدیدة في العمل اإلأتطویر آلیات و

 على في بیئات األعمالالعمل التطبیقي ترسیخ مفهوم   دفع باتجاهلتحقیق المیزة التنافسیة الذي
 المطلوب مع حداث التكیف والتوافقإفي سهامهم ٕواهمیة دور العاملین أ رض الواقع، مما أبرزأ

شباع إنهم من یمر الذي تطلب تبني استراتیجیات تدعم قدرات العاملین وتمكالبیئة الخارجیة، األ
و أ ، وتجنب المخاطر،احةالستغالل الفرص المتمامهم أحریة التصرف تاحة ٕ وا،حاجاتهم النفسیة
هداف المنظمات أهم أصبح من أ كله لذلك، )2010الرحاحلة،  (دنى بالحد األالتقلیل من آثارها

، شباع حاجاتهم المشروعة بطریقة علمیة ومنظمة وسلیمةإها على فیمساعدة العملین وأولویاتها 
:  مثلاملین المشروعة لدى العإلشباع االحتیاجاتمتنوعة  المنظمات بتقدیم برامج فبدأت العدید من

 لنصر،بو اأ( سكان، والترویح الهادف، والتكافل االجتماعي، وبرامج اإلبرامج التأمینات االجتماعیة
2009(.  

 ولــن تــؤتي ثمارهــا فــي إشــباع حاجــات ،ًالجهــود تعــد جهــودا غیــر كافیــةهــذه ن رغــم ذلــك فــإو     
ــوع فـــي الخـــذت فـــي الحـــسبان أذا العـــاملین إال إ ختالفـــات النـــسبیة اال عـــنمنبثقـــة كتلـــك الات حاجـــالتنـ

فــــي المؤســــسات وضــــرورة خروجهــــا عــــن البــــرامج النمطیــــة الــــسائدة  ،الرجــــل والمــــرأةكــــل مــــن ألدوار 
، فهــي ال تالمــس مــد القــصیرالتــي یــتم تلبیتهــا فــي األ الــدخلو ،غــذاءالو ،المــسكن، كخــدمات الحكومیــة

تغیــر سهم فـي ال تــمــرأة علـى ســبیل المثـال، والاالخـتالف النـوعي وخصائــصة االجتماعیـة بــین الرجـل 
 واالســتراتیجیات اسات فــي الــسیًاریــی تغ عملیــة تقلیدیــة ال تــستدعيوتعــد  لكــل منهمــا،دوار التقلیدیــةاأل

ــوب فـــي مثـــل هـــذه البـــرامج المتعلقـــة یتعلـــق التغییرالمطبقـــة، بینمـــا   اجـــاتح بالالحاجـــاتشـــباع بإالمطلـ
 باســـتهداف ،مــد الطویـــل فـــي األتهـــاتلبیالتـــي یــتم عامــة ال جـــاتاحتیمــد، تلـــك االة بعیـــدة األاالســتراتیجی

 ،زیـادة الـوعي، والثقـة بـالنفستـسهم فـي وكمـا تدل علـى تغیـر فـي العالقـات التقلیدیـة،  و،لمرأة العاملةا
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ــة والمــساواة فــي العمــل والحقــوق،وتــدعیم المكانــة االجتماعیــة واالقتــصادیة والــسیاسیة  والقــوة ، والعدال
   .)2009 سمث،(  وتساویهما في المناصب نفسها اإلداریة والسیاسیهرأة والرجلوالسلطة بین الم

  :مفهوم التوافق

بالعملیة المستمرة التي یقوم بها الفرد بهدف تحقیق التكیف واالنسجام بینه التوافق یعرف        
فالتوافق ، )97 ، ص2004هیجان، (وبین المهنة أو الوظیفة التي یؤدیها، وبینه وبین بیئة العمل 

 مع أي) ً ومهنیاً واجتماعیاً وانفعالیاًشخصیا( ً نفسیاً، یكون فیها الفرد متوافقاًحالة دائمة نسبیایمثل 
 ،تهذا على تحقیق ً ویكون قادرا، ومع اآلخرین،، ویشعر بالسعادة مع نفسه المحیطةنفسه ومع البیئة
  على مواجهة مطالب الحیاةًقادراك كذلقصى حد ممكن، ویكون ألى إمكانیاته ٕا و،واستغالل قدراته

 سالمة بحیث یعیش في ،ًسویة، ویكون سلوكه عادیاوتكون شخصیته متكاملة بحیث ، المختلفة
  .)2002، اسماعیل والفقي، زكریا والشربیني، المجید عبد منصور،(وسالم 

  : والتوافقالشخصیة

، 2012( في شكشك  كما ورد الشخصیة)Gordon Allport (ألبورت جوردون     لقد عرف
ذلك التنظیم الدینامي داخل الفرد للنظام النفسي الجسدي، والذي یحدد كل من ": بأنها) 102ص

للتركیز یستخدم لفظ الشخصیة في اللغة الدارجة ، حیث " والتفكیر الممیز له،خصائص السلوك
كثر أ  نفسهبالشخصم تم االهتما یًا بینما أكادیمیخرین،مام اآلأنسان  اإلسهم بهعلى الدور الذي ی

 الذي یجمع ما بین الفرد والدورذلك  هو  للشخصیة، ولكن التعریف الشامل الذي یقوم بهمن الدور
حیث هم هذه التعریفات  أیعد من )2009( كما ورد في جلدة )فلوید زیوش( معا، ولعل تعریف

دراك داخلي ٕاووك،  المظهر الخارجي والسل الشخصیة االنسانیة تتكون من" :بقوله الشخصیة عرف
 ،ةو خارجیأو التنظیم للسمات، سواء كانت داخلیة أللذات كقوة منظمة دائما، والنمط المحدد، 

ة  مما یعطیه القدر،مكاناته الخارجیةٕا و، وقواه الداخلیة،على تفهم ذاتهو قدرة الفرد ىینعكس ذلك عل
افق في جمیع  مما یحقق الفرد التونماطه وسماته المتفردة المتزنةأبالتأثیر على اآلخرین من خالل 

   ."المجاالت
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شباع في سیاق اط یقوم به الفرد بما یحقق له اإلفي معناه العام یشمل كل نشفالتوافق 
خرى دائمة البحث عن التوافق في ن الشخصیة هي األإفكذلك  تعامله مع الظروف المختلفة
 مختلفة شباعاتإورها لدى الفرد  ونشوئیة تعكس عبر مراحل تط،مسعاها الحیاتي، فهي دینامیة

 ،لى الكبتإتارة قبل تبلورها تمیل و ولى لتشكل الشخصیة،المراحل األففي ، ولى مراحلها األومنذ
نما یتنقل بین االنطواء إ فالطفل حینما یبحث عن التوافق ،خرین التفعیل والتفاعل مع اآللىإتارة و

و كانت درجته أ زادت درجة القلق  ماذاإف ،دوانيحیان كثیرة عن السلوك العأ ویعبر في ،واالنبساط
عاقل، ( خرى للتغلب علیهأ وسائل ىلإ أنه سوف یلجإ فعمق بحیث ال یستطیع الفرد تحملهأ

2003.(  

 في ًفرقا سالدرجة ولیفرق  في  ما بین التوافق وسوء التوافق هو الفرقن شارة إلى أوتجدر اإل     
وتو أ(استخدم ، ولقد )2002النیال، ( المنشودة  النتیجةفي ولیس ،باألسلوب المتبعفرقا كما النوع، 
حلول الالعثور على "نه أب التكیف الدینامي وعرفةمفهوم  )2014(مارة د في اإل كما ور)فینخل

   ).Stimuli ( والمثیرات الخارجیة، الداخلیة)Motives(مشتركة التي تمثلها الحوافز ال

  :التوافقفسرت  التي  النفسیةالنظریاتأهم 

 أشهر منظري التحلیل النفسي أن )Sigmund Freud (فرویدسیجموند عالم النفس  یرى       
 Super( واألنا األعلى ،)Ego( واألنا ،)ID(الهو : عناصر رئیسة هي ةالشخصیة تتكون من ثالث

Ego( ول على نسان نحو الحصلمتطلبات الغرائزیة التي توجه اإلا "الهو"عنصر یمثل ، بحیث
عند هذا العنصر ویظهر  ضوابط، رشباع حاجاته بصورة بهیمیة من غی، واالتجاه نحو إاللذة

ثابة الضمیر الذي یحكم ، وهو بم مبدأ المثل والقیم"األنا األعلى"یمثل  بینما ، منذ والدتهنسانإلا
ماعیة التي  االجتالفرد من خالل التنشئةشكل هذا العنصر لدى  ویتنسان وسلوكیاته،تصرفات اإل

یمثل في حین  واألخالقي لدى  الفرد بأعلى درجة، ،شباع الجانب القیميإ یتلقاها، والتي تعمل على
نا األ " و"الهو"  متطلباتنی من خالل الموازنة بین بحمایة الفردبعمله ویتمثل  ، مبدأ الواقع"األنا"

ي غیر أ غیر متزن الفردصبح شباعهما بشكل متوازن، وفي حالة عدم توازنهما یإ ویحاول "األعلى
 .)2004سفیان، ( متوافق
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 نا هي التيفقوة األ" األنا"ما یعرف بقوة یعتمد على  )فروید(بحسب التوافق ن علیه فإو      
  و"الهو"ًوتحكم كال من متطلبات نا القویة التي تسیطر و غیر متوافق، فاألأتجعل من الفرد متوافقا 

التي  الضعیفة "األنا" امتكون مصدر توافق للفرد، أنهما وبین الواقع،  وتحدث توازن بی"نا األعلىاأل"
خصیة شهوانیة تحاول ، بحیث تصبح الش فتسیطر على الشخصیة"الهو"متطلبات مام أ تضعف

لى إ االنحراف ومن ثم ىلإ بصاحبها یؤدي مما ،و المثلأشباع غرائزها دون مراعاة الواقع إ
  فتجعل الشخصیة متشددة بالمثل"األنا األعلى"مام متطلبات  أفي حال ضعف األناما أ ،االضطراب

لى إ وتؤدي ،و تشعر بالذنب المبالغ فیهأ ، والغرائز الطبیعیة، كبت الرغباتعمل على وتوالقیم،
ن الشخص المتوافق بأ) 2004( ما ورد في أبو جادو ، ویؤكد ذلكاالضطراب النفسي وسوء التوافق

  .ناویمتاز بقوة األ ، بانسجامةزته النفسیة الثالثجهأتعمل ذلك الشخص الذي هو 

 التي یواجهها یرفع لدیه الشعور ت فشل الفرد في حل المشاكالفروید أن كذلك فقد ذكر       
وعادة ما یلجأ اإلنسان في   والشعور بالتوتر، والقلق مما یضعه في وضعیة عدم االتزان،بالتوتر

لكن ، و لفترة قصیرة لیخفف من حدة التوتر؛ة الالشعوریةبعض الحیل الدفاعیلى مثل هذه الحالة إ
سوء یسبب له  مما ،غیر سویةشخصیته تصبح  هذه الحیل نسان في استخدامعندما یستمر اإل

، والتبریر، والتقمص، والنكوص، الكبت:  هي)فروید( ومن أهم هذه الحیل التي تحدث عنها التوافق
  . ، والنسیان، والتحویل، واالنسحاب، واالسقاط)تساميال(والتعویض، وأحالم الیقظة، واالعالء 

 بالغ األهمیة والهوأ بالنقص  الفردشعور ركز على فقد) Alfred Adler(دلر ألفرد اأما       
،  بالنقصًا لدیه شعورُیحدثمما  ، للكبارً نسبةًعاجزاو ً، فیرى أن الفرد یولد ضعیفافي عملیة التوافق

 أو ، بسبب وجود عیوب من وجهة نظره عقدة النقصوتنتج اته،ییحاول التغلب علیه طوال حو
 فتؤثر هذه العیوب على نفسیة ، أو عقلیة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو خلقیة،قصور جسمیة

ل ما بین الفرد  الفصمكانیةإ وعدم ،لكفایةباالشعور  وعدم ، وعدم األمن، وتشعره بالنقص،الفرد
ن یضمن الفرد بمعنى أ مكتمل النمو؛ االجتماعيلى االهتمام إ  بحیث یحتاج، االجتماعيهمحیطو

 يوافقالت وهذا مایمیز سلوك الفرد  الذي یعیش فیه،قیم المجتمعوهدافة تتفق أفائدة اجتماعیة ضمن 
  .)2005 ، وشمولرمورتنس( يغیر متوافقعن سلوكه 
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 مر عبر نموها بأزمات فالشخصیة ت، بالنمو)Erikson (ركسونا التوافق لدى ارتبطبینما       
زمة في أن نجاحه في اجتیاز أو، )متطلبات المراحل (ن یجتاز هذه األزماتأ وعلى الفرد عدة،

لى إ ،خرى وهكذاأزمة أمواجهة لى مرحلة تالیة، والعبور إ ومن ثم ،لى التوافقإیؤدي به سمرحلة ما 
زمة من أ في اجتیاز  الفردشلففي حال  و،ن تنتهي األزمات التي یواجها الفرد خالل مراحل نموهأ

  .)2010عبد اهللا، ( صیب بسوء التوافقأ ماتاألز

 ، فتراهنظر لإلنسان بإیجابیة من ال)Rogers (روجرزكارل  في حین انطلقت نظریة       
هداف أ ویندفع نحو ، في تحدید مصیرهیتدخل و،حكم عقلهُ ی ومشیئة،رادةإ ذو ،ًفاعال ًانسانا

الكائن العضوي، : هيرئیسة  مفاهیم ةثالثخالل  روجرز من یحسبیة  وتتكون الشخص،یجابیةإ
 فكاره وسلوكه ووجوده الجسماني،أب ، فالكائن العضوي یعني الفرد بأكمله؛المجال الظاهري، والذاتو
تتمثل الخبرة في الخبرات التي یمر بها الفرد، ؛ ألى كل ما یخبره الفردإ فیشیر ريما المجال الظاهأ

لى رموز یدركها إ ویحول الفرد خبراته ، ویتأثر ویؤثر به،ه ویتفاعل مع،شه الفردموقف یعیبكل 
لى إبه ن تطابقت معها فسوف تؤدي إ ف، والمعاییر االجتماعیة،ویقیمها في ضوء مفهوم الذات

  واختالل التوازن،لى التوتر والقلقإدت أن تعارضت ٕالى االتزان والتوافق، وٕا و،الراحة وعدم التوتر
الشخص شخص المتوافق هو ذلك ، فال)2014الداهري والكبیسي، ( سوء التوافقلى الي إوبالت

 ، وقلیل الشعور بالقلق والتوتر وتقلب المزاج،فعاله وقیمهأ غیر المتناقض بین ،الصادق مع نفسه
، وسفیان )2010(اهللا  عبد  كل من، ویشیرالواثق من نفسهو ،وهو المرن المسیطر على تصرفاته

حساس بالحریة، واالنفتاح على الخبرة، والثقة اإل  معاییر التوافق تكمن في نلى أإ) 2004(
  . بالمشاعر الذاتیة

وافق هو الذي یحقق ذاته عن طریق  الشخص المتنأب) Maslow( یرى ماسلوكذلك        
 بدرجة قدرتهم  االشخاص المتوافقین المحققین لذواتهمخصائصً، محددا لشباع حاجاته األساسیةإ

حال  على المشاكل لحلها ًكثر تركیزا، وأ ومعرفة للذاتًكثر تلقائیةأنهم ، وأدراك الواقع بدقةإعلى 
هدافهم الشخصیة حسب قدراتهم أمهامهم محدد بالحیاة، ویحققون وتكون همالها، إ دون ًاجذری

م  وقیمه،العتماد على مشاعرهملى اون إیمیلوكثر حاجة للخصوصیة، ، ویكونون أمكانیاتهمٕاو
  .)2012شكشك، ( راء اآلخرینآة الناتجة عن قلة حاجتهم لتأكید الخاص
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كل بشالسلوكیة  النظریةبشكل خاص ومنظري  )Burrhus Skinner (سكنربورس أما        
 الفرد وكسلستجابة؛ بمعنى أن بین المثیر واالما العالقة عام فیركزون في عملیة التوافق على 

  عادة،نسان هو استجابة لمثیر خارجين سلوك اإلأ، و)التعزیز(الفرد  التي یتلقاها یستجیب للعوائد
، أي )ُیمحى( وسیختفي السلوك الذي یعزز یستمر ویتكرر، بینما السلوك الذي ال یتعزز ال یتكررف
نعكس على قدرة الفرد على ی نتیجة سلبیه غیر سارة مما ن عدم الحصول على المعززات تمثلأ

  .)2005العمیان، ( التوافق

 الذي ، التعلم بالمالحظةن التوافق نتاجأ) Albert Bandura( باندورا  البرتویرى       
 فمن )Modeling (یحدث عندما یقوم المتعلم بتقلید سلوك یظهر عنده نموذج  یسمى النمذجة

 والذي یفسر ،همیة من عناصر التعلم بالمالحظةأكثر عنصر أن محاكاة النموذج هو إ نظره فهةوج
 طفال للغة، والسلوك العدواني، والحس األخالقي والسلوك المناسب للجندرتعلم األكیفیة 

)Gennder(،جاذبیة النموذج، و التشابه في العمر،  وحاسما في التقلیدسهم دورا  والعوامل التي ت
 ، للتوافق، فالمدیر الناجحتقودمحصلة السلوك ف، توافق القیموالتشابه في سمات الشخصیة، و

  ).2006بو غزال، أ(الناجح یقود جمیع الموظفین لنفس السلوك الناجح المتوافق والموظف 

 البیئةن أ اعتقاد على) Kurt Lewin(لكیرت لیفین لت ا الجشطنظریةفي حین ركزت       
ذا حصل تغیر إف، كلك نسان تتكون من مجموعة عناصر متداخلة فیما بینهاالتي یعیش فیها اإل

عدم التوازن، وهو الذي بدورة یعیق عملیة التوافق لدى من لى حالة إ ؤديسیحد عناصرها أعلى 
  .)2009جلدة، ( تؤثر وتتأثر بهكلیة نساق أ عن ارةالفرد، فالبیئة التي یعمل بها عب

 بكونهتكیف  اللىإ )Jean Piaget (بیاجیهجان  النمو المعرفي لنظریةبینما نظرت        
 لمطالب بیئیة، حیث تعتبر عملیة التكیف وظیفة على درجة استجابةكتغیرات في العضویة تحدث 

وقد ولدت جمیع العضویات مزودة باالستعداد للتكیف من خالل عملیتین التمثیل  كبیرة من األهمیة،
الجدیدة  والخبرات ، من خاللها الفرد بدمج المعلوماتومالعملیة التي یقتلك هو  التمثلف والمواءمة

ي عملیة تطویع البیئة أ ، تطبیق نمط معین من السلوك على مواقف جدیدةفي بنیته المعرفیة، فهي
 المستمرة لجعل لة الفرد وتظهر في محاو، من التفكیرلة والمتأص،لتتناسب مع الطریقة الثابتة

 ما، أ)2004جادو،  بوأ (ه تفكیرق وطره،فكار تنسجم مع وجهات نظر واأل، والمواقف،الحقائق
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 التي یتم من خاللها تعدیل العملیةنها  بأ)2006(غزال  كما ورد في أبوها عملیة المواءمة فیقصد ب
  .لى حالة من االتزان والتوافقإلوصول ل تتالءم مع الخبرات الجدیدةل  للفردالبنیة المعرفیة

 الخبرات التي ونن األفراد یمتلكأ -ًأیضا– )2010(میاحي ال كما ورد في  بیاجیهیرىو      
 هم على التفكیر بطریقة سلیمه مع تقدمممة بعد النضج بحیث تزید من قدرتهعلى المواءهم تساعد

 وما توفره البیئة من مؤثرات ، المكتسبةم وخبراته، مع البیئة المحیطةمبالعمر من خالل تفاعله
 مما توافقه ، والتكیف مع المعلومات الجدیدة، على التطور المعرفيممعرفیة ومعلوماتیة تساعده

  .داخل بیئته

ة ت وعالق،بالجانب االجتماعي للشخص اهتمت فقد )Karen Horney (هورنيكارن أما       
 فالشخص الذي یدرك ذاته من ،ساس الصحة النفسیةأبذاته، فالعالقة الحقیقیة بین الفرد وذاته هي 

 نحو تصرفاته هو صاحب شخصیة سویة ته ویقر بمسؤولیا،رادتهٕا و، ویحس بمشاعره،وجهة نظره
التوافق ، فمدرك لذاته فهو غیر قادر على استخدام قدراته التوافقیةال بینما الشخص غیر متوافقة،

ساسا ألى عالقة الشخص بذاته التي تعد ٕا و،لى عملیة التنشئة االجتماعیةإوعدم التوافق یرجعان 
  .)2014الداهري والكبیسي، ( للصحة النفسیة

ن أ )2010 (المیاحي كما ورد في نجازصاحب نظریة دوافع اإل )لندمماك(في حین أكد        
و محفز السلوك أن محرك إ نتیجة لذلك ف،نجاز، واالنتماء، والنفوذت هي اإل رغباالثلإلنسان ث

ن أ )لندمماك( حیث یرى ،كثر توافقاأشباعها یصبح إعند فني هو الحاجات الرئیسیة الثالث، االنسا
الحاجات الثالث موجدة هذه  تسلسل، وطار متماسك ومتكامل، وبدونإهذه الحاجات تحدث في 

  . ولكن بدرجات متفاوتةلدى جمیع الناس

في مصطلح السمات، االنسانیة  الشخصیة ة وصفا لتركیبمتفقد قد السمات نظریةأما        
السیطرة، واللباقة، والخجل، وااللتزام، والغیرة، والنقاء، والطموح، والصداقة، ومن هذه السمات 

ن أ، ویفترض  تقریباخمسة آالف سمةب وغیرها، حیث قدر عدد هذه السمات الكرم،والخضوع، و
و أ ، ظروف البیئة الخارجیةوذك بفعلشخص آخر، أي سلوك ل مماثال كون ال یشخصي أسلوك 

السمات هي تركیبات نفس عصبیة لدیها ف والصراعات الداخلیة، ،ضغوط من األشخاص اآلخرین
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 ركزیا م إسهاماًسهم تن السماتأ و، والتعبیري، السلوك التكیفيالقدرة على استدعاء العدید من صور
  .)2012شكشك، ( في عملیة التوافق

  :أشكال ومجاالت التوافق

 وتكمل بعضها ،المجاالت متسلسلةهذه ن أحیث  ،متنوعةومجاالت  ُ التوافق اشكاالیتضمن       
و خلل في هذه التوافقات أأي اضطراب ثیر والتأثر، فأ ومتكاملة الت،ً متبادلةًاتمثل أنساقو، ًابعض

قل مرتبة یؤثر على المجال أتوافق بمجال السوء أن  بمعنى بأسرها، على الشخصیة ًینعكس حتما
یعجز  فقد ،ن عملیة التوافق ال تتم دائما بهذا النظامأ غیر  فیه، التوافقول دون التالي مما قد ی

 ها مما على العوائق التي تعترضهم فیتجنبونالتغلب وال یستطیعون ،الناس عن حل مشكالتهمبعض 
 .)2008الداهري، (حباط اإلكثر عرضة للشعور ب، ویصبحون أصلیةهدافهم األألى ابتعادهم عن إ

على  لنسق الداخليأثر ا ك،ریمتبادلة التأث هبعادأوالتوافق مجاالت ن أإلى شارة وتجدر اإل       
  :)2004 هیجان،(تي  باآلیث یمكن إجمال هذه األبعادحالنسق الخارجي، 

 یها توفیقا یرض،وهو قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه المتصارعة): الذاتي(  التوافق الشخصي- 1
و النقص، فیشعر بقبولها أ وعدم الشعور بالذنب ، الفرد عن ذاتهرضامدى عكس ی، ً متزناًرضاءإ

  .وتقدیر اآلخرین له

مناخ المودة والحب واالحترام والتفاهم والتعاون واالنسجام  مدى توافر  یعبر عن:سرياأل  التوافق- 2
  .سرةاخل األد

 واستمتاعه بحیاة خالیة من ،قدرة الفرد على السیطرة على انفعاالتهیتمثل ب:  التوافق االنفعالي- 2
 االضطرابات النفس جسمیةواالكتئاب، و القلق، : مثل النفسیةاالضطراباتالتوترات والصراعات و

  .وغیرها

مام الجماعة التي یعیش فیها كي أهو تغیر في سلوك الفرد بحیث یظهره :  التوافق االجتماعي- 3
  .ینسجم معها

 واالنسجام بینه ، تحقیق التكیفبهدفهو العملیة المستمرة التي یقوم بها الفرد :  التوافق المهني- 4
  . حویه بكل ما تو الوظیفة التي یؤدیها، وبینه وبین بیئة العملأ لمهنة انوبی
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  : ومحكاتهالتوافقتحقیق شروط 

) 2010 (جملها موسىأفراد هام في رفع مستوى التوافق لدى األسهناك عوامل عدة یمكنها اإل     
  :تيباآل

ساسیه یصاب بالتوتر، فیلجأ شباع حاجاته األإعندما یفشل الفرد في ولیة، شباع الحاجات األإ. 1
، أما  وبذلك ینحرف ویصبح غیر قادر على التوافق،على وسائل غیر سویة ال یرضى عنها المجتمإ

  .ن توافق الفرد مع نفسه ومع محیطه سیزدادفي حال إشباع هذه الحاجات فإ

من خاللها مكاناته التي یستطیع إل ًان یكون مدركأعلى الفرد بمعنى أن معرفة الفرد لنفسة؛ . 2
حباط ومن ثم صاب باإل سیدراته الحقیقیةقل دراك الفردففي حال عدم إهدافه، أ حقیقشباع رغباته وتإ
  . اختالل التوافق لدیه مما یؤدى إلى فشلال

المهارات في لمثل هذه تعلم الفرد ن أذا إشباع حاجاته؛ إفر مهارات لدى الفرد تساعده على تو. 3
  . بصورة أفضللى التوافقإ  سیؤدي بهمن حیاته) النضج المعرفي( فترة مبكرة

 عن نفسه كان تهذا تحسنت فكرإف عن نفسه؛ ه لفكرتًانعكاسایعد  الفرد لوكسف تقبل الفرد لذاته،. 4
  .لى العمل والنجاح والتوافقإوواثقا بها، وبالتالي یدفعه ذلك  ًراضیا

 )2007(، والجرید )2008 (الداهريكما ورد في ) Teandall( تندال     وفي نفس السیاق أورد 
   :لتوافق من أهمهاعدة شروط تحكم نجاح الفرد في عملیة ا

