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ر لي إنجاز هذا  الذي یس- جلّ وعال - بالشكر هللا ه أوال إلى أهله، أتوجنا في مقام رد الفضلوأ
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، ولعلَّ من نافلة القول ودواعي سمیر صافي والدكتور زكریا العصاررشدي وادي والدكتور 
ٕ ي كل باسمه ولقبهاإلخالص أن أتوِّجه بالشكر لجمیع زمالئي وأصدقائ نَّ هذا العمل ما  وهم كثر وا

  .هم بأجمل وأصدق كلمات الشكر والعرفان، فأشكر م لوالهإلیكمكان لیجدَ طریقَه 
  

،   .لكل من علمني حرفا نطقا أو رسما أتوجه بشكري وأخیرًا
  
  
  
  

                                                                           الباحث
   شعیبیري محمد أحمدخ

  
  
  
  



  
 
 

  
   

د 

  المحتویات
Table of Contents 

  

  الصفحة  الموضوع  م
  ب  إهداء  ١
  ج  شكر وتقدیر   ٢
  د  قائمة المحتویات  ٣
  و  قائمة الجداول  ٤
  ي  ملخص الدراسة باللغة العربیة  ٥
  ل  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة  ٦

  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
  ٢  المقدمة   ٧
  ٣  مشكلة الدراسة: أوال   ٨
  ٤  فرضیات الدراسة: ثانیا  ٩
  ٥  متغیرات الدراسة:ثالثا   ١٠
  ٦  أهداف الدراسة: رابعا   ١١
  ٦  أهمیة الدراسة: خامسا  ١٢
  ٧  المفردات و المصطلحات :سادسا   ١٣

  إدارة الذات وفرص التشغیل: الفصل الثاني
مكانیة تنمیالذات البشریة : المبحث األول  ١٤ ٕ   ١٠  تها وتوجیههاوا
  ١٠  المقدمة  ١٥
  ١٠   الذات؟ةهیما: أوال  ١٦
  ١٣  الفرق بین الذات ومفهوم الذات: ثانیا  ١٧
  ١٤  احتیاجات الذات :الثاث  ١٨
  ٢٠  هل یمكن توجیه الذات والتحكم بها؟: رابعا  ١٩
  ٢١    بالذات إدارة:خامسا  ٢٠
  ٣٤   بالذاتتساعد في إدارةأدوات عوامل و   ٢١
  ٣٧   المحليسوق العمل:  الثانيالمبحث  ٢٢
  ٣٧  واقع سوق العمل في قطاع غزة / ثانیاً   ٢٣



  
 
 

  
   

ه 

  ٤٠  كلیة تدریب غزة: المبحث الثالث  ٢٤
  ٤١  نشأة الكلیة : أوال  ٢٥
  ٤٣  التخصصات التي تقدمها الكلیة: ثانیا  ٢٦
  ٤٤   والتوظیفالتوجیه المهني :الثاث  ٢٧

  السابقة الدراسات: الفصل الثالث
  ٤٦  المحلیةالدراسات : ث األولالمبح  ٢٨
  ٤٨  الدراسات العربیة: المبحث الثاني  ٢٩
  ٥٠  الدراسات األجنبیة: المبحث الثالث  ٣٠

  للبحث العملي اإلطار: الفصل الرابع
  ٥٦  منهجیة الدراسة/ أوال  ٣١
  ٥٦  مجتمع وعینة الدراسة/ ثانیا  ٣٢
  ٥٨  االستبیانصدق / ثالثا  ٣٣

  والتوصیات النتائج: سماخالفصل ال
  ١١٩  نتائج الدراسة/ أوال  ٣٤
  ١٢٠  توصیات الدراسة/ ثانیا  ٣٥
  ١٢١  دراسات مقترحة/ ثالثا  ٣٦
  ١٢٤  المراجعقائمة   ٣٧
  ١٢٩  المالحق  ٣٨

  



  
 
 

  
   

و 

  قائمـة الجــداول
List of Tables  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  ٥٦  مجتمع الدراسة من الخریجین حسب سنة التخرج  ٤- ١

الرؤیة ( االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول معامل  ٤- ٢
  والدرجة الكلیة للمجال) واألهداف

٥٩  

تنظیم (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني   ٤- ٣
   والدرجة الكلیة للمجال)الوقت والتخطیط

٦٠  

 )المرونة(عي الثالث معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفر   ٤- ٤
  والدرجة الكلیة للمجال

٦٠  

تنمیة (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابع   ٤- ٥
   والدرجة الكلیة للمجال)المعرفة والتدریب

٦١  

معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الخامس   ٤- ٦
  ة الكلیة للمجالوالدرج) االتصال والعالقات االجتماعیة(

٦٢  

المتابعة (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي السادس   ٤- ٧
  والدرجة الكلیة للمجال) والتقییم

٦٣  

الصحة (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول   ٤- ٨
  والدرجة الكلیة للمجال) الجسدیة 

٦٣  

الصحة (فقرة من فقرات المجال الفرعي الثانيمعامل االرتباط بین كل   ٤- ٩
  والدرجة الكلیة للمجال) النفسیة 

٦٤  

بعض (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث   ٤-١٠
  والدرجة الكلیة للمجال) سمات الشخصیة 

٦٥  

انتماء (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول   ٤-١١
  والدرجة الكلیة للمجال) عمل للتخصصال

٦٦  

استقرار (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني   ٤-١٢
  ٦٦   والدرجة الكلیة للمجال)العمل واستمراره 

العائد (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث   ٤-١٣
  مجال والدرجة الكلیة لل)المادي ویتكون 

٦٧  

  ٦٧الرضا (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابع   ٤-١٤



  
 
 

  
   

ز 

   والدرجة الكلیة للمجال)الوظیفي ویتكون

التطور (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الخامس   ٤-١٥
  ٦٨  والدرجة الكلیة للمجال) الوظیفي

 كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة معامل االرتباط بین كل درجة  ٤-١٦
  .الكلیة لإلستبانة

٦٩  

  ٧٠  معامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات اإلستبانة  ٤-١٧
  ٧١  یوضح  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي  ٤-١٨
  ٧٣  الدراسة الثانویة  ٤-١٩
  ٧٣  من الكلیة سنة التخرج  ٤-٢٠
  ٧٤  المؤهل العلمي  ٤-٢١
  ٧٤  منطقة السكن  ٤-٢٢
  ٧٥  الوظیفیة الحالیة  ٤-٢٣
  ٧٥  الجنس  ٤-٢٤
  ٧٦  الحالة االجتماعیة  ٤-٢٥
  ٧٦   لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٢٦
  ٧٧  هل بحث الطالب بنفسه عن فرصة العمل التي حصل علیها؟  ٤-٢٧
  ٧٧  لمنافسین؟هل تم اختیار الموظف للعمل من بین عدد من المتقدمین ا  ٤-٢٨

هل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة وكالة   ٤-٢٩
  الغوث؟

٧٨  

هل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة جهات   ٤-٣٠
  ٧٨  أخرى غیر وكالة الغوث الدولیة؟

  ٧٩  حصل الموظف على فرص العمل بواسطة المعارف واألصدقاء؟  ٤-٣١

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)لحسابي والقیمة االحتمالیة المتوسط ا  ٤-٣٢
  ٨٠  "الرؤیا واألهداف 

 لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٣٣
  )تنظیم الوقت والتخطیط(

٨٢  

٤-٣٤  
 لكل فقرة من فقرات المجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  "نة المرو " 
  

٨٥  



  
 
 

  
   

ح 

 لكل فقرة من فقرات المجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٣٥
  "تنمیة المعرفة والتدریب " 

٨٦  

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٣٦
  " والعالقات االجتماعیة التواصل

٨٨  

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)لیة المتوسط الحسابي والقیمة االحتما  ٤-٣٧
  "المتابعة والتقییم 

٩٠  

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٣٨
  "الصحة الجسدیة 

٩١  

  ٩٣   لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٣٩

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) االحتمالیة المتوسط الحسابي والقیمة  ٤-٤٠
  ٩٤  "سمات الشخصیة 

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٤١
  "انتماء العمل للتخصص 

٩٦  

  ٩٧   لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٤٢

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)ي والقیمة االحتمالیة المتوسط الحساب  ٤-٤٣
  "العائد المادي 

٩٨  

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٤٤
  "الرضا الوظیفي 

١٠٠  

"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة   ٤-٤٥
  "التطور الوظیفي 

١٠١  

دارة الجانب العمليمعامل االرتباط بین   ٤-٤٦ ٕ   ١٠٥  انتماء العمل للتخصص وا
دارة الجانب العمليمعامل االرتباط بین   ٤-٤٧ ٕ   ١٠٥  استقرار العمل واستمراره وا
دارة الجانب العملمعامل االرتباط بین   ٤-٤٨ ٕ   ١٠٦  العائد المادي وا
دارة معامل االرتباط بین   ٤-٤٩ ٕ   ١٠٧  الجانب العملي الرضا الوظیفي وا
دارة الجانب العملي معامل االرتباط بین   ٤-٥٠ ٕ   ١٠٨  التطور الوظیفي وا

دارة الجانب معامل االرتباط بین   ٤-٥١ ٕ نوعیة فرص العمل التي تتاح للخریج وا
  ١٠٩  العملي 

دارة جانب الصحة النفسیة معامل االرتباط بین   ٤-٥٢ ٕ انتماء العمل للتخصص وا
  لشخصیة والجسدیة وبناء ا

١١٠  



  
 
 

  
   

ط 

دارة جانب الصحة النفسیة معامل االرتباط بین   ٤-٥٣ ٕ استقرار العمل واستمراره وا
  والجسدیة وبناء الشخصیة 

١١١  

دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة معامل االرتباط بین   ٤-٥٤ ٕ العائد المادي وا
  وبناء الشخصیة 

١١١  

دارة جامعامل االرتباط بین   ٤-٥٥ ٕ نب الصحة النفسیة الرضا الوظیفي وا
  والجسدیة وبناء الشخصیة 

١١٢  

دارة جانب الصحة النفسیة معامل االرتباط بین   ٤-٥٦ ٕ التطور الوظیفي وا
  والجسدیة وبناء الشخصیة 

١١٣  

دارة جانب معامل االرتباط بین   ٤-٥٧ ٕ نوعیة فرص العمل التي تتاح للخریج وا
  الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة 

١١٤  

  ١١٦  الحالة الوظیفیة الحالیة لمتغیر Tاختبار   ٤-٥٨
  ١١٧  الحالة الوظیفیة الحالیةوتني لمتغیر -اختبار مان  ٤-٥٩

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 
 

  
   

ي 

  ملخص الدراسة
  

عمـل مناسـبة  فـرص تحقیـق فـي " إدارة الـذات"الـدور الـذي تلعبـه  علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
قـام الباحـث قـد لو  .وكالـة الغـوث الدولیـة – جتمـع تـدریب غـزةكلیـة م مـن األقـسام الفنیـة فـي للخـریجین

یمكـن قیاسـها بواسـطة أداة   الذات لدى الخریج من خالل مؤشـرات سـلوكیةإدارةبتحدید محاور لدراسة 
 إدارةمـستوى " فكانـت  المحـاور هـذه أمـا. أعـدت لهـذا الغـرضإسـتبانةعلمیـة اسـتخدمها الباحـث وهـى 

 إدارةمـــستوى و ، الشخــصیةو ) الجـــسدي والنفــسي(  الجانــب الــصحيةإدار مـــستوى  ،الجانــب الــسلوكي 
  ."الجانب المهني

 .الــذي یعتمــد علــى جمــع البیانــات حــول الظــاهرة وتفــسیرهااســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي 
مجتمـع الدراسـة الـذي یتكـون مـن جمیـع  مـن  لتحلیـل البیانـاتSPSS اإلحصائيوتم استخدام البرنامج 

 المقـدر عـددهم بحــوالي ٢٠٠٩و٢٠٠٨و٢٠٠٧ فـي الـسنوات كلیـة مجتمـع تـدریب غــزة الخـریجین فـي
لهــذا الغــرض خــریج وخریجــة ١٧٣٨  مــن خــالل اإلســتبانة كــأداة رئیــسیة للبحــث، صــممت خصیــصا ً

 إســـتبانة بنـــسبة ٣١٥ اســـترداد وتـــم وخریجـــة خـــریج ٤٠٠ المكونـــة مـــن لتطبیقهـــا علـــى عینـــة الدراســـة
ـــذات للخـــریجا أثـــر إدارة مـــ" الـــرئیس للبحـــثوكـــان التـــساؤل %.٧٨.٨اســـترداد   علـــى تحقیـــق فـــرص ال

  "؟تشغیل مناسبة 
  : نتائج الدراسة ما یليأهمومن 
 كلیة مجتمع تدریب غزةلدى خریجي إدارة الذات  تفاوت في مستویات وجود.  

 أعلـــى مـــن الـــذات فـــي إدارة یات یمتلكـــون مـــستو حـــصلوا علـــى فرصـــة عمـــلن الـــذین و الخریجـــ 
  . یتمكنوا من الحصول على عمل مناسب الذین لمزمالئهم

  جــودة فرصــة العمــل التــي  یحــصل علیهــاوجــود عالقــة موجبــة بــین مــستوى إدارة الــذات وبــین 
  .  الخریج

  :  منها  بناء على تحلیل النتائجالتوصیات  بعضإلى الدراسة توصلتقد و 
 تعزیز الدور الذي تلعبه الكلیة لبناء كفایات إدارة الذات لدى طالبها. 
  إدارة الذات لبناء تتناول مهارات وكفایاتوادتطویر المنهاج لیشتمل على م . 
 المهني تطویر برامج التوجیه. 
 الكلیـــــة علـــــى أســـــالیب مالحظـــــة ســـــمات مـــــدربي تدریبیـــــة خاصـــــة  لتـــــدریب ائـــــب تـــــصمیم حق 

 .إدارة الذات للطلبةالشخصیة وأسالیب ووسائل العمل على تنمیة وتطویر 
  لتشمل التدرب على أدارة الذاتالمیداني التدریب فتطویر أهدا على العمل . 
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 وتزویدهم تخرجهم لحظة منذ الخریجین متابعة خالل من التخرج بعد ما خدمات وتحسین تطویر 

الفـوز إضافیة لرفع مستوى كفایاتهم في إدارة الذات لیعیـنهم ذلـك علـى  بمهارات حاجاتهم حسب
   .فرص العمل المناسبةب
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Abstract 
  

This research aimed at revealing the role of "self management" of graduates in securing 

employment opportunities. To study the self management aspects, the research used the 

questionnaire as a scientific tool to collect information from the target group. The 

questionnaire was classified into three fields; the first field was designed to test the 

individual's management of his or her  practice and behavior; the second was to test the 

management of the  physical, social and the psychological self health; and the third was 

to test the self management of the individual's career. 

The research used the analytical descriptive methodology. The target society was the 

graduates of the UNRWA Gaza Training college in the years 2007,2008,2009 who were 

1738 graduates. The  target sample composed of 400 Male and Female graduates. The 

number of recollected papers was 315  giving a 78.8% percentage of recollection. The 

main question of the research was " is there any tangible role of individual's self 

management in securing suitable employment opportunities?" . 

 The results of the research showed that: 

 The graduates of the Gaza training college have different levels of self 

management. 

 Graduates who had succeeded in obtaining  suitable work opportunities had a 

higher level of self management than the other graduates. 

  Also, the research results showed that the work quality had a positive co-

relationship compared to the level of the individual's self management. 

The research recommended that: 

 The Gaza Training colleges should intensify working on building good self 

management capacities for their graduates. 

 Develop curricula so that students can get acquainted with knowledge and skills 

of self management. 

  Develop programs of the on- the-job training. 
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 Training of trainers process in the college should be developed to monitor and 

mentor  the students capacity of self management.  

 And for graduates who left colleges it  recommended to design training 

packages to provide them with necessary skills and competencies of self 

management which can help in securing for them suitable employment.
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  :ةالمقدم. ١.١
 عدم من یعاني سطینيلالف العمل سوق ورد أن ٢٠١٠في تقریر وزارة العمل الفلسطینیة للعام 

 معدالت ارتفاع في انعكس الذي األمر ،لبوالط لة العام األیدي من العرض بین المزمن التوازن
 .سطینیةفلال ضيار  اال في ومزمن كبیر بشكل البطالة

 في ألف 116 مهمن ، الفلسطینیة األراضي في صشخ ألف 234 العمل عن العاطلین عدد بلغ
 في الربع الرابع غزة قطاع في البطالة معدل وكان.غزة قطاع فيألف  118 و الغربیة الضفة
  ).٢٠١٠وزارة العمل،  ( الغربیة الضفة في %16.9 مقابل %3714، 2010

رسـمیة كالجامعـات منهـا جهـات رسـمیة كالدولـة أو شـبه  مـشكلة البطالـة فـي وجـودجهات عدة تشارك 
فـي الحالـة الوظیفیـة التـي یعیـشها، مهـم ممـا الشـك فیـه أن للفـرد أیـضا دور لكن و . األهلیة والحكومیة

قــد یكـــون دور ذو أثــر ســـلبي أوقــد یكـــون دور ذو أثـــر إیجــابي وهـــو فــي كـــل األحــوال دور فـــي غایـــة 
  .األهمیة

كــن أن یمارســه الفــرد بفعالیــة لحــل  الــذي یمالمــسیطر علیــه،وربمــا یكــون دور الفــرد هــو الــدور الوحیــد 
 یواجههــا الـصعوبات والمـشكالت التـيكـم مـشكلته المتمثلـة فـي إیجـاد فرصـة عمـل مناســبة فـي خـضم 

ومـــن البــــدیهي أن إتبـــاع المــــنهج العلمـــي بعیــــدا عـــن العــــشوائیة والتخمـــین فــــي حــــل . الخـــریج الجدیــــد
ذا اختــار الخــریج. المــشكالت هــو الطریــق الــصحیح للوصــول للحلــول ٕ  أن یكــون هــو محــور العمــل وا

 ة مـــن أهمیـــ الباحـــثقلـــل یوال. والتحـــرك والتخطـــیط والتنفیـــذ إذن فعلیـــه أن یكـــون مـــدیرا ناجحـــا لذاتـــه 
 البحـث فـي الجانـب الـذي یمتلـك الخـریج سـیطرة ار اختـهولكن لعوامل األخرى المسببة لمشكلة البطالةا

فیـد الخـریجین علـى طریـق االنـدماج فـي أمـال أن یـساهم فـي تقـدیم مـا ی.مباشرة علیه وهو ذات الخریج
  .سوق العمل بنجاح

  
  وأن یكونـــوا علـــى تقیـــیم والـــتحكم فـــي وتنظـــیم أنفـــسهماألفـــراد إدارة الـــذات هـــي قـــدرة یقـــول میغـــان أن 

  . )٢٠٠٤میغان، ( یمارسون إدارة الذات هم أمام أنفسهم عن تقدمهم وعن أدائهم و بذلكمسئولین
  

والتعـرف  ذات تلـك الـماهیـةأن یتعرف علـى فعلیه فرد من إدارة ذاته یتضح من ذلك أنه لكي یتمكن ال
تلبیـة تلـك وكیفیـة على مكوناتهـا وعلـى أبعادهـا المادیـة والنفـسیة واالجتماعیـة وعلـى احتیاجـات الـذات 

 القــول أن تحقیــق اإلدارة بـدیهیات علــم ومــن. یـسعى المــرء لتحقیقهــا األهــداف التــي وعلــىاالحتیاجـات 
إلـى إدارة فعالــة تعمـل علــى صـون الــذات بأبعادهـا المختلفــة وعلـى تنمیتهــا وتطویرهــا األهـداف یحتــاج 

مـــن و . نفس المختلفـــون وخاصـــة روجـــرزنحـــو أفـــضل مـــا یمكـــن وهـــو أمـــر ممكـــن كمـــا أكـــد علمـــاء الـــ
 إدارة الــذات تختلـــف فـــي جودتهــا مـــن شــخص آلخـــر فهـــي بالــضرورة تختلـــف فـــي الطبیعــي أن تكـــون
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وهـذا مــا حــاول أن یرصــده الباحــث لـدى الخــریجین الجــدد وهــم فــي  . كــذلكنتائجهـا مــن شــخص آلخــر
 التـي بلغـت  بـین الخـریجینارتفـاع معـدالت البطالـة فـي ظـل  المهنـيبدایة الطریق نحو بنـاء مـستقبلهم

الجهــــاز  (. الفلــــسطینيالمركــــزي لإلحــــصاءالجهــــاز حــــسب فــــي قطــــاع غــــزة  ٢٠٠٩ســــنة %  ٣٩.٣
  .)٢٠١٠،  الفلسطینيالمركزي لإلحصاء

دا ٕ إدارة الــذات هــي قــدرة الفــرد علــى " رة الــذات مفهــوم تعــددت التعریفــات لــه نــورد هنــا أكثرهــا شــموال وا
دارتهــوأفكــارهتوجیــه مــشاعره  ٕ مكانیاتــه نحــو األهــداف التــي یــصبو إلیهــا وا ٕ  تعنــي اســتغالل ذلــك كلــه ا وا

كتـــسب والقـــدرات منهـــا مـــا هـــو موجـــود بالفعـــل ومنهـــا مـــا ی.  فـــي تحقیـــق األهـــدافاالســـتغالل األمثـــل
  التفــاوت فــيوكفــاءة إدارة الــذات وفاعلیتهــا یمكــن الوقــوف علیهــا مــن خــالل قیــاس.بالممارســة والمــران

  : لدى الخریجیناألبعاد التالیة
 مـستوى الثقـة – مـستوى الـسیطرة علـى االنفعـال – مستوى تنظـیم الوقـت – مستوى تحدید األهداف -

 – لیاقـة الـذاكرة – القـدرة علـى اتخـاذ القـرار –یـر  طریقـة التفك– مستوى القدرة علـى التركیـز –بالنفس 
 طریقـــــة التعامـــــل مـــــع –حجـــــم العالقـــــات الناجحـــــة  –مـــــستوى المحافظـــــة علـــــى الـــــصحة الشخـــــصیة 

  .)٢٠٠٤، رضا( القدرات و المعرفةر ی تطو  مستوى– مستوى التخطیط للعمل –المشكالت 

خـریج وبـین الفـرص المتاحـة أمامــه عالقـة بـین  مـستوى إدارة الـذات لـدى الیؤكـد ال الباحـث أن یحـاول 
 دراســتهوهـذا مــا یـسعى الباحــث ل. فـي ســوق العمـل ومــستوى العائـد المــادي وكـذلك علــى نوعیـة العمــل

  .في هذا البحث

  :مشكلة الدراسة. ١.٢
كالــة الغــوث و كمــدیر لمكتــب التوظیــف والتوجیــه المهنــي فــي قــد الحــظ الباحــث مــن خــالل عملــه ل   

مـایز بـین الخـریجین فـي طریقـة أدائهـم وتـدبرهم لمـشكلة إیجـاد فرصـة عمـل أنه یوجد اختالف وتبغزة، 
مناســبة والحــظ مــن خــالل متــابعتهم ومقــابلتهم بحكــم طبیعــة عملــه أن الخــریجین الــذین یتمكنــون مــن 
إیجــاد فرـصـة عمــل مناســبة وفـــي وقــت معقــول إنمــا یمتلكــون مهـــارات ومعــارف وقــدرات تمیــزهم عـــن 

ــــذاتد  قــــغیــــرهم أي أنهــــم بكلمــــات أخــــرى ولكــــي یــــضع تلــــك . یمتلكــــون مــــستوى أفــــضل فــــي إدارة ال
 فــي المالحظــات فــي إطــار علمــي وجــد الباحــث أن علیــه دراســة تلــك الظــاهرة متبعــا المــنهج العلمــي

  .البحث
  :تلخص في التساؤل التاليت یمكن أن  إذنفمشكلتنا

  "؟سبة عمل مناالنجاح في الحصول على فرصةین على إدارة الذات لدى الخریجأثر ما "
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    :فرضیات الدراسة ١.٣
  :عدة فرضیات سیقوم ببحثها في دراسته وهي كالتاليالباحث افترض 

  : األولىالفرضیة الرئیسیة
والنجــــاح فــــي لــــدى الخــــریج  ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین مــــستوى إدارة الــــذات ارتباطیــــهتوجــــد عالقــــة  

  :تالیة الفرعیة الضیات وتشتق منها الفر . مناسبةعملة فرص الحصول على
دارة الجانـب العملـي  لـدى  ٕ توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحـصائیة بـین انتمـاء العمـل للتخـصص وا

 .)وكالة الغوث الدولیة( تدریب غزة  التابعة لـ  مجتمعالخریجین والخریجات من كلیة
دارة الجانـب الع ٕ ملـي  لـدى توجد عالقة ارتباطیـه ذات داللـة إحـصائیة بـین اسـتقرار العمـل واسـتمراره وا

 )وكالة الغوث الدولیة( تدریب غزة  التابعة لـ  مجتمعالخریجین والخریجات من كلیة
دارة الجانـب العملـي  لـدى الخـریجین  ٕ توجد عالقـة ارتباطیـه ذات داللـة إحـصائیة بـین العائـد المـادي وا

  .)وكالة الغوث الدولیة(تدریب غزة  التابعة لـ  مجتمعوالخریجات من كلیة 
دارة الجانـــــب العملـــــي  لـــــدى توجـــــد عالقـــــة ٕ  ارتباطیـــــه ذات داللـــــة إحـــــصائیة بـــــین الرضـــــا الـــــوظیفي وا

 )وكالة الغوث الدولیة(تدریب غزة  التابعة لـ  مجتمعالخریجین والخریجات من كلیة 
ــــة إحــــصائیة بــــین  ــــوظیفي  توجــــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات دالل ــــدى التطــــور ال دارة الجانــــب العملــــي  ل ٕ وا

 .)وكالة الغوث الدولیة( تدریب غزة  التابعة لـ  مجتمعلیةالخریجین والخریجات من ك
  

  :الثانیة الفرضیة الرئیسیة
دارة جانــب  ٕ توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحــصائیة بــین نوعیــة فــرص العمــل التــي تتــاح للخــریج وا

  كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالشخـصیة لــدى الخــریجین والخریجــات مـن بنــاء الـصحة النفــسیة والجــسدیة و 
  :، وتشتق منها الفرضیات الفرعیة التالیة)وكالة الغوث الدولیة(تابعة لـ ال

دارة جانـب الـصحة النفـسیة  ٕ توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین انتماء العمل للتخـصص وا
وكالـة (  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوالجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجـات مـن 

 .)لیةالغوث الدو 
دارة جانـب الـصحة النفـسیة  ٕ توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین استقرار العمـل واسـتمراره وا

وكالـة (  التابعـة لــ كلیة مجتمع تدریب غـزةوالجسدیة وبناء الشخصیة  لدى الخریجین والخریجات من 
 .)الغوث الدولیة

دارة جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بـین العائـد المـ ٕ ادي وا
وكالــة الغــوث (  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةوبنـاء الشخــصیة  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن 

 .)الدولیة



  
 
 

  
   

٥

دارة جانــــب الــــصحة النفــــسیة  ٕ ــــین الرضــــا الــــوظیفي وا توجــــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللــــة إحــــصائیة ب
وكالـة (  التابعـة لــ كلیة مجتمع تدریب غـزةالخریجات من والجسدیة وبناء الشخصیة  لدى الخریجین و 

 .)الغوث الدولیة
دارة جانـــب الــــصحة النفــــسیة  ٕ توجـــد عالقــــة ارتباطیـــه ذات داللــــة إحـــصائیة بــــین التطـــور الــــوظیفي  وا

وكالـة (  التابعـة لــ كلیة مجتمع تدریب غـزةوالجسدیة وبناء الشخصیة  لدى الخریجین والخریجات من 
 .)الغوث الدولیة

 
  :الثالثة الفرضیة الرئیسیة

 فــرص العمـل المتاحـة للخـریجین تعـزى إلـى مــستوى إدارة فـي مجـالتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
  .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزة للخریجین والخریجات من الذات لدى

  :ویتفرع من هذه الفرضیة كًال من الفرضیات الفرعیة التالیة
إدارة فــرص العمـل المتاحـة للخـریجین تعـزى إلـى مــستوى  فـي مجـالتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة 

وكالــة الغــوث (  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةلخــریجین والخریجــات مــن ا لــدىالجانــب العملــي  
 .)الدولیة

 إدارةتوى فــرص العمـل المتاحـة للخـریجین تعـزى إلـى مــس فـي مجـالتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
كلیـة مجتمـع تـدریب لخریجین والخریجـات مـن لدى اجانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة 

 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة
 

   :متغیرات الدراسة ١.٤
    مستوى النجاح في تحقیق فرصة العمل المناسبة  :المتغیر التابع .١
  : األبعاد التالیةقاس من خاللیو 

التطــور  -الرضــا الــوظیفي - العائــد المــادي - اســتقرار العمــل واســتمراره - اء العمــل للتخــصصانتمــ
 .الوظیفي

  :وتقاس من خالل لدى الخریج مستوى إدارة الذات: المتغیر المستقل .٢
  .)السلوكیة (  العملیة  إدارة الذات مستوى:أوال

تنمیـــة المعرفـــة ، المرونـــة، لتخطـــیط تنظـــیم الوقـــت وا، الرؤیـــة واألهـــداف( :الـــسلوكیةمقومـــات الـــذات 
  .)المتابعة والتقییم، االتصال والعالقات االجتماعیة ، والتدریب

  .إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة  مستوى:ثانیا
ـــسیة والجـــــسدیة وبنـــــاء الشخـــــصیة لـــــدى الخـــــریجین والخریجـــــات مـــــن كلیـــــة        إدارة جانـــــب الـــــصحة النفــ

  :  مجاالت فرعیة٣وینقسم إلى ) وكالة الغوث الدولیة(عة لـ تدریب غزة  التاب



  
 
 

  
   

٦

 .الصحة الجسدیة .١
 .الصحة النفسیة .٢
 .سمات الشخصیة .٣

   :أهداف الدراسة ١.٥
 تتمثل األهداف من هذا البحث فـي محاولـة إبـراز أثـر إدارة الـذات علـى المـستقبل المهنـي للخـریج 

  :ویتم ذلك من خالل
النجــاح فـــي  فــرص و ذاتـــه إدارة علــىقـــدرات الخــریج توى طبیعــة العالقـــة بــین مــسالتعــرف علــى  .١

 .عمل مناسبالحصول على 
  الجوانــب واألبعــاد المهمــة فــي إدارة الــذات التــي تحــسن إمكانیــة الفــوز بفرصــة عمــلالتعــرف علــى .٢

 .مناسبة للخریج
 .التعرف على أثر إدارة الذات في بناء خطة التطور المهني للخریج .٣
ن شــأنها أن تــساهم فـي بنــاء منـاهج و بــرامج تدریبیـة قــادرة علــى التوصـل إلــى نتـائج وتوصــیات مـ .٤

 .تمكین الخریج من مهارات إدارة الذات

  :أهمیة الدراسة. ١.٦
  :تنبع أهمیة الدراسة من الجوانب التالیة

 فـي - علـم الباحـث حـسب– لـم یتطـرق أحـد مـن البـاحثینحیث أن هذا الموضوع أصالة البحث،  .١
  .هقطاع غزة لبحث

ــ .٢ أهمیــة توظیفهــا و ، للخــریج واإلســتراتیجیةتحقیــق األهــداف المرحلیــة فــي  إدارة الــذات ة إبــراز أهمی
  . للخریج مناسبلتحسین فرص الحصول على عمل

 االســــتفادة مــــن نتــــائج وتوصــــیات الدراســــة للمــــشاركة فــــي تطــــویر بــــرامج التعلــــیم العــــالي إمكانیــــة .٣
الحقیقیـة المتوقعـة لـسوق العمـل خلـق توافـق بـین االحتیاجـات تستند علـى والتدریب المهني بحیث 

 وخاصـــة تنمیـــة قـــدرات إدارة - وبنـــاء القـــدرات الحیاتیـــة الـــضروریةوبـــین التخصـــصات والكفایـــات 
  . لطلبتهاالتي توفرها مؤسسات التعلیم والتدریب المختلفة -الذات 

 ب والتـــدریلي ا العـــالتعلـــیمالبـــاحثین والمهتمـــین بالبحـــث العلمـــي فـــي مجـــال إثـــارة االهتمـــام لـــدى  .٤
أهمیـة بنـاء الجوانـب األخـرى للخـریج بجانـب المنـاهج األكادیمیـة، لكـي یكـون للبحث فـي  المهني 

  .قادرا على تحقیق أهدافه
  

  :حدود الدراسة  ١.٧
  . منطقة قطاع غزة فقط من فلسطین علىالدراسةتقتصر  :الحدود الجغرافیة  .١



  
 
 

  
   

٧

 كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةخریجــي األقــسام الفنیــة مــن  علــى الدراســةتقتــصر  :الزمنیــةالحــدود  .٢
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧للسنوات 

تتناول الدراسة بالبحث أثر إدارة الفرد لذاته بأبعادها المتعددة على إتاحة : الحدود الموضوعیة
ناثا دون تمییز ٕ    .فرص التشغیل المناسبة مفترضین توفر مبدأ تكافؤ الفرص للجمیع ذكورا وا

  :هیكلیة البحث ١.٨
  :عدة فصول كما یلي إلى لقد قسمت الدراسة   

 بحیـــث یـــستعرض مـــشكلة وفرضــــیات خطـــة ومنهجیــــة البحـــث ویتطـــرق إلـــى  :الفـــصل األول  .١
  . البحثوهیكلیة الدراسة  وحدودومتغیرات الدراسة وكذلك أهداف وأهمیة

 مفهـــوم الــــذات  فــــي إطـــار نظـــري بحیــــث یتنـــاول إدارة الـــذاتویتطــــرق إلـــى  :لفـــصل الثـــاني ا .٢
دارتهــا ٕ هـــل  و احتیاجــات الــذات، ثــم یوضـــح الفـــرق بــین الــذات ومفهـــوم الــذاتو   الــذاتةماهیــ و وا
كمــا یتطــرق هــذا . أدوات الــتحكم بالــذات ومــا هــي ؟أن یــتحكم بهــا و ه وجــه ذاتــللفــرد أن ییمكــن 

   .، نشأتها وأقسامها وبرامجهاكلیة مجتمع تدریب غزةالفصل إلى 
الـسابقة ذات العالقـة بموضـوع  والدراسـات البحـوث ویتنـاول الـسابقة  الدراسـات: الفـصل الثالـث .٣

  .البحث
 مجتمــع وعینـة الدراســة و منهجیــة الدراسـة، للبحـث العملــي اإلطــاریـستعرض  : الفـصل الرابــع .٤

  .المعالجات اإلحصائیةویتناول  صدق وثبات االستبانةو 
  .النتائج والتوصیات : الفصل الخامس .٥

  
  المفردات و المصطلحات 

  :طلحات الرئیسیة الواردة في الدراسةتستعرض هذه الفقرة بعض المفردات والمص
 وتــدرس التعلــیم العــاليكلیــة المجتمــع هــي كلیــة خاصــة تتبــع مجلــس  :كلیــة مجتمــع .١

 . مهنیة مختلفة لمدة سنتین بعد الثانویة العامةفیها تخصصات
هیئـــة تابعـــة لألمـــم المتحـــدة أنـــشئت : وكالـــة غـــوث وتـــشغیل الالجئـــین الفلـــسطینیین .٢

ین بعد طردهم من دیارهم على یـد المحتلـین الیهـود عـام إلغاثة الالجئین الفلسطینی
١٩٤٨. 

ــــات : المــــشغلین .٣ القطــــاع العــــام الحكــــومي وشــــبه الحكــــومي مثــــل الجامعــــات والهیئ
 .والقطاع الخاص والمؤسسات غیر الحكومیةالمختلفة 



  
 
 

  
   

٨

 التي تلقن للمتعلمین التدریبیةعبارة عن سیاق للمواد العلمیة أو : المناهج التدریبیة
 .منسقة ومرتبة وغیر مبعثرةوالتدریب ترة الدراسة وذلك لجعل عملیة التعلیم خالل ف

 مهـــارات أساســـیة مـــادة دراســـیة أوجمـــع كفایـــة وهـــي القـــدر الكـــافي مـــن : الكفایـــات .٤
 .بمستوى تعلیمي معینمرتبطة 

 .القدرات األساسیة التي یكتسبها الطالب خالل التدریب: المهارات .٥
فایـــات والمعرفــــة وســـمات الشخـــصیة التـــي تمكــــن القـــدرات والك: مهـــارات التـــشغیل .٦

 .الخریح من اختراق سوق العمل
 مــسئولین  وأن یكونـوا علـى تقیــیم والـتحكم فـي وتنظــیم أنفـسهماألفـراد هـي قــدرة : إدارة الـذات  .٧

 . )٢٠٠٤میغان، ( یمارسون إدارة الذات همأمام أنفسهم عن تقدمهم وعن أدائهم و بذلك

، والتغذیـــة المناســـب، والقـــوتللممارســـة العادیـــة، هـــي نتیجـــة :   الـــصحة الجـــسدیة .٨
 .وراحة من أجل النمو البدني واالنتعاش

التوافـــق  بـــل تعنـــي.الـــصحة النفـــسیة ال تعنـــي خلـــو اإلنـــسان مـــن اإلمـــراض: لـــصحة النفـــسیةا .٩
باالْضــافه إلــى  االجتمــاعي و التوافــق الــذاتي والــشعور بالرضــا والــسعادة والحیویــة واالســتقرار

 . المالئم في حدود إمكانیة اإلنسان وطاقاتهاإلنتاج
ن طبــــعا: ســــمات الشخــــصیة .١٠ ّ ســــمات .  أو شخــــصیة الفــــردالســــتجابات الواســــمة التــــي تكــــو

الشخـــــصیة هـــــي نمـــــاذج دائمـــــة ولكـــــن مرنـــــة لـــــإلدراك وهـــــي تـــــرتبط بالعـــــالم الخـــــارجي بأكملـــــه 
 ).٢٠٠٨ابراهیم، (وبالشخص نفسه

تشمل هذه الفئة جمیـع األفـراد الـذین ): حسب مقاییس ومعاییر منظمة العمل الدولیة(البطالة  .١١
سـناد فـي أي نـوع مـن األعمـال، وكـانوا خـالل ینتمون لسن العمل ولم یعملـوا أبـدًا خـالل فتـرة اإل

هذه الفترة مستعدین للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثـل مطالعـة الـصحف، التـسجیل 
الجهـاز المركـزي  ( اء واألقـارب أو غیـر ذلـك مـن الطـرقفي مكاتـب االسـتخدام، سـؤال األصـدق

 ).لإلحصاء الفلسطیني
  ):التعریف الموسع(البطالة  .١٢

ساب عدد العاطلین عن العمل في التعریف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى لقد تم احت
العاملة بسبب الیأس من البحث عن عمل الى العاطلین عن العمل حسب مقاییس ومعاییر 

  ).الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ( منظمة العمل الدولیة
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  الفصل الثاني

  أثر إدارة الذات على فرص التشغيل
مكانیة تنمیتها وتوجیههاالذات البشریة  : األولالمبحث ٕ   وا

  .المقدمة .٢.١.١
  .؟ماهیة الذات. ٢.١.٢
  .الفرق بین الذات ومفهوم الذات. ٢.١.٣
  . احتیاجات الذات.٢.١.٤
  . هل یمكن توجیه الذات والتحكم بها؟.٢.١.٥
  مهارات وكفایات أساسیة إلدارة الذات  .٢.١.٦
  .ي إدارة الذاتعوامل وأدوات تساعد ف. ٢.١.٧

  
  

  . سوق العمل المحلي:ثانيالمبحث ال
  . مفهوم سوق العمل.٢.٢.١

  . واقع سوق العمل في قطاع غزة .٢.٢.٢  
  

  .كلیة مجتمع تدریب غزة :ثالثالمبحث ال
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  المبحث األول
مكانیة تنمیتها وتوجیههاالذات البشریة  ٕ   وا

  :المقدمة. ٢.١.١

هیـة الـذات وهـي المـدخل الـرئیس فـي هـذه المحاولـة مالتعـرف علـى  اإلـىبهدف هذت الفصل 
وقـد تنـاول الكثیـر مـن العلمـاء وخاصـة علمـاء الـنفس . المعرفیة التي یتناولها هـذا الفـصل مـن الدراسـة

یریــد مـا و .  مـا قالـه عـدد مـنهم فـي ذلـك الباحـث فـي هـذا الفــصلستعرضیـالـذات البـشریة فـي بحـوثهم 
. ات نستطیع أن نـستند علیـه فـي بنـاء عناصـر هـذا البحـث الوصول إلیه هو مفهوم واضح للذالباحث

  :لحصول على إجابات للتساؤالت التالیةسعى للكي یحقق الباحث هذا الهدف فإنه 
 ما هي الذات؟. 
 ما هو مفهوم الذات؟. 
 ؟ما الفرق بین الذات ومفهوم الذات. 
 هل ما یدركه الفرد عن ذاته هو انعكاس حقیقي لصفاته الفعلیة؟. 
 ونات الذات؟ما هي مك. 
 ما هي احتیاجات الذات؟. 
 ؟ )إدارة الذات( هل یمكن توجیه الذات والتحكم بها 
 تعریف إدارة الذات. 
 ما هي أدوات التحكم بالذات؟.  