   . الفردیةتكامل شخص. 1

  . االجتماعیة والمهنیةلبالتوافق مع المطا. 2

  . عن الصراعًا وتحمل مشاقه بعید،قبول الواقع. 3

   .الثبات االنفعاليوالتمیز بعدم التهور ، وزیادة النضج. 4

مكانیات التي ات واإل واالستعدادالقدرات مستوى طموح الفرد، ومتناسب النظرة الواقعیة للحیاة. 6
  .یمتلكها
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ن یحس بأن جمیع حاجاته النفسیة األولیة منها أحساس بإشباع الحاجات النفسیة، وذلك اإل. 8
  . ویشعر بالتوازن الداخلي الذي ینعكس على توازنه الخارجي فیمثل التوافق،والمكتسبة مشبعة

على مكن من خاللها الحكم وتتنوع المحكات التي یتتعدد ف  التوافقمحكاتأما من حیث      
  ؛ سفیان،2009  ؛ أبرش،2010 اهللا، عبد (هاومن أهم أغیر متوافق أو ،ًانه متوافقبأالشخص 

2004(:  

 المحــك الــذي یعتمــد فــي تحدیــده لدرجــة التوافــق علــى هــوو): Statistical (حــصائي المحــك اإل:والأ
بحیـــث  و توزیـــع أشـــكل منحنـــىي خاصـــیة بـــشریة تتـــوزع علـــى أن أ علـــى افتـــراضالتوزیـــع الطبیعـــي، 

سـیكون موضـعه قریـب للفـرد ن التوافـق إي فـطـراف، وبالتـالواألقلیة فـي األ، تتجمع األغلبیة في الوسط
 يطرفـفـي لتوافـق یكـون الـشخص المتـصف بـسوء ا بینمـا ،غلبیة الناسأي مع أ ،من متوسط المنحنى

  .المنحنى

ــذي یقـــصدأي،)Cultural ( المحـــك الثقـــافي:ثانیـــا  فـــي تحدیـــده لدرجـــة التوافـــق مـــن خـــالل  المحـــك الـ
كثــر أنــه أال إ ،حــصائيهــو محــك یقتــرب مــن المحــك اإلفالفــرد مــن مــا هــو ســائد فــي مجتمعــه،  اقتــراب
ـــيًتركیــــزا ــب الثقــــافي المحلـ ــون   عنــــدها للمجتمــــع، علــــى الجانــ ـــسلوك  یكــ المتوافــــق هــــو مــــا یحــــاكي الـ

 یختلـف فـي خصائـصه تـوافقي السلوكن الـمـع الـذي یعـیش فیـه الفـرد، وعلیـه فـإویستجیب لثقافـة المجن
  .خرلى آإ من مجتمع

ــد فـــي تحدیـــد التوافـــق مـــن خـــالل المحـــك  أي ،)pathological( المحـــك المرضـــي :ثالثـــا الـــذي یعتمـ
لهـــا رد لـــدى الفـــحالـــة مرضـــیة بحـــسب هـــذا المحـــك یمثـــل فـــسوء التوافـــق ، )ســـریریة(أعـــراض عیادیـــة 

  .ها الخاصةعراضإ

 ویعتمـد فــي تحدیــده لدرجــة التوافــق لــدین،تــأثر بالفلــسفة وای محـك هــو): Ideal ( المحــك المثــالي:رابعـا
فـي كیفیـة تحدیـد تكمـن  هت إال أن مـشكل، أو الكمـال، أو األمثـل، االقتراب من الحد األعلـىدرجةعلى 

   .الفلسفات الوضعیةالدیانات، أو في ضوء  ،خصائص البشربدرجة الكمال خاصة فیما یتعلق 
 فــي یــهلإ یرجــع ، مرجعیــاًطــاراإ یتخــذ الفــرد مــن ذاتــه فــي هــذا المحــك): Self ( المحــك الــذاتي:خامــسا

  . التوافقوءالحكم على السلوك بالتوافق وس
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  : ومفهومه المهنيالتوافق

ــیش      الفــــرد یتــــأثر  ن ســــلوكأ علــــى -عــــالوة- اجتماعیــــة یــــؤثر ویتــــأثر بهــــاساقنــــأ فــــي دافــــر األیعــ
ــه، فهــو یتــأثربشخــص یتطلــب منــه  ممــا ،لیــهإ وینتمــي ،الــذي یحتــك بــهبــالمجتمع  یته واتجاهاتــه ومیول
ســاس فــي حیــاة الفــرد، وهــو المحــصلة النهائیــة أل حجــر ا یعــدالتوافقفــ ســالیب وطــرق توافقیــة،تطــویر أ

الــذي یـنجح فــي تحقیــق التــوازن ذلــك لتفاعلـه مــع البیئــة، ومـن ثــم فــأن الفـرد المتوافــق توافقــا ســلیما هـو 
موسـى، (  عـن االضـطرابات والـصراعاتًا ودوافعـه بعیـد،اتـهشـباع حاجٕاو ،بین معاییر المجتمع وقیمـه

2010(.  

 تـــستند فـــي ،دینامیـــة وظیفیـــة نهـــا عملیـــة كلیـــةأســـاس ألـــى العملیـــة التوافقیـــة علـــى إ حیـــث ینظـــر      
نــساق یتــداخل الفــرد فیهـــا أ وجمیعهــا ، واالقتــصادیةوالطبوغرافیــةلــى وجهــات النظــر النــشوئیة إفهمهــا 

ــة الوظیفیــة لعال،لتوافــق هــي فــي وحــدتها الكلیــةفتــصبح العملیــة الكلیــة ل نــسان مــع البیئــة قــة اإل والدالل
لفتـرة محـددة،  ولـیس الحیـاة مـا الدینامیـة فهـي تعنـي اسـتمراریة العملیـة التوافقیـة علـى مـدىأالخارجیـة، 

 ، المتغیـرة والمتجـددةلحاجـاتسلـسلة مـن ا عبارة عن ن الحیاةألذلك  ؛ن التوافق ال یتم مرة واحدةأي أ
عــادة االتــزان وتحقیــق االتــزان لحالــة صــراع إن وظیفــة عملیــة التوافــق هـي أمـا الداللــة الوظیفیــة فهــي أ

ن الفــرد ال غنــى لــه عــن التوافــق فــي حیاتــه الشخــصیة أین الــذات والموضــوع ومــن ثــم یتبــین القــوى بــ
فـق ضـرورة ألن التوا والمهنیة  على وجه العموم، والتوافق المهني علـى وجـه الخـصوص جتماعیةواال

ن الفـــرد جـــزء مـــن إلـــى هـــذا فـــإضـــافة إ.  البیئـــةلبـــاتنـــسان فـــي مواجهـــة تغیـــرات وتقیفرضـــها كـــون اإل
ن یـشبعها بأسـالیب توافقیـة مقبولـة أشـباع لحاجاتـه وعلیـه إ المجتمعیة الذي یحتوي على مـواد نساقاأل

   .)2010 موسى،( على النفس وعلى المجتمع

  :نظریات تفسیر التوافق المهني

القواعد تنطلق هذه النظرة من أن  :)Fredrick Taylor (یلرفردریك تالدارة العلمیة نظریة اإل )والأ
ي عامل أ قبل ،ساسیة للعمل تكمن في العامل االقتصادي الدوافع األنأعلى افتراض تقوم الفكریة 

 ًظراون ،نسان لتحقیقه من خالل عملهالعائد المهم الذي یسعى اإل) لمالا( جرآخر، حیث یعتبر األ
ن أجل أضافة لتحفیزه مادیا بشكل مستمر من إ ،جر النقدي الذي یتم دفعه للعامللكون زیادة األ
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تقود بالتالي حد الحاجات النفسیة التي تعزز الثقة بالنفس وأنجاز هو ن اإلأء، و باألداجازانإیحقق 
دارة دور الموظفین واإلر كما وتعتب .)2009، واللوزي والشهابي الفریجات(لى التوافق المهني إالفرد 

 ولذلك ،رد لصالح الموظفین والمنظمة في نفس الوقتُن النتائج سوف تأفي تحمل المسؤولیة، و
في شراكهم ٕوا ودمجهم ، فیهالینما وتلبیة احتیاجات الع،بیئة العملبن تعطي اهتمامها أدارة على اإل
  داخل المؤسساتهمفقبهدف تحقیق توا  ورفع كفاءاتهم وتقدیم الحوافز لهم،التخطیط والتنفیذمراحل 

  ) 2010المیاحي، (

 لجولیان روبرت )Level of Aspiration Theory ( نظریة مستوى الطموح)ثانیا
)JulianRotter's(: ینبغي هداف التيو األأمستوى الطموح ن لأساس أالنظریة على هذه  تقوم 

لى تحقیق إن السلوك االنساني یسعى أ حیث ، في التوافقً كبیراً دورانجازللفرد تحقیقها من خالل اإل
مع حجم هداف والطموح متناسب یكون حجم األ یستطیع من خالله تحقیق طموحاته بحیث اهدف

رد، لكن في حالة تفوق الطموح مكانیات مما یحقق التوافق لدى الفالقدرات واالستعدادات واإل
 التوافق تحقیق  غیر قادر علىیصبحتوازنه ومكانیاته واستعداداته یختل ٕاهداف على قدرة الفرد وواأل

  .)2002حمود، (

هداف العظیمة نجاز األإ يفراد یبذلون جهودا فن األأ هذه النظریة تشیر : نظریة اتجاه الهدف)ثالثا
 اتلى نتائج كبیرة وطموحإنجاز المتحقق یستند ذا كان اإلإا هداف السهلة، ال سیمبدال من األ

قیق الطموحات العظیمة فراد في تحن التحدیات التي یواجها األإ ولذا ف،فراد في تحقیقهایرغب األ
 وتعبر عن طموحات عالیة یسعى ،نجازها محددة وواضحةإ المراد هدافاألذا كانت إتعد بسیطة 

همیة تنسجم مع تطلعاتهم هدافا بالغة األأفراد ي حینما یحدد األأ ،و بلغوهاأنجازها فراد إلاأل
همیة حینما أ سبیل ذلك فإنها تعتبر لیست ذات التحدیات التي یواجهونها فيوطموحهم ومهما كانت 

 هي من المنظمةذا كانت إف ، وتحقیقهاهدافاألنجاز تلك إجل أیواصلون السعي بصورة ذاتیة من 
ن إجازات ال تناسب طموح العاملین فإفراد و تعطي األأتحد وتقید من حیث التنظیمات والوسائل 

، والشهابي واللوزي الفریجات( توافقهم داخل العمل  وعدم،همالهمٕاتقاعسهم وفي سبب تیقد ذلك 
2009(.  
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هداف أ وطبیعة ترابطها لتحقیق القاتتؤكد هذه النظریة على الع : نظریة التوقع فروم)رابعا
ي حال تركیز لى توافقهم داخلها، لكن فإافع العاملین وصوال بهم شباع حاجات ودوٕاالمنظمة و

لى سوء توافقهم مما إمور سیؤدي ذلك خذ بتلك األنجاز دون األنتاج واإلل على اإلمنظمات العم
  في هذه النظریة)فروم( لیها إشار ومن بین هذه العالقات التي أ مستوى انجازهمینعكس على

  :)2010(المیاحي بحسب ما ورد في 

  .نجاز المراد تحقیقهلمبذولة واإلهناك عالقة بین الجهود ا .1
  .نجاز المراد تحقیقه والعوائد المتحققة من خاللهاین اإلهناك عالقة ب .2
  .نجازهاإین تحقیق األهداف المراد عطائها للفرد وبإهناك عالقة بین المكافأة المراد  .3
ن أ ىلي عاسستآدم بحسب المفكر ساسیة لهذه النظریة  األتركزت الفكرة : نظریة العدالة)خامسا

طار إ اآلخرون في نفس االجهود التي یبذلهود تنسجم ن یحصل من عمله على عوائأالفرد یتوقع 
 ن هذه العالقات تتجسد في ثالث صور هيإوفقا لهذه النظریة ف، المستوى من األداء المنجز

  :)2009، والشهابي واللوزي الفریجات(
ن العدالة إبنفس المستوى من العوائد فقارنه أذا كانت العوائد المتحققة للفرد بالمقارنة مع إ - 1

   .تتحقق

ن العدالة ال إقل مستوى من العوائد فأقارنه أفرد بالمقارنة مع ذا كانت العوائد المتحققة للإ - 2
  .تتحقق

ن العدالة ال إعلى مستوى من العوائد فأقارنه أد بالمقارنة مع ذا كانت الفوائد المتحقق للفرإ - 3
  .تتحقق

 وتوافقه في ، وعدم وعدم رضاهفرد الأن تعاسةترى  :)زبرغفردریك هرل(ظریة العاملین  ن)سابعا
 وتوافقه ، كما أن رضا الفرد عن عمله،نتج عن عدم توافر بیئة العمل المناسبةیحیان إنما معظم األ

العوامل  :أوالهامجموعتین ب العوامل المؤثرة في بیئة العمل یمكن حصرو، إلى العمل ذاتهیعود 
توفیرها یجعل العامل ، بینما حباطلإل ا ومصدریا،یط تثبنقصها عامال التي یمثل الوقائیة أو الصحیة

 ،غیر كافیة للتحفیزتعد أي أنها أشیاء البد من تلبیتها ولكنها وحدها . ًیس محفزاكن لًراضیا ول
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 د،ٕالعوامل الوقائیة في سیاسات المنظمة وادارتها، ونمط اإلشراف، والعالقات بین األفرابوتتمثل 
، )2005الرب، جاد (  والمركز االجتماعي، واألمن الوظیفي،راتبوظروف العمل المادیة، وال

ترتبط بالعمل، وتعمل في حالة وجودها على بناء درجة  التي الحافزة أو الدافعةتتمثل ب: وثانیها
الكثیر من عدم الرضا عند عدم في سبب تولكنها ال ت، عالیة من الرضا والتوافق عند األفراد

، وطبیعة الوظیفة تهلقیمنجاز في العمل، واإلدراك الشخصي وتتمثل في الشعور باإل. توافرها
  ).2009یاب، ذ(  والتنمیة، ونمو الشخصیة وتطورهاومحتواها، والمسؤولیة، وفرص التقدم

 دافید ماكیالندلــ( نظریة تصمیم دافعیة العمل ركزت :العمل )االنجاز( تصمیم دافعیة نظریة) ثامنا
((Daivd Mcclelland) نجاز األهداف من إ في یقها التي یسعى المدراء عادة لتحقعلى الرغبة
 ن هذاإذ إنجازات على اإلأا یحقق لهم م التفكیر جلیا بسبل تصمیم األعمال في منظماتهم باللخ

عطاء العامل مهام جدیدة مختلفة إ  من خاللسلوب توسع العملأ: االتجاه یركز عل جانبین هما
، خرى بعیده عن الملل والروتینأمور أعلى  والتعرف عن عمله بحیث تطغي نوع من التجدید

الل التخطیط داء من خطاء العاملین توسعا عمودیا في األعإ من خالل عملثراء الإ سلوبوأ
نجاز المهام الموكلة إوسع في أیمارسون دورا مامهم لإتاحة الفرصة أي أ ؛عمالوالتنظیم ومراقبة األ

هم في  ویس،االندماج والوالءو ء وسقل مواهبهم وتطویرها بنا بشكل عمودي، مما یشجعهم فيلیهمإ
نتاجیة المستهدفة واضحا في تطویر وتحسین وزیادة اإل ویحقق تصاعدا ، المعنویةهمروحرفع 

 والوالء واالنتماء رضاللمنظمة، فضال عن اآلثار السیكولوجیة على الفرد من حیث المعنویة وال
  ).2000ماهر، ( والتوافق داخل العمل

  : وسبل التغلب علیها من قبل المؤسسات التوافق المهنيوائقع

 األمر الذي تتعدد العوائق التي قد تحول دون تحقیق العاملین في المؤسسات للتوافق المهني     
، السلوكیة، والنفسیة، و الفسیولوجیةثارًرا عدة على الفرد في عدة جوانب أهمها اآلثاأقد یكون له 

 المهني وافقتعیق عملیة التقد مور التي األین  ب مننأ ذكر، وقد )2008، النعسان( االنفعالیةو
و في أ ،تلعثم بالحدیثالكة وی اللغعاقةاإلو، جسمیةالعاقة واإلقصر القامة،  للفرد كالعیوب الجسمیة
 لتالفي )التعویض(خجل، مما یستدعي من الموظف استخدام میكنزمات الدفاع  كالنمط الشخصیة



 37

 ؛ ألنفشل یتعرض للوقدكاهله یرهق فالنقص، مثل هذا  تعویض بهدفه في العمل  فیجهد نفسذلك
هم العوائق التي قد تحول دون تحقیق أجمال بشكل عام یمكن إو، كبر من قدرتهأیكون العبء 

  :)2008 عبید،  ؛ السید2008الداهري، ؛  2002 هامیل،( تيباآلالتوافق المهني 

و موعد أ ،لى عملةإتعیق وصول الفرد قد مواصالت التي مثل مشكلة ال: عوائق المادیةال - 1
یجعل الفرد مضطربا وغیر متوافقا بدرجة  موره األهذمثل تكرار ن أذ ، إاجتماع في الوقت المحدد

  .مقبولة

االجتماعي  على النوع ًدوار بناءقسم األكن جمیعها تفغالبیة المجتمعات لم ت: عوائق اجتماعیةال - 2
مر قد یحل األهذا ن إبدور المرأة فالقیام بعمل یناط  الرجل  حال تم الطلب من، ففي)امرأة/  رجل(

  .  صحیحلعكسواه  توافقدون

لى  إالموظفؤدي ب یًعندما یكون دخل الموظف محدودافعلى سبیل المثال : عوائق اقتصادیةال - 3
فیذعن لیس ضمن وصفه الوظیفي، حتى لو كان العمل منه،  اعتراض ماعمل تحت الضغط دونال

  . عملةفقد ال یلرئیسه مضطرا كي

 تعیق عملیة قدو النقص الجسدي أ ،العیوب والنقائص البدنیة كقبح المنظرف:  عوائق شخصیة- 4
  .تعیق توافقه وبالتالي شباع الفرد لحاجاتهإ

 ، والتردد،الخجل والخوفمشكالت كالذي یعاني من  الفردف:  العوائق المتعلقة بالعیوب النفسیة- 5
 وتعیق توافقه ، وبالتالي تسهم إشباع حاجاتهلىغیر قادر عیتوارى وینعزل، ویكون حتما  هتجعل

منع الموظف من اإلقدام على تطویر عمله جمیعها عوامل تبالعمل؛ كون الخوف والخجل والتهیب 
  . إبداعیةطرقب

ة ت وعالقها،، ودرجة حبه لنتهعالقة العامل بمهن عملیة التوافق المهني قد تتاثر بكذلك فإ      
 الذي خصائص الدور عن -ناهیك-ظروف العملو،  والزمالءبالرؤساء، وعالقته بنظام العمل،

 التي المساندة االجتماعیةو قلته، ، أو، زیادة عبء الدور) وصراع الدور ،غموض الدور(یلعبه 
، اهللا وعبد الفرماوي ( السائدالهیكل والمناخ التنظیميوالتطور والتقدم المهني، وفرص ، یتلقاها
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هم ال  ف،فرد آلخرختلف من تن ردود فعل العاملین اتجاه مثل هذه العوامل أحین في . )2009
ه من تحدد توافقالتي یختارها الفرد ؤثرات، فنوع االستجابة ثل هذه الم لمالطریقة نفسهاستجیبون بی

 راك الفرد للضغوطدإدرجة : مور مثلبالدرجة األساس على عدة أیعتمد مر األهذا حیث أن ، عدمه
تجاه العزو الذي  حداثمركز التحكم في األوة، تشخصینمط  و،هذاتل هدراكٕاو، التي یتعرض لها

ظروف وة النفسیة والبدنیة، ت، حال التي یتمتع بها، القدرة والكفایة الذاتیة)خارجي/داخلي(یحكمه 
  .)2008 النعسان،(  ومدى التفات المنظمات لذلكالعامل الخاصة

لین فیها،  العاملبیة لحاجاتتتكون أكثر نفسها لإعادة تهیئة نه یمكن للمؤسسات لیه فإ     وع
  :)2008هل، (  وذلك بالعمل على مستویین اثنین هماق التوافقیتحقتاحة المجال لهم لٕوا

ومن ثم وذلك من خالل البدء في تقیم الوضع الحالي للمؤسسة، : مستوى المؤسسةعلى  )أوال
تلبي بحیث  ها،كثر واقعیة تتناسب مع المؤهالت الموجده داخلأ بطریقة  للمستقبلخطیطالت

 ومعاییر الترقیه والحوافز، وجعلها في ،االحتیاجات داخل المؤسسة وخارجها، تحدید معاییر النجاح
 بشكل ل وتعم،قسام المؤسسةأجماعي، بحیث تترابط جمیع الالعمل وتشجیع متناول الجمیع، 

یم یتقبعد مراجعة و،  المتوخاةفاهدن لتحقیق األت والمیزانیة الالزمی،فر الوقتالتأكد من تووتكاملي، 
  .یمیالتقعملیة كثر واقعیة، وذلك بمشاركة الموظفین في أاألهداف لتكون 

 ویكون ، یشبع احتیاجاتهكي موراألن یدرك بعض أعلى الموظف ف: ینمستوى الموظف على :)ثانیا
ن یتناسب هدف الموظف مع المبادئ التي تسیر وأیع مستویاتها، كثر توافقا مع بیئة العمل في جمأ

قدرة الموظف على تحقیق وتوافق بیئة العمل المحیطة به مع الهدف الذي حدده، و، مؤسسةالعلیها 
، هداف الخاصةف مع باقي األاهد األهتوافق هذوضمان فه، اهدأالتأكد من واقعیة أي هذا الهدف؛ 

  .طراف المعنیة داخل المؤسسةهداف الموظف لباقي األأضوح و، وهداف المؤسسةأ مع هاتناسبو

  : وتقاطع الجندر بینهما الحاجات بالتوافقعالقة

إشباع الحاجات بصورة   ما بینًوجود عالقة قویة جدا ُیلحظ ًمن خالل ما تم عرضه سابقا       
في  في عملیة التوافق، فًة هامً یحتل مكانةذلك ألن  ؛هاشباعإضرورة وعامة والتوافق لدى األفراد، 
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شباع قدر كاف من اإلبشكل خاص على النفسیة بشكل عام والحاجات لحاجات حال لم تنل ا
 للفرد االتزان االنفعاليهذه یختل لتوتر حالة الحالة من التوتر، ومع زیادة عرضة صبح الشخص ی

وال تجددة ومتعددة فالحاجات م. لى التوافق السلیمإلى الوصول عقدرة الضعف في مما یتسبب ب
 متغیرة ومستمرة مما یحتم على الفرد  والقیم الثقافیهن الظروف البیئیةأتتوقف عند مستوى معین، و

وجه نشاطاته وسلوكه على وفق متطلبات المواقف أیر ین یستمر في محاوالته الدینامیكیة لتغأ
 من خالل ذلك و،)الجنسین( یین المرتبطه بكل من النوع والقیم الثقافیه المجتمعیهوالظروف البیئیة

 وبین ،كثر توافقا وقبوال بین مطالبه المتمثلة برغباته وحاجاته التي یحاول تحقیقهاأبناء عالقات 
 ضو الرفأ الذاتي المتمثل بقدرته على التعدیل التوافقمطالب بیئته التي یعیش فیها لیحصل على 

 فیعمل على ،وبخاصة التوافق الخارجيتوافق لیحقق ال ؛ السلیمالتوافقلى إي تغیر قد یقوده أو أ
 حاجة نفسیة یحتاجها -یضاأ -خر مما یحقق توافقه الذي هوشباع بعضها وتأجیل بعضها اآلإ

  .بحیث تراعي مبدأ النوع االجتمعي الخاصه بكل مجتمعنسان اإل

دف نسان یسلك سلوكا مدفوعا بدافع معین نحو الهن اإلأ) 2008(ورد في الداهري   حیث    
و استجابات أیقوم بأفعال فال لعقبة تعترضه،  المنبثق عن إحدى الحاجات الذي یشبع هذا الدافع

ذا وجد إ وجود الدافع، فرارلى استمإیرجع فالتوافق  وهكذا .لى هدفه ویشبع حاجتهإیصل  ل؛مختلفة
 التي التوتر حالة لیزیل ؛ن الفرد یقوم بعدة استجابات مختلفةإشباع المباشر فعائق یحول دون اإل

شباع الحاجات إقوة االستجابات التوافقیة في تجدر اإلشارة إلى أن حاجته، وتعتریه بإشباع 
العوائق التي تحول دون ، و الدافععدة أمور منها شدةلى حد كبیر على إها تتوقف یتواستمرار

دراك یؤهله إلالفرد الذي نضج ، ولى خفض التوترإشباع المباشر وتثیر استجابات مختلفة تؤدي اإل
نحو ذاته، یجابیة للفرد  اإلظرةنالأن ) 2012( حیث ورد في الظفیري ،الموقف الذي یتطلب تكیفا

 بطریقه لحاجاتاإلشباع التي تؤدي هم األمور أ من  تعدقدراته على تعلم المهارات المختلفةل ٕوادراكه
  .لصحة النفسیةمدخل ل ك بالتوافق الفردتمتعمتمایزه وتحقیق نفس الحدف التوافقي، ومن ثم 

ن نموهم وتطورهم یحدث في المكان إفورغم أن البشر یعیشون في تجمعات وظروف متشابهة     
بمكوناته المادیة طار، ن تتالءم مع هذا اإلأ وكل قراراتهم یجب ،تحت الظروف نفسهاو سهنف

ما أن النوع عها الفرد قد تحكم تصرفاته وردود أفعالة، كفالجماعة التي یعیش م، والبشریة
، منهم النساءل وارج منهم ال نوعاناالجتماعي قد یكون عامال ممیزا لهذه السلوكات التوافقیة فالناس
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 وتوافقهما داخل ذین النوعین،ه  البشري یعتمد على قوة وتماسك العالقات بینالنوعن مستقبل أو
أي لى اجتماعي؛ إافع الذاتي  بتحویل الدیامق االجتماعیة التي یحیون فیها، فعلى الفرد النساقاأل

ال فلنوع من معاییر وقیم موحدة، او أ ،القدرة على تبني ما لدى الجماعةتمثل قابلیة التوافق، ألنها 
و عدم أالتوافق هو ثمرة التكیف، وسوء التوافق فشل ذه المعاییر، فخذ بهأذا إال إ الفرد متوافقا دیع