 ؟ذات الماهیة. ٢.١.٢
ة الــذات تعنـــي أشـــیاء مختلفـــة لألفـــراد المختلفـــین ار دإإن  "  Patrick McGowanیقــول 

  . )٢٠٠٨، McGowan(   "األشخاصمختلفة لنفس وأحیانا أشیاء مختلفة في أوقات 
  
ـــة لـــسقراط العـــالم الیونـــاني " اعـــرف نفـــسك بنفـــسك" الـــذي یـــرى أن ) م . ق٤٠٠-٤٧٠( مقول

الـــنفس جـــوهر روحـــي لـــه خصائـــصه الذاتیـــة، وأنـــه إذا أهمـــل غـــشیته طبقـــة مـــن صـــدأ الجهـــل واآلراء 
لجهـل إذا عمـد المـرء إلـى التأمـل غیـر أنـه یمكـن إزاحـة الـصدأ ومحـو غیاهـب ا. الفاسدة فیفقـد طبیعتـه

  . ) ٢٠٠١جادو،  (  "والتفكر في نفسه، وعندئذ تنكشف له الحقیقة

ولعلماء الـنفس آراء ونظریـات كثیـرة ومختلفـة، كلهـا تحـاول أن تفـسر الـنفس البـشریة وسـلوكها 
مكانیــةودراســة ذلــك الــسلوك  ٕ  باحــث الوهــذا الجانــب هــو الــذي یهــم، للفــرد للــسیطرة الواعیــة إخــضاعه وا

 في بحـور علـم الـنفس أو علـم االجتمـاع إال بالقـدر الیـسیر  الباحثخوضیولذلك لن ة دراسهذه الفي 
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 ومـشاعره وسـلوكه مـن خـالل تعرضـه اإلنـسانالذي یسمح بالتعرف على الكیفیة التي تتأثر بها أفكار 
  . هذا البحثضوع  مو –الوصول إلى المعرفة المتعلقة بإدارة الذات یتیح وبما .للمثیرات االجتماعیة

  :أن الذات تتشكل من ثالثة أبنیة نفسیة هي  ) Freud 1856-1939 (یرى فروید
حیــث یمثــل الهــو رغباتنــا وحاجاتنــا ودوافعنــا األساســیة وهــو بهــذا مخــزن " األنــا األعلــى الهــو واألنــا و"

إلزالـة التـوتر للطاقة الجنسیة ویعمل الهو بناء على مبدأ اللذة والذي یبحث عن تحقیق سـریع للحاجـة 
. التـصرف الـالإرادي  رغبـات الهـو عـن طریـق الفعـل أوإتبـاعدون مراعاة للعوامل االجتماعیـة ویمكـن 

وعلــى العكــس مــن ذلــك یعمــل األنــا وفــق مبــدأ الواقــع حیــث یــسعى ألن تتحقــق رغبــات الفــرد بطرقــة 
لهــو وهــو الــذي یقــوم فاألنــا هــو العنــصر التنفیــذي الــذي یكــبح ا. عقالنیــة مقبولــة لــدى العــالم الخــارجي

أمــا األنــا األعلــى .  مــع العــالم الخــارجي مــن أجــل تحقیــق الرغبــات للشخــصیة المتكاملــةباالتــصاالت
فهي تمثل مخزون القیم والمثل والمعاییر األخالقیة واالجتماعیـة ویحـتفظ بهـا الفـرد كمرجعیـات للحكـم 

الجـــزء اآلخـــر فهـــو األنـــا جـــزء مـــن األنـــا األعلـــى أمـــا (علـــى الـــسلوك ومـــن یحكـــم ویؤنـــب هـــو الـــضمیر
، وعلـى أسـاس مـا تقـدم یـرى فرویـد أن ) مثالیة مقبولة ومستحسنةلسلوكیاتالمثالیة وهي تصور ذاتي 

األنا هي المنقذ الرئیس فهي القـوة التـي تـتحكم وتـسیطر علـى الهـو واألنـا األعلـى وتعمـل كوسـیط بـین 
  .)٢٠٠١، ناي( مكونات الذات وبین العالم الخارجي

ٍ ( الـسلوكي األمریكـي سـكنر عـالم الـنفس  ١٩٩٠-١٩٠٤ Skinner, Burrhus Fredric (
أن تـصرفات "  تـستند علـى مبـدأ وركیـزة أساسـیة هـي  نظریتهمؤسس المدرسة السلوكیة في علم النفس

أي أنــه یمكــن " اإلنــسان یمكــن أن تــضبط وتحــدد بــالظروف التــي یمكــن تناولهــا ومعالجتهــا موضــوعیا
التـي یختارهـا هـو بعقلـه بغـض النظـر عـن أیـة عوامـل داخلیـة للفـرد یراهـا لإلنسان أن یحقق األهـداف 
كل ما على المرء عمله هو تهیئة العوامل الموضـوعیة لـدى الفـرد والبیئـة . أصحاب المدرسة التحلیلیة

  .)٢٠٠١، ناي (المطلوبة لتحقیق األهداف المحددة

الواقعیــة (لــه نظریــة  ) ١٩٦٣-١٩٠٢ Karl Rogers(أمــا العــالم األمریكــي كــارل روجــرز 
اإلنــسان هــو كــائن ینــزع " تتنــاول تطــور الــذات اإلنــسانیة وتــستند علــى مــسلمة هــي أن ) أو الطبیعیــة

ویفهم من ذلك أن اإلنسان یولد بـدافع فطـري للنمـو، " للنمو والتطور نحو األفضل لیكتمل تحقیق ذاته
  .)٢٠٠١،  ناي (حیث یسعى دائما لیكون أكثر فعالیة

  :على أنویؤكد روجرز 
كــل فــرد یوجــد فــي عــالم مــن الخبــر المتغیــرة بعــضها یكــون متفقــا ومنــسجما مــع الفــرد فــي حــین " .١

  .بعضها یكون أقل انسجاما مع الفرد وأكثر تهدیدا للفرد وتوافقه
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لكل فرد میل لتحقیـق ذاتـه، والمحافظـة علیهـا ومقاومـة التهدیـدات التـي یتعـرض لهـا، واسـتغالل  .٢
 .حد ممكن في سیل تحقیق أهدافهقدراته الكامنة إلى أقصى 

تمثـل الـذات كینونـة وماهیـة الفـرد، وتنمـو كنتیجـة لتفاعــل الفـرد مـع بیئتـه المحیطـة بـه، ثـم تنمــو  .٣
 .نتیجة للنضج والتعلم، وتصبح المركز الذي یجمع الخبرات التي یمر بها الفرد

لــه، أو یــشوهها، یحـدث ســوء التوافــق النفــسي للفــرد عنــدما ینكــر أو یتجاهــل الخبــرة التــي تحــدث  .٤
  .) ٢٠٠١ناي ،  (ألنها ال تتطابق مع ذاته

العوامــل التــي تــشكل نمــو الفــرد مكتــسبة أكثــر منهــا بیولوجیــة بحیــث ینــشأ " ویــرى روجــرز أن 
تأثیر هذه العوامل من خـالل العالقـات الشخـصیة المتبادلـة بـین الفـرد والبیئـة التـي تـشكل عـالم الخبـرة 

وجــــرز أن أقــــوى عامــــل دافعـــي هــــو میلــــه لتحقیـــق ذاتــــه الــــذي یدفعــــه والواقـــع بالنــــسبة للفــــرد ویؤكـــد ر 
السـتغالل كــل طاقاتــه علــى أفــضل مــستوى ممكــن، وبالتــالي یوجــه الفــرد ســلوكه لیــتمكن مــن الوصــول 

  .)٢٠٠١ناي ، (" إلى الهدف

إذن، یتبــین مــن ذلــك أن الفــرد الــذي یــدرك ماهیــة ذاتــه ویحــدد أهدافــه بإمكانــه اســتغالل كــل 
  .ها لتحقیق أهدافه على طریق تحقیق الذاتطاقاته وتوجیه

مما سبق یتبین أن لكل من العلماء الثالثة تفسیر لبواعث ومحددات السلوك اإلنساني، ففي 
الوقت الذي یرى فیه فروید أن الدافع الغریزي الموروث هو العامل األساس الذي یدفع اإلنسان 

المرء بحاجة دائمة لقوة تحكمها وتقیدها، للعمل على إشباعه في كل وقت وهي دوافع شریرة لذلك ف
 ال یوافق على أن لكل شخص تكوین جیني یوجه سلوكه، بل یعتقد أن آخرنجد لسكنر تفسیر 

أما . اإلنسانيالبیئة بما تحتویه من عناصر موضوعیة هي العامل الرئیس الذي یؤثر في السلوك 
وهي تسعى دائما للتطور والنمو فقد تنمو  لیست خیرة وال شریرة اإلنسانیةروجرز فیرى أن الطبیعة 

بها اتجاهات سلبیة أو اتجاهات ایجابیة تحدث بفعل البیئة الخارجیة التي تعمل وتؤثر في الفرد 
 وقد استند علیه في یناء إقناعا أكثرویرى الباحث أن تفسیر روجرز هو  .أثناء سعیه لتحقیق ذاته

م وهو ضرورة تدخل الفرد لیتحكم في العوامل  على أمر مهإجماعهمفرضیاته كما یظهر بوضوح 
  .الداخلیة والخارجیة التي تؤثر  على الذات

ــــى تركیبــــة مــــن ویــــشیر زیــــدان  ــــا، وأن الكــــائن الحــــي یتمیــــز اإلدراك إل  والقــــیم المتعلقــــة بالــــذات واألن
  :بالخصائص التالیة

  . حاجاته المختلفةإلشباعیستجیب ككل منظم للمجال الظاهري  .١
 .ي للفرد هو صیانة الذات وتطورهاالدافع األساس .٢
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تــؤثر الخبــرات التــي تحــدث للفــرد بطــریقتین فــإن مثــل الخبــرة بطریقــة صــریحة فتــصبح شــعوریة،  .٣
 .وأما إن أنكر على نفسه هذا التمثیل تبقى الخبرة الشعوریة

تمثــل الــذات المحــور الــرئیس للخبــرة فهــي الجــزء مــن المجــال الــذي علــى أساســه یتحــدد الــسلوك  .٤
 .لفردالممیز ل

النـواة الرئیـسیة ) مفهومـه لذاتـه(تمثل فكرة الفرد عـن ذاتـه أو الطریقـة التـي یـدرك بهـا الفـرد ذاتـه  .٥
 .التي تقوم علیه شخصیته

وهــي مــشاعر محورهــا فكــرة الفــرد عــن نفــسه وهــي التــي تــستثار فیــشعر : عاطفــة اعتبــار الــذات .٦
ر بالرضــا عنهــا إن حقــق یرتــضیه لنفــسه ویــشع اإلنــسان باالســتیاء مــن نفــسه إن عمــل عمــال ال

 .)٢٠٠٠زیدان، ( لها ما یتفق مع فكرته عن نفسه 

یبــین زیـــدان أن هنــاك عـــامالن مهمــان یـــشكالن دوافـــع للتحــرك وإلحـــداث التغییــر لـــدى الفـــرد 
مـشاعر محورهـا فكـرة الفــرد (واعتبــار الـذات ) الطریقـة التــي یـدرك بهـا الفـرد ذاتـه (وهمـا مفهـوم الـذات 

یرتــضیه لنفــسه  ثار فیــشعر اإلنــسان باالســتیاء مــن نفــسه إن عمــل عمــال العــن نفــسه وهــي التــي تــست
وهنـا یتبـین اتفـاق زیـدان مـع روجـرز ) ویشعر بالرضا عنها إن حقق لها ما یتفق مع فكرته عن نفـسه 

  .في أن الذات اإلنسانیة تسعى دائما للنمو والتطور نحو األفضل لكي یتحقق للنفس الرضا

 ومفهوم الذات الفرق بین الذات .٢.١.٣
 إدراكــيفكــرة الفــرد عــن نفــسه كفــرد، وهــو تنظــیم "  مــن یعــرف مفهــوم الــذات بأنهــامــن العلمــاء        

هــو مفهـــوم "ومــنهم مــن قــال " ات الفــرد نحــو نفــسه ككــلتجاهــانفعــالي معرفــي مــتعلم موحــد یتــضمن ا
ة وعقلیـة افتراضي شامل یتضمن جمیع األفكار والمشاعر عند الفرد التي تعبر عن خـصائص جـسمی

  .)١٩٩٨أبو زید، ( " وشخصیة وتشمل معتقدات الشخص وقیمه وخبراته وطموحاته

   :إلى أبعاد مثل الصیرفي الذي صنف الذات إلىالذات مفهوم وهناك من قسم 
ـــسیة .١ دراك الفـــرد لـــضبط دوافعـــه :مفهـــوم الـــذات النف ٕ  وهـــي مـــشاعر وأمـــاني وخیـــاالت الفـــرد وا

  .وانفعاالته وممارسته ومفهومه لبدنه
 إدراك الفرد للعالقـات الشخـصیة التـي تربطـه بأصـدقائه واالتجاهـات :مفهوم الذات االجتماعیة .٢

 .األخالقیة التي یحملها ومدى وضوح األهداف التربویة لدیه
خوتـه ونوعیـة المـشاعر :مفهوم الذات األسریة .٣ ٕ  مفهـوم الفـرد نحـو الممارسـات األسـریة لوالدیـه وا

 .التي یحملها الفرد ألسرته
 قـــدرة الفـــرد علـــى التعامـــل والتكیـــف والـــذي یوضـــح مـــدى القـــوة التـــي :م الـــذات التعاملیـــةمفهـــو  .٤

 . یحملها الشخص في التركیب النفسي لدیه



  
 
 

  
   

١٤

 إلـى أن كلمـة الـذات تـستعمل فـي علـم الـنفس فـي  Hall & Lindzeyیـشیر هـول ولنـدزي 
 كعملیـــة تـــرتبط ، مـــن هنـــا فالــذاتEgo والـــذات كموضــوع self الــذات كعملیـــة امعنیــین مختلفـــین همـــ

ــات الوظیفیــــة لتنظــــیم الحیــــاة وتحقیــــق التكیــــف، وتعــــرف بأنهــــا مجموعــــة مــــن  بمجموعــــة مــــن العملیــ
أمــا الــذات كموضـــوع فهــي اتجاهـــات . الــسلوكیات التــي تحكـــم الــسلوك والتوافــق ویطلـــق علیهــا الـــذات

  .)٢٠٠١ناي ، ( الشخص ومشاعره عن نفسه ویطلق علیها مفهوم الذات الموضوعیة

 إلى أن الطفـل فـي بدایـة حیاتـه ال یـدرك ذاتـه منفـصلة عـن المجـال  Rogersجرز ویشیر رو 
وتنمـــو الــذات ومفهـــوم الـــذات وهـــو مـــا .كموضــوع یبـــدأ الطفـــل إدراك ذاتـــه كجــزء مـــن مجالـــه الظـــاهري
ومـن خـالل تفاعـل األطفـال الـصغار  .یقصد به مجمـوع المـدركات واألحكـام الذاتیـة عـن الـذات نفـسها

فاألطفـــال .سبون تـــدریجیا أفكـــارا عـــن أنفـــسهم وعـــالمهم وعالقـــتهم مـــع ذلـــك العـــالممـــع بیئـــتهم فهـــم یكتـــ
یمــرون بتجربــة األشــیاء التــي یحبونهــا أو التــي یكرهونهــا واألشــیاء التــي یــستطیعون أو ال یــستطیعون 
الــتحكم بهــا، تلــك الخبــرات التــي تبــدو معــززة لــذات الفــرد تقــیم وتنــدمج فــي الــصورة الذاتیــة، أمــا تلــك 

  .)٢٠٠١،  ناي(  التي تبدو مهددة للذات وغریبة عنها فیتم التنكر لها ورفضهاالخبرات

الــصورة الذاتیــة قــد تكــون مــن أهــم أســباب النجــاح أو الفــشل " الفقــي أنإبــراهیمویــرى الــدكتور 
  .)٢٠٠٥الفقي، " (وأیضا السعادة أو التعاسة

افتراضــي شــامل لــه یتبــین ممــا ســبق أن مفهــوم الــذات هــو فكــرة الفــرد عــن نفــسه وهــو مفهــوم 
 التفــسیر الــذي یوضــح الفــرق بـــین ولعــل. نفــسیة واجتماعیــة وســلوكیة تــشكل صــورة الفـــرد لنفــسهإبعــاد

  : الذات ومفهوم الذات هو ما ذهب إلیه هول و لیندزي من أن للنفس جانبان
  .)السلوكیة(الذات العملیة : األول

  .تنظیم حیاته وتحقیق التكیفوترتبط بمجموعة العملیات الوظیفیة التي یقوم بها الفرد ل
  .)المفهوم(الذات الموضوعیة : الثاني

  .)صورة ذاته كما یراها(وهي اتجاهات الفرد نحو نفسه ومشاعره تجاهها 
 احتیاجات الذات .٢.١.٤

مـن أهـم مـن تحـدث عـن حاجـات الـذات حیـث حـدد  العـالم األمریكـي Maslowماسلو  یعتبر        
 ویــشتمل علــى خمــسة مــدرجات تبــدأ مــن أهــم الحاجــات Hierarchy of Needsهــرم الحاجــات 

  :من  الهرم یتكونو . اإلنسانیة وتنتهي بتحقیق الذات
الحاجـــة لالحتـــرام . ٤ .حاجـــات الحـــب واالنتمـــاء. ٣ .الحاجـــة لألمـــن. ٢ .الحاجـــات الفـــسیولوجیة. ١

  .تحقیق الذات. ٥ .والتقدیر



  
 
 

  
   

١٥

 وعــــدم تحقیــــق أي مــــن الحاجـــــات .وتــــرتبط الحاجــــات الــــسابقة لــــدى الفــــرد بـــــدوافع لتحقیقهــــا
 التـوازن السـتعادة إشـباعها محاولـة إلـىاألساسیة األولى یؤدي إلى حصول خلل وقلق یدفع الـشخص 

، لـذلك تعـرف هـذه الـدوافع بالـدوافع المبنیـة علـى الحاجـات والتـي اإلشـباع موخفض القلق المـرتبط بعـد
  . الحاجات األساسیةإشباعتظهر كنتیجة للخلل في 

ستوى األعلــى وهــو تحقیــق الــذات فیمثــل أعلــى مــستویات النــضج والنمــو واإلحــساس أمــا المــ   
بـالوجود، ولـذا یــرى ماسـلو أن دوافـع الفــرد فـي هـذا المــستوى تختلـف عـن الــسابقة فهـي ال تـستند علــى 

 الحاجــات األساســیة بــل علــى رغبــة فــي النمــو والوجــود لــذلك تــسمى دوافــع الوجــود إشــباعنقــص فــي 
فهـو مـستمر فـي النمـو بـشكل ال نهـائي وأنـه : مرتبط بالحاجـات بعـدد مـن المیـزاتویتمیز عن الحب ال

  .ذلك یسبب درجة من القلق تكون أقلأغني وأثمن وك

 التـــي األساســـیة هـــو الحاجـــات إلشـــباعه اإلنـــسان مـــا یـــسعى أول أنیتبـــین مـــن هـــرم ماســـلو 
یاته انخفاضــا باتجــاه  وبتــدرج القلــق فــي مــستو إشــباعهاتتــسبب فــي درجــة عالیــة مــن القلــق حتــى بــتم 

لمــاذا؟ آلن ،  مــستویاته ولكنــه بكــون مــستمرا وغیــر منقطــع أدنــىتحقیــق الــذات حیــث یكــون القلــق فــي 
  . مستمر ومتواصل وال یتوقفاألفضل نحو اإلنسانسعى 

  :حدد ماسلو عددا من القیم یسعى إلیها الفرد وتكون بمثابة دوافع للوجود أو لتحقیق الذاتقد و 
 الضرورة -  الكمال – التمیز أو التفرد -  الحیویة – الوحدة والكلیة - الجمال – رالخی –الحقیقة 
 الستمتاعیة -  اإلنجاز بأقل جهد -  الشمولیة – البساطة – الترتیب والتنظیم - العدالة – اإلكمال

  .المعنى والقیمة - الكفایة الذاتیة

  : بأنهمسمات األشخاص الذین یحققون ذواتهم" ماسلو"كما حدد 
 .یدركون الواقع بطریقة واقعیة وبدقة .١
 .یظهرون قبوال ألنفسهم واآلخرین والوضع المحیط بشكل عام .٢
 .یتسمون بالبساطة والتلقائیة والطبیعیة .٣
 .على ذواتهم یهتمون بالمشكالت المحیطة بهم أكثر من تركیزهم .٤
 .لدیهم قدرة على الموازنة بین االنفصال عن اآلخرین والحاجة للخصوصیة .٥
 .یعتمدون على بیئتهم أو ثقافتهم  لالستقاللیة لذلك فهم الیمیلون .٦
 .لدیهم تجدیدا مستمرا في التقدیر .٧
 .یتوحدون ویهتمون باإلنسان عامة ولیس فقط المقربین .٨
 .یبنون صداقة عمیقة مع عدد محدود من األصدقاء .٩

 .ظهرون قبوال للقیم الدیمقراطیةی .١٠



  
 
 

  
   

١٦

 . عالیایظهرون حسا قیمیاً  .١١
 .نیتسمون بأنهم مبدعو  .١٢

  

ما بورده ماسلو هو بعض السمات األساسیة ولكنها لیست كلها التي تساهم في تشكیل 
 یتناولها الباحث بالدراسة أن السویة كجزء رئیس من مكونات الذات التي یجب اإلنسانشخصیة 

  . الفردإلیهالبحث مدى تأثیرها على تحقیق النتائج التي یسعى 

  :هرم ماسلو
  الحاجة إلى تحقیق الذات  

  
  

  الحاجة إلى تقدیر اآلخرین وتقدیر الذات  
  

  

  الحاجة إلى الحب واالنتماء  
  

  

  الحاجات األمنیة  
  ) والقلقالحاجة لألمن واالستقرار والنظام والحمایة والتحرر من الخوف(

  

  الحاجات الفسیولوجیة  
  ....)الحاجة للهواء والماء والطعام والجنس ( 

  

   ٢٠٠١ ناي، :المصدر

الباحث من خالل السمات التي یوردها ماسلو عن الشخص الـذي یحقـق ذاتـه أنـه كما یشعر 
یتحـــدث عـــن حالـــة  التوافـــق النفـــسي واالجتمـــاعي التـــي یـــسعى اإلنـــسان لتحقیقهـــا لكـــي یحـــصل علـــى 

ویعتقــد الباحــث أن الفــرد هــو أحــد عناصــر البیئــة التــي یعــیش فــي إطارهــا، ولكــي . التــوازن المطلــوب
 العمــل فــإطالق.  مــن تــوفر االنــسجام بــین عناصــرها وهــو مــا یعنــي التوافــقتكــون البیئــة صــحیة البــد

مــن فحــص فــال بــد إذن . لتنفیــذ أیــة خطــة یحتــاج بنیــة بیئیــة تحتیــة متینــة بــالتوافق بــین كــل عناصــرها
  . الذات من حیث التوافق أو عدم التوافق النفسي واالجتماعيحالة

  معنى التوافق النفسي واالجتماعي: أوال
  .االنسجام والتكامل: لغة هو التوافق 

قــدرة الــشخص علــى أن یتبنــى لنفــسه فلــسفة عامــة فــي الحیــاة : وفــي مجــال علــم الــنفس هــو 
تـــسمح لـــه بـــأن یتـــصرف بكفـــاءة ونجـــاح یتناســـبان مـــع إمكانیاتـــه، وأن یوظـــف تفكیـــره لتحقیـــق التوافـــق 

  .)٢٠١٠، ویكیبیدیا( االجتماعیة، والسلوكیة، والنفسیة : بجوانبه الثالثة السابقة



  
 
 

  
   

١٧

  . وقد وجد الباحث أن هذا التعریف هو شامل ویجمع من األبعاد ما یوضح به معنى التوافق
  :وهناك اتجاهات مختلفة للباحثین عند تعریف التوافق

الفرد المتوافق هـو الفـرد الـذي یخلـو مـن الـصراعات الداخلیـة الـشعوریة والالشـعوریة، ویتحلـى 
 الجدیـدة باسـتجابات مالئمـة، وأنـه مـشبع لحاجاتـه األولیـة وأنـه بقدر من المرونـة، ویـستجیب للمـؤثرات

متوافــق مــع مطالــب النمــو عبــر مراحــل العمــر المختلفــة وهــذا یــنعكس بطیعــة الحــال علــى بیئتــه التــي 
ویمیل إلى هذا التعریـف التحلیلیـون الـذین یـرون أن الـشخص المتوافـق هـو صـاحب األنـا . یعیش فیها

ن الهــــو واألنـــا األعلــــى ویــــستطیع أن یـــوازن بــــین متطلبــــات الهــــو الفعـــال الــــذي یــــسیطر علـــى كــــل مــــ
وتحـذیرات األنـا األعلــى وبالتـالي یــستطیع هـذا الفــرد القیـام بعملیاتــه العقلیـة النفــسیة واالجتماعیـة علــى 

  .)١٩٩٧دسوقي، (أكمل وجه 

وج عملیة التوافق تكمـن فـي مـسایرة المجتمـع بمـا فیـه مـن معـاییر وأعـراف وتقالیـد وعـدم الخـر    
ومــن أنــصار هــذا االتجــاه الــسلوكیون الــذین یــرون بــأن العملیــات التوافقیــة . علیهـا أو االصــطدام معهــا

أقـــل اهتمامـــا بالتلمیحـــات االجتماعیـــة فـــإن  متعلمـــة وأن األفـــراد متـــى ابتعـــدوا عـــن المجتمـــع وأصـــبحوا
 .)١٩٩٣عبد اللطیف، (سلوكیاتهم تأخذ شكال شاذا غیر متوافق 

بــین الفــرد ونفــسه مــن جهــة وبینــه وبــین بیئتــه مــن جهــة  )تــوازن( ائمــةالتوافــق هــو عملیــة مو 
أخرى، وأن الفرد المتوافق هو الـذي یحقـق حاجاتـه ومتطلباتـه المادیـة والنفـسیة ضـمن اإلطـار الثقـافي 
الـذي یعـیش فیـه، وهـو علـى قـدر مـن المرونــة وعلـى التـشكل ضـمن البیئـة التـي یعـیش فیهـا والمــسایرة 

وهناك من یرى أن هنـاك أمـور تـالزم التوافـق الجیـد مثـل الـسعادة كمـا یعتقـد .یهللمجتمع الذي یعیش ف
شــباع الحاجــات األولیــة "حیــث یعــرف التوافــق بأنــه  زهــران ٕ تحقیــق الــسعادة مــع الــنفس والرضــا عنهــا وا

والثانویـة والمكتــسبة، ویتمتــع بـسلم داخلــي حیــث یقـل الــصراع، ویتــضمن أیـضا التوافــق لمطالــب النمــو 
 .)١٩٨٠زهران، ( "المتتابعةفي مراحله 

  أبعاد التوافق 
عنـــد الحـــدیث عـــن التوافـــق یتبـــادر للـــذهن التوافـــق بمعنـــاه العـــام والـــشامل الـــذي یحتـــوي جمیـــع 
مجاالت حیاة الفرد الشخصیة واالجتماعیة والمهنیة وفي هذا المجال یـشیر زهـران  إلـى نقـاط أساسـیة 

  :وهي أن للتوافق أبعاد تشمل
شــباع ):نفــسي والجــسديال(التوافــق الشخــصي  .١ ٕ  ویتــضمن الــسعادة مــع الــنفس والرضــا عنهــا وا

الــــدوافع والحاجــــات الداخلیــــة األولیــــة والثانویــــة، ویعبــــر عــــن ســــلم داخلــــي حیــــث یقــــل الــــصراع 
  .الداخلي و یتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة



  
 
 

  
   

١٨

أخالقیـــات المجتمـــع ومـــسایرة  بوااللتـــزام ویتـــضمن الـــسعادة مـــع اآلخـــرین :التوافـــق االجتمـــاعي .٢
واالمتثـــال لقواعـــد الـــضبط االجتمـــاعي وتقبـــل التغیـــر االجتمـــاعي الـــسلیم  المعـــاییر االجتماعیـــة

 .والعمل لخیر الجماعة والسعادة الزوجیة مما یؤدي إلى تحقیق الصحة االجتماعیة
الـدخول فیهــا  ویـضم االختیــار المناسـب للمهنــة واالسـتعداد علمــا وتـدریبا لهــا و :التوافـق المهنــي .٣

 فــي العمــل وتحقیــق اإلنجــاز واإلنتــاج والــشعور بالرضــا والنجــاح، ویعبــر عنــه العامــل المناســب
  .)١٩٩٧زهران، (المناسب 

 التوافــق النفــسي هــو اللیاقــة الــضروریة للمــرء لكــي یــتمكن مــن الفــوز فــي أنیتبــین ممــا ســبق 
 أن والــسلوكیة واالجتماعیــة التــي یجــب  النفــسیةأبعادهــامنافــسات الحیــاة المتعــددة وان هــذه اللیاقــة لهــا 

ویؤكــد زهــران  .یراقبهــا المــرء علــى الــدوام وان یطورهــا وینمیهــا ویــصونها لكــي یــتمكن مــن تحقیــق ذاتــه
  . التوافق المهني كعنصر من عناصر التوافق العامأهمیةعلى 

  وائیةحالة الس
كـل أبعادهـا ویمكـن ذلـك مـن خـالل  بتحقیـق حالـة التوافـق باإلنسانحالة السوائیة للذات یبلغها        

ــــسوي فــــي جمیــــع مراحلــــه وبكافــــة مظــــاهره جــــسمیا وعقلیــــا وانفعالیــــا  تــــوفر مطالــــب النمــــو النفــــسي ال
ومطالـــب النمـــو التـــي یتطلبهـــا النمـــو النفـــسي للفـــرد والتـــي یجـــب أن یتعلمهـــا حتـــى یـــصبح . واجتماعیـــا

  :)١٩٩٧زهران (احل المتتابعة سعیدا وناجحا في حیاته ، وفیما یلي أهم مطالب النمو خالل المر 
 حــــد ممكـــن ، وتحقیــــق الـــصحة الجــــسمیة وتكــــوین أقـــصى إلــــىاســـتغالل اإلمكانــــات الجـــسمیة  .١

وحـــسن  عــادات ســـلیمة فــي الغـــذاء والنــوم وتعلـــم المهـــارات الجــسمیة الـــضروریة للنمــو الـــسلیم ،
  .المظهر الجسمي العام 

أقــصى الحــدود الممكنــة ، وتحـــصیل  إلــى المادیـــة اإلمكانــاتالنمــو العقلــي المعرفــي واســتغالل  .٢
أكبــر قــدر ممكــن مــن المعرفــة  والثقافــة العامــة وعــادات التفكیــر الواضــح، ونمــو اللغــة وســالمة 

 .التعبیر عن النفس ، وتنمیة االبتكار 
 أقصى حد مستطاع ، وتقبل الواقع وتكوین قـیم سـلیمة ، والتقـدم إلىالنمو االجتماعي المتوافق  .٣

 نـــضجا ، االتـــصال والتفاعـــل الـــسلیم فـــي حـــدود البیئـــة وتنمیـــة كثـــراألالمـــستمر نحـــو الـــسلوك 
فـــق االجتمــــاعي ، و تحقیـــق النمــــو األخالقـــي والــــدیني اماعیــــة التـــي تحقــــق التو تالمهـــارات االج

  .القویم
  . أقصى درجة ممكنة ، وتحقیق الصحة النفسیة بكافة الوسائل إلىالنمو االنفعالي  .٤
وتحقیــق الــدافع للتحــصیل والنبــوغ ،  االجتمــاع إلــى و المیــل الوالدیــة  الــدوافع الجنــسیة وإشــباع .٥

 واالنتمـــاء و المكانـــة والتقـــدیر والمحبـــة األمـــن إلـــى الحاجـــات مثـــل الحاجـــة إشـــباعوالتفـــوق ، و 
  . النفس والضبط و التوجیه والحریةوالتوافق والمعرفة وتنمیة القدرات والنجاح والدفاع عن
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  عوامل تؤدي إلى سوء التوافق
 إعاقتهـــا إلـــىمـــل تـــؤدي ابــالرغم مـــن ضـــرورة تحقیـــق مطالـــب النمـــو فـــان هنــاك العدیـــد مـــن عو و       

حـداث ٕ حــل یــر متوافـق عنـدما یعجــز عـن التوافـق و فقــه ویـسلك سـلوكا غا سـوء التوافــق فـالفرد یـسوء تو وا
 أنـه عنـدما ال یـستطیع أن یحـتفظ بتوازنـه النفــسي إذمـشكالته بطـرق واقعیـة أو بحیـل دفاعیـة معتدلــة ،

كفـي لتفـسیر تإال أن األزمـات النفـسیة وحـدها ال . ه یتخذ أسـالیب سـلوكیة شـاذة لحـل أزمتـه النفـسیةفان
كـل والـى ماضـیه ووراثتـه وتربیتـه ك شخـصیة الفـرد إلـىعدم القدرة على التوافق ، بل ال بد مـن النظـر 

ـــه مـــن  أن ممـــا یعنـــي .  معرفـــة اتجاهاتـــه وعاداتـــهإلـــى باإلضـــافةحباطـــات وصـــدمات إومـــا بتعـــرض ل
 ).١٩٩٧،زهران (عوامل سوء التوافق متعددة 

 :ویوجز جالل عوامل سوء التوافق
 كانـت الوراثـة سـلیمة وكـذلك التربیـة فـإذاللوارثة أثرها في سلوك الفرد : عوامل وراثیة و جسمیة  .١

  .فإننا نتوقع أن یكون الفرد حسن التوافق 
 ال بـد إشـباعها أن إالیكـون متوافقـا  لإشـباعهاللفرد حاجات ال بد من : عوامل بیئیة واجتماعیة  .٢

 الظــروف االجتماعیـة و األســریة الــسیئة كالتفكــك أنوال شـك فــي .  یكـون بــصورة اجتماعیــة أن
 .األسري و الظروف االقتصادیة السیئة والتغیرات السریعة تمثل عوامل لسوء التوافق

 ال یعنـي عـدم تأثرهـا  خاصیة نفـسیة ، فـان ذلـك ،أو التوافق سمة أنبالرغم من : عوامل نفسیة .٣
 تــساعد علــى التوافــق أن هنــاك عوامــل نفــسیة كثیــرة یمكــن إن إذبــالمتغیرات النفــسیة األخــرى ، 

فاالضــطرابات النفــسیة عوامــل ومظــاهر لــسوء التوافــق .  تزیــد مــن حــدة ســوء التوافــقأوالحــسن 
 : ومنها على سبیل المثال ال الحصر، إحداثهكما تعتبر عوامل مساعدة على 

عـــاالت الـــشدیدة والغیـــر مناســـبة للموقـــف حیـــث یكـــون لهـــذه االنفعـــاالت الغیـــر متوازنـــة االنف  -أ 
  .أثرها من الناحیة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة 

 تكــون أنعــدم فهــم المــرء لذاتــه أو التقــدیر الــسالب للــذات وضــعف مــشاعر الكفایــة یمكــن   - ب 
یعنـي  مناسـبة ممـا أهـداف تعـوق قـدرة الفـرد علـى تحدیـد أنسببا لسوء التوافق ، كما یمكـن 
، وهــذا مــا یمكــن أن یـضاعف مــن ســوء التوافــق النفــسي و الفـشل فــي تحقیــق هــذه األهـداف

 .االجتماعي والتعرض لمزید من االضطرابات 
یلعـــب الفـــرد أدوارا متعـــددة تبعـــا لمـــا یتوقعـــه المجتمـــع وقـــد یلعـــب دوریـــن : صـــراع األدوار   -ج 

 لــم یــستطیع التنــسیق بــین هــذه إذاوافــق  ســوء التإلــى واحــد ممــا یــؤدي أنمتــصارعین  فــي 
 . ویحقق االنسجام بینها األدوار

، جــــالل( االضـــطرابات النفـــسیة بكافــــة أنواعهـــا حیــــث ســـوء التوافــــق مظهـــرا مــــن مظاهرهـــا  - د 
١٩٨٥(.  
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   هل یمكن توجیه الذات والتحكم بها؟.٢.١.٥
یة، یحقــق إن مقــدار الــضبط والتوجیــه الــذي تملكــه یحــدد  مقــدار الــصحة النفــس: یقــول تریــسي

یعني هذا أن المطلوب أن نشعر أن المقود بیدنا، ولیس لـدى قـوة مـن .  شعورنا بعدم اضطراب نفسنا
غیــر أن أكثــر النــاس یــشعرون بعكــس ذلــك، یــشعرون أن الــصدفة .  إننــا نحــن نوجــه حیاتنــا.  خارجنــا

  ).٢٠٠٧تریسي، . (تتحكم في حیاتهم)  أي الحظ(
 یحــــدث یـــصبح ســــببًا لالتجــــاه نحــــو نإن مــــا نتوقــــع أ"ویـــضیف تریــــسي أن قــــانون التوقــــع هـــو 

إذا أردت " وأیــضًا  ."أي إذا توقعــت مــثًال أكــون ناجحــًا توقعــًا قویــًا فــإن هــا یــصنع النجــاح.  ماتوقعنــاه
  ."أن أرفـــع مقـــدار مـــا أتوقعـــه مـــن نفـــسي فعلـــي أن أغیـــر مفهـــومي عـــن ذاتـــي أي فكرتـــي عـــن نفـــسي

    
ت بـك أفكـارك  حیـث أتـاآلن أنـت "سفة الهندیـة تقـوللفلـ الفقي حكمـة مـن اإبراهیمیروي الدكتور 

 "ذور كـــل ســـلوكیاتنا وأیـــضا نتائجنـــاالفكـــر هـــو جـــ "ویقـــول " وســـتكون غـــدا إلـــى حیـــث تأخـــذك أفكـــارك
) ٢٠٠٥ ،الفقـي( "لـیس الواقـع سـوى إدراك، فلـو أردت تغییـر واقـع حیاتـك أبـدأ بتغییـر إدراكـك" وأیضا 

.  

أســاس كــل تغییــر فلتحقیــق وعلــى الفــرد أن یبــدأ بــالتفكیر أي أن التحــول ممكــن والتغییــر قابــل ل
 یعنـي االنتقـال مـن الحالـة القائمـة لألشـیاء إلـى حالـة وهو،  من سنن الكون األزلیةالتغییرو  .هو الفكرة

 قــد تكــون النجــاح فــي الدراســة أو فــي العمــل أو فــي الحیــاة الزوجیــة أو غیــر ذلــك مــن جدیــدة مرغوبــة
  .النجاحات

  الحاجــات ومــن ثــم  الحالــة الراهنــة لكــي نحــددتقــویملطریقــة العلمیــة یــستوجب وتحقیــق ذلــك با   
 تبــدأ مــن  یتطلــب إدارةاألهــداف وجهــة ومقــدار التغییــر المرغــوب، بنــاء علــى ذلــك فــإن تغییــر الــذات

، اســكوت(  ســینتیا اســكوتكمــا توضــح ذلــك  الحالیــة ومــستوى اســتعدادها وتهیؤهــامعرفــة حالــة الــذات
  : فتقول)٢٠٠٤
، ولكنـه لـیس صــعبًا علـى مـن أدرك كیفیــة التعامـل مــع إن ط" ریـق التغییـر نــادرًا مـا یكـون ســهًال

ثم تتحدث السیدة اسكوت عـن مراحـل عملیـة التغییـر التـي یجـب " التغییر بدایًة بإدراك الحاجة للتغییر
  :تمر عملیة التغییر بمراحل هي ":أن یدركها الفرد أثناء إدارته لذاته فتقول

                       نواجــه عملیــة التغییــر بدایــة بــالرفض وذلــك لنحمــي أنفــسنا مــن الوقــوع فــي دائــرة : مرحلــة الــرفض .١
  .االرتباك

 دأ بخطـوات عملیـة مثـل الـشكوى ولـومتبدو هذه المرحلة بالصراع والمقاومة وتبـ: مرحلة المقاومة  .٢
  .اآلخرین مع االستعداد الداخلي لالنتقال للمرحلة التالیة
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بعــد االنتهـــاء مــن مرحلـــة المقاومــة والـــصراع یــتم التحـــول إلــى مرحلـــة أكثـــر : كـــشافمرحلــة االست .٣
  .إیجابیة وهي استكشاف المرحلة المستقبلیة وتحسس الطریقة الصحیحة

بعد اكتشاف األسالیب الجدیـدة المالئمـة للتعامـل مـع التغییـر تـأتي مرحلـة االلتـزام : مرحلة االلتزام .٤
 وتــضیف اســكوت مدللــة علــى ."درة علــى التكیــف مــع التغییــربالعمــل الجدیــد وهــذا یــؤدي إلــى القــ
عند حدوث عملیة التغییر فـإن أهـم جانـب یحتـاج إلـى تغییـر " دور إدارة الذات في نجاح التغییر 

هـــو تغییـــر نفـــسك لكـــي تـــسیطر علـــى أفعالـــك ومـــشاعرك وأفكـــارك، فـــإن الـــسیطرة علـــى الـــنفس ال 
 ."حدود لها

یكون لدیك مهارات إتقان التعامل مع التغییر، ولكن األهم أن لیس من المهم أن " كما تقول اسكوت
  ".یكون لدیك الرغبة في إحداث التغییر واالستفادة من مستجدات التغییر في الحیاة

  : منهاستفادة من المستجدات والمتغیراتاللأسالیب  وتتحدث عن 
نسانیة جدیدة- ١ ٕ   .دراسة وتطویر مهارات فنیة وا
  األمور أو من یتعلمونالسعي نحو من یعملون - ٢
  .)٢٠٠٤، اسكوت( .فسك وراء أسالیب التنفیذ نفسهاادفع بن- ٣
  

  .                    ذاتــــإدارة ال

 حول فن إدارة الذات أن إدارة الذات هي مدرسة فكریة حدیثة  (Calitz,2009)كتبت كالیتز
ا تحمل المسؤولیة  المستقبل المهني للفرد بأنهإدارةوعرفت . نمت خالل السنوات الثالث األخیرة

 إدارةوأوضحت كالتز مجموعة نقاط حول كیفیة . لإلدارة اإلستراتیجیة للحاضر والمستقبل المهني للفرد
  :الذات
 .اعرف نفسك .١
 .أهدافكحدد  .٢
 .حدد نقاط ضعفك ونقاط قوتك .٣
  )٢٠٠٩،  كالیتز (. الالزمةاإلجراءاتاتخذ  .٤

 ذاته كفیلة بأن تبلغه أمانیه وأن من طاقات كامنة داخلالفرد  ما یملكه یقول فیسكوت بأن
 .تحقق له السعادة فیما لو أستطاع أن یوظف تلك الطاقات بشكل أمثل تتحقق من خالله أهدافه

 على  من توجیهاتومما یورده الكاتب.  للوصول لتحقیق األهدافیهدف الذي علم اإلدارة وههذا و 
   :ما یليشكل حوار مع الذات ك

  . تكمن فقط في داخلي جعلتني أقبل ذاتي كما هيمعرفتي بأن أفضل إمكانیاتي .١



  
 
 

  
   

٢٢

 .نقذ نفسك افعل ما تراه في صالحك وعبر عن ذاتك .٢
ي إنني ملك نفسي حتى أستطیع أن أعط.إنني ملك نفسي حتى أستطیع أن أكون سعیدًا  .٣

  .اآلخرین دون قیود
ائي إنني أسمع نفسي من خالل أصدق.إنني أستمع لهم جیدًا .إنني أراعي مشاعر أصدقائي  .٤

  .إنني أمنح أصدقائي الفرصة كي یسمعوني كذلك
 .أوجد شیئًا في حیاتك تدین له بالعرفان .٥
  .إن ذاتي هي كل ما أحتاجه.إنني هنا .إنني أفتح یدي وأحرر العالم  .٦
  .إنني مستعد اآلن، إنني أستطیع، سوف أنطلق.إنني جاهز  .٧
  .لیس لدي ما أخفیه .إنني أتصرف وفقًا لنوایاي .إنني معنى بإحداث بعض االختالف  .٨
  .تحمل تبعات اختیاراتك .٩

  .اجعل حیاتك أفضل .١٠
إنني .إنني مسئول عما كنت علیه في الماضي .إنني مسئول عن كل شي في حیاتي  .١١

 .مسئول عما سأصبح علیه في المستقبل 
  .إنني أبدأ حیاة جدیدة مع إطاللة كل یوم جدید .١٢
نني ال أخشى اكتشاف قیمتي ، إنني أبحث عن عمل في الحیاة ، وعن كیاني، عن هدفي إ .١٣

 . ألنني أحب ذاتي بالفعل
  .إنني مؤمن بذاتي ،إنني مؤمن بما وهبه اهللا لي .١٤
إنني أستمتع باالختالف .إنني أدع مجالً لالختالف .إنني ادع اآلخرین كي یكونوا ذواتهم  .١٥

كمن في إن انتصاري الحقیقي ی.بیني وبین اآلخرین وال یدفعني ذلك إلى إثارة النزاعات معهم 
  .أن أكون نفسي

،إنني مؤمن بموهبتي  .١٦ وعندما تنتابني .إنني في الحیاة كي أعطي .إنني أعلم أن لدي هدفًا
 .الظنون ، أمنح أكثر

إنني أنظر في اتجاه بعید عن .ال أبالي بما یحدث على جانبي الطریق . إنني أتقدم لألمام .١٧
إنني مؤمن  لتطلع للمستقبل،ألنني نسیت أن أؤمن بها ،ألنني مستمر في ا.أهدافي فقط 

إن أحالمي تراودني حیثما .إنني أجد ذاتي .إنني أبحث عن ذاتي في كل شيء أقوم به .بذاتي
  .إنني أصبح ذاتي .أذهب 

إن لدي القوة لتحسین صورة األشیاء ،إنني دائمًا أمتلك .إنني أتحمل مسئولیة حیاتي  .١٨
  .االختیار

إنني أعترف .تعلم من كل األشیاء ومن كل الناس إنني أ.إنني ال أتوقع أن أكون مثالیًا  .١٩
نني أصححها دون خجل  ٕ   .بأخطائي بصراحة وحریة وا
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  .إنني أخلق الطریق بینما أنا ماضٍ فیه .هذه هي حیاتي .هذه هي رحلتي  .٢٠
إنني دائمًا على .إنني دائمًا على استعداد للتعلم .إنني دائمًا على استعداد للمخاطرة  .٢١

 . ، وبذلك أنحي القلب جانبًا وأحیا فقط استعداد الختبار قوتي
  " .ال"إذا لم ترغب في عمل شيء ما ، قل  .٢٢
 .إن صوتي هو فقط الذي یمكن أن یدل على حقیقتي  .٢٣
  .إنني أعمد إلى التطور.لى هذا المكان،إنني أرحب بكل نقدإنني أتقبل أي شيء أدى بي إ .٢٤
 .تنمو هو أن تبقى صغیرًا لألبدإن توقعك أن .، بل ازدد تطورًا إلى األفضل ال تزدد عمراً  .٢٥
  .إنني أهزم الخوف بإیماني بذاتي .إن خوفي یساعدني في التركیز على قوتي  .٢٦

  )٢٠٠٣ فیسكوت،( .ي بدایة اكتشاف شيء رائع عن ذاتيإنني دائمًا ف
  

 أن تحدید اإلنسان ألهداف هي بغرض تحقیق األفـضل و تغییـر مـا هـو قـائم مما سبق یتبین
 علـى مــشاعرك –" اســكوت"كمــا تقـول )  إدارة( تحتـاج سـیطرة ملیــة التغییـر تلــكإلـى مـا هــو أفـضل وع

   .فما هي إدارة الذات؟.. وأفكارك وأفعالك أي تحتاج إلى إدارة ذاتك
     

إدارة الــذات هــي " " یقــولمــن جامعــة میــامي   (Gerharet, 2004)    میغــان جیرهــارد
ت ووضـع األهـداف والـسیطرة علـى الوقـت وتتـضمن تحدیـد المـشكال جهود الفرد للـتحكم فـي أفعالـه

ویقــول میغـان أنــه . وعوامـل البیئـة واســتخدام الثـواب والعقـاب لــضبط التقـدم نحــو تحقیـق األهـداف
 أمــام مــسئولینأنفــسهم یــصبحون وتنظــیم  فــي بواســطة تــدریب الفــرد علــى مهــارات تقیــیم والــتحكم

  ."تأنفسهم عن تقدمهم وعن أدائهم وهم بذلك یمارسون إدارة الذا

   :الذات خطوات إدارة

  :الذات  لخطوات إدارةاترتیبیورد میغان 
  الذاتتقییم .١
  . تحدید األهدافوتحدید االحتیاجات .٢
  .التحكم الذاتي الفعال في عناصر الوقت والبیئة والمشكالت .٣
عادة  قیاس مستوى النجاح في تنفیذ الخططتقییم الذات، من خالل .٤ ٕ  . ضبط العناصر المؤثرةوا

  :األهدافخطوات تحقیق 

  :تحقیق األهداف كما یلي  في مجال إدارة الذات خطوات)٢٠٠٧تریسي،  (ویحدد تریسي
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 الرغبة )١
 االعتقاد والثقة )٢
 اكتب أهدافك )٣
 حدد منفعتك إذا حققت هدفك )٤
 حدد أین تقف وأین ستصل )٥
 حدد زمنًا نهائیًا لتحقیق الهدف )٦
 حدد العقبات التي علیك تخطیها )٧
  الهدفحدد المعرفة الالزمة للوصول إلى )٨
 حدد الناس الذین تحتاج تعاونهم للوصول إلى الهدف )٩

 عمل الخطة  )١٠
 تصور أن هدفك قد تحقق )١١
 دعم هدفك بالتصمیم )١٢

یتبین مما سبق أن تحقیق األهداف یحتاج إلى إدارة فعالة تعمـل علـى صـون الـذات بأبعادهـا 
ى ذلــك علمــاء المختلفــة وعلــى تنمیتهــا وتطویرهــا نحــو أفــضل مــا یمكــن وهــو أمــر ممكــن كمــا أكــد علــ

ولكــون إدارة الــذات تختلــف فــي جودتهــا مــن شــخص آلخــر فهــي . الــنفس المختلفــون وخاصــة روجــرز
وهـذا مـا سـیحاول أن یرصـده الباحـث لـدى الخـریجین .بالضرورة تختلف في نتائجها من شخص آلخـر

للــذات الجــدد وهــم فــي بدایــة الطریــق نحــو بنــاء مــستقبلهم فهــم أحــوج مــا یكــون إلــى إدارة وقیــادة جیــدة 
  .یصونون بها قدراتهم وطاقاتهم ویوجهونها بنجاح نحو بلوغ أهدافهم وخاصة الفوز بفرصة عمل

     :مهارات وكفایات أساسیة إلدارة الذات  ٢.١.٦

 تورد منظمة الیونیسیف ما یلي حول المهارات الحیاتیة 

النفـــسیة أمـــا القائمـــة أدنـــاه فتـــشتمل علـــى المهـــارات . ال توجـــد قائمـــة محـــددة لمهـــارات الحیـــاة
وسـوف یتبـاین اختیــار . االجتماعیـة ومهـارات العالقـات بــین األشـخاص التـي تعتبــر مهمـة بـشكل عــام

علـى سـبیل المثـال، فـإن مهـارة (المهارات المختلفة، والتركیز علیها، وفقًا للموضوع وللظروف المحلیة 
ـــــروس نقـــــص المناعـــــة ـــــة مـــــن فی ز بقـــــوة فـــــي موضـــــوع الوقای ُ ـــــر ُحتمـــــل أن تب ـــــنع القـــــرار ی ـــــشریة صُ  الب

مكـــن أن تكـــون أكثـــر بـــروزًا فـــي برنـــامج لثقافـــة /المكتـــسب ُ إیـــدز، فـــي حـــین أن مهـــارة إدارة النزاعـــات ی
ومع أن القائمة توحي بأن هذه الفئات متمیِّـزة بعـضها عـن اآلخـر، فـإن العدیـد مـن المهـارات ). السالم

ُستخدم في آنٍ واحدٍ معًا أثناء التطبیق العملي ن مهـارة صـنع القـرار غالبـًا مـا علـى سـبیل المثـال، فـإ. ی
مـا هـو الـشيء المهـم بالنـسبة ("ومهارة توضـیح القـیم ") ما هي خیاراتي؟("تتضمن مهارة التفكیر الناقد 
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خرجـات الــسلوكیة القویــة، "). لـي؟ ُ نــتج الم ُ وفــي نهایـة المطــاف، فــإن التفاعـل بــین المهــارات هـو الــذي ی
ـــنهج مـــدعومًا باســـتر  اتیجیات ُأخـــرى مثـــل وســـائل اإلعـــالم، والـــسیاسات وال ســـیما عنـــدما یكـــون هـــذا ال

  . والخدمات الصحیة

  مهارات التواصل والعالقات بین األشخاص

 غیر اللفظي /التواصل اللفظي  

 الجید  اإلصغاء   

  بداء المالحظات والتعلیقات ٕ ، وتلقـي )مـن دون توجیـه اللـوم(التعبیر عن المشاعر، وا
  المالحظات والتعلیقات

  فضالر /مهارات التفاوض

  دارة النزاع ٕ   مهارات التفاوض وا

  مهارات توكید الذات  

 مهارات الرفض  

  )تفهُّم الغیر والتعاطف معه(التقمُّص العاطفي  

 المقدرة على االستماع الحتیاجات اآلخر وظروفه وتفهمها والتعبیر عن هذا التفهم  

  التعاون وعمل الفریق

 مختلفة التعبیر عن االحترام إلسهامات اآلخرین وأسالیبهم ال  

  سهامه في المجموعة ٕ   تقییم الشخص لقدراته وا

  مهارات الدعوة لكسب التأیید

  قناعهم ٕ   مهارات التأثیر على اآلخرین وا

 مهارات التشبیك والحفز  

  مهارات صنع القرار والتفكیر الناقد
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  مهارات صنع القرار وحل المشكالت

  مهارات جمع المعلومات  

 الحالیة على الذات وعلى اآلخرین تقییم النتائج المستقبلیة لإلجراءات   

  تحدید الحلول البدیلة للمشكالت  

  مهـــارات التحلیـــل المتعلقـــة بتـــأثیر القـــیم والتوجهـــات الذاتیـــة وتوجهـــات اآلخـــرین عنـــد
  وجود الحافز أو المؤثر

  مهارات التفكیر الناقد

  تحلیل تأثیر األقران ووسائل اإلعالم  

 عتقدات االجتماعیة والعوامل التي تؤثر فیها تحلیل التوجهات، والقیم، واألعراف والم  

 تحدید المعلومات ذات الصلة ومصادر المعلومات  

دارة الذات ٕ   مهارات التعامل وا

 مهارات لزیادة المركز الباطني للسیطرة  

  بناء الثقة /مهارات تقدیر الذات-

هـات، مهارات الوعي الذاتي بما في ذلك معرفـة الحقـوق، والتـأثیرات، والقـیم، والتوجُّ -
  ومواطن القوة ومواطن الضعف 

  مهارات تحدید األهداف -

  التقییم التقدیري للذات ومراقبة الذات/ مهارات تقییم الذات -

 مهارات إدارة المشاعر  

   امتصاص الغضب  إدارة-

  التعامل مع الحزن والقلق -
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  مهارات التعامل مع الخسارة، واإلساءة، والصدمات المؤلمة-

 عامل مع الضغوط  الت مهارات إدارة  

  إدارة الوقت -

  التفكیر اإلیجابي -

  تقنیات االسترخاء -

أن یتعمق الباحـث فـي تفاصـیل كـل مهـارة مـن مهـارات الحیـاة ولكـن یـورد هذا البحث أهداف ولیس من 
  : على سبیل الذكرساسیة إلدارة الذاتاألكفایات المهارات و القلیال من التفصیل حول ثالثة من 