و التغلب أوهو قدرة الفرد على تخطي عقبات البیئة .  ما هو نفسي بما هو اجتماعيةقابلیة مالءم
  .)(Wood & Alice, 2002  التي تعترضهعلى صعوبات المواقف

 أن التكیف یعني انسجام الفرد مع عالمه المحیط حیث التمییز ما بین التوافق والتكیف، ویمكن     
 التكیف الذي یعني السلوك في مقابلالذاتیة  النفسیة والبنائیة لعملیاتما التوافق فیعني اأبه، 

 ي التحرر من الضغوط والصراعات النفسیة وهو انسجام البناء الدینامي للفردأاالجتماعي، 
 ف على عكس التكی،قل شموال من التكیف فهو یتعلق باإلنسان فقطأالتوافق  ف.)2008ري، هالدا(

حیانا أنه یتضمن أ كما ،یةالذي یتضمن الحیوان والنبات في عالقتهما بالبیئة المادیة واالجتماع
 ویتصف التوافق بالتدرج ، بینما التكیف یرتبط بالمسایرة،ةدار وتتدخل فیه اإل،جانب الفعل االنساني

  .)2001القاسم، ( نسان وثقافتهعلى خط متصل ال یختلف باختالف قدرات اإل

  في البیئة والعكسًزم تغیرایستلباستمرار فإن هذا التغیر  هتغیروم ،ن المعاییر والقیم نسبیة    وبما أ
بقاء على لإلفي اآلخر تغیرا في أحدهما  لذلك یتطلب كل تغییر غیران،فالكائن والبیئة متصحیح، 

والعالقة المستمرة بینهما ) Adaptation( استقرار العالقة بینهما، وهذا التغیر هو التكیف والمواءمة
ئن بحیث یتالءم مع الظروف وهو ما سماه  التوافق، فأصل التوافق هو تعدیل الكا تعبیر عنهي

 سماه مماثلةأحداث تعدیل في البیئة وهو ما إلى إو یلجأ الكائن أ، )Dissimilation( مغایرة) یونج(
عادة حالة التوافق  إلة من البیئً وبعضا، منهًو یعدل الكائن بعضاأ ،)Assimilation(أو تمثل 
  .)2008الداهري، (والتوازن 

كـــب َرُن هـــذه االنفعـــاالت والحاجـــات والتوافـــق وعـــدم التوافـــق تخـــضع لمأة الباحثـــرى تـــحیـــث 
دور مهم في تكریسها وتغلیبها بما یحتـرم الثقافـه الذكوریـه فـي ب القوى االجتماعیة ُتسهمجندري، حیث 

، )جندریـــه(محكومـــة بـــالنوع االجتمـــاعي  عالقـــات بفعـــل وتـــاثیر التـــي هـــي ،جمیـــع المجـــاالت الحیاتیـــة
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ــع نحـــو المـــرأة والرجـــوكانعكـــاس لنظـــرة ســـاس ل والتفریـــق بینهمـــا فـــي األدورار والمهمـــات علـــى أ المتمـ
  .مرفسرت هذا األالنظریات التي وهذا ما ستم توضیحه من خالل استعراض  الجنس،

  نظریة _نظریة التمثالت الجندریة  -

ة ال  أو ماهیـــ،الجنـــدر لـــیس كینونـــة ثابتـــةأن ) Judith, Butler, 2006(     تـــرى جودیـــث بتلـــر 
ًتتبـــدل، أو وســـما ثقافیـــا ّ ُّ ال یعـــرف التحـــوّ ّصـــیرورة وضـــرب مـــن النـــشاط المـــستمر والعمـــل بـــل تعـــده ل، ّ ّ

ّالمتكرر الذي یقبـل التكـاثر والتنـوع فـوق كـل الحـدود التـي مـا فتئـت ثنائیـة الجـنس البـارزة  ّ ّ ّ ّ ) ذكـر/أنثـى(ّ
ّالجــسمي /ّلعمــل الثقــافيالجنــدر فــي الواقــع ضــرب مــن ا، فهــي تــرى أن تعمــل علــى فرضــها وترســیخها

ّظهـر التـشكیالت الجنـسیة الجدیـدة المتجـددة، ویعیـد باسـتمرار تـشییدهاُ یً جدیـداًیقتضي معجما ّ ، وعلیـه ّ
ّمــر أساســي فــي فهــم تــشكل الهویــات أهــو ، فاألداءأشــكال شــكل مــن نمــا هــو إالنــوع االجتمــاعي  نفــإ

 فهــــم بعــــض الــــسلوكیات یــــساعد فــــيال هــــذا المــــصطلح ن أذ إ، المرتبطـــة بــــالنوع االجتمــــاعي للنــــساء
ــدا  )المـــرأة أو الرجـــل(المرتبطـــة بـــالنوع االجتمـــاعي  ــع محـــدًتحدیـ ــد دفـــي مجتمـ ــیاق عملیـــة تأكیـ  فـــي سـ

ّلـى التبـرج أو انتقـاء مالبـس إبعض النـساء دفع  مما ی،الخضوعوحاجة أو اللجوء  كالللهویات المتوقعة
 أو مـن قبـل بعـض ،تأكیـد أنـوثتهنبهـدف لمنزل ربة افي دور  و، أو المغاالة في أدوار األمومة،ّمعینة

و فــي أ ، أو أمــام األطفــال، أو فــي بعــض األحیــان عنیــف مــع الــشریك،الرجــال إلــى تبنــي ســلوك حــازم
  .هتیمام الموظفین لتأكید ذكورأو أمام المدراء أوالعمل 

 نظریة التقاطعات الجندریة

مفهــوم لمتغیــر اجتمــاعي ثقــافي : ي هــون النــوع االجتمــاعأطــار علــى یقــوم االدعــاء فــي هــذا اإل      
ــین كافــــة القطاعـــات الحیاتیــــة ـــى ، مـــشترك بـ لمــــسه تن النـــوع االجتمــــاعي متغیـــر شــــامل  یمكـــن أبمعن

ـــــرات  ــــداخالت لمتغی ــــل التـ ـــه لتحلیـ ــــلأوتطبیقــ ــــة مثـ ـــرى مختلفـ ـــات :خــ ــــرق والعمـــــل والطبقــ ــنس والعـ  الجـــ
ات تؤسـس لمـا هـو متوقـع مـن مما ینـشئ نظـم اجتماعیـة داخـل هـذه القطاعـ، االجتماعیة والمؤسساتیة

بنـــاء علـــى  دواره أ و،كـــذلك قیمـــة كـــل منهمـــا فـــي هـــذا النظـــام، تحدیــد مكانـــة كـــل مـــن الرجـــال والنـــساء
  ).Wendy, 2011(ذلك

، مكانیـات والرغبـات والطمـوح عـن الرجـل واإلةالمـرأة ال تختلـف فـي القـدرن      ووفق هذا المنظور فإ
ن هنــاك تــشابه طــار، فجمــیعهم یـرون بــأن فـي هــذا اإلمنظــرین لـم یكــن جمیــع الوهـذا مــا أكــده غالبیــة أ
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 هكـــل مجتمــع قیمـــللكــن وغیرهـــا، و ومراحــل النمــو ،مــن حیـــث الحاجــات النفـــسیةبــین الرجــال والنـــساء 
 فــي ًااختالفــخــرى، وعلیــه ینــشُأ فــي ضــوء ذلــك  مختلفــا عــن المجتمعــات األتجعلــهالتــي ه توخــصوصی
 إضــافة إلــى ،بــدور انجــابيتقــوم المــرأة فتجــد ، )مــرأةال/ لرجــال( جتماعیــة لكــل مــن النــوعیناألدوار اال

تحقیـــق و عـــن الرجـــل،  فـــي التمیـــزلبتهـــاامـــر الـــذي یبـــرر مـــشروعیة مطاألنتـــاجي والـــوظیفي  اإلهـــادور
لـى تحقیـق ذلـك الـسعي إ وغیـر الحكومیـة المنظمـات الحكومیـهوعلیـه علـى  الرجـل، بینها وبـینالعداله 

  .)2010غانم، (وترسیخه 

  :السابقة راساتالد) ثانیا

 فرادٕجات بشكل عام والحاجات النفسیة واشباعها لدى األكثیرة هي الدراسات التي تناولت الحا     
، وكذلك الدراسات التي تناولت التوافق بشكل عام والتوافق المهني بشكل خاص، بشكل خاص

 قسمت قد ولتسهیل عملیة العرض ف، من هذه الدراساتًوتعرض الباحثة في هذا القسم عددا
شباع الدراسات السابقة إلى قسمین رئیسین بحیث یشمل األول عرض للدراسات التي تناولت إ

  . الحاجات، بینما یتناول القسم الثاني الدراسات التي بحثت في التوافق المهني

  :النفسیة الحاجاتتي تناولت ال الدراسات

 يمتغیر ضوء في الجامعة وطالبات طالب لدى النفسیة الحاجات )2015 (شوكت ستدر     
 فيوطالبة طالبا) 149 (من الدراسة عینة وتكونت والسن، الجنس   –

 الحاجات في فروق وجود الدراسة نتائج ، وكان من بین 
 إلى لحاجةا:  هيلإلناث الضروریة النفسیة الحاجات همأ وكانت واإلناث، الذكور لدى النفسیة
 لتحقیق الحاجة وللقیادة، الحاجة: فكانت للذكور النفسیة الحاجات همأ أما الوالدین، رضاو الترفیه،
 لكل النفسیة الحاجات إشباع مصادر كثرأ من المال والقراءة كما تبین أن للعمل، الحاجةو الذات،

 الذكور لدى النفسیة جاتالحا إشباع في أهمیة األقل المصادربین  من وكان. واإلناث الذكور من
  .التلفزیونو الزیارات،و السفر،:  هيواإلناث

 للطلبة والتربویة واالجتماعیة النفسیة الحاجات تحدید إلى هدفت دراسة )2013 (مخیمرجرى وأ   
 في الفروق معرفة إلىكما هدفت . غزة مدینة في معلمیهمنفسهم وأ الطلبة نظر وجهة من الموهوبین
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 نظر وجهة وبین ،والمعلمات المعلمین نظر وجهة بین والتربویة واالجتماعیة النفسیة الحاجات
َذلك اتبع ا ولتحقیق. والطالبات الطالب ) 43(من  تكونت استبانةمن خالل تطبیق  الوصفي لمنهجُ

على عینة بلغ  والتربویة، االجتماعیة،و النفسیة،:  للحاجات هيمجاالت ةثالث على موزعة فقرة
 من البسیطة العشوائیة بالطریقة اختیارهم تم وطالبة طالب) 100( و ، ومعلمة لمامع) 50(حجمها 
 من العدید وجود الى الدراسة توصلت. غزة مدینة في للموهوبین عرفات یاسر الشهید مدرسة

 والتوجیه لتدریبحاجتهم ل كالموهوبون هایحتاج التي والتربویة االجتماعیة النفسیة الحاجات
 المعلمین استجابة بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم ینت الدراسة، كما بواإلرشاد

  . الحاجات هذه تحدید في والطالبات والطالب ،والمعلمات

 ومفهوم النفسیة الحاجات بین العالقة لىإ التعرف هدفت فقد )2013 (القطناني دراسة     أما 
 الطموح مستوى لىإ والتعرف بغزة، - األزهر جامعة طلبة لدى الطموح بمستوى وارتباطهما الذات،

 فروق هناك كان ذاإ ومعرفة ،)منخفض -مرتفع( الذات ومفهوم النفسیة، الحاجات مستوى باختالف
 المستوى الكلیة، الجنس،( :متغیرات لىإ تعزى الطموح ومستوى الذات ومفهوم النفسیة الحاجات في

 النفسیة الحاجات بین للتفاعل ًحصائیاإ الد ثرأ هناك كان ذاإ ما معرفة لىإ باإلضافة ،)الدراسي
لبة ط من وطالبة طالبا) 530( من الدراسة عینة كونت ت.الطموح مستوى على الذات ومفهوم

، ومقیاس لمفهوم الذات، ومقیاس النفسیة لحاجاتمقیاس ا الباحث استخدمجمع البیانات ول امعة،الج
 مجموعتي بین لالنتماء الحاجة في ئیاحصاإ دالة فروق وجود النتائج بینت. لمستوى الطموح

 درجات متوسطي بین فروق وجود وعدم. األدبیة الكلیات طلبة صالحل ،والعلمیة األدبیة الكلیات
 ال نهأ كذلك وبینت، للكفاءة والحاجة ،لالستقاللیة الحاجة في والعلمیة دبیةاأل الكلیات مجموعتي

 مفهوم ومرتفعي منخفضي درجات متوسطي بین) 0.01 (مستوى عند ًاحصائیإ دال تأثیر وجدی
  .الكلیة ودرجته بأبعاده الداخلي الطموح في الذات

 جامعة لموظفي النفسیة الوحدة مستوىإلى  التعرف )2011 (عباس دراسةفي حین هدفت      
 من وموظفة موظف) 400( مندراسة ال عینة وتكونت هم،ل النفسیة الحاجات وتحدید ،بغداد

 الوحدة مستوى لقیاس مقیاس بإعداد الباحثة وقامت ،ًعشوائیا اختیارهم تم امعةالج في العاملین
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 موزعة فقرة) 80( تضمن النفسیة للحاجات مقیاس بإعداد قامت كما، فقرة) 55( من تكون النفسیة
 الوحدة من یعانون الجامعة موظفي من%) 41 (نسبة ما نأ دراسةال ظهرتأ .مجاالت) 7( على

 من منخفض مستوىب%) 29(و متوسطة، تقدیر بدرجة%) 30 (ونسبة عالیة، دیرتق بدرجة النفسیة
 النفسیة، بالوحدة الشعور مستوى بین یجابیةإ عالقة وجود كما تبین، النفسیة بالوحدة الشعور

 الحاجات بعض نلى أ، وأوصت الدراسة بضرورة التنبه إبغداد جامعة لموظفي النفسیة والحاجات
 الموظفین لدى ترتیبها في األولیة وحسب طبیعتها حسب ،غیرها من كثرأ ًاإشباع تتطلب النفسیة

  .توازنهم في تأثیرها ودرجة همیتهاأ مع یتوافق بما

 إشباع بین العالقة لىع التعرف إلى )Sheldon & Filak 2008(واتجه كل من       
 عینة وتكونت دافها،وأه التعلیمیة األلعاب خالل من المستقبلیة، والرفاهیة األساسیة، الحاجات
 علمتخصص  طالب من طالبة ،)114(و ًطالبا،) 81( منهم وطالبة، ًطالبا) 195 (من الدراسة
 ًداةأ )2001 ، شیلدون( مقیاس واستخدم ،مریكیةكانساس األ في مدینة میسوري بجامعة النفس

 له والكفاءة نتماء،واال االستقاللیة، الثالثة، النفسیة الحاجات إشباع أن النتائج أظهرت .للدراسة
 كذلك وبینت فعال، نشاطهم یكون أن إلى ویؤدي عنهم، المسئولین مع األفراد تفاعل بطریقة عالقة

 على تؤثر والتي الداخلیة، بالدوافع ترتبط التي بالمخرجات عالقة له الحاجات هذه شباعإ نأ
   .واألداء المزاج،

 الحاجات في الجنسین بین الفروق ىإل لتعرفا هدفت فقد )2005 (وعلي الوطبان دراسةأما      
 االستقالل، إلى الحاجة: مثل السعودي، المجتمع في الجامعة طلبة لدى األساسیة، النفسیة

. نجازاإل إلى والحاجة الذات، وفاعلیة توكیدو المحبة،و المعاضدة،و االنتماء،و التبعیة،و لسیطرة،وا
 طالبا) 264( من عینةال وتكونت للدراسة، داةأ لباحثینا إعداد من النفسیة للحاجات مقیاس واستخدم
 بین إحصائیة داللة ذات فروق ودعدم وج الدراسة أظهرت . من طلبة الجامعات السعودیةوطالبة
 الذات، وفاعلة توكیدو االنتماء،و التبعیة،و السیطرة،و االستقالل، :حاجات في واإلناث الذكور

 إلى والحاجة المحبة، إلى الحاجة في واإلناث الذكور بین الةد فروق وجود في حین تبین .نجازاإلو
  .اإلناث لصالحوذلك  التعاضد،
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 للشباب النفسیة الحاجات إشباع مصادر لىإ التعرف )2004 (المفدى دراسة هدفتفي حین      
 طالب من) 1907( من الدراسة عینة وتكونت ،الخلیج بدول والثانویة المتوسطة المرحلتین في

داة كأ ستبانةاال الباحث واستخدم ، في عدة دول خلیجیةوالثانویة المتوسطة المرحلتین اتوطالب
 تحقیق على مقدرة كثراأل المصادر أن الدراسة أظهرتها التي النتائجبین  منكان و لجمع البیانات،

 البالط بین تفاوتكما تبین وجود  األسرة،و العبادات،و األصدقاء،: هي النفسیة الحاجات شباعٕاو
 األهمیة في والثانویة المتوسطة المرحلة  في مصادر إشباع الحاجات، وكذلك بین طلبةوالطالبات

 المرحلة في والطالبات الطالب بین لةاد فروق وجودكذلك  النتائج ظهرتأو المصدر، لهذه النسبیة
  .إشباع من المصادر بعض تحققه ما متوسط في الثانویة، والمرحلة المتوسطة

 الوالدي التدعیم بین العالقة عن الكشف إلى )Gagne, 2003 (جان دراسة هدفت كذلك     
) 119 (من راسة الد عینة وتكونت النفسیة، الحاجات ٕواشباع االستقاللي والتوجه ،األبناء الستقالل

في جامعة كونكوردیا  النفس علم قسم طلبة  منطالبة) 77(و ًطالبا) 42 (منهم وطالبة ًطالبا
)Concordia University (وآخرون رديألا مقیاس الدراسة واستخدم ،الكندیة) Elardi, et al (
 إشباع بین موجبة عالقة وجود الدراسة أظهرتها التي النتائج ومن. للدراسة داةأ الحاجات شباعإل

 إشباع بین ًإحصائیا دال ارتباط وجود وكذلك لالنتماء، والحاجة للكفاءة والحاجة لالستقاللیة الحاجة
 توجد نهأ كذلك النتائج وبینت األم، وتدعیم األب، وتدعیم لالستقالل، الشخص توجه وبین الحاجات

 لالستقالل، الشخص وتوجه العامة النفسیة الحاجات إشباع درجة بین ًإحصائیا دالة موجبة عالقة
  .األبناء الستقالل األم وتدعیم األب، وتدعیم

 إلى هدفت ف)Sheldon & Bettencourt, 2002 ( شیلدون وبیتن كورتدراسةما أ     
 ،بالمجموعات االلتزام خالل من بالرفاهیة وعالقتها النفسیة، الحاجات إشباع عن الرضا قیاس

 ، االمریكیةمیسوري بجامعة النفس علم طالب من وطالبة طالبا) 144 (من الدراسة عینة وتكونت
 أظهرت ولقد ،)2000 وریان، دیسي(بل  المطور من قالنفسیة الحاجات مقیاس استخدام خالل من

 النفسیة الحاجات إشباع حیث من الرسمیة وغیر الرسمیة، المجموعات بین فروق وجود النتائج
 دور بالمجموعة الخاص للمزاج أن - ًأیضا– تبینوكما  الرسمیة، المجموعات لصالح والرفاهیة،
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 الحاجات إلشباع تؤدي التي لعواملا أهم من ألفرادها المجموعة احتواء أن وبینت ذلك، في كبیر
     .أفرادها لدى النفسیة

 لدى الدراسي والرضا النفسیة الحاجات بین العالقة لىإالتعرف  )2001( قزان دراسة      وهدفت
 لتحدید استبانة واستخدمت ، في المملكة العربیة السعودیةالقرى أم جامعة وطالبات طالب من عینة

 ًطالبا) 844 (من الدراسة عینة وتكونت ،)1996 (الشرقاوي إعداد نم للشباب النفسیة الحاجات
 وقد القرى، مأ جامعة طلبة من مختلفة، دراسیة ومستویات متنوعة، تخصصات من وطالبة،
 الحاجات في والطالبات الطالب بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة، نتائج أظهرت
 رضابحسب درجة ال والطالبات الطالب بین النفسیة الحاجات في فروق وجود ظهرتأو النفسیة،

  .رضا األكثر والطالبات الطلبة لصالح الدراسة، عن

 ,Reis & Sheldon & Gable & Ryan(شلدون وجابل وریان و ریس هاريأما      
 في النفسیة والحاجات ،والرفاهیة السعادة بین العالقة عن الكشف هدفتدراسة  فقد قاموا ب)2000

 علم قسم طلبة من وطالبة ًطالبا) 67 (من الدراسة عینة وتكونت ،الذات محددات ریةنظ ضوء
 مقیاس الدراسة واستخدمتاالمریكیة،  سترش في جامعة روطالبة) 38(و ،ًطالبا) 29( منهم النفس

 التي النتائج ومن) Sheldon & Deci, 1996 (ودیسي سیلدون إعداد من الذات محددات
 من وكل ،جهة من الیومیة السعادة مستوى بین إحصائیا دالة موجبة عالقة دوجو الدراسة أظهرتها
 من یزید جید بشكل الثالثة الحاجات إشباع أنبمعنى  والكفاءة، واالنتماء، االستقاللیة، لىإ الحاجة
 التواصل مع موجب بشكل مرتبط النفسیة الحاجات إشباع أن تبین كذلك السعادة، مستوى

  .االجتماعي

) 2013(الواردة في القطناني  Sheldon & Ellion, 1999)( والیون  شیلدونما أجرىبین    
 عینه على الدراسة جریتأو ،النفسیة الحاجات في الجنسین بین الفروق عن الكشفبهدف  دراسة

 )56( منهم طالبة طالبا) 152 (من تكونت األمریكیة روشستر بجامعة النفس علم قسم طلبة من
 الحاجات ومقیاس األساسیة، الحاجات مقیاس، وقد وظف الباحثان اإلناث من )96 (و الذكور من

 إشباع أن النتائج أظهرت، )Deci & Ryan, 1999 ()وریان دیسي( إعداد من وكالهما الدراسیة،
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 في ،لالستقالل الحاجة في الجنسین بین فروق وجودوعدم  ،ناثتمیل لصالح اإل للكفاءة الحاجة
 عالقة وجود عن كشفت كما الذكور، لدى منه أعلى اإلناث عند لالنتماء ةالحاج إشباع كان حین

  .لالنتماء والحاجة لالستقالل والحاجة للكفاءة الحاجة بین ًإحصائیا دالة موجبة

   :المهني التوافقتي تناولت ال الدراسات

ى عینة شراف بالتوافق المهني لدعالقة اإلى تحدید إلت هدفدراسة  )2014(بن طبة اجرى     أ
: في ظل متغیرات،  في والیة ورقلة الجزائریةرتتقبمدینة  مرحلة التعلیم المتوسط معلميمن 

 ًداةأستبانة إلخدمت اُقدمیة، وتم اتباع المنهج الوصفي واستاألوالحالة االجتماعیة، والسن، والجنس، 
 تم تطبیق  بسیطةعشوائیة  عینةتم اختیارعلیه و، ًمعلما )120( للدراسة، حیث كان حجم العینة

، ساتذةألشراف السائد والتوافق المهني لسلوب اإلأد عالقة بین ولى وجإ، وتم التوصل الدراسة علیها
عزى لعامل الخبرة في تساتذة لأل والتوافق المهني ،شراف التسلطيسلوب اإلأ عالقة بین ووجود

عزى لعامل الحالة تي شراف التسلطي والتوافق المهنسلوب اإلأال توجد عالقة بین والمنصب، 
  .الجنسلسن، واالجتماعیة، وا

لى عالقة التوافق المهني والمسؤولیة إهدف التعرف  دراسة ب)2010(فحجان كما أجرى      
 ،سات التربیة الخاصة بمحافظات غزةمؤسفي االجتماعیة بمرونة األنا لدى معلمي التربیة الخاصة 

مقیاس و ،مقیاس التوافق المهنيدوات تمثلت بعدة أقام الباحث بإعداد هداف الدراسة أولتحقیق 
لى أن مستوى التوافق المهني إ نتائج الدراسة شارت، أمقیاس مرونة األناو ،المسؤولیة االجتماعیة

كان یهم ن مستوى المسؤولیة االجتماعیة لدأو ،فراد عینة الدراسة كان فوق المستوى المتوسطألدى 
، كما بینت الدراسة وجود عالقة قویة  كان فوق المتوسطهمىن مستوى مرونة األنا لدأعالیا، و

، كما تبین عدم وجود المسؤولیةمرونة األنا وكذلك بین  و، مرونة األنا والتوافق المهنيوموجبة بین
 مستوى مرونة األنا، ومستوى المسؤولیة االجتماعیة، و مستوى التوافق المهنيفروق في كل من

عاقة نوع اإل، وسنوات الخبرة، والمؤهل االجتماعي، والة االجتماعیةلح، واالجنس: لمتغیراتتعزى 
  . لدخل الشهري المعلم، واالتي یعمل معها
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معرفة العالقة  فقد اتجهت نحو )2013(الواردة في مخیمر  )Ryba, 2010 (با ریدراسةأما      

 داة الدراسةألت  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمث،بین مفهوم الذات والتوافق الشخصي

 من طلبة عدة مدارس ًمراهقا) 233( المارهقین تكونت من  عینة من التي وزعت علىاإلستبانةب

 عالقة ارتباطیه داله  الدراسة هو وجودهم ما كشفت عنه نتائجوكان من بین أثانویة في استرالیا، 

  .فراد العینةأذات والتوافق الشخصي لدى الطلبة حصائیا بین مفهوم الإ

لى مستوى التوافق المهني لدى إ هدفت الدراسة التعرف  فقد)2006(دراسة السماري أما      
، باإلضافة إلى التعرف یهملى تحدید مستوى ضغوط العمل لدٕالعاملین بقوات الطوارئ الخاصة، وا

العالقة بین مستوى  و،یهم ومستوى ضغوط العمل لد،على العالقة بین مستوى التوافق المهني

نوع والحالة االجتماعیة، : المتغیرات الدیمغرافیةكل من  ومستوى ضغوط العمل و،ق المهنيالتواف

من خالل عینة بلغ استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، ومكان العمل للعاملینوالسكن، 

 لدى ، وضغوط العملالتوافق المهنيكل من توصلت الدراسة إلى أن مستوى ، و)391(حجمها 

بعاد أبین عكسي أن هناك عالقة ارتباط قد كان متوسطا، ووات الطوارئ الخاصة العاملین بق
  موجب أن للتوافق المهني عالقة ارتباط وتبینالتوافق المهني ومتغیرات مصادر ضغوط العمل، 

 عالقة في حین تبین عدم وجود، رتبة العسكریة وعدد سنوات الخدمةدال مع كل من العمر وال

  . المهني والمؤهل العلميارتباط بین التوافق

 بین التمییزإلى  )Baard., Deci., & Ryan, 2004( بارد ودیسي وریان دراسة هدفتو    

وتناولت  ،المؤسسة على ذلك ثرأو وفاعلیة، بكفاءة للعمل وتحفیزه العمل في الشخص بقاءإ همیةأ

 ومحفزات الوظیفي، والتشجیع المال: مثل ،خارجیة محفزات  هيالمحفزات من نوعین لدراسةا
) 800 (الدراسة عینة اشتملت. ما نشاط ألداء سانناإل داخل من تنبع التي المحفزات: مثل داخلیة،

: همهاأ نتائج عدة لىدراسة إال توتوصل ،روتشستر جامعة في األصلي الدراسة مجتمع من موظف

هم، ل مناسبة جورأ بدفع وااللتزام رغباتهم، شباعإ الضروري من بهم واالحتفاظ الموظفین جذبل

 ألداء التام تحفیزهم یضمن ال الموظفین حاجات عشباإ نأ النتائج وبینت للعمل، جید جو وتوفیر
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 نظام ستخدامإ نأو الوظیفي، واألداء الرضا على تؤثر المناسبة األجور نأ تبین كما بكفاءة، عملهم

 ویحسن تحفیزه من یزید الهامة، والقرارات بالنشاطات المشاركة حق للموظف یعطي الذي التحفیز

 .العلیا رغباته ویشبع دائه،أ

لى فحص عالقة التوافق المهني للممرضین العاملین إهدفت دراسة  )2002( الشافعيجرى أو     
خصیة التنبؤ بأكثر سمات الش، وبالمستشفیات الحكومیة بسماتهم الشخصیة في محافظات غزة

 الجنس،: بحسب المهنيلى معرفة الفروق في سمات الشخصیة والتوافق ٕاارتباطا بالتوافق المهني، و
 الدراسة عینة فرادأ عدد بلغ .الخبرة سنوات وعدد الممرض، به یعمل الذي القسمو علمي،ال المؤهلو
 بوأ نظميل الشخصیة سمات مقیاس منها الدراسة إلجراء دواتأ عدة الباحث استخدم وقد ،)289(

 مستوى نأ الدراسة نتائج ظهرتأ نفسه، الباحث عدادإ من المهني التوافق ومقیاس مصطفى،
 التوافق بین موجبة عالقة وجود، ومنخفضا كان الممرضین من العینة فرادأ لدى نيالمه التوافق
 التوافق بعادأ جمیع فيا حصائیإ لةاد فروق وجود عدم، والشخصیة سماتهمو لممرضینل المهني
  .ناثاإل لصالح والترقیة، الراتب بعد في الإ الجنس، لمتغیر تعزى المهني

 الفروق على التعرف إلى )Deci & Ryan, 2000(ان ریو  دیسيدراسة هدفت  في حین    

 البیئي والتدعیم ،العامل الستقاللیة المسئول تدعیم مثل العمل، بمجال المتعلقة المتغیرات بعض في

 من )431( من راسة الد عینة تكونت. الذات وتقدیر ،والقلق ،النفسیة والحاجات ،االجتماعي
 استخدمت. األمریكیین من )128(و العامة البلغاریة كاتالشر في العاملین الراشدین البلغاریین

 أظهرت). Deci & Ryan, 1999( )وریان دیسي( إعداد من النفسیة الحاجات مقیاس الدراسة

، البلغاریین لصالح االستقالل إلى الحاجة إشباع في واألمریكیین البلغاریین بین فروق وجود النتائج

 ،لالنتماء الحاجة من كل إشباع درجة في العینتین فرادأ بین ًفروقا الدراسة تظهر مفي حین ل

 البیئي الدعم وفي العامل، الستقاللیة العمل مسئول تدعیم في ًفروقا ظهرتأ كما للكفاءة، والحاجة

 كانت حین في ،البلغاریین لصالح  القلق في الفروق وكانت ،البلغاریین عینة لصالح االجتماعي
  .األمریكیین عینة لصالح تالذا تقدیر مستوى في الفروق
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 الحاجات بین العالقة عن لكشف فقد ذهبوا ل)(Baard & Ryan, 2002وریان  باردأما     
 خالل من كتئابواال ،بالقلق تمثلت التي العامة والصحة ،الذات محددات نظریة ضوء في النفسیة
 المصارف في املینالع من) 59 (من الدراسة عینة تكونت. المدیر قبل من االستقاللیة تدعیم
 الصحة ومقیاس الجوهریة، الحاجات إشباع مقیاس الدراسة واستخدمت المتحدة، بالوالیات المالیة
 أظهرت. ) ,1979Goldberg & K Hillier( وهیلر برغ جولد إعداد من كتئابواال لقلقل العامة
 ٕواشباع لالستقاللیة، الحاجة إشباع من وكل واالكتئاب القلق بین دالة سالبة عالقة وجود الدراسة
 عالقة وجود بینت كما الحاجات، بین دالة موجبة عالقة وجود النتائج بینت كما للكفاءة، الحاجة

 .الثالثة النفسیة الحاجات ٕواشباع المدیر قبل من االستقاللیة تدعیم بین ًإحصائیا دالة

  :السابقة الدراسات على التعقیب

 بشقیها المهني بالتوافق والمتعلقة بالحاجات، المتعلقة ةالسابق الدراسات استعراض خالل من    

 في ضوء عدة متغیرات النفسیة الحاجات موضوع تناولتها بعض أن الحظی جنبیةواأل منها العربیة

 الموهوبین للطلبة واالجتماعیة النفسیة الحاجات في بحثت التي) 2013( رممخی دراسة مثل أخرى

 ومفهوم النفسیة الحاجات بین العالقة في بحثت التي) 2013( القطناني ودراسة غزة، مدینة في

 التي )2011 (عباس ودراسة بغزة، زهراأل جامعة طلبة لدى الطموح بمستوى وارتباطها الذات
  . بغداد جامعة لموظفي النفسیة الوحدة مستوى في بحثت

 شلدون( دراسة الدراسة هذه تناولتها التي النفسیة بالحاجات العالقة ذات جنبیةاأل الدراسات ومن    

 من المستقبلیة والرفاهیة ساسیةاأل الحاجات شباعإ بین العالقة في بحثت التي) 2008( )ومالك

 في بحثت التي )(Baard & Ryan, 2002وریان  بارد ودراسة التعلیمیة، لعاباأل خالل

 جان دراسة وكذلك العامة، والصحة الذات محددات نظریة ضوء في النفسیة الحاجات بین العالقة

)Gagne, 2003( كورت وبیتن شلدون ودراسة )Sheldon & Bettencourt, 2002( ودراسة 
 ,Sheldon & Ellion)( نوالیو شلدون ودراسة )Reis et al, 2000(   وآخرون ریس هاري

1999.  
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 دراسات من قلأ فكانتعاله م استعراضها أت التي المهني بالتوافق المتعلقة الدراسات ما    أ

 دراسة همهاأ من وكان جنبیةواأل والعربیة المحلیة منها متنوعة كانت نهاأ الإ الحاجات موضوع

 لدى األنا بمرونة االجتماعیة والمسؤولیة المهني التوافق عالقة في بحثت التي) 2010( فحجان

 قةعال فحص لىإ سعت التي) 2002( الشافعي ودراسة غزة، بمحافظات الخاصة التربیة معلمي

  .غزة محافظات في الشخصیة بسماتهم الحكومیة بالمستشفیات العاملین للموظفین المهني التوافق

 تناولت التي) Ryba, 2010 ( ریبا دراسة التوافق بموضوع المتعلقة جنبیةاأل الدراسات ومن     

 تيال )Edward, 2002(دوارد أ ودراسة الشخصي، والتوافق الذات مفهوم بین العالقة موضوع

 ودراسة المؤسسة، على ذلك ثرأو وفاعلیة بكفاءة للعمل وتحفیزه العامل بقاءإ همیةأ في بحثت

   .)Deci & Ryan, 200(ریان و دیسي

 الدراسة بموضوع واضحة عالقة ذات كانت نهاأ المستعرضة الدراسات غالبیة على ویلحظ    

 استخدمت ،جنبیةاأل والعالمیة لعربیة،وا المحلیة، الدراسات فمنها جغرافیا تنوعت نهاأو ،الحالیة

 البیانات لجمع المتنوعة دواتاأل واستخدمت التحلیلي، الوصفي المنهج المستعرضة الدراسات غالبیة

 قبل من المعدة وأ المقننة، الجاهزة المختلفة الحاجات ومقاییس ستباناتكاإل عیناتها فرادأ من

 ،)ت( كاختبار بیاناتها لتحلیل المناسبة حصائیةاإل سالیباأل جمیعها واستخدمت نفسهم،أ الباحثین

  . بیرسون ارتباط معاملو ،)ANOVA( التباین تحلیل واختبار

 طرق وفي ،منهجها في عرضت التي السابقة الدراسات من العدید مع الحالیة الدراسة تشابهتو    

مستوى  تحدید لىإ سعیها وفي لبیاناتها، حصائیةاإل معالجتها سالیبأ وفي ،عیناتها واختیار تحدید

  .  للموظفینالمهني التوافق، ومستوى النفسیة الحاجاتشباع إ

 معاییر بعضهذه الدراسة فیتمثل في و عرضت التي السابقة الدراسات بین االختالف وجه أما     

 الحاجاتو ،المهني التوافق موضوع تناولت السابقة الدراسات نكما أ المستخدمة، القیاس وأدوات

ن هذه الدراسة تمتاز ببحثها العالقة بین للموظف، كما أ االجتماعي النوعبمعزل عن  فسیةالن
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باع الحاجات النفسیة للعاملین ودرجة توافهم المهني شسابقین أي العالقة ما بین درجة إالمفهومین ال

 نع ختلفنها تتماعي للموظف من حیث كونه رجال أو امرأة، كما أوكل ذلك في ضوء النوع االج

 وطنیة في مؤسسات حكومیة تتبع لسلطة والبشریة والمكانیة ،الزمانیة الحدود في السابقة الدراسات

   .رائلي عملهاسیضیق علیها االحتالل اإل
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  الفصل الثالث

   واإلجراءاتالطریقة

  

   منهج الدراسة-

   مجتمع الدراسة-

  ینة الدراسةب -

   أداة الدراسة-

   األداةصدق �

   األداةثبات �

   إجراءات الدراسة-

   متغیرات الدراسة-

  حصائیة المعالجات اإل-
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  الفصل الثالث

   واإلجراءاتالطریقة

 هـــا فـــي تحدیـــد مجتمعاســـةهـــا الدرت للطریقـــة وإلجـــراءات التـــي اتبعً هـــذا الفـــصل وصـــفایتـــضمن
 وثباتهـــا، إضــافة إلـــى وصـــف ها مــن صـــدقالتحقـــقٕ أدوت الدراســة واجـــراءات بنـــاءوعینتهــا، وخطـــوات 

  . البیاناتتحلیل استخدمت لتي الیةم الدراسة، والطرق اإلحصائتصمی

  : الدراسةمنهج

 البیانـات التـي نفتُ صـفقـد لتحقیـق أهـداف الدراسـة،  التحلیلـي المـنهج الوصـفية الباحثوظفت
 وقــشتُ باســتخدام الطــرق واألســالیب اإلحــصائیة المناســبة، ونللــتُ ومــن ثــم حبحــوثین،َ مــن المجمعــت

  .لنظري والدراسات السابقة باإلطار ابطتُور

  : الدراسةمجتمع

 جمیــع العــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي شــمال الــضفة مــن الدراســة هــذه مجتمــع تكــون
 مــنهم ؛)51400 (حــوالي عــددهم البــالغ) 2016/2015( للعــام الجــامعي ألول انــصف الفــيالغربیــة 

 ،)2014( رام اهللا -حـــصاء الفلـــسطینيمركــز اإل وذلــك حـــسب أنثـــى) 12500( وذكــر، ) 38900(
ــم  ــدول رقــ ــین توزیــــع مجتمــــع الدراســــة تبعــــ) 1(والجــ ــــضفة ریات لمــــدیایبــ ـــات شــــمال ال  ووزارات محافظـ

  :الغربیة

  ةحافظمال الجنس لمتغیر توزیع مجتمع الدراسة تبعا : )1 (جدول
     المحافظة

 المجموع سلفیت قلقیلیة نابلس طولكرم طوباس جنین الجنس
  النسبة

 76% 38900 2900 4300 11600 6400 2600 11100 ذكور
 24% 12500 1100 1200 3600 2600 900 3100 إناث

 100% 51400 4000 5500 15200 9000 3500 14200 المجموع
 --- 100% 9% 11% 30% 7% 7% 28%  النسبة
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  : الدراسةعینة
افظات بحیث تم بحسب المح الطبقیة بالطریقة ذكره السابق الدراسة مجتمع من اختیار عینة تم     

فراد من مؤسسات كل محافظة بالطریقة العرضیة تم اختیار األبینما اعتبار كل محافظة طبقة، 
، حیث بلغ حجم العینة )0.008( لكل محافظة بلغت قیمته تمثیل نسبي ب،)المتاحة/المتیسرة(

  : المحافظات،فراد العینة بحسبوفیما یلي توزیع أ ،موظفا وموظفة) 400 (جمالياإل
  

   شمال الضفة الغربیةحافظاتمفراد العینة على أ توزیع : )2 (جدول 
 المجموع سلفیت قلقیلیة نابلس طولكرم طوباس جنین المحافظة

 51400 4000 5500 15200 9000 3500 14200  المجتمع
 400 32 44 122 60* 28 114 العینة

ري من مجتمع وعینة الدراسة بهدف ذ تم استثناء موظفي جامعة خضوإ) 0.008(لم تكن بنفس النسبة * 
  .داة علیهمإجراء إختبار ثبات األ

      
 بكل الخاصة والمستویات متغیراتها الدیموغرافیة، حسب العینة أفراد      أما فیما یتعلق بتوزیع

  : االتيالجدول المئویة فیعبر عنها  ونسبته متغیر،
  جنس توزیع عینة الدراسة حسب ال :)3( جدول

 المتغیر التصنیف العدد %ئویة  المالنسبة
 رجل 223 55.8
 امرأة 177 44.2

 الجنس

  : الدراسةاةأد

 هیئـة اســتبانة تكونــت فــيأولیــة  أداة ببنـاء الباحثــة قامــتبهـدف جمــع البیانـات مــن عینــة الدراسـة      
ي إشـباع الحاجـات النفـسیة الـذ: فقـرة موزعـة علـى قـسمین رئیـسین همـا) 82(في صورتها األولیة مـن 

المواسـاة والـدعم هتمـام، الحـب واال، التقبـل واالحتـرام (:مجـاالت هـي) 6(فقرة موزعة على ) 36(ضم 
فقــرة ) 46( والتوافــق المهنــي الــذي ضــم ،)التقــدیر والرضــا، االنتمــاء واألمــان، االســتقاللیة، والتــشجیع

 ة، ظـروف العمـل االجتماعیـة، مـدعمات العمـل االقتـصادیمـدعمات (:مجـاالت هـي) 9(موزعة على 
 خـــالل مـــن وذلـــك، )، الجنـــدر العمـــل، قیمـــة العمـــل، اإلشـــراف، اإلدارة، نـــوع بـــالزمالء، العالقـــةالعمـــل

ـــسابق المتعلـــق مراجعـــة لتوافـــق  للنـــوع االجتمـــاعي، وإواشـــباعها النفـــسیة الحاجـــات بموضـــوع األدب ال
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راســـات  علـــى االســـتعانة بـــبعض األدوات التـــي وظفـــت فـــي د-ة عـــالو-المهنـــي للعـــاملین بـــشكل عـــام
  .)2002(، ودراسة الشافعي )2013 (مخیمردراسة : سابقة مثل

  :صدق األداة )أ

  : وهماالصدق أنواع من نوعین الباحثة بإتباع قامت الدارسة التحقق من صدق أداة بهدف     

  :محكمین الصدق -

ــــــم عــــــرض      ـــــصورتها األت ـــتبانة بـ ـــى االســـ ـــــة علـــ ــــــةولیـ ــــین  لجن ـــن المحكمــ ــــن مـــ ــــرة مــ  ذوي الخبــ
تخصـصات انظـر ) 4(جامعات، فـي ) 5(محكما، موزعین على ) 13 (ددهم عبلغ ؛صواالختصا

ــداء  هم طلــــب مــــنوقــــد" 1"ملحــــق ــث صــــیاغإبــ ــدى تها، الــــرأي فــــي فقــــرات أداة الدراســــة مــــن حیــ  ومــ
داة بمــا یرتؤنــه  األىضــافة والتعــدیل علــ معناهــا، واإلووضــوحمناســبتها للمجــال الــذي وضــعت فیــه، 

خـــرى، وتــم تعـــدیل صـــیاغة أضــافة ٕتــم حـــذف عــدة فقـــرات، واوه فقـــد  وبنـــاء علــى مـــا اقترحــ،ًمناســبا
 فقـد بقیـت كمـا هـي، وبعـد ذلـك  ومجاالتهـا الرئیـسة االسـتبانةبعـادأبعـض الفقـرات، أمـا فیمـا یخـص 

شـــباع  إمـــستوىفقـــرة مثلـــت ) 25(فقـــرة، منهـــا ) 58(داة بعـــد التحكـــیم مكونـــة مـــن األصـــبحت كلـــه أ
 التـواق المهنـي موزعـة علـى مـستوىثلـت فقرة م) 33( و مجال،) 6(موزعة على النفسیة الحاجات 

         . مجال) 9(

   ):العاملي( البناء صدق -

تـم التحقـق مـن دالالت صـدق لجنة التحكیم، عضاء أداة من      بعد االنتهاء من تحكیم األ
مـن خـالل   التـي تـم الحـصول علیهـاتاللبیانـ) فیرمـاكس(طریقة بالتدویر ب) العامليالتحلیل (  لهاالبناء

عامــل وعاملــة مــن العــاملین فــي ) 80( مــن تكونــت اســتطالعیة عینــة بقــسمیها علــى ةســتبانإلتوزیــع ا
داة تمتـع األالتحلیـل العـاملي  ، حیـث بینـت نتـائج -الدراسـةعینـة تـم اسـتثناؤهم مـن - خضوري جامعة

ــم  (بدرجـــة صـــدق مقبولـــة ــت  نفـــسها ،لفقرات األداة محتفظـــة بـــاتیـــبق و،)3 و2انظـــر ملحـــق رقـ  وبقیـ
درجـــت ضـــمنها، حیـــث كانـــت درجـــة تـــشبع الفقـــرات لكـــل مجـــال الفقـــرات فـــي المجـــاالت نفـــسها التـــي أ
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ــد مجـــاالت) 6( : عـــدد المجـــاالت كمـــا هـــو ولـــم یـــتم تبـــدیل أو حـــذف أي منهـــا، أي بقـــي،مناســـبة  لبعـ
   .مجاالت لبعد التوافق المهني) 9( و، الحاجات النفسیةإشباع

   األداةثبات) ب

ـــات أداة الدراســــة بهـــدف فحــــص         ــتبانة(ثب ببعـــدیها إشــــباع الحاجـــات النفــــسیة، والتوافــــق ) االســ
) 80( علـى عینـة ثبـات بلـغ حجمهـا -بعد االنتهاء من مرحلة التحكیم-مرتین توزیعها  تم قدالمهني ف

ــث غیـــر مـــشمولین فـــي العینـــة،  خـــضوري جامعـــةمـــن العـــاملین فـــي موظـــف وموظفـــة   توزیـــع تـــمحیـ
حـساب ولـى، تـم بعـد ذلـك وع واحد على توزیعهـا فـي المـرة األانیة بعد مرور أسباالستبانة في المرة الث

شــباع الحاجــات النفــسیة،  إجابــات المــوظفین فــي المــرتین علــى بعــدیهامعامــل االرتبــاط بیرســون بــین إ
، ولبعــد )0.83(، حیــث بلــغ معامــل االرتبــاط للمــرتین لبعــد إشــباع الحاجــات النفــسیة والتوافــق المهنــي

تتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة، وتفــي داة  علـى إن األن، وهــاتین القیمتــین تؤشــرا)0.86(مهنــي التوافـق ال
  .  غراض هذه الدراسةبأ

في صـورتها النهائیـة بحیـث ضـمت بعـدین رئیـسین ) االستبانة(داة الدراسة استقرت أبعد ذلك كله و   
 التوافـق المهنـي مـستوىس  إشـباع الحاجـات النفـسیة، وبعـد یتعلـق بقیـامـستوى بعد یتعلق بقیـاس :هما

  :   داة بصورتها النهائیة حیث اشتملت علىوسع لألأللعاملین، وفیما یلي توضیحا 

حتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر التـــي تحـــدد التـــي ت ةمقدمـــة االســـتبانتمثـــل ب : األولالقـــسم= 
ٕهـــدف الدراســـة، وارشـــادات تـــشجع المبحـــوثین علـــى اإلجابـــة بموضـــوعیة وصـــراحة علـــى الفقـــرات، 

  .وطمأنة المبحوثین على سریة المعلومات وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  .جنس المبحوث یشمل معلومات أولیة عن : الثانيالقسم= 

ـــسم=  ـــى ا : الثالـــثالق ـــى) 25(شـــتمل عل ــستوى لقیـــاس ،مجـــاالت) 6( فقـــرة موزعـــة عل ــباع مـ  إشـ
  : وهي كالتالي،الحاجات النفسیة

  ) 12 ،16، 13 ، 9، 1: (حترام ویمثله الفقرات مجال التقبل واال-1
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  )2،7،8،3: (مجال الحب واالهتمام ویمثله الفقرات -2

  )4،5،21،25(  مجال المواساة والدعم والتشجیع وتمثله الفقرات -3

 )22،18،17،11( مجال االستقاللیه وتمثله الفقرات -4

  )19،20،23،24(مان وتمثلة الفقرات   مجال االنتماء واأل-5

  )10،14،15،6( مجال التقدیر والرضا وتمثله الفقرات -6

ــتمل علــــى ا: رابــــع الالقــــسم=  ــستوىمجــــاالت لقیــــاس ) 9 (قــــرة موزعــــة علــــى ف)33(شــ التوافــــق  مــ
  :المهني، وهي كالتالي

  )19,26,25:  ( ویمثله الفقرات مدعمات العمل االقتصادیةمجال - 1

  )9,23,24,20 (: ویمثله الفقرات مدعمات العمل االجتماعیةمجال - 2

  )18,22,13: ( ویمثله الفقرات ظروف العملمجال - 3

  )31,4,11:  (ویمثله الفقرات العالقة بالزمالء مجال - 4

  )14,33,16,30 (: ویمثله الفقرات اإلشرافمجال - 5

 )27,21,15,7,1 (: ویمثله الفقرات اإلدارةمجال - 6

 )2,6,3,17 (: ویمثله الفقرات نوع العملمجال - 7

  )8,10,12,5 (: فقرات ویمثله ال قیمة العملمجال - 8

 )28،29،32(: ویمثله الفقراتمجال الجندر  - 9
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 : الخماسـي)لیكـرت( تـدریج جابة على فقراتها بحـسبخیرا تم الطلب من أفراد العینة اإلأو
انظــر ملحــق  ".ً درجــة قلیلــة جــدا،  درجــة قلیلــة،درجــة متوســطة ،   درجــة كبیــرة،درجــة كبیــرة جــدا

  )"4(رقم 

  أسلوب توزیع األداة

 الباحثــة توزیـع االســتبیان مباشــرة علـى أفــراد العینـة دون اللجــوء إلــى أي مـساعدة مــن قبــل اولـتح    
 اسـتردادها مـن جهـة لیـةوسیط، وذلك لرفع نسبة االستجابة من قبل المبحوثین من جهة، وضمان عم

ثانیــة، إضــافة إلــى التأكــد مــن الحــصول علــى بیانــات تعبــر عــن آراء المبحــوثین أنفــسهم ولــیس أفــراد 
آخرین، وذلك تحریـا للحـصول علـى نتـائج دقیقـة وذات مـصداقیة عالیـة، یمكـن تعمیمهـا علـى مجتمـع 

نــه تعــذر ذلــك بــسبب صــعوبة الوصــول إلــى جمیــع أفــراد العینــة بــسبب انتــشارهم علــى أ إال ،الدراســة
 المـسؤولین علیهـاقـوم یعشرات المواقع، حیث لجأت الباحثة إلى توزیع االستبیانات علـى المؤسـسات ل

 بتوزیعها على أسماء الموظفین المشمولین في العینة ومن ثـم اسـتردادها بعـد أسـبوع واحـد مـن مبدوره
  .توزیعها

  : الدراسة إجراءات

  : تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالیةلقد    

  . أداة الدراسة بصورتها النهائیةإعداد -

 . أفراد عینة الدراسةتحدید -

  )"5( انظر ملحق رقم. "االختصاصالحصول على موافقة الجهات ذات  -

واالســتعانة بــبعض الــدوائر فیهــا   مــن خــالل زیــارة المؤســسات االســتبانةتوزیــعقامــت الباحثــة ب -
  .لتوزیع االستبانة على الموظفین
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ًترمیزهـا وادخالهـا إلـى الحاسـب ومعالجتهـا إحـصائیا  تـم  العینـةرادمـن أفـبعد جمع االسـتبانات  - ٕ
 ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ة، ومـن ثـم اقتـراح طـار النظـري والدراسـات الـسابقاج النتائج ومناقشتها في ضوء باإلتم استخر -
 .توصیات عدة

  : الدراسةمتغیرات

  : وهي تابعة وأخرى الدراسة عدة متغیرات منها مستقلة تضمنت

  : المستقلةالمتغیرات -

ــتملت هـــــذه الدراســـــة علـــــى متغیـــــر مـــــستقل وحیـــــد هـــــو  ــنس اشــ  )جتمـــــاعي االلنـــــوعا(الجـــ
 ).نثىأ ، ذكر: ( وله مستویان هما؛للعاملین

  : التابعةالمتغیرات -

 للنــوع االجتمــاعي لــدى العــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة نفــسیة إشــباع الحاجــات المــستوى. 1
ــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــة نظـــرهمتفـــي محافظـــا التقبـــل ( :بعـــادأل كمـــا تظهـــر فـــي ا شـ

ــرام ــب واال، واالحتــ ـــتقاللیة، اســــاة والــــدعم والتــــشجیعالموهتمــــام، الحــ ـــاء واألمــــان، االسـ ، االنتمـ
  )التقدیر والرضا