 تـــــــ الوقإدارة :  

  :وهيدارة الوقت  مقترحة إلخطواتخمس 
 )٢٠٠٧موقع البرونزیة،( لمتابعةا-٥ التنفیذ -٤ تنظیم الوقت -٣ تخطیط الوقت -٢تحلیل الوقت - ١
 : تحلیل الوقت - ١

ضع سبع أوراق على عدد أیام األسبوع لكل یوم  من خالل توزیع الوقت على المهام بجدولته بدقة
  :حددثم بعد ذلك  خالل األسبوعالتي تقوم بها ورقة لتسجل بها المهام 

  .من مهام األعمال التي ممكن أن ألغیها أقوم بها وما ماهي األعمال الضروریة التي یجب أن- أ
  .األعمال التي یمكنني أن أفوض غیري للقیام بها كذلك ماهي-  ب
 .درب علیهاالقیام بها بكفاءة أو التي احتاج أن أت  ماهي األعمال التي یمكنني-ج

متى یكون مرتفع ومتى یكون منخفض فكل إنسان أدرى بنفسه و  بعد ذلك ارسم منحنى نشاطك
 . بمراحل نشاطه

 
  تخطیط الوقت - ٢
  كیف انتقل الى مارید ؟، ماذا أرید ؟ ، ماهو الواقع - أ
  المعوقات + الفرص المتاحة+ نقاط قوتي وضعفي + هو معرفة إمكاناتي  : ماهو الواقع- أ

من اإلداریین فقط  %١٠  )بله یفسح لمن یعرف الى أین هو ذاهالعالم ك( هناك مقولة تقول 
% ٨٥ومن یكتب خطته یحقق منها  منهم فقط كتبوا أهدافهم وخططهم لها% ١٠یعرفون أهدافهم و 

  .فضلالنتائج أ كلما كانت الخطة مفصلة وواضحة كانت، % ٩٥الى 
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 :من معوقات التخطیط
التخطیط منذ الصغر فنشاء ال یحب ذلك والمدارس  حیث تعود الكثیر على عدم: العادات - ١

دراسیة تشجع الطالب على اكتساب عادة التخطیط لذلك تعود  ولألسف الشدید ال یوجد فیها مواد
  لحیاتهم ولحیاة أبنائهم الكثیر على عدم التخطیط

یرى من یخطط أمامه فیقتدي به مثل  فكیف سیتعلم اإلنسان أن لم: عدم وجود القدوة في ذلك  -٢
  بالنسبة إلیه أبوه أو أمه أو معلمه أو شخص یعتبره نموذج ناجح

من المرات وفشل إذ لم  البعض قد یكون خطط في مرة: التجار ب الفاشلة مع التخطیط القدیم - ٣
بما تكرر ولم جدوا من خطته ور  یتم الخطة ولم یصبر على تنفیذها أو انه فشل في تحقیق ما أراد

  هذا الفشل فأصبح یمثل الیأس بالنسبة إلیه من التخطیط
مراحلها  البعض ال یحب الجلوس للتخطیط تجده سرعان ما یمل من كتابة الخطط و: الملل  - ٤

  .ویجب أن یعود اإلنسان نفسه على ذلك

  : تنظیم الوقت- ٣ 
 فترتب أولویاتك وتقسمها الیومیةمستوى الیوم الواحد وبه تسجل قائمتك بأعمالك  تنظیم الوقت على

ذروة  على مدار الیوم وكما ذكرنا في رسم منحنى النشاط والحیویة علیك أن توزع مهامك بحسب
  .               نشاطك وأهمیة أمورك

والبعض یفضل البدء في األعمال السهلة  البعض یفضل أن یعمل األعمال الهامة الدقیقة باكرا
 أن تعرف توقیت ذروة النشاط وتستغله لألعمال المهمة جدا المهمة، مال الدقیقوبعدها ینتقل الى األع

 
وهو أن توزع المهمة الدقیقة على خطوات كل خطوة مدتها خمس  دقائق واستخدم قانون الخمس

كذلك قانون الخمس دقائق یعمل في أن تبدأ بأي عمل خفیف وقصیر  علیك المهم دقائق كي تسهل
لألمور  وال تنسى أن تضع لنفسك أوقات للراحة قلیًال وأوقات لما بعدهكي تهیئ نفسك  األجل

  .الطارئة
 
  : یذـــــــالتنف-٤

نفسك تكتفي فقط بالتخطیط دون أن تنفذ شيء ولكن عود  یجب أن تتخذ الخطوات وتبدأ التنفیذ وال
میة في جیبك دائما ضع القائمة األسبوعیة على مكتبك والقائمة الیو ت، على االلتزام بما كتبت وخطط

 أنجزته اشطب علیه وما لم تنجز تابعه حتى تنجزه وال تسوف وتؤجل الن الغد یحمل الكثیر وراقب ما
ولكن ضعها في  ال تضع أعمالك الروتینیة في وقت ذروة نشاطكا، من المهام التي علیك القیام به

 فرصه لتفویض الغیر وجدتأوقات أخرى ألنها تأخذ من وقتك وقد ال تجد من تفوضه فیها وكلما 
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  .كافعل وعود نفسك ومن حولك على ذل
 
  : تابعةــــــلما - ٥

مدار   متابعة ما أنجزته من أعمال بشكل یومي كذلك حصر ومراجعة ما أنجزته علىإلىتحتاج  أنت
وضعفك وتالحظ  األسبوع والشهر والعام وتقیم كل ذلك في كل فترة على حده ولكي تعرف نقاط قوتك

العامة وهل أنت تسیر  ى نشاطك وذروة طاقتك و تراقب تطورك ونموك كما تراقب أیضا خطتكمنحن
المشكلة أن البعض . وتقدمت ها كما خططت أم انك ابتعدت عنها وربما تأخرت أو ربما أسرعتقوف

الى عاداته القدیمة وهذا أمر مؤسف لكنك   شهور ویعود٦ الى ٣یتراجع عن التخطیط بین المدة من 
المفیدة ستتشجع على التخطیط وتستمر حتى یصبح   عودت نفسك وتابعت نتائج التخطیط ثمارهإذا

 .عادة لك ووسیلة قویة للنجاح
 

 .راألمو بسط دائما وال تعقد نفسك وأعمالك والبساطة تساعدك على النجاح في جمیع

  

 فن االستماع 

من تحلیلها واستیعابها ، هو تعمد تلقي أي مادة صوتیة بقصد  فهمها ، والتمكن االستماع 
بداء الرأي فیها إذا طُ  ٕ   )٢٠٠٣الخمیس، (لب من المستمع ذلكواكتساب القدرة على نقدها ، وا

  ):٢٠٠٢كوفي، ( لآلخرینفي أثناء االستماعممارسته األسلوب العملي الذي علینا 

إن تحدثنا إلیهم بوعي حول ما لنتذكر أننا إذا أردنا فهم اآلخرین فعلینا أوًال أن نستمع لهم، ثم سیفهمونا هم 
  . یدور في أنفسهم

نعم علیك أن تستمع وبإخالص لمن یحدثك، تستمع له حتى تفهمه، ال أن تخدعه أو !  استمع استمع استمع-١
  . تلقط منه عثرات وزالت من بین ثنایا كلماته، استمع وأنت ترغب في فهمه

 ردك على من یحدثك، وتستطیع حتى تأجیل الرد لمدة  ال تجهز الرد في نفسك وأنت تستمع له، وال تستعجل-٢
  . معینة حتى تجمع أفكارك وتصیغها بشكل جید، ومن الخطأ االستعجال في الرد، ألنه یؤدي بدوره لسوء الفهم

 اتجه بجسمك كله لمن یتحدث لك، فإن لم یكن، فبوجهك على األقل، ألن المتحدث یتضایق ویحس بأنك -٣
أو تتجه له، وفي حادثة طریفة تؤكد هذا المعنى، كان طفل یحدث أباه المشغول في قراءة تهمله إن لم نتظر له 

  !! الجریدة، فذهب الطفل وأمسك رأس أبیه وأداره تجاهه وكلمه



  
 
 

  
   

٣٠

ألنك إن تظاهرت بأنك تستمع لمن یحدثك فسیكتشف !  بین للمتحدث أنك تستمع، أنا أقول بین ال تتظاهر-٤
، ب صحیح أو تهمهم، أو تومئ برأسك، المهم ... نعم: ین له أنك تستمع لحدیثه بأن تقولذلك إن آجًال أو عاجًال

  . بین له بالحركات والكلمات أنك تستمع له

، ولو طال الحدیث لساعات-٥ وهذه نصیحة مجربة كثیرًا ولطالما حلت مشاكل باالستماع فقط، !  ال تقاطع أبدًا
  .لذلك ال تقاطع أبدًا واستمع حتى النهایة

صحیح؟ فإن أجاب بنعم .... أنت تقصد كذا وكذا:  بعد أن ینتهي المتكلم من حدیثه لخص كالمه بقولك-٦
ن أجاب بال فاسأله أن یوضح أكثر، وهذا خیر من أن تستعجل الرد فیحدث سوء تفاهم ٕ   . فتحدث أنت، وا

إلى األمور من  ال تفسر كالم المتحدث من وجهة نظرك أنت، بل حاول أن تتقمص شخصیته وأن تنظر -٧
ن طبقت هذه النصیحة فستجد أنك سریع التفاهم مع الغیر ٕ   . منظوره هو ال أنت، وا

 حاول أن تتوافق مع حالة المتحدث النفسیة، فإن كان غاضبًا فال تطلب منه أن یهدئ من روعه، بل كن -٨
ن وجدت إنسان حزینًا فاسأله ما یحزنه ثم استمع له ٕ  ألنه یرید الحدیث لمن جادًا واستمع له بكل هدوء، وا

  . سیستمع له

 عندما یتكلم أحدنا عن مشكلة أو أحزان فإنه یعبر عن مشاعر لذلك علیك أن تلخص كالمه وتعكسها على -٩
  .شكل مشاعر یحس بها هو

  

 مهارات حل المشكالت و اتخاذ القرارات  

 
 .دف نسعى إلى تحقیقهحالة من التباین أو االختالف بین واقع حالي أو مستقبلي، وههي  المشكلة

 مجهولة وعادة ما یكون هناك عقبات بین الواقع والمستهدف، كما أن العقبات قد تكون معلومة أو
 ).٢٠١٠المنیف، ( 

 األسلوب العلمي لتحلیل المشكالت
 المشكلة إدراك   -١

أي أن . الدراسة  ظهور أعراض مرضیة یلفت النظر إلى وجود خلل في یستوجب التحلیل وسرعة
  .االنتباه لیة تحلیل وحل المشكالت تبدأ بناء على ظهور مظاهر خلل یستوجبآ

 
بوجود مشكلة لطفلها  ومثلما تدرك األم. ن تعریف المشكلة هو وجود انحراف عما هو مخطط إ

الفرد أن بوادر مشكلة معینة  عند ظهور أعراض مرضیة له مثل ارتفاع درجة الحرارة ،كذلك یدرك
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  . بدأ بتحلیلها والتعامل معهاستلوح في األفق فت
إدراك المشكلة قد  وأهمیة الخطوة األولى تكمن في أن عدم االهتمام باألعراض و بالتالي عدم

المشكالت المحیطة ألنها  یؤدي إلى تداعیات خطیرة تتمثل في عدم قدرة اإلدارة على التعامل مع
  . لم تستعد لها جیدا

 
 تعریف المشكلة  -٢

المشكلة ،  األعراض ال یؤدي إلى الشفاء التام ، لذا یجب أوال التعرف على هویةالتعامل مع إن 
  . األعراضأسباب أي 

أسبابها و ظروف حدوثها و معدل تكررها  واألسلوب العلمي لذلك هو تشخیص المشكلة بتتبع
دید ومن هذا المنطلق یمكن تح. األعراض المرضیة وصوال إلي األسباب الحقیقیة التي أدت لظهور

  . المشكلة الحقیقیة تحدیدا دقیقا
أفضل عند   مشكلة تكرر تغیب تلمیذ عن المدرسة أو الجامعة تعالج بشكل، إنعلى سبیل المثالف

تحل بمضاعفة  معرفة األسباب التي تجعله ال یحب المدرسة، و مشكلة تبدید الطفل لمصروفه ال
  .المصروف ولكن بدراسة أسباب هذا اإلنفاق

 .تحدید إطار زمني لحل المشكلة و البدء في تنفیذ الحلول ذه المرحلةو یجب في ه
 
 الضروریة جمع المعلومات  -٣

تفهم جوانب المشكلة  في هذه المرحلة یتم جمع جمیع البیانات والمعلومات التي قد تساهم في
بعادها وفي نفس الوقت تساهم في حلها وال تقتصر عملیة جمع ٕ  مرحلة البیانات والمعلومات على وا

  .المشكالت من المراحل بل تتم في جمیع مراحل تحلیل وحل
  ما هي العناصر األساسیة التي تتكون منها المشكلة ؟

  المشكلة ؟ أین تحدث
  متى تحدث المشكلة ؟
  كیف تحدث المشكلة ؟

  بهذه الكیفیة وهذا التوقیت ؟ لماذا تحدث المشكلة
  لمن تحدث هذه المشكلة ؟

  لهذا الشخص بالذات ؟ شكلةلماذا تحدث الم
 
 تحلیل المعلومات  -٤

المعلومات التي جمعها في الخطوة السابقة وذلك لوضعها في إطار  یتم في هذه المرحلة تكامل
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  . بصورة شاملة متكامل یوضح الموقف
  -: وتحلیل المشكلة یتطلب اإلجابة على األسئلة التالیة

  التحكم فیها لحل المشكلة ؟ما هي العناصر التي یمكن والتي ال یمكن 
  یمكنه المساعدة في حل تلك المشكلة ؟ من

  لحل تلك المشكلة ؟ ما هي آراء واقتراحات الزمالء والمرؤوسین
  ما هي آراء واقتراحات الرؤساء لحل تلك المشكلة ؟

  تأثیر وتداعیات تلك المشكلة ؟ ما مدى
 
 وضع البدائل الممكنة  - ٥

 ها المخزون االبتكاري لعملیة حل المشكالت ، حیث أنها تختص بإفراز أكبرالمرحلة بأن تعرف هذه
  . عدد لألفكار مما یؤدي إلى تعظیم احتماالت الوصول إلى الحل األمثل

  .جمیع البدائل التي نري أنها یمكن أن تحقق الهدف حصر
  .البدائل االبتكار و اإلبداع في طرح
  .تحلیل مبدئي إلمكانیة التنفیذ

  .من عدم قابلیتها للتنفیذ بعاد البدائل فقط التي یتم التأكداست
 .التوصل إلي البدائل القابلة للتنفیذ

 
 البدائل تقییم - ٦

  .تهدف هذه المرحلة الي اختیار البدیل األمثل
  .المشكلة مراجعة الهدف من حل

  .وضع معاییر للتقییم
  .وضع أولویات و أوزان نسبیة للمعاییر

  .یل وفقا للمعاییر الموضوعةدراسة كل بد
  .“البدیل األنسب“ النتائج  التوصل إلي البدیل الذي یحقق أفضل

 
 تطبیق البدیل األنسب -٧

  .لمعرفة درجة فعالیة البدیل والمحك الوحید له هو وضعه موضع التنفیذ الفعلي الطریق الوحید
اإلجراءات  نظیم وكذلك كلویشمل التطبیق كل التعدیالت الضروریة من إعادة التخطیط والت

  . والمتغیرات التنفیذیة
  . تفصیلیة لتنفیذ دقائق العمل بفاعلیة وللتطبیق الفعال یجب وجود خطة تنفیذیة
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  : والخطة التنفیذیة یجب أن تشمل ما یلي
  . تحدید مراحل التنفیذ والخطوات في كل مرحلة بالتوالي

  Milestone Chart ریقتنفیذ الخطوات والمراحل عن ط تحدید توقیتات
  . من الخطوات تحدید من سیقوم بتنفیذ كل خطوة

  . تحدید من سیراقب على التنفیذ
 
 النتائج تقییم -٨

  التالیة ؟ تعتمد مرحلة التنفیذ على المعلومات المرتدة عن التنفیذ في الجوانب
  طلوب ؟بالكیف الم هل أنتج البدیل المخرجات المطلوبة في التوقیتات المتوقعة و

  : وتمتد عملیة التقییم لتشمل الجوانب التالیة
  .األهداف درجة تحقیق

  التقییم الذاتي لألداء
  . التداعیات الغیر متوقعة لتنفیذ البدائل

تقییم سلبي ، یتم  بعد تجمیع هذه العوامل للوصول إلى رؤیة شاملة لتقییم البدیل و في حالة وجود
  . الرجوع إلى الخطوة األولى

 
  التردد فى اتخاذ القرارات

  - : حاالت ینشأ التردد من عدة
إن عدم وضوح األهداف  .عدم القدرة علي تحدید األهداف التي یمكن أن تتحقق باتخاذ القرار

  . یجعل صورة الموقف متـأرجحة
  .المتوقعة لكل بدیل عدم القدرة علي تحدید النتائج

للبدائل المختلفة مما یخلق حالة عصبیة  والعیوب المتوقعةعدم القدرة علي تقییم المزایا المتوقعة 
  . ترددایصطحبه

  .تدرس فى المرحلة األخیرة من مراحل اتخاذ القرار ظهور بدائل أو توقعات لم
بمعني عدم وجود  % ١٠٠واعتقاده بأن القرار یجب أن یكون مثالیًا  قلة خبرة متخذ القرار ومرانه

  . لیه االختیارالذي وقع ع أیة عیوب للبدیل
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  ذاتـــــعوامل وأدوات تساعد في إدارة ال ٢.١.٧
 خطوات تساعد في "إدارة التغییر الشخصي" في كتابها ) ٢٠٠٤، اسكوت ( اسكوتایتتحدث سینث  

   :إدارة الذات
 .إیجاد مناخ إیجابي داخلي .١

لــذاتك فـــي إن بدایــة المحافظــة علــى الطاقــة الكامنـــة لــدیك وعــدم تبــددها تبــدأ مـــن رؤیتــك الشخــصیة 
  .قدرتك على تنفیذ التغییر

 .لست أنت من یقع علیه اللوم: احترام ذاتك .٢
الـنفس بـشكل  إن معاملـة.  التي تعامل بها نفـسكأهم مصدر إلحداث التغییر هو أنت، فانتبه للطریقة

إیجــابي یزیــد مـــن احتــرام الــنفس وتقـــدیر الــذات، لــذا كـــافئ نفــسك علــى اإلنجـــازات وال تنتظــر التقـــدیر 
 .اء من اآلخرینوالثن
 . متسلحا بالمعرفةواجه المستقبل .٣

كـن واعیــًا بالمـستقبل والحاضــر والماضـي، مــستعدًا دائمــًا لبـذل مــا فـي الوســع لمواجهـة المــستقبل، فقــد 
، وقــد یكـــون إیجابیــًا وفــي صــالحك فاحــذر مـــن  یكــون التغییــر لــیس مــن صـــالحك عنــدما یكــون ســلبیًا

آلن حدد جوانب القوة والضعف والمهـارات ومـا هـي األمـور وا .شاؤم وافترض األمور بشكل إیجابيالت
 .التي یجب تعلمها لكي تتقدم

 .التعامل مع التوقعات القدیمة .٤
الكثیر من الناس یهـدرون طـاقتهم علـى التحـسر لـضیاع األسـالیب القدیمـة، والـبعض یقـارن األسـالیب 

، فهــذا نــوع مــ ن الحماقــة، لــذا اقبــل األســالیب القدیمــة بالجدیــدة حتــى ولــو كــان األســلوب القــدیم ســلبیًا
 ".المتهم بريء حتى تثبت إدانته" الجدیدة وعاملها بمبدأ 

 .تنمیة مواقف مواجهة االحتماالت .٥
ال شــك أن توقعاتــك تابعــة لــنمط تفكیــرك ومعتقــداتك واتجاهاتــك، وهــذا لــه دور كبیــر فــي نجاحــك فــي 

 .إدارة عملیة التغییر
 .اإلیحاء الذاتي .٦

دي إلى استخدام أسالیب غیر فاعلة، ألن ما تفكر به هو ما سیحدث لك، وال إن التفكیر السلبي یؤ 
 .شك أن لهذا األثر الهدام أثناء عملیة التغییر 

 .األفكار المشجعة .٧
 .هي األفكار التي تساعد على النظر إلى المستقبل بطریقة إیجابیة 

 .تغییر األفكار .٨
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لبي، لـذا غیـر هـذه األلفـاظ بألفـاظ إیجابیـة حتـى إن التلفظ باألفكار الـسلبیة یـؤثر فـي تفكیـرك بـشكل سـ
 .تتغیر األفكار بشكل إیجابي

 .كیف یمكنك تغییر األفكار .٩
 .انظر إلى ما تستطیع أن تفعله ولیس ما هو مستحیل: تحمل المسؤولیة  - أ
 .جرب هذه األفكار واسأل عن براهین نجاحها: التجریب  -   ب
 .ة الجدیدةاختیار األفكار اإلیجابی: تأكید األفكار اإلیجابیة  -   ت
 .حقق نتائجك بعقلك قبل أن تحققها بأفعالك: التدریب على الخیال اإلیجابي  -   ث
انظـــر إلـــى األمـــور بـــصور مغـــایرة القتنـــاص الفـــرص وتجـــاوز : إعـــادة النظـــر فـــي األمـــور  - ج

 .العقبات
اختــر إحــدى األفكــار المثبطــة وقـــم : التحــول مــن األفكــار المثبطــة إلــى األفكـــار المــشجعة  - ح

 . مشجعة ترى من الممكن تحقیقهابتحویلها إلى أفكار
 .طلب المساندة .١٠

  :إن المساندة بمثابة امتصاص الضغوط الناتجة من أثر التغییر، أما أنماطها فهي
 .األسرة واألصدقاء المقربون جداً   -أ 
 .األقرباء واألصدقاء  - ب 
 .شبكة وزمالء العمل  -ج 
  .المستشارون والمهنیون المتخصصون  - د 

 .وسائل زیادة المساندة .١١
 .لكي تحصل على أغلى سالح من عالم التغییر، أال وهو المعلوماتاطرح األسئلة  -أ 
قـم بـإجراء جلـسات العـصف الــذهني مـع اآلخـرین، وهـذا یــتم فـي مرحلـة االستكـشاف مــع   - ب 

 .اآلخرین الستنتاج أفكار جدیدة ووضع خطة جماعیة
أفــصح عــن أفكــارك؛ وذلــك بالتحــدث عــن خططــك لآلخــرین وأخــذ آرائهــم لتوســعة مجــال   -ج 

 . تحصل على أفكار إبداعیةأفكارك فقد
  .إنشاء شبكة العالقات .١٢

 فلیس كل قات الشخصیة كالنوادي والجمعیاتیعتمد إنشاء شبكة العالقات على بناء العال
  .العالقات بل إن الكثیر من المعلومات تحصل علیها من خالل شبكة المعلومات موجودة بالكتب،

 .السعي وراء المعلومات .١٣
شـــاعات واألقاویـــل، والواجـــب علیـــك أن تعمـــل علـــى تهدئـــة اإلشـــاعات عنـــد حـــدوث التغییـــر تكثـــر اإل

  . )، نسخة الكترونیة٢٠٠٤اسكوت، (  والسعي وراء المعلومات الموثوقة المصدر
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 ٕ ن أدوات إدارة الـــذات ال تقتـــصر علـــى مــــا أوردتـــه ســـینثیا اســــكوت بـــل هنـــاك أدوات كثیــــرة وا
المهـاري  ویجـب أال ننـسى البعـد الروحـي الـذي  أخرى مثل امتالك المعرفة وتنمیتها بشقیها النظـري و

  . لإلنسانطمأنینة النفس یعمل على تحقیق

المهـارات العـشر التـي یرغبهـا المـشغلون  "حـافظ علـى كفایاتـك  ) " ٢٠٠٣لـوك، (كما ذكر هاي لوك 
  : لكي یحافظوا علیها قویةفي الخریجین

  .مهارات لغویة .١
  .إدارة الذات .٢
  .العمل الفریقي .٣
  .ي  العالدیمياالنجاز األكا .٤
  .مهارات في التحلیل واإلدراك .٥
  .مهارات كتابیة قویة .٦
  .اتجاهات ایجابیة للتنفیذ بثقة .٧
  .مهارات حل المشكالت .٨
 .الطاقة والحماسة .٩

 .األخالق .١٠
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  المبحث الثاني
  سوق العمل المحلي

   مفهوم سوق العمل.٢.٢.١
العرض "ها المقومات األساسیة للسوق  سوق ككل األسواق تتوفر فیهيسوق العمل نظریا        
إال . العرض والطلب والیة توازن السعرلدینامیكیة األسواق ماوبذلك فهي تخضع ك" الطلب والسعرو 

 التوازن بین عارضي  حالةأن عوامل أخرى ذات تأثیر قوي تبرز في سوق العمل مثل انعدام
عمل خصوصیة وتمیز تتضح في البطالة المتنامیة مما یجعل لسوق التولد العمل وطالبیه و 

  :جانبین
  . تفاعل العرض والطلب لتحدید السعرآلیات وهو :الجانب السوقي .١
المتمثل في التدخل الحكومي بالتشریعات والقوانین وكذلك وجود  :الجانب غیر السوقي .٢

 .)٢٠١٠ مایو ١١الكتروني،   موقعحمدي،(. الشركاء االجتماعیین مثل النقابات والجمعیات

   سوق العمل في قطاع غزةواقع. ٢.٢.٢
التي یجریها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني تشیر  اإلحصائیة والمعطیات الدراسات

  یعاني منها سوق العمل في قطاع غزة نتیجة عدم االستقرار السیاسياالستقرار التي عدم  حالةإلى
 تدل  تعثر مسیرة التنمیة وإلى كما تشیر.العامة الرؤیة وضبابیة والنفسي، واالجتماعي واالقتصادي

 في وتراجع السكاني التعداد نسبة في زیادة مع البطالة والفقر نسبة في زیادة على المؤشرات
 اإلسرائیلیة  قطاع غزة من اإلجراءاتالتعلیمیة یعانيالخدمات  في ومشكالت المعیشة مستویات
 كما أن إغالق. والداخلي لخارجيا العالم ممكن مع اتصال لكل وتقطیع وتجویع حصار من القمعیة
فقد  .ملحوظ بشكل البطالة معدالت إلى ارتفاع الفلسطینیین أدى العمال أمام اإلسرائیلي العمل سوق

 فأكثر حسب سنة 15 أعمارهم الذي األفراد بین من ، 39.3% قطاع في البطالة أمست نسبة
 سنة 15 الخریجین لألفراد لبطالةل معدل أعلى أن إلى النتائج أشارت. 2009 العام في إحصائیات

 وصلت حیث مهني تدریب/تعلیم شهادة یحملون الذین لألفراد سجلت الفلسطینیة األراضي في فأكثر
 یحملون الذین األفراد بین للبطالة معدل أدني سجل حین في غزة، قطاع في % 41.2 إلى النسبة
  .)٢٠١٠الفلسطیني، لإلحصاء زيالمرك الجهاز( غزة قطاع في % 27.9 فأعلى بكالوریوس شهادة

 الفلسطیني فإن نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الثالث لإلحصاءوحسب الجهاز المركزي 
جل في محافظة خان یونس في ) ٢٠٠٩ أیلول، –تموز (٢٠٠٩ ُ تبین أن أعلى معدل بطالة س

رض اإلحصاء واستع قطاع غزة، وأن نصف العاملین في قطاع غزة یعملون في القطاع العام
  :الفلسطیني نتائج المسح على النحو التالي
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  اقتصادیاً النشیطون 
وفقًا لمعاییر منظمة العمل الدولیة، حافظت نسبة المشاركین في القوى العاملة في األراضي 

في (، %٤١.٦، بنسبة ٢٠٠٩الفلسطینیة على نفس المستوى ما بین الربع الثاني والربع والثالث 
   ).٢٠٠٨في الربع الثالث % ٤١.٦حین كانت النسبة 

  

  البطالة
 ): حسب مقاییس ومعاییر منظمة العمل الدولیة(البطالة 

تشمل هذه الفئة جمیع األفراد الذین ینتمون لسن العمل ولم یعملوا أبدًا خالل فترة اإلسناد في أي 
ى الطرق مثل نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدین للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحد

اء واألقارب أو غیر ذلك من مطالعة الصحف، التسجیل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدق
  ).الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني (الطرق

   
  ):التعریف الموسع(البطالة 

لقد تم احتساب عدد العاطلین عن العمل في التعریف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملة 
یأس من البحث عن عمل الى العاطلین عن العمل حسب مقاییس ومعاییر منظمة العمل بسبب ال
  ).الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني( .الدولیة
  ) العمالة التامة والجزئیة والبطالة (ع القوى العاملة المشاركة من حیث شكل نشاطها في سوق العملیتوز        

 المنطقة طالة ب عمالة محدودة  عمالة تامة 

 % عدد % عدد % عدد

 15.9 103,200 6.1 39,400 78.0 507,000 الضفة الغربیة

 36.0 107,900 6.3 18,900 57.7 173,400 غزة

 22.2 211,100 6.2 58,300 71.6 680,400 المجموع

  .٢٠٠٩الفلسطیني، لإلحصاء المركزي  الجهاز:المصدر
   االقتصادیة القطاعات حسب العاملین توزیع

 :  على النحو التالي  على مختلف األنشطة االقتصادیة بنسب متباینة  الفلسطینیین  وزع العاملینیت
 المجموع اسرائیل والمستوطنات غزه الضفة الغربیة النشاط االقتصادي

 ١٢.٣ ١٠.٨ ٤.٨ ١٥.٦ الزراعة والصید والحراجة            

 11.4 15.7 ٤.٢ ١٣.٦  التعدین والمحاجر والصناعة التحویلیة           

 12.3 51.2 0.7 10.9 البناء والتشیید                                  

 18.3 11.9 18.4 19.3 التجارة والمطاعم والفنادق                      

 5.3 3.4 4.9 5.8 واالتصاالت والمواصالت النقل

 40.4 7.0 67.0 34.8 الخدمات والفروع األخرى                           

  .٢٠٠٩الفلسطیني، لإلحصاء المركزي  الجهاز:المصدر
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ً كانوا (ارتفعت نسبة األفراد الذین ال یعملون  ٢٠٠٩في سنة وفقًا للتعریف الموسع للبطالة،  سواء

خالل نفس % ٤٢.٣إلى % ٣٦.٠ في قطاع غزة من   )یبحثون عن عمل أو ال یبحثون عن عمل
  .الفترة

 سنة، ٢٩- ١٥ئج أن أعلى معدل للبطالة تركز بین فئات الشباب في الفئة العمریة وبینت النتا
الفلسطیني،  لإلحصاء المركزي الجهاز(.  سنة أعلى نسبة للبطالة٢٤-٢٠وسجلت الفئة العمریة 

٢٠١٠.(  

  العاملون
  أما توزیع العاملین حسب. غزة بشكل عام في قطاعملین أشارت النتائج إلى انخفاض عدد العا

 في قطاع غزة فقد حافظت نسبة العاملین في قطاع الزراعة على نفس  ١األنشطة االقتصادیة
، كما حافظت نسبة العاملین في %٤.٩، بنسبة ٢٠٠٩ثالث المستوى ما بین الربع الثاني والربع وال

 ٢٠٠٩في الربع الثاني % ١٨.٤قطاع التجارة والمطاعم والفنادق على نفس المستوى من 
من جهة أخرى بقي قطاع الخدمات یحتل أعلى نسبة تشغیل . ٢٠٠٩في الربع الثالث % ١٨.٦و

  .٢٠٠٩في قطاع غزة خالل الربع الثالث % ٦٣.٢
إلى % ٧٩.٥قد انخفضت من   نسبة المستخدمین بأجر في قطاع غزةأنلنتائج وأظهرت ا

إلى % ٣.٤، حیث انخفضت نسبة العاملین كأعضاء أسرة غیر مدفوعي األجر من %٧٨.٢
، خالل نفس %١٥.٤إلى % ١٣.٢، في حین ارتفعت نسبة العاملین لحسابهم الخاص من %٢.٨
  .الفترة

الجهاز المركزي لإلحصاء (.في قطاع% ٤٨.٤م یشغل حوالي أظهرت النتائج إلى أن القطاع العا
  . )٢٠١٠الفلسطیني،
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  المبحث الثالث
  كلیة مجتمع تدریب غزةالالجئین الفلسطینیین و تشغیل  و إلغاثة المتحدة األمم وكالة

  :الالجئین الفلسطینیینتشغیل  و إلغاثة المتحدة األمم وكالة
 عام اإلسرائیلي العربي الصراع أعقاب تشغیل في و إلغاثة دةالمتح األمم وكالة تأسست         
 العامة الجمعیة قرار بموجب )وكالة الغوث الدولیة( األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین1948
 اإلغاثة تقدیم لغرض 1949 عام أول كانون/ دیسمبر 8 في) خامسا (302 رقم المتحدة لألمم

 أول في المیدانیة عملیاتها الوكالة بدأت وقد  .الفلسطینیین ئینلالج التشغیل ، وبرامج المباشرة
 بالتجدید العامة الجمعیة تقوم الفلسطینیین، الالجئین لمشكلة حل غیاب وفي 1950عام أیار/مایو

 ومنذ . 2008 حزیران/یونیو 30 حتى تجدید آخر ویمتد ،وكالة الغوث الدولیة لوالیة المتكرر
 أعمال وتسودها تارة النسبي بالهدوء تتسم أوقات في خدماتها  الدولیةوكالة الغوث تقدم نشأتها
 من اآلالف لعشرات والملبس والمسكن الغذاء وفرت فقد األوسط، الشرق في أخرى تارة العنف

 أبناء من اآلالف لمئات الصحیة والرعایة لیم التع بتوفیر نفسه الوقت في وقامت الفارین، الالجئین
 واحدة مجموعة نحو الدائم التزامها إطار في متفردة مكانة وكالة الغوث الدولیة وتتبوأ . الالجئین

سهاماتها الالجئین من ٕ  الفلسطینیین الالجئین من أجیال ألربعة البشریة والتنمیة الرفاهیة تحقیق في وا
 هانشأت ضوء في وذلك لالجئین المتغیرة الحاجات لتلبیة ا برامجه تكییف في الوكالة تدرجت وقد .

 توفیر على العاملة الهیئات أكبر وكالة الغوث الدولیة تعد والیوم، .مؤقتة كمنظمة األساسیة
 4.1 على یربو لما االجتماعیة، والخدمات واإلغاثة والصحة التعلیم مجاالت في الرئیسیة، الخدمات

  .األوسط الشرق في مسجلین فلسطیني الجئ ملیون

وكالة الغوث ( األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم وكالة
 االجتماعیة والخدمات الصحیة والرعایة التعلیم بتوفیر تعنى بشریة وتنمیة إغاثة وكالة هي) الدولیة

 واألردن الغربیة والضفة غزة قطاع في یعیشون الجئ مالیین أربعة على یربو لما الطارئة والمعونة
 لألمم تابعة وكالة أكبر بعید حد إلى وكالة الغوث الدولیة تعد . السوریة یةالعرب والجمهوریة ولبنان

 من معظمهم یكون یكاد موظف 25000 موظفیها عدد یبلغ حیث األوسط الشرق في تعمل المتحدة
 المدرسین وظائف في مجتمعاتهم لمصلحة مباشر بشكل یعملون الذین أنفسهم الفلسطینیین الالجئین
  . )٢٠١٠فبرایر  5 الدولیة، الغوث وكالةموقع  ( االجتماعیین واألخصائیین اتوالممرض واألطباء

  
  
  



  
 
 

  
   

٤١

  :وكالة الغوث الدولیةالتعلیم المهني في 
 في یأتي اإلستراتیجیة، األهداف من العدید  لهاوكالة الغوث الدولیةب والتعلیم التربیة دائرة

 والقیم واالتجاهات والكفایات هاراتوالم بالمعرفة الفلسطینیین الالجئین أبناء تزوید مقدمتها
 مستوى تحسین من یمكنهم بما الثقافي، وتراثهم وهویتهم التربویة الحتیاجاتهم طبقاً  الضروریة،

 وذوي والعالمي، والعربي الفلسطیني المجتمع إلى ینتمون كمواطنین بمجتمعاتهم واالرتقاء حیاتهم
 اإلبداعي التفكیر على قادرین المشكالت، وحل التواصل مهارات في أكفاء ومهني، قیمي توجه

 .والتكنولوجیا واإلنسانیات بالعلوم مزودین الناقد، والتفكیر

 بارزاً  مكاناً  الخدمة أثناء في وتأهیله الفلسطیني المعلم إعداد موضوع یحتل ذلك ضوء وفي
 أقسام أربعة من ئرةالدا تتألف) وكالة الغوث الدولیةب والتعلیم التربیة دائرة وأولویات اهتمامات في
 التربویة واإلدارة التخطیط التدریبي، و والتقني المهني التعلیم ، التربیة معهد العام، التعلیم :هي

 المعلمین، من مؤهل كادر لخلق المهمة السبل أحد فهو البشریة، للموارد استثماراً  باعتباره
 واالتجاهات والمهارات بالمعلومات المزودین التربویین والقیادیین المدارس، ومدیري والمعلمات،
 تغییر ومحاولة وتطویرها، وقدراتهم مهاراتهم تحسین في تساعد التي والمتجددة المختلفة واألسالیب

 االرتقاء في یسهم بما وأدائهم كفایتهم مستوى رفع وبالتالي ایجابي، بشكل واتجاهاتهم سلوكهم
 ینفذها تدریبیة برامج عدة خالل من ذلك ویتم فلسطین، أبناء على بالنفع ویعود التعلیم، بنوعیة
 فیها تعمل التي الخمسة المیادین من میدان كل في والتعلیم التربیة بدائرة التربوي التطویر مركز

 هذه في التربوي التطویر مراكز بإنشاء والتعلیم التربیة دائرة قامت حیث ،وكالة الغوث الدولیة
 وآخر األردن في مركز أنشئ حیث فئة، لكل المناسبة لتدریبیةا الحاجات تحدید خالل من المیادین،

 عام الغربیة والضفة ولبنان سوریا من كل في أخرى مراكز ثالثة أقیمت ثم ، 1974 عام غزة في
 من التعلیمي للنظام النوعي التحسین تحقیق هو المراكز هذه إلنشاء الرئیس الهدف وكان ، 1980

 التعلیم مصادر توظیف على والعمل والحدیثة، المعاصرة التربویة االتجاهات بتطبیق قیامها خالل
 الالجئین والتعلم أبناء التعلیم نوعیة تحسین أجل من ممكن حد أقصى إلى الحدیثة والتكنولوجیا
 )١/٨/٢٠١٠ االلكتروني وكالة الغوث الدولیةموقع ( .الفلسطیني

  كلیة مجتمع تدریب غزة نشأة: أوال
 وهي أحد أجسام األمم المتحدة الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة لدولیةا الغوث وكالة      
 غزة تدریب مجتمع كلیة" تأسیس ارتأت وتأهیلهم الفلسطینیین الالجئین مساعدةأنشئت ل والتي

   .المهني والتدریب التقني التعلیم خدمة لتقدیم م 1953 العام يف )سابقا المهني التدریب مركز(



  
 
 

  
   

٤٢

 التوظیف فرص على الحصول في المنافسة یستطیع مؤهال خریجایسا وهو ووضعت هدفا رئ
 فان ذلك على وبناء .الفلسطینیین الالجئین لمجتمع الكریم العیش العمل لتحقیق سوق في المتاحة
 متنوعة ومهنیة تقنیة برامج وتنفیذ إعداد مؤداها رسالة تحقیق في للكلیة تتبلور الرئیسة المهمة

 أبناء وتزود التكنولوجیة التطورات وتواكب واإلقلیمي المحلي السوق اتحاج تلبي ومتخصصة
 مناسبة عمل فرص على للحصول المرغوبة واالتجاهات والمهارات بالمعارف الالجئین الفلسطینیین

  :التالیة اإلستراتیجیة األهداف تبلورت ثم ومن بالكلیة، والنوعیة الجودة تطویر خالل من
 العمل  سوق واحتیاجات جهة من والتدریب التعلیم برامج بین لموائمةا من عالیة درجة تحقیق .١

  .أخرى جهة من
 التطورات مع یتناسب بما والتدریبیة التعلیمیة والمصادر والتسهیالت األسالیب تطویر .٢

 .الحدیثة
  تحسین على والعمل والتدریبیة التعلیمیة بالعملیة للقیام والخبرات المؤهالت أفضل جذب .٣

  .مستمر كلبش كفاءتها
 .وبعدها التدریبیة العملیة أثناء ومتابعتهم المتدربین قبول لمعاییر المستمر التطویر .٤
 .واإلشراف اإلدارة في الحدیثة للمفاهیم لمواكبتها واإلشرافیة اإلداریة القدرات تعزیز .٥
 .الذاتي والتقییم والتدریب التعلیم اقتصادیات تحقق آلیات توفیر .٦

 أربعة إلى حالیا فیها المهنیة التخصصات عدد وصل أن إلى بالتطور الكلیة أخذت ثم
 عدد وبلغ السیارات، میكانیكا هو واحد مهني بتخصص عملها الكلیة بدأت وقد تخصصا، عشر

جمالي عشر، سبعة الفنیة التخصصات ٕ  .وطالبة طالب 1250 عن یزید االستیعابیة قدرتها وا

 الالجئین لتشغیل الدولیة الغوث لوكالة والتمویل اإلشراف حیث من الكلیة وتتبع
 رئاسة بمقر والمهني التقني التعلیم وقسم بغزة والتعلیم التربیة دائرة خالل من وذلك الفلسطینیین

 .بعمان الوكالة
 وزارة مـن متوسـطة مجتمـع ككلیـة وكالـة الغـوث الدولیـة - غـزة تـدریب مجتمـع كلیـة اعتمـاد تـم لقـد

 .بالكلیة التقنیة األقسام مستوى على وذلك فلسطین في علميال والبحث العالي والتعلیم التربیة
 الفنیـة األقـسام طلبـة مـنح إلى باإلضافة الدولیة الغوث وكالة من معتمدة شهادة الخریج یمنح

 لطـالب یمكـن العـالي، التعلـیم وزارة مـن مـصدقة شـهادة الـشامل التطبیقـي االمتحـان یجتـازون الـذین
 كلیـةموقـع (  التجـسیر نظـام وفـق الفلـسطینیة الجامعـات لـدى العـالي متعلـیمه متابعـة التقنیـة األقـسام
  .)٢٠١٠، وكالة الغوث الدولیة-غزة  تدریب.مجتمع 

  
  



  
 
 

  
   

٤٣

   :الدراسة مناهج
 الغوث وكالة رئاسة في متخصصین خبراء أیدي على بالكلیة الدراسیة المناهج توضع

 وضع أیضا یتم كما والخبرة، عالقةال وذات المعنیة والهیئات والمؤسسات الكلیة بمشاركة بعمان،
 شتى في للمناهج المستمر واإلثراء التطویر مع تطبیقها على العمل یتم للدراسة، سنویة خطة

 دراسیتین سنتین لمدة للتدریب/للتعلیم رئیسیین برنامجین على الكلیة تحتوي .بالكلیة التخصصات
  .واإلقلیمي المحلي السوق یحتاجها التي المهن الطلبة وتعلیم لتدریب أقسام عدة منهما كل یتضمن

  كلیة مجتمع تدریب غزةالتخصصات التي تقدمها : ثانیا
  . تخصصا مهنیا١٤ تخصصا فنیا و ١٣ التابعة لوكالة الغوث الدولیة كلیة مجتمع تدریب غزةتقدم 

یسمح نظام القبول في الكلیة باستقبال الطلبة من التعلیم العام خریجي الصف الثاني عشر 
 باألقسام الفنیة المختلفة ویتم التنافس على المقاعد حسب معاییر محددة منها لاللتحاق) التوجیهي(

بینما تستقبل كلیة . باإلضافة للوضع االقتصادي لألسرة" التوجیهي"درجات الطالب أو الطالبة في 
 بینما ةالفنیقسام وتقبل الكلیة الطالبات لأل. التدریب طلبة الصف التاسع لاللتحاق باألقسام المهنیة

  . المهنیةملألقساتقبل الطالب الذكور فقط 
   :التخصصات التي تقدمها الكلیة

  ):٢٠١٠، كلیة مجتمع تدریب غزة ( هيتخصصا عشر ثالثة  الفنیةالتخصصات عدد بلغ
دارة المكاتب .١ ٕ   .التجارة وا
  .مساعد أخصائي عالج طبیعي .٢
  .إلكترونیات صناعیة وتكنولوجیا الحاسوب .٣
  .هندس معماريمساعد م .٤
  .إنشائيمساعد مهندس  .٥
  .البنوك واإلدارة المالیة .٦
  .البرمجیات وقواعد البیانات .٧
  .تصمیم جرافیك .٨
  . السلكیة والالسلكیةاالتصاالت .٩

  .التجارة والمتاجرة .١٠
  .ا بالحاسوبالتكنولوجی .١١
  .الهندسة البحریة .١٢
  .المیكاترونكس .١٣

                



  
 
 

  
   

٤٤

 لیست في محل( اإلعداديطلبة من خریجي الثالث كما تقدم الكلیة أربعة عشر تخصصا مهنیا لل
  .) الحالينابحث

  .التوجیه المهني والتوظیف :ثالثا
 :الرؤیة
 المنظومة لمساندة راقیة علمیة بمنهجیة بالعمل الغوث وكالة في المهني التوجیه برامج تلتزم      
 وفرص الخریجین بین النوعيو  الكمي التوازن تحقیق إلى السعي في والتدریبیة واألكادیمیة التربویة
  .)المهني والتوجیه التوظیف مكتب( العمل

 :مجاالت ثالث في المهني والتوجیه التوظیف مكتب یعمل
 :العمل لسوق ومراقبة متابعة كوحدة .١

 تدریب كلیات مخرجات خواص وبین ومتطلباته العمل سوق خواص بین التوافق مستوى یراقب فهو
 التي التغیرات لرصد ابتدائیة سوقیة دراسات یجري كما .والنوعیة الكمیة" الخریجین أي" الوكالة

جراء لتحلیلها بالمؤشرات الكلیات إدارة وتزوید العمل سوق على تطرأ ٕ   .الالزمة التعدیالت وا
 :تسویق كوحدة .٢

 التنسیق ویتم .المحلي وغیر المحلي العمل سوق إلى للخریجین تسویق كوحدة المكتب یعمل
 ویعمل .أخرى جهة من الخریجین وبین جهة من العمل أسواق في غلینالمش بین والتوفیق
 .عمل فرص على الخریجین حصول تسهیل بهدف األطراف جمیع بین تواصل كحلقة المكتب

 :مهني توجیه كوحدة .٣
 فباستخدام. المهني وبالمستقبل بالتعلم الطالب بعالقة الخاصة الدائرة تلك یكمل المهني التوجیه

 من فالبد للعمل والتأهیل التمهید هو التعلم أن الطالب یدرك أن ینبغي المهني التوجیه برامج
 باستمرار یسعى لكي ناظریه أمام حاضرا الهدف ذلك یكون وأن طالب لكل التعلم هدف تحدید

 للتوجیه برنامجا المكتب هذا یتابع و ینسق ذلك أجل من . وبصیرة وعلم هدى على لتحقیقه
 الخریجین و الوكالة تدریب كلیات وطلبة اإلعدادیة المدارس : هي حلمرا ثالثة یغطي المهني

، وكالة الغوث الدولیة-غزة  تدریب.مجتمع  كلیةموقع ( الجامعات ومن الوكالة كلیات من
٢٠١٠(.  
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

  .الدراسات المحلیة .٣.١

  .الدراسات العربیة .٣.٢

 .الدراسات األجنبیة .٣.٣
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  :المقدمة
بحث في المكتبات البعد   والدراسة عو بموض الصلة ةقریب یات األدب البحث في خالل من         

دراسة لم یتمكن الباحث من الوصول إلى دراسات سابقة تتناول بشكل مباشر المحلیة والعربیة 
  وهي المشكلة موضوعتحقیق فرص عمل مناسبةو   لدى الخریجینالعالقة بین مستوى إدارة الذات

 قضایا تتعلق بسوق العمل تتناول الباحث إلیهاالتي وصل البحث، بل إن جمیع الدراسات 
عتمد الباحث  الذلك. غیر ذلك والتخطیط في مؤسسات التعلیم العالي أو سوق العمل للخریجات أو