ــستوى. 2 ـــي مــ ــدى العــــاملین فــــي المؤســــسات الحكومیــــة فـ ــوع االجتمــــاعي لــ ـــي للنــ  التوافــــق المهنـ
 العمـل مـدعمات( :بعـاد كمـا تظهـر فـي األمحافظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـة نظـرهم

ــالزمالء، العالقــــة العمــــلة، ظــــروف العمــــل االجتماعیــــة، مــــدعماتاالقتــــصادی ، اإلشــــراف،  بــ
  )، الجندر العمل، قیمة العملاإلدارة، نوع
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  :  اإلحصائیة للبیاناتالمعالجات

 ٕوادخالهـا ، العینـةفـراد أإجابـات بتفریـغ ة الباحثـت جمع االستبانات مـن عینـة الدراسـة، قامـبعد     
 حـسبت بمخـتص إحـصائي، فًمـستعینة، )spss (الــ برمجیـة عمال باسـتومعالجتهـاإلى الحاسب اآللي، 

العـــاملي صدق الـــالختبـــار  فیرمـــاكس  اختبـــارأجـــري واریـــة، الحـــسابیة، واالنحرافـــات المعیالمتوســـطات
  أجــريكمــا، )Cronbach-Alpha" (الفــا -كرونبــاخ "معادلــة بطریقــة الثبــات واختبــار ، الدراســةداةأل

ـــار ــون  ،)Independent t-test (تین مـــستقلعینتــــینل) ت( اختب  واختبــــار معامـــل االرتبــــاط بیرســ
  .لفحص داللة العالقة وقوتها

  :ٕ وادخالهابیاناتها ترمیز الطریقة

  :تاليى الحاسب اآللي بحسب الجدول الٕ     لقد تم ترمیز البیانات وادخالها إل

  ٕ البیانات وادخالها إلى الحاسب اآلليترمیزطریقة : )4 (جدول

 ًجدا قلیلة قلیلة سطةمتو  كبیرة ً جداكبیرة  االستجابةدرجة
 1 2 3 4 5  اإلدخالرمز
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   الرابعالفصل

   الدراسةنتائج

   المتعلقة بسؤال الدراسةالنتائج �

   المتعلقة فرضیات الدراسة نتائج �
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   الرابعالفصل

   الدراسةنتائج

ــیتم فـــي هـــذا الفـــصل عـــرض أهـــم النتـــائج التـــي ت ـــات  إلیهـــا الدراســـة بعـــد جمـــع البیاوصـــلتسـ ن
وبهــدف تــسهیل عــرض ، وتحلیلهــا، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلتها، ومــن ثــم فحــص فرضــیاتها

 مـــستوى إشـــباع الحاجـــات، وتقـــدیر مـــستوى لتقـــدیر تـــالي الومناقـــشة النتـــائج اعتمـــدت الباحثـــة المقیـــاس
 :    التوافق المهني

  .ًدادرجة توافر كبیرة ج)     فأكثر-4.21(

  . كبیرة  توافردرجة)    3.41-4.20(

  .درجة توافر متوسطة)    2.61-3.40(

  .درجة توافر قلیلة)    1.81-2.60(

  .ًدرجة توافر قلیلة جدا)    1.81أقل من (

  : الدراسةأسئلة المتعلقة بالنتائج

 النفـسیة للنـوع االجتمـاعي جات إشباع الحامستوى ما:  المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتائج) أوال
  ال الضفة الغربیة من وجهة نظرهم؟المؤسسات الحكومیة في محافظات شملدى العاملین في 

 علـــى ، واالنحرافـــات المعیاریـــة،جابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال فقـــد تـــم حـــساب المتوســـطات الحـــسابیة    لإل
، )الحاجــات النفــسیة ككـــل(ة مــستوى كــل مجــال مــن مجــاالت الحاجــات النفــسیة، وللمجــاالت مجتمعــ

تـــائج كمـــا هـــو موضـــح فـــي نـــاث كـــل علـــى حـــدة، فكانـــت النوللـــذكور واإلوذلـــك ألفـــراد العینـــة جمیعـــا، 
  :الجدول التالي
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إلشباع الحاجات  التقدیر مستوىو المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)5 (جدول
  ومجاالتها   للنوع االجتماعيالنفسیة

  الرقم
 

  شباعمجاالت إ
 الحاجات

  المتوسط  العدد  الجنس
 الحسابي

  االنحراف
 معیاريال

  مستوى
 التقدیر

 كبیرة  562. 3.80 218 ذكر

 كبیرة  564. 3.71 182 أنثى

  التقبل واالحترام    .1
  

ناثٕذكور وا  كبیرة  564. 3.76 400 

 كبیرة  783. 3.53 218 ذكر

 كبیرة  803. 3.49 182 أنثى

  الحب واالحترام   .2

ناثٕذكور وا  كبیرة 792. 3.51 400 
 كبیرة  751. 3.50 218 ذكر

 كبیرة  760. 3.59 182 أنثى

 لتشجیعوا المواساة والدعم   .3

ناثٕذكور وا  كبیرة  756. 3.55 400 

 كبیرة  606. 3.49 218 ذكر

 كبیرة  628. 3.47 182 أنثى

 االستقاللیة   .4

ناثٕذكور وا  كبیرة  615. 3.49 400 

 كبیرة  569. 3.96 218 ذكر

 كبیرة  608. 3.89 182 أنثى

   االنتماء واألمان   .5

ناثٕذكور وا  كبیرة  587. 3.93 400 
 كبیرة  738. 3.60 218 ذكر
 كبیرة  760. 3.65 182 أنثى

 التقدیر والرضا   .6

ناثٕذكور وا  كبیرة 748. 3.62 400 
 كبیرة  496. 3.65 218 ذكر
 كبیرة  530. 3.64 182 أنثى

 . الحاجات إشباع–  الكلیةالدرجة

ناثٕذكور وا  كبیرة  511. 3.65 400 
النفسیة لدى العاملین في المؤسسات شباع الحاجات  إمستوىأن ) 5(      یتضح من الجدول 

 ، بغض النظر عن النوع االجتماعي قد كانت كبیرة الغربیةالضفةالحكومیة في محافظات شمال 

 مستوىتبت ، وقد تر)3.65(وذلك على مستوى الدرجة الكلیة للحاجات، وبمتوسط حسابي قدره 

 على االنتماء واألمان بحیث حصل مجال ،شباع للحاجات على مستوى المجاالت الفرعیةاإل
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 لمواساة والدعم، فمجال ا التقدیر والرضاولى، تبعه مجال التقبل واالحترام، فمجالالمرتبة األ

  .، ومن ثم مجال الحب واالحترام، وأخیرا مجال االستقاللیةوالتشجیع

لى أن ي یشیر الجدول إشباع الحاجات في ضوء النوع االجتماع إمستوىص      أما فیما یخ

بر الذكور عن أن الدرجة الكلیة ذ ع في هذه النتائج، إًمتغیر النوع االجتماعي لم یكن له دورا كبیرا

، وكذلك لإلناث بحیث كانت )3.65(شباع الحاجات النفسیة لدیهم كبیرة، وبمتوسط حسابي قدره إل

، وبفارق بسیط )3.64(، وبمتوسط حسابي قدره للحاجات النفسیة لدیهن كبیرةع شبا اإلمستوى

شباع الحاجات النفسیة بحسب الحظ من الجدول أن ترتیب مجاالت إلصالح الذكور، كما ی

  .عالهأناث لها، وهو نفس الترتیب الذي ورد ذكره الحسابیة للذكور هو نفس ترتیب اإلالمتوسطات 

اث على نبمتوسطات إجابات اإلجابات الذكور مقارنة سات الحسابیة إل    وبالنظر إلى المتو

شباع الحاجات النفسیة یتضح بأنها لصالح الذكور في جمیع مستوى كل مجال من مجاالت إ

، حیث عبرت اإلناث التقدیر والرضا، ومجال والتشجیع المواساة والدعمالمجاالت باستثناء مجال 

  .    ة أكبر من الذكور في هذین المجالین فقطشباع للحاجات النفسی إمستوىعن 

 لدى العاملین في هني المالتوافق مستوى ما: الثانيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ) ثانیا

  ال الضفة الغربیة من وجهة نظرهم؟المؤسسات الحكومیة في محافظات شم

افـات المعیاریـة علـى مـستوى جابة على هذا السؤال فقد تم حساب المتوسـطات الحـسابیة واالنحر   لإل

، وذلـــك ألفـــراد العینـــة )التوافــق ككـــل(ت مجتمعـــة كــل مجـــال مـــن مجـــاالت التوافــق المهنـــي، وللمجـــاال

  :تائج كما هو موضح في الجدول التاليناث كل على حدة، فكانت النجمیعا، وللذكور واإل
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،  للتوافق المهنيودرجة التقدیر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)6 (جدول
  ومجاالته في ضوء النوع االجتماعي

  الرقم
 

  مجاالت التوافق
  المهني

  المتوسط  العدد  الجنس
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  درجة
 التقدیر

 متوسطة 732. 2.95 218 ذكر
 متوسطة 810. 2.89 182 أنثى

   العملمدعمات   .1
  ة االقتصادی

ناثٕذكور وا  متوسطة 768. 2.92 400 
 متوسطة 885. 3.07 218 ذكر
 متوسطة 864. 3.31 182 أنثى

   العملمدعمات   .2
 ة االجتماعی

ناثٕذكور وا  متوسطة 882. 3.18 400 
 كبیرة  788. 3.74 218 ذكر
 كبیرة  837. 3.53 182 أنثى

 ،  العملظروف   .3

ناثٕذكور وا  كبیرة  816. 3.64 400 
 كبیرة  667. 3.99 218 ذكر
 كبیرة  710. 3.91 182 أنثى

   بالزمالءالعالقة   .4

ناثٕذكور وا  كبیرة  687. 3.96 400 
 كبیرة  862. 3.41 218 ذكر
 كبیرة  895. 3.48 182 أنثى

 اإلشراف   .5

ناثٕذكور وا  كبیرة 877. 3.44 400 
 متوسطة 853. 3.07 218 ذكر
 متوسطة 725. 3.28 182 أنثى

 اإلدارة   .6

ناثٕذكور وا  متوسطة 803. 3.17 400 
 كبیرة 687. 3.79 218 ذكر
 كبیرة  770. 3.63 182 أنثى

  العملنوع   .7

ناثٕذكور وا  كبیرة  730. 3.72 400 
 كبیرة  652. 3.97 218 ذكر
 كبیرة  668. 3.97 182 أنثى

  العملقیمة   .8

ناثٕذكور وا  كبیرة  658. 3.97 400 
 متوسطة 779. 3.05 218 ذكر
 متوسطة 778. 2.81 182 أنثى

 الجندر   .9

ناثٕذكور وا  متوسطة 787. 2.94 400 
 كبیرة 541. 3.44 218 ذكر
 كبیرة  587. 3.43 182 أنثى

 الدرجة الكلیة للتوافق المهني

ناثٕذكور وا  كبیرة  561. 3.44 400 
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ي لدى العاملین في المؤسسات الحكومیة ف التوافق المهني مستوىأن ) 6(یتضح من الجدول      

 بغض النظر عن النوع االجتماعي قد كانت كبیرة، وبمتوسط  الغربیةالضفةمحافظات شمال 

، أما على مستوى المجاالت الفرعیة للتوافق المهني فقد تراوحت الدرجة بین )3.44(حسابي قدره 

لتوافق اجابات العینة بحیث حصل مجال ، وترتبت مجاالت التوافق في ضوء إمتوسطة وكبیرة

مل، ومن ثم ولى، تبعه مجال العالقة بالزمالء، فمجال نوع العبقیمة العمل على المرتبة األتعلق الم

دارة، ومن ثم عمات العمل االجتماعیة، فمجال اإلشراف، تاله مجال مدظروف العمل، فمجال اإل

  . مجال الجندر، وأخیرا مجال مدعمات العمل االقتصادیة

وء النوع االجتماعي یشیر الجدول إلى أن الدرجة ي ض التوافق المهني فمستوى     أما بخصوص 

، وكذلك )3.44(شباع الحاجات النفسیة لدى الذكور قد كانت كبیرة، وبمتوسط حسابي قدره الكلیة إل

  ).3.43(، وبمتوسط حسابي قدره مهني الكلیة لهن كبیرة التوافق المستوىناث بحیث كانت لإل

مهني ما بین العاملین الف ترتیب مجاالت التوافق ال      كما یالحظ من الجدول تباین واخت

ناث، حیث ترتبت المجاالت بحسب المتوسطات الحسابیة للذكور بحیث حصل مجال الذكور واإل

ول، تاله في المرتبة الثانیة مجال التوافق  على الترتیب األالتوافق المتعلق بالعالقة مع الزمالء

مجال ظروف العمل، ومن ثم مجال اإلشراف، تاله  ، ثمیمة العمل، فمجال نوع العملالمتعلق بق

خیرا مجال مدعمات العمل عمل االجتماعیة، فمجال الجندر، وأدارة، فمجال مدعمات المجال اإل

  .  االقتصادیة

ل مجال قیمة العمل في ناث بحیث حجاالت التوافق بحسب استجابات اإلفي حین ترتبت م      

 تاله مجال ظروف العمل، فمجال عالقة بالزمالء، فمجال نوع العمل،ولى، تاله مجال الالمرتبة األ

مجال مدعمات العمل دارة، تاله عمات العمل االجتماعیة، فمجال اإلشراف، ومن ثم مجال مداإل

  .  خیرا مجال التوافق المهني المتعلق بالجنداالقتصادیة، وأ
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ناث على نة بمتوسطات إجابات اإلات الحسابیة إلجابات الذكور مقارط    وبالنظر إلى المتوس

 بأن التوافق المهني للذكور كان أفضل من مستوى كل مجال من مجاالت التوافق المهني یتضح

ناث في كل من مجال العالقة بالزمالء، ونوع العمل، وقیمة العمل، وظروف العمل، ومدعمات اإل

ناث في كل من مجال لصالح اإلنت درجة التوافق المهني العمل االقتصادیة، والجندر، في حین كا

  . دارةعمات العمل االجتماعیة، ومجال اإلشراف، ومجال اإلمد

   الدراسةفحص فرضیاتنتائج  

 فـــي) α ≥ 0.05( یوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة عنـــد مــستوى الداللـــة ال: الفرضــیة األولـــى
فظــات شــمال  إشــباع الحاجــات النفــسیة لــدى العــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محامــستوى
  )ذكر ، أنثى. (ُ تعزى لمتغیر الجنس للموظفهم الغربیة من وجهة نظرالضفة

، )Independent t-Test(لعینتین مستقلتین ) ت(َ     لفحص هذه الفرضیة، أجري اختبار 
 إشباع الحاجات النفسیة، ولكل مجال من مجاالتها، وجاءت مستوىوذلك على المجال الكلي ل

  :تي في الجدول اآلحوضالنتائج كما هو م

 إشباع مستوىلعینتین مستقلتین الختبار مستوى داللة الفروق ل) ت( اختبار نتائج: )7 (جدول
  الجنستبعا لمتغیر الحاجات النفسیة 

 المجال ) 182=ن  ( امرأة ) 218=ن   ( رجل
 فاالنحرا المتوسط االنحراف المتوسط للحاجات

درجات 
  الحریة

  قیمة
 )ت(

   مستوى
 الداللة

 0.096 1.67 398 0.56 3.70  0.56 3.80  واالحترامالتقبل
 0.450 0.613 398 0.80 3.48 0.77 3.52  واالهتمامالحب

 والدعم المواساة
 والتشجیع

3.50 0.75 3.59 0.76 398 1.271- 0.205 

 0.682 0.410 398 0.63 3.47 0.60 3.50 االستقاللیة
 0.305 1.027 398 0.60 3.90 0.57 3.96  واألماناالنتماء
 0.555 -0.590 398 0.76 3.65 0.74 3.60  والرضاالتقدیر
 0.746 0.325 398 0.53 3.64 0.50 3.65  الكلیة الدرجة

  )α ≥ 0.05(دالة عند مستوى الداللة   * 
، )α ≥ 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ) 7(     یتضح من الجدول 

 من وجهة نظر العاملین في المؤسسات الحكومیة في ،شباع الحاجات النفسیة إمستوى في
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محافظات شمال الضفة الغربیة تبعا لمتغیر الجنس للموظف، وذلك على مستوى الحاجات 
، )0.05(مجتمعة، وعلى كل مجال من مجاالتها الفرعیة، إذ جاءت قیم الداللة لالختبار أكبر من 

شباع الحاجات النفسیة، وعلى كل على مستوى المجال الكلي إل، ل الفرضیة الصفریةوعلیه تقب
العاملین في شباع الحاجات النفسیة لدى  إمستوىالفرعیة؛ بمعنى أن مجال من المجاالت 

   .)رجل، امرأة(هم جنس ال تختلف باختالف المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة
فـــي ) α ≥ 0.05(داللـــة إحــصائیة عنــد مـــستوى الداللــة  یوجـــد فــروق ذات ال: نیــةالفرضــیة الثا

 التوافــق المهنــي لــدى العملــین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة مــستوى
  )  ذكر، أنثى". (ُ تعزى لمتغیر الجنس للموظفهمالغربیة من وجهة نظر

، )Independent t-Test( لمجمـوعتین مـستقلتین ) ت(َ     لفحـص هـذه الفرضـیة، أجـري اختبـار 
تــائج كمــا  التوافــق المهنــي، ولكــل مجــال مــن مجاالتهــا، وجــاءت النمــستوىوذلــك علــى المجــال الكلــي ل

  :تاليهو موضح في الجدول ال
 التوافق مستوىلعینتین مستقلتین الختبار مستوى داللة الفروق ل) ت( اختبار نتائج: )8 (جدول

  المهني بحسب متغیر الجنس
 المجال )182=ن  ( امرأة )218=ن   ( رجل

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
  مستوى )ت (قیمة

 الداللة
 العمل مدعمات
 ةاالقتصادی

2.94 0.73 2.89 0.81 0.726 0.468 

 العمل مدعمات
 ةاالجتماعی

3.07 0.88 3.31 0.86 - 2.743 0.006* 

 *0.009 2.611 0.84 3.53 0.79 3.74  العملظروف
 0.213 1.246 0.71 3.90 0.67 4.00  بالزمالءالعالقة

 0.411 -0.823 0.90 3.50 0.86 3.41 اإلشراف
 *0.011 2.568 0.73 3.28 0.85 3.07 اإلدارة

 *0.021 2.326 0.77 3.63 0.68 3.79  العملنوع
 0.965   0.044 0.67 3.96 0.65 3.97  العملقیمة

 *0.002 3.131 0.79 2.81 0.78 3.05 الجندر
لكلیة  االدرجة

 للتوافق المهني 
3.44 0.54 3.43 0.59 0.082 0.935 

  )α ≥ 0.05(دالة عند مستوى الداللة   * 

، )α ≥ 0.05 (عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 8( من الجدول یتضح     
یة  التوافق المهني للعاملین في المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربمستوى في
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 للتوافق المهني، ة الكلیدرجةمن وجهة نظرهم تبعا لمتغیر الجنس للموظف، وذلك على مستوى ال
، )مدعمات العمل االقتصادي، والعالقة بالزمالء، واإلشراف، وقیمة العمل: المجاالتوعلى كل من 

لمجاالت  للتوافق المهني، ولكل مجال من اةالكلیدرجة إذ جاءت قیم الداللة لالختبار لكل من ال
، وجمیع هذه القیم هي )0.965 ، 0.411 ، 0.213 ، 0.468 ، 0.935(على التوالي المذكورة 
 التوافق المهني مستوىن ، بمعنى أالفرضیة الصفریة على مستواهاوعلیه تقبل ، +)0.05(أكبر من 

  . جنسهمللعاملین على المجال الكلي للتوافق وكل مجال من المجاالت المذكورة ال تختلف باختالف

 التوافق المهني للعاملین على مستوى     في حین یبین الجدول وجود فروق دالة إحصائیا في 
نوع العمل، دارة، واإلظروف العمل، وو ، العمل االجتماعيمدعمات: تمستوى كل من مجاال

 ، 0.009 ، 0.006( إذ بلغت قیم مستوى الداللة لكل من هذه المجاالت على التوالي .والجندر
بنفي الفرضیة الصفریة ، مما )0.05(وجمیع هذه القیم أصغر من ) 0.002 ، 0.021 ، 0.011

لصالح كانت وبالعودة إلى المتوسطات الحسابیة یتضح بأن الفرق على مستوى هذه المجاالت، 
 حیث بلغ متوسط إجاباتهم ظروف العمل، ونوع العمل، والجندر،: ر على مجاالتالموظفین الذكو

ناث على التوالي  مقابل متوسطات لإل)3.05 ، 3.79 ، 3.74(جاالت على التوالي على هذه الم
: ناث على مجالين كانت الفروق لصالح الموظفات اإلفي حی، )2.81 ، 3.63 ، 3.53(

جاباتهن على هذین المجالین على التوالي متوسط إذ بلغ ة، واإلدارة، إ العمل االجتماعیمدعمات
  ).3.07 ، 3.07(ما على التوالي هوسطات للذكور علی، مقابل مت)3.28 ، 3.31(

بین مستوى إشباع ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة خطیة عند مستوى الداللة : ةلثالفرضیة الثا
التقبل واالحترام، الحب واالهتمام، المواساة والدعم والتشجیع، االستقاللیة، (الحاجات النفسیة 

مدعمات العمل االقتصادیة، مدعمات العمل (توافق المهني ، وال)االنتماء واألمان، التقدیر والرضا
) االجتماعیة، ظروف العمل، العالقة بالزمالء، اإلشراف، اإلدارة، نوع العمل، قیمة العمل، الجندر

  . للعاملین في المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظرهم

 ماتركسمصفوفة بطریقة بیرسون تبار االرتباط  اخ     بهدف فحص هذه الفرضیة تم إجراء
)(Matrix ، ما بین كل مجال من مجاالت إشباع الحاجات النفسیة للعاملین والمجاالت مجتمعة
 االقتصادیة، العمل مدعمات (المهني مجاالت التوافق من مجال ، وكل)إشباع الحاجات ككل(
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 قیمة العمل، نوع اإلدارة، اإلشراف، الء،بالزم العالقة العمل، ظروف االجتماعیة، العمل مدعمات
 في الحكومیة المؤسسات في للعاملین ،)التوافق المهني ككل(، والمجاالت مجتمعة )الجندر العمل،

، وللذكور واإلناث كل )ٕذكور واناث(الغربیة، وذلك ألفراد العینة مجتمعین  الضفة شمال محافظات
  :بارتوضیح لنتائج هذا االختوفیما یلي على حدة، 

  ):ناث معافراد العینة الذكور واإلأ(نتائج فحص العالقة بغض النظر عن الجنس ) أ

العالقة بین  داللة  بیرسون لمستوىنتائج اختبار االرتباطل Matrix)(ماتركس مصفوفة  :)9(جدول 
  )ًرجل وامرأة معا(الجنس  عن النظر شباع الحاجات النفسیة، والتوافق المهني للموظفین بغضإ

  تقبل ال  
  واالحترام

  الحب 
  واالهتمام

  المواساة
   والدعم

  االنتماء  االستقاللیة
   واألمان

  التقدیر
   والرضا

إشباع 
  الحاجات
   ككل

مـــــدعمات العمـــــل 
  االقتصادیة

.225**  .206**  .179**  .305**  .203**  .245*  .293*  

 مـــــدعمات العمـــــل
  االجتماعیة

.273**  .249**  .290**  .306**  .255**  .351**  .375**  

  **329.  **275.  **165.  **207.  **269.  **265.  **293.  ظروف العمل
  **424.  **365.  **308.  **271.  **311.  **261.  **428.  العالقة بالزمالء

  **414.  **397.  **339.  **263.  **316.  **259.  **327.  اإلشراف
  **358.  **354.  **213.  **315.  **293.  **224.  **241.  اإلدارة
  **460.  **403.  **349.  **301.  **319.  **334.  **391.  ملنوع الع

  **479.  **385.  **423.  **266.  **332.  **344.  **446.  قیمة العمل
  *379.  **346.  **224.  **287.  **307.  **267.  **289.  الجندر

التـــــــواف المهنــــــــي 
  ككل

.447**  .377**  .412*  .396**  .385**  .493**  .549*  

 400= ، ن )α ≥ 0.05( اللةالد مستوى عند دالة* 

لداللة عند مستوى اًوجود عالقة خطیة موجبة دالة إحصائیا ) 9(یتضح من خالل الجدول 
)α ≥ 0.05 (محافظات في الحكومیة المؤسسات في بین إشباع الحاجات النفسیة لدى العاملین 

 مجتمعةإشباع الحاجات  مجاالت  على مستوى-بغض النظر عن جنسهم-الغربیة  الضفة شمال
التقبل : ، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات)ككل النفسیة الحاجات إشباع(
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التقدیر ، واالنتماء واألمان، واالستقاللیة، والمواساة والدعم والتشجیعهتمام، والحب واال، وواالحترام
 یة، مدعماتمدعمات العمل االقتصاد: ، وتوافقهم المهني ككل، وكل مجال من مجاالتهوالرضا
 العمل، وقیمة بالزمالء، واإلشراف، واإلدارة، ونوع العمل، والعالقة االجتماعیة، وظروف العمل

، وبلغت )0.05(العمل، حیث كانت قیم مستوى الداللة لجمیع المجاالت، وللمجال الكلي أقل من 
، وهي قیمة )549. (قیمة معامل االرتباط بین إشباع الحاجات النفسیة ككل، والتوافق المهني الكلي

 لدى العاملین في المؤسسات ًموجبة ومرتفعة نسبیا بمعنى؛ أنه كلما ُأشبعت الحاجات النفسیة
  .، زاد توافقهم المهني بشكل عام، والعكس صحیح الضفة الغربیةالالحكومیة في محافظات شم

شباع الحاجات  یبین    أما فیما یتعلق بالعالقة بین التوافق المهني ككل، وكل مجال من مجاالت إ
 كانت هي والرضا التقدیرٕككل واشباع الحاجات في مجال  المهني التوافق الجدول أن العالقة بین

واالحترام، بقوة عالقة  ، تالها العالقة مع مجال التقبل)493.(األكبر، حیث بلغت قوة العالقة 
، فمجال )412.(ها والدعم، بقیمة قدر ، ومن ثم العالقة مع مجال المواساة)447.(بلغت 