األولیة التي البیانات على  كذلك  الدراسات واألدبیات األجنبیة و بشكل رئیس علىفي دراسته
 لطبیعةیحصل علیها من خالل جمع المعلومات من المبحوثین عبر أداة لجمع البیانات مناسبة 

 هذه استقصاء خالل من وذلك المتوفرة الدراسات مجموعةباإلضافة إلى ذلك  البحث والعینة
 جموعةم متقسی تم وقد .بها خرجت التي والتوصیات ومنهجیتها والنتائج أدواتها وتحدید الدراسات
 . أجنبیة دراسات و عربیة،، دراسات محلیة دراسات : إلى الدراسات

  الدراسات المحلیة .٣.١
تخطــــیط المــــسار الــــوظیفي للمــــدراء فــــي :" بعنــــوان )٢٠٠٧ماضــــي،& وادي (دراســـة : أوال
  ." وجهة نظر ذاتیة–غزة –اإلسالمیة    الجامعة 

ار الوظیفي للمدراء في الجامعة اإلسالمیة وقد شملت هذه الدراسة تحلیال للعناصر المؤثرة في المس
 .توصلت الدراسة إلى أنه یوجد مفهوم واضح للمسار الوظیفي لدى المدراء في الجامعة اإلسالمیة

 وقد مدیرا، 26 عددهم والبالغ اإلسالمیة، الجامعة في المدراء جمیع على استبانة توزیع تم حیث
 :ومنها النتائج، من للعدید الدراسة توصلت وقد البیانات، لجمع كأداة االستبانة الباحثان استخدم

 .اإلسالمیة الجامعة في المدراء لدى الوظیفي للمسار واضح مفهوم یوجد 1-
 إضافة أخرى، عناصر إلى یخضع الحال بطبیعة وهذا وظیفته، اختیار في الحریة للمدیر لیس 2-
 .المتاحة الوظائف إلى

 .للمدراء الوظیفي المسار تخطیط على والقوانین واللوائح األنظمة تساعد ال 3-
 .بها یعمل التي لوظیفته المدیر وتالؤم الخبرة بین صلة توجد 4-
 -:منها التوصیات من بالعدید الدراسة أوصت كما

 .الوظیفي للمسار األفضل التخطیط على یساعد مما الجامعة وقوانین بأنظمة االرتقاء 1-
 .لوظیفته الموظف یاراخت في الحریة من جو توفیر 2-
 .الوظیفي المسار یخص بما الجامعة في والعاملین المدراء لدى القوة نقاط تعزیز 3-
ثراء الوظیفي، المسار حول البحوث إجراء على اإلدارة مجال في الباحثین تركیز 4- ٕ  المكتبة وا

  .أدبیات من یخصه بما العربیة
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  .اختیار المدراء في الكفاءة على التركیز 5-
  إال أن وال لمجتمع الدراسةى الرغم من أن هذه الدراسة ال تنتمي بشكل مباشر لموضوع الدراسةوعل

سقاط و  في جوانب المفاهیم ا االستفادة منهرغب فيالباحث  ٕ اآللیات الخاصة بالمسار الوظیفي وا
. وتخطیط المستقبل المهنيذلك على فئة الخریجین  

 واقع سیاسة تطویر المـسار الـوظیفي فـي وكالـة "بعنوان )  ٢٠٠٥المدهون، (رسالة : ثانیا
مــن وجهــة نظــر مــوظفي اإلدارات  ) وكالــة الغــوث الدولیــة( غــوث وتــشغیل الالجئــین الفلــسطینیین 

  " المحلیین في الرئاسة والمكتب اإلقلیمي بغزة
هدف البحث هو تقییم واقع سیاسة تطویر المسار الوظیفي في وكالـة غـوث وتـشغیل الالجئـین 

 المحلیـین فـي الرئاسـة والمكتـب ةمـن وجهـة نظـر مـوظفي اإلدار  ) وكالـة الغـوث الدولیـة( نیین الفلسطی
وذلـــك مـــن خـــالل التعـــرف علـــى سیاســـات وبـــرامج الوكالـــة المتعلقـــة بتخطـــیط وتطـــویر .اإلقلیمـــي بغـــزة

. فـــة مـــدى وعـــي ومعرفـــة المـــوظفین بالمفـــاهیم األساســـیة المتعلقـــة بهـــذا الـــشأن ومعر المـــسار الـــوظیفي
رت نتائج الدراسـة أن هنـاك تـدن فـي مـستوى الـسیاسات واألنظمـة والقـوانین واألدوات التـي تعنـى وأظه

  .بتنمیة وتطویر مسارهم الوظیفي
وأوصــت الدراســة بــضرورة وضــع سیاســة واضـــحة ومعلنــة ومفهومــة لجمیــع المــوظفین خاصـــة 

  .بإدارة وتطویر المسار الوظیفي للعاملین
عرف علـى طـرق تخطـیط المـسار الـوظیفي وهـو جـزء أسـاس فـي إدارة تفید هذه الدراسة الباحث في الت

 الــذات مــن أجــل الحــصول علــى فرصــة عمــل مناســبة علــى طریــق المــسار الــوظیفي المخطــط للخــریج
 إال أن هـــذه الدراســـة تختلـــف عـــن الدراســـة التـــي یجریهـــا .فـــور تخرجـــه أو فـــي تطـــوره المهنـــي الحقـــا

  .اسةالباحث من حیث مجتمع الدراسة وأهداف الدر 

 دراســة –تنمیــة المــوارد البــشریة فــي المؤســسات التجاریــة : "  بعنــوان)١٩٩٦بحــر،( دراســة: ثالثــا
  " تطبیقیة على مؤسسة جمعة الماجد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  :الدراسة إلى نقاط رئیسیة توصلت 
 .عملیة التنمیة هي عملیة متكاملة یشترك فیها جمیع األطراف .١
 .جات التدریبیة باختالف نوع الوظائفتختلف االحتیا .٢
 .غییرات في أیة وظیفة تعتبر احتیاجات تدریبیةتال .٣
 .التدریبیة حسب المستوى اإلداري تختلف طرق تحدید االحتیاجات .٤
 .أهمیة تصمیم البرامج التدریبیة .٥
 .یجب أن یبنى التخطیط للتدریب والتنمیة على أسس علمیة سلیمة .٦
 .مشكالتالتدریب ال یعد عالجا لكل ال .٧
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 .التقویم في كل المراحل لبرامج التدریبیة مهم كالتخطیط تماما .٨
ى الباحث أنه یمكن االستفادة من هذه الدراسة في التعرف على طرق تحدید الحاجات التدریبیة أر 

 یهدف من التي الذاتیة التنمیة ةللفرد الخریج من أجل البناء على ذلك في إدارة ذاته خالل عملی
  . فرصه في الحصول على عمل مناسب وفي وقت مناسبورائها لتحسین

  الدراسات العربیة. ٣.٢
 في تنمیة مفهوم الذات لدى عینة إرشاديفاعلیة برنامج : "  بعنوان٢٠٠٨دراسة عسیري، : أوال

  ." من الطالب المتفوقین عقلیا في المرحلة المتوسطة
ص عقلیة واجتماعیة وانفعالیة عبء تطویر المجتمع یقع على المتفوقین الذین یتمیزون بخصائ

عالیة تمنحهم حساسیة للمشكالت التي قد تعوق تقدمهم وقد یصعب علیهم تحمل خیبة األمل عند 
ویعتبر مفهوم الذات حجر الزاویة في الشخصیة التي هي جملة السمات . االحتكاك بعالم الكبار

وتهدف دراسته إلى اختبار  . غیره میز الشخص عنالجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة التي ت
  .فعالیة برنامج تدریبي إلى تنمیة مفهوم الذات لدى عینة من طالب المرحلة المتوسطة

الفئة المستهدفة في هذه الرسالة تختلف عن مجتمع دراستنا ولكنها تبین إمكانیة التأثیر على الذات 
  . بخدم فرضیات بحثناالبشریة من خالل التأثیر على مفهوم الذات لدى الفرد وهذا

االستفادة من فائض خریجي الجامعات لسد  مدى: "،بعنوان )٢٠٠٣، المولد( رسالة: ثانیا
 بمنطقة مكة العملمیدانیة على سوق  دراسة( احتیاجات سوق العمل بالقطاع الخاص 

  .")المكرمة
تیاجات سوق فائض خریجي الجامعات، لمقابلة اح تتركز مشكلة الدراسة على مدى االستفادة من

األهداف تتمثل في التعرف على العوامل المساهمة  حث إلى تحقیق مجموعة مناالعمل ویتطلع الب
كذلك التعرف على الدور الذي یقوم به . لمتطلبات سوق العمل في االستفادة من فائض الخریجین

وجود الحد من الفائض في أعداد الخریجین و التعرف على مدى  القطاع الخاص للمساهمة في
 تساهم في أنوما هي الحلول التي یمكن .العمل بالقطاع الخاص قاعدة معلومات عن سوق

ولتحقیق تلك األهداف . الخریجین لسد احتیاجات سوق العمل بالقطاع الخاص االستفادة من فائض
ما مدى االستفادة من فائض الخریجین  :اإلجابة على مجموعة من التساؤالت وهي حاولت الدراسة

  وما مدى توفر المعارف والمهارات التي یتطلبها،احتیاجات سوق العمل بالقطاع الخاص ؟ دفي س
من   وما العوامل التي تحد،القطاع الخاص لدى خریجي الجامعات ومستوى طلبها عند التوظیف؟

  وما هي درجة مساهمة الجهات،مساهمة القطاع الخاص في توظیف الفائض من الخریجین؟
من  ة ذات العالقة بتوطین الوظائف في القطاع الخاص في تحقیق االستفادةالحكومیة والخاص
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احتیاجات  وما مدى حاجة الخریجین إلى إعادة التأهیل لالستفادة منهم في سد، فائض الخریجین؟ 
  . سوق العمل؟

 وكـان  الت البحـثؤ تـسا وقـد توصـل الباحـث إلـى العدیـد مـن النتـائج التـي سـاعدته علـى اإلجابـة علـى
  :أهمهامن 

 :فائض الخریجین في سوق العمل هي إن من أكثر العوامل المساهمة في الحد من االستفادة من
  .عدم إجادتهم للغة االنجلیزیة .١
  . العملیة والتدریبیة لدیهم عدم توفر الخبرات .٢
  .ینل بوضع شروط صعبة لتوظیف الخریجقیام بعض أصحاب العم .٣
 .ةهالت النظریؤ ة الخریجین ذوي المارتفاع نسب .٤
  .وتخصصاتهم نقص توفر المعلومات عن الخریجین .٥
  .حاجة خریجي الجامعات إلى التدریب  .٦
     وتأهیـل كمـا كـشفت عـن ضـعف التنـسیق بـین الجامعـات والقطـاع الخـاص فـي عملیـة إعـداد .٧

  . القوى العاملة الوطنیة
  
  
  
  

الســتفادة مــن التوصــیات التــي ستــساعد مــن ا وبنــاء علــى تلــك النتــائج توصــل الباحــث إلــى عــددًا مــن
  :كان من أهم هذه التوصیات فائض الخریجین وسد احتیاجات سوق العمل ، وقد

  .ضرورة التعرف على احتیاجات سوق العمل من مختلف التخصصات  .١
العمل على ربط هذه التخصصات بما یتطلبـه سـوق العمـل مـن معـارف ومهـارات بمـا یـساعد  .٢

  .التدریب عن بدایة توظیفهم الء الخریجین ویقلل من حاجتهم إلى ؤ توظیف ه على
لمـواد الحاسـب  االستخدام التطبیقي للحاسب اآللـي وزیـادة عـدد الـساعات المخصـصة تكثیف .٣

  .اآللي في جمیع البرامج 
الســـتیعاب اكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن فـــائض  توســـیع الفـــرص الوظیفیـــة فـــي القطـــاع الخـــاص .٤

  .الخریجین
  .لقطاع الخاصالعمل با تطویر أنظمة العمل لتتواكب مع مستجدات سوق .٥
علـى إنـشاء مـشاریع خاصـة بهـم عـن طریـق تقـدیم االستـشارات  العمل على تشجیع الخریجین .٦

 .والتراخیص الالزمة لهم وتسهیل الحصول على القروض
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 الدراسات األجنبیة. ٣.٣
  "تقییم مهارات التشغیل كما یدركها المشغل والخریج )" ٢٠١٠، ساندرز و زوزل(دراسة  :أوال

"Evaluating employability skill Employer and student perceptions"  
 

جین من وجهة نظر الطالب الخریج تحاول الدراسة تقییم مهارات التشغیل المتوفرة لدى الخری
  . المشغلو 

أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي في وجهات نظر كل من المشغلین والطلبة الخریجین في ترتیبهم 
  .الالزم توفرها لدى الخریج للوصول إلى فرصة عمل مناسبةألولویات المهارات 

  : حسب أهمیتها مرتبةومن تلك المهارات والقدرات
كان  ،والعمل الفریقي ثم تلتها المهارات المعرفیة واإلدراك التجاري ، االعتمادیة والمسؤولیة،الحماسة

  .على التفاوض والقدرة على التشبیكاألقل مستوى في الترتیب القدرة 
  

"برامج تدریب الخریجین، دراسة استكشافیة لالختراقات المبكرة" ،)٢٠٠٩سیابینا، (دراسة : ثانیاً    
 حتـــى الوقـــت ١٩٩٠هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى جـــسر الفجــوة بـــین البحـــوث النظریــة التـــي ظهـــرت فــي 

 والخـروج بمجموعـة مــن التوصـیات للمؤســسات التـشغیلیة لجعــل الحـالي علـى بــرامج تـدریب الخــریجین
 تـــدریب وقـــد ركــزت علــى جــانبیین رئیـــسیین همــا أوًال وصــف لبــرامج.  تــدریب الخــریجین أكثــر فعالیــة

الخــریجین المتــوفرة حالیــًا وكــشف أســباب فــشل الخــریجین فــي االســتمرار فــي نفــس المجــال بعــد انتهــاء 
وللتحقــق مــن ذلــك تــم تطبیــق مــسحین أحــدهما علــى الخــریجین  المبــادرین فــي تــرك المجــال . التــدریب

لـى عـدم وجـود وظـائف جیـدة وعـدم . واآلخر على ممثلي الشركات المدربة ٕ عدم وجود فرص للترقـي وا
 وبنــاء علـى مــا سـبق خرجــت الدراسـة ومجموعــة مـن التوصــیات.  الرضـا عــن ظـروف وشــروط العمـل

  :منها
 تزوید الخریجین بدعم قوي ومستمر. 
 تزوید الخریجین بتوجیه مهني مستمر. 
 ت المهن المتوفرة في السوقتزوید الخریجین بمتطلبا. 
 انتقاء وتطویر المدربین. 

القابلیة للعمل، المفهوم وطبیعته ومحدداته وأثره على الصحة ) " ٢٠٠٨ایریك، ( دراسة  :ثالثا
"والسوائیة  

 Employability perceptions  Nature, determinants, and implications for health 
and well-being 
 

 الفهــم إلدراك مفهــوم القابلیـة للتــشغیل، وهــي تعــرف مفهــوم القابلیــة للتــشغیل اســة لزیــادة الدر هذهــدفت هـ
بأنـه ثقــة الفــرد بقدرتـه علــى الحــصول علـى فرصــة عمــل مـساویة أو أفــضل مــن فرصـة العمــل الحالیــة 
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اســتخدمت .والتحقــق مــن طبیعــة ومحــددات وانعكاســات مفهــوم الــشخص لقابلیتــه للتــشغیل. إن وجــدت
عینتـین، األولـى كانــت تهـدف لدراسـة مـا إذا كانـت قابلیــة الفـرد للتـشغیل وفاعلیتـه الذاتیــة هـذه الدراسـة 

  .وأظهرت النتائج أنهما خاصیتان متمایزتان ولكن تربطهما عالقة ایجابیة. تربطهما عالقة ما
منــة وتقــدم الدراســة رؤیــة حــول مــسألة الــسیاسات والوســائل المتعلقــة بالمهــارات الكونیــة واألولویــات الكا

  :وتحدد المهارات التي یطلبها المشغلون في الخریجین كما یلي. الكوني المنافسلمزید من العمل 
 مهارات عالیة للتواصل الشفهیة والمكتوبة 
  مهارات الریاضیات والحسابات 
 مهارات استخدام التكنولوجیا الحدیثة 
 مهارة العمل ضمن فریق 
 مهارة إدارة الذات والمستقبل 
 رة وحل المشكالتمهارات المباد.  

  

-The mediating role of self "إدارة الـذات ودورهـا الوسـیط) "٢٠٠٨انـس و سـوینز، : ( رابعـا
management""  

تختبـــر هـــذه الدراســـة العالقـــة بـــین االســـتعداد للتغییـــر لـــدى األفـــراد وبـــین إدارة الـــذات والنجـــاح علـــى 
اتجاهــاتهم المهنیــة بــسرعة وســهولة یعتبــر وتبــین أن االســتعداد لــدى األفــراد لتغییــر . الــصعید المهنــي

   . فرد٢٨٩ على توزعت االستبیانا. عامال مهما ورئیسیا للنجاح المهني
 الدراسة على فرضیة أن االستعداد للتغیر في االتجاهـات المهنیـة هـو عامـل مهـم للنجـاح  نتائجأكدت

  .لفهم العمیق والمتطور للواقعفي الحیاة المهنیة وكذلك أن هذه العالقة المباشرة تبنى في بیئة من ا
  

 الذاتیة والنجاح اإلدارةاستراتیجیات " : بعنوان ) ٢٠٠٧ابیلي و ویس، (دراسة  : خامسا
  ."المهني

هدفت الدراسة لدراسة وتحلیل أهمیة اعتمـاد اسـتراتیجیات عامـة فـي اإلدارة الذاتیـة ودورهـا فـي تحقیـق 
النجـاح  والمؤشـرات علـىخطیط للمستقبل المهنـي ي التالمهني وكذلك إستراتیجیة متخصصة فالنجاح 

  .في السیرة المهنیة مثل العائد المادي و العائد المعنوي مثل الرضا الوظیفي
  :فردا وكانت النتائج كما یلي) ١١٨٥(طبقت الدراسة على عینة من 

تخصـــصة یوجـــد ارتبـــاط ایجـــابي بـــین اإلســـتراتیجیة العامـــة التـــي یـــشكلها الفـــرد وبـــین اإلســـتراتیجیة الم
  .المتعلقة بالتخطیط المهني
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وضــــع اســـــتراتیجیات عامــــة ومتخصـــــصة یــــؤدي إلـــــى نتــــائج ایجابیـــــة علــــى صـــــعید النجــــاح المـــــادي 
  .والمعنوي

  .ال یشترط أن یرتبط النجاح المادي في الحیاة المهنیة للفرد بالنجاح المعنوي والرضا الوظیفي
  

  ".في إدارة المستقبل المهنيتوظیف الكفایة اإلداریة ) " ٢٠٠٧هاس، (دراسة : سادسا
"Applying Career competencies in Career management"  
ــــة فــــي إدارة المــــستقبل المهنــــي للفرد،وتقــــدم الكفایــــات  تختبــــر هــــذه الدراســــة اســــتخدام الكفایــــات المهنی

 ٨٧وقــد اســتخدمت الباحثــة أداة تحتــوي علــى ، اإلداریــة كعنــصر أساســي فــي إدارة المــستقبل المهنــي
احتـوت األداة علـى محـاور .  خلفیـات مختلفـة الخـریجین مـن مبحوثـا مـن٦٣٢  وزعـت علـى اتفهاماسـ

ــــة مثــــل ــــة، :  ممثلــــة للكفای ــــوظیفي، المهــــارات الحیاتی وضــــع األهــــداف، التخطــــیط، المعرفــــة، األداء ال
  .السمات الشخصیة

ــــة إدارة المــــستقبل المهنــــي للفــــرد بتوظیــــف الكفایــــة المهن نتــــائجبینــــت یــــة اإلداریــــة التــــي  الدراســــة أهمی
وأن تلـــك الكفایـــة تلعـــب دورا رئیـــسیا فـــي االختراقـــات المهمـــة التـــي یحققهـــا الفـــرد فـــي ســـیرته .یمتلكهـــا
 الدراســـة أن فعالیـــة األداء الـــوظیفي ال تـــؤثر بـــشكل مباشـــر علـــى  نتـــائجوفـــي المقابـــل بینـــت. المهنیـــة

 یـث یزیـد مـن ثقـة الفـرد بنفــسه  بحالتطـور المهنـي للفـرد بـل أن ذلـك لـه أثـر اكبـر علــى الجانـب النفـسي
العمـل : وقـد خرجـت الدراسـة بتوصـیات منهـا. ینقصها كما یزید رصیده من المهارات الحیاتیة األخـرى

والعمــل  بالمهــارات الحیاتیــة والمهنیــة الخاصــة بــإدارة الــسیرة الذاتیــة،  لــدى األفــرادزیــادة المعرفــةعلــى 
  .ظیفي التخطیط للمستقبل المهني  للوصول للرضا الو على
 %.٢٩ واســـترد منهـــا نـــسبة مـــن المـــشغلین فـــرد٤٥٢علـــى عینـــة مـــن خاصـــة وزعـــت اســـتبانات كمـــا 

قـد اقـروا بـان تـدریب الطلبـة علـى مهـارات التـشغیل علـى  مـن المـشغلین% ٧٠.٥واطهرت النتـائج أن 
 مــن اســم المؤســسة التعلیمیــة ومــن مــستوى المــدربین ومــن أهــم ذلــك إن بــل األهمیــةدرجــة عالیــة مــن 

  .لتعلیمطرق ا
  

   "الخریجینزیادة تشغیل ) " ٢٠٠٧ستوك، بریدج( دراسة :سابعا
 enhancing graduate employability 

 فــي جامعــة كوینزالنــد للحــصول التــشكیلیة التــي طبقــت علــى طلبــة كلیــة الفنــون تفتــرض هــذه الدراســة
 للتوظیـف التأهـلن  المعلومـات والتكنولوجیـا المتـسارعة فـااقتـصاد فـي عـصر هأنـ  الدكتوراهدرجةعلى 

 ولكن ومـن اجـل مـصلحة المجتمـع و، ال یقتصر على المهارات التي یعتبرها المشغل ضروریة وهامة
 فــي عــالم اإلبحــار تمكــنهم مــن  الحیاتیــة التــيمهــاراتال  الخریجــونیمتلــك أن الفــضلى ال بــد داالقتــصا
  .ت لبناء صرح المستقبل المهني الذاإدارة وعلى األعمال



  
 
 

  
   

٥٣

   "التشغبل بین الواقع والتوقعات لدى الخریجین ) " ٢٠٠٧روفیو و تنجبالد، ( دراسة : ثامنا
Employability in working life, graduates expectaions and possibilities after 
graduation 

   الخریجین حول التشغیل والتطور الوظیفي تهدفت هذه الدراسة للتحقق من اتجاهات واستراتیجیا

 ٢٠٠٠،٢٠٠١،٢٠٠٢ اســـــتبانة علـــــى خـــــریجین فـــــي الـــــسنوات ٩٥٩راســـــة تـــــم توزیـــــع مـــــن اجـــــل الد
وقـد تبـین أن الخـریجین یحـصلون علـى نـسب . . من االسـتبانات% ٦٢ وتم استرداد ٢٠٠٣،٢٠٠٤،

تــشغیل أعلــى لــو كانــت عقــودهم اقــصر فــي المــدة وكــذلك لــو حــصلوا علــى حریــة فــي اختیــار تطــورهم 
  .تیجیات عدیدة ومتنوعة من اجل التوظیف الوظیفي فإنهم یستطیعون وضع استرا

    "مفهوم النجاح المهني لدى الشباب ) " ٢٠٠٦جاردنر، :(دراسة :تاسعا

Young people's perception of career success  
فرد من الشباب في اوتیروا في نیوزیلندا بطریقة المقابلة وقد ) ٦٦(تم تطبیق الدراسة على عینة من 

مور المتعلقة بالتوظیف والتعلیم وتوقعات ووجهات النظر حول عدد من األ،برة تناولت محاور الخ
  .المستقبل

 الدراسة على تحدید عوامل تاعتمدوقد .وبشكل خاص ما یتعلق بمفهوم النجاح المهني للفرد
فحص المعطیات المشتقة من البیانات التي حصلوا علیها من المقابالت و ، نظري إطارالنجاح في 

  .بمفهوم النجاح المهنيالمتعلقة 
الحصول علیه من ثم فحص مستوى كفایة المعطیات النظریة لعوامل النجاح قیاسا لما تم 

  .الفجوة القائمة في المتوفر من معطیات نظریة في هذا الشأنوالعمل على جسر . المبحوثین
  .دة لقیاس النجاح المهني الشباب ال یعرفون معاییر محدأن إلىوخلصت الدراسة 

 وضع االستراتیجیات والتخطیط والتدخل المحسوب لتحقیق هدف أهمیة إلى أیضالصت وخ
  .التوظیف المستدام للشباب

  
  "أهمیة المهارات التشغیلیة في التربیة المهنیةالتوعیة ب) "٢٠٠٦بینیت،  (دراسة :عاشرا

"Defining the importance of employability skills in career/ technical 
education". 
 

أثر إدراك األهداف من وراء تعلیم مهارات التشغیل على فرص التشغیل هو ما سعت هذه الدراسة 
وقد طبق مسح على الكادر التعلیمي في مقاطعة االباما في .للوقوف علیه لدى المؤسسات التعلیمیة

 مهارات التشغیل كل فرد طلب منه أن یقیم درجة إدراكه لدرجة األهمیة لفقرات دلیل. مدارس اإلدارة
  .المطلوب أن یتزود بها الطالب الخریج



  
 
 

  
   

٥٤

  
  :تعلیق على الدراسات السابقة

   أن یكون بحثا أصیًال عمًال بشروط البحث العلمي بحثهلقد حرص الباحث عند اختیار موضوع
وكذلك مدفوعا بما شعر به من ضرورة العمل على هذا الموضوع ذي األهمیة لكل خریج امال في 

ي تشر الوعي بین الخریجین والقائمین على أمرهم بالدور الذي تلعبه أدارة الذات في أن یساهم ف
غیر أن هذا الحرص رصة عمل مناسبة، تحقیق النجاح الذي یطلبه كل خریج في الحصول على ف

المكتبة العربیة ي قد تسبب بمعاناة شدیدة للباحث حیث أنه بذل جهدًا ووقتًا مضاعفًا وهو یبحث ف
 التي ال تكاد تالمس ت سابقة تتناول موضوع بحثه ولم یجد إال قلة من الدراسات العربیةعن دراسا

موضوع البحث وهي تلك الواردة أعاله، أما عن الدراسات األجنبیة فوجد الباحث عددًا مقبوًال تتناول 
  خالل عملهعدیدة من مطالعاته الهموضوع البحث وقد كانت في معظمها دراسات حدیثة وتبین ل

أثر إدارة الذات لدى الخریجین على فرص "على إعداد هذه الدراسة أن الموضوع الذي یتناوله وهو 
  (Calitz.2009)كالیتز  تناوله الباحثون في الغرب حدیثًا وقد أكدت على ذلك جینقد" التشغیل

ات مت خالل السنو  حول فن إدارة الذات أن إدارة الذات هي مدرسة فكریة حدیثة نعندما تحدثت
غیر أن تطبیق الدراسة على مجتمع الخریجین في قطاع غزة یعد اختالفا جوهریا  .الثالث األخیرة

   .یعطي هذه الدراسة أهمیة خاصة نسال اهللا أن ینفع بها مجتمعنا ووطننا
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  الفصل الرابع

  منهجية البحث
 .مقدمة . ٤.١

 .  الدراسةمنهجیة . ٤.٢

  .الدراسةمجتمع و عینة  . ٤.٣

  .ةأداة الدراس . ٤.٥

  . االستبیانمجاالت . ٤.٦

  .صدق اإلستبانة . ٤.٧

  ثبات االستبیان  . ٤.٨

 .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث . ٤.٩

  .تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة. ٤.١٠       
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  مقدمة. ٤.١
، إعدادهاوطریقة  المستخدمة داةاألوكذلك ، نهج الدراسة ومجتمع الدراسةمیتناول هذا الفصل وصفا ل

 أداة الدراسة تصمیمكما یتضمن وصفا لإلجراءات التي قام بها الباحث في . صدقها وثباتهاومدى 
  .وینتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل الدراسة، وتقنینها

  منهجیة الدراسة. ٤.٢
أثـــر إدارة " اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي والـــذي یحـــاول وصـــف وتقیـــیم واقـــع 

ویحـــاول المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي أن یقـــارن ویفـــسر " ذات لـــدى الخـــریجین علـــى فـــرص التـــشغیل الـــ
  .د بها رصید المعرفة عن الموضوعداأمًال في التوصل إلي تعمیمات ذات معني یز الحالة ویقیم 

  مصادر المعلومات 
  :استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات 
فـي معالجـة اإلطـار النظـري للبحـث إلـي مـصادر البیانـات حیث اتجه الباحث : المصادر الثانویة .١

الثانویــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربیــة واألجنبیــة ذات العالقــة، والــدوریات والمقــاالت 
والتقــاریر، واألبحــاث والدراســات الـــسابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســـة، والبحــث والمطالعــة فـــي 

 .مواقع اإلنترنت المختلفة
لمعالجــة الجوانــب التحلیلیــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحــث إلــي جمــع البیانــات :  األولیــةالمــصادر .٢

لهـذا الغـرض، ووزعـت  علـى األولیة من خالل اإلسـتبانة كـأداة رئیـسیة للبحـث، صـممت خصیـصا ً
 .كلیة مجتمع تدریب غزةمن الخریجین والخریجات من  ٤٠٠

 مجتمع وعینة الدراسة  .٤.٣
 في  التابعة لوكالة الغوث الدولیةكلیة مجتمع تدریب غزة الخریجین من فيیتمثل مجتمع الدراسة 

  )٤-١جدول  ( . خریج وخریجة١٧٣٨ المقدر عددهم بحوالي ٢٠٠٩و٢٠٠٨و٢٠٠٧السنوات 

   )٤ – ١( رقم الجدول 
  مجتمع الدراسة من الخریجین حسب سنة التخرج

  

  مكتب التسجیل والقبول /كلیة مجتمع تدریب غزة: المصدر         

  مجموع الخریجین  السنة
٥٧٦  ٢٠٠٧  
٦٠٥  ٢٠٠٨  
٥٥٧  ٢٠٠٩  

  ١٧٣٨  جموعالم
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 ٣١٥( مــن مجتمــع الدراســة% ١٨لكــي تكــون العینــة ممثلــة لمجتمــع الدراســة أخــذت نــسبة و 
 ٣٧قــام الباحــث باســتخدام طریقــة العینــة العــشوائیة، وتــم توزیــع عینــة اســتطالعیة حجمهــا و ) مبحوثــا

وبعــــد التأكــــد مــــن صــــدق وســــالمة االســــتبانة . داخلي وثبــــات اإلســــتبانةإســــتبانة الختبــــار االتــــساق الــــ
كانــت كلهــا  إســتبانة ٣١٥ إســتبانة علــى عینــة الدراســة وتــم الحــصول علــى ٤٠٠لالختبــار تــم توزیــع 

 وقــد اسـتخدم الباحــث وســائل متنوعــة %.٧٨.٧٥نــسبة اســترداد صـالحة و مــستوفیة لــشروط اإلجابـة ب
وقــد وفــرت طبیعــة عمــل الباحــث هــذه الفرصــة اء المباشــر معهــم  أهمهــا اللقــكــانللوصــول للخــریجین 

ذلــك أن اللقــاء مـــع الخــریجین ومتابعـــة أحــوالهم الوظیفیـــة هــو جــزء أصـــیل مــن مهـــام  العمــل المنـــوط 
 إلــیهم االســتبانة أرســلت وآخــرینأمــا الخــریجین الــذین لــم یــتم لقــاءهم فقــد تــم التواصــل معهــم تلفونیــا .بــه

  .لتعبئتها

  :سةأداة الدرا. ٤.٥
أثر إدارة الذات لدى الخریجین على " حول   خاصة بالدراسةإعداد إستبانةقام الباحث ب

 بمساعدة المشرف وقد تم عرضها على عدد من المحكمین من ذوي االختصاصات "فرص التشغیل
  .المختلفة لمراجعتها وتنقیحها

   االستبیانمجاالت. ٤.٦

  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمین رئیسیین هما
  : الشخصیة عن المستجیب   المعلوماتوهو عبارة عن: القسم األول

، المؤهل العلمي، منطقة السكن، الحالة كلیة مجتمع تدریب غزةالدراسة الثانویة، سنة التخرج من (
 .)الوظیفیة الحالیة، الجنس، الحالة االجتماعیة

 ٣ فقــرة موزعــة علــى ١٠٤  وهــو عبــارة عــن مجــاالت الدراســة وتتكــون اإلســتبانة مــن:القــسم الثــاني
  :مجاالت رئیسة هي

كلیــة مجتمــع تــدریب لــدى الخــریجین والخریجــات مــن ) الــسلوكي(إدارة الجانــب العملــي  :المجــال األول
  : مجاالت فرعیة٦فقرة، وینقسم إلى ) ٥٧(ویتكون من ) وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة
 .فقرات) ٧(الرؤیة واألهداف ویتكون من  .١
 .فقرات) ٩(لوقت والتخطیط ویتكون من تنظیم ا .٢
 .فقرات) ٤(المرونة ویتكون من  .٣
 .فقرة) ١٣(تنمیة المعرفة والتدریب ویتكون من  .٤
 .فقرة) ١٩(االتصال والعالقات االجتماعیة ویتكون من  .٥
  .فقرات) ٥(المتابعة والتقییم ویتكون من  .٦



  
 
 

  
   

٥٨

    صیة لـــدى الخـــریجین والخریجــــات إدارة جانــــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنــــاء الشخـــ: المجـــال الثـــاني
  ٣فقــرة وینقــسم إلــى ) ٣١(ویتكــون مــن ) وكالــة الغــوث الدولیــة(  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةمــن 

  :مجاالت فرعیة
 .فقرات) ٦(الصحة الجسدیة ویتكون من  .١
 .فقرات) ٦(الصحة النفسیة ویتكون من  .٢
  .فقرة) ١٩(بعض سمات الشخصیة ویتكون من  .٣

 مــستوى النجــاح فــي تحقیــق فرصــة العمــل المناســبة لــدى الخــریجین والخریجــات مــن :لــثالمجــال الثا
  :  مجاالت فرعیة٥فقرة، وینقسم إلى ) ١٦( ویتكون من كلیة مجتمع تدریب غزة

 .فقرات) ٣(انتماء العمل للتخصص ویتكون من  .١
 .فقرات) ٣(استقرار العمل واستمراره ویتكون من  .٢
 .فقرات) ٣(العائد المادي ویتكون من  .٣
 .فقرات) ٣(الرضا الوظیفي ویتكون من  .٤
  .فقرات) ٤(التطور الوظیفي ویتكون من  .٥

  : ثم حذف الفقرات التالیة حسب نتیجة العینة االستطالعیة وهم: مالحظة
أختار أهدافا قابلة للتحقیق و أعتقـد أن التخطـیط لألمـور الیومیـة البـسیطة ضـروري و المـواد 

 كانــت كافیـــة لممارســة المهنـــة و أحتــرم االخــتالف فـــي الــرأي وأعكـــس الدراســة والتــدریبات فـــي الكلیــة
 شخــــصیتي الحقیقیــــة فــــي تواصــــلي مــــع اآلخــــرین و أظهــــر لآلخــــرین مــــشاركتي الوجدانیــــة لهــــم فـــــي

حیـــث تبـــین عـــدم وجـــود اتـــساق داخلـــي بـــین الفقـــرات ومجـــاالتهم حیـــث القیمــــة ، مناســـباتهم المختلفـــة
  .٠.٠٥ أكبر من (.Sig)االحتمالیة 

  :Validity صدق االستبیان. ٤.٧
یقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقیاسـه، وقـام الباحـث بالتأكـد مـن 

  :صدق اإلستبانة بطریقتین
  :آراء المحكمین -١

اإلدارة  متخصـصین فـي سـتةعرض الباحث اإلستبانة على مجموعة من المحكمین تألفت مـن 
، وقـد اسـتجاب الباحـث آلراء المحكمـین وقـام بـإجراء )؟(لحق رقـم  وأسـماء المحكمـین بـالموعلـم الـنفس

 النهائیـة ما یلزم من حذف وتعـدیل فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة، وبـذلك خـرج االسـتبیان فـي صـورته
  )١( انظر الملحق رقم -

  
  
  



  
 
 

  
   

٥٩

  : صدق المقیاس-٢
 Internal Validity االتساق الداخلي  صدق:أوال

دى اتــساق كــل فقــرة مــن فقــرات اإلســتبانة مــع المجــال الــذي یقــصد بــصدق االتــساق الــداخلي مــ
تنتمـي إلیـة هـذه الفقـرة، وقـد قـام الباحـث بحـساب االتـساق الـداخلي لإلسـتبانة وذلـك مـن خـالل حـساب 

  .معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلیة للمجال نفسه
 Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

یعتبــر الــصدق البنــائي أحــد مقــاییس صــدق األداة الــذي یقــیس مــدى تحقــق األهــداف التــي تریــد 
األداة الوصـــول إلیهـــا، ویبـــین مـــدي ارتبـــاط كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت الدراســـة بالدرجـــة الكلیـــة لفقـــرات 

  .اإلستبانة

  نتائج االتساق الداخلي: أوالً 
ــــداخلي للمجــــال األول  . أ ــــساق ال ــــائج االت ــــي إدارة الج (نت ــــسلوكي(انــــب العمل ــــدى الخــــریجین ) ال ل

  :)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةوالخریجات من 
معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الفرعــي األول والدرجــة الكلیــة ) ٤-٢(جــدول یوضــح 

 وبــذلك یعتبــر α =٠.٠٥یــة للمجـال، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالـة عنــد مــستوي معنو 
  .المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )٤-٢(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)الرؤیة واألهداف(  األولمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي

  
  الفقرة  م

معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  

١. 
من الكلیة وفق رؤیة حددت أهدافي البعیدة والقریبة فور تخرجي 

  .مستقبلیة
.633 *0.000 

 0.000* 646.  .أختار أهدافا بدیلة احتیاطیة فیما لو لم تتحقق أهدافي األولى .٢
 0.000* 671.  .أكتب أهدافي على ورقة أو في كراسة .٣
 0.000* 678.  .أضع  للهدف وقتا محددا لتحقیقه .٤
 0.000* 574.  .أستشیر بعض المقربین لي في أهدافي .٥
 0.000* 556.  .كانت أهدافي القریبة والبعیدة واضحة لي وأنا طالب في الكلیة .٦
 0.000* 640.  .أعرف الطریقة العلمیة لصیاغة األهداف .٧

  .α =٠.٠٥ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *



  
 
 

  
   

٦٠

عــــي الثــــاني معامـــل االرتبــــاط بـــین كــــل فقــــرة مـــن فقــــرات المجـــال الفر ) ٤-٣(جــــدول یوضـــح 
 α =٠.٠٥، والذي یبین أن معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوي معنویـة لكلیة للمجالوالدرجة ا

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )٤-٣(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)تنظیم الوقت والتخطیط (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني

  الفقرة  م
معامل 
  نبیرسو

 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 608.  .أحدد المهمات التي أرغب في القیام بها یومیا .١
 0.000* 543.  .أصنف المهمات حسب درجة األهمیة .٢
 0.000* 623.  .أصمم جدوال مرتبطا بالزمن لكل ما أرغب في القیام به یومیا .٣
 0.000* 678.  .أجد الوقت الكافي للتخطیط للعمل .٤
 0.000* 526.  .أنجح في منع اآلخرین من إفساد برامجي الیومیة .٥

٦. 
   غیر مهمة وعاجلة -٢مهمة وعاجلة - ١:أصنف مهماتي إلى 

  . غیر عاجلة وغیر مهمة-٤ مهمة وغیر عاجلة - ٣
.531 *0.000 

 0.000* 676.  .أحضر في نهایة الیوم برنامج مهام الغد .٧
 0.000* 589.  .فیه للتر اً أنظم في برامجي الیومیة أوقات .٨
 0.000* 729.  .أحتفظ دائما بقائمة باألولویات والخطط البدیلة .٩

  .α =٠.٠٥ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة       *

معامـــل االرتبـــاط بـــین كــــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الفرعـــي الثالــــث ) ٤-٤(جـــدول یوضـــح 
 ٠.٠٥تبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة والدرجــة الكلیــة للمجــال ، والــذي یبــین أن معــامالت االر 

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  )٤-٤(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)المرونة (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث

  الفقرة  م
معامل 
  سبیرمان
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 721.  .ططي لمواجهة المواقف الطارئة استطیع تعدیل خ .١
 0.000* 734.  .لدى القدرة على رؤیة األشیاء من زوایا مختلفة .٢
 0.000* 743.  .لدي القدرة على التعامل مع كل الناس مهما اختلفت شخصیاتهم .٣
 0.000* 771.  .أضع سیناریوهات مختلفة للمستقبل وخطط بدیلة مناسبة .٤
  .α =٠.٠٥ال إحصائیًا عند مستوي داللة االرتباط د*        



  
 
 

  
   

٦١

معامــــل االرتبــــاط بــــین كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات المجــــال الفرعــــي الرابــــع ) ٤-٥(جــــدول یوضــــح 
 ٠.٠٥والدرجــة الكلیــة للمجــال ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة 

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  )٤-٥(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)تنمیة المعرفة والتدریب (امل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابعمع

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 517.  .حرصت على استیعاب المواد الدراسیة في الكلیة .١
 0.000* 509.  . خالل دراستي في الكلیةتمكنت من امتالك جمیع التدریبات العملیة .٢
 0.000* 568.  .حرصت على المطالعة وزیادة معرفتي من خارج المنهاج خالل دراستي .٣
 0.000* 587.  .حصلت على دورات تدریبیة متنوعة خالل دراستي .٤
 0.000* 656.  .أحرص اآلن على الحصول على دورات تدریبیة تنمي قدراتي .٥
 0.000* 723.  . التدریبیة الحالیةلدي تحدید الحتیاجاتي .٦
 0.000* 630.  .لدي خطة تدریبیة قصیرة المدى .٧
 0.000* 666.  .لدي خطة تدریبیة أخرى بعیدة المدى .٨
 0.000* 702.  .أحرص على المطالعة والقراءة في مجال تخصصي .٩

 0.000* 512.  .أحرص على تطویر معلوماتي ومهاراتي في المجاالت الحیاتیة األخرى . ١٠
 0.000* 528.  .لدي القدرة على تنظیم أفكاري . ١١
 0.000* 446.  .حددت مفاتیح النجاح في تخصصي وأعمل على امتالكها . ١٢
 0.000* 394.  .أدون أفكاري لحظة ورودها لخاطري خشیة نسیانها . ١٣

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *    
  

قـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الفرعـــي الخـــامس معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل ف) ٤-٦(جـــدول یوضـــح 
 ٠.٠٥والدرجــة الكلیــة للمجــال ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة 

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  



  
 
 

  
   

٦٢

  )٤-٦(جدول 
 والدرجة الكلیة )االجتماعیةاالتصال والعالقات  (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الخامس

  للمجال

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 581.  .بمودة و حماسة.أحرص على التفاعل مع اآلخرین باهتمام و .١
 0.000* 555.  .أصغي جیدا لكالم المتحدث .٢
 0.000* 573.  .أتفاعل مع المتحدث أثناء حدیثه .٣
 0.000* 528.  .لیتكلم أكثرأشجع المتحدث  .٤
 0.000* 663.  .أستمع بعقل منفتح وبدون تحیز لرأیي .٥
 0.000* 638.  .أقیم الموضوع وال أعطي حكما على المتحدث .٦
 0.000* 600.  .أتحدث بصدق وبدون تكلف مع اآلخرین .٧
 0.000* 641.  .أتقبل اآلخرین مهما اختلفت ثقافاتهم .٨
 0.000* 614.  ابله ألول مرةأحاول فهم وتحلیل شخصیة من أق .٩

١٠ . 
  عندما أتحدث أختار الكلمات والعبارات ونبرات الصوت وتعبیرات

  . الجسم األخرى من عیون ووجه وأیدي وجسم
.636 *0.000 

 0.000* 629.  .أحافظ على مظهري وأناقتي باستمرار . ١١
 0.000* 572.  .أحافظ على مستوى مقبول من المرح والمزاح مع المحیطین بي . ١٢
 0.000* 431.  .أعمل على حل المشكالت على طریقة الجمیع رابحون . ١٣
 0.000* 397.  .أستطیع السیطرة على انفعاالتي خالل حواراتي مع اآلخرین . ١٤
 0.000* 626.  .أحترم مواعیدي وأحافظ علیها بدقة مع الجمیع . ١٥
 0.000* 586.  أحرص على الرد على جمیع مكالماتي التلفونیة الواردة . ١٦
 0.000* 588.  .ى الرد على المكالمات التلفونیة الفائتةأحرص عل . ١٧
 0.000* 557.  .أستخدم وسائل االتصال االلكترونیة لمزید من التواصل مع اآلخرین . ١٨
 0.000* 585.  .ال استند على االنطباع األول فقط في تعاملي مع اآلخرین . ١٩

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 
  

معامل االرتباط بین كل فقـرة مـن فقـرات المجـال الفرعـي الـسادس والدرجـة الكلیـة ) ٤-٧ (جدولیوضح 
 وبـذلك یعتبـر α =٠.٠٥للمجال ، والذي یبین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوي معنویـة 

  .المجال صادق لما وضع لقیاسه
  

  



  
 
 

  
   

٦٣

  )٤-٧(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)المتابعة والتقییم (رعي السادسمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الف

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 760.  .أنهي المهمات المطلوبة قبل الموعد المجدد لها أو في الموعد .١
 0.000* 778.  .أقوم بتقییم كل هدف والخطط واإلجراءات المطلوبة لتحقیقه .٢

٣. 
جراءاتي إذا اكتشفت أني أسیر في أستط ٕ یع تعدیل أهدافي وخططي وا

  .اتجاه غیر صحیح
.836 *0.000 

٤. 
أستشیر من هو أكثر مني معرفة وخبرة لتقییم أهدافي والخطط 

  .واإلجراءات المطلوبة
.763 *0.000 

 0.000* 762.  . أعتقد أن عملیة إعادة التقییم هي عملیة متواصلة مع كل خطوة .٥
  .α =٠.٠٥ط دال إحصائیًا عند مستوي داللة االرتبا* 

إدارة جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة  (نتائج االتساق الداخلي للمجـال الثـاني .٣
  :)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةلدى الخریجین والخریجات من 

ات المجــــال الفرعــــي األول معامــــل االرتبــــاط بــــین كــــل فقــــرة مــــن فقــــر ) ٤-٨(جــــدول یوضــــح 
 ٠.٠٥والدرجــة الكلیــة للمجــال ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة 

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  )٤-٨(جدول 
  لمجالوالدرجة الكلیة ل) الصحة الجسدیة ( معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول

  الفقرة  م
معامل 
  سبیرمان
  لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 507.  .أحرص على أخذ قسط كاف من النوم یومیا .١
 0.000* 571.  .اخذ قسطا من الراحة أو االسترخاء بعد الظهر ثم أواصل عملي .٢
 0.000* 768.  .أراجع الطبیب عند شعوري بعارض مرضي .٣
 0.000* 753.  .یة حسب الوصفة الطبیة عندما أصاب بمرضأحرص على تناول األدو  .٤
 0.000* 550.  .أمارس الریاضة یومیا بقدر معقول .٥
 0.000* 519.  .أراقب نظام التغذیة وأحرص أن یكون مغذیا و صحیا .٦
  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *    

  



  
 
 

  
   

٦٤

 فقــــرات المجـــال الفرعــــي الثــــاني معامـــل االرتبــــاط بـــین كــــل فقــــرة مـــن) ٤-٩(جــــدول یوضـــح 
 ٠.٠٥والدرجــة الكلیــة للمجــال ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة 

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  )٤-٩(جدول 
  لیة للمجالوالدرجة الك) الصحة النفسیة (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني

  الفقرة  م
معامل 
  سبیرمان
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 549.  .أحرص على أن أرفه عن نفسي في عطلة نهایة األسبوع .١
 0.000* 601.  .أحرص على أن ال تزید انفعاالتي عن حدها األدنى .٢
 0.000* 662.  .أفرغ ضغوطات الحیاة بالحدیث عنها مع صدیق .٣
 0.000* 667.  .  علمي وموضوعي وبدون قلق وتوتر المشكالت بأسلوبأتعامل مع .٤
 0.000* 724.  .أبادر بإنهاء أي خالف ینشأ مع أي شخص آخر .٥
 0.000* 641.  .أحرص على أن أكون متسامحا مع اآلخرین .٦
  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *     

عـــي الثالـــث كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الفر معامـــل االرتبـــاط بـــین ) ٤-١٠(جـــدول یوضـــح 
 α =٠.٠٥، والذي یبین أن معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوي معنویـة والدرجة الكلیة للمجال

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

  
   

٦٥

  )٤-١٠(جدول 
  والدرجة الكلیة للمجال) ت الشخصیة بعض سما (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث

  الفقرة  م
معامل 
  سبیرمان
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 615.  .أحب المبادرة وال أنتظر مبادرة اآلخرین .١
 0.000* 573.  .أنا صریح وأتكلم بصدق دائما .٢
 0.000* 629.  .أحافظ على مواعیدي بدقة .٣
 0.000* 528.  .الكثیرأحرص على أن أعد بالقلیل وأفي ب .٤
 0.000* 576.  ".شكرا"و " من فضلك"أقول دائما  .٥
 0.000* 592.  .أترك اآلخرین في حالة أفضل مما وجدتهم علیها .٦
 0.000* 693.  .أستمع لمن یتحدث بإنصات واضح .٧
 0.000* 575.  .أهتم باآلخرین ومشاكلهم .٨
 0.000* 486.  .أحافظ على ابتسامتي عندما أتحدث مع اآلخرین .٩

 0.000* 548.  .عندما أعارض أتقدم ببدیل إیجابي بأسلوب مقبول . ١٠
 0.000* 613.  .أنا أحب شخصیتي وال أرغب في أن أكون شخصا آخر . ١١
 0.000* 662.  .أنا أعرف نقاط الضعف في شخصیتي . ١٢
 0.000* 625.  .أنا أعرف نقاط القوة في شخصیتي . ١٣
 0.000* 393.  .یر المریحینأرد على  المكالمات التلفونیة من األشخاص غ . ١٤
 0.000* 587.  .أحلل كل مشكلة تواجهني بطریقة علمیة وبدون انفعال . ١٥
 0.000* 602.  .أكیف نفسي مع تغیر المؤثرات في البیئة المحیطة . ١٦
 0.000* 637.  .أشعر بتقدیر اآلخرین لي . ١٧
 0.000* 550.  .أعتقد أن اآلخرین یحبونني بنفس القدر الذي أحبهم به . ١٨
 0.000* 610.  .ل التحدي والمغامرةأقب . ١٩

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

مـستوى النجـاح فـي تحقیـق فرصـة العمـل المناسـبة لـدى  (نتائج االتساق الـداخلي للمجـال الثالـث. ٢
  :)وكالة الغوث الدولیة(التابعة لـ  كلیة مجتمع تدریب غزةالخریجین والخریجات من 

رعـــي األول معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الف) ٤-١١(جـــدول یوضـــح 
 ٠.٠٥، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة والدرجــة الكلیــة للمجــال

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  
  
  



  
 
 

  
   

٦٦

  )٤-١١(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)انتماء العمل للتخصص (عي األولمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفر 

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 750.  ینتمي عملي بدرجة مقبولة لتخصصي في الكلیة .١
 0.000* 655.  .أشعر برضا الزمالء والمسئولین عن مستوى المعلومات والمهارات التي أمتلكها .٢
 0.000* 826.  . د أن دراستي تفیدني كثیرا في إتقان عمليأعتق .٣

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

عـــي الثـــاني معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الفر ) ٤-١٢(جـــدول یوضـــح 
 α =٠.٠٥نویـة ، والذي یبین أن معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوي معوالدرجة الكلیة للمجال

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه
  
  

  )٤-١٢(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال)استقرار العمل واستمراره  (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 868.  .طویلة للعمل بدون انقطاعیضمن لي العمل الحالي مدة  .١
 0.000* 789.  .یمنحني عملي شعورا باالطمئنان على  مستقبلي .٢
 0.000* 640.  .ال أفكر في ترك عملي حتى أجد فرصة عمل أفضل .٣

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *         

عـــي الثالـــث فقـــرات المجـــال الفر معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن ) ٤-١٣(جـــدول یوضـــح 
 ٠.٠٥، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة والدرجــة الكلیــة للمجــال

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  

  

  

  



  
 
 

  
   

٦٧

  )٤-١٣(جدول 
  والدرجة الكلیة للمجال )العائد المادي ویتكون  (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 788.  .أحصل من عملي على عائد مادي مقبول .١

٢. 
أعتقد أن نظام األجور والتعویضات والحوافز في العمل عادل 

  .وموضوعي
.862 *0.000 

 0.000* 839.  .أحصل من عملي على عائد مادي أفضل مما كنت أتوقع .٣
  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  

عـــي الرابـــع معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال الفر ) ٤-١٤(جـــدول یوضـــح 
 α =٠.٠٥، والذي یبین أن معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوي معنویـة والدرجة الكلیة للمجال

  .ع لقیاسهوبذلك یعتبر المجال صادق لما وض
  )٤-١٤(جدول 

   والدرجة الكلیة للمجال)الرضا الوظیفي ویتكون (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابع

  الفقرة  م
معامل 
  سبیرمان
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 687.  .أشعر بالثقة في نفسي وبثقة المسئولین بي .١
 0.000* 858.  .ل جهوديیقدر رؤسائي في العم .٢
 0.000* 861.  .أشعر بالرضا عن ظروف وشروط عملي .٣

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *               

عــي الخــامس معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الفر ) ٤-١٥(جــدول یوضــح 
 ٠.٠٥اط المبینــة دالــة عنــد مــستوي معنویــة ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــوالدرجــة الكلیــة للمجــال

=αوبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه .  

  

  

  

  



  
 
 

  
   

٦٨

  )٤-١٥(جدول 
   والدرجة الكلیة للمجال )التطور الوظیفي (معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الخامس

  الفقرة  م
معامل 
  بیرسون
 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  
 0.000* 763.  أ الموظف عندما یقدم أفكارا جدیدة تخدم العملیكاف .١
 0.000* 757.  .أعتقد أن نظام الترقیات في العمل عادل وموضوعي .٢
 0.000* 819.  .أعتقد أن عملي الحالي یؤهلني لالرتقاء إلى عمل أفضل فیما بعد .٣
 0.000* 627.  .أعتقد أن عملي الحالي یوفر لي فرصا جیدة للتدریب والتطویر .٤

  .α =٠.٠٥االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

 Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا
یعتبر الصدق البنائي أحد مقـاییس صـدق األداة الـذي یقـیس مـدى تحقـق األهـداف التـي تریـد 

رات األداة الوصـــول إلیهـــا، ویبـــین مـــدي ارتبـــاط كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت الدراســـة بالدرجـــة الكلیـــة لفقـــ
  .اإلستبانة

ــــین جــــدول  ــــاط فــــي جمیــــع مجــــاالت اإلســــتبانة دالــــة ) ٤-١٦(یب أن جمیــــع معــــامالت االرتب
 وبذلك یعتبـر جمیـع مجـاالت اإلسـتبانة صـادقه لمـا وضـعت α =٠.٠٥عند مستوي معنویة إحصائیًا 

  .لقیاسه
  



  
 
 

  
   

٦٩

  )٤-١٦(جدول 
  .لكلیة لإلستبانةمعامل االرتباط بین كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة ا

معامل   المجال  الرقم
  االرتباط

القیمة 
  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 671.  .الرؤیة واألهداف   .١
 0.000* 780.  .تنظیم الوقت والتخطیط   .٢
 0.000* 685.  .المرونة   .٣
 0.000* 815.  .تنمیة المعرفة والتدریب   .٤
 0.000* 808.  .االتصال والعالقات االجتماعیة   .٥
 0.000* 801.  .تقییمالمتابعة وال   .٦
 0.000* 962.  .لدى الخریجین والخریجات) السلوكي(إدارة الجانب العملي    .٧
 0.000* 669.  .الصحة الجسدیة   .٨
 0.000* 804.  .الصحة النفسیة   .٩

 0.000* 930.  بعض سمات الشخصیة   .١٠

إدارة جانب الصحة النفسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة لـدى    .١١
  .الخریجین والخریجات

.844 *0.000 

 0.000* 540.  .انتماء العمل للتخصص   .١٢
 0.000* 705.  .استقرار العمل واستمراره   .١٣
 0.000* 675.  .العائد المادي   .١٤
 0.000* 629.  .الرضا الوظیفي   .١٥
 0.000* 758.  .التطور الوظیفي   .١٦

ـــدى    .١٧ ـــق فرصـــة العمـــل المناســـبة ل مـــستوى النجـــاح فـــي تحقی
  الخریجین والخریجات

.477 *0.000 

  . =٠.٠٥اط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  االرتب*

   :Reliability ثبات اإلستبانة . ٤.٨
یقــصد بثبــات اإلســتبانة أن تعطــي هــذه اإلســتبانة نفــس النتیجــة لــو تــم إعــادة توزیــع اإلســتبانة 
أكثر من مرة تحت نفـس الظـروف والـشروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات اإلسـتبانة یعنـي االسـتقرار فـي 

تبانة وعــدم تغییرهــا بــشكل كبیــر فیمــا لــو تــم إعــادة توزیعهــا علــى أفــراد العینــة عــدة مــرات نتــائج اإلســ
  .خالل فترات زمنیة معینة

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
النتـائج كمـا هـي مبینـة فـي جـدول استخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبـات اإلسـتبانة، وكانـت 

)٤-١٧.(  
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  )٤-١٧(ل جدو
  معامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات اإلستبانة

معامل ألفا   المجال  م
  كرونباخ

  *الثبات

 0.858 0.736  .الرؤیة واألهداف   .١
 0.869 0.755  .تنظیم الوقت والتخطیط   .٢
 0.862 0.743  .المرونة   .٣
 0.908 0.824  .تنمیة المعرفة والتدریب   .٤
 0.942 0.887  .االتصال والعالقات االجتماعیة   .٥
 0.916 0.839  .المتابعة والتقییم   .٦
 0.970 0.940  .لدى الخریجین والخریجات) السلوكي(إدارة الجانب العملي    .٧
 0.848 0.719  .الصحة الجسدیة   .٨
 0.855 0.731  .الصحة النفسیة   .٩

 0.948 0.899  بعض سمات الشخصیة . ١٠
إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخـریجین  . ١١

  .الخریجاتو 
0.913 

0.956 
 0.762 0.580  .انتماء العمل للتخصص . ١٢
 0.805 0.648  .استقرار العمل واستمراره . ١٣
 0.881 0.776  .العائد المادي . ١٤
 0.855 0.731  .الرضا الوظیفي . ١٥
 0.849 0.721  .التطور الوظیفي . ١٦
ــدى الخــریجین  . ١٧ ــق فرصــة العمــل المناســبة ل مــستوى النجــاح فــي تحقی

  والخریجات
0.800 0.894 

 0.978 0.956  جمیع مجاالت االستبانة  
  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *

أن قیمـــة معامــــل ألفـــا كرونبــــاخ كانــــت ) ٤-١٧(واضـــح مــــن النتـــائج الموضــــحة فـــي جــــدول 
كــذلك كانــت .  لكــل مجــال مــن مجــاالت اإلســتبانة)0.940 و0.580(مرتفعــة لكــل مجــال وتتــراوح بــین 

وكــذلك قیمـــة الثبــات كانـــت مرتفعــة لكـــل مجـــال ). 0.956(عامـــل ألفــا لجمیـــع فقــرات اإلســـتبانة قیمــة م
كــذلك كانــت قیمــة الثبــات لجمیــع . لكــل مجــال مــن مجــاالت اإلســتبانة) 0.970 و0.762(وتتــراوح بــین

وتكـون اإلسـتبانة فـي صـورتها النهائیـة  وهذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع،) 0.978(فقرات اإلستبانة 
إســـتبانة وبــذلك یكـــون الباحـــث قــد تأكـــد مـــن صــدق وثبـــات . قابلـــة للتوزیـــع) ٢(كمــا هـــي فـــي الملحــق 
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الدراسة ممـا یجعلـه علـى ثقـة تامـة بـصحة اإلسـتبانة وصـالحیتها لتحلیـل النتـائج واإلجابـة علـى أسـئلة 
  .الدراسة واختبار فرضیاتها

  :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  
 K-S) (   Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -خدم الباحث اختبار كولمجوروفاست

، وكانت النتائج كما هي مبینة في الختبار ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه
  ).٤- ١٨(جدول 

  )٤-١٨(جدول 
  یوضح  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي

القیمة االحتمالیة   المجال  م 
(Sig.) 

 0.420  .رؤیة واألهدافال   .١

 0.113  .تنظیم الوقت والتخطیط   .٢

 0.000*  .المرونة   .٣

 0.068  .تنمیة المعرفة والتدریب   .٤

 0.070  .االتصال والعالقات االجتماعیة   .٥

 0.068  .لتقییم المتابعة وا   .٦

 0.196  .لدى الخریجین والخریجات) السلوكي(إدارة الجانب العملي    .٧

 0.004*  .الصحة الجسدیة   .٨

 0.004*  .لصحة النفسیةا   .٩

 0.028*  بعض سمات الشخصیة   .١٠

إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخـریجین    .١١
  .والخریجات

*0.034 

 0.053  .انتماء العمل للتخصص   .١٢

 0.051  .استقرار العمل واستمراره   .١٣

 0.059  .العائد المادي   .١٤

 0.008*  .الرضا الوظیفي   .١٥

 0.066  .التطور الوظیفي   .١٦

مــستوى النجــاح فــي تحقیــق فرصــة العمــل المناســبة لــدى الخــریجین    .١٧
  والخریجات

0.196 

0.05 البیانات ال تخضع للتوزیع الطبیعي عند مستوى داللة *   

ــــــــائج الموضــــــــحة فــــــــي جــــــــدول  ــــــــة ) ٤-١٨(واضــــــــح مــــــــن النت  (.Sig)أن القیمــــــــة االحتمالی
 الوقــت والتخطــیط، تنمیــة المعرفــة والتــدریب، االتــصال والعالقــات الرؤیــة واألهــداف، تنظــیم(مجــاالتلل
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لــدى الخــریجین والخریجــات، انتمــاء ) الــسلوكي(إدارة الجانــب العملــي ، االجتماعیــة، المتابعــة والتقیــیم 
التطــور الــوظیفي، مــستوى النجــاح فــي ، العمــل للتخــصص، اســتقرار العمــل واســتمراره، العائــد المــادي

0.05مـستوى الداللـة أكبـر مـن كانـت ) لمناسبة لدى الخریجین والخریجـاتتحقیق فرصة العمل ا  
وبــذلك ســیتم اســتخدام االختبــارات وبــذلك فــإن توزیــع البیانــات لهــذه المجــاالت یتبــع التوزیــع الطبیعــي 

  . المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة المتعلقة بهذا المجال

المرونــة ، الــصحة الجــسدیة، الــصحة النفــسیة، بعــض ســمات (مجــاالت أمــا بالنــسبة لبــاقي ال
الشخـــصیة، إدارة جانــــب الــــصحة النفــــسیة والجــــسدیة وبنـــاء الشخــــصیة لــــدى الخــــریجین والخریجــــات، 

0.05مـستوى الداللـة أقـل مـن كانـت  (.Sig)إن القیمة االحتمالیـة ف) الرضا الوظیفي  وبـذلك فـإن 
وبــــذلك ســــیتم اســــتخدام االختبــــارات غیــــر انــــات لهــــذه المجــــاالت ال یتبــــع التوزیــــع الطبیعــــي توزیــــع البی

  .المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة المتعلقة بهذا المجال

  
 .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث. ٤.٩

  : األدوات اإلحصائیة التالیة الباحثماستخد
یـــستخدم هـــذا األمـــر بـــشكل أساســـي ألغـــراض : لحـــسابيالنـــسب المئویـــة والتكـــرارات والمتوســـط ا .١

 . معرفة تكرار فئات متغیر ما وتفید الباحث في وصف عینة الدراسة المبحوثة
  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ .٢
، معامــل ارتبــاط ســبیرمان )Pearson Correlation Coefficient(معامــل ارتبــاط بیرســون  .٣

)Spearman Correlation Coefficient (یقــوم هــذان االختبــاران : لقیــاس درجــة االرتبــاط
 .وقد استخدمهما الباحث لحساب االتساق الداخلي لالستبانة . على دراسة العالقة بین متغیرین

لمعرفـــة مـــا إذا ) Sign Test(، اختبـــار اإلشـــارة )T-Test ( فـــي حالـــة عینــة واحـــدةTاختبــار  .٤
أم زادت أو قلـت عــن  6ة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي الدرجـة المتوسـطة وهـي كانـت متوسـط درجـ

 .ولقد استخدمهما الباحث للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة . ذلك
 –، اختبــــار مــــان )Independent Samples T-Test ( فــــي حالــــة عینتــــینTاختبــــار  .٥

هنـاك فروقـات ذات داللـة إحـصائیة بـین  تلمعرفة ما إذا كان) ( Mann-Whitney Testوتني
اســـتخدمهما الباحـــث للفـــروق التـــي تعـــزى للمتغیـــر الـــذي یـــشتمل علـــى . مجمـــوعتین مـــن البیانـــات

 .مجموعتین
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  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة. ٤.١٠
  وفق الخصائص والسمات الشخصیةالوصف اإلحصائي لعینة الدراسة 

  
  اسة الثانویة توزیع أفراد العینة حسب الدر -

مـــن  % 36.2مـــن أفــراد العینـــة هـــم مـــن الفــرع العلمـــي، والبـــاقي % 63.8أن ) ٤-١٩(یبــین جـــدول 
ذلــك لكــون األقــسام التــي تقبــل طلبــة الثانویــة العامــة مــن القــسم العلمــي أكثــر مــن تلــك  والفــرع األدبــي 

  .التي تقبل طلبة القسم األدبي
  )٤-١٩(جدول 

  الدراسة الثانویة
%النسبة المئویة  العدد  یةالدراسة الثانو   

 63.8 201 علمي
 36.2 114 أدبي 

 100.0 315  المجموع

  كلیة مجتمع تدریب غزة: المصدر 

  كلیة مجتمع تدریب غزة توزیع أفراد العینة حسب سنة التخرج من -
، و ٢٠٠٩من عینة الدراسة من خریجـي سـنة % 52.3أن ما نسبته  ) ٤-٢٠(یبین جدول 

 ویمكـن تفـسیر ذلـك بــأن . ٢٠٠٧خریجـي سـنة مـن % 22.9، و ٢٠٠٨نة مـن خریجـي سـ% 24.8
وبهم أكبــر مـــع الـــدعوة لتعبئـــة االخــریجین الجـــدد هـــم الزالــوا علـــى تواصـــل أقـــوى مــع كلیـــتهم فكـــان تجـــ

 و ٢٠٠٨ بینمــا خریجــو الــسنتین ى أســهل وأكثــر جــدو إلــیهماالســتبانة وكــذلك كانــت عملیــة الوصــول 
 فــي تفاصــیل الحیــاة وبالتــالي أكثــر بیــنهم وبــین الكلیــة وانــشغلوا  قــد طــال علــیهم أمــد االنفــصال٢٠٠٧

  . تكون استجابتهم اقلأنكانت النتیجة المنطقیة 
  )٤-٢٠(جدول 

  سنة التخرج
%النسبة المئویة  العدد سنة التخرج  

2009 162 52.3 
2008  77 24.8 
2007 71 22.9 
 100.0 310 المجموع

  
   العلمي توزیع أفراد العینة حسب المؤهل
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حیـث  عینة مـن حملـة الـدبلومالمعظم ف  متجانسةالدراسةعینة  أن) ٤-٢١(یتضح من جدول 
یكملـــون دراســــتهم فــــي الجامعـــة ، وتوضــــح النتـــائج أیــــضًا أن مــــا % 24، وأن %74بلغـــت نــــسبتهم  

الكثیـر مـن الخـریجین مـن   ذلـك أنتفـسیرو .من أفراد العینة من حملـة درجـة البكـالوریوس % 2نسبته 
 یلتحقــون للدراســة فــي الجامعــات للحــصول علــى الدرجــة الجامعیــة األولــى،  مجتمــع تــدریب غــزةكلیــة

خاصـة أن ســوق العمـل لیــست متاحـة للحــصول علـى عمــل مـا، وقــد الحـظ الباحــث ذلـك ورصــده مــن 
ن قــــد التحقــــوا یمــــن الخـــریج% ٢٤ الدراســــة أن وتبـــین. خـــالل عملــــه علــــى متابعـــة أحــــوال الخــــریجین

یــــزال البــــاقون یدرســــون فـــــي  قــــد أنهــــوا دراســــتهم وال% ٢راســــتهم العلیــــا مــــنهم بالجامعــــات إلكمــــال د
  .الجامعات

  )٤-٢١(جدول 
   المؤهل العلمي

%النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي  
 74 233 دبلوم الكلیة
 2 6 بكالوریوس

 24 76 أكمل دراستي في الجامعة
 100.0 315  المجموع

   السكن توزیع أفراد العینة حسب منطقة-
مـن % 40.1مـن عینـة الدراسـة مـن الـشمال ،  % 21.1أن ما نسبته ) ٤-٢٢(یبین جدول 

خــان  ونفــسیر ذلــك أنــه توجــد كلیــة اخــرى فــي سخــان یــونمــن  % 7.2 الوســطى ،% 19.4و ،غــزة
لقــــد حــــرص الباحــــث علــــى أن یكــــون التوزیــــع  و ، مــــن رفــــح% 12.2 ، تابعــــة لوكالــــة الغــــوثسیــــون

فكانـت نـسبة المــستجیبین .  للتوزیــع الـواقعي للخـریجین مـن مجتمــع الدراسـةالجغرافـي للمبحـوثین ممـثال
  .تعكس التوزیع الجغرافي الحقیقي تقریبا للطلبة في الكلیة

  )٤-٢٢(جدول 
  منطقة السكن

%النسبة المئویة  العدد منطقة السكن  
 21.1 64 الشمال
 40.1 122 غزة

 19.4 59 الوسطى
 7.2 22 خانیونس

 12.2 37 رفح
 100.0 304 المجموع



  
 
 

  
   

٧٥

   توزیع أفراد العینة حسب الوظیفیة الحالیة-
% 58.7مـن عینـة الدراسـة یعملـون ، والبـاقي  % 41.3أن مـا نـسبته ) ٤-٢٣(یبین جدول 

 حـــول نـــسبة التـــشغیل لخریجـــي الكلیـــة للـــسنوات الـــثالث اإلحـــصائیة تظهـــر المعلومـــات . ال یعملـــون
، كلیـــــة مجتمـــــع تـــــدریب غـــــزةبمكتـــــب التوظیـــــف ( % ٣٥و % ٥٨و % ٦٥ أنهـــــا ٢٠٠٩،٢٠٠٨،٢٠٠٧

بین هـم مــن  بعـین االعتبـار أن غالبیــة المـستجی ولــو أخـذنا%.٥٢.٧علـى التـوالي أي بمتوسـط )٢٠١٠
 إلــى، فــإن ذلــك یفــسر نــزول نــسبة الــذین یعملــون %٣٥الــسنة األخیــرة التــي كانــت نــسبة التــشغیل بهــا 

التــــي یعلنهــــا المركــــز ) موســــع للبطالــــةحــــسب المفهــــوم ال(وتتفــــق هــــذه مــــع نــــسب البطالــــة %. ٤١.٣
ن الــذین تــم تــصنیفهم علــى أنهــم یعملــون هــم كــل مــن یعمــل یعلمــا بــأن الخــریج.الفلــسطیني لإلحــصاء

  .سواء بعمل دائم أو مؤقت ومهما كان مقدار األجر الذي یتقاضاه العامل

  )٤-٢٣(جدول 
  الوظیفیة الحالیة

%النسبة المئویة  العدد الوظیفیة الحالیة  
 41.3 123 أعمل

 58.7 175 ال أعمل
 100.0 298 المجموع

   توزیع أفراد العینة حسب الجنس-
والبـــــاقي ، مــــن عینــــة الدراســـــیة مــــن الــــذكور% 45.7أن مــــا نـــــسبته ) ٤-٢٤(یبــــین جــــدول 

 فــــي الــــسنوات الــــثالث مــــن اإلنــــاث إلــــى تبلــــغ نــــسبة الــــذكور  ذلــــك أنتفــــسیر. مــــن اإلنــــاث% 54.3
 عـن اإلنـاثوتزیـد نـسبة ، إنـاث كمـا یبـین الجـدول التـالي% ٦١ و ذكـور% ٣٩الخریجین والخریجات 
اع مـستوى الـدرجات التـي تحـصل  ألسـباب تتعلـق بارتفـكلیة مجتمع تدریب غزةالذكور بشكل عام في 

  للطالبـات عنهـا للطـالب،علیها الطالبـات فـي الثانویـة العامـة وبالتـالي تكـون فـرص القبـول لهـن أعلـى
ص بین الجنسین یؤخذ بـه فـي معـاییر القبـول مـا عـدا قـسم تـصمیم األزیـاء خاصة وأن مبدأ تكافؤ الفر 

  .لإلناث فقط وقسم البحریة للذكور فقط
  

  )٤-٢٤(جدول 
   الجنس

%النسبة المئویة  العدد الجنس  
 45.7 144 ذكر
 54.3 171 أنثى

 100.0 315 المجموع



  
 
 

  
   

٧٦

   توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة-    
والبــــاقي ، مــــن عینــــة الدارســــة متــــزوجین  % 21.0أن مــــا نــــسبته) ٤-٢٥(ول یتبــــین مــــن جــــد

یعتقــد الباحــث أنهــا نــسبة طبیعیــة حــسب المرحلــة العمریــة التــي یكــون بهــا و . غیــر متــزوجین% 79.0
  .الخریجون

  )٤-٢٥(جدول 
  الحالة االجتماعیة

%النسبة المئویة  العدد الحالة االجتماعیة  
 21.0 66 متزوج

 79.0 248 غیر متزوج
 - - غیر ذلك
 100.0 314  المجموع

  
  

  فئة الحاصلین على فرصة عمل ( توزیع أفراد العینة ( 
ــع أفــراد العینــة حــسب الــسؤال هــل حــصل الموظــف علــى فرصــة العمــل عــن طریــق مكتــب -  توزی

  للتوظیف؟
مـن عینـة الدراسـة حـصلوا علـى فرصـة عمـل عـن طریـق % 30.3أن مـا نـسبته ) ٤-٢٦(یبین جدول 

. لــم یحــصلوا علــى فرصــة عمــل عــن طریــق مكتــب للتوظیــف% 69.7بینمــا البــاقي ،  للتوظیــفمكتــب
ویفــسر ذلـــك بــأن غالبیـــة الخــریجین إنمـــا یبحثــون عـــن فــرص العمـــل بأنفــسهم وبوســـائل متنوعــة ومـــن 

 فـرص عمـل مناسـبة ویوجـد إیجـادضمنها مكاتب التوظیف التـي تقـدم خدمـة المـساعدة للخـریجین فـي 
  .تب كهذا یسمى مكتب التوظیف والتوجیه المهني وهذا المكتب یدیره الباحثفي وكالة الغوث مك

  )٤-٢٦(جدول 
  هل حصل الموظف على فرصة العمل عن طریق مكتب للتوظیف؟

%النسبة المئویة  العدد االستجابة  
 30.3 33 نعم
 69.7 76 ال

 100.0 109 المجموع
نفسه عن فرصة العمـل التـي حـصل  توزیع أفراد العینة حسب السؤال هل بحث الطالب ب-

  علیها؟



  
 
 

  
   

٧٧

من عینة الدراسیة بحثوا بأنفسهم عن فـرص العمـل التـي %  64.2أن ما نسبته ) ٤-٢٧(یبین جدول 
تفـسیر . لم یبحثوا بأنفسهم عن فرص العمـل التـي حـصلوا علیهـا%  35.8بینما الباقي ، حصلوا علیها

ثــوا بأنفــسهم عــن فرصــة العمــل التــي حــصلوا الــذین قــالوا أنهــم لــم یبح%  35.8ذلــك هــو أن نــسبة ال 
. الـــذین قــالو أنهــم وجــدوا فرصــة العمـــل عــن طریــق مكتــب التوظیـــف% ٣٠علیهــا قریبــة مــن النــسبة 

یفتــرض أن یكونــوا قــد تقـــدموا  فهــؤالء الخریجــون الــذین یقــدم لهــم مكتــب التوظیــف خدمــة تــشغیلهم ال
جین من إدارة الكلیـة ویعمـل علـى مـساعدة بطلبات لدى مكتب التوظیف ألنه یأخذ قوائم بأسماء الخری

  .جمیع الخریجین
  )٤-٢٧(جدول 

  هل بحث الطالب بنفسه عن فرصة العمل التي حصل علیها؟
%النسبة المئویة  العدد االستجابة  

 64.2 68 نعم
 35.8 38 ال

 100.0 106 المجموع

 عـدد مـن المتقــدمین  توزیـع أفـراد العینـة حـسب الـسؤال هـل تـم اختیـار الموظـف للعمـل مـن بـین-
  المنافسین؟

مــن عینــة الدراســیة تــم اختیــارهم للعمــل مــن بــین % 65.3أن مــا نــسبته ) ٤-٢٨(یبـین جــدول 
لـــم یـــتم اختیـــارهم للعمـــل مـــن بـــین عـــدد مـــن % 34.7بینمـــا البـــاقي ، عـــدد مـــن المتقـــدمین المنافـــسین

هــل تــم اختیــار الموظـــف (إن االســتجابات مــن أفــراد العینــة علــى هــذا الــسؤال  .المتقــدمین المنافــسین
 إنمــا هــي مؤشــر یــدفع باتجــاه ٦٥.٣بنــسبة موافقــة )  للعمــل مــن بــین عــدد مــن المتقــدمین المنافــسین؟

  . تأكید فكرة أن مستوى خریجي الكلیة من ناحیة كفایاتهم هو مستوى منافس بشكل جید

  )٤-٢٨(جدول 
  هل تم اختیار الموظف للعمل من بین عدد من المتقدمین المنافسین؟

%النسبة المئویة  العدد االستجابة  
 65.3 66 نعم
 34.7 35 ال

 100.0 101 المجموع
  
  
 توزیع أفراد العینة حسب السؤال هل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فـرص العمـل بواسـطة -

  وكالة الغوث؟
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من عینة الدراسیة یعملون اآلن في برنـامج خلـق % 51.4أن ما نسبته ) ٤-٢٩(یبین جدول 
ال یعملــون اآلن فــي برنــامج خلــق فــرص % 48.6بینمــا البــاقي ، ص العمــل بواســطة وكالــة الغــوثفــر 

  . العمل بواسطة وكالة الغوث
  )٤-٢٩(جدول 

  هل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة وكالة الغوث؟
%النسبة المئویة  العدد االستجابة  

 51.4 57 نعم
 48.6 54 ال

 100.0 111 المجموع

 توزیع أفراد العینة حسب السؤال هل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فـرص العمـل بواسـطة -
  ؟وكالة الغوث الدولیةجهات أخرى غیر 

من عینة الدراسیة یعملون اآلن في برنـامج خلـق % 13.9أن ما نسبته ) ٤-٣٠(یبین جدول 
ال یعملـون اآلن % 86.1مـا البـاقي بین، وكالـة الغـوث الدولیـةفرص العمل بواسطة جهات أخـرى غیـر 

  التعلیق والتفسیر. وكالة الغوث الدولیةفي برنامج خلق فرص العمل بواسطة جهات أخرى غیر 

  )٤-٣٠(جدول 
  ؟وكالة الغوث الدولیةهل یعمل الموظف اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة جهات أخرى غیر 

%النسبة المئویة  العدد االستجابة  
 13.9 14 نعم
 86.1 87 ال

 100.0 101 المجموع

ــى فــرص العمــل بواســطة المعــارف - ــسؤال هــل حــصل الموظــف عل ــة حــسب ال ــراد العین  توزیــع أف
  واألصدقاء؟

مــن عینــة الدراســیة حــصلوا علــى فــرص العمــل % 17.9أن مــا نــسبته ) ٤-٣١(یبــین جــدول 
لعمـل بواسـطة المعـارف لـم یحـصلوا علـى فـرص ا% 82.1بینمـا البـاقي ، بواسطة المعارف واألصدقاء

  . واألصدقاء
 مـن الحاصـلین علــى فرصـة عمـل مــن العینـة أنهـم حـصلوا علــى العمـل مـن خــالل ١٧.٩%إن إقـرار 

معــارف ســهلوا الهــم عملیــة التوظیــف یعكــس مــستوى جیــد مــن الــصدق والموضــوعیة ذلــك أن عملیــة 
المــساعدة مــن اآلخــرین فــي  المهنــي التــي یتلقونهــا خــالل الدراســة تحــثهم علــى قبــول واإلرشــادالتوجیــه 

  . فرصة عمل ما دامت الوسیلة مشروعة ولیست ضد القانونإیجاد
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  )٤-٣١(جدول 
  حصل الموظف على فرص العمل بواسطة المعارف واألصدقاء؟

%النسبة المئویة  العدد االستجابة  
 17.9 19 نعم
 82.1 87 ال

 100.0 106 المجموع

  : اختبار فرضیات الدراسة
  لمعرفــة مــا إذا كــان المتوســط الحــسابي لدرجــة واختبــار اإلشــارةTئج اســتخدام اختبــار فیمــا یلــي نتــا

أم تختلــف عنهــا  ٦االســتجابة لكــل فقــرة مــن فقــرات محــاور االســتبانة تــساوي القیمــة المتوســطة وهــي 
   .اختالفًا جوهریًا أي بصورة واضحة

ــــــت  .١ ــــــة Sig.(P-value)إذا كان ــــــر مــــــن مــــــستوى الدالل 0.05 أكب )  ــــــائج برنــــــامج حــــــسب نت
SPSS ( الفرضـیة الـصفریة ویكـون فـي هـذه الحالـة آراء أفـراد العینـة تقتـرب فإنه ال یمكـن رفـض

 .٦من القیمة المتوسطة وهى 
0.05 أقـــــل مـــــن مـــــستوى الداللـــــة Sig.(P-value)كانـــــت أمـــــا إذا  .٢  فیـــــتم رفـــــض الفرضـــــیة 

 القیمـة المتوسـطة،لبدیلة القائلة بأن متوسط درجة اإلجابـة تختلـف عـن الصفریة وقبول الفرضیة ا
وفــي هــذه الحالــة یمكــن تحدیــد مــا إذا كــان متوســط اإلجابــة یزیــد أو یــنقص بــصورة جوهریــة عــن 

 وذلــك مــن خــالل إشــارة قیمــة االختبــار فــإذا كانــت اإلشــارة موجبــة فمعنــاه أن .القیمــة المتوســطة
  .د عن القیمة المتوسطة والعكس صحیحالمتوسط الحسابي لإلجابة  یزی

  
والختبار فرضیات الدراسة تم استخدام داللة معامل ارتباط بیرسون وفي هذه الحالة سیتم اختبار 

  :الفرضیة اإلحصائیة التالیة
   :الفرضیة الصفریة

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین محورین من محاور الدراسة موضع االهتمام        
   :یة البدیلةالفرض
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین محورین من محاور الدراسة موضع االهتمام        
  إذا كانـــــتSig.(P-value) 0.05 أكبــــــر مــــــن مــــــستوى الداللـــــة )  حــــــسب نتــــــائج برنــــــامج

SPSS ( حـصائیة الفرضـیة الـصفریة وبالتـالي ال توجـد عالقـة ذات داللـة إفإنه ال یمكـن رفـض
  .بین محورین من محاور الدراسة
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  كانــــت أمــــا إذاSig.(P-value) ــــة 0.05 أقــــل مــــن مــــستوى الدالل  ــــتم رفــــض الفرضــــیة  فی
توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین مجـالین مـن الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلـة بأنـه 

 .مجاالت الدراسة
  

  .لدى الخریجین والخریجات) السلوكي(ارة الجانب العملي إد: المجال الرئیسي األول
  :ویتفرع منه ستة مجاالت فرعیة هي

  ":الرؤیا واألهداف " مجال : أوالً 
قد وصلت إلي الدرجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tوقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
  )٤-٣٢(جدول 

  "الرؤیا واألهداف " مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)لمتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ا

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

حددت أهدافي البعیدة والقریبة فور تخرجي من الكلیة وفق   ١
  .رؤیة مستقبلیة

6.96 69.62 8.14 *0.000 1 

 4 0.000* 6.52 67.57 6.76  .أختار أهدافا بدیلة احتیاطیة فیما لو لم تتحقق أهدافي األولى  ٢
 7 0.000* 7.16- 49.26 4.93  .أكتب أهدافي على ورقة أو في كراسة  ٣
 6 0.098 1.30- 58.21 5.82  .أضع  للهدف وقتا محددا لتحقیقه  ٤
 2 0.000* 6.98 68.81 6.88  .في أهدافيأستشیر بعض المقربین لي   ٥
 5 0.000* 4.07 65.30 6.53  .كانت أهدافي القریبة والبعیدة واضحة لي وأنا طالب في الكلیة  ٦
 3 0.000* 7.93 68.72 6.87  .أعرف الطریقة العلمیة لصیاغة األهداف  ٧
  0.000* 3.79 63.13 6.31  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05دال إحصائیًا عند مستوي داللة  المتوسط الحسابي * .  
  

حــددت أهــدافي البعیــدة والقریبــة فــور تخرجــي مــن الكلیــة  "للفقــرة األولــى المتوســط الحــسابي  -
 69.62أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) ١٠الدرجة الكلیـة مـن  (6.96یساوي " وفق رؤیة مستقبلیة

 لـــذلك تعتبـــر هـــذه ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 8.14 تـــساوي T، قیمـــة اختبـــار %
0.05الفقـرة دالـة إحـصائیًا عنــد مـستوى داللـة   ، ممــا یـدل علـى أن متوســط درجـة االسـتجابة لهــذه

مـن قبـل أفـراد العینــة   وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـة٦الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي 
كلیـة مجتمـع تـدریب قبـل تخـرج الطـالب والطالبـات مـن  ذلـك إلـى انـه ویعـزو الباحـث. لى هذه الفقـرةع

رشــادیة یــتم عقــد لقــاءات توجیهیــة غــزة ٕ زیــادة درجــة  التوجیــه المهنــي الــذي یعمــل علــى مــسئول مــع وا
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ف وعي لدى الطلبة بضرورة انتهـاج منهجـا علمیـا فـي عملیـة التخطـیط للمـستقبل تبـدأ بوضـع األهـداال
    .البعیدة والقریبة من خالل رؤیة واقعیة وواضحة

 أي أن 5.82یـساوي " أضـع  للهـدف وقتـا محـددا لتحقیقـه  "للفقـرة الرابعـة المتوسط الحسابي  -
 )Sig(.القیمـة االحتمالیــة وأن 1.30-  تــساوي T، قیمـة اختبـار 58.21%المتوسـط الحـسابي النــسبي 

0.05 دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة  لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة غیــر0.098تــساوي   ، ممــا یــدل
 ٦على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریًا عن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي 

 وذلــك یعنــي قبــول  تقریبــًا مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرةموقــف متعــادلوهــذا یعنــي أن هنــاك 
التأكیـد علـى ضـرورة ربـط كـل هـدف علـى الـرغم مـن ه  ذلك إلى أن الباحثویفسر. فریة الفرضیة الص

، وهـذا بحدود زمنیة إلنجازه غیر أن التطبیـق العملـي یحتـاج إلـى إحـداث تغییـر فـي نمـط بقیـود الوقـت
  .یعني ضرورة العمل على إكساب الطلبة مهارة التنظیم و إدارة الوقت

 أي أن 4.93یــساوي  "  أكتــب أهــدافي علــى ورقــة أو فــي كراســة"ثــة للفقــرة الثالالمتوســط الحــسابي  -
 )Sig(.القیمـة االحتمالیـة  وأن 7.16- تـساوي T، قیمـة اختبـار 49.261%المتوسط الحسابي النسبي 

0.05 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة ٠.٠٠٠تــساوي   ، ممــا یــدل علــى
 وهـذا یعنـي أن ٦ط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة وهـي أن متوس

  . هناك موافقة بدرجة قلیلة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

 واالحتفـاظ بهـا فـي ذاكـرتهم البیولوجیـة أهـدافهم وضـع  قـد اعتـادواالطالب  ذلك إلى أنویعزو الباحث
بنى على أساس صحیح ویعود ذلك لثقافـة المجتمـع ونعـود للتأكیـد بـأن التغییـر لثقتهم العالیة التي لم ت

  . الذي یجب أن تبذله إدارة الكلیة لتعزیز هذه الصفةیحتاج للوقت والجهد
  
 وأن 6.31 وبــشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -

القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 3.79 تـــساويTة اختبـــار ، قیمـــ %63.13المتوســـط الحـــسابي النـــسبي یـــساوي 
.)Sig(  دالـــة إحـــصائیًا عنــــد مـــستوى داللــــة " الرؤیـــا واألهــــداف" لـــذلك یعتبــــر مجـــال ٠.٠٠٠تـــساوي

0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة
  .لـى فقـرات هـذا المجـالني أن هناك موافقة من قبل أفـراد العینـة ع وهذا یع٦الموافقة المتوسطة وهي 
 یتلقـون خـالل كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةأن طالب وطالبات األقسام الفنیة في  ویعزو الباحث ذلك إلى

 المـــشاریع ومبـــادئ اإلدارة إدارة اإلدارة والریـــادة التـــي تتنـــاول موضـــوع هـــيفتـــرة تـــدریبهم مـــادة تدریبیـــة 
 .ها وضع األهداف بعیدة المدى وقریبة المـدى قبـل البـدء بتنفیـذ أنـشطة اإلدارة األخـرىالتي في مقدمت

 بــالتطبیق والطالبــات یقومــونة فإننــا تجــد أن نــسبة قلیلــة مــن الطــالب یأمـا مــن الناحیــة العملیــة الــسلوك
جدولــة األهــداف التــي یــضعها الخــریج فــي  ورق و  علــىالفعلــي للمبــادئ النظریــة مثــل كتابــة األهــداف
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رجــع ذلــك كمــا یــرى الباحــث للثقافــة العامــة للمجتمــع فــي غــزة یجــداول زمنیــة لتنفیــذ تلــك األهــداف، و 
وكمـــا هـــو معلـــوم فـــإن تغییـــر .ولـــیس لـــضعف فـــي المهـــارات الـــسلوكیة والتنظیمیـــة الخاصـــة للخـــریجین

التغییـر صعب ولیس مستحیل ولكنه یحتاج للكثیـر مـن العمـل والعـزم والوقـت إلحـداث العادة هو أمر 
 علـى أدت "أهمیة المهارات التشغیلیة فـي التربیـة المهنیـة) " ٢٠٠٦بینیت، (دراسة  أن كما .المرغوب

قـد اقــروا بـان تــدریب % ٧٠.٥واطهــرت النتـائج أن أثـر  تعلـیم مهــارات التـشغیل علـى فــرص التـشغیل 
 الطلبـــة علـــى مهـــارات التـــشغیل علـــى درجـــة عالیـــة مـــن األهمیـــة بـــل إن ذلـــك أهـــم مـــن اســـم المؤســـسة

  .التعلیمیة ومن مستوى المدربین ومن طرق التعلیم

  ": تنظیم الوقت والتخطیط" مجال : ثانیاً 
قـد وصـلت إلـي الدرجـة  لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الموافقـة Tقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
  )٤-٣٣(جدول 

  "تنظیم الوقت والتخطیط"  لكل فقرة من فقرات مجال(.Sig)ة المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالی

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

T 

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 2 0.000* 7.73 69.23 6.92  .أحدد المهمات التي أرغب في القیام بها یومیا  ١
 1 0.000* 12.21 74.49 7.45  .ةأصنف المهمات حسب درجة األهمی  ٢
أصمم جدوال مرتبطا بالزمن لكل ما أرغب في القیام به   ٣

  .یومیا
5.61 56.09 -2.69 *0.004 9 

 7 0.413 0.22 60.29 6.03  .أجد الوقت الكافي للتخطیط للعمل  ٤
 5 0.002* 2.87 63.51 6.35  .أنجح في منع اآلخرین من إفساد برامجي الیومیة  ٥
 غیر مهمة -٢مهمة وعاجلة - ١:هماتي إلى أصنف م  ٦

 غیر عاجلة وغیر - ٤ مهمة وغیر عاجلة -٣وعاجلة 
  .مهمة

6.55 65.47 3.97 *0.000 
4 

 8 0.167 0.97- 58.66 5.87  .أحضر في نهایة الیوم برنامج مهام الغد  ٧
 3 0.000* 4.43 65.86 6.59  .أنظم في برامجي الیومیة أوقاتا للترفیه  ٨
 6 0.039* 1.76 62.32 6.23  .ئما بقائمة باألولویات والخطط البدیلةأحتفظ دا  ٩
  0.000* 4.93 63.95 6.40  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

 7.45یــساوي "  أصــنف المهمــات حــسب درجــة األهمیــة "للفقــرة الثانیــة المتوســط الحــسابي  -
 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 74.49أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي ) ١٠الدرجــــة الكلیــــة مــــن (
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ـــة إحـــصائیًا عنـــد ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 12.21 ـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دال  ل
0.05مــستوى داللــة   ،هــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة ل

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة٦الموافقة المتوسطة وهي 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن مهارة ترتیب األولیات هي من المهارات التـي یتـدرب علیهـا طلبـة    
وحیـث أنهـا مـن .لیب حـل المـشكالتاألقسام الفنیة في الكلیة وخاصة ضمن مادة اإلدارة والریادة وأسـا

متطلبات الكلیة فـي األقـسام الفنیـة فكـان مـن الطبیعـي أن تكـون الدرجـة المتوسـطة السـتجابات العینـة 
  .عالیة كما تظهر في الجدول

یـــساوي " أحــضر فـــي نهایـــة الیـــوم برنــامج مهـــام الغـــد   "سابعةللفقـــرة الـــالمتوســط الحـــسابي  -
القیمــــة وأن 0.97-  تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار 58.66%بي  أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــس5.87

لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة غیــر دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة  0.167 تــساوي  )Sig(.االحتمالیــة 
0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة ال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة

 تقریبـًا مـن قبـل أفـراد العینـة علـى هـذه موقـف متعـادلهنـاك أن   وهذا یعنـي٦هي الموافقة المتوسطة و 
ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن درجـة التـسارع فـي األحـداث .   وذلك یعنـي قبـول الفرضـیة الـصفریةالفقرة

االقتـــصادیة والتغیـــرات فـــي الحیـــاة الیومیـــة للفـــرد الـــذي یعـــیش فـــي قطـــاع غـــزة بطیئـــة وال تجبـــره علـــى 
ولكـن الباحـث بتقدیمـه هـذا التفـسیر ال یعنـي . وم قـادم لكـي ال یفقـد الـسیطرة علـى أنـشطتهالتحضیر لی

  ".إن ما یقتل أي یوم هو أال یكون جدوال ألنشطته" أنه یقبل به كمبرر بل یؤید مقولة لماندیال 
أصمم جـدوال مرتبطـا بـالزمن لكـل مـا أرغـب فـي القیـام بـه  "للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  -

 2.69- تـــساوي T، قیمـــة اختبـــار 56.09% أي أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي 5.61یـــساوي " میـــا یو 
 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى ٠.٠٠٤تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن 

0.05داللة   ،عـن درجـة الموافقـة مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقـرة قـد نقـص 
  .بــل أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرة وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة قلیلــة مــن ق٦المتوســطة وهــي 

ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن االلتـــزام بجـــدول زمنـــي هـــو مـــن األمـــور التـــي تتطلـــب ســـمات شخـــصیة 
من والوقــت األهمیــة خاصــة جــدا ال یملكهــا الجمیــع وخاصــة فــي ظــل ثقافتنــا العربیــة التــي ال تــولي للــز 

 فــي  قــد بكــونإال أن ذلــك% ٥٦.٠٩المطلوبـة وعلــى الــرغم مــن أن المتوســط الحــسابي النــسبي للفقــرة 
حــدود التنظیـــر كمـــا یظـــن الباحـــث، وعنـــد محـــك الممارســـة الحقیقیـــة قـــد تكـــون النـــسبة أقـــل مـــن ذلـــك، 

 الـذي یفـرض نفـسه ولكنهـا نـسبة مبـشرة اآلن قـد تـزداد فـي المـستقبل خاصـة وأن األسـلوب العلمـي هـو
  .في النهایة
 6.03یـــساوي " أجـــد الوقـــت الكـــافي للتخطـــیط للعمـــل " المتوســـط الحـــسابي للفقـــرة الرابعـــة  -

 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 60.29أي أن المتوســــط الحـــسابي النــــسبي ) ١٠الدرجـــة الكلیــــة مــــن (
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یـر دالـة إحـصائیًا عنـد  لذلك تعتبر هذه الفقـرة غ0.413تساوي ) Sig(. وأن القیمة االحتمالیة 0.22
0.05مــستوى داللــة   ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة ال یختلــف جوهریــًا ،

ه ال یمكن االستناد على هـذه النتیجـة لتبـین درجـة  وهذا یعني أن٦ الموافقة المتوسطة وهي عن درجة
ث ذلــك إلــى أن هــذه الفقــرة قــصد مــن ورائهــا التثبــت مــن ویعــزو الباحــ  .الموافقــة مــن قبــل المبحــوثین

اهتمــام المبحــوث بعنــصر الوقــت فــي إدارتــه لمجریــات یومــه وفــي الخطــط التــي یــضعها لــضمان ذلــك 
غیـــر أنـــه یبـــدو أن نوعـــا مـــن اللـــبس فـــي فهـــم الفقـــرة قـــد وقـــع علـــى المبحـــوث أدى لعـــدم فهـــم المعنـــى 

ضـعاف هـذه الفقـرة وبالتـالي إسـقاط بات أدت إلى إجاستالمقصود مما أوقع نوع من التناقضات في اال
، علـى الـرغم مـن أن نتیجتهـا )0.413( تـساوي) Sig(.ب ارتفـاع قیمـة ببـسإحـصائیا  الفرضیة البدیلة

  .مما یدل على موافقة علیها% ٦٠.٢٩من خالل درجة المتوسط الحسابي النسبي لها كان 
  
 وأن 6.40ع فقــرات المجــال یــساوي وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــ -

القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 4.93 تـــساويT، قیمـــة اختبـــار  %63.95المتوســـط الحـــسابي النـــسبي یـــساوي 
.)Sig(  دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى " تنظــیم الوقــت والتخطــیط "  لــذلك یعتبــر مجــال ٠.٠٠٠تــساوي

0.05داللة   ، جـة االسـتجابة لهـذا المجـال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة مما یدل على أن متوسط در
  .  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال٦الموافقة المتوسطة وهي 

 فـــي الفـــرد المـــدیروكمـــا هـــو واضـــح أن جمیـــع الفقـــرات الـــسابقة هـــي أنـــشطة إداریـــة یتناولهـــا 
مــن الهــدر ویــضمن   الوقــت یحفــظبمــاإدارة وقتــه لــى  لنفــسه الــسیطرة ع یــضمنســلوكه الروتینــي لكــي

وتبـین النتـائج أن الخـریجین لـدیهم .  علیهـاجدولـه الزمنـيللمدیر تحقیق أهدافـه الموضـوعة التـي یبنـي 
 فـــي الكلیـــة القـــائمالتعلـــیم كمـــا یتـــضح للباحـــث هـــو  فـــي إدارة وتنظـــیم الوقـــت مـــصدرها متوســـطةقـــدرة 

  .امج التوجیه المهنيبرنمن قبل باإلضافة للبرامج المساندة 

  

  ":المرونة " مجال : ثالثاً 
قد وصلت إلي الدرجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
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  )٤-٣٤(جدول 
  "المرونة  "  لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قیمة 
 االختبار

T 

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 4 0.000* 8.34 68.46 6.85  .استطیع تعدیل خططي لمواجهة المواقف الطارئة   ١
 2 0.000* 10.86 73.07 7.31  .لدى القدرة على رؤیة األشیاء من زوایا مختلفة  ٢
لدي القدرة على التعامل مع كل الناس مهما اختلفت   ٣

  .شخصیاتهم
7.59 75.88 11.95 *0.000 1 

 3 0.000* 8.22 68.59 6.86  أضع سیناریوهات مختلفة للمستقبل وخطط بدیلة مناسبة  ٤
  0.000* 10.27 71.48 7.15  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي * .  