واألمان، بقیمة  ، ومن ثم العالقة مع مجال االنتماء)396.(االستقاللیة بقوة عالقة بلغت قیمتها 
  ).377.(واالهتمام، بقوة عالقة بلغت  ، وأخیرا مجال الحب)385.(عالقة قدرها 

رتبط بإشباع االقتصادیة ی العمل  أن التوافق المهني في مجال مدعمات)9 (     كذلك یبین الجدول
، أما )305.(الحاجات في مجال االستقاللیة بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

 االجتماعیة فیرتبط بإشباع الحاجات في مجال التقدیر العمل التوافق المهني في مجال مدعمات
افق المهني في ، في حین أن التو)351.(والرضا بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

، وأن التوافق المهني )293.(م بقوة عالقة بلغت التقبل واالحترا یرتبط بمجال  ظروف العملمجال
، في حین یرتبط )428.(م بقوة عالقة بلغت التقبل واالحترایرتبط بمجال  العالقة بالزمالء في مجال

، ویرتبط )397.(بلغت  بقوة عالقة والرضا التقدیربمجال  اإلشراف التوافق المهني في مجال
، كذلك یرتبط )354.( بقوة عالقة بلغت والرضا التقدیر بمجال اإلدارةالتوافق المهني في مجال 
  ).403.( بقوة عالقة بلغت والرضا التقدیركذلك بمجال نوع العمل التوافق المهني في مجال 
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  التقبل واالحترامي مجال فیرتبط بإشباع الحاجات فقیمة العمل     أما التوافق المهني في مجال 
 الجندر، أما التوافق المهني في مجال )446.(بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

، ویمكن القول أن )346.(، بقوة عالقة بلغت والرضا  التقدیرفیرتبط بإشباع الحاجات في مجال
 كان لهما العالقة األكبر مع رضاالتقدیر وال، والتقبل واالحترامإشباع حاجات الموظفین في مجالي 

  .مجاالت توافقهم المهني بشكل عام

  :نتائج فحص العالقة لعینة الموظفین الذكور) ب

العالقة  داللة  بیرسون لمستوىنتائج اختبار االرتباطل Matrix)(ماتركس مصفوفة :)10(جدول 
  )لالرجا(شباع الحاجات النفسیة، والتوافق المهني للموظفین الذكور إبین 

  التقبل   
  واالحترام

  الحب 
  واالهتمام

  المواساة
   والدعم

  االنتماء  االستقاللیة
   واألمان

  التقدیر
   والرضا

إشباع 
  الحاجات
   ككل

مدعمات العمل 
  االقتصادیة

.216**  .253**  .229**  .322**  .259**  .226**  .326**  

 مدعمات العمل
  االجتماعیة

.249**  .260**  .288**  .299**  .211**  .319**  .359**  

  **353.  **277.  0.113  **228.  **316.  **330.  **267.  ظروف العمل
  **322.  **261.  **210.  *164.  **196.  **221.  **402.  العالقة بالزمالء

  **390.  **382.  **320.  **276.  **268.  **205.  **326.  اإلشراف

  **358.  **348.  **181.  **301.  **274.  **261.  **242.  اإلدارة
  **428.  **358.  **308.  **265.  **259.  **320.  **411.  وع العملن

  **486.  **373.  **391.  **239.  **312.  **346.  **525.  قیمة العمل

  **386.  **349.  **216.  **229.  **313.  **313.  **285.  الجندر

  **553.  **477.  **352.  **384.  **402.  **409.  **464.  التواف المهني ككل

 223= ، ن )α ≥ 0.05(الداللة  مستوى عند دالة* 

عند مستوى وجود عالقة خطیة موجبة دالة إحصائیا ) 10(یتضح من خالل الجدول 
 المؤسسات في )الرجال(بین إشباع الحاجات النفسیة لدى العاملین الذكور ) α ≥ 0.05(لداللة ا

 جات مجتمعةإشباع الحا مجاالت الغربیة على مستوى الضفة شمال محافظات في الحكومیة
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التقبل : ، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات)ككل النفسیة الحاجات إشباع(
التقدیر ، واالنتماء واألمان، واالستقاللیة، والمواساة والدعم والتشجیعهتمام، والحب واال، وواالحترام
 تصادیة، مدعماتمدعمات العمل االق: ، وتوافقهم المهني ككل، وكل مجال من مجاالتهوالرضا
 العمل، وقیمة بالزمالء، واإلشراف، واإلدارة، ونوع العمل، والعالقة االجتماعیة، وظروف العمل

 والتوافق المهني في مجال واألمان االنتماءالعمل، باستثناء العالقة بین إشباع الحاجات في مجال 
، )0.05( الكلي أقل من ، حیث كانت قیم مستوى الداللة لجمیع المجاالت، وللمجالظروف العمل

، )553.(وبلغت قیمة معامل االرتباط بین إشباع الحاجات النفسیة ككل، والتوافق المهني الكلي 
  من الرجال لدى العاملینًوهي قیمة موجبة ومرتفعة نسبیا بمعنى؛ أنه كلما ُأشبعت الحاجات النفسیة

 توافقهم المهني بشكل عام، ، زاد الضفة الغربیةالفي المؤسسات الحكومیة في محافظات شم
  .والعكس صحیح

   أما فیما یتعلق بالعالقة بین التوافق المهني ككل للرجال، وكل مجال من مجاالت إشباع 
 التقدیرٕككل واشباع الحاجات في مجال  المهني التوافق الحاجات  یبین الجدول أن العالقة بین

 التقبل ، تالها العالقة مع مجال)477.( كانت هي األكبر، حیث بلغت قوة العالقة والرضا
، بقوة عالقة بلغت الحب واالهتمام، ومن ثم العالقة مع مجال )464.(، بقوة عالقة بلغت واالحترام

، فمجال االستقاللیة بقوة )402.(والدعم، بقیمة قدرها  ، ومن ثم العالقة مع مجال المواساة)409.(
واألمان، بقیمة عالقة قدرها  ع مجال االنتماء، ومن ثم العالقة م)384.(عالقة بلغت قیمتها 

).352.(  

االقتصادیة  العمل  أن التوافق المهني للرجال في مجال مدعمات)10(      كذلك یبین الجدول
یرتبط بإشباع الحاجات في مجال االستقاللیة بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

االجتماعیة فیرتبط بإشباع الحاجات في  العمل مدعمات، أما التوافق المهني في مجال )322.(
، في حین أن )319.(والرضا بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها  مجال التقدیر

، )330.(بقوة عالقة بلغت الحب واالهتمام  یرتبط بمجال  ظروف العملالتوافق المهني في مجال
 بقوة عالقة بلغت  التقبل واالحترامیرتبط بمجالمالء  العالقة بالزوأن التوافق المهني في مجال

بقوة عالقة والرضا  التقدیربمجال  اإلشراف ، في حین یرتبط التوافق المهني في مجال)402.(
 بقوة عالقة بلغت والرضا التقدیر بمجال اإلدارة، ویرتبط التوافق المهني في مجال )382.(بلغت 

 بقوة عالقة بلغت التقبل واالحترامبمجال نوع العمل في مجال ، كذلك یرتبط التوافق المهني )348.(
).411.(  
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 التقبل واالحترام  فیرتبط بإشباع الحاجات في مجالقیمة العمل     أما التوافق المهني في مجال 
 الجندر، أما التوافق المهني في مجال )525.(بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

، ویمكن القول أن )349.(، بقوة عالقة بلغت والرضا  التقدیرالحاجات في مجالفیرتبط بإشباع 
 كان لهما العالقة األكبر مع التقدیر والرضا، والتقبل واالحترامإشباع حاجات الموظفین في مجالي 

  .مجاالت توافقهم المهني بشكل عام

  ):امرأة( نتائج فحص العالقة لعینة الموظفات اإلناث ) ت

العالقة  داللة  بیرسون لمستوىنتائج اختبار االرتباطل Matrix)(ماتركس  مصفوفة :)11(جدول 
 )امرأة(شباع الحاجات النفسیة، والتوافق المهني للموظفات إبین 

  التقبل   
  واالحترام

  الحب 
  واالهتمام

  المواساة
   والدعم

  االنتماء  االستقاللیة
   واألمان

  التقدیر
   والرضا

إشباع 
  لحاجاتا

   ككل
عمات مد

العمل 
  االقتصادیة

.230**  .156*  0.131  .287**  0.143  .268**  .258**  

مدعمات 
 العمل

  االجتماعیة

.336**  .251**  .280**  .328**  .327**  .389**  .407**  

  **304.  **285.  **208.  *183.  **241.  *190.  **306.  ظروف العمل
العالقة 
  بالزمالء

.451**  .302**  .449**  .385**  .406**  .486**  .531**  

  **443.  **413.  **366.  **249.  **367.  **322.  **338.  اإلشراف
  **375.  **363.  **279.  **350.  **310.  *189.  **273.  اإلدارة

  **494.  **465.  **384.  **338.  **404.  **346.  **359.  نوع العمل

  **472.  **400.  **460.  **296.  **357.  **342.  **356.  قیمة العمل
  **376.  **362.  **223.  **355.  **330.  **211.  **276.  الجندر

التواف المهني 
  ككل

.431**  .345**  .426**  .410**  .419**  .513**  .544**  

  177= ، ن )α ≥ 0.05(الداللة  مستوى عند دالة* 
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عند مستوى  وجود عالقة خطیة موجبة دالة إحصائیا )11(یتضح من خالل الجدول 

 المؤسسات في )امرأة(إشباع الحاجات النفسیة لدى العاملین من اإلناث بین ) α ≥ 0.05(لداللة ا

 إشباع الحاجات مجتمعة مجاالت الغربیة على مستوى الضفة شمال محافظات في الحكومیة

التقبل : ، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات)ككل النفسیة الحاجات إشباع(

التقدیر ، واالنتماء واألمان، واالستقاللیة، واساة والدعم والتشجیعالموهتمام، والحب واال، وواالحترام

 مدعمات العمل االقتصادیة، مدعمات: ، وتوافقهم المهني ككل، وكل مجال من مجاالتهوالرضا

 العمل، وقیمة بالزمالء، واإلشراف، واإلدارة، ونوع العمل، والعالقة االجتماعیة، وظروف العمل

والتوافق المهني في مجال والدعم  المواساة بین إشباع الحاجات في مجال  ةالعمل، باستثناء العالق

، حیث كانت قیم مستوى الداللة لجمیع المجاالت، وللمجال الكلي أقل مدعمات العمل االقتصادیة

، وبلغت قیمة معامل االرتباط بین إشباع الحاجات النفسیة ككل، والتوافق المهني )0.05(من 

 لدى ً قیمة موجبة ومرتفعة نسبیا بمعنى؛ أنه كلما ُأشبعت الحاجات النفسیة، وهي)544.(الكلي 

، زاد توافقهن المهني  الضفة الغربیةال في المؤسسات الحكومیة في محافظات شمت اإلناثالعامال

  .بشكل عام، والعكس صحیح

 إشباع    أما فیما یتعلق بالعالقة بین التوافق المهني ككل للنساء، وكل مجال من مجاالت

 التقدیرٕككل واشباع الحاجات في مجال  المهني التوافق الحاجات  یبین الجدول أن العالقة بین

 التقبل ، تالها العالقة مع مجال)513.( كانت هي األكبر، حیث بلغت قوة العالقة والرضا

قة بلغت ، بقوة عالوالدعم المواساة، ومن ثم العالقة مع مجال )431.(، بقوة عالقة بلغت واالحترام

االستقاللیة بقوة عالقة  ، فمجال)419.(، بقیمة قدرها واألمان االنتماء، فالعالقة مع مجال )426.(

  ).345.(، ومن ثم العالقة مع مجال الحب واالهتمام، بقیمة عالقة قدرها )410.(بلغت قیمتها 

االقتصادیة  ملالع أن التوافق المهني للنساء في مجال مدعمات )11(     كذلك یبین الجدول 

یرتبط بإشباع حاجاتهن النفسیة في مجال االستقاللیة بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة 

االجتماعیة فیرتبط بإشباع الحاجات  العمل ، أما التوافق المهني في مجال مدعمات)287.(قدرها 
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، في حین أن )389. (والرضا بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها في مجال التقدیر

، )306.( بقوة عالقة بلغت التقبل واالحترام یرتبط بمجال  ظروف العملالتوافق المهني في مجال

بقوة عالقة بلغت والرضا   التقدیریرتبط بمجال العالقة بالزمالء وأن التوافق المهني في مجال

بقوة عالقة والرضا  دیرالتق بمجال -أیضا–  اإلشراف، ویرتبط التوافق المهني في مجال)486.(

 كذلك بقوة عالقة والرضا التقدیر بمجال اإلدارة، ویرتبط التوافق المهني في مجال )413.(بلغت 

بقوة والرضا   التقدیر بمجال- أیضا–نوع العمل ، ویرتبط التوافق المهني في مجال )363.(بلغت 

  ).465.(عالقة بلغت 

 واألمان   االنتماء فیرتبط بإشباع الحاجات في مجاللقیمة العم     أما التوافق المهني في مجال 

 الجندر، أما التوافق المهني في مجال )460.(بدرجة أكبر من بقیة المجاالت بقوة عالقة قدرها 

، ویمكن القول أن )362.(، بقوة عالقة بلغت والرضا  التقدیرفیرتبط بإشباع الحاجات في مجال

 كان له العالقة األكبر مع مجاالت والرضا  التقدیرمجالإشباع حاجات الموظفین من النساء في 

 .توافقهن المهني بشكل عام

  ):رجل ، امرأة(نتائج فحص العالقة لعینة الموظفین الذكور مقابل اإلناث ) ث
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العالقة  داللة  بیرسون لمستوىنتائج اختبار االرتباطل Matrix)(ماتركس مصفوفة : )12(جدول 
  )امرأة(مقابل اإلناث ) رجل(سیة، والتوافق المهني للموظفین الذكور شباع الحاجات النفبین إ
  النوع  

  االجتماعي
  التقبل 
  واالحترام

  الحب 
  واالهتمام

  المواساة
   والدعم

  االنتماء  االستقاللیة
   واألمان

  التقدیر
  والرضا

إشباع 
  الحاجات
   ككل

مدعمات   *326.  *226.  *259.  *322.  *229. *253. *216.  رجل
العمل 

  االقتصادیة
  امرأة

.230* .156* 
.131  .287*  .143  .268*  .258*  

مدعمات   *359.  *319.  *211.  *299.  *288.  *260.  *249.  رجل
 العمل

  االجتماعیة
  *407.  *389.  *327.  *328.  *280.  *251.  *336.  امرأة

ظروف   *353.  *277.  113.  *228.  *316.  *330.  *267.  رجل
  *304.  *285.  *208.  *183.  *241.  *190.  *306.  امرأة  العمل

العالقة   *322.  *261.  *210.  *164.  *196.  *221.  *402.  رجل
  *531.  *486.  *406.  *385.  *449.  *302.  *451.  امرأة  بالزمالء

  اإلشراف  *390.  *382.  *320.  *276.  *268.  *205.  *326.  رجل
  *443.  *413.  *366.  *249.  *367.  *322.  *338.  امرأة
  رةاإلدا  *358.  *348.  *181.  *301.  *274.  *261.  *242.  رجل
  *375.  *363.  *279.  *350.  *310.  *189.  *273.  امرأة
  نوع العمل  *428.  *358.  *308.  *265.  *259.  *320.  *411.  رجل
  *494.  *465.  *384.  *338.  *404.  *346.  *359.  امرأة
  قیمة العمل  *486.  *373.  *391.  *239.  *312.  *346.  *525.  رجل
  *472.  *400.  *460.  *296.  *357.  *342.  *356.  امرأة
  الجندر  *386.  *349.  *216.  *229.  *313.  *313.  *285.  رجل
  *376.  *362.  *223.  *355.  *330.  *211.  *276.  امرأة
التواف   *553.  *477.  *352.  *384.  *402.  *409.  *464.  رجل

  المهني
   ككل

  *544.  *513.  *419.  *410.  *426.  *345.  *431.  امرأة

  400= ، ن )α ≥ 0.05(الداللة  مستوى عند دالة* 

 أن قوة العالقة بین إشباع الحاجات النفسیة ككل لدى )12(یتضح من خالل الجدول 
 الضفة شمال محافظات في الحكومیة المؤسسات في )امرأة(واإلناث ) الرجال(العاملین الذكور 
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ًالكلي تمیل لصالح الذكور بدرجة قلیلة جدا، حیث بلغ معامل الغربیة، ودرجة توافقهم المهني 
بحسب إجابات اإلناث، بمعنى أن إشباع ) 544.(، مقابل )553.(االرتباط بحسب الذكور 

  . الحاجات ككل للذكور یرتبط بتوافقهم المهني بدرجة أكبر منه لدى اإلناث

ٕق المهني، واشباع الحاجات ككل یبین      أما على مستوى العالقة بین المجاالت الفرعیة للتواف
، مدعمات العمل االقتصادیة: الجدول أن قوة العالقة تمیل لصالح الموظفین الذكور في مجاالت

 مدعمات العمل: ، بینما تمیل لصالح اإلناث في مجاالتالجندر، وقیمة العمل، وظروف العملو
، بمعنى أن إشباع الحاجات النفسیة ع العملنو، واإلدارة، واإلشراف، والعالقة بالزمالء، واالجتماعیة

، ظروف العمل، والعمل االقتصادیةللعاملین الذكور یرتبط بتوافقهم المهني في مجاالت مدعمات 
 بدرجة تفوق العامالت اإلناث، في حین أن إشباع الحاجات النفسیة الجندر، وقیمة العملو

العالقة ، واالجتماعیة دعمات العململلعامالت اإلناث یرتبط بتوافقهن المهني في مجاالت 
  .، بدرجة تفوق العاملین الذكورنوع العمل، واإلدارة، واإلشراف، وبالزمالء

 أن قوة العالقة بین التوافق المهني في مجال مدعمات العمل )12(     كذلك یبین الجدول 
ح الذكور في االقتصادیة، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة هي لصال

، والمواساة والدعم، واالستقاللیة، واالنتماء واألمان، في حین كانت الحب واالهتمام: مجاالت
مدعمات وكانت قوة العالقة بین مجال . لصالح اإلناث في مجالي التقبل واالحترام، والتقدیر والرضا

نتماء واألمان، والتقدیر ، واالستقاللیة، واالالتقبل واالحترام وكل من مجاالت االجتماعیة العمل
والرضا، تمیل لصالح اإلناث، مقابل العالقة مع مجالي الحب واالهتمام، والمواساة والدعم لصالح 

وكانت قوة العالقة على مستوى مجال ظروف العمل كأحد مجاالت التوافق المهني، . الذكور
االهتمام، والمواساة والدعم، والمجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات لصالح الذكور في مجاالت الحب و

واالستقاللیة، في حین كانت لصالح اإلناث في مجاالت التقبل واالحترام، واالنتماء واألمان، 
  .والتقدیر والرضا

     أما قوة العالقة بین التوافق المهني في مجال العالقة بالزمالء، وكل مجال من المجاالت 
ت لصالح الموظفات اإلناث في جمیع المجاالت الفرعیة الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة فقد كان

إلشباع الحاجات النفسیة، وكذلك في مجال اإلشراف فقد كانت قوة العالقة لصالحهن في جمیع 
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 في -وأیضا- المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة باستثناء العالقة مع مجال االستقاللیة، 
بینه وبین جمیع المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة مجال اإلدارة، حیث كانت قوة العالقة 

لصالح الموظفات اإلناث باستثناء قوة عالقته بمجال الحب واالهتمام، وكانت قوة العالقة بین 
نفسیة التوافق المهني في مجال نوع العمل، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات ال

ي جمیع المجاالت الفرعیة باستثناء قوة عالقته بمجال التقبل  وذلك فلصالح الموظفات اإلناث؛
  . واالحترام

 أن قوة العالقة بین التوافق المهني في مجال قیمة العمل، وكل مجال من )12(     ویبین الجدول 
المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة قد كانت لصالح اإلناث في مجاالت الدعم والمواساة، 

یة، واالنتماء واألمان، والتقدیر والرضا، في حین كانت قوة العالقة لصالح الموظفین واالستقالل
ویبین أن قوة العالقة بین التوافق المهني في . الذكور في مجالي التقبل واالحترام، والحب واالهتمام

ح ، وكل مجال من المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة قد كانت أیضا  لصالالجندرمجال 
الدعم والمواساة، واالستقاللیة، واالنتماء واألمان، والتقدیر والرضا، : الموظفات اإلناث في مجاالت

  .  التقبل واالحترام، والحب واالهتمام: في حین كانت قوة العالقة لصالح الموظفین الذكور في مجالي

للعاملین، وكل مجال من ق المهني ككل ف أن قوة العالقة بین التوا)12(ً     أخیرا یبین الجدول 
المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة قد كانت لصالح الموظفات اإلناث في الدعم والمواساة، 
واالستقاللیة، واالنتماء واألمان، والتقدیر والرضا، في حین كانت قوة العالقة لصالح الموظفین 

  .  التقبل واالحترام، والحب واالهتمام: الذكور في مجالي
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   الخامسالفصل

   النتائج والتوصیاتمناقشة

إشـــباع الحاجـــات النفـــسیة للنـــوع االجتمـــاعي  مـــستوى الدراســـة إلـــى تقـــصي العالقـــة بـــین هـــدفت
فظــات شـــمال  التوافــق المهنــي مــن وجهــة نظــر العـــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محامــستوىو

شــباع الحاجــات النفــسیة للعــاملین، ومــستوى لــى مــستوى إذلــك مــن خــالل التعــرف إالــضفة الغربیــة، و
 والتوافـق المهنـي  النفـسیة،شـباع الحاجـات إمـستوى، ومـن ثـم تحـري العالقـة بـین التوافق المهني لدیهم

ســـتخراج النتـــائج، وبعـــد جمـــع البیانـــات وتحلیلهـــا واللعـــاملین فـــي ضـــوء النـــوع االجتمـــاعي لكـــل مـــنهم، 
  : كما یأتيتعرض الباحثة مناقشة لهذه النتائج

النفسیة لدى شباع الحاجات  إمستوىّأشارت النتائج إلى أن  :ألولاسؤال یجة المناقشة نت) ًأوال
 بغض النظر عن النوع  الغربیةالضفةالعاملین في المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال 

 وتختلف هذه النتیجة مع على مستوى الدرجة الكلیة للحاجات،االجتماعي قد كانت كبیرة، وذلك 
 من بغداد یعانون جامعة موظفي من%) 41 (نسبة ما أن التي بینت )2011(نتائج دراسة عباس 

  .عالیة تقدیر بدرجة النفسیة الوحدة

ًأما على مستوى النوع االجتماعي فقد تبین أن هناك تباینا طفیفا بین الرجل والمرأة        في ً
شباع الحاجات النفسیة لصالح الذكور في ، فكان مستوى إ إشباع الحاجات النفسیةمستوىمستوى 

، حیث عبرت التقدیر والرضا، ومجال والتشجیع المواساة والدعمجمیع المجاالت باستثناء مجال 
 شباع للحاجات النفسیة أكبر من الذكور في هذین المجالین فقط، وقد یكون إمستوىاإلناث عن 

مرد ذلك إلى أن المرأة أكثر إفصاحا عن مشاعرها من الرجل، وأنها تالقي دعما ومواساة وتشجیع 
لما تلقیه من تأثیر على من حولها من خالل الدعم والمواساة المتبادلة على عكس الرجل الذي یعد 

واساة أكثر تحفظا على مشاعره كون ظهورها قد یهز رجولته، فلذلك ال یجد من یقدم الدعم والم
ًوالتشجیع له نتیجة لتكتمه عما یشعر به، كما أـن النساء قد تلقى تقدیرا من العاملین أكثر من 

مع نتائج دراسة تتفق هذه النتیجة و. الرجال بفعل العادات والتقالید السائدة في المجتمع الفلسطیني
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 واالجتماعیة ةالنفسی ًالتي بینت عدم وجود فروق دالة احصائیا في الحاجات) 2013( مخیمر
   .والطالبات في مدینة غزة والطالب والمعلمات، المعلمین نظر وجهة من الموهوبین للطلبة والتربویة

لدى العاملین  التوافق المهني مستوىّأشارت النتائج إلى أن  :الثانيسؤال یجة ال مناقشة نت)ثانیا
ر عن النوع االجتماعي قد  بغض النظ الغربیةالضفةفي المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال 

 مستوى أن إلى التي أشارت) 2010( وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة فحجان كانت كبیرة،
 فوق كان غزة بمحافظات الخاصة التربیة مؤسسات في الخاصة التربیة معلمي لدى  المهني التوافق

 التوافق مستوى ت أنالتي بین) 2002 (الشافعي دراسة نتائج مع ، واختلفتالمتوسط المستوى
  .ًغزة كان منخفضا محافظات في الحكومیة بالمستشفیات العاملین للممرضین المهني

ًأما على مستوى النوع االجتماعي فقد تبین أن هناك تباینا طفیفا بین الرجل والمرأة في        ً
: ي مجاالتمستوى التوافق المهني لكل منهم، حیث كان مستوى التوافق المهني لصالح الرجال ف

العالقة بالزمالء، ونوع العمل، وقیمة العمل، وظروف العمل، ومدعمات العمل االقتصادیة، 
مدعمات العمل االجتماعیة، واإلشراف، : توالجندر، في حین كان التوافق لصالح النساء في مجاال

لى  الزمالء إمعولى في مجال العالقة المهني بالدرجة األولعل مرد ظهور توافق الرجال . دارةواإل
خرین في المؤسسة، والتكاتف والتنافس فیما بینهم ثر قدرة على بناء العالقات مع اآلكون الرجل أك

وافق للرجال في مجال كون أغلبیة موظفي المؤسسات هم من الرجال، أما بخصوص حصول الت
 عمله، ورفضه قل المجاالت قد یعود إلى أن الرجل أقل تقبال لظهور المرأة في مكانللجندر على أ

  .ًالنسبي لمنافستها له، لتخوفه من أن تحصل على منصبا أعلى منه

     كذلك قد یعود حصول المرأة على درجة توافق أكبر من الرجال في مجال مدعمات العمل 
 المجاملة وبناء العالقات بدرجة أكبر من الرجل، ىون المرأة بطبیعة تكوینها تمیل إلاالجتماعیة ك

رة بدرجة أكبر من الرجل قد یعود إلى أنها داوافقها المهني في مجالي اإلشراف واإل تما بخصوصأ
ثبات قدرتها على والتزاما بالتعلیمات سعیا منها إلكثر مسایرة وبطبیعة تكوینها تكون أكثر مجاملة و