لــدي القــدرة علــى التعامــل مــع كــل النــاس مهمــا اختلفــت  "للفقــرة الثالثــة المتوســط الحــسابي  -
، قیمـة  75.88%أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي) ٥الدرجة الكلیة من  (7.59یساوي " شخصیاتهم 

 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة ٠.٠٠٠ي تـــساو  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 11.95اختبـــار اإلشـــارة 
0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد

 وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه 6عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
  ).٤-٢٩(مجال كما واضح من جدول فقرات الوكذلك باقي . الفقرة

 وأن 7.15 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 10.27، قیمـــة اختبـــار اإلشـــارة  %71.48المتوســـط الحـــسابي النـــسبي یـــساوي 

.)Sig(  0.05ستوى داللـــة  إحــصائیًا عنــد مــدال" المرونــة" لــذلك یعتبــر مجــال ٠.٠٠٠تــساوي  ،
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریـًا عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة 

  .  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال٦وهي 

 مـن خـالل ي الكلیـة معلومـاتن یتلقـون خـالل تـدریبهم فـیالخـریجویعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن 
رشـــادات مـــن خـــالل برنــامج التوجیـــه المهنـــي للطلبـــةوتوجیهـــاتالمنــاهج الدراســـیة  ٕ  حـــول مواصـــفات  وا

مــواد تتعلــق بأهمیــة المرونــة وأثرهــا البــالغ فــي تمكــین المــدیر مــن تحقیــق المــدیر النــاجح ومــن ضــمنها 
   .النجاح لمشروعه الخاص أو في أي مسؤولیات إداریة یقوم علیها

وقــد أوضــحت األدبیــات فــي مجــاالت علــم الــنفس أهمیــة المرونــة كعامــل بــساعد الفــرد علــى 
الفــرد المتوافــق هــو الفــرد الــذي وكمــا تبــین فــي الفــصل الثــاني مــن هــذه الدراســة أن النجـاح فــي حیاتــه، 

یخلو من الصراعات الداخلیة الشعوریة والالشعوریة، ویتحلـى بقـدر مـن المرونـة، ویـستجیب للمـؤثرات 
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لجدیـدة باســتجابات مالئمـة، وأنــه مـشبع لحاجاتــه األولیــة وأنـه متوافــق مـع مطالــب النمـو عبــر مراحــل ا
للمزیـد مـن )( ١٩٩٧دسـوقي، (العمر المختلفة وهذا ینعكس بطیعة الحال علـى بیئتـه التـي یعـیش فیهـا

سـوینز، انـس و ( كمـا بتفـق ذلـك مـع دراسـة   ).المعرفة یمكن الرجوع للفصل الثاني من هذه الدراسة
أن االسـتعداد للتغیـر فـي االتجاهـات المهنیـة  التي أكدت علـى "إدارة الذات ودورها الوسیط) "٢٠٠٨

  .هو عامل مهم للنجاح في الحیاة المهنیة

 ً   ":تنمیة المعرفة والتدریب " مجال : رابعا 
 قـد وصـلت إلـي الدرجـة لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الموافقـة Tقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
  )٤-٣٥(جدول 

  "تنمیة المعرفة والتدریب  "  لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 1 0.000* 16.14 76.93 7.69  .لى استیعاب المواد الدراسیة في الكلیةحرصت ع  ١
تمكنت من امتالك جمیع التدریبات العملیة خالل دراستي   ٢

  .في الكلیة
7.69 76.87 16.02 *0.000 

2 
حرصت على المطالعة وزیادة معرفتي من خارج المنهاج   ٣

  .خالل دراستي
6.65 66.52 5.23 *0.000 

9 
 13 0.264 0.63- 59.03 5.90  دورات تدریبیة متنوعة خالل دراستيحصلت على   ٤
 6 0.000* 6.17 68.87 6.89  .أحرص اآلن على الحصول على دورات تدریبیة تنمي قدراتي  ٥
 8 0.000* 5.44 66.80 6.68  .لدي تحدید الحتیاجاتي التدریبیة الحالیة  ٦
 10 0.462 0.10 60.13 6.01  .لدي خطة تدریبیة قصیرة المدى  ٧
 11 0.325 0.45- 59.39 5.94  .لدي خطة تدریبیة أخرى بعیدة المدى  ٨
 7 0.000* 6.50 67.70 6.77  .أحرص على المطالعة والقراءة في مجال تخصصي  ٩

أحرص على تطویر معلوماتي ومهاراتي في المجاالت   ١٠
  .الحیاتیة األخرى

7.55 75.52 15.81 *0.000 
3 

 5 0.000* 13.09 73.39 7.34  .م أفكاريلدي القدرة على تنظی  ١١
حددت مفاتیح النجاح في تخصصي وأعمل على   ١٢

  .امتالكها
7.35 73.50 14.41 *0.000 

4 
 12 0.309 0.50- 59.32 5.93  .أدون أفكاري لحظة ورودها لخاطري خشیة نسیانها  ١٣
  0.000* 11.58 68.10 6.81  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05ي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  المتوسط الحساب* .  
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یــساوي  "  حرصــت علــى اســتیعاب المــواد الدراســیة فــي الكلیــة"للفقــرة األولــى المتوســط الحــسابي  -
 تــساوي T، قیمــة اختبــار % 76.93أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) ٥الدرجــة الكلیــة مــن  (7.69

ـــة إحـــصائیًا عنـــد ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.ة القیمـــة االحتمالیـــ وأن 16.14 ـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دال  ل
0.05مــستوى داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة

  .  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة٦الموافقة المتوسطة وهي 

أدون أفكــــاري لحظــــة ورودهــــا لخــــاطري خــــشیة   "ثالثــــة عــــشرللفقــــرة التوســــط الحــــسابي الم -
 0.50-  تـساوي T، قیمـة اختبـار 59.32% أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 5.93یساوي " نسیانها 

لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة غیــر دالــة إحــصائیًا عنــد  0.309  تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة وأن 
0.05مــستوى داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة ال یختلــف جوهریــًا

 بــل تقبــل الفرضــیة الفقــرةه ال یمكــن قبــول هــذه  وهــذا یعنــي أنــ٦عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
الطــالب ممــا یعنــي ضــرورة تــدریب  الثقافــة الــسائدة فــي المجتمــع، ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى.الــصفریة

  . خشیة نسیانهالخاطرلفكار لحظة ورودها األن یدو على تطویر مهارة ت

 وأن 6.81 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمــة االحتمالیــة  وأن 11.58 تــساوي T، قیمــة اختبــار  %68.10المتوســط الحــسابي النــسبي یــساوي 

.)Sig(  دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى " تنمیــة المعرفــة والتــدریب "  یعتبــر مجــال  لــذلك٠.٠٠٠تــساوي
0.05داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة

  .لا المجـا وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفـراد العینـة علـى فقـرات هـذ٦الموافقة المتوسطة وهي 
ن یتلقــون خــالل تــدریبهم فــي الكلیــة توجیهــات حــول أهمیــة تنمیــة ی الباحــث ذلــك إلــى أن الخــریجوویعــز 

المعــارف و المهــارات التــدریب والتطــور الــذاتي للطالــب وللخــریج ومــن ضــمنها أهمیــة  و  ذاتیــاالمعرفــة
مج التوجیــه ویكــون ذلــك مــن خــالل المنهــاج التــدریبي للطلبــة ومــن خــالل برنــاالــواردة فــي هــذا المجــال 

 الــدور الــذي أهمیــة علــى أكــدت كمــا .علــى أبــواب التخــرج والطلبــة أنــشطتهتركیــز بزبــد المهنــي الــذي 
) " ٢٠٠٧بریدحــستوك، ( دراســة ریج فــي الحـصول علــى فرصــة عمـل خــتلعبـه تنمیــة المعــارف لـدى ال

ـــــذات ـــــشغیل الخـــــریجین مـــــن خـــــالل مهـــــارات إدارة ال ـــــادة ت ـــــصاد المعلومـــــات  "زی أنـــــه فـــــي عـــــصر اقت
التكنولوجیا المتسارعة فان التأهل للتوظیف ال یقتصر على المهارات التـي یعتبرهـا المـشغل ضـروریة و 

 مهــارات  الخریجــونیمتلــكولكــن ومــن اجــل مــصلحة المجتمــع و االقتــصاد الفــضلى ال بــد أن ، وهامــة
دراسـة   وكـذلك.ت لبناء صرح المـستقبل المهنـياإلبحار في عالم األعمال وعلى إدارة الذاتمكنهم من 

خلـــــصت إلـــــى أهمیـــــة وضـــــع  التـــــي "مفهـــــوم النجـــــاح المهنـــــي لـــــدى الـــــشباب  ) " ٢٠٠٦جـــــاردنر، :(
  .االستراتیجیات والتخطیط والتدخل المحسوب لتحقیق هدف التوظیف المستدام للشباب



  
 
 

  
   

٨٨

  ":والعالقات االجتماعیة  التواصل" مجال : خامسا
قـد وصـلت إلـي الدرجـة  الموافقـة  لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـةTقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
  )٤-٣٦(جدول 

  " والعالقات االجتماعیة التواصل" مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
حتمالیة اال
)Sig(. 

  الترتیب

 8 0.000* 16.95 78.24 7.82  .حماسةعل مع اآلخرین باهتمام وبمودة و أحرص على التفا  ١
 2 0.000* 24.14 81.51 8.15  .أصغي جیدا لكالم المتحدث  ٢
 4 0.000* 23.01 79.87 7.99  .أتفاعل مع المتحدث أثناء حدیثه  ٣
 13 0.000* 15.29 75.83 7.58  .أشجع المتحدث لیتكلم أكثر  ٤
 12 0.000* 13.96 75.87 7.59  .أستمع بعقل منفتح وبدون تحیز لرأیي  ٥
 15 0.000* 13.16 74.12 7.41  .أقیم الموضوع وال أعطي حكما على المتحدث  ٦
 5 0.000* 21.64 79.77 7.98  .أتحدث بصدق وبدون تكلف مع اآلخرین  ٧
 6 0.000* 21.05 79.71 7.97  .أتقبل اآلخرین مهما اختلفت ثقافاتهم  ٨
 10 0.000* 18.14 77.34 7.73  أحاول فهم وتحلیل شخصیة من أقابله ألول مرة  ٩

١٠  
عنــدما أتحـــدث أختـــار الكلمــات والعبـــارات ونبـــرات الـــصوت 

  .وتعبیرات الجسم األخرى من عیون ووجه وأیدي وجسم
7.58 75.77 14.32 *0.000 14 

 1 0.000* 22.91 82.56 8.26  .رارأحافظ على مظهري وأناقتي باستم  ١١

١٢  
أحافظ على مستوى مقبول من المرح والمزاح مع المحیطین 

  .بي
8.08 80.77 24.63 *0.000 3 

 16 0.000* 13.24 73.89 7.39  .أعمل على حل المشكالت على طریقة الجمیع رابحون  ١٣

١٤  
أستطیع السیطرة على انفعاالتي خالل حواراتي مع 

  .اآلخرین
7.38 73.79 13.04 *0.000 17 

 7 0.000* 17.31 78.48 7.85  .أحترم مواعیدي وأحافظ علیها بدقة مع الجمیع  ١٥
 11 0.000* 13.23 75.99 7.60  أحرص على الرد على جمیع مكالماتي التلفونیة الواردة  ١٦
 19 0.000* 4.65 66.43 6.64  .أحرص على الرد على المكالمات التلفونیة الفائتة  ١٧

١٨  
أستخدم وسائل االتصال االلكترونیة لمزید من التواصل مع 

  .اآلخرین
7.77 77.65 16.36 *0.000 9 

١٩  
ال استند على االنطباع األول فقط في تعاملي مع 

  .اآلخرین
7.18 71.83 10.46 *0.000 18 

  0.000* 27.92 76.81 7.68  جمیع فقرات المجال معاً   
0.05عند مستوي داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائیًا * .  



  
 
 

  
   

٨٩

  
 8.26یـساوي  "  أحـافظ علـى مظهـري وأنـاقتي باسـتمرار"للفقرة الحادیة عشر المتوسط الحسابي  -

 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 82.56أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي ) ١٠الدرجــــة الكلیــــة مــــن (
ـــة إحـــصائیًا عنـــد ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 22.91 ـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دال  ل

0.05مــستوى داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة
 وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجـة كبیــرة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه ٦الموافقـة المتوســطة وهــي 

ى جمیـــع بنـــود هـــذا المجـــال الـــذي حـــصل علـــى درجـــة موافقـــة مرتفعـــة لـــدى وینطبـــق ذلـــك علـــ. الفقـــرة
  .الخریجین

 وأن 7.68 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمــة االحتمالیــة  وأن 27.92 تــساوي T، قیمــة اختبــار  %76.81المتوســط الحــسابي النــسبي یــساوي 

.)Sig(  دالــة إحــصائیًا عنــد " والعالقــات االجتماعیــة  التواصــل" یعتبــر مجــال  لــذلك ٠.٠٠٠تــساوي
0.05مــستوى داللــة   ، متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال یختلــف جوهریــًا  ممــا یــدل علــى أن

 مـن قبـل أفـراد العینـة مرتفعـة وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجـة ٦عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  . على فقرات هذا المجال

ن یتلقون خالل تـدریبهم فـي الكلیـة توجیهـات حـول أهمیـة ویعزو الباحث ذلك إلى أن الخریجی
 زمــــالء وكــــذلك یكــــون لالحتكــــاك الحاصــــل بــــین.االتــــصال والعالقــــات االجتماعیــــة للطالــــب وللخــــریج

بــــة وعالقــــاتهم الكلیــــة تــــأثیر متبــــادل یطــــور مــــن ســــلوكیات الطل  فــــي  المختلفــــةهمشخــــصیاتالدراســــة ب
كمــــا یعــــزى جــــزء كبیــــر مــــن هــــذا التطــــور فــــي العالقــــات والتفاعــــل االجتمــــاعي للثــــورة . االجتماعیــــة
 كمـا وكیفـا وتخطـت اآلخـرین وثورة االتصاالت التي سهلت عملیة الوصول والتواصل مـع ةالتكنولوجی

 لعملیـة المتابعـة فةباإلضـاهـذا .الحدود الجغرافیة لیصل الفرد إلى أي مكان في العالم خالل ثوان فقط
  .والتوجیه المستمر من قبل المعلمین والمدربین في الكلیة

تقیـــیم مهـــارات التـــشغیل كمـــا  )" ٢٠١٠ســـاندرز و زوزل، ( مـــع دراســـة یختلـــفغیـــر ان هـــذا 
أولویـــات المهـــارات الـــالزم توفرهـــا لـــدى الخـــریج للوصـــول إلـــى النـــي رتبـــت " یـــدركها المـــشغل والخـــریج

  .ألقل مستوى في الترتیب القدرة على التفاوض والقدرة على التشبیك فكان افرصة عمل مناسبة
  

  ":المتابعة والتقییم " مجال : سادسا
قـد وصـلت إلـي الدرجـة  لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الموافقـة Tقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
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  )٤-٣٧(جدول 
  "المتابعة والتقییم " مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)یمة االحتمالیة المتوسط الحسابي والق

  م
المتوسط   الفقرة  

 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. الترتیب  
 فيو وبة قبل الموعد المجدد لها أأنهي المهمات المطل  ١

  الموعد
7.60 76.02 13.82 *0.000 

1 
بتقییم كل هدف والخطط واإلجراءات المطلوبة أقوم   ٢

  .لتحقیقه
7.09 70.91 10.13 *0.000 

5 
جراءاتي إذا اكتشفت   ٣ ٕ أستطیع تعدیل أهدافي وخططي وا

  .أني أسیر في اتجاه غیر صحیح
7.15 71.49 10.29 *0.000 

4 
أستشیر من هو أكثر مني معرفة وخبرة لتقییم أهدافي   ٤

  .ةوالخطط واإلجراءات المطلوب
7.59 75.89 14.45 *0.000 

2 
أعتقد أن عملیة إعادة التقییم هي عملیة متواصلة مع كل   ٥

  . خطوة
7.53 75.32 14.57 *0.000 

3 
  0.000* 16.23 73.93 7.39  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

 "  أنهي المهمات المطلوبة قبل الموعد المجـدد لهـا أو فـي الموعـد"للفقرة األولى حسابي المتوسط ال -
 T، قیمــة اختبــار % 76.02أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) ٥الدرجــة الكلیــة مــن  (7.60یــساوي 
 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا ٠.٠٠٠تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة  وأن 13.82تــساوي 

0.05د مــستوى داللــة عنــ  ، ممــا یــدل علــى أن متوســـط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عـــن
 من قبل أفراد العینـة علـى مرتفعة وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة ٦درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  . هذه الفقرة

 وأن 7.39رات المجــال یــساوي  وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــ-
القیمــة االحتمالیــة  وأن 16.23 تــساوي T، قیمــة اختبــار  %73.93المتوســط الحــسابي النــسبي یــساوي 

.)Sig(  دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى داللـــة " المتابعـــة والتقیـــیم "  لـــذلك یعتبـــر مجـــال ٠.٠٠٠تـــساوي
0.05  ،ســـتجابة لهـــذا المجـــال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة اال

مـــن قبــل أفـــراد العینــة علـــى  مرتفعــة وهـــذا یعنــي أن هنـــاك موافقــة بدرجـــة ٦الموافقــة المتوســـطة وهــي 
  . فقرات هذا المجال
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إلــى أن طـــالب یـــیم ق مــن مهـــارات المتابعــة والت نوعــا مـــاوجـــود درجــة مرتفعـــةویعــزو الباحــث 
 یتلقــون خـالل فتــرة تــدریبهم مــادة اإلدارة والریــادة مجتمــع تــدریب غــزةكلیـة وطالبـات األقــسام الفنیــة فــي 

 الكثیـــر مـــن المـــواد الدراســـیة التـــي تتنـــاول موضـــوع إدارة المـــشاریع ومـــن أهـــم أنـــشطتها إلـــىباإلضـــافة 
  .المتابعة والتقییم في كل مراحل تنفیذ األعمال

ذي یـــسعى لتحقیـــق  مـــن أن الفـــرد الـــ(Gerharet, 2004)وبتفـــق دلـــك مـــع مـــا قالـــه جیرهـــارت 
عـادة ضـبط األهداف علیه القیام ب ٕ تقییم الذات، من خالل قیاس مـستوى النجـاح فـي تنفیـذ الخطـط وا

  )للمزبد یمكن الرجوع للفصل الثاني(.العناصر المؤثرة

إدارة جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة لـدى الخـریجین : المجال الرئیـسي الثـاني
  .والخریجات
  : ثالثة مجاالت فرعیة هيویتفرع منه

  ":الصحة الجسدیة " مجال : أوالً 
لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي الدرجــة  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 

  

  )٤-٣٨(جدول 
  "الصحة الجسدیة " مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 1 0.000* 9.74 72.77 7.28  .أحرص على أخذ قسط كاف من النوم یومیا  ١
اخذ قسطا من الراحة أو االسترخاء بعد الظهر ثم أواصل   ٢

  .عملي
6.47 64.72 5.59 *0.000 2 

 6 0.057 1.58- 58.47 5.85  .أراجع الطبیب عند شعوري بعارض مرضي  ٣
أحرص على تناول األدویة حسب الوصفة الطبیة عندما   ٤

  .أصاب بمرض
6.19 61.88 3.42 *0.000 4 

 5 0.005* 2.55 60.94 6.09  .أمارس الریاضة یومیا بقدر معقول  ٥
 3 0.000* 5.15 64.45 6.44  .یا و صحیاأراقب نظام التغذیة وأحرص أن یكون مغذ  ٦
  0.000* 4.50 63.90 6.39  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  



  
 
 

  
   

٩٢

 7.28یـساوي  "  أحـرص علـى أخـذ قـسط كـاف مـن النـوم یومیـا"للفقـرة األولـى المتوسط الحـسابي  -
 وأن 9.74، قیمــة اختبــار اإلشــارة 72.77%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي) ٥لیــة مــن الدرجــة الك(

 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة ٠.٠٠٠تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة 
0.05  ، ــــى أن متوســــط درجــــة االســــتجابة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة الموافقــــة ممــــا یــــدل عل

مــــن قبــــل أفــــراد العینــــة علــــى هــــذه  مرتفعــــة وهــــذا یعنــــي أن هنــــاك موافقــــة بدرجــــة 6المتوســــطة وهــــي 
  .یة فقرات هذا المجال ما عدا الفقرة الثالثةق ینطبق على باوهذ.الفقرة

 5.85یــساوي  "  أراجــع الطبیــب عنــد شــعوري بعــارض مرضــي"للفقــرة الثالثــة  المتوســط الحــسابي -
القیمــة االحتمالیــة  وأن -1.58،  قیمــة اختبــار اإلشــارة  58.47%سابي النــسبيأي أن المتوســط الحــ

.)Sig(  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر دالـة إحـصائیًا عنـد مـستوى داللـة 0.057تساوي  ، ممـا
لمتوســطة یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة ال یختلــف جوهریــًا عــن درجــة الموافقــة ا

 ولكــن ال یمكــن االســتناد  وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرة6وهــي 
 یعــة المرحلـــةب طإلــىویعــزو الباحــث وجــود درجــة موافقــة أقــل مــن متوســطة علــى هــذه الفقــرة . علیهــا

 وثقـتهم اقبـهوعو العمریة التي یكون بها الخریجون وهي سن الشباب الذي یخلو من القلق من المـرض 
  . سحابة صیف تمر دون الحاجة لزیارة الطبیبإالهو  أي عارض صحي ما بأن 

 وأن 6.39 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمــــة االحتمالیــــة  وأن 4.50، قیمــــة اختبــــار اإلشــــارة  %63.90المتوســــط الحــــسابي النــــسبي یــــساوي 

.)Sig(  دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى داللـــة " الـــصحة الجـــسدیة" لـــذلك یعتبـــر مجـــال ٠.٠٠٠تـــساوي
0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة

  .  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال٦الموافقة المتوسطة وهي 

ن یكونـون بعـد تخـرجهم فـي سـن تـدفعهم لبنـاء أجـسادهم یخـریجال أن إلـىك لـویعـزو الباحـث ذ
 وجـــودهم فـــي مجتمـــع إلـــى باإلضـــافةلتكـــون فـــي أحـــسن شـــكل وهـــو مـــا تتطلبـــه المرحلـــة العمریـــة هـــذا 

محافظ ذو عادات وتقالید تمنع وجود أماكن أو مصادر للهو تعمل على هدم صـحة الـشباب كمـا هـو 
 الرقابــة المجتمعیــة ورقابــة الــسلطات تحــد مــن قــدرة إنكمــا .  انفتاحــاأكثــر أخــرىمعــات الحــال فــي مجت

  .عناصر الفساد على االنتشار

  ":الصحة النفسیة " مجال : ثانیاً 
لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي الدرجــة  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
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  )٤-٣٩(جدول 
  "الصحة النفسیة "  لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
المتوسط   الفقرة  

 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. الترتیب  
 4 0.000* 8.35 71.06 7.11  .أحرص على أن أرفه عن نفسي في عطلة نهایة األسبوع  ١
 5 0.000* 9.15 69.87 6.99  .أحرص على أن ال تزید انفعاالتي عن حدها األدنى  ٢
 6 0.000* 7.76 69.03 6.90  .أفرغ ضغوطات الحیاة بالحدیث عنها مع صدیق  ٣
أتعامل مع المشكالت بأسلوب علمي وموضوعي وبدون   ٤

  . قلق وتوتر
7.14 71.41 9.97 *0.000 3 

 2 0.000* 10.73 72.22 7.22  .ء أي خالف ینشأ مع أي شخص آخرأبادر بإنها  ٥
 1 0.000* 14.13 79.06 7.91  .أحرص على أن أكون متسامحا مع اآلخرین  ٦
  0.000* 11.41 72.03 7.20  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

 7.91یـساوي  "  أحرص على أن أكون متسامحا مـع اآلخـرین"للفقرة السادسة سط الحسابي المتو  -
 وأن 14.13، قیمـة اختبـار اإلشـارة  79.06%أي أن المتوسط الحسابي النـسبي) ٥الدرجة الكلیة من (

 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة ٠.٠٠٠تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة 
0.05  ، ممــــا یــــدل علــــى أن متوســــط درجــــة االســــتجابة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة الموافقــــة

  .  وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة6المتوسطة وهي 

وأن 7.20  وبـشكل عـام یمكـن القـول بـأن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال یـساوي -
القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 11.41، قیمـــة اختبـــار اإلشـــارة  %72.03المتوســـط الحـــسابي النـــسبي یـــساوي 

.)Sig(  دالــــة إحــــصائیًا عنــــد مــــستوى داللــــة " الــــصحة النفــــسیة" لــــذلك یعتبــــر مجــــال ٠.٠٠٠تــــساوي
0.05  ،لـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال یخت

 مـــن قبــل أفـــراد العینــة علـــى مرتفعــة وهـــذا یعنــي أن هنـــاك موافقــة بدرجـــة ٦الموافقــة المتوســـطة وهــي 
  . فقرات هذا المجال

 وجود إلىویعزو الباحث وجود موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال 
النفسیة لدى الطلبة وكذلك   الصحةبن جا الطالبي بتنمیةاإلرشاداهتمام خاص من قبل مكتب 

ع العالجات ضتولیه مسؤولیة متابعة المشكالت التي قد توجد لدى بض الطالب والطالبات وو 
كذلك توجد اللجان االجتماعیة والثقافیة التي تعقد ندوات .المناسبة لها بمساعدة المعلمین والمدربین

ذلك من أنشطة تعمل في المحصلة على بناء ثقافیة وتنشر مواد مكتوبة مجالت وملصقات وغیر 
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منع ذلك وجود تفاوت في درجات اهتمام یوال . جوانب الصحة النفسیة لدى الطالب والطالبات
 قد عرضت )٢٠٠٣ فیسكوت،( ووجد الباحث أن فیسكوت .الخریجین بالصحة النفسیة لدیهم

 نقطة بمكن لمن ٢٧ في مجموعة من التوجیهات لكي بكون الفرد في أفضل حالة نفسیة عددتها
  ). هل یمكن توجیه الذات والتحكم بها؟.٢.١.٥ الفصل الثاني(یرغب الرجوع الیها 

  ":سمات الشخصیة " مجال : ثالثا
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي تــم اســتخدام اختبــار اإلشــارة 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦الدرجة المتوسطة وهي 
  )٤-٤٠(ول دج

  "سمات الشخصیة " مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
المتوسط   الفقرة  

 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 15 0.000* 11.91 75.06 7.51  .أحب المبادرة وال أنتظر مبادرة اآلخرین  ١
 7 0.000* 13.09 78.68 7.87  .أنا صریح وأتكلم بصدق دائما  ٢
 10 0.000* 12.12 77.07 7.71  .أحافظ على مواعیدي بدقة  ٣
 9 0.000* 13.16 77.10 7.71  .أحرص على أن أعد بالقلیل وأفي بالكثیر  ٤
 6 0.000* 13.50 79.74 7.97  ".شكرا"و " من فضلك"أقول دائما   ٥
 11 0.000* 13.11 76.45 7.65  .ي حالة أفضل مما وجدتهم علیهاأترك اآلخرین ف  ٦
 8 0.000* 13.18 78.00 7.80  .أستمع لمن یتحدث بإنصات واضح  ٧
 12 0.000* 12.67 76.08 7.61  .أهتم باآلخرین ومشاكلهم  ٨
 1 0.000* 14.90 82.97 8.30  .أحافظ على ابتسامتي عندما أتحدث مع اآلخرین  ٩

 13 0.000* 13.64 75.59 7.56  . أتقدم ببدیل إیجابي بأسلوب مقبولعندما أعارض  ١٠
 4 0.000* 13.94 80.35 8.04  .أنا أحب شخصیتي وال أرغب في أن أكون شخصا آخر  ١١
 5 0.000* 13.50 79.90 7.99  .أنا أعرف نقاط الضعف في شخصیتي  ١٢
 3 0.000* 14.29 80.74 8.07  .أنا أعرف نقاط القوة في شخصیتي  ١٣
 19 0.000* 4.77 63.84 6.38  .أرد على  المكالمات التلفونیة من األشخاص غیر المریحین  ١٤
 18 0.000* 8.75 68.71 6.87  .أحلل كل مشكلة تواجهني بطریقة علمیة وبدون انفعال  ١٥
 17 0.000* 11.22 70.97 7.10  .أكیف نفسي مع تغیر المؤثرات في البیئة المحیطة  ١٦
 16 0.000* 12.11 74.24 7.42  .ر اآلخرین ليأشعر بتقدی  ١٧
 14 0.000* 12.71 75.47 7.55  .أعتقد أن اآلخرین یحبونني بنفس القدر الذي أحبهم به  ١٨
 2 0.000* 14.15 82.13 8.21  .أقبل التحدي والمغامرة  ١٩
  0.000* 14.53 76.47 7.65  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 عند مستوي داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائیاً * .  
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یــساوي  "  أحــافظ علــى ابتــسامتي عنــدما أتحــدث مــع اآلخــرین "لتاســعةللفقــرة االمتوســط الحــسابي  -
 14.90 قیمـة اختبـار اإلشـارة 82.97%أي أن المتوسط الحسابي النـسبي) ٥الدرجة الكلیة من  (8.30
 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن 

0.05داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة
  .  وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة6المتوسطة وهي 

وأن 7.65 ام یمكـن القـول بـأن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال یـساوي  وبـشكل عـ-
القیمـــة االحتمالیــــة  وأن 14.53، قیمــــة اختبـــار اإلشــــارة %76.47المتوســـط الحـــسابي النــــسبي یـــساوي 

.)Sig(  دالـة إحـصائیًا عنـد مـستوى " بعـض الـسمات الشخـصیة "  لـذلك یعتبـر مجـال ٠.٠٠٠تساوي
0.05داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة

 وهذا یعني أن هناك موافقـة بدرجـة كبیـرة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى فقـرات ٦الموافقة المتوسطة وهي 
  . هذا المجال

 زةكلیــــة مجتمـــع تــــدریب غــــكمـــا یتبــــین مـــن النتــــائج لمجــــال ســـمات الشخــــصیة فـــإن خریجــــي 
وتبــین أن ترتیــب . یمتلكـون ســمات شخــصیة إیجابیــة أعلــى بدرجــة كبیـرة نــسبیا مــن المــستوى المتوســط

 تقــدیر  اللباقــة فــي الحـدیث، مواجهــة التحــدیات، الثقـة بــالنفس، :هـذه الــسمات حـسب درجــة قوتهــا هـي
صــــــل اآلخــــــرین، الــــــصراحة، االســــــتماع الجیــــــد، الواقعیــــــة، حفــــــظ المواعیــــــد، التــــــأثیر اإلیجــــــابي، التوا

االجتماعي، النقد البناء، الطمأنینة والثقة باآلخرین، المبـادرة، االحتـرام المتبـادل، القـدرة علـى التكیـف، 
 وقـد حـرص الباحـث علـى دراسـة قـوة سـمات .توظیف العلم في الحیاة الیومیة، غیر انسحابي ومواجـه

جانــب فــي تمكــین  العتقــاده الراســخ بأهمیــة هــذا الكلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالشخــصیة لــدى خریجــي 
 ویعـزو .الخریج من تحقیق النجـاح فـي مختلـف جوانـب الحیـاة وخاصـة علـى صـعید المـستقبل المهنـي

الباحث ذلك الى وجود مناخ عام ایجابي في الكلیـة بـین الطلبـة والهیئـة التعلیمیـة واإلداریـة فـي الكلیـة 
القبــول فــي  م بحكــم شــروط وأیــضا إلــى أن الطلیــة أنفــسهم هــم مــن الفئــة األكثــر وعیــا مــن بــین اقــرأنه

  .الكلیة التي نشترط المعدالت العالیة نسبیا في الثانویة العامة

  

مستوى النجاح في تحقیق فرصة العمل المناسبة لـدى الخـریجین : المجال الرئیسي الثالث
 ویتفــرع منــه )یطبــق هــذا المجـال علــى الخــریجین الـذین تمكنــوا مـن تحقیــق فرصــة عمـل( .والخریجـات

  :ت فرعیة هيخمسة مجاال
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  ":انتماء العمل للتخصص " مجال : أوالً 
قـــد وصـــلت إلـــي الدرجـــة  لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة الموافقـــة Tوقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 
  

  )٤-٤١(جدول 
  "انتماء العمل للتخصص " مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 2 0.000* 12.46 80.89 8.09  .ینتمي عملي بدرجة مقبولة لتخصصي في الكلیة  ١
أشعر برضا الزمالء والمسئولین عن مستوى المعلومات   ٢

  .متلكهاوالمهارات التي أ
8.29 82.93 18.82 *0.000 

1 
 3 0.000* 9.60 77.20 7.72  . أعتقد أن دراستي تفیدني كثیرا في إتقان عملي  ٣
  0.000* 15.65 79.97 8.00  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

أشعر برضا الـزمالء والمـسئولین عـن مـستوى المعلومـات  "رة الثانیة للفقالمتوسط الحسابي  -
أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) ١٠الدرجــة الكلیــة مــن  (8.29یــساوي " والمهــارات التــي أمتلكهــا 

 لــــذلك ٠.٠٠٠تــــساوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة  وأن 18.82 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 82.93
ـــة إحـــصائ ـــة تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دال 0.05یًا عنـــد مـــستوى دالل  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة

 وهذا یعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة ٦االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
   .كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

 وأن 8.00یــع فقــرات المجــال یــساوي  وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجم-
القیمــة االحتمالیــة  وأن 15.65 تــساوي T، قیمــة اختبــار  %79.97المتوســط الحــسابي النــسبي یــساوي 

.)Sig(  دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى " انتمــاء العمــل للتخــصص "  لــذلك یعتبــر مجــال ٠.٠٠٠تــساوي
0.05داللة   ، درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة مما یدل على أن متوسط

 وهذا یعني أن هناك موافقـة بدرجـة كبیـرة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى فقـرات ٦الموافقة المتوسطة وهي 
  . "انتماء العمل للتخصص " مجال هذا 

ویفـسر الباحـث ذلـك بــأن الفـرص التـي حــصل علیهـا الخریجـون فـي ســوق العمـل كانـت كثیــر 
 برامج خلق فرص العمل التي تقوم بتعیینهم بعد إجراء مقـابالت شخـصیة،  فـي أمـاكن عمـل منها في



  
 
 

  
   

٩٧

تتناسب مع تخصصاتهم، وذلك یتیح للخریج الفرصة لممارسة علومـه وخبراتـه وشخـصیته بـشكل جیـد 
   .  یحقق له الحصول على فرصة العمل أوال ثم إثبات مهاراته وقدراته في موقع العمل

  
  ": العمل واستمراره ستقرارا" مجال : ثانیا

قـد وصـلت إلـي الدرجـة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tوقد تم استخدام اختبار 
  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 

  )٤-٤٢(جدول 
  "استقرار العمل واستمراره "  لكل فقرة من فقرات المجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 3 0.064 1.53- 55.91 5.59  .یضمن لي العمل الحالي مدة طویلة للعمل بدون انقطاع  ١
 2 0.375 0.32- 59.31 5.93  .یمنحني عملي شعورا باالطمئنان على  مستقبلي  ٢
 1 0.000* 4.76 71.12 7.11  .ر في ترك عملي حتى أجد فرصة عمل أفضلال أفك  ٣
  0.113 1.21 62.22 6.22  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

 "  أفــضللال أفكــر فــي تــرك عملــي حتــى أجــد فرصــة عمــ "للفقــرة الثالثــةالمتوســط الحــسابي  -
 T، قیمــة اختبــار % 71.12أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) ٥الدرجــة الكلیــة مــن  (7.11یــساوي 
 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحـــصائیًا ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 4.76تـــساوي 

0.05عنــد مــستوى داللــة   ،تجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عـــن ممــا یــدل علــى أن متوســـط درجــة االســ
 من قبل أفراد العینـة علـى مرتفعة وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة ٦درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  . هذه الفقرة

یــساوي "  مــستقبليا باالطمئنــان علــىیمنحنــي عملــي شــعور "للفقــرة الثانیــةالمتوســط الحــسابي  -
القیمــــــة  وأن 0.32- تــــــساوي Tیمــــــة اختبــــــار ، ق59.31% أي أن المتوســــــط الحــــــسابي النــــــسبي 5.93

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة غیـر دالـة إحـصائیًا عنـد مـستوى داللـة  0.375  تـساوي  )Sig(.االحتمالیـة 
0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة ال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة

 إال موافقـة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى هـذه الفقـرةه رغم وجـود عني أن وهذا ی٦الموافقة المتوسطة وهي 
 ذلـك أن صـفة االطمئنـان یـصعب توفرهـا فـي سـوق وتفـسیر .أن الغالب على الموقف منها هـو التـردد

 وكــذلك ألن غالبیـة فــرص العمـل فـي غــزة الـذي ال یخــضع لقـوانین العمــل التـي تحقـق األمــن للعـاملین
  .ةالعمل المتاحة تكون مؤقت
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 وأن 6.22 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 1.21 تــساوي T، قیمـــة اختبـــار  %62.22المتوســط الحـــسابي النـــسبي یــساوي 

.)Sig( ـــة إحـــصائیًا عنـــد "  العمـــل واســـتمراره راســـتقرا"  لـــذلك یعتبـــر مجـــال ٠.١١٣ تـــساوي غیـــر دال
0.05داللة مستوى   ، مما یدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال ال یختلـف جوهریـًا

 وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة تقریبــًا مــن قبــل ٦عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
  .أفراد العینة على هذا المجال

ة التــي یعـــاني منهــا قطــاع غــزة وخاصـــة الــصعوبات االقتــصادیویعــزو الباحــث ذلــك إلـــى أن 
مـــشكلة البطالـــة والـــبطء الـــشدید لعجلـــة النمـــو االقتـــصادي یجبـــر الخـــریجین إجبـــارا علـــى القبـــول بـــأي 
عرض للعمل المؤقت وخاصة في بـرامج البطالـة المختلفـة وممـا یـسبب القلـق الـدائم لـدى مـن یعملـون 

ق لـه المطالبــة بــأي حـق بعــد انتهــاء فتــرة فـي تلــك البــرامج هـو تأكیــد المــشغل بأنـه عمــل مؤقــت وال یحــ
العمـــل المؤقـــت فیغـــدو الخـــریج العامـــل ینتظـــر نهایـــة فتـــرة عقـــده مـــع الجهـــة المـــشغلة ویقلقـــه مـــا الـــذي 
سیفعله بعد ذلك في ظل واقع صعب یتمثـل فـي وجـود أعـداد كبیـرة جـدا مـن الخـریجین العـاطلین عـن 

   .الخریجین أن تستوعب هایمكن محلیة أو في الدول الخارجیةالعمل وعدم وجود أسواق 

  ":العائد المادي " مجال : ثالثا
قـد وصـلت إلـي الدرجـة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tوقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 

  )٤-٤٣(جدول 
  "العائد المادي " مجال ت  لكل فقرة من فقرا(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 1 0.000* 3.64 67.44 6.74  .أحصل من عملي على عائد مادي مقبول  ١
أعتقد أن نظام األجور والتعویضات والحوافز في العمل   ٢

  .عادل وموضوعي
5.63 56.32 -1.55 0.062 2 

  .أحصل من عملي على عائد مادي أفضل مما كنت أتوقع  ٣
  

5.23 52.26 -3.33 *0.001 3 

  0.193 0.871- 58.38 5.83  جمیع فقرات المجال معاً   
0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  
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یـــساوي " أحـــصل مـــن عملــي علـــى عائـــد مـــادي مقبـــول  "للفقـــرة األولـــىالمتوســط الحـــسابي  -
 تــساوي T، قیمــة اختبــار % 67.44أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) ٥الدرجــة الكلیــة مــن  (6.74
 لــــذلك تعتبــــر هــــذه الفقــــرة دالــــة إحــــصائیًا عنــــد ٠.٠٠٠تــــساوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة  وأن 3.64

0.05مــستوى داللــة   ، یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة ممــا
  .  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة٦الموافقة المتوسطة وهي 

 أعتقـد أن نظـام األجـور والتعویـضات والحـوافز فـي العمـل "للفقرة الثانیـةالمتوسط الحسابي  -
 تـساوي T، قیمـة اختبـار 56.32% أن المتوسط الحسابي النسبي  أي5.63یساوي " عادل وموضوعي

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة غیـر دالـة إحــصائیًا  0.062  تـساوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة  وأن 1.55-
0.05عنـــد مـــستوى داللـــة   ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة ال یختلـــف

 مــن قبــل أفــراد متــرددة  وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة ٦ درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي جوهریــًا عــن
  . وال بمكن االستناد علیهاالعینة على هذه الفقرة

أحــصل مــن عملــي علــى عائــد مــادي أفــضل ممــا كنــت  "للفقــرة الثالثــة المتوســط الحــسابي  -
 3.33- تـــساوي Tمـــة اختبـــار ، قی52.26% أي أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي 5.23یـــساوي " أتوقـــع 

 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى ٠.٠٠١تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن 
0.05داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقـرة قـد نقـص عـن درجـة الموافقـة

  . ة بدرجة قلیلة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة وهذا یعني أن هناك موافق٦المتوسطة وهي 

 وأن 5.83 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -
القیمـة االحتمالیـة  وأن 0.871- تـساوي T، قیمـة اختبـار  %58.38المتوسط الحسابي النسبي یـساوي 

.)Sig(  غیــر دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة " ئــد المــادي العا"  لــذلك یعتبــر مجــال 0.193تــساوي
0.05  ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال ال یختلــف جوهریــًا عــن درجــة

  مـن قبـل أفـراد العینـة علـى هـذه الفقـرةمتـرددة هنـاك موافقـة  وهذا یعنـي أن ٦الموافقة المتوسطة وهي 
 بـأي  الحاصـل علـى فرصـة عمـل الخـریجإدراكویعزو الباحـث ذلـك إلـى أن  .د علیهاوال بمكن االستنا

عائد مادي ورضاه بذلك القتناعه أوال بأنه خریج جدید یحتـاج فـي هـذه المرحلـة للخبـرة وتراكمهـا أكثـر 
مــن حجــم العائــد المــادي وثانیــا إلدراكــه لــصعوبة األوضــاع االقتــصادیة والــصعوبة الــشدیدة فــي إیجــاد 

 بدرجـة  المتـاحوبالتالي هـو یقبـل بالعائـد المـاديفي ظل ارتفاع معدل البطالة في القطاع ل فرص عم
 اقتنــاعقلیلــة وهــو فــي نفــس الوقــت یــدرك أنــه یــستحق أكثــر مــن ذلــك وبالتــالي تكــون المحــصلة درجــة 

  .مترددة ومنخفضةبالعائد المادي 
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دة مـن فـائض خریجـي الجامعـات االسـتفا مـدى: "،بعنـوان )٢٠٠٣، المولـد( وتتفق في ذلـك مـع دراسـة
العوامـل المـساهمة فـي الحـد مـن االسـتفادة حـددت التـي  لسد احتیاجات سوق العمل بالقطـاع الخـاص

قیـام بعـض  و العملیـة والتدریبیـة لـدیهم عـدم تـوفر الخبـراتمثـل فـائض الخـریجین فـي سـوق العمـل  من
هالت ؤ ریجین ذوي المـــارتفـــاع نــسبة الخـــ و ینأصــحاب العمـــل بوضــع شـــروط صــعبة لتوظیـــف الخــریج

 .النظریة
  

  ":الرضا الوظیفي " مجال : رابعا
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي تــم اســتخدام اختبــار اإلشــارة 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦الدرجة المتوسطة وهي 

  )٤-٤٤(جدول 
  "الرضا الوظیفي " مجال قرات  لكل فقرة من ف(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 1 0.000* 8.22 80.26 8.03  .أشعر بالثقة في نفسي وبثقة المسئولین بي  ١
 2 0.000* 7.71 76.07 7.61  .یقدر رؤسائي في العمل جهودي  ٢
 3 0.000* 6.16 71.11 7.11  .بالرضا عن ظروف وشروط عمليأشعر   ٣
  0.000* 7.46 75.81 7.58  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

وي یــسا"  أشــعر بالثقــة فــي نفــسي وبثقــة المــسئولین بــي  "ألولــىللفقــرة االمتوســط الحــسابي  -
 8.22 قیمــة اختبــار اإلشــارة 80.26%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي) ٥الدرجــة الكلیــة مــن  (8.03
 لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى ٠.٠٠٠تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن 

0.05داللــة   ،رة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــ
  .  وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة6المتوسطة وهي 

وأن 7.58  وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي-
القیمــــة االحتمالیــــة ن  وأ7.46، قیمــــة اختبــــار اإلشــــارة %75.81المتوســــط الحــــسابي النــــسبي یــــساوي 

.)Sig(  ـــة " الرضـــا الـــوظیفي "  لـــذلك یعتبـــر مجـــال ٠.٠٠٠تـــساوي دالـــة إحـــصائیًا عنـــد مـــستوى دالل
0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال یختلـــف جوهریـــًا عـــن درجـــة
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 كبیـرة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى فقـرات  وهذا یعني أن هناك موافقـة بدرجـة٦الموافقة المتوسطة وهي 
  . هذا المجال

 عالیـة كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةویعزو الباحث ذلـك إلـى أن الكفایـات التـي یتمتـع بهـا خریجـو 
 وبالتـالي یـنعكس المـسئولینالمستوى فیـتمكن الخـریج مـن أن یثبـت جـدارة تلقـى الرضـا والثقـة مـن قبـل 

  .بقدر من النجاح في تحقیق الذات بالرضا و خاللهاذلك ثقة في النفس لدى الخریج یشعر من 

 ) ٢٠٠٧ابیلـــي و ویـــس، (وتتفـــق مـــع ذلـــك فـــي فـــصل الرضـــا الـــوظیفي عـــن العائـــد المـــادي دراســـة 
ال یــشترط أن یــرتبط اســتراتیجیات اإلدارة الذاتیــة والنجــاح المهنــي التــي خرجــت بنتیجــة أنــه : " بعنــوان

  .لنجاح المعنوي والرضا الوظیفيالنجاح المادي في الحیاة المهنیة للفرد با
  

  ":التطور الوظیفي " مجال : خامسا
قـد وصـلت إلـي الدرجـة  لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الموافقـة Tقد تم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك ٦المتوسطة وهي 

  )٤-٤٥(جدول 
  "التطور الوظیفي " مجال رات  لكل فقرة من فق(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
المتوسط   الفقرة  

 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. الترتیب  
 4 0.000* 3.55- 51.42 5.14  .یكافأ الموظف عندما یقدم أفكارا جدیدة تخدم العمل  ١
 3 0.013* 2.27- 54.34 5.43  .أعتقد أن نظام الترقیات في العمل عادل وموضوعي  ٢
أعتقد أن عملي الحالي یؤهلني لالرتقاء إلى عمل أفضل   ٣

  .فیما بعد
6.57 65.73 2.55 *0.006 

2 
أعتقد أن عملي الحالي یوفر لي فرصا جیدة للتدریب   ٤

  .والتطویر
7.24 72.41 6.16 *0.000 

1 
  0.192 0.87 61.50 6.15  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05سابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  المتوسط الح* .  