  . المنافسة
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ا عند مستوى عدم وجود فروق دالة إحصائیبینت النتائج  :یجة الفرضیة األولىمناقشة نت) ًثالثا
 من وجهة نظر العاملین في المؤسسات ، إشباع الحاجات النفسیةمستوى في، )α ≥ 0.05(الداللة 

 مستوىبمعنى أن الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة تبعا لمتغیر الجنس للموظف، 
 لغربیةالعاملین في المؤسسات الحكومیة في محافظات شمال الضفة اإشباع الحاجات النفسیة لدى 

ٕوانما ظهرت فروقا معنویة طفیفة غیر ، )رجل، امرأة(ال تختلف باختالف النوع االجتماعي للموظف 
 إشباع الحاجات النفسیة لصالح الذكور على مستوى جمیع المجاالت باستثناء مستوىدالة في 

  . والرضا، والتقدیر والدعم والتشجیعمجالي المواساة

ٕ بطبیعة تكوینها هي أكثر تعبیرا وافصاحا عن مشاعرها من  وقد یكون سبب ذلك أن المرأة    ً
الرجل، األمر الذي یتیح الحصول على المواساة والدعم والتشجیع ممن حولها، أو قد یكون بسبب 

، مما یتیح لها الحصول على التقدیر )الدور اإلنجابي(أن األدوار التي تلعبها هي أكثر من الرجل 
 التقدیر والرضا لدیها فقد یعود إلى أن مستوىالسبب فیما یتعلق ب أعلى من الرجل، أما مستوىب

ًالمرأة أكثر بساطة من الرجل، وأن شعورها بالتقدیر والرضا یتحقق فقط لكونها قد حصلت على 
 )2005( مع نتائج دراسة الوطبان وعليهذه النتیجة ختلف وت .وظیفة بغض النظر عن ظروفه

السعودي بحسب  المجتمع في الجامعة طلبة لدى إحصائیة داللة ذات فروق التي بینت وجود
 ومع نتائج دراسة المفدىالجنس في بعض الحاجات، وعدم وجود فروق في حاجات أخرى، 

 في النفسیة الحاجات إشباع مصادر في والطالبات الطالب بین تفاوت  التي بینت وجود،)2004(
  .الخلیج بدول والثانویة المتوسطة المرحلتین

ــا  التوافــق مــستوى فــيعــدم وجــود فــروق دالــة بینــت النتــائج  :یجــة الفرضــیة الثانیــة مناقــشة نت)رابع
 للتوافــق المهنــي، ة الكلیــدرجــةالمهنــي للعــاملین تبعــا لمتغیــر الجــنس للموظــف، وذلــك علــى مــستوى ال

، مـدعمات العمـل االقتـصادي، والعالقـة بـالزمالء، واإلشـراف، وقیمـة العمـل: المجـاالتوعلى كل مـن 
 ، العمـــل االجتمــــاعيمـــدعمات: توجـــود فـــروق دالـــة علـــى مـــستوى كـــل مـــن مجـــاالتبـــین  حـــین فـــي

ــت الفـــروق نـــوع العمـــل، والجنـــدرواإلدارة، وظـــروف العمـــل، و ـــذكو، وكانـ ـــى لـــصالح المـــوظفین ال ر عل
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فـي حــین كانـت الفـروق لــصالح الموظفـات اإلنــاث   ظـروف العمــل، ونـوع العمـل، والجنــدر،: مجـاالت
  . ة، واإلدارة العمل االجتماعیمدعمات: على مجالي

     وقد یكون سبب ذلك هو أن الرجال أكثر قدرة على التوافق والتكیف مع جمیع الوظائف كون 
كبر من تقبله لعمل عمل الرجل بأي وظیفة بدرجة أالمجتمع الفلسطیني مجتمعا ذكوریا، یتقبل 

ا بلغت على العكس من المرأة المرأة، إذ من الطبیعي أن یتوافق الرجال مع أي ظروف عمل مهم
التي قد تواجه صعوبة في التوافق مع ظروف عمل موحده للمرأة والرجل على حد السواء مثل 

ًظروف العمل في المؤسسات األمنیة التي ال تراعي خصوصیة المرأة، وال توفر لهن غرفا مستقلة (
ا قد یعود سبب كون الفروق لصالح ، بینم)ًلالستراحة، والمبیت لیال، وال یوجد فیها حضانة ألطفالهن

المرأة في مجال مدعمات العمل االجتماعیة كونها ومن خالل عملها تتاح لها فرصة تحقیق الذات 
الذي یجعلها فخورة بنفسها أمام مجتمعها، كذلك قد یعود سبب درجة توافقها في مجال اإلدارة بدرجة 

إلى أن المرأة عادة ما تحرص على إرضاء ً عائدا - رغم أن اإلدارة موحده لكلى النوعین-أكبر 
اإلدارة لتضمن حفاظها على عملها، واالستمرار فیه، فتجدها أكثر مسایرة من الرجل فال تجادل، وال 

  .بكثیر من تلك المتاحة أمام الرجلتحتج مثل الرجل كون فرص العمل المتاحة أمامها أقل 

 التي بینت عدم ،)2014( بن طبةاة مع نتائج دراسطارها العام في إ نتیجةوتتفق هذه ال
 مرحلة لمتغیر الجنس لدى أساتذة تعزى المهني والتوافق التسلطي اإلشراف أسلوب بین عالقة وجود
) 2010( فحجان مع نتائج دراسة وتتفقالجزائریة،  ورقلة والیة في تقرت بمدینة المتوسط التعلیم

 الخاصة التربیة معلمي لدى الجنس، بحسبالمهني  التوافق مستوى في فروق وجود التي بینت عدم
  .غزة بمحافظات الخاصة التربیة مؤسسات في

وجود عالقة خطیة موجبة دالة بین إشباع   بینت النتائج:یجة الفرضیة الثالثة مناقشة نت)ًخامسا
-الغربیة  الضفة شمال محافظات في الحكومیة المؤسسات في الحاجات النفسیة ككل لدى العاملین

 لدى ، وتوافقهم المهني ككل بمعنى؛ أنه كلما ُأشبعت الحاجات النفسیة-ظر عن جنسهمبغض الن
، زاد توافقهم المهني بشكل  الضفة الغربیةالالعاملین في المؤسسات الحكومیة في محافظات شم

 للعاملین بغض شباع الحاجات النفسیةح، وهذه النتیجة تؤكد على أهمیة إعام، والعكس صحی
حسین  وت،نتاجهمزیادة إ وبالتالي ،مر الذي قد یرفع من مستوى توافقهم المهنيم األالنظر عن جنسه
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 التي )Reis et al, 2000( وآخرون ریس هاريتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة أدائهم، حیث 
 لىإ الحاجة من كلشباع ٕاو ،جهة من الیومیة السعادة مستوى بینبینت وجود عالقة موجبة 

 السعادة مستوى من یزید جید بشكل الحاجاتهذه  إشباع أنبمعنى  والكفاءة، النتماء،وا االستقاللیة،
  .في جامعة روشستر االمریكیة النفس علم قسم  طلبةلدى

دالة بین درجة إشباع الحاجات النفسیة على مستوى موجبة وبینت النتائج وجود عالقة كما      
إشباع الحاجات (لى مستوى المجاالت مجتمعة المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة، وع

الذكور ( التوافق المهني في مدعمات العمل االقتصادیة ألفراد العینة مستوى، و)النفسیة الكلي
 مستوى  زاد لدى العاملین  إشباع الحاجات النفسیةمستوى، بمعنى أنه كلما زادت )اإلناث مجتمعین

 هذه النتیجة مع ما وتتفق تصادیة والعكس صحیح،توافقهم المهني في مجال مدعمات العمل االق
ورغباتهم،  الموظفین حاجات شباعإ ن أ، التي بینت)Edward, 2002(دوارد  ألیه دراسةتوصلت إ
ن أو سهم في توافقهم واالحتفاظ بهم،ُیمریكیة األ روشستر جامعةفي هم ل مناسبة جورأ بدفعوااللتزام 
 فحجان دراسة نتائج تختلف مع بینما  لدیهم،الوظیفي داءواأل الرضا على تؤثر المناسبة األجور

 لدى الدخل الشهري بحسب المهني التوافق مستوى في فروق وجود عدم بینت التي) 2010(
  .غزة بمحافظات الخاصة التربیة مؤسسات في الخاصة التربیة معلمي

ى مستوى المجاالت  إشباع الحاجات النفسیة علمستوىوجود عالقة خطیة موجبة بین   كما وتبین
، االستقاللیة، المواساة والدعم والتشجیعهتمام، الحب واال، التقبل واالحترام(الفرعیة إلشباع الحاجات 

إشباع الحاجات النفسیة (، وعلى مستوى المجاالت مجتمعة )التقدیر والرضا، االنتماء واألمان
الذكور واإلناث (فراد العینة مدعمات العمل االجتماعیة ألالتوافق المهني في مجال ، و)الكلي

 لدى العاملین في المؤسسات  إشباع الحاجات النفسیةمستوى؛ بمعنى أنه كلما زاد )مجتمعین
، زادت درجة توافقهم المهني في مجال مدعمات  الضفة الغربیةالالحكومیة في محافظات شم

 والیون لدونشی العمل االجتماعیة والعكس صحیح، وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة
)Sheldon & Ellion, 1999 (للكفاءة الحاجة بین ًإحصائیا دالة موجبة عالقة  وجودالتي بینت 

  .األمریكیة روشستر بجامعة النفس علم قسم لدى طلبة لالنتماء والحاجة لالستقالل والحاجة
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 مستوى  إشباع الحاجات النفسیة علىمستوىوجود عالقة خطیة موجبة دالة بین      كما تبین 
المواساة والدعم هتمام، الحب واال، التقبل واالحترام(المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة 

إشباع (، وعلى مستوى المجاالت مجتمعة )التقدیر والرضا، االنتماء واألمان، االستقاللیة، والتشجیع
الذكور واإلناث (العینة  ألفراد  العملظروفوالتوافق المهني في مجال ، )الحاجات النفسیة الكلي

 لدى العاملین في المؤسسات  إشباع الحاجات النفسیةمستوى؛ بمعنى أنه كلما زاد )مجتمعین
  العمل توافقهم المهني فیما یتعلق بظروفمستوى، زاد  الضفة الغربیةالالحكومیة في محافظات شم

حیث بینت ) Edward, 2002(دوارد ، وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه أوالعكس صحیح
 یسهم في االحتفاظ للعمل جید جو وتوفیر روشستر جامعة في الموظفین حاجات شباعإ ندراسته أ

  . بهم لمدة أطول

 إشباع الحاجات النفسیة على مستوى مستوىوجود عالقة خطیة موجبة دالة بین       كما وتبین
إشباع الحاجات النفسیة (عة المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات، وعلى مستوى المجاالت مجتم

 إشباع مستوى ألفراد العینة؛ بمعنى أنه كلما زاد  بالزمالء، والتوافق المهني في مجال العالقة)الكلي
عكس صحیح،  وال بالزمالء توافقهم المهني في مجال العالقةمستوى، زاد لعاملینل الحاجات النفسیة

 التي )Sheldon & Filak, 2008(لیه دراسة إوتتفق هذه النتیجة في إطارها العام مع ما توصلت 
لدى طلبة  عنهم المسئولین مع األفراد تفاعل بطریقة عالقة له النفسیة الحاجات إشباع بینت أن
   .األمریكیة كانساس مدینة في میسوري بجامعة النفس علم تخصص

ات النفـسیة علـى  إشـباع الحاجـمـستوىإلى وجود عالقة خطیة موجبة بین  كذلكشارت النتائج أ     و
ــباع الحاجــــات، وعلــــى مــــستوى المجــــاالت مجتمعــــة  ـــع المجــــاالت الفرعیــــة إلشــ ـــستوى جمیـ ــباع (مـ إشــ

، والتوافـــق المهنــي فــي مجـــال اإلشــراف ألفــراد العینـــة؛ بمعنــى أنــه كلمـــا زاد )الحاجــات النفــسیة الكلــي
 الـضفة الشـم لدى العاملین فـي المؤسـسات الحكومیـة فـي محافظـات  إشباع الحاجات النفسیةمستوى
 وجـود لـى ، وكـذلك أشـارت إ توافقهم المهني في مجال اإلشراف، والعكس صـحیحمستوى، زاد الغربیة

ــستوى بــــین ًعالقــــة خطیــــة موجبــــة دالــــة إحــــصائیا ــباع الحاجــــات النفــــسیة علــــى مــــستوى جمیــــع مــ  إشــ
ة إشـــباع الحاجـــات النفـــسی(المجـــاالت الفرعیـــة إلشـــباع الحاجـــات، وعلـــى مـــستوى المجـــاالت مجتمعـــة 
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؛ بمعنـى أنـه كلمـا )الـذكور واإلنـاث مجتمعـین(، والتوافق المهني في مجال اإلدارة ألفراد العینـة )الكلي
 ال لــدى العــاملین فــي المؤســسات الحكومیــة فــي محافظــات شــم إشــباع الحاجــات النفــسیةمــستوىزاد 

هـذه النتیجــة  وتتفـق  تـوافقهم المهنـي فـي مجـال واإلدارة، والعكـس صـحیح،مـستوى، زاد الـضفة الغربیـة
 الــذي التحفیـز نظـام إســتخدام أن التـي بینـت) Edward, 2002(دوارد مـع مـا توصـلت إلیــه دراسـة أ

 أدائـه، ویحـسن تحفیـزه مـن یزیـد الهامـة، داریـةوالقـرارات اإل بالنـشاطات المـشاركة حـق للموظف یعطي
 ,Sheldon & Filak(مــع نتــائج دراســة شــیلدون وفــیالك العلیــا، فــي حــین تتفــق  رغباتــه ویــشبع
 عالقــة لــه والكفــاءة واالنتمــاء، االســتقاللیة، الثالثــة، النفــسیة الحاجــات إشــباع أن  التــي بینــت)2008
ــراد تفاعـــل بطریقـــة ـــدى طلبـــة   المـــسئولین مـــع األفـ ـــمعـــنهم ل ــنفس عل  فـــي مدینـــة میـــسوري بجامعـــة الـ

التـي ) (Baard et al, 2004 وآخـرون بـارد بـاولنـساس األمریكیـة، كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة كإ
 النفــسیة الحاجــات ٕواشــباع المــدیر قبــل مــن االســتقاللیة تــدعیم بــین ًإحــصائیا دالــة عالقــة  وجــودبینــت
  .مریكیة األالمتحدة بالوالیات المالیة المصارف في العاملینلدى 

 إشباع الحاجات النفسیة على مستوىوجود عالقة خطیة موجبة بین      وبینت النتائج كذلك 
إشباع (مجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات، وعلى مستوى المجاالت مجتمعة مستوى جمیع ال

الذكور واإلناث ( ألفراد العینة  العمل، والتوافق المهني في مجال نوع)الحاجات النفسیة الكلي
 لدى العاملین في المؤسسات  إشباع الحاجات النفسیةمستوى؛ بمعنى أنه كلما زاد )مجتمعین

،  العمل، زادت درجة توافقهم المهني في مجال نوع الضفة الغربیةالمالحكومیة في محافظات ش
 التي بینت عدم )2010(فحجان لیه دراسة مع ما توصلت إهذه النتیجة تختلف ووالعكس صحیح، 

 لدى معلمي  المعلم،عاقة التي یعمل معهانوع اإل، و مستوى التوافق المهنيوجود فروق في كل من
  . التربیة الخاصة بمحافظات غزةمؤسساتفي التربیة الخاصة 

 إشباع الحاجات النفسیة على مستوىبین الى وجود عالقة خطیة موجبة أشارت النتائج      و
إشباع الحاجات (مستوى المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات، وعلى مستوى المجاالت مجتمعة 

، )الذكور واإلناث مجتمعین(ة  ألفراد العین العمل، والتوافق المهني في مجال قیمة)النفسیة الكلي
ن أ التي بینت )Sheldon & Filak, 2008(وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة شیلدون وفیالك 
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 واألداء المزاج، على تؤثر التي الداخلیة، بالدوافع ترتبط التي بالمخرجات عالقة له الحاجات شباعإ
 مع - یضاأ–اس األمریكیة، وتتفق نس في مدینة كإمیسوري بجامعة النفس علمتخصص  لدى طلبة

 درجات متوسطي بین ًاحصائیإ دال تأثیر  التي بینت وجود)2013 (القطنانينتائج دراسة 
 جامعة طلبة لدى، الكلیة ودرجته بأبعاده الداخلي الطموح في الذات مفهوم ومرتفعي منخفضي

  .بغزة -األزهر

 إشـباع الحاجـات النفـسیة مـستوىبـین حـصائیا وجود عالقة خطیة موجبة دالة إالنتائج      كما بینت 
ــستوى المجــــاالت مجتمعـــــة  ـــباع الحاجــــات، وعلـــــى مـــ ــــى مـــــستوى المجــــاالت الفرعیـــــة إلشــ ــباع (عل إشـــ

ـــي ـــات النفـــــسیة الكلــ ــراد العینـــــة )الحاجـ ــدر ألفـــ ـــي مجـــــال الجنـــ ــق المهنـــــي فــ ـــاث (، والتوافـــ الـــــذكور واإلنــ
 تــوافقهم مــستوىزاد  لــدى العــاملین ة إشــباع الحاجــات النفــسیمــستوى؛ بمعنــى أنــه كلمــا زاد )مجتمعــین

  . المهني في مجال الجندر، والعكس صحیح

وافق المهني للعاملین الذكور شباع الحاجات النفسیة بالتا على مستوى المقارنة بین عالقة إ     أم
 إشباع الحاجات النفسیة ومجاالتها، مستوىأن العالقة بین فقد بینت النتائج ) رجل ، امرأة(ناث واإل
 تغیر قیمة مع عند الذكور وعند اإلناث،مدعمات العمل االقتصادیة قد بقیت دالة إحصائیا و

التقبل : الداللة، وقوة العالقة، وذلك على مستوى كل من الدرجة الكلیة إلشباع الحاجات ومجاالت
ة والدعم المواساأما على مستوى مجالي ، التقدیر والرضا، االستقاللیة، والحب واالهتمام، وواالحترام
غیر دالة وواألمان، فقد تبین أن العالقة كانت دالة عند الموظفین الذكور فقط، االنتماء ، ووالتشجیع

 التوافق المهني في مجال مدعمات العمل االقتصادیة من وجهة مستوىعند اإلناث، مما یعني أن 
االنتماء ، ولتشجیعالمواساة والدعم وا إشباع حاجاتهن في مجالي مستوىنظر اإلناث ال تتأثر ب

  .واألمان

 كما تبین أن التوافق المهني للموظفین الذكور في مجال مدعمات العمل االقتصادیة یتأثر    
 ،المواساة والدعم والتشجیع، و الحب واالهتمام:مجاالتب إشباع حاجاتهم ككل، ومستوىب
ث في مدعمات العمل إلناواألمان، بدرجة تفوق تأثر التوافق المهني لاالنتماء ، واالستقاللیةو

 توافق اإلناث المهني في مجال مدعمات العمل االقتصادیة تتأثر بمجالي مستوىن االقتصادیة، وأ
لیه  وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إ، أكثر من زمالئهن الذكورالتقدیر والرضا، والتقبل واالحترام
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 في اإلناث لصالح المهني التوافق في إحصائیا دالة فروق وجود التي بینت) 2002 (دراسة الشافعي
  .غزة محافظات في الحكومیة بالمستشفیات العاملین لدى الممرضین والترقیة الراتب بعدي
هو أن المرأة عادة ما تبحث عن تحقیق الذات من خالل العمل النتیجة هذه وقد یكون سبب      

ي لألسرة، بینما یتأثر الرجال بالعوائد ًوالتمكین بعیدا عن المردود المادي ألنها تعد الممول الثانو
متطلبات بدرجة تحقیق وتوفیر یقع على كاهله ن الرجل  أل، في توافقهً مركزیاًا أمراذه المادیة، ویعد

واإلنفاق على األسرة، في ُأكبر من المرأة، ذلك لكون المجتمع یحمل الرجل كل تكالیف الزواج، 
  . دودة بعض الشيء ما تكون محًمساهمة المرأة عادةحین أن 

 إشباع الحاجات النفسیة والتوافق المهني في مستوى بینت النتائج أن قوة العالقة بین    كذلك  
 الكلیة إلشباع مستوىمجال مدعمات العمل االجتماعیة تمیل لصالح اإلناث، وذلك على مستوى ال

المواساة ، والحب واالهتمامالحاجات النفسیة، وعلى مستوى جمیع المجاالت الفرعیة باستثناء مجالي 
 توافق الذكور المهني في مجال مدعمات العمل االجتماعیة تتأثر مستوى، أي أن والدعم والتشجیع

ر من زمیالتهم اإلناث، في حین أن بأكبدرجة  المواساة والدعم والتشجیع، و الحب واالهتمامبمجالي
 إشباع حاجاتهن مستوىتماعیة تتأثر ب التوافق المهني للنساء في مجال مدعمات العمل االجمستوى

  تفوق الرجال، وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسةمستوىب النفسیة ككل، وفي باقي المجاالت
 اإلناث عند لالنتماء الحاجة إشباعالتي بینت أن ) Sheldon & Ellion, 1999 (والیون شیلدون

مع نتائج دراسة و، األمریكیة سترروش بجامعة النفس علم قسملدى طلبة الذكور  لدى منه أعلى
 المحبة، إلى الحاجة في واإلناث الذكور بین الةد فروق وجودالتي بینت ) 2005(الوطبان وعلي 

  . السعودي المجتمع في الجامعة طلبة لدى اإلناث لصالحوذلك  التعاضد، إلى والحاجة

جتماعیة كأحد أبعاد التوافق  أن مجال مدعمات العمل االلىإ هذه النتیجة في     وقد یعود السبب 
المهني عادة ما تقوم على معاییر الترقیة، والعدالة في المعاملة، والضمان االجتماعي كالقروض، 
واإلسكان، والتأمینات حیث إن مثل هذه القضایا تشغل بال الرجل بدرجة تفوق المرأة، ألن الرجل 

 ةله، إضافة إلى أن حصوله على ترقیمن خالل المنصب الذي یشغویحقق ذاته عادة ما یجد نفسه 
ما تنعكس إیجابا على حیاته الشخصیة، وأن القروض المقدمة، وخدمات اإلسكان المتاحة تشكل له 

 عمن حوله من أقارب، بینما تجد المرأة نفسها في الحاجات النفسیة ًعونا في استقاللیته مادیا
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یق ذاتها، واستقاللیتها، وشعورها باألمن المتوفرة لها في مؤسسة العمل؛ من خالل تمكینها، وتحق
  .الوظیفي من خالل هذه المدعمات

واألمان، االنتماء  إشباع الحاجات النفسیة في مجال مستوىالعالقة بین     وبینت النتائج أن 
ظروف العمل كانت غیر دالة لدى الموظفین الذكور، في حین أنها والتوافق المهني في مجال 

 توافق الموظفین المهنیة المتعلقة بظروف العمل للرجال مستوىاث؛ بمعنى أن كانت دالة لدى اإلن
ال تتأثر بإشباع حاجاتهم في مجال االنتماء واألمان، على عكس زمیالتهم من النساء، وقد یكون 
مرد ذلك إلى أن المرأة یصعب علیها التكیف في ظروف العمل غیر المستقرة، وأن إشباع حاجاتها 

لقة باالنتماء واألمان تعد مسألة حیویة لتحقیق التوافق المهني في مجال ظروف العمل النفسیة المتع
عوامل التنشئة االجتماعیة التي عاشتها، تلك التي تحرص على األنثى بدرجة كبیرة،  وذلك بفعل

واالكتشاف، وهذا ما أكدته نظریة على عكس الذكر الذي یتاح له القدر الكافي من االستقاللیة، 
الدور اإلنجابي ب یتمثل في هذه العالقة  إضافیا یسهم إسهاماً، كذلك فإن هناك عامال)كسونریأ(

الذي تختص به المرأة، ویجعلها حائرة متوترة في حال عدم وجود حضانات خاصة ألطفالها داخل 
  . هذه المؤسسات، أو بالقرب منها

 ودرجة ،حاجات النفسیة للعاملین إشباع المستوى أن قوة العالقة بین لى     وأشارت النتائج إ
 مستوى تمیل لصالح الموظفات اإلناث، بمعنى أن  بالزمالءتوافقهم المهني في مجال العالقة

 إشباع حاجاتهن النفسیة مستوىالتوافق المهني للموظفات اإلناث في مجال العالقة بالزمالء تتأثر ب
لیه تتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إ و تفوق زمالئهن الذكور،مستوىفرعیة ب الككل، والمجاالت

 إلى الحاجة في واإلناث الذكور بین دالة فروق التي بینت وجود) 2005 (وعلي دراسة الوطبان
السعودي،  المجتمع في الجامعة طلبة لدى اإلناث لصالح وذلك التعاضد، إلى والحاجة المحبة،
ن أالتي بینت ) Sheldon & Ellion, 1999 (والیون شیلدون  مع نتائج دراسة-یضاأ–وتتفق 
 بجامعة النفس علم قسم  طلبةمن الذكور لدى امنه  أعلىتكان اإلناث عند لالنتماء الحاجة إشباع

 أن المرأة أكثر قدرة من الرجل على بناء لىإوقد یعود سبب النتیجة السابقة ، األمریكیة روشستر
القات الفرد بمن حوله جیدة تؤدي إلى العالقات والتواصل واالنسجام مع الزمالء؛ فعندما تكون ع
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إشباع أفضل لحاجاته، مثل شعوره بالحب والتقدیر والرضا واالنتماء، بینما إذا كانت العالقات سیئة 
فإنها ستؤدي بالموظف إلى الشعور باإلحباط، كما قد یكون سبب ذلك هو كون المرأة أكثر رقه 

 وأكثر ً وكتمانا لمشاعره،كثر ضبطا لذاته،وحساسیة من الرجل، وأقل صالبة نفسیه منه، فهو أ
ًتحمال، وأكثر قدرة على فصل العالقات عن بعضها؛ فتجدهم أكثر تنافسا، وأقل انسجاما مع  ً

  . نساء من الًبعضهم بعضا

قوة هذه العالقة بین المجاالت الفرعیة إلشباع الحاجات النفسیة، وللمجاالت      وتبین كذلك أن 
هني في مجال اإلشراف تمیل لصالح الموظفات اإلناث، وذلك على مستوى مجتمعة والتوافق الم