أعتقــد أن عملــي الحـالي یــوفر لــي فرصــا جیــدة للتــدریب  "للفقــرة الرابعــة المتوسـط الحــسابي  -
، قیمــة % 72.41أي أن المتوسـط الحــسابي النـسبي ) ٥الدرجــة الكلیـة مــن  (7.24یـساوي " والتطـویر 

 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة ٠.٠٠٠تــساوي  )Sig(.لقیمــة االحتمالیــة ا وأن 6.16 تــساوي Tاختبــار 
0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد
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  وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه٦عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
  . الفقرة

" یكافــأ الموظـف عنـدما یقــدم أفكـارا جدیــدة تخـدم العمــل  "للفقــرة األولـى المتوسـط الحـسابي  -
القیمـة  وأن 3.55- تـساوي T، قیمـة اختبـار 51.42% أي أن المتوسط الحسابي النـسبي 5.14یساوي 

ـــــة  لـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائیًا عنـــــد مـــــستوى د٠.٠٠٠تـــــساوي  )Sig(.االحتمالیـــــة  الل
0.05  ، ممـــا یـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد نقـــص عـــن درجـــة الموافقـــة

.  وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة قلیلــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرة٦المتوســطة وهــي 
فـــإن " العمـــل عـــادل وموضـــوعيأعتقـــد أن نظـــام الترقیـــات فـــي "نیـــة الثاوكـــذلك الحـــال بالنـــسبة للفقـــرة 

 وهــذا یعنــي أن ٦متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد نقــص عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
ویعـزو الباحـث ذلــك إلـى أن الخــریج . هنـاك موافقـة بدرجــة قلیلـة مـن قبــل أفـراد العینــة علـى هـذه الفقــرة

ة وهـي بـرامج تهـدف لتقـدیم الـدعم یقبل بأي عرض للعمل المؤقـت وخاصـة فـي بـرامج البطالـة المختلفـ
االقتــصادي للمجتمــع مــن خــالل الخــریج دون األخــذ بعــین االعتبــار أي صــفة اعتباریــة لــه كموظــف 

  هـو ال وفـرص للتطـوروامتیـازاتوبالتالي هو یرى زمالءه الموظفین من حولـه یحـصلون علـى حقـوق 
هــارات أفــضل مــن اآلخــرین یــستطیع المطالبــة بهــا فبــشعر بــالغبن واألســى وخاصــة إن كــان یمتلــك م

  . .المحیطین به
 وأن 6.15 وبـشكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال یــساوي -

القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 0.87 تــساوي T، قیمـــة اختبـــار  %61.50المتوســط الحـــسابي النـــسبي یــساوي 
.)Sig(  دالـة إحـصائیًا عنـد مـستوى داللـة غیـر" التطور الـوظیفي "  لذلك یعتبر مجال 0.192تساوي 

0.05  ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال ال یختلــف جوهریــًا عــن درجــة
 وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة تقریبــًا مــن قبــل أفــراد العینــة ٦الموافقــة المتوســطة وهــي 

  .على هذا المجال
ك إلى عدم وضوح الرؤیة لدى الخریجین في هذه الفترة بسبب الظروف ویعزو الباحث ذل    .١

التي تفرضها فرص العمل المؤقت المتاحة نجد استجابات المبحوثین من أفراد العینة تعطي 
غیر دالة " التطور الوظیفي "  لذلك یعتبر مجال 0.192تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 

0.05إحصائیًا عند مستوى داللة  . مما یعكس أن درجة التطور الوظیفي تكتسب موافقة
ابیلي و ویس، (دراسة وتتفق مع  .بدرجة متوسطة تقریبًا من قبل أفراد العینة على هذا المجال

یوجد جیث بینت أنه . هذه الحالة في أن الخریجین ربما یفتقرون للتخطیط اإلستراتیجي ) ٢٠٠٧
ستراتیجیة العامة التي یشكلها الفرد وبین اإلستراتیجیة المتخصصة المتعلقة ارتباط ایجابي بین اإل

 .بالتخطیط المهني



  
 
 

  
   

١٠٣

  ت االستبانة مجاال لكل (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  المجال  

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الترتیب

 .لدى الخریجین والخریجات) السلوكي(إدارة الجانب العملي : ل الرئیسي األولالمجا  
  0.000* 3.79 63.13 6.31  "الرؤیا واألهداف " جمیع فقرات المجال   
  0.000* 4.93 63.95 6.40  "تنظیم الوقت والتخطیط"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 10.27 71.48 7.15  "المرونة" جمیع فقرات المجال   
  0.000* 11.58 68.10 6.81  "تنمیة المعرفة والتدریب"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 27.92 76.81 7.68  " والعالقات االجتماعیة التواصل" جمیع فقرات المجال   
  0.000* 16.23 73.93 7.39  "المتابعة والتقییم"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 12.45 69.57 6.96  المجال الرئیسي األول جمیع فقرات  
  

  .إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجات: المجال الرئیسي الثاني
  0.000* 4.50 63.90 6.39  "الصحة الجسدیة"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 11.41 72.03 7.20  "الصحة النفسیة"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 14.53 76.47 7.65  "سمات الشخصیة"جمیع فقرات المجال   
  0.000*  10.15 70.80 7.08  المجال الرئیسي الثاني جمیع فقرات  
.مستوى النجاح في تحقیق فرصة العمل المناسبة لدى الخریجین والخریجات: المجال الرئیسي الثالث    
  0.000* 15.65 79.97 8.00  "انتماء العمل للتخصص " جمیع فقرات المجال   
  0.113 1.21 62.22 6.22  "استقرار العمل واستمراره " جمیع فقرات المجال   
  0.193 0.871- 58.38 5.83  "العائد المادي"جمیع فقرات المجال   
  0.000* 7.46 75.81 7.58  "الرضا الوظیفي"جمیع فقرات المجال   
  0.192 0.87 61.50 6.15  "التطور الوظیفي" جمیع فقرات المجال   
  0.099 4.86 67.58 6.76  المجال الرئیسي الثالث جمیع فقرات  
  0.033 9.15 69.31 6.93   االستبانةمجاالتجمیع   

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

 اوي  یست بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجمیع المجااللتلخیص ما سبق و 
وأن القیمـة  9.15 ، قیمـة اختبـار اإلشـارة  %69.31وأن المتوسـط الحـسابي النـسبي یـساوي 6.93

 دالة إحصائیًا عند مـستوى داللـة االستبانة تعتبر مجاال وبذلك ت 0.033تساوي ) Sig(.االحتمالیة 
0.05 یختلـف جوهریـًا عـن درجـة عـةت مجتملمجاالى أن متوسط درجة االستجابة ل، مما یدل عل 



  
 
 

  
   

١٠٤

 مـــن قبــل أفـــراد العینــة علـــى مرتفعــة وهـــذا یعنــي أن هنـــاك موافقــة بدرجـــة ٦الموافقــة المتوســـطة وهــي 
  . ت الدراسةمجاال

  

  : فرص العمل التي تتاح للخریجالعالقة بین أدارة الذات و

  :الفرضیة الرئیسیة األولى
 بــین نوعیــة فــرص ٠.٠٥داللــة توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

ــدى الخــریجین والخریجــات مــن  ــي  ل دارة الجانــب العمل ٕ ــاح للخــریج وا ــي تت ــة مجتمــع العمــل الت كلی
  .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ تدریب غزة

  :ویتفرع من هذه الفرضیة كًال من الفرضیات الفرعیة التالیة
  :الفرضیة الفرعیة األولى

 بـین انتمـاء العمـل للتخـصص ٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطیه ذات 
دارة الجانب العملي  لدى الخریجین والخریجات مـن  ٕ وكالـة (  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوا

 .)الغوث الدولیة

دارة الجانــــب  أن معامــــل االرتبــــاط بــــین انتمــــاء العمــــل للتخــــصص) ٤-٤٦(جــــدول یبــــین  ٕ  وا
 )وكالــة الغــوث الدولیــة(  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةن والخریجــات مــن العملــي  لــدى الخــریجی

 ٠.٠٥وهـي أقـل مـن مـستوي الداللـة  0.001تـساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.281یساوي 
=α دارة الجانــب بــین  وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة ٕ انتمــاء العمــل للتخــصص وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزة والخریجات من العملي لدى الخریجین

أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملي لدى الخریجین 
 مـن  أكثـر مـن متوسـطحصلت على موافقـة مـن قبـل الخـریجین المبحـوثین وهـذا یعكـس وجـود مـستوى

نــوا مــن ك ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین تم مجتمــع تــدریب غــزةكلیــةالكفایــات لــدى خریجــي 
وجــــود عالقـــة موجبــــة بــــین انتمـــاء العمــــل الــــذي الدراســــة مـــن الحـــصول علــــى فرصـــة عمــــل إذ تبــــین 

یحـصلون علیـه لتخصـصهم وبــین مـستوى إدارة الجانـب العملـي بمعنــى أنـه كلمـا ارتفـع مــستوى اإلدارة 
كلمــا حـــصل الخـــریج علــى فرصـــة عمـــل أقــرب لتخصـــصه ممـــا للجانــب العملـــي مــن كفایـــات الخـــریج 

   .تحقیق األهداف وتحقیق الذات یضعه على المسار األكثر صحة في اتجاه
  
  



  
 
 

  
   

١٠٥

  )٤-٤٦(جدول 
دارة الجانب العمليمعامل االرتباط بین  ٕ   انتماء العمل للتخصص وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال
 * 0.001 0.281  صصانتماء العمل للتخ

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  
  
  

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة
 بـین اسـتقرار العمـل ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة 

دارة الجانب العملي  لدى الخریجین والخریجات مـن  ٕ   التابعـة مـع تـدریب غـزةكلیـة مجتواستمراره وا
 )وكالة الغوث الدولیة(لـ 

دارة الجانــــب  أن معامــــل االرتبــــاط بــــین اســــتقرار العمــــل واســــتمراره) ٤-٤٧(جــــدول یبــــین  ٕ  وا
 )وكالــة الغــوث الدولیــة(  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالعملــي  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن 

 ٠.٠٥وهـي أقـل مـن مـستوي الداللـة  ٠.٠٠١تـساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن ٠.٢٧٤یساوي 
=α دارة الجانــب بــین  وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة ٕ اســتقرار العمــل واســتمراره وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةالعملي لدى الخریجین والخریجات من 

عملي لدى الخریجین أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب ال
حــصلت علـــى درجـــة موافقــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخــریجین المبحـــوثین وهـــذا یعكــس وجـــود مـــستوى مـــن 

 بدرجــة كبیــرة ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالكفایــات لــدى خریجــي 
ة وجـود عالقـة موجبـة بـین اسـتقرار العمـل تمكنوا مـن الحـصول علـى فرصـة عمـل إذ تبـین مـن الدراسـ

واستمراره وبین مستوى إدارة الجانب العملي بمعنى أنه كلما ارتفـع مـستوى اإلدارة للجانـب العملـي مـن 
كفایـــات الخـــریج كلمـــا حـــصل الخـــریج علـــى فرصـــة عمـــل أكثـــر اســـتقرارا وأكثـــر اســـتمراریة ممـــا یـــضع 

 . ألهداف وتحقیق الذاتالخریج على المسار األكثر صحة في اتجاه تحقیق ا

  )٤-٤٧(جدول 
دارة الجانب العمليمعامل االرتباط بین  ٕ   استقرار العمل واستمراره وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال
  * 0.001 0.274  استقرار العمل واستمراره

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  



  
 
 

  
   

١٠٦

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة
 بـین العائـد المـادي ٠.٠٥توجد عالقـة ارتباطیـه ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة 

دارة الجانب العملي  لدى الخریجین والخریجات مـن  ٕ وكالـة (  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوا
  .)الغوث الدولیة

 

دارة الجانــب العملــي  لــدى  د المــاديأن معامــل االرتبــاط بــین العائــ) ٤-٤٨(جــدول یبــین  ٕ  وا
ـــــ كلیــــة مجتمــــع تــــدریب غــــزةالخــــریجین والخریجــــات مــــن  ــــة(  التابعــــة ل ــــة الغــــوث الدولی یــــساوي  )وكال

 α =٠.٠٥وهـــي أقـــل مـــن مـــستوي الداللـــة  ٠.٠٣٧تـــساوي .) Sig(القیمـــة االحتمالیـــة ، وأن ٠.١٦٥
دارة الجانـــب العملـــي لـــدى العائـــد المـــبـــین وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة  ٕ ادي وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةالخریجین والخریجات من 

لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملي لدى الخریجین أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد 
ود مـــستوى مـــن حــصلت علـــى درجـــة موافقــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخــریجین المبحـــوثین وهـــذا یعكــس وجـــ

 بدرجــة كبیــرة ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالكفایــات لــدى خریجــي 
تمكنــوا مــن الحــصول علــى فرصــة عمــل إذ تبــین مــن الدراســة وجــود عالقــة موجبــة بــین قیمــة العائــد 

معنــى أنــه المــادي الــذي یحــصل علیــه الخــریج العامــل مــن عملــه وبــین مــستوى إدارة الجانــب العملــي ب
كلما ارتفع مستوى اإلدارة للجانب العملـي مـن كفایـات الخـریج كلمـا حـصل الخـریج علـى فرصـة عمـل 

 مما یضع الخریج على المسار األكثـر صـحة فـي اتجـاه تحقیـق األهـداف توفر له عائدا مادیا أفضل،
  . وتحقیق الذات

  )٤-٤٨(جدول 
دارة الجانب المعامل االرتباط بین  ٕ   عمليالعائد المادي وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال
  * 0.037 0.165  العائد المادي

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .  

  :الفرضیة الفرعیة الرابعة
في  بـین الرضـا الـوظی٠.٠٥توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مـستوى داللـة 

دارة الجانب العملي  لدى الخریجین والخریجات مـن  ٕ وكالـة (  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوا
 )الغوث الدولیة
دارة الجانــب العملــي  لــدى ) ٤-٤٩(جــدول یبــین  ٕ أن معامــل االرتبــاط بــین الرضــا الــوظیفي وا

ـــــ كلیــــة مجتمــــع تــــدریب غــــزةالخــــریجین والخریجــــات مــــن  ــــة الغــــوث الد(  التابعــــة ل یــــساوي  )ولیــــةوكال



  
 
 

  
   

١٠٧

 α =٠.٠٥وهـــي أقـــل مـــن مـــستوي الداللـــة  ٠.٠٠٠تـــساوي .) Sig(القیمـــة االحتمالیـــة ، وأن ٠.٦٣٧
دارة الجانــب العملــي لــدى بــین وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة  ٕ الرضــا الــوظیفي وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةالخریجین والخریجات من 
لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملي لدى الخریجین أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد 
حــصلت علـــى درجـــة موافقــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخــریجین المبحـــوثین وهـــذا یعكــس وجـــود مـــستوى مـــن 

 بدرجــة كبیــرة ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالكفایــات لــدى خریجــي 
 الحـصول علـى فرصـة عمـل إذ تبـین مـن الدراسـة وجـود عالقـة موجبـة بـین مـستوى الرضـا تمكنوا مـن

الوظیفي الذي یحصل علیه الخریج وبین مستوى إدارة الجانـب العملـي بمعنـى أنـه كلمـا ارتفـع مـستوى 
اإلدارة للجانــب العملــي مــن كفایــات الخــریج كلمــا حــصل الخــریج علــى فرصــة عمــل تــوفر لــه مــستوى 

 الــوظیفي ممــا یــسهل علــى الخــریج التقــدم علــى المــسار فــي اتجــاه تحقیــق األهــداف أكبــر مــن الرضــا
 . وتحقیق الذات

  )٤-٤٩(جدول 
دارة الجانب العملي  معامل االرتباط بین  ٕ   الرضا الوظیفي وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال
  * 0.000 0.637  الرضا الوظیفي

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                   * .  

  :الفرضیة الفرعیة الخامسة
  التطـور الـوظیفي بـین ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة 

دارة الجانب العملي  لدى الخریجین والخریجات مـن  ٕ لـة وكا(  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوا
 .)الغوث الدولیة

دارة الجانـب العملـي  لـدى  أن معامل االرتباط بین التطـور الـوظیفي) ٤-٥٠(جدول یبین  ٕ  وا
ـــــ كلیــــة مجتمــــع تــــدریب غــــزةالخــــریجین والخریجــــات مــــن  ــــة(  التابعــــة ل ــــة الغــــوث الدولی یــــساوي  )وكال

 α =٠.٠٥وهـــي أقـــل مـــن مـــستوي الداللـــة  ٠.٠١١تـــساوي .) Sig(القیمـــة االحتمالیـــة ، وأن ٠.٢١٣
دارة الجانــب العملــي لــدى بــین وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة  ٕ التطــور الــوظیفي وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةالخریجین والخریجات من 

قد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملـي لـدى الخـریجین أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد 
لت علـــى درجـــة موافقــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخــریجین المبحـــوثین وهـــذا یعكــس وجـــود مـــستوى مـــن حــص

 بدرجــة كبیــرة ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالكفایــات لــدى خریجــي 



  
 
 

  
   

١٠٨

تمكنـوا مـن الحـصول علــى فرصـة عمـل إذ تبـین مــن الدراسـة وجـود عالقـة موجبــة بـین فـرص التطــور 
ج العامـــل وبـــین مـــستوى إدارة الجانـــب العملـــي بمعنـــى أنـــه كلمـــا ارتفـــع مـــستوى اإلدارة الـــوظیفي للخـــری

للجانــب العملــي مــن كفایــات الخــریج كلمــا حــصل الخــریج علــى فــرص أفــضل للتطــور الــوظیفي ممــا 
  . یضع الخریج على المسار األكثر سرعة في اتجاه تحقیق األهداف وتحقیق الذات

 
  )٤-٥٠(جدول 

دارة الجانب العملي ن معامل االرتباط بی ٕ   التطور الوظیفي وا
  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال

  * 0.011 0.213  التطور الوظیفي
0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                     * .  

  

  :الفرضیة الرئیسة األولى بشكل عام
 بین نوعیة فـرص العمـل التـي ٠.٠٥ ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد عالقة

ــدى الخــریجین والخریجــات مــن  ــي  ل دارة الجانــب العمل ٕ ــاح للخــریج وا ــدریب غــزةتت ــة مجتمــع ت   كلی
  .)وكالة الغوث الدولیة(التابعة لـ 

دارة أن معامــل االرتبــاط بــین نوعیـة فــرص العمــل التــي تتــاح ل) ٤-٥١(جــدول یبـین  ٕ لخــریج وا
وكالــة الغــوث (  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالجانــب العملــي  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن 

ــــة ، وأن 0.367یــــساوي  )الدولیــــة وهــــي أقــــل مــــن مــــستوي  0.000تــــساوي .) Sig(القیمــــة االحتمالی
ل التــي نوعیــة فــرص العمــبــین  وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة α =٠.٠٥الداللــة 

دارة الجانب العملي لدى الخریجین والخریجات من  ٕ   التابعـة لــ كلیة مجتمـع تـدریب غـزةتتاح للخریج وا
  ).وكالة الغوث الدولیة(

لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملي لدى الخریجین أن جمیـع مجاالتـه الفرعیـة قـد 
ین وهـــذا یعكــس وجـــود مـــستوى مـــن حــصلت علـــى درجـــة موافقــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخــریجین المبحـــوث

 بدرجــة كبیــرة ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالكفایــات لــدى خریجــي 
تمكنــوا مــن الحــصول علــى فرصــة عمــل إذ تبــین مــن الدراســة وجــود عالقــة موجبــة بــین نوعیــة فــرص 

نــى أنــه كلمــا ارتفــع مــستوى صل علیهــا الخــریج وبــین مــستوى إدارة الجانــب العملــي بمعحــالعمـل التــي ی
ذات نوعیـة أفـضل اإلدارة للجانب العملي من كفایـات الخـریج كلمـا حـصل الخـریج علـى فرصـة عمـل 

  . في اتجاه تحقیق األهداف وتحقیق الذاتمناسبة مما یضع الخریج على المسار األكثر بشكل عام



  
 
 

  
   

١٠٩

 ســیقللالخــریجین  نقــص بعـض العوامــل لـدى أنمـن " المولــد"ویتفـق ذلــك مـع مــا بینتـه دراســة 
منها عدم توفر الخبرات العملیة لدى الخـریجین واقتـصار من فرصهم في الحصول على فرصة عمل 

  . النظریةمعارف الغالبیة على المعلومات 
احتـوت علـى محـاور ممثلـة للكفایـة التـي ) ٢٠٠٧هـاس، (وتتفق هذه النتائج بشكل واضـح مـع دراسـة 

 .، األداء الـوظیفي، المهـارات الحیاتیـة، الـسمات الشخـصیةوضع األهـداف، التخطـیط، المعرفـة:  مثل
الدراســــة أهمیــــة إدارة المـــستقبل المهنــــي للفــــرد بتوظیــــف الكفایـــة المهنیــــة اإلداریــــة التــــي تلــــك بینـــت و 

وأن تلـــك الكفایـــة تلعـــب دورا رئیـــسیا فـــي االختراقـــات المهمـــة التـــي یحققهـــا الفـــرد فـــي ســـیرته .یمتلكهـــا
 المهنیة

  )٤-٥١(جدول 
دارة الجانب العملي ل االرتباط بین معام ٕ   نوعیة فرص العمل التي تتاح للخریج وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل بیرسون  المجال
  * 0.000 0.367 )بصورة عامة(نوعیة فرص العمل 

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                     * .  
  
  

  :الثانیة الفرضیة الرئیسیة
 بــین نوعیــة فــرص ٠.٠٥توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 

دارة جانب الصحة النفسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة لـدى الخـریجین  ٕ العمل التي تتاح للخریج وا
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةوالخریجات من 

  :ویتفرع من هذه الفرضیة كًال من الفرضیات الفرعیة التالیة

  
  :الفرضیة الفرعیة األولى

 بــین انتمــاء العمــل ٠.٠٥توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 
دارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة لــدى الخــریجین والخریجــات  ٕ للتخــصص وا

 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزةكلیة مجتمع تدریب من 

دارة جانـب الـصحة ) ٤-٥٢(جدول یبین  ٕ أن معامل االرتباط بین انتمـاء العمـل للتخـصص وا
  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةالنفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجات من 

وهـي أقـل مـن  0.001تـساوي .) Sig(مالیـة القیمـة االحت، وأن 0.270یـساوي )وكالة الغوث الدولیـة(
ـــة إحـــصائیة α =٠.٠٥مـــستوي الداللـــة  انتمـــاء العمـــل بـــین  وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود عالقـــة ذات دالل



  
 
 

  
   

١١٠

دارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة لــدى الخــریجین والخریجــات مــن  ٕ للتخــصص وا
  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزة

قـــد تبـــین مـــن تحلیـــل محـــور إدارة جانـــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء الشخـــصیة لـــدى ل
الخـــریجین أن جمیـــع مجاالتـــه الفرعیـــة قـــد حـــصلت علـــى درجـــة موافقـــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخـــریجین 
المبحوثین وهذا یعكس وجود مستوى مرتفـع مـن الكفایـات فـي جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء 

 ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین تمكنــوا مــن كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةي الشخــصیة لــدى خریجــ
الحــصول علــى فرصــة عمــل إذ تبــین مــن الدراســة وجــود عالقــة موجبــة بــین انتمــاء العمــل للتخــصص 
وبـین مـستوى إدارة جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة، بمعنـى أنـه كلمـا ارتفـع مـستوى 

لنفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة مــن كفایــات الخــریج كلمــا حــصل الخــریج اإلدارة لجوانــب الــصحة ا
ائهـا لتخـصص الخـریج ممـا یـضع الخـریج علـى المـسار معلى فرصة عمل أكثر مناسبة من ناحیة انت

  . األكثر صحة في اتجاه تحقیق األهداف وتحقیق الذات

  
  )٤-٥٢(جدول 

دارة جا معامل االرتباط بین  ٕ   نب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة انتماء العمل للتخصص وا
  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال

 * 0.001 0.270 انتماء العمل للتخصص
0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                     * .  

  

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة
 بـین اسـتقرار العمـل ٠.٠٥ ارتباطیه ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة توجد عالقة

دارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة  لــدى الخــریجین والخریجــات  ٕ واســتمراره وا
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةمن 

دارة جانـــــب  العمـــــل واســـــتمرارهأن معامـــــل االرتبـــــاط بـــــین اســـــتقرار ) ٤-٥٣(جـــــدول یبـــــین  ٕ  وا
  كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالـصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخـصیة لــدى الخــریجین والخریجــات مـن 

وهـي  ٠.٤٢٥تـساوي .) Sig(القیمـة االحتمالیـة ، وأن ٠.٠١٨یساوي )وكالة الغوث الدولیة(التابعة لـ 
بـــین عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة  وهـــذا یـــدل علــى عـــدم وجـــود α =٠.٠٥أكبــر مـــن مـــستوي الداللـــة 

دارة جانـــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء الشخـــصیة لـــدى الخـــریجین  ٕ اســـتقرار العمـــل واســـتمراره وا
  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةوالخریجات من 
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  )٤-٥٣(جدول 
دارة جانب الصح معامل االرتباط بین  ٕ   ة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة استقرار العمل واستمراره وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال
  0.425 0.018 استقرار العمل واستمراره

  

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة
 بـین العائـد المـادي ٠.٠٥توجد عالقـة ارتباطیـه ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة 

دارة جانــب الــصحة النفــسیة  ٕ كلیــة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن وا
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ مجتمع تدریب غزة

دارة جانــب الــصحة النفــسیة  أن معامــل االرتبــاط بــین العائــد المــادي) ٤-٥٤(جــدول یبــین  ٕ  وا
وكالـة ( التابعـة لــ  كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوالجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجـات مـن 

وهــــي أكبــــر مــــن  ٠.٤٨٤تــــساوي .) Sig(القیمــــة االحتمالیــــة ، وأن 0.004یــــساوي  )الغــــوث الدولیــــة
العائـد المـادي بـین  وهذا یدل على عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائیة α =٠.٠٥مستوي الداللة 

دارة جانب الصحة النفسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة لـدى الخـریجین والخریجـا ٕ كلیـة مجتمـع ت مـن وا
  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ تدریب غزة

ذلــك الــى ارتبــاط العائــد المــادي بعوامــل اخــرى خارجیــة لبــست تحــت ســیطرة الباحــث ویعــزو الباحــث 
  .خاصة في ظل عدم وجود تطبیق لقانون الحد األدنى لألجور

  
  )٤-٥٤(جدول 

دارة جانب  معامل االرتباط بین  ٕ   الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة العائد المادي وا
  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال

  ٠.٤٨٤ 0.004 العائد المادي

  :الفرضیة الفرعیة الرابعة
 بـین الرضـا الـوظیفي ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مـستوى داللـة 

دارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدی ٕ كلیــة ة وبنــاء الشخــصیة  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن وا
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ مجتمع تدریب غزة
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دارة جانـب الـصحة النفـسیة ) ٤-٥٥(جـدول یبین  ٕ أن معامـل االرتبـاط بـین الرضـا الـوظیفي وا
وكالـة ( لــ   التابعـةكلیـة مجتمـع تـدریب غـزةوالجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجـات مـن 

وهـي أقـل مـن مـستوي  ٠.٠٠٠تـساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن ٠.٦١٥یساوي )الغوث الدولیة
ـــة إحـــصائیة α =٠.٠٥الداللـــة  دارة بـــین  وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود عالقـــة ذات دالل ٕ الرضـــا الـــوظیفي وا

ع تـدریب كلیـة مجتمـجانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجـات مـن 
  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة

لقـــد تبـــین مـــن تحلیـــل محـــور إدارة جانـــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء الشخـــصیة لـــدى 
الخـــریجین أن جمیـــع مجاالتـــه الفرعیـــة قـــد حـــصلت علـــى درجـــة موافقـــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخـــریجین 

نـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء المبحوثین وهذا یعكس وجود مستوى مرتفـع مـن الكفایـات فـي جا
 ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین تمكنــوا مــن كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالشخــصیة لــدى خریجــي 

الحــصول علــى فرصــة عمــل إذ تبــین مــن الدراســة وجــود عالقــة موجبــة بــین مــستوى الرضــا الــوظیفي 
معنـى أنـه كلمـا ارتفـع مـستوى وبـین مـستوى إدارة جانـب الـصحة النفـسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة، ب

اإلدارة لجوانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة مــن كفایــات الخــریج كلمــا حــصل الخــریج 
علـــى فرصـــة عمـــل تـــوفر لـــه رضـــا وظیفـــي أكبـــر ممـــا یـــسهل علـــى الخـــریج طریقـــه فـــي اتجـــاه تحقیـــق 

 . األهداف وتحقیق الذات
 

  )٤-٥٥(جدول 
دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة الرضا الوظیف معامل االرتباط بین  ٕ   ي وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال
  * 0.000 0.615 الرضا الوظیفي

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                     * .  
  

  :الفرضیة الفرعیة الخامسة
  التطـور الـوظیفي بین ٠.٠٥عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد 

دارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة  لــدى الخــریجین والخریجــات مــن  ٕ كلیــة وا
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ مجتمع تدریب غزة

ــــین  دارة جانــــب الــــصحة  یفيأن معامــــل االرتبــــاط بــــین التطــــور الــــوظ) ٤-٥٦(جــــدول یب ٕ  وا
  التابعـة لــ كلیـة مجتمـع تـدریب غـزةالنفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجات من 

وهـي أقـل مـن  ٠.٠٤١تـساوي .) Sig(القیمـة االحتمالیـة ، وأن ٠.١٦٢یـساوي )وكالة الغوث الدولیـة(



  
 
 

  
   

١١٣

التطــور الــوظیفي بــین حــصائیة  وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إα =٠.٠٥مــستوي الداللــة 
دارة جانب الصحة النفسیة والجـسدیة وبنـاء الشخـصیة لـدى الخـریجین والخریجـات مـن  ٕ كلیـة مجتمـع وا

  ).وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ تدریب غزة

لقد تبین من تحلیل محور إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى 
 الفرعیة قد حصلت على درجة موافقة مرتفعة من قبل الخریجین الخریجین أن جمیع مجاالته

المبحوثین وهذا یعكس وجود مستوى مرتفع من الكفایات في جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء 
 ویتأكد أثر ذلك لدى الخریجین الذین تمكنوا من كلیة مجتمع تدریب غزةالشخصیة لدى خریجي 

الدراسة وجود عالقة موجبة بین فرص التطور الوظیفي وبین الحصول على فرصة عمل إذ تبین من 
مستوى إدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة، بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى اإلدارة 

 الخریج كلما حصل الخریج على فرصة عمل لدىلجوانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة 
ور الوظیفي التي تتاح للخریج مما یضع الخریج على المسار أكثر مناسبة من ناحیة فرص التط

 ٢٠٠٧روفیو و تنجبالد، ( دراسة  .األكثر مناسبة وسرعة في اتجاه تحقیق األهداف وتحقیق الذات
  " بین الواقع والتوقعات لدى الخریجینالتشغیل) " 

ل والتطــور  الخــریجین حــول التــشغیتهــدفت هــذه الدراســة للتحقــق مــن اتجاهــات واســتراتیجیا
الــوظیفي وقــد تبــین أن الخــریجین یحــصلون علــى نــسب تــشغیل أعلــى لــو كانــت عقــودهم اقــصر فــي 
المدة وكذلك لو حصلوا على حریة في اختیار تطورهم الوظیفي فـإنهم یـستطیعون وضـع اسـتراتیجیات 

فالحریــة هنــا تــدعم جانــب الـــصحة النفــسیة لــدى الخــریجین ممـــا  عدیــدة ومتنوعــة مــن اجــل التوظیـــف
 . تطورهم الوظیفيیساعد في 

  )٤-٥٦(جدول 
دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة  معامل االرتباط بین  ٕ   التطور الوظیفي وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال
  * ٠.٠٤١ ٠.١٦٢ التطور الوظیفي

0.05مستوي داللة االرتباط دال إحصائیًا عند                     * .  

  
  

  :الفرضیة الرئیسة الثانیة بشكل عام
 بین نوعیة فـرص العمـل التـي ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة  لدى الخـریجین والخریجـات  ٕ تتاح للخریج وا
 )وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ تمع تدریب غزةكلیة مجمن 
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دارة ) ٤- ٥٧(جدول یبین  ٕ أن معامل االرتباط بین نوعیة فرص العمل التي تتاح للخریج وا
كلیة مجتمع تدریب جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى الخریجین والخریجات من 

 0.012تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.208یساوي )وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة
نوعیة بین  وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة α =٠.٠٥ الداللة ىوهي أقل من مستو 

دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة لدى  ٕ فرص العمل التي تتاح للخریج وا
 واتفق ذلك مع  ).وكالة الغوث الدولیة(التابعة لـ   كلیة مجتمع تدریب غزةالخریجین والخریجات من 

 ،  " وطبیعته ومحدداته وأثره على الصحة والسوائیةهالقابلیة للعمل، مفهوم) " ٢٠٠٨ایریك، ( دراسة 
وأظهرت . كانت تهدف لدراسة ما إذا كانت قابلیة الفرد للتشغیل وفاعلیته الذاتیة تربطهما عالقة ما

  .تمایزتان ولكن تربطهما عالقة ایجابیةالنتائج أنهما خاصیتان م

لقـــد تبـــین مـــن تحلیـــل محـــور إدارة جانـــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء الشخـــصیة لـــدى 
الخـــریجین أن جمیـــع مجاالتـــه الفرعیـــة قـــد حـــصلت علـــى درجـــة موافقـــة مرتفعـــة مـــن قبـــل الخـــریجین 

لنفـسیة والجـسدیة وبنـاء المبحوثین وهذا یعكس وجود مستوى مرتفـع مـن الكفایـات فـي جانـب الـصحة ا
 ویتأكــد أثــر ذلــك لــدى الخــریجین الــذین تمكنــوا مــن كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالشخــصیة لــدى خریجــي 

بـشكل (الحصول على فرصة عمل إذ تبین من الدراسة وجود عالقـة موجبـة بـین نوعیـة فـرص العمـل 
ى أنــه كلمــا ارتفــع وبــین مــستوى إدارة جانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة، بمعنــ) عــام

مــستوى اإلدارة لجوانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة مــن كفایــات الخــریج كلمــا حــصل 
الخـــریج علـــى فرصـــة عمـــل ذات نوعیـــة أفـــضل ممـــا یـــضع الخـــریج علـــى المـــسار األنـــسب فـــي اتجـــاه 

یـــة أن فعال) ٢٠٠٧هـــاس، ( دراســـةإلیـــهویتفـــق ذلـــك مـــع مـــا ذهبـــت . تحقیـــق األهـــداف وتحقیـــق الـــذات
األداء الوظیفي تؤثر بـشكل مباشـر علـى الجانـب النفـسي بحیـث یزیـد مـن ثقـة الفـرد بنفـسه أو ینقـصها 

 .كما یزید رصیده من المهارات الحیاتیة األخرى

  )٤-٥٧(جدول 
دارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة معامل االرتباط بین  ٕ   نوعیة فرص العمل التي تتاح للخریج وا

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  لالرتباط معامل سبیرمان  المجال
  * 0.012 0.208 )بصورة عامة(نوعیة فرص العمل 

0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة                     * .  
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  :الثالثة الفرضیة الرئیسیة
 بین مـستوى فاعلیـة إدارة الـذات ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

وكالــة (  التابعــة لـــ كلیــة مجتمــع تــدریب غــزةوفــرص العمــل التــي تتــاح للخــریجین والخریجــات مــن 
  .)الغوث الدولیة

  :ویتفرع من هذه الفرضیة كًال من الفرضیات الفرعیة التالیة
  :الفرضیة الفرعیة األولى

 بـــین إدارة الجانـــب العملـــي  ٠.٠٥توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة 
وكالــة (  التابعــة لــ كلیـة مجتمـع تــدریب غـزة للخــریجین والخریجـات مــن تتـوفروفـرص العمـل التــي 

 .)الغوث الدولیة

  :یمكن استنتاج ما یلي) ٤-٥٨(نتائج السابقة الموضحة في جدول من ال
وهــي أقــل مــن مــستوى  ٠.٠٤٦ تــساوي T المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

0.05الداللـــة   ـــة إحـــصائیة بـــین إدارة الجانـــب  وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد فـــروق ذات دالل
  كلیـــة مجتمـــع تـــدریب غـــزةن والخریجـــات مـــن و لخریجـــیحـــصل علیهـــا االعملـــي  وفـــرص العمـــل التـــي 

  .یعملوذلك لصالح الخریج الذي ) وكالة الغوث الدولیة(التابعة لـ 
) السلوكي( لقد تبین من تحلیل محور إدارة الجانب العملي :ما یليویعزو الباحث ذلك إلى 

 لدى الخریجین أن جمیع المجاالتجانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة رة ومحور إدا
قد حصلت على درجة موافقة مرتفعة من قبل الخریجین المبحوثین وهذا یعكس وجود مستوى مرتفع 

دارة العملي الجانب إدارة جانب  في من الكفایات ٕ جانب الصحة النفسیة والجسدیة وبناء  وا
ة العمل لدى الخریجین ی وعندما الحظنا واقع نوع كلیة مجتمع تدریب غزةالشخصیة لدى خریجي 

أثر ذلك تأكد  الوظیفي وفرص التطور المهني الرضاالذین تمكنوا من الحصول على عمل ومستوى 
خریجین الذین تمكنوا من الحصول على فرصة عمل إذ تبین من الدراسة وجود عالقة موجبة لدى ال

الصحة النفسیة والجسدیة وبناء جانبي وبین مستوى إدارة ) بشكل عام(بین نوعیة فرص العمل 
ة إدارة الجانب العملي السلوكي لدى قولكي نتأكد من عال ).السلوكي (  والجانب العملي الشخصیة

 - كما یبین ذلك الجدول التالي –ین بالنجاح في الحصول على عمل مناسب تبین النتائج الخریج
 أولئكأعلى من ) السلوكي ( مستوى في إدارة الجانب العملي أن الخریجین الذین یعملون یمتلكون 

ابیلي و ویس، (  وتتفق هذه النتیجة مع دراسة .الذین لم یتمكنوا من الحصول على عمل مناسب
هدفت لدراسة وتحلیل أهمیة اعتماد استراتیجیات عامة في اإلدارة الذاتیة ودورها في التي )  ٢٠٠٧

وجد ارتباط ایجابي بین اإلستراتیجیة العامة التي أنه ی النتائج  وكان منتحقیق النجاح المهني



  
 
 

  
   

١١٦

ات وضع استراتیجیمتخصصة المتعلقة بالتخطیط المهني، وأن یشكلها الفرد وبین اإلستراتیجیة ال
  .عامة ومتخصصة یؤدي إلى نتائج ایجابیة على صعید النجاح المادي والمعنوي

  )٤-٥٨(جدول 
  الحالة الوظیفیة الحالیة لمتغیر Tاختبار 

الحالة الوظیفیة   المجال
 الحالیة

المتوسط  العدد
  الحسابي

مستوى   tقیمة 
 الداللة

  )السلوكي(إدارة الجانب العملي  7.17 123 یعمل

 6.97 175 ال یعمل
1.693 

 
*0.046 

  ٠.٠٥ الفرق بین المتوسطین دال إحصائیًا عند مستوى *
  

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة
 بـین إدارة جانـب الـصحة النفـسیة ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

دریب كلیة مجتمـع تـ للخریجین والخریجات من تتوفروالجسدیة وبناء الشخصیة وفرص العمل التي 
 .)وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة

  :یمكن استنتاج ما یلي) ٤-٥٩(نتائج السابقة الموضحة في جدول من ال
 وهــي أقــل مــن مــستوى ٠.٠٠٧ تــساوي T المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

0.05الداللــــة  ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین إدارة جانــــب  وبــــذلك یمكــــن اســــتنتاج أنــــه توجــــد فــــروق 
كلیـة  للخـریجین والخریجـات مـن تتـوفرالصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة وفـرص العمـل التـي 

  .وذلك لصالح الخریج الذي یعمل) وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ مجتمع تدریب غزة
) الـسلوكي(ة الجانـب العملـي  لقـد تبـین مـن تحلیـل محـاور إدار :ویعزو الباحث ذلـك إلـى مـا یلـي

دارة جانـــب الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء الشخــــصیة لـــدى الخـــریجین أن جمیـــع المجـــاالت قــــد  ٕ وا
حــصلت علــى درجــة موافقــة مرتفعــة مــن قبــل الخــریجین المبحــوثین وهــذا یعكــس وجــود مــستوى مرتفــع 

دارة الجانـــــب العملـــــي إدارةمـــــن الكفایـــــات  فـــــي جانـــــب  ٕ والجـــــسدیة وبنـــــاء  جانـــــب الـــــصحة النفـــــسیة وا
ة العمــل لــدى الخــریجین یــ  وعنــدما تتبعنــا واقــع نوعكلیــة مجتمــع تــدریب غــزةالشخــصیة لــدى خریجــي 

 الوظیفي وفرص التطـور المهنـي تأكـد أثـر ذلـك الرضاالذین تمكنوا من الحصول على عمل ومستوى 
عالقـة موجبـة لدى الخریجین الذین تمكنوا من الحصول على فرصة عمل إذ تبین من الدراسـة وجـود 

وبــین مـــستوى إدارة جـــانبي الـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة وبنـــاء ) بـــشكل عـــام(بــین نوعیـــة فـــرص العمـــل 
ــــسلوكي ( الشخــــصیة والجانــــب العملــــي  ــــصحة النفــــسیة عالقــــةولكــــي نتأكــــد مــــن ). ال  إدارة جانــــب ال

نــة  وذلــك بالمقار والجـسدیة وبنــاء الشخـصیة لــدى الخـریجین بالنجــاح فـي الحــصول علـى عمــل مناسـب
 یعكـس كمـا – تبـین النتـائج بین الذین یعملون مـع الـذین لـم ینجحـوا فـي الحـصول علـى فرصـة عمـل،
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 أن الخـریجین الــذین یعملـون یمتلكـون مــستوى فـي إدارة جانــب الـصحة النفــسیة -ذلـك الجـدول التــالي 
ق وتتفـ. الـذین لـم یتمكنـوا مـن الحـصول علـى عمـل مناسـبأولئكوالجسدیة وبناء الشخصیة أعلى من 

 فــــي  النفــــسيأكــــدت علــــى فرضــــیة أن االســـتعداد للتغیــــر ) ٢٠٠٨انـــس و  ، (دراســــة فـــي ذلــــك مــــع 
االتجاهــات المهنیــة هــو عامــل مهــم للنجــاح فــي الحیــاة المهنیــة وكــذلك أن هــذه العالقــة المباشــرة تبنــى 

ســــاندرز و زوزد، (دراســــة  علـــى ذلــــك أیـــضا وأكــــدت .فـــي بیئــــة مـــن الفهــــم العمیـــق والمتطــــور للواقـــع
. المــشغلمــن وجهــة نظــر الطالــب الخــریج و الــضروریة  تقیــیم مهــارات التــشغیل التــي حاولــت ) ٢٠١٠

أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي في وجهات نظر كـل مـن المـشغلین والطلبـة الخـریجین فـي تـرتیبهم و 
ومـن تلـك المهـارات .ألولویات المهارات الـالزم توفرهـا لـدى الخـریج للوصـول إلـى فرصـة عمـل مناسـبة

  : حسب أهمیتها مرتبةقدراتوال
والعمل الفریقي ثم تلتها المهارات المعرفیة واإلدراك  ، االعتمادیة والمسؤولیة،الحماسة

  .وكان األقل مستوى في الترتیب القدرة على التفاوض والقدرة على التشبیك ،التجاري
  )٤-٥٩(جدول 

  الحالة الوظیفیة الحالیةوتني لمتغیر - اختبار مان

لة الوظیفیة الحا  المجال
 الحالیة

المتوسط  العدد
  الحسابي

قیمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 78.161 123 یعمل
 

إدارة جانب الصحة النفـسیة والجـسدیة 
 71.731 175 ال یعمل  وبناء الشخصیة

 

2.458 
 

*0.007 

  ٠.٠٥ الفرق بین المتوسطین دال إحصائیًا عند مستوى *
  

  
 :فد تحققت جمیعهاالتالیة  )الرئیسیة والفرعیة  (یات الدراسة فرضأنذلك یتبین لنا بو 

 ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوى إدارة الــذات لــدى الخــریج والنجــاح فــي ارتباطیــهتوجــد عالقــة  .١
 . مناسبةالحصول على فرصة عمل

التـي تتـاح للخـریج الـذي یمتلـك مـستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في نوعیة فـرص العمـل .٢
 .إدارة الذات وأولئك الذین یمتلكون مستویات أقلعال من 

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى العائــد المــادي الــذي یحــصل علیــه الخــریج الــذي  .٣
 .یمتلك مستوى عال من إدارة الذات وأولئك الذین یمتلكون مستویات أقل

لخــریج الــذي توجـد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى الرضــا الــوظیفي الــذي یحــصل علیــه ا .٤
 .یمتلك مستوى عال من إدارة الذات وأولئك الذین یمتلكون مستویات أقل
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  اخلامس الفصل

 والتوصيات النتائج

  
 

                                                  لمقدمةا  5.1
                                 الدراسة تائج ن 5.2
   الدراسة توصیات 5.3 
    المقترحة الدراسات 5.4 
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  والتوصیات النتائج
      

      المقدمة5.1.
 وأهـم الدراسـة، هـذه خـالل مـن إلیهـا التوصـل تـم التـي النتـائج ألهـم ملخـصاً  الفـصل هـذا یتـضمن

 معالجـة أو القـوة نقـاط ودعـم تعزیـز فـي تـساهم والتـي النتـائج ضـوء علـى المقترحـة التوصـیات
كفایـات إدارة الـذات  وتطـویر لتحـسین المرجـوة هـدافاأل تحقیـق أجل من الضعف نقاط وتصحیح

 علـى قـدرة أكثـر الخریجـون یكـون بحیـث وكالـة الغـوث الدولیـة – ة غـز تـدریب كلیـة  خریجيلدى
  .بفرص عمل مناسبةالنجاح في الفوز 

       الدراسة نتائج 5.2. 
ة علــــى خریجــــي دراســــة تطبیقیـــ "یلـغـشــــتـرص الـى فـــــذات علـــــر إدارة الــــأثــــ "كانـــت نتــــائج الدراســـة

  :كالتالي " وكالة الغوث الدولیة -كلیة مجتمع تدریب غزة األقسام الفنیة من
  

   للذات)السلوكي( إدارة الجانب العمليمجال : أوالَ 
 إدارة الجانـب العملـي للـذات(مـن الكفایـات  فـي إدارة الـذات بـشكل عـام  مـستوى مرتفـع یوجد( 

الرؤیــة واألهــداف، تنظــیم (ن تحلیــل محــاور ، تبــین ذلــك مــكلیــة مجتمــع تــدریب غــزةلــدى خریجــي 
، الوقـت والتخطــیط، تنمیــة المعرفـة والتــدریب، االتــصال والعالقـات االجتماعیــة، المتابعــة والتقیــیم 

غیـــر أن هنـــاك جوانـــب حـــصلت  .لـــدى الخـــریجین والخریجـــات) الـــسلوكي(إدارة الجانـــب العملـــي 
الخـــریجین وضـــع  ، ومنیـــةربـــط كـــل هـــدف بحـــدود ز علـــى درجـــة أقـــل مـــن متوســـطة مثـــل مهـــارة 

 كتابــة األهــداف علــى ورق وجدولــة  عــادةمثــل ، و واالحتفــاظ بهــا فــي ذاكــرتهم البیولوجیــةأهــدافهم
 .، وكذلك عدم التحضیر للیوم التالياألهداف التي یضعها الخریج في جداول زمنیة

 
   الشخصیةوسماتإدارة جانب الصحة النفسیة والجسدیة مجال : ثانیاَ 
 دارة جانـــــب الـــــصحة النفـــــسیة  مـــــستوى جیـــــد إل یمتلكـــــونمـــــع تـــــدریب غـــــزةكلیـــــة مجت وخریجــــ

وتبـین . سمات شخصیة إیجابیة أعلى بدرجة كبیرة نسبیا من المـستوى المتوسـطوكذلك والجسدیة 
اللباقــة فــي الحــدیث، مواجهــة التحــدیات، الثقــة : أن ترتیــب هــذه الــسمات حــسب درجــة قوتهــا هــي 

سـتماع الجیـد، الواقعیـة، حفـظ المواعیـد، التـأثیر اإلیجـابي، بالنفس، تقدیر اآلخرین، الـصراحة، اال
التواصل االجتماعي، النقد البنـاء، الطمأنینـة والثقـة بـاآلخرین، المبـادرة، االحتـرام المتبـادل، القـدرة 

  .على التكیف، توظیف العلم في الحیاة الیومیة، غیر انسحابي ومواجه
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  قیق فرصة عمل مناسبةعالقة إدارة الذات بالنجاح في تح": ثالثاَ 
 ینجحـوا  أعلـى مـن أولئـك الـذین لـم الـذاتن الذین یعملـون یمتلكـون مـستوى فـي إدارة و الخریج

عمــل مناســب، ممــا یؤكـد علــى الــدور الــذي تلعبــه كفایــات إدارة الــذات فرصــة  الحــصول علــى فـي
داف فمهـــارات اإلدارة المختلفـــة مثـــل تحدیـــد األهـــ. فـــي النجـــاح فـــي الفـــوز بفرصـــة عمـــل مناســـبة

دارة الوقــت وأســالیب حــل المــشكالت والمتابعــة والتقیــیم  ٕ نــاء ب إلــى باإلضــافةوالتخطــیط والتنظــیم وا
دارة ٕ  شبكة العالقات الشخصیة والحفاظ علـى الـصحة الجـسدیة والـصحة النفـسیة وینـاء وتطـویر وا

ســـمات الشخـــصیة، كـــل ذلـــك یـــشكل مهـــارات وكفایـــات تكـــون بمثابـــة الوســـائل التـــي یـــستعین بهـــا 
وهــم حتمـــا یتفــاوتون فیهــا فمـــن یمتلــك الوســـائل .  فرصــة عمــل مناســـبةإلـــىیجــون  للوصــول الخر 

  . ذلك الرسالةبینتتكون فرصته لتحقیق أهدافه أفضل ممن ال یمتلكها، كما 
 الجانـب العملـي للـذات وجانـب الـصحة النفـسیة ( عالقة موجبة بین مستوى إدارة الذات  توجد

مـــاء العمـــل الـــذي یحـــصل علیـــه الخریجـــون  لتخصـــصهم وبـــین انت) والجـــسدیة وبنـــاء الشخـــصیة
بمعنــى أنــه كلمــا ارتفــع مــستوى إدارة الــذات لــدى الخــریج كلمــا حــصل الخــریج علــى فرصــة عمــل 
أقــرب لتخصـــصه ممـــا یـــضعه علـــى المـــسار األكثـــر صـــحة فـــي اتجـــاه تحقیـــق األهـــداف وتحقیـــق 

  . الذات
 ریجــون  وبــین مــستوى إدارة  عالقــة موجبــة بــین العائــد المــادي الــذي یحــصل علیــه الختوجــد

بمعنــى أنــه ) الجانــب العملــي للــذات وجانــب الــصحة النفــسیة والجــسدیة وبنــاء الشخــصیة(الــذات 
كلمــا ارتفــع مــستوى إدارة الــذات لــدى الخــریج كلمــا حــصل الخــریج علــى فرصــة عمــل ذات عائــد 

 .مما یعزز موقفه االقتصادي في اتجاه تحقیق األهداف وتحقیق الذات. مادي أفضل

  صـــفة االطمئنـــان غیـــر متـــوفرة لـــدى الخـــریجین فـــي ســـوق العمـــل فـــي غـــزة الـــذي ال یخـــضع
  .لقوانین العمل التي تحقق األمن للعاملین وكذلك ألن غالبیة فرص العمل المتاحة تكون مؤقتة

  

  :الدراسة توصیات
 معالجة یمكن بموجبها التي التوصیات بعض نضع أن بد ال الدراسة نتائج استعراض بعد

 كما وذلك بكفایات إدارة الذات التي یمتلكها الخریجون، یتعلق فیما القوة نقاط وتعزیز الضعف، نقاط
  :یلي

  ًكفایــات إدارة الـــذات لــدى طالبهــا الـــذكور  جمیــعتعزیــز الــدور الـــذي تلعبــه الكلیــة لبنـــاء: أوال 
ة بدایـة التحاقــه بالكلیـة وخاصــة جوانـب حـصلت علــى درجـة أقــل مـن متوســط ابتـداء مــن واإلنـاث

 واالحتفـاظ بهـا فـي ذاكـرتهم أهـدافهمالخـریجین وضـع  ، وربط كـل هـدف بحـدود زمنیـةمثل مهارة 
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 كتابــة األهــداف علــى ورق وجدولــة األهــداف التــي یــضعها الخــریج فــي  عــادةمثــل ، والبیولوجیــة
لكــي یــتمكن الطالــب مــن توظیفهــا فــي حیاتــه ، ، وكــذلك عــدم التحــضیر للیــوم التــاليجـداول زمنیــة

  . الدراسيه الدراسة مما سیحسن من مستوى أدائخالل فترة
تطویر المنهاج لیشتمل على مادة تتناول مهارات وكفایات إدارة الذات بشكل مباشر : ثانیاً 

  . الذاتإلدارةتأكد من معرفتهم جمیعا بالكفایات المطلوبة الي تعم المنفعة على جمیع الطلبة و لك
تعرض نماذج ألفراد ناجحین من كأن المهني  هلتوجیوالیات متنوعة لتطویر برامج : ثالثاً 

، الحیاة الواقعیة لتخلق للطلبة دافعا داخلیا للعمل على تطویر كفایات تطویر الذات لدیهم
والتواصل مع الخریجین العاملین في مواقع العمل بهدف تعزیزهم وتثبیتهم حتى یستقروا في عمل 

  .مناسب
یب المدربین في الكلیة على أسالیب مالحظة  تدریبیة خاصة  لتدر ائبتصمیم حق: رابعاً 

سمات الشخصیة وأسالیب ووسائل العمل على تنمیة وتطویر السمات االیجابیة ومعالجة السمات 
  .السلبیة بالتعاون مع المرشد الطالبي في الكلیة

 التدریب تطویر أهداف خالل من  إدارة الذات  مهارات مستوى رفع على العمل: خامساً 
 مناسبة توفر له تمرینا على المهارات التي تدرب علیها فرصة على متدرب یحصل كلل المیداني

  .العملیة المواقف من عدد أكبر مع التعامل العمل طبیعة له تتیححیث بفي مجاالت إدارة الذات 
 لحظة منذ الخریجین متابعة خالل من التخرج بعد ما خدمات وتحسین تطویر: سادساً 

إضافیة لرفع مستوى كفایاتهم في مجاالت إدارة الذات  بمهارات اجاتهمح حسب وتزویدهم تخرجهم
   .لیعینهم ذلك على مالحقة فرص العمل المناسبة

  

  :المقترحة الدراسات
 یقترح وتوصیات نتائج من سبق ما ضوء وعلى الدراسة، هذه من االنتهاء تم أن بعد

 :ترحة التالیةق إجراء الدراسات المالباحث
 اإلدارةغزة لقیاس مستویات  قطاع في التقني التدریب خرجي كلیات بین ارنةمق دراسة إجراء .١

  .  لدى الخریجین الذاتیة
 مشكالتاللتغلب على التأهیلهم للتشغیل و دراسة سبل تطویر كفایات خاصة لدى الخریجین  .٢

  . البطالة في قطاع غزةالناجمة عن
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لذاتیة الالزم توافرها لدى الخریجین ن  االحتیاجات الضروریة من الكفایات احدیدإجراء دراسة لت .٣
  .وجهة نظر المشغلین في السوق المحلیة
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  عـــاملراج
  

  
 

 العربیة المراجع 

 المراجع األجنبیة 

 مواقع انترنت  
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 المراجع قائمة
  

  :العربیة المراجع :أوال
  
 جمهوریـــة مـــصر ، دار المعرفــة، اإلســـكندریة"ســیكولوجیة الـــذات والتوافـــق"١٩٩٨،إبـــراهیم ، أبــو زیـــد ،

 . العربیة
  ترجمــة دار المعرفــة للتنمیــة البــشریة، دار "إدارة التغییــر الشخــصي " ،  )٢٠٠٤( اســكوت، ســینثیا ،

 .المعرفة للتنمیة البشریة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة
  ـــــد الكـــــریم ـــــد الكـــــریم بكـــــار" ،  )٢٠٠٦( بكـــــار، عب ـــــان ، م"مقـــــاالت للـــــدكتور عب ـــــسخة –جلـــــة البی  ن

  .١/٦/٢٠٠٦الكترونیة، 
  ترجمـة منـال مـصطفى محمـد، نـسخة "كیـف تنجـز اكثـر فـي وقـت اقـل "، )٢٠٠٤( بودش، روبرت ،

 .٢٠١٠الكترونیة 
  ترجمــــة عبــــد اللطیــــف الخیــــاط، نــــسخة الكترونیــــة "، علــــم نفــــس النجــــاح  )٢٠٠٧(تریــــسي، برایــــان ،

٢٠١٠ 
  المكتب الجامعي الجدیث، ج م ع"صحة النفسیةدراسات في ال"، ٢٠٠١جادو، عبد العزیز ،. 
 ،العربي، القاهرة الفكر دار ،" والمراهقة الطفولة "، ١٩٨٥ ، سعد جالل. 
  ـــتعلم المبنـــي علـــى العقـــل"، )٢٠٠٧(جینـــسین، ایریـــك ، مكتبـــة جریـــر، الریـــاض، المملكـــة العربیـــة "ال

 السعودیة
 ،والـرؤىيالحـال الوضـع المهنـي دریبالتـ) التحـدي مالقـاة فـي(، ( 1996 ) وآخـرون مـازن حـشوة  

 .)فلسطین :اهللا رام العمل، وزارة المهني، التدریب في الخبراء طاقم (المستقبلیة
 فن االستماع وظرق تدریسه، نسخة الكترونیة)٢٠٠٣(خمیس، عبد الرحمن بن صالح ال ،. 
 ،نفسيال التوافق من بكل وعالقته األبوي الحرمان " ١٩٩٧ حسین، محمود راویة دسوقي 
 ،الكتب، القاهرة عالم ،" النفسي والعالج النفسیة الصحة " ١٩٩٧ ، السالم عبد حامد زهران 
  كتابــات أوریــسون ســویت مــاردن مؤســس مجلــة النجــاح، "النجــاح الحقیقــي"، )٢٠٠٣(شــیلتون، كــین ،

 .٢٠١٠نسخة إلكترونیة 
 اإلسـكندریة، دار "  سـيالدرا والتفـوق النفـسیة الـصحة " ١٩٩٣ ، الحمیـد عبـد مدحت اللطیف، عبد 

 .الجامعیة  المعرفة
  القیـــاس واالختبـــارات النفـــسیة، دار الفكـــر العربـــي، )٢٠٠٢(عبـــده، عبـــد الهـــادي و عثمـــان، فـــاروق ،

 .القاهرة، ج م ع
 قوة التفكیر، دار الیقین، المنصورة، ج م ع)٢٠٠٦(فقي، ابراهیم ال ،. 



  
 
 

  
   

١٢٥

  نسخة إلكترونیة"قات الصعبةفجر طاقتك الكامنة في األو "، )٢٠٠٣(فیسكوت، دیفید ،. 
 ٢٠٠٥(قرني، عوض ال( ، ً  .نسخة الكترونیة، طریقك إلى التفوق والنجاح.. حتى ال تكون كال
  مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة، "رخــصة قیــادة الــذات " ،  )٢٠٠٧( كــردي، إیمــان بنــت عبــد اللطیــف ،

 .المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
 ٢٠١٠(انات غیر منشورة كلیة تدریب غزة، بی( 
  السبع ألكثر الناس انتاجیة، نسخة الكترونیةت، العادا)٢٠٠٢(كوفي،ستیفن . 
  انهض وحقـق هـدفك، مكتبـة جریـر، الریـاض، المملكـة العربیـة )٢٠٠٥(كولكالف، بیتشي وجوزفین ،

 .السعودیة
  نان، تنظیم وتفعیل الذات، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لب)٢٠٠٢(كینان، كیت. 
 للكتاب.  
  مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات، نسخة الكترونیة)٢٠١٠( منیف، خالد ،. 
  هــال للنــشر والتوزیــع، الجیــزة، )الــسلوك االنــساني ثــالث نظریــات فـي فهمــه(، )٢٠٠١(نـاي، روبــرت ،

 .ج م ع
  التقریر السنوي)٢٠١٠( وزارة العمل الفلسطسینیة ،. 
 العلمیة المصریة الهیئة النفس، علم مجلة" الجامعة بةطل لدى واالكتئاب الذات ومفهوم 
  ،٢٠١٠ ،"السلوك السلیم وصفات الصحة النفسیة"ویكیبیدیا 

  
  :األجنبیة المراجع: ثانیا

 Berntson, Erik (2008), " Employability perceptions  Nature, 

determinants, and implications for health and well-being", US-AB, 

Stockholm, Sweden.  

 Bourn, Douglas (2008), "Global skills", institute of education, LSIS, 

London, UK. 

 Calitz, Jeanne (2009), " the Art of self management", Careers 

magazine, e-release.   

 Gerharet, Megan .W (2004), "Individual Self Management", Miami, 

USA. 
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 Haylock, John, 2003, " Control your Inventory", Chartered 

accountants Journal, New plaumoth, USA, e. 

 McGowan, Patrick (2008), International Conference on Patient 

Self-Management, Victoria university, USA 

  الدراسات العربیة
  
 دراسـة تطبیقیــة علـى مؤســسة –ة فــي المؤسـسات التجاریــة تنمیـة المــوارد البـشری" "، )١٩٩٦(بحـر 

 .  جامعة،  دولة اإلمارات العربیة""جمعة الماجد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 في تنمیة مفهوم الذات إرشاديفاعلیة برنامج " ،  )٢٠٠٨( ، عبیر بنت نحمد حسنعسیري 

 المملكة العربیة أم القرى،جامعة " وسطةلدى عینة من الطالب المتفوقین عقلیا في المرحلة المت
 .السعودیة

 واقع سیاسـة تطـویر المـسار الـوظیفي فـي وكالـة غـوث وتـشغیل الالجئـین " ،  )٢٠٠٥( مدهون ال
مـــن وجهــة نظـــر مـــوظفي اإلدارات المحلیــین فـــي الرئاســـة ) وكالـــة الغــوث الدولیـــة ( الفلــسطینیین 

 .    عزة، فلسطین، الجامعة االسالمیة، ."والمكتب اإلقلیمي بغزة
 االستفادة من فائض خریجي الجامعات لسد احتیاجات سوق العمل  مدى"، )ه١٤٢٤(مولد ال

 ")میدانیة على سوق العمل بمنطقة مكة المكرمة دراسة( بالقطاع الخاص 
  وجهة  –تخطیط المسار الوظیفي للمدراء في الجامعة اإلسالمیة "،  )٢٠٠٧(ماضي & وادي 

 .    ، عزة، فلسطیناإلسالمیةمعة ، الجا""نظر ذاتیة
 

 الدراسات األجنبیة
 

 Ans, De Vos, & Soens, Nele (2008),  "The Mediating Role of Self-
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  قــاملالح

Appendixes 
  
  

 1  رقم ملحق

   المحكمین أسماء قائمة

 2   رقم ملحق

   االستبانة
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  )1 (رقم ملحق

 المحكمین أسماء قائمة
  
  

  التخصص  أسماء المحكمین  #
  . غزة-الجامعة اإلسالمیة، إدارة    .أبو الروس سامي .د  ١
  . غزة-الجامعة اإلسالمیة، إدارة    . یوسف بحر.د  ٢
  . غزة- الجامعة اإلسالمیة، علم نفس    . نبیل دخان.د  ٣
  . غزة-الجامعة اإلسالمیة، إدارة    . رشدي وادي.د  ٤
  .  غزة-الجامعة اإلسالمیة، إحصاء   .صافيخالد  سمیر .د  ٥
   غزة- كلیة مجتمع تدریب غزةإدارة،   زكریا العصار .د  ٦
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  )2 (رقم ملحق
  

   غزة–الجامعة اإلسالمیة 
  اــات العلیــمادة الدراسـع
  ارة ــجــتـــة الـــــیــــلـــــك

  إدارة  األعــمـــالم ـــــقس

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  تبانةــــاس

 –) وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةمن للخریجین والخریجات موجھة 

  األقسام الفنیة

  :المحترمة  الخریجة/ المحترم   الخریج

   ،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  : أضع بین أیدیكم ھذه االستبانة التي تشكل أداة دراسة میدانیة بعنوان

  "ص التشــــغیـلأثـر إدارة الـذات لدى الخریجین علـى فــر" 

م تصمیم ، دراسة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال وقد ت

  : وھىرئیسة مجاالت ثالثفقرات االستبانة لتشمل 

ن ) السلوكي(إدارة الجانب العملي : المجال األول دریب لدى الخریجین والخریجات م ع ت ة مجتم كلی

  )  الغوث الدولیةوكالة(  التابعة لـ غزة

اء الشخصیة إدارة جانب  :المجال الثاني سیة والجسدیة وبن دى الخریجین والخریجات الصحة النف ل

  )وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةمن 

ن : المجال الثالث دى الخریجین والخریجات م ة مستوى النجاح في تحقیق فرصة عمل مناسبة ل كلی

  )وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ  غزةمجتمع تدریب

  

  .المعلومات الواردة في االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  
  .......شاكرا لكم حسن تعاونكم

                                                                                                                       
  الباحث

  خیري محمد شعیب
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  البیانات الشخصیة: أوالً 

  
  الثانویة الدراسة. ١

    أدبي    علمي  

  

  كلیة مجتمع تدریب غزةسنة التخرج من . ٢

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  

  المؤھل العلمي. ٣

 
  أكمل دراستي في الجامعة    بكالوریوس    یةدبلوم الكل  

  ______________:  التخصص   ____________: التخصص  ______________:التخصص 

  

  منطقة السكن. ٤

  الوسطى    غزة    الشمالیة  

       رفــح    خان یونس  

  

  الحالة الوظیفیة الحالیة. ٥

  أعمل في عمل مؤقت    ال أعمل    أعمل  

  نسالج. ٦

    أنثى    ذكر  

  الحالة االجتماعیة. ٧
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    ة/غیر متزوج    ة/متزوج  

  

  مجاالت الدراسة: ثانیاُ 
إن كنت تعمل الرجاء اإلجابة على جمیع فقرات االستبانة، وإن كنت ال تعمل الرجاء االنتقال للبدء 

  .  في الفقرة التي تلیھا١من البند رقم 

   ال تعم        .  للتوظیفحصلت على فرصة العمل عن طریق مكتب   .أ

   ال تعم        .بحثت بنفسي عن فرصة العمل التي حصلت علیھا  ب

   ال تعم        .تم اختیاري للعمل من بین عدد من المتقدمین المنافسین  ج

  ال تعم        .أعمل اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة وكالة الغوث  .د

   ال تعم        .وكالة الغوث الدولیةج خلق فرص العمل بواسطة جھات أخرى غیر أعمل اآلن في برنام  .ھـ

   ال تعم        حصلت على فرصة العمل بواسطة المعارف واألصدقاء  و

  

  : التالیةطریقة اإلجابة على بنود االستبانة

 دل ذلك ١٠ من الدرجة اإلجابة، حیث انھ كلما اقتربت ١٠ إلى ١باستخدام التدریج من نأمل منكم التكرم 

  . الفقرة المعنیةيعلى الموافقة العالیة على ما ورد ف

ضع الرقم ١٠من٢ فقط ؛ وإن أردت أن تضع تقدیر ٨ضع الرقم ١٠ من٨إن أردت أن تضع تقدیر  : فمثال 

  . فقط وھكذا٢

  الدرجة  فقرات الدراسة  .م

  :المجال األول

وكالة (  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةن والخریجات من لدى الخریجی) السلوكي( إدارة الجانب العملي 

  ١)الغوث الدولیة

 الرؤیة واألھداف  

    .دة والقریبة فور تخرجي من الكلیة وفق رؤیة مستقبلیةحددت أھدافي البعی  .١

    أختار أھدافا بدیلة احتیاطیة فیما لو لم تتحقق أھدافي األولى  .٢

    .أختار أھدافا قابلة للتحقیق  .٣

    .أكتب أھدافي على ورقة أو في كراسة  .٤
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    .أضع  للھدف وقتا محددا لتحقیقھ  .٥

    .أستشیر بعض المقربین لي في أھدافي  .٦

    .كانت أھدافي القریبة والبعیدة واضحة لي وأنا طالب في الكلیة  .٧

    .أعرف الطریقة العلمیة لصیاغة األھداف  .٨

  

  

  تنظیم الوقت والتخطیط

    .المھمات التي أرغب في القیام بھا یومیاأحدد   .٩

    .أصنف المھام حسب درجة األھمیة  ١٠

    .لكل ما أرغب في القیام بھ یومیامرتبطا بالزمن أصمم جدوال   ١١

    .أتمكن غالبا أن أجد الوقت الكافي للتخطیط للعمل  ١٢

    .أعتقد أن التخطیط لألمور الیومیة البسیطة ضروري  ١٣

    .في منع اآلخرین من إفساد برامجي الیومیةأنجح غالبا   ١٤

    .أستخدم الحاسوب بكفاءة  ١٥

    .أحضر في نھایة الیوم برنامج مھام الغد  ١٦

    .أنظم في برامجي الیومیة أوقاتا للترفیھ  ١٧

    . البدیلةأحتفظ دائما بقائمة باألولویات والخطط  .١٨

 المرونة  

    الطارئة  لمواجھة المواقف خططياستطیع تعدیل   .١٩

    لدى القدرة على رؤیة األشیاء من زوایا مختلفة  .٢٠

    .لدي القدرة على التعامل مع كل الناس مھما اختلفت شخصیاتھم  ٢١

    أضع سیناریوھات مختلفة للمستقبل وخطط بدیلة مناسبة  ٢٢.

 تنمیة المعرفة والتدریب  

    .حرصت على استیعاب المواد الدراسیة في الكلیة  . ٢٣

    .حرصت على إتقان التدریبات العملیة في تخصصي  .٢٤

    .والتدریبات في الكلیة كانت كافیة لممارسة المھنةالمواد الدراسة   ٢٥

    حرصت على المطالعة وزیادة معرفتي من خارج المنھاج خالل دراستي  ٢٦

    حصلت على دورات تدریبیة متنوعة خالل دراستي  ٢٧
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    . قدراتييرات تدریبیة تنمأحرص اآلن على الحصول على دو  ٢٨

    .لدي تحدید الحتیاجاتي التدریبیة الحالیة  ٢٩

    .لدي خطة تدریبیة قصیرة المدى  ٣٠

    .لدي خطة تدریبیة أخرى بعیدة المدى  ٣١

    .أحرص على المطالعة والقراءة في مجال تخصصي  ٣٢

    . معلوماتي ومھاراتي في المجاالت الحیاتیة األخرىرأحرص على تطوی  ٣٣

    .لدي القدرة على تنظیم أفكاري  ٣٤

    .حددت مفاتیح النجاح في تخصصي وأعمل على امتالكھا  ٣٥

    .أدون أفكاري لحظة ورودھا لخاطري خشیة نسیانھا  ٣٦

 االتصال والعالقات االجتماعیة.  

    . حماسةة وودمب. باھتمام وأحرص على التفاعل مع اآلخرین  .٣٧

    .أصغي جیدا لكالم المتحدث  ٣٨

    .أتفاعل مع المتحدث أثناء حدیثھ  ٣٩

    .أشجع المتحدث لیتكلم أكثر  ٤٠

    .تحیز لرأیيأستمع بعقل منفتح وبدون   ٤١

    .أحترم االختالف في الرأي  ٤٢

    .أقیم الموضوع وال أعطي حكما على المتحدث  ٤٣

    .أتحدث بصدق وبدون تكلف مع اآلخرین  ٤٤

    .صیاتھمأتقبل اآلخرین مھما اختلفت شخ  ٤٥

    أحاول فھم وتحلیل شخصیة من أقابلھ ألول مرة  ٤٦

عندما أتحدث أختار الكلمات والعبارات ونبرات الصوت وتعبیرات الجسم األخرى من   ٤٧

  .عیون ووجھ وأیدي وجسم
  

    .أحافظ على مظھري وأناقتي باستمرار  ٤٨

    .أحافظ على مستوى مقبول من المرح والمزاح مع المحیطین بي  ٤٩

    .أعكس شخصیتي الحقیقیة في تواصلي مع اآلخرین  ٥٠

    . الوجدانیة لھم في مناسباتھم المختلفةأظھر لآلخرین مشاركتي  ٥١

    .أعمل على حل المشكالت على طریقة الجمیع رابحون  ٥٢
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    .ال أنفعل بسھولة خالل حواراتي  ٥٣

    .أحترم مواعیدي وأحافظ علیھا بدقة مع الجمیع  ٥٤

    ى الرد على جمیع مكالماتي التلفونیة الواردةأحرص عل  ٥٥

    .أحرص على الرد على المكالمات التلفونیة الفائتة  ٥٦

    .أكثر من الورقیةأستخدم وسائل االتصال االلكترونیة   ٥٧

  المتابعة والتقییم

 غیر -٤ مھمة وغیر عاجلة - ٣ غیر مھمة وعاجلة -٢مھمة وعاجلة -١:أصنف مھماتي إلى   ٥٨

  .وغیر مھمةعاجلة 
  

    .أنھي المھمات المطلوبة قبل الموعد المجدد لھا أو في الموعد  ٥٩

    .أقوم بتقییم كل ھدف والخطط واإلجراءات المطلوبة لتحقیقھ  ٦٠

    .أستطیع تعدیل أھدافي وخططي وإجراءاتي إذا اكتشفت أني أسیر في اتجاه غیر صحیح  ٦١

    .ییم أھدافي والخطط واإلجراءات المطلوبةأستشیر من ھو أكثر مني معرفة وخبرة لتق  ٦٢

    . أعتقد أن عملیة إعادة التقییم ھي عملیة متواصلة مع كل خطوة  ٦٣

  

  

  :الثانيالمجال 

ن الصحة النفسیة والجسدیة وبناء الشخصیة إدارة جانب   دریب لدى الخریجین والخریجات م ع ت ة مجتم كلی

  )وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ غزة

  

 لصحة الجسدیةا  

    . النوم یومیافیا من كااأحرص على أخذ قسط  ٦٤

    .اخذ قسطا من الراحة أو االسترخاء بعد الظھر ثم أواصل عملي  ٦٥

    .أراجع الطبیب عند شعوري بعارض مرضي  ٦٦

    .أحرص على تناول األدویة حسب الوصفة الطبیة عندما أصاب بمرض  ٦٧

    .لأمارس الریاضة یومیا بقدر معقو  ٦٨

    .أراقب نظام التغذیة وأحرص أن یكون مغذیا و صحیا  ٦٩

 الصحة النفسیة  

    .أحرص على أن أرفھ عن نفسي في عطلة نھایة األسبوع  ٧٠
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    .أحرص على أن ال تزید انفعاالتي عن حدھا األدنى  ٧١

    .أفرغ ضغوطات العمل بالحدیث عنھا مع صدیق  ٧٢

    .. موضوعي وبدون قلق وتوترأتعامل مع المشكالت بأسلوب علمي و  ٧٣

    .أبادر بإنھاء أي خالف ینشأ مع أي شخص آخر  ٧٤

    .أحرص على أن أكون متسامحا مع اآلخرین  ٧٥

  

  بناء سمات الشخصیة

    .أحب المبادرة وال أنتظر مبادرة اآلخرین  ٧٦

    . دائماأنا صریح وأتكلم بصدق  ٧٧

    .أحافظ على مواعیدي بدقة  ٧٨

    . أعد بالقلیل وأفي بالكثیرأحرص على أن  ٧٩

    ".شكرا"و " من فضلك"أقول دائما   ٨٠

    .أترك اآلخرین في حالة أفضل مما وجدتھم علیھا  ٨١

    .أستمع لمن یتحدث بإنصات واضح  ٨٢

    .أھتم باآلخرین ومشاكلھم  ٨٣

    .أحافظ على ابتسامتي عندما أتحدث مع اآلخرین  ٨٤

    .بي بأسلوب مقبولعندما أعارض أتقدم ببدیل إیجا  ٨٥

    .أنا أحب شخصیتي وال أرغب في أن أكون شخصا آخر  ٨٦

    .أنا أعرف نقاط الضعف في شخصیتي  ٨٧

    .أنا أعرف نقاط القوة في شخصیتي  ٨٨

    .أرد على  المكالمات التلفونیة من األشخاص غیر المریحین  ٨٩

    . وبدون انفعالأحلل كل مشكلة تواجھني بطریقة علمیة  ٩٠

    أكیف نفسي مع تغیر المؤثرات في البیئة المحیطة  ٩١

    .أشعر أن الحلول التي أضعھا للمشكالت تثیر اإلعجاب  ٩٢

    .أعتقد أن اآلخرین یحبونني بنفس القدر الذي أحبھم بھ  ٩٣

    أقبل التحدي والمغامرة  ٩٤



  
 
 

  
   

١٣٨

  

  :المجال الثالث

    كلیة مجتمع تدریب غزةن والخریجات من مستوى النجاح في تحقیق فرصة العمل المناسبة لدى الخریجی 

  ھذا المجال مخصص للخریجین الذین یعملون فقط

 انتماء العمل للتخصص  

    ینتمي عملي بدرجة مقبولة لتخصصي في الكلیة  ٩٥

    .أشعر برضا الزمالء والمسئولین عن مستوى المعلومات والمھارات التي أمتلكھا  ٩٦

    .  في إتقان عمليأعتقد أن دراستي تفیدني كثیرا  ٩٧

 استقرار العمل واستمراره  

    .یضمن لي العمل الحالي مدة طویلة للعمل بدون انقطاع  ٩٨

    .یمنحني عملي شعورا باالطمئنان على  مستقبلي  ٩٩

    .ال أفكر في ترك عملي حتى أجد فرصة عمل أفضل  ١٠٠
 العائد المادي  

    .أحصل من عملي على عائد مادي مقبول  ١٠١

    .عتقد أن نظام األجور والتعویضات والحوافز في العمل عادل وموضوعيأ  ١٠٢

  .أحصل من عملي على عائد مادي أفضل مما كنت أتوقع  ١٠٣

  
  

 الرضا الوظیفي  

    .أشعر بالثقة في نفسي وبثقة المسؤولین بي  ١٠٤

    .یقدر رؤسائي في العمل جھودي  ١٠٥

    .أشعر بالرضا عن ظروف وشروط عملي  ١٠٦

 ور الوظیفيالتط  

     جدیدة تخدم العملایكافأ الموظف عندما یقدم أفكار  ١٠٧

    .أعتقد أن نظام الترقیات في العمل عادل وموضوعي  ١٠٨

    .أعتقد أن عملي الحالي یؤھلني لالرتقاء إلى عمل أفضل فیما بعد  ١٠٩
    .أعتقد أن عملي الحالي یوفر لي فرصا معتبرة للتدریب والتطویر  ١١٠

  
  كم على حسن تعاونكمشكرا ل



  
 
 

  
   

١٣٩

   غزة–الجامعة اإلسالمیة 
  اعـمادة الدراســات العلی

  ارة كلیة التج
  القسم إدارة  األعم

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  اســــتبانة

 –) وكالة الغوث الدولیة(  التابعة لـ كلیة مجتمع تدریب غزةموجهة للخریجین والخریجات من 
  األقسام الفنیة

  :الخریجة المحترمة/  الخریج المحترم

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ،،
  : أضع بین أیدیكم هذه االستبانة التي تشكل أداة دراسة میدانیة بعنوان

  "أثـر إدارة الـذات لدى الخریجین علـى فــرص التشــــغیـل "

ة التجـارة دراسة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمـال مـن كلیـ

  .بالجامعة اإلسالمیة

جابـة،مع العلـم بأنـه ال توجـد إأرجو اإلجابة على جمیـع فقـرات االسـتبانة وعـدم تـرك أي بنـد بـدون 

جابة خاطئة، إنما اإلجابة التي نریدها هي تلك التي تعبر عنكإج ٕ   . ابة صحیحة وا

  .فقطالبیانات والنتائج لهذه الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  .......شاكرا لكم حسن تعاونكم
  الباحث

  خیري محمد شعیب
  
  



  
 
 

  
   

١٤٠

  
  البیانات الشخصیة: أوالً 
                أدبي  علمي           :الدراسة الثانویة. ١

  كلیة مجتمع تدریب غزةسنة التخرج من . ٢

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨      ٢٠٠٩  

  المؤهل العلمي. ٣

 
  دبلوم الكلیة  

  
  بكالوریوس

  
   دراستي في الجامعةأكمل

  ______________:  التخصص   ____________: التخصص  ______________:التخصص 

  منطقة السكن. ٤

  الوسطى    غزة    الشمالیة  

   ________________  :غیر ذلك  رفــح    خان یونس  

  الحالة الوظیفیة الحالیة. ٥

   ال أعمل□   أعمل □

:                                          المدة التي اشتغلتها بأجر منذ التخرج  _____/____/____ریخ  أعمل في عمل دائم منذ تا□

_______________  

: المدة التي اشتغلتها بدون أجر منذ التخرج  _____/____/____ منذ تاریخ مؤقت أعمل في عمل □

_______________  

  . أواصل البحث عن فرصة عمل □  _____/____/____ أعمل متطوعا بال أجر منذ تاریخ □

 أكمل دراستي الجامعیة وال ابحث عن عمل □  _____________:  المدة التي اشتغلتها بأجر منذ التخرج□

    

   

   

  

  



  
 
 

  
   

١٤١

  .في الوقت الحالي  __________:  المدة التي اشتغلتها بدون أجر منذ التخرج□

  الجنس. ٦

    أنثى    ذكر  

  الحالة االجتماعیة. ٧

  ___________________:غیر ذلك  ة/غیر متزوج    ة/زوجمت  

  أسئلة االستبانة: ثانیاُ 

  :طریقة اإلجابة على بنود االستبانة التالیة
 تكون اقل تقدیر وكلما اقتربت اإلجابة من ١، حیث أن الدرجة ١٠ إلى ١أرجو استخدام التدریج من 

  .الفقرة المعنیة ي دل ذلك على الموافقة العالیة على ما ورد ف١٠الدرجة 
ن أردت أن تضع تقدیر ٨ضع الرقم ١٠ من٨إن أردت أن تضع تقدیر  : فمثال ٕ  فقط ٢ضع الرقم ١٠من٢ فقط ؛ وا
  .وهكذا

    .حددت أهدافي البعیدة والقریبة فور تخرجي من الكلیة وفق رؤیة مستقبلیة  ١
    أختار أهدافا بدیلة احتیاطیة فیما لو لم تتحقق أهدافي األولى  ٢
    .ختار أهدافا قابلة للتحقیقأ  ٣
    .أكتب أهدافي على ورقة أو في كراسة  ٤
    .أضع  للهدف وقتا محددا لتحقیقه  ٥
    .أستشیر بعض المقربین لي في أهدافي  ٦
    .كانت أهدافي القریبة والبعیدة واضحة لي وأنا طالب في الكلیة  ٧
    .أعرف الطریقة العلمیة لصیاغة األهداف  ٨
    .مات التي أرغب في القیام بها یومیاأحدد المه  ٩

    .أصنف المهمات حسب درجة األهمیة  ١٠
    .أصمم جدوال مرتبطا بالزمن لكل ما أرغب في القیام به یومیا  ١١
    .أجد الوقت الكافي للتخطیط للعمل  ١٢
    .أعتقد أن التخطیط لألمور الیومیة البسیطة ضروري  ١٣
    .برامجي الیومیةأنجح في منع اآلخرین من إفساد   ١٤
 مهمة وغیر -٣ غیر مهمة وعاجلة - ٢مهمة وعاجلة - ١:أصنف مهماتي إلى   ١٥

  . غیر عاجلة وغیر مهمة-٤عاجلة 
  

  

  



  
 
 

  
   

١٤٢

    .أحضر في نهایة الیوم برنامج مهام الغد  ١٦
    .أنظم في برامجي الیومیة أوقاتا للترفیه  ١٧
    .أحتفظ دائما بقائمة باألولویات والخطط البدیلة  ١٨
    استطیع تعدیل خططي لمواجهة المواقف الطارئة   ١٩
    لدى القدرة على رؤیة األشیاء من زوایا مختلفة  ٢٠
    .لدي القدرة على التعامل مع كل الناس مهما اختلفت شخصیاتهم  ٢١
    أضع سیناریوهات مختلفة للمستقبل وخطط بدیلة مناسبة  ٢٢
    .حرصت على استیعاب المواد الدراسیة في الكلیة  ٢٣
    .حرصت على إتقان التدریبات العملیة في تخصصي  ٢٤
    .المواد الدراسة والتدریبات في الكلیة كانت كافیة لممارسة المهنة  ٢٥
    حرصت على المطالعة وزیادة معرفتي من خارج المنهاج خالل دراستي  ٢٦
    حصلت على دورات تدریبیة متنوعة خالل دراستي  ٢٧
    .على دورات تدریبیة تنمي قدراتيأحرص اآلن على الحصول   ٢٨
    .لدي تحدید الحتیاجاتي التدریبیة الحالیة  ٢٩
    .لدي خطة تدریبیة قصیرة المدى  ٣٠
    .لدي خطة تدریبیة أخرى بعیدة المدى  ٣١
    .أحرص على المطالعة والقراءة في مجال تخصصي  ٣٢
    .ألخرىأحرص على تطویر معلوماتي ومهاراتي في المجاالت الحیاتیة ا  ٣٣
    .لدي القدرة على تنظیم أفكاري  ٣٤
    .حددت مفاتیح النجاح في تخصصي وأعمل على امتالكها  ٣٥
    .أدون أفكاري لحظة ورودها لخاطري خشیة نسیانها  ٣٦
    .بمودة و حماسة.أحرص على التفاعل مع اآلخرین باهتمام و  .٣٧
    .أصغي جیدا لكالم المتحدث  ٣٨
    .أثناء حدیثهأتفاعل مع المتحدث   ٣٩
    .أشجع المتحدث لیتكلم أكثر  ٤٠
    .أستمع بعقل منفتح وبدون تحیز لرأیي  ٤١
    .أحترم االختالف في الرأي  ٤٢
    .أقیم الموضوع وال أعطي حكما على المتحدث  ٤٣
    .أتحدث بصدق وبدون تكلف مع اآلخرین  ٤٤
    .أتقبل اآلخرین مهما اختلفت ثقافاتهم  ٤٥
    حلیل شخصیة من أقابله ألول مرةأحاول فهم وت  ٤٦



  
 
 

  
   

١٤٣

عندما أتحدث أختار الكلمات والعبارات ونبرات الصوت وتعبیرات الجسم األخرى من   ٤٧
  .عیون ووجه وأیدي وجسم

  

    .أحافظ على مظهري وأناقتي باستمرار  ٤٨
    .أحافظ على مستوى مقبول من المرح والمزاح مع المحیطین بي  ٤٩
    .في تواصلي مع اآلخرینأعكس شخصیتي الحقیقیة   ٥٠
    .أظهر لآلخرین مشاركتي الوجدانیة لهم في مناسباتهم المختلفة  ٥١
    .أعمل على حل المشكالت على طریقة الجمیع رابحون  ٥٢
    .ال أنفعل بسهولة خالل حواراتي  ٥٣
    .أحترم مواعیدي وأحافظ علیها بدقة مع الجمیع  ٥٤
    التلفونیة الواردةأحرص على الرد على جمیع مكالماتي   ٥٥
    .أحرص على الرد على المكالمات التلفونیة الفائتة  ٥٦
    .أستخدم وسائل االتصال االلكترونیة لمزید من التواصل مع االخرین  ٥٧
    .ال استند على االنطباع األول فقط في تعاملي مع اآلخرین  ٥٨
    .دأنهي المهمات المطلوبة قبل الموعد المجدد لها أو في الموع  ٥٩
    .أقوم بتقییم كل هدف والخطط واإلجراءات المطلوبة لتحقیقه  ٦٠
جراءاتي إذا اكتشفت أني أسیر في اتجاه غیر   ٦١ ٕ أستطیع تعدیل أهدافي وخططي وا

  .صحیح
  

    .أستشیر من هو أكثر مني معرفة وخبرة لتقییم أهدافي والخطط واإلجراءات المطلوبة  ٦٢
    . م هي عملیة متواصلة مع كل خطوةأعتقد أن عملیة إعادة التقیی  ٦٣
    .أحرص على أخذ قسط كاف من النوم یومیا  ٦٤
    .اخذ قسطا من الراحة أو االسترخاء بعد الظهر ثم أواصل عملي  ٦٥
    .أراجع الطبیب عند شعوري بعارض مرضي  ٦٦
    .أحرص على تناول األدویة حسب الوصفة الطبیة عندما أصاب بمرض  ٦٧
    .ة یومیا بقدر معقولأمارس الریاض  ٦٨
    .أراقب نظام التغذیة وأحرص أن یكون مغذیا و صحیا  ٦٩
    .أحرص على أن أرفه عن نفسي في عطلة نهایة األسبوع  ٧٠
    .أحرص على أن ال تزید انفعاالتي عن حدها األدنى  ٧١
    .أفرغ ضغوطات الحیاة بالحدیث عنها مع صدیق  ٧٢
    . .ي وموضوعي وبدون قلق وتوترأتعامل مع المشكالت بأسلوب علم  ٧٣
    .أبادر بإنهاء أي خالف ینشأ مع أي شخص آخر  ٧٤
    .أحرص على أن أكون متسامحا مع اآلخرین  ٧٥



  
 
 

  
   

١٤٤

    .أحب المبادرة وال أنتظر مبادرة اآلخرین  ٧٦
    .أنا صریح وأتكلم بصدق دائما  ٧٧
    .أحافظ على مواعیدي بدقة  ٧٨
    . بالكثیرأحرص على أن أعد بالقلیل وأفي  ٧٩
    ".شكرا"و " من فضلك"أقول دائما   ٨٠
    .أترك اآلخرین في حالة أفضل مما وجدتهم علیها  ٨١
    .أستمع لمن یتحدث بإنصات واضح  ٨٢
    .أهتم باآلخرین ومشاكلهم  ٨٣
    .أحافظ على ابتسامتي عندما أتحدث مع اآلخرین  ٨٤
    .عندما أعارض أتقدم ببدیل إیجابي بأسلوب مقبول  ٨٥
    .أنا أحب شخصیتي وال أرغب في أن أكون شخصا آخر  ٨٦
    .أنا أعرف نقاط الضعف في شخصیتي  ٨٧
    .أنا أعرف نقاط القوة في شخصیتي  ٨٨
    .أرد على  المكالمات التلفونیة من األشخاص غیر المریحین  ٨٩
    .أحلل كل مشكلة تواجهني بطریقة علمیة وبدون انفعال  ٩٠
    ر المؤثرات في البیئة المحیطةأكیف نفسي مع تغی  ٩١
    .أشعر بتقدیر اآلخرین لي  ٩٢

    .أعتقد أن اآلخرین یحبونني بنفس القدر الذي أحبهم به  ٩٣

    أقبل التحدي والمغامرة  ٩٤

  األسئلة التالیة مخصصة للخریجین الذین یعملون فقط
    ینتمي عملي بدرجة مقبولة لتخصصي في الكلیة  ٩٥
    .ء والمسئولین عن مستوى المعلومات والمهارات التي أمتلكهاأشعر برضا الزمال  ٩٦
    . أعتقد أن دراستي تفیدني كثیرا في إتقان عملي  ٩٧
    .یضمن لي العمل الحالي مدة طویلة للعمل بدون انقطاع  ٩٨
    .یمنحني عملي شعورا باالطمئنان على  مستقبلي  ٩٩

    .لال أفكر في ترك عملي حتى أجد فرصة عمل أفض  ١٠٠
    .أحصل من عملي على عائد مادي مقبول  ١٠١
    .أعتقد أن نظام األجور والتعویضات والحوافز في العمل عادل وموضوعي  ١٠٢
    .أحصل من عملي على عائد مادي أفضل مما كنت أتوقع  ١٠٣
    .أشعر بالثقة في نفسي وبثقة المسئولین بي  ١٠٤



  
 
 

  
   

١٤٥

    .یقدر رؤسائي في العمل جهودي  ١٠٥
    . بالرضا عن ظروف وشروط عمليأشعر  ١٠٦
    یكافأ الموظف عندما یقدم أفكارا جدیدة تخدم العمل  ١٠٧
    .أعتقد أن نظام الترقیات في العمل عادل وموضوعي  ١٠٨
    .أعتقد أن عملي الحالي یؤهلني لالرتقاء إلى عمل أفضل فیما بعد  ١٠٩
    .تطویرأعتقد أن عملي الحالي یوفر لي فرصا جیدة للتدریب وال  ١١٠

  :الرجاء اإلجابة بنعم أو ال على ما یلي

   ال تعم        .  حصلت على فرصة العمل عن طریق مكتب للتوظیف  .أ
   ال تعم        .بحثت بنفسي عن فرصة العمل التي حصلت علیها  ب
   ال تعم        .تم اختیاري للعمل من بین عدد من المتقدمین المنافسین  ج
  ال تعم        .في برنامج خلق فرص العمل بواسطة وكالة الغوثأعمل اآلن   .د
أعمل اآلن في برنامج خلق فرص العمل بواسطة جهات أخرى غیر   .هـ

  .وكالة الغوث الدولیة
      تعم ال   

   ال تعم        حصلت على فرصة العمل بواسطة المعارف واألصدقاء  و
  

  شكرا لكم على حسن تعاونكم