 مستوىالدرجة الكلیة، وعلى مستوى جمیع المجاالت الفرعیة باستثناء مجال االستقاللیة؛ أي أن 
 إشباع حاجاتهن النفسیة ككل، مستوىالتوافق المهني للموظفات اإلناث في مجال اإلشراف تتأثر ب

فرعیة بدرجة تفوق زمالئهن الذكور،  الات النفسیة في جمیع المجاالت إشباع الحاجمستوىوب
 والیون  شیلدونلیه دراسةوتختلف هذه النتیجة مع ما توصلت إباستثناء مجال االستقاللیة، 

)Sheldon & Ellion, 1999 (لالستقالل  الحاجة في الجنسین بین فروق وجود التي بینت عدم
النتیجة هو هذه  وقد یكون سبب ،األمریكیة روشستر بجامعة سالنف علم قسم طلبة من لدى عینه

أن المرأة في مجال العمل عادة ما تكون أقل استقاللیه من الرجل، بفعل أن المجتمع الفلسطیني 
 تمنح الذكر منذ الطفولة - ریكسونبحسب نظریة أ- التي ریة، وًمجتمعا ذكوریا، تسوده التنشئة الذك

 للتعرف، واالكتشاف مما ینمي لدیه االستقاللیة الذاتیة التي تؤثر علیه في ًحیزا أكبر من االستقاللیة
 ًحیانا والحذر المبالغ فیه أتها على الحرصأ من المرأة التي یتم تنشًةالمستقبل، فیكون أكثر استقاللی

 ًاریترك آثاو ،بدواعي الخوف علیها مما یضعف لدیها القدرة على االعتماد واالستقالل والثقة بنفسها
 إلى اإلشراف ًحاجةصبح اكثر ، فت وفي حیاتها المهنیة ومجال العملحیاتها المستقبلیة برمتها،ى عل

والمتابعة مما یفقدها االستقاللیة في اتخاذ القرارات، على عكس الرجل الذي یتجنب إجراءات 
 القرارات، اإلشراف ویرفض تعدیها على مساحته الذاتیة في العمل، فیكون أكثر مشاركه في اتخاذ

  . وتنفیذها من المرأة
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 إشباع الحاجات النفسیة والتوافق المهني مستوىأن قوة العالقة بین  -أیضا–      وبینت النتائج 
في مجال اإلدارة تمیل لصالح الموظفات اإلناث، وذلك على مستوى الدرجة الكلیة إلشباع الحاجات 

 مستوى، أي أن الحب واالهتمامثناء مجال النفسیة، وعلى مستوى جمیع المجاالت الفرعیة باست
 إشباع حاجاتهن النفسیة ككل، مستوىالتوافق المهني للموظفات اإلناث في مجال اإلدارة تتأثر ب

فرعیة بدرجة تفوق زمالئهن الذكور،  ال إشباع الحاجات النفسیة في جمیع المجاالتمستوىوب
داریة، اإلة في ضوء أن المرأة تتقبل القرارات ، وقد تفسر هذه النتیجالحب واالهتمامباستثناء مجال 
، وتتوافق معها نتیجة لقلة الخیارات المتاحة أمامها، وخوفها من فقدان والتعلیماتوسائر النظم 

 ألن ذلك ،تمیل إلى الموائمة ما بین العرض والحاجةوالعمل، فهي تتجنب المنافسة مع الرجال، 
لرجل الذي یكون أكثر ا المهني، على عكس هالي توافق النفسیة وبالتاهایحقق لها إشباع حاجات

 على القرارات اإلداریة التي ال تصب في صالحه، ویكون أكثر قدرة على المنافسة في ًاعتراضا
، م الموائمة ما بین الحاجة والعرضمیدان العمل، ویطمح دائما للمزید والتمیز مما یقلل من حج

 وذلك ـ، لما یحصل علیه من اهتمام أكبر من اإلدارةًنتیجةولكنه یفوقها في مجال الحب واالهتمام 
  . على صعید البعثات والمؤتمرات الخارجیة والداخلیة

 توافقهم مستوىأن العالقة بین درجة إشباع الحاجات النفسیة للعاملین ولى      وأشارت النتائج إ
ستوى الدرجة الكلیة  تمیل لصالح الموظفات اإلناث، وذلك على م العملالمهني في مجال نوع

؛ التقبل واالحترامإلشباع الحاجات النفسیة، وعلى مستوى جمیع المجاالت الفرعیة باستثناء مجال 
 إشباع حاجاتهن مستوى تتأثر ب العمل التوافق المهني للنساء في مجال نوعمستوىبمعنى أن 

، وقد التقبل واالحترام مجال فرعیة بدرجة تفوق زمالئهن الرجال، باستثناء الالنفسیة ككل، والمجاالت
 ،یعود ذلك إلى أن المجتمع الفلسطیني مجتمعا ذكوریا یحدد مسبقا نوع العمل الذي یناسب المرأة

 من الوظائف ال تناسبها كونها امرأة تقوم بدور ً من الرجل، فكثیراًفتكون خیاراتها بذلك أقل كثیرا
تسعى إلى العمل بالوظائف التي تشبع لدیها ، وعلیه )الدور اإلنجابي(إضافي ال یقوم به الرجل 

حاجة الحب والتقبل واالحترام المجتمعي، في المقابل نجد أن خیارات الرجل أكثر مما هو لدى 
  .  بحكم العادات والتقالید السائدة ذلكالمرأة، فجمیع المهن تناسب الرجال إال ما ندر
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 إشباع مستوى، و العمل في مجال قیمةبین التوافق المهنيأن قوة العالقة      في حین تبین 
؛  كانت لصالح الموظفین من الرجالالحب واالهتمام، والتقبل واالحترام: الحاجات الكلیة، ومجالي

 إشباع الحاجات مستوى تتأثر ب العمل التوافق المهني للرجال في مجال قیمةمستوىبمعنى أن 
 بینما بدرجة أكبر مما هو لدى النساء، هتمامالحب واال، والتقبل واالحترامالنفسیة ككل، وفي مجالي 

االنتماء ، واالستقاللیة، و المواساة والدعم والتشجیع:كانت قوة العالقة لصالح النساء في مجاالت
 تتأثر  العمل؛ بمعنى أن درجة التوافق المهني للنساء في مجال قیمةالتقدیر والرضا، وواألمان

وقد تفسر  . الت بدرجة أكبر مما هو لدى الموظفین الرجال النفسیة في هذه المجاهنبإشباع حاجات
ذاتها من خالله، فكلما ل هاالنتیجة في ضوء أن أهمیة العمل لدى المرأة تكمن في مدى تحقیقهذه 

اع حاجاتها النفسیة في مجاالت مة مجتمعیة أكبر أدى ذلك إلى إشبكان للعمل الذي تشغله قی
، على عكس الرجل التقدیر والرضا، واالنتماء واألمان، وقاللیةاالست، والمواساة والدعم والتشجیع

الذي یبحث بشكل متواصل عن التمیز، وتقلد المناصب الحساسة التي تؤثر على إشباع حاجات 
 والحب واالهتمام من اآلخرین؛ ألن المنصب الحساس یسهم إسهاما كبیرا في ،التقبل واالحترام

  . خاصة في المجتمعت العربیةتقبلهم واحترامهمدرجة حصول صاحبه على حب اآلخرین و

أن قوة العالقة ما بین إشباع الحاجات النفسیة والتوافق المهني في مجال الجندر تمیل       وتبین 
التقبل :  وذلك على مستوى درجة إشباع الحاجات الكلیة، ومجالي،لصالح الموظفین الرجال

 التوافق المهني للرجال في مجال الجندر تتأثر ىمستو، بمعنى أن الحب واالهتمام، وواالحترام
 بدرجة الحب واالهتمام، والتقبل واالحترامحاجات النفسیة ككل، وفي مجالي لل هم إشباعمستوىب

أكبر مما هو لدى الموظفات من النساء، في حین كانت قوة العالقة لصالح اإلناث على مستوى 
، بمعنى أن التقدیر والرضا، واالنتماء واألمان، ولیةاالستقال، و المواساة والدعم والتشجیع:مجاالت

 النفسیة في هذه المجاالت هندرجة التوافق المهني للنساء في مجال الجندر تتأثر بإشباع حاجات
  .بدرجة أكبر مما هو لدى الموظفین الرجال

 يف فروق وجود التي بینت )2015 (شوكتتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت الیه دراسة      و
 لإلناث الضروریة النفسیة الحاجات همأأكدت على أن و واإلناث، الذكور لدى النفسیة الحاجات

 للقیادة، الحاجة: فكانت للذكور النفسیة الحاجات همأ أما الوالدین، رضاو الترفیه، إلى الحاجة: هي
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 وعلي الوطبانلیه دراسة  ، وتتفق مع ما توصلت إللعمل الحاجةو الذات،و لتحقیق الحاجةو
 طلبة لدىمن الذكور  والتعاضدللشعور بالمحبة ناث أكثر حاجة  التي أكدت على أن اإل)2005(

 تفاوتالتي بینت وجود ) 2004 (المفدى ، كما تتفق ونتائج دراسةالسعودي المجتمع في الجامعة
ى كمؤشر عل ،الخلیج دول في للشباب النفسیة في مصادر إشباع الحاجات والطالبات الطالب بین

  . دوار الجندریة في تحدید الحاجات النفسیةأهمیة األ

 )الدور اإلنجابي(النتیجة في ضوء أن المرأة تقوم بدور إضافي هذه  تفسیر بناء على ذلك یتم     
إلى جانب األدوار المجتمعیة والوظیفیة التي یقوم بها الرجل والمرأة على حد السواء، األمر الذي 

ل المؤسسة، وفي حال عدم مراعاة المؤسسة الحكومیة لهذا الدور اإلضافي  میزة إیجابیة داخعطیهای
 ًاتوترصبحن أكثر  وی،النفسیةتسوء حالة الموظفات بتوفیر إجازة أمومة كافیة، وحضانة لألطفال 

، األمر الذي قد یحول دون تولي المرأة للمناصب القیادیة، وتدني مستوى إشراكها بعملیات ًاقلقو
     . اذ القرار، والمشاركة في المؤتمرات، والبعثات الداخلیة والخارجیة بسبب جنسهاالتخطیط، واتخ

  التوصیات

  :   في ضوء النتائج التي توصلت الیها الدراسة، توصي الباحثة بعدة توصیات هي
رفع مستوى التوافق المهني القائمین على المؤسسات الحكومیة بالعمل على  اهتمامضرورة  -

ناث على حد السواء، ة، وذلك للذكور واإل االقتصادی  العملل مدعماتللعاملین في مجا
وتلبیة ) الجندر(ناث المهني في مجال النوع االجتماعي  على رفع مستوى توافق اإلوالتركیز

  . احتیاجاتها فیه

بعادها أموظفین النفسیة بجمیع شباع حاجات الإببتعزیز الحكومیة أهمیة قیام المؤسسات  -
 والرضا التقدیرشباع حاجاتهم في مجال ٕ بشكل عام، وایرة بمستوى توافقهم المهنيلعالقتها الكب

   .بشكل خاص لدوره البارز في تحقیقهم لتوافق مهني أكبر

في عملیات التخطیط والتنفیذ والتقیم في المؤسسة، والحد ) امرأة، رجل(اشرارك جمیع العاملین  -
 تفویض الصالحیات كل حسب وصفه الوظیفي من المركزیة في اتخاذ القرارات، والعمل بمبدأ

  .بغض النظر عن جنسه أو لونه
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طفال داخل داث دائرة تتولى توفیر حضانات لألاستحالعمل من قبل وزارة العمل على  -
  .المؤسسات الحكومیة خاصة بالعاملین

في ا دوریا زیادة رواتب العاملین، وربطها بالمستوى المعیشي، ومراجعتهسعي السلطة الوطنیة ل -
تاحة إدف لى ضرورة العمل بنظام الحوافز والعالوات بهإضافة إضوء الغالء المعیشي، 

   .مام العاملین لتحقیق ذاتهمأالفرصة 
في التوافق المهني للنوع االجتماعي إجراء دراسة للكشف عن أثر إشباع الحاجات النفسیة  -

  . أخرىلدى العاملین في قطاعات
في المؤسسات  تدني مستوى توافق الموظفات المهني جراء دراسة للكشف عن أسباب إ-

  ).الجندر( في مجال اللنوع االجتماعي الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة
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  .فلسطین
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  )1(ملحق رقم 
  داة الدراسةعضاء لجنة المحكمین ألأ

  يفالوصف الوظی  االسم   الرقم
  نابلس/ جامعة القدس المفتوحة  د یوسف ذیاب.أ   .1
  جامعة بیرزیت  د لورا خوري.أ   .2
  جامعة النجاح الوطنیة  عساليعلیاء ال. د   .3
  جامعة النجاح الوطنیة  فاخر الخلیلي. د   .4
  جامعة النجاح الوطنیة  فرید أبو ظهیر. د   .5
  جامعة النجاح الوطنیة  جولیا. د   .6
  جامعة النجاح الوطنیة  فایز محامید. د   .7
  جنین/ جامعة القدس المفتوحة   سائد ربایعة. د   .8
  جنین/ حة جامعة القدس المفتو  مازن ربایعة. د   .9
  جنین/ جامعة القدس المفتوحة   أحمد ربایعة. أ   .10
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  )2(ملحق رقم 
  لحاجاتللصدق العاملي لبعد ااختبار فیرماكس نتائج 

 العوامل المستخلصة من مصفوفة االرتباطات
 6 5 4 3 2 1 رقم  الفقرة

q16 0.563      

q9 0.458      

q1 0.382      

q12 0.311      

q13 0.287      

q2  0.619     

q3  0.53     

q8  0.469     

q7  0.388     

q4   0.579    

q25   0.553    

q21   0.535    

q5   0.535    

q22    0.503   

q18    0.413   

q17    0.397   

q11    0.308   

q24     0.622  

q23     0.619  

q20     0.595  

q19     0.296  

q14      0.611 

q15      0.61 

q6      0.975 

q10      0.474 

 65.112 62.425 59.684 56.831 53.771 50.387 درجة التشبع

 2.686 2.741 2.853 3.059 3.384 3.727 التباین المفسر 
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  )3 (رقم ملحق
  لتوافق المهنيا لبعد العاملي للصدق فیرماكس اختبار نتائج

رقم  لعوامل المستخلصة من مصفوفة االرتباطاتا
 9 8 7 6 5 4 3 2  1 الفقرة

q44 0.457          

q50 0.315         

q51 0.16         

q34  0.607        

q49  0.601        

q45  0.581        

q48  0.427        

q47   0.58       

q43   0.473       

q38   0.132       

q56    0.485      

q36    0.413      

q29    0.407      

q41     0.734     

q58     0.642     

q39     0.633     

q55     0.524     

q46      0.656    

q40      0.563    

q32      0.413    

q26      0.389    

q27      0.37    

q57       0.55   

q54       0.508   

q53       0.464   

q52        0.534  

q31        0.487  

q28        0.449  

q42        0.424  

q35        . 0.618 

q37         0.597 

q33         0.539 

q30         0.524 

درجة 
 التشبع

56.811 59.684 62.425 65.112 67.734 70.118 72.271 74.174 75.979 

التباین 
 لمفسرا

3.059 2.853 2.741 2.686 2.623 2.383 2.153 1.903 1.805 
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  )4 (ملحق رقم 
   الدراسةداة أ

  أخي العامل، أختي العاملة

شباع الحاجات النفسیة إ مستوى": الء عزات محمود  بدارسة تحت عنوانأتقوم الباحثة 
الحكومیة في شمال الضفة للنوع االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني للعاملین في المؤسسات 

  ".الغربیة من وجهة نظرهم

ول یتضمن المعلومات الشخصیة الجزء األ: جزاءأ ةبین یدیك استبانه تتكون من ثالث
شباع الحاجات النفسیة، والجزء الثالث إ مستوىالثاني یتضمن مقیاسا لقیاس الخاصة بك، والجزء 

رات كل من المقیاسین كما لو كانت واردة  التوافق المهني، وقد صیغت عبامستوىمقیاسا لقیاس 
  .على لسانك، فهي تساعدك على وصف نفسك من وجهة نظرك الشخصیة

لذا یرجى منك التكرم لإلجابة على المعلومات الواردة في الجزء األول، وقرأة كل عبارة من 
طبق علیك جابة تنإكثر أاختاري / ایة وتمعن، ومن ثم اخترالعبارات الواردة في المقیاسین بعن

جابة نسب لوضعك من سواها، كما یرجى اإلأترینها / جابة التي تراها زاء اإلإ ) X( بوضع عالمة
/ خي العاملأن أدة في المقاییس بشكل كامل، علما على جمیع المعلومات الشخصیة والعبارات الوار

  .ن هذه البیانات لغرض البحث العلمي فقطأختي العاملة أ
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     عامة اناتبی : األول القسم

 :الحالة علیه تنطبق ما أمام )  x (إشارة ي/ضع

 امرأة �     رجل  �  : االجتماعي النوع - 1

 

 النفسیة الحاجاتفقرات بعد = وال أ

 درجة التقدیر
  كبیرة  الفقرة الرقم

 جدا
قلیلة  قلیلة متوسطة كبیرة

 جدا
نا حتى لو كنت مختلفا عنهم أ یتقبلني الناس كما  1

 ...بعض الشيء
     

كاالحتضان أو  ، أتلقى اللمسات العاطفیة باستمرار  2
 . لمسة الحنان من المقربین علي

     

      نجاز مهماتي إخرون في یتعاون معي اآل 3
      . یقدر اآلخرون مشاعري و یبدون اهتمامهم بها  4
      .  یقف اآلخرون إلى جانبي ویساعدونني 5
      .متنانهمإي وعملي و یعبروا عن اآلخرون جهد  یقدر  6
      "أنا بالذات" مضي وقتا معهم أیفضل أصدقائي أن  7
تربیت حتضاني و بالإ یقوم الشخص الذي یهمني أمره ب 8

 .و كتفيأعلى یدي 
     

      . یؤخذ رأیي ویعطى اعتبارا جدیا 9
مورا أنجزت أ على التقدیر الذي یذكرني بأنني حصلأ 10

 .همیةأذات 
     

      .شعر باألمان بشأن المستقبلأ 11
تخذه بمفردي القرار الذي سوف یؤثر على حیاتي،  ا 12

 .خرینمستقل عن اآل
     

       .قلل من محاولة اآلخرون التحكم بيأ 13
      .یجابیة لديإیثني علي اآلخرون لصفة  14
      .نا علیهأ یبدي اآلخرون رضاهم عن ما  15
      .شعر أنني جزء من مجموعةأ 16
      .و خبرة مؤلمةأمر بضائق، أكون بمفردي عندما أ 17
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عندما اتخذ قرار یخصني، أضع اهتمامات اآلخرین  18
 .بالحسبان

     

ي حیاتي، مكانیة حدوث تغییر رئیسي فإیثیر قلقي  19
 .و العملأكاالنتقال بمكان السكن 

     

      .یصغون لي، ویشجعوننيیتصل بي أصدقائي، و 20
      . یدعمني اآلخرون برأیهم 21
      .نا راضیا عن احترام اآلخرین لخصوصیاتيأ 22
      المحافظة على الممتلكات العامة وحمایتها 23
      .أحافظ على الممتلكات العامة 24
      .عمل بهاأآلخرون اهتماما بالمشاریع  التي  یبدي ا 25

 

 المھني لتوافقا بعد فقرات = ثانیا

   الرقم التدرج
 قلیلة جدا قلیلة متوسطة كبیرة كبیرة جدا  الفقرة

واجبات العمل المطلوبة مني محددة  1
 .وواضحة

     

      . طبیعة عملي توافق میولي 2
شعر باالستقالل وعدم تدخل اآلخرین في أ 3

 .عملي
     

ي وبین تبادل المعلومات والخبرات بینأ 4
 .زمالئي

     

ضطلع على كل ماهو جدید فیما یخص أ 5
 .عملي

     

      .شعر باألمان واالستقرار في العملأ 6
متواجد في مؤسستنا نظام فعال لضبط  7

 .الرواتب حسب المؤهل
     

      .التزم بما هو مطلوب مني بالعمل 8
عتز أالمجتمع یحترم مهنتي مما یجعلني  9

 . بها
     

      .وظیفتي تحقق لي طموحاتي الشخصیة 10
سلوبي بالتعامل مع زمالئي على أیقوم  11

  . االحترام والتفاهم
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ني قادر على حل المشاكل التي أشعر أ 12
 .تواجهني بطریقة مهنیة 

     

مكان العمل القریب من سكني ال یسبب لي  13
 .المتاعب في المواصالت

     

 یحترمون آرائي واقتراحاتي  المسئولین 14
 . المهنیة

     

دارة الكفاءة في عملیة التوظیف تراعي اإل 15
 ونمط الشخصیة 

     

      .یشاركني المسئول  في تنفیذ بعض المهام 16
      .نادرا ما أتغیب عن العمل 17
ن ساعات الدوام التي یتطلبها العمل أرى أ 18

 .تناسبني
     

كمال إاحة للعاملین في یوجد فرص مت 19
 دراستهم 

     

 یتم التعامل مع الجمیع بإنصاف، بغض  20
 . النظر عن مكان إقامتهم

     

      .یشارك المسئول العاملین في وضع الخطط 21
 مكان العمل وطبیعة المبنى مناسبة ألدائي  22

 .المهني
     

قروض، (ن األمان المستقبلي من أشعر أ 23
) ن اجتماعي، تامین صحيإسكان، ضما
 .مناسبة وجیدة

     

ن معاییر الترقیة في العمل واضحة أرى أ 24
 للجمیع

     

      حصل على مكافأة مقابل اإلبداع في عمليأ 25
العاملین یحصلون على مزایا أفضل بسبب  26

 معرفتهم لبعض المسئولین  
     

 توفر لي المؤسسة دورات تدریبیة لزیادة  27
 ویر خبرتي ومهاراتيوتط

     

جازة إن نظام العمل یعطي للعامالت أرى أ 28
 مومة كافیة أ

     

طفال العامالت یوجد داخل عملي حضانة أل 29
  ویمنحهن وقت للرضاعة
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ستشیر رؤسائي بثقة عالیة فیما یخص أ  30
 .العمل

     

یوجد لدي احترام مع زمالئي حول  31
 )التوجهات(

     

شعر بالثقة بمن حولي داخل العمل بسبب أ 32
 ). جنسي(نوعي؛

     

      .رئیسي یقوم أخطائي بالنقد البناء  33
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Abstract 

The study aimed to identify The level of Satisfaction of the Gender-based 

Psychological need’s, and its Relationship to the Professional 

Compatibility of the Females and Males Employees in the Governmental 

Institutions in the West Bank’s Northern Province. The study population 

consisted of all employees in government institutions in the provinces of 

the north of the West Bank's (51400) factor and running, chosen them 

sample stratified random consisted of (400) factor and running, have been 

distributed a questionnaire developed by the researcher included two 

dimensions presidents dealt with first level satisfying psychological needs, 

while eating the second dimension level of professional consensus for 

workers, moreover, the researcher interviewed 80 domestic workers 

employed in these institutions - from outside the study sample Alriash- of 

domestication say in identifying the obstacles that prevent satisfy 

psychological needs, and reduce the Twaped professional level, but 

domesticated by the researcher in the interpretation of some of the results, 

after the data has been collected and analyzed the study found the 

following results: 

First, that the level of satisfaction of the psychological needs of the 

employees in government institutions in the provinces of the northern West 
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Bank, regardless of gender has been great, and the average (3.6450), and 

not gender role mentioned in the amendment this result, and that the 

professional level of consensus among workers in enterprises government 

in the provinces of the northern West Bank, regardless of gender has been 

great, and the average (3.4366), and did not mention gender in modifying 

this result role. 

Second, it turned out to be the most important obstacles that disturb the 

balance of satisfying psychological needs, and reduce the level of 

psychological satisfaction among workers in government institutions in the 

provinces of the northern West Bank regardless of the sex of the employee 

and prevent achieve professional consensus by more than the (95%) had 

represented the absence of standards to upgrade, and that recruitment is not 

based on the principle of efficiency, lack of coordination between 

departments and departments within the workplace, and destructive 

criticism. 

While they were the most important of these obstacles from the standpoint 

of working men, which got a percentage of answer was (100%) of the men 

are: low salaries, lack of incentives, and lack of coordination between 

departments and departments within the workplace, and randomness at 

work, and the lack of proportionality between qualification and the nature 

of the work, and the nature of the work does not fit the employee's 

ambition, and lack of cooperation within the organization. 

The obstacles that got proportion answer (100%) of the interview sample of 

women members were represented by: the absence of promotion criteria, 

and that recruitment is not based on the principle of efficiency, and the 

prevalence of destructive criticism, and the lack of nursery for the children 
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of employees close to the action, psychological, functional and social 

problems and central in the work, and lack of installation and stability in 

the work and the extension of contracts (lack of job security), racial 

discrimination (sex), and lack of interest of officials, including the 

employee of ideas concerning the work, and the loss of communication 

between the worker and administrator, and lack of commitment to job 

description when the distribution of tasks on employees, and non-

mainstream updates regarding the organization of employees in the 

organization. 

Third, the lack of statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05), the level of satisfaction of the psychological needs of 

employees according to gender of the employee, and the level of the 

combined needs, and on each of its sub-fields. 

Fourth, the lack of statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05), the level of professional consensus for employees 

depending on the variable sex of the employee, at the level of the college 

class of professional consensus, and on each of the areas of: (desmostylia 

economic action, relationship with colleagues, supervision, and the value of 

work), while the existence of differences in compatibility turned out in 

favor of males at the level of areas: working conditions, type of work, and 

gender, in favor of females at the level of the fields of: desmostylia social 

work and management. 

Fifth, a linear relationship is positive statistically significant at the 

significance level (α ≤ 0.05) between the level of satisfaction of the 

psychological needs of employees (acceptance, respect, love and attention, 

sympathy, support and encouragement, autonomy, belonging and safety, 
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appreciation and satisfaction), and every area of professional compatibility 

them: desmostylia economic work, desmostylia social work, working 

conditions, and the relationship with colleagues, supervision, 

administration, and the type of work, and the value of work, and gender, 

and that the relationship between them strength vary in the event that the 

employee's a man or a woman. 

    Based on the findings of the study results, the researcher recommended 

the promotion of respect for and appreciation of women's efforts and deal 

with them justly, and to reduce their working hours when it is working on 

additional roles for men; Kaldor reproductive, child care, and the affairs of 

the house, and the realization of the principle of social justice in the 

workplace; and so through employment and occupancy of all positions 

based on qualifications and efficiency of the employee not to race. 

key words: 

- Psychological needs. 

- Professional compatibility 

- Gender (gender). 

- Government institutions. 
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